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ِإال الذ     َّ َّ الحات أولئک لھم مغفرة و أجٌر کبَنیِ ِ صبر◌وا و عملوا الصَّ َ ْ َ َ ٌَ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َّ ُ ْ َُ ْ ُْ  ریُ
 را، آن گروه از براى ھایکیردند در بالھا و عمل کردند نمگر آن کسانى کھ صبر ک    

  آمرزش و مژده بزرگ استشانیا
 ١١ ھیسوره ھود آ    

  
 

بھ نام او كھ مي بیند و ساكت است و دوست ندارد كساني را كھ نمي بینند و مي     
 گویند  از ندیده ھاي زشت  از ندیده ھاي خجالت آور و مي شكنند  دل را مي گویم دل

  آدم ھا را  شیشھ نازك آبروشان را  جام آمالشان را  مي شكنند
كسي نفھمید درون یادگاري ھاي ممنوعھ مھرانگیز دردیست كھ با جنس خاندانش     

  بناي ناسازگاري دارد
  و كسي نفھمید درد ھاي مھرانگیز از جنس داشتھ ھایش نیست    
  كھ داشتھ اي ندارد    
  ردكھ خیال مي كند دا    
  و كسي نفھمید خدا ھم درون داشتھ ھایش گم شده است    
درد را با دو ھجي داشتھ اش درون سرنوشتم حك كردند  و من  میان ھمھ آنچھ     

  برایم گذاشتند و دوباره برش داشتند  رد پاي خدا را  دوباره خواستم
ه اش نكردم  كھ پل خدایي كھ كنار روح مرده ام جایش گذاشتم و براي آینده ام ذخیر    

خراب كردم  كھ ناشكر شدم  كھ بي خیال بودنش تمام سیاره را دویدم  كھ پشت بھ 
  لبخند محجوبانھ اش تلخ  تلخ تر قھ قھ زدم  كھ

  خدا آن زمان  خیلي قبل تر ھا ندا داده بود كھ اگر دیدي زمین سیاه شد    
  خیال نكن  بنده من  خیال نكن  من خواستم    
   خیال نكن من ھم كدرمو    
  و خیال نكن كھ دوستت ندارم    
  و خیال نكن كھ رھایت كرده ام    
  و    
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و من  من بچھ  من جاھل  ھیچ وقت برنگشتم كھ ببینم دستش درست كنار پاھاي من     
  پناه من  مراقب من  پا بھ پاي من  سایھ بھ سایھ ام ھمراه است

 من بي انصاف ندیدمش    
  و  بریدمش    

  
دستانم را جمع مي كنم  خودم و تمام وجودم را در ھم مچالھ مي كنم شاید  شاید     

گرسنگي و ھر آنچھ نیاز من ناقص است رنگ ببازد  قول داده ام  قول داده ام تنھا یك 
بار در ھفتھ سر چھار راه ایزدي ھا گدایي كنم  قول داده ام  بھ خودم  تنھا بھ خودم و 

  لھ شده ام باقیست تمام آنچھ از غروربھ 
مرضیھ نزدیك مي شود  با ھمان روسري الجوردي و بلوز آبي آسماني مردانھ اش     

با ھمان لبحند و حواس پرتش بھ اطراف و این دیوارھاي لوكس و جدا از ما  گویي 
  ھیچ چیزي براي او تغییر نكرده او ھمین است  ھمیشھ بي خیال  ھمیشھ خونسرد

  تو كھ ھنوز خوابي  پاشو دیگھ دختر لنگ ظھره -    
 ! نمي داند از دیشب چشم برھم نگذاشتم  نمي داند    
سر و صدا راه ننداز  سر درد دارم  مي خوام بخوابم دیشبم با خر و پفت چند بار  -    

  بیدار شدم
  را دیداز زیر این ملحفھ رنگ و رو رفتھ و پاره ھم مي شود ابرو ھاي باالیش     
بھ یكي بگو نشناستت  من خر و پف مي كنم یا تو ! از خر و پف من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -    

 كھ ھر شب با سر و صدا من بي نوا رو بیدار مي كني ؟
 دیگر صدایي نمي آید  نھ صداي من  نھ صداي مرضیھ كھ ھمھ چیز اوست    
 ! صداي او  بوي او  چشم او    

 
 !بازم شما  ؟ -    
ھ چند قدمي عقب مي رود از شنیدن این صداي ھمیشھ ترسناك  پر از دلھره  مرضی    

  پر از تشویش  ولي من
از جایم بر مي خیزم و بھ مانتوي قھوه اي كوتاھم دست مي كشم كھ پر از خاك     

  است و چشم آزار
 شما با ما چھ مشكلي دارید ؟ -    
 ھاج و واج بھ چھره مان نگاه مي این را مرضیھ گفتھ بود  سرش را كج مي كند و    
  كند
خواھر من بي اذن از دیوار مردم باال !  من با شما چھ مشكلي دارم ؟!  عجب  -    

میاي  شبو تو حیاط خلوت باغ مي خوابي  یك ھفتھ بھتون فرصت دادم یا یك جایي رو 
 !!! پیدا كنید یا برید بھزیستي  ولي االن چند ماھھ؟

 ھمیشھ قسمتھاي سخت مال من است  آب دھان خشكم را مرضیھ ساكت است     
  قورت مي دھم



 4 

زیر لب الالھ االاللھي مي گوید و ریموت درب باغسرایش را مي زند  در حالیكھ     
 سوار ماشین مازراتي مشكي اش مي شود حرفش را تكرار مي كند

  امروز بیام دیگھ نبینمتون -    
 د و بھ سمت من مي آیدبا خروجش مرضیھ آه بلندي مي كش    
  واي خدا رو شكر شرش كم شد -    
  دوباره روي زیر اندازم چمبره مي زنم    
خوب راست میگھ بنده خدا ھر كي جاي این بود تا حاال صد دفعھ بیرونمون كرده  -    
  بود
صداي قدمھاي خدمتكار مھربان ھمیشھ خندانش از پشت سر مي آید  و بوي شیر و     

  قھوه
  مرضیھ سنگي را درون استخر دو قدم آنطرفتر مي اندازد  با غیض ھم مي اندازد    

بھ درك بزار ھر چي مي خواد غر بزنھ  مھم اینھ كھ حداقل ھر سھ روز كھ میاد  -    
  سیرمون مي كنھ

  اشرف خانوم از دور داد مي زند    
  سالم دخترا  بیاین آقا صبحونھ واستون سفارش داده -    
این آقاي خانھ از ھر ده روزش یك روز اینجا است  نھ روزش نا كجا آباد  و اھالي     

خانھ مي گویند فرنگ رفتھ است  ولي بھ محض برگشتنش بھ قول مرضیھ ھم 
  غرھایش مي آید و ھم  محبت ھاي ھر از گاھش

 كھ بوي شیر تازه و تلفیقش با بوي قھوه ترك مرا مي برد بھ گذشتھ ھا  آنزمان    
 !خاندان مروت بزرگ بود و گرگ ھا حملھ نكرده بودند

 
  بوي نسیم سرد پاییزي مي آید و ھواي مدرسھ و دانشگاه و مھر  ولي    
یاد سرماي جانسوز زمستان ھاي زندگیم كھ مي افتم یاد مھر و آن دوران طالیي از     

  ذھنم پاك مي شود
 كھ با ھزار جان دادن تا اینجا مطیع و بھ مرضیھ ام نگاه مي كنم  خواھر كوچكترم    

حرف گوش كن نگھش داشتھ ام  با ھزار جان دادن حواسش را بھ مرضیھ بودن جمع 
كرده ام  تا زماني كھ مرضیھ  مرضیھ بماند دردي ندارم حداقلش این است كھ ھمان 

  این آقا زاده برایم كري مي خوانندمثالگداي ھفت درز چرك و حقارت ھستم و ا
  مھري مي گم بیا برگردیم -    
  چشمانم گرد مي شود  قد شجاعت كذایي مرضیھ    
 چي مي گي تو حالت خوبھ ؟ ھوس كردي سالخي شي؟ -    
  شیرش را بدون داشتن حتي كمي از ژن خانوادگي امان سر مي كشد و    
ي سالخي چیھ خواھر من من ھیچ كدوم از حرفاي شریفي و امثال اونو باور نم -    

كنم مگھ میشھ برادر تني آدم كھ از پوست و استخون خودتھ اون بال رو سرت بیاره  
  اونم با اون طرز
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  اخمي را درون چشمان قھوه اي سیرش نشانھ مي روم    
مرضیھ این پنبھ رو از تو گوشت در آر  من بمیرم  تو كثافت و فقر دست و پا  -    

راجیف و ھزار حرف دیگھ از اطرافم بشنوم بزنم  مثھ این چند روز گرسنگي بكشم  ا
نھ خودم برمي گردم بھ سمت اون جماعت  نھ میذارم تو برگردي اونجا  اگر تو یادت 

 بودم  من دیدم كھ شریفي كي بود و بھ قول تو من  رفتھ و بھ قول خودت باور نداري
ابا اومدو اون عمو كي بود  من تك تك اون حرفا رو باور كردم  بالیي كھ سر مامان ب

  با تك تك جوارحم حس كردم
وسط حرفھایم  وسط نگاه خم نشده و ھنوز پر از شجاعت مرضیھ  وسط ترس دلم     

بابت رم كردنش  دوباره  یك بوي آشنا  یك صدا  صداي نفس كشیدن آن آقا زاده باعث 
 سكوتمان مي شود

 ي چرخاندبر نمي گردم  ولي مرضیھ بر مي گردد  بر مي گردد و زبان م    
 !حاال دیگھ فال گوش واي میستید ؟ -    
  خنده بي چون و چرایش مھرتاییدي براي شنیدن دوباره است و بوي حقارت    
 !نكنھ ادعا داري تو حریم شخصي شما وارد شدم ؟ -    
صداي قدمھایش یورتمھ صداي قلب نا آرام من است  مي آید و درست روي پلھ     

بروي من  مي نشیند  من كھ لیوان قھوه یخ كرده را با فشار سنگي و پر از برگ رو
درون دستانم تا آستانھ شكستن پیش برده ام  سر باال مي كنم و با دیدنش بھ سرعت مي 

  ایستم
  سالم -    
  سرش را چند بار تكان مي دھد    
  حتي زبانش را براي جواب سالم دادن بھ زحمت نمي اندازد  مثل ھمیشھ    
ولي براي غر زدن و یادآوري فقیر بودنم  یادآوري گدا بودنم  یاداوري آواره بودنم     

 ! و یا شاید
 چند بار مي چرخاند    
من یھ خیریھ رو سراغ دارم كھ از افراد بي سرپرست مراقبت مي كنن  شما رو  -    

  بھ اونا معرفي كردم یھ معرفي نامھ دادن گفتن با این فردا صبح برید اونجا
  مرضیھ چند قدم جلوتر مي رود و آن كاغذ آچھار دستش را مي قاپد    
من بي سرپرستم ؟ مادري دارم بھ زیبایي ھفت جد تو  پدري دارم مھربان كھ     

عینش را نھ تو دیده اي نھ آبا و اجدادت  بھ من مي گویي بي سرپرست  بغض پر شده 
درم بھ ارث برده ام  بھ سمت مرضیھ تا سر حدم را خفھ مي كنم و با قدمھایي كھ از پ

 فیل افتاده و نگاه كنجكاو مرضیھ كھ دارد خط بھ غمي روم  میان نگاه كردن آن از دما
خط آن مثال معرفي نامھ را زیر و رو مي كند كاغذ را از دستانش مي گیرم و  ریز 

  ریزش مي كنم  دست مرضیھ را مي گیرم و مي كشم
دو قدم نرفتھ مكث مي كنم و بر مي گردم  با آن تیرھایي كھ این روزھا كم دارمشان     

  نگاھم را نشانھ مي روم درون چشمان آقا زاده روبرویم



 6 

ممنون از لطفتون  ولي من و مرضیھ بھ امثال این لطفا نیازي نداریم  اگر این  -    
كھ روش مي خوابیدیم رو بدیم چند وقت نتونستیم پول اجاره این دو متر موزاییكي 

عذر مي خوایم  اگر بوي چرك و كثافت تنمون باعث آزار گالي باغچتون شدن 
  شرمنده ایم  اگر

با اگر آخري كھ جملھ پسوندش را فقط من مي دانم و خدا  بغض وامانده ام مي     
ه مي تركد  اشكانم بي صدا مي آیند و گونھ ھاي برجستھ ارث برده از مادر را نم زد

 ! كنند  نگاه آقا زاده درون چشمانم دنبال چیزیست  چیزي كھ ھرگز نخواھد فھمید
 

این عمارت باغ  یا ھر چیز دیگري كھ نمي دانم و نمي خواھم بدانم یك در دو در     
ندارد  ده در دارد كھ یكي از درھایش ھمین درب مستطیل شكل قرمز حیاط خلوت این 

دم را از این محیط خفھ اش مي كشانم داخل اكسیژن پشت است  بازش مي كنم و خو
  این بیرون

  چند قدمي مرضیھ را پشت سرم مي كشانم و مرضیھ غر زنان ھمراه است    
مھري دست بردار  االن بریم كجا خوب مي رفتیم ببینیم این جایي كھ این یارو  -    

  میگھ كجاست شاید جاي خوبي باشھ
 !چ ارثي از تیزي مادر و زرنگي پدر نبرده استخواھر ساده لوح من  ھی    
 زر نزن راه بیا -    
 مھري دستم شكست  خوب یھ لحظھ وایسا ببین چي میگم -    
ولي اینجا  در این كوچھ  كوچھ اي كھ عمارت این مغرور چند الافاده درونش است     

 جاي ایستادن نیست
  مھري -    
  نم خدمتكار ھمان عمارت مي آیدوسط غر ھاي مرضیھ صداي اشرف خا    
  مھرانگیز جان صبر كن -    
صداي اشرف خانم باعث مكثم مي شود اشك در چشم  لرز در پا و دستانم  رمق را     

از وجودم دزدیده است  كھ ناگھان گرماي دست اشرف خانم روي شانھ ام  مي شود 
 كمي آرامش

  آقا گفتن برگردید -    
  د  محكممرضیھ دست مي زن    
  ھورا  میگم مھربونھ نگو نھ -    
بر مي گردم سمت اشرف خانم ولي سعي مي كنم عصبانیتم را بپوشانم او چھ     

  تقصیري دارد
بھ آقا بفرمایید  مھرانگیز غلط كرد گدایي دلسوزي كرد  من بھ خاطر خواھرم  -    

  اشم بھتون زحمت دادیمگداي پول میشم ولي گداي ترحم نھ ببخشید اشرف خانم تا اینج
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اشك امان بریده است  ھق ھق دلم ھم  دل نم زده من  دل سرما زده من دلم آغوش     
مادر مي خواھد و گرماي صداي پدر  از ھمان جمالت نابش كھ ھنوز درون گوشم 

 است
 مھر انگیزم نفس بابا  جان بابا  چي شده باز چرا چشاي خوشگلت قرمزه -    
گیاتو گم كردي بابا نترس من بھ مامان میگم دعوات نكنھ مھرانگیزم  باز مداد رن    

  دخترم گریھ نكن بابا
  صداي اشرف  صداي گرم پدر را مي برد و حذف مي كند    
برید كجا اون كي بود دوستتون كھ ھر چند وقت یھ بار زنگ مي زنھ  شریفي   -    

ھ بھ تالشاي خیر خواھانھ اونھ اگر زنگ بزنھ و نباشید  مگھ نمیگي ھمھ آیندت بست
  مگھ نمیگي شاید اون بتونھ حقتونو بگیره

  اشكانم را با انگشت سبابھ پاك مي كنم مرضیھ آویزانم مي شود    
خواھري  مھري جونم بمونیم دیگھ بخدا مي ترسم شب بمونیم یھ جایي بالیي  -    

 ن و بخونیم  مھري جونمسرمون بیاد ھنو اصغر دنبالمونھ پیدامون كنھ باید اشھدمو
بوسھ ھاي جانانھ اش روي گونھ ام تزریق مي شود و در نھایت صداي سنگین     

 !مردي از جنس ھمان سنگ ھاي نماي خانھ لوكسش
 ! برگردید داخل  گفتي اجاره  مي خوام حیاط خلوت رو بھت اجاره بدم -    

 
 

پوزخندي را بھ چشمانش حوالھ مي كنم و مردد بھ راھم ادامھ مي دھم كھ جمالت     
  مابعدش مي شود ترمز

خانم مروت مجبورید ھمینجا بمونید  عموي محترمتون در بھ در دنبالتون مي  -    
 !!!گردن

چشمانم گشاد مي شود  لرزش دستانم مضاعف  مرضیھ زیر جفت گوشھایم وز وز     
 مي كند

 اصال ا كجا مي دونھ فامیلمون مروتھ ؟؟؟!!! این یارو اینا رو ا كجا مي دونھ ؟؟؟ -    
 جواب نداده شاھگوش بودنش را اثبات مي كند    
من با وكیلتون جناب شریفي در تماسم درست از چند ماه پیش كھ شما رو تو  -    

 براي رفتنتون كامال خونھ دیدم و موافقت كردم مثال یك ھفتھ اینجا بمونید  اصرارمم
فرمالیتھ بود كھ از اینجا نرید شریفي گفت محتاط عمل میكني و ھنوز بھ خودشم اعتماد 

  كامل ندارید
شنیده ھاي موجود برق ھشتاد فازي را بھ مغزم ارسال مي كنند و تحملم در حد     

 خدم زیادي افول كرده است دیگر تحمل ھیچ حرف و نامي از این خاندان را ندارم از
و حشمش گرفتھ تا شریفي  وكیلي كھ خود را در جلد بره اي خیر بھ ما نزدیك كرد و 

 نیتش  ولي چاره دیگري نداشتم این آخرین حسن این روز ھاي آخر شك كرده بودم بھ
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كارت دستم بود آخرین فرصتم براي بازگشت اعتماد بھ شریفي مصداق باالتر از 
 سیاھي رنگي نیست جلوه مي كرد

مرضیھ با شنیدن اراجیف آن آقا زاده دستش را آرام از بین انگشتانم مي كشد و مچ     
  دستش را نوازش مي دھد  غر مي زند

  انگار مجرم گرفتي ھان دستم شكست  بیا برگردیم تو -    
  و صداي مغرور او    
 گفتني ھا رو گفتم باقیش رو خود داني  خدا نگھدار -    
م روي كمرم مي شود برگشتم بھ آن حیاط لوكس و سوھان دست گرم اشرف خان    

  گونھ
 

روي زیر انداز خمپاره زده ام چھار زانو نشستھ ام و مغزم پر است از اما و اگر      
راضي شده ام  بھ ماندن و حقیر این خانھ لوكس و شیشھ اي شدن  بھ ماندن و خنده 

 ھم راضیم  بھ جان مادر ھاي رضایت مرضیھ را چشیدن  تا مرضیھ راضي باشد من
  یك لحظھ درون این قفس شیشھ اي و ستاگر مرضیھ نبود  اگر مرضیھ نمي خوا

  كریستالي نمي ماندم
ناخواستھ اشك از روي گونھ ھایم جاري مي شود  دوباره یاد امن ترین جاي دنیا     

روت مي افتم  آغوش مادر مادر من  مادر دست پینھ بست من  مادري كھ شناور در ث
و جبروت ھم دست از كار نمي كشید و پا بھ پاي كلفت ھاي خانھ زاد خاندان پدریم 

 !!! ؟چرا كار مي كرد و كسي دم نمي زد كھ تو
مرضیھ دستمال بھ دست مي آید  ھمچنان حواس پرت چشمانش روي درختان و     

  گلھایي كھ چند ماه و اندي دیده است مي چرخد  روي طاق سھ بعدي حیاط خلوت
  روي زرین چھ ھاي حك شده بر در انباري  و دوباره مي خندد

اي بابا دلم مي سوزه  اینا در انباریشونم لوكس و شیكھ  خو حیف ني كسي نمي  -    
 بینتش مي گم ھان

  خودش را مي رساند بھ من و چھار زانو جلویم مي نشیند    
ن  این یارو خرتر از این مھري بیا ازشون تقاضا كنیم ھمینجا بھمون كار بد -    

حرفاست  باور كن یھ كم گریھ زاري كنیم دل مي سوزنھ و خونش رو ھم دربست در 
 اختیارمون میذاره

دیگر نیاز داشت بھ یك تلنگر  با دست راست محكم مي خوابانم پس كلھ اش شاید     
 ي كنمكمي سلولھاي خاكستریش گرد افشاني كنند  اخم بین دو ابروھایم را عمیقتر م

بفھم چي مي گي ھان این مرتیكھ رو با صد من عسلم نمیشھ خورد باز بیام منت  -    
 كارم بكشم ازش

چشمانش روي اشكانم خیره مي ماند  ساكت مي شود  شور و ذوق مرضیھ تنھا با     
  گریھ ھایم كمي مكث دارد  تنھا با گریھ ھایم  دست چپش را روي گونھ ام مي كشد
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كھ گریھ كردي خوب االن كھ جامون امنھ چرا داري خودتو اذیت مي كني دوباره  -    
  ؟

  چھ مي داند  چھ مي داند دل من چھ داغ ھایي دارد  چھ مي داند    
 آه درونم را با شدت بھ بیرون ھل مي دھم و از جایم بر مي خیزم    
رور از دماغ اگرم بخوام كار كنم پیش ھر خر و سگي كار مي كنم بھ جز این مغ -    

فیل افتاده  تو ھم این پنبھ رو از تو گوشت در آر كھ بخواي منت كار پبش این بكشي  
 خودم با دستاي خودم ادبت مي كنم اگر در این مورد دست از پا خطا كني

  مي روم بھ سمت دستشویي بزرگ گوشھ حیاط خلوت    
مرتیكھ میگھ با شریفي تماس گرفتھ  مجبور بوده اینقدر تحقیرمون كنھ كھ شك  -    

 !نكنم ؟
  مكث مي كنم انگار این اسم كم كم دارد مشكوك تر از قبل مي شود    
 !  شریفي مھره سوختھ خاندان پدریم    

 
رثان بھ شاید مرضیھ حق داشتھ باشد  شاید این شریفي براي ھدفي دیگر دم من و وا    

حق پدرم را از آن خانھ و خاندان كنده باشد  اصال نكند دستش با دست عمو و عمو 
زاده ھا یكي باشد و من صد من بي عقل سر در خاك  آرام سر جایم نشستم و دل خوش 

   كننده اشواركردم بھ حرفھاي ھر از گاھي امید
  بر مي گردم سمت مرضیھ    
  تو گفتي پیش این یارو -    
  مرضیھ دستمالش را بین انگشتانش مي پیچاند    

 این یارو چي ؟ -    
  پلك زدنم نامنظم مي شود    
  ھیچي  نھ  ھیچي -    
مي روم بھ سمت پلھ ھاي ھمیشھ براق جلوي انباري  مرضیھ مثل باد مي پرد بھ     

  سمتم و راھم را سد مي كند
  ت بوي خوبي میومدجون مرضي بگو چي مي خواستي بگي  از جمل -    
  از حرفش نیمچھ لبخندي مي زنم    
 ! تازگیا حس بویاییت پیشرفت كرده ھان -    
  لبش را غنچھ مي كند    
  ماییم دیگھ  چاكر شما مرضي گربھ -    
  فدایش شوم عاشق این لوس بازیھایش ھستم  دوباره آویزانم مي شود    
   ؟مھري بگو دیگھ چي مي خواستي بگي -    
نگاھش مي كنم  گفتن این جملھ درد دارد  تردید دارد  اما ماندن در زیر یراق این     

 ! مردك دردش بیشتر است  با وجود حس احمقانھ ام
 



 10 

بھ این تصمیم شك دارم  بھ فرستادن مرضیھ  بھ انداختن مرضیھ درون دستھ گرگ     
 مرضیھ ماندن مرضیھ  شك ھا  بھ دامن زدن بھ تمام استرس ھا و نگراني ھایم بابت

دارم  شك ولي  دیگر نمي شود بیش از این كوتاه آمد  دستم زیادي كوتاه شده است از 
 خاندان مروت  حق پدر و مادر سالخي شده حق حقم  حقش  حقمان  حق وارثان بھ

 امان
نمي دانم مرضیھ درون مردمك لرزان من چھ مي بیند  كھ دستمال را پرت زمین     

   دستانش را روي بازوانم محكم  چشم در چشمم مي اندازدمي كند و
  مھري  فكري داري ؟ نگات  این نگات میگھ یھ نقشھ اي تو كلت داري -    
دوباره براي خودم  فقط براي خودم تمام ریز بھ ریز شاھراه ھا رو مرور مي كنم      

قلمي و كوچكش  بھ ابروھاي كشیده مرضیھ مي نگرم  بھ چشمان خرماییش  بھ بیني 
بھ لبھاي غنچھ و صورتي رنگش  مرضیھ ام براي دستاویز شدن با گرگ ھا زیادي 

  داد مي زند  اما با احتیاطبارهظریف است  و من  آیا طاقت مي اورم  دو
 مھري میگي چي تو سرتھ یا نھ ؟ -    
گشتان سرم را بھ اطراف تكان مي دھم و بھ ھر زحمتي است بازوانم را از زیر ان    

  قفل شده اش نجات مي دھم
  ھیچي تو سرم نیست -    
ولي بود  خوب ھم بود  منتھاي مراتب ھنوز شك دارم و این شك ھمچون خوره     

تمام اعصاب تصمیم گیریم را مختل كرده است  مرضیھ اي كھ تا اكنون ھر ثانیھ كنار 
پاره مي شود  و اگر من بوده است و باز ھم نگرانش بوده ام درون قفس شیرھا تكھ 

 دندان ماده شیر ھا جان خواھم داد  بھ وهللا اولین این اتفاق بیفتد  من قبل از فرو شدن
  جان خواھم داد

 
ساعت از دو نیمھ شب گذشتھ است  كنار مرضیھ ھفت پادشاه را خواب دیده ،         

نشستھ ام و زانوانم را بھ جاي محبت پدر و آغوش مادر بغل گرفتھ ام  باید اولین قدم 
را براي رھا شدن از این وضعیت اسف بار بردارم  اما با كدام عصا با مرضیھ ؟  باید 

  را طعمھ قرار دھم ؟مخودم را راضي كنم مرضیھ ا
نگاھش مي كنم تارھاي مو صورتش را عجیب در این ثانیھ معصوم جلوه مي         

  دھد  آه مي كشم و دستان خشك شده ام را روي پوست ھمیشھ نرمش مي كشم
اگر آنجا  وسط گرگ ھاي خاندان مروت آسیب ببیند  اگر بفھمند كیست اگر         

  شكیده چھ خاكي بر سرم خواھد شدبفھمند ھنوز ریشھ مروت نخ
ساعت چھار نیمھ شب است  صداي موذن قدیمي و دوست داشتني از مسجد         

محلھ مي آید  از جایم بر مي خیزم و بھ یاد نماز خواندن ھاي مادر بھ سمت شیر آب 
نزدیك استخر مي روم  شیر آب را باز مي كنم و شریان آب یخ سحرگاه را درون موج 

 یك دست لباس چروكیده این چند ماه میننم حس مي كنم وضو مي گیرم و با ھموج خو
  بدبختي بھ گدایي معبود مي نشینم
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بھ سالم نمازم كھ مي رسم بوي آشنایي مثل بخار یك جور ممنوعھ تا مشامم پر         
  مي كشد
 ! در نمازم خم ابروي در یاد آمد حالتي رفت كھ محراب بھ فریاد آمد        
بھ روي خودم نمي اورم ولي نزدیك تر كھ مي آید دستان لرزانم مثل ھمیشھ         

  رسواي عالمم مي كند  صدایش كنار گوشم  دوست داشتني تر  مي شود
  قبول باشھ -         
  چشمانم بین مھر و دستان یخ كرده ام مي چرخد        
  قبول حق باشھ -         
  را مي بینمدست دراز شده اش         
یك چادر سفید و جانماز صورتي رنگ با زر پریھاي جواھر نشان بعد فكر مي         

كنم كھ جانماز ھایشان ھم بوي تجمل طبقھ اشراف را مي دھند  با تمام ثروت پدریم 
جانماز مادرم ھمیشھ سفید و ساده بود  گاه گاه با یك مھر نماز مي خواند  مي گفت 

  زیبا و در عین حال خالي از زرق و برق شيباید خودت باپیش خدا كھ مي روي 
 جدایي افكن

زیر لب تشكري مي كنم و بھ سجده مي روم تا لرزش دستانم بھ چشم نیاید  ولي         
  مگر مي گذارد این تن صداي لعنتي

این یك ھدیھ براي عذر خواھیھ  اگر قبول نكني مجبورم ھدیھ دیگھ اي  -         
  مخدمتتون بد

  از سجده برمي خیزم        
عذر خواھیتون قبول  ولي من صدقھ نمي خوام حتي مھر و چادر نماز من با  -         

 ھمین سنگ ھم مي تونم نماز بخونم
 خودش را روي زیر اندازم مي اندازد و خیره مي شود درون چشمانم        
  من چھ مي خواھدبا آن چشمان درشت و مشكي نافذ از جان دل خستھ         
 خدایا مي شود بگویي برود        
نگاھم را مشغول اطراف و دیدن ھاي باالجبار مي كنم كھ صداي آھستھ اش         

  دیــــــــوانھ ام مي كند
 !خواھرت مي دونھ ؟ -         
  بدون اینكھ نگاھش كنم با ترس و تردید مي پرسم        
 !چي رو ؟ -         
  وزخندش را ندیده حس مي كنمپ        
 !   اینكھ چرا اینجایي -         

 
از جایم بر مي خیزم و نمي گذارم بیشتر از این ھواي دلم را پسزده رسوایي كند          

  ھواي گذشتھ ھاي نھ چندان دور  نھ چندان نزدیك  شاید قد یك روز و یك شب
  یك شب باراني        
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یك شب سراسر باراني كنار پسرك مولتي ملیاردر محلھ كھ پدرش ھمیشھ مي         
 "  مي خوام برم" گفت  یا تالش خودت با ھیچ  شاید قد یك جملھ فاصلھ بود  

 صدایش مثل ھمیشھ تیغھ مي شود و مي نشیند درست وسط گیجگاه عصبیم        
 نگو كھ درست نبود  مي خواي درست حدس نزدم ؟  نھ !  دروغ میگم ؟ -         

مي خواي !  بیدارش كنم از خودش بپرسم كھ چرا وسط این ھمھ خونھ  خونھ من ؟ 
یادش بیارم این كوچولوي كنار من كھ االن بزرگ شده و نماز مي خونھ و وانمود مي 

 ! ؟اسھكنھ منو نمیشناسھ  منو بھتر از خودم میشن
 چرا دستانم یخ مي زند ؟        
  احمق  خفھ اش كن: كسي توي گوشم مي گوید         

مي خواي بھش بگم ؟ مھرانگیز مروت با علم اینكھ مي دونست من كیم و چھ  -         
 ! حسي بھ من داره وارد این حیاط و بھ قول خودت این یھ متر موزائیك شد ؟

  چرا نفسم شماره اش از كانتر مغزم خارج مي شود ؟  ھا خدا ؟        
ابروھاي لعنتي اش بھ طرز مزخرفي باال مي رود و برق چشمانش چشم دلم را         

  مي زند  سنگ مھر نما را درون دستان یخ كرده ام فشار مي دھم و با سكوت
  تنھا با سكوت  بھ این برق نگاه و این لحن نیشدار در دلم جوابیھ مي دھم        
وي تھ كوچھ  یادش بخیر آن یواشكي دیدن یادش بخیر  آن صبح ھا  درخت آلبال        

ھا  یادش بخیر سر و رویم مرتب بود  یادش بخیر لباس ھایم برند جدید ترین متد ھاي 
تركیھ و تایلند و امریكا را بھ پز شھر مي فروخت  یادش بخیر عطر فالور بمب و 

    یادش بخیر كاخ سفید برج نمایماننداختورساچھ ام  تا تھ كوچھ خط مي ا
مادر سفید دل قامت بستھ ام سر نماز ھاي شب و نیمھ شب  یادش بخیر پدر         

  ھمیشھ پر كارم  با نفوذم  مھربانم
و دوباره برق مي زند  این چشمان نافذ بي رحم درون خانھ دلم فرش مي اندازد         

  و مي گوید آشنایم  در را باز كن  باز كن
  و من        
   حقارتزانو زده        
  پشت در  اشك ھایم گر و گر جاري گونھ ھاي برجستھ ام مي شود        
 بھ نفسم دستور مكث مي دھم و بھ لرزش پاھایم امر توقف  و بھ قلب وحشیم نیز        
حق ندارد مرا مھرانگیز را  عروسك خیمھ شب بازي دانستھ ھاي صد من یھ         

  غازش كند
  قلبم را دستاویز این حماقت بچگانھ نخواھم كردمن  مھرانگیز         
  تنھا وقت مي خواھم        
  تنھا مي خواھم این بي شرف از جلوي چشمانم نیست شود مي خواھم نباشد        
  تا قلبم  قلب كودكم قلب كوچكم قلب نادانم پرتش كند بیرون  بھ ھمان گذشتھ ھا        
  كسي  بھ خدا فكس سري ارسال مي كندولي انگار تھ تھ قلبم         
  خدا مي شود نشنیده بگیري        
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از جایش بر مي خیزد با آن قد و قامت بلندش بھ سمت من مي آید  مني كھ سرم         
را عین الك پشت ھاي احمق  تا یقھ فرو كرده ام داخل  مني كھ قاعده حكومت بر قلبم 

راق و مي لرزم درست مثل بید خانھ امان مثل را از یاد مي برم  جلوي این موجود ب
نھ خوشھ گندم ھاي مزرعھ آق دایي ھمان مزرعھ اي كھ  ھمان بید ھاي زرد طالیي  یا

  قلب مرا گره مي زد بھ حسي كھ درون بچگیم  جاھلیتم
  گذاشتھ بودم" نمي دانم چھ " اسمش را         
فرو مي برد و سر كج مي كند و دستانش را درون جیب شلوار دودي مشكي اش         

  با ھمان تن صدایي كھ
  دیوانھ ام مي كند  رد تھدید را خط مي اندازد        
نمي !  صداش كنم بگم دختر مروت بزرگ ھنوزم  خاطرمو مي خواد ؟ -         

دونستي كھ شناختمت ؟  از ھمون روز اول روز اولي كھ اون نگاه شیفتت بھ چشام 
 ! گریھ كردنت یادمھ زماني كھ رفتم تنھا شدي  یادتھ ؟رسید  ھنوز صداي

و چقدر یادم است و چقدر دلم مي خواھد یادم نباشد  این محفظھ یادگاري ھاي         
  ممنوعھ

 
داد مي زنم  بھ مثابھ ماده شیري كھ درون قلمرو سلطان جنگل گذشتھ ھایش گیر         

كرده و نمي داند بھ كدامین گناه اینطور دستاویز شیطنت ھاي كودك وارش قرار گرفتھ 
  است

كھ چي  گیرم من ھمون دختر مغرور مروت بزرگم گیرم تو ھم ھمون پسر از  -         
  ر تو ثروت باباتدماغ فیل افتاده شناو

انگشت اشاره ام را باال مي برم  نوك بینیش  نمي دانم این ھمھ شجاعت در         
  برابر مھدي را چگونھ آن لحظھ درون دستان نلرزم ریختم ولي او ماتش برده بود

خوب گوش كن با  با  ت از ھمون اولم دمت بھ دم ثروت بابات بند بود خرت  -         
ي رفت ھمھ بھ خاطر ارادتي كھ بھ حــــــــاج صادق پرتوي داشتن با خر بابات م

جلوت خم و راست مي شدن  مھدي پرتوي بھ خاطر نام حاج صادق پرتوي و كاخ و 
  مكنت اون مي شد آقـــــــــــــــا

  یك قدم جلو مي روم و او  یك قدم مي رود عقب        
ي آید  صداي پاره تنم مي آید با خمیازه صداي مرضیھ ام مي آید  صداي جانم م        

  و خوابالود ھم مي آید
  مھري اینجا چھ خبره ؟ بابا ساعت پنج خروسخونھ -         
پشت بھ مرضیھ ام و نمي دانم مي بیند یا نھ ولي مھم نیست  اگر قرار است كھ         

یك بار و براي ھمیشھ این آقا زاده ھم درون شاھراه ھاي نقشھ ام جوالن دھد  باید  باید 
دمش را قیچي كنم و دم مسقاطي دستباف خودم را وصلھ پینھ اش نمایم  دوباره زبان 

   تر مي شودتمي چرخانم  دوباره ما
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حاال ھم خوب گوش كن مھدي پرتوي آقـــــــاي مھدي پرتوي  از این خونھ و  -         
دیدنت از این باال بلند حرف دم و دستگاھت حالم بھ ھم مي خوره  از این باال بلند 

زدنت از این غرور مملو از خود برتر بینیت حالم بھ ھم مي خوره  ھمون موقع ھم 
 انداخت تو سرت  مي گم بلند مي گــــم آقاي مھدي اھياعتماد بھ نفس كاذبت خیاالت و

  پرتوي  من
ــــواھم مھر انگیز مروت ھیچ حسي بھ شخص شما نداشتم و ندارم و نخــــــ        
  داشت
نعره مي زنم و مي بینم كھ مي لرزد  نعره مي زنم و مي بینم كھ پایھ ھاي         

 اعتماد بھ نفسش سست مي شود
 تو گوشاي كرت نشست حرفـــــــــــــم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -         
صداي ساییده شدن فكش مي آید و صداي مرضیھ و دستھاي مرضیھ دور         

  و نگاه مرضیھ  بھت زدهبازوانم 
 مھري چي میگي مھري  مھري این كیھ  مھري؟ -         
  دستش را باال مي برد و بھ سمت درب مي گیرد یعني گمشو  و من  گم مي شوم        
 دست مرضیھ را دوباره مي كشم و گم مي شوم        
 !كھ من گم شدن را خوب بلدم        
 مرضیھ شكوه مي كند        
 كجا ؟ -         
داد مي زنم و مي روم داد مي زنم و مكث نمي كنم  داد مي زنم و قلب ھمیشھ         

  نادانم بھ التماس مي آید
 نرو  طاقت نمي آورم رحم كن        
 داد مي زنم        
  سر قبرم  چھار راه ایزدي ھا  میرم گدایـــــــــــــي -         

 
ي ھر ماشین گذرایي را مي گیرم و با دست دراز و تنھا نگاھم  پوشیھ زده جلو        

 تنھا
 التماس میكنم یكي  فقط یكي از این گلھاي رز بي بو را بخرید  فقط یكي        
 و در دلم  بھ خودم و        
 ھر چھ درھم و دینار و پول و نیاز من آدمیست لعنت مي فرستم        
مرضیھ كھ پاي لرزانم را مي بیند نزدیك مي آید  با ھمان دستار خنده دار دور         

بر و بازویش با ھمام چادر چوخماق دور كمرش با ھمان خنده كج كولي وارش  انگار 
یكي از اینھاست  یكي از ھمین ھا كھ از ھمان ابتداي زیستنشان گدا بوده اند و عادت 

  دارند بھ التماس
اما  من  مھر انگیر  عادت ندارم  بھ خداي داشتھ ھاي دیروز و نداشتھ ھاي         

  امروزم عادت ندارم و این عادت نداشتنم خوردم مي كند حقیرم مي كند  خارم مي كند
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اشكانم زیر پوشیھ مي لغزند و من خدا را شكر مي كنم كھ مرضیھ ام نمي بیند          
  كھ نمي لغزد  كھ نمي گرید

مھر انگیز بیا بشین اینا خوراك خودمن خواھري  بیا بشین  اینا رو بسپار بھ  -         
 من  اینا زبون چاخان مي خوان كھ تو نداري خواھري

او ھم مي داند  مي داند كھ مھرانگیز گداي خوبي نیست  ولي نمي توانم  نمي         
دان كنم  دوباره منتظر توانم مرضیھ ام را وسط منجالب التماس و حقارت ، تنھاي می

چراغ قرمز مي شوم  باید خرج این یك ھفتھ را در بیاورم  باید خرج خودم و مرضیھ 
شریفي را نزنم  كھ دست بھ سمت این گرگ بره نما دراز  ام را در بیاورم  كھ در خانھ

 نكنم  ولي مرضیھ دست بردار نیست  با ھمان لحن خنده دار و كولي وار زننده اش
 میگم دستتو وا كن فالت بگیرم -         
دستانم را بھ زور با آن دستان حنا گرفتھ باز مي كند  دستانش را خودش حنا زد          

 كنار مھرانھ بدبختتر از خودش
میگم واي  این دستا دارن میگن  طالعت باز و گشاده است یھ مرد سوار یھ  -         

ي داره نزدیك تر میشھ ولي وولك  حواست اسب سفید  اوه اون دور دورا داره میاد  ھ
باشھ خطري در كمینھ  خطري كھ نوك پیكونش سمت تو و خواھرتھ ھا  كنار اون مرد 

 خاك بر سرم تو بھ این ماه چھره اي چرا خون خون ايیھ سایھ مي بینم یھ سایھ  واي و
 مي بینم  روي دست سایھ كنار مرد  حواست باشھ دست بھ چاقو نشیا

دستانم را از دستانش مي كشم و وانمود مي كنم از روي فال دلقك گونھ اش         
نگران نشدم و انگار كھ شده ام  نگران شده ام از حرفھایي كھ مي دانم از حس مرضیھ 
و تمرین و ممارست فراوانش بھ زبانش لغزیده ولي من احمق ترسیده ام  وحشت كرده 

 بزنم لبخند دام  بعد فكر مي كنم كھ ھنوز بای
 و بھ معناي تمام كلمھ  حس ششمم را زیر تمام خوش بیني ھایم پنھان كنم        
چراغ قرمز مي شود و مرضیھ با ھمان حال و ھواي نقشش بر مي خیزد و بھ         

  سمت ام وي ام نقره اي مي دود و من  ھنوز در حرف بھ حرف فال مرضیھ
  خون سایھ  خطر        
واتي مي فرستم و خودم را سرزنش مي كنم كھ اینقدر احمقانھ در دلم صل        

دلنگران چیزي شده ام كھ تخیل محض است بعد بھ خدا  رو بھ چشمانش شكوه مي كنم 
 !كھ خدا كافي نیست؟ براي بزرگ شدنم درد بھ قدر كافي نداشتھ ام؟

 
 ! شب را درون ھتل مرزي اصغر مرزبان مي خوابیم        
بان مرز بین دارایي و نداري مرز تمام بدبختي ھاي من آن طرف ھھ مرز        

 سكوت  آن طرف خفھ شدن  آن طرف
روي پتوي پاره آبي ثریا غلت مي زنم مي گفت اصغر تا دوروز دیگر در         

بازداشتگاه آب خنك مي خورد مي گفت اصغر را مامورین شھرداري گرفتھ اند و من 
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شان ھم ندادم كھ خوشحالم  مرزبان قصھ ھا داشتم در ذوق كردم  ولي نگفتم و حتي ن
 بودم بد  اساسي این چند ماه در این چند ماه كھ بزرگ شده

مرضیھ مي گفت این خر خرش مي رود مرضیھ مي گفت مرضیھ مي گفت اگر         
باشیم و ھر از چند گاھي آدمش كھ نھ خرش باشیم چھار پایش باشیم  حیوان دست 

  شود بھ نون و نواییرسیدآموزش باشیم مي
آي  آي مرضیھ بیچاره من نبودي كھ ببیني این نون و نوایي كھ تو آرزویش را         

 داري یك ھزارم آني نیست كھ حقش را
پھلو مي چرخانم بھ چپ خانھ ثریا و بچھ ھا آن طرف بیابان عرضي پشت محلھ         

مي كند و بویش مي شود مگس كارتن خواب ھاست ھمانجا كھ شھرداري زبالھ خالي 
و سوسك و حشره و ھزار كوفت و زھر مار دیگر با ده بیست بچھ قد و نیم قد و 

 نفھمیدم وسط این نداري چرا مي شدند ھم مادراني كھ شاید مادر بودند و نبودند آخر
ماشین جوجھ كشي و ھي  ھي  ھي بعد آن بچھ را ھم مي بردند بھ گل فروختن و شیشھ 

  و التماس زاییدن و خرد شدن و ھزار كار بدتر و آن بچھ  و آن بچھتمیز كردن 
دور نبود ھمان روزھا كھ مادر من در نبود پدري كھ ھشت سالگیم را ندید         

 ترشي مي انداخت
من زیر كرسي بودم و مي نوشتم  مي نوشتم و حل مي كردم  آخ  آخ  آخ این         

حل نمي شد  بوي سیر و سیاه دانھ و سبزي ھاي انتگرال لعنتي جان مي گرفت ولي 
معطر بھ مشامم نشست  بوي ترشیھاي مادر ھمیشھ بوي زندگي بود بوي عوض شدن 

 ھایم مادري دارم كھ ھنوز سالم است اشتنبوي امید داشتن  بوي اینكھ عالرغم تمام ند
 و از ھمھ دنیا بیشتر دوستم دارد

ھ پر از ھویج و گل كلم و كرفس را درون مي دیدمش كھ خندان خندان مالغ        
شیشھ مي ریخت و چقدر با عشق  چقدر با حوصلھ  بعد خودم را از كرسي مي كندم و 
مي رفتم كنارش ناخنك مي زدم و ھي مادر مي گفت نكن مال مردمھ مدیون میشم  ھي 

ھم یك كاسھ پر برایم مي ریخت و آن  ناخنك مي زدم و مادر غر مي زد و آخر سر
ف یك نیمروي تر و تازه و نان لواش گرم شده  من مي خوردم و مادر نگاه مي طر

كرد نگاه مي كرد و مي خندید و من  و من چقدر خوشحال بودم آن روزھا كھ مادري 
 ! دارم كھ ھنوز سالم است كھ ھنوز مي خندد و مرا  مھرانگیز اخوان را

 شبیشتر از دنیا دوست دارد  حتي بیشتر از خود        
 و آن زمان فكر مي كردم حتي بیشتر از خدا        
خدایي كھ شبھا  نیمھ شب ھا براي رضاي او قامت مي بست و مي شنیدم كھ مي         

گفت خدایا بھ خداوندیت قسم تا تو راضي باشي من ھم راضیم  و من ھیچ وقت نفھمیدم 
  معناي ناب این راضي بودن بھ قیمت راضي بودن خدا در چیست

 
ھمان روزھا بود كھ مدرسھ مي رفتیم و فرار مي كردیم و سحر كھ از اھالي         

محلھ خودمان بود منتھا با دك و پز محشرتر حرف از دوست پسر ھایش مي زد و 
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بوسھ گرفتنھایش ھمان روزھا بود كھ ھي مي گفت آرش این را گفت و آرش آن را  
شد مجتبي و دو ماه بعد فریبرز و  يجالبیش در این بود كھ یك ماه بعد آن آرش م

خالصھ تمام پسر ھاي شھر را یك بار از زیر شناخت بھ قول مادرش روشن فكرانھ 
 مي گذراند

وقتي مادر من مي گفت مقنعھ ات را تنگ كن و گھ گاه غر مي زد كھ چرا بدون         
ر سحر چادر مي روي و مي آیي و دختر قشنگي اش بھ حیایش است بھ مادر روشن فك

  حسادت مي كردم
زمستان گذشت و ھر روز و ھر شبش من درگیر امتحان ھا بودم و مادر درگیر         

 خستگي و درد و آرتروز گردن و كمر و زانویش
صبح بیست و دوم اردیبھشت ماه بود كھ من در حیاط را بستم و مثل ھمیشھ         

سرم را بھ زیر انداختم و نگاه چپ بھ این و آن نكردم و راھي مدرسھ اي شدم كھ از 
  دیروز منتظر ورودش بودم

نھ بھ خاطر درس خواندن كھ بھ خاطر دیدن سحري كھ از پارتي دیشبش با         
 گفتني ھا داشت برایم  خوب كھ فكر مي كنم درست ھمان روز بود كھ آرش و رفقا

صبحش دور از چشم مادري كھ از تمام ھشت ساعت دیشب فقط دو ساعت خوابیده بود 
پادشاه را خواب میدید از داخل  و در آن حال و احوال تغییر و تحوالت من  ھفت

 خوش رنگي را گیر وسائل بھ قول خودش دوره جواني ماتیك كم رنگ پوست پیازي
آوردم و الیھ الیھ روي لبان بي رمق و رنگ و رو رفتھ ام مالیدم و بعد با خودم فكر 
كردم اگر اینطور بھ خودم برسم از سحر ھم خوشگلتر مي شوم كمي موھایم را بھ 

  یكوري روي صورتم ریختم و ھمانطور خوش خوشك راھي شدمرمثابھ سح
فتاب ھایي كھ پوست گندم گون من را سبزه مي كرد و من ھوا آفتابي بود از آن آ        

اصال از روال تیره كردنش خوشم نمي آمد و زیر لب غر مي زدم كھ چرا در ایران 
  چتر زیر آفتاب رایج نیست

ھمان روز بود كھ بھ جاي چك كردن كتاب ھایم عطر سحر را چك كردم كھ         
 داخل كیفم گذاشتھ باشم و بدقول نباشم

 ! بلھ  ھمان روز بود        
دل توي دلم نبود وقتي تمام پیاده روي شیبدار كوچھ را دویدم و تا نزدیك نبش         

ھي با خودم خیاالت كردم كھ امروز از آن امروز ھایي است كھ شیرین است و كنار 
 مھد پرستو چیزي در فكرم گفت

رند و خندیدم خندیدم و ھي چرا امروز دیوار ھاي این مھد از ھمیشھ آبي ت        
  خندیدم
ساعت ھنوز ھفت نشده بود كھ رسیدم و یادم مي آید صف تشكیل شد و دعا و         

ورزش صبحگاھي و تمام غر و لند ھاي خانم احدي معاون عینك ذره بیني را گوش 
دادم و سحر نیامد سحر نیامد و رفتیم كالس و من با خودم گفت اي و درون این اي ھا 
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 كردم و یادم بود كھ جلوي رویش ھم بگویم ش چھ فحش و ناسزا در چنتھ داشتم بارھر
  كھ! كھ غیبت نشود 

رفتیم سر كالس فیزیك استاد خش خشي اسمي بود كھ بچھ ھا بھ واسطھ موھاي         
تیز و باال آمده اش روي دبیر فیزیك گذاشتھ بودند و من یادم نمي امد اولین بار خودم 

ا با صداي بلند ادا كردم و بچھ ھا علمش كردند  بچھ ھا مي گفتند  من یادم این صفت ر
 ! نمي امد
نیم ساعتي گذشت و سحر با قیافھ اي كھ تابلو بود تازه روكش خواب را از         

رویش برداشتھ اند با صورت پف كرده و رنگ و روي پریده و سرخاب نزده وارد شد 
 بلولیدي نمي دھد و ھیچ كس نفھمید امروز سحر و ھیچ كس نفھمید سحر امروز بوي

  ردهآن دستبند نقره اي اسماجش را بھ دست نك
 

سحر آمد و نشست كنارم  با ھمان لب ھاي قلوه اي بي رنگ و رو و متفاوت ھر         
روز  با ھمان لب ھایي كھ مرتب جلوي آینھ با لب ھاي خودم مقایسھ شان مي كردم و 

 ! كمي مال ما ھم بزرگتر مي بود ؟مي گفتم خدا نمي شد
 !  خدا تو كھ خسیس نبودي        
بعد بھ خودم نھیب مي زدم كھ اگر مادر این حرفھا را مي شنید سرم را بھ دیوار         

میخكوب مي كرد و قربان صدقھ ام مي رفت كھ چرا كفر مي گویم و خدا مي داند بھ 
 خدا در نمي آوردم و با عقل ناقصم نباید كھ چھ داده و من نمي دانستم و سر از كار

  شوم قضاوت كنم و كال باید خفھ
علي ایحال خدا را شكر كردم كھ مادر جن نبود و قدرت روخواني افكارم را         
  نداشت
كیف سحر كھ روي صندلي افتاد  نگاه فیزیكدان عصبي كالسمان برگشت سمت         

 : سحر و با چشم غره اي ندا داد
دیر اومدي آلودگي صوتیم راه میندازي خانم بھمدي ؟ بشین دیگھ اینقدر تكون  -         

  نخور
و من كھ نمي دانستم در آن حال و اوضاع و شرایط این حرف چھ معنایي دارد         

 بھ جاي سحر میخكوب شده جواب دادم
  خوب آقا نقطھ گرانشش جا نیفتاده -         
 و نفھمیدم كھ حرفم بمب انداختھ شده خنده را بیشتر بھ شریان نفھمیدم چھ گفت        

 : مي اندازد و وسط این ندانستن و جوگیري خنداندن جمع حاضر حرفم را امتداد دادم
 ! آقا میشھ شما جاش بندازین حواس ما رو ھم پرت كرد -         
 من باز ھم این حرف من و بمب خنده كالس و سكندري محكم سحر داخل پھلوي        

جا نینداخت كھ درون جملھ بي غرض من چھ نھفتھ بود كھ اینطور دیوانھ شدند و تا 
 : آخر زنگ خندیدند و حتي بعدش  زنگ تفریح ھمھ گفتن

 ! مھري تو ھم بلھ ؟        
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و من كھ ھاج و واج این تعجب ھا ھنوز ذوق زده حضور سحر بودم و حرف و         
 !  فكر نكردم كھ این مسالھ بیخ پیدا خواھد كردنگفتھ ھایش دیگر بھ این

سحر گفت و من شنیدم تا احدي معاون پیدایش شد و نزدیك كھ آمد فھمیدم چھ         
  خاكي بر سرم شده

نگاھي بھ وجناتم انداخت و بھ ھیكل سحر كھ اینبار عالرغم آتشي كھ بھ پا شده         
 بود سریع ازش گذشت و

 : من بي خبر خیره شدهدوباره بھ         
 !اخوان ؟ -         
داشتم بھ خودم غر مي زدم كھ نمي شد حرف نزني و زبون بھ كام بگیري كھ         

اینطوري بھ تلھ این مادر فوالد زره نیفتي كھ حرفش تمام غرھایم را یكھو ریخت 
 ! بیرون و بھ جایش یك فحش آبدار نثار زبانم كرد

از تو بعید بود جلوي دبیر مرد اینطوري حرف بزني و نظم كالس رو بھ ھم  -         
بریزي من داشتم شاخ در میاوردم وقتي شنیدم چنین حرف زشتي بھ زبون یكي از با 

 اخالقترین بچھ ھاي كالس دوي ب اومده
تمال چشمان گشاد شده ام را بین سحر و احدي معاون چرخاندم و در حالیكھ دس        

كاغذي ھمیشھ میھمان دستانم را مچالھ و ریز ریز مي كردم و با عرق دستانم معجون 
 : مي ساختم  من من كردم

  خانوم ما كھ چیزي نگفتیم بھ خدا -         
ھمان حوالي بود كھ مدیر صدایش كرد و احدي بھ ھمان دو جملھ آخر قناعت         
 : كرد كھ
واھي كن من بھشون گفتم اخوان دختر با مالحظھ ایھ و برو از خشاوه عذر خ -         

  این تو كتم نمیره حرف نامناسبي گفتھ باشھ
  و من ندانستم سحر با آن خنده تو پر چرا آن سوال را كرد        
 !خانوم مگھ آقاي خشاوه گفتن مھري چي گفتھ ؟ -         
نده اش را قورت داد  البتھ و باز ھم گیج تر شدم وقتي احدي معاون زیر لب خ        

سعي كرد قورت دھد و در حالیكھ سوت اتمام زنگ تفریح را براي تایید برگشت بچھ 
  ھا بھ زندان كالس مي زد گفت

 ! نھ  از بچھ ھاي كالستون شنیدم چھ گلي كاشتھ -         
سحر زیر لب غر زد و چند ناسزا از نوع ناسزاھایي كھ مخصوص خودش بود         

  ر دھن لق ھاي كالس كردنثا
چند بار از سحر پرسیدم كھ چھ شده و چرا ھیچ كس بھ من نمي گوید چھ گلي         

كاشتم كھ خودم خبر ندارم و معناي آن حرف كذایي كھ كاش الل شده بودم و نمي گفتم 
چھ بود و بعد سحر حرفھاي خاك بر سري زد كھ دلم تا خود خدا رفت و عذر خواست 

 : و گفت
  بھ خود خودت من  من اصال نمي دانستم معناي این جملھ چیست        
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 ! و خدا ھم خندید        
  با ھمان متانت ھمیشگي        

 
شانھ بھ … تمام آن روز با ھمان جو عجیب گذشت و من و سحر سر تو سر         

 خاك بر سري شانھ  دوباره گفتیم و شنیدیم از شنیده و گفتھ ھاي ممنوعھ  و آن حرفھاي
 بیخ گرفت و رسید بھ آرش و

سحر كھ دید رازدار خوبي پیدا كرده از چیزھایي گفت كھ تابحال از زبانش         
نشنیده بودم و حس كردم ھشت شاخ تیز روي سرم در اورده ام و ھر لحظھ در حال 

  رشد مضاعفند
بیش از حد من خوب كھ فكر مي كنم درست از ھمان روز شروع شد یخال شدن         

و سحر بھمدي كھ كال در روابط بھ قول مادرش روشن فكرانھ ید بیضایي داشت و من 
را ھم با تمام یدیتش مي برد بھ ناكجا آباد ممنوعھ ھا و سر در مي آوردم كھ درون تمام 

   بشنوم و حظ كنم و نشنیدمانستمنداشتھ ھایم چھ ھا بوده و میتو
اي عجیبتر وال ممكن تر و صد البتھ براي من جذاب پا ھر روز با شوق شنیده ھ        

مي گذاشتم بیرون و روانھ مدرسھ اي مي شدم كھ ثانیھ بھ ثانیھ از مدرسھ بودنش برایم 
  فاصلھ مي گرفت و مي شد آتشكده

مي شد شكن در شكن تمامیت مھر انگیز اخوان با تمام سابقھ درخشان خانواده         
   و وقار و متانتاش در خدا شناسي و حیا

سحر بود و من و ممنوعھ ھا سحر بود و زنگ ھاي كالسي كھ ھیچ چیزي را         
در بر مغزم نمي گذاشت جز اینكھ باید بروم و ببینم و تجربھ كنم این صحراي محشر 

  ممنوعھ ھا را
 ! و اینكھ شنیدن كي بود مانند دیدن        

       
و بھ گردو ھاي پوست گرفتھ شده ناخنك مي زدم و مادر كنار مادر نشستھ بودم         

در حالیكھ گردو ھا را براي فروش بستھ بندي میكرد مي گفت از اینكھ امروز سر 
بازارچھ پسر عمو محمد را دیده كھ چطور قد كشیده و بزرگ شده و پشت لبش سبز 

 اصل بھ حرف  بودم و مثال مي خواندم و دردهشده  و من كتاب بینش را تا تھ باز كر
  بھ حرف گفتھ ھاي سحر پشت تلفن فكر مي كردم

واي ندیدیش چھ پسر خوش تیپیھ  یھ تیكھ اس بھ خدا  اگر با آرش دوس نبود  -         
  تورش مي زدم  از خداشم باشھ من بھ این نازي خوشگلي

 اده دارماشاهللا محمد نگو یھ تیكھ جواھر  سر بھ زیر  آقا خدا دوست  خانو - -         
آرش و ندیدي  مرتب با این و اون مي خنده و كل میندازه ولي مھدي  اصال  -         

رو نمیده كھ كسي بخواد باھاش حرف بزنھ من عاشق ھمین غرورشم  واي مھري دلم 
 لك زده كھ یھ نگاه كوچیك بھم بندازه اما المصب محل نمیذاره انگار از دماغ فیل افتاده
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و اداره كشاورزي كارمندش كردن یعني از جربزه خودش بوده مادر  میگن ت - -         
تو آزمون استخدامي قبول شد از پارتي مارتي استفاده نكرد  اصال خانواده عموي خدا 
بیامرزت كي رو داشتن كھ پارتي داشتھ باشن  اي بابا خدا پارتیھ ھمھ بیكساست كسي 

  خدا رو از ما نگیره
حاال این مھدي یھ دوست جون جوني داره كھ داره از آمریكا بر مي گرده و  -         

مھدي مي خواد یھ دوست دختر صوري براش جور كنیم  یعني از آرش خواست یكي 
  رو كھ براش مھم نباشھ واسھ این چند وقت جور كنیم

 !  زنش شھخدا بھشون ببخشھ این پسر و  خوشا بھ حال كسي كھ قراره - -         
و من نمي فھمیدم كھ درون تمام حرفھایي كھ مي شنیدم و نمي شنیدم  مقدمات         

 !خواستگاري زن عمو صدیقھ است
 
 

زن عمو صدیقھ اي كھ از تمام سیصد و شصت و پنج روز سال یك روز ھم بھ         
  كال خانواده خانھ ما نیامده بود و از تمام بند خویشاوندي فقط خویشش را شناختھ بود

پدریم از بعد فوت پدر خدا بیامرزم انگار جفت خودشان را از ناف ما قطع كردند و 
 خودشو داره و نباید بھ قضاوت نشست و ھمینكھ يھر كسي بدبختیا: مادرم مي گفت

  سالم و علیكي ھست خدا رو شكر و بیشتر از این توقعي نیست
یمھ شبیش را با خداي باالي سرش كھ از ولي میدیدم و مي شنیدم گریھ ھاي ن        

  ھمھ كس برایش محرم تر بود
  حتي  از من  حتي        
مي گفت كھ خدایا ازشون دلخورم اما تو بھ دل من راه نیا و سر بھ سرشون         

 نزار مي گفت كھ
 خدایا بعد مرگ اكبرم چھ تھمتا كھ بھم نزدن  چھ نیشترا كھ بھ قلب ناسالمم -         

فرو نكردن خدا فقط مي گم كھ گفتھ باشم مي گم كھ گولھ قطور عقده نشھ تو دلم و 
بخوره روح و جسممو مي گم چون گوشي رو زمین پیدا نمیشھ كھ بگم خدا تو بشنو 

  ولي انگار كھ نشنیدي
  و دست آخر ھم سوال مي كرد        
 خوب خدا ؟ -         
یر و طایفھ مرا مي خواست و من بعد ھا فھمیدم ھمان زن عمو صدیقھ از ھمان ت        

درست روزي كھ قرار بود من  مھر انگیز اخوان آماده یك دیدار صوري شوم دیدار 
صوري با مھدي پرتوي كسي كھ بھ گفتھ سحر نھ اخالق داشت نھ زبان  كسي با تمام 

از تمام  كھ من نمیشناختم  دیدار صوري كھ انيمعیار ھاي ظاھري  كسي میان تمام كس
عبارتش تنھا دیدارش را باور داشتم و با ھمان جزء اولش شیرین مي شدم و ھي ذوق 
مي كردم و الكي مثل دیوانھ ھا با خودم مي خندیدم و انگار نھ انگار كھ پسر عمو 

  محمدي وجود دارد كھ از قضا مادرش ندیده خواستارم شده
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وست پیازي را بھ لبانم مي كشیدم ھمان روزھا بود كھ دیگر زیادي آن رژ لب پ        
و روانھ مدرسھ مي شدم  ساعت خانم مھرپویا بود گویا كھ نزدیك آمد و ھمانطور كھ 
دستانش را پشت كمرش قفل مي كرد نگاه چپ چپي انداخت و با نیش و كنایھ و لحن 

  بانمكي گفت
 ! اخوان  این روزا خیلي تغییر كردي -         
د كھ من تمام لبان باریك و نداشتھ ام را با تمام سربھاي پوست انگار ھمھ دیدن        

پیازي خوردم و لھ كردم كھ خندیدند و مھرپویا با ھمان قیافھ ظریفش حرفش را 
  تصحیح كرد

 !لباتو نمي گم  روحیتو مي گم -         
و من سرخ و سفید و زرد شدم و یھ كالم  رنگین كمان رنگ ھا از صورتم بابت         

  این سرب خوردن گذشت
مھرپویا در حالي كھ مي رفت بھ سمت میز مستطیل شكل مشكي باالي سكو         

  ادامھ داد
  خوبھ كھ بعد مدت ھا شاد مي بینمت  خوشحالم از این بابت -         
ھمان لحظھ برقي  طوفاني در دلم بابت این مھرورزي معلم ھندسھ از دل و قلب         

 اسم گذشت  ھمان روز ھا بود كھ داخل تقدیرم نوشتمو تمامیت احس
  پاك كردن مھرپویا ھرگز  و خدا امضاء كرد        

 
سحر من را برد آرایشگاه تا دستي بھ ابروھایم بكشد و نوایي بھ صورتم بدھد كھ         

رفتھ بودم و ننشستھ روي صندلي از قھر و دعوایي كھ بعدش باید متحمل مي شدم 
 وسط داد و بیداد ھاي سحر برگشتھ بودم كھ بھ خاطر یك دیدار صوري نمي ترسیدم و

 امتحانھا را یكي پس ازدیگري فاتحھ بخوانم سحر و خواھم تمام خردادم را خراب كنم
  ھم آخرش قانع شد كھ نھ ارزشش را ندارد

ولي گفت و خط و نشان كشید كھ باید دم رفتن خوب بزك كني و سرخاب         
چشم  : بزني كھ مبادا آنجا یكي  یك جایي از امل بودنم بدش بیاید و من گفتم سفیداب 

  باشھ
و در دلم گفتم اینقدر ذوق زده ام كھ خدایي سرخاب مي افتد روي گونھ ام و تو         

خبر نداري و نمي گذارم حتي خدا ھم بفھمد بنده ضعیفش تنھا بھ واسطھ یك دیدار 
 سر از پا نمي شناسد  تمام روز ھایي كھ سحر بھ قول صوري اینطور بھ ھم ریختھ و

 این دیدار صوري مي كرد مادر من را آماده دهخودش من چشم و گوش بستھ را آما
خواستگاري مي كرد كھ حتي بھ خ اولش ھم فكر نكرده بودم و آن زمان حتي نمي 

  دانستم مادر چھ مي گوید چھ برسد بھ فكر و سرخ و سفید شدن
   چھ بود این دیدار صوري بودھر        
  دیداري كھ مي دانستم تھ تھش خداحافظیست و ھر كھ رود خانھ خود  ولي        
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واي من چقدر احمق بودم كھ یك ھفتھ از شدت استرس شبھا ھشت بار در میان         
 راھي دستشویي مي شدم و

 !مدر بودن استرس تا تھ عبارتش برایم معنا مي شد        
 و باالخره رسید آن روز كذایي روزي كھ درون تقویمم اسمش را گذاشتم        
  روز سیـــــــــــــاه        
اگر مادرم : سحر آمد و دست من را گرفت و تا خود خانھ اشان غر زدم كھ         

بفھمد كھ از مدرسھ جین شدم پوست بھ سرم نمي گذارد و چنین و چنان مي كند و سحر 
  ین بشود بدبختماگر ا

 ولي گوش سحر از در و دروازه نشات گرفتھ بود و گفت كھ        
  فداي سرم -         
دندان شكن ترین و در عین حال راحتترین جواب ممكن این جواب دادنھا         

مخصوص سحر بود سحري كھ در قاعده زندگي آزادانھ با مادرش آزادانھ ھا را داشت 
اه مي كرد و كسي ھم نبود كھ بگوید اینجا اشتباه است پاكش كن كھ تجربھ مي كرد اشتب

   سحر در این زندگي راه برگشتي نداشتكھ اگر ھم بود پاك كني نبود جز برگشتن
 ! چون مادرش انتخاب شده بود        
  و چقدر برخي اوقات مادر حرفھاي طالگونھ اي بھ گوشھایم آویزان مي كرد        
  كھ بد باشد زعفران یك روزه ، مي شود خشخاش صدسالھمادر         

 
بلھ  رسید روزي كھ نباید رسید روز سیاه زندگي من  رسید آن روز كھ من تمام     

شب را بھ واسطھ افكار و ھیجانات تصور فردا نخوابیدم و ھي غلت زدم  غلت زدم و 
 گفتم
ض شوم  فردا اگر مادر یكھو فردا اگر نشود  فردا اگر خواب بمانم  فردا اگر مری    

  فیلش ھواي ھندوستان كند و من را در خانھ كنج دل خودش نگھ دارد  آي فردا
بیایي و نروي تا بروم و بیینم این دنیاي دخترانھ ممنوعھ سایرین چگونھ است كھ     

  من از سر و تھش ھیچ نمي دانم
دارم كھ ازشان لذت ببرم كھ نمي دانم چرا ھنوز باور نداشتم من ھم دخترانھ ھایي     

ممنوعھ نیست  كھ حالل اندر حالل است  و اصال اعتماد بھ نفسم صفر بود ولي ذوقم 
 آنقدري بود كھ این اعتماد بھ نفس صفر درونش بھ حساب نیاید و رنگ ببازد

اذان شد و قامت بستم و وقتي چشمان مادر باز شد گشاد شد و یك وري لبخند زد و     
م در كنار السالم علینا و علي عباد هللا الصالحینم دیدم كھ خنده اش را از گوشھ چش

بارزتر كرد و ھمانطور كھ دستش زیر سرش بود نگاھھاي مادرانھ اش بھ دلم نشست 
   آرام گرفت و كمي گرم شدميو بال بال زدن ھاي دلم ثانیھ ا

نماز را تمام كردم و یكراست راھي آشپزخانھ اي شدم كھ ھفتھ اي یك بار بیشتر     
  براي كار داخلش نمي رفتم و تمام كارھا گردن مادري بود كھ االن درد داشت و درد

  و من چھ ساده از كنار دردھایش بھ لذت مي رسیدم    
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زده بود  داخل كتري آب اما امروز روز دیگري بود و بد  ھوس كار كردن بھ سرم     
ریختم و گاز را روشن كردم  ھي الكي خندیدم و تمام اتمسفر ریھ ھایم را مرتب فوت 
كردم بیرون كھ شاید سینھ ام از این ھمھ استرس خالي شود ولي انگار نشد  نشد كھ 

 را دوباره دستمال كشیدم  نشد كھ كابینتھاي قھوه فتادهچند بار تمام استكان ھاي برق ا
 روشن آشپزخانھ را یك ساعت تمام سابیدم  نشد كھ چند بار سینك ظرفشویي را اي

  شستم  نشد
 دستانم یخ بود در این روز بھاري گرم و تنم یختر و یكي نبود كھ بگوید    
احمق ساده لوح براي چھ اینقدر بي تابي براي یك لحظھ گذرا  و براي بازي كردن     

 چھ كاره است و انگار كھ قلبم سیلي جانانھ اي را جلوي مردي كھ نمي داني كیست و
 ! ببند بابا: نثار عقالنیتم كرد و گفت 

و من چھ خوشبینانھ فكر كردم كھ قلبم حق دارد  زیادي سخت مي گیرد عقل     
  خودخواه من

چایي را دم كردم و دو فنجان دستھ قرمز و تنھ سفید از داخل سرویس جھازي مادر     
 چایي براي او و یك چایي براي خودم  مادر با ھمان قد كوتاه و لنگ برداشتم و یك

  لنگان
با ھمان دامن گل آبي و زمینھ الجوردي داخل آشپزخانھ شد و نگران نگاھم كرد و     

  گفت
 !مھرانگیزم حالت خوبھ مادر ؟ -    
بوسھ و من چقدر حالم خوب بود آن ثانیھ  بغلش كردم و ھر چھ خوشحالي بود در     

جانانھ بھ گونھ اش خالي كردم و مادر ھم فھمید كھ دخترك در دانھ اش امروز اصال 
  حالش خوب نیست

  كھ سر وقت نماز خوانده    
 كھ چایي دم كرده    
  كھ اول صبحي مثل دیوانھ ھا آشپزخانھ تمیز را سابیده    
  كھ ابراز محبت خشن از خود بروز داده    
و ھمھ اینھا براي اثبات بدي حال من براي مادر كافي بود كھ او خود مرا بزرگ     

  كرده بود و میمم را از ه دو چشمم تشخیص مي داد
 
 

تمام راه را سایھ بھ سایھ سحر دویده بودم و نفس نفس مي زدم و ھي غر مي زدم     
 :كھ
: ست و سحر بي ھیچ حاشیھ گفت آرومتر  كھ از نفس افتادم كھ مثانھ ام دوباره پر ا    

  خاك بر سر ندید پدیدت كنن
 و من ھم عین خل و چل ھا خندیدم    
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رسیدیم بھ خانھ مدرن و دنج سحر با ان دیزاین آبي نفتي و شكالتي سیر كفپوش     
ھاي قھوه اي طرح چوب درب سفید میلھ اي  دیوار تمام شیشھ اي باغچھ ھاي مستطیل 

تب گل ھاي قرمز و بنفش اردیبھشت ماھي سالن ربع دایره اي شكل و چیده شده و مر
 زده  مرغ عشق ھاي خوش خوان پلكان برق و بیضي شكل  آشپزخانھ تمام استیل و

  تمام چوب و یك در میان قھوه اي  لوستر ھاي بزرگ و چشم نوازش
 و ھمھ اش یكجا    
 تفاوت خانھ ما كجا و اینجا كجاي من را    
  و من كھ میان این ھمھ تفاوت حس كردمداد مي زد     
 چیزي در من در حال خرد شدن است    
چیزي مانند غرور  و چقدر حس كردم بدبختم وقتي ھیچ كدام اینھا را ندارم و     

  ھمیشھ فكر مي كردم باید بگویم خدا را شكر و ھنوز ھم باید بگویم
این نبود كھ من داغ این ھمھ سحر بیخیال و تب گرفتھ دیدار من بود و حواسش پي     

تفاوت  این دیدار را فراموش كرده ام و بعد با خودم فكر كردم ھمان بھتر كھ حواسش 
پرت است وگرنھ تا یك ھفتھ باید خجالت این ھمھ تعجب را مي كشیدم و بیشتر خرد 

  این نداشتن ھا مي شدم
 طراحي من را بھ لباسم را عوض كرد نھ یك بار  ده بار و عین مدیر یك شركت    

 : این طرف و آن طرف میچرخاند و من ھم غر زدم كھ
 سر عروسیم اینقدر آدم و اذیتت مي كنن ؟ -    
 : و او ھم نھ گذاشت و نھ برداشت بدون اینكھ نگاھم كند گفت    
 ! اره وقتي بخوان موجود اجق وجقي مثھ تو رو درست كنن -    
 اشتم  وو من اصال ناراحت نشدم  عادت د    
 ! نمي دانستم كھ در تمامیت زبان سحر حقیقتیست كھ ھنوز باور ندارم    
آینھ بھ آینھ چرخیدم  تمام مانتو ھاي سحر را پوشیدم و در آوردم تا باالخره بھ     

 مانتوي لیمویي برشتھ شكلش راضي شد و پوفي از سر اجبار كشید كھ
  ولش كن بابا ھمین خوبھ خستھ شدم -    
 : و اینبار كمي بھم برخورد و غر زدم كھ    
  مگھ من چمھ كھ ھیچي تو تنم راضیت نمي كنھ -    
بعد با آن دستاي یخ زده صورتم را آرایش كرد و وسط ھر مرحلھ اش خودم را     

 عقب مي كشیدم و چش غره مي رفتم كھ
  واي بھ حالت اگر خیلي غلیظ و تو چش باشھ  واي بھ حالت -    
حر ھم صورتش را با حالت چندشي جمع مي كرد و محكم برم مي گرداند بھ و س    

 حالت قبل كھ
  گمشو امل بازي در نیار دیر شد -    
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 بود و من و سحر نفس نفس زنان بھ طرف درب شمالي پارك ٩ : ٢٠ساعت     
وحدت مي دویدیم و ھمگان براي چرایي این قضیھ بھ ما خیره مي شدند و من نمي 
دانستم در این لحظھ باید چھ حسي داشتھ باشم  بھ قول سحر یك عروسك بانمك شده 

 ! بودم  بھ قول سحر
دیبھشت ماھي با خودم فكر كردم كھ دارم در یك دیدار و من االن  در یك روز ار    

صوري با مردي كھ نمي دانم كیست و چھ كاره است عروسي صوري مي كنم  فكر 
 : مي كردم  و بعد با خودم  در دلم  تھ تھ دلم كھ آرزو مي كردم خدا ھم نبیند گفتم

 مي شود  مي شود كھ بشود    
الم از حقیر بودن قلبم  قلبم ندید پدیدم بھ ھم و حالم از این آرزو بھ ھم خورد ح    

  خورد
سحر بھ ساعت مچي بند قرمزش نگاه كرد و ھنوز دستم درون دستش قفل بود و     

 چشمش اطراف خیابان و غر مي زد
 پس این پسره كدوم گوریھ  گفت راس ساعت اینجا باشین -    
 ر آوردبعد دھانش را بھ طرز جالبي جمع كرد و ادایش را د    
 ! من از انتظار كشیدن خوشم نمیاد -    
  و من وسط استرسم  وسط یخ زدنم وسط گیر و دار نزاغ قلب و عقلم  ریز خندیدم    
كھ ناگھان یك پورشھ آلبالویي خوش رنگ و لعاب دقیقا یك سانتي ما نگھ داشت كھ     

نش را باز سحر یك آن ترسید و سحر كھ عصبي مي شد چشمانش را مي بست و دھا
 مي كرد

  ھشششششششششش چتھ  این ھمھ جا -    
وقتي عینك آفتابي پھن و مشكي راننده برداشتھ شد سحر بھ من من افتاد و دھانش     

 قفل شد
  س سالم آقاي پرتوي  بببخشید ندیدمتون -    
  مردي از پشت فرمان چشمان سیاه و نافذش را ریخت توي چشمانم    
  و منو من  و من      
  دقیقا آن لحظھ روي ابرھا بودم    
مھري  ؟ مھري احمق كجایي دیوانھ حواست كجاست سالم كن االن میگھ این  -    

 دختره یا خلھ یا الل
و نمي دانست كھ من مررررد ندیده در آن لحظھ درون دنیاي دخترانھ ام چھ رویاھا     

حكمش بھ پھلویم بخوابد تمام مي بافتم و اصال نمي شنیدم چھ مي گفت تا سكندري م
 صورت آن چشمان نافذ مشكي را اسكن كردم

صورتي مردانھ و لب ھایي مثل لب ھاي سحر قلوه اي  پوستي برنزه  مژه ھاي     
مشكي  ابرو ھاي مشكي  موھاي مشكي و چشمان نافذ مشكي و این ھمھ حس سفید در 

 من  و این ھمھ خوشبیني در من  و  بوي كنزو در ریھ
 نمي دانم در ھمان لحظھ بود یا كمي بعدش كھ عقالنیتم داد زد    
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 خاك بر سرت كھ با یك نگاه دل و دینت مي ره  خاك بر سر عقده ایت كنن  خاك -    
 ! یكي گفت كھ چقدر این صدا شبیھ صداي سحر بود    
گار با ھلم داد درون این ماشین كھ انگار از من نبود  یعني از جنس من نبود و ان    

نشستنم جرقھ زد  خوشش نیامد  از اینكھ روي روكش شطرنجي نابش تكیھ زنم  
خوشش نیامد  درست مثل صاحبش كھ گره ابروانش ھمین حس را بھ حس ششمم گره 

  مي زد
آقاي پرتوي  این دوست ما دست شما امانت  یك مو از سرش كم شھ من مي دونم  -    

 و شما  گفتھ باشم نگین نگفتي
انگار با یك تكھ یخ حرف مي زد سحر گرم ما  دیدم كھ خنده سحر جمع و جور و     

پژمرده شد و لبھایش را جمع كرد و نگاه گرم و مملو از عصبانیتش از مرد كنار دستم 
  را بھ من داد و با نگاه گفت  آبرو ریزي نكني

ین كھ گره و ھیچ كس درون قلب من نبود كھ بگوید مرا دست این مي سپاري ؟  ا    
  ابروانش دارد نگرانم مي كند  این كھ ماشینش با جنس من غریبھ است  این كھ

راه افتاد و سحر تا چند ثانیھ اي درون آینھ خوشفرم و آلبالویي سمت راستم ایستاده     
  بود كنار خیابان و گویا خشكش زده بود

  گفتھ بود مغرور است    
  شد خوردشگفتھ بود با صد من عسل ھم نمي    
  گفتھ بود جواب نمي دھد  حرف نمي زند  یخ است    
 اما چرا من بھ دلم آمد ؟    
  و دوباره عقلم    
 اونقدر كھ نادوني  احمقي خوش باوري  اصال چرا وارد این بازي شدي    
صداي ضبط صداي عقلم را برید و حذف كرد و من در آن لحظھ مي خواستم     

 بگویم
 نگھ دار  پیاده شوم پشیمان شدم  مي خواھم برگردم  اصال غلط كردم  نمي خواھم    
   انگار تمام این ماشین داد مي زد خودت را از من بكن    

 
پنج دقیقھ اي گذشت  تمام بلوار جھاد را رفتھ بود و من یكي در میان چشمم از     

  ف كھ صدایشماشیني بھ ماشین دیگر خشك مي شد  بي اراده  بي ھد
 اسمت چي بود ؟ -    
  سحر گفتھ بود كھ گفتھ  سحر گفتھ بود از میم تا ز اسم و شخصیتم را بیان كرده    
 !زبون نداري ؟ -    
نمي دانم چرا  وسط تمام دست و پا چلفتیم در برابر این مرد غریبھ آن لحظھ آن     

  جملھ را گفتم
  ستاین اولین تفاھمھ بین من و شما -    
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و انگار سرعتش كند شد و خون بھ سرعت دوید توي صورتم  این چھ حرفي بود     
 احمق احمق  احمق احمــــــــــــــــق

 !تفاھم ؟ -    
  چقدر صدایش قشنگ بود  و چقدر بي تفاوت و چقدر سرد    
 و باز گستاخ شدم    
 ! اینكھ ھر دومون زبون نداریم -    
دیدم كھ نخندید ولي پوزخند تلخي كھ تمام دلم را سیاه كرد چرا  نخندید  زیر چشمي     

  و بعد با خودش غر زد
 ! تفاھم -    
 و آخرین شالق یخ بودنش    
 !اعتماد بھ نفست معركھ است دختر جون -    
و من با خودم فكر كردم كاش زودتر تمام شود  نفسم را بھ آرامي بھ بیرون فوت     

جا باز كند فراخ شود  از این الیھ الیھ داشتن ھاي این مرد كھ انگار كردم شاید سینھ ام 
  روي سر من آوار شده بود راحت شوم

  و كسي آن باال آمین دعایم را گفت و نگھ داشت    
 !مي توني خودت برگردي؟ -    
نگاھم را از كناره جدول خیابان كشیدم تا فرمان  نشد كھ دوباره درون چشمانش كھ     
 بھ اي بیش نبود غوطھ خورم و گفتمغری
 متوجھ نمي شم منظورتون و ؟ -    
نگاھش تا پھناي خیابان لغزید و دستش را عصبي روي فرمان كشید كھ تن من     

خراش خورد  راضي نبود  ازاینجا بودنم راضي نبود  این را حس ششمم گفت قبل از 
 اینكھ
  نیش زبانش سینھ مرا بــــــگزد    
  گویا اشتباھي شده -    
و من كھ آن لحظھ تمام آي كیویم قفل شد و از تمام مغزي كھ مھرپویا مي گفت نابغھ     

اي درونش مخفیست و مي تواند یك ریاضي دان نخبھ شود تنھا استخوانھاي جمجمھ 
ماند  و مثل احمق ھا لب زدم  ھنوز یادم نمي رود تا چندین ماه بابت این جملھ خودم 

  زدم كوبیدم  لھ كردمرا 
 اشتباھي نشده  من مھرانگیزم -    
  تند شد عصبي  بي توجھ    
 نمي فھمي چي مي گم  تو اوني كھ من مي خوام باشھ نیستي دختر جون -    
و تمام قلب من  جوري خودش را در این خیابان پر ازترافیك گم كرد كھ دیگر تا     

 ! مدت ھا پیدایش نكردم
  ندیدم ولي او دید كھ خواست ماست مالیش كندرنگم را    
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اشتباه منظور من و متوجھ نشو  من یكي رو مي خواستم كھ بتونھ این مھموني رو  -    
  جمع وجور كنھ ولي شما خجالتي ھستي  كم حرفي  و

تمام عصبم كور بود  مغزم فرمان نمي داد  دستانم یك تكھ یخ منجمد چشمانم بي     
 رفتھ  و سینھ ام كھ در نبود قلب فراریم گز گز مي كرد و ریھ ام كھ در نور لب ھایم وا

نبود اكسیژن مي سوخت  تمام رفلكسھاي عصبي را آن لحظھ با یك جملھ عقلبم كمي 
  پس زدم

 از این ماشین پیاده شو  زودتر خیلي زودتر    
شین را و میان سكوتش و میان سكوتم ازماشین پیاده شدم و بدون حرف طول ما    

پیمودم و او  میان این طول پیمودنم شماره آن آرش نام را گرفتھ بود و حتي نفھمید كھ 
 من ھنوز پشت ماشین ایستاده ام

  كھ تصادفــــــــــــــــا گوش دارم    
 كھ اتفاقــــــــــــا مي شنوم    
  كھ من بي پدر  قلبم فرار كرده اسـت    
استخوانم آتش گرفت  گفت و تمام قواعد زندگیم بھ ھم و گفت گفت و استخوان بھ     

ریخت گفت و من نمي دانستم در آن لحظھ زمین كجاست  آسمان ھست ؟ خدا  كھ بود 
 ؟  خداي من كھ بود ؟

 و صدایش در تمام تمامیت عمر من طنین انداخت    
 و آرش من ازت یھ تیكھ خواستم كھ دھن جواھري و دوست دختر صد ال افادش -    

ببندم بعد  یھ جوجھ اردك زشت واسم فرستادي كھ خودم داشت عقم مي گرفت یھ 
درصد فكر كن من این و ببرم فرودگاه  مي خواي جواھري و ھفت پشتش بھ من و 

  سلیقم بخندن
 

 تبر برداشتھ بود و قصد داشت تمام دخترانگي مرا خورد كند    
 اصال خودت مي توني با چنین دختري -    
  دایش پایین تر آمد حتي پایینتر از غرور افتاده من  كف آسفالتص    
 !بخوابي  حتي یك شب ؟ -    
سیاه بود آسمان آن لحظھ براي من  براي من شكستھ بھ وهللا سیاه بود و ھیچ كس     

 نفھید كنار آن پورشھ آلبالویي
  كسي از رنگ سیاه آسمان رنگ گرفتـــــھ است    
ت و كیفش روي زمین كشیده مي شود و سالنھ سالنھ عرض و سر خورده اس    

  خیابان را طي مي كند و تمام سرب ھاي صورتي رنگ بد رنگ را مي خورد و
  و ھیچ كس نفھمید و حتي نشنید صدایم را وقتي قلب فراریم را فریاد مي زدم    
  كجایي اي گمشده من چیزي نشده    
  گفتفقط كسي  مردي تكھ یخي  بي رحمي    
  كھ من زشتم    
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 زشت    
  بي ریخت و قیافھ ام    
 گفت كھ سلیقھ و آبرویش با وجود من بھ خطر مي افتد    
گفت كھ از من عقش مي گیرد من  مھرانگیزي كھ مادر ھمیشھ با ولع نگاھم مي     

  كند من
  گفت عقش مي گیرد    
  گفت    
مي لرزیدم صداي بھ ھم خوردن دندانھایم را مي شنیدم  لرز تمام حصار آرامشم را     

بریده بود  بریده بود و انگار برھنھ بود تمام دلم  و ھر چھ قاعده و قانون و چیزي بھ 
نام آدمیت مي شناخت بھ یكباره با تناقض مواجھ شده بود  كھ از اول باید ھمھ قواعد 

   كم آورده بودمكھ  برایم اثبات مي شد
سردم بود چیزي تنم نبود  یعني سحر نگذاشتھ بود و گفتھ بود اردیبھشت است  گفتھ     

 بود بھار است  گفتھ بود و
  خبر نداشت شاید براي من زمستانـــــــــي در راه باشد    

 
 بار خیابان را تا كجا رفتم نمي دانم چند نفر نگاھم كردند و نكردند نمي دانم چند    

سكندري خوردم و تا آستانھ افتادن رفتم نمي دانم كھ من چند ساعت پیش  چندین ساعت 
 پیش با سر  با مخ با تھ مالج بھ زمین حقارت خورده بودم

 
كسي  كسي كھ نمي دانم كھ بود كسي كھ نمي دانم یكھو  ناگھان  سر زده كجا توي     

زندگیم پیدا شد و با یك تبر زد و خرابش دخترانھ ھایم دخترانھ ھاي تازه جوانھ زده در 
  كرد و خرابم كرد

 كنار خیابان سیاه ایستاده بودم تنھا یك ھدف مي توانست آرامم كند    
 قبرستان    
سمند زرد رنگ آرم دار تاكسي از دور مي آمد دستم را دست یخ زده ام را  دست     

  الھ ایستاد و نگاھم كرداستخواني ام را باال بردم و راننده پنجاه و اندي س
 كجا میري؟ -    
  كام تلخ و خشكم را باز كردم و زبان چرخاندم    
 دربست بھشت زھرا -    
با سر اشاره كرد كھ بنشینم و صداي ضبط را باالتر برد  نشستم و پر گاز حركت     
 كرد
 ھی خستھ شدم بس کھ چشمام بارونگھیمن د    
 ھیرو مھمون غصھ ی فضایپس دلم تا ک    
 اصال خودت مي توني با چنین دختري بخوابي  حتي یك شب ؟ -    
  قلبم سوخت سینھ ام آتش گرفت    
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  مرا بھ حراج گذاشتھ اند مرا  سر من شرط مي بستند و از ھم سوال مي كردند    
  كامم خشك شد  زبانم كوتاه درد در فراسوي وجودم دمیدن گرفت    
  ھمھ غمنی تحمل ا بسھ برامگھیمن د    
  و کمادی ھر زی ثمر برایبسھ جنگ ب    
 ی نداره  غصھ خوردن واسھ چی ادهی فایوقت    
 ی ساده مردن واسھ چی تو خالیواسھ عشقا    
  یھ جوجھ اردك زشت واسم فرستادي كھ خودم داشت عقم مي گرفت    
  عقم مي گرفت    
  عقم    
  رو بھ قلبم بزنمی چوب حراجخوامینم    
  گردنمفتھی بی عشقی گناه بخوامینم    
  جاده شمنی و خم اچی دربھ در پخوامینم    
  آماده شمزمی ھھی ھمھ شیواسھ آت    
  پرافاده شمی موجود کم و خالھی ای    
  شمادهی پخوامی من مای دنسای ، واای دنسایوا    
 دست كشیدم روي صورتم  تمام جوارحش را لمس كردم و    
 !جوجھ اردك زشت ؟    
  و نمي دانم كدام احمقي تھ دلم خندید    
  وسطنی خوبھ ای اما کزنندیھمھ حرف خوب م    
  تھ خطمیدیبد و خوبش بھ شما ما کھ رس    
 نی رو زمیبیقربونت برم خدااا چقدر غر    
 نی دل با خودت نبمیت ما نخواسایآره دن    
  سحر گفتھ بود كھ یخ است  كھ مغرور است  كھ    
ولي نگفتھ بود كھ در تبر زدن  كھ در خراب كردن  كھ در لھ كردن ید بیضا دارد      

 نگفتھ بود
  شدی آخرش چی و چرخوندیدی ھمھ چرخنیا    
  شانس دائم بگو قسمت کى شدطیاون بل    
  عاشق پس کجاستیا ھمھ عارف جشیھمھ درو    
و فكر كردم كھ چقدر در دوران چشم و گوش بستھ بودنم خوشبخت بودم كھ چھ     

 آرام بودم
نمي دانستم و این ندانستن چھ بھتر بود  من زشت بودم بیریخت بودم كسي كھ حتي     

 براي خوابیدن امثال آرش ھم بھ درد نمي خورد  كسي كھ
را در بدترین مكان ممكن  در بدترین شرایط موجود یك واقعیت بود و این واقعیت     

با بدترین كلمات واھي توي سرم كوباندند زلزلھ آمده بود  كھ انگار پیش بیني اشش 
 نكرده بودند و وسط رنگین كماني خوش رنگ آوار بر سرم ریخت
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آغوش مي خواستم  یك صداي گرم  یك دست  یك آدم كھ بتواند مرا برگرداند بھ دو     
عت پیش نھ برم گرداند بھ چند روز پیش چندین ماه پیش بھ زماني كھ دیگر اثري از سا

  امشب را نبینم بھ زماني كھ دوباره انتخاب كنم
  كھ دیگر نروم بھ جایي كھ بودنم را  غرورم را  شخصیتم را با خاك یكسان مي كنند    
  جاده شمنی و خم اچی دربھ در پخوامینم    
  آماده شمزمی ھھی ھمھ شیواسھ آت    
  پرافاده شمی موجود کم و خالھی ای    
  شمادهی پخوامی من مای دنسایا،وای دنسایوا    
  خانوم  خانوم اي باباااااااااااااا  رسیدیم -    
سرم برگشت سمت چھره تپل و عصبي راننده  بدون حرف كرایھ اش را دادم و     

  پیاده شدم
 تمام قطعات پر و خالي بھشت زھرا را طي كردم و ھي گفتم    
  خدا یكي از ھمین ھا را بھ ھمین زودي نصیبم كن -    
  كنار قطعھ بیست و چھار كھ رسیدم  بھ اسمش كھ نگاه كردم  بھ خودم كھ آمدم    
 دلم ھاي ھاي گریھ كردن را شروع كردو پاھایم دانست بھ ایستگاه آخر رسیده و    

 توان از دست داد
نشستم و روي سنگ سفید و مرمر گون پدر رفتھ ام دست كشیدم اكبر اخوان  نام     

  ابولفضل: پدر 
 روي زمین خاكي بودم اھمیتي نداشت  نھ االن نھ االن كھ خاك زده حقارتم    
 زانو بغل گرفتم سردم بود    
 وسط اردیبھشت ماھسردم بود    
  تمام دنیایمتگرگمیباریدزمستان آمده بود و     
نمي دانستم باید چھ بگویم با كسي كھ زیر خاك بود و ھیچ تصویر روشني از چھره     

اش در یادم نمانده بود جز یك شیشھ مات و خندان جز پدري كھ بھ واقع نامش ذھنم را 
 آرامتر مي كرد

مد اخمي بر پدري كھ مادر مي گفت خنده از لبش نمي افتاد پدري كھ یادم نمي آ    
  چشمانم نشانھ رود پدري كھ ھمھ خاطرات مات خردسالیم روي بازوھاي او بود

وقتي سحر از پدرش مي گفت كھ زبانش جز بھ تندي نمي چرخد خدا رو شكر مي     
كردم كھ درون داشتھ ھایم ھر چند گذشتھ و آن دنیا رفتھ یك كور سوي مثبتي ھست كھ 

 ! خودم بدم مي امد كھ اینقدر بدجنسمسحر نداشتھ و ندارد  و بعد از 
دوباره دست كشیدم  دلم بھ زبان آمد  بي حضور قلبم قلبي كھ از چندین ساعت پیش     

كنار آن پورشھ آلبالویي  زیر آن آسمان سیاه  ھمانجا كھ روحم افتاد و مرد و كروكي 
  آمد  كھجنازه اش را كشید فرار كرد و خودش را گم و گور كرد  ھمان دل بھ زبان

پدر رفتھ ام دیدي چطور ولوي بیچارگیم كرد و رفت دیدي ناخواستھ و شاید ھم     
  خواستھ تبخیر ناكجا آباد ھا شدم
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  مي گوید من زشتم    
  مي بیني پدر رفتھ ام    
مي گوید اگر مرا ببینند كھ بود؟ جواھري و ھفت پشت و آبادش بھ ریش سلیقھ اش     

 مي خندند
   پشت پلكم دوید  پلكھایم اجازه مي خواستاشك تا    
مي بیني پدر رفتھ ام  آدم ھا چھ راحت بھ مثابھ ماري با زبانشان قلب ھا را نیش     

  میزنند مي بیني
  دل باران زده ام اشكانم را گر و گر روي گونھ ھاي ارث برده از مادرم دوانید    
 یخ زده ام زدودمخم شدم و خاك ھاي روي اسمش را با انگشتان     
  و ھیچ كس نبود كھ بھ آغوشم كشد و دل سرما زده ام را گرم محبت كند و بگوید    
  ھر چھ گفت چرت گفت  غلط كرد  بیجا كرد    
 تھ تھ دلم مي خواست كسي باشد كھ بگوید    
 ! ھر كي چنین حرفي زده یا كور بوده یا بد سلیقھ    
  بعد دلم بھ دلم خندید  خنده كھ نھ  پوزخند زد  تمسخر كرد    
  بھ سخره گرفت تمام خوش بیني احمقانھ ام را    
چند بار حرف ھاي تكراري را براي سنگ قبر و جسم بي جان آن پایین و روح آن     

 باال و خدایي كھ نمي دانم آن لحظھ كجا بود و چھ حكمتي داشت كھ
  دن دخترانگي ھایم را بھ نظاره نشستھ بود در سكوتبریده شدن گر    
 گفتم  گفتم و ھي گر و گر اشك ریختم گفتم و بي صدا نالھ كردم    
  تا شب شود دیگر ناي بلند شدن از پاھایم خزید و زیر ھمان سنگ قبر پناه گرفت    
 : ١٠غروب و حال خراب من  قبرستان و سكوتش ساعت مچي دستم را نگاه كردم     
   بود و ھوا كم كم بھ گر گرفتگي مي رفت٥

 ! كھ صداي آشنایي تنھاییم را برید    
 
 

 !اینجا چي كار مي كني اخوان؟ -    
این صداي آشنا چقدر شبیھ بھ صداي مھرپویاي ھندسھ دان بود و این صدا عجیب     

اھم گرمم كرد و عجیبتر اینكھ كنارم روي خاك ھا نشست  نشست و خنده بر لب نگ
 كرد  نگاھش نكردم  چون مي دانستم اشكانم آماده دویدنند

 خوش مي گذره اخوان ؟ -    
خیلي خیلي خوش مي گذرد براي مني كھ دیگر معناي خوشي !!!  خوش میگذره ؟    

 ! از فرھنگ لغت ذھنم پریده است
سفید یكي دو نفري از ما گذشتند و خیره خیره نگاھمان كردند نگاھم از سنگ قبر     

  تا نگاه آنھا كھ نھ تا كفشھاي اسپرتشان كشیده شد و مھرپویا بود كھ گفت
  بیخیال  بزار تماشا كنن  شاید یاد بگیرن كنار خاكیا باید خاكي بود -    
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  چقدر این حرف بھ دل سرد من گرما بخشید    
ت  یاد باید كنار خاكیا خاكي بود و مھر پویا چقدر خوب خاكي بودن را یاد داش    

داشت و یاد مي داد و چقدر خوب روي دل زخم دیده ام جگر شكافتھ ام قلب فراریم 
 مرھم نھاد

دستان ظریف و سپیدش زیر چانھ ام كشیده شد و سرم با تمام سنگیني چندین ساعت     
پیش نود درجھ چرخید تا رسید بھ چشمان شفاف مھرپویاي ھندسھ دان و خنده اش و 

 اي  و من بھ قول سحر ندید پدید  آن لحظھ براي این چشم ھاي مھربانیش و من عقده
 شفاف مردم و زنده شدم

اشكانم دویدن گرفت شر شر دلم براي دلم باران ریخت  و مھرپویا لبخندش كم     
رنگ شد  دستش زیر چانھ ام خشك شد  چشمان شفاف ھندسھ دان دبیر حریر اشك 

 م وبست و من حس كردم در آن لحظھ تنھا نیست
 دست خدا درست كنار من این پایین  بھ آغوشم كشیده است  وقتي    
بي آنكھ بگوید چھ شده و چرا بھ آغوشم كشید و عجیب شبیھ آغوش مادر ھا بود     

گرم  عمیق دوست داشتني و من زار زدم و من اشك ریختم بھ پھناي تمام جمالت تلخ 
 غ دیده امچندین ساعت پیش  بھ پھناي تمام جراحت سینھ دا

چند بار تكرار كردم  من زشتم  من زشتم من زشتم  تھ دلم تھ تھ دلم پاكش كردم و     
 دوباره خواندم و نوشتم از اول از سر خط

كھ من غیر قابل تحمل ترین قیافھ دنیا را دارم من را ھیچ مردي دوست نخواھد     
 ! داشت  و من مثل سحر  دخترانھ اي براي حراج نخواھم داشت

  دخترانھ ھایم را حذف خواھم كرد    
  محو خواھم نمود    
 گردن خواھـــــــــــــــم زد    
اشكانم از نفسم سبقت گرفتند و تمام شیارھاي صورتم را تا تھ گردنم پیمودند سینھ     

ام ھنوز گز گز مي كرد در نبود قلب فراریم  و مھرپویاي ھندسھ دان تنھا تنھا دست 
  كشید و نوازشش درون جانم مي نشست و من گم بودمپشت كمرم مي

میان برزخ و بھشت آغوش دبیري كھ از ھزار مرد برایم مردانگي اش بیشتر نمود     
  داشت

 
خوب من قراره دو سھ تا پست دیگھ مھرانگیز و برگردونم بھ زمان حال و بزارم     

كمي تو زمان حال بھ كار مھمش برسھ ولي ھنوز تردید دارم بھ اینكھ بزارم كل گذشتھ 
رو تعریف كنھ بعد بیاد زمان حال  یا بیاد زمان حال و ھي برش گردونم واسھ تعریف 

  مدهباقي اتفاقاتي كھ واسش پیش او
اینجاست كھ باید خواھش كنم شما عزیزاي من جواب بدید كھ كدومش بھتره و شما     

  مي تونید باھاش ارتباط بھتري برقرار كنید
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جوابببببببببببببببببببببب ببببب مي خوااااااااااااااااااااااا اااااااام فوري سریع  چون مي     
 خوام بقیش رو تایپ كنم تو سیستم باشھ

  راي من فرداھا ھمان دیروز ھاي تكراري اندب    
 

  تنھا مي توان گفت شاید قدمھاي اشتباه را حذف كنم    
 

و من كھ آن زمان نمي دانستم این مھرپویاي ھندسھ دان از كجاي زمین و زمان پیدا     
شده و درست در این ثانیھ و در این لحظھ جلوي پاي درد ھاي من فرود آمده در این 

  م شدم و نالیدمآغوش ھض
  بھ من گفت ازم عقش میگیره -    
 اشك ریختم و ھق زدم    
  بھ من گفت  گفت  اگر من و باھاش ببینن بھ سلیقش مي خندن -    
  اشكانم شدت گرفت  دل مي زد دلم    
  گفت اشتباھي شده  گفت اشتباه شده  مي فھمي خانوم  گفت اشتباه شده -    
  لتماس آمدقلب فراریم بھ ا    
  خانوم مگھ قیافھ من چشھ -    
و نفھمیدم كھ در آن لحظھ در دل مھرپویا چھ خبر بود كھ حتي كوچكترین سوالي     

نپرسید كھ چھ شده و چھ دردي دارم كھ اینگونھ بھ زمین و زمان چنگ مي اندازم و 
  حتي آبروي خانواده ام ھم یاراي سكوتم نیست

 چگونھ آمدم و سوار ماشین مھرپویا شدیم و ترانھ ندیم داخل تمام راه را نمي دانم    
ماشین پیچید  سرم را چسبانده بودم بھ تن شیشھ  و نگاھم را بھ تن قلبي كھ مجاورمان 

  با یك كولھ درد خودش را مي كشید  سر بھ زیر  زلزلھ زده  خون آلود
  مھرپویا حرف زد    
ده سال پیش  كسي  موجودي وسط تموم مدت ھا پیش شاید ده سال شاید یاز -    

خوشیاي من خوش بین حرفي زد كھ تموم زندگي و خونھ آرامش من و با خاك یكسان 
 كرد  یك ماه تموم تو خونھ خودم و زندوني كردم و اشك ریختم

  چشمانش بھ جاده بود و چشمانم بھ چشمانش    
ھ تازه مي كرد ھیچ كس نمي حرفاش مثھ تیغ تو دلم فرو مي شد و دردم و ھر ثانی -    

دونست اون اوضاع بھ من چطور گذشت و حتي گوشي نداشتم كھ واسش تعریف كنم و 
بگم از دلم كھ داشت خون گریھ مي كرد  ھر روز فكر مي كردم امروز یا فردا خدا 

 و راحت مي شم از این خاطرات  تمام سونھدعام و براورده مي كنھ و مرگم و مي ر
 ھ اون طرف بیاد و عذر خواھي كنھ و بفھمھ چي گفتھآرزوم این بود ك

بفھمھ با حرفاش با حرفایي كھ با حرف و كلمھ و اصوات درست مي شھ یك سالح     
  سرد ساختھ و تمام زندگي و موجودیت من و تیكھ تیكھ كرده

  ولي  نھ مرگم رسید  نھ اون فھمید نیش زبونش با زندگي من چي كار كرده    
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 دردم و نمي دونست چون خودم طوري بار نیومده بودم كھ درد دل كنمھیچ كس     
كھ مامانم یادم داده بود برخي از حرفا مسكوت بمونھ و كسي ازشون خبر دار نشھ     

بھتره كھ پدرم یادم داده بود كھ گوش آدما گنجایش این و نداره ھمھ حرفا رو تو خودش 
خھ و دوباره طناب دار آرامشت میشھ نگھ داره و حرف دل تو زبون بھ زبون مي چر

   بودم درد دلم و جز با خداي خودم نگممیدهو بر مي گرده پیش خودت  كھ فھ
وقتي چش باز كردم و دیدم عالرغم تمام درداي من ھنوز خورشید غروب و     

طلوعش سر وقتھ و ھیچ كي نیست كھ مرھم بزاره رو دردام و خودم ھستم و خودم و 
 حركت منھ  اون موقع بود كھ متوجھ شدم زندگي جریان داره و باید خدایي كھ منتظر

 گھ باید ادامھ بدي  عالرغم تمام زخمایي يدوباره پا شم  فھمیدم این زندگیھ كھ داره م
كھ داري حاال حاال ھا باید باشي  چھ بسا كھ درداي بیشتري انتظارت و بكشھ و اگر 

 ھ خدا باید زمین گیر غم و غصھ باشيقرار باشھ انتظار معجزه داشتھ باشي ھمیش
عقلم گوش مي كرد و دلم پا بھ پاي قلب فراري و رنجورم غصھ مي خورد تن     

 فرمان را نوازش داد و بلوار را دور زد
نمي دونم چھ مدت گذشت كھ برگشتم بھ زندگي و از اون زمان درداي دیگھ اي  -    

ھم سراغم اومد و ھیچ كس نگفت زندگي در كنار خاراش گلي ھم داره كھ متاسفانھ 
خیلي خیلي عمرش كوتاھھ  خودم  خودم مرھم گذاشتم رو دردایي كھ آدماي دیگھ بھ 

  ادامھ دادمندگيقلبم زده بودند و دست بھ توكل خدا بھ ز
  نگاه كرد بھ نگاه من كھ خیره بھ جاده بود و ھشت تا در میان كلمھ مي شنید    
  نمي دونم چي بھت گذشتھ و نمي خوامم كھ بدونم  فقط یھ چیز اخوان -    
این زندگیھ  مثھ خیلي ھا نمي گم قشنگھ  نمي گم ھمھ چي درست مي شھ  نمي گم     

و یھ بھشت خوشي خوابیده  دارم بھت مي گم ھمیني كھ ھست  پشت این كوه یھ دریاچھ 
  این زندگیھ كھ متاسفانھ درداش ھمیشھ بھ خوشي ھاشم مي چربھ

و تو توي این زندگي یك مھره اي كھ باید با پاي خودت تموم صفحھ شطرنج     
  زندگیت رو طي كني

اشھ دردش و سنگ باید قوي شي باید  وگرنھ ھر كسي بھت برسھ و دردي داشتھ ب    
 مي كنھ و مي زنھ بھ قلبت  بھ دلت  بھ باورات

باید شیشھ باورات و دوجداره كنھ كھ ھر سنگي از راه رسید خراشش نده مي فھمي     
 ؟

بعد ھا مھرپویاي ھندسھ دان تعریف كرد كھ مادرت چطور درمانده و ناالن پا     
را برگذار مي كرده نگران گذاشتھ بھ مدرسھ و چطور او كھ كالس جبراني ھندسھ 

نگراني مادرم شده تعریف كرد كھ مادر را آرام كرده و با او حرف زده كھ اخوان 
   باشيگرانشبزرگ شده است كھ خانم شده است كھ نباید ن

 كھ    
 بعضي وقت ھا    
  آدم ھا دوست دارند كھ گم شوند    
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ام قبرستان را بھ زبان آورده و كھ پیدایش مي كنیم كھ مادرم نمي شنیده و ھراسان ن    
مھرانگیز وقتي دلش خیلي مي گیره راھي خاك باباش مي شھ  و گریھ كرده و : گفتھ 

  دختركم حتما بھ باباش پناه برده: اشك ریختھ و گفتھ 
از ماشین مھرپویاي ھندسھ دان كھ پیاده شدیم  در حیاط كھ باز شد  مادر رنگ     

 كھ با نگاه ناالن من گره خورد  تازه فھمیدم چقدر پریده من كھ ھویدا شد نگاھش
  انتظار كشیده  چقدر مستاصل مانده  چقدر درمانده شده

مھرپویاي ھندسھ دان مدتھا كنار در با مادر خستھ ام حرف زد و من ھمان ثانیھ     
اول براي فرار از نگاھھاي مادر و خط و نشان كشیدن ھایش راھي حیاطي شدم كھ 

  م مي كردداشت خفھ ا
نمي دانم ده دقیقھ شد  یك ربع طول كشید یا نیم ساعت كھ مھرپویاي ھندسھ دان دم     

در ما را رھا كرد و صداي ماشینش را شنیدم و تمام این مدت روي پلھ ي جلوي در 
راھرو نشستھ بودم و ناخن مي جویدم و از فكر اینكھ مادر بیچاره ام در نبودم تا 

 او گذشتھ خودم را لعنت مي فرستادم تا اینكھ بر ه و چھ ھاساعت عصر چھ ھا كشید
در خانھ بستھ شد و مادر قد كوتاه من با آن چادر سفید گل گلیش جلوي در نظاره گر 

 من بود
با ھمان چشمھاي قرمز كھ داخلش ھمھ چي پیدا مي شد عصبانیت  تھ مانده نگراني      

  خشم  مھرباني
ي یك زن تنھا كھ مي خواھد یك گوسفند خالص بھ تمام و تمام چھ كنم چھ كنم ھا    

معنا را از شر گرگ ھا در امان نگھ دارد و این وسط یك جامعھ گرگ كھ ھمھ اشان 
  لباس میش و بز دانا بھ تن كردند و نمي داند كھ كدامشان گرگ است و كدام

 و صدایش كھ تمام چھار ستون آوار شده ام را لرزاند    
  تا االن؟كجا بودي -    
  و چقدر صدایش لرزش داشت    
از جایم بر خواستم و سر بھ زیر با گوشھ روسریم ور رفتم  روسري لیمویي و     

براق سرم  و واي تازه فھمیدم با چھ سر و ریختي بھ خانھ آمدم  با مانتوي سحر با سر 
د ولي و صروت بزك كرده كھ با زلزلھ ھشتاد لیشتري آن تبر بھ دست خراب شده بو

  آثارش بر جا بود
مادر نزدیك آمد  دیدم كھ دستانش مي لرزد و چشمان من  روي ھمان دستان قفل     
 ماند
 كــــــري ؟؟؟؟؟!!!! با تو ام  ؟ -    
و من كھ نمي دانستم چھ باید بگویم كھ اگر جاي دروغي ھم داشتم با این سر و     

  دم و ھمان الل مي بودم بھتر بودریخت تمام دروغ ھا را با تناقض مواجھ مي كر
و مادر من كھ انگار عصبي تر از ھر زماني مشت كوبید بر سرم و بھ جانم افتاد و     

بر كت و شانھ ام كوفت  و مادر مستاصل من  مادر نگران من  مادر درمانده من  با 
 ھمان دستان چروكیده  با ھمان دستان بي رمق با ھمان دستان
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مادر من  مادر گریان من جگر گوشھ اش را مي زد و اشك مي اشك مي ریخت     
ریخت  مي كوبید و نالھ مي كرد و انگار تمام زمین و زمان با او بھ صدا در آمدند كھ 
كمي رحم داشتھ باش مھرانگیز كھ من بي دست و پا  كھ من مادر  كھ من بي جان كھ 

ا پاره تنم است  كھ از  دارم  كھ از قضشمن بدبخت دختري دارم كھ از قضا دوست
  قضا جگر گوشھ ام استكھ

ھمانجا وسط زدن ھایش كھ بد درد داشت  نھ بھ روي جسم و كت و شانھ ام كھ بھ     
 روي قلب فراري و درد كشیده ام وسط نالھ كردن ھایش

كجا بودي  كجا بودي و من بدبخت باید كدوم گوشھ این شھر و بگردم  كجا بودي  -    
 دستم از زمین و آسمون كوتاھھ باید دنبال جگر گوشم كدوم بر شھر و من بدبخت كھ

بگردم  خوب یھ كم بھ من بدبخت فكر نكردي  فكر نكردي  چقدر بي رحمي مھري  
  ھريچقدر بي انصافي مھري  چقدر بي فكري م

و ھمانجا كھ اشكانم بابت درد ھاي چند گانھ ام مي ریخت و شر شر مي كرد مادر     
سر خورد و زیر پایم روي زمین نشست و دستانش را روي صورت كوچك و از 
رنگ و رو افتاده اش گرفت و ھاي ھاي  و من  و مني كھ نمیدانستم صبح است  ظھر 

  است  شب است
تانم را روي پاھایش كشیدم و ھي زار زدم و ھي زار زانو زدم و ھق زدم و فقط دس    
  زدم
مامان بسھ  مامان غلط كردم مامان دیگھ تكرار نمیشھ  مامان گریھ نكن مامان تو  -    

  رو بھ خاك بابا بسس كن دارم آتیش مي گیرم  مامان مھري غلط كرد  مامان
 

ست من افتاده را دست بھ زمین گرفت و برخواست رفت داخل و كسي نبود كھ د    
بگیرد مني كھ روحم مرده بود مني كھ قلبم ھنوز یكي در میان فراري بود  مني كھ 

 تمام سینھ ام گز گز مي كرد
با زحمت از جایم برخواستم و حس كردم ھنوز تمام داشتھ ھاي آن تبر بھ دست     

  روي شانھ ام سنگیني مي كند
 آمداز داخل خانھ صداي گرفتھ و عصبي مادر     
  یاال بیا تو -    
 با تھ مانده نیرویم جواب دادم    
 چشم -    
    

این وامونده ھا رو از كدوم گورت آوردي مھري اینا چیھ تنت كردي مھري  چرا   -    
چھ غلطي كردي مھري حرف بزن تا سكتھ نكردم از شر این زندگي راحت نشدم 

  حرف بزن
خشك شدچادرش از سرش افتاد  لبھاي خشكیده دست یخ كرده ام روي كم مشكي در     

 اش را دوباره بھ ھم زد
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حقیقت و بگي نھ سرزنشت مي كنم نھ دعوا فقط بگو  امروز تا االن كدوم  -    
 قبرستوني بودي و تن و بدن من و تا پاي گور لرزوندي

 ناخنم را روي كم در كشیدم و سنگیني دردھایم را روي زبانھ جگرم و  جوابي جز    
 سكوت براي این مادر روبرو نداشتم

با توام چش سفید  این لباسا مال كیھ ؟ نگي فردا میام اون مدرسھ رو ھشت تا  -    
مدرسھ مي كنم  مي دوني كھ میاممیام از مدیرتون مي پرسم اونجا مدرسھ است یا 

  محفل فساد
وباره چشمان نگرانش را درون چشمان سر بھ زیر من با غیض خالي كرد و د    

  غرید
 اینا چیھ رو صورتت مالیدي ؟؟؟ من اینطوري بزرگت كردم -    
ھا مھري ؟؟؟ خوب دختره قدر نشناس من بدبخت بدون پدر بدون مرد باالسر تو     

 رو بھ دندون كشیدم كھ ھمچین روزي رو ببینم ؟
  لب ھایم را براي بار ھزارم خوردم دیگر سربي نداشت  اصال    
  ھ آسمان بردسرش را ب    
  خدایا مرگم و برسون ھمین االنخـــــــــــــــدا -    
  و من كنار آسمان بھ گدایي خدا نشستھ بودم كھ دعایش نگیرد    
 دوباره كاسھ چشمش پر شد  كف دستش را محكم زد روي زانویش  محكم محكمتر    
قومت كھ این روزا رو مھري من كلفتي مردم و كردم كھ پول حالل بیاد بره تو حل -    

نبینم مثھ خر تو این زندگي جون كندم كھ خانومیت و ببینم  سر بھ صالح بودنت و 
ببینم  خوشبختیت و ببینم  این ھمھ حمالي نكردم كھ ببینم دخترم بزك كرده و سرخاب 

 شب بر گرده و من بدبخت بیچاره رو نگران آواره صفسفیداب مالیده بره بیرون و ن
 خیابونا كنھ

 و انگار از تھ وجود داد زد از تھ استیصال با بغض  با درد    
 گمشو برو از جلوي چشام  گمشو تو اتاقت -    
 قلبم مچالھ شد جایي در سینھ ام فرو ریخت نفس كم آوردم    

   
  مانتوي لیمویي برشتھ شكل سحر را در آوردم    
 مادر حق داشتمادر حق داشت  مادر تنھاي من حق داشت    
 ولش كن بابا ھمین خوبھ خستھ شدم    
با حرص گفتھ بود با چشمان خستھ  خستھ از دیدن مھر انگیزي كھ با ھیچ لباسي     

 دلربا نمي شد
  سوز زد  سرماي دلم سوز زد    
نھ ھاي خراب شده ایراني جلوي روشویي بودم و دلم غر زد كھ مرده شور این خا    

  را ببرند كھ ھر یك وجبش یك آینھ گذاشتھ اند
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مادر را ناامید كرده بودم مي گفت قدر نشناس  مي گفت گمشو دیگر دوستم نداشت     
 ؟

 اعتماد بھ نفست معركھ است دختر جون    
 دستم را روي بیني بد فرمم كشیدم    
 ؟این قوس را چرا گذاشتھ اي اینجا خدا     
خدا مي گویند تفاوت مي خواست دلت  چرا ھمھ تفاوت ھا را یكجا درون امثال من     

 نقاشي كردي ؟ چرا  ؟
 حتي یك شب حتي  ؟    
 دست كشیدم بھ لب ھاي باریكم كھ بود و نبود    
 باید از مادر عذر خواھي كنم  باید از دلش در بیاورم    
 ! تو رو درس كننآره وقتي بخوان موجود اجق و جقي مثھ    
 اجق وجق    
  دلم غز زد    
و لعنت بھ ھرچھ حافظھ نامرد است كھ تمام تلخیھا را مو بھ مو ثبت مي كرد بعد     

  زماني كھ الزمش داشتي طوري خودش را بھ خریت مي زد كھ
اشك از قرنیھ ام جوشید  درون كاسھ چشمم بھ مركزیت مردمكم دوران زد و     

ھ ھاي برجستھ ام را سر خورد  و چشمم روي گونھ ھایم فیكس ماند خطوط منحني گون
نھ این یكي را دوست دارم  این گونھ ھاي برجستھ  كھ تنھا ارث من از چھره دوست 

  داشتني مادرم بود
 مادرم  مادر م    
خدا مرگم و برسون ھمین االن مھري من كلفتي مردم و كردم كھ پول حالل بیاد  -    

مت كھ این روزا رو نبینم مثھ خر تو این زندگي جون كندم كھ خانومیت و بره تو حلقو
ببینم  سر بھ صالح بودنت و ببینم  خوشبختیت و ببینم  این ھمھ حمالي نكردم كھ ببینم 

 مالیده میره بیرون و نصف شب بر مي گرده و سفیداب دخترم بزك كرده و سرخاب
 ي كنھمن بدبخت بیچاره رو نگران آواره خیابونا م

 
  صورتم را با آب یخ شستم و عجیب حرارت درد ھایم افول نكرد    
  و عجیب داغ سینھ ام سرد نشد    
  و عجیب ھنوز درون جھنم ضجھ مي زد قلب فراریم    
تمام آن شب با دلخوري مادر گذشت  شام را با ھمان قیافھ درھم و نالھ ھایي از درد     

 كرد و كمكش كردم  پا بھ پایش  سایھ بھ سایھ اش سر  گردن پا  زانو پخت و حاضر
 كنارش ایستاده بودم و تنھا خدا مي دانست

چقدر سخت است ایستادن براي مني كھ روحم مرده است وھمانجا كنار كروكي آن     
  پورشھ آلبالویي افتاده است

  س كھمادر اخمویم حرف زدمادر دلخوري كھ گفتھ بود گمشو كھ گفتھ بود قدر نشنا    
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 اینا رو بزار تو ظرف -    
  شامي ھا را درون ظرف چیدم    
 !اشتباھي شده    
چقدر با خودم كلنجار رفتم كھ این اشتباه را بیابم و ھر چھ فكر كردم ھیچ اشتباھي     

  را درون كرده ھایم پیدا نكردم  یا ھنوز قواعد را نمي دانستم یا تصحیح كردنش را
كھ من گوش بھ زبان سحر داده بودم كھ ھمھ چیز را مو بھ مو بھ مغزم سپردم  كھ     

 من زیر دست سحر خوشكل شده بودم
  كمي سماغ رویشان پاشیدم    
  خودش گفت عروسكي با مزه جلویم نشستھ است و من ریز خندیده بودم    
  گوجھ خیار و سبزي ھاي پاك شده را اطرافش قرار دادم    

 !خودت مي توني با چنین دختري حتي یك شب  بخوابي ؟    
  آخم رفت ھوا قلبم سوخت    
مادرم با ھمان قیافھ دلخور كھ با یك آخ صد و ھشتاد درجھ تغییر جھت داده بود و     

 نگراني درش موج مي زد برگشت سمتم
 چي شد ؟؟؟ -    
وجھ اي را درون سینك سمت چپ سینھ ام درد داشت  كمر راست كردم و چاقوي گ    

  رھا كردم و دستم را رویش فشار دادم مادر یادش رفت قھر است
  سینھ ام درد داشت    
  مادر یورش آورد    
 بیا  بیا مادر بیا بریم تو ھال -    
  چقدر كنار این مادر دلخور و نگران احساس گرما كردم    
  بھ بازویشو چقدر اردیبھشت دوباره اردیبھشت مي شد بازو     
  نشستم  نشست  زانو زد اخم بر چھره  رنگ بي رمقي بر لب  نگراني بر چشم    
  كجات درد مي كنھ مھري -    
و من كھ خوشحال عوض شدن لحن كالمش درون این درد تازه رخنھ كرده بھ خود     

 میپیچیدم جواب دادم
  خوب شد  خوب شد  خوب میشھ -    
كردم و دیدم كھ مي خواھد درد ھایم را از كولھ ام بھ جان انگار آغوشش را حس     

 بخرد  كھ حس كردم یاري پاره تني مادري مي گوید
 دردت بھ جونم  غصھ چي اینقدر كمرت و شكستھ كھ قلبت آزرده شده -    
 كھ حس كردم یكي گفت    
مروز ھمھ دردات و خودم با جون میخرم فقط مھري من دیگھ نكن كاري رو كھ ا -    

 كردي
و دوباره اشك ریخت  كھ من دوباره زار زدم  گفتم تھ دلم  ھمانجا كھ باید خدا ھم     

 نمیشنید و مي شنید
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كاش مي تونستم بگم مامان كاش مي تونستم دردام و بھت بگم و خالي شم و بعد     
 بریم قبرستون یھ جا چالشون كنیم  با ھم  با ھم

دن من تعصب نداشتي كھ مي تونستم بگم كي چي كاش این ھمھ روي تجربھ نكر    
 گفت و ھمھ تعادل من و نامتعادل كرد كاش

سفره آورد غذا آورد لقمھ گرفت  و من خوردم و بعد با خودم گفتم چرا این شامي     
  مثل تمام شامي ھاي گذشتھ نیست كھ بي نمك است  كھ بي مزه است

ما را با غم و غصھ و نگراني و ھزار چاشني : انگار خودشان زبان باز كردند كھ     
كوفت و زھر مار دیگر پختھ اند كھ ھمھ اش تقصیر خودت است كھ طلبكار ھم شدي 

 ! ؟
 
 

 صداي ثریا بلند مي شود    
و د مرضیھ پاشو دیگھ لنگھ ظھره  دیر بجنبیم تمام جاھاي جلوي مغازه آق تقي ر -    

 میگیرن  پا شو دیگھ مھري تو یھ چیزي بھش بگو
 و متعاقبش مرضیھ با حرص پتو را روي سرش مي كشد    
صداي اذان را نشنیده ام  آخر پشت زبالھ ھا نھ خبري از مسجد ھاي سبز و     

آجرھاي چند ضلعي گون است  نھ خبري از صداي دوست داشتني موذن تحریم شده ام 
  بالل ذھنم

نگار تمام قلبم اذان مي دھد و مرا از درون تمام گذشتھ اي كھ ھر روزش ولي ا    
  مي خواند بیرون مي كشد" ھر دم از این بام بري مي رسد " برایم سرود 

و مي آیم درون اكنوني كھ بوي خون مي دھد بوي گرگ  گرگ ماده گرگ نر  و     
 كابوسي كھ تمام دیشب از دندانھایي تیز  كمین كرده  كابوس بیداري و خوابم  كابوس

 ترس دوباره دیدنش چشم روي ھم نگذاشتم
  و درون گذشتھ ھایي  ھر چند تلخ  ھر چند سیاه ولي با مادر  سیر و سلوك كردم    
نماز را مي خوانم و ھمانجا روبروي پنجره رو بھ حیاط درب و داغان و چھل تیكھ     

  انگشت و ذكر بھ لباین مثال خانھ مي نشینم چادر بھ سر تسبیح بھ
  قبول باشھ -    
  هللا اكبر هللا اكبر  هللا اكبر    
این یك ھدیھ براي عذر خواھیھ  اگر قبول نكني مجبورم ھدیھ دیگھ اي خدمتتون  -    
  بدم
عذر خواھي پرتوي مھدي پرتوي را چھ بھ عذر خواھي براي چھ براي تكھ ھاي     

 !  سوختھ جگرم یا براي
 چھ بي انصاف براي چھ عذر خواھي كرديبراي     
 سبحان هللا سبحان هللا  سبحان هللا    
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درست حدس نزدم ؟ نھ  نگو كھ درست نبود مي خواي بیدارش ! دروغ میگم ؟ -    
مي خواي یادش بیارم ! كنم از خودش بپرسم كھ چرا وسط این ھمھ خونھ خونھ من ؟ 

نماز مي خونھ و وانمود مي كنھ من و این كوچولوي كنار من كھ االن بزرگ شده و 
 !نمیشناسھ من و بھتر از خودم میشناسھ ؟

 ! مرا تھدید مي كرد مرا با نام مرضیھ ام مي ترساند    
  یا رحمن و یا رحیم  یا رحمن و یا رحیم  یا رحمن و یا رحیم    
و من نیم این دختره كھ ھنوز این زیر تمرگیده  بابا مھري تو كھ خانومي بھش بگ -    

ساعتھ یھ لنگھ پا واستادم صداش مي كنم بگو پاشھ دیگھ تو این یھ وجب جا كجا سفره 
بندازم خو م موندم شما دو تا خواھر چرا اینقدر با ھم فرق دارین  اون اینقدر خانوم 

 این اینقدر سرتق
    

انھا دندانھایم را محكمتر مي شویم چند روز است ؟ چند روز است كھ بھ این دند    
نرسیده ام بعد با خودم مي گویم چھ خنده دار است  چھ خنده دار است كھ من  مني كھ 
وسواس گونھ تمیزم اینقدر مفلوك اینقدر زوار در رفتھ روي زمین مجبور بھ نفس 

 كشیدنم
مرضیھ ام با ھمان قیافھ خواب آلود و دھان بوي باكتري گرفتھ اش بوسھ ھاي     

   خیسم مي كندجانانھ اي را نثار گونھ
 قربون خواھري خوبي؟ -    
  از كنارش رد مي شوم و دستم را روي بازویش مي كشمنوازش گونھ خواھرانھ    
  چرا اینقدر این بدبخت و حرص میدي آخھ زودتر پاشو دیگھ -    
  باز روي گردن و كتفم آویزان مي شود    
 واسھ ھیچ كس فداي سرت كھ حرص مي خوره  مھري من حرص نخوره -    

 خودمون و عشقھ خوب؟
و من چقدر دلم براي این محبت ھاي گاه و بیگاھش پر مي كشد  مرضیھ من      

  اینطور صاف اینطور صادق اینطور شفاف كھ از پشتش مي شود تمام ذھنش را خواند
 دوست دارم نفسم -    
دلم مي لرزدقول داده است  مرضیھ قول داده است  و حاال ھوس كرده از خط     

قرمز بگذرد  نھ فكرش ھم درد دارد  چپ چپ نگاھش مي كنم خودش حساب كار 
 دستش مي آید و سرخ شده سرش را بھ شستن صورتش گرم مي كند

شم و چشم در خودم و دل نگران شده ام را از آن اتاقك النھ موش وار بیرون مي ك    
چشم مھتاب مي شوم  دختر شش سالھ و اندي كھ نھ مادر دارد نھ پدر  نھ شناسنامھ و 
نھ زباني براي حرف زدن تنھا نگاه دارد و ھمان نگاه مرا یاد خودم مي اندازد دخترك 

كھ بوده اتفاق نحسي زبانش را بند آورده و ھیچ كس نمي  الل است و مي گویند بچھ تر
   نحس چھ بودهگوید آن اتفاق

  مي روم و جلوي دیدش زانو مي زنم    
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 خوبي مھتابم ؟ -    
لبخند مي زند  از آن لبخند ھا كھ ھمھ ھفتھ ات را تضمین مي كند  ساپورت مي كند     

بي نھایت لذت مي بخشد  بعد از ذوقش مي خواھد گریھ ات بگیرد و بھ پھناي تنھایي 
 ید ھم بھ حال خودت زار زار گریھ كنيچشم ھایي كھ مظلومند و بي گناه شا

بھ آغوش مي كشمش  دستانش را بھ مثابھ بي پناه ترین موجود روي زمین دور     
  گردنم حلقھ مي كند و خیال باز كردن ھم ندارد

  دلم بھ حال بي پناھیش كباب مي شود و گذشتھ ام را بھ سیخ مي كشد    
د و پس لرزه ھایش مرا ھمینطور بغل كند كاش یكي بود كھ بعد آمدن پسر عمو محم    

 و دركم كند
 آي آي داره حسودیم میشھ مھري ھان اون دخترو ولش كن من اینجام -    
وسط مزه مزه كردن دردھایم لبخند بھ لبم مي آید دلم براي مرضیھ ام قنج مي رود     

 عجیب وقتي حسادت مي كند  جدي ھم حسادت مي كند  شوخي ندارد این بشر  موجود
 زندگي من  نیمھ پنھان خودم خود خودم

 از پشت سر بغلم مي كند و ریتم وار تكانم مي دھد    
 مھتابي این خواھري منھ نمي دمش ھان -    
چشمكي را بھ چشمان مھتاب مي زنم و مھتاب كھ انگار باور مي كند كھ این یكي     

اخل حیاط آھي مي كشم و ھم مال او نیست بي آنكھ كمي لبخند بزند بدو مي رود د
دست بھ زانو برمي خیزم و ھنوز چشمانم روي روح دخترك بي پناه این دیار و سالنھ 

  سالنھ رفتنش كشیده مي شود
  مرضیھ جان جلوي این دختر خودت و كنترل كن بچھ است باورش میشھ -    
 بگوید جلوي از كنارم رد مي شود و با خودم فكر مي كنم انگار یكي باید بھ مھتاب    

 ! مرضیھ ام خودش را كنترل كند
ثریا حولھ را مي زند تخت سینھ ام  حولھ زبر ولي تمیزي كھ بھ قول خودش     

 مخصوص مھري است
  این چند وقت و كجا سیر كردي مھري  اصغر از دستت شكاره بدم شكاره -    
 چھ بگویم  حولھ را روي صورت خشك شده ام مي كشم  و  سكوت تحویل مي دھم    

بگویم كنار كسي كھ وحشیانھ دست از سر قلبم بر نمي دارد  كنار یك تبر بھ دست  
  بگویم مثل احمق ھا طلسم شده ام ؟

نھ  این یكي را تا خود قبر و سنگش با خودم خواھم داشت  دفنش خواھم كرد  تمام     
 ھمین زندگي  بروم تمامیت آن تبر بھ دست را با خودم دفن خواھم كرد  و یا شاید وسط

 و با تمام زنده بودنم چالش كنم برایش فاتحھ بخوانم و بگویم  حاللت كردم  حاللم كن
 كنار ثریا چایي مي خوریم و ثریا از وضع كساد بازار تعریف مي كند    
دیروز كسري و دار دستش و شھر داري گرفت  م نمي دونم اینا دایھ دلسوزتر از  -    

آسمون خدا دارن امرار معاش مي كنن  خودشون راضي  خدا راضي مادرن  بابا زیر 
  مردم راضي دروغ میگم مھري
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لقمھ نان و پنیر را بر دھان مي گذارم و قورتي از چایي شیرین را حوالھ معده اي     
مي كنم كھ فقط محض داشتن نیرو ھضم كننده است و سر تكان مي دھم بھ نشانھ تایید  

 آن بزرگي را نصف مي كند و تقریبا چھار برابر من لقمھ مي ثریا ھم نان لواش بھ
  گیرد و ادامھ مي دھد

قربون برم خدا رو مھم براش حالل حرومیھ كھ پول این آدما از شیر مادرشون  -    
  حالل تره مي مونھ مردم كھ جنس زیر قیمت بازار و با سر مي برن

گین ما بین من و ثریایي كھ سكوت برقرار مي شود و حس مي كنم باید جو سن    
گوش پیدا كرده است را بشكنم بعد فكر مي كنم كھ چقدر خوب است كھ ھمھ آدم ھا یك 
گوش را پیدا مي كردند كھ زبان نداشت و نمي توانست شنیده ھایش را جار بزند ولي 

 قلب چرا  براي درك براي ھمدردي
مالك تجاري قشر زیر خط فقر آره باید قبول كرد با این قیمتاي سر سام آور ا -    

  جامعھ عمال چاره اي جز این ندارن  یك كار حالل
 ثریا كھ حس مي كند دوباره ھمراھش ھستم روي پایم مي زند و ادامھ مي دھد    
آ قربون آدم چیز فھم منم ھمین و مي گم  مي گم این بنده ھاي خدا زیر آسمون خدا   -    

ل انجام مي دن  نمي خواین یھ راه چاره دیگھ رو زمین خدا دارن امرار معاش حال
 بدین جون مھري توقع دارن بریم كپھ مرگمون و بزاریم بمیریم

نرمھ نان را روي زبانم مي گذارم و از این لحن خودماني ثریا خنده ام مي     
گیرددرست ھمان لحظھ است كھ مرضیھ از بیرون مي آید و نگاھش را بھ ما مي 
دوزد  حولھ آبي آسماني روي شانھ و موھایي كھ بھ باال شانھ زده است و نمي از آب 

نان دیگري از داخل نایلون كھنھ و رنگ  دارد  ثریا نگاه چپي را نشانھ اش مي كند و
  و رو پریده اش روي سفره اي سفید و مندرس وسط مي گذارد

 ! بفرما صبحونھ مرضي گربھ -    
 

تمام راه را مي دوم ثریا گفت بزار كسري را خبر كنم و گفتم نھ  نمي شود         
 : عادت ندارم و ثریا غر زد كھ

 نمیزاري كسي دست كمكش و بھت بده و آخرش این تو ھمیشھ خدا خشكي و -         
 زمینت میزنھ و آبجي نگي نگفتم" تنھایي تنھایي مي تونمت"

  و من فقط بھ روي او و مرضیھ اي كھ دلخور بود  لبخند پاشیدم        
تمام راه را مي دوم و یك لحظھ بھ عقب نگاه نمي كنم بھ عقب تر كھ مرضیھ         

 :گفت
 ! ا مي خواي بري كھ حتي بھ منم نمیگي نكنھ یھ وقت دوبارهكج -         
و من خندیدم و بوسھ اي را نثار گونھ یخ شده اش كردم و مرضیھ قرمز شد و         

 :  گفت
  چند وقتي میشھ كھ نبوسیدیم -         
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و چشمانش پر از اشك شد  و بھ آغوشش كشیدم و آنجا مثل ھمیشھ بي زبان شد         
 میشھ  آرام گرفتمثل ھ
بھ خودم نگاه مي كنم نمي دانم ثریا این پالتوي گلبھي چسب را از كجا كش رفتھ          

مھم نیست مھم این است كھ االن جلوي رستوران صدف از كنار تمام ماشین ھاي آن 
طرف خطي مرز گذشتھ من رد مي شوم و اصال دوست ندارم دوباره بھ اگر ھا نیم 

مانده " شایدي" ھنوز یك چیزي بلنگد كھ شاید سطتي كھ شاید این ونگاھي بیندازم  ح
 باشد و تو از سر تا تھش را پیش بیني نكرده باشي

درب سنسور دار رستوران باز مي شود و چشمم بھ شریفي آن طرف میز         
بزرگ و گل آذین شده وسط مي افتد كھ دست زیر چانھ برده است و نگاھش كھ بھ 

افتد لبخند او رنگ مي گیرد و اعتماد من براي بار دھم رنگ مي بازد درب و من مي 
مي دھد چند ماھي مي شود  از جایش برمي خیزد و یك دستش را روي میز تكیھ

ندیدمش و چقدر شكستھ تر و الغر تر شده است  ولي مثل ھمیشھ مرتب است  تھ ریش 
 شلوارش از ان تاھاي كمي دارد و یقھ لباسش ھم تا آخرین دكمھ مشكي كیپ و بستھ

 ھندوانھ قاچ كن دارد و كیف كوچك و كتابي مردانھ اش روي میز نزدیك مي شود
 سالم خانوم مروت -         
سر تكان مي دھم و سالم مي دھممثل آن وقت ھا حداقل این مھره سوختھ دوران         

 بدبختي و فالكتم را ندیده است
ي مرضیھ مي افتم و با قیافھ مشكوك شریفي خنده نمي دانم چرا یاد غر زدن ھا        

  ام مي گیرد
من روبروي آینھ و مرضیھ اي كھ بھ قول خودش نمي خواست از خانھ ثریا         

 بیرون بروم غر مي زد
مگھ نمیگي یھ قراره كاریھ  مگھ نمیگي مھم ني  پ چرا اینقدر بھ خودت  -         

مینداختي  این كیھ كھ بھ خاطرش اینطور بھ ھول میرسي  تو كھ ھیچ وقت بھ ثریا رو ن
  و وال افتادي

و من كھ میان زمین و زمان نمي دانستم بھ حال مرضیھ اي دلنگرانم بخندم یا بھ         
  روزگار برزخي خودم گریھ كنم

شریفي شروع مي كند مي داند من شروع كننده نیستم ولي شك ندارم كھ نمي         
  یم را كرده امداند ھمھ فكر ھا

  خانم مروت خیلي تغییر كردید -         
چشمانم را اطراف رستوران صدف مي چرخانم و بھ حرف مسخره اش مي         

خندم تھ دلم  تمام این روزھا  خودم را از این جماعت متملك دور میدیدم  سر تكان مي 
 دھم بھ نشانھ تایید

  آره  تغییر كردم -         
  با خودم مي گویم وسط نداشتن ھا فھمیدمبعد        
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چقدر این احساس عدم تملك آرامش مي آورد  آن سان كھ حس مي كني چیزي         
 براي از دست دادن نداري

  نفس عمیقي مي كشد و باز ھم نگاھش را از پیشاني تا چانھ من مي گذراند        
 ي من و قبول كنید ؟نمي خواین از خر شیطون كوتاه بیاین كمكا -         
نگاھش مي كنم  تیز  بدون پلك زدني مزاحم  و نع گشادي را تحویلش مي دھم و         

 بعد مي گویم
 !!!من و نمیشناسین ؟ -         
وسط رستوران شیك صدف بلند بلند مي خندد و من وسط نگاھھاي مردم یاد         

 نگاھھاي آن شب كذایي مي افتم
روي سنگ فرش خیابان  زیر آسمان سیاه و روبروي مردمي كھ منتظر تلنگري         

بودند براي اتفاقي عجیب  براي یك لحظھ متفاوت و من آن لحظھ متفاوت بودم با آن 
كیفي كھ روي زمین كشیده مي شد با پاھایي كھ منحني مسیرش سینوسي بود و آن 

 شده بود و بعد زیر دست عروسك صورت كھ چند ساعت پیش زیر دست ھاي سحر
  یك مـــــــــــرد یك مترسك ترسناك یك روح  یك بي ریخت جلوه گرفت

 ھمان شب ھا كھ ھمھ چیز داشتم جز اعتماد بھ نفس        
خودم را از ھر چھ زمستان بود مي گسلم و بھ رستوران  و روي صندلي و         

 شریفي مي كشانمروبروي این دوپاي مجھول الباطن محمد رضا 
گارسون سیني سفید بھ دست بھ سمتمان مي آید و قھوه شیرین من و اسپرسوي         

تلخ او را روي تن میز مي گذارد و با سر خم دور مي شود  شریفي دستمالي را درون 
  یقھ اش جاسازي مي كند  این ھمھ عادت غربي را كجاي دلم بگذارم

  نمي دانند این اسپانیش دو رگھ دست از آداب دوباره نگاھھا برمي گردد        
  خوردن آن طرف مرزیش بھ ھیچ قیمتي بر نمي دارد  شریفي

محمد رضا شریفي مادر اسپانیش و پدر بزرگ شده ایران  وكیل پایھ یك داد         
گستري و وكیل آبا و اجدادي خاندان مروت معتمد حاج رضا مروت  و اكنون  كھ من 

وھاي نزدیك شقیقھ اش ھستم كھ سفید شده است و با پوست بورش ست  در حال اسكن م
 و انگار از نگاه عمق دارم شرم مي كنم وردیك مھره سوختھ است  سرش را باال مي ا

سرفھ اي مي كنم و نگاھم را بھ قھوه تلخ مي دھم و بر مي دارمش  شریفي ادامھ مي 
 دھد

 !!!ایي ؟پس مي خواین دوباره برگردین بھ گد -         
  نمي دانم برق چند فاز است نمي دانم زلزلھ چند ریشتري مي آید  نمي دانم        
ولي اصال خوشم نمي آید كھ مي داندكھ مي داند چقدر حقیر شده ام چفدر نگاھم         

  را دوباره بھ سمتش نشانھ مي روم و سعي مي كنم آرام باشم
  ت ندارم كسي تو زندگیم سرك بكشھفكر كردم مي دونید اصال دوس -         
نگاھش را مي بینم كھ  و ادامھ اش را مثل پتك روي مغز فراموش كارش مي         
 فشانم
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  حتي اگر اون زندگي زندگي نباشھ  كثافت باشھ -         
 حرفم جدي است و این شریفیست كھ دنبالھ اش را مي گیرد        
    من بھ پدرتون قولنگران بودم بھم حق بدید -         
 وسط حرفش مي پرم  نمي خواھم خودش را قیمم بداند        
! قول دادید تا آخر عمرم دوربین پشت سرم باشید و سعي كنید بھم صدقھ بدید ؟ -         

  یا كمك كنید حقم و بگیرم
  و انگار كھ دسپاچھ مي شود        
 من دارم تالشم و مي كنم -         
صبي مي شوم  دستان یخ زده ام را روي میز رھا مي كنم و گویا مي كوبانم ع        

 چون نگاھھا دوباره برمي گردد سمتمان
 !كدوم تالش جناب شریفي من تالشي نمي بینم -         

 
طبق عادت ھمیشگي اش سیگار برگش را روشن مي كند و سرش را با نگاه         

ستوران صدف پر مي كند  و من  كھ انگار وسط كردن بھ میزھاي پشتي بلند و سیاه ر
این كار انجام شده عقلم مي دانم باید با رك ترین حرف ممكن ھدفم را بكوبم درون 

 فیتیلھ احتیاط ھمیشھ روشن شریفي
  كف دستانم را بھ ھم مي مالم كف دستان خشكم را        
دگیم  درست وسط خاندان نھ بر نمي گردم بھ گدایي  بر مي گردم سر خونھ زن -         
 مروت
و شریفي با این حرف برق سھ فازش مي پرد  انگار مي پرد كھ سرش ھمچون         

فنر بھ سمت من برمي گردد و چشمانش تا آخرین حد ممكن گشاد مي شود و 
 قرمزیشان بارز

وحشت دارد  نگراني دارد  استیصال دارد و آخرش ھم نمي فھمم این چوب دو         
  طال نگران چھ استسر 

برایم ھضم نشدني است  اینقدر حساسیت بھ خرج دادنشوقتي شخصیت شریفي         
را تمام اتفاقات این یك سال را  و این حساسیت ھاي شك بر انگیز را كنار یكدیگر 
میچینم جرقھ مي زند مچ نمي شود  یك كالم با ھم جور در نمي اید  یك جاي كار مي 

 لنگد شك ندارم
  چشمانش را ریز مي كند        

 !خانم مروت دارید شوخي مي كنید دیگھ ؟ -         
سرم را بھ راست و چپ تكان مي دھم خیلي ظریف و آرام و دوباره دستانم را         

  بھ ھم مي مالم
 ! ابدا -         
 و دوباره چشمانش بھ حالت قبل در مي آید گشاد و نگران و قدري عصبي        
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یك روز  یك روز تمام باطنت را مانند آینھ مي كنم و مي بینم آنچھ را كھ باید          
  جناب شریفي  و آن روز دور نیست

دوباره پك مي زند اینبار بھ یك بار و دوبار قناعت نمي كند و وسط پك زدنھاي         
  متوالي زبان مي چرخاند

   گرفتياحمقانھ ترین تصمیمیھ كھ تابحال -         
دود مزخرف سیگار برگش مي خورد توي صورتمبا دست دود را متواري مي         

 كنم و خودم را عقب مي كشم
ولي حرفش را آرام گفتھ است  انگار كر فرضم كرده است یا الاقل دوست دارد         

 من اینطور نشان دھم
 مي خندم  تلخ ولي مي خندم        
  ترین و در عین حال تنھا ترین راه ممكندرستھ  احمقانھ -         
بھ صندلي تمام چرمم تكیھ مي دھم و بوي ادغام عطر ھاي داخل رستوران را         

 !بھ ریھ ھایم مي فرستمتمام ریھ ام درون رستوران دود مي شود
 !شما راه دیگھ اي سراغ دارید جناب شریفي؟ -         
 مي برد و لھش مي كند و من بھ خودم نھیب سیگارش را تا تھ داخل ظرف فرو        

 مي زنم كھ باید با ھمین قاطعیت تمام ترسھایم را لھ كنم
و انگار مي خواھد من بچھ را شیر فھم كند كھ مثل آقا معلم ھا دستھایش را پنجھ         

 مي كند و نیم خیز مي شود سمتم
ي خواي برگردي و بري تو خانم مروت گویا باید یاداوري كنم اینایي كھ م -         

 میدون اتمسفرشون چھ بالیي سر اطرافیانت آوردن
و من  آن لحظھ تنھا پوزخند مي زنم مي بیند  و مي بیند كھ پوفي بلند مي كشد و         

دوباره بھ حالت اولش برمي گردد  نگاھش را اطراف و بھ گارسونھاي ارغواني پوش 
   اي من خیره مي شودمي چرخاند و دوباره درون چشمان گربھ

نمیشھ  نمیشھ خانم مروت تنھا یھ راه داره اگر تمایل داري برگردي بھ اون  -         
 سمت

بھ این افعال یكي در میان جمع بستھ اش خنده ام مي گیرد و از معناي جملھ اش         
  ابروانم تا كنافھاي سقف مي رود و بر مي گردد

   چرا تابحال رو نكرده است ؟شریفي و تنھا راه ممكن        
انگشتانم را بھ آغوش ھم پناه مي دھم و خیره در نگاه ھمچنان نگرانش پلك مي         

 زنم
 !میشنوم -         
 و از این ھمھ خونسردي ام شاخ در مي آورم        
 باھاشون معاملھ كني -         
 ماینبار من جرقھ مي زنم شعلھ مي كشم آتش مي شو        
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آتشم زده است ھنوز نگاه رضا مروت درون آن اتاق تمام چوب و ردیف بھ         
ردیف كتابخانھ معلق است ھنوز مغز من درون ھمان اتاق بھ انتظار نشستھ است كھ 

روزي بیاید و این بار سنگین را زمین بگذارم لحظھ اي كھ نگاه رضا مروت بھ من  
 قضا این اعتماد سنگین ترین بار تمام زندگیم از ھتنھا دختر آن خانھ اعتماد كرده بود ك

 بود
كھ تمام زمستانھایم را تحت الشعاع قرار داد و براي اولین بار حس مردي را         

داشتم كھ اگر زنیت را بلد نیست و دخترانگي اش را گردن زده  بھ او اعتماد كرده اند 
ده براي خیلي ھا مھم بود براي و سر بریده تحویل او داده اند و از قضا این سر بری

  سند خیانت ھاشان سند كثافت بازیھاشان درونش مستولي نخیلي ھا كھ سند جرمھاشا
 بود

و حاال این مرد سي و دوسھ سالھ روبروي من با این چشمان خاكستري و آن         
  موھاي باال زده ھمیشھ خدا ژلدار بھ من مي گوید معاملھ كنم

  نت شریفي بھ قولش  بھ رضا مروت و بھ من  پر رنگ مي شوداحتمال خیا        
از جایم برمي خیزم شاید ھم مي پرم كیف كتابي ثریا را یا نمي دانم بدبختي كھ         

  ثریا از او كش رفتھ است را مي كشم  با حرص ھم مي كشم
ممنون از اینكھ بھ من بي نھایت لطف دارید  اما من تصمیمم عوض نمیشھ  -         

 ! امانتي بابا دست من مي مونھ
 
 

از رستوران صدف خارج مي شوم و آرزو مي كنم اي كاش نقشھ ام با مشكل         
 مواجھ نشود  كھ باید دوباره از سر تا تھش را مرور كنم كھ نباید مو الي درزش برود 

 كھ من مرد این میدانم  كھ اگر زن نیستم مرد شاید خواھم بود
باران مي آید مھر نیست  باران آمدنش بركت  ولي من با این قطرات یاد پاییز         

زندگیم مي افتم روز ھایي كھ مادرم گل انداختھ خانھ خاكروبي مي كرد و براي من از 
 نھ من او را پسر عمو محمدي كھ با پسر عمو محمدي مي گفت كھ نھ او مرا دیده بود

 دختر ھایش آمدند مریم  آمدند و مرا دیدند و انگار مریم زگل آمد اول زن عمو و یكي ا
مرا پسندید و من با خودم گفتم دختر عمو را ھرگز ندیده بودم مثل تمام غریبھ ھاي 

 توي خیابان ھرگز
 شنیدم كھ زیر گوش مادرش گفت        
 وبیھ مامان  نھ ؟دختر خ -         
 ! بعد من با خودم فكر كردم با یكساعت دیدن چھ زود پي بھ خوبیم برد        
و مادرش كھ انگار بھ جنس داخل مغازه نگاه مي كرد  كھ انگار رنگ و رویم         

 را با قیمت قیاس مي كرد و از مادر پرسید
 مھري جون چھ رشتھ اي درس مي خونھ ؟ -         
 و مادر مادر ذوق زده من و مادر خوش خیال من  بھ خیال خود        
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 مرا بھ این زن عموي خریدار انداخت        
         
         
         
رفتند و قرار شد ما فكر كنیم و من با تمام ناداني و جاھلیتم خوب مي دانستم         

 قرار است
  وزي شده و مندرس باب دلشان استآنھا فكر كنند و ببینند این جنس تكھ د        
 كھ مي ارزد؟        
 كھ بچھ شان را بدبخت نمي كند؟        
 بعد از دختر بودنم حالم بد شد        
مادر از جنسش تعریف كرده بود  كھ فروشنده خوبي بود  كھ خوب بلند بود كاله         

 قرار بود خانم معلم شوم بھ این گشادي سر زن عمو بگذاردكھ ریاضي خوانده بودم كھ
كھ قرار است یك دل سیر موتور روشن بھ خانھ پسرش ھدیھ دھم  مریم زیر گوش 

 كھ آن تبر بھ دست پشت آن فرمان مشكي نيمادر خریدارش گفتھ بود نازه من  م
 "یك شب حتي ؟" ابریشم پوش گفتھ بود

  من نازم و باز  كسي احمقي بي انصافي تھ دلم خندید        
شب بود شاید دو یا سھ نیمھ شب غلت زدم و رویم را بھ پنجره نیمھ باز اتاق         

دوست داشتني ام چرخاندم چشمانم را بستم و كمي بوي پاییز و مھر را بھ ریھ ھایم 
كشیدم بیشتر عمیق تر سھ ماه و اندي گذشتھ بود و من  تمام آن زمستان را پشت 

 بھ پایش بستھ بودم كھ حتي سایھ اش ھم یرخاطراتم مخفي كرده بودم غل و زنج
 ھمراھم نباشد ولي روحم مرده بود  مرده

فرداي آن روز مادر بي خبر من مادر ذوق زده من از خواب بیدار شد و         
  صبحانھ گذاشت درون كیفم و مرا راھي مدرسھ كرد و قبلش گفت

 امروز اگر زن عمو اینا تماس گرفتن چي بگم ؟ -         
و من  من احمق ساكت مانده بودم و مادر من فكر كرد فكر كرد كھ ھمھ چیز رو         

 بھ راه است كھ دشت اولش در راه است
باران گرفتھ بود و دلم مي خواست از تمام آنچھ كھ درون مغزم بلوا مي كند و         

دم بلند یك لحظھ از چنگ انداختن درون آرامشم دست بر نمي دارد فاصلھ بگیرم  خندی
تنھا دیگر سحري ھم نبود كھ بگوید  كھ بشنوم  كھ ھمان موقع  درون خردادي كھ مثل 

 برگرداند و دوستش را دور انداخت اسفند ماه سوز داشت رو ازم
  كھ مچالھ شدم و درد در فراسوي قلب بیمارم پیچید  كھ دوباره یادم امد        
سحر ھم رفت گفت آبرویش را برده ام نگفت بي ریختم گفت آبرونگفت زشتم          

 گفت بي جربزه گفت بي زبان عقده اي  ندید پدید
گفت و تمام خورده شكستھ ھاي قلب و دل و روح مرده ام را روي شیب كوچھ         

ھ مان جا گذاشت و رفت دست در دست مفسري دست در دست زھرا مفسري  كسي ك
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ھمیشھ خدا بھ دوستیمان حسودي مي كرد خندیدند و رفتند و بعد كھ تنھا شدم بعد كھ 
 و خاكي كوچھ مان جمع كردم بعد كھ رتمام خورده شكستھ ھا را از روي زمین شیبدا

اشك ھاي جامانده روي صورت زشتم را پاك كردم بعد كھ بھ خدا گفتم دیگر بھ من 
 " بنده من"نگو 

نھ روشویي خانھ پدریم  اشك در چشم بغض در حلق لرز در نگاه  بھ روبروي آی        
خودم قیافھ ام دخترانگي ام و بھ تمام بچگیم تیر زھراگیني از نفرت انزجار و قھر 

 پرتاب كردم
 بعد با خودم گفتم        
این روزھا حتم بھ یقین دنیا قصد جان مرا كرده است كھ اینگونھ از پس و پیش         
 روانھ ام مي كندتركش 

 
 
 

تمام روز را با قیافھ ھایي كھ كنار من نبودند و از قضا مي خندیدند سر كردم         
تمام روز را در نبود مھرپویاي ھندسھ دان در مدرسھ و تمامیت تنھایي دلم براي روح 
مرده ام فاتحھ خواندم و با خودم گفتم پسر عمو محمد چگونھ آدمي مي تواند باشد یك 

 اش  كھ قرار است روح مرا احیا كند و باز بھ خودم نگي با تمام جوانب مردامرد
نھیب زدم  مھرانگیز جان مادرت احمق نشو كھ دیگر تاب یك زمستان دیگر را ندارم 

  كھ ھنوز دردم التیام نیافتھ
بعد قلبم با پادرمیاني عقلم یكي در میان حرف ھاي مادر را در پي و رگش         

 چرخاند
پسره خوبیھ درس خونده نجیب كار كن  آقا  نماز خون حالل و حروم سرش         

 میشھ  خانواده دار
 ھمھ اش خوب بود ولي نمي دانم چرا آسمان پیش بیني ھایم رعد زد        
پسر عمو محمدي درس خوانده قرار بود بیاید پسر عمویي كھ بھ گفتھ مادر ھمھ         

 تھ نگاه مادر نگاه مي كردم انگار مي گفت از سرت ھم چیزش بیست بود و وقتي بھ
پسر عمو محمد مي امد و با وجود قلب فراریم ھنوز نمي توانستم در ! زیاد است 

 من ھیچ مردي را نمي خواھم  كھ من زن كھ چشمان مادر بنگرم  تیز و رك بگویم
 نیستم كھ زنیت كنم كھ من دخترانھ اي ندارم براي ارائھ كھ من زشتم

مھدوي محكم زد پشت شانھ ام و سرش را تا فاصلھ نیم سانتي چشمانم آورد         
 جلوپقي كرد و یك متر پریده بودم ھوا بعد راست ایستاد و تیتابش را باز كرد

بابا چتھ اخوان از اول مھر كھ با بھمدي زدین بھ تیپ و تار ھم تنھایي بغ مي  -         
 و طلب بخشش مي كنھ و میگھ الھي فدات شم بیا كني یھ جا فكر كردي بر مي گرده

  قربونت من غلط كردم قھر كردم
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و من از آن خنده ھاي تلخ تحویل دادمتلخ  خودم را عقب كشیدم و تكیھ دادم بھ         
صندلي نگاھم را بھ پنجره و سحر و مینا فیضي و ھلیا مرادي انداختم با حسرت و 

  ستمشاید ھم حسادت دوستم رفتھ بود دو
  مھدوي دستم را گرفت و كنارم نشست        
اخوان ببین اینا رو عمدا ھمیشھ جلوي روت كر كر مي كنن كھ تو رو حرص  -         

بدن  دختر تا كي مي خواي مضحكھ دست بھمدي شي تو ھم بگو بخند  با بقیھ بچھ ھا 
  مینگرم بگیر نزار فكر كنھ كھ حاال كھ باھات قھر كرده آسمون اومده ز

و من آن لحظھ بھ ھر چھ قضاوت آدم شناسي داشتم یك جا فحش دادم قبل تر ھا         
از این مھدوي اصال خوشم نمي امد فكر مي كردم یك بشر شلختھ مآب است كھ فقط 
دلقك بازي و خنداندن بلد است و اصال مي خنداند كھ جلب توجھ كند بھ آخرین نفري 

  كند مھدوي بودصیحتمرا نكھ فكر مي كردم شاید بیاید و 
دستم را كشید و بدون اینكھ بفھمم چطور از كالس خارج شدم و بقیھ دوستان         

مثل خودش احاطھ مان كردند و من تا ظھر آن قدري خندیدم كھ از الك بھ قول خودش 
الك پشتي در بیایم و یادم برود سحري ھم بوده سحر تا ظھر بھ من و مھدوي و این 

 حسادت در چشمان او و شوق در دل باند و انھ و الكي خوش زل مي زدجمع دوست
 پیچي من موج مي انداخت

 
كنار میز ھمیشگي نشستھ بود تنھا و من كنار مھدوي و دوستان كپي خودش مي         

خندیدم  و دلم سوگ داشت از عصر امروز  كھ قرار بود پسر عمو محمدي بیاید و 
ز آنھا را در زمستان قبلي ام چشیده بودم كھ مي ترسیدم حرف بزنیم كھ من طعم یكي ا

   در راه است پناه بگیریدرو حس ششمم ھي مي گفت زلزلھ اي دیگ
  مھدوي پرز روي مقنعھ ام را برداشت        
  حالت االن بھتره آبجي -         
 احدي از لحن مردانھ اش ریز خندیده بودم ھم از نگاه ریزش كھ اداي خشاوه و        

  را در مي آورد
آبجي نداشتیم ھان تھنا تھنا نخند  بگو ما ھم ریسھ بریم  وگرنھ فردا با والدین  -         

 تشریف بیار
 وسط ریسھ رفتن ھایم دستم كشیده شد  خشن ھم كشیده شد  سحر بود ؟        
         
تماس نگرفت و سھ روز گذشت و آن زن عمو محمدي كھ قرار بود من را بخرد         

مادر تمام آن سھ روز یا دو روز و اندي نگران بھ نظر مي رسید با خودش حرف مي 
 زد گرد گیري مي كرد یك میز را دوبار  سھ بار شاید ھم در ده دقیقھ ده بار

باز بھ تلفن و سكوتش خیره مي شد و من  دلم بھ حال مادرم سوخت كھ زیر         
آسمان سیاه من  مادر شده است كھ دختري ندارد بھ زیباي حوري ھا كھ دخترش بي 
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ریخت است و خریدار ھایش پشیمان شده اند و باز دلم مچالھ شد سینھ ام گز گز كرد و 
 جاي قلب فراریم سوخت

كنم بیست و پنجم مھر بود صبح قشنگ جمعھ ھایم را صداي زنگ تلفن گمان         
رنگ زد سیاه و كدر بعد ھم پاره اش كرد و مچالھ  مادر از آشپزخانھ پرید بیرون  
انگار منتظر بود  دو روز و اندي منتظر بود منتظر خریدار من  منتظر ھمان كھ قرار 

 با پایین پیراھنش پاك كرد و روي  خیسش رادستان بود من را بھ او و پسرش بیندازد
 شماره دقیق شد

و انگار از پشت تلفن مي دیدنش كھ موھایش را با دست صاف كرد و دستي بھ         
یقھ آبي و كشبافتش كشید و گوشي را برداشتسرم را داخل كتاب فیزیك فرو بردم و 

 گوشم را درون حرف ھاي مادرتیز كردم
 سالم حاج خانوم -         

خنده ام گرفت این اطراف و در خاندان ما ھمھ زن ھاي باالي چھل حاج خانوم         
بودند  چھ حج رفتھ بودند و چھ نبودند بعد فكر كردم كھ فلسفھ این حاج خانوم ھا را از 

 ھر چھ حج است بریده اند و بھ سن وصلش كردند
د جان چطوره قربون شما دست بوس شماست  داره درس مي خونھ بچم محم -         

 پسر گلم خوبھ
 پسر گلم ھنوز چیزي نشده بھ پسر نداشتھ اش حسودیم شد!محمد جان        
 بلھ بلھ  حق باشماست -         
 گوشھایم را تیز كردم و چشمانم نام دینامیك و تعریفش را نمي دید انگار        
  شما حق دارید  بلھ -         
 اشكاش واضح تر حرف بزند ك        
  تشریف بیارید قدمتون روي چشم بلھ  بلھ نھ محمد جان و ندیده قبول داریم  بلھ -         
ندیده  خودش دیده بود و من ندیده قبولش داشتم و نداشتم یك مرد ندیده دیگر و         

یك زمستان پیش بیني نشده  ھمان روز بود ھمان روز بود كھ مادر گوشي را گذاشت 
وبروي مني كھ نمي دانستم چھ كاره ام و چفدر دلم مي خواست یكي و یك راست آمد ر

 پیش چھ شد و تقصیر كھ بود و االن چھ شده است اندي برایم تعریف كند كھ سھ ماه و
و مقصر كیست و اگر اگر  زبانم الل این مرد ندیده ھم حكایت عروس تعریفي شود 

 من  من  چھ خاكي بر سرم كنم
م گرفت و دستانم را با دستانش حصار كرد میخ چشمانش را كتاب را از دست        

 درون مردمكم فرو كرد و لب باز كرد
  امروز میان پسر عمو محمد و كھ دیدي -         
 عكسش را مي گفت عكسش را دیده بودم        
 نظرت چیھ دخترم راضي؟ -         
ضا تنھاترین مادر دنیاست و و تو فكر كن كھ من جلوي مھربانترین مادر كھ از ق        

تمام آرزویش شوھر دادن دختر زشتش بود نشستھ باشم و رك وصریح و بي پرده 
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بگویم نــــــــــــــــــــــع  كھ مي خواھم بچگي كنم كھ دیگر دخترانگي دوست ندارم كھ 
 بروم كھ من بیرون از این خانھ سردم مي شود  لرزم واصال دوست ندارم از پیش ت

رد كھ من خانھ پدري راحتم كھ بگذارید دوباره روز و ماه دستم بیاید بعد كھ من مي گی
ھنوز زخمیم و انگار بدون اینكھ اینھا را بگویم حس كردم مادر من قطعا خودش را از 

 پشت بام معرفت و صبر پرت مي كرد بعد این رك گویي
د  فقط  ھمان ابتداي و انگار كسي تھ دلم گفت بھ ھر موجودي یك مادر مي دھن        

 خلقت یكي
و تو ھم یكي داري و اگر برود  تو مي ماني و حوضت و یك عالمھ درد تو مي         

ماني و تمام تبر بھ دست ھاي سیاره بي آغوش بي مھرباني بي دلسوزي دیگر كسي 
نیست كھ تو را بھ كسي بیندازد كھ دیگر كسي بھ حال تنھاییت غصھ نمي خورد كھ 

  نگرانت نمي شوددیگر كسي
  خودش را بیشتر نیم خیز كرد سمتم  شاید فكر كرد نشنیدم        
 دخترم نظرت چیھ اجازه بدم بیان با ھم حرف بزنین -         
بعد با خودم فكر كردم كھ اجازه را داده بود  نداده بود ؟ ھمین یك دقیقھ پیش         

كھ ما محمد جان را ھمھ جوره قبول گفتھ بود تشریف بیاورید  كھ قدمتان روي چشم 
 داریم پس چرا از من اجازه مي خواست ؟

خنده اي روي لبان محو در نگراني و شادي اش نقش بست و دستي بھ آسمان         
  برد

 الھي شكر از قدیم گفتن سكوت عالمت رضاست -         
 كجا خوانده بودم        
  انفرادي شده سلول بھ سلول تنم        
  خود من در خود من در خود من زندانیست        

 
 
 

شب بود گویا از آن شب ھاي پاییزي كھ تمام خانھ را بوي شبدر مي گیرد و ھي         
دلت مي خواھد پاییزي شوي كھ قدم بزني چشمم روي گربھ پشمالوي گوشھ باغچھ راه 

 كشیده بود و مادر ھي غر مي زد
مھري پاشو یھ خورده بھ خودت برس  خوب االن پسره مردم بیاد یھ نگاه بھ  -         

  اون قیافھ زرد و زار تو بندازه كھ از ھمین در بر مي گرده پاشو
روي چھار پایھ گوشھ حیاط نشستھ بودم و كتاب ریاضیات گسستھ را لولھ مي         

 كردم و ھي پا تكان مي دادم
 وم سرش میشھ  نجیبھ نماز خونھحالل حر -         
 ما محمد جان و ندیده قبول داریم -         
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ببین مادر این عكسھ محمده ببین چقدر سور و بوره  ایشاال زنده باشھ  خدایا  -         
 میشھ نمیرم و عروسیتون و ببینم آ خدا

را گربھ طالیي مشكي از كنار درخت پا شد و بھ بدنش قوسي داد و خودش         
كشید بھ تن درخت سرش را داخل ظرف غذایش برد و مادر من در حال آب پاشي 

 حیاط ھم دست بردار نبود
مھري من با تو نیستم نھ ؟ پاشو اینقد حرصم نده پاشو بھ خودت برس اینا تا دو  -         

 ساعت دیگھ میان پاشو
     

 بود بزرگ بود و من  گلدان عمودي و طالیي را از دست محمد گرفتم  سنگین        
من الغر اندام پشتش گم شدم و مادر خندید  و مریم ھم مادرش نھ  مادرش لبخند زد و 
ھي نگاه كرد از آن نگاھھاي كھ انگار ھنوز تردید دارند سردم شد حس ششمم آالرم 

 زد زلزلھ نزدیك است
  برودخیلي نزدیك و قلبم مچالھ شد ترس برش داشت  غر زد كھ مي خواھد        
پسر عمو محمد كوتاه قد بود نھ خیلي الغر و نھ خیلي چاقسفید بود و بھ قول         

مادر سور و بور از آنھایي كھ اگر خجالت مي كشیدند از صد فرسخي با رنگ قرمز 
 شده شان تابلو بودند و از ھمان لحظھ اي كھ آمدند  دیدم كھ خجالت مي كشد

 دوباره خندید  امشب خنده سایھ لب ھاي مادر بود و مادرم دستھ گل را گرفت و        
خلخال پاي دلش چشمم بھ چشم ھاي سر بھ زیر پسر عمو محمد گره خورد مادرم 

 تعارف كرد
 بفرمایید صدیقھ جان خوش اومدي -         
مریم یك ریز حرف مي زد مھربان بود و از این صاف بودنش كھ از درون         

 شد دید بدم نیامد از ھمان اول صدایش را شنیده بودم كھ من چشمانش ھمھ چیز را مي
نازم كھ دختر خوبي ھستم  و تا ھمین االن راضي بود این را خنده ھایش مي گفت و 

 نگاھھاي خواھرانھ اش ولي مادرش نھ
رفتند داخل تا نگاھم را از آنھا مي گرفتم مي دیدم كھ پسر عموي سور و بور و         

م مي كند كھ خوب ھم نگاه مي كند و دوباره سرش را پایین مي اندازد قرمز شده نگاھ
  و بعد دلم گفت

از آن آب زیر كاھھاست كھ آب نمي بینند شنا كنند كھ خوب بلد است چشم         
چراني كند و بھ حرف دلم ریز خندیدم و لبانم تھ مانده خنده ام را نشان داد  مادرش 

نگاھي گذرا بھ صورتم انداخت  فحشي نثار خودم كردم  برگشت و ابرو باال داده نیم 
 كند  كھ من االن چقدر از این خریدار ھاي یك ال نمي كھ االن با خودش چھ فكر ھا كھ

 در میان پشیمان ذوق زده ام نھ ذوق مرگم
حالم از خنده یك دقیقھ قلبم بھ ھم خورد و یادم است تا یك ساعتي سر ھمین خنده         

رزنش كردم  حتي شب  بعد رفتنشان شاید ھم تا فردا پس فردا  و یا  تا خودم را س
  ھمین االن
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مریم نشست جلوي در  كنار تي وي تي وي كوچكمان كھ روي میز چھارگوش         
مشكي بود  كھ یك گلدان كوچك سرامیكي رویش بود مادرش اما گوشھ تر سر پایین  

بخند زنان دم گوش برادرش جیك تو جیك در فكر و محمد كنار مریم گھ گاه مریم ل
شد و سر من پایین بود ناخنم را  چیزي مي گفت  و مریم مي خندید محمد قرمز مي

توي گوشت مچ دستم فرو مي كردم و در دلم ذكر مي گفتم مریم انگار چشمانش بھ من 
 !قفل بودیك لحظھ شك كردم بھ اینكھ او محمد است یا محمد مریم

 شد چایي بھ دست گفتھ بود كھ چایي بیاور و وقتي دست ھاي لرزان مادر وارد        
 من را دید بي خیال شد

 خیلي خوش اومدین صدیقھ جان چرا علي جان نیومد -         
  و باالخره زن عمو صدیقھ از الك خودش در آمد        
چقدر كم علي سرش تو كاره مي دوني كھ االن با این وضع بازار ملك و زمین  -         

 شده درامد بنگاه دارا
علي پسر عموي بزرگ كھ در نبود عمو نان آور خانھ بود ازدواج نكرده بود         

خواستگاري نمي رفت با ھمھ قھر بود با دنیا ھم ولي مادرش خواھرش و برادرش را 
قد دنیا دوست داشت  این ھا را مادرم مي گفت من از چند سالگي ام یادم نبود ولي چند 

 نگاھش با نگاھم گره مي خورد سرش را تكان شدم باري كھ از جلوي بنگاھش رد مي
مي داد و نیم خیز مي شد تا جلوي پاي من بھ قول مادرم جوجھ بلند شود احترام سرش 

  بود كوچكتر و بزرگتر نداشت
صدیقھ جان از كت و كول افتادم نمي دوني  چون دو تا پسر داري شاخ شمشاد   -         

 ر مي كنن و مثھ شیر پشت و پناھتن نمیذارن آب تو دلت تكون بخوره  ولي منكا
دل مادرم پسر مي خواست و من دختر بودم كھ نھ اینكھ بال باشم  بار ھم بودم          

  دل مادرم پسر مي خواست
صدیقھ كھ تازه میدان رك گوییایش باز شد چایي را برداشت و آن انگشتر         

 پھن بد شكل طال برق زدجواھر نشان 
آره فاطمھ جان ھمیشھ خدا رو شكر مي كنم كھ محمد و علي رو دارم  بھ خدا  -         

  اگر اینا نبودن نمي دونم چي مي شد
  و مریم حرف دل من را زد        
خوبھ دیگھ  ما دخترا چغندریم یھ خورده فكر نمي كنین ما ھم اینجا نشستیم   -         

 ماھا شكننده ایم  شاید دلمون بشكنھ؟ ھي پسر پسر پسر
 مادر خندید  بلند مثل قبل تر ھاي خودم و زن عمو صدیقھ فقط لبخند زد        
تر بلند كرد  زاویھ پسر عمو محمد كھ اوضاع را نرمال دید سرش را بیش        

 درجھ گسترش داد و دوران چشمانش بردش وسیع شد  ٩٠چرخش گردنش را بھ اندازه 
و نمي دانست كھ من تمام حواسم پي نگاھھاي اوست  كھ یك مرد سوز سرماي 

   اصالندزمستان  سرد  سیاه  و این نگاھھا اصال گرمم نمي ك
 



 58 

 سفید گل ارغواني دوخت دست مادر و داخل یك اتاق سھ در چھار من زیر چادر        
پسر عمو محمدي كھ بھ جاي حرف زدن  مدام عرق مي ریخت درست یادم نمي آید 

 چھ گفت و چھ گفتم
ولي پسر عمو محمد مي خواست این جنس مندرس را  كھ اگر زن نبودم و         

حتتر زنیت بلد نبودم  از آن شب كذایي شناخت نگاه این جنس عجیب مذكر برایم را
شده بود كھ پسر عمو محمد نگاھش مي گفت مي خواھد  كھ دل تو دلش نبود  كھ از 

  مي كردموالپسند مادرش خوشش آمده بود و مدام از خودم س
 !از چي من خوشش آمده است؟        
و یاد حرف مھرپویاي ھندسھ دان افتادم كھ گاھي ستاره افراد براي برخي ھا         

ھ شاید آن آدم ھیچ ویژگي خاصي را نداشتھ باشند براي چشم گیرا مي شود وگرن
دیگران این را در جواب نامھ ام كھ حاوي ابراز احساسم نسبت بھ این دبیر مملو از 

 خوانمحبت بود گفتھ بود و گفتھ بود كھ ا
فكر نكن من یك بتم من ھم یك آدمم با تمام عوامل آدمیت  من ھم غذا مي خورم         

جیغ مي كشم داد مي زنم و شاید گاھي زشت و دوست نداشتني شوم كھ گاه مي خوابم 
از خودم ھم بدم بیاید گفتھ بود كھ زیاد وابستھ نشوم كھ فھمیده بودم شاید حوصلھ ابراز 

 ندارد كھ بیكار نیست  شوھر دارد بچھ دارد كھ او یك زن ااحساسات دانش اموزانش ر
ي دخترانھ آویزان روزھاي پر مشغلھ اش است و زنیت ھایش آنقدري ھست كھ من ب

نشوم ولي اگر با انصاف بھ این موضوع نگاه مي كردم ھیچ وقت ردم نمي كرد گوش 
در این دو  مي كرد و لبخند كھ ھر دویشان را از قضا من الزم داشتم و این حس

 خالصھ نمي شد حسي كھ من بھ مھرپویاي ھندسھ دان داشتم تابحال تجربھ نشده بود
 

 پسر عمو محمد سر بھ زیر حرف مي زد        
 از نظر من مشكلي نیست اگر بخواید تا ھر كجا كھ بخواید ادامھ تحصیل بدین -         
 وسط حرفش پریدم        
 من در آینده مي خوام بیرون از خونھ ھم كار كنم -         
 ساعت بند فلزي اش را دور مچش جا بھ جا كرد        
  مشكلي ندارم  اصال  خیلي ھم دوست دارم  كھ با ھم وارد اجتماع بشیممن -         
نابھنگام خنده ام گرفت و دستمال كاغذي دست پسر عمو " بشیم"بعد من بھ این         

 دوباره رفت بھ سمت عرق پیشانیش
  لبخند زد این پسر محجوب جلویم        
اي صورتي ھر آنچھ من دوست صورتي ریز نقش گرد با بیني قلمي و لب ھ        

بیشتر شبیھ دخترھاي ! داشتم درون صورتم باشد درون صورت پسر عمو محمد بود
 روس بود تا یك پسر  دوباره بھانھ آوردم

 من در آینده شاید چادر نپوشم -         
 و باز جواب در آستینش را حوالھ ام كرد        
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 تونید تشخیص بدید چھ پوششي مناسب من مشكلي ندارم خودتون بالغید مي -         
 خانمي در شان شماست

و من نیش پشتش را بھ خوبي حس كردم نھ  خوب بلد بود میخ را سر جایش         
بكوبد بدون اینكھ خلخال ھاي اطراف را متضرر سازد بلد بودنیمچھ پوزخندي زدم كھ 

 !حالیش كنم خر خودش است و بعد نشاني اش را بھ خودش برگرداندم
 من نمي تونم با خونوادتون یھ جا زندگي كنم -         
و اینبار انگار جواب در حنجره اش معلق ماند  كھ پسر زن عمو صدیقھ آدم جدا         

  شدن از خانواده اش نبود
 

كمي بھ دستمال سفید دستش خیره شد و انگار تیر بھانھ ھایم بھ ھدف خورد          
 تمام قضاوت چند ثانیھ پیشم را لجن مال كردسرش را كمي باال آورد و 

مشكلي نیست حق دارید  دیگھ ھیچ عروسي حاضر نمیشھ با خونواده مردش  -         
 سر كنھ با این مطلبم مشكلي ندارم

بعد با خودم فكر كردم بر خالف مرد زمستان پیشم كھ با ھمھ چیز مشكل داشت         
این یكي با ھیچ چیزي مشكلي ندارد  حسم بد بود انگار آن ھمھ مشكل داشتن را با این 
ھمھ مشكل نداشتن یكي مي دانستم نمي دانستم چرا ولي دوباره حس بدي بھ سینھ ام 

 چنگ انداخت
وشھ چادر سفیدم گرم بود و ناخنم ھر چھ بیشتر داخل گوشت دستم فرو سرم با گ        

 مي شد ذھنم دنبال بھانھ بعدي بود و گیرش آورد
 چرا اومدین خواستگاري كسي كھ تابحال ندیدینش؟ -         
  و بعد از لبخندي مردد        
 مامانم و مریم جان پیشنھاد دادن و من بھشون اعتماد دارم -         

 لبخندش گشاد تر شد و عرق پیشانیش برق زد        
  خوب منم االن كھ دیدمتون راضیم -         
  بعد دلم در دلم سوال كرد        
بدبخت این ھمھ حوري چرا مي خواھي با یك جوجھ اردك زشت كھ از قضا         

 روحش مرده است سر كني چرا
 مانگشت كوچك یخ زده دستم را فشار داد        
 چون خواھرتون و  مادرتون راضین  شما ھم رضایت دادین؟ -         
 نگاھش رنگ نگراني گرفتابروانش باال رفت با انگشتانش بازي كرد        
 گفتم كھ االن كھ دیدمتون  خوب خیلي دوست دارم این وصلت سر بگیره -         
م ساعت پیشش را نگاھم نمي كرد و نگاھش مي كردم چشم چراني ھاي نی        

 فاكتور گرفتم و دوباره مثل یك كودك بھانھ گرفتم
چرا چرا شما كھ اصال بھ من نگاه ھم نكردي چرا فكر مي كني باید این  -         

 !وصلت سر بگیره؟
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خندید باز گشاد و باز عرق كردمن مانده بودم این یك ال دستمال چطور كفاف آن         
 عرق ھاي چند لیتري را داده

سرش را باال كرد و مصمم  مصمم تر از قبل  نگاھم كرد خندان سرخ شده  و         
 ! برق پیشانیش داد مي زد دارد آب مي شود و شاید بھ زودي سیل ھم بیاید

 
اینبار من خجالت زده رو گرفتم نگاھش را نمي گرفت و من  وسط این نگاھھا         

 در حال آب شدن معترض شدم
 ب  تسلیم  دیدیدخو -         
اینبار صداي خنده اش بلند شد بي اختیار  بي اراده و من ھم بلند بي اراده          
 خندیدم
و ھمین خنده شد دست زدن ھاي آن بیرون شد ھل ھل كشیدن ھاي مادرم و         

  مریم شد قرار و مدار فردا شب و مراسم بعلھ برون
 

ت بھ دامان ھمان خدایي شو كھ گفتھ باید دعا كني مي گویند  دلت كھ میگیرد  دس        
یا خدا بنده تبعید شده ات دوباره درد خورده : مي گویند من نمي گویم  مي گویند بگو 

  كھ دوباره تبرش زده اند كھ دوباره
سرم را باال مي گیرم ھنوز دنیاي اكنونم را دارم نمي دانم این گذشتھ ھاي یكي         

ز سر و زندگیم مي خواھند دلم را بھ اتش مي كشند  دل بي مادرم را در میان تلخ چھ ا
دق مي دھند  دل بي پدرم را كباب مي كنند  این دنیاي وارونھ نماي گذشتھ من كي دفن 

 اجري شھرم مي گیرم تا خانھ ثریا راه زیادي مانده است یوارمي شود دستم را بھ د
  اصغر مي آید و دوباره باید كولھ بار ببندیمھمین امشب را مي توانم آنجا بمانم از فردا 

توانم كم است و این یادگاریھاي ممنوعھ واي كھ این یادگاریھاي ممنوعھ دیوار         
خراب سینھ ام را  ماالمال درد خراش مي دھند و این روز ھا روح مرده ام در قبر 

فتھ كھ مي لرزد چھ كسي گفتھ كھ زمان ھمھ چیز را درست مي كند چھ كسي گ
  تو را ندارممتفراموشي نعمت است  خدا چرا من  این نع

نور زیادي از پشت سرم تابیدن مي گیرد ناي سر برگرداندن ندارم صداي پسر         
 جواني بھ گوش مي رسد  كھ بھ نظر غیر عادیست

 خانوم  افتخار نمیدید یھ شب با ما باشید ؟ -         
روي سنگ فرش "حتي یك شب؟ "یادم مي افتد روي دیوار نقش دارد این جملھ          

  زیر پایم ھم
و من نمي دانم چرا  این لحظھ یاد شب بعد از پسر عمو مي افتم  چھ شبي بود          

  چھ شبي بود
م از پسر عمو محمد آمد بعلھ برون را قرار گذاشتند بعلھ بروني كھ چند بار چادر        

سرم افتاد و دستانم لرزید و تا آستانھ با مخ بھ زمین خوردن رفتم تا تمام روبوسي ھا 
 را جواب دھم و تمام تبریكات را پاسخ



 61 

مني كھ زیر نگاھھاي یكي در میان طعنھ دار زن عمو صدیقھ ھنوز اما و چرا         
 داشتم

  ت خدا نبودند و بودندكم نبودند  صد و بیست نفر قوم و خویشي كھ ھیچ وق        
صف كشیده بودند تا فروش مرا بھ تبریك گفتن برسانند كھ تبریك ھم داشت اینكھ         

دختر اكبر اخوان ھمان جوجھ اردك زشت بھ فروش رفتھ براي من  براي مادرم  
براي پدر زیر خاكم تبریك داشت حتي براي خدایي كھ تمام تفاوت ھا را روي صورت 

 حس كردم شاید عذاب وجدانش را كم كند و زمان بود بلھ  داشت  ومن آنمن نقش داده 
 بعد عقلم گفت  نعوذ با كفر نگوو

حلقھ دستم كردند حلقھ فروختھ شدنم یا شاید انداختھ شدنمیك طالي بیست و چھار         
عیار با یك نگین درشت كھ انگار براي من نبود و بود ضخیم و من چند بار بھ مادرم 

 فتھ بودم اصال بھ دستم نمي آید  نگفت و من حس كردم كھ گفتگ
 میمون ھر چھ زشتتر رقص و ادایش بیشتر        
شیریني آوردند تعارف كردند و اقوام دور و نزدیك ھم خون و كم رابطھ امان         

 خوردند و خندیدند
ا در خال رھا نمي دانم آن روز ھا چھ حسي داشتم مني كھ دیروز و امروز ر        

كرده بودم ولي بعلھ برون تمام شد و من فروختھ شدم ھمان روز صداي مریم آمد  از 
 پشت پرده آشپزخانھ

  ایشاال فردا اول وقت میرن آزمایش بعدشم عقد كنیم كھ زودتر بھ ھم محرم شن -         
 ین بھترو مادر من با صدایي مملو از ذوق گفت كھ باشد كھ حتما كھ چھ از ا        
فرداي آن روز پسر عمو محمد آمد با زن عمو صدیقھ ھم آمد ھمان زن عمو         

صدیقھ اي كھ نگاھھایش شمشیر از رو بستھ بود و عبارت مادر شوھر را در ھفده 
سالگي براي من ھجي مي كرد و معنا كھ گربھ را دم حجلھ مي كشت خوب ھم مي 

 كشت
د زمان گرفتن آزمایش خون بھ چشمان از درد رفتیم آزمایش پسر عمو محم        

مچالھ شده ام از آن آمپول كذایي خیره شد و من درد را در چشمانش حس كردم زمان 
آخ گفتنم پسر عمو محمد مي خواست مي دیدم كھ با من ما شده است كھ خار بھ پایم مي 

  ھمین اول ھم مي گفتزرفت مي مرد این را چشمانش مي گفت ا
  م شھر پر شد كھ دختر اكبر اخوان بھ نام شده است كھ خریدندش كھتما        
تمام شھر پر شد و من در عرف بھ ھمسري محمد اخوان در آمدم بدون اینكھ         

عقد كرده باشم  و من با خودم گفتم اگر بھ دل مادرم بود ھمین امروز مرا مي فرستاد 
   نا آشنایشدرون خانھ ناشناختھ پسر عمو محمد آشنا و مادر
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صبح سیاھي بود آن روز كھ بھ محض باز شدن چشمانم چشمان گریان و در         
اشك فرو رفتھ مادر خستھ ام روي بالینم بود كھ از درد داشت مي لرزید كھ زبانش 
یارش نبود  و من  كھ ھنوز معلق دنیاي خواب آلوده ھا بودمبا صداي دو رگھ از 

  خوابم پرسیدم
 چي شده مامان ؟  چرا داري گریھ مي كني؟ -         
صداي مادر امد لرزان ھم آمد شكستھ ھم امد  و شاید از ھمین شكستگي صداي         

 مادر دنیاي من ھم لرزید
دستم را گرفت و ھمان حلقھ بیست و چھار عیار ضخیم را از انگشت ظریف         

 ر با اشك ھمانطور با چانھ لرزان ھمانطورانگشتریم در اورد ھمانطو
مادر آزمایشا درست در نیومده نمي دونم واال  میگن  من كھ آزمایش و ندیدم  -         

رومم نشده بگم نشون بدید  روم نشده مادر روم نشد بگم  چرا با آبروي دختر من بازي 
 تونید عقد شید  مي كنید مادر رو سیات روش نشد بگھ نمیشھ میگن نامزدي لغوه نمي

  انگشتر و باید پس بدیم
 

و دوباره اشك ریخت ولي من دستم را بردم زیر چانھ اش و با لبخندي كھ نمي         
 دانم از كجا مي امد گفتم

فداي سرت مامان جون اصال چھ بھتر من از اولشم راضي نبودم بھت نگفتم  -         
  كار حاال چرا گریھ مي كنيدلت نشكنھ من ھنوز بچھ ام شوھر مي خوام چي

و دوباره خندیدم  و االن مي گویم روز و ماه دستم نبود و درست مثل آدمي بودم         
كھ تازه بعد از عمل بھ ھوش آمده و بدنش داغ است و حالیش نیست شنیدم كھ پایھ ھاي 

ار دوم بھار و تابستانم ترك خورد شنیدم و دیدم كھ زلزلھ آمد كھ تمام دنیایم براي ب
 داد زد گفتم پناه بگیرید زلزلھ نزدیك است  و تو  توي احمق تملرزید كھ ھمھ عقالنی
 دوباره نادیده گرفتي

 
 فصل دوم        

 
آدم ھا باید مھربان باشندباید چون آدمند  و جداي ھمھ این ھا مھرباني را نمي         

شود خرید ھمھ چیز ھاي خوب دیر و سخت بھ دست مي آیند این ھا را مھرپویا یادم 
 داد  درست وقتي بعد پسر عمو محمد بھ آغوشش پناه بردم یادم داد

اندم و نگاھھاي مردم من ماندم و پسر عمو رفت و علي ماند و حوضش من م        
زبان ھمیشھ اماده نیش زدن اطرافیانم ھمانھایي كھ مي گویند مثل خودم آدمند كھ مي 

 گویند
 بني آدم اعضاي یك پیكرند  كھ در آفرینش ز یك گوھرند        
 ھمان ھا نیش مي زدند        
  كھ دختر اكبر اخوان عیبي داشتھ        
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  كردند  بھ مزاقشان خوش نیامد و تف شدكھ مزه اش        
  كھ آشغال پس زده است        
  كھ غذاي باال آورده است        
 كھ الكي مي گویند آزمایش        
 كھ بھانھ است        
 و من باز یادم آمد        
 چو عضوي بھ درد آورد روزگار  دگر عضو ھا را نماند قرار        
 یش خوردمو دوباره ن        
 كھ نكند عیبي دارد        
 نكند خراب است        
 كھ نكند كھ این جنس مندرس دست دوم است        
 كھ ما گفتیم دارند مي اندازنش بھ محمد مــــــــــــا        
 و باز دلم داد زد        
 تو كھ از محنت دیگران بي غمي نشاید كھ نامت نھند آدمي        
 من  وسط آن زمستان دوم ھمان روزھا كھ یكي در میان كنار قبر پدر رفتھ ام و        

اشك مي ریختم ھمان روز ھا كھ دیگر مادر بھ رفت و آمدم حساس نبود كھ انگار مادر 
 كاله بردارم  روحش مانند روح من بھ دیار فاني شتافتھ بود ھمان روز ھا  دلم داد زد

  بگو نام آدمي را بھ تو  و بھ اعتمادت برگردانندكھ خدا بھ تمام آدم ھایت        
كھ ھیچ كداممان آدم نیستیم و خیال مي كنیم كھ ھستیم كھ اگر بودیم وسط این         

ھمھ نیش زبان یكي شمشیر در مي آورد و این زبان ھاي زھراگین را مي برید كھ مي 
  گفت

 خفھ شوید  كھ مي گفت كسي  آدمي آدم ھـــــــــــــــا  تھمت نزنید كھ مي گفت        
 زھر زده است سرما زده است زخم خورده است اینقدر باران نمك نپاشید بر زندگیش

 
ھمان روز ھا بود كھ با چشمان پف كرده تمام طول خیابان را پیاده مي رفتم كھ         

ناگاه صداي بوق ممتدي كنار گوشم پشت چراغ قرمز  و صداي پسركي جوان از 
   ماشینداخل

 خوشگلھ من پایھ ام ھان ھستي ؟ -         
 "حتي یك شب  حتي ؟" برایم انعكاس داشت حرفش كھ         
 دوباره صدا زد        
 فدات شم منتظرم  بپر باال بھت بد نمي گذره -         
 سر برگرداندم یك پژوي مشكي با راننده اي زرشكي پوش        
  و ناگھان كنار دستش  یك پورشھ آلبالویي        
 قلبم مچالھ شد        
 چھره اي آشنا كھ تبري آشنا تر        
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  درد سوسو زد        
 خیره شده بود بھ من مني كھ داخل زمستان دوم از سرما مي لرزیدم        

 
كھ در آن " شب حتي؟ حتي یك "شاید تنھا  فقط تنھا براي اثبات ھمان یك جملھ         

لحظھ درون تمام دیوارھا طنین انداختھ بود و ھمانند صدایي ضبط شده در حال اكو 
بود رفتم سمت پژوي مشكي و راننده زرشكي پوشش كھ یك دستش روي فرمان بود و 

 با دست دیگرش درب را باز كرد
روي من بود و و ھنوز نگاه آن تبر بھ دست لم داده درون آن پورشھ آلبالویي         

عجیب اینكھ نگاه من درون خیاباني بود كھ اسمش را نمي دانستم تا چراغ سبز بشود 
تا تمام این عابرھا ي نایلون بھ دست از روي خط عابر پیاده رد بشوند زیر نگاھھاي 

 كھ ھر از گاه روي فرمان  روي خیابان  نگاھھاي آن تبر بھ دست ھضم شدمھمان
 حال راه رفتن مي لغزید و دوباره بھ من مني كھ یك تكھ یخ روي آدمك ھاي گوشتي در

 شده بودم در این زمستانھاي سرد
چراغ سبز شد و راننده زرشكي پوش الیي كشید و چرخ ھاي ماشین با صدایي         

دھشتناك حركت كرد چسبیده بودم بھ پشتي صندلي مشكي قھوه اي پشتم كھ دست 
 زدراننده زرشكي پوش دكمھ ضبط را 

 خوبي شما ؟ -         
تمام قلبم درون حلقم بود وقتي از درون ! و الحق كھ من آن لحظھ خوب بودم         

آینھ بغل پورشھ آلبالویي را سایھ بھ سایھ پژوي مشكي این مردك مي دیدم  مي دیدم كھ 
  داخل ھر كوچھ اي مي پیچیم او ھم ھست

 راننده زرشكي پوش خم شد سمتم        
 ھستي اینجا خوشگلم -         

خوشگل نمي دانم چرا خنده ام گرفت و راننده زرشكي پوش بدش نیامد دستش         
را تا نزدیك صورتم آورد  و من  و مني كھ تا بحال دست ھیچ نامحرمي بھ گوشتم 
نخورده بود كھ دست دوم نبودم صورتم را پس كشیدم نیمچھ پوزخندي روي لب ھاي 

 و راند ھنوز پورشھ آلبالویي پشت شد و دوباره بھ خیابان خیرهزرشكي پوش نشست 
 سرمان بود

 اسمم پرویزه  اسمت ؟ -         
  نمي دانم چرا گفتم        
 مھرانگیز -         
  و چشمانم ھنوز درون آینھ مي گشت        
  خوفھ  بھت نمیاد اھل این كارا باشي مھري جون -         
  م بدون اینكھ نگاھش كنمنیستم نبود        
  مھرانگیز نھ مھري یادت باشھ -         
 دنده را عوض كرد        
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  نھ  بدم نیومد زبونتم كھ تیزه -         
  پورشھ آلبالویي سرعت گرفت        
 پس چي فكر كردي مي خوام یھ چیزي بخورم  بریم یھ كافي شاپ -         
   گرفتاز سمند جي ال ایكس سبقت        
 اوه  اوه بابا ترش نكني یھ وقت  چھ خوش اشتھا ھم ھست مھمون تو دیگھ؟ -         
  آینھ بغل را جابھ جا كردم پورشھ گم شد  نیست  نبود        
 اوال تو نھ شما دوما نخیر مھمون شما -         
زرشكي پوش حساس شد  چشمش درون آینھ جلو گشت  و انگار دوباره پورشھ         

آلبالویي خوشرنگ ھویدا شد و من  من احمق مني كھ آدم شدني نبودم خندیدم انگار تھ 
  دلم ذوق كردم

  دل مي رود ز دستم صاحبدالن كجایید        
كھ ذوق مي كردم از این گرگ سرعت پژو زیادتر  زیادتر  و پورشھ نیز و من          

 و بره بازي
و اصال یادم نبود شاید مادري باشد كھ درون خانھ اي بي اكسیژن دلش پر بزند         

 براي دختري كھ برایش بشود آرامش بشود مرھم بشود
 مي خواستم امشب را براي خودم و تمام فصل ھاي نارنجي ام شال و كاله ببافم        
  خودمفقط براي        
 شد  صداي كشیده شدن چرخ ھاي ماشین شده ٧١كوچھ را پیچید و وارد معلم         

 بود ملودي آب شدن برف ھاي زمستان ھاي من
  با اینكھ تھ دلم  ھنوز آن پارچھ سیاه گوشھ عكس روح مرده ام سو سو مي زد        
ام درون یك مثلث ولي در آن لحظھ بي خیالش شده بودم و بھ خیال احمقانھ         

 عشقي حال مي كردم
 این لندھور و مي شناسي مھري جون؟ -         
  با لبخند احمقانھ ام درون آینھ خیره بودم        
  آره  مي شناسمش اتفاقا اونم من و میشناسھ -         
  ١٢٠خندید بلند  و عقربھ سرعت گیر رسید بھ         
  شكار پرویز و ھیچ الشخوري نمي تونھ بدزدهپس جالب شد باید بدونھ -         
و ماشین را زد كنار تبر بھ دست پیاده شد  زرشكي پوش نیز و من ھنوز نمي         

  دانستم این مثلث عشقي نیست  ولي مثلث شكار شاید
 
 

تیز سر جایم نشستھ بودم و نگاھم فیكس آینھ بغلي بود كھ انگار داشت تمام دل         
ش مي داد زرشكي پوش بھ تبر بھ دست نزدیك شد  دلم مي خواست ھمان من را نواز

لحظھ یقھ بھ یقھ بشوند بزنند فحش بدھند ناموس را برایم درون این آجر ھاي كوچھ 
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 روي آسفالت یكي در میان خمپاره خورده وحقدیمي  روي درخت ھاي خشك و بي ر
   ناموس را بتراشندحكاكي كنند روي تمام شھر بي سرپرستم روي تن دیوارھایش

شاید مرھمي باشد شاید آتشي باشد و من بي دخترانھ را وسط این برف ھا و         
 تگرگ ھا گرم كند بعد یكي گفت  احمـــــــق ساده لـــــــــوح

زرشكي پوش یقھ گرفت  من داشتم مي رفتم درون آینھ بغل تبر بھ دست یك قدم         
 شد  بعد نمي دانم وسط این گرگ و میش دعوا چھ شد عقب رفت نیشم بي اختیار باز

چھ حرف ھایي  چھ مضامیني رد و بدل شد كھ دست ھاي زرشكي پوش از یقھ باز شد 
  خندید  تبر بھ دست نھ  اماشو روي عضالت سینھ اش افتاد  زرشكي پو

 
 فقط ھمانجا حرف زد اشاره اشان بھ من بود بھ سمت من بود  و قلب فراموش        

كار من كنجكاوانھ موشكافانھاحمقانھ  تمام تبر بھ دست را اسكن مي كرد قد بلند و سرو 
گونھ اش را تھ ریش منظم روي صورتش را  چشمان درشت و مشكي اش را لب ھاي 

روي پیشاني ریختھ اش را  یقھ اسكي كھ تمام  مانند سحر قلوه ایش را  موھاي مشكي
ر پارچھ اي لخت و شیري رنگش را  تاھاي عضالتش را بھ آغوش گرفتھ بود شلوا

  ھندوانھ قاچ كن پاچھ ھایش را
 

زرشكي پوش بوسید  گونھ ھاي تبر بھ دست را بوسید  با ھم دست دادند و با اخم         
ھایي گره خورده بھ سمت ماشین آمد بھ سمت من درب باز شد و من ھمچنان در بھت 

ود بھ جلوي ماشینش و دست بھ بغل نگاه مي آینھ بغل و تبر بھ دستي كھ تكیھ داده ب
 كرد فقط  نگاه مي كرد

درب ماشین باز شد و یك مرد خشمگین  یا بھتر بگویم یك كفتار كھ دندان ھایش         
 دیده مي شد و خرناسش شنیده

 گمشو بیرون عوضي -         
 دتمام اسپاسم ھاي عصبیم از تعجب بي حركت ماند دوباره تكرار ش        
  گفتم گمشو بیرون -         
  بعد مقنعھ مشكیم را مشت كرد و مرا ھمچون حیوان كشید        
    عوضي كثافت -         
پرتم كرد سمت پیاده رو و سرم با شدت برخورد كرد بھ سنگ جدول و آخم         

رفت ھوا  و از ھمان زیر  در میان تعجب  در لرز و یخ زدگي دست و پایم  و در 
مچالھ شدن قلب وحشت زده ام  دیدم كھ تبر بھ دست ھمچنان نگاه مي كند تلخ  سیاه  و 

 از لرز و استرسم تمام آن سیب گلویش را لھ رآن لحظھ دوست داشتم با ھمین دستان پ
  كنم

زرشكي پوش كفتار صفت كھ نمي دانم و نمي دانستم چھ شنیده بود كھ اینچنین         
خوي وحشیگریش طغیان زده بود نشست پشت فرمان و در ماشین را بھ ھم كوبید زیر 
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صداي كشیده شدن لب ھر فحش و ناسزایي كھ یاد نداشتم و یاد داشت را نثارم كرد و 
  كردزریقچرخ ھایش درد را بھ تمام جوارحم ت

نیم خیز شدم سرم گیج مي رفت دستم را بھ سرم گرفتم  دستانم خیس شد          
نگاھشان كردم خون خون لرز بدنم بیشتر شد  سینھ ام قلبم  معده ام و تمام وجودم درد 

  داشت
 تمام لباس ھایم خاكي و كثیف شده بود و نمي دانم        
خدا چرا فكر كرد با باران ھمھ چیز درست مي شود كھ یكھو  ناگھان باران         
 گرفت
از آن باران ھایي كھ تند ھم مي ایند كھ از قضا مانند دوش فقط روي سر تو مي         

ماج دل و دینم پر بود از نفرت  انزجار ریزند نگاھم را فیكس تبر بھ دست كردم تمام آ
  و یك سوال

چھ گفتھ بود ؟ چھ حرف ھایي آن وسط رد و بدل شده بود كھ دوباره مانند یك         
  آشغال پرت شده بودم بیرون

تمام صورتم را رود باران پر كرده بود و حس كردم خدا در آن لحظھ مي گوید         
 خور خشم نشوآرام باش كھ صبر كن  كھ بازي 

از جایم برخواستم  بدون توجھ بھ دست ھایي كھ بھ صورتم كشیده مي شد بدون         
توجھ بھ خدایي كھ در آن نقطھ مي خواست من آرام باشم چشمم درون تیلھ ھاي مشكي 
آن روبرو بود ھمانھا كھ صاحبش تكیھ داده بھ پورشھ آلبالویي زیر باران سیخ ایستاده 

 بود  فقط  فقط  نگاه مي كرد دوست داشتم ھمان انداختھ سیلي كھ راهبود و بھ من و 
لحظھ پوزخندش را ببینم  كھ حس كنم كسي  موجودي  تكھ یخي كھ جلوي من ایستاده 

 یك بشر  است  یك روبات نھ نیست نباید باشد
كھ من با این بشر حرف دارم  بھ قول مادرم دو كلوم حرف حساب  از ھمان ھا         

 در ھیچ دكاني در این سیاره  حداقل داخل قاره جھان سومم پیدا نمي شود از ھمان كھ
ھایي كھ فقط نامش درون فرھنگ داشتھ و نداشتھ مان ھست و در عمل حدش بھ صفر 

 میل مي كند
عجیب این بود كھ تكان ھم نخورد ھمانطور دست بھ بغل و چشماني كھ با ھر         

 ھاي آن باال روي درخت ھاي بي روح و خشك و رسیده قدم نزدیك شدن من روي ابر
  نشده شھر داري روي تابلوي كج و شكستھ كوچھ شھید صفوي مي گشت

دو قدم مانده بود كھ برسم بھ عضالت تنومندش ایستادم دست راستم كیفم  دست         
چپم سنگ نامرئي از نفرت  و دست قلب وحشت زده ام كھ مي خواستم دیگر فرار 

دكھ مرد بشود  كھ درون این سیاره زن بودن عین آشغال بودن است  كھ زن بودن نكن
  عین ضعیفھ بودن است  كھ

 دندانھایم از این چفت تر نمي شد از زیرشان غریدم        
 چي بھش گفتي ؟ -         
 آرام گفتھ بودم آرام بلھ ولي پر از نفرت پر از عصبانیت پر از خشم        
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نگار دارم با یك تكھ سنگ بي روح حرف مي زنم نگاھم كرد و انگار كھ و ا        
نگاھم نمي كرد انگار نگاھش از میان تمام رگ و پیم گذشت و پشت سرم بھ شاخھ 

 ھاي تكیده كاج آویزان شد صدایم باال تر رفت
 با تو ام عوضي میگم بھ پرویز چي گفتي؟؟؟ -         
 نامش را بھ زبان آوردم نام زرشكي پوش را كھ حتي و انگار عمدا كامال عمدي        

 درون ذھنم ھم بھ این واضحي ھجي اش نكرده بودم  پرویز
رفت بھ سمت ! با دستانش آب راه افتاده روي تھ ریشش را پاك كرد  و پاك نشد        

درب سمت رانندھحرف نمي زد حرف نمي زد لعنتي انگار اصال نبودم یا بودم و 
 دن نداشتم  داد زدمارزش دیده ش

كجا فرار مي كني تو عادت كردي گند بزني بھ اطرافیانت و رات و بكشي و  -         
 بـــــــــــــري؟

بغض پشت گلویم چنگ كشید  قلب فراریم دستش میان انگشتان قرمز شده و قفل         
  شده ام مچالھ تر شد و سرش را پایین انداخت  قلب وحشت زده ام مي ترسید

تبر بھ دست سوار شد درب ماشینش را بست آرام ھم بست در كمال خونسردي         
گندش را زده بود دیگر ماندن برایش جایز نبود  الزم ھم نبود  ولي من  مني كھ لجن 
مال دوباره اش شده بودم دست بردار نبودم كیفم را با تمام قواي داشتھ و نداشتھ ام 

دوبار چند بار و با ھر بار كوبیدن بغضم بیشتر ترك   كوبیدم روي ماشین  نھ یك بار
مي خورد اشك ھایم از البھ الي بغض ترك خورده ام روي گونھ ام جاري مي شد  
راھي رود باران خورده و لب ھاي باریكم مي شد و با خیسي مقنعھ ام عجین مي شد با 

 كوبیدم و وبیدمكبغض دوباره داد كشیدم  داد كشیدم و كیفم را محكمتر روي ماشینش 
 زار زدم

ھــــــــي با توام گفتم بھ پرویز چي گفتـــــي  اصال چي ازم مي خواي چرا  -         
 دست از سرم بر نمي داریچرا دنبالم اومدي چـــــــرا ؟؟؟؟؟

بچمون خشن شد  خو منم بودم مي خواستم خرخره این یارو رو بجوم موافق         
  نیستید

 
 

من داد مي زدم و این موجود بي زبان داخل ماشین مرتب با انگشت سبابھ اش         
روي فرمان ابریشم پوش ضرب مي زد  چشمانش بھ رد شالق باران روي شیشھ جلو 

  بود و گوش ھایش  با من شاید
كـــــــــــري ؟ نمي شنوي ؟ آره خوب اگر مي شنیدي ھم جوابي نداشتي بدي  -         

ار و بار نداري نھ ؟ تویي كھ مي گن تو پول دست و پا مي زني فكر نكردي كھ تو ك
من و امثال من كھ مثھ توي آقا زده نیستیم درد و بدبختي زیاد داریم و دلخوشیمون بند 

 بعد توي عوضي دم بھ دقیقھ مثھ چنار جلوي من ھیچي مونھكوچیكترین اتفاقات زندگی
و با كفشاي مارك دارت لھم كني خرابم كني لجن ندار سبز میشي كھ خودي نشون بدي 
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مالم كني رات و بكشي بري نھ آقا  ایندفعھ نمیذارم یاال پاشو بیا بیرون بگو بھ اون 
 دمرتیكھ چي گفتي كھ اینطوري سگ شـــــــــــــــــــــ

وسط داد ھایم زیر باران  وسط لرزم  وسط خونریزي سرم كھ آن لحظھ اصال         
بود وسط نعره ھاي عقالنیتم  درب پورشھ آلبالویي باز شد  محكم ھم باز شد  حالیم ن

آنقدر محكم و ناگھاني پیاده شد كھ من یك آن خفھ شدم و یادم رفت تكھ گوشتي بھ نام 
 ! زبان درون حفره دھانم دارم

یك قدم رفتم عقب كیفم درون دست راستم سفتتر مچالھ شد و دست قلب فراریم         
   دست چپم محكم  مشت شددرون
باران بي رحمانھ و بي مالحظھ تر از ھر وقتي مي بارید و انگار خدا اصال         

 یادش نبود كھ من  مني كھ روز و ماه دستم نیست  محض احتیاط ھم چتر نیاورده ام
تیلھ ھاي مشكي اش را با غیض ریخت درون چشمانم یك قدم نزدیك شد بوي         

 رزھاي بیني ام رقصید و من  بھت زده این واكنش ناگھاني عقب رفتمكنزو درون پ
 پرویز ھان؟ -         
صدایش بود درست مثل آن زمستان پیشین ھمان تكھ یخ نمي دانم چرا باز احمق         

 شدم
 !اسمش این بود دیگھ  ؟ درست نمي گم؟ -         
 ! راز استدو تا گوش در آوردم از آن ھایي كھ زیادي د        
 !حرفھ اي ھا اسم خودت چي بود ؟!!!تو چند دقیقھ خوب باھاش آشنا شدي  -         
سم ھایم ھم در آمدند دمم نیز و درست داخل پارك جنگلي پینیكیو  خر شدم و         

قلبم آویزان این تن صدا ماندني شد دو قدم سھ قدمجلو آمد  و من عقب  عقبتر از جوي 
  بي مالحظھ  چشم در چشمم  راست قامت ھم بود بي انصافآب گذشتم  مي امد

 بزار فكر كنم اسم خودت چي بود مینا منیرھنھ -         
سرش را كج كرد و آخرین قدم را برداشت و من ھم  پشت كمرم بھ تن زبر         

  دیوار برخورد
 !مرجانھ این اسمت بود  نھ ؟ -         
حتي یك قدم دیگر برداشت و فاصلھ امان را پر كرد حتي اسمم را یادش نبود         

سینھ ام با شتاب باال و پایین مي شد و ریھ ھایم داد مي كشیدند سرش را نزدیك  
  نزدیكتر آورد

چشمانم را بستم  تا این فاصلھ نزدیك را با این تكھ یخ جذاب كھ از قضا نفرت         
  انگیز ھم بود نبینم

 ر كردم جذابیت بخورد روي فرق سرشبعد با خودم فك        
 ھرم نفسش روي صورت خیسم  بازي مي كردو باران ھم        
خدا مي شود این دوش رحمت را ببندي كھ اینگونھ زیر بارانت جلوي چشمانت         

  را مزه مزه نكنم مي شود" نمي دانم " میوه ممنوعھ اي بھ نام 
 ! زشتچرا چشاتو بستي جوجھ  اردك  -         
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قلبم مچالھ شد اخم كردم  عصبي شدم پس یادش بود چشمانم را باز كردم          
  عصبي ھم باز كردم و تمام ذوقم را دوباره لھ كرده بود  تبر زده بود تیز تر  برنده تر

  صورتش را نزدیك آورد  خیلي نزدیك        
  چشمانم درون مشكي چشمانش گشت  ابروھایش باال رفت        
 ! مي خواي بگم چي بھش گفتم ؟ -         
با ھمان فاصلھ كم با ھمان فاصلھ  چشمانش را روي تمام صورتم         

گرداندابروھایم  چشم ھاي گربھ ایم بیني اجق وجقم  و بعد روي لب ھایم  و من  من 
  ندید پدید احمــــــــــــــق دوباره آتش گرفتم

 نباید مي شد  چھ مي خواست بشود چھ مي خواست  این چسبیده بودم بھ دیوار        
  لعنتي از جان دل و قلب زخمي و نادان من چھ مي خواست

 !بازي مي كرد شك ندارم  االن مي گویم آن زمان خر تر از این حرف ھا بودم        
 

درون گوشم گفتھ بود گفتھ بود كھ بھ آن مردك خراب چھ گفتھ دلم  قلبم  و تمام         
  جوارحم درد داشت

بھش گفتم ایني كھ سوارش كردي ایدز داره نشونھ خواست  گفتم  اسمت  -         
مھرانگیزه  گفتم خیلي ھم اداي دختراي ساده رو در میاري بھش گفتم ھمیشھ ھمین ورا 

 شھ تا كینھ كسي كھ ازش ایدز گرفتھ رو رو سر بقیھ خراب كنھپیداش مي 
گفتھ بود و خورد شدنم را بھ نظاره نشستھ بود و وقتي از خراب شدنم براي بار         

سوم یقین كرده بود  رفتھ بود صداي كشیده شدن الستیك ھاي پورشھ اش ھنوز درون 
  سینھ ام  روي دیوار زخمي اش ناخن مي كشید

 و من        
زیر شالق باران سر خورده بودم با ھمان مانتوي خیس كھ چسبیده بود بھ تنم با         

ھمان كیف كوچك مچالھ شده با قلبي كھ داشت دلداریم مي داد كھ بھ درك روي ھمان 
 سنگ فرشي كھ بھ ھمھ چیز شبیھ بود جز پیاده رو

یشان شد ھمانھا كھ زیر چتر و نمي دانم آن دو زوج عاشق روبرو از كجا پیدا        
بازو بھ بازوي ھم پسرك قد بلند تر  دخترك كوتاه تر  انگار بافتھ شده بودند بھ ھم و 
بلند بلند قھ قھ مي زدند و مرا دیدند كھ چشمان دخترك گشاد شد و دست زوجش را  

 تكشید  اینطرف جلوي من مبھو
 از سرت خون میادچي شده خانومي ؟ خوبي ؟ زخمي شدي ؟ داره  -         
نگاه من روي زوجش وسط خیابان كھ دستش را براي ماشیني كھ آن ھم نمي         

دانم از كجا پیدایش شد باال برد  كھ در این نیم ساعت و اندي ھیچ ماشیني جز پژوي 
 مشكي و پورشھ آلبالویي از اینجا نگذشتھ بود

 پاشو عزیزم الھي بمیرم چقدر یخ كردي -         
پنج دقیقھ بعد درون پیكان مدل قرن عتیقي نشستھ بودم و تمام استخان ھایم         

 درون پیچ و تاب ھاي صندلي ھایش خورد شد
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سینھ زخمي ام درد داشت قلبم نیز من جوجھ اردك زشت كھ بعد پسر عموي         
 رفتھ خراب نام گرفتم كھ دست دوم بودم كھ تف شده بودم

 فاق دوباره با زبان تبر بھ دست زمستان اولم ایدز گرفتھ بودمحاال بر حسب ات        
  حالم از خودم و سكوت پنج دقیقھ پیشم بھ ھم خورد        
حالم از بھت الكي ام بھ ھم خورد  باید مي زدم توي دھنش باید مي كوبیدم درون         

  اده چراھمھ اعتماد بھ نفسش باید حالیش مي كردم كھ  اصال چرا بھ من گیر د
 خانومي  مطمئني كھ الزم نیست ببریمت دكتر؟ -         
سرم را بھ چپ و راست تكان دادم  دست زوجش روي دست تپل و كوچك دختر         

  جوان نوازش گونھ مي گشت و دل حسود من چشمانش را مي بست
 االن بھتري ؟ -         
و فقط آدرس خانھ را بازگو كردم دست دوباره سرم را تكان دادم بھ نشانھ تایید         

دختر جوان دست بزرگ زوجش را بھ آغوش كشید  محكم بعد بي خیال من شدند و با 
 ھم حرف زدند

مھرداد فردا بھ خانوم محبتي گفتم بھ جاي من بیاد شركتتو ھم مرخصي بگیر  -         
 فردا بریم واسھ پیدا كردن خونھ

ز  و تمام درد ھاي من شستھ نمي شد كھ ھیچ درون ھنوز باران مي بارید ھنو        
  آغوش خاك زمین و سیاه پناه مي گرفت كھ ماندني باشند كھ زمان ھم خرابش نكند كھ

        
  درون خیابان اكنون ھایم ھنوز صداي پسرك جوان طنین مي اندازد        
م دست بوست شم عزیزم بابا چقدر اینجا منتظر خانوم باشم بیا دیگھ بیام خود -         

 چقدر ناز داري
  حوصلھ ندارم حوصلھ ھیچ حرف اضافھ اي را        
 عزیزم تشریف فرما نمیشید ؟ -         
بدون اینكھ نگاھش كنم بر مي گردم سمتش میلھ بلندي كھ كنار درخت پیاده رو         

گیم ناگھاني بعد فكر مي كنم كھ ھمھ چیز ھاي خوب زند! افتاده است چشمك مي زند
پیدا مي شوند مي روم سمتش كیفم را كنار درخت رھا مي كنممیلھ را بر مي دارم جلو 

 چھ مشكي ایستاده ام و راننده مبھوتش كھ ھنوز دانم تر  چند قدم االن جلوي یك نمي
 نمي داند چھ خبر است پیاده مي شود

نگین مي كنم خوب و خیره بھ من و میلھ دستم ھاج و واج مانده است سبك س        
 ! است براي شیشھ ماشین ھاي داخلي بھ قدر كافي وزن دارد

میلھ را باال مي برم و تمام كینھ ام از تمام زمستان ھایم تمام گرگ ھاي زندگیم          
و تمام تمامیت روباھھاي پوشیھ زده را مي ریزم روي شیشھ ماشینش یك بار ترك مي 

 خورد
 بر مي دارددو بار تركش طول         
 راننده چشمانش گشاد تر مي شود و انگار تازه از شوك در مي آید        
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 ي داري مي خوري؟؟؟*ه*ھوي  وحشــــــــــي پتیاره چھ گ -         
ضربھ بعدیو بعدي و بعدي راننده نزدیك مي شود عابران پیاده جمع مي شوند         

چند ماشین نگھ داشتھ اند سر میلھ را بھ نشانھ تھدید سمتش مي گیرم عقب مي رود و 
ضربھ آخر تمام شیشھ را مي ریزد آخرین ذرات كینھ ام را از سینھ ام با فوتي بیرون 

 مي دھم و مي روم بھ سمت پیاده رو و كیف امانتي تكیھ مي دھم میلھ را روي شانھ ام
و صداي دست و سوت كشیدن ھاي زنان و دختران جوانكھ نمي دانند چھ خبر است و 

 الكي خوشند انگار
كاش یادش بماند ھر زمان دختري زني معصومي را بھ بازي مي گیرد         

ا بي رحمي خورد مي كند ھمینطور شیشھ خوب بودنشپاك بودنش را و آدم بودنش را ب
 كاش بفھمد كاش

 
 

ھنوز صداي سوت و ھوراي زنان و دختران جوان درون سرم است ھمانھا كھ         
الك صورتي و نارنجي مي زنند لوسیون مي مالند و گھ گاه لباس خواب مي پوشند و 

 براي زوجھاشان
  سینھ ام گز گز مي كند سرم تیر مي كشد        
  سوت و ھورا مي كشندھمانھا        
و من من تنھا من بي كس كھ حاال  در این ثانیھ  بي مادر ھم ھستم مي لرزم         

 سعي مي كنم توانم را متمركز پاھایم كنم
ذھنم مي رود پي كوچھ اقاقي جلوي خانھ سحر كھ آن شب آن دو زوج عاشق         

پاھا و تمام بدنم كھ زیر بار تلنباري آنجا پیاده ام كردند تشكر كردم با سر  با تكان سر  
از درد در حال لھ شدن بود را كشاندم بھ سمت درب تمام سفید خانھ اشانبا ھم آشتي 

 كھ مھدوي با سیاستش رگ غیرتش را قلقلك كرد  از يكرده بودیم  از ھمان روز
تر ھمان روز دوباره ھمان سحر بود  ولي من دیگر ھمان مھرانگیز نبودم نبودم كھ بیش

  زنگ ھا را با مھدوي و سایرین مي گذراندم
زنگ آیفن را فشردم با ھمان انگشتان یخ زده دستم را بھ دیوار گرفتم و تمام         

  وزنم را میان این چند ثانیھ كھ مانده بود روي در و دیوار نشاندم
  بلھ -         
اي مادر سحر دوباره وا رفتم سحر گفتھ بود امشب مادرش تولد دعوت است صد        

  از پشت آیفن آمدبا تاكید
 بلھ -         
  مستاصل گفتم        
 منم سیما جون  مھرانگیز -         
  آخ ببخشید عزیزم  نشناختمت بیا تو فدات شم -         
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در با صداي تریكي باز شد و با نوك پنج انشگشتم ھلش دادم صداي صندل ھاي         
 آن چند تا پلھ را دویده بود   نگاھم كردو غر زدسحر آمد كھ تمام 

 سالم اي واي خاك بر سرم این چھ سر و ریختیھ -         
موھاي لختش دور شانھ ھایش بود  تاپ قرمز جیغي ھم بھ تن داشت دور ھر دو         

دستش ھم دستبند ھاي فانتزي بازي مي كرد و روي مچ پایش ھمیشھ خدا خلخال 
ش الك داشت و از زیر صندل ھاي زرد عنكبوتیش خوب جلوه مي كرد داشتناخن پاھای

 وتشقیقھ ام تیر كشید  سرم ھم از این ھمھ تفا
دستش را بھ سمت پیشانیم آورد و زیر لب نچ نچي كرد صداي سیما جون از         

 باالي ایوان آمد
  چرا نمیاین تو سحر جان مھمونت رو تعارف كن داخل -         
حر نگاھي گذرا بھ مادرش انداخت و با تكان سر گفت كھ باشد با دست مقنعھ س        

  ام را بازرسي كرد و تیز رفت توي زخم پیشانیم
  میگي چي شده یا ھمینجا -         
 انگشتم را با حرص روي بیني ام گذاشتم        
 ھ جاي دیگھھیش باشھ بابا تو ام نمي دونستم مامانت ھست وگرنھ مي رفتم ی -         
 دستم را كشید و پوزخند صدا داري زد        
ھھ كجا ؟ جاییم داري بري  ھر جا ھم بري بر مي گردي پیش خودم دیوانھ  -         

 مامان من كھ مثھ مامان تو خشك مقدس نیست
سینھ ام درد داشت  ظرفیت توھین نداشتمآن ھم بھ مادرم  مادر پر از درد من          

  مادر رنجور من
  دستم را از دستش كندم برگشت نگاھم كرد        
 چت شد؟ -         
 قیافھ دلخورم را كھ دید دوباره دستم را كشید        
خواستم بگم با مامان من راحت خوبھ تو  باشھ ببخشید بھت برخورد ؟  مي  -         

  باش ھمین
كفش ھایم را در آوردم كفش ھاي گلي ام را  كھ داخل باران بي مالحظھ موج         

 موج گل داخل درز و الیش ذخیره كرده بود
  بلند سیما جون در سرم پیچید" ھي"تا سرم را باال آوردم         
 مان جعبھ كمك ھاي اولیھ رو بیارواي من عزیزم چي شده ؟ سحر بدو ما -         
سحر با بي خیالي كھ مختص خودش بود رفت سمت كانتر و گیالسي از داخل         

 ظرف كریستال باالیش داخل دھانش گذاشت
  مامان شلوغش نكن  یھ خراش سطحیھ  تركش كھ نخورده -         
 ھاي ظریف و سیما جون كھ حواسش بھ زخم من بود دستم را كشید و صندل        

 پوست پیازي سحر را از روي جاكفشي جفت شده جلوي پاھایم گذاشت
  بپوش جونم سحر با من یكي بدو نكن گفتم جعبھ كمك ھاي اولیھ رو بیارسریع -         
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سحر پوفي كرد و رفت داخل اتاق سیما جون مقنعھ ام را در آورد  دكمھ ھاي         
ھیچیم :ن مدت اصرار ھاي من بي روح كھ مي گفتم مانتویم را باز كرد و در تمام ای

نیست سیما جون حالم خوبھ ھم دردي را دوا نكرد  سرم را خوب وارسي كرد و با 
  بتادین و باند كت و كولش را بست

 خدا رو شكر سطحي بود -         
  و اصال نپرسید چرا درست مثل مھر پویا  بي سرزنش بي نصیحت بي        
 سحر پرستاري خوانده بود از آنھایي كھ فقط مي خوانند و مدرك مي گیرند مادر        

 ! و مي گذارند آن برگھ ناب مثل یك تمثیل مقدس خاك بخورد
 كیفم را برداشتم و از روي مبل دستھ شكالتي و آبي نفتي گوشھ سالن برخواستم        
  هببخشید من دیگھ برم مامان تا االنم كلي حرص خورد -         
بعد با خودم گفتم كھ اگر مادر من را با این سر و ریخت ببیند صد در صد مي         

 فھمد بھ جاي خانھ سحر و درس ولگردي كرده ام
  سحر خندید        
 خري بھ خدا بت گفتم با مامان من راحت باش -         
و رو بھ مادرش بیني اش را چین انداخت و برایم ادا در اورد كھ خاك بر سرت         

 گفت
  مامان زنگ بزن بھ فاطمھ خانوم سر و تھش و ھم بیار لطفا -         
سیما جون دستش را گذاشت رو شانھ ام و با تمام قوا روي صورت مرددم لبخند         

  و اطمینان پاشید
 شماره مادرم را گرفتھ بود و با مادرم حرف زده بود كھ        
سحر از عصر در حال درس خوندنن االن مي خواست برگرده مھرانگیز و  -         

دیدم نصفھ شب شده گفتم بمونن بھتره  فردا ھم كھ جمعھ است ھمنیجا باشن كھ بھ 
ھواي ھم درس بخونن میگن شنبھ میان ترم دارن البتھ اگر اجازه بدید  آخھ درس 

خنگول ما ھم یھ  كنھ شاید این دختر مكمھرانگیز جان خوبھ گفتم بھ سحر یھ خورده ك
  چي بشھ

و سحر ابروھایش تا المپ ھاي ھالوژن مخفي آن باال رفتھ بود و لبش را گزیده         
 بود و من ریسھ رفتھ بودم وسط داغ ھایم از تھ دل خندیده بودم

گوشي را بھ من داده بود و با مادر سالم و احوالپرسي كردم گرم و بي خیال بي         
 !  بي خیال خراب بودنم بي خیال زشت بودنم بي خیالخیال ایدز گرفتنم

 
مانتو و مقنعھ ام را در آورد و روبدو شامبر سحر را دورم پیچید  سیما جون         

مادر روشن فكر  و مھربان سحر و انگار تمام مھربانیش مثل تمام پز ھاي سحر بوي 
  فخر مي داد بوي طبقات باال بوي پایین بودن من
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سیما جون قھوه دم كرد و من و سحر جیك تو جیك ھم  كنار تي وي كلي حرف         
زدیم  از ھر آنچھ در مدرسھ بود و بیرون نبود از اداھاي احدي معاون گفت و خندیدم 
سیما جون ھم ھمراھمان مي خندید  بي قید دوست داشتني زني با تمام زنیت ھاي 

كرده بود و بلوند تاپ تنش یقھ گشاد  خاص زن ھا خاص دلرباھا موھایش را فر
 صورتي رنگ و شلواركي كھ بھ شورت بیشتر مي مانست

  سحر شكالت تلخش را باز كرد        
خوب تو بگو امروز چھ خبر بود كھ اینطوري برگشتي  خوب خره خیلي قیافھ  -         

 داري كھ میزني ھمونم لت و پار مي كني
دیدم كھ باال رفت و لب ھایش لب ھاي مثل سحر قلوه ابروھاي سیما جون را         

 ایش را كھ گزید
 این چھ حرفیھ سحر یھ خورده مالحظھ داشتھ باش -         
 سحر شكالتش را مزه كرد و انگار حرف مادرش را نشنید        
 تو كھ الت نبودي با كي یقھ بھ یقھ شدي -         
االن نھ  ولي مگر دست بردار بود نیم ساعت از ابروانم را تا مادرش كشیدم كھ         

 سحر اصرار و از من انكار
سیما جون بھ اصرار سحر فسنجان ھاي ظھر را گرم كرد و مرتب غر زد كھ         

این خدمتكار تنبل خانھ ھر دو روز مرخصي مي گیرد و سحر با دھان پر از ترامیسو 
 جواب داد

ن بابت كارش پول میگیره  مفت كھ كار نمي كنھ  اونقدر كھ دل رحمي مادر م -         
نصف ماه و مرخصیھ بعد كل پول و كاسب میشھ  منم باشم میگم عجب آدماي خري  

  بیشتر بچاپمشون مرخصش كن زنیكھ تن پرور و چیزیكھ زیاده خدمتكاره
ده دقیقھ بعد بحث بدون نتیجھ گیري كلي مختومھ اعالم شد و ھمھ رفتیم دور         

نتر و روي صندلي ھاي شكالتي پایھ بلند نشستیم بعد با خودم فكر كردم كھ ھمان كا
  سفره خودمان را مي خواھمروي زمین مي نشیني و با طیب خاطر مي خوري

فسنجان گوشت قلقلي از آن ھایي بود كھ نگاه كردنشان ھم بھ دل و معده ام جان         
جیم و من فقط خوردم فقط و سیما مي داد تمام مدت خوردن سحر حرف زد و سین 

جون كھ با ولع بھ خوردن من نگاه مي كرد و مرتب زیر لب مي گفت فردا ھم 
  بودم  بلند و من خندیده! فسنجون بزارم مھرانگیز جون ؟

 
شب را روي تخت سحر خوابیدیم تخت صورتي رنگش و تمام عروسك ھایش         

ي سفید صورتي اش را بوسیده بود و پرتش كھ دورمان حلقھ زده بودند انگار سحر كت
 كرده بود

 فدات امشب الزمت ندارم یھ گوشتي و زندش رو دارم -         
یا بگو یا تا خود صبح شكنجت مي : و بغلم كرده بود  و قلقلكم كرده بود كھ         

  دمخندیده بودم  بلند  موھایش را كشیدم  فایده نداشت دلم ضعف رفت و گفتھ بودم
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 باشھ باشھ ھمش و میگم شكنجھ گر -         
 و او ھم رھایم كرد        
حاال شد خو از اول مثھ آدم مي گفتي كھ مجبور نشم بشم گروھك ساواك ضد  -         
  بشریت
گفتم از سیر تا پیاز تبر بھ دست را  از زمستان پیش تا امروز از ھمھ ثانیھ          

 دم حتي بھ خداھایي كھ براي ھیچ كس نگفتھ بو
 سحر دستانش را زیر سرش گذاشت و بھ سقف خیره شد        
 ! البتھ از این رواني ھیچ چیزي بعید نیست با چیزایي كھ ازش شنیدم -         
و من نیم خیز شدم آرنجم را روي بالشت و سرم را روي دستم تكیھ دادم و این         

 خندید  از آن تھ دل ھایش را مي گویم  یعني منتظر باقیش ھستم سحر خندید  كم مي
 ولي لبخند  مي زد گاھي

 االن این ژستي كھ گرفتي یعني چي؟ -         
  و من لب ھایم را غنچھ كردم و اداي بچھ ھاي لوس پنج سالھ را در آوردم        
 اومخواھش مي كنم سحر جون -         
 سسحر گونھ اش را كمي جلو داد كھ یعني ببو        
بوسیدمش محكم و آب دار مي دانستم بدش مي اید از ملچ و مولوچ داد زد و         

 مشتي را حوالھ پھلویم كرد
 اه  كثافت  مي كشمت -         
 دور اتاق را دویدیم من داد زدم        
 این تالفي اون قلقلك ھاي شكنجھ آورت -         
  و خندیده بودم از تھ دل        
بعد از گرگ و بره بازیمان  مشت و لگدھاي سحر و مو كشید نھاي من باالخره         

  راضي شد بگوید
دوباره روي تخت چنبره زدیم  پتوي سفید صورتي سحر را روي خودمان         

كشیدیم  نرم و خوش بو بود  حسم خوب بود كنار سحر كھ بودم اصوال حال من خوب 
چون با من و منھاي زندگیم متفاوت بود بھ پھلوي چپ خوابید  بود  نمي دانم چرا شاید 

 و شروع كرد
راستش از پارسال كھ اون اتفاق افتاد از زیر زبون آرش خیلي چیزا كشیدم  -         

این مھدي پرتوي سگي بوده تمام عیار مھري یھ چي مي گم یھ چي مي شنوي از اون 
 ھم نمي گذشتھ مردك رواني تا چند وقتي تو كثافتایي بوده كھ از تجاوز بھ گربھ ھمسایھ

 از دخترا بود توسط دوست پسراي آشغالشون ريكار دوربین نصب كردن و باجگی
كالشا پول مي دادن بابت این كار پرتوي ھم از خداش بود آرش میگھ انگار لذت مي 
برد از آزار جنسي و روحي دخترا چند بار بھ جرم آزار جنسي و مزاحمت واسھ 

 ويس مردم افتاده زندان ولي باباش از اون دم كلفتاي روزگاره حاج صادق پرتنوامی
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میگن با دمش پول پارو مي كنھ ھر كي رو بخواد مي خره  ھر كي رو بخواد مي كشھ 
 آب از آبم تكون نمي خوره

نفسم و تمام اكسیژن ھاي این چند ماھھ درون سینھ ام حبس بود چشمان سحر         
 را كمي باال آوردگشاد شد و سرش 

 ھوي اینایي كھ میگم با خودت دفن مي كني مھري شتر دیدي ندیدي ھا -         
 سرم را تند تكان دادم  تند سرش را با آسودگي گذاشت و ادامھ داد        
باباش ھر بار با نفوذش آزادش كرده و كل سابقش رو از تو پروندش محو مي  -         

یگھ خود مھدي گفتھ  مھري از جونت بترس از این پسره كنھ اینا رو آرش میگھ م
فاصلھ بگیر از وقتي اینا رو شنیدم ھي بھ خودم فحش مي دم كھ چرا تو رو تو كاسھ 

 این رواني انداختم
باز سرش را باال آورد و بھ چھره مات زده من خیره شددست راستش را از زیر         

 ادپتو كشید و جلوي صورت یخ زده من تكان د
 مي شنوي؟ -         
دوباره سر تكان دادم  تند از روي ترس نگراني وحشت  و تمام ثانیھ ھایي كھ         

این رواني مھدي نام یك میلي متري من بود یخ زده بودم خودم قلبم  و تمام عصب ھاي 
 مغزم سحر پوزخند زد و سرش را دوباره روي بالشت ول كرد

 فردا خودم میشم بادیگاردت آرش خیلي چیزاي دیگھ ھم خوبھ دیگھ نترس از -         
تعریف كرد كھ من نھ روحیش و دارم كھ دوباره یاداوریش كنم نھ حوصلش و  گذشتھ 

 ! از حوصلھ و روحیم مي ترسم تمام تخت نازنینم و بھ لجن بكشي تا صبح
ست تكانش آنقدري بھت داشتم كھ حرفش بھ خنده وادارم نكندچشمانش را بستبا د        

 دادم
 !سحر  اینایي كھ گفتي واقعیت داره یا سر كارم گذاشتي؟ -         
 رویش را برگردانده بود        
یك درصد فكر كن نصفھ شبي اونقدر بیكار باشم كھ بخوام توي ترسو رو  -         

سركار بزارم  بخواب مھري فردا باید خیر سرمون درس بخونیم مامانم از ھر چي 
 بیاد این یكي رو بي خي نمیشھ ھاكوتاه 
پتو را تا پیشانیم كشیدم و در ظلمات آن زیر گم شدم ترسیده بودم شاید ھموحشت         

 كرده بودمو دوست داشتم دیگر موجودي بھ نام مھدي پرتوي را نبینم
         
  ذھنم از خانھ سحر تا امروز و امروز ھایم كشیده مي شود        
روي شانھ ام سنگیني مي كند درد ھایم نیز ولي باید بروم  ھر جایي جز میلھ         

خانھ مھدي پرتوي جز خانھ ثریا امشب باید در این خیابانھاي كھ بھ من و امثال من 
تعلق دارند و ندارند بخوابم سردم است لرز دارم شاید پارك كنار خانھ عزیز از ھمھ 

   بروم مزرعھمجا امن تر است شاید شاید ھ
 !مزرع سبز فلك دیدم و ھنگام درو        
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واي واي بر تو اي خاندان مروت كھ در تو  و در تمام تار و پودت ھیچ اثري         
 از نام و نشان مروت و مردانگي دیده نمي شود

از پشت سر صداي بوق و كرناي ماشین مي آید و سوسوي چراغھایش نزدیك         
 بھ راھم ادامھ مي دھم كوچھ روشن تر مي شود و چند مي شوند خیلي نزدیك و متوقف

 ماشین دیگر و بوق و چراغ و صدا
 آھاي دم بریده رم كرده واستا ببینم -         
سر برنمي گردانم پارك كنار خانھ عزیز نزدیك است ؟  نھ ؟ خانھ مھدي پرتوي         

  چھ ؟ باز ھم نھ ؟ پس من چھ غلطي كنمو دوباره
فكر كردي اینقدر شھر بي در و پیكر شده كھ بزني شیشھ بیاري پایین و رات  -         

 و بكشي و بري؟
شصتم خبر دار مي شود كھ این صدا از كجا آب مي خورد ناخن سبابھ ام را         

 روي میلھ فشار مي دھم و ناخن شصتم را داخل گوشت دستم
ستانم مي لرزدمگس  پرنده و ھر موجودي كھ قلبم  مي لرزد پاھایم زانوھایم د        

االن باید باشد و نیست پر نمي زند در این كوچھصداي قدم مي آید برمي گردم میلھ 
سنگین و یخ زده را طرفشان مي گیرم از اعتماد بھ نفسم پشیزي نمانده است ھمان 

ندم مي خندم غول تشن نمي دانم  چرا ھر زمان نباید بخ راننده  و البتھ ھشت  یا نھ نفر
 و ھر آنچھ نباید بگویم مي گویم

 ! ببینم بھ خاطر من ھشت نفر بادیگارد با خودت آوردي ؟ -         
 بعد یكي مي گوید مھرانگیز دھنت را ببند جان مادرت خفھ شو        
نیشم بازتر مي شود انگار موقعیت درون ذھنم گم مي شود مي خندم بلند          

ستد و نھ نفر مـــــــــرد نامرد جلوي من گارد گرفتھ اند ابروانم تا بلندترزمان مي ای
 زانوان خدا مي رود نگاھي گذرا بھ ھشت نفرشان مي كنمو  باز مي خندم

 !باور كن الغرترشم میاوردي از پس من بر میومدي -         
 قھقھ مي زنمدست خودم نیست        
  ببین!  طرفي ؟آخھ چرا فكر كردي با رضا زاده -         
 انگشتم را روي سینھ ام مي گذارم        
 من یھ زنم -         
 خنده ام را قورت مي دھم محو مي شود انگار نبود از اول        
 من یھ ضعیفھ ام -         
 سرم را بھ چپ و راست تكان مي دھم        
ان سوم  كسیم برنمي گرده كسي كھ فوتش كني میفتھ اونم اینجا تو این قاره جھ -         

بگھ چرا ھمھ  انگشت اشارشون طرف منھ مي گن این خراب بوده كھ دنبالش راه 
 افتادن و كلكش و كندن

 لبم كج مي شود پوزخند ؟ شاید        
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ھر چي گنده  منبعش یھ زنھ ھمھ من ! نشنیدي ؟  میگن تو این قاره جھان سوم -         
 تني ھمراه خودت آوردي كھ من ضعیفھ ٩٩تا غول و مقصر مي دونن  بعد تو ھشت 

 !منبع فساد و كلھ پا كني؟
 و دوباره مي خندم مستانھ القید بي اختیار        
میلھ را روي شانھ ام مي گذارم و بر مي گردم پشت بھ این نھ نفر یا ھشت نفر         

  نمي دانم ولي راه مي افتم
 نرسیده شانھ ام مشت مي شود برم مي ٣  بھ شماره ٢  ١و مي شمارم         

 گردانداولین مشت كجا خورد ؟ داخل دھنم خیس مي شود خون  و دوباره خون
ھھ فكر كردي تو دانشگاه اكسفوردي خطابھ مي خوني  نھ آبجي باید تواص  -         

 شیشھ رو بدي
ـــــــــــــرد و مي زنند محكم ھم مي زنند نھ نفر یا ده نفر  یا ھمان ھشت نفر م        

 نامرد روي من من ضعیفھ من زن مشت لگد
 و من  و تمام قلب ضعیفم درون من مچالھ مي شود        
 گیجم و نمي دانم مشت چندم است كھ از حال مي روم        

***         
 خانوم مروت -         
ن و سوسوي نور بوي الكل بوي سرم ھاي نمكي بوي دكتر بوي بیمارستا        

 دستاني كھ جلوي صورتم افقي حركت مي كند
 خوبید  ؟ -         
 چشمان نیمھ بازم را باز تر مي كنم محمد رضا شریفي ؟ مھره سوختھ        
 كمي جابھ جا مي شوم        
  آخ -         
 دستش تا شانھ ام مي آید و برمي گردد        
 بلند نشو -         
باز یادش رفت جمع ببندد این اینجا چھ مي كند مغزم پروسھ یاداوري را شروع         
 مي كند
 كوچھ  بوق  چراغ        
 سرم تیر مي كشد كتف چپم نیز        
تو چتھ چرا با ھمھ درگیر میشي چرا خانوم مروت مي خواي دستي دستي  -         

 با ھم بریم پیش خاندان محترمت كار خودت و بھ كشتن بدي خوب اگر این جوریھ بگو
 !و یھ سره كنن  دیگھ چرا راه سختو انتخاب مي كني؟

  لبھاي خشكم بھ لبخند باز مي شود نگاھش مي كنم        
 ! و شما  این وسط ؟ -         
 سرش را تكان مي دھد        
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حمد رضا بلھ  تعقیبت مي كردم خیلي وقتھ كھ تحت تعقیبي خانم مروت م -         
 شریفي بیگدار بھ آب نمي زنھ من قولم مثھ ناموسمھ  مي فھمي؟

 كمي عقب مي رود و نگاھش را دور اتاق مي اندازد        
نھ  نمي فھمي نمي فھمي خانم مروت  وگرنھ اینقدر پا روي خط قرمز اشعھ  -         

 بلرزي لیزر دار نمینداختي مروت بفھم داري روي نخ باریك زندگیت راه میري
بلغزي اشتباه كني خودت و تموم اونایي كھ بھت وصلن تھ دره ان یا اون فلش لعنتي 

 یا مثھ آدم با قانون بي تبصره  با حواس جمع ترو بده ببرم بندازم جلوي گرگاي خاندان
 راه برو
باز عصبي شده است این را رگ تپنده پیشانیش مي گوید و چشمان رگ دار         

 داي بلندشگشاد شده اشو ص
سعي مي كنم آرام باشم كھ اگر سعي ھم نمي كردم با این تن یكي در میان زخمي         

 نمي شد كھ وحشي شوم
آقاي شریفي من  اون فلش و  دست ھیچ كي جز قانون  نمي دم قانون حاال تو  -         

ني ولي بفھم مھرانگیز مروت جلوي این گرگا كوتاه نمیاد نمي دونم واسھ كي كار مي ك
برو بھشون بگو مگھ از روي نعش من رد شن اون مدارك جاش امنھ و من از فردا  

  آقا زده ھات بخواین  چھ نخواینو بر مي گردم سر جاي اصلیم چھ تو
ماتش برده است بھ چشمان من و عجیب خاكستري چشمانش با نگراني موج مي         

 زند
ا بلغور مي كند و بعد  چند بار پلك مي زند با لھجھ غلیظ اسپانیش چیز ھایي ر        

آخر تویي كھ تمام عمرت را در ایران بزرگ شده اي این غلیظ اسپانیش را از كجا 
 بلدي شاید از مادرش شاید و شاید یك پز و اطوار عادت شده

خانم مروت متوجھ ھستید دارید بھ من تھمت مي زنید من زیر دست مروت  -         
 نصافي دختر خیليخیلي بي ا! ھام؟

از جایش بر مي خیزد و دستانش الي موھایش پیچ مي خورد در اتاق باز مي         
 شود و
 چھره اي آشنا        
 كھ تبري آشنا تر        
  درون درگاه        
  با نگراني كھ خاص خودش است        
 ؟!مھدي پرتوي         

 
محمد رضا شریفي سرش برمي گردد و در چشمان مات زده مرا كھ مي بیند         

 امتداد نگاھم  بھ این مشكي ھاي نافذ دوختھ مي شود و بي مكث بھ سمتش مي رود
 مي شنوم كھ مي گوید در گوشش        
 تو چرا اومدي؟ -         
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ولي سر پرتوي از روي شانھ محمد رضا شریفي در پي ھیكلم خیز برداشتھ         
است حرف نمي زند ولي نگاھش برایم نااشناست اصال اینجا این تكھ یخ مشھور 
زندگیم  چرا ؟ واقعا چرا عالمت سوال گنده اي درون ذھنم باد مي شود بزرگ و 

 بزرگتر و قرمز
بھ دست را ھل مي دھد بیرون و بھ زحمت در سفید ھلش مي دھد  شریفي تبر         

روبرویم بستھ مي شود نفسم را فوت مي كنم بیرون سینھ ام مي سوزد دوباره خودم از 
 خودم سوال مي كند

 مھدي پرتوي اینجا چھ مي كند چرا چرا چرا ؟؟؟        
 در باز مي شود        
 ھر دو ظاھر مي شوند        
ھ مھدي جان شما ھم میاي البتھ اگر بھ قول خودت میخواي برگردي میریم خون -         

 سر جات منم كمك مي كنم  گرچھ نمي دونم چي تو سرت مي گذره
  پس خان اول رد مي شود و شریفي نمره سبز مي گیرد        
مھدي پرتوي پشت سرش است دست در جیب نگاه در من یخ است         

د الخ موي سفید  كنار گوشش و دستاني كھ ھمیشھ ھمچنانموھایش روي پیشانیش چن
  منقبض و ترسناك بھ نظر مي رسد

تا مي خواھم حرف بزنم دكتر وارد مي شود  با لبخندي بارز روي لب و پوشھ         
 اي كھ ھمیشھ خدا در دستان دكتر ھاي این مملكت دیده مي شود

 سالم خانوم مروت خوبید؟ -         
  این باز تر نمي شود دكتر مھدوي ؟ نھچشمانم از        
 نیم خیز مي شوم        
  آخ -         
 گردنم مي شكند انگار كمرم ھم دادم مي رود ھوا        
 بخواب خانوم بخواب خوبي خانم مروت؟ -         
 چشمانم باز مي شود و شاید ھم مي سوزد بي مقدمھ مي پرسم        
  مھدوي؟كتایون خوبھ آقاي -         
 اشك دور مردمكم مي لغزد        
لبخند مھربانانھ اش بھ دل و جانم مي چسبد چند وقت است كھ دلم پي یك غریبھ         

 آشنا مي گردد
 و دوباره خدا خودش را نشان مي دھد        
پدر مھدوي  مھدوي مدرسھ امان بار ھا با او و خانواده اش برخورد كردم بعد         
ایي من و مھدوي بیشتر از ده بار خانواده ما و خانواده آنھا با ھم رفتیم پیك نیك از آشن

 خوش مي گذشت كال خانواده خوشگذراني بودند
كتایون االن آمریكاست داره تخصصش رو مي گذرونھ ایشاال وقتي برگشت  -         

 میشھ دكتر خصوصي قلب و عروقت  اكي ؟
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 لبخندم طول برمي دارد        
 البتھ خوشحال شدم آقاي مھدوي  خیلي -         

 چیزي یاد داشت مي كند  و طرفم مي گیرد        
 این شماره خونش و این شماره ھمراھش -         
 مي گیرمش با ذوق و اشك در چشم        
 ممنونم حتما باھاش تماس مي گیرم -         
  خوشحال میشھ -         

***         
در ماشین شریفي ھستیم  باید حرف بزنم باید شروع كنم ھر چند پر فراز و         

نشیب ھر چند تمام راه را تا ماشین روي ویلچر ھستم  و زماني كھ باید سوار شوم این 
مھدي پرتوي است كھ زیر دستانم را مي گیرد نمي دانم وقتي دنبال یك زن مي گردي  

 ! شوديچرا موجودي بھ نام زن منقرض م
ھر چھ چشمم در پي یك زن مي گردد تا از نزدیك شدن این موجود خودداري         

 شود نمي شود كھ نمي شود ھنوز كنزو مي زند بي انصاف ھنوز
 

با ماشینش پشت سرمان است سرم را آرام روي پشتي صندلي مي گذارم و         
 چشمم بھ بلوار عریض مصالست

 مده بود بیمارستاناین یارو چرا او -         
  من پرسیده بودم و محمد رضا شریفي فرمان را مي پیچد        
  من ازش خواستم -         
  ابرو باال مي دھم و پوزخند محوي مي زنم        
جناب شریفي من  بر حسب اتفاق  سي و اندي سال سن دارم  و شاید ذغال  -         

 ! شمفروشي رو خیلي وقت پیش یاد گرفتھ با
سرعت ماشین را زیاد مي كند و پراید نوك مدادي را رد مي كند چشمم از آینھ         

 بغل روي مازراتي مشكي پرتوي مي گردد
 این آقا چرا اومده بود بیمارستان؟ -         
چون نگران بود و بھش گفتم پاش و بیشتر از گلیمش دراز نكنھ مردك برگشتھ  -         

 داري ازش مراقبت كني چرا بھ من نگفتيمیگھ تو كھ عرضھ ن
 !!! چشمانم از این گشاد تر نمي شود نھ  نمي شود        

 
 

كنترل مغزم را یك بار براي ھمیشھ در دست مي گیرم این توجھ بي منطق تبر         
بھ دست را سر جایش فیكس مي كنم كھ سر موقع مناسبش رویش تجزیھ تحلیل كنم 

اي پر تالطم كھ براي من قدر طال ارزش دارت وقت فكر ھاي خالھ االن در این ثانیھ ھ
 دور مي زندچشمم بھ خیابان است زنك قلب نادانم نیست شریفي میدان را
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 مي خوام در مورد پرتوي و سھم االرثش بدونم -         
 سرش برگشتھ است سمتم با تعجب ھم برگشتھ است        
 چرا اونوقت  ؟ -         
 وباره بھ خیابان خیره مي شود وارد الین كم سرعت مي شودد        
چرا ؟ چون مي خوام برگردم سر جام لطف كن چرا و چطور رو از كلماتت  -         

حذف كن مي خوام بدونم بھت اطمینان كردم نمي خوام از اطمینانم پشیمون بشم پس 
 دقیق بگو

ش كردم نمي دانم چون آشنا جمع بستن را حذف كردم مثل خودشیكي در میان        
 ترین فرد زندگیم  فعال این مرد است محمد رضا شریفي نگاھش مي كنم

پلك مي زند تند مثل ھمھ آن وقت ھایي كھ پر مي شود از استرس ولي  مي گوید         
ھر آنچھ باید بگوید  و من امتیاز سبز این مھره سوختھ را چند بار رنگ مي كنم  كھ 

 ي مورد اطمینان استیادم نرود شریف
 

 مي رسیم بھ ھمان خانھ لوكس و شیشھ اي        
 واي مرضیھ ام باید صبور باشد در نبود من  باید صبور باشد خیلي صبور        
شریفي راھنما مي زند پرتوي نیزھر دو پارك كرده اند  پیاده مي شوند  و من از         

م یخ زده است و تمام قلبم مسخ شده درون نزدیكي دوباره مھدي پرتوي در ھراس دستان
سینھ ام بال بال مي زند مثل یك نوجوان چھارده سالھ پر مي شوم از حسي رقیق از 

 نمي دانم چھ
نفس عمیقي مي كشم در باز مي شود و حجمھ اي از ھواي بیرون و بوي كنزو         

درون وجودم مي پیچد ویلچر را نزدیك مي آورد كاش دستانم نلرزد نزدیك مي شود 
 دستم را باال مي برم

 خودم میتونم ممنون میشم شما ویلچر رو نگھ دارید -         
ي االن بیشتر  دستھ ھاي ویلچر را مي گیرد اخموست ھمیشھ خدا اخموست ول        

محكم  و تھ دلم كمي گرم مي شوم از این ھمھ پشتیباني یاد چند ماه پیش مي افتم كھ 
روبروي محمد رضا شریفي داد زدم كھ بروید كھ ھمھ تان بروید كھ مي خواھم بھ درد 

ودو اینقدر  رفت و آن زمان پرتوي در صحنھ نبیفيخودم بمیرم تنھایم بگذارید و شر
 آشكارو اینقدر

تا مي خواھم سوار شوم دستم سر مي خورد و تا آستانھ افتادن مي روم و بدتر         
درون آغوش و بوي آشناتر كنزو  نفسم بلند است صداي تپش قلبم را مي شنوم و خدا 

 خدا مي كنم پرتوي نشنود
س این تكھ یخ باالي زیر بوي كنزو و نگاه عجیب محمد رضا شریفي و ھرم نف        

سرم عجیب دلم تنھایي مي خواھد  كھ ھر سھ اشان غریبھ اند كھ قلب من بي كس را بھ 
بازي گرفتھ اند خودم را مي كنم و مثل یك تكھ سنگ روي ویلچر سیاه و چرمي مي 

  من افتم شریفي سرفھ اي مي كند و رو بھ
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 من االن باید چي كار كنم ؟ -         
 جابھ جا مي شوم با خودم مي گویم قدم ھا را باید بي تردید برداشت بي سر جایم        

 شك و مثل احمق ھاي خوش بین مي گویم
 یھ خونھ دنج مي خوام با امكانات محدود  خیلي محدود -         
دستانش را در جیبش فرو مي برد و سر تكان مي دھد مي دانم آنقدري پول         

 !را ھم با ھمین اطمینان سر تكان دھدندارد كھ پیرو باقي حرفم 
ولي با كلیھ امكانات امنیتي دوربین مدار بستھ  حفاظ رمز امنیتي نت پر  -         

  سرعت و
 ابروانش باال مي رود در تایید حرفم ادامھ مي دھم        
 تا سھ روز دیگھ چكم بھ روز آماده است -         
پر كن لرزم مي گیرد و مي بینم كھ نگاه محمد بعد از این ھمھ اطمینان دھن         

رضا شریفي با نگاه مطمئن من آمیختھ مي شود كھ یعني چھ كھ مي فھمي چي مي 
 گویي كھ دھن من را باز نكن

 سرم را كج مي كنم و نگاھم را ریز        
مي شنوید جناب شریفي یا دوباره تكرار كنم ؟ ضمنا  نام و لیست كلیھ سھام  -         

دارا رو  چھ خارج ایران چھ داخل ایران مي خوام اسم ھمشون و  نمي خوام حتي یكي 
  از قلم بیفتھ بزارید از اطمینانم راضي باشم

 سرم را بھ سمت تبر بھ دست مي چرخانم        
 میشھ بریم داخل -         
 دیدنش ویلچرم حركت مي كند پرتوي سرش را تا گوشم پایین مي آورد كھ نھ از        

  از منبسط شدن كنزو در دایره اي بھ مركزیت سرم مي فھمم
گمان كنم مشت و لگدا توھم زدت كرده نكنھ االن فكر مي كني منم كلفت خونھ  -         
 زادتم

 لبخند محو از تھ دلي مي زنم خیلي محو  و مجدانھ و موكدانھ مي گویم        
 ! دقیقا -         

 
  رام  و بدون عجلھ اي مضحكھلم مي دھد آ        
 !دوباره برگشتي ھمینجا -         
  شروع كرده است  دوباره        
 ! ھمینجایي كھ بھ قول خودت دو متر موزاییك داره -         
 پوفي مي كنم        
 من این و نگفتم ؟ گفتم؟ -         
 !نھ  نگفتي نگفتي -         
چرا ادا در مي آورد چرا  چرا اداي آدم ھاي پشیمان زندگي ام را در مي اورد          

 مسلما آخرین كسي كھ مي تواند پشیمان باشد پرتویست شك ندارم
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 مھم نیست -         
 تن صدایش باال مي رود        
 پرویزي یكي از اتاقاي مھمان رو واسھ خانوم اماده كن -         
  بلند قدي با صورتي كشیده ھم سایھ اش مي شود و قد بھ قدمان راه مي رودمرد        
 آقا پدرتون دلیل این حضور بي موقع مھمان رو مي خوان -         
 سرعت حركتم بیشتر مي شود        
 بگو ھیچ دلیلي وجود نداره  مھمان مھمانھ یھ روز  فقط یھ روزه -         
ھمان حاج صادق پرتوي است  " پدر " كنم منظور از گوش ھایم را تیز مي         

بزرگترین سھام دار شراكت مروت ھا  و بزرگترین گرگ نزدیك این حوالي تنم مي 
 لرزد قلبم نیز

 گوشي را طرفش مي گیرد        
  با خودشون حرف بزنید -         
 صداي پوف از روي بي حوصلگي اش را مي شنوم متوقف مي شود        

بلھ   یادم نمیاد حتي یك ماه اجارم عقب افتاده باشھ  درست نمي گم؟ تو سند  -         
حق تملك ھم ھیچ شرطي مبني بر اینكھ من نمي تونم مھمون داشتھ باشم قید نشده 

نھ  ! گذشتھ از ھمھ اینھامھمان داشتن من با سیاست مضحك شما تضاد داره  داره ؟
  دق  نداره صاجنداره  نداره پدر من  نداره حا

تن صدایش باال تر رفتھ است بعد گوشي را افقي مي گیرد جلوي دھنش افقیو         
 تقریبا بلند داد مي زند

پس موضوع مختومھ است مي خوام یك روز تمام دوربین ھا رو خاموش كنم   -         
 من و مھمونم  خلوت  مي خوایم

 این آخري را یواش گفتھ بود خیلي یواش        
و قلب من لرزیده است نمي دانم از واژه خلوت  یا از صداي نجوا گونھ اش ولي         

  قلب نادان من باز  بچھ شده است
 دوباره حركت مي كنیم  صداي قد بلند كنارمان ھنوز بھ گوش مي رسد        
  آقا فكر نمي كنید این كار بھ صالحتون نیست این كھ -         
 ي شویم  پرتوي با حرص مي گویدباز متوقف م        
داري مثھ مگس كنار گوشم وز وز مي كني نشنیدي چي گفتم  من  و مھمونم   -         

 خلوت مي خوایم
اینبار نمي توانم طاقت بیاورم با حرص ویلچر را مي چرخانم و روبرویشان         

 قرار مي گیرم چشم در چشم پرتوي
 جلمھ مضحك رو تكرار مي كنیدنمي فھمم چرا مرتب این  -         
  بعد بھ این قد عریض و تقریبا مطیع كنارش خیره مي شوم        
بھ عرضشون برسونید من فقط یك میھمان كاریم و بس كارم تموم شھ رفع  -         

 زحمت مي كنم
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سرم را كج مي كنم كھ یعني بفھم پا كج بگذاري قاعده را باختھ اي  كاش یاد         
  باشد كاشداشتھ 
چشمان پرتوي گشاد مي شود و دنبال رمزگشایي تقلبیست كھ رساندمش و انگار         

مي گیرد مي گیرد كھ پوزخند محوي مي زند مي گیرد كھ رنگ پیروزي را درون 
چشمانش مي بینم ھر چند مقطعي ھر چند كھ مي دانم  ھنوز نمي داند چھ خوابي 

 برایش دیده ام  ھر چند
تھ ویلچرم را مي گیرد و دوباره بھ سمت درب تمام قرمز و براق خانھ اش دس        

 حركت مي كنیم
شماره پدر رو بگیر و حرفي رو كھ زدن مو بھ مو بھ عرضشون برسون شاید  -         

 قانع شن
 
 

دیوارھاي یكي در میان قرمز كفپوش ھاي شطرنجي با شاه و وزیري كھ در         
گوشھ سالن بھ چشم مي خورند و سوارھایي كھ وسط میدان  در تیر رس فیل و اسب 
مي جنگند پرده ھاي جگري مات آباژور ھاي قدیمي و عتیقھ جات ھاي چشم نواز 

 زیر پلكان تمام چوب آن آبنماي تابلو فرش ھاي قیمتي و بي قیمت صداي شر شر آب
 آخر رنگ الجوردي یكنواخت ماسھ ھاي دریاچھ مصنوعي زیر گلخانھ

چشمانم را از این ھمھ زیبایي مي گیرم وقت تسخیر شدن نیست ھر چند روز         
 ھاست كھ قلب نادانم تسخیر این تكھ یخ است

 
با بلوز جگري تیره  روبروي من نشستھ است دست زیر چانھ و پا روي پا          

ھمرنگ پرده ھاي سالن بزرگ خانھ اش با انگشتري عقیق در دست با شلوار كتان 
دودي با مشكي ھاي نافذ آن روبرو داخل اتاقي در بستھ  و من باید اولین رزمم را 

من مني كھ قلب نادانم زیر این نگاھھا دارد  اینجا  درون این محوطھ ممنوعھ انجام دھم
 جان مي دھد

 !قبل از ھر حرفي باید بگم من  از ھمھ چي مطلعم -         
 آرام گفتھ بودم آرام و پر از احتیاط        
 ! از ارث پدریت از شرط و شروط حاج پرتوي -         
 با ھر كلمھ ام چشمان او ریز تر مي شود و قلب من وحشي تر        
كوچك ھیچ حقي در ثروت مي دونم در زمان حیات پرتوي بزرگ پرتوي  -         

 !نداره و نخواھد داشتمگر اینكھ
انگار عمدا و از روي بدجنسي نامش را اینگونھ خطاب كردم  بعد تھ تھ دلم قھ         
 قھ زدم
تكیھ پاھایش را عوض مي كند  و دستانش را چفت شده روي زانوي راستش مي         

 !گذارد و قلبم آب دھنش را قورت مي دھد
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 ! خوب -         
 و این یعني بقیھ اش        
   درصد سھام خودروسازان پرتوي رو بخري تا٣٠شرط پدرت مبني بر اینكھ  -         
 خودش ادامھ مي دھد با لب ھاي قلوه ایش        
  درصد باقیمونده سھام روبھ نامم بزنھ٣٠تا  -         
د قھوه ترك روبرویم را برمي دارم ابروانم راباال مي دھم بھ نشانھ تایید  و بع        

 !بین دستان یخ زده ام مي گیرم  خدا مي شود ھمھ چیز برگردد سر جایش  مي شود؟
 دستانش را بھ سینھ مي زند سر كج مي كند  و چشم  ریز        
 !بقیش؟ -         
رم  با آرامشي كھ خودم ھم از بودنش خنده ام مي گیرد قورتي از قھوه را مي خو        

و دوباره بھ آغوش دستانم پناھش مي دھم فنجان لبھ طالیي و تنھ بلوطي اش را چشمم 
  را درون مشكي ھایش مي ریزم

برات یھ پیشنھاد دارم فقط یك پیشنھاده و اگر بنا بر عللي قبولش نكردي ھمین  -         
 !خاص خودمپیشنھاد رو  بھ پدرت ھدیھ مي كنم دقیقا ھمین پیشنھاد رو با تبصره ھاي 

 و این بار من شمشیر از رو بستھ ام وسط جنگ اصلي  بازي راه انداختھ ام        
ولیباید امتحانش كنم باید باید بفھمم چرا  بي دلیل بي توجیھ اینقدر روي من روي         

كسي كھ قبال لھش كرده  حساس است برایم مسخره است اگر بگویم عالقھ اي در كار 
  جواب موجود است و اصال فكرش را بھ مخیلھ ام خطور نمي دھماست  مضحك ترین

بر مي خیزد عصبي ھم بر مي خیزد و پشت میزش مي نشیندسرش را خم مي         
كند و كمد آن زیر را  باز مي كند و یك بستھ قطور جلد آبي را محكم روي میز مي 

  زند بھ منكوباند و بعد جفت آرنج ھایش را بھ میز تكیھ مي دھد و زل مي
 !مي دوني اینا چیھ ؟ -         
 فقط نگاھش مي كنم  فقط        
 اینا فقط پیشنھادات امروزه تمام پیشنھادات كاري كھ بھ مھدي پرتوي و یا -         
  بلند مي شود  با اخم        
پرتوي كوچك شده و ھمشون مي دونن شرط و شروط پرتوي بزرگ چي بوده  -         

 ! و چي ھست
مي نشیند روي مبل  ھمانجاي قبل تكیھ مي دھد  سرش را كج مي كند و نیمچھ         

  پوزخندي مي زند
پس با این حساب اطالعات جناب عالي كامال سوختھ و بي مصرف بھ نظر  -         

  مي رسھ
 ابرو باال مي دھد و پوزخندش مزخرف تر مي شود        

 !اینطور فكر نمي كني مروت كوچك -         
 مروت كوچك!پاتك زده بود اصیل و محكم         
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لب ھایم را غنچھ مي كنم و سعي مي كنم از این خطاب دادنش نخندمآرامم  و         
 !انیھ گر مي گیرداین پوئن مثبتي است در برابر تكھ یخي كھ ھر چند ث

 
 !فكر مي كني مھمھ كھ اطالعات من سوختھ است؟ -         
 نیم خیز مي شوم جلو  و اینبار برگ برنده دست من است        
ببین  انگار باید اول بھت یاداوري كنم  من تھ چاه رو دیدم فالكت رو چشیدم  -         

گار ھنوز زیر استخون بھ بدبختي رو مزه كردم طعم و تیزي دندون گرگ ھاي روز
استخونم داره جولون میده من از لھ شدن و یا طعنھ ھات بھ اندازه پشیزي آزرده خاطر 

كني چطور مي توني اطالعات من و زیر سوال ببري  نمي شم حاال  بدون اینكھ فكر
 !بگو پیشنھادم رو عنوان كنم یا نھ؟

سلسلھ وار سمت صورتش عصبي گفتھ بودم و كلمات و حروف و اصوات را         
 پرت كردم بي محابا بي تردید  و بي رحمانھ

تكیھ مي دھم حرفم را گفتھ بودم  با ادیبانھ ترین جمالت موجود عقل عصبیم مي         
توانستم تند تر  تیز تر  و برنده تر بگویم بھ جاي خود برتر بینیت  بھ جاي غرور بال 

رفتار كن مثل پرتوي یك قرن پیشم نباش كھ استفاده ات مثل آدم جواب بده مثل آدم 
نگفتم نگفتم كھ آرام مي گیرد نگفتم كھ متفكرانھ چشمانش روي  اینبار لھت مي كنم ولي

  من قھوه ام دستان لرزانم  و دوباره من مي چرخد
  میشنوم مروت كوچك -         
 فنجان قھوه را روي میز مي گذارم و دوباره تكیھ مي دھم        

پدر شما براتون یك حساب با مقادیر خیلي  خیلي زیاد تو بانك مركزي سوییس  -         
 نوامبر سھ سال پیشو با توجھ بھ قوانین پرتوي بزرگ شما نمي تونید در ١٦باز كرده

  زمان حیات ایشون از این حساب برداشت كنید
حریف فقط كارت تك خال امروزم را رو كرده بودم و حاال منتظر ري اكشن         

  سكوت جواب میداد فقط
 حركت مشكي ھایش تند مي شود خیلي تند        
 !تو این اطالعات رو از كجا داري؟ -         
گوشھ لب ھاي من باال رفتھ است و گوشھ لب ھاي او ولو تر از آني است كھ         

 فكر مي كردم عقلم دست مي زند محكم  تشویقم مي كند
 !كن شریفيشما فكر  -         
قھ قھ مي زند این تكھ یخ روبروي من قھ قھ مي زند واینبار او بھ جلو متمایل         

مي شود تیرم را زده بودم  زمان زمان حركت حریف استموجي از استرس بھ دل و 
 روده ام ھجوم مي آورد

  شریفي شاید از من و شرایطم خبر داشتھ باشھ -         
 پلك نمي زند        

 ولي اطالعات بھ این دقیقي رو نھ  اصال كار شریفي نیست نمي تونھ باشھ -         
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  باید آرام باشم باید قدم ھایم را با احتیاط و سنجیده بر دارم  باید        
از جایش برمي خیزد و بھ طرفم مي آید دستانش را روي دستھ ھاي تمام مشكي         

م خم مي شود نگاھم بھ بخار قھوه است تنھا تن مبل مي گذارد و روي من و قلب نادان
 صدایش بھ گوشم و ھرم نفسش بھ قلبم جاري مي شود

 مي خوام بدونم اطالعاتت رو چطور بھ دست آوردي ھمین االن -         
مشامم آالرم مي زند كنزو  من او مي داند  مي داند نقطھ ضعفم را  مي داند و         

  دقیقا مي خواھد از ھمان راه وارد شودبي انصاف
 

 نباید وا دھم نباید قلبم را درون پنجھ ام محكم مي گیرم و دھانش را مي بندم        
 ! یك درصدیك درصد فكر كن من االن نفوذیم رو لو بدم  -         
تیر آخر را زده بودم بد ھم زده بودم كھ تا چند دقیقھ خفھ مي شود ولي خیال         

 برخواستن و دور شدن ندارد
 !نفوذي؟ -         
 سینھ ام در آستانھ انفجار است از حجمھ ھواي منقبض شده اش        
 یمھوم نفوذي پرتوي كوچك حاال میذاري حرفمون و  ادامھ بد -         
چشم در چشمش گفتھ بودم و مي توانم قسم بخورم كھ اگر ثانیھ اي دیگر این         

 ! جدال چشم در چشم ادامھ پیدا مي كرد  بھ نادانیم  تن مي دادم
برمي خیزد و من  نفس راحتي مي كشم دستم را روي سینھ ام مي گذارم و كمي         

   از ریھ ھایم فرار كندھوا مي بلعم كمي انگار نمي خواھم تمام كنزو
 پشت بھ من راه مي رود        
 خوب  فرض كن درستھ -         
 پوزخند صدا داري مي زنم        
نھ شما فرض كن من از كاراي پدرتون خیلي قبل تر ھا مطلع ! فرض كنم ؟ -         

وي بودم و مطلعم از خیلي قبل تر ھا و فكر كن بنابر دالئل شخصي با عدم رضایت ت
پسر ھم مطلعم و این رو ھم خوب مي دونم عالرغم مخالفت خط مشي كاریتون و صد 

 البتھ فلسفیتون بھ جد عاشق پدرتي
 كاش كارساز شودكاش        
 برمي گردد تیز ھم برمي گردد مي خندد اینبار خنده اي از روي استیصال        
ھدیدم مي كني درست جوجھ مروت خوب بزرگ شده خوب مي بینم داري ت -         

 فھمیدم ؟
  سر تكان مي دھم با لبخند و تمانینھ        
 ابروان پر پشتش باال مي رود        
 ! عجب -         
دستانش را پشت كمرش قفل مي كند  و روبروي من نشستھ مي ایستد قد و         

  قامتش را مي بینم و نمي بینم



 90 

ا بدم تو كھ نفوذیات مو رو از ماست كشیدن اینم من عادت ندارم دل بھ تھدید -         
 !بھت نگفتن كھ من سابقھ قشنگي ندارم ؟

تركشم زده بود قلبم مي ایستد نفسم بند مي آید خلقم سنگین مي شود و انگار مي         
فھمد مي فھمد كھ پوزخند صدا دارش تمام اتاق را پر مي كند دوباره افسار قلبم را بھ 

 دست مي گیرم
چرا اینم گفتن كھ سابقھ درخشانتون با نفوذ ھمون پدر از داخل پرونده ھا پاك  -         

شده اما بر حسب اتفاق این یكي رو نفوذیھا بھ سمع و نظرم نرسوندن از دوستان 
 نزدیكتون شنیدم

الحق اگر كسي ما را مي دید كھ عین بچھ ھا بھ روح ھم چنگ مي كشیم از خنده         
شد اما با مھدي پرتوي  باید با قانون خودش وارد عمل شد بازیبازي با روده بر مي 

كلمات و دانستھ ھا چیزي كھ من  یك سال تمامكنار رضا مروت و خاندانش بھ خوبي 
  اثر گذارھم آموختھ بودم خیلي ھم خوب خیلي

 ! پلك مي زند تند و زبانش را روي لپش مي لغزاند        
 !چي مي خواي ؟ -         
نفس عمیقي مي كشم  خان دوم رد شد باالخره راضي شد كھ بشنود خان سختي         

 بود ولي رد شد
 حاج صادق پرتوي كیش        

 
لبخند پیروزمندانھ اي مي زنم و نمي توانم از باز شدن بیشتر نیشم جلوگیري كنم         

 نمي توانم در این دقائق و ثانیھ ھاي خوب خوددار باشم نمي توانم
مي نشیند  مي نشیند و دستانش را ھمانطور پر از ژست  بھ آغوش سینھ اش مي         

  مني كھ قاعده بازي را با آرامش مي رانمبرد و متفكرانھ بھ من خیره مي شود  بھ
با توجھ بھ تبصره ھایي كھ پدرت تو شرط و شروطش مبني بر اینكھ میتوني  -         

 درصد سھام خودروسازان ٣٠یھ جاھایي براي شروع كار و راه پر پیچ و خم خرید 
كزي پرتوي سرمایھ قرض بگیري مي تونیم امیدوار باشیم كھ تو مي توني از بانك مر

 سوییس وام بگیري
آخرین كلمات را با احتیاط گفتم چشمانم منتظر است و پلك نمي زند و مغز او         

  انگار در حال ھضم كردن كلمات منپلك مي زند و چشمانش را ریز مي كند
 وام؟ -         
 باید بي مكث ادامھ مي دھم  نباید زیادي تجزیھ تحلیل كند نباید  باید وقت بخرم         

زمان فكر كردنش را كاھش دھم باید  باید نگذارم اگر ھا و احتیاط ھا و شك ھایش كار 
 دست نقشھ ام دھد باید

 آره باید وام بگیرید -         
  دست ھایش را تكاني مي دھد  ھمانجا درون آغوشش        
 !كھ با وام چي كار كنیم؟ -         
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چھ عادتي است نمي دانم اما شاید ري اكشن مناسبي لبانم را غنچھ مي كنم  این         
 است براي قورت دادن استرس

 كھ بھ من كمك كني بھ من كمك كني حقم و از خاندان مروت پس بگیرم -         
 مي خندد  نگاھش را دور سقف مي چرخاند و بلند مي خندد        
  خدا نگو كھ نمي شود نگو كھ راھي نیست نگو        
نفس در سینھ ام حبس است  دستانم مور مور مي شود و قلبم درد دارد ولي         

 محكم  مطمئن و صد البتھ پر از اعتماد بھ نفس ابرو باال مي دھم
اگر یك درصد  حتي یك درصد نمي توني بھم اعتماد كني  ھمین امشب جھت  -         

 بر علیھ پرتوي قائلھ رو صد و ھشتاد درجھ مي چرخونم بھ سمت پرتوي بزرگ و
 !كوچك و دوباره تاكید مي كنم با تبصره ھاي خاص خودم

مشكي ھایم نافذش ریختھ مي شود درون چشمانم با غضب با خشم و اگر جرات         
داشت ھمین االن خرخره ام را مي جوید برمي خیزد عرض اتاق را طي مي كند ھي 

ا نوك انگشتانش گوشھ دست مي كشد بھ سبیل نداشتھ اش ھي راه مي رود ھي ب
 چشمانش را مي مالد و ھي راه مي رودو دست آخر

 مي نشیند و خیره بھ من مي گوید        
 از حرف آخرت فعال مي گذرم -         
 ادامھ مي دھد! قلبم مي ایستد         
این شراكتھ دیگھ؟ شراكت دوطرفھ نمیخواي بگي كھ با شمشیر دو لبھ تھدید  -         

 یشھ؟امضا م
 سر تكان مي دھم بھ نشانھ نفي        
ابدا من شراكتي كھ سر و تھش تھدید باشھ رو نمي خوام اصوال در شان من  -         
 نیست

 دستانش را بھ ران پاھایش مي كشد و چشمانش را بازتر  مي كند        
 خوبھ  بگو نفع من چیھ این وسط؟ -         
 صلش ضعف مي رودقلبم از این حالت مستا        
من با پول تو برمیگردم بھ جایي كھ باید و شما بعد از تموم شدن جنگ من با  -         

 !خاندانم  در صورت موفقیتنصف سھام خودروسازان رقیب رو میگیري
 

وسط فكر كردنش در مي زنند یك خدمھ آبي پوش دیگر  با روسري آبي آسماني          
  دستاني جفت شده بھ عالمت مطیع بودنشپیراھن كوتاه آبي آسماني و

 آقا نھار آماده است -         
  و آقایش بدون اینكھ بھ سمت درب نگاه كند        
 بگید نیم ساعت دیگھ -         
 !  آقا -         
 بھ من نگاه مي كند و نمي كند عصبي داد مي كشد        
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 نیم ساعت دیگھ -         
 چشمان آبي پوش از ترس باز و بستھ مي شود  در را با احتیاط مي بندد        
  دلیل عصبي بودنش را نمي فھمم        
دستھ مبل یك نفره مي گیرد و مي كشدش كنارم  و چشمان متعجب من ھمراه         

  مبل سر مي خورد مي نشیند و تا آخرین حد ممكن سرش را نزدیك مي آورد
 ! میشھ دوباره تكرار كني -         
 آرام گفتھ بود و البتھ عصبي درگیر        
آب دھانم را قورت مي دھم تا كمي تعجب و استرس و ھر آنچھ اسمش را نمي         

 دانم چھ گذاشتھ بودم پایین برود
 !فكر نمي كنم لزومي داشتھ باشھ واضح بود نبود؟ -         
 ر  و دوبارهسر تكان مي دھد  عصبي ت        
 گفتم دوباره تكرار كن -         
بھت  تعجب و ھر آنچھ واكنش چیزیست كھ توقعش را نداري كھ پیش بیني اش         

 نكرده بودي درون چشمانم دیده مي شود شك ندارم
باشھ  دوباره مي گم خالصھ و مفید پول تو  مغز من كمك تو  جون من ھل  -         

 تن موتور اوراقي اون سھاماي بنزیني با مندادن از تو راه انداخ
 خشكش مي زند مكث مي كند سیب گلویش عمودي تكان مي خورد        
 !درست شنیدم سھام بنزیني ؟ -         
بعد یكھو شصتم خبر دار مي شود كھ از زبانم كلمھ اضافھ بر سازمان بیرون         

  كنم باید ماست مالیش كنمپریده است بي دلیل و بي اختیار  و باید درستش 
 دستانم را بھ ھم مي مالم و تند و سریع جواب مي دھم        
اول بزار من از این بھت در بیام با حساب من تو باید االن خوشحال باشي  از  -         

دو حالت خارج نیست تھ تھش یا باید بگي نھ  و یا از اینكھ بابت سرمایھ گذاریت حتي 
 صاحب میشي بھ عالوه پولي رو كھ از صفر معاملھ گذاشتیزمین نصف حق من رو ھم

 !  این سوال و جواب ؟دنو زمان و نشناسي این عصبي ش
  نیشش باز مي شود        
 ! مھدي پرتوي یعني این  رك كھ مي شوي ھوا برش مي دارد        
 خودش را تكیھ مي دھد و دست ھایش را دو طرف مبل مي گذارد و مي بینم كھ        

 تا قلھ كوه غرور مي كشاند
 !مگھ ھمھ چي باید با حساباي مروت كوچك جور در بیاد؟ -         
مشكي ھایش میان مردمك راست و چپم مي چرخد  و ھضمم مي كند و ذوبم مي         

 كند و روانھ خلسھ مي شوم
 جدي مي شود        
  ؟من حرفم اینھ  تو چرا اینقدر ساده اي  -         
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دیگر حد از حد گذرانده است  تا بخواھم دھان باز كنم  دستش باال آمده است         
 دوباره نیم خیز مي شود بھ سمت جلو چشم در چشم من ولي اینبار پر از آرامش

نمي دانم تھ نگاھش چھ است كھ گل گاور زبان مي شود برایم و از صد عدد         
  آلپروزوالم خلسھ بخشیش بیشتر است

من مي دونم چقدر دوست داري برگردي بھ جایي كھ حقتھ بھ جایي كھ  -         
شایستگیش رو داري ولي بھ خاطر این برگشتن الزمھ كھ نصف اونچھ رو كھ مال 

 خودتھ دو دستي تقدیم بقیھ كني ؟  حتما تو این راه ھر كي بھ كمكت اومد خودت و نسل
 و نصف رو نصف تر و  بعد  كني خیال داري ھمون سھام باقي موندتم ھي نصف

 !بشیني پول خورده ھاي تھ كیسھ مروت ھا رو بشماري ؟
  سكوت است  نگاه من است  نگاه او  و  نگاه خدا        
 نمي دھد ارور پشت ارور تو چرا ھي شبكھ عوض مي كني از مغز من جواب        

نوجواني من بگیر تا االن چرا مرتب شبكھ ات عوض شده چرا چرا آقاي پرتوي چرا 
داري با من بازي مي كني چرا مي خواھي ھي من را ببري بھ عرش و پرتم كني بھ 

 فرش چرا  چرا بسم نیست ؟؟؟
فتھ بودم و آرزو كردم كاش مي شد این ھا را بھ تمام این حرف ھا را تھ دلم گ        

  خودش ھم گفت
 مجال من ھمین باشد كھ پنھان عشق او ورزم        
 كنار و بوس و آغوشش چگویم چون نخواھد شد        
  مشوي اي دیده نقش غم ز لوح سینھ حافظ        
  كھ نقش تیغ دلدار است و رنگ خون نخواھد شد        
   جایش برمي خیزد و مي رود بھ سمت میزش گوشي را برمي دارداز        
  خانوم عزیزي لطفا غذا رو بیارید بھ اتاق كارم -         
انگار مي خواھد موقعیت را تغییر دھد حال و ھوا را و صد البتھ من بھت زده         

  را
نقدر درگیر گوشي را مي گذارد و برمي گردد و بھ میزش تكیھ مي دھد  ھما        

 ھمانقدر دمغ انگار آن بادكنك سھ دقیقھ پیش را تركانده باشند مچالھ كرده باشند
خدا نمي فھمم چھ خبر است چرا یخ این مرد یكھو ناگھان  بي دلیل شكستاصال         

 چرا باید نگران داشتھ ھا و نداشتھ ھاي من باشد چـــــــــــرا؟؟؟
 

ع ماھي شكم پر و یك عالمھ سبزي جات فقط ھمین  غذا را مي آورند دو نو        
 خیره بھ غذا خندیده بودم و او بیشتر

چیھ  فكر كردي االن پولو و انواع خورشت ھا و ترشیجات ایراني جلوت مي  -         
  چینن نھ
 زود پسر خالھ شده است خیلي زود جمع نمي بندد  حتي یكي در میان        
  گي از ماھي و سبزیجات معطر داخلش را مي بلعدبا چنگال تكھ بزر        
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نھ  غذاي من در شش روز ھفتھ غذاي دریاییھ و یك روز ھفتھ اجازه دارم بھ  -         
 میل خودم  ھر چي كھ دوست دارم بریزم تو معدم

 بھ آرامي ماھي را كات مي كنم        
 !اجازه دارید ؟ -         
  را برمي داردمقدار زیادي از سبزیجات        
 بلھ اجازه دارم -         
 آه مي كشد و انگار نمي خواھد باقیش را بگوید و یا موضوع را بكشد        
بگذریم بریم سر موضوع خودمون فرض كن من قبول كردم  بنا بر این شرط  -         

ین كھ با ھیچ كس دیگھ اي قرار داد این چنیني نمي بندي چھ تضمیني وجود داره كھ ا
 جنگ بھ شكست منتھي نشھ

و من كھ انگار پایھ تمام پیش بیني ھایم متزلزل شده  اعتماد بھ نفسم مچالھ تر از         
 آني است كھ حرف بزنم این مرد  تمام حس ششمم را با تناقض مواجھ كرده است

با بي حوصلگي مي گویم و البتھ در حال بازي كردن با ماھي ھاي تھ بشقاب         
 ید و چنگال سنگین دستمسف

 !ھیچ تضمیني وجود نداره -         
مي خندد بلند خیلي بلند و چند بار غذا بھ گلویش مي پرد و دوباره مي خندد          

آنقدر طبیعي كھ من آن وسط ھا از خنده ھایش خنده ام مي گیرد  و جفتمان وسط آن 
اتاق در بستھ  ھم زمان قھ قھ مي زنیم  و كسي  موجودي  تھ دلم مي گوید  خدا ھم مي 

 خندد انگار
 آرام مي شود بعد كھ برایش درون جام كمر باریك شربت لیمو مي ریزم بعد كھ        

  بعد كھ قورتي از آن را مي خورد
  دستش را جلوي دھانش مي گیرد و با تھ مایھ خنده اش مي گوید        
 !بھ جان خودم قانع شدم خیـــــلي  قانع كننده بود -         
د اخمو مي تواند شاد باشد بخندد  ریسھ برود  بعد با خودم فكر مي كنم این موجو        

 فقط من ندیده بودم قلب نادانم دیگر مال خودم نیست  شك ندارم
نفس عمیقي مي كشد  لب ھایش را پاك مي كند و ساق دستش را روي تن میز         

 تكیھ مي دھد و مشكي ھاي نافذش تا پشت چشم ھایم نفوذ كرده است
 !باید اوراق شراكت امضا كنیم ؟من شریك شمام  -         
قاعدتا باید خوشحال باشم خیلي خوشحال  چون ھمھ چیز در حال تغییر است          

ولي  ھمچنان با بي حوصلگي جواب مي دھم شاید چون یقین دارم حرف ھاي من نبود 
 كھ قانعش كرد

 آره باید زنگ بزنیم بھ شریفي -         
عالمھ سند  با كلیھ مكتوبات این یك سال بعد با خودم فكر شریفي مي اید  با یك         

مي كنم این موجود را تھ ذھنم چقدر سیاه كرده بودم موجودي كھ از ھمین االن شروع 
 كرده است و بدون اینكھ بپرسم سلسلھ وار گزارش مي دھد
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 متري ھست فردا ٦٥خونھ رو خریدمیك آپارتمان طبقھ دوم دنجھ زیر بناش  -         
میریم قولنامھ مي كنیم سھ روزه دیگھ كھ چكا رو تحویل دادیم میریم براي سند  نزدیك 

  ٧ھمین حوالیھ مولوي 
 سرش درون كاغذ ھا است و مرتبشان مي كند        
 تكمیل شده تحویل داده ١٠تمام امكاناتي كھ گفتي تا فردا صبح راس ساعت  -         

ماه تھیھ كردمو بھ ایمیلت فرستادم عیوضي  نام میشھ اسكن تمام مداركي كھ این ھشت 
معاون ارشد االن شركتھ  و محمد پور دست نشانده مروت بزرگھ منشي اونجا رو 

   اي برامون بفرستھتھمیشھ خرید تا كپي مدارك مھم رو ھف
  برگھ آ چھار دستش را مي گیرم        
و دارم نیازي بھ خریدن آدما من بھ ھیچ منشي اطمینان ندارم من روش خودم ر -         
 نیست

سوال نمي كند مي داند جوابي نخواھد داشت  فقط سكوت و البتھ تایید و تكان         
 سر  تحویل مي دھد

 ٣٠شراكت امضا مي شود  و طبق گفتھ ام ذكر مي شود كھ بعد از موفقیت         
فسطھ و ھزار درصد سھام من بھ نام پرتوي شود شریفي اعتراض مي كندمنطق و س

دور تسلسل مي زنیم و دوباره مي رسیم بھ جاي اولمان بھ سر خط بھ سود پرتوي و 
 نارضایتي شریفي

گذشتھ از ھمھ اینھا رفتار پرتوي ھر لحظھ گیج ترم مي كند او كھ چند ساعت         
پیش اداي دایھ ھاي دالسوزتر از مادر را در مي اورد  چرا دوباره دندان طمع نشان 

 ! درصد را مي خواھد چرا ؟٣٠تمام آن : دھد و مي گوید مي 
این ابھام را مي گذارم كھ سر وقت مقتضي تجزیھ تحلیلش كنم  شریفي مي         

  خواھد برود كھ من حرف مي زنم
  یھ سوالي مرتب ذھن من و اذیت مي كنھ -         
 ون چشمان مننرفتھ برمي گردد  كیف كتابي كوچكش  دستش و چشمش  در        
 سوال ؟ -         
 سر تكان مي دھم و سرم را با برگھ ھا گرم مي كنم        
اینكھ اگر بھ قول خودت تعقیب مي شدم چرا منتظر شدي بزنن لھم كنن  بعد  -         

 !جنازم و ببري بیمارستان
یفي باید تكلیفم را با تمام آدم ھاي دور و برم مشخص مي كردم بالخصوص شر        

 كھ درون مغزم رنگ سبز داشت خیلي رك جواب مي دھد
كوتاھي از من نبوده  آدمي كھ براي این كار گذاشتھ بودم دیر بھ من اطالع داد  -         

 ! احمق مي گفت ھشت نفر بودن و از پسشون بر نمیومده تا من و بقیھ رسیدیم
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شریفي مي رود و من داخل اتاق میھمان سرم وسط برگھ ھاي سفید و آبي و سبز         
 و مغزم وسط تمام عالمت سوال ھایم  معلق است

 برگھ دستم را مشت مي كنم و مستاصل تكیھ مي دھم بھ تاج تخت        
ھمان مغزم فرمان نمي دھد سرم تیر مي كشد شقیقھ ھایم مي سوزند دستم را با         

 برگھ ھا روي سرم مي گذارم  چشمانم را مي بندم كھ ناگھان صدایي در اتاق مي پیچد
 ! درصد سھامم رو مي خوام٣٠لطفا سالم بمون من  -         
 دستم را با سرعت پایین مي اورم        
  و دوباره        
 چیزي رو كھ خواستي تا ده دقیقھ دیگھ میارن بھ اتاقت -         

خداي من اینجا دوربین دارد و باید خدا را شكر كرد كھ این را زودتر از گند         
كاري من رو كرده است لبخند محجوبانھ اي مي زنم و سعي مي كنم نگراني ام را 

  پشت این نقاب آرام  مستتر كنم
شراكت با من قانون داره جناب پرتوي لطف كنید كلیھ دوربین ھاي اتاقم رو  -         

  وش كنیدخام
خندیده بود و ده دقیقھ بعد درست ده دقیھ بعد  درب قرمز اتاقم باز مي شود  ھمھ         

 جاي این خانھ بھ طرز اغراق آمیزي قرمز است
 خانوم لپ تاپي كھ خواستھ بودید -         
 ھدفونش ھم قرمز! لپ تاپ ھم قرمز؟        
  مي گیرمش  روشنش مي كنم        
 ت داره ؟ن -         
  ویندوز در حال باال آمدن است        
  بلھ خانوم داره -         
سر تكان مي دھم و چرخش رنگ ھاي قشنگ باز شدن صفحھ را بھ نظاره مي         
 نشینم

  خانوم با من امري نیست ؟ -         
 بدون اینكھ سرم را از صفحھ بردارم        
 نھ ممنون -         
ودم دو دو تا چھار تا مي كنم و تمام بھت و اعمال پیش بیني نشده پرتوي را با خ        

دفن مي كنم  باید فكرم مغزم  و صد البتھ قلبم  كنترل شود باید  بعد با خودم فكر مي 
كنم پرتوي سیاست مدار تر از آن است كھ فكرش را مي كردم خوب بلد است با نقطھ 

طھ ضعف ضعیفھ بودنم و صد البتھ احساسات با منروي نق ضعف آدم ھا بازي كند و
 غلیظ زنانھ و این نگراني ھایش یك پوستھ قالبي بیشتر نباید باشد نباید

نفسم را فوت مي كنم بیرون و با دستم كمي پیشانیم را مي مالم مھرانگیز تمركز         
ان كن  احمق نشو  وا نده  فكر و خیال بچھ گانھ نكن  االن وقت بچھ شدن نیست ج

 مرضیھ ات محكم باش بعد بلند مي گویم
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 گور باباي ھر چي پرتویھ -         
 !نگاھم را دور اتاق مي چرخانم  یعني خاموش كرده؟        

 
ھدفون را روي گوشم جابھ جا مي كنم و مرورگر فایر فاكس را روشن  باید ھر         

 دارد  زیادي بھ تاخت چھ سریعتر كنترل را بھ دست گرفت  زمان حكم اسب حریف را
مي رود  من و آرمانھایم عقب مي مانیم دستانم سریع و بدون مكث روي كیبورد 

 زیر براي مھدي پرتوي مي فرستم  ضمونحركت مي كند ھر چھ سریعتر ایمیلي با م
نباید شك كند  بنابراین باید حداكثر سعي خودم را براي كاري جلوه دادن موضوع 

  مطمئن شوم تا نیمھ ھاي شب سیستمش روشن خواھد ماندخرج كنم  از طرفي باید
 سالم لطف كن در مورد این فرد تحقیق كن -         
میكاییل ارجمند سعي كن تمام اطالعاتي رو كھ بھ دست میاري تا یك نیمھ شب         

 براي من ایمیل كني
        Send را مي فشارم  
ناخنم بي اختیار بھ سمت گوشت لبم مي رود بخوان بخوان لعنتي بخوان بعد قلبم         

  مي گوید
  چطور دلت مي آید لقب لعنتي را بھ كار ببري        
 ناخنم درون گوشت لبم فرو مي رود        
 دانلود نرم افزار بھ پایان مي رسد  باید رجیسترش كنم كارت        
  از كیبورد مي لغزد  نوك انگشتانم یخ زده است  مشتشان مي كنمدستانم        
  ایمیل دوم را براي پرتوي مي فرستم        
 سالمي دوباره اطالعات یك كردیت كارت لطفا -         
مي فرستم و از خودم بدم مي آید كھ قرار است بھ نحوي دوباره گدایي پول كنم          

 بعد بھ خودم جواب مي دھم  شراكت است دیگر  با خودش چھ فكري خواھد كرد
خودش قبول كرد پول از او  كار از من خجالت را بگذار لب كوزه و آبش را بخور 

  نیستردارمھرانگیز محكم باش این راه رودربایسي ب
  دستم بھ موھایم مي رود و بھ ھمشان مي ریزم كھ ایمیل پرتوي مي رسد        
بھ چشم قربان دارم فكر مي كنم كارمندتم مي شھ یھ خورده سالم شریك اي  -         

خودماني تر حرف بزني رسمي حرف بزني فكر مي كنم تو مغز متفكري و من نوچھ 
  بعد ھم شكلك دندان نماي یاھو!!! 

 و  اطالعات كارت        
 زیادي نرم شده است  خیلي زیادي و اصال و ابدا و تحت ھیچ منطق عامیانھ اي        

 این زیادي ھا با مھدي پرتوي و سابقھ اش در زمستان ھاي من جور در نمي اید
ھمیشھ رضا مروت  پشت آن سیستم پر از رمز و رموز  زیر ان پوشھ ھایي كھ         

 ھمیشھ خدا روي میزش بود مي گفت
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 اونایي كھ ١مھرانگیز جان تو این كار دو دستھ آدمن كھ غیر قابل اعتمادن  -         
 كسایي كھ زیادي بره نمان ولي بیشتر از اونایي بترس كھ ٢مشیر از رو بستن و ش

  زیادي بره نمان چون امام ھم مي گفت انگلیس از آمریكا بدتر است
خدا رحمتش كند رضا مروت از مرید ھاي تھ خط امام رحمت هللا علیھ بود ھیچ         

 ھر وقت اذیت مي شد مي وقت عكس آقا را از روي میز تحریرش بر نمي داشت و
 گفت

آقا ببین مردمت چھ مي كنند ببین نیستي و چگونھ یادشان رفتھ وطنشان را بھ  -         
 چھ مصیبتي بھ اینجا رساندي  ببین

گونھ ام را مي خارانم نرم افزار را رجیستري مي كنم دیگر نباید مشكلي باشد          
 تا خود در پرواز مي كند و سینھ ام از دم و صداي در مي آید  و قلبم مي ایستد  نگاھم

 بازدم فراریست
  بلھ -         
 صدایم ھم دورگھ است  از ترس  از دلھره حضور مھدي پرتوي        
 خانوم آقا گفتن براتون دمنوش بیارم -         
 نفسم را با شدت فوت مي كنم بیرون و بعد آرام مي گویم        
 ه تو سرم داشتم سكتھ مي كردمدمنوشش بخور -         
  ولومم را باال مي برم        
 ! بفرمایید داخل -         

 
 در ثانیھ مي زند پنجره نرم افزار رجیستري شده را باز مي كنم  ١٠٠٠قلبم         

محیطش تغییر كرده است  ورژنش بھ روز است و مي توانم امیدوار باشم بھ امكاناتش 
تش است  تیر آخر امشب را باید زد  دستانم مي لرزند كامم اضافھ كرده باشند وق

 مخشكتر از آني است كھ حتي نفس بكش
 چطور پیش میره جناب پرتوي؟ -         
 ! عمدا رسمي گفتھ بودم عمدا        
و بعد پایم ضرب مي گیرد  یك  دو  سھ تمام تنم مي لرزد  قلبم تا خود حلقم شنا         

 مي كند  تا خود خودش
تایمر نرم افزار شروع بھ كار كرده است  لب ھایم را گاز مي گیرم  محكم باز         

 ھم كاري غیر ارادي براي فرار از استرس
  جوابیھ مي آید        
ارو كھ گفتي االن تو امریكاست  بھ یكي از رفقا گفتم آمارش و مي خوام این ی -         

 گفت بھش فرصت بدم خیلي داري عجلھ مي كني خانوم
 !خانوم        
مي خندم  بي اراده  چشمم تا تایمر مي رود و نمي رود  قلبم سنگ كوب خواھد         

  كرد اگر امشب بھ درازا كشد
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ش نگاه مي كنم  دوباره  دوباره  دلم براي تبر بھ دست زمستان بھ كلمھ آخر ایمیل        
ھایم پر مي كشد  خیلي  خیلي زیاد  بدم نمي آید براي آرام كردن قلبم ھم شده در این 

 ثانیھ ھاي پر از تالطم كمي با او ھمكالم شوم جواب مي دھم
ھ اي رو كھ تلف اسمش رو عجلھ نذار  من باید از این مرد شروع كنم ھر ثانی -         

كنم امكان لو رفتنم بیشتر میشھ  باید مطمئن بشیم قبل از بھ كار افتادن مشام حریف ما 
 تلمون و گذاشتھ باشیم

اینھا را راست گفتھ بودم خیلي راستو اگر این نرم افزار بھ من بگوید كھ پرتوي         
   رو راست ترآن طرف خط  بره كامل و خالصیست  روراست تر ھم خواھم شد خیلي

 رنگ قرمز لودینگ نرم افزار سینھ ام را بھ آماج ھیجان مي سپرد        
نیم ساعت دیگر فقط تا نیم ساعت دیگر  تمام بك آپ سیستم پرتوي روي میز من         

 !خواھد بود  تمامش
 چشمانم را مي بندم  كمي  كمي آرامش مي خواھم مي روم  بھ گذشتھ ھا        
رضیھ مروت نیامد ولي پدرش آمد پدرش از آن پدر ھا بود كھ گاھا آرزو مي م        

كردم خودش مي آمد و ثروتش را مي گذاشت و دور از جان مي رفت حاال این دنیا و 
و بعد خودم را لعن و نفرین مي كردم ! گم وگور مي شد و یا  آن دنیا و خدایي نكرده 

 ت انگیز  ترسناك اي  نفرهكھ مھر انگیز اخوان چقدر بد شد
ھمان روز ھا بود كھ مادر با چشمان اشك بار نشست و برخواست و گفت نھ من         

دختر دارم  باید آن را شوھر بدھم و سر پیري بپرم معركھ گیري انگار دانستم  دانستم 
این حرف را از ھمسایھ و اقوام دور و نزدیك شنیده كھ اینطور اشك مي ریزد و مي 

 تھ چشمان مادرم از اینكھ مرد باالي سري آمده و یدمار مي دیدم  مي دگوید نھ انگ
خواستھ پناھش باشد ذوق كرده  از اینكھ كسي مثل پدري یافتھ كھ صبحش را با حرف 
زدن و غر زدن با او بھ شب برساند و وسط شب ھایش محبت غریره و غیر غریزه و 

 م بودادغام ببیند مادر بود زن بود گذشتھ از ھمھ اش آد
و من دیدم درون چشمھایش  كھ آدمیت را تشنھ بود و مي خواست  و این         

خواستن را بھ طرز عجیبي حس كردم و اصال با اصل موضوع مشكل نداشتم نھ پدري 
كھ غیرت نبودش و جایگزین شدنش دیوانھ ام كند نھ بدم مي امد ! را آن زمانھا یادم بود

 زندگي سحر دیده بودم بخوابم و بیدار شوم رش را ددرون این پر قوھایي كھ ذره ای
فقط زیادي احمق بودم االن مي گویم  ان زمان خودم را زرنگتر از این حرفھا خطاب 

  مي كردم خالصھ
رضا مروت فرزند حبیب مروت خواطر خواه مادر زیباي من و صد البتھ پاك و         

 و با تمام نھ گفتنھایش یك روز صاف و سپید دل من كفتر سر بام دل مادرم را برد
عصر زیر ایواني كھ مادر درونش عصر بھ عصر سبزي پاك مي كرد كھ بستھ بندي 

 ھایم بھ سحري بودم كھ درون پز كردن كند  ھمانجا راضیش كرد و من  وسط تعریف
و اطوار دادن ھاي من بابت تمام پز روشن فكري ھاي مادرش بي حساب شده بود  و 
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 مي كرد و از پشت گوشي مي دیدم كھ چطور قیافھ اش خنده دار این ھاج و واج گوش
 معجزه بود

براي من كم از معجزه نبود رفتن درون عرش مروتیھا  من  من قاطي فرش ھا         
 قاطي خاك ھا من بي پدر  من بي مال من عقده اي  و من زشت

 باز ھم نفھمیدم  مي رفتم درون خاندان مروت این معنیش فرش بود تا عرش        
  نفھمیدم ھمھ اش خریت است

مادر بھ اصرار رضا مروت تمام بساط ترشي سازیش را جمع كرد و ھي احمد         
آقا بقال غر زد كھ بساط ما را كساد كرده اي  ھمھ بھ ترشیھایت معتاد شده اند و ھي 

  مادر ما خندید و ذوق كرد و سفید و سبز شد اي مادر آي مادر آي مادر
 

رضا مروت از ان آدمھاي الرج بود زیادي الرج از آنھایي كھ از عشق         
 ورزیدن بھ ھمسر حتي جلوي آدم ھاي دیگر ھیچ ابایي نداشت و اصال خبر نداشت

 من بي پدر ھمان یك مادر را دارم        
 ! و ھر روز كھ مرا مي فرستند بھ كالس موسیقي كنار این معلم تبر بھ دست        
  متر مربعي چقدر دلم ھواي آغوش مادرم را دارد٦٠درون این اتاق         
صبح روز یكشنبھ بود كھ رضا مروت در زد  در اتاق شصت متري ام را  با         

 دیزاین پوست پیازي و صورتي ھشت برابر یا شاید ھم ده برابر زیباتر از اتاق سحر
 میشھ بیام تو خانومم -         
روسري قالب بافي شیریم را روي سرم كشیدم و از روي تخت بھ سمت         

 روشویي رفتم
  االن میام بیرون بابا -         
صدایش مي كردم كلمھ  غریب بود ولي مادر و حتي "بابا " بھ اصرار مادر         

رضا مروت وقتي این كلمھ ھجي مي شد مي خندیدند و گاه بھ علتي نامعلوم بغض مي 
 كردند
 در باز شد و قیافھ جا افتاده رضا مروت درون درگاه پدیدار        
 ! نھ میخوام قیافھ نشستھ دخترم و ببینم -         
لبخند مصنوعي زدم چرا دروغ  حسودي مي كردم بھ وجود رضا مروت كھ         

 مادرم را دزدیده بود و بھ جایش پول داده بود حسودي مي كردم دوست داشتم تمام پول
 ھایش را پس مي دادم و آغوش و دل مادرم را پس مي گرفتم

 بفرمایید تو قیافھ نشستم كابوس میاره براتون  نگین نگفتم -         
  خندیده بود بلند        
نگو این حرف و دختر من از ھمھ دنیا خوشگل تره فوق فوقش میشي شبیھ  -         

 ! خودم دیگھ
دم باید حدش را مي فھمید  حق نداشت پدر من را از سرم برگشت و نگاھش كر        

 ذھنم و ذھنش حذف كند
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  دستش را باال آورد        
  خوب باشھ باشھ  شوخي كردم دخترم -         
بعد از نگاھي گذرا و صد البتھ تھدید گرانھ دوباره بھ سمت روشویي رفتم ھنوز         

 صدایش مي آمد
 خوایم بریم تورنتو میاي دیگھفردا با مامان مي  -         
آب سرد بود و خیلي بغض آور مادرم را مي برد و از من مي خواست بروم و         

 شاھد عشق بازیشان باشم دزد مادر من
 نھ  ترجیح مي دم بمونم خونھ -         
در باز شد  مسواك مي زدم و اصال عادت نداشتم در این حالت كسي شاھدم باشد         
 ت راست در را ھل دادمبا دس

 ولي زورش مي چربید  سرش را نزدیك آورد  دزد نامحرم مادرم        
 ولي من دوست دارم بیاي  مھرانگیز جان چرا خودت و از ما جدا مي دوني؟ -         
 دھانم را شستم        
ا میریم خوش مي گذره اگر یك درصد بھت بد گذشت دیگھ ھیچ جا ھمرامون نی -         

 خوب بابا ؟
 خواستم بیرون بروم ولي نگذاشت نگاھش رنگ داشت و نگاه من تعجب        
چشمانش برق زد اشك  تنھا چیزي كھ درون این كاسھ ھاي قھوه اي دیده مي شد         

  برق اشك بود اشك نمي دانم چھ در آغوشم گرفت
یبھ  واي محكم محكم تر  و من وسط بھت  كھ اگر مادر مي فھمید  كھ یك مرد غر        

 بعد با خودم فكر كردم چطور این درد را درك كنم
  خودم را ازش كندم        
 سرم پایین بود  شاید ھم  سرخ بودم        
  دستش را زیر چانھ ام برد        
از االن روي من حساب یك پدر رو باز كن نھ یك مرد غریبھ رو خوب بابا  -         

 مادرتم و پدر شما بفھم مھرانگیز جان من تا االن بچھ اي نداشتم  و تو ؟من االن ھمسر
 مثھ بچھ خودم برام عزیزي  بھ چي قسم بخورم باور كني بھ چي ؟

  نگاھش كردم نوك بینیش سرخ بود و چشمانش  جفت چشمانش        
 
 

 زود اصوال مزخرفترین آدم ھاي زندگیم ھمیشھ كنارم بودند و عزیز ترینھا        
رخت سفر مي بستند  من را و تمام متعلقاتم را با خودشان مي بردند مادرم سفر را 

مي آیي بیا و نمي آیي باید بروي مزرعھ آق دایي سلیمان : ترجیح داد بھ قول خودش 
 نھ دلیل قھرش را فھمیدم نھ دلیل آشتي بي كالمش را  ددایي كھ بعد مدتھا آشتي كرده بو

ودنش بزرگ شده بودم و مادر ھمیشھ مي گفت شاید مقصر نبود كھ من  بي روز ھاي ب
 تنھا برادرم  مقصر خودم و تمام حماقت ھاي گذشتھ بوده است
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 و من بعد ھا معناي این جمالت را درك كردم        
مادر رفت و من بھ دست معلم خصوصي موسیقي بھ مزرعھ آق دایي رفتم گفتم         

 معلم خصوصي
 روز عجیبي بود روز آمدن او        
صداي مادر در ایوان پیچید مادري كھ حتي در این خانھ ھم دست از شست و         

  روب بر نمي داشت
بھ دستور خودش تمام خدم و حشمش بھ مرخصي مي رفتند و خودش مثل كلفت         

 كار مي كرد
  گفت امروز معلم خصوصیت میادمھرانگیز برو اتاقتو تمیز كن  بابات صبح -         
و من در حال تاب خوردن وسط حیاط منظم این پایین كھ اطرافش پر بود از         

باغچھ ھاي مربع شكل درختچھ ھاي خیلي سبز  چراغ ھاي سھ شاخھ خوش فرم  گل 
ھاي قرمز  رز ھاي وحشي پیچك ھاي سبز  و یك عالمھ گیاه جور و واجور دیگر كھ 

  نمي شناختمشان
 كتاب ھندسھ را ورق زدم        
بھ این مثال بابا نگفتي من درسم خوبھ نیازي بھ معلم ! معلم خصوصي ؟ -         

 !خصوصي نیست؟
مادر جارو كردنش را متوقف كرد و چشم غره اش روي من گشت و من ندیدم         

 یا  دیدم و انگار كھ ندیدم
  مھ مي گم چھ باشھ چھ نباشھ احترام بابات واجبھمھري این بار چند! مثال بابا ؟ -         
 آب نبات چوبي پرتقالیم را داخل دھانم تكان دادم        
 ! مادر من  منم چند بار گفتم من  بابا  دارم  و باباي من رفت -         
مادر انگار ایستاد  و من  باز ھم ندیدم  كھ رضا مروت از بیرون آمد جلوي         

ي سوختھ دو لت  با یك كیف سامسونت مشكي و كت و شلوار طوسي درب قھوه ا
 سویچش را داخل جیش گذاشت و ھمانطور خندان جلو آمد

  روسریم را چفت تر كردمنگاھم كرد گرم ولي گرمایش در من اثر نداشت        
كھ من گرماي مادرم را مي خواستم  بي واسطھ بي مثال بابایي كھ نصفش را         

 دش كندمال خو
 سالم بابا  خوبي دخترم؟ -         
لبخندي مصنوعي زدمو فقط سر تكان دادم رفت بھ سمت مادر و بوسھ اي روي         

 گونھ انش نشاند و من  باز نخواستم ببینم ولي شنیدم كھ گفت
 فداي خانومم خستھ میشي نفس  آخھ چرا خود آزاري داري خانوم؟ -         
 نھ ولي باز صدایش آمد پاچھ خوار مادر دزدرفت داخل خا        
خدمھ رو مرخص كردي كھ خودت بیفتي بھ جون خونھ؟آخھ فداي شما شم تمام  -         

 اون زانوھات آب میارن اونقدر ازشون كار مي كشي
 مادر خندید سرخ شد ھمانطور خندان        
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 من عادت دارم رضا جان تو كھ مي دوني -         
 م آالرم زدمغز        
 مامان ؟ -         
 مادر جارو مي كشید        
 جونم -         
 آب نبات چوبي را از دھانم در آوردم و تاب را نگھ داشتم        
 !!!چي رو مي دونھ ؟ -         
  مادر ھمانطور نیم خیز  ھمانطور لبخند بھ لب        
 !كي چي رو مي دونھ ؟ -         
و انگار كھ ھمھ چیز قاطي شد مادر مي خندید و اینجا نبود شاید روي ابرھا قدم         

 مي زد با رضا مروتش
 و من فكر كردم سوال بي خودي بود  بي خیالش        
 آه كشیدم        
 بي خي مامان -         
 سرم درون و دوباره آب نبات چوبي را درون دھانم گذاشتمتاب را تكان دادم و        

 كتاب ھندسھ گشت
رضا مروت بیرون آمد با شلواركي آبي و بلوزي آستین كوتاه و سفید و چسب         

عضالت مردانھ اش  دست مریزاد داشت با این سنش باشگاھش را ترك نمي كرد 
گرچھ باشگاھش دو طبقھ باالتر بود و معلم او ھم خصوصي بود در ھفتھ سھ روز  او 

در باشگاه ورزشي طبقھ سوم كھ   دستش جمع مي شدند اینجا وو ھمھ مردان زیر
 مجھز بود و امكاناتش ھوش از سر مي برد  ورزش مي كردند

 شیر آب را باز كرد و من بي خبر را خیس كرد این رضا مروت خندان        
  یعني چي" بي خي " دختر چقدر بھت بگم درست حرف بزن -         
ب شیلنگ فلزي و مدرن كامال خیس شدم بعد فكر كردم كھ از جیغ زدم و زیر آ        

ھمین االن با من  روش حرف زدنم شیوه زندگیم مشكل داشت و مي خواست درستم 
 كند البتھ بھ روش خودش

 بابا نریزید تو رو خدا این چھ كاریھ آخھ -         
 دویدم و چیزي بھ و باز جیغ زدم  فرار كردم او ھم دوید و انگار كھ اصال نمي        

 نام فاصلھ و بعد بي ارزش نمود پیدا مي كرد در برابر دوي استقامت رضا مروت
 مادر صدایش در امد قھ قھ زنان        
 ولش كن رضا جان مي چاد ھان -         
 ! و من  تنھا جیغ مي كشیدم و بعد فكر كردم چھ تالش زیادي كرد این مادر ما        
 شیلنگ را زیگزاگ وار رویم تكان مي داد انگار گل و درخت آب رضا مروت        

 مي داد بي انصاف
 " بي خي" تا اون باشھ دیگھ نگھ  -         
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 چشمانم را بستھ بودم و مي دویدم  نفس نفس زنان داد زدم        
 باشھ قول میدم دیگھ نگم  اي بابا جان خانومتون بس كنید دیگھ -         
 زنگ در بھ صدا در آمد و رضا مروت بي خیال ما شدصداي         
رضا مروت در را باز كرد و من بھ خودم  ھیكلم و این موھایي كھ از زیر         

 روسري خیس خیس روي پیشانیم ریختھ بود افسوس مي خوردم
سالم پرتوي ھستم مھدي پرتوي  بھ پدر گفتھ بودید امروز براي اولین جلسھ  -         

 دخترتون خدمت برسمموسیقي 
 گوش ھایم تیز شد        
بلھ جناب پرتوي خیلي خیلي خوش امدید  حاج صادق چطورن خوبن ان شاء  -         

 هللا؟
قلبم ایستاد مي توانستم قسم بخورم آن لحظھ كوچكترین مولكولي بھ نام اكسیژن         

ون ریھ ھایم موجود نبود و یا حتي اتمي بھ اسم ھیدروژن و یا بدتر دي اكسید كربن در
 كھ من بھت داشتم تعجب داشتم  و ترس

 اینم دختر ما خیس و  باھوش در خدمت شما -         
چشمانش را دیدم ھمان مشكي ھاي نافد را كھ رنگ داشت ادغامي بود از بھت          

تعجب و خیلي چیز ھاي دیگر كھ آن لحظھ اصال مھم نبود مھم این بود كھ من با این 
ھیكل خیس آب درست مثل گرگ پشمالوي میگ میگ بچگي ھایم زشت و بدتركیب 

 كھ چرا دوباره پیدایش شد ؟ ھمانجا بود ؟ بودم مھم این بود كھ این اینجا چھ مي كرد
 كھ چشمانم تا خود خدا رفت و شكوه كردكھ

 !خدا بازیت گرفتھ است؟        
 

 ! سالم خانم مروت -         
 چشمانم را از مشكي ھاي نافذش در آوردم        
 سالم -         
 پرتوي سرش را بھ سمت آسمان برد        
 تو حیاط شما بارون اومده؟ -         
 خنده بود استھزاء بود        
 !چون تو كوچھ بارون نمیومد -         
میدانست دو جفت و باز مشكي ھاي نافذش را درون چشمانم ریخت و انگار ن        

 چشم دارند نگاه مي كنند
 رضا مروت خندید        
ایشون از امروز بھ مدت سھ سال موسیقي بھت تدریس مي كنن  ھر چي  -         

خودت دوست داشتھ باشي خیلي بھشون اصرار كردم قبول كنن پس قدرشون و بدون 
 بابا

 ن باید قدر شناس باشم باز ھمو بعد در دلم گفتم باز ھم او روي ابرھاست و م        
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 رضا مروت دستش را گذاشت روي كمر پرتوي        
 بفرما پسر حاجي بفرما -         
  نگاه پرتوي گذرا و پر از استھزاء روي ھیكلم چرخید دوباره        
  و ھنوز بھت درون چشمان جفتمان وول مي خورد        
ار ماست استاد حاذقي مثھ شما بھ لطف كردي قبول كردي باعث افتخ -         

مھرانگیز جان درس بده مطمئنم پشیمون نمیشي  دختر باھوشیھ سریع یاد مي گیره و 
 ! مرید استعدادت میشھ

و كم كم ولوم صدایشان پایین رفت و محو شدند درون سالن بزرگ خانھ امان و         
نشان مي گشت  آھستھ مادر بود كھ نزدیك شدو ھمانطور كھ نگاھش روي سالن و رفت

 گفت  و سرزنش گرانھ
چقد گفتم برو اتاقت و تمیز كناالن این پسره وحشت مي كنھ از وضعیت اون  -         

تو خجالت نمي كشي مھرانگیز  خرس گنده شدي باید من برم اتاقت و تمیز كنم ببینم 
 ھمون آبروي نداشتمم جلوي رضا مي بري

ا مھم بود و آبرویش كھ پیش رضایش مي رود باز رضایش معیارش بود رض        
یقھ فرشتھ ھاي عرش را گرفتم  كھ من مادر خودم را مي خواھم كھ تمام مالك و 

 معیارش خودم بودم تنھا خودم
 اخم كردم و اعتراض        
خو مادر من كي گفتھ بدون اطالع من معلم خصوصي بیاره اصال چرا خدمھ  -         

 ا خو چرا نگفتین معلم خصوصیم مردهرو مرخص كردي اي باب
و انگار دوست داشتم بھ زمین و زمان ایراد بگیرم كھ چرا زمین خاكستریست          

 و چرا آسمان آبیست
رفتم داخل رضا مروت و پرتوي روي مبل پا روي پا انداختھ گل مي گفتند و         

 ھاي خیسم گشتگل مي شنیدند و با ورودم نگاه پرتوي نا محسوس روي لباس 
نیم ساعت بعد من بودم مھدي پرتوي بود  میز تحریر صورتي ام و یك اتاق         

 درندشت
 ایستاده بود        
 !دوباره با ھم برخورد كردیم -         
انگشتم را روي دفتر فشار دادم و دستم را زیر چانھ ام فیكس كردم بدون اینكھ         

 نگاھش كنم
  دلم را بھ حركت وا میداشت" نمي دانم چھ"مد تن صدایي كھ صدایش آ        
 ! جالبھ این زمین گرد خیلي جالبھ -         
 خندیدم و شاید ھم پوزخند زدم و آرام  خیلي ارام زمزمھ كردم        
 ! واسھ من زیادي گرد شده داره حدش بھ نقطھ مي رسھ -         
  نخندید ولي پوزخند  چرا        
  نشست        
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 این ھفتھ روي الفبا كار مي كنیم  از ھفتھ بعد میریم واسھ نت نوشتن -         
 خودكار را الي انگشتانم دوران دادم        
 و اصال خوشم نمیاد از این نقطھ بودنش -         
 بھ پنجره بزرگ و عریض اتاقم نگاه كرد و حریر پوست پیازیش        
 بعد یا رو سنتور كار مي كنیم یا ارگاز ماه  -         
عطسھ ام گرفت دستمال را محكم روي نوك بینیم فشار دادمو حملھ كردم  با         
  كلمات
شما از امروز مرخصید مثل تمام خدم و حشم ما من معلم خصوصي نمي  -         

 خوام نھ استاد حاذقي مثل شما رو  نھ ھیچ عوضي دیگھ اي رو
 ھ آخر را با حرص گفتھ بودم  و قدري عصبي كمش بود خیلي كمدو جمل        
 براي پرتوي  كلمھ كم بود        
 چند نت را از الي كیف كتابیش بیرون كشید و جلویم  تقریبا پرت كرد        
بھ دستور شما اینجا نیستم كھ با امر شما مرخص شم اینا رو باید تا آخر این  -         

  اراجیف نگوھفتھ یاد بگیري پس
 از جایم بلند شدم        
 من حرفم و گفتم -         
 مچ دستم را گرفت و محكم روي صندلي میخكوبم كرد بدون اینكھ نگاھم كند        
یادت باشھ پدرت بھ من اطمینان محض داره و صد البتھ با تمام اختیارات  -         

  استفاده كنماینجام پس مجبورم نكن دوباره از روش ھاي خودم 
  یك آن ترس برم داشت  رفتم بھ سمت در        
پشت سرم آمد و دستش را برد بھ سمت كلید و قفلش كرد كلید را با حرص و آن         

  دستان غضب كرده بیرون كشید و من ماندم و حصار آغوشش و اخم ھایي كھ
 گره ھاي بي رحمي بود        
  اصلھ و تمام حرف ھاي سحر و ترس و وحشتو دوباره قلبم و این ف        
 و ادغامشان با حس نمي دانم چھ ام        

 
 سرش را جلو آورد چشمانم را بستھ بودم از ترس شاید        
تصور كردي من خیلي خوشحالم كھ باید موسیقي رو تو ذھن یك جوجھ اردك  -         

 ي بینمت ذوق مرگم ؟زشت فرو كنم یا اصال خیال كردي از اینكھ دوباره م
 ھرم نفسش را طاقت مي آوردم  یا نیش زبانش را خدا        
اشك روي گونھ ھایم لغزید و چشمانم درون مشكي ھاي نافذ و تمام زمستان ھایم         

 از جلوي مردمك ذھنم گذشت و مردن و زنده شدنم را بھ نظاره نشستم
 و انگار بھ یكباره ذوب شد        
مجبوریم ھمدیگر و تحمل كنیم  من بھ خاطر پدرم و تو ھم بھ خاطر پدرت   -         

 این یك اجباره  پس نذار مجبور شم ھر بار این اوضاعو بھت گوشزد كنم
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عقب رفت و جلو رفتم پاھا بدنم و قلب زخمیم را كشاندم تا میز تحریر گوشھ         
  دیوار  نشستم

بدون ھیچ حرف اضافھ اي بدون ھیچ كالم بي سنخیتي با روز ھا تكرار شد          
موسیقي  او درسش را مي داد و من گوش مي كردم الفبا و نتش را دو روزه یاد گرفتم 
و او تایید كرد كھ باھوشم  مثل یك معلم  مقتدر بود و در تمام آن یك ھفتھ نھ من حرفم 

   راشرا تكرار كردم و نھ او كار
مروت و مادر میخواستند بروند و من را دست ھمین معلم و حاال رضا         

 خصوصي تبر بھ دست بسپارندكھ مثال بابایم  بھ او اعتماد محض داشت
        

درب سبز و سنگین مزرعھ آق دایي باز شد  و پیرمردي گیس سفید  كھ با         
  نگاھش اول تعجب  و بعد لبخند تحویل داد

  ان بیا تو بیا توسالم سالم دایي ج-         
دستانش را دور صورتم حائل كرد و پیشانیم را بوسید  دستانش مي لرزید ولي         

 گرم بود خیلي گرم بھ آغوشم كشید تنگ  تنگتر و انگار شانھ ھایش لرزید
  خوبي دایي -         
  عقب رفتم        
 ممنون  خوبم دایي جان -         
 در مجلس كوچكي كھ رضا مروت گرفت دیدم و انگار با اولین بار دایي را        

رضا مروت نمك خورده بودند و من ھمانجا ھم از این ھمھ صمیمیت و آشنایي بھت 
  زده بودم و گیج

 پرتوي پشت سرم از پورشھ آلبالوییش پیاده شد آق دایي انگشتش را گاز گرفت        
 !بابا جان تو ھم كھ اینجایي -         
برگشتم چشمانم باز سرم پر از عالمت سوال و نگاھم سنگین  روي پرتوي و         

 نگاه مھربان آق دایي گشت
 سالم سلیمان خان باز ھم اسباب زحمتتون شدم -         
دستان چروكیده آق دایي قاب صورت پرتوي شد پرتوي كمي خم شد تا ھم قد         

 ن خانش كندپیرمرد شود و پیشانیش را میھمان بوسھ سلیما
 ! اسباب زحمت چیھ بابا  خوش اومدین  فقط بابا  شما دو تا با ھم -         
كمي لبخند زد فقط كمي و ھمان كمش براي تبر بھ دست زمستان ھاي من  و یا          

براي چشمان من آنقدري بود كھ بھت زده شوم كھ یادم برود این مرد چھ بالیي سر 
 دخترانگي ھایم آوردهغرور و شخصیت و صد البتھ 

 دلم قنج رفت بي اراده  بي اختیار  و نگاھم پي رد خنده دور لبش دل دل زد        
 نگاه پرتوي بھ چشمان سوال گونھ من افتاد        
 !!!ایشون شاگردم ھستن -         
 شاخ ھایم را حس كردم كھ در آمدند        
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 خ زده زندگیم نام برده شومھمین مانده بود كھ شاگرد این تكھ ی        
كسي كھ ھر چھ در چنتھ داشت بھ كار مي برد كھ خوردم كند و من ھمیشھ خدا         

 كم مي آوردم  ابروانم باال رفت
 !شاگردتون ؟ -         
چیني بھ پیشانیش انداخت سرش را كج كرد و با لحني كھ مختص خودش بود         

 گفت
 !!!نسبت دیگھ اي دارید خوشحال میشم بدونم -         
نفسم را مستاصل فوت كردم بیرون  نگاه آق دایي بینمان چرخید و انگار فھمید         

  چھ خبر است
  صلوات بفرستید بابا  چایي دودي اماده است بیاین بیاین بابا -         

 
ب نبود و در عین بیداري حض بردن مزرعھ آق دایي از آن مكان ھا بود كھ خوا        

داشت سبز سبز پر از گل و درخت و درختچھ و خار و خاشاك مثل جنگل ھاي طبیعي 
و دست نخورده بوي خاكستر بوي خاك نم دار  بوي درخت ھاي كھنھ  بوي پیچك ھاي 

 بوي  تار عنكبوت گرفتھ بوي زندگي بوي ازل
  قدم بر مي داشتم نگاه مي كردم نفس پرتوي و آق دایي جلوتر و من  عقب تر        

 مي كشیدم
 و آخ چھ روز ھایي بود آن روز ھا كھ تمام من درون این مزرعھ موج مي زد        
 بي اخاذي از گذشتھ  بي اخاذي از تلخ زباني ھاي تبر بھ دست زمستان ھایم        
ا او ھم در انھا سھیم بود تمام ثانیھ ھایم  و تمام من  در این ثانیھ ھاي كھ از قض        

 طبیعي بود
و من از ثانیھ بھ ثانیھ این طبیعت محض لذت مي بردم و انگار بي آنكھ بخواھم         

 طلسم طبیعت شده بودم شاید
پرتوي نشست روي سكوي كنار درختي تنومند كھ گلیم ھفت رنگي روي آن پھن         

 بود
 تش برداشتآق دایي كتري دودیش را از روي آ        
آي بابا جان اینقدر ھوس كرده بودم از تنھایي در آم قربون كرم خدا برم  زود  -         

 جواب آرزوھاي بنده ھاش و میده
 آبش كرد و سرش را با ھمان دست ھاي لرزان بست        
  تنھایي بد دردیھ بابا جان خیلي بد تلخھ بابا  تلخ -         
ت مزرعھ بود و انگار اینجا نبود نگاه آق دایي كھ بھ پرتوي نگاھش بھ پش        

 پرتوي افتاد او ھم پشت مزرعھ را نگاه كرد
 ! خیالت راحت بابا جان حالش خوبھ  خیلي خوب از حال من و تو خیلي بھتره -         
 و مغز من دوباره عالمت سوال داشت        
 نگاھم آن پشت بود        
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 شت كسي زندگي مي كنھ ؟آق دایي اون پ -         
 آق دایي خندید  تلخ  ولي خندید  و چند قطعھ چوب تكیده داخل آتش انداخت        
 نھ بابا جان  ھیچي نیست  ھیچي -         
 نگاھش عمق گرفت پرتوي زمزمھ كرد        
 جز روح من -         
ك ھفتھ  پرتوي كنار نفھمیدم و نپرسیدم كھ آن پشت كھ ھر روز عصر  تمام آن ی        

 درخت سیبش قران مي خواند چھ خبر بود
نپرسیدم آن پشت كھ گھ گاه شب و نیمھ شب پرتوي وسط علف ھاي ھرزش با         

 خودش حرف مي زد
 كھ ھر روز صبح نمازش را روي سكوي كم عرضش مي خواند        
ن مبتدي مي خواست آن پشت كھ كالس موسیقي را آنجا برگذار مي كرد و از م        

 !برایش سنتور بزنم كھ گھ گاه بغض مي كرد چھ خبر بود
یك ھفتھ تمام گذشت  روز آخر بود روز آخر بود و من در میان نت ھاي پرتوي         

گم شده بودم و تمام آن یك ھفتھ كھ درست اول تابستان بود حتي با وجود تلخي ھاي 
كرده بود بھ این ھمھ دیدن بھ این ھمھ زبانش گرم بودنش بودم و دلم گویي عادت 

 كنارش بودن و عطر كنزو بلعیدن
بعد با خودم فكر كردم چرا باید تمام این یك ھفتھ را اینجا مي ماند مگر نھ اینكھ         

 او ھم كار و بار دارد
و انگار دلم بھ دلم جوابیھ داد كھ باید ھمانقدر مي بود كھ دلم یادش برود این مرد          

 مرد نیست یادم برود
 با تن قشنگ صدایش        
  با لحن تالوت قرانش        
 با نت ھاي قشنگ سنتورش        
 با حرف ھایي كھ با خودش مي زد        
 ي ھرز كلمھ بھ كلمھ اش را شنیده بودمو من پشت آن ھمھ علف ھا        
شنیده بودم كھ مي گفت العفو كھ مي گفت ببخش كھ مي گفت غفار الذنوب بھ         

 خودت سپردمش
و ھرگز نفھمیدم چھ كسي را بھ غفار الذنوب آن باال سپرده است و براي چھ         

  كسي قران مي خواند و بھ چھ گناھي عفو طلب مي كند
         
         
         
گذشتھ را براي گذشتھ گذاشتم خوابم مي امد و اكنونم پر بود از كار كارھاي         

  نیمھ تمام پازل ھاي جور نشده قفل ھاي بدون كلید
 صداي در آمد خودكار را از روي گوشم برداشتم        



 110 

  بلھ -         
 بیام تو؟ -         
ید یك دستم را روي سرم انداختم لپ تاپ را محكم بستم چشمانم گشاد شد شال سف        

پتو را روي شانھ ھایم كشیدم  برگھ ھا را توي پوشھ اش مچالھ كردم و نفس شكستھ 
 بستھ ام را سامان دادم و با صداي دو رگھ اي كھ مسببش ترس بود جواب دادم

 بفرمایید -         
مایل بھ قرمز كھ آستین ھایش را تا پرتوي دست در جیب با یك بلوز قھوه اي         

 زیر آرنج بھ باال فشرده بود  و یك شلوار پارچھ اي شیري
فكر كردم خوابي دیدم برق اتاقت ھنوز روشنھ نمي خوابي ؟ دكتر گفت اگر  -         

 استراحت نداشتھ باشي این بدن درب و داغونت درست نمیشھ ھان
 شتم سوال كنمو انگار نشنیدم ندیدم و دوست دا        
 لپ تاپ را با آرامش كنار گذاشتم و دستانم را بھ ھم مالیدمو با ھمان آرامش گفتم        
 یھ چیزي بپرسم؟ -         
 سر تكان داد و با پلك زدن اشاره كرد كھ بپرسانگار او ھم امشب آرامش داشت        
این رك گویي از این نبش قبر بھ انگشتانم نگاه كردم و بھ دلم كھ تردید داشت از         

 گذشتھ ھا
 ھنوزم میري مزرعھ آق دایي؟ -         
سرش را پایین انداخت و با پاھایش ریشھ فرش پرزي دو متري وسط را بھ         

 بازي گرفت و اخم ھایش انگار بیشتر شد
 آره میرم ھنوز -         
 آب دھانم را قورت دادم        
 العفو گفتنت  بھ كارت اومد ؟ -         
نگاھم كرد اخمھایش رفتند خنده اي شیطاني گوشھ جفت چشمانش چروك         
 انداخت
 !!! عجب جالب شد -         
 پوشھ ھا را روي پاتختي گذاشتم و پتو را مشت كردم        
 وش كن شب بخیرمھم نیست سوال بدي بود خوابم میاد اگر ممكنھ برق و خام -         
 آمد و نشست لبھ تخت و خیره شد بھ نقطھ نامعلومي روي دیوار        
 نمي دونم ھنوز نمي دونم كھ باالخره بخشیده یا نھ -         
 و انگار مجوز سوال دوباره داده بود        
 !كار بخشش ناپذیري بود؟ -         
 براي موجودي بھ نام پرتوي ھمیشھ الزم آرام پرسیده بودم و البتھ با احتیاط  كھ        

 بود
 آه كشید و سیب گلویش تكان خورد        
 !خیلي بد خیلي خیلي بد اونقدر بد كھ گمان نكنم خودمم خودم و ببخشم -         
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مھرانگیز اخوان دختر فاطمھ آھون و اكبر اخوان  دوستي داره بھ نام سحر         
رگ شده كھ بھ قول خودشون روشن فكرن و این وسط بھمدي سحر در خانواده اي بز

مھري رو با پسري آشنا مي كنھ بھ نام مھدي پرتوي مھدي پرتوي عمدا و یا سھوا دل 
 رو نشونھ مي گیره  خوردش مي كنھ رشمھرانگیز رو در این وادي مي شكنھ  غرو

  و این میشھ كینھ
نگیز رو بشكافھ و توش جایي از طرفي مھدي كسیھ كھ تونستھ پوستھ قلب مھرا        

پیدا كنھ و این وسط مھرانگیز نمي دونھ با خودش چند چنده عشق نفرت و شاید  
 ادغامي از این دو حس

رضا مروت  وسط این حس ھا  بھ خواستگاري مادر مھري میاد بھ         
خواستگاري فاطمھ آھون و فاطمھ آھون بعد از كشمكش قلب و حرف مردم  قلب رو 

مي كنھ و ازدواج مي كنھ  حاال مھرانگیز اخوان شده مھرانگیز مروت در قبول 
 خاندان مروت با ثروت و خدم و حشم مروت ھا

این وسط وكیل مورد اعتماد این خاندان  محمد رضا شریفي قولي رو میده          
وقتي رضا مروت آخر عمرش فلش حاوي مدارك گند كاري خیالیا رو تحویل 

از محمد رضا شریفي قول میگیره كھ مراقب دختر فاطمھ باشھ  دختر مھرانگیز میده 
 ! فاطمھ
و خیلیا بھ دنبال بھ دست اوردن این مدارك  كمر بھ تعقیب و كشتن مھرانگیز         

 بستن و مھرانگیز آواره میشھ آواره و گدا  و گیر آدم یا مفتي مثھ اصغر میفتھ
جایي مي رسھ كھ فكر مي كنھ باید این روند تا اینكھ باالخره مھرانگیز بھ         

گسستھ شھ و نقشھ اي طراحي مي كنھ نقشھ شروع میشھ و در اولین قدم ھاش با مھدي 
پرتوي معادلھ پایا پایي مي كنھ و از طرفي براي اینكھ از صداقت مھدي پرتوي 

  ھاطمینان پیدا كنھ سیستمش رو ھك میكن
 

ادش میاد كھ مھدي پرتوي پشت مزرعھ آق دایي از طرفي گذشتھ ھا دوباره ی        
سلیمانش براي كسي روحي  و گناھي  بغض مي كرد قران مي خوند  و طلب عفو مي 

 !كرد
 

سھ روز گذشتھ  خانھ را سند زدیم و چكش را مھدي پرتوي پرداخت كرد طبق         
بھ  روي  و ده دقیقھ صبح روز چھار شن٩قرار داد طبق شروطمان و من االن  ساعت 

متري ام ھنوز خیره بھ سقفم  سھ روز گذشتھ و من ھیچ كار ٩تخت یك نفره گوشھ اتاق 
   مسخم منمن مفیدي انجام ندادم سھ روز گذشتھ و

دیوار ھاي تمام سفید اتاقم جلو مي آیند  و مرتب مرا لھ مي كنند سھ روز گذشتھ         
مي دھد تا جلوي درب خانھ و شریفي ھر روز زنگ مي زند پرتوي ھر روز ایمیل 
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مي آیند  آیفون زنگ مي خورد  در را باز نمي كنم و من  وسط این ھمھ گنگي مچالھ 
  ھایم بدھماكنون تر از آنیم كھ بتوانم تكاني بھ

و ھیچ كس جز خدا و آن دفترچھ ھك شده خبر ندارد درون من زلزلھ زده چھ         
  خبر است

  خوانده بودم كھ من زمین و زمان را قاطي كرده بودمكھكھ من  ممنوعھ ھا را         
روي ھوا خطوط نامرئي مي كشم و با خودم  مغزم و قلبم تكرار مي كنم پرتوي         

 سبز
 اشك مي ریزم و دوباره زمزمھ مي كنممھدي پرتوي سبز        
 بغض مي كنم و دوباره مي گویم مھدي  سبز        
دلم مي گیرد بدون اینكھ بخواھم امروزم را پر كنم از سیاھي و كدري تلخ ترین         

 خوانده ھاي ذھنم و باز ذھنم مي گوید مھدي پرتوي سبز
زنگ در بھ صدا درمي اید  دوباره قلبم مي گوید مھدي پرتوي سبز اشكانم از         

قھوه ایم مي شود و دوباره گوشھ چشمم گودي گردنم را خیس مي كنند و راھي بالشت 
 انگشتم روي ھوا و پس زمینھ سقف مي نویسند مھدي پرتوي سبز

بر مي خیزم لباسھایم نا مرتبند مھم نیست مانتوي نخي سفیدي را از روي         
جالباسي كش مي روم  مي پوشمش زنگ در یك بار  دوبار  سھ بار بھ صدا در مي آید 

 و باز مي گویم
 رتوي سبزمھدي پ        
 شال یكدست سفیدم را روي سر مي اندازم        
باید امروز مرضیھ را بیاورم باید جایش را امن كنم مھتاب را ھم باز زنگ در         

بھ صدا در مي آید  ممتد مي شود و دلم  و روده ھایم بھ ھم مي پیچد تمام خوانده ھایم 
م  عقم مي گیرد فقط فرصت مي كنم را با دیدن مھدي پشت تصویر آیفن بھ یاد مي آور

 مي روم و تمام محتویات داشتھ و نداشتھ معده ام یك روشویي در را باز كنم  بھ سمت
  جا خالي مي شود در باز مي شود و صداي شریفي و پرتوي با ھم مي آید

 مھر انگیز خانم مروت  ؟ -         
 

مغزم مدام تكرار مي كنند صداھا مثل موج درون گوشم مي نشیند و قلبم و         
 مھدي پرتوي سبز

سھ روزه نھ گوشیت و جواب میدي نھ میگي چي شده این ھمھ ریسك كردیم  -         
 كھ برسیم بھ اینجا؟

 آن یكي روي میز مي كوبد        
نھ بھ شب اول كھ تا نیمھ ھاي شب خوابت نمي برد و مي گفتي باید از ثانیھ بھ  -         

ه كنیم نھ بھ االن كھ مثھ كبك سرتو بردي تو برف و حالیت نیست گرگ ثانیھ استفاد
مشام تیز مروت داره بو مي بره خطر در كمینھ مھرانگیز بیا بیرون از الكي كھ براي 

شوخي بردار نیست دیر بجنبي ھزار و یك درنده آدم نما  خودت درست كردي این راه
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و خودتم فرستادن بھ اون دنیاببین دورت كردن و دار و ندارت و از چنگت در اوردن 
 كي بھت گفتم

 آن یكي درون موھایش چنگ مي كشد پرتوي سبز دوباره مي غرد        
من پولم و جایي سرمایھ گذاري نكردم كھ باھاش بازي شھ  تمام دار و ندارم  -         

 درصد داره با دستاي تو راھي ناكجا آباد میشھ دارم وام مي گیرم اگر مي دونستم یك
 احساس تعھد نداري بھ ھیچ وجھ بھت اعتماد نمي كردم

شریفي كمي سكوت كرده صبحانھ نخورده ام شام دیشب نیز نھار دیروز نیز دلم         
قھوه مي خواھد  مرضیھ را باید بیاورم باید زنده شوم باید احیا شوم ولي باز دلم مي 

 گوید مھدي پرتوي سبز شریفي لب باز مي كند
خانم مروت میشھ بھ ما ھم بگید چي شدھموضوع چیھ  شاید بتونیم كمك كنیم  -         

 اصال حالتون خوبھ ؟  رنگتون پریده
مھتاب ھم جاي خوبي نیست باید بھ او ھم رسیدگي كنم باید بقیھ دفترچھ را ھك         

ل كنم باید باید بقیھ حرف ھایش را بخوانم اشك دوباره از سر گرفتھ مي شود بھ حا
 خودم  بھ حال گذشتھ ھایم  بھ حال العفو گفتنش كباب مي شوم صدا ھا نامفھومند

 مھرانگیز مھرانگیز جان خوبي -         
 از پشت سرم مي ایند        
  دلم كنار جان گفتنش معلق مانده است        
دوباره سرم درون رو شوییست  عق مي زنم حالم و درونم خالي مي شود         

 نم با محتویات زرد رنگ مخلوط مي شود سرم بھ دوران مي افتداشكا
 بھ اسم صدایم مي كند و دلم شیرین مي شود از این فاصلھ بین دو ھجي اش        
مھرانگیز  بریم دكتر شاید مشكلي پیش اومده باشھ  شاید اون مشت و لگدا  -         

 باعثش باشھ نكنھ خونریزي داخلي كرده باشھ
 ریفي رد حرفش را مي گیردش        
 دكتر گفت مشكل جدي نیست گفت زخماي اون مشت و لگدا سطحي بوده -         
 بعد با خودم مي گویم زخم دلم عمق دارد و باز اشك مي ریزم        
 !دلم بھ حال مھدي پرتوي كباب است دلم بھ حال فریده ھم كباب است        
  مملكتمان كباب استدلم بھ حال تمام دختر ھاي        
 دلم بھ حال تمام معصوم ھاي زمین كباب است        
باید حالم بھتر شود رو بر مي گردانم پرتوي پشت سرم است نگاھش مي كنم         

نگاھش رنگ دارد دلم مي گوید دلت براي فریده ات تنگ است  ؟ و باز بغض مي كنم 
اشكانم را سدي نیست بي اراده اشك مي ریزم و دو مرد جلوي رویم بھت زده اند یكي 

 نگران پولش و دیگري نگران قولش
دست بھ دیوار مي گیریم و از كنارشان رد مي شوم بھ اتاقم مي روم و روي         

تخت مي افتم پتو را تا روي سرم مي كشم و ھق ھق مي زنم و باز مي گویم مھدي 
 پرتوي  سبز
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 شراب لعل و جاي امن و یار مھربان ساقي        
  دال كي بھ شود حالت اگر اكنون نمي شود        
 روز پیشسھ         
 لپ تاپ را باز مي كنم ھمھ چیز سر جاي خودش قرار گرفتھ        
  و لیست تمام آنچھ در سیستم مھدي پرتوي بود را چك كردم        
ھمھ چیز ھماني بود كھ باید باشد بھ مشت مشت اطالعات مفتي كھ از حاج         

شمم آن گوشھ گوشھ صادق پرتوي جمع كرده ام چشمكي مي زنم دلم آرام مي گیرد چ
 تر  بھ نام این فولدر عجیب مي افتد خاطرات تلخ

نفسم بازدمش را فراموش مي كند دستم سوق مي خورد و موس روي این فولدر         
 مي نشیند بازش مي كنم صفحھ وردي چشمك مي زند چشمانم را ریز مي كنم

ي تواند بھ چشم بخورد بھ با فكر بھ اینكھ درون این فولدر چھ چیز ھاي نابي م        
  دلم نھیب مي زنم كلیك مي كنمو اولین جملھ اش این است

 
 روز تلخي بود من  من شیطان  چھ غلطي كرده ام        

 
 سرم بھ نوسان مي افتد چشمانم بازتر مي شود و ادامھ اش را مي خوانم        
 زده و لقمھ مال شما مثل ھمیشھ فریبرز تماس گرفت كھ دلش دوست دخترش رو        

لباس ھاي ماركم و پوشیدم و راھي شدم شك نداشتم روز و شب محشري رو داشتھ 
باشیم خستھ شدم از بس تو این خونھ با حاج صادق پوسیدم بھ ھمھ چیزاي مزخرف 

 میري  اصال چرا میري زندگیم گیر میده كجا میري با كي میري تا كي
بار بھ دل فریبرز و دوستاي از خودش خرترش كاش نرفتھ بودم كاش كاش این        

 گوش نمي كردم كاش
مثل ھر روز وسط جاده قدیم نزدیك كرج قرار گذاشتیم مثل روزي كھ احمد         

دوست دخترش و آورد و چند نفري رو سرش ریختیم مثل اون روز كھ دلي از عزا در 
 ناوردیم ولي این روز نحس اصال لذت نداشت  سیاه بود براي م

فریبرز كنار جاده ماشین و نگھ داشتھ بود دوست دخترش رو دید زدیم از پشت         
  شب گذشتھ بود و جاده خلوت٧سر نا محسوس چراغ داد ساعت از 

بھ طور مخفي تعقیبش كردیم رسیدیم بھ خونھ خرابھ اي كھ فریبرز مي گفت باغ         
 كیارش نیشش تا بنا گوش باز بود  پدریشھ من و احمد و كیارش و مرتضي پیاده شدیم

 احمد مثھ ھمیشھ سرخ تب بود و مرتضي مرتب حرف مي زد
دوربین و اماده كردي امشب شام كجا دعوتیم  ؟ من شرط مي بندم دختره بار  -         
  اولشھ

 كیارش دنبالھ حرفشو گرفت        
 ول و دومش نيمن مخالفم دختر نترسیھ كھ تا اینجا اومده پس بار ا -         
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 احمد سرخ تب نفس عمیقي كشید        
 بچھ ھا بیاین برگردیم بوي خوبي نمیاد -         
 كیارش ریسھ رفت        
 گمشو بابا  خرس گنده ترسو و غربتي امل برگرد گوشھ خونھ كنج بغل ننت -         
 دیگھ وارد شیدچراغ ایوون سھ بار روشن و خاموش شد  این یعني تا سھ دقیقھ         
نفس ھر چھار تامون بھ شماره افتاده بود قلبمون تپشش شدید بود و از فكر اینكھ         

 یك شب رویاي و مملو از لذت منتظرمونھ بھ دالمون صابون زده بودیم
مرتضي دستش و بھ ماشین تكیھ زداحمد مرتب نفس عمیق مي كشید تا شعلھ         

ھاي وجودش رو خاموش كنھ  مرتضي بند و بساط فیلم برداري رو از صندوق عقب 
 برداشت و من چشمم بھ ساعت بند فلزیم بود

 بچھ ھا سھ دقیقھ شد  بریم -         
برگ درختاي پاییزي رو گذروندیم  ھمھ وارد شدیم  حیاط بزرگ و پر از         

خرابھ اي كھ باغ نام داشت بزرگ و مھلك بود حداقل براي من  احمد عقبتر دوباره 
 نفس كشید عمیق

 بچھ ھا ولش كنید امشب حس بدي دارم -         
 كیارش پقي زد زیر خنده  تقریبا بلند مرتضي با مشت بھ پھلوش سكندري زد        
   مي خواي سھ شھخفھ بابا  -         
 احمد سرعتشو تند تر كرد  كیارش با پوزخند نگاش كرد        
  بابا بدو دیگھ غذا از دھن میفتھ بچھ ھا بگم اول من و مرتضي -         
ھمھ پریدن تو  چراغاي این دخمھ خاموش بود مثل ھمیشھ در اتاقي كھ فریبرز         

  رش دوربین و روي پایھ جاسازي كردو دختره توش بودنو آروم باز كردیم و كیا
من مثل ھمیشھ براي فرار از صداھاي نامفھوم اون تو و تحمل غریزه مزخرفم         

بھ حیاط بزرگ و درختاي سر بھ فلك بردش پناه بردم یك ساعت گذشت صداي كیارش 
 اومد

  ما رفتیم بعد تو و احمد بیاین كفتارا -         
 و قھ قھ زد        

صداي جیغ دختر تو خونھ اومد فقط صداي جیغ  و چقدر آشنا بود صداي جیغ         
رفتم تو  در اتاق بستھ بود در زدم كیارش و مرتضي تو بودن در قفل بود احمد بیرون 

 بود و فریبرز روي توالت فرنگي جون مي داد
  احمد نفس عمیقي كشید        
 ! میمیره -         
تاق واضحتر شد نالھ ھاش جیغ ناسزا ضجھ  خواھش صداي دختر تو ا        

 تمناالتماس  گریھ  داد  درد  فغان واي  واي واییییییییییییییییي
 صدا آشنا  آشنا بودخدا  صدا آشنا بود خدااااااااااااااااااااااا اااااااااا        
 بھ در مشت زدم چنگ كشیدم  داد زدم نعره زدم        
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یوون توي خونھ بودن دو تا حیوون مثھ خودم كھ افسار غریزه اما دو تا ح        
 جنسیشون از دستشون در رفتھ بود

 خرناس مي كشیدم داد مي كشیدم عق زدم فحش دادم احمد مرتب مي گفت        
 چي شده چت شده د عوضي بگو چت شده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -         
 صدام بھ زحمت بھ كلمھ چرخید        
  مصبا صداي خواھرمھال -         

      
 

امروز مسلما روز دیگري بود یعني باید باشد و من  روبروي آینھ تمام قدي اتاقم         
ایستاده ام انسرینگ اپل اھدایي پرتوي روشن مي شود نگاھي بھ چشمانم مي كنم كھ 
ھمھ رنگ ھاي باب دلم را دارد  و گوشي را با دست راست بر مي دارم باید كمي 

   شدهتیره اف چشمم را روشن كنم زیادياطر
 بلھ -         
لب ھایم از رنگ و رو رفتھ اند و اصال و ابدا دوست ندارم پوستشان را سرب         
 بیندازم
  آماده اي؟  من پایینم -         
قلبم مي ریزد و تعجب مي كنم كھ چرا اسمش را روي انسرینگ ندیدم تن         

 صدایش روز را برایم تا شب تضمین مي كند اعتماد بھ نفس را بھ صدایم مي ریزم
 ھوم االن میام -         
شال یك دست سفیدم را روي سرم مي اندازم و از خانھ خارج مي شوم سھ نفر         

یستاده اند حوصلھ انتظار ندارم  راھي پلكان مي شوم باید از شریفي جلوي آسانسور ا
تشكر كنم كھ خانھ ام را طبقھ دھم نینداختھ پلھ ھا را سریع طي مي كنم  دوباره لرزش 

 تنم را مي آزارد  گوشي را بر مي دارم  گوشي ام ام گوشي درون كیف كتابي مشكي
  تھ خاندان پدریمدو شماره بیشتر ندارد و این شماره مھره سوخ

  بلھ -         
 سالم خانوم مروت بھترید؟ -         
اش یاد سرگیجھ ام مي " بھترید " دست بھ میلھ مي گیرم  گویي با این سوال         

 افتم و دوباره عود مي كند
 بھترم شكر -         
 پاگرد پلھ ھا را مي گذرانم        
 باید چي كار كنیم؟ -         
فسفر ھاي مغزم را جمع مي كنم اشتباھات را باید بھ صفر رساند باید  چون پاي         

  مرضیھ ام در میان است و پاي مھتاب ھم
من دارم با جناب پرتوي میرم خونھ اصغر مرزبان دو حالت وجود داره یا  -         

ر مرضیھ و مھتاب امروز خونھ ان و یا بھ احتمال زیاد تو پاتوق ھمیشگي شون اگ
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شانسمون بگیره و خونھ باشن كھ این وقت روز اصغر خونھ نیست  مرضیھ رو بھ 
 و باید شما انجام بدین من نباید ونراحتي مي شھ خارج كرد  مي مونھ مھتاب كھ ا

 خودم و نشون بدم
صداي نفس كشیدنش مي آید  درب یك لت پیلوت را باز مي كنم مازراتي مشكي         

الم دگرگون مي شود تمام اسید معده ام كھ تا حلقم منعكس شده و پرتوي را مي بینم ح
 را قورت مي دھم حرف مي زنم

 باید با پلیس برید اونجا -         
مري ام سوز بر مي دارد پرتوي دست باال مي برد  حالم بد است  گوشي را با         

صداي شریفي دو دستم جابھ جا مي كنم و از گوش راستم بھ گوش چپم منتقل مي كنم 
 با بھت مي آید

  مي فھمي چي! پلیس ؟ -         
  وسط حرفش مي پرم        
 !!پلیس صوري جناب شریفي  باید مو بھ موي قضیھ رو باز كنم ؟ -         
در سمت عقب را باز مي كنم پرتوي پیاده مي شود و با دو بھ سمت درب جلو         

م انگار بھتش زده كھ سكوت تحویل مي دھد مي آید  بھتم زده  و شریفي پشت خط ھ
 ادامھ مي دھم

مي رید اونجا و ادعا مي كنید از آشناھاي مھتابید و اگر ھمین االن دست  -         
مھتاب و تو دستتون نزارن پلیس خبر مي كنید  ضمنا دست تنھا ھم نمي رید ھمیشھ 

ھ عنوان سگ ازشون استفاده اونجا یھ چند تا قل چماق پیدا مي شن كھ واسھ تھدید بقیھ ب
 از آدماي گردن كلفتتون رو ھم ترجیحا با چند تا ماشین امیشھ  واسھ ترسوندشون چند ت

با خودتون ببرید تو این وقت روز اصغر خونھ نیست اگر مھتاب خونھ باشھ كنار 
اومدن با ثریا نمي تونھ كار سختي باشھ یھ مقدار پول میزارید كف دستش و یھ مقدار 

 روز كاریشون مروز بازي و تھدید موضوع حلھ  ولي من از این مي ترسم كھ اقلدر
 باشھ  كھ احتمالش زیاده

پرتوي درب جلو را باز كرده و منتظر است نگاھش بھ خیابان است و اصال         
نمي خندد اصال  سوار مي شوم حوصلھ كارھاي بچگانھ را ندارم  شریفي مردد مي 

 گوید
 ورتي كھ حالت دوم اتفاق بیفتھ  ؟و در ص -         
 بي مكث جواب مي دھم        
مي دزدیمش چون وسط خیابون نمیشھ با پلیس صوري مانور بدیم  ضمن  -         

اینكھ اونجا صد در ھزار اصغر ھست و اصغر با دیدن پلیس زیر پاش خالي نمیشھ  
 بكشم واسھ جور شدن اونقدر مار دیده كھ افعي شده  منم نمي تونم اونقدر انتظار

 موقعیت  بنابراین مي مونھ دزدیدنش
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كمر بند را مي كشم پرتوي سوار مي شود و نگاھي گذرا بھ من و نگاه بي         
حواسم مي كند نفسش را فوت مي كند بیرون و آب میوه پرتقالي را از روي دانشبورد 

 بر مي دارد و روي پایم مي گذارد صداي شریفي مي آید
 پس با این حساب من باید چي كار كنم االن خانم مروت ؟ -         

 نگاھش مي كنم  ھنوز نمي خندد ھنوز        
ھیچي فعال باید منتظر بمونید من برم دنبال مرضیھ  بھتون اس مي دھم  شما  -         

سر نبش خیابون شریعتي منتظر باشید  ترجیحا آدماتون و اماده كنید كھ وقت فوت نشھ 
  اگر بھ فرض محال ھم نباشھ ھمیشھ قبل از ده یھ سر دوباره بھ خونھ مي زنھاصغر 

 
شریفي اكي را مي دھد و گوشي را داخل كیف مي گذارم پرتوي راه مي افتد و         

 بدون اینكھ بخندد و یا حتي سالم كند شروع مي كند
من نمي فھمم سرمایھ من رو ھواست شما یاد دوستانتون افتادید میشھ قبل از  -         

  حاشیھ برید پایھ ھاي كار رو محكم كنید  بعد ھم میشھ بریم سر حواشي
كیف را روي پایم محكم مي كنمو بطري فلزي آب پرتقال را درون دستانم حالم         

  ست امروز درست مثل تن این بطريبد است و حرف زدن این موجود ھم سرد ا
اینا حواشي نیستن براي شروع كار من باید تمركز داشتھ باشم عدم تمركز من  -         

یعني تمركز حریف و تمركز حریف یعني بھ ھم ریختن روال كار ما پس بزارید طبق 
 اصول خودم پیش برم

  ھاست امروزپیچ را مي پیچد و پوزخند مي زند و چقدر شبیھ گذشتھ        
اصول شما ؟  درست مثھ این سھ روز دیگھ كھ با پتك و دعوا و ھزار و یك  -         

  جور نگراني از تو الكتون درتون اوردیم
 و زیر لب غر مي زندآرام خیلي آرام و انگار من كرم        
 جون بھ جونزارتون كنن بازم زنید  ضعیفید  متزلزلید -         
گشتم را تا تھ توي گوشت دستم فرو مي كنم  چشمم بھ خیابان و بچھ ھاي ناخن ان        

قد و نیم قد فرم بنفش پوشیده است و نگاھم روي مدرسھ غیر انتفاعي محبوب خشك 
 مي شود

  باید مھتاب را بفرستم اینجا نزدیك خانھ است        
 و جوابش را با كلمھ مي دھم ولي مثل گلولھ شلیك مي كنم        

 ! حداقل آدمیم  آدمیت بلدیم  حیوون نیستیم -         
بي مالحظھ ترین كلمات موجود بودنگاھم مي كند نمي خندد اخم ھم ندارد          

نگاھش نمي كنم ولي پس زمینھ چھره اش از گوشھ چشمم دیده مي شود بھت زده است 
 ! جان مادرتبراي نرمال شدن اوضاع بھ خودم نھیب مي زنم مھرانگیز طبیعي باش 

  برگھ را از داخل كیف خلوتم بر مي دارم        
این آدرس اون خراب شده است بھ جاي حرف زدن در مورد چیزایي كھ  -         

 اعصاب من و تحلیل مي كنھ سرعتتون رو تندتر كنید  دیر نرسیم
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 است و ھنوز نگاه مي كند دختر بچھ اي ھم قد مھتاب در حال رد شدن از خیابان        
پرتوي حواسش نیست ماشین با سرعت بھ سمت دختر بچھ در حركت است  دستم را 
بھ سمت فرمان مي برم  یك سانت با او فاصلھ داریم  نفسم حبس مي شود  جیغ مي 

 كشم و فرمان را بھ سمت چپ مي پیچم
ماشین با سرعت و صداي زیاد بھ سمت جدول مي رود و پرتوي پایش را روي         

 ز مي فشارد دستم بي اختیار روي دستش  روي فرمان و او بھ سمت من  متمایلترم
نفسم بھ شماره مي افتد كنزو درون ریھ ھایم غوغا مي كند چشمم بھ بچھ آن         

وسط مي افتد پرتوي انگار در این حالت خشكش زده انگشت ھاي لرزانم را از روي 
 فرمان و  از دست او مي كنم

  ممكنھ پا شید برم بیرون  بچھ داره گریھ مي كنھاگر -         
انگار تازه متوجھ موقعیتش مي شود با مكث بھ حالت اول بر مي گردد در را         

باز مي كنم و بھ سمت دختر بچھ گریان آن وسط مي رومدستم مي لرزد و ھنوز ذرات 
  كنزو درون ریھ ھایم مي رقصند

 
 

 من میرم پایین نباید بدونن شرایط من تغییر كرده و ھمینجاست  جلوتر نرید -         
 كسي ھمرامھ

 پرتوي یك دستش را روي فرمان تكیھ مي دھد و خیره بھ من        
مرگ یھ بار شیونم یھ بار  مگھ چھ خرده برده اي باھاشون داري كھ !  چرا ؟ -         

 اینقدر با احتیاط پیش میري
لي چیزھا را برایش روشن كنم  باید مرز و حائل بر مي گردم سمتش باید خی        

خودش و خودم را با اشعھ لیزر قاطعیت برایش رد بیندازم  باید بفھمد و اینقدر برایم 
 كري نیاید

من این جماعتو خوب مي شناسم جناب پرتوي چند ماھھ دارم باھاشون میپرم   -         
اھاشون كنار اومد ضمن اینكھ امد و رفت مي كنم  پس من تشخیص میدم چطور باید ب
 قبال ھم گفتم بزارید طبق اصول خودم كار رو پیش ببرم

 باال رفتن ابروھایش روي پیشاني عریضش چین مي اندازد        
 ! زیادي بھ خودت مطمئني  خانم مروت -         
گفتن ھایش بعد با خودم مي گویم چطور " مھرانگیز جان "یكھو یادم مي اید آن         

مي تواند بھ ثانیھ اي آنقدر مھربان و بھ روزي اینقدر تلخ شود عقلم جواب مي دھد بي 
شك یك آدم نرمال اینگونھ نیست  عصبانیت تا خود چشمانم زبانھ مي كشد  عقالنیتم 

  باشم آرامآرام ھلش مي دھد پایین  باید
نھ  اینطور نیست من بھ شدت تمایل دارم پیشنھاد و نظراتتون رو بشنوم اما  -         

  پیشنھاد دادن و نظر مطرح كردن ھم اصول خودش رو داره جناب پرتوي
  اینبار من ابرو باال مي برم        
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 ستلحن شما  لحن یھ آدم پیشنھاد دھنده و متمایل بھ مشورت نی -         
 از رك نبودنم حالم بد مي شود زبانم تند مي شود ناگھان        
یھ كالم دارید رو اعصاب من چھار گاز مي تازونیناگر بزارید دارم سعي مي  -         

 كنم امروز روز خوبي باشھ
 دارم سعي مي كنم از جھنمي كھ برام ساختي بیام بیرون        
 ! مجملھ آخر را درون ذھنم گفت        
نگاھم در عمق مشكي ھاي نافذش شنا مي كند  ساكت است دستگیره را مي كشم         

و نفسم را فوت مي كنم بیرون  یك پایم بھ زمین نرسیده یاد اپل اھدایي مي افتم روي 
 داشبورد مي گذارمش

  این اینجا باشھ كھ یھو صداش در نیاد تحت ھیچ شرایطي جلو نیاید -         
  را مي بندم و دوباره از پنجره نگاھش مي كنم ھنوز مردد و اخموست ھنوزدر        
  تاكید مي كنم تحت ھیچ شرایطي -         
  قدمھایم را محكم بر مي دارم        

 
 ثریا دست مھتاب را گرفتھ        
 تو برش داشتي ھي  با توام اللي  كر كھ نیستي -         
 نگاه مي كند بغض كرده و البتھ سنگ كوب یك بچھ مھتاب اشك در چشم فقط        

  پنج الي شش سالھ
ثریا دستش را باال مي برد و سیلي تر و تازه اي را بھ پوست نازك كودك فرو         

 مي آورد بھ سمتش مي روم مرضیھ كھ محكم بھ آغوشم كشیده  عقب مي رود
 چي شد كجا؟ -         
بعدي روي پھلوي مھتاب فرو مي آید  مھتاب خم مي ثریا اعصاب ندارد  ضربھ         

 شود پا تند مي كنم
  اي لعنت بھ زمین كھ وقتي كھ نباید كش مي اید        
مي خواھم داد بزنم اما انگار چیزي بھ نام تار صوتي ندارم بغض آنقدر زبانھ         

 مي كشد كھ تارھاي صوتي ام مثل ابر درون مھش گم مي شوند
 داي ثریا بغضم را مي شكندص        
دختره دست كج مار تو آستینم پرورش دادم ھا كجا گذاشتیش نگي ھمینجا  -         

 سرت و مي برم میندازم جلوي سگھ
مھتاب ھنوز خم است مشت مي زند بي انصاف روي كمر بچھ نحیف مشت مي         

 رسم و دست زند مھتاب با یك صداي خفیف نالھ پخش زمین مي شود باالخره مي
مھتاب را میگیرم و بلندش مي كنم  جلوي ثریا قد علم مي كنم ثریا اخم و بھت را با ھم 

  زبانم كار خودش را بكند بي ھیچ كنترليمدارد  نگاه در نگاھم مي اندازد  مي گذار
باز چتھ  باز اصغر نیشت زده عقدت و باال سر یھ بچھ بي سرپرست در  -         

 ترسي ثریا  بدبخت ھمینا میشھ چوب زندگیت  میشھ بالي آسموني میاري از خدا نمي
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بترس ھر روز دستت رو این طفل معصوما درازه مادر ندارن خدا كھ دارن مسلمون 
 مسلمون نیستي آدم كھ ھستي

ثریا كمي آتشش كم مي شود روي زمین زانو مي زند دست روي سرش مي         
شعلھ ھاي من را ھم كم مي كند مھتاب را بھ گذارد آه مي كشد بغض میكند و انگار 

 آغوش مي كشم گریھ مي كند آرام خیلي آرام مي نشینم
 اصغر كجاست ؟ -         
 با بغض مي گوید        
 سر قبرش -         
 نگاھش را بھ اطراف میگیرد و اشك مي ریزد        
 باز چي شده -         
  گ*س*دیشت  پدر        
خیره نگاھش مي كنم خیره  پلك نمي زنم مردد نگاھم مي كند  و دوباره نگاه مي         

 دزدد
 ولومم را باالتر مي برم        
 دیشب چي  ؟ -         
ولش كن مھري باز تو داغ مي كني روزگارم از روزگار یزیدم بدتر مي شھ  -         

  ھمین االنم جیگرم پر خونھ
  ریزد نمي دانم چرا ولي بوي خوبي نمي شنومدلم ھري مي        
  گفتم دیشب چي -         
 مرضیھ نزدیك مي اید  بازویم را مي گیرد        
 بیا بریم دیگھ االن میاد شر بھ پا میشھ ھا -         
مھتاب گریان را روي پایم جابھ جا مي كنم خیره بھ ثریا  قلبم تند مي زند بي         

  علت شاید
 نگاه ثریا بین من و مرضیھ ام مي گردد مرضیھ دوباره اصرار مي كند        

 مھري االن میاد خواھري ھا بیا بریم دیگھ -         
 شك مي كنم داد مي كشم  و از تن صدایم لرزم مي گیرد        
  میگي یا -         
 ثریا مردد لب باز مي كند        
  پا شدم ھمھ جا رو گشتمنصفھ شب دیدم كنارم نیست -         
 چانھ اش مي لرزد        
مرضیھ دستش روي شانھ ام نوازش گرانھ تكان مي خوردثریا نگاھش را  -         

 میگیرد و بھ نقطھ نامعلومي روي انبار آجرھاي گوشھ حیاط مي دوزد
 رفتم تو اتاق دیدم رفتھ تو رختخواب مرضیھ  مرضیھ یھو از خواب بیدار شد -         

  و تا مي خواست جیغ بكشھ كثافت رذل دھنش و گرفت و
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بغضش مي تركد  قلبمسینھ ام و تمام وجودم ھمھ آوار مي شود و توي حلقم مي         
ریزد  سینھ ام گز گز مي كند قلبم درد دارد حالم خوش نیست حالم خوش نیست حالم 

 خوش نــــــــیست
 

  برنده  كھ یعني بقیھ اش؟بھ مرضیھ نگاه مي كنم تند  تیز         
 مرضیھ ھر چھ مظلومیت در چنتھ دارد خرج نگاھم مي كند        
خیالت راحت باشھ خواھري نتونست ھیچ غلطي بكنھ چنان با مشت زدم زیر  -         

بعدشم كھ ! شكمش و ناكارش كردم كھ بدبخت كم مونده بود ھمھ جا رو بھ گند بكشھ
   مردك رفت بیرونصداي گریھ ھاي ثریا بلند شد

از جایم بر مي خیزم نگاه ثریا تند در نگاه من مي چرخد و انگار مي خواھد         
 پیش بیني ام كند

 دست مرضیھ و مھتاب را با ھم مي گیرم و اینبار شمشیر از رو بستھ ام        
 ثریا داد مي زند        
 این و كجا مي بریش؟ -         
نگاھم بر مي گردد و تیز مي رود درون چشمان ریز ثریا  تیز و البتھ برنده تر         

 از ھر زماني
 مھتاب با من میاد -         
 اخم مي كند و لب و لوچھ اش را كج مي كند        
 اااااا دروغ میگي؟ تو رو خدا ؟ رو دل نكني یھ موقع -         
 ي شود ولي وحشي شده ام خیلي وحشياز طرز حرف زدنش چندشم م        
نھ نھ دروغ میگم نھ رودل مي كنم تو ھم اگر نمي خواي ھمینجا چشم و چالت  -         

 در آرم دستت و بكشو بزن كنار من عادت ندارم یھ حرف و چند بار تكرار كنم
دست مھتاب را مي كشد و مھتاب نالھ مي كند دست بچھ درون دست ھایم محكم         

  مي شود  انگشتان كوچكش را بھ انگشتانم قفل مي كندتر
خیاالت برت داشتھ مھري خانوم شھر ھرتھ كھ بچھ مردم و با خودت ببري  -         

این بچھ رو ما بزرگ كردیم اصغر خرجش كرده فكر كردي كاروانسراست كھ بیاد 
تش نھ بلمبونھ و ھر وقت خواست بره  یا ھر خر و سگي بھ خودش اجازه بده ببر

  خانوم خانوما اینجا ا این خبرا ني
 سینھ اش را جلو مي دھدو با چشم غره مي گوید        
  رات و بكش و برو -         
دست مھتاب را مي كشد  ولي حریف من و آذر ماھي وحشي شده درونم نمي         

 شود
  كنمتارھاي صوتیم خشن شده اندكارت تك خالم را جلوي رویش پرت مي        
نمي خواي كھ بھ اصغر راپورت بدم پارسال ھمین موقع  ھمین روزا  ھمین  -         

 !!! شبا  تو بغل كي پرسھ مي زدي
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 ابرو باال مي دھم و سر كج مي كنم        
 !مي خواي ؟ -         
نمي خواستم ثریا و پشتیباني اش را از دست بدھم اما انگار ھمھ چیز طبق         

 ي منپیش نمي رود ثریا مردد مي شود این را از لرزش صدایش مي فھممبرنامھ ھا
چي واسھ خودت مي بافي گمشو ا خونھ من بیرون پتیاره بي بتھ واسھ من آدم  -         

 شده گمشو بیرون
 مرضیھ دستم را مي كشد حرف نمي زند ولي مي كشد        
دت ببر و من ھنوز وحشیم و مھتاب نگاھش التماس دارد كھ من را ھم با خو        

 آخرین اولتیماتومم را روي ذھنش حك مي كنم
اگر ھمین االن دستت و نكشي  میرم تنھا ھم میرم ولي مطمئن باش نیم ساعت  -         

دیگھ سرت تو طاقچھ ھمین خونھ است بھ خاك مادرم قسم مي خورم بھ اصغر ھمھ 
  چي رو میگم

  ثریا از دست مھتاب رھا مي شود  دست٣  ٢  ١و مي شمارم          
 بھ سمت در مي روم و در ھمان حال داد مي زنم        
پاي اصغر اطراف منمھتاب مرضیھ  پیدا شھ  ھر جاي دنیا مي خواد باشھ   -         

 !فاتحھ خودت و جونت و آبروت و زندگیت و با ھم بخون
 
 
 
 

درب بزرگ و زنگ زده خانھ اصغر مرزبان را مي بندم دست مرضیھ را         
میگیرم دست مھتاب درون دستانم قفل است قدم ھایم را تند مي كنم مرضیھ حرف مي 

 زند با ذوق
خوشم اومد الھي فداي خواھري خودم بشم كھ حریف ھمھ میشھ  داشتم ذوق  -         

 این زنیكھ شارالتان و میذاشت كف دستش سھ مرگ میشدم جون مھري یكي باید حق
روزه دست بزنش خیلي كار مي كنھ از وقتي پا میشھ بھ یكیشون گیر میده دیروز 

تو انباري اون پشت زندانیش كرد شب كھ  محمد و اونقدر زد كھ بچھ باال آورد  تا شبم
ھ بود و با ھزار خواھش و التماس كلید و ازش گرفتم رفتم باال سر بچھ از حال رفت

 بدنش یخ كرده بود
 بغض بھ سینھ ام خیز برداشت        
باید تكلیف اینا رو ھم یھ سره كنم  باید  بھ موقع ولي تا اون موقع از كثافت  -         

 كاریاشون دیگھ پیش من تعریف نكن  حالم و بد مي كنھ
ا فشار مي دھم مرضیھ ساكت مي شود مھتاب تند تند و پابھ پایم مي آید دستش ر        

 و ھر چھ مھرباني بھ یاد دارم مي ریزم تو كالمم و لحنم
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مھتابي دیگھ پیش من مي موني دیگھ كسي اذیتت نمي كنھ دیگھ خالھ مھر  -         
 انگیز خالت نیست مامانتھ خوب ؟ دوست داري ؟

 نگاھش نمي كنم اشكانم روي گونھ ھاي برجستھ ام سر مي خورند و صدایم مي        
 لرزد مرضیھ بغض مي كند

خواھري گریھ نكن دیگھ خوب تعریف كن اوضاع روبھ راھھ اصال االن كجا  -         
 داریم میریم

یكھو یاد پالتو و كیف قرضي ام مي افتمدست مھتاب را بھ دست مرضیھ مي دھم         
 نرسیده بھ ماشین پرتوي برمي گردم

 و در ھمانحال حرف مي زنم        
 برید سوار مازراتي مشكیھ سر نبش شید  من بر مي گردم -         

         
         
         
پالتو و كیف قرضي را پس مي دھم و خیلي سریعتر از چیزي كھ فكرش را مي         

كردم بر مي گردم سینھ ام از نگراني و اضطراب احتمال برگشت اصغر باال و پایین 
سم ھنوز نرسیده ام در را باز مي كند سوار مي شوم بھ مي آید  بھ ماشین پرتوي مي ر

  داشبورد مي زنم با حرص
 برو برو  زود برو -         
  پرتوي نگاه مي كند محكمتر روي داشبورد مي كوبم        
 بھت میگم بــــــــــرو -         
 مي و انگار از خواب بیدار مي شود و سوییچش را مي چرخاند ماشین روشن        

شود وانت آبي اصغر از كنار مازراتي مشكي پرتوي رد مي شود تمام آنچھ مي 
  ترسیدم جلوي چشمانم بھ صف مي شوند

 
بھ رد چرخھاي وانت ابي خیره مي شوم دستانم مي لرزند بھ یاد مي اورم اصغر         

 اورم مرزبان را بھ یاد مي اورم آزار ھاي جنسي كودكان زیر چھار ماه را بھ یاد مي
شكنجھ كودكان چھار سالھ را حالم بد است این ماشین مي شود یك جعبھ كبریتلھم مي 

 مملو از خون است خالي خالیم  حالم بد است نفسم دمكند لھم مي كند و عصاره وجو
خس خس مي كند صداي گریھ روي تمام آرامشم ناخن مي كشد بچھ سھ چھار ماھھ 

ھ در اتاق باز است گوشھ در اتاق باز است و زیر دست این كفتار گریھ مي كند گوش
  استممن مي بینم بچھ كوچك زیر دستش گریھ مي كند چیزي كھ مي بینم وراي تصور

ھمھ جا تاریك است ثریا بھ خانھ مھرانھ رفتھ صداي جیغ از اتاق اصغر مي آید         
د ضجھ مي از شیشھ پنجره شكستھ اتاقش مي بینم فرانك چھار سالھ دست و پا مي زن

زند گریھ مي كند مي خواھد فرار كند دست و پایش كشیده مي شود عق مي زنم نمي 
 متوانم نفس بكشم ھمھ چیز را دیده ا
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ھمھ كثافت كاري آدم ھایي كھ بھ معناي تمام كلمھ بویي از عصاره ناب آدمیت         
 نبرده اند

عق مي زنماكسیژن نیست حتي دي اكسید كربن باز بچھ چھار ماھھ گریھ مي         
كند فرانك چھار سالھ جیغ مي كشد و اصغر مرزبان مي خندد لذت مي برد و در 

  حیوانیت خودش غرق است و من عق مي زنم
آسمان مماس زمین خاكستري مي شود و تمام من را و تمام آدمھاي ساكت زمین         

ا در توھماتم لھ مي كند  و باز صداي خنده ھاي اصغر مرزبان و صداي ضجھ ھاي ر
 چھار سالھ آن اتاق ادغام معجون وار زمین را بھ نمایش شیاطین مي گذارند

دستانم سینھ ام تمام آماج دل و روده ام بھ رعشھ مي افتد صداھاي نامفھوم باز         
 مي آیند
 !چي شد مھرانگیز جانمھرانگیز مھرانگیز  -         
مھرانگیز  خواھري خواھري خواھــــــــــــــــــري چشات و باز كن  -  -         

 خواھري آروم آروم نفس بكش
این چرا اینطوري شد مھرانگیز جان نفس عمیق بكش مھرانگیز خوبي  -         

 خــــــــدااااااااا
 فكم سخت مي شود چشمانم تار مي شوند        
 و تمام مزه ھاي تلخ زندگیم روي حس چشایي وجودم رد مي اندازند        
و چیز دیگري یادم نمي ماند جز صداي مرضیھبغض مرضیھ داد مرضیھ گریھ         

 مرضیھ
برو  از اینجا بروتو رو ارواح خاك عزیزات از اینجا ببرش االن میمیره االن  -         

 خواھرم میمیره میمیره
         
         
         
سوسوي چراغھاي آشنا چشمم را مي زند چشمم را بر مي گردانم  و قیافھ آشناي         

 تبر بھ دست زمستان ھایم  نگرانتر از ھمیشھ خیره بھ من است آرام نجوا مي كند
 خوبي ؟ -         
خت اخم ھایش كم رنگند و جایشان را سرخي چشمانش پر كرده دست بھ لبھ ت        

  مي گیرم تا نیم خیز شوم دستش تا روي شانھ ام مي آید و ھلم مي دھد
 از این تماس دلم و قلبم با ھم مي لرزند مي لرزند مي لرزند        
دراز مي كشم ھمچنان روي سرم خم شده است خیره نگاھم مي كندكاسھ         

 زمین و زمان چشمانش قرمز تر مي شوند سیب گلویش تكان مي خورد و انگار وسط
 گم مي شود كھ جلمھ اي بي اراده از دھانش خارج مي شود

 !نمي خوام یھ فریده دیگھ رو از دست بدم -         
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تمام روز را بیرون مي چرخیم پرتوي نیمھ راه پیاده مي شود و بعد از پنج دقیقھ         

ا صد چندان مي با دست پر بر مي گردد پالتوي قرمزي كھ رده ھاي سفیدي زیباییش ر
كند و كیف قرمز مستطیل شكل درون نایلون را با اصرار او قبول مي كنم  پرتوي 

 !!! بھ كوه مي برد دست و دلبازتر مي شود و ما را
گاه بھ گاه خودش وسط آن كوه و تمام تمسخرھایش مي خندد مرضیھ وسط ھمھ         

  خستگیش ھاج و واج مي ماند
را باالي كوه  كنار تمام رستوران ھاي شیشھ نما بھ گرانترین پرتوي ھمھ امان         

 غذاي دریایي میھمان مي كند
مرضیھ ادابازیش گل مي كند و پرتوي چشمش و تمام حواسش بھ چھره و لب         

ھاي من است كھ كي كش خواھد آمد  و من ھنوز در كش و قوس دانستھ ھایم دست در 
 ي كند یك ھمراه ساكت و ملول مي مانمدست مھتابي كھ فقط  فقط نگاه م

 
وقت نھار مرضیھ با پرتوي تمام ماھي ھا را شرط مي بندندسر یك فلفل قرمز و         

 بزرگ و صد البتھ غلط انداز
 ! نھ قبول نیست -         
  پرتوي با خنده مي گوید        
 تا تھش و خوردمچي چي رو قبول نیست خودت شرط بستي فلفل بھ این تندي  -         

! 
و بھ دھانش باد مي زند كھ مثال تند است  مرضیھ سر تكان مي دھد و با نیش         

 باز مي خندد
 من غلط كردم در بست شاید تند نبوده -         
پرتوي چشمانش را گشاد مي كند و تمام مدت چشمش بین من  دستانم كھ با غذا         

  زي ھاي معطر درون بشقابم زوم شده در گردش استبازي مي كنند و نگاھم كھ بھ سب
تو خودت تایید كردي فلفل قرمز خیلي تنده  حاال ھم حق نداري یھ لقمھ از این  -         

 ماھي رو بخوري
مھتاب غذایش را مي خورد قاشق قاشق و اصال انگار نھ انگار كھ اصال از این         

 است و مرضیھ ام كھ انگار با این غذاھاي صد رنگ و صد چھره در عمرش ندیده
موجود زمستان ھایم یك روزه عجین مي شود و قھ قھ ھایش حداقل تھ دلم را شیرین 

  مي كند
 

پرتوي بعد غذا ما را بھ فروشگاه پوشاك مي برد مرضیھ با دیدن اولین لباس         
 برند دار و قیمت فضاییش در گوشم وز وز مي كند

  بھ این بگو بریم بیرون از ھمین االن ول خرجي نكنیم مھري -         
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و من بدم نمي آید كھ تمام عقده ھایم را بھ پول دادن با مارك لھ كنم مي خرمولي         
براي مھتاب و مرضیھ ام كھ من حسي براي مارك پوشیدن ندارم من برند داغ درد را 

 در تك تك جوارحم دارم
" مي پسندد یا نھ ؟"  فقط نگاه مي كند و در جواب سوال ھاي من كھ مھتاب        

لبخند مي زند لبخند بدون عمقي كھ تا تھ دلم را ناخن مي كشد مرضیھ نھ اما ذوق مي 
كند از این دست و دلبازي ام كم مانده تمام فروشندگان را بغل كند و بھ آغوش كشد 

اش بغض مي كنم اشك تا پشت چشم  با ھر خنده نروي زمین و زمان معلق است و م
ھایم كشیده مي شود و با تحكم برشان مي گردانم مھدي پرتوي دست در جیب و 
مسكوت ھمراھمان است نگاھش با من است و صدایش با مرضیھ مرضیھ كنارم مي 
اید و نظر مي خواھد من با تایید سر نشان مي دھم كھ ھر آنچھ او بخواھد و بپسندد 

د بي حوصلھ تر از انیم كھ ھمراه خوبي در خریدش باشم بھ است و مي فھم خوب
سمت پرتوي مي رود و پرتوي در مورد جنسش و طرحش حرف مي زند اظھار نظر 
مي كند و مانند یك طراح متخصص با كلمات قلمبھ سلبمھ شاخ ھاي مرضیھ و خنده 

 من را در مي اورد یخم در حال آب شدن است
 رسد و نایلون بھ دست از فروشگاه بزرگ جزیره خارج خریدمان بھ اتمام مي        

مي شویم  حس مي كنم تمام فروشندگان دارند نگاھمان مي كنند و با انگشت نشانمان 
 !مي دھند  اي عقده اي ھاي پا پتي ندید پدید

تمام حسم را لگد مال خوش بیني مي كنم و سعي مي كنم یادم بماند مرضیھ باید         
 !یاد بگیرد یادم بماندچیز ھایي را 

 
 پرتوي دست بردار نیست بي حوصلھ و ملتمس نگاھش مي كنم        
 بریم دیگھ پاھام دیگھ مال خودم نیست -         
 نگاھي گذرا بھ مھتاب مي كنم        
 این بچھ ھم خستھ است -         
 پرتوي نایلون ھا را داخل ماشین مي اندازد        
 شین تو مي گم بھتحاال ب -         
 !این حرف دنبالھ اش مي شود شھر بازي        
اینبار مھتاب مي خندد لبخندش كش مي آید و در دلم افسوس مي خورم كھ چرا         

زودتر نفھمیدم این بچھ از خرید و خوردن چیزي نمي فھمد تمام دردش نداشتن بازي و 
 ھمبازیست چرا قبال نفھمیدم و پرتوي فھمید

مھتاب میلھ ھاي جلویش را سفت مي گیرد و از آن باال نگاھم مي كند ذوق را         
درون چشمھایش مي شمارم و باز بغض مي كنم و بعد با خودم مي گویم امروز بغض 

 ! ، دلم را بھ اجاره گرفتھ بود و بعد آرزو مي كنم كاش ساالنھ اجاره نكرده باشد
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معصوم سرزمینم وجودم را پر مي كندپرتوي صداي جیغ و خنده ھاي كودكان         
بھ اصرار مرا پایین نگھ مي دارد و مھتاب را بھ مرضیھ مي سپارد و كنار گوشم  

 درست كنار گوشم  ھمان ممنوعھ ھاي شیرین را باز گو مي كند
 حرف دارم باھات بریم یھ جا بشینیم خانوم بداخالق -         
ذیرم و مھتاب خندانم مي چرخد كھ درون وسیلھ نگاھم بین مرضیھ مسئولیت پ        

بازي گردان تمام حواسشان بھ بازي ھاي دنیاست پرتوي گوشھ پالتوي اھدایي خودش 
را مي كشد با ھم كنار یك كافي شاپ مشرف بھ وسیلھ بازي مھتاب و مرضیھ مي 

 ! از من بپرسد كھ چھ مي خواھمكھنشینیمپرتوي قھوه سفارش مي دھد  بدون این
 روي میز خم مي شود و دوباره خیره نگاھم مي كند        

 خوبي؟ -         
 از سنگیني نگاھش معذب مي شوم و  لبخند مي زنم        
 بھ لطف شما -         
نگاھم را بھ زحمت از مشكي ھاي نافذش در مي آورم دستانش را بھ ھم گره مي         

 زند و آرام حرف مي زند
 روز و امروز صبح عذر مي خوامبابت دی -         
 حرف پرتوي را در دلم ذخیره مي كنم        
براي پرتوي این جملھ سنگین است و براي من سنگین تر پرتوي دوباره عذر         

خواستھ این بار دوم است و باز ركوردش را در كتاب گینس ذھنم ثبت كنم لبخندم بي 
  مي گذارنداراده كش مي آید قھوه ھا را جلوي رویمان

اصال فكر نمي كردم كھ كسي تو این دنیا وجود داشتھ باشھ كھ دو نفر كھ ھیچ  -         
سنخیتي كاملي با گوشت و خونش ندارن براش اھمیت پیدا كنھ و تا پاي جون براشون 

 !مایھ بزاره مھرانگیز تو زیادي خوبي
چشمانم از بخار قھوه بھ چشمانش كشیده مي شود دلم قنج مي رود قلبم بھ تاالپ         

و تولوپ مي افتد و در كمتر از یك ثانیھ تمام گلبول ھاي رگ ھاي بدنم بھ صورت و 
 چشم ھایم ھجوم مي آورند

اینبار خبري از بغض نیست و ھر چھ ھست شیریني است و كجا با خودم تصور         
 !كجا ؟!  ردم كھ من تبر بھ دست زمستان ھایم  تمام درد ھایم  و این حرف ھا مي ك

و انگار مي فھمد كھ سرخ شده ام و از حرف ھایش منتھاي لذت را مي برم كھ         
رد حرفش و ملودي تارھاي صوتیش را روي باد كنك ھاي قرمز و صورتي ذھنم بھ 

 پرواز در مي آورد
 كردم ھمھ مثھ خودم خودخواھن ھمھ مثھ مادرم خودشون و ھمیشھ فكر مي -         

خودشون براشون مھمھ فكر مي كردم ھمھ زناي جامعھ خرابن و تمام آرمانشون مي 
گرده حول و حوش الس زدن بیرون خونھ ھاشون فكر مي كردم خودخواھي و ھوس 

 داره تو آدما مي لولھ ھمیشھ
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رون چشم ھایش با ھم مي بینم انگشتان رد غم  رد فریده از دست داده را د        
ظریفم را دور فنجان مي لغزانم و مي گذارم سكوتم و زبانش و دلش و دلم كارشان را 

 !كنند
نگاھش بین صورت من  نماي دور مھتاب و مرضیھ  قھوه و دوباره نگاه من         

 مرتب مي چرخد
 مي دوني مھرانگیز  مادر من  مادر نبود -         
نمي دانم بھ مھرانگیز گفتن ھایش فكر كنم یا بھ اخم كردن ھایش  و میان این دو         

 روي حرف ھایش متمركز مي شوم
روزا با پول پدر بي غیرتم خیابون گردي و فروشگاه گردي مي كرد و شبا تو  -         

آغوش پدرم حرف از عشق و وفا مي زد و تا پاي پدرم از ایران كنده مي شد خونھ ما 
 سالھ ١٢ سالھ و دختر بچھ ١٥محفل زنا و مرداي ول تر از مادرم مي شد پسر بچھ 

یعني اوج احساسات یعني آغوش مادر و مھر  مي دوني یعني چي  یعني اوج غیرت
پدر مي خوان یعني محیط پاك و عاري از ویروس مي خوان  یعني تموم قلب و 

نباشھ و ببیني كھ تو آغوش روحشون مساعده براي لونھ كردن فساد یعني مادر كھ 
مرداي بیگانھ مي لولھ و نفسا و نالھ ھاش جلوي روت غربیھ ھا رو مثھ پدرت از حال 

 مي كنھ و این اغوش بوي گند گرفتھ سرد تر از اونیھ كھ مال تو باشھ حتي واسھ حالبی
 یھ ثانیھ  تمام زمین و زمان برات تغییر معنا مي ده

دیك مي كند و قورتي مي خورد  آه مي كشد و سرماي قھوه اش را بھ لبش نز        
 ھوا انقدري ھست كھ بخار خارج شده را ببینم

  پول پول پول -         
 سرش را تكان مي دھد ھیستریك و عصبي        
جاي محبت و عشق مادري  جاي حرف ھاي پدرانھ جاي آموزشاي مادرانھ  -         

 پول مي خواستن پر كنن براي ھمین وقتي مي جاي نظارت پدرانھ  ھمش رو با ھم با
  بینم كھ اینقدر مادرانھ بھ بچھ اي كھ مال خودت نیست عشق مي دي

لبش را جمع مي كند چشم ھایش قرمزند و دست آخر نگاھش روي چشمان         
 مسكوتم فیكس مي شود

 باور نمي كنم -         
 سرخند و ھنوز نگاه مي كندنوك بینیش سرخ است لب ھایش و چشم ھایش         
لبخندم كش مي اید نگاھم را اینبار در نمي اورم مي گذارم  چشم ھایش كمي دلم         

را شیرین كند فقط كمي و دلم بال بال روي سرم جیغ مي كشد  ذوق مي كند و من  
 آرام و بي عجلھ  حرف مي زنم

ھ ھاي قد و نیم قد آن دخمھ از ثریا مي گویم از اصغر مرزبان مي گویم از بچ        
عریض مي گویم از تمام آنچھ مي دانم و نمي دانم مي گویم و در تمام این مدت حواسم 
بھ نگاه ھاي این موجود بي انصاف است كھ عجیب با چشم ھایم بازي مي كند و با دلم 

 ! ھم



 130 

 
 
 

برده و ساعت یازده نیمھ شب بھ خانھ بر مي گردیم مھتاب روي صندلي خوابش         
 پرتوي بھ آغوش مي كشدش نایلون ھا را بر مي دارم

مرضیھ پیاده مي شودتوي گوشش آدرس دقیق آپارتمان دنجم را مي دھمسر         
  تكان مي دھد و بھ سمت پرتوي مي رود

 بزارید من بغلش كنم با آسانسور مي برمش -         
 زورت نمي رسد مرضیھ با پرتوي ابروانش تا سقف آسمان مي رود كھ مثال        

 اصرار بچھ را مي گیرد
این طفل معصوم كھ وزني نداره  جز نون خشك و آت آشغال تو روده پودش  -         
 نكردن
مرضیھ مھتاب را باال مي برد  و من جلوي درب یك لت خانھ ام سعي دارم         

 تشكر كنم
 شب خوبي بود ممنون بابت ھمراھیت -         
 ! پرتوي درب خانھ را مي بندد و گوشھ آستینم را مي كشد        
مي خوام قدم بزنم بابت ھمراھیم دست مزد خوبیھ كھ نیم ساعت باھام ھمراه  -         
 باشي

 نگاه او پریشان درختان اطراف است و نگاه متعجب من پریشان حرف ھایش        
درون ماشین مي گذارد و ریموت مسكوت ھمراھش مي روم نایلون ھا را         

 ماشین را مي فشارد دست در جیب خنده از چشمانش مي بارد
كنار ھم دوش بھ دوش ھم  توي ھواي سرد مھرماه قدم میزنیم لرزش گوشیم         

چشمان پرتوي و من را با ھم بھ سمت كیف مي برد پرتوي پیش دستي مي كند و 
ن باز تر نمي شود صداي پرتوي آرامتر از گوشي را بر مي دارد چشم ھاي من از ای

 مي كند ھمیشھ است و آرامش را بھ ذھن متعجب من تزریق
 نیم ساعت دیگھ میاد باال  نیم ساعتي قدم مي زنیم بعد -         
و گویا منتظر جواب نمي ماندگوشي را قطع مي كند و درون دستانش بھ آغوش         

 مي كشد
لتوي اھدایي فرو مي كنم و ترجیح مي دھم حرفي نزنم ولي دستانم را درون پا        

  لبخندم حاكي ھمھ چیز است
پرتوي زیر چشمي نگاھم مي كند مكث مي كند كلمات گسستھ تر از انند كھ بھ         

زبان من یا او بیایند دلھامان  انگار نھ دلم ھي با خودش حرف مي زند كھ كجا فكر مي 
  كشت قدم بزنم و ضعف كنم از این كنار او بودنكردم كنار كسي كھ روحم را

 صداي او بعد از ده دقیقھ سكوت محض با مضحك ترین بھانھ مي آید        
 ھوا سرده امشبنھ؟ -         
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لبخند من و او از این جملھ تكراري كش مي آید  و كم كم بھ قھ قھ تبدیل مي شود         
 !   شدن استخوب مي دانیم كھ دل جفتمان در حال جور

خنده امان كھ بھ لبخند اولیھ بر مي گردد دلھامان ھوا خورده است  اینبار با كار         
 شروع مي كند

 فردا چھ كاره اي؟ -         
 چشم ھایم را بھ آسفالت جلوي پاھایم مي دوزم  و رد جدول را مي گیرم        
 میر عباس محبتيمي خوام برم با كوچكترین مھره شروع كنم ا -         
خودش را نزدیك تر مي اورد و قدم مي زند دلم نا آرام است و دستانم وسط         

سرماي مھرماه داغ شده است ولي انگار او مي تواند در ان واحد روي احساس و 
 عقلش تمركز داشتھ باشد كھ او مرد است زن نیستضعیف نیست

ود دوباره صدایم مي كند با ھمان احساسم را پنھان مي كنم ولي مگر مي ش        
 فاصلھ بین دو ھجي خانھ خراب كنش

 مھرانگیز؟ -         
بعد با خودم فكر مي كنم از كي اینقدر خودماني شد ؟ از كي ؟  از كي ؟ زبانم بھ         

 كلمھ مي چرخد
 بلھ -         
 !یك نظر بدم ؟ -         
ي دنیا مي ترسم با اینحال سر تكان مي دھم از سوالش مي ترسم از تمام سوال ھا        

 و دوباره دست ھایم را بھ تھ جیب ھایم فشار مي دھم
تو این راه خطر زیاده و قبول داري كھ اگر خاندانت تنھا گیرت بیارن ھیچ  -         

 رحمي بھ داشتھ و نداشتت نمي كنن
 و ھمچنان منتظر سوال مي مانم        
  یممیشھ بھشون بگ -         
  مكث مي كنم انگار ذھنم حساس شده        
  كھ من -         
قلبم از حدسیاتش در تالطم است و انگار خال را وسط دست و پایم حس مي كنم         

 سینھ ام موج بر مي دارد
 و با كلمھ بعدش انگار آب تمام اقیانوس آرام را روي سرم خالي كرده اند        
 !برادرتم -         
چشمانم گشاد مي شود نگاھش مي كنم كھ یعني عقلت سر جایش نیست ؟  كھ         

نمي داني گاو پیشاني سفید خاندان مني ؟ كھ این وسط ھمین یك پیشنھاد را كم داشتم 
 بعد پقي مي زند زیر خنده

  مي دونم چھ حرف مضحكي زدم مي دونم ببخشید -         
 !ات را درست جور نكرده  شایدبعد با خودم فكر كردم كلم        
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تمام آن ثانیھ ھا و دقائق عجول را قدم مي زنیم و ھي چرت و پرت مي گوید و         
  نمي دانم این وسط بخندم یا شك كنم كھ این پرتوي حال روحي و عقلیش خوب است ؟

 و ھر كسي نمي دانست  من و تمام" برادرتم " و عجیب بھ این كلمھ حساس شدم        
گذشتھ ھایم مي دانستیم كھ قلب نادانم نمي خواھد این موجود تبر بھ دست تنھا یك 

 ! برادر باشد
 

 صندلي ام را مي چرخانم و زمزمھ مي كنم        
خرید و فروش : سبزه شغل :   پوست ١٦٥ سالھ  قد ٤٨امیر عباس محبتي  -         

دیپلم :  عربستان تحصیالت سھام در كشور ھاي آسیایي بالخصوص امارات ، ایران و
 سالھ  فرزند دختر ١٤  فرزند پسر ٢: دو ماراتون تعداد فرزند : ورزش مورد عالقھ 

 سالھ  سطح تحصیالت ٤٠نجمھ بھاردوست :   سالھ  داراي دو ھمسر  ھمسر دائم٨
:  سالھ  سطح تحصیالت ٢٥ترانھ میرزادوست سن : لیسانس زبان  ھمسر صیغھ اي 

  دیپلمھ
 با ناخن سبابھ ام روي میز تحریر تمام سفیدم ریتم مي زنم و باز زمزمھ مي كنم        
 امیر عباس محبتي كیش -         
صداي نالھ مھتاب از روي تخت یك نفره ام مي اید لپ تاپ را مي بندم و روان         

 نویس آبي را پشت گوشم مي گذارم بھ سمت مھتابي كھ عرق ریزان نالھ مي كند پرواز
مي كنم كنارش دراز مي كشم و پتو را از روي شانھ اش كنار مي زنم  با دست چپ 

 و بي صدا آیھ الكرسي را بھ جوارحش تزریق مپشت كمرش را ماساژ مي دھم  و آرا
مي كنمآنقدر كھ نرم نرمك ھم حال او بھتر مي شود و ھم فرشتھ خواب روي چشمانم 

 پرده مي كشد
         
         
         
 فنجان شیر قھوه را روي كانتر مي گذارم و براي مھتاب لقمھ مي گیرم        
مرضیھ حتي یھ لحظھ از خودت دورش نمي كني آدرس مركز مشاوره رو  -         

نوشتم گذاشتم رو درایور مي بریش بھ مدت یھ ماه ھر روز براش وقت مي گیري 
 و و مھتاب كجاییدترجیحا صبح ھا باشھ كھ من صبح سرم شلوغھ بدونم ت

و بعد در ذھنم مي گویم مرضیھ باید كار ھایي را شروع كند بیرون از دغدغھ         
ھاي من و سھام ھاي بنزیني ام صداي آالرم ایمیل رسیده  سرم را نود درجھ مي 
چرخاند رفلكسي و كامال بي اراده  لقمھ را درون دھان مھتاب مي گذارم و فنجان قھوه 

  دوممي  متري ام٩ت اتاق بھ دست  بھ سم
  ایمیل میكائیل ارجمند را مي بینم        
لبخند روي لب ھایم طرح مي اندازد و مي گذارم لبخند ھایم وجودم را از         

 ھورمون سروتونین اشباع كنند
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 ایمیل را باز مي كنمو تقریبا با صداي بلند مي گویم        
 نھ بده كھ بریممرضیھ جان بھ مھتاب صبحو -         
ایمیل در حال باز شدن است و من  بھ ھر چھ نت كم سرعت جھان سومیست         

 تف و لعنت مي فرستم صداي مرضیھ دور بھ نظر مي رسد
مھري بھ جون خودم این دختره رو میندازم بیرون مھتاب اینو بخور مھتاب  -         

 فراموش نشھ  مھتاب بیدار اینو دوست داري  مھتاب گرسنھ نمونھ مھتاب مشاورش
 نشھ مھتاب بخوابھ مھتاب این و بخرم مھتاب این و بپوشھ

صداي بغض كرده اش چشمان متحیرم را گشاد كرده است و تلفیق بغض و خنده         
را با ھم در تنگناي دلم حس مي كنم  ایمیل ارجمند باز مي شود اجالتا رھایش مي كنم 

شوم مرضیھ پشت بھ من در حال لقمھ گرفتن براي و بھ سمت آشپزخانھ روانھ مي 
 نگران باشم مھتابي كھ دوباره دلش كدامشان مھتابیست كھ دمغ شده نمي دانم براي

شكستھ یا مرضیھ اي كھ دوباره بغض كرده مصلحت حكم مي كند مرضیھ را آرام كنم 
ھایم را تا مرضیھ مھتاب را قبول كند  دستانم را حائل بر و دوشش مي كنم و بوسھ 

 ثبت گونھ ھایش
فداي حسادتات شم ما االن یھ خانواده سھ نفره ایم كھ كوچكترین عضوش  -         

مھتابھ و عزیزترینش مرضیھ   این بچھ بعد خدا من و تو رو داره خودت مي گفتي كي 
بشھ این طفل معصوم و از شكنجھ ھاي اصغر و زدناي ثریا نجات بدیم  حاال ھم نجات 

 شم یھ بار دیگھ بغض كني تمام ذھنم آشفتھ میشھ م قربون دل خواھر خوددادیمبسم هللا
ذھن من آشفتھ شھ تمام حواسم پي مرضیھ حسودم مي چرخھ و دوباره بر مي گردیم بھ 
ھمون آوارگي و بدبختي خودت كھ مي دوني با چھ فالكتي پرتوي رو راضي كردم تن 

 ! خواي؟بھ شراكت بده مي خواي ھمھ چي خراب شھ ھان مي
مرضیھ لقمھ دوم را درون دھان مھتاب مي گذارد  مھتابي كھ بھ صورت من و         

 مرضیھ فقط نگاه مي كند
 سر مرضیھ بھ سمت مھتاب كج مي شود و گونھ اش را مي بوسد        
ببخشید مھتابي ببخشید دوباره بچھ شدم  مي دونم تو بھ دل نگیر یھ لحظھ  -         

 دیوونھ شدم ببخشید
و انگار نھ انگار كھ باید از من ھم عذر بخواھد بھ آرامش موقتي خانواده سھ         

 نفریمان قناعت مي كنم و با دو بھ سمت اتاقم و ایمیل میكائیل ارجمند  مي روم
 

جلوي آینھ سرویس بھداشتي رستوران سھ طبقھ فرنسما خودم را بھ تمامیت         
نظاره مي كنم چروك ھاي دور لب ھایم در حال جوانھ زدنند  و انگار باید یادم بیاید 
مرز سي سالگي را خیلي وقت است كھ گذرانده ام و دیگر خیلي وقت است از دوران 

ال یكدست سفیدم را تا روي پیشاني كنم و ش جاھلیتم گذشتھ است نفسم را راست مي
میكشم گوشھ اش را ھالھ وار روي شانھ ام مرتب مي كنم  كیف قرمز اھدایي را روي 
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ساق دستم مي اندازم و بھ سمت اولین حریف میدان كھ بیرون گود روي یك صندلي 
 جگري نشستھ است روانھ مي شوم

 كوبم باید صداي یورتمھ اسب كفش ھاي پاشنھ ده سانتیم را عمدا روي زمین مي        
میدانم را بشنود سرش را بر مي گرداند  ھنوز مردد بھ نظر مي رسد  لبخند مصنوعي 

 و مملو از اعتماد بھ نفسم را بھ لب ھایم سرریز مي كنم
  سالم مروت ھستم مھرانگیز مروت -         
 و تمام اندامم لبخند او بیشتر كش مي اید و نگاھش بین چشم ھایم  لب ھایم        

 چندش وار مي چرخد
بھ لب ھایم متذكر مي شوم تحت ھیچ شرایطي نباید لبخند را گم كنند باید آرام         

باشم آرام  بگذار خیال كند من ھم مثل زن صیغھ ایش عاشق نگاھھاي بیمارگونھ اش 
 ھستم بگذار خیال كند

 ر خانوممخوشبختم خانوم خیلي وقتھ مشتاق دیدار سركا -         
 دستش را بھ سمت صندلي كنارش دراز مي كند        
مصلحت را دفن مي كنم و بھ سمت صندلي روبرویش روانھ مي شوم و خوب         

حدس مي زنم كھ اولین نمره منفي را داده است لبخند تصنعي ام ھمچنان گرم نگھش 
نتظار ایستاده است و مي دارد رزروشن رستوران منو بھ دست و تمام قد كنار میز بھ ا

 لبخند ھاي تصنعي من است منو را با دو سبا لبخندي بھ لب كھ شرط مي بندم از جن
 دست و كمر خم تقدیم مي كند

محبتي  امیر عباس محبتي  آب انار سفارش مي دھد و من ھمچنان قھوه         
ر من تا رزروشن كت و شلوار پوشیده و خوش قد و قامت با احترام دور مي شود و تی

  نھایت كمان كش امده است و آماده پرتاب است
 مي تونم بپرسم سركار خانم تو این مدت كجا تشریف داشتن؟ -         
سوال احتمالي را سھ روز پیش حدس زده بودم و بھترین جواب را برایش         

 متر زیربناي فرنسما مي گیرم و بھ نگاھھاي ٤٠٠برگزیدم نگاھم را از رستوران 
 لغزان و آزار دھنده اش مي دوزم

براي تحصیل خارج از ایران بودم و با اعتماد كامل تمام امور رو بھ عمو  -         
زاده ھاي عزیز سپردم كھ متاسفانھ ماه پیش خبر رسید سھام داره بھ شدت افول قیمت 

 میده و مجبور بھ بازگشت شدم
  پرسدلبخند مي زند و سوال احتمالي بعدي را مي        
 بھ  تحصیل چھ كشوري ؟ -         
 كمي از قھوه را مزه مزه مي كنم        
 انگلیس -         
 و براي بستن دھانش ادامھ میدھم        
 دانشگاه كمبریج -         
 ابروانش را باال مي برد و سعي مي كند عادي باشد        
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 م باھات راحت باشم دیگھ نھاسمت مھرانگیزه سركار خانم مروت مي تون -         
حالم از لحن زیادي صمیمانھ اش بد مي شود ولي لب ھایم قولشان را نمي شكنند         

 و لبخند مي زنند
بھ راحتي مي توان حدس زد كھ اگر اوضاع بھ ھمین منوال ادامھ یابد بحث تا         

ھ لب نزدیك مي شب ھم بھ جایي كھ باید نمي رسد باید كاري كرد رزروشن لبخند ب
شود سیني بھ دست و دستمال سفید چھار گوش روي دستش تا كمر خم مي شود و بوي 

 و قھوه تلخ مرا روي تن میز مي محبتي عطر سردش مشامم را پر مي كند آب انار
 نشاند و رو بھ چشمان من  محبتي و باز بھ من مي گوید

 امر دیگھ اي ھست در خدمتم -         
 ستش را بھ نشانھ نھ تكان مي دھد و من زیر لب زمزمھ مي كنممحبتي د        
  نھ  تشكر -         
 و شروع مي كنم        
فكر مي كنم بھتر باشھ ھر چھ زودتر بریم سر مطلب اصلي باید زودتر تكلیف  -         

 خودم رو بدونم جناب محبتي شما كنار من ھستید یا روبروي من ؟
نگاھم را بھ فنجان كوچك سفید قھوه مي اندازم و دوباره در نگاه بي مالحظھ         

 اش كھ روي تك تك اندام من در حال كنكاش است فیكس مي كنم
  خانومي خیلي عجولي -         
! یاد حرف شریفي مي افتم و بعد فكر مي كنم آن عجولي كجا و این عجولي كجا؟        

رد چرتكھ مي اندازد كھ چند شب را مي تواند با من بي صاحب مردك حرام زاده دا
سپري كند ذھنم روي پیشنھاد پرتوي كمي  فقط كمي زوم مي شود و نمي دانم كدام 

 احمقي تیر آخر را مي زند
من تمایلي بھ این فوریت ندارم ولي نامزدم تمایل دارن ھر چھ زودتر كارا رو  -         

 ! یمبھ نتیجھ برسونیم و برگرد
 

سھام خودروسازان پرتوي بھ شدت داره افول قیمت میده و من مي تونم بھ شما  -         
 ھم برسھ  جناب ٢ و ١تخمین بدم كھ این روند تا ماه ژانویھ سال جاري بھ شیب 

محبتي  اگر مي بینید من االن جلوي روي شمام و بھ خودم جرات دادم با مدیر عامل 
 كارایي رو براي احیاي این سنداي پوچالي كنم ا در خففعلي از سر جنگ در بیام و

فقط بھ خاطر روح پدر مرحوممھ كھ براي این كار از جون مایھ میذاشت و نمي خوام 
كارش  زحمتاش و بي خوابیا و حرص خوردناش بھ ھدر بره  من از اونور دنیا 

 گیري نارهد چھ كنیومدم با دم شیر بازي كنم و رام و بكشم برم شما چھ با من راه بیای
كنید و برگھ سفید تو طرح من بندازید من بھتون قول میدم كارم و بھ نتیجھ برسونم  

 منتھا
دستانم را روي رومیزي قرمز قرار مي دھم و بھ چشمان محبتي كھ دیگر رنگ         

 كنكاش گري ندارند خیره مي شوم و ادامھ میدھم
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 و خارجي اولین قدمي كھ بر مي دارم بیرون بعد احیاي سھاماي پوچالي داخلي -         
 كردن حریفاییھ كھ عدم وفاداریشون براي من  و صد البتھ پدر مرحومم ثابت شده است

لبخندش كش مي اید و خنده اش دندان نما مي شود  نگاھش بھ دیوارھاي مملو         
 چسباناز تابلوھاي تزئیني كشیده مي شود و عقلم مي گوید تا تنور داغ است ب

  اگر بھم اعتماد ندارید  و یا احیانا مي خواین بھتون ثابت كنم قیمت این سھاما -         
انگشتم را باال مي برم انگشت سبابھ ام را نمي لرزد  ولي دلم و تمام اعتماد بھ         

 نفسم مي لرزد
  در كمتر از بھ انگشت من وصلھ  فقط كافیھ اراده كنید و این ریسك و بپذیرید -         

یك ساعت چنان سھام رو بھ زیر قیمت چھار سال پیش مي رسونم كھ تو خوابتون ھم 
چنین كابوسي رو تجربھ نكرده باشید  ولي دیگھ اون موقع نھ راه پیش دارید نھ راه پس 

 تو كل بازاراي سھام داخلي و خارجي ارزشش از یھ دونھ نتو كمتراز یھ روز سھامتو
 و تمام سرمایتون تو این وادي بھ خاطره ھا سپرده میشھ و سنگي ارزن ھم كمتر میشھ

رو كھ من توي چاه میندازم سنگین تر و كثیفتر از اونیھ كھ كسي بتونھ بھ این راحتي 
  درش بیاره

         
         
         
از رستوران فرنسما خارج مي شوم و محكم و مقتدر بھ سمت مازراتي پرتوي         

میدارم سنگیني نگاه پرتوي قلبم را و امضا درون دستم عقلم را قلقلك مي دھد قدم بر 
پرتوي درب را باز مي كند  با آرامش و لبخندي كھ بھ ھیچ وجھ سعي در پنھان 

 چشم ھایم را نشانھ مي گیرد كردنش ندارم سوار مي شوم نگاھش مركز
 شیري یا روباه -         
 بھ خیابان اشاره مي كنم        
 حركت كن لطفا -         
پرتوي با مكث فرمان را مي پیچد  خیابان سعد را كھ مي پیچیم نگاھش مي كنم         

نگاھم مي كند و انگار منتظر و نگران است جیغ مي كشم و از جیغم لبخندش پدیدار 
  مي شود ذوق درون ماشین پرواز مي كند  دستش را باال مي برد

  بزن قدش شریك -         
و بدون اینكھ حتي یك لحظھ فكر كنم در چھ موقعیتي ھستم دستم را مي كوبم         

 !!! كف دست شریكم  و درست در لحظھ برخورد مي فھمم چھ خاكي بر سرم شده
 

 شریفي تمام ذوق ھایم را بھ یكباره آوار مي كند        
ني امیدوار باشي كھ این امضا از نظر قانوني ارزش خاصي نداره فقط مي تو -         

با این مھر و امضا نمي تونھ بزنھ زیر حرفش و وجھشو پیش باقي سھام دارا زیر 
  سوال ببره
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با مرغ سوخاري درون بشقابم ور مي روم معده ام انگار ھمھ ظرفیتش پر است          
 پرتوي زبان باز مي كند

 امضا در برابر باقي سھام خوب اینم خیلیھ  ھمین كھ مي تونیم از این مھر و -         
 دارا حرفي براي گفتن داشتھ باشیم خیلي خوبھ

 تكھ مرغي را درون دھانم مي گذارم        
ترجیح مي دم نیمھ پر لیوان رو ببینم بھ قول جناب پرتوي تا ھمینجا ھم خیلي  -         

 خوب پیش رفتیم
ناگھان یاد مرضیھ و مھتاب میفتم  و انگار بلند تر از حدي كھ باید با خودم         

 حرف مي زنم
 الھي بمیرم با این حواسم  معلوم نیست این دو تا طفل معصوم كجان -         
پرتوي قاشقي پر از پولو را درون دھانش جا مي دھد و با ھمان دھان پر مي         

 گوید
 ن نباش بھش گوشي دادم كھ ھر زمان كارش تموم شد تماس بگیرهنگرا -         
 دستانم وا مي روند نگاھش مي كنم        
 بھ مرضیھ گوشي دادید خوب چرا زودتر نگفتید -         
 نگاھم را بھ اپل اھدایي مي اندازم        
  شمارش رو لطفا -         
 رقمي ایرانسل را مي گیرد بوق دوم گوشي را از دستم مي كشد و شماره یازده        

 بھ سوم نرسیده صداي مرضیھ در گوشي مي پیچد
 سالم خواھري -         
 نفس راحتي مي كشم از لحن آرامش        
 سالم مرضیھ جان كجایي؟ -         
  صداي چند بچھ از پشت خط مي اید        
 پیش روانكاوم -         
ه مي كنم و گوشي را از گوش چپ بھ گوش راستم انتقال بھت زده بھ پرتوي نگا        

 مي دھم
 !روانكاو ؟ -         
آره مھري جونم مشاور بھم معرفیش كرد و گفت باید مھتاب و بیارم اینجا  این  -         

روانكاوه خیلي امیدوار كننده حرف مي زنھ االن نیم ساعتھ مھتاب تو اتاقھ  میگھ باید 
رینش اینجا ھر روز نمیشھ واسش خستھ كننده میشھ  درمان و پس ھفتھ اي یك بار بیا

 مي زنھ
 گوش ھایم آرامند دلم ھم  مھتاب من خوب مي شود خوب مي شود        
باشھ مرضیھ  بعد از تموم شدن كارت برو خونھ  من غذا سفارش دادم میارم  -         

  واستون
  م را تا تھ با اشتھا مي خورمبا مرضیھ خداحافظي مي كنم و تمام غذای        



 138 

شریفي مي رود و دوباره من  پرتوي  و سنگیني نگاھش و یك كوچھ كھ تا انتھا         
را باید پیاده برویم  كھ پرتوي ھوس كرده ماشین را كنار بگذارد و در اوج خستگي 

 !من  پیاده روي كند
ودم را و تمام خستگي بند كیف قرمزم را بھ دست مي گیرم و سالنھ سالنھ خ        

 گفت و گوي پر استرس با محبتي را روي زمین مي كشم پرتوي حرف مي زند آرام
  مي تونم بیام باال -         
بھ سمت راست كھ نگاه مي كنم تازه متوجھ مي شوم كنار خانھ ام ھستم بي         

ي افتم و اختیار لبخند مي زنم ولي درست در ھمان لحظھ یاد جملھ سوالي پرتوي م
 لبخندم روي لب ھایم ماسیده مي شود سرم بر مي گردد  دوباره تن صدایش مي آید

 خستھ ام و نیاز دارم كنار یك خانواده  حداقل یك ساعت  نفس بكشم -         
سرم را بر مي گردانم و درون مشكي ھاي نافذش ذوب مي شوم پاي پرتوي را         

ضور فرد خاصي بھ نام شریفي  یعني انتھاي اعتماد بھ خانھ باز كردن  آن ھم بدون ح
 كھ من دیگر بھ ھیچ بشري اعتماد محض ندارم  باالخص تبر بھ دست زمستان ھایم

 بھ طرف درب مي روم و زیر لب زمزمھ مي كنم        
 شرمنده ام اینجا ایرانھ متوجھید كھ -         
 كلید را درون قفل در یك لت مي اندازم  بي توجھ بھ آنكھ مرضیھ داخل است        
پا كج بذارم قبل از اینكھ خاندانم دست بھ كار بشن سرم توسط زبون ھمسایھ  -         

  ھا رو طاقچھ اون دنیاست
 صداي داد قلبم را مي شنوم و صداي پرتوي را        
  سنشونھغذا رو یادت نره گر -         
بر مي گردم و بدون اینكھ بھ تیلھ ھاي مشكیش خیره شوم نایلون غذا را مي         

 گیرم
 خداحافظ و ممنون -         
 نرسیده بھ داخل دوباره صداي گرفتھ اش روي تمام آرامشم ناخن مي كشد        
 فقط خواستم حس كنم بھ عنوان یھ برادر عضو خانوادتم -         
مھ برادر در ذھنم اكو مي شود  اكو مي شود  اكو مي شود و میزان ولومش كل        

آنقدري ھست كھ درب خانھ را دیوانھ وار بھ ھم بكوبم و پرتوي متحیر را پشت در با 
 ! عالمت سوالش تنھا بگذارم

 
 صداي ترسناك عموزاده تھدید  داد  بیداد        
 ــــــــــاستمدارك كجاست  اون مدارك لعنتي كج -         
دست و پایم مي لرزد دست ھایم یخ زده اند مادرم را مي خواھم مادرم را مي         

  خواھم مادرم را
جوجھ آخھ تو چي داري كھ بخوایم لھش كنیم  فوتت كنیم اون دنیایي با زبون  -         

 خوش مدارك و بده اون مدارك بھ دردت نمي خوره ولي تو بھ درد ما مي خوري از
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سر تا پات و میندازیم جلوي یك سگ ناخنات و دونھ دونھ مي كشیم استخونات و خورد 
   مدارك كجـــــــــــــاستونیممي كنیم  موھات و تار تار مي سوز

 گوشي تلفن را مي گذارم سر جایش  مي لرزم  مي لرزم مي لرزم        
 صداي عزیز مي آید        
میوه نوبریھ بخور جون بگیري مادر نگران ھیچیم مھرانگیز جون بخور   -         

نباش تا اخر عمر ھستم كنارت مادر فداي دختر قشنگم شم كھ یھ تیكھ پوست و 
 استخون شده

خوشحالیم براي ثانیھ اي ھواي دلھامان خوب است  ولي انگار شب مي شود         
ي زوزه ھمھ مي خوابیم تاریك مي شود و من ھم درون خواب غرق مي شوم صدا

گرگ مي آید بوي ترس تمام وجودم را چنگ مي زند دوباره صداي زوزه گرگ  
 عزیز سر جایش یستخواب را كنار مي زنم ھمھ جا تاریك است عزیز سر جایش ن

نیست كنار من نیستسر بر مي گردانم  چشم ھایم میان گرگ و میش تاریكي و سوسوي 
یند طاقچھ قدیمیمردمكم عادت مي كند  نور مھتاب تابیده از پنجره چیز ھایي را مي ب

باز تر مي شود باز تر  باز تر  سینھ ام گز گز مي كند قران كنارش رد خون روي 
 نفسم بند مي اید  پاھایم توانشان مي روند سر عزیز سر بریده عزیز دیوار سفید خانھ

  عزیز جیغ مي كشم جیغ مي كشمجیغ مي
 دار شو مھري جان مھريمھري مھري جان  مھري جان بی -         
 تن خیس عرقم درون آغوش مرضیھ غرق مي شود        
 مرضیھ سر عزیز رو طاقچھ بود -         
 بغض ھاي سینھ ام یكي یكي مي شكنند        
 مرضیھ دیگھ لباش نمي خندید  مرضیھ سر عزیز مرضیھ بریده بودنش -         
یھ مي كند من ھم  اشك مي ریزم تمام مرضیھ موھایم را نوازش مي دھد و گر        

 تصاویر زنده اند
 مرضیھ اگر اون فلش و بھشون داده بودم عزیز زنده بود؟ نھ ؟ زنده بود -         
  ھق ھق مي زنم دلم مي خواھد  یا خودم را بكشم یا آن عمو زاده ھاي لعنتي را        
 مرضیھ اشك ریزان حرف مي زند        
 ونم آروم باش یك سال گذشتھ فراموش كن تموم شد ھمش خواب بودمھري ج -         
ولي كاش ھمھ اش خواب بود تمامش بیداري محض گذشتھ ھا را داد مي زد و         

 ذھن بي انصاف من دوباره بھ یادم آورده بود
 مرضیھ با یك لیوان دم نوش چاي و ھل و دارچین وارد مي شود        
 خواھري بھتري؟ -         
 نگاھم را از سقف سفید اتاقم مي گیرم و روي تخت یك نفره ام نیم خیز مي شوم        
 آره مرضیھ جان ببخش بدخوابت كردم -         
 لبھ تخت مي نشیند و باز بدجنس مي شود        
 فتنا تنگ بودتا باشھ از این بدخوابیا مي دوني چقدر دلم واسھ این آغوش گر -         
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  لبخندم كش مي آید  دم نوش را بھ لبم نزدیك مي كند        
 بخور فدات شم -         
 دم نوش را مي گیرم        
 مرسي خانومم مرسي خواھرم  مرسي عزیزم -         
دم نوش را روي پاتختي كوچك و مربعي مي گذارم و مرضیھ ام را بھ آغوش         

 مي كشم
 

خل پاساژ فخر دست در دست مھتاب و دوش بھ دوش پرتوي و مرضیھ قدم دا        
مي زنم باید خواب دیشب را كم رنگ كنم باید كمي بھ دلم برسم باید نوازشش دھم 
جلوي بوت ھاي بلند داخل ویترین مي ایستم مھم نیست كھ دیروز قبل از گفت و گو با 

ز بھ این نوازش احتیاج دارم  كھ امروستمحبتي دو جفت كفش خریده ام  مھم این ا
 مرضیھ لبخند میزند

  خوشگلھ مھري بخرش -         
 سرم بھ سمتش بر مي گردد        
 خوشت میاد یھ جفتم واسھ تو ھوم؟ -         
 سر تكان مي دھد        
نھ مھري قربونت من بمیرم نمي تونم با این پاشنھ ھا راه برم یك قدم نرفتھ با  -         
  خورم زمین بخر جون میده واسھ پاھاي تومخ مي
 ! چشم ھایش برق مي زند و دوباره مي رود داخل ویترین        
  مھري ببین این شالو ھم بخر باھاش ست كن -         
 نھ  تیره است شال تیره سرم نمي كنم -         
  از كنارش رد مي شوم        
دست در دست مھتاب  پرتوي گوشھ آستینم را از مغازه با نایلون خارج مي شوم         

 مي كشد
  بیا -         
پشت سرش مي روم مرضیھ نھ اما دوش بھ دوشش  خوشحالم كھ با ھم جورند         

خوشحالم كھ خانواده امان چھار نفرند بعد با خودم مي گویم این خانواده را بزرگ تر 
ویشاوندیبزرگ خواھم كرد و بھ خواھم كرد خانواده اي بدون داشتن قطره اي خون خ

  خون بودن نمي طلبدمتمام آدم ھا ثابت خواھم كرد محبت ھ
درون افكارم گم مي شوم و درون عطر فروشي و ادغام عطر ھاي سرد و گرم         

 ھوشیاریم را پیدا مي كنم
 پرتوي یكي یكي عطر ھا را جلوي مشامم مي گیرد        
 نھ استاین سرده  ولي زنا -         
  این یكي بوش بوي تلخیھ ولي وقتي بمونھ مالیم تر میشھ -         
 این رد میندازه قدرت انتشارش باالست -         
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 این از اوناست كھ جنس منو دیوونھ مي كنھ -         
و مي خندد با بدجنسي مي خندد اخم تصنعي مي زنم كھ حد و مرزش را بشناسد         

 و دلم قنج مي رود بد ھم قنج مي رود
آنقدر عطر جلوي مشامم گرفتھ كھ مشامم بي حس مي شود و دیگر ھیچ بویي را         

تمیز نمي دھد و درست در ھمان لحظھ بي حسي مشامم  جملھ سوالي پرتوي كنار 
 وشم پرسیده مي شودگ

 بگو دیگھ كدومشو مي خواي ؟ نیم ساعت منتظر انتخاب خانومیم -         
دست و پایم بابت این نجوا وا مي روند و دلم ھم ولي عمال نمي دانم كدام بھتر         

است ھمھ بوھا را قاطي كرده ام و اصال یادم نیست كدام بو را دوست داشتم و كدام را 
 توي از نگاه من استیصالم را مي فھمد و خودش انتخاب مي كندنھ و انگار پر

 مرضیھ مي خندد        
 !مھري جان خوبي ؟ -         
چشمانم را بچگانھ مي كنم و مثال لوس مي شوم كھ گیجم و از این ھمھ بو سر         

 گیجھ گرفتھ ام مرضیھ بوسھ اش را خرج گونھ ام مي كند
 الھي فدات شم -         

 مھتاب ھم از اداي صورتم مي خندد اینبار لبخند مي زنم و خم مي شوم        
  مھتابي ببین منم مي تونم دلقك بشم عین خالھ مرضیھ -         
 !!! و مي توانم قیافھ بھت زده و بامزه مرضیھ را تجسم كنم        

 
توي از فرصت داخل ماشین نشستھ ایم و مرضیھ مرتب مھتاب را مي خنداند پر        

 استفاده مي كند و فارغ از سر و صداھاي مرضیھ حرف مي زند
 دیشب یھو چي شد ؟ -         
معذبم نمي كند سكوت " برادر " آرام مي گوید آنقدر آرام كھ حتي یادآوري كلمھ         

 مي كنم و اوست كھ دوباره ادامھ مي دھد
 مھرانگیز؟ -         
 ف  بي انصافبي انصاف  بي انصا        
 سرش را بھ سمتم خم مي كند  صداي خندیدن مھتاب مي آید شكستھ و ضعیف        
 مگھ من چي گفتم كھ اونطوري شدي ؟ -         
 با بند كیف قرمزم ور مي روم        
 چي رو عوض مي كنھ اینكھ بدوني چي عصبیم كرده ؟ -         
بان مي افتد كھ سعي مي كند زودتر از این نگاھم بھ مرد سبد بھ دست درون خیا        

 ترافیك مملو از ماشین بگذرد
مي خوام بدونم مي خوام بدونم  قبال فكر مي كردم دوسم داشتھ باشي فكر مي  -         

 كردم برات مھمم
 عصبي مي شود میدان را مي پیچد        
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ا نمي تونم جاي ولي االن تمام معادالت منو بھ ھم ریختي نمي فھمم چر -         
 برادرت باشم

را  و تمام " برادر " سنسور ھاي مغزم تمام زمستان ھایم را  كلمھ سھ ھجي         
 گذشتھ ام را مرور مي كند

خیره مي شوم بھ تبر بھ دست زمستان ھایم كھ فرمان را داخل دستانش مشت         
  كرده

 من و شما چھ ربطي بھ ھم داریم  جز  شراكت  جز  كار جز  سرمایھ  ؟ -         
  حدس مي زنم كھ از داخل چشم ھایم بھ خوبي اعصاب خرابم پیداست        
 گذرا نگاھم مي كند        
 مگھ مرضیھ و مھتاب بھت ربط دارن ؟ -         
 نگاھم را مي گیرم        
چرا این بحث بي ربط و ادامھ میدي من و شما با ھم توافق من نمي فھمم  -         

كردیم  و ھمھ توافقمون در مورد كار و سرمایھ بود  چرا اصرار داري این توافق و 
 بھ جاھاي دیگھ بكشوني ؟

نمي دانم چرا ولي حالم بد است شاید از اینكھ مرتب این كلمھ برادر را درون         
 مغزم مي كوبد شاید

 ساكت مي شود و  ساكت مي شوم        
ولي ھنوز صداي خنده ھاي مھتاب مي اید درون آینھ نگاھشان مي كنم  مرضیھ         

مھتاب را قلقلك مي دھد شكنجھ اي در نوع خود  عصبیم و گردني نازك تر از گردن 
 مرضیھ نمي بینم داد مي كشم

نگفتم قلقلك مثھ ولش كن كشتیش این چھ جور شوخي مزخرفیھ صد بار  -         
  شكنجھ اســـــــــت

لبخند روي لب ھاي مرضیھ مي ماسد و دمغ و بھت زده نگاھم مي كند و مھتاب         
 ھم

 !پرتوي نفس عمیقي مي كشد و دلم براي این آه جگر سوز قلقلك مي شود        
 

ھاست ھا صداي مرضیھ و مھتاب از سالن قھوه اي خانھ ام مي اید  و من درون         
و قیمت ھا در تكاپو پھناي باند زیاد مھم نیست و ھمینطور گیگش ولي نباید ھنگ كند 

 باید آبدیده و آزموده شده باشد نمي توانم ریسك كنم
 صداي مسنجر مي آید بازش مي كنم سحر بھمدي چراغش روشن است        
  سالم -         
یشھحتي در این شرایط  جواب مي و یك شكلك دندان نماھمیشھ خوش مثل ھم        

 دھم
 سالم عزیزم چیزي پیدا كردي ؟ -         
 اي بابا اول احوال بپرس تو آدم نمیشي مھري -         
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 اینبار من شكلك دندان نمایي مي گذارم        
 نھ  بگو چي گیر آوردي؟ -         
داشتھ باشي تو اطالعاتت قیمتش باالست خیلي باال ولي امنھ مي توني اطمینان  -         

 دست نمي برن مي تونم از ھمین االن واست رزرو كنم
خوبھ  اصال قیمت مھم نیست  ولي سحر خودم و خودت و خدا مي دوني كھ  -         

 این اطالعات چقدر برام ارزشمنده
فداي تو برم  من از خط قرمز گذشتم  خیلي وقتھ گذشتم بزار حداقل یھ كار  -         

  تو تمام عمرم انجام داده باشم من ھستم تا آخر خطمفید
 از دلگرمیش خوشحال مي شوم و از آخر خطش غمزده        
 آدمك غمزده اي را ثبت مي كنم باالفاصلھ جواب مي دھد        
 نھ دیگھ گفتم كھ بدوني وگرنھ حتي یھ لحظھ بھش فكر نمي كنم جون تو -         
 رك مي شوم        
 !جون خودت مگھ میشھ  ؟ -         
آره میشھ واسھ من عادي شده شده یھ بخش از زندگیم مركزي كھ مي رم خیلیا  -         

ھستن كھ ھفت ھشت سالھ ایدز دارن ولي دارن زندگي مي كنن مھري جون خود كرده 
 را تدبیر نیست بگذریم  من رزرو كنم؟

دلم درد دارد سحر را سھ روز پیش پیدا كردم ھمان سھ روز پیشي كھ تمام         
زمین و زمان را با یك دفترچھ ھك شده بھ خاطرات سپردم ھمان سھ روز پیش گوجھ 

 سبز را توي دھانم مي اندازم
آره رزرو كن برناممون كھ یادتھ یا ھر روز تكرار كنم سحر اعتماد و دارم  -         
 مام ترسم اینھ كھ وقتي كھ باید آن نباشيولي ت

 و دوباره سحر قدیمي مي شود        
ببین دیگھ فحش الزم شدي دارم بھت میگم تمام كار من تو خونھ است سایت  -         

طراحي مي كنم و از این جور كارا  مرتب جلوي سیستمم  مگر اینكھ خاندانت بیان 
 پاریس دخلمو بیارن

   از خنده روده بر مي شود را روي مانیتور ثبت مي كنمآدمكي كھ        
تا ! مھرانگیز فقط یھ چي من یھ نرم افزار جدید طراحي كردم باب كار توھھ -         

 !!! فردا چك نھایي رو انجام میدم مي فرستم بھ جیمیلت قربونت ھزینشم باالست
  از رك بودنش خوشم مي آید        
  فعالاونم بھ چشم  -         
بدون اینكھ منتظر جوابش بمانم سایت میزبان ھاست را باال مي آورم پول را         

پرداخت مي كنم و ھاست را مي خرم ابروي چپم را مي خارانمدامین انتخابي را تیك 
مي زنم و بھ مدت دو سال اجاره اش مي كنم انسرینگ اپل اھدایي روشن مي شود 

 برش مي دارم
 !نم یا درو باز كن بیام باال یا بیا پایینمن پایی -         
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چشمانم بھت زده اند و دستانم بي دلیل و احمقانھ یخ كرده اند مشتشان مي كنم و         
 جوابیھ صادر مي كنم

 شرمنده ام كار دارم -         
گوشي را روي میز رھا مي كنم دستانم را وسط موھایم فرو مي برم و بھ         

   درست وقتي كھ نباید پیدایت مي شود مزاحم تبر بھ دست منھمشان مي ریزم
لبخند را روي لبانم حس " تبر بھ دست من " از صفت ملكي ام خشكم مي زند        

 مي كنمو بھ یكباره قورتش مي دھم و جدي مي شوم
 نرم افزار طراحي سایت را باز مي كنم دوباره انسرینگ روشن مي شود        
  و تعطیل كن حالم خوب نیستكار -         
 با ھمان انگشتان یخ زده جواب مي دھم        
برو دكتر جناب پرتوي سرمایھ شما رو ھواست و جون من و عزیزام تو خطر  -         

 من طبیبت نیستم
و گوشي را مي كوبم روي تخت دستانم عرق كرده اند صندلي را مي چرخانم          

 ھتاب كنارم ایستاده است لبخندم كش مي ایدبھ چیزي برخورد مي كند م
 جونم عزیزم كاري داري مھتابي؟ -         
سرش را تكان مي دھد بھ نشانھ بلھ  از اینكھ دارد ارتباط برقرار مي كند شوق         

 كرده ام این را صداي دورگھ ام مي گوید
 جونم ؟ -         
ن ذوق زده از این عمل دوستانھ اش دستم را مي گیرد و مي كشد مي كشد و م        

با او ھمراه مي شوم جلوي پنجره مي ایستد و پرده را كنار مي زند مرضیھ روي مبل 
نشستھ و بغ كرده  از ظھر قھر است باید یادم بماند عذر بخواھم و از دلش در بیاورم 

ست  را جمع كند و چشمان من درون چشمان تبر بھ دممھتاب دستم را مي كشد تا حواس
زمستان ھایم كھ آن پایین ایستاده و بھ باال نگاه مي كند و دست تكان مي دھد غرق مي 

 !شود
 
 
 

دستانم را روي سینھ ام بھ آغوش مي كشم و بھ دیوار تكیھ مي دھم  پرتوي         
كالفھ است كالفھ تر از آني كھ بخواھم سرش داد بزنم كھ چرا آبروي مرا بھ بازي 

 گرفتھ  داد مي زند
 بشین تو ماشین كار دارم باھات -         
 پلك مي زنم فقطو زبان مي چرخانم        
كار دارم  متوجھي  كار  شما نبودي سھ چھار روز پیش مي گفتي سرمایت  -         

رو ھواست نبودي مي گفتي اگر مي دونستي مسئولیت سرم نمیشھ بھم اعتماد نمي 
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كردي حاال ھمین من مي خوام اگر اجازه بدي بھ بدبختیام برسم ھمینطوریم از برنامم 
 عقبم میذاري تمركز كنم؟

گار جملھ اي بي ربط و آه گونھ از دھانم خارج مي شود كھ بدون پلك فقط و ان        
 نگاه مي كند

دست بھ كمر مي زند دور خودش مي چرخد و بھ خیابان نگاه مي كند لب مي         
 گزد

اصال غلط كردم گفتم خوبھ االن من المصب مي خوام دو كلوم باھات حرف  -         
   برو سوار شوبزنم ھمین  گور باباي سرمایھ

بلند داد زده بود و اینبار من بھت زده ام نمي دانم بشر روبرویم طبق كدام         
فرمول و قاعده رفتار مي كند مرتب تنافض دارد  و انگار خود مثال نقض است  و من 
وسط تمام تعھداتم باید این معماي دو سر طال را تحمل كنم قلب خودم را كنترل نمایم و 

 دخترانھ  كار كنم اگر بگذارد تر كھ نھ زن بيمثل یك دخ
بھ سمت درب خانھ مي روم شالم را مي كشد  موھایم تا آستانھ رھا شدن مي         

روند مي ایستم و تیز درون چشمانش فرو مي روم چشمانش آنقدري بي قاعده ھستند 
 كھ من بي دل را بي دل تر كنند بي آنكھ بخواھم حرف دلم را مي زنم

 چتھ ؟ -         
 دستش مي افتد        
 بشین  فقط بشین تو ماشین  مي گم -         
اخم ھایش در ھمند خیلي در ھم ناگزیر بھ سمت درب مازراتي مشكي اش روانھ         

مي شوم با كمي مكث سوار مي شود و صداي كشیده شدن الستیك ھایش ھم سندي بر 
توانم بر این جملھ صحھ بگذارم این بشر بي عجیب بودن این موجود دو پاست تنھا مي 

 شك امشب حالش خوب نیست
كوچھ را مي پیچد با سرعت باالي چھل ھم مي پیچد بھ درب مي خورم  آخ مي         

گویم و او ھمچنان اخم دارد بلوار احد را رد مي كند روي الین پر سرعت مي تازد 
د ویبره اپل اھدایي دستم را مي بوق چندین ماشین از سبقت ھاي بیجایش بلند مي شو

 را ھمراه خودم آورده ام لرزاند خدا را شكر مي كنم كھ گوشي
 مرضیھ جان كاري پیش اومد زود بر مي گردم شما شامتون و بخورین -         
 مرضیھ دمغ جواب مي دھد        
 فسنجون پختھ بودم فكر كردم دوست داري واسھ تو پختم -         
 را بابت دادي كھ ظھر روي سرش كشیدم لعنت مي فرستم و لحنم را مالیم خودم        

 مي كنم خیلي مالیم
چشم میام میام عزیز دلم با ھم شام مي خوریم ولي شام مھتاب و بده بچھ است   -         

  با ھم و بي ھم حالیش نیست مي خوابھ
 كمي صدایش رنگ مي گیرد        
 باشھ  منتظرم ھان -         
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 وارد جاده اصلي مي شود ترس بھ دلم چنگ مي اندازد        
 باشھ مرضیھ جان فعال خداحافظ -         
 گوشي را پایین مي آورم و خیلي آرام  آرامتر  مي گویم        
 !كجا داریم میریم؟ -         
 و او تند تیز  برنده و دوست نداشتني  مي گوید        
 !!! قبرستون -         

 
 

كنار اولین جاده فرعي كھ مي رسد با سرعت سرسام آوري مي پیچد تنھا         
اعترافم ھمین است مي ترسم تبر بھ دست زمستانھایم ھر چند متحول ھر چند پشیمان 
جداي تمام طلب بخشش كردن ھایش االن  در این تاریكي محض كھ از قضا ادغامي با 

من مي تواند مظھر ترس باشد پیاده مي شود  اخم ھایش را با ھم بھ نمایش گذاشتھ براي
روي صندلي خشكم زده صداي موسیقي خواننده روسي بلند و بي رحمانھ در حال 
پخش است دستم كشیده مي شود  و پشت كمرم محكم با تنھ ماشین برخورد مي كند 

 درست مثل گذشتھ جلویم خیمھ مي كشد
 منو دور مي زني؟ -         
تمام ظلمات بھ سینھ ام چنگ مي زند زوزه گرگ ھا تمام وجودم را احاطھ مي         

  كند و انگار اینجا آخر زمین است
 چشمھایش قرمزند و من در این وادي برھوت نمي دانم از چھ حرف مي زند        
دختره عوضي بھت اعتماد كردم كھ منو  پسر حاج صادق پرتوي رو بپیچوني  -         

كر كردي قرن عتیقھ كھ تو خونھ خودم گند بزني بھ دار و نــــــــــــــــدارم و رات و ف
 بكشي بري

و انگار تمام چراغھاي مغزم با ھم روشن مي شود و علت تمام اخم ھایش یكھو          
ناگھان واضح مي گردد دستش را كنار گردنم مي گذارد  ذرات كنزو بي رحمانھ 

  مي كنند نعره مي زنددرون ریھ ھایم غوغا
مادر نزاییده كسي بخواد سر منو كاله بزاره بعد توي گوسفند چرون سیستم  -         

 منو تو خونھ خودم ھـــــــــــــــــك مي كني
چشمانم وجودم دستانم و تمام گذشتھ و اكنونم زلزلھ آمده است تبر بھ دست من         

 مدوباره تبرم مي زند بغض دارم بغض دار
سرش كنار گوشم زمزمھ مي كند غریبانھ حرف مي زند غریبھ است  انگار         

 غریبھ است خوب كھ فكر مي كنم ھمیشھ غریبھ بوده
اون مثال خواھرت و بھ عزات مي نشونم عوضي سگ صفت من خرو بگو   -         

 جاي فكر كردم یھ دختر پاك و ساده اي  فكر كردم خدا یھ قدیس جلوم سبز كرده كھ
 فریدم و پر كنھ
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و انگار تمام داشتھ و نداشتھ ام جلوي رویم تكھ تكھ مي شوند گونھ ھایم خیس         
 است شالم را در دست مشت مي كند

 اگر فكر كردي یھ زن مي تونھ منو دور بزنھ  كور خوندي -         
 موھایم را مي كشدداد مي زند و تمام قلبم آوار مي شود        
 شنیـــــــــــــــــــــد ي -         

اشك ھایم قطره قطره روي لباس ھایم مي غلطند و چقدر دلم مي خواھد كسي          
مادري پدري خواھري یا شاید ھم خدایي  بھ آغوشم كشد خستھ ام خستھ ام كسي بفھمد 

 كاش كسي بفھمد
 چي مي خواي ھان چي مي خواي بشنوي ؟ -         
 سرخند ابروھایش بھ طرز بي رحمانھ اي در ھم استچشم ھایش         
آھان دنبال آتویي از حاج صادق واي واي واي من چرا نفھمیدم تو چھ ھیوالي  -         

  دو سري ھستي واي
سرم درد مي كند كاش موھایم را ول كند نھ  كاش قلبم را رھا كند كاش بگذارد         

 م و از زمین بروم خداھمینجا سرم را روي ھمین خاك سرد بگذار
تف مي اندازد روي صورت من روي صورت مھرانگیز مروت تف مي اندازد          

 تف مي اندازد و آخرین ضربھ را بھ جگر شعلھ كشیده ام مي زند
كثافت من تو رو عین خواھر زیر خاكم دوست داشتم جاي اون تورو تو قلبم  -         

ت منو بھ لجن كشیدي عوضي تمام این مدت جا داده بودم بي انصاف تمام ذھنیا
مراقبت بودم تمام مدتي كھ توي كثافت توي خیابونا مثھ سگ پرسھ مي زدي  باید مي 

  كثیفي مي تونھ باشھ ولي نفھمیدم نفھمیدمونفھمیدم كسي كھ تن بده بھ گدایي چھ حیو
ش عصبي مي شود تبر بھ دست زمستان ھاي من  تبرش تیز است چشم ھای        

خشنند سرم را رھا مي كند با غیض سرم محكم بھ گوشھ درب مازراتي مشكي اش مي 
خورد پشت سرم داغ مي شود ولي التھاب سینھ ام آنقدري ھست كھ درد سر را حس 

 نكنم
كسي  موجودي داد مي زند بگو حرف بزن دلیل بیاور ولي توانم تحلیل رفتھ         

 موجود دوست داشتني زمستان ھاي من مثل است لب ھایم بھ گفتن باز نمي شود و
 گذشتھ ھایش غریبھ اي بیش نیست

 
ھمھ جا تاریك است قلبم وجودم سینھ ام و تمام آمال و آرزوھایي كھ در این سھ         

روز براي خودم ساختم تاریك است كنار ماشین سر خورده ام و روي خاك ھاي جاده 
روي پیشانیم راه كشیده است و پرتوي افتاده ام صورتم خیس اشك است و خون تا 

 سیگار مي كشد پك مي زند اطراف را ليروي تكھ سنگي  روبروي من  ھمین حوا
نگاه مي كند و  اخم دارد  بغض ھایم تمامي ندارد بغض ھایم مي شكنند و با ھر بار 
شكستن انگار دوباره بارور مي شوند و بغضي جدید متولد مي شود مي خواستم 

وشبخت كنم كھ دیگر آدم باشد كھ دیگر دزد نباشد مي خواستم ھمانطور مرضیھ را خ
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 مروت مي خواست  این بچھ را بزرگ كنم مي خواستممي خواستم مھتاب را ضاكھ ر
درمان كنم كھ دیگر خواب ھاي بد نبیند مي خواستم از یاد پرتوي ببرم كسي  مادري 

رام كنم اشكانم دل مي زنند پدري دوستش نداشتھ مي خواستم فریده را  روحش را  آ
 ھمھ جا برایم نقش صدا ھاي بي رحم را دارند

 
حرف ھایش دانھ دانھ برایم رنگ مي گیرد جرقھ مي زنند انگار ھمھ دارند         

 حرف ھاي او را توھین ھاي او را روي آسفالت با رنگ سیاه طرح مي زنند
  نم باید بگویمباید حرف بزنم ھمھ جا ساكت است باید حرف بز        
 دیگر این موجود را دوست نخواھم داشت  اما باید حرف بزنم        
 زبانم را بھ زحمت بھ كلمات مي چرخانم        
مي دوني وقتي نزدیك ترین آدم زندگیت از رفتن حرف بزنھ یعني چي  مي  -         

و مردي دوني ؟ مي دوني شب و نیمھ شب وقتي صداي سگ و صداھاي موھوم بیاد 
تو خونھ نباشھ كھ از تو و مادرت مثھ شیر مراقبت كنھ و تو  توي ده سالھ تشكت و 

كھ پدرانھ بھ اغوشت بكشھ یعني چي  خیس كني یعني چي مي دوني وقتي مردي نباشھ
مي دوني ھوس آغوش مرداي دیگھ رو بھ ھواي بوي آغوش پدر داشتن یعني چي  مي 

 و یك جور زھر مار دیگھ رو نداشتھ باشي و دوني وقتي پول مدرسھ و قسط و ھزار
بیان و مثھ سگ مادرت و بگیرن زیر بار كتك و مردي نباشھ كھ از جلوشون در آد 

  تو شاھد دست بستھ ھمھ اینا باشي یعني چي  مي دوني یعني چي و
بعد یكي پیدا شھ كھ بھت بگن این بابات بوده بھت بگن عاشق بي رحمي بوده كھ         

و تو یھ عشق ناخواستھ صیغھ كرده و تو رو انداختھ و رفتھ بھت بگن بابایي مادرت 
  داري و از قضا زنده است و مي تونھ برات پدري كنھ بگن

 اشك ھایم بند نمي ایند ولي زبانم یاریم مي كند        
بعد ھمون پدر تو دل و روح و قلبت جا باز كنھ و بشھ پدرت بشھ ھمھ چیزت  -         

بشھ عمرت بشھ وجودت یھو بیان سرش و گوش تا گوش ببرن اونم بھ خاطر چي  بھ 
خاطر پول بھ خاطر آبروي نداشتشون  بھ خاطر دنیا بھ خاطر دنیایي كھ از عشق یھ 

 كھ دونھ دونھ سبزي پاك مي كرد كھ مادري دختر بھ پدرش ارزشش كمتره  بعد ھمون
توي نادون جلوي در و ھمسایھ مثھ خانوما بري و بیایو بي آبرو كنن بھ جسدشم رحم 
نكنن بعد تو تویي كھ خودت دیدي آدما چھ حیوونایي مي تونن باشن و لحظھ ھاست كھ 

 توني مي تونھ ھمون نخ باریك مرز بین آدمیت و حیوون صفتي باشھ  توي لعنتي مي
بگي من چطوري باید بفھمم كي آدمھ  كي نقاب آدمیت بھ چھرش زدھھھھھھ 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 داد مي زنم دل مي زنم اشك مي ریزم ھق مي زنم        
و سعي مي كنم از زیر آوار آوار درد كمي اكسیژن ببلعم خدا  آغوش مادرم را         

ام داشتھ ھاي بنده ھایت ارزاني بھ من پس بده خدا مي شود ھمین یكي را پس بدھي تم
 !خودشان
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از كنار ماشین بر مي خیزم شكستھ تر از آنم كھ شكستھ بندم كنندكھ بندم بیندازند         

و توقع مثل آدم راه رفتن را داشتھ باشم سالنھ سالنھ روي آسفالت خاك خورده كشیده 
 مي شوم من و  تمام كولھ بار نمي دانم چھ ام

 ادش مي آید گویا او ھم شكستھ است او غریبھ پشت سرمصداي د        
 كجــــــــا ؟ -         
نمي شنوم یا  سعي مي كنم كھ نشنوم نمي خواھم بشنوم بھ جاده اصلي میرسم         

 صدایش ھنوز مي آید
 !  با تـــــــوام-         
 نمي دانم چھ نقره مي روم باید بروم اولین ماشیني كھ كنار پایم مي ایستد یك        

ایست سوار میشوم صداي راننده مي آیدصداي الیي كشیدنش روي اعصابم ناخن مي 
 كشد

 ! بابا حرف نداري  خیلي دل مي خواد تو این جاده پا بگیري -         
 سرم را روي تن شیشھ تكیھ مي دھم        
وسفند چرون سیستم مادر نزاییده كسي بخواد سر منو كاله بزاره بعد توي گ -         

 منو تو خونھ خودم ھـــــــــــــــــك مي كني
  صداي بوق ممتد پشت سر مي آید        
 خیلي نترسي خانوم ھا كال قشر مونث جامعھ دارن نترس مي شن -         
  و صداي قھ قھ اش        
 بعد توي گوسفند چرون سیستم منو تو خونھ خودم ھــــــــ        
 توي گوسفند چرون سیستم منو تو خونھ        

 توي گوسفند چرون        
 صدایش اكو میگیرد        
 بوق ممتد نزدیك مي شود و سوسوي چراغش        
  چشمم روي آسفالت جاده و تابلوھاي فسفري كوچك مجاورش در گردش است        
 شب خوبي رو برات مي سازم جیگر -         
 ي من چرا نفھمیدم تو چھ ھیوالي دو سري ھستيواي واي وا        
 نفھمیدم تو چھ ھیوالي دو سري ھستي        
 ھیوالي دو سري        
 صداي كشیده شدن الستیك روي آسفالت  و صداي راننده        
 این چشھ پفیوز عوضي انگار مستھ -         
و انگار تمام دنیایم در خالئي ناخواستھ رھا مي شود زمانیكھ صداي ترمز ھا         

 ادغام مي شوند داد و دعوا باال مي گیرد نور ھاي پشت سر غلیظ مي شوند
درب ماشین باز مي شود  دستم كشیده مي شود  و آخرین چیزي كھ یادم مي         

  ماندسیلي است كھ روي گونھ ام مي خورد
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 صداي مرضیھ مي اید        
 این چش شده  با توام چھ بالیي سرش اوردي  ؟ -         
قلبم درد داد و پرتوي سكوت را بر ھر جوابي ترجیح مي دھد یا با خودش فكر         

 ! كرده رنگ رخساره خبر مي دھد از سر درون
یشوم و خودم را داخل از ال بھ الي غر ھاي مرضیھ و نگاھھاي پرتوي رد م        

حمام مي اندازم وان را پر از آب مي كنم داغ آنقدر داغ كھ یادم برود تا نیمساعت پیش 
 درون چھ كوالكي جان میدادم انقدر سرد كھ كوره جگر شعلھ گرفتھ ام را خاموش كند

خودم را معلق آب مي كنم خودم و درد ھایم را  آب سیاه مي شود موجود سیال         
ست نداشتني درد از بدنم بیرون مي اید  خودش را بھ در و دیوار مي كوبد  و و دو

  انگار مي فھمد تنھا میزبان ھمیشگي اش منم من
         
         
         
 ده روز بعد        
تمام این ده روز  پرتوي تماس نگرفتھ است ده روز تمام  من  كنار تمام درد         

رنامھ چیده ام تجزیھ كرده ام و براي خودم مھتابم  مرضیھ ام و تمام ھایم كار كرده ام ب
آمالم  زره ساختھ ام قلبم نھ اما  عریان است تنگ است براي یك موجود دوست 

 نداشتني
  ولي من آماده مبارزه ام من  من خارج از قلب من غریبھ با قلب        
ن تست فشار مي دھم مھتاب گوشھ پنیر بي تینامین خامھ اي را روي گردوي نا        

سالن نشستھ است و كارتن مورد عالقھ اش را مي بیند مرضیھ پانچو بھ دست وارد 
 مي شود

سوییچ را روي میز مي گذارد سویچ اھدایي پرتوي را خوب كھ فكر مي كنم         
 تمام زندگیم عاریھ است تمام زندگي كنونم  بي حضور غریبھ تبر بھ دستم

 امروز وقت مشاوره داري؟ -         
 مرضیھ درون استكان ھاللي شكل چاي مي ریزد        
  نھ -         
 شیر قھوه ام را مي چشم        
 پس برنامت چیھ ؟ -         
 دیروز تو مركز مشاوره بھم پیشنھاد كار دادن        
 انگشتم روي دستھ فنجان قفل مي شود        
 نگاھش مي كنم        

 !پیشنھاد كار ؟ -         
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 روي صندلي پایھ بلند مي نشیند        
ھوم كار خواھري خودم منشي تو اكسل گیر كرده بود ازم پرسید یاد دارم  منم  -         

بھش كمك كردم باالخره این چند واحد كامپیوتر اجباري تو بھ دادم رسید  بعد یھ 
اسھ شركتشون نیاز بھ منشي دارن خانومي كھ انگار اونم وقت مشاوره داشت گفت و

  توني بیاي واسھ كارمي كارتشو داد گفت اگر تمایل داري
 كمي دیگر قھوه مي چشم كار مركز مشاوره كامپیوتر        
 مھتاب و چي كار مي كني ؟ -         
گفت بیاد با دخترم بازي كنھ یھ بچھ ھم سن وسال داره  پرستار دارن گفت  -         

  جفتشون و نگھ مي داره
اخم ھایم را  و حس ششم مشكوك شده ام را كنارم ھم مي گذارم مرضیھ حساس         

 مي شود
 !!! باز چي شد بھ مھتابتون بد نمي گذره  نگران نباشید -         

 
پیاده مي كنم مھتاب را از راه دور مي بوسم و  ncm ھ راجلوي شركتمرضی        

بھ سمت خیابان پاسداران حركت مي كنم در ذھنم مرور مي شود كیارش عابدیني 
  ھمسر ٤: كارمند دولت  تعداد ھمسر : تیره شغل :   پوست ١٦٠:   قد ١٣٤٢متولد 

نك ملي ھمسر سوم ساكن  بایاتكارمنداول فوت شده  ھمسر دوم مرضیھ عرب در قید ح
فرزانھ مروت : امارات دختر یكي از تجار برجستھ و تحت امر پدرش ھمسر چھارم 

 ! عمھ خانوم عمھ بزرگ ماده شیر روباه صفت
بلوار را مي پیچم آسمان ابریست  مردم نھ اما ھمچنان آفتابي و آویزان مغازه ھا         

مي اید خودي نشان دھم بدم نمي اید از كنار طالفروشي حاج صادق رد مي شوم بدم ن
شمشیر از رو ببندم و این گرگ نیمھ پیوند شده خاندان را از نزدیك زیارت كنم ولي 

  ھنوز باید صبر كردھنوز
 

 كنار بانك ملي پیاده مي شوم        
بانك شلوغ بھ نظر مي رسد رادار چشمانم را ریز مي چرخانم و كیارش         

 ریاست پیدا مي كنم نزدیك مي شوم  چشمانش روي مانیتور عابدیني را پشت میز
رویرویش كنكاش مي كند مردي تپل و تیره  با موھاي جوگندمي  البتھ كمي  خیلي كم 

 مغزم تكان مي خورد  این مرد يباالخره متوجھم مي شود بر مي خیزد سنسور ھا
 زنم نباید بوي پول را از صد فرسخي من حس مي كند  بي شك  بھ خودم نھیب مي

  خودت را دست كم بگیري مھرانگیز نباید
 سالم مروت ھستم مھرانگیز مروت -         
  از پشت میزش كنار مي آید        
 سالم خانم مروت بریم داخل اتاق كناري -         
 عقب مي روم!  چشمانش روي زمین است        
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 البتھ -         
ندي از مشتري ھا بھ من و قدم ھایم جذب مي پشت سرش راه مي افتم چشم چ        

شود سعي مي كنم كمرم را راست نگھ دارم و بیشتر شبیھ مھرانگیز مروت باشم شبیھ 
  شبیھ تر
 !  خوشحالم كھ باالخره بھ خودتون اومدید -         
 حس تعجبم را حس مي كنم خیلي شدید و پرده شنواییم حساس مي شود        
ي نشیند درست روبروي من اما چشمانش روي میز است درست عابدیني م        

 وسط میز شیشھ اي گرد كھ داخلش دایره چوب گردویي دیگري محاط است
من بھ آقاي شریفي ھم گفتم این شركت با این مضامین فساد  دوروزه رو  -         

 ھواست فقط جربزه و استعداد رضا مروت میتونھ این ورطھ بال رو آروم كنھ
 حس مي كنم این مرد زیادي مي داند        

باز ھم سكوت را ترجیح مي دھم و مي گذارم زبانش تا مي تواند بھ كلمات         
 بچرخد
چشمانش ھنوز آن وسط است رد مھر را روي پیشانیش مي بینم رد مھر را         

 مي گوید روي پیشاني مرد چھار زنھ روبرویم شاید ھم با كمي ارفاق سھ زنھ بعد عقلم
بھ زنش خیانت كرده  دلیل نمي شود بھ خدا ھم خیانت كند و من ھم زنانگي اي ندارم 

 كھ از دید زن ھا بھ قضیھ نگاه كنم
خانوم مروت من و كلیھ سھام داراي زیر شاخم با شماییم فقط میخوایم بدونیم تا  -         

ك سال قیمت سھام داخل افت كي باید با عموزاده ھاي سركار خانوم كنار بیایم  تو این ی
زیادي داشتھ و فقط دختر مروت مي تونھ این نزول رو رفع كنھ اینو حس اقتصادیم 

 مي گھ
 در باز مي شود و پیرمردي سیني چاي بھ دست وارد مي شود        
عابدیني نفس عمیقي مي كشد و منتظر خروجش مي ماند در كھ بستھ مي شود         

 دھانش مي رود و روي محاسنش كشیده مي شوددست عابدیني بھ سمت 
من مي تونم ھر سندي كھ ثابت كنھ تو این راه تا اخرش من و سھام داراي  -         

جزء و كلیھ كاركنان تحت امر من طرف شما ھستیم رو ارائھ بدم مي تونم از نظر 
 مالي ساپورتتون كنم ولي

 انگار خوب مي داند باید مراقب اینبار چشمانش تا سایھ ام كشیده مي شود         
  نگاھش باشد برایم جالب است كھ خودش را بھ قدر كفایت مي شناسد

 از فكر اینكھ زن پنجمش را با نگاھي برگزیند خنده ام مي گیرد        
  خانوم مروت ھر چھ زودتر بھتر -         
نفسم را فوت مي كنم بیرون و سعي مي كنم از افكار خبیثانھ ام بیرون بیایم         

لبخند روي لبانم حس مي شود و چیزي نمانده تپق خنده ام جان بگیرد بھ زحمت خودم 
 را كنترل مي كنم و  سرباز صفحھ ام را نشانھ میگیرم
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 ما از ماه دیگھ شروع مي كنیم -         
  خودم مي گویم  ھمین االن ھم شروع كرده ام  با مكث ادامھ مي دھمبعد با         
 منتھا  من باید با اطمینان روي كمك شما و گروھتون حساب باز كنم -         
پایم را روي پا مي اندازم و منتظرم كھ جملھ ام را ھضم كند زیاد منتظرم نمي         

 و دیوار میچرخد كلمات را بي اختیار گذارد و بعد از اینكھ نگاھش كنجكاوانھ روي در
 بھ بازي مي گیرد

ھر كمكي از دست من و گروھم ساختھ باشھ كوتاھي نمي كنیم  مي تونم بپرسم  -         
 توي مغز دختر اسطوره اقتصاد مروت مرحوم چي داره رسم مي شھ ؟

بازي فنجان تقریبا بزرگ چاي را از روي میز بر مي دارم  عجلھ اي براي         
گرفتن این سرباز پیاده ندارم  ولي رضا مروت مي گفت سرباز ھا گاھي از فیل میدان 

 ھم كاراییشان بیشتر مي شود وقتي مثل مورچھ ھا متحد مي گردند
 جناب عابدیني باید قیمت سھام رو تا جایي كھ مي تونید باال ببرید -         
جلمھ بي سر و تھ نیست بي قاعده لب ھایش كش مي آید مي داند تھ حرفم یك         

نیست بي حساب و كتاب نیست  ولي لب ھایش بھ خنده  شاید ھم پوزخند كش مي آید و 
 انگار متواضعانھ ترین جملھ را بر مي گزیند

 خانوم مروت مي خواید چي بگید  ؟ -         
 كمي از چایم را مي چشم كمي        
 !  مثل او بھ میز مي دوزمسرم را كج مي كنم و چشمانم را        
 اگر بخوایم كسي بیشترین آسیب رو ببینھ باید در باالترین ارتفاع ممكن باشھ -         
 نگاه او نھ اما درست وسط مردمك من است  گیج مبھم منتظر ادامھ مي دھم        
ممكن اونوقت  وقتي در باالترین ارتفاع ممكن سقوط آزاد میشھ ماكزیمم جاذبھ  -         

  اثر میذاره
بلند مي شوم  فنجان چاي را بھ باالترین نقطھ ممكن مي برم و از ھمانجا         

 رھایش مي كنم
صداي وھم انگیز شكستن منعكس مي شودچشمان عابدیني گشاد شده و ھنوز         

  ساكت است زوم شده روي خورده شیشھ ھاي آن پایین
 رنگ چند نفر را بھ داخل اتاق مي كشاند صداي خورد شدن فنجان نارنجي        

عابدیني دست تكان مي دھد و در دوباره بستھ مي شود من ھستم اتاق ھست سرباز 
 پیاده ام و  خورده شیشھ ھاو  خدایي كھ ھنوز نگاه مي كند

قدم ھایم را روي پاركت مي كوبم  و بھ سمت تابلوي روي دیوار مي رومدست         
  یيدر جیب پالتوي اھدا

  ولي جنس ھم مھمھ جناب عابدیني اگر ھمین تابلو از فاصلھ باالتري بیفتھ -         
 لب ھاي خشكم تكان مي خورد        
 ھیچ آسیبي نمي بینھ  چون از چوبھ  استحكام داره -         
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نمي فھمد نمي فھمد كھ حتي صداي نفس كشیدنش ھم نمي آید  روي پاشنھ مي         
 چرخم
 ! من جنس و جور مي كنم  شما ارتفاعو -         

 
 مستاصل مي شود نفس عمیقي مي كشد        
  مي تونم خواھش كنم واضح بگید قراره من  و گروھم چھ كمكي كنیم -         
بینیم را مي مالم  و درست جاي قبلي مي نشینم اینبار ھر دو چشم در چشم ھم كھ         

 ھست میدان ھست و جنگ و ما  دو مرد رزمیم  از دیگر زنانگي وسط نیست ھر چھ
  یك جنس اقتصاد  و  حس مبارزه طلبي

میگم میگم جناب عابدیني شما  رك بپرسم شما تمایل دارید شخص مدیر عامل  -         
 عزل شھ  درست نمي گم ؟

 چشم ھایش صادقند سر تكان مي دھد پلك نمي زنم        
منم ھمینو میخوام بھ ضرس قاطع میگم پشیمون نمیشید كھ اگر بشید اولین  -         

نفري كھ ضامنش كشیده میشھ شخص منھ پس تو این مورد شك نكنید كھ بعد از بھ 
   درصد رشد قیمت خواھد داشت  ولي٩٠مدیریت رسیدن من  سھام داخل و خارج تا 

  برم گویااز دیدن این قیافھ منتظر لذت مي         
باید با قوانین من جلو بریم ھدف من  فقط عوض شدن مدیر عامل نیست مي  -         

  خوام عمو زاده عزیز بعد از عزل تواص تمام قدم ھاي رفتھ و نرفتش رو بده
 ابروانم بھ كف زمین اشاره مي كند        
 و جاذبش  درست مثھ این فنجون بزرگ و پر از محتویات با تمام غرور -         

 خورد شھ
 تازه مي فھمد كمي  كمي ھضم مي كند كھ لبش بھ خنده باز مي شود        
من  درك مي كنم ولي فكر نمي كنید تو این دنیا ھر كسي كھ بندازه خودش ھم  -         

  میفتھ  دخترم
اینبار من پوزخند مي زنم و تكیھ مي دھمبھ صندلي چرم و مشكي و گرم و شاید         

 ھم سرد  تكیھ مي دھم
جناب عابدیني  دقیقا منم مي خوام ھمین قانون رو اثبات كنم براي كسي كھ  -         

 ھنوز نمي دونھ در دنیا ھمھ فاعل ھا
 !گاھي مفعول میشن این تازه اول راھھ        
روي زانوھایش خم مي شود دست ھایش را بھ ھم مي مالداز گفتن جمالت         

  شاید ھم بھتر است بگویم شك دارد  ولي جملھ بعدي را مي گویدواھمھ دارد 
 نقشتون چیھ ؟ -         
لبخند مي زنم با تمام جاذبھ نداشتھ ام موقرانھ لبخند مي زنم  حاال مي توان گفت         

 !فرزانھ مروت  كیش
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فھمد تمام انگشت ھایم را بھ ھم مي مالم و تیز و برنده نگاھش مي كنم آنقدر كھ ب        
  افكارش جلوي قرنیھ من وول مي خورد

 مي خوام قیمت رو بھ طرز اعجاب انگیزي باال ببرم -         
 لب ھایش را غنچھ مي كند        
 متوجھ نمیشم -         
 چشمانم روي لبھ میز مي چرخد        
ھ  ھفت من با روش خودم قیمت سھام رو بھ طور موقت باال مي برم سھ شنب -         
 اكتبر

نگاھم مي كند و انگشتش را روي لبانش نگھ داشتھ است متفكرانھ و البتھ كمي         
 مبھم گیج ادامھ مي دھم

ھمون روز ھیئت مدیره جلسھ اي رو بابت قدر داني از فردین مروت برگذار  -         
منیتي  ظھر  و درست در ھمون ساعت سیستم ا٢ : ٣٠ تا ١ : ٣٠مي كنھ دقیقا ساعت 

  بانك دچار حادثھ میشھ  كامال غیر عمد و  این یعني سقوط آزادو  اولین ضربھ
 اینبار سنسور ھایش قوي مي شود        
 نـــــــھ -         
تكان سرش بي اختیار نھ را تكرار مي كند و من داخل ذھنم خوب مي دانم این         

 نھ  یعني صد عدد لبیك جانانھ
ط پاي من گیره اگر بو ببرن و دست من بیاد وسط تمام سرمایم  آبروم این وس -         

وجھم رو ھواستحسابم با كرام الكاتبین  بھ سیم سرخ مي كشنم نھ  نھ من با آبروي 
 كاریم بازي نمي كنم

  ازجایم بر مي خیزم كیفم را بر مي دارم        
ن كشد این جھنم با یك جناب عابدیني ھر كھ طاووس خواھد  جور ھندوستا -         

وجب آب  تموم نمیشھ باید ریسك كرد مرد عمل نیستید مي تونم برم پبش خریدارش از 
 دیدارتون خوشحال شدم

از جایش بر مي خیزد در سكوتي وھم انگیز  و چشمانش مردد بھ من مي نگرد         
بدون مكث بھ سمت در مي روم بھ در مي رسم دستگیره را مي كشم  قدمھایم بھ داخل 
سالن مي رسد ھمزمان چشم ھاي بسیاري بھ سمتم كشیده مي شود و من  ھمین را مي 

 !خواھم
وم قدمھایم تند است و مي دانم بھ ھمین تندي و بھ سمت درب خروج مي ر        

 سرعت  سلول ھاي خاكستري سرباز پیاده در حال تجزیھ و تحلیل است
ریموت را مي فشارم  صداي آالرم باز شدن درب ماشین گوشم را بھ بازي مي         

 گیرد صداي لبیك بھ گوش مي رسد
 خانوم مروت -         
لي كھ گوشھ كتش را محكم گرفتھ دوان دوان بھ سمتم مي مردي كوتاه قد  درحا        

 اید و درست جنب گوشم مي گوید
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 ! آقاي عابدیني موافقن -         
 

سرم را باال مي گیرم ھوا خوب است ھواي دلم ھم درب ماشین را باز مي كنم         
انم قاصد عابدیني پشت درب بھ انتظار و  در سكوت ایستاده است سوئیچ را مي چرخ

چشمش بھ درب بستھ مانده است و ! مي دانم سرباز پیاده ام پشت درب اتاق آن كنار
  مھیا كرده ام  وول مي خوردایشافكارش میان دیگ در حال جوشي كھ بر

 
 نگاھم را از خیابان نمي گیرم ولي زبانم بھ كلمھ مي چرخد        
 یرمبھ جناب عابدیني بفرمایید باھاشون تماس مي گ -         
و حركت مي كنم نرسیده بھ بلوار بعثت ویبره اپل اھدایي كیفم را مي لرزاند         

ماشین را بھ الین كم سرعت مي برم و ھدفون را وصل مي كنم و صداي پشت خط 
 حال خوشم را خراب مي كند

  سالم -         
 مي شود و تبر بھ دست زمستانھایم ھمیشھ  درست وسط گرماي زندگیم  پیدایش        

 تمام خوشي ھایم بھ یكباره یخ مي زند سكوت را ترجیح مي دھم
 مي خوام ببینمت ھمین االن -         
 چرا ھمیشھ فكر مي كند  تمام وقتم براي او خالیست؟ اینبار جواب مي دھم        
 وقتم پره -         
اي این صدا  حتي صداي پوزخندش را مي شنوم بعد با خودم فكر مي كنم دلم بر        

 بھ پوزخند  تنگ است
 !!! وقتت پره؟ مي دوني اگر ھمین االن اراده كنم  تمام وقتت خالي میشھ -         
بوي تھدید مشام تازه جان گرفتھ ام را مي آزارد دوباره موجود آذرماھي درونم         

 بیدار مي شود
 پرتوي مي توني ھمین االن من خیلي وقتھ بھ این تھدیدا عادت كردم جناب -         

بھشون جامھ عمل بپوشوني من ھنوز حتي یك لایر از سرمایھ شما رو خرج نكردم  
 ھمین االن مي تونیم این شراكت رو بھ ھم بزنیم  براي من چیزي عوض نمیشھ

فرمان را مشت مي كنم دستانم عرق كرده  دلم براي مظلومیتش در این ثانیھ ھا         
  احمقانھ  پر مي كشدیكھو بي دلیل 

 !چیزي برات عوض نمیشھ  ؟ -         
تن صدایش نسیم صباست  براي قلب نادانممي توانم ابروھاي باال رفتھ از فرط         

 تعجبش را مجسم كنم پوزخندم رنگ مي گیرد
  نھ ھیچي عوض نمیشھ ھمین االن -         
 ھمبھ ساعت ماشین نگاھي مي كنم و ادامھ مي د        
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درست سھ دقیقھ و بیست و چھار ثانیھ پیش  یك ساپورتر خیلي خیلي دست و  -         
دلباز و  البتھ با مالحظھ  و  خلع سالح پیدا كردم و اكي گرفتم پس از این لحظھ مي 

 ! توني تمام سرمایت رو از تو حسابام بكشي بیرون
كھ باور نمي كند پاتك مي باز ھم پوزخند مي زند و خوب مي توانم حدس بزنم         

 زنم
كیارش عابدیني ریاست بانك ملي یكي از سھام داران عمده خودروسازان  -         

 ! پرتویو یك خورده سھام دار خودروسازان مروت
شركت خلیج  باید خوب این سھام دار رو بشناسھ یك ابر نام یك سرمایھ دار         

مخفي با ھزار و یك شغل ریز و درشت كسي كھ مي تونھ با یھ تماس چندین نفر و از 
رو صندلي قدرت حذف كنھ مي تونھ بدون اغراق در یك ثانیھ چندین معاملھ ریز و 

 كنھ كسي كھ حرفش حتي  حتي تو راس كنترل درشت رو تو كشوراي آسیایي از ایران
قدرت آسیا ھم برو داره باید خوب بشناسیش پسر حاج صادق پرتوي باید كیارش 
عابدیني رو خوب بشناسھ  كھ اگر اون براي من مروت یك سرباز پیاده است براي 

 پرتوي ھا حكم پادشاھو داره  االن این پادشاه شما شده  سرباز طلسم شده من
سكوت كرده و این یعني مھدي پرتوي در این ثانیھ  با آن مشكي ھاي نافذ گیج         

است  و براي من دوست داشتني و باز بھ قلب احمقم مي خندم كھ فراموشش شده این 
 ! دوست داشتني ترین موجود زندگیش  چھ نیش ھا زده  با ھمان یك بند انگشت زبان

 
مي كنم رزروشن ھمیشگي نزدیك مي آید  با درب گرد رستوران فرنسما را باز         

ھمان بوي عطر مدھوش كننده اش بھ ریھ ام اجازه مسخ شدن نمي دھم كھ  ریھ ھاي 
من معتاد كنزو شده اند قیافھ دمغ پرتوي آن گوشھ  روي آن صندلي سفید مشكي  براي 

ندیده ام و  است كھ این تبر بھ دست را ندیده ام روز دلم گرم مي شود و یادم مي آید ده
 عجیب دلم تا خود تیلھ ھایش پرواز مي كند

قدم ھایم را آرام مي كنم كمرم را راست چشم ھایم را پر نفوذ و ھر چند واحد         
 سرما آموختھ ام را در عضالت صورتم تزریق مي كنم

قلبم اما نھ گرم است داغ است  مي گذارم چشم ھاي نافذش تمامم را مملو از         
  ببیند مي گذارم اینبار او  مرا بي تفاوت حس كندسرما

مھرپویاي ھندسھ دان مي گفت انگار جنس مرد  عاشق بي تفاوتیست تا تو را         
 گرم ببیند قدرت دافعھ اش گل مي كند

بھ دو قدمي اش مي رسم و انگار بي تفاوتي ام اثر دارد كھ نگاه از من بر نمي         
  دارد

  سالم -         
 نگاھش نمي كنم و نگاھم مي كند        
 بشین -         
  ھنوز یاد نگرفتھ است ھنوز        



 158 

 مي نشینم و كیفم را روي میز تكیھ مي دھم        
 آه مي كشد جگر سوز آه مي كشد        
  مي نشینم        
  ؟امیدوارم كارتون بھ حد كفایت مھم باشھ كھ اومدنمو موجھ كنھ  -         
 عمدا جمع مي بندم  بگذار بفھمد ھمیشھ غریبھ بوده  ھمیشھ        
 بلھ  كار داشتم سمت راست رستورانو نگاه كن -         
از جملھ امري اش خوشم نمي اید  ولي چشمانم بر مي گردد بر مي گردد و         

ر چیزي كھ مي بیند  وراي تصور است چشمانم  جلوي دیوار سھ رنگھ آن پشت دو
 میز ھشت نفره و بیضي شكل

 
 

 گاھي آنقدر قابل ترحم مي شوي كھ دل ھمھ بھ حالت مي سوزد جز دل خودت        
  آنقدر كھ بدت مي آید از واژه منطق        

 
 صداي دوست داشتني اش با بوي تھدید دوباره بھ گوش مي رسد        
ھ جان  حسین مروت  عموي فردین مروت عمو زاده عزیز فرزانھ مروت  عم -         
  گرام و
 چشمانم را بھ سمت مشكي ھاي نافذش كھ رنگ پوزخند گرفتھ مي چرخانم        
 !سعي داري چي بگي؟ -         
  غریده بودم از زیر دندان ھایم  غریده بودم        
نفسش را با آرامش فوت مي كند بیرون  و خم مي شود روي میز و بھ رزروشن         

تمام قد ایستاده سفارش دو فنجان قھوه مي دھد بعد رو مي كند بھ من و نگاھش مسخم 
 مي كند انگار لبانش را تر مي كندو انگشتانش را بھ ھم گره مي زند

ن  یھ تجدید دیدار با اقوام نزدكتون خوب  خانم مروت  مي خواید ھمین اال -         
  داشتھ باشید

 مي خندد باز بوي تھدید مي دھد كنزو درون ریھ ھایم بي اثر مي شود انگار        
 !یا  تمایل دارید شراكتتون و با من ادامھ بدید ؟ -         
 اخم ھایم رو پیشانیم  مي لرزند درست مثل دستانم        
ي كني منو منو كھ مي تونم در كوچكترین تایم ممكن تو و تمام منو تھدید م -         

دودبانتو بھ باد بدم منو تھدید مي كني چي فكر كردي مھدي خان با كدوم قواعد منطق 
 و عقل سنجیدي كھ مي توني با دانستھ ھات دختر رضا مروتو تھدید كني

كند  و این یعني بیشتر فقط نگاھم مي كند خنده بر لب  و مسكوت  تنھا نگاه مي         
 آتش گرفتن آذرماھي درونم

 تن صدایم را پایین مي اورم        
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دانستھ ھات برام پشیزي ارزش ندارن این مھمھ كھ اگر بیفتم تھ دره  تو و تمام  -         
داشتھ ھات با من میفتین قعر فالكت من خیلي وقتھ كھ از خط قرمز دنیا گذشتم برام 

یك چراغ امیدم بتركھ یا صد تا من  خود خود  باالتر از سیاھي ھیچ تفاوتي نداره 
 رنگي نیستم

 انگشت سبابھ ام باال مي اید        
این یادت باشھ  كوچكترین حركت تھدید گرانھ اي از طرف تو میشھ  نشونھ  -         

رفتن پیكان تھدید من بھ سمت حاج صادق پرتوي و درست وسط خال آبروش رو  
 ھم گرفتنشونھ خوا

  چشمانم عصبانیتم را داد مي زنند و انگار افسار پاره كردم        
بعد آبرو مي رسھ بھ قانون  میرسھ بھ اختالس میرسھ بھ رشوه میرسھ بھ زنا  -         

میرسھ بھ پولشویي  مبرسھ بھ خیانت میرسھ بھ قتل میرسھ بھ ھزار و یك منجالب 
  گندش ھمھ دنیا رو بر مي دارهكثافت  كھ اگر بخوام ھمش بزنم بوي 

كمي پوزخندش رنگ مي بازد قھوه مي رسد انگشت را الي دستھ اش فرو مي         
برم و بھ لبم نزدیك مي كنم چشیدن قھوه اصل كمي آرامم مي كند و او ھنوز نگاھم مي 

 كند و با كمي تمانینھ شروع مي كند
ون مي خرم  فقط ھمین االن برو و ھمھ چاه فاضالبي رو كھ كشف كردي بھ ج -         

 !بھ خاندانت عرض ارادت كن
و انگار ھمزمان صد كاسھ آب یخ روي سرم مي ریزند پلك نمي زنم و فنجان         

روي لب ھایم خشك مي شود بعد فكر مي كنم كھ تمام اعتماد بھ نفسم جلوي این موجود 
 با ارور مواجھ مي شود صدایش را آرام مي كند

حاال بگو خانم مروت كدوم گزینھ چاه فاضالب و عرض ارادت  یا  شراكت و  -         
 !اعتماد بھ شخص من با شروط جدید ؟

فنجان را آرام بھ تن میز مي چسبانم و چشمانم را بي اختبار مي ریزم درون  -         
 تیلھ ھایش آه مي كشم چشمانم تمام ابعاد روبرو را مي چرخند خوب مي داند مھرانگیز

 از چھ مي ترسد صدایش را دیوانھ وار نجواگونھ مي كند
 كدوم گزینھ مھرانگیز  ؟ -         
  الجرم كلمات را بھ ھم مي چسبانم        
 گزینھ دوم -         
لب ھایم مي لرزند و از پرچم تسلیمم عقم مي گیرد ولي روزگار درس بزرگي         

  د زانو زد تا بتوان دوباره برخواستدرون چنتھ داشتھ ھایم ثبت كرده گاه بای
لبخندش كش مي اید  او ھم نفس راحتي مي كشد و تكیھ مي دھد فنجان قھوه را         

  بھ لبش نزدیك مي كند
 نمي خواي عذر خواھي كني خواھر چموش من ؟ -         
ود خنده دندان نمایش رو اعصابم ناخن مي كشد اسم خواھر روي ذھنم اكو مي ش        

 یك بار  دوبار



 160 

 نگاھم را مي چرخانم بھ سمت راست رستوران فرنسما        
فردین مروت مي خندد باید ھم بخندد عموي بزرگ ھم حالش خوب است و ماده         

  شیر خاندان از ھمھ بھتر است
 صداي پرتوي مي اید        
 ! من منتظرم -         

 
 
 

درون اتاق كار پرتوي نشستھ ام  پانزده دقیقھ است راه مي رود پرده باال مي         
زند  پوشھ جابھ جا مي كند درون دفترش كلماتي مي نویسد دوباره پرده را پایین مي 
اندازد تلفن مي زند تلفن جواب مي دھد  و من درست مثل مترسگ مزرعھ آق دایي 

  ارجمند بازي مي كنم در حین كار حرف ھم میزندیلنشستھ ام و با رزومھ كاري میكائ
 چیھ خشكت زده شریك ببین چھ اطالعات نابي برات جمع كردم -         
خنده ام تا پشت لب ھایم آمده است یك سوم اطالعات سوختھ درون سیستمم را         

ھ كلمھ جلوي رویم گذاشتھ و كیفیتشان را بھ ناب تعبیر مي كند لب ھایم را بھ زحمت ب
 مي چرخانم

 ممنون زحمت كشیدي مي تونھ خیلي مفید باشھ -         
از كلمات سیاست منشانھ ام  یا از این ھمھ خنده بالقوه  در حال خفھ شدنم ولي         

 خودم را كنترل مي كنم و او  ھنوز نمي نشیند
 ونھ تنھانمي تونم خواھش كنم بشینید و حرفتونو بزنید مھتاب و مرضیھ خ -         
سرش را باال مي آورد و كمي خیره نگاھم مي كند و دوباره مشغول كاغذ ھاي         

 زیر دستش مي گردد
 االن -         
ده دقیقھ بعد روبرویم نشستھ است و یك عالمھ سند نمي دانم چھ روي میز پخش         

 است
ك دیگھ گرداوري كردم  از یكي از وكالي مقیم تركیھ یھ سري اسناد و مدار -         

طرف سھ سال پیش مدیر داخلي یكي از شركتاي طرف قرار داد شركت نوین ایران 
بوده صد در صد اطمینان داشت كھ تمام قرار دادایي كھ با شركتش بستھ مي شد بنابر 

و یھ سري دیگھ رو گفت باید با زحمت  عللي بودار بوده یھ سري رو ایمیل زد
  گیرشون بیارم

چشم از این ھمھ اشتیاق كودكانھ اش بر نمي دارم و مي گذارم شوقش را بروز         
 دھد

تو یھ سري از قرار دادا اصال جزییات قید نشده  و مداركي كھ االن بھ  -         
  دستمون رسیده مي تونھ ھمین االن ھم شركت نوین ایران رو با مشكل مواجھ كنھ
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زند از بودار بودن كارھا مي گوید از فساد مالي نیم ساعت تمام برایم حرف مي         
و ھمھ آنچھ من مي دانم و خدا مي داند  مي گوید آنقدر با شوق كھ انگار شق القمر 
كرده نگاھش مي كنم انگار پسر بچھ اي روبرویم نشستھ كھ با شوق بیست امتحانش را 

ن پسر بھ قول  نمي داند كھ مادر  در صدد كنترل ایانشان مادرش مي دھد و از قض
  خودش چموش  مجبور بھ شنیدن اخبار تكراریست

 سر تكان مي دھم بعد از شنیدن تمام اخبارش  سر تكان مي دھم        
 عالي بود ممنونم -         
چشمانم روي برگھ ھاست و سكوت حاكم مي گردد و وقتي سرم را باال مي كنم         

ن نا امید پرتوي جلوي چشمانم  قلب مي مي بینم بازیگر خوبي نبوده ام كھ چشما
 لرزاند
 !!!ھمین ؟ -         
بھ زحمت لب ھایم را كش مي اورم كش نمي اید ولي تمام قدرتم را بھ كار مي         

 گیرم  لبخند محوي روي لب ھایم مي نشیند
زحمتت قابل ستایشھ ولي مادامي كھ مشكالت مابین من و شما سرجاش حاكم  -         

ھ  داریم با دو تا نقشھ جدا  یك زمین مین رو بررسي مي كنیم و بھ ھدف مشترك باش
 نمي رسیم ھیچ  تلفات ھم میدیم موافق نیستي ؟

چشمانش از رنگ و روي نا امیدي مي افتد  و خوشحالم كھ توانستم جھت         
ع مي جریان را بھ سوي دیگري تغییر دھم لبخند مي زند و برگھ ھا را با احتیاط جم

 كند  از احتیاطش سر بر داشتن ھر برگھ خنده ام مي گیرد  اینبار بي اختیار
 مگھ با بمب طرفي ؟  برگھ ان دیگھ -         
 چشمان معصومش باال مي اید        
 ھوم؟ -         
و انگار ھنوز نفھمیده است چقدر مضحك بھ این مدارك دل بستھ  نفس عمیقي         

وم  برگھ ھا را بستھ اي جمع مي كنم و فرو مي كنم درون فلر مي كشم و خم مي ش
 بوك بھ پشتي مبل تكیھ مي دھم

 ! خوب  مي شنوم شرایط جدید رو -         
 

خوب كھ نگاه مي كند خیره كھ نگاه مي كندتازه مي فھمد جملھ ھجي شده یعني         
چھ مي فھمد كھ با اعتماد بھ نفس خاص پرتوي ھا  تكیھ مي دھد بھ مبل قرمز  تكیھ مي 

 دھد و برق مبلش را مي پوشاند دست بھ سینھ مي زند و لب ھایش تكان مي خورند
عد در ھیچ قراري تنھا و یا بدون اطالع من ظاھر شرط اول  از این بھ ب -         
 نمیشي
در ھمین گام اول ابروھایم چین مي خورند لبش بھ پوزخند باز مي شود و          

 ھمانطور خیره بھ من لب مي زند
 شرط دوم صبحونھ نھار  شام  باید با من خورده بشھ -         
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 پوزخندش دندان نما مي شود خوب ھمانطور متعجب نشستھ ام و گویا منتظرم         
 كھ فكر مي كنم مي بینم بعد این ده روز خنده ھاي این مرد واضح تر شده است

 !بقیش؟ -         
 خاص گفتھ بودم پر از موجوداتي بھ نام  تمسخرو بھت        
چشمانش تمام كناف باالي سرش را مي چرخند و بعد با ھمان قیافھ عجیب بھ         

 یره مي شودچشمانم خ
 دیگھ نیست ھمینا بود -         
نمي دانم باید بخندم یا بگریم  كھ كنار كسي مي جنگم كھ دنیا را  و من را  و         

تمام ترس ھا و وحشت ھایم را  با ھم بھ بازي گرفتھ دست ھایم را مشت كرده ام فكم 
 !سخت شده است و زانوانم مي لرزند چرا؟ چرا ؟

 باید طبق قواعد بازي پیش بروم یعني  من ھم بازي كنم  لب ھایم را از و انگار        
ھم باز مي كنم خیره نگاھش مي كنم  و این مشكي ھاي نافذ و این مشكي ھاي نافذ ذوبم 

 مي كند كھ نگاھم را مي گیرم و بھ میز مي دوزم
 صبحونھ و نھار تایید میشھ ولي شامو حذف كنید -         
بازي احمقانھ وسط خطرناك ترین رزم زندگیم خنده ام مي گیرد نھ گریھ از این         

 !ام مي گیرد ولي پسر بچھ روبرویم ھوس كرده كمي بازي كند
 و لجبازي نیز        
 میشھ نگاه كني -         
 بھت بھ سرعت نور بھ جوارحم نفوذ مي كند رك شده و كمي  آزار دھنده        
م و براي تبرئھ شدن از ھر گونھ ابھامي گذرا نگاھش مي كنم كمر راست مي كن        

 و از جایم بر مي خیزم
 باید برم  شروطتون با تبصره قبول فردا مي بینمتون -         
 تن صدایش باال مي رود        
 ! بشین  و  نگام كن -         
مي كند كھ شیطان شده كمي شیطان شده  قلبم حس مي كند این تغییر را حس         

درون سینھ ام چنگ مي اندازد ناخن مي كشد و باال و پایین مي پرد و تا پشت حلقم مي 
  آید

 لبم را مي گزم        
  جناب پرتوي  من وقت بازي ھایم بچگانھ شما رو ندارم مھتاب و مرضیھ -         
 تا تھ ریھ ام از جایش بر مي خیزد و تا یك میلي متري ام خیز بر مي دارد كنزو        

سوق بر مي دارد  من  اتاقي درندشت  قرمز و سیاه یك خدا و یك تبر بھ دست  كھ از 
 قضا  عادي نیست چشمانم بھ زمین شطرنجي این پایین است  دستان او در جیب اما

نمي دانم چرا خشكم زده  كمي سر جایش جابھ جا مي شود و دوباره لجبازیش         
  گونھ حرف میزندگل مي كندجدي و نجوا
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فك كن اینم جزو !!! من بازي نمي كنم دارم مي گم نگام كن كار سختیھ ؟ -         
  شروطمھ

باید این بازي تمام شود  باید  سرم را باال مي گیرم نگاھم را  و تمام نمي دانم         
 چھ ام را  مي ریزم درون  درون

مي دانم چھ مرگم شده  و  چھ مرگش وا مي روم تمام وجودم  بي حس مي شود ن        
  شده  ولي لب ھایش مي لرزند چشم ھایش عادي نیستند تمام وجودم زلزلھ مي آید

در سكوت تنھا نگاه مي كند ثانیھ بھ دقیقھ نكشیده نگاھم را مي دزدم و با تن         
  صدایي كھ بي شك و شبھھ مي شود گفت تكھ تكھ است مي گویم

 !حاال مي تونم برم ؟ -         
 

 خیلي بي رحمانھ تر از آنست كھ فكرش را مي كردم        
نھ  نمي توني بري نمي توني بري مگر اینكھ ابھامات مغز من رو رفع و  -         

رجوع كني نمي توني بري مگر اینكھ بگي این ھمھ بھ قول خودت تناقض چیھ كھ 
بگي چرا نمي توني بھم اعتماد كني  چرا نمي تونیم داري  نمي توني بري مگر اینكھ 

 ھم حملھ نكنیم  نمي توني بري مگر اینكھ بگي بھ مثھ آدم با ھم این جنگو ادامھ بدیم  و
من چھ اشتباھي تو شناخت تو مثال خواھر كردم كھ االن اینطوري برات غریبھ ام 

 اولین باري كھ دیدمت یادتھ
 گیرد نمي دانم از كلمھ دو ھجي معروفش است یا  بغض گلویم را نشانھ مي        

 یاداوري آن روز ھا سكوت مي كنم و سكوت نمي كند
  وقتي بعد اون روزاي تلخ تموم خوشیاي دنیا برام سیاه و تار شده بود -         
  مكث مي كند آه مي كشد و در تصحیح حرفش مي گوید        
   اون روزاي تلخ چھ روزاییھیقین دارم مي دوني منظورم از -         
سیب گلویش تكان مي خورد  بھ دكمھ زیر گلویش خیره شده ام و نمي توانم از         

  آن باالتر را طي كنم
 ادامھ مي دھد        
وقتي اون روز دیدمت یك آن چھره فریده جلوي نظرم اومد معصومیت فریده  -         

  شم و گوش بستھ بودن فریده سادگي فریدهچشماي فریده نگاه فریده پاكي فریده چ
قلبم طغیان مي كند و از ھر چھ اسم فریده است فراري ام لب ھایم را بھ ھم         

 فشار مي دھم كیفم را در دستم مشت مي كنم ادامھ مي دھد
نمي دونستم  اون حرفا  با ھمون تیزي و برندگي ممكنھ چھ بالیي سر اعتماد  -         

یا اعتمادت بھ آدماي دیگھ بیاره  ولي باید حس مي كردي باید داغي پنجھ بھ نفست و 
گرگاي اطرافت رو ھر چند صوري حس مي كردي باید بھت مي فھموندم این راه  راه 

 دیدار تو بار دومي داره كھ اون روز  دوباره تمنیست چاھھ  اون زمان نمي دونس
ام فریده زنده شده و داره سوار یك باھات برخورد كردم وقتي دیدمت انگار دوباره بر

ماشین غریبھ میشھ  رگ غیرتم داشت آتیشم مي زد وقتي ھمھ چي تموم شد و اونطور 
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و ھر  جلوي روم با معصومیت محض اشك مي ریختي صداي فریده برام تداعي شد
لحظھ كھ مي گذشت بیشتر گذشتھ برام مرور مي شد فكر مي كردم روح فریده تو جسم 

 ده و با زبون تو داره باھام حرف مي زنھتو رسوخ كر
ساكت مي شود تمام اتاق درندشت و قرمز اطرافم را كلمھ بھ كلمھ او پر كرده         

است و در این سكوت ھمھ كلمات گفتھ شده در ھوا معلقند ذھنم قفل كرده است  جلو تر 
 مي آید و كلماتش با تمام قدرت ممكن سعي در انتقال محبت دارند

 میشھ مثھ یھ برادر بھم اعتماد كني ؟ -         
نگاھش مي كنم  گذرا  و پر از غیض كاش مي شد یقھ اش را گرفت كاش مي         

 شد زار زد  داد زد كھ بي انصاف  من  برادر نمي خواھم
 بدجنس مي شوم        
ن راحتي نھ  نمي تونیم بھ ھم اعتماد كنیم  كم ازشما زخم نخوردم كھ بھ ای -         

  سوزش زخماش فراموشم شھ
و انگار دلم خنك مي شود بھ طرف در میروم  دستگیره را مي كشم با قدم ھاي         

بلندش مي آید و در بستھ مي شود دستش روي تن در  مي لرزد و من  احاطھ شده بین 
ند و بازوي راست و شانھ چپشكنزو را با تمام وجود مي بلعم نفس ھایم تند و تند مي آی

  و قلبم انگار مي خواھد از آب بپرد بیرونیسیتمي روند صدایشان رو بھ بلند
 دستش را پخش در مي كند        
 نمي دونستم اینقدر بي انصافي -         
 دلم گز گز مي كند و تمام وجودم تبخیر مي شود        
  آره من بي انصافم  فقط بزار برم -         
ت مي شود كامم خشك است و فقط دوست دارم از این قفس پر نفس كشیدن سخ        

  تالطم  خارج شوم
  میشھ ؟ -         
دیگر خیلي دیر شده است تمام لرزم جلوي سنسور ھاي مغزش  بھ صف شده اند          

  كھ مي گوید
 چرا اضطراب داري ؟ -         
ماد بھ نفسم جلوي پرتوي چشمانم پلك نمیزند پیشتر اعتقاد داشتم  مرگ اعت        

 زماني مي رسد كھ دست قلبم پیش چشمانش رو شود  و این زمان  اكنون است انگار
نزدیك تر مي شود  آنقدر نزدیك كھ الل مي شوم آه مي كشم و چشمانم را مي         

بندم نھ  فشار مي دھم انگار شامپوي سوزاننده اي بھ سمت قرنیھ ام سر خورده است 
ھایم مي سوزند و او بي مالحظھ تر از ھر زمان ممكنھر چھ در ذھنش كھ  مردمك 

  مي چرخد را روي زبانش جاري مي كند
 

چرا  چرا نمي توني نگام كني چرا مي خواي فرار كني چرا اینقدر استرس تو  -         
 !!!تنت ریختھ چرا ؟
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 طاقتم طاق مي شود  آرام میگویم        
 برو كنار دیرم شده -         
 آرامتر مي گوید        
 جوابمو بده  بعد میرم كنار -         
 تن صدایم ھنوز آرام است و تكھ تكھ        
سوالت یھ جواب بیشتر نداره  این خاصیت منھ كھ ھر زمان تو موقعیتي گیر  -         

 مي كنم كھ براش برنامھ ریزي نكردم  استرس  مي گیرم
  پوزخند مي زند  بعد حس مي كنم مضحك ترین جواب ممكن بود        

  كمي سكوت مي كند تن صدایم كمي باال مي رود ولي ھنوز مي لرزد        
  من باید برم  ھمین االن -         
 با مكث  كنار مي رود        
 روي بیني در را باز مي كنم  خدمتكار آبي پوش خیره شده است بھ من با غیض        

اش چین مي اندازد و با دیدن قیافھ پرتوي سر خم مي كند حسادت از چشمانش مي 
 بارد  دو قدم مانده بھ پیچ راھروي عریض قرمز و مشكي  زھرش را مي ریزد

 !آقا  سوري خانوم دارن بر مي گردن -         
یزد و چیزي بھ در آني از ثانیھ تمام رگ ھاي قلبم یخ مي زند  زمین فرو مي ر        

 نام امید برایم بي معنا مي شودكھ من درون آن دفترچھ از سوري خانوم خوانده ام
 قدم ھایم كند مي شود صداي مضطرب پرتوي حالم را خراب تر مي كند        
  كي  ؟ از كي شنیدي ؟ -         
 بذاقم تلخ مي شود        
گفتن فردا شب بھ ھمین مناسبت تو باغ فردا صبح  آقا پدرتون تماس گرفتن و  -         

  بزرگ جشن مي گیرن گفتن باید شما ھم حتما حضور داشتھ باشید
  سكوت است من ھستم خدا ھست و قلب درمانده ام        
  ایستاده ام پاھایم فرمان نمي برند بعد از مدت زیادي مكث صداي پرتوي مي آید        
 بسیار خوب  مي توني بري -         
خدمھ آبي پوش از كنارم رد مي شود و مي شنوم كھ زیر لب اراجیف مي گوید          

مھم نیست آنقدر بدبختي دارم كھ انگشت كوچیكھ اش حسادت خالھ زنك اطرافیانم باشد 
 ! مھم این است كھ سوریش مي آید

  بوي كنزو بھ محوریت مشامم  غلظت مي یابد        
 !!! كھ داشتي گفتم االن باید رسیده باشي دم در خونتبا اون عجلھ اي  -         
بند كیف قرمزم را مي فشارم و دندان ھایم را نیز و انگار دوست دارم تمام ثانیھ         

ھایش را بقاپم انگار دارند مي گویند  راھزنان در راھــــــــــــــــــــند  با ھمان لرز 
  ماندگار در حنجره ام مي گویم
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 ! من نھار نخوردم -         
قدم بر مي دارد و  اكنون كنارم ایستاده است دستش را از جیبش در مي اورد و         

 بھ صفحھ ساعت پلیسش نگاه مي كند
سوریش مي آید سوري مي اید  ھمان كسي كھ درون آن دفترچھ كذایي از عشق         

بھ چشمانش گفتھ بود سوري ھمان دختر چشم آھویي دلربا ھمان كھ ایفوریا مي زد 
ھمان كھ تمام ثانیھ ھاي با او بودن درون ذھن مھدي پرتوي بھشت را ترسیم مي كرد 

 !؟ ھمان مي آمد چرا قرنیھ ھایم مي سوزد
 خانوم مروت مھرانگیز ؟ -         
  دستش جلوي چشمانم تكان مي خورد        
 اي بابا كجایي تو  بریم یھ چیزي بخوریم  ھان ؟ -         
  چشمانم مي سوزد ولي مي گویم        
  نھ  مھتاب و مرضیھ تنھان من باید برم -         
ن كھ دكلتھ مي پوشد ھمان كھ مو قدم ھایم تند مي شود سوري مي اید  ھما        

 پریشان مي كند ھمان كھ بوت ھایش درون نقاشي ھاي پرتوي جان دارد  ھمان مي آید
در كسري از ثانیھ تمام قد جلویم ایستاده  اخم دارد  براي من اخم دارد  ولي         

مي درون آن دفترچھ كذایي نوشتھ  ھر زمان سوري را مي بیند ناخوداگاه  نیشش باز 
 شود سوري مي آید  و من ھمین تكھ باقي مانده دلخوشي ھایم را نیز باید قسمت كنم

  سرش را كج مي كند معصومانھ تر از ھمیشھ  دوست داشتني تر از ھمیشھ        
 بریم نھار بخوریم ھا مھرانگیز -         
 شتھبدون اینكھ جوابش را بدھم از كنارش رد مي شوم ھمھ جاي سالن نو        
  سوري مي آیــــــــــــــــــد        
درب ماشین را باز مي كند سوار مي شوم بھ درك كھ ماشینم اینجا خاك بخورد          

 این مرد مال من است حق من است  سوري  مي آید  و من  ھمین امروز را وقت دارم
سیك در فضا سوار مي شود  ضبط ماشین را اكي مي كند و صداي موسیقي كال        

 مي پیچد و با صداي گرفتھ پرتوي ادغامي دلنشین مي سازد
 خوبي مھرانگیز ؟ -         
 چشمم بھ خیابان است و بین رھگذران مي چرخد        
  آره  خوبم -         
نگاھم از مرد كیف بھ دست بھ مادر و دختري مي چرخد چادر سیاه پوشیده         

ن مادرش محكم است آن طرفتر  دو دختر دبیرستاني است دست دخترك  درون دستا
 جیك در جیك ھم راه مي روند مي خندند

 كنارم زوج جواني در بر دارد  زن خوش پوش ٣راھنما مي زند  ماشین مزدا         
و خوش قیافھ اي كھ دستش روي دست مرد  روي فرمان  در حال نوازش است و یك 

 ھمھ ھستند با ھم ھستند و من  تنھا خودم را دارم كودك نوپا پشت ماشین  دلم مي گیرد
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 زمین محو شده است  مرضیھ ام  مھتابم  نھ تنھا يتنھا مادرم رفتھ پدرم نیامده از رو
  نیستم خدا را ھم دارم  ھنوز  دارم نھ  نیستم ولي  حقیقت این است كھ

  سوري مي آید        
 

ادرم را دزدید  تمام دلخوشیھایم بھ آن روز تلخ  روزي كھ روزگار پدر و م        
یكباره آوار شد ھمان روز بود كھ دست در دست مرضیھ اي كھ یك سال و اندي بود 
با رضا مروت بھ خانھ امان آمده بود مرضیھ اي كھ رضا مروت سرپرستي اش را 

 قبول كرده بود كھ آدمش كند
 داشت  چپ و راست مرضیھ اي كھ از ھمان بدو ورود با من سر ناسازگاري        

مي رفت و مادر بغل مي كرد چپ و راست مي رفت و قربان صدقھ رضا مروت مي 
شد ھمان روز ھا بود كھ افسار پاره كردم بیرون مي رفتم با دوستان مثل خاندانم  بي 

 خاندان  با تك تكشان یخال شده بودم ھمان يقید و بند با دوستاني كھ درون میھماني ھا
ا تا نیمھ شب درون خیابان ھاي آن باال ول مي گشتیم  جیغ مي زدیم  روز ھا كھ شب ھ

مي خندیدم خرید مي كردیم مي خوردیم  و بھ معناي تمام كلمھ آزادي را بچگانھ نفس 
 مي كشیدیم

 
یكي از ھمان شب ھا بود كھ برگشتنم بھ خانھ زلزلھ آورد رضا مروت با چشمان         

اش منتظر ایستاده بود بھ محض دیدنش بھ شانھ قرمز شده جلوي درب بزرگ خانھ 
  سارا كوبیدم

 بزن كنار بابام دم دره -         
 سارا سرعت ماشین را كند كرد محكمتر كوبیدم        
 گفتم نرو جلو دیگھ اه -         
 پاي سارا محكمتر روي ترمز فشرده شد        
 بابا ھنو ساعت دوازدھھ -         
 میترا نیشگوني را از بازوي سارا گرفت        
 خوب حاال  ساكت ببینیم چھ خاكي رو سرمون شده -         
رضا مروت عرض كوچھ را طي مي كرد بھ ساعتش نگاه مي كرد  دستش را         

بھ محاسن نداشتھ اش مي كشید و دوباره عرض كوچھ را طي مي كرد مادر تا دم در 
 م روي دستش كوباند و رفت داخلآمد  حرفي زد و محك

  و من بھتر از حتي خدا مي دانستم  زلزلھ نزدیك است        
 سارا لب گزید        
مھرانگیز فك كنم امشب نري خونھ بھ نفعتھ  ایني كھ من مي بینم خون جلو  -         

  چشاشو گرفتھ  بري اونجا تیكھ بزرگت گوشتھ
  ل دستم پاك كردم میترا دستمال را كشیدلب ھایم را با تكھ دستما        
 بابا كندیش  بزار بھت دستمال مرطوب بدم -         
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  سرش را داخل كیف ورني شھر شامش فرو برد        
 ھنوز رضا مروت كالفھ در حال قدم زدن بود ھنوز        
ند حرف میترا دستمال مرطوب را روي تمام الیھ ھاي آرایش مي كشید و تند و ت        
 مي زد
االن كھ میري تو میگي یكي از دوستات بیمارستان بوده حالش وخیم بوده نمي  -         

 تونستي تنھاش بزاري موبایلتم شارژ تموم كرده بوده والسالم
 دستگیره را كشیدم و گذرا نگاھشان كردم        
  ھا فعالخدا كنھ بھ ھمین راحتي كھ میگي باشھ  برام دعا كنین بچھ -         
  سارا برایم دست تكان داد و میترا لبخند زد        
ھنوز سانتي متري از نبش كوچھ رد نشده بودم كھ دید رضا مروت قوت گرفت          

رگ گردنش از ھمین فاصلھ ھم قابل تشخیص بود اخم ھایم را كشیدم وسط ابرو ھایم  
و مملو از خشم رضا مروت قلبم را و قدم ھایم را تند كردم نرسیده بھ در  صداي بریده 

  تا آستانھ ایستادن پیش برد
 نیمھ شب بر مي ١٢كجا بودي تا االن ؟ ساعتو دیدي  دختر مروت ساعت  -         

 گرده خونھ
در را ھل دادم و روانھ حیاط شدم تا اگر قرار است زلزلھ بیاید  خانگي باشد          

ند  مرضیھ مي خندید  مادرم نھ اما ترش كرده مادرم و مرضیھ روي پلكان ایستاده بود
بود  و مثل رضا مروت اگر مي توانست خرخره ام را مي جوید  صداي كوبیده شدن 

 حیاط را لرزاند  و صدایش بیشتر درب سھ لت خانھ رضا مروت تمام
با توام اگر تا االن ول مي گشتي كھ كسي نبود جلوتو بگیره دیگھ از این خبرا  -         

 كجا پرسھ مي زدي چرا ھمراتو جواب ندادي مي دوني ١٢ست بھت گفتم تا ساعت نی
این وقت شب فقط یك زن خراب تو خیابونا ول مي گرده فكر كردم دختر عاقل و بالغي  

 میدي كھ ھیچ منع و مانعي تا االن جلو روت خیصفكر كردم خودت راه و چاھو تش
 نبھ آزادي نداري اینقدر ول نمیذاشتمتنذاشتم اگر مي دونستم اونقدر بي عقلي كھ ج

شعلھ ھایم روشن شدند عصبانیتم از ورود مرضیھ  از یك سال پیش جرقھ مي         
زد اما شعلھ اي نداشت  عصبانیتم با نصف شدن محبت مادرم جرقھ مي زد اما ھنوز 

 كھ آتش نكشیده بود كھ من دیگر ظرفیتم پر بود كھ من بي پدر  مادرم را  داده بودم
  باشم  ھمھ را با ھمتھپول را  خوشبختي را  آزادي را داش

 ولي ھمھ اینھا را ھم مي خواستند بگیرند ھمین مرد  كھ غریبھ اي بیش نبود        
  روي پاشنھ ام چرخیدم چشم در چشم رضا مروتي كھ خون خونش را مي خورد        
 تو چكاره مني؟ -         
 وحشي شده بودم        

تو چكاره مني كھ سوال و جوابم كني من مادر دارم پدر دارم  پدرم خیلي وقتھ  -         
 !زیر خاكھ تو قیممي ؟

  چشمانش از رنگ و روي غیرت افتاد ولي ھنوز قرمز بود        
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 من خرابم یا تو كھ مادرمو دزدیدي ؟ -         
ھ با بغض امشب بھ خودم حق حرف بي ربطم را بلند گفتھ بودم خیلي بلند و البت        

  مي دادم بي ربط ترین جمالت ممكن را بگویم
 سالھ مرتب مادرمو  ھمھ دار و ١٦من خرابم یا تو  كھ جلوي روي یھ دختر  -         

ندارمو بغل مي كني من خرابم یا تو كھ تنھا داشتمو بھ عشق دعوت مي كني و نمي 
 بیني تنھا دخترش داره تو آتیش حسادت مي سوزه

 شوم كھ براي گریھ مي كردم ھق مي زدم ولي بھ خودم حق مي دادم كھ دیوانھ        
 مدتي فقط حرف دلم را با بي ربط ترین كلمات ممكن بگویم

 من پدر ندارمپدر من مرده تو ھیچ كي من نیستـــــــــي -         
 اشكانم روي گونھ ھاي برجستھ ام رد مي انداخت        
ي من فقط یھ مامان دارم  ماماني كھ دیگھ فراموشم كرده ماماني كھ دیگھ ماھ -         

یھ بارم بغلم نمي كنھ ماماني كھ خیلي وقتھ نگفتھ دوسم داره  من دیگھ مامانم ندارم  تو  
 و اندي سالھ رو ٥٠دزدیدیش عوضي دزد  تو خرابي نھ من تویي كھ چشت یھ زن 

 نفر تمام امیدشون بھ ھمھ گرفت كسي كھ ندید این دو
 ي كردم زار مي زدمدیگر حرف ھایم دست خودم نبود داد مي زدم گریھ م        
 مامانمو بھم پس بده مامانمو بھم پس بده مامانمو بھم پس بــــــــــده -         
تا بھ خودم بیایم تا گریھ ھایم  بغض ھایم  زار ھایم پایین تر بیاید  آغوش نداشتھ         

  مادرم  درون تنم نشست
ینقدر عذاب كشیده الھي من مادر بھ قربونت بره الھي فداي دخترم بشم كھ ا -         

بمیرم كھ اینقدر تو دلت خونھ الھي مادرت پیشمرگت بشھ كھ نفھمیدم دخترم چقدر دلش 
 گرفتھ
 مادرم ھم ھق مي زد گریھ میكرد و با دست راستش پشت كمرم را مي مالید        
ھمان شب بود كھ بي خوابي بھ سرم زده بود ھمان شب بود كھ سومین زمستان         

روزھاي نوجوانیم ھم رسید  ھمان شب بود كھ سالنھ سالنھ از اتاقم براي خوردن آب 
 خارج شدم كھ صداي پچ پچ رضا مروت آمد

یعني دختر من نباید بدونھ كھ از خونھ منھ یعني من اینقدر حق ندارم كھ بچھ  -         
دي فاطمھ خودمو با عشق بھ آغوش بكشم بچھ من باید برگرده بھم بگھ مادرمو دزدی

مقصره تمامشون توییتویي و خودخواھیت بھ خدا قسم دیگھ توانم بریده  دیگھ ازم بر 
 گذشت مي دوني تك تك كلماتش تو قلبم نیشتر فرو من نمیاد  امشب مي دوني چي بھ

مي كرد سي سال پیش بھت گفتم فاطمھ من نھ ثروت مي خوام نھ خاندانمو گفتم تمام 
م بزار بچمو خودم بزرگ كنم گفتم یا نگفتم گفتم عشق من ارث پدریو بھ لقاش مي بخش

 مي خوام چي ثروت تویي عشق من بچھ تو رحمتھ گفتم یا نگفتم گفتم من عاشق  پول و
كار گفتي نھ بي انصاف شدي بي رحم شدي گذاشتي تو آتیش نبودت بسوزم و بسازم 

نھ كھ خدا مي دونھ كھ من گفتم بزار بابام آقم كنھ گفتم بزار از ارث محرومم كنھ مھم ای
زن و بچمو بي حامي ول نكردمگفتم بیا بریم عقد دائم كنیم و تو عمل انجام شده 
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نھ گفتي و با لجبازي دو ھفتھ بعد تموم شدن صیغھ محرم اكبر شدي  بزاریمشون گفتي
داغ بھ دلم گذاشتي داغ  مي فھمي این حرفا بعد این مدت گفتن نداره اما اونقدر زخم 

كھ االن حق داشتھ باشم بھ دخترم بگم تو بچھ مني از خون مني پاره تن مني خوردم 
  آخھ بي انصاف  من پدرشم

  درب باز شد و من  تكیھ زده بھ دیوار زیر آوار كلمات شنیده شده جان مي دادم        
 

 حال كھ دیوانھ شدم مي روي بي سر و سامانھ شدم مي روي        
 صندلي گرم اما براي من سرد كھ من دیگر ھیچ تكیھ خواھي تكیھ مي دھم بھ        

نمي خواھم كھ روزگار بھ من فقط بھ من  و نھ قلب نادانم ثابت كرد تمام تكیھ گاه ھاي 
دور و برم موقتیست تمام زمین ھاي زیر پایم زیرشان خالیست تمام امان گاھھا  یك 

اره كردنت براي آزار دادنت براي  یكھو  تنھا براي بیچاندیوار پوشالي دارند كھ ناگھ
 اثبات عاجز بودنــــــــت آوار خواھد شد

صداي گرفتھ پرتوي دلم را تكھ تكھ مي كند كھ مي دانم این صدا  براي چھ         
 اینقدر تغییر كرده كھ سوري اش مي آید

 بریم كجا ؟ -         
  برویم سر قبر مــــن!  ؟یك ساعت است مرا چرخانده حاال مي پرسد برویم كجا        

! 
  مضحك ترین جملھ ممكن را مي گویم        
 خونھ من -         
سرش یكھو  با شتاب باالي ھشتاد مي چرخد  نگاھم مي كند داغ مي شوم         

 نگاھش را مي گیرد ماشین را بھ الین پر سرعت مي برد
 !!!نھ  تو یھ چیزیت شده -         
ا مشت مي كنم و مي خواھم داد بزنم بلھ  من  بچھ شده ام و عروسك بند كیفم ر        

 قلبم را  فقط براي خودم مي خواھمبغض مي كنم
  فردا تولدمھ -         
 دروغ نگفتھ بودم دروغ نھ فردا من متولد مي شوم        
 دوباره سرش مي چرخد        
 جدي میگي واقعا -         
 لبخند مي زنم        
 اگر مامانم زنده بود نمیذاشت فردا آب تو دلم تكون بخوره -         
لبخندم عمیق مي شود اشك ھایم از گوشھ چشمانم سر مي خورند و قطره قطره         

 روي دستان یخ زده ام مي نشینند
فرمان را مي پیچد از گذر ماشین در عرض خیابان مولوي بوق پژوي پشت سر         

 شود  راھنما مي زند و ماشین را متوقف مي كندممتد بلند مي 
 اینبار او لبخند مي زند        
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  ولي اگر مامان من زنده بود یھ جشن مي گرفت  با شكوه مجلل  پر سر و صدا -         
 نگاھش مي كنم نگاھم مي كند بھ چشمانم كھ غرق اشك است  نگاه مي كند        
 ه بھ ھمھ خوش مي گذشت  جز من و فریدهولي تو اون جشن با شكو -         
 او آه مي كشد و جگر من كباب مي شود        
مسخره است  مامان من حتي یھ لحظھ ھم بھ این فكر نمي كرد كھ آب تو دل  -         

  من تكون نخوره
لب ھایش را غنچھ مي كند مي توانم حدس بزنم كھ چھ بغض مردانھ اي پشتش         

 بھ دور و بر خیابان مي چرخدخوابیدھنگاھش 
 بیا بھ نبود مادر پر ارزش تو و مادر بي خیال من عادت كنیم  ھا -         
  دستش فرمان را مي گیرد        
 بھت قول میدم امشب و فردا رو ھیچ وقت فراموش نمي كني -         
ھایم سر نمي دانم چرا گرم نمي شوم باید از این حرف تبر بھ دست زمستان         

  ذوق بیایم و نمي آیم
         
         
         
 اینم ساندویچ -         
 لبخند مي زنم        
تمام این مدت  این مدت كذایي  تنھا غذاي موجود من  ساندویچ بود دلم این  -         

 چند وقت براش تنگ بود
  سوییچ را مي چرخاند        
 ا بخوره؟چرا نمیذاري دلت ھو -         
 ساندویچ در نزدیكي لبانم خشك مي شودسرعت را زیاد مي كند        
چرا مرتب سختي ھاتو بھ خودت یاداوري مي كني ؟ مھرانگیز  باید كمي  -         

فراموشیو با تمام وجود ببلعي اگر تو این دنیا حافظھ خوبي داشتھ باشي مرتب باید 
ت مي زنن یا عمدا  یا سھوابعضي مواقع باید سوگوار عذابایي باشي كھ بقیھ الجرم بھ

 ھمش خواب بود خواب بود بھ دلت بگي ھیچي نیست فراموش كن
چشمانم مي سوزند دلم ھم این مرد كنارم عجیب دلنشین حرف مي زند الل شده         

 ام و در ھمین لحظات ناب است كھ بھ قلب نادانم حق مي دھم گذرا نگاھم مي كند
  یھ خواھش كنم ؟میشھ -         
براي عوض شدن حال و ھوا  گازي بزرگ بر تن ساندویچ مي زنمتندي         

 خوراكش دلم را مي سابد  خاطراتم را  تلخي ھایم را
 با دھان پر مي گویم        
 ھوم -         
 لبش كش مي اید        



 172 

 میشھ مھدي صدام كني ؟ -         
 !لقمھ را درستھ قورت مي دھم        

 
 

امروز رو تخت دراز كشیده بودم علیرضا جلوي آینھ آواز مي خوند و مو شونھ         
  مي كرد سرم درد مي كرد یھ خورده بلند داد زدم  علیـــــــــــــــــــرضا

 
 ــــــــــــــــزماونم نھ گذاشت نھ برداشت  گفت  بلھ عزیــــــــــــــــــــــ ـ        

 
  من        

 
 علیرضا شش سالھ جغلھ ھفت خط        

 
 

صداي خنده او و سرفھ من درون اتاقك ماشین طنین مي اندازد با دست راست         
بھ پشت كمرم مي زند آنقدر سرفھ ھایم شدید است كھ نتوانم مانع شوم بطري آب را از 

شدت سرفھ و او از شدت خنده اشك در داخل داشبورد بیرون مي اورد  من از 
 چشمانمان حلقھ زده

بطري را سر مي كشم آرام آرام  حالم بھتر مي شود و سرفھ ھایم تمام نگاھم مي         
 كند و مشكي ھاي نافذش مي خندند انگار

 بھتري؟ -         
 نگاھم را با خنده مي گیرم        
  بند مي اومد  آقا از خنده روده بر شدهبازم بخند ااااا من نفسم داشت  -         
 بعد یكھو  حس مي كنم با زبان قلبم  خودماني شده ام لبخند روي لبم مي ماسد        
ھنوز نگاه مي كند  و ھر چھ شعلھ است درون قلبم  روشن مي شود شمع ھا         

 دایره اي  مي چرخند ذوب مي شوم
 و او خراب مي كند خراب مي كند        
گاھي فكر مي كنم تو واقعا فریده اي فكر مي كنم خدا دلش بھ حالم سوختھ و  -         

 دوباره برام فرستادتش واي اگر نبودي مھرانگیز
 خوشحال نمي شوم ھیچ تمام دنیاي خوشم خراب یك جملھ مي شود        
 و امشب انگار دھن عقلم را بستھ ام        
 ب پرتوي من مھرانگیز مروتممن فریده نیستم جنا -         
از سرماي كالمم لرزم مي گیرد  و در دل مي گویم خود كرده را تدبیر نیست         

 چشمم نھ در چشمان او كھ در ظلمات نگاه شب مي چرخد
 میشھ دیگھ منو با فریدتون قیاس نكنید -         
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 با حرص گفتھ بودم  لبخند نمي زند ولي حرف  چرا        
نھ  نمیشھ تو براي من  عین فریده اي تو خواھر مني و منم برادر تو چھ  -         

بخواي  چھ نخواي برادرتم خواھم بود مگھ من از مرضیھ و مھتاب چي كم دارم كھ 
 ! نباید محبتتو داشتھ باشم

یك ساعت تمام در راه است او مي راند و من حرص مي خورم ھر دو سكوت         
 لي خواننده تركي نھ اما ھمچنان مي خواندكرده ایم  و

 باالخره صدایش سكوت وھم انگیز درون قلبم را مي شكند        
 رسیدیم فقط یھ لطفي كن -         
بھ درب گرد و سفید آن جلو بھ سبزینھ ھاي آویزانش بھ سنگ فرش ھاي شش         

 ضلعي گون اطراف باغچھ ھایش خیره شده ام
 كجاست ؟اینجا  -         
 مي خندد نھ خیلي گرم ولي مي خندد        
 باغ مخفي -         
قھقھ مي زند و دكمھ روي ریموت را مي فشارد درب گرد و عریض كھ داخل         

طرح آجري محاط شده است با موسیقي اي دلنشین  مستطیل وار باز مي شود و درون 
ھ بتوانم از دیدنش خودم را منع این باغ بھ اصطالح مخفي  چشم نواز تر از آنست ك

 چھ مي كنم كنم و بھ این فكر كنم كھ اصال من اینجا
ماشین را گوشھ شرقي باغ مخفي اش متوقف مي كند در پشت سر  اتومات بستھ         

 مي شود حواسم از زیبایي ستودني خارج ماشین بھ داخل و صداي پرتوي بر مي گردد
نشو خشن نشو عصبي نشو نزار فكر كنم  برادر یھ لطفي كن امشب سرد  -         

 خوبي نبودم نمي خوام تا پس فردا صبح آب تو دلت تكون بخوره
 دھانم باز مي ماند        
  بر مي گردم٩منظورت چیھ  بھ مرضیھ گفتم تا  -         
 دستگیره را مي كشد        
نا مي بینن با مھتاب مرضیھ االن حالش خوبھ  تو خونھ من دارن آموزش ش -         

 جونتون
  بھت  گیجي استیصال  ھمھ را دارم        
 و بدتر این حس نمي دانم چھ است كھ تمام وجودم را مي لرزاند        

 
 

درخت ھاي نارنج و بید مجنون تا باالي شیشھ ماشین رد انداختھ درب طرف         
یھ ھایم ھجوم مي اورد پیاده من را باز مي كند و حجمھ اي از بوي كنزو بھ داخل ر

 مي شوم
چشمم  دلم و  قلب نادانم از این ھمھ زیبایي بھ وجد آمده اند  روي تمام آسمان         

باغ را سایباني سبز فرا گرفتھ  درختان و سبزینھ ھاي بنفش و زرد و گلبھي اش قابل 
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ابحال بھ وصف نیستند آن دور تر ھا پر است از درختان صورتي رنگ درختاني كھ ت
 این باغ اھورایي روي یك رودخانھ قرار دارد  چندین يچشم ندیده ام  و انگار بنا

آالچیق و فواره كوچك و بزرگ درون ھمین رودخانھ طرح ریزي شده بوتھ ھاي 
گیاھاني زرد و صورتي بنفش و خاكستري قرمز و سفید در گوشھ گوشھ آالچیق ھاي 

ن رودخانھ صحن بزرگ منتظم گون و آن وسط بھ چشم مي خورد درست مركز ای
 اي بھ ارتفاع پنج متر منظره وراي تصوري ایجاد كرده از شش راس و شش ريمرم

ضلعش شاخھ ھاي یخ و اركیده و پیچك وشبدر آویزان است  و انگار آبشاري طبیعي  
كنار ھر راس راه گرفتھ است  پایم را روي پل سنگي جلوي رویم مي گذارم  و انگار 

 كند  در خلسھ اي عجیب شروع بھ ستودن ميلب ھایم
  باید اعتراف كنم اینجا فوق العاده است -         
یكھو  ناگھان صد ھا  شاید ھم ھزاران پرتو نور رنگي بھ طرفم تشعشع مي         

 گیرد دستم را بي اختبار تا روي چشمانم باال مي اورم
ن باغ اسطوره اي را طنین مي آسمان بھ آسمان ای happy birthday ملودي        

اندازد ھفت مرد سفید پوش از پشت درختان پدیدار مي شوند شش مرد طرفین بوتھ گل 
  سرخ بھ دست دارند و  مرد مركز ھدیھ اي را بھ سمتم مي گیرد

 صداي پرتوي مي آید        
 بگیرش اولین ھدیھ امشبتھ -         
  اما بي شك امشب را دوست خواھم داشت  مكث مي كنم نمي دانم چھ خبر است        

  دوباره صداي تبر بھ دست زمستان ھایم با نجوا  مي آید
 ! نكنھ اونقدر قابل نیست كھ قبولش كني -         
 با تردید مي گیرمش        
         
         
         
درون اتاقي صورتي رنگ و مملو از نور ھالوژن ھاي قرمز و زرد  جلوي یك         

دیوار تمام آینھ نشستھ ام و سھ گریمور روي صورتم نقش مي كشند لباسي از جنس 
حریر و ساتن  پوشیده از خز  یقھ اش تا زیر چانھ بلندي اش تا مچ پا روي تنم 

 نگرم بھ مھرانگیزي كھ مي تواند آنقدر مي خودنمایي مي كند بھ مھرانگیز درون آینھ
خوشبخت باشد كھ ھر روز و ھر شبش مثل اكنون پر باشد از زیبایي وصف نشدني و 

 بعد فكر مي كنم انگار دارم با زنانگي  آشتي مي كنم
بیست دقیقھ بعد روسري تمام سفیدي بر سر  جلوي درب سفید و قاب بلوطي         

اي نافذ قلبم را بھ بازي گرفتھ استروبرویم ایستاده  دست جنسش ایستاده ام و مشكي ھ
 بھ كمر  چشم ریز مي كند

تحسین برانگیزي مھر انگیز بي اغراق باید بگم شدي یھ تابلوي نقاشي  -         
 ستودني
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از درون  داغ مي شوم و یك عالمھ پروانھ دور قلب نادانم پرواز مي كنند و یك         
 آب مي كند انگار بھ صحن تزئین شده با بادكنك ھاي نقره اي و فرشتھ  كنار دلم قند

  صورتي مي نگرم
 

چشمانم روي این ھمھ زیبایي ھیجان اور فیكس شده و زبان مملو از بھتم  بھ         
 جملھ اي كوتاه مي چرخد

 كي وقت كردي این ھمھ تدارك ببیني ؟ -         
  خنددآرام بدون اینكھ چشم بر داردھنوز خیره بھ من است  و آرام مي         
 زحمتش یھ تلفن بود تو ساندویچ فروشي -         
نور ھایي بھ رقص مي آیند و یكھو جمعیتي بھ درون باغ سرریز مي شوند  كف         

مي زنند سوت مي كشند و انگار تمام دنیا برایم بھشت مي شود فراموشي را حس مي 
 !را با فرشتھ درون قلبم اشتباه بگیرم و بھ آغوش كشمشكنم و كم مانده مرد كنار دستم 

بھ پرتوي نزدیك تر مي شوم كھ تنھا عضو آشناي این جمع  براي من تبر بھ         
 دست زمستان ھایم استسرش را براي میھمانان خم مي كند

 
 ھمھ سالم مي كنند با پرتوي گرم و با من گرمتر تولد من را  تبریك مي گویند         

 !لبخند مي زنند و ھیچ كس ھیچ كس نمي پرسد  این زن  كنار تو چھ كاره است
پرتوي در حال احوالپرسي معرفي مي كند یكي یكي را بھ من  معرفي مي كند و         

 من را  بھ ھیچ كس بھ ھیچ كس
 زیر لب  در حالي كھ بھ چشمان خندان ھمھ لبخند مي زنم حرف مي زنم        
 ف كردي خوشحالم كرديلط -         
 او ھم زیر لب جواب مي دھد        
  ھنوز كجاشو دیدي كاري مي كنم اون دنیا مامانت بھم بگھ اي ول -         
بي اختیار خنده ام مي گیرد دستم را جلوي لبم مي گیرم  حالم خوب است  خوب         

  و تبر بھ دست زمستان ھایم بھ جاي تبر  مھر  بھ دست دارد
از پوشش دختر ھاي جمع خوشم نمي اید اما انگار خاندان پرتوي ھا  ھمھ         

اینگونھ اند نگاه پرتوي رویشان فیكس نمي شود و اصال نگاه نمي كند انگار ولي بھ 
 من چرا نگاه مي كند با ھمان مشكي ھاي نافذروي مبل شكالتي جابھ جا مي شوم

 دارم معذب میشم -         
 ش دندان نما مي شودلبخند        
 از چي خانوم؟ -         
قلبم  قلبم فداي خانوم گفتنش مي شود و تمام سعیم براي مخفي كردن لبخند          

 تالشي بیھوده است
الل مي شوم سرش را نزدیك تر مي اورد  و یك عالمھ چشم مملو از حسادت بھ         

 ما خیره شده اند
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 ي خانومم  ؟گفتم از چي معذب شد -         
ھر چھ توان دارم بھ یكباره محو مي شوند تمام تنم مي لرزد و انگار مي خواھم         

 فرار كنم  از این كلمات نابھنگام لب ھاي لرزانم بھ كلمھ مي چرخند
لطف كن رسمي حرف بزن ممنون میشمو اینقدر  زل نزن بھ من ھمھ دارن  -         

 نگامون مي كنن
تكھ تكھ گفتھ بودم درست مثل نوجوان ھاي چھارده سالھ  تمام حسم لو مي رود         
 انگار

 مي خندد و انگار بي اھمیت ترین نكتھ زندگیش را یاداوري كردم        
 مھم نیست مھم اینھ كھ یھ بھونھ واسھ نفس كشیدن دارم امشب -         
  بوي یاس و اركیده مي دھد و انگار دلم ذوب مي شود قلبم مي رقصد و ھوا        

دست خدا را گرفتھ ام و با اشك و بغض  مي بوسم  جلوي پایش زانو مي زنم و قدر 
 تمام بزرگیش شكر گذار مي شوم

 
         
         
         
روي سن آن وسط  زوج زوج رقاص ریختھ است گاه زن ھا با شوھر ھاشان         

ھ مخاطب رقص ھاشان تغییر مي كند شوھر نازنین نام درون ولي نھ مداوم ھر ده دقیق
بغل روشنك مي السد  و زن اتابك  درون بغل فرھاد نامي قر مي دھد و از این ھمھ بي 

 وسط و باقي میز ھاي بلوطي جنس مي يقیدي عقم مي گیرد چشمم روي میز اردو
  چرخد
 خوشم نمیاد -         
  مي كشدآب پرتقال درون جام را سر        
 از چي ؟ -         
 تكیھ مي دھم        
 !!! از اینكھ تو مجلس ھاتون شرب حروم دارید -         
دوباره مي خوردو بعد جام را تا روي پا مي اورد  و با دست دیگر بشكن مي         

 زند خدمھ سفید پوشي نزدیك مي اید
د ھشت یا  ده  یا دوازده پرتوي درون گوشش چیزي مي گوید  پنج دقیقھ بع        

خدمھ سفید پوش در حال جمع كردن شامپاین ھاي روي میز ھا  آمد و شد مي كنند 
 نگاھم باز بھت زده مي شود

 چي شد یھو ؟ -         
دستش را درون آغوشش جا بھ جا مي كند و با لحني دوست داشتني حرف مي         

 زند
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 محكوم بھ نابودیھمگھ نگفتي خوشت نمیاد ھر چي دوست نداشتھ باشي امشب  -         
 !؟

باورم نمي شود و از سخاوت یك شبھ پرتوي در تعجبم  نگاھھاي اطراف زننده         
  است

 ببین چطوري نگاه مي كنن -         
  و باز یاداوري مي كند        
 مھم نیست -         

 
 

یگر نام پدر من را بھ یدك دیر نبود روز ھایي كھ رگ غیرت رضا مروت كھ د        
مي كشید باد كرده بود  دیر نبود آن روز ھا كھ رضا مروت گوشھ سالن تمام سنگ 

  شرقي نشستھ بود و تي وي اخبار مي گفت
از اتاقم سالنھ سالنھ خارج شدم و بھ سمت آشپزخانھ تمام ام دي افمان رفتم چند         
 الی او ھم نامش را قھر بگذارد بھ خنکھی نھ امی شد با رضا مروت قھر بودی میصباح

 بھ مثابھ یك تكھ ی ھم از تک دخترش کھ زماندی دانم شای کرده بود نمھمیخودش تنب
  شده بود  بدش آمده بودرد و زمان طنیآشغال  از زم

 را کش رفتم مادر در حال سی سرخ شده داخل دی ھاینی زمبیدو تکھ از س        
   رنده کردن غر زدازیپ

 ناخونک نزن -         
 شده بودند و بھی خانھ با من غرنی ایسرد گفتھ بود بعد آن شب انگار ھمھ اھال        

 ی بھ جای شناسنامھ مرا خط بزنکھوی شود ی کردم کھ خدا  می بھ خدا شکوه میگاھ
 از ی و خدا آن روز ھا کھ کمی را پاره کننیآنکھ ذره ذره طناب وصل شدنم بھ زم

 دی اش محروم بودم باز ھم خندھی و از بقمدی دی ممیاھای درون روچشمانش را
 ی نشستم و مادر را با چشمانم دنبال کردم صدای بلند زرشکھی پای صندلیرو        

 رضا مروت از داخل سالن آمد
 خانوم بھ علیزاده گفتم چند نفرو بیاره براي نظافت  در میامشب مھمون دار -         

 جریان باش
  و دست راستش در ھوا معلق ماندازی حرکت شد و پی بیمادر لحظھ ا        
  رضا جان ؟ی بھ سالمتھیک -         
  شكالت تلخي از داخل شكالت خوري تمام كریستال روي میز برداشتم        
  ری امر خی براانی جان منیداداش و فرد -         
   تکرارمیھ از اولش درون گوش ھا زبانم  زھر شد و مکالمیشکالت رو        
 شتری  بمی رحمانھ زمستان ھای تکرار بمی امد کھ عصاره تمام زندگادمیو باز         

  ستین
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 داشت  رنگ ترس رنگ ی بھ من انداخت نگاھش رنگ نگرانی نگاھمیمادر ن        
 یم استکھ او بھتر از من ی خاندان  از چھ جنسنی دانست ایدلھره  کھ او خوب م

 در تصوراتم ھم  ی بزرگ و تک پسرش  ترسناک تر از آنند کھ من  حتیدانست عمو
  توان تجسمش را نداشتم  حتي

 ستادی درگاه ایرضا مروت جلو        
 مونھ  شم ی ھم مثھ پسر خودم منی وقت شوھر کردنشھ فردگھیدخترت د -         
 رو ی استھی و شاقی التیری زوج مدزی تونن در کنار مھرانگی مستی بد نشمیاقتصاد

  ھابھی دم خور باشھ تا غرشتری با مروت ھا بزی خوام مھرانگی می بدن از طرفلیتشک
 کھ چشمش ی بود پشت بھ رضا مروتستادهی گاز پنج شعلھ امان ایمادرم جلو        

 روي صورت من  فیكس بود  و من حتي نگاھش ھم  نمي كردم
 نده بزار دو تا جوون شی رضا جان بھشون قول پی چشم  ولیقدمشون رو -         

  خوب با ھم آشنا شن بعد در موردش حرف بزنیم
 کھ از دهی مار گزی آدم ھانیمادر برگشت با چشمان نگران  درست مثل ا        

   ترسدی مدی وسفاهی سسمانیر
  جداي از اینكھ او خوب مي دانست این ریسمان سیاه و سفید خود افعیست        
 خوب رضا جان ؟ -         
  کردیو رضا مروت نگاھش را از من گرفت  و تک سرفھ ا        
 انیامشب م -         
 قول نداد ی کھ حتی مردی خالیو رفت و نگاه مادر  خشک شده بھ درگاه و جا        

 ی بھ دروغ  حتیحت
    وا رفتھ بودم انگاری صندلیو من رو        

 
 ی زمانی کردم ولی مروت مجلل تر و بزرگتر از آني بود کھ فکر مخانھ رضا        

 یلی کوچک نھ  خیتی خانھ اندازه کبرنی خانھ گذاشت انی مروت پا بھ انیکھ فرد
 کھ سھ زمستان را گذرانده بودم  و ھمچنان  ی من  منیکوچک تر  ابعاد داشت برا

 ی روز زمستانکی عصر ٥دانستم ساعت  ی را بھ روزگار ثابت شده ممیپوست کلفت
 کی در حال آمد و شد بودند و مادر من درست مثل ی پوش خانھ پدردیبود خدمھ سف

 ی کرد کھ قرار بود سھ ساعت بعد عمو زاده ای کار مشانیکلفت خانھ زاد  پا بھ پا
 ! و دوباره و چند باره مرا بخرند و نخرنددیایب

  پا برو اونوری از جلوزیدر مھرانگ مانوری و بزار انویا -         
  خانوم دستگاه بخورو روشن کنھیعط -         
  کجا بزارمنویخانوم ا -         
 اول برق بندازش -         
  کنزی لک داره  دوباره تمنجای خانوم اھیمرض -         
 میخانوم  از رستوران تماس گرفتن غذا رو ساعت چند بفرست -         
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   خوبھ١٠بگو ساعت  -         
 مشکل داشت سوار نیی کردم آسانسور پای دو تا طیکی شکل را بی اریپلھ ھا        

 ای  خدانیی ھمھمھ آن پای بت ھوون و صداکی موزیآسانسور طبقھ دوم شدم  صدا
  ختمی را بھ ھم رمیھستي ھستي؟ موھا

  دخترت وقت شوھر کردنشھ -         
  وقت شوھر کردنشھ -         
 وقت -         
   و آالرم آسانسوردی کشری محابا  سرم تی محکم بدمی را کشمیموھا        
 بود یی  تنھا بواسی ی رنگ  بویری کف براق و سی گذاشتم رورونی را بمیپا        

 زیلم را ن مخمی را از تنم کندم  و شلوار طوسمی اسکقھی توانست آرامم کند بلوز یکھ م
  قرمزم را بھ تن کردمییموی لکھی دو تیویو ما

 !بعد دلم بھ دلم خندید كھ دیگر چھ فرقي مي كند چھ تنت باشد        
  دلم بغض كرد سنگین  دردناك        
 در ی فرانسویقی شکل را دور زدم و دکمھ ضبط را فشردم موسیاستخر منحن        

 درب را فشردم موتی بود ری شد حس خوبی م انداخت و مرتب اکوی منیسالن طن
  درب استخر از داخل قفل شد

  و من        
   استخر پر از آبکیو         
 اسی یو بو        
 !  خواھدی را نمنی دلم  زمگری دانست  دی کھ مییو خدا        

 
 

 ھا بھ ھی کنانی مروت زنگ زد زنگ زد و با بدترنی بود کھ فردشی ساعت پکی        
 می خودم  موقرانھ پادی و باستمی نشانی ای ھمسرقی مروت فھماند الزیمن بھ من مھرانگ

 دی خواھد رسی گفت مطمئن است روززی بکشم بھ من مھرانگرونی مھلکھ بنیرا از ا
 ! نخواھم شددهی خواھم کرد کھ نگران نباشم ترشج خودم  ازدواستھی شایکھ با مرد

 گفتھ بود کھ بھ ی خوری تو بھ درد من نمیعنی خورد کھ ی نم او بھ درد منیول        
" نھ "  قصد ازدواج ندارم گفتھ بود خودم با زبان خودم بھ این خواستگاري میھمھ بگو

 کردن عمھ ی راضی دوستانھ است برای بازکی نی داند و ای گفت پدرش می ممیبگو
 ! بزرگ
 ی و فکر مختمی ری تمام سکوت احمقانھ ام  اشک می گفت و من برایاو م        
 کردم

 قرار گری من  من را پس بزنند تا چند بار دی ھای مشتردی باگریتا چند بار د        
 غرور دی باگری صاحبم بمانم تا چند بار دشی رخیاست بھ فروش گذاشتھ شوم و بعد  ب

 مملکت بھ نی شود در ای کردم  نمی و فکر مختمی رینداشتھ ام را لھ کنند اشک م
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 داد  ادی  ندهی آـــــــاری مثال افتنی ی برای بھتریا آشغال  روش ھی سنت ھانی ایجا
  شودیم

  را داد خواھد زدتمی تمام مظلومیدی تردچی ھیمرگم ب        
بي شك فردین مروت را دوست نداشتم ولي غرور لھ شده ام را  قد دنیا دوست         

داشتم غروري كھ جز تكھ شیشھ ھاي حرف ھاي پرتوي  جز تكھ نگاھھاي دوست 
نداشتني زن عمو  جز تكھ كالم ھاي حرف ھاي مردم چیز دیگري در محتویاتش 

 نمانده بود
 پخت بایدكھ با آشي كھ رضا مروت برایم         
  كنایھ ھاي مروت ھا را        
  پس زدن ھاي مروت ھا را        
 تحقیر كردن ھاي مروت ھا را  نیز بھ آن اضافھ كرد        
 دی کشانده بود بھ خانھ رضا مروت بھ دنجای پولدار شدن  مرا بھ ای پوچالیایرو        

  جز افتمی نیزی چچی ھنجای مآب ھا و ادی قی پول دوست ھا و بیگاه و فلسفھ زندگ
 توانست ی جز ھمان دوران مملو از آرزو نمیی آرزوچی ھگری دنکھی و  و ایپوچ

 زنم و مادر با لبخند ی مادر ناخونک می ھایشخوشحالم کند ھمان روزھا کھ بھ تر
   کرد کھ اعتماد مردم را دوست دارد  کھیمجابم م
 ی سکوی ام روی گوشنگی جابھ جا کردم انسرمی چشم ھای شنا را رونکیع        

 در حال پخش را  ی نھم بت ھوون نت ھای و براق روشن شد و سمفونضیعر
 شکست برش داشتم  شماره ، آشنا تر از آن بود کھ مانع دلم شوم

  بلھ -         
 چون پرواز دارم امروز شھی فردا صبح برگذار نمیقی سالم کالس موسکیعل -         
  تو اتاقت باش لطفاگھی دقھی تا پنج دقنمیی بود  اومدم  االن پایالوقتم خ
  پوزخندم صدا دار شد داد زدم        
 و تو رو ی و زندگای و تو و مامان و بابام و دنیقیمرده شور موس -         

 بـــــــــــــــــا ھم ببرن  خــــوب  ؟؟؟؟؟؟
 را پاک می  با دست راست اشک ھادی را قطع کرده بودم بغضم ترکیو گوش        

 ی را نداشتم  حتمی طاقت اشک ھاگریکردم محکم و با حرص کھ د
 

 ی گردد کمی مادر آمد و گفت  پدرت دیگر رفتھ و بر نمکھیسني نداشتم  زمان        
 و مادر را  پاره تنم را  بھ باد ندی آی ھر ماه چند نفر بھ خانھ امان مدمیکھ بزرگ شدم د

 ی نشدھکھ وقتزی ھا خوب تمی ھا مو داشتھ سبزی کھ چھ ؟ ترشرندیگ یفحش م
 محلھ جنس بدھد بزرگتر کھ شدم ھر ماه سر ی بقالھ بدی شود نبای نمشیبھداشت حال

دوال و راست !  صاحب خانھ از ما ندار تری کھ جلودمی دیاجاره عقب مانده مادر را م
 شده اش وسائل ری اوباش اج کند ھر چند ماهی التماس مزدی ری شود و اشک میم
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 ھا  كمي ھی ھمسایانی کردند و باز با پا درمی مابانی را پخش کوچھ و خمانیزندگ
   آمدیکوتاه م
 ی کھ سوسن و زھرا  دو تن از ھم کالسی مانده  شبادمی شب را خوب نیآخر        

 تا خود صبح ختمی پتو اشک رری تا خود صبح زدمی مادر دی را شاھد التماس ھامیھا
 ری تحقی شاھد متلک ھا و نگاھھادی داخل مدرسھ باشی فردانکھی کردم و از فکر اھیگر
  باشم  ھق زدمزشانیآم

 با چشمان پف کرده و قرمزم ی سرم بود و وقتی نماز رویصبحش مادر برا        
 مواجھ شد  تنھا چند جملھ باعث انفجار بغض جفتمان شد

ز جانم ببخش كھ بي عرضگي من  باعث خجالت تو پیش ببخشید مھرانگی -         
  ھمشاگردیات شد

 دمی نبود  بعد ھا فھممی  آن زمان حالدمی دیبعد آن روز مادر را کمتر در خانھ م        
 ی تنھا دخترش  برای آبروی آواره نشدن من  برایمادر مومن من مجبور شده برا

 ود صاحب خانھ شـــــــغھیآرامش دل پاره تنش ص
 صاحب خانھ نھ آمد  نھ پولش را گری آمد دی رفت  صبح  میشب ھا  م        

 !خواست
  کھ اگر مادرم  وجودش رمی را دادم کھ پول را بگی خاطرات پوچالنیمن تمام ا        

 کھ ردی بگی کرد از کنارش مزد در خوری را خرج مشییبای اش را زیرا  زنانگ
 بھ یوانی حچی ھگری مثل صباح زاده صاحب خانھ نشود کھ دیی آشغال ھاغھی صگرید

 ی طلب کند کھ اگر کسی زنانـــــــگمادرم خودش اجازه ندھد بھ خاطر چندر غاز از
  خواھد  نھ بھ خاطر ھوس  کھ بھ خاطر عشق  باشدیاو را م
 قطره می دوباره روشن شد شماره اش را نگاه کردم  اشک ھای گوشنگیانسر        

  صفحھ اشی رودی چکیه مقطر
 قطره  قطره        
  تماس را وصل کردم  و  با خروار خروار بغض شكستھ و نشكستھ  نعره زدم        
 مرده ام ھی  من االن ی عوضی خــــــــــــــــــــــــ ـــــــوای از جونم میچ -         

 ھیک زشت کھ قد  جوجھ اردھی خوره  بھ قول تو ی دردم نمچی بھ ھیقی موسگھید
  خــــوره؟؟؟ی خراب شده منیھمخواب ھرزه ھم ارزش نداره  بھ چھ درد ا

 را با می دادصدای ترسناک  جوالن می و آن طرف خط سکوتختمی ریاشک م        
 توانست داشتھ باشد بي اختیار بھ ی جوجھ خستھ  مکیبغض با درد  با ھر آنچھ 
 گوشھاي پرتوي پرت كردم

 خستھ شدم از مادرم  از اون شوھر از خود ی زندگنیخستھ شــــــــــدم از ا -         
  کھ زشتھ  از خودم  خستھ شـــــــــــدمیزی خونھ از مھرانگنیراضیش  از ا

 بخورد کھ واری را پرت کردم  آنقدر توان نداشتم کھ آن طرف تر بھ دیگوش        
    بگنجاند  کھ شکستنشیھزار تکھ دلم را  در صدا

  ھم مغروق آب شدیگوش        
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براي چھ دنبالم مي آیي وقتي قرار است ھر بار اشكم را در بیاوري با سایھ ام         
   ھستم سایھ اي كھ یاداوري مي كند دیگر او كنارم نیست

 
 

 شور کھ راھشان را بھ گوشھ لبم باز کرده بودند بھ سمت یبا ھمان اشک ھا        
  را گرفتم پلھ اول پلھ دوملھیکان استخر رفتم مپل

 ستی  شنا بلد نزیمھرانگ        
 کرد ی کند انگار فکر میاداوری خواست ی حرف را عقلم گفتھ بود انگار منیا        

  آب نوشتندی کند چند فرشتھ ستاره نشان روارمی خواست ھوشی شده ام موانھید
 ستی شنا بلد نزیمھرانگ        
 و براق استخر  پایھ ھاي دلم را مي اهی پشت درب بزرگ و سی نعره ایصدا        
 لرزاند
 زی مھرانگمی با ھم حرف بزنای بزی عاقل شو مھرانگزیمھرانگ -         
  ی سرد بود کمی تن من  کمیپلھ سوم آب ولرم برا        
 ی مغموم برای آن زمان ھا کھ با صورتافتی تجسم می رویچھره مادرم جلو        

  دی بوسی را ممی کرد بعد با ھمان صورت مغموم روی مدارمینماز صبح ب
 کھی است ھمنگھی دزی چھی خدا ی پاشو نماز صبح برازمی پاشو عززیمھرانگ -         

  کنھی  عشق مادشھیفکر کنھ بندش ھنوز بھ 
 بھ او گری دارد کھ بنده اش  دی چھ حالبعد با خودم فکر کردم ھمان خدا االن        

 زمستان  ی داند پشت کدام ھا افعی کھ نمی بستھ ای بھ درھاشیاعتماد ندارد  بھ فرداھا
   استدهینخواب

 مادر پشت درب و بوي خشم رضا مروت کھ رمز درب براق ی ھاغی جیصدا        
 را بھ طور مكرر مي زد زیر لب زمزمھ کردم

 ض کردم احمقرمزو عو -         
 راستم درون آب  یرا غلیظ گفتھ بودم  آب دھانم را قورت دادم و پا" احمق         " 

  پشت در  بغض داشتی پرتویغوطھ ور شد صدا
 كھ آنقدر دی اش كھ آنقدر شددهی مردن فری فھمم  کھ آن بغض  در تداعیاالن م        

 دی رسی  بھ گوش من مدهی تکدهیتک
 ی خاطره ھمھ تلخشھی ھر اتفاقي كھ افتاده  مزی مھرانگای بھ خودت بزیمھرانگ -         

 ی مگھ بچھ ای د لعنتمی با ھم حرف بزنرونی بای برهی گی می گرد فراموشی روزھیھا 
 کنن نھ ی مراتی جلوت حلوا خی برای اون دنی کنی فکر می کنی خودکشی خوایکھ م

  درونی کنن باز کن ایھم خورد نم النفس تره فیضع ی دوپاھی یخانوم اون طرف برا
 ! شده بود ؟ری بود دلھی  دستانم ھنوز بھ می آب بود ولری شده بود تمام تنم زرید        
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   زدی رضا مروت نھ اما حرف مدی کشی مغی مادر جدی کشی مغیج        
 دونم و ی کنمش بعد من می مدای کنم  پی مدای رمزو پنیآروم باش خانوم  من ا -         

  اون دختره
 شھی شده را آن طرف درب شی رضا مروت وحشی شد وقتیمو بھ تنم راست م        

  کردمی تجسم می و مشکیا
وقتش بود وقت وداع با تمام گذشتھ و اكنون با سیاره بي رحمي بھ نام زمین با         

  ٢  ١انھ  و شمردم  تمام آدم ھایي كھ فكر مي كردند آدمند انگشتانم را باز کردم دانھ د
 
 

روبروي عمیق ترین خاطراتت كھ مي ایستم تنھا یك كلمھ مرا بھ اكنونم باز مي         
 گرداند
 !تو فكر مي كني آن یك كلمھ چھ بود؟        
 خداحافظ        
كسي كھ مي خواھد بماند كسي كھ مي خواھد برگردد خداحافظي نمي كند  و تو          

   ز ھمیشھ رفتي كھ بر نگرديبي انصاف تر ا
 
 

صداي مویھ ھایي مادر چنگ زدن ھایش بھ درب  لگد زدن ھاي رضا مروت          
  نعره ھاي پرتوي غریبھ

  براي ھمھ اشان  دیر شده بود و موھایم روي آب  بي وزن مي رقصیدند        
  تو بھ جاي من داري زجر مي كشي        
  یكي عاشقتھ كھ تو عاشقشي        
 تو بھ جاي منم پر غصھ شدي        
 نزا خستھ بشم  نگو خستھ شدي        
 نگران مني كھ نگیره دلم        
 واسھ دیدن تو داره میره دلم        
 نگران مني مثھ بچگیام        
  تو خودت مي دوني من ازت چي میخوام        
د و دستانم بي حركت تر از ابر ھاي آسمان تیره ام  درون ذرات آب دیر شده بو        

 كلر زده  معلق بود
مادر جیغ مي كشید  و پرتو صدا ھا  نیامده و نرسیده بھ گوش ھایم  زیر آب          

  مي شكست
  ریھ ھایم بھ خود آب مي كشید و دلم  درد        
  و سینھ ام  زیر آب سرد  آتش گرفتھ بودتمام عضالتم در حال انبساطي درد ناك         
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دست و پا مي زدم و نقش تك تك درد ھایم بھ سیاھي دلم  درون آب رنگ مي         
 گرفت
 دست و پا مي زدم و تمام آب سیاه در نبود خوشي ھایم  متعفن مي شد        
 دست و پا مي زدم و بھ پھناي تمام تنھاییم  زیر آب اشك مي ریختم        
وسط جان دادن و ندادن  دلم  یك لحظھ  تنھا یك لحظھ  آغوش خدا را خواست و         

انگار ھمان یك لحظھ كافي بود براي خلق یك دست دستي كھ مرا تا باال بكشاند دستي 
  كھ دوباره تنفس را برایم معنا كنددستي كھ

 مگھ میشھ باشي و تنھا بمونم محالھ بزاري  محالھ بتونم        
  دلم دیگھ دلتنگیاش بي شماره  ھنوزم بھ جز تو كسي رو نداره        

 عوض مي كني زندگیمو تو یادم دادي عاشقیمو        
 نفس بكش نفس بكش لعنتي نفس بكـــــــــش -         
         
         
         
 تو رو تا تھ خاطراتم كشیدم بھ زیبابي تو كسي رو ندیدم        
 نگو دیگھ آب از سر من گذشتھ مگھ جز تو كي سرنوشتو نوشتھ        
 تحمل نداره نباشي  دلي كھ تو تنھا خداشي        
یك ماه بعد  وقتي حال و روزم بھتر شد  وقتي دوباره پوست كلفتم  تجدید قوا         

  كرد وقتي بھ ھمھ زمین و زمان ثابت شد مھرانگیز ھنوز زنده است  ھنوز
 دین مروت آمدفر        
فردین مروت آمد و عموي بزرگ جلوي شومینھ طرح آجري گوشھ سالن از         

كسادي بازار و قیمت قطعات و سند ھاي تجاري و بالاستفاده امضا نشده حرف مي زد 
  و رضا مروت  در جواب  نصایحش را باز گو مي كرد

زمانیكھ كھ بودجھ برسھ بھ من از اولم گفتم خرید قطعات رو موكول كنیم بھ  -         
 تست تمام قطعات جلوي مھندس ملكي انجام ٢قیمت جنس درجھ یك حداقل درجھ 

گرفت وقتي كیفیت پایین قطعات رو ثبت مي كرد ھمونجا حاضر بودم قسم بخورم كار 
 مردم بازي نكن مھران بزار جنسا رو ونبا مشكل مواجھ میشھ من االنم میگم با ج

ت رقیب جنسا رو خریداري كنیم  جریمھ گمرك و باقي كاراي برگردونیم و از شرك
اداریش با من االنم كھ بودجھ میرسھ شركت البسھ نو رو مي بندیم و بودجشو صرف 

 خرید قطعات مي كنیم  اون كار ھمین االنشم داره ضرر میده
عموي بزرگ بھ پیپ دستش پك مي زد و با اخمي غلیظ و چشماني كھ بھ ھمھ         

" جا بود جز چشمان مخاطبش  بھ حرف ھاي رضا مروت كھ بھ قول عموي بزرگ 
گوش مي داد مادر نشستھ " بي پایھ و اساس است و درونش اثري از سیاست نیست 

خدمھ داخل آشپزخانھ مشغول  بود و با فرزانھ مروت گپ مي زد مرضیھ كنار یكي از
 بود  فردین مروت كنار گلدان شمعداني با ناخنش دستھ مبل را مي سابید
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 و من كنار ھمھ درد ھایم  تسلیم سرنوشتي ناسازگار منتظر گذر زمان بودم        
  یھ غرور یخي  یھ ستاره سرد        
 ھمھ چي رو سپردیھ شب از ھمھ چي بھ خدا گلھ كرد یھ دفعھ بھ خودش         
 دیگھ گریھ نكرد فقط حوصلھ كرد        
 نگران مني  بھ تو قرصھ دلم  تا كنار مني  نمي ترسھ دلم        
  بغلم كن ازم ھمھ چي رو بگیر بزار گریھ كنم پیش تو دل سیر        

 
 

صبح بارون میومد ھمكارم گفت ببین اكبري بارون چقدر تند مي باره از شیشھ         
 دفتر مدرسھ بیرون و نگاه كردم گفتم این كھ تند نیست گفت نھ تنده

 !خالصھ ما نشستیم و گفتم اي بابا خدا رو تشویق مي كني ؟        
 دو دقیقھ گدشت ھمكارم داد كشید اكبري بیا ببین این بیرونو        
 پا شدم و بیرون و نگاه كردم دیدم اینبار واقعا تنده        
 این نتیجھ رسیدیم  تشویق در مورد خدا ھم صدق مي كنھ  ھي مي گم وقتي یھ بھ        

 قطره ھم میاد بگید شكر آفرین خداجون دست مریزاد
 بگید حوصلھ داري تو ھم        

 
جشن و پایكوبي پرتوي مھدي پرتوي شامپاین ھاي جمع شده خلع سالح عقلم در         

اقوي دستھ زرشكي و گل زده را بر مي دارد و برابر عقلم را فریاد مي زند پرتوي چ
  درجھ بھ سمت من مي چرخاند و زیر لب زمزمھ مي كند٣٠سرش را 

 ھمھ دارن نگات مي كنن  چرا خشكت زده پاشو كیكو ببر -         
از حال و ھواي گذشتھ ھا بیرون مي ایم و روي صحن شش ضلعي و براق این         

 گالوانیزه پشت میز بلوطي بیضي شكل موقرانھ مي ایستم باال  زیر كناف ھاي پروفیلي
راست مي گوید ھمھ نگاھھا بھ سمت من است من مھرانگیز مروت كسي كھ ھیچ كس 

 چون و چراي پرتوي كفایت مي كرد كھ يحتي اسمم را نپرسید كھ برایشان خواست ب
 اراده كرده بود امشب  من  بھانھ شادیشان باشم

نمي زند ولي  دستش دور انگشتانم محیط است و سرش  در جوار دست بھ دستم         
 گوش ھایم  بزم آفریني مي كند

 !ببریم؟ -         
 باال رفتن ابروانم را حس مي كنم بھت زده مي گویم        
 !با ھم؟ -         
 لبخندش كش مي اید        
 ایرادي داره؟ -         
ده اش است و دلم جایي میان میان بطن چپ و ھمچنان چشمم بھ لبخند كش آم        

 راستم  قلقلك مي شود
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 سر تا پاش ایراده داري باعث یھ برداشت غلط مي شي واسھ جمع -         
حرارت را از دستان مردانھ اش بي ھیچ تماسي  مي بلعم بھ كیك خیره مي شود         

 و لبخند مصنوعي را بھ صورت حضار مي پاشد
 نیست مي خوام با ھم ببریمشمھم  -         
 خشكم زده است و داد مي زند        
  ولومو ببر باال افشین -         
ملودي استاد بنان سراسر باغ را پر مي كند ھمھ دست مي زنند سوت مي كشند         

 !دستم را محكم درون دستانش مي گیرد و كیك را مي برد
یخ زده ام داغ شده ام منجمدم و آتش گرفتھ ام  قلبم  درست پشت حلقم است و         

 !!! مي خواھد بپرد بیرون
میان لبخند پر حسادت اطرافیان  لبخند مصنوعیم را بھ صورت ھاشان مي پاشم         

خوشحالم و ناراحتم چطور بھ خودش جرات داده تا این حد مرا  دست یافتني بپندارد  
 و ھم دست مي زند میان لبخند مصنوعیم  در میان دندان ھاي چفت شده ام مي غرما

 !تمومش كن این جشنو -         
 نگاھم نمي كند        
  سخت نگیر دنیا ارزش این ھمھ سخت گیریھاي دست و پا گیرو نداره -         
 طرز عجیبي  من حرص مي خورم و او آرام است نمي خندد ولي آرام است و بھ        

دیگر لبخندش كش نمي آید  و تمام یك ساعت باقیمانده را متفكر بھ گوشھ گوشھ مجلس  
 خیره مي شود

ھدیھ مي دھند پول مي دھند از پنج ملیون گرفتھ تا ده ملیون  تحفھ ھاي مروت         
ھا  روي میز بلوطي را مي پوشاند بھ من مني كھ نمي شناسند كھ تنھا مي دانند بھ 

 راده مروت كوچك  اینجا  جوالن مي دھم و بھ اراده او ھدیھ مي گیرما
من لبخند مي زنم و تبریكات دوباره را میان ملودي علي جھانیان مي شنوم  و         

 ! مروت كوچك ساكت است در فكر است گیج است
 

د جشن تمام شده است و میھمانان با پرتوي دست مي دھند و خداحافظي مي كنن        
او در كما و من در خلسھ اي عجیب  تشكر مي كنیم و تمام باغ رودخانھ گون  از 
میھمان و خدم و حشم خالي مي شود تمام چراغ ھاي صحن آن وسط خاموش مي شود 

  رودخانھ مصنوعي  سو سو مي زنندفو تنھا چند تك چراغ كوچك و پایھ دار اطرا
 دل در دلم  غوغا مي كند        
  وي چشمانش را بھ آب مي دوزدپرت        
  بھت خوش گذشت ؟ -         
نگاھم را بھ اطرافم مي چرخانم و انگار نمي خواھم ذوقش را كور كنم و الحق         

 !ھم خوش گذشت
 آره بعد از مدتھا  شاد بودم  این چند ساعتو -         
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زي مي گیرد  و با با نوك پنجھ پایش سنگ ریزه ھاي كنار رودخانھ را بھ با        
  صداي گرفتھ و بچھ گونھ اش

  بھ منم خوش گذشت -         
 قلبم تاالپ تولوپ مي كند الل مي شوم و او بھ جاي من حرف مي زند        
گرفتھ  آرام دمغ چھ مي دانم  فقط مي توانم بگویم این پرتوي آن پرتوي نیست         

 كھ من مي شناسم
 ! ا  یھ ساعتي تو این دنیا نبودممنم بعد مدت ھ -         
پوفي مي كند ھوا آنقدري سرد ھست كھ بخار از دھانش خارج شود دستش را         

 بھ سمت آالچیق دراز مي كند
 و نگاھم مي كند        
نگاھش دھان باز مانده اش چشمان سرخش من الل را  اللتر مي كند چشمانم را         

گاھي كھ گویي مي خواھد تا پشت مغزم را سوراخ كند  بھ از این نگاه تیز مي گیرم ن
 سمت آالچیق مي روم

  و صداي قدم ھایش  و بوي كنزو  سخاوتمندانھ  ھمراھم مي ایند        
درون آالچیق گرم است و یك قلیان عھد قاجاري ھم درونش خود نمایي مي كند         

اشي وار مي نشیند و قلیان آماده بھ چشمانم از حدقھ در مي آید وقتي مي بینم كنارش د
خدمت را پك مي زند بوي دو سیب تمام آالچیق سر بستھ را پر مي كند و بھ لبخند كش 

 آمده ام نگاه مي كند
  بشین -         
 كمي لبخندش باز مي شود        
 خنده داره ؟ -         
 سر تكان مي دھم و كمي آنطرف تر مي نشینم        
 !نھ  فقط اون مرد پاستوریزه قدیم ترا  این مرد االن با ھم جور در نمي آن -         
  گوشي را از داخل كیف سفید مستطیل شكلم بر مي دارم        
 اوه سي و دو میس كال داشتم -         
شماره مرضیھ را مي گیرم یك بوق بھ دو بوق نرسیده بر مي دارد  و تقریبا داد         

 كشدمي 
كجایي تو  دلم ھزار را ه رفت نمي گي یھ بدبخت اینجا داره از نگراني مي  -         

میمیره مسلمھ بھت خوش مي گذره اصال بگو تو چھ خري ھستي كھ بخواي بدوني من 
كجام و چھ غلطي مي كنم بگو اصال بھ تو چھ كھ بدوني سالمم یا مرده اصال من تو 

   مھري من االن كجاستمبدونزندگي تو چھ كاره ام كھ بخوام 
  بغض كرده گریھ كرده صدایش گرفتھ است        
 نگاھم بھ قالي گل قرمز وسط آالچیق دوختھ شده است        
صداي فیش فیش مرضیھ ام مي آید بغض مي كنم  دستم را روي خز لباسم مي         

 كشم و طلبكارانھ بھ پرتوي خیره مي شوم
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 راست مي نشیند        
 چي شده؟ -         
 با دست چپ جلوي گوشي را مي گیرم        
 ھیچي  چي مي خواستي بشھ مگھ نگفتي این طفالي معصوم تو خونھ توان -         
دھانش را باد مي كند  و بھ مثابھ پسر بچھ اي شش سالھ  مي خواھد خودش را         

  تبرئھ كند
  خوب خونھ منن -         
  یم غلیظ تر مي شوداخم ھا        
  مگھ بھش نگفتي من كجام ؟ -         
نگاھش را مي گیرد و بھ ني قلیان  پك مي زند و از دھانش حلقھ ھاي دود را         

 خارج مي كند
یعني بھ مرضیت مي گفتم مي خوام واست تولد بگیرم و نمي خوام خلوتمونو  -         

 خراب كني ؟؟؟
 !!!  حوض  گوش تا گوش مي بریدسرم و مي ذاشت لب        
بي اختیار خنده ام مي گیرد و از الك جدي گونھ ام خارج مي شوم ھنوز صداي         

 گریھ مرضیھ پشت خط مي ایدبھ زحمت كلمات را ردیف مي كنم
  من شرمندتم مرضیھ جاناالن كجایي ؟ -         
 جواب نمي دھد دستم را مشت مي كنم        
یھ  مرضیھ جون فداي خواھرم بشم بھ خدا نمي دونستم منتظري صداي مرض -         

 !  گوشي رو ھم نشنیدم جناب پرتوي گفتن در جریاني كھ من جلسھ دارم
 صدایش آرام و پر از بغض مي آید        
 جلسھ؟ -         
 از خداي خودم عذر مي خواھم و دروغم را بھ درازا مي كشم        
 آره عزیزم  با تعدادي از سھامدارا -         
 و انگار باورش شده است        
ساعت چند بر مي گردي ؟ یعني جلسھ تا االن طول كشیده ؟ این چھ جلسھ ایھ  -         

 ؟  اصال نمي ترسي تا این موقع بیروني؟؟؟
خیره مي عصبانیتم از پرتوي را درون چشمانم مي ریزم و بھ او و لبخندش         

 شوم
 میام عزیزم قرار بود یھ ساعت باشھ  ولي طول كشید دیگھ من شرمندتم -         
 پرتوي بلند داد مي زند و ھمھ دروغم را  بھ بازي مي گیرد        
 من خستھ ام االنم خوابم میاد ایشاال فردا صبح مي آرمش -         

 
 

 دردم از یار است و درمان نیز ھم        
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  دل فداي او شد و جان نیز ھم        
شاید اگر پرتوي آن روز ھا نمي رفت شاید  من  اینقدر تكیده تر از ھر شاخھ         

 زمستاني بیراھھ نرفتھ بودم  شاید
ھمان روزھا ھمان روزھا كھ قرار بود بعد جا آمدن حالم خواستگاري بیایند          

 آمد آمد و جلوي درخت آلبالوي ھمان روزھا بود كھ پرتوي  براي خدا حافظي
ھمیشگي ھمان درخت آلبالویي كھ ھر بھار از پشتش رفتن و آمدنش را بھ نظاره مي 

 بخیر نشستم جلوي ھمان درخت خداحافظي كرد یادش
 با آن كت و شلوار دودي  كھ خیلي ھم  بھ تنش مي آمد جلوي رویم ایستاده بود        
 نیست براي تدریس موسیقي بیام با این حساب باید از پدرتون گفتن دیگھ الزم -         

  ھم خداحافظي كنیم
نگاھش را بھ اطراف چرخاند و نگاه من در نگاه حواس پرتش قفل شد لب         

 ھایش را غنچھ كرد
  گفتن قراره ازدواج كنید -         
 زبانم بي افسار شد        
  ؟چھ ربطي داره بھ كالس موسیقي من  -         
صریح گفتھ بودم  آنقدر صریح بود كھ بخواھد پوزخند بزند و مثل ھمیشھ بھ         

 مثابھ یك تكھ یخ نگاھم كند
 !واقعا نمي دوني ربطش چیھ ؟ -         
  كمي نزدیك تر آمد و دستش جلو آمد جلوتر  و  رسید بھ گونھ من        
دستش از كنار گونھ ام  رد شد و نفسم حبس شد و دلم تا خود خدا پرواز كرد         

 برگ شاخھ آویزان شده را جدا كرد
  كمي گذشت تا روحم بھ جسمم  باز گردد و حرف بعدي را بگویم        
من با پدرم صحبت مي كنم كالس موسیقي ربطي بھ ازدواج من نداره  اون  -         

 كي تموم میشھ چون موقعي كھ نباید بدون اجازه من شروع شد ولي االن من باید بگم
 مي خوام تو این رشتھ ادامھ تحصیل بدم

  برگ درخت را بویید و دوباره تبرم زد  بي انصاف  بي انصاف  بي انصاف        
من فردا پرواز دارم  و براي چند سالي ایران نخواھم بود با این حساب باید یھ  -         

 معلم دیگھ گیر بیارید
  مین بار روح مرده ام  مردو انگار براي چند        
نفھمیدم كي رفت و چقدر زیر آن درخت آلبالوي قدیمي  من و قلب بي تابم ماندیم         

و اشك ریختیم نمي دانم چند ساعت و چند دقیقھ و چند ثانیھ گذشت تا فھمیدم  مھدي 
 پرتوي با تمام تمامیت دل بي احساسش  از آن كوچھ رفتھ است  و دیگر باز نخواھد

 شب تا صبح گریھ كردم و اشك ریختم و ھق زدم و  نمي دگشت نمي دانم چند ماه و چن
 دانم
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ولي مي دانم روز خواستگاري مروت ھا از من  تمام ھدفم  خورد كردن فردین         
بود  فردیني كھ چند روز پیشش  تمام غرور نداشتھ ام را  با حرف تنھا با حروف و 

 اصوات بھ معناي تمام كلمھ  لـــــــــھ  كرده بود
س نمي دانم چھ و و من نیش كوچ پرتوي را  زھر حرف ھاي گذشتھ اش درد ح        

 این دل زبان نفھم را  طعم جدایي و دلتنگي را  یكجا مي خواستم روي سر او خالي كنم
 

بعد از تمام شدن ھاي حرف ھاي اقتصادي عموي بزرگ و پدر تازه پیدا شده ام         
فرزانھ مروت  ماده شیر بي رحمي كھ آن روز ھا  مقصر تمام و كمال كنده شده من از 

 م بود سر حرف را باز كردخداي سبز
از ھر چھ بگذریم  سخن دوست خوش تر است بزارید این دو جوون برن با  -         

 ھم سنگاشونو وا بكنن
عموي بزرگ بھ سمت مبل آمد و با خنده اي دندان نما و آن نگاه آزار دھنده بھ         

 من  روي مبل تمام مشكي لم داد
  بلھ منم منتظرم -         

 فردین مروت باالي لبش را خاراندھیستریك و عصبي        
 من مشكلي ندارم -         
 !!!ھھ  مشكلي نداشت مشكلي نداشت  مشكلي نداشت با من حرف بزند        
  مادر خندید خنده اش تلخ بود حس كردم ولي خندید        
 برن داخل اتاق مھرانگیز جان -         
در زیبا رو و نگران من مادر دوست داشتني من مادر دزدیده رو كرد بھ من  ما        

 شده مـــــــــــن
 پاشو مادر پاشو برین حرفاتونو بزنین -         
سر جایم نشستھ بودم كھ بدون ھیچ فكري در مورد عواقب حملھ ام شروع كننده         

 !جنگي بودم كھ عاقبتش بھ تركستان بود
یم من شروط خودمو دارم من عمو جانو قبول دارم  قد ھمینجا حرف مي زن -         

پدر دوسشون دارم  ولي بھ عنوان یھ دختر باید آینده اي تضمین شده داشتھ باشم فردین 
خان منو میشناسن با اخالقیات من آشنان خوب مدت زمان كمي نیست  این ھمھ سالو با 

ین ترجیح مي دم بھ جاي  كم و بیش آشنام بنابرایشونھم گذروندیممنم با خصوصیات ا
حرفاي صد من یھ غاز جلوي جمع شروطم رو بگم بعد اگر قبول داشتید  در مورد 

 !پیشنھاد فردین خان فكر مي كنم
ترك برداشتھ بود  تمام خود برتر بیني فردین مروت عموزاده من  ترك برداشتھ         

 بود
ھ در آن ثانیھ ھا مي شد  از فرزانھ مروت ساكت بود و بھت  تنھا چیزي بود ك        

صورتش فھمید  عموي بزرگ متفكرانھ بھ پیپ توتون تمام شده اش  پك مي زد فردین 
 !مروت سرخ بود و انگار ھیچ كس  حملھ ام را پیش بیني نكرده بود
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مادر دھان باز شده اش را بست  آب دھنش را قورت داد  رضا مروت با         
  كرد و تقریبا بھ جبھھ من پیوستدستمال  عرق پیشانیش را پاك

حرفات متین دخترم اونقدر بالغ شدي كھ تشخیص بدي براي آیندت چي خوبھ  -         
چي بد من و عموت بھ جد دوست داریم این وصلت سر بگیره چرا دروغ این وصلت 

 ھم بھ نفع خودتونھ ھم بھ نفع خانواده و ثروتش پس شروطت رو مي شنویم
ا بھ سمت ماده شیر خاندان چرخاند كھ او ھمھ كاره بود باید تایید مي و رویش ر        

 كرد باید تایید مي كرد سري تكان داد  و لبخندي نھ چندان عمیق
 البتھ  ولي  شروطت باید معقول باشھ مھرانگیز جان -         
د معقول بود خوب ھم معقول بود آنقدري معقول بود كھ فردین مروت از جا پری        

عموي بزرگ راست نشست و پیپیش را یادش رفت رضا مروت قھ قھ زد مادر لبخند 
 و عمھ بزرگ شمشیر از رو بست

 !!!قدیمیا مي گفتن میمون ھر چھ زشتتر رقصش بیشتر راست گفتن -         
  من بھ جاي مھرانگیز بودم        

 
ھ منفور  بدم نمي اید كھ بعد ھا با خودم فكر مي كردم كھ چرا دیگر از این كلم        

زشتم و این حقیقت  شاید برایم عادي شده است آن روزھا ھنوز با مھرپویاي ھندسھ 
 دان كھ دیگر نازنین جون صدایش مي كردم رابطھ خیلي گرمي داشتم او مي گفت

  مي گفت        
اد معیاراتو عوض كن مھرانگیز جان بھ این فكر كن كھ چرا ھر چاقي مي خو -         

الغر شھ ھر الغري چاق چرا دیگھ ھر كسي سفیده مي خواد برنزه كنھ و ھر كي 
سبزه است لیزر مي كنھ چرا بھ پاییزي كھ خیلي ھا مي گن فصل عاشقي  خیلیاي دیگھ 

رو باور داشتھ باش و بدون توي این  میگن خزان بي رنگ و رو تفاوت سلیقھ ھا
 پس خودتو دوست داشتھ باش و سعي سیاره معیار زشت و زیبا معناي محض نداره 

كن در نوع خود بھترین باشي زیبا باش خوش بپوش خوش بگرد شاد باش نزار ھر 
كي رسید لھت كنھ نزار ھر كي خواست رد شھ پا بزاره رو گردت نزار ھمھ فكر كنن 

 اعتماد بھ نفس گیر آوردن كھ مي تونن باھاش پلھ بسازن و برن باال و يیھ موجود ب
ازنش دور واسھ خودت احترام قائل شو وقتي خودت  پیش باور خودت بزرگ بعد بند

 و زیبا و مھم شدي بھ چشم بقیھ ھم میاي
بعد حرف ھاي مھرپویا بعد دلگرمیھایش كھ عجیب روحیھ ام را بعد رفتن         

پرتوي عوض كرد تصمیم گرفتم بھ فردین مروت نشان بدھم خورد شدن یعني چھ و 
 !چھ كسي قرار است  براي دیگري آرزوي خوشبختي كند

اخم و صد شرطھایم را گفتم و نفس عمیقي كشیدم مادر رو بھ فرزانھ مروت با         
 البتھ با خشم سر تكان داد و رضا مروت انگار ھنوز در جبھھ من بود كھ گفت

 ازت انتطار نداشتم فرزانھ جان -         
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و مجلس را ترك كرد فردین مروت نگاھش  شمشیر از رو بستھ بھ چشمان من         
ستھ ھاي بود و یقین داشتم اگر مي توانست ھمانجا خفھ ام مي كرد او ھم دست بھ د

مخملي مبل عمق دارمان گرفت و برخواست و با قدم ھاي كوبنده سالن را ترك گفت 
 من  عشق از دست داده بودم و او زھر كھ فرزانھ مروت  نھ اما كھ ھنوز نیش داشت

در كام داشت كھ من تنھا شده بودم و او دل در گل كینھ داشت كھ من  زخم جدایي بر 
 ي دادجگر داشتم و او بوي عفونت م

سوییچش را از روي عسلي جام گونھ امان برداشت و رو بھ من با اخم و با         
 تندي و ھر آنچھ وحشي بودنش را اثبات مي كرد گفت

!!! بره آزمایش اچ آي وي بده ؟!!! چي گفتي ؟!!!از فردین بھتر گیرت میاد؟ -         
 !بده ؟توي بي ریشھ بھ برادر زاده من میگي باید آزمایش ایدز 

بعد رفتن فرزانھ مروت  قھقھ رضا مروت از داخل اتاق آمد و بعد جلوي درگاه         
 دست بھ كمر در حالیكھ از شدت خنده  چشمانش بھ اشك امده بود گفت

 ! حقا كھ دختر خودمي -         
 

 صداي پرتوي مي آید و دوباره  نگاھم را بھ اكنون ھا مي اندازم        
 

ھ زماني وقتي حاج صادق مي گفت ھر چي دارم و ندارمو مي سپارم بھ ی -         
خیریھ و یھ مثقالم برات باقي نمیذارم مامانم جلوش قد علم مي كرد  كھ مگھ بچھ 
صغیرن  مگھ از زیر بتھ بھ عمل اومدن كھ حتي یھ لایر از باباشون بھ ارث نبرنحاج 

 خودش راه رفتنو یاد بگیره  خودش پاشھدصادق ھي ساز خودشو مي زد كھ بچھ بای
باید بفھمھ تو زمیني كھ گرگ گرگو مي خوره باید بتونھ گلیمشو بكشھ بیرون باید بتونھ 
حقشو از زمونھ بگیره باید  باید یاد بگیره باد آورده رو باد مي بره یعني چي یا مي 

 حتي یھ من تونھ طبق شرطاي من خودش بھ حقش برسھ بھ ارث پدریش برسھ یا بعد
اپاسي ھم از ثروت من حق نمي بره و باید از صفر شروع كنھ البتھ بھ فلسفش احترام پ

 میذارم
آه مي كشد و یك پایش را مي مالد چشمانش بھ بیرون و پشت سلفون ھاي         

 اطراف آالچیق مي چرخد
اون زمان مادر ما با تموم بي محبتیش این باغو بھ نامم زد اون موقع بود كھ  -         

فھمیدم یھ مادر ھر چقدر بد ھر چقدر مادریت نابلد ھر چقدر فھم خوب بودن رو 
نداشتھ باشھ بازم مي خواد سعي كنھ مادر خوبي باشھ حاال این وسط حداكثر سعي یكي 

سعي دیگري بھ زیادي عشق و محبت  یك ماه بعد  بھ كمي مادیات مي رسھ و حداقل
ثبات كرد فوت كرد درست یك ماه بعدش اینكھ تموم محبتشو بھ تصور خودش بھ من ا

ھمین یك باغ كافي بود براي اینكھ سر خاكش قد تموم بي محبتیاش  زار بزنم قد تموم 
  ھمھ مگساي دينبودناش  گریھ كنم حاال این باغ شده پناھگاه من تموم اوناییم كھ دی
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نم دور شیرینیشن تمومشون الكي خوشاي ھمپاي پارتیا مثھ سگ خونگي تا سوت بز
 ھمھ در جا  خوشكل و خوش تیپ تو ھر مجلسي كھ بخوام جمعن

  موھایش را باال مي زند انگار حرف ھایش تمامي ندارد امشب        
مگساي دور شیریني  اگر ھمین االن  ھمین االن بگن مھدي داره میمیره نیاز  -         

 دلگرمي  حتي داره یكي بھش پول قرض بده خون بده نھ اصال یھ جو آرامش یھ جو
یكیشون پیداش نمیشھ ھمھ یھو غیب میشن  از رو زمین محو میشن چرا تو جشنا  

 و كم نیارن  شده تموم داراییشون و بذل و ننواسھ اینكھ دست و دلبازیشونو و ثابت ك
بخشش كنن مي كنن اما وقتي پاي رفاقت بیاد وسط وقتي پاي مرام  پاي از جون مایھ 

 گذاشتن بیاد وسط
دریغ از آدمیت  دریغ اینو وقتي فھمیدم كھ بعد اون اتفاق وقتي فھمیدن فریده         

خواھرم بوده حتي یكي بھ دادمون نرسید حتي یكي بھ نالھ ھاي فریده و گریھ ھاي من 
مرد گوش نداد حتي یكي  ھمھ دمشونو گذاشتن رو كولشونو و در رفتن اگر فریده بھ 

مي رسید اگر  زنده مي موند فریده من نمي مرد  خون بیمارستان مي رسید اگر بھش
 نمي مرد

 ادامھ نمي دھد دلش گرفتھ است  و دل من ھم        
نگاھش مي كنم چشم ھایش درد دارند آنقدري درد چشیده ام كھ چشمان درد مند         

  را از صد فرسخي  بشناسم
  دستان یخ زده ام را الي زانوانم مي گذارم        
نمي خوام شعار بدم ولي فكر نمي كني بعضي از خاطراتو باید فراموش كرد  -         

نمي گم آسونھ ولي ھمین كھ ھي مرتب تكرارش مي كني  واسھ خودت تر و تازش مي 
كنھ تداعیش مي كنھ مثھ یھ زخم ھي سرش باز میشھ ھي درد میگیره بزار اونقدر گرد 

 خوبھ كھ آدما از تجارب پر از مي گفت زمان بگیره تا از ذھنت بره یھ عزیزي
غلطشون درد بكشن كھ دیگھ تكرارش نكنن ولي اون تجربھ مثھ یھ دارو مي مونھ 
تاریخ انقضا داره دوره مصرف داره تاریخ انقضاش سر بیاد دور مصرفش تموم شھ 
اگر بیش از حد و افراطي استفاده شھ اثرش سوء میشھ عوارضش عود مي كنھ دیگھ 

 سم میشھ كشنده اگر زیادي بھش بھا داده شھ دردش دیگھ عبرت  میشھشھدارو نمی
انگیز نیست خانمان بر اندازه میشھ روحیھ شكن میشھ مرگ تدریحي ولش كن این 

 تجربھ تلخو تو درستو گرفتي
 نگاھم مي كند تلخ  ولي با چشمان ریز شده        
 !از كجا مي دوني  درسمو گرفتم ؟ -         
  زنم بھ چشمان بي رنگ و رویش  انرژي مي پاشملبخند مي        
از رفتار و منشت از اینكھ تو سیاره بھ این بزرگي  بھ پدر خودمم قد تو اعتماد  -         

نداشتم از اینكھ تا نیمھ شب پیشتم  ولي نمي ترسم از اینكھ فكر مي كنم مردي یھ مرد 
  مالش رو دارهكھ میشھ بھش اعتماد داشت كھ میشھ گفت كامال كنترل اع

 ابرو باال مي دھد و بدجنس مي شود        
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 !!! از كجا مي دوني یھو دیدي تو استثنا شدي و كنترلم از دستم رفت -         
 

  بھ معناي تمام كلمھ وا مي روم        
قھ قھ مي زند و بر مي خیزد با باز كردن درب حصیري  باد سردي مي وزد كھ         

 شانھ ھاي او و قلب مرا  مي لرزاند
 ! پاشو بریم پاي آتیش پاشو تا كنترلمو از دست ندادم خانوم معلم -         
و او  نھ پنج دقیقھ بعد كنار باربیكو ایستاده ایم خدمھ در حال آوردن و بردن  من         

اما كنار تر  خیره بھ آتش  گوش ھایم درون حرف ھاي چند دقیقھ پیش پرتوي و 
 پرتوي  كنار من  دست در جیب  و او ھم  خیره بھ شعلھ ھا

 فردا قراره یھ نفري بیاد كھ یھ زماني برام خیلي عزیز بود -         
 !خشكم مي زند نھ حرف ھایش مي شود طناب و دارم مي زند        
دوباره آه مي كشد چشم من  بھ نقطھ نامعلومي خیره  و دلم در نقطھ نامعلومي          

 دفن مي شود
 سوري  تنھا دختري كھ تونست دل منو عاشق كنھ -         
ناخنم را تا تھ داخل پوست دستم فرو مي كنم دندان ھایم را بھ ھم مي سابم دلم          

 درد  دارد
ون اینكھ بفھمھ جدا شدن چقدر مي تونھ یك مرد و بشكنھ و نابود دختري كھ بد -         

كنھ بي ھیچ دلیل منطقي ازم جدا شد تركم كرد خوردم كرد بعد فریده كور سوي امیدم 
با رفتن سوري  از بین رفت دیگھ بعد سوري مھدي یھ جنازه بود یھ جنازه بي روح و 

  برگشتھ برگشتھقيحاال  باز بي ھیچ دلیل منط
خدا  مي شود بگویي خفھ شود مي شود بگویي چرا اینھا را براي من براي من         

بي پدر تعریف مي كند خدا  مي شود براي یك بار ھم شده  دستت را بھ زمین بیاوري 
و بھ این مرد زبان نفھم بفھماني جلوي من نباید از این جمالت بي رحمانھ استفاده كند  

  ترجیح مي دھد  را و انگار خدا باز ھم سكوت
پرتوي دست ھایش را از جیبش خارج مي كند كتش را در مي اورد  قلبم سوز         

دارد دلم درد دارد سینھ ام گز گز مي كند قلبم فرار مي كند روح مرده ام نالھ و پرتوي  
 كتش را  روي دوشم مي اندازد

 !!!داري مي لرزي اینقدر سردتھ؟ -         
ي كند ولي بھتر از ھر عقلي مي توانم تشخیص دھم نباید گریھ كرد بغض بیداد م        

تنھا سكوت مي كنم كھ مي دانم اگر كوچكترین كلمھ اي بگویم اشك ھایم رسواي عالمم 
مي كند كتش را دور دوشم محكم مي كند و دستش روي شانھ ھایم مثل یك  پناه جمع 

 مي شود
 خودم را بكنمو انگار نمي خواھم  از این پناه          
 مھرانگیز چیزي شده ؟ بریم تو داري مي لرزي دختر -         
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سر تكان مي دھم بھ نشانھ نھ  نوك بینیم  یخ كرده دستانم پاھایم  خون رگ ھایم         
 و دلم  و قلبم سرما زده اند

 دستانش را  دور شانھ ھایم  روي كتش محكمتر مي فشارد و من خستھ تر از آنم         
 كھ بفھمم این نامحرم كنارم نباید بیش از این نزدیك شود دلم سردش است

 پس بشین رو صندلي -         
 ھر دو مي نشینیم من در سكوت و او در نگاه        
 دندان ھایم بھ ھم مي خورد        
 سوري را دوست دارد        
 تن و بدنم مي لرزد        
 عاشقش بوده        
 مم خشك استكا        
 طعم جدایي چشیده        
نگاھش مي كنم و دوست دارم كمي  فقط كمي  این بودن را  این كت را  براي         

 خودم داشتھ باشم حرف مي زنم رك مي گویم
 ھنوزم دوسش داري ؟ -         
نوك بیني او ھم سرخ شده مشكي ھاي نافذش مشكوك شده اند بھ من بھ حرفم كھ         

  خندد و با نگاھش ذوبم مي كندمي
 تو چي فكر مي كني دوسش دارم ؟ -         
 و رك تر مي شوم        
نباید داشتھ باشي كسي كھ رفتھ باید مي رفتھ كسي كھ مي خواد برگرده  -         

خداحافظي نمي كنھ كسي كھ مي خواد بمونھ ترك نمي كنھ وقتي كسي رفتھ كھ 
برنگرده وقتي زماني كھ باید نبوده كھ دلتو بھ آرامش و عشق برسونھ الیق عشق 

 دوباره نیست
 كند بخار دھان ھایمان ادغام مي شود حرف نمي نگاھش در نگاھم كنكاش مي        

 زند و حرف مي زنم
 موافق نیستي ؟ -         
تیلھ ھایش بھ چشم ھایم بھ ابروھایم بھ گونھ ھایم  و دست آخر دوباره بھ چشم         

 ھایم  خیره مي شود
 !نمي دونم -         

 
نم كھ نھ حال من خوب است نمي دانم تا چھ موقع حرف مي زنیم ھمانقدر مي دا        

و نھ حال او بد ھم حرف مي زند از سوري كھ مي گوید انگار داخل دلم آب و روغن 
قاطي مي كنند جلز و ولز مي زنم و او ھي تكرار مي كند ھي مي گوید سوري را 

 سوري اش فردا مي آید و ھي دلم گوید دوست داشتھ و ھي بغض در مي زند ھي مي
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ي شود و دست آخر از كنارش بر مي خیزم و بھ سمت باربیكو تكھ تكھ این حسادت م
 مي روم با صداي گرفتھ اي داد مي زند

 میارم برات شكمو -         
با بغض و در حالیكھ سیخ داغ را بر مي دارم و انگشتم مي سوزد و رھایش مي         

 كنم جواب مي دھم
 نمي خوام خودم دست دارم  چالق نیستم -         

انگشتم را بھ دھان مي برم و بھ ھر چھ حسادت و عجز و نمي دانم چھ است          
 لعنت مي فرستم

 بر مي خیزد        
 ! تو كھ بي نزاكت نبودي -         
 رو مي گیرم و انگشتم را مي مكم        
 حاال شدم -         
ن دل وامانده ام چھ عقلم ندا مي دھد و قلبم مي گوید بھ درك  بگذار بفھمد درو        

 بلوایي است شاید خوش انصاف تر شود كمي مي خندد
 !!!اونوقت چرا ؟ -         
 از خیر كباب خوش بوي آن باال مي گذرم و بھ سمت خانھ اش مي روم        
 داد مي زند        
 !!!نگفتي چرا ؟ -         
 ھ ھاي مشكي اشوسط راه مي ایستم بر مي گردم و زل مي زنم بھ تیل        
 من مي خوام برم خونھ  ھمین االن ھمین ساعت -         
سیخ كباب را بر مي دارد و با لبخندي كھ قد دنیا دلم را آب مي كند نزدیك مي         

 آید
 باشھباشھ خانوم بداخالق تا دنیا دنیاست باید از اخالق  بنالم -         
 ابروھایم تا آسمان مي رود        

 ادب داشتھ باش -         
تكھ اي از كباب ھاي خوش رنگ و لعاب را نزدیك مي اورد نزدیك تر و         

 درست جلوي لب ھایم نھ من مي خندم نھ او جدي مي شود
 بخور -         
چشمانم بین چشمانش كباب  دستش و باز چشمانش  مي چرخد لب باز مي كنم و         

 لقمھ دستش را مي گیرم و خوش مزه ترین كباب عمرم را مي خورم
دوباره مچ دستم را مي گیرد و بھ سمت باربیكو مي رویم دور میز گرد كوچك          

و بھ دست ھاي او كھ تكھ ھاي كباب مي نشینیم دستان یخ زده ام را زیر بغلم مي گذارم 
را از سیخ جدا مي كنند خیره مي شوم براي مدتي سوري و آمدنش فراموشم مي شود 

   دلمھ اي و كمي لیمو روي آنلفلدوباره لقمھ مي گیرد كباب و ف
 دھنتو باز كن -         
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  دستم را بھ سمت لقمھ مي برم        
 بدش بھ من خودم مي خورم -         

 جدي و بي لبخند است        
 باز كن دھنتو -         
و انگار لحظھ اي بھشت و جھنم ادغام مي شوند دھانم را باز مي كنم و لقمھ را         

مي خورم مزه لیمو با طعم سماغ روي كباب و طعم فلفل  ادغام جان دھنده اي مي 
 شود

تنش امتناع مي كنم و در نھایت نیم ساعت تمام او لقمھ مي دھد چند بار از گرف        
مجبور بھ پذیرش این قانون اجباري و  صد البتھ شیرین مي شوم كھ با دستان او  شام 

 بخورم
 و چھ شیرین مي شود این  شام دو نفره        
نیم ساعت بعد خدمھ نزدیك مي شوند دو فنجان نسكافھ را روي تن میز مي         

 را بھ پرتوي تحویل مي دھدگذارند و خدمھ دیگري یك پاكت 
پرتوي با انگشت سبابھ اش پاكت را بھ سمت من ھل مي دھد و دست بھ سینھ         

 مي نشیند و ابروانش بھ پاكت اشاره مي كنند
 برش دار -         
 چشمانم بین پاكت و چشمان او مي چرخد        
 این چیھ؟ -         
  سكوت مي كند و نگاه تنھا        

پاكت را بر مي دارم و باز مي كنم و  چشمانم روي عكس ھایي كھ تماما دونفره         
 است ثابت مي ماند

قلبم گرم مي شود و نرم نرمك ھمھ جا دوباره روشن مي شود ملودي دني         
 گیبسون تمام باغ را طنین مي اندازد پرتوي فنجان قھوه اش را بر مي دارد

 یاد ؟قشنگھ ؟ خوشت م -         
چشمانم ھنوز روي عكس ھاي دو نفره است انگار از ثانیھ بھ ثانیھ با ھم         

 بودنمان  فیلم گرفتھ اند بھ جاي عكس
  فوق العاده است -         
 یك قورت از قھوه را مي خورد        
 اینا ھمھ اتومات توسط دوربیناي نصب شده گرفتھ شده  ھنوزم داره میگیره -         

 نگاھش مي كنم        
 یادم نمیاد چنین اجازه اي داده باشم -         
چشمانش مات مي شود لبخند روي لبش مي ماسد  و انگار امشب زھرش مي         

 شود ادامھ مي دھم
 !ھر چند نمي تونم قدر شناس این كار جالبت ھم نباشم -         
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ش را در بیاورم  دستش را روي و مي خندم خوشحالم كھ من ھم مي توانم حرص        
  میز مي كوبد

 !!!سر كارم میذاري و بعد مي خندي ؟ -         
 از جایش بر مي خیزد        
آنالیزش مي كنم عصباني نیست ولي نرمال ھم نیست فرار را بر قرار ترجیح         

مي دھم  و بلند و بي پروا مي خندم اجازه مي دھم فراموشي روي سلول بھ سلول تنم 
 اثر بگذارد مي دوم من دور رودخانھ و او نیز در پي من

 مگھ دستم بھت نرسھ جوجھ اردك جان -         
 ي مي شوم سر جایم خشكم مي زندعصبان        
 !!!دوباره گفتي ؟ -         
 خنده اش دندان نما مي شود        
  این بھ اون در البتھ تازه مساوي شدیم -         
توي ھوا بشكن مي زند یكھو  ناگھان حدود ھزار فواره آب  روشن مي شود  و         

 من  درست در مركزیت این دایره  خیس مي شوم
جیغ مي زنم و با چشمان نیمھ باز و دستاني كھ سعي مي كنند حائل این آب ھاي         

مزاحم باشند بھ این طرف و آن طرف مي روم  قھ قھ ھاي پرتوي  قطرات آبي كھ از 
 !ھمھ زاویھ ھا بھ سمت من مي ایند  صداي جیغ ھایم  و باز قھ قھ ھاي پرتوي

 
دست باال مي برم و او را بھ فرداي با سوري جلوي درب خانھ ام براي پرتوي         

مي سپارم پرتوي با مكث حركت مي كند در را مي بندم و مي گذارم  امشب با فكر 
 سوري و برگشتش  زھر نشود

 بھ قول مھرپویاي ھندسھ دان گاھي باید وقایع را قرباني دل خوشي ھا كرد        
 مرضیھ را چطور باید قانع كرد سر دكمھ آسانسور را مي زنم  از فكر اینكھ        

گیجھ مي گیرم درب باز مي شود و سوار مي شوم ملودي اش مي شود مرور 
 خاطرات با پرتوي

دیري نمي گذرد كھ ملودي ایستگاه آخر آسانسور  فیلم ذھنم را مي برد لبخند         
 روي لبم را جمع مي كنم

تمام قد جلوي واحد آپارتماني مي بھ محض باز شدن درب آسانسور  مرضیھ را         
بینم دست بھ كمر چھره بر افروختھ و البتھ  كنار مھتابي كھ انگار خیلي خوابش مي آید 

 و مرتب دستش را بھ چشمانش مي مالد
 ابروانم باال مي رود        
 !!!بیدارین ؟ -         
 ساعتم را نگاه مي كنم        
 !!!تااین موقع؟ -         
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مرضیھ پوزخند مي زند كنار مي رود  و  وارد مي شوم و خوب مي دانم امشب          
 ! باید استیضاح شوم

 
 

 آخرین پیام را روي مانیتور ثبت مي كنم        
 سحر من تا نیم ساعت دیگھ شروع مي كنم كنترل كارو بھ دست بگیر -         
بوت ھاي سراسر چرمم را بھ سمت كمد مي روم پالتوي تمام مشكي خز دار و         

 بر مي دارم و بھ سمت مانیتور مي آیم
 پیام آمده را مي خوانم        
 اكي  من دقیقا بیست دقیقھ دیگھ شروع مي كنم -         
 خم مي شوم روي كیبورد        
بعد بیرون اومدن از موقعیت بھت پیام میدم منتظر باش و تا اونوقت ھیچ  -         

  نجام نده  تاكید مي كنم ھیچ انتقالي رو انجام ندهانتقالي رو ا
  پالتو را مي پوشم        
 جواب مي اید        
 اكي  نگران نباش و موفق باشي -         
لپ تاپ را مي بندم و آن را درون كیفش محكم مي كنم  شال را روي سرم مي         

 اندازم و سوییچ و لپ تاپ و كیف را بر مي دارم و بھ سمت درب مي روم
 مرضیھ از داخل آشپزخانھ لقمھ بھ دھان بیرون مي آید        
 من یك ساعت دیگھ اونجام  ھر وقت رسیدم تك مي زنم -         

 بوت ھایم را پایم مي كنم و ھمانطور خمیده مي پرسم        
 مھتابو بھ كي مي سپاري ؟ -         
 پیش پرستار خانوم فرزین میذارم  نگران نباش        
دوباره بھ سمت آشپزخانھ بر مي گردد و من با خودم فكر مي كنم ھمھ نگرانند         

 !كھ من  نگران نباشم و این بد نیست نھ خدا ؟
 از درب خارج مي شوم و شماره را مي گیرم        
 جناب ارجمند  سایتو باز كنید -         
پلھ ھا را بھ آسانسور ترجیح مي دھم آدرنالین خونم باالتر از صبر كردن پشت         

  درب ھمیشھ بستھ آسانسور است
 !با ھمون عنوان؟ -         
  چمپاگرد پلھ ھا را با سرعت مي پی        
بلھ دقیقا با ھمون عنوان سایت رسمي شركت نوین ایران  درست ده دقیقھ  -         

 بعدش آدماي من دست بھ كار میشن
 ! ارجمند مي خندد لبخند من ھم باز مي شود از تجسم چھره آدم ھاي ھم دردم        
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 بھ گوشي را قطع مي كنم  درب یك لت پیلوت را باز مي كنم و در حالي كھ        
سمت پژوي نوك مدادي ام مي روم نگاھي بھ دور و اطراف نیز مي اندازم  كوچھ 
خلوت است دستگیره را مي كشم ویبره اپل اھدایي درون دستان یخ زده ام دل مي زند  

  مي نشینم
  بلھ -         
 گوشي را بھ دست چپ مي دھم و با دست راست سوییچ را مي چرخانم        
 حریف طعمھ رو گرفتسالم  -         
 لبخندم كش مي اید  دنده را عوض مي كنم و فرمان را مي پیچم        
 خوبھ  االن نوبت قدم بعدیھ تمركزش رو بھ ھم بریز -         
 سحر مي خندد        
 اكي عزیزم من تو بھ ھم ریختن تمركز تبحر دارم فعال -         
  ٢دنده         
 و موسیقي ورزشي اكشن پخش مي شودضبط را مي زنم         
  مي رسد مولوي را مي پیچم٧٠  سرعت بھ ٣دنده         
 صبح گیر كرده ام  كرور ٧خیابان ھا شلوغند مثل ھمیشھ پشت ترافیك ساعت         

كرور دانش آموز دبستاني فرم صورتي پوشیده جلویم از خیابان رد مي شوند  و این 
  اردچراغ لعنتي قصد سبز شدن ند

 گوشي را بر مي دارم و اس مي دھم        
  ده دقیقھ دیر تر كارو شروع كن من تو ترافیكم -         
سرم درد مي كند آرنجم را روي فرمان مي گذارم  پلك مي زنم تند  تند         

  ترباالخره چراغ سبز مي شود  و راه نفس كشیدن من ھم  باز مي شود
 

وقتش است وارد بانك مي شوم چشم چند تن از كارمندان و مشتریان بھ سمت         
من كشیده مي شود یكي از آنھا بھ سمتم مي آید  نگاھش نمي كنم  و ھمچنان بھ سمت 

 اتاق در حركتم
 كنار گوشم نجوا مي كند        
  كاربري رو جناب عابدیني فرمودن ھمھ چیز ھمونطور كھ خواستین مھیاست -         

 گذاشتن تو سیستم بھ محض اینكھ كارو تموم كردین خبرم كنید
 سر تكان مي دھم        
وارد اتاق مي شوم كارمند راھنما مي خواھد وارد شود با دست مانع مي شوم و         

در را مي بندم شوكھ مي شود  ولي  عقب مي كشد نفس راحتي مي كشم و بابت این 
 شكر مي كنمقدم مھم خدایم را 

لپ تاپ را روي میز مي گذارم مروت ھا االن داخل جلسھ اند وقت زیادي ندارم         
 عابدیني احمق تر از این حرف ھا بود
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لپ تاپ را باز مي كنم و فیشش را بھ كیس سفید وصل مي كنم و فلش را با         
 انگشت سبابھ ام فشار مي دھم

د مي لغزند  یخ زده اند  زانوانم بھ طرز دستانم بھ سرعت روي كیبور        
نامحسوسي مي لرزند  و باال آمدن اسید معده ام را حس مي كنم  خدا كند كسي وارد 

 نشود خدا االن مزاحم نمي خواھم ھمین یك بار بھ دل من راه بیا  خوب  ؟
 سھ دقیقھ  فقط سھ دقیقھ وقت مي گیرد باشد خدا ؟        
 روشن مي شودانسرینگ گوشي         
 من تو موقعیتم -         
 چشمم بھ لودینگ قرمز نرم افزار محبوبم  و گوشم بھ پشت خط        
 خوب اطالعات دیگھ اي داري ؟ -         
  تند جواب مي دھد        
 یھ تماس داشتھ طبق پیش بینیت بھ پلیس اطالع داده  تو راھن -         
زنم بجنب دیگر بجنب بجنب لعنتي ساعد دستم تیر مي روي اینتر چند بار مي         

 كشد و واكنش ھاي عصبي جوارحم دانھ دانھ آزار دھنده تر مي شوند
 اكي  ما ھم ھمینو مي خوایم رد یابیش كن لحظھ بھ لحظھ خبرشو بده -         
 لودینگ متوقف مي شود لب پایینم را محكم گاز مي گیرم صداي پرتوي مي آید        

كاربري رو تست كردي ؟  مھرانگیز حداكثر پنج دقیقھ مھلت داري  باید ھر  -         
 چھ زودتر از اونجا خارج شي مھرانگیز مي شنوي  بجنب خارج شو

 چشمانم دو دو مي زنند        
  تست نكرده مي دونم تقلبیھ -         
 ورمپنجره آبي را مي بندم و پنجره نرم افزار را باال مي آ        
  نباید زیاد تو اتاق بموني شك مي كنن  پلیسم بھ موقعیت شما نزدیكھ -         
 گونھ ام را مي خارانم        
علي !  طبق برایندم ھنوز مھلت ھست  من كاري كھ اون مي خواد نمي كنم  -         

 ایحال  كارم داره تموم میشھ بیشتر معطلشون كنید
  متوجھ نیستي مھرانگیز بیشتر از این نمي تونیم -         
 گوشي را بین صورت و شانھ ام نگھ مي دارم و دستانم رمز را وارد مي كنند        
نگران نباش فقط سر تایم معین برنامھ رو اجرا كن خوب  تو رو خدا االن با  -         

  من بحث نكن مھدي  خوب
ختیار اسمش را گفتھ بودم تمام گلبول ھاي تنم بھ سمت خشكم مي زند بي ا        

صورتم ھجوم مي اورند  و او ھم ساكت مي شود و انگار آرام مي گیرد و با صداي 
 گرفتھ و دوست داشتني  جواب مي دھد

  باشھ بھت اعتماد دارم بجنب -         
  بھ ساعتم نگاه مي كنم دو دقیقھ بیشتر نمانده        
  شھبا -         
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سرم را محكم تكان مي دھم تا از خلسھ در آید نفس عمیقي مي كشم و  بھ ساعت         
پایین صفحھ نگاه مي كنم ضربان قلبم باالي ھزار مي زند حتم بھ یقین وقتش است 

 وقت رو نمایي از مھرانگیز مروت
سط كجایید گرگ ھاي خاندان پدري پادشاه صفحھ شطرنج  تا یك ساعت دیگر و        

 ! میدان شماست
 

 سھ دقیقھ تمام مي شود اس مي اید        
  پلیس تو موقعیت ماست  پاساژ فرحزاد -         
 با دستان عرق كرده ام مي نویسم        
 جلوي فرحزادن اونجا رو شلوغ كن من از اینجا خارج شم -         
سیستم عابدیني را ھمانطور لپ تاپ را مي بندم  قلبم االن است كھ بیرون بیاید         

  رھا مي كنم و لپ تاپ را بر مي دارم
 انسرینگ گوشي روشن مي شود        
طبق برنامھ تریلي ھا سد راه شدن  ولي بیشتر از چند دقیقھ نمیشھ اونجا رو  -         

  سد كرد
دستگیره را مي كشم تمام ترسم از این است كھ قفل باشد ولي نھ ھنوز شك         

كرده باز است و گذشتھ از ھمھ اش نمي توانست جلوي این ھمھ مشتري  صداي من ن
را بلند كند ساده لوح  عابدیني ساده لوح چطور تصور كردي دختر رضا مروت تا این 

   دام تو بیندازد  چطوررحد مي تواند بي عقل باشد كھ خودش را د
 ھنما جلویم را سد مي كنداز جلوي كارمندانش رد مي شوم  ھمان كارمند را        
 !كجا خانوم  ؟ -         
بھ جمع مشتریان نگاه مي كنم و پوزخند مي زنم وجودم پر از تالطم است و         

 ظاھرم آرامش ساختگي جذابي را بھ نمایش مي گذارد
 ! كارم اینجا تمومھ -         
 ابرو باال مي دھد        
 نمي تونید خارج شید -         

سر جایم جابھ جا مي شوم مھرانگیز قائلھ را نباز كارت برنده دست توست نفس         
 بكش نفس عمیق

 خدا وقتش است چرا نمي رسد        
 !درست ھمان لحظھ وارد مي شود        
درست ھمانطور كھ تجسم مي كردم با چشمان خیس و ریمل ھایي كھ تا زیر         

 عرب  ھمسر دوم عابدیني  و بي اغراق باید گفت چشم ھایش راه گرفتھ است مرضیھ
  یكي از بزرگترین سرمایھ داران آسیاي مركزي

از كنار كارمند راھنما رد مي شود بھ سمتم مي آید دستم را بھ سمتش دراز مي         
 كنم و لبخند مي زنم
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 مروت ھستم مھرانگیز مروت -         
 دستم را مي فشارد        
 سالم من آماده ام -         
خوب است  فیل میدانم حركت كرده است و انگیزه معجزه آوري را ھم با خود         

  بھ ھمراه دارد
انتقام از یك " انگیزه اي كھ بي شك مي توانست ھر زني را گرگ میدان كند          

 "  مرد
  بھ سمت كارمند راھنما پوزخند مي زنم        
 انش روي مرضیھ عرب مي ماندچشم        
 این خانوم حق خارج شدن ندارن  دستور ریاست بانكھ -         
 داد مي زنم و مي گذارم ھمھ چیز در ذھن مشتریان ثبت شود        
چرا حق خارج شدن ندارم رییس شما االن تحت پیگرد قانوني قرار دارن  -         

 !اونوقت من حق خارج شدن ندارم ؟
نوبت بھ گروھان دوم است و الحق كھ بھ موقع مي رسند مامورین صوري وارد         

مي شوند بھ سمتمان مي آیند كارمند راھنما دستش را بھ سمتم دراز مي كند و بھ من 
 اشاره مي كند در دلم ریسھ مي بندند انگار

 بھ موقع رسیدید -         
 ودمامور پرتوي بھ كارمند عابدیني نزدیك مي ش        
 ریاست بانك كجان ؟ -         
 بھت زده مي شود        
  ایشون امروز مرخصي ان  این خانوم -         
  مامور پرتوي براي گرگ و میش كردن اوضاع صدایش را باال مي برد        
 با این خانوم كاري ندارم اینجا یھ مشكلي وجود داره از شما شكایت شده -         
وقت داشتم قیافھ بھت زده كارمند عابدیني را یك دل سیر ببینم ولي نمي اي كاش         

 شود  بحثشان باال مي گیرد  و من از آب گل آلود استفاده مي كنم و مي گریزم
من و مرضیھ عرب بھ سمت ماشین مي رویم  ریموت را مي زنم و ھر دو مي         
 نشینیم
 ! خلیج حركت مي كنمسوییچ را مي چرخانم و بھ سمت شركت        
 !  زن عابدیني فیش فیش مي كند اشك و آب بینیش ادغام شده است        
 ممنون از لطفت داشتم تمام داراییمو خرج یھ كثافت مي كردم -         
 راھنما مي زنم و وارد بلوار بعثت مي شوم        
ھ و بي تابي نیست منم یھ زنم درك مي كنم چي مي كشید ولي االن وقت گری -         

 خانم عرب بھتر نیست بھ قیافتون یھ دستي بزنید  تو كیف من وسائل ھست
نگاھش خیره بھ من است كیفم را با دست راست از كنارم بر مي دارم و بھ         

 سمتش مي گیرم



 204 

و تا حدودي مي فھمد با این چھره نمي تواند یك زن موجھ بھ نظر برسد و وارد         
 ! نگ ھم بشودكارزار ج

ولي ھمچنان بغض دارد و صدایش گرفتھ است كیفم را مي گردد و عصبي و         
 ھیستریك و سلسلھ وار حرف مي زند

بلھ آره درست میگي این مرد ارزش گریھ نداره بھش نشون مي دم با كي  -         
 طرفھ مگھ خواب اینو ببینھ كھ اشكاي من بھ واسطھ این خیانت ریختھ شھ

سمند مشكي را رد مي كنم و بعد با خودم مي گویم ھمین االن ھم اشك كھ ھیچ         
 ! سیل راه انداختھ اي

  لبخند روي لبم را جمع مي كنم و سعي مي كنم روي بقیھ كار تمركز كنم        
جنگ اول بھ از صلح آخره خانم عرب  رك بگم بھتون پیشنھاد مي كنم  -         

شركت خلیج خارج كنید و بھ شركت من  انتقال بدید من و شما االن تو سھامتون رو از 
 یھ جبھھ ایم من بنابر دالئل خودم و شما بنابر دالئل خودتون

 شیر پاك كن را زیر چشمانش مي مالد        
خودمم تو ھمین فكر بودم خانم مروت شما با مداركي كھ ارائھ كردي جا براي  -         

 مخالفت نذاشتي
  مي رسانم١٤٥سرعت را بھ         

 كمكت مي كنم بھ خاك سیاه بنشونیش -         
 لپم را از داخل گاز مي گیرم        
و اینم بگم من دالئل خودمو دارم نمي خوام فكر كني دارم از احساساتت بھ نفع  -         

م  ھدف من منافع خودم سوء استفاده مي كنم از ھمون اول كھ اومدم پیشتون بھتون گفت
  زمین تا آسمون با ھدف شما متفاوتھ  پس جاي سوء تفاھم نمي مونھ

پنكك را زیر چشمانش  ضربھ اي مي زند و با بغض نیمھ خاموشش حرف مي         
 زند

آره خانم مروت  روت حساب مي كنم من تا آخرش ھستم بھ ھر دلیلي مي  -         
 ھر نظري ساپورتت مي كنم كھ برگردي خواي با من ھمراه شي برام فرقي نداره از

  رو صندلي ریاست ولي این مرد
 نگاھم مي كند و انگار دوباره مي خواھد گریھ كند        
ه خوردن بیفتھ  مي خوام خوار و *مي خوام شكستنشو ببینم  مي خوام بھ گ -         

  ذلیل شھ
 ! و دوباره در دلم مي گویم فرزانھ مروت كیش        

 
 

جلوي ساختمان مشترك شركت خلیج و نوین ایران  پیاده مي شویم نفس عمیقي         
 مي كشم و اكسیژن ناخالص را بھ ریھ ھایم دعوت مي كنم
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بي شك  وقتش است وقت رونمایي از مھرانگیز مروت  وارث بھ حق خاندان         
شت و كلیھ پدري اش  و داخل این ساختمان پنج طبقھ لوكس  سھام داران ریز و در

 مھره ھاي بازي و سرمایھ داران خرد و كالن  گرد ھم جمعند
قدم ھایم  بلند  روي زمین كوبیده مي شود ویبره اپل اھدایي درون انگشتانم یخ         

 زده ام دل مي زند دستم را باال مي آورم
 سالم كجایي ؟ -         
  بند كیف كتابي ام را مشت مي كنم        
 من جلوي شركتم -         
 از پلھ ھاي براق و سنگ سفید درگاه  باال مي روم        
 اكي بجنب درست االن وقتشھ -         
سرعتم را باال مي برم ھمسر عابدیني پشت سرم است گوشي را بھ دست چپم         

 مي دھم
 بروشورا آماده است؟ -         
دیوار نگاھم مي كنند  و از ھمین االن و انگار چشم ھا حساس مي شوند  و در و         

حس بویایي گرگ پیر را تشخیص مي دھم استرس و نگراني تا مغز استخوان اعتماد 
  بھ نفسم رسوخ مي كند

 آره -         
 وقتي وارد شدم پخششون كن -         
 بھ جلوي آسانسور رسیده ایم با انگشت سبابھ ام  دكمھ آسانسور را مي فشارم        
 ھمسر عابدیني مي پرسد        
  شركت خلیج یا -         
 مي خندم و گوشي را از دھانم فاصلھ مي دھم        
 شركت نوین ایران فعال اونجا كارمون مھمتره -         
  لبخند مي زند درب آساسنور باز مي شود و من  و فیل میدانم  وارد مي شویم        
 مي شودملودي آسانسور پخش         
 روي دو پایم بند نمي شوم صداي پرتوي  آرام ترم مي كند        
 !مھرانگیز آرومي ؟ -         
نگاھم را بھ آینھ روبرو مي اندازم مھرانگیز  مھرانگیز با ھمان چشمان ریز و         

گونھ ھاي برجستھ و لب ھاي باریك  جوجھ اردك زشت گذشتھ ھا و مرد اكنون  آرام 
 است ؟

نمي دانم تا چھ حد مي توانم دینم را بھ رضا مروت ادا كنم  نمي دانم مھرانگیز         
اكنون چقدر دوست دارد حقش را باز پس گیرد نمي دانم اصال دوست دارم روي 

!  صندلي ریاستي كھ بوي خون و ربا و رشوه و خیانت و بي انصافي مي دھد بنشینم ؟
 نمي دانم
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نم كھ فردین مروت و تمام آنھایي كھ فكر مي كنند مدار دنیا فقط این را مي دا        
باید بھ نفع برخي و بھ ضرر دیگري بچرخد باید  باید مجازات شوند فقط این را مي 
دانم كھ فردین مروت و تمام آدم ھایي كھ لبخند و رضایت و غرور و آرامش دیگران 

 د  باید مجازات گردند  ھم  ارزش و منزلت ندارندر آیین آنھا قد یك دانھ ارز
و من  مدت مدیدیست كھ این طناب دار را بھ قطر تمام گردن كلفت ھاي بي         

 شرف این زمیني كھ دیگرسیاره آدم ھا نیست گشـــــــــاد كرده ام
و فردین مروت  در راس ھمھ آنھا  پشت درب بزرگ و چوبي آن سالن         

مام مشكي  نشستھ است  و باید از او شروع درندشت روي یكي از صندلي ھاي چرم ت
  كنم

فردین مروتي كھ بعد آن شب  دوباره برگشت برگشت و ادعاي خواستن كرد         
فردین مروتي كھ سھ روز بعدش پیغام و پسغام فرستاد كھ با ھمھ شرط ھا موافق است 

ضر و حاضر است آزمایش اعتیاد و ایدز بدھد و حاضر است حق طالق بدھد و حا
 روزگار من بي دخترانھ را با است است ھزار و یك تعھد ریز ودرشت بدھد و حاضر

 !  روزگار یزید یكي كنـــــــد
مھرانگیز میشنوي ؟  ریز و درشت خاندانت اینجان اگر احساس مي كني  -         

آمادگي این روبرو شدن رو ھنوز نداري از ھمون جایي كھ ھستي برگرد میشنوي 
 برگرد
 ذھنم كج مي شود مي رود برمي گردد بھ زنگ تلفن گذشتھ ھا        

****         
 مادر سپید روي من گوشي را برداشت        
 بلھ -         
 چھره اش گرفتھ شد        
 سالم خوبید فردین جان خوبن -         
 دبھ من و كتاب دستم نگاه كرد و با یقھ بلوز الجوردي اش بازي كر        
 شكر  ما ھم خوبیم بلھ سالم مي رسونن رضا جانم درگیر كارن بلھ -         
و نمي دانم پشت خط چھ گفتھ شد كھ مادر من زانوانش كم جان شد و دست بھ         

  دیوار گرفت و رنگ بھ رنگ شد
 بلھ حق با شماست -         
 نزدیك رفتم        
  من شرمنده ام -         
رمنده بود ؟ چرا  مادر من قد كفایت عمر و داشتھ ھایش شرمنده ریز و چرا ش        

 درشت این سیاره لعنتي شده بود چرا باید شرمنده عمو و فردین جانـــــــش مي شد
رفتم جلوي مادر و با ایما و اشاره و اخم و ادا سعي كردم بفھمانم الزم نیست         

 قربان صدقھ اشان برود
 رو گرفت و ادامھ داد        
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 قدمتون روي چشم  كي بھتر از فردین جان -         
  سنسورھاي مغزم سنگین شدند  زانوانم بي رمق شدند  دست ھایم یخ زدند        
 و تمام زمین و زمان  بي رحمانھ  تگرگ بــــــاران شد        

 
  بیرون مي گذاریم كھآسانسور مي ایستد  من و مرضیھ عرب قدم بھ         
 سھ مرد سیاه پوشیده و قوي ھیكل راھمان را سد مي كنند        
مرضیھ عرب جیغ خفیفي مي كشد  مرد وسط خیره بھ من است  و ھمانطور         

 مجسمھ وار حرف میزند
 !جناب مروت منتظرتونن -         
چشمان مرد قوي ھیكل دستم را تا جلوي لب ھایم باال مي آورم و نگاھم بھ         

 روبرویم  فیكس مي شود
  خوشحال میشم زیارتشون كنم -         
از آسانسور بیرون مي روم  یكي از مرد ھا مي خواھد بازویمان را بگیرد دستم         

 را عقب مي كشم و تیز مي روم داخل مردمك ھاي سبزش
ریم  فقط راھنمایي كن دست بھمون بزني دودمانت بھ باد میره خودمون می -         
  كجــــا
پلك نمي زنم و او پلك مي زند تند ھم پلك مي زند و با خودم مي گویم انگار         

  اربابش یادش نداده كھ شاید مھرانگیز  مھرانگیز سابق نبــــــــاشد شاید
  عقب مي روند و من  و مرضیھ عرب از این دروازه گوشتي رد مي شویم        
 مرضیھ عرب خودش را بھ من مي رساند        
 ھمراشون بریم؟ مگھ قرار نیست -         
بدون اینكھ او و حتي درب بزرگ سالن كنفرانس سمت چپ را نگاھي بیندازم         

 آرام مي گویم
نگران نباش  غیر قابل پیش بیني نبود ھمھ چي تحت كنترلھ فقط سكوت كن  -         

 بزار تمركز كنم
 خودش را عقب مي كشد        
 باشھ خیالم راحت شد -         
یكي از مرد ھا جلویمان حركت مي كند و دو نفر اطرافمان با قدم ھایي بلند  با         

آنھا ھمراه مي شوم كمرم را راست مي كنم شانھ ھا را فراخ  و بھ مثابھ یك مرد 
 كارزار  بھ سمت قلمرو فرضي گرگ پیر  قدم بر مي دارم

جلوي درب دو لت آن نزدیك  یك روح سفید و یك چھره كریھ بھ انتطارم پرچم         
مھرانگیز خودت را " سرخ و سفید بر افراشتھ اند و ھمھ جا انگار نقش دارد این جملھ 

 " نباز
یكي از مرد ھا در مي زند و صدایي وحشتناك تر از ھمیشھ دلزنك تر از ھمیشھ         

  پشت درب سیاه  مي آید صداي بنیامین مروتمشوش تر از ھمیشھ  از 
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 بیا تو -         
در باز مي شود و تیریك لوالي در  درون گوشم مي پیچد چھره كریھ نزدیك مي         

اید روح سفید نیز و تمام دیوار ھا تنگ مي شوند روح سرگردان عزیز كنار گوشم 
 نجوا مي كند

 خون آدم ھا نباید پایمال بشھ        
قدرت سر بریده عزیز مي شود سر بھ طغیان زدن من مني كھ دیگر از پوستھ         

جاھلیت بھ در امده ام سر جایم خشكم زده كھ دستي ھلم مي دھد تا آستانھ افتادن پیش 
  مي روم و نمي روم من نباید بیفتم نھ جلوي چشمان خبیث گرگ پیر نھ

كمرم را راست مي كنم ترس تمام جوارحم را در دست گرفتھ و گرماي بدنم بھ         
شدت افت كرده گلویم مي سوزد و كامم خشك است سر باال مي كنم و چشم در چشم 

 گرگي مي اندازم كھ فقط شبیھ انسان است
 من پیش قدم مي شوم        
 !سالم عرض شد عمو جان -         
  و مي خنددنمي خندم        
 سالم مھرانگیز جان -         
  جان را با تاكید و تحقیر  گفتھ بود و صد البتھ با چاشني تھدید        
دست ھایم را داخل جیب ھاي مشكي لبھ خز دارم فرو مي برم و مي گذارم كمي         

مي گرم شوند و خوب مي دانم اولین حربھ ام  در برابر مردي كھ خیال مي كند خیال 
  كند در قلھ است و ھمھ دو پا ھاي عالم زیر پایش  این است كھ خیال واھیش را  بشكنم

! 
 چند قدم نزدیك مي شوم بلند و راست قامت نزدیك مي شوم        
توفیق اجباري نصیبم شد وگرنھ وقت  اجازه نمي داد بھ بزرگ خاندان عرض  -         

 ارادت كنم
قدري نگاه مي كند كھ بفھمم  كمي  برایش عجیب بھ نظر سكوت مي كند  و ھمان        
 مي آیم
 !  سوت مي زنم كاري كھ برایم تنفر انگیز است و براي گرگ پیرنیز        
 سوت مي زنم و اطراف اتاقش را مي پیمایم و نگاه مي كنم        
ام را با دست راستم را از جیب پالتوي مشكي ام بیرون مي اورم  انگشت اشاره         

 ھارمونیك سوت كشیده شده ام دور اتاق مي چرخانم و دشنھ مي كشم
 !ھمھ این دم و دستگاھو با پول باباي من بھ ھم زدي دیگھ نھ؟ -         
روي پاشنھ مي چرخم  نباید دیدن این چشم ھاي بھت زده را از دست بدھم دیدن         

 ذتاین چشم ھا براي من براي روح سفید لذت دارد ل
نفس بلندي مي كشم و راه مي روم اینبار دستانم گره خورده پشت كمرم  و چشم         

 ھایم بھ زمین و پاشنھ ھاي ده سانتیم ھارموني خوبي بھ راه انداختھ اند و نطق مي كنم
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شنیده بودم مال مفت خوردن داره ولي احتماال شما نشنیدید كھ مال مفت بردن  -         
 نداره

شتم بھ اوست دو تن از آدم ھایش كنار دیوار  دست در پنجھ و مطیع ایستاده اند پ        
و سومي احتماال پشت درب كنار مرضیھ عرب  و من  و گرگ پیر جلوي كتابخانھ 
بزرگ پشتم بھ اوست ولي میخ نگاه بھت زده اش  براي دلم لذت انگیز است كھ باید 

باید ببیند مھرانگیز از پیلھ ابریشم در آمده را  را كھ دهببیند این مھرانگیز تازه متولد ش
 باید ببیند روي پاشنھ مي چرخم و انگشت اشاره ام را بھ سمتش مي گیرم

 !!!!اوه یادم رفت  عمو جان فردین عزیـــــــز عمھ جون چطورن ؟ -         
 لبخندم موقرانھ كش مي اید او سكوت مي كند و من حرف مي زنم        
حتماال تو این مدت از شخص شما خوردن مال یامفت رو بھتر از قبل یاد ا -         
  گرفتن
سكوتش را دوست دارم انگار سكوت كھ مي كند  براي من یك وسیلھ سرگرمي         

  مي شود لب ھایم را غنچھ مي كنم
 و دشنھ را در عضلھ غرور و خود برتر بیني اش  مي چرخانم        
 ! مي مونھ  بھ سگ ھاي نگھبان اموال پدر مرحومم  در آینده برسمالبتھ یادم -         
بھ سمتم یورش مي اورد و تا بھ خودم بیایم  سیلي  نھ  مشت محكم و جانداري بھ         

  گونھ چپم  اصابت مي كند
خدا را شكر مي كنم كھ مرضیھ عرب را بیرون نگھ داشتھ اند دستانم را مشت         

م با ھم بھ صدا در مي آیند گرگ ھا زوزه مي كشند مادرم جلوي رویم مي كنم  درد ھای
  زجر مي كشد كنار دیوار زیر آوار آوار ھوس و حیوان صفتي  نالھ مي كند

  سرم گیج مي رود شقیقھ ام مي سوزد ولي        
دوباره كمر راست مي كنم  سر باال مي كنم و روبروي گرگ پیري كھ از قضا         

شده است و از بیني اش دود در مي اید  چشم در چشم رخ در رخ قدرت نمایي گاو ھم 
  مي كنم
البتھ نباید فراموش كنم كھ  سگاي ھارو  از باقي سگام جدا كنم سگ ھار باید  -         

 !كشتھ شھ
 
 

  مملو از سكوت است و نگاھھاي من و گرگ پیر در ھم ١٠ در ١٠تمام اتاق         
  گره خورده است

 كھ اپل اھدایي درون جیبم مي لرزد برش مي دارم و سریع جواب مي دھم        
 سالم من خدمت عمو جانـــــم تا ده دقیقھ دیگھ مي رسم -         
 حرف را رسانده بودم ولي بھ جاي صداي پرتوي صداي مرضیھ مي آید        
 !  مھتاب مھتاب مھتاب گم شده -         
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كند و من خشكم مي زند چشمم بھ نقطھ نا معلومي قفل مي شود و او گریھ مي         
 نبضم مي ایستد

 مرضیھ دوباره زار مي زند        
من داشتم مي اومدم جلسھ كھ خانم فرزین تماس گرفت و گفت مھتاب غیبش  -         

 زده ھمھ جا رو گشتن پیداش نكردن  مھتاب بدون اجازه حتي تا دم درم نمي رفت
نفسم باال نمي اید مري ام تنگ مي شود قلبم سوز بر مي دارد  عموي بزرگ قھ         

 قھ مي زند
اینبار او سوت مي زند و دستش را بھ سمت مرد قوي ھیكل جلوي درب  دراز         
 مي كند
 تیرزادو بگیر -         
 مرد قوي ھیكل شماره اي را مي گیرد و گوشي را بھ دست اربابش مي دھد         

گرگ پیر نگاھم مي كند و من انگار وسط اتاق بھ كما رفتھ ام  قدم بر مي دارد و 
 حرف مي زند حرف كھ ھیچ نیش مي زند آتش مي زند  كباب مي كنـــــــد

چند سال پیش بھ اون پدر احمقت گفتم این زنو از زندگیت بنداز بیرون گفتم  -         
نبر گفتم این زن چش بھ مال و اموالت آبروي خاندانو با یھ مشت بدبخت عقده اي 

دوختھ  ردش كن و با یھ زن نجیب زاده و خانواده دار وصلت كن گوش نكرد وقتي 
 كھ روي ثروتي كھ پیدا كرده تلھ نزاره  بوده فھمیدم مادرت زرنگ تر از این حرفا

نزار وقتي فھمیدم تولھ انداختھ تو دامن داداش ساده من  باز رو كردم بھش گفتم داداش 
مار تو آستینتو بیاره و اینجا خونگیش كنھ گفتم این جماعت گدا گشنھ بوي گوشت 

 گوشت و خونمھ  زشنیدن كھ دندون تیز كردن بازم سادگي كرد و گفت بچمھ پاره تنمھ ا
ھھ  بچھ پاره تن اراجیف عھد عتیق  یھ تولھ سگ مثھ تو  كھ حاال جلوي من جفتك مي 

ت حرف مي زني مادر غربتیت مي دونست چطور مثھ یھ ندازي و از مال بابــــــا
الشخور روي حقي كھ حقش نیست  لنگرشو جفت و جور كنھ و الحق و االنصافم 

  خوب كارشون بلد بود ولــــي
پوزخندش زھر خند است  تلخ است سیانور است تمام آماج فراموشیم  بھ ویرانھ         

 ویم بھ صف مي شودمبدل مي شودو تمام گذشتھ سیاھم  جلوي ر
  من اون رضاي ساده لوح دراز گوش نیستم من بنیامینم بنیامیــــــــــــن -         
این اتاق بھ اندازه یك كبریت كوچك مي شود اكسیژن نیست خدا  نفس مي         

خواھم سینھ ام درد دارد  دلم درد دارد قلبم میسوزد  و تنھا یقھ اي كھ دستم بھ گرفتنش 
   یقھ خداست خدایي كھ در تمام زمستان ھاي من تنھا سكوت كرد تنھامي رسد

خدایي كھ مي دانست چقدر نیش زبان این جماعت دوپا درد دارد و ساكت مي         
ماند خدایي كھ انگار ھمھ جا ھست و نیست  خدایي كھ انگار خودش مي خواھد  

ا روي زمین بر عھده دارد  او مھرپویاي ھندسھ دان از آنھا بود كھ انگار وكالت خدا ر
 مي گفت
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اكسیر درد ، جماعت دوپا را بزرگ خواھد كرد درد را باید تزریق كرد تا         " 
پادزھري قوي تر  درون روحت احیا شود درد را باید خورد كھ لشگر سفید مانور 

 "  تداركاتي داشتھ باشند درد را باید چشید كھ مزه اش روح را صیقل دھد
 و من  تمام این مراحل را داشتھ ام و درد را با سھ حرفش  بلعیــــــــــده ام        

  آیفن گوشیش را روشن مي كند و دستش را باال مي برد        
صداي نالھ مھتاب از گوشي دست گرگ پیر درون اتاق مي پیچد و وجودم را         

ھ مي زند  ھمھ جا زشت مي رنگ سیاه و منفور  پر مي كند چھره كریھ مي خندد  قھ ق
شود نالھ مھتاب درون سلول بھ سلول تنم بیداد مي كند و تمركزم از دست مي رود كھ 

 دممن  این یكي را پیش بیني نكرده بو
 

حالم خوب نیست مي خواھم زار بزنم مھتاب  خدا  این یكي را كجاي دلم بگذارم         
ر ھاي كاه گلیش ناخن مي كشد روح سینھ ام گز گز مي كند و درد در فراسوي دیوا

بھترین حربھ در " سرگردان عزیز  بھ شانھ ام مي زند و یادم مي آید این جملھ اش 
 "  مالي براي دزدیده شدن داريندانند برابر دزدان سیاره  این است كھ

و انگار بھ خودم مي ایم یادم مي اید مھرانگیزي كھ اینجا ایستاده است كارتھاي         
 ده اش را از قبل  مھیا كردهبرن

گوشي را بھ گوشم مي چسبانم و چشم در چشم گرگ پیر ، با آرامش ساختگي         
ولي تاثیر گذار كلمات را پرت گوش ھایش مي كنم و انگار بھ در مي گویم كھ دیوار 

 بشنود
نگران نباش مرضیھ جان كسي كھ مھتابو برده خوب مي دونھ من اگر دستم  -         

 ر نبود من اگر آماده این جنگ نبودم  محال بود پامو بزارم تو زمین پر از مینپ
صداي شكوه ھاي مرضیھ را پشت خط تنھا مي گذارم و گوشي را داخل جیبم         

فرو مي برم تحمل شنیدن زار زدن ھایش در ظرفیت كنوني من نمي گنجد چشم ھاي 
انوانم در حال وا دادن است خوب بھ گرگ پیر دیگر نمي خندد و این براي مني كھ ز

   سرش نیزمانده نظر مي رسد  دستش میان زمین و آسمان معلق
نگاھم مي كند و نگاھش نمي كنم بھ سمت میز عریض و مشكي آن تھ مي روم         

  روي صندلي چرخانش مي نشینم
 لپ تاپتو روشن كن عمو جان بھ دردت مي خوره برات یھ سورپرایز دارم -         
سر جایش ایستاده و این یعني ھنوز نمي داند چھ خبر است كھ چرا مھرانگیز         

مثل سابق ھول نمي شود كھ چرا نمي تواند اعتماد بھ نفسم را با تناقض مواجھ كند كھ 
 چرا

 اس مي آید        
 كجایي پس ؟ -         

 سریع تایپ مي كنم        
 !فعال گروگان گرفتنم  ولي تا پنج مین دیگھ میام -         
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و مي فرستمش  با اشاره گرگ پیر یكي از آدم ھایش نزدیك مي اید و گوشي را         
  از دستم چنگ مي زند محكم  خیلي محكم

لو مي كشم  مرد قوي ھیكل پوزخند مي زنم و لپ تاپ روي میز كارش را ج        
كنارم مي خواھد لپ تاپ را ببندد كھ دست گرگ پیر بھ نشانھ مانع باال مي رود آدمش 

  عقب مي كشد
روشنش مي كنم و وارد سایت رسمي نوین ایران مي شوم  خوب است ھمھ چیز         

  سر جاي خودش است ھمانطور كھ طراحي كرده بودم ھمانطور
كت است  فشارم افت كرده  سرم گیج مي رود و پاھایم مور مور گرگ پیر سا        
  مي كند
از داخل كریستال روي میز شكالت پرتقالي اي را بر مي دارم تكیھ مي دھم  و         

 در حالیكھ بازش مي كنم مي گویم
عمو جان بد نیست یھ سري بھ این سایت بزني  این سایت ھر پنج دقیقھ  بھ  -         

ھ و اگر بھ ھر دلیلي  خبري از من و سالمتیم نشھ  یھ پاراگراف  بھ متن و یھ روز میش
 ! فایل  بھ فولدر ھا اضافھ میشھ

با دو انگشتم شكالت نارنجي را درون دھان مي گذارم طعم شیرین و ترشش         
كمي حالم را جا مي اورد  صندلي چرخان را صد و ھشتاد درجھ مي چرخانم رویم بھ 

 فید است و پشتم بھ گرگ سیاه و ناگھان بر مي گردمدیوار س
خوب عمو جــــــــان  تموم مدت من حرف زدم شما ھم یھ چیزي بگید دلم  -         

 واسھ تن صداتون یھ ذره شده
 گرگ پیر خستھ است و عصبي انگشت سبابھ ام را بھ لبم نزدیك مي كنم        
باروني من بودم عزیز بود و صداي عموي آخرین بار كي بود آھا اون شب  -         
  بزرگ
 از جایم بلند مي شوم        
 صداي نحسش تمام ستون ھاي دلم را آوار مي كند        
 بتمرگ و خفھ شو ببین چي مي گم بھت -         
نزدیك مي آید و دست ھایش را روي دستھ ھاي صندلي چرخان مي گذارد          

  عضالت گردنش سفت و سختچشمانش وحشي شده اند و 
 مي غرد        
خوب ! تو گداي پا پتي  واقعا فكر مي كني مي توني از پس من بر بیاي ؟ -         

گوشاتو باز كن دختر جان  من  اونقدري مار خورم كھ افعي شم و از بلبل زبوني یك 
جوونك شیر خام خورده نترسم فكر كردي كجا اومدي تصور كردي شركت 

  ـــــــــن اینقدر خر تو خرهمـــــــ
عقب مي رود  و من  فقط نگاھش مي كنم ترس نھ درون چشمانم راھش نمي         

 دھم فقط نگاھش مي كنم فقط
 دستانش را باز مي كند        
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 !اومدي ؟ خوش اومدي  بھ جھنم خوش اومدي -         
 قھ قھ مي زند و دور خودش مي چرخد        
 ؟؟ مال یا مفت ؟ پول باباي تو ؟ ھھچي ؟ -         
 رو مي كند بھ آدم ھایش        
 اینو ببرین بندازین تو انبار تا فكر كنم با چھ روشي باید سرشو زیر آب كرد -         
 لبخندم كش مي اید  بي اختیار مي خندم بلند  القید مي خنـــــــــــــــدم        

 
چشمانم بھ سایت نوین ایران است و چشمان او راه نگاه مرا دنبال مي كند بعد با         

خودم مي گویم وقتش است  باید باور كند  ھر چھ در چنتھ دارم براي كشتن بت بنیامین 
  مروت كافیـــــــــست

ن با دست چپ لپ تاپ را مي چرخانم تا خوب ببیند خوب  رد پاي داشتھ ھاي م        
را  حس كندسایت نوین ایران درون چشمانش تاللو مي یابد و حرف بھ حرف ممنوعھ 
ھاي ھرز و كلمھ بھ كلمھ جرم ھاي كرده و ناكرده اش در ب بسم هللا  سو سو مي زند 

  مي شنوم و لذت مي برم صداي ناخن كشیدن اعصاب گرگ پیر را
 مي كشد  سرش با سرعت بھ دھانش باز مي ماند لپ تاپ را با وحشي گري جلو        

 سمتم مي چرخد و یقھ ام را مي گیرد
 از جونت سیر شدي نــــــــھ ؟ از جون عزیزات چـــــــــــي ؟؟؟؟؟ -         
 دلم ترك بر مي دارد  ابرو باال مي دھم        
یادم نمیاد دیگھ عزیزي برام گذاشتھ باشي  منظورت از عزیزام !!! عزیزام؟ -         
كھ بھ بدترین شكل ممكن !   مروتھ كھ سالخي شد منظورت از عزیزام مادرمھ ؟رضا

  كشتھ شد یا نھ عزیزه كھ یھ حیوون  خرخرشو جوید
بغض دارم  درد دارم و سنگین ترین كولھ بار دنیا را  با خود مي كشم ولي بھ         

 اینجا اینجا مرز اشك ھایم اجازه آمدن نمي دھم بھ بغض ھایم اجازه شكستن نمي دھم نھ
 ممنوعھ است اینجا مرد بودن مي طلبد كوه بودن مي طلبد شاه بودن مي طلبد

از جایم بر مي خیزم نمي خندم چشمانم ھمھ چیز دارد  جز  ترس كھ من ترس         
را خیلي وقت است زنده بھ گور كرده ام و ھر جایي و جلوي ھر كسي احیایش مي كنم 

  جز این حیوان جاني صفت
نزدیك مي روم آنقدري كھ نفس بھ نفس مي شویم و انگار آذرماھي درونم          

 دوباره وحشي شده است
 اینبار من مي غرم        
منو از چي مي ترسوني  عمو جان من دیگھ عزیزي برام نمونده كھ بترسم  -         

 جونم ؟ نــــــھ واسم مھم نیست
توي سگ پدر ایستاده نبودم حاال تو گوش كن  چیزي كھ اگر مھم بود االن كنار         

كھ داره نمایش داده میشھ ھنوز یك حرف از طوماریھ كھ رضا مروت بر علیھت جمع 
كرده بود من دوست ندارم با دست خودم  تمام ارث پدریمو آتیش بزنم و خوب مي 
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ھ آتیش كشیدم  با دست خودم تمام دارائیمو ببپیچھ دونم اگر بوي كثافت كاریات تو دنیا
 ولــــــــي

 مكث مي كنم پلك مي زنم آرام و مملو از خشم        
بھ اینم عقیده دارم دیگي كھ واسھ من نجوشھ  مي خوام سر ســـــــــگ توش  -         
 بجوشھ
 و چھ سگي بھتر از كسي كھ جلوم ایستاده كسي كھ گرگ شده آدم مي خــــــوره        

! 
م بین چشم ھاي او مردمك ھاي او نیز بین چشم ھاي من مي چرخد و مردمك ھای        

زمانھ دارد از این قدرت نمایي رخ بھ رخ عكس مي گیرد روح سفید دست مي زند 
بارك هللا مي گوید و دلم مي گوید مادر رفتھ  پدر ناظر  عزیز سرگردان  و دلم مي 

  گوید مھتاب مرضیھ
  ي زمین را دوست دارمخدا كند نفھمد تمام بچھ ھا        

 
 

  و یكھو وسط این منجالب سیاه پر از خون وسط كرده ھاي بنیامین مروت        
برادر رضا مروت  با مشت بھ دل و روده ام ھجوم مي اورد ملودي منحوس         

انگلیسي درون گوشم طنین  نھ شور بر مي دارد  كھ من  مھرانگیز مروت باید با درد  
عره مي زند مرد نامـــــــــــرد كنارم بھ مثابھ یك گرگ زخمي  كھ از قضا كنار بیایم ن

 دحس خطر مي كند  نعره مي زن
از روي زمین پاكت مي كنم دختره بي ھمھ چیز غلط رضا مروتو  من پاك  -         

 مي كنم نمك مي خوري نمكدون میشكني
اھش ھلم  مي دھد نقش با دست بزرگش ھلم مي دھد با دست سفید و باطن سی        

  زمین مي شوم آرنجم تیر مي كشد
 نزدیك مي آید با ساعدش عرق چانھ اش را پاك مي كند        
كاري مي كنم كھ روزي صد بار بگي غلط كردم پا رو دم شیر گذاشتم مار تو  -         

 آستین بودي تو خونھ و با پول ما آدم شدي حاال دم در آوردي
ست  ضربھ بعدي وارد مي شود داخل شكمم پاھایم را درون شكمم بي با پاي را        

اختیار جمع مي كنم كھ من  زن ھستم كھ من زور مثال مـــــــــــــــرد ھاي این سیاره 
را  ندارم مادرم را مي خواھم خدا  مي شود پسش بدھي مي شود كمي سردم است فقط 

  كھ مادرت امانت باز پس گرفتھ  بھ سوگ مي نشیندمكمي نم اشك ھایم گوشھ چشمان
شده است  و دیگر براي داشتنش براي قدر شناسانھ نگاه كردنش ھم  اجازه نخواھي 

 داشت
 خم مي شود روي سرم        
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مردي ؟ گورتو خودم مي كنم با ھمین دستا خودم دفنت مي كنم كاري كھ رضا  -         
مروت باید سال ھا پیش مي كرد  من  بنیامین مروت  درستش مي كنم تو گداي پا پتي 

 رو بر مي گردونم بیخ ریش مادر الشخورت
 كھ ضرب دلم درد دارد  و این درد  نھ درد ضربھ ھاي پاي راست مروت است         

 شصت روزگار است  كھ مرتب بھ یادم مي اورد مادري داشتھ ام كھ دیگر ندارم
 چشم ھایم بستھ است كھ صداي مھیب مشت زدن و لگد زدن  مي آید        
چشمانم را باز مي كنم ناگھان درب مشكي  با شتاب باز مي شود و پرتوي جلو         

مان پرتوي دور اتاق را مي گردند ھول تر  و آدم ھایش عقب تر وارد مي شوند چش
كرده است نفس نفس مي زند بلوز تیره شكالتي پوشیده است شلوار پارچھ اي تركي 

  تپایش است  آستین ھایش را باال زده اس
و مشكي ھاي نافدش روي صورت گرگ پیر و بعد بدن افتاده من روي پاركت         

 مي گیرددستانش از درب اتاق كنده قھوه اي زمین  زل مي زند كاسھ چشمانش رنگ
مي شوند و مي افتند كنار تنش نزدیك مي اید آدم مروت مانع مي شود پرتوي آرام مي 

 غرد
 برو كنار تا اربابت مجبور نشده نعشتو ا اینجا جمع كنھ -         
  چشمانش قرمز است و این قرمز ھا را دوست دارم        
 مي رود دست در جیب و نگاھي بھ سر تا پاي پرتوي  نزدیك مي آید  مروت جلو        

  مي اندازد
عرض ادب شد میشھ بپرسم تو دفتر كار من  چھ غلطي مي كنید  جناب  -         

 پرتوي  ؟
پرتوي نگاھش درون چشمان من موج مي خورد آب مي شود و دوباره  موج         

د  رنگ ھاي سیاه اطراف را مي خورد دلم تاب بر مي دارد و وسط درد ھایم  این مر
  مي زداید

  پرتوي نگاھش را از چشمان من مي گیرد و بھ چشمان گرگ پیر مي اندازد        
وسط یك شركت معتبر توي یك روز روشن وسط یك جامعھ مثال مـــــدرن  -         

شھ و  یكي میاد قانون جنگل  پیاده مي كنھ اومدم بھش بفھمونم اینجا  نمي تونھ حیوون با
 طناب پاره كنھ شده من بچھ چالھ میدون میشم و دمشو مي چینم

عادي نیست نباید  پرتوي نباید با او در بیفتد نمي خواھم اوضاع عادي نیست          
  نباید اینطور شود نباید

از جایم بر مي خیزم  بھ سختي ولي بر مي خیزم و بھ سمت پرتوي مي روم         
 یرو از كجا بھ این تن نیمھ شكستھ و زخمي واریز مي شودنمي دانم این ھمھ ن

 من حالم خوبھ شلوغش نكن -         
 گرگ پیر نگاه در نگاه پرتوي  پوزخند مي زند        
پرتوي مچ دست چپم را مي گیرد و مي كشد  گرگ پیر مچ دست راستم را          

  مي كندنگاھشان در ھم قفل مي شود و صداي پرتوي  دلم را آرام
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اون دستو ول كن ول كن تا اینجا رو رو سرت آوار نكردم منو كھ میشناسي  -         
زخم كینم كاریھ برعكس این دختر كھ دلش اونقدر بزرگھ كھ تو ھنوز زنده اي عالرغم 

 تموم زخمایي كھ بھش زدي ھنوز گذاشتھ نفس بكشي مـــــــــن
 دستش را بھ سینھ اش مي كوبد        

من  اینطوري نیستم كافیھ تن این دختر یھ خراش دیگھ برداره بعد ببین جھنمو  -         
 برات ترسیم مي كنم یا نھ

 مچ دست راستم رھا مي شود        
 

علیرضا فاطمھ رو اذیت مي كرد  از ستاره ھاش كم كردم زار زد و گریھ كرد          
بغلش كردم و آروم شد بعد یھ نھ نھ نھ  من ستارمو مي خوام دلم واسش كباب شد  

 عالمھ بوسیدن خوشحال نگام كرد و گفت ستارمو بر مي گردونین مامان؟
 

  گفتم نھ اون بحثش جداست        
 علیرضا        

 
بعد فكر كردم چقدر سختھ كھ ما مادرا باید بھ بچھ ھامون بفھمونیم قانونھ دنیا با         

قابل اجراست ولي تا شب دیگھ فاطمھ رو اذیت محبت مادر تغییر نمي كنھ و ھمیشھ 
نكرد چون فھمید اگر دلمم بھ حالش بسوزه  محبتمو با بغل ثابت مي كنم  ولي قانونو 

 اجرا مي كنم
 

مي خوام اینو بگم سعي كنیم مادر با محبت و قاطعي باشیم كھ تربیتمون اثر         
 گذار بشھ این نكتھ واسھ مادراي آینده است

  چرا ذوق كردي ؟  نخند گفتم آینده  دھھ ھنوز دندونات دیده میشھ        
 
 

پاھایم را  تن رنجورم را  سینھ ماالمال از دردم را  دست در دست قلبي كھ باز         
مي خواھد فرار كند تا جلوي درب باز مانده دفتر كار گرگ پیر مي كشانم صداي 

 نحسش مي آید
 بساطو دختر جان تا زندگیتو جمع نكردم این آخرین اخطارهجمع كن این  -         
سرجایم خشك مي شوم پرتوي نیز بر مي گردد داغ مي شود آتش مي گیرد و         

من دود ھاي چشمانش را مي بینم مي خواھد بھ سمت گرگ پیر یورش ببرد  با دست 
 مچ دستم را مانعش مي شوم و بر مي گردم  بھ سمت گرگ پیر دست بھ كمر ایستاده

 آنقدر نزدیك كھ ھرم نفسم را روي ماز دستان پرتوي رھا مي كنم و بھ سمتش مي رو
صورت كثیفش حس كند آنقدر نزدیك كھ كامال برایش قابل درد باشد مھرانگیز ھنوز 

  نفس مي كشد سرم را كنار گوشش مي برم و با تن صدایي آرام  مي غرم
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خطارمھ تمام اطالعات ناب اون فلش تو ده نقطھ تو ھم فرض كن این آخرین ا -         
جھان پخشھ جاھایي كھ تو مخیلت ھم نمي تونھ بگنجھ  ریشھ یھ دونھ رو بگنجوني 
جاش چند تا نھال رسوایي دیگھ تو نقطھ بھ نقطھ این مملكت و اون جھان بھ وجود 

 كني این  كھ نتوني با تھدید و آدمات جمعشافممیارم اونقدر پیچك رسوایي برات مي ب
سابت رو فعال واسھ نوبري واست آوردم ھنوز تبلیغات گسترده واسش شروع نشده  
تبلیغات تو گوگل و یاھو مي تونھ بھترین اثر ممكنو بزاره و وقتي بازدید بره باال تو 

پانزده دقیقھ  پرت میشي تھ دره موجودیتت  تو و تمام متعلقات خاندان مروت  پس تا
لش نباشھ دیگھ تو ھم سر جاي اولت نخواھي بود اینو بھ دیگھ مھتاب سر جاي او

گلبول بھ گلبول خون مـــــادرم  قسم مـــي خورم فقط تا پانزده دقیقھ دیگھ صبر مي كنم 
اگر این پانزده دقیقھ تموم بشھ و بفھمم ھنوز معني تھدیدمو نگرفتي  خودتو و خاندانتو  

 ھم نبیني مي ندازم كھ نظیرشو  تو اون دنیا يتو جھنم
عقب مي روم و آخرین نگاه ھا را بھ چشم ھاي گرگ پیر  پرت مي كنم تیز          

 برنده كشنده و مي بینم كھ كمي از موضعش عقب نشیني مي كند
 برش مي گردونم  اون سایتو ببند -         
بر مي گردم بھ سمت در پشت بھ گرگ پیر و دیگر جوابش را  نمي دھم با قدم         

ي بلندم از او و ھر آنچھ در آن دفتر سیاه اتفاق افتاده  دور مي شوم پرتوي پشت ھا
 سرم  با صدایي گرفتھ اي حرف مي زند

 خوبي تو ؟ -         
 سر تكان مي دھم بغض ھا  دانھ دانھ بھ التماس مي ایند        
 پرتوي باز مي پرسد        
 بھش چي گفتي بھت چي گفت -         
لویم سوز بر مي دارد و دیگر چشمانم جایي را نمي بینند كھ حریري نازك  گ        

غلطان از اشك جلوي مردمكم را  احاطھ مي كند قدم ھایم كوتاه مي شوند آنقدري از 
آن اتاق منحوس فاصلھ گرفتھ ام كھ بتوانم از پوستھ سخت مـــــــــــــــرد بودنم خارج 

 ر مي گیرم  دوباره پرتوي حرف مي زند بھ دیواتشوم از حركت مي ایستم دس
چرا زودتر خبر ندادي من شك كردم  دیدم دیر شد خودم تماس گرفتم اگر من  -         

خریت مي كردم و تماس نمي گرفتم و نمي فھمیدم تو چھ خراب شده اي گرفتار شدي  
مھرانگیز مي دوني چھ احتماالتي وجود داشت كسي كھ با آتیش بازي مي كنھ اول 

رو خدا بفھم این حیوون  خطرناكھ باھاش در  خودش مي سوزه  بفھم مھرانگیز بفھم تو
نیفت بزار آروم و با قاعده پیش بریم  باھاش دھن بھ دھن نشو جنگ تن بھ تن با 

 مروت  محكوم بھ شكستھ
پلك مي زنم و قطرات حریر گونھ اشك  روي گونھ ھاي ارث برده از مادر         

 ار مي زنند شكوه مي كنند كھ خدا  كجایي پسمویھ مي كنند ز
مچ دستم كشیده مي شود و روي صندلي آن كنار  مي نشینیم اطرافمان پر است         

 از آدم ھاي پرتوي و پرتوي كنار من دوباره حرف مي زند
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بھتر نیست بریم خونھ براي امروز كافیھ جلسھ داره تموم میشھ تو ھم خستھ  -         
 ز ھمھ اینا باید ببرمت دكتر رنگت پریدهاي گذشتھ ا

صداي گرفتھ پرتوي را باور دارم ولي جلسھ دارد تمام مي شود از جایم بر مي         
 خیزم سر و رویم را مرتب مي كنم اشك ھایم را پاك مي كنم

 سرویس بھداشتي؟ -         
 با دست نشانش مي دھد        
پبش از سرویس بھداشتي طبقھ چھارم خارج مي شوم دو دقیقھ بعد آراستھ تر از         

و بھ سمت درب بزرگ سالن كنفرانس مي روم مھدي پرتوي  نگاھش بھ سر و رویم 
 آویزان مي شود و با صدایي كھ خنده و نالھ اش مخلوط است كنایھ مي زند

 ! مثھ آفتاب پرست مي موني تو تایم بھ این كمي چقدر عوض شدي -         
 خي بھ جایش بھ جانم مي چسبد بھ زحمت  لبخند مي زنمشو        
 خانم عرب كجان ؟  ندیدیشون ؟ -         
دستانش را پشت كمرمش قفل مي كند و كمي با بدجنسي بھ ریخت و قیافھ         

  عوض شده ام  لبخند مي پاشد
  تو سالن كنفرانسن گفتم اونجا منتظر باشھ -         
سرم را بھ نشانھ تایید تكان مي دھم  و بھ سمت سالن حركت مي كنیم  من جلوتر         

 و پرتوي عقب تر
 

براي فرار از گذشتھ ھا  كمي بھ آینده فكر كن براي خودت آنقدر آرزو بباف و         
  در آنھا قدم بزن كھ یادت برود چند زمستان را گذرانده اي

 
 

رب سالن را ھل مي دھم باز مي شود  و قدم ھایم روي با كف دست راست د        
  پلكان سالن بزرگ تمام سفید ملودي من برگشتھ ام  راه مي اندازد

چشمھا بھ سویم بر مي گردد و من راضیم پلھ اول كھ طي مي شود نیمي از         
ا جمعیت  ھنوز متوجھ ورودم نشده اند سرم را باال مي آورم و تنھا با چشم جمعیت ر

 مي پیمایم لبخند مي زنم موقرانھ و پلھ دوم پرتوي با آدمش حرف مي زند
 بروشورا رو پخش كنھمینطور نمودارا و مداركو -         
پلھ سوم كھ طي مي شود نیمھ دیگر جمعیت  حواسشان جمع من  مھرانگیز         

دستش مروت مي شود و در آن نیمھ دیگر فردین مروت ھم بھ چشم مي خورد پرتوي 
را بھ سمت صندلي ریاست دراز مي كند و درست كنارش روبروي فردین مروت دو 

  مي كنموشنصندلي بیرون مي كشد نزدیك مي روم و میكروفون را ر
مھرانگیز مروت ھستم تقریبا ھمھ شما یك سال پیش  من رو داخل این شركت  -         

د و پروندشو با ھزار دسیسھ دیدید كنار پدر مرحومم رضا مروت پدري كھ بھ قتل رسی
و افترا بستن و سر بھ مھر گذاشتنش و من  مھرانگیز مروت  دوباره برگشتم و اولین 
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 بستھ پدر و مادر مرحوممو باز كنم دومین كار اینھ هكاري كھ كردم این بود كھ پروند
  كھ تكلیف این شركت و تمام دارایي خاندان پدري رو مشخص كنم

شم ھاي تماشاگراني كھ ھنوز مشخص نیست زیر پوستھ نگاھم روي چ        
ظاھریشان چھ افكار مثبت و منفي خواب است  مي چرخانم  و بي اختیار  از روي 
فردین مروت رد مي شود سرد  بي روح و انگار مي فھمد كھ دیگر قدر یك انتقام 

 كوچك ھم ارزش توجھ ندارد  پرتوي شروع مي كند
م داران گرامي بھ وقت مقتضي جلسھ اي رو خواھیم داشت ولي البتھ ما با سھا -         

اصل مطلب اینھ كھ در نبود خانم مروت این شركت بھ دست عموي ایشون مدیریت 
مي شد و من و چند تن از سھام داران تصمیم گرفتیم زودتر كاراي انتقال مدیریت رو 

  بھ شخص خانوم مروت انجام بدیم
برویم را مي كشم  و در حالي كھ برگھ نمودار سھام یك چند برگھ روي میز رو        

 سال پیش را باال مي برم ادامھ مي دھم
در یك سال اخیر شاھد افت و خیز قیمت محصوالت و سھام بودید و كمابیش  -         

اطالع دارید سودي كھ از فروش و صادرات تو جیب شركت رفتھ در ده سال گذشتھ 
  ھكمترین مقدار خودش رو داشت

 برگھ قرمز را باال مي برم        
 این فراز و نشیب میزان فروش از ده سال پیش تا بھ اكنونھ -         
ھمھ بھ نمودار ھاي روبرویشان نگاه مي كنند و سر تكان مي دھند و یكھو         

فردین مروت رونمایي مي كند خودش را  صدایش مثل گذشتھ پر است از باد تو خالي 
 غرور

من فكر مي كنم باید در این مورد زماني بھ بررسي بشینیم كھ پدر ھم حضور  -         
داشتھ باشن این یك سال اگر شمایي كھ االن ادعاي وجود مي كنید مطلع نیستید تمام 
سھام داران در جریانند كھ پدر من چھ زحمتي رو در نبود برادر مرحومشون متقبل 

ھ تو این یك سال كجا تشریف داشتید و میشھ بھ  كیدشدن ممكنھ اول برامون توضیح بد
عنوان سوال دوم بپرسم چھ تضمیني وجود داره كھ شركت دوباره توسط شما ترك نشھ 

 و ما بمونیم و حوضمون
  پچ پچ حضار باال مي گیرد        
نگاه من  و نگاه فردین مروت گره خورده استو بي آنكھ بخواھم تمام زھر گذشتھ         
 درون چشمانم مي ریزم و پرتاب مي كنم و انگار كیش مي شومام را 

 
یكبار و براي ھمیشھ مي خواھم ھمھ چیز را براي دیگران بخواھم و این را در         

دعاھاي نیمھ شبم ثابت خواھم كرد خداوندا بھ من نھ بھ ما  بھ ھمھ آدم ھاي زمیني  
  آرامش سالمتي امنیتو یك جو دل پاك  عطا كن آمین

 
 پرتوي نزدیك گوشم حرف مي زند        
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 توپ و بزن تو زمین حریف -         
چشمانم كمي بي رنگ مي شود نمي فھمم چھ مي گوید  كمي  كمي وقت مي         

گیرد كھ جا بیفتد مھدي پرتوي سعي دارد بگوید از چھ حربھ اي براي تغییر موقعیت 
كستري مغزم روشن مي شود دوباره استفاده كنیم  فقط كمي و وقتي سلول ھاي خا
 وجودم و بعد بھ چشمانم واریز مي نماعتماد بھ نفس با سرعت نور بھ دستانم زانوا

  گردد زبانم كار را بھ دست مي گیرد
بزارید قبل از اینكھ من توضیح بدم كجا بودم و چي كار مي كردمسوالي  -         

  غائب در جلسھمھمتر از شخص شما بپرسم  و شاید از مدیرعامل 
پچ پچ حضار كم رنگ مي شود و چشم ھا دوباره در راستاي صورت و دھان         

 من بھ صف مي شوند
پوشھ برگھ ھاي قرمز را مشت مي كنم دستانم عرق كرده اند و نوك انگشتانم یخ         

 زده اند سر باال مي كنم
در فوریھ سال جاري بودجھ اي كھ صرفا جھت خرید قطعات درجھ یك  -         

سفارشي شركت بھ حساب جناب مروت واریز شده بود و در صورت جلسھ ھمون ماه 
ذكر شد كھ قطعات بھ تعداد الزم خریداري شده است  و تمام سھام دارا از كیفیت 

 جناب مروت اطمینان صمحصوالت خریداري شده  اطمینان محض داشتن كھ بھ شخ
 ١٨محض داشتن چرا چرا اون بودجھ نصفش بھ صورت ارز در اومد و در تاریخ 

فوریھ قطعات درجھ چھار از طرف حسابي كھ حتي اسمش داخل مدارك شركت ثبت 
ھم نشد خریداري شد از شخص شما سوال مي پرسم  نیمھ دیگھ این بودجھ  كجا رفت 

 اعضاش دست بھ چنین عمل گستاخانھ اي زدین و ؟ و چرا بدون اطالع ھیئت مدیره
كھ تمام اعضاء محترم بھ ضمانت امین بودن پدر من بھ شما ھم اطمینان كردن  شما 

 اعتبار رضا مروتو خدشھ دار كردین
نگاه فردین مروت از رنگ مي افتد و من  وسط بھشتي ایستاده ام  كھ نمي دانم         

 باره مرا وسط جھنم رھا نمي كـــــــــــندزمینش تا كجا دوام مي آورد و دو
 پرتوي دوباره حرف مي زند كنار گوشم و نجوا گونھ        
 اوھوي با نگاش داره مي خورتت نگاش نكن چشات چرا تو چشاش فیكسھ ؟؟؟ -         
از حرفش خنده ام مي گیرد لبخندم كش مي اید و نگاھم را از نگاه غضبناك         

ي گیرم  دستانم را باال مي اورم و جلوي لب ھایم مي گیرم  و پرتوي فردین مروت م
 انگار از خنداندنم راضي است كھ دوباره نمك مي ریزد

 !!!  نخند االن فكر مي كنن خل شدي وسط بحث جدي -         
سرفھ اي مي كنم و بھ حالت عادي بر مي گردم یكي از حضار حرف مي زند         

  عابدیني را مي بینمسرم كھ بر مي گردد
 شما نمي تونید بدون مدرك ت -         
كھ ناگھان فیل میدانم دست بھ كار مي شود و وسط حرف ھمسرش و دشمن         

 كنونیش مي پرد
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تنھا كسي كھ دیدم ھرگز بدون مدرك حرفي نمي زنھ  خانوم مروتن مدارك  -         
گي سركار خانوم مروت لطف كردن و حي و حاضره  ولي متاسفانھ و بھ دالئل خانواد

  از عمومي كردن این جرم پرھیز كردن
نگاه ھا بھ سمت من بر مي گردد چشمانم را بھ چشم ھاي تك تكشان مي دوزم          

باید بدانند ھر انچھ بخواھم  درون داشتھ ھایم دارم  و جایي براي اما و اگر وجود 
 ندارد

باید تحت قوانین شركت و تمام مایملكش بررسي شھ این جرم اگر آشكار شھ   -         
و خودتون خوب مي دونید این مي تونھ بدترین ضربھ ممكن بھ بدنھ فروش محصوالت 

و سھام نوین ایران باشھ و الزم نیست متذكر بشم كھ ھممون تو یھ كشتي سفر مي كنیم  
تفاقي براي  من نمي تونم تضمین كنم كھ ھیچ اھمتاسفانھ اگر این كشتي سوراخ ش

دارایي ھاي شما نیفتھ چیزي كھ االن گفتمسر نخ یكي از صد ھا دالئل رفتن و برگشتنم 
 دلیل دیگرو  رو كنم متاسفانھ باید بگم  ھممون باید فاتحھ داشتھ ٩٩بود و اگر بخوام 

  ھامونو بخونیم و كاسھ گدایي بھ دست بگیریم
  مي زندلب ھایم را غنچھ مي كنم فردین مروت حرف        
سركار خانوم شما حق ندارید با یھ مشت اراجیف بي پایھ و اساس بھ دیگران  -         

تھمت بزنید  من مي دونم چقدر تمایل داري برگردي رو صندلي و جایگاھي كھ حقتھ  
 ولي بھتر نیست این كارو با راھھاي جوانمردانھ انجام بدي

 
و " جوانمردانھ "  از این عبارت مضحك باز ھم  بي اختیار خنده ام مي گیرد        

 مي گذارم زبانم كار خودش را بكند
 !!!جوانمردانھ ؟ -         
 سر كج مي كنم و بھ صورتش خیره مي شوم        
میشھ بدونم خودتون و پدر محترمون معناي این عبارتو درك كردین ؟ با جون  -         

 بچھ ھایي كھ مي تونستن بچھ خودتون مردم بازي كردین با جون ھم وطناتون با جون
باشن با جون فرزندان این مملكت  اون قطعات درجھ سھ و چھار مي تونن ھر 

 خنده داره كھ با این سند جرم از ھھ  كدومشون بشن قاتل یك جوون  بشن كشنده
عبارت جوانمــــــــــردانھ استفاده مي كنید  آقاي مروت بھتر نیست  قید داشتھ ھامونو 

بھتر نیست  من ھمین فردا  تو یھ گزارش خبري تمام ! نیم و رو بازي كنیم ؟بز
 كي ھاطالعات داشتھ و نداشتم رو در اختیار رسانھ ھا قرار بدم و اونوقت مشخص ش

فكر مي كنم تا !!!  مي تونھ از این عبارت جوانمردانھ استفاده كنھ و كي نمي تونھ ؟
م اگر الزم باشھ تا تھ خط مي رم اما نمیذارم ھمینجا كافي باشھ من جواب خودمو گرفت

شركت خودروسازان نوین ایران توسط شما بھ اعتبار وطن دوستي پدر مرحومم گند 
 بزنھ
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برگھ ھایم را جمع مي كنم و بدون اینكھ بھ حضار در حال پچ پچ نگاھي بیندازم         
ن از اعضاء بھ سمت درب مي روم ھنوز بھ درب نرسیده صداي دو شاید ھم سھ ت

 حاضر مي آید
بزارید تو یھ جلسھ دیگھ با حضور جناب آقاي مروت بھ این مذاكره ادامھ بدیم   -         

خانم مروت ما ھم مایلیم تكلیف این مسئلھ روشن شھ بھرحال ما ھم تمایلي نداریم 
سرمایمون جایي سرمایھ گذاري شھ كھ بر خالف اھداف بلند مدت شركت و شخص 

 روت اداره شھجناب رضا م
 و دیگري بر مي خیزد        
بلھ  منم موافقم باید تكلیف روشن شھ ھم تكلیف این دزدي و ھم تكلیف بقیھ  -         
 مسائل
 دیگري كیفش را بر مي دارد        
 اصال من نمي دونم باید بازم سرمایمو راكد تو این شركت بذارم بمونھ یا نھ -         
 مي گیرد فردین مروت را از نظر مي گذرانم و نگاه سنگین پرتوي صدا ھا باال        

 را روي خودم حس مي كنم  حرف مي زند
بسیار خوب  فردا ساعت سھ عصر یھ جلسھ دیگھ برگذار مي كنیم  امیدوارم  -         

در اون جلسھ آقاي مروت حضور داشتھ باشن تا ابھامات رفع شھ ضمنا شرط خانوم 
 و محض ایشونھ ھر چھ سریعتر باید شركت دست كاردان سپرده مروت مدیریت تام

 شھ
از سالن كنفرانس خارج مي شویم  مھدي پرتوي دوش بھ دوشم حركت مي كند         

 بدون اینكھ نگاھش كنم من ھم مثل او نمك مي ریزم
 االن چرا نیشت بازه -         
 سرش برمي گردد  درست مثل یك فنر عروسك ھاي كوكي كودكي        
 اااا تو چرا ھر لحظھ از دوز ادبت كم میشھ -         
لبخندم دندان نما مي شود از درب بزرگ ساختمان چھار طبقھ شركت ھاي         

 بزرگ این شھر خارج مي شویم
 تو فكر كن دارم دختر خالھ میشم -         
 ر كج مي كند و ابرو باال مي اندازد و حتي میلي متري از من فاصلھ نمي گیردس        
 خوبھ خواھر كھ نشدي  دختر خالھ رو خوب اومدي فقط -         
مي ایستد مچ دستم دوباره كشیده مي شود دستم را مي كشم  دستش جدا نمي شود         

از قضا تبر بھ دست زمستان نگاھم بین مچ دستم و نگاه شیطان پسر بچھ روبرویم كھ 
 ھایم نام گرفتھ است  مي چرخد

 دندان ھایش را نشان مي دھد لبخند من كش مي اید و چشمانم گشاد مي شود        
 !این چھ قیافھ ایھ ؟ -         
 مي خندد        
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خوب تو بدجور نگاه كردي منم دندون نشون دادم فكر نكني ھمینطوري مي  -         
 بترسونيتوني منو 

دستم را رھا مي كنم و بھ سمت ماشین مي روم قدمي برداشتھ و برنداشتھ         
 صداي مھیب انفجار بھ گوش مي رسد

مي گویند شاد ترین لحظات را زماني تجربھ خواھي كرد كھ لبخند فردي غیر         
   خودت را باعث شوي

 
مین كشیده مي شویم  ولي نمي دانم چند متر پرت مي شویم و بعدش روي ز        

 انقدر شوك وارده زیاد ھست كھ آن پرتاب و این كشش برایم محو و مبھم باشد
روي زمین افتاده ام و حائل گوشتي دورم را احاطھ كرده جفت آرنج ھایم مي         

سوزد و گردنم خشك شده است صداي مھیب خاموش شده و جایش را صداي آدم ھا پر 
ر سلول بھ سلول تنم حس مي كنم تمام بدنم را رعشھ گرفتھ كرده است لرزش را د

 حائل تنگ  كم كم شل مي شود
  تو خوبي ؟ -         
صداي مھدي پرتوي درست چسبیده بھ گوشم حواسم را سر جاي خود مي اورد          

 !و بعد حس مي كنم این حائل گوشتي
روي سرم مي بینم  چشمانم چشمانم را بھ زحمت باز مي كنم و سر پرتوي را         

 را مي چرخانم  مي سوزند
دود غلیظي دور و برمان را گرفتھ و جمعیتي خیابان را احاطھ كرده اند  صداي         

 مذاكره عابران بھ گوش مي رسد
  چي شده ما تو مغازه بودیم تمام شیشھ ھا لرزید -         
 خیلي زیاد نبودفكر كنم بمب دستي بوده چون موج انفجار  -         
 كسي ھم توش بوده ؟ -         
 نھ فكر نكنم  داخلش كسي دیده نمیشھ -         
 خدا رحم كرد كسي نزدیكش نبوده -         
كار خداست این طرف ھمیشھ شلوغھ  ولي لحظھ انفجار سمت ماشین پرنده ھم  -         

 پر نمي زد
وسط این دود غلیظ انگار جفتمان بھ سرم تیر مي كشد و كامم خشك شده است و         

كما رفتھ ایم كھ تكان نمي خوریم چشمان او بھ من و چشمان من بھ مھ غلیظ دورمان و 
آرام آرام متوجھ موقعیت مي شوم این آغوش تنگ  و این نگاھھاي آتشین و این 

 انفجار را فراموش كرده امكھ یادم رفتھ بمركزیت بوي كنزو و انگار صداي مھی
 اشین من منفجر شده است كھ منفجرش كرده اند كھاست م
 پلك مي زند        
 مي توني پاشي ؟ -         
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گرم مي شوم تن یخم ناگھان گرم مي شود در پناه مردي كھ فكر مي كند مي         
 تواند در این جنگ نابرابر بھ مثابھ یك بـــــرادر باشد

 سر تكان مي دھم و آب دھان خشكم را بھ سختي قورت مي دھم        
بازویم را مي گیرد و كمك مي كند برخیزم  سرم گیج مي رود  و حالم بد است         

 ولي بھ روي خودم نمي اورم رد دود را دنبال مي كند و دست بھ كمر مي زند
د از ھر جنایتي استفاده مي كنن شروع شد از این بھ بع! اولین ضربھ رو زدن  -         

 واسھ حذفت از صحنھ
سرم را كھ باال مي كنم  عمق فاجعھ از زیر چشمانم رد مي شود جلوبندي ماشین         

مثل یك كوه آتشفشان درب و داغان است و شیشھ ھا ھمھ فرو ریختھ و ماشین تماما بھ 
  مثابھ یك تكھ ذغال سوختھ است

 گز مي كنند و شقیقھ ھایم طبل مي كوبند با انگشت سبابھ ھنوز گوش ھایم گز        
ماساژشان مي دھم ولي بي فایده است  روي تراشھ بینیم مي سوزد و گونھ ھایم نیز راه 
مي افتم كجا نمي دانم ولي اصال و ابدا دوست ندارم در قلمرو فرضي گرگ پیر و این 

  مھدي پرتوي مي گویمجواب تھدید مبرھن بایستم  و در
مھم نیست من ھمھ اینا رو قبل اینكھ این راھو شروع كنم پیش بیني كرده بودم  -         

ھمھ اینارو  شاید بدتر از انفجار یك ماشین  من از این جماعت بد تر از این صحنھ 
 دیدم بھ قول خودش مار خوردم افعي شدم مسكن داري؟

 ایش پدیدار مي شوندو انگار نمي شنود  نگاھش بھ جمعیت است و اخم ھ        
دارم فكر مي كنم اگر اینجا نبودم و تو مثھ ھمیشھ با عجلھ بھ اون ماشین  -         

  فكستنیت مي رسیدي
 و سینھ اش از آه عمیقي كھ مي كشد باال و پایین مي شود        
پوزخند مي زنم و نگاھم ما بین دود در حال محو شدن و نگاه بھت زده عابران         

 ده معلق مي شودپیا
بزار ھر چي از دستش بر میاد انجام بده این موجود ضعیف تر از اونیھ كھ  -         

فكر مي كردم چاره اي جز تھدید و قتل براش نمونده ولي فكر كنم اینبار  قدرتي واال 
تر  جلوش قد علم كرده قدرتي كھ منو از اون ماشین دور نگھ داشت و دیگھ االن 

  كھ اون قدرت برتر طرف ماستمجنگ پیروز میدونمطمئنم تو این 
 
 

 با آه سوزناكي حرف مي زند        
  ماشین تو كوچھ پاركھ -         
و انگار مي خواھم یك تنھ  و تنھا تمام این بار زھر دار را بھ دوش بكشم و شاید         

 بھ نظر ھم تحمل اخم ھاي موجود كنارم سخت تر از تحمل انفجار داشتھ ھاي مادي
 مي رسد كھ  نگاھش مي كنم و مشتي بھ بازویش مي زنم

 باز كن اون گره ھاي شیطاني رو مي ترسونتم -         
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 چشمانش گشاد مي شود و نگاھم مي كند و باز نمكدان مي شود        
 !اي بابا دختر خالھ مي زني ؟ -         
ان مي دھد بھ نشانھ تاسف  كھ دندان ھایم را نشان مي دھم  مي خندد و سر تك        

 حالم بد است انگار و او ھم فھمیده
بریم دختر خالھ  بریم یھ چي بخوریم كھ از این بدتر نشي بریم قربونتتا پنج  -         

دقیقھ دیگھ اینجا مملو از نیرو میشھ و سین جین  تو ھم كھ نمي خواي نم پس بدي پس 
اي سرت بزار خودشون گندشونو از جلوي بھ نفعمون نیست بیشتر اینجا بمونیم  فد

 !  بریم نمایشگاه یھ عروسكشو بردار چششون در آدزشركت داداششون جمع كنن امرو
و انگار بدم نمي امد ! بعد با خودم فكر مي كنم این موجود چند شخصیتھ است؟        

ي بشري كنارم باشد كھ درست وسط فاجعھ ھا  وسط زمستان ھا برایم بھشت را تداع
كند و این موجود براي من تنھا مي تواند مھدي پرتوي باشد دستش را دور شانھ ام مي 

   مي كند مي خندد  دندان نما و گشاداحاطھ اندازد  بھت از سر تا پایم را
  چیھ چرا باز تھدید گرانھ نگاه مي كني مگھ نگفتي دختر خالمي -         
عھ بیرون مي كشم  نگاھم نمي كند و من خودم را از زیر این ساعد ھاي ممنو        

ھم انگار از اتفاق افتاده و حرف ھا و واكنش ھاي مھدي پرتوي  جایي بین گیجي و 
منگي  خشك شده ام ولي ذھنم مرتب قیافھ گرگ پیر را مجسم مي كند و حرف ھایش 

 پیش را  و یاداوریش كافیست كھ اسید دقیقھ را  و تھدید ھایش را  صداي مھیب پنج
 معده ام تا حلقم باال بیاید و عق بزنم كنار جوي آب مي نشینم  پرتوي خم مي شود

گفتم بابا این داره فیلم در میاره دیگھ داشتم شك مي كردم ماشین خودت بود یا  -         
 نھ

  حتي در این موقعیت ھم        
مي شود باز دوباره با اسید معده كنار مي آیم و از حرف ھایش تپق خنده ام بھ پا         

عق مي زنم عمق فاجعھ ھنوز برایم قابل درك نیست  كھ من عمق فاجعھ را یك سال 
  پیش تجربھ كرده ام زماني كھ مادر

عق مي زنم  سینھ ام  و مري ام با ھم سوز بر مي دارد  دستمال سفیدي را بھ         
 سمتم دراز مي كند

بیا دختر خالھ  بگیر غصھ ھم نخور كھ قیافت بھ ھم ریختھ  واسھ تو كھ كار  -         
 و یھو تو سھ سوت باربارا عوض مي شود wc پنج مینھ میري تو

حالم بھتر است و انگار حال مرد كنارم بھتر از من است كھ مرتب جوك مي         
 گوید از جایم بر مي خیزم سرم گیج مي رود

 ھدي پرتوي ریموت را مي فشاردم        
  سھ دقیقھ بعد داخل ماشین پرتوي نشستھ ایم        
لپ تاپ را روي صندلي عقب مي گذارم و بھ دستانم كش و قوس مي دھم فرمان         

 را مي پیچد
 ! خستھ شدي دختر خالھ ؟ -         
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ام خیلي بیشتر از قبل لبخندم كش مي اید  و بعد فكر مي كنم پوست كلفت تر شده         
كھ بعد از نبرد بھ این دشواري كھ خیال مي كردم جنازه ام بھ بیرون گود خواھد رسید 

 حاال  بعد ھر چند ثانیھ  این موجود مرد گونھ و بچھ ماب مرا  مي خنداند
 دختر خالھ مرد من حرفمو پس گرفتم  دست از سر كچلم بردار خوب؟ -         
  مي كند  و بھ آینھ بغل نگاه مي كندسرعت را زیاد        
نھ دیگھ نشد حرف شنیده شده پس گرفتھ نمي شود دختر خالھ میگم بریم كجا  -         
 ! حاال ؟
 آینھ جلویم را پایین مي كشم و ریخت و قیافھ ام را وارسي مي كنم        
كند كیفم را و یكھو  ناگھان  یاد مھتاب و مرضیھ مي افتم قلبم سنگ كوب مي         

سریع بر مي دارم و گوشي را از داخل خرت و پرت ھاي داخلش بیرون مي كشم  
شماره مرضیھ را مي گیرم  ولي  جواب نمي دھد چند بار  چند بار دیگر شماره مي 

  گیرم و صدایي از آن طرف خط نمي آید
 رو مي كنم بھ سمت مھدي پرتوي        
   ببینم مھتاب برگشتھ یا نھ  بالكل یادم رفتھ بوددور بزن باید بریم خونھ -         
  راھنما مي زند  و الین را عوض مي كند        

 
 

كفشھایم را در مي آورم مرضیھ را نگاه مي كنم كھ روي مبل گوشھ نشستھ است         
و سرش را میان دستانش گرفتھ و با دیدن من بر مي خیزد  چشمانم بھ دنبال مھتاب 

ون اینكھ كلمھ اي بگویم داخل آشپزخانھ مي شوم ھمیشھ روي این صندلي مي گردد بد
 مي كشید ھمیشھ ولي االن نیستنیست  دستپاچھ قاشيپایھ بلند سفید مشكي مي نشست و ن

بیرون مي روم  پرتوي داخل مي شود  مرضیھ سالم مي كند و پرتوي آرام جواب مي 
  دھد

و مبھوتم كھ نمي توانم كلمھ اي بپرسم  ولي رو بھ مرضیھ مي ایستم چنان گیج         
آنقدر دلم درد دارد كھ چشمانم گویاي ھمھ چیز باشد مرضیھ بھ اتاق اشاره مي كند  او 

چشمانم بھ سمت اتاق كشیده مي شود سایھ اي خودش را !  ھم حرف نمي زند  چرا ؟
   اندام نزدیك مي آیدغرنشان مي دھد سایھ بلند و ال

ودتر خودش را بھ اتاق مي رساند و نرسیده بھ در  صاحب سایھ از پرتوي ز        
اتاق خارج مي شود كسي كھ تا چشمانم بھ جمالش روشن مي شود دست بھ دیوار مي 

 گیرم و روانھ زمین مي شوم و انگار زانوانم فریاد مي زنند
 دیــــــــــگر توان ایستادن ندارند        
 !سالم عرض شد خانوم -         
  اسید معده ام تا سر مري ام مي آید ولي جگرم را مي سوزاند        
 فردین مھتاب را بھ آغوش گرفتھ        
 مھتاب رنگ بھ رخسار ندارد و رنگ او حال من را بدتر مي كند        
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  پرتوي بھ سمت فردین خیز بر مي دارد        
 بي اختیار پایش را مي گیرم        
  االن وقتش نیست نھنھ  -         
  نفسم یاریم نمي كند فردین نگاھم مي كند        
 مي خوام باھات حرف بزنم تنھا بي سرخر -         
  پرتوي پایش را از الي انگشتان قفل شده ام مي كشد        
 تو غلط مي كني مھرانگیز با تو حرفي نداره ھر حرفي بود تو جلسھ گفتھ شد -         
  فردین مي خندد و ابرو باال مي دھد        
 ولي فكر مي كنم حرفي داشتھ باشھ -         
بھ مھدي پرتوي نگاه مي كنم و با چشمانم بھ فردین التماس مي كنم نمي خواھم         

مھدي را از دست بدھم نمي خواھم این برادر مرد گونھ  را  از دست بدھم حتي شده 
 یش كنم ولي مي خواھمشتا آخر عمر برادر صدا

 شانھ ام بھ دیوار مي خورد        
 ھمھ برین بیرون ببینم چي مي خواد بگھ -         
  مھدي پرتوي گارد مي گیرد        
 من جایي نمي رم -         
 ! نگاھش مي كنم  رگ گردنش بیرون زده واي از روزي كھ بداند        
 را ھم نخواھم داشت آنوقت مھرانگیز مادر مرده واي از آنروز كھ دیگر من او        

بي پدر بي یاور ھم خواھد شد كمر از این شكستھ تر خدا نگذار نگذار خدا  مي شود 
 داد مي كشم و از آخرین ذرات توانم براي كنترل شرایط استفاده مي كنم

  بیـــــــــــــــــرون -         
یده بھ حلقم  ضریح بستھ است و آخرین چشمانم بستھ اند و بغض درست چسب        

صدایي كھ مي شنوم صداي كوبیده شدن درب خانھ است صداي رفتن مھدي پرتوي با 
بستھ شدن درب خانھ خوب در ذھنم جا مي گیرد از جایم بر مي خیزم دست بھ دیوار 

 نزدیك مي آید دست در جیب و دینمي گیرم و از جلوي آشپزخانھ بر مي خیزم فر
 خند نحس را بر لب داردھمان پوز

خوبھ گوشت آوردي زیر پوستت آب اومده گل كرده گونھ ھات كثافت كاري  -         
 خوب ساختتت

 دستم را باال مي برم و سیلي را روانھ صورتش مي كنم        
 لب ھایم مي لرزند  از رو نمي رود        
خاك ھوا كرده تو شركت؟ تو این پسره كیھ دم پرت امروز اومده بوده گرد و  -         

 !شركت پدر من بي آبرویي بھ پا مي كني ننگ خاندان؟
 از تھ قلبم مي غرم        
  خفھ شو كثافت خفھ شو رواني خفھ شو عقده اي -         
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و اشك ھایم لبریز مي شود  و انگار لذت مي برد  مي خندد ھیستیریك و عصبي         
ند و دستش را محكم روي گونھ ام  مي كوبد دستم روي و بعد  باالي پلكش را مي خارا

گونھ ام خشك مي شود او حق ندارد  حق ندارد و تو اي قاضي القضات تا كي سكوت 
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دندان ھایم را روي ھم فشار مي دھم نزدیك تر مي اید انقدر كھ سینھ اش جلوي         
مي گیرد سرش را نزدیك مي گردنم را سفت مي چسبد و گردنش جلوي بینیم  قرار 

 اورد
امروز كھ سر خرتو كج كردي و اومدي مھموني حواست نبود كھ من چقدر  -         

مي تونم بد باشم فكر نكردي من ھمون فردین یك سال پیشم فكر نكردي ھنوز زنده ام 
سرم را بین دستانش مي گیرد جیغ مي كشم محكم ولي لب ھایش را جلو مي اورد و 

و پا مي زنم موھایش را مشت مي كنم  زدنم مي شود چندشم مي شود  دستمانع جیغ 
حالم بد مي شود و درون دھانش عق مي زنم عقب مي رود و سرفھ مي كند بھ سمت 
درب روشویي مي روم  درش را باز مي كنم و وارد مي شوم آب سرد را روي 

شود با شالم دھانش صورتم مي ریزم تا شاید التھابم بخوابد موھایم از عقب مشت مي 
  و شال را از سرم مي كشد دوباره جیغ مي كشمندرا پاك مي ك

 ولم كن رواني  ولـــــــــــــم كن -         
با دست ھلش مي دھم صدایم باال نمي اید موھایم را مي كشد و در اتاق خواب         

مام تنم را ناخن را باز مي كند سینھ ام سوز بر مي دارد  اشك ھایم خشك شده  وحشت ت
 مي كشد و تنھا جملھ اي كھ فریاد مي كنم  این است

 مھدي بھ دادم بــــــــــــــــــــــــ ـرس -         
 در را قفل مي كند و پرتم مي كند روي تخت        
اسم این جوجھ تازه بھ دورون رسیده است آره صداش كن واسش ! مھدي ؟ -         

وس كردي كھ بدونھ  البتھ اگر حدسیات من درست باشھ كھ حرف دارم انگار خیلي ھ
درستھ  مي تونھ حرفاي من براش جذابتر از چیزي باشھ كھ تصور مي كردم  ولي  

 ولي قبل رسیدنش دلم واسھ زنم تنگ شده
 روي تخت جمع مي شوم خودم را عقب مي كشم زبانم بھ التماس باز نمي شود        
مگھ خوابشو ببیني توي كثافت رواني دستت بھ تنم بخوره دودمان بابات رو  -         

 ھواست
صدایم مي لرزد  تنم نیز تمام دنیاي دیروز و امروزم نیز كھ این موجود وحشي          

از پیش بیني ھاي من خارج است كھ اصال عقلش درست و حسابي كار نمي كند كھ 
  ن آمدهانگار فقط براي نابود كرد

 بلوزش را مي كند و باز بلند مي خندد صداي مشت ھاي مھدي پرتوي مي آید        
من بابام نیستم كھ از حرفات جا خالي بدم ننگ خاندان  من فردینم و االن فقط  -         

 دلم یھ شب پر از خاطره مي خواد
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د و بھ آتشم مي آب دھانم را قورت مي دھم نفسم با شدت نور مي آید و مي رو        
كشد دلم مي خواھد ھمین االن بمیرم دلم مي خواھد نباشم خستھ ام از این ھمھ لھ شدن 

 و نداشتن مامن خستھ ام نزدیك مي آید داد مي كشم
  گمشو برو بیرون از خونھ من گمشـــــــــــــــــو -         
  پرتوي بھ در لگد مي زند و مي غرد        
 باز كن این درو تا نشكوندمــــــــــــشد عوضي  -         

 
 

  فردین قھ قھ مي زند        
 !حرص نخور من كھ سیر شدم باقیش مال تو  اكي ؟ -         
  و پرتوي نعره مي زند        
انگار زبون آدمیزاد حالیت ني  پس بھ زبون خودت مي گم  حیوون بیا بیرون   -         

  دختر بخوره سر و تھتو یكي فرض كنپلیس تو راھھ دستت بھ اون 
لبخند فردین كم رنگ مي شود بلوزش را برمیدارد و نزدیك مي اید خودم را         

 گوشھ تخت مي برم تا دستش نرسد اما خودش را مي رساند و موھایم را مشت مي كند
بر مي گردم ننگ خاندان  بر مي گردم وقتي كھ كسي نباشھ و پیش كسي  -         

شي تو بي كس تر از اوني ھستي كھ نگران قانون باشم تو پس لقمھ خودمي و بھ نبا
خودم بر مي گردي و اونوقت وقتي دوباره تجدید خاطره كردم  اونقدر مي چلونمت كھ 

 بعد نوبت سگامھ ھر تیكتو پیش یكي نھدیگھ عصاره مفیدي براي نگھ داشتنت نمو
 تعریف كردن ذره ذره برات معناش میندازم دردي كھ مادرت تجربھ كردو كھ برات

 مي كنم
 پوزخندش آتش مي شود و تمام خاطرات بچگیم را مي سوزاند        
 مادرت تن زیبایي داشت خیلي جیگر بود بھتر از شما نباشھ -         
پایش را از حدش فراتر گذاشتھ است و انگار نفھمیده مھرانگیز كنوني          

ي سادگي اش شد  مھرانگیزي نیست كھ بتواني با تقدس مھرانگیزي نیست كھ قربان
 مادرش شوخي كني  و باید حالیش كنم باید بفھمد

 " زمان  آدم ھا را تغییر مي دھد        "
  باید        
دندان ھایم روي ھم سابیده مي شود  و میخ نگاھم را تا تھ نگاھش  نھ  تا تھ مغز         

 و جمجمھ اش فرو مي كنم
 تمام بغض گذشتھ و اكنونم را مشت مي كنم و وسط دوپایش مي كوبـــــــــم        

دادش ھوا مي شود  در بھ شدت باز مي شود و مشت پرتوي روي كمر فردین         
فرود مي اید پرتوي زیر لب فحش ھاي ركیك مي زند و گردنش را مي گیرد فردین 

 قیافھ سرخ شده و رگ بیرون زده و نالھ مي كند و پایش را مي گیرد پرتوي با ھمان
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 روي جایي كھ نشستھ بود خشك مي ندستان منقبض فردین را مي كشاند و چشمان م
 ماند مرضیھ گریان داخل مي شود

 الھي فدات شم الھي فداي خواھري خودم بشم -         
بھ آغوشم مي كشد و نگاه من روي دیوار خشك است  روح عزیز نگاھم مي كند         

  ضا مروت دست بھ سینھ ایستاده است و مادر  سیاه پوشیدهر
تموم شد  واي خدا رو شكر كلیدو گذاشتھ بودم تو جیبم  وگرنھ معلوم نبود واي   -         

واي  واي  از فكرشم تنم مي لرزه اون كثافت اذیتت كرد ؟  ھان  رواني عوضي  
  مریض بدبخـــــت

 ند و باران اشك ھایش را مي بینمدستانش را قاب صورتم مي ك        
  مھري خوبي ؟  مھري جونم -         
 مادرت تن زیبایي داشت خیلي جیگر بود بھتر از شما نباشھ -         
مرضیھ گریھ و مویھ مي كند و چھره كریھ قھ قھ مي زند روي دیوار نقش مي         

 بندد
 !  ننگ خاندان        
 رضا مروت رو بر مي گرداند مادر اخم مي كند و عزیز گریھ مي كند        
 و باز مرضیھ زار مي زند        
مھري  عزیزم بھ خدا بھ زور اومد تو خونھ گفت مھتابو آورده وقتي درو باز  -         

كردم وارد شد و تھدید پشت تھدید  وقتي تماس گرفتي گوشي رو ازم گرفت سیم تلفنو 
د و گفت تا اومدن مھرانگیز صداتون در آد دونھ دونتونو مي كشم  مھري بھ خدا كشی

 از جون مھتاب ترسیدم كھ امانت بود پیشم  مي تو ترسیدم  از خودم نھ  بھ جون
دونستم یھ تار مو ازش كم بشھ از چش من مي بیني  نمي خواستم پیش چشت خار شم  

خاطر دل خودم یھ دخترو كشتم  نمي نمي خواستم بعدا عذاب وجدان بگیرم كھ بھ 
 يدوني بچھ رنگ بھ رو نداشت مھري خوبي ؟  مھري غلط كردم مھري ببخشید مھر

 جان تو رو خدا یھ چیزي بگو
موھایم را كنار مي زند نوازش مي كند اشك ھایش را پاك مي كند و دوباره با         

طان از اشكش را بھ ھمان انگشتان نم اشك گرفتھ نوازشم مي دھد  و چشمان غل
  چشمان بي روح من مي دوزد

  مھري حرف بزن  حالت خوبھ  مھري  جان من جان مرضیھ -         
 دردي كھ مادرت تجربھ كردو كھ برات تعریف كردن -         
 پرتوي داخل مي شود        
 میشھ بري بیرون -         
 روي سرم مي اندازد  و مرضیھ شال آبي را از روي رگال بر مي دارد و        

درحالیكھ باقي اشك ھایش را با پشت دستش پاك مي كند و سر تكان مي دھد  بیرون 
مي رود مھدي پرتوي با پا در را مي بندد محكم مي بندد و این بعني اول واقعھ كھ این 
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 مھرانگیز مرد  كھ یعني مھرانگیز بي كس تر نيیعني دھن فردین باز شده  كھ این یع
  شد كھ
تنم مي لرزد دلم نیز پتو را زیر دستانم مشت مي كنم و مي كشمش با دستان یخ         

زده و منجمد روي پاھایم را مي پوشانم مھدي پرتوي راه مي رود دست بھ كمر مي 
زند انگشتانش را الي موھایش فرو مي برد و دوباره راه مي رود و چشمان من فقط 

 جملھ اي كھ واسطھ باز شدن عفونت خشمش يبرد راه رفتنش را مي گیرد بي حرف 
باشد نمي خواھم نمي خواھم تبر بھ دست زمستان ھایم را ببینم من ھمان مھدي 
باحوصلھ و شوخ طبع را دوست دارم من ھمان مھدي اي را دوست دارم كھ وسط 

 فاجعھ مرا مي خنداند  مي خواھم خواھرش باشم دختر خالھ اش باشم فقط باشم باشد
یكھو مي ایستد  و میخ نگاھش مي گوید دیگر این مھدي آن مھدي نیست  كھ         

  خشمش بھ چشمانش آسیب رسانده  كھ قرمز شده اند  كھ دیگر مشكي ھاي نافذ نیستند
 با صداي گرفتھ اي شروع مي كند        
 !!!این نره خر یھ چیزایي میگھ ؟ -         
 رگ گردنش مي تپد        
 ا توام چیزایي كھ اون حیوون مي گھ چقدش راستھ چقدش اراجیــــــــــف ؟ب -         
 اخم كرده است وحشي شده است از فردین ھم ترسناك تر شده است        
نزدیك مي اید  خم مي شود و دستش را  نھ دستان منقبضش را بھ تنھ تخت قفل         

  مي كند و تخت را مي لرزاند و من را و نعره مي زند
  با تو ام  د حرف بـــــــــــــــــــــــز ن -         

 
نمي خوام نمي خوام  مگھ زوره  مگھ عھد عتیقھ كھ بھ زور شوھرم بدین   -         

مامان خانوم شما یادت نیست یادت نیست سر پسر عمو چقدر خار و خفیف شدم ھمین 
 آقا فردین شما

گاھم نمي كرد و ابروھایش در ھم بود مادر ھق ھقم بند نمي آمد رضا مروت ن        
مدام روي دستش مي زد و آه مي كشید و اشك مي ریخت و من  انگار تمام وجودم 

 ماالمال بغض ھاي ترك برداشتھ و اشك ھاي جاري نشده و سیل ھاي نیامده بود
ھمین آقا فردین شما روز خواستگاري زنگ زد  مي دونین برگشتھ بھ من چي  -         

 گھمی
اشك ھایم را با پشت دست پاك كردم رضا مروت نگاھش بھ سمت من برگشت         

مادر اشك ھایش را نیمھ تمام گذاشت و مرضیھ اي كھ چند روز بود دمغ و دپرس و 
 ساكت بود ھم گوش مي داد و من با ھمان ھق ھق ادامھ دادم

 نمي خوري خیلي بھ من میگھ مي دونم خوشبخت میشي ولي تو بھ درد من -         
مودبانھ گفت تو در شان من نیستي لطف كن واسھ اینكھ دھن عمھ جانو ببندیم بگو نمي 

 خوام ازدواج كنمو نمي دونم یھ دلیلي بیار جبران مي كنھ
  ھھ جبران مي كند جبران مي كند نفس گرفتم        
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آره مادر من مي خواست با پول جبران كنھ وقتي اومد واسش شرط گذاشتم  -         
خودش گفتھ بود یھ دلیل بیار بھترین دلیلمو واسش آوردم  اصال اگر زنگم نمي زد نمي 
خواستمش نمي خوامش بكشینمم من فردین آقاي شما رو نمي خوام االنم كھ دوباره 

  نھ  بازم بھ خاطر عمھ خانومھ اصال من ھحرف خواستن زدن نھ بھ خاطر خواستن
نمي دونم چھ اجباریھ كھ این دو تا خانواده با ھم وصلت كنن انگار بیخ ریش اونا 

  موندم
 رضا مروت از جایش برخواست        
این بحث اینجا تموم میشھ تو دختر مني بفھم  و وارث این ثروت بي حد و  -         

ت یھ اما و اگري وجود داره بین خانواده  یھ شرط و شمار متاسفانھ براي این ثرو
شروطي با پدر مرحومم داشتیم كھ خواھرم قسم خورد بھش عمل كنیم  تو با فردین 

  ازدواج مي كني مگر اینكھ
 از كنار گلدان رد شدم و روبروي رضا مروت قرار گرفتم        
  مگر اینكھ چي ؟ -         
اینكھ را بشنوم شاید راه فراري باشد دوست داشتم بھ دوست داشتم این مگر         

آخرین كورسوي امیدم چنگ بزنم  شاید  كھ جملھ آخر شد خفھ شدنم شد ویران شدنم 
 شد مردنم

 مگر اینكھ این ثروت و مایملكو نخواي -         
 وارفتم  بھ معناي تمام كلمھ وارفتم  مني كھ براي این ثروت مادر از دست داده        

بودم مني كھ تمام خوشیھایم را در آن خانھ كوچھ بن بست رھا كرده بودم  ترشي ھاي 
مادر را  لبخند ھاي مادر را آغوش ھاي مادر را من حاال بھ ھمین من مي گفتند برو و 

 شد نمي شد  نمي شد كھ فردایش با آن چشمان پف كرده كھ مياز این ثروت بگذر نھ ن
بود رفتم داخل آشپزخانھ روبروي رضا مروتي كھ تا خود صبح اشك و خونش یكي 

  لقمھ مي گرفت و نگاھم نمي كرد نفس آخر را كشیدم
  من با فردین ازدواج مي كنم -         
مادر جلوي كابینت ھا بود دست بھ لبھ اش گرفت كھ نیفتد آه كشید كھ گریھ نكند         

ش حرفي بزند ولي بعد  كھ نمي خواست جلوي مردش بشكند و باالي حرف رضا جان
بعد كھ برگشتم و رفتم داخل اتاقم  مادر پریشانم دنبال سرم آمد در را بست و دست 

  نشستھ نگاھم كرد بغض كرد  گریھ كرد ھایم را گرفت با چشم ھاي بھ اشك
مھرانگیز مجبور نیستي مادر مھرانگیز ثروتو مي توني خودت با زحمت  -         

اري اما عمرتو  جوونیتوبكر بودنتو  نمي توني مھرانگیز خودت دوباره بھ دست بی
بیشتر فكر كن ھا ؟ من و تو خوشبخت نبودیم ؟  اون موقع پول داشتیم مادر ؟ فكر 

و رضا مروتو با تمام عشقي كھ بھش  كردي چرا مادرت یھ عمر با اكبر خوش بود
ونستم تو این داشتم نخواستم تازه من  من بدبخت دوسش داشتم و نیومدم چون مي د

خانواده ارج و قرب ندارم آرامش ندارم  غرور ندارم نیومدم چون ھمھ اینا برام مھم 
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بود یھ زن نمي تونھ خار شھ نمي تونھ مھرانگیزم مي فھمي غرور و شخصیتت و 
  و دلتو ھمھ رو داري مي فروشي كھ این ثروت بي ارزشو بھ دست بیاري ؟یتوجوون

راشھ بینیش راه گرفتھ بودند نگاھم مي كرد و نگاه من اشك ھایش تا روي ت        
روي لبھ در بود روي زمین بود ھمھ جا بود  كھ داخل چشم ھاي مادر نباشد كھ مي 
دانستم چشم ھاي مادر مي تواند مجابم كند دارم با پاي خودم بھ سمت جھنم مي روم 

 بغض كردم  ھي گریھ كرد و من فقطمادر مادر ھي حرف زد و من ھي گوش نكردم
 مادر ھي

فردایش ھمھ آمدند مادر با دست خودش لباس تنم كرد با ھمان اشك ھا و ھنوز         
 حرف مي زد

 مھرانگیز ھنوز دیر نشده -         
آستینم را كشید باال  و من مثل این مجسمھ ھاي بي روح خشك و بي جان نشستھ         

 بودم لبھ تخت
 ن بگم نمي خوایم برم؟مھرانگیز برم بھشو -         
سر تكان دادم بھ نشانھ نھ  مادر دست ھایش وا رفت گریھ ھایش اوج گرفت بھ         

  شانھ ام مشت زد بھ كولم مشت زد گریھ كرد و مشت زد گریھ كرد و
چرا اینقدر احمقي دختر خدا من چھ خریتي كردم خدا من چرا وارد این خونھ  -         

ص مي دم خدا دارم بھ جرم عشق مجازات میشم خدا مگھ عشق شدم خدا باز دارم تقا
  حرومھ كھ از جوونیم تا حاال باید مجازاتشو بكشم خدا

و من ھمراھش اشك ریختم  كھ یاد مھدي ام افتاده بودم كھ یاد دلم افتاده بودم كھ         
 گر عالرغم تمام خاطرات تلخي كھ داشتم دلم گرو تبر بھ دست بود اشك ھایم گر و

جاري میشد  مادر از زدن دست برداشت و جاي مشت ھایش را روي شانھ ام نوازش 
  ادغام تلخي بودیشمي داد  زدن و نوازش و گریھ ھا

مادر تاحاال عاشق نشدي مادر دست از این ثروت بكش خدا بخواد تو ھم  -         
 كني اونم عاشق میشي با مردي كھ دوست داشتھ باشھ دوسش داشتھ باشي ازدواج مي

 واسھ عشقش مایھ میزاره  ھا ؟
نمي دانست  نمي دانست دختر یكي یك دانھ اش از قضا عاشق ھم شده است         

 عاشق ظالم ترین موجود زندگي اش
گذاشتھ نمي " نمي دانم چھ " ھھ  عاشق فقط اسمش را بلد نبود  اسمش را         

 دانست نمي دانست
 

 ي مالم  داد مي زندبا دست گلویم را م        
 مي خواي حرف بزني یا نھ -         
 مي لرزم  و دستم را تا زیر پتو مي كشانم        
 اگر حرفاشو باور كردي  حرفي براي گفتن نمي مونھ -         
 حریر اشك روي مردمكم سر مي خورد  كمي از موضعش عقب مي رود انگار        
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 ر كردمكي گفتھ من حرفاشو باو -         
 نگاھم مات روي روتختي قھوه ایم قفل است        
 صدات عصبانیتت این حال عجیبت این چشاي سرخت ھمھ میگھ باور كردي -         
كمي مي ایستد دستانش را بھ كمرش مي زند آه مي كشد دوباره سكوت مي كند         

 اطراف اتاق را مستاصل نگاه مي كند و نزدیك مي آید لبھ تخت مي نشیند
 اگر عصبانیم علتش این نیست كھ باور كردم فقط -         
ر مي خورد سرم را بھ سمت دیوار مي چرخانم قطره اي اشك روي گونھ ام س        

 لب ھاي خشكم را تكان مي دھم
  فقط بھ پاك بودنم شك كردي -         
 سرش را جلو مي آورد  سرم را عقب مي كشم        
باور كردي كھ اینطوري مي توپي روم باور كردي كھ بھ جاي اینكھ خوب  -         

 كردي حساب اون عوضي رو برسي بالفاصلھ اومدي اینجا و سینجینم مي كني باور
 كھ نمي بیني چھ حالي دارمو و داري حالمو بدتر مي كني

اشك ھایم سیل مي شوند و تا روي زبانم راه باز مي كنند طعم دھانم ھم  مثل دلم         
  شور مي شود صداي نفس عمیقش مي اید

اگر باور كرده بودم نمي اومدم باال اگر باور كرده بودم نمي توپیدم روت اگر  -         
اور كرده بودم یك سر برگشتھ بودم خونھ بفھم فقط مي خوام بدونم اصل ماجرا چیھ ب

مي خوام بدونم دھن این حیوونو چطور میشھ بست مي خوام بدونم تا چھ حد حرفاش 
 مي تونھ برامون خطرساز باشھ

 
 ناخنم را تا تھ داخل پوست دستم فرو مي كنم        
 د حرفاش خطري واسھ سرمایت درست كنھآھا پس مشكل اینھ كھ شای -         
 با مشت روي تاج تخت مي كوبد و پوف بلندش روي حلزوني گوشم مي نشیند        
 كافیھ مھرانگیز داري نمك مي زني روي زخمم داري نمك مي زني -         
  سرم بھ سمتش مي چرخد و پوزخند مي زنم وسط اشك ھایم        
 !گو این حرفاروھھ  زخم من نمك ن -         
 پوزخندم را قورت مي دھم كمي مكث مي كند بعد آرام خیلي ارام  داغ مي زند        
مي دوني گاھي خیلي  خیلي بي انصاف و خودخواه میشي نمي خواي ببیني و  -         

باور كني فقط تو نیستي كھ براي بقیھ  براي باقي ادما نگراني و براشون محبت خرج 
ني و باور نمي كني شاید بقیھ ھم نگران تو باشن نھ نگران داشتھ ھاي مي كني نمي بی

 خودخواھت كرده خوي مملو از محبتتو داره انتقام خودشون مھرانگیز خودخواه شدي
  عوض مي كنھ نمي توني یا نمي خواي ببیني تمام تنم تشویشھ  فكر اینكھ اون عوضي

 مي كشد دلم سوز بر مي دارد ولي ادامھ نمي دھد آھش تا روي پیشانیم ھوا        
 انگار یخ كرده ام

 روي تخت دراز مي كشم و پتو را تا روي شانھ ام باال مي كشم        
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 برو بیرون  لطفا حالم خوب نیست -         
چشمانم را مي بندم چند ثانیھ اي ساكت كنارم مي نشیند واكنشي نشان نمي دھم          

 ھم  بي تاب است با صداي گرفتھ اي شروع مي كنددلم درد دارد و ماھي دلم 
نمي دونم چقدر بھ دل آدما ایمان داري اما این دل من میگھ مھرانگیز اون  -         

 مھرانگیزي نیست كھ چند سال پیش بود تلخ شدي مھرانگیز كدر شدي
 با چشمان بستھ گوش مي دھم  ادامھ مي دھد        
انتقام نگرفتم منم قد تو دلیل واسھ انتقام گرفتن از مسببین فكر مي كني چرا من  -         

مرگ فریده داشتم اما دیدم بیشترین دلیل رفتنشو خودم فراھم كردم اگر پا روي ھوسم 
میذاشتم  اگر بھ اون خونھ لعنتي نرفتھ بودم اگر از ھمون اول مثھ ادم زندگي كرده 

 بودم
 چشمانم را باز مي كنم        
  لي گناه من ھوس نبود  گناه من سادگي بودو -         
 سر تكان مي دھد        
چرا تو ھم ھوس داشتي نھ از نوع ھوس من از نوع خودش از نوع طمع نگو  -         

نداشتي چون رگ خوشي ھر كسي با نقطھ ضعف خودش زده میشھ من با نقطھ ضعف 
 من تو با نقطھ ضعف خودت

ھر كسي با یھ نوع طعمھ بھ سمت تلھ كشیده میشھ اگھ یھ خرگوش با بوي ھویج         
توي تلھ میفتھ یھ گرگ با بوي گوشت میفتھ یھ موش با بوي پنیر  اما مھم اینھ كھ ھمھ 

 توي تلھ میفتن اگر آدم نباشن اگر از آدمیتشون فاصلھ بگیرن
 خنده ام مي گیرد        
 فیلسوف شدي -         
 نمي خندد        
نھ  این بحث فلسفي نیست بحث زندگیھ مي خوام بگم خودتو از این انتقام بكن  -         

تا زندگیتو آتیش نزدناز این جماعتي كھ من دیدم ھر كاري بر میاد  آدم كشي 
كوچیكترین گناھشونھ اینایي كھ من مي بینم مي خوان ھر كاري كنن تا روزي صد بار 

 رزوي مرگ كنينھ ھزار بار آ
 نگاھم روي دستانش است و نگاھش روي دیوار        
یعني میگي ادامھ ندم بذارم بھ ریشم بخندن بزارم مال پدرمو باال بكشن و یھ  -         

آبم روش بذارم سرمایھ تو بپره بذارم خودم و مھتاب و مرضیھ برگردیم بھ ھمون 
ي از آدمیت نبردن بیشتر بھ مال برسن كثافتي كھ بودیم بذارم اون گرگایي كھ ھیچ بوی

  بازي كنن و من ندار ندارتر بمونم ھان منظورت اینھ؟ماو با ھمون اسلحھ با جون آد
 پوف بلندي مي كشد و خودش را عقب مي كشد        
نمي دونم  فقط مي دونم نمي خوام بیشتر از این درگیر شي دارم نگران میشم  -         

 ي ترسم بھ گند بكشنتمي ترسم مھرانگیز بفھماین تازه اول راھھ م
 كنار تخت مي ایستد        
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این وسط اصال مھم نیست من بھ تو اعتماد دنیا رو داشتھ باشم یا نھ مھم نیست  -         
باور كنم یا نھ مھم اینھ كھ اونایي كھ امروز روز روشنشونو شب كردي از ھر وسیلھ 

ت كنن و اینجا  تو این قاره  بھ راحت ترین شكل كثیفي استفاده مي كنن تا لجن مال
 كنن ھر چي داره و نداره ازش بگیرن  بھش افترا بزنن  نامممكن مي تونن یھ زنو بد

 مي تونن مي دوني كھ مي تونن
پشتش را مي كند و بھ سمت در مي رود دستش تا روي دستگیره كشیده مي شود         

  لب ھایم از ھم باز مي شود
من زن نیستم من زن نیستم كھ بد نامم كنن نشنیدي كھ روي رنگ سیاه دیگھ  -         

ھیچ رنگي كار نمي كنھ من ھمون رنگ سیاھم و فقط یھ چیز مي تونھ آزارم بده  اینكھ 
 مھدي پرتوي باور كنھ یا نھ اینكھ مھدي پرتوي اعتماد داشتھ باشھ یا نھ

 بغض كرده ام و دلم رو بازي مي كند        
اینكھ مھدي پرتوي  بھ عنوان یھ برادر تا آخر كنارم باشھ یا نھ بھش بھ عنوان  -         

انتقام نگاه نكن من این راھو اگر با انگیزه انتقام شروع مي كردم باید خودم و 
خودشونو یھو مي فرستادم جایي كھ باید  اون فلش بھ دست اھلش برسھ انتقام معنا پیدا 

 خواستھ رضا مروت تحقق پیدا كنھ اون واسھ این شركت مامي كنھ ولي  من مي خو
زحمت كشید خون دل خورد ھنوز یادم نرفتھ زمانیكھ مي گفت اگر ھمین مایي كھ 
مدعي وطن دوستیم دست روي دست بزاریم و بھ جاي تولید دست بھ دامن واردات 

 ایران بشیم انگار داریم با دست خودمون رگ غیرت مي سوزونیم مي گفت نمي خوام
گداي اجنبي شھ حاال برادرش كھ از پوست و گوشت و خون خودشھ گند زده بھ این 
دسترنج گند زده بھ این تولید بھ جاي ماشین داره قاتل تحویل جامعھ میده بھ جاي 
افتخار داره مایھ ننگ جلوي ھمون اجنبي نمایش میده مي خوام شركت نوین ایرانو 

 مروت اون دنیا بگھ آفرین  آفرین بھ غیرتت رضا برسونم بھ جایي كھ باید مي خوام
مي خوام بھ ھمھ دنیا نشون بدم اگر بخوام مي تونم مي خوام بگم ھمھ وجود من مثال 
زن تو جنسیتم خالصھ نمیشھ من زنانگي ندارم كھ بخوام از افترا بترسم بزار لگد مالم 

 كنن من این راھو تا تھش میرم
 

مي شوم محبتي با لبخند خداحافظي مي كند عابدیني با از دفتر مدیریت خارج         
اكراه تبریك مي گوید  باقي سھام داران در حال بحث ھاي نیمھ تمام سر خم مي كنند و 
دور میشوند  و من  مي مانم و یك چھار دیواري درندشت درش را مي بندم كھ این 

سمت دفتر مروت  من آماده بھ خدمتند بھ تخواندیوار ھا براي خوردن گوشت و اس
بزرگ بھ راه مي افتم روح سفید ھمراھم است شانھ بھ شانھ ام رضا مروت روبروي 
درب سیاه ایستاده و قدم ھایم را مي شمارد مي رسم و در مي زنم صدایي از پشت در 

 مي كثنمي اید در را باز مي كنم و چشمانم درون چشمان مروت پیر  قفل مي شود م
ال حرف زدن با تلفن دستش و من كھ در حال باز كردن در  كنیم  ھر دو او كھ در ح

 معلق زمین و زمانیم
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 لبم بھ پوزخند باز مي شود ابرو باال مي دھم        
 ! اجازه ھست عمو جان ؟ -         
 چھره اش كریھ مي شود گوشي را مي گذارد  و بھ صندلي اش تكیھ مي دھد        
 سفیدم فرو مي برم  و چانھ ام را بھ خز ھاي یقھ ام دستانم را در جیب پالتوي        

  مي مالم  نگاھي بھ اطراف مي اندازم
 عمو جان فكر كنم وقت بازنشستھ شدنتون باشھ -         
كشو را باز مي كند و پیپ قدیمي اش را خارج مي كند با انگشت سبابھ خاك         

 روي كتابخانھ اش را رد مي اندازم
ندارم ھر روز صبح كھ میام تو شركت پدرم  شما رو اینقدر خستھ و خوش  -         

 درمونده پشت این میز ببینم
نگاھش مي كنم با چوب كوچكش توتون را داخل پیپش جاسازي مي كند اخم بر         

چھره دارد و  نمي دانم چھ در مغز انگشتانم را بھ ھم مي مالم و چشمانم را بھ كتاب 
 ه مي دوزمھاي چیده شده و نشد

 رضا مروت ھمیشھ مي گفت  داداش بنیامین جزو نابغھ ھاي این كشوره -         
  بوي توتون كاپیتان بلك داخل اتاق مي پیچد        
 بر مي گردم سمتش زبانم را از داخل بھ رگھ ھاي لپم مي كشانم        
كت خلیج رو از یاد ولي موندم شما با این نبوغ  چطور دوربین مدار بستھ شر -         

برده بودید  بمب دستي آدم شما دوربین مدار بستھ ماشین من درست ھمون روزي كھ 
 !!! من و شما تجدید دیدار مي كنیم

پیپ روي لب ھایش خشك مي شود چشم ھایش پلك نمي زنند پوزخند محوي مي         
 زنم

نگران نباشید عمو جان  ھنوز تو مرحلھ بایگانیھ میره رو تمام مداركي كھ  -         
دوستانم تو این یھ سال علیھتون جمع كردن میره تو اون فلش كذایي نھ  چرا كذایي  با 

 ارزش
باالخره از خلسھ در مي آید و بھ پیپش پك مي زند  و سعي دارد خونسرد باشد          

  سعي دارد
 ! تو كھ مدیریت رو از آن خودت كردي  دیگھ چي مي خواي ؟ -         

مي خندم او از من مي پرسد چھ مي خواھم مي خندم و شمشیر از رو بستھ ام را         
  تیز تر برنده تر  زھراگین تر از گذشتھ نشانش مي دھم

 !!!  مي خوام از فردا استراحت كنید -         
  كوبدبا دست روي میز مي        
 دیگھ داري شلوغش مي كني -         
 ابرو باال مي دھم و پوزخندم را بارز تر مي كنم        
شكست نفسي مي فرمایید ھیچ كسي نمي تونھ تو شلوغ كردن رو دست بنیامین  -         

  بزرگ بزنھ  دزدي  قتل خیانت ترور  آدم ربایي زنا  شكنجھ ربا  بازم بگم ؟
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 م و چشمانم روي زمین استراه مي رو        
شلوغ كردن  اصوال تخصص شماست  كھ من اگر یاد داشتم االن  اینقدر دست  -         

 بھ عصا راه نمي رفتم موافق نیستید  ؟
دستانم را در مي اورم و بھ سمت در مي روم دستم روي دستگیره مشت مي         

  ي اعصابش فرو مي كنمشود و بدون اینكھ نگاھش كنم آخرین تیر را بھ پیشان
باید تقاص بدي تقاص بي پدر شدن منو تقاص شكنجھ شدن مادرمو تقاص  -         

 خیانتت بھ وطنمو
دستگیره را مي كشم و بوي توتون و منجالب كرده ھاي مروت پیر را  پشت         

 درب سیاه مي گذارم و مي روم
 
 

ي نیست  نھ از او  نھ از خاندانش  تا االن ده روز است كھ از پرتوي ھیچ خبر        
نھ از شریفي  نھ از ھیچ بني بشري كھ بخواھد بھ من بگوید  زنده اي یا مرده  تنھا من 

  ھستم و مرضیھ اي كھ جدیدا حواسش پرت شده است
روي مبل بادي تك نفره آبي اتاقم نشستھ ام و با پاھایم بھ خودم تاب افتخاري مي         

  تر نقاشي اش را مي آورددھم كھ مھتاب  دف
نیم خیز مي شوم بھ سمت جلو  موھاي لختش ریختھ است روي پیشانیش  لب         

ھایش بھ خنده باز است و دیگر غم گذشتھ را درون چشم ھایش نمي بینم  ھر چند آنقدر 
وقت نداشتھ ام كھ روز ھایش را پر كنم از پارك و تفریح و شادي اما ھر آنچھ در توان 

  خرج كرده ام  م براي كش آمدن خنده ھایشداشت
دفتر نقاشي اش را مي گیرم یك دختر بچھ بك زن زیبا و قرمز با یك پاپیون         

و یك خانوم بلند قد و سفید كھ دست دختر بچھ كوتاه قد را ! بزرگ و كفش ھاي دراز 
 گرفتھ و نمي خندد  زن سفید نمي خندد و زن قرمز شاد است

 ھ دست ھم را محكم گرفتھ اند و من با خودم فكر مي كنم باید بیشتر بدانمھر س        
 مھتابي این كیھ ؟ -         
 زن سفید را مي گویم        
مھتاب بھ من نگاه مي كند  لب ھاي باریكش كھ انگار از خودم ارث برده بھ         

 لبخند عمیق تري  باز مي شود و دستش را روي سینھ ام مي گذارد
 ابروانم باال مي رود و روي پیشانیم چین مي افتد        
 !منم؟ آره ؟ -         
 مھتاب لبخند بھ لب سر تكان مي دھد  دستم را روي زن قرمز مي گذارم        
 بگردم با این نقاشي قشنگت عزیز دلم این یكي كیھ ؟ نكنھ  ؟ مرضیھ است؟ -         
 مھتاب باز ھم مي خندد  و سر تكان مي دھد        
 بعد بھ این فكر مي كنم كھ چرا زن سفید نمي خندد و زن قرمز مي خندد        
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دستان مھتاب را مي كشم و ھمانجا روي مبل تك نفره روي جفت پاھایم مي         
 نشانمش  آغوش بھ آغوشش  فشارش مي دھم  این موجود فرشتھ گون را دوست

 خواھم داشت  براي ھمیشھ  و قدر تمام مادر ھاي دنیا  برایش مادري خواھم كرد
با خودم نذر مي كنم  كھ اگر بتوانم  زبان این فرشتھ معصوم را باز كنم  بھ         

 !!! غریبھ آشنایي سر بزنم
مھتاب گوشھ لپم را مي بوسد روي چشم ھایم را مي بوسد  نوك بینیم را مي         
  و من  ریسھ مي روم او نھ اما لبخند مي زند  و عمق لبخندش  بیشتر از گذشتھ بوسد

است  لب ھاي غنچھ اش  بھ رنگ لب ھاي مرضیھ است  صورتي و خوش رنگ مي 
ھم بماند زن سفید ھم باید بخندد یادت  خندم  و انگار مي خواھم در ذھنش لبخند من

 باشد مھتاب
 !مھتاب  دوسم داري؟ -         

  بعد فكر مي كنم چھ سوال مضحكي        
سر تكان مي دھد  و ھمین سر تكان دادن مي شود شوق كردن من  مي شود         

 بھانھ شادي من  مي شود ھمھ چیز من طمعكار مي شوم انگار
  چقدر دوسم داري ؟ -         
تھ پیش از دستان كوچكش را باز مي كند  یك پیراھن گلي كوتاه پوشیده  یك ھف        

پاساژ ابریشم برایش خریدم از آن چین دار ھاي خوش دوخت است  دستان كوچكش را 
  تا آخرین حد ممكن باز مي كند كھ یعني خیلي

دلم بغض مي كند  دلم اشك مي خواھد كھ یادم نبود  وقتي مادر داشتم         
ر آدمي  از یك ھمینقدردست ھایم را باز كنم و بگویم  دوستت دارم كھ یادم نبود ھ

روزه تا ھزار سالھ  دوست دارد كھ بشنود كھ كسي  موجودي  جگر گوشھ اي  كھ از 
 اي و نداشتھ اي را بھ پایش ریختھ اي  ھقضا پاره تنت است كھ از قضا ھر چھ داشت

  بگوید
 دوستت دارم        
قاب بغضم بدون اجازه مي شكند لبخند مھتاب كم رنگ مي شود دستانم را         

صورت كوچكش مي كنم و بر پیشانیش بوسھ اي مي نشانم و بھ زحمت دوباره لبخندم 
 را طرح مي زنم

  منم دوست دارم -         
  دست ھایم را بیشتر از او باز مي كنم و صدایم را بچگانھ        
 از تو ھم بیشترتر دوست دالم  خیلي  خیلي خیلي  بیشتل -         
 د  و انگار آن روي سكھ مرا مي بیندریسھ مي رو        
دست مي گذارم روي زن سفید  و در انتھا ترین مجاري ذھنم  مي گویم  یادت         

 باشد من ھم  زماني  مادري داشتھ ام و زماني  مي خندیدم
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و در ذھنم روي لب ھاي بي لبخند زن سفید  خط مي كشم و چشمانم پیش خدا         
دا مي شود  مي شود تو بھ جاي من آنجا بھ مادرم بگویي پاره التماس مي كند  كھ خ

 تنت دلش  قد ھفت آسمان برایت تنگ است
 اشك ھایم دوباره جاري مي شود        

 
 

مرضیھ داخل آشپزخانھ در حال پخت و پز است بوي میگوھاي گریل شده و         
ت و مت از سالن سیب زمیني سرخ شده تمام خانھ را برداشتھ است صداي ملودي پ

مي آید  و من بي حوصلھ تر از ھر وقت دیگري  روبروي مانیتور نشستھ ام و با 
 سحر چت مي كنم

بابا خودت اس بده یھ خورده اون غرور دست نخوردتو بنداز دور ببین دنیا  -         
بھشت میشھ یا نھ  تو كھ اینطوري نبودي مھري یادت نیست روز اولي كھ مھدي رو 

شتي با چشات مي خوردیش مثھ این ندید پدیداي عقده اي ایكبیري خاك بر سر دیدي دا
اونقدر مغروري كھ نمي توني یھ اس بدي بگي  آبرو بر پسر ندیده چش دریده  حاال

مرده اي یا زنده اصال كدوم گوري رفتي یھو مردك فكر نمي كنھ بقیھ نگران شن پسره 
اق بچھ ننھ اه بدم میاد از این جماعت كھ با پررو از دماغ فیل افتاده سوري ندیده قالت

 پول باباشون پز عالمو میدن
 خنده ام مي گیرد تایپ مي كنم        
حالت خوبھ سحر جان باالخره تو االن كدوم جناح رو داري این ور ؟  اونور  -         

 !؟  رسما جفت جناحو فحش بارون كردي و با خاك یكسانمون كردي رفت
  دندان نمایي مي فرستدشكلك         
فداي تو بشم من تو جناح تو ام ولي با اون دك و پزي كھ تو راه انداختي نمي  -         

توني عشقتو تور بزني عشق دك و پز و ثروت عالمم بریزي بھ پاش میره بھ سمتي كھ 
دل میره باید دلشو بقاپي دختر آي مھدي بي مرام نیستي ببیني كھ حافظ میگھ دل از من 

  خدایا  با كھ این بازي توان كردردبرد و روي از من نھان ك
 

بعد مابین آه كشیدن و خنده كش امده ام بابت حرف سحر فكر مي كنم كھ         
موجودي بھ نام سحر بھمدي ھمیشھ مورد اعتماد است  ھمیشھ براي من  براي 
مھرانگیز مروت قابل اعتماد است و تنھا آدمیست كھ مي توانم بدون اینكھ كوچكترین 

 او ھر چھ مي خواھم بگویم  از تمام ھنگراني بابت لو رفتن حرف ھایم داشتھ باشم ب
دغدغھ ھایم ترس ھایم نگرااني ھایم بار ھا با خودم فكر كردم علي رغم تمام عیب 
ھایش این موجود خصلت منحصر بھ فردي دارد  كھ گوش ھایش بھ زبانش و گوش 

 دیگران راه پیدا نمي كند
 قورتي از قھوه داغ را مي خورم و مي گذارمش روي میز        
 !اس بدم بگم چي ؟ -         
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 بگو فدات شم قربونت دلم برات تنگھ خیلي دلت سنگھ كجایي پس -         
  لبخندم كش مي آید        
 مرضیھ صدایش بلند مي شود        
  شام اماده است -         
  صندلي را مي چرخانم بھ سمت در        
 اشتھا ندارم  شما بخورید -         
  بھ ثانیھ نكشیده مرضیھ  تمام قد جلوي درب ایستاده        
 !بلھ ؟ چیزي گفتي ؟ -         
او كفگیر را بھ نشانھ تھدید باال مي برد و من دستانم را بھ نشانھ تسلیم و ھر دو          

مي خندیم لبخند ھاي مرضیھ كم رنگ و لبخند من كم رنگ تر  خودم را مي دانم اما 
 چند وقت خیلي كم پیش امده كھ مثل ھمیشھ بلند و ال قید بخندد مرضیھ را  نھ  این
  پیش آمده كھ حال خوبش را با چشم ببینمكم شادیش را فریاد بزند

از سحر خداحافظي مي كنم و لپ تاپ را مي بندم كمي دیگر از قھوه را مي         
رخانم زني بلند خورم و فنجان را بر مي گردانم  درون تھ مانده قھوه چشمانم را مي چ

قد و ظریف  تنھا چیزیست كھ درون قھوه اي تھ فنجان رد انداختھ بر ھر چھ خرافات 
 میز مي كوبم و بھ سمت در مي روم نرسیده بھ روي است لعنت مي فرستم و فنجان را

درگاه صداي گوشي  بلند مي شود مثل اجل معلق خودم را بھ تخت مي رسانم و شماره 
  باران مي كند انگار برش مي دارمآشنا  چشمم را نور 

 بلھ -         
قلبم  بلند بلند تاالپ تولوپ مي كند و انگار داخل سینھ ام سنگ مي تراشند و         

  طبل مي كوبند و خانھ تكاني مي كنند و  انگار
 سالم خانوم خوبي ؟ -         
ست مي روي اشك اشك ھایم مي آیند اي ضعیفھ كھ كج مي روي اشك داري را        

  داري اي ضعیفھ
 سعي مي كنم صدایم نلرزد        
 سالم شكر  بد نیستم -         
ولي بودم بد بودم دستانم عرق كرده اند نوك انگشتانم یخ زده است  لب ھایم مي         

 لرزند و ھر چھ نشان مي دھد من بي دل  بي دل تر شده ام درونم بیداد مي كند
  نمي بیني خوشحالي ؟ما رو -         
چقدر دلم براي این تن صدا تنگ بود لبخند تلخم روي جفت لب ھایم حسم را بھ         

 سخره ام مي گیرد با خروار خروار بغض جواب مي دھم
 ! كم نھ -         
قلبم درون سینھ باال و پایین مي پرد و انگار تمام سرماي زمستان تازه آمده         

 ن فشرده شده  با صداي گرفتھ اي جواب مي دھددرون انگشتان م
 !دخترخالھ داشتیم ؟ -         
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دوباره لب ھایم بھ لبخند باز مي شود بعد با خودم فكر " دختر خالھ " از كلمھ         
مي كنم تمام پسر خالھ ھاي دنیا وقتي معشوقھ اشان از راه مي رسد از دختر خالھ شان 

  تھ اش باز  مي ایدصداي گرف!  یادشان مي رود ؟
 دلخوري؟ -         
و ھمین یك كلمھ كافیست كھ چشمانم دوباره حریر اشك بگیرند و با ھمان         

  چشمان اشك بار
 !نھ  چرا دلخور باشم؟ -         
دل توي دلم غوغا مي كند خوب است كھ مي فھمد و انگار نمي فھمد خوب است         

كھ نمي دانم و انگار كھ مي دانم و بعد بھ تمام حس ھاي متضاد دلم لعنت مي فرستم 
دیگر جوابي نمي اید دو دقیقھ اپل اھدایي را درون دستان عرق كرده ام نگھ مي 

  آید دارماخطار كم بودن شارژ چند بار مي
 میاي پایین بریم یھ جایي  باید حرف بزنیم -         
  قلب دمغم یكھو دوپینگ مي شود انگار ولي        
 دیر وقتھ  مي خوایم شام بخوریم -         
كاش بگوید مي آیم باال با ھم شام بخوریم كاش بگوید كاش خودم را عصبي تكان         

  مي گیرممي دھم و با انگشت شصت روي گوشي ضرب
  شامتم با من شكمو  بیا پایین منتظرم  نھ و چرا و اما و اگرم نداریم یاال -         
خنده ام مي گیرد از این ھمھ آقا باال سریش بعد فكر مي كنم باز خودش شده         

است تا رو مي دھي ھوا برش مي دارد  ولي انگار تھ دلم  طبل مي كوبند كھ دلھره و 
  و سرما را با ھم حس مي كنم اكي مي دھم و تماس را قطع مي كنمھیجان و استرس

درب كمد را باز مي كنم مانچوي طوسي و شال یك دست سفید را از روي كاور         
بر مي دارم و با دو بیرون مي روم  مرضیھ و مھتاب در حال لقمھ گرفتن اند و با 

  شال را روي سرم مي دیدن من سرشان نود درجھ مي چرخد دستگیره را مي كشم
 اندازم
 االن بر مي گردم واسھ منم شام بزارین ھان ھمشو نخورین تنھا تنھا -         
 و مي گذارم آخرین تصویر پشت درب لبخند دندان نمایم باشد        

 
 

در راه مانچو را مي پوشم و آیھ الكرسي مي خوانم چند بار دكمھ آسانسور را         
رش عصبیم مي كند كھ من ده روز است  ندیدمش دلم  مثل دل مي زنم ولي تاخی

گنجشك بي تاب است بھ سمت پلھ ھا مي روم كھ آسانسور باز میشود نفس راحتي مي 
  كشم و مي گویم

 مرسي خدا -         
داخل آسانسور دل در دلم بلوا مي كند چند بار خودم را داخل آینھ برانداز مي         

ي كنم كھ براي پاكسازي پوستم دیروز اقدام كرده بودم  و امروز بر كنم  خدا را شكر م
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و رویم كمي خواستني جلوه مي كند ریھ ام تنگ است و انگار تمام اكسیژن ھاي عالم 
 ام قایم كرده اند  چند بار نفس عمیق مي كشم  و جلوي فسيخودشان را از پرزھاي تن

 نمآینھ  نفسم آه گونھ بیرون مي اید  زمزمھ مي ك
 از دستش نده نباید از دستش بدي بجنگ عشق  ارزش این جنگو داره -         
چشمانم خیس مي شود چند بار بھ ھمشان مي زنم آسانسور مي ایستد و صداي         

خوش لحن گوینده طبقھ ھمكف را اعالم مي كند و نمي دانم لرزم از سرماي دي ماه 
  است یا
زده ام  كلید درب را مي فشارم درب باز مي شود و پشت درب  با دستان یخ         

حجمھ اي از ھواي سرد بیرون بھ صورتم برخورد مي كند  مھدي پرتوي  آن طرف 
 خیابان روبروي من و من  روبروي او

 !و دلي كھ مي گوید كاش مي شد كاش كاش مي شد        
تي مشكي اش بر مي قدمھایم بھ بیرون گذاشتھ مي شود تكیھ اش را از مازرا        

 دارد  و بھ سمتم مي آید
مشكي ھاي نافذش روي جزء بھ جزء صورتم مي چرخد و نگاه من روي مشكي         

  ھایش مي خزد
 قلبم ایستاده است        
  صورتم از سرما و استرس در آستانھ انجماد است        
   بدل مي شودو این آستانھ انجماد طولي نمي كشد كھ بھ جھنم درد        
  وقتي آن طرف تر        
 درون مازراتي مشكي        
 روي صندلي كھ ھمیشھ مال من است        
  نھ  مال من بــــــــــــود        
زني را مي بینم با صورتي كشیده گونھ ھاي پروتز شده چشم ھاي سبز و لب         

  ش كنمھایي سرخ آرام مي گویم و البتھ بدون اینكھ نگاھ
 این خانوم كیھ؟ -         
 نگاھم درد دارد دلم درد دارد و وقتي مي گوید        
 ھمون كسیھ كھ دلم  چند سال پیش باھاش بود -         
و انگار آسمان تا سرم پایین مي اید و سقف دنیا قد تحملم كم مي شود و زانو انم         

 آخ  آخ دنیا چقدر بي انصافي
 !تموم این ده روز  با اون بودي ؟ -         
سكوت مي كند  و سكوتش بھ من احمق مي فھماند جملھ مضحكي بود چشمانم بھ         

ھمھ جا مي چرخد جز ماشین  باید درستش مي كردم راست مي ایستم و لبخندم لبخند 
 مصنوعیم  روي لب ھایم  مي نشیند

 مي تونم سالم كنم ؟ -         
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قبل از آنكھ منتظر جوابش باشم از كنارش مي گذرم و بوي كنزو یقھ ریھ ام را         
  میگیرد و آخ جگرم را در مي اورد

 چشمانم مي سوزد        
  سالم مھرانگیز ھستم -         
 درب ماشین را باز مي كند چھ جالب او ھم ورساچھ مي زند        
ایستاده است  مژه ھایش دانھ دانھ و ریمل یك زن بھ تمام معنا زن جلوي من         

خورده و مرتب چشم ھایش شھال گون و دلربا  و پوستش تمثال آینھ مي بیني مھرانگیز 
 او زن است و تو زن نیستي نیستي

كھ تو وقت زن بودن نداشتي تا خواستي باشي با حرف زده اند در گرده اعتماد         
ك لقمھ پس زده غرورت لھ شد  تا آمدي یاد بھ نفست  تا خواست یادت برود مثل ی

بگیري بي پدر مادر مرده شدي و فالكت زده زمین و زمان و چیزي  عجزي  نقصي 
 زن نیستي مھرانگیز نمي تواني باشي نمي وبھ نام وحشت و نداري  كنھ زندگیت شد ت

 توانستي باشي
 دستان ظریف و مملو از زنانگي اش سمت من  دراز مي شود        
 سالم مھدي جان گفتن دوست عزیزي دارن پس شمایین -         
لبخندش دندان ھاي خوش فرم و ھمھ سر جایش را نشان مي دھد لب ھاي         

 برجستھ اش  شانھ ھاي فراخش كمر باریكش آخ چشمانم مي سوزد
 جناب پرتوي لطف دارن شما باید سوري جان باشید -         
م و دستم را مي فشارد من از حسد و او انگار از مھر كھ دستش را مي فشار        

  نمي داند من من بي پدر من مادر مرده  من بي یاور  یاور او را مي خواھم
 مھدي جان پیشنھاد دادن امشبو با ھم باشیم -         
 !لب ھایم را بھ ھم مي فشارم  مھدي جان        
 خوشحال میشم -         
 ! سوزد مھدي جانچشمانم مي         
 دستش را بھ سمت درب عقب دراز مي كند        
  پس سوار شو بریم مھري جون -         
 مي نشیند        
 مھدي سوار شو من امشب مفصل ترین شام عمرمو مي خوام -         
دلم  و تمام آمالم  با این مھدي گفتنش تكھ تكھ مي شود درب عقب براي من باز         
د مھدي جان او جاي مرا بھ او داده و من باید عقب بنشینم از این تقسیم بدم مي مي شو

آید او بر من  بخش پذیر نیست با تجزیھ و فاكتور گیري ھم كار بھ جایي نمي رسد من 
  رسیم  كھ واسطھ عددي بھ نام سوري  در دلمان عفونت كردهمي و او با ھم بھ تنافض

خواھي بھ ھمھ چیز مي رسي كھ من امتحان كرده ام  چھ كسي گفتھ است اگر ب        
  ھر چھ را كھ خواستم از من دور شد
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در راه سوري از آن طرف ھا مي گوید  از تفاوت فرھنگ ھا  از نداشتن ما و          

داشتن آن ھا  از خوب بودن انھا و بد بودن ما از مھرباني آن ھا و ستمگري ما  از 
  ھمھ چیز آنھا و  ھیچ چیز ما

  و من  جداي ھمھ نداشتن ھا و داشتن ھا        
بط را روشن مي كند و سكوت دلم ترك بر مي دارد  دلم سنگین است  پرتوي ض        

 !چشمانش را درون آینھ نگاه مي كنم  مشكي ھاي نافذش رنگ دارند  دارند ؟
 خواننده مي خواند        

 
 بعد من ھر جا میري یاد من نیفت ھر چي بشھ من عاشقم راحت برو عشق من        
  ي خوام تو رو  راحت برو عشق منگریھ نكن آخھ طاقت ندارمو  مي میرمو م        
تو رو خدا نزار یھ امشبم با گریھ ھاي من تموم شھ  قراره دیدنت از امشب آخھ         

 آرزو شھ
 

 و دلم زار مي زند        
 

 دقیقھ ھاي آخره میري واسھ ھمیشھ  منم ھمون كھ عشق تو تموم زندگیشھ        
  موم میشھ  كي مثھ تو میشھھمون كھ دلخوشي نداره  بعد تو ت        

 
بھ خودم كھ مي آیم مشكي ھاي نافذش  درون آینھ را كنكاش مي كند  سوري         

 داشبورد را باز مي كند  ناخن ھاي مانیكور شده اش را جلوي چشمانم مي بینم
 بیا بخور تا از دھن نیفتاده عزیزم -         
 نمساندویچ خوراك را بھت زده نگاه مي ك        
  سر سوري چند درجھ مي چرخد        
 ! ببین این آقاي ما چھ شام مفصلي واسم گرفتھ!  جا خوردي ؟ -         
بغض  خفھ ام مي كند و این ماشین چقدر تنگ است امشب  نفس مي ! آقاي ما ؟        

  خواھم خدا نفس مي خواھم  اشك تا پشت چشمانم زبانھ مي كشد  آقاي او
  ساندویچ را تكان مي دھدسوري        
مھدي آقا فرمودن این شام مورد عالقھ دوستمھ یا ساندویچ خوراك یا ھیچي   -         

  دیگھ داره بھت حسودیم میشھ
ساندویچ را مي گیرم رگ ھایم خشك شده اند  قلبم مي سوزد  من  دوستش ھستم         

 !چرا ؟و او  آقاي سوریست و ساندویچ مورد عالقھ مرا خریده  
 من دوست او ھستم و او بھ من  دوست آقایش  حسادت مي كند        
دلشوره غوغا مي كند ھمھ چیز امشب عجیب است  و قلبم ھواي فرار كردن را         

 دارد
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 سوري پر حرف است  و بھ طرز اغراق آمیزي ھي ور مي زند        
ي باشھ كھ آت آشغال بھ این معده مھدي جون امشبو بي خیال شدم  اما بار آخر -         

  بي نوا میدي ھا  بابا بھ خدا بھ فست فوت عادت ندارم  میمیرم مي مونم رو دستت
مھدي جانش مي خندد  و من  پشت سرشان  چشمانم خیس خیس است  وقتي         

دست ظریف سوري روي دستان مھدي سر مي خورد و چشمان من  روي سفیدي 
 پوستش  قفل مي شود

مھري جون فردا ھستي بریم كوه؟ مي خوام این یھ ھفتھ آزادي رو خوب تو  -         
 وطن بچرخم

سرش با ذوق بر مي گردد دلم  شور و اظطرابي عجیب را مي بلعد  حالم بد         
 است  حالم بد است  حالم  بد است

  آخر ھفتھ دعوتي عزیزم بھترین دوست مھدي جوني دیگھ -         
  مي خندد!  مي خندد دعوتم ؟        

  نایلون ساندویچ درون دستم مار مي شود و تمام وجودم را نیش مي زند        
  نمي خواي تبریك بگي ما  من و -         
  سرش بھ سمت مھدي جانش مي چرخد        
 !  من و مھدي جون داریم ازدواج مي كنیم -         

 
میت زندگي مھرانگیز تنھا یك فصل ھویت داشت  گاھي فكر مي كنم در تما        

زمستان  كھ با تمام سوز و كوالكش بھ جان آرزوھایم مي افتاد و الحق و االنصاف ھم  
 خوب بلد بود لگد مالشان كند

روي تخت چوبي  كنار فواره آب خاموش نشستھ ایم سرد است و از درون یخ         
پایینش مي دھم  پرتوي چشمانش قرمز زده ام  بغض  پشت حلقم و مني كھ مرتب 

 است دور محوطھ را نگاه مي كند و ھر از چند گاھي بھ من بــــــــي دل خیره مي شود
سوري آغوش بھ آغوشش نشستھ  كھ انگار نمي فھمد  محرم و نامحرم یعني چھ         

 نــــــدچیپس را از داخل نایلون بر مي دارد و دلم  بي تاب این كنار او بودن مي شك
! خدا  یك بھانھ دیگر را ھم از من  من بي پدر من بي مادر من بي بھانھ گرفتي؟        

  خدا دلت مي شود اینقدر  زیادي بي بھانھ باشم
 بخور عزیزم چیپس سركھ اي اینم فرمودن دوستم دوست دارند -         
 لب ھایش را كج مي كند و لوس مي شود        
 لي بدي من فلفلي دوست داشتممھري خی -         
  و مي خندد انگار بھ من  بھ مثابھ یك زن نگاه نمي كند و نمي داند        
 شاید بتوانم  یك زن باشم و آقاي او را بخواھم  بعد بھ این شایدم مي خندم        
اپل اھدایي زنگ مي خورد نگاھش مي كنم شماره مرضیھ است بھ بھانھ حرف         

آن تخت منفور  پیاده مي شوم  دور مي شوم آنقدر دور كھ صداي گریھ ام  بھ زدن از 
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گوششان نرسد پشت یك درخت تنومند  مخفي مي شوم  گوشي ھمچنان زنگ مي 
  برھنھ املخورد و سد چشم ھایم باز مي شود و ھق مي زند د

بھ نگاه زانوانم سر مي خورند و كمرم بھ زبري درخت كشیده مي شود بي توجھ         
 چھار نفر تخت روبرو ھاي ھاي گریھ مي كنم ھاي ھاي اشك مي ریزم ھق مي زنم

 كھ آقاي او عشق من است        
 كھ آقاي او  آخرین بھانھ ماندگار شدن در این تبعید گا ه است        
  آخرین كور سوي امیدم        
 كھ حق ندارد آقاي او باشد        
 دزدیـــــــــدھاستوقتي دل مرا          
اشكانم تمام صورتم را پر مي كند روي زمین نشستھ ام نگاه چھار نفر روبرو بھ         

من است و نگاه من  بھ خدایي كھ باز ھم  ساكت است و دلم  شكستھ تر از آنست كھ 
  شكوه نكنم  كھ خدا بس است دیگر بس است

 از این باالتر نرود مي گذارم تمام دستانم را جلوي دھانم مي گیرم تا صدایم        
  بغض ھایم بشكند كھ ناگھان كنار دستم  سایھ اي ظاھر مي شود

 
از ساق پایش كھ توسط شلوار جین آبي پوشیده شده كفش ھاي ورني براق و         

 بوي كنزو شناساییش مي كنم
بر مي خیزم و مشكي ھاي سرخش درون چشمانم اخم مي كند صدایم آرام شده         

است اشك مي ریزم  بي صدا  خیلي  خیلي آرام و دیگر تمام سعیم براي پنھان كردن 
 این حس نمي دانم چھ بي فایده است بي فایده است

بش خارج نگاه او ھنوز روي اشك ھاي من دستمال سفید و صورتي را از جی        
مي كند و در سكوت  سمتم مي گیرد صورتش منقبض است و چین بین ابروھاي پر 

پشتش بیشتر دیده مي شود چند الخ مو  روي پیشانیش را پوشانده و بقیھ اش رو بھ باال  
 چوب شده است و لب ھایش روي ھم تموج خورده گردن فراخش انگار تماما عضال

 فشرده مي شود
ز این سیب ممنوعھ مي گیرم كھ این مرد روبرو  دیگر تبر بھ دست چشمانم را ا        

زمستان ھاي من نیست آقاي سوري است و براي من یك سیب ممنوعھ بیشتر نیست 
 چھار نفر تخت روبرو پچ پچ مي كنند و مي خندند مچ دستم را میگیرد و مي كشد

 مي افتم  شك ندارم كھ آنقدري مي رود كھ حال بدم بدتر مي شود بھ حال افتادن        
فشارم زیر نھ است چشمانم سیاه و سفید مي شوند دستم را مي كشم و ھمانجا روي 

 زمین مي افتم
زانوانم درد میگیرد او ھم روي دو پا مي نشیند سرش را نزدیك مي اورد  و         

 آخرین تبر ھایش را بھ جان و دل خستھ ام فرو مي كند
 !خواستي ؟مگھ ھمینو نمي  -         
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نگاھش مي كنم با چشمان خیس و مملو از اشك  فقط نگاھش مي كنم لب ھایم         
 لرز دارند دلم ھم

 لب ھایش را باز مي كند        
 چتھ مھرانگیز -         
  و دوباره نیش مي زند        
 مگھ نھ اینكھ یھ خواھر باید از ازدواج برادرش خوشحال شھ -         
ل مي زنم دیگر ھیچ مانعي ندارم ھیچ كنترلي روي اعمال و ري اكشن ھاي د        

 قلب و جوارحم نیست
روي زمین مي نشیند از تخت ھا فاصلھ گرفتھ ایم و این آخر  نھ چراغي ھست         

 نھ چشمي كھ مدام نگاھمان كند
ھي كني باید ساق دوشش شي باید مثھ یھ خواھر خوب  منو تا خوشبختي ھمرا -         

 این اشكا واسھ چیھ
تبر ھایش تیزند  آنقدر تیز كھ داد قلب فراریم در مي ایدكھ بس است  كافي است         

  بي انصاف دلم درد دارد زخمیست  عفونت كرده
دستانش را جلوي زانوانش قفل مي كند و بھ آسمان خیره مي شود و با صداي         

  گرفتھ اي كھ مختص خودش است
یھ سالي از ایران میریم ولي بعدش كھ اومدم بھ اولین نفري كھ سر بزنم  -         

   ساعتھ در اختیارت باشن٢٤مھرانگیز مروتھ تا اون موقع بھ بچھ ھا مي سپرم 
اشك ھایم درست مثل یك رود آرام جاري اند و چشمان او  از آسمان خدا بھ         

  آسمان چشم من كشیده مي شود
 یھ سال دیگھ احتماال تو ھم ازدواج كرديتا  -         
كمي مكث مي كند  چشمانش دو دو مي زند  و چشمان من روي ھم فشرده مي         

  شود  ادامھ مي دھد
فقط یھ لطفي كن اگر احیانا  تونستي از این الك سخت و كدرت بیاي بیرون و  -         

ش شروع كني  خوشحال زندگي عادیتو با مردي كھ دوسش داري و الیق مي دونی
میشم اولین مردي باشم كھ مي دونھ  كھ بھ عنوان یھ برادر  یا ھمون پسر خالھ  این 

 حقمھ  نھ ؟
بر مي خیزم مچ دستم درون دستش دست مردانھ اش ھمان دستي كھ دست         

 سوري روي او سر خورد محكم قفل مي شود
 تو ھیچ جا نمیري تا بھ من نگي چتھ -         

بعد با خودم مي گویم یا اینقدر احمق است كھ حال مرا نمي بیند یا خودش را بھ         
 حماقت زده یا مثل آن روز ھا مي خواھد لھ كند و برود مثل آن روزھا

 دستم را مي كشم و ھمزمان صداي سوري مي آید        
 !مھدي جون كجایي  ؟ -         
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  و نمي دانم سوز كدام بیشتر است  سوز و انگار سوز دارد ھواي بیرون        
 زمستان ھاي من یا زمستان ھاي خدا

از پشت درختان  و از كنار تخت ھا سوري بلند قد و خوش قد و قامت با آن         
پالتوي چسب سفید چرمي با آن بوت ھاي تا باالي زانو پیدایش مي شود  شالش روي 

وز شانھ ھایش پریشان است دلم آغوش شانھ ھایش افتاده و موھاي لخت و بلوندش ر
   را پاك مي كنم و سر و رویم را مرتبكانمخدا را مي خواھد و دستان مادرم را  اش

نگاه مھدي جانش روي قد و قامتش  صورت حوري شكلش  روي گردنش         
موھایش یقھ نیمھ بازش ساعد ھاي خوش تراشش و دوباره صورتش  كشیده مي شود 

 و انگار نمي فھمد دارم دق مي كنم
 از كنارم بر مي خیزد        
 حالش بده تا ماشین ھمراھیش كن -         
 ي شود سوري بھ سمتم مي اید بغلم مي كندو از كنارش رد م        
الھي بگردم عشق خواھریت گل كرده بابا نمي خواد كھ واسھ ھمیشھ اونور  -         

بمونھ بعد تموم شدن پروژه من بر مي گردیم الھي بمیرم مھري جون بھ خدا بھ خودشم 
م از گفتم نمي خواد از كار و زندگیت بزني خودش اصرار داره بیاد میگھ مي خوا

 ایران دور باشم
و دوباره بھ من بھ مھرانگیري كھ زن نیست ثابت مي شود این زن عشوه گر و         

دلربا بھ من بھ عنوان یك زن  نگاه نمي كند و انگار آدم ھاي اطراف  زبان درازي مي 
كنند و انگار روي زمین و آسمان نوشتھ مي شود مھرانگیز  زن نیست زنانگي نمي 

 گري بلد نیستداند عشوه 
دستانم را بھ دستان ظریفش تكیھ مي دھم و با خودم مي گویم زن یعني سوري          

زن یعني با صدایي نازك و دلبرانھ  عشقت را صدا كني زن یعني رنگ بلوري تنت  
برق از چشمان عشقت ببرد زن یعني  قر و اطوار دادن و موي بلوندت را پریشان 

  نیستمــــــنتن زن  مـــــكردن و سینھ بیرون انداخ
مني كھ تمام زندگیم بھ انتقام خالصھ شده  مني كھ پدر رفتھ و مادر مرده ام مدام         

جلوي رویم رژه مي روند مني كھ مثل یك مــــــــرد مي خواھم نان اور خانھ مھتاب و 
م مثل مرضیھ ام باشم مني كھ  داغ عزیز دیده ام خون بر سرنوشت دارم و مي خواھ

 كھ بلد نیستم یك دوستت دارم ساده بر زبان بیاورم  زن مني یك شیر  حقم را بگیرم
 نیستم

كنار ھم راه مي رویم  من ھم عطر زده ام اما عطر من  عشوه گري ندارد و         
انگار خوي مردانگي دارد من ھم دستانم مثل دستان او یك محاط مھربان مي خواھد  

نیست كھ این دست ھا  سرماي زمستان دیده اند و درد تنھایي ولي  ظریف و شكننده 
و نگاھش خیره بھ خیابان سوري حرف مي  چشیده اند پرتوي پشت رول نشستھ است

زند و من وسط درد ھایم  اصال نمي دانم آ با ب كدام كلمھ را تشكیل مي داد در خلسھ 
  پیچدو گیجي سوار مي شویم من عقب  سوري جلو پرتوي فرمان را مي
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تمام راه را سوري حرف مي زند دستش دور بازوي آقا جانش پیچ مي خورد و         
من فكر مي كنم االن مھدي جانش چقدر ذوق مي كند از این تماس ھاي نابھنگام  و این 

 سھ روز را در كنار ھم  چطور گذرانده اند  روز  شب
 

درب جلو را باز مي كند پرتوي ترمز مي كند دستگیره را مي كشم پرتوي         
 سوري نگاھش مي كند

 ! مگھ مھري رو نمي رسوني ؟ -         
 پرتوي بھ خیابان خیره مي شود        
 !چرا تو خستھ اي  برو بخواب مي رسونمش میام اكي ؟ -         
 سوري بي خیال پیاده مي شود        
 اكي عشقم زود برگردي نمي خوابم تا بیاي -         

 !دستش را جلوي شالش مي گیرد كھ بھ ھمھ چیز شبیھ است جز شال        
 و بھ سمت پنجره عقب مي اید        
خوش گذشت فدات شم غصھ نخوري ھا  بابا دوستتو نمي خورم برمي گردیم  -         

 ایران  خیلي زود
 و دستان ظریفش  توي ھوا تكان مي خورد        
 باي -         
 فرستد  و ھمانقدر بي خیال  و ھمانقدر سر خوش دور مي شود صداي بوس مي        

 پرتوي مي آید
 بیا جلو مھرانگیز -         
نگاھم را از سوري مي گیرم  و بھ پیرمرد رفتگري كھ نیمھ شب مشغول جارو         

 كردن است مي نگرم و بي تفاوت و خیلي آرام جواب مي دھم
  ممنون راحتم -         
پیاده مي شود  درب سمتم را باز مي كند دستم را مي كشد مچ دستم را  لباسم را          

 محتاط شده است كھ دیگر زن دارد  آقاي كسي دیگر است
 من ناراحتم سوار شو -         
درب جلو را باز كرده است و من  ھنوز ایستاده ام كھ مي خواھم كمي زیر سایھ         

را مي خواھم گرماي بودنش را  توجھش را  تشنھ ام دستش اش آرام بگیرم بوي كنزو 
 را پشت كمرم مي گذارد  و زیر گوشم نجوا مي كند

 سوار شو تا بھ سرم نزده سوار شـو -         
 !!! محكم روي ماشین مي كوبد محكم        
چشمانم یكھو وحشي مي شوند كنترل اعمالم از دسترس عقلم خارج كھ ابرو باال         

 مي دھم و نگاھش مي كنم
 !!!حاال كھ جایگاه سوري جون خالي شد  مي تونم اجارش كنم ؟! چي شد ؟ -         
 جفت مشكي ھایش بھت زده  درون چشمانم مي چرخد و ساكت است        
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  دھمسر تكان مي         
  باشھ  ممنون از لطف بي نھایتت  چقدر تو سخاوتمندي آقـــــــــــــاي پرتوي -         
دست بھ در مي گیرم و سوار مي شوم  او نھ اما ھنوز كنار من ایستاده و بھت         

 زده تنھا نگاه مي كند دستم را بھ آغوش مي كشم
 !!!  ي جون تنھاستبجنب سور!  نمي خواستي برسونیم خونھ ؟ -         
او آه مي كشد و آتش كده دل من شعلھ  در را مي بندد و من فكر مي كنم حقش         

 بود كھ بیشتر از اینھا ھم ھست
  مي نشیند و سوییچ را مي چرخاند  و با صداي گرفتھ اي        
 تو چت شده  ؟ -         
گاھم كند حتي  و انگار امروز بار با اخم گفتھ بود  با اخم و بدون اینكھ حتي ن        

دھم است این جملھ سوالي را مي شنوم ولي ھر بار با شنیدنش  چشمانم بي اختیار ھي 
پر و خالي مي شود  ھي  اینبار سكوت را سر مي برم و تبر مي زنم مثل او  درست 

 مثل خودش
مون چیزي نشده چي مي خواد بشھ فقط ذوق زده ام  كھ داري سر و سا -         

 !میگیري
سرش نیش مي شود و سامانش زھر و تمام وجودم سم دل تنگم را كجاي زندگي         

 ام بگذارم اگر بروي بي انصاف
  كمي دل مي زنم كمي  كھ حق ندارمكھ او آقاي سوریست        
 بلوار را مي پیچد        
 مھرانگیز اگر یك درصد با این ازدواج موافق نباشي -         

نگاھش مي كنم مي خواھم بگویم  بگویم كھ تمام درصد ھاي عالم را مخالفم          
 ولي  زبانم یاري نمي كند

 !!! چرا ؟ چرا مخالف باشم ؟  اصال من چھ كارتم كھ مخالف باشم یا موافق -         
 نگاھم مي كند و نگاھش نمي كنم        
  میشھ بریم خونھ بچھ ھا منتظرن -         

دلخور تر از انم كھ بخواھم مثل ادمیزاد زبان بچرخانم و بعد با خودم فكر مي         
كنم چیز عجیبي نیست كھ اگر مھدي پرتوي چنین نباشد جاي بسي تعجب است  و من  
انگار عادت كرده ام بھ تبر ھایش  بھ زدن و رفتن ھایش و عادت كرده ام كھ بي دل 

 م كنهتر از ھمیشھ  تنھایي را مزه مز
شیشھ را پایین مي كشد و آرنجش را لبھ پنچره مي خواباند  و آھش با ھواي دي         

 ماه ادغام مي شود
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تا خود خانھ سكوت است من ھستم پرتوي ھست تا خود خانھ حرف نمي زنیم و         
من از درون مي لرزم حالم خوش نیست سرم بھ شدت درد مي كند و دل و كمرم بھ ھم 

  احساس مي كنم تمام خاطراتم را  با ھم  مي خواھم باال بیاورممي پیچد و
بھ خانھ كھ مي رسیم پیاده مي شود و درب سمتم را باز مي كند نمي دانم كي         

دست بھ بازویم مي گیرد و مرا بھ داخل مي برد نمي دانم كي مرضیھ مرا روي تختم 
كمم مي بندد دراز كشم مي كند پتو مي نشاند لباس ھایم را مي كند یك حولھ داغ روي ش

 دانم كي نمي دانم را تا گردنم باال مي كشد نمي
تمام صدا ھاي گذشتھ ھایم با ھم  نوحھ خواني مي كنند پرتوي كنارم  نشستھ         

است گوشي ھي زنگ مي خورد  چرا جواب نمي دھد كاش خفھ اش كند سرم درد مي 
 كند

 مرضیھ سیني بھ دست وارد مي شود        
 باید اینو تا تھ بخوري -         
از دیدن لیوان پر از مایع بد رنگ حالم بد مي شود رویم را بر مي گردانم         

پرتوي پتو را كنار مي زند بلندم مي كند و حتي ناي مخالفت ندارم او حق ندارد بھ من 
اي دیگریست ھلش مي دھم با ھمان توان كم و نگاھم دست بزند حتي بھ لباسم  كھ او آق

  مي كند مرضیھ نزدیك مي ایدگردگویاي ھمھ چیز ھست كھ عقب
 الھي فدات شم بخور -         
 مایع بد رنگ را درون حلقم شناور مي كند مادر كنار دیوار ایستاده است        
 فداي دخترم شم درد  گناھو كم مي كنھ -         
 ضا مروت كنار تر حرف مي زندر        
 اوه اوه چش شده  رنگ بھ رو نداره  بریم دكتر بابا -         
دنیا دور سرم مي چرخد گوشي پرتوي زنگ مي خورد ھي زنگ مي خورد          

ھي زنگ مي خورد دل و روده ام  بھ ھم مي پیچد مرضیھ لیوان را تا تھ توي حلقم مي 
 ریزد و مي خندد

 رین دختر خوب االن بھتر میشيآف -         
كمك مي كند دراز بكشم سرد است مي لرزم مرضیھ با چشماني نگران پتو را تا         

 چانھ ام باال مي اورد و رو مي كند سمت پرتوي
 نشد این یھ بار با شما بیاد بیرون سالم برگرده -         
 چرخد او ھم ساكت سكوت را ترجیح مي دھم نگاه پرتوي روي صورتم  مي        

است با خودم مي گویم  رویت مي شود بگویي  چقدر بھ دلم زخم زدي تا امروز بي 
 انصاف
 مرضیھ كھ سكوت پرتوي را مي بیند نگاھش بھ من آویزان مي شود        
 !تو نمیگي چي شده  ؟ -         
 نگاه من مي رود پي چھره دمغ مھتاب        
 بھ زحمت مي گویمھمانقدر بي حال و         



 253 

 چرا نخوابیدي عزیز دلم؟ -         
 مرضیھ حواسش پرت مي شود        
دو ساعتھ از پنجره پایینو نگاه مي كنھ نذاشت شامو جمع كنم یادت رفتھ  گفتي  -         

 ! میاي با ھم مي خوریم
 ھایم گم لبخند مي زنم و انگار لب ھایم خاصیت ارتجاعي دارند و لبخند بین درد        

 مي شود
آه مي كشد و از اتاق خارج مي شود  مھتاب نھ اما ھنوز خیره بھ من است  پلك         

 مي زنم
 برو بخواب مھتابي  آخر ھفتھ خوب میشم با ھم میریم جشن -         
 اینبار نوبت من است بغض مي كنم ولي تبر بھ دستم        
 جشن عمو مھدي -         
  اسمش اشك بھ مركزیت مردمكم دوران مي كنداز گفتن        
  صداي مرضیھ مي آید        
  آقا مھدي لطفي كنید تشریف بیارید بیرون كارتون دارم -         
پرتوي نگاھم مي كند و از اتاق بیرون مي رود مھتاب نزدیك مي آید  چشمان او         

اك مي كند و جایش را مي ھم بوي اشك مي گیرد  با انگشت كوچكش رد اشك من را پ
  بوسد  خنده ام مي گیرد كھ چھ تلخ است رنگین كمان ادغام اشك و لبخند

  مھتابي تو ھم بلدي ھا خوش بھ حال ھمسر آیندت -         
  چشمانش عالمت سوال مي شود كھ نكند كارش بد بوده است        
 لبخندم را پررنگ تر مي كنم        
مھتابي بغلم مي كني ؟ آدما وقتي حالشون بده دوست دارن یكي كھ دوسشون  -         

داره بغلشون كنھ محكم  خیلي محكم  اونقدر كھ تموم درداي بد از تو تنشون بره  حاال 
 ! بغلم مي كني ؟

طولي نمي كشد كھ عالمت سوال چشمانش مي رود و جایش را رد لبخند مي         
ر پتو و درون آغوش من  و دستان كوچكش را دور پھلوھایم حلقھ گیرد مي خزد زی

 مي كند و با تمام توانش فشار مي دھد  و چھ خوب مي شوم با بودنش
 
 

سھ روز گذشتھ است  سھ روز سیاه و نفرت انگیز سھ روز دیگر كھ نھ مھدي         
 كرد در را دیدم نھ سوري اش را  ھر روز صبحش سوري تماس مي گرفت و تمنا مي

خوش گذراني ھاي زوج گونھ اشان شركت كنم سھ روز دیگر گذشتھ است  و حتي 
  مرضیھ ھم حواسش بھ من نیست  حتي

 
سھ روز گذشتھ است و من ھر روز صبح زود بھ شركت پدري مي ایم  ھمھ خم         

و راست مي شوند و تمام نداشتھ ھایم پشت سرشان گم مي شود و من مھرانگیز مروت 



 254 

ه ام و تنھا وارث این خاندان  با انگشت اشاره روي لبھ فنجان قھوه را رد مي اندازم شد
این سھ روز نمي خواستم چشمم بھ مشكي ھاي  دلم تنگ است و پر از آشوب تمام

نافذش بیفتد و نیفتاد  ولي فكر آخر ھفتھ و آن جشن كذایي در دلم آشوب بھ پا مي كند 
ك مي كنم  قھوه ترك و تلخش را مزه  صداي تلفن روي فنجان قھوه را بھ لب ھایم نزدی

پشت خط مي  میزم مي آید دكمھ تایید را مي زنم و صداي ظریف فرامرزي منشي از
  آید

 خانوم جناب كیارستمي اینجان  وقت مالقات نداشتن ولي گویا كار فوري دارن -         
 مچشمم را از دكمھ قرمز روي تلفن تا فنجانم مي كش        
 بگو بیاد تو -         
فنجان را بین انگشتان دو دستم مي گیرم تا كمي از سردیشان را با ذراتش تقسیم         

 كند
 صداي در مي آید و متعاقبش صداي سالم كیارستمي        
 سالم خانوم -         
و كیارستمي چھل و اندي سالھ كھ ھنوز تفكراتش تحت لقاي اوامر مروت ھاست         

ظواھرش نشان مي دھد كھ ھنوز مرا بھ چشم یك مدیر عالم نمي نگرد  ھنوز  چشمانم 
 را تا صورتش مي كشانم

 علیك سالم -         
نزدیك مي اید و پوشھ الجوردي اش را با احترام و آداب خاصي روي میز مي         

فیكس گذارد چشمم بھ دستش كھ با طرز خاصي گوشھ كت تركي مشكي اش را گرفتھ 
 مي شود  بعد سفید باالي یقھ اش اگر این كت تن مھدي بود چقدر  نماي خوبي داشت

بعد بھ این مھدي گفتن مغزم  در زیر الیھ الیھ رودربایسي كھ با دلم دارم  مي         
  خندم

 قطعات جدید اومده  لطف كنید مجوز ترخیصشون از انبار و امضا بفرمایید -         
 را روي میز مي گذارم و پوشھ را ورق مي زنمھنوز صدایش مي ایدفنجان         
 آقاي مروت بازدید فرمودن -         
  فردین را مي گوید او بازدید كرده است ھھ        
 پوشھ را مي بندم و بھ پشتي صندلي ام تكیھ مي دھم        
 مضا مي كنمفردا صبح بازرس صنف براي بازدید نھایي میاداون زمان ا -         
فنجان را بر مي دارم  و قھوه ام را مزه ھمیشھ مزه قھوه سر صبحي را دوست         

 ! دارم اگر این خروسھاي بي محل بگذارند
 دست راستش را فشار مي دھد        
 خانوم تا اون موقع صبر كنیم ؟ -         
فنجان را از لبھایم فاصلھ مي دھم  باید كمي حالیش كنم من كیستم و فردین چھ         

كاره است و كدام را باید بھ مالكیت این قلمرو بشناسد  باید مثل یك شیر  نھ  شاید ھم 
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خرس  روي تك تك درخت ھاي قلمرو فرضي گرگ پیر و قلمرو بي شك و شائبھ من 
 و پدر مرحومم عالمت بگذارم

  ابرو باال مي اندازم و        
چون میشھ !!! البتھ  نمي خواین بگین كھ تو این نصفھ روز قطعھ كم میارید   -         

 !!!جوك سال ما تا یھ ماه دیگھ ھم مشكل قطعھ نخواھیم داشت  درست نمي گم ؟
 سرش را بھ زیر انداختھ        
  بلھ  ولي خوب -         
  یز مي كوبمفنجان را روي م        
جناب كیارستمي  مي تونم بھتون ھشدار بدم یا خط مشي مدیریت پدرم و صد  -         

 البتھ من رو دنبال كنید یا ھمین امروز استعفاتونو بزارید روي میز من
  سرش را بھ سرعت باال مي آورد        
  نھ خانوم چشم  چشم -         
 ھ تیر آخر را مي زنمو عقب عقب بھ سمت در مي رود ك        
اگر یك درصد قطعات وارد شده مطابق معیارھاي استاندارد نباشھ  خودم  -         

اخراجتون مي كنم چھ بھ مذاق جناب مروت خوش بیاد چھ نیاد ولي  اگر تا یك ساعت 
  دیگھ خودتون گزارش تست كیفیت قطعات رو روي میز من بزارید

 گرانش درون چشمان مملو از یقینم مي چرخدسرش بر مي گردد و چشمان ن        
جلو مي آیم  آرام انگشتانم را در ھم گره مي زنم و جفت آرنچ ھایم را روي میز         

  بلوطي رنگم مي گذارم
 ! اونوقت میشھ گفت یك كارمند نمونھ رو براي سالھاي آینده ھم خواھم داشت -         
 !!! ت روي میز من استیك ساعت بعد گزارش كیفیت قطعا        
از شركت كھ خارج مي شود تمام تنم درد مي كند نمي دانم از زور خستگیست         

یا دل تنگي  كھ ھر چھ ھست ھر لحظھ شدت مي یابد  سوار پورشھ آلبالوییم مي شوم 
 شب گذشتھ  سھ روز است كھ تنھا ٨و ساعت ماشین را نگاھي مي اندازم  ساعت از 

دي ماه ھیچ اشتھایي براي خوردن ھمان یك  م است  و امشب پانزدھموعده غذاییم شا
  وعده ھم  ندارم

افكارم را بھ پشت خاطره ھایم ھل مي دھم و راھنما را مي زنم كھ درب ماشین         
 باز مي شود و كسي  سوار مي شود  و دلم داد مي زند

 
 سالم عرض شد -         
  ا حس مي كنمسابیده شدن دندان ھایم ر        
 !فكر كردي اون جوجھ تازه بھ دوران رسیده است ؟ -         
نفسم را در سینھ حبس مي كنم و چشمانم بھ شیشھ و عابرھاي پشتش زل مي زند          

 فردین كمر بندش را مي بندد
 حركت نمي كني -         
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 نگاھش نمي كنم و زبان مي چرخانم        
  ین االنپیاده شو  ھم -         
 دستش روي كمربند خشك مي شود        
 مھرانگیز حالم خوش نیست میشھ ھمین امروز و با من راه بیاي -         
پلك مي زنم و گردنم بھ سمت صورت فردین مي چرخدعجب رویي دارد این         

موجود  ولي بعد كھ قیافھ اش را خوب اسكن مي كنم دل زیادي ساده ام  مي لرزد  
  شھ ھمین بوده است  مھرانگیز ساده لوح فراموش كار فراموش كارھمی

رنگش پریده است و قیافھ اش مثل یك گربھ خیس و زخمي قابل ترحم بھ نظر         
 مي رسد او حرف مي زند

بابا حالش خوب نیست  سھ روزه  خوب كھ فكر كردم دیدم ھیچ كس تو این  -         
  دنیا برام نمونده

چھ جملھ آشنایي  خیلي آشناست " ھیچ كس توي این دنیا برایش نمانده است         "
 ! كجا شنیده بودمش

 زبانش را خیس مي كند و آه مي كشد        
 امروز و با من باش تنھام خیلي تنھا -         
ھھ  تنھاست  مھرانگیزخوب فكر كن ببین اگر تمام اینكھ با چھ رویي یك روزت         

را براي دل تنھایش مي خواھد فاكتور بگیري  مي تواني با این تولھ گرگ كنار بیایي 
 !مي تواني ؟

یاد آن روز كذایي مي افتم روز سیاه  روز نكبت  روز سر بریدن ھر آنچھ نامش         
امید است  روز زنده بھ گور كردن ھر انچھ نامش ایمان است روز كشتن تمامیت 

  مھرانگیز  روز
آن روزھا ھم فردین مھربان بود و تنھا آن روزھا ھم بھ ھمھ چیز شبیھ بود جز         

یك تولھ گرگ  آن روزھا ھم مثل این گربھ ھا  دوست داشتني بھ نظر مي رسید  آن 
 !  روزھا
روز پنجم اسفند ماه بود كھ فردین مھربان آن روزھا  درب حیاط را باز كرد و         

غ من افتاد دندان ھاي سفید و چفتش در لبخندش خود نمایي تا چشمش بھ چشمان دم
 كرد با پاي چپش در را بست و دست راستش را باال آورد

 سالم دخمر عمو خوبي ؟ -         
نگاھش نمي كردم  نگاھش نمي كردم نھ بھ خاطر اینكھ ھنوز مھربانیش را باور         

   بودم احمق تر از این حرف ھا بودمنداشتم نھ  كھ آن روزھا ساده تر از این حرف ھا
یك دستش نایلون قھوه اي بود و دست دیگرش سوییچ  مادر با شنیدن صدایش          

پاي برھنھ بیرون پرید و لبخندش تا بناگوشش خوشي اش را داد مي زد  مادر پسر 
 ندیده من  فردین را قد پسر نزاییده اش دوست داشت  و او ھم مثل من درست مثل من 

   بودگرفتھ او را با گربھ ھاي پشمالو  اشتباه
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سالم زن عمو  قربون دستت اینا رو بزار تو خونھ ببینم این جیگر طال چشھ  -         
  باز بغ كرده

از كلماتش ھم خوشم نمي امد من  مھدي خودم را میخواستم مھدي كھ رفتھ بود         
ایش و جاي زخم ھایش روي قلب و و حتي گرد پایش ھم نمانده بود ولي تمام تبر ھ

  روح و دل من  حك بود مھدي كھ حتي برنگشت نگاھم كند مھدي كھ
 من آه كشیدم و مادر وسائل را از دستش گرفت        
 خستھ نباشي پسركم خستھ نباشي مادر -         
  فردین آمد و كنار دستم نشست        
 بده ببینم چي مي خوني دخمر عمو -         

 دستش را دور پھلویم انداخت و سرش را داخل كتاب فیزیك فرو برد        
 پشت كنكوري اي ول بخون ببینم خانوم دكتر میشي یا نھ -         
 با بي حوصلگي جواب دادم        
 من رشتم ریاضیھ این بار چندمھ بھت میگم -         
 من  ھنوز بھ این نزدیك شدن ابروھایش را باال داد و سرش را نزدیك آورد  و        

ھایش عادت نداشتم نھ اینكھ برایم تب و تاب داشتھ باشد  نھ  ولي من پسر ندیده  در 
مجاورت یك جنس مخالف لرز و ترس داشتم و یك حس عجیب دلھره و استرس و 

  داشت  فردین نھ اما  خوشش نمي امدزگيدنیایي كھ حسش نكرده بودم و برایم تا
ابا دخمر عمو تو ھنوز سرخ و سفید میشي كھ  اه نشد ما بھ تو نزدیك بشیم اي ب -         

 اینطوري نشي
و من عذاب وجدان مي گرفتم آن زمانھا  كھ نھ دیگر زبان اینرا داشتم كھ حجب         

  و حیاي دخترانگي ام را برایش معني كنم نھ حوصلھ اش را
سر و روت بكش امشب بازم مھموني پاشو جیگر پاشو حاضر شو یھ دستي بھ  -         

 داریم خفن
 سرم بھ سمتش برگشت        
 !واي دوباره ؟ -         
  با دست پشت كمرم زد        
دیگھ االن متاھلي ھا مي خواي بشیني رو تخمات تا جوجھ من دراد ؟ بریم یھ  -         

  حالي عوض كن بابا
و مثل ھمیشھ پرچم تسلیمم زود ھوا شد یا من زیادي احمق بودم یا فردین خوب         

  بلد بود آدم ھا را خر كند
 
 

یك ساعت بعدش من و فردین داخل خیابان ھاي آن باال مي چرخیدیم  و ھر انچھ         
 كھ براي یك میھماني اشرافي الزم بود خرید گفتم نمي خواھم و او ھي غر و لند كرد

مي خواھي آبروي من را ببري  یك پیراھن دكلتھ كھ فقط باال تنھ را مي پوشاند و یك 
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 كفش ھاي پاشنھ ده سانتش را بیشتر از ھمھ نيسرویس طالي خیلي دوست داشت
دوست داشتم و آن روزھا حس مي كردم روي آسمان ھا پرواز مي كنم وقتي كنار 

 مي زدم و قیافھ دخترھاي نوجوان  فردین و قد بلندش بھ مثابھ یك خوشبخت قدم
 ! حسادتشان را داد مي زد  و بدیش این بود كھ متلك ھایشان ھم بلند بود

 خدا شانس بده -         
 بھ خدا میمونا از حوریا خوش شانس ترن -         
 بابا تو گلوت گیر نكنھ این پسر خوش تیپھ -         
  نھ و خر مابانھ مي زنم ھيو مي گفتند و من ھي لبخند مغرورا        
 چھ كسي فكر مي كرد تمام خوشي ھایم سرابي بیش نیست چھ كسي        
 فردین رجز مي خواند        
دیگھ نبود ؟  ببین جیگر طال من چھ جواھریم  ھمھ واسم سر و دست مي  -         

یم از این شكنن بعد تو یھ لبخند خشك و خالي ھم حرومم نمي كني بابا بخند دیگھ مرد
 قیافھ

  سر جایم خشكم زد او ھم دو قدم نرفتھ بھ سمتم برگشت        
 !چي شد ؟ -         
روي نقطھ ضعف من پا گذاشتھ بود و نمي دانم كھ نمي دانست  یا دانستھ لھ مي         

 كرد صدایم باال رفت
  مگھ قیافھ من چشھ ؟ -         
  د مي زدند  جوجھ اردك زشت  جوجھ اردك زشتو انگار تمام زمستان ھایم دا        
 فردین با چشم ھاي بھت زده لب زد        
چش ني  عین اینایي كھ كشتیاشون تو اقیانوس آرام روزگار غرق شده  البتھ  -         

 !!! االن در این ساعت و دقیقھ و ثانیھ شبیھ شمري كھ مي خواي منو بكشي
بخندم باز شد و یخم شكست فردین بھ سمتم پرید و درست ھمان زمان بود كھ ل        

 دستش را پشت كمرم گذاشت و ھلم داد
 بیا بریم شمر جان دیر شد -         
 بعد از آن مھلكھ یك راست رفتیم آرایشگاه و فردین باز غر مي زد        
 !تو یھ آرایش بلد نیستي ؟ -         
 اعتراض كردم        
 لدمبلدم خوبم ب -         
 فرمان را پیچید و پوزخندش بارز شد        
ھھ  بلدي  مردم آرایش مي كنن خشكل شن زن ما آرایش مي كنھ شبیھ  -         

 غورباقھ میشھ
نیم ساعت بعد زیر دست مھین خانوم  آرایشگر اختصاصي عمھ فرزانھ بودیم          

 ھمانجا ھم دست بردار نبود
  توپ درستش كني ھا  من اونجا آبرو دارممھین خانوم مي خوام -         
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مھین خانوم سایھ را روي پلك ھایم كشید و بدون اینكھ بھ فردین نگاه كند حرف         
 مي زد
  خیالت راحت فردین جان مي كنمش عروسك -         
سي و پنج دقیقھ بعد  روبروي آینھ تمام قد آرایشگاه مھین خانوم ایستاده بودم و         

لب ھایم وا مانده بود كسي كھ درون آینھ بود من نبودم و یا بودم و این نقاب مال من 
نبود  و الحق و واالنصاف مھین خانوم بھ قولش عمل كرده بود كھ نیش فردین تا 

 نشانھ تحسین تكان تكان مي خورد  مھین خانوم دستانش بھ بناگوشش باز بود و سرش
  را مي شست

 خوبھ فردین جان ؟  راضي ھستي -         
 فردین دستش را بھ نشانھ اكي باال آورد        
  اوم عالي  یك  بیست -         
 ! بعد با خودم فكر كردم امشب چھ شبي خواھد بود  و چھ شبي شد آن شب        

 
میھماني شلوغي بود  گرچھ تمام میھماني ھایي كھ فردین مي امد مختلط بود و         

ان روزھا  آن روزھا  واي  خدا را دیگر نداشتم وقتي فردین را درون كاسھ من 
انداخت خودش را بھ خودش پس دادم كھ من معاملھ كردم كھ گفتم خدا حاال كھ اینقدر 

نامت را خواھم آورد نھ دیگر دین و ایین  نھ یگرتنھایم گذاشتي دیگر نمي خواھمت د
مسلماني را خواھم داشت و فردین ھم خوب بلد بود این از خدا كندن را بیشتر در رگ 

و پیم فرو كند كھ با این قیافھ بزك كرده و سرخاب مالیده شده و این تنھ نیمھ عریان  
 جوان را  ھايسركتقریبا ھر شب مرا بھ پارتي ھاي اشرافي مي آورد كھ چشمان پ

خیره بھ اندام باریك و شكننده ام كند و یكي مثل مھین خانوم ھر شب یك مدل عروس 
 را بھ ازاي دریافت پول ھاي آنچناني روي صورت من پیاده مي كرد

ولي من مني كھ خدایم را رھا كرده بودم ھنوز بھ این نگاھھاي تیز و ھیز و         
ھ پشت سر فردین قایم مي شدم  ولي فردین آزار دھنده عادت نداشتم عادت نداشتم ك

 آزاد تر از ان بود كھ درون آن میھماني ھا مرا  زنش را  قایم كند
اي بابا جیگر من بیا بیرون  عروسكو باید ھمھ ببینن بزار ببیننت شكماي  -         

 دوست دختراشون از چشاشون در آد
مي از نوشیدني را كھ نوشید  و گیالس نوشیدني را بھ لب ھایش نزدیك كرد ك        

گیالس را كھ پایین آورد و چشمانش روي دست ھایم كمرم  باال تر  گردنم و بعد لب 
ھایم چرخید و انگار من در خلسھ بودم آن زمان كھ نزدیك آمد و با دھاني كھ بوي 

 مشروب مي داد گفت
 امشب مي خوام درستھ قورتت بدم  عروسك جیگر طالي من -         

 و من از درون آتش گرفتم كھ نھ از عشق  از خجالت        
یكي از پسرك ھاي جواني كھ مرتب چشمانش روي اندام من مي گشت نزدیك         

 امد و گیالسي را بھ سمتم گرفت
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  شما نمي فرمایید نوش جان كنید -         
مملو از چشمانم بین گیالس و مایع بي رنگ درونش چرخید و بعد بھ چشمان         

  شیطنت پسرك خیره شدمن من كردم  ھنوز لب ھایم بھ مایع ممنوعھ نخورده بود
 خوب نھ ممنون من -         
دست فردین روي شانھ ھاي عریانم سر خورد  و نوازشم كرد و من  ذره ذره         

 در خلسھ ام  غرق مي شدم
 !  بخور جیگر  بھت میسازه -         
نمي رفت نمي دانم ھنوز نخي بھ سمت آن باال وصل بود انگار  و دستانم باال         

فردین این نخ را كند زماني كھ گیالس را گرفت و با دست آزادش بھ سمت دھانم اورد  
لب ھایم را چفت كرده بودم كھ فردین با دست راستش شانھ ھایم را  و گردنم را 

 با اختیار باز شدبي اختیار  شاید ھم   نوازش مي كرد و عضالت لب ھایم
 آھان جیگر طال  ببین االن چھ حالي داره -         
جرعھ جرعھ تا تھ نوشیدني را بھ خوردم داد و من  اعتراضي نكردم كھ ھیچ          

 با ولع ھم خوردم
پسرك جوان كھ بي تفاوتي فردین را دید از ما فاصلھ گرفت دست فردین ھر         

 زد و نوازش ھایش روي جوارحم مرا بھ دنیاي عجیب لحظھ ممنوعھ ھا را كنار مي
خلسھ و گیجي فرو مي برد  برق ھا را خاموش كردند و دستھ دستھ رقاص ریختند 

  گرانھ روي پھلویام گشتزشوسط فردین خودش را بھ من چسباند و دستش نوا
 جیگر -         
 شعلھ ھاي درونم دانھ دانھ روشن مي شدند        
 اوم -         
 گردنم را بوسید        
 بریم باال  یھ اتاق خالي -         
و من انگار بدم نیامد كھ اولین شب دخترانگي ام را  در این دنیاي خلسھ مانند          

پر از لذت كنم و یادم برود كسي موجودي دلم را دزدیده و رفتھ و آن روزھا خدایي 
 موش كنمنداشتم كھ این دزد دل را بھ خاطر تاھلم فرا

 و این لذت خلسھ مانند  بھترین دلیل فراموشي  مي توانست باشد        
فردین دستم را گرفت و كشید و من پشت سرش  مثل عروسك كوكي كھ روي         

ابرھا راه مي رود پرواز كردم و یك شب تمام زیر بوسھ ھا و نوازش ھاي یك مرد نا 
 مـــــــــــــرد  دخترانھ ھایم دانھ دانھ حرام شد

 
ن چشمان بستھ نور چشمانم را اذیت مي كرد تن عریانم را حس كردم با ھما        

ملحفھ را تا چانھ ام باال كشیدم و بعد بھ ثانیھ ثانیھ با فردین بودن فكر كردم نمي 
خواستم چشم باز كنم و یادم برود لحظات شب گذشتھ را  دیشب  ھمان شبي بود كھ 

 فردین قول ھا داد
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ول داد قول داد خوشبختم كنم قول داد قول داد ھرگز نگذارد دلم بشكند قول داد ق        
  مثل این روز ھا  حتي شده بھ زور لبخند را تا لب ھاي من  بكشاند  قول داد

دستش روي گردنم افتاد  با ھمان چشمان بستھ دستش را گرفتم و فشار دادم و         
 آرام چشمانم را باز كردم ولي

 
 مردي كھ كنار دستم خواب بود        
 فردین نبود        
  قت كردموقتي خوب د        
 قیافھ آن پسرك        
 درون میھماني        
  ھمان كھ گیالس مشروب بھ دستم داد        
  نـــــــــھ        
 جیغ زدم        
 ولي دیگر دیر شده بود تن عریانم  كنار این پسر بیگانھ  گویاي ھمھ چیز بود        
ا  من اینجا چھ مي كردم فردین جواب مادر را چھ مي دادم جواب رضا مروت ر        

 !!! كجا بود نكند بالیي سرش آمده باشد نكند این پسرك  خدا نھ  چھ شده؟؟؟
 

از جایم برخواستم و چشمانم در پي لباسھاي تنم گوشھ گوشھ اتاق را گشت  كھ         
  صدایي بھ گوش رسید

  بھ گوش نمي رسھصبح بخیر عجلھ نكن  االن تو خونتون خبراي خوشایندي  -         
گوشھایم را تیز كردم مو بھ تنم راست شد و دانھ دانھ ماھیچھ ھاي قلبم از كار         

  افتاد  سر جایش نیم خیز شد
فردین سالم رسوند گفت حاال بي حساب شدیم دختر عمو  حاال تو باید بري  -         

كني حاال تو مضحكھ میشي  آزمایش ایدز بدي كھ خودتو از تھمتا و افترا ھا پاك و مبرا 
  گفت ھمین روزا احضاریھ طالق بھ دستت مي رسھ

اشك ھایم دانھ دانھ روي گونھ ھاي ارث برده از مادر مي غلطیدند نمي دانستم         
چھ مي گوید  نمي دانستم كجا ھستم نمي دانستم فردین كیست نمي دانستم این پسرك 

 دیوانھ چرا ھذیان مي گوید
 دانستم  یا نمي خواستم بدانم  فقط مي خواستم ھمین االن خدا دو بال فرشتھ نمي        

ھایش را بھ من و شانھ ھایم قرض بدھد و دروازه آسمان را باز كند و بگذارد این 
  سیاره لعنتي را ترك كنم

جیغ زدم داد زدم ھق زدم و او دانھ دانھ لباس ھایش را پوشید  با مشت بھ سینھ         
یدم و او از جایش برخواست  موھایم را كشیدم و او رفت  و پشت در  قبل از ام كوب

  اینكھ درب را ببندد گفت
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كارتمو گذاشتم رو تخت االن تو اون خونھ ھیچي و ھیچ كس انتظارتو نمي  -         
 كشھ  اگر احیانا كمك خواستي مي توني بھ شماره رو كارت زنگ بزني

سینھ ھایم ھجوم آورد  رنگ سیاه نفرت انگیز تمام و رفت  نفس تنگي بھ         
دیوارھاي دلم را پوشانده بود و بنر تسلیت روح مرده ام جلو چشمانم بر افراشتھ بود  
اینكھ دقیقا چھ اتفاق نحسي در شرف وقوع است ھنوز برایم مبھم بود  ولي آنچھ مسجل 

دم آنچھ مسلم بود این  گرگ مروت زاده را خورده بوھبود این بود كھ من  فریب تول
بود كھ او براي انتقام برایم نقش یك ھمسر را بازي كرده بود آنچھ مبرھن بود این بود 
كھ باز ھم زمستان  بوران  چیزي وراي آنچھ قبل تر ھا تجربھ كرده بودم در انتظارم 

 بود
تم و من تنھا روي زمین  و خدا  ساكت روي آسمان خدایي كھ خیلي وقت بود دس        

 را از دستش كشیده بودم
 

دنیا و آسمان و زمین را نمي دانم  ولي تمام ضمیر من تكھ تكھ وجود آدم ھایي         
شده بود كھ خیال مي كردند اشرف مخلوقاتند و بھ مثابھ یك گرگ جگر دوپاھاي دیگر 

 را لجن مال خودخواھي ھاشان  خرد و ماالمال درد  طرح مي انداختند
 

از جایم بر خواستم و لباسھا یم را با تلنگر و بي تعادل از روي زمین جمع كردم         
و بھ یاد آوردم كھ فردین  تولھ گرگ مروت زاده دیشب با چھ ولع و شھوتي اینھا را از 
تنم  از تن بي گناھم از تن تركش خورده دردم  در اورده بود بلوزم را بھ تن كردم و 

برایم درون خلسھ مشروب  یا بھ قول مادرم شرب خانمان برانداز  بھ یاد آوردم دیشب
 خانمان آخرین آرزوھاي بچگانھ ام  برانداز شده بود

وقتي از آن خانھ نفرین شده آمدم بیرون  جز چند تن از خدمھ صاحبش كسي         
براي خجالت كشیدن نبود كھ من نباید خجالت مي كشیدم كاري نكرده بودم  جز سعي 

 ایجاد محبت ھمســـــــــــــرم  و نوشیدن آن شرب حرام  كھ كاش حلقم بستھ مي شد در
 اگر ھوشیار بودم اگر حالیم بود كھ چھ غلطي مو نمي خوردم كاش اگر نخورده بود

 مي كنم و چھ غلطي مي كنند اگر  اگر  اگر  اي لعنت بھ وسوسھ  لعنــــــــــــــــــت
انھ اشان را بستم و دستم روي تن یخش خشك شد اطراف درب بزرگ و آھني خ        

 ھھ  خانھ صداي پسركي از دور مي آمد!  را نگاه كردم بھ كجا باید مي رفتم بھ خانھ ؟
 بالل بالل داغ -         
از كنارش گذشتم و با خودم گفتم كاش مي شد تمام داغ ھایم را با بالل ھایت         

ب مانچوي مشكي ام در اوردم و شماره فردین را تقسیم كنم كاش گوشي را از جی
گرفتم و زیر لب حرام زاده اي را بارش كردم  توقع نداشتم گوشي را بردارد و مثل 

 شتاحمق ھا دوست داشتم بردارد و  بردا
 كجایي كثافت -         
  و انگار دست روزگار روي حلقم نشست و فشار داد        
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ھھ  خجالت نكشیدي وقتي تو بغل اون !  ر عمو ؟خوش گذشت دیشب دخم -         
مردك حروم زاده آروم گرفتي و حاال بھ من زنگ مي زني فكر كردي اونقد بي رگم 
كھ ببینم و بھ یاد نیارم  جرات داري پاتو بزار خونت تا نشونت بدم فردین ھنوز غیرت 

  داره
ضا مروت  كھ ھمھ صداي مویھ ھاي مادر از پشت خط مي آمد و صداي داد ر        

را بھ جوش آورده بود  مار خانگي شده بود افعي درون النھ ام بود و مرا راه نمي داد 
تنم لرزید باید مي رفتم و مي گفتم باید مچش را باز مي كردم  باید  ولي چھ كسي حرفم 

باور مي كرد  شاید  نمي دانم بعد تمام نقش ھایي كھ تولھ  را باور مي كرد مادر مادرم
رگ برایش در جلد یك پسر با محبت بازي كرده بود و مغز و دل پسر ندیده مادر را گ

 شستشو داد باور مي كرد ؟
رضا مروت شاید  ھھ بعد انھمھ نمي خواھم نمي خواھم ھاي من نكند فكر كند         

یقھ دلم پیش آن پسرك دیوانھ ھذیان گو گیر كرده بوده است و مثل این دخترك ھاي 
ظر فرصتي براي خیانت  خدا نھ خدایا گفتم دستم را ول كن ولي تو چرا ول ھرزه منت

   كھ مامني باشد در این زمستان سرد خدارومكردي خدا حاال چھ غلطي كنم كجا ب
 

گوشي درون دستم شل شد وقتي دكمھ قطع تماس را زدم لرز مثل یك مار دور         
  دي نامعلوم طول خیابان را پیمودمتنم پیچید دستانم را در اغوش گرفتم و بھ مقص

 
و حاال  درون اكنون ھایم این تولھ گرگ مروت زاده آمده است و مي گوید تنھا         

است مي گوید ھیچ كس برایش نمانده است  مي گوید و من ساده  دوست دارم باور كنم 
 صدایش مي اید

  دممن بابت چند سال پیش متاسفم خام بودم ناپختھ بو -         
  دستش را بھ زیر بغل ھایش مي برد و بھ جلو خیره مي شود        
البتھ كمي بھ خودم حق مي دم  تو بھ من توھین كردي بھ من بھ كسي كھ از  -         

زمان تولدش تو پر قوي عمھ فرزانھ بزرگ شده بود  بھ كسي كھ در نبود محبتاي 
ــــــــرد شده بودم اونوقت تو تویي كھ اون مادرم كنار تربیت مغرور مابانھ پدر  مـــــــ

 ماییناي شھر اومده بودي و ھیچي نداشتي جز رخت تنتو یینزمان از یھ خیابون تو پا
و یھو با یھ مادر و یھ پدر  صاحب محبت عمھ و توجھ پدر شده بودي و قرار بود ھمھ 

غرورمم زدي لھ دارایي خاندان كھ یھ روزي قرار بود بھ من برسھ ھلوپي باال بكشي  
 كردي
برمي گردد سمتم و زل مي زند درون جفت چشم ھایم كھ مردمك ھایش مي         

 لرزند و لب مي زند
ھمون ساال چند بار مي خواستم ازت بپرسم كھ !  مگھ من ازت چي خواستم ؟ -         

من چھ بدي بھ حقت كرده بودم جز اینكھ ازت خواستم جلوي عمھ فرزانھ بگي نمي 
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اي با من ازدواج كني جز این چي ازت خواستھ بودم كھ اونطوري غرورمو نشونھ خو
 ! گرفتي ؟

 پوزخند مي زند        
نمي دونستي كھ غرور مروتا یعني ھمھ چیزشون  یعني دینشون یعني آیینشون   -         

یعني مادري كھ از دم تولد رفتھ بود یعني پدري كھ بھ جاي محبت پدري پول و رفاه 
ي ده بھ بچش و تو ذھنش مي خونھ تو اربابي  تو بعد من بزرگ خانداني تو ثروتي م

 و بخوابي و اربابي كني تو نمي دونستي كھ خوريداري كھ مي توني تا اخر عمرت ب
 !غرور من ھمھ نداشتھ ھاي عمرم بود نمي دونستي و لھش كردي ؟

  دھماینبار من خیره مي شوم بھ شیشھ جلو  و تكیھ مي         
چرا شما مروتا فكر مي كنید ھمھ عالم چیزي بھ نام غرور ندارن و فقط شما   -         

 قشر مرفھ ازش بھره بردید ؟  چرا ؟
یك لحظھ بھ این فكر كردي كھ بار اولي كھ مثال با من تماس گرفتي ازم یھ         

وز جمالتت تو خـــــــــواھش داشتھ باشي  بزرگترین توھین دنیا رو بھ من كردي ھن
مي دونم تو ھم خوشبخت میشي ولي مــــــن بھ درد تو نمي خورم ولي بھ " ذھنمھ 

 " دم ھر چقدر پــــــــول بخواي دریغ نمي كنم جاش ھر چي بخواي بھـــــــــت مي
 بر مي گردم سمتش و زل مي زنم بھ جفت چشمانش        
ھھ  اگر مروتا بھ این !  دي ؟؟؟؟چي فكر كردي با خودت ؟  تو خواھش كر -         

ادبیات مي گن خواھش من مي گم توھین مي گم خودبرتر بیني مي گم توھم و ضد 
فرھنگ و ھزار كوفت و زھرمار دیگھ تصور كردي من دو تا گوش دارم یھ دم و 

 كھ توي بي ناموس تو باك فالكت چھار تا سم كھ بھ خودت جرات دادي بعد اون ھمھ
 !!!  اتیشش زدي  بشیني تو ماشین منو و دم از تنھایي بزنيزندگیم ریختي و 

ابرو باال مي دھم و بھ در اشاره مي كنم و بدون اینكھ نگاھش كنم و یا حتي پلك         
  بزنم مي گویم

  گمشو پایین -         
 

فریدن مروت از ھمان ھا بود كھ وقتي زخمي و خیس باران روزگار خورده         
پیشت مي آید و آه مي كند و بغض مردانھ تحویل مي دھد  آدم از گرگ بودنش 
فراموش مي كند  و من از آن آدم ھا كھ  زود زوزه ھاي گرگ را فراموش مي كنند و 

 زود خر مي شوند
را تا پنجره پایین مي كشد  انگار مي خواھد چیزي بگوید پیاده مي شود و سرش         

و تا چشمش بھ چشم ھاي من مي افتد از گفتنش پشیمان مي شود و دوباره بھ دور و 
اطراف خیابان نبوي نگاھي مي اندازد و دستش از لبھ پنجره سر مي خورد و دست 

 چپ من روي فرمان مشت مي شود
ت و مادر مدام غر مي زند كھ جواب بدي را رضا مروت پشت سرم نشستھ اس        

با بدي نمي دھند و رضا مروت عبوس تر اخم مي كند كھ برادرش مریض است و بچھ 
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برادرش بي كسي را داد مي زند و انگار عزیز ھم چشم ھایش ملتمس است  روح ھمھ 
د مي خواھند من ساده را ساده تر كنن پسر دوست ھاي خلقت انگار درون ماشین منند و

  كھ صدایم را باال مي برم
 

 عمو كدوم بیمارستان بسترین ؟ -         
سر جایش میخكوب مي شود  كمي كھ مكث مي كند و كمي كھ دندان ھایم را از         

 این ھمھ بي تفاوتي ام مي سابم بر مي گردد و حرف مي زند
  بیمارستان لقمان حكیم -         
و سر جایم مي نشینم و بھ جلو خیره مي شوم سر درب جلو را باز مي كنم         

جایش خشكش زده  و من ھم  انگار ھر دو از این تصمیم  در بھتیم  كھ او نمي دانم 
چرا كھ نباید  او كھ من احمق و ساده را خوب شناختھ است  و من از این ھمھ پوست 

  كلفتي ام شاید
وست سبابھ ام فرو مي شود باالخره سوار مي شود و ناخن شصت من درون پ        

محكم  كھ مھرانگیز پیاده اش كن این مسبب دردھاي زمستان ھاي سرد را  پیاده اش 
 !!! كن قاتل فرزند مرده ات را

بھ یاد كھ مي آورم دلم آتش مي گیرد بھ یاد كھ مي اورم جگرم مي سوزد بھ یاد         
بكشم اشك دور مردمك ھایم كھ مي اورم مي خواھم تمام فرزندان زمین را بھ آغوش 

 غوغا كرده است بھ یاد كھ مي اورم
 

 دست راستم دور سوییچ قفل شده است كھ مي پرسم        
 اول بریم سر مزار شھاب ؟ -         
كھ او ھم ساكت مي شود  و این سكوت بھتر از ھر كلمھ اي  كمي آرامم مي كند         

ا مي بندد كھ این فردین ساكت را بیشتر من سوییچ را مي چرخانم و او كمربندش ر
 دوست  نھ  بیشتر مي توانم تحمل كنم بیشتر

  میدان را كھ مي پیچم حرف مي زند        
  اسم براش انتخاب كردي ؟ -         
بغض و اشك با ھم سوگ بھ پا مي كنند بغض ھا سیل وار بھ حلقم فشار مي         

یرند نمي توانم حرف بزنم  او نھ اما  مي گوید  با اورند و اشك ھا جلوي دیدم را مي گ
 بغض

من نمي دونستم بچمونھ بخدا نمي دونستم اون موقع ھم بھت گفتم فكر كردم  -         
  بچھ فرزاده  خریت كردم مھرانگیز خریت

 فیش فیش مي كنم و مي غرم        
 فقط چون بچھ خودت یعني اگر بچھ فرزاد بود  حكم بھ قتلش مي دادي یعني -         

 بوده ابراز پشیموني مي كني ؟
 و سر تكان مي دھم        
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تو عوض نشدي فردین  مي خوام فكر كنم كھ یك درصد عوض شدي  بزرگ  -         
  شدي ولي وقتي میگي چون خبر نداشتي بچھ خودتھ پشیموني

 مي شوددوباره سر تكان مي دھم  زیر چشم مي بینم كھ دست ھایش مشت         
  منظور من این نبود -         

 
راھنما كھ مي زنم ویبره اپل اھدایي جیب پالتوي تمام سفیدم را مي لرزاند برش         

مي دارم  چشمم بھ شماره اش كھ مي افتد یكھو ناگھان ھزاران ولت انرژي بھ قلب و 
  دلم جاري مي شود و دل و دینم  مي لرزد

ارم كھ با این لرز زانو و دست ھایم نمي توانم كنترل خودم ماشین را نگھ مي د        
 را داشتھ باشم چھ برسد بھ این آلبالویي خوش رنگ

 سالم خانوم -         
صدایش كھ مي آید فكر مي كنم چقدر دلم براي این تن صدا تنگ بود سعي مي         

 كنم لرز را در صدایم پنھان كنم و اولین طعنھ ام را بزنم
 !سالم  سوري جان خوبن ؟ -         
بھ اولین سوالم كھ فكر مي كنم خنده ام مي گیرد و خنده اش مي گیرد  پاتك مي         

  زند
 !!!  منم خوبم -         
  فردین مروت غر مي زند        
 باز این جوجھ تازه بھ دورون رسیده است ؟ -         
 خواھم و نباید صداي این تولھ گرگ بھ آن جلوي گوشي را مي گیرم كھ نمي        

طرف خط برسد  ولي انگار دیر شده است كھ صداي گرفتھ پشت خط آرام مي گوید  و 
  با تردید
 !كي بود ؟ -         
چند ثانیھ اي مكث مي كنیم  ھمھ  من این طرف و خیره بھ شیشھ جلو و پسرك         

آن طرف خط نمي دانم اخمو و درھم نان بھ دست  فردین دست بھ آغوش گرفتھ  و 
شاید  و انگار دلم دوست دارد این تغییر بي اختیار را  حسادت مي كند ؟ دوست دارم  

  خیلي
 صدایش دوباره بھ گوش مي رسد  مثل یك ملودي دوست داشتني        
 !مھرانگیز  با تو ام كي بود حرف زد  كجایي االن ؟ -         
چھ لبخندي روي لبانم نقش بستھ است سعي مي كنم تن صداي در حالي كھ نیم        

  من ھم گرفتھ باشد و چاشني مظلومیت ھم داشتھ باشد
 فردینھ -         
  دوباره مكث مي كند و بعد        
 !با اون مرتیكھ كجایي االن ؟ -         
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ق را از كلمھ مرتیكھ دلم جان مي گیرد  حسادت كرده ؟  خروار خروار شو        
  قورت مي دھم

  تو ماشین من -         
  اینبار صداي پوفش مي آید        
 تو ماشین تو چھ غلطي مي كنھ  اومده دعوا ؟ -         
پس حسادت نكرده نگران سالمتي من است  ھھ  زھي خیال باطل شوق ھا یكھو         

 پالسیده مي شوند  تن فرمان را نوازش مي دھم
  ریم مي ریم سر مزار شھابنھ دا -         
منتظر ري اكشنش مي مانم  فردین مرتب تغییر موقعیت مي دھد و كالفھ شده         

 است و مھدي پشت خط انگار مستاصل است و كمي طوفاني
 !شھاب كدوم خریھ دیگھ ؟ -         
 عصبي مي شوم        
  بچھ من و فردینمراقب حرف زدنت باش  شھاب بچمھ بچـــــــــــم  -         
جملھ اخر را با غیض گفتھ بودم و البتھ از روي عمد كھ باید بفھمد با این اسم         

كھ زود آمد و زود رفت كھ یك ماھھ شكمم را باال اورد و شش " شھاب " شوخي ندارم 
 ماه تمام  تمام امید مادرش بود

 
من بھ مثابھ یك تف سر آن روزھا مادر و رضا مروت سر سنگین بودند و بھ         

باال نگاه مي كردند كھ باید مي بودم و نباید  و من  و این ھمھ تھمت و افترا و حرف 
ھایي كھ نھ مي توانستم منكر شوم و نھ مي توانستند بابتش از خانھ ام بیرونم كنند  كھ 

ي  كنید كھ چھ  برود ھزار گند نكاشتھ را بكارد و آبرورونشبی" بھ قول عمھ فرزانھ 
 !!! " خاندان را ببرد ؟

شكمم كھ باال آمد  رضا مروت بیشتر داد و بیداد مي كرد  یادم نمي رود بعد         
سفر ده روزه اش بھ تركیھ  ھنوز نیامده درون اتاق با مادرم جنگ و دعوایشان سر 

  من و شكمم و حرف مردم مي چرخید
من چطور سرمو تو سر و ھمسایھ باال كنم بگم چي  بگم تك دخترم فاسده  بچھ  -         

  نامشروع برام تحفھ آورده  بگم تخم حروم برام كاشتھ
آن روزھا از فردین طالق گرفتھ بودم و فردین در نقش پسري وفادار و با         

 و وقتي گفتھ بود من و مالحظھ ھر روز تماس مي گرفت و مثال جویاي حال مادر بود 
مھرانگیز ھیچ مراوده اي نداشتھ ایم در ذھن مادر و رضا مروت یعني نداشتھ اند یعني 

 تحویل داده ام یعني من آن شب دور از اراجیف  او راست مي گوید و من دروغگو
  چشم ھمسر  در بستر یك كثافت دیگر مي لولیدم و ھمسرم داغدار خیانتم بوده است
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لم از افكار درھم و معوجم بھ ھم مي خورد و بعد بھ خودم مي گفتم چطور بھ حا        
خودشان اجازه مي دھند اینقدر راحت در مورد آدم ھا فكر كنند قضاوت كنند حكم 

 ! ببرند وقتي تنھا یك نفر مدعي شھادت است
د و و دردش این بود كھ ھمین ھایي خنجر مي زدند كھ مي گفتند دوستم داشتھ ان        

دردش این بود كھ ھمین ھایي داغ مي زدند كھ مي گفتند ادعاي خدا دوستي و یكتا 
پرستي دارند  كھ ننگش این بود كھ ھمین ھا نماز ھم مي خواندند ھمین ھا دعا ھم مي 

 را مي خواندند و توبھ و استغفار را از زبان من بھ انكردند ھمین ھا كلمات عربي قر
" ن ھا پشت بھ حرف خدایي كھ مي گفت و مي گوید عرش اعال مي فرستادند ھمی

طناب افترا بافتند و آخرین روز ھاي عمرشان  تمام امید ھاي مرا  دار " تھمت نزنید 
 فقط نماز و مانيزدند  ھمین خودیھاي خدا دوست  و بھ ادعاي من  جاھل  كھ از مسل

 قرانش را بلد بودند
ا دور كثافت بودن من مي گشت  سر پشت درب اتاقي كھ داخلش ھمھ حرف ھ        
  خوردم
كھ خدا ھم مي دانست شكستھ تر از انم كھ مثل قدیم در را باز كنم و داد بكشم و         

دعوا كنم و كربال راه بیندازم كھ نھ مدركي داشتم نھ دلیلي براي تبرئھ معصومیتم كھ 
  تنھا خدا مي دانست

باشد نشد نشد و بعد از شش ماه حرف ھا ھر چھ سعي كردند ھمھ چیز پنھان         
شروع شد  كلمات دھن بھ دھن گشت تا بھ عمھ فرزانھ رسید  نمي دانم در گوش فردین 
چھ خواند و چھ گفت كھ عصر یك روز تابستاني فردین سر و كلھ اش پیدا شد درب 

  بودیم و مادر ھراسان از باالي سبزيشستھخانھ امان كھ كوفتھ شد ما روي ایوان ن
  ھاي پاك شده و پاك نشده برخواست

 بسم هللا مگھ سر آورده  كیھ این وقت روز -         
چشمانم از جوشانده اي كھ مادر خستھ و رنگ و رو پریده ام روبرویم گذاشتھ         

بود كشیده شد بھ دمپاییھاي مادر كھ صدایش با استرس ھا اجین شد درب یك لت مشكي 
 خاكستري كھ آستین ھایش را باال داده بود بھ سمتم یورش باز شد و فردین با بلوز

  اصال نمي دانستم كجاي زمینیم و اصال زمین است آورد  ھنوز نمي دانستم چھ خبر
  چھ ھست

  مادر محكم پشت دستش زد        
 اي خاك بھ سرم  فردین جان چي شده مادر -         
رگ وحشي درون شكم من  و روي بچھ و اخرین كلمھ اش شد اولین لگد تولھ گ        

اي كھ شش ماه تمام كنار ھمھ خنجر ھاي تھمت و افتراي آدم ھاي بي انصاف  تنھا 
 امید من تنھا  روي زمین بود

  دستانم را روي شكمم قفل كردم        
نمیزارم بھ بچم آسیب بزني گمشو  برو بیرون بیشرف برو گمشو  -         

  اونــــــــــــــــور
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اشك ھایم با داد ھایم ادغام بود و این وحشي رمیده نمي دانست كھ من این بچھ         
را از جانم ھم بیشتر دوست دارم  از مادر ھم بیشتر دوست دارم  و شاید از خدا ھم 

  شاید
نمي دانست  كھ این بچھ بچھ خودش بود یقین داشتم رفتھ بودم آزماش و آخرین         

 ا ھنوز رو نكرده بودمكارت برنده ام ر
 فردین داد زد        
بچھ حرومو مي خواي نگھ داري ھرزه ھر جایي كھ چي بشھ  كھ چن روز  -         

 دیگھ بگي مال منھ و آویزون من و آبروي خانوادم شي
  مادر جلویش را مي گرفت  دست ھایش را گرفت  زار مي زد        
فردین جان حالش خوب نیست  فردین جان  آروم فردین جان  بھ بچم رحم كن  -         

 باش
لگد ھایش روي كمر و پھلویم ھجوم مي اورد  و تمام من بچھ بي گناه درون         

  وجودم را  پناه داده بود گریھ كردم زار زدم  داد زدم
این بچھ خودتھ عوضي این تخم حرومي كھ ازش حرف مي زني بچھ خودتھ  -         

  ــــــــھرواني بچمونــ
  ولي انگار نمي شنید  نمي شنید  نمي شنیــــد        

 
  اشك ھایم مي اید و صداي پشت خط ھنوز عصبي است        
 ! مھرانگیز  دوباره تكرار كن  بچھ تو و فردین ؟ -         
  با اشك و بغض حرف مي زنم و فردین ساكت است        
آره بچھ مرده من و فردین  ھمون بچھ اي كھ باباش نمي خواستش ھمون بچھ  -         

اي كھ باباي بي رحمش با لگد و كتك كشتش ھمون بچھ اي كھ یاداور تلخ ترین روزاي 
  عمر منھ ھمون بچھ اي كھ بھ مادرش امید زندگي مي داد و امید آخر مادرش بود

 ي بد  فردین رو بر مي گرداندھق مي زنم حالم بد است خیل        
  مھرانگیز خوبي ؟ مھرانگیز -         
بطري را بر مي دارد و سریع سرش را باز مي كند بعد با خودم فكر مي كنم         

این موجود چقدر مھربان شده  دو ھفتھ پیش بود  دو ھفتھ پیش بود كھ فردیني كھ 
م خنجر زد و رفت  این ھمھ تغییر  خودش بود تولھ گرگ مروت زاده  آمده بود خانھ ا

 ! یكھو
دست بر فرمان مي گیرم و گوشي را بھ گوشم مي چسبانم صداي پشت خط را         

 مي خواھم
مھرانگیز  ھمین االن بیا خونھ من خوب ھمین االن صالح نیست با اون مردك  -         

 عوضي داشتي  ولي تنھا باشي مھرانگیز فریبشو نخور مھم نیست چھ گذشتھ اي با اون
كسي كھ من دیدم و شناختم قابل اعتماد نیست مھرانگیز تو زیادي مھربوني و مي توني 

  فكر نكن ادما بھ این سادگي مي تونن عوض بشن هفراموش كني ولي اون عوض نشد
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مھرانگیز تا اتفاق بدي نیفتاده بیا اینجا بھش نگو و مسیرتو عوض كن مھرانگیز مي 
 شنوي
 ھ تكھ حرف مي زنم فردین بطري را كنار دستم گرفتھتك        
 یھ كم بخور بھتر شي -         
  سر تكان مي دھم و خطاب بھ مھدي پشت خط مي گویم        
 نھ مي خوام برم سر مزار شھاب بعدش شاید -         
  چشمانم را مي بندم و اخرین قطرات اشك از الي مژه ھایم راه مي گیرد        

  مھرانگیز لجباز نشو -         
 سكوت را ترجیح مي دھم با پوف بلندي ادامھ مي دھد        
 الاقل آدرس قطعھ رو بده من بیام -         

 
***         

روي سنگ سفید كوچك این كنار دست مي كشم و بطري آب را روي سرش         
  خالي مي كنم

  و با بغض حرف مي زنم        
  بم خوبي مامان ؟ سالم پسركم  سالم امید مامانشھا -         
فردین با دست روي سنگ را تمیز مي كند و دستي رو شانھ ھایم شالي سفید مي         

 اندازد  سر كھ بلند مي كنم سوري را مي بینم لبخندي موقر مي زند
 سالم خانوم چطوري عزیزم ؟ -         
  ا بایستممي نشیند و من نیم خیز مي شوم ت        
  دستش را روي شانھ ام مي گذارد        
  بشین فدات شم -         
او ھم كنارم روي دو زانو مي نشیند  چشمانم بھ دنبال مردش مي گردد كھ         

  صدایش از پشت سر مي آید
 سالم عرض شد -         
دم جواب گرفتھ است صداي پشت سر گرفتھ است و من ھم بدون اینكھ بر گر        

 مي دھم
 سالم الزم نبود بھ خودت و سوري جان زحمت بدي -         
فردین با سوري در حال سالم و احوالپرسیست  و انگار مھدي را نمي بیند و         

 مھدي نھ اما  گویا مي خواھد او را ببیند
  وجود این آقا زاده مجبورم كرد از خونھ گرم و نرمم بزنم بیرون -         
 دلم اتش مي گیرد خانھ گرم و نرمش رو مي كنم بھ سمت سوري        
 ببخشید باعث اذیت شدم -         
 چشمك مي زند        
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بابا شوخي مي كنھ  خودش مثھ مرغ پر كنده پرید بیرون اصال منتظر نشد منم  -         
 حاضر شم ببین با چھ ریختو قیافھ اي پریدم بیرون

اوري اینكھ او و سوري اش این روز ھا چھ خلوت ھایي دارند  تكھ تكھ بعد با یاد        
مي شود جگرم  آھي مي كشم  و نگاھم تا مزار پسر شش ماھھ ام كشیده مي شود 

  فردین چشمش را بھ سنگ دوختھ است و مھدي ھنوز پشت سرم است
وز قد كافیھ دیگھ این سیاه بازیا رو بس كن پسر مروت بزن بھ چاك امر -         

 جیرت نقش بازي كردي
سرم را باال مي گیرم و دلھره شروع یك نبرد مردانھ تنم را مي لرزاند سوري         

 سر بر مي گرداند
 ! مھدي -         
لبش را گاز گرفتھ و چشم من روي گیاه ھاي خود روي كنار سنگ سفید خشك         

  ست  درد دارداست و آرام پلك مي زنم  مھدي گفتنش مثل نیش مار ا
فردین كالفھ بھ اطراف نگاه مي كند و فكش منقبض است  صداي پشت سر با         

 پوزخند مي اید
چھ خوددار شدي پسر مروت چند ھفتھ پیش كھ رم كرده بودیو ھنو یادمھ كي  -         

  اینقد رام كرده اون حیوون وحشیو در عجبم
تنم راست مي شود از آالرمي كھ حس سر فردین عصبي بر مي گردد مو بھ         

ششمم بر پا كرده است از جایم بر مي خیزم و رو بھ مھدي پشت سرم مي ایستم ولي 
 این چشمان این مشكي ھاي نافذ كھ رنگ دیگري دارد  مسخم مي كنند

 دل مي رود ز دستم  صاحبدالن خدا را  دردا كھ راز پنھان خواھد شد آشكارا        
ي زنم و پلك نمي زند و سوري اینطرف و فردین انطرف  و خدا آن باال  پلك نم        

  نظاره گرند كھ دل من بي دل  چھ بي تاب و سرخ سر است
آه مي كشم و چشمانم را از این چشمان جادویي روبرو مي گیرم و حرف مي         

 زنم
 بھ ھم بریزه  كافیھ  نمي خوام اینجا سر و صدا شھ نمي خوام آرامش شھابم -         

 بفھم
چشمان مھدي بھ اطراف مي گردد و عصبي پوف مي كند فردین نزدیك مي         

  شود و كنارم مي ایستد
 بریم  ؟ -         
 مھدي تیز مي رود درون چشمانش        
  كجا شازده مھرانگیز با شما ھیچ جا نمیره گفتم واسھ امروزت كافیھ  ھري -         
 ابرو باال مي دھدفردین         
شاخاتو غالف كن جوجھ گوزن مي خوایم بریم عیادت پدر مریضم  یھ عیادت  -         

  خونوادگیھ  غریبھ ھا حق دخالت ندارن
  مھدي یك قدم جلو مي رود        
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و دست سوري تخت سینھ مردش فرود مي اید بعد دلم اعتراض مي كند  بھ چھ         
قتي ھنوز محرمش نیست  بھ چھ حقي  آن ھم جلوي روي حقي بھ او دست مي زند و

  من  جلوي روي من بي دل جلوي روي من دل تنگ
  مھدي اخم كرده است  فردین نھ اما پوزخند مي زند        
  حاال ھم سد معبر نشو -         
مھدي یقھ فردین را مي گیرد  و با آن چشمان مشكي كھ وحشي شده اند تیز مي         
درون چشمانش چشمان من بین دست ھاي منقبض و مردانھ اش چشم ھایش لب رود 

  ھایش  مي چرخد زیر لب مي غرد
بھت اخطار میدم اگر ھمین االن دمتو نزاري رو كولتو و نزني بچاك اون  -         

روي منو مي بیني جوجھ مروت دم خور شدن با شما جماعت كفتار صفت روز این 
 قد كفایت آزار دیده  گورتو گم مي كني یا ھمینجا گورتو دخترو شب كرد  بسشھ بھ

 بكنم
 فردین دست در جیب دارد و خونسرد جواب مي دھد        
  من -         
مھدي ھنوز درون چشمانش نگاه مي كند و پلك نمي زند و یقھ فردین  درون         

  دستاش مشت شده
 من چي ؟؟؟؟ -         
 سوري جلو مي رود        
  مھدي كافیھ -         
  بدون اینكھ بھ سوري نگاه كند  حتي        
 تو دخالت نكن -         
 دلكم كیف مي كند ولي كمي براي قیافھ دمغ سوري  مي سوزد        
 فردین با دست راستش گوشھ چشمش را مي خاراند        
  من عاشقش شدم -         

 
وبروي پرتوي كھ خشكش زده است و دستانش آرام آرام شل مي شود  و ر        

فردیني كھ ساكت است و چشمانش رو بھ من موج بر مي دارد  و سوري كھ نمي داند 
  اینجا چھ خبر است

من  وسط گذشتھ تلخ و حال عجیبم در تالطم وجود خدایي كھ نمي دانم چھ كار         
 رات نابھنگام چیست  معلقم انگارمي كند و ھدفش از این ھمھ تغیی

 
دلم گیج است و مغزم گیج تر كھ ھر چیزي از فردین توقع مي رفت جز این         

  كلمھ  عشق
مھدي پرتوي عقب عقب مي رود و یكھو مچ دست مرا مي گیرد و با خودش مي         

 آنقدر كھ برد  مي دود و حتي فرصت اینرا نمي دھد كھ بپرسم بھ كجا مي دویم  خیلي 
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مھدي مـــــــرد ھم  بھ نفس نفس افتاده است آنقدر كھ سوري و فردین ھم جا بمانند  و 
   پرتوي آقاي سوري نیست كھ مرا تا اینجا آورده  شایدديآنقدر كھ دلم بگوید ھنوز مھ

روي دو زانوانش خم مي شود  ھنوز نفس ھیچ كداممان جا نیامده و من بیشتر         
  انگار

 او بعد چند ثانیھ اي مي ایستد و تكھ تكھ حرف مي زند        
مھرانگیز باور نكني این مردك داره اراجیف مي گھ این كسي كھ من دارم مي  -         

بینم داره بھ ھر طنابي چنگ میندازه كھ تو و شركتو تو مشت بگیره  حاال كھ دیده از 
  یك مثال عاشق بیاد جلو  مھرانگیزپس تو و نبوغ اقتصادیت بر نمیاد مي خواد در جلد 

سكوت كرده ام و نفسم ھم جا آمده است  اما ھنوز نمي دانم در جواب مھدي         
پرتوي باید چھ بگویم  كھ نمي دانم با خودش چند چند است  رك ترین سوال ممكن را 

  مي پرسم
 ! میشھ بدونم نگران چي ھستي ؟ -         
 مي افتد و بھت زده نگاھم مي كند و بعد مكثي كوتاه حرف چشمانش از پلك زدن        

 مي زند
  مسلمھ نگران تو -         
ابرو باال مي دھم و پوزخند را میھمان موقتي لب ھایم مي كنم  و او دوباره         

شروع مي كند با تب و تاب كمتر و انگار كمي شك كرده كھ حرف ھایش را قبول دارم 
  یا نھ

ھرانگیز اون بھ راحتي مي تونھ دلتو با این یك كلمھ نرم كنھ و كنترل شركت م -         
 پدریتو بھ دست بگیره و این یعني تمام تالشامون كشك  تمامش مي فھمي

بھ خودم و این بازي احمقانھ موجي از پوزخند را نشانھ مي گیرم اي لعنت بھ         
 پرتوي تا این حد  دل بستھ ام  و حاال این سادگي احمقانھ كھ بھ این موجود دوپا  مھدي

نگاھم را كھ ھر لحظھ امكان دارد باراني شود  بھ آسمان مي دوزمو دوباره بھ مرد 
مي زنم  با بغض با صدایي لرزان  ولي بي تردید شاید ھم  اقتصادي روبرویم  و حرف

  با غیض
دفش قدرت و فردیني كھ امروز اینطوري از دلش گفت فردیني نیست كھ ھ -         

ثروت باشھ  نمي خواد نگران سرمایت باشي  من مي دونم چطوري احساستمو كنترل 
كنم از این ثانیھ بھ بعد ھم  لطف كن و دیگھ سر راه من قرار نگیر نمي خوام بي دلیل 

 شما سر جاش ولي نگراني شما بابت و آرامش زندگیم بھ ھم بریزه شراكت من
گي من لطمھ وارد مي كنھ ممنون میشم دیگھ بیرون از سرمایتون داره بھ آرامش و زند

 ! محل كاري نبینمتون
  از كنارش رد مي شوم و باران چشم ھایم باریدن مي گیرد        

 
خیلي راه مي روم و این خیلي راه رفتن مي گذارد اشك ھایم دانھ دانھ گذشتھ         

ھایم را تمیز كند و كمي دلم خانھ تكاني این خداحافظي گردد مھدي پرتوي كھ دوستم 
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ندارد را باید ھر چھ زودتر دفن كنم خاطراتش را  حرف ھایش را  مشكي ھاي نافذش 
 یكھویي پیدا شدن ھایش را  شوخي كردن ینطوريرا  مھرانگیز گفتن ھایش را  ا

ھایش را  دختر خالھ گفتن ھایش را  سورپرایز كردن ھایش را  ساندویچ خوراك 
  خریدن ھایش را  اخم ھایش را  ابروھاي پر پشتش را  حتي زمستان ھایش را

 
ایم با دست راست اشك ھایم را مي زدایم مي زدایم و باز راھي گونھ ھا و لب ھ        

مي شوند مي زدایم و فردین مي بیند سوري مي بیند مي زدایم و راھي مي شوند و 
فردین سر بھ زیر مي اندازد  مي زدایم و سوري مي بیند و چشم ھاي او ھم ناراحت 

 پسرم مي روم مي نشینم كنارش و حرف مي كمي شود مي زدایم و بھ سمت مزار ت
 زنم با اشك و خروار خروار بغض

شھاب مامان ببخش كھ باید برم ببخش كھ دیر اومدم ببخش كھ مادري نكردم  -         
  ببخش كھ نیومده اذیتت كردم ببخش كھ

دل دل زدم ھایم اجازه حرف زدن نمي دھد سرم را بھ تن یخ سنگ مي گذارم و         
 دست ھایم را باز مي كنم و سنگ را بھ آغوش مي گیرم

م مامانت خیلي تنھاست خیلي كاش مي موندي شھابم كاش اینجا بودي شھاب -         
كاش دلم مي خوادت كاش بودي و مادرتو از این ھمھ تنھایي زمیني در مي اوردي 

 مامان جان كاش
 اشك ھایم روي تن سنگ سفید راه مي گیرد فردین كنارم مي ایستد        
 ریممھرانگیز اروم باش حالت بد مي شھ  كافیھ دیگھ پاشو ب -         
سوري كنار دستم مي نشیند و فیش فیش مي كند و دستمال سفیدي را بھ سمتم         

  مي گیرد
 بیا فدات شم -         
مي گیرمش  سوري شانھ ھایم را بھ آغوش مي گیرد  و نوازشم مي كند و چقدر         

 نوازش را دوست دارم ھر چند از ھفت پشت غریبھ  ھر چند از سوري مھدي پرتوي 
 ھر چند از كسي كھ دزد دلم را گرفت ھر چند

پاشو مھرانگیز جون پاشو عزیزم  ھر چي اینجا بموني داغون تر میشي مي  -         
 دونم داغ فرزند چقدر سختھ  چند وقتش بود كھ فوت كرد

 با اشك و تكھ تكھ و دل زدن جواب مي دھم        
نیا اومد و دكتر گفت اونقدر تو بدنش یك روزش بود یك روز فقط یك روز بھ د -         

  كبودي وجود داره و درد مي كشھ كھ بعید مي دونیم دووم بیاره كمبود اكسیژن و درد
دوباره دل مي زنم و اشك ھایم راه مي گیرند چشم ھایم را مي بندم و باز مي كنم         

  تا سیل ھاي آمده را از جلوي دیدم كنار بزنم ولي نمي شود
نیومده درد دنیا كشید ھنوز نیومده فھمید آدما بدن  ھنوز نیومده فھمید سیاره  -         

اي كھ بھش تبعید شده بچھ و بزرگ نمیشناسھ  فھمید ساكنین این سیاره اینجا جھنم راه 
 انداختن  كھ آدم نیستن  كھ آدمیت بلد نیستن
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تمام جگرم  قلبم  روح تمام زندگي ام درد مي كند تمام آرزو ھایم درد مي كند         
 مرده ام درد مي كند

 
از سنگ سفید دل مي كنم و بر مي خیزم ھنوز دست ھاي سوري روي شانھ         

  ھاي من است  و چشم ھایش بھ ماشین
 چشم ھایش را كھ مي بینم  مي گویم        
 برو عزیزم منتظرتھ -         
 مردد نگاھم مي كند        
نیومد واسھ خداحافظي حالش خیلي بد بود  نفس تنگي داشت  گفت ببخش كھ  -         

  باید قرص بخوره
  نفس تنگي        
 یعني چي ؟ -         
چشم ھایش ھنوز روي ماشین است و چشم ھاي من ھم  مھدي پرتوي سرش را         

 روي فرمان گذاشتھ است سوري حرف مي زند
د كھ مي گفت بیماریش داره از رنگ و رو خیلي وقتھ مریضھ ولي مدتي بو -         

  مي افتھ ولي امروز دوباره عود كرده
 فردین بھ كنارم مي اید        
  از بیمارستان تماس گرفتن حال بابا خیلي بد شده -         
بھ ماشین خودم و مھدي پرتوي نزدیك مي شویم  ھنوز سرش روي فرمان است          

 دستم را جلوي سوري مي گیرم
  یھ خورده بھ من زمان میدي  یھ كوچولو باھاش حرف دارم -         
 سوري مردد حرف مي زند        
 البتھ عزیزم -         
كھ بال بال مي زند بھ سمت شیشھ ماشینش با قدم ھایي كھ یاري نمي كنند و دلي         

مي روم باز است  كنارش مي ایستم بوي كنزو را با تمام وجود پس مي زنم كھ نباید 
 كھ دیگر ممنوع است  ولي دلم حرف مي زند

 حالت بده ؟ -         
سرش را بر نمي دارد  چشمانم روي موھایش مشكي اش مي چرخد و اشك ھایم          

 دانھ دانھ
 نگفتھ بودي مریضي -         

 با انگشت ھایم بازي مي كنم        
  مي دونم قد سوري نزدیكت نبودم ولي -         
 بغض ھا دیوانھ وار لگد مي زنند بھ حلق زخمي ام        
 توقع داشتم مي گفتي مریضي  شاید از رفتن فریده بوده ولي انگار -         
 اشك ھایي كھ بند نمي ایند را پاك مي كنمبا انگشت اشاره ام رد         
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 انگار امروز من باعثش شدم -         
 ھنوز سرش روي فرمان است ولي صدایش مي آید        
  چیھ عذاب وجدان گرفتي دختر خالھ -         
دلم براي دختر خالھ گفتنش كباب مي شود و این صداي گرفتھ  پیشاني اش را بھ         

  ایش مي مالد و دوباره مي پرسدفرمان و دست ھ
 !!عذاب وجدان گرفتي ؟ -         
و شیشھ را باال مي زند بدون اینكھ نگاھم كند كھ نگاھش خیره بھ جلوست  و من          

  رھایش مي كنم
 

**********         
براي بزرگ شدن خیلي خیلي  باید كوچك شد یادت باشد  وقتي كوچك شوي ھم         
ا مي شوي و گرده افشانیشان را مي بیني كوچك شو نھ قدري كھ روي كمرت قد گلھ

سوار شوند آن قدري كھ دست بھ شانھ تو بگیرند و راه بروند آدم ھا را مي گویم ھمھ  
  فرسخ ھا با تو و آرزوھاي تو  فاصلھ دارندھقدر دل تو  قابل ترحمند حتي آنھا ك

   گفت  و ھنوز ھم مي گویداینھا را مھرپویاي ھندسھ دان مي        
 

یك جسم ییر و فرسوده روي تخت است و یك عالمھ دستگاه  كھ انگار گرگ پیر         
از تب و تاب مبارزه افتاده است  وقتي این بازي را شروع كردم بھ خودم قول دادم از 

وان  این میدان یا او بیرون مي رود یا من  اما اكنون كھ مي بینم اینقدر فرسوده و نات
 توان  روي این تخت فلزي  درون اتاقي كھ ھزار و یك كم اینقدر بي كس  اینقدر

  دستگاه ربات مانند دارد و تنھا یك پنجره رو بھ بیرون  دلم  برایش مي سوزد
و انگار رضا مروت است كھ دست در دست برادر مریضش گرفتھ است  و         

ند و ام الیجیبش بوي یاس را تا مشام انگار عزیز است كھ كنار دستش قران مي خوا
من ھم مي اورد  و انگار مادر است كھ روبروي پنجره اي كھ پرده زرشكي اش جلوي 

 از راه مي رسد  و در حالي كھ بھ شنور را گرفتھ است نماز حاجت مي خواند  دكتر
 نوشتھ ھاي دستش نگاھي مي اندازد خطاب بھ فردین حرف مي زند

ه پیش گفتم ایشون نیاز بھ درمان دارن  پشت گوش انداختین  صرف من یھ ما -         
نظر از وضعیت جسمي بد بیمار وضعیت حافظشون اصال روال خوبي رو طي نمي 
كنھ  ما تمام تالشمون رو مي كنیم  باقیش اول بھ خدا و بعد بھ خود بیمار و اطرافیانش 

  بر مي گرده
   مي روم فردین دست بھ تخت مي گیردو نزدیكش مي رود  ازسر راه كنار        
 چھ كاري از دست ما بر میاد دكتر -         
دكتر چشم ھاي بنیامین فرسوده را باز مي كند و سرش را نزدیك مي برد تا         

  خوب نگاه كند و در ھمان حین مي گوید
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باید محیطي دور از استرس براش محیا كنید  یھ مدت مھمون ماست  بعد كھ  -         
وضعیت جسمیشون نرمال شد باید یھ مكاني دور از شلوغي شھر و این ھواي آلوده 
براشون محیا كنید  ولي تمام تجویز من مو بھ مو باید اجرا شھ  از رژیم غذایي تا دارو 

 كردن روال فراموشیشون مي تونیم سعي كنیم كند و ورزش و بازیھاي فكري  براي
  ولي فعال راھي براي متوقف كردن این روند وجود نداره  متاسفانھ

دكتر دست در جیب مي كند و من فكر مي كنم براي تمام كرده ھایش  فراموشي          
 حكم كمي نیست ؟  ھست ؟

 
ي بینم سرش را روي فرمان از بیمارستان كھ خارج مي شوم ماشین پرتوي را م        

گذاشتھ و سوري بھ صندلي اش تكیھ داده و حرف مي زند انگار فردین ھنوز نیامده 
  نزدیك ماشین پرتوي مي شوم ھنوز متوجھ حضورم نشده اند  صداي سوري مي آید

 
فكر كردي من احمقم  فكر كردي سرم عین كبك تو برفھ و حالیم ني دل تو  -         

   گیر كردهپیش این دختره
  خودم را بھ تن ماشین مي چسبانم تا دیده نشوم        
بیشتر از ده روزه كھ من توخونھ تو ام حتي یك وعده نھارم با ھم نخوردیم  -         

مھدي  عوض شدي فكر كردم تا ابد عشقت مال منھ فكر كردم وقتي برگردم و بگم 
  پشیمونم  مي خوامت مي تونم داشتھ باشمت

مھدي ھمانطور كھ سرش روي فرمان است حرف مي زند گرفتھ ولي حرف         
 مي زند
 مگھ نداري -         
  بي حوصلھ است        
 سوري بھ سمت مھدي بر مي گردد و تن من گر گرفتھ است انگار        
نھ كھ ندارم من جسم مھدي رو اگر مي خواستم اینجا نبودم اگر برام مرد بودن  -         

دي مھم بود اینجا نبودم خودت بھتر از من مي دوني چند سال پیش چرا اینجا رو مھ
 !!! ترك كردم چرا رفتم  و مي دوني بھ عنوان یك دختر حق داشتم

 مھدي كمي سرش را باال مي كند و بھ جلو خیره است        
  ممیشھ این بحثو تموم كني من مدیون لطف تو ام مي دونم  و دوست دار -         
 داد سوري حلزوني گوشم را آزار مي دھد        
نھ  نداري نگاھت بھ مھرانگیز میگھ كھ نداري این بي تابیات  داغون بودنات  -         

میگھ نداري تمام بیدار خوابیات  تمام حال بد االنتو تمام این ده روزي كھ مثال من 
وقتي صداتو مي شنیدم كھ مھمون خونھ خالیت بودم میگھ نداري تو این ده روز فقط 

 بریم بیرون زنگ بزن ببین كوه نمیره زنگ بزن گیزمي گفتي زنگ بزن بھ مھران
  ببین نمیاد بریم شام بخوریم نھار كوفت كنیم

 گریھ مي كند        



 278 

من یھ زنم مھدي من یھ زنم و زنا رو خوب مي شناسم  مھرانگیز عاشقتھ اینو  -         
  مھدي نمي تونم بدون تو زندگي كنم بھ خدا نمي تونمكتمان نمي كنم ولي من 

 گیجم و زانوانم مي لرزد  مھدي آه مي كشد        
بدون من زندگي نمي كني ما قراره آخر ھفتھ ازدواج كنیم  پس تمومش كن  -         

  سرم داره از درد منفجر میشھ
 سوري ھق مي زند        
 میشھ  نمي دوني چقدر سختھ كسي كھ دوسش قلب من بدبختم داره منفجر -         

داري كنارت  بغل دستت دلش واسھ یكي دیگھ بتپھ تو دوسش داري  دوسش داري و 
نمي دونم چرا بازیم میدي چرا لعنتي چرا آزارم میدي  بھ خدا دیگھ توان اینو ندارم كھ 

 بھ مھرانگیز فكر مي كني دیگھ طاقت اريمرتب بشیني و سیگار بكشي و بدونم د
 ندارم مھدي نمي تونم نگاھھاي عاشقانتو بھ این دختره تحمل كنم

 یكھو تمام دنیایم واژگون مي شوند وقتي نعره پرتوي روي گوش قلبم مي نشیند        
دلعنتي دوسش ندارم  ندارم ندارم  نــــــــــــــــدارممممم  -         

  ممبس كن تو رو ارواح خاك فریده بس كن  بس كنممممممممممممممممم
 

دو روزي مي شود كھ از احد الناسي خبر ندارم دو روزي مي شود كھ ھر روز         
فردین تماس مي گیرد و تقاضاي مالقات ھاي دوباره را مي كند دو روزي مي شود كھ 

 نمي شود بھ روي تخت افتاده ام و منگم گیجم پازل ھا درون ذھنم جور نمي شود كھ
  سمت پنجره غلت مي زنم

 
من یھ زنم مھدي من یھ زنم و زنا رو خوب مي شناسم  مھرانگیز عاشقتھ اینو  -         

 كتمان نمي كنم ولي من  مھدي نمي تونم بدون تو زندگي كنم بھ خدا نمي تونم
  مرضیھ در حال گرد گیري میز تحریر گوشھ اتاق دنجم است        
مھتاب چند روزي میشھ كھ مي تونھ برخي از حروف رو ادا كنھ مشاور مي  -         

گفت اگر ھمین طور و مداوم ادامھ بدیم مي تونھ پیشرفت بیشتري داشتھ باشھ  اگر 
  بدوني وقتي تونست اولین حرف رو ادا كنھ چقدر از ذوق گریھ كردم

كنار ھمھ ثانیھ ھاي خوب  خوب است  انگار خیلي خوب است  ولي انگار         
ھمیشھ چیز ھایي ھستند كھ مرا آزار دھند  ھمیشھ گوشي را از روي پاتختي نقلي ام بر 

 مي دارم و سرم را روي بالشت صورتي ام جاسازي مي كنم
قلب من بدبختم داره منفجر میشھ  نمي دوني چقدر سختھ كسي كھ دوسش  -         

ي دیگھ بتپھ تو دوسش داري  دوسش داري و داري كنارت  بغل دستت دلش واسھ یك
نمي دونم چرا بازیم میدي چرا لعنتي چرا آزارم میدي  بھ خدا دیگھ توان اینو ندارم كھ 

 بھ مھرانگیز فكر مي كني دیگھ طاقت اريمرتب بشیني و سیگار بكشي و بدونم د
 ندارم مھدي نمي تونم نگاھھاي عاشقانتو بھ این دختره تحمل كنم
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مھري مي گم یھ روز با ھم ببریمش پارك بازي  اونروز از جلوي پارك كھ  -         
رد مي شدیم مرتب نگاش بھ پارك بود  این چند وقت ھر بار میخوایم بریم یھ كاري 

 پیش میاد  مھتابم كھ بھ تو وابستھ است  بدون تو بھ بچھ خوش نمیگذره  باشھ ؟
ھدي را كھ باز مي كنم دستم ناخوداگاه سرم را تكان مي دھم  آخرین اس ھاي م        

  چشمانم اشك بار مي شوند" پسر خالھ " بھ سمت اسم ثبت شده اش مي رود 
  با انگشت سبابھ ام روي اسمش را لمس مي كنم        
دلعنتي دوسش ندارم  ندارم ندارم  نــــــــــــــــدارممممم  -         

   خاك فریده بس كن  بس كنمممممممممممممممممممبس كن تو رو ارواح
نیم خیز مي شود و لبھ تخت مي نشینم  بذاق دھانم را قورت مي دھم تا خروار         

 خروار بغض پایین برود  مرضیھ آه مي كشد
 اصال بھ حرفام گوش كردي  ؟ -         
نگاھم را از گوشي دستم بھ چشمان خرمایي و شكوه گر مرضیھ مي كشانم و لب         

  م را بھ زحمت بھ لبخندي نصفھ و نیمھ باز مي كنمھای
  آره  باشھ ایشاال ھفتھ دیگھ با ھم بریم واسھ روحیھ خودمونم بھتره -         
ھنوز نگاھم مي كند غمگین حرفي نمي زند و دوباره آه مي كشد و مي رود         

م باید بروم درب قھوه اي كھ بستھ مي شود لبخندم بھ سوگ مي نشیند باید حاضر شو
  بھ جشن سوري و مھدي باید  وقت دفن است  و من

چشمانم دوباره خیس مي شود لب پایینم را گاز مي گیرم  گوشي را روي تخت         
مي گذارم و روي دو زانو خم مي شوم و صورتم را در قاب دستانم مي گیرم و دل مي 

اال مي كنم و چشمان خیسم را زند دل زخمي ام كھ ویبره اپل اھدایي مانع مي شود سر ب
 اسمش مات مي ماند یك دقیقھ  شاید  بعد انگار از دنبھ گوشي مي دوزم  چشمانم با دی

خلسھ در مي ایم و گوشي را با دست ھاي لرزان بر مي دارم  و وصل تماس را مي 
  زنم گوشي را با تردید بھ گوش چپم نزدیك مي كنم

  سالم -         
 ین صدا را دوست دارم  آب دھانم را قورت مي دھمچرا ھنوز ا        
  سالم -         
  صداي آھش از پشت خط مي آید        
 میشھ بیاي پایین  باید با ھم حرف بزنیم -         
مغزم قدرت تجزیھ تحلیلش را باختھ است انگار كھ سكوت مي كنم  او نھ اما         

 ادامھ مي دھد
 !مھرانگیز -         

صدایم با دستورات مغزم ھماھنگي ندارد و از البھ الي تارھاي حنجره ام در         
 نمي اید  او حرف مي زند

  میشھ ھمین یك بار خواھش مي كنم حالم بده  خیلي -         
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اشك ھایم از الي مژه ھاي پلك پایینم روي گونھ ھایم راه مي گیرد ھھ  ھمین یك         
بي انصاف  بعد فكر مي !  بدھد با واژه ھایش  ھمین یك بار ؟بار مي خواھد شكنجھ ام 

كنم درست است تبر بھ دست زمستان ھاي من  باید ھر از گاھي احراز ھویت 
 لب ھایم را بھ زحمت باز مي كنم كنـــــــــــد تبر بزند  و برود

 !!! باشھ  االن میام فقط یادت باشھ  ھمین یك بار -         
 

!!!  ار كھ مي افتم دلم مي سوره بعضیا  دارم مي گم بعضیا  خودم نھ ھانیاد بھ        
بعضیا تو زمستون مي گن بھارو دوست دارن و دوست دارن زودتر بیاد بعد وقتي 

  میاد میگن كي میشھ تابستون شھ و تعطیل شیم و زیر كولر بخوابیم و
 بھار این وسط شما دلتون نمي سوزه نھ خداییش نمي سوزه        

 
دستم را در جیب پالتوي مخملي ام مشت مي كنم  و چشمانم را از سنگ فرش         

ھاي خیابان بھ قد سرو گونھ مھدي روبرویم مي اندازم  او ھم دست در جیب دارد و 
 فرمان نمي گیرند كھ مي روند بھ بھ درب ماشین تكیھ داده است  قدم ھایم انگار از من

ایستد  و زل مي زند بھ چھره ام رو مي گیرم و  سمت تبر بھ دست  او ھم راست مي
  روبرویش مي ایستم

 !!! فكر مي كردم امرور سرت شلوغھ -         
پوزخند مي زند  و آه مي كشد  چشمم بھ بخار نقش بستھ جلوي دھانش زوم مي         

  شود
 !وري جون چطورن ؟س -         
  چشمانش از اطراف و اكناف بھ چشم ھایم كشیده مي شود        
 حرفات بوي طعنھ داره  نمي دوني یا دونستھ  ؟ -         
 اینبار من پوزخند مي زنم        
نھ چرا طعنھ  فقط گفتم یھ داماد االن باید پیش عروسش باشھ نھ پیش شریك  -         
 !!!كاریش
شكي ھاي نافذش بین مردمك ھایم مي گردد و دلم تا خود خدا بھ التماس مي م        

  رود
درب ماشین را باز مي كند و بدون اینكھ حرف بزند بھ آن سمت مي رود و         

  سوار مي شود من نھ اما  ھنوز منتظرم  او سوییچ را مي چرخاند و من سوار مي شوم
 !  یك باربریم  ولي یادت باشھ ھمین  -         
دستش بھ سوییچ خشك مي شود و دوباره نگاھم مي كند و باز حرف نمي زند          

عمق نگاھش را حس مي كند دلم حس مي كند كھ ماھي دلم باال و پایین مي پرد  حس 
 مي كند
  فرمان را مي پیچد        
 ھنوز این پسره رو مي بیني ؟ -         
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اش با شوق پرواز مي كند  حسادت ھایش را دوست دارم  دلم تا جملھ گفتھ شده         
و شاید ھمین اشارات كوچك است كھ مي تواند امید را در وجودم حتي نیم سوز روشن 

  كند  حتي
  چشمانم بھ گربھ در حال رد شدن قفل شده است        
 !!!آره  چطور مگھ مشكلي وجود داره این وسط ؟ -         
  ھ دار بود چاشني طعنھ انگار حذف نشدنیستلحنم كمي مای        
  بلوار ستارخان را مي پیچد  و چشمانش بھ دور و اطراف مي چرخد        
 !!!  ھمش مشكلھ -         
  دلم قنج مي رود خیلي  و انگار بد جنس شده ام        
 !!!چھ مشكلي ؟ -         
  شیشھ را پایین مي زند        
  دش مشكلھ  اصال ھمین كھ اینقدر راحت خامش شدي اصل مشكلھتمام وجو -         
  كیف مخملي پوست پیازیم را با نوك انگشتان سبابھ و شصتم لمس مي كنم        
 ! آره  خامش شدم خامت شدم -         
واز حرفي كھ ناخواستھ از دھانم مي پرد قلبم خودش را در پستوھاي سینھ ام         

مانش بھ سمت چشمانم بر میگردد نگاھم مي كند  خیابان را  من را  پنھان مي كند  چش
  خیابان را  من را

  رو مي گیرم        
دستانم  لرزش  محسوس شده است  نفسم نیز صداي ضربان قلبم انگار تمام         

 شیشھ ھاي ماشین را مي لرزاند  انگار
نفس كم مي آورم سرم را بھ سمت پنجره بر مي گردانم  شیشھ را پایین مي كشم          

صدایش مي آید  با لحن آشنا و دوست داشتني كھ ھمیشھ مختص لحظات خاص بوده 
  است

 !!!خامم شدي؟ -         
صداي خنده اش مي آید  چشمانش كھ بر مي گردد سمت خیابان  كمي نفسم باال         

ید  ذوب شده ام حس مي كنم  تمام جوارح قلبم در حال موم شدن است  دستانم را مي آ
مشت كرده ام صداي خنده ھاي نرمش مي آید  دستانم عرق كرده است  صداي خنده 

  خنده ھایش مي آید ھایش مي آید  حلقم كیپ شده است صداي
ش را پاك مي كند كل خیابان ستار خان را مي خندد مي خندد و اشك ھاي چشمان        

 بھ چھ مي خندد بھ ھمین یك جملھ یا  بھ خریت من
او مي خندد و من  سكوت را ترجیح داده ام جلوي پارك گلھا نگھ مي دارد  و         

من انگار مسخ بوي كنزوام  كھ میخ صندلي شده ام ماشین را خاموش مي كند و 
 دوباره نگاھم مي كند

  پیاده شو لطفا -         
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پیاده مي شود و دستان منجمد من بھ سمت دستگیره مي رود و ھنوز نكشیده او         
در را از بیرون باز مي كند  و خودش  ایستاده است نزدیك  خیلي نزدیك  آنقدر نزدیك 
كھ پیاده نشوم كھ رو بگیرم  كھ قلب نا آرامم  دیوانھ تر گردد  لب ھایش ھنوز طعم 

 نمخنده دارد  ندیده حس مي ك
نفس نا آرامم را فوت مي كنم بیرون و سر جایم مي نشینم  و چشمانم بھ         

  روبروست و ماشین بي ام و پارك شده  دست ھایش را در جیبش فرو مي برد
كھ خامم شدي واقعا دارم شاخ در میارم مھر انگیز دختر مغروري كھ چند ماه  -         

الن داره اعتراف مي كنھ خام پسر از پیش فریاد مي زد تو وجودش ھیچ حسي نیست ا
  ھھ!!!  دماغ فیل افتاده پرتوي شده ؟

 خوب كھ فكر مي كنم بھ یاد مي آورم        
كھ چي  گیرم من ھمون دختر مغرور مروت بزرگم گیرم تو ھم ھمون پسره از         

 دماغ فیل افتاده شناور تو ثروت بابات
ن اولم دمت بھ دم ثروت بابات بند بود خرت با خوب گوش كن با  با  ت از ھمو        

خر بابات مي رفت ھمھ بھ خاطر ارادتي كھ بھ حــــــــاج صادق پرتوي داشتن جلوت 
خم و راست مي شدن  مھدي پرتوي بھ خاطر نام حاج صادق پرتوي و كاخ و مكنت 

  اون مي شد آقـــــــــــــــا
قاي مھدي پرتوي  از این خونھ و دم و حاال ھم خوب گوش كن مھدي پرتوي آ        

دستگاھت حالم بھ ھم مي خوره  از این باال بلند دیدنت از این باال بلند حرف زدنت از 
این غرور مملو از خود برتر بینیت حالم بھ ھم مي خوره  ھمون موقع ھم اعتماد بھ 

ي پرتوي   تو سرت  مي گم بلند مي گــــم آقاي مھدتنفس كاذبت خیاالت واھي انداخ
  من

مھر انگیز مروت ھیچ حسي بھ شخص شما نداشتم و ندارم و نخــــــــــواھم         
  داشت

 
چشمانم را از شیشھ روبرو تا تیلھ ھاي خندانش مي كشانم  مھدي پرتوي را         

مدت ھاست كھ مي شناسم  مدتھا پیش اما این روزھا  مھدي پرتوي روبریم را  بھ 
بي دندان و باران خورده مي بینم وقتي خوب فكر مي كنم كم تالفي مثابھ یك شیر 

  تالفي كرده امناخواستھ نكرده ام من ھم نیش زده ام خواستھ یا
 

نگاھش حرف دارد انگار حرف دارد كھ برش نمي دارد و با چشم ھایم بازي         
م را تا دكمھ مي كند خوب كھ ذوبم مي كند كنار تر مي رود  چشمان بھ زمین دوختھ ا

بلوزش مي كشانم و پیاده مي شوم كیف مخملیم را با دست راست مي گیرم و كنار مي 
 راست و در حالي كھ چشمانش ھنوز دست روم دست چپش ھنوز در جیب است و با

روي چشمان من میخ است  در را مي بندد  و بھ درب ورودي و سفید میلھ اي پارك 
 گل ھا اشاره مي كند
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 بر مي داریم  من جلوتر و او عقب تر با دومین شاید ھم سومین قدمش بھ من قدم        
بي دل مي رسد  خامش شده ام و او این را شنیده است شنیده است كھ ساكت است و 

 ! حرف نمي زند از بھت شاید  شاید
 من حرف مي زنم        
 !نمي خواي بگي چرا اینجاییم ؟ -         
 ھم كندبدون اینكھ نگا        
  بھ ھر دلیلي بود  ارزششو داشت -         
  او مي خندد و من لب پایینم را مي گزم  بعد نفس راست مي كنم و مي گویم        
 !سوري جون كجان  چرا باھات نیومد ؟ -         
  نفسش را بیرون مي دھد و دستانش را پشت كمر مي زند        
   موافق نیستياینجا قشنگھ  خیلي قشنگ -         
 !!! بعد با خودم فكر مي كنم كوچھ علي چپ ھمین نزدیكیست        
  سرم بھ سمتش بر مي گردد و حركتم را متوقف مي كنم        
یك قدمي كھ مي رود مي ایستد و سرش بھ سمتم بر مي گردد  نگاھم را كھ مي         

  بیند دوباره مي خندد  و با نوك انگشتانش گوشھ چشمانش را مي مالد
خنده اش دلم را بھ تاالپ تولوپ مي اندازد  قدم بر مي دارم و تند از كنارش رد         

ید دوباره بھ یادم نیاورد چھ اعتراف مضحكي مي شوم كھ نباید  كھ ممنوع است  و شا
  صدایش مي آید! كرده امخامش شده ام تا كي قرار است یادش باشد ؟

  چي شد یھو موتورت روشن شد صبر كن ماھم بیایم -         
با چند قدم بلند مي رسد  از كنار سرخ و زرد و بنفش این كنار مي گذریم و نیم         

دغھ ھامان با این بوي مست كننده سر مي كنیم  ھیچ كداممان ساعتي را خارج از دغ
نمي خواھیم این جو قشنگ را بھ ھم بزنیم  كھ زیبایي چشم نوازو بوي مدھوش كننده 

 است انگار اشان درد ھامان را پوچ كرده
 

خوب كھ خستھ مي شوم روي نمیكت بنفش آن كنار مي نشینم  او ھم مي نشیند و         
ست كھ دیگر نمي خندد چشمم بھ تنوع رنگ ھاي داخل این كادرھاي نیم ساعتي ھ

 مثلث شكل روبرویم است و حرف مي زنم
  خوب بگو -         
 تكیھ مي زند        
 چي بگم ؟ -         
 كیفم را نوازش مي دھم        
 چیزیرو كھ بھ خاطرش منو كشوندي اینجا -         
  و دستانش را بھ ھم مي مالدروي دو زانوش خم مي شود         
 فردا پرواز دارم -         
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و انگار دھلیز ھاي قلبم از كار مي افتند  و انگار آسمان سیاه مي شود و انگار         
دیگر اینجا بوي گل نمي دھد نمي دھد نمي دھد حلقم كیپ شده است و بغض در مي 

 زند نگاھش را از دستانش بھ روبرو مي كشاند
  اومدم اعتراف كنم اعتراف كنم كھ بدوني اومدم بگم -         
او مكث كرده است و چشمان من مدت ھاست غرق شده است غرق اقیانوس         

 اشك ھایم  حریر آنقدر ضخیم است كھ نبینم روبرو را  او ھم بغض كرده است انگار
یده ناكامم مھرانگیز  ھمیشھ برام عزیز بودي یھ زماني تو رو بھ جاي فر -         

دوست داشتم  ولي االن  این حس خواھرانھ برادرانھ تبدیل شده بھ یھ حس لجوج  بھ  
 عشق عاشقتم دختر

 
چشمانم از پلك زدن مي افتد حرارت تا مغز استخوانم نفوذ مي كند  و انگار         

مغزم ھنگ كرده است  آن مي خواھم بروم جمالت قبلش  با این حرف ھاي سنگین  
ایي كھ برایم ھضم نمي شوند كھ انگار من نشنیده ام خواب است  رویاست  حرف ھ

 كمرش را راست مي كند و تكیھ مي زند
  من -         
 و گویا خیلي سختش است كھ ادامھ بدھد ولي        
عاشقتم  من خودخواه  مني كھ پروندم مثھ شب سیاھھ  مني كھ لیاقت تو رو  -         

  ندارم  دوست دارم
 

چشمانم پر است  خیلي پر پلك كھ مي زنم  سیلي روي گونھ ھایم راه مي افتد و         
 از پشت سیل  گل ھاي زنبق روبرو  تصویر مي گیرند

 لب ھایم بھ زحمت تكان مي خورند        
 !چرا داري اینا رو بھ من مي گي ؟ -         
  دست ھایم مي لرزد        
 چرا اینارو االن داري میگي؟؟؟؟؟ -         
 بغض ھایم بھ التماس مي ایند        
 چرا ؟ -         
 خفھ اشان مي كنم  و صدایم باال مي رود        
 چـــــــــــــرا ؟ -         
 و بغض ھایم بي اجازه مي شكنند        
   دارند و ندارندسرش بھ سمتم بر مي گردد  و چشم ھایش  انگار حرف        
چون باید بگم چون باید بدوني نمي خوام یھ عمر پشیمون این باشم كھ  -         

خواستنمو فریاد نكردم اینكھ من با تمام وجود مي خوامت مي خوامت ولي یھ چیزي 
 این وسط مانع این خواستنھ یھ چیزي كھ
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 ولي اش سكوت مي كاسھ چشمان پرم را بھ سمتش مي كشانم  و منتظر ادامھ        
 كنم

         
 

لباس تا مچ پایم را داخل آینھ تمام قد قاب بلوطي نگاه مي كنم و بھ ھمھ شانس         
كودكي و نوجواني و اكنونم لعنت مي فرستم بعد با خودم فكر مي كنم ھمھ زندگي مي 

ي  فقط خدا  قربان تمام رحمت بي انتھایت  نمي شود كم! كنند  من ھم زندگي كرده ام
  كني خستھ ام بي نھایت خستھ امرنگ كمي  دنیایم را ساده تر

آه از نھاد من بیرون مي آید و صداي ھیاھو از محوطھ و انگار تكھ تكھ مي كنند         
  جگر مرا  دیگر حتي ناي گریھ كردن ھم ندارم  حتي

ي از ملودي مخصوص مكزیكي درون باغ آن بیرون طنین انداختھ است  كم        
پنكك را دوباره زیر چشمانم مي زنم و رژ لب پوست پیازي را آرام روي لب پایینم 
مي مالم  لب ھایم را با مكث و بي رمق تر از ھمیشھ روي ھم فشار مي دھم تا رنگ و 

  سرب روي پوست لب ھاي باریكم پخش شوند
رانگیزي دستم روي بند كیف كوچك سفیدم مي لغزد  و چشمم روي چشمان مھ        

كھ دیگر نام خودش را ھم  بھ زحمت بھ خاطر مي اورد  قدم ھایم را بھ عقب مي كشم 
 ولي یاریم نمي كنند  ولي  از در خارج مي شوم

شال سفید و حریر گونھ ام را روي سر محكم مي كنم و از پلكان مرمري  دست         
ھایي كھ مرا نمي در دست میلھ ھاي نقره اي این حواشي  و چشم در چشم پرتوي 

 شناسند و سوري كھ مي شناسد  پایین مي روم
سوري با آن لباس عروس چند تكھ كھ از كمرش تا روي زانوانش حریر دارد و         

روي كمرش حاشیھ اي از تن برف گونھ اش پیداست برایم دست تكان مي دھد و من  
 روي این پلكان انگار زیر پاي آدم ھا  لھ مي شوم انگار

 لبخندم را بھ زحمت طرح مي اندازم و پا تند مي كنم        
بھ خودم كھ مي ایم كنار مرضیھ ام و مھتاب با آن لباس طالیي سفید و تاج         

عروسش بھ سمتم پرواز مي كند  و لبخند مي زند خم مي شوم و پیشاني اش را مي 
  بوسم

  الھي بگردمت  تو چھ خوشگل شدي فرشتھ من -         
سرخ مي شود بچھ  مرضیھ با دو دستش بند كیفش را مي گیرد و خودش را         

 لوس مي كند
 !من چي ؟ -         
 چپ چپ و با لبخند نگاھش مي كنم        
  شما ھم اگر اون شراره ھاي مزاحم رو یھ خورده بپوشوني خوشگل مي شي -         
 مرضیھ چشمانش چند تا مي شود        
 واااااااااااااااا -         
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 لب ھایم را غنچھ مي كنم        
 ! واال -         
  بوي كنزو مي آید  بوي كنزو بوي        
نفسم یاري نمي كند و سر بر مي گردانم بعد یك عروس بلند قد  نھ شاید ھم یك         

باربي تمام عیار با كمري باریك  كھ در دستان صاحب كنزو اسیر است  و یك جفت 
 چشم مشكي نافذ

  كسي دارد قلب مرا  سر مي برد        
 باید از اومدنت ناامید سالم عزیزم خوش اومدي و خوشحالم كردي فكر كردم -         

  شم
لبخندم را پررنگ مي كنم و سعي مي كنم لرزش لب ھاي باریك و نداشتھ ام را         

 پنھان كنم
  نھ فدات شم مگھ مي شد  یھ خورده حالم خوش نبود كھ -         
  وسط حرفم  كسي  موجودي  تبر بھ دستي  مي پرد        
 !!!كھ دوپینگ كردي ؟ -         

  جوابش را نمي دھمو چشمانم از داخل مردمك ھاي سوري تكان  نمي خورد        
  فوق العاده شدي سوري جون یادم باشھ دو تا عكس دو نفره با ھم بگیریم -         
  دوباره صدایش مي اید        
 !!!من نباشم ؟ -         
ي چرخد  و طعنھ اش سوري لبخند روي لبش مي ماسد  نگاھش بین من و او  م        

  را مي زند
 !!!مي خواین من برم بي واسطھ حرف بزنید -         

 
عروس و داماد مي رقصند  وسط زوج زوج جوانھایي كھ انگار ھمھ خوشبختند         

سعي مي كنم حواس خودم را با میوه دادن بھ مھتاب پرت كنم مرضیھ در حال دست 
  زدن مي گوید

 م ؟یھ چیزي بگ -         
  چنگال و قطعھ موز را بھ دھان مھتاب نزدیك مي كنم        
  بگو -         
  مرضیھ چشمانش آن وسط است        
  من  من  عاشق شدم -         
 ھمین یكي را كم داشتم  چشمانم روي لب ھایش مانده  كھ مردد حرف مي زند        
 ھنوز بیكاره  تو رشتھ معماري درس پسر خانوم علویھ  لیساسنشو گرفتھ ولي -         
  خونده
دیگر دست نمي زند و با انگشتانش و بند كیفش ور مي رود  و چشمانش با         

 تردید درون چشمان من مي چرخد
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  چند وقت پیش مي خواستم بگم  اینقدر درگیر كارات بودي كھ ترسیدم -         
رفتھ است  تمام بغض ھایم جمع شده اند و نمي دانم چرا اما دلم بیشتر از قبل گ        

مي خواھند آرایش مرا  خراب كنند تمام بغض ھا  یك جا  مي خواھند قیافھ مرا امروز 
  ھم خراب كنند بر مي خیزم مرضیھ داد مي كشد

 مھري كجا  ؟ -         
چند قدمي كھ مي روم یاد چنگال دستم مي افتم و بر مي گردم كھ سرم محكم         

خل سینھ كسي فرود مي اید  سر بلند مي كنم  سر كھ بلند مي كنم مھدي پرتوي را دا
لبخند بھ لب مي بینم  لبخند مي زند  تلخ  آنقدر تلخ كھ مزه اش درون حسم مي نشیند  

  مي چرخدایممشكي ھاي نافذش درون مردمك ھ
 كجا چي شد  ؟ -         
 ھمھ میھماني كھ آن وسط مبھوت حركت پلك مي زنم تند  بعد چشمم بھ چشم ان        

عجیب پرتوي اند سرم ھم درد گرفتھ از این ضربھ  مرضیھ ھم كنار دست پرتوي  
 نگاھش نگران است  سوري آن وسط اخم كرده است زیر لب تھدید مي كنم

اگر یك بار دیگھ دست عروستو ول كني و اینطوري پشت سر من راه بیفتي  -         
 بھ جون بھ جون

 دستانم را مشت مي كنم و او پوزخند مي زند و زیر گوش ھایم حرف مي زند        
 !بھ جون مھدي میري  نھ ؟ -         
سرخ مي شوم سرم را بھ پایین مي اندازم و بر مي گردم و بھ سمت پلكان مي         

روم كھ چرا این مرد دست از سر من و زندگي بي پایھ ام بر نمي دارد  چرا نمي 
  گذارد باور كنم داماد شده است چرا

با سرعت پلكان مرمري را طي مي كنم مي خواھم قبل از آنكھ زیر چشمانم سیاه         
این دل گرفتھ شود داخل آن خراب شده و جلوي ان ھمھ آینھ پیش گو باشم  نفسم كھ از 

وي مي ھواي بیرون خداحاقظي مي كند در را مي بندم و بغض ھا سر وا مي كنند پرت
 مرضیھ اي كھ زماني عاشق خواھرش شده بود تخواھد برود مرضیھ عاشق شده اس

مرضیھ اي كھ مي گفت وقتي مرا مي بیند دست و پایش مي لرزد  مرضیھ مرد ندیده 
من  كھ مرا مي پرستید حتي  حتي  حاال او ھم عاشق شده است مي ترسم كسي برایم 

 وانھیر پایم را خالي كرده است اشك ھا دینماند مي ترسم دیوار ھا تنگ است زمین ز
ام كرده اند مرضیھ مي خواھد برود  مھدي مي خواھد برود مادرم رفتھ است پدرم 

 مرده است زار مي زنم  ھق مي زنم
خــــــــــــــدا  چقدر تنھام خــــــــــــــــدا  دلم گرفتھ  خــــــــــــــــدا تو ھستي  -         

 دیگھ نھ
درب پشت سرم باز مي شود و محكم با كمرم برخورد مي كند  بوي كنزو با         

  حجمھ ا ي از ھواي بیرون داخل مي آیند
 گریھ مي كني ؟ -         
  رو مي گیرم  نباید مرا ببیند  نباید        
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سرش را نزدیك مي آورد خدا را شكر مي كنم كھ لوستر آن وسط را روشن         
  ره صداي بي انصافش مي آیدنكرده ام دوبا

 !!!چھ بد شد  این قیافھ دوست داشتني داره خراب میشھ ؟ -         
لب ھایم ناخواستھ بھ لبخند باز مي شود  نزدیك مي آید  خیلي نزدیك  و من عقب         

مي روم آنقدر عقب كھ كمرم با تن دیوار مماس شود و او انقدر نزدیك كھ بوي كنزو 
  بینیم را بگیرد  یقھ حسم را بگیرد یقھ دل تنھا و بغض كرده ام را بگیردیقھ پرز ھاي 

پیشانیم با این كفش ھاي پاشنھ ھفت سانت بھ نوك بینیش مي رسد  چشمانم روي         
زمین است  و گاھي ھم روي دكمھ بلوزش صداي گرفتھ اش روي حلزوني گوشم مي 

  نشیند
 دلخوري ھامون یھ كم دیگھ تحمل كن بمونتحمل كن تموم میشھ  تموم  -         
  بعد صداي پوزخندش مي آید        
 !بقیھ ترانھ رو ھم بخونم؟ -         
  دوباره لبخند نیمھ جانم  طرح مي گیرد  من سكوت مي كنم و او نھ اما مي خواند        
 دونم ھر مي دونم چقد از تنھایي بیزاري مثھ كابوسھ این روزاي تكراري مي -         

شب گریوني  دیگھ نمي توني با این دوري بھ پاي من بموني تحمل كن یھ روزي این 
دوري میمیره تو قلب من ھیچ كسي جاتو نمي گیره  تحمل كن تموم میشھ تموم 

  كم دیگھ تحمل كن بمون دلخوریامون یھ كم دیگھ تحمل كن بمون یھ
ي دوباره راه مي گیرند لبھاي خشك با نوك انگشت اشك ھایم را پاك مي كنم ول        

 شده ام را باز مي كنم
  تحمل كنم كھ بري؟ تحمل كنم كھ با نبودنت ھمھ چي حل شھ -         
ساكت است چشمانم را آرام از دكمھ اش تا لب ھایش و چشم ھایش باال مي آورم          

كند دوباره سر و وقتي مي بینم زل زده است و وقتي مي بینم انگار نگاھش ذوبم مي 
  بھ زیر مي اندازم  دست ھایش را داخل جیبش مي گذارد

 آره با نبودنم با نبودنم مي توني عاشق شي  ازدواج كني بچھ دار شي -         
 با بغض و ھق دلم حرف مي زنم        
 !بچھ نمي خوام من بچھ نمي خوام -         
رنگم رو بھ سرخي گراییده  اما انگار تكھ تكھ و با شرم حرف مي زنم مي دانم         

مي ترسم حرف نزنم مي ترسم روزي پشیمان این حیاي اجباري گردم چشمانم روي 
دكمھ سفید مشكي بلوزش فیكس است و اشك ھایم روي گونھ ھایم و لب ھایم  و ادامھ 

 مي دھم
تراض نمي من با بیماریت كنار میام من تمام عمر با بیماریت كنار میام و اع -         

كنم بچھ ھم نمي خوام من مھتابو از بچھ نداشتمم بیشتر دوست دارم  ولي نرو مھدي تو 
 رو خدا  خود خواه نباش تو میگي برات عزیزم میگي عاش

 ادامھ نمي دھم و او سرش را نزدیك تر مي اورد        
 !!!چرا ادامھ نمي دي این كلمھ اینقدر سختھ ؟ -         
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  پ تولوپ مي كند دل احمقم باز ھم باز ھمدلم تاال        
 مھدي آه مي كشد        
آره  من احمق عاشقتم دیوانتم مجنونتم دیگھ دارم میمیرم از این دوري  -         

اجباریاز فكر اینكھ بعد رفتنم اون پسره سیریش ھر لحظھ مي خواد كنار تو باشھ مي 
خوام خودمو بكشم  ولي نمي تونم خودخواه باشم نمي تونم بكشونمت تو یھ زندگي 

 بھ مجازات عاقبتي كھ براي فریده رقم حكوممنكبت بار من محكومم مھرانگیزم من م
زدم بفھم مھرانگیزم من مجنون من عاشق نمي تونم عشقمو بدبخت كنم تو یھ زني بچھ 
داشتن حق مسلمتھ چرا باید این حقو ازت بگیرم  تو عشقمي  چرا نابودت كنم نمي تونم 

 نمي خوام
 ھ و مردمكم بر دارندپلك مي زنم تا حجم اشك ھاي لجوج دست از سر قرنی        
من اینطوري نابود میشم اینطوري كھ بزاري و بري اینطوري كھ حاال كھ از -         

عمق حسم خبر داري دوباره بري و پیدات نشھ نمي تونم ببینم یكي دیگھ كنارتھ نمي 
  تونم نمي تونم ببینم

 
 

دیك و من از این نزدیك مي آید  لب ھایش را بھ گوشم نزدیك مي كند  خیلي نز        
نزدیكي در ھراسي دلھره آور  كھ نمي دانم انگار وسط این راه بي گریز از خطا  كدام 
درست است و كدام خطا نفس ھایش از پشت شال حریر گونھ ام  گرم است  حرف مي 

 زند نجوا مي كند ذوبم مي كند
و خوشبخت تو بدون من خوشبخت تري بدون من گنھ كار  بدون من سیاه  ت -         

 میشي چون پاكي الیق بھترین ھایي مھرانگیز
  سرم را باال مي كنم و بھ جفت چشم ھاي مشكي نافذش نگاه مي كنم        
مي خواي خوشبختیمو ببیني دیگھ پس نرو  نرو و ببین این خوشبختي كذایي  -         

 !!!رو  ببین  واستا و عین یھ مرد  تماشا كن چیزي رو كھ آرزوشو داري
با غیض گفتھ بودم و با بغض از كنارش رد مي شوم و با ھمان قیافھ در ھم در         

را باز مي كنم  باید بیرون اكسیژن باشد  نفسم بند امده است پایم نرسیده بھ درگاه جلویم 
 را سد مي كند

بمونم ؟  تصور كردي چرا مي خوام بھ محض مھر خوردن اون شناسنامھ  -         
مو از ایران بزارم بیرون  من اگر عشق اون بیرونو داشتم زودتر از اینا باید لعنتي پا

مي رفتم ھمون زماني كھ فریده رو با ھزار و یك خاطره ریز و درشت تو باغ آق 
 شده باید فرار مي كردم از خودم  از ینداییت خاك كردم ھمون شب ھمون شب نفر
ھ پدرم حساب كار دستش اومد زندگیم از خانواده اي كھ بود و نبود  مي دوني بعد اینك

جھنمي كھ توش بودم بھ فضاحت بدتري افتاد اگر مي خواستم برم  ھمون زمان مي 
 كردي رفتم پس اصال فكر كردي چرا االن مي خوام خودمو از ایران بكنم ؟ اصال فكر

چرا چند سال پیش كھ آق فردین قصد خواستگاري كرد رفتم و خودمو گم و گور كردم 
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ھ سال واسھ اینكھ طاقت نداشتم ببینم واسھ اینكھ مرد ایستادن و تماشا كردن نیستم  ی
شجاعت دیدن اینو ندارم كھ عشقم تو بغل یكي دیگھ باشھ  ناموس یكي دیگھ باشھ نفس 

  بي انصافي دختر خیلييیكي دیگھ باشھ  بفھم خیل
قبض و مردانھ رگ چشمانش قرمز شده است دستانش  مثل خیلي از وقت ھا من        

 گردنش مي تپد  و روي پیشانیش چند الخ مو و عرق
  پلك نمي زند حتي  در را مي بندم مي بندم و بھ دیوار تكیھ مي زنم كھ ناگھان        
در با شدت زیادي باز مي شود  و سوري پشت درب  و من  روبروي او  تكیھ         

ھدي دور مي كنم كھ انگار جنایت كرده ام ام را از دیوار بر مي دارم و خودم را از م
  خوب  شاید ھم

  سوري چپ چپ نگاه مي كند اول بھ من  بعد ھم بھ مھدي غضب كرده        
 ! امشب عروسي تو و منھ  یا -         
چشمانش را تا چشمان نگران من مي كشاند ناخن سبابھ ام را داخل گوشت دستم         

 فرو مي كنم
  ش سوري جان منببخ -         
 دستش را بھ نشانھ كافیست باال مي برد و دوباره بھ مھدي اش  نگاه مي كند        
پدرجان اومدن دنبالت مي گردن  تا امشبو از این خراب تر نكردي بیا بیرون   -         

 خواھش مي كنم
 مھدي نیم نگاھي بھ من مي اندازد و از كنار دست سوري رد مي شود كار        

خودش را كرد مھدي را از من گرفت  مي گیرد گرفتھ است نمي دانم نمي دانم سوري 
داخل مي شود و در را مي بندد  چشمانش  چشمانش چشمان زنیست كھ مي خواھد حد 

 باال مي گیرد و نزدیك مي شود و با را قلمرو تعیین كند مي ترسم  مي ترسم  لباسش
 د نگاھم مي كندآن چشمان ترسناك  بدون اینكھ پلك بزن

  این آخرین ھشداره مھرانگیز مروت اگر یك بار دیگھ -         
  انگشت اشاره اش را باال مي اورد        
فقط یك بار دیگھ بخواي مخشو بزني و كولي بازي در بیاري گیس و گیس  -         

انھ  و تو كشي راه بندازم كھ یادت بیاد از كدوم دھكوره فرار كردي مي دوني اینجا ایر
كافیھ لب تر كنم تا آبروتو بھ گند بكشم از تمام كثافت كاریات ! ھم یھ ایراني آبرو مند

تو زنیكھ خراب ھرجایي ھرزه  تصور كردي لیافت مھدي   مدرك دارم  از تمامشون
معصوم منو داري حتي فكرشم نكن كھ من از تویي كھ از خرابھ ھاي شھر آدم شدي 

 !!!ببازم  شنفتي ؟
چشمان او ھم قرمز است  سرش را با غیض بر مي گرداند و با آن كفش ھاي         

پاشنھ ده سانت دور مي شود حسابت را خواھم رسید گربھ وحشي نھ االن  فقط بگذار 
 ! زمانش برسد

پشت سرش راه مي افتم و انگار اشك ھایم بھ یكباره مي خشكد و انگار بھ تمام         
  تزریق كرده اند و انگاررگ ھایم ھورمون رقابت 
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با كمر راست راه مي روم كھ مي خواھم مبارزه كنم كھ تازه دیدم حریفي دارم         
حریفي ھست  میداني ھست  و من  مدت ھاست عادت كرده ام حقم را از مدعیان زور 

 گو بگیرم
 درست از ھمانجا كھ فردین با حیلھ از من یك ھرزه ھرجایي ساخت درست از        

ھمان شب كذایي كھ از كنار ھمسر بودن بھ كنار غریبھ بودن كشید درست ھمان شب  
ھمان شب كھ روزش  تاریك بود و ماه ھم دیده نمي شد كھ مادر تف انداخت روي 

 ھا و فیلم ھایم ھمھ جاي سیاره كسصورتم كھ رضا مروت سیلي زد بھ گوشم  كھ ع
دكشي رفتم كھ مادرم تا آخر عمرش  پخش شد كھ آش نخورده و دھن سوختھ تا مرز خو

 حتي  نفھمید و نخواست باور كند دخترش راست مي گوید و بقیھ دروغ
بھ خودم كھ مي ایم  جمعیت در حال سوت و ھورا و این ملودي مكزیكي  روي         

اعصاب است  و آن طرف تر  چشمان كسي بھ من است حاج صادق پرتوي شیر نر 
ھمین حوالي كسي كھ از خیلي از چالھ ھاي پر نشده و چنتھ ھاي خالي خاندان من خبر 

    مھره آخرتخت دارد  دست راست بنیامین پیر و فرتوت روي
 

ھمھ آن وسط مي رقصند و من كنار مرضیھ و مھتاب دل در دل حرف ھاي         
مھدي  فكر مي كنم كھ انسرینگ اپل اھدایي روشن مي شود از روي میز برش مي 

  دارم  شماره منشي
  بلھ -         
 نفس نفس مي زند        
  خانوم یھ مشكلي پیش اومده -         
 مانم گشاد مي شودچش        
  چي شده -         
  یھ روزنامھ نگار  درخواست دیدار داره -         
 یعني چھ        
 !!!متوجھ نمي شم  االن ؟ -         
 من و من مي كند        
بلھ خانوم میگھ اگر این دیدار میسر نشھ فردا تیتر روزنامھ ھا خبر خوشي  -         

  نداره براتون
 عده ام مي سوزد دلم ھمم        
 كي  كجا ؟ -         
         
         
         
 لباس ھایم را كھ عوض مي كنم بھ سمت مرضیھ مي روم        
 بھ پرتوي میگم برسونتتون  با آژانس نرین  خطرناكھ -         
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ي تا بر مي گردم بھ سمت سوري و آقایش دوباره پیشانیم با  قفسھ سینھ مھد        
 برخورد مي كند آخ من بھ ھوا مي رود و خنده مھدي نیز

  در حین خنده مي گوید        
این بار چندمھ امروز این پیشاني تو دست از سر این سپر ما بر نمي داره   -         

 !حاال درد گرفت ؟
  دستم را روي پیشانیم مي مالم        
  نھ زیاد -         
ي كنم نمي دانم  باید چھ كرد اوضاع پیچیده تر از آنست كھ بھ چشمانش نگاه م        

بخواھم بمانم و با حریف قدرم بجنگم  نفسم را بھ بیرون فوت مي كنم و بھ اخرین 
 !فرصتم  امید مي بندم

  من باید برم یھ مشكلي پیش اومده -         
تر از ان مي از كنارش رد مي شوم  خوب مي دانم سوري نگاھمان مي كند و بھ        

  دانم كھ مھدي پشت سرم است
 چھ مشكلي ؟ -         
 ! پا تند مي كنم این صحنھ براي سوري دیدن دارد        
 از پسش بر میام مدت ھاست كھ یاد گرفتم تنھایي از پس مشكالتم بر بیام -         
  صداي نفس ھایش مي اید و بوي كنزو        
  دارم بھت میگم چي شده -         
  داد زده است  و من مخفیانھ و ناخواستھ لبخند بھ لب دارم        
 گفتم كھ نگران من نباش بمون زشتھ جلوي مھمونات -         
بھ درب بزرگ سفید مي رسم  بازش مي كنم و محكم مي بندمش چشم در مشكي         

 استھاي نافذش كھ مي اندازم  اخم كرده 
 رھایش مي كنم و بھ سمت ماشین مي روم        
ریموت را مي زنم و ھنوز دستگیره را نكشیده مھدي جلوي رویم است  مشتش         

 روي بدنھ آلبالویي خوش رنگ فرود مي آید  و آرام  مي غرد
  مي گي چي شده یا -         
  تش را دوست دارمناخن ھایم را بھ ھم مي مالم  دوست دارم این لحظا        
یھ روزنامھ نگار تھدید كرده نمي دونم چي داره  ولي گفتھ اگر ھمین االن نرم  -         

ببینمش فردا یھ خبر داغ و دردسر ساز داره واسم باید برم باید برم ببینم دردسر تازه 
  چیھ

 دستگیره را مي كشمدستم را پس مي زند و پشت فرمان مي نشیند        
 سوار شو با ھم میریم -         
 صداي پاشنھ ھاي سوري مي اید        
 !كجا ؟ -         
 من خشكم زده و مھدي داد مي كشد        
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  سر قبرم  با توام سوار شـــــــــــــو -         
 دستم را بھ تن ماشین مي گیرم        
 !پس مجلست چي عروسیت  دامادیت مھمونات بابات ؟ -         

  نگاھم مي كند نگاھش درد دارد  بغض دارد        
گور باباي مجلس اصال تا آخر عمر داماد نمي شم تو ھم حق نداري بھ كسي  -         

 چپ نگاه كني
نگاھش را از من بھ جلو مي اندازد سوري آن سمت ماشین با بغض و حرص         

 حرف مي زند
وسك خیمھ شب بازیتم آره  آره مھدي این حرف آخره  بھ ھمین راحتي من عر -         

خالھ خالھ بازي راه انداختي ! اقا تا اینجا كشوندیم كھ منو مضحكھ عام و خاص كني ؟
 فكر كردي آبروي من شوخیھ ؟

 مھدي لبھایش را خیس مي كند        
من نكشوندمت اینجا ھمون بار اول بھت گفتم بھ من اعتمادي نیست گفتم یا  -         

تم من با اون مھدي كھ چند سال پیش تركش كردي خیلي فرق دارم گفتم روي نگفتم گف
من حساب باز نكن  گفتم یا نگفتم ولي گفتي مي خواي شانستو امتحان كني گفتي یا 

 فاجعھ رو درك كردم فھمیدم نمي تونم بدون عمق نگفتي حاال امتحان كردي من امشب
 ونم لعنتـــــــــــــــــيمھرانگیز زندگي كنم نمي تونم نمي تونم نمي ت

 
 

سوري لباسش را باال مي كشد و از ماشین دور مي شود چند نفر جلوي در         
 منتظرش ھستند و بغلش مي كنند  مھدي داد مي كشد

 سوار شو -         
بھ آن سمت مي روم و سوار مي شوم سوري گریھ مي كند و نگاھھایش را         

 آویزان خوشحالي و گیجیم مي كند
از آن باغ كذایي كھ دور مي شویم تنھا چیزي كھ خودش را در آلبالویي خوش         

رنگ نشان مي دھد سكوت است با دست راست پوست دست چپم را نوازش مي دھم و 
 سفید جاده است و انگار دلم بي قرار است ھنوز  كھ شك دارد  این نگاھم روي خط

 ماندگار سراب است یا واقعي قرار ارویایي كھ در حال ساختنش ھستم پوچالیست ی
  است مامن باشد یا

از طرفي دلم بھ حال سوري جلوي آن در مي سوزد سوري در آن موقعیت قابل         
 ترحم است

  ھمھ ادم ھا در موقعیت خاص خودشان قابل ترحم مي شوند  واقعیت این است        
  ھمھ آدم ھا

 دل بھ دریا مي زنم و حرف مي زنم        
 تو ھمیشھ مقصري آقاي پرتوي  ھمیشھ -         
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 نگاه من بھ جاده است و نگاه مھدي بھ من  كھ پوزخند مي زند        
 كجا مصداق داره اونوقت ؟" ھمیشھ"این  -         
  كمر بندم را مي كشم تا شاید آزاد تر شود        
یكیش اینھ كھ سوري رو تا مرز این مجلس كشوندیشو و این نمایش مضحك  -         

 راه افتاد
 نگاھش مي كنم و نگاھش بھ جاده است ابرو باال مي دھم        
رم كھ چقدر دلم مي دوني یھ دخترم مي تونھ غرور داشتھ باشھ بھ این كاري ندا -         

مي خواست جواب توھینشو ببینھ ولي كار تو رو ھم تصدیق نمي كنم  این كھ یكي رو 
 برسوني بھ مرز خواستنو ولش كني

 تند نگاھم مي كند        
 صبر كن ببینم  توھین  ؟ -         
 تند پلك مي زنم        
خلیھ روانیم اون حرفا مھم نیست شاید منم بودم از روي عصبانیت و واسھ ت -         

  رو زده بودم
  سرعت را تند مي كند        
 غلط كرده  چي گفتھ ؟ -         
  خنده ام مي گیرد        
اوھو اوھو تا ھمین االن كھ قرار بود زنت شھ بازوشو چنان محكم گرفتھ  -         

  بودي كھ انگار مي خواد در ره
شكي ھاي نافذش دوباره خاصیت ذوب كنندگي لبش بھ لبخند باز مي شود و م        

 پیدا مي كنند
 !حسودي كردي ؟ -         
 لب ھایم را غنچھ مي كنم و نگاھم را بھ جاده بر مي گردانم        
  نھ -         
اینبار او ابرو باال مي دھد و من  مردد و در حالي كھ چشمانم بھ ھمھ جا ھست         

  حرف مي زنمجز این تیلھ ھاي خطر ناك 
 ! خوب  یھ كم  شایدم  زیاد -         
سرم را بھ سمت پنجره بر مي گردانم و حس مي كنم كھ یك چشمش بھ من است         

  و چشم دیگرش بھ جاده
 بزار فكر كنم آھان!! البتھ ھنوز یادم ھست چي گفتي  چي بود ؟ -         
 بعد دھانش را بھ طرز مضحكي جمع مي كند و صدایش را زنانھ جلوه مي دھد        
 نمي تونم ببینم زن دیگھ اي كنارتھ نمي تونم -         
 قھ قھ جفتمان تمام فضاي ماشین را پر مي كند        
  آنقدري مي خندیم كھ من بھ سرفھ مي افتم و از چشمان او ھم اشك مي آید        

 در حین خندیدن بھ فكر تالفي مي افتم        
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 !نزار منم بگم -         
 سرش را بھ سمتم بر مي گرداند        
  بگو  بگو دیگھ  دیاال -         
  خنده امان نمي دھد و او از آب گاللود ماھي مي گیرد        
 دیدي خالي بستي -         
  مي كنماو قھقھ مي زند و من صدایم را مردانھ        
من مجنون دیوانتم عاشقتم نمي تونم ببینم اون پسره سیریش كنارتھ  از فكرش  -         

 مي خوام خودمو بكشم
 من قھ قھ مي زنم  او نھ اما با صداي گرفتھ اي حرف مي زند        
 ! اسم اون پسره رو جلوي من نیار -         

 
كند انگار  خنده ام نمایان تر مي شود و از این حسودیھا كھ مي كند دلم ذوق مي         

  نگاھم انگار  پر نفوذ تر  كھ مي گوید
 

  خوبھ  خوش خوشانت شده -         
انسرینگ اپل مشكي اش روشن مي شود و با انگشت روي ھندزفري را ضربھ         

  مي زند
  بلھ -         
 اخم مي كند        
ز ھمھ چي من این كارو بابت تنبیھ سوري كردم  شما ھم بدت نیومد  گذشتھ ا -         

  باید مي فھمید با ھمھ چي نباید شوخي كنھ كھ فھمید
 !!!تنبیھ سوري؟        
نگران نباشید بدون اطالعتون ھیچ غلطي نمي كنم اینبارم فقط بازي بود بھ  -         

  فعال!  خاطر یھ بازي كوچولو كھ حاج صادقو زابراه نمي كنن 
ھندزفري را از روي گوشش بر مي دارد و پرتش مي كند روي داشبورد و زیر         

 لب غرھاي مبھم مي زند
دیگر نھ او حرف مي زند نھ من چند بار مي خواھم بپرسم این پروسھ تنبیھ         

  سوري چیست  كھ با دیدن اخم ھایش یاد دوران تبر بھ دستي اش مي افتم
یرش مي رود بھ طرف صیاد شیرازي درست مسیر بھ شھر كھ مي رسد مس        

  مخالف شركت نگاھش مي كنم
 كجا ؟ -         
 او كھ ھنوز در جو چند دقیقھ پیش است برمي گردد سمتم مردد و متعجب        
 چي كجا ؟ -         
 دستم را بھ سمت خیابان نشانھ مي روم        
  مسیر این سمت نیست كھ -         
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  لبخند مي زند و نگاھش را بھ سمت خیابان دانشگاه برمي گرداند        
 مسیر ھمین سمتھ  اشتباه نكردم -         
تعجب تردید  گیجي  ھمھ با ھم بھ حس ھایم ھجوم مي اورند بدون انكھ پلك بزنم         

  بھ خیابان خیره مي شوم
 متوجھ نمیشم -         
  ي كند و بعد بلوار را مي پیچدلب ھایش را غنچھ م        
 ! تماس منشیت یھ سناریو بود كھ بتونم از اون محیط دورت كنم -         
چشمان من از تعجب مفرط خیره مانده بھ چھره خندان مھدي و او نھ اما         

 خونسرد لبخند مي زند
م یھ چیھ چپ چپ نگا مي كني دخمر خالھ  دیدم داري حرص مي خوري گفت -         

راه بزارم جلو پات نمي تونستي كھ ھمینطوري الكي بگي مي خوام برم  حال دیدن تو 
  رو با این دختره ایكبیري ندارم

باز صدایش را زنانھ كرده بود الین را عوض مي كند و سرعت را بھ صد و         
  بیست مي رساند

  حاال ھم مي خوایم بریم یھ جاي خوش آب و ھوا -         
 لبم را مي گزم        

من مرضیھ و مھتابو بھ ھواي تو گذاشتم رو ھوا و اینطوري !! خوبي تو ؟ -         
 واي من
  سوت مي زند  و بعد        
  نگران اونا ھم نباش سپردم برسوننشون -         
 كالفھ تكیھ مي دھم        
 !!تو بازي كردنو دوست داري نھ ؟ -         
  یاد مي كند و ملودي استاد بنان مي پیچد  در فضاي ماشینضبط را ز        
 !  بستگي داره با كي باشھ -         
 سرم را ھمانطور تكیھ زده بھ پشتي صندلي بھ طرفش بر مي گردانم        
 ااا  روتو برم -         
 لبخندش دندان نما مي شود        
 خوشم میاد اینطوري حرف مي زني -         

 سرم را از پشتي فاصلھ مي دھم        
 چطوري ؟ -         
 یك لحظھ نگاھم مي كند با ھمان مشكي ھاي نافذ        
 ھمینطوري لوتي  صمیمي -         
 دوباره بھ خیابان نگاه مي كند        
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خوب ھمیشھ سنگین و باوقاري زیادي جو زده نمیشي شاد و شنگول مثھ  -         
مرضیھ نمیشي ھمیشھ تو خودتي این شركت لعنتي ازت یھ مجسمھ افسرده ساختھ  ولي 

  وقتي اینطوري حرف مي زني  مي گم شاید یھ امیدي باشھ بھت
  پوزخند مي زنم بلند        
 !افسرده بودنمھ شركت  ؟فكر مي كني كي مقصر  -         
  چشمانش از تب و تاب شیطنت مي افتد        

 
 !!!یا چي ؟!!! كي ؟ -         
  زبانم كھ بي موقع باز شده است را  گاز مي گیرم        
 بماند  مھم نیست -         
 مي رود داخل الین كم سرعت و راھنما مي زند        
 !عث افسردگیت شده ؟نھ  خیلي ھم مھمھ كي با -         
 جلوي باغ سراي زمرد پارك مي كند        
بعد بھ سمتم بر مي گردد كمي نزدیك مي شود  كم مانده سرم را داخل گردنم         

  فرو كنم  درست مثل الك پشت ھا
  شیشھ را پایین مي كشم        
  گفتم كھ مھم نبود -         
 آھنگ صداي مختص بھ خودش نجوا مي كندنزدیك تر مي اید و با ھمان         
 !من ؟ -         
لبخند روي لب ھایم طرح مي اندازد  دستگیره را مي كشم  دستش روي مچ         

 دستم فیكس مي شود  اخم مي كنم
دستتو بردار اگر تو واست محرم و نامحرمي مرز نیست  قانون نیست واسھ  -         

 عقد نكرده جلوت بندري برممن ھست ضمنا من سوري نیستم كھ 
 قھ قھ اش  ھوا مي شود        
 !دستش رھا مي شود و بلند بلند مي خندد  آنقدر حرفم خنده دار بود ؟        
 شیشھ را باال مي زنم        
  آروم  االن ملت جمع میشن دورمون -         
  شبا آن تیلھ ھاي پر آبش زل مي زند بھ من و وسط خنده ھای        
  بزار جمع شن بگم چي گفتي  ملت بخندن روحیشون باز شھ  آخ -         
  دوباره مي خندد و من كالفھ نفسم را فوت مي كنم بیرون        
 !كجاي حرفم اینقدر خنده داشت ؟ -         
 سرش را تكان مي دھد و نچ نچ مي كند        
 ھمش میشھ دوباره تكرار كني -         
دستگیره را مي كشم و پیاده مي شوم  او ھم پیاده مي شود  و پس لرزه ھاي         

 خنده اش بھ پاست
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 جون مھدي دوباره تكراركن -         
 بھ سمت باغ سرا مي روم و او ریموت را مي زند        
 مھرانگیز جان من تكرار كن حال داد جون تو -         
 چھار نفره نشستھ ایم  مھدي سرش را دور و اطراف مي پنج دقیقھ بعد دور میز        

 چرخاند
 پاتوقھ منھ  خوشگلھ ؟ -         
  بھ انسرینگ گوشي نگاھي مي اندازم        
 ! تصور نمي كني یھ بار دیگھ ھم من و اوردي اینجا ؟  معرف حضورم ھستم -         
دجنس مي شوند كھ زل مي تكیھ مي زند و مشكي ھاي نافذش بدجنس مي شود  ب        

  زند بھ من بھ مني كھ قائلھ را زود مي بازم  زیر این حریر ذوب كننده
  نگاھم را بھ میز شلوغ روبرو مي دوزم        
  خوش بھ حالشون كاش با مرضیھ و مھتاب مي اومدیم -         
 و او نھ اما حرف نمي زند        
 كنم كھ درگیر نگاه ھایش نشوم اما نمي شود كھ نگاھم را بھ ھمھ جا آویزان مي        

  نمي شود نفس ھایم بھ شماره افتاده و قلبم پشت پشت درب حلقم  كیپ نشستھ است
 چرا نمیارن چقدر گرمھ ھوا  خیلي گرمھ -         
  شالم را تكان مي دھم شاید كمي حرارت كم شود كھ مھدي پقي مي زند زیر خنده        
را از میز بر مي دارم و بھ لبخند و سر او مي كشم كھ تكان مي خورد نگاھم         

دستش را جلوي دھانش گرفتھ و دست دیگرش زیر بغلش محوش مي شوم انگار گونھ 
ھاي استخواني اش رگ ھاي پیشانیش شانھ ھاي فراخش سر باال مي كند  و سر كھ 

 ھ جلو خم مي شود سرخ مي شوم بو باال مي كند از تب و تاب محو شدن مي افتم
 !اگر دست من بود مي دوني امشب چي كار مي كردم ؟ -         
ام از تارھاي حنجره ام مرتعش مي " ھي"فكرم بھ ھمھ ممنوعھ ھا مي رود و         

كافیست كھ باز قھ قھ اش ھوا شود " ھي"گردد ناخواستھ  خیلي ناخواستھ  ولي ھمین 
ند  كھ ھمھ از خنده ھایش بھ خنده بیفتند  كھ  جفت چشم بھ سمتمان برگرد٥٠كھ حدود 

 من باز خراب كرده ام انگار
بیشتر بھ جلو خم مي شود و خیلي آرام  طوري كھ بند بند دلم پاره شود  طوري         

 كھ بلرزم و قلبم جفت پا برود درون حلقم  نجوا مي كند
 موردش مفصل حرف این بماند كھ چیا تو اون فكر خرابت گذشت  بعدا در -         

 ! دارم باھات
اما االن مي خوام پیش ھمھ اینا اعتراف كنم اولش روم نمي شد  ولي االن كھ         

 ! ھمھ دارن نگامون مي كنن كار سختي نمي تونھ باشھ
 چشمان من باز مانده و او بر مي خیزد        
  داشتم و یھ سوالمیشھ چند دقیقھ گوشاتونو بدین بھ من  دو كلوم حرف  -         
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ھمھ از صندلي ھایشان كامال برمي گردند بھ سمت ما پچ پچ مي كنند و بعد آرام         
مي گیرند  و انگار ھمھ گوش مي شوند بھ مھدي اشاره مي كنم چند بار  كھ بنشیند  كھ 

  آبرو ریزي نكند كھ اینجا جاي بازي نیست
  ولي انگار كار از كار مي گذرد        

ھمھ امید من بھ زندگي تو وجود این زن خالصھ میشھ وقتي خیلي خیلي بچھ  -         
بود دلشو شكستم  ولي اون بھ تالفي اون یھ بار  ده ھا بار دلمو شكستھ  بي انصافي 

 !نیست ؟
  خنده حضار بلند مي شود او ھم مي خندد باز و دندان نما و بعد ادامھ مي دھد        
یش كھ مي خواستم بھ عشقم اعتراف كنم فریاد زد كھ بھ من ھیچ چند ماه پ -         

حسي نداره و من با بدبختي و فالكت دلشو بدست اوردم من عاشقشم مجنونشم كم مونده 
 !!!! بھ خاطر درد فراغش سر بزارم صــــــــحرا

براي بار دوم خنده حضار درون حلزوني گوشم مي پیچد و دستانم روي میز و         
آغوش ھم خشك شده اند لب ھایم تكان نمي خورد و ھر دو دھلیز چپ و راستم در در 

  حال انفجارند  تیلھ ھایش باز خطرناك مي شوند  خیره مي شود بھ من
اما من  ھزار و یك مانع دارم براي تصاحب این زن كھ مھمترینش  عقوبت  -         

 گناھیھ كھ قبال مرتكب شدم من بیمارم  من  عقیمم
پچ پچ و ھمھمھ  تمام سالن را پر مي كند حتي آن طرف تر  مسئولین رستوران         

نیز در حال تجزیھ تحلیلند  و انگار دندان ھایم بھ ھم چفت شده اند  كھ نمي توانم 
اعتراضم را بگویم  بعد چند ثانیھ اي دوباره سكوت حكم فرما مي شود و مھدي ادامھ 

 مي دھد
یش گناه بزرگي مرتكب شدم و براي كم كردن عذاب وجدانش خودم چند سال پ -         

خودمو تنبیھ كردم كاري كردم كھ سرانجامش شد عقیم شدنم حاال شما بگید  مي تونم پا 
بزارم روي وجدانم و بھ خاطر دلي كھ بي تاب تصاحب این زنھ  زندگي و حق بچھ 

 ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ـــــــــــــمدار شدنو ازش بگیرم ؟؟؟؟؟؟ مي تون
  ھمھ دختر پسر ھاي جوان میز ھاي اطراف با ھم و یك صدا مي گویند        
  مي توني  مي توني  مي توني -         

 
ھمھمھ حضار درون رستوران بھ پاست كھ بر مي خیزم و مثل باد بھ سمت در         

ي مي روم بھ ثانیھ نمي كشد كھ پشت سرم مي آید  از درب مستطیل شكل كھ خارج م
 شویم بھ سمتش بر مي گردم و دوباره  سرم با سینھ اش  تصادف مي كند

  آخ -         
مھدي دستش را روي دھانش گذاشتھ و دست دیگرش بھ كمرش سعي مي كند         

 نخندد  تنھا سعي مي كند
 !من نھ اما  سعي مي كنم منفجر نشوم        
 شت اشاره بھ او اشاره مي كنمدست راستم را باال مي آورم  و با انگ        



 300 

 ! تو زده بھ سرت ؟ -         
او مي خندد و این حرصم را در مي اورد  چند قدمي مي روم و دوباره بھ         

 سمتش بر مي گردم
با چھ عقلي سفره دلتو جلو یھ عده آدم ھفت پشت غریبھ باز مي كني مھدي مي  -         

  ھا یھ نفر از اینا من و تو رو بشناسھفھمي آبرو یعني چي  اگر یھ نفر تن
با دست محكم جلوي دھانش را گرفتھ و نیشش باز است  لب پایینم را گاز مي         

گیرم و بعد فكر مي كنم این موجود ھمان مھدي پرتوي است  ھمان كھ ھمیشھ قابل 
یلھ پیش بیني نیست  ھمان كھ  مستاصل دور خودم مي چرخم و دوباره زل مي زنم بھ ت

 ھایش
آقاي مھدي پرتوي  ھر جایي میدون بازي نیست و ھر كسي ھمبازي  بفھمم  -         

اگر یكي پي این قضیھ گناه چند سالتو بگیره و بو ببره از كجا آب مي خوره مي دوني 
دیگھ روز خوش واسمون نمي مونھ مي دوني سر و كارت با زندان و قتل و ھزار و 

 مي كني آخھ  چرا مي خواي روزتو شب زيزندگیت بایك گناه گذشتھ است چرا با 
 كني چرا خیال مي كني زندگي شوخیھ  چــــــــــــــرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من عصبانیم  خیلي  كامم خشك شده است و دستانم مي لرزد نگاه چندین رھگذر         
گیرد بھ سمتمان جلب مي شود و مھدي با نگاه ھایشان معذب مي شود و بازویم را مي 

 و بھ سمت ماشین مي كشد
  بیا بریم تو ماشین حرف بزنیم -         
  دستم را با حرص مي كشم        
  چند بار بگم بھ من دست نـــــــــــــــــــزن -         
از كوره در رفتھ ام و خودم را  نمي توانم كنترل كنم اگر مھدي گیر بیفتد من          

 ناكرده سال ھا پیش  بھ چوبھ دار برسد  قلب من ھم  اعدام میمیرم اگر مھدي بھ جرم
خواھد شد سرش بریده خواھد شد  جگرم تكھ تكھ خواھد شد  نمي فھمد  نمي فھمد  

  نمي فــــــــــــــھمد
او پشت فرمان نشستھ و من دست بھ سینھ بھ پشتي صندلي تكیھ داده ام چشمانم         

 مرا بستھ ام و نفس عمیق مي كش
  منو ببر خونھ حالم بده -         
 صداي روشن شدن ماشین مي آید  ولي صداي مھدي نھ اما        
تمام راه را سكوت كرده ایم  تمام راه را  و بعد یك خداحافظي كوتاه و من تمام         

این مدت حرص خورده ام  كھ چرا توجیھ نمي كند كھ چرا حرف نمي زند و اما و چرا 
مي اورد  چرا  حرص خورده ام ولي  خیلي متین و موقر  و عصبي نیز بھ و دلیل ن

 ام درب را باز كرده ام و درست لحظھ وداع فتھسمت درب دو لت مشكي خانھ ام ر
سر تكان داده ام او نیز سر تكان داده است چھ شب مزخرفي بود خدا  چھ شب 

  مزخرفي بود
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ھ چھار را مي زنم نمي رود كھ نمي سوار آسانسور مي شوم ولي ھر چھ طبق        
رود از آسانسور پیاده مي شود و زیر لب  بھ ھر چھ جھان سوم است ناسزا مي دھم و 

  آرزو مي كنم كاش روزي برسد كھ حداقل آسانسور ھا  درست كار كنند  حداقل
بھ درب خانھ كھ مي رسم صداي خنده ھاي مھتاب و مرضیھ بھ خانھ ام نور مي         
 انگار كمي پشت درب مي مانم مي خواھم انرژي بگیرم  از این ھمھ صداي بخشد

 مملو از بار مثبت  مي خواھم انرژي بگیرم
مرضیھ بلند بلند قصھ تعریف مي كند و مھتاب بلند بلند قھ قھ مي زند الھي فداي         

 داده اي جفتشان شوم خدا  شكرت  بابت خانواده اي كھ با قلب  نھ با خون بھ من پیوند
 شكر

بعد فكر مي كنم تمام آدم ھا با ھم  مي توانند خانواده باشند و این پیوند خوني          
چھ پیوند مزخرفیست وقتي قلب  حرف اول و آخر را مي زند وقتي آدم مي تواند آدم 
ھا را  ھمھ آدم ھا را  مثل خانواده اش نھ مثل خودش دوست بدارد و براي خوب 

 چھ جایي مي شد نام بھشت برایش كم خواھد بود كم نند آن وقت زمیبودنشان تالش ك
 خواھد بود  كم  خواھد بود

 
  شالم را از سر مي كشم و غر ھاي مرضیھ پشت سرم جوالن مي دھد        
 منو اونجا كاشتي اون زنیكھ دیوانھ بعد رفتنت یھ راست اومد سمتمون -         
موھاي پریشان باالي سرم را با دست راست صاف مي كنم و با حرص بر         

 میگردم سمتش
 بعد؟ -         
  مرضیھ با آن اخم ھا كھ میان ابروان خرماییش جا خوش كرده ادامھ مي دھد        
ھر چي بد و بیراه بھ دھن كثیفش اومد بارمون كرد چند بار دھنم پر وخالي شد  -         

جوابشو بدتر از خودش بدم باز یاد حرفاي تو افتادم  بھ خداي اون باال مھري اگر كھ 
  پاي آبروي تو در میون نبود اون روي مرضیھ رو میدید

و بعد چند تا فحش آبدار مي زند  از آنھایي كھ چند وقتي مي شود از ترس چش         
روزھاست كھ مرضیھ غره ھاي من دیگر بھ زبان نمي آورد و امروز انگار از ان 

  دوباره پوست انداختھ
سرم را بھ سمت كمد بر مي گردانم تا خنده ام  چشمان مرضیھ را از این         

  خشمگین تر نكند ولي انگار این بحث سر دراز دارد
اصال من نمي دونم چرا این مھدي اینقدر بچھ بازي در میاره  خوب مگھ  -         

مجلس گذاشت رفت اگر من جاي سوري بودم یھ جاي عروسیش نبود چرا یھو وسط 
  سالم تو بدن این پسره نمي ذاشتم

مانتو را از تنم مي كنم و بھ حرف ھاي مرضیھ ام مي خندم بعد خدا را شكر مي         
 ! كنم كھ مرضیھ جاي سوري نیست

 دست بھ آغوش مي برد        
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 منو و مھتابو چھ سنن؟ زنیكھ دیوانھ اصال اینم نمي فھمم شوھرش گذاشتھ رفتھ -         
  چرا خر منو چسبید

  بر مي گردم سمتش        
درست حرف بزن مرضیھ جان چرا خودتو اذیت مي كني  این امروز  -         

 فرداست كھ از ایران میره  اونم عصبي بوده یھ چي گفتھ
آینھ مي روم  چشمان مرضیھ گشاد مي شود  از كنارش رد مي شوم و بھ سمت         

پت را بھ سركھ سیب داخل پیالھ مزین مي كنم و بھ صورتم مي مالم  مرضیھ بھ درب 
  كمد قھوه ایم مي كوبد

یھ چي میگي مھري ھان دارم میگم جلوي اون ھمھ آدم تمام ھیكلمو فحش  -         
بارون كرد  مي خوام ببینم تو چي كار كردي كھ بر مي داره میگھ  تو ھم عین اون 

  خواھرت خرابي ھرزه اي
چشمانم را از آینھ كنسول روبرو بھ چشمان و لب ھاي مرضیھ مي كشانم پلك         

 نمي زنم دل مي زنم
 !چي گفتھ؟ -         
 مرضیھ پوزخند مي زند و چشمانش را دور تا دور اتاق  مستاصل  مي چرخاند        
ف مي كنم نیم ساعتھ خوابي ؟ پس دارم قصھ حسن كرد شبستري واست تعری -         

 !اصال تو چند وقتھ نیستي یعني ھستي  ولي با ما نیستي
 دست بھ كمر مي زند و پشت چشم نازك مي كند        
 !چھ خبره مھري ؟ -         
ھنوز چشمانم مات چشمان مرضیھ است دستانم را مشت مي كنم باز مي كنم         

   مرضیھ با كف دست آرام روي در مي كوبدعرق كرده اند دوباره مشت مي كنم و
  من غریبھ ام ؟ -         
 منتظر جواب نمي ماند        
آره من غریبھ ام من غریبھ ام كھ اون زنیكھ باید بدونھ تو و مھدي عاشق ھمین  -         

و من نباید بدونم من غریبھ ام كھ حتي باید بدونھ تو پارك گلھا عصر اون مثال عروسي 
ه دل میدادین قلوه مي گرفتین و من نباید بدونم غریبھ ام من خر من االغ كھ فكر مسخر

 تو این دنیا بھ خواھرم  بھ نفسم نزدیك ترم باید بفھمم قد ھفت يمي كردم از ھر كس
  طبق آسمون باھاش فاصلھ دارم

 
مرضیھ بغض كرده است و من نفس كسي كھ نفسم را  آزرده مي گیرم حالیش         

كنم حالیش مي كنم كھ نباید ھر حرفي را  حتي زماني كھ از زمین و زمان شكوه مي 
دارد بھ مرضیھ من بگوید باید بفھمد با ھر كسي مشكل دارد با خود او بجنگد  باید 

 ــــــــــــــدارمبفھمد من با مرضیھ و آرامشش شوخي نـ
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بر مي گردم بھ سمت تختم و كیف ولو شده رویش مرضیھ ھنوز پشت سرم است          
دستانم بھ دنبال اپل اھدایي میان دستمال كاغذي ھا را مي گردد  زیر لب غر مي زنم 

  لعنتي ھمیشھ وقتي كھ باید گم مي شود  لعنتي
 چند بود ؟ داخلباالخره پیدایش مي كنم انگشتانم مي لرزند شماره مي گیرم         

contact  را مي گردم  با نام مزاحم سیوش كرده ام شماره گرفتھ مي شود مرضیھ
  ھراسان ساعدم را میگیرد تن او ھم یخ كرده است

 چي كار مي خواي كني مھري مھري ؟ -         
  بدون اینكھ نگاھش كنم گوشي را روي گوشم مي گذارم        
 ! نم كیممي خوام بھش حالي ك -         
مرضیھ گوشي را مي گیرد  بھ زحمت  ولي مي گیرد  و چشمانش درون         

 چشمان وحشي شده من  آرام كاوش مي كند
 ببخشید من آتیشم تند شد نمي خواد اعصابتو خورد كني -         
گوشي را روي تخت مي گذارد  و با آن چشم ھایي كھ بغض تركانده  مرا بھ         

   محكم دل مي زندآغوش مي كشد
بھ خدا منظور من این نبود نمي خواستم ناراحتت كنم فقط میخواستم باھام یھ  -         

خورده صمیمي تر باشي  ناسالمتي خواھرتم ھمھ كسمي ھمھ زندگیمي نفسمي از وقتي 
فھمیدم عاشق شدي  دارم گریھ مي كنم مي ترسم این مھدیھ باعث شھ دیگھ منو دوست 

 پسره تو رو از ما بگیره مھري تو براي من و این مي ترسم  مي ترسمنداشتھ باشي 
مھتاب ھمھ چیزي نكنھ دیگھ ما رو دوست نداري نگو كھ ھمھ دلتو این پسره از دماغ 

 فیل افتاده گرفتھ راستھ كھ خیلي خیلي عاشقشي ؟
عقب مي رود و بازوانم را میگیرد مژه ھایش خیس است و مردمك ھاي قھوه         

 ي خرماییش در سیلي از اشك  غرق شده اندا
 آره راستھ ؟ -         
دل مي زند و من داخل خرمایي ھاي دوست داشتني اش  مي نگرم  دست راستم         

 را آرام باال مي برم و اشك ھاي روي گونھ اش را پاك مي كنم
 ت حك كنھیچ كي نمي تونھ جاي مرضیھ منو تو دل من بگیره اینو تو ذھن -         

  شلیل را گاز مي زنم و مرضیھ روكش بستھ میگو را مي برد    
پسر خوبیھ ھم سن و ساالي خودمھ قدش از خودم بلند تره  موھاش لختھ چشاش  -    

  سبزه  صداش خش داره ولي باحالھ خوشم میاد كال خوش قیافھ است
 از این دوري اجباریاز آره  من احمق عاشقتم دیوانتم مجنونتم دیگھ دارم میمیرم -    

فكر اینكھ بعد رفتنم اون پسره سیریش ھر لحظھ مي خواد كنار تو باشھ مي خوام 
  خودمو بكشم

لیسانس معماري داره  باباش از اون كلھ گنده ھاست  پولش از پارو باال مي ره   -    
  نمي دوني ھر روز با یھ ماشین میاد سر كار

 شلیل را گاز دیگري مي زنم    



 304 

 !خوب اگر بھ قول تو پول باباش از پارو باال مي ره چرا میاد سر كار ؟ -    
 مرضیھ سر بطري روغن زیتون را باز مي كند    
عمال تو شركت كاره اي نیست مامانش مرتب بھش میگھ لیسانسھ بي كار برو پي  -    

   یھ كار درست درمون
 مھرانگیزتو خوشبخت میشي چون پاكي الیق بھترین ھایي  -    
واي نمي دوني مھري اونقدر دیسپیلین كاریش باال بود و بھ ساعت آمد و رفتش  -    

توجھ مي كرد كھ خیال مي كردیم از رییس روساست  بعد كھ فھمیدیم پسر خانوم 
علویھ  خانوم علویم كھ ھمیشھ محض شوخي مي گفت پسر بي كارم منو پیر كرده  بعد 

   مي دیدیمش  پقي مي زدیم زیر خندهمان ھست ھر زفھمیدیم این ھمون پسر بیكاره
 خودش ھم تا شكم خم مي شود و ریسھ مي رود    
ولي خیلي با نمكھ  تمام دختراي شركت عاشق تیپش شدن  از وقتي فھمیدن چشش  -    

 منو گرفتھ ھمھ دارن از حسادت مي تركن
 

ستگاري كرد رفتم و اصال فكر كردي چرا چند سال پیش كھ آق فردین قصد خوا -    
خودمو گم و گور كردم یھ سال واسھ اینكھ طاقت نداشتم ببینم واسھ اینكھ مرد ایستادن 
و تماشا كردن نیستم  شجاعت دیدن اینو ندارم كھ عشقم تو بغل یكي دیگھ باشھ  ناموس 

 باشھ  بفھم یكي دیگھ باشھ نفس یكي دیگھ
 

د كردیم روي راه پلھ ھاي اتاق مي دوني مھري روز اول كجا با ھم برخور -    
بایگاني  پام پیچ خورد نزدیك بود با مخ برم پایین  ولي كجا افتادم تو بغل آقا اولش 

 سرخ و سفید شدم اون از من بدتر سرشو برده بود تو یقھ لباسش
 این زن  عشق منھ ھمھ امید من بھ زندگي تو وجود این زن خالصھ میشھ -    
 عشق منھ -    
 عشق منھ -    
فرداش كھ اومد سر كار مدام دور و برم مي چرخید  خانوم مروت اینو برام اسكن  -    

كنید  خانوم مروت اینو كجا بزارم خانوم مروت این پرونده رو چي كار كنم خانوم 
مروت واي اونقدر تابلو بازي در اورد كھ ھمون روز اول ھمھ چپ چپ نگام مي 

 كردن
ش كھ مي خواستم بھ عشقم اعتراف كنم فریاد زد كھ بھ من ھیچ حسي چند ماه پی -    

 نداره و من با ھزار جون كندن دلشو بدست اوردم من عاشقشم مجنونشم
  صداي جلز ولز میگوھاي داخل ماھیتابھ بپاست    
واي مھري نمي دوني خیلي پسر مھربونیھ اون روزي كھ تو زیاد كار داشتي من  -    

بود  دل و كمرم از درد داشت منفجر مي شد  ھمھ یھ بھانھ اي آوردن و خیلي حالم بد 
رفتن  یكي گفت كالس دارم  ببخش مرضیھ جون یكي گفت بھ خدا مامانم مریضھ  

  لطف كرد و منو رسوندینخالصھ ھر كي یھ بھانھ اي آورد ولي ام
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 گاز آخر شلیل را مي زنم    
  ھوم پس اسم شاخ شمشادمون امینھ -    

مرضیھ مي خندد  و نگاھش بھ ماھیتابھ است و دستش بازي كف گیر و میگو راه     
  انداختھ

  آره نگفتھ بودم ؟ امین  امین  امین سلحشور -    
 مي تونم پا بزارم روي وجدانم و بھ خاطر دلي كھ بي تاب تصاحب این زنھ ؟ -    
  بھ خاطر دلي كھ بي تاب تصاحب این زنھ    
  ھ جلوي چشمانم كھ مات ماھیتابھ است بھ چپ و راست مي روددست مرضی    
  اي بابا چرا جواب نمیدي  میگم ترشي یا ساالد ؟ -    
 با دانھ شلیل داخل ظرف بازي مي كنم    
 ھوم؟ -    
 نگاھم را مردد بھ مرضیھ مي كشانم دست آزادش را بھ كمر مي زند    
 !!!فكر مي كني ؟نكنھ باز داري بھ این پسره نچسب  -    

 
دیوار ھا ھمھ رنگ سیاھند عزیز زیر لب قران مي خواند مادر مدام غر مي زند كھ     

آبروي مرا بردي تمام عمرم بھ آبروي نداشتھ ام شكر مي كردم و حواسم بھ این بود كھ 
مردم پشت سرم حرف نزنند اما تو با این كارت تو با این كارت رضا مروت سیلي مي 

 مي كند كھ كاش بھ دنیا نیامده بودي كھ كاش مرده مار مشت مي زند  اخزند بھ دیو
بودي ھمان شب كھ مثل این ھرزه ھا پیش آن كثافت خوابیدي تو چھ موجودي ھستي 
كھ شوھرت را رھا كرده و بھ آغوش دیگري پناه برده اي  وسط اتاق زانو مي زنم 

مي رقصد   قھ مي زند بنیامینگوش ھایم را مي گیرم عزیز قران مي خواند فردین قھ 
رضا ناسزا مي گوید مادر گریھ مي كند گوش ھایم را گرفتھ ام دیوار ھا تنگ مي شود 
خیلي تنگ  بنیامین تبر بر داشتھ پدر را قطعھ قطعھ مي كندخون خون بھ ھمھ جا مي 
پاشد روي دست ھایم  روي صورتم  مادر را  نھ مادر را نھ  جیغ مي كشم مادر را بھ  

 بد روي زمین مي افتم پنجھ ھایم روي زمین كشیده مي شود باز  يالم بد مي شود خیلح
 كشیده مي شود زیر حنجره ام نالھ اي  باال مي آید

 ولش كن مامانمو ول كن كثافت مامانمو ول -    
مھري  مھري جان فدات شم خوابھ مھري مھري بیدار شو عزیزم خواب مي بیني  -    
 مھ

ام مرضیھ با دستمالي روي پیشانیم را پاك مي كند چشمانم را از رده عرق كرده     
 ھاي ھاللي كناف روي سقف بھ چشمان نگران مرضیھ مي كشانم

 یھ لیوان آب  لطفا -    
 تكھ تكھ گفتھ بودم مرضیھ از لبھ تخت بر مي خیزد و سریع بھ سمت سالن مي رود    
 االن میارم االن ھمین االن -    
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 است بھ زحمت مي نشینم سرم گیج مي رود پیشاني ام تیر مي كشد  كامم گرمم    
خشك است این چھ خوابیست  این چھ خوابي بود نكند نكند مھدي در خطر باشد نكند 

 باز اتفاق بدي در كمین است نكند
مرضیھ از در وارد مي شود  چشمم از سیني مربعي شكل براق بھ چشمان نگرانش     

 كشیده مي شود
 مھتاب خوابھ ؟ -    
  سر تكان مي دھد و لبھ تخت مي نشیند    
لیوان را از داخل سیني بر مي دارد و بھ لب ھاي من مي رساند مي گیرمش و     

  جرعھ اي از آن را مي خورم
 مرضیھ سیني را روي پایش مي گذارد    
 خواب چي دیدي ؟ -    
 مسائل نشوم از سیر تا پیازش را تعریف از ترس اینكھ متھم بھ كتمان و ال پوشاني    

 مي كنم
 چشمان متعجب مرضیھ را كھ مي بینم  گردنم را كج مي كنم    
 خوب خانوم مفسر تعبیر كن -    
 مي خندد كم رنگ  ولي مي خندد    
خوابت میگھ اینقدر حرص نخور  بھ خواھرتم بگو اعصابتو خورد نكنھ كھ  -    

 خواب بد نبیني
  بھ سمت من بر مي گرداندسرش را    
 ببخشید من مقصرم دیشب اعصابتو بھ ھم ریختم -    
 لبخند مي زنم و پتو را از روي پاھایم كنار مي زنم    
 مرضیھ ول كن اعصاب ندارم  سریع بھ خودش میگیره -    
بھ سمت لپ تاپ مي روم و بازش مي كنم روي صندلي پایھ كوتاه دوست داشتني ام     

ھم و بھ پیام ھاي رسیده نگاھي مي اندازم  پر است از پیام ھاي سحر و  فردین لم مي د
  ؟

 مرضیھ نزدیك مي شود    
  صبحھ ھا نمي خواي بخوابي ؟٣ساعت  -    
 آرنجم را بھ میز قرمزم تكیھ مي دھم و روي پیام فردین كلیك مي كنم    
م تا چشام سنگین شھ تو برو نھ دیگھ خوابم نمي بره  یھ خورده با این ور مي ر -    

 بخواب فردا باید بري سر كار
سري تكان مي دھد و سیني را جلوي شكمش جابھ جا مي كند  نرسیده بھ در بر مي     

 گردد
 راستي فردا وقت خالي داري ؟ -    
 دستم را زیر چانھ ام جابھ جا مي كنم و نگاھش مي كنم    
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لي فردا  باید بھ كاراي شركت برسم  جلسھ براي شما ھمیشھ وقت خالي دارم و -    
 ھیئت مدیره پس فرداست نمي خوام گند بزنم باید براي تولید ماه بعد طرح ارائھ بدم

پوفي مي كشد و با قیافھ اي پژمرده دوباره بر مي گردد  دلم برایش مي سوزد كھ     
 دوباره حرف مي زنم

 یش مي كنم  بابت  ؟حاال اگر نیم ساعت مشكلتو حل مي كنھ  خال -    
 بالفور بر مي گردد  و مي خندد    
  امین  ھمون  سلحشور -    
دستش بھ سمت بیرون اشاره مي كند انگشت اشاره اش توي ھوا مي چرخد من و     

 من مي كند
 مي خندم    
  باشھ فھمیدم  زور نزن بگو بیاد -    
 یكھو  ناگھان  بلند داد مي كشد    
 !!!اینجــــــــــــــــــا ؟ -    

 
دھانم مدام باز و بستھ مي شود و خمیازه مي كشم  تمام دیشب را با اراجیف فردین     

بیدار بودم  آخرش ھم نفھمیدم براي چھ مقدمھ سازي مي كرد و بھانھ تراشي و باال 
و چند پایین كردن خاطرات  واي  پوفي مي كشم  منشي وارد مي شود و سیني قھوه 

  مي گذارد پوشھ رنگي را با احترام روي میز
عینك فروم آبي را روي چشم ھایم جابھ جا مي كنم و خودكار زبرا را الي انگشتانم     

 فیكس با انگشت اشاره پرونده آبي را ورق مي زنم و بدون اینكھ نگاھش كنم مي پرسم
 یگھ اي ھم پیروي كنيیادم نمیاد گفتھ باشم شما بھ جز من از اوامر شخص د -    
  این پا آن پا مي كند و سرش را جلو تر مي اورد    
 قربان چي ؟ -    
 چشمانم روي چارت فروش دي ماه مي چرخد    
 دیروز این چھ نمایش مسخره اي بود كھ با پرتوي راه انداختي ؟ -    
ست و در روزھاي آخر ماه فروش بھتر شده خوب خدا را شكر  او سكوت كرده ا    

 من عینك را روي سرم مي زنم و نگاھش مي كنم
ھمین امروز اسعفات رو بزار روي میز من بھ میرزا پور ھم بگو بھ طور موقت  -    

جاتو بگیره تا یھ فرد مطمئن براي این پست حساس گیر بیاد تصفیھ حسابتم سپردم 
 كھ امروز انجام بدن  برو فرم و از وزیري بگیر امضاش كن وگرنھ طبق تبصره اي

 دادم  نیمي از حقوق این ماھتم مي پره
 

 فنجان را بر مي دارم و بھ لبم نزدیك مي كنم و او یك قدم جلو مي اید    
قربان متوجھ نمي شم چي مي فرمایید من تا یازده نیمھ شب با این خبرنگاره كل  -    

ره دھن بھ كل كردم آخرشم آقاي مروت اومدن قضیھ رو فیصلھ دادن با این خبرنگا
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دھن شدن آقا  خانوم  من چندین بار دیگھ با گوشیتون تماس گرفتم اولش فكر كردم 
ولي بعد آقاي پرتوي تماس گرفتن و گفتن خانوم   زبونم الل بال مالیي سرتون اومده

گفتن بھ این خبر نگاره بگم ھر غلطي نكردي برو بكن ولي بعد باید در اون روزنامھ 
 عین ھمین جملھ رو بھش گفتم وسط دعواي آقاي مروت بود  پاپتیتو گل بگیري منم

 كار بھ رهاوضاع بیخ پیدا كرد ھر كاري كردیم نتونستیم آقا رو جدا كنیم  باالخ
 بیمارستان كشید و شكایت

فنجان درون دستم خشك شده است و مردمك ھایم مثل دو جفت تیلھ فیكس شده     
  درون سوراخ میز بیلیارد

 خانومخانوم   -    
  فنجان را روي میز مي گذارم    
 مگھ اون خبر نگار سناریو نبود؟ -    
 با بھت گفتھ بودم كھ سر تا پا بھتم او با من و من جواب مي دھد    
نھ خانوم بھ و  اون آقا دیروز بھ من گفت خبراي خانھ خراب كن ! سناریو ؟ -    

ا و اگر تیتر اول روزنامھ میشھ خراب دارم  اگر رییست اومد كھ اومد وگرنھ بدون ام
شدن كار و كاسبي شما  منم بھ شما زنگ شدم بعدش با اون یارو قرار گذاشتم  بقیشم 

 كھ تعریف كردم االن
چشمانم را از سر كج شده منشي بھ كیفم مي كشانم اپل اھدایي را از درونش بر مي     

 دارم و با دست اشاره مي كنم بھ منشي كھ برود بیرون
  بھ وزیري ھم بگو بیاد كارش دارم -    
شماره مھدي را میگیرم رد مي زند دوباره شماره مي گیرم دوباره و دوباره و     

 دوباره  كھ یكھو اس مي اید
 سالم عشقم -    
چشمانم از بھت بھ  بھ   خداي من ھمین یكي را كم داشتم دستانم مي لرزند و از     

زرگترین ممنوعھ دنیا را شنیده ام نھ  دیده ام عشقم ؟ زدن حرفي دیگر عاجزم كھ ب
 در ثانیھ مي زند یكھو یاد حرف ١٠٠٠٠دستم را روي سینھ ام مي گذارم  ضربان قلبم 

 قورت مي دھم و مي نویسم ھاي منشي مي افتم اب دھانم را
 چرا گوشیتو جواب نمي دي كار واجب دارم -    
 ضرب مي زنم جواب بده  جواب بده بعد روي گوشي را بھ لب ھایم مي چسبانم و    

" زمین روي كمد روبرو روي كركره الجوردي پنجره عریض این كنار نقش مي بندد 
قلبم باال و پایین مي پرد  صداي تقھ اي بھ در مي آید  و بعد وزیري " سالم عشقم 

  سالخورده و قابل احترام  و قابلیباسرك مي كشد  مسئول بخش مالي  مردي تقر
اعتماد كھ این معتمد بودنش برایش شده كار كردن بیشتر از موعد بازنشستگي  سالم 

  مي كند و بعد نیشش باز مي شود
 !!!اتفاق خوبي افتاده خانم مروت؟  بھ من گفتن خیلي عصبانین -    
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روي لب ھایم " سالم عشقم " بھ خودم كھ مي ایم لبخند پت و پھني از این عبارت     
جا خوش كرده است و گوشي ام  رسوا  سر جایم جابھ جا مي شوم و صندلي چرخانم 
را بھ سمت وزیري مي چرخانم و سعي مي كنم لب ھاي كش آمده ام را جمع و جور 

 كنم
  آقاي وزیري  امرتون ؟نھ یعني بلھ  یعني نھ اي بابا -    
 مي خندد و ھمزمان اس مي رسد    
 خانوم قشنگ من جاي بدیم  نمي تونم بوس -    
قلبم كم مانده بپرد بیرون  چشمانم تا آخرین حد ممكن گشاد شده است بلند و     

 ناخواستھ داد مي كشم
 !!!!بوسسسسسسسسسس؟ -    

 
 

 مي خندد و ھمزمان اس مي رسد    
 

 نوم قشنگ من جاي بدیم  نمي تونم بوسخا -    
 

قلبم كم مانده بپرد بیرون  چشمانم تا آخرین حد ممكن گشاد شده است بلند و     
 ناخواستھ داد مي كشم

 !!!!بوسسسسسسسسسس؟ -    
 صداي وزیري مي آید    
 !!!جانم ؟ -    
مي كنم و گوشي را سرم را كھ باال مي كنم  كم مانده  كم مانده واي  خدا  سرفھ اي     

  روي میز مي گذارم
 ! ببخشید  جواب اس خواھرمو مي دادم -    
بعد بابت دروغ مصلحتي از آن باالیي عذر مي خواھم و بھ سمت وزیري نگاه مي     
 كنم
 نفرمودین امرتون ؟ -    
 دوباره وزیري مي خندد    
 ! خانوم مروت  نمي خواین امروز استراحت كنید ؟ -    
 دستانم را در آغوش ھم پنجھ مي كنم    
 !بلھ آقا  ؟ -    
 با آن لبخند باز و گشاد جواب مي دھد    
گویا حالتون مساعد نیست یا نھ  زیادي خوبھ  شما فرمودین برسم خدمتتون ایشاال  -    

ھمیشھ شاد باشي دخترم ولي امروزو استراحت كني بھتره جلسھ رو بزاریم براي یھ 
 !!!موعد دیگھ ؟
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دھانم را باز مي كنم كھ عصبانیتم را بابت حرف ھایش بریزم بیرون بھ ریش     
سفیدش كھ مي رسم لب ھایم را محكم بھ ھم فشار مي دھم و پرونده آبي را بر مي دارم  

 و بھ سمتش مي گیرم
نھ خوبم این پرونده نیاز بھ بازبیني مالي داره  فرم شماره شیششو یھ نگاه دیگھ  -    
  زین ضمنا امضا معاونت فروش رو ھم كم دارهبندا
وزیري كھ كارش تمام مي شود و با ھمان لبخند و نیش باز از اتاق بیرون مي رود      

 بھ سمت اپل اھدایي یورش مي برم
 سھ تا پیام رسیده  اولي را باز مي كنم    
مي دونم االن عصباني خانومم ولي  اول مي خوام جواب سوالمو بدي  من دیشب -    

ثابت كردم مي تونم بھ خاطر تو پا روي آبروم بزارم و گذاشتم خطر ھم كردم چون تو  
 براي من ھمھ زندگیمي تو عشقمي  عزیز تریني اما من براي تو چیم مھرانگیز ؟

  مي شود یعني چھنگاھم بھ كتابخانھ روبرو آویزان    
 دوباره بھ گوشي نگاه مي كنم و بازش مي كنم    
 جواب نمیدي نفسي؟ -    
  دلم قلقلك مي شود  قلبم دیوانھ    
نفسم پر شده است از حس نمي دانم چھ كودكي نمي دانم چرا اینقدر امروز دفتر     

 تند و كارم زیباست چقدر من این صندلي را دوست دارم عطر امروز منشي اصال
 آزار دھنده نبود نبود ؟

 صداي زنگ تلفن مي آید برش مي دارم    
  جانم یعني ب  بلھ -    
  بعد با كف دستم بابت این افتضاح ھاي متوالي  بھ میز مي كوبم    
 منشي با حالتي میان خنده و تردید جواب مي دھد    
ي رو نیارم   چھ كار خانوم جناب وزیري فرمودن براتون چایي زعفرون ھمیشگ -    
 كنم
حرص مي زنم از اینكھ با كارھایم خود را مضحكھ دست وزیري كرده ام حرص     

 مي خورم بلند داد مي كشم
  نیارین آقا  نیارین -    
و گوشي را مي كوبم روي تلفن  مردك شوخیش گرفتھ  اپل اھدایي داخل دست     

 عرق كرده ام مي لرزد
 مي كنمسومین پیام را باز     
تو چقدر مي توني بھ خاطر من از آبروت بگذري ؟ اگر یھ راه من باشم و زندگي  -    

 !!!با منو و بھ ھم رسیدنو روزا و  شباي قشنگ
 زیر لب ناسزایي با لبخند مي زنم و بقیھ اش را مي خوانم    
 یھ راھم آبرو باشھ و از مھدي گذشتن  كدومو انتخاب مي كني مھرانگیز ؟ -    
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معني این حرف ھا را نمي فھمم ھنوز جواب سوالم را نگرفتم بعد بیست سوالي راه     
  مي اندازد

اس اخر را با كالفگي باز مي كنم و فكر مي كنم كھ كلمات ممنوعھ بعدي را چگونھ     
 با این قلب زبان نفھم تــــــاب بیاورم

  جون مھدي ؟خانومي ؟  جواب نمیدي ؟ عشق مھدي ؟  نفس مھدي ؟  -    
قلبم را مي مالم باید آرام باشد نباید خودش را ببازد آخر چرا این حرف ھاي     

  ممنوعھ را تكرار مي كني چرا
 ضربھ اي بھ در مي خورد و منشي وارد مي شود    
  خانوم اینو باید امضا كنید -    
 نفس عمیقي مي كشم و سر تكان مي دھم    

 
و یاد حرف منشي مي افتم آقاي مروت با خبرنگار آقاي در حال امضا كردن یكھ    

مروت منظورش از مروت  فردین است ؟  او با خبرنگار  سرم را باال مي كنم و 
  عینك را از روي چشمانم بر مي دارم

 !گفتي كي با خبرنگاره یقھ بھ یقھ شده ؟ -    
 سرش را كج مي كند و با قیافھ اي كھ ھم تردید دارد و ھم نگراني جواب مي دھد    
آقا فردین خانوم ایشون نمي دونم از كجا فھمیدن  اولش یھ چند دقیقھ اي با ھم  -    

  حرف زدن
 چشم ریز مي كنم!  فردین ؟  اینجا چھ خبر است ؟    
 !چي با ھم مي گفتن؟ -    
 ر بھ ھم فشار مي دھد و مستاصل  این پا آن پا مي كنددستش را محكم ت    
  نمي دونم خانوم واال  ما رو انداختن بیرون از اتاق -    
 انگشتانم را بھ ھم قالب مي كنم    
 االن كجان ؟ -    
سرش را كمي جلو مي اورد و بعد انگار خوشحال است و دلش خنك شده كھ مي     

 گوید
شتگاه ازش بابت مزاحمت و تھدید و ضرب و جرح شكایت خانوم بردنش بازدا -    

 كردن آقا
 پوفي از سر كالفگي مي كشم    
 آقاي مروتو مي گم كجان االن ؟ -    
    

پشت درب اتاقش نفس راست مي كنم تمام دیوارھا بھ سخره ام گرفتھ اند انگار     
تاق  در نبود فرزندي ھمین دیروز بود كھ پشت یكي از این در ھا او بود و من داخل ا

كھ بھ وجودش اخت گرفتھ بودم زار مي زدم انگار ھمین دیروز بود كھ آمد و خندید و 
 نیاورم و نام او را وسط زندگي كثافت خودم االگفت دیگر مزاحمش نشوم و گندي ب
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لجن مال نكنم اینھا را جلوي روي مادر و رضا مروت گفتھ بود گفت و خواست  
 شكار كرده بود را بگیرد تا سر وقت مقتضي بنشیند و یك دل اخرین نفس آھویي كھ

 سیر از گوشت جگر مرده ام نوش جان كند روحم درد مي كند خیلي سینھ ام گز گز
مي كند خیلي  دستم را باال مي آورم  یخ زده است  با استخوان انگشت سبابھ ام  در 

  مي زنم
 با دیدن قیافھ من نیم خیز مي شودو آرام بازش مي كنم سرش را بر مي گرداند و     
 سالم  بفرما تو -    
 زیر چشمش سیاه شده است و یك دستش ھم باند پیچیست    
 با پاھایي كھ دلشان بھ نزدیك شدن نمي رود  بھ تخت نزدیك مي شوم    
 میشھ بگي چھ خبره فردین ؟ -    
 نگاه من مي كشاندبھ دست گچ گرفتھ اش نگاھي مي اندازد و اشاره اش را بھ     
 مشخص نیست ؟ -    
 سر تكان مي دھم و نوك زبانم را روي دندان عقلم مي كشم    
 !!! چرا این مشخصھ كھ ھنو عوض نشدي -    
 لب ھایش وا مي رود و شكوه گر نگاھش را مي گیرد    
 دستت درد نكنھ -    
نشینم و كیف صندلي مشكي رنگ و رو رفتھ آن بغل را مي كشم و رویش مي     

 كتابي سفیدم را روي پاتختي مي گذارم
دست من كھ درد نمي كنھ  دست شما درد نكنھ  ولي مي خوام بدونم شما چطور  -    

از جریاني كھ طي یك ساعت اتفاق افتاده و ھیچ بني بشري جز من و منشي از این 
 جریان اطالع نداشتھ مطلع شدي و اومدي و قشقرق بھ پا كردي

  ج مي كنم و بدون اینكھ پلك بزنمسر ك    
 ! منتظرم -    
 درست مي نشیند و بھ پشتي تختش تكیھ مي دھد    
بدھكار شدم اومدم تا ! جالب شد بدھكارم شدم مھرانگیز خیلي وحشي نشدي ؟ -    

دردسر شركت تو رو بخوابونم خوبھ اصال من غلط كردم اومدم تا كمك دست باشم تا 
جبران كنم تا بھ تو و اون ذھن مشكوك و مالیخولیاییت ثابت كنم این فردین دیگھ اون 

  فردین نیست غلط كردم خودمو
 عد بھ خودش و دستش اشاره مي كندب    
بھ این درد سر انداختم كھ مبادا اذیتت كنن كھ مبادا شادي كھ تازه تو دلت جوونھ  -    

 ! زده رو ازت بگیرن من غلط كردم رسما عذر مي خوامشرمندتم ببخشید
مي گذارم تا خوب زبانش  كار كند و بعد كھ آرام مي شود و دھانش را پر باد مي     
و بعد بادش را با حرص فوت مي كند بیرون  ابرو باال مي دھم  و مي ایستم نگاھم كند 

 بھ پنجره است و بعد میخ چشمانش مي شوم
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حاال تو گوش كن اگر تو ھمون فردیني كھ بودي كھ ھستي كھ ھموني ! تموم شد ؟ -    
بار كھ ھمین یك ماه پیش مثھ یھ مار خونگي اومد تو خونمو و خودشو براي دھمین 

اثبات كردو رفت اگر اون روزو ندیده بودم مي گفتم نھ شاید عوض شده باشي اما اون 
 كھ فقط منافع و شرایط خودش واسش فردیني روز گفت  زمان فردینو عوض نكرده

اھمیت داره و بس فردیني كھ اصال ككشم نمي گزه اگر جگر ادما رو بھ واسطھ كاراي 
كھ زندگي منو  خونھ منو جووني منو آبروي منو  بھ احمقانھ اون تكھ پاره كنن فردیني 

 قسم بخورم  الملجن كشـــــــــوند تو ھمون فردیني ھموني مي تونم بھ تمام مقدسات ع
 كھ فردیني كھ االن روبروي من نشستھ ھیچ فرقي نكرده بھ جز یھ تفاوت

 مكث مي كنم و نفس راست مي كنم    
 یلھ ھاش كثیف تر شدناون تفاوتم اینھ كھ حربھ و ح -    

 
كھ اگر تو ھمون فردیني  من اون مھرانگیز ابلھ و زود باور و ناقص العقل  -    

  نیستــــــــــــــم
سوزن را از مچ دستش مي كشد و بھ سمتم مي آید روي پاشنھ مي چرخم و یك     

 قدمي دور مي شوم او مستاصل تر نزدیك مي شود
گم قصدم خیر بوده  بھ خدا قصدم خیر بوده تو چرا مھرانگیز با چھ زبوني ب -    

 اینقدر بدبین شدي
چشمانم را از این فیلم مسخره مي گیرم دستش را روي بازویم مي كشاند پسش مي     

 زنم كالفھ است
من دوستت دارم  چي كار كنم كھ بفھمي ببین چھ بالیي سرم اومده اینا بھ جز  -    

ینبار حیلھ نیست مي دونم برات ھزار تا خاطره تلخ و عشق چي مي تونھ باشھ بھ خدا ا
سیاه ساختم مي دونم ادم لجني ام مي دونم بھ خدا بھ پیغمبر مي دونم ولي االن دوست 

 از دست داده و فھمیده چھ جواھري از دست داده دیگھ زهدارم مثھ كسیم كھ عشقشو تا
رصت دیگھ بھم بده یھ بھت چي بگم كھ بفھمي  دارم غرورمو بھ پاتم مي ریزم یھ ف

فرصت دیگھ بده دنیا رو بھ پات مي ریزم بھ خداوندي خداھمھ ثروتمو بھ پات مي 
 و خارج كشورو خلریزم ھمین فردا تمام امالك كرجو امارات و تمام حساباي بانكي دا

بھ نامت مي زنم بھ خدا راست مي گم  حاضرم تمام داشتھ ھامو بدم كھ یھ بار دیگھ بھم 
ي  بزاري عاشقت باشم بھ خدا پشیمونم بھ خدا دلم تنگ شده براي یھ ذره اعتماد كن

خندیدن پر معصومیتت دلم برا اون روزا تنگ شده مھرانگیز  یھ فرصت  تو رو جون 
 بیاد و زندگیمو آدمیزادي كنھ من دیگھ ھیچي برام نمونده جز مال شتمبچھ اي كھ نذا

 داشتھ باشمتدنیا ھمش مال تو فقط خودتو ازم نگیر بزار 
 سرم را بھ چپ و راست تكان مي دھم    
چرا روزگار اینگونھ است چرا براي بدبخت ھا ھمیشھ گنگ و مبھم است چرا     

گاھي انقدر ھمھ جا بن بست است كھ راھي براي رفتن نداري كھ جایي براي مامن 
 نباشي نداري كھ حسي برایت نمي ماند كھ مي خواھي بمیري و اینقدر دوست نداشتني
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 داخل یك چند راه بي انصاف گیر مي كھ  گاھي ھم اینطور اینقدر ھمھ راھھا باز است
كني اینقدر ھمھ دوستت دارند كھ نمي داني كدام طرفي ھستي گیجم گنگم چھ مي گوید 
اصال این فردین است یا مھدي ؟ كدام دارد با من حرف مي زند ؟ حرف كدام را باور 

 رفت و بیاورم مھدي كھ سالھا پیش زندگي ام را خاكستر كردكنم ؟  بھ عشق كھ ایمان 
دلم را آویزان دیگران كرد و رفت مرا مثل یك جسم بازیافتي ترك كرد و دلم را تنھا 
گذاشت و رفت یا فردیني كھ مثل گرگ تمام جگر و پوست و استخوان آرامش و 

د و دید كھ كفتار صفتي زندگیم را درید و ماند ماند و دید چھ بر سر شكارش مي آید مان
    الشخور فرستادوحممثل بنیامین روي سر جنازه ر

سرم درد مي كند حالم خوب نیست چشمانم تار مي شود سینھ ام گز گز مي كند بھ     
یكباره تمام گذشتھ ام جلوي رویم قد مي كشد  دستش را روي شانھ ام مي گذارد  عقب 

 دمي روم تنم بھ دیوار مي خورد جلو مي ای
 مھرانگیز  بھم این فرصتو میدي -    
لب ھایم منقبض شده اند كھ نمي توانم بگویم بھ من دست نزند لب ھایش را جلو مي     

اورد تكان مي خورم اما نمي گذارد تالش مي كنم اما ھمیشھ قدرت خفھ كردن مرا 
  داشتھ است

 دلم ھواتو كرده ھواي داشتنتو دختر -    
زنم لب ھایش روي لب ھایم  تنم گر مي گیرد نھ از عشق  كھ از تا مي آیم حرف ب    

 ترسكھ از دلھره  كھ از  كھ نمي خواھم كھ نباید  كھ
     
  ناگاه درب اتاق  بـــــــــــــــاز مي شود و واي  واي  واي    

 
درب اتاق كھ باز مي شود تبر بھ دست دیروز ھایم كھ پدیدار مي شود چشم ھاي     

  ھ از رنگ مي افتندنافذش ك
 تازه مي فھمم زمستان در زمستانم بھ پا شده است  كھ واي  كھ واي  كھ واي    
فردین نیم نگاھي بھ تبر بھ دست گذشتھ ھایم مي اندازد و وحشي تر مي شود لب     

ھایش را مي چسباند واي مھدي دستم را مي كشاند و خودش را بھ من مي چسباند واي 
 بھ دنبال فردین كشیده مي شومواي مھدي كجا خوانده بودم گاه یك مھدي مثل عروسكي

 بیفزایند گاھگاھي مي شود كھ درون یك رشآغوش مي تواند بھشت باشد  كاش كنا
آغوش جھنمي از درد  تجسم مي شود و این آغوش ھمان جھنم است براي من جھنم 

 قران خوان عزیز است  بھ خدایي كھ ھمیشھ لبخند مي زند جھنم است بھ روح شاد و
 جھنم است  روي تخت مي اندازدم

  جایي در قلبم پرچم سیاه برافراشتھ اند    
 شالم را از سر مي كشد    
  كسي درون دلم مویھ مي كند زار مي زند    
  انگشتان وحشي شده اش دكمھ ھاي مانتویم را مي كشد    
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 و یكھو ناگھان  مھدي فریاد مي زند  نعره مي زند آتش مي زند    
  ولش كن سگ صفت بي پدر د ولش كـــــــــــــن -    
یقھ اش را مي گیرد و پرتش مي كند بھ سمت دیوار سر فردین با شدت بھ دیوار     

برخورد مي كند خون فواره مي زند چندین پرستار بھ داخل مي ایند روي تخت وا 
رفتھ ام سرم تیر مي كشد نفسم بند امده است صداي نعره ھاي مھدي ھنوز مي اید 

  ھنوز
 مي كشمت قرمســـــــ دیـــــوس مي كشمت  بھ خاك فریده مي كشـــــــــمت -    
 صدایم در نمي آید بگویم قسم نخور صدایم در نمي اید صدایم    
 دارم میمیرم از این دوري اجباریاز آره  من احمق عاشقتم دیوانتم مجنونتم دیگھ    

فكر اینكھ بعد رفتنم اون پسره سیریش ھر لحظھ مي خواد كنار تو باشھ مي خوام 
  خودمو بكشم

 پرستار ھا ھم جیغ مي كشند    
 یكي بیاد كمك كمك اینجا -    
از فكر اینكھ بعد رفتنم اون پسره سیریش ھر لحظھ مي خواد كنار تو باشھ مي خوام     
  ودمو بكشمخ

  پسره سیریش ھر لحظھ مي خواد كنار تو باشھ مي خوام خودمو بكشم    
 چشمانم جایي را نمي بیند گوش ھایم نیز    
    

چشم كھ باز مي كنم صداي آب را مي شنوم و صداي موسیقي كالسیك را نیز نیم     
 شوم در باز خیز مي شوم  چنان شقیقھ ھایم تیر مي كشد كھ دوباره روي تخت ولو مي

مي شود و زني با پیراھن سفید و روسري آبي نفتي با یك سیني بھ دست راست وارد 
 رنگ گونھ ھایي سرخاب زده  اینجا يمي شود مژه ھاي ریمل زده لبھایي صورت

كجاست  لبخند موقرانھ اي مي زند و سیني را روي میز كوچك كنار تخت مي گذارد و 
  خودم بیایم در بستھ مي شود اینجا چھ خبر است ؟با احترام خارج مي شود و تا بھ

كمي خودم را باال مي كشم  و جام نارنجي را بر مي دارم و بھ لب ھایم نزدیك مي     
كنم ترش است ولي خوش مزه است چند جرعھ اي را كھ مي خورم  تصمیم مي گیرم 

 از این اتاق زندان وار خارج شوم
را كھ بي رمق تر از ھمیشھ یاري نمي كنند بھ زمین پتو را كنار مي زنم و پاھایم     

 فشار مي دھم
بیرون اتاق سالن بلندي با عرض كم دیده مي شود فرش قرمز كف سالن مخمل گون     

 است پایم را با احتیاط روي این مخمل زیبا مي كشم كھ صدایي موج مي گیرد
  یھ قھوه بیار اتاقم -    
  چشم آقا -    
آه مي !  كشم مھدي را پس این ھمان ساختمان شرقي خانھ اش است ؟سرك كھ مي     

 كشم
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نزدیك مي شوم بھ جلوي پلكان كھ مي رسد متوجھ حضورم مي شود ولي دست در     
جیبش مي كند و كت مشكي اش را بھ دست مي گیرد و از پلكان باال مي رود حتي 

  ي كند حتيامتداد نگاھش را از پلكان نمي گیرد  حتي  حتي نگاھم نم
 

سرم گیج مي رود سالن و سقف جایشان عوض شده است ولي صداي دمپایي     
روفرشي ھاي مھدي روي پاركت ھا مي گوید زمین ھنوز جاذبھ اش درست كار مي 

 كند ھنوز  خودم را بھ زحمت بھ پلكان مي رسانم
  مھدي لطفا -    
   بعد دوباره راه مي افتدكمي مكث مي كند  پشت بھ من دست بھ میلھ  فقط كمي    
  بیاد لعل تو و آن دو چشم میگونت  ز جام غم ، مي لعلي كھ مي خورم خون است    
 یك پلھ باال مي روم    
  خواھش مي كنم بزار حرفامو بزنم بعد قضاوت كن -    
 متوقف نمي شود    
  دلم بجو كھ قدت ھمچو سرو دلجویست  سخن بگو كھ كالمت لطیف و موزونست    
 تو فقط ظاھر ماجرا رو دیدي بزار اصل ماجرا رو خودم بھت بگم -    

 
 پاگرد پلھ ھا را مي پیچد    
پلھ ھا را یكي دو تا باال مي روم و سر گیجھ امان مي برد و روي چھارمین پلھ مي     

  مي رود تا بھ خودم بیایم مھدي بازویم را گرفتھافتم و آخم ھوا 
سرم را كھ باال مي كنم نگاھش بھ زمین  نھ بھ من  بھ زمیــــــــــن  یاد گذشتھ ھا را     

زنده مي كند ھمان اخم ھا ھمان ترش رویي  ھمان چھره قندیل بستھ ھمان تكھ یخ 
 مشھور واي قلبم آخ قلبم خدا قلبم

  درون غمگینم  باختیار كھ از اختیار بیرون استچگونھ شاد شود ان    
 مھدي تو كھ اینقدر بي انصاف نبودي -    
آرام گفتھ بودم با صدایي كھ لرزش دل بي دلم را فریاد مي زند گفتھ بودم با بغل     

 بغل حسرت گفتھ بودم  و او  بدون اینكھ نگاھم كند بھ یكي از خدمھ اشاره مي كند
 اقشببرینش بھ ات -    
  بي انصاف  بي انصاف  بي انصــــــــــــــاف    
دو خدمھ بھ سمتم مي ایند یكي زیر بغلم را مي گیرد و آن یكي دستم را  خودم را     

تكان مي دھم و از زیر دستشان خالص مي شوم  مھدي چھار پلھ از من باال تر است  
 بھ سمتش مي روم

 ا فقط رفتم بگم دست از سر زندگیم بردارهمن رفتم كھ باھاش حرف بزنم بھ خد -    
نھ متوقف مي شود نھ نگاھم مي كند بھ باالي پلھ ھا رسیده است محتویات نداشتھ     

 معده ام بھ حلقم یورش مي اورند پایینشان مي دھم جلوي راه مھدي را سد مي كنم
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گم اونقدرا ھم رفتم بھش بگم چرا رفتھ با اون خبرنگاره قشقرش بھ پا كرده رفتم ب -    
 كھ فكر مي كنھ ببو نیستم ولي  نمي دونم چي شد نمي دونم

از كنارم رد مي شود و كنزو  دیوانھ ام مي كند دیوانھ ام مي كند دیوانھ ام     
  مــــــــــــــــي كند

  ز بیخودي طلب یار مي كند حافظ  چو مفلسي كھ طلبكار گنج قارون است    
كرده اند صداي یورتمھ قلبم نیز بي انصاف تر از ھمیشھ بھ بغض ھا دوباره  رم     

پاست بر مي گردم او پشت بھ من  درب اتاقش را مي گشاید  و داخل مي شود  درب 
  را كھ مي بندد من بي دل كھ پشت درب مي مانم  قلب زبان نفھمم  آخش كھ در مي اید

   یقھ دلم رااشك  گوشھ چشمم را پاره مي كند و كنزوي باقي مانده     
درب را با احتیاط باز مي كنم روبروي كمد تمام سفیدش ایستاده و كتش را آویزان     

مي كند درب را نیمھ بستھ نگھ مي دارم  دست بھ دیوار مي زنم كھ نیفتم اتاقش 
 متري زیر بنایش است  روي دیوار ھایش تماما تابلو ٨٠درندشت است و حداقل یك 

 تا نقاشي ھاي مثال مدرن و بي طرح ھرنگ روغن گرفتدیده مي شود از نقاشي 
مشخص ضلع شمالي اتاقش پر گلدان است و سمت چپشان یك آبنماي شیشھ اي بھ 
عرض دو متر  روي یكي از دیوار ھا یك ال ا ي دي بزرگ است و انگار نوعي 
سینماست طرح چوب اطرافش فوق العاده است و نماي كناف سقفش با ان دیزاین كرم 

مخفي  چشم ھایم را محو كرده است انگار  بھ خودم كھ مي آیم   تي و نور ھايشكال
  نگاھم را بھ سمتش مي كشانم

 
 مھدي  تو بھ من اعتماد نداري ؟  اینقدر در نظرت دو رو و كثیف میام ؟ -    
پیراھنش را در مي اورد  چشمانم از حدقھ در مي اید اول بھت و تعجب  و بعد     

لت  دست آخر ھم با جفت دست ھایم جلو چشمانم را مي گیرم  كھ این حرارت و خجا
 عضالت مردانھ  و ممنوعھ را نبینم

یعني پوشیده  خجالت نمي كشد ؟  نھ نمي كشد  كھ او مھدي پرتویست از ھر كاري     
استفاده مي كند كھ بگوید وجود مرا حس نمي كند گوشي ندارد براي گفتھ ھایم اصال 

  ـــیند كھ خجالت بكشدمرا نمي بـــ
كمي مكث مي كنم و بعد كم كم  انگشتانم را از ھم فاصلھ مي دھم و از زاویھ     

بینشان دید مي زنم  اول سرش بین انگشتانم پدیدار مي شود كمي بیشتر  گردنش دستم 
  را آرام پایین مي آورم نــــــــھ

 !!! شلوارش را ھم در آورده و یك شلوارك كوتاه پوشیده    
  جیغ خفیفي مي كشم و دوباره دستم را روي صورتم مي گذارم    

 
  این مرد چقدر وقیح است یعني  اصال رو كھ نیست    
لب پایینم را گاز مي گیرم انقدري كھ فكر مي كنم اگر رھایش كنم خون فواره مي     

 زند  زانوانم كم كم دارد از توان مي افتند
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اینبار مي ترسم دستانم را بردارم  چند دقیقھ اي ھمانطور مي مانم صداي درب كمد     
مي آید  نفس راحتي مي كشم و دوباره انگشتانم را باز مي كنم خیلي كم كھ مي ترسم 
تصویري بدتر  انتظارم را بكشد  ولي چیزي پدیدار نمي شود كمي زاویھ بین انگشتانم 

 بیشتر آرام دستانم را پایین مي اورم جلوي كمدش نیست ترا بیشتر مي كنم خبري نیس
 نیست ؟  سرم را كھ مي چرخانم

بلوزش را نپوشیده و شلوارش را نیز و طاق باز روي تخت دراز كشیده  چشمانش     
 را بستھ و دست راستش را روي پیشانیش گذاشتھ

 ام  بعد كھ بھ اولین ري اكشنم بھت است و مكث  كھ انگار میخ این تصویر شده    
خودم مي آیم بھ سرعت باد پشت بھ تخت مي ایستم و زیر لب بي حیایي را نثارش مي 
كنم  قلبم مي كوبد حلقم كیپ شده داغ شده ام شالم را تكان مي دھم تا حالم جا بیاید باید 

  ــــــــــذاردحرف بزنم اگر این جو بگـ
صداي خشن  تمام قوانین دلم را بھ ھم شال را با شدت بیشتري تكان مي زنم كھ این     

  مي ریزد
  برو بیرون مي خوام بخوابم -    
  بذاق نداشتھ ام را قورت مي دھم    
 نمي تونم باید حرفمو بزنم -    
صداي فنر تشك مي اید سرم را كمي مي چرخانم و با گوشھ چشم نگاه مي كنم     

 و چشمانم را محكم روي ھم فشار نشستھ است دوباره و سریع سرم را بر مي گردانم
 مي دھم

  لباستو بپوش مي خوام حرف بزنم اینطوري نمیشھ -    
من عادت ندارم توي اتاق شخصیم لباس بپوشم مقصر من نیستم !  چرا نمیشھ ؟ -    

 كھ شما بدون اجازه وارد اتاق یھ ادم غریبھ شدي
بود و دل من بابت این طعنھ مي غریبھ را با چاشني طعنھ گفتھ بود با تاكید گفتھ     

  رود كباب مي شود  بغض ھایم را كنار مي زنم
 !تو غریبھ اي ؟؟؟ -    
 شكوه كرده بودم با بغض گفتھ بودم نالیده بودم    
از روي تخت مي پرد پایین و بھ ثانیھ نكشیده جلوي رویم است چشمانم ابتدا تا     

ود و دوباره رفلكسش كار مي كند و بھ آخرین حد قدرت انبساط رگ ھایش گشاد مي ش
 ھم فشارشان مي دھم

بوي كنزو شدت مي گیرد و بعد با خودم فكر مي كنم كنزو را دقیقا بھ كجا مي زند     
 !بھ لباسش یا بھ تنش؟

 از فكرش خنده ام مي گیرد  ولي بروزش نمي دھم    
 صدایش خیلي نزدیك بھ گوش مي رسد    
  غریبھ ام مھرانگیزبراي تو غریبھ ام -    
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سرم را بھ چپ و راست تكان مي دھم با ھمان چشمان بستھ با ھمان حلق كیپ شده      
  با ھمان قلب آتش خورده

نھ  غریبھ نیستي  غریبھ نیستي كھ روز و شب میاي تو ذھنم غریبھ نیستي كھ  -    
ت با یھ زن شب و غیر شب میشي مھمون خوابام غریبھ نیستي كھ یك ھفتھ تمام  بودن

دیگھ ، خواب و خوراكو ازم گرفت  غریبھ نیستي كھ قد تموم نداشتھ ھام قد تموم بي 
   نیستييكسیام دوست دارم غریبھ نیستي مھد

مكث كرده است و نمي دانم در برابر این اعتراف ھا دارد با خودش چھ فكر مي     
  غرورت را بھ باد ندهكند و بعد بھ خودم فحش مي دھم كھ مھرانگیز دھنت را ببند  

 نجوا مي كند با صدایي خستھ  نجوا مي كند    
چرا غریبھ ام غریبھ ام كھ بدون اطالع من میري پیش عشق قدیمیت غریبھ ام كھ  -    

باھاش فیلم سوپر راه میندازي غریبھ ام كھ پیش من جانماز آب مي كشي بھ اون سگ 
كھ من حق ندارم بھت دست بزنم بعد پدر كھ مي رسي مالییت یادت مي ره غریبھ ام 

باھات غریبھ ام غریبھ ام ال مصب  اون مردك حرومزاده لب تو لب مي شھ
  غریبـــــــــــــــھ ام

 
خدا چرا باز بھ قلبم تیغ مي زني خدا چرا وقتي كھ نباید پیدایش شد  خدا چرا باز     

دا چرا پناه ھمھ مي بازیت گرفتھ است خدا چرا دستت بھ دل ھمھ مي رسد جز من  خ
  شوي جز من  خدا چرا بھ من كھ مي رسي خدا

بعد انگار مادر غر مي زند كھ چرا ھر زمان از دست آدم ھا خستھ مي شوي یقھ     
 خدا را مي چسبي ؟

چشم ھاي خیسم را  باز مي كنم پشتش را بھ من مي كند اشك ھا از روي گونھ ھاي     
كھ خیز بر مي دارند و مي رسند روي چانھ ام برجستھ ارث برده از مادر  چكھ چ

 روي شال سفیدم  بعد ھم راھي ناكجا آباد
پیشانیش را مي مالد  دست بھ كمر مي زند مستاصل دور خودش مي چرخد      

نگاھش روي زمین است روي زمین  نھ روي من  و من چشم ھایم روي او روي او  
 نھ روي زمین  قلب فراریم مي گوید آخ روح مرده ام از آن باال تھدید مي كند

  ال مي آوردمھدي در را باز مي كند و انگشت اشاره اش را  با    
بدون اینكھ نگاھم كند بدون اینكھ كلمھ اي بگوید  كھ بیرون كھ خیلي محترمانھ     

  گمشو  كھ حوصلھ ات را نـــــــدارم غریبھ
 

دیگر ماندن جایز نبود  بیرونم كرده بود خیلي محترمانھ خارج از دغدغھ ھاي     
بود از زیر دستش رد مي شوم گذشتھ بي ھیچ داد و فریادي غریبھ بودنم را فریاد زده 

و ذره اي  حتي ذره اي مانع نمي شود  قلبم نالھ مي كند كمي صبر كن  شاید پشیمان 
بیرون و در  بستھ مي شود محكم ھم بستھ مي شود و  شود بعد عقلم یقھ ام را مي كشد

  مرد پشت در حتي ذره اي تصور نمي كند  شاید دست قلب منالي در مانده باشد شاید
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پرونده را مي بندم و فلش را از لپ تاپ مي كشم فردین از البھ الي سھام داران و     

كارمندان جزء و سرمایھ گذار دست تكان مي دھد و پوزخند مي زند شاید ھم لبخند 
ولي من تنھا تصویر ماتي از سال ھا پیش روي لب ھایش دیدم  تصویري كھ مھ گرفتھ 

 بھ من و شكمم انداخت بھ جنازه ام  كھ بیمارستان ببود و آن روز باراني  جلوي در
تنھا  بي یار حتي بي مادر بي مادري كھ آغوشش بھ دل زخم دیده ام مرھم بپاشد بي 
پدري كھ دست نوازشش آرام كننده باشد مانند این آدم ھاي یتیم بي كس و كار  خنده 

 حاال مھرانگیز فردین را بي جواب نخواھم گذاشت ھنوز نمي داند نمي داند كھ این
حاال ھا خر نخواھد شد پینیكیوي پارك اسباب بازي ھا خیلي وقت است مرده است  سم 

 ھایم را خیلي وقت پیش سوزانده ام دیگر گوش ھایم دراز نخواھد شد
محبتي از آن البھ ال ھا تشویق مي كند  لبخندي تصنعي مي زنم و كمي كمرم را خم     

رام مي گیرد بابت طرحم كم زحمت نكشیده مي كنم تشویق ھا شدت مي گیرند و دلم آ
  بودم برایش

عابدیني مي ایستد و در حالي كھ اوراق قرمز و سفید را زیر دستش مي گذارد و     
 لپ تاپش را درون كیفش نیشش را مي زند

خانوم مروت  طرحتون نو بود و فوق العاده اما یھ انتقاد دارم  اونم اینھ كھ نسبت  -    
 كھ خرجش مي شھ سود تحویل نمي ده حداقل نمودارا اینو مي گفتبھ سرمایھ اي 

تا مي ایم دھان باز كنم ھمسر ناكامش  مرضیھ عرب  دست بھ كار مي شود و بھ     
  وسط میدان مي آید

آقاي عابدیني  با توجھ بھ اینكھ این طرح براي زمانیھ كھ ما با متوسط سرمایھ این  -    
ا یاداوري مي كنم كھ شخص بنده و گروه زیر مجموعم طرحو شروع كنیم  من ھمینج

كل سرمایمونو از ایران بھ سمت طرح خانوم مروت رجوع میدیم با این تفاصیل 
  باال خواھد رفتننمودار سود برگشتي ھم بھ ھمین میزا

چند قدمي راه مي رود با ان پاشنھ ھاي ده سانتي و مانتوي كوتاه كرم رنگش بعد     
 چشمان مرد خائن زندگي اش میخ مي كندچشمانش را در 

مي شنویم البتھ اینو ھم داخل پرانتز اعالم مي كنیم  ما ! انتقاد دیگھ اي ھم ھست ؟ -    
 درصد ھمكاري رو از پرتقال و فرانسھ دریافت كردیم و تمام این پیش بیني ھایي ٨٠

اظ شده كھ در ضمن ارائھ خانوم مروت صورت گرفتھ منھاي اون درصد ھمكاري لح
 ژانویھ سال جاري روال كار شروع ٧ كھ از بشھ  درصد وارد عرصھ٨٠و اگر این 

شده اونوقت مي تونیم بگیم  ھیچ نیازي بھ ھمكاري با سرمایھ داران ایراني االصل 
خارج از ایران نخواھیم داشت كھ البتھ  با تعصبي كھ خانوم مروت روي ایران و 

اوراق  یت ھمكاري قرار دادیم و یك ماھھ تمامایروني دارن ما اون ھا رو در اولو
 مشاركت رو از متقاضیان اخذ كردیم
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عابدیتي دھانش باز مانده است الحق و االنصاف وقتي پاي زن دیگري وسط است     
و بوي خیانت بھ مشام ماده شیر ھاي ایراني مي رسد  این زن ھا موجودات خطرناكي 

 وت مرحوم مي گفتمي توانند باشند این را زماني رضا مر
مرضیھ عرب روي پاشنھ اش مي چرخد و بھ سمت من بر مي گردد و پنھان از     

چشم حضار چشمك و لبخندي را نثار چشمان من مي كند لبخندم بیشتر كش مي اید 
 ! واي از این زن واي از این انگیزه

عني مھدي ھم از پلكان پایین مي روم كھ ناگاه بوي آشنایي بھ مشامم مي رسد نھ  ی    
حضور داشتھ است جفت چشمانم مات مي مانند  كت سورمھ اي اش  بلوز سفید آبي 
اش  شلوار دودي خوش فرمش  موھاي باال زده اش  ابروھاي بھ ھم گره خورده اش  

 اید جانسوز ھم  جگر سوز ھم كھ این چشم مي چشم ھایش  چشم ھایش  آه از نھادم بر
  تلخ خشم را بھ خودش ندیده بود خیلي وقت بودھا  خیلي وقت بود رنگ كدر و 

چشم من مات روي او او نھ اما نگاھم نمي كند از پلكان روبرو پایین مي آید و از     
كنارم رد مي شود و انگار  انگار  واقعا از كنار غریبھ اي رد مي شود  تنھا  پشت 

وم و نمي شنوم سرش مي روم در بین راه تشكر و آرزوي موفقیت خیلي ھا را مي شن
 كنم چند قدم مانده بھ رسیدن بھ صاحب كنزو نمي از خیلي ھا خداحافظي مي كنم و

 صداي فردین بھ پا مي شود
 مھرانگیز شامو با ھم بخوریم ؟ -    
 كاش مي شد دھان فردین را چھار قفلھ بست كاش مي شد  كاش    
پشت بھ من  رو بھ چشم من روي صاحب كنزو قفل است  مھدي ھم مكث مي كند     

  در خروج
فردین خودش را بھ من مي رساند عطر تلخ و تند و تیزش مشامم را نیش مي زند و     

  نگاھش  دلم را
 چش غره اي بھ چشمانش مي پاشم و رد مي شوم  بلندتر مي گوید    
 رستورانو رزرو كردم و بھ مرضیھ و مھتابم گفتم برن اونجا -    
 دد سمتش بدون توجھ بھ اطراف حرف مي زنمچشمانم بر مي گر    
 بدون اطالع من ؟ -    
 نمي دانم چرا زماني كھ باید زبانم درست نمي چرخد چرا ؟    
سر كج مي كند و دو دستش را درون جیب شلوار كرمش فرو مي كند لبخندش حالم     

رتوي را بد مي كند چشم مي گیرم و بھ سمت در خروج مي روم و دیگر  از مھدي پ
 خبري نیست

ریموت را مي زنم و سوار مي شوم بھ محض نشستن اپل اھدایي را از البھ الي     
دستمال ھاي كیفم پیدا مي كنم و شماره مرضیھ را مي گیرم در باز مي شود و فردین 

 سوار مي شود
 اینقدر لجبار نباش یھ شبت رو بھ من ھدیھ بدي آسمون بھ زمین میاد ؟ -    
 گوشي را با حرص پایین مي آورم    
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  پیاده شو لطفا -    
تكیھ مي زند و كمر بند را مي بندد و ناگھان صداي تیك آفي مي آید و بعد  ماشین     

  مھدي رد مي شود
شاید زماني  زماني برسد كھ دل نیزه خورده ام را عالمت سوال كنم و جلوي     

جرمي اینگونھ  دوباره آویزان دیگرانم مي چشمش بگذارم و جواب بخواھم كھ بھ چھ 
  كني  بھ چھ جرمي بي انصاف

اما امروز حتي ناي این را ندارم كھ این بشر سیریش مانند را از ماشین پیاده كنم     
مستاصل و بي حركت مانده ام و چشمم تنھا روي آسفالت  خیره بھ رد نامرئي چرخ 

 ماشین سمت فردین  باز مي شودھاي ماشین مھدي مانده است  كھ ناگاه درب 
 ! سالم مھري جون -    
نگاه كھ مي كنم زني را مي بینم با چشم ھایي آشنا خط چشمش تا گوشھ ابرویش     

كشیده شده و مژه ھاي مصنوعیش نیز لب ھاي سرخش و برق چشم ھایش مي گوید 
ر و پیر نیست  اما چروك ھاي پوستش سنش را باالي چھل نشان مي دھد شال حری

ناخن مانیكور شده اش را   شیري رنگش روي موھاي لختش تنھا مانند یك تل است
 روي لبھ در مي كشد  و نگاھش آویزان فردین مي شود

 مھمون داري ؟  شرمنده جناب من این خانومو یھ ھفتھ قرض مي خوام -    
كرشمھ دست این زن بي نام و نشان ، زیر بازوي فردین را مي گیرد و با ناز و     

آویزانش مي شود و فردین نیز با بھت پیاده مي شود چشمانم خشك این زن است كھ 
 نمي شناسمش و انگار كھ مي شناسمش

 صدایش را كجا شنیده بودم ؟ كجا ؟    
یكھو  ناگھان  تمام فسفر ھاي مغزم  ھمزمان و یكصدا نامي آشنا را درون نیمكره     

سحر بھمدي  با آن ریخت و قیافھ منحصر بھ چپ مغزم حك مي كنند جیغ مي كشم و 
فردش با حجمھ ا ي از بوي ایفوریا وارد مي شود بھ اغوش مي كشمش این غریبھ آشنا 

   آینھ عبرت رانرا این خاطرات سیاه و سفید را  ای
 الھي فدات شم چھ بي خبر -    
 فشارم مي دھد    
 قشنگیش بھ ھمینھ دیگھ دختر -    
 چشمانم روي صورتش مي چرخد ھمان لب ھاي قلوه اي كھ عقب مي روم و    

دورش را ھالھ اي از چروك ھا پوشانده حتي زیر الیھ الیھ این نقاب ھاي رنگ و 
وارنگ ھم  چھره عوض شده اش  بھ واسطھ این درد خانمان سوز  پدیدار است مي 

 است و غولي  و ھنوز ھم آزادهخندد ولنگار و بلند  كھ او سحر است كسي كھ آزاد بود
 بھ نام ایـــــــــدز دارد چوب این آزادي را بھ او و زندگي و عمرش  مي زند

 بازوي چپش را مي نوازم    
 خوش اومدي بھ وطن دوست بي مرام -    
 ابرو باال مي اندازد و تكیھ مي زند    
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 خودتي  بزن بریم ھزار تا كار داریم  این پسره كجاست ؟  نمي بینمش -    
بعد سرش را بھ چپ و راست مي چرخاند ابروانم تا پشت سرش و چشم ھاي بھت     

  زده فردین كشیده مي شود
 سحر با ھمان ري اكشني كھ مختص خودش است مي خندد و بھ بازویم مي زند    
نھ بابا این یارو رو نمي گم اوني كھ عاشقشي عاشقتھ ھمون كھ میگي یھ سر و  -    

 میگي یھ تار موشو بھ دنیا نمي دي میگي اگر یھ شب شب گردن از فردین سرتره
 بخیرشو نشنوي آروم و قرار نداري میگي

چشمانم قد سیاره زمین شده است شك ندارم این اراجیف چھ است مي گوید سحر     
خدا نكشتت  ھنوز نیامده اي بلوا راه انداختھ اي دست راستم را روي دھانش مي گذارم 

ا مي چرخانم و لبخند مصنوعي مي زنم و از زیر دندان ھایم و با دست چپ سوییچ ر
 مي غرم

  اینا چیھ میگي دختر سرت بھ تنت زیادي كرده -    
  بعد خودم را خم مي كنم و در سمتش را مي بندم و تیك آف مي كشم    
  سحر محكم مي زند پشت شانھ ام    
ت بیچاره فالكت زده رسوا  این بار دیگھ دمشو میزاره رو كولشو مي ره بدبخ -    

  برو كھ بر نگردي واال
دوباره طنین خنده ھاي سحر گونھ اش درون پورشھ آلبالویي  درون دنیاي زلزلھ     

 زده ام درون حلزوني جفت گوش ھایم نسیم صبا راه مي اندازد
 

مرضیھ درب مشكي خانھ امان را مي بندد و از دور دست تكان مي دھد سحر نیز     
 دستش را باال مي كند

  بھتون حسودیم میشھ مھري باورت میشھ -    
تا بخواھم بپرسم چرا و البتھ كھ جوابش را مي دانستم مرضیھ با دو  دست مھتاب     

 را گرفتھ و خودش را مي رساند
ن واي عزیزم چقدر از مھري تعریفتو شنیده بودم و كنجكاو بودم سالم سحر جو -    

 ببینمت
 دست مي دھند و درب را مي بندد سحر سرش بھ عقب بر مي گردد    
سالم مرضیھ جون خوشبختم خوشگلھ این مھتاب كوچولوي ماست الھي فداش شم  -    

 چقده نازه
 لبخند مي زنم و پایم را روي پدال فشار مي دھم    
 مرضیھ مي زند روي شانھ ام    

  این فردین عجب كلھ خریھ ھان امروز كچلم كرد -    
لبم را گاز مي گیرم و بعد فكر مي كنم امروز آدم ھاي اطرافم چقدر  نزاكتشان نم     

 كشیده است
  سرم را كوتاه بھ سمت سحر بر مي گردانم    
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 خوب حاال كجا بریم ؟ -    
 بشكن مي زند    
 زن بریم باغ آرشب -    
  ابرو باال مي اندازم    
 مگھ ھنوز دارتش ؟ -    
 ابروھاي او ھم باال مي رود    
چرا نداشتھ باشتش ارث باباشھ  بھ قول خودش دو تا چیزو نباس فروخت یكي  -    

  خود باباس  یكي ارثش
ه ام ولي مرضیھ و سحر مي خندند  من نھ اما  آه مي كشم كھ من از پدر خیر ندید    

ارث چرا تا آمده ام مزه داشتنش را بچشم غیرت و تعصب كوركورانھ اش نصیبم شد 
انگار فقط امد كھ بگوید قدر وقت ھایي كھ مرا نداشتي بدان از پدر بودن تنھا روي 

پدرانھ ھاي اكبر اخوان را باید خیلي ھا یاد بگیرند  شانھ ھاي اكبر اخوان را ثبت كردم
 پدر باشند بدون سیلي زدن بدون اخم كردن كھ ھر دختري اینكھ بدون داد زدن

آرزویش این است كھ دست پدرانھ اي روي سرش كشیده شود گوش پدرانھ اي پاي 
 بوق ھددرد دل ھایش بنشیند بنشیند نھ قضاوت كند نھ داد بزند و نھ مثل پدر ھاي ع

  زندتسمھ در بیاورد و یا مدرن تر سیلي بزند تنھا سكوت كند و لبخند ب
 و واي بھ حال روزي كھ این دست را داخل خانھ پیدا نكند واي  واي بھ آن روز    

 
و انگار درست ھمان لحظھ  جاي تمام سیلي ھایي كھ بھ ناحق از دست ھاي رضا     

مروت خورده بودم مي سوزد جگرم اتش مي گیرد و دوست دارم وسط خیابان پشت 
 م را با بازدم آخر بیرون مي زنمفرمان  بزنم زیر گریھ  تمام داغ ھای

تا برسیم سحر بھ ھمھ شھر و حوالیش زنگ زده بود و خبر آمدنش را بھ قول     
خودش تنھا خواجھ حافظ شیراز نمي دانست و بس مرضیھ و مھتاب آنقدر با ھم نون 
بیار كباب ببر بازي كردند كھ كم كم حس كردم درون ماشین را بوي كباب و لیمو و 

  یحان  پر كرده استسبزي و ر
 سحر از مھدي پرسید از اینكھ چطور زدیم بھ تیپ و تاپ ھم  بعد ھم    
 پسره پرروي بي ادب چطوري  خجالت نكشید   بابا حیا ھم خوبھ واال -    
 بعد دھانش باز ماند    
 نھ  مھري اصال باورم نمیشھ مھدي با اون ریخت و قیافھ جلو تو  اااااااااااااا -    
دست اخر ھم تماس گرفت تماس گرفت بھ ارش و گفت كھ مھدي را دعوت كند اول     

 مخالفت كردم و در دلم ذوق كردم بابت این دعوت
  مرضیھ از ان پشت سرش را جلو مي كشد    
 این پسره ھم میاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  منو پیاده كنین حوصلھ ندارما -    
 مي خندم و الین را عوض مي كنم    
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نگو كھ مي خواي امین جونتونو تو باغ كنار این سحر ورپریده تنھا بزاري این  -    
سحرو اینطوري نبینا حتي االن كھ سي و اندي سنشھ  لب تر كنھ اراده كنھ پسراي 

  ھجده سالھ رو ھم تور مي زنھ
  راھنما را مي زنم بعد بھ سحر چشمك    
 زمولي دوست داري مي توني پیاده شي عزی -    
 مرضیھ دست ھایش را باال مي برد    
 !!! من رسما غلط كردم -    

 
ولي امین از اون آدما كھ فكر مي كنین نیست من بھش اطمینان دارم  صد تا  -    

  حوري ھم جلوش صف بكشن بازم بھ خودم قانعھ
زلھ اي سحر بلند و ولنگار مي خندد  خیلي بلند و گاه فكر مي كنم دنیاي اكنونم بھ زل    

 بھ نام سحر  نیاز داشت  نداشت ؟
  چند الخ مویش را بھ بازي مي گیرد    
از یھ انگلیسي مي پرسن اگر شوھرت بھت خیانت كنھ چي كار مي كني میگھ منم  -    

میرم بھش خیانت مي كنم چیزي كھ زیاده پسر  بعد از یھ امریكایي مي پرسن ھمین 
یكشو یھ جا آویزون مي كنم كھ بشھ عبرت واسھ سوالو  میگھ تیكھ تیكش مي كنم ھر ت

 تو چیكار مي كني  میگھ تا اخر عمر پرسن دوست پسر آیندم  از یھ فرانسوي مي
باھاش زندگي مي كنم و اونقدر خون بھ جیگرش مي زارم و باج ازش مي گیرم كھ 

بھ نفس صد بار بمیره و زنده شھ  از یھ ایروني كھ مي پرسن لبخند مي زنھ و با اعتماد 
 تونھ میگھ نھ  شوھر من از اوناش نیست من بھش اطمینان دارم فقط یھ ایروني مي

  اینقدر اعتماد بھ نفس داشتھ باشھ واال
 قھ قھ جفتمان ھوا شده است با دست راست روي دست چپش مي زنم    
  سر بھ سرش نزار بچم گناه داره -    
 سرش را بھ پشتي تكیھ مي زند    
ار بدونھ واقعیتو اگر نگي و ندونھ بھش خیانت كردي مرضیھ جون تو این نھ بز -    

دنیا اعتماد محض ، عین حماقتھ  شوھرت ھر چند خوب  ماه  ما میگیم قدیس  فرشتھ  
ولي باید مراقبش باشي  وگرنھ خیلي راحت تورش مي زنن  نقطھ ضعف یھ مرد رو 

عزیزم یھ جوري ناز و عشوه میان  مي دونن نادیگھ االن تو این دوره و زمونھ ھمھ ز
 واسش كھ تو كھ ھیچي ھفت جد و آبادشو ھم فراموش كنھ

مرضیھ ساكت است  و دست بھ بغل نشستھ است و با ناراحتي چشمانش مناظر     
  بیرون را از نظر مي گذراند

 راھنما مي زنم و جاده را مي پیچم    
 ھمینجاست ؟ -    
 سحر نیم خیز مي شود    
  آره ھمینجاست یھ كم جلو تر -    
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 چندین ماشین جلوي درب سورمھ اي پارك است  مرضیھ داد مي كشد    
  اینھ  ماشین امین  ماشین امین -    
 سحر چشم ھاي آرایش شده اش را گشاد كرده است    
 بابا عاشق سینھ چاك ھمھ ملت فھمیدن امین جونت اینجاست  آروم بگیر -    
  اید مرضیھ باز ساكت مي شود  فرمان را مي پیچملبخندم كش مي    
مرضیھ بھ دل نگیري ھا این سحر ما زیادي ركھ شوخ طبعھ ھمھ حرفاشو بزار  -    

 بھ حساب شوخي
 و سحر تمام رشتھ ام را  پنبھ مي كند    
ھوي  شوخي ندارم  دارم جدي میگم ھمین كارا رو مي كنین كھ فك مي كنن ما  -    

زنا رو مي تونن زود خر كنن دیگھ یھ خورده كنترل داشتھ باش مرضیھ جون  بپیچ 
  ماشینو ببریم داخل

  سحر شیشھ را پایین مي كشد    
  واي چقدر دلم واسھ این علفاي ھرز و بوشون تنگ بود -    
  ق مي زنم  یك بار بعد سحر دستش را روي بوق مي گذارد  و ممتدبو    
  اي بابا بجنب دیگھ   این سرایدار جدیدشھ میگھ خیلي كنده  اه -    
نگاھش مي كنم  ھنوز ھم زیباست  اگر این ھمھ چروك را حذف كنم زیر الیھ الیھ     

  اش سحر چندین سال پیش خفتھ است
 ؟سحر آرش زدواج كرده  -    
  سحر چشمش بھ درب سورمھ اي در حال باز شدن است    
 پ نھ پ واستاده ترشیش بندازم آره دیگھ االنم با زن و بچش اومده -    
  ابرو باال مي اندازم    
 زنش مي دونھ تو دوست دخترشي ؟ -    
 چپ چپ نگاھم مي كنم    
ببخشید دوست دخترم خل شدیا مگر دیوانھ است بھ اون مادر فوالد زره بگھ  -    

برگشتھ مي خوام برم تجدید خاطرات  بعد اونم بگھ چشم چھ جالب منم میام ببینمش 
 ببینم سلیقت خوب بوده یا نھ

مرضیھ دلش را گرفتھ است  و مھتاب ھم خودش را آویزان شانھ ھایم مي كند و     
 لبخند مي زند  از اداھاي سحر

 پایم را روي پدال فشار مي دھم    
 پس بھش گفتھ شما چھ نسبتي داري باھاش ؟ -    
 سحر بیرون را مي كاود    
  دوست خواھرشم  دروغم نگفتھ كاش آرزو جنوب نبود و باھاشون میومد -    
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مرضیھ در حالي كھ درب ماشین را باز مي كند نگاھش را بھ اطراف و اكناف ھم     
 آویزان مي كند

  اینجاچھ ھوایي داره -    
 نفس عمیقي مي كشد    
  بھ  این بوي چیھ -    
 و باز نفس مي كشد سحر شالش را صاف مي كند    
 بوي درخت سنجده  انجیر انگور اینجا ھمھ جور درختي پیدا میشھ -    
 پیاده مي شوم و در را مي بندم    
 ! دزدندمھتاب از عقب مي دود و دستم را میگیرد  شاید مي ترسد دستم را ب    
مرضیھ جلو تر رفتھ است و كنار امینش  جیك تو جیك ایستاده اند چشمانم را تیز     

مي كنم پسري با قد متوسط صورتي گرد و سفید پوست موھایي صاف و مردانھ  كت 
 و شلوار پوشیده و خیلي مرتب

نرسیده بھ ردیف باغچھ ھاي لوزي شكل و ارغواني ھاي قرمز رنگ  نزدیك مي     
 !  ایند  درست مثل دوقلو ھاي بھ ھم چسبیده

 چشمم بھ دست ھاي مرضیھ است كھ دور بازوي امین مثل پیچك  محاط شده    
 سحر بازویم را فشار مي دھد و آرام حرف مي زند    
  ونن بزا جووني كنناي بابا باز مال شدي  جو -    
  و انگار مرضیھ متوجھ مي شود و دستش آرام آرام  مي افتد    
 بعد فكر مي كنم این كلمھ مال را جاي دیگري ھم شنیده ام نشنیده ام ؟    

 
 

 امین خان اینجا رو راحت پیدا كردین ؟ -    
ر سرش كھ داخل صورت مرضیھ فرو رفتھ است را بیرون مي كشد و بھ سمت ب    

 من برمي گردد  سر جایش جابھ جا مي شود
  بلھ سر راست بود -    
نگاھم اویزان فاصلھ كم بینشان مي شود و مرضیھ مي خندد و كمي ان طرف تر     

  مي كشد خودش را كمي
  سحر از آن طرف و دست در جیب كت جگري اش مي آید    
 آرش خیلي این طرفا تغییر كرده ھا -    
  طراف است و آرش از آن وسط ھا منقل بھ دست نزدیك مي شودنگاھش بھ ا    
نھ سحر خانوم زیاد تغییر نكرده  فقط چند تا درخت زردالو اضافھ كردم  دیزاین  -    

  استخرم تغییر دادیم كار دیگھ اي نكردیم
بعد بھ این عبارت سحر خانومش مي خندیم ھمھ با ھم آرش دستش را روي بینیش     

 مي گذارد
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ھیس بابا االن مي شنوه بعد روزمو شب مي كنھ سحر  جــــــــــــــــــــــــ ـان  -    
  مادرت

  بر مي خیزم و بھ سمت سحر مي روم آستینش را مي كشم    
 دختر راست میگھ بنده خدا  اذیت نكن دیگھ مگھ قرار نشد با فامیلي صداش كني -    
  رد مي شودسحر ابرو باال مي اندازد و از كنارم    
غلط كرده  اونقدر حق آب و گل دارم كھ دیگھ آرش صداش كنم بیا بابا سخت  -    

 نگیر
 آرش داد مي زند    
  كیا اھل قلیونن ؟ -    
  سحر دستش را باال مي برد  و مرضیھ نیز امین بھ من نگاه مي كند    
 لبخندم كش مي آید و با ھیزم دستم بھ درخت مي زنم    
 !  ین خان راحت باشینام -    
طعنھ دار گفتھ بودم و مرضیھ مي خندد  مھتاب مانتوي قھوه اي تنم را مي كشد     

نگاھش مي كنم  انگشت اشاره اش را بھ سمت درخت و تاب مي برد  دلم قنج مي رود 
 دستش را مي گیرم و مي كشم

  بدو عزیزم  بدو بریم تاب بازي -    
بغلش مي كنم و روي تاب مي گذارمش ذوقش را حس مي كنم با تمام وجود  ذوق     

 مھتابم را حس مي كنم
 صداي مرضیھ مي آید    
 تنھا تنھا -    
 تاب را ھل مي دھم    
 مھتابي دستتو محكم بگیر عزیز دلم خوب -    
 سر تكان مي دھد مرضیھ نزدیك مي شود    
 خوب بگو -    
  مي زند نفس عمیق مي كشمنفس نفس    
 چي بگم ؟ -    
  دستش را داخل جیب ھاي سوییشرتش مي گذارد    
 اي بابا مھري  امینو میگم دیگھ -    
 ابرو باال مي دھم و زیر چشمي نگاھش مي كنم    
 ! آھان منظورت آقاي سلحشوره دیگھ -    
 مینش حسادت مي كنم چرا ؟آقایش را با تاكید تلفظ كرده بودم نمي دانم چرا بھ ا    
 مرضیھ مي خندد    
 باشھ آقاي سلحشور -    
 بغض دارم ؟ دارم  با ھمان بغض جواب مي دھم    
 خیلي دوسش داري ؟ -    
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  مرضیھ نگاھم مي كند    
 حریر اشك جلوي دیدم را میگیرد  مرضیھ ھاج و واج نزدیك مي شود    

 
 مھري جونم؟ -    
دانم چرا  مگر نھ اینكھ مرضیھ ام دارد خوشبخت مي شود چرا دل مي زنم نمي     

 اشك دارم چرا ؟
جفت دست ھاي مرضیھ از عقب  دور بازوانم را مي گیرد  و سرش را روي شانھ     

  ھایم مي گذارد
فداي خواھري خودم بشم نھ  دوسش ندارم اصال غلط كردم االن با تیپا میندازمش  -    

و در بیاره ازش بدم میاد من مھریمو با ھیچ كي عوض نمي بیرون ھر كي اشك مھریم
 كنم
  یكھو  دستي روي سر من و مرضیھ فرود مي آید    
یعني بر خاك بر سر جفتتون ببخشیدا این چرتو پرتا چیھ میگي اه اه حالم بد شد  -    

 جمع كنید بساطتونو  اونم جلوي یھ بچھ شش سالھ  مثھ یھ بچھ میزنھ زیر گریھ یعني
  خـــــــــــاك مھري ھنوز بزرگ نشدي

  وسط غر ھاي سحر صداي زنگ درب مي آید    
سرم را كھ باال مي كنم چشم ھایم كھ از حال و ھواي ركود در مي آید مرضیھ كھ     

 اه مار از پونھ بدش میاد جلو خونش سبز میشھ: غر مي زند 
 
 

  تازه صاحب كنزو را  جلوي در سورمھ اي  مي بینم    
با آرش در حال حرف زدند خنده دندان نماي آرش و خنده محو مھدي  چشمانم را     

گنگ و مات  خیره كرده اند نگاھش مي كنم از سر تا پایش را  یك بلوز سورمھ اي  
شكي پارچھ ایش  ھمرنگ درب مستطیل شكل آستین ھایش تا پایین آرنج ھایش شلوار م

 گشاد مي شود كمر بند مشكي و براق  شتركي و چسب است و از زانو كمي پاچھ ا
موھایش را  آخ قلبم  تا نیمھ راھروي سبزینھ ھاي آن عقب مي آید آرش دستش را 
پشت گردن مھدي مي گذارد و با ھم كشتي كوتاھي مي گیرند و خنده آرش عمیق تر 

 مي شود و خنده مھدي كمي
لم براي رنگ دردي كھ درون چشمانش روي لبھایش پشت چھره اش  دیده مي د    

 شود  كباب است
نرسیده بھ میز بزرگ و گرد آن وسط چشمش بھ پورشھ آلبالویي مي افتد  اول مكث     

 مي كند سحر دست من را ول مي كند
  برم تا رم نكرده نزده بھ چاك -    
افتادن پیش مي رود و موھاي ھایالیت شده اش مي دود و چند بار شالش تا آستانھ     

درون آغوش باد مي رقصند مھدي از میانھ راه بر مي گردد با اخم ھم بر مي گردد 
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آرش چند بار صدایش مي زند ولي مھدي پا تند كرده است كھ من ھستم كھ غریبھ اش 
 مي شود دھانم تلخ اینجا درون این جمع است  دلم مچالھ

  تكان مي دھد تابش را ھل مي دھم آراممھتاب دستم را     
ولي چشمانم را از صحنھ درام روبرویم نمي گیرم انگار نافم را از جفت دنیا مي     

  برند اگر برود انگار
آرش مي دود سمتش  دستش را مي گیرد سحر ھم مي رسد  صدایشان را نمي شنوم     

  یدن سحر نیش او ھماما سحر نیشش باز است و مھدي ھم نگاھش مي كند و با د
جاي اخم ھایم را حس مي كنم لبم را مي گزم حسودي كرده ام  دل درد گرفتھ ام ھم      

 شھادت مي دھد
با ھم احوال پرسي مي كنند انگار و بعد سحر نمي دانم آن وسط چھ مي گوید كھ     

ان ھایش ھمھ مي زنند زیر خنده  گرچھ مھدي ھنوز تنھا لبخند مي زند تنھا  سفیدي دند
 را مي بینم از اینجا مھدي سر تكان مي دھد  مرضیھ از آن پشت مي آید

 اوه این پسره چرا نیوده تو ھنو -    
مھدي بھ سمت در مي رود و سحر دوباره بھ سمتش مي رود  آرش نیز آرش دست     

چپش را مي گیرد و سحر دست راستش را  و كسي نیست تا دست دل مرا بگیرد كھ 
 !  نیفتد
 مرضیھ دست بھ كمر مي زند    
  پسره نچسب چھ ناز و كرشمھ اي ھم داره  از خداشم ھستا -    
نزدیك مي آیند نزدیك میز من كمي دور ترم سرم را با مھتاب گرم مي كنم و تاب     

 را ھل مي دھم مھتاب ذوق مي كند محكم تر
د چشم ھایم بھ آن وسط نگاه سنگیني را  روي خودم حس مي كنم سعي مي كنم امتدا    

ھا نیفتد صدایشان نزدیك شده  صداي گرفتھ اش گوش ھایم را بھ حال آماده باش در 
 مي اورد

و قلبم از خواب مي پرد انگار مي پرد كھ درون قفسھ سینھ ام زلزلھ مي آید زمستان     
 ! خودش را نوك انگشتانم پنھان مي كند و  دماي صورتم بھ باالي چھل مي رسد

 
 
 

مرضیھ از دور سالم مي كند و مي دود سمتش  بعد فكر مي كنم این بشر ھم نوعي     
 !منافق است  از دور سایھ اش را با تیر مي زند و روبرو  اینقدر متفاوت ؟

من نھ اما ھمانجا پشت تاب ایستاده ام دارم خدا را بابت اینكھ مھتاب  تاب بازي     
مھتاب از تاب پیاده مي شود و او ھم بھ سمت خواست شكر مي كنم كھ در ھمان حین  

 مھدي و جمع مي رود
دھانم را باز مي كنم و سعي مي كنم اكسیژن ھاي باقي مانده را ببلعم من این طرف      

پشت یك تاب خالي  و یك جمع آن طرف  كھ از قضا یكیشان بد  برایش غریبھ ام آه 
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 پایم لگد مي زنم و بعد فكر مي مي كشم و با نوك كفش ھایم بھ سنگ ریزه ھاي زیر
  كھ زیر پایش ملتمس ایستاده ام لگد مي زنديكنم  مھدي ھم ھمینطور بھ من من

سحر خرامان خرامان بھ سمتم مي آید در راه از روي زمین  چوبي بر مي دارد تا     
برسد نگاه سنگین آرش و مھدي را روي خودم حس مي كنم آن كنار از چھ مي گویند 

ھم فكري شده است مھدي یك لحظھ بي حرف نمي ماند  چوب صاف جلوي كھ آرش 
  چشمم تكان مي خورد

  كجایي عاشق دلشكستھ  بیا بریم نزدیك زشتھ -    
 پشتم را بھ جمع مي كنم    
 نھ  فعال ھمینجا راحتم حوصلشونو ندارم -    
 ! سحر مي پرد جلوي رویم و مي خندد بلند  سحر گونھ    
اوھو  كي بره این ھمھ راھو بابا ول كنین چوب دو سر طالي غرورو یكیتون باید  -    

  كوتاه بیاد یا نھ پسر بھ این ھلویي  خرم كھ ھست عاشق توي قلوه سنگ شده واال
چشمانم باز قد سیاره گشاد شده است دستانم را داخل جفت جیب ھاي قھوه اي تنم     

   ھاي زردالو راه مي افتممي كنم و بھ سمت استخر و درخت
 یھ دوست مثھ تو دارم دیگھ بھ صد تا دشمن نیازي ندارم -    
  شكوه از صدایم مي بارد  سحر خودش را با دو  بھ من مي رساند    
تو شوخي سرت نمیشھ دختر دارم میگم برین حرفاتونو بزنین  مگھ نمیگي  -    

تتون حاال اون یھ كمي زودتر مرده  دوسش داري  این فاصلھ باعث میشھ سرد شین  جف
 تو زني مملو از احساسي  اون مرده  بفھم مھري  بیا بریم از خر شیطون پیاده شو

الخ موھایم را مي زنم زیر شال سفیدم و نفس عمیقي مي كشم  سحر دستم را مي     
 كشد
 بینمنھ انگار تو حرف آدمیزاد حالیت ني باید زور رو سرت باشھ  بیا بریم ب -    
كشیده مي شوم و انگار قلبم بدش نمي آید بدش نمي آید كھ داخل سینھ ام را ھلھلھ     

  باران مي كند
ھنوز نرسیده نگاه مھدي سنگین است جو سنگین است  دلم سنگین است آنقدر     

 سنگین كھ سرم را نتوانم باال نگھ دارم جاذبھ زمین زیادي درست كار مي كند انگار
  ژن ھا ھم بھ زمین چسبیده اند سحر دستم را باال مي بردحتي اكسی    
 معرفي مي كنم  مھر انگیز  حضار حضار  مھرانگیز -    
تمام جمع مي خندند مھدي نھ  سرش پایین است و با سوییچ دستش بازي مي كند      

  درست مثل سر من  و انگشتانم
 دست سحر روي كمرم مي نشیند و ھلم مي دھد    
كر كنم باس بھ صندلیم معرفیت كنم تا بشیني صندلي جان مھري مھري جان ف -    

  صندلي  حاال لطفا برین تو بغل ھم
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لبخندم ناخواستھ كش مي اید  و آرش بلند تر مي خندد  ھمھ مي نشینند و مھدي بر     
مي خیزد و بھ سمت تاب و جایي كھ ما بودیم راه مي افتد آرش در میانھ راه دستش را 

 گیرد و بھ سمت صندلي كنار من مي كشاندشمي 
  سحر در حال چیدن میوه ھا داخل كریستال بزرگ آن وسط مي گوید    
 آرش تو ھم باید عملیات تعرفھ انجام بدي -    
آرش مھدي را ھل مي دھد روي صندلي كنار من و ھمزمان تمام جو اتمسفر حول     

ضعف مي رود و دوباره دست ھایم با من  پر مي شود از ذرات پر خاصیت كنزو دلم 
 ریشتري بھ لرزه در مي آیند مھتاب بھ سمتم مي آید و خودش را روي پاھایم جا ٨فاز 

 آویزان مي كند كھ بھ غریبھ كنارش فمي دھد  مھدي سرش و نگاھش را بھ اطرا
  نیفتد
 آرش در حال چاق كردن قلیون مي گوید    
اون وسطا یھ كم مي ترسھ ولي كم كم باھات آشنا شھ مھتاب خانوم یھ گربھ داریما  -    

  میاد سمتت
مھتاب بھ من نگاه مي كند  مھدي نیز بھ مھتاب گوشت لپم را از داخل گاز مي گیرم      
  بعد
  برو عزیز دلم  برو باھاش بازي كن فقط سمت استخر نرو -    
 مھتاب مي خندد و سحر بلند حرف مي زند    
بین بچھ چقد ازت مي ترسھ  احتمال قرین بھ یقین واسھ دیششم از تو اي بابا  ب -    

  اجازه مي گیره
 آرش ذغال ھا را فوت مي كند    
مگھ بدھھمین آقا مھدي ما  اگر واسھ دیشش اجازه مي گرفت شب و نیمھ شب  -    

 تشكش خیس نمي شد
مھدي سیبي را از روي میز بر مي دارد و بھ سمت آرش كھ سمت راست من روي     

 سكو نشستھ است پرت مي كند كھ محكم بھ سر من  برخورد  مي كند
خنده سحر و آرش و امین  و آخ من  ادغام مي شوند  سرم گیج مي رود  و براي     

  مدتي ھیچ صدایي حس نمي كنم
 نار گوشم  یا كمي باال تر كمي دور ترو دست آخر صداي مھدي  ك    
 خوبي ؟ -    
 سحر سیب را گاز مي زند    
آره مھدي جون خوبھ  فقط یھ خورده داره با جناب اذراییل خوش و بش مي كنھ   -    

 مشكلي كھ نیست ھست ؟
شقیقھ ھایم را مي مالم و سر تكان مي دھم دست مھدي روي پشتي صندلیست      

  م نزدیك قلبمنزدیك شانھ راست
 بریم دكتر  ؟ -    
  صدایش گرفتھ است و من این صداي گرفتھ را  مي خواھم    
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 سرم را بھ نشانھ نفي تكان مي دھم و باز سحر دوباره حرف مي زند    
اینا ھمونایین كھ االن واسھ سالم كردن ساده ناز اوردن ببین آرش چطوري دارن  -    

 دل میدن قلوه میگیرن
   بھ مھدي خیره مي شودبعد    
برو عقب ببینم  بشین ھمونجا داري میري تو بغل دختر مردم  ااا عمدا سیب مي  -    

 زنھ كھ آشتي كنھ مي بیني تو رو خدا
لب ھایم كشیده مي شود بھ خنده  مھدي ھنوز ایستاده  دلم مي گوید تو را بھ خداي     

داقل سایھ ھایمان  غریبگي را دفن آن باال  تكان نخور بمان  ھمین نزدیك  بگذار ح
 كنند

 
  مھري نمي كشي خیلي مي چسبھ ھا -    
مي خندم  مھدي نیز كنار تر  با خوشھ زرد رنگ دستش ور مي رود و ساكت است      

بھ دود غلیظي كھ از لب ھاي سرخ سحر در مي اید خیره مي شوم مرضیھ ھم با 
 گوشش وز وز مي كند سرم را بھ چشمان ملتمس نگاھم مي كند امین كنارش داخل

 موھاي مھتاب گرم مي كنم
مرضیھ دوست داري مي توني بكشي ولي اونقدر بالغ شدي كھ بدوني مضره بازم  -    

  خود داني
 سحر مي خندد و ھمزمان دود از دھانش زبانھ مي كشد    
 لنگ بابا ببند این ھمھ مواد مضر تو محیط اطرافمون ریختھ كھ این پیششون -    

میندازه  این ھمھ پالمو و وایتكس ھر روز داره تو شیر مملكت پیدا میشھ  مرغاي 
ھورمون دارو كھ بھ خورد پیر و جوون و بچھ میدن  كھ مثال وزارت بھداشت روي 

كنن اول تكذیب مي كنن و بعد كھ گندش  ھمشونو  مھر سالمت زده بعدم ملت اعتراض
 كنین طبیعیھ آره طبیعیھ فقط ممكنھ بعدا شامل در اومد میگن اي بابا چرا شلوغش مي

مرور زمان بشھ و بھ عللي ناشناختھ بمیرین  سوسیس و كالباسي كھ توشون ھر نوع 
 و آت آشغالي بخوان مي ریزن و روده و پوده جك و جونورا رو توش مخلوط مي كنن
ین بھ خورد مردم مي زنن و بازم وزارت بھداشت صداش در نمیاد فقط میگن نخور

جیزه خو اگھ جیزه چطور دستتون بھ قھوه خونھ ھا میرسھ قلیونو جمع كنین جلو 
اینطور چیزا رو ھم بگیرین  اگر جیزه اونم جیزه  این ھمھ سماي شیمیایي رو باالي 

 میوه ھا و سبزیجات و صیفیجات مملكت داستاندارد و حداكثري سایر كشورا بھ خور
ي بھ دردا و بیماریھاي ناشناختھ دچار میشن و مي دن و بعد مردم مي خورن و یكي یك

یا بعدش میگن چرا ھمھ دارن سرطان میگیرن  بعد خنده دارش اینھ كھ دكتر مملكت 
 میشھ تو رسانھ عمومي میگھ میوه را با پوست بخورید یھ ماه دو سال بعدش یكي پیدا

ن بدبختایي كھ میگھ نھ میوه را با پوست نخورید این پوستا پر سمن  حاال این وسط او
  تو این چند وقت مي خوردن بھ جھنم  مھري دھنمو باز نكنا

 لبخند مي زنم    
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 !آھان  یعني ھنوز دھنت بستھ است ؟ -    
آرش و امین مي خندند  بلند  انگشتانم را داخل موھاي مھتاب كھ روي پایم نشستھ     

  پنجھ مي كنم
  از مایي كھ بودیم مي دونیااین ھمھ مدت نبودي ولي اخبارو بیشتر  -    
 آرش ھم مي خندد    
 اینو خوب اومدي مھراگیز خانوم -    
  رو بھ آرش مي گویم    
 ضمنا  خانومتون از چیزي ناراحت شد رفت ؟ -    
 آرش سرش را تكان مي دھد و پاچھ شلوارش را صاف مي كند    
 نھ  مي گفت شما جمعتون دوستانھ است منم اینجا غریبھ ام غریبیم مي كنھ -    
نام غریبھ را كھ مي شنوم  جایي در دلم مي سوزد بد ھم مي سوزد طوري كھ آه     

جانسوزي مي كشم  و مھدي نیم نگاھي مي كند كوتاه آنقدري ھست كھ دلم را بھ تاالپ 
تعادل خارج شود و دست و پایم یخ بزند  و بعد تولوپ بیندازد  كھ جوارحم از حالت 

 مي رود دوباره با ھمان خوشھ زرد رنگ ور
 سحر ني قلیان را تحویل آرش مي دھد    
مھدي جون  بابا اون خوشھ بدبختو ول كن  لھ شد اون كھ حالیش نیس شما چقدر  -    

 !داري نوازشش مي كني  زنده ھا رو دریــــــــــــاب
ش تا من و چشمان گشاد شده ام كشیده مي شود  مھدي كوتاه نگاھم مي كند و ابروان    

و سرخ مي شوم سرخ مي شود و لبخندش  دندان ھاي ھمھ سر جایشان را نشان مي 
 دھد
  بحث را عوض مي كنم    
  آرش خان  خانومتون ناراحت نمیشھ شما تنھا تو این جمع سحر -    
مي كشانم  چشمانم روي سحر فیكس شده و لبخندم بھ اینبار من ابروانم را تا سحر     

 !  پھناي صورتم  خط مي كشد  كھ یعني پاتك ھایت را بي جواب نمي گذارم
  آرش دستانش را بھ نشانھ شكر باال مي برد    
 نھ خدا رو شكر  گفت بھم اعتماد داره -    
 سحر سرش بھ سمت آسمان مي رود و صداي خنده اش نیز    
  ضیھ جون تحویل بگیر ببین فقط یھ ایروني مي تونھمر -    
  و دوباره مي خندد  و اینبار مرضیھ ھم    
امین مشكوك مي شود و در گوش مرضیھ چیزي مي گوید  و باز پچ پچ ھایشان     

 شروع مي شود
  آرش سمت مھدي بشكن مي زند    
  ياون یارو كھ تو دانشگاه ھمیشھ خرش مي رفتو یادتھ مھد -    
 نگاه مھدي باالخره دل از خوشھ زرد رنگ مي كند و بھ آرش خیره مي شود    
 مطیعو میگي ؟ -    
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 صدایش را دوست دارم  خیلي  مردانھ پر جبروت    
چرا غریبھ ام غریبھ ام كھ بدون اطالع من میري پیش عشق قدیمیت غریبھ ام كھ  -    

ش من جانماز آب مي كشي بھ اون سگ باھاش فیلم سوپر راه میندازي غریبھ ام كھ پی
پدر كھ مي رسي مالییت یادت مي ره غریبھ ام كھ من حق ندارم بھت دست بزنم بعد 

باھات غریبھ ام غریبھ ام ال مصب  اون مردك حرومزاده لب تو لب مي شھ
  غریبـــــــــــــــھ ام

 آره طلبگي خوند بعدش  خبر داري ؟ -    
  ھ مي زندمھدي بھ صندلي اش تكی    
  نھ -    
 آرش پكي بھ قلیان مي زند و دود را حلقھ حلقھ بیرون مي دھد    
  االن داره میاد اینجا بگو چھ كاره است -    
  مھدي سر كج مي كند و عدم استفھامش را مي رساند    
 آرش ریز مي خندد    
 !!! عاقده برادر من  عاقد -    

 
ھر سال با این دفاتر خاطرات بچھ ھا دیوانھ میشم امسال قانون گذاشتم ھر كي     

 اي ھا اومد گفت بنویسید گفتم ١٨ بگیره خاطره مي نویسم امروز یكي از ١٩باالي 
قانونو نمي شكنم اخرش فقط نوشتم شاد باشي گلم  بعد تا یھ ربع التماس مي كرد خانوم 

 قانونم قانونھ از وقتي اومدم خونھ چھرش جلو فتمیھ صفحھ بنویسید منم سنگ دل گ
  ذھنمھ خیلي سنگ دلم نھ  دوست دارم بھ خودم فحش بدم  بدم ؟ بگین نھ  بگین

سر من و مھدي و امین و مرضیھ با ھم  بھ سمت آرش بر مي گردد ھمھ خیره شده     
  ایم بھ او كھ سحر پقي مي زند زیر خنده

 میاد تفریح و تجدید خاطره ھمین  چیھ ھوا برتون زیاد خوش خوشانتون نشھ -    
  داشتھ خجالتم خوبھ واال  مھدي نیشتو ببند

سرم را كھ كمي بر مي گردانم مھدي سرش را پایین انداختھ و  سرخ شده  لبخندش     
را خیره مي شوم كھ دلم نمي آید این لبخند ھا را در ذھنم ثبت نكنم سحر ولي خراب 

  مي كند ھمھ چیز را
مھري تو ھم نیشتو ببند بھ چي خیره شدي چشاتو درویش كن پسره مردمو با اون  -    

 !!!چشات خوردي
قلبم سنگ كوب كرده و كم مانده ھر چھ ناسزا از خودش یاد گرفتم تحویلش دھم      

چشمان گشاد شده ام بھ چشمان سحر ھست كھ بھ امین خیره شده است  امین دیگر نمي 
 اش را بگیرد و خم مي شود روي زانوانش و جلوي دھانش را تواند جلوي خنده

روي شانھ ھاي امین در حال غش و   میگیرد  مثل لبو سرخ شده است و مرضیھ ھم
  ضعف است  آرش پك دیگري بھ ني قلیان مي زند
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بابا شما چقدر بي جنبھ این عاقد ندیده ھا یھ عده عاشق دلباختھ سینھ چاك دور و  -    
  یم  ما رو باش با كي اومدیم پیك نیكورمون ریخت

ناگھان چیزي از كنار گوشم رد مي شود و تا نگاه كنم آرش سیب را در ھوا مي     
 قاپد
اي بابا مھدي  تو چرا ھي شلیك مي كني برادر من كمت نبود بار پیش یھ مجروح  -    

 دادیم
 نیشش باز است و مھدي بر مي خیزد  آرش دست بردار نیست    
چیھ مي خواي خفم كني د بیا ولي ما از حرفمون كوتاه نمیایم از وقتي گفتم این  -    

یارو مي خواد بیاد  ھمون عاقده رو میگم گل انداختي مھدي نھ سحر ؟ جان آرش 
  دروغ میگم ؟

سحر غب غبي مي اندازد و دستش را مثل این لوتي ھا روي زانواش مي گذارد و     
 گوشھ شالش را مي چرخاند

داش من  ما رو وارد دعواي مردونتون نكن بعدشم سحر نھ و سحر خانوم زنگ  -    
  بزنم زنت بیاد دمار از روزگارت در بیاره

لبخند روي لب ھایم خشكش زده است انگار  مھدي از پشت درخت ھا رد مي شود     
  و آرش فرار مي كند

 باشھ بابا نزن  قبول -    
 نفس مي زند و در ھمان حین گردن مي رقصاند و خنده مھدي مي ایستد  آرش نفس    

  دندان نمایي مي زند
  میگم این یارو كھ اومد دفتر دستكشم بیاره  خوبھ ؟ -    
مھدي دھانش باز مي ماند و دست بھ كمر مي زند و نیم نگاھي بھ ما مي اندازد و     

مي برد  داد آرش سریع چشمانش را در امتداد آرش قرار مي دھد و بھ سمتش یورش 
 بھ ھوا مي رود

  غلط كردم  غلط كردم -    
مھدي ولش مي كند و در حالي كھ پیشانیش را مي مالد بھ سمت میز مي اید  خوب     

كھ نگاه مي كنم گل انداختن گونھ ھایش را بھ وضوح مي بینم با دستمالي سفید عرق 
  سحر نوك بینیش را مي پیشانیش را پاك مي كند و روي صندلي كنار من مي نشیند

  خاراند
 !!! ھا ؟!!!! مھدي چرا دقیقا رفتي كنار دوست من نشستي ؟ -    
جایي در دلم روشن مي شود ھم از این كنار او بودن و ھم از آن نگاه كوتاه چند     

  ثانیھ پیش لبم را گاز مي گیرم و بھ سحر چش غره مي روم  سحر راست مي نشیند
 زور نشوندمت االن چرا با پاي خودت رفتي اونجا نشستینھ  ببین اون موقع بھ -    

 !  آرش بھ این عاقده بگو زودتر بیاد با تمام دفاتر مربوطھ
 آرش كنار شیر ایستاده و آب بھ پاچھ ھایش مي زند    
 ! نھ چرا دفتر  یھ عقد مختصر كھ دفتر دستك الزم نداره -    



 337 

  مھدي زیر لب مي گوید    
  تو روحت آرشاي -    
  و دل من ضعف مي رود    
امین پارچ آب میوه را از روي میز گردویي آن كنار بر مي دارد و بھ سمت ما مي     

آید درون تمام استكان ھاي روي میز نارنجي خوش رنگ را مي ریزد و بھ من كھ مي 
  رسد سرش را كمي باال مي آورد

 مھري خانوم میشھ  ھمین جا از شما -    
  چشمانم گشاد مي شود  از من ؟  امین منو من مي كند    
  یعني از مرضیھ نھ از شما -    
مھدي سرش را صاف مي كند و سحر دیگر قلیان نمي كشد  مرضیھ با انگشتانش     

 بازي مي كند  امین كالفھ پارچ را مي گذارد  و راست مي ایستد
 ؟میشھ از شما  مرضیھ رو خواستگاري كنم   -    
ھمھ انگار نفس راحتي مي كشند و من ھم سحر جیغ مي كشد و آرش گل بیار     

عروس ببر مي خواند  مھدي تكیھ مي زند و نفس عمیقش تا صورت من مي اید انگار  
 و من نگاھم بھ مرضیھ ایست كھ سرخ و سفید مي شود و سرش پایین است

نگذار ھیچ دلي  از دلدارش بعد روحم تا آغوش خدا مي رود و دعا مي كند خدا      
جدا گردد خدا  نگذار ھیچ دلي  با دلدارش غریبھ گردد  آمین  و خدا لبخند مي زند 

 انگار
 

چشمان من روي چشمان امین فیكس مانده است نمي دانم چرا نمي توانم باورش كنم     
چرا ؟ سحر بر مي خیزد و مي آید جلوي رویمان دست بھ كمر مي زند ولي ساكت 

   شالش را باز انداختھ پایین و گردن سپیدش چشمم را مي زند چشمان مھدي  را  است
 دوست دارم بگیرمشان كھ نبیند

چشمانم را از امین كھ حاال دیگر سرش را پایین انداختھ و سلسلھ وار حرف مي     
زند و من ھیچ كدام از حرف ھایش را نمي شنوم میگیرم  تنھا از بین این ھمھ حرف 

ھمیده ام سربازي را رفتھ است پول و درامد كم ندارد  در رشتھ مورد عالقھ زدنش ف
 بدھد و دست اخر اینكھ مرضیھ را  خیلي ھم اش درس خوانده و خیال دارد ادامھ

دوست دارد طوري كھ حتي فكر نبودنش دیوانھ اش مي كند و حاضر است بھ پاي من 
م  مغزم مي گوید  نھ  مرضیھ را نده خواھر  بیفتد كھ مرضیھ را بھ او بدھم كسي در دل

 اگر مھدي ھم برود تنھایي را چگونھ تاب مي اوري
آرام پلك مي زنم و پشت بھ ھمھ حس منفي ام خطاب بھ امیني كھ چشمانش تشویش     

 دارد  حرف مي زنم
اینكھ شما مرضیھ رو دوست دارید و اینقدر خالص از حستون گفتید خیلي خوبھ   -    

  ان من ھیچ شناختي روي شما ندارمولي امین خ
 و باز چشمان مردد و ترسیده اش را باز تر مي كند وسط حرفم مي پرد    
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مرضیھ منو میشناسھ مي تونید از ھر كسي كھ منو میشناسھ سوال كنید تا  -    
 شناختتون كامل شھ

  بعد مھدي مي پرد وسط حرف او    
 !!! ناسھ خانوم مروت ؟تو این دوره زمونھ كي ، كي رو میش -    
  بعد بھ این خانوم مروت گفتنش  ناسزا مي گویم در دلم  البتھ    
بھ پروانھ سفیدي كھ تقریبا وسط میز نشستھ است و كمي رقص بالھ راه انداختھ     

  است  نگاه مي كنم
 !  اون كھ صد البتھ آدم نمي تونھ بھ ھیچ غریبھ اي اطمینان كنھ -    
  را مي كنم و مھدي پیشانیش را مي مالد و با مكث مي گویدپوست لبم     
بلھ دوره زمونھ بدي شده  یھ ھندونھ رو محض اطمینان از ظاھرش میگیري و  -    

 !!!بعد مي بیني توش گندیده است
تمام آدرنالین خونم باال و پایین مي رود چھ گفت ؟ گفت ھندوانھ گفت ظاھر گفت     

یگر بھ حلزوني گوش ھایم ھم اطمینان ندارم  سرم را بر مي اطمینان  گفت گندیده  د
گردانم و جفت تیلھ ھایم را میخ چشمانش مي كنم نمي دانم چیزي در دلم فرو ریخت 

  شاید قصر امالم شاید
  مھدي ابرو باال مي اندازد    
 !اشتباه میگم خانوم مروت ؟ -    
 اش خشم است  مي بینم ذراتي از چشم ھایش دیگر نھ خنده دارد نھ مھرباني ھمھ    

نفوذ آسماني  درش موج نمي زند باز چیزي در دلم فرو مي ریزد و انگار دوست 
 ندارم فرو ریزد دوست ندارم این دوست داشتني را دوست نداشتني كند

 نجوا مي كنم    
 مھدي كافیھ -    
 بغض كرده ام تمام وجودم نا امیدیست    
  این خودتو تو دلم  مغزم ذھنیتم بشكنينمي خوام بیشتر از -    
نفس نفس مي زنم و اشك ھایم راه مي گیرند و از رگ ھاي عنبیھ ام مي گذرند     

  دستش را زیر چانھ اش مي گذارد و دو انگشتش كنار صورتش قرار مي گیرد
چي كافیھ اینكھ دوره زمونھ بدي شده  یا اینكھ دیگھ نمیشھ بھ ظاھر ھندونھ ھا  -    

 اطمینان كرد ؟  كدومش ؟
 چشمانم مي سوزد قلبم نیز    
  كافیھ میشھ حرف نزني ؟ لطفا -    
بعد بر مي خیزم مي روم نمي دانم كجا  فقط جایي كھ اكسیژن باشد و تبر بھ دست      

ر تبرش را در قلبم فرو كرده است در قصر آمالم زده است جگرم را تكھ نباشد كھ اینبا
تكھ كرده است دیگر زنانگي ام را تھدید نمي كند عشقم حسم  شناختم را تھدید مي كند 

 كمي آب آرامم كند صورتم را زیر آب مي برم نھ  سرد شاید  شیر آب را باز مي كنم
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ر آب یخ نگھ مي دارم خیلي  كھ ناگاه نمي شود آتش درونم سرد نمي شود سرم را زی
 صدایي از پشت سر  گوشت و پوست استخوانم را ادغام مي كند

  مي خوام عقدت كنم -    
سرم را باال مي كنم آب از روي موھایم از روي مژه ھایم  از روي پیشاینم  راه     

 ھایم بھ مي گیرد بھ خودم كھ مي آیم داخل آشپزخانھ صورتي رنگي ایستاده ام  نفس
شماره افتاده مردك گستاخ مردك مزخرف گستاخ  بي پرواي  پررو  پوزخند مي زنم 

  بلند
  دست ھایش را پشت كمرش قالب مي كند و روبرویم مي ایستد    
  كجاش خنده داره ؟ -    
  مي خندم خنده كھ نھ تلخ خند زھر خند كھ من دیگر سروتونیني ندارم براي لبخند    
 فكر مي كنم تو ھمیشھ استعدادت براي بھ ھم زدن خوشي ھام بھ روز بوده و دارم -    

 !!!قابل تحسین  و این متفاوت ترین خواستگاري بود كھ تو عمرم بھ عینھ دیدم
دست بھ كمر مي زنم و گوشھ لبم باال رفتھ است  نگاھم بھ ستون كنار درب نداشتھ     

 آشپزخانھ است
ي این ھندونھ از داخل گندیده  مي تونھ زنت شھ من بھ چطور با خودت فكر كرد -    

این حرفا گفتن !!! خودم جرات نمي دم  با یك پسر پاك آفتاب مھتاب ندیده  زندگي كنم 
نداره آقا مھدي  اما فكر كنم باید یاداوري كنم  تو گذشتت چھ گندي كاشتي بعد یاداوري 

صحنھ ھایي رو دیدم و ندید حالیت نیست كھ با سوري چھ  كنم كھ محرم و نامحرم
 !گرفتم چون دوست داشتم داشتم بشنو اشتباه برداشت نكن داشتم

  مھدي جلو مي اید    
  حرفمو پس بگیرم مشكل حلھ ؟ -    
  دستم را باال مي آورم    
عقب بایست لطفا اگر یك درصد برام قابل احترام بودي شكست شكست  من بیخ  -    

یرم كھ بخواد دم بزنھ از خواستن من رگ شاھرگ اون گلوي اون قلبي رو مي گ
مھرانگیزو مي برم اگر یك درصد بگھ من مھدي رو بازم مي خوام من خودمو خفھ 

  بي مالحظھ فكر كنــــــــھصافمي كنم اگر یك دقیقھ  بازم بھ خواستن توي بي ان
 را باال مي دیگر اشك ھایم دست خودم نیست آسمان و زمین را قاطي كرده ام سرم    

 كنم و ھق مي زنم ضجھ مي زنم مھدي نزدیك مي شود
  نفس ھایش بھ شماره افتاده  دست ھایش را نزدیك مي اورد    
درك كن نمي تونم ھضم كنم تو رو زیر دست و پاي اون كثافت دیدم از اون روز  -    

گیز ھر شب كابوس مي بینم كابوس  مي فھمي نمي توني درك كني نمي توني مھران
مي دونم در شرایطي نیستم كھ بگم من پاكم و تو  ولي مھرانگیز  نمي دونم چمھ دارم 

 من اینقدر گارد میگیري و در برابر اون رابرخفھ میشم دارم فكر مي كنم چرا در ب
حتي یك عكس العمل كوچیك نشون ندادي این فكرا مثھ خوره داره نابودم مي كنھ اصال 

 كھ  كھ توام  نمي خواستينمي تونم خودمو قانع كنم 
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اشك ھایم بھ یكباره بند مي آید و تمام رگ ھاي نیم كره ھایم خشك شده اند  چشمان     
مملو از اشكم را بھ او مي دوزم كھ باورم نمي شود باورم نمي شود باور این مرد 
ا  اینقدر بھ گند كشیده شده باشد اي لعنت بھ تو فردین اي لعنت بھ تو كھ ھمھ زندگیم ر

 تا اكنونم را بھ كثافت كشــــــــــــــیدي  لب ھاي لرزانم را ذشتھبھ گند كشیدي  كھ از گ
  تكان مي دھم با بھت كھ من خود بھتم اكنون

 تو االن چي گفتي ؟ تكرار كن -    
 

تمام دنیا و اكنونم را بھ مشت میگیرم و بھ سمت اتاق ھاي آن بیرون مي روم     
م  دوست دارم فقط من باشم و روح ھاي معلق اطرافم  باید فكر دوست دارم تنھا باش

  كنم باید ھضم كنم  باید
بھ اولین درب كرم كھ مي رسم وارد مي شوم و در را كھ مي بندم دست مھدي     

  الیش است
نمي تونم اینطوري ولت كنم من و تو اگر قراره با ھم بریم زیر یھ سقف  باید  -    

ك كنیم تو منو بھ عنوان یھ مرد درك كني  منم باید بھت اعتماد كنم بتونیم ھمدیگرو در
بھ كسي كھ جلوي چشم من عكس العملي كامال متفاوتو جلوي یك مرد دیگھ نشون میده 

 خودش زیر سوال مي بره و تمام باوراي منو در مورد
 از الي در خیره مي شوم بھ چشم ھایش    
ھ سقف حداقل دیگھ االن قرار نیست چنین اتفاقي قرار نیست منو شما بریم زیر ی -    

 بیفتھ
ابرو باال مي دھد و در را باز مي كند خیلي راحت و ھر چھ زور مي زنم بي فایده     

است بعد بھ خدا اعتراض مي كنم خدا چرا مرا اینقدر ضعیف افریدي  بعد كسي نھیب 
 مردي طاقت نمي اوردي مي زند اگر مراقبت الزم نداشتي حتم بھ یقین زیر یراق ھیچ

 !  و رام نمي شدي
از تالش دست بر میدارم و در را رھا مي كنم و كنج در تكیھ مي دھم سرم پایین     

است و اشك ھایم خشك شده است ولي مژه ھایم ھنوز خیس است مھدي در را مي بندد 
  و دست ھایش را داخل جیبش مي گذارد

مي خوام باورت كنم مي خوام باورم كني مي خوام دركت كنم مي خوام دركم  -    
كني این چھار جملھ  ساده ترین ركناي یھ زندگیھ مھرانگیز  مي دونم بیشتر از تو خطا 

 كردم ولي االن كھ داریم وارد یك شاھراه میشیم باید منطقي باشیم
  نگاھم بھ پنجره است    
 نمي بینم  جز بن بست منو شما بھ بن بست رسیدیم آقاي پرتوي من ھیچ شاھراھي -    

و من نمي خوام زندگي ! من ھمون ھندونھ گندیده ام و شما ھمون موجود قدیس و پاك 
 ! فرشتھ اي مثھ شما رو بھ گند بكشم

آب نداشتھ دھانم را قورت مي دھم روي لب ھاي او ھم ھیچ لبخندي بھ چشم نمي     
گردد و دستگیره را مي كشم كھ باز فرار كنم اما در باز نمي شود خورد  سرم بر مي 
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باز نمي شود  چند بار مي كشم كھ ناگھان صداي سحر  خون را در رگ ھایم خشك 
 مي كند

تا فردا صبح اونجا مي مونید  با جفتتونم یا مشكالتتونو با ھم حل مي كنید و مثھ  -    
 در باز نمیشھ مھري من نیومدم تفریح بھ گفتھ ادم میرید سر خونھ زندگیتون یا قفل این

 دكترم وقت زیادي ندارم من زندگي خیلیا رو خراب كردم
 سحر گریھ مي كند ؟    
زندگي خیلیا رو بھ گند كشیدم ھمسر و آرامش خیلیا رو گرفتم عشق خیلیا رو لگد  -    

وي مي خوام كردم دارم میرم وقت رفتنمھ مي خوام یھ بارم شده بسازم مھري مي شن
بسازم روت حساب كردم باید زندگیتو  خوشبختیتو ببینم تا كمي از عذاب وجدانم كم 

 تو یھ قدم بردار اون صد قدم بر میداره من مي یگنشھ  میگن خدا ارحم الراحمینھ م
خوام اون یھ قدمو بردارم مي خوام ساختھ شدن زندگي تو و مھدي رو ببینم و برم بزار 

 میھ بارم شده بساز
 و بعد  صداي بستھ شدن درب سالن    
من خیره مانده ام بھ در و مھدي نھ اما خیره بھ من ھوا تاریك شده است كلید برق     

را مي زند اما روشن نمي شود من ھنوز در كما بھ سر مي برم سحر وقت زیادي 
د ندارد  باورم نمي شود  گفت كھ وقت زیادي ندارد ؟  گفت گفت كھ مي خواھد بساز

   خواھد بود ؟  دلم مي گیرد خیلينھوقت زیادي ندارد دنیاي بدون سحر چگو
 مھدي رشتھ افكارم را مي برد    
 !گفتي بھ بن بست رسیدیم ؟ -    
 یك قدم جلو مي آید بوي كنزو غوغا مي كند    
 !مي خواي ادعا كني دیگھ دوسم نداري ؟ -    
 است و بھ سر بھ زیر انداختھ من خیره دستانم را مشت مي كنم سرش را كج كرده    

 شده است
 !مي خواي بگي  ھیچ حسي دیگھ بھ من  بھ مھدي پرتوي  نداري ؟ -    
 ندارم ؟ چرا دارم مگر مي شود این دوست داشتني بي انصاف را دوست نداشت    
 یك قدم دیگر جلو مي اید    
از پشت حریر پرده پنجره ھوا تاریك است و مھتاب كمي  فقط كمي نور مي پاشد     

  مربع شكل  نمي دانم چرا دلم شور مي زند
مھدي نچ نچ مي كند و باز نزدیك مي شود دلم یكھو  موج مي گیرد قلبم باال و پایین     

مي پرد تمام روده پوده ام را پشت حلقم حس مي كنم الل شده ام انگار بھ اندازه بند 
  انگشتي با من فاصلھ دارد

 یم را مي بندمچشم ھا    
  برو عقب لطفا دوباره باید یاداوري كنم ؟ -    
 چي رو  ؟ -    
  با طعنھ گفتھ بود حس كردم  لب ھایم را بھ زحمت تكان مي دھم    
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  كھ من خط قرمزاي خودمو دارم -    
 مي خندد  كھ بھ پوزخند بیشتر شبیھ است    
 !!!حظھ كردمنگو این حرفا رو  خط قرمزاتو ھم قبال مال -    
 جگرم مي سوزد و او نھ اما  نفس عمیقي مي كشد    
 !مي خوام از یھ چیزي مطمئن شم -    
  ھنوز چشم ھایم بستھ است و دلم مي گوید نیا جلو لعنتي  نیا جلو    
  قلب زبان نفھمم بي جنبھ است    
  تكھ تكھ مي پرسم  و با تن صدایي  ضعیف  خیلي ضعیف    
 از چي ؟  از چي مي خواي مطمئن شي ؟ -    
  بوي كنزو مي دھد نفس نمي كشم  انگار از االن شروع كرده ام فراموش كردن را    
  تكان مي خورد  صداي نفس كشیدنش را مي شنوم از این فاصلھ    
از اینكھ عشقت  نسبت بھ مھدي پرتوي چقدره پس طبق گفتھ خودت نباید نگران  -    

محض اینكھ مطمئن شم  مھرانگیز مروت ھیچ حسي بھ مھدي پرتوي نداره  شي بھ 
 !!! میرم پشت سرمم نگاه نمي كنم  حاال بیا شروع كنیم

 چھ را ؟  چھ را مي خواھد شروع كند ؟ خدا دستم را بگیر خدا  مي شنوي ؟    
 نامنظم یھ جا خونده بودم اگر آدم مورد عالقھ فاصلش باھات كم شھ  ضربان قلب  -    

 !!! مي شھ
 و ضربان قلب من  خیلي وقت است  نامنظم شده است    
  خدا كجایي ؟    
 !!!بعد كم كم آدم میشھ كوره آتیش -    
دلم قلقلك مي شود و تمام حس ھاي خوب و نمي دانم چھ در دلم وول مي خورد ھم     

چیز دارد دست مي خواھم بمانم و ھم مي خواھم فرار كنم و مرتب حس مي كنم ھمھ 
  بھ دست ھم مي دھد كھ من بلغــــــزم

درست مثل یك پرنده كھ مي خواھد فرار كند بھ سمت راست مي روم دست راستش     
 را مي گذارد روي دیوار و مانع مي شود

 !!!بعد كم كم توان پاھا كم میشھ -    
  صدایش تمام فاز ھاي بدنم را بھ ھم مي ریزد    
 رزد بد ھم مي لرزدزانوانم مي ل    
بھ سمت چپ مي روم  باید فرار كنم  باید از این ممنوعھ روبرو كھ دارد بازي بدي     

  راه مي اندازد  فرار كنم باید
 ولي او دستم را خوانده استكھ دست چپش روي در  مانع مي شود    
 ! و طرف  مثھ االن تو  الل میشھ قدرت تكلمش بھ صفر مي رسھ -    
 د حرف بزني مھرانگیز باید  باید  باید حالیش كني وليبای    
 مثل یك شكار درون تلھ اش گرفتار شده ام    
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ھر چھ توان دارم و ھر چھ پیش بیني كرده ام با تناقض مواجھ مي شود كھ ذرات     
كنزو اتمسفر اطرافم را احاطھ ام كرده اند كھ زورشان بھ زور من مي چربد  كھ ھمھ 

   علیھ من و قلب دیوانھ ام  شھادت مي دھندشواھد مربوطھ
یھ جاي دیگھ خونده بودم اگر خط قرمزاي طرف رو ھم بشكني اگر عاشق باشھ  -    

 !!!نمي تونھ عكس العمل مناسب نشون بده
  نمي دانم چرا چرا نمي توانم تكان بخورم ؟    
 سرش را پایین مي آورد    
مي دھم كھ اگر دستم را نگیرد من ناقص  خواھم تمام زمین و زمان را بھ خدا قسم     

  باخت خودم را دلم را  دینم را  آئینم را  خدا مي شنوي
تمام گوشت صورتم مور مور مي شود ھرم نفسش روي گونھ ام  آتش بھ پا كرده     

 است
 ھمانطور نزدیك  مي خواھد اغوا كند    
و اونوقت اون فرد رو مي توني عین یھ موم بھ ھر طرفي كھ مي خواي بكشي  -    

 !!!بدون اینكھ اعتراضي بشنوي  بدون ھیچ حرف و حتي خواھشي
چشم ھایم را بھ ھم فشار مي دھم لب ھایم را نیز  شك ندارم لرز سلول بھ سلولم را     

 مي بیند شك ندارم
 با فردین دیدمو تموم این شواھدو اون روز  -    
  یك لحظھ كھ نمي دانم درازایش تا كدام سال نوري طول كشید    
یك لحظھ  بطن راست و چپم انبساط و انقباض را یادشان رفت  و ریھ ھایم با     

  اكسیژن غریبھ شد  كھ باز فردین كھ باز آن روز كھ باز
 سرش را مماس گوشم مي كند    
 !ق مني  یا فردین ؟ دلت با كیھ مھرانگیز ؟حاال تو بھ من بگو تو عاش -    
چشم ھایم را باز مي كنم كمي  ولي باز مي كنم  و نمي دانم كدام احمقي  در گرگ     

و میش نگاھش خیره مي شود و با صدایي كھ تمام دیوارھا مي توانند شھادت دھند كھ 
  مي لرزد مي گوید

 !  تو  عاشق تو ام -    
 

فتھ اند كھ وقتي حرفي از دھانت خارج مي شود باد مي آید و مي قدیم تر ھا گ        
بردش و من كھ را بھ كھ قسم دھم كھ این اعتراف مضحك را پس بگیرم دست ھاي 
مھدي دور و برم محاط است وچشم ھایش درون مردمك ھایم محیط كھ ممنوعھ شنیده 

بستي و اینطور  دھنت را مي مھرانگیز است كھ من بي دل را  بي دل دیده است كھ
خودت را گالویز این خنده ھا و نگاھھاي ذوب كننده نمي كردي نجوا مي كند ذوب مي 

 كند  اتش مي زند
  درست شنیدم ؟ پس مي تونم باور كنم  ؟ ھا -         
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و مني كھ دیگر كنترل مھرانگیز مروت را بھ دست ندارم سرم را بھ زیر         
  قفل است و تن دیوار روي غضروف ھایش  و رده انداختھ ام  و دستانم پشت كمرم

 ھاي باریك پاركت ھا را مي شمارم
 ھوم  درست شنیدي -         
ھرم نفسش با بوي كنزو ادغام مي شود و مي شود اكسیر دیوانھ كردن قلب بي         

  تاب من
 مھرانگیز -         
 مناخن انگشت سبابھ ام را درون كف دستم فرو مي كن        
 ھوم -         
  مي خندد و نمي دانم این خنده تا كجاي دلم را خواھد سوزاند        
 چند تا قول بھم میدي ؟ -         
دیوانھ شدم  دیوانھ شده ام احمق شده ام  بھ تمام معنا  مھرانگیز پارك اسباب         

فھان شده است و بازي ھا شده ام سم در آورده ام گوش ھایم بھ درازاي منار جنبان اص
 قلبم پینیكیو بودنم را فریاد مي زند كھ بھ نشانھ تایید سر تكان مي دھم

 ھوم -         
 و او  دیوانھ ترم مي كند        
  جون ھوم تو مگھ زبون نداري عشقم -         
لب ھایم كش بر مي دارند ولي نھ زیاد كھ ذوب شده اند كھ وا رفتھ اند رخوت را         
لول و ماھیچھ و رگ و پي ام حس مي كنم رخوتي كھ ھنوز نمي دانم تا بھ كجا در س

باید بھ منبع و دلیلش امید ببندم كھ مھرانگیز ھیچ وقت  بابت شادي ھایش امتدادي 
 خطوط تناقضات دنیا و سیاره برخورد مي كردند و اكشف نكرد ھمیشھ شادي ھایم ب

  ي چربیدشیب این تناقضات بھ شیب خطوط شادي ھایم م
  سرش را نزدیك تر مي اورد        
 میشھ قول بدي دیگھ تو شعاع صد فرسخي اون مردك نباشي ؟ -         
پینیكیوي وجودم سرش بھ نشانھ تایید تكان مي خورد و صورتش بي شك گل         

 انداختھ و قند را براي جوارحش  ھجي مي كنند
 ھوم قول میدم -         
 قول میدي حتي جواب تلفناشو ندي؟ -         
 نوك پایم را بھ زمین فشار مي دھم        
 قول میدم -         
 قول میدي حتي تو فكرتم جایي براي فردین و ھیچ مرد غریبھ اي نباشھ -         
 پوست لبم را مي كنم        
 ھوم -         
  دو بعد تیر آخر را بھ قلب قلبم مي زن        
 مي تونم ازت خواستگاري كنم -         
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و سرم تكان نمي خورد  اینبار دلم  قلبم و روح مرده ام با ھم سر تكان مي دھند         
 و من نھ اما سكوت كرده ام

 بدجنس مي شود        
  طاقت نداشتنت در توان من نمي گنجھ!! دیگھ طاقت ندارم مھرانگیز  -         
ھان  گرم مي شود انگار و تابستان خودش را مھمان اتاق مي كند  یكھو  ناگ        

 مي رسد درست مي ایستم درست مي ایستد شالم را تكان مي ٤٠حرارت بدنم بھ باالي 
دھم و نگاھم بھ اطراف است دست بھ كمر مي زند و با دستمال سفیدش عرق پیشاني 

  و ھر دواست اش را پاك مي كند و نگاھش بھ اطراف
  با ھم        

 ھمزمان        
 بھ در مشت مي زنیم        
  سحـــــــــــــــر ؟ -         
  آرش ؟؟؟؟؟؟؟ - -         
 یكي این درو باز كنھ -         
  بابا پختیم یكي این درو باز مي كنھ یا نھ - -         
 و ناگھان در باز مي شود  و سحر دست بھ كمر چشم ریز مي كند        

 !!!شماھا چي كار كردین؟ ھا  ؟ -         
از كنارش رد مي شوم گرم است گرم است گر گرفتھ ام صداي سحر از پشت         

  سر مي آید
من گفتم باھم حرف بزنین  نھ اینكھ واستا ببینم  تو اون اتاق چیكار كردین كھ  -         

 اینطوري صورتاتون عینھو لبو شده
 آرش سوت میزند        
 !!!! مھدي؟ -         
مھدي ھم از كنار من رد مي شود بھ درگاه سالن كھ مي رسیم ھر دو مي ایستیم          

بدون ھیچ حرفي دست ھر دویمان بھ نشانھ تعارف بھ سمت در دراز مي شود و ھیچ 
 كداممان تكان نمي خوریم سحر نزدیك مي شود

 !!!زمھ تعارف كنین ؟شماھا حالتون خوبھ در بھ این بزرگي ال -         
  آرش سرش را تا جلوي صورت مھدي مي آورد        
ببینم  اونجا چھ غلطي كردي كھ اینقدر تابلو قاطي كردي رنگ رخساره ھم كھ  -         

  خبر مي دھد از سر درون رو كن بینم
 مھدي مي خندد و سرش را بھ نشانھ استیصال تكان مي دھد        
         
         
         
 !!ھاااااااااااااااااااااااا ااا؟ -         
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  ھمھ با ھم گفتھ بودند  كھ تعجب و بھت و چشماني گشاد شده دارند        
سحر تكیھ مي زند و دھانش را پر باد مي كند و بعد خالي مي كند و دست بھ         

 سینھ مي نشیند
  دختر تو حالت خوبھ ؟ -         

 آرش سر تكان مي دھد        
نھ انگار اونجا یھ چیزي بھ سرتون خورده ما شوخي كردیم شما جدي گرفتین   -         

 !بدون اطالع حاج صادق مي دوني یعني چي مھدي ؟
 مرضیھ دست مھتاب را مي كشد سمت خودش        
   مھدي آقاخوبھ واال  این چھ طرز خواستگاري بود انگار مال مفت گیر آورده -         
امین كنار گوشش سرزنش مي كند گویا من با انگشتانم بازي مي كنم و مھدي         

 نگاھشان مي كند
كار خالف شرع نمي خوام انجام بدم حاج صادقم با من رگ خوابشو بلدم   -         

  دیگھ اونقدر باھاش دم خور بودم كھ بدونم چطوري حل و فصلش كنم
   مي شودآرش بھ جلو خم        
تو انگار دیوانھ شدي مھدي مخت درست و حسابي كار نمي كنھ نھ بھ اون  -         

رفتار سگت نھ بھ االن كھ اینقد عجولي مثھ آدم با حاج صادق مطرح كن بعد عقد كنین  
 لزومي نداره مثھ دزدا دختر مردمو عقد كني

 مھدي با گل دستش ور مي رود        
 !!! ھمینطور حاج صادقو!!!   خوام دنیا رو سورپرایز كنم نھ برعكس مي -         

 
 
 

كنار درختان كاج و بید مجنون راه مي روم یاد مادر كھ مي افتم دست بھ تنھ         
زبر درخت مي كشم جنس دستان مادر  یاد اكبر اخوان كھ مي افتم سرم را باال مي برم 

 اجازه بگیرمشاید نسیم شاید نگاھم مي كند شاید باید از او 
دلم مي گیرد یاد ھمھ چیز ھایي كھ داشتم و ندارم كھ مي افتم  دلم مي گیرد قد         

تمام آن روزھا دلتنگم  ولي انگار دوست دارم بھ جایي در آن زمان ھا برگردم در 
جایي از پستو ھاي خانھ امان آن كوچھ شیب دار كنار دیوار مھد كودك پرستو  شقایق 

 آبي بود شاید ھم صورتي باد سردي مي وزد صداي شمان كھ دیواراسمش چھ بود ھ
ھمھمھ آن دور ھا مي آید صداي مرضیھ ام صداي خنده ھاي مھتاب  صداي اكنون ھا 

 و تصمیمي كھ انگار مي خواھد از دیروز ھایم انتقام بگیرد خوشبختي واژه غریبیست
از فرش نداشتنت بھ كجا رسیده سرم را باال مي برم خدا  مي بیني  مي بیني نھ         

ام بھ اینجا بھ عرش داشتنت مي گویند شاید نسل ما تو را نداشتھ باشند  مي گویند اما 
من  بھتر از ھر كسي مي دانم نسل من نسلي كھ از جنس شكستھ شده ھا  برخواستھ اند 
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 رویم  و سیاه خیلي بھتر بھ تو رسیده اند پروانھ اي از جلويخاز البھ الي تجارب تل
 رد مي شود نگاھم تا بال و رفتنش كشیده مي شود

نسل من  از نخواستن تو شروع كرده اند از ندیدن تو از نشناختن تو تا چشم باز         
كرده ایم گفتند  خدایي ھست  كھ از قضا خیلي ھم سخت گیر است نگفتند و دیدیم ھر 

د سیاه مي پوشند و درون كھ او را دوست دارد بداخالق است زناني كھ دوستش دارن
 ممنوعھ ندیده ھاي وحشتناك كھ ترك مي زند شیشھ ھاي خانھ ھاشان پر است از پچ پچ

  عمر و جواني یك دوپاي تبعید شده دیگر را
شاید بھ ھمین خاطر است كھ از رنگ سیاه بدم مي آید زنان سیاه پوش بداخالق         

مو صدیقھ خریدار بھ خاطر ھمین است درست مثل امثال عمھ فرزانھ متكبر  یا زن ع
كھ دیگر سیاه نمي پوشم بھ خاطر ھمین است خدا مي خواھم بگویم آن سیاه پوش ھاي 

 را نھ خودشان را تنھا فكر مي كنند خدا را دوست تو بد اخالق تو را دوست ندارند  نھ
 غیبت دارند كھ كسي كھ تو را مي شناسد از آنچھ بدش مي آید بداخالقیست  تھمت است

است  شكستن آبروي یك آدم بدبخت دیگر است و انگار مادر است كھ مي گوید  خشك 
 است و زبانش ربانو تر را با ھم نسوزان بعد آنقدر زن سیاه پوش مثال مي زند كھ مھ

  جز بھ خیر نمي چرخد و من  باز ھم  دلم داغ مثال ھاي زندگي خودم است
م از فرش نداشتنت بھ عرش داشتنت رسیده ام بھ از نداشتنت بھ اینجا رسیده ا        

جایي كھ فكر مي كنم اگر نباشي  مھرانگیز با موجودیت كنوني یعني پوچ یعني بي 
 پشتوانھ یعني فالكت

عرش بودنت را دوست دارم  حتي اگر بار دیگر سحر ھا بھ منجالب لھ شدن         
ھایم را تحقیر كنند  حتي اگر غرور بكشانندم حتي اگر تبر بھ دست ھا  آمال و آرزو

زن عموھاي خریدار  مرا بھ مثابھ یك جنس بنجل نخرند  حتي اگر مادر بار دیگر 
 بیشتر دوست بدارد و از زبان مردم بیشتر جوانیم تنھایم بگذارد و آبرویش را  از من و

از غضب تو بترسد  حتي اگر فردین ھا از پشت خنجر بزنند حتي اگر ھمسایھ ھاي 
پوش نماز خواني كھ دشمن تو اند  تھمت بزنند و جگر آرامشم را تكھ تكھ كنند  سیاه 

  حتي اگر
تو را دوست خواھم داشت و نمازت را با عشق  خواھم خواند  چون عرش         

 بودنت را  خودم خود خودم با تجارب خودم بھ دست آورده ام بدون اینكھ كسي ھلم دھد
پوست صورتم از بادي كھ زمستان را نوید مي دھد مي سوزد كسي از پشت         

 نجوا مي كند
 !خیلي خلوت كردي -         
بھ خودم كھ مي آیم  زیر درخت بید مجنون روي تاب طنابي این پشت دست در         

ي طناب آبي  تاب مي خورم  و شاخھ ھاي آویزان و معلق باد بید مجنون بھ گونھ ھا
ارث برده از مادر مي خورند بھ خودم كھ مي آیم  یك جفت چشم مشكي نافذ بد نگاھم 

 دارد مي كند با دست راست تاب را نگھ مي
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مطیعي اومده مرضیھ اتاق عقد چیده سحر ھمھ چیز خریده  ھیچي كم نداریم  -         
  آرش جمعیتي رو دعوت كرده ھمھ بھ جز حاج صادق  مشكلي كھ نداري ؟

سرم پایین است و چشمانم بھ برگ ھاي زرد پاییزي جلوي پنجھ پاي مھدي         
خیره شده است سر تكان مي دھم و انگار سرخ مي شوم سرش را جلوي صورتم كج 

 مي كند
 نكنھ پشیمون شدي ؟ -         
لبخند محوي مي زنم و دوباره سر تكان مي دھم راست مي ایستد و بھ پشت سر         

  دستش ھنوز روي طناب آبیستمي رود  
  نمي دونم تا صبح دووم مي یارم تا صبح داشتنت مي ترسم مھرانگیز -         
 دل من ھم شور مي زند یكھو طبل مي كوبند  رخت مي شورند        
 دلھره و ترس موجودات مزخرف زندگیم دوباره بیدار مي شوند        
د ھمین امشب اتفاق نحسي بیفتد رشتھ نكند نكند خواب است نكند رویاست نكن        

ھایم را تاب محكم مھدي پاره مي كند جیغ مي كشم و طناب آبي را درون دستانم محكم 
  مي كنم داد مي كشد با شوق

 !  چیھ  بابا مھرانگیزي كھ من مي شناسم از یھ تاب ساده نمي ترسھ -         
 مان و زمین معلق مي بینممحكم تر تاب مي دھد خودم را مابین آس        
 من جیغ مي كشم و او مي خندد        
 !!!  آي آي نقطھ ضعف دادي دستما مي ترسي ؟  از یھ تاب ساده -         
 ارتفاع تاب تا باالترین شاخھ ھاي بید مجنون مي رسد        
  بس كن مھدي  واي  مھدي كافیــــــــــــــــھ -         
 بلند تر مي شودخنده ھایش         
  اگر مي خواي بس كنم بلند بگو دوست دارم -         
 وسط آسمان و زمین نفسم بند مي آید چشمانم را محكم روي ھم فشار مي دھم        
 حرفشم نزن  خواھش مي كنم نگھ دار -         
جیغ ھایم گوش ھاي خودم را ھم آزار مي دھدو او محكم تر  خیلي محكم تر          

تاب را بھ رقص در مي اورد  تكان مي دھد  االن است كھ از این باال بیفتم خدا  چشمم 
 لحظھ اي بھ زمین مي افتد دستانم از ترس مي لرزند دوباره داد مي كشد

حرفشو نزنما  بگو  بگو مھرانگیز منو كھ میشناسي بعضي وقتا سنگ دل  -         
 !!!ز مي كنممیشم بگو وگرنھ معناي واقعي ترسو برات با

طناب از دستانم لحظھ اي باز مي شود تا آستانھ افتادن سر مي خورم جیغ مي         
  كشم بلند بلندتر و بعد  سخت ترین تصمیم را میگیرم و آرام مي گویم

  دوست دارم -         
  لحظھ اي سكوت مي كند و بعد        
  بلند تــــــــــــــــر -         
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 داخل بطن راست و چپ دست بھ دیوار است انگار  و زبانم بھ حرف نمي نفسم        
چرخد دست ھایم مي لرزد از ترس یا از حس نمي دانم چھ حس مي كنم گوش ھا و 

  گونھ ھایم از حرارت مي سوزد صدایم را باال تر مي برم
  دوســـــــــــــــــــت دارم -         
تاب كم كم آرام مي گیرد و بعد مي ایستد طناب آبي درون دستان مردانھ اش قفل         

 مي شود بوي كنزو درون ریھ ھایم مي پیچد و نجوایش دیوانھ ام مي كند
 یھ بار دیگھ -         
 انگشت سبابھ ام تن زبر طناب را لمس مي كند و چشمانم روي پاھایم مي چرخد        
 ت دارمدوس -         
 و بعد صداي مرضیھ و سحر با ھم مي آید        
 !!!!با اعمال شاقھ اعتراف میگیري ؟ -         

 
 

سحر مثل گذشتھ ھا پر از شوق است و البتھ با صورتي سرد و متمركز شده         
روي آرایش و میمیك صورت من  چشمانش روي ابروانم و حالتش مي گردد و اخم 

 صیصھ سالھا پیش استمي كند كھ این ھم خ
خنده روي لبانم طرح مي زند  كھ انگار چندین سال پیش جلوي چشمانم رژه مي         

رود  كھ سحر ھنوز ھم مثل گذشتھ ھا از اینكھ ھیچ حالتي روي صورت من درست و 
جور از آب در نمي آید كفریست  ولي دیگر دلم نمي گیرد  دلم از این چھره قبض شده 

دیگر بزرگ ترین گنج ھاي زندگي را دارم    مروت  نمي گیرد  كھتوسط مھرانگیز
مرضیھ اي كھ از تمام خواھر ھاي دنیا بیشتر دوستم دارد  مھتابي كھ بھ اندازه تمام 
كودكان زمین  حس مادر بودن را بھ قلب یخ زده ام مي بخشد و زمیني كھ ھر لحظھ 

 امادري كھ مي خواھد تمبراي موجودات قابل ترحمش  تالش خواھم كرد و مثل م
 زمین و زمینیان را بھ آغوش كشد و در سرماي روزگار گرم كند  گرم محبت كنم

و كسي كھ مرا مثل یك زن خواستني دوست دارد و چھره معمولي و شاید كمي         
دوست نداشتني ام را نمي بیند كھ عشق كورش كرده و چشمان صورتش بستھ و 

 است سحر انگشت باریكش را چند بار روي ابرویم مي چشمان دلش رو بھ قلبم باز
 كشد

  فكر كنم این بھتر شد -         
  چشمانش را لحظھ اي از روي ابروانم بر نمي دارد  لبخند مي زنم        
 چھ مدلیھ ؟ -         
  دوباره تن سرد موچین را حس مي كنم        
ھ خوندي تو ابروھات خو بلد نبودي باریك و سر باال  دختر تو زدي فاتح -         

  برشون داري مي رفتي یھ آرایشگاھي  جایي
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صداي لوالي در كھ مي آید چشمانم را كمي باز مي كنم  مرضیھ با یك سیني بھ         
دست راست و یك تور سفید بھ دست چپ وارد مي شود  چشمانم بھ دست ھاي مھتاب 

  مز و طالیي راه مي روداست كھ پشت سر مرضیھ با چند شاخھ گل قر
 خستھ نباشي خواھري -         
 سیني را روي میز مي گذارد  نگاھم مي كند و لبخند پت و پھني مي زند        
خستھ نیستم خوشگل من فدات شم داري ھر لحظھ قشنگتر میشي خوش بھ حال  -         

 مھدي زیادیي واسش
 مي زنم من براي مھدي زیادي ھستم من  چشمانم را مي بندم و ناخواستھ قھ قھ        

جوجھ اردك زشت كھ زماني برایش  ارزش را بي ارزش مي گماشتند من زیادي ام  
  ھھ

بعد فكر مي كنم خوب است كھ یك نفر در دنیا باشد كھ تو را بیش از بقیھ         
ا زیبا ارزشمند بداند یك نفر باشد تنھا یك نفر بھ خدا كافیست  ھمان یك نفر زمین ر

خواھد كرد  و تمام این مدت بي كسي مرضیھ ھمان یك نفر بود و شاید در آینده نیز 
  ھمان یك نفر باشد

بعد بھ سھم مھدي فكر مي كنم و قیاسشان آزارم مي دھد قلمرو این دو را         
متخارج مي بینم كھ تضادي با ھم ندارند و خیال مي كنند كھ دارند بھ قول مادرم  ھر 

  یك بویي داردگلي 
  سحر مشت بھ شانھ ام مي كوبد        
  زھر مار مھري اینقد تكون نخور مي خواي از این بي ریختتر شي -         
مرضیھ در حال سنجاق زدن تور سفید بھ پارچھ ساتن روي میز چیزي زمزمھ         

  مي كند كھ حدسش كار سختي نیست و انگار سحر گوش ھاي تیزي دارد
 ! من عمھ نداشتم كھ بي ریخت باشھ یا نباشھ مرضي جون -         

  و باز قھ قھ من ھوا مي شود        
 صداي مھدي از پشت درب كرم مي آید        
  اجازه ھست بیام تو -         
سحر در حالي كھ كرم پودر را روي گونھ ھا  پیشاني روي استخان بیني و چانھ         

 ام مي زند مي گوید
 ! نھ ورود ھر گونھ مزاحم چش چرون ممنوعھ -         
مھتاب جلوي رویم ایستاده و نگاھم مي كند  لبخند مي زنم و دستم را روي         

  صندلي كنارم مي زنم
 بیا بشین فرشتھ كوچولوي من -         
مھتاب مي دود و طولي نمي كشد كھ مي رسد و با دست ھاي كوچكش خودش         
باالي صندلي قرمز مي كشاند و بعد بھ صورتم لبخند مي پاشد  دستانم را روي را تا 

 موھاي لختش مي لغزانم  مھدي دوباره در مي زند
  من زنمو مي خـــــــــــــــــــــوام -         
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 صداي آرش دور تر مي آید        
  بابا این عاقد ما خوابش برد -         
رین ضربھ ھا را روي كرم پودر و پوست مخفي شده ام سحر در حالي كھ آخ        

  مي زند مي گوید
ھنو خیلي كار داره  اینقدر جلز ولز نزن  جلز ولزاتو بزار واسھ وقتي كھ عقد  -         

كردیو ما كنارتون كنگر خوردیم و لنگر انداختیم بزن خیال دارم تا یھ ماه بھ مھري 
  جونت بچسبم مثھ چسب یك دو سھ

  صداي مھدي  دلم را مھمان قند ھا مي كند و دستانم را مھمان زمستان ھا        
مي دزدمش  بزار عقدش كنم مي برمش یھ جایي كھ فقط دست خودم بھش  -         

 ! برسھ حاال ببین
 مرضیھ بھ در چش غره مي رود        
 !!تو گلوت گیر نكنھ بچھ پررو -         
 رب كرم مي آیدقھ قھ مھدي از پشت د        
حرص نخور گیر نمي كنھ  اونقدر قشنگ قورتش مي دم و مي خورمش كھ  -         

  خودت بگي اي ول
  حرارت یعني چھ  گدازه آتش درون سلول بھ سلول گونھ ھایم مي رقصد        

 
مرضیھ گلدان بزرگ سفید را از روي تور سفید بر مي دارد و روي تور قرمز         

بعد عقب مي رود و دست راستش را بھ كمر مي زند و با انگشت سبابھ اش مي گذارد  
  چانھ اش را مي خاراند

  نھ  اینم خوب نیست -         
 سحر زیپ پھلویم را مي بندد        
  مھدیت داره اون بیرون بال بال مي زنھ حیووني -         
ا باالي سر آباژور طالیي لبخند روي لبم طرح مي زند  مرضیھ نوار لیمویي ر        

 گره مي زند
بزار بال بال بزنھ  بیشتر از اینا باید حالیش شھ مھري من ارزشش چقده و  -         

  باید قدرشو بدونھ
بھ سر تا پایم درون آینھ نگاه مي كنم حریر بنفش تا مچ پایم و این زرق و برق         

ھره ام تفاوت پاشیده حتي ھایي كھ سحر روي صورت و موھایم نگاشت عجب بھ چ
خودم خودم را نمي شناسم انگار  سحر دستش را روي كمرش مي مالد و انگار مي 

  فھمد با تصویر درون آینھ غریبھ ام
 !!!چیھ  مي خواي مراسم معارفھ انجام بدم ؟ -         
ي لبخند را بھ تصویر داخل آینھ قاب فیروزه اي مي پاشم مھرانگیز زیبا شده ا        

بي تعارف  زیبایي ھاي خاص خودت را داري از ھمان ھا كھ مھرپویاي ھندسھ دان 
 مي گفت از ھمانھا كھ او ھمیشھ مي دید و من ھیچ وقت ندیدم
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زیبا شده ام و این براي مني كھ ھمیشھ از دیدن چھره ام درون آینھ خستھ مي         
 كننده است را روي شدم خیلي است سحر چادر توري كھ بوي ماریا كري اش خفھ

سرم مي اندازد و مرضیھ باالي سرم را مرتب مي كند  سحر چادر را تا زیر نوك 
  بیني ام مي كشد

  اه بدم میاد از این سنتاي قرن بوقي -         
 لبخند مي زنم        
 ولي من این سنتو دوست دارم -         
مرضیھ كمي چادر را باال مي زند و با چشم ھایي كھ ھم خنده دارد و ھم غم          

 مي گوید
آره منم دوست دارم اون مھدي یھو سورپرایز میشھ  بعد شاید شانس داشتھ  -         

  باشیم از شوق سكتھ اي چیزي كنھ از شرش خالص شیم
 را تا بیني من مي آورد و آخ لبم را مي گزم و توسري محكم سحر  سر مرضیھ        

  جفتمان ھوا مي رود  مرضیھ بیني اش را مي گیرد
  اا سحر خانوم  این چھ كاري بود - -         
  سحر دستم را مي كشد        
حقتھ  خیلي از بیوه شدن خوشت میاد واسھ خودت رقم بزن عزیزم مي خواي  -         

 !ھمین االن میرم امینتو سقت كنم ؟
  ھنوز بیني ام مي سوزد  مرضیھ مي دود سمت ما        

 خدا نكنھ  زبونتو گاز بگیر -         
سحر كلید را مي چرخاند و قلب من درون سینھ ام خیز بر مي دارد  نوك بیني         

ام بي حس شده كھ یخ زده است از استرس و انگار مادر است كھ برایم اسپند دود مي 
  ب ایكاد مي خواندكند و عزیز است كھ مرت

در باز مي شود و من با آن كفش ھاي پاشنھ ده سانتي سفید مشكي و سر و         
چشماني كھ زیر چادر سفید است فكر مي كنم قلبم داخل دھانم است و اگر دھان باز كنم 

  مي پرد بیرون دستان عرق كرده ام را بھ چادر مشت مي كنم صداي دست
 شنومصداي قلبم را مي         
 نكند ھمھ بشنوند        
  زانوانم مي لرزد  قلبم نیز پایھ ھاي اعتماد بھ نفسم نیز و دلشوره امان مي برد        
 دست سحر ھلم مي دھد        
  از این طرف -         
 بعد زیر لب و خیلي آرام زمزمھ مي كند        
ین چادر رو سرت نبود  دلم مھدیت با نگاش داره مي خورتت  فك كن اگر ا -         

 ! واست مي سوزه بعد عقد چي باید بكشي
  گوشت دستم را نیشگون مي گیرم و زبانم را گاز        
 دست سحر روي شانھ ام مي افتد        
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 بشین -         
 نجواي مھدي كنار گوشم  مي گوید صداي او ھم مي لرزد        
 خوبي ؟ -         
تم اصال  كھ ھوا كم است گرما نیست استرس درون وجودم غوغا نھ خوب نیس        

مي كند این موجود مزخرف دلشوره ھم دست از سر سروتونین ھایم بر نمي دارد  
  استرس را از جلوي ریھ ام كنار مي زنم

 ھوم -         
سایھ دستش را تا چادر مي اورد انگشتانش كھ بھ چادر مي رسد چشمانم تا         
  حد ممكن گشاد مي شود  مي خواھد چادر را كنار بزند نھ االن نھ  ھنوزآخرین 
 و بعد  سحر محكم روي دستش مي زند        
  ھوي  جیزه  مراسم رونمایي بعد النكاح السنتي -         
  مھدي ریز و آرام مي خندد و بعد خیلي آھستھ مي گوید        
خیلي بدجنسي سحر خانوم من داره دلم آب میشھ  ال اقل بگو زودتر بخونھ این  -         

 آیھ وصالو
انگار تمام دریچھ ھاي ریھ و حلقم را بستھ اند نفسم باال نمي اید  بوي كنزو شدید         

تر از پیش روي پرز ھاي بیني ام نشستھ و این حس نزدیكي بیش از حد دارد خفھ ام 
 مي كند
 كھ یكھو مھدي بلند مي گوید        
  مطیعي بخون اون خطبھ رو جان مادرت -         
  و خنده حضار        

 
النكاح السنتي جاري مي شود و انگار خداست كھ مي گوید اي فرزند آدم تو را         

بھ عقد كسي در مي آورم كھ برایت ادعاي دوست داشتن دارد امید است پناه ھم مامن 
  منبع آرامش ھم  و غمگسار ھم  بمانید  امید استھم 

و تو آیا  خود را شایستھ این منبعیت مي داني ؟ و تو آیا  مي تواني در برابر         
كمبود ھاي این موجود دو پا  صبور بماني ؟ و دوستش داشتھ باشي حتي زماني كھ 

شود و برایت دوست نداشتني مي شود و بي انصاف مي شود و بي محبت مي 
  فراموشكار مي شود و  حتي

 مي تواني ؟        
و من  خداي تو قول مي دھم شب ھا كھ از دست این بشر  بھ ستوه آمدي  بشوم         

  گوش شنواي درد ھایت  قول مي دھم
  و من بودم كھ با صدایي رسا  و با شوقي كھ زنانگي ام را داد مي زد گفتم        
  بلھ -         

 دست  سوت  جیغ  و تبریك گفتن ھاي اطرافیان        
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مطیعي نامشان مي رود  آرش ھم مي رود  و طبق خواستھ من  مھرانگیز         
  مروت  این مجلس اولین مجلس غیر مختلط پرتوي ھا است انگار

  سحر دست زیر بازویم مي اندازد        
 پاشو عروس خانوم -         
قلبم ذوب مي كنند  عروس خانم ؟  ھمان عروسي را مي گوید قند را روي سر         

كھ پسر عمو محمد دورش انداخت ؟ حراجش كرده بودند و باز ھم رضایت نداد زن 
  عموي خریدار ھمان عروس را مي گویند ؟

  مي ایستم  سحر خطاب بھ مھدي مي گوید        
 !  آقا داماد وقت رونمایي رسیده -         
یك مالیمي در فضا پخش مي شود  و دست ھاي مھدي است انگار كھ روي موز        

چادر حریر بوي ماریا كري گرفتھ پنجھ مي شود  و تمام شاپرك ھاي دلم بال زدن مي 
  گیرند و ماھي ھاي دلم باال و پایین مي كنند و قاصدك ھاي دلم مي رقصند

  چادر از روي سرم كنار مي رود        
بستھ بود آن وقت آن وقت كھ سحر و اطرافیان ھلھلھ باران كردند سالن چشمانم         

 دیزاین كرم شكالتي را  چشمانم را بستھ بودم
 

آرش من ازت یھ تیكھ خواستم كھ دھن جواھري و دوست دختر صد ال افادش  -         
و ببندم بعد  یھ جوجھ اردك زشت واسم فرستادي كھ خودم داشت عقم مي گرفت یھ 

 فكر كن من این و ببرم فرودگاه  مي خواي جواھري و ھفت پشتش بھ من و درصد
  سلیقم بخندن

 و من امروز طلسم آن رسوایي را شكستم        
  نجوایي درون گوشم مي نشیند        
 چشاتو باز نمي كني فرشتھ من  ؟ -         
 دستانم چوب خشك مي شود  كامم نیز        
چشمانم را  باز مي كنم  و مشكي ھاي نافذش درست مثل یك ماده راحت الحلقوم         

سر مي خورند و در قرنیھ ام مي نشینند  ذوب مي كنند  آب مي كنند مردمك مھدي 
  ندیده من را با آن نگاه خیره  با آن نگاھي كھ حتي پلك ھم نمي زند  حتي

ونھ ھاي ارث برده از مادر  بھ لب ھایم  بھ بھ چشم ھایم نگاه مي كند  بھ گ        
گردنم بعد نگاھش كشیده مي شود بھ حریر بنفش و من ذره ذره در خودم بیشتر ذوب 
مي شوم  نگاھش تا نوك پایم كشیده مي شود  و دست آخر دوباره بھ چشمانم برمي 

  گردد
ھ ام از این چشمانش برق دارد  مشكي ھاي نافذش برق دارد  و من رعشھ گرفت        

 برق
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جمعیت در حال دست زدن و خندیدن و پچ پچ كردن خبر ندارد درون من ندید         
پدید  دارد تحولي صورت مي گیرد انگار تمام جوارحم را تازه از نو مي سازند  روح 

  مرده ام احیا مي شود وقتي مھدي با آن صداي عاشق وشش  نجوا مي كند
  قتمعاشقتم دختر  عاش -         
         
         
         
نمي دانم چقدر طول مي كشد كھ این نگاھھا رگ و پیم را احیا كند ولي بعدش         

  دست سحر ھلم مي دھد مثل آن روزھا
خاك بر سرت كھ با یك نگاه دل و دینت مي ره  خاك بر سر عقده ایت كنن   -         

 خاك
   ساده قناعت مي كندولي اینبار تنھا بھ یك جملھ        
  بشین دیگھ -         
مي نشینم  گرچھ تا آستانھ افتادن نیز مي روم مثل آن روزھا دست و پایم را گم         

 كرده ام
ولي اینبار موجود كنارم بھ یخ شباھتي ندارد  نھ بھ تكھ ھاي یخ  نھ بھ تبر بھ         

ق  از جنس مھر  از جنس دست آن روزھا موجود كنارم  مردي است از جنس عش
  پختگي روزگار  ولي ھمان بو را دارد  كنزو

انگشت پر از عسل مھدي درون دھانم مي آید  مھدي مي خندد و تا كمر خم مي         
شود روي مبل و من در ھمان حال انگشت سبابھ اش را گاز محكمي مي زنم و وقتي 

 شوم گازم را وحشیانھ تر با تشویق سحر و مرضیھ و دختر ھاي اطراف مواجھ مي
  مي كنددیدمي كنم  داد مھدي ھوا مي شود و بعد ھم تھ

 !!! دارم برات مھرانگیز  بچھ حاج صادق نباشم اگر این گازتو جبران نكنم -         
لبخند دندان نمایي مي زنم و مرضیھ چاقوي كنار كیك را بر مي دارد و زیر         

  گردن مھدي مي گیرد
چیزي گفتي جناب داماد ا جونت سیر شدي پسر جون كھ جلوي من  خواھر  -         

 یكي یدونمو تھدید مي كني ھا ؟؟؟؟
  مھدي دستانش را باال مي گیرد بھ نشانھ تسلیم        
         
         
         
كیك را مي بریم  من و مھدي  و این اولین تماس دستانمان است  كھ من سكوت         
  ام و او وراجيكرده 
  بیشتر این كیك مال خودمھ ھا  گفتھ باشم -         
 سحر ھم كھ مثل ھمیشھ از كل كل بدش نمي آید        
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  مگھ بھ خواب شبت ببیني داماد شكمو نوبره واال -         
تكھ بزرگي از كیك را كات مي كند و بھ سمت دھان من مي اورد  با چشمان         

  مي كنمگشاد شده نگاھش
  این كھ خیلي بزرگھ -         
  مھدي ابرو باال مي اندازد        
 !!!!چیزي كھ عوض داره گلھ نداره خانوم خانوما -         
بعد بھ ! ھمھ تشویق مي كنند و كسي خبر ندارد این مرد انتقام گیرنده قھاریست         

  خودم ناسزا مي گویم  مي مردي گازش نگیري
دھانم را باز مي كنم و  تمام لب و لوچھ ام پر مي شود خنده حضار اعصابم را         

  بھ ھم مي ریزد
مھدي دست ھایش را بھ ھم مي زند و مثل یك برنده متكبر پا روي پا مي اندازد          

  و دوباره سالن پر مي شود از خنده
  سحر دستمالي را بھ سمتم مي گیرد        
 !!!نوبت كیھ ؟ -         
  در حالي كھ آخرین ذرات این كیك مزخرف را قورت مي دھم بلند مي گویم        
  نوبت آقا داماد -         
میھمانان مي خندند و سر مھدي مثل فنر بر مي گردد سمتم و چشمانش گشاد         

ي دوست شده است و بعد فكر مي كنم چقدر این قیافھ متعجب را دوست دارم  خیلي خیل
  دارم خدا

ابرو باال مي اندازم و در ھمان حین دوبرابر تكھ كات شده مھدي را از كیك جدا         
 مي كنم  و نگاھم را از كیك تا چشمان بھت زده مھدي مي كشانم

 ! یھ ضرب المثل گفتي ؟  چي بود ؟ چیزي كھ عوض داره -         
 و تیز مي روم درون مشكي ھاي دوست كیك را باال مي آورم و سر كج مي كنم        

  داشتني اش
 !!!گلھ نداره  اینجا مصداق داره تو اینطور فكر نمي كني ؟ -         
بعد تكھ كیك را درون دھانش مي گذارم  و طوري مي گذارم كھ تمام تھ ریش و         

 !!!! حتي نوك بینیش كیكي مي شود
 
 

است  قلبم نیز كھ دیگر قلبي ندارم ھر چھ دستانم درون دستان مرد مجاورم         
ھست  در مالكیت النكاح سنتي  رفتھ است درون دل این مرد  با انگشتانم بازي مي كند 
 و دلم ھم  بھ بازي گرفتھ مي شود سكوت  بین من و او  گویاي ھزار حرف نگفتھ است

 نوازند ھمھ در حال كیك خوردن دست مي زنند و آواز داماد مرخص را مي        
مھدي در كنج مبلش فرو مي شود و دست من را مشت مي كند  محكم  انگار نمي 

  خواھد پسش بدھد  انگار
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  این مجلس منھ  كجا مرخص شم ؟  اي بابا -         
سحر مي زند روي شانھ مھدي و با آن چشم ھاي مشكي و درشتش چش غره         

 مي رود
ره مختلط نباشھ این قانوناشم باید رعایت شھ مي پاشو دیگھ زشتھ  اگر قرا -         

 !!! خواي ھمین اول كار زنت شاكي شھ و برگھ طالق رو كنھ مطیعي نرفتھ ھنو ھا
 مھدي ملتمسانھ نگاھم مي كند        
 ! میشھ نرم قول میدم بھ ھیچ كي نگاه نكنم جز خود خودت -         
  بخندم را  نمي توانم پنھان كنمپوست دست راستم را نوازش مي دھم و ل        
نمیشھ  ما ھم قول و قرار گذاشتیم  از ھمین اول نزن زیر ھمھ چي برچسب بد  -         

  قولي نیفتھ روت
  بعد یكھو تغییر پارازیت مي دھد        
 باشھ  تسلیم  ھر چي تو بگي -         
  بر مي خیزد        
میھمانان عزیز باقي جشن داخل حیاط برگذار میشھ  وسائل پذیرائي اونجا  -         

  محیاست  بفرمایید
 سحر سرش را بھ سمتش متمایل مي كند و آھستھ غر مي زند        
 ! چي داري میگي چرا اونجا ؟ -         
 دستانش را داخل جیب مي برد        
    خستھ اممي خوام تو خونھ بخوابم -         
سحر قانع مي شود و میھمانان را بھ خارج از سالن راھنمایي مي كند  مرضیھ         

  دست مھتاب را مي گیرد
 !بریم مھرانگیز؟ -         
 مھدي دستش را بھ سمت در دراز مي كند        
 شما برو یھ دقیقھ دیگھ مھرانگیزم میاد -         
 ن من و مھدي مي گردد و بعد با اكراه مي گویدچشمان مرضیھ چند بار بی        
  باشھ  زود بیاي -         
سر تكان مي دھم  بعد از خروج مرضیھ مھدي بھ سمت درب سالن مي رود  و         

 !!! قفلش مي كند
 از جایم بر مي خیزم        
 !چرا قفل ؟ -         
  پرده ھا را ھم مي كشد        
 !نمي خوامچون مزاحم  -         
انگار خون را از رگ ھایم مي دزدند و در رگ ھاي صورتم سرازیر مي كنند         

لوستر ھا را خاموش مي كند و بھ سمتم مي آید  دستانم را مشت مي كنم و مثل چوب 
  خشك شده ام  كھ نزدیك مي آید
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 حلقم مي آب دھانم را بھ زحمت از البھ الي سلول ھاي چشایي رد مي كنم و بھ        
  رسانم
و این موجود خواستني با خنده اي خواستني تر  دست در جیب  نگاھش خیره         

  شده بھ چشمان بھت زده من  نزدیك مي آید
صداي در زدن  چشمانم انگار جادو شده اند نمي توانم از این نگاه ذوب كننده و         

 ي دھمجذاب  چشم بر دارم  ولي صداي سحر را خوب تشخیص م
چیكار داري باھاش بزار بیاد بیرون آرایشش خراب میشھ  بابا مال خودتھ   -         

  نمي دزدیمش كھ
چشمان مھدي از روي چشمانم برداشتھ نمي شود دست مردانھ اش روي مچ         

دستم مي نشیند و مي رود بھ سمت اتاق ھاي آن پشت و من مثل یك عروسك كوكي 
 رش كشیده مي شوم و صداي سحر را پشت سرم  جا مي گذارمالل و بي زبان پشت س

 مھري با توام  كجـــــــــــــــــــــــ ـــــا ؟ -         
در اتاق را مي بندد  اتاق تاریك است  و تنھا یك آباژور نقره اي قھوه اي روي         

بوي میز گوشھ شرقي كنار پنجره سوسو مي زند كمرم بھ تن سرد در مي خورد و 
كنزو محكم روي بینیم مي نشیند  جلو مي آید و دست ھایش مثل دیروز دور و برم 

  دلربایي مي كند چشمانم را از چشمانش بر قمحاط است  و اینبار نزدیك تر از ساب
 مي دارم  نجوا مي كند

 خجالت مي كشي ؟ -         
سش روي صورتم مي آب مي شوم و سرم را بھ نشانھ نفي تكان مي دھم  ھرم نف        

  خورد و دوست دارم این لحظات را
مي دوني تو دوران جاھلیتم كھ تن و بدن ھر دختري رو كھ اراده مي كردم  -         

  مي تونستم قبضھ كنم ھمیشھ آرزوم چي بود
دندان ھایم چفت مي شود و انگار ھمھ حس ھاي خوبم رخت بر مي بندد  گستاخ         

  مي كند  بھ این راحتي این كلمات را  آن ھم جلوي منبي حیا  چطور جرات 
چشمانم كھ شرط مي بندم دیگر ذوق ندارند را بھ چشمانش مي دوزم  و بدون         

اینكھ حرفي بزنم اخم مي كنم او نھ اما مي خندد و چشمانش روي چشمانم  خطھاي 
 دمتقاطع اخم ھایم  لب ھایم و دست آخر دوباره روي چشمانم مي چرخ

حسودي كردي ؟ اي مھدي فداي حسادتات شھ دارم میگم دوران جاھلیتم  حاال  -         
  میذاري بقیشو بگم ؟

  من مكث مي كنم و او ادامھ مي دھد        
وقتي اون ھرزه ھا رو مي دیدم  آرزو داشتم یھ دختري نصیبم بشھ كھ وقتي  -         

  نگاش مي كنم  از خجالت آب شھ و نصیبم شد
  اخم ھایم را بر نمي دارم  و او خنده اش را  محو نمي كند        
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ایي كھ یھ تار موتو بھ دنیا نمي دم عشقم  داري بھ كیا حسودي مي كني بھ كثافت -         
وقتي بھشون فكر مي كنم عقم میگیره ؟ بچھ شدي وقتي فك مي كنم كھ مثھ یھ آشغال تو 

 آشغاال مي لولیدم از خودمم حالم بھ ھم مي خوره  من یھ آشغالم و تو مثھ یھ یاس پاكي
  مشكي ھاي نافذش بین چشم ھایم مي چرخد        
 اشم ؟مھرانگیز ؟  فك مي كني لیاقتتو داشتھ ب -         
انگار كم كم اخم ھایم باز مي شود و چشم ھایم را بر مي دارم  لب ھایش را تا         

نزدیك پیشانیم مي آورد  ھرم نفسش روي عضالت منقبض شده وسط ابروھایم  فرود 
مي آید قلبم از حالت كما در مي آید و تازه یادش مي آید مي تواند خون پمپاژ كند  و 

   خون درون سلول بھ سلول تنم پمپاژ مي شودي نكردناینبار با سرعتي باور
  االن است كھ پس بیفتم  لبم را گاز مي گیرم        
لبش بھ خط اخمم نزدیك مي شود  دستم را مشت مي كنم و تمام ناخن ھایم را بھ         

  كف دستم فرو مي كنم
  كھ  در با شدت كوبیده مي شود        
  و باز مي شود        
 و آخ من با صداي سحر ادغام مي شود        
خدا رو شكر آرش كلید یدك داشت وگرنھ روزتو شب مي كردم مھدي خان  -         

حاال كھ تو مراعات ما رو نمي كني یھ مھرانگیزي نشونت بدم كھ داغش بھ جگرت 
 !!!  بمونھ

 پیشانیش مي مھدي عقب مي رود و سرش را بھ زیر مي اندازد و دستش را بھ        
  كشد و ریز مي خندد

  سحر دستم را مي گیرد و از این محاصره دوست داشتني بیرون مي كشد        
 !!!  بخند  ولي ھمینجا بي مھرانگیز باش تا صبح دولتت بدمد -         

 
مچ دستم بین دستان سحر در حال شكستھ شدن است مرضیھ ھم بھ ما مي پیوندد         

 و غر مي زند
  این پسره دیوانھ است بھ خدا  ھمھ اون بیرون ریچار بارمون كردن  اه -         
  مھتاب مي دود و دستم را مي گیرد  دستش را مي فشارم و لبخند مي زنم        
         
         
         
نیم ساعتي مي گذرد  ھمھ مي رقصند و آن وسط شلوغ تر از آنست كھ بشود         

چك در حال رقص را تشخیص داد  ولي ھمین كھ از الك خودش در آمده و مھتاب كو
  وسط این جمعیت سر خوش میرقصد جاي خوشحالیست

 سحر روي دستم مي زند        
  االن این پسره میاد كھ باھات دنس بره -         
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  مي خواھد برود كھ ھنوز كمر راست نكرده مچ دستش را مي گیرم        
  قص چي  رقص دیگھ واسھ چير -         
 سحر چشمانش را گشاد مي كند        
  واسھ عمم  باید برقصین با ھم دیگھ  نمي خواي كوه بكني كھ -         
و در ھمین حین مھدي وارد مي شود با یك لبخند دندان نما روي لب ھاي قلوه         

ایش لباس ھایش را عوض كرده كت و شلوار سفید پوشیده  مچ دست ھایش نواري 
طوسي  دكمھ ھایش ھم ردي از رنگ طوسي دارد  كفش ھایش ورني براق  و 

 اش روي پیشانیش لخت ھموھایش را بھ سمت چپ متمایل كرده و نرسیده بھ شقیق
 ریختھ است  پاپیون طوسي دور گردنش

میھمانان دست مي زنند و جیغ و سر و صدا مي كنند  چشمان دختركان جوان         
 روي بر و تیپش محو شده است و چشمان من نیز

 ! و بعد فكر مي كنم انگار آن رویش را رونمایي كرده است        
 !!! ستم تكان مي خورد  و انگار مچ خشك شده سحر استبعد یك چیزي درون د        
 !!  آي آي  درد گرفتھ خو ولش كن شكست -         
چشمانم را از موجود جذاب روبرویم مي گیرم و بھ چشمان سحر كھ ریز شده         

است و نالھ ازش مي بارد مي كشانم و بعد بھ دست راستم و مچ قرمز شده سحر بعد 
شوم  فشار دستم را كھ بھ شدت بھ عضالت مچ سحر وارد مي شده تازه متوجھ مي 

   مچ دستش را بیرون مي كشدغر است را كم و دستش را رھا مي كنم  سحر با
 ! مچ نزاشتي واسم  دیگھ داشت گریم مي گرفت عجب زوري داري تو -         
ز وجودش بھ مھدي با سر پایین و چشمانش  و بوي كنزو  و انرژي كھ انگار ا        

سمتم ساطع مي شود بھ سمتم مي آید  موزیك مالیم ایتالیایي درون فضا منعكس مي 
 شود

  سحر مچ دستش را مي مالد        
  برو دیگھ چرا خشكت زده -         
ابرو باال مي اندازم كھ چھ مي گوید  دست مھدي روي مچ دست چپم فرو مي         

حاط  كم مانده از حال بروم من را بھ خودش مي آید و بعد  دست چپش دور كمرم م
  چسباند و لب ھایش را بھ گوشم و از تھ دل و آھستھ مي گوید

 !!!  آخ -         
 !یخ مي زنم  و صورتم مي سوزد        
الل شده ام و كنترل تمام حركاتم روي دست ھا و پاھاي تبر بھ دست زمستان         

 ھایم است
یت مي رقصد و مي رقصاند  نگاھھا خیره بھ ماست و خدا نیز  با موزیك ال        

  لبخند مي زند انگار
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و حس مي كنم اینجا بوي یاس و اقاقي و اركیده مي دھد  و حس مي كنم زمین         
درست در ھمین نقطھ بھ اوج زیباییش رسیده است بعد روبھ خدا مي گویم  آغوش این 

  براي ھمیشھ  مي شود؟  و خدا امضا مي كند انگارمرد را  بھ جاي بھشتت مي خواھم 
 با ھر تكاني كھ مي خورد دوباره نجوا مي كند        
  آخ  آخ كھ چقدر دوست دارم مھرانگیز -         
و انگار مزه اي وراي شیریني  درون حس چشاییم ھجي مي شود  و چقدر این         

 تن صدا را دوست داشتم چقدر چقدر
د انگار من ھم با ریتم آھنگ مي رقصم  انگار كوك شده ام و موازي ریتم بع        

  ھاي دو ر  سي  فایش  امتداد مي یابم و بھشتم را متر مي كنم
         
         
         
 جمعیت مي روند  مھدي دوباره غر مي زند        
  فردا صبح زود مي رسونمت نرو دیگھ -         
 رون دستم مشت مي كنمكیفم را د        
نھ فردا بازدید از كارخونھ است  اگر یك درصد دیر از خواب بیدار شم یك  -         

 قرار داد مھمو از دست میدم حرفشم نزن مھدي جان
 مرضیھ از درون ماشین داد مي كشد        
  بیا دیگھ مھتاب خوابش مي یاد مھري -         
  سحر از پشت سر مي آید  ھر دو بر مي گردیم سمتش دستش را كمرش زده        
  یك قدم بھ سمتش بر مي دارم        
 !درد مي كنھ ؟ -         
  نالھ مي كند        
  یھ كمي -         
  دستھ چمدانش را میگیرم        
 مي كشدش        
 مو بیار اونقد درد داشتم یادم رفت بیارمشنھ نمي خواد یھ لطفي كن برو كیف -         
  سرم را با ناراحتي تكان مي دھم        
 الھي بگردم امروز بھ خاطر من خیلي خستھ شدي باشھ -         
 بعد سریع از كنارش رد مي شوم و چند قدمي نرفتھ بر مي گردم سمتش        
 كجا گذاشتیش -         
 مت من مي كشاندنگاھش را از مھدي بھ س        
 چي  آھا روي كانتر -         
  سر تكان مي دھد و بعد فكر مي كنم كھ درباره چھ پچ پچ مي كردند ؟        
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تمام محوطھ خاموش است  حتي بھ زحمت جلوي پایم را مي بینم  وارد سالن         
 خیلي مي شوم و كلید برق را مي زنم یكي از لوستر ھا روشن مي شود سالن این سمت

بزرگ است و حدود ھفت شاید ھم ده لوستر شكالتي سفید شیك دارد  چشمم را از 
نرسیده بھ آشپزخانھ صداي در سالن مي   سالن بر مي دارم و بھ سمت كانتر مي روم

 ! آید و لوستر خاموش مي شود
 باز مھدي شوخیش گرفتھ است  بر میگردم و داد مي كشم        
 روشنش ك -         

 ! حرفم روي زبانم مي ماسد ھیچ كس نیست        
 
 

ھمان جا خشكم زده است  نمي دانم چقدر زمان مي گذرد كھ دستگاه عصبیم از         
خلسھ در مي اید و با زانوان لرزان و حسي مردد بھ سمت در كھ در ھالھ اي از گرگ 

  و میش سایھ و تاریكي فرو رفتھ است حركت مي كنم
   شعاع اطرافم را احاطھ كرده استسكوت ھمھ        
 و اشعھ ھاي كم رنگي روي پاركت این وسط افتاده است        
 بھ دستگیره كھ مي رسم مي كشمش        
 نفس راحتي مي كشم        
 باز است  باز است        
  برق را مي زنم        
 لوستر روشن نمي شود        
  آن یكي را مي زنم        
 باز ھم نھ  درست بود  نبود ؟        
چراغ قوه اپل اھدایي را روشن مي كنم و بھ سمت كانتر مي گیرم و در ھمان         

 حین بھ سمتش مي روم  خبري از كیف روي كانتر نیست
 یكھو صداي قدم زدن مي آید        
 نفس در سینھ ام  حبس مي شود        
رگاه ایستاده است  و لبخند كجي روي لبانش پوفي مي بر مي گردم  مھدي در د        

  كشم و مردد بھ كانتر اشاره مي كنم و تكھ تكھ مي گویم
  كیف سحر  نیست كھ اینجا -         
 ابرو باال مي دھد و داخل مي آید و با پشت پا در را مي بندد        
 !!! از اول اونجا نبود رفتن -         
  دھم و بھت سر تا پایم را طناب پیچ مي كندابرو باال مي        
 !چي ؟ -         
 !  لوستر را مي زند  روشن مي شود        
 روشن مي شود        
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 ! این كھ روشن نمي شد        
روي مبل جلوي پنجره خودش را مي اندازد و پایش روي پا  و آرنج دستش         

ھ اش كنار گونھ این دیگر چھ ژستیست روي دستھ مبل  دستش زیر چانھ انگشت سباب
  دوست داشتني من

 پلك مي زنم تا حریره جذابیتش كم رنگ شود        
 !مھدي متوجھ اي چي میگي ؟ -         
  ھمانطور  سر تكان مي دھد بھ نشانھ تایید  در سكوت        
رب سفید پا تند مي كنم و از سالن بیرون مي روم  بعد بھ سمت چپ  جلوي د        

میلھ اي خبري نیست  نھ ھیچ ماشیني و نھ ھیچ بني بشري دستي دور كمرم حلقھ مي 
  شود از پشت سر بوي كنزو مي آید و از روبرو  سرما

 و كسي  موجودي تبر بھ دستي  نجوا مي كند        
امشب مال خودمي از امشب ھر ثانیھ  ھر دقیقھ ھر ساعت ھر روز ھر ماه  -         

  تا ابد مال خودمي حقمي  حق نداري خودتو ازم بگیريھر سال
  نفس مي كشد  نفس مي كشم  بعد دوباره آھستھ  دلچسسب خطابم قرار مي دھد        
  مھرانگیز ؟ -         
 در رخوتي دوست داشتني جواب مي دھم        
  جونم -         
في خیلي داغ  چطور از البھ مكث مي كند  خودم ھم نفھمیدم این كلمھ چھار حر        

الي تارھاي حنجره ام دوید بیرون  نفھمیدم نجوایش گرفتھ تر  خواستني تر ذوب كننده 
  تر كنار گوشم چپم روي شانھ ام  موج بر مي دارد

 مھرانگیزم ؟ -         
 و احمق درون وجودم دوباره  حرف مي زند        
  جونم -         
بعد انگار بزرگ مي شوم  انگار  بزرگ مي شوم كھ غرورم  زیر امواج         

دوست داشتنش حریره محبت مي بلعد  بزرگ مي شوم در كنار مردي كھ دیگر مال 
 من است مال من  و زنانگي ام را خرج محبت ھایش خواھم كرد

  بوسھ اش روي گردنم  مي نشیند        
 كمرم باز مي كنم كھ ظرفیتم پر شده  االن است كھ كنترلم دست ھایش را از دور        

  از دست برود
 عقب مي روم و روبرویش مي ایستم        
 !پس نقشھ بود؟ -         
دست بھ كمر زده و با عصبانیتي ظاھري پرسیده بودم و البتھ كھ خودم ھم بدم         

  نیامده بود ولي براي سحر خواھم داشت ورپریده
 او ھم دست بھ كمر مي زند        

 كار من ؟  یا كار سحر جون  ؟ -         
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 ابروانم تا آسمان مي رود        
 !!!سحر جـــــــــون ؟ -         
 با دھان باز قھ قھ مي زند        
نھ غلط كردم بابا از دھنم پرید مي خواستم بگم سحر جونت اي بابا یادم رفتھ  -         

شما زنا یھ روي دیگھ ھم داره  اونم این حسادت ھاي خشنتونھ  بود زندگي با 
ترسناكیدا آدم مي ترسھ وقتي اینقدر حسود میشید فكر كنم تو اون لحظھ سالح سرد و 

  كنده استوبروگرم دستون باشھ كلك اون مذكر ر
 نگاھم را بر مي دارم و دوباره بھ جاده خیره مي شوم        
  رخونھ  بازدید  اي وايمھدي فردا  كا -         
  دستم را روي سرم مي گذارم و دست دیگرم بھ كمرم        
 مچ دستم را مي گیرد و مي كشد        
فردا مي رسونمت بریم تو سرما مي خوري اینقدر حرص كارو نزن پیر  -         

  میشي مي رم یھ زن دیگھ مي گیرما
  شود و در ھمان حین مي گویدبا داد من  قھقھ اش دوباره ھوا مي         
خدا  صبر ایوبو میدي بھ ما با این بشر حسودت بتونیم زنده بمونیم و بچھ و  -         

نوه و نتیجھ و نبیره و ندیده رو زیارت كنیم  اگر میدي كھ بده اگر نمیدي بگو االن 
  بزنگم مطیعي بیاد  آقا خر ما از كرگي دم نداشت بھ موال

 شیده مي شوم و عضلھ ھاي لبخندم ناخوداگاه منبسط مي شوندپشت سرش ك        
ببین بھ قول مرضیھ بچھ پررو از ھمین االن بچھ و نوه و  دیگھ دیگھ ؟  رودل  -         

 !نكني مھدي جان
 سرش را بھ سمت آسمان مي برد        
خدا خیلي زرنگیا چرا قبل ازدواج رو نكرده بودي این روي سكھ این  -         

 شاھكارتو پیر میشم با این اي خداااا
  چشمانم گشاد شده است و وسط خنده ھایم مي گویم        
ببینم تلفنم كو خودم تماس بگیرم مطیعي  چي فك كردي جونمو از سر راه  -         

 !آورده با توھھ غرغرو  ھا ؟
 نگاھم دستش را از دستم ول مي كند و بھ كمرش مي زند  و ھمانطور مضحك        
 مي كند
 مطیعي ھا مطیعي ؟ منم میگما  بگم ؟ -         
  سرم را جلو مي برم و حق بھ جانب مي گویم        
  بگو بگو دیگھ  بگو -         
  او ھم سرش را جلو مي آورد        
 !!!! سحر جون جون سوري جون سوري سوري جون -         
و وقتي چشمان من را مي بیند قھقھ مي زند و فرار مي كند دور بید مجنون          

دور درختان آلبالوي آن پشت اطراف استخر مستطیل شكل سمت چپ مي دود و مي 
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سوري جون سحر جون اصال مرضیھ جون و من ھي داد مي : دویم  و ھي مي گوید 
  مگھ دستم بھت نرسھ: كشم 

ز فراست دویدن مي افتد  و مي رسم  و بھترین كار ممكن را مي كنم و باالخره ا        
  و ھلش مي دھم داخل آب سرد استخر

 او ھم از خجالت من در مي آید و دست من را ھم        
  مي كشد        

 
 

نمي دانم این چھ حسیست كھ تمام فصل ھاي خدا را دارد توامان بوي گل و         
 رسد و دنیا را آمیزه اي از رنگین كمان و خمیرھاي رنگي ریحان بھ مشام دلت مي

مي بیني و دوست داري باران ببارد و خیس قطراتش شوي  مشامت جز یاس و رز و 
 خوب جدا و بوي تن مردت  جدا  و ھاياقاقي بویي حس نمي كند و انگار كھ ھمھ بو

اییز درون حس برگ ھاي خشك پاییزي تمام تنت را پر مي كند  رویایي از جنس پ
  مغزت كش مي آید  سو مي زند

بعد یكھو با وجودش یخ مي بندي و مھمان زمستان مي شوي و در كسري از         
 ثانیھ تابستان مي آید و داغ حرارت مي سوزي

و این معجزه خداوندي جادوي عشق است انگار  كھ من  درون این آب كھ تا یخ         
در وجودم حس مي كنم نمي دانم چقدر آب خورده ام و زدنش چیزي نمانده  تابستان را 

  چقدر خندیده ایم
ولي اكنون درون اغوش مردم زمان را متوقف شده مي بینم و محكم نگھم داشتھ         

  است و دستان من ھم انگار دور وجود مردي كھ دیگر مال من است محاط شده
ي خواھم جزئي از وجودم گردد و خیلي محكم  بھ خودم چسباندمش كھ انگار م        

دستش تا روي سرم مي رود و شالم را كھ دیگر تا فرق سرم كش امده در مي آورد و 
روي آب  معلق رھا مي كند بعد دستانش روي تار ھاي موھایم  نوازش گرانھ مي 

  مي آیدررقصد  و  دستان من شل مي شود و آخ دلم د
  وقتي او ھم مي گوید        
باید یھ شام بھ سحر بدم  اگر نبود و این نقشھ توپو اجرا نمي كرد من !  خ آ -         

 !  االن  آخ
این آخ ھاي از تھ دلش را دوست دارم  خیلي  خیلي خیلي كھ انگار با ھر بار         

گفتنش تا آسمان پرواز مي كنم كامم شیرین مي شود و ناخوداگاه لبخند روي لب ھایم 
  خیلي  غیر قابل وصفمي نشیند  شیرین است 

دست ھایش روي شانھ ھایم مي نشیند  سرم پایین است نگاھم نیز كھ تاب نگاه         
 كردن بھ مشكي ھاي نافذش را ندارم

 !داري مي لرزي ؟ -         
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لبھایم مي لرزند تنم نیز و نمي دانم كھ از سرماي دي ماه است  یا از یكي از         
  فصل ھاي عشق

  دست چپم را مي گیرد  آب از روي موھاي جفتمان سرریز شده        
 بیا بریم بیرون  یخ كردي تو چرا -         
 در حالي كھ بھ زحمت درون آب راه مي روم  موھایم را پشت گوش مي زنم        
 !!!  ھھ  چرا ؟ -         
  پایش را روي پلكان سفید مي گذارد        
عیتا زبونت خیلي خوب كار مي كنھ  نھ ؟  بیا بریم زودتر تا تو در ھمھ موق -         

 سرما نخوردي
         
         
         
باد سردي مي وزد و شال من و الخ موي او را بھ بازي مي گیرد عطسھ مي         

زنم و فیش فیشم ھوا مي شود  او پا تند مي كند و در را باز مي كند و خودش عقب مي 
 رود

 برو تو  باالخره كار دست خودت دادي -         
  آب دھانم را بھ زحمت قورت مي دھم تمام عضالت گلویم درد مي مي گیرد        
 من كار دست خودم دادم یا شما آقا  جنابعالي منو كشوندي تو استخر -         
         
         
         
 دپتو را تا روي شانھ ام باال مي كش        
  تكون نخور تا یھ لیوان شیر عسل درست كنم واست -         
 سرم را تكان مي دھم        
  واي نھ  شیر اصال  معدم باھاش سازگار نیست  یھ قھوه داغ یا چاي -         
سر تكان مي دھد و از اتاق خارج مي شود  چشمم رد رفتنش را دنبال مي كند و         

خیره مي شوم خدا  دیگر مي توانم بھ این رویا دل ببندم ؟  بھ درگاه خالي از مھدي 
یعني باز بازیت نمي گیرد ؟  یعني این دیگر مال من است واقعیست ؟  مھدي با یك 

بھ بخار معلقش خیره مانده است  مي نشیند روي  ماگ قھوه وارد مي شود و چشمم
 صندلي شكالتي كنار تخت و قھوه را روي پاتختي مي گذارد

 پاشو بخورش -         
كمك مي كند كھ بنشینم  گلویم درد دارد  و انگار ویروس ھا خیلي وجدان         

كاریشان باال رفتھ است  ولي از این لمس كردن ھاي مدارم  و نابھنگام  سرخ و سفید 
 مي شوم

  ممنون -         
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قھوه بھ نوك بینیم دستانم را دور ماگ حلقھ مي كنم و جلوي دھانم میگیرم  بخار         
  مي خورد  بوي قھوه را مي بلعم

  مي ترسم مھدي -         
  صندلي اش را جلو مي كشد  جلوي من  نزدیك  خیلي نزدیك        
 ! از چي مادمازل ؟ -         
 چشمم بھ بخار قھوه است و لب ھایم بھ لبخند كشیده مي شود        

 ! ؟" مادمازل         "
  ي ترسم از این حاج صادقتونم -         
اسم حاج صادق را كھ مي شنود عقب مي رود و تكیھ اش را مي دھد بھ صندلي          

  و دستانش را بھ آغوش مي كشد
ھھ  حاج صادق ترس نداره كھ  فكر كن این اسم اصال موجودیت نداره  تو با  -         

نم قھوتو بخور سوپ سفارش من طرفي با كسي كھ نھ پدر داره نھ مادر خوب ؟  اال
  دادم  فكر كنم تا بیست دقیقھ دیگھ برسھ

قورتي از قھوه داغ را مي خورم و ویروس ھا با ذراتش از حلقم كمي فقط كمي         
كنار مي روند از جایش بر مي خیزد  و من سوالي كھ در ذھنم وول مي خورد را مي 

 پرسم
  در با پدرت رابطھ سردي داريمن ھیچ وقت نفھمیدم چرا اینق -         
در حال ایستادن ھمانطور خم  خشكش مي زند  و با شنیدن جملھ من مي نشیند و         

 چشمانش را دور تا دور اتاق مي چرخاند
پدر ؟  ھھ  من پدري نداشتم كھ باھاش رابطھ سردي داشتھ باشم فقط یھ  -         

م داره ساپورتم مي كنھ  و میگھ اگر ساپورتر مالي  اسمشو بزار ساپورتر كھ ھنوز
جربزه بھ خرج ندم بعد مرگش این ساپورت از روم برداشتھ میشھ  پدر از نظر من 

 سالتھ  باھات بازي كنھ باھات بره پارك ھشت معناي گسترده اي داره  پدر یعني وقتي
قھقھ بزنھ بغلت كنھ بعد ده سالھ كھ میشي باھات كشتي بگیره  جلوي پلي استیشن 
باھات رقابت كنھ و خط و نشون بكشھ تو پونزده سالگي وقتي دختر میاري خونھ بجاي 

وقتي  خوش آمد بزنھ تو گوشت بگھ چرا با زندگیت بازي مي كني تو سن ھجده سالگي
دستت سیگار مي بینھ تو اتاق زندانیت كنھ و پول تو جیبیتو قطع كنھ تو اوج بیست 

 تا صبح نمیاي و وقتي بر مي گردي بوي الكل سالگي وقتي مي بینھ میري بیرونو شب
و وتكا و ھفت گند دیگھ رو میدي سینجینت كنھ كھ تا االن كدوم گوري بودي اصال 

 مي كني  بعد پاي درد دلت بشینھ بشھ رفیق گرمابھ ردردت چیھ كھ مرتب از خونھ فرا
 و گلستانت  پدر یعني بھ خاطر بچت از خوش گذروني و ھوس بازیات بگذري و

 بشیني سر خونھ زندگیتو بھ خاطر بچت زنو زندگیتو حفظ كني
  جفت تیلھ ھایش قرمز شده اند پلك مي زند        
حاج صادق پدر نیست پس تو ھم نباید از یك ساپورتر كھ ھیچ نسبت دیگھ اي  -         

 !با من نداره بترسي
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این اتاق ھم مثل اتاق ھاي ساختمان ھاي خانھ مھدي درندشت است ضلع         

شمالیش مشرف بھ ھكتارھاي درختان انجیر است  یك پنجره عریض  كھ تا چشم كار 
مي كند درختان پر حجمھ انجیر تاریكي زاید الوصفي در پھنھ خود نشان مي دھد 

 ھایي از  نمي دانم اسمش را ماددیوار روبروي پنجره پر است از تابلوھاي عجیب ن
چھ بگذارم ولي اصال حس خوبي ندارند شاید نمادھایي از  جنگ نور و  ابلیس از 

 نامش لرزه بر اندامم مي افتد این آرش ھم عجب سلیقھ گندي دارد
 

غلت مي زنم بھ پھلوي چپ  تمام سینوس ھایم در حال پر شدن است انگار یك         
اند  آب دھانم را قورت مي دھم و حجمھ ا ي از درد در لوزه شیر عفونت باز كرده 

 ھایم انعكاس مي یابد
 شب ھم ١١بھ ساعت قدي و قدیمي گوشھ اتاق نگاھي مي اندازم  ساعت از         

گذشتھ است ھھ چھ شب رویایي بعد از این ھمھ تكاپو یك لحظھ دلم براي مھدي كباب 
 كج و معوج تابلوھاست كھ ناگھانمي شود چشمانم در حال گشتن بین خطوط 

 صداي تقھ اي بھ شیشھ پنجره سرم را بھ سمت تاریكي آن پشت بر مي گرداند        
روي تخت نیم خیز مي شوم  و خیره بھ تاریكي كھ ھیچ چیزي درش پدیدار         

نیست  خشك مي مانم احتماال بازي باد و انقباضو انبساط ذرات شیشھ است دوباره 
ي كشم و پشتم را بھ شیشھ پنجره عریض و تاریك مي كنم و ھنوز سرم روي دراز م

 بالشت كرم جا نمیگیرد كھ دوباره صداي تقھ
 

 اینبار شدید تر        
  یك بار ولي خیلي شدید        
از روي تخت بر مي خیزم و بھ سمت پنجره مي روم تور كمرنگ كرمش را با         

را باز مي كنم ھمزمان باد سردي پوست صورتم را مي دست كنار مي زنم و پنجره 
 سوزاند و گلویم را نیز

 ھیچ  ھیچ چیز و ھیچ كس        
جز درختان پر پشت و انبوه  و چمني پر از برگ ھاي زرد و سبز و نارنجي          

 !پس این صداي تقھ ؟
و بھ سمت درب ناگھان ترس تمام وجودم را فرا مي گیرد  پنجره را مي بندم         

اتاق مي روم باز است  و سالن ھم  تاریك  صداي خر و پف مھدي از اینجا ھم بھ 
پاست بھ سمت سالن اصلي مي روم مھدي روي مبل كرم شكالتي خواب است پشت بھ 

 ! من بعد فكر مي كنم عجب عروس خوبي دارد
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 گردم و بھ حتما سرما مي خورد كھ اینقدر خودش را جمع كرده است بر مي        
سمت اتاق تھ سالن مي روم مي گفت ملحفھ و پتو داخل كمد این اتاق است دستم بھ 

 دستگیره كھ مي رسد  در باز مي شود و كسي كھ از اتاق خارج مي شود
 و كسي كھ جلوي رویم است        
 دستم بین زمین و ھوا خشك زبانم نیز        
  پس        
  این كھ روبرویم        

  كسي كھ روبرویم است كسي كھ از اتاق خارج مي شود        
 !!! مھدي است        
 مگھ نگفتم بخواب بھتر شي باز كھ راه افتادي نفسم -         
پس كسي كھ روي مبل است  كیست ؟؟؟  اگر مھدي داخل اتاق بود  كسي كھ         

 !روي مبل است مھدي نیست ؟
تر از ھمیشھ قورت مي دھم  خیره و وحشت زده بھ مھدي آب دھانم را دردناك         

 خیره شده ام  با لب ھایي كھ بھ زحمت باز مي شود مي پرسم
 مھمون داریم ؟ -         
 لبخند مي زند و كتاب حافظ را بین دستانش مي گیرد        
 !نھ عزیز  چطور مگھ -         

 
انگار بھ تمام سلول ھایم با سوزن شوك وارد مي كنند بر مي گردم و تا تاریكي         

سالن و نور كمرنگ آباژور پیش مي روم ھمان نوري كھ كنارش روي مبل  كسي  
 ناشناسي شبیھ مھدي خواب است ولي اینبار  كسي روي مبل نیست

  نیست        
گ ھایم فرار مي كند ناگھان دستي روي سرم تیر مي كشد و خون از تمام ر        

 شانھ ام نیم متري بھ ھوا مي پرم و جیغ مي كشم مھدي از ترس از من فاصلھ مي گیرد
 چي شد ترسیدي ؟ -         
چشمانم روي مھدي خشك استشاید اشتباه كرده باشم اصال شاید مھدي دارد با من         

شد شاید آرش برگشتھ  با ترس و شوخي مي كند شاید ھنوز روي مبل كسي خواب با
وحشتي مثال نزدني دوباره چشمانم را تا مبل و نور كمرنگ آباژور مي كشانم باز ھم 

   فیكس ماندهبلكسي نیست  كسي نیست چشمانم روي م
 مھدي اگر شوخیھ  شوخي مضحكیھ -         
 بھ چشمانش نگاه مي كنم اینبار دیگر نمي خندد بھت ساطع مي كند        
 متوجھ نمیشم مھرانگیز ؟ -         
انگار او ھم گیج است كھ نھ از وجود مردي روي مبل كھ دیگر نیست و بود كھ         

از اعمال من از گفتھ ھاي من نكند فكر كند عروس دیوانھ اي نصیبش شده اصال اگر 
قبلش باورش نشد باید بگویم باید بگویم كھ آن لوستري كھ سر شب روشن شد پنج دقیقھ 
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 شیشھ پنجره و یا كسي كھ روي مبل بود و دیگر بھ روشن نمي شد یا تقھ ھاي عجیب
 !نیست و باور نمي كند نمي كند  مي كند؟

 لبخندي تصنعي مي زنم و بھ سمت درب سالن مي روم و قفلش مي كنم        
 مھدي نزدیك مي شود و كمرم را بھ آغوش مي كشد        
  عشقم؟خواب بد دیدي -         
 دستانش را باز مي كنم و فاصلھ میگیرم        
نیا نزدیك سرما مي خوري تصور مي كنم باید فردا برم دكتر  تبم داره  -         

 صعودي میره باال
دستم را بھ گلویم مي مالم  لوزه ھاي دردناكم داد مي كشند و وحشت تا گلبول         

  ھاي خونم زبانھ مي كشد
كتاب حافظ را روي میز مي گذارد و بھ سمت من مي آید و از روي مھدي         

 زمین برم مي دارد
 خوب كسي كھ اینفدر حالش بده باید روي تخت باشھ نھ روي زمین -         
جیغ خفیفي مي كشم و بعد فكر مي كنم درون آغوش این مرد  ھیچ چیزي نمي         

  ایش نھتواند مرا بترساند نھ این سیاره  نھ آدم ھ
از یاداوري چیزي كھ دیدم دوباره سلول بھ سلولم مي لرزد مھدي سرش را         

 درون موھایم فرو مي برد و بو مي كند و بھ سمت اتاق مي رود
زیادي بھت فرجھ دادم حالت داره بد میشھ نزدیك نیام ؟ تو جوزامم بگیري  -         

 ي دوني یعني چي یعني آش كشك خالھم"  نفس " نمي توني ازم فاصلھ بگیرم نفس من 
بعد با صداي آھستھ اش دیوانھ ام مي كند جنب گوشم زیر تارھاي مو كھ با ھرم         

 نفسش بھ گردنم برخورد مي كنند نجوا مي كند
نفس یعني اینكھ چھ بخواي چھ نخواي از این بھ بعد اراده كنم باید تو بغل من  -         

 !باشي نفس من
 ن جیغ مي كشم و مھدي نجوا مي كندم        
 ! فایده نداره  دست و پا نزن  دیگھ بھونھ و مال بازیم در نیار -         
  بوسھ ھایش روي صورتم  انگار بیھوشم مي كند انگار        
         
         
         
صداي زنگ درب اصلي مي آید مھدي از بوسیدن دست مي كشد سرش را عقب         

 ي برد و بھ رویم لبخند مي پاشدم
 !فداي تو بشم كھ ھر لحظھ دیوونھ ترم مي كني دختر -         
 بھ معناي تمام كلمھ آب مي شوم        
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سرم را روي بالشت تكان مي دھم و بھ سقف خیره مي شوم انگار بھ یكباره تمام         
دردھاي عالم را از من و دلم بریده اند دوباره صداي زنگ درب اصلي دستم را باال 

 مي آورم و با انگشتانم بازي مي كنم
 برو درو باز كن  شاید غذا رو آوردن -         
 بھ سمت خودش و  آغوشش بعد سرش را داخل موھایم فرو بازویم را مي كشد        
 مي كند
 نمي خوام غذا نمي خوام نمي خوام از اینجا تكون بخورم -         
  با دست ھلش مي دھم و لبخندم تا چشمانش كش مي اید        
 د پاشو زنگ سوخت اگر تو گشنت نیست من ضعف كردم -         
ك لوسي بھ خود گرفتھ بر مي خیزد و با ادا اطوار از ھمانطور كھ قیافھ مضح        

اتاق خارج مي شود و در راه صد بار ملتمسانھ بر مي گردد و نگاھم مي كند از 
  تصور آغوشش گرم محبت مي شوم

روي تخت مي نشینم و تكیھ ام را بھ تاجش مي دھم روبرویم آینھ مرتفع و         
 سلطنتي احاطھ كرده و داخلش عریضیست كھ دور تا دورش قاب طالیي و

مھرانگیزي بھ چشم مي خورد كھ دیگر زشت نیست زیرا یك نفر را پیدا كرده كھ او 
   مي شومرهرا زیبا مي بیند  بھ زن سي و سھ سالھ درون آینھ خی

 !مھرانگیز كي قدم بعدي رو بر میداري  ؟        
 

مي گذرد خیلي طول نكشید ؟  بیست دقیقھ اي از رفتن مھدي براي گرفتن غذا         
 انسرینگ اپل اھدایي روشن مي شود از روي پاتختي برش مي دارم  پیام از مھدي ؟

  بیا كنار استخر  شامو اونجا بخوریم عشقم -         
با كلمھ شیرین انتھاییش دوباره لب ھایم مي خندند اشارپ كرم را از روي پایھ         

 كنم زیادي دیزاین اینجا جور است حتي لباس ھایشان تخت بر مي دارم و بعد فكر مي
 ھم كرم شكالتیست انگار

اشارپ را دور خودم مي پیچم و از سالن خارج مي شوم درون حیاط تاریك         
  است دستم را كنار دھانم نگھ مي دارم و صدایم را باال مي برم

  مھدي چرا چراغا خاموشھ ؟ -         
انعكاس خودم و صداي بھ ھم خوردن برگ ھا و زوزه باد جوابي اما جز صداي         

 نمي آید
تردید بھ دل و جانم ھجوم مي آورد  كھ ناگھان  المپ ھاي اطراف استخر         

روشن مي شود نفس راحتي مي كشم و بھ سمت اسختر مي دوم  تا برسم بھ نفس نفس 
ور و اطراف استخر مي چرخانم افتاده ام  ھواي اوائل دي ماه سرد است  سرم را بھ د

   مي مالماكسي نیست كسي دور استخر نیست بازویم ر
 مھدي بازیت گرفتھ ؟ -         
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و باز جوابي جز زوزه باد نمي آید ناگھان چراغ ھاي دور استخر خاموش مي         
 !شوند

 دور تا دورم را تاریكي نشانھ گرفتھ        
 دور خودم مي چرخم        
 نفس ھایم بھ خرناس شبیھ شده        
پنجھ ھاي ترس را تا حلقم  داخل گلو و حنجره و جفت مردمك ھایم حس مي كنم         

 با تمام وجود داد مي كشم
  مھـــــــــــــــــــــــ دي -         
 دوباره اس مي اید        
 ! تو استخرو نگاه كن عشقم -         
رسم چشم ببرم و داخل استخر را نگاه كنم  تیلھ ھاي مملو از مي ترسم مي ت        

 وحشتم روي انسرینگ گوشي خیره مانده است  مات  و لبریز از ترس
ولي با مكث  چشمانم را تا لبھ تیز استخر مي كشانم بعد كمي انطرف تر  درون         

  آب  جلوتر  و
 !!! یك جنازه        
 زن است موھایش پریشان آب است دست ھایش نیز و یك لباس خواب سفید        
 تنم بھ رعشھ مي افتد دادم بھ نالھ شبیھ است        
صدایم باال نمي آید  ھر چھ توان دارم بھ پاھایم وارد مي كنم  و مي دوم بھ سمت         

 درب سالن  ھر چھ توان دارم  ھر چھ توان دارم كھ ناگھان
 صداي مھدي مي اید        

 چي شده  چي شده چي شده ؟؟؟؟؟؟؟ -         
 دست ھایش دور بازویم و چشم ھایي كھ ترسیده  قرمز است        
بھت میگم چي شده چرا داري مي لرزي اصال تو چرا اومدي بیرون چت شده  -         

  المصب د بــــــــگو ؟؟؟؟؟؟؟؟
  ھایم از كار افتاده است انگارچشمانم  لب ھایم  گوش         
         
         
         
 قاشق دیگري پر از سوپ مي كند و بھ سمت دھانم مي آورد        
 نخوري من مي خورمتا -         
لب ھاي خشكم را كمي از ھم باز مي كنم و سوپي كھ بھ نظر بي مزه مي آید را         

 مي بلعم
  مھدي خیره مي شوم باید بگویم  این یكي را باید بگویمبھ چشم ھاي نگران         
بھ زحمت حرف مي زنم در حالي كھ تمام رگ و پیم مي لرزد حرف مي زند         

 تكھ تكھ و لرزان اولین حروف را كنار ھم مي چینم
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  تو كجا رفتھ بودي ؟ -         
ا درب سالن كشیده مي اخم ظریفي وسط ابروانش گره مي اندازد  بعد چشمانش ت        

 شود  با مكث و تردید
 !ماشینشون بنزین تموم كرد  تو باكشون بنزین ریختم چطور مگھ ؟ -         
بھ گوشیش خیره مي شوم برش مي دارم  باز است قفل ندارد  اس ھایش داخل         

 ! اس ھایش ھیچ خبري از اس ھایي كھ بھ من داده بود نیست
 بھ مھديخیره مي شوم         
 گوشیتو برده بودي ؟ -         
 اینبار بھ گوشي درون دستان لرزان من خیره مي شود        
  خوب آره -         
بعد باالتنھ اش را روي مبل تكان مي دھد و سمت من خم مي شوم و مثل دبیري         

  كھ از دانش آموزش توقع راستگویي دارد نگاه مي كند
  اتفاقي افتاده ؟مھرانگیز  -         
بعد یاد جنازه داخل آب مي افتم بگویم ؟  باور مي كند ؟ نھ  حتم بھ یقین مي         

  گوید دیوانھ شده اي  بھترین راه ممكن را انتخاب مي كنم باید دوباره ببینم
 میاي با ھم بریم كنار استخر ؟ -         
 خیره مانده است و قاشق درون دستانش خشك شده است        
 ! كنار استخر ؟ -         
 سرم را ھیستریك و عصبي تكان مي دھم        
 آره  كنار استخر -         
بعد بر مي خیزم و دستش را میگیرم باید رد این قضایا را بگیرم باید  تا دیوانھ         
 نشده ام
ي نمي كنند و مھدي ھم با تردید  چشمانش بین من و دستانم و خط پاھایم یار        

 روبرو مي چرخد بھ كنار استخر كھ مي رسیم  مھدي چراغ ھا را روشن میكند
  چشمان من ھمھ جا مي چرخد جز آب        
 دستانش دور تنم احاطھ مي شود        
 !چیھ با این حال داغون ھوس آبتني كردي؟ -         
  از صداي آرامش  مردد مي شوم        

 و چشمانم را با وحشت بھ آب مي دوزم        
 و از چیزي كھ مي بینم        
  وحشت مي كنم        
 خبري از جنازه نیست        
  نیست        
  نیست        
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 ھمھ چیز را گفتم سیر تا پیازش را  و نمي دانم مھدي االن چھ حسي دارد        
اشارپ را محكم دورم مي پیچم و دست بھ سینھ مي ایستم و بھ مھدي خیره مي         
 شوم

 ! باور نكردي نھ ؟ -         
  سرش را تكان مي دھد        
  باور كردم  من باورت دارم ولي -         
مكث مي كند  نگاھش را بھ اطراف آویزان مي كند لب پایینش را گاز مي گیرد         

  رو دست اخ
 گوشي من توي جیبم بوده مھرانگیز تو این آبم كھ خبري نیست -         
 چشمانم را با ترس بھ استخر مي دوزم پلك نمي زنم نمي زنم        
  پس باور نكردي -         
 دستانش را باال مي برد        
 نھ درست برداشت نكردي باور كر -         
 وسط حرفش مي پرم        
نھ باور نكردي از ھمین االن داري بھ مستنداتي كھ چشات مي بینھ بیشتر از  -         

 گفتھ ھاي من اعتماد مي كني  میگم روي اون مبل لعنتي یكي خواب بـــــــــود
 چشمانم باریدن گرفتھ است        
   توداخل این آبم یھ جنازه افتاده بود از گوشي تو بھم پیغام دادن گوشي -         
  گوشیش را باال مي اورد        
  توي اینو دیدي پبغامي توش ثبت نشده مھرانگیز نشده -         
بعد یاد گوشیم مي افتم اگر داخل گوشي خودش خبري نیست حتم بھ یقین باید         

پیغام ھایش داخل گوشي خودم باشد گوشي را از جیب مانچوي تنم در مي اورم با 
 بازش مي كنم و اس ھا را مي اورمدست ھاي لرزان 

  ببین این پیاماي -         
گوشي از دستم مي !  حرف و كلمھ محو مي شوند كھ پیغامي درون گوشیم نیست        

 افتد
  بعد تنم درون آغوش مرد بھت زده روبرویم محو مي شود        
ریم كل باغو بگردیم  آروم باش مھرانگیز  آروم باش االن میرم چند نفرو بیا -         

  خوبھ  خوبھ عشقم ؟  اینطوري اعصابت آروم میگیره  آروم میشي ؟
اشك ھایم امان بریده اند  و سر تكان مي دھم و چانھ ام ھي بھ شانھ اش برخورد         

 مي كند  ھي
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ي و چند تن از ھمسایھ من روي صندلي كنار دیوار در خودم جمع شده ام و مھد        
ھا دور تا دور باغ را مي گردند بعد از نیم ساعتي گشتن مھدي با ھمھ اشان خداحافظي 
مي كند و تشكر بعد بھ سمت من مي اید  از چشمانش خستگي مي بارد چھ شب سختي 

  شبي بود برایمان  نا امیدانھ پلك مي زنم بود برایش چھ شبي بود برایم  چھ
  نبود ؟ھیچي  -         
 بھ یك قدمي ام كھ مي رسد دست بھ كمر مي زند و سر  تكان مي دھد        
 نھ ھیچي  بھ جز درخت و درخت و درخت -         
 ملتمس نگاھش مي كنم        
 میشھ االن بریم  بریم از اینجا -         
  خیره مي شود  خیره        
  صبح نموندهخستھ ام خستھ ام مھرانگیز چیزي تا -         
بھ ساعت دستم نگاه مي كنمو بعد بھ چشمان مھدي كھ از شدت خستگي قرمز         
  شده اند
  تا صبح دیوونھ میشم اینجا١من رانندگي مي كنم ھنوز ساعت  -         
چشمانش روي چشمانم خیره مانده  نگران است رنگ نگاھش خیلي واضح         

  نگراني را داد مي زند
 مھرانگیز حالت خوب نیست  با این حال و اوضاع رانندگي ؟ -         

  بھ اطراف باغ نگاھم را مي كشانم        
  من تا صبح تو این باغ لعنتي دووم نمیارم  دووم نمیارم -         
         
         
         

 
 كیفم را درون دستم مشت مي كنم و سوار مي شوم مھدي سوییچ را مي چرخاند        
 بھتري ؟ -         
سر تكان مي دھم و چشمانم بھ درب سفید میلھ ایست و از تصور چیز ھایي كھ         

 دیدم چشمانم را بھ ھم فشار مي دھم
  خوبھ كھ داریم میریم بھتر میشم -         
 دید مي خنددبا تر        
 خدا رو شكر كھ بھتري -         
 پیاده مي شود و درب میلھ اي را باز مي كند        
تا درب را باز كند و ماشین را بیرون ببرد و درب را ببندد پنج دقیقھ اي مي         

گذرد كھ اپل اھدایي زنگ مي خورد برش مي دارم صداي مرضیھ درون گوشم مي 
 پیچد

   خواھري  خوش میگذره ؟سالم -         
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 لبخند مي زنم و سعي مي كنم صدایم آرام بھ نظر برسد        
 آره خوشگلم خوبیم  ھم من ھم مھدي  تو و مھتاب چطورین -         
مھتاب كھ خوابھ  من خوابم نمي برد تنھایي دلم شور میزد  زنگ زدم ببینم  -         

 چطوري
 دل من  چھ خبر است ؟  چھ خبر است ؟ نفس راست دل او ھم شور مي زند مثل        
 مي كنم
  چرا دلت شور بزنھ تو شب بھ این قشنگي -         
 بعد بھ حرف خودم مي خندم        
  در ھمان حین مھدي سوار مي شود و حركت مي كنیم        
 بخواب  صبح اول میام خونھ بعد میرم سركار -         
جاده است ترسناك و دھشتناك سایھ برگ و شاخھ ھاي افتاده چشمم بھ تاریكي         

  روي آسفالت و عرض كمش بھ ترسم مي افزاید
 صداي مرضیھ مي آید        
 خوبھ  نگرانیم كم شد صداتو شنیدم  خوش بگذره مھري جونم  شبت بخیر -         
 بوسي را مي فرستم برایش        
 ز ببینيشب تو ھم بخیر خواباي نا -         
تماس را قطع مي كنم مھدي ضبط را مي زند و موسیقي بي كالم ایتالیایي          

ادغامي از ھمنواھایي كالسیك  درون ماشین پخش مي شود  دست مھدي روي فرمان 
  است و چشم من بھ جاده

 دوباره اپل اھدایي زنگ مي خورد  اسم مھدي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  اسم  مھدي ؟        
 سرم عصبي بھ سمت مھدي بر مي گردد        
  ن  نھ  نھ        
 خ خدا        
 خشك  مي شوم        
  كھ  كسي كھ        
  كنارم است        
  این كھ        
 !!!مھدي نیست        

 
 
 

 مھرانگیز ؟  خوبي ؟  مھرانگیــــــــز ؟ -         
 را بیشتر مي كند دندان ھایم بھ ھم مي قطرات آب روي صورتم  حس سرما        

خورد  چشم ھایم وحشت زده بھ دور و اطراف تاریك و درختان سر بھ فلك كشیده 
  خیره مي شود و دست آخر بھ صورت مھدي
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 كجاست ؟ -         
  مھدي نگران و دمغ پتو را روي پایم مي اندازد        
 كي كجاست ؟ -         
 ماشین مي چرخانم  پتو را كنار مي زنم  پیاده مي شومسرم را بھ عقب         
اصال چرا پشت فرمانم ؟  تا جایي كھ یادم مي آید پشت فرمان فرد دیگري بود          

  فردي بھ جز مھدي
چند دقیقھ اي را بھ فرمان  خیره مي شوم و بعد از درب ماشین فاصلھ مي گیرم          

  قش ھم مي ترسم  انگارانگار از فرمان و جلد مخملي برا
سرد است سرد است دور خودم مي چرخم عصبي  تمام اتفاقات درون ذھنم         

مرور مي شود تماس مرضیھ سوار شدن مھدي نھ آن مردي كھ رویش را بستھ بود با 
  یك پارچھ سیاه بعد چھ شد ؟ از حال رفتم ؟

ي و دست دیگرش مھدي ھمانطور نشستھ است یك دستش روي پشتي صندل        
روي پایش و اخم ھایش پر رنگ تر از ھمیشھ  با یاداوري چھره ترسناك آن مرد بھ 
ماشین یورش مي برم مھدي پیاده مي شود و در را باز مي كند مي نشینم  و پتو را تا 

 و گوشت و استخوانم مي لرزد و وستروي شانھ ھایم باال مي كشم مي لرزم تمام پ
كم عرض روبرو و سایھ ھاییست كھ وحشت را در وجودم فریاد چشمانم خیره بھ جاده 

  مي زند
 مھدي مي نشیند نگاھش مي كنم  اینبار خود مھدیست ؟  سوییچ را مي چرخاند        
 خوبي تو ؟ -         
 چشمانم را از چشمانش بر نمي دارم        
 نتونستي بگیریش ؟ -         
 حركت مي كند        
 ! رو بگیرم ؟كي -         
اینبار بھت و نا امیدي بیشتر رنگ مي گیرد  كامم خشك است سرم گیج مي رود         

  گلویم مي سوزد  حالم بد است
  ھموني كھ بھ جاي تو سوار ماشین شد -         
 مھدي نگاھش كوتاه بین من و جاده مي چرخد        
كسي بھ جاي من سوار ماشین نشده  تو ماشینو مي روندي وقتي رسیدم از  -         

ھوش رفتھ بودي و سرت رو فرمون بود مھرانگیز چت شده ؟  دیگھ دارم نگران میشم 
مي دونم اتفاقات این مدت براي تو  براي تو كھ بھ عنوان یك زن شكننده اي زیادي 

ھمین علت دارم میگم باید یھ مدت استراحت كني و  سنگینھ  مي دونم  بنابراین دقیقا بھ
اوضاعو بسپاري بھ یھ معتمد  و تو فقط نظارت كني نمي دونم بریم یھ مسافرت  یھ 
جاي خوش آب و ھوا خارج از ایران یھ جا كھ از این محیط دور باشي نفس گیري 

  كني
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د ھذیان مي گویم باورم نمي شود باورم نمي شود كھ  فكر مي كند خیال مي كن        
  خیال مي كند دیوانھ شده ام خدا

مھدي  دارم میگم یكي بھ جاي تو سوار ماشین شد یكي كھ روشو بستھ بود یك  -         
  پارچھ سیاه این فرمي زیر چشاش و باالي بینیش و حتي دھنشو بستھ بود

 نا امید دستان من روي صورتم خشك مي شود و اخم ھاي مھدي غلیظ تر و این        
  ترم مي كند

  باشھ بخواب تا برسیم بخواب -         
  چشمانش بھ جاده است حتي نگاھم نمي كند این یعني باور نكرده  این یعني        
  باید فكر كنم این بحث بي فایده است باید فكر كنم  باید فكر كنم        
         
         
         
كنم گرگ و میش آسمان را كھ مي بینم نفس راست مي كنم چشمانم را باز مي         

خوب است كھ دیگر تاریكي محض درون محیط اطرافم رخنھ نكرده است خوب است 
سر جایم جابھ جا مي شوم و شیشھ ماشین را پایین مي كشم و با باد سردي كھ مي وزد 

   مي خوابد گرم و طوالنيام تا عمق وجودم مي لرزد بوسھ اي روي گونھ
 بیدار شدي خانوم -         
نگاھم تا نگاه مھربانش كشیده مي شود و انگار از اخم ھایش خبري نیست این         

  ھم خوب است آن اخم ھا را دوست نداشتم
 ھوم -         
 ضبط را مي زند        
  مھدي فداي ھوم گفتنات -         
نوازش مي كند پشت انگشت ھایش بعد دست راستش را بھ گونھ ام مي رساند و         

  را روي گونھ ام مي كشاند نرم و دوست داشتني
 بریم خونھ من صبحونھ بخوریم ؟ -         
 سرم را بھ نشانھ تایید تكان مي دھم        
بھ شرطي كھ بعدش سریع منو برسوني لپ تاپم تو ماشین جا موند الزمش  -         

  دارم
  م را مي كشدلبخند مي زند و لپ        
میگم واست یھ لپ تاپم بیارن  كاري نداره كھ  تو جون بخواه  لپ تاپ كھ  -         
  سھلھ

 چشمم بھ نور كمرنگ سحر است كھ روي جاده حریر سفید انداختھ است        
نھ لپ تاپ خودمو مي خوام  مي خوام درصد امنیتیش باال باشھ نمي تونم  -         

 ! ریسك كنم
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جلوي درب خانھ اش كھ مي رسیم چند نفر جلو مي ایند و یكي سوییچ را از         
دست مھدي مي گیرد و تا كمر خم مي شود و یكي مھدي و من را ھمراھي مي كند 

 انگار وارد پادگان نظامي شده ایم
از درگاه اصلي و محوطھ اي كھ سمت چپش راه بھ حیاط خلوت دارد و         

نگ من و مرضیھ رد مي شویم  نرسیده بھ پلكان عریض روبرو خاطرات نھ چندان قش
خدمھ ھاي آبي پوشش دورمان جمع مي شوند و در را باز مي كنند و سالمشان را بھ 

 عروسك خوش بر و رو  دور و مثل آقایشان ابراز مي كنند اصال خوشم نمي آید ھمھ
 برش مي چرخند مھدي دست من را مي گیرد

  یارین تو اتاقمصبحونھ رو ب -         
دست من درون دستان مردانھ اش گرم حمایت است كھ  یكي از خدمھ خودش را         

 تقریبا بھ مھدي مي چسباند
  قربان دكترتون منتظرن  پدرتون ھم خیلي عصبانین كھ چكابتون عقب افتاده -         
  مھدي دستش را باال مي آورد        
بھ حاج صادق بگید با زنم بودم  االنم مي خوام برم سر كار وقت ندارم  -         

 !!! توضیح بدم  بعدا خدمت مي رسم با  خانومم
خدمھ نیم متري فاصلھ مي گیرند و با بھت بھ من و مھدي در حال گذر خیره مي         
  شوند

گردنش باز مي كند و درون اتاق كھ مي رسیم مھدي شال سفیدش را از دور         
روي تخت ولو مي كند بعد سمت من كھ كنار كمد سفید ایستاده ام مي آید و صورتش 

  را نزدیك مي آورد
 گرسنمھ -         
حرارت را درون منفذ ھاي پوستم حس مي كنم  نزدیك تر مي اید و چشم ھایش          

 مرموزانھ روي اجزاي صورتم مي چرخد
  خیليمي خوامت   -         
  چشمانم را مي بندم و ھرم نفسش روي گونھ ھایم دیوانھ ام مي كند        
  عشق من  مھدي برات میمیره مي دونستي ؟ -         
چشمانم را محكم تر بھ ھم فشار مي دھم و كمرم را بھ تن كمد ابرو ھایم را مي         

 بوسد چشم ھایم را نیز
  ست داشتنیت شھ مھديفداي این حجب و حیاي دو -         
  بوسھ اش روي گونھ ام  رخوتي دوست داشتني را مھمان حسم مي كند        
  مال خودمي  مال خودم -         
  لب ھایش روي  و بعد درون آغوشش ھضم مي شوم        
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 م  لب مي زندبرایم لقمھ میگیرد  و من سرخ خجالت دھانم را باز مي كن        
  خیلي شیرینھ -         
 ! بعد بھ پنیر شور درون دھانم فكر مي كنم  و انگار فكرم را مي خواند        
 صبحونھ رو نمیگم داشتن عشق وصال عشق  خوردن عشق  خیلي شیرینھ -         
  قلبم پشت حلقم است  درست پشت حلقم        
  لقمھ بعدي را نزدیك مي اورد        
 !امروز قشنگ ترین شروع رو داشتم تو تمام عمرم -         
سرم را پایین انداختھ ام و با انگشتانم بازي مي كنم الل شده ام  الل  و اصال         

  دوست ندارم بھ اتفاقات نحس دیشب فكر كنم حتي
  ببخشید -         
  بدون ھیچ مكثي مي پرسد        
 چرا نفسم  چرا ؟ -         
  سرم را بیشتر بھ پایین مي اندازم        
  واسھ اینكھ دیشب اذیت شدي -         
دستش تا زیر چانھ ام مي اید و آرام صورتم را باال مي آورد  طوري كھ نگاھم         

  بھ مشكي ھاي نافذش برخورد كند
نو تو مي دوني اگر یھ روز تمامش یكنواخت بشھ كسل كننده میشھ  زندگي م -         

ھم ھمینطوره قرار نیست ھمش تو سراشیبي باشیم پس بھ خاطر اتفاقاتي كھ لزوم یك 
زندگي روتینھ  بھ خودت سخت نگیر من ازت یك زندگي رویایي نمي خوام  من  فقط 

 ازت چند تا قول مي خوام
 من سكوت مي كنم و او ادامھ مي دھد        
 ھیچ وقت ٣م داشتھ باشم حتي وقتي تلخم  ھمیشھ دوس٢بھم وفادار بمون   ١ -         

 ھمیشھ مدافعم باش  حتي وقتي ٤خودتو ازم دریغ نكن حتي وقتي حوصلمو نداري  
 ھمیشھ براي من زیباترین باشو براي دیگران عادي  جلب توجھات و ٥ھمھ منتقدمن  

    ھیچ وقت تركم نكن ھیچ وقت٦ و دمعشوه ھات مال خودم باشھ  فقط مال خو
 

         
         
         

 
لپ تاپ را باز مي كنم خوب است چراغش روشن است دستانم روي كیبورد مي         

 لغزد
 سالم عرض شد جناب ارجمند -         
  با ناخن سبابھ ام روي میز ضرب مي گیرم چند ثانیھ اي مي گذرد تا جواب بیاید        
  شدیدسالم خانم مروت چھ خبر  كم پیدا -         
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 انگشتان یخ زده ام را روي كیبورد مي لغزانم        
 جناب ارجمند ھیچ خبري نشد ؟ -         
 !نھ خانم پرتوي طرف زرنگ تر از این حرفاست كھ موش خونگیشو لو بده -         
  بعد فكر مي كنم این موش خانگي را الزم دارم        
 ل بندازیمبزارید یھ سري از كارھا رو روا -         
  چي شد  قدرت ریسكو پیدا كردي خانم مروت ؟ -         
تا حدودي یكي داره با من بازي مي كنھ و رضا مروت یادم داده قبل از اینكھ  -         

بازي بخورم بازي رو شروع كنم اشتباه كردم  با این جماعت مسامحھ جواب نمیده باید 
 با زبون شمشیر باھاشون حرف زد

 فكر مي كني از طرف كدوم جناح حملھ شده ؟ -         
یا فردین مروت  یا خود بنیامین یا ھم حاج صادق كھ البتھ این آخري احتمالش  -         

  باال تره
 حاج صادق تا دمش لگد نشھ حملھ نمي كنھ این احتمال كمرنگھ خانوم -         
  خوب من یھ طورایي دمشو لگد كردم -         
 دلم  قند آب مي كنند وقتي یاد دم لگد شده حاج صادق پرتوي مي افتم  پیام درون        

  ارجمند با یك آدمك متعجب دھان باز مانده مي رسد
 !!! میشھ بپرسم چي كار كردي ؟ -         
 لبخند روي لبانم مي نشیند و یاد مھدي مي افتم        
  با تك پسرش  عقد كردم -         
  چند لحظھ اي جوابي نمي اید  بعد        
 خانم مروت با پسر حاج صادق پرتوي  عقد كردي ؟؟؟ -         
 لبخندم بیشتر كش مي آید  وقتي قیافھ بھت زده میكائیل ارجمند را تصور مي كنم        
  دادبلھ  عقد كردم مي دونم احمقانھ است ولي دلم قواعد بازیمو یھ خورده تغییر -         
  بعد آدمكي كھ از خنده روده بر شده است روي مانیتور ظاھر مي شود  چندبار        
  و بعد  دوباره مھر تایید مي زنم        
مي خوام اون فیلمو ببینم  نمي خواستم ولي االن مي خوام مي خواستم از  -         

ما انگار اونا نمي خوان گذشتم دست بكشم  مي خواستم اسم انتقامو ببوسم بزارم كنار  ا
مي خوان با روانم بازي كنن  روش ھاي جنگشون ناجوانمردانھ است نمي خوان این 

 دم مادامیكھ تو میدون كسي براي نبرد ھست  يجنگ تموم شھ بنابراین ترجیح م
  بجنگم
         
         
 داخل سبد شاخھ درخت مجنون را كنار مي زنم مھدي در حال شستن آلبالو ھاي        

است ھمانجا مي ایستم و نگاھش مي كنم شلوار جین كمرنگش بلوز آبي آسماني اش 
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آستین ھاي باالیش تمركزي كھ روي شستن میوه ھا گذاشتھ كھ من ھوس كرده ام آلبالو 
 بخورم  موھاي خیسش

كمرم را بھ تن زبر درخت تكیھ مي دھم طنین ترانھ قشنگي درون باغ بھ صدا         
ده  و من از این حس  لذت مي برم حس پرنده اي را دارم كھ مي خواھد پرواز در آم

 را بھ فراموشي بسپارد و كنار این مرد تا آخر عمرش بماند
چقدر گریھ كردم چقدر غصھ خوردم كنارت نبودم براي تو مردم تو روزاي         

  دوري حواسم بھت بود
  ھمیشھ یھ جوري حواسم بھت بود        

 حواسم بھت بود        
 حواسم بھت بود        
حواسم بھت بود كھ غمگین نباشي كھ از غم نپاشي حواسم بھت بود كھ قلبت         

 نلرزه  كھ اشكت نلغزه حواسم بھت بود
 كنارت نبودم  حواسم بھت بود        
  ھمیشھ برایت  تو اون لحظھ ھایي كھ كمرنگ بودم  حواسم        
نم را بھ آغوش گرفتھ ام ولي با این حال سرد است خیلي سرد  كھ قرار دستا        

 !است باز ھم  من از این مرد و خاطراتش  دل بكنم قرار است اینبار من فرار كنم
سرش را باال مي كند و بھ اطراف نگاه مي كند  و من  را كمي ان طرف تر مي         

 بیند
  را  چگونھ ؟چگونھ فراموش كنم حریر نگاھت         
  خم مي شود و سبد قرمز را بر مي دارد و بھ سمتم مي آید        
  كجا سیر مي كني عشقم ؟ -         
  لبخندم تلخ  روي لب ھایم طرح مي زند  فیش فیشي مي كنم        
 ! تو وجود مردي سیر مي كنم كھ داره كارایي رو مي كنھ كھ تو عمرش نكرده -         
ش را باال مي آورد و نگاھش را مرموز دوست داشتني  آویزان چشم ھایم سر        
 مي كند
 !اوھو داري مسخره مي كني ؟ -         
نزدیك مي روم و آلبالویي را از سبد دستش بر مي دارم  و نزدیك دھانش مي         

برم چشمش بھ چشمان من  دھانش باز مي شود و آلبالو را از دھانش فاصلھ مي دھم و 
 داخل دھان خودم مي گذارم و قبل از اینكھ از شوك در آید فرار مي كنم

  مي دود و داد مي زند        
  كي طلبتی -         

 
جلوي درب كارخانھ  فردین مروت نگاھم مي كند كیف سامسونتش را درون         

دستانش تكان مي دھد و دست در جیب از كنارم رد مي شود وزیري زیر گوشم حرف 
 مي زند
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  خانوم مروت از این طرف -         
  تمام قسمت ھا را خوب بازدید مي كنم        
نھ بدي شده  یھ ھندونھ رو محض اطمینان از ظاھرش میگیري بلھ دوره زمو -         

 !!!و بعد مي بیني توش گندیده است
قرار داد رو بعد گذروندن نیروھاتون تو دوره آموزشي مي بندیم  طبق روال  -         

  قرارداداي شركت ما  البتھ خودتون در جریان عقد قرارداد ھاي سال پیش ھستین
 

  مي دھم  نمي داند این آخرین عقد قرار داد با ماستسرم را تكان         
  مي خوام عقدت كنم -         
اینم شرح شرایط قرار داد اولیھ  امیدوارم با بنداي پایانیش مشكلي نداشتھ باشید   -         

با تغییراتي كھ تو این مدت تو خط مشي شركتتون شكل گرفتھ فرانك نمي تونھ بھ این 
محض داشتھ باشھ براي ھمین شرایط ارجاع رو باال برده  ارجاع قرار داد اعتماد 

ما باشھ و براي اینكھ این ضرر دو سره باشھ و شما ھم از  محصول مي تونھ بھ ضرر
این اوضاع احساس مشتركي داشتھ باشید  ملزم بھ قبول بنداي پایاني ھستید البتھ اگر 

  ھنوز تمایلي بھ ادامھ معامالت دارید
 ھیچ وقت ٣ ھمیشھ دوسم داشتھ باشم حتي وقتي تلخم ٢بھم وفادار بمون   ١ -         

 ھمیشھ مدافعم باش  حتي وقتي ٤خودتو ازم دریغ نكن حتي وقتي حوصلمو نداري  
 ھمیشھ براي من زیباترین باشو براي دیگران عادي  جلب توجھات و ٥ھمھ منتقدمن  

   وقت تركم نكن ھیچ وقت  ھیچ٦ و دمعشوه ھات مال خودم باشھ  فقط مال خو
  ھیچ وقت تركم نكن ھیچ وقت -         
  ھیچ وقت        
نفسم تنگ مي شود چشمانم سیاه و سفید مي بیند  بھ نزدیك ترین پلكاني كھ مي         

  رسم مي نشینم
 خانوم مروت خوبید ؟ -         
  سرم را تكان مي دھم چند تن از كارگران نزدیك مي آیند        
         
         
         
 دوش حمام را تا اخرین حدش باز مي كنم و زیر قطراتش  ھضم مي شوم        
  طاقت نداشتنت در توان من نمي گنجھ!! دیگھ طاقت ندارم مھرانگیز  -         
دستانم را گره مي زنم الي موھاي خیسم درد دارد  این قطرات درد دارد  حتي         

ھم درد دارد  این حس لعنتي درد دارد  این تصمیم درد دارد  خدا درد دارد  بخار آب 
  خدا درد دارم

  نمي دونم تا صبح دووم مي یارم تا صبح داشتنت مي ترسم مھرانگیز -         
 زانو مي زنم و قطرات اشك ھایم با قطرات آب ادغام مي شود ھق مي زنم        
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  مومش كنم دیگھ نمي تونم نمي تونم نمي كشم نمي كشمخدا كافیھ مي خوام ت -         
         
         
         
امین سلحشور  ھمانطور سر بھ زیر  و مرضیھ ھمانطور پر شر و شور  كنار         

ھم  جیك تو جیك ھم نشستھ اند مادرش از آن سیاه پوش ھاست كھ تمام عمر از آنھا 
ترسیده ام تمام عمر ولي مرضیھ مي گوید مھربان و دوست داشتنیست  مي گوید من 

 مادر زنده بود برایم مثال مي آورد مثال اگر ھم باور مي كنم  شاید از ھمانھاست كھ
 نقض

لبخند مي زند و دستش را روي دستش مي مالد  نزدیك مي شود و بھ چاي ھا         
 اشاره مي كنم

  سرد شد  میل نمي فرمایید -         
         
         
         

 
 مرضیھ با ذوق مرضیھ خوشحال است  مھتاب نیز امده ایم لباس عروس بخریم        

  لباس عروس ھا را چك مي كند
 مھري مطمئني محدودیت قیمت نداریم ھر قیمتي باشھ مھم نیست -         
 بھ لبخندش نگاه مي كنم و لبخند من ھم  كشیده مي شود        
  نھ  ھر كدومو كھ انتخاب كردي مي خریم -         
  ورد ؟  مي اوردبعد فكر مي كنم مرضیھ بدون من تاب مي ا        
دستانم را روي لب ھایم مي گذارم  ھمھ درد ھایم اشك مي شود  خودم را بھ         

بیرون مي رسانم تا اكسیژن را بدزدم اكسیژن مھدي  اكسیژن مرضیھ  خدا كي تمام 
  مي شود این كابوس بكش راحتم كن

 
 خیلي اھستھ است امین مي دود و مرضیھ را در آغوش مي گیرد زمزمھ ھایشان        

نمي شنوم اما حدس زدنش براي من كھ طعم عشق را چشیده ام كار سختي نیست اس 
 مي اید گوشي را باال مي آوردم

 كجایي خانومم من عشقمو مي خوام -         
كجا خوانده بودم  دلم یك تصادف جدي مي خواھد  پر سر و صدا  آمبوالنس ھا         

  ر بگذردسراسیمھ شوند و كار از كا
داریم لباس مرضیھ رو مي خریم بعدشم مي خوایم بریم واسھ خرید حلقھ  وقت  -         

 ندارم لطفا درك كن
  گوشي را پایین مي اورم        
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 مرضیھ جان تموم شد ؟  ھمین خوبھ ؟ -         
لرزش اپل اھدایي درون دستم چشمانم را از مرضیھ و لب ھاي خندانش مي         

  گیرد
مھرانگیز  من این حرفا حالیم نیست كجایي  من االن مثھ یھ معتادم كھ مواد  -         

  بھم نرسیده من مي خوامت ھر جا كھ ھستي مي خوامت
 
 

صفحھ اپل اھدایي را نمي بینم  كھ حریر ضخیم و لجوج اشك جلوي دیدم را         
 گرفتھ است

  اس مي دھم  با ھمان حریر ضخیم        
 فعال نمیشھ سرم شلوغھ  تو ھم دست و پاگیري -         

  گوشي را داخل كیفم پرت مي كنم و بھ سمت مرضیھ مي روم        
         
         
         
  حلقھ ھا را مي خریم امین از خرید بقیھ چیز ھا سرباز مي زند        
اینا رو بعدا با مرضیھ میایم مي خریم اصال لزومي نداره ھمین امروز ھمھ  -         

 خریدو انجام بدینرنگتون خیلي پریده خستھ شدین
 چشمانم بھ مرضیھ و امین خیره مي شود        
نمیشھ امین جان تمامي رسما باید اجرا شھ خدا رو شكر از نظر مالي ھم در  -         

مي خوام براي مرضیم سنگ تموم بزارم و ھمین امروز خیال خودم و مضیقھ نیستیم 
 خودتونو راحت كنم  پس لطف كن جلوي حال خوبم سنگ ننداز

 بعد از كنارشان رد مي شوم        
         
         
         

 
داخل مغازه  امین تمام وسائل مورد نیاز مرضیھ را مي خرد سھ ملیوني آب مي         

عد من جلو مي روم و تمام وسائل امین را مي گیرم من مي گیرم و امین بر مي خورد ب
 گرداند كھ

 
من ھیچ كدوم این وسائلو استفاده نمي كنم بھ خدا مھرانگیز جون من اصال  -         

 تعارف ندارم اگر نیاز بود مي گفتم
 

  و دوباره  من میگیرم        
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در را باز مي كنم و كفش ھایم را داخل جا كفشي مي گذارم و یك راست بھ         

  داخل اتاق مي روم صداي مرضیھ از پشت سر مي اید
 نخوابي شام بپزم -         
  در اتاقم را باز مي كنم و در حین وارد شدن مي گویم        
  من میل ندارم  خودتون بخورید -         
خت پرت مي كنم و بھ سمت لپ تاپ مي روم بازش مي كنم خدا كیف را روي ت        

 كند چراغ ارجمند روشن باشد و روشن است
  سالم -         
 سالم خانوم مروت تصمیمتونو گرفتین ؟ -         
 مكث مي كنم  و در این مكث تمام درد ھایم را چال مي كنم        
 بلھ -         
پشیمون نمیشي باید تموم داشتھ ھاتو بزاري ایران نباید احد الناسي از مقصدت  -         

 خبر داشتھ باشھ مي توني ؟
 دوباره چشمانم مي سوزد        
یك شب  وقتي خوابیدم ھم پدر داشتم ھم مادر بد شده بودن بد اخالق شده بود  -         

 كھ حس مي كردم دو نفر ھستن كھ بي انصاف شده بودن ولي ھمین كھ بودن ھمین
دوسم دارن كھ براي ھمھ عمر حتي كم حامیمن حس مامن داشتم یھو نصفھ شب  یھ بي 

 من سر مال دنیا  سر حرص دنیا  بحث باال ايانصاف  میره خونھ من میره خونھ امید
 میگیره
تا بغض ھایم داغ مي شوند و او ھم چیزي نمي نویسد چند بار پلك مي زنم         

حریر اشك كم رنگ شود  اشك ھایم قطره قطره روي گردنم و بعد ناكجا آباد  راھي 
 مي شوند بذاقم را قورت مي دھم

رضا مروت كارت برنده رو رو مي كنھ كارتي كھ تنھا مدرك موجودیھ كھ  -         
مي تونھ یك منجالب فساد رو بپاشونھ مدركي كھ طي سالھا جمع كرده و منتظر رو 

 میشھ آلت قتالھ  بنیامین ادماشو خبر كرده بوده مي دونستھ از قصد رفتھ بوده كردنشھ
 كردن  آرزوھاي من اون رواني عوضي فقط بھ ربھ نیت قتل رفتھ بوده بھ نیت پر پ

كشتن رضا مروت قانع نمیشھ تیكھ تیكش مي كنھ حتي نمي توني تصور كني وقتي فیلم 
وني تصور كني جلوي اون دوربین چھ حالي مدار بستھ رو میدیدم حسم چي بود نمي ت

 شدن داشتم وقتي بھ ادماش میگھ برین بیرون مادر دست بستم كھ شاھد تیكھ تیكھ
عشقش بوده  مي لرزید مي فھمي  مي لرزید داد مي كشید و چشاش بھ عشقش بود و 

 نمي فھمید نوبت اونھ
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 و ھي  دوباره سیل مي با پشت دست سیل اشك ھایم را مي زدایم ھي مي زدایم        

 آید و با ھمان دستان خیس تایپ مي كنم
تو اون فیلمو دیدي نھ دیدي كھ اون كثافت بعد جنایت كثیفش علیھ رضا مروت  -         

كسي كھ از خونش بود از پوست و استخونش افتاد بھ جون مادرم  مثھ یھ كفتار  بھش  
بود كھ كھ آدماشو صدا مي كنھ كھ تجاوز كرد بازم قانع نشد مادرم از جون افتاده 

   تا مادرم مرد یك ساعت تمام  یك ساعتكشید الشش مال شما یك ساعتي طول
جلوي دھانم را مي گیرم تا صداي گریھ ام بیرون نرود تا نالھ ھایم فریاد نشود          

  تا آھم آتش نگیرد و خانھ عزیزانم نسوزد
كنم و صبور باشم و حاال كھ اون فیلم لعنتي رو با بازم فكر مي كنید باید  فكر  -         

چشاي خودم دیدم  كوتاه بیام نھ  من اون الشخورو بھ پاي چوبھ دار مي كشونم اون 
  رواني  باید از روي صحنھ روزگار حذف شھ

چشمانم را مي گیرم و اشك مي ریزم ھق مي زنمو اشك مي ریزم  نالھ مي كنم         
  داي پیام ارجمند مي ایدو اشك مي ریزم  كھ ص

فقط مي خواستم مطمئن شم  از اینكھ پالي پشت سرتو خراب مي كني  اینجا   -         
 ! تو این دیار غربت  حس پشیمونیت نشھ عذاب وجدان من

 
روي تخت دراز كشیده ام  و با انگشت خط فرضي را روي ھوا مي كشم  اول         

 از آنھایي كھ از ناكجا آباد مي آیند  درون گوشت یك قلب  قطره ھاي خون و یك پیكان
و خونت فرو مي شوند جر مي دھند رگ و پیت را  بعد از آن طرف دلت در مي آیند  

  و ھست از ازل تا ابد ھم خواھد بود انگارودهو این  ھمان نشان و پرچم عاشقان ب
 پس چرا ھمھ خیال مي كنند عشق زیباست ؟        
 !  این نماد بارز و وحشتناك بھ آنھا  ھشدار داده اندوقتي با         
انسرینگ اپل اھدایي روشن مي شود و ھمزمان  صداي ویبره آن را  روي         

 قطعات پاتختي مي شنوم با تكیھ دست
  چپ از روي تخت نیم خیز مي شوم و با دست راست  گوشي را بر مي دارم        
  منتظرمسالم عشقم من پایین  -         
لبخند تا گوش ھایم امتداد مي یابد  لب ھایم را خیس مي كنم  و بعد انگار جواب         

خودم را مي دھم شیریني این عشق مست مي كند آدم را ناھشیار مي كند  مسخ مي كند 
و این مسخ شدن  تا تكھ تكھ شدنت  رد مي اندازد  درست ھمان لحظھ  ھشیار مي 

 ! شوي
 رگال گوشھ اتاق مي روم  مانتو یشمي نارنجي طرح دارم را بر مي بھ سمت        

دارم و  شال یكدست سفیدم را نیز  آباژور گوشھ اتاق را خاموش مي كنم و بھ سمت 
سالن مي روم ھمھ جا تاریك است  ھمھ خوابند انگار از جلوي اتاق مرضیھ رد مي 



 388 

ا عشقش اس بازي مي كند   حتما دارد بھشوم  رد نوري روي پاركت ھا  نشانھ رفت
  دوباره  دستم باال مي رود تا تقھ اي بھ در بزنم كھ

  كھ        
صداي پچ پچ مي آید  باز لبخندم كش مي اید تلفن بازي ھایشان باید با مزه باشد          

  بدم نمي آید كمي گوش كنم
 ولي        
 چیزي كھ مي شنوم        
 یعني        
 جمعھ تعقیبش كردم  سھ روزه تمام از صبح تا شب  بھ جز كاراي حواسم -         

  شركت و كاراي عروسي من كار دیگھ اي انجام نمي ده مطمئن باشید
دستم روي كم در رھا مي شود دھانم باز مانده  چھ مي گوید ؟  چھ كسي را         

  تعقیب كرده ؟  كاراي شركت ؟  دوباره گوشم را بھ در مي چسبانم
این دختره خنگ تر از این حرفاست  حتي فكرشم نكنید كھ یك درصد احتمال  -         

  بده منم آدم شمام
  حلقم كیپ مي شوم مو ھاي تنم تیغ عضالت گردنم  خشك و چشمانم روي  در        
ھمھ جا این جملھ  رنگ دارد  روي دیوار ھا روي پاركت زیر پایم  روي پرده         

  ر و روي درآن طرف كانت
 " مرضیھ خائن است        " 

 
 " مرضیھ خائن است        " 

 
 " مرضیھ خائن است        " 

عقب مي روم آنقدر عقب كھ كمرم بھ تن دیوار بخورد  آنقدر عقب كھ بفھمم  راه         
فرار  بھ كم عرضي این راھرو است از عزیزترین ھایت كھ نمي تواني فرار كني 

  بیچاره
كجایي مادر  كجایي كھ ببیني  تمام زمستان ھایم بھ یكباره بھ صدا در آمده اند          

  كجایي مادر  كجایي
كج و وارفتھ بھ سمت درب سالن مي روم اینجا خفقان بیداد مي كند تا برسم آن         

 پایین تلو تلو خورده ام تا آستانھ افتادن رفتھ ام بھ مرادي ھمسایھ باالیي و احمدي
ھمسایھ بغل سالم كرده ام ؟  نكرده ام اما  سكندري خورده ام خورده ام  چند بار خون 

 است حس رباطي را دارم كھ خون ندارد و تنھا یك ھدف  شده درون رگ ھایم  لختھ
دارد  رسیدن بھ مھدي  مھدي را دارم ھنوز  او برایم مانده است  در را باز مي كنم 

   صورتم را مي سوزاند دلم را نیزوحجمھ اي از ھواي سرد دي ماه
بھ سمت ماشینش  یورش مي برم او خم مي شود و در را باز مي كند و من          

  خودم را پرت آغوشش مي كنم
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و ھق مي زنم  و داد مي كشم  و ضجھ مي زنم  دستانش نوازش گرانھ روي         
  سرم مي لغزد

 چي شده ؟ چت شده ؟ -         
    تنھا یك كلمھ را مي گویم  تنھا یك كلمھو من        
  مرضیھ  مرضیھ  مرضیھ -         
         
         
         
  چشمان من فیكس جاده است  و دست او روي فرمان        
  مي خوام امشب سورپرایزت كنم -         
 ھمھ جا و انگار كسي توي خیابان ھا نیست ھیچ كس جز من  و او  و خدا  و        

  طرح دارد
 

 " مرضیھ خائن است        " 
 " مرضیھ خائن است        " 
 " مرضیھ خائن است        " 

 !مي خوایم بریم باغ آرش -         
  سرم بھ شدت بر مي گردد سمت مھدي        
  نھ  نھ  نمي خوام برم اونجا  نھ مھدي خواھش مي كنم -         
  لبخند مي زند  و بھ جاده خیره مي شود        
نگران نباش ھیچ اتفاقي نمي افتھ  ھیچ اتفاقي نمي افتھ یھ سورپرایز دارم  -         
  واست
 نمي دانم چرا  دلشوره را حس مي كنم كام زبانم ھم تلخ شده  كام دلم نیز        
اخھ ھایي كھ رد سایھ اشان روي از جاده و آن ھمھ تاریكي مي گذریم  از زیر ش        

دلم  ناخن مي كشد از دامنھ وحشتناك تاریكي محاط اطرافش  كھ درونش را مي توان 
ھزار و یك مرضیھ تصور كرد  دلم شور مي زند  كھ بھ جلوي باغ مي رسیم بدون 

شود و ماشین را مي برد داخل  چشمم دوباره بھ  اینكھ بوق بزند درب میلھ اي باز مي
 یاط پر خاطره مي افتد ھمان حیاط نحسھمان ح
كسي درون دلم خون پخش مي كند  و روي تختھ سیاه آرامشم ناخن مي كشد و         

  كسي زمزمھ مي كند  پیاده نشو پیاده نشو پیاده نشو
 مھدي از درون پنجره سرش را داخل مي اورد  و با لبخندي مي گوید        
 !پیاده شو عشقم -         

 مردد دست بھ دستگیره مي برم        
  چرا اینقدر اینجا تاریكھ ؟ -         
 ! كسي از پشت سرم  حرف مي زند        
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 صداي مھدي نیست        
  صدا آشناست        
  خیلي آشنا        
 چون من اینطوري مي خوام -         
 توان از دست مي دھنددھانم باز مانده  موھایم تنم تیغ مي شوند  زانوانم         
 سالم دختر عمو حال و احوال ؟ -         
چشمم تا پشت سرش مي رود مھدي دست بھ كمر ایستاده  چشمانم بین قیافھ         

 ھاشان مي چرخد
  اینجا چھ خبره ؟ -         
 فردین نزدیك مي آید        
 ! خبري نیست جز اینكھ  ما اون مداركو مي خوایم -         

 چشمانم از پلك زدن مي افتد        
 مدارك ؟ -         
 بعد بھ مھدي كشیده مي شود        
 !مھدي  نمي خواي بگي ؟ -         
ریھ ام جواب نمي دھد جواب نمي دھد  بھ زحمت كمي از ذرات اكسیژن را مي         

 بلعم
  اینجا چھ خبره مھدي ؟ -         
 چشمانم دو دو مي زند        

مھدي نزدیك مي آید و ابرو باال مي دھد اخم كرده است اخم كرده است اخم         
  كرده است درست مثل ان روز ھا

 مداركو بده مھرانگیز اون مداركو بده -         
عقب مي روم  تلو تلو مي خورم ولي عقب مي روم او نزدیك مي اید و من          

عقب مي روم پایم بھ لبھ باغچھ گیر مي كند ولي عقب مي روم پیشاني ام بھ شاخھ 
درخت كشیده مي شود ولي عقب مي روم و چھره مھدي زیر سایھ درخت روي سرم 

  ندھمان تبر بھ دست زمستان ھایم است لب باز مي ك
حتي فكرشم نكن كھ بزارم  با اون مدارك  پدرمو بندازي زندان اون پدرمھ  -         

مھرانگیز پدرم ھزار تا خطا ھم كرده باشھ جاني و قاتل و نفرت انگیز ترین ھم باشھ 
 بازم پدرمھ مداركو بده مھرانگیز

 سرم را تكان مي دھم ھیستریك و عصبي        
 ي  نابودم كرديمھدي نابودم كرد -         
فردین بھ سمتم مي دود و موھایم و شال یكدست سفیدم را چنگ مي زند و حس         

 مي كنم زمان متوقف شده است و فیلم روي دور كندش است
  بده اون مداركو مھرانگیز بده تا ھمینجا توي ھمین استخر  خفت نكردیم -         
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  ھر دوھر دو ھلم مي دھند داخل استخر          
  و ناگھان        
 چشمانم باز مي شوند        
مرضیھ از روي صندلي بھ سمتم مي پرد مھدي لبھ تخت نشستھ است و سرش         

 را الي دستانش گرفتھ است
 مھري جونم  بیدار شدي ؟ -         
با صداي مرضیھ  مھدي سرش را باال مي اورد  حس سر خوردن جسم خیسي         

 پیشانیم  كمي مي ترساندم مھدي دستمال سفید را از روي صورتم بر مي دارد  از روي
  چشمانش قرمز شده اند و اخم ھایش در ھم است مرضیھ در آغوشم مي گیرد

  فدات شم  الھي فدات شم -         
یعني ھمھ را خواب دیده ام ؟ مرضیھ خائن نیست ؟ مھدي ھمان مھدي من است         

 ؟
انم روي صورت مھدي است كھ  رویش را بھ سمت دیوار بر مي گرداند و چشم        

  دستانش را عمودي  جلوي دھانش مي گیرد
مرضیھ عقب مي كشد و بازو ھایم را مي گیرد چشم ھایش مملو از اشك است و         

 گونھ ھایش خیس  مژه ھایش نیز
تماس گرفتم دكتر آورد تا صبح داشتي ھذیون مي گفتي  ترسیدم  با مھدي  -         

باالي سرت  سرم بھت وصل كرد مردیم و زنده شدیم تا تبت اومد پایین دكتر گفت 
  فشارت خیلي افت كرده  گفت شوك عصبیھ  باید ردش كني وگرنھ خطرناكھ

صداي مرضیھ ام مي لرزد و مھدي حرف نمي زند  ولي آه چرا چشمم بین         
منقبض شده مھدي در چرخش است  مرضیھ فیش چشمان اشك بار مرضیھ و نیم رخ 

 فیشي مي كند و عقب مي رود
 میرم یھ نوشیدني بیارم بخوري بھتر شي -         
نگاھش بھ من خیره شده است بعد ناگھان بیشتر مي زند زیر گریھ صورتش را         

 با دستانش قاب مي گیرد و با صداي بلند مي گرید  مي خواھم برخیزم كھ سر گیجھ
 امان مي برد

 مرضیھ جان من حالم خوبھ  خوبھ خوب -         
  دستانش را پایین مي اورد        
 ترسوندیمون ترسوندیمون مھري ترسیدم خیلي خیلي -         
  بعد در حالي كھ اشك ھاي سیل وارش را پاك مي كند از اتاق خارج مي شود        
ق كرده ام كنار مي زنم و دستانم را روي الخ موھایم را از روي پیشاني عر        

  پاھایم مي گذارم
 چرا حرف نمي زني ؟ -         
  پلك نمي زند و نگاھش ھمچنان بھ دیوار روبرویش است        
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 !چي بگم وقتي اینقدر نامحرمم ؟ -         
 نگاھم را تا نیم رخي كھ بھ سمت من تمام رخ نمي شود  مي كشانم        
چرا نامحرم ؟  اصال كي گفتھ شما نامحرمي  یھ ھفتھ ھست محرم شدیم آقا  -         

 !!! توھم زده شدي ؟  نكنھ تو خواب عقدو باطل كردي  ھا ؟
نیمچھ پوزخندي از شوخیم مي زند و دوباره آه مي كشد از آنھا كھ شعلھ اشان را         

 سیاه مي شود  كف دستم را بھ مي بیني كھ بھ دیوار مي خورد و دیوار مي سوزد و
 نرماي پتوي قھوه اي مي كشم

 حالم خوب نیست مھدي جان تو ھم با این قھر كردنت حالمو بدتر مي كني -         
بر مي گردد سمتم  و سیب گلویش تكان مي خورد  سرش را كج كرده است  و         

خواھم روي افكارم را نگاھش  تا عدسي ھایم  بعد مغزم مي رسد  و من ھم انگار مي 
  با دست بپوشانم مبادا بخواندشان

  چتھ مھدي ؟ -         
  ابرو باال مي دھد        
تو چتھ كھ یك شب تمام تو تب مي سوزي دكترت باید بھ من بگھ !  من چمھ ؟ -         

كھ از یك مشكل حاد رنج مي بري ؟ دكترت باید بگھ مراقب روحیش باش بعدش تا 
   اسمو ھي تكرار مي كني مرضیھ  مھديصبح سھ تا

بعد مكث مي كند و مشكي ھاي نافذش  بین چشمان راست و چپم مي چرخد  و         
من انگار  مي توانم حدس بزنم اسم سوم كیست مي توانم حدس بزنم كھ كش لب ھایم  

یل كشیده مي شود  و بدون اینكھ بخواھم مي خندم ریز مي خندم و كم كم بھ قھ قھ تبد
   را بھ پتو تكیھ مي دھدستشمي شود  و او  كمي عقب مي كشد و د

بخند بخند خانوم بایدم بخندي انگار تو خواب خیلي بھت خوش گذشتھ  تا  -         
مرضیھ و مھدیش مشكلي نبود این وسط فردین چھ كاره است كھ تا صبح ھي مي گفتي 

 !فردین  این پسره تو خوابت چھ غلطي مي كرد ؟
و انگار وسط این ھمھ حال بد  كسي نمي تواند جلوي خنده ھاي مرا بگیرد  نمي         

  تواند
مرضیھ سیني بھ دست وسط درگاه مي ایستد  و خشكش زده است  ھنوز ھم مژه         

  ھایش خیس است
  چھ خوب چھ خوب كھ اینقدر حالت خوب شد -         
 جلوي دھانم را مي گیرم        
این از ھنراي دست مھدي جانھ در بدترین موقعیت ھم مي تونھ سروتونین  -         

  خونمو باال ببره
  و دوباره مي خندم        
نیم ساعتي را با مرضیھ و مھدي مي نشینیم و از خوابم مي گویم  من مي گویم و         

ان بیاید  اینبار  آنھا مي خندند  آنقدر مي خندند كھ اشك ھایشان از گوشھ چشم ھایش
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آنقدر كھ مرضیھ بھ سرفھ بیفتد و مھدي بر خیزد و روبھ دیوار كند و باز  بخندد  آنقدر 
 كھ من شاكي شوم

كافیھ دیگھ من داشتم مي مردم شما مي خندین كجاي خواب بھ این وحشتناكي  -         
  خنده داره آخھ

ال مي برد و با آن چشم مھدي باز پق خنده اش  بھ پا مي شود و دست ھایش را با        
  ھاي اشك بار مي گوید

 ببخشید  ببخشید مھرانگیز جان ولي بھ جان خودت نمي تونم جلوشو بگیرم -         
  و باز مي خندد  مرضیھ وسط خنده ھایش مي گوید        
  فكر كن منم خائن  از فردا مراقب پشت سرت باش مھري -         
د زیر خنده  آنھا مي خندند و من حرص مي خورم  داد مي و باز ھر دو  مي زنن        

 كشم
  اصال دیگھ ھیچ كدوم از خوابامو واستون تعریف نمي كنم بي جنبھ ھا -         
مھدي رویش را بر مي گرداند سمت آینھ  و انگار ھیچ حرفي یاراي خنده         

 ھاشان نیست و ناگھان صدایي بھ گوش مي رسد
 الم  ماممانس سسس  -         
 !!!این مھتاب است ؟        

ھمھ خشكشان زده است  مھتاب چشمان پف كرده اش را بین ھمھ امان مي چرخاند   
از روي تخت بر مي خیزم سرم گیج مي روم و شقیقھ ھایم مي سوزد ولي بر مي 
خیزم و بھ سمتش مي روم  مھتاب با آن عروسك دستش  چشمش بھ چشمان من است  

  جلوي پایش زانو مي زنم و دستانش را مي گیرم
 بار دیگھ بگو مھتاب جان چیزي گفتي ؟یھ  -

 لب ھاي كوچكش را از ھم باز مي كند  و زبان قرمزش الي دندان ھایش  تكان مي بعد
  خورد

 سس -
   تكان مي دھم بھ نشانھ تایید  كھ یعني ادامھ بده  و او ھم مي گویدسر

  سسسالم م  مام  مان -
من و مرضیھ جیغ مي كشیم   لحظھ اي ھمھ مكث مي كنند و بعد یكھو با ھم  چند

مھتاب را بغل مي كنم و مي بوسمش صورت كوچك و دوست داشتني اش را  موھاي 
خرمایي و خوش بویش را  چند بار و اشك شوق درون چشمان ھمھ امان برق مي زند 

 ھمھ امان حتي مھدي
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ھ   كت و شلوار مات بنفش پوشیده و بلوز و كراوات سفید  و بوي كنزویش ھم كمھدي
 كارت شناساییش است  آه مي كشم  او نھ اما  كنار گوشم نجوا مي كند

  مثھ من و تو!  چقد بھ ھم میان  نھ ؟ -
   درد مي كند  روحم درد مي كند  تمام وجودم درد مي كنددلم

 آویزان مرضیھ است زیر آن تور نازك  كنار امین سلحشور  پسر خوبیست مي نگاھم
 و سپرد  مي شود ؟شود مرضیھ را یك عمر بھ ا

 لبخند مي زند و توي گوش امین حرف مي زند آن وسط ھم شلوغ است خواھر مرضیھ
ھاي امین خودشان را مي كشند مادرش مدام بھ میز ھا سر مي زند و احوالپرسي مي 

  كند مھدي سرش را جلوي چشمم مي اورد
 خانومي كي نوبت ما میرسھ ھا ؟ -

 م كنارش رد مي شوم و دست مي زناز
  نوبت حلقھ ھاست -

  جي موسیقي زیبایي را پخش مي كند تمام سالن پر مي شود از ھمھمھ و دستدي
 اھداي حلقھ ھا اجرا مي شود و مھدي دور تر  بھ من خیره شده است و حتي یك مراسم

  لحظھ نمي توانم نگاھش كنم  كھ مبادا پشیمان شوم كھ مبادا
 
 
 
 
 خوش بگذره -

  متم مي گیرد گل دستش را بھ سامین
 ازتون ممنونم -

  موقرانھ مي زنملبخندي
 بابت ؟ -

  مرضیھ اشاره مي كندبھ
 بابت اینكھ منو از عشقم محروم نكردین -

  را مھربانانھ بھ چشم ھایش مي پاشم او ھم سپاسگذارانھ  لبخند مي زندنگاھم
 
 
 

 را با تمام وجودم بغل كرده بودم محكم تر از ھمیشھ بغض خفھ ام مي كرد و مرضیھ
 گریھ نكرده بودم مرضیھ در بھت  در بھت اعمال من خداحافظي كرد و چند بار گفت

  مھري داري نگرانم مي كني  مگھ مي خوام بمیرم كھ اینطوري مي كني اخھ -
ھم برد بھ پنجره باز و مناظر پشتش  من تنھا لبخند زده بودم  مھتاب را با خودم خواو

خیره مي شوم درخت ھاي كوتاه قد  آبشار ھاي سخاوتمند گل ھاي صورتي زرد  
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قرمز و حتي شاپرك خاكستري كھ دورشان پرواز مي كند آن طرف این خاك ھم  مي 
  توان اینھا را دید ؟  مھدي در را مي بندد

 بیا بشین -
ر مي گردم و لبخندم چشمان نگرانش را نشانھ  ھایم را لھ مي كنم و بھ سمتش ببغض

  مي گیرد
  امروزو نمي خوام از كنارت تكون بخورم -

  ظریفي مي كنداخم
نگران بودم ولي االن  خیلي بیشتر نگرانم  چي شده مھرانگیز ؟ یك بار مثھ یھ آدم  -

متمدن بیا و بشین با كسي كھ حداقل قول دادي شریكش باشي حرف بزن حقایقي رو 
  گو كھ چند روزه خواب و خورو ازت گرفتھ و اگر نمي خواي یاب

 جایش جا بھ جا مي شود و كمي بھ جلو خم مي شود انگشتانش را بھ ھم گره مي سر
  زند

 ! یا نمي توني میشھ لطف كني و بگي پس من  كجاي زندگي تو ام ؟ -
ي اندازم و  روم و كنارش روي تخت مي نشینم دستانم را دور گردن مردانھ اش ممي

 ھر چھ مي توانم كنزو  ذخیره مي كنم
تو ھمھ جاي زندگي مني تو ھمھ زندگي مني چي مي خواي بشنوي چي  تمام چیزي  -

 كھ االن براي تعریف كردن دارم  سیو شدن محبت توھھ
   دستم را مي زنم تخت سینھ امبعد

 اینجا -
 ھ بھ چشمانم خیره مي شود را از دور گردنش باز مي كند و نگران تر از ھمیشدستانم

 مي خواي بگي ھیچ اتفاقي نیفتاده كھ من ازش خبر نداشتھ باشم ؟ -
  را مي گیرم  و سرم را تكان مي دھمدستانش

  نھ آقا ھیچ اتفاقي نیفتاده فقط مي خوام یھ دختر خوب شم  ھمین -
ي  خودم را پرت مي كنم رویش تا افتادن پیش مي رود و بعد در آغوشش ھضم مبعد

شوم  بویش مي كنم موھایش را  گردنش را  صورتش را  دیوانھ شده ام  عشقم را مي 
خواھم امشب مال من است مال من و من  مال او  ھر چند فردا شاید  فرسنگ ھا دور 

 تر از اینجا در فراغش بسوزم
  صورتم را مي سوزاندآھش

كنم مي خواي تركم ھیچ وقت ترسناك نشو مھرانگیز ھیچ وقت كارایي نكن كھ فكر  -
 كني

   اي مكث مي كنم كھ حس بویاییش عین یك گربھ وحشي تیز شده استلحظھ
 دھانم را قورت مي دھم و جگرم آتش مي كشد بعد یكھو وحشي تر مي شوم  و با بذاق

 بوسھ ھایم مي خواھم سیراب عشقش كنم
  ھاي او بوسھ ھاي من ادغام مي شوند  نجوا مي كندنوازش

  عاشقتم مھرانگیز -
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 بعد جفتمان در یك شب بھمن ماھي  در خاك ایران  عشق را تعریف مي كنیم  ھجي و
 "  ما" مي كنیم و  غرق نامي مي شویم بھ نام 

 
 
 
 بلیطو رزرو كردم  پس فرداست -

 روز دیگر فرصت دارم كھ با عزیزانم باشم این خوب است دیگر  درست است ؟  یك
   مي آیددوباره پیام ارجمند

سال ھا پیش وقتي زنم از شركت بنیامین مروت ماشینشو خرید و با ذوق مي اومد  -
خونھ حس مي كردم خوشبخت ترین مرد دنیام چون  خوشبختي براي آدمیزاد نسبیھ و 

نسبیتش  رابطھ كامال مستقیم داره با حس غریبي  بھ نام عشق  با قدم قدم فاصلھ اي كھ  
 میشھ  و اون زمان من خوشبخت بودم چون فبختي تعریمعشوق باھات داره  خوش

عاطفھ رو داشتم  ولي اولین رانندگي با اون ماشین لعنتي رسید بھ خط مقدم بھشت 
اونو و خط مقدم جھنم من  بعد از كارشناسي علت مرگ  نقص خودرو تشخیص داده 

 امد با یھ درشد اون موقع  من یھ تعمیر كار خیلي معمولي بودم با یھ زندگي معمولي 
معمولي  اما بعد مرگ عاطفھ  دیگھ معمولي نبودم شدم یھ آدمي كھ داره تو جھنم 
زندگي مي كنھ و دنبال یھ راھھ واسھ كشوندن مسببین اون قتل بھ داخل ھمون جھنم با 
اون انگیزه تونستم بعد ده سال برسم بھ جایي كھ باید بھ جایي كھ بتونم با بنیامین و 

 در شانشون باشم بعد مدتي  فھمیدم رضا مروت از باشم ده داشتمرضا مروت مراو
بقیھ سواستیھ سر و گردن سطح وجدانش باالتره  با ھمون انگیزه  شدم دست راست 
رضا آقایي بود  بھ تمام معنا من بودم كھ شامھ رضا رو تیز كردم من بھش گفتم 

یل اجتماع تحو تولیدي این شركت پایین تر از استاندارده بھش گفتم داره ماشین قاتل
میده و خودش خبر نداره  چون بنیامین  براي ھر گندي كھ میكاره یھ ظاھر فرعي مي 
سازه  یھ ظاھر عوام فریبو و خیلي موجھ ھمینطورم بود خیلي طول كشید كھ بتونم تو 
گروه بنیامین نفوذ كنم و براي حرفایي كھ بھشون یقین داشتم مدرك جمع كنم  براي 

ه بود باید بھ تنھا برادرش شك كنھ  اون شب  رضا مروت نشد رضا كھ ھنوز قانع
تماس گرفت و گفت بنیامین بو برده و داره میاد اینجا  واسھ ھمین تو رو از اون خونھ 
بھ بھانھ جشن تولد دخترم مھرسا دور كردم  گفت كھ بو برده بنیامین یھ چیزایي تو 

 محض كرد شامھ رضا ھمیشھ تمادكلشھ گفت كھ اگر اتفاقي افتاد نمیشھ بھ شریفي اع
  قوي بود ھمیشھ

 ھایم از گوشھ چشمم  سر مي خورند و روي لب ھایم  بعد روي پرزھاي چشاییم  اشك
 مي نشینند  ارجمند ادامھ مي دھد

ھیچ وقت فكر نمي كردم از چاقوي خودش براي نابودیش استفاده كنم خانم مروت   -
ھ خاطر دل خودم مي كشونمت این ور  دوباره میگم اصال نمي خوام فكر كني دارم ب

تو بودي بین اون جماعت مي دوني وجود تو باعث تھدید جون تك تك عزیزانت میشھ 



 397 

 و دست بستھ ان دستاي زیاد دیگھ اي نجماعتي كھ من میشناسم حتي وقتي تو زندان
اون بیرون دارن كھ اھدافشونو عملي كنن  حتي شده كشوندن تمام دشمنانشون بھ داخل 

نمي كھ خودشونو مستحقش نمي دونن  و اگر  اگر بخواي بموني كنارشون  با دست جھ
  خودت كشتیشون

 دارین مي ترسونینم -
 نھ  دارم چشاتو باز تر مي كنم كھ اگر تردید داري  بھ یقین تبدیل شھ -
 اما حس مي كنم دارم فرار مي كنم -
 یكانت صدمھ اي نرسھاسمشو فرار نزار داري میدونو خالي مي كني كھ بھ نزد -
خودتونم دارین میگین میدون خالي كردن  تمام ترسم اینھ كھ اینھ كھ  با این كار اونا  -

صدمھ بیشتري ببینن  جسم سالم و روح زخم دیده مي ترسم بعد چند سال كھ برگشتم 
  ھمھ انگشت اتھامشون بھ سمت من و فرارم باشھ  مي ترسم جناب ارجمند

شت اتھام خودت  بعد سالھا بھ سمت خودتو عذاب وجدانت خواھد و اگر بموني  انگ -
  بود اینطور فكر نمي كني خانوم مروت ؟

 را باز مي كنم او ھم چشمانش باز است  آرنجش را بھ بالشت تكیھ داده است بھ چشمانم
خودم كھ نگاه مي كنم عرق شرم تمام وجودم را پر مي كند  پتو را تا روي سرم مي 

   با زور پایین مي اوردكشم  پتو را
  بازم خجالت  اینطوري من بازم مي خوامتا -

 آرنجش را روي بالشت صورتي جابھ جا مي كند  و مشكي ھاي نافذش  تا تھ دلم بعد
  را  قند باران مي كند

مي دوني مھرانگیز  دوست دارم روزا  ماه ھا  سال ھا بگذره و من ھر روز  كھ  -
ي  كنارم  خجالت زده و دوست داشتني ببینم  ھمینطوري  بیدار میشم  تو رو اینطور

  دیگھ ھیچ چي از دنیا و داشتھ ھاش نمي خوام
   یكھو یاد حرف ارجمند مي افتمبعد

 براي آدمیزاد نسبیھ و نسبیتش  رابطھ كامال مستقیم داره با حس غریبي  بھ خوشبختي
  شبختي تعریف میشھنام عشق  با قدم قدم فاصلھ اي كھ  معشوق باھات داره  خو

 را بستھ ام شیریني دیشب روي زبان دلم  سوسو مي زند  و وقتي یاد فردا مي چشمانم
  افتم شیرینیش محو مي شود شاید باید بزرگ ترین تصمیم زندگیم را بگیرم

 
 
 

 آینھ مي ایستم بند كیف كتابیم را روي شانھ ام محكم مي كنم  بعد درب را باز جلوي
  اتاق سرھنگ مظفري مي روممي كنم و بھ سمت
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 خبر از خانھ مرزبان ھا مي رسد  خبر مي رسد كھ گروھك سیاھشان را از ھم اولین

پاشیده اند  مي گویند اصغر مرزبان را در حالي مي بردند كھ بچھ ھاي خانھ زادشان 
بھ او  و بھ زنش سنگ مي زدند  خبر مي رسد كھ زنش را ھم برده اند دادگاھشان یك 

 مروت بھ عنوان شاھد زنده اش  جلوي انگیزماه بعد تشكیل خواھد شد و من  مھر
حضار حاضر خواھم شد و صحنھ ھایي را شھادت مي دھم  كھ ھر بني بشري را در 
آن دادگاه بھ اشك و حس انزجار بكشانم تجاوز بھ بچھ ھاي سھ سالھ  دوسالھ  حتي 
  آزار جنسي نوزاد ھایي كھ مادران از خدا بي خبرشان رھایشان كرده اند سر یك شب

حظھ ھوس یك فرشتھ آسماني را بھ زمین وصل كردند و جفتشان را وسط یك یك ل
مشت گرگ بریده اند و خودشان  پي زندگي لجن مال خودشان  فرار كرده اند ھمھ 

  اشان را خواھم گفت ھمھ اشان را
 خبر از شركت پدري بھ گوش مي رسد مھر و موم شد  و تمام و تمام اموال دومین

 م ھاي مروت ھا بھ باد دادمپدري را بھ واسطھ جر
 خبر از فردین مروت مي رسد  كھ بھ واسطھ جرم ھاي پدر  گرگ شده بود  سومین

پول حرام  ھارش كرده بود  كسي كھ آن شب كذایي درون پستو ھاي باغ آرش  با 
سالح وحشت بھ روانم حملھ كرده بود  و خیلي زود اعتراف كرد  خیلي زودتر از 

  مآنچھ فكرش را مي كرد
 خبر از شریفي مي رسد  كسي كھ یك سال تمام مرا  و تمام باور ھایم را بھ چھارمین

بازي گرفت كھ با روش ھاي پست و دون  مدارك را باز پس بگیرد  مھره سوختھ 
خاندان پدري كھ خیلي زود خودش را گم و گور كرد  ولي نمي دانست روي گرده اش  

  ردیاب وصل كرده ام  نمي دانست
 خبر  از بنیامین مروت است  حكم برایش مي برند  اعدام  معتمد مي گوید  نپنجمی

وكیل پایھ یك دادگستري و من  شاھد این اعدام سپید خواھم بود  من  شاھد سر بریدن 
یك گرگ دیگر  از روي سیاره  خواھم بود و خدا مي بیند كھ یك لكھ ننگ دیگر را 

 محو خواھم كرد
 
 
 
 

 ریزم و از پنجره براق و مرتفع آشپزخانھ بھ ساحل خیره مي  را داخل ماگ ميقھوه
شوم امین روي ماسھ ھا  با آن شلوارك راه راه  بھ دنبال مرضیھ مي دود و مرضیھ قھ 
قھ مي زند  مھتاب كنار ساحل نشستھ است و براي خودش یك قلعھ مي سازد  از آن 

د یك قلعھ با تمام  یكي بعدا نصیبش شودقلعھ ھا كھ در ناخوداگاھش دوست دار
  عزیزانش البد
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 شیریني اولین سالمش درون دلم  مي تپد  از آن زمان ھر روز  صداي سالم ھنوز
مامان گفتنش  درون خانھ مي پیچد  ھر روز  فعال مي تواند ھمین دو كلمھ را بگوید  و 
چند كلمھ دیگر  با لكنت و بھ سختي ولي امیدوارم روزي برایم از شادي ھایش ذوق 

  ھایش  و خاطرات روزانھ اش بگوید
 

 رابدوشامبر پیچیده از درگاه آشپزخانھ وارد مي شود و در حالیكھ كھ با دست مھدي
  چپ موھایش را خشك مي كند مي گوید

  صبحونھ حاضره خانوم ؟ -
 صداي كلفتش خنده ام مي گیرد  یك قورتي از قھوه را مي خورم و بھ رویش لبخند از

 مي پاشم
  جناب آقا شما امر بفرماییدالبتھ  -

 مي دود  با آن دمپایي ھاي ابري و وقتي روي میز را نگاه مي كند چشمانش را مھدي
 ریز مي كند

 ! اینجا كھ خبري نیست -
   را مي كشم و رویش مي نشینم و ماگ را بین انگشتان ھر دو دستم مي گیرمصندلي

  سرخ كردنش كھ شما مي كشيبھ خانوم مرغھ گفتم تخمو بذاره  فقط مونده زحمت -
 از روي كاله آبي آسماني روبدوشامبر  سر مي خورد و با چشمان باز شده دستش

  دست بھ كمر مي ایستد
 !چــــــــــــــــي  ؟ -

   بھ قیافھ و اداي مضحكش قھ قھ مي زنمبعد
 توقع نداري روز اول ماه عسل من واست صبحونھ بپزم كھ  نھ ؟ -

 كند و بعد فكر مي كنم چقدر شبیھ تام شده زماني كھ از دست  را مچالھ ميصورتش
 ! جري كتك مي خورد

  انگشت سبابھ اش را بھ سمت پنجره دراز مي كندبعد
تو ھم توقع نداري با این جماعتي كھ تو ساحل واسم جمع كردي اسم این مسافرتو  -

بزارم ماه عسل كم مونده كل ایرانو دعوت كنیم بعد اسمشو بزاریم اولین ماه عسل 
 !!! شصت ملیوني

   مي خیزم و نیمرو ھا را از درون فر در مي اورمبر
  بیا بخور اینقدر غر نزن  شكمو -

درست عین تام  بھ نیمرو با ولع خیره شده است صندلي سفید را بیرون  حالیكھ كھ در
  مي كشد و دستانش را بھ ھم مي مالد

اي ناقال  مي دونستم تو مھربون تر از این حرفایي  بیا اولین صبحونھ ماه عسلمونو  -
 بخوریم

مت  مي زنم  از آن لبخند ھاي شیرین  و مي نشینم یك لقمھ مي گیرد و تا بھ سلبخند
 دھان خودش مي برد
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  نگاه شكوه گرم مي شود  لب ھایم را غنچھ مي كنممتوجھ
 !نكنھ اولین لقمھ صبحونھ ماه عسلمونو مي خواي خودت بخوري ؟ -

   دندان نمایي مي زند و لقمھ را بھ سمت دھان من مي اوردلبخند
  نھ  مگھ از گلوم پایین میره عشقم -
 لقمھ را  مي قاپم لبخند  دھانم را باز مي كنم و با

   را بھ ھم مي مالددستانش
  اینم از اولین لقمھ  حاال مي توتم بخورم مادمازل ؟ -

   حال جویدن سر تكان مي دھمدر
  لقمھ بزرگ براي خودش مي گیرد و تا مي برد سمت خودش  كسي مي قاپدشیك
  آقا مھدي دلتون میاد ؟ این بچھ گرسنشھ اونوقت تنھا تنھا -

 ا ھمان قیافھ تام گونھ از انھا كھ لھ و لورده شده اند  نالھ مي كند باز بمھدي
 اي بابا  اینم از اولین صبحونھ ماه عسلمون -

  براي مھتاب لقمھ مي گیرد و من براي مھدي  لقمھ را بھ سمت دھانش مي برممرضیھ
 بیا آقا پسر بخور كشتي ما رو اونقدر غر زدي -

  با ولع مي بلعد را باز مي كند و لقمھ را دھانش
  ھوم باالخره اولین لقمھ رو خوردم بھ بھ  چھ مي چسبھ -

   مي خندد و از پشت سرش در مي ایدسحر
  پس دارین تنھا تنھا خوش مي گذرونینا  و بھ سمت نیمرو ھا یورش مي اورد -

 را جلوي دھانم مي گیرم و از دیدن قیافھ مھدي كھ ھر لحظھ بھ قیافھ تام شبیھ دستانم
 مي شود مي خندم امین با یك حولھ روي سرش مي آید و دستانش را دور گردن تر

 مرضیھ حلقھ مي كند و مرضیھ یك لقمھ برایش مي گیرد  مھدي باز نالھ مي كند
  من ماه عسل خودمو مي خـــــــــــــــــــــوام  دو نفري نھ با یك جماعت گشنھ -

  ش را مي چسباند بھ بازو ھایم مي خندند  ھمھ  و مھتاب كنار دستم خودھمھ
  مامان گگرسنمھ -

   نگاھش تا مھتاب كشیده مي شودمھدي
  واي خــــــــــــــــــــــــ ـــــدا -
   باز ھمھ مي خندندو
 
 

   تاپ را باز مي كنملپ
  مي نویسمو

  اول اردیبھشت ماه است و من  مھرانگیز مروت  قرار را  بھ فرار ترجیح داده امروز
  ام
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 این سیاره  بھ شجاعت نیاز دارد  نھ بھ ترس و فرومایگي  كھ اگر ترسو باشم شاید كھ
فردا ھا  دیگر اثري از مھتاب ھاي نجات یافتھ  اثري از مرضیھ ھاي پاك شده  اثري 

  دي ھاي عاشق اثري از فردین ھاي تنھا  نمانداز سحر ھاي نادم اثري از مھ
   مھرانگیز مروتمن

   آرامش تمام دوپاھاي این كارخانھ آدم سازي  دعا خواھم كردبراي
   تا جان دارم  براي شادیشان و  پاكیشان  تالش خواھم كردو

  پایان
  حقیا

  اكبريسارا
 ١٣٩٤تیر ماه سال :  پایان زمان

 
 www98iacom:منبع

 ساختھ شده wwwdonyayromanrozblogcom  کتاب توسط وبالگنیا
 


