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از خواب برگشتم به تنهایی

به قلم رساي شیما آبیان
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!!!!!!!نمیادادمیهیچیخدایا
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میمراسیاستباآمیختهمهربانیبامادرکهصدايباکهمیخندیدمبود،ریزریزفرستادهرساکهامیپیبهداشتم
یهوگرفتمپريدستازروخوشرنگچايسینیوگذاشتممیزرويروگوشیمیلیبیباوشدماللخواند

دخترانهوخیلیشدمپامادرقبلیاوامرودستورازتبعیتبهاماغیظوبارفتماشموذیانهلبخندبهچپیچپ
!شدمپذیراییوارد

خانمدو!...گفتممنکهبلنديسالمصدايبااونم...؟مناونم... دخترانه؟حیايوشرم.. نشدباورمخودممواهللا
منباگرمیاحوالپرسیوشدندبلندجايازسفیدمحاسنباپیرمردیکبودندوگرفتهروشدتبهکهچادري
. چرخاندماطرافبهراونگاهمنشستمپدرمکناروچرخاندمراچاي.کردند

وسرکهپدرمنه...باشندشدهردپدرمجنازهرويازاینکهمگر.... باشه؟پیرمردایندامادنکنه.. دامادکو؟پس:
بهنگاهم....نیاوردنشخودشانباوکردناشتنبیهکردمیشیطونیزیادحتما!آهان......نشسته؟اینجاگندهمر

وسرزیادخونهازبیرونبابامنکنه... گرفتن؟رومحکموسفتاینقدرایندوچراماندخیرهدوخانمروي
بهباید... شداضافهبهمخورارثیهکهشدکی!...منبرواياي.... رسیده؟ماینهاگوشبهکهمیجنبونهگوش

..بدمهشداریهامانمم

طوربهمنونریمانآقاي:بودبامنسخنشروياومد،البتهدرسخنبهپیرمردکهمیرفتسرحوصلمداشتدیگه
میکننچادرسرخونهنرفته،تومدرسهنازنینم،بهدختراي.هستیممقیدومذهبیبسیارخونوادهما!میشناسنکامل
خدااز. اندترسیخداودامنپاكهايبچهمیدهنشونامرظواهرکهطورایناینوریاندونهوکنهقبولخداواگه

مقدسنشه،خشکاشتباهالبته...ومقیدهمه،خشکبدترازدیگهکهمايشازدهپنهون؛اینچهشماازنیسپنهون
کنهنمینگاهروشونبهاونقدرباشنحجابتوجه،بیبیخواهراشوقتیهاگهطوریکه...ومقیدخشک...هانه
يصبیهکهمیانمنيحجرهبهکاريبرايمايشازدهاینکهگویا...نریمدورراه!...بشنمتوجهخودشونتا

متوجهدفعهیهماهمومیشهشماخانمدخترعاشقصددلنهآقایکدلچجوري،اینوچطورحاالومیبیننشمارو
وبهمینشستسرسجادهساعتهاکهزبونبیسکلتهایهموندزبونمونسرووخوشچهارشونهپیمانازکهمیشیم

مریضاشیدونهیکیناراحتیهازهمخانمحاج.میزدحرفونهمیخوردغذانهمیموند،خیرهوتسبیحشمهر
وتهبشینهپاشبهخواستمهستهمهچشمنورکهکوچکترميصبیهازمنتااینکه.بیمارستانافتادنوشدن

رونمیدونمهنوزکهشدمحوريیهعاشقکهاومدمقرباالخرهاماکردمقاومتولا. بیارهدرروقضیهوتوي
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اگرکهخاطربوداینبهنرسیدهخدمتاگههمامروز)دادزدوادامهمنبهمهربانیولبخند(آسمونتویازمینه
دادیناجازهکهبعديارببرايوگرنهنیفتهاشتباهبهنداشتن،نگاهشازدواجبهتمایلهردلیلیبهبناخانمصبیه
!میشهشرفیابحتما

درحالیکهپدرمودادندخودبهتکانیپیرمردحرفهاياتمامباکهطوري.بودندرفتهفروخلسهدرگوییهمه
شیفتهوخواهانباوقاريومحجوبجوانهمچینکهخوشبختیهباعث:گرفت،گفتمیاجازهمادرمازبانگاه

اعتمادشمابهچشمامازوباالترمیشناسمشمارومنکهاینهذکرهبهالزمکهیزيچاماشدنماخانمدختري
چطوريکهمیبینیدماروخانمدادین؟پرنیاشرحآقازادهبرايماخانوادگیوضعیتازفرحزادآقايآیااما.دارم
زندگیودوسالتبیسبعدحاالکهسختهخیلیکهبگمبایدوراحتیههمینجابههمهنشسته؟اونشماپیش

.درآددیگهیکیتبعبهبخواد

تازوربهکهربعسهآستینپیراهنیهبادمپاجینشلواریه.انداختمخودمبهنگاهیعجلهبامناونهاعوض
!...بودسنگینترنمیزاشتمکهحریرشالیهبامیرسیدرونهام

.مکشیدخجالتامدوسالهوبیستزندگیهتوباراولینبرايواي

آقايواهللا:گفتپدرمبهکنه،روکمروخجالتممیخواستکردوگوییبمنبامحبتینگاهفرحزادآقاياما
پیرمردمنبهنسبتدیدشونامروزيجوونهايگویااما.بودهمینپیمانازسوالماولینشمامثلهممننریمان
شخصیتنخوادوباشهداشتهاحتراممندعقایبهنسبتآیندمهمسراگردادجواببالفاصلهشده،چونروشنتر

.زیباستخودشبرايهرکسعقاید.ندارممشکلیمنکنهمنوعوض

وگذاشتمیزرويوآورددرروعکسیوکردکتجیبدردستفرحزادآقاي.بودنماندهحرفیدیگر
دفعهدادیدرخصتاگرایشونظواهرازاطالعبرايماستيشازدهعکسایننریمانآقايياجازهباگفت

درخانمجلوي.برخاستندجايازخانمدوبهاشارهباوشمامیگیرمازخودممنواگرنهمیگیریمپسدیگهي
خوشبختکهانشاهللاهستهرجاکهقسمتت:بوسیدوگفتروصورتموانداختمنگردندردستفرحزاد

!....نسوزونانتظاراتیشتوپسرموهستمساعدمابهنسبتنظرتاگراما.بشی

.نشستدلمبهحرفهایشانچقدرکهآه
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اینبارپنهانیاما...نعمتوفوربهچرا!..بود؟نشدهعشقابرازبهمحالبهتامگه!نفهمیدمهمخودم!....چرا؟اما
ندیدههنوزبااینکه!شدترمحترمنظرمدرچقدرکهآه...بودعاممألدرآنهمطرفيخانوادهاینبارازسوي.نبود

.رفتندوکردندخداحافظیفرحزاديخانواده....ودمشب

هپروتازومراشستامشانهبهدستی.بودمشدهخیرهمیزرويچايسینیبهوهمانجاایستادههمچنانمناما
.درآورد

پدر. بودنشستمهمانجاکهصندلیرويفوريوزدملبخنديدستپاچه.میزدلبخندمنبهمحبتباکهپدربود
چیه؟نظرت:گفتوگرفتدردسترادستموپدرانهنشستکنارمهم

.نمیدونمدادمجوابوکردمنگاهشسردرگم

.آمدتصویرشو...نمیدونی؟:رسیدگوشبهمادرعصبیصداي

!بزنوایتکسروهاظرف:گفتخدمتکارمونپرياش،روبهمجلسیچادرتاکردندرحال

میهمبهخانوادگیموقعیتلحاظازحداقلکهوارنگوورنگتگارخواساونهمه:گفتتحکمبامنبعدروبهو
!...نمیخورهمابههیچیشونکهاینا!...دلیلبیردکرديروخوردیم

.رفتآشپزخانهسمتوبهبرداشتراشیرینیظرفو

نظراز:گفتبمن،رونرسدمادرگوشمیکردبهسعیکهصداییباشود؛بعدناپدیدکردتادنبالشچشمباپدر
!ببینیمهماونوتابیانآقازادهباسریهبگیمنشستندلتبهاگهانشدهتاییدخانوادهاینمن

واخمباابتداوبرداشتمیزرويازراعکسورفتمیزسمتبهمستقیموبرگشتدرهمابروییبامادر
.نشستمبلرويسستیبایگرفتممنبطرفراعکسکهوهمانطورشدخیرهعکسبهشگفتیبابعدلحظاتی

شد؟چیخانوم:کردسوالمناززودترپدر.ندیدمدرآنعجیبچیزيکردم،امانگاهآنبهوگرفتمراعکس

!دیدمشمن:دادجوابهپروتتومادر

شدي؟اینطوريهمینواسه:پرسیدبیخیالپدر
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حاالمیکنه،تابیدارمآقااینمیشهاقضنمازمصبحهروقتکهعمرهیه:گفتونشستخوردوصافتکانیمادر
!هپروتتورفتودوباره)شدفوتتوبچگیکهبودبرادرمبریمان....(شدهبزرگکهبریمانمهمیکردمفک

بکنفکراتولطفاًخوب!خانومپرنیا:آمدبحرفپدرتاکشیدطولزیاديمدتبنظرم!توفکروبودیمساکتهمه
نمی،بدمباشدداشتهمتفاوتیروالامزندگیازینکهنبودم؛امامعتقديآدم!بدهخداروسیداینجوابزودو

!بکنیمواسنگامونوهمباماتابیانبگوبهشونبابا:دادمجوابفوراًدلیلهمینبه.آمد

بابتونینیومدخوشتیارتازاگهکهنیستبازيخالهزندگیباباعزیز: وگفتابرونشاندبهاخمیپدرم
ازببینبعدوکنواخودتباسنگاتواول!نکنمنتاییدمامانوخواببههااااا؛نگاهکنیعوضشتادخترخاله

...میخواي؟چیزندگی

!میزدبیرونامسینهازداشتقلبم. راگرفتايشمارهوبرداشتراتلفنحالهماندرو

،منانگار!آمددرنمینفسمدیگه...(ید؟هستزادهآقاشما.سالم: گفتوزدلبخندي... فرحزاد؟؛آقايالو:پدر
....)واهللا!میکردمصحبتداشتم

...نریمانممن:پدر

زدمزنگزوداینکهمثل...؟هنوزنرسیدنجونآقا..خوبین؟شما.. ممنونم:شدرنگترپرکردولبخندشمکثی
کهکنیداختالطمايیهصبباتامامنزلبیارینتشریفخانوادههمراهبهشماکهبوداینمزاحمتازغرض.

. شماازممنون..افتخارهمابراياین!نزنینحرفواینمیکنمخواهش. باشیمهمخدمتدربودقسمتاگر
. خداحافظ

. کردنگاهمنبهشیطنتباو.... مردمجوونبیچاره: گفتخندهباوکردقطعو

پسرعمويپیشماه... نهیااستدرستکارمدانستممین. رفتماتاقمبهوشدمبلندعجیبیيدلشورهبامناما
اما. داشتهیزينگاهکهکردمرددلیلاینبهتنهارابوداعصابومغزبیمارستاناصلیسهامدارکهمادرم
باخیالیخوشبامنومیخوردراوجودمخورهمثلتردید!...بوداینجارساکاشکی.احمقمکهواقعا... حاال

...باطلخیــــــــــــــــــالزهیدهممیردجواب،دومخواستگاريبعداز:یگفتممخودم
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!ندارمدادنبلهقصدکهمن.نکنزابراهاونورخداروبندهاونمیگفتمخودماما،بابزنمزنگرسابهمیخواستم

پدروخواستاجازهفردابرايزدوزنگپدرمبرايشد؛فوريخبردارماجراازورسیدمنزلبهفرحزادوقتی
.کردندقبولمیلکمالباهمومادرم

ونشستهراحتخیلیمادرمپدرومنبرعکس.میکردمنگاهساعتبهمدام.بودخوردهراوجودمتمامدلشوره
.میگرفتندپوستهمبرايمیوه

نپوشه؟بهتريلباسپرنیابنظرتآقا:گفتمادرکهبودمایستادهآینهروبروي

گولشونقرارهمگه:گفتوانداختتنماينقرهشلواروکتبهنگاهیپدر،اماداشتمرانظرهمینهمخودم
نگرفتسرازدواجایناگهتاپوشیدهتوومندلخاطربههمهمینومیدونممنتازه!دیگههمینهپرنیا!بزنیم

!نباشهتوشوحدیثیحرف

......بابامرسی:گفتمبلند!میکردرکمدخوبچهپدرم.نشستلبمرولبخنديناگاهبه

.دویدمآشپزخانهسمتبهومنشدبلنددرزنگصدايکه

صدایمکه،مادررسیدمیگوشبهپدروفرحزادآقايصدايتنهابعدودقایقیبودبلندهااحوالپرسیصداي
.میلرزیدبدنمستونچهارهاندیدهخواستگار،مثلزد

کنم؟کارچیپري:گفتمپريبهرو

برو!برو!....هولی؟انقدرکهاولتهباردختر؟مگهشدهچت: گفتوانداختمنرفتهرويوبهرنگنگاهیپري
.میارمروچاییمنسالنتو

بلنداگرصدايکنموفکرنشنیدمهمراخودمگفتنمسالمصدايکهشدموحیاواردباشرمانقدراینبارخدایی
.نمیشدمتوجهکسنبود،هیچپري

ممنونوگفتن،مرسیبهفقطشدهسرخروییبامنوکردنداحوالپرسیبهشروعوشدنبلندمناحترامبههمه
.زدمزلانگشتانمبهونشستمخالیصندلیاولینرويجاوهمانکردمبسنده
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.......کجانشسته؟کهنفهمیدموندیدمرودامادحتیکهبودمشدههولانقدر!!!واي

باالخرهونهگفتپزشکیگفتیمهرچی:میدادتوضیحچیزيبهراجعکهمیشنیدمروفرحزادقايآصدايفقط
کردن،میگریههمخواهراش...رفتهوشازجاهمونکهخانمحاج.دارمدوستهنرمنکهاومددرصداش

اعالمکنکورجوابناباوريکمالدراینکهتانمیزدحرفکامتاالمهمبیچارهاینومیزدمغرمدامهممن
شکستهپرباگاهیکهخانماایندلازاماناما.شدکباببراشدلمکهیکیمن!....شدنقبولپزشکیآقاشدو

.شماومنامثالآرزوهايکردنخراببهمیافتنبولدوزریهباعوضودرمیانگریهبهگنجشکیهي

.گفتپدرروبهخندهروباجملهاین

وسروکنمزرنگیوخواستمکردمسربلندوکردماستفادهازموقعیتهم؛منافتادندخندهبهحرفازینهمه
.بجنبانمگوشی

لببرتلخیلبخند!...تربودزیباچقدرواقعیتتوکهواي....بودمشندیدهمنبود،امانشستهروبرویمدرست
بهسبزشچشمان!بودجذاباشهرهچچقدر.کردنافرمانیبهشروعدوبارهقلبم.بودخیرهدستانشبهوداشت
شدممتوجهوقتیرااین.بودنشانآراستهسرمهباگوییکهبودزیباقدري

.شدتالقیدرهمنگاههایمانکردوسربلندناخودآگاهکه

دوبارهسالمعنوانبهسريوشدگرمینگاهبهتبدیلبود،نشستهبرلبانشپدرشهايحرفازکهتلخیلبخند
ندیدم؟اورامنشدمتوجهاوهم.دادتکان

.افکندمربزیرسازخجالتدرآوردولرزهرابهوجودمتماملبخندش

خفگیاحساسچسبانوتنگلباسآنودربودشدهسرازیرپشتمتسبیحهايدانهمانندوحیاشرمعرق
لبخندباکهشدمهخیراوبهخیرگیودرکمالکردمسربلندخوشایندياحساسبا؟دوباره!حیااماکو.میکردم

.بودشدهخیرهدستهایشبهدوبارهکمرنگی

!..بود؟شدهچممن،منخدايواي

......کنیمصحبتباهمماتاخواستپدرمفرحزاد،ازآقايگرفت،وقتیگرتنمتمام
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اوبهگیجهامنتظرمن؛مثلشدوبلندخودازجايشازدهوقتی.نداشتمشدنبلندویارايشدحسبیپایمودست
.رفتمهاپلهسمتبهلرزانوباتنیبلندشومتادادهلموگرفترابازویمزیرمادرتااینکه.شدمخیره

بهرووکردمایستادم،دررابازاتاقدرجلوي.داردبرمیقدممندنبالبهکهمیدادبود،نشانزدهکهعطريبوي
..بفرمائید:گفتموکردمشازدهسوي

اشچهرهبهصداشاصالً!نشینیدلبمصدايچه...(اندهامقدمخانم:گفتمیکردگاهناتاقبهکهحالیکهدر.
!)نمیخورد

!...بفرمائید:گفتوکردداخلبهاشارهبادست

.شدمداخلسریعمطیعهايبچهمثلومن

میکردنگاهاتاقمبهومینشستدیگرروي،مبلهمانطورکهاوونشستماتاقمصندلیدوازیکیرويو
.گرفتامخنده!سالم:فتگ

.دادمراجوابشخندهمیکرد؟باسالمچقدر

!...ندیدیدمنوسالنتوشما:رادادجوابملبخندمهربانیبااوهم

کنندهشروعمنمیدیناجازه:کردعوضرابحثواوانداختمسربزیرخجالتشدوباگردتعجبازچشمانم
...باشم؟

مغزواعصابتخصصیوجراحیسالمه،سیپیمانِاسمم:شدوجابجاکردمکثی.دادمتکانسروکردمنگاهش
دارم،مهمزندگیبرايتزيچهکهاین!مقیدوخشکنهشادوپرنشاطهستم،نهايمعمولیآدم.میگذرونمرو

دوستهمدیگروکهکافیهبیارن،فقطوجودبههمبرايهاروبهترینمیتوننهاآدمکهبراینهاعتقادمچون!نیس
.بهانسهممذهبودیناختالف.باشنداشته

!بفرمائیدسوالتونو:گفتوشدساکت.دارمحرفیشدمتوجه! )نسازيونشد،اومدي!.... دیگهنه(

!میخواندراآدممغزکهداشتپاتیتله.نکردمتعجبدیگهاینبار
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ندارهاهمیتیبراتونبگینمیخواینیعنی.هستینايمذهبیبسیاريخانوادهشما:وگفتمکردمصافراصدایم
!باشن؟مانتوییخانمتونکه

!...نه:گفتراحتخیلی

...نیس؟مهمبراتون!میرمهمخیابونبهشلواروکتاینبامن!کنینمنبهنگاهیه:پرسیدمدوباره

دنیاماوندارمتمیشه،هرچنددوسخواستبازخودشاعتقاداتبابتکسنه،هر:گفتوزدلبخندياینبار
! باشمهمسرمباهستمهرجا

قصدانگار(چطور؟اینمیگردمسرلختهاعروسیتومن:دادمادامهاصرارباومنبودشدهسوالیبیست
!....نداره؟اونااهمیتیچطور؟نظرخانوادتوننظربه)داشتماستیضاح

قلبمووردهآکماینکهازخوشحالعقلم! داشتمجنگسرخودمانگاربا. کشیدطولدادنشجواباینبار
.  بشنودايکنندهقانعتاجواببوددوختهچشماودهنبهناامیدانه

منظوريسوالاینهمهازاگه:کردصحبتبهشروعآروموشدجديکمیمنيشرورانهلبخندجوابدر
خودشبرايکسهريعقیدهکهفکرمیکننمنمثلمنيخانوادهوگرنه!بگینراسترووركدارین
!مهمحتر

منظوري؟چه: گفتمسردگمیبا

.  نمیخوریمهمبهفرهنگیلحاظازمااینکهمثال: گفتوارکالفهاینبار

میخوریم؟مگه):هستهمزرنگچقدر( 

بپرسین؟همینوتاکشوندیناینجابهمنو: گفتدلخوريلحنباکردونگاهخیرهمنبهمدتی

.....داشتم؟خواستگاريعقده.میکردماینکاروبایدچرا. شدمخیرهاوبهتعجببا

!)آوردمبزبونبلندذهنموتوحرفمعمولطبق!منبرواياي(
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اجازهاما. دارهفراوونخواستگارهايشماکماالتبادختريدونم،مینه:دادجوابقبلبارازدلخورترپیمان
بخواممقابلموطرفمناگر. نمیشناسهزرتشتوکلیمکافروومسلمونعالقهوعشقکهبدمتوضیحندادید
اعتقادخدابهومسلمونیمدوهرشماومن... بکشهنفسمنجايبهمیدماجازهحتیومیدماونبهدنیامو
رویهیاچادریهاما.....همـــــــــــــینطورهمطمئنمکهباشیدمنازترعزیزخداپیششمابساچهو. داریم

.... شهشماومنمیونايپردهنبایدکهگرفتن

. نیادپیشمشکلیروزفردايخواممیفقط. نشینناراحتکنممیاصراراگهمنببینید:من

بزارم؟دلمکجاياینوياومدهکشلبخند)گفتمبودچیاین... منواياي(

دلخوريبااینبار. ( کنمچادرسرامسیعروروزندارمتدوسمن:دادمادامهونیفتادمتازوتکازولی
.  نکنیدخب:) خندید

!نمیپوشمهمپوشیدهلباس:من

.نپوشید:زدپوزخند

چی؟خانوادتونپس: گفتممصرانه

!میکنیمچهشماومنکهنیستمربوطکسیبه: کرداخمدوباره

آشپزي.نیستمبلدخونهکارگردم،یموقتمتمومکاریهدنبال.نیستمنشستنخونهآدممناما. خوببسیار:من
...وبازمرفیقبسیار.  نمیکنم

میکنه؟کفـــــــــــایتیابگمهنرامازباز: گفتموزدمدلبرانهلبخنديپرروییبا

کردن؟خواستگارياینبهمجبورشماروآیااما.بخوامعذربپرسمسوالمواینکهقبلبذارین:زدکمرنگیلبخند

چطورمگه؟:شدمخیرهاوبهجبتعبا

شغلیهخودممنکهبگمهمايدیگهتهدیدهرقبل.برینطفرهازدواجبارزیرازمیخواینمدامآخه:پیمان
.  داریمخدمههمخونهکارانجامبرايودارموقتتمام
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ارین؟نددستدرايدیگهتهدید: دادادامهاومدهکشلبخندیهباهمگرفت،اوامخنده

!بیاریندستبهرودختریهدلنیستینبلداصالشما: گفتموکردمغنچهلبامووکردماخمیبظاهر

شمااما: ؛گفترفتمیدرسمتبهحالیکهدرورفتمعقببلندينیهبامنکهپریدصندلیرويازچنان
. بلدینخوبخیلی

چیه؟منظورتون:گفتمتهاجمیحالتمیکند،باچهکهکردممیدنبالشچشمباکههمانطوروشدبراقنگاهم

!خودمممنظورم: میکردگفتاشارهقلبشبهوزد،لبخنديایستادمیدرسمتآنحالیکهدر

پیشهخوريگیاهوقتهخیلیمن: زدمغرمیشدمبلندمجبوراحالیکهدرودادمتحویلشايکولهوکجلبخند
. گرفتم

...زیباچقدرومیخندیدامآرچقدرخداواي

دلاینولی:  گفتوارمیکرد،زمزمهاشارههاپلهبهدستباکهاووزدمضربهامبازماندهفکبهمشتبا
..شدهخوراكخوششدیداًمنيوامونده

شدهیرهخزمینبه! نبوددنیاایندرگوییاوشدم،اماخیرهبهشوبرگشتمرفتممیهاپلهسمتبهکههمانطور
. بودکردهاخموبود

رسیدین؟کجابهخب:پرسیدفوريمادیدنبافرحزادآقاي

. بکنننوفکرهاشوخانمکهقرارشده:دادجوابنشست،میکهحالیدرهمپیمان

ازکهواي.نشدیمدیوانهماتابکنفکراتوزودترخدابهروتودخترم: گفتوکشیدآهیشوخیبهفرحزاد
!میشهشروعخوابیامونبیامشب

.خندیدندهمهوانداختمزیربهسرخجالتبامن

سالبهباشینمطمئنمیکنینفکرشوکهاونیهازعاقلتردخترم: گفتوگذاشتفرحزاديشانهرويدستپدر
. میدهجوابتونونرسیده
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وکنینلطفیهپس.منواياي: گفتجانسوزيصدايباپدرجوابدرفرحزادآقايوخندیدندهمهدوباره
خونهدیوونهازسرمنسالتاوگرنهکنینپیداخونتونتومنبرايشیرونیزیریه،اتاقیدریهمدتاینتو
.آرممیدر

داريمریضکجلبخندباکهانداختمنگاهیپیمانبهوکردمبلندسروشدمپروهممنوخندیدندهمهبازو
. بودشدهرهخیمیزمقابلشبه

.بودزیربهسرکهبس. بزنمبهشگردنیپسیهمیخواستدلم....محجوبیبچهچه

....میدادحالیچهکهآخ

شناختبرايدورانیهمنامزديدورانحتیکهگفتمهمیشهمن:آورددرشیرینمرویايازمراپدرمصداي
.  نمیکننپیداشناختیهمازنرنسقفیهزیرتاجوونتادوونیست

بهدنیاچقدربدوننتاداشتنروشماومنعقلجووناکاشکی:گفتودادتکانتائیدعنوانبهفرحزادسري
!کردشروعپیرمرداینبازکهمیاددرآهشونهمهمادورانبگیماالناگهکامشونه،اما

رمرد؟پیبگننتونندیگهکهمادورانبگممنمیخواین: گفتوخندیدپدر

میگمبهتاونوقتومیکنهشوهردخترتتوهم: دادتکانسريوکردقشنگیيخندهپسرشمثلفرحزاد
کیه؟پیرمرد

شوخیمنبهروو( شماهستیمتلفنمنتظرمانریمانیآقايخب: گفتمیخواستبرجاازحالیکهدرو
!!!!!دخترمکنرحممنجوونیبهفقط)گفت

...توامبامنکهقرصپیرمرددلتوبر:  گفتوگذاشتشاشانهرويدستپدر

آنکهبی)برمرورو!زکی(منخجالتیکشیدند؛دامادآغوشبهصمیمانهوهمدیگرراگرفتراپدردستفرحزاد
.ورفتکردبنگرد،خداحافظیمنبه



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
14

کاملیتحقیقاتهمپدرمدتایندرورابکنمفکرهایمدارموقتهفتهیکتاکرداعالمپدرآنهارفتنازبعد
!گذشتمنبرچههفتهیککه...آه.میدهیمجوابروزدریکهردوومیکند

همنه،فکريکلمهبهنبودمحاضرفرهنگتفاوتاینهمهوجودبانه؛حالگفتممیراحتخیلیکهمنی
جذبآدممگرهمدتضاوگرنه!بودمشدهدیوانه!...بود؟کردهجذبمنوفرهنگیتضاداینیعنی... چرا؟.کنم
.....؟میشودکن

ولی!ندیدهخواستگارگفتممیخودمبهمرتب.بودمشدهمسخآدمهايعین...میداندخدافکرمیکردمچهبه
چهپس...بودم؟ندیدهآدممگر...بابانه...یعنی؟شدمعاشق!خدااي.قلبمازنهمیرفتمذهنمازنهپیمان
...ونشناخته؟ندیده.وممیشدیوانهدارم!...خدایا...بود؟

کسیخواستماووازگرفتمسحرراشمارهفوري!بودهمینحتما!؟شودبستهزبانمکهباشنددعاکردهنکندبرایم
!گرفت،محشرمیقهوهفالیک.بودهاجنبلجادواینمختصسحر!کندباطلراجادوسحروتاکندپیدارا

آخردرونیافتچیزيوجوکرد،جستهرچهنویسدعا.یمرفتهموباگذاشتقراریکیبابالفاصلهسحر
خدابهتوکل.روبستهزبونتکهاستالهیمشیتوتقدیر!کردهدامنگیرتکهوردودعانیستایندخترم:گفت

نکنمچهوکنمچهباشداشتهیادبهاینو! کنهمحافظتخودشقضايازوتوروباشهیاورتیاروتاخداکن
وگرنه.نیستیمدخیلآندرتوومنکهقدرهوقضاباتقدیرهمرتبطاونچهونمیشهمربوطتقدیربهوتومنهاي

.نیسشماومنبدبختیهايوخوشبختیمسببکسی

تاملمپس.استدادهقرارقلبمدررامهرشخداخودکهشدمرامتوجهاینفقطفهمیدمنمیمنمیگفتاوچه
....بود؟چهبراي

فرحزادآقايبابود،بالفاصلهمنپاسخمنتظرفقطگوییکهپدرواستمثبتجوابمکهتمگفپدرمبهروزهمان
.گذاشتندراخونگروه،قرارمشورتوصالحازپسوگرفتتماس

!...اومدهپیمانآقاپاشو!پرنیا:کردندبیدارمسحرکلهصبح

زودي؟؟اینبهصبحچیبراي:پریدمازجا
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!....خونگروه-

.کمدسمتجهیدمقورباغهعینوپادستچهارپریدنجايهباینبار

کردهمجبورمیمانپقولبهچرا؟مگر.کردمراانتخابجلفیفسفريسبزتامانتويکردمکمدرازیروروبارچهار
!...؟بودند

!...دارد؟ودمشاخمگردیوانه!..میکردم؟لجچهبراي

.رفتمنپاییآرایشبعدکردموسربهنیزشبرنگیسبزشال

کهبدمنشونتوبهمنپیمانییک:میرفتم،غریدمآشپزخانهبهدرحالیکه!...پریبدجنساي.درکارنبودپیمانیاما
!آددرتوشازقورباغهتاصد

.بودشدهخیرهمنبهشدهگردهايچشمبودوبانشستهصبحانهمیزپشتکهپیمانبهخوردچشممکه

!....سالمواياي-

سالم:دادجوابآراموانداختزیرسربه.شدماشناراحتیهمتوجوضوحبه

همشوبوديمتنفرمانتوازینکهتو!...پرنیا؟:گفتپیمانوجودمالحظهوبیآمددرحدقهازهممادرچشمان
پوشیدیش؟داده،چراکادوبهتبدرنگبااینروقشنگیاینبهقصدمانتوییغرمیزدي،ازرسابه

فرخندهروزاینبرايايدیگهنويمانتوي:گفتممیزدم،راهمامچايودرحالیکهفتمراوبهايغرهچشم
)خندیدموریز.(نداشتم

!...خرید؟برینسحرباکهنگفتیچرا:گفتمصرانهمادراما

.افتادپیمانغضبناكيچهرهبهنگاهمکهکردمپایینابروباالوزدمايموزیانهلبخند

)نمیاوردباالسروبوددهامامزاحاالتالعنتی(

.مابریمبااجازه.نکنهدرددستتونمادر:برمیخواست،گفتجايازدرحالیکه
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!سالمتبهبرید:گفتدادوتکانسرناچاربهمادرم

...خواندماشهدمراکشیدکهبرایمنشانیخطویکنگاهشوبا

...سود؟چهشدم،اماپشیمان

.ندارمحضورآنجامن،گوییمیکردرانندگیدرهمايچهرهباپیمان

...)کنم،اماتماشایشهمینطورمیخواستدلممیشدوقشنگترقبلبارازانگاردفعههر!!!!!عوضی(

دلمنیامد،البتهدرجیکمموزدمزلخیابانبهدرهمابروییباآزمایشگاهبهرسیدنغدومغرور،تاهممناما
سمتوبهشدپیادهرسیدیموقتیخالصه.نمیداداجازهبهمشخوردگرهابروهاياونامابزنمحرفمیخواست

رفتیمکردوباهمصبرونیامدبدشکارمخداروشکرازیناوندادمبهورخصتیشدمپیادهزودمنآمد،امادر
.داخل

.داشتبرمیقدمبامنایمنیبافاصلهکامال

.دارمراخوردنشقصدبودفهمیدهانگار

هربهغازمثلراسرمغرضازهمبود،منآوردهباالراکفرم.شودتجاوزبهشادامبکهمیرفتراهجوريیک
.میچرخاندمطرف

!....برگردممنتاکنیداینجاتأملدقیقهشنیدم؛چنداشکلیدشدهدندانهايالباليازراصدایش

آخرلحظهتادیگروندادمجوابیهیچوسربرگرداندمحرصبا.بودشدهخیرهزمینبهويامااونگریستمبه
منمنتظروحتیرفتبگوید،بیرونچیزيآنکهبیگرفترامثبتجوابوقتیحتینشدوزدهبینمانحرفی

.نشد

...شدمروانهدنبالشبهحرصوبغضباهممن

.بودشدهروخیرهبهروبهونشستماشیندر

!...گذاشتینجاروشدین،عروسخوشحالزدم؛زیاديتمسخر،طعنهوبهگرفتمجايکنارشدلخوريبا
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روجوهرلقاونگردنمیموندماونجادیگهدوقیقهاگه:بود،گفتشدهخیرهروبهروبهکههمانطور
!!!!میشکوندم

کی؟:شدمخیرهبهشتعجببا

!...روپرستاراحمقاون:غریدلبوزیردوختمنبهروخونشدرغرقچشمان

..نشدممتوجهاصالمن-

.برگرداندراکردورویشمنبهداريکجمیچرخوند،نگاهروییچسوحالیکهدر

شما؟عقایدخشکهستم؟یاهممردمچشممسئولمنمگه:توپیدموگرفتمجبههخورد،فوريبربهماینبار

خانممباداباشم؟؟تاداشتهغیرتهمسرمروينبایدمنبگیمیخوايیعنی:شدقفلفرماندوردستانشدیدم
ندارم،اماکارشماوسرووضعمدلورنگبهمن.وابکنیمباهمسنگامونوبذارین!...دیگهنه!!کمخشمنکننفکر
گوشتيآویزهاینو...اونیاباشمزندهبایدمنیا!باشهداشتهمنناموسرويمزخرفینگاهکهکسیازامان
...کن

!...بودکردهتوجهشوجلبمانتومرنگحتما:بازشودموقعبیکهدهانیبهلعنت

.لرزیدمخودمبهآنیک...شد؟چه!...برمنواياي

!.....میکشه؟نفساینجوريچرااین

.کنمداد،فراردستبهشحملهحالتاگروقتیهدر؛تادستگیرهرويگذاشتمرودستم

!...برمنواي!... منبرواي:میگفتوارزمزمهکهشنیدممیروصدایش

که!افتاديآشامگیرخونمگه:زدمغرداشتمدستدررادستگیرهکههمانطور.نشدکوتاهزبانمامابودمترسیده
....میکنی؟منبروايمنبروايهی
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شیرینینوعچه:بنگرد،گفتمنبهآنکهبی.بودمپخششیشه،روينداشتمکمربنداگرکهزدترمزرويچنان
دارین؟دوستاي

.نخوردهمبهخونمونبگممیخوام.نیسشیرینیبهالزم:لرزگفتموترسبااماومحکمآراممن

بگوبهممایلیاگهگمنمیدروغمن:وغریدچسبوندمشیشهبهخودموترسبامنکهبرگشتسمتمبهچنان
...میرهدلاززودناراحتی...زدي

!...نمیخوادشیرینیپس.میگمهمینوباشه:گفتمونشستمجایمسر!بودمغرورچهکهاَه

بهبنا:گفتعمیقنفسیکازبعدوآمداشقروچهدندانصداي.نکندقبولکردمالتماسخدابهدلدرو
!...نشکنهمنروسرکوزهوکاسهبعدهاکهرومیگیرمشیرینیمنادبرسم

سرازآهی؛اماآمدنمیدرمنازخونیمیزدندکاردمنبهلحظهآندراگهاینکهبا.شدپیادهماشینواز
کهمیخوردمرابیایدخونمپیمانکهزمانیتابدجنسیکمالدروکردمخداشکرلبوزیرکشیدمآسودگی

رانندهشدنپیادههنگامدرکردوپاركسوبلهماماشینکناردرپاژیروییبدهم،کهاوبهشکنیجوابدندانچه
عروسک؟ماروداريهواي:گفتزدومنبهبود؛چشمکیجوانیپسرکه

!پررومرتیکه:گفتملبزیروزدمگردنی

.بودمشدهالل.نمیامددرنفسمدیگربود،منشدهخیرهبهمندستبهشیرینیکهافتادپیمانبهچشممکه

حرفیهیچوبیآمداتومبیلسمتبهکردوخصمناکینگاهشدمیردکنارشازکهجوانیبهپیمان
.عصبانیهبدرقمهفهمیدمیشد...نشست

چطورکهنگریستمدستانشبهچشمیزیر!میترسیدم؟اینطوربود؟چراشدهچممنخدااي.نمیامددرجیکم
داشتممیشد؛یعنیوقشنگترمیشدقشنگعصبانیتروعصبانیهرچیچرانمیدونم. فشردرامیاتومبیلفرمان

.کردمآیۀالکرسیخواندنبهشروعلبوزیرگرفتمبرمیشدم؟بزورنگاهعاشقش

دیدنمحضبهورسیدیممنزلبهکینشدممتوجهاصالچونآورددرپروازبهرااتومبیلآیۀالکرسیانگار
.رستمزندانازگوییکهبردمیورشخانهسمتبهوپریدمجايازچنانخانه
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کردهقهرمثالکهمیکردترغیبماممسخرهغرورولیمیدانستمهابحثيهمهمسببراخودمبگویمراراستش
!!!!!!نگیرویلشتحپساي

وقتیونبستمراحاال؟درکنمچکار! بمونمشوهربیبرهنکنه؛بزارهقهراینموقتیه!کردمغلطمن!خداااااااي
پیمان:گفتمدروغبهوکردمصدارامادرهلکیهل.ندیدمشدنبالمبهکردم؛امانگاهحیاطبهمیرفتمهاباالپلهاز

!وا:گفتمیکردبسررچاددرحالیکهمادر!دعوتهمنتظره

.شماستمنتظرچرااما:نکردي؟گفتمتعارفشتومگه

برخاك:گفتممیبدوبیراهخودمهابهدیوانهمثلومنشدنداعدامامبیچارههايناخنبرودوبرگرددمادرتا
کردي؟حاالرمبگیرتت؛چراخواستپیداشدوحسابیآدمیک!شوهرداریونداري،بدبختيعرضهکهسرت
.بسازشوهريبیبادردوبشین

.نمیکشیدمنفسدیگر.برگشتغلیظواخمیشیرینیجعبهیکبامادر

زدوبهگردنمنبهنشستهخونبهچشمانیبامادرهمکهخوردهبهمبینمانکهگفتمادرمبهاینکهمثل
.برگشتآشپزخانه

برويراوخودرفتماتاقمسمتبهلنگانمادرلنگترسازاما.نداشتمخوردنتکاننايوبودشدهسستپاهایم
خودمهايبادستخودمشدموعاشقعمرمتوباراولینبراي.بودشدهتمامچیزهمهدیگر.کردمپرتتخت
....کردمخفهورودبدوهماندرراعشقينطفه

تادمخورهمراهقمهقوبردمفروبالشتدرراسرمناراحتیازومنباریدمیفروگونهبراشکهایم

!خرابيکلهایندستازآه.رابشنودامگریهصدايمادرمبادا

انتخاباینبارساتوبهلعنت...میگفتراست.میدهددستتکارخرابيکلهآخراینکهمیگفتهمیشهمادر
!...رنگت

زندگاندنیايبهمراايمردانهدستنوازش.بردخوابمآنمیاندرکهدادمنفرینوفحشخودمبهآنقدر
.برگرداند
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عروسسالم:گفتشدمبیداردیدوچوننگریستمنبهمهربانلبخنديباپدر.گشودمچشمعجیبیسردردبا
!...خانم

!...زد؟همرابهقرارپیمانکهنگفتاوبهمگرمادر.نشستمخودجايبرتعجبخوابیدي؟باخوب

اجازهشما.خواسترخصتامشبزدوبرايزنگفرحزادآقاي:دادادامهکهشدنگاهممتوجهپدرگویی
...میدي؟

؟میکرداذیت.شدمالل

!...کنهاللتزودياینبهتونسکهبلدهکارچقده: گفتباخنده.زنمنمیحرفدیدپدروقتی

نه؟یاهستکنم؟اجازهآخرچه:گفتدیدرومنگمنگاهوقتیو

!دونینمیصالحخودتونهرجور:گفتموانداختمسربزیراینبار

!شوحاضروشوبلندپس:شدجابلندازوکشیدسرمبهدستیپدر

سرپاییدوشویهحمامتوپریدمفوري...خوابیدم؟اینهمه...بود5:45.انداختمساعتبهنگاهی.کردوترکم
دبومهمانییکمهیايچیزهمه.رفتمپایینکردموسر،شالآرایشوبدونپوشیدملباسآدمعیناینبار.گرفتم

.بودچايصرفمشغولکنارپدردرسربهچادرووآمادهآراستهمادرو

!عزیزمبیا:گفتکردوبازمنبرايجاییخودومادربینوزدلبخنديمندیدنباپدر

سرگرمتلویزیوندیدنبهخودرانمیزدوپدرنیزحرفوبودقهرمادر.نشستمبینشونترسباومن.بشیناینجا
.بودکرده

.پریدمجايازترسبامنوآمددرصدادربهزنگکهمیشدمآرامداشتمتازه

.شدندواردخانوادهاتفاقبهفرحزادوایستادیموروديدرجلويوباهمگرفتگرمیبهرادستمپدرم
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پیمانوصدايشدبستهدروقتیاما.نیافتدپیمانبهچشممتانمیکردم،سربلندشرمیابودسرترسازمن
بدحالبیماریهشرمندگیعرضبا:کردمنگاهبوددادنتوضیحمشغولکهفرحزادآقايوبهکردمیامد،سربلندن

کردنگاهمنبهخندهبا(کنمکنسلقراروبزنمزنگگفتممن.بیمارستانبرنخانپیمانزدنزنگوآوردن
میرسونه،امیدوارمخودشوتونستاگهفتگ.حرفانازینبادرکترنریماننه،آقايمیگهدارهعجلهشازدهاما)

!روببخشیدزادهبندهقصور

نبودنوهابرنامهاینبایدبهماهمحرفیه؟چهاین: گفتوگذاشتاششونهرويدستخندهبامنسادهوپدر
!تونهامیدمنزلاینجابعدمنازینکهبفرمائیدهمگیکنیمعادتها

درهمابروهایمناخودآگاه.کردمتلقیصبحمکارجبرانوبهعمدراازکارشاینمننشد؛امامتوجهکسهیچ
خبريپیمانشد،اماازقرارومدارهاگذاشتهوشدکردههاصحبت.ونشستمکردمکزازسالنايگوشهورفت
روآنچناننگریستمدستصاحببهگمدرسر.آورددرهپروتازمرادستیکهبودخانهزنگبهگوشم.نشد

!نشدعایدمچیزيکهودبگرفته

!شمانباجونآقا:وگفتزدلبخندي!بودشوهرمخواهر

مراگیجنگاهوقتیونگریستمیمنبهلبخنددنیاترینمهربانباکهکردمنگاهفرحزادآقايبهوکردمسربلند
باشه؟جدامجالسموناگهشینمیناراحتدید،گفت؛شما

!...بله؟:شدمتر؛گیجبودمگیج

!...شد،رفتعاشقمامدختر:نخندد؛گفتمیکردسعیدرحالیکهمپدر

!ببخشید:  گفتمآرومومردمخجالتاز

شماستمهموندیگهدختراین!هاااااکنینمیاذیتدخترمنودیگه!نریمانآقاي:گفتوخندیدفرحزادآقاي
!ازممیندراهوخونریزيخونخونهدرجلوشبمننازکترگفتینهاگلما،ازودختر

)شدآبدلمتوقندخواستناینهمهازکهواي(
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باشما!نشنمعذبمامهمونايونهشمامهموناينهکهباشنجداهمازمجالسمونکهدادمپیشنهادمندخترم
هستی؟موافقمنپیشنهاد

.ندارمحرفیمن):ازین؟بهتردخترش؛چیوهمسرروبندوضعاینباکردمذوقمدلمدر(

!مبارکه:گفتبلندپدر

.کندتعارفکرد،شیرینیاشارهپريبهو

بتوانیماوومنداد،تاپدربهراپیمانموبایلشمارهرفتنموقع. زدراخداحافظیآهنگفرحزادآقايباالخره
: میگفتعقلم.شدمخیرهاششمارهبههاساعتومندادمنبهراموبایلشمارهپدر...قراربگذاریمخریدبراي
...هستمبمشصداياونشنیدنمشتاقصبرانهبیمیگفتقلبماما!دوربندازراهشمار

صداقتازدمکهکسی:دادماساماسوگرفتمدستبهرارفتن،گوشیکلنجارساعتهابعدباالخره
!بندازهپیرمردیهگردنوگناهشوبگهدروغبچگانهشیطنتیکازايدرمیزنه،روانیستوراستگویی

....یامدنجوابی

....دادپیغامونهخوردزنگنهماندممنتظرهرچه

...بردخوابمانتظارآتشدرهممن

!آرممیدرسرتروتالفینامردي؟حتمااینهمه

جوابنکردهبازچشم.شنیدمراتلفنمصدايکه...میدیدموجقعجقخوابهايبودمخوردهحرصبساز
!...؟بله:دادم

!....آفرینش؛اورژانسآقاي:بودخانمیهصداي

کرد؛الواللمصداییکه!میخواینشمنتختتوازشبنصفکهدکتراینبهلعنتايبگویمتاکردمبازدهان
!...سالم

..سالاااام:زدفریادتقریبافکربیزبانمونشستمناخودآگاهوشدسیخکمرمشد،بازارادهبیچشمانم
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!خیربشبتون:میخنددانگاررسیدذهنمبه

.شدماللایستادوتکلمازامازبانمآمدمهوشبه

....الو؟؟؟گفتدوباره

...؟بله:گفتمنکندفوريقطعاینکهترساز

.میزنمزنگفرداخوابیداگه-

!...بیدارمنه:گفتمتند

....بودین؟منتظرم_

!خیلی:گفتم؛بشنودکردمرانمیفکرشکهآرامیصدايباشدوآویزاندوبارهاملوچهولب

اگهنکنیدکهشکمنصداقتتو.باشمفرمانبهگوشمجبورمورزیدنتمیهمنکهبدونیدبایداماببخشید_
...میشیاذیتشمافقطاینطوريوبسازیمتوهمروبایدروزندگیبشه،تموماینطور

بود؟خوبامشب:گفتچندثانیهازبعدوکردسکوت،اوهمکرداللمدهنیشتویعنی.بودمساکت

...نبودبد_

بود؟میلتونطبقچیهمهکهاینهمنظورم-

.نمیدونم:گفتمگیجهاعین

یاشدباشه،اینطورشمامیلطبقچیهمهخواستمجونآقااز:دادتوضیحدوباره.نشدممنظورشمتوجهکردفکر
....نه؟

.نشدموشنودشانگفتمتوجهکهبودماحتنارانقدر: دادمتوضیحکامالاینبارولی...نمیدونم:گفتمدوباره

...میخنددکهرسیدذهنمبههمباز

!....شرمندههمباشم،بازشمامحضردرزندگیمونشبهايعزیزترینازیکیتونتونستمکهمتاسفمواقعامن-
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همکارانشبهکهافتادمباباجملهیهیاد!شدهتألیفومیزد؛کتابیحرفهادکترعیندقیقا...گرفتامخنده
!مستدامعالیيسایه:گفتمباخندهومیگفتتلفنپشت

!...زیادعالیلطف:میگفتکهشنیدمرااشخندهصداياینباراما.نهیاداشتربطنمیدانم

.نیامدصداییدیگر...خندیدمغشغشمنو

:آمدپیمانمهربانصدايبندشوپشتکردعوضرانظرمبلندشاماآه.شدقطعکردمفکر

! دنبالتونمیامصبحفرداکهبخوابینبرین

چرا؟_

!...خریدبریمکه_

!...باوشه_

!خداحافظخب!...خوبدخترآفرین_

!پیمانراستی:پریددهانمازیکباره

.گرفتمدندونبهانگشتوکشیدمبلنديهینیهو

:)شدخمارتلفنپشتازصدایشمیکنه؟چرااینجورياینخداواي(

!!..؟جانم-

ازتاومدیادمکهبعدهارفتیادماصال... چیزه:کوبیدمسرمتودستیویهآوردمدردندانازراانگشتم
...پرسممی

...چیو؟:)پرسیدمرموزخانزرنگ(

؟دیديمنوکجااینکه:)خودمودادمولهمسادهمن(
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میادخوابم!بخوابممیخواممنبگینمیخواداصال)گفتم؛نازبا!...؟میخندهمنبههیاینچرا!سرمبرخاك(
.)نمیشهتموماشخندهحاالبیشعور(

...بخوابی؛خوبباشه:گفتمیخندیدکههمانطور

.کوبیدمتخترويروگوشیو!خداحافظ-

...بردخوابمزودخیلیوکشیدمدرازراحتخیالیبااینبار!....بودمنسوتیاینهمهمقصراونانگار

.شدماضافهجمعشونبهوکردمتنايوخانمانهزیباشدم،لباسبیدارخودمدیروزرعکسبزودصبح

!بودصبحانهخوردنمشغولآشپزخانهدرمادرباوبودآمدهتنهاپیمانهمباز

!...سالم_

.انداختزیربهسرودادراجوابممهربانلبخنديباوکردنگاهمکوتاهخیلیپیمان

دیروزازهرروزاینتختهبهبزنم!نازهچقداین!!!!!نازي(شدم،خیرهاوبهوگستاخانهنشستمیشروبهرومناما
تعجببا!پریدگلویمبهکردوچاییاصابتامبیچارهزانويبهمیززیرازمادردمپایینوكتااینکه)میشهقشنگتر

پیمانبهسرباحالیکهدروآورددرهکاسازراچشمانشهمبود؟ومادرکاريچهاینکهکردمنگاهمادرمبه
!خورديمردموپسرچته؟باچشات:یعنیکهگازگرفتمیکرد،لباشاره

میکردنگاهمنبهمهربونشلبخندبامعمولطبقکهکردمپیمانسمتبهرومووکردمنگاهشحرصی

!....منو.....اهه...پشت...اهه....بزن...اهه...بیا...اهه...دي....اهه...خن....اهه...می:گفتمسرفهحالودر

!....نامحرمممن...معذورممن:باالآوردتسلیمعالمتبهرودستانش

.نکردهمنگاهمنبهاصالو...میشهخوبخودش:گفتفوريمادر

! بریم.حاضرممن:گفتمقهرحالتبهوشدمبلندسرمیزبرگشتم،ازعاديحالتبهوقتی

.بریمحاضریمماهم:دادجوابمادرتعجبکمالودر
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....باشمهمراهتونلباسخریدبرايکهخواستمنازپیمانآقا:دادپاسخدوبارهمنمتعجبنگاهبهو

!!!!!!)بودمقهرمنمثال.(رفتمحیاطبهوآمدمبیرونآشپزخانهازوانداختمباالشانهخیالبی

لبمنامازدرومهربونشلبخندهاياونازد،یکیپوشیمیکفشودرحالیکهآمدبیرونمندنبالبههمپیمان
بهمیدادتکانسرودرحالیکهشدخندهبهتبدیللبخندشکهدیدمچشمیزیرورابرگرداندمرویموورچیدم

.رفتخیابانسمت

کرامباحسابتکهبیایااداواصولمنجلونبینمباز:میکردمیپوشید،گوشزدکفشآمدودرحالیکههممادرم
!....میومدسحرگفتیمیحداقل:غریدمزیرلبخودشمثلمنم!کاتبینهال

فرودگاهمیرندارنمیاددارهرساگفتزدمزنگبهشاتفاقا-

...؟!؟!جدي:سمتشبرگشتمجیغبا.زدروحرفاینمادرکهبودمجلوصندلیروينشستنحالدر.

.رفتمنبهايغرهچشمومترپریدسهترسازامبیچارهمادر

.زدکردواستارتنگاهمنبهتعجبباهمپیمان

!....میاددارهرسا!ولاي:کوبیدمهمرابهدستانمدوآنبهتوجهبی

.پرسیدنهوگفتنهچیزياما.شدبیشترپیمانتعجب

برارد؛نکقهرمدوتااینبامنمیدانستاینکهبا.کردسکوتمنحرفادامهآزاد؛دردنیادوازکهمادرمم
ذهنقدرتاینجاکسیخوبهحاال!منانداختمراهشوهرمیشوهرمچه!هییییین!(بدهکوچولوتوضیحیهشوهرم
!)ندارهخونی

.نگفتمهیچدیگر،امامیشکستمگردودممبابااینکه

ممهنپسندیدیناصالًچیزياگرهستشوهرخواهرمبهمتعلقمغازهاین:وگفتایستادمغازهیکجلويپیمان
!..اینجااومدیماولادبرسمبهنیست،مافقط

...شویمواردماتاشدمنتظروکردرابازودر.
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کجاست؟آقابهنام:کردوگفتعلیکباهردوسالمبودند،پیمانکشیدنوطیزدندستمالبهمشغولدوتاجوان

آقايبه:فتگواردشدوبلندخوشتیپکامالًآقايویکدیوارکناررفتیکتعجبکمالدرحیندرهمین
!...شدعرضسالم!دکتر

!...بخیرعالیصبح!علیکمسالم_

خوشبختیکمالدرهمپايبهانشاهللا!گممیتبریک:کرد،گفتمیماتعظیمبههمانطورکهخوشتیپآقابهنام
!پیرشین

!ممنونم:واشدتابناگوشنیشمندیدبدیدهاعینمنم

حلقهازاینبفرمایید:کردوگفتگرمیاحوالپرسیبامادرهمکشید،میانگشتررابیرونهايسینیدرحالیکهبهنام
..کنیندیدنها

!یانهجواهرباشهحتماکهنیستمهمبرام:بودوگفتمشدهخیرهانگشترهابهکهکردمنگاهپیمانبهمن.

..!.نه؟!قشنگهاینمادر!ندارهاشکالکهنگاهیهحاال:وگفتگرفتمادرسمتازانگشترهارابهیکیاماپیمان

!...مادرندارهحرفتويسلیقه:گفتباشد،چاپلوسانهدیدهحتیاینکهبدونمادرهم

شدن؟ایاقهمبااینجورکیاینها!شد؟چی!گردشدچشمانم

!بردارینداریندوستهرکدوموکه:قراردادوگفتمنمیزروبرويرويراانگشترپیمان

همسادهشمارینگ!ببخشید:گفتمبهنامروبهاشتگذمیزرويونداددستمرابهانگشتراینکهازحرصمنم
دارین؟

ندارین؟دوستچرا؟جواهر:افتادپتهتتهوبهنگریستپیمانبهمستاصلبیچارهبهنام

اینهمهبهالزمنیستداشتندوستمسئاله:وگفتم)میکردنگاهمتفاوتیبیبااوهم(کردمنگاهپیمانبه
!..نیستبریزوبپاش
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دستمبخوردبهدستمبهانگشتشاینکهوبدونبرداشتپیشخوانرويازواینبارانگشترراشدانمهربپیماننگاه.
!نباشهمبریزوبپاشپسندي؟نگرانمیچیببین:گفتبیشتريمالطفتدادوبا

بهمتعلقزندگیمونکلما!البته!البته:دادادامهفوريهمبهنام.زدبهنامبهوچشمکی!...خودمونهمالمغازهاین
!خانِیمانپ

پیمانانگشترهمانودرآخرکردیممینگاهانگشترهاراومادرومنکردندصحبتبهشروعوبهنامپیمان
.کردمعملاشسلیقهطبقازاینکهشدبسیارخوشحالوپیمانراپسندیدیم

شماچی؟پس:گفتمپیمانروبهبگذاردجعبهانگشتررادرونتابهنام

مکهروآقاپیمانيحلقهوپدرتمن:داداوجوابجايبهکردومادرفوريهمادرنگابهودستپاچههولپیمان
...؟شیننمیناراحتشماکهالبته.گرفتیم

.شممیهمخوشحال...اصالً...اصالً:گفتزدهذوقپیمان

...)شدن؟توجیکجیکاینقدرباهماینهاکیوا(

خوشماصالمنگیرن؟شایدمیسوغاتروتوحلقهمگه...وا:وگفتمکردمدرهمرااخمهایممنپیمانعوض
!..نیاد

سلیقهمیگمجاهمینومنکنمدستمبایدحلقهببخشیدها؛امامن:کندورجوعرفعخواستتنديپیمان.
...دارمقبولمامانوکامل

!باشمستباشمادارمدوسمناما!شماقبولحرف!خبخیله_

خودموبهتیکه...(نیستااااوبپاشبریزهمهاینبهالزممعزیز:داداوجوابجايمادرکردومادربهروبهباعجزپیمان
!)پروندخودم

!کنیمخرجدیگهجايپولویهاینعوضمیتونیم!دیگهگنمیراست:پیمان

.نزدمحرفیخداحافظیوتاموقعبرگرداندمراورویمزدموگردنهردورفتمبهايغرهچشم
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خرید؟اومدمچراهمراتونمننمیدونم:گفتممیشدم،باطعنهاتومبیلسواروقتی

.رفتمنبهايغرهگزیدوچشمزدولبصورتشبهمادرچنگی

.دوختخیابانخودرابهناراحتنگاهوپیمان

.ذارمنمیحلقهمن:گفتیکبارهکردوبهمکثلحظاتی

دوسقهحلکهگفتممامانبهمن:دادادامهکهشدماوخیرهبهبراقباچشمانی.کندراتهدیدمیمادرمفکرکردم
!کننتوجیحمنوکارخواستنومادرهمندارم

بود؟نگفتهازاولنبود،اماچرامهمبرایماصال

میخوادبهمداموبندکهقیددختربیفکرمیکنی؟یهچیمنراجب:بکنم،گفتمرامادرحضورمالحظهآنکهبی
ازدواجيحلقهاشتنازگذغرقهتوعقایدخودشانقدرکهدارهدکترشوهریهکهکنهدرقمپزواوناین

نیارن؟سرلجشدیگهچیزايمیکنن،کهخرشانگشتربرلیانباکهننهبچهگریزونه؟یه

!خونهبریم:وگفتمکوبیدمداشبوردرويراحلقه

پاکردي؟بهايشنگهالمچهفهمیديوقتیدیدي:گفتملتمسانهپیمان

مییعنی!کردینمنبهشماکهتوهینیهبخاطرمنقهر!مملکتدکترآقاي:گفتموبافریاددریدمهمازراچشمانم
کهنیستممسلمونمنیعنی..کنم؟دركروکنیننمیدسشماحلقهکهندارمروفهمشمنبگینخواستین

!خونهماروبرسونینلطفا!نمیزارهدستشمرد،طالباشمشنیده

زداستارتپیمان.حکمفرماشدطوالنیسکوتی

!لباسبازاربریم:گفتآمرانهلحن،باوقرصممادرمحک.کردروشنراوماشین

براتمیخواستصبحپیمانآقا:شدوگفتخیرهمنبههم،مادرمادربرگشتمسمتبهمتعجبباچشمانی
. کنمورجوعشرفعتاخودمخواستموازشونباشیشدهعاقلاینقدرنمیکردمفکرشوهممنامابدهتوضیح

!میخواممعذرتخودمطرفازهمحاال
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خجالتیابودعصبانیتشدتازصورتشکهافتادپیمانبهنگاهمحالهماندروبرگشتمجلوسمتبه
.بودشدهتربرجستهگردنشرگوکبودوسرخکهدیدمفقط!،نمیدانم

چهاماشدمکردم،پشیمانپابهقشقرقپوچوهیچسراینکهازهمباز!!...نداشتجادیگهیعنی.نزدمحرفیدیگر
لباسپاساژبه.نکردموارااخمهایمحتیوشدمخیرهروبهروبهونیاوردمهمخودمرويبهاصال!...سود؟

.کندپاركراماشینکهرفتپیمانوشدیمپیادهومارسیدیممجلسی

!...داریمنشستیکامشبپدرتتوومن:گفتوارزمزمهلبزیرمادر

آمدنحتیکهطوري.شدمخیرهخیابانکفبهنیامدودرجیکمخاطرهمینبه.دارمذلیلیزنپدرچهمیدانستم
! کنیمشروعمغازههمیناز:گفتمادروقتیوندیدمهمراپیمان

.افتادمراهدنبالشوناردکهاجوجهمثلبعدوکردمنگاهراسمتآنوسمتاینگیجیبا

دوختهزمینکفبهاونگاهاماکردمنگاهبهشیشدممداخلمنوقتیوشدداخلمادروکردبازرادرپیمان
هیچکدامامادادنشونبهمتاپیراهنچندفروشنده.داشتمنگهزورخودموبهکنم،اماگریهمیخواستدلم!....بود

رامغازهچند!...نهیعنیکهمیدادمتکانسردروغبهوبودگرفتهرادیدمجلوياشکازايهالهچونندیدمرا
محیطآنازوکنمانتخابچیزيزودترتامیزدمدیدراهالباساکراهبهبعدشودوخوبحالمتاندیمگذرا
.کنمفرار

عرضچه؛کهايحلقهپیراهن.کردجلبراتوجهمرنگینباتیپیراهنهامغازهازیکیویترینرويباالخره
.بودجذابوشیکوسادهبسیار.داشتبنددوتافقطکنم

ورفتمپروبهخواستمورالباسفروشندهازوشدمداخلهردومرددنگاهوجودباودادمنشانشپیمانودرمابه
!پیمانآقا:صدازدمراپیمانوپوشیدمرالباس

!قشنگهخیلیواي:کردوگفتداخلراامامادرسرش

!ببینهبیادکنصداپیمانم!آره_

!نشدینمحرمکههنوزماماننه_
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!ندارهاشکالنظرکهیه!امامان_

!بیاردرش:وغریدگزیددندانبهمادرلب

اجازهمادرمکهشودنرمکمیتنملباسبادیدنمتاهلمردهايمثلکهبوداینامیدم.شدآویزانامولوچهلب
!نبودمکمترمبیشترنه؛اگرعروسیهاتومنخوبهحاال.نداد

ندارین؟همرنگش،توري،شنلینداره،شالیاگرکتپس:گفتمیمادرکهآمدم،شنیدمبیرونپرواتاقازوقتی

!نمیخورههیچیبهمدلشاینخانوم:گفتفروشنده

!خوایمشنمیپس:گفتراحتخیلیمادرهم

.بودشدهخیرهمندستلباسبهکهکردمنگاهپیمانبهبعدشومادربهاولوواجهاجمن

!پوشیدمهمبدترازینومن!!!!!ماماناَه...ا؟چر...دوستش...من..مامان:افتادمپتهتته

!)شد؟مدلیاینپیمانچشمانچرا!برمنواياي(

!داره؟مشکلیشمانظراز:گفتمپرورییباهممن!مینگریستمنبهبازوبادهانبودشدهمردمکفقط

!زدحرفپیمانتاکرداموخفهپیچیدگردنمدورقاتلیکمثلسکوتلحظاتی

.تربودسنگینزدنشازحرفنزدنشحرفالبته

روالطبقوبزاریننگیرینسختدارن،پسعادتکهنیستایشون،مهمگینمیمنخاطردلبهاگهمادر_
!بپوشنلباسهمیشگیشون

عزیزمنه:شدمادربلندصدايبازهمکهگذاشتممیزرويراوپیراهنکردمشلنیشپرورییدرکمالمنهم
مادرنه!نپوشیدهمدلیواینايحلقههیچوقتامامیگرده؛سرلختمختلطهايیتوعروسپرنیا!چیهتعارف

!....دهنمیهماجازهپدرشکهبگذریم
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شدهراحتمادرخیالشيبعدازجملهگوییکهپیمانمنيباگفته!دارمشوهرخودمدیگهمنمامانا:غریدم
.رابرگرداندرویشوزدبود،لبخندي

!نه:وگفترفتنمبهايغرهمادرچشم

منوىقیافهووقتیبرگشتمنسمتبهباتعجبپیمانکهکوبیدمزمینوپابهکردمآویزانولوچهلب
!بگیرهخوادمیهرچیبزارینکنینولشمامان:گفتمادربهدید،باخنده

!بدهپدرشوخودشجوابپس:مادر

!باشه:گفتمخواستهازخدا.بوداونرمترازپدرم

رفتیمکفشيمغازهسمتوبهشدیمخارجباهمپیمانکردنحسابوبعدورداشتملباسموونایلون

.وخریدمکردمانتخابهمروکفشزودوخیلی

!بگیرمچیدانستمامانمی.گرفتممیلباسدیگرهمدستیکبود،بایدباردومجلسمانچون

بگیرم؟بایدچیشمامجلسبراينمیدونممن:گفتمپیمانوبهایستادمايمغازهروبروي

!نکنینمعذبخودتونواصالبگیرینداریندوستهرچی:کردوگفتنگاهمغازهبهپیمان

یک.کردمینگاهمنوبعدبهمامانبهاولگیجیباکهرفتمپیمانبهچپیچپیهومنخندهزیرزدمادرپقی
.وپوشیدمکردمانتخابراداشتزیرشلمعتاپیککهسفیدودامنکت

!پیمانمبیچاره!ببیندرادرتنمآنبودتاپیماندیرماالنهمیناز!بودنددوختهمنتنايبرانگار

)،نمیدانمشدمحیابیاینهمهکیمن(

همخودمونمجلسبرايمرديمی:غرزدلبوزیرشدچراغونی،چشمانشتنمدرلباسدیدنبامادرهم
!گرفتی؟میاینطوري

_مامانا.....!
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.ورفت!... یارشدرب!ننیامان_

چیبراينفهمیدممنآخرم(مادرمچاپلوسانهانکارهايتروبیشتروکلیخریدبرايپیمانتعارفبعدازکلی
. برگشتیمخانهوبهخریدیملباسهمپیمانبراي)اومد؟همرام

دخترخالهسحر!بدوزموآستینویقهبگیرمتورپیراهنموبرايبرومسراپارچهبهکهبودمفکرایندرراهدرطول
!بکندپیراهنمبرايکاريتوانست،حتمامیداشتمزونام

!شدمیپیداکنم؛توپاشپارچههمرنگتابازوانمتوريدستکشیاگرمیشد

درددستتون:وگفتمزدمپیمانرويبهلبخنددلبرانهیک.رسیدیمکینفهمیدماصالکهشدمغرقفکرامتوانقدر
!گذشتخوشخیلی!نکنه

!باشهمبارکت:زدوگفتخستگیزالبخندي

!!!!!)شد؟خودمونیدفعهیهچرااین!!!! وا(

.ورفتکردخداحافظیعذرخواهیوباگفتنهخانهبهشدنبرداخلمبنیمادراصرارهايوبه

!!!!)بودخستهطفلی!بودشبکاردیشبامبچه(

پسرمويسلیقهمنبود،اماهاجدیدنیکتو.دیدمرساکتونیکناردرراپدرمهايکردم،کفشدررابازکههمین
!میشناختم!)میخوردحرصحرفماینازهمیشه(

بوسیدسرمو.انداختمبغلشتوخودمودیدمرورسابازپدروآغوشخندونونگاهشدمداخلودادباجیغ
.دادفشارخودشبهومنومحکم

ماهیکوداشتکنسرتهاآبیاونورواسهقبلماهمجازبوداما.بودایرانهايخوانندهبزرگترینازیکیرسا
!نبودکامل

تیپ،خوشبود،خوشسالشسی!پسرمرسا.بودیموابستهبهشخیلیشدیم؛آخهکالفهنبودشدروسحرمن
!مهمترمهربونوازهمهزبونوسرخوش!وخوشگلپوش
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هیچوقتمنمیبودمدتنایدراگررساشاید.گفتمروبلهکهدیدمهمپیمانتوچشمايرورسانابمحبتمن
!نمیگفتمروبلهپیمانبه

!منوبخواداونمثلبودکهشدهپیدایکی؟بالخره!چیکهآخر!میکردمرساغالببایدخودموبهتاکی

اصراربهبودماولکالسوقتی.کردبرادريبرامبرادریکمثل،رساشناختمخودموکهازوقتی! بهترچه
فارغتاشدوبرگشتمرفتسرویسوخودشکردنامثبتبزرگتربودازمدوسالکهسحرمنوتومدرسه

ىهمه!کنیمشیطنتخوردهیهنگذاشتحداقل!...عوضی!...بودوسحرمنباجاهمه!دانشگاهالتحصیلی
خوندنامون،کالسشدنامون،درسمریضحتی!بودرسابامسافرتامونىهمه!بودرساباتفریحاتمون

!میکردشرکتدوستامونمتوتولدودبرسابارفتنامون،اگه

!...میگرديبرومیريايهفتهدوگفتیکهتو:گفتموکردمآویزانرااملوچهولب

!...سالماول:نشستیم،گفتمیپدرکنارحالیکهدرکردوحلقهدورمرادستشودرآوردبغلشازمنو

!سالم...ههاَه_

.اومدمزودتوخاطربهاالنم!دومندش_

!...میومدیمهمراتهممامیشدچیخووو!جنسبد:زدمپهنشوپتبازويبهیمشت

!...دوییدممیدوتاشیطونشمادنبالمیکردمولکارموباسمناونوقت:گفتوکشیددماغمو

!...خالهرساي:پراندجاازرامامادرجیغصدايیکباره

.شدنداحوالپرسیمشغولکشیدوآغوشدررامادروشدبلندجاشازرسا

کردین؟چکاراببینمبگوتوحاالبخو:گفتوزدمنبهلبخنديپدرحینهمیندر

ايدیگهکارتربیتیبیجزدخترتمگه:آمددرمادرصدايکهبیارمدرنایلونازکهبرداشتمخریداموذوقبا
!...بلده؟هم
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!...مامانا:توپیدممنوشدبلندرساخندهصداي

نشدهشبتاپسرهگفتمخودمبامن:گفتونشستمبلروي،بیاوردمیزدچايصداراپريحالیکهدررماد
!....میشهپشیمون

بهرودرهمابروهاییباواوبرگشتیماوسمتبههمه)بودزدهحرفغیضبااینورکه!...بودرسا!....(دركبه_
اگر!راحتخیالت:گفتونشونداششونهويردستیکردین؟پدرتحقیقخوبمطمئنیعمو:گفتپدر

!بودبیخودمنتحقیقماهیکمیشیببینیش،متوجه

....عمواما_

.رفتبیروندیگريحرفهیچبیشدوبلندجاازکالفهوبردفروفرمشخوشموهايرادردستش

.شدخارجسالنازرسادنبالپدروکردیمنگاههمبهمادرومن

!..شد؟چشدفعهیهرسامامان:سیدمپرسردرگمیبامن

!نفهمیدممنم.نمیدونمواالع: وگفتانداختباالايمادرشانه.

!امچقدخستهکهآخ:گفتمدادموقوسوکشوخودموکشیدمدرازمبلرسارويرفتارازخیالبی

تنتازواببخبرو!شديکردي،خستهادبیبیخیلیآره:پروندايتیکهجایشازشدنبلندحالدرمادر
!درآد

!نکنینصدامناهارواسمنوپس:شدمبلندجاوازکردمریزچشم

کردمبازچشموقتی.بردخوابمکیاصالًنفهمیدموکشیدمدرازتخترويورفتماتاقمقهربهحالتبهو
.دویدمپایینسمتبهوشدمحاضروشدمبلندعجلهبا.بودغروبهفتساعت

!!!!!!!نمیکرددلبريوبودساکتمادرمکهعجبچهوبودندچايصرفمشغولپدرورمادوبودرفتهرسا

کجا؟:پرسیدپدرباتعجب
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نامردرفت؟رساي!شدهدیرمخیلی!بازار:مادرراگرفتموسرکشیدمجلويچایی

!کنمشدنگاهشباعثکشیدکهاهیمادر

بیرونوکردمخداحافظیکند؟سرسريگریهداشتعلتچهاصالً!نپرسیدماماچیزيکردهگریهکردماحساس
!آمدم

رومعماريدرسسالچهارخیرسرممن!بودکردهپاودستخودشبرايبازاريخوب.(بودسحرقیامتمزون
مرگسحرجونمایناونوقت!بشینمامننهدلورتوخونهکهخوندمتهرانهايدانشگاهبهترینازیکیتو

پایهشدهاالنخوندوامتحانیهابیمدلاین؛ازنههمآزاددانشگاهتووردوختطراحیرساومنزورنشده؛به
یکوبدهمتحویلخیاطشرابهشودوپیراهنمنوبتمتاکشیدطولساعتیک!)خودشواساقتصاديقطب

راکهوخریديبازاررفتیموبعدباسحربهکردمانتخابهمتاج!چکارکندکهبدمتاتوضیحکشیدطولساعت
گرفتیمرا...)وآرایشلوازموزیرلباس(ندادیممادرمانجامخجالتوبخاطردادیممیانجامقامونبایدباآ

.برگشتیممزونبهودوباره

سالم:بلندفریادزدماوبادیدنآمدهدنبالمونبهکهرسارادیدمکردیمکهبازگشتکردوقصدتعطیلراسحرمزون
!خانومعروس

!بشناسدشتونستنمیبودوکسیگذاشتهعینکشعورشبی! مردمجالتیازخ.مابرگشتندسمتبهملتيهمه
ومعطلبعدششلوغیبهولی!جدیدنسلداشتنیدوستىخوانندهجونرسابهبزنمدادمنممیخواستدلم(

با!) بودشدهناجنس،انقدرکنمکارينمیتونممنکهمیدونستاونهم!ارزیدنمیامونساعتهچهارسهشدن
!خانومزهرمارعروس:وگفتمجلونشستمصندلیرويکنارشعصبانیت

داري؟بازتومهموناَه_

!باشهتنهاآدمذاريتومیمگه-

!بیاجلوبشینخداتوروبه:)کردالتماسايمسخرهحالتوبه!( بیاتودربدهدمحاال:شدبازتابناگوششنیشش
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دقاتکهخالهاالناست! عجلهردهخویه!سحري:بودگفتممغازهبستندرحالسحرکهوروبهتوسرشزدم
.جاگذاشتمگوشیوخونهکنه،آخه

بردمباالآرامرادستم.بودشدهخیرهخیابانبههمدرفکرباابروهاییدرغرقکهبرگشتمرساسمتبهودوباره
.دادوفشارتوهواگرفتدستموخانزرنگکهگردنشوبزنمپشتیکیکه

!وحشیکنولمآيآي_

!بدممنوعرفحنگفتممگه-

!شوهردارمخودمدیگهتوچه؟منبه-

.رابیشترفشردشدودستهایمدرهمکامالابروهاش

فهمیدي؟!بزنیحرفباشه،بایدمودبکهسالتمپنجاه!بسپارذهنتبهاینو:

رادریغشبیمحبتهايوپیمانامروز؟دلمشدهمدلیاینچرارسا!بودگرفتهامواقعاًگریه.ورچیدملب
..راوعبوساخالقبدرسايایننهمیخواست

.درآوردحرکترابهماشیندرسکوتورساشدماخیرهبهواجوهاجوسحرسوارشد.

راامچونهکهوهمزمانآمدامرسازیرچونهدستکهشدمانگشتهامبابازيومشغولگرفتمدندانبهلبهممن
؟قهرهخواهري:بلندشدغمگینشمیکشید،صدايباال

نبینم:شاندوگفتخودشسمتکردومنوبهحلقهرادورمدستشرسا.کردمخیابانطرفرابهورویمدرآمداشکم
!هاقهرباشهباهامعزیزدلم

تازدمبهشکوچولولبخندیهزورکیزورمنم.کردپاكرابادستواشکهایمروبوسیدسرممعمولوطبق
.نمیشدبیخیالوگرنهبرداردسرمازدست
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نبودمندریکیکهاینودارمحکماالنمنکندرکمتوحداقلخدابهتوروپرنیا:شدرهمداشقیافهامادوباره
وباهاشببینمشبرمحتماًکهبابامیگه!میکنن؟تعریفازشهمهکهکیهپسرهاین...بردهومنالمومالوتماماومده
میکنه؟دوارودردياینامامگه.بزنمحرف

؟منباباي:پرسیدمتعجببا

آره_

چرا؟اونوقت:شداضافهبهشهمسردرگمیینبارا

؟!پرنیا؟:آمددرازحدقهرساهايچشم

....سکوتودوباره!!!چرااونوقت:گفتزیرلبرابرگرداندوشدورویشخیرهمنبهدرسکوتچندثانیه

:نشدمنظورممتوجهاینکهمثل

...کنیتوفکرمیکهنبوداونیرسامنظورم_

!بیخیالپرنیا-

بدمتوضیحاواسترسا-

!!!!!پرنیا-

مزاحمتمیخوایمکیتاما! وسحرمنشدهکستهمهوچیزهمه...تو...تو....بدمرسابزارتوضیح:زدمجیغ
شایدبهترباشهماراحتبابتازباشی؟خیالتمانگرانمداموبدوییمادنبالمیخوايکیتاتو...باشیم؟

نمیشه!دیگهباشیزندگیفکریهبهبایددیگهتوهم! سالتهتوسیارس)شدخیرهمنبهناباورانهنگاهش!(باشه؛نه؟
!.....باشیداشتهوسحرومندلواپسیهمش

نمیمناونوقت!باشهخودتمواظبخودتمثیکیداريداري،نیاز،احساسآدمیتوهمباالخرهتازشم
بدچیزيسکوتخوردهیه!..رومسالهکردمباززیادياینکهمثخوب...(رویکیببینمنمیتونمیعنی...خوام
پسردیدماومدخواستگاريکههمپیمان):؛آهانزدنحرفبهکنمشروعکجابایدازدوبارهبفهممتانیست
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چشاشمحتیاون...اون....ندارهاشکالدیگهکهکوچولوموردتاچندیهحاالمیخورهمنبهلحاظهمهخوبیه،از
جااینازبیشتردیگررساچشمهايکردماحساس)آوردنتدلیلاینباسرتبرخاك!...(سبزهتوومنمث

.بودشدهخیرهمنبهتعجبباآنطوروبودزدهکنارکینفهمیدم.نداردشدنبازواسه

کردي؟چیکارتوپرنیا:گشودسخنبهلبتاباالخره.بستهیوکردبازدهانهی

...مامانحتی...تحقیقرفتخودشباباخدابه_

کردي؟چیکارتو!..تو؟!...میدونماینارويهمهمنپرنیا_

!بودمشندیدهاونقبلحتیمن...کارخداهیچبه_

بهعصبانیتبا!...(کردي؟چیکارتو...پرنیاواي....پرنیا......پرنیاواي: ومیگفتمیدادتکانسرواردیوانهرسا
فکرواینبایدتوچرا!هستینکردنیزندگواسهمنوآرزويامیدهمهوسحرتو)برگشتمنسمت
بهنفرهزارانکنهارادهوقتهرکهبزرگخوانندهیه...رساممنمنی؟پرنیامزاحمکنیبایدفکرچرا!...بکنی؟
همین...دادي؟بلهجوابدلیلهمبنبه!....پرنیا؟!....دوتاشدم؟شماپاسوزمنکرديفکرچرا!میفتنپاشدست

همتو!ببخشنکوتاهیمارووقصورکهمیفتمپاشوندستبهفرخزاديخونهمیرمودمخمنوخونهمیریماالن
!....نمیخوريآببامنمشورتبدوندیگه

میکنماحساس...من)انداختمپایینسرمووافتادمپتهتته...(خدابهروتورسا:.گرفتمرورسادستآگاهخودنا
...دارمدوسش

.بودماندهماتلبهایمروينگاهشوشدسردرسادستکردماحساس

.درآوردحرکتبهراماشینوزداستارتدقیقهچندازبعد

یادتاینو!بودیمباباتومنزندگیتمردايتنها!پرنیا:میکشوندآتیشبهدلموکهبودصداشتوبغضییک

کهکاریهاینمطمئنم!ديبگرمندنبالتوپیماننباید.نیستمهیچکسمثلومننیستمنمثلهیچکسکهباشه
هیچوقت!مصنوعیهپاركیهمثمنچشمهاياماسبزيدارهجنگلوسبزه،سبزياگهپیمانچشمهاي!کرديتو

تودرمقابلمیدهباعشقدنیاشوبهتاگه!شوهرتهاونامامیخرممنتتوبرادرانهمن!نکنمقایسهروباهمدوتااین
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نیاي!ایستادياتبلهپايعمرتآخرتاگفتیوبلهچیزشهمهبهیعنیگفتیروبلهبهشوقتی!بديجانتوباید
حمایتتحتومنیيخواهرکوچیکهتوتاآخرعمرتکهباشهیادتهماینو!شدهابلبعداًبودالاولشبگی

قبلبفهم،پرنیاببینمازتناخلفیکوچکتریناگهفقط...اگهومیديگزارشوآزارشواذیتسوزنسر!منی
! شدي؟متوجهپرنیا! کشمتمیخودممنپیمان

اوهوم:دادمسرتکان

!قاپیدمن،خواهرموازماجازهبدونکهدممیبهشگوشمالیویهمیبینمجونتوهمپیماناون-

.زدملبخنديبغضبزور

.کردمیامدیوانهداشت،کردنشدرپنهانبزور،سعیکهصدایشبغض

.آوردخندهکردومارابهبازيمسخرهبهشروعی،خودشلعنتبغضبعدآندقیقهپنج،فقطگلمداداش

!نداشتیمناخندهازدیگرداشتمانگهيخانهجلويوقتی

کردماشراخرابزدهتافتوموهايبردمدستسریعخیلیوبعدگذاشتمبیرونرالنگمویکدررابازکردم
!والفراااااار

درازصندلیبود،رويماشینازبیرونپاهایمدوتاکهومنمگرفترادستمبودحرفهااینزرنگترازناکسولی
دستهیمنوحاالکردخطیبود،خطکردهپیداازکجادانمنمیکهرابارژيصورتمتمامورساکشیدم

!ها؟بچه:فریادمادربلندشدصدايیکهوکهزدنرساتوسرکیفوسحربابزنوپاوجیغ

...بلندشدوآخشکهزدمفکشبهمشتیشدمبلندمیکههمانطورشدومنپیادهلبخندبرلبرسا

تعجبازماندهوايچهرهبهوبعدشمردانهپايجفتیکبهبلندشدن،چشممبدنبینددرحالروزچشمتان
.کردگفتنوتبریکعلیکسالمبهوشروعشدپیادهفوريسحربیچاره...اوازبدترشدومنخیرهپیمان

.شدمجیمیواشکیومن
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حرفبهاگهدفعهاین:وغریدمدادمسرتکانپدر،باتاسفيگردشدهچشمان،بادیدنشدمواردخانهوقتی
!قیريتوبشکهندازممیصورتموخودمدرنیاوردموحشیرسايازاینوپدريکردمشماگوش

اگر!شددیگرتمام!بودرژقرمزشدهصورتمتمام!برمنوايکردم؛اينگاهآینهبهووقتیرفتمحمامسمتوبه
!!!!!کردم؟چه.داردبرمیسنگپارهمغزشکهشودمیمرابخواهد،معلوموبارهدپیمان

وبرايشودتمامتابودمبودم،منتظرامدهبیرونازحمامتازهکهومنرسیدمیگوشبهپایینازفریادمادرصداي
میضربپاوبابودمنشستهتخترويباحرصومننکردصدایمشداماساکت.امانکرد.کندصدایمشامصرف

.نبودخبريهموازشامبودمنخوردهوناهارصبحانه.بودمرفتهضعفگرسنگیاز.زدم

کرد؟میفکريچهمنراجبپیمانیعنی

.افتادمیادموبایلمبه

.شدمخیرهاشصفحهوبهداشتمبرشفوري

.پیماندوبارهمازمادرپاسخبیبارتماسده

!زنگیونهپیغامینهدیگه

بامنازدواجازپیماناگه:نوشتمرساوبرايشدمبنویسم،اماپشیمانبرایشخواهیمعذرتیهگرفتمتصمیم
!شممیروسرتوخرابشد،میامپشیمون

!بودم،هستمبازکردهپیمانبرايکهايروصفحههنوزکهدیدمناباوريودرکمالکردموارسال

!رفتموعقبراانداختمشیگوباوحشت.خوردزنگپیمانيشمارهووقتیازکارایستادقلبم

.آمدپیامشدوفوريتمامزنگ

.کردموبازشگرفتمراگوشیوجهیدمجااز

!...بدهجوابلطفا!نشدمپشیمونمن:بودنوشتهبودکهپیمان
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.دادمجوابروگوشیباتأنیوکردممکثی.خوردزنگدوبارهلحظاتیبعدازو

...بله؟:دادموجوابورچیدماند،لبمنتظرتنبیهوانددادهانجاماهاشتبدانندکارمیکههاییبچهمثلدقیقا

!...سالم:بودهمراهبلنديوآهناراحتیباامانرمیبهصدایش

!...سالم:دادمجوابآرامیبهمنم

.سوختاشصبورياینهمهبرايدلمايلحظهوشنیدمرادیگرشآهصدايدوباره

حرکاتتوهاحرفقبالدروداريشوهرخانمیهاالنشما.بزنهفوحراینبرادرشبهآدمنیستخوب_
!مسئولی

!....)مامانمرسی!...خداروشکر.دادتوضیحبرایشمادرپس!درنیامدجیکم.مردمخجالتاز(

!....الو؟_

..؟بله:دادمجوابگلودربعضیبا

....دلخوري؟چیزيازبشنومناراحتصداتوندارمدوس_

!...نه_

...؟زدهحرفیسیک_

!...نه_

....چیه؟پس_

!.....کشممیخجالت_

داره؟صدالبخندممگه.شنوممیلبخندشوصدايمیکنمحسمدامچرانمیدونم

)گرفتگریمشعوروفهماینهمهاز....(نباشناراحت.کنمعادتوکاراتکردبهبایدوشوهرتممن...؟چرا-
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! ؟بوديکردهگریهاونقبلچرا)کردوبعدسکوتلحظاتی...(اما-

.شدگردتعجبشدتازچشمانم

چی؟_

...چرا؟!بوديکردهگریهکنیروخبرکوچهاهالیدادتوجیغبااینکهقبل_

...ا...چیزه...ا...من.....)بگم؟؟؟؟؟چیحاالخدااي(

...واستا-

...شدمساکت

حتیندارمخب؟دوستباشروراستمنبااما!هندي،ندتوضیحنمیخواياگهببین)دادادامهلحظهچندبعد(
خب!بشهپوشوندهراستناوکذبحرفباهستکهکدوممونهرازجانبحاالزندگیموناشتباهبزرگترین

ونمیدیمتوضیحبگیم،اصالًروراستشنخواستیمواگرمیگیمروراستشبهمصورتیهروشمادرمن...؟
نمیکنیم،باشه؟همگوییمختصر

ازدواجماولمیخواستممنکهکاري.بردنمیگفتندروغازاسمیمشابهکلماتباکهبودشعورباچقدر
!بیرونمینداختمشزندگیمازجاهمینمطمئنممیکردمنباپیمانکاروهمیناگربکنم؛که

...بود؟دنیااینتوخوبمکارايازیکیکدومجوابپیمانخدایا! ...روداشتم؟کمالاینهمهلیاقتکجامن

!...نبودمهمیچیز-

....داشت؟ربطهممنبه-

...چطور؟...اصال-

!...همینطوري!...هیچی:گفتکشیدوآهی
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!....اومدگیرمکلفتیگردنخانمبرادرچهکهواي:کرداضافهخندهوبا

!...مهربونهخیلیدلشکلفتهگردنشفقط:گفتموزدمتلخیلبخند

وگرنهبودمادرتکهبوداینبزرگمشانس.ندیدمدرشمحبتیمنکهکردبرخوردبامنجوريیهواالع-
.میشدحالمشاملهمجوردیگه

!دیگهنیاردربازيداماد!پیمانا:پریددهنمازمعمولطبقوخندیدم

میخوابیمیريگذاشتیروگوشیخانمعروسخب:خندیدپیمانوگرفتمدندونبهانگشتبازمعمولطبقو
!...هاباشیآلودخوابعقدسفرهسرنبینم.نمیکنیشیطونیو

!باشه_

!...خوبدخترآفرین_

...خداحافظ_

اصالًوپیمانرویايکارتوزدموشدمخیرهسقفبهوکردمدرازدوطرفبهودستاموکشیدمدرازتخترو
!...بردخوابمکینفهمیدم

کهکردمنگاهساعتبهرامیمالیدم،چشمانمدرحالیکه.شدمندبلخوابازپدرصدايبود،باجمعهروزصبح
کردي؟بیدارمزودانقدرچرا!هفتباباساعت:غرزدمومیدادرانشانصبحهفت

!خانمعروسسالم-

!...سالم-

.باشیبایدجایه8ساعتمیگهمامانت-

سحرمزونسمتبهپدرباوشدمبلندجامزافوري!...آرایشگاهآخ!...افتادکاربهفکرمکشید،تاطولثانیهچند
.بریمآرایشگاهبهوباسحربگیرمرولباسمتارفتیم
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....باباعزیز:شنیدمروپدرصدايکهبودمغرقخودمخیاالتتو

...؟بله: کردماوبهرو

دیوانهاون.دیدمکمپیمانمثلمردمن! نکناذیتشآقاست،زیادخیلیپیمان:گفتزدولبخندسویمبه
عاشقشکماالتهمهاینبامرديکهنمیکنهروهرکیبهشانساین!بدونروقدرشپس.دارهواردوست

مردکهبسنجیظرفیتشوبخوايآزارواذیتوباکنیفرضضعفنقطهیهعشقشونادونیرويازمبادا!....بشه
توهمعشقحتیکهبردارهتركمردشقعدیوارمبادا!ببري،بیزارنسوالزیرخالصانشونوعشقازینکهجماعت

کارهاي!باشیعاشقشاینکهنهبشیعاشقشتوهمدارهامیدوکردهعشقابرازطرفهیهاونچون. نمیکنهپرش
بینازهمعشقشترکیدحبابهروقتکهساختهحبابیهرويروعشقشکهبدهاونبهباورونبایداینتو

زودخیلیآرزوهاشکاخوگرنهبسازهتورويروعشقشتاکنهفرضهمواروبایرزمینیهتوروبزار!...رفته
!...میشهخرابتوسررو

!...)نفهمیديپدرتوحرفهايازسوزنسرکهببرنلیسانستواونشورمردهمیگفتمخودبادلدر(

. میکردرانندگیلبخندوبابودکردهسکوتپدر

خیرهدهانشبهفقطمنگهايآدمعینوبودمنفهمیدههیچهایشفحرازمنکهبودشدهمتوجههماوخود
.شدم

تونیمیکه،زمینیيکرهرويآدمتنهاتو. دارمکاملاعتماددخترمبهمن:گفتوکشیدپشتمبهدستی
! ...کنیروخوشبختپیمان

منحرکتاینباپدروخندیدمهرهروکردمذوقباشندخریدهعروسکبرایشکهسالهسههايبچهعین
. ..آوردبرايقهقهه

جنسازکوتاهآستینویقهویهبودبرداشتهرولباسبندبود،دوتاکردهکارعالیسحرگرفتم؛خیاطرالباسم
.بودکردهاضافهبهشحریر
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وقتی. برگشتیممنزلبهسحرومنشدوتمامکارمساعتهیک. داشتمصورتپاکسازيوابرووبندنوبتبعدآن
.بودرفتهوآوردهراشیرینیوهامیوهپیمانرسیدیم

.شدپابهايغلغلهچهآمدمدرحمامازوقتیورفتمحمامبهمادريگفتهبه

اسپندبودند؛تامنورودمنتظرپذیراییدخترش،تودونهیهوزنعموودخترهایشوام،عمهدونهیهیکیخاله
.شوندمشغولیپایکوبورقصبهوکننددود

سرمموهاي. میزدمدستبرایشانوبودمایستادهمجلسوسطبازروبدوشامبري،بانیشیيحولهیهباهممن
!!!!!!عروسیکعیندقیقا.بودمکردهجمعسرمبااليوکردهجمعحولهبایکراهم

.کشیدوسطبهمنووگرفترودستمشدوواردحینهمیندرهمرسا

همراهبهوشدواردگویانیااهللاهماوکردودعوتداخلبهوکردصداروهمپدرمورفتدوبهدوسحر
سمتبهخوشحالباطندروزدهخجالتدرظاهرمنوخشکیدمنرويپیماننگاه!!!...آوردراهمخود،داماد

...دویدماتاقم

.شدشروعمعارفهمراسموشدقطعآهنگصدايکهرسیدگوشمبهدوراز

!... پیمانبهحواسمامابودآینهروينگاهم

!...شد؟حالیچهمندیدنبا

!...دارد؟حسیچهاالنبدانمداشتمدوستخیلی

.شدمهملوندترابروبندوبانظرمبهودارملونديصورتکهمیگفتند؛. کاویدمیراصورتمنگاهم

.پوشیدمزیباییلباسوآوردمدرراحوله

آمدبروم،پیامیپذیراییبهکهکردمبازرادرکههمینوریختمهایمشانهرويوکشیدمشوارسراموهایم
...بودم؟محرمنامنفقط:میگفتکهبودپیمان.

...چه؟یعنی!...؛واخوردگرههمدرابروانم
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... پایین؟بیاماینطوريدوبارهداريدوست: دادمجواب

!...بینیبروامجنازهبخواياینکهمگه-

راستورك.شمسردرگمندارمدوست! ... نمیشممنظورتمتوجه...بودم؟لختمگه... چه؟براي!... وا-
!...بگومنظورتو

!...بشیظاهرهاحولهاونبانامحرمجلوينبوددرست_

....میشهپرتشمالقطببهدادرخمندرکهانفجاريبابودآنجاکسیاگر

.نبودولیرفتمپذیراییسمتبهتهاجمیباحالتی

پیمانورسافکرکنم: وگفتکشاندايگوشهوبعدمرابهرفتوکردزودخداحافظیخیلیسحرگفت

!داشتنباهمدوئلیه

چرا؟:کردمنگاهشتعجببا

!برگشتنباهمدوئلازانگارکننمینگاهبهمجوريیهولی!واالعنمیدونم_

نپرسیدي؟رساازتوچیزي_

.رفتنباهم!وقتشوونهداشتمجراتشونهنییع!نه_

نداشتی؟جراتشوچرا_

خواستگاريبودتاماجرايخواستهماازخاله:دادتوضیحاوورفتیمحیاطسمتبهوباهمگرفترادستمسحر
روزهگفت،یهرسابهمامانوقتی!داديروبلهجوابتوتانکنیمزابراشدنیااونورگفتمی.نگیمرساتورابه

يکاسهبودشدهچشماشاومدخونهرساوقتیگفتمیمامانامانبودممن.اینجااومدخودشورسوندوهمونروز
االن!کهبودوضعیچهدیديماخودتاومددنبالکهغروبش. درنیومدوتاغروباتاقشتورفتومستقیمخون

پیمانباوقتیرسامیکردیمیکعلسالمپیمانوماباتوخونهتواومديکهاونروزيتازشم!همینهکهچندروزه
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سرتکونفقطتعجبباوپیمان!باشمداشتهدوستانهنشستیهشمابابایدمننکردوگفتولداد،دستشودست
.داد

دادمپیامودرآوردمگوشیمو.بودنشستهدرکنارممنتظرخبربود؟سحرهمچهاینجا.بوددراومدهازکاسهچشمانم
! بريدنیاازناکامترسممیبهتره،چوننباشیبعداظهريرویهاینبا:

!...آوردمشزبانبهفقطاما!خريمرتیکهبنویسمادامهدرمیخواستدلم

اصال...راموهایمبلندييوحولهبودراپوشاندهپاهایمقوزكتاکهامروبدوشامبريحولهبود؟چشمگهلباسم
قصدبود؟ازمگهتازه!نبودمشخصبدنمازجایی

مرتیکه...مقصربودم؟منمگه...دهم؟میتوضیحچرااصال!دارندمراسمیازحمام،همچینبعدیدانستمنممنکه
کورشدوبدونواشتهامبودشدهخرابسحرهايوحرفپیمانکارهايازاعصابم.ریخترافرَموقريهمه

.رفتیمآرایشگاهناهاربه

وتاگرفتیمعکسباهمآوردرادوربینشبیاید،سحریمانپتابودماندهساعتیشد،ربعتمامآرایشگرمکاروقتی
.بودیمبزند،مشغولدرپیمان

محرمهمبههنوزنیومدچونداخلمنالهیحزبشوهر.رفتموبیرونکردمتنرابهآوردبرایمسحرراکهشنلی
!!!!!!بودیمنشده

دادمراپاسخشبهسرديمناما.کردسالمگرمیوبهداددستمرابهسفیدرزگلزدودستهلبخنديمنبادیدن
شدحرکتممتوجهکامالازاوگرفتمرابخوردگلبهشدستماینکهوبدون

رابیرونسرشیازدمیبوقمرتبماشینمانپشتسحردلقک.کردبازرابرایمدررفتماشینسمتبهوبامکث
.کشیدمیوکلآوردمی

.پاییدمیاوراعقبيآینهبودوازگرفتهاشخندهپیمان

.کردممینگاهروبرویموبهنشستهتفاوتبیداشتم،عادتاوهايبازيمسخرهبهکهامامن



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
49

! قهري؟االن:پرسیدوآرامشدمنوتخماخممتوجهپیمان

.نشمتابعداًاستیضاحنیامادانامحرمجلويکنممیسعیدارم: گرفتمجبههفوري

ظاهرفامیلخانومهايجلويلنگبامنشمادرستهنظربه:تگفلحظهبعدازچند.کردکشیدوسکوتعمیقیآه
شم؟

زهی!...هیهاتاما!زدمشخورد،میوتامینشستممیاشسینهورويدادممیدرازشخواستمیانقددلم
!...باطلخیال

!بودم؟لختمنگیمییعنی:فریادزدمتقریبا

اینبزنیفریاددارياجازهشماهممزدفریادمناگه:گفتجویدهجویدهخشموبامنسمتبهبرگشت
!نمابدنبود،نهناشایستلباسمنمنظورآخرش،اینکهودوایننکردمصحبتشمابودنلختازمن!یک

خبرنداشتممن!یکاینندارممشکلشمالنگبامنصورتایندر:دادمجوابجویدهجویدهخودشمثلمنم
اوننبودنامحرمیجزرسااونجاآخرشودواین.پوشیدممیلباسحمامتوازکههسواطواراادااینحمامبعد
....هم

درحضورششدنمعذببدونکهحدمحرمهتاایناون!باشیلختتوجلوشکهنیسمحرماون:وارگفتکالفه
!همین.بمونیبتونی

!بودم؟لختمنمگه_

میشی؟منحرفيمتوجهاصالً:دادبیرونراباحرصنفسش

!میشدیمآشناتاباهمموندیممیصیغهباهمدوقتچنکاشاي_

؟بگیمیخوايچی:کردزمزمهوزیرلبیشدهخیرهمنبهواجهاجپیمان

کنیم؟فرارازهمخواستیممیکردیم،مگهعجلهماخیلی:گفتمتفاوتوبیسردخیلی

!نفهمیدمبازهم:گفتبارقبلآرامتراز
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!...نرسیمهمتفابهشایدهیچوقت:گفتموراستركاینبار

!ساعتنیم...دقیقهبیست...دقیقهده!شدساکت

.شدیمحیاطواردوباهمکردبازرابرایمدر.بودساکتواوهمانطوررسیدیمباالخره

پیمانوخانوادهشدیمواردسالنغلغلهباهمان.بردمروازیادچیهمهلحظهدرآنپاشدکهبهشوروشعفیچنان
همه!کنهخیربهختمخانوادهاینماروباآخرعاقبتخداگفتمدردل!ودندبگرفتهروشدتبهکهرادیدم

دلمدرچنانمهرش؛کهوايوکشیددرآغوشمراصمیمانهپیمانمهربانکردندومادرروبوسیوبامنبلندشدند
.گرفتمدرآغوششمحکممنمکهگرفتجاي

.تندگفتبریگمنکردندوبهروبوسیباپیمانهموبهنامفرحزادآقاي

.بودآمدهامروزيکامالباتیپی.بودخانوادهاینبرايناهماهنگیيوصلهمنمثلهمبهنام

!...دوچشمجزبودمراندیدهخانمش!مدازفراترچیزيبگوییمتوانممیحتی

!خانوادهایندامادبودشدهوقیافهتیپاینبامرديکهدارهچیچادرزیراونببینمخواستمیدلمخیلی

کردممیاحوالپرسیهمدیگرانباگفتممیراباخودممزخرفافکاراینکهمانطوره

.شدندپذیراییواردوبلندشدفامیلسحرودختراييخرهمسکشیدنکلصدايکه

خیرهعقديسفرهوبهبودرفتهدرفکرفروکهانداختمپیمانبهنگاهیومننشستیمعقديسرسفرهوپیمانمن
باکهدیدمراخوشتیپمرسايکردمبلندوسرکهنشستامشانهرويدستیکهکردممینگاهاوبه.بودشده

.کردمینگاهمنبهلبخنددنیاترینغمگین

.رفتمفروودرآغوششبلندشدمازجایمآگاهناخود

.داشتمنگهخودمبزورامامیخواستگریهدلم

!باشیخوشبختهمیشه:کردزمزمهلبوسیدوزیررابامپیشیانیمعمولفشردوطبقخودشمنوبهرسامحکم
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راگرفتبازویمشنلمرويازدستیچکیدکهچشمانمگوشهازاشکايوقطرهنیاوردمطاقتباالخره
میخودشسمتمرابهحالیکهودرشدهخیرهرسابهپیمانبرزخیدیدم،چشمانتعجبکمالوکشیدودر

.خوشامدگفترساکشید،به

داشتهنگهرادیگرمدستمراورسابازويیکوپیمانکردندمیدوئلباهمچشمانشانباگفتمیراستسحر
.بودمآنهاعبدالعظیمیشاههايتعارفگرنظارهدوآنبینومنبودند

دوبینومنمیکردندنگاهدوئلاینوبهبودندشدهچشمهمهپیمانخانوادهاما!یانهشدمتوجهکسیدانمنمی
...رادستمرسانهکردمیولرابازویمپیماننهبودمافتادهگیردنیا

فوريوپیمانکردرارهادستمبزورمیلشبرخالفورسابکشمآسوگیسرازنفسیشدباعثسحرصداي
.آمدعاقدحینهمینودرنشاندمبلورويخوکشیدسمتمرابه

رويازپیمانکردمنگاهنگاهآینهبهدکردموسربلندادمرابلهبارسومینبرايکهبودقرآنصفحهروينگاهم
.کاویدمیمراصورتشنل

کردوعاقدازهمهسالنراپرهمهمه.دادروبلهاوهموقتی!پرستشپرازساکتشولبانبودپرازخواهشنگاهش
پیمان.شودردوبدلهاحلقهدادعقد،دستوريصیغهازخواندنوبعدعقدرابخوانديتاصیغهخواستسکوت

گرتنمتمام.گذاشتدستمرادروانگشترگرفترادستمتلخیلبخندبا.کردمیروانگشتمحلقهبایستیماول
رادستمدوبارهگرمشبادستپیمانکهلرزیدمیگذاشتم،دستممیرودردستشعقیقانگشترووقتیگرفت
.کردنگاهمفقطاووخندیدممستانهکشیدومنخودسمتبهومنوگرفت

آغوشبهصمیمانهمرااینبارکردوپدرشوهرمهدیهمنبهامحلقهستجواهريسرویسشوهرممادربعدآن
.ورفتندکردندخداحافظیتعجبفردا،درکمالبوسیدوبعدازتاکیدمراسمراامکشیدوپیشانی

.درفکربودهنوزهمپیمان.گذاشتندتنهاییمانهمهبعدآنها

نموندن؟چراخانوادت_

نه؟دربیایم،مگههمطبعبهنبودکهمااینقرار:وگفتکردمنوروبهرفتدرهماخمهایش
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داره؟خونوادتبهربطیچهاینخبگفتمباسردرگمی

گرفتیمازهموایراديشماعیبیامناگهپس.بذاریماحترامعقایدهمبهرسیدیمتفاهمبهماباهم_
روشامالییازتوغلطترسدم،نبایدبهعقایابرازبرايمن.بزنیتفاهمازحرففوريکهنیسبنابرناسازگاري

وصلتباهمغریبيدوخانوادهوتوازمن.کنیمنوتخریبشخصیتنبایدعقایدتابرازبرايوتوهمبگیرم
متوجهخوبوقتیوکنیممیتفهیمهممنظورمونوبهگفتگوباپس.بشیمهمحرفمتوجهنبایدهمپسکردیم
شدي؟متوجه.نداریمتفاهمیعنینیومدیمکنارباهمواوونوقتشدیمهمحرف

مننبایدعقایدتوبهروعقایدخودمومنمخودتوداريتوعقاید:وگفتمبرگرداندمورویمزدمگردنقهرحالتبه
!کنیتحمیل

.خودکشیدسمتومرابهراگرفتبازویمیکباره

بهواوخیرهشدمواچشمانبهخیرهومنبرداشتسرمازشنلوناگهانیحرکتبودبایکسرمرويشنلمهنوز
!منصورت

!منوندیدي؟تاحاالبگیخوايمی:وگفتمزدمگردندوباره.کاویدمیمشتاقنگاهیراباصورتماجزايتمامی

وبرخالفسربزیرانداختمشرمندگیباوشدمپرتآغوششبهکهطوريکشید،بهمراقبلازمحکمتراینبار
کنی؟میاینطوريچرا:گفتممیلم

!پرنیا؟.جدابشیازمنايآمد،لحظهنمیدلتحتی.توأمچقدرمشتاقبدونیاگه:گفتوارزمزمه

!جانم؟:گفتموناخودآگاهنگریستمتابشبیچشمانبهباشرمساري

!منکوچولويپیشی!بالبیجونت:وگفتدربرگرفتراصورتشوگشاديگللبخند

.رابوسیدوچشمانماوردباالراوگردنش

.بودشیرینهایشگرفت،چقدرعطرنفسآتشامکردهنقاشیوصورتمورشدمورتنمتمام

!پرنیا:وگفتآوردباالراامچانهانگشتانشبااو.اوبنگرمبهشدنمیرویمواقعادیگر
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!بله:کردمزمزمه

توروخدا.بشمتوغرقچشمهايخوادتوییمیدلم.کننگاهعاشقتچشمسرتوباالبیاروبه_

...پرنیا... پرنیا...پرنیا:گفتمیمرتبکالفگیباواوشدمخیرهاوچشمهايوبهخندیدم.نکندریغشازمن

کنی؟پرنیامیپرنیاهیچته:وگفتمشدبلندترامخنده

تونستمنمیروزچنداینتوحتیمنکهکرديدقتپرنیا.توروبدستآوردمباالخرهکهنمیشهباورمپرنیاآخ_
دیوانهمباداترساینکهخندیدي،ازتلفنپشتبرونبلهشبیادته.نشمودمخمباداجلودارکهبیارمزبوناسمتوبه

وحرفهاتواسمتو،خندهعاشقمن.کردمبیام،زودخداحافظیخونتونبهکنموشبونهتحملندیدنتوونتونمبشم
!کردي؟چهمنباتوپرنیاآخ....هستممربوطهتوبهکههرچیودرکلزدناتو

هایشسینهرارويسرمهابچهمثلوکشیدمخفیفیجیغخودفشردکهبهمراکشیدومحکمآغوشمدروچنان
.گذاشتم

بهتعلقدانیمیکههنگامآناستبخشلذتچقدر!منمثلشیطانیدختربرايمأمنومحکمهاییسینه
!هستیتودنیایشفقطکهداريخاصیکس

صدایکیوبهترهنیساینکاراجاياالناما!بیامدرحالتاینازندارمدوساصال:کردزمزمهگوشمزیرپیمان
.باشنراحتتاهمهبیارهچاییتابرامونکنی

پشتدورنگچايسینییکبا؛سحرکردمبازوتادررفتمدرسمتوبهآمدمبیرونآغوششازمیلمبرخالف
.بوددر

!ايزندهکهتوههاَهگفتوتامرادید،آرام

مورباشند،مثلاوبودهمنتظرجیغهمهکهوانگارکشیدايمسخرهکلمندنکرنگاهچپچپبهتوجهوبی
.شدازسرگرفتهوسازودهلتوسالنریختنوملخ
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بودیموفامیلهاممنماازمنظورم،البتهبودیموبکوببزنمامشغولآمدندمهمانانکهبودنکردهتاپدرصدایمان
.شدخارجسالنوازدکراعالمراعذرخوداوللحظههمانپیمان،چون

.کنندشروعرابزرگتاجشنرفتندباغصحنبهشدوهمهخالیسالندوباره

.شدشروعاداواطوارهاشدوواردخانومعکاساتفاقبهپیمانبعدلحظاتی

شدهعصبیدیگهنبودمعاملهکنولعکاساماحیاط،برومبهکهنبودتودلمبلندشد،دلکهموسیقیصداي
ساعتکهگفتعزیزم،مامان:کردزمزمهزیرگوشمپیمانکهبود،طوريمشخصحرکاتمورفتارازواینبودم

!دارنگهخودتوفعالپس.واردشیم9

!دقیقهوپانزدهکردم،نهنگاهساعتبهگذاشت،فوريراحتمانعکاسوقتی

بالبخندکهوپیماننگریستمنپیمامنتطربهوکردمراتمدیدرژمشمعدانآینهوجلويراگرفتمگلمودستهدویدم
!؟حاضريمطمئنی:آمدوگفتمنسمتشدوبهخودبلندجايکردازمیمرادنبالحرکاتهمه

.حاضربودممرتب،پسبودموهایمدرستانداختم،تاجمخودمبهنگاهیدرآینه

!بریموگفتگرفتدستدرراکشیدودستانمآهیلببهلبخندپیمان

.شدیمحیاطواردویگندومادوعروسباآهنگ

.شدیمگمجمعیتمیان

نوبتباشهکههمنوبتیحاالخوب：گرفتدستبهرابلندگورساکهبودیمننشستهحسابیدرستهنوز
.سنروبفرماییدماگلدامادوعروس.بنشینیدبفرماییدهمهپس!منهداشتنیدوسوعزیزدامادهوعروس

منو:گفتحالهماندروبرخاستجايازارامیبهمنبهلبخنديباانپیموپریدمجاازخواستهخداازمن
.نیستمبلدرقصمنکنمعذور
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وسوتوجیغصداي.خواندراامعالقهمورداهنگهمرساوکشیدمسنوسطبهرااووگرفتمرادستش
ومیزددستبرایموبودایستادهطوسپیماناما.میخواندندمنباهمزمانوشدبلندفامیلپسرانودخترانفریاد

همومیرقصیدمهممیخواندمهمهمزماناوبهروهممن.میکردنگاهمنبهمهربانلبخنديوغمگیننگاهیبا
.اوردممیدراطواروادا

شماروممیتونمعشقمتوبافقط

اغوشمتوبیاشبهرمثلبازم

میبندمچشماموتوجزکسیهررو

امایندهتوممیبینروتو

اینانگاررساقولبه.اوردممیدرحرکتیکاشجملههربامنبودخواندهبرامرواهنگاینرسابساز
.!!!!!بودندخواندهمنرقصبرايرواهنگ

!منبرايفقطمیخواند؛اونمرواهنگاینبخواندچیزيمیشدخواهشرساازکهفامیلعروسیمراسمهرتو

خوشحالمیپیشمکهوقتی

دنبالمتوبااومدهعشق

امسالمخوبیهسالچه

فهمیددلمتاروتوعشق

خندیدمنيواسهزندگی

وباریدشدبارونخوشبختی

خودمونجايبهفوريوکرداستفادهفرصتازهمپیمانوشدندسرازیرهامزاحمکهنشدتماماهنگهنوز
.برگشت
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:میخواند،برایممیکشیداغوشدرمراحالیکهدروگرفترااوجايرسا

خانومهعروسهمینمندنیاي

ارزومهوامیدمنهعشق

ندارهکسینگاهشوناز

روزگارهيهدیهقشنگترین

میخوامتعاشقونهتمومماهخانومعروس

نامتبهشدهببینمنهجونمنهقلب

شدهفایدهبیجنگیدرگیردنیادوبینکهشتمنداپیمانطاقتبیدلازخبرومیرقصیدمبرایشفرقروبامنو
برادرشاصطالحبهاغوشدرهمسرشرقصبراشسالهسیدینیهاياعتقادمیدانستهمخودشکه

فدايراچیزهمهاوردنشدستبهسربرخداباقرارشوقولهمهانازبعدنمیتوانستوداشتارجحیت
.رقصیدیمماوخواندرسابشازپاسیتابالخره.کندجایشبیغیرت

.کردشروعراکیکبرايچاقورقصسحرکهنداشتمناییدیگروبودرفتهتحلیلامانرزژيهمه

.میرقصیدمقشنگکهبس!دورچهنزدیکچه.بودمنبرايفامیلکلتوچاقورقص...اَه

!برقصمهمپیمانبرايمیخواستدلم

عزیزم：گفتدیدمنونگاهچون.فشاردمیرودستمپیماندستدیدمکهشمبلندکهبودماینداروگیرتو
!پانشولطفا!عروسخواهربرايچاقورقص

...خداروتوپیمان：ورچیدملب

!..پرنیاتومثالًعروسی:گفتودرآوردراچشمانشداريخندهحالتبهپیمان

!میکنی؟اینطوريقیافتوچرا:گرفتامخندهقیافشاز
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!شدمبررودخندهازکردومنهمونکاروهدوبارپیمان

!شدرفعسرتازاینکهمثلخداروشکرخوب:گفتوخندیدخودشمپیمان

.!..خندیدنبهارزیدمیولی!...نامرداي

!آمدجلودستبهچاقوسحر!...قشنگه؟همبازکنهمیکاريهرچرااین!...خدا؟اي

.گرفتازشراوچاقودادسحربهتومنیصدتراولیکپیمان

.شدندعازمیکییکیهامهمانوگذاشتیمهمدهنتووبریدیمروکیکهمبا

.شدآمادههمپیمانرفتندهمهوقتی

!...کجا؟آقاپیمان:پرسیداوبهروسحر

حتما) گفتومادرپدربهروو.(داریممهمانیفرداهمماووقتهدیر:گفتوزدخستگیسرازلبخنديپیمان
.کردمدعوتشونامشبهممنبیارینهمرونامیآقايولهخا

...نمیخواین؟دعوتوعروسینخواهردیگهکهشما:گفتوکردسحربهرودوبارهو

!...شمامايقبالهپشتمننه：گفتوخندیدسحر

...امري؟خانومخوب:گفتمنروبهوزدلبخنديپیمان

.میکردندصحبتکارگرهاباداشتندکهرسارفتوپدرومادرسمتبهاووهمبادادیمدستوزدملبخندي

.کشیدمدرازتخترويوگرفتمدوشوکردمبازروموهایمسحرکمکبهمن

.رقتمخواببهکینفهمیدماصالمنورفتحمامبهسحرمنبعد

خدابزارروتوماماناه:گفتممیزدم؛غلتحالیکهودررانداشتمشدنبلندنايکردصدایممادروقتیصبح
!بخوابم
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!...میکشهطولساعتسهدوشیحاضرتا!...مادرپاشو_

!نکردي؟پرنیاپاشوبیدارمونزودترچراخالهواي:پراندجايازمراسحرهینصداي

!...کندحاضرمسحرتانشستمآینهبرويرووخوردمايصبحانهمادربزوربهوشدمبلندکنانغرغر

.شدبپاغلغلهدوبارهکردمتنبهروسفیدمدامنوکتوقتی

دادوجیغانقدر!خودشانبرايبودندشهريخودشونخالهوسحراما!ریحانخالهوبودیممافقطامروزالبته
.شدیمبرقصوبزنمشغولوشدنداضافهجمعمونبههمرساوخالهشوهروپدرکهکردن

.میزددستوبودایستادهگوشهیهمامانوامخالهشوهرباخالهوپدرمباسحرومیرقصیدیمرساومن

!بودمشدهولورسااغوشدرخندهازمنکهمیکردنسروصداانقدرخالهوسحر

!گرفتمجايدرآغوششمحکمشدموپرتسمتشبهشدتبامنوکشیدمرادستیناگهانکه

بقیهبا!)واقعیلبخندبودتاحرصسرازبیشترنظرمبهکه(لبخنديباکهدیدمراپیمانوکردمبلندسرتعجببا
کهاالنهگفتممنکهکردنپرسیاحوالهمبارسید،طوريرساکهبهمعمولطبقومیکردپرسیاحوال

!...بیارهدرناغافلشواسلحهیکیشون

.گذاشتسرمرويانستشالیودادبهمسفیديپانچمانتويسحر

.شدظاهرسفیدچادربامادرکهشدیمرفتنامادههمگیو

.رفتندبیرونسالنازکنانصحبتمانیاقايوپدر

!...چیه؟اینخاله:پرسیدتعجببارسا

!...سرترويبزارپرنیا!...چادره:کردبازراچادرمادر

نگاهمادردستچادربههماوکهمکردنگاهپیمانبهاولمن.میکردندنگاهمابهوبودندشدهساکتهمه
...چی؟برايچادر:کردمنگاهمادربه،بعدمیکرد
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بهخیلیکهشوهرتپدرخونهمیریمداریماینکهواسه:گفتشمردهشمردهمیخوردحرصبودمعلومکهمادر
!...کامالًلختهپاهاتهمتو!میدهاهمیتهاچیزاین

_مامانا...!

!...نداریممامان:گفتوانداختسرمرويراچادرمادر

میکنی؟اذیتممامان:گفتموبرداشتمسرمازراچادر!نمیکردنگاهمنبهاصال.کردمنگاهپیمانبهدوباره

چرا؟اذیت! نه:گفتمیکردسرشچادرحالیکهدرمادر

...مامان؟_

.رفتندبیرونستهناخواواجباررويازرسادیدممنوزداشارهرساوسحربهخاله

!...کشیدین؟براماينقشهچهباز):شدمعصبینمیزدحرفیازینکه(کردمپیمانبهرومن

من؟:کردنگاهمنبهتعجبباپیمان

!...مامانموتواره_

پس! ندارهاشکالداره؛گفتیهاییسختیچهخانوادهاینبهگفتنبلهکهگفتمبهتاولروز!...پرنیا:غریدمادر
!...وایساحرفترواالن

.بودبازيمسخرهچهاین.بودگرفتهامگریه

وبزارياحترامخونهصاحبنظربهبایدايخونهاونتاتو!میدناهمیتحجاببهخانوادهاین:دادادامهمادر
خودتبهخونهاونبیرون.میکنیحفظخونهاونتوروخودتحدودوحدپس!شیقائلاحترامواسش

.نهخونهاونتواماشوهرتوطهمربو

!)میکردتاییدرامادرمحرفیعنی.(بودانداختهزیربهسرکهکردمنگاهپیمانبهوورچیدملبامیدنا

!..نمیاممنًاصال:گفتمونشستممبلرويحرصبا
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.کردنگاهمنبهمتعجبوکردبلندسرپیمان

چی؟:دکرریزراچشمانشوبرگشتمنسمتبهمادر

!نکردمسرمچادرهمعمرمتو!کنمسرچادرنیستمبلدمنآخه:ورچیدملبدوباره.بگمدوبارهنداشتمجرات

!منتظرتوننحیاطتوهمهشینحاضرزود:،گفتمیرفتبیرونسمتبهحالیکهدرمادر

برايخانوادتکهاحترامیاونبوداین：گفتمنشدنیوصفخشمیباوکردمپیمانبهرو.بسترادرو
...داشتن؟شخصهرعقاید

!ندهربطخانوادمومنبهاصال.مادرتهوتوبینبحثاین:اوردباالتسلیمنشانهبهرادستشپیمان

!بریم:گفتمپیمانبه،رومیکردممرتباینهتوروخودمحالیکهدرکردمپرتصندلیرويراچادر

میکردازسالننگاهمفقطکهاوبهتفاوتبیونیاوردمخودممابروياشدممتوجههمودیدمهمراپیمانتعلل
.نیامددرمنهواخواهیبهمادرجلويچراکهبودمدلخوراوهماز.رفتمبیرون

.بودندمامنتظرونشستهرساماشینتوسحرورساوپدرماشینتونامیآقايوخالهوپدرومادر

.نکنمنگاهمادرچشمانبهاصالًکردمسعی.دمشسوارمنوزدرادزدگیرپیمان

قصدانگارهماو!شدمبدهکاربهشمناینکهمثل.اورددرحرکتبهرااتومبیلحرفبیوشدسوارهمپیمان
هردفعهبرايقرارهانگار!نزدیمحرفوبودیمقهرنشستیمماشینتوکهبسازشدمخستهاَه.نداشتزدنحرف
!بیادپیشسئلهمیهمارفتنبیرون

نگاهی!  میگرفتمروالهیحزببچهاین؛حالرسامینشستمماشینتونبودمادرمازترساگه!رفتسرامحوصله
!...نه:دادجواباراموکوتاه!فلش؟چمیدونمیاندارياهنگديسی:انداختمضبطبه

حرومه؟چرا؟چون:پرسیدمحرصبا

.ترسیدمچرانمیدانم.دزدیمرانگاهمفوريهممن.انداختمنبهتیزينگاه
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درغذابزرگدیگهاي.بودپابهايغلغله.رسیدیمپیمانپدريخانهبهتاسکوتهمبازوشنیدمراعمیقشآه
.میکردمستراادمیبویشانخوشهايعطرانباغ،باازايگوشه

وضوحبهشدمپیادهماشینازمنوقتیشدوپیدافرحزاديخانوادهيکلهوسرشدیمواردماشینباماوقتی
.شدمفامیلوفکپچپچوپیمانيخانوادهخوردنجامتوجه

!؟.سودچهامانکردمگوشمادرحرفبهکهشدمپشیمانهمباز

.بودشدهخیرهروبرویشبهدرهمابروهاییباوبودکردهمشترابرگشت،دستشپیمانسمتبهنگاهم

.کردیمحرکتهمباوگرفتندجايمنکنارسحرورسا

!بیاورددرودستپاچگیهولآنازمراکرد،تابازيمسخرهبهشروعشدمنبودنمعذبمتوجهکهرسا

.بگیرمزنچجوريمنپسدخترشوننهمشخصهزنشوننهکهاینااه:رسا

تو!گمشوبرو:سحرگفتامابزنملبخنديسختیبهتونستمفقطهایشانپچوپچپیمانوفامیلفکنگاهزیرمن
!کنهخداحافظیبایددیگهپرنیاخانوادهاینبهبیاياگه

!باشمداشتهپرنیاهوايتامیکنمگذشتگیجانازدارممن!زکی:رسا

وبودپوشیدهمجلسیگلدارسفیدچادریکوبودایستادهدرجلويپیمانخواهرکهرسیدیمسالندربه
میتبریک!سالم:گفتفوراوشدبازنیششمتملقهايآدممثلدرسترسا.بودصمشخاینبارصورتشگردي

!گم

!میگمشماتبریکبهمنم! اومدینخوش!سالم:گفتوانداختزیرسربهوشدسرخلبوعینپیمانخواهر

! سمتهاینمردونهرساآقا:کردخالصشپیمانکندبازدوبارهدهانآمدتاورسا.کردیماحوالپرسیباهمماهم
...

! انپوشیدههمهکههاخانوم...جدائه؟چرا!بابااي:وگفتکشیدآهیوارمسخرهرسا
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درهمابرونمانددرحالیکهدورپیمانبینتیزچشمانازکهانداختزیرواشدوسربهخندهبهپیمانخواهرصورت
!داخلبرینشمانداجان:میکرد،گفت

. شدیمداخلمنکننسرتبرخاكوسحريغرهچشمازبعدمماهشدوداخلوگفتاياجازهباندا

بدونپوشیدهلباسدراینبارنداوشدبلندهاخانمکشیدنکلوصوتودستصدايشدیمداخلکههمین
. برداينفرهسهمبلسمتبهمرااسپندگرداندنازبعدوآمدسمتمبهدستبهبااسپندچادر

رويودراوردمآنهاپانچمومعذبنگاهزیرمیکردندومننگاهمنبهجوردیگريهمهامانهیابودحسمنمیدانم
دررااصنافیخانمیيخوانندهوشدبلندودایرهوتمبکدفصدايکهبودنگذشتهدقایقیهنوز.نشستممبل

.بودرساندهپیمانبهمراکهمیخواندخداستایشومدح

بهلذتباوبودنشستهمنرويبهروکهمادرترسازامامیشدمبررودهخندهازداشتم!منخدايواي
!خفه:میکردمخطابخودمبهمرتبنگریست،میخواننده

.آوردیمبارمیبهرسواییسحریامنکردوگرنهبازسرصحبتآمدونداپیشمانکهخداروشکر

ملیحیخیلیصورت.گذراندمیراشطرحواالنبودخواندهپرستارييورشتهبودمنوسالسنهمندا
.نبودپیمانشبیهاصالکهداشت

لعبتیهمچینعاشقکهدادممیحقبهنامبهبودواالنپیمانبهشبیهخیلیشیدابزرگماماخواهرشوهر
ردراباهمموبایلهایمانوشمارهریختیمدوستیطرحباهمزودوماخیلیبودندوخونگرممهربانهردویشان!شود

.کردیموبدل

.واردشدندگویاناهللایاآقایونکهبودیمماماندهفقطحاالو شدندمرخصیکییکیشدومهماناناهارخورده

!دربیارین؟آمارشوتونستین:گفتآرامینشست،بهمیمابینودرحالیکهوسحرآمدمنسمتبهرسا

!رو؟کی:وسحرگفتشدیمخیرههمبهباگنگیوسحرمن

!!!!سروچادربهحوريهمون:کشیدوگفتهآداريخندهبالحن
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!چادریموسحربیمنفقطاینهامیونرسا:گفتمومنراهاونبهرازدیموسحرخودمانمناماگفتمیندارا

!مجردهجمعاینمیونفقطاونآخه!اسمادربزرگمنظورم:وگفتانداختمنبهاندرسفیهیعاقلنگاه

سینیبانداوشدندسالنواردهمزمانپیمانوندا.رفتمابهايغرهچشمرساوخندهزیرزدیمسحرومن
.خندیدیمهرهرماوکشیدراقشنگآهآندوبارهرساورفتهاتربزرگسمتبهچاي

! داداشمیشهشمامنوبت:گفتیکبارهبهتوضیحیهیچبیونگریسترسابهداريمریضوکجلبخندباپیمان
..! .نمیدونیدلبهحسرت

اونگاهبهاینکهبدونرسااما.بودانداختهگلوصورتششدههلبودمشخصکامال.بودرسیدهرسابهندا
!....ازخندهکردیمغشما،کهکشیددیگرييمسخرهداشت،آهمیرابرچايحالیکهکند،در

.نشستصورتشرويظریفیواخمنگریستندابهچشمیزیرپیمان

روبهمینشستدیگريصندلیرويماکنارحالیکهدرپیماندامادبهنام.نکردنگاهاندبهزرنگرسايشدخوب
! بابکمداداشمننشدبگموقترساآقا:گفترسا

بابک؟:کردروریزچشماشرسا

!....تسلیمیبابک-

..برگشته؟مگه...؟!تسلیمیبابک:شدجابلندازتقریباکهآمدوجدبهچنانرسا

!دواجازبراياومده!بله-

. نشستمنکنارخواستهخداازوپیمانکردعوضپیمانباراجایشرسا

کیه؟بابک:پرسیدمسحرازمن

! ....وینالبته!....  اتریشرفتتحصیلادامهبرايکهرساآهنگسازاولین_

!....ندیدمش؟منچراوا-
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!...نیسبهنامبهشبیههماصال! نیستیادت. بودیشدیدهچرا-

! ...فرحزادآقايياجازهبا:گفتپدروشدندبلندجايازباهمپدروخالهرشوه

خداحافظیبهشدونوبتپدرپیروزمیدانباالخرهشدوشروعوبازارتعارفراگرفتپدرفرحزاددستاماآقاي
پیشامروزروگـــلمعروسدینمیاجازهآقاحاج:گفتپدروروبهمراگرفتدستخانمحاجکهرسید

!باشن؟ما

سرخودتونزدینبهوهرگلیدخترینصاحبشماخودتوندیگه.کنممیخواهش:دادوگفتسرتکانپدرمتواضع
!زدین

لباسکه،پرنیانمیشهاینطور:زدضدحالرســاپیداشد،کهدرچشمانشخوشحالیبازوبرقتابناگوشپیماننیش
!نیاورده

.شددرهماخمهایشپیمانکهشدممتوجهوضوحبه

!آرهمیلباسشونوکشهمیزحمتپیمانحاج!ندارهاشکال:دادجوابفوريخانماماحاج

.دادمسرتکانمجبوريشدندومنخیرهمندهنبههمه

!آمدنمیبدمهمخودم! چرا؟دروغالبته

!میارمبراتخوايمیچیبگوبزنزنگخونتونسحرومیبرم:کردوگفتمنروبهرفتنرسـاموقع

!آریممیریممیخودموننکشینشمازحمت:دادابجومنجايبهپیمان

!بیارنبدیناجازه.برگردهشبقرارهآقارساجانپیمان:کرددخالتاینباربهنام

.کردندورفتندخداحافظیهمه.شدمجاببزورپیمان

بهخطاببود،برگشتهاینامامانيبدرقهازکهمادرشوهرمکهبودمنشستهمبلرويمعذبآنها،منبعدازرفتن
.آددراتخستگیبگیردوشیهپیمانحاجاتاقببرتتپاشو،نداعزیزم:گفتمن
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!دونفرهتختیکبابزرگاتاقیک.رفتمپیماناتاقبهنداهمراهوبهشدمبلندازخداخواسته

ومنکشیدچقدرخجالتپیمانبدونیاگه.وآوردخریددیروزرومامانتخت:شدوخندیدتعجبممتوجهندا
.هرخندیدمهر

!...نداشتیمحرفاروایننداکهبا!...خندیدمولی!...میکشیدم؟خجالتباید

!باشهخریده،نوئه،مبارکتبراتمامان:گرفتسمتمبهراايحولهسرویسبازکردوندادرحمام

...!آخیش.رفتمحماموبهتشکرکردم

!گرمآبدوشیک

!شدواردنزدهدرپیمانکهآمدمیرونبوازحمامکردمروتنمحوله.رفتدرامخستگیکامل

!هیزيدخترهاي

زدههولمنالهیحزبوشوهرگرفتمگازرالبميوگوشهشدمخیرهاوبهاغواگرانهلبخنديبامن
!برمیگردمپوشیديلباسبیرونمیرممن:گفتوشرمگین

!پیمان:گرفتمدستشومنکنهدروبازاینکهقبل

!جانم:کردزمزمهآرام.بودکردهیخدستش

!هیزيدخترعجب!بغلشتورفتم

!شکستاستخوانمکردماحساسکهفشردمآغوششدرچنانکردوبعدیکبارهمکثاول

شدهسرخباصورتیشدکهخیرهمنبهبوسیدوبعدراامودرآخرپیشانیگوشموزیررابوسید،بعدگوشمموهایم
!درنظربگیرمبراشحديتونمنمیاصال...مداردوســتتپرنیا:کردزمزمهوکردماونگاهبه

!کشیدآغوشمدردوباره

!کنه؟نمیرويپیشچرااین....!اَه
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...دادمقراررولبهاشولبهاموگرفتمقابروپیمانصورتبادستام.کنمکاریهبایدخودم

!سوسوله؟چقدراین...اَه!کردهمراهیمنرمیبهچندثانیهازبعداما!بودمشخصکامال.کردتعجباول

واخندهبهولبشخوردچینچشمشيگوشهدیدمگرفتمکوچولوگازیهونرمگرفتمدندونلبشوبهمناما
!شد

!بودشدهحلقهمندورهمانطوردستش

ده؟نمیدستشبهحرکتیهچرا

.کردیمنگاههموبهجداشدازهملبهامون

.خورددربهتقدوتاکه

.کردبازرادریمانوپجداشدیمازهمفوري

میزرويوگذاشتواردشدوشالوشلوار،مانتووسوتین،تونیکشورتکامللباسدستیکندا
!بپوششمیدونیقابلاگه!حاالنپوشیدمشتانوئه! قابلتونداره:وگفت

.کردمبغلشومحکمرسوندمبهشوخودمشدمدرلذتغرقمحبتاینهمهاز

.شدخودفشردوبعدخارجبهمرابامحبتوبعدتعجببااولپیمانمثلاونم

چهبود،آخىانداختهسربزیرپیمانبرگشتموقتیوپوشیدمپیمانبهپشتوبرداشتموسوتینشورتمن
!!!!سربزیر

!بودگرفتهکرمم

!پیمان؟:زدمراصداوپیمانکردمبازرااموحولهوبرداشتموتونیکشلوار

.کردمنگاهشکرمباومنماندبازواشد،همانطورجانمبهکهولبش!شدمیخونگاهشرابلندکردسرشپیمان
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!پیمان؟:کردمصدادوبارهومنانداختوسربزیرآمدخودشبهچندثانیهبعداز

!جانم؟:نکردوگفترابلنداینبارسرشپیمان.وپوشیدموشلوارم

ِ!...کرماینبهلعنت

نشستمبغلشوتورفتمسمتشوبهگرفتمدستروبهوتونیکگذاشتمتخترويوآوردمدرتنمازروحوله
.گرفتقرارروبرویش،دقیقبلندکردسرشووقتیکهگرفتقرارسرشروبروياموسینه

!...دادقورتزوربهدهنشوآبو! کردیخبیچاره

!بودگرفتهرقصشکرمهاینآخ

!جانم؟:کشیدمنسمتبهچشماشوفوري

!دیدي؟تومنوکجا-

شامبریمفعال!شبواسهحرفاروبزاراین:واکرددورشازودستاموزدکردم،لبخنديحلقهشودستامودور
!بخوریم

!حاضري؟:وگفتکردودررابازکردبلندپاهایشازومراکردتنموخودشگرفتروازدستموپیراهن

!نــه:ورچیدملب

!...زدپسمرابیشعور

!چراعزیزم؟_

.بستراودر

.نکردمموهاموخشک_

.بنشینمتوالتشمیزصندلیرويکرداشارهمنوبهآوردراوسشوارکمدرفتسمتزدوبهلبخندي
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راوگردنمگرفتآغوشمدرپشتوازکردشد،بلندمتمامکارشوقتی.کردسشوارراواوموهایمنشستمهممن
!حاضري؟حاال:وگفتبوسید

!آره:بازشدوگفتمونیشمشدمخرکیفکامال

سالنبهاما.شدیمخارجوازاتاقنشدممتوجهامامعذبهجوريیکدیدم.کردحلقهدورمراانشودستزدلبخند
.گرفتفاصلهوازمنبرداشترادستانشنرسیده

.کردمبودند،سالمنشستهوبهنامشدم،پدرپیمانواردوقتی

!منپیشبیادخترم:کرداشارهخودشکناردادوبهراجوابمبالبخنديپدرجون

!...خدااي.شدندواردسربهچادرخواهرشوهرامنشستمکههمین

!...میکردمنمنخاطرهمینبهامبیچارهپیمان...!بودرفتهیادماصالمن

.بودموشلوارآمدهوتونیکبازبازوسرِباموهاي

.ذارممیشالیهحداقلفرداازولیبودضایعاالندیگه

!سربلندنکردچرابهناممیگم!خخخخخخخخ

.نشستوکنارماآوردراچايسینیشیدا!بودالهیحزبخیلیمنمثلیسن

.آمددرصدابهزنگکهشدخوردهمحبتوباگرممحیطیدرشام

!آمدهتبریکبرايبابکه:بلندشدجايازبهنام

!اومدخوش: ازجابلندشدپیمان

!زدملبخندبهشریلکسخیلیکردومننگاهوبمن

!شدخیرهبمنشوکهوخوردايیکهافتادمنبهچشمش،وقتیواردشدبکباوکردندرابازدر

!نگذاشتمسرمرويچیزيکهشدممتوجهدیربازهمومن
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.کردراهنماییخانهداخلبهاوراوگذاشتاششانهرويدستوزدتلخیلبخندمعذبهمبیچارهپیمان

. نیافتدمنهبمیکند،نگاهشسعیبیچارهبودمعلومونشستبابک

مادر. میچیدهارامیوهکهنشستمنداپیشورفتمآشپزخانهنشه،بهمعذبزیادبیچارهبابکاینکهخاطربههممن
.رفتمپذیراییبهوبرداشتمرامجبوراًسینیریختراچايکه

.بودسوالپرعالمتنگاهشامانبودهیزبیچاره. افتادمنبهمتعجبشنگاهدوبارهبابک

! ...سوپرایزتوئهمیاددارهکهاینیبابک:گفتبهنامکهدررابازکردپدرجونوآمددرصدابهزنگدوباره

...من؟:کردوپرسیدنگاهبهنامبهسردرگمبابک

! ...میبینیشدیگهدقیقهچنداره-

.شدواردرساوکردبازرادرفرحزادوقتی

. تندرفهمآغوشبهدوستدووپریدجاازبابک

بعدسالموشدگردافتاد،چشمانشمنبهچشمشوقتیوشدواردسرشپشتدستدرنایلکسیباهمسحر
! ...نبودمیکردي،بدسرتشالیه:گفتگوشمزیرکردنوعلیک

!...میرهیادمخدابه!... شدبدخیلیواي:گرفتمدندانبهلب

...؟!میرهیادشرومهمیاینبهچیزآدم:رفتمنبهايغرهسحر،چشم

!...میرهیادمکنمچیکارخب-

یادته؟روجیغوجیغاینبابک:آمدرساصدايدنبالشبهورفتمودرآغوششمراکشیددستیوناگهان

)گفتوروبمن!(دیدمشونکجامیکردمفکحاالداشتمتا:دادوادامهگفتبلنديواوووووويبابک

!!!!بود؟؟؟کسوسلباسشتوبوداومدهباشگاهازکههمون
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همونجابدیدندیدمنموبودرفتهسوسکشلوارمتو!..رفتشدمعصمتبی!!!!!؟ِهموناین!سرمبرخاك
بهمنوبددلرساياینوگرنه!بودتنمباشگاهشلواركوتاپآوردمشانس!...پایینکشیدمشلوارمواینجلوي

مثلرساازکهبساز!رفتمنمیخالهخونهدوهفتهاتومردمخجالتازخودممکهبماند!...درمیاورداینعقد
!...دارمخاطرهمنمدارندخاطرههمباهمبودم،مردمشدهسرخهمیادآوریشاز!...بودمترسیدهچیز

.بنشینندکردتعارفبقیهبهامابودمنرويپرازسوالشنگاهپیمان

کرددعوتخالهخانهبهشامبرايراهمهدیگربشچندبرايورسانشستندشبازپاسیتابابکوسحرورسا
.کردندرفتنوقصد

.رفتندسحرووبابکرساباهمشیداوبهنام

. کنماستراحتوبروماتاقبهکهخواستمنازاصراربامادرجون

.کردمخالیرانایلکس.بودگرفتندوشحالدرپیمانرفتماتاقبهوبود،گرفتمآوردهسحرکهنایلکسیمن

.بودگذاشتهسکسیلباسیکبودمگفتهکهشلواريوتاپجايبدجنسسحر

...خجالتیوروکمخودمهممن

حلقتونفسمبهاعتماد....هاااااشدمچیزيعجب!...شدمآرایشمشغولآینهجلويوپوشیدمریلکسخیلی
!...کردمآمادهرویاییشبیکبراخودمو!...سحر

.زدمنبهلبخنديوآمددرحمامازپیمان

!... بودشوهرمشدهقشنگچقدر!.... يييالهی

!میکردجذابترشاینوبودریختهصورتشرويخیسشموهاي

! نبودمکههیز.میکردمنگاهشهیزهمانطورومن.پوشیدرازیروشلوارشلباسوکردمنبهپشت

!!!!دیدم؟پسریهعمرمتومگهرساایندستاز!بودمکنجکاو
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!....ايورزشکاريهیکلعجبآورد،درراحوله

...آمدمنسمتبهزنانلبخندوبرگشتمنسمتبهوپوشیدراهمزودتیشرتشخسیس

!ايخسته:گفتونشستتختروي

!..اصالنه-

پیمانسمتهبراخودمدلیلهمینبه. نمیشودگرمآبیپیمانازمیدانستم! شماپنهانازنیسپنهانخداازواالع
. نشستمآغوششدرتقریباوکشیدم

لبخندمنم.زدلبخندبزوروکشیدچشمانمبهبدنمازرانگاهشبزورودادقورترادهانشآبشوهرمبیچاره
پیمان؟:کشیدمخودمسمتبهوراگرفتماشچونهوزدم

جانم؟_

بلدي؟رقصتو_

نه:کردآرامیخنده

میشه؟مگه!وا_

!!نشه؟چرا_

حرامه؟اینمنکنه:)کردماخموبعد!(رقصمعاشقمنآخه_

!بلدنیستممن!نمیرقصمکهنیساینخاطرواسمنحرومه،اماآره:خندیدپیمان

پیمان؟:کردمکجگردن!...بودفایدهبیبحث

!...جانم؟-

!..دیدي؟منوکجاتو_
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یهووبابابودینحجرهتواونجاوسحرتونجوآقايحجرهبودمرفتهکهروزیه:نشاندامپیشانیرويايبوسه
کهاونقدروخورديمنيسینهبهمحکمکهبیروندویديحجرهازوکشیديوسحرشالتودیدم

خودتبامنمروحودلورفتی...رفتیوداديتکوندستفقطوکنیخواهیعذرنتونستیمیخندیدي
غصهاالنهمینازمنپرنیا!...منوروحذهنتمومشديتوامانداشتماعتقادعشقونگاهیهبهاصالمن!بردي

ندارمهمتورودوريطاقت...باشمخونتونهمشندارماصالروشوکنم؟منچیکارعروسیتاکهدارماینو
بگیریم؟عروسیزودترمیشه.

،تومیتونیتوامالروحموجسمميهمهاالنمنپیمان: کردمزمزمهگوششزیرآروموبوسیدمرااشچونه
....داريدوسکهجورهر

!...نبوداینمنظورممن!...پرنیا:دادقرارلبهامرويروانگشتش

!)بودهمینکامالمنظورممناما.شددرهممنيقیافه(

!باشمداشتهکنارمتوروثانیههرولحظههردارمدوسکهبوداینمنظورممن-

!...نمیزاشتیتنهامدقیقهیهعزیزهبرامچقدرخاطرتبدونیاگهپرنیا:شدخیرهمنبهبالبخند

!نمیزارمتنهاتاالنممن:گفتموگذاشتماشروگونهايبوسهوبردمجلوسرموآروم

.گذاشتاششونهرووسرموزدلبخندهماو

!برداشتمگوشیمووکردمدراززد،دستسرمبهفکریهیهو

!گرفتمدستشوپریدموگذاشتمروآهنگبشینمکهمیشدمسیخکههمانطور

.گذاشتمکمرمرورو،یکیاونوامشونهرورو،یکیدستاشو!شدبلندگیجاونم

!میکردنگاملبخندبا

:شدبلندخوانندهصداي

یاااااااارهدستتودستـــــم
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قرااااااااارهبیچهقلبــــــــم

امشبمیشهچیبهبهبهبه

راههبه؛چشامبارهباگهبارووووووون

عاشقانههايپرسهودریاکناروخیسچتریه

مستتچشمايبهمیزنمزل

بهانهبیمیگذارماتشونهسرروي

خانووووووومممیخوامت

آرووووووووممعشقتبا

ورفتمدادمکشکنمجداازشاینکهبدوندستامو!بودبلدچیزایییهاینکهمثلمیکرد؛نههمراهینرمیبه
!گذاشتپیشونیمرويايبوسهکردوبغلمعمیقعشقیهبابغلش؛پیمانمکردمپرتخودمودوبارهوعقب

!بلدياینکهمثلنه_

!گرفتمیاداونورازینورخردهیهآره:خندیدآروم

نیس؟حرومنکردهخداییاونوقتبعد_

!زیادهثوابشمباشهتوپیشفقطاگهاتفاقاًنه_

!بیستهکهزدنتممادهصرهتب:خندهازکردمغشمن

!...دیگهخب:بوسیددماغموورويخندیداونم

!کردپرتتخترويمنباخودشوو

ازسوالعالمتدنیایهباشیطوندختریهمن.نگفتمدروغبودزندگیمخوشیهايزیباترینازیکیبگماگه
!نازهمهمنوبودنیاززاپرمنبرايخواستنشکهشدمغرقیکیدنیايتوعاشقانه،حاالروابط
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!!مادر؟الالیینوايچرا!بودمادرالالیینوايازدلنشینتربرامغریزهبدونخواستناین

مراومیکردنفوذعمقمتوذرهذرهپیمانعشق!...اینباوآخرینشبوداونبادنیامآرامشحساولیناینکهبراي
خوابیدم،کینفهمیدممیکردنجواگوشمدرکهپیماناشقونهعهاىالالییبااونشب!...شیفتهپیشازبیشتر

...بوددلنشینگوشهایمبرايصدایشآرومنوازشچقدر!...رویاییوشیرینخوابیه

!...شدمغرقشوجودتموموبا!...داشتمدوستشدنوخواستهوخواستناینمن

!زدنه؟زنگسحروقتکله.!..روحتتواَي.بودشدم،سحربیدارهمراهمتلفنزنگصدايبا

!الو-

.)دادسرصداگریهحالتواربهخرهسم(

...دردنداري؟دلتخوبی؟زیرحالت!...مادرپرنیا_

!نیستپیمانانداختم؛اورمودوربهنگاهیه

؟!احوالپرسیهطرزچهاین!..؟مارزهر-

!....نبودهمقاتاتو.شدمخیزنیمجاماز!...نبود.کشیدمدستپیمانخالیجايبهو

!..نداري؟مرددردشوخیبدونپرنیا_

....؟!چیبرايدرد!...سحرشوگم_

....چیسوزش...نداري؟درد!...آخی_

!...شوخفهسحر:کردمروقطعحرفش

! ...خووووونگرانم!...شومارِخفهزهر-

میکنن؟بیانرونگرانیمدلاین!...ببرهنگرانیتوشورمرده-



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
75

رفت،نهراهخونهتويصبحتا!...هانمیشهگرمآبیپیمانازینگفتمرسااینبهمنمواالع:کردریزييخنده
!بخوابیمماگذاشتنهخوابیدخودش

...؟!چیبرا!...وا_

!...باشیخودتمواظبنگفتمبهتچرامیگفت!میدونمچه_

!...زده؟حرفارواینرسا!...گورمتوخاك-

!...باشخودتمواظببگمکهبهتبزنمزنگشبینصفمیگفتمبه! ... آره...خخخخ-

!...شددیوانهکلطوربهداداشمون...هادارهبرمیسنگپارهعقلشهمرسااین-

!....حرفهنگیرهسوزاكاالن!باشبیچارهپیمانتونگرانگفتمبهشمن! ...بوخوداواالع-

!!!!مریضم؟منمگه!بیتربیت_

!میشهتجاوزپیمانبهامشبگفتممنکهکرديذوقهمچینموندنتازتو!وباووبینیمگمشو_

!فامیالییهمچینبامنسرتوخاك!!!!نکبت_

نبود؟خبريدیشبوکیلیاهللاپرنیا_

!کنمتجاوزبهشرسیدفکرمبهکهاسپاستوریزهانقدشوهرمااین!بخدانه_

روندارسااگهمیگفتبرگشتموقعبابکشم؛دیشبگفتمااااتازهمرسابه!میشناسمتمن:گفتخندهبا
بهتاخواهراشمکهخشکهتوعقایدشانقدراونمیگفت!...توروگرفتپیمانکهنمیکردتعجبانقدرمیگرفت

دختر:میگفترسابه...شدالل،بیچارهداشتیممختلطجشنماگفتمبهشمنوقتی!..ندیدنتیشرتبااونوحال
...؟!خوندهوردنپیمابرااتخاله

!...گرفتنباالدستپیمانوچه!.... اوه:نشاندمابروبهاخمی

...؟!خوابیهنوزکهتو.تومیکنمکردوکارايازکهنکردمتعجببابکحرفايازمنواالع!... پرنیا-



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
76

...  ؟!مگهچیهآرهخو-

!....شیبیداربقیهباداونجابای!باشداشتهخودتيخونهبرايروعادتاایناما!عزیزمهیچی-

...؟!چندهساعتمگه!...گمشو-

!....یک-

میکنی؟شوخی!!!!یک؟:پریدمجاماز

میزاري؟همشوخیجاياخالقتاینبامگهتو_

خونهبرممنم.بیاددرصداششوهرتمادراالناسکهبدهخودتبهتکونیهپاشوپاشو:کردايخندهوبعد
.خداحافظخب!

...!سالمتبه_

.کردمعوضلباسموکردمپرتگوشیو

.رفتمسالنبهوگذاشتمسرمشالیهاطمینانمحضوکردممرتبروتختواتاق

بیدار...ا:شدواردمادرجونکهبودمخوردنمشغولوریختمخودمبرايچايیه!...نبودکسیخوشبختانه
کرد؟بیدارتکارگراصدايسرو...شدي؟

.)فراوانزحمتباالبته! (شدمبیدارخودمنه...سالم-

!...آددرخستگیتتانکنیمبیدارتگفتحاجی! ماهترويبهسالم-

!...مرسی-

!...بیارمصبحونهبراتبشینبیا-

!ندارمصبحونهبهعادتمن! ...مادرجوننه-

!...میشه2ساعتبیانوحاجیهابچهتا! عزیزممیکنیضعف-
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...!دارمعادتمنمادرجون-

!...نمیشهکهاینطورآخه-

!دارمعادتمنخدابه:بوسیدمروشوشدموبلند

! بشینخوشبختالهی!تاسهشدینحاالبودندوتاحاالتا!منیکوچیکدخترتو:مهرگفتباوکردبغلممحکم

بودیمرفتهماآقا!نببیودخترومادر!...اوهاوه:اومددرنداصدايکهمرابوسیدهماوبوسیدموصورتشودوباره
!....بودینهموردلحاالتاصبحدوتاشما. .. بیرونها

!...نکناذیت... ندا:آمددرهمشیداصداي

. دادیمدستهمباورفتمسمتشونبهذوقبا

. آمدندهمبهناموپدرجوناوانهمیندر

برايسختتصادفیعملیکانگارکهبودیمپیمانمنتظرومیخوردیمچايوبودیمنشستههمدورهمگی
.بودآمدهپیشبیمارهاشونازیکی

...نمیشدرومجمعجلويامابزنمزنگپیمانبهمیخواستمبود،نیمو،دوانداختمساعتبهنگاهی

. افتادتلگرامبهنگاهمکهباالرفتمسمتبهوروبرداشتمگوشی

باموزندگیصبحبهترین! ...بهترینمسالم:بودفرستادهتوپیربخصبحوسالمیهبرامصبحهفتعزیزم!...آخی
!...نازنینمقشنگصبحتساخته؛زندگیمويخاطرهعزیزترینکهمیکنمشروعکسی

.آمدمیدرنمایشبهکاملبازکردممنکهنیشیاینبابودآمدهدرعقلمدندوناگه

!....باشداشتهاینستاروالیکپرنیا: دادهامپییهسحردیدمکهبستماشوصفحه

.کردمواوسحراینستاييصفحه

...بودخوردهالیکتاهزارهفتوبودگذاشتهمنوعکس
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...؟!شدمعزیزانقدرکیمن...ههاوه:گذاشتمکامنتزیرشوخندیدم

! ...ینداشتکردنشوهرقصدکهتو...؟!نامرديچراامابوديعزیزاولاز:دادجوابموفوريیکی

!...شوخفه: گفتملبزیروگرفتامخنده

سرمپشتدستشتوگلشاخهیکباپیمانکهکردمبلندکرد،سرجلبروامتوجهکسینفسنفسصداي
.بودایستادهشدهخشک

اومدي؟کی! ...سالم:رفتمسمتشبهوشدمبلند... کردهتعجبسرمهرويکهشالیخاطربهکردمفکر

! ...کهبودنشدهچیزي!خریتبهزدمخودمواماکردبغلمثانیهیهزوربهکهشدممتوجه!رفتمغوششآبهو

منه؟مال: کشیدمدستشنداد،ازبهمروهمگل. دادزبونیزیرهمروجوابم

ونلرزدصدایشکهداشتسعیکامالکهفهمیدماینوخداییولی!خورد،تکونیاومدهوشبهتازهانگار
.نکنددرهماشواخمه

!...داري؟اینستاتو_

!..چطور؟!آره:افتادگوشیمبهنگاهم

فضولیقصدببین: گفتقبلازبارترآرومبعدوکردمکثدقیقهچند.فشردروچشماشانگشتشدوبا
.....دیدماینستايصفحهروتوروعکسانگاراما....نداشتم

...)؟!بودکردهحبسشمگرتاحاال!...کشیدراحتینفسپیمان!(نبودمنمال....نه!...؟اون. ...آهان:واشدنیشم

گردچشماشباز!...(بودسحرمال!نبودمنيصفحهاون:دادمادامهدریابمروحالشاینکهبدونمنو
!...پیمانخوردمالیکتاهزارهفت.)شد

برايمنبودوشدههماللاونازبدتر! یدبود،میلرزگرفتهسمتمبهکهروشد؟دستشچرااینطورياین... وا؟( 
!...)کردهسکتهزیادخوشیازنکنهکهترسیدمواقعاثانیهچند
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!...شده؟چی...پیمان؟چیه_

....ببینم...ب...بده...ب...ب-

دادمبازنیشیباوکردمواسحرويصفحهوروبازکردمگوشیمیکردم،نگاهبهشتعجبباکهطورهمان
!...دستش

....بودشدهخیرهعکسبهاومدهدرازحدقهچشمهايبادقیقهچندنمیدونم

!خوبه؟حالت!....پیمان:گرفتمبازوشو.میلرزیدامابودکردهمشتدستاشو

میدادفشارهمرويهاشودندون! ....شدخیرهصورتماجزاييهمهبه...دقیقهچند...ثانیهچند...شدخیرهمنبه
.شدخارجاتاقازسرعتبهو...هااااآرومخداییکرد؛ولیپرتتخترويرویگوشايدفعهیه...

دقیقهچندهنوز!...یعنی؟دارهجن!....شد؟اینطوريچرااین....کردمنگاهرفتنشبهفقطمنگوگیجمن
!جونپرنیا:شدپیداندايکلهسروکهبودنگذشته

...جان؟: مدادجوابشوبودمپیمانرفتارگیجکههمانطور

!...یهو؟شدچشپیمان_

!رفته؟کجا!واالعنمیدونم:بودمشدهگیجخودمم...کردممکثی

جوابچیزيهمبپرسیماگههرچند!بپرسهچیزينکردوقتهمهیچکس!بیرونرفتعصبانیتبانمیدونم-
...اومده؟؟؟پیشبینتوننیس،چیزيفضولیاگه!تودارهخیلی!نمیده

باهمحتیما!...نه:کردمچکذهنمتوخروجشوتاورودشلحظهازثانیهچندعرضودرونشستمتختروي
! ....نزدیمهمحرف

!...نکردین؟همکاري!...شد؟چشاینپس!واه؟:کردنگاهاتاقبهتعجبباندا

....فقط!.... بزنیمحرفباهمنکردیموقتماحتیکار؟میگمچهمثال:کردمنگاهبهشمنگوگیجمن
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!...چی؟فقط_

!...منودیداینستايعکسپیمانفقط:شدروشنذهنمتوهاییستارهیه

...؟!دارياینستاتو:گفتمکثباوشدگردنداچشمهاي

!...داره؟عیبیمگه:شدمگیجهمباز

!...ببینممیديعکستو... ولی....ولی!.....نه:افتادپتهتتهبیچاره

! سحرهيصفحه!نیسمنيصفحهالبته:دستشدادموکردمبازسحرويصفحه...میکنن؟اینطوريچراایناوا
...

!گرفتدهنشجلويدستشووکشیدآرومیجیغندا

!...چشونه؟اینا!بودمافتادهبدمگه...انداختمعکسمبهنگاهیه!...اَه

!...شدي؟اینطورمتعجبچراچیه:پرسیدمعصبی

!...کردي؟چیکارتودختر:ندهخزیرزدیهووکردنگاهمنبهندا

!...میگن؟چیاینانمیفهمممنچرا!...خدااي

!....ناهاربریمبیا... بیا:گفتوکردبغلممحکم

شده؟چی! نمیگیچیزيچرا...ندا:کشیدمدستشو

!...دارهجنمنداداشبیاهیچی:کشیدمراوخندیدندا

!بگوبهم!شدهچشپیمانفهمیديتو!؛نمیامنگیتا:کشیدمدستشودوباره

!بیادکنارخودشبابایداول:)ریزیکردوخنده!(میدهتوضیحبراتخودشبیادبزار_

شده؟چیبگوتروخدا!میترسونیمداريندا_
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وبردشصتشوباالانگشتهمزمانو!(کردنالیکناموسشونفرهزارهفتبرخوردهقباشبهآقا!عزیزمهیچی_
!....افتادجادوزاریمحالهربهولی!بودکدومالیککارازینمنظورشنفهمیدم)خندید

!کردمنگاهعکسمبهدوبارهوکردمواتنديگوشیمو!پریدرنگم!...شدچیفهمیدمتازه!...منبرواياي

مثل!میکنیعادتیواشیواشهمتو!جنیهیخردهمنداداشاین!... کنولشپري:کشیددستمازروگوشیندا
!...ما

.دادهلتقریباًپذیراییسمتبهمنووگذاشتتخترويروگوشیو

!...خونهاومدذوقباچهامبچه:آمدمیسالنازمادرجونکردهبغضصداي

! مردیمگرسنگیازکهبیادخترم:زدمنبهلبخنديپدرجون.کرددعوتسکوتبهراهمهندامصلحتیيسرفه

مابیناتفاقهرچندازنیاوردنخودشانبروياصالً!بودندگذشتباچقدر. زدمايمسخرهلبخندکردهبغمنو
شدعصر.خوردیمپیمانبدونراناهار!پرسیدندنمیسوالیکهمیدادندنشونمهرشونوهمبازامانداشتنخبر
حرفهانازیخرابتراعصابمبیاورنداماسرحالمزدنحرفبامیکردندسعیشیداوندا.نیامدپیمانهموباز
!...پیمانبهبزنمزنگنمیداداجازههمغرورم.بود

شدندمتوجهنداوشیدااینکهمثل.میشدبدتر،بغضمگذشتمیکهلحظهبودوهرنشستهگلومتوبديبغض
.دادمسرروگریهوکشیدمدرازتختروي. فرستادنداتاقماستراحتبهبرايمنوبزورچون

. نمیشدامانرهبیرونصدامهککردمفروبالشتتوسرمو

.نرودبیرونصدایمکهکردمبازرودوشورفتمحمامبهاجبارا

.داددستبهمسرگیجهاحساسکهبودمتواونچقدرنمیدونم

نفسشامپوشوعطروکردمتنبه.بودآویزونپیمانحوله.بودمنیاوردهراامحوله. آمدمبیرونوگرفتمدوش
.کشیدم

.نگریستمیمنبهنشستهخونبهچشمهايباوبودنشستهتخترويپیمانآمدمدرکهحماماز
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همتونیکمپوشیدنبراىحتیوکردمپشتکاملاینبار.گرفتمرانگاهمزوداماواشدسالمبهزبانمناخودآگاه
. نیاوردمدرراحوله

...شدکشیدهتنمازحولهکهبودمکردهآستینتورودستمیه

وبپوشمراکرد،تونیکمکمکمونشستبازومرويپیماندستکهدادمادامهکارمبهونیاوردمخودمرويبه
.بوسیدراگردنموبردفروموهایمتوراسرشوکشیدآغوشدرمراآندنبالبه

.کشیدمآهیناخواستهوشدمورمورتنم

.آوردوجدبهراپیمانانگارامابودکوتاهآهم

.دادقرارگردنمرويرالبشدوبارهوکشیدآغوشمدرمحکموبرگرداندخودشطرفبهمرا

...گرفتمچنگراموهایشوکردمبغلشمحکممنمورفتیادمقهرمکهبودمبدیدندیدانقدر

.دادقرارلبهایمرويرولبهایشو!...)افتادمبختیاريمحمدآهنگیاد!(دارمدوستواردیوانه:کردزمزمه

دارمدوستواردیوونه

منیمالواردیوونه

!سرمیزنیمنقلبکه؛بهوقتاییمیادخوشم

شدمدلتنگواردیوونه

! روتومیخوامجونتهاز

روزهرحتیروزشبانه

تورومنمیبینمخوابتو

)کشاندتختسمتبهمرامیبوسیدم؛کههمانطور(

...صدابزنمنواسمسیردلیهمسیراینتو
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...بزنقدمقدممبابگیردستممسیراینتو

بردارراموسرتلخشباى

آزاردلمیشممیافتمیادش

.دادفشارآغوششبهمنوقبلبارازترمحکم.افتادیمنفسنفسبه

کشیدمسختیگفتمتوبهمن

کشیدمقبالوعشقتلخی

دنیایهقددوتاییاما

اروییهمثلشادیموخوشبخت

کنخوابتومنوقصهباشبا

کنرهامنوغصهزیراز

!...میبخشی؟منوپریا_

عکسیهنمیدونستممن!پیمان: بوسیدمرااشوچونهبردمباالسرمو.روزدحرفاینکهبودسینشرويسرم
!.... میکنهناراحتتآنقدر

.بودمننداردارويهمهاون!نبودعکسیهاونپرنیا:شددرهمدوبارههاشاخم

!..دیگهمن:کردمنگاهشکج

!....منیمالاالنتو-

!توتو،برايجلويخواهراتسرکردنچادرعادیه،کهاونقدرمنبراياین!پیمان:شدمبلنداشسینهروياز

...؟!پرنیا_
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بله؟:نشستموزدمسینهبهدستوکردماخم

؟!میبینیحدیهتوموضوعودوتااینتویعنی-

!...هن_

...؟!چیپس_

!...ترههضمقابلغیرتوموضوع_

!...پرنیا؟:شدگردچشمهاش

_توچادرجلوياوناچرا! محرمنمادروپدروخواهروبرادرگفتههمخداخود! ...پرنیانگوانقدر...ا
!...هضمهقابلغیراین!سرشونه؟

! ...نکنیم؟بحثباهمعتقاداتمونابهراجعنشدقراربعدشم!....بهنامنه،جلويمنجلوي_

شدباعثاعتقاداتتاصطالحبههمین...بودي؟رفتهالواتیپیحاالتاصبحپس...ا؟:دریدمهمازراچشمهایم
سعیتوحتی!کشیدمخجالتکلیومادرتپدرجلويامروزمنپیمان! ...بمونمتنهانامزدیموروزاولینمن

...کنیمراعاتبهنامجلونکردي

!....بیامکنارخودمبابودمرفتهمن!نبودممقصرمن:کرداخمیپیمان

_نشه؟پیدامنیومدمکنارخودمباتاشمغیببرمکنمهضمحرفاتونمیتونمکهاالنهممنپسا..!

!نداريروکاريهمچینياجازهشما: دادجوابریلکسخیلی

..! .صورتتاتوآممیسربامیشمبلندپیمان_
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جایگاهمننظرتوپرنیا. داشتمخودمودالیلمنمحترمِ؟بعدشمخانومدختریهبرايزدنحرفطرزچهاین-
تمامواقعدر! ...دایرهروریختیهاتوداشتهتمامبرداشتینهگذاشتینههمتو.خداستازپرستشبعدناموس
!منودارایی

!بودمشخصصورتمفقطاونجا!...پیمان-

دستهايوچشمهامالکهچیزي...بودمشخصاتسینهجناغوگردناونجا...پرنیا:گفتخودمگفتهازتبعیتبه
اینتونظرازاگه!...زدندیدتنتومنباشبهموننفرهزارهفتتتتتتاما...بودمندیدهشباونتاومنبودمن

...) کردسکوتوگفتياالاهللالهاللبزیر(ممکنهپسندارهعیب

پیماننه...بدم؟مردمنشوناممدیگهجاهاییمنممکنهپس!بگوحرفتويپیمان؟ادامهچی:دادمادامهمناما
نخواستیخودت...بودي؟ندیدهچراروزاونتاکهاینهدردتتومنتها.نشدمعصمتبیاونقدهنوز!...خان

!...حاللهنظریهمیدوننهمهوگرنه

!...نمکنگاتوارحاللخواستممن_

....میدونستیهمتوبودمهمینمنپیمان_

نمایشنفرهزارهفتبهانقدرراحتخودتومیتونیدونستمنمیمنولیهستیراحتیآدمکالتواره_
تنایناالنبودقبالمالتوراحتی)میزدامسینهجناغبهانگشتمیگفت،باروجملهاینکههمانطورو!...(بدي

!...ببینتشهیچکسجزمننمیدماجازهمنودارهصاحب

!میگفتیدیگهچیزیهقبالاما:کردمپرتوگرفتمروانگشتش

...چی؟مثال-

؟!گذشتپلازخرت! عزیزخودشبرايکسهريعقیدهاینکه-

!...کنصحبتدرستپرنیا_
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نگفتم؟! همینمناسمبشکهجاهروومهمونیعروسیتومنگفتمبهت:وگفتمشدمبلندتخترويازعصبی

بودن؟فامیالتآشناونفرچندنفرهزارهفتاوناز:نشستتخترويزانوچهار

میشن؟حاللباشنآشنااگهیعنی!...آه-

،همهروزچی؟همهتاهزارهفتایناما! میونندروقتچند! کمترنحداقلاما! نه:دادفشاربهمهاشدندون
...میبرنفیضمنجايبهومیبیننتوروثانیه،همهساعت

! ...میکنهخرابحالموفکرشمحتی:دادفشاردستشدوباروسرشو

!...باشبینواقعذرهیهپیمان_

الیکش)آوردباالراشصتش(همهکهدیدتوبذارمناموسمواینکه...؟!چیبهبینواقع:دریدهمازراچشمانش
.کنن

!)ودبالیککدوممنظورشنفهمیدمهمباز(

! ...نمیزنندیدناموستوهوسوهوارويازهمهاینکهبهبینروشن!نه-

ومیانشماآمدخوشمحضمردمفرماییدمیدرستشماکامال!...بله! بله:دادتکانسرايمسخرهحالتبا
!...شمازیبايانداماز!...میکننتعریففردتونبهمنحصراززیبایی

!...نیستمدیگرانیاتوتفکرطرزمسئولمن:گرفتمسمتشبهروانگشتم

!...من؟تفکرطرزشدحاالمیکردنالیکتدوستیرويازهمهکهحاالتا:گفتوگرفتروانگشتم

!...هستکههمینه.میکنمبحثباهاتچرا:برگرداندمرويعصبانیتباوکشیدمدستشازروانگشتم

بهتهدیدشوانگشت. خوردمپیمانيسینهبهشدتوبهشدشیدهکدستمايدفعهیه.رفتموسایلمسمتبهو
زورحرفاینبهتوآخرکهنکردیمصحبتساعتدو:گفتنشستهخونبهچشمهايباوبودگرفتهمنسمت
!...نزنهمروحرفاینولی!میگیدرستتونگو! توئهباحقنگوشديقانعوقتی!برسی
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!...گیمیتودرست!توئهباحق:نیومدمماکوتاه،اورچیدمشدولبجمعتوچشاماشک

...مننهمهمهتوواسهگیمیکهایناییاما:دادمادامهمنوزدپوزخند

نیس؟مهمتوبرايمنناراحتییعنی:گفتآوردوباالروامچونه

قهريجابهاگه! نیسمهمبرامعکس،اینستا،تلگرام،هیچکدوم:کردمنگاهشنشستهاشکبهچشمهايبا
در...تواما!بردارهعکسمومیگفتمسحربهموقعچته؟همونمیگفتیاولازخونهتومنگذاشتنتنهاوکردن

!کرديخردشخصیتموووو!...کرديچکارعوضش

!کردبغلمیهویىبعدوکردنگاهمنبهسکوتدرايلحظهپیمانوانداختمسربزیروشدسرازیرهاماشک

بیشتراینطوريگفتم.بردارعکستوتوکهبگمزوربهتنمیخواستممن...من!امشرمنده! توئهباحقپرنیا_
سرمتونفرهزارهفتاونهمش.نکردخوبمنوحالعکستمبرداشتنحتی...حتیاما!میشهخردشخصیتت

اینستاوبرداشتمخیزگوشیسمتبه!...عکسم؟برداشتن!...ببینمستاوا...(شرمندتممن...من...پرنیا! میخورهدور
...؟!وا.کردمبازرو

...؟!کوعکسم:بلندگفتماموجملهاین

!...برداره؟عکسموسحرگفتیبه:کردمراریزچشمانمو!...کو؟عکسمپیمان:کردمنگاهپیمانبهو

...برداشته؟عکستواینکهازناراحتی: رفتتختسمتبهپیمان

فکرولی...میشمراحتتوسرکوفتايازحداقلش. شدمحالخوشهمخیلی!نه:کوبیدممیزرويروگوشی
...کردي؟خردخانوادمممنوپیشکارتاینبانمیکنی

.نشنومرااشمسخرههايجوابتابیرونآمدماتاقازسرعتباو

قائلاحتراممنبرايکهقائلماحترامکسیبرايمن.میداشتمبربوداگرهم.نبودسرمروشالمعمولطبق
!ببینواستا!میکنمدرستت!بردسحرپیشآبرومو!احمقمردیکه.اشهب

. نشستمکنارشونوزدممصنوعیلبخند.بودندچايصرفمشغولشیداونداومادر
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بهزنگکهبودنگذشتهمننشستنازدقیقهچندهنوز!بدمکارشوجوابچجوريکهمیخوردروخونمخون
!...اینانمادرشوهرتوبابکآقا:گفتوکردبازبیاورد،دروچايمنبرايبودرفتهکهنداوآمددرصدا

چادرمشغولهمهآنهادیدموقتیوبودمنشستههمچنانمنافتادند،اماهیاهوبهبههمگیوگفتشیدابهخطاب
.شدمقدمپیشمهمونازاستقبالهستندبرايکردنچاقجور

راخودشانبابکازبهترخیلیکردند،اماتعجبمنسرووضعندیدازبابکمثلهمشیدامادرشوهروپدر
.کردندجوروجمع

اولوشدپذیراییواردپیمانکهرفتمپذیرایىسمتوبهگرفتمندادستازراچايورفتمآشپزخونهبهمن
وبهبرممنتادزدوایستالبخنديبمنباشدشدهچیزيکهانگارنهوانگارانداختمنبهاجمالینگاهیهازهمه
.آمداشخانوادهوبابکسمتبهمنبابوددادهقرارپشتمرادستشدرحالیکهمندنبال

نگهشامبراراآنهااصراربهمادرجونامابودندآمدهتبریکعرضجهت)بهناموپدربابک(احتشامیآقاي
!داشت

اشخالهودخترخالهاستقبالبهکردوبازرادرزدندپیمانزنگکهبودمندادهدورکاملطوربهراچاي
خالهچشمکههمینوبوداحوالپرسیمشغولکهایستادمپیمانکناروگذاشتممیزرويراچايسینیمن.رفت

جلوخودموکردمسالمخندهبامن!....مهمونهابههیمیکنهنگاهبمنهیحاال!شداللبیچارهخوردبمناش
شدهآویزونولوچشونلبکهمیدادنددستنجسیهچیزباانگاراوناولیکردموسیروبهردوشونباورفتم
!ونجسامخارجیمنکهمیزدندحدسمنووضعسروازهابیچاره!...بودگرفتهامخنده!بود

وگذاشتبسرچادرونداشیدامثلپیمانخالهدخترپرستو!...دیگهدارندتزيبهاینهامهابیچاره!...خخخخخ
اشودخترخالهخالهباروپیمانتعارفهايبیحوصلگیوبانشستهپیمانکنارومننشستهاشدخترخالهپیش

منصندلیکناردقیقاًچونقرارگرفتمبابکصحبتطرفکهمیکرددعوتشونشامبراياصرارباکهمیشنیدم
!گینشعرمیشماگفترسامی:گفتآرامیآوردوبهجلوروبودسرش

...ولینیسشعرکهبله:زدمولبخنديردمکنگاهش

!بودعالی!دادمترانشوگوش:کردقطعحرفموبابک
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!لطفدارینمرسی:زدملبخندي)اهماهم(ازسرتواضع

!کارجدیدشبندازم،واسدفترشعرتونبهنگاهتایهخواسترساازمنراستش-

!نگفتچیزيمنبه_

!بهتگهومیبینیشمیحاال!نمیدونم_

!....شد؟صمیمییهوچرانای!...وا

چیزيخوندنراجبکهبوداینمنظورم!ندارهدفترقابلییهنیسوگرنههمرامدفترماالنمن!نشهتفاهمسوء!نه_
...نگفت

!شمنمیناراحتحرفیازهیچ.شدممیزونهااونوريبافرهنگمن!نگیرسخت:زدوگفتلبخنديبابک

...منظورمکنینباورشممیشرمندهمننگیناینطورتوروخدا!واي-

!نیستی؟جیغوجیغتوهمونمگه!دخترخیالبی:خندیدبابک

!آبروبی!...وباسرتاییدکردمشدمسرخخجالتاز

!...نمیزارنآدمواسهآبرو

!باشراحتباهامقدیمامثلپس_

!ببک!...کردنمیصدامنوتوزبونبههاماونوري:کردازخندهوغش

روبهشهمون!کنیمیصداشچیگممیبهشگفتمیهمیشه!فضولموزمارايرس!بدهخدامرگـــم
ترآویزونمنوولوچهآوردولبخندهبیشتربهرابابککهزدملبخنديکردهیخ!یانهبخندمنمیدونستم!گفت
کردي؟ناراحتخانومموگفتیچیبابک:شدحلقهمندورپیماندست!...کرد

!...بخنديروآب!...زهر!کردشروعدوبارهبودکهشدهاللبابکهتازه!چهبتوبگهاینبهنیسیکی

!...رفتمونشونخطبراشچشمامباومن.دادتکانسرهیچیمعنايوبهخندیدبابک
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خالهازرفتنوموقعکردقبولبااالجبارهمپیمان!خواستندراپیمانوزدندزنگبیمارستانازاحوالهمیندر
!...رفتوگرفتماندنقولاش

اي؟؛پایهدارمنردتختهماشینتو:،گفتسررفتهامحوصلهبودشدهمتوجهکهبابک

هايجرزنیرساقولبهوشدشروعبازيو!...آوردروتختهورفتبابکوکردماستقبالپیشنهادشازذوقبا
سرموکسیکهفهمیدموقتیونشدمپدرجونآمدنمتوجهاصالًکهکردمدادوجیغانقدر!...شدشروعهممن

!میکردنگاهبیصدابمنايخندهباکهدیدمجونوکردم،پدربلندسرمووقتیوبوسید

!...رفتبابکبااحوالپرسیبعدونگذاشتکهداشتمبلندشدنوقصدشرمندگیبا

!...مانشستوکنارکردیماحوالپرسیهمباوآمدهمبهنام

بلندبازبانیشىومن. دادوانصرافکردقبولخودشوباختبازيپایانقبلبابککهکردمدادوجیغاونقدر
همینپسرتحق:میگفتمادرجونبهکهشنیدمروحمیدهخالهصدايکهرفتمآشپزخانهسمتبهوشدم
بعدچی؟پسرتکهکردردءخواستگاراشوهمهپیمانبخاطرمنىبیچارهداشت؟دخترکمچیپرستومگه!بود

!...بودنهمىخوردهشیرینیاینا!...نبودماحقاینخواهر!...میخوام؟رودیگهیکىمنبگهبیادسالاینهمه

)دادمتکیهدربهو!...شدسستپاهامچرانمیدونم(

بکنه؟روخبطیهمچینپیمانگذاشتیبریدن؛چراهمنامبهنافشونواینا:میگفتهمینطورحمیدهخاله

.نمیگفتهیچوبودانداختهسربزیرقطفکهبیچارهمادرجونو

پرستوبهچطورکهدیدینمیچرا؟خودتون؛شمانفهمیدپیمان!...بود؟کمتردخترهاینازمندختریعنی_
دیرهنوزمخواهر!...بودنمعشوقوعاشقباهمکلیایناخوندوگرنهوردواسشدخترمیده؛ایننشونتوجه

...کهمیکنمراضیروپرستومنم!...برهنشده؛بزارهچیزيکههنوزبگوپیمانهبنیستماشأندردخترنشده؛این

!...میگشتیمدنبالتاینجایی؟ماجونپرنیا...ا:بشنومبیشترمننگذاشتشیداصداي

!ندیدمتاصالًمن!....مادر؟اینجااومديکیتوا:بیروناومدآشپزخونهازودستپاچههولمادرجون
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!....نزدحرفکلمهیهبودولیشنیدهحرفکلیمنکردم؛بخاطربغلشدلیلبدونودمزلبخنديبزور

.دادفشارخودشبهمحکممنواونمبعدوکردتعجباولمادرجون

!...شدمجداازشوندستشوییبهونهبشه،بهمتوجهکسیاینکهقبلامازدحلقهچشمامتواشک

سروبیروناومدمکرد؛باالجبارصدامنداوقتی!...بشنمتوجههمهکهنهاال!...میومدبنداشکهاممگه!....خدااي
بدممادرجونوتعارفجوابآوردمسرموهمینکهامانشهمتوجهکسیکهنیاوردمباالسرمواصالً!...نشستمسفره

!هیچیدادمسرجواببامنوچتهپرسیدازمابرووچشمباکهبابکبهخورد؛چشمم

!!!!!.....شدم؟صمیمیانقدرنایباکیمن

تابوداینجانیخواستدلم!نداشتحدکهکرددعوتاشوخالهچراکهبودگرفتهحرصمپیمانازاونقدر
اشدخترخالهخاطرواسنکنه!...شداضافهبهشوجقمعجقفکرايبودکمحرصم!بجواماشوخرخره

!...داشتنگهشون

قلبمبعد!میدید؟توروچشمشاصالً!چیکار؟میخواستتوروبوداونباقلبشنگو،اگهچرت:بهمتوپیدوعقلم
خودتزدي؟وقتیزرگفت؛دیديعقلمبعد!منوبپسندهبایدمقشنگترمازونمنخو!میگیچرتتو:دادجوابشو

سنگپارهتو:دهنشتوبزنهکهدهنمتواومدچیه؟قلبمواساتگالیهپسپسندیدهبیشترتورومیگی
بچه:توپیدمندیدي؟بخودمبوديبمونن؟کورزدزارچقدرشدوخوشحالاومدنشونازچطورندیديبرداشتی؛

!...افتادینهمجونبهگربهوسگخبرتونه؟مثلچه...هابچه...ها

!...بخورمچیزينتونستموافتاددهنازغذامکهرفتمکلنجارخودمباانقد!پوفففففف

پیشمبابککهمیزدمعقلموقلبکلهسروتوداشتممنوبودیمستهنشسالنتووکردیمجمعروسفره
شد؟چیايدفعهیهخانومپرنیا:نشست

!... شیمسرگرمیخردهنداریمپاسورمیهحداقل!... رفتسرامحوصلههیچی:کردمکجلوچهولب

گفتمبلندهماگه!!!!....بیاره؟ماشینازمیرهگفتخندیدوبابکچراپس!...نگفتم؟!گفتمذهنمتوروجملهاین
!...درمیامجنونحالتازینحداقل!...ندارهاشکال
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برگهآخرین!....بوددرآوردهجیغموومیکردجرزنیکهبوداوناینبار!...شدیممامشغولوآمدورفتبابک
زدمفریادودستموانداختم

!...تماممممممم:

عصبانی!...بودشدهخیرهمنبهوارفتهىچهرهباکهافتادپیمانبهمچشمکه!خندیدوباالدادابروهاشووبابک
!...متعجب؟یا!...بود؟

!گفتمسالمبزوروکردماخمی...نبودبدترکهمنحالازهستکهچیهر!چه؟بمناصالً

.آمدسمتمبهدادوتکانتأسفرويازسري

!کنهصحبتباهاتمیخوادمادره:گرفتسمتمبهروگوشی

!مامااااانسالاااام:رفتمهالسمتبهوگرفتمگوشیوذوقبا

!...نمیگیريمادر؟خبرخوبی!عزیزمسالم_

خوبه؟خوبین؟باباشما!خوبممن_

!کشتماروتابحالصبحاز!...خوبهباباتمآره_

نیس؟کجاس؟کجا...نزد؟زد؟زنگزنگپرنیا

برم؟دارمدیگه،کجارواینجاممن_

خوبه؟حالتاصل_

بابا؟بهمیديگوشیو!خوبخوبه_

خداحافظمنخورد،ازمنوباباتمعزیزمآره_
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ابروهايباوبودایستادهسینهبهدست.دیدمپیمانوکردمپشتکردم؛همینکهقطعگوشیووزدمحرفهمبابابا
بازوموکهدممیشردکنارشازداشتموکردمبود،اخمبازنیشمبحالتاکهمن.بودشدهخیرهمنبهدرهم

!گرفت

!میخندیديکهحاالتا:گفتوگرفتمچمواینبارکهشمردخواستموکشیدمدستشازبازومو

!نیستمقهروپدرمکهمادربا!چی؟کهخوب:برگشتمسمتشبه

قهري؟منبایعنی_

میکنی؟فکرچیتو!نمیدونم_

!نیستیقهرتومتنفرم،پسقهرازمن_

!...باشمداشتهدوستمنداريتدوسهرچیتونیسقرار!یادنمبدممنمیادبدتتو_

پرنیاااااا_

من.نشستبابککنارلبخندباوآمدهمپیمان.نشستمبقیهکنارورفتمپذیرایىسمتبهاخمباوکشیدممچمو
اونبهکاملپرستوتوجهنبوداماباغتواصالًداره؟بیچارهتوجهیپرستوبهببینمکهکردمنگاهبهشچشمیزیر
منووآوردباالسرشوشدونگاهمومتوجهسنگینیانگارکهشدمخیرهپرستوبهوکردماخمواضحخیلی!بود
!برداشتنگاهشوزدههولودید

گردناونمبهکردهاخمهمانطور.میکندنگاهمتعجبباپیماندیدمکهبرگردوندمرومووکردمغلیظتراخممو
!!!چی؟کهیعنی!...زدم

!بودند؟میمعشوقوپرستوعاشقبابایدچرا

.رفتندونشستندشبازپاسیتامهمانها

خونه؟میرسونیهممنوآقا:گفتمپیمانبهخطابهمآنهامنرفتنبعد

کجا؟:کردنگاهبمنواجوهاجپیمان
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...خونه_

!االن؟_

!دیگهآرهخوب_

!نزنحرفشماصالً!بريارممیزمادر؟مگهکجا:جلواومدکردههولمادرجون

!میامدوبارهمیرم...تنهانایناممامانآخه_

...فرداباشهبرينمیزارمامشب_

باشه:وگفتمزدملبخندي

!...میبرمشبرهمیخواددلشاگهمادرنه:گفتپیماناما

!بمونممیخواددلم:کردماخم

! رفتمآشپزخونهبهوبرداشتمرومیوهوظرف

!فرستاداستراحتواسمنوبزوروگرفتدستمازرویوهمظرفمادرجون

کشیدمدرازتختروياوبهتوجهبی.آمدهمپیمانبعددقیقهچند!رفتماتاقبهوگفتمبخیرشب

پرنیا؟:نشستتخترويپیمان.کردمپشتو

!بله؟:بودمکردهپشتهمانطور

شده؟چیزي_

بشه؟چیزيقراره_

!بوديجوريیهامشبتواما...نه_

!...همیمبادوشبهکالًتووبودم؟منجوريیههمیم؟امشبباوقتهچنمامگهنیستااااخوشحالتپیمان_
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...میگفتچیزایییهمامان!...مشخصهکامالًکهناراحتیجورىیهتواما!...درسته_

چی؟_

شنیدي؟حرفاشونتوکهمیکردنصحبتخالهبامیگفت_

خوب؟_

!...نداري؟ايگله...سوالیحرفی،خوب_

!...ندارمنه:نیاوردمخودمبروياماداشتم

حرفبهتاگذشتدقیقهتختش،چندرويبرگشتدوبارهکردوعوضلباسشووشدشد،بلندساکتپیمان
!...پرنیا؟:آمد

...هوم؟_

!ساکتی؟چرا_

ندارمحرفی_

پرنیاااااا_

پیماااااااان_

جووووووون؟_

!نیاوردمخودمبرويیگرفت،ولامخنده

پیمان؟ِ لللللدلجووووون:کردبغلمپشتاز

!...کنولمپیمان:کردماخم

عزیززززم؟چرا:دادفشارمخودشبهبیشتر
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!برديسحرپیشمنوامروزآبرويپیمان؟؟؟؟تو:شدمبلندجاموازدادمهلش

چی؟من؟براي_

پیمان؟؟؟؟؟:گفتمعصبانیتبا

!!  پیمان؟؟جون_

!برديمنوآبرويتو!بردارهمنوعکسگفتیسحربهتو_

!...نگفتممن_

چی؟:کردمنگاهشبروبر

!....نگفتممن_

برداشت؟عکسموچراپس_

!بپرسخودشنگفتم،ازمن_

کردي؟بازيپاسورغریبهمردیهباپدرمجلويتوکردي؟بودچکارياون!توئهنوبتحاال:زدولبخندي

!دیگهبازیه...چیه؟مگهخوب!... چی؟:کردمنگاهش

!...بیرونمینداختمونتیپایهبابابابودیممااگه:خندید

شد؟همتوهاتونسگرمهجنابعالیهمینواس)دررفتدهنمازمعمولوطبق(وا؟؟؟؟چرا؟؟؟:کردمتعجب

!...میشکوندمگردنشوبودندااگهپرنیا: کرداخمدوبارهپیمان

؟چرا؟؟؟:شدگردچشمهام

!...کنولشپرنیا:دادتکونسرکالفه

میگی؟چیتو!....نکردمکاريمنکنم؟پیمانولروچی_
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!...میخونیمنمازخونهاینتوما!پدرمبهاحترامیبییعنیماىخونهتوتوکاراینپرنیا_

!...بودسادهبازينکردیم؛یهقمارکهماخوب_

!...حرامهحرامولی!بزنمحرفمسائلاینراجبمنمیخوامن!بزارمیزارياسمشوکههرچی_

نیس؟حروموعاشقیعشقاونوقتبعد!:گرفتکفرم

!....حاللهنهباشینداشتهحرومیغرضوقصداگه:کردنگامناراحتپیمان

میکنین؟مشخصخودتونحرومشووحاللخوبه؟بعدزدنتونمادهتبصرهمیشهخودتونسرآره_

!...برسمحرومیشبهنکردمشدم؛وقتعاشقتاهنگیهتومنپرنیا_

!...نبودخودممنظورممن_

کیه؟منظورتپرنیا:گفتوشمردهآرومبعدوشدخیرهبمنمدتی

!....فامیلتووعاشقیعشق:دادمجوابشمردهخودشومثلکردمنگاهچشمهاشتو

!...من؟وفامیل؟فکتو:شدگردچشمهاش

!...خیالبیپیمان_

سربعدبشمالوتوالویکیباکهغیرتمبیانقدمن!شناختی؟اینطوريمنویعنیمیگی؟داريچییاپرن_
بدوونمش؟

دوندي؟سرروپرستوچراندارم،اماازتشناختیمن_

!!!!!!چی؟:درآمدچشمهاشاینبار

!...بودینهمعاشقپرستووتومیگفتاتخاله:زدمگردن

ازهاموننبودم،خانوادهپرستوعاشقمن:گفتاششدهکلیددندونهايالباليزادادوفشارهمرويلبهاشو
!نکردیمقبولشدیمبزرگوقتیماوکردنهمنامبهمارونادونیروي
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.داشتدوستپرستو!نکرديقبولتو_

ندارمکاربقیه،بهنهگفتمخودمجانبازمن_

!...داشتیدخترشوهوايخوبمیگفتاتخاله_

!...بوددخترخالماونرنیاپ_

!...بود؟اومدهخانوادهچشمبهکهبوديرفتهپیشکجاهاتا!...جانپیمان!حرومهحروم_

!غرضوقصدمیکردم،نهنگاهبهشبرادريخواهررويازفقطمنپرنیااااااا:کرداخمدوباره

!میکردياینکاروهمه،نبایدنامبهاسمهاتونمیدونستیاینکهبا_

!...بودمکردهمشخصموضعمواولمیدونستن؛همونایناهمنمیکردم؛مامانمفکرموضوعاونبهاصالًمنپرنیا_

!...میفهمیروحرومیماسرکههمتو!پرستوییعاشقتومیکردنفکرهمه!نمیکرديفکرتو_

!...نبودحدممادراینرابطهپرنیا_

!...نبودحددراینبنظرت_

...پرستوباکهمیکنیمحکوممنوريداتوپرنیا_

!...شدخیرهبمنوشدساکت

!بوديوعاشقیعشقحددروداشتىخاصىتوجهپرستوبهتومیگفتاتخاله!نکردممحکومتمن_

!...نبودممیگممن_

بایدنیس؟چراحرومهیچیخودتونسرکهمیگمکردنتحروموحاللازولیمیگیچیتونمیدونممن_
صمیمیحدچهمیزنن؟تاحرفارواینکهمیکرديبیاین؟چکارچشمتواینجورکهمیشديصمیمینقدرا

میکردي؟پرستوبهتوجهیچهالهیحزببودین؟توى
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روپیمانصدايکشیدم،کهدرازوکردمپشتوکردمهمدرابروهممن!...سکوتدر.کردنگاهمفقطپیمان
.شنیدم

!داشتمتوازرواحترامیهمچینانتظار!نهمیگممنباوره؛اماغیرقابلحددربتورساوعالقهعشق_

ایننبودیمهمنامبهبچگیازما:گرفتمسمتشبهروانگشتموگرفتمتهاجمیوحالتشدمبلندجامازفوراً
تورايامابحرومهندابرايکهتومثلنهمیکنهمنمبرايمیدهانجامسحربرايکهروکاريهررسا!یک

!...سهبود،اینحرومبقیهبابوديخوبباپرستوکهتومثلنهیکیههمهبارسارفتار!دوحالله،این

!....میکنهاغراقامخاله!....نبودمخوبحدایندرپرستوبامن:دادفشاروگرفتانگشتمو

!...نیستمناراحتمن!کنولشپیماناوفففف_

!باشینداشتهغیرتروماینکهکنی،نهرباومنوداشتمانتظارازتمن_

!...نیستمذهنتتوکهمنپیمان!وا؟_

!...پرنیامنیروحوعقلوجسمصاحبتو_

!نیستمباغیرتانقدرامتومثلبعدشم!...نبودماتگذشتهتوکهمنپیمان:خندیدموارمسخره

،نه؟يندارچیزياتگذشتهتوتو)دادادامهعصبانیتبا(پرنیااااااا_

... اگهولی!ندارمنه:کردمنگاهش

!...نداريهیچیاتگذشتهتوتو:کردقطعحرفموپیمان

!...بگمنمیامکههمباشمداشتهاگه_

!...نداري:گرفتمچموپیمان

!باشمنداشتهمنداريانتظارچراداشتیتوپیمان:کشیدممچمو

!نداشتمهیچکسوگذشتهتومنمیپرستمتخدابعدازکهخودتبجون: دادفشارمچمو
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میگفتی؟اینوزودترمیمرديخانمغرور،خوبنشستلبمرولبخندي!شدمورمورتنم

بیچاره؟میگفتداشتچیحاالتا:دهنشتوزدعقلموگفتقلبم

!بودواستادهسرمونباالقلچماقیهمثلرسا!نداشتمکسیومنم_

...نبودرسااگهیعنی_

چینبودرسااگهنمیدونم!بودباهامونهمیشهترسشاما)کردماضافهخندهبا(نبود،باهامونهمیشهرساپیمان_
یه!بودداداشرسا!...میگیمهمینوسحرهممنهم!...بودبسبرامونمیکردتوجهبهمونوبودکههمینامامیشد

!...بودپشتمبرادرمثلکهپسرخاله

حدهمیندرمنبراىپرستوکهبخورمقسممجبورمنداريقبولمنواگهامامتنفرمخوردنقسمازمنپرنیا_
!...بود

!...میکردماذیتتنیست،داشتمقسمبهاحتیاج:گفتموزدملبخندي

آخرشکهداديسکتهمنو: گفتوکشیدآغوششمنوبهودرآوردخرهسمحالتهمونبهچشمهاشوبازم
!....نامرددددد!...بگیهمینو

تنگواستدلمپرنیااوفففف:کردبغلمومحکمگرفتدهنموجلوودراوردجیغمووگرفتگازامگونهازو
!...کردنتبغلواسنبوددلمتودلبحالتاصبح!بودشده

ونازپرازشبیههموبازخریدجونبهنازموتمومپیمانوکردملوسخودمووخندیدمدلبرانهومنم
خواجهآقامونمیرسمنتیجهاینبهدارمکمکم!!!!!....جنسیرابطههیچبدون...محبتومهر....آرامش...نیاز

!....است

داشتکهقشنگصدايیهونبودچیزيتاریکیجزاماکردمواچشمامو!شنیدماکبراهللاقشنگصدايیه
!میخوندروتوحیدحمدو
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برايوزدملبخندي!رفتمىرکوعوبهبوداشسجادهسرکهدیدمکرد،عزیزموعادتتاریکیبهچشام
.شدمبلندجامازرفتندستشویی

!نمازبهایستادهمامانونداجلويجلو؛دیدمرفتمفصولیمحضشنیدمپدرجونو؛صدايدراومدمکهاتاقاز

خودمونوحرفکنولشخوب!!!...من؟؟امامیشنبیدارباباومامانماخونه!...هماهنگچقدر! کردمتعجب
! برگشتمودستشویىرفتممن!...بزنیم

!شدممتوجهپیمانوعمیقبوسهفقطوخوابیدمدوبارهآرامشکمالودر

بخیرصبحت:عاشقانهامپییههمباز!کردمچکوبرداشتمگوشیوبودرفته؛پیمانشدمبیدارازخوابکهصبح
!کرديشاديبهروعمرمهايلحظهتمومکهنازنینموشادي

کجایى؟پرنیا:رسیدسحرامپیبدمجوابخواستمینکههم

خبر؟چه.پیمانخونه!سالمعلیک:دادمجوابشو

میاي؟!دوردوربریمبچبروباقرارهغروبی_

!دنبالماونجابیاخونهمیرمنه،فقطکهچراآره_

میاري؟باباروماشینتوپرهماشینممن_

!بگیرنماشیرسابیام؛ازشاسیبانمیتونممن_

بهت؟نمیده!خوووووبگیرپیماناز_

!...نیستخونهپیمان_

!نمیدهمنبهماشینشواون!بگورسابهخودتپس_

!...بیشعور_

!شدهتنگبراشون؟دلممامانمخونهبرمخونه؟منمیايکیامروز!عظیظممممممسالم:دادمامپیپیمانبه
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نبینم!هااااامیريآژانسبافقط!سالمتبهکنی،بروصبرشبتانینمیتواگه!گلخانومسالم:دادروجوابمفوري
!میشمناراحتکهبريپیاده

جونیییییشوهرمرسی_

،کاريمیکنمخاموششده،گوشیوتمومناهارمویزیت،وقتبرممن!... خودمىکوچولويشیطون_
نمیخواي؟نداري؟چیزي

خونمون؟میايامشبفقط!نه_

!حتماًاومدمزوداگهداریمعملمیکشه؛چنتاطولکىتاکارمنمیدونم_

!میشهتنگدلم!بیاىزودترکنسعىحتماً_

همینطور،فعالًمنم!نازنینمحتماً_

جانم؟؟؟:دادجوابنخوردهبوقزدم،یهزنگمیومد،پساداکهکرد،بسصحبتوىپىتونمیشدرسابا

جووووون؟رساسالاااام_

گیره؟کجاکارتگوبزودتربندهدستمپرنیا_

.کردموقطع...هیچیاصالً!بدبچه:شدآویزوناملوچهولب

!سه...دو...یک:شمردمسهتاوزدمآمیزشیطنتلبخنديبدجنسیباو

!بله؟:دادمجوابگوشیووکردمصبرذرهیه.خوردزنگتلفنم

!کنتمومشبگوجملهدوتادارمکارمنمیگمبهتبارصد_

..!.نمیخوام_

بود؟چیامرتونعزیزمجانم)گفتحرصوباشمردهشمردهوبعد!....(پرنیاااااا!پوففففف_

!...اومممم_
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پرنیاااااا_

میدي؟قرضبهمماشینتو.....امممم!نکنهلمخبخیله_

آوردین؟چیاسپرتاژمسررفتیادت!نزنحرفشوچی؟؟؟؟؟اصالً:زدفریادتقریباً

!بودسحرنبودمکهمنرسا_

!نمیدمنهاما!ىىىبهترىتوباشه_

!...ندارهحرفارواینکهلکسوسیهبابا_

!...نمیگیريپیمانوماشینچرااصال!...نمیدماماندارهنه_

!...میگرفتموگرنهنیستپیمان_

...نداري؟،کارينمیدمنه_

....الوووو؟پرنیااااا؟:گفتدوباره.نزدمحرف

مطمئنی؟:گفتبندشتوپشآمداشخندهوصداي

نمیکنماااااباشه،خودتضمانتسوزنسریهمن:گفتبندشپشتو!...نزدمحرفکهمن!...کیه؟با!!!..وا؟
!...بهتمیدهماشینشوکهمیگه.اینجائهبابک!...پرنیا!خواستی

چیه؟واقعاً؟؟؟؟ماشینش:گفتموکشیدمجیغیخرکیف

!...پراید_

کجایى؟پرنیا:خندهازکردغشرساماندووادهنم

. خونهبرممیخواماما!...پیمانخونه:شدآویزوندوبارهاملوچهولب

)خندیدهروهر!(دنبالتبیادببکتاواستاپس_
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!میرمخودممرسینه_

روخشیهالتحبهوايپرنیا!خونهمیريخونه،بعدشمیبریشدنبالتمیادبابک!نکنالکیتعارفواستا_
!درمیارمروزگارتازدماردمخو!بیفتهماشین

!سوارهفراريانگار!بهشمیدممیخرمصفرشویهبابابرو_

پرنیااااااخداحافظ!خندیدغشغشرساو

!کردمقطعتنديوشعوررررررربی:گفتمحرصبا

!میشدپارهدلمنمیگفتمانقدم!....شدخنکدلمآخیش

مملکتدکتر!...اوففففف!...پایینمیادهابچهکالسهکچهبمن!کردمشوهرموکهمن! پرایدهکهدركبه
!...اَه!....بودکجاپرایدش

.بودآشپزيمشغولآشپزخونهتومادرجون.رفتمبیروناتاقکردنمرتبازبعدوشدمبلندجاماز

.شدخیرهبمنمحبتباونشستمنباروبروموریختچاىبرامفوريمنبادیدن

حرفیگفتنبرايشدممتوجه.فشردمحبتباوگرفتدستمووجلوآورددستشودیدمکهزدملبخندبهشمنم
شده؟چیزيمادرجون:گفتمهمینخاطرمیکنه،بهدستاونودستاینامادارهتردید

!...دلخوريمادستازتوانگارياما...مادرنه:وگفتکشیدآهی

نین؟فکریکهمچینشدباعثچی...اصالً!مادرجوننه_

منازسالپانزدهخواهرماینراستش!...کردناراحتمنوهموتوروهمکهزدحرفایییهخواهرمدیشب_
خداپیمانواینکهتانمیشداشبچهوبودقصربیامرزششوهرخدادادن؛اماشوهرشهمزودخیلیوبودبزرگتر

سهپیمانتااینکهمیکردممراعاتشوخیلیبودمخواهرچونمنم!پرستبتشدخواهرموبتشدپیمان...دادمابه
بنامنافشودختره؛گفتفهمیدهمینکهوآوردروپرستووشدباردارسالبیستبعدخواهرموزدبودکهسالش
چیزيخواهرمبخاطراما!نبودمراضیمنم.نگفتهیچیمنبحرمتامانبودراضیاصالًحاجیواهللا!میبرمپیمان
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حرفیوقتیهاگهدارهدوستشخیلیپیمانمباشیکردهدقتاگهدارهدوستخیلیردوشونوهخواهرم!نگفتم
پیمانوقتی!...نبودمراضیاصالًمناما!...بگذرهازمخدا!آشداغترازکاسهمیشدخواهرممیومدپیشبینشون
ندارهتوفیرىهیچشیداوندابامنبرايپرستوگفتووایسادهممونرويتوشنیدماجرارواینوشدبزرگ

چهتوازنیسپنهونکهخدااز!نیستمبکنازدواجپرستوبامنکهدربیارینگوشتونازروپنبهاینشمام
بزرگترکهگذاشتبچگیشحساببهپیمانوحرفاینخواهرمولیشدیمخوشحالخیلیحاجیومن!پنهون

برهخطابهچشمشامبچهندیدمبارمیهحتیشاهدهخدا!بودهمونحرفشآخرشتاپیمانولیمیرهیادششه
...حرفمومیخوايتوحاال!

بهاحتیاجاصالًبودحجتمنبرايشمادیشبسکوت!مادرجون:کردمقطعحرفشووفشردمگرمیبهدستشو
...نداشتتوضیح

ناراحتیسرسوزنبادامکهنبوددلمتودلبحالتادیشب!عزیزىخیلیبرامتو: گفتوزدلبخنديمادرجون
!کنی

پیمانعشق)دادمادامهحیایىبیکمالودر!(نکردمناراحتیسوزنسر:گفتموکردمبغلشوشدمبلندجاماز
!اسشدهثابتمنبراي

.دادفشارمبخودشمحکموبوسیدرومومادرجونم

باروبوسیوبعدازدادمانجامراممکادنبالم؛آخریناومدبابکگفتمادرجونکهمیکردمجمعلباسهاموداشتم
...کهبیرونواومدمکردمخداحافظیشوهرممادر

)نداشتتعجبکهاوالبته!...(بابک!...منخدايواي

!...بابکماشین

!پریدمپایینباالوکشیدمجیغخوشحالیاز

همحقبیچارهیدمیخندمناینکارهايازبابک!...بودعروسکسفیدجنسیسیهماشینش!... بودجنسیس
...بودنش؟بخشیدهمنبهمگه!...داشت
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بیاد،منمدستملمشتاسوارشممن:گفتعلیکسالمازبعدوشدپیادهبابککهشمسوارشپریدمفوري
چهکهواي!...افتادمراهگویاناهللابسمونشستمفرمونپشتزدهرفتمذوووووق!...باشندادهتیتاپبهمانگار
!...حالی

یهواوندهمباباظهرموقع!...بودشدهتنگخونمونواسدلمچقدرکهآخ!...خونهرفتمورسوندمروبکبا
!درآوردمرودلتنگیهردوشونازسیردل

وسربسرخیابوناتودوردوددروشاپکافیوخونهقهوه!سیتیصفازدیمبچبروباکهبودپنجساعتبعدازظهر
توتاگفتم.بودمنپشتسحر!...ترافیکبهخوردیمکهخونهسمتبهرفتیمخرسرآووجوونپیرگذاشتن
...شدبلندهمزمانهابچهصدايسروکهنداشتهبرامپیغامیآقامونببینمبزنمتلبهسریهترافیکیم

!روخوشتیپجناباین....الاوال:میگفتکهبودساناز

میخندیدمومیشنیدمهاروبچهاصولوادامیخوندمکهربود؛همانطودادهامپیبرامآقامون!...آهان

!...کرديتوردیديهرکیونشستیجلوامروزشهکوفتتالهیساناز:

!بگذرملعبتیهمچینازمحالهکهنزنزراینازمارزهر:ساناز

!پایینبدهروشیشهپري!برهدربزنینهموکلهسرتوانقدحاال:بهاره

!کنهتورشتونستکیهراصالً:کردغرغردوبارهپدیده

پیمانوامپیجوابهمونطوروبردمجلوماشینوخندیدممیکاراشونبهکههمانطورمنوشدشروعجنگو
.دادم

منمثلبهاره...آهاي!... خوشتیپهآقاآهاي:پدیده

کردنصداادامهدرسانازوخندهازکردغش

!...جنتلمن!...جنتلمن!..جنننننتلمنینیستیخوشتیپشما...آقامیگهدروغ:پدیده

...آهاي!...گوشیهتواشکلهسرهیهاه:پدیده
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!...اششیشهبهبزنممنطرفشبگیریخردهپري:ساناز

.گذاشتمداشبردروگوشیووخندیدمهرهرومن

!...بببینهماروکنبپربپرذرهیهساناز:پدیده

!... آروم!...ساناز:کشیدجیغپدیده!...خندهازکردیمغشبهارومنوشدپایینباالمیمونمثلسانازو
!...درآوردشاخجنتلمنت!...باشآروم!...دیدتت

!جنتلمنسالم:بیرونفرستادسرشوهولیسانازم!پایینکشیدرووشیشه

!.. خوشتیپسالم:پدیده

)امرتونگفتحتماً(اومدنحرفهمباسانازوپدیدهکهگفتچیطرفنمیدونم!...گفتناهمباالبته

...کهبوداینمزاحمتازغرضواالع:پدیده

شوهردلشدارمسراغروبروخوشدختریهندارین؟منازدواجقصدشما:دادادامهاشوجملهتنديساناز
!میخواد

!...خندهازکردیمغشوبهارومن

شد؟همتواخمهاشچرااینوا:پدیده

تودارهزاپاسفرقون!مرامبیباالنکش:التماسحالتبهوبیرونبرددستاشوسانازدیمدییهو.گفتآروماینو
!....عزیزمجنتلمنیکه

سانازصدايدادم؛کهتکونچیهبعنوانوعقبآینهجلويبردمداد؛دستاموچراغبارچندپشتازسحر
!...داریمصاحاببیدختراینجاادبخودلتتاولیدارهصاحابدخملمونآقواینکندرویشچشاتو:دراومد

!نمیدیدمتاریکیتومنکهمیرفتحرکتومیدادنشونکناریمونوماشیندستباهمسحر

!...ببینی؟اینومیزنیزورچراتومیکشیمداریمخودمونواینجاماآقاهی:پدیده
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!...میگنچیایناببینمشدمدال!...میگفتن؟کیو

!!!!!....رجیمشیطانرشازخدابهمیبرمپناه

!!!!!!.....پیمان؟؟؟؟؟؟

وماشینبهبعدوبمناولپیمان.شدنداللهامبچهجوتاثیرتحت.کردمنگاهشبروبرودادمقورتدهنموآب
.کردنگاهبمندوباره

!...  پیمانهطرفزدینزهابچه!...آشناسچقداشقیافهگفتم!...سرمتوخاك_

!سمتشبرگشتمگیجهاعینومنگفتبقیهبهآروملبرزیحرفواینبهاره

.کنمحرکتدنبالشبهشدممجبورهممنوکردحرکتپیمانوشدبازراهپیمانسمتبرگردمخواستمتا

کناروراهنماروزدجلوترکمیکهمیکردندنگاهپیمانماشینبهوبودندشدهساکتجوتاثیرتحتهمه
.کشیدماوکنارتبعبههممنوکشید

!...ابالفضلیا:گفتلبزیرپدیدهآمدماسمتبهوشدپیادهماشینازپیمانوقتی

!...شوخفهپدیده:گفتملبزیر

چشمهايولینبودمشخصزیادتاریکیتو.کشیدمپایینروشیشهمنوشدنزدیکمنسمتازپیمان
!میکردبیدادناراحتش

بایدشدممتوجهمن!...خانومهاسالم:شیشهرويشدخموزدلبخنديغمگین.کردندوسالمشدندسربزیرهمه
!...باشینداشتهمزاحقصدوباشینآشنا

نامزدیمونوتبریکوکردنمعرفیروکنندوخودشونصحبتکردنپیداجرأتوشدبازهابچهنیش
میري؟خونه:گفتبمنخطاببعدودادجوابشونولبخندباپیمان.گفتند

!بله:دادمجوابمآرو
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!...اونجامیاممنباشهخوب_

!اونجامیامفردامن!خونهبرو!ايخستهجانپیماننه:افتادمپتهتته!...یاخدا

!...میاممنمبرینشما!خوشحالمخیلیاالنبودوخوبعملهامونخوشبختانه!نیستمخستهنه_

!میاممیرسونمهاروبچه!باشه_

!...سالمتبه_

!...شدممتاسفواقعاًمنکهبودشدهخیرهبمنطوريشدمدرکنارشاز

!...ترسازمردمبگیرتتدردسانازاوفففففف:کشیدآهبهارکهبودیمنشدهردهنوز

!...کردمخیسمخودموکهمن!باباگمشین:گفتناراحتیباساناز

!میگفتدرستساناز!...بودهاااااجنتلمنخیلیخداییشولی:پدیده

!....بود؟حرفهااینجاياالن!...بیشعور!...خندهزیرزدمپقیمن

قدرشوپري!نکردزدمونخجالتکهبودمردخیلیخداییشولی:گفتبهاروخندیدندهامبچهبیچاره
!...کنیمبخیههمتونودهنکهبودیمبیمارستانراهتواالنبودمنفرندبوياگه!...بدونها

!...زدمتلخلبخندفقطومن

جانکهآوردمشبزورمنامابیادمیترسیدبیچارهسحر.ماىخونهرفتیمسحربابعدشورسوندمبردمهاروبچه
!ببرمدرخودمو

کنی؟فرارمیخوايکیتابگهبمننبودهمکسی

! میشدکماسترسمازخردهیهحداقلموقعاونتاولی!...میشدینتنهاکهباالخره

!شدبلندسحرآهکهیمشدواردوزدیمروزنگ

!اینجاسترسامپرنیا
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چته؟حاالخوب_

!توبریمهیچی_

!....بودهمبابک!منبرواياي.شدیمسالنوارد

!سالم:گفتیمهمزمانسحرومن

!نشستمپیمانکنارسربزیرومنکردیمعلیکسالموشدندبلندپیمانوبابک

دادي؟آببهگلیدستهچهباز!...پرنیا:گفتخندهرسابا

!...هیچی:کردمنگاهش

!...سالمه؟ماشینیعنی_

!سالمهبله:کردمنگاهشچپچپ

!...دیگهچرخشهتاچهاررو!...شکرخداروخب_

!...شدچیزيهماگرسرشونفداي!دیگهنکناذیتجانرسا:گذاشترساشونهرودستزدوايقهقههبابک

باکنهلعنتتونخدااي!...بود؟افتادههابچهیادیا!... بود؟سالمماشینونچ!...چرا؟!...شدمشتپیماندستدیدم
!بازیهاتونمسخرهاین

!...سالمهماشینبخدا:گفتمودادمقورتدهنموآب

منحرکتازینهابچهوکشیدمعقبخودمووگفتمهینیمنکهشدبلندجاشازچنانپیمانايدفعهیه
!خندهازکردنغش

!...رفتدستشوییسمتوبهزدتلخیلبخندفقطپیماناما

!داشتنگهشامبرايرووهمهنداداجازهمادرمکهکنهزحمترفعکهشدبلندجاشازهمبابک
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وتاآشپزخونهتورفتیموکردیمبهانهرومادربهکمکسحرمنو!...خریدوقتبرامساعتیدوسه!...شکرخدارو
وجیغچقدرنیسمعلوم!...سربزیرشدنچهامروزدوتااین:آمدحرفبهرساکه،طورينیومدیمبیرونشامموقع

!...شدنتخلیهانرژيکهکردنداد

!شدممتوجهودیدممنفقطرسارويراپیمانمتعجبنگاه

!رفتندشامازبعدهابچهشدوتمامساعتمدوسهباالخره

کنخاموشبرقهاروکهمادرگوشزدباباالخرهولیادمدطولکلیکردنعوضلباسوزدنمسواكبرايمن
!اتاقتوبرمشدممجبور

!...میکردتماشاوبیرونوبودنشستهپنجرهلبهرويپیمان

.شدخیرهبمنوبرگشتمنسمتبهشدمواردمنوقتی

!...بودمشدهالل...ومن

!...خوب؟:زدپوزخندي

چیه؟رشمنظو!...خوبکهخوب...فقطکردمنگاهش

!...بشنوممیخوامپرنیا:دادتکانسر

...آهان!...واشهزبونِاینکنکمک...خدااي!...میگفتم؟چی!کردممکثمقداري

...چکاوناکهچهبمن!...نیستمبقیهکرداررفتارمسئولکهمن!...نکناینطوريخداتورو!...پیمان_

شدماللومنباالآورددستشو

!...ندارمکاريترفقاکارکردوبامن:

!...بیرون؟بريمیخواىبوديگفتهبمن:ایستادروبروموشدبلندجاشاز.کردمنگاهبهشبروبر

!بشنومکنندهقانعجوابیهکهمنتظرم:دادوادامهنشستتخترويمنباوگرفتبازومو
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میگفتم؟بهتبایدمگه_

!میگفتی؟نباید_

!...نمیدونستممنپیمان_

نمیگه؟پدرتبیرون،بهبرهمیخوادوقتیمادراپرنی_

!...نامزدیممافعالًآخه!بگمبهتبایدنمیدونستممن:ورچیدملب

کنگوشپرنیاکارتکوچکترینبرايبایدکههستیمنقانونیوعقدي،شرعیزنتونامزدیماسماًماپرنیا_
!...بديبهمخبرحداقلکهاجازهنهکارتکوچکترینبراي!

!....چشم:گفتمورچیدهلبهمونطور

...دومو_

!...داشت؟همدومی!...دهنمتواومدقلبم

!دارم؟نقشیچهتوزندگیتومن_

!...افتادمگیريعجبخدااي

!...شوهرمیتوپیمان:نالیدم

وبا...!میگیره؟قرضماشینغریبهیهازمنزنشوهرتم،چرامناگه...جداً؟!...شوهرتم؟من: گفتحرصبا
.شدخیرهمنچشمايتوحرص

...پیشخودشاون!داره؟ایراديچهپیمان_

دیدي؟کجابابکوتو_

!...ندیدمش_

داد؟پیشنهادبهتکجا_
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!...میدهگفتاونخواستمماشینرساازمنبودرساپیش_

زندگیت؟توچیهمنسهماینجاخوب_

!...تونبوديخوب_

بود؟پیشترسا_

!  چرا؟...نه_

بزنی؟نمیتونستیزدي،بمنزنگرسابه_

!  بوديسرکارتو_

بود؟کجارسا_

!...مردمیاجیرتواما!خودشهمالکارشاونولی!...سرکارش_

اتخالهخونهکهشبفردامنپرنیا:شد،گفتمیهمتواخمهاشدرحالیکهدقایقیکردوبعدازسکوتکمی
البته!بخرهکادوبرامکهمیبرمروبخري،پرستوکادووبیاينمیتونیتوچونو!دعوتمهمکارمبچهتولددعوتیم

!میبرمشکادوخریدنبرايفقط

!...بیاينمیخوادهمتو.میرمخودمبیام،اصالًنمیتونممنگفتهکی:گفتمورفتهمتواخمهامناخودآگاه

ازشدممجبور!کردههمتومهاتواخکههمینهاالنمنحس:گفتجویدهجویدهوگرفتدستمومچپیمان
منوتو.نهیامیتونمببینیکهنزديمنبههمزنگیهحتیتو!...کنیمنودركاالنحالکهببرمپرستواسم

!شدممتأسفخودمبرايواقعاًومن!کرديخاكهمبامنووغیرت

...بزرگشانقدرچراپیمان_

!خریدبرايمیرمپرستوبافردامنکوچیکیه،باشهمسئلهاگهپرنیا:کردقطعحرفمو
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اون!دارهاهمیتبرامسوزنسرنکنفک!...سالمتبهبرین!باشه:شدمبلندجامازوخوردمفروبغضمو
!...نیستکهغریبهدخترخالته

نیستی؟کهقهر!...همینطورهحتماً:زدپوزخندي

چی؟براي!نه:زدمپوزخندمنم

!میادبدمقهرازچون_

لبخندباپیماندیدمکهاتاقتوبرگشتمتعویضشازبعدوبیروناومدماتاقازوبرداشتموشلوارتاپیه
نمیدیدمروپیمان.کشیدمدرازتختروىوکردمخاموشرووبرقکردمهمدرابرو.میکنهنگاهمنوبدجنسی

.کشیدوآهیکشیددرازتختروياونماما

.کشیدخودشسمتبهومنوکرددرازدستشو

!نیستمقهرگفتمکهاومدیادماماکنممقاومتمیخواستماول

!میشمدیوانهمنبکنهاینکاروپیماناگه!...ندارهاهمیتگفتمچرا!....نهگفتمچرا!منبهلعنتاَه

با!...چی؟بیچارهپیمانپس!...میشه؟خردشخصیتت!...ا؟:زدنهیبعقلم!میشهخردپرستوپیششخصیتمتازشم
!...کهشدخردوخاکشیررتکااون

زدحرفپیمانکهحاالبودچیاسمتصبحی!نزديحرفارواینچراحاالتابوديباشعورانقدتو!!!!شوخفه
اومدي؟حرفتو

!...شدياضافههمتوبودنکموقلبمعقل!...حاالخوب!...  وجدانتممن!نیستمعقلتکهمنخخخخخ

!خوبه؟حالت!پرنیا؟:شدخیزنیمپیمان.کردمپریشونموهاموونشستمجامروعصبانیتبا

!...بخواببگیرتو:گفتمفقطاما!بجوامخرخرشومیخواستدلمشدمخیرهبهشتاریکیتو

!کشیدمدرازدوبارهو
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!...اصالً؟چهبمن!...برنمیخوانقبرستونیهر!...دركبهاصالً!...نگم؟!...بگم؟

منم! نمیزدحرفاما!بودمشخصبیگاهشوگاههايآهازنخوابیدهمیمانپ!نخوابیدمصبحخودتااماگفتم
!...نزدمحرفکامتاالممغرور

گذاشتهبراشمامانکهرواياتاق؛سجادهتواومدودستشوییرفتوشدبلندپیمانکهبودصبحاذاننزدیک
.نشستروشوکردبازوبود

همکیه؟پرستوبایعنی!...درآوردپیرموکنجکاويحس.میکنهنگاهیگوشتودارهنشستهسجادهسردیدمیهو
!...باشه؟میتونهکیاینجز!...صبحهنمازموقع!بیدارههماالن!...خودشمثلمومنه

!...فردابرايمیزارنقراردارن

!...نامردي؟شد،شدایننوبتکهحاالا:دادجوابفوريوجدانه!...نامرداي

!...کندفاعمنازیخرده!....خووووبزنحرفببینصاحابتواماوجدانهاسمتدرسته!...توأمگمشو...اَه

موبایلبادارهدیدمکهپیمانپشترفتمیواشیواشوشدمبلندآروم.زدسرمبهفکريیه!...کنم؟چکارخدایا
!...بخاربی!...میخونهقرآن

ودستشوییبرمشمبلنداینکهنه!بودمغُسلولغَسمشغولاالنمنوگرنه!...نمیشهگرمآبیتواز
!...خواجه!...برگردم

!...بیاره؟هووسرتداريدوس...ندیدي؟هیچیازینکهناراحتی:اومدحرفوجدانهاینباز

ازاینم.شنیدمپیمانوىخندهصدايکهکشیدمدرازوسرجامرفتمدستشوییبدون!...رفتشدمدیوانهپاك
.شدختمکجابهفکرامآخرنفهمیدمکهبودمخستهانقد!...میخندهخودشباخودش!...هاترهدیوانهمن

!.. سهساعتتازه!...نمیگذرهلعنتیساعتاین
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اي!...میگفتی؟چیدیروزتو!چی؟مگه...مگه!...بابانه!...خریدرفتنپرستوباواقعاًنکنه!...نمیزنه؟زنگپیمانچرا
منتظرشیابرياینامامانباتو!میاد؟کیببینبزنزنگپاشوحاال!...آرهشد؟خوبحاال!کردمغلطمنبابا

!...دادممیدونبهتونانقدخودمهتقصیر!...میشد؟چیزيمیگفتیزودتر!...بمیري!...باشی؟

!...ندادجواباماخوردبوقتاده...گرفتمپیمانوشماره

!...ندادبخیرموصبحامپیصبحخودشامامیادبدشقهرازگفتمیبهمنامرد

!...جوووونپرنیاسالم:برداشتگوشیوتاخوردبوقتاپنج.زدمزنگدوباره! ...میکنمدرستت!... واستا

!.....دادجوابکهبودپرستو.....

!...پرستو؟_

...خوبی؟!...عزیزمسالم_

!...خوبین؟شما!...ممنون!...سالم_

داشتی؟کارپیمانبا_

!...پیشته؟:بپرسمتاگزیدمدندونبهلب

!...کنمپیداشداريکاري!میاددیگهدقیقهچندتانیست،امااینجافعلنه_

...میزنمزنگبعداًباشه!...نیستمهمزیادکارمحاال...اوم_

!برسونسالم!عزیزمباشه_

خدافظ!همینطورشمام_

!...خداحافظ_

!نکبتدخترپیرایش:کردمقطعگوشیو

...هاسالهوهمسنمنبامیکردمفکبودنگفتهمادرجونتاخوبهحاال
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...پیمانهاگهکهبرداشتمگوشیوزدمجستخورد،زنگهمراهمکهرفتنراهبهکردمشروع

...الو؟:برداشتمگوشیو!...رسائهنبودپیماننه

کجایى؟!...جغجغهسالم_

!...امخونه.سالم_

!...دنبالش؟بیامبپرسمامانخونه،ازمیرمدارممن_

!...بکناینکاروحتماً:گفتمغیضبا

!چی؟_

!..میاممنمچون!بکناینکاروحتماًمیگم_

!...نیست؟پیمانمگه_

!بیمارستانه_

!میايباهاششبمیمونیشما!میادکهشبخوب_

!...همکارشهبچهتولدنه،آخهیابیادکهنیسمعلوم_

!سبپربزنزنگخوب_

.ندادجوابامازدم_

!...میدهجواببزندوباره_

رسااااا:کشیدمجیغ

!جغجغهجووووون_

!نمیاددعوتهتولدامروزگفتدیشبخودش_



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
11
8

نمیري؟تواونوقتبعد!!!! بعیدهپیماناز_

!...نمیرمنه_

!...که؟نیستیمهرقهر_

!...متنفرهقهرازپیمان!...رسانه:کشیدمپوفی!...باشه؟باشعورانقدربایداینچرا...اَه

...جغدختریهمثلحاال!...شکرخداروخوب_

رسااااا:کشیدمجیغ

!دنبالتبیاممنتاآقاتبهبزنزنگخوبدختریهمثل!...اَه_

!...زورگوباشه:کردماخم

!بشمحاضربرممنم!...گرمِسرشکهاونکنولش!...بزنگم؟دیگهباریه.کردمقطعوگوشیو

پامرونتازوروبهبودربعسهآستینکهپوشیدمرنگکرمگردیقهتونیکیهوکردمجمعسرمباالموهامو
!مشکیجذبشلواریهبا. میرسید

!بپوشبلندترلباسیه!پرنیا:گفتوشدهمتواخمهاشمندیدنبامامان

!...دیگههمینممنمامان:انداختمباالهاموشونه

!اومديچشمتوخیلی!کنعوضلباستو!...بفهمنزبودختر_

!...مامااااان:شدگردچشمام

!...ومامانمرگ:رفتبمنايغرهچشمومامانم

.منتظرهدرجلويگفتزدوزنگرساکهنشستممبلرويوزدمگردن

ازغذاروبودمگفتههکمنمامان!...خدایا:کشیدسوتیخونهدیدنبارسا.نداشتفرقیشامبابازارخالهىخونه
!...میگیرمبیرون
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!...بیاوکنعوضلباستوبدو:گفتروبمنو!)کنولشحاال:گفتومبلروچادرشوانداختفوريمادر

خرشانسوسحراین:لباسدنبالگشتممیزدمغرهمانطورکهسحرواتاقتورفتموکردمکجلوچهولبمنم
دلم!اشونخونهبدبختعروسحالبهبد!اینمالخانومیاشووحالقعشمنهمالخرحمالیهاشاشهمه!...ببین

!...دراومدهپیرت!...واالعمیسوزهحالتبه

واسشتومنصدامابودخونگی!خریدیمشباهمپیشدفعهکهافتادسحرخونگیشلوارتاپویهبهچشممآهان
!میخندمنماال!خندیدمبهشمنروزاونچقد!...نپوشیدهنوزمخخخخخ.دادپول

!...هرهرخندیدمومیدنپولچیهاواسمردم!...چیشششش...برموداشلواریهباافتادهآستینتاپیه!...پوشیدمش

:هوارفتمامانکردم،جیغبازرودرحمومکههمینکشیدوطولکارمهشتساعتتاوخونهبجونافتادم

!...حموماونبرو

_خودمونومیشوریمهمباخوب!ندیدمتحاالتاانگارمیکنیهمچین!...مامانا...!

!...بیرونبرو!میادبدممنمیدنی_

بدجنس!....برممننمیذارهدارهغسلحتماًخخخخ

!... خوندم؟نمازظهرندیديشدهکور!بیتربیتمارزهر:شدبلندصداشکهخندیدم

اونیکیتوخالهدیدمکهراهروتومرفت...هامیشناسهرومارمولکمنخوببال!خندهازکردمغشومن
پوفففف!حمومِ

!...نمیکنی؟وادروچراکیه؟:اومدبیروناتاقرساازکهزدنخونروزنگ!بیانایناتاواستمبایدحاال

!واکنمدربرمبووگنداینبامننگذرهمغزتمبه_

!کنمن،حموماتاقتوبروپاشو:گفتمیرفتآیفونسمتبهکههمانطور

!رساحمومتورفتموزدمجست!بودنرسیدههمفکرمبهاصالً
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!....میدهحالیچه!....آخیش!...توشوپریدمکردمپرشفوري!....نننوان!جوووووونآخ

کردممامانوصداوگرفتمدوشبعدساعتنیم

!...برامبیارحوله: زدمداد.آروماماشنیدمايبلهصداي.کردمصدانیومدرساروجوابیچونو

دستشوونشستهمبلرويکهشخصیدیدنباکهآمدمبیرونوکردمخشکخودمووگرفتمروحولهو

!...کشیدمکوتاهی،جیغبودزدهاشچونهزیر

میکنی؟چکاراینجاتو:گذاشتمقلبمرويدستمو

!بودي؟رسامنتظر:دارهنگهآرومصداشومیکردسعی

چی؟:کردمنگاهشبروبر

توزندگیتومنپرنیا)گفتجویدهوجویدهآمدمنسمتبهوشدبلندجاشاز!...(میکنم؟چکاراینجامن_
!دارم؟نقشیوچه

!ترسیدماومديتو! نبوداینجاکسیکهبوداینمنظورم!حاالخوب:گفتمیکبارهوبعدکردممکثی.خوردمجا

...؟دارمنقشچهتوزندگیتومنپرنیا!نداديجوابمواما_

!...شوهرمیتو...خوب...خوب_

داده؟دستبهمبودنچغندراحساسمنچراپس!واقعاً؟_

!...چی؟براي!...وا؟_

باکهمهمونیبیامتنهابایدمنمیکنی؟چراچکاراینجاتوبدي؟االنخبرمنبهمیريهرجاقرارنشدمگه_
شدیم؟دعوتعروسم

رفتهجونتپرستوباشماکهاونوقت:صورتشتورفتمودریدمهمازچشمامو!...بود؟مرگشاینپس!...آهان
!نداديجواببودگرمسرتزدمزنگمنخریدبودي



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
12
1

!...خرید؟بودمرفتهمن!من؟_

.دادنشونبهمتماسهاروبازکردواشوصفحهودرآوردگوشیوو

دیدم؟خوابعنیی.زدمهمحرفپرستوباحتیمن!درآوردمشاخ!...نبودمنازاسمیهیچ

.بودمزدهزنگمن!نه.کردمبازاشوصفحهوبرداشتمگوشیمو

.دادمنشونشچهارساعترومکالمهمدتبعدوبارچهارپاسخبیزنگتعداد!سمتشگرفتمروصفحه

...کهتوومن...من!...نخورد؟زنگچراپس:شدگردچشماش

.وردمدرآکرمرويازحولمووپایینانداختمگوشیو

.کردنگاهمفقطپیمان

!بودشدهخیرهمنبهفقطوبودماندهوادهانش

دسترسدرشماکهگفتودادجوابخانومپرستو:گفتممیپوشیدملباسکههمونطوروکردمپشتمناما
!بشممزاحماونازبیشترنخواستمهممنونیستی

استنطاقت:گفتموزدمکمربهشده،دستخیرهیشگوشبهاخمبادیدمکهسمتشبرگشتموپوشیدملباس
شد؟تموم

!خوب؟:سمتش،برگشتمملیحآرایشیهازبعدوبستمسرمبااليوکشیدمسشوارموهامووگرفتمسشواررو

زدي؟زنگکی_

چهاررررساعت_

نزدي؟زنگدوبارهچرا_

!باشممزاحمنخواستم_

نزدي؟زنگدوبارهزدي،چرازنگتوکهبودمعملتومن:آمداششدهکلیددندونهايباليالازصداش
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میکرد؟چکاراونجاپرستوبعد_

!...میگذرونهاونجاتزشوپرستو_

!بدترهمیکردمفکرکهاوناز!...منبرواياي!...شدگردچشمهام

!...بریزم؟سرمتوخاکیچهحاال!...میکرد؟کارهماونجاعفریتهاون

نکردمبودستکفمن!بیرونبرینهمباقرارهکهگفتیدیشبخودتمیفهمیدم؟توبایدکجاازمنخوب_
!...که

!همینه؟منروتوغیرتیعنیپرنیا_

باشم،اینداشتهغیرتروتکهمیشناسمتوروروزهچنمنمیپرسی؟مگهاینومیادپیشبحثدفعههرچیه_
!دوشما،اینمثنیستیمتیغیراصالًماکهگفتمبهتمنبعدشم!یک

دارينامزدببینمنداشتمطاقتاصالًدیدمتوروکهروزهمونازامامیشناسمروتونیسوقتخیلیمنمپرنیا_
وعشقمعنايغیرت!کرداستفادهحسادتاشتباهبهغیرتازنبایدکههمش!داريعاشقانهروابطپسريبایا

!...باشداشتهدوستموکنخرجغیرتمنروشدهکهارمبویهبیا!...خانوممیدههمعالقه

میگیمکاراینبهمااماشدمناراحتخیلیداريقرارپرستوبافهمیدمکهدیشبمودارمدوستتمنپیمان_
!بودنغرضبیشرطبهبیايوبريداريدوسکههرکسیباآزاديتویعنی!اعتماد

من!نکنهکاريپرستونباشیمنتظروببخشیپرستوبهمنوتوکهنیساینهباعتماد!میکنیمزخرفیکارخیلی_
همهامادارمتوباايرابطهچهکهنیسهممهممردممن!دیگهیکینباشههمپرستوامازدممثالروپرستو
شایدمیکنهمحبتبهمکسیببینماگه!ناهمجنسوغریبچههمجنسودوستچهشدنندیدهمنتظرآدمها

تقدیمدودستیمنوهمتوو!بیادخوشمبعدبارچندشایدامانهباراولینمیادخوشمقلبمتهامانشمخوشحال
میکنی؟طرف

...بیارم؟درطرفوکنم؟چشمچکار_
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!برسمحالموعشقبهبرممنبزار!نیاردر! نه:شدبلندجاشازدادوتکانسريکالفه

شاخمنواسدیگهکهمیکنمناکارتتروباشمطمئنامابیارمدرطرفوچشمنتونمشاید:زدمکمربهدست
!...نشی

داري؟دوستمسوزنسرپس:گفتوزدلبخندي

اینارونگهنخیر!امخواجهنکنفک!میشمااااشیطنتهاتمتوجهمنم:گفتگوشمزیروکردبغلممحکممنوو
!....کنمجبرانعروسیمونبعدداشتم

حالتووحساینشورمرده.... بووووووووقموقعاونتاپس!...ندارمعیبمنمیگه....!خواجهمرتیکهاَه
!میکنمممممکفموقعاونتامنکه!...ببرن

!...کنمنگاشخمارنگاهباوبگیرمگازلبموگوشهکهبودمکردهتمرینآینهتو

...میشدخرتداشیواشیواشوحستورفتآقامون!...کردکار!...شداین!... آهان

هستی؟گوريکدوم!...پرنیا:شدبلندسحرجیغکه

!...ندیدشکورشدهسحرکرد،امابازدرووکردولمپیمان

پوشیدي؟منوشلواروتاپمیگهراستخاله:

ً...اصال!....نههههه_

!نهنبیحمومتولباسوسحرکهرفتمپایینسمتبهتندوگرفتمنادیدهپیمانومتعجبنگاهو

.اومددنبالمبههمسحر

!گفتی؟سحربهتومامان_

!...داديبابتشپولکلیتوکهمیخندیدکلیتازشم!...دروغهمگه:دادجوابریلکسخیلیمادرم

!...واالعنوبره!...نامرد؟انقدرهممادر!....عجبااااا
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!...دارنعادتاینانکنتعجب!...بشینبیاجانپیمان: اومدرساصداي

!...رفتونشونخطبرامچشمبافقطوشداللسحربیچاره!...خخخخخ

مبلرويهمدرابروهایىباکهنشستمآقامونپیشرفتموکردماستفادهفرصتازهممن

سرموبعنوانوزدمچشمک.شدخیرهبمنغمگیننگاهبا.زدمزانوشبهپابود؟باشدهچشاینباز.بودنشسته
!اومدنمهمونهاکهکرداعالمرساوزدنزنگودادکهتکونهیچیبعنوانسرشوهمناوودادمتکونچیه

خواهربهپایینطبقهتورواتاقیسحر.شدندواردخانوادهاحتشامیباآقايوپدرشوهرمورفتیماستقبالبههمه
گرفتبازوموسحرکهافتادمراههمراهشونبازنیشیبامنوبرگردندوکنندچادرتجدیدتادادشوهرام
!نبودبدمینداختیسرتاونروچیزیههمتو:وغرزد

!...بودسرشروشال!...کردمنگاهبهش

!کنمسرمچیزيکهبودضایعخیلیاالنم!بودمروسريبیمنفقطاینهامیون!...کردمعذبمنواَه

!...بودمالیدهگلبهیمالیمرژیهندا!...؟وا.افتادمراهشوهرامخواهردنبالبهو!...بعدهايدفعهانشاءاهللا

!...بعداًبزارکنولش!...بپرسممیکشهخجالتمبیچاره!...شده؟چیزي!...الخالقجلل

من.نشستندپذیراییسالنتووجداشدندبزرگترهاازجوانهابعدوشدخوردهصمیمیوگرممحیطیدرشام
تامجلساولاز!بودشدهخیرهبمنناراحتشچشمهايباپیمان...!سالنتواومدیمشیرینیوچايسینیباوسحر
براهراهونمیدهنشونهستناراحتماگهخوبهحاال.بودنزدهحرفضرورتجزوبودساکتهمینطوربحال
!میزنهلبخند

!...میکنهتعریفخیلیکارتوناینازبابک:گفتبهنامکهنشستمپیمانروبرويوگردوندمروچاي

!...بیستهخواریشپاچهکالًبابک:آوردفرودسرمتواضعانهرساو!بودرساصحبتشرفط

یهدستشتوکهبرگشتفوريوبیرونورفتشدبلندجاشازکنانخندههمبابک.خندیدیمهرهروهمه
!یننشطاقتبی،کهداخلامانیاوردمکنمثابتبهتونکهآوردماینو:دادتوضیحهمونطوربودوگیتار
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!کردنگاهشبروبروخندیدرسااما!کردزدنبهشروعو

بارساواینبار! گرفتسرازسازودوبارهو!نکناذیتمنجونبخونرسا:گفتوداشتنگهدستبابک
:کردخواندنبهشروعغمگینلبخندي

تنهاییبهبرگشتمخواباز

زیباییبهتوازمیزنمپل

میبینممیبندموچشمامو

میبینمتوچشمبارودنیا

درگیرهعشقبامندنیاي

میمیرهنباشیتوکهعشقی

دادهگلتودستتوکهعشقی

افتادهمندستبهکهعشقی

رویاتومیبافیمنمثلتو

میبافیموهاتومنبادست

کنروشنباچشماتخورشیدو

کنمنقسمتماهویکبار

میبافیرویاتومنمثلتو

فیمیباموهاتومندستبا

کنروشنچشمامتووخورشید
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کنمنقسمتماهویکبار

میشینمپنجرهاینپشتمن

میبینمتوچشمتوبارونو

کنواچشمتوندارهعیبی

غمگینمبازندارهعیبی

داغونمقلببانکنبازي

میدونمروبازيآخرمن

باشیمجداهمازبخوایمحیفه

امهمخونهتوباوقتهخیلیمن

میبافیرویاتومنمثلتو

میبافیموهاتومنبادست

کنروشنچشماتخورشیدوبا

کنمنقسمتماهویکبار

میشینمپنجرهاینپشتمن

میبینمتوچشمتوبارونو

واکنچشمتوندارهعیبی

غمگینمبازندارهعیبی

داغونمقلببانکنبازي
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میدونمبازیوآخرمن

باشیمجداهمازبخوابمحیفه

امهمخونهتوباقتهوخیلیمن

!...شدخالیدلمته!... زدبمنتلخیلبخندوآوردباالسرشو

بهمدستشوودوتابوددادهتکیهزانوشبهآرنجشووبودشدهخمکهکردمنگاهپیمانبهوگرفتمازشنگاهتند
!...میکردنگاهبمنهمدرابروهاییباوبودزده

نگاهبمناونسمتشبرگشتموقتیمنچون!...نیستممکننه!اشه؟بدیدههمپیمانبودممکنیعنی
پیمانازرونگاهم...شدند؟خلهمشوناینایاگرفتهخیالممن!...پس؟میکنناینطوريچرااینا!...وا؟!...میکرد
...گرفتامخنده!میکنهنگاهرسابهافتادهگللپهايبادیدمروندادیگه،کهسمتدادموسرگرفتم

میشهچهدلِکار...ولی!...رسا؟بهچهتوروبگهدخترتیمبهنیسیکیآخه!... چیهبهچیفهمیدمتازه
دید،بیشترمنوشیطونلبخندوقتیوکردنگاهمنبهتعجببا.فشردموگرفتمدستشووزدملبخندي!...کرد؟
.گزیددندونبهلبوشدقرمز

!وخندیدمکردمبغلشامدیگهدستیهباودادمدستشبهکوچیکیفشار

هیچیبعنوانسرمومنچیه؟وپرسیدسردادنتکونبادیدمنونگاهوقتیوبودمارويپیمانمتعجبنگاه
.دادمتکون

چهنمیدونمخودممبخداپرنیا:میگرفت،گفتدستموحالیکهدربعدوبرداشتنگاهشوپیمانتاکردصبرندا
اگه!غیرتیههمشدتبه!تیزهخیلیاون!...نفهمهپیمانتوروخدانمیشه،ولیشمبیخیالمیکنمسعیهرچی!مرگمه
!شیمرابطهقطعبایدبفهمه

!وتومنبینرازهیهاین:دادمفشارمحکمدستشو

.زدمبهشايکنندهدلگرمولبخند
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رفتموشدبازنیشمفوري.!..پیششبرمزداشارهبهمپیمانکهداشتندرفتنقصدمهمانهاکمکموبودآخرشب
وزیرکنهحلقهدورمدستاشووبنشینهلبشبهلبخنديرساشدباعثنشستم،کهبغلشتوتقریبناااااالبتهتقریباً

.دادمنشونشتهتامرواریدامودوردیفمنو!...ندارهتمومیشیطنتاتتودختر:بگهگوشم

!...خونه؟برمامشبمیشهنیستخوشاصالًحالمامشبمنپرنیا:وگفتزدلبخندي

چرا؟:پرسیدموکردمنگاهبهشوشدجمعنیشم

!...نیستخوبحالم_

داره؟ربطنیست؟بمنمخوبحالتچرا:پرسیدمدوباره

!مربوطهبخودم:دادتکاننفیبعنوانسري

...  منامروزهودیروزراجباگهرسا_

داستانشپستوهموفهمیدممنهمروامروزودیروزقضیه:)دداادامهتحکموبا!(پرنیانه:کردقطعحرفمو
شدي؟متوجه!شدتموم

چته؟پس:گفتمودادمتکانتاییدعنوانبهسري

!...خودمهبهمربوطهیچی:گفتوکشیدآهی

!بريجاییندارياجازهیاچتهمیگییاحاالدارهربطبمنممربوطهبتوکههرچی!پیمان:کردماخم

!...نمیریمجاهـیج!کنتمومشباشهباشه:دادتکونسرکالفهوزدايستهخلبخند

.شدیمخونهراهیخداحافظیازبعدوشدیمبلندهمهازتبعیتبهماهموشدندبلندجايازمهمانها

.فکرتووبودساکتهمچنانپیمان.رفتسرامحوصله

!...بکنیممیتونیمکهدعواروکنمکمکتنتونماگهچتهبگوخوب!...سررفتامحوصله!...پیماناَه_

.زدممسخرهلبخنديپیمانسفیهاندرعاقلنگاهوبه
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...کردماشتباهیهمنپرنیا: کردنگاهمنبهوکشیدآهیپیمان

...پرستوبانکنه!...دهنمتواومدقلبم

وباشیمسلمونتونیسمهم! بستهمدارتوروکههمینمیکردمفکمن:دادادامه،پیمانرسیدمفکرماینجايبه
!...نمیشهمیبینماالناما!باشیمداشتهدوسهموماکهاینهمهم.کلیممن

دردبهکهمارسیدهاشخالهحرفبه!خودشهآره: میگذشتسرمازفکرااینمیکردمکثاینکهثانیهیهتو
!نمیخوریمهم

!...نمکتحملنمیتونم...نمیشه:دادادامهبازهمپیمان

!...زدپسمنو...زدپسمنو...نمیخوادمنو_

!نکشیدطولهمثانیهچنداینهاوهمه! میشمخفهدارمکردماحساس!شدخشکگلومکردماحساس

قانعخودمونمیتونممیکنمچههراما...اما!...خودخواهمخیلیمنپرنیا!...کنمقسمتدیگرونباتورونمیتونم_
پرنیا!بگیرنازمتورومیخوانهمهمیکنماحساس!...قرارتوامبیاینطورمنوقتیندارهرنظتوبهکسیکهکنم
رسامیدونممن!میخورهدرونازمنودارههمینوکنمقانعخودمونمیتونماالناماگفتمچیقبالًکهمیدونممن

دیگرونکهمیشمدیوانهدارممنپرنیا!...بگرديوشلواركتاپپیششتوببینمنمیتونماماتوئهبزرگترداداش
توازراحتهخیلیمنبراينکنفکرپرنیا!میگذرمتوازبنیهتمومبادارممناما!دارندسترسیراحتبتوانقدر

تورواستخونمبندبندمیگذرمتوازوقتی.ندیدمشلواروتاپباخواهرممومادرحتیبحالتاکهمنی!...بگذرم
اینمیخواددلمپرنیاآخ!....میريرژهرساجلووشلواركتاپباراحتخیلیکهمیبینمتوروبعد!...میزننفریاد
سرواینمیخواددلم!...میبرهسوالزیردارهمنومقدساتتمومکهدوربندازمشبیارمدررومردهصاحبقلب

یهکاشکی...کاشکی!...ردشمیتونمنمتوازتفاسیراینهمهبااما!...نکنهبرامدینتفسیرانقدرکهبترکونم
بینمیکشمزجردارممن!...  شهکمیخردهمناسترساینشایدزندگیمونخونهسربریمبگیریمعروسی
ونادرستدرستباورهايىهمهروبکشیخطاومديتوانگار!...آیینمودینخواستنوتوانتخاب
...میدمادامههمبازاماچیهغلطمیدونمنکهباایکهمیکنهنابودمدرونازدارهواین!زندگیم
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صبورمسنگکهممنون:زدتلخیلبخندوکردنگاهشد،بهمساکتکهوقتی.بودمشدهخیرهبهشمنگوگیج
!...شدي

توروزندگیبتونمتابديفرصتبهمبایداما!...متأسفمکردمناامیدتازینکه:گفتمبغضباوگرفتمدستشو
میتونم!کنمتغییریهونمیتونممنامادارهزورحرفاتنمیگمکردمزندگیاینطوريعمرهیهمن!...کنمدرك
یهزندگیمتمومتواون!نکنمنگاهبهشبرادرممثلکهنخواهمنازامابپوشمپوشیدهلباسرساجلودیگه

چیزينزارمکهمیدمقولهتباما!کنمدریغازشحمایتمومنکردمازدواجکهحاالنمیتونمبودهبرامپشتیبان
!پشیمونی؟کرديازدواجمنباازینکه!...بگوراستشوبهمتواماما!...بشههرزچشمنصیبتوئهمالکهرو

!...بگمبهتتاباالبریم:گفتوزدلبخنديپیمان.بودیمرسیدهخونهجلوي

آوردماشینووپیمانکردمبازدرووانداختمکلید

ووبستداددرروهلپیمانکهرفتیماتاقمونبهباباومامانشببخیربهازبعدوشدیمخونهواردهمباوداخل
!زدخیمهمنروخودشوانداختتختروآرومیمنوبه

حاالخجالت!بوددراززبونتبودیمجمعتوشد؟تاچی:گفتشیطنتباومنانداختهگلصورتروشدخم
!...میکشی؟

!...یدبوسمنوعمیقوشدوخم

!بگیرهگازلباشومینداختهوسآدموکهبودلباشروزیبایىلبخندباالآوردکهسرشو

خرابحالموخوندآهنگواونرساکهامشب! میشمبیشترعاشقتدارملحظهوهرهرروزخداخداونديبهپرنیا:
بسنیومدخوشمهنگشآازاصالًمندیگرونبرخالف!لرزیدتنمتمومگذاشتماونجايخودمووقتی!کرد

!...شیرینهبرامانقدرکهمیخونمتولبوصفازفقطبخونمروزیهباشهقراراگهمنپرنیا!...کردبدحالموکه

دست!کنهکاريندارهقصدماىخواجهاینکهمثلنه!...آروموعمیقبازهم!بوسیدرولبموشدخمدوبارهو
!...گرفتممحکمگازیهلبشووکشیدمموهاشووگردنشودورانداختم



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
13
1

تودارمدوستمن!عروسیمونشبتامیکنمخواجگیدارماما!...بلدمازیناشمبدترمنعزیزم:گفتوخندید
!...میشماذیتواقعاًکهنکناذیتمانقدرپس!باشیمداشتهحجلهواقعاًعروسیمونشب

مانتوموکههمونطورونشستمروشخودموتخترويدادمهلشیهوبعد!کردمنگاهشوکردمریزچشمامو
!...کردمیشههمدیگهکارايباشیمداشتهخروجوورودنبایدکهحتماً:گفتممیاوردمدر

!...دستمونهااااامیدمکاربدیدمندیدمنبابا:کردايخنده

!....بلدهکارحاجیت!نباشنگران_

!بود؟چیمنظورت:دادفشاروگرفتبازوهاموتادووشدبلندجاشازوشدهمدروحشتناکیبطرزاخمهاش

دوستاياونبستوچفتبیدهنمددبهکهبوداینمنظورم)کردمبغضمنکرد،اماولبازومو(آخخخخ_
!...نکردمبدنگاهپسرمیهبهحتیعمرمتومنبخداپیمان!گرفتمیادروچیهمهخطمهفت

بارونبوسهجاموهمهاونم!گریهزیرزدم!...ننرمنموگرفتبغلشوتسرمووخوردماشسینهبهمحکم
یه.کشیدمآهناخودآگاهرسیدکهگردنمبه...گوشمو...لبهاموهاموگونه...چشمامو...پیشونیمو...موهامو!...کرد

...درآوردروبلوزموهمزبانبوسیدمبیشتريباشدتوکردتحریکشانگاروهمین!...بلندآه

اینقدربودخودشمنافعبراياگهکهچرا!...گفتمکمبگماحترامباهمراهشدنخواستهاحساساینازهرچی
عشقرويازخواستنمن!کنهسیرابمنوکردمیسعیفقطخودشعطشبهتوجهبیانگاراوناما! نبودزیبا
ساپورتهاشوبندهداشتیچشمهیچبیکهبودخدایىهمونمریدانگارکهراستیبهگرفتمیاداونازرو

پیماناماکنم،ازینبیشتررورابطهمیخواستمبزورکهبوددلنشینبرامخاطرانقدرتعلقزیباىحساین!میکرد
!ندادپسنموکردتحملبودجسمیزدنپسوروحیخواستنازینکهسختیهرباعزیزم

روحشوجسمتمومازمنخواستنبارهرباکهمیشدمکسیعاشقپیشىلحظهازبیشترهرلحظهمنو
بودشدهعزیزبرامصورتهردرامامیکردترمحترمنظرمدراونوهانبایستوهاخواستناینشاید!میگذشت

!...عاشقشدمواردیوانهومن

.!..بودعمرمطولاذانتریندلنشیناینشاید!بودنشستهلبمرولبخنديمیشنیدمکهروصبحاذان
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!...نداشتمپیمانازپوشیدهچیزهیچدیگرمن

!نشستدلمبربیشترمانمعاشقههايبوسهازنشاندامپیشانیروىپیمانکهايبوسه

عشقازرويکهپیمانمهرانگیزهايبوسهاینچون!درستهنشینددلبردرآیددلازکهحرفیکهبراستى
!...مینشستومیکردخوشجايبردلمدیگريبوسههرازبیشتربودومحبت

!رفتحمامسمتبهوشدبلندجايازپیمان

!بودایستادهبمنپشتکهحمومتورفتموشدمبلندیواشکى!کردگلدوبارهشیطنتم

!...بودنیاوردهدرشورتشوخانزرنگ

خوردايیکهايعهدفیهوبودنشنیدهصدایىبودبازآبشیرچون.کردمبغلشپشتازدرآوردمولباسمو
دستاموکفوبرددستاموباالشدممتوجهکهچسبیدمشمحکمبزنهپسمنواینکهترسازومنگرفتودستامو

اینجا!شوبیخیالخداتورو:گفتگوشمزیروکردبغلممحکموکشیدجلوشسمتبهمنوبعدو! بوسید
صداتومادرتپدروتاخوندمالکرسیآیۀنبارچکنمارضاروتوتامننمیدونی!میشهاکوصداوحمومه
!خندیدمریزریزومن! نشنون

!...شمساکتتابديچیزيیهباید!...نمیشهنچ:انداختمباالابرو

منبخوايهرچیتو!دارمشرطیهمناینطورهکهحاال:گفتکردونگاهمنپایینباالبهسکوتدرمدتیپیمان
!...میديانجامروبگممنرچیههمتوعوضدرومیدمانجام

دردستمازشایددیديچهخدارو!گذاشتملباشرولباموکردموبغلشدوشزیرپریدموباشهگفتمتندي
!...رفت

دیدمنومتعجبنگاهوچونگرفتهسمتمبهسجادهپیماندیدمکهمیکردمخشکموهاموداشتمهالكوخسته
!بودهمینمنشرط:،گفت
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باپس! بزنمناروبود،بهشکردهحقمدرکهمرامیاونهمهبابودنامرديامامیمردمداشتمخسنگیازاینکهبا
!...خودتاااابهمیکنماقتدا:گفتموگرفتمروسجادهلبخند

!...زدبینیمروايبوسهخندیدووپیمان

...چسبیددلمبهچقدرنمازاونکهآخ

همهاوندروغهبگینکهنامردیه!....اشمردونهبمصداياونبادنبالشبهمنوباشهرفتهاقامهبهعزیزترینم
!...شعفوشور

!...قائلهبراممتقابالًکهبکنمرواحترامیمراعات،حداقلنیستمهمپیماندلخواهاگهکردمسعی

دلخاطربهبود،اماسختخیلی!...میگذاشتمسرمشالومیپوشیدمبلندتونیکیهمیرفتماشونخونهبهوقتی
آلایدهمنمرداما!نمیکردمخردبراشهمنبود،ترهنرماینقدرنبودخوباینقدراگه!...میکردمپیمان

!...بودمنپیمانمیگفتنکهسفیدبراسبسوارشاهزاده!...بود

میکردمفکرامگذشتهبهوقتیامانمیگنجهآدمیهتوخوبیاینهمهومیبینمخوابمیکردمفکراوقاتگاهی
حالهربه!...بوددادهبودنموپاكجوابخداشاید.بودندیدهروموورنگمهتابمآفتابکهبودمدختري،من

!...شکرتخدایا

.بودخاله.بازکرددرومامانوزدندروزنگکهمیدادمروپیمانامپیجوابداشتم

راضیپیمانازخانوادهجونپرنیا:پرسیدخالهکهسالنتووبرگشتمریختمچایىرفتماحوالپرسیوروبوسیبعد
هستی؟

بله،چطور؟:دادمجوابوکردمنگاهشتعجببا

!نمیشی؟اذیت!...لوتیمنهايبچهمثلتوالهیحزبخیلىاوناآخه!...همینطوريهیچی_

!شده؟چیبگوحسینىوراستخاله:نشستمکنارشوخندیدم

!بگیرهزنافتادیمرساجونبهروزهچندوسحرمن!مادرچمیدونم:دادتکونسرکالفگیباخاله
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!...میخوادروتوخواهرشوهرمیگهدوروزهامانمیخوامزنمیگفتداشتجاتاکهاول

موردلطفبازمادرمهواوپریدنمترسهخالهومادرمکهکشیدمجیغىچنانبعدايولحظه!...گردشدچشمهام
!...دیوانه!...ترسازمردیمرماررررزهر:دادقرارم

!...مبارکهایشاهللا!...شدمخیلیخوشحالخالهواي:کردمبغلمتعجبووخالهشدمبلند

!...مخالفیمما!...چیه؟پرنیامبارکه:گفتمادروکردندنگامتعجببامادروخاله

!چرا؟:رفتموا

توروخوارشووربیاداونوقتکنهخفهمانوپیمیخوادرسامیکنىسرروسريتومادر: دادجوابخالهاینبار
!...میخورن؟بهماصالًاینا!...بگیره؟

نزدین؟حرفباهاشخواسته،شماکهدیدهخودشخوب_

اشخالصهبزنیحرفباهاشوبريتوکهبگمتوبهاومدمبزنه،حرفارواینباهاشدارهجرأتکیمادرنه_
!...نمیخوریمهمدردبهماهااینکه

!من؟چراحاال_

!...میفهمیزبونشوومیشیحریفشتوفقطچون:دادجوابمادر

_چیبهشبرممنبعدشم!میفهمم؟زبونشومناونوقتنمیرهجويیهتوآبموندودقیقهرساومن!...مامان؟ا
!چشه؟ندامگهنکن؟بعدشمبدبختخودتوتواماخوشبختمخیلیمن؟بگمبگم

!....نمیخورهرسادردبهاماشهغریبهحیفنمیزاشتماصالًبودزندهبریمانماگهخانومهخیلىاند:جوابمودادمادر

اگهنمیشهپیادهخرشیطونازرسامیدونم،ولیمیزنمحرفرسابامنباشه:وگفتمشدمبلندجامازمن
!باشهکردهواقعاًانتخابشو

!کجا؟حاال_
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!...بزنمحرفنمیتونمکهماشجلو!دیگهپیششبرمشمحاضربرم_

!...نزنیحرفیپیمانبهوقتیهفقط!برومادربرو:گفتمادر

پیمانداره،میترسموبسچفتدهنتخیلىنیسآخه:گفتوزددید،چشمکیکهمنوچپیچپنگاهو
!...بفهمهخودش

!...نازنینمسالم:زدمزنگپیمانبهوشدمحاضر

!نباشیدخسته!...ىآقایسالم:نشستلبمرولبخندي

!اونجا؟اومدهخبر؟خالهچه!گلمباشیسالمت_

!بگیرهزنمیخوادرسابگهکهاومده!اوهوم_

!سالمتىبه!...خوبیخبرچه؟ىىجدى:بودمشهودکامالًاشخوشحالی

!شدمخوشحالخیلیمنم!اوهوم_

؟افتادمنیادخانوممحاالشدچی_

!بدمخبربهتگفتمرساپیشبرممیخوامهیچی!رفتیادماوه_

!خبر؟چه!رسا؟پیش_

!بگیرهمیخوادکیوببینمبرمهیچی_

داري؟چکاربگیره،تومیخوادهرکیو_

خواهرشمااااامثالًمن! وا_

!چرا؟تودیگه!هستسحرمآره_

!نه؟یابرم!!!!! پیماناَه_
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!نه:شدسرد

!نرم؟چرا!میکنى؟اذیتچراننپیمان:زدمغر

!بزنیحرفنبایدوکوچکتريتوهستسحرتاچون_

!برمبایدمنندارهرورسالمسحر_

!...دیگهکیهمیگهخودشممیخوادزنگفتهخودش!چى؟براىلم_

...میاونکهاونىاماآره_

!...نکنهگوشزدمنبهمیگممامانبهبعد....کهدادملوسرمبهخاك

!...اش؟بقیهخوب_

!...آهان!..بگم؟چی!...کندرستگندتوحاالخوب

!کنهواچشمشوبگمبهشبرممیخواممن!نیستماپسندموردمیخواداینکهاونیخوب_

!بگهبهشسحرخوب_

.نمیتونهسحر_

پرنیاااا_

!...کردهخواهشازمخاله...نننپیمان_

خداحافظ!زودبرگردبرو:کفتحرصبا

بود؟چش.کردمقطعوزدممندانهپیروزلبخندمن

!نمیکرداستنطاقانقدررفتنبیرونواسوقتهیچ

!...رسااستودیوىرفتموشدمحاضرفورينداشتمپیمانوکارهايبهکردنفکرواسوقت
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.بودآهنگضبطمشغولرسا

اینطورنه!بود؟همینطورياولازیانبودحواسممن!بود؟شدهالغرچقدر.شدمخیرهرسابهونشستمهمونجامن
!شده؟چییعنی!...نبودالغر

. نشستلبشروزیبایىلبخندوبمنافتادچشمشمیخوندکههمونطوررسا

!...نمیخوامشهمبابامومامانکمترازولینهبیشتر!...برامواقعیهبرادریهاون!...زدملبخندمنم

پیمانفقطاماکردماینکاروناخودآگاه!...کردیمبغلهمدیگرووسمتشرفتماومدبیروناتاقازوقتی
!...میشهدرست،شرنشهبپاخون...بفهمه

.بیروناومدیموکردیمخداحافظیبقیهازبودشدهحلقهدوربازومدستشکههمونطور

!...کرديبپاگردوخاكشنیدم: گفتموسرشتوشدیم،زدمماشینشسواروقتی

اومد؟اونجامامان: دادجوابموانکرد،امنگاهبمناصالً

!اومده؟خوشتخواهرشوهرمازواقعاًیعنی!...رسا؟_

!داره؟تعجباین_

بپسندى؟کهدیدىکجاشوتوآخه.دارهآره_

!...دماغشو:زدپوزخندي

!میخورین؟بهماصالًشما!...دیگههمین_

!...شنبیخیال...کردمخودموانتخابمنبگوخالهومامانبهبروپرنیا:برگشتمنسمتبهکالفه

!...زدن؟حرفیمنقبلاونامگه!...کردمهنگ
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کنیاشارهکهایرانیخوانندهبزرگترینتو.نیومدمکسیطرفازواینجااومدمخودممن!...رسا؟میگیچی_
خانوادهاونتوگهدیهممننرسینتفاهمبههمباشمااگهمنهشوهرخواهرنداامامیشنزنتباهمصدنفر
!...نیستمبکنزندگی

میرممیگمخودمپیشمن!...نامرداي!...میزنى؟خودتوجوشداريتوپس:نشستلبشروپوزخندي
!...میگىاینومیاىتوبعدخواهرمپشتاونجابشم

مشکلکنمابتثعمرمآخرتابایدمننرسینجایىبهونداتونکردهخداياگه!نمیزنمخودموجوشمنرسا_
!...کارونکناین!منداداشنهبودندااز

!...والسالم!اومدهخوشمازشمنپرنیا_

اومد؟خوشتدیديکجاشوآخه:پرسیدمزدهذوق

.میکنیمسیبیلهاشحالبهفکريیهبعداًحاال!بودکارشدهتمیزمنبودعملی!...دماغشو_

!ترهتمیزمنازمنخوارشووربیشعور:سرشتوزدم

!...شکرخدارو:زدپوزخند

!کرده؟مجبورتکسیمگهرسا:شدهمدرابروهام

!چی؟یعنى:کردنگاهممتعجب

!...میکنىمسخرهعاديخیلى_

!میکنمصحبتهمینطورشمامراجبمنپرنیا_

وببینیشبعداًاگهرسا:گرفتمدستشو.نداشتصحبتاشتواالنداشتمنمقابلدرکهروانعطافیاون.نمیکردنه
!چی؟نیادخوشت

!...نمیزنمدمتوبخاطرمنباشهکچلموکورپیمانخواهراگه!...داري؟دلشورهانقدرچرا...پرنیاوايواي_
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!میکنى؟نگاماینطوري؟چراچیه:برگشتمنبسمت.طوالنیوعمیقدقیقهچند.کردمنگاهش

!چیه؟پیمانخواهراسم_

!...دیگهشیوا_

!بکنی؟اینکارومیخوايچرارسا_

!چیکار؟_

!  خواهرشوهرمنداباخودکشی_

!...نمیشممتوجهمیگی؟منداريچی_

شدي؟عاشقتورسا_

داره؟ربطیچهخوب_

!زده؟پستطرف_

!آخرش؟!...خوب؟_

...شی؟سواربدبختندايسرروبیاىمیخوايوتو_

باهمپیمانداشتیدوس:زدمفریادوشدمدیوانهايدفعهیک!...بوددرستحدسمپس!بودکردهسکوترسا
!میکرد؟اینکارومن

!...میخورهگهپیمان:گفتاششدهکلیددندونهايالبالياز

...دارهدوستتوعاشقته...اون...اون!نکنبازيندااحساسباتوروبخدارسا:شدسرازیراشکم

.انداختمسربزیرمنو!..شدخیرهبمنناباوررسا

توپرنیا:میکردنگاهبمنکنندهدلگرملبخنديباکهکردمنگاهبهشوکردمآمدسربلنددستمروکهرسادست
ورفتوکردازدواجکهبودمخوبدختریهعاشقمندرسته!...یعنی؟نامردمانقدمن!نشناختی؟رساتوهنوز
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خواهرازبهترکی.کنمازدواجومونمنپاشبهکهبهترهمیشمپیردارمدیگهتوبقولمنم.شدخوشبخت
دختریهبهترازکیبگیرهصورتازدواجیقرارهاگهوپاکهخودمخواهرايمثکهاینهحداقلش!... دامادمون؟

مثتوهمحاال!...پسندیدهشکرخداروکهنپسندهمنودخترهکهبودهمینفقطمشکلم!...دارخونوادهوخوب
!...قبول؟!...میگیرىروبلهباباشوامانمازمیرىدلسوزخواهریه

!نداري؟ت دوسرودخترهاوندیگهتورسا:کشیدمباالبینیمو

!...شد؟اینطورمتعجبچرااین!وا؟.شدخیرهبمنوخورداىیکهرسا

!چطور؟_

.پرسیدمندابخاطرهیچی_

اونبهمنمحبتازسوزنسرنمیگمدروغبتواما.بدونهقضیهاینراجبچیزينیستالزماصالًنداپرنیاببین_
!کنمازدواجمیخوامخاطرهمینبهمنوشدهبیشترمتومنخواستنشکهنشدهکمدختر

!...باشی؟ندابااونیادبایعنی:رفتهمتواخمهامدوباره

!...شدم؟حیابیچقدرمن!...هیننننن

شدتمومسوالتحاال!...کنمذهنمملکهروکسیاممیخواونکردنفراموشبخاطریعنی!...برعکسدقیقاً_
!بخوریم؟چیزیهبریم

!...دیگهوقتیهباشهخونهمیاداالنپیماننه:دادموجوابشوفکرتورفتم

!کرده؟مشغولفکرتوچیباز_

نهنگیزنه!...ندیدمتوازدختريبودم،اماتوباساعتشوپونزدهحداقلساعتوچهاربیستتوطولمنرسا_
!...هیچی...پیغامی

خوب!زودهاتواسههنوز!بندازي؟گیرشمیخواستیوشديبزرگاستادایندستتوتوبچه:پیشونیمروزد
!میزاري؟قراراوناباکیحاال
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!کنیم،بعدصحبتایناممامانمبابزارنمیدونم_

باحداقلتانبودپیمانخواهرکاشاي!نمیشممتوجهمیکنمفکرهرچیامامیلنگهکارجايیه.رفتمفرووبفکر
!...میشدیممتوجهدوتایىومیکردمصحبتپیمان

منامابدهنشونخوبخودشومیکردسعىوبودآمدهپیمانشدمداخلوقتی.رفتورسوندخونهبهمنورسا
!...میشناختمخوبشوهرموکه

!نیستماجراکنولنیارهدرتوشووتهکهوقتیوتا!...بودعصبیرقمهبد

!...العالمینربیاآمین!...کنمجمعشسوتیبدونکنکمک!...سپردمبتوخودموخدایا

ازرسادادمکهتوضیحوبراشآشپزخونهتورفتمچاىآوردنبهونهبهومنمکرداشارهبهموابروچشمبامامان
وکنمصحبتمادرشوهرمباخودمکهتگفنکنمچهوکنمچهکلیازبعدمامانم!نیستبیاپایینشیطونخر

!بگمبهشونجوابو

مادرشوهرمبااولبزار!...بودمدلدوخودمامابگوگفتپرسیدمکهماماناز!...نهیابگمپیمانبهنمیدونستم
!...باشننداشتهمساعدنظراصالًاوناشاید!...بعدکنمصحبت

!شد؟چینتیجهخوب:پرسیدیمانپاومدیمباالهاپلهازهمینکهخوابموقعشب

!...نبوديکنجکاوانقدرکهتو!....پیمانوا:گفتموکردگلشیطنتم

!آخرش؟شدچی!شدمحاال:گفتپررویىکمالدر

!بدونیتوباشهنداشتهدوسترساشاید_

پسهونمیدرساروماجرايخدابیامرزمحافظاالنمیدونیخودتمپرنیا:گفتحرصباوکردنگاهمچپچپ
شد؟چیآخرشبگونکرديتاعصبیم

گولمنوکارتپیکنم،بروپاكمنرورساگناهخودش،چراپايکردکینکردم،هرجارجارکهمنرسا_
...حوامن!...نزن
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دیگه؟شیطانشدممنحاال:وگفتکردقطعوحرفم

!گذاشتلبامرولباشوىیهویوبستدرووتواتاقکشوندمنووگرفتبازومووکردبازواتاقدر

!کردمبرنگاهشبرووشدگردچشمام

!شد؟برعکسچرا!...شد؟مىعصبینبایداالناین

.فشردخودشبهمنومحکموگرفتگازپایینمولبکوچولویهخندیدو

الحا!...کنموصولشنتونستمبودمخسته!بوددیشبمبدهیهاینخوب:نشوندپاشرومنوونشستتخترويبعد
!کنم؟وصولاشمبقیهیامیزنیحرفتو

!نمیدونی؟_

!چیرو؟_

است؟نسیهحلوايازبهنقدحلواياینکه_

.زدخیمهرومخودشوخوابوندتختمنوروياونمودادمقرارلباشروولبامو

نمیکنه،میگهبولقومیکنهمخالفتسرسختانهپیماناماکنمبیشتررابطمونوکهکردمپیداوافرعالقهتازگیها
!...نمیخورههمگول!...لعنتی!...بدهانجامخودشخونهتواینکارموباشهداشتهزفافشبدارهدوست

!...یعنی؟کنمچکارش

!...کنممستشبایدشبیه...خخخخخ

:گفتوبوسیدسرموپیمانکهبودمفکرهاهمینتو

!میکشی؟نقشهداريکیواس

خیلیوسطاینتومیکنماحساس!...ندارمدوسرورابطهایناصالًمن!...پیمان:کردمآویزونلوچموولب
!میشىاذیت
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!بزنیگولمنوبتونیحرفاتاینباکهنکنفکرشماصالً: گفتوبوسیدپیشونیمواینبار

!خودخواهم؟انقدریعنیپیمان: کردمدرهمابرو

بهداريانقدرعجلهاگهنیستی،اماخودخواهاصالًتونهههههه!نمیادبهتنکناخم:گفتکردوقشنگیىخنده
!....بگیریمزودترعروسیمونوبگواینامامان

...اماندارنحرفیاینامامان_

!چی؟اما_

!...بعدبگذرهکاملمونآشناییازماهششیهمیگهرسا_

!چی؟:شدهمتووحشتناکیطرزبهاخمهاش

!...میکشیم؟سختىاینهمهاوندستورطبقداریممایعنى:پرسیددوبارهنشستوجاشسر

!چی؟براىنه!!!! وا_

!...حمومسمتبهرفتوشدبلندجاشازکالفه

!میکنمصحبتاینامامانبافرداخودممناستفایدهبیتوباکردنبحثپرنیا:

_چته؟!...پیمان؟ا!

!...بخواببگیر!هیچی_

!نکنماغفالشنرممناتکردوچفتبستروحمومدرو

!....شدخوابگرمچشمامدرازنکشیدهمنم

ازموقتمادرجونوکردیمصحبترسابهراجعوزدمزنگمادرجونبههمهازاولشدمبیدارکهصبح
زدمزنگندابهذوقباوکردمتشکرمنموبدونمندارونظرگفتمنمبهوکنهصحبتپدرجونباتاخواست
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کهاولخوشحالیشدتازبیچارهندايوکردمتعریفبراشجریانوخوشحالیباوبودشیفتانبیمارستکه
!کردگریهکلیبعدششدوالل

بابتثناودعاکلیوبشهاونقبولیبهحاضرکبکبهودبدبهاونهمهبارساکهنمیدیدخوابشمبهحتیمیگفت
!کردمنخوشبختی

!...نگفتمموضوعراجبچیزيهمبازخونشون،امابرممیخوامکهادمدخبروزدمزنگپیمانبهمنم

!کردرضایتاظهارکلىپدرجونوگفتبهشروماجراخودمجلويمادرجوناومدپدرجونوقتیظهر

مارومبعثعیدروزهموآقاجونخواستگاريبیایمچندروزاینتوکهبدناجازهوراضیههمنداکهگفتممنم
تشکرفقطونشدخوشحالزیادامخالهدادم،اماخالهبهرومژدهوزدمزنگزوديمنموکردامشبهدعوت

وگفتمتبریکبهشوخندیدممنم!...عاشقتمپرنیامیزدفریادتلفنپشتازکهشدخوشحالاونقدررسااما!کرد
.آمدپیمانکهبودیمخداحافظیدرحال

!نباشیدخستهعزیزمسالم:رفتمپیماناستقبالبهوشتمگذاگوشیووکردمخداحافظیرسااز

بود؟کیتلفنت!باشیسالم،سالمت_

!...رسا_

!خبر؟چهخوب_

!بگمبهتتابیا!خوبخوبخبراي_

!سفرهسرنشستیمهمباوشستصورتشوودست

منبهروبعدکردواحوالپرسیپدرجونومادرجونباحالهمیندرومنبرايواونریختمبرنجبراشمن
!میخونه؟خروسکبکتونانقدرکهخبرهچه:گفت

.گذاشتدهنشبهغذاروقاشقو

!افتادمعروسیدوتاکهمننخونهچرا:وگفتمخندیدممن
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!...سالمتیبهکیها!...جالبچه!ا؟_

شما؟آبجیومنداداش_

_سالمتىبه! اومده؟خواستگارهمنداواس!...ا!

!ت؟هسکیحاال

.رسا!...دیگهگفتم_

!...گفتی؟چی:شدخیرهبمنبازدهانباوافتادزمیندستشتوقاشق

...چونکهدادپیشنهادندارواونمبگیرهزنگفتیمرسابهما:دادمتوضیحهیجانبا!!!!!!شوتجاهمهازمنم

!...کردغلطرسا:پیچیدسالنکلتوفریادى

!پیچیدفریاداینکهمیدادمحتوضیومیخوردمغذاموداشتممن

کردمپیمانسمتبهرومووکردمنگاهجونمادروپدرجونمتعجبقیافهبهوکردمبلندسرتعجببا

زد؟دادبوداین!...کردمتهیقالبترساز!شدمروبروپیمانىشدهسرخىچهرهباکه! بود؟کیبپرسمکه

بود؟کیپس!...ندارهعادتاازینمنپیمان!...میکنماشتباه..!.نههه!...شده؟وحشتناكاینقدرچراحاال

!...باتوکردغلطرسا:زددادوشدبلندسفرهسرازیهو

دسیسهباهمکهرفتیدیشب:دادادامهونشستمبلروىرفت!...میگه؟چیاین!...گردشدچشمهام!...منه؟با
بارساوتو!...سربزیرمن؟ونجیبخواهر!...ن؟مگلازپاکترخواهر!...من؟خواهر!بچینینمنوخواهر

کچلموکوردخترصدتااگهمنگفتهپیمانمیگىناموستبیداداشاونبهپرنیامیرىببین!.. استغفراهللا...هم
)زدفریادهمباز!....(عزیزترهبرامدنیاهمهازکهندابهبرسهچه!کنهخطورذهنشبهفکرشنمیزارمباشمداشته
!ي؟فهمید

.شداشکپرچشماموبستگلوموراهزدبغض
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!اش؟خانوادهجلوىهماون!...کرد؟توهینرساومنبهاالناین

بلندیاراىنهوداشتمزدنحرفیاراىنهوبودشدهحسبیتنم!...احترامی؟بییابودترساز!...میلرزیدتنم
!...بودشدهخیرهبمننشستهبخونچشمهايباکهمیکردمنگاهپیمانبهبروبرفقطوشدن

دسیسهایندارینکیاز:آمدبحرفدوبارهپیمانبودندکهشدهخیرهمابهفقطزدهبهتپدرجونومادرجون
!میچینین؟برامونرو

تونستمفقطوکردمنگاهپیمانبهتعجببامن!...میزنه؟حرفدیگهزبونیهبهدارهاینیانمیفهمممن!...خدایا
!!!!!!چی؟:مبگ

!بکنین؟غلطواینکهگذاشتینوقرارقولهمبانشستینحاالتاکیازمیگم:گفتمنوسمتبهشدخم

!...میکنمخواهش!...پیمان:گفتآرومپدرجون

!میکنم؟پیمان،خواهشبگهپسرشبهاینگرفت،کهآبغورهخاندانموومنهیکلکلپسرش!...همین؟

...موزمارپسرهاین!...نکنیندخالتقضیهاینتوشما!... میکنمخواهشنمجونآقا:دادجوابپیمان

پیمان؟؟؟؟؟:گفتمبغضباوکردمقطعحرفشو

خواهراسمباردیگهیهفقطباریهمیگىداداشتاونبهمیرى:گفتزدهوغچشمهاییباومنسمتبهبرگشت
...میکنم،کاريبیارهزبونبهمنو

!...ته...بسته...بس:میزدمنفسنفسبغضشدناز!...حقارت؟اینهمه.آمدنمیباالسمنفبغضشدتازدیگه

!...ترسیدهمپیمانخودبخورمقسمحاضرم

...هه...نم...هه...تو...هه...می...هه...ن...هه...گه...هه...دي:گفتمزنوننفسنفسوپریدمجامازاىدفعهیک
دویدماتاقمونسمتوبه!... نم...هه...ك...هه...مل...هه...حم...هه...ت

ومنروبهتوهیناونهمه!...چین؟توطئهگفتبمن!...چین؟دسیسهگفتمنبه!انداختمتختروىخودموو
!...گفت؟داداشم
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!بودن؟کیاینامگه!...چیدیم؟دسیسهبراشونما

بگهمنداداشبهایناونوقت!...خانومیشبخاطرفقطپسندیدخواهرشودرایتوفضلهمهاونبامنبرادر
!...نداشت؟دخترمدوستدونهیهحتیشهرتهمهاینباکهرسایى!...کثیف؟

توهینمنشعوربهاون!...بردبینازمنواحترامتموموکردتوهینبمنماون!...نکردتوهینرسابهفقطپیمان
!...کرد

کرديثابتمردونگیتودعواتواگه!نمیزنهکسیگوشتوکسیوخوشیخوبتوکهمیگفتدرسترسا
!مردي

!...نیستمنجايدیگهاینجا!شدمبلندجاماز

منبسمتوکردهولمندیدنبابیچارهمادرجون.رفتمسالنوبهبیروناومدماتاقازوپوشیدممانتومو
!کجا؟مادر!واىاي:اومد

!...خونهمیرم:کردمپاكاشکهامو

!...بريبزارمکهشیردمنجنازروازباید_

...منتهامیامبازهم:بوسیدمروشووکردمبغلش

!...نمیاىبیروننگفتممنتااتاقتتومیري:شدبلندپیمانصداىدوباره

!...میگه؟چیاین.شدمخیرهپیمانبه

به!...جانمیريیچهندادماجازهمنوقتیتاواتاقتتومیري:کردنگاهبمننشستهبخونچشمهايباوبرگشت
!...منفیهماجوابکهمیزنیزنگهمرسااون

!کرده؟چکارتوبارسامگه:نشدماللاینبارولیجوشیداشکمچشمهدوباره

!...دزدىناموس_
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!...نبود؟دزديناموسکردياونباتوکهکاري_

!...نکنمقایسهاونبانوم:گفتجویدهوجویدهگرفتمجبههمادرجونپشتکهمنسمتبهبرگشتچنان

!نداشتهعمرشتودخترمدونهیهمن،داداشداشتیهمکردهنشونتوکه!...چرا؟:دریدمهمازچشمهامو

رابراه!...کنیجبرانبراشکهبوديتودختراهمهعوض:گفتحالهماندرواومدمنبسمتوپریدجاشاز
!...مااالنمثل!...میکرديجوردختربراش

!بیارینروگوشیجونخانوم:گفتووفشردگرفتتوهوادستموکهبیادفرودصورتشروکهباالرفتدستم

میگی:گوشمزیرگذاشتوگرفتحفظازرسارودادشمارهدستشبهوآوردگوشیوفوريبیچارهمادرجون
!...نمیدیمدختربهشما

!الو؟:دادحواببوقتاچندازبعدرسا

!!!!الو:زیدمیلربغضازصدام

!پرنیا؟:گفتتردیدبابعدکردومکثکمی

!بله؟_

!عزیزم؟خوبی!شده؟اینطوريچراصدات_

!میدادصداخرچخرچپیماندندونهاي

!خوبی؟تو!خوبم_

!اینطوریه؟چراصدات!...ممنون_

!...دادنمنفیجوابشوهرمخانواده! رسا؟_

!نازنینم؟کرديبغضاینواس!...موتتاریهفداى:رسامهربانصدايبعدوسکوتثانیهچند

:بیقرارازونوررساوگریهزیرزدموشکستبغضم
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!االنهمیناونجامیامنزنیحرفاگهپرنیا!...کرديپارهمنودل!...بگوچیزیهبخداتوروپرنیا!...پرنیا

!.. شدمناراحتیکمفقط!خوبممن!...نهههه_

...بارونیدارهدوسترساروکهچشمایىنبینم!...منبرمخوشگلتچشمايقربوننباشناراحتاصالً_

گوشیدیدمکهکردمنگاهاونورواینوروکردمخنگهاسربلندعین.اومدشکستنصدايیهوشدقطعصدا
!...شدخردکهبودتلفن

!میده؟وننشاتاقوبادستومیکشهنفساینجوريچرااین!...خدایا!...برگشتمپیمانسمتبه

چشماياینفدايمنالهی:میگفتزیرلبهمونطوروبرداتاقسمتبهومنوگرفتبغلموزیرفوريمادرجون
!باشیصبورذرهیهبایدفقط!میخوابهآتیششبزاريسرجیگردندونیخرده!...بارونیت

!بیرونرفتوبوسیدروموونشوندتخترويومنو

.شدقطعتاخوردزنگاونقدر!...بگیره؟برهداشتجراتکیاماوردمیخزنگبودسالنتوکهموبایلم

!بردخوابمگریهمیونمنکهگرفتمنوهمراهتلفنباروچندزدروخونهزنگچندبارنمیدونم

!...باابهتوسنگینهمیشهمیومد،مثلپیمانصحبتصدايکردمبازچشموقتی

!...کنممیخواهشپیمان:شدبلندرساصدايدفعهیه

جاياصالًاینجااالن!میکنمخواهشتوازمن:دادجوابپیمانکهسپردمگوشونشستمسرجامسیخ
!دادیممنفىجواببتوما!ندهقرارمعذوراتتومارو!تونیست

فراوونهکهچیزينیستمناراحتاصالًمنم.ندارهدلخورياینکردینردشمادادیمپیشنهادیهما!باشهخوب_
!ببینمشبدهاجازهاما!زنمنبراىوشوهرشمابراي

!کنهبپاخوندوبارهپیمانکهاالنه!!!!!خداااااایا

!ببینم؟نداروبزارمیگهجراتیچهبا
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!...بروبخداتورورسا:زدمزاردلمتو

صحبتشرمباانقدرچرا!...بود؟کجااین!....کردحبسامسینهتورونفسنداگفتنسالمصداى
!بود؟کجاتابحال!...کرد؟

خیلىرساوکرداحوالپرسیندا.بدونمالعملهاشونوعکستابودماونجاکاشاي.کردندسالمهمبارساوپیمان
.دادجوابشوسنگین

!کناستراحتاتاقتتوبروجانندا:گفتپیمان

!کجاست؟پرنیا:گفتندا

!نبود،خوابیدهخوبحالش_

!بزنمسربهشبرم!...چرا؟!...وا_

!...اومدممنبگینکنینبیدارشخوابیدهوقتهخیلىآره:گفتهمرسا

!میشهخوباستراحتبافقطونیستخوبزیادحالشنکنبیدارش!...نه:گفتركهمپیمان

!...کو؟مامان!میکنىنگرانمداريپیمان:گفتدوبارهندا

!میکنمبیداروتوندوتاخودم!بکناستراحتبروشمام!...حسینیهرفته_

!میرمومیبینمپرنیاروهممنجانپیمانببخش:گفتدوبارهرسا

!...جوییدنهدندونحالدراالنکهتصورکنمپیمانومیتونم!...کردتلپخودشوعمالً!...خخخخ

!میکنمخبرتونبیدارشدبرسینکارتونبهبرین!شهتلفوقتتونمیترسم_

رودستشووگفتافتاد،هینیبمننگاهشهمینکهوکردمنوغافلگیرودشداخلنداوشدبازاتاقیهودر
.اومدمنسمتبهدوباوگذاشتدهنش

!شده؟چتپرنیاااا_
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!...ندارمحالیخرده!...هیچی:کشیدمصورتمموهاموبهدستی

!میگندیگهچیزیهچشاتاما:کشیدامگونهروگونهنوازشدستشو

!بگمچیزىنبایدپسبفهمهچیزىندانمیخوادکهبوددادهنشونپیمان

!...کردهعودمیگرنمهیچى_

!...ببینتتاومدهداداشتمهپاشوحاال!...خبخیله_

!...میکنىنگرانمدارىپرنیا:شدخیرهبمننداودربهمن!...حاال؟بگمچی!...خدایا

!...رفتگیجسرملحظهیه.شدمبلندجامازبزور

!رفتیمسالنسمتبههمباوگرفتدستموندا!...داشتمنگهدموخوبزوراما

!...بودهمراهشتلفنباکردنصحبتدرحالکهمیکردنگاهرسابهنشستهبخونچشمهايباپیمان

ومنو!...پرنیا:وگفتاومدمنسمتبهوکردقطعگوشیوفورىرساوشدندماآمدنمتوجههمباهمزمانهردو
.گرفتبغلشتو

.ریختماشکصدابیولیترکیددوبارهبغضم

سرفقط.بودبیدارشدهخودش:میگفتکهنداتوضیحدروبودشدهخیرهدوتابمانشستهبخونچشمهاىباپیمان
.دادتکون

!...دکتر،بریمخرابهاینقدرحالتاگه!پرنیا؟چته:گفتوداشتنگهخودشروبروىمنورسا

!...کردنگاهبهموگرفتدستشباوصورتموبغلشوتومنوکشیدوگرفتبازومونپیماکهنهمیگفتمداشتم

!قشنگتره؟فاصلهازینتونورچشماشسبزيچقدرکهگذشتاممخیلهاز

!...لحظهیهشدمدور!...ببخشید...چیز

تحال:پرسیدشمردهشمردههمونطوروبودخیلىنکردمخودموخیسمنکهکردنگاهمحرصباچنان
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!...نیست؟خوش

!...خوبم:گفتمترسبا

!...نکنناراحتخودتوشمامیشهخوبخودشاینجانپیمان:گذاشتپیمانشونهرودسترسا

!...شد؟راحتخیالت:شدخیرهرسابهپیمان

!....نیستخوباصالًپرنیاحالبنظرم:گفتوبرگشتنداسمتبهرسا

!...میکنمفکرطورهمیننمم:گفتواومدسمتمبهنگرانیباندا

!میزدنفسنفسحرصسرازپیمان

بودزدهزلبمندلهرهباکهندابهخطابوفشردمگرمیبهپیمانودست.میادباربهرسوایىاالنخدایا
!...میکنهخوبحالمواستراحتیخرده!...کردهعودفقطمیگرنممن!میکنین؟بزرگشاینقدرچرا:گفتم

!کنهپرستاريازتمیتونهبهترخاله!خونهبریمشورحاضپس:گفترسا

!میزنینحرفدکتروپرستاریهباداریناالنمشماببخشیدها:گفتندا

!ندارنقبولدکترىبهماروایشونآخه:دادادامهجدیتباپیماناماگفتشوخىبهندا

!میرسیمبهشترراحتماهمونهخببریمش!شیناذیتشمانمیخواممنتها!نزنحرفواینمیکنمخواهش_

!...ترهراحتخیالماینطورمن_

!میگرنه؟مطمئنىپرنیا:گفتوگذاشتامچونزیردسترسا

!...مطمئنممن:گفتوانداختدستشوپیمان

!...نمونینعقبمابخاطرکاراتونازهمشما:دادهلماتاقسمتبهو

!...برممیخواممناما:فتمگپیمانبهآروممنرسیدیمهاپلهبهوقتی
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!....نمیرىجاهیچتو:افتادراهدوبارهبعدوکردنگاهبمنتعجبباوایستادلحظهیهپیمان

!...بمونماینجانمیخوام!...برممیخواممناما_

!میشهبپاخونبديادامهبازیاتلوسبهبخواىپرنیا_

شدهدوررساشونچشمهايجلويازورسیدیمهاپلهيباالبه!...میکرد؟تهدیدمنوداشت!...کردماخم
میخوامبروکنار!...بدرك!...میشه؟بپاخونمیگىتواونوقتشدهخونمندل:گفتموزدمپسدستشو.بودیم
!...میرمرسابایامیبريمنوخودتیاحاالشم،حاضر

.برداشتملباسهاموورفتماتاقسمتبهو

.میکردنگاهبمناشنشستهبخونچشمهاىباوبودایستادهدرجلوىپیمان

!نکننگاهسرتوپشترفتیمیگم،اگهبهتاالنم!بیرونبذاريخونهازپاتوندارىاجازهگفتمبهتپرنیا_

!برنمیگردمدیگهباشمطمئن:توپیدموبهشواستادم

!...گذري؟بمنازحاضريجعلقاونبخاطر:برداشتقدمسمتمبهبعدکردونگامبروبر

!...اون؟خاطرواساینخاطرواسمیگیبعد!کرديپولیهسکهاتخانوادهپیشمنوتو_

.نشنوندصدامونووندارساتامیکشیدیموشونهشاخهمواسآرومدومونهر

!بکنم؟باتووندارساپیشمنکردیوامروزمنباتوکهکاریوداريدوست_

!...نبودهیچیکرديتوکهکاريردربراباون!...نگفتمدروغمن_

!...واستادقیقهیه_

!...واستا،نرودقیقهیهداداشى: زدمصدارسارووهاپلهرورفتم

خیرکارازدمخوبکهتو!نننمسلمون!...خیرکارجزنکردمکاريهیچمن:اتاقتورفتمدوبارهو
!...برسن؟همبههمنشقعاکهجووندوتابزارىنمیخواىکهشدچیحاال!میزدى
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و!...گفتی؟چى...تو!...چی؟:کردنگاهمفقطپیمان

تو؟میگیچی:برداشتقدممنبسمتدوباره

ساقیتووسطاینکهنگو:فشردوگرفتدیگهبادستاموچونهوکشیدخودشبسمتوگرفتبازوموو
!من؟بهبگوراستشوپرنیا!...بودي

یکیرسانرهیادتتوهمامانمیکنماینکاروخونوادهتوباشمطمئنشماقیسهمکیهرواس:زدمپسدستشو
!...منِ خودحتی)کردماضافهبدجنسیوبا!(عاشقشنهمه!ایرانههاىخوانندهبزرگتریناز

داريامانروگفتمبهت:شدکشیدهدستمازنرسیده،وسایلهامودربهولیرفتمدرسمتبهبرداشتمووسایلهامو
!بیامدنبالتکهباشنداشتهانتظارمنازولیبرو!میري

جاينهموندنهجاينهشهخردراحتیاینبهآدمشخصیتکهايخونهتو:وگفتمکشیدمدستشازدستامو
.رفتمپذیرایىسمتبهوزدمبهشايتنهو!...برگشتن

!بیارمبراتچایىیهبشینبیا..!.نخوابیدي؟!...ا:شدوارددستبهچايسینىرسیدیم،نداسالنبهوقتی

وگرفتنداازروسینىپیمان.میکردنگاهپیمانومنبهتعجببارسا.کردممیزوتشکرروىگذاشتموسایلهامو
استراحت؟برينیستقرارامروزتو:گفت

!...میرمبعداًحاال!نیستمخسته:گفتوکردنگاهپیمانبهمتعجبندا

!...برواالنهمین_

!...کنم؟نمیخواماستراحتمنکهدارىاصراريچهبخو_

...پیمان...واي...پیمانوخندهزیرزدآرومرسا

.افتادپتهتتهبهکردوخیسخودشوبدبختکنمفکرکهکردنگاهندابهچنان

!؟بریم:میزبرداشترويازوسایلهامووشدبلندجاشازرسا



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
15
5

!کجا؟:دادجوابمنجايندا

!نمیشیماستراحتتونمزاحمزینبیشترا_

!میکنمپرستاريازتمیگیرممرخصیفردارو!...برينمیزارم:گرفتدستاموندا

نمیهیچیاماپشیمونهکهبودمشخصکامالً!...بودمنبلهمنتظربیصبرانهکهکردمنگاهپیمانمنتظرچشمهايبه
!...معذبماینطوري!میامشدبهترحالمهروقتاما!!!!عزیزمممنون:فشردممحکمندارودست!...گفت

!خداحافظ:گفتموآرومبیرونکشیدمدستهاشازدستمو

.شدمخارجسالنازپیمانبهنگاهبدونو

.گذاشتمجااونجاروحمووقلبتمومامابیرونآمدم

عصبانیتزمانکنه،مدتتركآشیونشونبایدزنکردبلندزنرودستخونهمرداگهحتیمیگفتمامانیادمه
صداموشکستم!خردشدممناما...کردن؟چیکارنمیادیادشونمبرگردنوبرندستشوییهتاپذیرایىفاصلهمردا
!...چرا؟!چی؟براي.کردیکسانخاكبامنوامروزپیمان!...نیامددرهم

!...نیستمراضیمن!...نه:میگفتآدممثلخوب

!...بود؟چیکارااین

عذرخواهیمیشدپشیمونپیمانخوب!...میکردم؟چکاراموشکستهغروراونوقتاما...!نمیومدمکاشاي
!...میکرد

میشدسردغروبتاکنهخواهیعذرمیخواستاگه!...افتادندرهمبامنقلبوعقلاینباز

!...بودهمینطورغروبمتااوناما

بدم؟چیروباباومامانجوابحاال!...پوفففف

.. !.بگم؟چى
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شدي؟ماتاینطورچرا!...شده؟چتپرنیا:گفتوگذاشتدستمرودسترسا!...میکنه؟چکاردارهپیمانحاال

!نداشتمانتظارازشون:گفتمودادمقورتبغضمو

نظراز!...نیارماسمشمکهمیکردمداغدستمومیفتى،پشتروزاینبهداشتمخبرسرسوزناگهمن!!!!!....پرنیا_
...چراتو!...ندارهاشکالمن

شخصیتکردنخردمنوکاراینبااونا!...مشهورتر؟!...پاکتر؟!بهتر؟منداداشازکی!...چرا؟من!...چرا؟من_
!چرا؟منمیگیبعد!بردنسوالزیرمنو

.پوشوندمصورتمودستهامدراومدوبادوتااشکهام

ناراحتمخودمماز!...کردمنگاهشفقطومن!...کردلهغرورمو!..سوزوندمنوبد!...افتادمحرفهاشوپیمانیاد
!کنمدفاعخودمازنتونستمچراکه

!نکردم؟خودشنثاربودخودشالیقکههرچیوچرا!کردمنگاهشبروبروشدماللچرا

..!بودکردهاختیارسکوتوخرابهچقدرحالمبودشدهمتوجهاوهم!...بودخیرهرویرویشبهوبودرساساکت

.کردمنگاهاشصفحهبه.خوردزنگیمگوش

.میزدتندوتندقلبم!...الو؟:دادمجوابفورى!!!!!!!بودندا

!برگردبخداتوروپرنیا:بودهمراهگریهباصدایش

!شده؟چیندا_

.ایستادزدوکنارفوريرسا

...!برگردبخداتورو!...متنفرمازرسامن!...کردمغلطمنپرنیا:دادجوابباگریهندا

!شده؟چیبگوبخداتوروندا:کردمگریهمنم

!برگردتوفقط!...چکارمیخوادمنو!...سرهمنازاون!رسابهچهمنو!...کردمغلط.کردماشتباهپرنیا_
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...!شده؟چیبگو...ندا؟؟؟؟_

...پیمان...پیمان_

!شده؟چشپیمانندا_

...!واستمخرسارومناینکهرفتی،بخاطرکرديولشتومیگه_

!گفت؟چیاین!...شد؟چی!...اومدبنداشکهام

!چیه؟حرفهااین!کردردرسارودلیلبدونکهشدمناراحتپیمانازمن!!!!!ندا_

...!برگردبخداتورو!...کردمردشمنپرنیا_

!میفروشی؟منبرادرعشقبهبرادریتوعشقتو!!!! ندا؟؟؟؟_

آره:شدبلندنداهقهق!....گرفتآتشدلم.افتادغمگینشنگاهبهنگاهم.نشستدستمرورسادست
....!برگردتوفقط!...میفروشم

عشقازهممنبگوبرادرتبه:گفتممحکم!مغرورشدمخودشمثل!شدمسنگلحظهیه!...خودخواهپیمان

باتوداداشماانورهازجنسشمنداداشیعشقاما)زارزدمنداحالوبه.(میگذرمامداداشیبخاطربرادرت
کمالودر!...(خواستیبرادرموکهوقتیبهدیدار!...خودمواسهمتوواسهمندامتأسفم!شدهعجینغرور

نداخداحافظ)گفتمبدجنسی

!نکردماعتناهمنداگفتنپرنیاپرنیابهو

...!گرفتبغلشمنورساو!...زدمزاروگذاشتمگوشیو

!نهمیگفتینآدممثلخب!...کشوند؟اینجابهکاروسادهخواستگارىیه!...شد؟اینطورچرا

...!میکنندقاینامامانخونهبرىحالتاینبا!ماخونهبریم:گفتوافتادراهدوبارهرسا

!شماخونهبریمباشه_
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!بستمچشمامودادموتکیهشیشهبهوسرمو

بهبخوامبودمکهاونیازترخستهمناما.ماسیدتهپتتهوشدتركزهرمنقیافهدیدنبامامانممثلبیچارهخاله
...!کنمتوجهچیزي

!فضارفتمربعیهعرضدرکهدادبهمچیرسانمیدونم.درازکشیدموسحراتاقتورفتموبوسیدمروشوفقط

ونیپیشرويعمیقايبوسهوبعد.میاوردروپیماناسممدامزبونمامامیشناختمخوبرورسادستنوازشهاي
!ام

...!بزنمحرفنداشتمحوصلهامامیشنیدمهمروپچشونپچصداي

!خوابیدمبیهوشروصبحتا!...نکنهدردرسادست

!ندا!ندا!ندا.کردمچکتلفنمواول.شدمبیدارکهصبح

...!هیچودیگر

...!بودونالهآهاشهمهکهنداازکنندهناراحتامپیچندو

!فممتأس:نوشتمفقطجوابشدر

.شدنسرازیراشکهاموجوشیداشکمچشمههمباز

!بودشدهخیرهبمنوبودایستادهغمگینلبخنديبادرجلوىرساکردمبلندسر

بهمنوگذاشتمدستشتودستمووقتیوکرددرازسمتمبهدستاشو.زدمخنديزهروکردمپاكاشکهامو
!رفتیمآشپزخونهسمتبههموباکردبلندمجاوازکشیدخودشسمت

.میکردنگاهبمنبودونشستهمیزپشتنگرونودلواپسخاله

.نشستمروبروشوزدمتلخیلبخند

...!نگفتی؟چیزىکهمامانبهخاله_
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رضادلماصالًمنپرنیا!...خونهخودمدلبحالتادیشبکهبگمچطور!بگم؟چى:چکیداشگونهرواشکهاش
!شدى؟ناراحتاینطورچراتو...بهترچه!کننجازدواهمباایناکهنبود

دارماینکهبه...!چینى؟توطئهبه!...کرده؟متهمدزدىناموسبهمنوشوهرممیگفتم!میگفتم؟چی.شدمساکت
...!میکنم؟درستکَلداداشمواس

برامهمواصالًدادمپیشنهادندارومنمخواستیعروسشمامامان:وگفتسوختمنسکوتبحالدلشرسا
همخونشونوبهرفتناجازهحتیکهنبوددرستکارشونمیگمدارمکلهماماشنیدمردجوابکهنیسمهم

سابقهخوشکهامشهرهاینبهایرانکلتومناما!...نمیسوختدلمبدداشتمسابقهاگه!کردنردمارووندادن
...!ایرانمخوانندهترین

.ردمآوفرودتأییدبعنوانسريهممن

شاید!کردندعوتمونهممبعثشببراىحتیاوناچونشدممتعجبمنم!...واالعچمیدونم:گفتهمخاله
...!نپسندیدروتوعروس

...!داداشششایدم:گفتبشنوممنطوریکهلبزیررسا

اشکال:گفتشوخیبهوریختبهمموهامووزدلبخندىاوناما.کردمنگاهشزدهخجلرویىبامنو
...!نمونهکالهبیسرمونکهدرآوردیمچنگشونازعسلمونوهمماعوضدرندادندختربمااونااگه!...نداره

....!تزهاتبااینسرتبراونخاك:زدرساسرتوخاله

.کردکجلوچهولبرساو

همووقتىمیدادنشونناراحتیموفقطصورتموکردمخوبخواببودمخوردهکهقرصىاثردرخوشبختانه
.شدمناراحتدلیلهمینبهومنممخالفهوندارساازدواجباپیمانکهگفتمراستشوپرسیدعلتشوازممادر

اجازهمنامابزنهزنگهمپیمانبهمیخواستحتىوشدهمدرابروهاشورفتفکرتوخالهمثلهممادر
!ندادم
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...!نزدزنگهمپیمان

!نزدزنگهموبازشدهمشب

...!نپرسیدمنازچیزينمیدونستهماگرولیکردتعجبپیماننیومدنازپدر

بودزدهگندبرادرش...آمدنمیبردستمازکارياما!بودخونبراشدلم...ساعت،هردقیقههرمیدادامنداپی
...باورهامتمامبه

نشستهبخونچشمهايتاونباشهبمیرهحاضرهوببینهوپیمانناراحتىنمیتونهکهبودگفتهامهاشپىازیکىتو
...!نبینهداداششو

....!اینطوریهکهمنهغمازمیکردفکربیچاره

...!عصبانیهاینازوکردهاعالمشونالبیتفیمفسدمنوداداششکهنمیدونست

.دراومدصدابهخونهزنگکهنشستلبمروپوزخندي

!کردمبازسالنودروزدمافواف!...رسابودکردمنگاه

سحرهمومادرجونوپدرجوندیدمتعجبکمالدرکهبرگشتموزدمصورتمبهآبیهودستشویىبهرفتم
.هستن

بغلشتوايچنددقیقهوبوسیدروموناراحتىباومادرجونکردناحوالپرسیگرمخیلىوآمدسمتشونبهپدر
.میدادکردم،بوىپیمانموبغلشمحکممنم!...داشتنگهم

...!نمیگمکهچیهااونوقتندیدمشکهنشدهکاملروزمیهتازه!...رفتشدمدیوانه!...میده؟پیمانموبوى

رساىوکردناحوالپرسیسحرورساباقبلازگرمترمادرجونوپدرجون.شدوارددنبالشونبههمرسا
.دادجوابشونومتواضعانهخیلىهممهربونم

روپیمانخبرکهنهیامیدونستپدرنمیدونم!دارهوشیفتبیمارستانهکهگفتجونپدروپرسیدپیمانازپدر
...!بودشیفتواقعاًپیمانونمیگفتدروغعنوانهیچبهجونپدرکهمیدونستماینواماگرفت
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پیمانپیشاشهمهروحمامامیکردگوشحرفهاشونوبهبودنشستهجمعشونتوحوصلهبىوکسلجسمم
...!میکرد؟فکربمنهماونیعنى.بود

درمادرجونکهشنیدمرفتنشونموقعفقطوشنیدنچیوگفتنچینشدممتوجهاصالًبرونمبلهشبمثل
عمرشآخرتاشیقدمپیشتوباریهکافیهنداره،فقطروعذرخواهىروىوبیتابتهخیلىپیمانگفتگوشم
.رفتوبوسیدروموو!نمیرهیادشخوبیتو

!نهیابزنمزنگکهبودممادرجونحرفهايفکرتومنورفتنهمپیمانوسحر

ودربهمیزدخودشوقلبمعکسبهو. کردحمایتماازباریهعقلمونونمردیم!...للعجبیا!...نه:میگفتعقلم
...!بزنزنگتوروبخداکهدیوار

...!میکنمآویزونعقلموهولوچلبو!...میدمگوشقلبمحرفبهحالیدرهرمنو

...!بله؟:دادجوابنخوردهبوقیه

...!سالم...الو؟؟:میلرزیددلمودست

...!سالم...:برفیروزهاىهمینسرديبه.شدسرد

...!خوبی؟_

...!نکنىنگاهسرتوپشترفتىقرارشد: دادجوابدقایقىازبعدوکردمکثى

...کردلهشاالن!...بودشکستهغرورومو

...!جان؟پیمان_

...!بله؟:دادجوابشونرمهمبود؟پیمانکى،پسکردمبغضمنکه

...!نمیاى؟_

...!نیست؟ايدیگهامر!...خانومخوب.بریم_
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.میکردصحبتبقالههمونصورتبهداشتبخرم،اینمماستبقالیبودمرفتهانگار

...!سالمتبه:گفتمبغضبا

مامانگرفتم،کهدهنموجلوىفقطوشدبارونىزوديچشمامچون.کردقطعخودشیاکردمقطعمننمیدونم
.نشنوندصداموبابایا

....!لرزیددلمانقدرچرانمیدونمامانبودمرامشتونامردى.....!کردصداشصمیمىاونطورکهبودپرستو

بهلحظهیهبراىحتىمباداکهدمترسیایناز...راهاونبهمیزنمخودموامالرزیدچىبراىدلممیدونستم!...چرا
...!نکردانتخابروپرستوچراکهکنهخطورفکرش

.نمیشدخشکاشمیفشردم،چشمهچشمامودستپشتباهرچی

!بوسیدمودیدمیکییکیعکسهاشووکردمبازگوشیو

!داشتمدوستشواردیوونههنوزماماکردلهبدروغرورم

...!نداشت؟دوستشمیشدمگه

لعبتىهمچینازمیشدچطور.بردمدلبهدرآخرو...کردمتستوچشیدم...فهمیدماونباروعشقنم
عطششوشدبیشترامدلتنگىانگاراما!...زدمزنگکهبودشدهتنگصداشواسدلم!...بگذري؟
د،خودشمیکردکلمهبرامبوداومدهخوششکهروشعرىیهداشتکهباریهافتادیادمیهو...شدیدتر

...کردمضبطصداشویواشکیمنامانمیدونست

دوماهازبعدچون!...بگیرهآرومکهشاید!...نفهممزبونقلباینروىگذاشتموکردمپلیوآوردمشفوري
...!بودماندهجداعشقشازکهبودباراولین

...درآوردپروازبهروحمودارشزنگصدايکهآه

...بخنددنیاسآخرآدمک



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
16
3

...بخندهمینجاسمرگآدمک

...کردعاشقتوراکهخطیدست

...بخندماستکاغذيشوخی

...کنىگریهخرنشويآدمک

...بخنداستسرابدنیاکل

...خوانديبزرگشتوکهخدایىآن

...بخندتنهاستومثل...خدابه

کماکانندا.کردندمىوپیگیریشوبودنقراربىمنازبیشترپدرمادرو.نشدخبرىپیمانازوگذشتروزچند
برمشامشبیهکهبودوقرارکردمصحبتتلفنىشیداباهمدوبار.میکردالتماساسمسوامپیطریقاز

کهبودگفتهوکردصحبتنداحدازبیشناراحتىازنیاوردخودشبروىروچیزىاینکهضمنو!...ونشون
عشقبراىناراحتىاظهارکلیونمیگردهبرمااالنبهعشقاینودهبورساصداىعاشقپیشوقتخیلىازندا

...!خودمبراىهموندابراىهمبودمناراحتهممن!....خواهرشنافرجام

صحبتباهمومیزدتلفنروزهمه،اماداشتکنسرتشمالتوروايهفتهدویهماماجرايبعددوروزرسا
.نمیبردبینازمنودلتنگىحساونهیچکدوماما....وداینجابروزهمههمسحر.میکردیم

ازوبودنداینجادیشبمادرجونوپدرجون.میگذشتمنآمدنازکهبودروزيدهوبودجمعهعصرغروب
کاريهروخودشونمدخترمنکهکرداظهارفروتنىکمالدرپدرخونشونوببرنمنوکهکردنخواهشپدر

کردماحساسمنونکننناراحتخودشونوپیمانومنخاطرواسکهگفتهمرواینوبدنانجامخواستن
....!ماپدرازاینم!!!!!!نداریمارزششوگفتزبانیبیزبانباحتىکه

.بودشوهرمخواهرشیدا.خوردزنگتلفنمکهمیکردمدرستساالدوبودمنشستهمامانکنار

...!سالمالو_
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...!شدیمبدبختجووووونپرنیا:میومداشگریهصداى

!شده؟چی:زدمفریادوافتاددستمازچاقو

...رفتشدیمخواهربیپرنیا_

سوییچوبرگشتموپوشیدملباسواتاقسمتدوییدموکردمپرتگوشیو.ایستادکارازقلبم

!کجا؟تو:دنبالمهگریونچشمايبامامانمدیدمکهگرفتمروباباماشین

!برىتنهایىحالتاینباتومیزارممگه_

مادربگردمگوشیمدنبالتاامابزنهحرفشیدانذاشتماصالًمناومدیادمکهشدمماشینسوار.نگفتمهیچی
...!بهشتیهبیمارستان:گفت

همخشکچشمهاینمگهاماافتادمراهوکردمپاكاشکهامودستپشتباوکردمنگاهشقدرشناسانه
!کشیدآهوکردنگاهمنومادرباریدووباریدراهطولتمام..!.میشه؟

همسواريکردنپاركتوکهمنی.کردمپاركوچطوريکجانشدممتوجهاصالًمنورسیدیمبیمارستانبه
...!کردم؟پاركچجوريروباباداشتم،سانتافهمشکل

.بودندایستادهگریونچشمهايباکهمدیدروشیداوبهناموپدرجونومادرجونواورژانستودویدم

ودیدمنومادرجونکهپیششونبرمجوريچهکهمرددوبودمایستادههمونجا!....جلو؟برمرویىباچهخدایا
اومدي؟! عزیزمپرنیا:کردصدام

لبغمحکمهموهمیشهمثلوسمتشدوییدمگریهبامنموگرفتشپشتازبهنامدادکهدستازکنترلشوو
!زدمزاربلندصداىبامنوکردیم

...!میشه؟باورشکى...!خدا؟ازترساونهمهبا!....ندا؟اونم!...خودکشی؟

!دعابهدستوایستادیمسیوآياتاقدرپشت
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رفتهکهمناماندیدمخودشو!...بمونیمبخشتوکهدادناجازهبودیمفرحزادپیماندکتروفامیلفکچون
!رفتوکرداحوالپرسىمامانبااومدبرگردموىدستشویتابودم

کردهگریهخواهرشخاطرواساینکهیعنىاینومیکردفسفسوبودخونکاسهیهچشماشمیگفتمامان
...!بود

...!نبودهیچىپیششپیماندیدنکهداشتمندارودلشورهاونقدر

...!چطوره؟حالشدکتر:پرسیدمبهناوشدیمجمعدورشهمهاومدبیروناتاقازکهدکترش

!کجاست؟برادرشدیده،آسیبخیلى:گفتودادتکونسرمتأسفدکتر

...!میمونه؟زندهبگینفقطخداتورو:زدزارشیدا

...!میشهزندهومیمیرهبارصدامامیمونهزندهآره:گفتوزدتلخىلبخنددکتر

چیزىمنبهاینهاچرا!...ایستادم؟پیششونرویىهباچمن!...خدایا.میریختیماشکصدابیماىوهمه
...!نمیکنن؟بیرونماینجااز...!کنن؟نمىبیداد!...؟نمیزنندادچرا!...نمیگن؟

باومیزارماشدستهروسرموومیرومنیمکتسمتبهودیوارمیزنمبهدست!واستمسرپانمیتونممیکنماحساس
...!میکنمگریههاىهاىبلندصداى

....!نداشتموجدانوعذاباینحداقل.بودندمندلواپساالناینهاوبودماونبجاىمنکاشکى

...!بودیمنشستهیوسیآىدرپشتهمچنانماوبودشدهشب

منوخونهبردروشیداومنمادروپدرجونبهنام.بیادبودنتونستههنوزبودوخودشبیمارستانپیمان
!بودیمهمونداونجاومادرجون

بودنگفتهامانداشتهمراهبهاحتیاجىیوسىآى!...برممنداشتاصراراونوبرهمادرجونداشتماصرارمن
.شدیمطلبداوهمزمانمادرجونومنوبمونهیکىبایدکه

!بودیمدعابهدستماهمچنانوبودنیومدهدرکماازندا
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.مپاشنیدصدايکهبودمبیدارىوخوابمیون

مژده:گفتبمنهمونطورومیرفتاتاقبهداشتکهپرستارىبهدادمحواسموچهاردونگوکردمبازچشمامو
...!اومدبهوشکهبده

.بودرفتهصبحنمازبراىمادرجون.دویدماتاقبسمتوپریدمجاماز

!بشهمنتقلبخشبهصبحبرايشدقرارواومدبهوشنداباالخرهشکرخدارو

بازآسانسوردروقتیوزدمزنگمادرموشیداوپدرجونبهوبرداشتمگوشیو.بیدارنصبحنمازبراىاالنهمه
...!بودحرفنکردسکتهترسازبیچارهکهسمتشدویدمگریهبیرون،باگذاشتپاشومادرجونوشد

....!نشستدرپشتوخودشفرستادخونهنمازبهاستراحتبراىمنومادرجون

.رفتمبخشبههشتساعتونخوابیدمساعتمچهارسهاما!...بردخوابمنرسیدهخونهنمازبهمنم

.بوسیدمپیشونیشووشدمخم.بودنشستهسرشباالىمادرجونوبودخوابیدهندا

.دیدمهمکناردردرجلوىروپرستووپیمانچونزدخشکمکردمبلندسرهمینکه

واومدمادرجونسمتبهودزدیدنگاهشووکردتوهماخمهاشوفورىوکردنگاهمچندثانیهبراىفقطپیمان
.دادزبونىزیرهممنوسالمجوابحتى

!اینجایى؟همتوسالما:آمدمنسمتبهمستقیمپوزخندىباپرستواما

!اینجام،چطور؟منمبله!...سالم:دادمجوابشومتعجب

!بمونمیششپبیاممنداشتاصرارپیمانآخه_

!بودندامعاینهمشغولرفتههمدراخمهاىباکهبرگشتمپیمانسمتبه

.زدمسینهبهدستوشدهمدرناخودآگاهابروهام

...!نداشتمنوبهکردننگاهقصدانگاراماکردمنگاهپیمانبهبروبرو
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!میکنمزحمترفعدیگهپس.مزاحمممناینکهمثمادرجون:گفتممادرجونبهخطابوکشیدمآهى

...!مادر؟چرا:کردنگاهبمنبعدوپیمانبهاولتعجببامادرجون

میرینباهم.ایشونوهمشدینخستهشماهمتابحالمادردیروز:،گفتکنهبمننگاهیهحتىاینکهبدونپیمان
!میمونیماینجاخانومپرستومنووخونه

!ازمیومدنمدرخونمیزدىکاردبمنلحظهاوناگه

...!بودمشدهکفرىکهانقدر

بمونهبایداماپرنیاماینخستهبودینشبکار!ببرینتشریفشما.نمیریممامادرنه:کردراحتخیالمومادرجوناما
!میاوردپرنیارواسممدامسیوآىتوندا!

!شدخنکدلم!...یربهیر!..خوردي؟!اوهوممممم

...!شمدورکنندهخفهمحیطاونازمیخواستدلمواقعاًوودبنموندهبراماىحوصلهدیگهاما

مثلکهچموشپرستوىایناز!...بودنکردهنگاهبهمهمدقیقهیهحتیورودشلحظهازکهجدیدپیمانایناز
!بودزدهچمبرهروشوزندگیمبجونبودافتادهوخالخطخوشماریه

وبیروناومدماتاقازبگمکسیبهاینکهبدون!...بودبریدهامونموتهوعحالت.ویزیتبراىبوداومدهندادکتر
...!زدمصورتمودستبهآبیهورفتمدستشویىسمتبه

وبستمچشماموودادمتکیههاشمیلهبهسرمو.نشستمنیمکتروىوحیاطتورفتمورفتمبیروندستشویىاز
!بردخوابمکینشدممتوجهاصالً

روکاپشنییهومیکشوندخودشسمتبهمنووبودگذاشتهبازومرودستکهپریدمخوابازپیمانصداىبا
زحمتآقاممنون:میکرد،تشکرمیخوردحرصکههمونطوروبودگرفتهخودشمخالفسمتبه

...!مرسی!...کردینلطف!کشیدین

...!ودباینانسانیتنکردمکاري: دادجوابشوخودشمثلقشنگصداىویه
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سالم:گفتوکردنگاهبمنقشنگشلبخندباکهبودکیدیگهاین!...اوالال:برگشتمصداسمتبهومنگگیج
...!نیستخوابیدنجاينیمکتباشهیادتون!...جوانخانوم

تاخانوممامادرستهبله:میدادتوضیحیاروبرايکهرفتمفروپیمانآغوشتوکاملوشدفشردهبیشتربازوم
!نبودخوباصالًخودشمحالوبودخواهرمسرباالصبح

کهبریمبریم!شدهزردروتمورنگ:میکرد،گفتسمتواونسمتاینصورتمونگرانیبادرحالیکهوبعد
...!خونهببرمت

!خداحافظو! سپاسگزارمنهایتبیلطفتونازحالهربه: برگشتآقااونبسمتودوباره

.رفتبیمارستانبسمتداشتغلشبتومنوکههمونطورو

کردماخممتعجبشنگاهبرابردروشدمجداازشوزدمبهشايتنهبعدوشیمدورآقاههازتاکردمصبر
...!میکنهپیداخاطرتکدرمیبینهخانومپرستو: وگفتم

دهنتتوتودندونابودزدهزلبهتبازنیشبامردهکههمونجاکهبودجاش:گفتحرصیوزدپوزخندي
!نندازيتیکهبهماالنتاخردکنم

...!ندارهربطىبتومنکردارورفتار_

گوش!نمیخوريهمآبمناجازهمنه،بدونشناسنامهتواسمتکهوقتیتا:میگفتومیساییدهمرودندوناشو
خونهتوونیستممنکهزمانیحتی!نمیريهمدکترمطبتامناجازهبدون!...میگمچیببینبگیر

!فهمیدى؟!...مادرتى

!دادمتکونسروفقطترسیدمواقعاًکهگفتحرصباچنان

...!شدى؟متوجهخوبمیگیرى،اینواجازهببعدازینخروجتوورودبراىپس_

!بودکافیهمتوضیحباریههمون:وگفتمکردمهمدراخمهامو

.بودندروانشناسمنتظرگویاکهرفتمندااتاقسمتبهاوبهتوجهبىو
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ودویدمسمتشبهمنوکرددرازسمتمدستاشووشدجمعچشماشتواشکمندیدنباوبودشدهبیدارندا
!کردیمبغلهموباگریه

.کشیدمکنارخودمووانداختمپایینسرمومنوشدیمجداهمازنداومندکترببخشیدبا

...!هستمبردیادکترمن!سالم:گفتدکتر

!!!!!!!!!قشنگ؟اصد

دکتر:دادادامهوزدلبخندودادتکونسرآشنایىنشانهبهومیکنهنگاهمنبههماوندیدمکهآوردمباالسرمو
!باشی،درسته؟خانومندابایدشماموشما

!نگفتممیخورد،دروغراخونشخونبگماگه.برگشتمپیمانسمتبهترسسرازمن

...!تقریباًکردبغلمدوبارهوخودشوسمتبهکشیدستمودواومدسمتمبهفوري

بدنشگرمايوتنشعطراینواسدلمچقدرامانفهمیدمکهبودمآلودخوابانقدرپیشىدفعه!...اوفففففف
...!کشیدمنفسمحبوبموعطروگذاشتماشسینهروسرموناخودآگاه!... بودشدهتنگ

...!گرمدمتبردیادکتر

...!بوسیدنرمپیشونیمویواشکىوزدحلقهکمرمدوردستشوونکردنامرديپیمان

!میخوندیمکريهمواسهیوبودیمتلنگرمنتظردوتاییمونخخخخخخ

!بمونه؟اینجاکىداريدوستتوامابمونمتنهاباهاتمیخواممن:گفتندابهخطاببردیا

...!پرنیا:تگفپتهتتهباوشدسرخخجالتازبیچارهندا

اما.شدمجداوازشگزیدمدندونبهلبکهدادفشارچنانپهلومونداحرفاینباوحشىپیمان!...آخخخخخ
.بودداشتهنگهمحکمدستموپیمان

...!رفتنبیرونآرومپیمانجملهازبقیهورفتمنداسمتبهوکشیدمدستموبدجنسىبا
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...!بودشدهعروسیلمدتو!...چزوندیشخوب!...شکرتخدااى

تعریفحاالخوب:گفتندابهخطابخودشوبشینمتختروىکنارشکهکرداشارهمنبهبردیادکتر
...!کن

!چیو؟:گفتمتعجبندا

!یاررررروابروىچشماز:گفتنداروبهزدوبمنچشمکىدکتر

!نبودکاردریارى:گفتوشدسرخلبومثلوانداختسربزیرندااما.خندیدیمهرهروخودمخودشو

...!کنتعریفبرامکاملجریانوپس:گفتنداکردوروبهمنوگرفتهدرهمقیافهبهنگاهیهبردیادکتر

...!بودزدهدلموزیادخوشى:گفتوکشیدآهیوندا

!!!!ندا؟:گفتمناراحتمن

!جانم؟:دادجوابسربزیرنداو

!بگم؟منمیدىاجازه:گفتموگرفتمدستموتدستشو.گرفتآتیشدلممظلومیتشبخاطر

معمولیکامالًخواستگارىیهطبقایشونبرادرومن:دادمتوضیحدکترروبهومنآوردفرودتاییدبعنوانسرى
کهنمونهناگفته،البتهگرفتهدلبهمنوبرادرمهروقتهخیلىایشونکهشدممتوجهمنبعدشوشدیمنامزدهمبا

.اسوانندهخیهداداشم

کیه؟:پرسیدفورىفضولدکتر

!نامىرسا_

!بعدش؟!...خب؟!عاشقشممنمکهاونو!اوهاوه_

اینگفتبرداشتنهگذاشتنهدارى؟اونمسرزیرگرفتنته،کسیزنوقتگفتیمداداشمونبهماهمهیچی_
...!خانوم
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!بود؟زیادخوشىازواقعاًپس!...اوه_

کهکردنبپاخونفهمیدنوقتىایشونبرادر!...دیدین؟کهمنوآقاى!نخیر:کردمدکترهبسفیهىاندرعاقلنگاه
!ندارهایشونوخواهرلیاقتمنداداش

!میخندیدهرهرمنحرصیلحنازبردیادکتر

...!میگیرمپسازتونزنتونویامیدینزنمنداداشبهیابرخورد،گفتمقبامتریجبهمنم_

...!زنبیداداشموهمکنهبیشوهرمنوهمبودنزدیککه: دادمادامهوکردمشارهاندابهدستباو

وجلواومدپیمانبرزخىچهرهوشدبازباشدتدردفعهیهکهخندهزیرزدیمهمهرسیدمکهاینجابه
!ببرمهمخانوممووبرمبایدمندکترببخشید:گفت

روندطبقبایداما:دادجوابشوریلکسخیلىبردیادکتراماماومدپایینتختاززودوترسیدممنواالع
!میارمشونبدینآدرس.برممیخوامازینجابعدمنم.باشناینجاخانومتون

همراهیانشونبابعداًکنینصحبتبیمارتونباامروزشما:گفتپیماناما!... نترسىوابهتبادکترچه!...اوهاوه
!میکنینصحبت

بودبمنمربوطهمینهاش:گفتمدکتربههمزمانورفتمبسمتشفورىهم،منمنهمنتظرکهدادننشوچشموبا
!بپرسینخودشازاشوبقیهو

مادرجونوپرستوازوبیروناومدیمسرسرىخداحافظیوبعدازگرفتمبودکردهدرازروکهپیمانودست
.اومدیمبیرونبیمارستانازوکردیمخداحافظى

درآورديمردمجلوىکهفیلمىبابتخب:گفتموکشیدمبیرونپیماندستازدستمواومدنبیرونحضمبه
!دارمماشینخودممناما!ممنون

دادنوپسجوابوسوالحوصلهمنم!نیستجرأت!ايخستهنخوابیدىصبحتادیشب!میرسونمتبریمبیا-
!میارمبراتماشینتوومیگردمبر!ندارم
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!میگردمبرغروبخودمم!نیسالزم_

!هستیمخودمونبیاىدیگهنیستالزم_

!ماشینتوکردپرتممحترمانهوتقریباًگرفتدستموو

!نزدمحرفیکامتاالمونشستمغیضبامنم

میزدىحرفخوبدکترهبا:وگفتکوبیدفرمونرويحرصباکهبودنگذشتهحرکتمونازدقیقهدههنوز
!شدي؟کتساانقدرچراحاال

...!گرفتى؟اللمونىمنواسحاالمیگفتمبودممناگه!!!!...مودب

!دارم؟چیتوبا!داشتممشتركنقاطبادکترهخوب_

...!گفتم؟چیبهتصبحىرفتهیادتاینکهمثل:گفتودریدهمازروچشمانش

چکارمنباشه،اونوقتامشناسنامهتوعمرمآخرتااسمتاومدو:گفتمونباختمخودموامابودرفتهیادمآره
!کنم؟

!میکنى؟کشىمنتدارى:گفتوزدپوزخندى

!آرهکنفک:زدمپوزخندخودشمثلمنم

!نیستقبولاتکشىمنتبگمبایددراینصورت:برگشتبسمتموشدجدى

کردىاشتباهتو!...دركبهمیگمعوضش!نمیگماما!چرا؟بگمبایددراینصورت:دادمجوابشوریلکسخیلىمنم
...!کنیعذرخواهىبایدتوپس

.برگردوندمبرومواخمبامناما.زدپوزخندباز

!ندارى؟عذرخواهىقصدپس_

.پرسیدکهبودپیمان
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!داره؟همفرقىباشمداشتهاگه:دادمجوابشوهممن

!باشهداشتهشاید_

)کنمثابتشمیخواستمفقطنداشتمااا!(دارمآره_

!ماخونهمیریم!...بخشیدمتمنمخوب_

!نداره؟فایدهکشیمنتگفتتازهنبوداین!...کردمهنگ

ازبعدتازه!مادرتخونهحتى!نمیزارىبیرونمنبدونپاتونکردیمعروسیکهتازمانىوماىخونهمیریم_
!میگیریموسىعردیگهدوماهیکىتامیکنیمصحبتپدرهمومادربا!میريومیاىحاجیتباهمازدواج

...!بود؟آوردهگیرفاحشهمگه!...میگفت؟چیاین.شدهمتواخمهام

!خوبه؟حالتتوپیمان_

...!میرسونهسالمممنون_

کاراىواسمختصرتوضیحیهزمانیکهتاوخونمونببرمنو...!نمیگفتىمهمالتواینبودياگهکهنیستىنه_
مثبتجوابپیماناینبهمن!...درنیاربازىشوهرهمنمواس!نباشزنتدنبالندادىروزتاون

اما!...زندگیمونسرخونهمیریمدوروزدرعرصومیکشممنتشم!سرمباالىاومدپیمانهاونهروقت!...ندادم
...!سالمتبهشماهموبخیرماراموقعتااون

!نداشتنظرناموسشبهکسىخونتوناومدپیمانهاون_

....!بودنرسیدهگوشتبهدستشمنتهاداشتنظرماناموسبهاولازناموستونیگفتمشیدااتفاقاً_

...!دهنتوببند:زدوفریادباالبرددستشوکهکردبرداشتمنظوريچه!!!!گوشتازنمیدونم

!فرمونتوکوبوندوکردمشتباالهموندستشواما
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...بیاونمنوبهخواهراسم:گفتشدهکلیددندونهاىالباليواز

!!!!!کنتمومش:زدمفریاد

ماهمنهگفتینشمابابا!فروخته؟بهتترىهیزمچهمنبیچارهبرادرآخه.شدشروعتحقیرهاشباز:نالیدموبعد
...!چیه؟تحقیروتوهیناینهمه!خوبگفتیمگذاشتیماحترامبهتون

.شدپیادهماشینازوکنارزد.فشردروهمدندوناشوپیمان

.شدسوارماشینبرگشتودوبارهدادتکیهدربهیقهدقچند

.نمیزدحرفوبودساکتاینبار

!بودمخیرهخیابونبهمیزدبرقتوشاشکقطرهکهچشمهایىباوبودمشدهاللهممن

...!باالکنمدعوتتکهادبهرسم:سمتشبرگشتمبعدوکردممکثمقداري.خونهرسیدیم

.میارمماشینتووبیمارستانمیرم:تگففقطونکردنگاهماصالً

...!اونجامیایممامانباندارهلزومى:دادمحوابسردخودشمثل

!ببینمتاونجاندارمدوست:سمتمبهبرگشتاینبار

...!ببینمتورونمیاممنم!...دركبه:دریدمهمازچشمهامو

!برهبینازحرمتهاموننذاربرو!برو!...نبوداینمنظورممناما!میدونم:برگردوندسرشووزدپوزخندى

وپشت!داخلرفتمببینمسرموپشتاینکهبدونوکوبیدمبهمدرووشدمپیادهحرصباوشدبارونىچشمام
!نشستمدر

...!کردماشتباهىچهکهآخ!...بیمارستاننیامیگفتدکترهاونخاطرواس!...فهمیدمتازه!ىىىآى

!نشستى؟روزمینچرایاپرن:گفتوواکرددرومادر

!اومد؟بهوشنداکهدارىخبر:گفتموداخلرفتم.ندیدبارونیموچشماىخوشبختانه!شدمبلندجاماز
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!پیمانودیدى؟آخرمادر!...کردخبرموزدزنگپیمان.آره_

!اوهوم_

!خب؟_

!نگفتیمهیچىوعلیکسالمجز!مامانهیچى_

بیمارستانکهدلتنگىاظهارکلیوبوسیدکردوسرموبغلمدیدکهمنوماا:گفتهمونطورورفتفروبفکرمادر
!کنهتنبیهمیخوادتوروانگارنیومد؟پیشبینتونکهچیزىپرنیا!بیادنمیتونهاونوگذاشتنشبشیفتبراش

!مهمتر؟ازین.اونکاربامنمومخالفهرساازدواجبااونمامان:کردمدرهمابرو

!نمیکردىلتدخاتوکاشاي_

!امخستهبخوابمبرممیخوام:گفتموخواباتاقسمتبهرفتموشدمبلندازجام

!چیدندسیسهبهکردمتهممنوخودشاونونکردمدخالتاصالًمنکهونگفتم

!کردپولیهسکهمنواشخانوادهجلوىپیمانکهنگفتم

!دکرامتنبیهونوشتمنپايبهروچوبهاهمهکهنگفتم

میشدخردامخانوادهپیشپیمانمیگفتماگرکه

!شدممنکههمونطور

!کردارزشبىمنوکههمونطورمیشدارزشبىامخانوادهپیش

!میخواستمزندگیمووداشتمدوستوپیمانچون!خریدمبجونروحرفهاهمهونگفتم

.شدمبیدارخوابازکهبودشدهوغروببردخوابمنرسیدهبالشبهسرم

...!نامرد!...رفتوزددیدمنووباالاومدسرآوردیهپیمانگفتودادروباباماشینسوییچمادر
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...!میکشهپیشپابامیزنهپسبادست

ایستادهپیمانروبروشمومیخندهکهدیدمروپرستوکردموادراتاقوهمینکه.بیمارستانرفتموحاضرشدمدوباره
!میدمدستازاعتمادمودارم!...کنهاخممنبراىبلدهفقط.اشتدلببهلبخندوبود

.گفتمسالموکردمهمتوابروهامو

امنداشتهخواهرمثلواقعاً.کردمبغلشمحکممنم.کردبازبرامدستاشووشدخوشحالدیدنمازندافقطانگار
!داشتمدوستشسحرمثل

!میرسونمتبریمبیا:گفتپرستوبهخطابپیمان

!ندارى؟ماباکارى:گفتندابهوبعد

!نکردهمنگاهمنبهاصالًاوناماکردمنگاهشتندىبه

.رفتندخداحافظىبعدهماوناو.زدملبخندندابهوگرفتمازشرومو

...!پري:گفتوگرفتدستموندارفتنشونبعد

...!پري؟جون_

همباشهزمینکرهروىدخترآخرینپرستواگهباشئنمطم!بودشدهدیوانهنبودتازروزچناینپیمان_
...!ندارهنظربهشپیمان

...!قبولباشه:فشردمدستشووزدمپوزخندي

!خانوووومپرنیابهبه:رسیدگوشمونبردیابهصداىکهبگهچیزىکهکردبازلبوکرداخمی

...!دکترسالم_.بودایستادهدرچارچوبتو

!بدمیادبهتداریوشوهرروشوراهیدبادفترمبریمبیا_

.زدچشمکىمنمتعجبنگاهبهو
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حال!فرحزادخانومببینید: دادتوضیحبردیادکترورفتیمحیاطسمتبههمباوامدمبیروناتاقاز
باکهکنینراضىروبرادرش!بکشههمحادافسردگىبهکهممکنهونیستخوباصالًخواهرشوهرتون

!نمیموننزندهدومخودکشیهاىنوددرصدوگرنهکننموافقتخانوماینورادرتونبازدواج

!میگفتین؟برادرشبه!...میگین؟بمنچرااینارو...خب...خب:افتادمپتهتتهبهولرزیدودلمدست

...!دارهواردوستتوندیوانهپیمانمیگفتندا:شدگرددکترچشمهاى

!شدخرابمارابطهاونبعد!بودنکردهخواستگارىندازابرادرمکهبودزمانىمالاون_

...امروزپس_

بود؟فیلماشهمه:شدخیرهبمنتعجبباوشدساکت

!اشهمه:زدمپوزخندى

...!بگم؟منمیگینشما:خاروندسرشوانگشتبا

.نمیادبرکارىشمامازوگرنهبکنهکاريبتونهایشونشاید!کنینصحبتپدرشبا!...نه_

شاید!بهتر.سپردمبشماکهمیترسیدمآقاتابهتاونهمهازخودمممنواالع:وگفتدادتکانسرىبردیادکتر
!باشهبهترخودشازپدرش

!نوبرهبدجنسانقدردکتر.دادمتکونسروخندیدم

.شدپدیدارانپیمزهرماربرجقیافهکهمیکردتعریفبانمکجوكیههمبردیاوسالنبهبرمیگشتیمداشتیم

...!اومدصاحابشاوهاوه:گفتآرومبردیا

!نیست؟امرى!برممنجانپرنیاخوب:گفتعمدروىازوبلندوبعد

.زدچشمکشیطونمنمتعجبچشمانبههموباز

.رفتوکردخداحافظىپیمانرسیدنباهمزمان
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!باشى؟مریضهمراهاومدي:گفتبمنبعدوشدخیرهرفتنشبهحرصباپیمان

.افتادمصبحشتهدیدیادامابتوچهبگمخواستم

!سرعت؟اونهمهبانترسیدخانوم!...رسوندىزودروپرستو:،گفتممیشدمردکنارشازدرحالیکهپس

!شوحاضربرو.باشىنداشتهعقدهکهمیرسونممیبرمهمروتو:گفتوگرفتبازومو

شدندیدهعقدهکهندارمچاقجورچادرخانومتونپرستوونامثلمن:گفتموکشیدمبیروندستشازدستمو
!چشممتوهمینطوریشم!باشمداشته

...!گفتم؟بودحرفىچهاینباز!...هیییینننن

توچونمورسیدیمحیاطتاریکىبهوقتیوکشوندمنوحیاطسمتبهوگرفتبازومووشدمشتپیماندست
...!گفتم؟چیبهتصبحمن!...میگیرى؟یدهنادمنوهشدارهاىچراپرنیا:گرفتدستش

پس!کنیبازيفیلمبراشتانیستکسیکهاینجا!زدى،نزدىبهمدستدیگهدفعه:گفتموزدمپسدستشو
!نمیزنىدستبمندیگه

!گرفتىیادجدیدچیزاى!...اهللاباریک:کردنگاهمتمسخربا

میشىوحشىچطورسمتممیادنرپشهبهکهمیبینم!میبینم!نمیگیرمیادجدیدچیزاى:بهشتوپیدمحرصبامنم
آهان.نمیدونمروچیهاینبارتبصرتونمنتها!ذهابشوایابسرویسشدى!میارىمیبرىروپرستوخودتاما

باشینداشتههمراهرویکىندارهاشکالباشهعزیزانتونازیکىبیمارزمانیکهتا)کردمکلفتصدامو(فهمیدم
!زخمهمومردلودردواس

!اینطورىشناختى؟منو!نامردىخیلى:گفتوزدلبخندىپیمان

!برمیادازشهرکارىکهاسدیگهپیمانیهپیماناین!بوددعوامونروزمالکهمیشناختمپیمانیومن_

!بتو؟خیانتحتى:کردتکرارلبخندشو

!استمادهتبصره!نیستخیانت:دادمجوابوارمسخرهمنم
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!میزنم؟مادهتبصرهکثافتکاریهامبراىمنهکاینهمنظورت_

!اوهوم:زدمسینهبهدست

کاشکى: گفتوشدخیرهچشمامتووآوردباالدستشباوفکموخودشسمتبهوکشیدگرفتدستمو
کسىمیدادمنشونبهتاونوقت.میشهخونخودممدلدلتشکستنباکنماحساسکهنداشتمدوستتاینقدر

امروزاگهبدنتوضیحاتواسهکهندارىهماینولیاقتحتىتو!...چیه؟جزاشبگیرهخرهسبهمنوعشقکه
خاطرتتوکهگرفتمآژانسبراشونشىخستهزیادىتوکهبوداینبخاطرآوردمشکشیدمروپرستومنت

منداشتنىدوستدخترهمونتو.نیستمدختراینعاشقهممنکهمیبینممیکنمفکرشوکهحاال!نشهمکدر
!نیستىسابقپرنیاىتو!نیستى

یهىسکه!کردىخردشخونوادتپیشتوکهمردموقعىهمون...!مردپرنیاآره:زدمفریادودستشزیرزدم
...!تو!توکشتیروپرنیا!...کرديپولش

دلیلموقعناواماتا!بفهمىکارامودلیلتاموندهخیلى:گفتسردوشدیخچشمهاشاماشهناراحتبودممنتظر
!العملتعکساینهمهازشیپشیمونفهمیدىخودتوقتىشاید!نخواهازم

.رفتوگرفتراهشوبعدو

!اتاقتوبرگشتمداغوناعصابىباوکردمپاكاشکهامومنم

غافلازشتاامامیکردنگاهبمنوبودلبشرولبخندمدامنداشتطبیعىحالتاصالًندا.میگفتراستبردیا
.میکشیدآهومیشدخیرهدیواربهیشدمم

.ندادجوابزدم،امازنگبهشوگرفتمروبردیاشمارهپرستارازرفتمکردموبهانهخوردنوآب

!!!!!دکتریههههچههههاومدیادمدفعهیه

!بدینجوابزودپرنیامدکترسالم:دادمپیام

!پرنیا؟الو:زدزنگکهبودنشهسندکاملهنوز
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!سالم_

!میزنگى؟دنیااوناز_

!چى؟براى!نه_

!بودکلینخوردماروشوهرتواالع_

ازشوبزنیدزنگمیدمپدرجونوشماره!میترسونهمنودخترهاین!کنولشاونودکتر:گفتموزدملبخندى
!نمیادبیمارستانوناراحتهنداازایشون!دیدنتونبیادبخواین

خودته؟مالهمخطاین!بدهشمارشو.باشه!خوبیهفکر_

!بله،چطور؟_

!کنم؟حسابروتمیتونمخواستمکمکاگه_

!البتهصد_

!باىفعالًخوب_

!خداحافظ_

پیمانومادرجونوقتىصبحودادمکشیکسرشباالىصبحتادکترحرفترساز.کردمقطعوگوشیو
!بودمشدنبیهوشدرحال،منآمدند

وتعارفکلکلحوصلهکهبودمآلودخواباونقدر.شدهمراهمنباخودشوسپردمادربهرونداپیمان
.خوابیدمخودموخوابوندمرو،صندلىشدمسواراینکهبمحضونداشتم

.میشناختمخوبروپیمانآغوشگرمىامابودمخواب

هپروتبهمنوزباپیمانپایانبىهاىبوسهوفشردمآغوششبهخودمووکنمفکرهیچىبهنخواستمخودم
!کردمرودوهفتهاینخواببهترینکهپیمانانگیزدلآغوشیابودشبخستگىنمیدونم.برد
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!بودشبیهفاجعهبهشدنم،بیداربودآرامبخشخوابمهرچیاما

....!میلرزوندریشترىمنوهشتزلزلهمثلوبودگرفتهبازوهامویکى

تکونپیماندهن.بودآهستهصحنهچیهمه!میزددادکهبودپیمانباز!پریدمازجاممترسهزدکهدادىبایهو
واضحکلماتشداشتتازهکهبودمشدهخیرهدهنشبهگیجواینابودمپیمانخونهتخترومن!میخورد

...!نه؟گفتیتو:میشد

!چیو؟:گفتمگیجوآلودخواب

!نامرددکتراونبه_

!چیو؟:دوباره

...!بدهتحویلمونخزعبالتواینکهسپردىنفهمدکتراونبهتو_

!شد؟چى.افتادراهرادارهاموکردحرکتهامشاخک

...!میگه؟چیاین!...همتورفتاخمهام

!چى؟:پرسیدمبارسومینبراى

...!خودتهکارهمش!...بترسونهماروکهدادىتحویلشخزعبالتواونتو:شدبلندپیمانفریادو

تویکىاگهبودها،اماخوبدیوارازیکىبخورهتوازیکىکهگوششتوبزنىونستیمیتاگهمیگهشیطونه
!بروکنقهرپاشونمیتونىحاالکه،پسمیخورىتادهبزنى

...!کردمستفیظراستراهبهمنواینکه..،!قدیمشیطونهاىشیطونم

بىتوباکردنبحث: میکردم،گفتمسرشالموحالیکهدروکردمتنممانتومووشدمبلندجامازعصبانیتبا
!شومابیخیال!نخواستیمزناصالًمابابا)زدمفریادوتقریباً! (استفایده

!شدمخارجاتاقازوبرداشتمکیفموو
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دربهازسرمنوخواهرفکر: شنیدمپیمانوفریادصداىکهمیومدمبیرونخونهازداشتم!...نبودخونهتوکسى
!نمیدمشمادستبسپرمشگوربهاگهکهکنین

!شددیوانهراستىراستى.آمدمبیرونوکوبیدمبهمدرو

!خونهرفتموگرفتمآژانس

!بمونمپیششوبرمکهزدندزنگمنبهاومدنمحضوبهشدمرخصهمونروزندا

.میرفتممنزلشونبهبودشیفتپیمانکهمواقعىفقطونکردمقبولمناما

.شدناراحتخیلىاتفاقاینشنیدنباوبرگشتمسافرتازهمرسا

بدهنشوننمیخواستندا.نمیدیدیمهمواصالًپیمانومنمدتاینتوومیگذشتنداشدنمرخصازروزده
پیمانترسازولیمیکردنگرانخیلىمنواینوداشتروافسردگىعالئمبردیادکترهاىگفتهطبقولى

.نداشتمدادنوبروزجرأت

.زدحرفىپیششبود،نمیشدباردارىبهمشکوكچونهمشیدا

.میکردضعفوغشفورىگفتنمیشدکههممادرجونپیش

.شدبلندهمراهمتلفنزنگکهبودمفکرتوونشستهمبلروىدرماندهوحیرون

!سالمالو:دادمفورىجوابوافتادتپشبهدیدم،قلبمکهروپدرجونىشماره

)شدمآرومخودآگاهناکهداشتآرامشىصداش!(خوبى؟!ترمدخسالم_

خوبین؟شما!ممنون_

!چطورن؟مادروپدر!خوبیمهمما_

!میرسوننسالموخوبناونام_

!منزلن؟_
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!داشتین؟کارشون.عمومخونهنه،رفتن_

!دارمکارخودتبانه_

!درخدمتممن_

!میترسونهمارودارهندا)گفتوکردمکثى(

!شدندمتوجهایناهمپس!کشیدمآهى

!اومدهکوتاهندادلبخاطرامانیسترضااصالًاینکهبا.کردمصحبتپیمانبامن_

!میشى؟مانایبماخونوادهطرفازشما:دادادامهجونپدرونشستلبمرولبخندى

!کردینقبولمکهپدرجونممنون:گفتمخوشحالىبا

!کردقطعفراوونلطفاظهارازبعدواومدپدرجونآرومىخندهصداىکهگذاشتمگوشیرواىبوسهو

.ندابودبخاطرشدند؛شایدخوشحالاینبارهمهتعجبکمالدرو!...رساوخالهومادربهزدمزنگفورى

.گذاشتیمروشنبهپنجقرارروزوقولوپدرجونخونهزدمزنگدوبارهحالهربه

.رفتیمفرحزادمنزلبهخواستگارىمراسمانجامبراىاینهاخالههمراههبماوشدهمشنبهپنج

.داشتشیفتبیمارستانونبودخونههمبازپیمان

.نبودمهماما!...بودنموندهعمدروىاز

!کدومشونه؟:گفتگوشمزیرآرومرسا

...!شدممنظورشمتوجهتازهوبرگشتمسمتشبهتعجببا

.بودندگرفتههمروشونوبودندهمهیکلهمهمقدوکهبسرچادراتسه.داشتحقبیچاره

!بزنم؟لبخندبایدکدومشونبهبدونممیخوام_
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!آشپزخونهسمتازاولى:گفتمخندهبا

!مطمئنى؟:بودانداختهسربزیرخجالتازکهبرگشتنداسمتبهودادباالابرو

!خنگمتومثمگه!باباآره_

!بدمتشخیصهمازاینارومیکشهطولاهمشش!پوففففف_

...!میدهواچادرشوشدینکهمحرم!دیگهنهگفتم؛دگوششزیربدجنسىبا

.زدمنمادندونلبخنديرساسفیهاندرعاقلنگاهوبه

.بزنندحرفهمبارساونداکهشدقرارشامازبعد

تخترويازتنشوبوىوکشیدمدرازعشقمتتخروىومنرفتیمپیماناتاقبههمسحرومنمدتاینتو
!بودشدهتنگکردنشبغلواسدلمچقدر!اوفففف.کردماستشمام

....!پرى:کشیددرازکنارمهمسحر

!بزنصدااسممودرست!مارزهروپري_

نیستااااااىکینهکمآقاتماینمیگم!بیاشوهرتخانوادهواسسیاستواین! سرتتوخاك_

بزبونکاشاى!بیارهزبونبهنمیتونهکهچیزىیه!میکنهاذیتشدارهچیزىیهامانیستاىکینه: دمکشیآهى
....!میشهمشخصهامونموضعحداقلباشههمبدهرچقدرمیاورد

باالازنمیشهمیشنمفسربزننحرفنبایدکهاونجامیشناللبزننحرفبایدکهجایى!...همیننمردهاهمشون_
...!آوردرشوندمنبر

...!میارىدراطالعاتواینتوازکجاتترشیدهآخه:کوبوندمروسرشروبالشتوخندیدم
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دست،دیدیمگندمنوننخوردیم:انداختمنبهاندرسفیهىعاقلنگاهکردوپرتسمتمبهروبالشت
!دارمکهبرادروپدرنیومدهگیرمشوهر!مردم

...!پرى:وگفتانداختدربهنگاهىوبعد

...!پريومرگ_

هاااااابعیدهشوهرتخواهرازون!بهم؟میگندارنچىاینامیگم!...گرفتیاتیک! توأمگمشو! اَه_

!میگن؟چیببینیمبریم:خندیدمشیطونومن

....!نکنآبروریزىدیگهاینجاخداتورو!نههههه:گرفتدندونبهلب

!مبیاوبرممنتاباشهمینجاتو:شدمبلندازجام

رفتموکردموانمیاد،درودرصدادیدموقتىوواستادمدرپشتچنددقیقهورفتمپررویىدرکمالو
....!داخل

!اشیقهتوبودرفتهسرشومبلروىهمنداوبودنشستهتخترويرسا!...نبودخبرىهیچچچچ

.کرداشارهنداوبهدادتکونتأسفبعنوانسرىمندیدنبارسا

!نمیخواین؟چیزىهابچه:وگفتمکردمهمدربود،ابروگرفتهامخندهاینکهبا

.کردتشکروزددیدهردومونویهوآوردباالوسفیدشوسرخصورتندا

.دادتکونسرىکالفهوشدمهربونپیمانمثلرسالبخندکردمحسچرانمیدونم

!بدى؟ادامهارتکبهمیخواىکهگفتىرسابهجونندا:گفتمونشستمنداکنار

!نیستاحتیاجکارمیارمدرپولدوتاموناندازهبهخودممن:کرددرهمابرورسا

!ندارهاحتیاجپولشبهاالنشماون!دارهدوستکارشوندا:دادمجوابنداجاىمن

!نشی؟معرکهبیارآتیشتومیشه:غریدرسا
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_شغلشهعاشقندا! آخرصلحازبهاولجنگرساا!

!میخوامدارخونهزنمنازدواجبعدولىنیستمهمنامزدیمزمانیکهتا_

!آخخخخخ:گفتبلنداونموپهلوشبهبود،زدمنشستهماستمثلکهکردمنگاهندابه

!!!!!!پرنیا:گفتهمرسا

!شدى؟اللاالناونوقت!میدىقورتنونهدومنوبیچارهشوهر:گفتمندابهرو

...منواس:شدآببیچارهندا

...تومیزنمهمچینندا:غریدم

کارتبهبفرماشما! میایمکنارهمباخودمونما:گفتوبیرونکردپرتممحترمانهوگرفتدستموشدبلندرسا
!برس

!پیماناتاقتوبرگشتموورچیدملوچهولبومن

!گرفتنت؟وایسادنفالگوشموقع:خندهازکردغشمندیدنباسحر

.آمدمبیروناتاقازوسمتشکردمپرتدوبارهبالشتو

نیشودادروبلهجوابهمونجاماهولخانومعروسوآمدنپایینودادنرضایتساعتنیمازبعدباالخره
!کردبازروهمه

!بشهگرفتهمراسمدوتاماجشنمثلشدقراروشدگذاشتهوقرارهاقول

!خریددنبالبریمشدقرارفرداهماز

!فرحزادخانوادهجشندوشنبهوماستجشنشنبهپنجبعدهفتهخداامیدبه

بوددیدنشبیتابقلبماینکهبا.آمدپیمانکهمیشدیمماشینسوارداشتیمهمماوبودنرفتهاشونخالهومامان
!شدمماشینوسواردلمروگذاشتمسنگاما
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سالمسحرورسابابکنههمنگاهبمنهاینکبدونماآمدوسمتبهوشدپیادهجدیتدرکمالهماو
!باشیمداشتههمبانشستیهبایدوشمامن: گفترسابهخطابوکردواحوالپرسى

!منسمتبهبرگشتلبخندباسحر

!زنبرادرحتماً:گذاشتپیمانشونهروىودستزدلبخندىرسا!بودگفتهپیمانبهرساروکهايجملههمان

!برگردوندروشوفورىوانداختبمنکوتاهنگاهیهخداحافظىموقع.بوددنىدیپیمانحرصىقیافه

.نیاوردندمنوخودشونبروىچیزياماشدندهامتوجهبچه

!خریدبریمهابچهبافرداکهشدمموندگارخالهخونهاونشبمن

دمغخیلىخونهاومدپیماندیشب:بود،نوشتهاشوىپیتوگذاشته،رفتمخندهامپیبرامندادیدمصبح
خخخخ!گرفتمازشفیلمواینواتاقتومیاد،رفتمتوعالقهموردآهنگصداىکهدیدمشبهاينیمه!بود

دیوانهچهداداشموببین!رفتمدرمنبگیرهگوشیوکهسمتمپریدودیددستمدوربینووفهمیدوسطاهرچند
...!کردى

منوعالقهموردآهنگمنالهیحزبپیمان!خندیدمهمکلىاماکردمذوقچقدرکهبمانددیدمکهفیلمو
!بشمفداشالهیکهآخخخخ!بودشدهحفظ

!بودشدهتنگاشجدىهمیشهخوشگلچشمهاياونواسدلم

!میادبدشآهنگاینازمیگفتهمیشه

!میخوندخودشدلخاطرواسحاال

.آرایشگاهرفتیمسحرونداابصبحدوشنبهوبودیمخریدپىروچندروزهابچهبا

!هامروشونهریختمبازپیماندلخواهطبقموهامومن

!کنمتنمنامحرمجلوىکهبودروشهمتنهنیمکتیهکهپوشیدمهمکرمدوبندهپیراهنیه
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!بودمشدهخوبرفتههمروى

!بدنبالشونباباباماشینهمسحرومنورفتنهمباوندادنبالاومدرسا

.رسیدیمآتلیهبهتامیکردهمراهىرودامادوعروسدادوجیغباهمیشهمعمولطبقسحر

!خونهبریمماحاالخوب:گفتممن

!عکسواسمیریمماهم!استخودمونوعشقما!بودبخاربیکهشوهرتاون!بینیمبریمبیا_

!زشتهسحرکنول_

!؟چیهزشت.کنهحسابمیخوادداداشم!بابابریمبیا_

!نمیاممنکه_

!نمیخورى؟منوولگداىمشتوقتهچن_

!میکنمخونبریزىبهمپزموودك!گمشوبرو_

!تندزود!پاشوپس_

!عروسخونهبرگشتیمبعدوگرفتیمعکسدوتایکىخندهکلیازبعدوآتلیهتورفتموشدمبلندمجبورى

روشووکتکردمچکلباسمووکردمتمدیدرژمو.انپیماتاقتورفتممناما.شدلختدرجلوىازکهسحر
واردنشستهبخونچشمهایىباپیمانوشدباز؛دربیرونبیاماتاقازخواستمهمینکهوبرداشتمهمرنگشوباشال

شد

.گرفتاخمبانگاهشوزودوشدخیرهبمنلحظاتى

!شدهجذابچقدرآقامون!نننجاناي

!بودشدهتنگاشرىوشلواکتىچهرهواسدلم
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دندونهاىالبالىازکهشنیدمروکردم،صداشوادروهمینکهوکردمواخمنیاوردمخودمروىبههیچىاما
!کنمخردپاتوقلمتابیرونبزارپاتودارىجرأت:میومداششدهکلید

همینطوراونولىنیفتههاشتبابهپیمانکهکردمسرشالمووپوشیدمدرجلوىکتمووسمتشگشتمبرتعجببا
.میکردنگاهماخمبا

!شد؟درست:گفتمشدتمومکارموقتى

!چى؟لباستچاك_

!چى؟:شدگردچشمهام

!خریدى؟لباسواینچرا_

!میاوردىتشریفخودتکنمخریددلخواهتطبقمیخواستى:گفتمعصبانیتباوزدمکمربهدست

!بودنخواستهمنازکسی:کردنگاهمتیز

!؟خواستهازتکسىمگهاالن_

.دادمقورتدهنموآب.اومدمنسمتبهوشدبلندجاشاز

.شدخیرهمنبهوایستادروبروم

!حاالهمین!میکنىعوضلباستوزودى_

!هان؟:شدگردچشمام

!میکنىعوضلباستوزودى_

...!پیمان:گفتمفقطمتعجب

!گفتمکههمین_

...!بپوشمچىپس_
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!بیاررشد_

قفلدروپیمان!نرسیددستمکنم،اماباززیبموپشتودستموبردمکردمبغض.درآوردمکتمو.کردمواشالمو
.پایینکشیدوزیپموبرگردوندمنو.کرد

.بوددستشوشلوارسفیدکتیه.برگشتمسمتشبهودرآوردملباسو

!اینوبپوش:گفتوسمتمگرفت.کردمنگاهشناراحت

!سفیدشلواروکتیهبودبازیرشتورىکرمبلوزیه.پوشیدموگرفتمدستشاز

.بودمگرفتهخودموجلوىامابوددراومدهاشکم

.میکردنگاهبمنلبخندبابرگشتم،پیمانوقتى

شمردهشمردهوسرموگذاشتدوبارهشالمو.کردجمعلبخندشوفورىهماونوکردمنگاهشکردهاخممن
!کنىتركداداشتوعروسیخودتکهمیارمسرتبالیىخوردى،چنانجممنکنارازببینمکافیهفقط:گفت

وخودشنشوندروشومنوکردپیداروخالىصندلىویهکشوندسالنتاخودشدنبالمنووگرفتودستمو
.گرفتقرارمنپشت

!اومدعاقدکهبلندشو:دستمدادواومدسمتمسفیدپارچهیهباسحر

.کردنگاهبمنگردشدهچشمهاىباوشدلباسمجهمتوتازهوانگار

!میگردىزودبربعدش!ساییدنقندواسفقط:گفتودادتکانتاییدبعنوانسرى.گرفتماجازهپیمانازبانگاه

!نمیخوریمشحاال:گفتوکشوندمنووگرفتدستموسحر

!شدهفراووندزد!نیستخوردنبحث:دادجوابمتقابالًهمپیمان

!میارهپسببرههرکیاینوههوهاووو_

!کردهغلطهرکىاون:شددرهمابروشپیمان
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!رودارهندالجهنوزم!کنولشسحر:کشیدمسحرودست

مجلسآخرتاکهبودریختهبهمبقدرىاعصابم!بخورمتکوننمیتونستمکنارشاز.شدمارزهربرایمشبآن
!ایستادمسینهبهدست

!کجا؟:ایستادجلومپیمانامابرمکهشدمحاضرمنوشدتماممجلس

!دیگهخونه!کجا؟:دادمجوابزدهبهت

!نمیرىجاهیچتو_

!کنى؟ثابتروچىمیخواى!پیمانکنبس:میزارهدممروپادارهدیگه

!شوهرتممناینکه_

!میشه؟مشخصطریقایناز!...آوو_

)شدخیرهبهمشیطنتباو!(دیگهطریقیهنه،از_

!اومديهوشزودخیلى:کردمهمدروابر

!استتازهبگیرىآبازوقتهرماهیو_

....هروقت!بدهکارىمنبهتوضیحیهتوگفتمبهتمنپیمان_

!کنىتمکینبایدهستىهمقهراگهحتىومیادبدمقهرازگفتمبهتمنهم_

!دارى؟زناومدیادتروزبیستبعد!...ا؟_

...عوضشمیکردى،امادركمنوبایدوت:دادتکونسرکالفه

بازتوبودباهمحقاگهولىبودمنباحقکهاینبار!فکرنبودىبىاینقدرتو!...بیخیالپیمان:کردمقطعحرفشو
پدرجونومادرجلوىمنپیمان)نشستگلومبهبغض!(کنىروشنممیاددریغتحتىاالنامامیکردىدرك

!کردىدکمحمىبیردرکمالوتوشدم،شکستمخرد
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!بودهمینبخاطراتمتنبیه!رفتىگذاشتىتونکردمدکتمن_

!نداشتى؟واکنشوانتظاراینقدر!دلیلبىکردىتوهینتو:درآوردمچشمامو

!قهرمیکردم؟اینطورىمنمیکردىکارمندلبرخالفتومگه_

...پدرومادرجلوىکهتومثل!میکردم؟تومثلمن_

...!بودرفتهیادمهمخودمولحظهاونمن! کنبسپرنیا_

!خونهبرممیخواممنپیمان_

!نمیرىجاهیچتو_

!میرممنپیمان_

شیطونهکهاونطورينزار!میکنممراعاتتودارماالنشمپرنیا:گفتلبزیروگرفتبازوموکهرفتمدرسمتبهو
!ندارمدوستاصالً!کنمرفتارمیگه

!میادبدمکارهااینازمنومیدىنمایشمردمجلودارىهمتو

!نداره؟اشکالمیاىفیلمخودتاونوقتبعد_

!نمیارمهماسمتودیگهرفتىاگه!پرنیااااااا_

!چى؟:زدمیخ

!نمیارمهماسمتودیگهبرىاگه_

!منمیارخودمواسمدیگهخودماونوقت!غرورمهخردشدنقیمتبهبمونمبخواماگه:کردمنگاهشسرد

!باشنداشتهانتظارمنازدیگهولى!بروباشه_

...!راحتىهمینبه!رفتو
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!بمونم؟!کنم؟چکار!...نمیکشهمنتمیهبیشعور

!بگیریممشاورهازشنداریمخواهرمیهاَه!...نمونم؟

!بریم؟پرنیا:کردصدامسحر

!داشتالتماسچشماشماابدهنشونسردخودشومیخواست.میکردنگاهمهماو.کردمنگاهپیمانبه

!بزنگولخودتوتونکشیدمنتتوکهاین!باشهخبخیله

....!دارمهواشواینقدمتازه!زدغرسرمبازبیشعور!بودقلبم

!ناراحته؟چقدنمیبینىخوشگلشوچشماى!کورى؟:دادجوابشوعقلمم

!بود؟کجاپشیمونیشاما!میبینمناراحتیشوآره

!اشبضدحالحاالهمتواَه

!کنم؟غرورموچکاربمونماگهمیزارمجااینجادلموبرماگه

!روشوندارممن!بمونماینجاامشببایدمیگناینا!اینجامیمونى؟همتوپرنیا:پرسیدوآمدهمرساموقعهمین

!ندارى؟روشوتورسا:گرفتامخنده

...!بیشعور!...زهرمار:کرداخم

!خندهازکردمغشمن

...!نیاوردماسلبمنرسانه_

...!خودشه!..آره.رسیدذهنمبهاىدفعهیه

!بپوشندارولباسهمینجا!پرنیاکنولش_

!سختهنمیتونمنه_
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!قبول؟!میارمتمیبرمت!...جهنماصالً_

)میخواستمهمینوگفتمدلمتو(

!نمیخوابمباشمامنهرحالبهرسا:کردمشلونیش

!کردمکوتاهىتوتوتربیتجایهمنپرنیا:گفتثانیهازچندعدبشدوخیرهبمنمبهوتوماترسا

!کجاش؟:گفتمخندهبا

!تربیتواصلىبخش_

!بخش؟کدوم_

!میکردآدمتوروکههمون_

!بگوآدممثلخوب:خندهازکردمغش

!کتک:دادتکونهواتودستشو

دیدمکهکنمعذرخواهىخواستموىیکسینهبهخوردمکهکنمفراررفتمباخندههممن!اومدسمتموبه
!پیمانِ

!میرندارناینامامان:نشاندابروبهاخمىپیمان

!میرمدارممنم:کردماخممنم

دوبارهزحمتپدرموکردمعوضولباسموگرفتمدوشخونه،یهرفتیموکردیمخداحافظىپدرومادرباو
.کشیدمنورسوندن

.گرفتامخندهکهکردذوقچنانمنبادیدندم،طفلىشواردمنکهبودنشستهمعذبرسا

برمهمخودموکنهاستراحتتاببرمندااتاقبهرورساکهگفتوبوسیدروموزدهذوقمندیدنباپدرجون
!استراحتبراىبودرفتهوداشتسردردپیمانچون!استراحت



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
19
5

!میخوابیدمپذیرایىتومنبرنمیگشتىتواگهپرنیااوفففف:میرفتیم،گفتباالهاپلهازرساباوقتى

...بهشونفرداوبخوابهدخترشونپیششب!نمیشهروشآدمواقعناااا:خندهازکردمغشمنم

پرنیااااااا:گفتبلندرسا

مافرداىوعده:وگفتمدادمنشونندارواتاقهمونطورىوخودموناتاقتودوییدمباخندهومنکردودنبالم
!اهرورهمینتوصبح

!اتاقتوپریدمو

زمزمهلبزیرحتىوشدخیرهبمنبرودیدبرمنووقتىومیکردنگاهگوشیشبهوبودنشستهتختروىپیمان
!پرنیا:کرد

بله؟:گفتموکردمهمدرابروهامو

!نرفتى؟_

!نگیرتتخیالوفکروقتیهبرگشتمپدرجونبخاطرفقط!برگشتموکردمعوضلباسورفتم_

!اومدى؟کىبا:آمدسمتمبهشدوبلندجاشازبعدوشدخیرهبمنمدتى

!خودم_

!برگشتى؟تنها_

!اوهوم_

!کى؟اجازهبا_

!چه؟یعنى_

بیاى؟تنهاداداجازهبهتکى:ایستادروبروم

...بابا!لحاظ؟ازونآهان_
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!اومدى؟تنهاچرا!بود؟چىاسممغیرتبىمن_

!اومدمبابابامننه!لحاظ؟ازونآهان_

میکنى؟اذیت:کردنگاموکردکجگردنشو

!اذیت؟چرا_

!برگشتى؟چرا_

!برمیگشتم؟نباید_

!ندهپسجواببامنوسوال_

!میدم؟جوابباسوالمگه_

پرنیاااااا_

!بله؟_

!میگفتىداشتىخوب:شدبازىمشغولوگرفتدستشتوازموهامواىطره.آمدجلو

!چیو؟_

!گشتى؟برچرا_

!میشدمجورىیهداشتم

!میکنىهولماینطورى)کشیدمدستشازموهامو...(پیماناَه...خوب...خوب_

!میشى؟حولىبهحالىیامیشىهول:گرفتموهامودوبارهوزدلبخندشیطونپیمان

...!عمراً؟!....من؟کى_

!بدهادامهپسخوب_
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!چیو؟_

!گشتى؟برشدچى_

!بودتنهااینجاداداشم...آهان...آخه...آخه...خوب_

!داداشتپیشبرو!میکنى؟چکاراینجاپس:شدخیرهبمنزهرماربرجعینپیمان

!زنشهپیشاالناونخوب_

!میشههمتوپذیراىدلوجانبانیستمهم_

!پیمان؟_

هاااامنمشاکىاینجا!...ازم؟دارىطلب:دادمادامهمنوکردنگاهمشاکى

!چى؟بابتاونوقت:کردریزخوشگلشوشماىچ

!اتوقتهچنکردوکاراىوتوبابت_

...!میادخوابممن: رختخواببهرفتوبرگشت

.کشیددرازتختوروى

.نشستمتختروىکفرىوآوردمدرلباسمو

!بخواببگیر:کردمنسمتروشووزددور

!نمیادخوابم_

!میگیرهخوابتبکشدراز_

!نمیادخوابم_

!منهدستخوابتقرص:زدخیمهرومبفهمممناینکهقبلو!خودشسمتکشیدمنووگرفتدستمو
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...!دادقرارلبهامرولباشوو

!کرد؟اینجورىچرااین

!عقبشدپرتنکنه،تقریباًاذیتمتاداشتقراررومنرمونداشتانتظارشوچونودادمهلش

!؟!پرنیا؟:کردزمزمهلبزیروشدخیرهبمنحیرتبا

!میکنى؟چیکاردارىتو!!!!پیمانبگمبایدمن...پرنیا؟؟؟؟؟:کردمهمدرابرو

!داشت؟سوالمنکار:نشستوکردهمدرابرو

سوالتحقییروتوهیناونهمهبعدتوکار:بودمموفقچقدرنمیدونمامادارمنگهآرومصداموکردمسعى
!نداره؟

!نمیکنى؟ومشتمپرنیا!پوففففففف_

!نمیتونمگفتم_

!شمخودتمثلکهمیدىیادبهمدارى_

!من؟مثل_

!میگذرمتوازراحتخیلىمن!رومسئلهیهمیگیرىسختخیلى!تومثلآره_

!کردى؟اشتباهمیگىدارىتویعنى:باالدادمابرو

...ولى...ولى!...نه_

!سخته؟اینهمهکردىاشتباهاینکهگفتنیعنىپیمان_

!نهیاکردماشتباهمنمیکنهثابتزمانگذشتامانه_

...!چه؟یعنى!...میگه؟چىاین!...رفتمفروفکرتو
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...!پیمان؟:گفتمحیرتباوزدجرقهمغزمیهو

!شن؟جداهمازرساوندادارىامیدتویعنى:پرسیدممنوکردنگاهمفقط

!میشهثابتبهمزمانطولتومنکاراشتباهاما!نه!...نمیگرفتطالقکاش:زدپوزخنداخموهمونطور

عمریهبایدتوخواهىمعذرتیهواسمنیعنى:کمرایستادمبهدستتخت،روبروشجلوىوشدمبلندجاماز
!صبرکنم؟

...!دارىوقتهنوزاهنوز!بشینىمیتونى_

...بى...بىانقدرنمیکردمفکرپیمان_

!میکنه؟اشتباهکىکنممعلومتتابیارىوبزبونیخوامممنکهاونىکافیهفقط_

االنم.اینجاموندمکهشعورمبیمن...بیمنکردماشتباهمناصالً:گفتموکردمپرتسمتشبهوگرفتمبالشتمو
!بیاد؟بابامبزنمزنگیامیبریم!مونخونهبرممیخوام

!جلوشواستادمسنگمثل!ترسیدمنازابهتشاینباراما.اومدمنسمتبهوشدبلندجاشاز

!چیه؟تومشکلدقیقاًاالن:زدسینهبهدستوایستادروبروم

!نزدمحرفوکردمنگاهشبروبر

_میکشونى؟اینجاکاروبهدارىکهچیهمشکلتدقیقاًبگو!بزنحرفد!

!نمیخواى؟وعذرپذیرىنمیاشتباهتومردمثلکهاینهمشکلم_

!!!!!نامردم؟یعنى:دادفشاردهمرودندونهاشو

روزبیست...وفهمیدمکردمدرك... کردماحساستوباعشقومن...!پیمان...ولى!نهنیستىنامرد:دراومداشکهام
کهخدایىهمونبه!چى؟کردى،براىدریغازمخودتو!...چی؟براى!...چى؟کهخداامونبهکردىولمتموم

تمومسنگینخیلىتورفتارمنبراى...!نداشتمدخالتىرساهیچونداقىعاشوعشقتومنمیکنىاشوسجدهتو
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تقاصبیگناهچرا؟مننفهمیدمحتىمنوشکستى!...کردىخردمنوتو!....توجزداشتمانتظارهمهازمن...!شد
!شدم

.....!خدایا!....خدایا!...ىىواىاى!....منبرواىاى:دادوفشارگرفتسرشو

!نکنخوندلمو!نامروتنکنگریه: گفتنبمروبعدو

اشتباه!میخواممعذرتمن!...همینه؟مشکلت:گفتوکردپاكاشکهاموشصتشباوگرفتصورتمووبعد
...!کنعفومنو!...نفهمیدم!...کردم

!بودبدترهمصدتافحشازاشمعذرتخواهىاینکهواقعاً

خواهىمعذرتنخواستم!...نزندستبمن!...نزندستبمن:ونالیدمزدمپسدستشووشدشدیدترامگریه
!کردى؟امتنبیهگناهکدومینبهبگوفقط!...تو

.برگردوندروشووکردپوفىوکشیدموهاشوکالفه

...!شدمخیرهبهشگریهبامنم

!کردبغلموگذاشتتختروىوکردوبلندمکشوندخودشسمتبهمنووسمتمبهبرگشتدوباره

.کردمنگاهشبیتابوشدمورمورتنم!...ندیدههیچىسربرخاك..!.اَه

تواگه!میخواممعذرتکشیدىعذابچندروزاینتوکههايلحظهتمومبابت:گفتوشدخیرهچشامتو
تواگه!...زجردیدممنکشیدىسختىتواگه!...کردمتجربهتوروبادنیاتموممنکردىدركمنباعشقو

تو!...کشیدمزجروداشتمدریغتروخزعبالتمتمومدونستنبامنزجرکشیدىاینهمهودلیلهچبهنفهمیدى
زجربرعالوهمنامابودبیشترتوزجردرسته!...کشیدمدردوبودمگناهکارمناماکشیدىدردوبودىبیگناه
تومثلمنم...دادمدستازتوعشقپرازداشتم،بغلکمتوروبرنفسداشتم،صداىهمتورووجدانعذابگناهم

!پیشمبیاىمنتگزارىبراىبلکهکشیمنتبراىنهمنتظربودم
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یهبادنیاروتموممن!...چى؟تواما!...)نکردمقبولشلجبازىبامنوبودگفتهمنبهمادرشکهروحرفىدقیقاً(
اونقدرتوشایداگه!زدىپسومننبودىهمدخیلتوشکهعشقىخاطربهتواما!نمیکنمعوضتوموىتار

تمومتوچونکنىحمایتازمبایدنباشهمنباحقهماگهحتى!...نمیشدمجریحاونقدرهممننمیگرفتىجبهه
اونوبمیرممیخواستدلممیدیدمسردتورفتاراونوتووقتى!...پرنیا!کشیدننفسواسمنىایمانواعتقاد

تختمتوخالیتوجاىنمیتونستمچون!میگذرونمبیمارستانتوشباروهکروزهبیستمنم!نبینمحرکاتوازت
...!ببینم

وبودلتنگیهاىدتموماندازهبهمنکشیدىتنهایىخواستناتسرگرمىورفتناتسرحوصلهىاندازهبهتواگه
...!کشیدمزجرنبودت

!شدخیرهچشمامبهوزدبمنغمگینىلبخندو

امادمدیوناراحتیتوتوکهشدمغرقخودمناراحتىاونقدرتو!...میخواممعذرتمن!پرنیا؟میبخشىمنو
اشکهامودستهاشباو!بخشیم؟مى!...دارىارجحیتبراماىدیگههرچیزازتودنیاتوصورتیکهنمیفهمیدم؛در

!قبوله؟.نکنیماجدهامونورختخوابهستیمکهوضعیتهرتوکهاینهاونوبدیمهمبهقولیهبیا: کردپاك

.دادمتکونتأییدبعنوانسرمووزدملبخندى

واسدلمپرنیااوففف:گفتوکرددرازطرفدوبهدستاشووکشیددرازوکشیدعمیقىنفسپیمان
!خونهبیامتوبدوننداشتمدلشوامابودشدهتنگرختخوابمون

!بودشدهتنگخیلىواستدلمکهاینجابیاحاال:کردبازبرامبغلشوبعدو

!سپردممهرشپروگرمآغوشبهخودمووخندیدم

!بودشدهتنگاشسحرهاىروحانىبارویایىشبهاىاینواسدلمچقدر!...آخ

...!بود؟وقتشچهاالن!...سرمبهخاك.شدمبیداربدنمتوبدىدردسحرباکلهصبح

.کردمفروکثیتخت!... منبرواىاى!...پریدمجامازهولاز
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!شدبیدارپیمانکهوبرگشتمکردمرجوعورفعخودمووحمومتورفتمفورى

!بود؟شدنبیداروقتچهاالن!... لعنتىاَه

.کنمنگاهمیزدلبخندهمچشماشحتىصورتش،کهبهنمیشدروم

!نازنینمسالم_

!کنمعوضمیخوامروشوپارچه!پایینبیاىتختروىازمیشه!سالم:دادمتکونسرخجالتبا

!زدخشکشاىدفعهیهشد،کهبلندجاشازوکردنگاهتختبهبعدوبمناولسردرگم

!نکردمپیشروىاونجاتا...من...من:گفتومنسمتبهبرگشت

...!میگفت؟چى!...کردمنگاهش

!دارى؟درد:گفتمیکرد،متأسفنگاهخونىپارچهبهکههمونطور

....!میک:دادمجوابخجالتبا

...من...من!...نشدممتوجهاصالًمنپرنیا_

!میمیرمدردازدارممن.کردمنگاهشمتعجب

!میگى؟چىپیمان:میگهچىایناونوقت

تجاوزحدمازمیکردمفکروبودممتوجهکامالًدیشبمناما!نشوناراحتخداتورو:گفتوباالآورددستاشو
!نکردم

خودممنبگىمیخواىیعنى:کردماخمونیاوردمخودمبروىگرفت،ولىامخنده.!..میگهچىشدممتوجهتازه
!کردم؟اینکاروخودمبا

اصالًمتوجهمن!...منبهلعنت!...منبهلعنت:گفتوگرفتدستاشمیونسرشوونشستتختروىتأسفبا
...!لعنتىمن!...نشدم
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!دکتربریمدارىدردخیلىاگه:اومدسمتموبه!...ه؟خوبحالتتوپرنیا:برگشتسمتمبهوپریدجاشازیهو

.کشیدمدرازروتختوگرفتمشکمموداشتمهمدرددرحالیکهوخندهازپوکیدمیهوومن

!ترسازمردم!...کنه؟چکارتبگمخدا:خندهزیرشد،زدمتوجهانگاریهووکردنگاهمنبهمنگوگیجپیمان

!دارى؟درد:نشستمنکنارو

...!آرهآخ:اومدیادمتازهارانگ

!ندارمهموسیله:گفتمخجالتوبا

!میگیرمبراتومیرماالن:گفتوبوسیدموکردبغلم

!بودى؟نشدهاینطورماهچهارسهاینتوتوپرنیا:شدبلندجاشازو

!میفتموجلوعقبمن!نه_

!چرا؟_

!نمیدونم_

!بیارمبچهتادوازدهدهمنکهشىدرستباید:)کرداضافهشیطنتوبا!(دکترپیشببرمتباریهباشهیادت_

درسباید)درآوردمواداشو(میزنهحرفکشیجوجهماشینراجبدارهانگار!ادببی:کردمپرتبراشبالشتو
!شی

!بگیرهوسیلهبرامتابیرونرفتکنانخندهپیمانو

.بخورمقرصیهتاآشپزخونهتورفتمکهشدزیاددردماونقدر

شدوبلندجاشازفورىدیدزردموروىورنگوقتىمادرجونوبودندصبحانهمشغولپدرجونومادرجون
!خوبه؟حالتعزیزم:اومدسمتمبه

!بخیرممنون،صبحتون:زدملبخندخجالتبا
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.شدمشغولورفتگازسمتبهنگرانىبامادرجون.نشستمپدرجونوکنار

!بدهقرصیهبگمنمیشدروم

!سالم:شدندونداواردرسامیپیچیدم،کهخودمبهدردازهمینطور

!سالم:دادمجواببهشونلبخندبامن

.گذاشتروبرومروکاچىظرفجونمادرکه

.شدخیرهمنبهبعدوجلوموکاسهبهاولرسا

!حالتخوبه؟:گفتآرومونشستکنارموآمدسمتمبه

!مرسى: زدملبخند

!وبه؟خحالتمطمئنى_

!رساخوبم:کردمنگاهشچپچپ

!پس؟چیهواساین:گفتآروموکردنگاهامکاچىکاسهبهدوباره

!بودخوردهگردنىپسیهوگرنهبودنشستهپدرجونکهحیف

.برگشتمینچندبعدوبیرونرفتاىبهانهبهوشدبلندجاشاماازنهیاشدمتوجهنمیدونم

.رفتندبیرونهمبااودنبالبهومادرجونکردخداحافظىهمپدرجونفاصلههمینتو

.داددستمبهآبلیوانیهباوبرگشتژلوفنقرصبارساو

.خندیدهرهرندااماکشیدمخجالتکلىمن

!!!!!نداا:گفتمدفعهویهکردمنگاهشچپچپ

!بله؟:کردهولندا
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!کو؟چادرت_

!میخندیدیمرساومنومیکردنگاهمچپچپنداحاال

چیزىچونامااتاقمبهبرمکهشدمبلندجاىبود،ازامونموبریدهدرد!بخورمچیزىنتونستماماخوردمقرصمو
!میشدمپهنزمینروىنبودرساآغوشاگهورفتگیجسرمبودمنخورده

...!شد؟چى:شدبلندزمانهمپیمانباصداىنداجیغ

...!برداتاقبهودرآوردرساآغوشازمنوو

!دکتر؟بریمپرنیا_

!رفتگیجسرمفقطپیماننه_

!کنى؟خبردارروهمهکهبیرونرفتىچرا:گفتآروموگذاشتتختروىمنو

!ندهگیرخداتوروپیمان_

!بخورهبدهکردمگرمدوبارهکاچیرواینبیامادرپیمان:اومدمادرجونصداىکهکشیدرومروپتوو

.زدملبخندوکردمواچشمامو

کنىوصلسرمیه:گفتونشستتختروىمنکنارمادرجون.بودکردنعوضلباسمشغولاخمباپیماناما
!میشىبهتر

!رفتگیجسرمفقط!نکنهدردشمادست_

!شده؟چیزىپیمان:گفتمپیمانبهرفت،رووقتیکه.رفتوبوسیدرومومادرجون

مریضمنزنفهمیدنهمهحاال!...بیرونمیرفتىنبایدبودانقدرخرابحالتوقتى:گفتوتختروىنشست
...!شده

!شده؟چىبفهمنخوب:کردمنگاهشتعجببا
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!شدىمریضتوبفمهرساکهندارهاشکالیعنى:شدگردچشماشتعجباز

واس!میگرفتسیلهوبرامرسابودسرکارمامانکهقبلناتازشم!)خنگمچقدمنخدااي(!داره؟اهمیتىچه!نه_
!میدونهدردمومیشماینطورىتااالنهمین

!گفتم؟چىفهمیدممنکهبودشدهکبودعصبانیتازپیمان

!بابونهوزنجبیلچايباشدواردنداموقعهمین

روبزارروهمگرمآبکیسه!بخورروماهیوروغنBویتامینقرصاین!بخورهردوتاشوحتماًمیگفترسا_
بدم؟انجامبراتمن!بروهمزیتونروغنماساژیهوکمرت

!هستمخودمنکردهالزم:شدبلنداشکلیدشدهدندونهاىالبالىازپیمانعصبىصداى

.رفتپایینوشدبلندجاىازوزدلبخندىندا

دارىدرداگهخواهشاً:گفتوشدبلندازجاشپوففففففففگفتنباپیمان.نمیکردمنگاهپیمانبهترسازمن
!نیفتراهخونهتو!بیامزودترمنبزنزنگبمن

!نداشتمجرأتشوامادارمدرداالنممنبگممیخواستدلم.کردمبغض

بده؟ماساژتندانذاشتىچرا!...خوبه؟حالت!...پرنیا؟:شدواردزدودربره،رساخواستپیمانهمینکه

!ماساژوره؟ندامگه_

نگاهباکهکردیمنگاهپیمانبهمتعجبرساومن!میدادنشونساعتتنبسمشغولخودشوکهبودپیمان
...!میکردنگاهمابهطلبکارى

براىاالنم!شدپیشقدمخودشخانوممهستم،منتهاخدمتدرخودمممن:دادجواببالفاصلههمرسا
!حاضرمخدمتگزارى

!نیستحتیاجااالن!هستمخودممننکنهدردشمادست:وگفتدادتکونسرپیمان
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سرمووشدخممیشد،بلندجاشازدرحالیکهوکردبروبرنگاهشرسا.کردنگاهرسابهومنتظرکردواودرو
!بندازتکفقطیهشدبدحالتاگه:وگفتبوسید

.دادمتکونسروزدمتلخلبخند

زنگخودمبفقط:گفتودادتکونتهدیدواررواشاشارهدرانگشتجلوىازرفت،پیمانرساوقتى
!رفتوودروبست!...میزنى

!کنهعوضلباستابودرفتهوبودبرگشتهبیمارستانازتازهپیمان!بودمنشستهپذیرایىتومنوبودشدهغروب

براىدوبار...!بودزدهزنگدوباررساکهدرصورتیبودنزدهبود،زنگرفتهکهازصبح!بودمدلخوردستشاز
...!ندابراىدوبارومن

ونیاوردخودشبروىچیزىبودنددیگرونچونشد،امامتعجبهماو!...نگرفتمتحویلشاصالًآمدهموقتى
خودمروىبهکردموچیزىاخممنامابرومدنبالشبهکهکرداشارهمنمبهورفتاتاقبهلباستعویضبهانهبه

!نیاوردم

...!دارهکارتوبا:وگفتگرفتسمتمبهگوشیو!بودهمتوابروهاشبرگشتوقتى

!الو؟:گرفتمگوشیومتعجب

!اى؟زنده_

_شما؟حال!سالما!

!میترسمتوحالازاماخوبم_

!نیستمبدخداشکر:گرفتامخنده

گفتمشوهرتخانوادهاونبا،امابپرسمرساازکهنشدروم!کرددعوتمشنبهپنجبراى.بودپیشمرساامروز_
!استخونهالجوشنشمرذياونوشبهاالنکهنبودیادماصلنم!نه؟یابیامکهرسمبپازتبزنمزنگ

!میشیمخوشحال!بیارینتشریفحتماً!ممنون!میرسونهسالم:گفتموخندیدم
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!نداره؟موردىپس:وگفتخندید

!بیارینتشریفحتماً!...حتماً_

!برسکتکهاتبهبرو!باشه_

!گذاشتگوشیوکنانوخنده

!بود؟بردیا: گفترساکهکردمنگاهشسوالى!میکردنگاهمنبهبروبرپیمان.کردمقطعکهگوشیو

!آره:سمتشبرگردوندمرومو

!گرفتمنازشمارتوبودمپیششامروزمن_

!دلیلى؟چهبه_

ههمکهکوهنوردىواسدادمتشکیلگروهیهمنخوب:دادجوابریلکسهمرساوکردسوالکهبودپیمان
!شده؟طورى!باشهداشتهحضورهمایشونمداشتمدوست!داریمآدموجور

....!کوهنوردىجوووونآخ!کردمذوق

!میخواست؟دلیلىچهبهمنوخانومشماره_

!بپرهرزهنمیومدوجناتشبه:گفتوانداختبمننگاهىرسا

!نمیپرههرز:دادمجوابفورىمنهم

!باشهداشتهخانومموشمارهکسیندارمدوست!ندارمکارمردماتوجنبهمن:نشستوکردپوفىپیمان

!حتماًبعدچشمهاىدفعهاز:گفتودادتکونسرکالفهرسا

تو:کردعوضودربیاره،بحثوهواحالاونازمنواینکهبراىوزدمهربونىلبخندمنهمدرابروهاىبهوبعد
!دیگه؟،میاینببرممیخوامهمرونداو

!میشهچطورببینیم:دادجوابپیمانباز
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.کشیدسررواشچاىبمنتوجهبىاواما.کردمنگاهشبرو،برپیمانحیرونِمن

!خوردبهمکالًسیستممپیماناینکاروبا!نداشتمروخوردنغذااشتهاىونبودخوباصالًحالمخودممن

.کشیدمدرازتختروىورفتماتاقمونبهوکردمعذرخواهى

.شدواردزیتونروغنشیشهباپیمانوشدبازدرکهبودنگذشتهدقیقهچندهنوز

!میشودواردماساژاستادکهبیاردرلباستو:گفتوزدمهربونىلبخند

...!نکردهالزم:وگفتمکردماخممناما

کتلتمثلدرحالیکهونشستتختروىکنارمخبره؟وچهمیدانستدرصورتیکهدادنشونمتعجبخودشو
!بدمبهتخوبخبریهتاکنپشت:گفتمیکردرووپشتمنو

کهکمرمروریختزیتونروغنقطرهوچنددادباالروپیراهنمپیمانم.کردمتیزگوشوشدمساکتکنجکاو
.شدبلندآهمآنسردىاز

!سیهاورژانوضعیتکهنکنشیطونى! خانومخوشگلجوووون:گفتگوشمزیرپیمانمن،آهبا

!میشىخوردنیترمیکنیقهرکهمیدونى:گفتزیرگوشمدوبارهپیمانکهزدمگردنوکردماخم

کردبغلمخندیدوپیمانشه،امادورازمکهدادمتکونسرمووشدمورمورمیزد،تنمحرفگوشمتوازینکه
ازیندیگهجوردىیهدراومکهاورژانسازباشهیادم:گفتگوشممیداد،زیرماساژکمرموکهوهمونطور

!ببرىحالشوکهبدمبهتماساژها

!نشهوانیشمکهکردمجمعدهنموبزور.بودگرفتهامخندهرویىپرازینهمه

عروسىواسبریمخانوممباکهآفمفردامنکهبگمهستىخوبىدخترانقدرکهحاال:دادادامهپیمانو
!کنیمخریدداداشش

!بود؟خوبتخبراین:سمتشبرگشتم
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!نشدى؟خوشحال:گفتمتعجبوشدبستهنیشش

...!خریدملباسموقبالًمن:گفتمممکنحالتحالترینضدباقصدازمنم

لباسیهمیریم!بپوشیبرامشدیمتنهاهروقتبزاريروبایدخریدىتوکهاونى:دادجوابمنبدترازاونم
!میخریمپوشیده

!میکنیهاااااتوهینشعورمبهدارىدیگهپیمان:گفتموشدمبلندجاماز

!چى؟براى:کردنگاهممتعجب

!بخرم؟پوشیدهلباسمختلطجشنبراىکهندارمشعورشوانقدرمنمیگیدارىتو_

لباسمنىسلیقهبهدارمدوستکهبوداینمنمنظور!کردىبرداشتاینطورىخودتتو!نگفتماینومن_
!بخرى

!نخواممنواگه_

!میزارماحتراماتخواستهبهناراحتىکمالدر_

!خریدبریمبودالزماگهبعدببینلباسموحداقل:بیامکوتاهشدممجبور

!بدهنشونش!باشه_

حالتاگهصبح:آورددرگمىدرسرازمنوخودشمبپرسمسوالىنکردمجرأتکهیکىمندیدکهعکسمو
!خریدمیریمبودخوب

!کشیدمدرازوکردمستدرلباسموحرصبامنو

...!بخوابمکنخاموشروبرقزحمتبیحاال!رفتدردم!نکنهدرددستت_

وکشیدمدرازتخترومنم.برگردونهآشپزخونهبهکهروبرداشتزیتونشیشهوشدبلندجاشازوکردپوفى
....!بردخوابمنرسیدهبالشتبهوماساژکردنىودمتقویتىوقرصاونهمهدراثر
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کمرمپیمان:وگفتمنشستمصندلىروىوهالكخستهمنو!....بودشدهغروبانداختم،پنجساعتمبهنگاه
!میخریمروپسندیدىتوکههمینکردجواب

!کنمدرستاموچهرهحداقلکهخوبآرایشگاهیهمیرم!اسپیرزنونهکهدركبهگفتمدلمتوو

!کردپرداختروپولوگرفتفروشندهازرولباسبازنیشىباپیمانو

...!میخوردروشکوتاهخردلىکتیهکهمشکىسارافنیک

!کردى؟نصیبمدلبدشوهریهچرا!!!!!....خدااى

!کنهجمعمیکىباشهبودهاحتیاجکهنبودمبراتبدىبندهمنکه

واسوباشمراحتکههخونببرمنو:گفتمحرصباو! بودخودشخوشحالتوکهکردمنگاهپیمانبهکفرى
!شمحاضرفردا

!اونجابیامنمیتونمامشبمنولى_

!ندارهاشکال_

.شدخیرهبمنسکوتدرمدتىودرآوردشاخ

!نگفتچیزىاما

...!مردممن!...بخورحرصیخردههمتو!...آخیششششش

!رفتوکردامپیادهناراحتىباپیمان

...!نزدهمزنگ!...نیامدهمشب

!بیایددنبالمبهخواستمسحرازهمآرایشگاهبهرفتنبراىحتىونزدمزنگمنمکهبودمکفرىدرآنق

بیتابىماهتروىدیدنبراىسالم،قلبمزیباترینم:دادامپیساعتچهاروبیستازبعدپررویىکمالدرو
!بفرستبراموبگیرعکسخودتازآرایشگاهتوشدنتحاضراز،قبلمیکنه
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!میکنمدرستتواستا!...طرفهبچهانگاربا!موزمارسوختهپدر

شدبکاردستدوبارهبعدشوبگیرمعکسچنتامنتاصبرکنهگفتمبهشکشیدسشوارموهاموآرایشگروقتى
همونجابمون:اومدجوابشفورىوفرستادمعکساموحالهمیندرمنمکردوجمعسرمپشتسادهموهاموو
!دنبالتبیامخودمتا

....!شدخنکدلم!خخخخخ

!بیادپیمانناموندممنورفتوشدآمادهسحر

!پایینرفتموپوشیدمانداخت،مانتوموتکپیمانوقتى

برگشتاخمهمون،باشدمسوارمنوقتىومیکردنگاهجلوبهوبودنشستهصندلىروىهمدرابروهایىبا
...نبهتمگه:گفتسمتمو

!خانومپرنیابراتدارم!...یکبهیک:گفتونشستلبشرولبخندىوکردنگاهبمنمبهوتومات

...!کنم؟بازشبرمناراحتىاگه_

!ممنون!دارىهواموازینکهمرسى_

تافکرفرستادمعکسارواونبدجنسیروىازمنمو!بزارمبازموهاموجمعندارم،تواجازهدیگهکهبودگفتهبهم
!بودخاطرهمینبههموتشکرشگذاشتمبازموهاموکهکنه

!بودیمنفراتاولینجزورسیدیممجلسبهوقتى

.میدارهنگهخودشکهگفتوگرفتمادرازآنهاروهولباپیمانکهدادممادرمبهوباشالدرآوردممانتومو

...!تداشدستشتودستموومحکم!نمیخوردجممنکناراز...هاامیشهچیزشیههمماشوهر

.آمدجلوتبریکعرضبراىخودشبیچارهبردیاىایستادوسنگمثلآمدکهبردیادکتر

!کشیدمخجالتکلىهممن
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!بودکردهبکارشروعیواشیواشارکسترهمگروه

.بودمصداشازقضاعاشقمنکهبودکشورخوبهاىخوانندهازیکىاتفاقاًو

بودممجرداالنمناگه.میکردمنگاهاولدورهاىرقصندهبهافسوسباوبودمایستادهپیمانکناربیچارهومن
واخالقکنمرقصتقاضاىمیترسیدمراستش!بودشدهزوممنروهمهنگاهکهمیبودممنمجلساوننقل

!شهروزیروپیمانخوش

!لو؟جبرىسحربامیخواى:گفتگوشموزیرنمانددورپیمانبینتیزچشمانازکهکشیدمآهى

!هااااسحربافقط:دادتکونسراونودادممثبتجوابسرباوزدبرقىچشمانم

...!باشهباشه:دادمجوابذوقبا

!رفتیمسنسمتبهوگرفتمدستاشووکردمپروازتقریباًسحرسمتبهو

شاهگلخواهرممممخانومممپرنیابهماشاءاهللا:زدفریادگذاشتم،خوانندهوسطبهپاهمینکهخوبمشانساز
....!بترکونهمجلسوقرارهامشبکهدوماد

....!بزنملبخندترسروىازتونستمفقطمنوکردمستفیظمنوکلیهمآهنگطولدرو

!پیشماومدخودشونکردنامردىاونم!گردمبرپیمانپیشنداشتمجرأتشوشدتمومآهنگوقتى

...!زداش،یخزدهیخىدستهاتوداغمدستگرفتدستمووقتىو

!میکردنگاهبمناشیخىنگاهباکهکردمنگاهش

!کردنگاهمفقطاوزدم،امالبخندبزورودادمقورتدهنموآب

وعروستااونقدرایستادمکنارشوشدآویزوناملوچهولب!... بود؟مکافاتىچهاینخدایا!...اوفففففف
!شدندوارددوماد

!بشهمیتونهقشنگچقدرهمحجابباعروس!....شدقشنگدرچقنداىىىواى
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!کشیددستموپیمانکهسمتشبهبرمخواستمذوقبا

!میانخودشونواستا!میخوريتنهشلوغهجلو_

هااااغریبهاونجانداپیمان:کردمنگاهشوواجهاج

...!خواستخودش!نکنهشوهراینطورىمیتونست:کرددرهمابرو

!کردمروبوسیهردوشونبامنواومدنماسمترسابهوندا.ایستادمسینهبهدستوکردماخم

سختووسفتنشدنرمپیماناینباراما.میکردمنگاهشونودریغافسوسبامنوشدشروعبکوبوبزندوباره
!بودایستادهپیشم

!بودبردلوجذابهمدرهمابروهاىاونباکهبودخوشتیپانقدربیشعور

!.هااىنشستهپرپرى:شدظاهرسرمباالىرساکهمیخوردمومیوهبودمنشسته

.انداختمورمودوربهنگاهىوزدمخیاربهگازىحرصبا

...!شمرایندستاز:بودرفتهپیمانآخیش

...!وسطبریمبیا:گفتکشیدوبغلشومنوتوگرفتدستمووخندیدغشغش

....!میترسممن!....نهرسا:کشیدمدستشو

...!چى؟:برگشتمنسمتبهتعجببارسا

!شهبلندشرمیترسم!عصبانیهخیلىپیمان_

!میکنهغلط:غریدلبزیروکشیددستمو

حجتاتمامبایدچیزااینراجبشدىوابروشچشمعاشقموقعاون:زدغرلبزیروبردسنسمتبهمنوو
!میکردى

!ندارهاشکالمیگفتاون!زدیمحرفبخدا!ا:کشیدمدستمودوباره
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!مرگشه؟چهاالنپس:گفتروبروموایستادهمرسا

...!میترسمازشخیلىکهیکىمنولى!...نمیدونم_

بوووووووقىمرتیکهکردهغلط:،گفتسنوسطکشوندمیمنوکههمونطوروگرفتدستمودوباره

!ودشهخىلنگهاشمشدهفالنفالنخواهراون:زدغرلبزیرو

!کشوندسنوسطبهمنووگرفتدستمورساوبنشینندکردکهخواهشهمهازخوانندهوزداشارهخوانندهوبه

فهمیدمکهدادنشونیکیووگرفتگازلبوخندیدامااونموسطبیاداونمخواستمنداازوابروچشمبا
!کنمنگاهسمتاونبهنکردمجرأتپیمانِ،اما

کهبخونهچیمیدونستلعنتىاماکردمبلنددستاموبزورکردشروعخوانندهوقتىو!...زیدمیلردلمودست
گلخواهرپرنیااااخانوووووومبهماشاهللا:گفتورفتراههملعنتىخوانندهاونوبیفتمگرمدقیقهچندبعداز
...!داماد

.کردمتركروسنخواستهخداازومنشداضافهجمعمونبهسحرکهبودآهنگآخراى

...!میکردنگاهموفقطبوددادهتکیهدیواربهپیمان

!زدملبخندنیفتادهاتفاقىهیچمثالًوسمتشرفتممن!....خشنچقدر!هههاوه

...!میزدتندوتندقلبم!...میکردنگاهمفقطپیمان

.شدمخیرهسنبهونشستمکنارش

...!بکشعمیقنفس!...نیارخودتروىبه

...!میکنه؟نگاهاینطورىچرااین!...اوفففففف

!شده؟چیزى:کردمنگاهبهشودوبارهزدملبخندى

...!نه:گفتراحتخیلى
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...!آهان_

!میارمهاروحلقهمنم!پاشو!چاقوپرنیارقص:اومدسحرکهمیشدمآرومداشتمتازه

!نمیکردنگاهبهماینباراما.کردمنگاهپیمانبه

...!ولرزترسبااشهمه!رقصى؟چهاما!رقصیدیمباهموسحرمنوخوندنروآهنگ.شدمبلندمجاازاجبارى

!داشتمروپیمانترسبسکهنگذشتخوشبهماصالًامشب

!سرجامبرگشتمودادمهاروحلقه

!باشهرفتهوکردهقهرکاشکى!آخیششششش!....نبودپیماناما

وقتىونیستکهشدمهمخوشحالپنهونچهشماازنیستپنهانکهخدااز!نیامدپیمانوشدربعیهحدوداً
!جلورفتموشدمبلندخواستهخداازبرقصمباهاشوبرمکهکرداشارهبهمدورازرسا

!میکنهتوکلامشباوهاوه:گفتگوشمزیر،یکىمیرقصیدیمسحرداشتیمورساومنکههمینطور

!زدیمحرفچیزااینراجبقبالًما!نیستاینطوریام!نه:زدمبهشندىلبخوبردیادکترسمتبرگشتم

!نمیخورهآبچشممکهمن:گفتوکرداىخنده.میرقصیدیمهمروبروى

!باشهسیاهسقتونماگهبحالتونواى_

وکنمخالىجاشدنمیروم...!میشد؟چىخدایا!...بوداینجاهمپیمانکاشکى.میرقصیدمردونهوقشنگخیلى
...!سرجامبرگشتمبعدورقصیدیمهمبااىدقیقهپنجخاطرهمینبهواىدیگهسمتبرم

!نبود،پیمانزدمدیداونوروواینورهرچى

...!باشه؟رفتهوکردهقهرمیشه!خدایا؟

....!بودرفتهراستکىراستپیمانانگارامازدمحیاطتودوریهوشدمبلندجامازاینبار

...!وقصیدممنزدنوداشتجاتاوجلوهاپریدمدیوانهعین!...نبودمبنددوپامروىالىخوشحاز
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...!ندیدمشکرخداروکهببینمپیمانوشایدتامیکردمنگاههماونورواینوربهمیرقصیدمکههمونطور

...!آرزوموگرفتممنتهاىشدگمپیمانکهلحظهازونیعنى

تموم:شنیدمپیمانوصداىکهبرگشتمسرجامورقصیدمهمروآخرآهنگدوروبردیاباهمدیگهدوریه
!شد؟

!شدتموم!بله:خودمفهمچیزشوهرسمتبرگشتملبخندبا

...!نبودهیچىنگاهشتو

!نیستخوشحالماصالًمنکهبریمشدتموماگه_

!کنمخداحافظىبزارفقط!باشه_

!بریمهمبا_

!خونهمیرمامشبمن:وگفتداشتنگهخونهجلوىپیماناما!رفتیمماىونهخبهخداحافظىبعداز

!چرا؟:کردمنگاهشتعجببا

!همینطورى_

.نمیکردنگاهمنبهاصالاوناماکردمنگاهشبروبر

!چته؟بگولطفاًپیمان_

!هیچى:گفتوکشیدآهى

!چته؟بگو!راهاونبهمیزنىدارىاماچتهمیدونىخوبخودتم:،گفتممیکنهخرابشبمودارهازینکهکفرى

!شدسردمنگاهشسردىازلحظهیه!...تفاوتبیوسرد!...کردنگاهم

!نیستامهیچى_
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!نشه؟جدارختخوابمونهمقهریماگهحتىنبودقرارمگه_

!خوب؟_

!کنى؟مىاینکارودارىچراپسخوب_

!میکنمخردگردنتوبمونمپیشتامشباگهاینکهاطربخ:کشیدمعقبخودمومنکهسمتمبرگشتچنان

!؟ىىىىچى:شدگردچشمام

....!پایینبروپرنیا:گفتتحکمبا

!گفتى؟چىتوپیمان_

...!پایینبرو_

!برم؟کجا!خونهنمیانشباینامامان:زدمدادبلند

...!شوپیاده:گفتوکردنگاهمحرصبا

!شدمخونهواردکوبوندموبهمرودروشدمپیادهازماشینبعدوکردمنگاهشخیرهثانیهچند

!بودنشستهگلومبهبدىبغضوبودشدهجمعچشمامتواشک

.رفتماتاقمبهوکردمروشنبرقهاروهمه

.رفتمحمامبهشدوجارىاشکهامآوردممىدرلباسهاموحالیکهدر

خاموشبرقهاهمهدیدمکهدرآمدمحمامازبعدربعیه

!نشستهتاریکىتوسایهیهدیدمکهسالنتوبردمسرموترسباودهنمتواومدقلبم!شده

بودنریختههاهمسایههمهاالننبودویالیىخونموناگرکهکشیدمجیغىوچنانبستمچشماموترساز
...!خونمون
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منمرنیاپ:گفتگوشمدرصدایىکهزدمپسشدتبهوگرفتدهنموجلووکهدستى

...!پیمان؟!...کردمواچشمامو...!

بغلشتوخودمووکردمگریهاختیاربی!بستى؟دروچرا،پسنیستنایناماماننگفتىمگه:کردهمدرابرو
!انداختم

بوددیگههمدزداگهکهبپوشلباستوبرو!...دیگهبسته:گفتودادقرارپشتمرودستشتفاوتبىاوناما
!بودىبسبراشتوودیدنمیدزروچیزى

!پوشیدملباسمووبرگشتماتاقبهگریههقهقباهمونطوروکردمنگاهشآزردهدل

!گذاشتچشمهاشروآرنجشووکشیددرازتختروىکردوعوضلباسسکوتدروآمداتاقبههمپیمان

!کشیدمدرازتختروىوکردمخاموشوبرقمنم

!پیمان؟_

!بله؟_

!میکنى؟بغلم!ترسممیمن_

!بخواببگیرونکناذیتندارم،لطفاًخوشىحالاصالًامشب_

!چته؟بگىمیشه! پیمان؟:نشستمسرجامکفرى

کارىیهمیترسمچون!بردارىسرمازدستبهترههمتوهستامچىهمه:گفتونشستسرجاشمنمثلاونم
!بدمخودتوخودمدست

!میگى؟چىبفهمممنمکنصحبتدرست!چه؟یعنى_

!کنولمپس!پرنیاچیهمیدونىخودتتو_

!کردناراحتتاینطورکهداشتربطبتوکجاشخوب!میزنى؟حرفامشبراجبدارىاالن_
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.شدریختىهمونتعجبازامروزمیشدپایینباالابروهاشبازىخرهسمروازقبلبارهاىاگه

فالنوخالههمسایهپسروبردیادکتراونوپسرخالتوباتکىرقصوکثافتخوانندهاونچهچهوبهبهاگه_
!اسفایدهبىکردنبحثپسمیدونىبیربطبمنروکس

!داره؟ربطبمنهمخوانندهبهبه_

!میزد؟زربیناموسیاونطورکهمیکردىکاراشتوکابارهتومگه_

بهبهبهمیگفتوسطمیومدىتواگهکههمونطور!یهمعمولچیزیهقاطىعروسیهاىتواین!نننپیمان_
!نرفتى؟عروسىتواینطورىکهچکارکنممنخووو!....عروسداداش

چهوبهبهشاهدتاکوچهتورفتمغیرتىبىکمالدرخودموکردمعرضهنفرهزاربهتوروامشبمنپرنیااااا_
توکهشدهممتوجهمیکنمفکرحتىوبودگرفتهنظرزیرتواندامکلچشماشباکهنباشمخوانندهچه

...!پریودى

!بکشخجالتپیمان_

کهمیکنههرکارىحساسمروتمنمیدونهاینکهباکهدکتربردیااونیامن!بیغیرتتپسرخالهاونیامن!من؟_
!!!!!بود؟توبدنوتنروچشاشمدامکهشرفبىخوانندهاونیادربیارهمنوکفر

منخواستمخداازخودمومرگکهکشیدمبیغیرتىاونقدرامشبمنپرنیا:بستچشماشووگرفتسرشو
!میخوابن؟توبدنوتنخیالبانفرشونچننیسمعلومکهکردمنفرتقسیمتهزارباتوروامشب

...!بودنمنمازبدترمجلساونتو!....پیمان_

کمرنفرهزارجلوىکهمیدیدمتوروفقطمن!میبینهوروتفقطمنکورچشمهاى!...دیدمتوروفقطمن_
!جمعمجرداىبحالواى...واىمیکردىتحریکمنواونطوروقتىومیلغزوندى

...میشىتحریکچیزهااینباکهبدیدىندیدتو_

!هاخوردهبهبدهبگیرهانخوردهازگفتنقدیماز_
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خودمومنزندگىدوسالوبیستبعدمیخواىتوبودیمهکردصحبتهاچیزاینراجبتوومنپیمان_
!کنم؟عوض

میزنه؛موجتحقییرنگاهشتوکردمحسچرانمیدونم

!عوضىآدمیه!شمعوضبایدکهمنماین!...اجبارنهقشنگهعشقروىازشدنعوض!نشوعوضنه

.لرزیدنگاهم

!تنمولرزوندنگاهشحقارتامانفهمیدمروگفتچىپیمان

...شرایططبقهرکسبودقرارپیمان_

!میشى؟منحاالبیخیال!...زدمروحرفاینکردمغلطمن:زدفریاد

.خوابیدماوبهپشتوگردوندمبرروموقهربا

!بردخوابمکىنفهمیدماصالًکهبودمخستهآنقدرربعیهبعدامامیشنیدماونوهاىآهصداىربعیهتا

بهمنهمنیستپیماناگرومیمونندخالهخونهناهاروکهبوددادهامپىبرامشدم،مادرربیداخوابازکهصبحى
منزلبهپیمانآوردمخاطربهانههمینبهونداشتمحوصلهاصالً!بوداونجانداچونبشمملحقجمعشون
!برمنمیتونممنوبرمیگرده

منهموبودعصبانىخیلىدیشب.نیادشبکهقرارهمهبازمیدونستم!نبودخبرىهیچ.کردمبازروپیمانصفحه
!بزنمحرفمیخواستماالناما!بزنمحرفىخواستمونمىبودمخسته

!گفتىکههرجا!ببینمتمیخوام:دادمپیامبهش

!خونهمیامشب!بخیرسالم،عصرتون:دادجوابکهبودشدهظهرازبعد

!آدابِمبادىچقدر!اوفففففف

!ما؟خونه!اى؟میکجا!سالم: نوشتم
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!بخیروعصرتظهر!اونجامیامبله_

!ببینمتبیاممیخواممن_

!خونهمیامشبخوب_

...!اونجابیاممیخوام!کنمتحملشبتانمیتونممنپیمان_

!میبینمتمیامشب!عملاتاقمیرمندارم،دارمکردنبحثوقتمنپرنیا_

!کشیدطولدوساعتىبودمپیادهچون.رفتممارستانبیسمتبهوشدمحاضر!...ندادمادامهدیگه

!اى؟زندههنوزتو: امدسرپشتازکسیرسیدم،صداىبیمارستانبههمینکه

!سالمراستى!....میکنى؟چکاراینجابردیادکتر: برگشتمسمتشبهلبخندبا

!نمیکنه؟دردکتکهاتجاى!خوبى؟!سالم!رفتیادمشدمخوشحالبودنتزندهازانقدرواى_

!طلبتیکى: گفتموگرفتامخندهاشخواهرىاوالحناز

!میکردمفکرتوبهصبحتامن!موندى؟زندهچطورى!جدىجدىنه_

!کردى؟فرضچىروبیچاره!...بیخیالبابا:خندیدم

!خونآشامهمیکنمفککهیکىاش،مننشستهبخونهمیشهچشماىاونبا!اژدهاااااابهصدرحمتواالع_

!بدجنس:وگفتمکوبوندماششونهوبهکردممشتدستموناخودآگاه

!گزیدمدندونبهلب!...بود؟حرکتىچهاینهییین

جابجاکتفم!بدترىازونمکهتو!اىزندهچجورىمیگممن:گفتوگفترواششونهبمنتوجهبىبردیااما
!شد

!نشومندمپردیگهپس_
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بختکمثلکهاخالقتخوششوهراونپیشبرو!نیومدهبهتمهدلسوزى:گفتوکردنگاهمچپچپ
!بیروناومدعملازاتاق

!میکنى؟چکاراینجاشما:خندیدم

!دیدنشبیامخواستنمنازوکنهعملنبودحاضرعشقىشکستدلیلبهکهبوددختریهبیمارشون!هیچى_

!دادجوابزودچقدرهههاوه_

!اینجامیامماهیهدوسهبابانه_

!میشناخت؟شماروپیمان:شدگردچشمام

اوهوم_

...پس_

بیمارهامونبخاطرماهم!وعلیکیهسالمدکترهابقیهبااماخوبههمخیلىوخوبهبیمارهابافقطتوشوهرپرنیا_
خداحافظ!اومدصاحابتکهبرممنپرنیا!میشودوارداژدهااوهاوه!میبینیمهمو

!سالمتبه_

!میکردنگاهبمنشرربارچشمهایىبابودوایستادهدرشپشتپیمانکهسالنسمتبهتمبرگشو

اومدى؟چىبراى!اینجانیانگفتممگه:غرزدحرفىهرقبلآمدوسمتمبههماووسمتشبهرفتم

!بیرونبریماومدم!رفتسرحوصلم_

!میومدمداشتمبودشدهتمومکارممن_

....میهمبانشدهطورىحاالمخوب_

!شدىمعطلببخشیدجانپیمان:آمدپیمانسرپشتازپرستوصداى

!شدپدیدارهمقشنگشتصویرو
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_نبودمعرفتبیپیمانمیگم!اومدى؟توجونپرنیاسالما!

ومن:گفتوکردپرستوبهروتفاوتبیهماو.کردمنگاهپیمانبهودادمباالابروبعدشوسالمگفتمفقط
...!برسونمتنمیتونمکهببخشیدداریمکارجایىپرنیا

...!راهو؟اینهمهمیرهکى!اوهاوه

!میرسونیمشخوبداشتىرسوندنقصداگه:گفتموارمتلک

!میشهدیرموننه:گفتمحکمهمپیمان

!نشدکهببخشید:گفتپرستوبهروو

.رفتیمماشینسمتبههمباوگرفتدستموو

شدم؟مزاحم:وگفتمکشیدمبیروندستشازدستمو

!شدمزندگیتمزاحممناینکهمثل:دادجوابمنوسمتبرگشت

!برسونمکسیوتانمیکنمسوءاستفادهغفلتتازتومثلمنواالع_

بمنصدنفروحتماًتوبودمتومثلمناگهوهللابه:گفتسوارشدممنوقتىونشستوکردبازروماشیندر
!میبستى

!بود؟چىطعنهازینمنظورت:کردمریزراچشمهایم

پسجوابتوجاىدارممنوشدهعوضتوومنپرنیاجاى:منسمتبرگشتوفرمانروگذاشتدست
کهمیکردتعریفتوازجورىپسرخالتعروسیخواننده! نیستعقالنىکارهاتکهتویىصورتیکهدر!میدم

بهروهمهکهمیاىپسرخالتبراىاىغمزهچناننفرهزارچشمجلوى!بگیرمتشدموسوسهدوبارهمن
پنجعسرجمصورتیکهدررقصیدىدورسهمنبیمارستاندکتربا!...بخوابنزنشونباتویادباانداختىوسوسه

چىکه)زدفریاداینجارو(زدىطرفسرشونهبهمشتیهدوستدوتامثلبیمارستانتوامروز!ندیدیشبارم
...!کنى؟ثابتچیومیخواىاترفتارسبکسرانهاینبا!میشه؟جلفحداینتادختریهمگه!بشه؟
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...دخترمیههنوزمنخوب...خوب:افتادمپتهتته

هتلیهمیریماالنخبخیله!...نداشتیم؟نزدیکىهمباماکههمینهفقطتومشکلیعنى: شدبلندصداشدوباره
...شاهانهمنو

!!!!!!!!درآوردحرکتبهشاهانههتلیکسمتبهماشینوکنموفکر

....!نبوداینمنمنظور:کردمقطعحرفشو

ازشزنىهرکهشبیو!...سازمبراترورویایىشبیهمیخوامکهمنهازمشکل:دادتوضیحبمنتوجهبیامااو
...نمیخواىتووقتى!...کنمتبدیلبراتانگیزخاطرهشبیهبهرودارههراس

وقتى!...شدمبزرگهمینطورىکهدخترمیهمنبودکهاینمنظورم!نبوداینمنظورممن!...کنبس:کشیدمجیغ
هنرمندمنودلیلهمینبهومیرقصیدممدلههمهمنومیخوندمهرساممیومدپیشخونوادگىمهمونىیه

...تعریفازمعروسیهاهمهتو!میدونست

...واىواىىوا:میگفتهادیوانهعینومیدادتکونسرپیمان

!نه؟شدمامروزتمزاحم:گفتمفقطونکردمجراتاما!...مارزهروواىواىبگممیخواستم

دوستاشیارسامیشدجمعىیهوقتىکهبوداینطورىخانوادمونماواالع:زدمپوزخندپیمانمتعجبنگاهبهو
احترامبراىمیکنهافاقهباریههمونبارصدچهببینیمکسیویکبارچه!میرقصیدیمبابامحتىماهمگىومیزدن

. کنیمتحملشاىدقیقهگرفت،پنجقرارروبروتدیگههرجاىیاخیابونیارقصتووقتىکهبهشگذاشتن
دخترخالهیه!چى؟اماتوندیدمازشچیزىسالچناینتوحمایتجزکهمیمونهداداشممثپسرخالمبعدشم

میکردمفکمنکهبودىکردهبرخوردجورىودیدیشبارهزارکههمکاریه!بودبرتنافتولدبدوازکه
تحملفکرتوطرزوتونمیتونممنهم!دارمآدماخالق! نیستمهمسبکسر!نیستمجلفمن...!نمیشناسیشاصالً
کهتنهاومیندازىراهالتوبهالتوبهمیرسىمابهکهومقیدخشکتوى!...ومقید؟خشکتویاجلفممن!کنم

...بیمارستانودافهاىمیشى

...!شوساکت:زدفریادوبردباالدستشو
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.شدسرازیراشکهاموترکیدبعضم!...زدبهتم

هرکارىمقدسخشکهمینچشمهاىجلوىبعدومیدونىهرزمیبینهتوروچشمامفقطکهمنى:دادادامهاوو
!؟میپرمهرزوهرزشدممنحاال!میدى؟انجاممیادبردستتاز

!بودگرفتهدردبغضازگلومکهداشتدردحرفهاشانقدر

مهمگفتىتو!هستیمآزاديخونوادهگفتم!میگردماینطورعروسىتوگفتم!همینممنگفتمبهت:نالیدمبغضبا
!هرزهمیگىبهمحاالامانیست

درآدمفکرازمیادونبزبکهحرفىپرنیا!بزنمبتوروحرفایناگهبشماللمن:دیدمچشماشتوروتأسف
سرتومستقیمونمیارمبزبونشاصالًباشمطمئنبکنمفکرىهمچینمندرصدیهوفقطدرصدیهاگهومیاد

!پیشتمیامخودممبعدشاتوسینهرومیزارم

رىاینطودارهرابطهاینازینکهمیشمدیوانهدارم!میشمداغوندارمخودمممنپرنیا)دادادامهوکشیدوآهى(
خودتوتوراحتخیلىکهمیبینماونوقت!باشمتداشتهنمیتونمومیسوزمدارمتوخواستناوجتومن!میرهپیش

...میکنىعرضهبمنکههمونطور

.....!شوخفه:زدمفریاداینبار

ىمیگبعد!میکنم؟عرضهخودمومن:دادمادامهفریادمبهمنوبرگشتمنسمتبهشدهگردچشمهاىباپیمان
عرضهاینطورىخودمومردمبهمن!...میده؟معنىچهشماقاموستوکردنعرضهپس!...هرزه؟نمیگمبهت

تاپیهزیرش!شدبازهمازمانتوموشدنپارههاشکشیدم؛دکمهومحکمگرفتممانتومودوطرف!(میکنم؟
!میدم؟نشونبهشونخودمواینطورى!)بوددکلته

...!احمق؟ىدخترهمیکنىچکار:فریادزدهماووکردمعجوگرفتمانتوموجلوىپیمان

!نگهدارهمینجا:زدمفریادوزدمپسدستشو

...!نگهدارهمینجامیگم:زدمداددوبارهمن!کردنگاهمفقطپیمان
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!اتوبان؟وسط_

.برگشتمنسمتبهوکنارزدو

...عرببینىمیخوام!...آره_

!شىپشیمونخودتکهمیکنمچنانبیاددرصداتپرنیا:دادفشاردهنموجلوىگذاشتدستشو

...!خونهبرسونمنو...!نزندستمنبه!...کنولم:زدمپسدستشو

...!خونه؟کدوم:کردهمدرابرو

!پدرمومادرىخونه_

!ماخونهمیریم!نکردهالزم_

!نمیامقبوستونىهیچباتومن_

!باشمودبپرنیا_

...هربددهندختریههمینممن!...نمیشممودب!....شمنمی:زدمجیغدوباره

...!دهنمتوخوابوندیکى

!شدیمخیرهبهمبروبرخودشهمومنهم

!رامیسوزاندمیچکند،چشمهایمفروازچشمهامکهاشکهایىمیکردماحساس

...!درآمدحرکتبهودوبارهشدخیرهبمنمدتىپیمان....میکردمهقهق

!زدمهقهقهمچنانومن. رفتشهرشمالتسموبهزددور

.بپرسمنمیداداجازهغرورم!...میرفت؟کجا

!خونهببرمنو:زدمغرپس
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!بودماونباانگارنهانگار

...!بگیره؟چالسرمومیبرهمنودارهنکنه!...نشستدلمتوترسیهو

!ه؟مگنمیشناسیش!گفتن؟چرتبهافتادىدوبارهباز:زدنهیبعقلماینبار

!بشناسیمش؟کجاازنه:دادجواببیقرارىباقلبم

زماناینخوب!...ناقابلماهچهار!...میشناسیمش؟ماههچندسرجمعمگهتازشم!...پیشه؟ماهچنپیماناوناین
!کافیه؟کسىشناختواس

...!میخوابىپیششچهارماههتو!بیخیالبابا:گفتعقلمدوباره

...!ببرتمونمیخوادکجاببینیمبزارینبخداتوروکنینولنالیدمناامیدىبا

!مونخونهببرمنو!توأمبا:گفتمدوباره

!خونمونمیریمداریم:گفتوکردنگامعادىخیلى

!گفت؟چىاین!نمیکردهمراهىکردوقهرعقلم

!کنم؟هضمشنمیتونمچرا

!خودمخونهبرممیخواممن:گفتمدوباره

!مشخریدتوبراى!خودتهخونه_

!کردمنگاهشوبربر

!کردمنگاهشفقطوشدمالل

.کندحسابآدممنواینکهداد،بدونادامهرانندگیشبههماو

!بترسم؟سوزنسراینکهیاباشم؟نبایدقهرمناالن!نهبگینشمابدیدمندیدمیگممن
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!ببینمخونموبرمکهمیکننآبقنددلمتهاما

!کنم؟دادوجیغذرهیهنبردخوشىتوچراشعوربی

....!بکنمبایدچکاربدونمحداقلکردنجهازجورواسکهچندمتریهببینمبرمىىىواى

!کهکنىوقهرخونهبرىمیخواستىحاالتاتو!بدیدتندیدسراونتوخاكاى_

...!نرم؟کنمدادوجیغیعنى!....فضولمکنمچیکارخوووو!...زدناکوكبازم!...بودعقلم

...!میشمپشیمونبعدشربعیهمیدونم...کهنزنحرفشماصالً

....!دیگهخونهمیریممیارمدراطوارادایخردهمیرم!....دیگهبرمبزارقهرمکهمنبابا

!امویالییهاىخونهعاشقمنىىىواى

!بردهاپلهجلوىهاتاسنگریزهروازماشینووکردواریموتبادرو

!شوپیاده:گفتوجدىشنخخیلىو

!بخیرشبتون! مادرسالم:گرفتشمارهودرآوردروموبایلگوشىهمزمانو

_....

!آوردین؟تشریفمنزل_

_ ...

!نگهدارخدا!برسونینسالمپدربه!نباشیننگرانبله!منهپیشپرنیابگممیخواستم!باشهخوب_

!شدمداخلوکردواروسرقتضددرسفیدرنگفورىکنجکاووووومنهم.کرداشارهدربهدستباو

اما...!بودبزرگمامترىهزارخونهاندازهبهامابودچندمترنمیدونم!.... هههاوه!...شدواردمندنبالبه
...!بودنچیدهدکوراسیون

!شنیدمروپیمانصداىکهبودمخونهتماشاىمحو
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پدرومادربهوکنىمیخریدومیگیرىمنوکارت!احتیاجتهکهچىهرواثاثیهواسبابدنبالمیرىفردااز_
!داریمعروسىدیگهدوهفتهتامابگوهم

..!میمونیمهمینجاهمموقعاونتا:دادادامهاوکهسمتشگشتمبر

!بودسختحرفاشتحلیل!...کردمنگاهشبروبر

!چى؟:بگمتونستمفقط

!میخوامکمالوتمامزنمو!صبرکنمازینبیشترنمیتونممن:شدخیرهبمنغضبناك

!ببرىبهرهکمالوتماممیتونستى!نداشتنگهکمرتوکسی:دادمجوابتمامپررویىبا

...!دیواربهخوردمکهعقبرفتممنوجلواومداون!...عقبرفتممن!...جلواومد

جورىیهحالممیخوردصورتمبههکنفساش!...کشیدمىنفسعصبانیتبا!...بودهمروبروىصورتامون
...!میشدمتحریکبدیدمندیدبرسرخاك!...میشد

...!شهکمکشیتحرازشایدتابرگردوندمرومو

!بدىخدماتكآوردمتاالنم!دیرنشدههنوزم:کردزمزمهگوشمدرگوشموکنارآوردلبشو

...کرد؟؟؟اثراینتومنکمال!....شد؟انقدربیتربیتکىاین!...سیامسقاینباسرمتوخاك

...اونازخدماتتوبرو:زدمکمربهدستودیگهسمترفتمودادمهولش

همبروىبیشترازینروموننزار!...کنتمومشپرنیاهیششششش:زدفریادوباالآورداشواشارهانگشت
توببینممیرممنم!میمونىمنرومنتظمیکنىعوضلباستومیگیرىدوشیهخوبدختریهمثلباالمیرى!...واشه

!بکنمکارموهمینجامیشممجبوراینجایىتودیدمبرگشتم!نه؟یاداریمچیزىیخچال

...!آشپزخونهتورفتوبرگردوندروشوکهکردمنگاهشمبهوتومات

....!دركبهاصالً!...نرم؟!...برم؟!...؟کنمچکار
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...!بود؟چىواسکردنمنازبودخدامازمنکه

پنجتاسهمنپریودىدوران!...کردموغسلرفتمحمومداشتدونفرهتختیهکهاتاقهاازیکىتووباالرفتم
!بودشدهتمومامروزهمینبودوروز

!شدواردپیمانکهمیزدمدیددیوارووودربودمنشستهتخترودورمبهحوله!...بیروناومدم

...!نخیر!...اومدتختسمتبهوکردخاموشروبرقوزدپوزخندى!کردموجورجمعخودمووکردماخم

...!اماشد!....بشهبتونههمحددراینپیمانباورنداشتمخودممراستش!...راستیهراستىاینکهمثل

...!وحشتناك؟تاریکىچقدرتوچشماشاوفففف.شدخیرهبمنتاریکىتوونشستتختروىواوند

!!!!پرنیا؟؟:گفتومداوسمتمبهیواشیواش

ازپرنیا_:بودشدهآرومدوبارهلحنش!گرفتقرارروبرومپیمانو!...دیواربهخوردمتارفتمعقبعقبمنهم
...!میترسى؟من

..!نههههه!...من؟!..کى؟:دادمقورتدهنموآب

!میلرزیدصداممتازه

بشکنهدستمالهى:کردنجواگوشمزیروسیدبوکشید،سرموبغلشتونرممنووگرفتدستموواومدجلوپیمان
همتوپرنیااما!نبینهواشکهاتوکورشهچشمام!...نیارهدردبهتوروتادلشهاللربونم!...نشهبلندروتدیگهتا

...!نزنىحرفاونطورمنپرنیاىراجبدیگهبدهقول

!پرنیا؟میدىقول:کشیدخودشسمتوگرفتچونمو

!شددادهنمایشرساعکساتاقتاریکىتووخوردزنگدم،گوشیمبتکونسررفتمتا

!اینجامیادمیشهبلندوگرنهبدهجواب:دستمدادگوشیووکردپوفىپیمان

الو؟؟؟؟_



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
23
2

!کجایى؟!نیستىپیمانمخونه!نیستىمامانخونه!کجایى؟پرنیا؟؟؟؟تو_

!برگردیمکىنیسمعلومهمشب!یمانیمپدوستخونهشامما:کردهمدرابروپیمانکهدیدمچشمىزیر

...!باشخودتومواظببگذرهخوشباشه_

خداحافظ!ممنون_

...!دینگدینگ:اومدپیامکهمزمانو

!اى؟زندهپرپرى:پیاماینبندشپشتوآمدجوندکىاسمصفحهرواتاق،یهوتاریکىتوبکنینفکرشو

!بودشدهخیرهمنگوشىبهکه!...پیمانسمتهببرگشتموتختروگذاشتمرووپشتگوشیوزود

!کردبازنداشتتشوقفلىصفحهوبرداشتگوشیوحرفىهیچبدونو

!بودشدهحبسامسینهتونفس

....!گندباالىگند

...!الفاتحهوکردپرتمیزتوالتسمتبهگوشیوبلندفریادبایهوشدبلندجاشازپیماناىدفعهیه

!گرفتمدهنموجلوىوکشیدموتاهىکجیغهممن

میشدعوضجاهاموناگهبگو: داشتنگهخودشروبروىکردوبلندموگرفتبازوهامووامدسمتمبهپیمان
!میکردى؟چیکار

...توکهشدهچىمگه:افتادمپتهتتهوبهشدمالل

!آخخخخ:کردمقطعحرفموکهفشردچنانبازوهامو

...!میکردى؟چکارتوبوددادهاسنبمپرستواالناگه: گفتو

!مینشوندمسیاهخاكبهبودهردوتاشونوپرستواگه!...میزدموجخونفقطذهنمتو
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...!زدمزلبهشتاریکىتوچشمهاىاشکىباو!...بیارمزبونبهنکردمجرأتاما

...!کردواکمربندشووانداختتختروىمنووکردولبازوهامو

!بکنه؟میخواستکارچ!...ایستادقلبم

...!شکرتخدایا!...پایینانداختکمرشو!...اوففف

...!درمیارهشلواردارهچرا!...بدهمرگمخدا

...!رفتمعقبعقبوپیچیدمدورمحولمو

دوستمن...!نشىاذیتخودتمتابیاراهبامن!...پرنیاببین:گفتوارزمزمهوآمدسمتمبهودرآوردپیراهنشم
...!پیشنهادمیدادىخودتهمشوداشتىدوستکهتو!...هان؟...بیاراهباهامپس!...کنمتتاذیندارم

...!دراومداشکهام

...!کردمغلطپیمان_

حاضرپیمانبخاطرفقطکهعشقازپررابطهاوناماشهعمیقتررابطمونمیخواستمهمیشهکهبوددرست
!کجا؟وحسرتشمخپرازىرابطهاینوکجاکنمبودم،عمیقترش

!دارهمنوکردناذیتقصدخودشواینجاشهکمتراذیتکهپیمانخاطربهمیگذشتمخودمازاونجامن

...!ندارى؟دوستمنومگه!...چرا؟گریهپرنیا_

..!میکردبیدادچشمانشآتشبعدلحظهیهومیکردبغضلحظهیه!...بودشدهدیوانه

اینازمن)میکردنیستمسربه!...میخوام؟روقبلیهاونوندارمدوستپیمانوایننم!...میگفتم؟چی...(من...من_
...!میترسمپیمان

.رسیدگوشمبهتاریکىتوصدایشکهزدپوزخندى

...!میشهبخوره،خوبتکرارمروربهکهدردخردهیهباهمونهپیمانماین!...نترساصالً_
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!کشیدخودشسمتبهوگرفتدستموو

...!کشیدمجیغوزدمپسدستشوهیستریکمنو

خبرداراینجاکسیبیادهمآمبوالنساگه!تومنوجز!نیستاینجاکسهیچ!...هیششششش:گرفتدهنموجلوى
!نگهدارمنخاطرواسفقطنازنینتوصداىپس!...نمیشه

کردمشروع.زدخیمهروموداددرازوکشوندمنوو

!ببندمپاتوودستمیکنىمجبورمدارى:گفتوگرفتپاهاموودستهاکهلگدانداختنوزدنمشتبه

.کردنگاهاونورواینوربهسرباو

...بخداروتوپیمان:شدشدیدترهقمهق

!... رونمیشناسىخداکهتو!...نیارخدارواسم!...هیسشششش_

!گذاشتهامگونهروداغشولبهاىو

...توروبخ...!میشناسمبخدا!...پیمانمیشناسم_

!میبوسیدمهادیوونهعینکردواسیرلباشبالبامو

نشدهاشوحشیانههاىبوسهایندقیقهیهجمعهاشبوسهکلماهچهاراینتو!...بودشدهوحشی!...چیه؟دیوونه
...!میکردمگریههقهقومن...!میمکیدوحشیانهومیگرفتگازلبامو...!بود

...!گردنمسمترفتوکردبوسهغرقصورتموهاوحشیمثلکردولکهلبامو

کهبودکردهتعریفبرامپیمان!...باشهاینطورىبارموناولیننباید!...شمبیخودخودازکهاالنه!...آخخخخخ
ونمیکفتبرایماگرچیزىشاید!...نمیخواستمکابوسواینمن!...کنهرویایىبراممیخوادچطوربارمونواولین
اینوومن!...میکنهتجاوزمنبهدارهانگاروضعباایناالناما!...نمیشددردناكاینطوربرایماالننمیبافتقصه

...!نمیخواستم
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:زدمفریادارادهبىیهو

....!بکشخدایااااااامنو

...!ایستادلبهاش

...!خدااااابرسونمرگمو:زدمزارادامهدرومن

...!بودشدهخیرهبهمتاریکىتو

!موندخیرهبهمرومدتیبازوشدبلندرومزاوبعد

...!میادبدتازماینقدرنمیدونستم:گفتآروموبعد

!شدبلندتختروىازو

...!باشهشکستهکمرشانگارکهدیدممنوشدواردکورسویىکرد،بازکهرواتاقدر

...!رفتبیرونخورونتلوتلو

!بودقلبمدستورفقطایناما!...دارمدوستتهمونقدرهنوزممن!...نروکهبگموکنمصداشمیخواستم

...!بشهتنبیهتابرهبزارنه:میگفتعقلم

...!آوردبوجودپرنیامشکلو...!نداشتگناهىکهبیچارهاون:میگفتوجدانمم

االن...!احمقدکتر!میرسموجدانمنتیجهبهآخردرومیسپارمگوشزدنشانسروکلهبهفقطکنانگریهومن
حاال!...دردمیکردکشمکشازینتنمتموم!...کشیدمدرازگریهبا...!بودشدهنرمتازه!...بود؟دادنپیاموقت

...!میشدمموندگاربیمارستانامشبوگرنهنکردکارىبودخوب

!رفتمخواببهگریهباوشدمجمعخودمتوجنینیهمثل

....!بریزهترسمتاخوردمغلترختخوابتوساعتىیه.!..بیدارشدمخوابازشدیدسردردباصبح

!رفتمپایینسمتبهولرزترسباوپوشیدمدیروزیمولباسهاىوشدمبلندجامازساعتیهبعد
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...!نبودپیمان!کشیدمسركهاپلهاز

!بودرفتهوچیدهروصبحونهمیز!...شکرخداروخب

!خوردموریختمچاىیه!....نداشتمغذابهمیلى

.ماندخیرهدیوارروىکارىآینهبهچشمامکهرفتمپذیرایىسالنبهدوبارهو

!شدمنزدیکترتند

...!بودشدهکبودهمهلبم!...منبرواىاى

...شمخارجدرازبرداشتموخواستموکیفمورفتمسالنبهباحرص!....،آماتور!...آمازونى!...وحشى

......!!!!!!!!!دبوکردهقفلازبیروندرو...که

...!داشتنگیردزد!...دوییدمهاپنجرهسمتبه

...!میسوختگلویمکهزدمجیغاونقدردرآخروکردمچکهمروحمامودستشویى

!شدمخیرهدربهونشستمورودىدرروبروىگلودربغضواشکریزانهمانطور

!شدواردونامرتبژولیدهمنپوشخوشهمیشهپیمانوواشددربعدساعتیک

...!بودبردهماتش!...شدخیرهلبهایمبه

بیرونقصدمیزدمتنهاوبهدرحالیکهوبلندشدمجامازحرصبامنامابودغذامصرفیکبارظرفدستشتو
!برىبیرونخونهدرازندارىاجازهنگفتممگه:گفتگرفتهصدایىباوگرفتدستموکهکردمرفتنو

!میکردنگاهروبروشبهاواماسمتشبرگشتم

!ببینى؟گلتودستنمیکنىنگاهبمنچرا!...هان؟:شدمخیرهچشماشتووایستادمروبروشرفتم

!کردنگاهبمن
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اینطورىواینجااگهبحالتبدودنبالمونمیفتنشبتامادرمپدرو!میدارى؟نگهماینجاکىتا:زدمپوزخند
!کننپیدامون

...!بمونیمزندهموقعاونتاگها:زدپوزخنداونم

!بود؟شدهچشپیمان!...زدمیخ!...شدسردمآنیه

...!آوردم؟سرشبهبالرواینمنیعنى

...!داشتنباریدنقصدانگار!...میلرزیدنچشماشطوسیهاىرگه!....عمیق!...کردمنگاهش

بهاتمجنازهکهنزنهسرتبهفرارفکر:فشرددستمومچمحکموشدپیچیدهدستمدوردستشمچیکبارهبهاما
...!نمیرسهکسىدست

...!نیستمنپیمانمریضآدماین!...نبودمنپیماناین!...نه

.زدمزانوگریهباوهمانطورافتادمگریهبه...!بادخودمبرلعنتکهکردمخودم!...کردمخودم

.شدخیرهمنبهمیرقصیدراونداشکىقطرهکهسرخچشمهاىباوزدزانوروبرومهمپیمان

!زدمزاروگرفتمدهنمجلوىدستمو

وکردبغلممحکماونموانداختمدرآغوششروخودمدریغبىمنوآمدمنسمتبهتردیدباپیماندست
!چسبوندسرمبهسرشو

.نشستکنارمخودشوگذاشتتختروىوبرداتاقسمتبهمنووکردبغلمدقیقهچندبعد

!بودگرفتهبازىبهکهموهامازاىطرهبهاوومیکردمنگاهاوبهنم

...!بودممشکالتمونهمهبانىوباعثمن

!آوردمروزاینبهپیمانوهامقیدىبىبامن

...!کردهرخنهبدنمسلولهاىتکتکتوپیمانعشقاالن...امانبوداینقرارموناولازکهدرسته
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...!خرابهاعصابم!...میکنهدردتنمپیمانبدون

پیمانهعشق!...نبودپیمانکهروزىبیستاونمثل!...نرسیدهبهشموادکهمعتادیهمثلدرست!...ندارمحوصله
...!میکنهدلگرممکه

...!میکنهقشنگبرامدنیارو!...میارهلبمروخنده

...!هیچ!...نیستمهیچىپیمانبدونمن

...!میکنمدرستورشدهخرابرابطهاینمن

...!گردونممىبرخودموپیمان!...میارمدستبهاعتمادشومن

خودمسمتبودم،دستشوبهشدهخیرهچشمهاشبههمونطورکهوگرفتموبودنشستهموهامروکهپیماندست
...!بوسیدمدستشوپشتگرمنگاهىبامنوآمدمنسمتبهتردیدبانگاهشکهدیدموآوردم

باوگذاشتمدهنمتورواشاشارهانگشتشدگرمهمپیماننگاهدیدمچونودستشوانگشتهاىتکتک
...!زدممیکشیطنت

!بغلشتوانداختمخودمووسمتشرفتموشدمبلندجامازمنوخوردخفیفتکونیهپیمان

!میبوسیدصورتمووسرومیدادفشاربخودشمنوپیمانم

!کردنگاهچشمهامبهوکردثمکرسیدکهلبهامبه

...!گذاشتملبشرولبمووزدملبخندىمناما

دیشبکاشاى!...داشتمدیشبو،حسامشبمنامامهربونونرمبودهمیشهمثل!...نبوددیشبمثلامشب
....!پشیمونمهمباز!...بودمنگرفتهجلوشو

!حاضرممنپیمان:گفتموپیمانگوشزیربردم،لبمومیزدمنفسنفسکههمونطور



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
23
9

کردسفتپیمانامادادمفشارشخودمسمتبهوگذاشتمباسنشرودست.کردنگاهبمنومنگگیجپیمان
...!بوداذیتهمشحرفااونگرنهوبودشدهتنگبراتدلمدیشبم:گفتگوشموزیرخودشو

...!میخواماًواقعمناما:گفتمچنددقیقهازبعدوکردمنگاهششدهگردچشمهاىبا

!میکنیمعروسىزودترشدهکههمتودلواس:گفتوبوسیدلبمو

!دیگههفتهدوتاپس:گفتموزدملبخندى

...!زدبرقاىستارهپیمانتوچشمانو

!بودمبیداربغلشتومناماخوابیدپیمان

!خودمسابقپیمانشددوبارهمونآشتىچنددقیقههمینتو

براىاینکار!نکنتركقهربخاطرروخونههیچوقتشددعواتباشوهرتروزیهاگهکهمیگفتهمیشهمادرم
!پاودستبهمیفتنومیشنپشیموندودقیقهبعدمرداعادتشونه!خونهتوبمون!عادتمیشهشوهرت

دعواىکشیدنپیشونخواستنمعذرتواسعلتمیشى!برممیخواممنکهبدهگیرزمانتواینتوحاال
ومیکردمنابودخودشواینکهاولمیزاشتمتنهاپیمانوومیکردملجامروزمناگه!...میگفتراستواقعاً!...مدو

!کردیمآشتىزودتراینکههمدادمنشونشگذشتوهمموندنمبا!...بودمکردهماللگدروعشقموناینکهدوم

شاهدکسىوبودیمخودمونخونهتوکهشکرخدارو...!خورددردمبهکردمگوشمادرموحرفباریه
!رفتموپایینپوشیدملباسمووآمدمبیرونپیمانبغلاز!بگیریمعروسىزودتربایدمیگهدرستپیمان!....نبود

براىرواولیهوسایلکهآشپزخونهتورفتمبعدش!جهیزیهبراىگرفتمآماروزدمدورپذیرایىتومقدارى
.داشتآشپزى

ورفتماتاقمونبسمتوکردمدمهمچاى.کردمگرموریختمظرفتوروبودآوردهمانپیکهروغذایى
ماکهزدمزنگندابهوپیمانمخونهمنوشدهخرابگوشیمکهزدمزنگمامانبهوبرداشتمپیمانوگوشى

!هستیماینامادرمخونه
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کهاتاقمونسمتبهبرگشتموکردمقطعوشیوگودارهاحتیاجچىبهکهکردمبازدیدروباالطبقههمزمانو
...!میکردنگاهبمنوبوددرایستادهجلوىپیمانچونکشیدمفرابنفشجیغیه

!گذاشتامپیشونىرواىبوسهوکردبغلموزدلبخندىپیمان

!میزدى؟حرفکىبا_

!درآوردمشوننگرونىاز!نداومامانبا_

!خوردى؟ناهار!کردىخوبىکار_

!هرگزتوبدون:آشپزخونهسمتبهکشیدمدستشووکاشتمگونشرواىبوسه

.آمددنبالمبهبالبخندپیمانو

عملجامهروحرفاشنکنه!...میشدامدلشورهباعثاینونزدرفتنازحرفىپیماناماآمدهمشبوشدغروب
....!بپوشونه؟

!پرنیااا؟_

!جانم؟_

!عروسىبراىکنیمصحبتیناامامانبامیریمامشب_

!بیارهدرمزندونازمیخوادکهشکرخدارو!...اوفففف

...!بزنمزنگمامانبهمنپسباشه_

!کنیمخریدخونهدکورواسمیریمفرداهماز_

!باوووشه_

!کنصحبتدرست:کشیدلپمو

!باوشه_
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!تردرست_

!باشه!...اَه_

دوهروکروخوشیکه!...لیاقتبیچقدرمنوبودخالصونابحبتهاشمچقدر!...کردبغلمخندیدوپیمان
...!میدادمترجیحعالقهوعشقاینبهرواىدقیقه

چندماهاززودترنهاماکردقبولاسترسکلىکردیم،پدرباصحبتزودترمونعروسىراجبپدرباوقتىشب
!کردقبولاحترامکمالدرهمعزیزمپیمان!...بدیمانجامفرصتسرکارهامونوهمهبتونیمکه

تماسمنتاکنىقطعبایدپرومتومن!بازاریمتوومن:کردیمچکسحرباوانداختمساعتمبهنگاهیه
....!خونهمیرىدارىنکردىپیدامنوبارشسومین!...کردىگممنوزدزنگکهبارمدومین!بگیرم

...!هااااخوبهخیلىنداشتنگوشى!آخیشششش

....!نمیخرمدیگه

!هستمبریمانىپرنیا:گفتمومنشىپیشرفتممستقیم

...!منتظرتونهدکترمیکنمخواهشبفرمایید:شدبلندجاشازمنشى

!خانوووومپرنیاسالم:شدبلندجاشازدکتربردیاوشدمواردزدندربدون

!مغزبىدکترسالمعلیک:زدملبخند

!چى؟:شدواوخندونتعجبحالتبهچشمهاش

!میدىپیاماونطورىواستخونهشبهامنشوهرکهنمیدونىشما_

!دادم؟پیاممن:کردتعجبواقعاًاینبار

!پریشب!آره:کردمکجگردن

!پیشونیشروزدومحکمکردچکگوشیوفورى
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!منسمتگرفتورفتورباهاشمقداریهبعدو

....هامسخرهاستیکرازین!...بودیکىشونهردوتاپروفایلکهبودنوشتهپريدوتا!...خخخخخ

اومدوشدبلندمیزپشتازبعدشونوشتندرستمنواسمکردشروعبالفاصلهوبودشدهاشتباهبیچاره
!بشىمنگردنوبالاومدىتوودادطالقتپیمانکهنگو:گفتونشستمنروبروى

!میشممردویهمیدمجنسیتتغییرخودممنباشىزمینهکررومردآخرینشمااگه:کردممچالهقیافمو

!خبر؟چهپسخوب!میکنىخرجمنواسکهمرامىهمهازیننکنهدرددستت:گفتوخندید

!زدمحرفپیششکهبودنفرىوآخریناولیناو!...روداریهریختموداشتمچنتهتوهرچىوکشیدمآهى

!مریضه؟اونمیکنىفکراالنتوپس:پرسیدرآخدرودادگوشدقتباحرفهامهمهبه

!اشتباهه؟کارمونکجاىبدونممیخوامامامریضهاوننمیگم...من...من_

!مشاور؟یامیخواىدوستیهبعنوانمنوپرنیاببین_

!مشاوردوستیه:زدملبخندى

!مفردشخصدوممیشممنبعدبهاینازپسخوب_

!بود؟همینگیرتاالنتو:نداختمابهشسفیهىاندرعاقلنگاه

!کرد؟اثرزودچقدردیدى!آرهتوامانهمن: خندید

ثریاتاکجمعمارنهدچوناولخشت!رفتیناشتباهروراهاولازشماکهبگمبایددوستیهبعنواناونازبعد
مسلمونیکپیمان!...وتینمتفانسلدوازشمامیکردینازدواجباهمنبایداصالشماکهاول!کجدیوارمیرود
...!فکرجدیدطرزیهباواقعیه
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یه!ببرهسوالزیرآیینشواینکهبدونبدهنجاتپوچعقایدبعضىازخودشوتونستهکهگراستآرمانیهاون
بودنوبسیجىبسیجعالمتهمیشهبودوچفیهخوشتیپمیشههمسادهمشکىپولیوریهبادادهنشونکهمسلمون

!کرداشاستفادهبهترظاهربراىامانمادینچیزیهبعنوانهمیشونیست

باوبعد(!نمیگذرههمعملهاشبینشبهاىنمازازکهسرسختهوواقعىمسلمونیکابعاداوناینهمهبااما
!ندیدى؟دونشمیهحتىکهببندمشرطحاضرم)گفتخنده

!شنیدمایشوندهنازتازهمن!نداشتدادنجواب

!کنم؟تعریفخودتبراروتوالزمه!...تواماو:دادادامهبمنهتوجبی

!بدونمدیگرونونظردارمدوستخیلى:گفتممنامامیخواستنهجواب

تجربههیچبدونسنواینتادلنشینىکمالدرکه!...دلنشینىوسادهدختریهتو!توئهروانشناسى!نیستنظراین_
عقلىنظرازاماکردىرشدخوبجثهنظراز! شدىبزرگاطرافیانمحبتوعالقهوعشقدنیایهباوعشقى

!کردعملوزدحرفکردوفکررساتوجاىچون!...نه

و!...استسالهپانزدهبچهدخترسندرخورکهناشایستاعمالبا!....فکربدونودخترلوسیکشدىتوو
میگنبهتوقتىتامیکردىبازىعروسکهنوزبایدتونمبنظر!سالهدوازده_دههاىبچهرفتاروحرکات

دنیابایهپیمانهتودرمقابلواما!نشهآویزوناتلوچهولبهابچهنرقص،مثلنامحرممردتاپونصدحضوردر
..!تبحروتجربه

مسلماً!یخورن؟مبهمرواندوتااینبگوحاالتو!..پسندیدهومعقولرفتارىازلحاظووکاملرسیدهعقلىنظراز
ببره،بابینازفقرفرهنگیوببرهازبینمادیاتوبتونهعالقهوعشقاگهچوننبوددرستاصالًشماازدواج!...نه

چهارصدسالهزارواعتقاداتبااماباایمانهآلیسمایدهجوونیهپیماندرسته!...بجنگهنمیتونهدونسلاعتقادات
گوشمونتواکبراهللاومدندنیابهموقعکهشماستومنضعفنقطه!نیستاونمشکلاینو!شدهبزرگقبل

!میگیموشهادتینمردنموقعومیرقصیمهمباعروسىتوومیگن

بازخواستپیمانومثلافرادىداریممسلموناسمبهکهبیماریمتوومن،مننظرازامابیمارهپیمانتونظراز
منامامیکنهطریقطىدارهباشهداشتهکارىتوومنبهاینکهبدونوشناختهخودشوراهپیمان...!میکنیم
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ارائهراهکارهمهبهمیخوایماینکهدوموراهمونوبشناسیمبخوایمکهنشناختیمخودمونهنوزاینکهاول!یاتو
قائلارزشونخودمبراىانقدرویعنى!املهفالنىکهمیکنیماشونممسخرهنیانمامغلطراهبهاگهتازه!بدیم

خودمونوهاىدونستهودانشوعلمهمهازاولکنیممسخرهافکارشبابتکسیواینکهبدوناگهکهنمیشیم
!دیگرونمحکبهبریمبعدبسنجیم

جوابوسوالتوومنشوخى!دارهجوابوسوالشوهرترضایتبدونتونشستناینجااالناسالمتوپرنیا
وکردىتعرضپیماناعتقاداتبهحدچهتاتوکنمروشنتمیخواماماکنماسالمیجترونمیخواممن!...داره
ومیکنهبازخواستاشغیرتیبىبابترومردگفتهاسالم.کردگذشتتوبابتاعتقاداتشىهمهازاون

بگممیتونمجرأتبهکهمیشناسممنکهپیمانى!...باشهجوابگونتونهدنیااونپیمانکهکردىکارى!....تو
!جوابگوکردىدنیااونتوروباشههمتوومنشفاعتگیرشایدکهپاکهوسیداونقدر

وقربودنمستپونصدتاشحداقلشونکهنفرهزارچشمجلوىزنشداداجازهکهبودغیرتبیاونقدراینکه
کردنپریشونازاینهامنقصدیاپرنببین!منکرونکیرباهموکردىمواجهغیرتشبااونوهمتو...!بیادغمزه

وفقطمن!....تفریطوافراطاینهمهازبیادبدتتوکهباشمکردهتفسیراسالمچمیدونماینکهیانیستخاطرت
منچونکردهکبودلباتوفقطکهگرمدمش!...نیستبیمارىپیمانرفتاربدونىکهمیکنمروشنتدارمفقط
!بودمزندانتوخودموبودکشتهتورواالنبودمهشدبزرگاونفکرطرزاونبااگه

!هیززززکثافت!گذاشتملبهامرودستمووکردمیخ

رژتمومموداسترسرورفتىانقدر:دادتوضیحوخندهازکردغشدیدمنونگاهوچون!...شد؟متوجهکجااز
!خوردىلباتو

!خندهازکردغشحیامبیاونو!گفتمهیییینولبمروگذاشتمدستمو!...سرمبهخاك

میبینمتخواهرىچشمبهفقطقسمخواهرمروحبهوپاکىچقدرتوفهمیدمبرخوردموناولینازمنپرنیا_
وکننسوءاستفادهطرفشونازبتوننتاانسادگىهمیندنبالمردااکثردارم،اماعالقهبهتخواهریهومثل
!نمیگىنههمهیچکیبهتوکهبرمبونتقر!دارههولومیترسهاینازهمپیمان
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توپرنیاببین!میکردمازشحسابىتشکریهعروسىبعدبودمپیمانجاىمن!داداشتعروسىىخوانندهمثالً
!ببینهرنگتومهتابوآفتابنمیدادماجازهبهتبودىمنناموساگه

!کهالزمىدکترخودتتو!گشایىعقدهاومدیمکىپیشباشماروبابا:گفتمفورىمن

پس!بکنهفکریوهرشماراجبمیدهاجازهبخودشآدماخالقىخوششمابسازخانومپرنیا:گفتوخندید
میتونىببینىکهبکنفکراتوبعدىجلسهتا!میگمچىببینبگیرگوشحاالم!نبینبیماربچشمروهمهکنلطف

میرینراستیهنتونستىاگهوبیااینجامیتونىاگه!نهیا!بسازى؟دیدىاشوچشمهیهکهپیمانغیرتاینبا
!محضر

بسازممیخوامخاطرهمینبهوباشهمنمالهمیشهپیمانمیخوامکهمیدونمامانهیامیتونمکهنمیدونممن_
...!کنم؟چکاربگین!باهاش

براىو!بیارىدستبهارهدوباشورفتهدستازاعتمادکهاینهاولقدم!اومدىکنارخودتباکهحاالخوب_
شوخىدیگرونباخودشحدودوحددرکهرنگینوسنگینخانومیهیعنى!مسلموننصفهبشىبایداینکار
...!میخندهومیزنهحرف!میکنه

!دوم؟قدمو_

نوندارماینجامنباالخره!بیامرورموزموورمزهمهنمیتونمکهمن!بعدجلسهواسبمونهدومقدم_
!نمیشهتمومجلسهیهتو!خورممی

االنببین:گفتوگرفتهواتوکهکردمپرتسمتشبهبودمکردهمچالهدستمتوکهروکاغذىدستمال
!باشسنگینیخردهدختر!...توبازيجلفاینبابتازمیخوردحرصکلىبوداینجاپیمان

میدونستموگرنهدارماحتیاجطبتمبهکهحیف:وگفتمشدمبلندبهشمیکردمکجىدهنکههمونطور
!کنم؟چکارت

خوندم،اماخربگوشیاسینمیگهخودشبااالن!بیرونآمدموفرستادمبوسیهاششدهگردچشمهاىبراىو
..!کنینتماشاواستینحاال!میادبرداریششوهربابتازچجوربچهاینکهمیکنمثابتهمهبهمن
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کمالدروکردهدعوتشامبهمارووزدهزنگبهشفرحزادخانومکهگفتمادررسیدمخونهبهوقتى
!بودنزدهزنگپیمانناباورى

!پوشیدمروبودمخریدهامروزمثالًکهرولباسىوگرفتمدوشیهفورى

!رسیدیمفرحزادآقاىىخونهبهکهبودهفتساعت

دلمدخترکجایى:کردبازبرامدستاشورسا!...بالاستقبهاومدنهمبارساوپیمان!بودنددعوتهمشونخاله
...!بودشدهتنگواست

عینتاریکىتوکهبودتنشخوشگللىبلوزیه!بودکردهخوشتیپچهشوهرمههاوه!...افتادپیمانبهنگاهم
...!بیاردستبهاعتمادشو!...افتادمبردیاحرفیاد!...بودکردهمانکنهاش

ا:گفتموبغلشتورفتمپیمانتعجبکمالودردادمجاخالىزودمنامااومدسمتمبهوکردوادستاشورسا
!میکنه؟بغلتوروخانوممنآقاىمگه!...کنبغلخانومتوبرو

....شدخیرهبمنوکردهمتواخمهاشوشوخىرسابه

حلقهدورمشوند،دستاشولداخکردتعارفباباومامانبهوقتىومیدرخشیدخوشىازپیمانچشماناما
!بوسیدپیشونیموکردویواشکى

دوررساچشمهاىازنکنمفکرکه!...شدیمواردهمباوبوسیدمچونشومنم!...مننفعبههیچیکبردیادکتر
...!باشهمونده

!رفتمپیماناتاقبهمنوکردیمعلیکسالمهمهبا

!برگشتمسالنبهتندىوکردمپامشلوارىابوجورپوشیدمخوشگلموکردموپیراهنعوضلباسمو

..!میادبهتچقدر!...رفتهبمنکالًاتسلیقه:گفتوکردبهمخریدارانهنگاهیهرسا

!گرفتمدستشوونشستمپیمانکنارودرآوردمزبونرسابراى!...گرفتنگاهشوزودوکردترشروپیمان

!میکردنگامفقطوبودکردهتعجببیچاره
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!نبودمودرواصالًنداشبام

!چطوره؟مازنداداش:کردمبغلشپشتازورفتمدنبالشبهبودرفتهریختنچاىبراىکهباریه

!خوبى؟تو!...ممنون:گفتوزدتلخىلبخند

!چرا؟!نیستىخوبتواماامعالىمن_

...!خوبم!نه:گفتوکشیدآهى

!کننگاهمنمهاىچشتو!...ندا:میشدمنگرانداشتمیواشیواش

!شده؟دعواتونرسابا:کردمبغلشدوباره.بودچشماشتواشکقطرهیهکردنگاموقتى

...!نه:گفتوزدپوزخند

!نه؟مگهدارهربطرسابهاما_

!پایینانداختسرشو

کرهروىمردبهترینرسامیکنمفکرهمشمن!کرده؟چیکار!...ندا؟:گفتمباالوآوردمگرفتمچونشو
!بیارمدرچششوبزنمتاشدهچىبگو!زمینه

...!نکنهخدا:گرفتدندونبهلبندا

!خبره؟چهببینمبگو!حاالخوب_

!نداره؟بمناىعالقههیچرسامیکنماحساسپرنیا:شدسربزیردوباره

!چرا؟:گفتموشدگردچشمهام

!نزدیمهمدستبهمهنوزاونومن:گفتوکشیدآهى

...!بود؟ترمحجوبپیمانازرسایعنى!...دمدرآورهمشاخ
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!نشدى؟پیشقدمچراتو...خوب...خوب_

!بدهمرگمخدا:گزیددندونبهلبندا

!همینطورههنوزم!شدمپیشقدمخودممناما!داشتمروتوحالاالنمنمبودپیمانبهندا:آوردمپایینصدامو

!شدسرخخجالتازندا

....!!!!بگذرهلعبتىهمچینازمیاددلشچطورسلیقهبىساىر!...شدقشنگچقدرکهواى

!بپوشسکسىهاىلباسپیششندا:گفتموگرفتمدستشو

!نیادبیرونجیغشتادهنشجلوىگرفتودرآورددستامتوازدستشوندا

میرهکنهاحساسکمبودتوازاگهدنبالشهبهتریناچشمکهاسخوانندهیهمنداداشنداببین:دادمادامهمنو
کنمخالىدلتوتهنمیخوام!کردنخواستگارىازشبهترونماازهزارتامنخودچشمجلوى! دیگرونااااسمت

اوصافکنه،بااینرفتارمیلشبابکهدارهتوقعزنشازهمهمینطورودارهظرفیتاىاندازهیهتامردىهراما
کمبودتوازمنکهمیشهبلندسرشزیر!باشههستمناداشدفردا!شومانتویىکالًتومیگممنتوشوهر
!دارم

!میکردنگاهمنشستهاشکبهچشمهاىباوبودگرفتهدندونبهلببیچارهندا

!خوب؟.توبراىلباسدنبالمیریمفرداازتوومن:گفتموگرفتمدستشودوباره

!نمیکشمدستچادرمازمناما:وگفتدادتکونسرىندا

!برنداشتین؟همالوتریپندا!میترسونهخالىتاکسىازوپیرزن!باباباشه_

!نخوردهبهمدستامونمحاالتا:گفتوکرداخمندا

!نیست؟زندگیشتوکسیمطمئنى:)منسمتشدخموبعد(

!دیدى؟چیزىتو!مطمئنمآره_
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...امانه_

!دیدى؟چىخوب_

!زنهمیلبخندومیکنهنگاهگوشىتوهمش_

...!ببینمبزار!..مطمئنى؟:گردشدچشمهامدوباره

وزیررساسمترفتمتوجهجلببدونمنکهبودندصحبتبهمشغولپذیرایىتوهمه!رفتمبیرونآشپزخونهاز
!بگیرم؟تماسیهتوگوشیبامیشه!شکستهگوشیم:گفتمگوشش

!سمتمگرفتودرآوردجیبشازگوشیوحرفىهیچبىرسا

!کردیمزیرورواینستارووتلگراموکردمبازاشوگشتم،صفحهبرآشپزخونهبهرىفومنم

...!گشتیمبردرازترپاازدستماو!بودنکردهبازشبود،کهاومدهبراشعاشقونهپیامخیلى

!بودسحرونداومنازعقدشونشبمالعکسآخریندقیقاوکردیمبازعکساشمگالرى

!کشیدمآسودگىسرازهىآوشدراحتخیالم

!نباشیدخستهخانوما:شدآشپزخونهواردپیمانکهبستماشوصفحه

!باشینسالمت:دادجوابندا

!بدهرسابهکهبردوگرفتدستمازوگوشیو

!باشهمبارکتعزیزترینم:گفتگوشمزیرکردوبغلمتندوکرداستفادهفرصتازهمپیمان

وبهدرآوردیخچالازروتولدىکیکندادیدمکهکردمنگاهشبربرومن.شدواردنداکهکردولمزودو
!رفتپذیرایىسمت

تولدتخوندنبهشروعگیتاربارساکهرفتیمپذیرایىسمتبههمباوگرفتدستموپیمان

لبخندباکهکردمنگاهپیمانبهتعجببامنوکردندزدندستبهشروعهمهکردومبارك
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...!میکردنگاهمگشقشن

....!نزنمجیغتاگرفتمدهنمجلودستمو

حدودمعذبواونمانداختمپیمانبغلتوخودموناخودآگاهوشدجمعچشامتواشکذوقاز!...بودمنتولد
!کردتحملمثانیهده

!باالتربودمنهیجاناتهمهازرسااونشبوپیمانکادوى

وسطاینچیزیهاما!...میکردمسیرآسمونهاتوکهواى!رساازپالسسوناپلیهوپیمانقرمزازجنسیسیه
!نمیدیدرااواصالًانگار!...بودندابارساسردرفتارهماونوبودکردهمشغولفکرمو

!جوابشومیدادخیروبلهیهحددرفقطرساومیچرخیددورشبهپروانهمثلندابیچاره

!بودسردمعمولحدازشبیرسا!...میگفتراستندا

!میکردمصحبتباهاشنشدهمتوجهکسىتاباید

...!باطلخیالزهى!!!!!نبودبلدشاید

!کردخبردارروهمهکهکردتعجبچنانکردم،بیشعوراشارهبیرونووزدمچشمکرسابهکهبودشامبعد

رفتیمرساباونیاوردمخودمصالًبروىواکنماونگاهبهنداشتمجراتمناماشدمتوجههمپیمانکنمفک
!داشتاهمیتبرامپیماناندازهبههمنداکهکنمچهامابدمپسجوابدکتربهبایداینکارممبابت!بیرون

دورمدستشوخواستتارساخاطرهمینداره،بهزیرنظرمارووایستادهپنجرهپشتاالنپیمانکهمیدونستم
!االبآوردمدستاموکنهحلقه

...چرا!...شده؟چیزىپرنیا:شدخیرهبمنتعجببا

!برمتشربهتنمیتونماینطورىامانشدههیچىرسانه:کردمقطعحرفشو

!چى؟واستشر:شدگردچشماش
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!بمونىنامزدداشتىاصرارچهنمیدونماصالًمن_

!بودکردههنگرسماًدیگه

رودخترهدستهنوزکردىنامزداستهفتهیهچیه!گیتونزندوخونهسرمیرفتینمیکرفتینعروسىخوب_
!گذاشتىکفشتوانقدرکهدارهدوستتچقدرهماونمیدونىحاالخوبه!...نگرفتى؟

...درس!کردهمنوچغولىاومده!فضولىدختره:کردهمدرابروفورىولىکشیدآسودگىسرازآهى

.....رسا؟؟؟؟؟_

کهشوهروزننامزدیمما!...کنم؟درستبچهبراشبخوابمپیششبرمدارىانتظارچیه:کردنگاهماخمبا
...!استغفراهللا...اینکهنه!بشناسیمهمدیگروکهخوندنبینمونمحرمیتیه!...نیستیم

!داره؟سخنوحرفاینهمهکردندراحساسجملهچهارتاوکردنبغلیهیعنى!!!!!!!!رسا_

!میگهمنوبدتوپیشمیادخانومکهدارهحتماً_

!فهمیدممننگفتاونخودتبجونرسا_

...بگذماهدهمیگهخزعبالتواینواکردهدهنایننامزدیماسهفتهبهتازهماپرنیا_

...!میگمپیششمنم!...بودخواهرانهدلودردیه!کردى؟بزرگشاینقدرچرا!....خداتورو!!!!!!رسا_

!میکنه؟اذیتتپیمانمگه:کردریزچشماشو

!میکنى؟چکارتوبکنهمنباپیمانتورورفتاراگه:کردمبهشسفیهىاندرعاقلنگاه

...!میکنهغلطپیمان_

توزنهرکىمیکردمفکمنرسا!میکنهاشتباهنداشمارابطهتواونوقتومیکنهغلطپیمانا:زدمکمربهدست
منمیکنیواینطورىچراحاال!بودىآلایدهمردیهمنبراىهمیشهتو!....میشهغرقخوشبختىتوبشه

...زندگیتهتوکسىاگ!نمیفهمم



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
25
2

!!!!پرنیا:زدداد

انقدرمیتونممنکهکردىفکرواینمنراجبکهگفتهبهتچى:دادادامهاونوکردمنگاهشکردهبغمن
...!باشمپست

شدباعثاشخودکشىمسئلهشایدگفتمودمخپیشمنامانگفتچیزىبیچارهاون:زدمدادسرشهممن
...میاموجدبهظرافتاونهمهازدخترمکهمنىوگرنه!پشیمونىاالنوبسوزهبراشدلت

!کنبسجدتجانپرنیا:کردپشتوکشیدموهاشوکالفه

ورندااگه!چته؟تو!...وایسارسا:کردمصداشورفتمدنبالشمنم!..رفتدرختهاسمتبهوکردوپشت
اینمنکهکنههندوستانیادفیلتسالیهبعداینکهنهبزنبهمچیزوهمهاالنهمین.ندارهاشکالنمیخواى

!نیستمبکنزندگىاینجامنمدیگماونوقت!نمیخواستمدخترو

!میکنى؟ولزوجلزخودتواسدارىپس:زدپوزخندرسا

فکردیگرونکههرچیزیهازفراترماخانوادگىتشخصیکهکنمثابتهمهبهبایدمداماونجورىچونآره_
میشممجبورومن!نداریممشکلماکنمثابتتابرقصمایناهرسازبهمنممیشممجبوراونطورىچون!میکنن
االنهمینخواهیشنمىاگهمیگمبازمرسا!داداششهمثلنگنتامنهباحقکهموقعىحتىکنمسکوتهمیشه

...بهترازجایهمطمئنم!...توئهآلهاىایدهازتربهخیلىندا!زیرشبزن

...!گذاشتىحراجبهناموسموکهنرفتمهنوزمن!..میبافىمزخرفخودتواسدارىچى_

!میدهبخرجهمغیرتىچهحاالهههاوه_

!دارمدوستتپرنیا:گفتگوشمزیروفشردخودشبهمنومحکمو! کردبغلمیهورساکهزدمگردنو

...!کرد؟اینطورىدفعهیهچرااین!...شدمورمورتنم!...بودجورىیهنشلح

!بگى؟همیناروبهشبکنىهمنداباکاروهمینمیمیرى:گفتموزدمپسش

!باالبرو!!!پرنیا:کردپشتوکشیدموهاشودستشدوبا
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.رفتباغسمتوبه

رسا؟؟؟؟:گفتمآروم

!رسا؟جوووون:دادجوابآروماونم

!دارمدوستتمنم_

!دارىتوکهاىاندازههمونبه:دادمادامهمنوبرنگشتمنسمتبهایستاد،امامیرفتداشتکههمونطور

.دادادامهراهشبهوشنیدمراصدایشکهزدپوزخندى

!دیدمخودمروبروىروپیمانکهبرگشتمخونهسمتبهوکشیدمآهى

!کشیدمجیغناخودآگاهکهمیردبرقچنانتاریکىتوچشماش

!شد؟چىپرنیا:شدبلندرسافریادصداىو

!ترسیددیدمنو!هیچى:دادجوابشوبودشدهخیرهبمنکههمونطورپیمان

...!کشیدآغوشبهمنوبگیره،پیماندستمواینکهازقبلرسوند،اماخودشوبمندوبارساهمزمان

رساوباشهدرستنداحرفکه!...ممکنه؟یعنى!...نشدیدمعاچیزىاماکردمنگاهافسوسشپرازچشمانبه
..!باشه؟داشتهدلدررواىدیگهکس

ازشهیچىو!بودمباهاشچهارساعتهواوقاتشوبیستالباقىکاریشمسافرتاىجزمن!...ندارهامکانایننه
...!ندارهامکانپس!ندیدم

!نه؟بودمهمىخیلىچیز:پرسیدکهفتیممیرخونهسمتبههمباوداشتبغلشتومنوپیمان

!اوهوم:دادمجوابرسافکرتو

!کردم؟بود،فضولىچىبپرسماگه_

!!!!!نه_
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!رئوفخیلىبتونسبتاون!بزنه؟دادسرتداداجازهبخودشرساکهبودچى_

نداقبولازوحرفاینرسا!...نداره؟حستوخواهربهمنداداشمیگفتم!...چجورى؟!...میگفتم؟باید
...!بودترباغیرتکهپیمان!...میکرد؟

..!بیخیال!کنىداغونخودتودادنپسجوابواسنمیخواد: گفتدید،خودشمنوسکوتکهپیمان

...!فشردخودشبهمحکمترومنو

بهانهبهرفتنمهموناوقتىو!...نکردمنگاهشمسالنبهرسابرگشتنبعدحتى!...بودمفکرتوهمچنانمناما
!کشیدمدرازتختروىورفتمخودموناتاقبهسردرد

منخوشبختهاالنوکردازدواجکهشدمدختریهعاشق:پیچیدذهنمتوشد،صدایىگرمچشمامهمینکه
!کنمفراموشاونوبتونمتابشهذهنمملکهندامیخوام

....!نشستمسرجامسیخوواشدچشمام

برواىاى...!گرفتمسختبهشاونهمهورفتیادمرومهمیاینبهعموضو!...خنگمچقدرکهآخخخخخخ
رفتهیادماصالً...احمقمنکهکنمدرکشداشتانتظار!...شدناراحتازدستماونقدررساخاطرهمینبه!...من
...!بود

...!میکنم؟درکتحاالواومدیادمتازهبگم!...کنم؟عذرخواهىبرم!...کنم؟چکارحاال

...!میارمدردلشازفردا: کشیدمدرازهدوبار

خدامیدادمچىروپیمانجوابوگرنهنیستزندگیشتوکسىاالنحداقلکهشدراحتخیالمآخیش
میخواددلشآدمکهمالیمهاونقدرعطرشبو!اوممممم!...شدداخلپیمانوشدواآرومىبهدر!میدونه

...!بدهقورتصاحابشباعطرشو

!کنبهونهعطروتوحاال!...ندارى؟پیمانخوردنبهتمایلندارهعطرنیست:تشرزدارهدوبعقلم

!ندادیمجوابشووخندیدریزریزخودممثلقلبم
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!خوابى؟پرنیا:گفتآرومونشستتختروىپیمان

...!آرهاومممممم_

!رفترسا:گفتوآرومکشیدآهىبعدوخندیداول

!رفت؟اکج!...چى؟:شدمبلندجاماز

!بردهمروندانمیدونم_

!نداشترفتنقصداون!...رفت؟کجایعنى!...کردمیخ

!داره؟ربطنداهمبهقضایااینپرنیا:گفتوکردنگاهمنبهپیمان

!میترسمفکرشمازمنهههاوه!!!!!بشهرووبگمدروغاگه!...میگفتم؟چى

!چطور؟:گفتموکشیدمدرازدوباره

!نپیچونسرمنوولىندهنمیدىجوابگفتمبهت:گفتوکردبمنسفیهىاندرعاقلنگاه

...!نمیدمجوابپسخوب_

!نکنه؟اذیتش!...)نشستتختروىوکالفه!(پوفففففف_

...!طرفىجانىبامگهپیمان:شدمبلندآرنجمرو

!تنیسبعیدهیچىاوناز:کردبود،زمزمهشدهخیرهروبروشدیواربهکههمونطور

!میگى؟چىپیمان:نشستمشدمبلند

!کشوندخودشسمتبهمنوو!بخوابیمبیا!هیچى!هیچى:کشیددرازواومدخودشبه

...!بود؟کجاخواباما!...کشیدیمدرازدوتایىو
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براىوقتىوبیدارهبودمشخصپیمانآههاىاز!خواببهبودیمزدهخودمونووبودیمبیدارصبحتاهردومون
!افتادگرمچشمهامشد،منبلندصبحزنما

****

ندا

پرنیاصداىکهبرداشتروچاىدرهمابروهایىکنه،بانگاهبمناینکهبدوناونمرساوروبروىگرفتمروچاى
!بخوابممیخوامزودتر!میکنهدردسرممنشرمندهمادرجون:شدبلند

!رفتباالبخیرشبگفتنبماباتوجهبیاواماسمتشبرگشتیمرساومن

!کردمنگاهبهشفقطومنشدتوهمبیشتراخمهاشوکوبوندمیزروفنجونورسا

!میدى؟بماچایىیهخوشگلهآبجى:گفتوکردبغلمسرمپشتازپیمان

رساروبروىوبرداشتروچاىوبوسیدپیشونیمواونم!گرفتمسمتشبهروسینىوشدمسرخخجالتاز
.نشست

...!شدمخیاالتىشایدنمیدونم!بود؟تیزرسابهنگاهشمیکنماحساسچرامنمیدوناما

!ممنون:گفتآروموزدپسدستباکهگرفتمرساسمتبهوکردمپوستمیوهنوعچندوبرداشتمبشقابیه

کىی:گفتمیکردفراردرحالیکهخندهباپیمانوشدکشیدهدستمازبشقابکهکردمنگاهشفقطموندمووا
!کنپوستدیگه

!شعورشبخاطراینهمهزدمبهشلبخندى!...رفتآشپزخونهبهو

!شوحاضر:گفتوشدبلندجاشازرسایهو

...!شوآمادهوبگیرلباس!جایىبریممیخوایم:گفتکهکردمنگاهشمتعجب

!کجا؟:شدمبلندجامازحیرون
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!بگیرملباسىچهنمبدومیخوام:گفتمپتهتتهباومن.کردنگامبرندهوتیز

!چنتتهتوچىببینمتابیارمخصوصتولباس!سیتىصفابریممیخوایم:گفتآروموزدپوزخند

!میگه؟چىایننمیفهمممنچرا

!دوتا؟خودمون_

!شوحاضرلطفاً!صفابریممیخوایمدوتاخودمونخانومندا:دادتکونسرکالفه

!چى؟شب_

همونجاشبم:دادجوابپوزخندبادوباره...لرزوندمنو!ترسوندمنوکه!كوحشتنابرقیه!زدبرقنگاهش
!شوحاضرشدتمومجوابتوسوالحاال!میمونیم

چیزیهامابمنخونشونمیریمباهممیگفتمامانبهکهشنیدمصداشوکهرفتمهاپلهسمتبهوشدمبلندمن
!گفتدیگه

روپلهراهدوبارهوزدملبخندیههولاز.دیدمخودمبهخیرهنهآشپزخودرجلوىپیمانوکهسمتشبهبرگشتم
!گرفتمپیش

بدونوشدظاهرجلومپیماندراومدمکهاتاقازوشدمحاضرجلدىوبرداشتمزیرلباسولباسدستدو
یهفقطدنیاهرجاىازخواستىمنوحضورکههرثانیه:گفتگوشمزیروبوسیدسرمووکردبغلمحرفىهیچ
!میکنمپیداتباشىکهدنیاماونسر!پیمان:پیام

...!چشونه؟اینا!...اتاقشتورفتوکردولمو

اونهمهباکشورمشهورخواننده!نامىرسا!!!!....نمیشدباورم!کردمپروازعزیزترینمسمتبهوانداختمباالشونه
...!منهشوهرمردهکشته
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روداریهشوهریهالزمهکههرچىوخریدبرمباهاشروزیهشهبایادم!...کنمگوشیانپرحرفبهباید
خوششازچىرسامیدونهپس!رفتهاونبهپرنیاسلیقهبودوگفتهمیکردتعریفازشامشبرسا!...بخرم
!کردخواهماینکاروفرصتاولیندر!...میاد

!بود؟جاکجاایناصالًوبرجیهجلوىرسیدیمکىنشدممتوجهاصالًکهداشتموقرارقولخودمباانقدر

.شدیمداخلماوکردوادرونگهبانوزدبوقرسا

!کجاست؟اینجارسا:پرسیدمزدهحیرتمن

!منهىخونه_

!من؟ىخونه!...کردمنگاهشفقط

تازهیهخونهعین!ماندوادهنمخونهدکوراسیونازشدیمواردوقتى!بودپانزدهمواحدششمطبقهرساخونه
...!بودشدهدیزاینعروس

...!کردونگاهمشدمتوجهرسا!رفتهمتواخمهامناخودآگاه

!شده؟چیزى_

!نه:گفتمهمدرابروهاىباهمونطور

محکموشدمبلندپرمثلمنم!کشوندخودشسمتبهمنووگرفتدستموکهبرمپذیرایىسمتبهخواستمو
!اشسینهبهخوردم

واس!نداشتهمگناهىبیچاره!شواللبگموروشبزنممشتیهمیخواستدلم!!!!توپتاپتوپتاپقلبم
!بودشدهنزدیکعشقشبهباراولین

!بیارمباالسرمونداشتمجراتو!بودگرفتهآتیشصورتم

همیاپرنحتىوبودمکردهآمادهخانوممبراىروخونهاینندا:آوردباالوسرموامچونهزیرآورددستشورسا
!دوربندازمسمومتوافکاراونلطفاًپس!ندارهخبراینجااز
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کاریووقتمنصورتیکهدر!نداشتمتعهدکسىبهکردمکارىهماگهکهبودممجردپسریهمناینکهضمن_
!گذاشتهخونهاینبهپاکههستىدخترىاولینکهکنمراحتخیالتوپس!...نداشتم

!کردمنگاهبهشخجالتباونشستلبمرولبخندى

!بپوشقشنگلباسیهوبگیردوشیهحمومبرو!باالاناتاقها:گفتزدولبخندهمرسا

!رفتآشپزخونهسمتبهکهکردمنگاهشتعجببا

کهرنگسفیدحریرپیراهنیهبارنگلیمویىزیرلباسویهگرفتمدوشرسادستورطبقورفتمخواباتاقبه
!پوشیدمروداشتاىقهوهوزرددرشتگلهاى

..!میشدکلوشکمرازوداشتقایقىیقهوبودافتادهآستینش

خودمواسبوسیه...!بودمشدهلوند!...کردمنگاهبخودمآینهتو!کردممالیمآرایشویهنشستمآینهجلوى
!افتادخندوننگاهیهبهچشممکهشدمبلندوازجامفرستادم

چادراونهمهزیر:گفتوآوردگوشمتوسرشوآمدوسمتمرسابه.انداختمربزیروسشدمسرخخجالتاز
!هاااااابودنخوابیدههمچیزىبدچاقجور

...!اینطورىنکن:گفتورسوندلبمبهدستشورسا!گرفتمدندونبهلبوخندیدم

همتواخمهام...خوردبمنکهنفساش!...خندیدوفهمیداونم...!شدمورمورتنمتمومخوردلبمبهکهدستش
...!شد

!کردى؟مستتورسا:گفتموعقبرفتمقدمیه

!داره؟اشکال:گرفتاخمحالتخمارشچشمهاى

!میشهبدحالم!نیامنسمتلطفاًامانه:گفتمورفتمعقبترقدمیه

...!نداشتعادىحالت!...زداىقهقهه
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!باشى؟منبانمیخواستىتومگه_

!چى؟:شدگردچشمهام

!چیه؟اطوارهاوادااینحاال!نزدم؟دستبهتمنکهنگفتىپرنیابهتومکه_

!بود؟مشروببهاحتیاجبودنبامنبراى:گفتموشدجمعچشمهامتواشک

...!باالزدماتسالمتىواساونو!...نداکنول_

!خندیدهرهرو

!نمیفهمىحالتمکهىخوردچقدرنیسمعلومتوپیکهدوپیکهیهسالمتىواس_

...!تختروىکردپرتموگرفتدستمومچشم،کهردکنارشازخواستمو

حسابتصفیهباهاتتااینجاآوردمتمنمخواستىچیزیهمنازتو!...نمیشهسرمچیزااینمن!...بچهببین_
...!شم

عشق!خواستممحبتازتمن.!..نخواستمچیزارواینازتمن!...نمیخوام:گفتموشدمبلندتختروىاز
...ازهراینارو!....داشتندوست...

خیابونکوچهتواینا!...میگفتىداشتى!هان؟:اومدسمتمبهوکردترشرورسااىدفعهیهچونشدمخفه
اینجامن)زدفریاد(باشهآدمشمتازشم!...کنى؟جمعآدمکهخیابونکوچهتوبرىآدمشىتوبعد!...ریخته؟

!چکارتم؟

برىبهترهپسبمونیمنامزدماهششقرارهماونامزدمىتو:وگفتمنباختمخودموامالرزیدمخودمبهفریادشاز
...کنار

!دادىسفارشهماضافهچیزاىیهتومیگفتپرنیاامامیکردمفکروهمیندیشبتامنم:گرفتدستمومچ

!ندادمسفارشهیچىمن!میگىچىنمیفهمىومستىتو_



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
26
1

!بدىتمکینبهمبایدوتوأمعقدىشوهرمناما!میگىراستتواصالً:تختروىکردپرتمبارهدو

!درآوردپیراهنشووکردواهاشودکمهوبرددستهمبعد

!بیارمباالنمیتونستمسرمووگرفتآتیشتنمتمومکردماحساس

تورو...میرفتم؛رساترعقبقدمیهمنمناوقدمهرباوامدمنسمتبهیواشیواشونشستتختپایینرسا
...!رسادخترم...من...من!...بخدا

!باشه؟اینغیربودقرارمگه_

...کهبگممیخوام_

!افتادلبهامجونبهبکنمکارىاینکهوقبلکردمقطعحرفموکهکشیدخودشسمتبهوگرفتدستمو

...!شدمىقشنگخیلىنبودمستاکهبود،کهرفتارشتومنرخشونتیه!...نبودوحشیانهامامیبوسیدمشدتبه

!نخوردتکونمترممیلییهامازدمپسششدتبه

روتو!!!!!رسا:گفتموخوردمتکونداد؛منمتکونبدنمروىکهدستشو!...میشدمنرمداشتمیواشیواش
!بخداااااا

.زدچمبرهرومخودشوداددرازمتختروىوگرفتمنودوبارهکهکنمفراروخواستم

....میخواممن!بخدااااااتورورسا: زدمزار

...!دادقرارلبمرولباشودوبارهوهیشششششش:گفت

...!دادجروسطازوگرفتامویقهبرددستاىدفعهیهبعدو

....!بخدااااترو!رساااا:دراومداشکم



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
26
2

بودمگرفتهضربدرىهامسینهجلوىرادستهایملتخجاباومنمیچرخیدتنمولبهامبینوخمارشمستنگاه
وکردنتغالبممیکردمفکجووووون:گفتخندهباوکردبازهمازدستهامودستشتادوباراحتخیلىکه

!نمیدادممجالبهتاصالًخوابوندىزیراینروجنسىچهمیدونستماگه!...انداختنبهمبنجلیشونوجنس

!میترسمازتمنرسا!...کنولمبخداروتورسا:زدمزاروبارهد

...!شىاذیتزیادنمیزارم!...میامراهباهات!عزیزمنترس:کردزمزمهوگوشموزیراومد

!کشیدمآهناخودآگاهکهگرفتآرومىگازحرصباگوشموو

!افتادصورتمبجونوگفتبلندىجوووونکهبودهمینمنتظرانگاراونمو

شدنحلقهدورشکىدستامکهنفهمیدم!...کردماشهمراهىخودممیواشیواشکهنقدراو!....آروموخشن
!گرفتمچنگبهموهاشوو

!آوردبندنفسمووکردنفوذاستخونممغزتادردىیکبارهکهامدمبخودمموقعى

رساکهچکیدروفچشمهامازاشکقطرهیه!...بودیمشدهخیرههمچشمدرچشم!...نخوردتکوندیگهامارسا
...!ایستممىواىپاتعمرمآخرتا:کردزمزمهگوشمزیروبوسیدبردونرملباشسمتبهوگرفتانگشتبا

.کردمنگاهشاشکىچشمهاىباوزدمدردسرازلبخندى

!بوسیدمدوبارهوکردپاكدستشبااشکمو

...!نمیخوردتکونهنوزاما

!دارى؟دردهنوز_

!زیادنه:دادمجوابوانداختمپایینوسرمخجالتبا

...!کنم؟تمومش_
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بایدنه:گفتموگرفتمکمرشو!کابوسشبدترینمیشهاینباشهبودهبارشاولینخودشبقولاگه!...هههاوه
!کنىتمومش

...!ندارى؟درد_

!کنىتمومشدارمشده،دوستحاالکهامامیفتاداتفاقایننباید!...رسانه_

!اوخ؟وآخشدوبلندآهماولدفعههمونکهرمانهااینتویگنمچى

روزخمهىدستتباشماومیشهبریدهتنگوشتانگارکهبگمحدایندر!...شدمزندهومردمدردازمن
!میسوزوندتنموتمومکهداشتدردى!...کنىجلووعقب

!بودنماندهبرامنایىکردبغلموکشیددرازنارمکرساوقتىوشدمزندهومردمواقعىمعناىبهمنیعنى

!خوبه؟حالتندا:شدبلندآرنجشروبعدوکرداستراحترواىدقیقهچند

...!خوبم:کردمزمزمهآروم

ازکهریختشکممروقطرهچندوبرگشتودرآوردروغنیهورفتکشوسمتبهوشدبلندجاشاز
!گرفتمندوندبهلبوشدبلندآهمآنسردى

جوریهمیشممجبورکهنکنشیطونىانقدر:گفتمیدادماساژروشکممزیردستبادرحالیکهوخندیدرسا
!بدمماساژتدیگه

بوسهکهمیشدگرمداشتتازهچشمهاموشدکمدردمازواقعاًکهدادماساژکمرمووخوابوندمپشتبهبعد
...!نکنمکارىمنوباشهکنارملعبتىهمچینکهکنمتحملدانمیتونمن: گفتگوشمزیرونشاندکتفمبراى

......!کشیددرازرومهمونطوروکردشیررورساهمینهماناکهشدنبازمننیشوهماناگفتنجملهاین

*****

پرنیا
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!کردبیدارمخوابازمنوتلفنوقفهبىصداى

بیدارمسحرکلهکهصبحشازاینمودلشورهازنخوابیدیمصبحشتاکهتولدمشبازاون!....لعنتىاَه
....!کردن

!میشکوندمشمیزدمنداشتقیمتمیلیونچهاراگه

بله؟:دادمجوابکنمنگاهصفحهبهاینکهبدون

...!برسونخودتوبخداتورو!...پرنیاالوو_

...!کجایى؟رسا؟؟؟تو:پریدمجاماز

!دارمحتیاجابهتاینجابیا!...بیمارستان_

!میامدارممنبدهآدرس...آدرس_

.....بودرفتهپیمانشکرروخدا!...انداختمساعتبهنگاه

جنینسقطپیاپىچندبارازشیدابعدبشم،گویاجوابوسوالبهمجبورتانبودخونهجونمادرخوشبختانه
!بدهسامونوسرکارهاشبهتازنهمیسربهشروزههمهمادرجونودارهمطلقواستراحتباردارهدوباره

!رسوندمبیمارستانبهچجورىخودمونفهمیدماصالًخرابمحالاونبا

...!نمیدادآنتنتلفنشمونبودرساشدمکهبیمارستانوارد

!شده؟چشخواهرمبگینبخداتوروخانوم:رفتمپرستارىایستگاهسمتبه

!ار؟بیماسم:کردنگاهبهمچپچپپرستاریه

!نگرانىازمیکنمدقدارم!؟شدهچش!فرحزادندا_

هنربهدستاینکهامامثلمیشدهپارهدکترکمکبهبایدکهبودهنوعىازهایمنشونخانوماین!...نشدهچیزى_
!کشونداینجاخواهرتونوبهحالکهداشتنرابطهباردوشمبعد!شدنکاربهدستخودشونبودن
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...!کرد؟نداتجاوزبهرسایعنى...یعنى!... کردمیخ

...واىاى!...منبرواىاى

!اصالً؟بگمچى!...بدم؟چىپیمانوجواب

همینوفقط...!کردمچکاروسمتشبرگشتمچجورىنفهمیدمشنیدم،اصالًکهرورساگفتنپرنیاپرنیاصداى
...!میکنندجدارساسرىموازدستامودارندیگهدوتاىوگرفتنمنوپرستاردوتاکهشدممتوجه

!نامرد؟اومددلتچجورى:زدموزارکوبیدماشسینهبهکیفباوکردمولموهاشو

بگوتو...!کردمغلطپرنیا:زدوزارنشستصندلىروىکنارمهمرساورفتنپرستارا!....نشستمصندلىروىو
...اون...اون!...ندمدستشازفقط!...میکنمهمونوکنمچکارمن

هاششونهدیدمبودمشگرفتهمشتزیروقتى!...میکرد؟گریه!...کردپاكدودىعینکزیرازچشماشو
...!نمیکردمفکرشوامامیلرزه

وعکستلگرامواینستاکلتوفرداوگرنهباشننشناختهرورساکنهخدا!...کردم؟چکارمن!...برمنواىاى
!میشهپخشفیلممون

بهولىنیستمهمنکردىرحمبمنخدایا!...دادمرساوخودمدستکاروشدمعصبىباز!...ىىىواىاى
اولینباوزدمزنگبردیادکتربهودرآوردمگوشیمووشدمبلندجامازحرفىبدون!...کنرحمنداآبروى

!الو؟:دادجواببوق

!سالم_

...منیاگرفتهصداتپرنیا_

...بودنهمبانداورسادیشب!نیستمهماینامانیستخوبالمحاصالً:گفتموکردمقطعحرفشو

...بهشرساکنمفک:گفتمچندثانیهبعدوکردممکث

کجاس؟االن:پرسیدبردیااینباروکردمسکوتهمباز
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!بیمارستان:گفتمبغضبا

...!هستى؟تو...!اونجامیاماالن!ببینمشبایدحتماًمن:گفتبردیا

!رفتماتاقسمتبهخداحافظىوبعد! اوهوم_

!گرفتدندونبهلبوسمتمبرگشتنداکردمواکهدرو

...!ببخشمنوندا:گریهزیرزدموکردمبغلشورفتمسمتشبهوگرفتمگازلبهاموبغضاز

!میگى؟چى!...پرنیا؟:گفتوکردواگردنشدورازدستاموندا

...نم!...بشهاینطورىخواستمنمی...من...من_

وانداختپایینوسرشوشدوسرخ!...(ندارهربطىبتواصالًاینعزیزم!پرنیا: گفتوگرفتدستاموندا
!میخواستمخودمممن)گفت

.گرفتمدهنموجلوفورىوگفتمبلندىهییین

خودمپیشحداقلوکنمتأمینشمیتونماینطورى!نشستدلمتوترستوحرفهاىبعد: دادادامهفورىندا
...!نذاشتمکمبراشچیزىکهجمعِخاطرم

....!کردى؟چیکارتو....ندا؟؟؟:گفتمحیرون

!نفهمیدن؟کهاینامامانپرنیا_

!نه_

!نمیگى؟چیزىپیمانبهکهتو_

!شدیهو؟چىاما!ندارمجرأتشو_
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برمکهشدمبلندجامازبزور.میکرددردخیلىدلمزیرشدمبلندکهصبح:گفتوانداختپایینسرشوندا
ودیدحالاونتومنورساکنمفک!...رفتمحالازهمونجامووحشتناكافتادمخونریزىبهکهدستشویى

!بیمارستانآوردم

...!پیچیداتاقتورساعطروشدوادر

!کردمهمتوابروهاموونیاوردمخودمبروىمناماسمتشبهبرگشتذوقوشوقباندا

!ندارى؟احتیاجچیزىعزیزم:گفتآروموبوسیدپیشونیشووشدکنزدیبهشرسا

!هستىکهممنونامانه:گفتوانداختگللپاشندا

...اشکال!بمونمزیاداینجانمیتونممناما:گفتوبوسیدسرشودوبارهرسا

!میمونهشمپیپرنیا!بروزودتر!نه!نه:کردقطعحرفشومتملقنداىبپرم،امابهشخواستمچیزمثلمن

!ندارى؟کارى!نمیخواى؟چیزىپرنیا:برگشتمنسمتبهرسا

!نشهکمعالىلطف:دادموجوابشوزدمگردنبهش

!رفتو!ببخشمنوندا:گفتوانداختسربزیررساناراحتو

!بودپیمان.خوردزنگتلفنمکهبودرسارفتنازبعد

!میکنهشکبدترندمجواباگرکهگفتنداامابدمجوابنمیخواستم!میلرزیددلمودست

!الو؟:دادمجوابدلهرهبا

!خانووووومسالم_

!نباشینخسته! سالم_

!پرنیا؟کجایى:گفتوکردومکثىکردتعجبپیمانم!ادب؟اینهمهومن

!بازاراومدیمندابا...با!!!!!من؟_
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!نیست؟سرکارندامگه_

!سرمتوزدمدستىیه

!امروزنداشتشیفتنههههه_

!صبحههمیشهاون!ممکنه؟مگه_

!بپرسخودشازبیاچمیدونممنوا_

شبکهگفتنداهموکشیدمراحتنفسیهوخودمدستشدادممنامابهشندمگوشیوکهمیزدبالبالندا
!الو؟:دستمدادگوشیودوبارهوبرسهکارشبهخدابندهکهگرفتههمکارشو

!خونه؟میاىشب!بخوامازتهمینوبودمزدهزنگراستش!ششپیرفتىکردىکارىخوب_

...ومحترمهودوشیزهبردوبانوىسالم:شدواردصداخوشدکتروشدوادردفعهیه

!شداللبردیادکترتازدیمبالبالنداومن

!دقیقاًتوپرنیا؟؟؟کجایى_

...بازار!)کجا؟بودمگفتهبهش..(با....ب_

!باشمگفتههمینوکهممیکردخداخداو

!خونهبیاشب!ندارى؟کارى!خبخیله_

!توقربون!حتماً_

بوداااانزدیک!پوففففف:کردموقطع

!نیستىمنکنولنکنىشوهربىمنوتاتو: کمرزدمبهدستو

!نمیدهنشونتجاوزمورد:میکردنگاهشوبودنشستهنداروبروىبمنتوجهبىبردیا
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!بودشدهگزارشاشتباهنخیر:گفتمپررویىکمالدرمنموانداختپایینرشوسوکردهینىندا

دوبارهو(!میکنىتصفیهمیدمحسابشماره! اینجابیامتاکردمردمریضوتاده:اومدسمتمبهوشدبلندجاشاز
!خوبى؟مطمئنى)برگشتنداسمتبه

!دکتربله_

!اجازهباپسخوب_

!میخواستدلشخانومشدممتوجهتازهخودمممندکترشرمنده:گفتموشدمبلندجامازمن

شکرشجاى:وگفتدادتکونسرکنانخندههمبردیاودکترکشیدسرشرورووپارچهکشیدجیغىندا

!ورفت!...باقیه

!رفتیمرساخونهبههمباوکردندترخیصرونداغروبخوشبختانه

همینرودیزاینرىشمارهوگرنهنبودیمدمپرهمکهحیفوبودواموندهنمدهخونهدکوردرزیبایىاونهمهاز
!کنهدرستهمرومنخونهتامیگرفتماالن

!برگشتمخونهبههردوشونبهالزمسفارشهايوبعدازکردمدرستبراشسوپیه

!بودبرنگشتههنوزپیمانخوشبختانه

!مکردعوضبیمارستانیولباسهاىوگرفتمدوشفورى

!گرفتههمکارشوشبشیفتامشبکهگفتممنوپرسیدنداراجبمنازمادرجون

!بیامرزوببخشخودتخداونداخدایا

!بودآمدهپیشتصادفىعملگویا! بودنیامدههنوزپیمانامابودیمخوردهشاممونوما

!خوردزنگتلفنمکهبودشامبعد

الو؟:دادمجوابورفتمباالنم،پسبزحرفنمیتونستمبقیهجلوى!...بودرسا
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؟!پرنیا؟_

بله؟_

!میکنهگریهودارهدردمیگهندا_

!خورده؟قرصاشو_

!دادمخودمآره_

!زدى؟پمادشم_

!اینکاراروکردمخودممیگم_

...!نکردین؟کهکارى_

!!!!!!پرنیااااااا_

!ماخریدارشیم!نکنهنازانقدربگوبهشپسخوب_

!میکنهبیتابىدارهدردمیگم!درنیاربازىمسخرهااپرنیااا_

!بیمارستانببرشدوبارهنمیتونههماگه!...بشهتاعادىکنهتحملمدتویهباید!طبیعیهدردشرسا_

!نشه؟پرنیاچیزیش_

!ندارهآفتبمبادمجوننترس_

!باشمودب_

!میارمکاچىبراشفردابگوبهشم!خودمهشوورخوار!چه؟بتو_

یا....بودزدهزلبمنوبوددادهتکیهدیواربهپیمانگشتمبروهمینکه!کردمقطعگوشیووخندیدمخبیثانهو
!شنیده؟حرفامویعنى!...خدا
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بود؟شنیدهحرفمکجاىازیعنىمنبرواى

!بود؟چشندا_

!احوالهناخوشخوردهیه!...چى...هی_

!بود؟چش_

!بودشدهقاعدهکنمفک_

!چشه؟:اومدمنسمتبههمدرابروهایىاب

فهمیده؟همچیزى!...شنیده؟منوحرفیعنى

!نیستخوبحالشمیگفترسا...نمیدونم...من...من_

کهچشهبگو!نیستاالناشدورهبعدشم!...میشدممتوجهسالاینهمهمنوگرنهندارهدردقاعدگىموقعاون_
!نرفت؟بیمارستانامشبم

...!بودرفتهیادماصالًاونو.!..اوپسسسسس

...حتماً...خوب...خوب_

!نرفته؟یادتکهقرارمونوقولپرنیا:گرفتسمتمبهاشواشارهانگشت

...هممیبینمروندامنهم!ایناخالهخونهشومیریمحاضر:رفتدرسمت،بهدیدمراسکوتچونو

پیمان؟؟؟_

.کردنگاهمسوالىفقطوسمتمبرگشت

!نبودنخالمخونهکهاوناآخه!میشهآبروریزىبدترنگماگه
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!بودبیمارستانوافتادخونریزىبهامروزندا:پایینانداختمسرمو

!آوردمباالسرمومنکهشدباعثهمینونیامدازشصدایى

!خب؟:نمیزدهمپلکحتىوبودشدهخیرهبمنسبزشچشمهاى

!کردمنگاهشبربرومناینبار

...!داد؟خواهرتوترتیببرادرم!...نمود؟راخواهرتبرادرم!...بگم؟چی

...!دیگههمین...خب...خب_

!نیستمیکنمفکرمنکهاونىبگومقدساتتهمهبهروتوپرنیا_

!کردلرزیدنبهشروعمنمتناونصداىلرزشاز!میگفتهاروجملهاینوقتىمیلرزیدصداش

...بخروتو...مان...پی:دستشوبگیرمتاکردمازدردستاموورفتمسمتشبه

!نیستاینکهبگوفقط:زدفریادوزدپسدستمو

!کردمنگاهشبروبروچکیدفرواشکهام

کوبونددیواربهمشتبایهودقایقىازبعدوگذاشتدیوارروپیشونیشووگرفتچشمهاشودستشکفبا
!مونددیوارروانگشتهاشجاى؛طوریکه

!بشمنزدیکشنداشتمجرأت

!بریمشوحاضر:سمتمبرگشتدفعهیهکهمیریختماشکهورهوروبودایستادهسرجامفقط

!کجا؟:کردمنگاهششدهگردچشمهاىبا

!درآرمهرزعلفاوندستازمعصوموطفلاونبرم_

...سوگندمقدساتتبهروتو...خدابهروتوپیمان:افتادمپاشودستبه
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پس!نکشمتوبخاطراونووببینمتکهاینهبخاطرمیبرمتورواگه:گفتتحکمباوکردجداخودشازومن
!شوحاضر

!پوشیدملباسگریهبامن!...شدخارجاتاقازو

کهکردمخواهشودادمرورساخونهوآدرسگفتمروماجراودادمپیامبردیابهکهبوداینامزرنگىتنها
!اونجابره

اوفففف...!نبوداونجاکسىرفتمپذیرایىبهوقتى...!بدم؟چىروجونمادروپدرجونجواب!واىاى
....!شکرمرتبههزارخدارو!...

....!بودشدهخیرهجلوبهنشستهبخونباچشمهاىوبودنشستهماشینتوپیمان

انتخابیکیوبینشونکنهورممجباگه!...کنخدایارحم!...کردحرکتحرفىهیچبدوننشستممنوقتى
....!کنرحمندابهخدایا!!!کنم؟

...!کردمپااونوپااینهى

!پیمان؟_

!نگوهیچى!هیششششش:آوردباالاشواشارهانگشت

!رسانخونهاوناپیمان_

....!بگوآدرسوفقطخبخیله:انداختبهتیزشونگاه

!شدماللدیگهمنم

!شوپیاده:دستوردادوپریدپایینشینماازتقریباًرسیدیموقتى

!نداشتمخوردنوتکونتوانایىوبودشدهسستتنم

!رسااااکنهلعنتتخدااى
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!شوپیادهگفتمپرنیا:داددستوردوباره

!کشوندخونهسمتبهومنوگرفتدستموپیمان!...دادمبخودمتکونىبزور

...!شدحبسامسینهتونفسزدروزنگوقتى

...!شدظاهردرچارچوبتورساوشدازبدر

!کشیدداخلشبهوگرفترورساىیقهیهوورساشدچشمتوچشمچندثانیهپیمان

!شدماللدوبارهمنوآوردندباالدستشونوهمزمانپیمانورساامارفتمسمتشونبهوکشیدمجیغىمن

امانتبوداین!دستتسپردمگوشموجگرمن!ددزناموسمرتیکه:وگفتچسبونددیواربهرورساپیمان
...!داریت

...شدمروتىشرمنده:گفتوانداختبزیرسررسا

...!همییییین؟:گفتوفشردمحکمتراشویقهپیمان

...جانپیمان:نشستپیماندستروبردیادست

!میکنى؟اینجاچهتو:گفتابردیبهوکردولرورساىیقهوپیمانبرگشتیمسمتشبهمتعجبهردوپیمانومن

شمارهشدمشهورآقاکهبعدشم!کردیمگمهموآلمانرفتممنکه!امتحصیلىدوراندوسترساومن_
!ببینیمدوبارههموماکهشدباعثخانومندا!...کرداشوعوض

...!خونهبریمبیارروندابرو!خانووووم:برگشتاتاقهاسمتبهوکردهمدرابروپیمان

...منپیمان:گذاشتاششونهرودستشوارس

!نیارالکىبهونه!...سالمونهسىتوومن!کنتمومشرسا:گفتوکردپرتدستشو

....!برو:گفتبمنرووبعد

...!نمیرهجاهیچندا:گفترسااما



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
27
5

...!نکصداروندابروپرنیا:گفتوکردنگاهشتیزورساسمتبهبرگشتنشستهبخونچشمهاىباپیمان

.برمتاکرداشارهبمنابرووچشمباوروفشرداششانهورساشونهروىگذاشتدستبردیا

!بغلمتوکردپرتخودشومنبادیدنکهدیدمدرپشتگریونرونداکردمبازکهرواتاقدر

...!نمیاممنپرنیا_

نابودصبحتاخودشوم،وگرنهبمونرساپیشمیشممجبورمنبرىتواگه!کنیم؟چکارندااوفففف_
...!کنیم؟چکارنمیدونممنمبخدا!میادسرلجپیمانهمنیاىاگهولىتونیاىخدامهازمنواالع!میکنه

...!ندا؟چیه:گزیددندونبهلبندایهو

...!خونه؟بیامحالماینباچجورىمن)نالیدبعدو!...(میکنهدرددلمزیر:گفتوشدسرخ

...!بودمموندهخودمم! میگفتم؟چى.کردمشنگاهافسوسبا

هقهقوپایینانداختسرشوندا!...پریدیمجاازدومونهر!...دواردپیمانوشدبازاتاقدریهو
...!میخواستدلتخودتمکهخوبه!...میکنى؟گریهچراخوبا؟؟؟دختر!...زد

...!بوسیدرشوسوکشوندخودشسمتبهوگرفتدستشوواومدسمتشبهپیمان

...!بیارروندالباسپرنیا_

!نشنیدى؟:بلندگفتبمنروپیمان!کردمنگاهندابهبروبرمن

....آخه: شدمبلندجامازوکردمنگاهاوبهمتعجب

...!بیاربرو:گفتمحکم

...!میزنه؟دادسرمنچرا!..وا؟

...!بودهااااادرختازکرمبگممیگهشیطونه

!آوردملباسشووفتمرکمدسمتبه
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!پیمان؟:گفتمآروممنوکردنگاهبمنخواهشازپرچشمانباندا

!باشىومنتظربیرونبرىمیتونى:گفتوگرفتدستمازلباسو

....!میکنه؟اینطورىمنباچرااین!شداشکازپرچشمهام

...!بمونهپرنیا:زدزارندا

!پوشیدگریهبانداکردوتنشلباسوپیمان

...!بمونهبزارپیمان:گفتمونیاوردمطاقت

!علتش؟: برگشتمنسمتبهحرصىپیمان

...!افتادمپتهتتهبه

....!میشهبدخیلى...ببیننوضعىایناینوپدرجونومادرجوناگه...چون...چون_

...!خونهمیریمخونتون،خودمونمیبریمشمارو!ندارهاشکال:،گفتکنهنگاهماینکهبدونپیمان

...!میکنه؟تنبیهدارهچرامنو!...داره؟ربطىچهبمنخوب...وا؟؟؟؟!دراومدچشمهام

!رفتمبیروناتاقازقهرحالتوبهکردمهمتوابروهامو...!بپرسمنداداجازهغرورماما

!بودیختنرچاىحالدربردیاوبودشدهخیرهفرشبهدرهمابروهایىباگریباندرسررسا.رفتمپذیرایىبه

سرتأسفبااوودادمنشونشرورساابرووچشمباوبردیاگرفتمدستازرووسینىرفتمآشپزخونهبهمن
!دادتکون

!بریم:گفتبمنغرهچشمباواومدپایینهاپلهازپیمانکهاومدیمبیرونآشپزخونهازباهمبردیاومن

!بخورینچاىیهبشینینبیاینحاال:گفتبردیا

!مستدامعالىلطف:دادجواباخموپیمان
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!بریم:کردنگاهبمنو

!اومدماسمتبهوشدبلندجاشازرسا

.پایینبودانداختهسرشوشدهسرخبینىبانداولىبودندابهخیرهنگاهش

ودستردکدورروندابودکردهحلقهندادوررودستاشکهپیمانکهبگیرهنداروتاکرددرازدستشورسا
!شدخشکهواتورسا

...!ندا؟:گفتفقطو

.گشتمبرسمتشونبهوگذاشتممیزروىروسینىمن

!بزارهبیرونخونهدرازپاشوندارهحقندا:گفترساکهدنبالشبههمماوکردحرکتدرسمتبهپیمان

!ایستادیمهمه

!کردحرکتدوبارهوزدپوزخندىوبرگشتسمتشبهپیمان

!نگردهبردیگهگذاشتبیرونپاشو:گفتدوبارهسار

....!رسا؟:نالیدورساسمتبهبرگشتمکثباو!...شدمیخندا

!کردنمىکسىنگاهوبودانداختهپایینسرشورسااما

!بریم:وگفتگرفتروندادستپیمان

!میکردمنگاهرسابهوبودمایستادهامامن.شدپیمانمیکرد،همراهنگاهرورساکههمونطورندا

!بودشدهخونبراشدلم

..!نمیگیرمگردنهمروهیچى:گفتوکردبلندسررسایکهوکه

.برگشترساسمتبهمکثوباایستادسرجاشپیمانوکشیدکوتاهىجیغندا
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!آوردیورشرساسمتبهیکبارهبهوکنههضمحرفشوتاشدخیرهبهشچندثانیه

!یمکشیدجیغوندامن

فقطرسا!کنهرساجداازروپیماننتونستکردهرکارامامیونشونپریدبردیاوشدندیقهبهدسترساوپیمانو
...!میکردگریهفقطهمندا!...میزدمشتراستوچپپیماننمیزداماومیکرددفاعخودشاز

....!کناربرو:زدفریادوشدخشکهواتوپیماندستکهبینشونانداختمخودمومن

...بخدااااااروتوپیمان:نالیدموکردمبازدستامو

!گرفتهوامنوتوبردیاکهدادهولدیگهسمتبهوگرفتمنو

...!بستهههههه:زدمفریادوگرفتموپیماندستوسمتشونرفتمدوباروزدمپسروبردیا

....!بریمشینحاضر:گفتوشدخیرهبمنبعدشورسابهاولزنوننفسوایستادپیمان

!میایمماهممحضرمیاىفردا:گرفترساسمتبهانگشتشوو

!برووبگیرزنتودستهمتو!نمیریمجایىما:دادجوابشوزنوننفسنفسهمرسا

...!بروپیماااااان:شدمسبزجلوشمنکهاومدسمتشبهدوبارهپیمان

..!بریم:گفتآروموشدخیرهبمنگنگىباپیمان

!نخوردمتکونمنولىافتادراهگریهباندا

!بیفتراهپرنیا:سمتمبرگشتمتعجبپیمان

!شمابرین!خونمونمیرمرسابامن: گفتممحکموسرد

!گفتمبیفتراه!میرسونمتخودم:گفتوکردهمتوابروهاشو.ایستادپیمان

!میرمرسابا!دیگهبرسونىمیخواىمنوتو:  دادمجوابخودشمثلمنم
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!بیفتراهگفتمپرنیا:وگفتکشیدحرصروىازعمیقىنفسپیمان

!میگیرىسختدارىخیلى:گذاشتپیمانشونهرودستشوبردیا

!خواهردارى؟تو:انداختبردیابهخونبارشونگاهپیمان

!شدخیرهپیمانبهفقطوپریدبردیاروىازرنگ

!یادمدرگرمجاىازنفستکهندارى:غریدپیمان

!رفتدرسمتبهوگرفتروندادستو

...!داشتمدوستشهمخیلى!...داشتم:میلرزیدصداشبردیا

!نشستمبلاولینروىسستبردیاوسمتشبهبرگشتپیمان

!دادتکیهزانوشرووآرنجشوکردپنهاندستاشبینسرشو

دالمونودردتموم!بودیموابستهبهمخیلىاونومن!نداشتهمتازیبایىتو!بودخانومىپارچهیهمنخواهر-
اونواینکهبراىهمپدرمومادروکردمریضشمندورىغم!...تنهاشدخیلىآلمانرفتموقتى!...بودهمبراى

بعد!میشهواخونمونبههمرذلمدایىپسرپاىکهمیشهواینطورخونمونمیارنداییمودختربیارندرتنهایىاز
اینطورىکهمیبینهاونمونمیکنهقبولمنپاكخواهراما.میدهکثیفشوپیشنهادخواهرمبهکثافتونامدتیه

کمبودمنطریقازخواهرمکهواینبارمیکنهعاشقىادعاىومیشهوارددیگهراهیهازنمیدهپابهشخواهرم
...ومیشهرامشداشت

...ایرانبیانیستخوبحالشپدرتوگفتزدزنگامخالهدیدمروزیه:میلرزیدهاششونه

چىنیستمعلوممنمداداش(!بدىادامهنمیخواد!...پرسام:مالوندوگرفتهاشوشونهوشدبلندرسا
)!کجابود؟پرسام!کشیده؟

...!بودسردخونهتوخواهرماومدموقتى:شدخیرهپیمانبهودادتکونسرشوبردیا

!گرفتیمدهنمونوجلووکشیدیمکوتاهىجیغنداومن
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کاشاى!....نبودمنکارمیگفت!...نمیگرفتگردنروبچهرذلاونوبودباردارماهسهمنبیچارهخواهر_
خواهرمعاشقانسانیهکاشاى!میموندمخودممملکتوتومیشکستپامقلمکاشاى!...آلماننمیرفتم

...!میشد

!رفتدستشویىسمتهبمیخواممعذرتگفتنباوشدبلندجاشاز

...!هنوزم؟دارىدوستش:کردنگاهندابهآوردباالنگاهشووقتى!بودخیرهخالیشجاىبهاخمباپیماننگاه

....!قبلازبیشتر:گفتودادتکونسرگریهباندا

...!ندارهاشکالسرنیومدىباالىاومدى!میرمدارممن:گفتبمنروپیمان

!رفتمپیماندنبالبهوبرداشتمکیفمووزدملبخندىندابه...!ببرههمندارواینکهبدون!...رفتدرسمتبه

!خونهببرمنو:زد،گفتمدوررواتوبانوقتى!...میکشیدآهفقطپیمانروراهکل

!چرا؟:سمتمگشتبرتعجبباپیمان

...!خونهمیبرمروتونگفتىمگه:گفتمبهشاخمبا

!نشنشرمندهتوجلوىجونآقاومادرکهگفتمدلیلاینبهمنرنیاپ:دادسرتکونکالفگىبا

میشهخودتونموقع!...بزنى؟دادمنسرخانوادتجلوىکهمیدىاجازهبخودتچطور!... بودم؟غریبهمن_
!میشه؟بازفکرت

!نزارتنهاملطفاً!دارماحتیاجبهتدیگهوقتهرازبیشترامشبمن!....پرنیا_

...!کردمنگاهشبروبرودمشساکت

!بودندخوابجونپدرومادرجونرسیدیمخونهبهوقتى

!کشیدمدرازتختروىورفتماتاقبهمن
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!... بودکردهناراحتمکلىامروز!...خواببهزدمخودموواردشدپیمانوقتى!...امروزبودبدىروزچهاوففف
امروز:گفتزیرگوشموکردبغلمپشتازپیمان!...دمکرسمترومواونکشید،مندرازتختروىوقتى

....!نوکرتمقسمموالبهولى!...ببخشیدکردماذیتت

آسمونوتاهفتبعددقیقهدوکهبودمخستهآنقدر!کردسکوتوکشیدآهىهماو!نیاوردمخودمبروىمن
!میکردمسیر

***

ندا

!کردلمبغومحکمآمدسمتمبهرسا.بسترودرپیمانوقتى

مثلوپرنیاستداداشاوناما!میکنهبازخواستمبرمخواستممىپیمانبااینکهبابتکهمیکردمفکرخودمبامن
!باگذشتاون

!میمردممنرفتىمىتواگهندا_

...!همینطورمنم:گفتمآروموشدمسرخ

...!عزیزمکناستراحتبرو:برداتاقمونسمتبهومنوبوسیدپیشونیمو

!شدیمپیروزباالخره:زدلبخندىبمنواومدبیروندستشویىازبردیادکتر

مثلتامیگفتىمنبهکاشاى!...متأسفمپونهبابت:کردبغلشمحکموبرداشتمنشونهدورازدستشورسا
!میکردمحمایتازشخودمخواهراى

استراحتخوبخانومندا!...دیگهمابریمخوب!...بوداینمنمخواهرتقدیر:گفتوزدتلخىلبخندبردیادکتر
!خداحافظو!کن

!بروبعدبخورچاییتوبشین_

!کنماستراحتخونهبرممیدمترجیحممنون_
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دورودستموکشیدمکوتاهىجیغمنکه!کردبغلممنووزانومزیرگذاشتدستشورسایهوبردیارفتنبعد
رساااا:زدمحلقهگردنش

!شداذیتخیلىروزامخانومم!...چیه؟_

!میکنهتحریکآدموکهخجالتتاونقربونبهاي:گذاشتماششونهروسرمووخندیدم

....!صراحتازینهمهگرفتمگراوففففف

...!ندارى؟درد:گفتگذاشتتختروىمنووقتى

!نه_

!نیارم؟مسکن_

!ممنوننه_

!ندارى؟احتیاجچیزى_

!نه_

...!وحیاتحجباینقربونبهاي_

!بوسیدنرموگذاشتلبهامرولبهاشوآروموکردبغلمو

دستحیایىبىکمالدرو!...کشیدمخودمسمتبهاونووگذاشتمموهاشپشترودستامناخودآگاه
لبشتولبهامکههمونطوروشدخندونچشماشوگذاشتدستمرودستشوکهکنموالباسشوبردم،دکمه

!نهامشبولى!بیتابىمیدونم:گفتبود

جوونىبهبخداتورو:شدنزدیکبمنخندهباهماونوآوردمعقبصورتموقهرحالتبهکهخندیدهرهرو
!نمیشهخیالبىنگیرهخواهرموومنطالقتاداداشتاینباربیمارستانمیرىفرداباز!کنرحممن

!ندارهاشکالکهشیطونىذرهیهولى..!.اتاخالقىخوشبقربوناى:گفتخندهباکهزدملبخندى
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!گذاشتلبمرولبهاشودوبارهو

سالم:شدواردرساکهبخودممیدادمقوسوکشداشتم!بودبهترخیلىشدم،حالمبیدارخوابازکهصبح
!سالممادرزنبریمبایدکهپاشو!...خونهخانوم

جووووون:گفتوگرفتشهواتوکهکردمپرتبالشتموبراشوشدمسرخخجالتازمنوخندیدهروهر
...!دارمدوستوحشى

!مردمخجالتىازمنو

!رفتیمخودمونىخونهبهشوخىوخندهکلىبابعدوآوردصبحونهبراممهربونىبا

****

پرنیا

!دیدمسرمباالىروخندوننداوشدمبیدارخوابازدستىنوازشبا

!!میکنىچکارااینجتو:گفتمونشستمسرجامفورى

!سالممادرزناومدیم:گفتآروموخندید

!گرفتى؟قراربیشعوراونتأثیرتحتاىدقیقهیهندا:زدمبازوشبهمشتىوگرفتامخنده

!کناااااصحبتدرستآقامونراجب:گفتوکرداخمشوخىبهندا

!دیشبومیدیدمکابوسصبحتاآقاشاونباباباگمشو_

!بود؟ناراحتخیلىدیشب:گرفتدندونبهلبندا

!بردزودخوابمکهبودمخستهانقدرنمیدونم:انداختمباالشونه

!گذاشتى؟تنهاداداشموصبحتا!...گرفتهزنخوشهدلش!...براشبمیرمالهى_

!خوابیدمپیششنزاشتمتنهاشصبحتا!...نه_
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...!پرنیا؟:امشونهروگذاشتسرشوخندیدو

!جونم؟_

دفاعرساومنازنبایدبوداونباحقدیشب!...نزارتنهاشنیستاونمباحقاگر!پیمانىدنیاىمههتو_
حتىوشدسردبدنشتمومدفعهیهمیمونىرساباگفتىوقتى...!توجزدارهانتظارماهمهازاون!...میکردى
....!میلرزیددستاشم

توروبقدرىاون!...توئهپیشروحشاماهستجسمشستنیهمپیماننیستىتووقتىپرنیا:گرفتودستامو
حرفشوقتىیهاگهمیزنهرودرستحرفهمیشهپیمان!...میلرزهتنمهمنبودنتبهفکرازمنکهدارهدوست

شایدحمایتتباولىمیکنىجریحتراونومخالفتتباتوچونکنحمایتازشدیشبمثلبودنظرتبرخالف
...!کنىنرمشبتونى

!بودهمتوابروهام

منمیپوشونندتاپسرشونوگنددارندمیکردمفکرآنهامیشنیدمازحرفهاازاینهروقتعروسهاهمهمثلمنم
ارائهمیشناختندراهکارروپسرشانچونفقطومیگفتندراستکهمیشدممتوجهبعدش،امانشمناراحت
!میدادند

!میکنهالپوشونىمنبهنسبتوبرادرشبدرفتاردارهکهمیکردمفکراالنم

!کنمفکرنمیدادمبخودمهمزحمتى!نمیاوردمسردرنداحرفهاىاز؛اصالًبودممملکتلیسانسانگارنهانگار

!کو؟رساندا_

!استودیورفت_

بیمارستان؟نرفتىچراتو_

...!پرنیا؟!...اممرخصى_

!بله؟_
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!بدماستعفاءمیخوام_

!هان؟_

!ندارهدوستکارمندزنرسا_

!کردغلطرسا_

_خودمممن!...پرنیاا...

دوستپرستارىخودتامامیخوردهمپزشکىبهاترتبهکهگفتهپیمان!...کارتىعاشقتو!...ببنددهنتوندا_
نکنکاروایناالنپس!...میشىپشیموندیگهسالدهامانباشهمهماتواسهوباشىعاشقاالنشایدندا!...داشتى

!نامزدیتوندورانتومخصوصاً

اونوکجاامامن!...همینطوراینممیکنمعاشقىادعاىمنم...!رفتمبفکرمنهم!کردوسکوترفتفروفکربه
...!کجا؟

ندا؟؟_

!جونم؟:گفتفکرتوهمونطور

!نیادهستپیمانکهشبوبیادناهاربگورسابه_

...!نمیادناهارماماگفتهمینوخودشم:گفتوخندیدندا

!بهترهنباشهورودوراینروزچند!...بهتر_

!پرساممفکرتوبحالتادیشبپرنیا!...اوهوم_

!کیه؟پرسام_

!دیگهبردیادکتر_

!بردیائهاونکه!وا؟_
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!پرسامِاسمش!فامیلیشهبردیا:خندیدندا

بردیا؟؟؟؟؟پرسامِ!فامیلیه؟چهدیگهاین!وا؟_

بااالناونوشدفوتدوماهبعدخواهرشبعدهممادرشمیگهرسا!...ىىىهى!...کردمتعجبممنآره_
!میکنهفلجه،زندگىکمروازکردهسکتهکهپدرش

!شدمناراحتواقعاًاوففففف_

...!شدکباببراشدلم!...منم_

...!پیشمونبیشتربیارتشبگمرسابهباید!همینطورمنمدقیقاً_

!!!!واالعنوبره!...بددل؟انقدرهممرد!...بودپیمانبابتتردیدش!رفتماىغرهچشمندامرددگاهنبهو

دیدنبابودمناراحتدیشبجریانازکهمن!...بودهمراهشهمنبود،پرستوتنهااماآمدپیمانوشدشب
!شدهمدرکاملابروهامپرستو

!شدى؟بهتربودىخوب!نوووومخاسالم:آمدسمتمبهخوشروىباپیماناما

!شدم،بدتربودمبد:گفتمآروموزدمسینهبهدست

!کردمپرستوبهاشارهو

خونهبرهمیخواستخانومپرستو!جونخانوم:گفتبلندورفتدستشویىسمتبهوگزیددندانبهلبپیمان
!بریمهمباوبیانگفتمندیدمشوقتهخیلىمنم!شیداخانوم

!رفتىدستشویوبه

...!گلخانومندابه:اومدبیروندستشویىازپیمانهمزمانوآمدپایینلرزوترسباندا

.رفتندآشپزخونهسمتبهباهموکردبغلشدریغبىهمپیمانوگفتسالمخجالتباندا

!کردمنگاهشونوزدملببهلبخندراحتخیالباهممن
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!میکردآنهانگاهبهتحسرباکهافتادپرستوبهنگاهمکه

همدرابروهاشیهوچنانوشدبلندکردنبازبراىپیمانزدندوروخونهزنگکهبودیمنشستهشامسفرهسر
!میلرزیدشد،تنمونداخلرساوشدبازدرووقتىپریدرومونازرنگنداومنکهشد

احوالپرسىبهشروعگرموشدواردرگىبزگلدستهباباشهشدهچیزىکهانگارنهانگارحیابىاوناما
!کردشامشبهکردوتعارفعلیکسالمبیارهخودشروىبهاینکهبدونهمبیچارهپیمان!کرد

!کشیدیمآسودگىسرازنفسىهمنداومن

دبواورفتنبعدوبگیرهگلووشیرینىبرهتاشدداوطلبرساکهبریمشیداخونهبهکهشدیمحاضرشامبعد
!هااااخونهبرهشببگوبهش:گفتگوشمزیرپیمانکه

!چى؟:سمتشبهبرگشتمتعجببا

!نیستخوبزیادحالشنداآخه:کردعوضرواشجبههفورى

...!بخورتش؟میخوادمگه!...نباشهخوب_

...آخه...اگه...آخه_

...!تاکى؟..!چى؟کهباالخره!...ان؟بچهمگه!...پیمان؟_

...یخردهمانیکهزتاحداقل_

همدستبهشحتىمیدیدمیلىکمخواهرتازاگهمیشناسمداداشمومن: گفتموکردمسربهشالمو
...!بیخیالپس!نمیزد

!چیه؟منظورت:کردترشروبیکبارهوکردنگاهمواجوهاجپیمان

منظورمشدکهمنداداشسراماشهپیشقدمزنکهخوبهمیشهشماسرچطور!...بیخیالپیمان:سمتشبرگشتم
...!چیه؟
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!شدمخارجاتاقازقهرحالتبهو

!موندیمتنهاوپیمانمنوبشینهاونهاماشینتوکردمجبورروپرستوندارفتنموقع

!بودمشدهخیرهخیابونبهوبودهمتواخمهام

!قهرى؟!خانوممممپرنیا_

!نزدمحرف

پرنیااااااا_

!سکوتهمباز

...!کنىدرکمبایدوتپرنیا_

!کنم؟دركبایدمنفقطچرا!چرا؟:گفتمغیضبا

!نیست؟شیداومنشبیهنداچراکهنیومدهپیشسوالبراتهنوزتو...چون...چون_

!داره؟ربطىچهخوب_

!نیستمنتنىخواهراون_

!چه؟یعنى!...تنى؟:پرسیدمتعجببا

!نیستمنتنىخواهرندا_

!گفته؟کى!...ههههههن:درآوردمشاخ

بهاونبعد!کردفوتنشدهروزشچهلکهبودآوردهدنیابهپسریهجونخانوم:دادتوضیحناراحتپیمان
کهبودمستاجرمونبچهندا!میکردتخلیهرواشبایدسینهوشدمریضجونبود،خانومموندهشیرشاینکهخاطر

بودماهشششندا!میداددوتاشونوخرجىکارگرىبااشبیچارهمادروبودشدهوفوتبودعملىیهپدرش
موقعاونمن!میدهشیربهشخودشوسرکارنبرهخودشبانداروکهدادپیشنهادمادرشبهجونخانمکه
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پلهلبهبهمیخورهسرشومیخورهسرهاپلهکار؛ازبراىمردمخونهمیرهمادرشکهروزیهکهبودسالمهشت
عوضماهمهرفتراهودرآورددندون...خندیدوقتى...ماىهمهدنیاىشدندااونبعد!یشهمفوتوهمونجا

حساسیتمووباشماعتنابىبهشنسبتکهنخواهداره،ازمارزشخیلىمنبرانداپرنیا!یکردیم،گریهکردنذوق
!کندرك

!میشدمحساسترروشمنماونوقتمیگفتىزودترکاشکى_

!باشهحواست،پسندارهخبرخودشکهباشهیادتولى!کردىدرکمازینکهممنون:تگفوزدلبخندى

!جمعخیالت!هستحواسم_

!عزیزمجمعتوبابتازخیالم_

!بوسیددستموپشتوگرفتدستشتودستاموو

بودمطلقواستراحتباردارماههسهشیدا

!بودخواباتاقتوموقعیتشبخاطرونداشتهمروشدنبلنداجازهحتىو

!بودکنجکاوترشدهندابهنگاهمپیمانحرفهاىباچرانمیدونم

انقدرنیومدهکهبشهپسملشفداىخالهالهى:کردبغلشورفتشیداسمتبهفورى.شدیمشیدااتاقواردوقتى
!دارهناز

!بشمجفتتونفداىمننکنهخدا:گفتوبوسیدسرشومحبتباهمشیدا

!بخوان؟اینطورمنوکهندارمبرادرىوخواهرچرامن!گرفتدلمبتمحاینهمهاز

!چطوره؟دایىشیطون:واردشدوزددرپیمانکهمیکردمنگاهشونافسوسبا

!کردبغلشمحبتباهمپیمانودرازکرددستاشوکشیدهدرازهمونطوروخندیدشیدا

...!شدحسودیمواقعاًاینبار
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جوابفورىقلبمومعمولطبقبودعقلم!...خواهرشِاونبکشخجالت!...دمشمتعجبخودمازهمخودم
!میدارهبررودنیاوتخمشاخممامیرسهبهمیکنهمحبتاظهارخوبخواهراشبه!آره:داد

...!ندارهنفستوخاطرواسکهاوننباشبدجنساینقدر:اومدحرفبهیهووجدانم

!ه؟چطورمننفس:گفتگوشمزیرپیمانیهو

!دادمتکونسروزدملبخندى

...!فکرىتو_

!همینطورى_

!کى؟فکرتو_

!تو_

!فکرى؟چه_

!خوبخوبفکرهاى:دادمباالابرووچشمباشیطنت

!بفرماشماامرالساعه!...چشمبهاى:گفتوزدچشمکىاونم

!افتادپرستوخشموحسرتپرازچشمهاىبهچشمهامکهبرگردوندمرومووخندیدمدلبرىبا

بخوامخودماینکهبدونمنداشتحق!...گرفتمرونگاهممناما!حسرتوخشمهمونباکردنگاهمنوهماون
!میشداونباازدواجبهمجبورروزىیهپیماننبودممناگرشاید!...کردمتجاوزحریمشبه

...!من؟شدمفکرروشنچقدامشب!...هههاَه

ورسا!نشستماىگوشهتوجهجلببدونورفتمپذیرایىوبهاومدمبیروناتاقاز!...تمنداشروجمعحوصله
....!میدادگوشحرفشونبهسکوتدرآقاجونوبودندبورسراجببحثمشغولباجناقش
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مورتنموگوشمزیرپیمانصداىکهبودنگذشتهدقایقىهنوز...!دادمتکیهبهشسرموودادملمراحتىروى
...!بشیمتنهاکهاینمدلتنگخودتمثمنم:شدسیختنمموهاىوکردمور

!ریم؟دروکنمبهونهروچیزىیهگفت؛میخواىدوبارهاونودادمتکونسروزدملبخندى

...!میتونى؟:شدمبلندجامازذوقبا

!میشیممرخصدادمتوضیحبراتخاطرکهبهمونماآقاجون:گفتورفتپدرجونسمتبه

باالشانهندونستننشونهبههممن!...میکردنگاهبمنمتعجبهمرسا!میزنه؟مشکوكچرااین!...خاطر؟دومک
...!انداختم

!سالمتبهبرین:شدبلندجاشازپدرجون

!رفتیمبیرونهمگىازخداحافظىبعدهمباو

روبراتسورپرایزىچهگممیبهتبودى،منمچىفکرتوبگىبهماگه:گفتشدم،پیمانماشینسواروقتى
!دارم؟

!نیاوردنبرامبرادروخواهریهچراکهدلخورمباباوماماندستاز:گفتموکشیدمآهى

براتخودم!امبچهدوجینیهعاشقمنکهنشوناراحتاصالً:گفتوخندهزیرزدیهووکردنگاهمتعجببا
!میکنمجبران

!خبره؟هچبگوحاال:گفتموزدمبازوشبهمشتى

..!ندارهسوختاماشددیرذرهیهالبته!...عسلماهبریممیخوایم! هیچى_

!نرفتممسافرتوقتهخیلىمن!...جانآخ:کوبیدمبهمدستهامو

خداحافظىبعدوماخونهمیریمبعدشومیکنىجمعلباسهاتوخونتونمیریم:گفتوزدلبخندىپیمان
!حرکتیم
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!امشب؟هیعععع_

!امشبعزیزمآره_

مهیاسفرمونووسایلمادرجونومادرمونگرفتمیاگرفتمچىنفهمیدماصالکهشدمزدهذوقانقدر
یهوکردروشنروضبطبردودستهمپیمان!میکردمذوقهابچهمثلمنکردیمحرکتوقتى!کردند

:کردخواندنبهشروعبعددقایقىتعجبکمالدرکهگذاشتبیکالمموسیقى

بهشتهمثلبرامدنیاهمهباشىکهتو

نوشتهمنسرنوشتتوتورواسمخدا

میشهزیباترینبرامدنیاهمهباشىکهتو

میشهبهترینبرامباشىتوکههمونجا

...!شدمعشقدرآنهمهغرقمیخوندومنروبرامآهنگزنگدارشبمصداىاونباکهکردمنگاهپیمانبه

گوشموسیقىمندلبخاطرپیمانخدایا

گناهازکهقسمعشقتعظمتبهروتو!میده

............باشهمدیونتدنیااوننزاروبگذراشعاشقى

پیمانورقصیدموزدمتنهایىمنشمالوخودتاسرهیه!...بخوابمنتونستمهمدقیقهیهاصالًکهداشتمذوقانقدر
!خندید

!رفتمچرتیواشویواششدسنگینچشمامکهبودیمآبادمحمودنزدیک

!شدمبیدارخوردچشمهامبهکهنورىباورفتمچرتیهفقط!...خوابیدممنکنینفکاگهمدیونین

نگاهرومودوربه..!بودیمجادهتوپیشچنددقیقهکهوا؟؟؟ما....!تختمروىدیدمکهشدمنیمخیزجامتو
...!بودگذاشتهپیشونیشروروستشدوبودخوابیدهتختروىکنارمپیمان!...کردم
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دستمو!...گرفتکرممیهو...!گرفتمازشعکسیهوگرفتمدوربینمو!شمفداشالهى!...نازخوابیدهچقدرآخى
!صورتشروىپاچیدمبعدشوآبپارچتوکردم

!کرداسیرمبخورمتکونازجاماینکهقبلوکردواچشماشومکثثانیهچندبعدوشدهمتوابروهاش

!بودى؟تو_

....!بودعطسهکنباور_

...!باشه!...بودعطسهکه_

!ماساژهیهاینکنباورهمتو:گفتپهلوموروگذاشتدست

!کردمخیسخودموتادادقلقلکاونقدرو

...خداتوروپیمان!ریختجیشم!!!پیمااان!...کردمغلطببخشید!...پیمان_

!شدمالزمدستشویى!دردبهچهاماکردولمباالخرهنامرد

!نبوداتاقتوپیمانبرگشتمدستشویىازوقتى

...!کنم؟جبرانبراتچجورىمیدونم!بگیرهدوشبودرفته

...!بودتنمزیرلباسفقط!...درآوردملباسهامو

...!آلبالویىزیرلباسیه

!میشستسرشودوشزیرداشتپیمان

!شدمخیرهبهشدارموردهاىخانوم)دیواربهاستغفراهللا؛روماستغفراهللا(مثلودادمتکیهحمومدیواربهمن

یهوخوردجااولبیچاره!شددرمانداشتدردچشمچىهربیچارهکهکردواچشمهاشو!رفتکهشامپوکف
!واشدملیحلبخندیهبهدهنشیواشیواشبعد!انداختنگاهیهپایینموتاباالازودادقورتدهنآب

!دیگهنکناذیتمبیاپرنیا:گفتاونمورفتمعقبعقبمنمواومدسمتمبهیواشیواشو
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...اینکهمگه!محاالتهاز:میدادم،گفتمتکونراستوچپبهحالیکهدروآوردمباالانگشتمو

!چى؟اینکهمگه:شدکمربهدستسرجاشوایستاد

...!بکنىکارشتموماینکهمگه:گفتموکردمبازروحمومدر

هیزانقدردخترمن:میومداشخندهصداى!رفتمدراونزرنگترازمنمکهسمتمدویدیهووکردنگاهمبروبر
!ندیدم

ودوردختراىواالع!باشههیزبخوادکهندیدىدختراصالًعمرتتوتو!...بابابینیمبرو:دادمجواببیرونازمنم
!کنهاصالحشونساطوربابایدآدمروتوور

!رفتمدروپوشیدملباسو

اصالً:کردزمزمهگوشمزیربردوفروموهامتوسرشووکردبغلمیهوکهمیریختمگوجهتومرغهاروتخمداشتم
!رفتیمازینجاوباباماماندیدىوقتیه!بپوشیلباساینطورىتنهایىبدیدندیدپسریهباوقتىکهنیستدرست

بتومنوبگیرمخودموجلوىنتونممیترسم!حرفایىازاینترخواجهتو!بابابرو:گفتموپهلوشبهکوبیدمآرنجبا
!کنمتجاوز

!لوندىزیادىتو!دارمترسوهمینخودممبخدا:خندیدغشغش

!ندارمامیدسوزنسربتوکهمنواالع:کردمنگاهشچپچپمنم

!هستهمآتیشىچه!اوهاوه_

...!بردىتورودکتراآبروى!...دخترندیدهدکترگمشو:کردمپرتبراشقندیهوخندیدم

!میکنىجبرانمنجاىهستىتو:گفتودهنشتوگذاشتوکندرونونازتیکهیه

!ندارمامیدبتوعروسیمونمشبمنپیمانیعنى_

!کنمثابتبتوتواناییهامومنبکشدرازمیزرومیخواىبرمدلتاونقربونمنالهى_
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!برمیگردونىتشنهومنومیبرىچشمهلبتاتونکنهدردتتدس_

میکنىواخوآهاونهمهکهتشنگیتهبخاطرهمینمیگىدرستتوبلهبله:گفتودادتکونسرى
روزهابعضىکنباور!خوبمیاوردمآببرات!نریزمشرمعرقانقدرمنمیگفتىزودترخوب!...تشنته؟!پس؟

پدرتوحالمراعاتیخردهپسرجانبگهجونخانومکهاالنهمیگم!...نمیشهرومونبیربرماتاقازمیخوامکه
...نمىوگذشتهازشسنىباالخرهبکن

...!میکشمتپیان:هوارفتجیغم

کهمنهتقصیرهمشنیستىتوکهصداسروهمه!...کردمغلطمن:شدبلندازجاشوباالبرددستاشوپیمان
...اینقدر

وصبحانهمیزسربرگشتموشدمخسته!بودحرفهااینازفرزترنامرداماکردمدنبالشوزدمجیغباز
!میکنمدرستت!سفرهسربیادارىجرأت:گفتم

همهداستانهاشاولشخصیت!...دادمتحویلچرندیاتواونکهکردممحضاشتباهمن!جووونپرنیا...پرنیااااا_
حاال!شدکوفتمرسیدسفرهسراتشدهفالنفالنداداشاوندیشبم.!..کردمضعف...بیام؟حاال!...بودمخودم
!بیام؟

...!آوردىبالسرشخیلى!...نهمیگمشدهکهداداشممخاطرواس!نوچ:کردماشارهابروبا

....بیرونمیرممنمباشهاینطورهکهحاالپسخب_

!بیرونبزارخونهازپاتودارىجرأت:پریدمجامازوکردمقطعحرفشو

بخورم؟میزارىپس:کردکجلوچهولب

!نشستواومدبازنیشبااونامازدمگردن

کهرفتموشدمبلندجامازبودمشدهسیرکهمن.زدزنگتلفنشکهبودخوردنصبحونهمشغولپیمان
!بیارمگوشیشو
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الو؟:دادمجوابخودموهمتورفتاخمهام!...کهبودکنهپرستو!...اَه

!جانپیمانلوا_

!جانم؟:کردمکلفتصداموونکردمنامردىمنم

...!الو؟:گفتوکردمکثى

!جانم؟:گفتمخودمصداىبااینبار

!شمایی؟پرنیا_

...!خالى؟پرنیاىمنوبودجانوا؟؟؟پیمان

خوبى؟شمامنمبله_

مرسى_

!داشتى؟کارزدىزنگ_

!رسیدین؟بدونممیخواستمنه_

!میشدىخبردارخاالتاشماومیرسهزودخیلىخبربدنمیرسیدیمهماگهاینکهضمندیمرسیبله_

!کنهمردمخدمتوبمونهبایدهاحاالحاالجانپیمان!...نکنهوا؟؟خدا_

!!!!نداشتاشکالمردممىمنیعنى!پوففففف

اینکهبراىبعد(!باشههامونبچهیندوجیهومنسررواشوسایهبشهسالهبیستصدوکهانشاءهللانشاءهللا_
!نمیشهکىهرنصیببیارهدرپولخوبکهمردىباالخره)کردمدرآد،اضافحرصش

.میکردنگاهمبرزخمثلکهافتادپیمانملکوتىجمالبهچشممکهشدوانیشمو

نرسیدهراهازکهیدامیشهپکفتاریاالشخوریهباالخره!عزیزممیگىراست:گفتونیفتادتازوتکازهمپرستو
...!بقاپهآدموشوهر
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البتهصدکهاوناوه:دادمجوابوکردمپررویىمنمبترکهباروتمثلکهبودجرقهیهمنتظرپیماناینکهبا
...!شمغافلمنکهکافیهفقط!دارننظرزندگیمونبهوهستناالنشم

!پرنیاکیه؟:خریتبهزدخودشووآمدمنبسمتپیمان

یارسیدیممابشهمطمئنزدزنگخالتهدخترپرستو:میدمجوابشومنمومنهىمیکشهگوشیواینهىحاال
.....بفرستهآمبوالنسنه،برامون

اینجوووونوجدانهههاَه(گرمخیلىوعلیکبعدازسالموگرفتگوشیووشدمیدانپیروزپیمانو
)بستمخالىگرفتحرصمخبخیله!هههاَه!...گرمچندانهن!...خوبخیلى!...میزنى؟دادچرا!...گوشِ

اینوداشتىاالنتو:گفتبیشترىحرصباومنسمتبعدبرگشتودادجوابشوسردىتقریباًعلیکسالمبا
آر؟؟؟؟درپولشوهر!منو؟یامیکردىتخریب

!میکشهطولتاصبحخودش!...کنروشنشوبیاحاال!خدااااااااى

بمنروزنگهمینوبودمنخواستگاراالناگهکهمیکردمتخریبدوتاتونوداشتم:گفتموزدمرکمبهدست
!بودشدهبپاخونمیزد

!نبودماونخواستگارمن_

!بودتوچاكسینهعاشقاوناما_

!چه؟بمنخوب_

....بودمتوجاىمناگهپیمان_

معذرتاونزنگبابتمنومیگىدرستتو!...تسلیممن...!باشهباشه:آوردباالتسلیمحالتبهدستاشو
!میخوام

االنممخصوصاًکه!میشمناراحتمنچوننزنگهبهتبگودیگهبهش!...میخوره؟مندردچهبهمعذرتخواهى_
!دارهنظربهتهنوزاونمیدونم
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...!محضِاهگنکهنیاربزبونحرفوایندیگه!نیستدرستایناصالً!پرنیانه:خوردیکهپیمان

!زیرشبزنتوحاالمیگفتمادرتبهخودشخالت!...محضِ؟گناهچیوچى_

!میگفت؟چى_

:دادملوچیوهمهوشدمعصبىاما!...میگفتمنباید

!بشهزنتحاضرهپرستوبرگردىتواگهاینکه_

...!رفتفروفکرتووشدساکتپیمان

!رفتمآشپزخونههبوبیروناومدماتاقازقهرحالتبهمنم

!شدتمومسنگینبرامپیمانسکوتراستش

!نبودیمقیاسقابلاصالً!!!!واىاىکه!...پرستو؟ومنمقایسه!کرد؟مشغولفکرشوچىیعنى

!بودمتلنگریهمنتظروزدحلقهچشمامتواشک

!ظرفهارومیشستمبایدومنبودکردهجمعمیزروپیمان

!میشورممن:نشستدستمروپیماندستکهبردارمرودستکشکهکردمبازروکشو

کهشمردکنارشازخواستموکردمولرودستکش!میشدسرازیراشکهاممیکردماگرنکردم؛کهنگاهش
!بودبلدخوبروخانوماضعفنقطهنامرد!گوشموبوسیدکناروکشیدبغلتومنووگرفتبازومو

باهاشونتکلیفموتهرانرسیدیم:کردزمزمهگوشمزیرپیمانصداىهککردمکجگردنمووکشیدمکوتاهىآه
بهتوروگندیدهموىتاریهمنکهنکنهخطورذهنتمبههیچوقتکهبدىقولبهمبایدتواما!...میکنممشخص

چونکهفکرنکنپس!..نکشیدمزجرکمتوآوردندستبهوبراشدمعاشقتمنپرنیا!...نمیدمپرستوهزارتا
!نیستاینطوراصالًکه!...دارهروراهبهیهحکممنبراىچادرچاقجوریهونا
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جونمىهمهناموسمىزنمىتو!...بکنمنمیتونماعتمادماونچادربهکهمیخورمقسمتوبودنپاكوپاکىبهمن
!باشىقائلبراشرواحترامحداقلمنهفامیلاینکهبخاطرفقطدارمانتظارازتاما

!بدىجایزهبهمبوسیهکهواکنخوشگلتوابروهاىاونحاال...!مادرمومنبخاطربلکهخودشربخاطنه

!کاشتماشروگونهاىبوسهوواشدلبخندبهلبمناخودآگاه

...!کنهآرومممیتونهچجورىکهمیدونستبودوبرازمنونکردهوالبمنکهبودخوبچقدر

سالچندینگذشتازبعدحتىوشدسازخاطرهبرایمعمریکاندازهبهنعسلماماهپیمانقولبهروزسه
خاطرمدراشلحظهبهلحظهوثانیهبهثانیه!...سپردمذهنمویادقلببهراهایشخاطرهتکتکهنوز
....!مینشیندبرلبملبخندهمیادآوریشانبهازکهشیرینخاطراتى!...است

خونهنیکپیکوسایلکردنآمادهبراىومنمبریمساحلبهناهاربراىبودکهرفتهمایحتاجخریدبراىپیمان
!موندم

یهتارفتمباغبهوپوشیدملباس.رفتسرامحوصله.نیامداماپیمانگرفتمدوشیهوکردمحاضروسایلهاروهمه
ودراومددرختهاتوازپوشسیاهکامالًاجنهیهیهومیکردمنگاهاونورواینوربهداشتمکههمینطور...!بزنمدور
هواپریدمترسهبیچارهکهکشیدمجیغىچناناونبهتوجهبىکامالًمنمورفتدیگهسمتبهمنبهتوجهبى
!منسمتبرگشتو

:وگفتبرداشتصورتشروازشالشوفورىو

..!باغبونماینجامن!خانومنترس

!خندهزیرزدماىدفعهیهمنوکردکاروهمیناونمالًمتقابوکردمپوفىوگذاشتمقلبمرودست

!خانوماجازهبا:گفتوزدلبخندهمبیچارهاون

!رفتاونودادمتکونسر
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بیشترهرچى!...کنم؟چکارحاال!...بابااى!...کردمگمراهموکهکردمبرگشتقصدوزدمدوردقیقهدهیه
...!نیستاینجاکسى!...کمک!...کمک:زدمفریادومایستادسرجام!میشدمگیجترانگارمیگشتم

مخالفدرجهتوکشیدمترسسرازجیغى!...میکندخشخشچیزیهدرختابیندیدمکهافتادمبراهدوباره
بستهراواحدچشمهایمآندروکردمانداختنلگدبهشروعوحشیامثلمنموکشیدبازومویکىکهکردمفرار
!دممیکشیجیغوبودم

...!باغبونتون!منمخانومخانوم:گفتگوشمزیروگرفتدهنموجلوىیهو

....!شدمروحقبضکهمن!...هوفففففف

!دادمتکیهدرختىکرد،بهولموقتىوشدمسستکامالً

...!بودشدهگردوحشتازچشمانشبیچاره

!میترسینانقدردونستمنمی!کمکبراىاومدموشنیدمشماروگفتنکمکصداىمنخانومببخشید_

!کردنگاهبهمتعجببابیچارهمردوخندهزیرزدمیهو.بودشدهمرگمیهامروز

...!خرسِکردمفکر:گفتمخندهبا

..!باشینمواظببایدهستینکهاینجا!...دارههمخرس_

!کردمنگاهرواونوراینوروایستادموشدمسیخفورى

!اینجانهحاالدقیق:گفتوخندهزیرزدباغبوناینبار

!نه؟میدهمزه:کردمنگاشچپچپ

!چى؟:سمتمبرگشتتعجببا

!براتونشدهمیکنیم،عقدهاذیتشماروخیلىما!کنىاذیتتهرونوبچهیه_
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خوب!خبولى!...بودمنکردهنگاهبهشبعداینواالعاز: دادقورتدهنشوآبوشدگردچشمهاش
...!گفتیناااا

!افتادمبراهو!...ممنونخیلى:کردمهمدرابرو

...!خانومببخشید_

!ندارمآزارواذیتقصداالنالبته!ورهاینازراه:گفتاونوسمتشبرگشتم

!میکنىلطفخیلى:کردمنگاهشچپچپ

.افتادمراهجوونباغبونجلوىو

.اومدکجاازراهاینهمهنرفتم،نمیدونمراهبیشتردقیقهدهمن

بهمستقیملعنتى!...خرسِدیگهاینبار!...اومدپاخشخشخرخروصداىدرختابینمیرفتیم،ازکههمینطور
!روبروممیومد،ازهممنسمت

!گرفتمچشمهامووباغبونبغلپریدموکشیدمجیغ

شدممتوجهدقیقهچندازبعدوکشیدمجیغوبستمراچشمهایم،کهترسشهازگفتممنونخوردتکونلحظاتى
بود؟؟؟کردهلرزترسازبیچاره!میلرزهتنش

!باالآوردمسرمویواشیواشوشدموساکت

همتوابروهام!میخوردتکونکهبودخندهاز.،!.لرزیدنمىترساز!افتادخندونسیاهچشمدوتابهچشمهامکه
زبونوبازدهنباوومروبربودایستادهخودمقدهمسگنبینه،یهبدروزچشمتونکهبرمبرگشتموشد

!شدمآویزونباغبونگردنازوسرجامبرگشتمدوباره!بودشدهخیرهبهمآویزون

...!تند!جاتسربرگردپاپى:گفتخندهبااونم

.افتادمبراهوزدمگردنقهرحالتبهدوبارهو...!دراومدمبغلشتوازیواشیواشرفت،منمسگهوقتى
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)باشماللنمیتونمدقیقهدواصالً(پرسیدمکهبودممن!سالتونه؟چند_

!!!!هشتوبیست:دادجوابموهنگاونمو

!باغبونى؟چرا_

!دارمدوستشدرسیمهرشته_

!داریم؟همباغبونىدرسىرشته_

!گیاهوگلپرورش!کشاورزى_

کامالً)دادجواباونموگفتمکردنشمسخرهتالفىبهنبودولىایننظرماصالً(مزخرفىرشتهچه!...آهان_
!درسته

!چى؟:سمتشبرگشتمتعجببا

!مزخرفیهرشته!گفتمنظرتونو_

!میخونیش؟چراپس_

!عالقهروىاز_

!موافقى؟مننظرباچرااونوقت_

....!گرازوخوكوخرسخوراكواحتماالًمیشدیدگمشمانبودماینجامناالناگهچون_

روعقدههاوندارىبازاالن:زدمغرلبزیرورفتماوسمتبهوکردمکندقدمهیخردوکردموحشتدوباره
!میکنى؟خالى

.دادتکونتأییدبعنوانسرىخندهبااونمو

.نزارىسرگارمنوکهمیشىمتوجهکردماخراجتوقتى:دادمتکونسرمنم

.دادتکونسرخندهباواونم
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ىچهرهلحظهبعدچندو!...شدمشخصویالمونبعددقیقهدو...!منرهمسرکارتانزنمحرفدادمترجیح
!!!!پیمان:زدمفریادوسمتشدویدمناخودآگاهومن!... پیماننگران

!زد؟غیبتکجاپرنیا:دویدسمتمبهاونم

...!شدگرمدلممخوبهکهتنم!...باشهداشتهخوبىاینبهحامىآدمخوبهچقدراوفففف!کردبغلممحکمو

!!!!!سامى:برآوردفریادتقریباًوکردولمنواىدفعهیهپیمانوآوردبخودمونمارواىسرفهداىص

...!نبودمنازىوظریفىاینبهمنحیف!کشیدآغوشدرچلغوزو،اونکردولمنومرتیکه

!!!!بودشدهتنگواستدلم!مرد؟کجایى:گفتوپیمانگرفتندرآغوشمحکمروهمدیگه

!دیدنتمیومدمنمیومدى!...رگشتمبتازه_

...!شینپیرهمپاىبهانشاءهللا!...بگمتبریکبهتونرفتیادم:گفتوزدلبخندىمنبهو

!اینجانیستى؟باغبونتومگه:کردمنگاهبهشبروبرومن

پرنیااااا:کردنگاهبمنواجوهاجپیمان

...!دیگههستمهمواقعاً!...باغبونمگفتمبهشسهنتراینکهبراى!پیمانخودمهتقصیر:گفتوخندیدسامى

!خندیدکرکربازو

کردهخودشمچلدیدهمنووقتىازمیگمااااابهشچیزیهاوففففف:گفتمپیمانبهوکردمهمتوابرومن
!بیارهمنسرهاشوعقدههمهمیخواد!

...!خندهازکردغشسامىوگزیددندونبهلبپیمان

بریمبیا:گفتوگرفتروسامىدستپیمانکهشدمخیرهجفتشونبههمدرابروهایىوسینهبهدستمنم
!کنمدرستکبابجوجهمیخوامداخل

!شدخونهواردماباتعارفبىهمسامى
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ومیکنهزندگىماهمسایگىتوهموسامىخریدهسامىپدرازروویالپدرجونکهدادتوضیحبرامپیمانبعد
بالبخندوبودنشستهمنروبروىدکترىمدركبااالناسترالیاووسترندانشگاهبهبودرفتهتحصیلدامهابراى

!میکردنگاهبمناىمسخره

اگهامادادمانجامرومحضحماقتنظرتبهکهمیدونم:گفتوزددید،لبخندىمنومتعجبنگاهچونو
!چىیعنىحماقتمیشىمتوجهببینىشوهرتونقاشیهاى

اشوچشمهیهکهشوبلنداصالً:دادادامههمسامىومیکردنگاهسامىبهاخمباکهپیمانسمتبهگشتمبرمن
!بدیمنشونخانومتبه

!ایستادپیانویىجلوىکهرفتمدنبالشونبهومنمبردپذیرایىبهوکشیدروپیماندستو

!دمشبوندیدهمنوبودخونهتوپیانویه!...واوووووو

پیمان؟؟؟موسیقى؟؟؟؟:بوداینبابتهمدیگهتعجب

!علیهاتوبواستغفراهللا:گفتممنظوربدونوبلند

آسیبروحبهکهچیزىگفتهاسالم!....پرنیانکشدتخدا:خندهازکردغشسامىولىزدپوزخندىپیمان
....بِموسیقىتوباآقاى،امادارهمنکرونهىبرسونه

!نیستحرومنباشهولعبلهوواساگه:گفتبمنروزدوپهلوشبهاىسقلمهپیمان

!کردزدنبهشروعیهوبعدورفتورباهاشیخردهاولوپشتشنشستو

خلسهبهمنوداشتانگارورگموتوریختآرامشقشنگحسیهمیزدقشنگمیگفت،آنقدرراست
.میکشوند

...!شدحیفواقعاً!بوددنیاهاىموزیسینبزرگترینازیکىبشناسنش،االنمیزاشتاگه:کردنجواآرومسامى

...!کردمسروصداوتشویقبهشروعبودماپراسالنتوانگارمنوبرداشتزدنازدستپیمان
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وجددراونازیواشیواشمنومیکردنگاهبمنباخندهکهکرداشارهسامىبهوگرفتدندونبهلبپیمان
!بیارمچاىکهرفتموگرفتمآروموآمدم

!کشیدمخجالتمثالً

.رفتبعدشوبودماباغروبتاسامى

!بخونبرامروبخدایکىتوروپیمان:شدمآویزونپیمانگردنازسامىرفتنمحضبه

چکارتبگمخدا...!نمیادخوشمخوندنازمن!..نخورخداروقسمبیخودىنمیگم:سمتمبرگشتشاکىپیمان
...!بودمنگفتهبهتحاالخاطرتاهمینواس!...سامىکنه

وکشوندبغلشتومنووگرفتدستموپشتازکهبرگردوندمروموقهرحالتوبهچیدمورلبمن
براتبخوادهرچقدردلتنخورىخداروقسمبیخودىچیزهرواسبدىقولاکه:گفتوگونموبوسید

!میخونم

بعدکردونواختنبهشروعنشوندودوبارهخودشباهمرونموپیانوپشتنشستداشتدستموکههمونطورو
....!صدایىچهکهواقعاً!....خونددقایقىاز

کردنچهمردمکهدیدىتومندلعمیقبادرد

بستىروقلبمزخماىتونشستىغرورمپیشتو

بستىروقلبمزخماىتو

نزارتنهاگریهتومنوروزگاراینرفتنشکل

نسپارخودمدستمنوبگیرپسآدماازمنو

نسپارخودمدستمنو

درداینهجومبانبودمهربونهیچکىتوجز
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!کردجداراحتمنعشقازمنوزندگى

همیشهآدمدیروزمدردهمونهنوزمن

!نمیشهعاشقتنبودعاشقتمنمثلهیچکى

چرانمیدونموبودشدهسیختنمموهاى!....اوففف

!گرفتوموگلراهبدبغضیهاما

دارهتلخىرسمچهدنیامیدونىکهتو

میارهسرتاونومیترسىکههرچىاز

بادتوکشیدمنفسدنیاروزدمصدا

میدادنجاتممنوبوداینجاتوهواى

درداینباهجومنبودمهربونهیچکىتوجز

کردجداراحتمنعشقازمنوزندگى

همیشهآدمدیروزمدردهمونهنوزمن

!نمیشهعاشقتنبودعاشقتمنمثلهیچکى

موقعحتى!نزارىتنهاموقتهیچبدهقول:وگفتمانداختمبغلشتو،خودموکردهبغقبلدفعهبرخالفاینبار
...!مردن

تنهاتهرگزووقتهیچ!...شه؟جداجسمازروحمیشهمگه:گفتودادفشاربخودشمنوهمپیمان
...!نمیزارم

ظرفیتکهتوآخهد:زدولبخندکردپاكبودچشمهامزیرروکهاشکىنموگرفتخودشروبروىمنووبعد
میکنى؟خوندنبهاصرارچراندارى
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!بخونى؟اینومیخواىبودمکردهبودستکفمگهحاال:گفتموخندیدم

!بودى؟چىمنتظرپ:شدخندونچشمهاش

!میخونىعاشقیاوعشقازینکردمفک:ورچیدملب

:مخوندخودمو

منىدنیاىتموممیگهدلمدیگهکهآخ

زمینمیارمتوواسآسمونوهاىستاره

تارمىتیروشباىىستارهتکتوکهآخخخخ

!منىبامیگىتووقتىمشتمهتوآرزوهام

:کردماشارهخودشبهوشدمجداازشو

دارمروتوکهنمیکنمباورىىواىاى

مچارچیهنباشىنمیدونمىوواىاى

بدونندنیاهمهاینومیخوام

)کردمبازدستهامو(

دیوونننیستنعاشقکهاونایى

اینآخه!کوچیکهانقدردلتکهبرمقربونت:بوسیدسرمووگرفتبغلشتوومنوخندهازبودکردهغشپیمان
....!تو؟میدىگوشچیهمزخرفات

!کرد؟درعشقخودشازیاکردتوهینبمناالناین

صبحفردا...!میخورمگولزودى!!!!....بدیدندیدکهمنم!کردبغلمباعشقدید،دوبارهدرهمموروهاىابوچون
...!آبتوپریدممنکهبودنذاشتهروهنوزفرشپیمانورفتیمساحللببه
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کهنمیکردمنگاهپیمانبههماصالً!...میکردمجیغجیغومیپریدمپایینباالخیرگىبامناما!....بودیخههاوه
...!کنهدعواممبادا

خندهباسینهبهدستوایستادهسرمپشتدیدمکجاستپیمانببینمبرگشتموشدمسیرکهکردمبپربپرآنقدر
منتظرساعتهیه:وگفتگرفتمنوهواتوپیمانکهبیفتمبودنزدیکوخوردلیزپامیهوکهمیکنهنگاهبهم

!نکردخیطمخداشدخوب!متبگیرکهبودماىصحنههمچین

! بشینیمبریمشدىسیرحاال:گفتوبوسیدپیشونیموو

.نخوردمتکونمناماکشیدودستمو

نشدى؟سیر:سمتمبرگشتتعجببا

!بیامراهنمیتونم:وگفتمدادمباالابرومن

!دید؟آسیبپات:گرفتترسحالتچشمهاش

....!امخسته!نوچ_

....!گرفتممنظورتوتازه:خندهزیرزدیهوورفتناالبتعجبنشانهبهابروهاش

بیمارستانپرستاراىجاى:گفتخندهباواونم!کشیدمجیغهیجانباوکولشروپریدمفورىمنوشدخم
!افتاده؟روزىچهبهابهتشونبادکترببیننکهخالى

...!شداضافهجمعمونبههمسامىکبابزدنموقع

...!بودستشدتوهمنقاشىیهو

!زدیختنم،تمومگرفتسمتمبهرونقاشىوقتى

...!هاشنوجوونیاز!...بودعکسپرستو،انگارازواضحتصویریک

.نداشتکاروضوحبهربطىمنکردنیخاما
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!کردخشکلبمرورولبخندکشیدهپیماناونواینکه

....!دقت؟باچقدر

جلونگفتمبهت!...دارى؟نقاشیواینهنوز:بودسامىباشوخىمشغولکهکردمنگاهپیمانبهومنگگیج
...!نیاردراداهارواینمنغیرت

...!رفتوااونممنرفتنوادیدنباکهبگهچیزىبرگشت،تامنسمتبهیهوکه!...خندیدندهروهر

!کشیدهخودشبخدابابا!...شوکى؟توهنوزپرنیا:گفتتعجبباوبرگشتمنسمتبههمسامى

دستشاىهجوجهبهونداشتروبهرنگهمپیمان!شدمتوجهخوبوسامى.شدهمتوابروهامناخودآگاه
!بودشدهخیره

!کرد؟ازدواجپرستو_

...!نه:کردمنگاهشتیزوتندمن

...!خوبچهههاوه_

....!بودمعاشقشمن:کردنگاهپیمانبهچشمىزیربعدو

!؟ىىىچى:برگشتمسمتشبهمبهوتومات

...!بچگىهمونازشدمعاشقشمناما!نیستتخسمیکنىفکرکهاونقدرامههاَه:خندید

!کشیدبرامتازدمدستمالپیمانوپاچهانقدرهماینو:انداختآتیشتورونقاشى

!باشمودبسامى:غرزدلبزیرپیمان

نکشهاینوبراماگهکهکردمتهدیدشروزیهآخر!نمبراىهموتوبراىهم!حرامهمیگفت:زدپوزخندسامى
یکیوبدتروبدبینشدمجبورهمبدبختاین!..خوردمهمقسموعاشقشهپیمانکهمیگموپرستوپیشمیرم

...!کنهانتخاب
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فحربامنوعلیکسالمجزماهسهتاو!العفوالهى:میگفتلبزیرماهیهتا!پرنیا:گفتوخندهازکردغشیهو
!میدادسالمموجوابمعصیتترسسرازاونم!نمیزد

!زدکمرنگلبخندیهاونممنلبخندباکهکردمنگاهپیمانبهوزدملبخندىمن

!ناراحتى؟منازپرنیا:پرسیدمنازبرگشتیم،پیمانخونهبهوقتىشب

!چى؟براى!نه_

!نقاشیههمون_

!برهیادممیکنمبکنى،سعىکاربرامیهاگه)گفتموگرفتمقرارروبرویش!...(آهان_

!بخواهجونتو:کردنگاهبهمگنگىبا

نگاهبمنتعجببااول!کردماشارهخودشبهبعدوخودمبهاولابرووچشمباوگرفتمگازلبمن
!....بچشماى:گفتمیکردبغلمدرحالیکهوخندهزیرزدیهوبعد!...میکرد

!بردخوابموناتاقسمتبهمنوو

...!حمامبرماولبزار!شنِتنمتمومنزارتخترومنوپیماناوه_

.کردواآبووشیرگذاشتوانتومنووکردواپاباروحمامدر

لبوبرگشتبراىاومدنمونعکس!شدیمتهرانعازممادوبارهوشدتمومخوشیهاشتمومباروزسهواون
...!بودآویزوناملوچه

!نداشتتوفیرىهیچخندیدوگفتىچهرپبمان

!چته؟عزیزمپرنیا:گفتسرآخر

!دلتنگمالکى!...نمیدونم_
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بریمشدتمومکهاستراحتتپرنیا!...دارىدوستروتنهایىنیستىدلتنگ:گفتوکردبغلمنودستشیهبا
دیشب!..ترمیشمبیتابتوىبرامنمیگذرهبیشترهرچى!...شیمبکاردستبایددیگه!...اتجهیزیهخریددنبال
...!داشتمنگهخودموبزورواقعاً

واقعاً؟؟:سمتشبرگشتمذوقبا

بعداندختىاندازىنسلبهدوروورمونوجونوراىتوجکصداىسرواونهمهباپرنیا:دادجوابموخندهبا
!چیه؟براىتعجبت

!سردىخیلىبمننسبتتوآخه:کردمآویزونلوچهولب

شدهپدربارهفتحاالتامننبودشرعخالفسردم؟؟؟اگهبتومنپرنیا:میکردنگاهبمنبتعجباپیمان
منمیگىتوبعد!بیتابمتوکاملشدنمالکبراىمنکههمینهازدواجمونبرامنعجلهاصلىدلیلاصالً!بودم

!سردم؟

...نامقبلمردم!چیه؟شرعخالفپیمان!اع_

...!میشهدرستخودشجامعهمیکنمدرستخودمومن!ندارمارکمردمبهمن:کردقطعحرفمو

...کههستباشدجایزدائمعقدصورتیکهدرکهگفتهشماشرعاین!...خبخیله_

!شودانجاماینکارزفافشبکهاستآنبهتراماگفتههماشادامه:کردقطعحرفمودوباره

نمىتوقبولامانیستحرومحمامتوجماعکهدادموننشبهترسمىسندبامن!...بیخیالننپیماناَه_
...چهخوب!کنى

...!نهگفتمتوبراىبهداشتىنظرازمنتها!نداشتممشکلاونبامن_

!نیستمهمبراممیگممن!...نیست؟منبدن_

غلطهپایهازومحمتواینکارمیگممنمو!توئهمالاین)کرداشارهبخودش!(منهمالبدناین!نیستتوبدننه_
..!ندادنشهانجامواجباحتیاطپسهستهماختالفمسئلهاینراجبعلماءبیناینکهضمن
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نتونهدیگهکهکنمخرددندوناشو!...کدومهیچ!...بکنم؟موهاشویابیارمدرچشماشو!...کردمنگاهشبروبر
....!بزنهحرف

...!مخالفهادمیخوشآدممزاجبهکهچیزهمهبا!....پوففففف

!ندارهربطهمکسىبه!باشماینطورىدارمدوستاصالًمن:گفتموکردمهمتوابروهامووزدمسینهبهدست

!هستمخدمتتدرخونهمیریمامشب!دیگهحمومهمشکلتاالنپرنیا:کردهمتوابروهاشو

..!خندهزیرزدمپقىوگرفتامخندهلحنشاز

!زددلبخنودادتکونسراونم

....!میکنمدقتودستازمنآخر_

...!بیارمبالسرتبتونمتامنباشىسالبیستصدوانشاءاهللا!...نکنهخدا_

!خندیدهرهرپیمانو

.......شدى؟آشتىشکرخداروخب_

اونجاهمهتابودکردهدعوتهمرومادرموپدرجونمادرچونبرومآنهامنزلبهپیمانباهمراهمنشدقرار
!ببینیمروهمدیگه

.شدواردزردرویىورنگبانداکهبودمموهامسشوارمشغولوبودمگرفتهدوشتازه

شده؟چیه؟چت؟؟؟عزیزمندا_

!ندارمحالیخرده!...هیچى:گفتونشستتختروى

رفتین؟برنامهدوباره:گرفتمدستشوونشستمکنارشتختروى

!شدسرخوگزیددندونبهلب

پرنیاااااا؟؟؟!اع_
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!بود؟کى_

!نمیکردنگاهمنبهاصالً

!کردممجبورشتقریباً!...خواستمخودم: گفتآروم

!گرفتگازلبشودوبارهو

!هیکلیهفرمبدمنمداداشخوب!شمفداتالهى:کردمبغلشوخندیدم

...!ناجنس:گفتوزدبازومبهمشتى!میگرفتآتیشخجالتازداشت!هههاوه

!براتکنهدرستکاچىیهبگممادرجونبهواستا:گفتموکردمبغلشدوباره

!کنمنگاهنمیتونمپیمانروىتواالنشمهمین!بمیرمبایدمناونوقتکهنگوپرنیا!...بدهمرگمخدا_

خواهر...شمااونوقتنمیکننرحمبهماولشبمردمدیگهاالن!کردهفرقزمونهدوره!...کنتمومشندا!...اَه_
توبرمنمیزاره!داداشتهاینایناهاش:)کردماشارهحمامبهوبعد(...!گرفتینگچروماوخودتونودهنبرادرو

!مکروههمیکنىشیطونىمیگه

!نکشدتخدا:گفتونداخندیدیمهرهردوتایىو

!نمیبرهمنودیگهیومدنبرپسمازکردمشیطونىباررفتمدوسه!حمومبرمباهاشمیخواددلممن!واالع_

!مردم!...پرنیانکشدتخدا: خندهازکردغشنداو

!کردمکجلوچهولبمنولى

!نذاشتمکهبرهشدبلندندااومدکهپیمانصداى!نمیفهمند؟چرااینا!...خوووبودمدلخورواقعاً

...!بدمحولشوستاوا!...نخورمشمنکهمیادبیرونچاقجورچادربااالنداداشت!...برى؟کجا_

!کنمنگاهچشماشتوندارمروشومننه_

!باوووووبینیمبیشین_
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!گلخانومنداسالم:آمدبیرونحولهباپیمانودادمپیمانبهروحولهمنونشستمجبورىنداو

!سالم:دادجوابخجالتباندا

!شدسرخمعمولطبقنداو!بوسیدسرشووشدنزدیکشپیمان

!کردمنگاهشونوزدمخندلبمنم

فقدانمنو!هستاتکسىبىروزهاىبراىمحکمىبرادردلگرمىامااستآدمپناهوپشتهمسرکهدرست
!کردموصلتباپیمانکهکردمحسوقتىرونعمتاین

تلعنشیطونبهبعدشو! میکنمحسادتخواهرانشوپیمانبینمحبتبهکهامشدهخودخواهانقدرتازگیها
!میشهترغیبحسادتمحسمیگذرهبیشترچههرامامیکنم

بهبرممیخواممناینجابمونشما:گفتوشدبلندجاشازنداامابرهبیروناتاقازکهبرداشتلباسهاشوپیمان
!کنمکمکجونخانوم

!ندامریضه؟:برگشتمنسمتبهندا،پیمانرفتنازبعد

!چطور؟!نه_

!هیچى:گفتبعدوشدخیرهدربهثانیهچندپیمان

!باشهخودشمواظبگفتىبهش:منسمتبرگشتلحظهچندبعدولى

!چى؟براى:کردمنگاهشتعجببا

!همینطورى:کردنگاهمبربروپیمان

یا!...خوبه؟حالتپیمان:)توپیدموشدهمدرابروهام!دوزاریمافتادتازه...(مواظبِبگمبهشهمینطورى!!!وا_
خواهرت؟بجونافتادهجانیهمناداشدکردىفک

...!نبوداینمنمنظور:کردنگاهمتعجبباپیمان
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!شممتوجهمنبگومنظورتوواضح:زدمکمربهدست

!نمیادخوشمبرخوردتطرزاینازاصالً_

ومنکهىچیزشوهرنوزناالناوناکنقبولپیمان!...نمیادخوشمداداشمبابرخوردتوطرزازاصالًهممن_
!نیستایرادىبهشبشههمحاملهاگهاون!...نیستیمتو

خودممنبیفتهاتفاقىهمچیناگهمیگىداداشتاونبهمیرىمیگمچىببین:منسمتبرگشتحرصىپیمان
نخواهیمهمبعدبهاینازوحاالتانداشتیمموردىهمچینتوخانوادهما!میکنمقبرستونسینهراهىداداشتو

....!دارننگهروبایدحرمتهاپس!...نظرهتحتخیلىموقعیتشبخاطرخانوادهتوندااینکهضمن!شتدا

یعنى!میدونىباالترزناشویىعقدازرورابطهتوسکسکهمتأسفمواستواقعاً:منسمتبرگشتکاملبعدشم
...!کنه؟شوهروزنمارومیتونهرابطهفقطونیستهیچىماعالقهوعشقاینهمه

.دادتکونسرتأسفباو

...!بودعمیقرابطهبهمنظورمنبودسکسمنمنظور:نیفتادموتازتکازمنم

!میاد؟پیشدخولبافقطعمیقىرابطهاون:گفتتمسخربه

!میدهپیشنهادشوزرتوزرتخواهرتکهمیادحتماً:گفتمودریدمهمازچشمهامو

روحرفىنیستىبلدتویعنى!...زدنه؟حرفطرزچهاین:گفتورگردوندبروروشوشدسفیدگچمثلپیمان
!نگىکسىپیشوودارىنگهشروهمونجاخودتونهبینکه

...!توعیانهپیشمنچیزهمه!...شوهرمى!نیستىکسىتو_

!مردمنهمربوطهتوبهکهچیزىهمه_

اتمادهبازتبصره!مردم؟شدخواهرتحاالىکشیدمىونشونخطمنداداشواسداشتىحاالتا!ههاوه_
!شد؟شروع

!داریممشکلکهماییم! اینامامزادهتونوشازدهشما!خیالبىپرنیا:دادتکونسرکالفگىبا
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!آمدمبیروناتاقازقهرحالتبهوکردمهمتواخمهام

علیکسالموایستادیمهممترىیکدرتقریباًورفتمجلوباالجبار...!کرد؟مىچکاراینجاپرستو!!!!!...لعنتى
...!شدوبدلردمابینسردى

بشوخوشیهمیتونهونیستممنکهمیکردفکربیچاره!نکردم،منکردتعجبمندیدنازاوکهآنقدرى
...!!!!بکنهپیمانبامشتى

وگرمپیمانبودباکوتاهوسردپرستومنوعلیکسالمهرچىشدواضافهجمعمونبههمپیمانکهنشستیمتازه
تازگیهاخیلىمیکردومنعلیکسالمهمینطورهمیشهکهیابودمنلجنمیدونمازهم!پیمانوبودطوالنى
!شدمحساس

!باشهبودهدومموردکنهخدا

حسخالىفضاىبینروپرستوچشمهاىچونونشستایمنفاصلهباحفظمنکناروزدبمنلبخندىپیمان
!کردمتحملهمروپیمانمتعجبنگاهپروجاروکشیدموپیمانسمتبهموخود!کردم

!بیمارستانازخبرچهخانومپرستوخوب_

)خندیدهروهر!(شمابراىبیمارستانپرستارهاىدلتنگیهاىوامانوامن!...هیچى_

!کردمنگاهبهشکردهبغمنامازدلبخندهمپیمان

!؟دارهخواهخاطراینهمهپیمانواقعاًیازدطعنهمنبه!بود؟چهمنظورش

برگشتمسمتشبهکهدادفشاررامالیمامشونهوگذاشتامشونهروىرودستشپیمانکهبودمفکرهمینتو
!واکنمرواخمهایمکهکرداشارهوابروباچشمهماوو

!شدمبلندجامازقهرحالتبهروزدنخونهزنگوقتىوکردمبیشتررااخمهایممناما

وخواهرازنعمتکهبوددرست!...کردمبازهمروسالنودرنشستلبمرولبخندىناخودآگا!...بودرسا
!کردپرروهمهجاىبرامداشتتواندرکهجایىتاهمیشهرسااماداشتمکمبرادرى
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!آمدمسمتبهوواکردهمازشدودستهاشووابناگوشتادید،نیششمنووقتىهماو

!پیمانوندابهحسادتحس!رفتبینازبدمهاىحستمومکهگرفتدرآغوشمگرمچنانو

لبامروکهلبخندشدیهجایگزینشورفتهمه!...بیمارستانپرستارهاىحتى!...وپیمانپرستوبهحسادتحس
...!نشست

رفتیمپذیرایىسالنسمتبهمیکردلقهحدورمرادستشدرحالیکهبعدوبوسیدراسرمنداوپیمانمثلهمرسا
!گرفتدستتوهردومونودستهاىونشستنداومنبینبعدوکرداحوالپرسىهمهباو

میکردصحبتمحترمانهانقدرکهنداباصحبتشطرزازلحظهیه!...میکردرفتارعادالنهقشنگچقدربرادرم
!میکردنگاهبمنهمدرابروهاىباکهکردمنگاهپیمانبهوشدمدلگیر

...!داره؟مردهکشتهاینهمهکهدارهچىپیمانمگههههاَه...!شدسرازیرقلبمبهبدهاىحسدوباره

دوتایىمیزدوحرفشیطنتبانداگوشزیرکهرساسمتکردمرومووهمتورفتاخمهامدوباره
!میخندیدند

خودمونواعصابچرا!...بودندخوبخودشونکهاینها...!معناستتمامبهاحمقیکمنشوهرکهواقعاً
..!شدمبیشتردلگیر!...کرد؟خردبخاطرشون

پرنیاخانوومخب:کردحلقهدورمدستشووفهمیدناکسکهشمبلندرساپیشازکهکردموجورجمعخودمو
!عسل؟ماهمیرینمیزارىیواشکىحاال

!ظرمیاىبنچاقترکهگذشتخوشنبودیممااینکهمثل

!خوشتیپىاینبهزنداداشم!شده؟چاقکجاش!...جانرسا:زدپهلوشبهاىسقلمهندا

!نیست؟شمااینطوربنظر!...شدهواروشورنگاشخدایى_

...!خاطرِهمینبه!گذشتخوشخیلىخوب:دادجوابپیمان

!میاین؟!نمیاینکوهبهماباوفردااینخستهاحتماالًپسگذشتهخوشبهتوناینطوراگه:گفتبمنرورسا
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!بریم؟میخوایممگه:نشستمسرجامسیخ

..،!اوهوم_

!حاضرممنکه!....جووووونآخ:کوبیدمبهمدستهامو

...!شىمریضمیترسم!کنىاستراحتشماتاخونهمیمونیمما!خانومپرنیا:زدحالضدفورىپیماناما

!حرکته؟کىفردا!...برمپاشممیتونماالنمهمین...!نمیرمکوهوقتهچنمنمیدونىپیمانههاوه_

...!صبحپنج_

...!کنمصبربتونمصبحتاخوشحالىازنکنمفک_

نداتعارفجوابدرپیمانکهوقتىفقطوندادجوابىپرستواماکردتعارفهمپرستوبهخطابندا
!همینطورمنم:گفت،اوهممیشهچطورببینمحاال:گفت

...!کردمنگاهاوبهبروبرمنو

غیبهموهردوبانیستندپرستووپیمانکهشدممتوجهویهوشدیمسرگرمحسابىماوآمدندهممادرموپدر
...!شدند

کردنشفکراز!همند؟بایعنى!...بگردمبایدروکجانمیدونستم!بودممنگثانیهچندتاوشدحسبىتنمتموم
!میشهسیختنمموبههم

...!پرشدچشمامتوواشکنشستگلومبهبغضیهویه

!کنمعوضهوایىتارفتمسالنبیرونسمتبهوشدمبلندجامازبودزحمتىهربهاینبار

!شدندواردپرستووپیمانکهبودموانکردهرودرهنوز

!!!!خوردمجاخودشونبیشترازدیدنشونبامنکنمفکروبودنداخمودوهر
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ایستادمسرجاممنگوگیجمنورفتپذیرایىبهوبرگردوندروشواخمباکهکردمنگاهپیمانبهجواوهاج
!نترکهشایدبخوره،تاسرمبههوایىیهتارفتمبیرونسمتبهبیشترىبغضبادقایقىازبعدو

!سرمامیخورىسردهتنایسبیرون:پیچیدپیمانعطرکهبودمشدهخیرهحیاطبهوبودمایستادهتراسروى

!بخورمسرمامیخواددلم_

!چته؟بگىکلکلبدونمیشه_

!بگین؟نمیشدسالنتوکهمیگفتینچىبیرونپرستوبا:گفتموکشیدمآهى

!میگفتمبایدکهروچیزایىهمون:گفتوایستادکنارماومدپیمان

!چى؟مثالً_

!ممیپرسازتمنمیزنىحرفرساباتومگهپرنیا_

پرستو..!نهپرستوامادارهروحکمهمونهمرسا!...میپرسم؟منمیزنىحرفنداباتوسمتش؛مگهبرگشتمبراق
!دلخستهمعشوقهیه!اینجادارهرومعشوقهحکم

!کنصحبتدرستپرنیا_

!میاوردمبزبونرودیگهالفاظیهوگرنهمیکنمصحبتدرستدارممن_

!چیهشدندهنبدانتهاىبفهمىتابشنومزبونتازباریهروالفاظاونکافیهفقط_

!شمآرومبلکهبخورهسرمبهبادىیهبزارداخلبفرما!...رسیدهبماشماازقبالًآقابله_

دیدماالنبزنمحرفپرستوبامنگذاشتیمقرارشمالتو...!ماروندهتماشادشمن!...نکنشلوغشپرنیا_
!کردمقانعشوهمبازدیمحرفمناسبهموقعیت

مدتاینهمهبعدیعنى!...دارى؟صاحاباالنتواینکهبه!چى؟بهقانع!...کردى؟قانعش:کردمهمتوابروهامو
!من؟زندگىسرباالنشستهکفتاریهمثلیعنى!...منبرواياى!...بودنشدهقانعهنوز
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!کنتمومشپرنیا_

!میکردى؟مومشتبودىتواگه!...کنم؟تمومچیو_

منبگودقیقاًاالن:منسمتبهبرگشتوبعد!...کردسکوتمدتىوکردپشت!....زدموهاشبهچنگىپیمان
!شی؟راضىتوتاکنمچیکار

...!باشمتنهابزاربروفقط!بیامکنارخودمباخودمبزار!بکنىکارىنمیتونىتو!...هیچى_

....!شدخونهداخلسکوتدقایقىازبعدوکردمکثىوکشیدآهىپیمان

چرا!عدالتش؟کوپس!...عادلِ؟پیماننمیگنمگه!...بدهبمنروحقوبمونهداشتمانتظار!...نرهداشتمانتظار
...!نکرد؟توجیهمنوونموندچرا!...نداد؟توضیحبرامونموند

ومیترکهبیادبغضماشقطرهیهفقطهاگکهچرانریزهاشکمکهکردمروامسعىوتمومآسمونوبهبردمسرمو
!میکنهرسوامنو

!شدممتوجهبوسیدسرمووکردبغلمپشتازکهوقتىآمد؛فقطکىنشدممتوجهاصالً

!حالِ؟چهدرمنپرى_

!رسوامیشمکنموالباگه!...زدملبخندکردهبغضفقط

!نشستهانردهروىمنومقابلواومد

حرفهاىاصالً!سختمنمبراى!...بیاىکنارکنسعىاما!...بدىقورتبیشتربغضتوتوکهچتهبگمنمیخوام_
تأییدما!...تومثل...!بودخودمانتخاب!...کنم؟نکنم،چه!...عارىبیبهزدمخودموامانمیگنجهسرمتوندا

نیاکوتاه!...اشعقیدهبه!خودشبه!بزاراحترامبهش!...کنىدرکشنیستالزم..............انتخابتووکردیم
تامیکننصبورىهمه!...میکنناینکاروهمه!...میکنهبزرگتهمینها!...کنصبورىامانبخش!...کنسکوتاما

خیلىپیمان!پرنیااما!...نیستیمبقیهدلتوکهما!میکنهتحملمنودارههمنداشایدحتى!..بشهمداومزندگیشون
!نشستىمنکناروقتى!دنبالتهچشمهاشمدام!...دارهدوستتبکنهفکرشوگهدیهرکسوتواونچهازبیشتر
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بدونوایستادهپنجرهپشتاالنمحتى!...بتوئهحواسشسرهیه!میشینى...میرىراهوقتى!اىآشپزخونهتووقتى
کهمیخورمبطهغبهشواقعاًومن!عاشقِواقعاًاون!...میکشهتواسمبانفسشواون!میکنهتماشاروتوزدنپلک

!باشهعاشقانقدرمیتونهآدمیهچطور

یهمنوومیدیدعاشقیهاونومیرسیدراهازکىهراینکهازخشم!..بودنشستهخشمجاشوبودرفتهبغضم
!نکردم؟صبورىمنمگه!....جنگجو

صبورىاینا...نکردم؟؟؟عوضخودموپیمانبخاطرمگه...نکردم؟؟؟سرروسرىپیمانبخاطراالنمگه
همهکهواضحِانقدرپیمانعشقکهبودآمدهخوشممراستش!...چرا؟دروغاما...!نیست؟عشقاینها!...نیست؟
!میشنمتوجه

امحسودىدیگروناحوالبهاوقاتگاهىکهبودسنگینآنقدردیگرانپیشمنمحجوبشوهرکهچرا
ایندرسته...!میکردندحلقهدورشوندستهاشونوومیکشنددرآغوشروهمسرانشونراحتاینکهاز...!میشد
!افسوسیهشدمى،داشتمیشدمدریغازشونکهمنىبراىامابیاد،چشمبهنبودکهچیزىاصالً

شونهرودستشوباشهشوهرمدستتودستممیشینموقتىفامیلعروسهاىتازهمثلمنماینکهافسوس
اندازهازبیشیابودمشدهخواهزیادىمن!...ومنوببوسهکنهبغلموباشهشتهندامراعاتاشخانوادهجلوى!...هام

!حساس؟

ثابتبهشوگرنهنداشتمروکردنبحثىحوصله!...بودشدههمتوابرووهامبوداماحیاطبههمچناننگاهم
!اونتامیرقصماونسازبهبیشترمنوگرنهکردهنرمروپیمانمننرمشمیکردم

وحاالمنپریدرنگتدیدىغایبروپرستووپیمانتاکهحسودىخانوم:کشیددستمووشدبلندجاشازرسا
...!شد؟تنهامیشههمتومسمومافکاربدونمیشهدیدى!شدیمتنهاتو

رابطههیچتوومن: نشستبرلبمپوزخندىارادهبىاماتیزبودهمینطورهمیشه!...نکردمتعجباشزرنگىاز
...!پیمانِعاشقهنوزهمکفتاراونامانداریماىانهعاشق

!!!!عاشقتممنمخوب:گفتمیکشوندسالنسمتبهمنوکههمونطورکردوبغلمرسا
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!دیددورنداروبازسر!چندشگمشوووو:گفتموزدمبازوشبهمشتى

...!ببینهاونمتامیگمهمهجلوىاالن:کردوادروخندیدورسا

!نیستاخوببودنمهیزانقدرسا:دمگزیدندونبهلب

...!کمترممگهتوچلفتىپاودستشوهرازمن:گفتگوشمزیر

!نمیرسىشوهرمنمپاىگردبهتو:زدمبهشدیگهمشتیهحرصبا

!راهو؟اینهمهمیرهکى!هههاوه_

وروموکردمهمتوابروهامو!...میکردنگاهبهمناراحتىباکهپیمانبهخوردچشمهامبستمدرووقتى
استراحتیهدلمفقطوبودخوردهبهمگانگىدواینهمهازاعصابم!...نداشتمهمخودموىحوصله!گرفتم

...!نیادکوهفرداپیمانکاش...!پیمانبدون!...توپاستراحتیه!...میخواست

نگاههمپیمانبه!...ننهادموقعىدیگرونمتعجبهاىنگاهبهاصالًوخونهبریمزودترتاخواستممادرموپدراز
...!نمیاى؟کوهفردابراىمگه:گفتمیوندراینرسافقط!...نکردم

!نیاوردملباس!میرمدارمهمینبراى_

!برگردوبروخانپیمانباپس_

!میامخودمصبحىمیخوابمخونهمیرم!پیمانهمامخستهمنهم_

!بودشدهخیرهزمینبههمدرابروهایىبااونولى!...همینطورمنم!...کردنگاهپیمانبهرسا

دیگه!...نیومدمکوتاهاما!!!!شدمفنىضربه!ماندخواهدرواونجاشبخانومپرستوشدممتوجهخداحافظىموقع
...!دركبهاصالً!کردکاریشنمیشد

بمنآنکهبىاوناماکردمدرازدستورفتمپیمانپیشحتىوکردمخداحافظىهمهپوشیدم،باکهلباسمو
بمونممناصرارداشتمعمولطبقمادرجون!...نیاوردمخودمروىبهمنم!...داددستوگرفتدستموکنهنگاه

!شدخیالمبىشبفردابهانهبهاما
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!کردمنگاهشتعجببا!...نروپرنیا:گفتآرومورسوندبمنخودشومیشدم؛رساپدرماشینسواروقتى

...!شدهچیزیهفهمیدنهمه!میکنىخردروپیمانارتاینکبا_

!نکنبزرگشانقدرپس.دیدینشماموکردیمخداحافظىازهمپیمانومنرسا_

!شدمسوارو

!نبودقرارمونوقولاین:بودپیمان!داشتمامپینرسیدهخونهبه

!نداشتیمقرارىهمباما!...قرار؟وقولکدوم

!ار؟قروقولکدوم:نوشتم

!نشهجداهمازرختخوابهامونکردیمدعوااگهاینکه!نشهخبردارکردیم،کسیدعوااگهاینکه_

:گفتم.ننوشتماما!...دركبهبنویسممیخواستم

شب!نمیتونممیگیرهشیطنتمتووجودباکنماستراحتمیخواستمبودمخسته!...نکردمجدارختخوابمومن_
!خوش

!کردمخاموشگوشیمولجازمنم..!.نیومدجوابىدیگه

!بودخوردنزنگحالدرخونه،تلفنرسیدیموقتى

!بله؟:دادمجوابگوشیو!بودفرحزادخونهاز

!الو؟:بودندا

!جون؟نداجانم_

گرفت؟تماسباهاتپرنیا؟؟؟پیمان_
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!چطور؟!نه_

!بیرونرفتهگذاشته_

!کى؟_

میشهاىدقیقهده_

!نگفتچیزىمنبه!نه_

!رفت؟کجاشبىنصفهیعنى!...پوففففففف_

!نمیدونه؟مادرجون_

...!بفهمهاگهمیشهبپاخون!نگفتمبهشاصالً_

!بزنگمگوشیشبهبزارخوب_

!خاموشِزدمزنگ_

!کردىنگرانمنمبابااى_

!ببخشید_

!کنیم؟چکار!...ندا؟حرفیهچهاین_

!میکنیمصبرصبحتاهیچى_

!کجاست؟پرستوراستى!بدهخبربهمگشتبرهاگ_

!نشهخبرداراونکهکنهخدا!اینجائهاوفففف_

!بگوبهمشدخبرىندا_

!بودخاموشوزدمزنگگوشیشبهصبحتا
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!نشدخبرىاماگرفتمتماسندابامرتب

رفتهکجاخرابالحاونبا!نکردم،قبولمیکنمخردشمیگفترسا!...شدمونگرانبودمترسیدهواقعاً
روقرارهچهازقضیهفهمیدنکهاونایىهمهجوابمنبشهچیزشیهاگه!...اومدهسرشبالیىنکنه!...یعنى؟

!بدم؟چى

!شنیدمکهرواذانصداى!...کنکمکم!!!!خدااى

!شدمبلندحاماز

...!نشستمسجادهسروگرفتموضو

توخودتوازمهراىشمهچوندارىدوستروهاعاشقکهدونممیاما!...نه؟یاکردىقبولنمیدونمخدایا
بندهاینبهروپیمانخودتاما!..شکرمنامیدونم...!نیستمبراتخوبىبندهمیدونم!...دادىجاىرگشون

....!ببخشعاصى

...!خوبهحالشموبرگشتهپیمانکهگفتوندابودوخوردزنگتلفنمکهبودمنشستهسجادهسر

بازهم...!نروندىاتخونهازروسیاهرومن!....شکرتخدایا....!آوردمفروعبودیتوبندگىبهتعظیمسر
...!سپاسگزارم

!الو؟:زدمزنگرسابه

پرنیا؟بله_

!نیام؟منمیشهبخوابمنتونستمصبحتامنمیگم_

رسابلندشد،امانداگفتنرساصداى(یششسیرىدخترخالهاونازبدترومیاددارهتوبخاطرپیمان!...نمیشه!نه_
!میاددارهتأسفکمالدرهم)دادادامههمچنان

!نمیدونم!...داشتماعتمادپیمانبهیابودمخسته

!ندارمحالاصالًامخستهمنرسا:گفتمولى
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..!میکنمکولتمنبیا_

!کردمقطعوباشهگفتم!میشدم؟حریفشمگه

چایىفالکسیهوسردساندویچتاچندوآجیلمقداریه:گفتوگذاشتاپنروىروامکولهمادر
!خونه؟میگردىبرشب!...گذاشتم

!کنمفکر_

دریغازشنگاهتوحتىتوومیزنهزلبتواینطورمیبینموقتىمیسوزهواسشدلم!...نکناذیتشزیادمادر_
...!میکنى

روتوخلوتمون!...بودبلدخوبروکردنبازىنقشموذمار!برهاونومیدیدندگرگمنوهمه!...زدمپوزخندى
...!موجودیه؟چهکهبودندندیده

باشهخبخیله....!مهربونترهجمعتوازخلوتتونتواونکه:دادجوابوجدانمو! موجودیه؟چه:پرسیدعقلم
...!برهواونگرگممن!...قبول!...

...!خوردزنگنمتلفعیالمواهلومندعواىدارگیروهمینتو

!الو؟_

!میرسهدیگهدقیقهچندکهپایینبروزحمتبى!دنبالتاومدهپیمان!جوووونپرنیاسالم_

...!شدمىپیادهماشینجلوىازداشتکردم،پرستوبازکهروخونهدر

!میکنه؟چکاراینجالعنتىاین.شدگردچشمهام

!جونپرنیاسالم_

جون؟؟؟؟پرنیا!نمیومددراینازبیشتردیگهچشمهام
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!نباشم؟مزاحم!جوووونپرستوسالم:کردمکجگردنمتقابالً

!نداماشینتوبرممزاحمماگهمن!حرفیه؟چهاین:گفتوانداختسربزیروکشیدخجالتمثالًپرستو

!بشینپرستو:گفتتحکمباپیمان

...!بکشمدرازپشتواممیخمنجلوبشینشما:گفتمپرستوبهرووکردمبازروپشتدر

...!زودتربکنینمیخواینهرکار:گفتپیمانوقتىوکردنگاهبمنواجوهاجپرستو

.زدممیکرد،پوزخندنگاهمنبهآینهتوازغیضباکهپیمانبهونشستمعقبمنمونشستجلوتردیدبا

!بودسالمشدبدلوردبینمونکهحرفىتنها

!خوابیدمکىنفهمیدمصالًاوکشیدمدرازپشتمن

!کردمبازصورتم،چشمهاموروىدستىنوازشبا

...!کرددرهمابرووکشیددستشوفورىپیمان

!رسیدیم؟:کردمهمدرابروونشستمجامسرهممن

!ساعته؟نیمکجایى!...برد؟خوابتخودتمکنىبیدارروپرنیارفتىپیمان:شدبلندرساصداى

!آمدوتصویرش

بیدارشدى؟باالخره!...خانومعروسهب_

!رسیدیم؟کى_

!شىبیدارتومنتظریمماساعتهنیم_

_نکردین؟بیدارمچرا!ا!

!نزاشتآقات_
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!شدمپیادهماشینازهممنبلندشدومنکنارازاخموهمچنانپیمان

وسالمرفتمپیششونخجالتبا!...نامیرساىخوانندهدوست!...بابک!....بردیاپرسام!...بودندهمه!ههاوه
!کردیمعلیک

...!بود؟خبرچهدیشبمیگنخودشونپیشاالن

...!دنبالبهآقایونوبودیمجلوهاخانوم.افتادیمبراههمگىو

!میزدمقدمخوابتووبودمخوابتوهنوزمن

!کنماستراحتوبمونمخونهکهمیگفتدرستپیمان

پیمانپیشخجالتىازدارممنکهچکارکنهبگمخداداداشتواینپرنیا:گفتورسوندبمنخودشوندا
...!میمیرم

...!تابیدچشمهامبهنورکهکردمبلندسرتعحببا

...!مانتوأنباپرستوونداندیدماصالًوکنهنمىکارمغزمکهامخستهانقدر

...!کردروشنجمالمونوصبحىسرکهبگیرهخداازباعزتعمرایشاهللا:گفتموخندیدم

یکىکهبشتابمباقىدیاربهکهرفتموشدخالىزیرپامیهوکهخندیدم،هرهرنداکردننگاهچپچپبهو
!گرفتپشتازمنو

!نکنکروهردیگه!میکنىسیرهپروتتوخودتتو:گفتگوشمزیر!...بودآشناامانبودپیمانعطر

!پیمانبغلتوشدمکشیدهدیگهسمتیهازیهوکهسمتشبرگشتمخجالتاب!...بودبردیاپرسامدکتر

!خوبه؟حالت:پرسیدخشمبا

!شمامرحمتبه:دادمجوابوکردمهمتوابروهامومنم

...!نمیخورىتکونمنپیشازدیگه:گفتوفشردبخودشبیشترمنو
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فقطوبودهمتوابروهاش!...نمیزدحرفاما!یممیزدقدمهمباوداشترودستماینبار!کردیمحرکتدوبارهو
!میکردنگاهجلوشبه

....!نشستندگوشهیههالكدادوخانومهاایسترساتاکردیمروىپیادهساعتیه

!بگیرندهاچاىبچهبراىشدندداوطلبرساوپیمان

!خبر؟چهپرنیا:نشستکنارمپرسامکهدرمیاوردمکیفتوازساندویچهاروداشتم

...!پري؟پر!افتادماونشبیادیهو

..!پرسام؟_

!جانم؟_

!کیه؟پرپرى_

!دیگهپرپریه:گفتوخندیدشیطون

!نمیشهسرشآشناوغریبکهدستاینبشکنهاى

...!بازوشبهزدموشدمشتیهو

!شکونددستموکهدستتبشکنه! هههاوه_

پیمانبرزخىچهرهکردمبلندسروقتىوگرفتقرارروبرومچایىلیوانیهیهوکه! کردمشلنیشبراشومن
!بودروبروم

!رفتفعالًگفتنباوبرداشتچاىیهپررویىکمالدرهمپرسام.گرفتمروچایىودادمقورتدهنموآب

...!برگشتنددوبارهاورفتنباوشدندجداماازنداوشد،پرستونزدیکمابهپرساموقتى

!میشناسى؟کجاازروبردیادکتر:گفتمنبهخطابپرستو

!رسائهدوست: دادجوابمنعوضندا
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.اومدگوشیمبراىامىپىکهمیکردممزهمزهروامچاىمنهم.شدساکتوگفتآهانىپرستو

!خوردین؟مشکلبهباز!چشه؟پیمان:بودنوشتهکهبودپرسام

!دادمتکونسرآهىشیدنباکبعدوگشتمدنبالشچشمباوکردمبلندسر

!ببینمتجایهبیا:فرستادامپىدوباره

.دادمتکونسرباشهنشانهبهوکردمبلندسردوبارهباز

!نهیابریمباالترهاىایستگاهتاکهبوداینسربحث

...!دبوفکرتوبسازپیمانونمیزدمحرفتفاوتىبیروازمنالبتهنداشتیمحرفىپیماننهومننه

!برگردیموبخوریمناهارهمونجاوبرندیگهایستگاهیهکهشدگرفتهتصمیمباالخره

!کردهمراهخودشبامنوکردوصدامرسااینبارکهتفاوتاینبا.افتادیمبراهدوباره

!پرنیا؟:گفتزیرگوشمرساکهبودنگذشتهرویمونپیادهازمقداریه

!بله؟:سمتشبهبرگشتم

!بود؟کارىچهاون_

!کار؟کدوم:پرسیدمترسبا

!میکنى؟وبازاذیتشمیدونىدکتراینروروپیمانحساسیتتو_

کىبهاین:توپیدمرساوبهشدمکفرى!...خودشبراىکردپیداخواهخاطرچقدرمارمولکاینحاال!...ههاوه
!قبولبگممنببرتااسمیکیشونوتو!نداره؟حساسیت

!اومدهباراینطورىاون!بکنىمراعاتشوبایدحالهربهامامیگىدرستتوپرنیا:گفتآرومودادنتکوسررسا

باراینطورمنوخودت)کردماونگاهوبه!(اومدمباراینطورىمنمرسا:شدمخیرهجلومبهوکردمهمدرابروهامو
!رفت؟یادت!...آوردى
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بودمنازاشتباه!...منینمالابدتاشمامیکردمفکمن....پرنیا:برگردوندروشواوناینباروکشیدآهى
...!میدونم

انتخابمبهترینمیگمهنوزموبودهخودمانتخاب!نیسمهمبراماصالًچیزهااینامانشهباورتشایدرسا_
...!آبهبدادموکردمکهنهمنحرفهارواینوگرنهکردهمنوگیجوسطایننقیضوضدچیزاىیهامابوده

...!ایماندارمایمانبتومن: کردحلقهدورمدستاشووزدلبخندىرسا

!نمیکنمخواهرشوهرمنِمیچلونىمنوزنداداشتوانقدرواالع:وگفتکردبغلمنوسمتاینازیهوهمندا

!دیگهمیارمدرسرششماروهاىعقدهدارممن:گفتباخندهرسا

!پرساموموندممنویکىشدنپالوپخشوهمهایستادیموچایىشویىدستبراىروجایىیهراهوسط

!بودشدهگوروگماصالًکهپیمان

!خوردشنمیشهعسلممنیهباکهچشهپیماناینپرنیا:شدنزدیکبمنوکرداستفادهموقعیتازهمپرسام

!مطببیامبایدطوالنیهاشقضیهواالع_

!بگورواششدهخالصهاالنااممطببیافرصتسرباشه_

!شدهشاخماواسحاالکهبودهپیمانبریدهنافماستباکهاشدخترخالهاینکهاینهاشخالصه_

ى؟ىىچى:کردزمزمهوپریدپرسامرويازرنگ

!باشیشدیدهبیمارستانتوباید!...دیگهپرستو_

!بود؟پرستومیگفتىکهاىدخترخالهاون_

!اوهوم_

بود؟حدىچهدراشونرابطه:پرسیدوآرومترفکرتورفت

...دوستپیمانوپرستومیگفتمادرشمحتىومیدونممناماکردردششدهبزرگپیمانمیگن_
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.دادتکیهدیواربهوبستچشمهاشوپرسام

!شده؟چى!چیه؟!پرسام؟:سمتشرفتموگذاشتمنیمهحرفمومن

!داره؟دوستشهنوزم!...میگفتىداشتى!....هیچى_

هاااانیستخوبحالت!کنولشاونارو_

...!نیومدتایکىکنتعریف!..خوبمنه_

!مازندگىکابوسشدهایناالندیگههیچى_

چرا؟_

کهبدمتوضیحواستماجراروکلتاپیشتبیامباید!چسبیدهمابهسیریشعینچهنمیبینى:کردماشارهپرستوبه
!گفتهیهاچمنبهمارمولک

ورفتدستشویىسمتبهخورونتلوتلووشدبلندجاشوازمالوندچشمهاشودستکفباپرسام
!کردمخواستگارىازششوهرتچشمجلوىاحمقمن:گفتمنبهخطابمیرفتداشتهمونطورکه

...!گفت؟چىاین!شدمخیرهرفتنشبهلحظهیه

!اومدچشمهامجلوىسینماپردهمثلچیزهمه

حضوربهپیمانحساسیت!!!!!کرده؟امیدوارروبیچارهایناینکهیعنى!...اش؟گوشىتوروزاونبردیاپرپرى
گیریم!....چرا؟!....میشه؟عصبانىپیمانومیکنهخواستگارىاینوپیمانازبردیابعدش!خانوادهتودکتراین

!بشه؟عصبىبایدچرااین!...اینوهمکردهمشغولروبردیاهمکثافتپرستوى

درنفسمچرانمیدونمامامیکوبوندامسینهقفسهبهخودشوهمیشهازمحکمتروبودشدهتندقلبمریتمبااینکه
...!آمدنمی

دربههىو،نیستممیکننضعفوغشراستوچپهىرمانهاتوکهدخترهااینمثلمنچرا!!!! خدااى
...!نمیخورم؟ودیوار
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...!میزنهدیوارودربهخودشوعصبانیتخاطربهقلبمفقطاالنوشنیدمرومىمهاینبهخبر

...!نمیکنم؟غشچرا!...نمیره؟گیجسرمچرا

...!بودندگرفته،دردبودمدادهفشارهمروىعصبانیتشدتازدندونهاموکهبساز

یهو!بخورمتکوننمیتونستمودندبوشدهحسبى!...ندیدمپاهامتوحسىشمبلندجامازکردمسعىچىهر
...!زمینروىکنارمنشستنشخشخشصداىوپیچیدعطرش

...!اعتماد؟اونهمهبودرفتهکجا!..کنمنگاهروشبهنمیتونستماصالً

!شدممىترمیشنیدم،عصبىکهرااشپىدرپىهاىآهصداى

وتوروایستهمىواىاونم!...میکنهغلطشیطونهگهمیاماعقلم!...بکوبونمشدارهجاتاوشمبلندمیگهشیطونه
...!نخورىروهاقصهتودختراىافسوسکهمیکنهناکارتجورىیه!...میکنه؟نگاه

اصالً!...هههاوه...!میکرد؟چکاربودمنجاىایناگهکردپراینفکرموتموم!...ضعفاینهمهبهلعنتاى
خسبهومیشهعمیقتروکندتردارهنفسهاممدیگه!...میشهبیشترخشمممیگذرههرچى...!بکنمنمیتونمفکرشم

!افتادمخس

...!شدمبلندجاموازدادمخودمبهتکونیهزوربهوکردملعنتشیطونو

...!بیفتهکسىبهچشمماینکهبدونکنمتازههوایىیهتارفتمهاصخرهوسنگپشتسمتبهو

چشمهاماینکهقبلوخوردمیکىسینهبهشدتباشدوکشیدهدستمکهیدمنرسهاصخرهپشتهنوزاما
دارهیواشیواشکهکنتمومشروبازیامسخرهاینپرنیا:گفتوگرفتچونموکیهوبفهمکنهحرکت
!میرهسرامحوصله

!ندیدىهممنوروىاونتاکناربکشصورتمروازدستتو:گفتمودریدمهمازچشمهامو

!چى؟:گفتآروموشدگردخوشگلشچشمهاىدرآورد،چونشاخاًتقریب

.بندازموبگیرمدستشوشدممجبورمنونکشیددستشوولى
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صداقتلیاقتتو!...پشیمونمخودمبودنصادقازعمرمتوباراولینواس:گفتمیکردنگاهمنبهکههمونطور
...!ندارىرو

.کردمنگاهشفقط

!نمیاد؟خوشتپرسامازچرا_

!شدخیرهبمنبروبر

!چى؟_

!نمیاد؟خوشتپرسامازچرامسلموووون:زدمسینهبهدست

!بکشهامخونهبهکاریمرابطهنمیادخوشممنتها!..نمیادبدممن:شدهمتودوبارهابروهاش

!کرده؟خواستگارىپرستوازپرسامدکترکهنبودخاطراینبهاحیاناًبعد_

!نباختخورده،اماخودشویکهبودمشخصقشنگ

!داره؟ربطىچهمنبهاون_

!بوداتکردهنشونروزیهاونباالخره!ندارهربطچرا_

!داره؟ربطىچهبازم_

...شمامباالخرهکهاینهربطش_

پاىعواقبشکردىتموماتوجملهپرنیا:گفتساییدمیهمرودندونهاشودرحالیکهکردوقطعحرفمو
!میکردم؟اینکاروبایدچرامن.بودتوازپیشترخیلىپرستو)دادادامهمکثثانیهچندبعد..(!..خودت

!اشتهایىخوشکهبس:دادمجوابریلکسخیلى

!ام؟هرزهانقدرمن!...کنصحبتدرستگفتم:آمدمنسمتبهوشدمشتدستاش

!کردمنگاهشیرهخخیرهپس!نداشتمجرأتشواما!...آرهمننظرازبگممیخواستدلم
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...!بودگرفتهدیگهیکىبامنومچاینانگارمیکردنگاهبمنجورىیه

!خوب؟:شکستمروسکوتمنکهمیکردیمنگاهبهمبروبودیم،برکردهسکوتدرحالیکه

...!کردنگامسوالىپیمان

!؟چیهپرسام)زدمصداشکوچیکشنامبهعمدبه(توازنیومدنخوشدلیل:دادمادامه

!نمیکنى؟ولش: دادتکانسرکالفه

!میکردى؟ولبودىتو:زدمفریادوآوردمجوشیهو

تلخدیگهیکىخاطربهزندگیموومیکردمولآره!...خبرته؟چه!هیسسیس:کردنگاهآنورواینوربههولبا
!نمیکردم

!گرفتى؟دلبهکینهپرسامازراچتواینهمنحرفهمهاالن!ندارمکاردیگهکسبامن:زدمفریادهمبازمن

!دیدىخودتچشمازدیدىهرچىزدىداددیگهدفعه:شدخیرهمنچشمانبه

!چرااااا؟:گفتمآرومتمسخرشبهوشدمخیرهچشماشتومنم

!دادنامشروعپیشنهادبهشومنهناموسپرستومیدونستچون:گفتبودیمخیرههمچشمهاىتوکههمونطور

...!شکوندپرسامروسرکوزهکاسه!بودزرنگچقدرببین...!بلدکاراى

احتیاط،واجبشرطبربنااسکردهچادرچاقجورناموستچون:گفتمعقدخطبهعاقدمثلوزدمپوزخندى
درنظرعکسشوچراداده؟بعدنامشروعپیشنهادبهشپرساممیگىتویعنى!شود؟شمردهدرستاست

!بدهنشونخودىتوپیشکهمیندازهسنگبراشدارهمیادولىوششخپسرهازاونشاید!...نگیریم؟

...پرستوکهدارهربطىچهمنبه:دادجوابهمونطورورفتفروفکربهپیمان

هاااااااخواستارهمنوشوهراونسالمتىنا!...دارهربطمنبه:کردمقطعحرفشو

مشکوکى؟چیزهمهبهچراتوپرنیا:شدگردچشماش



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
33
6

!ارتباطهدرپرسامباعزیزتدخترخالهاینکهبخاطر_

!میکنىاشتباهتو!...نهههه:شدشوك

بود؛اشتباهىپرستوبهدادناسحالدرپرسامکهمنوگوشىتوبعد!...براهه؟چاقجورشچادرچون!...چرا؟_
اتلهخادخترخانپیمان!...نمیزارم؟چادرومیگردمآزادمنشکوندى،چونزدىروفرستادمنبه

...!گذاشتهدوتاییتونوسرکار

هرزگىاینهمهالیقکهزدهسرازمخطایىکارچهمنمگه!میبندىبمنکاملاونودارىاالنتوپرنیا_
حجابوچادرداشتنعزتمالكنگفتمبتومنمگه!...باشمکردهمقایسهکسىباروتومناگهواهللابه!...باشم

دفاعناموسمازفقطمن!..جرمى؟چهبهوچرا!...برمیگردونى؟خودمبهدموخوحرفدارىتوبعد!....نیست؟
...ندامثلهمپرستو!...کردم

...!چراپرستوبااماکنىازدواجندابانبودقرارتو_

وخواهرپرستوومنگفتمشنیدمروحرفاینکهروزىازمنخدابخداوندى:گفتوکردپوفىکالفه
!برادریم

بپرسى؟پرسامازنرفتىچرانمیشداتمسلمونىدعاىامگه_

..!بگهدروغپرستونمیکردمفکراصالًخوب_

!چادرش؟بخاطر!کردى؟فکرواینچطور!...کیهپرستومگهههاوه_

اینفکرممنتها!سنجیدم؟ایمونودینباروکسىمالكمنکىپرنیا:فشرددستکفباراچشمهایشپیمان
غرورمامابودشدهراحتخیالم!چیه؟منظورشکهنکردمبوهمرودستمکف!نیستدروغبهىلزومکهبود

...!نه

!دارى؟گالیهپرسامازچراکهنگفتىچرا_

!میدونستمزشتحرکتواونکارىمحیطتومنتهاندارمگالیهپرسامازمنخداخداوندىبه: نالید
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_ه؟میخورپرسامشخصیتبه!مسلموووووند!

برىراهشمانیستالزمخدامخاطىبندهمیدونمخودمممن!کنى؟ثابتچیومیخواىگفتناتمسلموناینبا_
!دیدهبرامخوابىچهپرستوکهبودمبونکردهدستکفمنبعدشم!بندازىمتلکبمنو

!کنىفکرخودتونبهندارىوقتشوشمابله_

...!کنتمومشپرنیا_

!ممیکنتمومشباشه_

تمومشبخوامعذرپرسامازمناگه!...پرنیاااااا؟:گرفتپشتازبازوموکهرفتمهابچهسمتبهدوبارهو
...!میکنى؟

...!کنهکوچیککسىپیشخودشونداشتمدوست

!کنحذفزندگیمونازروپرستو!...نیستوخواهىعذربهاحتیاجى_

!میکنى؟تمومکنمحذفش:فشردروبازوم

...!منتظرهوایستادهزندگیمونباالسرکفتاریهنمیکنمفکردیگهکهاینهحداقلشآره_

!شد؟تموماالن!...میکنمحذفش!باشه_

!شده؟چىدیگه:گفتدیدرونگاهمچونو.کردمنگاهشفقط

!بچینىدمشوبودقراردیشب_

!بچینمروکسىدممننیسقرار_

!کهمیگفتىداشتىتارهتو_

!باشهگفتهدروغهمخانپرسامشایداینکهضمن...!شدکهکنمحذفشامزندگىازشدارقر_
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صداتونوشمااینجایینبابااى:شدبلندرسابدم،صداىجوابشواینکهقبلشدم،اماکمربهدستدوباره
)زددادبلندوبعد!(درنمیاد

!پیشتونمیایماالنم!شدنپیداهابچه

!شديخستهکهیاباالتربریم!وبه؟خحالت:گفتبمنروو

!ندارهفرقىبرام_

!میگردیمبرومیریمباالترایستگاهیهپسخب_

!یابمرهایىپیمانازتاشدمهمقدمرساباوکردماستفادهفرصتازهممنو

!خوردندمیچاىوبودندنشستهدرختیهزیرهابچه

وعلفهاىبودانداختهپایینسرشواسترسباهموپرستوبودشدهخیرهتوپرسبهنفرتباکهافتادپرسامبهنگاهم
!میکنددستشوزیر

!نشستمنداکنارونشستلبمروىپوزخندى

!بودى؟رفتهکجاپرنیا:گفتوگرفتدستموندا

!کنیماختالطیکمداداشتبابودیمرفته_

!بخوره؟دردبهشدهمهیچى_

!نفهمیدممخودممن!واالعنمیدونم_

...!لکى؟تو!...دکى_

غریبىاولتونهجلسه:گفتدوبارهرساوکردنگاهشچپچپهمپرساموگفتپرسامبهخطابکهبودرسا
!میکنینریلکسشیمجمعباردوسه!میکنین

!برپازدوکردشلنیشو
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!یممیگردبرشماومنشینحاضرخانومپرستو:آمدپیمانصداىکهشدیمبلندماهم

...!چرا؟...چ!...چى؟:دادجوابپتهتتهباپرستووپیمانسمتبرگشتیمتعجبباهمه

!بریمزودتربایداومدهپیشبرامکاریه:گفتبودشدهخیرهبهشکههمونطورپیمان

!برینبعدشمیرسیمهمدیگهساعتیه!آخرشهبعدىایستگاه_

!زدروحرفاینکهبودپرسام

...!نه؟یامیاى!میشهدیرممن:کردهمدرابروپیماناما

!بریم:گفتآروموکردنگاهپیمانبهبعدوپرسامبهاولپرستو

!دارمماشینمنبمونینمایلیناگه:گفتدوبارهپرسام

پیمانآقابا!ممنوننه:دادجوابتردیدباپرستووکردنگاهپرستوبهعادىخیلىامابودمپیمانازحرکتىمنتظر
!یرمم

!خونهبرگردرساباشما:گفتمحکموایستادرسید،منپیشوقتىوداددستهمهباپیمان

!افتادمراهبقیهباهمراهآرومتروروخداحافظموگفتمآرومىباشههممن

تو:گفتورسوندبمنخودشوپرسامکهبودندرساجدیدآهنگراجبصحبتمشغولنداوامینورسا
!گفتى؟نپیمابهچیزى

!میجنبهپرستوگوشوسرگفتمبهش!آره:گفتمركوکردمنگاهبهش

...!نیستبینشوناىرابطهکهاونا!...بدونه؟پیمانداشتلزومىچه:گفتوکردنگاهمتعجببا

!میدونى؟کجااز_

!هست؟میگىتویعنى...پرنیا؟؟؟؟:شدگردچشمهاش

!میپرسى؟مناز!...هاروانشناسىتووا_
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بهمنتهاهستحسهمونمردهاماتووحسادتنامبههستحسىیهخانومهاشماتوپرنیاببین: گفتعجزبا
حاالعاشقیهچشمکهنمیدهاجازهموردىهمچینتواونممقابلطرفروىغیرتنهوحسادتنه!...غیرتنام
میگهغیرتمونیستچیزىهمچینمیگهعقلم...!شدمکوراالنمنم!...ببینهواقعیتوعادىآدمچهوروانشناسچه
...!چى؟باشهاکه

!مگه؟چیه!...باشهخب_

!باشىراحتنبایداینقدروگرنههستچیزیتیهتو:افتادراهدوبارهوکردنگاهبمنبروبروایستاد

...!دادى؟نامشروعپیشنهادبهشتوگفتهپیمانبهپرستو!...میگفتم؟چى

حرفاینکهازینهبهتربکنهروفکراون!...منگردنوبالمیموندپرستوبازامابگمواستمیخدلمخیلى

....!شدىبدجنسچقدرتو!!!!!پرنیاىىواى...!بگیرتشبیادبشهشفتشاید!...بشنوهرو

!کنى؟بدبختروبیچارهپرسامخودتبخاطرمیاددلت

!شدى؟اشچىعاشق_

ماستبیمارستاندکترترینتخساون!...شدى؟پیمانچىعاشقتو:خندیدلحظهندچبعدوکردنگاهمپرسام
...!میترسنازشسگمثلپرستارهاکه

بود؟؟متلکهاپرستارراجبپرستوىگفته!...ههاوه

...!دیگهسوءتفاهمیه

...تتبراتبگمبازم!...صحبتِخوش...!قلبِخوش!...اخالقِخوش!...خوشگلِپیمانخوب_

!دیگهدخترخالشِاونمخوب:کردقطعحرفمو

...باهمدوتارواون!...خیالبى:کردممچالهقیافمو

!اخالقترهخوشخیلىپیمانازتازشم:گفتخندیدوبردیا
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!هستخرابکافىاندازهبهحالم!بخداتوروکنول:بودمشدهعقحددرخودممدیگه

!دارمتوهاىگفتهبهنسبتروحسهمینمنم:میخندیدپرسام

...!کرد؟عملعکسمنحرفهاىیعنى!شد؟بدترپیمانچراپرنیا:شدجدىیهوبعدو

کردگوشسکوتتواونوکردمتعریفروبراشدارشصحنهجاهاىجزبهامروزتامطببعدازچیزوهمه
دارى؟اعتمادپیمانبهچقدرپرنیا:کردشروعاوشد،تمومحرفممنوقتىو

جوابمودقیقپس!توأمدکتراالنمننیستمتودوستاالنمنببین:گفتدوبارهاووکردمسکوتمناراینب
!بده

!میزنمجامیرسمعملمرحلهبهامادارممیکنمفکر_

قراررحمىبىمورداینطوراینکهازآقایونبگمکلهم!میدىوازودخیلىتو!بودهمینمنممنظوردقیقاً_
نظرایىیهپرستووپیمانکهمیگیریمنظردررواولموقعیتحاال!میکنىاینکارودقیقاًدارىتوورنبیزابگیرن

وکنىمىبیدارترروحسواونحساستراونواینکهاول!بروبرنامهپیماننروىرومرتبحاالتوودارنهمبه
!شدهالقاءاونبهکهتوئهنیاتذهساختههمهکهمیکنهپیداحسایىیهناخودآگاهاونممدتىبعد

حاشادیگهپسمیدونهماجراروتقریباًکهزنمهستچیزىهمچیناگهکهمیکنىوقیحترشاونواینکهدوم
ویرونخودتوزندگیکهمیکنىکمکتوصورتدوهردر!دیگهکنمتمومشآرهبگمبزار!ندارهکردن

!کنى

زنشکهشدهتوهینطرفشخصیتبهیاصورتایندرکهندارهوجوداصالًماجرادوم؛اینموقعیتحاال
سومتوحتماًکهمیندازهفکراینبهرومردیاوسختهخیلىواقعىمردیهبراىاینوندارهاعتمادبهشانقدر

سوقشخصسومسمتبهروشوهرتبازومیکنهحسادتاینطوراونکههستزنمازبهترچیزیهشخص
!میدى

روپیمانشخصیتتوکهمیگممیشناسمروپیمانچونودادىانجامحالتوتاچنداینکاراتوحرفهااونباتو
بازتدیداینباکهداشتازتاینوانتظارچون!ناراحتهتوازشدتبهاالناونوبردىسوالزیرکارتاینبا
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ومهملچهارتابینشونروزىیهاگهحتى...!کنىدركدیگرونوباکردنپایینوباالجملهچهارتازندگىتو
!باشهداشتهوجوداراجیف

روپاکىاینهمهامزندگىتوىعشقمتنهاونداشتمچشمدخترىهیچبهعمرمتومنمیگهخودشبااالناون
!ندهکششاینازبیشترپس!...میبخشهزود!دارهبزرگىروحپیمان!...بردهسوالزیر

...!کنِخرداعصابخیلىرستوپ!نیستخودمدست_

!پرستوخواهخاطرنهمنىدکترتواالنپرسام!ا_!نکنهدردشمادست:کردکجگردنشو

!بدهفحشاتوتمومباشهخوب_

بایدمنکههستچیزىاگهببین!...پرنیا؟:گفتپرسامکهنهیابگمدلموحرفکهمیرفتمکلنجارخودمبا
!بدهتغییرآیندموجملهیههمونشاید!...بهمبگودارهتوفیرمندیدتومیدونمچهیابدونم

!نگمکسىبهوبمونهخودمپیشبایدمردمحرفپیمانبقول!بگمنباید!...نه!...بگم؟

!نیستاىدیگهچیزچندشِخیلىاینکهجز!..نه_

زیادبرسیمجایىبهپرستوومناینکهاحتمالشوخىازدوربهپرنیااما!...دوبارتونتذکرازممنونخیلى_
خودشپیشبلکهتوپیشنهروزیهشایدومیکنىناامیدترروپیمانبشىحساسترهرچىباشهیادتنیست،اما

همکهدارهخانوادهمحجوبدختریهکهاینهپرستوراجبفکرمطرزاالنمن!...بخورهروپرستوشوهرافسوس
کهمردیههرآرزوىمنتهاىدخترىهمچین!محجوبِوسربزیروهمهمیشسرشحرمتهمومیشناسهخدارو
پرستو!بشهپراونعطربااشخونهوببینتشاشخونهتودقیقههروروزهردارهدوست

پیماننمیدونممیخورهدرکشبهسنشکهاستافتادهجادختریهمهمترهمهازوساکت!...فرمانبردارِ!...آرومِ
روپرستوشکبدونکنمانتخابیکیوبخوامپرستووتوبینمناگهبگمخودمقولازاینواامکردردشچرا

...!میکنمانتخاب

!چرا؟میدونى:گفتوخندیدکهرفتمبهشچپىچپ

!بدپسندىکالًتوچون_
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کهداریموراخالقیخصوصیتیهتوومناینکهبخاطر:دادوادامهدادتکوننفىعنوانبهسرىخندهبااوو
پیمانکههمونطور!میکردىانتخابروپیمان،پیمانومنبینهمتو!فقطداریمدافعهونداریمجاذبههمبراى

نقطهیهاینوبراشپسدارهدوستتنهایتبىاون!شهپشیمونخودشانتخابازکهنزارپس.کرداینکارو
)!بودمشنیدهکجا!آشنایىىجملهچه(!نکنضعف

همبازشدقرارموندوناتمامماحرفهاىوشدنداضافهجمعمونبهامینورساونداکهرسیدیمسومهایستگابه
.برممطبشبه

.خوردیمناهاروکردیماستراحتکمى

من!کردمبازدیدموپرسامبقولمیکننداماوچکارکجارفتنپرنیاوپیماناالنکهمیرسیدذهنمبهفکراینگاهى
...!دارمتماداعشوهرمبه

قدرتاینخیالبىمننشهاساسىبحثیهدوبارهتامیدونماینمورفتندنمیکنارذهنماز!...میشد؟مگهاما
!نمیشمامکنجکاوى

صحبتهمبابیشترتامینشینمپرسامماشینتوکهگفتممنبرگشتموقع...!کنجکاوىبراینهمهلعنتاى
خداحافظىراحتخیلىوشدقانعکهگفتچهگوششزیرپرسامنمیدونماماکردهمدرابرواولشرسا.کنیم
!کرد

.افتادراهوکردروشنرو،ضبطایمنىکمربندبستنازبعدپرسام

!میکشى؟آهاینطورکهچیهماشینتودادنگوشآهنگیهاحمقآخه!...کشیدمآهى

براممانکنساسىخواستمانگارحاال!...کنمگوشموسیقىماشینتوکهاینمعاشق!...کنم؟چکارخوووو
!میشهتازهآدمروحبزارهشجریانمیهخوب!...بزاره

مخالفمدرحالیکهمنوبدهنظرشوبیادیکىاینکهاز!...سختاوایلشدیگرانعقایدبهگذاشتناحترام!...پرنیا_
وشدىمحترمچقدرمقابلتطرفدیدتوکهمیشىمتوجه!کنىعادتمروربهاکهاماسختهبزنمحرفنتونم
...!میدهآرامشبهتناخودآگاههمین
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!انداختفکربهمنوگفت؛اماهمینطورىیازدروحرفاینکهشدمتوجهنمیدونم

سالهبیستغلطعقایدباپیمانبخاطر!...میجنگىعقایدتوخودتبابزرگترهدفیهبخاطردارىاالنتو_
میشىمتوجهرسیدىپیمانآرامشبهکهبعدهاامامیکنىگذشتگىخودازدارىکهمیکنىفکرو!میجنگىات

...!بپوشونهداشتىدیگهجاىازکهروکمبودىاینکهبراىبودهمسخرهسرگرمىیههاعقدهاینىهمه

...!میخونى؟نمازاماپرنیابپرسمنباید:گفتتردیدباوکردمکثى

!هبل:گفتمکاملاعتمادبا

!بود؟کىبارشآخرین:کردنگاهبمنتعجببا

!امروزصبحنماز_

!نمیادبهتاصالً!...آفرین:گفتودرآوردشاخ

!اومدهرشامروزامانمیادمعموالًآره_

!چى؟یعنى_

....!میادهرشمیترسموقتهر!...ترسیدمخیلى!بودشدهوگورگمپیمان_

:خندهازکردغشپرسام

!شدپیدا!...دادهاجوابولى!پرنیانکشدتخدا

!میخونى؟،اماخودتآره:خندیدممنم

خداعشقهردوتاشونآخه!...میخونمسپردمخاكبهگالمودستهوقتىازاماخوندمنمى:کفتوکشیدآهى
اگه...!دادمادامه!...دیدمروخودمآرامش!...دیدمهاشومعجزهیواشیواشخوندم،امااوناعشقبهمنم!بودن

االنو!...نمیبخشیدمحروموبهتخماونهیچوقت!...نمیرسیدمآرامشبهوقتهیچنبودامشبونهنمازهاى
!نبودمهستمکهاینجایى
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!بشمآروممنمکاشکى:گفتموکشیدمآهى

ىبگیرتصمیمیهتونستىخودتباجنگیدنبدونهروقت!نیومدىکنارخودتباخودتهنوزتومنتها!میشى_
!میرسىآرامشاینبههمتواونوقت

!شنیدصداتونوسروهمدکترهاینکهزدینهمسروکلهتوانقدر!بگیرینتحویلبیاین:گفتمدلمتو

!درآوردوقلبمعقلبازخواستازمنوتلفنمصداى

!بودندا

!جون؟پرنیا!الو؟_

!بله؟!عزیزمسالم_

بودىمسیرهمپرسامباچونکهگفترساوگرفتخبرتوازورسیدماباهمپیمان!خونهمارسیدیممیگم_
بدهخبراحوالشازباز!شماسمتاومدکنمفک!بیرونزدخونهوازشدعصبىکلىهمپیمان!رسوندتورواون

...خوب؟!

.کردمقطعگوشیووباشهگفتمبزور

!شد؟چیزىپرنیا:شدمتوجهپرسام!...شدحسبىتنمتموم

!نه_

!کنم؟صحبتباهاشمنمیخواى_

...!میگیره؟زودانقدراینچرانمیدونم

!میشهبدتر!...ممنوننه!هاوه_

!منپیشمیاىبگوبهشپرنیا_

!بفهمهنمیخواماصالً!نه_
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!چرا؟آخه_

!بدونهنمیخوامفقطنمیدونمدلیلشو_

!راحتىجورهرباشه_

...!نیستکوچهتوپیمانماشینشدممتوجهپرسامازخداحافظىازبعدورسیدیمخونهبه

!نبودهمداخل!...شدبلندنهادمازآه!...گرفتروپیمانسراغمادروشدمواردهموقتى

!نیاوردخودشبروىزیادمنبخاطراماکردتعجبهماو!دادماطالعوزدمزنگندابه

پیمانازخبرىندانهومننهوشدشباما! بدهرخبیکىاونبهگرفتخبرپیمانازکههرکسشدقرار
...!نداشتیم

...!بودکردهخاموشهمروهمراهشتلفن

نرگسیعطر!...میارمدستبهکهروآرامشمامانشهپیداشپیمانشاید...!ایستادمنمازبه!...شنیدمروکهاذان
...نورجنسازآرامشى!...میکردتزریقورآرامشبود،ناخودآگاهانداختهسجادهتومادرکهخشکىهاى

!بردخوابمسجادهگریه،سرمیونکهانقدر!...بودمخسته

!کردبیدارمخوابازپیمانعطربوى

...!نبودخودشامابودعطرشبوى!...نبوداما

!رسیدگوشمبهصبحاذانصداىکهبستمروپنجرهشدوبلندجاماز

!بگیرموضوتارفتمدستشویىمتسبهونشستلبمروپوزخندى

...!اقامهبراىبودایستاده.برگشتمنسمتبهتعجبباپدرم!آمدمبیروناتاقاز

حرفىهیچکدومکهشدمبیداررفتندستشویىبراىکهکردنفکر!...بودایستادهپشتشمادرم

!نزدن
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باوزهرخندنهخنده!...آوردخندهبهنوممادرگردشدهچشمهاى!بازکردمسجادمووایستادممادرکناروقتى
...!کردمدفعنگاهشواکبراهللاگفتن

وشدمبلندجاماز!...چیهنمیدونستماصالًمنکهشدندچیزىخوندنوگفتنذکرمشغولپدرومادرنمازبعد
...!رفتماتاقمبه

...!کردنمیگریهفقطشوقازایستادمنمازمىبراىدنبالشبهکهروزهایىاون!....پیمانبیچاره

شیطنتانقدرهستپیمانکهشبایىاینکهبگم!...بگم؟کهنیستاحتیاجىیعنى!...دیگهمیدونىخودتیاخدا
ودرگیرهذهنمودارماستراحتنیستکههموقتى!راحتوآرومذهنم!استخستهجسممکهمیکنم

!ندارمخواببهاىعالقهناخودآگاه

...!خشببمنوخدایا

....پرستوبانکنه!...کجاست؟االنیعنى

...!خونهبرگشتهکهگفتندا!...پرنیاشوخفه

...!نمیکنمبحثباشماهادیگهمناصالً!...شدهتربیتبىچقدرمنوجدانایناَه

جوابمتماسهابهپرستوپرنیا:کردمبازش.داشتمپرسامازامپىیهاما.بزنمزنگندابهکهبرداشتمگوشیمو
!بزنمحرفباهاشمیخوامبگىپیمانبهمیشهنمیده

!باشهاومدوقتهر!نیومدهخونههنوزپیمان:زدمپوزخندى

!داشت؟شیفتبیمارستان!...چى؟یعنى_

!نه_

!چى؟پس_

!شدناراحتتوبامناومدنازکنمفکر!نمیدونم_
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بازىمردیهروانوروحبااینطور!...میگمبهشن،خودممپیشمیاىکهنمیگىتواگه! پرنیاتودستازامون_
!نکن

!چشه؟پرستو_

...!کردىعوضبحثوتونشدممتوجهاصالًمن_

!منازشدهناراحتگفتىپیمانبهتواینکهازکنمفکر

!بودحقش:زدملبخندبدجنسىبا

!بکشممنتماهیهتامجبورماالنمن!ممنونخیلى_

!هاروانشناسىتوسرتخیر!مردندهوااینطوراالناز!الخیبىبابا_

!دارم؟کمچىپیمانازمنمگه_

!نکنمقایسه...اونباومنتو_

!بزنحرفمودبانهپسمیکنىصحبتمنخانومراجبدارىاالنشما_

!اقبالمیشهآخرشتااولازهااااابیارهشانسمیخوادیکىیعنى!گرفتکفرم

!نمیدهجوابتوکهخجالتشهازپرستو!...نکنخانوممخانوممانقدر_

روىمنبهپیمانکهکردهچکارپرستو!...ندارهتوفیرمنذهنیاتتواىذرهتوحرف!دکترمیهمنپرنیا_
!شد؟نرمبمننسبتبحالوازدیروزتانمیدادنشونخوش

!خرابِذاتممتازه!...؟ندارهبستوچفتدهنمونیستمخوبرمانهااینتودختراىمثلمنچراخداااااى

!دادىنامشروعپیشنهادبهشتوکهگفتپیمانبهپرستو_

.دادجوابتاکشیدطولخیلى

...!چرا؟_
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!چرا؟چى_

!کرد؟اینکاروچراپرستوتوبنظر_

؟!)نیستمعلومیعنى!...خنگىتوچقدر(

!نفهمیدممنم!...نمیدونم_

!بده؟نشونخوبخودشومیخواست_

!بدهنشونخودىاینکهیا_:نوشتمپس!نمیفتهدوزاریشحاالهاحاالایناه

...!نگفتچیزىدیگه!شدگناهمبارغیبتمکلىهیچىکهنمازمرکعتدو

!موندهصبحتاچقدرببینمکهپنجرهپشترفتموشدمبلندجاماز!ندادجوابشدممنتظرهرچى

...!پیمانبیمارستانمیرمامروز

!کردمنگاهآسمونوبهکردمواروپنجره

!بودشدهروشنهوا

!خوردمشکىc200بنزیهبهچشممکهببندمروپنجرهخواستموکشیدمآهى

!پیمان؟.کردممکث

...!نبودمشخص!...ببینمداخلشوتاشدمخمبیشتر!....خودشه!...ببینمپالکشوشدمخم

...!دوییدموگرفتممومانتووکردمرهاروپنجره

خواب!بود؟رفتهکجا!نشدممعطلهمثانیهسىشایدسرجمع! نبودکاردرماشینىکردمبازکهرودر
....!بودبیدارىتو!نه!...دیدم؟

!بودخاموش!...گرفتمشمارشوباردیگهیهوبرگشتماتاقمبه!...اومد؟چرااصالً!...رفت؟چرا!....لعنتى
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....!لعنتى!...لعنتى

...!خوابیدممیخوردمحرصکههمونطوروکشیدمدرازتختروى

...!کردتجاوزشوهرشبهکههستمدخترياولینمن

....!توصورتمکردپوفرسیدکهآخرشبهتقریباًکشیدوسروبرداشترالیوانبودکردهاخمهمانطورکه

!بود؟کوفتیچهاین:کشیدفریاد

... !بوددیگه،شربتمعلومهخوب! ...چی؟:!راهاونبهزدمخودمو

...!بودمشروباین:گفتجویدهجویده

...کجابود؟این...مشروب؟!بدهمرگمخدا_

!برسنسراینامامانمکهاالنه! بپرهکهبخوربخور):بهشدادمکاکائویهفوري(

!شدپاتیلنکشیدمستدقیقهپنجبه!...خورد...خخخخخ

...!بردمشتخترويوکردم؛بلندشمیخوردتلوتلوکهاونقدر

!بودبارانستارهچشمهاش.بودخیرهمنبهوبودگیجپیماننگاه!پوشیدمموتوريخوابپیراهن

...هایمکودکیخداحافظ...دخترانهپاكدنیايخداحافظ...هایمدخترانگیخداحافظ

...رفتعرشبهکهفریادموصداي

.پریدمازجام...فریادیاترسیابوددرداثردر

!بودم؟خواب!...تنهام؟چرا!...کجام؟من

!کردمجمعپاهامو...!بودگرفتهدردواقعاًانگاربدنم!...اوففففف

...!رفتشدمدیوانه!...میکنه؟زیادروکاکائو؟؟؟؟مستى!...مسخره!....بود؟خوابىچهاین
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این!...میگیرهدردممیفتمیادشاوفففف!...میبینىوچیزهااینخوابمتوکههیزىانقدر!....بودخیستنمکل
...!بود؟خوابىچه

سمتبهوآمدمپایینتختاززوربهوشمبلندجامازنمیکردیارىبدنم.بودیازده!...انداختمساعتبهنگاه
!رفتمپایینسالن

!میزدحرفتلفنباوبودنشستهسالنتومادر

!نگفتچیزىهمپرنیاچون!بودشیفتبیمارستانتماًح!...نبوداینجام!...نه_

!دیدمنو،تازهکردروهاخرابکارىهمهوحرفهاروزدهمهاماببینهمنوکهمیپرمپایینباالمنحاال

پیمانوتواز!...کنمبیدارتنخواستخوابىفهمیدخداوقتىبندهامازدزنگمادرشوهرت!شدى؟بیدارمادر!ا
!کردداحافظىخوگرفتخبر

.رفتمآشپزخونهسمتبهودادمتکونسر

.بودکردهدرگیرذهنموتمومبودمدیدهکهخوابى

!رفتمبیمارستانبهوپوشیدملباسصبحانهبعد

...!بودروشنتلفنش.زدمزنگبیمارستانجلوى

الو:دادجواببوقتاپنجبعد

!سالم_

!خوبى؟!سالم_

!کجایى؟مرسى،_

!بیمارستان: دادوابجمکثبا

!ببینمتمیخوام!...درمجلوىمن_
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!چرا؟_

!شدهتنگبراتدلم!...چرا؟_

...!خونهمیومدممن!اومدى؟بیمارستانچراکهاینهمنظورم_

!نمیرىخونهشبهاکهتو:زدمپوزخند

!میامباشىتووقتى:گفتوکشیدآهى.کردسکوت

...!نباشم؟مناگرو_

!هستممنباشىوتکههرجا_

!نبودىتووبودمخونهمندیشبولى_

...!دوستىودورى!...میخورهدردبهچهباشهدعواوباشموقتى:کشیدآهدوباره

!کى؟تا_

!بیامکنارخودمبابتونمکهوقتهرتا_

!چته؟بدونممنمکهنمیزنىحرفمنباچرا_

...!نیستچیزیممن!...چمه؟_

...!سختمهاینطورىمنمیشىتعطیلکى...؟؟پیمان؟؟؟_

!میاماالن!...وایسا_

!خودممماشینبامنباشه_

...!فعالً!...باشه_

!کردحرکتاونوزدمبوقمنمزدبوقوایستادمنکنارماشینشبعددقیقهچند
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.نشستلبمرولبخندى!...میرفتخونمونسمتبه

!زدمبوقوکنارشکشیدم...!بیامحالسرکنماذیتشخردهیه

!رفتمودادمگازوزدمراستوچپچراغمنم!کنارکشیدوزدراهنمافورى

!مندنبالبهاومدوگرفتگازشوبعدوایستادچندلحظهکهدیدمعقبآینهتواز

!اومدراهمنپشتهمونونیومدکنارمولىرسیدبهمدوباره

پیمانوپایینبکشهروشیشهکردماشارهوزدمبوقدوبارهمنکهجلوبیادشدمجبوراونوکنارکشیدممنباز
:زدمفریادمنکردواینکاروهم

!میزنى؟زنگبدمشماره

!نشستلبشروىمحوىلبخند

!کشیدباالروشیشهو

!زدمبوقشیطنتباومنقرمزچراغپشترسیدیم

ونیاوردخودشبروى!پایینبکشهروشیشهکردماشارهمنوگزیددندونبهلباخمباومنسمتبرگشت
!برگردوندروشو

روشیشهشددید،مجبورزومخودشرورومردمنگاهچونامامنسمتبهبرگشتشاکى!زدمبوقدوبارهمن
!پایینبده

...!بله؟_

!ندیدمجایىروشماببخشید_

اصالًمن!محترمخانومنخیر:گفتاششدهکلیدهاىدندونالبالىازومیخورهحرصکهبودمشخصکامالً
!گرفتیناشتباهنیستمایران
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!بودین؟کجا!دیدماونورشمارومن!هموووونخب_

!کردحرکتودادگازویهورفتبهمچپىچپ

!زدنهیبموگفتعقلم...اومدهبالروشاونخودشاین!گرفته؟کرمتپرنیا

ازونیاوردخودشبروىاونکنار،امابزنهزدماشارهوجلوشرفتمودادمگاز!شدبیشترکرممچرانمیدونماما
..!کناربزن:کنارشرسیدمودادمگازمندوباره.زدجلومن

.رفتدادگازونکردنگاهبمناصالً

منورمارزهبرجمثلودادهتکیهماشینبهوکنارزدهدیدمورسیدمخونهبهنرسیدم،تاهمپاشگردبهدیگه
!میکنهنگاه

!درآوردمزبونمیبردم،براشپارکینگتورووماشینمیشدمردکنارشازدرحالیکهکردموبازنیش

!نیارمخودمبروىمیخواستمپررویىباامامیزدهااااگنجشکمثلقلبمحاال

درحالیکهوبیرونکشیدمنوخشناماآروموگرفتمچموپیمانوشدبازکردم،درخاموشروماشینوقتى
!کنى؟رفتارخانومیهمثلمیخواىکى!بارهزارایننیاردرنمایشمردمپیش:گفتمیزدغر

جلبمردمتوجهمیدادىجواباولبوقبااگهتوخوب:تقریباًمیدوییدم،گفتمدنبالشبهکههمونطورمنم
!نمیشد

!کنهجمعمآدهمبوقبدونتوجیغوىجیغصداى: دادجوابغربااونمو

.شدیمآسانسورسوار

تونمیتونستمکهبودترسازاصلدراماکشیدمخجالتمثالً!کردمبازىمانتومدکمهباوپایینانداختمسرمو
!کنمنگاهپیمانچشمهاى

بىترسازتنمتموم.واکرددرووقتى.کشوندخونهسمتبهمنووگرفتدستمودوبارهپیمان!رسیدیموقتى
...!بودهشدحس
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!منسمتوبرگشتبسترودربوددستشتودستمکههمونطور

...اشهدأن!...اهللالىالهالاشهدأن!...خدایا

ومیکردمنگاهشزدهحدقهچشمهاىبامنمومیبوسیدمشدتبهوبودگذاشتهلبمرولبهاشو!...شدماللیکهو
...!شدمهمراهباهاشوشدمنرمردکنوازشموهاموودادقرارسرمپشتدستاشوکهوقتى

بایدمیارىدراطواروادادارىوقتى: گفتگوشمزیروفشردبخودشمحکمکردوبغلمنوعمیقبوسهیهبعد
!بکنیهماینجاشوفکر

...!بودمآغوششدلتنگچقدردوروزاینتوکهآه!بوسیدمگونشووزدملبخندىمن

.رفتیخچالسراغبهپیمانورفتیمآشپزخونهبههمباوگرفتدستمودوباره

!چیدیمروصبحونهمیزسکوتدرهمکمکبهودادمدمچاىورفتمقورىکترىسمتبههممن

!میکنهنگاهبمنمحوىلبخندباپیماندیدمکهاومدمبهوشوقتیهوشدمخوردنمشغولاشتهابامن

بخور:کردنوازشگونمووشدبلندپیمانىخندهصداىکهانداختمسربزیروکشیدمدستخجالتبا
...!میبرهانرژىهیاهواونهمه!...نوشجونت

اصالًخجالتکهاینکارونکن:گفتوبیرونکشیددندونمبینازلبموشصتشباکهگرفتمدندونبهلبومن
...!نمیادبهت

!تعریف؟یابودمتلکایناالن:گفتموکردمهمدرابرو

!بودمحضحقیقتدرصدشنود: گفتودادتکیهروشونچونشووکردمشتاشودستشه

...!چى؟یعنى:گفتماخموهمونطور

درمیارىروادایىملتیکجلوىخیابونتوتوپرنیا: وگفتگذروندازنظرصورتمواجزاىتموموکردمکث
...!میکشى؟خجالتشوهرتازبعدش!نمیدهانجامسالهچهاردهدختربچهکه
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!ندارىشوخىظرفیتاصالً:گفتمعصبانیتبا

کهباشهوقتىمالشوخیهامونکهنخواستمازتتابحالبگىمیخواىیعنى:گفتوکرددرهمابرومتقابالًاونم
!بیارمدراصولوادابراتدخترتاچهارجلوىمنمیادخوشتتوپرنیا!...تنهاییم؟

!آره:دادمجوابراحت

!میاد؟خوشت:دادجوابدهزحدقهچشمهاىبا

!داره؟اهمیتىچهخوب_

!میگیرى؟سختانقدرچراپیمان:گفتمدوبارهمن.کردنگاهبمنبروبرسکوتدرمدتىپیمان

...!ریلکسى؟زیادىتویامیگیرمسختزیادمن!...واهللانمیدونم_

توروهمهوچتهنمیگىبهمچرا!...؟چندىچندخودتبانمیدونىاصالً!...میگیرىسختخیلىتو!...پیمان_
!میریزى؟خودت

اعصاببایدچرا!...مقدسخشکوغیرتىومتعصبآدمیهشدمبزنمحرفباتوخواستمهروقتچون_

!کنم؟خرددومونوهر

!نه؟چىازومیادخوششچىازشوهرمبدونممن!...چته؟بفهمممناینکهبخاطر_

!داره؟همیرىفتومگه:گفتوزدپوزخندى

!بیشعورم؟انقدر:کردمنگاهشناراحت

!ندارمبعدشودعواهاىحوصلهاما!...جونازدور_

ترشروتویهویىچرا!...میکنه؟اذییتچى...کرده؟ناراحتتچىبدونمحقمهاین!...بدونمدارمدوسامامن_
نرسیمنتیجهبهوقتهیچشاید...؟تبدچىازومیادخوشتچىازتوبدونمبایدمن!میشىناراحتومیکنى

!بودچىتوحالوحسلحظهاونمیدونمحداقلاما
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!بشینهغریبهمردماشینتوهمسرمندارمدوستمن: گفتوکشیدآهىوزدتلخىلبخند

...!نبودغریبهپرسام_

...!نمیدونىغریبهپرساموشماچرا!...شدشروعبیا:گفتوپوشوندچشمهاشودستکفبا

...!منهدکتراینکهبخاطر_

اونبهتفاوتبىاونامازمینبیفتهصندلىشدباعثکهشدبلندجاشازیهو!...کردنگاهمبروبر

چى؟؟؟؟؟؟:زدفریاد

...!کرد؟اینجورىچرااین!...اومدبندزیونمترساز

....گف...داشتماحتیاج...روانشناسیهبه...ب!...تر...دك...د:گفتمپتهتتهبا

ازبراشنشستى!...کردى؟کارچىتو!.. برمنواىاىنالیدبرگردوندوووشووچرخید!...کردى؟چیکارتو_
!آرررره؟!...گفتى؟زندگیمونوپیازتاسیر

..!چرا؟!...نه:دادمتکوننفىعنوانبهسرى

سوالهموتومنسکسازحتىباشهتوروانشناسدکتراوناگهپرنیا:گفتحرصباوسمتمبرگشت
...!میکنه

...!نپرسیدبخخخخدا_

...!نخورقسم_

...نپرآخه_

خانوادگىآشناىوهستماهمبیمارستاندکترقضاازکهروانشناسیکپیشرفتىمناجازهبدونتوپرنیا_
تعریفوابطمونورپیازتاسیرنشستىوخالمهدخترخواستگاروچاكسینهخواهقضاخاطرواز.....هستهم

...!کردى
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...!داره؟اشکالىچهاینخوب_

بدبختىیادببینهروتوومنهروقتکهاینهاشکالشاولین:کردنگاهبمنزدهبیرونحدقهازچشمهاىباپیمان
یهکافیهاونوقت!... بگیرهمنوخالهدخترمیشهبدترچقدرو!ببریمبسرکاملخوشىتومااگهحتى!میفتهماهاى

زندگیمونسرمنوهاىعقدهتموم!پرستوبهواویال....واویال.....بودمنبیمارپرنیاکهبرهدردهنشازبار
...!شى؟عاقلمیخواىکىتوپرنیا!....میاره

!پیششرفتمداشتماحتیاجمشاورهیهبه!ندادمانجاماشتباهىکارمن:رفتهمتوابروهام

!بگیرى؟مشاورهازشرفتىکهمرگمهچهمنمیدونىمگه!...المروتآخهد_

...!بودمرفتهخودمبراى!...ندارمکاربتومن_

!نشدى؟متوجهاینوتاحاالبگىمیخواىیعنىدارهربطبمنممربوطهبتوکههرچیزى!..پرنیا_

!میدىالکىجودارىبازپیمان_

میاى؟ومیرىکجاتودارشمخبرنبایدمنچرا: دادسرتکونوارکالفهپیمان

!کردمجبورمپرسامنداشتمهمگفتنشوقصد!...بگمبهتنمیتونستم_

!بگىخودمبهمنوهاىناگفتهتوشدباعثکهکنمتشکرازشباشهیادم:زدپوزخندى

!نکنپشیمونمپیمان_

!چى؟ازپشیمون_

!صداقتماز_

!داره؟درد_

!بیشترهدردشارهنداعتمادبهتطرفتببینىاینکهاز_
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چکارتوامازدمحرفپرستوباگفتمکهبودمصادقباهاتمن!...داشتمتورواالنحکمپریشبمنم_
...!کردى؟

...!میخواممعذرت!...کردماشتباهکهشدممتوجه...من...من_

!نمیخورهمندردبهاین!...اومدخودتسرکهشدىمتوجهوقتى_

...!دارهفرقخیلىپرستووتوباپرسامومنباشه،موقعیتجوگیرىبهقرارهاگهپیمان_

!آزادکامالًهاشماومقیدیمخانوادهیهازما!...درستهکامالًبله_

!نشستگلومتوبدىبغضوشدجمعچشمهامتواشک.کردمیخلحظهیه

!بود؟چىمنظورت:وگفتمشدمبلندجامیهواز

داره؛حاالرابطهباپرساماونورازومیکنهموسموسدورتواینورازتومتدینخالهتردخپرستو:اومددراشکهام
...فشدمندیدهرومومهتابآفتابتابحالکهمنىومتدینشده

پرستوومناماندارهموردىعرفتونطبقدوتاشمارابطهکهبوداینمنظورم!...نبوداینمنمنظور:زدفریاد
همدیگهباریهوبودمدادههشداربهتهمقبلبار!....پرنیاببین)گرفتمنطرفبهوانگشتشو..(!.گناهبارمیشیم
رفتارجورىیهمیشممجبور.میدىمنتحویلخزعبالتخودتراجبدارىببینمدیگهباریهفقطاگهمیگم
...!نکنتکراردیگهپس...!کنمنفرینخودمووببینمبعدهاتوروکهکنم

بیخود!نمیرسهجاهیچبهتوومنمیونبحث:نالیدمحالهموندروبردارمدستمالتااوندمپذیرایىسمتبه
!نکنخستهخودتو

.کشیددستصورتشووارکالفهوکردپوفىپیمان

!بکشونى؟اینجابهکاروکهسنگینهانقدرمیخواممنکهچیزىاوندركیعنىپرنیا_

!میخواى؟چىتوونمنمیدهنوزممن: زدمپوزخند
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معلومهمنزندگىباطرزمردىوگرنهشىمتوجهکهندارىدوست:گفتوانداختبهمسفیهىاندرعاقلنگاه
....!میخواد؟چىکه

...!بزارم؟چادر:گفتموارمسخرهمنم

!بخونم؟نماز:گفتمدوباره!کردنگاهمچپچپ

...!بشم؟دنیاتارك:گفتمحرصبا.زدپوزخنداینبار

!کردنگاهدیوارودربهونشستمبلروىکالفه!...کرداللمتیزشنگاه

تومنودنیامشدى.،!.دیدمتباراولینوقتى:اومدحرفبهکهکردممىونگاهشایستادمسینهبهدستمنم
هواى

هرزبهنگاهممنوباشىکسىناموسازینکه!...گفتمالعفوبارهزاروکردمتوبهبارهزار!...میکشیدمنفستو
تا!...دلمازنهورفتىذهنمازنه!...دردبهچهاما!...کردنتوبهوگفتنالعفوشدکارمتمومماهسه... باشهرفته

انسانىنمیدونمهنوزومنهستىتوکهگفتمودادملوتبودمهپروتتوکهباریهومنوپاىنشستندااینکه
سرمرودنیاتموم!...پسرخالتىنامزدتواومدعملبهکاشفکهتحقیقدنبالفتنربابابازدهذوقندا!فرشتهیا

!کشیدبیمارستانبهکارموشدخراب

عشقازدومومیسازمرویادارمتمامِماهسهاسدیگهکسناموسکهکسیتنعطرازازینکهاول
ومنراهگفتوسرمباالىاومدیکىربیداوخوابتوشبیهکهمیخواستمخدامازخودمومرگ!نافرجامم

میرمموندماگهزنده!...کنقبولخودتخدایاکردمتوبه!.. میدونمگفتمونالیدممنم!...جداسهمازتو
!شیشهازتوونورازاونگفتمنحرفبهبیتفاوتاوناما!میگیرمحاللیتازشوهرشم

انگار!...دوتائهراهمونوقتىندارهکردنهضمنالیدم!...ى؟کنهضمشمیتونى!...میگذرهراحتىبهشیشهازنور
اونواجبارروىازاشبندهندارهدوسهمخدا!...نکناشدلزده:گفتدوباره،چوننمیشنیدحرفمواصالً

...!تومیادبراهاونمباشهواقعىاگهتوایمان!...بخواد
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دستى!...هاتتاریکىچراغبشمخودمونکنماتهىنوامرشدىمنمالاگهکهکردمعهدخودمبااونجامن
پسراونوندارهنامزددختراونداداشکهداخلاومدگریوننداوشدروشناتاقبرقنشستدستمروکه

!...دارهبرادرشوحکمیجورایى

خودمبااونجامهمن...باهامههنوزهکههنوزصداشامابودرفته!...نبوددیگهسایه:گفتوکشیدسوزناكآهى
خوشمزاجمبهکهمیبینمروچیزىوقتى...تاریکىپراز...!ظلمتازپرشدمخودماالناما!...بستمعهدوخدام

نمیلنگهمنکارجاىیهاگهکهمیامسرلجخودمباومیادبدمخودمازاولبیارمبزبونوبگمنمیتونمنمیادولى
امامقیدموخشک...امغیرتى!...متعصبم...لعنتىمنبابا...!نمیرهپیشعادىروالروامزندگىچراپس

رومیکشىنفستوشتوکهروهوایىتامیشینماتاقتپنجرهپایینصبحتاشبوکهاونقدرى...دارمدوستت
...!بکشمنفس

!نیومدى؟خونهچرا:شدهمدرابروهام

!میکنمخالىسرتهاموعقدههمهبازوکنمقانعتنمیتونمهمبازمیدونستمچون_

من!...کندرکمامامیشمناراحتبیشترخودممنتوناراحتىاز:گفتوکردپنهاندستهاشمیونوصورتشو
کارهایىبابتمننیستانصافاینپرنیابخدااما!ومقیدخشکتوبقول!...متعصبوغیرتى!...اومدمباراینطور

خودمنصیبزیبایىاینهمهاینکهخاطربهنهنبینهقشنگتوکسىموهاىگممیاگه!...بشمبازخواستاعتقادمِکه
بجونتورو!...باشىمنمالتودنیامهردوتادارمدوسکهخاطراینبهبلکهمنه،آرزوىمنتهاىهمینشمکهبشه

فکارمابراىحداقلشکهباشهخوشمندلبزار!ندارىباقىدنیاىبهاعتقادىنکن،اگهاممسخرهخودت
!قائلىارزش

غریبهمردندارمدوستوحساسمروتاینقدرکهنیستمنرمالمنمیگىراستتوآره:دادادامهوکشیدآهى
همهبهجاتونوندارین،همهمنمثلیکىجانبازاىعقدهوقتىکهنرمالینشماوکیلىاهللاولىنبینهموتوتاریه

تابگوگذاشتماگه!...گذاشتم؟کمچیزىتوبرىمنقهرمونواقعمجزخداییش!...بشه؟چىکهمیکنینعرضه
!کنماصالحخودمو

بزارى؟مایهجاتهمهازعروسىیهبراىدارهلزومىچهپس)دادادامهاوودادمتکوننفىبعنوانسرى(
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...!اومدمباراینطورىمنخوب...خوب_

!میامتاهکودارمتوبخاطرامااومدمباراینطورمنمپرنیا_

هاملباساالنتوبخاطرامانگذاشتمسرخیابونتوجزروروسرىعمرمتومن!...اومدمکوتاهتوبخاطرمنم_
بیرونخانوادگىدوستهاىباوقتىامانداشتمرابطهمخالفىجنسهیچبامنکهدرستپیمان!...شدهمادرممثل

...!نخواستمخودمکهبشمرساهمخوانگروهمنبودقراراصالًومینداختیمراهکرگروهاونابامیرفتیم،من

...!وجودداره؟اختالفاینهمهچرانمیدونم!میاىکوتاهدارىهمتوومیامکوتاهدارممنم!جالبِ:زدپوزخندى

خودتاماحرومهبزنمحرفداداشمبااگهمن!میشهحروموحاللچیزهمهمنواسفقطاینکهخاطرواس_
برسونىتاخانومومیزارىروزنتمکهمنىوتازهدارىخودتهمراهجاهمه!میحرفینبیرونمیبرىروتوپرس

...!خونه

اونومنپروندهگفتم!باشهاشزندگىفکربهکهخواستمازشبیرونبردمروپرستومنکهاونشبپرنیا_
برخوردبهممنکهکردىبرخوردتندانقدرتواما! باشهبهترهاىموقعیتدنبالبعدبهاینازبایدوشدهبسته
ندارماعتمادبهتکهنیستخاطراینبهمیشمناراحتتورفتارازاگهمنپرنیا!ندارىاعتمادبمنچراتوکه

اصراراونهم!استشدهتأییدمننظرازچونکنهفکرپرسامبهبشینهبگمبهشکهرسوندمشبردمهمدیروز!
پاشبهبایدکهدادهانجامرواشتباهیهاونماآیینتوکهبگمشدممجبورهممنونیستکهداشت
شمردهوبعد!(میمونههمهمونواسدخترخالهیهمنبراىپرستوپرنیا!...بگم؟توجلوىمیتونستماینارو!وایسته
)گفتشمرده

یهحکمبرامپرستواونهمقبلولىخودمهانتخابچوندارمدوسعاشقونههمرووزنمدارمزناالنمن
وکنبازرودیدت....!شدى؟متوجه!...بدهوامنمقابلدرخودشوندیدمازشبارمیهحتىوداشتروخواهر
سربریمکهمیشهمشخصموقعىاینامابیرونانداختمامزندگىازروپرستومن...!میگمچىببینبگیرگوش
نیاداشخونهاشزادهخواهربدمدستورنمیتونمومیکنمزندگىمادرمخونهتواالنمنچون!زندگیمونخونه

تغییردرخواست!همکارمباهاشبیمارستانتومنم!...نیستاینماتربیتتوچونکنماحترامىبىاومداگهیاو
!باشیمباهمبایدنیومدجوابکهزمانىتاامادادمروبیمارستان
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اونبامندلبودقراراگه!کردىبزرگشتونداشتهموجوداصالًاولاز!...رفتشدمتموپرستوقضیهپرنیا
!بگم؟همیاباز!شدى؟متوجهپرنیا!چکار؟میخواستمتوروباشه

!شدممتوجه!بله:نیاوردمخودمبروىاما!میکردندآبدلمتوقند

!شکرخداروخوب_

دیشبچرا:گفتوکردبازهمازدید،دستاشومنومتعجبنگاهچونونشستلبشروتلخىلبخند
!نخوابیدى؟

سینهبهمشتىومن!)جنتلمن:گفتباخنده...(توى...توىبخاطر:گفتموبغلشتوپریدموشدمبلندجامازفورى
!باال؟نیومدىچرا:گفتموزدماش

!میفتادراهیزىخونریهصبحتا!...عصبانىمنمعصبانىهمتو!...بودم؟شدهسیرجونمازمگه_

!خونریزى؟چىبراىوا_

منمومیشىترخواستنىمیشنگردسبزتچشمهاىاونومیشىعصبانىوقتىآخه:کردزمزمهگوشمزیر
!بیارمدوومتوهاىوسوسهبرابردرنمیتونمتازگیهام!...بخورمتمیکنمپیداتمایل

!برگردوندمروموقهرحالتوبهشدمبلندجاماز

!بخوابممیرمدارممن_

!میریمهمبابخورناهارو_

!میخوابممیرمامخستهخیلىنه_

)بودگرفتهکرممبیشتر!...بود؟کجاخستگىحاال(

...!هماناهمخوابیدنوهماناکشیدندراز. کشیدمدرازتختروىتاپباودرآوردمشلوارمومانتو

..!کردمنگاهشلبخندباوکردمبازشمچ.کردبیدارمخوابازپیماناکبراهللاصداى
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!شدى؟بیدار!...سالااام:افتادمنبهونگاهششدبلندجاشازشدتمومنمازشوقتى

!نخوابیدى؟تو!اوهوم__

!نخوابه؟آدموباشهتوبامیشهمگه_

ناهاربریم:دادهلمخونهآشپزسمتمیکرد،بهبغلمپشتازودرحالیکهکردبلندمنووکرددرازدستبعدو
!نخوردمناهارجاىروتوتابخوریم

...!پوففففففف!...کردىعطابمنکهراهبىاینبابتشکرتخداونداخدایا_

متوجهخودموبودکردهضعفدلم!...مرغباپلوزرشک!...بودانداختهراهبویىچه!هههاوه
...!خودتهپختدست!...انداختىراهبویىعجب!هوووممممم:نشدم

!کنمدرستنیمرومرغتخمبلدمفقطعمرمتومن:خندیدپیمان

!نیستمبلدهمونممنهستجاشکرشخوب_

...!موندمخودممشدماتچىعاشقمنپرنیا:دادتکونسرتأسفباپیمان

!پشیمونى؟:ورچیدملب

!بکنمغلطمن:گفتوگرفتدندونبهلب

!بارنهبارسهسه:گفتموزدملبخند

!کنى؟رنگروخونهمیخواى!....پررو_

.کردخونمونبهاشارهاونوکردنگاهشتعجببا

!نیست؟ساختتازهمگه!..نه!...اهان_

!باشىداشتهدوستشایدگفتممنتها!...هست_

!بدهدیزاینخونموبیادبخوامرسادیزاینرازدارمدوستولىنه_
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سلیقهطبقوبدىطرحخودتمیخواددلم!باشهمصنوعىاونقدررساخونهمثلندارمدوستمن!...نه_
!باشهخودت

خوبه؟االن!بریم؟کى: شدوابناگوشتانیشم

...امانهکفتممن!کرددعوتمونامشببراىوزدزنگامخاله: گفتودزدیدنگاهشو

!میریمحتماً!نه؟چرا:شهمعذباینازبیشترنذاشتم

!دارماعتمادبهشکهمیکردمثابتبهشباید

اما!شدانقدرخوشحالکههستاشچیزىیه،میگفتمدیدمروپیمانخوشحالىوقتىداشتم،رودیروزدیداگه
قشنگنگاهیهباوشستمودیدممنامروز

دوستحتىو!دارهدوستشواقعاًپیمانوکردهبزرگاونوپیمانخالهکهاینهاونومیکنمنگاهمسألهاینبه
عاشقماکهتفارتاینبا!...رساومنمثل!دخترخالشهحالهربه!میگیرهنشأتعشقاینازهمپرستوداشتن

ورفتمخودمونخونهبهمنظرفهاشستنوناهاربهد...!نبودیمهم

شاملآرایشتهیهوپوشیدمخوشگلشلواروتونیکیه!کنیمعوضلباستارفتخودشخونهبههمپیمان
خبرچه!سالم:دادمپرسامبهپیامیهفرصتاینتو!بیادپیمانتاشدممنتظروزدمرژیهوریلیهومدادیه

!پرستو؟از

!ندارمخبرشو.سالم_

!نداد؟جوابتوهنوووووو_

!ندادمجوابدیگهمنامادادچرا_

)فرستادویسیهبراموبعد!(چرا؟_

نظرمتوشیطنتتدیدمتباراولینهمونووقتى!اسپونهبیامرزمخداواهرخشبیهخیلىرفتارتتوپرنیاببین_
فقطبتومننظربدونىکهمیگماینو!میبینمتوتواموپونهمن!شدمنزدیکبهتخاطرهمیناومدوبهاونمثل
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شدممتوجهشباهتشونوپیمانحرکاتروىازودیدمپیمانهمراهبهباراولینرورستوپمن!برادریهوخواهر
از!...درستحرفمگفتنکردمتحقیقووقتىپسرعموودخترعمویاپسرخالهدخترخالهیابرادرنوخواهریا

!اومدخوشمخانومیشاونهمه

برادرىوخواهراوبهنسبتپیمانرفتاراینکهمهمترهمهازوبودساکتوحرفکم!...بودخانوم!بودنجیب
پرستوباشدقراروشدخوشحالخیلىپیمان.کردمخواستگارىپیمانازاونوومگذاشتپیشپاپس!...بود

روبزارمدمموکهبهترهوندارهازدواجقصدپرستوکهگفتوتخماخمبادیدمنوکهبعدروزدواما!بزنهحرف
!کولم

کهدادمشمارمووکردماراقربهشعشقموودادمخرجبهجسارتنبودپیمانکهروزیهوننشستمعقبمناما
منکهبگمهماینوالبته! شدشروعمارابطهاینطورىوزدزنگبهمهفتهیهبعدهمپرستو!بزنهزنگبهم

!میدادجوابمویانهآرهبافقطاونمومیگرفتمخبرومیزدمزنگ

کهپرستومثلیکىدنبال!مشمآرادنبالزندگىتوکشیدموزیادسختىمنپرنیا!کردمجذوبترمنونجابتشهمین
اون!...کردمخواستگارىازشدوباره!میشموابستهدارمدیدمیواشیواشورامِسربزیر.،خانومه،نجیبآرومه

عاشقىوعشقاینبهقادرفعالًوکردهازدواجواونداشتهدوستیکیوگفتودادردجوابخودش
دلبهاماشدمناراحتشدممتوجهوتوومنحرفهاىبعد!...هکنپیداخودشوتابدمفرصتبهشگفت!...نیست

...!شکستمآخریتحرفاونباامانگرفتم

ناامیدپیمانازهنوزودارهقلبشتورومهرشهنوزمپرستوامامیکنهنگاهخواهرانهپرستوبهپیمانپرنیا
ضربهدیگهکسیازقبالونیستمجردروحشکهشدمناراحتکرد،خیلىدلودردبراماونروزوقتى!نشده

کهشدممتوجهحاالاما!بخوادتوروفقطشدزنتوقتىکهاینهمهمنیستمهمکهکردمقانعخودمواماخورده
!برگردهپیمانکهمنتظرهودارهدوسروپیمانهنوزماون

منبادیگهمردیادبهوباشهمنتختتوخوابمبغلندارمدوست...!ایرونىتعصببامردیه!...مردمیههممن
دلمنکردهفراموشاونوهنوزاینکهازامانبودمهمبرامبودعشقشپیمان!... نمیتونم!ندارمتحملشومن!...بخوابه
بهحالیکهدربودکردهسرگرممنوچراکهبرخوردغیرتمبهیجورایىمیدونى!...بیادراهباهاشنمیشهراضى
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ترجیحفعالً!ناراحتغیرتماماباهاشهدلماالنم!خواستمىزاپاسواسمنو!...دارمنظربهشمنگفتهپیمان
!شدتمومو!بردارهاشطرفهیهعشقاینازدستشایداونهموبشمآروممنهمتانبینمشمیدم

میگرفترورستوپمیومدایناالن!...میگهراست!نمیخورهخیسآلودهنتتوکهمیگههمیشهپیمان!...کشیدمآه
اینقدرکهپرسامىمیاددلتآخه!شدبدجنسباز:سرمتوزدوجدانم!...خووووومیکردمپیدانجاتشرشازمن

....!بزنه؟چونهوچکتوازبدترشعوربىیهبابازکشیدهسختى

بههنوزدیدىاامبودراستپرستوازتعریفهاشخداییشولى!بودبهترینهاپرسامحق!میگهراست:ورچیدملب
....!نکرده؟امیدقطعازشودارهچشمپیمان

اینطورى!نکنمگیردرذهنشوتانگمچیزىکهبهتره!...نه...!بدم؟؟بهشروپرسامامپی!...دنبالماومدپیمان
!پرستوبراىوهمپیمانبراىهم!منبراىهم!...بهتره

نهومننهامابودمشخصپرستورفتارازدستپاچگى!...بودنددهآمزودترهمرساوندا!...رفتیمدیرترهمهازما
!نخوردمجمونشستمپیمانکنارمن!نیاوردیمخودمونبروىچیزىپیمان

کرداشارههرچىهمرسا!شدمشوهربىرفتکالهسرمدیدىوقتیه!سادهخودممنم!شوهرهقحطىباالخره
!نهکردماشارهوابرومچشباودادمتحویلشنیشبشینمپیششبرم

مرتبوکردهدرستغذاهاروپرستوکهمیگفتخالهشامسفرهوسرگذاشتندروسفرهمااومدنبعدساعتنیم
!بودخوشمزهواقعاًواالنصافالحقومیکردتعریفازش

!مبخوریپختشودستاشخونهبریممابشهعروسجونپرنیاانشاءاهللاگفتبمنخطابخالههمجایه

بهرساکرکرباومیکردنگاهبمنآمیزشمحبتلبخندباکهکردمنگاهپیمانبهوکردمبازتهتانیشمومنم
قرمزدرحالیکهونمردکرمشآخرمودادتکونسرتأسفنشونبهومیخندیدریزریزکهبرگشتمسمتش

!نیستمشباونبگماالنازمن:بود،گفتشده

دارمکنسرتمندعوتینپرنیاخونهکهشبى:کرداشارهبمنکهکردننگاهشوکردنبلندسرمتعجبهمه
!نیستم
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!کردمکجلوچهولبهممنوخندیدنهرهرهمه

!میخندیدهمنامردپیمان

!میگرفتمیادکهباالخرهولىنبودمبلدهمنیمرومرغتخمیهگیریمحاالخب!...شدمپولیهسکهپرستوجلوى

گوشمسرتوپیمان،تانشدندواهمازهمنداوجونمادروآقاجونتعریفوجودباحتىوشدهمتوامابروه
!نکردىضعفتنقطهمتوجهروهمهتا!کنتمومشبودشوخىیهپرنیا:گفتوکرد

شدبازمننیشوچون!(دفعهاینچشم:گفتوزدلبخند!میکردىتعریفمنازتوحداقل:وگفتمورچیدملب
!رساکنسرتبرممیخوامخودمممنولى)دادادامه

!بدجنس:گفتملبزیروزدمفرمشخوشبازوىبهمشتى

بهرسیدموکردمتعقیبنگاهشومسیر!دزدیدنگاهشوزودو!خشکیدنگاهشدفعهیهخندیدوهرهرواونم
!میکردسیرهپروتتووبودشدهخیرهمابهمحوىلبخندباکهپرستو

!کردمنگاهبهشتأسفباوسوختبحالشدلمباراولینبراىىوکیلخدا

خودملحظهیه!آوردنمیخودشبروىچیزىودارهدوستشهمهنوزپرستوکهبودشدهمتوجههمپیمانپس
ازوجههیچبهمنمیبودرساومنبینچیزىاگه!کردمدرکشتازهواقعاً!پیمانجاىرساواونجاىگذاشتم

...!نمیخواستمنورسااگهحتىگذشتمنمیرسا

اشاندازهبىمحبتباپرسامحداقلکهبرهدلشازپیمانمهرکاشکىخدایا!...شدمخیرهپرستوبهتأسفبا
...!بخششآسموناندازهبهوداشتغمدریااندازهخودشکهپرسامى!...کنهرامشبتونه

باپیمان،باانگیز،خاطرهشبیکهمبازوبازگشتیممنزلبهماهمگىوشدتمومبدوخوبهمانشبمهمونى
!گذروندیمصبحبه،تارااششبانهىعاشقانهنجواهاى

دیگهپرنیا:گرفتسمتمبهرواشاشارهانگشتکهشدمبلندازجامهممنشدبلندصبحنمازبراىپیمانوقتى
!اذانِوقتکهبخواببرو!بستهشیطونى
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!بخونمنمازتوبایخوامم:ورچیدملبمن

!کردبارونبوسهصورتموسرووکردبغلمواومدسمتمبهبعدوکردنگاهمواجوهاجپیمان

من!...میبردى؟لذتمیبردملذتمنکههموقدرهمتوخدایا!میچسبید؟دلمبهچقدرروزهاآننمازکهههآه
....!میپذیرفتىروازمنمخضوعسرازتوومیاوردمپناهتوبهعشقسراز

....!مممگرمدمتخدایااااااا

!کردبیدارخوابازمرادستىنوازش

تندکهعطربوىیک!...کردمتعجبمنوعطرشبوکهبرگردوندموروموزدمنکرده،لبخندىواچشمهامو
!نبودمنپیماناینکه!...میزدبهمحالموهمیشه

دیدمرورساکهشدمبلندوگفتمسالممتعجب!میخندهوبهمنشستهتختکنارکهدیدمندارووکردمواچشم
!بودکشیدهدرازکنارم

!نشونزدیکبمن!اونوربرو:وگفتمکردمهمدرابرو

خودشبغلتووگرفتشمبلندرختخوابازداشتمسعىکهمنووخندیدرسااما.کردیخندارساعوض
!کرکروهرهرهمنداوکنهولمکهجیغجیغمنموکشوند

!خوردیماستپهمهما...!شدواردپیمانوشدبازلگدباکنم؛فکروحشتناكصداىبادریهو

!کردسالمنداکهبودشدهرساومنمیخپیمان

وا؟؟؟!...کشیدآهوشدآزاداششدهحبسنفسیهو

خودشپیمانبریمبیاعزیزم:فتندابهخطابوشدبلندجاشازوزدپوزخندىرسا!کرد؟اینطورىچرااین
!میکنهبیدارشاومد

میگناونورتردارنخونهتاهفت!وضعشه؟چه:غریدواومدمنسمتبه،پیمانبسترودرندااینکهمحضبه
!اى؟بچهمگهتوپرنیا!...میکننچکارشمگه
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...!میدادقلقلکمخوب: ورچیدملب

....!داره؟ودادجیغمهاینهدادنقلقلک:شدهمدرابروهاش

!بزنمجیغخواستدلماصالً:شدمبلندجامازقهرحالتبه

اتوصبحونهپایینبروپرنیا:گفتوشدمشتدستهاش

!اومدمبیروناتاقازقهرحالتبهوکردماخممنم!بیرونبریممیخوایمشوحاضروبخور

لبىزیرومیپاییدمنوچشمىزیرهمرسا!دادتکونسرتأسفوباگزیددندونبهلبدیدمنوتابیچارهنداى
...!میخندید

پرنیا؟؟؟؟:شدبلندپیمانسرش،صداىبریزمکهداشتمبرآبولیوانمنم

بله؟:دادمجوابوپایینگذاشتملیوانو

!کنمچکارمیخوامکهبودفهمیدهبیشعور

!بیارمچایىبراتبشین!...نمیخورنآبسرصبحى_

!آشتى؟:گفتوگرفتسمتمبهروعسلوکرهمهلقیهرسا

!نمیدمنکنىآشتىتا:کشیددستشورسا،کهزدموگردنکردممیگرفتم،اخمرولقمهدرحالیکه

...اونجلوىکردىپولیهسکهمنودیشبتو:کردملوسخودمو

!باشپرنیا؟؟مودب:غرزدپیمان

رسا:)گزیددندونبهلبندا!(زدزاربایدحالشبه!دارهنحسودىاونکهمنعزیز:گفتودستمدادرولقمهرسا
جان؟؟

!جووووون؟:گفتوکردنگاهششیطون
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خودشوکهزدمرسابازوىبهمشتىمنوشدترغلیظاخمشهم،پیمانشدزندهومردپیمانجلوىبیچارهندا
!واالع:گفتکردوجوروجمع

میدونماینوولىنمیدونماخالقشو!هستکهنیستکدبانو!ستهکهنیستخانومتر!هستکهنیستقشنگترتواز
....!یربهیرپس!ندارىاخالقاصصصالًتوکه

!جووووووون؟:دادجوابشوشیطونهمبازرساو!....رسااااا:گفتمعترضندا

ومیزىروگذاشترساهاىگفتهبهتوجهبىروچاىسینىکهکردمنگاهپیمانبهوشدهمدربیشترابروهام
!میریختممن!چرا؟شما!واىاى:گفتشدوبلنددستپاچهنداکهبودقندوندنبالنگاهبا

!بوسیدسرشوودادفشارنشستنبراىرواششونهوزدندابهلبخندىپیمان

...!بگیریاد:گفتموزدمرسابازوىبهمشتى

نکنهدردشمادست!.. هستجاشوزهنپیشتساعتنیملگدومشتجاى:کفتوکردنگاهمچپچپرسا
...!شدمسیرمن

اید؟خونهچرابرادروخواهرتادوشماراستى:افتادکارمغزمتازهخوردمکهامولقمه

!خونهدکورطراحىبراىبریمگرفتممرخصى:دادجوابپیمان

!یکم؟نشدهزیادهاتمرخصى:کردنگاهندابهو

...!داداستعفا:دادجواببجاشراحتمیخورد،خیلىرااشچاىکهدرحالیرساوانداختسربزیرندا

قولمنبهمگه!...کردى؟چکارتوندا!چى؟:زدمفریادوشدمبلندجامازمناماشدخیرهندابهفقطپیمان
!نکنىکاروایننامزدینتاندادى

پرنیا؟؟:گفتآرومپیمان

!نکندخالتتو:گرفتمسمتشبهاشارموانگشت
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!نگفتم؟بهتخواستگارىشبمنمگه:گفتمورساسمتبرگشتمبعدو

...نداومنبهاینپرنیا:دادتکونسرکالفهرسا

!فهمیدى؟!مربوطهمنمبه:زدمدادوکردمقطعحرفشو

بکشهدستاستعفاشازنداتامیدموقتبهتونظهرتافقط:کشیدمجیغمحکمترمنکهگرفتاشخندهرسا
...وگرنه

!چى؟وگرنه:پرسیدبدجنسرسا

!توجاىیامنهیاجاىخونهاینتووگرنهگفتموزدمپاشبهلگدى

!بیرونزدمآشپزخونهازو

!حاضرممنپیمان:زدمصداروپیمانتوسالنازوبرگشتمسالنبهوپوشیدملباسورفتماتاقبه

جلوکردمسعىخیلى:گفتوباالبرددستاشومنضمعترنگاهبهوخندهزیرزدشدیم،پیمانماشینسواروقتى
...!کردمخیسخودمواوناجامندختر!...نشدامابگیرمخودمو

...!احمقمرتیکه:غریدملبزیر

!بودى؟منبا:کردنگاهمنبه

دستاشعالقهموردکارازعشقشبخاطرکنهمجبورزنشوکهکىهربا:گفتموکردمنگاهشکفرى
...!بکشه

!شد؟ماهمحالشامل!نکنهدردشمادست:گفتوانداختبمنسفیهىاندرعاقلگاهن

!مخالفىمنکارباهمتومکه_

...دارى؟کارممگهتو!حسابىکردىقاطىپرنیا:افتادخندهبهباز

!باشم؟داشتهاگه_
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توقشقرقاینبابعدشم!...هشتخلیهاتانرژىازیخردهکهواجبتهکاراصالًتو!عزیزمهیچى:کردجمعلباشو
!داره؟مخالفتجرأتکى

!بگیرماجازهکسیازکهنیستمخواهرتمثلمن_

!بدهپسجوابدنیااوننمیخواد!میترسهخداازندا_

!میپرونىمتلکدارىمیکنمحسچرا_

!میکنمروشنتدارم:کردنگاهمچپچپ

خودشدلخواهاززننوشتهقرآنکجاىتوخدا!زدیندهماتبصرهآوردینکمهرجادلتونخاطرواسخوب_
!نمیخواد؟شوهرشچونبکشهدست

...نداهمپس!کنهتبعیتشوهرازبایدزنگفتهکلهم:گفتوزدلبخندىپیمان

!منگردنگناهشدیگهبعدشوبهاینجااز!.دادگوشرساحرفبهکهندا: کردمقطعحرفشو

...مابهاینامازدروحرفاونرساوقتىشدمناراحتمنمپرنیاببین_

!کرد؟خودکشىچراندامیدونى!...داره؟ربطمنبه_

وباشمزندهمیترسممیگفت!خوندمخاطراتشدفترتونبودکهروزیه:گفتممنکردونگاهمسردرگمپیمان
ربطمنبهاینمپس...!بشمشقعمرغدواین)کردماشارهجفتمونبهتمسخربا(شدنجدابانىوباعثکهببینم
!میدمانجامشحتماًبشینهدلمبهکارىاگهاماندارمعالقهکردنکاربهمنپیمان!داره

...!ندارممخالفتىزنکردنکاربامن!!....نکنى؟تهدیدانقدمیشه_

!بشنوهدهنتازخدا_

براىدوستامازیکىپیشبریمکهفتمگرمرخصىتوبخاطرمن!کنىخرابروزمونومیتونىببینپرنیا_
روباالاتاقهاىکارمیخوامکهبدهکاربهدلحسابىامروزوکنولنداروقضیههمتوپس!...خونمونطراحى

!کنیمتموم
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...درشواالن!میکنیمدرستموقعهمونروبچهاتاق_

ماههششتوموقعایندیگهسالیمباشزندگیمونسرخونهدیگهماهششتاماوبخوادخدااگهپرنیا_
...باردارى

!دیدمرولبشروموزىلبخنداونکهسمتشبرگشتمتعجببا!...شدگردچشمهام

...!بیارمبچهاالنمهمینخدامهازمن!بیادبدشکهکیه!...بدجنس:زدمبازوشبهمشتى

!نه؟!ندارهوجودحیاعنوانبهچیزىتوتودختر:خندیدغشغشپیمان

میشى؟بکاردستبگوکىحاال!...خوووووشوهرمى!...اى؟غریبهمگه_

!ندارمهماوردنوبچهقصدحاالهاحاال!کنمبزرگتوروبایداولمن!کردمغلطمنبابا_

!بودکافىاتمجملهاولهمون!حرفىیهشداین!اهان_

!واهللانوبرىتو:زدلبخندىپیمانو

داداتاقهامونراجبقشنگىخیلىنظرهاىکهبوداخالقوخوشخوشتیپتلمنجنآقاىیهپیمان؛کارِندوست
!کنهنظارتکارمنروفقطکهشدقرارکنمخریدبودخودمقرارچونو

کىببینینواووووو:شنیدمپشتازروسحرصداىکهبودیمتختانتخابمشغولکارنوپیمانبا
!کنهخریدمزونبراىبوداومده!اینجاست؟

!بمونهمنباانتخاببراىکردمخواهشسحرازوکردممعرفىکارنبهروسحرمن

موکولدیگهروزهاىبهروبچهاتاقتختوبودیماتاقدوتابراىتختانتخابمشغولروشبازپاسىتا
!نشیمپیمانمزاحموبریمکارنووسحرمنشدقرارکهکردیم

همروبعدىهمراهىپیشنهادوکردهگیرسحرپیشگلوشکهبودعلوممکامالًکارنزیرچشمىهاىنگاهاز
....!ماسیدهبدطرفگلوىکهنکنهتعارفکردم،زیاداشحالىپیمانبهچشمکبامنکهدادخودش
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همرسا!کردبغلمخواهرانهواومدسمتمبهمندیدنباندا....!برگشتیممنزلبهسحرباپیمانتعارفواصراربه
.میکردنگاهمجنسىبدلبخندباوودب

!شد؟چى:گفتمحرفىهرقبلوکردمهمدرابرومنهم

)دادجوابگرىموذىباکهبودبدجنسرساى(شد؟چىچى_

!نداکار_

!شدحلهیچى_

...!ونتیجه؟_

....!شرطیهبهاما!....سرکارمیرهندا_

!ندارهربطىبمندیگهاونش!خودتونمالشروطاتونوشرط:کردمنگاهش

!دارهربطبتوکامالًاتفاقاً_

!جونم؟ازمیخواىچى:کردمنگاهرسابهدیدممتعجبهماونوچونوکردمنگاهندابهاول

!ایرانتوباراولینواس!باشىتورپرشمیخوام!...بیرونبدمرپباجدیدموآهنگ!...کنمریسکمیخوام_

!کردمبغلشودویدمرساسمتبهوپریدمجامازجیغبایهووکردمگاهشنمبهوتوماتدقیقهچند

صندلیشونروىکردهبغنداوسحرونبودپیمان!...برگشتمبقیهسمتبهخوشحالىدادوجیغکلىازبعد
!بودندنشسته

!میکنین؟نگاماینطورىچرا!...چیه؟_

!یرسونى؟مخونهمنورسا:گفتشدوبلندهیچىگفتنباسحر

!ندیدمرومامانکهروزهچندمن!میریمباهمبعدبخوریمشامواستافقط!عزیزمآره:گفتجوابشدرهمندا

کجاست؟بحالتاصبحمادرجونرسا:نشستمکناررساوورچیدمبرخوردشون،لبطرزازمتعجب
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!نمیانهمامشب!اونجاأن!نیستخوبشیداحال_

پچپچوبودندشدهمشکوكیهوچرانمیدونم!گفتماهانىمیپاییدمندارووسحرچشمىزیرکههمونطور
...!بودشدههمتوابروهاشونم!میکردند

غرراهطولتواینکه!!!!وا!نیومدوخواستعذرکهکردصداروپیمانورفتندا!گذاشتندکهروشامسفره
...!شدند؟مشکوكچرااینها!....یهو؟شدچى...!اشهگرسنهمیزد

بودهابچهبهحواسمامابودیمسراترانهومتنوتنظیموآهنگبهراجعصحبتمشغولشامطولتورساومن
!نشنویمماکهمیزدند،طوريحرفهمبالبىزیرمدامکه

بعدوآمدپایینسریههابچهخداحافظىموقعپیمانوگذاشتیمماشینتوظرفهارووشدخوردهشامباالخره
!شدغیبدوبارهاحافظىخد

!رفتماتاقبهدنبالشبهوکردمخاموشبرقهاروهممن

!میریم؟فردا!اینجابیاشدهتنگبراتدلمونکهزدزنگمامان!...پیمان؟_

!برو:دادجوابسرد

!کرددعوتهمروتوامامیرمکهمن_

....!میرمکهمن:گفتلبزیروزدپوزخند

!!!!!ان؟پیم:کردمنگاهشمتعجب

!کنخاموشروبرقزحمتبى:گفتوکشیددرازتختروى

!شده؟چیزىپیمان...؟!؟!وا؟_

!نشستتختروىکالفگىبا
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ازرودستش...(اما...!باشمظنیننمیخواماصالًمن!...پرنیاببین:گفتوهمونطورمالوندچشمهاشودستشبا
رساپیشنهادتاکنشروعصبحماجراىاز:)گفتممکننگاهسردترینباوبرداشتچشمهاشجلوى

کهکنىاممتوجهتاکردىبازىفیلمیهمنبراىانگار!...نیست؟کمدىتراژدىیهشبیهبیشتر)زدپوزخندى!...(
!میدىانجامبخواددلتهرکارىهموتوبدمنظرنمیتونممنوندارهاهمیتىهیچبراتمننظر

زدبغض!...درآوردم؟بازىسوختهپدربراتاینقدرماهششطولتویعنى:وگفتمنشستلبمروپوزخندى
...!گرفتگلومو

....!میکنى؟فکرىچه!منجايباشتو!نبوداینمنمنظور:گرفتنگاهشوپیمان

!مخالفى؟منکاربابگىمیخواىیعنى_

...!شرعهخالفکارایناماموافقمتوکردنکاربامن!...نه_

!تگرفاجازهرسا_

!حرامهموسیقىنوعاین!دارممشکلموضوعکلهمبامن_

....!منپاىباشههمحروم_

شعرهااون...!بدىتحویلوکنىسرهمرواراجیفمشتیهتوندارمدوستمن...پرنیا:شدبلندجاشازکالفه
....!حرامِمننظرازدیگهکوفتىچیزهروآهنگو

!خودمپاىهستهمامحرکهگفتممنهم!...باشهخب_

....!ببرنفیضتوصداىازملتیکنمیخواممن!...کندرك!!!!...پرنیا_

اینه؟آخرتحرفپس_

!کردنگاهمبروبرپیمان

!میدمجواببهتمیکنمفکرامومن! باشه_
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!میدىمنفىجوابرسابهتوندارهفکر!...پرنیانه_

....!میکنمناینکارومن!...پیماننه:زدمپوزخند

!چرا؟اونوقت:زدکمربهدست

منروبیفتهاتفاققرارهایرانتوکهروکارىاولینمیخوام...!دارمدوسشهرت!...دارمدوسرپمنچون_
!باشمدادهانجام

!نباشم؟راضىمناگهحتى_

!بشىراضىکنهخدا_

...!میزارىاحتراممنخواستهبهمشماونیستمراضىمن!...الوجوهمنوجههیجبه!...پرنیانه_

!نمیزارىاحتراممنبهچراشما!اونوقت؟چرا_

خانومازندارهحقبگمرسابهمنکهاینهاحترامىبى!..میکنمهمالتماست!میخوامازتخواهشبادارممن_
!کنهاستفادهمن

!نمیکنهکارهیچرسانخوامتامن_

!کنتمومشپرنیا_

!کنخاموشروبرقهمتو)تختروىکشیدمدراز!(ردمکتمومشمن_

!گیرى؟ونتیجه_

!میکنمعملدلمخواستهطبق_

!چیه؟دلتخواستهو_

....!خوانندگى_

...!همین؟:شدخیرهمنبهدقیقهچندپیمان
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!همین!...بله_

...!باشه_

پیمان؟؟؟:نالیدمونشستمتختروىکنارش.کشیددرازتختوروى

بله؟:دادجوابسردنپیما

...!نکناینطورمنبابخداتورو_

.نشستتختروىکالفه

!دارم؟چکارباتومن_

نفرهزارحاالتااینو!رساستصداىمکملمنصداى!دارمدوستخوندنومنپیمان!...دارمکارتوبامن_
اجازههمرساباشىمخالفتواگه..!.نکنمخالفتلطفاًتوکنهاستفادهمنازمیخوادرساکهحاال!...گفتن
...!نمیده

.شدخیرهمنبهسکوتدرپیمان

پیمان؟؟؟:گرفتمدستهاشو

!دارى؟دوستمچقدر:کردردنرمىبهدستمو

!دنیامتمومىاندازهبه:دادمجوابفورى

!بکشى؟دستاتعالقهازنمیتونىکهدلیلِهمینبه:زدپوزخندى

واخودموهمچینتومقابلدرو!دارمدوستجونماندازهبهروتومناما:دادمهادااونوکردمنگاهشفقط
!کنمبلندسرمونمیتونمخداهمپیشدنیااونکهدادم

!پشیمونى؟پیمان: گرفتگلوموبعضى

!باشم؟پشیمونچراباید:گفتوانداختبمنسفیهىاندرعاقلنگاه
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دردارهاونبودمفهمیدههمخودم!...میکنماجحافحقشدرارمدمیدونستمهمخودم....(آخه...من...آخه_
همایناز...!بودم؟کردهگمنفهمىتوچطورىرودركاونهمهنمیدونماما!...میادکوتاهفقطمنمقابل

به!...بشهپشیمونمنانتخابازوکنهمقایسهدیگهکسبامنوفکرشتووبشهخستهپیماننکنهکهمیترسیدم
)انداختمپیمانبغلتوخودمووکردخیسصورتمواشکهامکىنفهمیدمدلیلنهمی

!کارنمیکنمرسابامن!...بگىتوچىهر!...پیمانباشه

اینکارواالنتوکهمیکنمگریهمنمیزنىزورحرفتومگه:گفتگوشمزیروفشردبخودشمنوپیمان
!کردى؟

!میگى؟زوردارىمیدونىپس:میکردم،گفتمهقهقکههمونطور

!نمیگمزورمن:بوسیدامواشکىچشمهاىوخندید

!کنمحالیتاینطورىمجبورم!...نمیشىمنحرفمتوجهتواما

!پشیمونى؟منانتخابازپرنیا:پرسیدپیماناینبار.گذاشتمپیمانشونهروىسروکشیدمآهى

!نمیشداپیدتوبهتراززندگىتومنبراىپیمان:دادمجواببالفاصله

شیرینىبحثوجرودعوا!چه؟یعنىپشیمونى!میزنى؟روحرفاینتومیادپیشبینمونبحثىیهتاچراپس_
!زندگیه

!میشهشیریندارهزیاددیگهمامالاما:وگفتمکردمجمعلبامو

یخردهکهمشخصِ!گیمفرهندوتاباخانوادهدوتاازتوومنپرنیا:خوابوندخودشکنارمنووکردبغلموخندید
ترتوابستهدارممنومیشهعمیقتربتومنعشقمیگذرههرچىکهاینهمهم!...میادپیشبینمونواکنشوکنش
!میشم

...!دارمدوستتچقدربدونىاگهپیمان:شدمخیرهقشنگشچشمهاىبه

!بیشترمن:کردزمزمهبوسیدوپیشونیمووزدلبخندى
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!جونتاندازهتوامامیخوامتدنیااندازهمن!بیشتره؟توگفتهکى:زدمبازوشبهتمشیهوکردمهمدرابرو

وبودکههرچىاومدممایهخودمهاىداشتهتمومازمن!بیشترمنکهمیگمهمینواسهد: کردبغلموخندید
!بیشتره؟کىحاال!خودتونهگذاشتىمایهدنیاازتواما!نبود

!منبازم:کردمشتپقهرحالتبهوخندیدم

میشهقورباغهشبیهچشماتاونومیشىعصبىگفتمبهت:گفتوارزمزمهگوشمزیروکردبغلمپشتاز
!بخورمچشماتومیخواددلم!میشى؟خوردنىچقدر

نرمتوچربلقمهیهنکن،تادرمنواسهاروقپىاینالهىحزببچهبرو: گفتموگزیدمدندونبهلب
!نکردم

شکلچشاشباز!....هیزىچقدرتوکهبودرفتهیادمننجاناى:فشردبخودبیشترمراوندیدخغشغش
)خندیدهروهر!(شدقورباغه

!!!!خوشگلى؟اینبهچشممیاددلت:وگفتمکردمململچشمهامووشدمبلندجاماز

!ورچیدمولب

!دادمىنتکوسرفقطوبدهجوابنمیتونستبودخندیدهکهبسازپیمانو

!میشىترخوردنىمیخندىکهکنجمعخودتوپاشو:گفتمواششونهبهزدم

....!منقورباغهخالهباشه_

..!قورباغهخالهنگمبهتدیگهمیدمقول!باشهباشه:گرفتدهنموجلواونموکشیدمجیغومن

دهنموجلوىو!...قورباغهالهخنمیگمدیگهگفتمخب:رفتریسهخندهازپیمانکهکشیدمجیغدوبارهومن
!نکشمجیغکهداشت

نشونمخودموازعکسیهودراوردمیخندید،گوشیشوکههمونطورپیمان!...میشدم؟قورباغهشبیهواقعاًیعنى
!بودشدهگردچشماماشگفتهطبقدقیقاوبودگرفتهازمکجاوکىنمیومدیادماصالًدادکه
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حاالروتاچرا!...؟گرفتىروعکساینکىتو:افتادمبجونشلگدومشتباوکشیدمبنفشىجیغ
...!میخندهبهموقتهچننیستمعلوم!...نکردى؟

کهباریهشدممتوجهکهاوایلهمون:میدادتوضیحومیکرد،میخندیددفاعخودشازکههمونطورهمپیمان
!میخندمسیردلیهومیبینمومیزارمعکسومیشمدلتنگتهروقتاالنموگرفتمبودىعصبانى

!کشیدمجیغونشستمسرجام! نمیشدمکهحریفش

دلبرونهعکسیهبدىقولاگهباشهباشه:،گفتنخندهمیکردسعىحالیکهدروبردباالتسلیمنشونهبهدستاشو
!چیکو!...میکنمپاكاینوبدىبهم

!میکنمنگاهاینبهدیگه:دادونشونمگرفتعکسیه

!بخندىآبروگفتمحرصباکردومنمبغلموخندیدروهره

*****

ندا

اشعقدهمیشینهجلومیکنهشوهراینم! بشینعزیزم:گفترساکهبشینهجلوتامیکردمتعارفسحرباداشتم
!میشهرفع

بازىمسخرهاینعوض: گفتونشستبود،شاکىگرفتهخودشوجلوىحاالتاکهسحرحرفشاینبا
پیشنهادپرنیابزنى،بهحرفپیمانبااینکهنبایدقبلامشبتو!میگذره؟چىورتدورببینواکنتوهاچشما
!میکنى؟روکارهاایناوناعتقاداتبهتوجهوبدوندارىخبرپیماندینىحساسیتازتو!...میدادى

!بگیرماجازهکسىازبایدخواهرمبراىنمیدونستم:شدهمدررساابروهاى

!ندارىاجازهبهاحتیاجخواهرت،برامیگیرىاجازهخانومتبرانیست: دادجوابمتقابالًهمسحر

احتیاجکهکردمچکارخانوممبراى:انداختبهمتیزىنگاهرساکهانداختمسربزیروگرفتمدندونبهلبمن
!باشه؟اجازهبه
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!نرفتروازاماکردمتعریفبراشخودمونچیزوراجبهمهمنکهدادلوموناینکهباسحر

!بگیره؟شبکارىخانومتبراپیماندارىدوساالنمثالً_

وآرومکشیدبیروندندونمالىازلبموسمتمواومدهوابىرسادستکهداشتمدندونبهلبهمونطورمن
!بکنهکاریوهمچینمیکنهغلطپیمان:دادجوابسحربهو! نکن؛گفت

!باشبینروشنذرهیه!هاااامملکتىاینخوانندهسرتخیر!پررویىیلىخ:گفتمعترضسحرمنعوض

!میارمدرروکنهدرستکارمنزنواسبخواداونیکهپدر:میخندیدریزریزرسا

!فرستادهمبوسیهیواشکىوزدچشمکىبمنو

!دادوجیغبهکردشروعوشدبلندسحراماخندیدممن

رنگتاهفتبیچارهپیمان! میشىکورمیشهمردمسرامابگیرناجازهازتباسهمهمیشهخودتنوبت_
!اتجنازهدنبالمیومدیمبایدمااالنوگرنهنکنهبارتهیچىمنجلوىتاکردعوض

....!باتوکردغلطپیمان:،گفتمیزدچشمکبمندوبارهحالیکهدروزدمرموزىلبخندرسا

مثبتجواببتوکهکردغلطپرنیا!...کردغلطخواهرتکردىطغلخودت:وکشیدگرفتموهاشوسحر
...!داد

...!خودت!...خودت:میگفتکنانآخآخرساو

بگیمخونمونمردهاىبهکهگرفتیمیادبچگىازما!...بودزیباچقدر!...گرفتامخندهجالبشونبحثایناز
عقلصحتروىازحرفهاشونهمهکهاومدگیرمونفهمچیزمرددوتاکهبوداینبزرگمونشانسوچشم

!نمیکشیدمسناینبهتاشخصاًکهمنوگرنهبود

خالفحرفىندیدمپیمانازنهوآقاجونازنهسناینبهتاامابودآقاجونوپیمانحرفحرفکهبوددرست
جایییاچیزىیاکسىبودارقرعکس؛اگهبهکنند،حتىاستفادهبرتریتشوناینازبخوانوباشندزدهآدمشعور

!میکردعملمنگفتهطبقمیتونستکهجایىتاومیپرسیدازهمهاولمنونظرهمیشهپیمانبشهانتخاب
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کهرسامسئلهجز!باشیمکردهبحثحتىدعوایاهمبااىمسئلهسرکهندارمیادبههنوزهکههنوزاینحالباولى
!نداشتمهمروکردنسوالجرأت!...بود؟خالفمچىبراىپیماننشدممتوجههنوزم

...ناگفتمبیراهوبدداداشتبه!خانوم؟خبرچه:کرداونامتوجهمنوفشرددماغموکهرسادست

...!خودتىگفتىهرچى:کرددخالتسحرباز

!شدى؟ناراحت:گفتخندهبارساو

!بگوتنگتدلمیخواهدهرچه!میرهپایینهنومیادباالنهشماحرفبامنداداشخان:گفتموزدملبخند

...!بگیریاد:گفتسحربهرورسا

!ندارهشماکارکاربهاصالًکهبگیریادداداششخانازتو:غرزدسحرهم

!گرفتچشمهاشوزهرهمهآخه:خندیدشیطونرسا

!زدچشمکبمندوبارهو

بهشفرداامانشدمتوجهخرهماونویکردىمجبرانداشتىپرنیاروصبحکارمیدونمکهمن:کردغرغرسحر
!پیماننهوبودتودستوراینستامعکسکردنپاكمیگمپرنیابهمنگرنهومیکنىکنسلشومیزنىزنگ

!برداره؟گفتىشما:میخندیدکهکردمنگاهرسابهتعجببامن

!میارهدرپیرموکهنفهمهجغجغهاونفقط!باباآره:دادسرتکونوخندیدرسا

!چرا؟آخه_

بودمسرشونباال!...کهنداشتمروچغندبرگحکماینجامنعزیزم:انداختبمنسفیهىاندرعاقلنگاهرسا
!چیدمدمشونوکهمیداشتنبردورداشتنکردهشوهریکیشوندیدنتااینام!...نکنندرازپاازدست

!نشستسرجاشوزدبهشگردنىپسیهوشددالزودىسحر

میاددددد؟؟دلتسحر:گفتمخندهباومن
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!خانومشکوچولوىدلبقربونسحرالهىاى:کشیدلپمورسا

!بوسیدصورتمووشدخمهموسحر

...!ممنووووونخدایا!شدنصیبمکهاىخانوادههمچینبابتشکرخداروواقعاً

.بودندخوابوبابامامانرسیدیمکهخونهبه

من!چیه؟:گفتدیدرورسامتعجبنگاهچونواومداتاقمونبهماباسحرورفتیمباالطبقهبهسحرباماهم
!خونهاینتوپیمانمجانشیننماینده

خودشواسهمخاطرخواههایىچهسوختهپدر:گفتمینداختشبیروناتاقازدرحالیکهوگرفتدستشورسا
!بیرونبريمیشىمجبورفجیعوضعیتدیدنباوگرنهبیرونبروبیا!...انداختهراه

!شدمسرخگوشهامتامنوکشیدبیتربیتىاینهمهازجیغىسحر

!بپوشمشلواركمیخوامچیهخووو:کردنگاهدوتامابهمتعجبرسا

!خندهزیرزدیمودراومدیماشتباهازسحرومن

پیماناون!میزنیازنگرنیاپبهصبحفردارسا:وگفتایستاددرجلوىسحرکهمیکردنگاهبهمونوبربررسا
!میکنهخوشدلتوخودشخداکهدرآرغصهازروبیچاره

!!ننداختمتتابیرونبرو!باشهباشه:دادتکونسرکالفهورسا

!شدمسرخگوشهامتابازمنو! شدتاببی:زدلبمنبهوگفتبخیرشبخندهباوسحر

تاهفتمعمولطبقومن! کشیددرازتختروىلختهمونطورودرآوردلباسشورسا!بسترودرکهسحر
بهوکشیدمدرازکمىفاصلهبارساکنارتختروىلباستعویضازبعدوشدمبلندجاماز.کردمعوضرنگ

!نمیفهممهمشوپشتکشیدناىآهعلتهنوزم!میکردنگاهسقفبهکهکردمنگاهنیمرخش

...!تودارهاام!...جنتلمنِ!...آقائه!...مهربونهخیلى
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همچنینو...!همینطورمنم!...منمهاىجملهازومیخندهففطاوناماعاشقتمودارمدوستتگفتمبهشبارهزار
...!باشهقدمپیشاونرابطمونحتىیاعشقابرازتوکهنشدبارمیه!...میکنهاستفاده

ازوندارهکششبمنمیکنماحساس!...رنهوگبگیرهمنوکردهمجبورشپرنیانبود،میگفتممهربوناینهمهاگه
!میکنهتحملماجبارروى

بغلشتومنونرماونمو!چپیدمبغلشتوفورىمنموکردبازدستاشووکردمنمتوجهرورساکهکشیدمآهى
!نشوندامپیشونىروىاىبوسهوکشوند

کناروکردمپیداشیردلبعدشم!بوسمباشوچونهتونستمتاکردمعوضرنگصدتاهمیشهمعمولطبقهممن
!بوسیدملبشو

لبمروآرومىبوسهوندیدمشدیگهشدخمروصورتموقتىکهبودمشخصتاریکىتومهربونشلبخند
...وشدبازدرکهچسبوندخودشبهکاملومنوگرفتپاشالىپامویهوکردبازپاهاشوونشوند

!میزاشتمفراربهپاشبونهمنوگرنهنبودنروشبرقکهبوداینشانسمونتنها

من!ندیدمچیزىمن:میگفتوارتلقینمیگرفتچشمشجلوىدستشودرحالیکهوکشیدکوتاهىجیغسحر
!...ندیدمچیزىمن!...ندیدمچیزى

....!کردین؟شروعزودانقدرچرا!سرتونخیر:گفتهمونطورورفتبیروناتاقازدوبارهو

!نباشهعقربدرقمرتایمشکهمیگیریماجازهازتدفعهاین:وگفتکردومىآرخندهرساو

!دادم،بیروننفسمورفتسحروقتىو!...گرفتماللمونىازخجالتمن

توىازاونگوشوچشمباشمطمئن!...باشماروخجالتىخانوم: خندهازکردغشمنحرکتاینازرسا
...!بازترهشوهردار

...!فشردبخودشمنووکردبغلمو

****
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پرنیا

قفلداخلازرودرباز!...المروت!...محاالتهاز!...نکنهپیدااحتیاجصبحغسلبهپیمانوباشممنمیشهمگه
!برمنزاشتوبودکرده

طاقتدلمباز!کشیدمدرازتخترورفتمولىبخونمنمازباهاشوکنمغسلخواستممى!...دركبه
!برمپاشبهپاکهمیدهقدرتبهمنیرویىیهناتوانىعیندر...!خوبهحالماماامخسته! هستکهپیمان!نیاورد

...!هاموخستگیاینخوبحال!...دارمدوستحالواینمن

پیمان؟؟؟:زدمروحمامدر

!هنوز؟نخوابیدى:کردوارودر

!بخونمنمازکنمغسل!حمومبیاممیخوام:کردمجمعلبمو

...!نکردمصداتخوابیدىکردمفک:گفتوکردوارودرداشتنىدوستلبخندیهبا

آدرنالینبهمدفعهیهانگار...!میشممتعجبخودممکهمیکنمآرامشىاحساسیهمیشینمسجادهروکهتازگیها
!مینشونهلبمرورولبخندناخودآگاهکهشیرینانقدر!میگیرهبردرمنوشیرینخلسهیه!...میکننتزریق

!میگفتذکرداشتانپیم

کهمیخونىبرامرووردىچه:گفتممیکشیدمدرازتحتروىدرحالیکهوشدمبلندجاماز!نیاوردمطاقتدیگه
!کرده؟خوننمازمنو

!باهللاالقوةالوحولال:گفتبلندوزدلبخندى

!چیه؟اینخووو_

!میگىمرتبههفتصبحنمازبعد_

!بشه؟چىکه_
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!وجسمِفهمودركقدرتواس_

نخونممنکهبهترهپ!بهترمتوازنخوندهمن!اینى؟وخوندىعمرهیه!بخونىکهواجبتهپ:دادمجوابخمار
!بدمخودتوخودمدستکارمیترسمکه

!افتادىگویىهذیونبهدیگهکهدختربخواب:خندیدغشغشپیمانو

برگشتهجونمادر!بودرفتهشدم،پیمانبیدارخوابازکهصبح!بردخوابمکىنفهمیدموبستمچشمهامومنو
!برگشتمخونمونبهماشینمبامنوبعدشخوردیمصبحونهباهموبود

امابودمشوهرمخانوادهعاشقمن!خوردیمهمباروناهارمدتهابعدوکردندذوقکلىپدرمومادربیچاره
!اومدخونمونبهشببراىپیمان...!نیاستدمحبتهاىهمهازجدادنیاومادرتوپدرنعمت

انقدر!کردمبازامووسجادهرفتمدنبالشتندىمنم!بخونهنمازتارفتاتاقبهپدرومادرباگرمعلیکسالمبعد
!کردضعفمحبتاینهمهواسدلمکهزدلبخندبهمقشنک

!خوردزنگتلفنمکهبودشدهتمومنمازمونتازه

!جانم؟:مدادجواب.بودرسا

!چطورى؟! بالبىجونت_

!خوبى؟تو!سالم_

!خوب؟شدهلغودیشبقضیهبگمجان،خواستمپرنیا!خوبممنم_

...!چرا؟:گفتموورچیدملب

!کردیملغوشفعالًاومدپیشمشکالتسرىیه_

!نیستمهم!باشه_

!کجایى؟_



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
38
9

!خودمونخونه_

!میبینمتمیامشدوقتاگهباشه_

فعالًپس_

گفتهچیزىبهشپیمانحتماً!اومدمبیروناتاقازحرفبدونوکردمجمعسجادمووکردمقطعگوشیو
...!کرد؟اینکارونمیرم؛چراگفتمخودممنکهآخه!...بود

ناراحتازش!...نکردمنگاهش!نشستکنارشپدرتعارفوباشداضافهماجمعبهپیماندقیقهچندازبعد
...!بودم

گوشمزیرمیدادمبهشکههارووسیله.شدبلندکمکبراىپیمانکهبزارمسفرهشدمبلندکردصدامکهمادر
!شدى؟پنچریهوچرا:گفت

!بزنه؟بهمروبرنامهگفتىرسابهتو:دادمجوابهمدرابروهاىبا

!چطور؟!نه:گفتمتعجب

!کردزد،کنسلشزنگ_

!کننگاهمنچشمهاىتوپرنیا_

توچرااست،ولىشدهتمومقضیهمننظرازچوننزدمزنگبهشمن:گفتشمردهشمردهاووکردمنگاهش
!کردى؟همتواخماتوشدهتمومکهداستانىبراى

...توشایدگفتم!...هیچى_

!کناعتمادبمنکمىلطفاًپس!گذاشتمعالیقمخودموصدراولروتوشخصیتوتومنپرنیا_

نشدهتموممکهپیمانبقول!...چرا؟!...بودخوردهپرمتوحسابى!نشدمامامیشدمشحالخوتعریفش،بایداینبا
...!شدم؟ناراحتچراپس!...بود؟
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!شدگرفتهحالم!...عکسبهولى!...خوردبهمماجرامنانصرافبدونکهمیبودمخوشحالمبایدتازه

!قرارهازچهقضیهبفهممتااینجابیادامشبرساباید

!میاین؟کىامشب:دادمپیامکبهشوبرداشتمگوشیو

!منتظرنباش!نیستمعلوم:دادجوابتاکشیدطولربعبه

!هستممنتظرتسررفتامحوصله:نوشتمدوباره

!میشهچطورببینم:دادجوابرساو

!شدمبلندوخوردمغذاقاشقتادوسهپیمانچپىچپنگاههاىزیر

.پریدمجامازتقریباًزدندروزنگوقتىوبودمرسامنتظربیصبرانه

!نشسترساوکردندعلیکسالمرساباومادرپدر!موندامخالهخونهنداگفتواومدندابدونرسا

!خورد؟بهمبرنامهکهشدچىرسا:رفتمپذیرایىبهوریختمچاىسینىیهمنم

...!ناراحتى؟انقدرچراتوحاال:کردنکاهبمنتعجببارسا

!نشستپوزخندىپیمانبهاىلرو

!شدسوالبرامفقط_

!برخوردیممشکلبهاشفنىمسائلتو_

کهزددستپاچگىروازلبخندىاونموانداختمبهشچپچپنگاهیهونشستمسرجامودادمدورروسینى
!خبره؟چه:پرسیدپدر

!شدههیچىفعالًکهکنهکمکآهنگیهساختتوپرنیابودقرار:دادتوضیحرسا

!نمیدونهموسیقىپرنیا؟؟؟؟؟اونکه:پرسیدمادراینبار
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!کنههمخونىبودقرار_

بازیهاچیه؟مسخرهاین:گفتکردونگاهپیمانبهمتعجبپدر

باباااااااا:گفتموارگالیهمنودادتکونسرتاسفباپیمان

!کردى؟مشورتهمکسىبا:کردهمدرابروپدر

!ام؟بچهمگه!سالمهسهوبیستمن:ورچیدملبمن

!داد؟اجازه!...شوهرت؟_

اینکهمثامادادماجازهمن!پدربله:اومدحرفبهپیمانکهانداختمسربزیروشدجمعچشمهامتواشک
!شدبخیرختمخوشبختانه

پوستوراشمیوهاونبهتوجهبىهمرساومیکردنگاهرسابهتیزشنگاهباکهکردمنگاهپیمانبه

!میگرفت

.گرفتمازشقهرحالتبهرومووورچیدملب!میکردنگاهمنبههمتوابروهاىباهمچنانپدر

!میگیریمسرازروکاردوبارهشدحلمشکلشحاال:گفترسایکبارهبه

!کردنگاهپیمانبهپوزخندىباو

...!میکنه؟نگاهپیمانبهچرا!...میزنه؟پوزخندچرا

!نمیشهحلکهخداامیدبه:گفتلندبهمپیمان

!جدیهدادنشونکامالًعمیقشلبخندباو

اینشوهرشخانوادگىموقعیتگرفتننظردرپرنیاباشدحلهماگهحتى:گفتحرفشتأییددرهمپدر

!ندارهروحق
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باباااااااا:نالیدموزمینبهپاکوبیدممن

!خندیدفقطذوقازپیمانو

!میشدى؟خودتبراچیزىیهحتماًوگرنهایرانیمتوشدحیفنمیگفتىمگه_

برىهمینطورىکهنبودىدرسخونبچهآخه!خوانندگىنهبودمهندسدکترمنظورم:گفتبدجنسىباپدر
!دانشگاه

!کردهمراهىباهاشهمبدجنسپیمان!خندیدغشغشو

!مرفتاتاقموبهشدمبلندجامازقهرحالتبهوکشیدمجیغمن

ازمردم!میگن؟هاچیبفهممکجاازحاال!...اصالً؟کردمقهرچرااه!...بکشهنازمونبودهمیکى!اوففففف
...!فضولى

!شدداخلرساوواشددربعددقیقهچند

....!منِفکربهکهاینهفقط!انداختمبغلشتوخودمووکشیدمپرسمتشبهخوشحالىاز

!بشم؟بازخواستمنتورفتارهاىبابتندارىدوستکهتوببین:گفتوبوسیدسرمورسا

...!نه:کردمجمعلبمو

!کرد؟پشتمنبهوکشیدموهاشودستشدوباودادهلممنودفعهویهکردتوهمابروهاشورساچرانمیدونم

روىمنووگرفتدستمو!برگشتمنسمتبهوکشیدعمیقىنفسچنددقیقهبعداز!....کاملهنگهممن
.نشوندتخت

خانومترکنسعىپس!بدمپسجوابباسشکستهگردنمنبخورىشکستهماتزندگىتواگهتوپرنیا_
اششرمندهومنودربیارىاطوارهارووادااینپیمانجلوىنبودکرد،احتیاجتوباشوخىیهبابا!کنىرفتارازاینا
دستهچهتواونوقتودستتدادموکردمتربیتىگلدستهچهمنببینکهمیخندهبمندلشتوحتماً!کنى
!کردىغالببمنروخلى
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!خندیدهروهر

!بردمهجومسمتشبهوکشیدمجیغىمن

!خلمیگىبمن!ىىىعوضى_

باشخانومگفتمهمانقدرببین:گفتهمونطوروکشوندخودشسمتبهمنووگرفتدستهاموخندهباهمرسا
!نفهمیدى

!نمیخوامتبروهمتواصالً:کردمجمعلبامووکردمهمتوابرومن

دوتادویهبعدشم!بستمکارىقرارتو؛بامشورتبدونکهکردماشتباهیهمنپرنیا:گفتوشدجدىرسا
کهنکنرفتارجوریه!شدىخانومىخودتبراىاالنتو!ندارهناراحتىاینقدراینکه!شدمپشیمونچهارتاکردم

همسنیننداوتو!ندونهالیقخودشصحبتىهمحددروببینهبچههمسادهومشورتشوریهبراىروتوپیمان
!ببینروخودترفتارواسخانومانهچهببینرواونرفتاراما

بهتمن!شدحسابطرفباهاتنمیشهاصالً!میمونىسالهدوازدهدهبچهیهعین)روییدقلبمتوحسادتخار(
تو!میگیرمپسحرفموامااالنکنهبرخوردباهاتمامثلوبکشهنازتوکهنیستباباومنمثلپیمانبودمگفته
نشدکهاین! میخورهبرقباتتریجبهابروئهچشمتباالىمیگنبهتتااالنامانبودىلوساینقدرهاقبالً

برىپیشهمینطورىاگه!دارهازهاندمردیهسکوتوصبرپرنیا!کشیهمنتدرحالمرتبپیمانبیچاره!...زندگى
!کردولتواومدسربهصبرشدیدىکنى،یهوقهرراهبهراهو

مدتیهبعداونموعادتمیشهکارتشدعادىزندگىوگذشتکهذرهداره،یهذوقاونمواوایلشهاالن
اگهندا!کنىعاصىورپیمانزودترتابدهادامهکاراتبهبخورههمبهاتزندگىدارىدوست!میشهخسته
!زیادهصبرشپیمانواالع!میکردماشطالقههفتمنداشتروتواداهاىهزارمیک

...!کردیکسانخاكبامنو!...رساجزداشتمانتظارهمهاز!شدجمعچشمهامتواشک

...!ببینمت:آوردباالسرمووگرفتاموچونه

!بکشممنتتوبرمراهنیستمپیمانمن!توومیدونممنبریزىاشکقطرهیه:گفتوزدلبخندى
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!بکشجونتوندامنتبرو!دركبه:گفتموزدمپسدستشو

هنوزمنواالع...!حسودیتههمینمیادتوبهکهچیزىتنها:کشوندخودشبغلتومنوزدواىقهقههرسا
!شد؟توچىعاشقپیماننفهمیدم

.واردشدپیمانوشدزدهبدم،درجوابشومکنبازلبخواستمتاوگرفتمبازوشازنیشگونى

!داشتکارتزدزنگبابک:کردنگاهرسابهبعدوانداختبودمرسابغلتوکهمنبهکوتاهىنگاه

!رفتپایینسالنسمتبه!داشت؟چکارمببینمبرمگفتنباوجداکردخودشازمنورسا

!!بله؟:دادملمبهشنشستموکنارشومنمبشینمپیششتاکرداشارهمنبهونشستتختروىپیمان

!پرنیا؟_

!بله؟:کردمنگاهشتعجببا

دستهچهدارهاشکالوجاىحرومِکلبطورزنخوندنگفتنکردمصحبتتقلیدمرجعیهباامروزمن_
! نىقانوچهوشرعىچه!...نکنىرواینکارکهبگیرمروتوجلوىبایدمعمولبطورمنهم!...تکىچهوجمعى
!خوب؟!بارهآخرینواولى...ولى!بخونىکهمیدماجازهتفاسیراینىهمهبااما!میدهبمنروحقاینهمقانون

!چرا؟اونوقت_

!میدمارجحیتخودمباورهاىبهروتوعالئقمنوبودعالئقتجزءودارىدوستتوچون_

!وآخریشه؟اولیچرا_

!فروختمدنیامواونزمینىعشقبخاطرکهکنمسروجدانعذاباینباعمرمآخرتانمیتونممناینکهبخاطر_

!میذارى؟منتسرمدارى_

!میکنمروشنتدارم_

!کردى؟قبولاالنتویعنى_
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!بله_

!!!!پرنیا:دادفشارممحبتباهماو!بغلشتوکردمپرتخودمو

!بله؟_

!!!!نکنى؟ناامیدم! میکنمپوشونىچشماماعتقادىودینىباورهاىتمومازدارم_

!نمیکنمروسیاهتباشمطمئن_

!میترسمجامعهاینازاما!دارمباوروایمانبتومن_

!نیست؟بسبراتاینعاشقتممنپیمان_

!پرنیا؟:شدخیرهبهممهربونشلبخندبا

!جووونم؟_

!خوب؟نگیرجبههبخداروتوببین!بالبىجونت_

!مگه؟شدهچى_

!نمیزارمندابراىمنمیزارهمایهتوبراىاونکهاونطور!واقعىبرادریهبرادرتهرسادرست!ببین_

!خوب؟_

...نباید...تو...من....ببین...ولى_

برادرهیهتوبراىاون!باشهعمیقاینطورنبایدرساوتوروابطپرنیاببین:کردسکوتچندثانیهوکشیدپوفى
بزار!...میشماذیت...!نمیگنجهمنذهنتواصالًاینراستش!کنهبغلتدیدتوروهربارنیستارقرامادرست

وهمبودهبرادرهمبراتاونمیدونم!...دیواربهبکوبمسرمومیخواددلممیکنهبغلتوقتىبگمدیگهیجور
!آددرجاشازمیخوادمیبینهکهرواینحسودقلباینکهکنمچکاراماپشتیبان

...منظوربدونرسا!!!!!پیمان_
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آرومروتووبیادکهنمیخواستمازشوقتهیچداشتپلیدنیتسوزنسررسااگهپرنیا:کردقطعحرفمو
سرتورابطهنوعاینکهکنمچکار...امادارمندابهنسبتمنمروبتورساعالقهحساین!میکنمدرکشمن!کنه
!نمیکنهقبولغیرتم!نمیگنجهمن

!میتونمهممنپس!گذاشتمایهچیزشهمهازمنبراىاون!کنمبحثباهاشکهبودماینازخوشحالتر

!زدملبخندوگرفتمدستشو

وموقعیهچهنبودمعلوموگرنههانگفتشدخوبالبته(!شىاذیتانقدرنمیزاشتممیگفتىزودتراگهپیمان_
)شدمیدرستبزرگقشقرقیک

قبولمعذوریاتتومنهمکهکنهاعالمروخودشخواستهوقتىچهکهمیدونستهمگشزرنخودهرچند
!کنم

وشرمن،رساىاومدندنیابهبا!اومدمدنیابهمنبودسالشهشترساوقتى!اومدمباراینطورىعمریکمن
!منبراىدایهیهشد!شدعوضدرجهوهشتادصدشیطون

جاىاتکلمهاولین!رسابودبارفتنراهعشقبههاتقدماولین!بودرساىبرااتخندهاولینمیگفتمادرم
چىهمهمنبراىرسا....!بودرساهاىگونهروهمعمرمبوسهاولین...،!بودرساباباومامان

اگه!...کنم؟دریغمهرشپرازآغوشازخودمومیتونستمچطور...!مادروپدراوقاتگاهى...برادر...خواهر!بود
من!نه!...کردمنبراىاونکهبخاطرکارىنه!...نگفتمچیزىوبستمفرولباما!نمیتونممنبخوادهمرسا

...!بودزدهبهمرساکهحرفهایىبخاطرفقط!بودمکورهگربه

منازمیدادمیدونبمنانقدرخودشکهرسایى! آمد؟رسانظربهکهبودملوسانقدرمن!...بود؟واقعاًاینطور
ندونمباونمیدونستمقدرشومنوبودکردهنزولمنبراىکهبودفرشتهیهواقعاًپیمانپس!...کرد؟الیهگ

!میکردماذیتشکاریهام

منمیتونستندااگه!...کردمفکرخودمپیشواومدمکوتاه!کردمسکوتدلیلبدونعمرمتوباراولینبراى
..!امیدوارشهمنبههممیکنه،پیمانافتخارندابهرساکههمونطورتاباشمخانوممیتونممنهم!...نتونم؟چرا
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...!بوسیدچشمهامووکردبغلمپیمان

خودموجلوىبزورهربار!...شىناراحتازمتوکهمیترسیدمامابخواماینوازتمیخواستمکهبودوقتخیلى_
کهداشتازمانتظارواینوگذاشتهمایهبراتچجوررساکهگفتهبراممامانچوننگمچیزىکهمیگیرم
توغیرتموهىو!میادقپىواسمالمروتمدلاینتازگیهاکنباوراماکردمسکوتشمابخاطرمنهم!کنمدرکش

!باشهسختهمندابراىهضمشمسألهاینشایدونیستمجرددیکههمرسااینکهضمن!..میکوبهسرم

اینطورهواشوهمهچرا!...میکنمحسودىبهشدارمیواشیواش!...ندادهشامروزهمهحرفحاال!هههاَه
!دارند؟

چقدرنداکهمیدونىخودتم!نیستواکنشبهالزم...!شایدگفتمببین:شدمتوجهشد،پیمانهمتوکهابروهام
بایدودخترىتوباالخره!...گفتماحتیاطمحضمناما!نمیگنجهچیزىهمچینخاطرشمتوودارهدوستت
...!کنىدركخوبرودیگهدختریهاحساس

توالتممیزصندلىروىوشدداخلپدرپیمان،بفرماییدگفتنباوکردقطعروپیمانصحبتدرصداى
!نشستیمودوبارهوشدیمخیزنیممنوپیمان!نشست

لطفاازم!کنمحبتصپیمانخودجلوىمیخوامپرنیا!رفتوکنمخداحافظىشماازکهخواستازمرسا_
وفکهمسایهودرتوجایىچهپدرشوهرتکهمیفهمىومیدونىشوهرتوخانوادگىموقعیتتو!نشوناراحت

قبولرومسئلهتواینبخاطرپیمانکهدرسته!...بکنفکرهاتوایشونموقعیتبهتوجهبالطفاً!دارهبازاروفامیلو
اینبه،بایدبدهپسجوابپیغمبرشوخداجلوىبایدبراینکهالوهعروزفرداىکهبگیرنظردراینواماکرده
کارچهتوکهببیننمنتظرنولىبارگناهندخودشونکهمردمى!باشهپاسخگوهمتلنگرندمنتظریههمهکهمردم

!کنندرستغیبتواسهجدیدموضوعیههاشونهمیدورواستامیدىانجامخبطى

من!دانىخودهمحاال!...ندارهشرعىعرفاصالًکاراینپدرتمکهمننظرازاماگرفتهمجوزرساکهدرسته
سکوتفقطاما!بودتحملمازفراترعزیزترینهامازحرفاینهمههضمتحملراستش!...کردمسکوتفقط

...!کردم



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
39
8

دانىخودتوحاال!جانبابابودمننظراین:گفتنبازدوتأسفسرازلبخندى!دیدمنوسکوتکهپدر
....!شوهرت

!میکردنگاهبهمچشمىزیروبودکردهسکوتهمشدم،پیمانخیرهرفتنشبهسکوتدرمنورفتپدر

!بخوابم؟میکنه،میتونمدردسرم:گفتمپیمانوبهکشیدمدرازتختروى

!برات؟بیارمقرص!حتماًآره:شدبلنددستپاچگىبا

!کنبغلمفقط:کردمبازبراشدستهامووزدملبخندى

!کنمعوضلباسموواستا:گفتوزدلبخندشد،راحتخیالشانگاراونم

لعبتىچنینازمیشهمگه!بگذرمپیمانازنمیتونمخرابممحالاینباحتى!کردمدیوارسمترومو
اندامخوشوتیپخوش...جمالآخروکمالآخر...!زیبایىآخر!...بودعشقآخرپیمان!...گذشت؟

سختبهشهیچکسمیپوشیدکالسهاىوشیکلباسهاىاینکهوجودباکهبودطورچ...!
!نمیبرد؟سوالزیرکارشوهیچکس...!نمیگرفت؟

ایرانىمسلمونیک!...بردپىایرونىاصیلفرهنگیکبهپیمانازشدمی!...میگفتراستپرسام
!روشکوفرهنگىپروردهوساداتىزاده!...اصیلفرهنگیک...!واقعى

کردیمقبولرواسالم!....داشتیمایمان!...نیکپندار!....نیکگفتار!...نیککردارمابه!...بودیمپرستخداما
کردیمتکمیلروانسانیتما!...میزیستیموارانسان!...بودیمانسان!نبودیممسلمون!...داشتیمآرمانهاشوهمهچون

...!اسالمپذیرفتنبا

!نگذشتحدازبود،اماپوشخوشوپوشیدخوبمیشه!موندخوبوبودخوبیشهممیگنپیمانامثال

نزدیکازرواىخانوادههمچینیهماىهمهکاشاى!کرددركاشخانوادهوپیمانامثالبامیشهروایمان
...!چه؟یعنىفرهنگىودینىاحترامببینیمتاداشتیم

!کشیدبووفروبردموهامتوسرشووکردغلمبپشتکشیدوازدرازتختروىکنارمپیمان
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!منىىقدیسهتو!میخوامتودارمقبولتباشىکههرجورمنپرنیا_

آفریدى؟ظرفیتبىمنوانقدرچرا!...خدااااَى

...!میگى؟راستواقعاً!...پیمان؟:سمتشبرگشتمفورى

!هستلبهاشرواالنمیدونستمامانمیدیدملبخندشوتاریکىتو

...!باشه؟غیراینمیکنىفکرگذاشتمچیزمهمهپاروتوبخاطرمن:فشردبخودشمنو

...!نیستى؟پشیمون!...پیمان؟!دارمتردیدیهدلمته...اما.میدونم!نه:بوسیدمچونشو

وستتدواردیوانهمنپرنیا!...شدهبیشترمکهنشدهکمبتواعتقادمتوسوزنسراندازهبه!...نه!...پیمانعشقنه_
!دارم

کسهیچمنجزکهعطرى!...کشیدمنفسمالیمشعطرتووکردمفرواشسینهتوسرمو!فشردگلوموبغض
چیزهمطلبىانحصار!...منهبراىفقطهستپیمانتوکهخوبىچیزهرکهخوبهچقدر!نمیکنهاستشمامش

!هااااخوبیه

هیچىازهستممنتا! نکنفکرهمچیزىهیچبه!...شهخوبسردردتتابخواب:گفتوبوسیدسرمواونم
!واستادهپشتتکوهمثپیمانت!...نترس

!کردپروازپدرورساهاىگفتهبهدوبارهفکرم!...نداشتمخواباماکردمسکوت

! بودمخوبىىبندهبراتمنهمخدایااما!نبود؟!...بودمردهامفرشتهتو!...بودفرشتهیهپیمان!...میگفتندراست
...!نبودم؟

خودتتو...!کنمپاخطاازدستندادماجازهبخودموقتهیچاماکردمزندگىآزادروعمرمتمامکهدرست
...!نه؟شاهدى،مگه
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دیگرىبامنآیینتوبودنپاكشاید..!بودپیمانبودنمپاكوموندنمخوبپاداشکهکنمفکراینطوربزار
وهمیشهرسا!نکردمخطاپاازدستووباربودمبندبىوآزاددختروپسرمشتیهمیونمناماباشهداشتهفرق
!نیستمنامثالجاىشبونههاىوپارتىتولدبودمگرفتهیادخودممناما!...نبودماباجاهمه

اسمشوهکرمانهاازیکىتویادمه!...خیابونوکوچهتوهاىپسربانهوخانوادهمیونبودخالصهمنشیطنتهاى
...!میکنمبرقرارارتباطاونهاباشیطنتسراماازندارمعالقهپسرهابهمنبودمخوندهنبرم

مجلسجوونهاىبههمهرزنگاهامانمیکردمسربههمروسرىعروسىتومناگهکهمیدیدىخودتبارلها
توخوبىبندهاگهامشرمندهخدایا....!نبودوجودمتواینکارشیطنت!...دیدمشاننمیاصالً!...نداشتم

دونىمیخوبخودتامانداشتمنگهپاسرودادىبهمزندگىبراىلیاقتکهاونطوراگهامشرمنده...!نبودم
وداشتماعتقادروحبودنپاكبهمن!...نباشمخودموجدانمدیونروزیهتانگذاشتمفراترپاازدستمنکه
...!میدونىاینروبهترهمهازتو

...!دارىهواموومیفهمىمنو!...میکنىدرکماىدیگهکسهرازبیشترتوکهمیدونمهمرواینو

اعتقادت...!کردىنصیبمروفرشتهاینکهدارىهوامو!نه؟داره،مگهرونشونهمینامزندگىتوپیمانوجود
...!نه؟!بودهمینمنظورش!...بود؟کهپیمانىسایهاونخدایا...!میکنهپردارهوجودموذرهذرهپیمان

دیوانهاینطورودیدمپیمانچشمهاىتوروتوانگیزمهرانوارازشعلهیهمن!...میکنهروشنبتومنوبیمانصبورى
خودشازمنوفقطنکنمچهوکنمچهباپیمان!...بود؟همینهمسایهمنظور!...میخواهمشعاشقانهوار

ورفتارمجذوب!...کردمجذوبرومنسکوتشوصبراما!...بودمغنىچیزهمهزازندگىتوکهمنى!میروند
کى!...من؟پیمانجز!باشه؟صبوراینهمهوباشهداشتهغیرتاونهمهکهکیه!صبرآنهمهمجذوب!....کردارش

...!میتونه؟

...!دلیل؟بایادلیلبى!...کشیدمآه!زدمزلصورتشبهتاریکىتو!...نشستمجامسر

کههههآه...!نداره؟بغضسکوتاینهمهوخوبىاونهمهفهمیدن!...چرا؟بغض!...میلرزهبغضشدتازلبهام
...!خواهدنمىکههاچهدلم
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ومنهمردپیماندرست!...باشمدارخویشتناینقدرنمیتونمدیگه...!کنمصحبتپدرومادرباجدىبایدفردا
...!باشمشداشتهکمالوتماممیخوام!...زنمیههممنامامیخوادکاملطوربهمنو

امتحانمکهتوخدایا!...کردنزندگىبراىمننفسمیشهدارهپیمانتازگیهابگماگه!نمیشى؟ناراحتخدایا
....!نه؟!...نمیکنى؟

...!نکنگالیهازمبعدها!...باشمگفته!...هااااندارمتحملمنخدایا

!پیچیدمچمدوردستشکهمشبلندجامازخواستم

!چته؟امشبپرنیا؟؟؟تو_

!زندگیمونخونهسربریمزودترکنمصحبتاینامامانبامیخوامپیمان:کشیدمآهوگذاشتماشسینهروسرمو

...!بودشدهگیجبیچاره

...فقطاوننشوناراحتپدرتازپرنیاببین_

..!کمالوتمام!بیارمدستبهتورورزودتمیخواددلم!...پیماننه:کردمقطعحرفشو

!کنمدرستتتابیا!...همینه؟دردت!هیززززىدختره:پیچیداشخندهخرخرصداى

...!نیستایناهمهمندردنه:نشستموشدمبلنددوباره!...نشستلبمروزودگذرلبخندى

مازبونتوهمهازبهتراونگفتمخودماب!کنهصحبتتوباتافرستادمرورسااینکهازمیشمپشیموندارمپرنیا_
دارهتوخرابحالاما!بکنمازشروخواهشىهمچینتاسوزوندخونموتمومغیرتم!...میکنهدرکتومیدون

!میکنهپشیمونم

رساپیمان!کردىخودموخودتحقدرخوبىچهکارتاینبابدونىاگهپیمان:نشستگلومتوبغضدوباره
...!میدارمنگهاحترامشوامشبازاماداشتمدوستشرساروحاالتامن...!باتوسایهکهدکرمنباروکارى

...!میکنهدیوانهمنودارهتوناراحتى!ناراحتى؟چراپس_
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!میامکنارخودمبادارم!...نیستچیزى_

...!چرا؟_

!میشکنههمغرورمقلبمبرعالوهىاینطورکهنیارمبزبوناونووباشهخودمبراىوجدانعذاببزارپیمان_

صحبتخوشعروسکاونکهبدهحقبهم!...نکناینکارومنوخودتبا!میشمدیوونهدارمبخداپرنیا_
!شماذیتببینمناراحتومچالهاینطورزبونوخوش

!بزنمزنگرسابهمجبورمشدهچىنگىبهماگه

...!میکنىاذیتمدارىپیمان:کردمزمزمه!بودگرفتهگلوموبغضم

ولدستموبعدثانیهچند...!برنگشتمسمتشبهاماایستادم...!بوددستشتوانگشتهامنوك!شدمبلندجامازو
...!شدمخارجاتاقازمنوکرد

دركخودموحالهمخودم!...نمیدونستمخودمم!میکردم؟گریهچرا!...میریختفرودلیلبىاشکهام
...!داشتمدوستروباریدنایناما!...مرگمهچه!...میخوامچىنستمنمیدوهمخودم!..نمیکردم

...!میکردسبکىاحساسقلبمامانمیرفتپایینبغضم!...میکردمسبکىاحساس

!برگشتماتاقبهصورتمشستنازبعدوخوردمآبلیوانیهوبلندشدم

...!شب؟نماز!...بود؟نمازىچهشبوقتاین!...بودنمازایستادهبهوبودکردهروشنروقرمزآواژوریه

سالمش!میدادسالموبودنشستهاونم!...شدمخیرهصورتشبهونشستماشسجادهکنار!...نیستمبلدم!...نمیدونم
!برداشتروتسبیحشدتمومکه

!گرفتمروتسبیحسمتیهوبردمدستمنم

.لبخندزدوکردنگاهمنبهغمگینشچشمهاىبا

!میخونى؟چى:گرفتمدستهامتووکشیدمدستشازورتسبیح
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!نمازکنهقبولخدااگه:شدپررنگترلبخندش

!میکنىبازىقلدوقلیهکردمفک!جدى؟:خندیدموزدمبازوشبهآرومتسبیحبا

!بچهزدنکتکنهگفتنذکرواساین:گفتوگرفتدستمازروتسبیح

!فشردبخودشمحکموکشیدبومنووجودشتمابااونم!بغلشتوانداختمخودمو

!میخوندى؟چى_

!حاجتنماز_

!میخواستى؟چىدیگه!دارىکهمنو_

!خودتمثدختریه_

!شیمکاربهدستبریمبیا!میخونى؟نمازچراخب_

ساساحمیخوابمتوپیشاصالًمن!میکنىتجاوزبمنآخرش...!هیز؟انقدردخترمبابا:گفتوخندیدتعجببا
!نمیکنمامنیت

کهمیکنمکیفچیزمثبعدم!...میکنمتجاوزبهتدارممیبینمخوابشبهازدىبمنحرفهااینازانقدر!!!!اع_
!میکنهتجاوزشوهرشبهکهامدخترىاولین

فکرواداعتقبهتجاوز!عزیزمنه!...اجباریه؟رابطهبه!زوریه؟رابطهبهفقطتجاوزمگه:گفتوخندیدآرومپیمان
!نمیبخشمتوقتهیچمنموکردىتجاوزمناعتقادبهبکنىمنبااینکاروواقعیتتوتواگه!میشههم

...!شایدنمیدونم!...بودم؟کردهفکربهشمگه!...کردمیخ

...!اونوقت؟چرا_

...!میکنى؟فکربهشدارىمگه!...خیالبىپرنیا_

!پرسیدمکنجکاوىمحضفقطنه_
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!کنیمصحبتخودمونراجببیا!اصالًنکولش_

!چرا؟پرسیدم!نزندورمنوپیمان_

نمیخوامخودممنوقتى!دارىکارىهمچینبهاصرارمنبخاطراالنتو!...دیگهمشخصِخوب!پوففففففف_
!دركقابلغیرمنبراىاینونذاشتىاحتراممنخواستهبهواقعدربکنىکارواینمنبابیاىتو

چىخدااى...!للسوسول!شدبدحالم!هههاَه:گفتمچندشحالتبهودادمچین،بینیموکردمتوهمروهامواب
...!بکنمکارىنمیتونماماسلحهبدوناالن...!پسر؟منمیشددختراینمیشد

!میلرزیدهاشمیخندید،شونهکهبسپیمان

!دادىجوابموودزانقدرکهشکرتخدایا:گفتگوشمزیروکردبغلمیهو

!بوسیدگوشموکنارو

!کشیدمریزآهیهوکردمکجگردنموبدیدهاندیدعین

!بیاموکنمجمعاموسجادهمنتختبخوابروىبرو!جوووونمممممم:گفتوبوسیدپیشونیمو

!کشیدمدرازتختروىورفتمزودى!!!!!کنگوشحرفخودممنم

.نشستتختروىکنارمواومدپیمان

!عزیزم؟خوبهحالتپرنیا_

...!چطور؟!اوهوم_

!ناراحتىمیکنماحساسهنوزم!...کردىنگرانم_

!خودمهازنیستتوازهمناراحتیم!...نباشنگران_

)برمپیشاصولطبقبایدکنمدرسترورابطهاینقرارهاگه!رفتمکلنجارخودمباوکردممکثى(

...!پیمان؟_
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!دلم؟جان_

!پرسامپیشبرممیخوامفردا_

!برو:گفتآرامىبهبعدوکردسکوتدقایقى!...شدحبسنفسشکهشدممتوجهکامل

بایدبرمدیگهیکىپیشاالناگه!کردمصحبتباهاشجلسهچندچوناصراردارمپرسامبهاگه:گرفتمدستشو
!نمیرمنباشیراضىسوزنسرتواگهولى!کنمطىرومراحلاینهمهدوباره

...فقط!...دارىاحتیاجبهشواقعاً!بروحتماًعزیزمنه:بوسیدآروموبردلبشسمتبهدستمو

)گفتاششدهکلیددندونهاىالبالىازحرصبا(

بارهاشتعدادواشونحوهرابطمونراجباگه!بیارندرسرمیخوانچیزهمهازوفضولنروانشناسهااین
!شدى؟متوجه!نمیگىدیگهچیزهیچاینغیرو!پزشکیهلاصوطبقچىهمهمیدىجوابپرسید

!نمیکشهاونجاهابهحرفاصالًپیمان:گرفتامخنده

!شدى؟متوجهحاال!میکشوننروانشناسهااین_

!میمالم!عزیزمآره:خندیدم

!کشیدملبمروىزیپصورتبهدستموو

!شده؟مومومهراالن:گفتورومشدخم

!دمدامثبتجوابسربا

!میشهمشخصاالن:گفتوخندید

!برگردوندمروموقهرحالتبه!میخندیدبیشعور!کشیدمآهریزهممنو!بوسیدگردنمووزیر

!نزندستبمندیگه_

:کردزمزمهگوشمزیروکردبغلمپشتاز
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منىدنیاىتموممیگهدلمدیگهکهآخ

زمینمیارمتوواسآسمونوهاىستاره

تارمىوتیرشبهاىستارهتکتوکهخخآخ

!منىبامیگىتووقتىمشتمهتوآرزوهام

پیمان؟؟؟؟؟:سمتشبرگشتمتعجببا

!میشهقشنگمیادکهتودهنتو:گفتوخندید

!میخونى؟توچیهپرتاوچرتاین:کردمبغلشوخندیدممنم

مننمیدهحالشنیدنتوندهاز:گفتوفشردبخودشمنواونمخخخخخخ!انداختمخودشبهخودشومتلک
!منهحالوصف!بخونماینوباید

!شنیدى؟کجاحاال_

منخاطرواسانگار!اومدخوشممتنشاز!کنمحفظشبتونمتابشنوموزتووزتاکشتمخودمو!...تودهناز_
!خوندنش

دارمتورومنآخهحالمخوبهچهببین

!کارمتمومهنبینمتروتوروزیهاگه

!برقصبرامآهنگاینباعروسیموناىبرپرنیا

...!میکنماینکاروحتماً_

بدون!...محبتپرازاىبوسه!کردخوشىدرغرقومنونشستمنپیشونىروىعمیقبوسیههمبازو
...!جنسىنیازخواستنبدون!...عطش
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منتها!استجنسىىهارابطههمینزناشویىزندگىبخشتداوم!نه!...امارهنفستکذیببهنکنیدمحکومم
خواستن...!محبت!... عشقسرازاىبوسه!...جنسىمیلیککنندهآغازنهبودمحبتنوعازبوسهاینجنس

...........!زیباستچقدرو....!شدنوخواسته

!بکنهپرمنواشمنشىکهبوداالن!بودمنگرفتهوقتمعمولطبقمنوبودشلوغپرساممطب!ههههاوه

نگاهشبایکىمیکردماحساسدوروزرفت،تاغرهچشمبهمانقدرهمدفعههرواومدمهمینطورىهدفعهر
!دنبالمه

!بفرمایید:کردهمتودید،ابروهاشومنوتاهماون

!داشتمکاردکترباببخشید:دادمقورتدهنموآب

!داشتین؟قبلىوقت:گفتوگذاشتزمینروخودکارشو.کردپوفى

...!میگرفتم؟باید:گفتمودادمنشونشنامودندوردیفدو

!میگرفتین؟نباید!نمیدونم:انداختبهمسفیهىاندرعاقلنگاه

!نگفتهچیزىبهمپرسامآخه!نمیدونممنم:گفتمآروموخنگىبهزدمخودمو

....!میباریدآتیشبینیشهاىپرهاز!هههاوه

!میفرستمتونبیمارهامهمهبعدبشینیدبفرمایید_

...!گذشتمرستمخانهفتاز!...اوففففف

!نشستمپرساماتاقروبروىبعدشوانداختممطبکلبهنگاهیه

...!بیادانفجارصداىکههاستاالن!نکردمهمنگاهاشمنشىبهاصالًاما

!اومدبیرونبیماریهباپرساموشدبازدربعدربعیک

...!کردمنگاهشوکردمشلنیشمن
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!کردىگمراه!...ورا؟ایناز!منگلخواهر!خانومپرنیا!اع:دیدمنوکهمیکردخداحافظىداشت

...!ممنونم!پرسامسالم:رفتمپرسامسمتبهقرباودادمکشتهتانیشمومنشىحرصروىازمنم

....!دارماختالطخواهرمباساعتنیمیهمن!شرمنده:گفتوکردبیمارانشبهروپرسام

ازچندشىحالتبهبست؛دستشورودرتاوکردراهنمایىداخلبهمنووکردحلقههامشونهدورودستشو
...!العفو!...العفو!...توبهخدایا!...توبهخدایا:میگفتتندتندوداشتبرهامشونهروى

...!العفو!...العفو!...خدایاشدممجبورنشستندیوونهمشتیهپشتاونمیدونىخودتتو

یهکهاومدیادمهمیشهمعمولطبقبعدشوزدماششونهبهمشتىمعمولطبقوخندیدمهرهرمنو
...!نامحرمِ

باز...!میکنىمرگجوونمنمدادىدقکهپیمانو!شدقطعالنخاعمبصل:گفتاخمباوگرفترواششونه
...!دادى؟آببهگلدستکجا

!بپرسمالتوحاومدم!...هیچى:گفتماومدهکشلبخندبا

!کنمدلدردوبراتمنبشینباباخبخیله_

!گذاشتمدهنشبهچشمونشستمروبروش

!هستى؟چىمنتظراالن:کردنگاهبمنبروبراونم

!کردى؟چکارروپرستو_

!کنم؟کارىبودقرار:گفتودادتکیهاشصندلىبه

!کردى؟مىنباید_

!میکردم؟باید_

!میکردى؟نباید_
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!نیستمکارهاایناهلمنخانوم:گفتشیطنتبا

بودبرنافاینکهازراستش!ندادمجوابزد،امازنگبهمبارچن:گفتوخندیداونم!کردمنگاهشچپچپ
!شکستدلمزدروحرفاوناینکهازامانشدمناراحتداشتامیدپیمانبههنوزمو

!خوب؟کندرکش!مملکتىدکترکهتو!...خیالبىبابا_

!کردى؟چکارشبگوتو:وگفتزدتلخىلبخند

!بزنهحرفنمیخوادکهشدممتوجه

رساپدرمحرفهاىاز.گفتمجاهمهاز!کردنگاهمنبهسکوتدرپرساموکردمصحبتبهشروعمنپس
!پرساممطببهامدنراجبپیمانازاجازهتااخیروقتچنداتفاقهاىاز!،پیمان

!بود؟چىاتىگیرنتیجه!خوب_

!نمیومدمتوپیشکهرسیدممینتیجهبهاگهخوب_

.کردنگاهمچپچپپرسام

!بودىننشستهاینجاآرامشاینبااالننمیرسیدىنتیجهبهاگه_

!کردمقانعخودموآره_

!خوب؟_

!خوندنمعاشقمنشهرتازدوربه!...شهرت؟ازبیادبدشکهکیهپرسام!نیومدمکنارخودمباهنوزولى_

.کردصادررواجازهکه،پیمانخوب_

!فنگودنگوهزارمنتباولىآره_

!داره؟اهمیتىچه_

!باشهراضىدلتهاز!باشهخوشحالدلتهازداشتمدوست!...دارهمنبراى!...داره_
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!داره؟اهمیتىچه!...چرا؟_

.کردمنگاهشمتعجب

!شوهرمهناسالمتى...پرسام؟؟؟؟_

!باشه_

!باشهپشتیبانمکهمیخواممنخوب_

!هست_

!باشههمراهم_

!هستخوب_

!باشهخوشحالاونممنخوشحالىبا_

!نیست؟_

!چى؟منامامیشهچرا_

!چى؟تو_

زدهزلبمنهمینطورىپرسام!(باشهواقعىمیخوادخوشحالیشدلم!باشهخوشحالاینطورىندارمدوستمن_
!بدمتوضیحبراتبایدمنروانشناسیهاتوناسالمتىهههاَه!...باشهخوشحالمندلبخاطریخوادنمدلم)بود

!آرهخب_

!شدمالل...موخوب:رفتدردهنمازلحظهیه

!خندیدغشغشپرسام



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
41
1

بولقتودلبخاطرفقطومخالفهشوهرتکهمیدونىاما!برسىدلتخواستهبهکهمیخواىتو!پرنیاببین_
ومیدونىعشقروىازروپیمانکارچونکه!گرفتىوجدانعذابواقعدرومیکنهناراحتتهمهمین!کرده

!خودخواهىروازروخودتکار

!درسته_

!نخونخوب_

!راحتى؟همینبه-

کوتاهبایددارىدوستشپیماناندازههمونبهکهکنىثابتبخودتبخواىاگهمنتهانیستراحتنه_
!کنىخودگذشتگىازباید!یاىب

!نمیتونم_

!بسازوجدانتعذاباینباپس!نمیتونىتو!...مهمهاین!همین_

!خوووووبدهارائهچیزیه...راهکارىیه!حلىراهیه!هاااادکترىتوسرتخیر!...پرسام؟!ا؟_

نعمتونازتوکهبودىولمتمخانوادهیهفرزندتکتوپرنیا!نیارمدردخودتووخودمسردکترتمچون_
توجهبهتوداشتندوستتعاشقونههمه!بردارىقدمیهتوتاخریدمنتتوسحروکشیدنازتورسا!شدىبزرگ

هرکارودادنبهتخواستىهرچى!...نگرفتىیاد!نمیتونىدرواقع!...کنىخودگذشتگىازنیستىبلدتو!میکردن
!چهچهوبهبهگفتنهمهکردى

یهتونمیتونىتو!اتهدایهانگارکهمیکنهرفتارباهاتوسواسباجورىیهامادارهتفاوتدوسالتباهاسحر
کهصورتىدر!میاىکوتاهکهتویىمیگىدارىراحتمیزنىکهحرفهایىتوکهمخصوصاًکنىگذشترابطه

وجدانعذاببهتوجهبدوناپرنی!میکنهگذشتومیادکوتاهصورتهردرکهپیمانِاینمیگمتوِدکترِن
!ومیخوادمیگهعقلتاونیکهنهمیخواددلتکهبروروراهىخودت

!کردمنگاهشناراحتىبا
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پیمان!...بکنمکارروایننبایدپزشکىاصولطبقکهچندهر!باالبرهخردهیهدرکتتابگمچىیهبزاراما_
.بوداینجادیروز

کهاومد!اومدتوخاطربهاما!میدونمخودمماینو!نمیادخوششمنازاون:دداادامهپرساموشدگردچشمهام
هرچند!بخونىتوکردقبولشنید،بالفاصلهمنوتوضیحاتوقتى! میاد؟روزتبهچهتوبخونىکهنزارهاگهبپرسه

همسروسریشپ!میکنهجوابگوشدنیاواوندنیااینتواونوهرچند!باشهبودهاشدینىهاىآمیزهتموممخالف
هیچىپیمانبرابردرتو...!میگناینبهعشق!...میگناینبهگذشتپرنیا!میکنه؟خاصشوعامسخره
...!نمیکنم؟توجیهتچرافهمیدىحاال...!ندارى

...!بگم؟داشتمچى!...کردمسکوت

!پرسام؟_

!جانم؟_

!کنم؟چکارمیگىتو_

!بدونى؟منونظرمیخواىچرا!...پرنیا؟_

!هادکترمىخیرسرم_

!بیارم؟دردخودموسرمنچرا!گرفتىتصمیمتوتوکهمطمئنممن!میگمخاطرهمونبهاما!عزیزممیدونم_

!تصمیمى؟چهاونوقت:گفتمحرصبا

!میشىخوانندهدیگهماهسهتاتوپرنیا_

!اش؟ادامه:کردمنگاهشچپچپ

چونبیاىکنارخودتبانتونستىهنوزتوکهاینهاولبعدکنمبازدتودیبعددوتاازبایدمنکهاینهاشادامه_
دركیهتامیمونىباقىجهالتتتوتو! کنىخودگذشتگىازبتونىکهنرسیدىعشقازدرجهاونبههنوز
حقبایدوروانشناستممنکهدرستهدومبعد!چى؟یعنىعشقمیفهمىکهاونوقت!بیاددستتزندگىازوسیع
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غیرهماصالًکهاتزندگىبراىتوئهمسلمحقاینچون!کنىرفتارخودتخواستهومیلطبقکهبدمبتوور
پیشاصولطبقکهبدمتوضیحبراتاینوبایدکردىوصلتاىخانوادهچهتومیدونمچوناما!نیستمتعارف

!اجتماعبعدوبودهشخصىنظرازاولدنکرمنعروکارىاگهپیغمبروخدا!...میکنهاتوسستپایهبعدهانرفتن

هردودرکهواقعیتمطابقویابزنمحرفتوخوشآیندافکاروبخواهدلطبقبایدوروانشناسممنکهدرسته
تو! کنموااطرافواقعیتازدركوزندگىحقایقبهچشمتوبایدهماوصافهمینتوامامیبرى،توصورت

اوجتوکالسهاىخیلىبعدوکارروبیاىمعروفآهنگیهبابارآخرینواولینبراىکهاینهتصمیمت
یهحسرت!حسرتمیشهبراتزندگىعادىچیزهاىهمهتوشهرتبابدونامااینو!کناربکشىخودتوشهرت

ونزمستوتابستونتوبیمارآدمیهمثلرساروببین!...دونفرهرفتنکوهیهحسرت!عادىرستورانتودونفرهشام
ملتیکامیدحالهربهاما!...بیشترهمشقتشازمزیتاشاتفاقاًنیستخوبشهرتنمیگم!بپوشونهبایدخودشو

!اجبارىعشقتزریقیعنىبودن

میخواىچىغیرتىودلبدمرداینحضوربااونوقت!نشهآهنگدرخواستازتوباشىعروسىتونمیتونى
خستهکشمکشاینهمهازاالنشمهمیناشخدایى!دوتاشمااىکشمکشهبادیگهدانسیههیچى!بگى؟

...!نشدین؟

.کردمپخشوارکالفهموهاموجلوىوگذاشتمامپیشونىروىرادستم

بهگرفتىهمتصمیمىهر!نیاوردىدرمنواىعقدهمنشىاینصداىتا!بکنفکراتوخونهبروپاشوحاالپرنیا_
!دیگه؟یاینمکوهفرداراستى!بدهخبرمن

!بیرونزدممطبازچطورىودادمجوابچىوگفتمچىنفهمیدماصالً

یکرپخوندن!...نبودهمچیزىکم!میتپیدخوانندگىبراىقلبمهنوزحالاینبااما!....کردنامنفىهمه
!ایرانخوانندهبزرگترین!!!!رسااززیباآهنگ

!برگشتموشدمیجگبدتراماکنهقانعمپرسامتابودمرفته

!داشتشیفتامشبپیمان
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...!نداشتاصالفایدهچندهر!کنمبندىجمعیهفکرهامومیتونستم

!حاضرى؟!پرنیا؟!الو؟:زدزنگپیمانپنجساعتصبح

!بیاىنمیخواد!اىخسته!میاى؟همتومگه!اره_

!میرهدرامخستگىببینمکهروتو_

!بودهفتهوسطتعطیالت!شدماضرحوکردمقطعگوشیولببهلبخند

!بودکردهآمادهوسایلهاموهمهمادر!کردندجایگزینروهفتهوسطنبود؛هفتهآخررساچون

پیمانومناىقبالهپشتاین...!پرستوباولى!...آمدمعمولطبق!بیادتاایستادمدرجلوىوگرفتمروامکوله
...!دیگهشده

...!بدمدستشونگزكنباید!کردملعنتاماشیطونو!میامخودمماشینبامنموبگکنملجخواستملحظهیه

!بودنشستهعقباینبارولى!کهنیستحرفىکم...!ایهقبالهپشت!....باشهقرارهجاهمهاونباالخره

!سالم:جلونشستمونشوندمرولبممصنوعىلبخند

باپیمان!کردمتعارفپیمانبهوریختمچاىلیوانیه!دکرحرکتپیمانوگفتنپاسخراسالممگرمىبهدوهر
.کرداشارهپرستوبهابرووچشم

کمالدراوهموریختمهمپرستومیکردم،براىنکاهشچپچپدرحالیکهوگذاشتمکنسولتوروچایى
!گرفتوکردتشکرپررویى

نمازبگممیخواستدلمتازشم!نشستمهسینبهدستوکردمبغ!نریختمخودمبراىدیگهکهشدمحرصىانقدر
!نخوندمصبحمم

!نگفتمپرستوتمسخرترساز!...نبودىتوچون
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معبوددیداربهمعشوقعشقبه!...من؟تعظیموسالمبهحاجتچهراتو!...ندارد؟دیگرىرنگحماقت!...بارلها
...!دارد؟هماستیضاحرفتن

!شدرنگبىبرایمدنیاتوبعدکهبودىشاهدخودتتوامارسیدم،بتومعشوقعشقازمن

.....!!!!!دیرچقدرکهصدافسوسوافسوساما

!پایینکردمپرتخودموتقریباًرسیدیمووقتىنزدمحرفىکوهتا

!میکردنگاهبهمبروبرپرستواماگرفتدردموپیمان

همراهبهکهکارنىاضافهبودبهآمدهامروزهمبابکرسادوستامینرسا،وپرسام،ندا!بودندآمدههمه
!بودکیمیاخواهرش

!دادحرکتاعالمرسابعدوکردیمعلیکسالمباهمهمه

!میخورىزمیندفعهاونمثلکهنشودورمناز:گفتگوشمزیروشدحلقهدستمتوپیماندستبیامبخودمتا

!دادنشونبهمونشودنددوردیفکهکردمریزبراشچشمهامووزدمبهشپوزخندى

باهمزمانبودقرارکهرساجدیدآلبومراجبهمگىوبودشدهترصمیمىجمعپیشدفعهبرخالفاینبار
.میزدندباشه،حرفجدیدشمآهنگازرونمایىکنسرتش

!میخوردیمغوطهخودمونافکارتوهردوپیمانومنامابودندصحبتمشغولهمه

!ایستادیمصبحانهوستراحتابراىجایهپیشدفعهمثل

پیمانجمعازشدنموندورمحضبه!شدیمجداجمعازمنبهانهبههمپیمانوکردمبهونهرودستشویىمن
کهگفتبهشنداکردوسوالنداازاون!نباشناراحتمناز!پرنیااااا:کشیدخودشسمتبهوگرفتدستمو
!کوهمیایمامروز

!دارهاهمیتبرامسوزنسرنکنفکر:گفتمتندىبه
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!ناراحتىچىازپس:ایستادخودشجاى

!کردىفرضخرمنوتواینکهاز:پروندشیطون

...!کیششیطون!کیششیطون:گفتمفورى!خانووومممنولى

!نکنناراحتخودتوشما! کردهمشغولفکرمودیگهچیزمن_

!نزدحرفىودوختبمنتیزشونگاهپیمان

.برگشتموکردماستشماماونجاخوشبوىعطرازودستشویىتورفتمالکىمنم

توجهشووکشیدمدستشو!کردجلبتوجهموپرستوصداىکهکردیمحرکتهمباوگرفتدستموپیمان
بکشماونودستمنهىوهابچهسمتبریمکهبکشهمنودستاون؛هىتنگاتنگمبارزهیهبعدوکردمجلب

!وپرستصداىسمتبریمکه

باسالموسى!...میگفتم؟چى:میزدزارداشتپرستو!ایستادمسنگیهپشتوشدماینجانبمیدانپیروزدرآخرو
بهعمرشتو!...زد؟پسمنو!...خانوادگیمون؟پیوندزیرزدشناختخودشوتاکهکردمسراىخالهپسریاد

...!کردنگاهبهمخواهریهچشم

بهکهنداشتىحقواینتواینحالبااما!...میگىچىمیفهمماما!...میکنمکتدرنمیگم:کردقطعحرفشوپرسام
!دادمنامشروعپیشنهادتوبهمنبگىپیمان

!!!!!!کردمیخمنوفشرددستموپیماندست

دوستتگفتمکهمن!...قیمتى؟چهبهشکستىمنو:زدفریادپرسام!کنمنگاهچشمهاشبهنداشتمهمجرأت
محبت!...احترام؟!عشششق؟!...آوردى؟دستبهچىپیمانپیشمنکردنخردبا!...بودمعاشقتهمنک!...دارم

کهتوئهنوبتحاالوشکستىمنوتوپرستو!بودم؟ندادهبهتمنکهآوردىدستبهروچى!...رو؟پیمان
!نباشهستممنکهجایىبعدبهاینازلطفاً!بشکنی
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اونوآبرومترسازمیزنین،منحرفهمباچراکهشدعصبى!دیدمحوطهوتروتوومنپیمان:زدزارپرستو
!گفتم

ازاولبارمنمگه!...کنى؟دفاعحیثیتتازکهکردىخرابمردهمکاریهپیشمنو:اومدپرسامپوزخندصداى
هیچگفتهاوننبیاازکهکنمدرکتنمیتونماصالًمن!...بود؟کجااین!دلیلاینهمه!...نکردم؟خواستگارىتو

!نداشتىمنظورى

!پرستوئهبود،کارمشخصهمکشیدهظرافتاز!...آمداىکشیدهصداى

!داشتىرومنظورهمیندقیقاپس:پرسامدارصداپوزخندبازهم

!بودخیرهزمینبههمشدرخوشگلابروهاىاونباکهبرگشتمپیمانسمتبه!...منظور؟کدوم

هموکمىپاکمچقدرمنبفهمهپیمانکهبوداینمنظورماصالًمنآره!!!!دركبهبرو:اومدپرستوجیغصداى
!داره؟ربطىبتواین!کنهفکرمنراجب

....!پرسام؟یابودپیمانقروچهدندونصداى

دیگهبارمیهحتى!شودورچشمهامجلوىاز:گفتشدهکلیددندونهاىالبالىازصدایىیهفقط!نمیدونم
!کماالتىباوخانومچقدربگمپیمانبهمیشممجبوررنهوگ!...نبینمت

!کشوندزوربهمنواینباروگرفتدستموپیمان

...!االنشحالبهواى!...کردتحملشنمیشدهمینجوریشم!...اخمهاشو!اوهاوه

وىپرست!...شدمپشیمونزدمبهشکهحرفىازهمیشهمعمولطبقوسوختپرسامبراىدلماشخدایىولى
...!داشتگناههمبیچاره

...!کردم؟بودغلطىچهاین!....گرفتموجدانعذاب!اوفففف

!میکردتعارفرساوبودریختنچاىمشغولندا
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زیروگرفتدستمازروچاىکنهنگاهبمناینکهبدونپیمان!نشستمکنارشوگرفتمروپیمانوخودمچاى
!کردتشکرلب

کههمونطورمنموگرفتفاصلهیکمنامحسوسوکردبهمظریفاخمیهاونمودادملمبهشقصدازمن
!دادملمدوبارهورفتمسمتشبهدادم،نشونبهشدندونامودوردیف

!زد؟غیبشکجا:گفتوکردصدابلندروپرسامرسا

!میاداالن:گفتلبزیرآرومپیمان

!ستنشپیمانکناروشدپیداشپرسامحرفشبندپشتو

گرفتازشروچاىتعارفىهیچبدونهمپرساموگرفتپرسامسمتبهرواشچاىیهوپیمانچرانمیدونم
!کشیدسرو

!انداختورشدوروبهنگاهىندا

...!ندیدین؟روپرستو_

.نزدحرفىکسهیچ

!کجاست؟ببینممیرم:گفتموشدمبلندجامازمن

یهروى!بودپرستوکهجایىسمترفتممستقیم!کردنگاهمفقطپیمانودادتکونسربرامتأسفباپرسام
!نشستمکنارشحرفبى!میکردگریهوبودنشستهسنگتخت

...!میگفتم؟بایدچى!...نداشتمحرفىمنم!میگفت؟چىبیچاره!...نگفتچیزىامادیدمنو

ودرداصالًمن...!درست؟خیلىرتکا!...دادى؟بازىپرساموگرمدمت!...میخواى؟منوشوهرممنونخیلى
...!نداشتمدلىودردحاالتاآخه!...نیستمبلدکردنودل

برامخودشونموریختنبرنامهبرامسحرورساهمیشه!نیستمبلدکردارموورفتاراصالمنمیگهراستپرسام
...!دادندانجامش
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...!ناراحتىمنازمیدونم_

...!کردمهشنگامتعجبمن!...بودپرستو

!نیستم_

!کردزدوسکوتپوزخندبعدوکردنگاهممتعجباونحاال

میشدیممچباهمخیلىتوومنرفاقتعالمتوشاید!متقابلِهمبهحسهامون:سکوت،گفتثانیهچندبعداما
...!کنىدركمنوبایدتو....اما

وجودتومثلیکىمیدونستمسوزنسرگهااماکنمدرکتنمیتونم:گفتمونشستدستشرودستمناخودآگاه
!نمیکردمازدواجپیمانباهیچوقتداره

!اونوقت؟چرا!...واقعاً؟:کردنگاهمشدهگردچشمهاىبا

!بسازمخونموکسىآرزوهاىهاىویرونهرونمیادخوشم_

!کردپاكرواشکهاشوشدخیرهبهم

...!نداشتماىویرونهمن_

بازخواستممادرماماداداشمیگفتمبهش!...بودپیمانمیادیادمکهوقتىاز:شدخیرهروبروشهاىکوهوبه
اینکهتا!شدیمبزرگبرادروخواهریهمثلهمهابازاستنطاقاینهمهبااما!...داداش؟میگىچراکهمیکرد

هممنومیکنهنگاهمنهبخواهراشچشمبهفقطکهخوردقسمبرامپیمان!...دیدنبرامونخوابىچهفهمیدیم
!میخواستفراترچیزىمادرماما. روداشتمحسهمیندقیقاً

سابقمثلپیمانومنرابطه!نمیرفتگوششتواصالًاماکردیمصحبتباهاشپیمانهمومنهمبارها
اینکهتا!...مداشتبهشروحسهمونهمیشهامابودمهمکاربیمارستانتوودانشگاههمپیمانبامنحتى!بود
وخواهرجزحسىهیچآخه!...شدمخوشحالمحتى!...نداددستبهمحسىهیچ!شدهعاشقیمانپگفتبهمندا
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صحبتوباهاشاومدپیمانتاشدبیمارهمروزىچندوحتىشدناراحتخیلىمادرم...اما.نبودبینمونبرادرى
...!کنهآرومشکمىتونستاون!.کرد

پیمانبهحسىهیچمنمیدونهخودشخدا!...دادهصبوریهاموهمهجوابخداشدممتوجهدیدمکهروپرسام
جلوىپیمانکردخواستگارىمنازوقتى...!بودمنآرزوىمنتهاىپرساماما!...خواهرىحسجزنداشتم
درهمابروهاشو!...(دادنشونروونداداشتشیدابراىکهروواکنشىهمونبعدشولىنگفتهیچىپرسام

...!بودنداازکمترشیداومنواکنشاما) کرد

کهمیدونستممن.کردخواستگارىازمپنهونىومنپیشاومدکرد،پرسامبرخوردپرسامباشدتاونباوقتى
سراغبیادوکنهولتوروپیمانمنتظراالنشماونآخه!...مخالفهپیمانجزکسهرخواستگارىبامادرم

خونوادهیهتومنپدرمیدونىآخه!کنمصحبتپرسامبهراجعباعمومشدممجبورپدرقدانفباوجود!...من
بوداصولطبقکهکارشوتنهانگرفتقرارمادرمتاثیرتحتسالاینهمهوتوشدبزرگآزادشمامثل

صیغهیههمعمومومنهمردزندگىپرساممیکنماحساسمنعموگفتموبهش!خدابیامرزبودسروقتشنمازهاى
میخوریمهمدردبهببینیموکنیماختالطباهمبشیمآلودهگناهبهاینکهبدونبتونیمتاخوندپرسامومنبین
!یانه

،منغیرتیهخیلىچونشدعصبىخیلىودیدروپرسامومنپیمانبودیمصحبتمشغولمحوطهتوکهروزیه
ودادهازدواجپیشنهادبهمپیمانکهرفتدردهنمازیهوکهگمبچىنمیدونستموبودمشدهاللترسسراز

...!باشهباهامبفهمىتواینکهبدونگفته

ودستبهگریهبااگروشدمتوجهبدغیرتیهخیلىچونپیماناماگرفتپیمانکهنبوداونىمنظورماصالًمن
بهپیمانچون!شدىمتوجهبدتوکهبدمتوضیحنکردمجرأتبعدشم!بودریختهروپرسامخونافتادمنمىپاش

نگاهمنبهوزدپوزخندى!...(بردمهمروخدابندهءآبروى!نزدمحرفىترسماز!میادبدشدروغازشدت
!آبروکردبىمنواینطوروکردیخروسنگمنوکهگرمهمخدادم)کرد

تومیخواى!...این؟سراغمیفرستادىبایدمنو!...مآداینهمهخدایا!توشبرممنوکنهوادهنزمینمیخواستلم(
)...!دیگه؟چیهکارهااین!جلوبیاردستتوخوبزنىدهنى
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امامیکردمبازىشوهرخواهربراتداشتمکنفک!نباشناراحتدستماز:دادتکونلباسشووشدبلندجاشاز
نداشتههمهقدرکهدارمیکیوودمخچوننمیبرمرشکشوهرتوتوبهسرسوزنمن!ندونخودترقیبمنو

!داشتدوستمهاش

!داشتاونموداشتمالبته:زدپوزخنددوباره

!کردمبغلشیهووکردمنگاهشمنم!کردنگاهبهم!ایستادمکهشهردجلومازخواست

!ببخشمنوپرستو_

دیدىبهشمنوخیرهنگاهوزریهاگه! نداشتمبرادرىنگاهجزپیمانبهوقتهیچمن: گفتوفشردمنواروم
بااونودارمودارهدوستشعاشقونهاینطورمنمادرکهدارهچىپیمانکهمیکنمفکراینبهدارمباشمطمئن
!میکنممقایسهپرسام

آقاستخیلىکهدرسته!میخوادصبورىخیلىپیمانتحملمننظربه:گفتبالبخنداونواومدمدرآغوششاز
چیوهمهکهمردىبازندگىباشه؛اماداشتهروهمهحالمراعاتاینطورکهندیدماونمثلرومردىهیچو

!سختهخیلىمیکنهدركخوبومیفهمه

!بگهبدپیمانازشدپیدایکىشکرخداروخب:دادمتکونتأسفروباسرمگردوندموکاسهتوچشمهامو

...!برگردم؟منمیشهبدبنظرت:گفتوافتادراهبهپرستو

!نگردبر:کردمنگاهش

!چرا؟:کردنگاهممتعجب

گفتیممادرستکهمیکنیمفکر...منیعنى!)...تهمت؟چرا!کردمخودم...(اونایعنىکنىخالىرومیدوناگه_
!بودىمقصرتوو

!داره؟اهمیتچه:گفتثانیهچندبعد!...کردنگاهمپرستو

...!گرفته؟خرمووجدانعذابکه!...میگفتم؟چى
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من!...بایدبمونىتو!...)داره؟دردکردنبندىسرهمانقدرچرا!هههاوه....(اما!ندارهکهاهمیت...خب...خب_
...!بمونىتوکهمیخوام

!کنهآبروریزىپرساممیترسم!...نه_

!نمیکنه_

!میدونى؟کجااز:کردنگاهمتعجبباپرستو

...هیچ!عاشقتهاون_

!نیستدیگه!...بود_

!نمیکنهاینکاروباشهقائلاحترامخودشمبراىاگه!...بودباشه_

!نیستخوبخودممحالآخه:رفتفروفکرتوپرستو

!کنىثابتخودتوتابمونىکنسعىفقط!...نیستمهم_

!نیستمهمبرامهیچىکهناراحتماونقدرامانشهباورتشایدپرنیا_

!میگردیمبرومیریممسیرویهتا:کشوندمشخودمباوگرفتمرودستش

!آمدمنباونگفتچیزىاماشدهمجبورکهبودمعلوم

وکوتاهنگاهوبلندشدجاشازمادیدنبا.بودمامنتظرونشستهسنگیهروىپیمانفقطوبودندرفتههمه
!میریمپشتشونماوبرنگفتماونابه:گفتوگرفتنگاهشوزودوانداختپرستوبهناراحتى

.کردحرکتو

بهلبکردواشارهپیمانبهوابروچشمباوفشردکمىدستموپرستو!کردیمحرکتدنبالشبهپرستوومن
!نیستهیچىیعنىکهدادمتکوننفىبعنوانسرىولىنفهمیدممنظورشو!گزیددندون
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پرستودلخورازکهپیمان!میرفتیمراههمکنارسکوتدر!نزدحرفىبرسیم،هیچکسسومایستگاهبهتا
!داشتغمکافىاندازهبهخودشکهپرستو!بود

کههمدردودلواهلمیگرفتممشاورهدیگهکسازکهخودم!کنمواچطورىروصحبتسرنبودمبلدمناما
!نبودماصالً

عاشقگفتپرسامبهچراپرستو!کرده؟صیغهروپرستونگفتبهمپرسامچرا!کشوندپرسامسمتذهنمومشاور
...!چرا؟!...بودپیمانکهزدیمحدسپرسامومناماکىنگفت!بود؟دیگهیکى

پرسامچرابه:نشنوه،گفتمپیمانطوریکهآرومومنمنسمتبرگشتوشدمنمتوجهاونوفشردمدستشو
!اىدیگهیکىعاشقگفتى

خوندیمروصیغهقلبمتأثیرتحتاولکرد،بارخواستگارىازمدوباراون:دادجوابآروماونموزدپوزخندى
شدممجبورداشتیمکنتاکتپیمانسرخیلىمامانمباکرد،چونخواستگارىازمکردنعلنىبراىکهدومبارو

بودمفشارتحتخیلىمادرمطرفازمنم!کنیمزودترعقدبودمصرخیلىآخه!نباشهمصرتااونقدراونوبگم
سرمدتیهاونطورىگفتمپس!میکنهردشمادرمخواستگاریمادبیاالنشمهمیناگهکهومطمئنم

!میمونهپامبیشتربهبعدهاحداقلومیسوزهبحالمبیشتردلشبگماونطورىاومدبنظرم!میدوونمش

!هضمتربودقابلمخالفهمادرتمیگفتىاگهبنظرم_

گفتم،چىفهمیدمبعداًودممخکهکردمهولخواستگاریشازانقدر:گفتوشدخیرهقدمهایشبهسردرگم
درگوشمانقدرمادرم!متأسفمشدبدلردوبینمونکهحرفهایىبابتپرنیا!نبودشدندرستقابلدیگهکه

بزنمزنگبهتونمجبورشدمکهمیخوند

!بکنهمتوکردمفراموشمن!خیالبى:فشردمگرمىبهدستشو

...!ممیکردصحبتپرسامباباید....!کردمسکوتدوبارهو

!میکردکوكگیتارشوداشتامینوبودندنشستهتختیهروى! رسیدیمجمعبهباالخره

!بخونىمیخواى: گفتمونشستمرساکنارذوقبامن
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!دارى؟دوستچى:گفتودادتکونسرخجالتباامین

!بخونمبزن،منهاروثانیه:گفتپرسام

!برگشتمسمتشبه

!بودشدهرهخیپرستوبهآلوداخمنگاهبا

!نیاوردندخودشونبروىچیزياما!شدندنگاهشکینهمتوجههمه

!بودشدهخیرهپرسامبههمتوابروهاىباکهکردمنگاهپیمانبه

:کردخواندنبهشروعثانیهچندازبعدپرساموکردزدنبهشروعامین

میبینهروخوابتثانیههرکههستیکیاینجا

میشینهمنتظرساعتبضنباتقویمچشمتو

میخونهدستتوسکوتهغرقاونکههمیشه

میمونهمنتظرکهمیفهمهکسیرولحظهدرد

پرسیدحالموشبرفتیتووقتیاز

نترسیدچیزيازبشهبرگرديتواگهشاید

فهمیدتوکنارروهاثانیهاینقدربشه

نترسیدچیزيازبشهبرگرديتواگهشاید

فهمیدتوکنارروهاهثانیاینقدربشه

بودترصادقانههاجادهلحنبرامتوبعد

بودبیخبرتوازرسیدراهازکهمسافريهر
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ببیننخوابتونکردمبیدارساعتارومن

بشیننمنتظرتاگذاشتمروشنروهالحظهاین

پرسیدحالموشبرفتیتووقتیاز

نترسیدچیزيازبشهبرگرديتواگهشاید

فهمیدتوکنارروهاثانیهاینقدربشه

نترسیدچیزيازبشهبرگرديتواگهشاید

......فهمیدتوکنارروهاثانیهاینقدربشه

شدهخیرهپرستوبهخوندنشمدتتموم...!قشنگصدابگمبهشبودحقش!بودقشنگصداشواقعاً
همعدهیه!زدیمکفبراشبقیهومنشدتموموقتى!میزدحرفباهاشزبونىبىزبونباداشتانگار!بود

!نشناختشونکسىداشتنکالهوعینکرساوامینچونولىشدندجمعدورمون

سمتشدوبهبلندجاشازکالفگىباپرساموکردزدنبهشروعامینخودکهکردنددوبارهدرخواستعدهیه
!رفتاىدیگه

!شدمبلندجامازمنکردومتاییدسرباوزدمحوىلبخند!کردمنگاهپیمانبه

!پرسام:رسیدمبهشکهبودزدنقدمحالدر

!توومیدونممنکنىاشتوجیهبخواىاگهبخداپرنیا:سمتمبرگشتشاکىپرسام

....!میلرزیدصداش

میخواماالن...!کنم؟خودگذشتگىازنیستمبلدنگفتى!کنمکموجدانموعذابمیخوام: ایستادمجلوشرفتم
من!...اسعاشقانهمیگفتمامامیدیدمشوعاديرفتار!...ندیدم!بودکردهکورچشمهاموحسادت!...بکنمکارواین

اتتوجیهخودشزبونبابزار!بدهتوضیحبراتبدهاجازهپرسام!بستمبهشنسبتهاروهمهاماندیدمازشهیچى
...!دارىدوستشکهتو!کنه
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!ندارمدیگه:برگردوندروشو

!توئهزناون!...دارىمسئولیتاونبهتنسبتو_

.برگشتمنسمتبهتردیدباوکردمکثى

!چى؟_

!نخوندین؟صیغهمگه_

!گفت؟بتوکى_

!بگىهماینوخواهرتبهداشتمانتظار_

!بفهمهکسىنبودقرار_

!چى؟بتواشعالقهحسپس!کنى؟ولشمیتونىترراحتنفهمهکسىاگهگفتىپرسام_

!پیمانِعاشقهنوزماون!بودطرفهیهمنعالقه_

خواهرحسبهممیگفتپیمانکهگفتمبهت!بودتفاهمسوءیهاشهمه!نیستونبودپیمانعاشقاوننهههه_
!گفتمیراستبیچاره!دارنبرادرىو

...خودشاونپرنیا_

نمیگفتىخودتمگه!نکردىباورشتونچو!داره؟عالقهپیمانبهگفتبتواون!شهتمومحرفمبزارواستا_
باورش!کردىهمینکاروهمتو!میشىخرداصالً!نکنهباورتدارىدوستشکهکسىکههمینهشکنجهبدترین
پیش!کردماشتباهمنبخداپرسام!بزنهحرفواینخودشکردنجمعبراىشدمجبوراونوشکستیش!نکردى

!کافیه؟بخوامعذرازتجمع

!میکنمفسخروصیغهمیرمهمفردا!ندارمروخواهىذرعىعقدهمن_

!پرستویىرویاهاىمردآخرینواولیتووگرنهازدواجتونهمخالفخالهبخداپرسام:گفتمهولوتند
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!میلرزیدچشمهاشمردمک.شدخیرهبهم

!اینو؟گفتهکى_

!بسوزموجدانعذابشآتیتونزار!قراره؟چهازقضیهکهبگهبراتخودشبیادبزار:زدمزار

!کردنگاهمخیرهفقط

!توئهخوشبختىمنتظراالناون!...پونهبخاطرپرسام:زدمزاردوباره

!ریختاشگونهرواشکقطرهیهوبستچشمهاشو

...!پونهبخاطرفقط! بیادبگوبهش:گفتآروم

!رفتمجمعمونسمتبهودادمقورتبغضمو

!بودنشستهگریباندرسرپرستو

!شدهمراهبامنتعجببااونوکردمبلندشوگرفتمدستشو

!میرى؟کجاپرنیا_

!دارمکارتبیا_

!کشیددستمووایستادشدیم،نزدیکپرسامبهوقتى

کشیدهسختىخیلىزندگىتواون!کناشتوجیهاولفقطجداشینهمازباشه:وگفتمکشیدمدستشومنم
...!توحتى!بشکندشاىدیگهکسنمیدارم

چشمهاىباوبرگشتماسمتبهرسیدیم،پرسامپرسامپیشوقتىوکشوندمشمناماکردمقاومتپرستو
مشکلتونتا:میشدم،گفتمدورازشونکههمونطوروکردمولروپرستودستمن!شدخیرهپرستوبهشرربارش

!ندارینبرگشتنحقنشدحل
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غرقهمچنانمنوبودنخودشونصحبتمشغولانهاحالوودندبشدهمتفرقهابچهدورازحاضرجمیعت
.شدمملحق،بهشونافکارمدر

دندونلبخنددرحالیکهویافتمروپیماننگاهمبامناماتابنشینمکرداشارهبودخالىکهراستشسمتبهرسا
!دادملمبهشونشستمبغلشتوتقریباًمیزدمنمایى

!برگردوندروشووگرفتاشخندههمرساکهکردىظریفاخمچناناوهاوه

.شدتیزگوشهام!بودرساجدیدآهنگبهراجعصحبت

!میگین؟کدومو:نشد،پرسیدمدستگیرمچیزىچونوسپردمگوشونشستمصاف

!بخونىرپشوتوقرارهکههمونى:گفتبابککنه،ورجوعشرفعبتونهاینکهقبلوشددستپاچهرسا

شمام!دماوندبریمتمرینبراىقرارهراستى:دادادامهونشدمتوجهبازهمبابکوکرداىهسرفتکرسا
!میاین؟

!بودفکرتوغرقازمنبدترهمپیمانولىکردمنگاهپیمانبهمن

!میایمباشهداشتهمرخصىپیماناگهنمیدونم:گفتمدلیلهمینبه

!بگیرممرخصىموقعاونتامیکنمسعى:گفتلبزیرآروموآمدبخودگویىپیمان

!ریزمیخندندومیکردندصحبتوارومنشستهخواهرکارنکیمیاکنارکهخوردسحربهچشمم

پیداشوندورهااونازپرستووپرسامکهبودگذشتهچقدرنمیدونم!کشیدمآهىارادهبىوآمدلبمبهلبخندى
!میومدندماسمتبهطمانینهباوآرومکهشد

بناتا،نیشممیشنمزدوجوخوشىوبخیرختمآندرکارکترهاهمهکهایرونىرمانهاىوفیلمهاتأثیرتتح
پرسامدرهمابروهاىدیدنباوشدندنزدیکتردوتابودم،کهاینکنونآشتىمنتظرشیرینىوشدبازگوش

!خشکیدلبهامروىلبخندپرستوکردهپفوچشمهاى
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بهشمالیمفشاریهوگذاشتماششدهمشتدستروىدستموترسازمنکهشدمشتهمپیماندستهاى
!آوردم

...!شدخیرهمنبهعجیبنگاهىباپرستونشست،ولىاىکنه،گوشهنگاهکسىبهاینکهبدونپرسام

یخچراتنمنمیدونمودارهنفرینونفرترنگنگاهشکهکردماحساس!واقعیت؟یابودوجدانعذاب
...!کرد؟

!انداختسربزیرونشستتختىگوشهنداکنارپرستوامابشینهکنارمپرستوتاکشیدمکنارروخودم

!باشهسرتپشتیکىآهعمریهقرارهوقتى!...سود؟چهپشیمونى!...کردم؟منبودغلطىچهاینخدایا

قهرودورانحتىزندگیمهاىهگوشتموم!... چطورگذروندمنفهمیدمروزآخرتاکهریختبهمحالمانقدر
شدهپوشوندهازمههایىالیهتوبرامآخرلحظهتااونروزىلحظهاونازامادارمیادبهروهامونآشتى
...!نبودماونجامنانگار!است

بهپرسامورفتمماشینمونسمتبهاوبهتوجهبىمنوکردصدامپرسامبرگشتموقعکهدارمیادبهفقط
شدهپاركماشینیهبهاونووگرفتدستشوپیمانبرسهبمناینکهقبلامابزنهبمنروحرفىکهدوییدمدنبال

ناموسموردورکهبودبارتآخرینواولینامروزکنفروگوشتتواینو:گفتوکردجمعاشوویقهکوبوند
!خودتهپاىخونتبعددفعه!دیدمت

منمناموستوناموس:وگفتکردجدااشیقهازروپیمانودستشدعصبىقبلهاىدفعهبرخالفپرسام
!کنىتمومشبهترهپس!هست

!میگى؟دارىچى:شدجداپرسامیقهروازدستشوشدخیرهاوبهگنگىباپیمان

....!بوداومدهپیشدفعهکههمونجایىبیاینپرستوبافردا:برگشتمنسمتبهپرسام

!نکشیدمعظمتاونبهرودردىهیچامزندگىهاىسختىتمومتوعمرمتو

!افتادممیزمیننبود،روىپیماندستهاىاگهوکردمضعفمنپرستوعوض
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!خبره؟چهاینجابگهغیرتبىبمنیکى:غرزدلبزیرپیمان

!بودمشدهشوكکهمنمونداشتجرأتکهمردهمادرپرستوى

!نبوداینمردونگىشرط:میشد،گفتمدورماازکهپرسامبهفقط

!دارى؟توفیرىچهکردتجاوزخواهرتبهکهکثافتىاونباتومیگفتماونجاىبهکاشاىکه

!برگشتمنسمتبهوکردسستقدمپرسام

!کنىدرکمتوداشتمانتظار_

!نمیبخشمتوقتهیچ!زدىناروبهمتو:دادمجواببغضبا

لهشبزنم!ببینمخودمدیدباورموودورچیزهاىهمه!بودمکردهعادت!شددورماازوزدپوزخندىپرسام
...!بیفتمکارمصرافتبهتازهبعد!کنم

بزبونبعدوبسنجمحرفمواولهمدشمنمحتىگفتنبدبراىدارمعمرتاشدباعثکارموجدانعذاب
...!بیارم

......!هیهات

!زدصدارورساوداشتنگهرودرپیمانکهبشمماشینسوارمیخواستم

!پریدپرستوومنما،یعنىهردوىروىازرنگ

!بله؟:دادوجواباومدماسمتبهرسا

!برسونمروپرستوبرمبایدمن!بیارخودتباروپرنیازحمتبى_

!میامباهاتونمنم!...پیمان؟:زدمزاروگرفتمدستشو

!اونجامیرممنم!خودشونخونهببرش:گفترسابهعوضشونکردنگاهبمناصالًپیمان

!افتادیمراهماشینشسمتبههمباوکشوندخودشسمتبهمنووگرفتبغلموزیرونشوندابروبهاخمىرسا
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!نزنهحرفىتامیساییدهمرودندونهاشوچوننیومدهخوششپیمانحرکتازکهبودمشخصکامالً

, تنهایىبهبرگشتمخوابازبودنشستهپشتکهسحرسمتبهوگفتمنهباسرمناماکردبازبرامروجلودرندا

یهبازبودفهمیدهبودحفظازکارهامومعمولطبقکهاونم!کردمگریهوآرومانداختمبغلشتووخودمورفتم
!کردمىنوازشموهاموفقطبودوکردهدرنمیاد،سکوتصداموکردمغلطى

!بیارهخودشسربالیىیهمیترسم!باشپیمانماشینپشتروبخداتورسا:کرد،نالیدمحرکتکهرسا

!چیشده؟:پرسیدوآرومکردنگاهبمنترسباوپریدنداروىازرنگ

!بستمچشمهاموودادمتکوننفىبعنوانسرى

!میکنه؟اینطورىچرااین:میگهلبزیررساشنیدمکهبودگذشتهوقتچندنمیدونم

!برداشتمخیزجلوسمتبهودمکرواچشمهاموترسبا

!میکشیدالیىواردیوانهوسبقتخطتوبودرفتهپیمان

!ابولفضلیا:نالیدملبزیرآروممنوگرفتدهنشجلوىدستشووکشیدکوتاهىجیغندا

یگهدباریه:زددادعصبىرساوجوشیددوبارهاشکمچشمه...!بیچاره!...پرستوحالبهبد!بودفهمیدهحتماً
!ببندىدهنتوکنسعىپس!...میکشمآتیشبهروپیماندودمانمیکنىگریهدارىببینم

!!!!!!رسااااا:گفتآروموبرگشترساسمتبهناراحتىباندا

!زدچنگموهاشتووکردپوفففففىرسا

بعدورسوندالهخخونهبهروسحروندااولرساوشدغیبآنیکپیمان!بشماللکردمسعىهقهقبامنم
.بردخودمونخونهبهمنو

!برگشتمنسمتبهوزدکناروداشتنگهخونههاىنزدیکى.بودساکتوهمتوهمچنانابروهاش
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آخه!میریزىتمساحاشکمیزنى،اونوقتگنداتو!نمیاىکوتاهموردىهیچتو!بیاکوتاهمیگمکهموقعاون_
!رفتکردىنابودش!فایده؟چهدیگه

!کردپاكاشکهامووگرفتدستمال!انداختمپایینسرمووشدبیشترکهاماش

شدخوبحالتکهبعدوزدىگندىچهبگوبرامتووبزنیمدوریهبریم!خونهبریمنمیتونیمکهاینطورى_
!خونهمیریم

.ردکگوشسکوتتواونوکردمتعریفآخرشوتااولازبراشمنورفتشاپکافىیهسمتبهو

وگرفتدماغمرورودستمالبعدشوکردپاكاشکهامودستمالباوزدتلخىلبخندشدتموموقتى
!کنفین:گفت

!وجدانعذابازمیمیرمدارم:گفتموگرفتمازشودستمال

ناراحتکهدارهحقپرساماما! حقتهکهوجدانعذاب:کشیدامگونهرووارنوازشرودستشوزدلبخند
شکبهآدمواشتباهپشتاشتباه!کنهتوجیهترسوهولکارشوکهنبودبچه! سالشههشتبیستوستوپر!شه

!میندازه

!گفته؟دروغیعنى:کردمریزچشمهامو

!میپوکونهآدمومخمردیهغیرتحالهربهاما!نهصیغهوجودبا_

...چیزىمناگه_

یهخانومپرستوبازامامیرسیدخوبجاهاىبهرشونکانمیکردىلقىدهنتواگه!درسته:کردقطعحرفمو
!بودواجبواسشتنبیهاین!میزدگنداشزندگىتودیگهجاى

!میکنن؟آشتىبعدشمیگىیعنى:گرفتمرورسادستدوتاناخودآگاهوشدروشندلمتوامیدىکورسو

سوزوسوختولىدارهزودودیر:تگفوبوسیددستموپشتوبردباالدستمواىدفعهیهوزدلبخندىرسا
!نداره
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!رساااااااع: کشیدمدستمووشدمورمورتنم

!شدننگرونمونهمهکهبریمپاشوحاالم!شدوانطقتشکرخداروخب:گفتخندیدوهمرسا

.رفتیمماشینشسمتبههمباوکردحلقهدورمدستهاشوبعدوکردحسابرسا

!بودبرادرماون!...میکنهنوازشمیاومیبوسهدستمو!میکنهبغلمرساکهودنبمهمپس!نبودکهپیمان

اگه!...هست؟!نیستسالوسنبهکهنادانىوجهل...شناسد؟می!نمیشناسدسالوسنکهحماقت!پروردگارا
وقتىتا!...عادتروىازوظایفدادنانجامیعنىتکلیف!...نمیرسدتکلیفبهسالگىنهتوزنکهاینطوره

....!نمیشهواجبتوبهاىوظیفهنرسهسنتبهعقلت

حماقتباکردنزندگ!...بمونمناداناینهمهکهداشتمحقهمخودممیبینممیکنمفکردارمکهاالن
نتیجهبهاینکهبدونمیشىردمسألههرروىازشیرینخیلىو!مینویسىنادانىپاىبهراکردىهرچه!....شیرینه
همنبودمقصراگهومیخواستعذربودمقصراگه!میکشیدمنبارابطهتوپیمانکهروجرىز!برسى

!نمیرسیدیمنتیجهبهوقتهیچما!میکردعذرخواهى

!میریزمشرمعرقهماشیادآورىازوشرمسارمجهالتاونهمهبراىکهواقعاً

!میگرده؟بردوبارهپرساممیگىتو!!!رسا_

زندگىسختىاوقاتگاهى!کردهفرقخیلىپیشسالدهپرسامباپرساماین!نمیدونم:گفتوفکرتورفترسا
!اندازهمیشکبهآدموومیکنهتبدیلسنگبهآدمارواکثراًامامیکنهنرمآدمو

میکنمکارىمنبرنگشتهماگه!باشمطمئن!برمیگردهپرسامولى:کردعوضحرفشو،فورىشدبلندکهآهم
!نکنتلخروخاطرتتو!برگردهکه

!رفتالزمهاىتوصیهازبعدوکردپیادهخونهمنو!بودمشخصکامالًاینونبودمطمئنخودشم

پروازسمتمدید،بهمنووقتىومیچرخیدخودشدورپذیرایىتونگرانمادر!شدمواردوانداختمکلید
!دیدموضعىاونوپیمانوقتىرفتهزارراهدلم!مادر؟بودىکجاتو!!!پرنیا:کرد
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!وضعى؟چه:شدمجدامادرازنبود؟فورىدرجلوىماشینشچراپس!بود؟آمدهپیمان

!ببینبروخودت:کرداشارهباالبهمادر

!کردمپروازباالسمتبهمندادودستمبهروداروسرىیهواستریلگازوپنبهو

!کردمپروازسمتشبهوکشیدمکوتاهىجیغپیمانبادیدن

!بودشدهزخملبشکناروبودشدهکبوداشگونه

!جداشدمناززودخیلىوکردتحملماىدقیقهچندتفاوتبىوسردخیلىاوناماکردمبغلشمحکم

!نمیزنى؟حرفچرا!اومد؟سرتبالیىچهپیمان_

!بودى؟کجا_

!خوردماىیکه

منحالتاشاپکافىرفتیمرسابابودبدخیلىمنحالچون...ورسوندیمرونداوسحر...خوب...خوب_
!شهخوب

!نمیشىنزدیکرسابهدیگهنگفتممکه_

!برسونهمنوخواستىرساازخودتپیمان؟؟؟تو_

!کنهبغلتنخواستمازشاما_

...!فهمید؟کجااز!...کردمیخ

!کنم؟پنهونخواستم،چرانبودغلطکارماگه

...!چیه؟ــَل...بغ_

همدادىانجاماشتباهىکاراگهحتىگفتم:گفتوکردقطعحرفمومیساییدهمروىدندونهاشودرحالیکه
...!نگفتم؟!ندارىگفتندروغاجازه
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...دوردستهاشوفقطاون:نالیدموشدمالل

فهمیدى؟! کنهلمستنتونامحرمدستحالىهیچدرندارمدوسیعنىنمیخواممنپرنیا_

!چشم:گفتمآروموانداختمنپاییسرمو

امشب:کشیدوگفتعمیقىنفسوبردفروگردنمگودىتوکشوندوسرشوخودشبغلتومنووگرفتدستمو
!دارماحتیاجبهتاىدیگههرشببیشتراز

بهمحالمودارهکه!برهدرتنتازرسامزخرفعطراینتابگیردوشیهبرو:گفتاخمباوکردبلندموبعد
!میزنه

!علیهاتوبواستغفراهللا....نیسمعلوم:غریدلبزیرو

!گرفتمسرپایىدوشیهورفتمحمامبهوکردمهمتوابرومن

!بودکشیدهدرازتختروىوبودکردهخاموشروالمپبرگشتم،پیمانوقتى

.دززلمبهتاریکىتووبرگشتمنسمتبهاونم.کردمنکاهشوکشیدمدرازتختروىکنارش

...!کنى؟تعریفبرامخواىنمى:گرفتمازشچشمهامووکردمترزبونبالبهامو

!نه_

!چرا؟_

!بگم؟روراستش_

!البته:کردمنگاهشتعجببا

!بزنىجارهماینارومیترسمچون_

!نشستمسرجامسیخکهبرخوردبهمانقدر

!مهمهبرامخیلىکردىفک!دركبه_
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!شدجمعریزىآخباکهنشستلبشرواىخستهلبخند

!بودمقهرمثالًاالناماببوسمزخمشوجاىوکنمنوازششمیخواستدلمخیلى

حالوحساصالًمن!...ماشوخیالبىروامشبیهپرنیا؟؟:گفتونشستبازومروىپیماندستمنعوض
!ندارمکشیومنت

زخمکهلبشوگوشههمهازاولورفتمفروشآغوشتووکردمخودموشلومنمکشوندخودشسمتبهمنوو
!بوسیدمشد

!کشیدآهىوکاشتلبمروىاىبوسههمپیمان

!محضربرىهمراهشفرداتوتاخواستمنازپرستو!...پرنیا_

!سپردمگوشسکوتدر

!بدونىصالحخودتکههرجورگفتممنهم_

!نکردى؟ردشچرا!ندارمدلشومنکهمیدونىودتخپیمان:کردماعتراض!...نمیتونممن!نه!....من؟چرا

!کنىدرکشبایدتوپس!ندارهخبرجریانشازهمکسهیچوناراحتهخیلىاالناوناینکهبخاطر_

...پیماناما_

!بدیمانجامبراشمیتونیمکهکاریهکمتریناین!...ندارهاگرواما_

هممتلکبهحتى!نمیدیدم؟روانسانیتاونهمهوبودمکورمنعنىی!میگنجه؟جسمیهتوشعوراینهمه!خدایااااا
!کنهاحترامىبىبمنوبیاندازهمنگردنروتقصیرنبودراضى

و!میجنگیدمامزندگىبهبودىبراىفهمیدممىلحظهاوناونجاواگرکهمیشممتوجهاالنمناینهاروالبته
!برمکهندارمدلشومنخب:دمنمیکرحسابروچیزهمهطلبکارانهاونطور
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ماجرایىمیکردمسعىاىاحمقانهطرزبهومیدادملوخودمواونطورىامابودبهتربرمندارمروشومیگفتماگه
!بپوشونمگندشوروبودعیانکامالدیگهکهرو

!میامباهاتونمنم:گفتوگرفتدستموپیمان

!بگم؟کهداشتمچى!نزدمحرفىوشدمساکت

!هستىکهممنون:گفتگوشمزیروکردبغلمهمیمانپ

...!سکوتهمبازو

مهربونىبابودونشستهتختروىکنارم!کردموحشتپیمانصورتدیدنباشدمبیدارخوابازکهفرداصبح
مىبلندکنارمازکههمونطوروزدبهمشدم،لبخندىبیداردیدوقتى!میکردنگاهمخودشخاص

!میخوابى؟چقدر!دخترپاشو:شد،گفت

اونجاازورفتیمپرستومنزلبهصبحانهصرفازبعدوشدمباالجباربلندولىنداشتمشدنبیداربهتمایلىاصالً
!کنهپاركماشینوکهرفتپیمانوشدیمخونهدفترراهى

!اومدىکهممنون:کردنگاهمسردپرستو

!کنمبمیتونستمکهکاریهکمترین:وگفتمزدملبخندى

بیاىتوگفتمدلیلهمینبه!بیاینحتماًکهداشتاصراراونولىنیستشمابهاحتیاجگفتمپیمانبهمن_
!حداقل

همخوبچقدرو!داشتروامتنبیهقصدکهچرابوددخیلهمپیماناماخواستمستقیماًپرستوخوداینکهبا
!شدمتنبیه

سركکسىزندگىتودیگهتاشدعبرتدرسعمرمىبراکهکشیدمزجربقدرىساعتنیماونتو
!روپرسامنشستهبخونچشمهاىودیدمروپیمانصورتبدترازصورتوقتىمخصوصاً!نکشم
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رهارونمازعمرمآخر،تابرهپیشخوبموردیهایناگهکهکردمتوبهامنکردهوکردهکارهاىتموماز
!بودشدهسنگتیکهیهپرسامرانگاکهافسوسصدوافسوساما!...نکنم

مندیگهباریهو!...بودروزگارخوردهزخماونآخه!میکردناراحتبیشترمنوواین!...میشنیدنهودیدمینه
...،!کردمحقشدررورحمىبىاین

!کشیدمیروانتظارمونوبودنشستهماشینتومحضرجلوىپیمان

!کردصدامپرسامکهمیرفتیمماشینسمتبهپرستوومن

!برگردمسمتشبهاینکهایستادم،بدونمنامارفتماشینسمتبهدوبارهکردومکثىپرستو

...پومثلتو!...پرنیا:ایستادروبمنوپیمانماشینبهپشتورسوندبمنخودشوپرسام

کهنامردىیهتو...وت!نگودروغ:میگرفتم،گفتمسمتشبهرااماشارهانگشتدرحالیکهوکردمقطعروحرفش
!زدىخودتحرفزیربعدوکشیدىحرفمندهناززرنگىبا

هاىبازيزنکخالهمیکردمفکرمن!دارهربطمنغروربهبگىمیخواىکهچیزىنمیدونستممنپرنیا_
!کندرکمتولطفاً!اسدخترونه

!کنم؟درکتمنهستاحتیاجىدرست،چهکارتمیگىاگه_

!باشىدلگیرازمخاطراینبهندارمدوست!...ىخواهرمتو_

!شدتمومبودهرچىتوومنبین!... پرسام_

!کنىولدرمانتوهمینطورنمیتونى!منىبیمارتو!...پرنیا_

!دیگهجایهمیرم_

پرنیا؟؟؟؟؟؟؟_

!کنماعتمادبهتدیگهنمیتونممنوکردىنامردىحقمدرتو:کردمهمتوابروهامو
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!گرفتدستموکهشدمردکنارشازو

شدنپیادهگرفت،وقصدبخودشتهاجمىحالتهمزمانودیدمروپیمانچشمهاىخشمبرقهمفاصلهاوناز
!بله؟:برگشتمپرسامسمتبهودادمایستبهشدستبامناما!داشتهمرو

...!میکنى؟آشتىبرگردمپرستوپیشاگه_

!دراوردمدستشازدستمو

!میگفتراستپیمان!بوداشتباهاولازتوومنآشنایى!مپرسا_

....پونه_

...!بیشترپرسامخوداما!....خوردیمیکهدوهر

...!سوختدلمآنیک

...!سالمتبهبرو:گفتتندىبهوکرددرهمابرواواما!کردمنگاهبهشتأسفبا

!درآوردپروازبهروماشینوشدماشینشسواروشدجدامنازسرعتبهو

خالهمنزلبهپدرمادرو!وجدانعذابدنیاویک...پشیمانىدنیایک!تأسفدنیاویکماندممنورفتپرسام
!بودشبکارهمبودندوپیمانرفته

!رفتمفروبفکرپرساموکشیدمدرازتختروىشامبدونپس! نداشتمروهیچکسحوصلهراستش

!بودشدهعاشقیکطرفهمهمترهمهردبودوازم!...داشتغیرت!...داشتغرورهماو

....!بودشکستهراپرسامغرورهمبازولىداشتحقهمپرستوکهبوددرست

،کالمىضرورىحرفهاىجزبهآمده،کهجوشبهغیرتشوشدشوکهچنانشد،متوجهوقتىپیمان،ازبیچاره
!فکرهتوهمشونیاوردهبزبون
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همجوابىحتىورفتهسؤالزیرغیرتشکلکهمیدونماالناماپرستوئهناراحتىازمیگفتمبودهاقبالًاگه
...!ندارهبراش

!دادمامپىبهشوبرداشتمگوشیوونیاوردطاقتپرسامآخرىلحظهبغضاونبخاطردلم

!سالم_

پرنیا؟؟؟؟؟:دادجوابموفورى

!جانم؟:نوشتم!...سوختدلم

!خواهرى؟خوبى_

!ریختبهمخانوادهىهمهمنکارىندونمیهبخاطر!نیستمبخو!نه_

پرستوکهحالهربه!ندونمقصرخودتوپسداشتیممشکلبفهمىتواینکهقبلازپیمانومن!...پرنیا_
!نمیدادبمناونومادرشوکنهمقاومتمادرشبرابردرنمیتونست

!داشتیمدعوتحنابندوناالننمیگفتمبتوحرفوناومناگهکهبزنمگولخودمومیخواماما!میدونم_

!اس؟خونهپیمانپرنیا_

!چطور؟!...نه_

.خوردزنگتلفنمکهبودنشدهسندکاملهنوز

!بودپرسام

!الو؟_

!پرنیا_

سالم_
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جدامدتیهبعدومیکردیمازدواجهمباداشتىدوست!کردمکاروبهترینمن!نباشدلخوردستماز_
!م؟میشدی

!نه_

!خیالبىپسخوب_

!باشه_

!دلخورى؟دستمازهنوز_

!اوهوم_

!دارمنیازتوحمایتبهمن!کندرکمتوپرنیا_

!من؟چرا_

منازنیستمنباحقهماگهکهمیخوامازت!کردىدفاعبرابرپیماندررساازچون!منىخواهرتوچون_
!کنىحمایت

!ندارمکششدیگه_

....!سکوت

!کرده؟کارىپیمان!...شده؟چیزىپرنیا_

!کردهامدیوونهسکوتش!میزدحرفىیامیکردکاشاى_

!داشتخواهرتاسهاون!بدهحقبهش_

!داشتندخوردوزددیشبپیمانواونکهانگارنهانگار!...سخاوتباچقدر
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منوکهگرمدمشپرنیا!کردمجاوزتحدودشوحدبهمنداره،کهروخواهریهحکمپیمانبراىپرستو_
پونهراجبناموسمبىدایىپسراونازچیزیوهمچینوبودمایراناگهمن)دادادامهوکشیدآهى!(نکشت

!پروندلگدومشتتاچهارفقطکهگرمآقاتدم!نمیزاشتماشزندهمیدیدم،

!پرسام؟:گفتموزدمتلخىلبخند

!بگو؟خواهرىجانم_

!میشه؟بخیرختمماجراهااینیعنى_

!کردمپرتگوشیووکشیدمجیغىمنکهشدبازضربىچنانبااتاقمدر

!شدواردنشستهبخونچشمهاىباپیمان

ازموگوشىوگذاشتداخلبهقدمآروم...!بیرون؟میاددودگوشهاشازواقعاًیامیکنماحساسمن!اوهاوه
روى

.داشتنگهگوششزیرروگوشیپوزخندباوانداختاشصفحهبهنگاهیهوبرداشتزمین

خدابعدهاروحاالفعالًالبته!خوبهحالشبله:گفتاششدهکلیددندونهاىالبالىازبعدوکردمکثدقایقى
!کنهبخیرختم

!میکردنگاهبمنشرورىنگاهباتمسخرمیگفتبهروجمالتاینوقتى

رحممنخواهربهتومگه:گفتوشدپررنگترپوزخندشپیمانکهگفتچىتلفنپشتپرسامنمیدونم
!کردى؟

!شدخیرهبمنبروبروکردقطعگوشیو...تقو

چهاوفففف!شدبلندجاشازوانداختتختروگوشیو!...نگفتمدروغنمیومددرنفسمبگماگه
خودمیفتم،ازهیکلخوشوفرمخوشانداماونیادبههروقت!....اع!...هیکلىچه!....تیپىعجب!!!!...قدى
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قورتدهنموآبترسازکهبوداینمنحستنهاموقعاونحاال!...درمیرهدستمازکالمرشتهومیشمبیخود
...نگ....زن...قط...ف....خدا...بخخخخمان...پی:بگموبدم

!...کنتمومش:کرد،اللبودمافتادهپتهتتهبهکهروزد،منىکهفریادى

!...کنى؟بشوخوشکسیبانمیدهاجازهغیرتمنگفتممگه:گرفتامویقهوآوردیورشسمتمبهو

منبابا:زدفریادمیدادتکونمنودرحالیکهپیمانوکردامخفهکهگرفتگلوموبغضىچنانامابودثانیهیهفقط
بیبمنبایدکهروتوحرفایىبعد!ببینههمروتوروىکسىندارمدوستمقدسِتوخشکِبقولغیرتىِلعنتىِ

!مردم؟منمگه!...کرد،میزنى؟نامردىحقموندرکهکسىروبابزنىغیرت

!پیمااااان:نالیدمبابغض!میلرزیدمترساز

کههمونطوروکتشدرآوردنبهکردوشروع!کردپرتتختمیکرد،منوروىذوبمچشمهاشباکههمینطور
استفادهتوانمهمهازدارمچرامنکردىفکرخودتبابحالتا:کردبازهمورپیراهنشدکمهبودخیرهبمن

!چرا؟کردىفکر!هااان؟)زدفریاد...(کنم؟سرکوبروامغریزهتامیکنم

: گرفتمنسمتآنرابهبعدوزدپوزخندىوکرداشصفحهبهنگاهىوداشتبرش!خوردزنگامگوشی
!...دى؟بجوابنمیخواى!...جدیدتهداداش

!برمسمتشبهنداشتمجرأت!انداختمنبسمتگوشیوو

از!خوردزنگدوبارهتلفنکهکردبازروشلوارشىدکمهپیمان!شدقطعباالخرهکهخوردزنگانقدر
وقاپیددستمازثانیهیهتوروتلفنوکرددرازدستشوکهبردمهجومتلفنسمتبهوکردماستفادهغفلتش

عزیزمبیا:کشیدخودشسمتمنوبهوکردپرتتختدیگهسمتبهاونومیداشتنگهرودستممچدرحالیکه
!بچشم!حقمهکهطعمتو؛چیزیومیخوامامشبکه

!زدخیمهورومخوابوندتختروىومنوکردبغلممحکماونموکردمزدنپاودستبهشروعمن

کوبسروامیالموخودمومجبورمنفسهرباودارمخودمکناررولعبتىهمچیناینکهازمتنفرممنپرنیا_
!میکنماتتنبیهخودمروشبهامشب!بدىبرسه،رونشونراهازکههرکىبهتوبعدش!کنم
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...چشمبهروهمه!میخورهبهمازتحالم:زدمفریاد

!کردبوسیدنمبهشروعشدتبهوگرفتقرارلبمرولباش!شدمالل

بدترینتودلیلهمینبه!...گالبوعطربوى!میدهرزگلبوى،دهنشداشتمحسواینهمیشهچرانمیدونم
!بودلبهامروخاموشىمهرلبهاشهمشرایط

رودستشوقتىوکردماشهمراهىاونازبدترمندقیقهچندازبعدولىکردممقاومت،اوللحظهاونالبته
!....نپیماجووووووناى:کشیدمبلندى،آهنشستکمرم

پیمان؟؟؟؟:کرد،نالیدمترگلوموزیرلبهاشوقتى

!پیمان؟دلجووووون_

!کنىتمومشبایدامشب_

!میکنمسعى:گفتخندهباوگذاشتکتفمروىاىبوسهزدوکنارروزیرملباسبند

!میکردنیازعرفازمداشتفقطبیچارهپیمانومیزدمدادعلناًدیگهوبودشدهبلندترهایمآهدیگهحاال
...اما!...میباریدروشسروازعرقکهگرفتمازشترتیبىچنان!...بدهمنوترتیبمیخواستمثالً!...خخخخخخخ

پرتکنارمشدم،خودشوقانعمنفهمیدهمینکه!...بودهوابادهمهکردنهاشمنممنماونهمه!شعورررررررربی
!گرفتنفسوکرد

!ندیدمناپذیرىسیرىنایبهدخترعمرمتوههاوه_

...کهگفتمبهت!کنىنیازموبراوردهنمیتونى!دخترم!کنم؟چکارخووو:ورچیدملب

اونحالبهىىاینى؟واىدخترىکهاالن!میشىاالنتازحتماًبدترموقعاون!کردمغلطمنآقا:باالبرددستشو
!خندیدهرهرو!...موقع

!ندیدم؟توناپذیرىسیرىبهدخترمیگىکهبودىدخترچنتاباتوتوعمرتمگهپیمان:شدمبلندآرنجمرو
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!بدیمهمدستىبایدچیزیهاالنهیچى:گفتودادتکونسرکالفه

!...هارفتهدلمازحرفاتنکنفک:گفتموکردمهمدرابرو

یادتکهمگفتمن!برهدردلتازیابمونهدلتروکهنگفتممن:گفتوکردهمدرابرومتقابالًاونم
پسر....اتپسرخالهبرادرتببینمدیگهباریهفقطخداخداوندىبهپرنیا)گرفتمنسمتبهروانگشتش(بمونه
بهفقط...هانهتنت...لباسبهانگشتشفقطبرادرىرسمبهاىدیگهاالغهریارساهمکار!من،همکاراتدایى

دارمحقمازمن!کننمویهبراتوناسمونمرغهاىکهدازممینطرفاونوتوروزگاربهبالیىبخورهلباست
!میکنىروىزیادهدارىدیگهتواماباشمنکردهاذیتروتوکهمیگذرم

!میکنى؟ولمکردمغلطبگم:وگفتمکردمپشتبهشقهرحالتبه

!زد؟زنگکهداشتچکارنامرداونکهبگىباید!نه_

!کنمدركاونوخودشخواهرمثلکهخواستمنماز!کنمرکتدناراحتىتواگهبگهکهزدزنگ_

!خوب؟_

!بدمسفارشهستىاىدیگهچیزمنتظر!خوب؟کهخوب:برگشتمسمتشبهکالفه

!بدىجوابتماسهاشبهندارىحقدیگهپرنیا:کردهمتوابروهاشو

!بودخواهمارتباطدرپرسامباهمچنانهمباشی،منارتباطدرباپرستوتوهماگه: گفتممتقابالًمنم

!ندارنهمباارتباطیتشابهوجههیچدوتااین!...نکنشروعبازپرنیا_

!نیستمنبراىامااینطورهتوبراى_

پاىخونشزنىمیحرفباهاشدارىببینمبعدىدفعهپرنیا:کشوندخودشسمتبهمنووگرفتبازومو
!نصیحتبتومنازحاال!توئه

!منهدکتراون:زدماشسینهبهمشتى!بوداومدهدرکفرم
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...دیگهدکتریهبراتفردا:گفتوگرفتدستمو

!خیالشبىاصالً!بگىتوچىهرباشه!نمیرمدیگهدکترمن!نمیخوام:کردمقطعحرفشو

!میخواى؟چىشدى،جایزهکنگوشحرفانقدرکهحاال!عزیزمآفرین:گفتوفشردبغلشتومحکممنو

!بریم؟دیگهباریه: زدمبدجنسىروازدىلبخن

!نه؟ندارىسیرمونىتو:وگفتدادقورتدهنشوآب

!...نه:کردمعمیقترلبخندمومنم

!دیگهندارمنا!...،نهدارىدوسکىهرجونپرنیا:رفتعقبعقباونولى!رفتمسمتشبهو

میجوىتومیرماصال...شدمجامعهننگایهم....شدممعتادرفتممنپس: ورچیدملبتمامبدجنسىبامنو
!شیراحتدستمازتوتامیشمخوابکارتون. افتم

پرتقالمثلکههمونطوروگرفتبغلشتومنوثانیه،باخندهازکسريدر!کردمبهشپشتموقهرحالتبهو
!.......کردبوسهغرقصورتموومنومیچلوند،سر

!...شدمبیدارخوابازمیکردصدامپایینازکهمادرگفتنپرنیاپرنیافریادباصبح

بله؟؟_

!رسائهبدهجوابگوشیو_

!باشه_

!الو؟:برداشتمروتلفن

!خوابى؟هنوزیازدههساعتپرنیا_

!اوهوم_

!نیومده؟پیمان_
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!بیمارستانرفت_

!شبکاربوددیشبکهاونولى_

)خونهبودبیاره،اومدهمدوونتونستدیشبامبچه! (زدمدلچسبىلبخند

شد؟طورى!خونهاومدشب!نمیدونم_

!باشهشدهراضىنمیومدبهش!کردى؟صحبتپیمانباتو.داشتمکارخودتبا!نه_

!کنم؟چکارنمیدونمخودممناماشدهراضىکهوقتهخیلى_

!خوب؟_

!میپرسى؟چراحاال_

!...یادته؟رومانى_

!...؟!؟!مانى؟_

!چیه؟منظورت:گفتمتنفرباوخوردچینچشمهامگوشه!...شدهمتوابروهام

!....صداضبطبشهاگهوتمرینبراىاونجابریممیخوایم!هیچى:گفتوخندیدهرهر

!نمیاممن:زدمفریاد

!باشهمانىآهنگسازمونقراره: گفتوخندهازکردغشرسا

!چى؟پسبابک_

!نمیدهروهرکىبهمانىکهمیدونى!باشهخاصکارشیخوادممیگه!دادپیشنهادخودشبابک_

!نمیاماصالًمن!بمیرینبرینهمتون!بمیرهبره_

!بودافتادهسرفهبود،بهخندیدهبسازرسا
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!ببینهروتومنتظرصبرانهبىاوناتفاقاً_

!سالمتبهبرینخودتون!نمیامکهمن!هیزززززززمرتیکهکردهغلط_

!شوهماهنگپیمانباخواستىاگه!دماوندسمتبهکنیممیحرکتفرداما!راحتىورجهرباشه_

!...نمیاممن_

!عزیزممممممباشه_

!گمشووووووبرو_

!کردمقطعروگوشىو

خرىمرتیکهاونبهبرو:زدمفریادوبرداشتمگوشیو! خوردزنگدوبارهکهبودمنذاشتهپایینروگوشىهنوز
!فهمیدى؟!بشمدستشمسخرهتااونجابیامالتهمحاازبگو

!خر؟مرتیکهکدوماما!فهمیدمبله_

!توأمباپرنیا:پرسیددوبارهپیمانوشدمالل

!...هیچى:کردمجمعلبهامو

پرنیا؟؟؟؟؟؟_

!بودرساآهنگساز!بخدانبودهیچى_

!بابک؟_

!تبرگشحاالواونوربودرفتهبابکمثلبودقدیمىیه!نه_

!خوب؟_

!میادبدمازشمنخوب_
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!چرا؟_

!منىزنتومیگفتسحربههمش_

!خوب؟_

!بابابگىمنبهبایدودخترمنىتومیگفتمنمبه_

!خندیدهرهرپیمان

!بدهحرصتوروشدهپیدایکىبرامشدهجالب!ببینمشباید_

!نمیرمکهمن_

!ببینمشبرمکهشدجالبواقعاًپس_

!بروباهاشونبگیرمرخصى!دماوندبرنمیخوانافرد_

!کنىاضافهکاریهاتوریزهوببینىبرىوشدتمومباالطبقهکارکهزدزنگهمکارن!باشه_

!میبینممیرم!باشه_

!بگیرممرخصىپرنیا_

!چى؟براىنه_

!دماوندبراى_

!مخمِروبدمانى!نمیرمجدىپیماننه_

.کردخداحافظىودخندیغشغشپیمان

!رفتیمخونمونبهکارنباوزدمزنگسحربهغروب

!...زیباوساده!میخواستمکهبودهمونىدقیقاً
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پایینطبقهخریدبراىکارنبادیگهروزیهکهشدقرار!میریختمطرحپایینبراىبایدوبودشدهتکمیلباال
!بریم

!انم؟ج_:زدمزنگ!نیومدمنزلبهپیمانوشدشب

!کجایى؟پیمان_

!خونهاومدم_

!چرا؟خونهوا_

!دیگهبردارموسیلهاومدم_

!چى؟براىوسیله_

!فردابراى_

!برى؟میخواىکجافردا_

!نمیرى؟فرداپرنیا؟؟؟؟مگه_

!نمیرمگفتممنکه!گرفته؟اتشوخى!پیمان؟!نهههه_

!درآوردىبازىکردمفکمن!میگى؟جدىپرنیا_

!نمیرمپیماننه_

!میامدارممنباشه_

. خوردزنگهمراهمتلفنکهبودمنکردهقطعهنوز

!بودبابک

سالم:دادمجواب
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چطورى؟!پرنیاسالم_

!خوبى؟تو!خوبم_

!دادى؟انصرافمیگفترسا! مرسى_

!نمیامهستمانى!ندادمانصرافنه_

!!!!اى؟بچهمگهپرنیااااا_

!ندارمدلقکوناوحوصلهامابابکنه_

!نکنیخشروسنگ!دارهامیدچشمتوبهرساپرنیا_

!نکناشگندهانقدبخداروتو! بابکاَه_

!نکن؟اشگندهانقدرمیگىتوبعد!خانوومهیهرپرشکهبشهخوندهآهنگیهقراره!پرنیاااا_

!کنم؟چکارمیگىتواالن_

!کنتحملرسابخاطرتنیسبیشترکهروزسه!بیاماباوحاضرشو_

!شهآمادهبگوهمپیمانبه:گفتخوشحالىبا،دیدسکوتمووقتى

!........رسابخاطرفقط!باشه:گفتمناراحتىبا

!بودمگرفتهرومانىدیدنعزاىوبودمشدهخیرهجادهوبهبودمنشستهماشینتوکردهبغوسینهبهدست

میکردنگاهکهآدمبهاصالً!....پرروبسیارومغرورالعادهفوقلدارپوپسریک!بودرساصمیمىدوستمانى
!میکردمتحملشروزسهبایداالنوبودممتنفرجاشبیغروراینهمهازمنومیباریدنگاهشازتمسخر

براىاستودیوعنوانبهشخصىویالىیککهبودندمتمولآنقدر! رسیدیمبوددردماوندکهویالىیبه
!بودندخریدهانپسرش
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وگذراندنگاهشتیررسازروهمهمغرورشنگاهاونباوبودایستادهتراس،روشدیمواردوقتى!...پیففففف
!خندیداشهمیشگىجذابیتباوشدبازبناگوشتانیششرسیدکهمنبه

درآرهبازىمسخرهبخواداینبخدا:گفتموکردمرساخنداننگاهبهرووکوبوندمزمینروپاموعصبانیتبا
!کهیرىپسرهايومیدونممن

.اومداستقبالمونبهمانىوهمزمانخندیدصدابىورساکردندنگاهبمنتعجبباونداپیمان

!میپوشهمعروفبرندهايوشیکلباسهايهمیشهاىعقدهنکبت

!کردمادرازسمتبهدستشووگفتسالمبمانرسیده

واومدجلوپررویىکمالدرمانى،اماکشیدمخودمسمتبهاونووگرفتمروسحردستفورىمن
!بندهعزیزعیال!خانومسحربـــــه:گفت

!بودشدهتنگبراتدلم!ببینمتجلوبیا:گفتوآوردجلودستشوو

!داددستمانىباورفتجلوخندهباوبعدوکردولودستمورفتمنبهاىغرهسحرچشم

ترشروبودمشخصکامالًکهخوردبابکبرزخىىچهرهبهچشمممیکردمنگاهشعصبانیتباکههمونطور
!کرده

!...کرد؟اینطورىچراوا؟؟؟؟؟این

....بیاهمتو!بابادخملبهبه_

ازدمارىبخورهبمنانگشتاتنوكاگهمانى:کردمقطعحرفشووگرفتمسمتشبهامواشارهانگشت
!شنیدنىودیدنىکهمیارمدرروزگارت

منموکرددرازودستشواومدسمتمبود،بهشدهخیرهچشمامتوخندهباهمونطورکهپررویىکمالدرهممانى
وگرفتروپیماندستوشدردمنازکنارکهکنمالنسلشمقطوعهمیشهبراىجاییکهتوبرمپاباشدمحاضر
!بگیرى؟ماروتخسدختراینبیاىشدىراضىورىچجیعنى!امچهرهخوشعزیزداماد!بهبه:گفت
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ایندیگهمیکنمخواهش:میداد،گفتدستوىباحالیکهودرخندیدهرهرپیمانوکردمنگاهشاخمبامن
!منهامیدچشمپرنیا!...نزنیدروحرف

!همیکنناقصتمیزنهمرواریدهآبمثچشماتبرااینکهکنکورشبزن:گفتوخندهزیرزدمانى

بهمارومانىبهپیمانوندامعرفىازبعد!نمیتونستمپیمانجلوىکهحیفهااااابرمرولگدهمیخواستدلم
!کرددعوتصبحانهصرفبراىداخل

رفتاراین!پیماندلعزیز:گفتگوشمزیرپیمانکهشدمواردخوردهگروهابروهايباهمونطورمن
!نیستدرستاصالًتوباصاحبخونه

!مناىقورباغهچشمجوووووناى:گفتلب،زیرغربزنماینکهقبلوکردمگردبراشمهاموچش

چشمکىمیکنمنگاهشدیدتاوافتادمانىخندوننگاهبهچشمهامکهبرگردوندمرومووگرفتامخنده
!کردامحواله

تعجببهروهمهوشدندبلاشخندهصداىکهگرفتمروموودرآوردمبراشوزبونىکردملوچچشمهامو
!میومدوابروچشموبودگرفتهگازرولبشحرکتماینباکهپیمانجزانداخت

کرد؛وبابکمنمن،کوفتحرصدرآوردنبراىسحربهحدشازبیشتوجهبامانىکهاىصبحانهازبعد
!رفتیماتاقهامونبهساعتهیهاحتاستربراىهمماودادنداشتند،نشونموننظردراستراحتمونبرايکهاتاقهاى

.بودمکمدتولباسهاکردنآویزونمشغولمیکردومننگاهباغبهوبودایستادهپنجرهپشتپیمان

!نیستمیزبانبهنسبتمتشخصخانومیهطرزرفتاراین!میکنىرفتاردارىبدخیلى!پرنیا_

پیمان؟؟؟؟_

!جانم؟_

!چندشِخیلىاون!اومده؟خوشتمانىازچرا_

!نکنغیبتعزیزم:گرفتگازلبشوپیمان
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!میگمخودشمروىتو:انداختمباالشونه

!نیستاصالًدرستپرنیا؟؟؟؟کارت:گرفتدندونبهلبدوباره

!میزنى؟سینهبهسنگشوانقدرچراتوآخه_

!بزاریماحترامبهشموظفیمماومائهمیزباناونپرنیا_

چىنمیادخوشتهیچکسازکهتو!بزارماحتراماونبهنمیتونماصالًمن!پیمانخیالبى:اومدمابرویىوچشم
!نمیدونمجالبهبراتاش

!کرددرهمابروپیمان

!دارم؟کمبودمگه!نمیاد؟خوشمهیچکسازمنچرا!نزنروحرفایندیگه!!!!پرنیا_

!همهبانمیکنىبرقرارارتباطهمراحتولى!نه_

رويدارهونمیدهخرجبهنرمشتومقابلدرکهمردیهاولینچون!اومدهخوشمازشکهخاطرمینهبهدقیقا_
!میکنهکمتورو

!!!!!!!پیمان:دراوردمشاختعجباز

!پیمان؟دلجان_

!دارى؟دوستشاعصابمهروچونیعنى_

!کردىبرداشتاینطورتو!نگفتماینومن:دادتکانسروخندید

!دراوردم؟حرصتومنوناراحتىمنازانقدرتو!بکشمتنیومدمتاجلوبیا:گرفتمگاردومرفتسمتشبه

!کشیدخودشبغلتومنووگرفتدستمووخندیدپیمان

!بدهحرصاینطورمیادتورودلشچجورىموندممانىکارتومنآخه_

!نیارمنپیشچندشواوناسمانقد!ههههاه_
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!شدواردسحردنبالشوبهشدجدامنازفورىپیمانودخوردربهاىتقه

!برگردوندمقهرحالتبهروموورفتمبهشچپىچپیه

!شدخارجاتاقازپیمانوخندیدندپیمانوسحر

!کنمگزارشباباشبهنرمتانباشهقهرباهاممندخمل:وگفتکردبغلپشتازمنوواومدسمتمبهسحر

!ندارمرورفتنحمومىحوصله!...نزندستبمن:وگفتمکردمجمعدموخوچندشىحالتبه

! شستمدادم،دستمودستمانىبااینکهبعد...نکشتتخدا:وگفتخندهازکردغشسحرو

...زدىحرفباهاشیارفتىسمتشببینمکافیهفقط:دادمتکونتهدیدحالتبهامواشارهانگشت

!قبول؟!میرممخالفشسمتومیکنمکجراهموهرجادیدمش:کردقطعحرفمووآوردباالرودستاش

!پایینرفتیمهمباودادمتکونسر

!میکردندرساصحبتآهنگراجبوبودندنشستهسالنتوهمه

!چی؟یعنىنمیفهمیدماصالمنکهکردندمىصحبتچیزهایىیهازهیجانبابابکومانى

!ببینمبشینه)کرداشارهخودشکناربه( اینجابیاد!باباشدختر:کرددرازسمتمبهدید،دستشومنوهمینکهمانى

!نشستمپیمانکنارحرفىهیچبىودادمتکونتهدیدحالتانگشتموبه

روآخرانگشتهامولحظهوگرفتمروچاىاىدلبرونهلبخندبامنمودادبمنرودستشتوچاىفورىهمپیمان
!کشیدمانگشتهاش

!نباشهضایعنکرد،تانگاهبروماصالًامانشستلبشروکجىلبخند

!تمرینوتوضیحبراىبریمناهاربعدکهشداینقرارمون

!ماندندمنزلدربقیهورفتیماستریوسمتبهمانىورساووبابکومنخوردیمروناهارکهوقتىو
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!میرفتندبابکومانىصحبتهاىازبعدویموندندنمبودند،اماآمدههمرساومانىنوازندهدوستاىازتاچند

وپیشونیمزدبههميتلنگریهودادبدستمروبخونممنبودقرارکهروشعرىمیدادتوضیحکههمونطورمانى
!میکنمدرستت!میکنىقایممنازمنوخانومحاال:گفتگوشمزیر

!درآوردمزبونبراشوکردمپررویىبازاماود،بگرفتهدردمواقعاًوبودناگهانیتلنگرشاینکهبا

!کردموکولفردابهروتمرینوبعدکردروشنروهمهودادروکاملتوضیحاتمانى

!بودمهنگهمچنانمناما

!میخندیدندومیکردندنگاهبمنبابکورسا

!شده؟چى:کردنگاهبمنبودشدهحرکتشونمتوجهکهمانى

!میاد؟درخوبمیگىیعنى:مکردنگاهرسابهمن

!میاددرتوپ!نمیاددرخوبپرنیا:دادجوابرسابجاىبابک

!کردمنگاهبابکبهمتعجبمن

گفتمااااابچگیهامتومناینو!...بابک_

!کردهاضافهرسارپشوالبته!قشنگهخیلى!نیستمهم_

!میکنین؟اصراریکىاینروچراشعراینهمهخووو_

!داریمدوستشوقشنگهچون:اددجواببابک

!کردمنگاهشونبروبروکردمکجلوچهولب

!رفتسرحوصلشونبقیهکهبریم:گفتوشدبلندجاشازرسا

....میگیراستتو! ذلیلزناره:گذاشتاششونهرودستبابک
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!خندیدیمهمماودراومدآخشصداىکهکوبوندشکمشتوارنجشبارسا

اشمردونهرفتاراینهمهازراستش!نبودپیمانبودند،امانشستهپذیرایىتونداوسحر!رفتیمخونهتسمبههمبا
.نداشتشرکتخانومهامجالستوعنوانهیچبه!میبردملذت

!....بودثابتپایهیهرساداشتنگردمیزخانوماهرجاکه!....رسابرعکس

بودم،اوبچهوهواسربهمن،هرچهبودرفتارشترازمتینایشحرفه،کهبودعیارتمامجنتلمنیهمنپیمان
!...آوردزبونبهنمیشداصالًکهداشتخوبخصایصانقدر

مثلکهسحروپیمانخواهرندابودنبهمنوقتى: کردمخودفکرمیرفتم،باباالهاپلهازکههمونطور
همچینى،اجازهغیرتانهمهباکهمیدهخرجبمردونگىخیلىپیمانمیکردم،پسبودحسادتخواهرخودم

!...ادهبهمروکارى

رونمیکردمخودمسعىحداقلکهبودمخیالبیهمچقدر!نبودمبخششاهلاصالًمن!میگفتراستپرسام
!میچرخهمنکامبههمیشهزندگىکهمیکردمفکر!بگیرمیادروتابخشندگى

!...هیهاتوهیهات

وبشخوشازچنددقیقهبعدوبمانمساکتتاکرداشارهدستوبا!بودتلفنباصحبتمشغولاتاقتوپیمان
!نباشهخستهخانومم:میکرد،گفتبازبرامروآغوششودرحالیکهکردخداحافظىکردن

!خزیدمبغلشتولوسهگربهمثلومنم

!بود؟کى_

!کنشروعروبازپرسىبعدبرسىراهازاولواستا: فشردبخودشمنووخندید

!پیمان؟بودکى_

!کنجکاوخانومبودکارن_

!میخونهخروسکبکتاینطورکهداشتچیکارخوب_
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...اومدهخوششخانومیهازمیگفتداشت_

!کوبوندمبهمدستهامووکشیدمجیغ

!اومد؟مقرباالخره_

!کى؟_

!دیگهکارن_

!خوب؟_

!شده؟سحرخاطرخواهاومدمقرباالخره_

!میگفتمآفرینخودمزرنگىبهمنوباش: گفتوفشرداموبینىنوكوخندیدپیمان

!دیگهآرهخو_

!باشنشدهبایدمتوجههمهیعنىفهمیدىتووقتى!...دیگهنهخوب_

!خنگم؟انقدمن!...جنسبد:زدمفرمشخوشبازوىبهمشتىوکردماخم

!...فقطمیگیرىبدذرهیهتو..!.حرفیه؟چهاین!اللزبونم:گرفتدندونبهلب

!!!!!!گمشو_

:خوندموکردمبازهمازدستاموخوشحالىوبا

مرنجاندلدادهىآشفتهمنهقلب،جاناي

بگردانتقدیرگردشبزنودستی،جاناي

بفرستمامیديپیک،خبري،ردي،جاناي

حسودانتاریکيچشمهشودکورتا
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جاننجاجانجانجانجاندلبرا

وايوايوايوايوايوايمطربا

هیهیهیهیهیهیهیمنهاي

هايهايهايهايهايهايمنهوي

رسیدهبسرصبرم،کنروانهیارم،منبسمتربیا

پریدهرخمازرنگ،اوقلبرازاز،بگوبگومنبا

نباشدچنینهرگز،شودسحربی،یادشکهشبیازواي

تنیدقامتمبر،بوسعتمدامی،گیسویشتاربا

جانجانجانجانجانجاندلبرا

وايوايوايوايوايوايمطربا

هیهیهیهیهیهیهیمنهاي

هايهايهايهايهايهايمنهوي

مرنجاندلدادهىآشفتهمنهقلب،جاناي

بگردانتقدیرگردشبزنودستی،جاناي

بفرستميامیدپیک،خبري،ردي،جاناي

حسودانتاریکيچشمهشودکورتا

جانجانجانجانجانجاندلبرا

وايوايوايوايوايوايمطربا
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هیهیهیهیهیهیهیمنهاي

هايهايهايهايهايهايمنهوي

دیوونهازنه!بودبدمنصداىکنیدفکمدیونید!میلرزیدخندهشدتازهاششونه!بودمردهخندهازپیمان
!بودگرفتهاشخندهمنبازیهاى

!هست؟اجازه:آوردداخلسرشونداوشدزدهاتاقموندر

...بگبهتبیاندا:گرفتمدستشوپریدمفورى

!کرداشارهسرمونپشتبهکردمنگاهبهشچونوکرداىسرفهپیمان

!میخونه؟خروسکبکتپرنیاچته:بودایستادهسحرکردم،نگاهنداسرپشتبه

!اصالًنه!من؟کى_

!کردمولندارودستو

!شامبفرمایینگفتمانى:گفتسحر

!!!مانىآقا:گفتمطعنهبا

!مانىآقا:گفتوکردبمنکجىدهنسحر

لوبارههزارنبودپیمانترسازاگه!کردمبارونبوسهوصورتشوسروبغلشپریدمذوقشدتازمن
!میخندیدپیمانوندمیکردنگامتعجببانداوسحر!میدادم

!چته؟خوووو،چقدرکرديمالیمتف! خوردبهمحالم،پرنیاآه: گفتوکردجداخوشازمنوسحر

دادوتکونتاسفبعنوانوسرىمیشد،خندیدخارجاتاقازدرحالیکههماونوکردمنگاهپیمانبهالتماسبا
!شامىبرابیایندالتونوبعددردشمام!پایینمیرممن:گفت

!...بیرونبرهشدممنتظرپس!کردصادررواجازه
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!کردخواستگارىازتکارن!جوووووونمسحر:شدمآویزونسحرازوپریدمپیمانرفتنازبعد

!سرتبرخاك:سرمتوکوبیددودستىاماسحرخندیدوشدخوشحالمنمثهمندا

!چرا؟واا:گفتمنجاىندا

!کردذوقاینطوربدبختاینکهنداشتمخواستگارعمرمتومنمیکنهفکپیماناالنخو_

؟!داشتىکهنه:خندیدم

!کهبدىوااینطورخودتونبایدنداشتمم:زددوباره

!کنهرسیدذوقسحربهنوبتتازهوخندیدیمکلىنداومن

!میکشیدندماروانتظارمیزشامسررسیدیم،آقایونپذیرایىسالنبهوقتى

!نشستمآقامونکنارخونسردىکمالدرمنمنشستندوهمکنارکردندوخواهىعذرخجالتکلىباسحروندا

!کشیدسوپبراموزدمنبهملیحىلبخندپیمان

!نمیخورماسوپمن: گفتمغلیظىبااخممناما

میخورمن!باشىنداشتهگالیهجاى،بعدهابگمبهتاالنهمینازپرنیاببین:اومدحرفپیمانبجاىمانى
جاىفردا!امجدىحدازبیشکارمتومن!بازیهانداریملوساینازنمیخواممیخوادواونواینوودلمونمیخوام

تومنباشمگفته!اژدهائهمانىکنىشکایتشوهرتپیشنیاى!باشىبهترینکنسعىزارىوگریهوگالیه
بهترینسوپ!...ممنوعکامالًچربغذاى!بىبخواسبکشکمبابهترهامشبماز!ندارمشوخىهیچکسباکار

!میخورىهمونوپس!کاملهغذاىیهگزینه

!میخوامکوبیدهکبابمن:گفتمپیمانبهرووچیدمورلب

کبابسیخیهکهشدمخیرهکباببهبغضبامنوکردنگاهمانىبهوبردباالتسلیمحالتبهرادستانشپیمان
!گرفتقراربشقابمتو
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!شناختمرسارودستوکردمنگاهمیگذاشتبشقابمتوروکبابکهدستىبه

ازمانى:کردنوازشصورتمواونموکردمنگاهبهشگرفتبرادرىحمایتازشدمیکهحسىقشنگترینبا
!میکنمیکسانخاكاتوباخونهگفتىبهشنازکترگل

باکارتومن!بخونخودتو،اشهدخوردى:کردنگاهمپوزخندباهممانى!کردمنگاهمانىبهمرگذوقومن
!ندارمتعارفهیچکس

!بادابادهرچى!میخورم!....بمیر؟ونخوریابهترهبمیروبخور!شدمخیرهکباببهودادمقورتدهنموآب

!پرنیا؟:شدواردنداسرمپشتکهکنماستراحتتارفتماتاقمبهمانىدستوربهشامازبعدوخوردم

!؟جانم_

!باشیمنداشتهپشیمونىجاىفرداکهبایدبگمولىکنىاستراحتبایدمیدونم!ببخشید_

!شده؟چیزى!کردىنگرانم!میزنى؟حرفاینطورىچراندا:کردمنگاهبهشنگرونىبا

!کردهگیرسحرپیشهمبابکگلوىکهمیکنمفکرمن:گفتونشستتختروىندا

!میرسهخیالمبهکردمفکمن!دى؟کردقتهمتو: نشستمکنارشمنم

!مطمئنممننه_

!چیه؟منظورتحاالخوب_

!بجنبونهدستىیهشایدبرسونبابکبهکهمیگم_

!بخندهریشمونبهواوننباشهاینطوروبدیمپیشنهادمیترسم!...بگمچىواالع:رفتمفروفکرتو

قضیهاینازکهمتینهاونقدرنباشههماگه!رفاستحاینازآقاتربابککهباشمطمئن!نه:گرفتدستموندا
!کنحالیشفقطتو! میگذره

!....فرصتاولینتوفردا!باشه_
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!رفتبیروناتاقازبخیرشببعدوبوسیدصورتموندا

!...بردخوابمنرسیدهتختبهکهبودمخستهانقدرمنهم

حدودمانى!رفتیماستودیوبهبعدوخوردیمبحانهصمانىورساوبابکهمراهبه!شدمبیدارششساعتصبح
!شروعکنه:گفترسابهوخوندمنوشعرخودشوبعدشدادتوضیحورسامنبراىساعتیه

!زدپشتمویکىکهخلسهتورفتممعمولکرد،طبقشروعکهرسا

!بودشدهخیرهمنبهزهرماربرجمثلمانىوخندهبابابکو،رساکردمبلندسر

!بله؟:دادمقورتدهنموآب

!هادیشبهشاماثراتاینا_

!چیه؟خوووو_

شلوغانقدچرامانى:پریدکالمشمیون،رسابزنهحرفىاینکهقبلولىدادفشارهمروىرولبشحرصبامانى
!کنىشروعتوئهنوبتپرنیا!میکنى؟

!میگفتىزودترخوب!اهان_

!خوندنمتنروىازکردموشروع

!میخونى؟قلقلیهدارمتوپیهدبستانىدختراىمثچرا!...چهوضعشه؟این:بلندشدمانىفریادخطچندعدبکه

!بارمهاولینخو:کردمهمتوابرو

!بخوندوبارهکنتمرکز!بگىبهماینوتوکهندادمتوضیحساعتسهمن_

!میخونمدوباره!باشه!بستهروازشمشیرشو

هاىبرگهعصبانیتمانىبابارآخرینونشدکهنشدمانیقبولمورداماکردیمتمرینرباصد!...بارده!...دوبار
!کردپخشهواتورونت
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قبلبارازهردفعه!کردیمشروعدوبارهماودادتوضیحروچیزهمهمالیمتباونشستکنارمبابکاینبار
تعطیلروناهارکارواستراحتبراىوودندبشدهخستههابچه!کنمنیازشونوبرآوردهنتونستمامابهترشدم

!کردند

قدمهممنباسکوتدروبودساکتبابک،ولىمیکردندصحبتآهنگراجبومیرفتنجلوتررساومانى
!بزنمحرفبتونمتارفتمکلنجارخودمباکلى!بودشده

! بابکآقا_

!جانم؟:کردنگاهمتعجببابابک

!هاومدخواستگارسحربراى_

!کى؟:پریدرنگشوخوردجاوضوحبه

!پیمانکارن،دوست_

!کى؟_

!دیشب_

!گفت؟چىسحر_

دادنفعالًاطالع!نگفتهیچى:)گرفتمروخودمجلوىشد؛کهنمىزیاد،باورشخوشحالىازبگممیخواستم(
!خواستگارىبراىبدیماجازهماکه

!زدمخندلبجنسىبدبامنورفتفروفکربهبیچارهبابک

!چیه؟کارنمورددرنظرش:پرسیددوبارهدقایقىازبعد

!خواستگاریهمثلفقط!ندارهخاصىنظر_

!نداره؟بهشحسىهیچمطمئنى_
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!مطمئنمآره_

!بکنى؟حقمدرخواهرىیهمیتونى_

!نه؟کهچرا:گفتمذوقبا

!چیه؟منراجبنظرشببین_

!بگیروقتخواستگارىبراى:انداختزیرشرمگین؛سرببابک!بود؟مثبتواگه_

!بگیرم؟وقتمثبته،االننظرش:گفتمبره،فورىدردستمونازمیخواستانگار

!کردنگاهمزدهحدقهچشمهاىبابابک

!گفت؟خودش!میدونى؟کجاازتو_

!تویىاونمسلماًکنمانتخابیکیوکارنوتوبینخودمنباشهقراراگهولى!نهخوب_

!کرد؟تشکراحترامکمالدرهماوو!دادمنخبهشراحتخیلى!زدم؟بودحرفىچهاین!ننننهیننن

!آوردمیدرروزگارمازدمارنبود،وگرنهپیمانکهشکرخدارو

!بگیروقتبعد!بپرسازشاولشما:گفتلبخندبابابک

! چشم:دادمجوابکن،فورىگوشحرفخودمهممن

!میگین؟بهششما:مکرداشارهرسابهسرباو

بگمبهشخودممیدمترجیحمیکشم،اماخجالتازشوجوداینکهبا:گفتونشستاشپیشونىروىشرمعرق
!جوابگوباشمخودماومدپیشهمناراحتىاگهتا

!میکنهدرکت!حرفاساینازترباجنبهخیلىداداشم!...نترس_

اضافهآنهابههمبابکوایستادندتراسجلوىرساوانىم!بودخونهپشتاستودیوسالن!بودیمرسیدهخونهبه
:میخوندمخودمبالبمزیروکردمپروازخونهسمتبهتقریباًومنبدهدنظرصحبتشاندربارهتاشد
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جانجانجانجانجانجاندلبرا

وايوايوايوايوايوايمطربا

هیهیهیهیهیهیهیمنهاي

هايهايهايهايهايهايمنهوي

جلوافتادنمازاینکهبراى!میکردمستملبمزیرشعرهمینمثلعطرشبوىکهخوردمیکىسینهبهسینهکه
!کوچولو؟خانومکجاستحواست:گفتگوشمزیروکردبغلمکنه،منوگیرى

!سالم:کردمنگاهشوآوردملببهاىدلبرانهلبخند

!منخانومخورشید!ماهتروىبهسالم_

!خورشید؟یاماهآخر:کردمکجسرمویدموخند

!کردهروشنمنوزندگىهردوتاش!داره؟فرقىچه_

!بوددورکمرمدستهاشهنوزامابودمدراومدهبغلشاز

!میمیرم؟منبخورهبهشاسفنجهاتوبخورىکسیبهاینطورىنمیگى_

لبزیرمیکردونگاهبمنلبخندباکهکردمنگاهبهشخجالتباوگزیدمدندونبهلبحرفشایناز
!...منسهمبااونکارونکن:گفت

!گرفتمگازرولبمگوشهعمدروىازاینباروبودشدهقفللبهامروىکهکردمدنبالرونگاهشتردیدبا

رووزیرمنودل!قشنگمنکن:گفتودرآورددندونزیرازلبموشصتشوباگرفتمنکمرروىازدستهاشو
!نکن

!بسترودروکشوندخونهداخلبهمنوو

!بود؟چطوراتکارىروزاولین_
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!درآوردپیرمومانى!...افتضاح_

!میگیرهسختبودگفته_

!کهنمیگرفتسخت_

!چى؟پس_

گرفتنسختبهکاشکى!میگرفتآدموجون:دادملمبهشمعمولطبقمنمونشستنفرهسهمبلروىپیمان
!بود

!هاااامیدىنشونقبراقترولى!یدنباشخسته_

!کردخواستگارىسحرازهمبابکآخه!...آره!...ا:گفتمخوشحالىباونشستمصاف!افتادمیادشاىدفعهیه

افتادن؟سحرازخواستگارىیادیهوهمهشدچطور!...جدى؟_

!...دیگهدیگه_

!خوشحالىانقدمندیدنبراىمیکردمفکربگوخوشخیالومن!...میخوند؟خروسکبکتهمینبراىپس_

!حاال؟تاگذاشتمهمکمبراتومن!...بدجنس: گفتموزدمشکمشبهآرومىمشتوخندیدم

دقازحسودىمناالنکهبوداینطوراگه:گفتوکاشتآنروىاىبوسهوبردباالوگرفتمشتمو
!میخونى؟چیههندیهافیلماینحاال!میکردم

!میخندیدقشنگانقدوقتىبگیرماشچونهازگازیهمیخواستدلم!کردمغشازخندهمن

کارااین!هموندیدیناظهرتاصبحیه!...موسیومادام!...اوهاوه:درآوردقشنگمرویاىازمنوسحرصداى
!دارهآموزىبدمیبینهبچه!چیه؟

!نخواستشوهردلشبچههتاآقایونپیشبرممن:شدبلندجاشازوخندیدپیمان

!نشستمنکناروخندیدسحر
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!چته؟_

!هیچى_

!میخونه؟خروسکبکتچته!بمیرمبرمبایدنشناسمروتومن!اتعمهارواح_

رفتهمامانمبهاشرفتارىوظاهرىشباهتکهروملیحىچهرهاین؛چقدرکردمنگاهشوکردممکث
!داشتمبود،دوست

!ردکخواستگارىمنازروتوبابک_

!نشستجاشسرسیخیهووکردهضمروجملهیواشیواشبعدوتفاوتىبىبااول

!گفت؟بهتکىاینوپرنیا_

!خودش_

!فهمید؟کارنوماجراىیهو؟مگهچرا!هههههه_

!گفتمبهشخودم!آره_

!چرا؟آخه_

!بجنبونهدستزودتردارهبتوحسىاگهاینکهخاطرواس_

!میدینحوالهاونورواینورمنوهىکهکردمباددستتونرومنمیکنهفکحاال!تودستازپرنیا_

!نیست؟اینطورمگه:خاروندمسرمو

!چطور؟_

...نکرباددستمونرو_

باشاید!...بزنیمحرفبزارسحر:کردمفراروکشیدمجیغىمنم!آوردهجومسمتمبهوبشهتمومحرفمنزاشت
!کنیم؟بیشترروونخصومتمتونستیمگفتگو
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!گرمهسرشاینجاخانومنگو!زدهغیبشخانومسحرچرامیگممن:اومدپایینهاپلهازندا

!کردخواستگارىسحرازبابک!جوووووونندا:گفتممیکردیمبازىگربهوموشسحرباکههمونطور

!گرفترودهانشجلوىوکشیدکوتاهىجیغمنمثهمندا

!خبره؟چهبشینه،ببینیماینجابیادکنولشسحر_

سحربراىگفتمبهش!هیچى:شدمولونداکناروکردمتازهنفسمنهم.نشستوشدمنخیالبىسحر
خانوادهباباشهراضىخانومسحراگهکن،کهصحبتهممنمورددرسحرباکهاومده،گفتخواستگار

!برسیمخدمت

!چیه؟نظرتسحر:کردنگاهسحربهندا

روحموقلبتمومواى:گفتوکردململچشمهاشووگذاشتقلبشروىدستشواىمسخرهحالتبهسحر
!میاددرپروازبهشوقازداره

!اسندیدهخواستگارگفتمدیدى:گفتمندابهلبخندبامنم

!خوردمیکىبهباز،کهکردمفرارجیغبامنموکرددنبالمدوبارهسحر

...!عطرتندبوى!کردبدالموحعطرشبواینباراما

!نخورمزمینکهگرفتمنومقابلطرفدستهاىبازو

...!اشسینهتورفتمدماغنخوردماااا،باهاماسفنجباالبته

!گفتمبهتبارصد!کنعوضشخو!میزنهبهمآدموحالعطرتاینرساههاوه_

!کردمنگاهبهشاخممیمالیدم،بااموبینىکههمونطوروکردمبلندسرو

!بوسیددماغمونوكوشدمنودید،خماخمالودنگاهوقتىومیکردنگامنمایىدندونخندهبااونم

!شوقائلاحترامدیگرانىسلیقهبراىیخرده!میادخوشمبوشازکهگفتمبهتصدبارمنم_
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!گرفتارقرمقابلمپیمانبرزخىچشمهاىکهشمردخواستموگفتمبابایىبینیمبرو

!میکردنگاهمبرزخىهمچنانواونم!رفتمسمتشبهودادمقورتدهنموآب

!بفرماییدحاضرهناهار:گفتوشدپذیرایىواردمانىپیمان،خدمتکارسمتبهمنبارفتنهمزمان

بهرفتاربابکدردستپاچگىوشدندمنزلواردهمومانىبابک!رفتیممیزسمتبههمگىکهشکرخدارو
!بودمشخصوحوض

!خندهزیرزدیمپقیوکردیمنگاهبهمشیطنتبانداومن

!نمیکردبلندسرشوبودوسرخىبهرواشچهرهکهافتادسحربهچشمم

!میخندیدیمهمبهمرتبومننشونروبابکنداومیدادمنشونندابهروسحرمن

!شده؟چیزىندا:پرسیدودنیاورطاقتآخرشرساوبودندشدهنداومنمتوجههمه

!افتادپتهتتهوکردیخهمندا

!خانومهابودبینماخصوصىحرفیه!نه:دادمجوابنداجاىمن

.میکردنگاهندابههنوزرسا

.بودشدهعوضاشچهرهرنگخجالتازهمنداو

کارباهمرساوماموقعناوتا!بیابعدشوکنکوتاهاستراحتیهناهاربعدپرنیا:کردعوضروبحثمانى
.میکنیم

.بودمناراحتاستودیوشتوکارازهنوز. دادمتکونسرفقط

حرفبهمانىدوبارهکهرفتیماتاقهامونسمتبودم،بهخودمهمشونپارهآتیشکهدخترتاسهماناهاربعد
...!عیال: اومد

!شدهمتوابروهاشدیدمکهکردمنگاهبابکبهفورىمنوکردنثارششویىگمخندهباسحر
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وحرفبهببینمنیام!هاکنهاستراحتبایدبچهاون،امانهزنداداشتوتو:گفتوزدسحربهملیحىلبخندمانى
!الالاااافقط!هااااگرفتیناشخنده

مودرآوردمنکردم،دمپاییپیداچیزىچونوکنمپرتسمتشبهتابودمچیزىدنبالنگاهباوکشیدمجیغىمن
!خندیدودادخالىجااونمکردم،کهپرتسمتشبهو

توهاشسگرمههمچنانبابک،امازدلبخندىپیمانوکوبیدندهمبهپیروزىعالمتبهدستهاشونومانىورسا
!بودهم

!بخوابىخوب!بخیرعصرت:گفتبلندرسیدیم،ندااتاقهامونبهوقتى

موردسحرووبستسرشپشترودروشدواردمنسرپشتکىیواشوگذاشتاشبینىرودستشوو
وبا! (بکنهناموسىهاىشوخىازینکمترکنحالىتونمانىآقااینبهجونسحر: گفتوگرفتخطاب
!میشهناراحتبابکآقاباشهچىهر) کرداضافهشیطنت

!خووووبدهخرجتغیریخردهبگوآقاتاونبروبه:گفتوکرداششونهحوالهمشتىسحر

!کنى؟چکارمیخواىحاال!ندارهبردهوخردهکسهیچازمانىآقااینآخه:گفتوخندیدندا

!نمیدونم:رفتفروبفکرسحر

...!میپسندى؟بیشترکدومو: پرسیدممن

.آشناأمروحیاتشبا.میشناسمروبابکولى!...نمیدونم:بودفکرتوهمچنانسحر

!نمیشهکاملشناختالكمآشنایىاما:گفتندا

بیشترتوروحیاتبهکدومببینىتاباشداشتهنشستبارچندهردوشونبا:گفتموکردمتاییدسرمبامنهم
!میخورند؟

!بکنمرواینکارباید: سحرگفتوکردتأییدسرشدادنتکونباحرفموهمندا

...استرابچهاینتامابریم:دادادامهوشدبلندجاشازوبعد
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اززنانقهقهههمنامردسحروگرفتدهنموجلوىخندهباوپریدهمنداکهکردمقطعبلندىجیغباحرفشو
.شدخارجاتاق

.کشیددرازکنارمصداسروبدونوشداتاقواردپیمانکهمیشدگرمداشتتازهچشمهام

اینکهبدونوخریدمجونبهروخوششعطروبردمفروگردنشگودىتوسرمووکشیدمسمتشبهخودمو
!خواستنیهخودتمثعطرتچقدر!شدهتنگتنتعطربرادلم:گفتملبزیرکنم،واچشمهامو

!بعدبراىبزارروشیطنتوکناستراحت:گفتونشستامپیشانىروىاشبوسه

.داشتآمیزىطعنهلحنانگار!نبودنرمصداش

.بودخیرهسقفبه.کردمنگاهشوکردمواچشمهامو

.ندادنشونالعملىعکس.بوسیدماشوچونه

سبزىتوىمیکردمفروگوشتشتودندونهاموکههمونطوروگرفتممحکمىگازاشوچونهحرصبا
.شدمخیرهچشمهاش

!درآورددندونمالىازاشوچونهوکردکجسرشو

!چته؟بگوخوووپیمان؟؟!اع_

!هیچى_

.نمیکنمولتچتهنگىتامیدونىخودت!؟نننپیمان!عععاع_

.نیستامهیچیپرنیاخیالبى_

!بگوخودتاما!چتهمیدونممنکه_

!ندارهگفتندیگهکهچمهمیدونىاگه_

!شدىناراحترساحرکتازتو_
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.برگردوندروشووکردبهمآلودىغضبنگاه

منوخودشکهدیدىخوب!ننننپیمان:گفتموکشوندمسمتخودمبهوگرفتمدستشوونشستمجامسر
!نمیرمسمتشمحتىمنکه!بوسید

!نپراونوراینورهوابىاینقدرنگفتممگه_

!ناراحتى؟اینواساهان_

!یکیشهاین_

!اشسینهتورفتمدماغبا!نخوردمبهشامسینهباکهمنخو_

!میکنهدردهنوزآخ:دادمماساژبادستمامووبینى

نسنجیدهرفتارهاىایناز!شوبزرگیخردهبخداروتوپرنیا:کردبازابروهاشوونشستلبشروىمحوىبخندل
!میشماذیتدارمواقعاًاتبچگانهو

!نکنقهرمنباتوفقط!چشمباشه:گفتموبغلشتوانداختمخودمو

خونمونمابهومیشهتموموزرسهاینکى:گفتوفشردبغلشتومنووکردعمیقتررولبخندشپیمان
!میشمطاقتبىدارمدیگه! برمیگردیم

...اتاقیهکهماپیمانخوب_

قىرووآبروخوردمحیاروهمینطوریشممنکهدارىصداوسرانقدرتواینکهاول!نزنحرفشماصالًپرنیا_
آدمواینطوروبخوابىبایدروزشبانهیهفقطبرنامهاونبعدتواینکهدوم!پالسمخونتونشبهمهوکردم

!میکنىخاصوعامرسواى

!میادبدتخیلىتونیست:زدمبازوشبهمشتىوخندیدم

ازمجبورمیشموگرنهبخواببگیرهمحاال.دارمدوسبیشترآبروموامامیادخوشمهمخیلى.نمیادبدممن_
!بیرونبرماتاق
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.کشوندآغوششبههممنووکشیدودراز

!؟ننپیمان_

!پرنیاااااا؟_

!جووووون؟_

!نه_

!نه؟چى!وا؟_

!میخواىتوکههمون_

!میخوام؟چىمن_

!شیطونى_

میدونستى؟کجااز!بدجنس:زدمشکمشبهمشتىوخندیدم

!برم؟پرنیا_

!بخواببگیرههاَه_

پایانباالخرهکهمیدونستخوبمهاونچون!چرامیدونستمولى!نکشیدهممنتموشعوربى!بستمچشمهاموو
!خخخخخ!میشهختمکجاهابهمنکلکلهر

.رفتماستودیوبهوبلندشدمزدنچرتساعتیهبعد

بودچیزىنوشتنبهمشغولبود،سختانداختهپیشونىبهکهچینىبامانىوبودندتمرینبهمشغولبابکورسا
!بودهمتوابروهاشطرزوحشتناکىبهومینویسهنتشدممتوجهکشیدمسركوقتىکه

!سالم:گفتماروم

!بیاممنتاکنتمریناونجابرو:وگفتدادنشونمرواستریواتاقکنهنگاماینکهبدون
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.رفتماتاقبهمتنبرداشتنبعدودادمتکونسر

!بدمانجاماونباتمرینهامودیگهکهبگمبابکبهباید

ومیکنىگوشتوومیخونمدیگهباریه:گفتونشستصندلىزهرمارروبرجمثل.مداواژدهائهمانى!هههاوه
!بخونىاشتباهاگهحالتبهواىپرنیا!میکنىشروعتوبعدش

تمرکز:گفتبمنروبعدشوکردخوندنبهشروعاونودادمتکونسرودادمقورتصداسروبادهنموآب
!کنشروعشدىامادهوقتهروکن

!کردنگاهبمنوبروبر

!خوبنکننگامتخساینقدر:زدمبعدغروکردماونوراینوریخرده

!بخون:نشستلبشروهمیشگىآمیزمسخرهلبخندى

!کناونورروتوحداقل.باشه!اوففففف: گفتموگذاشتمقلبمرودست

!بخون:شدصورتمىخیرهبدجنس

خیرهمانىبهترسباوکردمخرابوسطشاىدفعههیوبودخوباولش!کردمشروعوگفتماهللابسمیه
!داشتفرقاینجابادرجهشصتوسیصدبودیمکهبیرون.....چلغوزعوضى!شدم

!بخوندوباره:گفتسیاستبا

!شدماللفورىاینباروزدمگندکاراولهمونکهکردمشروعوگفتماهللابسمدیگهباریهمنو

!کنشروعدوبارهخودتکردىخرابهرجا!نمیگمگهدی:گفتوکردکجروگردنش

.کردمشروعومن

خدااااااااى...صدبار...بارده...دوبار....باریه

!کردمغلطمن
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!اعصابمرومیرىدارىیواشیواشپرنیا:گفتکهشدمخیرهمانىبهعجزبا

!میشمهولمیکنىنگاماینطورىتوخو_

!بخونزارمهباربراونشوهولکنلطف_

!میدماستعفاءمن!ىىىمانىنمیتونم_

!کنشروعدوبارهخودتنکشتمتلگدومشتزیرتا!میکنىغلطتو_

...!روانیهمردك!میکرد؟اینطورىچرا!بود؟کىدیگهوا؟؟؟؟؟این

پرنیااااا:گرفتدستمومچمانىکهکنمپیدافرارىراهتاکردمنگاهرواونورواینوریخرده

!فرارىراهدنبالکهطرفىجانىبامگه:گفتوخندهزیرزدکهکردمنگاهشترساب

!شدماصالپشیمونمن!برمبزارخداتورو:گفتمگریهحالتبه

...!بخوندوباره!کنهخفتخدا:میلرزیدهاششونهخندهشدتاز

.کردمغلطمن!برمبزار:نالیدموکشیدمبیروندستشازدستمو

!کنتمومشپرنیا:کردنگاهمتعجبمیخندید،باکههمونطورمانى

...نمیخ_

!کنتمومشگفتم: زدفریاد

!ببینمبخون:شدهمتواخمهاشدوباره.شدمالل

.شدمخیرهدستمتومتنبهوگرفتگلوموبغض

!میکنیمشروعدوبارهبرگشتمهروقتبخورمهوایهبیرونمیرممنپرنیا: گفتآرومىبه
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روتو!بابک:گشودمپرسمتشبهمنوشدداخلبابکبعددقیقهچند.ورفتبیروناتاقازرقوشقخیلىو
!شدمپشیمون!بدمادامهنمیتونممن!بدهنجاتگودزیالایندستازمنوخدا

!گرمدمشبابا!ببري؟حسابازشتوکهشدپیدایکىباالخرهپرنیاااا؟؟؟یعنى:گفتوخندیدبابک

....!نمیکشم....نمیتونم.آوردمکمکنباور!...جلب:زدمبازوشبهىمشتناراحتىبا

!میکنىعادتبگذرهیکم!گیرهسختخیلىهممانى!سختهیکم.اولشهخوب!...پرنیا؟_

!میرمدارماصالًمن!شمخوانندهنمیخواممنبابا....نمیخوام_

!خودتهپاىخونتبیرونرفتىدراینازپرنیا_

!!!!!بابک_

!میکنمراضىروسحرهمکنى،منتمرینبامنتواگه:زدسرمبهفکرىهی

!نندازدرمانىبامنو:گفتودادتکونتأسفبعنوانسرىقهقههبابابک

!شدوانطقتاینکهخوب؟؟؟؟مث:گفتوشدداخلمانىهمزمان

.رفتونبیرسالنازنمایشدندونباخندههمبابکوشدمخیرهبابکبهعجزبامنو

کنسرتتواجراشاولینبراىولىمیکنیمضبطروآهنگاینماپرنیاببین:نشستامکنارىصندلىروىمانى
ازبایدپس!روبخونىمتنایننفرچندهزارجلوىمجبورىتوو!میکنیمرونمایىآهنگتکبعنوانرسا

!خوب؟.کنىامتحانهمینجا

.نمیخواممن!کناجراشهمخودتپسمیخونىخوبىاینبهخودتکهتو:گفتمزارباوکردمنگاهش

خانومیهرپشواینکهخاطرواسفقط!کردم؟قبولاینکاروچىبراىکردىفکر:زدپوزخندهمیشهمعمولطبق
!ایرانتوخانومیهتوسطرپهنرىکاراولینمیشهاینومیکنهاجرا

!کنمآوردهبرتورونیازهاىنمیتونممن!...کنم؟چکارمنخوب_
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!بخونىاصولطبقکنسعىفقطتو!کنهبراوردهمنوهاىنیازکههستیکى:خندیدشیطنتبامانى

بابک!ىىواى!هستهمتربیتبیاشگرىوحشىبرعالوه!...مممددمواىاى!اومددرحدقهازچشمهام
!ببرهروازمنوشدىپیدایکباالخره!!!!!میگفتراست

!شدمسرخخجالتاز

!بزنمحرفبعدوبسنجماولنگرفتمیادهمآخر

!بوددستمتومتنبهخیرهنگاهم

!کردمخواندنبهشروعیهوچرادونمنمی

دیدمخیرهخودمبهفرمشخوشلبهاىروىزیبالبخندیهبارومانىنگاهکهآوردمباالسرموشدتموموقتىو
!میخوامازتچىفهمیدىباالخره...براوو!...براوو:زدفریادوکوبیدبهمدستهاشوشدتموموتاخوندنم

اونوبشینههمطاووسسرباالحسنهاخالقباتوزییایىبهکرگدنى:غرزدموشدمخیرهبهشغلیظىاخمبامن
!نکنهنگاهمنبهکسىمیمونمیهمنکهمیارهحرفبهومیندازهزیبایىاز

!آوردمبراهتدیدى: کوبوندسرمتودستشتونتباوزداىقهقههمانى

.سرمروکوبیدنتبادوبارهنامردهماونو.برمکناردستشزیرازتاکردمکجخودمو

!بخونىاشتباهبرگردىفردااگهبحالتبدفقط!برىمیتونىشدتمومحاالخوب_

.بودنشستهدرپشترسا.رفتمبیروندرازوقتى.شدمبلندجامازوکردمبهشکجىدهن

.انداختمبغلشتوخودمونیستمتنهاکرگدناونبااینکهحسازخودآگاهناوکشیدمپرسمتشبه

سمتشبهاشواشارهاومد،انگشتبیرونمانىوقتىوکشیدنفسعمیقوبردفروموهامتوروصورتشرسا
!کنىرفتارباهاشراینطودادماجازهبهتکهبودبارتآخرینوباراولیناین:گرفت
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ىدفعه:دادادامهرساوشدمخیرهمیکرد،نگاهرسابهدارىضمریلبخندکجباکهمانىورسابهتعجببا
!؟فهمیدى!بودنخواهدکاردربعدى

.رفتبیروناستودیوازودادتکونتاسفبعنوانسرىکنانخندهمانىو

!کشیدمزجراونقدمنوبودىبیرونتو:کردملوسخودمووورچیدملب

!نمیدمبهشرواجازهایندیگه!شهتکرارنمیزارمدیگه!ببخشید:گفتگوشمزیروکردبغلمدوبارهرسا

توومیاوردسرمبالاینهمهاونوقتىبودىبیروناینتو!...نمیخوام:کردملجهابچهمثلوزدماشسینهبهمشتى
...!کردىدریغازمحمایتتوحتى

نبایدمیخواممعذرتمنهمبازامابودالزمبراتاینکهبا:گفتونشونداونروىاىبوسهوگرفتمشتمو
!میزاشتمتنهات

!اومدمبیرونسالنواززدمپسآلودستهاشواخمهمونطور

شخصیتممنداداجازهآهنگشوخودشبخاطراونوبودماینجااونبخاطرمن!ببخشمشنتونستمراستش
!شهبتخریب

.کردحلقهدورمدستهاشورسیدبمنوقتىوکردتندقدممنسمتبهوبسترواستودیوسالندررسا

قدمکنارشتخماخموباهمچنانوزدمپسدستهاشوپیمانازترسبلکهدستشازبودنناراحتبخاطرنهومن
.برداشتم

پرنیااااا:گفتلبزیروکشیدآهىاونهم

!ه؟چی:کردمنگاهشبراق

...!هیچى:کردنگامناراحتىبا

!شدمخیرهرویرومبهمنمو
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...!نمیشدماذیتانقدرمیدادنشونمخودشوحداقلاگهولىکنهحمایتازمنداشتمانتظار

ومیکردراقرصدلماشبرادرانهحمایتبود،حسمىکنارمدراگرکهبوداینطورامبچگانهفکرلحظهاون
.آمدممیکنارمانىبازودترحمایتشچترزیرشاید

دریغمنازرودیگرونکهداشتحقمانىهمکهمیبینممیکنمفکرلحظهاونوروزاونبهدارمکهحاالاما
زندگىاونحمایتچترزیروشدمبزرگرساحمایتباعمرىیهمنچون!...روخودشرساهموکنه

بساچهونمیگرفتمیادروخواندنکردماجرابرنامهبعدهااونچهىزیبایبهوقتهیچمیدیدمشاونروزاگه!کردم
!میدادمانصرافاونحمایتهاىورسادیدنبا

!برداشتقدممنکنارمحضسکوتدرسالنتارسا

!میکشیدماروانتظاردلنشینشلبخندباوبودایستادهتراسروىویالجلوىپیمان

!دیدهمکناردروساکتناراحتروماهردوىوقتى،شدمتعجبشمتوجه

!کردمجابغلشتوخودمومعمولطبقورفتمسمتشبهونیاوردمخودمبروىاما

!میشدامزیادىاونازبیشترآخه.کشیدکناروفورىداشتنگهمثانیهچندبراىمعمولطبقهماونو

.شدمواردمنبودند،کهنشستهپذیرایىسالنتوهمه

.کردمجبراننگاهشووتیزىتندنگاهباهممنوکردنگاماشمسخرهلبخنداونباموزمارمانى

.فشردگرمىبهوگرفتدستشتودستهاموکهنشستمنداکناروبعد

.بودشدهخیرهزمینبهغلیظىاخمبامیکردکهاشارهسحرابروبهوچشمباکهکردمنگاهشوزدملبخندى

!چشه؟:گفتملبزیروآروم

.کرداشارههمبابکبهچشمبا
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کهاینها!...شده؟چىیعنى!همهتوکهاینمابروهاى!اوهاوه!کردمنگاهبابکبهوقتىآمددرحدقهازچشمهایم
!نکشیدههمخواستگارىبهکارشونهنوز

کارذهنمازانقدر.انداختباالشونهوخوندچشمهامپسروازسوالماوهموکردمنگاهندابهمتعجبنگاهبا
.بودنموندهبرامدیگرانبهکردنفکربراىنایىکهبودمکشیده

براىمیرموامخستهخیلىمن!اجازهبا:کنم،گفتمنگاهمانىبهاینکهبدونالبتهجمعبهرووشدمبلندجاماز
!استراحت

!بیارنشامتوبگموایسا!نخوردىشام:گفتفورىرسا

!بخیرهمگىشب!ندارمغذابراىخوردنبهمیلىکهامخستهقدران!نه:آوردمباالدستمو

امبچهبزار!رساآره:میگفتشیطنتبارسید،کهگوشمبهمانىصداىکهکردمحرکتهاپلهسمتبهو
!تنبلهخیلىباباشدخملاینآخه!باشهامروزازبیشترکارمونقرارهفردانکردهکارزیادامروزچون!بخوابه

.برگشتمسمتشبه. ایستادم

.هستندپشتمکامالًکهمردتاسهبابازهکامالًدستماینجااما!ندارمزدنجیکجرأتاستودیوتومن

کارىقصدمنکهبفهمهمانىاینکهقبلوبیرونمیزددودامبینىازکردماحساس!کردمنکاهشآلودغضب
!اومدحالجیگرمکهآخخخخخخخخخوسیدمربهشقدمسهدوباوبرداشتمخیزسمتشدارم،بهرو

!فریاداونوجیغمن!....دستهامواونموموهاشومن!...بکشاونوبکشمنحاالوگرفتمفرمشوخوشموهاى

ازشروبودمچسبیدهمانىبهکنهمثلکهمنوودستمروىرسادستهاىوگرفتقرارکمرمدورپیماندستهاى
!بگیرمشکهمیبردمیورشهنوزمنوکردنجدا

!میخندیدفقطونکرداخمباراولینبراىپیمانکهبوداینجاجالب

!فهمیدى؟!...کنبس:گرفتمانىسمتاشواشارهانگشتوکردهمدرابرورسااینباراما
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بس:گفتآورشتهوعپوزخندباوشدخیرهبمنتیزشنگاهباوکرددرستحالتشوخوشموهاىمانى
!میکنم

!برداتاقمونسمتبهمنوپیمانو

!بودساکتوداشتلببهلبخندهنوزپیمانامابودمبازخواستشمنتظر

شدمطمئناینکهبعدوکنمعوضلباسموکردکمکمفقطنزدوحرفىهمرسیدیماتاقمونبهکهوقتىحتىو
همتو!میگردمزودبرولىنشهبدهکمیزسرمیرممن:وگفتزدامپیشونىروىاىخوابیدم،بوسهتختروىمن

!کناستراحت

!بستمچشمهامووگفتماىباشه

همروپلکهامدربستنمحضبهوبودشدهتهىچىهمهازذهنمکهبودکشیدهکارازمانقدرعوضىمانىاون
!شدمبیهوشوافتاد

*****

سحر

برگشتنموقعفقطو! میدونه،خدامیکنهچکاروناتاقشتوتنهایىروزکلتو!بوداتاقشونتومعمولطبقپیمان
!پایینمیادهابچه

.شدواردبابکوشدبازدرکهبودمنشستهسالنتوتنهامنوبگیرهدوشبودرفتههمندا

.کردمسالموشدمبلندجامازدستپاچگىبا

!ندینخجالتموفرماییدبمیکنمخواهش!ماستازسالم:اومدمنسمتبهوزدکشىدخترلبخندبابک

.انداختمبزیرسرونشستمسرجامشرمبا

.نشستصندلىیهروىوشدنزدیکبابک
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!کجان؟هابچه:رسیدذهنمبهحرفىیهتاگذشتسکوتتودقیقهچند

موندکهرساوکشیدطولتمرینشپرنیا!...بپرسمهمینومیخواستممنم:گفتوخندیداونهم.کردمنگاهبابکبه
!بیانهمبا

!هستنخودشوناتاقتوکدومهرهمپیمانوندا:دادمجوابمنم

.میزدلبخندهماو.کردمنگاهبابکبهتبسمباو

کهسربزیرانداختمدوبارهونیاوردمخودمبروىامامیکنهدستدستحرفىگفتنبراىشدممتوجهاینکهبا
!خانومسحر: کردصدامواسماوندنبالبهوشنیدمروعمیقشنقسصداى

!بله؟:گفتمآرامىبهوآوردمباالسر

!کرد؟صحبتشمابامنراجبپرنیا_

!بله:دادمجوابآروموگرفتمگر!...خجالتازشدمآب!اوه

!چیه؟نظرتونبپرسممیتونم_

گفتم...من...من:بدمجوابلرزونىباصداىوبشممسلطبخودمتاگذشتثانیهچند!نمیومدباالنفسمدیگه
زندگىازبگیریمنتیجهوبشیمبیشترآشناهمروحیاتباتاباشیمداشتهنشستهمباجلسهچندبایدکه

!داریم؟هدفىچههمبامشترك

نظرطبقوبرسیمخدمتخواستگارىبراىمامیدیناجازهاما!درستهکامالًبله:کردتاییدحرفموسربابابک
بگیره؟خیرصورتمرااینهاخانواده

!چشمروقدمتون:میگشتبرورفتمینفسمزدنحرفکلمههربا

کارهاىانجاموتحصیلادامهبراىمجبورممن! بدونمکارمراجبرونظرتونمیتونماما!...سالمتچشمتون_
!چیه؟نظرتونشما.گردمبرهلندبهکارنامهتوبهتر
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روامخانوادهازدورىبتونمنمیکنمفکاما!...بگمچىنمیدونممن...نم:کردمنگاهشخیرهوشدخالىدلمته
!کنمتحمل

.کردسکوتودادتکونسربابک

!بیام؟نتونماگه:پرسیدموکردمپیداجرأتمنحاال

!نمیریم:گفتوزدلبخندىاطمینانبابابک

!نیست؟سختبراتونکهاینطورى..!.بیاموبرممیشممجبوراما:دادشدوادامهراحتخیالم!اوففففففف

!اصالًنه:دادمجواباطمینانبامنم

!؟!اصالً؟:گفتشیطنتبابابک

!میکنمتحملکهبوداینمنظورم:بازگرفتگرصورتم!اوه

.میخندهمننداشتهریشبه!...مرض

!میکنه؟مجبورتکى!...مجبورى؟_

ومهرمیگماطمینانبااینواما!...عشق؟بگمکهیستیننمنتظر:گذاشتمکنارروخجالتورفتمبهشچپىچپ
!...میکنهمجبورمعقدسفرهپاىمنامضاى

!خشکیدلبهاشروىلبخند

!نکنىاذیتدیگهباشىتوتا!...یکبهیک!...اُهاُه

!نیستین؟مجبورکنیم،شمابدلوانگشترردفقطماونگیرهصورتعقدىاگهیعنى_

!مونسفرهسرعقدنهتعهدهمنظورم:گفتموانداختمبهشیهىسفاندرعاقلنگاه

...!شدراحتخیالم!...آهان_

...!بگیرهصورتعقدىنیستقرارمگه!...چرا؟:پرسیدمتعجببا
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!داره؟فرقى: شدشیطونباز

!نه:دادمجوابشوخونسردوشدمشیطنتشمتوجه

!داریناعتقادعقدبدونتعهدبهمنمثشمامکهخوبهخیلىاین_

وقتىدارم،امااعتقادمنهم!بله:دادمجوابجدىمنولى!جدیهیامیکنهشوخىهمهنوکهنشدممتوجهرواین
!سادهخواستگارىیهباشه،نهمیوندرعشقپاى

!بدونم؟خودمبهنسبتشماروحسمیتونم_

خیالخوشوقتیهتاباشمصادقباهاشهبهتر!...داشت؟ازمنروعشقانتظاراالن!....تعجببا. کردمنگاهش
!نباشه

!گذاشته،باشه؟پیشپاعشققصدبهکهنزدیکآشناىیهحسشمابهمنحسمیخواین_

!بدونمهمینومیخوامودارمدوستشمارومن!درسته:دادتکونحرفهامتاییدبهعنوانسرى

نه!فامیلوآشنایهعنوانبهفقطامادارمدوستتونهممن:انداختمبزیرسرخجالتبا!...سوال؟شداینم!...مرتیکه
!خواستگارمهکهکسى

!دارموداشتمدوستهمراهوهمسریهبعنوانشمارومناما_

خودمروىرونگاهشوکردمبلنددیدم،سرروسکوتشوقتى!نداشتمگفتنواسحرفىخوب.کردمسکوت
.دیدمزوم

!ندارین؟روحسىهمچینشمایعنى_:گفتوشدتوجهمهماووشدسوالىعالمتنگاهم

!نه:گفتمراحتخیلى

ودورکهرومجرديمردهرمنکهداشتینانتظار: دادمشد،جوابسوالىنگاهشوکردتعجباوناینبار
ونشونهیچبدوناونم!...عشق؟حساونم!میکردم؟پیداحسبهشودیدممیخواستگارعنوانبهورمه

!حرمسراست؟مندلمگهاماببخشیدها!طرفشازعالمتى
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بامنمثلکهداشتمانتظاراینوامانبودمخودمبهنسبتشماعشقمنتظرونداشتمروانتظارىهمچینمننه_
!آشنایىنهومیبودداشتندوستروىازشماىبلهاینومیکردینفکرمنخواستگارىروىاطمینان

!دیگهحسهیچنهبشیماشناموناخالقىخصوصیاتبهراجبهمباکهلهبگفتممن!...خوبه؟حالش

نتیجهبههمباروزیهواگهمیبینمخواستگاریهعنوانبهشماروفقطمن! ندارمروحسیهمچینمن!بابکآقا_
!فامیلیهعنوانبهفقطنرسیدیم

.کردنگاهمنبهوکردسکوت...پیداشهبهترمنازیکىاگهیعنى:گفتوشدهمتوابروهاش

!میترسین؟ازچى!آلىایدهمردیهنظرهمهشمااز: زدملبخند

...!میشهپیداهمبهترمنازاما_

براىمنمالك!نیستاعتمادىبىبردلیلىمیشه،اینپیدابهترمنمازمطمئناً!...بابکآقا:کردمنگاهشمتعجب
اهمیتبیشترتفاهمبهمن!نیستمالكامامهمهحدودىتاهماینهاهرچندنیستقیافهوتیپوظاهرازدواج

!ظاهرىقیافهتامیدم

!شده؟چیزى:وگفتمکردمنگاهش.کرددستوآندستاینبابک

!اومدهاىدیگهخواستگاربراتونکهمیگفتپرنیااما!نه_

!خوب؟_

...شما...اینکه...خوب...خوب_

!گرفتممنظورشوآهان

!خواستگارىبیانبودمدادهاجازهبهشخواستگارعنوانبهاما!...آمدنمىخوشمکارنازمن

...برسینبیشترتفاهمبهشخصاونبااگه:گفتوکشیدعمیقىنفس

.شدخیرهبمندوبارهو
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...!بگمبایدچىنمیدونممن... خوب...خوب_

.کردمنگاهشو

...سیبیشتربرتفاهمبهباهاشاگه...یعنى_

.چشمهامتوزدوزل

پیشموقعیتاینمنبراىاگه: گفتوشدبلندجاشازبابکیهو.افتادمىاتفاقاینشاید!نداشتمحرفىمنهم
!میکردمانتخابتورومنمیومد

!شمارومننهکردینانتخابمنوشماچون_

!شمائهبانهایىومهمانتخابامابودبامناولیهانتخاببله_

!میکنمکاروهمینمنموبخ_

انتخابتورودختراینهمهمیونمن: گفتونشستمنکنارىصندلىروىوشدبود،بلندنشستهکهحایىاز
.داشتمروانتظارهمینهمتواز.کردم

!شناختى؟هیچبدون_

.شدماماعاشقت!داشتم؟شناختتوازمنمگه_

چى!میومدخوشمازشفقط!نبودمعاشقشمناما!نیاوردمخودمبروىامارفتغنجدلم!کرداعترافباالخره
...!میگفتم؟

بسنجىوکنىمقایسهراهازتازهاونیکهبارومیشناسىعمرهیهکهرومنىمیخواىتواما:دادادامهخودشاون
!کنىانتخاباونمبساچهو

همینهمیشه!...بودهمهمین! دیگهآرهخوب!نمیومدبردستمازوکارىبودمشدهکالفه.کردمنگاهشبازهم
!خواست؟مىچىیعنى!نشدممنظورشمتوجهمن!باشهداشتهخواستگارصدتاممکنهدختریه!بوده
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!بدم؟انجاممیتونمچکارمن... خوب...خوب_

.کردپوفىوکشیدموهاشوکالفه

!کنىرداونوکهدارمانتظارازتمن!سحرررررر_

!چرا؟!... وا؟:پریددهنمازمنظوربى

!دارمدوستمناینکهبخاطر:گفتناراحتىبا

....خوب....خوب_

...!چى؟خوب!...سحر؟چى_

!نرسیمنتیجهبهوقتهیچماممکنهخوب_

.رسیممى_

...!نرسیم؟اگه_

!رسیممى_

!احساسنهمیسازممنطقوعقلاساسبرزندگیمومنبابکآقا_

!بشمخوشبختتوباکهمیخوامودارمدوستتمن_

!نهنگفتممنمخبخیله_

!میبرىسوالزیرمنوعشقکارتاینباشما_

!هست؟.نیستشمابهمنعشقبردلیلکهاین!...کردمخواستگاروردتادهازبیشترتابحالمنبابکآقا!...وا؟_

دیگهکسبهمیتونىبودمنفىاگهوىبدبمنجوابتوبعدبدمنشونخودىمنمیدىاجازهبمناولشما_
!بدىبهشخواستگارىاجازهوفکرکنى
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!گرفتهاجازهخواستگارىبراىآقااونولى_

!کنکنسلشخوب_

!احترامیهبىنوعیهاینخوب!بکنم؟کاروایننمیتونممن!...وا؟_

!نیستاینطوراصالً_

ازبعدومیکنیمکنسلشمارو،ماکردینخواستگارىرتردیشماچون. میکنیمیهکارنیست،پساینطوراگه_
!میدیمجواباونها

!دارمدوستمنسحر:گفتناباورىبادراومدوحدقهازبابکچشمهاى

بدهجواببخوادهمعشقشبهحتىدختراگهیه!کنىدرکمکهمیخوامفقط!نگفتمچیزىکهمن!باشهخوب_
!ندارمهمشناختىشماهیچازالًقبکهمنبهبرسهچه!گمِدرسرباز

باحالدرعینومیکنىفکربمندارىتووکردمخواستگارىازتمنکهکنمهضمنمیتونم!...نمیتونم_
!سختهبراماین!برسىتفاهمبهدارىتصمیماىدیگهخواستگار

!نمیرسیمتفاهمبهاالنمهمینشماومن!...بابکآقا:گفتمعصبانیتبا

!برسیمتفاهمبهنخوایمکهنزدیمهنوزحرفىما!سحر؟_

...!نمیتونماینطورىمن!نکنمچیکارکنمچیکارمیگىدارىنشدههیچىهنوز!میکنىمعذبمدارىاما_

.کردسکوتوکردنگاهمبابک

ببینشمامنمیزنمحرفىدیگهمن!باشه:گفتدقایقىبعدشدونگامقفلنگاهشوبرگشتجاشبهدوبارهو
!بدهانجامروهمونصالحتهبهچى

اینکهوجدانعذابازشدباعثپیمانصداى.نداشتمگفتنبراىحرفىمنهم.گرفترونگاهشناراحتىباو
.بیامدربگمبهشچى
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_کجان؟بقیهپس!...اومدى؟جانبابک!!!ا!

!بیانهمباکهموندرسانشدهتمومپرنیاتمرین_

.نشستماکنارودادتکونسرىپیمان

خودوحتىداشتواخندهبهروهمهکهپرنیاکارهاىباحتىوداشتابروبهاخمهمچنانآخرشبتابابک
!ندادنشونالعملىبود،عکسگرفتهاشخندههمپیمان

****

ندا

توشههمیانگاراما...!کردباورشوکردفکربهشبشهکهچیزىاونازبیشخیلىحتى!...خوبهمنرساى
!میکنمفکراینطورىمنشایدم! خودشهالك

البته!...گذاشتمپیشپاکهبودممناینهمیشه!نشدهقدمپیشرابطهبراىوقتهیچباراولینجزمدتاینتو
...!ندارمهماىگالیه

...!کردهامراضىبودتوانشدرکهطورهروکردهقبولممیلکمالباونزدهپسموقتهیچچون

برخوردخواهراشبارساکهاونطورىپیمانرفتار،اما!پرنیاسزدنپسدرحالهمیشهکهپیمانمثلنه
!میکنه،نیست

برابردرپیمانانعطافداره،مثلانعطافخیلىبرابرشونودر!دارهدوستخواهراشوعاشقانهرساگفتمیشه
!پرنیا

امحسودىلحظهیه!بوسیدرواشبینىوکردبغلشعاشقانهاونطوررساوخوردرساىسینهبهپرنیاکهامروز
...!پرنیابهنه!...شد

...!دارهوجودبینشونکهاىعاشقانهىرابطهبه

...!بشهتمومتمرینشپرنیاتامیمونهمنتظرکارشاتمامازبعدحتىاون
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...!فهمیدى؟...!کنبس:گفتحرصبامانىبهرورساوقتى

!کردحسصداشتوروبانیتعصمیشدواقعاً

....ندارههمرورساهاىنگرونىدلازنیمىاشمهربونىهمهباپیمان

وگرفتسمتشبهرواشاشارهانگشتوبرگشتمانىسمترفتند،بهباالهاپلهازپیمانوپرنیاوقتى
بایدکارىهرتوبگیرهیادکهبوداینبخاطرکنى،فقطبرخوردباهاشاونطورىدادماجازهامروزاگه:گفت

روسختىطاقتواستنازپروردهپرنیا!بگىباالترگلازپرنیابهدیگهباریهاگهبحالتبدوگرنه!بودمصمم
!نداره

!آوردىباربدروبچهکنقبولرسا:گفتوزدپوزخندمانى

وطاقتاستبچهپرنیا!...اهبچههابچه:گفتوگرفتجلوشوبابکبردکههجومسمتشبهعصبانیترسابا
!میکنین؟رفتاراینطورچرابزرگهاآدمشما.روندارهسختى

...!مانى:اومدحرفبههمسحر

!عیال؟جانم:گفتوسمتشبرگشتاىمسخرهحالتبهمانى

ندارمدوساصالً:گفتوشدبازگوشبناتانیششمانىحرفاینبابودناراحتبحالتاغروبازکهسحر
!بزنىحرفمدلىاونپرنیاجبرا

!بودشدهارغوانىصورتشخشمازبابک

!ترسیدممنسحرجاى

!قدرشونمیدوننتومثنظرىکوتهافرادکهجواهرهیهپرنیا:گفتاششدهکلیددندونهاىالبالىازرسا

!اومدخودش!...ایناهاش!بپرسىشوهرشازبایداینو!بابابینیمبرو_

روخستگىطاقتاصالًدختراین!ببخشید:شدواردوجذابمتینلبخندىباهمیشهمثل.گشتبرسالنبهپیمان
!شرمندهحالهربه!نداره
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!هستى؟راضىمادخترازجانپیمان:پرسیدمقدمهبىمانى

!نمیشممنظورتمتوجه:کردنگاهمانىبهجذبهباهمونطورپیمان

وآوردهبارلوسخیلىرودختراینمیگفتمرسابههمیسهنم:،گفتمیگرفتپوستپرتقالىحالیکهدرمانى
پیداکجاازاوناندازهبهخمرهمنوگرنهشدىپیداتوکهشکرخدارو!ببرتشنمیشهراضىکسهیچفردا

!لوسِخیلىآخه!ازش؟هستىراضىاالنتو!داریماااافروشازپسخدماتمامیپرسمازتدارماالن!یکردم؟

وشدهخیرهمانىبهعصبانیتباکهدوخترساهمدرابروهاىبهوگرفتمانىازرونگاهشپیمان
!نمیدادمخانوادهاینبهخواهرمووصلتاجازهنبودمراضىاگهباشمطمئن:گفت

گلازنازکترفردا!گفتمبهتحالهربه:گفتمیرفتهاپلهسمتبهحالیکهدروزدصدادارىپوزخندرسا
!الکاتبینِکرامباابتحسگفتىبهش

شامبمونکردىقهرکجاحاال!...میدونىهمخودت!رفتارمیکنمبخوامکههرجورمن:دادجوابهممانى
!بخور

.ندادروجوابشاصالًهمرسا

!هستىآزارىمردمعجبمانى:گفت،سحررفتوقتى

باذرهیهمیاورددربازىلوسهىنهبخونبودبلدبابا!نداشتمبهشکارىمنعیالبجان:دادجوابهممانى
!کردینلوسشخیلىشماهابخدا!اومددستشکارکردمرفتارباهاشتحکم

پرنیابهمنحس!شدهبزرگخودمونبغلتوبچگىازشماخانوم!نشینناراحتوقتیه:گفتپیمانبهروو
!بهشنسبترسائهحسمثل

!باشینراحت:دادسرتکونپیمان

دوتاتوبودندروحیهشدند،اونابزرگباهموبودندسالیهوماهیهرسامتولدوبریمان:گفتتىناراحباسحر
،شدفوتماهیهعرضدروشدمریضبریمانسالگىهفتتواىدفعهیهوقتىوبودندوابستهبهمخیلى!جسم
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برادرغصهازنبوددفعهیهتاشدجذبپرنیابهکاملرساتوجهاونازبعد...!میشدروانکاوىماهششتارسا
وبهمنپرسونگومیبوسیدکهومیکردبغلماونقدرنبودپرنیاهروقتکمشسناونبامیشهباورت!نخوره

منهمتامیکردقانعهممنوونشهحسودیشاونوقتیهکهبکنهاینکاروپرنیانمیتونهحضوردرکهمیگفت
ماهممیکردکهرفتاراحتیاطباپرنیابهنسبتاونقدر!میشداونفقطدنیاشمیومدپرنیاهروقتونکنمحسودى

قابلغیرولوسپرنیامیگىتوکهدرست!کنیمبرخوردپرنیاباتزیینىعروسکیهمثلشدیممىمجبور
!نداشتکمبراشتربیتتوهمرسااشخدایىاما!تحملِ

صحنهاینرساوقتى.کشیدبودخودشبهمتعلقکهوسکىعربراىمنوىعمهدخترسربارموهاىیهپرنیایادمه
بیرونوقتىواتاقتورفتاونبعدبودسالشدوازدهاینکهبایادمهقشنگ.زدبهشدستىپشتیهدیدورو

خالهنمیداداجازهروزدوتاوخونکاسهیهبودشدهچشمهاشاومد

براىشوهرخالهوخالهمثلرسابگممیتونمجراتبهنىما!میخوابوندخودشپیششبهاوخونهببرهروپرنیا
روشبهاچقدرو!میخوابیدرساپیشپرنیابودشیفتکهبود،شبهایىپرستارامخالهچون! کشیدهزحمتپرنیا

مانى!...مینشستسرشباالىصبحخودتامدرسهودرسوجودبامانىوداشتتبصبحبهتاپرنیاکهیادمه
رورسادانشگاهىتحصیلسالهشتخرجخالهشوهرنداریم،اماکمچیزىمالىنظرازماکهمیدونىخودت

وهوشاونهمهبا،رساپرنیاوجودخاطربهکهبودایناشاصلىدلیلکرد،البتهتقبلپسرشهاینکهبهانهبه
برخوردبدپرنیابارساجلوىدیگهوکنلطفپس!روبخونهدبیرستانشومدرسهدرسبودنتونستهذکاوت

!نکن

پرنیابراىدیسیپلینیخردهباورکناما!گفتى،بودمکهاینایىهمهشاهدخودم:گفتودادتکونسرمانى
وکردمصبرشامآخرتامجبورى!نداشتمروشوپیمانجلوىامامیزدپرپرشوهرمبهشدنملحقبراىدلم!الزمه
!استراحتبرواىتهخساینکهمثلجانندا:گفتپیمانکهوقتى

!درآوردمبالرساسمتبهشتاببا

!بودشدهخیرهسقفبهوبودسرشزیردستهاشوبودکشیدهدرازتختروىرساشدمواردوقتى

.درازکشیدمتختروىکنارشوکردمعوضرولباسم
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اووگذاشتماشسینهروسرمووخزیدمآغوششبهذوقباومنمکردبازبرامدستهاشووبرگشتمنسمتبه
!نشاندموهامروىاىبوسههم

!رسا_

!جانم؟_

!ناراحتى؟_

!بودفرارراهدنبالبچهکهترسوندروپرنیااستریوچنانتوامروز!امعصبىمانىدستاز!نه_

هممنبابودنشوسالسنهموجودباکهبودملوسودخترشیریناینچقدر!نشستلبمروىلبخندى
!بودداشتنىدوستودرسادهانق

!کند؟رومانىسرموهاىچطورىکهندیدى!میکنىبزرگشدارىخیلىرسا_

بودماگرمبهبودیم،پشتشاونجاپیمانومنچونکردکارواینسالنتواگه!میشناسمخودموطرفمنندا_
!میکردمخرابروسرشرویواستودمننبودامروزبابکاگهگرنهو!کردکاروواونکردپیداجسارتکه

!پرید؟دهنمازکهبودسوالىچهاین!!!!!خدایا

!زدخشکمخودم

!شدى؟عاشقبحالتارسا_

!چى؟:زدزلمنبهوکردیخهمرسا

...نمی.دارىخواههواخیلىوعاشقتنهمهکهمشهورىخوانندهیهتو....آخه...آ:افتادمپتهتته

باکهبودموروجکدوتااونبهتوجهگرمسرانقدرمنندا!ندهتوضیح.شدمجهمتو:گفتوکردقطعحرفمو
تلهبهدموزیادبودسحرازشیطونترمراتببهپرنیا!باشمهماىدیگهکسبانمیتونستممشغلهاونهمهوجود
برامکارهااینجوربراىوقتىدیگه!نکنهخطاپاازدستکهبپاماونوچهارچشمىبودممجبورمنونمیداد

!نمیموند
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!عشقتم؟آخرینواولىمنکهباشمامیدوارمیتونم!نشدى؟عاشقتاحاالتوپس:شدقرصدلم!اوففففف

!وآخریشىاولىتونکنىحسابرووروجکدوتااونعشقاگه:زدلبخندرسا

!درآوردمپیراهنموونشستمرساکمرروىوشدمبلندجامازلبخندبا

بهبلندموموهاىنوكوکرددرازدستونشستلبشرولبخندىوزدبرقىخوابچراخرنوزیررساچشم
.گرفتنوازش

آهگوششزیرعمدبهوگذاشتمگوششاللهروىرالبهایمکاشتماشگونهرواىبوسهوشدمخممن
!کشیدماشگونهتارالبهایمکشیدمو

.آوردمکمونتونستمهمزبااماباشممنکنندهآغازاینبارنمیخواستم

آروموگرفتقابصورتمورسادستیکهوکهاشگونهروىبعدونشستگوششاللهروىبارهدولبهایم
!کنمتحملنمیتونمدیگه:کردزمزمه

منوشدعوضجامونوچرخیدهمونطوروکردبوسیدنبهشروعشدتبهوگذاشتلبهامروىرولبهاشو
!شدنمىجداهمازلبهایمانحالیکهدربودزدهخیمهمنروىاونوبودمابیدهخوتختروىحاال

*****

پرنیا

!شدمبیدارخوابازساعتآالرمصداىبا

ازهیوالمانىاونترسازاماندارمرواستودیوبهرفتنىحوصلهاصالًواى!!!!!صداش؟ایننمیشهخفهچرااَه
!شدمحاضروپریدمجام

روکهخیسشموهاىاونواسدلم!میومدبیروناتاقشونازکهشدمروبرورسابادر،کردنبازبانهمزما
...!گرفتهدوشتازهبودمعلوم!رفتضعفبودریختهاشپیشونى
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االن!بال؟کردىخوشتیپاینهمهکىخاطرواس!...راهو؟اینهمهمیرهکى!...اوالال:رفتمسمتشبهوزدمسوتى
!کنمجمعهاتومردهکشتهبیاماندازخاكباپشتتبایدمنبیرونبرى

!کردحلقهدورمدستهاشووزداىقهقهرسا

!گالبگلخانومپرنیاخاطرواس_

! خخخخ...!ناقالبودرفتهحمام!زدمحدسدرست!رسیدمشاممبهاشهمیشگىشامپوىخوشبوىعطربوى
...!بگیرمورپریدهنداىاینازحالىیهامروز

هولوحالخانوماینبههرشبشبهرمنداداشاونوقتمیگردونهبرتشنهوچشمهلبمیبرهماروداداشش
!تیشهعیششخانوماونوقتمیمونمخمارىتومن! نامردبیشرف!....میده

!میکشیدماروانتظاروبودنشستهصبحونهمیزسرمانى

.گفتاىمسخرهسالمدارکشودبلنوواشدخندهبهاشپوزهبازمندیدنبا

!نشستیمصبحانهمیزپشتوندادیماهمیتبهشرساومناما

!رفتیماستودیوسمتبههموباپیوستماجمعبههمبابکبعدلحظاتى

کردسالحخلعرومانىوشدسازکارهمونشکرخداروکهگفتملبزیرالهىبسممنمیشدیمواردوقتى
!رسابامنوکنکارپرنیاباتوامروزبابک:گفتواومدزبونوبه

!رفتیماستریوسمتبههمباماودادتکونسربابک

!ریخت؟شماروبهماینطورکهاومدپیشچىسحروتوبیندیشب:پرسیدمبابک،ازرسیدیماتاقبهوقتى

! شدبحثمونخواستگارىکارنسر!...هیچى:گفتوکشیدآهىبابک

!کنیم؟صحبتباهمتابیرونناهاربریمبعدمیشه:گفتوداددستمبهرومتنو

!انداختممتنبهنگاهوگفتماىباشه
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وکاروتعطیلکشیدیمکاروپایانسوتدوازدهساعت!بودراضىکارمپیشرفتازبابک.کردیمتمرینتاظهر
!شدوشنرایناآقامونجمالبهچشممونکهشدیمخارجاستریواتاقازوکردیم

!نباشیدخستهسالم:اومدماسمتبهاشهمیشگىجذابودلنشینلبخندباوشدبلندجاشازمندیدنبا

!باشیدسالمت_

.داددستبابکباو

!اومدى؟هاورىاینشدچى:پرسیدمازش

!بزنیمدوریهوبخوریمهوایىیهبیرونبریماومدم_

!کردمدنبالهارورچهموونشستمخونهتوبسازپوسیدیم

!نداره؟اشکال!ناهاربعدبراىبمونهماصحبتهاىپس:گفتموکردمنگاهبابکبه

!بسیارهوقتکردنصحبتبراى!باشینخوشبرین:وگفتکرددرازپیمانسمتبهدوبارهرودستشبابک

!باشمنتظرمناهاربعدحتماً!نه_

!فعالًپس!باشه_

!شدیمخارجاستودیوازخداحافظىازبعدو

!رفتیمباغتهسمتبهوکردحلقهدستمتودستهاشوپیمان

!بودکردهشارژمهمینوبودندیدهروهممانىشکرخداروامروزاینکهمخصوصا!بودکردهگلشیطنتم

وکردکاروهمینخبربىجاهمهازهمبیچارهپیمانوکردمحلقهکمرشدوردستموامهمیشگىشیطنتبا
...!شلوارشتوکردمکمرشپشتازیهووکردمآزاددستمومنبعدوکردحلقهمندوردستشو

!عقبدادهلممنووکردجدادورمازدستهاشوفورىوخوردیکهفدیسههاىراهبهمثل!...اُهاُه!خخخخخخ

:خوندمخندهبامنم
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مرنجاندلدادهىآشفتهمنقلبجااااااناى

بگردانتقدیرگردشوبزندستىجااااااناى

جااااناى

هندیهاىفیلماینمثل،منحاالودادادامهراهشبهودادتکانسرتأسف،بامیخندیدکههمونطورپیمان
:میخواندمومیدادمقرگردنموسروومیچرخیدمبودراهمونسرکهدرختىدورهرآبکى

جانجانجانجانجانجاندلبرا

وايوايوايوايوايايومطربا

هیهیهیهیهیهیهیمنهاي

هايهايهايهايهايهايمنهوي

درگوشهکهرسیدیمازباغانتهایىنقطهبهچطوروکىنفهمیدماصالًکهرقصیدمخودمواسوخوندماونقدر
!بکشىتوشسركیهانداختمىوسوسهبهآدموکهداشتجنگلى،قرارچوبىکلبهیهراستشالیهمنتهى

!نشستمروشودویدمسفیدتابیهسمتبهوپریدمپایینوباالوکشیدمبلندىجیغذوقماز

!بدى؟تابمپیمان؟؟؟؟میاى_

!دادهولموگرفتقرارتابپشتبیچارهپیمان

براىنایىوبودشدهدارخشصداموگرفتدردگلومکهانقدر!میزدمجیغبلندزیاد،بلندخوشىسرازومن
!نکردمتوجههمپیمانگفتنپرنیاپرنیابهودویدمکلبهسمتوبهپریدمپایینتاپاز!نداشتمزدنجیغ

!شدمداخلفورىوکردمبازرودر

!بود؟لعنتىمانىبهمتعلققشنگىاینبهجاى!واووووو

!نباشهسلیقهصاحبانقدکهببرنشورشومرده



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
49
9

شومینهیهکلبهوسطبهترهنگم،منخداىواى!...قشنگچقدروبودشدهطراحىروسىچوبباکلبهداخل
!بودشدهچیدمانآبنوسچوبمرغوبترینباداخلشتزییناتتمامکهبودشدهکارهیزمى

تزیینىتورهاىکهدیدمکلبهگوشهرواىدونفرهچوبىبینظیرتختوقتىشدروشنچلچراغچشمهامو
!داشتروتختهمیندقیقاًهماونکه! افتادماسکارلتفیلمیاد!ودبآویزونباالش

.شدوارددنبالمبهگویانپرنیاسرهیههمینطورپیمان

خودشبهتاودادمهلدیوارسمتبهرااووگرفتمششد،ازپشتواردپیمانوتاشدمقایمدرپشتفورىمن
!دادمقرارلبشرولبهاموبیاد

آتیشپارهمونثیهاینباراما!...میکنناینکارومذکرکارکترهاىمیخوندمرمانهاتومیشهه!...آخیشششششش
!نمیشه،میشه؟روزیرودنیاکه!دادانجامرواینکار

منواونموخوردچینچشمانشگوشهبعدشدوخیرهبمنمتعجبچشمهاشزیباىجنگلاونبااولپیمان
.کردهمراهى

!دادقراردستمدستشوروکهکنمواروشپیراهندکمهتابردمدست

...!لطفاً!..نهاینجاپرنیا_

!بشنوهمنوصداىتانیستکسىدیگهکهاینجا!...نداریمنه:زدمپسدستشو

!شهوارداجازهبدونکسىممکنه!ندارههمحسابىدرستپیکردروامانیستکسىآره_

!رفتمعقبىوزدمپسدستشو!..بودکىدیگهاین!!!!!خدااى

.میکردتعقیبمنوچشمهاشباپیمان

...!نکن!....پرنیا:برداشتخیزسمتمبهنوابیپیمانکهکردمبازمانتومودکمهوبردمدست

پیمانوزمینافتادموکردگیرچیزیهبهپامیکبارهکه!مندنبالبهپیمانومیدویدماتاقدورخندهبامنحاال
...!منروافتادشاتاالپهیکلشاونوباکنهوتعادلشوحفظیرهبگترمزنتونستهم
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راستزارشدواراجیفاینازوگرفتقرارروهملبهامونوافتادیمهمرومیگنرمانهاتواینکهبخدابابا
...!نیست

!بیامدرتنومندهیکلاونزیرازتاکشیدطولساعتدوکهپیمانهیکلیاآوارمزیرنفهمیدماصالًمن

!میمردمکوفتگىدردازداشتمومیکردذوقذوقوبودشدهپرسبدنمکل

ندارنکههمزاویه...همموازىباشهکرجتهراناتوبانانگار!رومهمفالنىافتادممنمیگنرمانهاتومیانبعد
....!میگیرهقرارهمچفتلبهاشونو

...!میندازه؟!؟نمیندازهکنتورکهبندىخالىخدااااااى!ههههه

هاشخندید،شونهمىبسازکهپیمان.بودشدهدیدنىامنشوند،قیافهمنووکردپیدادستمووسروقتى
.برگشتوباالرفتکهکردمفوتمحکم!بودگرفتهدیدموجلووصورتمروبوداومدهمودستهیه!میلرزید

!بودکردهپراشخندهصداىروکلبهکلومیومدنبنداشوقهقههبودکشیدهدراززمینروىدیگرکهپیمان

بهوکشیدهدراززمینروشدممتوجهکهمیکردمنگاهپیمانبهآویزونلبهاىباونشستمسرجامعنقوتخس
!میخندهومیکنهنگاهسقف

ونشستمشکمشرووپریدمکهنگذشتهمثانیهسىشایداومدنشدراجرابهتاذهنمبهفکرگذشتنازیعنى
!همتاپموبالفاصلهودرآوردممانتومو

امسینهروناغافالنهوگرفتمدستهاشو.زدماىمسخرهبودلبخندشدهبمنخیرهوبودکردهکپکهپیمانبهو
.گرفتسمتمبهروپیراهنموکردپرتزمینروىتقریباًمنوهولازوپریدجاشازفورى!گذاشتم

...!زود!بپوشلباستوزود!میبینتمونمیادیکىاالن! چکاریه؟اینپرنیا_

.کوبیدمزمینروىپاوگرفتمخودمبهگریهحالتونشستمزمینروىوگرفتملباسو

لباستوبیرونمیرممن:گفتمنبهوخطابشدخارجکلبهمیخندید،ازآرومدرحالیکهوشدبلندجاشازپیمان
!بیابپوش
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پیمااااان:کشیدمجیغ

پیمان؟؟؟جووووون:سمتمبهبرگشتوخندید

!بزارىدلمبهداغاینجاآوردىمنو_

روشکىنیسمعلومکهتختىرومنومیخواى!ندارىظرفیتتواماببینىقشنگجاىیهکهآوردمتنه_
!کنىلختخوابیده

!بسترودروبیروندویدباخندهکهبردمهجومسمتشبهوکشیدمجیغ

اینروهرکىالهى:زدمغرلبزیروانداختمکلبهبهدیگهنگاهیهوپوشیدملباسمو.بوددراومدهفرمکواقعاً
.رفتمویالسمتبهقهرحالتبهواومدمبیرونکلبهازو!بشهکوفتش.خوابیدتخت

.بودندنشستهناهارمیزدورهمه.رسیدیمویالبهوقتى!ندادمجوابشوکردصدامهرچىهمپیمان

.ندادممحلشکردکهگوشزدمنهمبه.رفتوصورتشدستشستنبراىپیمانامانشستممنهم

!میکنیمتمرینهمباظهرازبعدکهبخورکمترناهار:گفتوگرفتسمتمبهروسوپظرفمانى

وبود،خوردمریختهبرامکهرومقدارىهمونودادمتکونسر!کنمکلکلهماینبانداشتمرواشحوصله
!برگشتماستودیوبهدوبارهاستراحتساعتبعدیهورفتمنداورسااتاقبهاستراحتبراى

حضوربدونبعدىدفعه:گفتوبرگشتقهوهلیوانیهبامانى!رسیدممنکهبودندتمرینمشغولبابکورسا
آشتىوقهریاداینجاینبیااینکهنهگفتمبیشترتمرکزبراىبیاینهمسرتونباگفتممناگه!میاىشوهرت

نه!نمیتونم!،بگونمیتونىپرنیا!بزارروکارتروتمرکزتوکنخارجذهنتازرودندهیهاونفکراالنم!بیفتین
!کنخستهخودتونهبدهحرصمنو

خستهفقطنیستمآشتىوقهراهلمن:گفتموکردمهمدرابرو،اماکشیدمخجالتبابکورساجلوى
!کنینشروعپس! بهترهشهتمومزودتر!ام

.کردمشروعمناواسطشورسارسیدبهنوبتبعدوکردنواختنبهشروعبابکاول
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.زدمگندمعمولطبقوسطاولىبودخوباول

!دوباره:گفتعادىخیلى.کردمنگاهمانىبهفورى

ویالبهکهبودشبآخروکردیمینتمرشبتااینکهخالصه!نبودبدکىاى!بودبهتراینبار.کردمشروعدوباره
!برگشتیم

!بردخوابمنرسیدهتختبههمیشهمثلبازهمورفتمخواببراىوگفتمبخیرشبشامبدونمعمولطبق

براىروپیمانخانوادهتابشهمطمئنمااومدنازمیخواستکهبودمادر.شدمبیدارتلفنمزنگصداىباصبح
!رفتماستودیوبهتنهایىبهاونهمصبحانهصرفازبعدوشدمبلندجامازکرختىبا!کنهدعوتمنزلبهشام

الجوشنذىشمراینبامنوبودشدهتمومرساتمرین!...منبرواىاى!نبودبیدارهیچکسکهکردمتعجب
.داشتمتمرین

تحملشبایدظهرتا!فاوفففف!زدزلبمنتمامبدجنسىبااونم.دادمقورتدهنموآبدیدمکهرومانى
!میکردم

!کردمشروعهممنکردنواختنبهشروعمانىوقتىوکردمآمادهخودموونشستمکنارش

اولهمونازروچهارمدور!نبودبددوبارهسومدور.زدمگندکالًکهرودومدور!بدنبودکهاولدوربراى
برگشتمکناستراحتهمتوبخورمهوایهنبیرومیرممن!...پرنیا:گفتوکردپوفىمانى!کردمخراب

.....!بحالتبدوگرنه!بخونىصحیحودرستبایدددددد

!رفتمانىودادمتکونسر

!خوندمبهترقبلبارهاىهمهازوکردمشروعمنموکردنواختنبهشروعتحکمبابرگشتوقتى

!دیگهباریه!میاددستتدارهتازه!آفرین:گفتودادباالابرومانى

...!گرفتمیادمثالًمنکهبوداینطورىو
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صرفبعد!گفتند،تبریکموفقیتمونبابتوشدندمتوجههمه!میزدبرقرضایتلبخندازمانىومنچهرهظهر
هماووبودمقهرپیمانباچنانهموهنوزمن.کردیمحرکتتهرانسمتبهوکردیمجمعوسایلهامونوناهار
!نمیکردآشتىبراىتالشىهیچ

!میکردامهمراهىلبخندبافقط

براىهمرغبتىچندهر!نکردپیداخواهىمعذرتفرصتحتىپیمانوشدماماشینسوارسحرگشتبرموقع
!نمیدادنشونمنآشتى

****

سحر

!کردسالموشدواردتنهایىبهبابککهمیدیدیمفیلموبودیمنشستهسالنتونداومن

بهاستراحتبراىکهشدبلندخودشقولبهوگفتنباشیدخستهوسالمگرمىبهنداامارومىآبهمن
!برهاتاقشون

!کنیماختالطباهمماتاگذاشتهتنهایمانوحرفاستاینازشعورتربازنداداشممیدونستممناما

میشهکامالً!داردتوفیراوباسمونآتازمیناماپرنیاستهمسناینکهبا!...عروسىهمچینبابتشکرروخدا
!دارهفکرىآرامشاوکناردررساکهکرداحساس

پرنیاومندیدنباسختشتمرینهايبعدرساکهبودلبخندىمثلمینشینهرسالبهاىبراودیدنازکهلبخندى
...!محضرضایتاحساسیه!...میزد

...!شکرگزاریمخوبشانتخاباینطربخاهمهاالنامابودیمدلنگرانرسابابتهمیشه

میباالروشعورودركاینهمهدادنتشخیصحرامروازحاللگرفتن،یهروزه،یهخوندننمازیهبراستى
...!للعجبیا!...بره؟
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ندا،خدمتکارسفارشبه!باشهآنهاجزءهممنداداشکهمردکاملترینحتى!...مردیههرآرزوىمنتهاىندا
!رفتوآوردچاىبرامون

!بودیمساکتدومونهر

.نداشتیمگفتنبراىحرفىیعنى

!زدنزنگبهم: شکستروسکوتبابکاینکهتا

!برمکردندعوتمنمازکهگذاشتهالمللىبینکنسرتیهگروهمون:دادادامهاونوکردمنگاهشگمدرسر

براىکهشدبناوگفتمروجریانوزدمزنگمادرمبهمن:دادادامهاوومیکردمنگاهشخیرههمونطورمن
!بگیرهاجازهتونخونوادهازخواستگارى

!چیه؟نظرت:دید،پرسیدمنوسکوتچونو

!باشه:دادمجوابعادىخیلى

!همین؟:شدبراقصورتمتواونطورکهداشتچیوانتظار

!؟بزنمباالنسآفتابخوشحالىازشمبلنددارینانتظار:نیاوردمکممنهم

!بیادلبهاترولبخندیهحداقلکهداشتماینوانتظارامانه_

!کردینکوررونطقمدیروزکهنمیکنینفکر:کردمریزچشمهامو

!!!!سحر:گفتآرومناراحتىباوکردمکث

.کردمنگاهش

!کنىدرکمداشتمانتظارازت:گفتواضحىناراحتىبااوو

!دارین؟منطقاصالًشما_
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وبزارمقراردیگهیکىبااتخواستگارىبیاممیخواممنکهاالناگه: بود،گفتزدهزلبمنکههمونطور
!نمیشىناراحتتوبزارموعیدووعدههمطرفاونباتوباهمزمان

!نه:گفتمریلکسخیلى

...!نه؟:شدگردتعجبحالتبهچشمهایش

بمناحترامىبىاینکارتونوکردینعشقابرازبمنزدیروشماکههرچند!بابکآقا!نه:گفتمصراحتبامنهم
خودتوننسبىارامشبهبخواینمنخیالوفکردادنقرارسلطهتحتشماباشاید!نمیشمناراحتمنامامیشه

پس!عجبکنمفکرخودپیشمنکهمیدهنشونخودشومشکلاولینبااینوبگیرینمثبتجوابوبرسین
!کاریهاشگندسرپوشىبراىبودهنقشیکاشهمهاین

!نفرهیهفشارعشقتحتنهکنمانتخاببازچشمبامیخواممن

!ندارىاعتقادعشقبهبگىمیخواىیعنى_

دوستتآوردنزبونبهصرف!بگیرمتصمیمخاطرطیببانمیتونمنشدممطمئنوقتىتاامانمیگماینومننه_
!هست؟نیستعشقمالكکهدارم

.هستکهعشقابرازامانیستهن_

!موندنافرجامکههایىدارمدوستتمدلاینازبسیارچهوهستبله_

!درسته؟عشقتادارىاعتقادبیشترباشهومنطقعقلروىازکهازدواجبهتوسحر_

!درستهکامالً_

دارممنماینطورهاگهخوب!...ه؟میارشناختاینقدررویایىصحبتهاىوخواستگارىجلسهدویعنى!...چرا؟_
!خواستگارىبیایمقراره!میکنمکاروهمین

!دارین؟منازروتشکرانتظاراالن:گفتمکالفه

!چیه؟منراجبنظرتسحر:کردهمتوابروبابک



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
50
6

جزندارمبابکبهخاصىاحساسهیچمن!میکنمفکربهشبحالتادیشبخودممکهچیزى!کردمنگاهش
!بودنوفامیلدوستخاطربهاونهماحترامحس

...!همینطورهمکارنبه

!ندارمعالقهامادارماعتقادعشقبهمنهم

انقدر...!پرنیاخوداشیکى!...میداداهمیتعاشقانهورشودورچیزهاىهمهبهرسا!بودمهمینبچگىاز
!اندبماوبهپایبندبایدعمرشآخرتامیکردفکرکهداشتدوستشعاشقانه

زمینجلوىامابودممواظبشکوچکترخواهریهمثل!عاشقانهنهداشتمدوستشخواهرانههمیشهمناما
خوشوتیپخوش!...جذاب!بودعیارتماممردیکبابک!...همینطورههماالن...!نگرفتمهمراخوردنش

!بودزدهبهمتوجهىقابلسرمایهوبودایستادهخودشپاىروىکهبودمردى!...چهره

وشعور...!میاوردسکوتوصبر!میاورد؟خوباخالقاینهاازیککدوم...!نبودچىهمهاینمننظرازاما
باید!نبودهمحجتبرامامابوداینهافاقدبابکنمیگم!داشت؟همراهبهرواجتماعىفرهنگ

آرزوهامردمرداینبگمتونستممیبعد!میاوردمدستبهرابمشووزیرمیکردمکنکاششخوب!...میشناختمش
!منهرویاهاىو

!برسیم؟همازمتقابلدركیهبهشمامنوقرارهوقتى!داره؟اهمیتىچهمننظر_

!مهمهمنبراى_

چرا؟؟؟_

:گفتباالخرهدقایقىبعدو! داشتروحرفشکردنمزهمزهقصدانگار!...کردسکوت

!دارمبیشترشانسخواستگارتاونهبنسبتصددرچندکهبدونمخواممى_

!واشدخندهبهلبمورفتباالناخودآگاههامابرو

!بدونمیدونپیروزخودتوشمااما!نیستشمابهنسبتىعالقهمنمنظورببینین_
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وحدانیتبهتوروپس:زدزاروگرفتدستهاموواومدسمتمبهوشدبلندجاشازوواشدگوشبناتانیشش
!کنرداونومیدمقسمخدا

!دادممثبتجوابایشونبهکهنبوداینمنظورممنشده،امابیخودخودازبودمشخصکامالً

همآقااینپسمیزارهپیشپاقواتمومباندارهخبردیگهخواستگاریهوجودازکارنچونکهبوداینمنظورم
.....!بکنهبایدروکارهمین

!فهمیدم!...اهان...!بگم؟چىبهشحاال!....پوفففففف

!بدمجوابکالًبعدتامیندازمتعویقبهاونهاروخواستگارىقرارمن!...باشه_

قولبهت:گفتاىدلبرانهلبخندباوبوسیدرودستمپشتوشدخمدفعهیهوفشردگرمىبهرودستمبابک
!وقتهیچ!...نشىپشیمونمیدم

!امیدوارم:گفتموزدملبخندىوهمزمانکشیدمبیروندستشتوازرودستمىآرومبهوشدمورمورتنمتموم

.برگشتسرجاشبهوشدبلندجاشازبابک

.شدندواردومانىرساوشدبازکنه،دربازلبخواستهمینکهو

!گرامىعیالبهجااااناى:اومدسمتموبهکردبازهمازدستهاشومندیدنبامانى

!توأمگمشو:زدمغرلبرزیوخندیدم

!دادلممبلوبهنشستمنکناروبوسیدمنوروبروىهواىمسخرهبهبودبازدستهاشهمونطورکه

!میرهدرامخستگىمیبینمعیالمو!آخیشششش_

بودبااینجااگه!....بودخالىپرنیاجاىکهآخ!برهدرتنمازخستگىکالًزندگیمونخونهسربریممیشهکى
....!میجوییدرومانىىخرخرهنهاشدندو

!خواهرامبهبرسهنمیدم،چهبتوخونموسگمن:کردپرتسمتشبهوبرداشتروپرتقالىرسا
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میخواىچىروبچهاونجواببعدها!نکنآلودهخودتوکثیفخونتو: گفتوگرفتهواتوروپرتقالمانى
!کنى؟جداباباشازمامانشواگهبدى

!کردمنگاهبابکبهخندهبامن

..!خونىکاسهیهبودشدهسبزشچشمهاى!...اوهاوه

!آشامهاشدىخونشبیهچراتو!میکنهشوخىدارهمانىبابا

!بود؟کجااتبچه!دیگهشوساکتمانىاه:زدممانىسرتودستبا

!هدارامیدمابهکلىامبچه!رفته؟یادتروپرنیا!...پرنیا:گفتاىمسخرهحالتبه

!نباشهتنتبهسردارهآرزوکهکسیهاولینپرنیاانفاقاً:دادجوابرسا

!ندادمقورتعیالموگرسنگىازبیارن،تاناهاروبگمبرم: گفتوشدبلندجاشازمانى

امننهبهبرممیخواماینکهاشخالصه:دادادامهوزدگازىوگرفتهواتوکردپرتبراشرساکهروخیارىو
!امخونهتوبیارممیخوامعروسموبگم

!اتمننهمنتظرصبرانهبىمنم: گفتموکردمبهشکجىدهنمن

...!زودىبه!...نمیمونىاشخمارىتو:گفتوگرفتسمتمبهروانگشتش

بودوگرفتهجدىروموضوعراستىراستى!وانشدهمآخرشبتابابکاخمهاىولىگرفتمازشروموخندهبا
!بشىهمکالممانىباندارمدوستاصالً:زدآوردغرگیرتنهامنوکهفرصتىاولیندرفردا

!جداشدمنازبگیرمگاردمنبدهاجازهاینکهبدونو

!میکنمدرستشخواستگارىاومدوتهرانرسیدیمکنصبر

بایدوپیمانکردهفوتهمکارهاشازیکىپدرگفتندوگرفتندتماسپیمانبابیمارستانازکهبودراههاىنیمه
!بشهشبشیفتجایگزین
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شبحداقلداشتمامیدوبودمزدهصابوندلمبهکهخیالخوشمنو!...کردقبولرضایتکمالباهمپیمان
ودادمتکیهصندلىپشتىبهسینهبهدستوورچیدمرولبکلبهکاریهاىکمجبرانومیکنهرفعدلخوریهامو

!شدمخیرهجادهبه

از.کردموکولدیگرشبیبهوکنسلروزدمهمونىزنگمادرمشد،بهمطلعپیماننبودازوقتىهمدرجونپ
همروسحرمسیرشتوشدقرارورسوندمنواولکهدقیقِوشدهحسابکارهاشهمانقدر!!!بشرایندست

بودم،همهناراحتوعصبانىمنلحظهاونچونمنتهابودعقالنىهمیشهمعمولطبقهمکارشاینالبته!برسونه
تعیینپیشازنقشههمشکارهاشکهمیکردمفکراشهمهوسنجیدممىکینهوبغضمعیاررورفتارهارو،

!بودشده

روزدوبراىروکاررساوبابکنبود،وداشترودوهفتهمدتبهکارىسفرقصدخانمانىاینکهبخاطر
کهدادروپیشنهادایناششدهتعیینپیشازنقشهطبقهمبابککهنماندناگفتهالبته.کردندتعطیل

.کردقبولمن،حدازبیشخستگىبخاطرمنمهربونرساىوشدبعدامشخص

دردیدمپشتروسیاهجسمیککهآمدمبیرونحمامازخودمهواىوحالتووپیچیدمخودمدورروحوله
وکنهبیهوشمنوکهبودىاینمنتظر!...چیه؟(...وگذاشتمندهنروىرودستشکشیدم،کهجیغدلتهازو

)!باشم؟بودهانبارىتوکردمبازچشمهامووقتى

!ندیدى؟آدم! مارزهر:گفتوگذاشتدهنمرو!!!نخیر

...!ماماناَه:زدمغروگذاشتمقلبمروىدستمن

فکبودىکردهپشت!...سیاه؟اینطوراونموپوشهمیبلنددامنوبلوزخونهتوآدمآخهخووو!...ترسازمردم
...!استاجنهکردم

کههمونطورورفتتوالتممیزسمتبهدوبارهوبرداشتازدورمرودستشورفتمنبهاىغرهچشممادر
خیر!بیاىاطوارواداآدملباسرنگبراىبشینىبایدم!نمیزنىسفیدوسیاهبهکهدست:میکشید،گفتدستمال

!شدىواردهاآپاچىعیناونطورکهمیکشیدمدستمالرومیزاینداشتمرمس

!واکنروحولهبعدبپوشروشرتتحداقل!کنحیادختر:شدبلندصداشدوبارهکهدرآوردمتنمازروحوله
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زهی،چشمنکردهخدایىنبودممن:پوشیدمروشورتموبستمروسوتینممیکردمنگاهشتعجبباکههمونطور
!کردى؟پیدا

شوهرپدرمیترسم!...بشىآدمکهدادممذهبىخانوادهیهبهتوروسرمخیرمنآخه:زدکتفمبهآروموخندید
!کنىدربهراهازهمروشوهرتمادر

فشاریهوبردممیکردم،دستبغلشمحکمکههمونطورورفتمسمتشوبهپوشیدمهمروشلوارموتاپ
!خوردمازشدستىپشتیهفورىکهوردمآاشسینهبهکوچولو

!شدههرزدیگهدستت!گندهخرس_

!نشستمتختروىوشدوابناگوشتانیشم

!ماماااااان؟_

!یامااااااان؟:نشستتختروکنارماونم

!مامااااان؟:کردملوسخودمو

!بگو:کردنگاهمچپچپ

بخدا)دادموادامهکردمجمعولبهامو!(میکنى؟دستدستهىوبگىمیخواىچی!بودهمینمنظورممنمخو_
!امخوبىدخترمن

...!استغفراهللا...رساىاونهاکنمتربیتتمیخواستممنبخدا:گفتوگرفتبخودشچندش،حالتصورتش

کنولممیگفتکهمادرفریادهاىوجیغباوتخترودادمسرشوگرفتمهاشوسینهوبردمدستبازمنو
.زدمقهقههزیادخوشىسراز!ورپریده

!شدهخیرهبمنسکوتدرکهاسثانیهچندمادرکهشدمشد،متوجهتمومامخندهاینکهبعد

!مامااااان؟:کردمنگاهشمنهم
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جان؟؟؟:گفتاشهمیشگیعادتنبوداماطبقدنیااینتوگویى

!شده؟چىجدىجدىمامان_

وصلتخانوادهاینبااگهشاید!بخونى،ناراحتهتوقرارهاینکهازاباتب:بودفکرتوهنوزمیدادروجوابموقتى
خانوادگىتربیتچهلحاظهمهازکهمیکنىزندگىاىباخانوادهتواالنامانمیشدحساساینقدرنمیکردى

شهرتبهکنناحساسممکنهوکننهضمکارتونمیتونناصالًکهانجورىاجتماعىوفرهنگىوچه
!خورهمیلطمهشونخانوادگی

یکىحتىیاوباشهنداشتهشناختاونروکسىاگهاماشدهبزرگخونوادهاونتودرسته!امروزیهمردیهپیمان
بارووخودشمیکنهفکرامروزىاون!ایهواقعیمسلمونیهچهکهنمیشهمتوجهاصالًببینتشمجازىدنیاىتو

افکارباهستنترقدیمىنسلیکتقریباًکهفرحزادخانوموآقاازدنبایاماداده،وفقامروزىمدهاىوافکار
!کندرکتباشىانتظارداشتهبخواىامروزىنسلازترىمرتجعوتربیت

میخواد....اون....اون! اشخانوادهوفرحزادآقاىبراىبزرگیهىلطمهیهتواینکارکهمطمئنهپدرت
!بکشىدستکاراینازتوکهوادمیخاون)گفتکردوتازهنفسى...(که

...!کردمیخ

....!بودپدرم

!بودکردهدرخواستمنازروکارىامسالهدووبیستعمرتوباراولینبراىکهپدرى

!نداشتمگفتنبراىحرفىچونشدمساکت...رضایتسرازنه.شدمساکتمنهم

چیهمیدونینروحکمش!...نشستبودنرمادحکمروبهاىدقیقهزد،چندروحرفشاینکهبعدمادر
!بریزىاشکوبشکنهتودلقرارهاگهکهاینهحکمش...!دیگه؟

تواشکهاشواما...!میزنهچمبرهگلوشتوبغض....!میادبندنفسهاش....!میرهقلبش...!میشکنهتواززودتر
خمومیشکنهتوجاىبه...!شىردختوونمیزارهوامیستهپشتتکوهمثلبودنمادررسمبه...!میریزهدلش
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میطلبهجنگبهرودنیاوتموممیپوشهرزملباس...!نمیزنهوایستهمىابروتخملحظهیهواسقلبشاما....میشه
....................!کنهجمعناراحتىبهلباتوىغنچهبخوادفقطوفقطاگه

!نرفتمپایینشامموقع

...!میکشیدمخجالت!...نبودمقهر

اما...!کنیددرکمتامنجاىبزارینروخودتوننمیگم!نهبگمبودممنعمرشهمهکهکسىبهداشتمشرم
!بیاد؟بدشکهکیه!باشىتونوینرخداداولینمبدعىکهکنینفکراینبهلحظهیهفقطوجداناً

همچنینبگهمیتونهجرأتبهکى...!کننتاییدتجمعیتاوننصفحداقلوبدوزنچشمبهتونملتیهقراره
!نداره؟دوستروشهرتى

...!ندارممیلوامخستهگفتماما!...بارچندوچندین!...زدصداممادرم...!باشن؟مخالفشدنیایهاگهحتى

درازکنارمتختروىوشدوارداتاقمآروممادرمشبآخر...!خواببهبودمزدهخودمووبودمتخترو
.کشید

مادرمآههاىامابردخوابمکىنمیدونم!شدخیرهسقفبهوکشیدآهى!نگفتچیزىاما!بیدارمکهشدمتوجه
...!میرسیدبگوشآخرىلحظهتا

نمیخواستمامامیکردمرودركچیزهمهمنهمموقعهمونکه،میبینممیکنمنگاهروزهااونبهکهاالن
...!بودمشدهکروکورانگار!...بفهمم

میشدچجور...!بودشدهعجینروانموروحبانسنجیدهرفتارهاىواینبودمشدهبزرگشیوهاینباعمریک
من!...تغییربدم؟گدایىىشیوهکهبودممکنچطور،حالکردهروزىکسباینچنینعمرى!کنم؟تغییرشبهیه

کسىداشتامکانحالآوردمدستبهاونواینازگرىوتکدىبازىرندباروآرزوهامعمر،ىهمه
...!آره؟درچنگمازروآرزوهام

چشموقتى!...بودپیماندست...!نبودصورتمه،امانوازشحالدرمادرمدسترسیدخیالمبه...!بودمحاالتاز
...!بودروبرومخندونشبکرچشمهاشجنگلکردمباز
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دلبررررررسالم_

!سالم:شدمبلندجامازوزدمکوتاهىلبخند

.رفتمسرویسمتسوبه

...!خانوممبخیرصبحت:کردبازهمازدستهاشو،پیمانبرگشتموقتى

!بخیرتوأمصبح:نشدمحرکتشمتوجهکردممیکردم،وانمودخشکصورتموحولهبادرحالیکه

اساسىبازخواستیهمنتظربیچاره!...کردتعجبسکوتمازکهشدممتوجه!شدتنیستوپاندازهبهچشمهاش
!بودکردهآمادهتوپکشىمنتیهواسخودشووبود

....!میره؟!نمیرهکهیادم!...دیگهوقتیهباشه!...حالشونهوداشتمحسشونهاالناما

!صبحونه؟بریم:بیرونرفتموکردمبازرودر

مشغولآشپزخونهتومادرم.اومدوهمراهمشدبلندجاشازبعد!کردجمعزمینروازفکشووبرددستبیچاره
.بودغذاپزوپختبه

نتیجهمنازچونو.بودخیرهبمنهمچنانپیمان.خوردماىچندلقمهمیلىبىبا.نشستممیزپشتوکردمسالم
.کردنگاهمادرنگرفت،به

!کشیدآهىودادتکونسرتأسفباهممادرودادتکونچشهبعنوانروسرشودادنشونبهشمنونگاهبا

.دادمنشونصبحونهخوردنبهمشغولخودمو!!!!ندیدمهیچىمثالًکهمنم

ودستهاباوقتیبوددادهدستبهمپنچرىماشینحس!!!پوففففف.کردمتشکروشدمبلندجامازمدتىبعد
!میرفتیمراهآویزونهاىشونه

...!بزنم؟چرتیهیمبرمیشه.بودمبیدارصبحتادیشبمن:گفتگوشمنشنوه،زیرمامانطوریکهآرومپیمان

...!برواىخستهتو!نمیادخوابممن:گفتمسردوکردمنگاهش
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!کردنگامعجزبا

!شده؟چیزى_

!بشه؟چیزىباید؟مگه!نه_

.اى،پرسیدمحوصلهبىچون!...نه_

.نشدههیچىنه_

شیفتدیشبمگه.!.مادر؟پیمان:دید،گفتپذیرایىسالنتوماروچونواومدبیرونآشپزخانهازمادر
...!پرنیا؟!...کناستراحتبرو!...نبودى؟

!شدمبیدارخوابازتازهمن!!!مامان:نالیدم

!نیستمخستهفعالً.میرمخواستمهروقتخودممن:گفتهمپیمان

!نباشیخستهگفتم!دعوتیمایناخالهخونهامشبآخه:گفتمادرم

...!خبر؟چهخالهخونه:پرسیدشیطونىلبخندباپیمان

!بیانسحربراىقرارهامشب!..نگفت؟بهتبابکآقا:دادجوابشودوبارهمادرم

!واقعاً؟:برگشتمنسمتمیزد،بهلبخندکههمانطورپیمان

!نمیدونم:نشدممتعجبهمپیمانمثلامابشهبکاردستزودىاینبهنداشتمانتظارمنهم!....انداختمباالشونه

!نمیدونستى؟تویعنى:دکرنگاهبمنشکباپیمان

!میدهبتوفقطخوبوخبرهاىمادرمآخه!نمیدونستمنخیر:گفتمحرصبا

.برگشتآشپزخونهبهدوبارهورفتمنبهاىغرهچشممادر

!میکردنگاهمخیرههمچنانپیماناما
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!دیگهجاىحواسموبودتلویزیونصفحهبهنگاهم

چکاربگوتواخدایا!میشهریزىآبروىىىواى!میکنن؟ىفکرچهزدمجابفهمندیگراناکهیعنى
...!کنم؟

سرمتوخاکىچهمنخوووو!...نهمیگىاومدىحاال!...نهمیگفتىکاراولهمون!منپدرخوب
...!رفتمیهمتوبیشترهرلحظهابروهام...!بریزم

!گرفتمگازلبموناغافلو

بازىمنهستىباگفتمصدبار:بیرونکشیددندونمازالىلبمووگرفتقرارلبمروىپیماندستدیدمیهو
!نکن

جمعچندشبهحالتامچهرهیهو!...مانىویالىتومنزدنبود،یاپسدیشبمخرابحالتاثیرتحتنمیدونم
!کشیدمعقبروسرموشد

!شدخشکهواتودستشوخورداىیکهپیمان

روزدنپسبدطعماونمباالخره!...شدخنکدلمانقدرچرادونمنمیکردم،امااینکارومنظوربىاشخدایى
...!بودشدهخیرهبمنمبهوتوماتپیمان!چشید

...!شدهچیزىانگارنهانگار!کردمنگاهبهشوکردمریزچشمهامومنهم

با....!ره؟ببزارهنکنه!پاشدجاشازیهویىپیمانوقتىدهنمتواومدقلبمکنممىاعترافاشخدایىولى
...!شدمخیرهبهشمتعجبچشمهاى

!بخوابممیرممن:گفتنگاهشازسردترلحنىباوکردنگامسردىبه

ولى...!نه؟مگهدردیه،بد...!خوردى؟!...شدخوبت!...دراومدزبونمباز...!کشیدمآسودگىسرازنفسى
...!میکنهخیطمنوبراهراهپیماننیستبیخود!...هااااامیدهکیفخداییش
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مبلهمونروىغروبتا!زدمندیدنبهخودمومناما!بودخیرهبمنمیرفتباالهاپلهازکههمونطورپیمان
سالماروموکردمنگاهشاومدپایینهاپلهازدوبارهپیمانوقتىوشدمخیرهتلویزیونصفحهبهونشستم
!سالم:دادجوابمومنازآرومتراونموگفتم

!رفتپزخونهآشبهو

حوصلهامااندچینىتوطئهبهمشغولمادرباهمبازکهمیدونستم.کشیدطولکمىآشپزخونهازاومدنشبیرون
...!نکردمهمنگاهشانحتى!بیروناومدندآشپزخونهازودادنرضایتباالخره!نداشتمهمرودادوجیغى

:گفتوگذاشتمیزروىروچاىسینىمادر

!وقت؟یهیرىنگبسترزخم

!بخداتوروکنولممامان:ورچیدملب

!شوحاضروبخورچاییتو!خبخیله_

اتاقمبهوشدمبلندجامازوکردمنگاهبهشتفاوتبى!بودشدهخیرهبمنتاسفباکهکردمنگاهپیمانبه
.کردمتنمسادهشلواربلوزیهورفتم

.رفتمپایینبهوگذاشتمسرمروىشالیهوبستمموهامو

!نمیزدندحرفىوبودندشدهخیرهمنبهپیمانومادرم

!چیه؟:کردمنگاهشون

!هیچى:گفتوشدبلندجاشازمادر

.شدبلندودادتکونسرتاسفباهمپیمان

عوضرالباسهایشتارفتیممنزلشونسمتبهپیمانومنوکردیمپیادهخالهخونهجلوىرومادر
!نبودمنزلوکسىبودندرفتهشیداخونهبهپدرجونومادرجون.کند
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بگیرمدوشیهمنتا:گفتمیرفتباالهاپلهازودرحالیکهانداختبمننگاهىپیمان!...شدمولوصندلىروى
!کنحاضرلباسدستیهبرامزحمتبى

انتخاباىسورمهشلواریهوسفیدراهراهبااىسورمهکتیه!رفتماتاقشبهوشدمبلندجامازحوصلگىبابى
!کردم

بغلمپشتازوگرفترودستمکهداشتمرواتاقازرفتنبیرونقصدمنهمشدخارجحمامازپیمانهمینکه
.کرد

...!!!!نداددستبهمحسىهیچکهبودباراولینواس!...شدممررررگذوق!ىىىواى

روىوگوشمزیررولبشوکشیدروشالمخاطرهمینبهوامایستادهسنگمثلکهشدمتوجههمپیمان
!بوسیدوکشیدگردنم

...!نداشتمرواشحوصلهاما!...رفتویلىقیلىدلم!...چرا؟دروغ

کیفواالع.داددستبهششوكباز!....خخخخ!دادمهلشعقبسمتبهوگذاشتمسرشروىرودستم
رودرخواستمتا...!خواستنمیومیزدکنارمنووعدهسهمیکردروزىحالىچهشعوربى!هااااداره

مىمنوحرصباوکردچفتلبمرولبهاشوحرفبدونوکشوندخودشبهسمتمنووگرفتواکنم،دستمو
!بوسید

...!هامیشن،همینهجذببیشترمردهاکنینمحلىکممیگن!...اوهاوه

.گرفتکوچولوگازیهوشدحرصىکهکردمنگاهشفقطونکردماشهمراهىعمدبه

!زدخیمهرومودادهولتختروىمنو!..نکردمهمراهىهمباز

!نیستحسشاصالًپیمان:گفتمحالبى

!دارمحسشومناما:گفتوکردنزدیکصورتمبهروصورتش

!نیستخوشاصالًحالم!پیماننکن:گفتموکردمدورصورتشازصورتمو
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.کردمکثى

...!میخوامتمن!!!!پرنیا:گفتوگذاشتامگونهروىلبهاشونیهثاچندازبعداما

!ندارماشوحوصلهاالناما!میخوامتمنم_

!!!!!!پرنیا؟:ورچیدلبهابچهمثل

!بله؟_

!دارمنیازشدیداًبهتاالنمن_

!نهپیمان؟؟؟االن_

...!شدهطاقطاقتمپرنیا:شدخمارچشمهاش

!گفتماااادلمتوالبته!....اروچشمهاونبخورم!...اوففففف

...!دارى؟دلتوفقطععاع:گفتمودریدمهمازچشمهاموواقعیتتواما

...!میخواممعذرتمنپرنیا_

!تونمنمى....!پیمان:شدمبلندجامازودادمهولش

بفهمه!بفهمهندنوموخمارىتوطعمحاالخوبه...!هااااگرفتمحالشومیدهکیفىچه!...منخداىىىىواى
شدمىرسوایى؛وگرنهخداواى...!نزدهازیرملباسبهدستشوشدخوبحاال...!کشیدمزجرىچهمنکه

...!خخخخخ!خودشبراى

درکشخوب...!زدهزلمنبهونشستهتختروىدیدمکهکنممرتبموهامووشالتاایستادمآینهروبروى
جاهزاربهفکرتدیگهطرفازونخواستهروتووزدهپستعشقتکهاینازناراحتىطرفیهاز!...میکردم

!شدخواهدارزشباوارزشبىهرچیزدرگیرذهنتونخواستروتوچرااصالًکهمیرسه
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همچنانپیمان...!افتادمیاتفاقروزههمهمنبراىهرچندآمدهپیشکسىهربراىباریهحداقلاتفاقاین
...!بودفکرتومنبهخیره

:گفتمورفتماتاقدرسمتبهوزدمزلبخودمآینهتوتلخىىخندهبا!...بودکردهشارژمکالًبرخورداین

....!منتظرمپایینمن

نشدهقهر!...بودنکردهاخممردهااکثرمثل!...آمدپایینبعدربعیهحدوداً...!بودکردهسکوتپیمان
...!نبودعصبى!...بود

...!بودمشدهکوكکوكمناما...!بودمشخصوضوحبهاشتىناراحاما

نمی!بودیمگرفتهعروسىلعنتىشیطونبادلمتودیگهطرفازمیکرد،اماروزیرورودلممیکشیدکههایىآه
..،!پروندمدوشهامروىازروفرشتههزارچندشوهرمزدنپسبادونستم

پیکهمشیطانباآنپروندندرکاملنادونىباومن!رفتوکشیدپرهمونجاازمنزندگىرحمتشاید
....!شدم

اینمگهاما!گرفتمقرارفرشتگانتونفرینلعنموردچطورکهنفهمیدممنخدایا...!هیهات!....نادانىازهیهات
...!نمیشیم؟بازخواستندونیمتاکهنیست

!!!!!مجازاتاشدباشدمخواستبازمناما

...!دارمفکرىبیمارىمن_

)امدحرفبهدوبارهپیمانتا.کردمنگاهرواونوراینور!...بود؟کى(

دركاینو!کنهلمسرونامحرمىهررختخوابهمسرمبدنوبشملختدیگرونرختخوابتونمیتونممن_
بارهربامنبدونىتواگهپرنیاامامیکنهناراحتتمیدونم!....داشترابطهنمیشهزمانىوهرجادرکهکن

تنازخوشگوارترمنبراىطعمىهیچکهمیشىمتوجهخودتمیکنملعنتشیطونومرتبهچندهزارباتونزدیکى
...!نیستتو
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**

درراشوهرشکهزنی": فرمایدمیوکندمیاشارهآنعواقبوزنانعملاینبه) ع(صادقامامازروایتىدر
خوابدرمردکهوقتیرود،تاخواببهمردکهاینتانشودزناشوییعملبهراضیوکندمعطلخوابگاهشان

.کنندمیلعنترازنآنمالئکاست

دربه: فرمودچیست؟زنشبرمردحقکردعرضوآمد) ص(پیامبرخدمتزنی":فرمایدمی) ع(صادقامام
نقل) ص(اسالمپیامبرازنیز) ع(قرباامام. "باشدشتررويبر) زن(چهاگرودهدپاسخمرد) جنسی(خواست

."نکنیدطوالنیراتاننمازکنید،منعزناشوییازرامردانتانکهاینبراي": فرمودزنانبهحضرتکهکندمی

**

کمالوتمامروتوونیستراضىهمبودنتوکناربهوقتىمیطلبهروتوواردیوانهلعنتىقلباین_
کارمیترسمودارمنگهتومقابلدررونفسمنمیتونماینکهبخاطرشمارهانگشتمونرابطتعداداگه!میخواد
مربوطکهروچىهرمنپرنیا!ندونخودتنخواستنبردلیلمنوزدنهاىپستو!بدمخودتخودمودست
!میخوامکمالوتمامخودخواهانهبتوئه

نورانىجاهمهمنچشمهاىپیشچرانمیدونماما.!..بودشب...!بتوئهمربوطکههرچىکلدروجسمتوروحتو
...!بود؟کجاآمدهازگرمازمستون؛اینهمهسرماىاینتو....!بودشده

نداشتمقصداصالًمن:گفتماىدلبرانهلبخندباودادمقراردستاشروىرودستم...!بودانداختهگللپهامم
)...!!!شکممارواحآره(!کنمجبرانتوروکار

!نزاشتهبرامحوصلهوحالکهناراحتمچیزىیهازفقطمن

..!کنم؟کمکتمیتونممن:پرسیدبازامابودگفتهبهشمادرماینکهبا

...!شدهمدرناخودآگاهابروهام!....مشکلىخودتتولعنتىد

!میکنمحلشخودم!...ممنونمنه_
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!امیدوارم:گفتلبزیرپیمان

...!کردکبابرودلمکهکشیدجانسوزآهىو

واردوقتى!بودندپیششهمجونپدرومادرجونوداشتاستراحتکهشیداجز!...بودندآمدهمهمانانىهمه
!افتادمنبهچشمشکهشدمیخارجخونهآشپزازشربتسینىباشدیم،رسا

.امدمنسمتبهوگذاشتاپنروىروسینى

پرنیا؟؟؟؟_

!بله؟:نیاوردمخودمبروىامامرگشهچهمیدونستم

.کردلمساموپیشونىدستپشتباوکرددرازدستوبعدانداختبهمکلىنگاهیهوایستادروبروم

!نیست؟خوبحالت_

..!چطور؟!...خوبم_

....وضاینچراپس_

!کردمنگاهشبربرومنم!انداختمنپایینتاباالازنگاهیهدوبارهوکردقطعحرفشو

!سالم:شدواردمندنبالبهدقایقىازدبعپیمان

رورساکهبوددیدهچهپیماننگاهتویاشدبدلوردبینشونصحبتىچهنمیدونمورفتپیمانسمتبهرسا
فرماتشریفرساىعمهکهبودنگذشتهمانشستنازربعیههنوز...!رفتیممهمونهاسمتبههموباکردقانع
...!شد

خواهخاطرخیلى....!بودهمراهشونهمبودزدهاونبخاطرمنورساکهنکبتشىعمهدختراون! پوفففففف
بهونزاشتمهاهاها!...پروندمسرشازروخامخیالاینرساوندادادنپیوندبا...!قلبخوشکهومنمبودرسا

!برسهآرزوش
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...!پریدپایینوباالمیمونمثلپیمانبادیدنیهو

...تاداس...استاد_

کهبگممفیدوخالصه...!عصبانیتازمنمراتبهمینطور؛منتهاىمنهم!بودشدهقرمزلبومثلهمبیچارهپیمان
....!نکبت!...بودبغلشتواالننمیشناختروپیماناگه

...!نخوردجمپیمانکنارازمهمونىآخرنا

...!بردارهاشمسخرهحسرتبارنگاههاىازستدپیمانشدباعثامابجواماشوخرخرهداشتمدوستاینکهبا

بدوقهلبخندیهبامن!کنندصحبتباهمبابکوسحرتاخواستاجازهاحتشامىآقاىوخالهشوهرازپدرم
!نمیکردنگاهممحتىوکردقهرباهامامجینشلواروبلوزدیدنباورودمبدوسحرازچندهرکردماشون

صحبتمشغولگرمنداورسا!...میدادتوضیحرومطلبىسونیابراىیمانپ!چرخوندمسالنتونگاهى
...!بودندمشغولهماحتشامىخانوموخالهومادر!...بودند

ابرووچشمباشدمننگاهمتوجهوقتىومیکردنگاهمنبهگرمىلبخندباکهخشکیدپدرروىنگاهم
!دادمتکوننفىبعنوانسرىومن!پرسیدچته؟

اینچرا...!بیام؟کنارچطورخودمدلباآرهبگماونبههماگر...!نهبگمصبورموجوداینبهچطورمنایاخد
...!میشمکالفهدارم!...نمیشهتموممسخرهمراسم

تماممراسم...!بستمدنیاخوشیهاىىهمهبهروچشمم...سروربودموجشنوخواستگارىمراسمعاشقکهمنى
!بدناطالعخانوادهبهرونتیجهبعدوکنندصحبتباهمهمدیگهجلسهدوسحروبابککهقرارشدوشد

....!میزنه،فریادفریادچشمهاش!مثبتهسحرجوابمطمئنممنکههرچند

!کردیمخداحافظىبقیهاززودترپیمانمنو

توهمرساآخه!...میکنهمبارفحشدارهدلشتوبودمعلومکامالًوبودغمگینهمبیچارهسونیاىچشمهاى
!خخخخخ!...نمیدادباجبهشمنبخاطربچگىعالم



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
52
3

!درآوردمچنگشازمنزندگیشومردهاىىهمه

****

سحر

!نبوددلمتودل

بىپرنیاىاین...!بودگرفتهگرصورتمزدند،تمومرودروقتى...!بودحسبىتنمهمهامانبوداولمباراینکهبا
..!بود؟قهرشبتنوامروزهمشعور

...!بودم؟کردهگناهىچهوسطاینمنآخهداشت،اماهمحقمعصومطفلهرچند

...!اوالالپدیدهبقول!...مشکىشلواروپیراهنوسفیدکتتوببینروبابکآقا!...اوهاوه

!زدچشمکىشیطنتباوکشیددستمروىرودستشقصدازدادمیدستمبهکهروگلدسته

...!داشتمیشدهمروروبوسیانتظاربودمانىاگه!...حرفها؟اینوخجالتىبابک

....!نداددستبهمحسىهیچ!...خوشمنهوآمدبدمنه

!باشیمداشتهصحبتهمباماتاگرفتاجازهخالهشوهرآخروکشیددرازابهصحبتها

رودستشحیابىاوناما!بشهوارداونتادمکشیکردم،کناربازرواتاقمدروقتىوبودمبابکازجلوترمن
!دادهولاتاقبهمنوودادقرارپشتمروى

مهموناما!میکنهتحمیلبمنخودشودارهمیکردمفکرچوننمیومدخوشماصالًاشبدنىتماسهاىازراستش
!واجباحترامشوبود

تختمخالفسمتاونمناما..!.بشینمتختروىکنارشکهکرداشارهبمنونشستتختروىبابک
!کردمنکاهاوبهونشستم

!خوب؟:گفتکردورنگترپررولبخندش
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!حوب؟:گفتممنم

!میندازى؟دستمنو!شیطوون:خندید

....!چرا؟!..نه_

سحرررررر_

!جان؟:گفتمناخودآگاه

!دارى؟بمنحسىچهنگفتىاخربالاااااماسحربىجانت_

....!چیه؟پرتهاوچرتاین...!اومدهکردهکوفتچیزیهآقااینکهمثل!نخیر

!خوبه؟حالتون!...بابک؟آقا_

!میشىمنمالتوکهنمیشهباورم!...نیستمخوباصالًسحرنه_

!نعلبکىاندازهشدچشمهام

!دادم؟مثبتجوابشمابهاالنمن_

کشیدمدستموکهبگیرهدستموتادکردرازدستونشستمنکنارواومدمنسمتبهوشدبلندجاشاز
!!!!!بابکککککآقا:وگفتم

...!بابکجووون:خمارشدچشمهاش

...!نرسیدیمهمتفاهمبههنوزوشمامن_

!نهبگهکهکیهبخواهجونتوخوب_

....!دراومدکفرم
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باهموهمیم،باامونبچگیهازپرنیاورساومانىومن:گفتمونشستمکامپیوترممیزپشتوشدمبلندجاماز
پسجوابکنموتحملرواعتمادىبىاینهمهنمیتونممن!دادینقرارمنگنهتومنوپریروزشمااما!شدیمبزرگ

!شهشروعهمینجاازشمااعتماديبیوبدم

...!عیالمیگهبتومنچشمجلوى!...اعتمادى؟بى:کرددرهمابروبابک

کهاستشدهثابتهمهمهبراى!کردمىصدامهمینطورىبچگىاز!...تىنداشوجودهنوزتووقتىبوداون_
!ندادهقرارفشارتحتمنوافکارشتحمیلبراىهمتومثلوقتهیج!ندارهمنظورىهیچ

هااااادارىقبولشخیلى!خوبه:زدپوزخندىبابک

...!دارمقبولشبرادربهمثلآره_

..!کافیهبخوامرعذ!کنم؟چکاراالنخب:شدخیرهبمنبابک

بههمومن!میشهشروعاینجاازشماتفاهمسوءکهبدمنشونبهتونخواستم!...خواهى؟عذرچرابابکآقانه_
...!دلنگرانمخاطرهمن

!چى؟نگراندل_

همونوآشهموندوبارهوبدمپسجوابنابجاشوخىیهلطیفهیالبخندیهبابتفردامناینکهنگروندل_
!هکاس

!دارمایمانبتومن!سحرنه:اومدمنسمتبهوشدبلندجاشازبابک

استفادهسوءشمااعتمادازدارممن!...ندادین؟وایخردهبنظرتون!...گفتى؟کهبوداوناعتمادتون!....بلهآه_
!میکنم

.کردمنگاهاشخوردهگرهابروهاىبهتمسخرباو

!خوب؟_

!خوب؟:گفتمبازهممن
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...خوابهوکنىردمموضوعهمینبامیخواى!...چیه؟منظورترسح_

بابک؟؟؟:گفتمعصبانیتبا

!بودزدهزلبمنهمچنانبابک

منبنظر!ندارىحدوسطم...!عصبىیاخوبىیازیادى!...ندارىتعادلکالًتو:دادمادامهبیشترعصبانیتباهممن
!ندارینروحىتعادلاصالًشما

وآروم!هستمروحىروالیکروىهمیشهمنبخداسحر:زدزاروگرفتدستمویهویىمعمولطبق
دیواربهسرمومیخواددلممیرهاتصدقهقربوناونطورمانىمیبینموقتى!کردهعصبىمنوتوعشقمنتها!صبور
!بکوبم

باهمخیلىچونوهمسرندارمنامزدومناینکهخیالبهمانىخانبابک:وگفتمکشیدمبیروندستشازدستمو
!میکنههاروشوخیایننزدیکیم

.کردمکثکمىوکردپنهاندستهاشبینروصورتش

.نشستتختوروىرفتوکردپوفىوشدبلندجاشازبعد

.داشتمنظرزیرروحرکاتشنگاهمباهمچنانمن

منواقعىخوداصالًدىدیمنازتوکهرفتاریواونبخدا!میخواممعذرتمنسحر:کردنگامخجالتبا
خودجزهستبگىتوکههرچى!...حسادته!...رفتارهاغیرتهاون...اون!میشناسىمنوخوبکهتوسحر!نیست
پیغمبرنمیگمنبودمدخترىهیچباعمرمبهمن!...دیدىمنوعادىحالتتوتوکههمونمهمیشهمن!امواقعى

!حدمازبیشخجالتبخاطر!امزاده

دوس!نیسخودمدستهماصالً!...دارمدوسشیطنتوهستمکهباتواما!نبودمبلدمخالفوجنسباباطارتاصالًو
هستىدخترىاولینتو!...نرونخودتازمنوخداتوروولى!...درآرمحرصتو!...کنماذیتت!بزارمبسرتسردارم

...!توباشمبادگیمزنآخرتابزار!کردمروتجربهعشقتوبامن!..شدىقلبموواردزندگىکه
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.میکردندآبدلمتوقنداصالً!رفتغنجدلمته.کردنرمدلموحرفهاش

ىپسرهاینروىکهبشینهلبهامرودلچسبلبخندیهوبشهبازبناگوشتانیشمبودشدهباعثحرفاشتاثیر
ایمانتونجابتوپاکىهبسحرمن:گرفتدستهاموونشستروبروماومدوشدبلندجاشازوکردبازروپررو
میدیدمپرنیامقابلتورودررفتارهاىوقتى...!بشمعاشقتمنشدباعثاتوخانومىمتینرفتاراصالً!...دارم

تو!...کردمپیدابهتعاشقانهحسیهدلمتهمیکنىرفتارباهاشمادرانهومیکنىنگاشخواهرانهچطورکه
کنباور!...باشىاشزندگىهمسرتوآرزوشهمردىهر،کهذشتباگواونقدرخوبدارىبزرگىخیلىروح
!کنارتوئهدربودنآرزومتنها

فقطدارماینوآرزوىاالننمیکردمهمفکرمخالفجنسبهبحالتاکهمنى:گفتوبوسیددستمووشدخمو
!کنمخوشبختتمیدمقولبهت!کنقبولمسحر!...بگیرمدستهاتو

.شدپررو،ایندیدمخناینبهمنباز

.میکردنگامزارباکهکردمنگاهشثانیهچند

بشناسیمهموروحیاتوبشیمآشناهمبابیشتربدهاجازه:گفتموآوردمبیروندستهاشتوازدستموآرومبعد
!میدمبهتقطعیوجواباونوقت.

!کنیمصیغهمدتاینتومیدىاجازه:شدبلندجاشازخوشحالىبا

...صیهمشونبابودقرارمیاد،اگهبرامخواستگاریهماهىمنبابکآقا:گفتمتندوشدهمدرمابروها

...!میکنىغلطتو:کردقطعحرفمو

...!ببخشید! ببخشید:بردباالافتاد،دستهاشومنشدهگردچشمهاىبهنگاهشچونو

انقدوباشمخوددارتوجلوىیتونمنمچرا!...شده؟چممنخدااى:گفتزارىحالتبهونشستتختروىو
...!دارمضعفمقابلتدر

.گرفتمخودموجلوىگرفت،اماامخندهدوباره
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روحیاتتاباشیمهمبارووقتىچنشماومنبدناجازهکهمیخوامرساوپدرمازمن:گفتموشدمبلندازجام
!کنیمدركهمو

!سحر؟:گفتوشدبلندناراحتىبا

!له؟ب:کردمنگاهش

...!کردم؟امیدتنا_

!چى؟واسنه:کردمنگاهشتعجبباهمباز

!حدازبیشداشتندوستپاىبهبزارروهمهتواماکردمروىزیادهمیدونم_

!شهخارجاتاقازتاموندممنتظروکردمبازرودرودادمتکونسر

متعجب،همهبشیمآشناهمبابیشترقرارهگفتبابکوقتىوبودندمنمثبتجوابمنتظرهمهچرانمیدونم
.کردندتاییدروکارمونونزدندحرفىاما.شدند

.کردپایینوباالابرووزدچشمکىبمنشیطنتباکهافتادپرنیابهچشمم

!بزنیمحرفهمباتابمونهپیشمروامشبمیخواستدلم،امابودمقهرباهاشمنکه

همبقیه.میکردمدرکشکامالًمنونبودخوباصالًحالش!رفتوکرداحافظىخدهمهاززودترنامرداما
...!خیالوفکردنیایهوماندممنورفتندیکىیکى

...!کرد؟انتخابهمسرعمریکبراىمیشدصیغهوعقدبدوناونمصحبتجلسهچهاربامگه

...!میجوشیدسرکهوسیرمثلدلماالنشمهمین!....واالعنمیدونم

داشتههواموپس!نکردمخطاپاازدستامسالهپنجوبیستعمرتمومتومنکهبودىشاهدخودتخدایا
............!باش

***
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پرنیا

ازفقط!...گرمدمش!شدخیرهبهمناراحتىباوپیشماومدپیمانمیکردممرتبشالموکنسولآینهجلوىوقتى
خونوآوردممىمیزد،جوشپسماونوبودماونبجاىخودماگه!بزنم؟المثآقایونوچرا!...بودناراحتدستم

!میکرددمپابه

از.بودیمکردهسکوتهردوهمماشینتو.رفتیمخونهسمتوبهکردیمخداحافظىهمهشدم،ازکهرفتنآماده
کجلبخند.کردمپلىرو)عقیلىشادمهرعشقمتوبافقط(آهنگوضبطبهوزدمدرآوردمروفلشمکیفمتو

.نشستلبشروىدارىضمری

زودروعاشقاخدا:اومدحرفبهپیماندقیقهچندبعد.شدمخیرهخیابونبهوکردمپنجرهسمتبهرومومن
!رقصیدىبراماونباتوچونشدمآهنگاینعاشقمن!ندارهموجهىتوجیهکارمنمیدونماما!میبخشه

وبعدشموندثابتصورتمروثانیهچنددلخورشنگاه.نشستستشدرودستمناخودآگاه.زدوپوزخندى
.دوختروبروشبهوگرفتازمنگاهشو

داشتمانتظاربودانداختهراهسونیاباایشونکهوکرىهراونبا.خوردپرمتوحسابى. برداشتمدستمومنم
!بزارهپیشپاآشتىبراىخودش

هربهبرسهچه!دیدى؟لبخندبیچارهاینلبهاىروامشبتو!بکشخجالتپرنیا:زدنهیبوجدانمدوباره
وجدان!میکردتدریسدرسىمبحثوبودنشستهکهکنارشاماندیدمنه:غرزدمسرشمتقابالًمنم!..وکر؟

!نکردبحثهامبااونازبیشتردیگهنیست،منشبامشبشدمتوجهکهبیچاره

حمامکنه،بهپاركروماشینشپیمانکهزمانىتاوشدمپیادهنمرسیدیموقتىونزدیمحرفىدیگهخونهتا
!نداشتمروکسىهیچىحوصلهاصالً.رفتم

لباس.نبوداتاقتوپیماناما.اومدمبیرونبعددقیقهچهلحدود!بخوابهپیمانتادادمطولشروحمومپس
.نیومدپیمانهمبازاماکردمخشکموهامووپوشیدم

.کردمیخکوبمپیمانصداىکهشدمسرازیرهاپلهازواومدمبیروناتاقماز
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بهخودموزدمامامهمهبرام!میپوشمچشماعتقادمهوآیینطبقکههرچىازدارمشناختمشکهروزىاز_
میارنهمآدمبروىوندارنجنبههاخیلى.میشهسرافکندهآشناودوستپیشپدرممیدونم!...بیتفاوتى

آقاجون.بودمنکردههمقبولحتىونبودمراضىاصالًمنمراستش!میزارهاحترامافکارشوپرنیاهباماآقاجون
صحبتکلىهمعالم،اونجایهپیشورفتیمکردیمصحبتهموباخواستحجرهبهومنوشدباخبرنداطریقاز

ىهمه! آشناستبخوبىوباروحیاتشپرنیاسمشاورهوروانشناسکهپرسامپیشرفتممنآخردروکردیم
...!میکنمتلخزندگیمونوموضوعاینبخاطرگفتحتى!بودکردهبینىپیشبرامروپرنیاحرکاتاین

برخالفمجبورممناما! پیغمبرهوخداعرفوشرعبرخالفکارشکهمیدونماینم! بخونهنبایدمیدونممن
...!کنمرفتارشماوخودممیل

...!اجبارى؟چه:یدپرسومحکمجدىپدرم

از!ندارهظرفیتپرنیا:دادجوابپیماندقیقهیهبعداز.بودکردهسکوتهمپدر!نزدوحرفىکردمکثىپیمان
رومتذکررفتارهاشاینهمپرسام!وروشدهزیراصالً!شدهافسرده!کردهتغییردرجههشتادصدوبحالتادیشب

چون!...کنهطردخودشازمنواصالًمدتیهوبعدبشهاینهمزابدترممکنهکهبودگفتههمرواینبودوشده
روصدسالهرهشبهیهنمیخواممن!...نمیخواماینومنومیکنهگیرشزمیناونووپرشومیبندهبالوکهمنهوجود

توبخونیمگوششزیرمداماینکه!...دارهارزشىچهوکجاستجایگاهشبفهمهخودشمیخوام!...کنمطى
اینبدىانجامعالقتهومیلطبقکهروهرچیزىنمیتونىخاطرهمونبهورودارىدنیااینجایگاهترینعرفی

اونوکهنیستچیزىاوناینومیاریمدرخودمونبردگىبهخدابندگىاونوازمامیشهاونزدگىدینباعث
هر.ندارمحرفىشماروحرفومیزارمحتراماشماخواستهبهمناینحالبا!میکنهگریزونشبدتروبیارهسربراه

!میدونینصالحخودتونجور

.شدبرقرارمحضىسکوت

امامخالفمکارشبامن:اومدبحرفپدرمکهشدبلندجاشازوگفتاىاجازهباپیمانسکوتدقایقىازبعد
!بدهانجامهمونومیدونىصالحخودتهرطور!اختیارشىتوصاحب
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وخودمخوابیدمتختروىودویدماتاقمسمتبهمن.اومدهاپلهسمتبهوکردتشکرلبزیروآرومپیمان
.زدمخواببهرو

.کشیددرازمنکناروکردعوضلباسصداسروبدون.شداتاقواردپیمان

.گذاشتماششونهروىسروکشیدمسمتشخودموبهآرومورفتضعفشعورشوفهماینهمهواسدلم

فکرنخوابیدى؟من:گفتآروم.بوسیدماشوچونهزیروکردمبلندسر.دادتکیهسرمبهسرشوولىردنخوتکون
نیومدى؟پایینچرا!خوابیدىکردم

!بکشهحرفمیخوادازماینروزگارمختمخودممن!زکى

!نداشتماومدنوپایینحوصله!بیاىتاشدمامامنتظرتمیومدخوابم_

!شدخیرهبهموسمتمبرگشت

!الخالقیناحسناهللافتبارك:گفتملبزیر!بودکردهشارژمحرفهاش

.گرفتقرارروبروچشماماشچونهباز.کردسقفسمتروشودوبارهوگرفتاشخنده

!بیرونکشیددهنمازاشوچونهبگیرمگازخواستمتاجلووبردمدهنمو

استعالجىچندروزبایدوگرنهدارمشریآوردمحاالشانس! بودموندهجاشهمدفعهاونپرنیانکن_
!سرجامبرگشتموگرفتمازشگازیهپریدمبفهمهاینکقبلمنموشدساکت!میگرفتم

خواستموبوسیدمنرموگذاشتملبشروکنه،لبمواعتراضىبتونهاینکهقبلوبرگشتمنسمتبهخندهبا
خودشبغلتومنووداشتونگهگرفتاشلبهبینلبمووگرفتقابصورتمدوردستهاشکهبرمعقب

.کشوند

آمادگیشواگهوبودکردهبیقرارشاونطورکهاخیرروزچندتورابطهنداشتنیاوبودامروزتأثیرتحتنمیدونم
میخواستمفقطوبودنیومدهسرجاشامحوصلههنوزاما!میدادواکاملخودشومیکردماصراریخردهوداشتم
.باشمکردهنیازرفعازش
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خودمبودمعصبىوقراربىحسابىکهبودوقتچند!میخواستسوزنسرخودمدلکنیدفکراکهمدیونید
بهخاصىرخوتیهخستگىاونهمهمیون!اومدحمامشرشرصداىوقتىاما!کارهخستگیبخاطرمیکردمفکر
ازبعدمغزم!میکردندتزریقآرامشرگموترسید،انگارگوشمبهپیماناکبراهللاخوشآواىوقتىونشستدلم

آرامشاحساسروحسبکىکمالدرکردوواکنشبهوشروعبودشدهریکاورىروحىالتهابدورهیک
..!میکردم

صداىکهبودشبچند!شدممىبیهوشنرسیدهبالشتبهسرشبهاکهبودمخستهانقدروقتچنداینتو
براىاینکهازدریغوبردمیدادم،خوابمگوشپیمانزیباىصوتبهکههمونطور!بودمنشنیدهآقامونوقشنگ

...!جهالتاینازامان! باشمخوردهافسوساىذرهمعبودسوىبهنکردنمحرکت

بهرسابادوبارهدادپدر؛بمننهوخودشطرفازپیمانکهاىاجازهبامنوشدتمومموناستراحتدوروز
.دادبابکبهرومثبتجوابسحرکردندوصحبتهمبااىجلسهسه_دوسحروبابک.برگشتمتمرینسر

دنبالمبهشد،پیمانمیتمامتمرینمونروزهاوقتى!بودندشدهسحرعقدجشنبراىخریدتکاپوىبههمهحاال
دلىاستهخوطبقکردمسعىدلیلهمینبه.میدونستمپیمانمدیونروخودم.میرفتیمبازاربههمباومیومد
جشنخوشبختانه.خریدمقرمزرنگبلند،بهآستیناماکوتاهپیراهنیه.بودمموفقهمکامالًوبگیرملباسپیمان

اعتراضزیادهمپیمانوکنمرفتارمیتونستمخواستممیکههرطور!بودجداوبودسالنتواشوننامزدي
همخودشمادروخواهرولوخانومهاجمعجلوىحتىمننمیخواددلشکهگفتیکبارکهبماند.نمیکرد
!بشىدرمانبایدوبیمارىیهتوکهخندیدمبهشچقدرمنوبزارمنمایشمعرضدرخودمو

قراروبودسحرنامزدىفرداشب....!وغیرتدلىبدبود،نهحدازبیشسرعشقازاینهاىهمهکهفهمیدمبعدها
بهشروعهانوازنده.بریمپاساژیهبهشلوارشوکتخریدبهپیمانومن!ودیواستتوکارمونتعطیلىازبعدبود

اززدندستباکاروپایانسوتبابکورفتمرپشوکهشدمننوبتآخردرخوندوهمرساوکردندنواختن
ازوروببینهکارتوبیادمانى!...بودعالى!...براوو!...براوو:میلرزید،گفتصداشکهحالیدروزدشوقروى

...!میکنهسکتهخوشحالى

ایناشبدىفقط.بودمراضىواقعاًخودمموبودمکردهپیشرفتخوبنبودکهاىدوهفتهاینتوخوشبختانه
بااما!نشستمیدلمبهاصطرابودلهرهاشیادآورىازحتىمنومیگشتبرمانىدیگهروزچندتاکهبود
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خریدبههمباماواومدهمپیمان.کردمتأییدحرفشوسرباونشستلبهامروىرضایتازوجودلبخندىهمه
.رفتیم

وبرسمدلمآرزوىبهتونستممنوبودجداسالنچون!گذشتخوشخیلىکهیکىمنبهسحرنامزدىجشن
شبانگار!خخخخخخ.بردیمسربهصبحتاپیمانبارورویایىشبیهوآخرشبشمبودموسطمدتتمام

...!دوبارهبودمامزدىنا

منکهکردهصادردستورهمینبراى!ضبطبراىبریمهموبعدازظهربیارهتشریفخانمانىقرارهصبحامروز
!نهیادارهصحترساوبابکتعاریفواقعاآیاببینهتابزنهمحکمنووبگیرهتستمنازتااونجابرمصبح

شدهریزهیهبراتدلمکهبغلمبیا!بابادخملبـــــــه:کردبازبروموردرمانىزدم،خودکهرواستودیوزنگ
!بود

...!میکنماعالماستعفاموبخورهبهمدستت:زدمغرودادمامبینىبهچینى

دارمقصدامروزکهبریمبیا: میکرد،گفتوحشتناكمثالًصداشوحالیکهدروخندیدبدجنسىباونبسترودر
..!بخورمت

،گفتبریمهمبابیاگفتمبهشهرچى!...مبتذلبچهایناالبدبینههمهبهنسبتکهماهمشوهراین!....داااااخیا
!میگرفتمنوحالکمترمیکردومراعاتدراکوالاینبودهمراهمپیماناگهشاید!بروخودت!نه

.افتادمراهدنبالشبهودادمقورتصداسروبادهنموآب

بااتوننهتوراجبرفتم:گفتمىومیبافتاراجیفخودشمیرفت،واسضبطاتاقسمتبهکههمونطور
!کنمقبولفرزندخوندگىبهروتوشدهقراروکردمصحبتجونممامى

وبرسمدلموصالبهمیخوامتازه!نیستهمراهتجانمعیالکهعجیبراستى:گفتومنسمتبهبرگشتبعد
!بشهعروسم

ماهرفتنکنمفکنمیدونم:گفتموانداختمباالشونه!باشهشنگوشوخاینطورهمکاروتمیمرد!...دلقک
!عسل
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روشوخىاینمنناموسراجبدیگه:گفتجدىخیلىوگرفتمنسمتبهرواشاشارهانگشت
...!نمیکنى،فهمیدى؟

!بابکناموسشدهاالن! بودناموست:گفتموکشیدمعقبخودمو

!ایستادیکهو

.برگشتمنسمتبهوشدوبمیخک

.کردنگاممیلرزید،بهموضوحبهسبزرنگشقشنگمردمکهاىکهحیرونچشمهاىوبا

...!نداشتى؟خبرتومگه!...عقدکردن: گفتمدوبارهنشده،پسمتوجهکردمفکر

...!میکنى؟ششوخى....ششششش_

!میکنم؟شوخىآشناستیهکهبابکباسحرراجبمیامبعد:کردمبهشاندرسفیهىعاقلنگاه

.شدزمینپخشکهوافتادخورددیواربهچجورىنمیدونم

چى!...بدهنشونخودشازواکنشوبیفتهبکاروکنهپردازشعقلمتاکشیدطولدقیقهیه!...خدااااااى
...!شد؟اینطورىکهبودیمحرفکجاىما!...شد؟

تو...ى؟؟؟؟؟؟؟توىىمانى:گرفتمدستهامباصورتشوومزدزانوروبروش!....سحررررررررر؟!....ههههههههه
.....!!!!!!!داشتى؟؟؟؟؟دوستسحرو

اموگریهشدمخرابشحالتأثیرتحتهممن!درخشیدمىبزرگاشکقطرهیهسبزشچشمهاىتو
نشستهبمقلبهچطورماهنه_هشتاینتوپیمانعشقکهمیدیدماما!بودمنکردهتجربهروعشقمدلاین!گرفت

جادلشتوسحرعشقبچگىازبایستمىکهمانىمیکردمدركخوب،پسشدهعجینپودموتارباو
خیلىخداوااى! باشهبایدداشتهزارىحالچهخورده،االنپیونداشوپىرگباعشقواینباشه؛گرفته
!روحالشفهمممى!..سخته

....!نزدىحرفبحال؟؟؟چراتابودىمرده:زدمغرگریهباونشستمروبروش
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!کنمصحبت...اینا...مامان....باکه...آلمان...بودمرفته:گفتهقهقباچکیدوفرواشگونهازاشک

وکردپاكاشکهامودستشبا.کردمگریهزارزارونشستممنهم!بستچشمهاشوودادتکیهدیواربهسرشوو
.استانگیزتردلخندهکنمگریهچراپساستترانگیزغمگریهازمنتلخىخنده.زدتلخىلبخند

!میگیرمگرمیکنمتعریفدارمومیفتمیادشکهاالن!...سرمنبهعالمخاكاى

!خبره؟چهاینجا:میگفتکهپیمانفریادصداىبا.کردیمگریههردومونزارزاروکردمبغلش

منکهبلندشدجاشازحالىدروکردپاكکهاشوفوراًاشمانى.جداشدممانىازفورىوکردمکوبجامتو
سرتونپشتهمرودر!....برینهمتون:وگفتدادنشونرودر....!شکستهکمرشانگارکردماحساس

...نداریمضبطامروز!...ببندین

.کردبلندمجامازوکشیدوگرفتمحکمروبغلمزیرپیمان

.کردپرتمماشینباًتوتقریوکشوندماشینسمتبهحرفىهیچبدونو

خرابروسرشرواستودیواونبرمیابودخبرچهمیگى:زدفریادبرافروختهصورتىشد،باکهماشینسوار
...!کنم؟

....!بودسحرعاشقمانى:کشیدمباالدماغمو

...!خوب؟:گفتعادىخیلى

خواستگارىبیانتاکنهصحبتاینامادرشبابودرفته!اونجاىبزارخودتو!...خوب؟:کردمگردچشمهامو
...!سحر

.درآوردحرکتبهروماشینودوختچشمروبروشبه

.پریدمهوابهمترسهپیمانفریادباکهبودیمنرفتهروراهازمقدارىهنوز

!!!!!خداااااااامیشمروسیاهتآخرش!میکنى؟منوداريکهامتحانیهچهاین!خداااااااى_
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شرکتاینفقطمراسمىهرتوچرا!...شریکه؟مردمشادىوغمتوکهمنهزنفقطچرا:کرداضافهحرصباو
...!داره؟

روروسیاهمنتابودالهیامتحانومشیتاینهاىهمهکهبعدهافهمیدمخیلىمناما!...میگفتهمراستبیچاره
خودشمرکبجهلدرهنوزودپیرشکهآدمىاونمیشدمبودبمناگهوگرنه...!ندهنشونامواقعىخودبه

...!مونده

بداندکهبداندوبداندکهکسآن

بجهاندگردونگنبدازخرداسب

بداندکهنداندوبداندکهآنکس

نماندخفتهبسکهنماییدآگاه

نداندکهبداندونداندکهکسآن

برساندمنزلبهخویشلنگان،خرك

نداندکهنداندونداندکهکسآن

بماندابدالدهرمرکبلجهدر

مشکلبهبازکهکیهببین:زدفریادپیماناینکهتابدمجوابنداشتماماجرأتخوردمىزنگهمراهمتلفن
...!برخورده

!الو؟:دادمجواب،فورىترسماز

!کجایى؟پرنیا: پرسیدکهبودرسا

...!خونهمیرمدارممن_

.نداریمضبطامروز! خبخیله_
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.میدونم: باخبرشده،گفتمماجراازکهاینخیالبه

!گفت؟بهتندا!...میدونى؟_

...!میگفت؟بایدنداروچى_

...!اسحاملهندا!پرنیا_

!گرفتمرودهنمجلوىوکشیدمکوتاهىهین

!کنىاشراضىتونستىشایدبیاتوپرنیا!...گناههمیگه!نهمیگهکنیمسقطشمیگمچىهر:دادادامهرسا

!اینامادرجونخونهمیریمداریمپیمانومناالن!خونتونمیامغروبىمن!هباش_

!ندادمدخترهاینوخودمدستکارىیهتابیازودترفقط!باشه!...باشه_

!خدافظ_

رسایاوگرنهکنیمیکارىبایدبفهمهایناینکهقبل!...خدایا.کردمپیمانبرزخىصورتبهنگاهىچشمىزیر
نگهخودتوسالیهنداشتىعرضه!دارىرومنبزرگباباسن!رساکننسرتبرخاك!...اینیاونهمیموزنده

...!دارى؟

!کنم؟نگاهچجورىمادرشوهرمپدرشوهرروىتومنحاال

...!شدمخستهپرنیا_

!!!!من؟از: شدمخیرهبهشبهتبا

...!نیستىکهبچه!...سالتهدووستبیتوآحه...!حرفاتنسنجیدناز!...اتبچگانهرفتارهاىاز_

!شدى؟خستهمناز:نالیدمدوبارهواومدرقصبهچشمهامتواشک

...!شدمخستهکارهاتاز!...نهتواز!...پرنیانه_
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منبهرواشنشستهبخوننگاه..!خونمونببرمنو:دادمقورتزوربهرودهنمآب!...داشت؟!...نداشتفرقى
.دوخت

!میکردى؟چهمیدیدىصحنهاینروتوپرستوومناگه:گفتیهووکردسکوتمقدارى

!میکردمگریهوبودمنشستهاشونجنازهرواالن!...میکردم؟چکار!اوممممم

میخواىکى!هواستبادروهمهکارهاتکهکنىقبولمیخواىکى!...دارمغیرتخیرسرم!مردممنپرنیا_
...!کى؟!...شىبزرگ

.ردیمکسکوتدوهر

آوردنقصدچاىبهمادرجوناینکهبعدروبوسىبعد.اومدنداستقبالمبهمادرجونوپرستو.رسیدیمخونهبهوقتى
!ندارى؟خبرپرساماز:پرسیدمپرستوبیاد،ازپیماناینکهوقبلرفتآشپزخونهبه

!پس؟شدچى!بگیرمخبرتوازکهاومدممن:دادجوابناراحتىباپرستو

....بچکاراونبا!...متأسفمواقعاًمنمن:انداختمپایینسرمووستمنشمبلروى

جرىروتومن!...بخواممعذرتبایدازتمنپرنیا:کردقطعحرفمووفشردوگرفتدستموپرستو
حرصمازمیدیدمتوروکههروقتمادرممنتهاىتأثیرتحتمنهم!...نداشتىکسیبکارکارتووگرنه!...کردم

شداعتمادبىبمنهمپیمانپاکیدمشمارتوکهتوتلفناونبعد)دادادامهوزدخندىزهر!(میکردمرواونکارها
مهمتروکنهفکربتواونمحاالتهازاولکهبیرونبیادارزنمردخیالوفکرازپرستوگفتبهمشبیهحتىو
فکر..،!مادرمحرفهاىازعقدهوناراحتىبپاىبزارکردمکارىاگهمنپرنیا!میکنىکبیرهگناهاینکهاولىاز

...!میاوردمدربازىخواهرشوهرداشتمکن

!نیستناینطورمنخواهرشوهراى:زدمتلخىلبخند

!دارینتوفیرآسمونتازمینهمسحروتو!نمیشنیجورکههمه:گفتوخندید

!شدهتنگپرسامبراىدلم:گفتموکشیدمآهى
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!همینطورهممن:کشیدآههمپرستو

اىخستهلبخندپیمان.کردمیبارید،سالمسروروشازناراحتىکهپیمانبهوشدبلندجاشازپرستووواشددر
.کردنگاهبمنبعدواوبهاولمتفکرپرستو.رفتاتاقمونبهعذرخواهىباودادخوشرویىباروجوابشوزد

!منهبامعمولطبق:فتموگانداختمباالشونهمنبزنهحرفىاینکهقبل

.کردنوازشرودستموزدلبخندىمهربانىبا

!مطبشبریمهمباروزیهپرستو:فشردمگرمىبهرودستشولبخندزدممنهم

!منهگردنخونشببینتشمنورودوراگهگفتهپیمان:گرفتاشخنده

!نمیگیمپیمانبهخوب_

بهمیخوام!کنمکوچیکخودموخوامنمىدیگه!شدهبستهمپرساومنعشقکتاب!پرنیا:گفتوکشیدآهى
!بدمفرصتمیانبرامکهخواستگارهایى

پیمانکهبودمفکرتو...!پرسامخودبخاطرپرستو؛بلکهبخاطرنه!نداشتمدوستاینواصال.شدجورىیهدلم
.نشستمنمقابلصندلىروىوبرگشت

.نیاوردمخودمروىبهاما!بودبرخوردهبهمپرستوجلوىراستش.ردنمیکنگاهمنبهوبودهمتواخمهاشهنوز

ورفتاستراحتبراىهمپیمان!رفتکردوخداحافظى،زودداشتشیفتبیمارستانپرستوچونناهاربعد
...!میومدبدمچقدرکهمنم.فرستادپیماندنبالبهزوربهمنومعمولطبقمادرجون

بهچنانعصبانگرشچشمهاىخورد،بابمنچشمشهمینکهوشدخارجازحمامپیمانمنواردشدنباهمزمان
.چسبیدمدربهوکشیدمهینىمنآمدکهسمتم

ىواللهکشیدگوشمزیرتاوگذاشتامگونهروىرولبهاشوکرددرچفتمنو!خواستمیروهمیناونم
.شدبلندآهمکهزدمحکمىمیکروگوشم
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آرومىگازوبردفروگردنمگودىتورووصورتشگردوندبرپشتبهمنووشدرتجریحاونمنآهبا
...!جوووووووون:گفتحرصباگوشمزیرپیمانوشدتربلندمنآهکهگرفت

وحشیانهوگرفتمدندونبهلبشووسمتشبرگشتمکهبماندمنشدنوحشىوبماندگفتنشجون
اونهمهباکهداشتکنترلخودشروىخیلىاشخدایىولى!کرداماهىهمرهمونطورهماواینبار!بوسیدمش

.نشدرابطمونشدنعمیقتربرمبنىمنپیشنهادقبولبهحاضرهمبازمنصداىوسر

.زدرواتاقدرمادرجونکهبودچندساعتنمیدونم

لختنبایدشوهرزنورابطهموقعمیگفتهمیشهکهپیمانترسازاگهوبودمزادمادرلختبرمنواىاى
.بودمانداختهرومپارچهباشه،یهداشتهقرارروشونپارچهتکهیهبایدحتماوبگیرندقرارهمروىمادرزاد

یسرهدارندخواهزیادهشوهرکهخانومهایىمثل!چیشششش!بودگرفتندوشمشغولمعمولطبقکههمپیمان
....!بودحموم

.رفتوکشید،طولواکنمدررووبپوشمتالباسمنامادکرصداچندبارجونمادر

...پیمان؟؟؟؟:زدمصداشآروموحمامدرپشترفتم

...!بله؟_

...!بودپرپشتوهنوز!اوهاوه

!توبیاممنمیکنىوادررو_

...!نه!پرنیانه: گفتتحکمبا

!میگم؟چىببینواکندرروپیمان_

!بله؟:بیرونآوردسرشو

حمومبگمحداقل!واکنمدرونشدروممنوکردوصدامدرپشتاومدمادرجون.ندارماتکارىخداب_
.بودم
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لباسبابریمخودمونخونهتاحداقل!بخوابلباسبانگفتمبهتصدبار:گفتورفتبهمچپىچپ
!دقیقهیهواستا!...بخواب

رفتممنوواکردرودر.....!خخخخخ!نشمتحریکدیدنشبامنبپوشه،تاروشورتشکهرفت!خخخخخ
...!تو

کهمیزدمدیدپایینشوبهباالازبالذتداشتم!نشهتحریکوآدمباشهآدمکنارلعبتىهمچینمیشهمگهخدااى
...!کردبمنپشتوکردهمدرابروپیمانشدممتوجه

مننزدیک:گرفتمنسمتبهرواشاشارهانگشتوکردبمنروکهرفتمسمتشبهوگرفتمدندونبهلب
!نمیشى

...!نیستواناینحیف!هههاَه!... خودشواساسرسالهپایه!...کردیمماکهشوهرهاینم!...پوفففففف

بیرونوگرفتدوشزودىمندستزیرنیاوردندوومترسازپیمانکهبودمشدهخیرهوانبهافسوسبا
.رفت

.داددستمشدوآنرابهاتاقواردتلفنمباگوشىپیمان.بودوریهلبمدراومدمحمامازوقتى

...!بله؟:دادمجوابحالهماندروکردمنگاهشتعجببا

!میشمدیوانهدارممن!...بیاى؟نمیخواىپرنیا_

!بله؟:گوشمسمتاوندادمنشنوه،گوشیوچیزىپیماناینکهبراى

!بیازودتر!خودمونخونهاومدیمماپرنیا_

!خداحافظ!باشه.اشهب_

!شده؟چیزى:پرسیدپیمانکردمقطعکهگوشیو

!آره_
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!چى؟:خوردگرههمدرثانیهازکسرىتوابروهاش

...!گذاشتقالحمومتومنویکى_

...!داشت؟چکاررساگفتم:شدوالبخندىبه،لبشکنهروحفظخودشمیکرد،سیاستسعىحالیکهدر

...!هیچى_

!ندههمسرباالجواباما!ندهجوابندىجوابمیخواىتمگفصدبارپرنیا_

!بدهحالششدهپریودندا:شدمخیرهبهشحرصوبازدمسینهبهدست

!چندمه؟امروزمگه:رابرگرداندرویشوگراییدسرخىبهصورتشرنگ

...!میدونى؟کجاازنداروپریودىروزتوپیمان:گفتمآشکارىعصبانیتبا

نشهمتوجهوروببینهخواهرشپریشونوضعسرومشخصروزیهبارتویهماهىمملکتدکتر:سمتمبهبرگشت
!اشونخونهببرمتحاضرشوبروبدوبدو!میخورهدیوارالجرزدردبهکه

!بمیرهخجالتىازبردىمنوتوبفهمهندامیخواىحاال!میرمخودمماشینبا!نکردهالزم_

ازخداحافظىازوبعدگرفتمروماشینممنورفتیماستودیوسمتبهوپوشیدملباش.نکرداعتراضىونزدحرفى
.رفتمرساخونهسمتبهپیمان

.کردوادرروگریونچشمهاىبانداوزدمروزنگ

...!شدى؟چى!بمیرمالهى_

!کشیدمدرآغوشنداروخواهرانهوکردمبازدستهاموو

میکردماینطورحسمن.میکردنگاهندابهنفرتباافتاد،کهرسانشستهبخونچشمهاىبه،نگاهمبستمکهدررو
.میباریدآتشچشمهاشازوبودشدهخیرهندابهسینهبهدست.بوداشتباهمطمئناًواین

!سالم_
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.دادروجوابمسرتکونبا

!این؟خوردهشکستلشکرچرامثل!...شده؟چى!...خبره؟چهبگینحاالخوب_

!زده؟گندىچهبپرسخانوماز:گفتىتندبهرسا

!گریهزیرزدبلندصداىباندا

!نمیزدگندهااینازبودباباشخونهکهحاالتا...!زده؟گندتنهایى:کردمنگاهشتندىبهمنهم

آمادهشدنپدربراى!...نیستمحاضرمتأهلىزندگىبراىمن:کشیدموهاشودستشدوتاباکردوبماپشترسا
...!نیستم

...!چیکار؟میخواستىزن!...کردىازدواجکردىغلطپس:زدمفریادمن

!کنىپادرمیونىکهآوردمتپرنیا؟؟؟؟من:برگشتمنسمتبهناباورىبارسا

...!بشه؟چىکه:پرسیدمسرد

!بگم؟زبونىچهبه!...خوامنمیبچهمن!...بندازهروبچهکه:زددادرسادفعهیه

بچهپدرکهاینهازترسختچىزنیهبراى!...میکردهقهقوبودانداختهسربزیرکهکردمهنگاندابهتأسفبا
!میسوختمظلومیتشاینهمهبراىدلم!نخواد؟اونوىبچهاش

!ندا؟_

.کردنگاهبهمبارونىچشمهاىباوآوردباالسرشو

...!کنى؟چکارمیخواى_

...!نمیدونم:دادجوابهقبود؛باهقشدهخیرهبهمبارونىهمونطور

...!دارى؟نگهشمیخواى_

.شدمشترسادستهاىکهدیدمزیرچشمى.کردتاییدسربا
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!چیه؟کارتعاقبتآخرومیدونى_

!کناریکبهپیمانوکناربههمه:دادمادامهمنوکردنگاهمگمدرسرندا

براىحداقل!بزنىرورساومنقیدبایدقتاونو:دادمادامهبدجنسىکمالدرودیدمچشمهاشتورووحشت
...!چندوقت

!چکیدمىاشگونهبرروىازچشمهاشاشکدرشتقطرات...!چشمهاشعجزواسالهىبمیرم

.کردبغلشورفتسمتشبهونیاوردطاقتمهربونمرساى

درستبچهراتبخونمونرفتیمکهشبىاولینکهمیدمقول:میگفتنداگوشزیرمنجلوى!...نکبت! ایش
!نمیزارهزنده،منوبفهمهپیماناگهاینکهبه!کنفکرمنآبروىبه!...نهاالناما.کنم

.میکردگریههمچنانندا

...!بگیرم؟وقتبزنمزنگندا:گفتکالفهرسا

.آوردفرودسربیچارهونداى

منخداااا!.. تونممىن:زدزاردوبارهنداکهبگیرهشمارهخواستودرآوردرواشگوشیفورىرسا
...!نمیتونم

میخواستاحمق....!زمینکوبوندعصبانیتباپالسشوسیکساپلمیکرد،گوشىنگاهشکههمونطوررسا
...!میخرهمیرهدیگهاالن!نمیشدروشبخرهپالسشوسون

گریهباوپریدجاشازبیچارهنداىامانترسیدمزیادخاطر،بهمیندیدمروحرکتشاینومیکردمنگاهشمن
.میکردنگاهندابهبارششررچشمهاىباکهشدخیرهرسابه

...!اتولعنتىبچهاونهموتوهم!...میکشمت:زدفریادوبردهجومنداسمتبهاىدفعهیه

دارى:زدمفریادوکردمدورنداگردندورازرورسادستهاىودویدمسمتشونبهوگفتمرسایىمنم
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؟!میکنىغلطىچه

.کردپشتمابهوکردپنهوندستهاشتوصورتشورسا

.شدبلندخونهزنگصداىکهکنمدرستندابراىقندآبیهتارفتمآشپزخونهبهمن

!رفتدرکردنبازبراىرسا

!بود؟کىبپرسمرساازتادرسمتبهبرگشتمودادمندادستبهوکردمقنددرستآبلیوانیهمن

اشسوالىنگاهبافقطکهنگرفتمپیمانازنگاهمناماافتاد،سرفهبهوپریدنداگلوىبهقندآب...!بردماتمکه
.........میکردنگاهندابه

...!خبره؟چهاینجا:پرسیدندابهخطاب

!نشنوهدروغکهپرسیدنداازکنمجورشوجمعمیتونممنمیدونستچون

...از!کنى؟مىچیکاراینجاتو!اع:گفتمپتهتتهبامن

!میومد؟پایینتافریادتونودادصداىچرا:گفتندابهرووآوردباالایستعالمتبهرودستش

!میره؟بیرونچراصدا!نداره؟عایقخونهاینمگه:کردمرسابهرومن

.انداختبمنسفیهىاندرعاقلنگاهرسا

!ببینمشوبلند:رفتنداسمتبهپیمان

لباسشواونوراینورهىحاالوشدبلندجاشازبود،معذبنشستهبازموهاىوخونگىشلواربلوزیهباکهاند
...!نمیشدکهکنهبلندترشداشتقصدکنمفک!...میکشید

.نشوندمبلروىرواونوگرفتبازوشوپیمان

!؟خبرهچهاینجابدهتوضیححاال_

.دادروایستعالمتبمندستهاشباپیمانبازکهرفتمسمتشبهمنوافتادگریهبهندا
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شدهخیرهندابههمدرابروهاىباوسینهبهدستکهبرگشتمرساسمتبهعصبانیتباوزدخشکمهمونجا
.بود

گردنرودستهاتجايکهخبرهچهبگوبمنتو:گفتوکردرساسمتبهرونشنیدنداازجوابىچونپیمان
...!منه؟نداى

.زدنیشقلبمتوخارحسادتیهفورى!...؟نننمننداى!...ن؟ننجاااان

جواببودخیرهندابهکههمونطوردقایقىازبعدکرد،ومکثوندابهدوبارهوکردنگاهپیمانبهرسا
!باردارهخواهرت:داد

چنداشپیشونىروىوچشمهاشکنارکهکردمنکاهپیمانبهبروبرو!کردمحبسنفسموشخصاًخودممن
.خوردچینتا

چونهوبرددست.دیدنمیشدروصورتشدیگهنداکهبهبازو!رسابهدوبارهوکردنگاهندابهمبهوتومات
.باالآوردروصورتشوگرفترواش

صورتدستشباوکردپاكاشکهاشوانگشتهاشباپیمان!بودبستهچشمهاشوخجالتازمردهمادرنداى
.بوسیدرواشپیشونىوگرفتقابندارو

فقط...!کردمغلطداداش!...خوردمگوهداداش:زدزاربلندصداىباوانداختپیمانبغلتوخودشوندایهو
...!بگیرنازماموبچهنزار

.فشردبخودشاونووکردحلقهندادوردستهاشودقایقىازبعدسردى،ولىبهاولپیمان

بهداشتمدعواوسطچرانمیدونم!میخواى؟خندهواسسوژه...!میکنى؟خلقچىبراىگیجآدم!....خدااااااى
!میکردمحسادتوجودمتمامباو!کرده؟بغلخواهرشوپیمانچرا!...منهمالبغلاونمیکردمفکراین

!آورددرآغوششازنداروبعدوکردسکوتمدتیهپیمان

...!خونهبریمشوحاضر_
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.رفتاتاقهاسمتبهوشدبلندجاشازفورىندااینبار

!کجا؟:گفتبهشخطابوکردهمدرابرورسا

.برگشترساسمتبهالتماسباایستادوسرجاشندا

...!کجا؟عجلهاینبا:پرسیدرسا

.میچرخیدنفرشونسههمینطوربیننگامکهمنهم.بودشدهخیرهرسابهپیماناما.کردنگاهپیمانبهندا

!حاضرشوندا:گفتبگیرهرساازنگاهاینکهبدونپیمان

!میمونهمنخونهتومنناموس:غریدوپیمانسمتبهبرگشترسا

.کردنگاهرسابهچندثانیهدادوباالابروپیمان

...!میخواى؟روبچهاینبگىمیخواى_

!ندارهمنزنبردنبهبطىراین:دادجوابثانیهچندازوبعدشدحبسرساسینهتونفس

تشریفمادرتونوپدربابعد!خودتونخونهمیرینشمام!خونهمیریمماخوب:دادجوابراحتهمونطورپیمان
خانوموسحرپرنیاوبخوادخدااگه!دارینهمجهازکهالحمدهللا!عروسىروزتعیینبراىماىخونهمیارین

!میکنیمپابهروعروسىدیگهروزدهتاکننهمراهى

!میکوبونین؟میختونودارى:گفتتمسخر،باشدتمومپیمانحرفهايوقتىوبودزدهزلبهشهمچنانرسا

لرزشمپاىمیخورهخربزههرکى:گفتوزدتعجب،پوزخندىکمالدراماشهورحملهبهشپیمانبودممنتظر
...!میشینه

...!نمیخوامروبچهایننم:گفتوآمدپیمانسمتبهوکردمشتدستهاشورسا

...!نخواه_

...!نمیگیرمهمگردن:زدپوزخندوکردنگاهشرسااینبار
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.بلندنشهجیغمصداىتاگرفتمدهنمجلوىرودستممن

.شدندگالویزهمباورفترساسمتبهپیمان

....نداپیمان:زدمفریادمنکهخوردتلووتلوگرفتسرشوکهرفتنداسمتبهنگاهممنو

.گرفتنداروهواتوآخرىلحظهرساو

.رفتهوشازوندا

.خوابوندمبلروىوگرفتآغوشدرروندارسا

.دیدهمروچشمهاشداخلوواکردچشمهاشووگرفتروضربانشپیمان

...!بیمارستان؟ببریمش:گفترسا

!نزندستمنخواهربه:گفتاششدهکلیددندونهاىالبالىازپیمان

هربا....!کنیدتمومش:زدمفریادمنکهبدهروجوابشتاکردبازدهنوگرفتتهاجمىحالتدوبارهرسا
!دوتونم

.رفتآشپزخونهبهوشدبلندجاشازرسا

...!جان؟ندا...ندا:کردصداشآرومونشستنداکنارپیمان

.زدصورتشبهاىکشیدهآرومىبهو

چشم.نشستسرجاشسیخیهو.چرخوندسمتاونوسمتاینبهنگاهشووردکواچشمهاشوآرومىبهندا
نگاهآشپزخونهبهمن!میلرزیدلبهاشچونکردهبغضبود،معلوم.کردپیدارورسانگاهباوگردوند

!بوددادهتکیهاپنبهمابهپشتنامردرساى.کردم

!میشمرحاضاالن:گفتپیمانبهخطابوبلندشدجاشازسختىبهندا

....!کنکمکش:گفتاىمابانهدستورباحالتبمنروپیمانکهمیرفتخواباتاقسمتبهو
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کنکمکش:گفتودادندارونشونچشمهاشباتعجبکردم،بانگاهشبربرودراومدوکاسهازچشمهام
!لطفاً

اوه...!بنویسه؟منپاىوررساگناهنکنه!زد؟حرفاینطورىمنباچرااین.شدمبلندجامازوورچیدملب
...!بکنمنمیتونمفکرشماصالً!...

تامنوهماونورفتمسمتشبه.بودپوشیدنلباسمشغولگریونچشمهاىباندا!...کردمواکهرودر
...!کردگریههاىهاىوانداختبغلمتودید،خودشو

اَى...!شه؟خوبکهاهللایش...!کنم؟دعاش....!کنم؟نفرین....!بگم؟بایدچىاالن!اوممممم
....!یافتمآهان...!آوردى؟کمسوژهبازهم...خدا؟؟؟؟؟

...!نکنناراحتخودتوتو!...میشهخوب_

...!میمرد؟داشت،بودمریضمگه!میشه؟داشت؟؟؟؟خوبربط

چرانمیدونم....!بوددارخویشتنخیلى!...میکردمراعاتخیلىاون!...میگهراست:اومدحرفبهخودشندا
..!شده؟اینطورچطورکهشوکمتوخودمم!...شد؟اینطور

.کردمنگاهشبروبرفقط...!گفتچىنفهمیدماصالًمن

خدااااامنواى)زدزارو!...(بگم؟چىباباومامانبهحاال:گفتواومددربغلمازوشدمتوجهاونمکنمفکر
...!کنراحتموبکش

بعدومیکشهرسارواولپیمانبشهکمدنیااینازموتتاریهاگهندا:آوردمونبزبمقدمهبىوفکربىاینبار
!خودشو

سمتبهوبرداشتمکیفشوومنمگذاشتسرروىروشالشوزدتلخىلبخندندا...!بودهمیناعتقادمواقعاً
.رفتیمپایینسالن

.بوددوختهچشمزمینبهوبودنشستهمبلروىپیمان
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پایینهاپلهازماوقتىکهبودنشستهبمارواینبارکاملاماخورىناهارمیزپشتشپزخونهآتوهمرسا
!بودگرفتهنشونهروندااشنشستهبخونمیومدیم،چشمهاى

.رفتدرسمتبهوگرفتمندستازروکیفوشدبلندمادیدنباپیمان

..!کجا؟:گفتندابهخطابواومدبیرونآشپزخونهازرسا

!بوددوختهزمینبهرونگاهشندا

...!رسابهبرسهخوردم،چهیکهشخصهبهمنآوردباالسرشووقتى

.نداریمگفتنبراىحرفىدیگهشماومن:دوخترسابهرونفرتشازپرچشمهاى

....!شکمتهتومنىبچهکهوقتىتانه:کشوندخودشسمتبهوگرفترودستشمچرسا

خواستهمبیچارهواونکشیدمبازوشومنکهاومدرساسمتبهوانداختروکیفپیمانکهگفتآخىندا
....!دیواربهخوردمبومممممدارغازمثلومنمدادهلدربیاره،منودستمتوازبازوشو

.برگشتمنسمتبهتعجبباهمپیمانواومدمنسمتبهکردورهاندارورسا

...!خوبى؟پرنیا:گرفتهاموهشونایستادومنروبروىرسا

!خوابوندمصورتشرواىکشیدهورفتهوابهدستمکهشدچىنمیدونم

روبچهاینبتونىتاردشىمنجنازهروازباید:گرفتمسمتشبهامواشارهانگشتوگرفتمروندادستبعدو
...!بندازى

...!رفتمینمماشسمتبهوشدمخارجآپارتمانازپیمانبهاىتنهباو

گازروىپامومنمرفتخودشماشینسمتبهوشدخارجآپارتمانازپیماندیدمکهبودمحرکتحالدر

.گذاشتم

*****
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ندا

رفتمدیروز...!زدمعقبکهروزهسه...!تهوعحالتباداشتمعجیبدرددلیهبیدارشدمکهصبحاز
...!بزنمکهبودشوقتاالن!خریدمچکبىبىیهیواشکىوداروخونه

سابقهبحالتاکهشدنمزودودیرونیستچیزىکهمطمئنماشدارىخویشتنورساامنیتىتدابیراونهمهبا
عادتبدنمتامیکشهطولوگذاشتمزنانگىدنیاىبهپادخترونهدنیاىیهازباالخرهکهاینهبخاطرنداشت،فقط

...!کنه

خواستهرسادیشب...!چیدمروصبحونهمیزورفتمآشپزخونهبهکنمنگاهاینکهبدونوزدمروچکبىبى
وزیباطالىساعتیهاهداىومیالدبرجرستورانتوعاشقونهشامیهبعدوبیایمخودمونىخونهبهتابود

!وندمرسصبحبهرساگفتنهاىدارمدوستتباروعاشقونهزیباىشبیهمنشدنقدمپیشباهم،بازظریف

پس!...نالندمىموضوعهمینازمنهاىهمکاراکثر!... میکنه؟محبتابرازرابطهتوفقطکهدارهاهمیتىچه
...!اندروالیکطبقهمهمردها!...نیستنگرونىجاى

روقورى.بخوریمصبحانههمشد،بابیداروقتىتاکنمصبروبریزمخودمبراىچاىیه!...نشدهبیدارهنوزرسا
بغلپشتازمنووگذاشتکابینتروىوگرفتدستمازروچاىپشتاز،دستىگذاشتمکترىروىکه

.کشیدنفسىوبردفروموهامخرمنتوسرشووکرد

!بکشمانگیزهوسآهیهبایداالنگرفتمیادپرنیامددبهمنکهبوسیدروگردنموزدکنارموهاموبعدو

ومن!نابِخودتمثلکشیدناتمآه!...رسادلجوووووون:گفتوفشردبخودششتربیمنورسامنآهباکه
...!بودنتمنیافتنىدستاینعاشق

.کردنگاهچشمهامتووگذاشتاپنروىوکردبغلموبرگردوندخودشسمتبهمنوو

...!باشمصادقوصافباهاتمیخوام_

واومدصورتمسمتبهکردوجمعلبهاشوونشستهاشلبرودخترکشىلبخندکهشدمخیرهبهشتعجببا
...!منآهویىچشم!...ببینخوشگلشوگردچشمهاى...!جااااناى:گفتونشستروچشمهام
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...!کردخرکیفمنوبازو

...!میشمعاشقتدارمندا:میداد،گفتفشارممحکمومیکردبغلمکهوهمونطور

ناراحتم!نکننگاماینطورتوروبخدا:کردنگاممعذبهماون.مدوختچشمبهشهمونطوروشدگردترچشمهام
یادتوبادارماما!چیهعشقبدونمبخوامکهنداشتمامزندگىتورودخترىپرنیاوسحرجزمن!...نشو

دوستتتوپاکیهاىتموماندازهبهبتونمکهکنهخدافقط!...زیادىسرمنمازوخانومىخیلىتوندا!...میگیرم
...!باشمکردهروخوبىاینهمهجبرانوباشمتهداش

...!بودمنشدهناراحتمناما

!بودمکردهتعجببودنکردهعشقابرازتختتوروالطبقاینکهاز

وبامیشىبلندصبحتنمازبراىصبحهاوقتى:بود،گفتکتفمروسرشکههمونطورکردوبغلمدوبارهرسا
مزهتابزنمگازتآبنباتمثلمیخواددلمومیشىعروسکمثلایستىمیواىقبلهبهرواتگلىگلچادر

!میشىخوردنىوخواستنىکهبس!نرهدندونمزیرازات

!دارمدوستت:زدلبوگرفتقرارروبرومبعدو

زندهومردممعمولطبقوگذاشتماشسینهروىسرمووکردمپرتبغلشتوخودمومناینباروگرفتمگر
...!دارمدوستتمنمبگمخجالتهزارباتونستمتاشدم

...!شدمعاشقتمناما:گفتگوشمزیررساو

...!بودمعاشقتاولازمناما: گفتمخندهوخجالتبامنمو

ونشوندلبهامروآرومىبوسهاولواومدلبهامسمتبهوشدخیرهچشمهامبهکردوبلندجامازمنورسا
...!میدهعسلىمزه!...اوممممم:گفت
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اومد،امادردمیخردهراستش.دادفشارخودشبهمنوکردوبوسیدنمبهشروعشدتبهاومدوسمتمبهودوباره
ومعتدلکالًاونوگرنه!...خواستنِسرازبودممطمئنوبودعشقباابرازهمراهچون!چسبیدبهمبیشترهمیشهاز

...!خشنوگرماینجورنهبودآروم

!بریزمچاىدوبارهتارفتمهممنودستشویىتارفتدراومدیم،رساهملبهاىکارازاینکهدبع

..!بود؟روشویىسنگروبودچىاونندا_

!نیستهیچى:گفتموشدمسرخخجالتاز

...!بودروشقرمزخطدوتاآخه:گفتودادتکونسرىرسا

...!شد؟مثبتجلوگیرىاونهمهبا!...برمنواىاى!دویدمىدستشویسمتبهوافتادمیزروىبهدستمازنون

...!منبرواىاى...!کنم؟چکارشپیمانو....پیمان؟؟؟؟؟!....ههههههههه

...!شده؟چیزى:گرفتقرارمقابلمرساکهدادمتکیهدستشویىدروبهانداختمدستشویىتوروازمایشجواب

...!مثبته:گفتماروموانداختمسربزیر!...کنمنگاهچشمهاشتونمیشدروم

!خوردرسامتعجبچشمهاىبهنگامکهبردمباالسرمو!...نیومددررساازصدایى

...!مثبته؟چى_

...!چکبىبى_

..!خوب؟:کردنگاهچکبىبىبهدوبارهرسا

....!مثبتهجوابش_

ىىواىاى: گفتوکشیدرواشیقهشقکنارموهاىدستدوبایهووشدخیرهمنبهرواىچنددقیقهرسا
...!ى

...!برگردوندروشوو
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نگراناصالً:گفتوکشوندآغوششبهمنووگرفترودستماونمونشستهاششونهرودستم
...!میکنیمحلشدوتایى!...نباش

*****

رسا

دستشویىسمتبهشدنبالبه!شدمنگرانبعدوکردمتعجباول!دویددستشویىسمتبهاونطورنداوقتى
.کردمنگاهبهشمنگوگیجمثبتهگفتوقتىورفتم

چیزىهمچینچطور!...بودمجلوگیرىحالدرکالًمن!کردمهنگمن!مثبتچکبىبىجوابگفتوقتى
...!بود؟ممکن

بهوگرفتمدستشووسوختآرومونجیبدختراینحالبهنشست،دلمکتفمروىندالرزوندستوقتى
!میکنیمحلشدوتایى! نباشنگراناصال:گفتموکشوندمخودممتس

!نداشتماعتمادحرفماینبهخودمم!چرا؟دروغولى

!بکنیمبایدچکارببینیمتادوستمخانومِمطببریمتابخورچیزیهبرو_

!بپوشملباسمیرم!...ندارممیل:گفتورفتاتاقسمتبهندا

باکهبودندابهخیرهنگاهممیکردمصحبتسقطراجبدکترباکههمونطورومن...!بودمثبتباردارىجواب
!بودشدهخیرهزمینبههمدرابروهایى

آمادگیشومن...من:گفتوشدبلندجاشازندا،بزنهآمپولتاخواستدکتروشدتمومکهصحبتمون
...!فردابراىباشه!...ندارم

عیندرورفتمدنبالشبهدکترازعذرخواهىوتشکربعدازهممن...!شدخارجمطبازدویدنحالتبهو
!بخوامکمکاونهمازوکنمکنسلروامروزقرارتازدمزنگپرنیابهحال

...!بعدنامزدىعسلماهبودرفتههمبدیدندیدسحراین
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...!ترسیدى؟!عزیزم؟شدچى:گفتمندابهروونشستمماشینتو

...!نخواهمنازکارواینبخداروتورسا:گفتوگرفتدستموگریونىچشمهاباندا

بغلبهبچه!...کنه؟شرکتعروسیمونتوتامیدارىنگهروبچهبگىمیخواى!...خوبه؟حالتندا:بهشزدمزل
...!بشی؟عروس

!زندگیمونسرخونهبریمهمینطورىنمیخوامعروسىمن...نه!..نه: زدزارگریهباندا

.درآوردمحرکتبهرووماشینکردمنگاهشسکوتدرمدتى.شدگردشمهامچ

اتخانوادهپیشمنآبروىاالناماندارمحسبچهاینبهنمیگم!...جوننداببین:گفتمآرومىبهدقایقىبعد
یهازهتباشهزیادخیلىاگههمبچهاین!دارهارجحیتاىدیگههرچیزازبیشترمنبراىپیمانالخصوصعلى

نزار...!کنتمومشتوامامیدمروبرابرشهزارمنمیشهاشدیههرچقدر!...جوننهودارهروحنه!ماهشه
...!عزیزمکنفکرآبروموبمن!...برهپیمانپیشابهتمانقدر

.میکردگریههمچنانندا

...!میشمهاروزنامهاولتیترفردا!...کنفکرمنآبروىبهتوروبخدا!...خانومم؟!...من؟نداى_

.میکردگریههمچناننداو

نداچى؟بگمبرماالن!نشنیدمفامیلوفکتوچیزىهمچینعمرمتابهمن!...بود؟مصیبتىچهاین!!!!!...خدااى
...!آوردمدلیلبراشمنوکردگریهخونهتا

بهمستقیمندارسیدیمبخونهوقتى....!کنم؟فکرآبرومبهنداشتمحقیعنى!!!!میکردم؟؟؟؟؟مخالفتنباید
.کشیددرازبمنپشتوکردمچالهخودشوتختروىورفتخواباتاق

وحجبهمینعاشقمن...!نجیبهخیلى...!خانومهخیلى!...آرومهخیلىمننداى!بودکبابزارشحالبهدلم
....!شدمحیاش
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درستمغذىوقوىىصبحانهسینىیهسرزادوبارهووگذاشتمسینگتووکردمجمعروصبحونهمیز
.رفتماتاقوبهکردم

!نکردىضعفتابخورچیزیهخانوممم؟؟؟بلندشو_

...!ندارممیلامامرسى:کردجمعشکمشتوپاهاشووشدبلندجاشازفورىمحجوبمنداى

آرزومخودمبجون!...نکنخونترشوتوخونهدلمندا:گفتمگوششزیروگرفتمشبغلمتوونشستمکنارش
اما!...نمیکردمبراتکهچکارهامیدادمنشونبهتاونوقتوبودازدواجمونبعددورانتواتفاقاینکهبوداین

...!بیارمدستبهدلتوکهکنمچکار...!موندمحیرونخودمممناالن

....!نکشبچمونو:کردبغضوورچیدلب

وقشنگچقدربودمنمالوفقطفقطکهظرافتاونهمهبادخترىونزبازبچمونىکلمهاینشنیدنکهواى
...!بودزیبا

بیشترپیشلحظهازلحظههرمیکردماحساس.رفتغنجظرافتاینهمهازدلموشدزوماندامشرونگاهم
...!میشدمعاشقش

چیزیهاول...!بودنمخالفتوقتاالن!چپوندمدهنشتوزوربهوگرفتمسمتشبهوکردمدرستاىلقمه
....!میکنیمصحبتهمبابعدبخوره

ناهاردوساعتبراىوزدمزنگرستورانبهوبردمآشپزخونهبهروسینىبعدودادمصبحانهبهشبزور
.دادمسفارش

.رفتمخواباتاقبهدوبارهو

.بودشدهخیرهروبروشوبهبودکردهحلقهزانوهاشدوردستهاشوندا

...!میکنى؟اینطورچرا!...چیه؟!...خانومم؟:گرفتمدستمتودستهاشوونشستمشکنارمنم

.برداشتنگاهشوزودىوکردنگامفقطآنیه
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...!خانومم؟....ندا؟؟؟_

...!نمیدمانجاماینکارومنوگناههاین!...نخواهاینوازمرسا:دادجوابآروم

...!میگیرمگردنگناهشمومیدماشودیهمن!...نکنخودمونوبااینکار!...ماهشهیهتازهاونعزیزم:کردمبغلش

....!نمیخوام!....نمیتونم_

...!خوردتهدیدزوربهحتىهمناهاررو.نشدمتقاعدکردمهرچه....انکاراونازواصرارمناز

...!خواستمکمکاونازوزدمزنگپرنیابهخودموکنهاستراحتتاگذاشتمناهار،تنهاشبعد

ازکهبودمنشستهسالنتو...!نبودمنصبورىحددروحوصلهصبراینهمه!...میشدخارجتوانمازداشتدیگه
.انداختپایینسرشوونشستمنروبروىوامدبیروناتاق

...!رسا؟_

...!رسا؟دلجان_

...!نمیخواى؟روبچهاینتو:وگفتکردمکثى

بارودارهتعلقتوبهکههرچىمن:گفتمونشوندمبغلمرووکردمبلندشورفتمسمتشبهوبلندشدمجاماز
...!نیسموقعش!نیسوقتشاالنمنتها! میخوامدلوجون

نگهروبچهاینمن:گفتوکردنگامسردىبهونشستروبرومرفتوشدبلندپامروىازقهرحالتبه
!میدارم

...!نخواىتوهماگهتىح:دادادامهاونوشدهمتوابروهام

...!بود؟ندااین

....!بچموبزنمقیدنخواهمنازامابزنىمنوقیدمیتونى_

!کردمنگاهشودراومدندکاسهازچشمهام
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ندا؟؟؟؟_

!بله؟:دادجوابموسردهمونطور

!بگذرى؟منازبچهاینبخاطرحاضرىتو...تو_

!انداختپایینسرشووشداشکپرچشمهاش

...!میگذرى؟مناز!....ندا؟آره_

شدم،تاخیرهبهشوکردمسکوتهممن.ندادجوابموهمبازندا...!بودشدهامحسودىولى!..بوددارخنده
!نمیخواىروبچهاینتوخوب:گفتآروموآوردباالسرشو

...!میخوامدوجینیهعروسیمونبعدولى!...نمیخواماالن:گفتمتحکمبا

!میخوامروبچهاینالنامناما_

)!بردمباالصداموامانزدمفریاد!...(کنتمومش!نداااااا_

!میکنمتمومش:گفتوشدبلندجاشاز

..!چجورى؟:بلندشدممنم

!بیرونمیرماتزندگىاز:،گفتمیرفتهاپلهسمتبهدرحالیکه

...!ببینمواستا!...چى؟:زدمفریاد

...!گفتى؟چى:گردوندمبرشخودمطرفبهوگرفتمبازوشوورفتمسمتشبه.ایستادسرجاشلرزوترسبا

...!زدى؟زرچىبگو:زدمفریادودوباره

صدگرممهموزکهجنینیهبخاطرمنومیخواى:زدمزلچشمهاشتووکشوندمخودمسمتبهوگرفتمفکشو
...!میکردى؟؟؟من؟عشقموادعاىاونقدرکهمنى!....کنى؟ولمنشده
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متوجهطرفماینکهبدونباشمطمئنبوداىدیگهکسمالبچهایناگه:گفتوزدزلبهمبارونىچشمهاىاب
...!نخواىخودتاگهحتىدارمنگهشمیخوامتوئهىبچهچون!...میکشتمشبشه

...!خواستنقشنگحسیه!کردگرمموشدجارىرگهامتوشیرینحسیه

!نکناینکارومنبگذرم،باازتنمیتونممن!زمعزیندا:وگفتمگرفتمبازوهاشو

خوىعکسبهاینبکشه،چراخجالتوبترسهاتفاقاینازنبایددختریهمگه!بودشدهسنگانگاراوناما
...!بود؟شدهوسرکشیاغىاینطورآرومش

!ندا؟؟؟_

!سکوتهمباز

!دارمدوستتمن:زدملب

...!تلخلبخندهی!...زدلبخندمیکردگریهکههمونطور

...!سوزوندجیگرمو

....!میکردمدركروعشقمعنىداشتمتازه!...نیومده؟خوشىبمنخدایا

...!بخاطرمن؟ندا_

!!!!!ندااااا:دادمتکونشمحکم.دادتکاننهبعنوانسرشو

بهنداوددراومصدابهآپارتمانزنگکهرفتمپذیرایىسمتبهوکردمولبازوهاشو.کردگریهفقطواون
سمت

.رفتدر

بشهمتوجهمیخواستدلمکهنفرىآخریندقیقاً!...بودپیمان!واکردمرودرخودمزدنددرروکهدومباربراى
...!شدمتوجهاولىدفعههمون
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مهمترچیزهمهازمنبراىاینوبودمشدهسرافگندهپیششمنامانداشتربطىکسىبهبودامعقدىزن
....!بود

بهتراینکهمثلاما!بترسهتاگفتمولى!میزدمبهشحرفهارواونپیمانوپرنیاجلوىوقتىگرفتمىآتیشدلم
...!شدهمنشد،بدتر

!بودمطرفایلیهبا!نبودمطرفیکىبادیگهحاال

...!اوناتیمتورفتهمنامردپرنیاى

هنوزکهموجودیهبخاطر!...گذاشتتنهامنو!...رفتهمندا!میکنمنگاهپرنیارفتنبهوامایستادهپنجرهپشت
...!کردنشده؛ترکمتشکیلقلبشضربان

اززیادىزمانمدتاینکهبا...!میکنمنگاهخونهدوردورتابهحیرونوواله...!نکرد؟درکمکسهیچچرا
دوستروظریفىموجودهمچینمیشهمگه...!دارهاونوبوىورنگجاهمهامانگذشتهخونهاینتوبودنش
درهمینکارومیخواستممنهموگرفتندمنازمنوپرنیاىاونها...!بودبازىیهمثلبرامچىهمهاولش...!نداشت
...!بکنمحقشون

یهمثلاوایل...!کردمقبولشببینمکاملنداروصورتگردىاینکهبدونمیدادماهمیتانقدرظواهربهکهمنى
کردمسعى!...داددستبهماونبهنسبتدلسوزىحسیهبهشزورکىنزدیکىاونبعداما!برامبودهمسایه

ىکرهروىآدمهشکلبهفرشتهیهنداوفهمیدمشناختمشکهبوداونجاو!کنمبیشتربهشروامتوجه
!دممیکراشمسخرهومیخندیدمبهشکلىدلمرفت،تومیحمومبهمیشدبلندصبحوقتىاوایل...!زمین

...!چیه؟براىوکجامیادازسکوتوصبراونهمهکهشدممتوجهیواشیواشاما

وایستادهقبلهبهرومنگولىگلچادرتوخوشگلعروسکیهخوابچراغنورزیر!...کنمحسشمیتونماالنم
فکرمن!...نبیروزدهخوشگلشلپهاىوگرفتهقابرواشبیضىصورتدوراشمقنعهوچادر!...میخونهنماز

!میشىاینطورخفهوقتىکنوازیرشوازخودوسانت:گفتمبهشخندهباهمباریهودوختنتنگبراشکردم
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نمازعاشق...!نزنهبیرونافشونمموهاىتاکردماینطوردادخودمجوابکششرسالبخندباهمیشهمثلانمو
براىوقتى!ببینمخوندنشونمازتاباشمبیدارپنجساعتراسکهبودمسپردهذهنمبهدیگه...!بودمخوندنش

میکنمنگاهکهجاهربهحاال...!خواببهمیزدمخودمومیشدتموموقتىودیدنشبهمینشستمایستادمیاقامه
...!میبینمملیحشلبخنداونباروندا

رساااا:زدزنمگوشمتودانصداىبردمدستهمینکهوریختملیوانتوودرآوردمکابینتازمشروبوشیشه
....!منبخاطر

کشیدمدرازتختروى...!پیچیدنداعطربوىکردمواکهاتاقودر.رفتماتاقبهوکردمرهاکابینتروىلیوانو
.کردماستشمامعطرشوبوىو

...!کجاست؟االن!نداسمتبهپرکشیدفکرمباز

موقعچرا....!باشه؟دلگیرمنازنکنه...!کنه؟گریهزیادکنهن...!فهمیدند؟مادرشوپدریعنى...!میکنه؟چیکار
اونوجودبایعنى...!خوامش؟مىمن!...چى؟من...!نخواد؟منودیگهنکنه...!داشت؟کینهانقدرنگاهشرفتن
نمازاون!...بگذرمباید..!بگذرم؟ازشمیتونماصالً...!میتونم؟بچهاونوجودبدون...!کنم؟ولشمیتونمبچه

...!نمیکنمقبولهمروبچهاون...!میگذرممنهم!...گذشت

خونهاینازباید!...پوففففففف!شکستمنوغروراون!ندارههمشناسنامهحتىکهاىبچهبابمونهخودشبزار
زدمخونهازکنمنگاهجایىبهاینکهبدونوشدمبلندجاماز...!میکنهداغونمنونداتنعطروگرنه!..برم

...!رونبی

....!میگذرمازشمنهمپس!گذشتمنازاون!...کنمفکردختراونبهنباید

***

پریا

سکتهبیچاره،مادرجونخونهبریمکردهپفصورتاینبانمیشهدیدممنهم.کردگریهخونهبهرسیدنتاندا
!میکنه



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
56
2

وشدپیادهواونایستادم.کردفممتوقدادنچراغباپیمانکهداشتمروزدندورقصدوایستادمسرکوچهپس
.ندادوختبهنگاهشوبعدوانداختبهمکوتاهىنگاه.اومدسمتمونبه

...!کجا؟_

!کجا؟میگم:گفتوکردنگاهبمن.کردمنگاشبروبرمن

!اونىباکردمفکمیکنىنگاهندابهنیس!...بودى؟منبا:زدمطعنه

...!کجا؟:گفتحرصباوکردنگامچپچپ

...!کنهسکتهمادرجونمیترسم!؟بریمکجانداوضعوسراینبا!...؟نمیبینىصورتشووسرمگه_

!برگردموبیمارستانبرمسریهمنتاباالبرین!نیستخونهخانومجون_

وخونهسمتبهدادمحرکتماشینوکنهحرکتىیاوبزنهحرفىاوناینکهقبلودادمتکونسرقهرباهمونطور
.دادسرتکونبرامتأسفباکهدیدمبغلآیینهتواز

!نکنمچهوکنمچهعالمیهباموندممنورفتاتاقشبهمستقیمندا

بزنههمرساودارهنگهروبچهندااگه!کنم؟نگاهروشونتوچطورمنبشنمتوجهپدرجونومادرجوناگه
...!بریزمبایدسرمتوخاکىچهمنزیرش

آدم!بدیدندیدآخه...!رساپیشبرهبگمبهشنیستهمسحر...!شدمپشیمونوگفتم!...کنهلعنتتخدارسا
!!!!عسل؟ماهمیرهاشنامزدىبعدهفتهیه

بهمنبدىنظریهحداقلمیشهجووونخدا...!میموندمپیششمنحداقلکاشاى!رسامیشهذکرموفکراالن
...!کنم؟فکرامبدبختىکدوم

..!!!!!؟رسا؟

...!!!!مانى؟؟
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...!!!!پرسام؟

ا!اونبهبزنمزنگباید!...کمترههمهازمشکالتشاالنپرسام!....گرمدمتیاخدا!...ا!...

پرنیا؟؟؟؟؟:دادجوابتاخوردبوقتاسه

!سالم:دادمجوابسرد

...!شدمنگران!...کردى؟منیادشدهچى!...سالم_

!رساپیشبرىمیخوام!ادنافتمشکلیهبهنداورسا_

...!چطوره؟حالشندا_

...!بهترههرکسىازحالشاالناون:دادمجوابوبازىخواهرشوهرنقشتورفتمبدجنسىکمالدر

!زدىروحرفاینبدجنسىکمالدرتونفهمیدماصالًمنم!...شکرخداروخوب_

!نزارسربسرمدیگهتوهستریختهبهماعصابمکافىاندازهبهپرسام_

!میکنمردیفششبتا!نباشنگرانشتو!رساپیشمیرمدارممن_

حالکهبزنهمانىبهسریهحتماًبگوبهششدخوبحالشاگهبگمبهشمنتانشدوقتببین!...خبخیله_
...!بدترههمهازاون

!مگه؟شدهچى!...چرا؟_

...!باشهنداشتهخبربینوامانىدلدردازکسىترهبهشایدکه!!!کردمعمرم؛فکرتوباراولینبراى

...!!بوس!!....بغلجوووونخدا!...ىىىىواىاى.....!!!!!نداره؟؟؟؟؟تشویقاین

!حساسهمانىروخیلىاونچون!...بگوبهشخوبهرساحالاگهفقط!...خانوادگیهمشکلیه_

فعالً!...شدممتوجه_
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!بدهبرخبمنحتماً... پرسام؟؟_

!خداحافظ!...چشششم_

!سالمتبه_

اشبرزخىهمیشهىچهرهاونباپیمانو....کهبرمندااتاقبهخواستمورفتمفروفکرتووگذاشتمگوشیو
...!کشیدمبیروناتاقشازهمرونداکهکشیدمبلندىجیغودیدمدرجلوى

....!کردمازدواج)آتشخداى(پرومتئوسابکهمیفتماینصرافتبهدارمیواشیواش!!!خدااااى

....!شده؟چى:گفتواومدمااتاقبهندا

منخانومندا:گفت!) بودقبلازناراحتىاین(نه،یابودمنخشمنمیدونموکردندابهروابهتهمونباپیمان
خیلىیکردمفکرمهمیشهمن!بدىواخودتوزودوباشىشلاینقدکهنداشتمانتظارشماازاصالً

....!دادىبادمنوبهامیدهاىتوتمومامادارىخویشتنخیلىداشتمایمان!محکمترازاینهایى

فکرآخرشتابچهداشتننگهعواقببهواتاقتتومیرى:دادادامههمچنانپیمانوافتادگریهبههمبازنداو
بارساشایدکهبکنروفکراینهمهمهازاول!کنمصحبتخانوادهباتامیگىبمنرونتیجهبعدومیکنى

گرفته،دلبهماازکهاىکینهبخاطراشوبچهوبرگردهاتبچهدنیاآوردنبهبعداما!بزنهروقیدتاینکارت
...!کنفکربهشبروتفاسیراینبا!بخواد

تازهخودممن!بگم؟بهشداشتمچى!کردنگاهبمنعجزباشدوگردپیمانتوضیحاینبانداقشنگچشمهاى
....!بگم؟بهشمیتونستمچى!...بردمپىپیمانحرفصرافتبه

نداازىگریهىبهانهبهبازىزرنگباقصدداشتمهممن!دویداتاقشسمتبهگریهباودادتکونسرىندا
کرهاشوفتنهایىبهخودشتاپیششنمیرى:گفتوگرفتمچموکهببرمپناهاونبهآتشخداىایندست

!کنه

....!بسترواتاقدروپیماندادمتکونسرفقطودادمقورتدهنموآب
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....!میگفتىداشتى!...خوب؟_

...!چیو؟:گفتممظلوموکردمگردچشمهامو

!بزنى؟زنگبهشندارىحقنگفتممنمگه!....زدى؟زنگپرسامبهچرا_

...!ترهعصبىوترناراحتهمیشهازاالناون!...شهقانعتابگمبهشچى!....گرفتامگریه!خداااااااى

بازباشىنداشتهکارىپرسامبابودمدادهاخطاربهتمناینکهوجودباچرا!....نگفتى:گفتوفشرددستمومچ
قائلارزشاىذرهمنمروحرفحتى!...میکنى؟بخواددلتهرکارىمنازچشمدور...!زدى؟زنگبهشهم

...!نمیشى؟

درکمبخداتوروپیمان:گفتمبغضوناراحتىباوورچیدم،لبهامومیکردمگردچشمهاموکهطورهمون
نگرانکهبدهحقبهم.اومدمبخاطرتوباهاتونفقطططمنم!...خونهآوردیشوخواهرتوگرفتىدستتو...!کن

.باشمداداشم

...!شدنرمانگار

متریهفاصلهبالرزوترسبامنهم...!رفتفروفکربهونشستتختىلبهودادتکونسرىتأسفباچون
!نشستمکنارش

!کنیم؟چکار:برگشتمنسمتبهبعدوبودساکتچنددقیقه

....!کنمچکاربگهبمنبایدیکى!...ههههه!....کنیمچیکارمیپرسهمناز...!کردمنگاشفقطمن

...!نمیگذرهازشرسامیدونم_

...!واقعاً؟:پرسیدمتعجببا

.کردنگامتعجببااونم

...!چیه؟منظورت_
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!نگفتمچیزىمنکهزدىحرفتو_

!بود؟چىواقعاًازمنظورت_

...!میگرده؟بریعنى!کارشزیرزدهرساامانداشتممنظورى_

!اشبچهوزندنبالنمیادبگىمیخواى_

...!نمیخوادروبچهایناون_

...!میزنهدادعشقکنىنگاهچشمهاشتواالنامانمیخواستهمروندا:دادتکونحرفهامردبعنوانسرى

!واقعاً؟_

...!اهللالىالهال...وواقعاً_

...!بفهمم؟بایدکجاازمنگفتىکهایناروتوخو:کردماىقورباغهچشمهاموپیمانبقولوورچیدملبدوباره

صحنهاینمنتظرکردبغلنداروکهصبحازانگارمنوکردبازمنروىبهدستهاشووزداىخستهلبخندپیمان
!!!!!!بمونینخمارىتونمیگمداستانوبقیهحسودمبگیناگهبخدا...!کردمحلبغلشتوخودموبودم،

اشرفتههمدرابروهاىازاینو(خودشبارفتنکلنجاردقیقهچندبعد.رفتفروبفکردوبارهوبوسیدسرمو
!میکنهقبولکنىصحبتباهاشتواگه!...پرنیا:گفتآروم)فهمیدم

منوهمیشهرسا)کردمفکرخودمبا!...(ندارهفایدهاصالًمنگفتن!چیزىیهبگىسحروباز!....بابانه!...من؟_
هروقتخودشقولبهتا!کردنشسرگرممیدید،براىعروسکیهبعنوانمنوهمیشهاون!....میبینهبچهیهبچشم
...!بودمخودممنرساکناردرعوضدر....!دلقکبود،یهاینمنازدیدشواقعدر...!کنمد،شارژشبوخسته

نشوندروغبهاینکهبه!...نداشتمخانومىبهاحتیاجى!...بودسالهشونزدهپونزدهبچهیهکهامواقعىخودخود
احساسدرکنارشمنهم!میکردوعملمیگرفتتصمیم!میکردفکرمنبجاى!فکرمیکنم،نیازنداشتمعاقالنهبدم

!میکردموراحتىآرامش
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عوضشتووکردمبراتکاروفالنمننمیگفت...!نمیخواستمنازچیزىازاشدرمیدادوهویتبهمچون
...!کنفکرسنجیدهو! بزنحرفعاقالنه!کنرفتارخانومانهجافالن

...!یدهماهمیتسحرازبیشتربتواون:گفتوزدپوزخندىپیمان

فوتداداشموقتىاز!...بودبریماننبودبخاطرداره،بلکهقبولبیشترمنوکهنیساینبخاطرایناما!..خوبآره_
اینکاربادارهرسامیگفتپرسامامانمیادیادمچیزىبریمانفوتازمنالبته!پروانهشدرساوشمعشدممنکرد

!سرجاشهاشدیگهشاخهیهرفتهگلیهاگهکهمیکنهقانعخودشو

صحبتباهاشوپیششمیرىتونکردکارىرسااکهومیکنیمصبردوروزیکى:گفتودادتکونسرىپیمان
بایداینیانخوادمنونداىرسااگهامابگماینونمیخواددلماصالًپرنیاببین!بگیرنعروسیشونوزودترتامیکنى

!منیابمونهزنده

!میشهبزرگترروزبروزنتىلعحسادتخاراون

!میگى؟جدىدارىپیمان_

!میترسوندمنوکهمیکردساطعروخشمىبرقچشمهاشنىنى

...!میکنماینکاروباشمطمئن!...پرنیاآره_

...!برات؟دارمچیوحکممناالنبگىمیشه:دراومدمبغلشاز

...!اره؟دربطىچهایناما!...کسمىهمهتو:گفتوکردنگاهمسردرگم

بزنین!نیستداداشمکهاونمونیستىشوهرمکهتونداره،چونربطىاصال:انداختمباالابرووزدمسینهبهدست
!ندارهربطهممنبهبکشینهمو

واسفقطبدهیادقشنگتچشمهاىبه!...خانومحسوداینجاببینمبیا:کردوابرامآغوششووزدلبخنددوباره
...!ندارمدوستاصالًمنکهحسودىنهبشهخوشگلوگردتعجب
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گوشموزیرکردبغلمواومدمنسمتبهوشدبلندخودشکهمیکردمنگاشهمدرابروهاىباهمچنانمناما
همومیکشتمخودموهمومیکردمیکسانخاكبارورساخونهامروزمننبودتوخاطراگهپرنیا:گفت
چشماالنوندامن!نکندریغمنازمهربونتودلمیکنمخواهشپس!...میدهرصببهمکهتوئهوجود!...ندارو

....!تویىفقطامیدمون

بهاما!رفتمفروبغلشتوودوبارهواشدبناگوشتانیشم!گرفتمدستىدوومنمدادبهمتیتاپاینبازخداااااى
...!رفتملبهاششکاربهوآوردمباالسرمو!نشدمقانعهمین

اینکهگفتنباوکردتمومشزودخیلىدلیلهمینبهومیکنهامهمراهىاجبارسرازکهبودمعلومالًکامو
...!گذاشتاشبقیهخمارىتومنو!ندارىسیرمونىتودختر

!رفتبیروناتاقازحوصلگىبىباچون!نداشتفایدهورچیدنملبدیگه

طبقاینکهبعدپیمان.زدندروخونهزنگکهبودمساالدىتهیهمشغولوبودمکردهدرستماکارونىشام
...!رفتبیمارستانبهگذاشتقالخواباتاقتومنومعمول

!میبردمچاىبراشکهبودممنفقطنمیومدوهمبیرونواتاقشتوبودکردهکزهمندا

اماخوبهرساحالکهدادامىپدقیقهچندبعدوندادجوابىبودرساپیشچونامابودمزدهزنگپرسامبه
ومانىپیشبرنباهمبخوادکهازشوبگیرهازشرومانىخبرکهدادمامپىبهش!...هستسرحرفشهمهنوز
...!نهیابودموفقنمیدونماماداداوکىاونهم

...!شدندواردهمبامادرجونووپیمانکردموارودرمنوزدنروزنگ

منوگرفتنداروکردم،خبرحاضرمنروشامشدمتوجهاینکهبمحض...!میگشتبراشیدپیشازمادرجون
مادرجونومیکنهاستراحتونیستخوبحالشکهگفتماضظرابوبادلهره

منونگاهمعنىانگاراونموکردمنگاهپیمانبهدلواپسىبامنمادرجونرفتنازبعد!رفتنداسراغبهتعجببا
...!نیستچیزىیعنىدادکهتکاننفىبعنوانسرىوزدبمناىکنندهدلگرمبخندلکهکرددرك
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بندنفسمگذاشتدستمرورودستشووقتى!...کنمنگاهصورتشتونداشتمجرأتبرگشتمادرجونوقتى
...!اومد

ونشستلبمرو،لبخندىدیدمرومحبتشومهرپرنگاهوقتىوکنمبلندسرتونستمفقطوپریدرومازرنگ
!کشیدمآسودگىازسرنفسىوکردراحتروخیالم

...!ببخشمارو...!شدمماهتروحىشرمنده!مادردلعزیز_

کشیدزحمتخیلى!استخونوادهاینعضواالنهمپرنیا!حرفیهچهاینجونخانوم:اومدحرفپیمانمنجاى
...!دخترتهپرنیاجاى!...چراشرمندگىاما

...!نکردمکارىبوداموظیفه!...البته!البته:بود،گفتمشدهقرصدلمبخندشلباکهمنم

اشتعطیلىمنشانسازکه!هفتهدرچهارروز_سه!...روزههمهنهاماداشتنخدمهمامثلهمپیمانخانواده
....!بمنبودخورده

مرغتخممیشداگهالبته!...بودمکردهدرستغذاعمرمتوباراولینبراى!...خوردروماکارونىبشهاگهحاال
!بودمکردهدرستهمکرد،چندباردیگهحسابغذاروآبپزونیمرو

بردنبراىمیدین،رسااجازهوباشینموافقشمااگه!آقاجون:گفتپدرجونبهروپیمانشامىسفرهسر
!اشخونهببرهخانومشوزودترمیخواد!...دارهعجلهخانومش

...!چرا؟!...واقعاً؟:پرسیدوکردنگاهبمندرآخروندابهبعدوپیمانبهاولتعجبباپدرجون

...!افتادمپتهتتهمن

خودشباهمروندامیخواد!اونجابرهروچندماهىجورشهکنسرتبراشآباونورشاید...آخه...آخه_
...!ببره

!میکردین؟عروسىاولشمانبودبهتر:کردپیمانبهروپدرجون

....!حهازندىتهیهمشغولفعالًهمپرنیااینکهصمن!...پدرجانکهندارهفرقى: دادجوابپیمان
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!کنکمکبهشونتوخوب_

!میخوادزنشو!....دارهعجلهرسااما!نداریمعجلهزیادماراستشپدر_

!سالمتىبهانشاءاهللا:گفتفقطونگفتچیزىمنحضوربخاطرامانشدهقانعپدرجونکهبودمعلوم

!جهازدنبالبیفتینفرداازنداوخانومپرنیاپس:دادادامهشوهرشحرفدنبالبههممادرجون

!نشستندالبروتلخىلبخندوخوردگرهبهمنداومننکاه

سربهشحتماً! ندارهخوبىروزوحالاصالًپرنیا،رسا: بوددادهامپىکردم،پرسامبازکهروگوشىىصفحه
سرم. بیمارستان،نمیادببرمشنزده،میخوامغذابهلبکهدوروزه!...خرابهخیلىحالش.اممانىپیشاالنمن!نبز

یهمغروروخشکمانىاوننمیکردمفکر.نیستخوباصالًاشروحىحالاماکردموصلبهشوگرفتم
...!بودى؟نشدهمتوجهتوپرنیا!...بوددلقکبشراینکهبس!بشهروزعاشق

!نمیدادمپیشنهادسحروبابکبهوقتبودم،هیچبردهبوسرسوزناگه!...نمیدونستمنه:دادمجواب

هامونبابچگىاز!...داشتمامادوستشنمیومد،خوشمرفتارشواخالقازکهبوددرست!کشیدموآهى
...!برامرسابودمثل!...بود

همیشه!باشمسحرداشتهورسابهشدیدىوابستگىودبشدهداشت،باعثشیفتواکثراًبودپرستارمادرمچون
لحظهلحظهتومانىامادارمیادبهکمروخیلىبابک!...آرمنمییادبهاصالًروپرسام!...بودمامخالهىخونه

....!داشتسحرحضورورسامثلمنزندگى

شببود؛چوندادهبدامتحانشورساروزیه...!مینشینهلبمبهلبخندىارادهمیفتم،بىازشگرفتنامکولىیاد
من...!سالمهشتمنوبودسالشهفدهرساموقعاون!ببرهسینمابهسحروومنوبودمکردهمجبورشمنقبلش

باامتحانبعد!ببینیمسانسدوکردماصراررسابهداشتمخیلىدوستفیلمشوچونورفتیمباهمرساوسحرو
منرسانخوندندرسمسببکهدارمقبولهمخودم!(خوردشنمیشدعسلمنیکبااومدوخونهبهمانى
خواستموپریدممن)...!بودباهوشومستعدمیشد،بسکهپرفسوربایداونموسیقىتحصیلبجاىوگرنه!...بودم
...!امخسته!...پرىکنبس:زددادسرمکهبگیرمکولىازش
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کهمانىاینکهتا...!نکردمقبولناهاربخورمکهکشیدومنتمسحرهرچىوورچیدملبمن.رفتاتاقشوبه
نکنماذیتسحرووبخورمکاملغذامواگهکهدادقولبهمواومدسراغمبهغذابشقاببادیدسحروناراحتى

!میدهکولىبهم

روهمهاحمقمنونمیکردکهچکارهاسحربخاطرمانى....!افتادزدنجرقهبهتازهمغزم!...منبرواىاى
...!دربیارهمنومیخوادحرص!...چى؟که!خودمپاىبهمیزاشتم

بخاطرمانىاونروز...!ندیدمخودمجزروکسىکهشدمغرقخودمجهلونادونىتوانقدرکهمنبرواىاى
تومنورسااتاقتوسروآخرگردوندخونهدوروکردسوارکولشرومنوغذابعدودادغذابهمخودشسحر
کشدارجوووونیهونشوندرسالبهاىروىرولبخندهامخندههمونکهمیزدمقهقههومنمکردپیادهرسابغل

...!بوسیدمحکماموپیشونىوگفت

مرتبهیهکهشدمخیرهمیزآرایشىآینهبهمحوىبالبخندوکشیدمدلتهازآهىروزهااونیادآورىاز
....!تماشامیکنهمنوودادهتکیهدیواربهوزدهسینهبهدستکهخوردیکىبهآینهتوچشمم

!کشیدمکوتاهىجیغکهترسیدمچنانبودمغرقخاطراتمتومنچونامابودپیمان

بگىمیشهاماباشمکردهفضولىندارمدوستاصالً:اومدوگفتمنسمتمیکرد،بهریزچشمهاشوکههمونطور
!؟بردههپروتبهاینطورروتوچى

حرفاصالًبدوونىسرمیخواىاگهببین:اومدحرفبهخودش...!نباشهدروغکهبگمچى!...بگمچىموندم
!میشمناراحتکمتراینطورىمن!نزن

!نیستخوباصالًمانىحالکهدادامپىپرسام:گفتماجباراً

!دکترببرتش:گفتمیپوشیدزیرشولباسدرحالیکه

!روحىنظرازمنظورم_

!دکترببرتشزمبا_
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نمیره_

!بود؟لبهاترولبخنداونباعثخوب،چى:گفتودرآوردتنشازروحوله

!هامبچگىخاطراتیادآورى:گفتموکشیدمآهى

...!داد؟امپىبتوچراپرساماونوقت_

!بدونمحالشومیخواستممنچون_

،دوستىدوستىانسانسراز! باشه:کردشلوارشپوشیدنبهشروعونشستتختروىوکردهمتوابرو
نمیادخوشمکهبودمگفتهبهتمنقبول،هرچنداینکاروکردىمیگىتوکههرچىوآشناییتوبچگىدوران

جایىیاومانىپیشرفتىبشنومیاببینمکافیهفقطولى)گرفتسمتمبهروانگشتش!(باشىارتباطدرپرسامبا
...!اهللاالالهال:دادتکونسرشووفشردبهملبهاشو!...باشىداشتهمالقاتاونبا

...!بخیرشب:گفتوکردخاموشهمروبرقاتاقازشدنخارجدرحالوپوشیدتیشرتشروىروپیراهنش

...!پیمان؟:پریدمجاماز

میدونمدبعیورچیدم،هرچندلبمنوکردنگاهمن،بهمیومدداخلبهکهنورىکورسوبا.بوددربستندرحال
...!میرى؟کجا:باشهدیده

!بزنیمحرفهمبانداپیشمیرم:دادجوابممکنلحنسردترینبا

...!بیاممنم_

!بزنیمحرفهمباتنهامیخوام!...نه_

دروکشیدآهىمکثثانیهچندازبعدپیمانموکشیدمدرازبزنمحرفىاینکهبدون.بودمکردههمبغضدیگه
!تبسآرومىبهرو

براشفکرویاچیزىبهبخوامکهاماونىازترخستهشبهاکهدارمشلوغىزندگىانقدرمنچرانمیدونم
!کنمناراحتى
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...!بردخوابمنرسیدهبالشتبهسرمبودمعصبانىانفجارحدتاوبودمکردهبغضاینکهبا

تاکردمنگاهرواونوراینورهیخرداول...!شدمبیدارهمراهمتلفناسمسدینگدینگصداىباصبح
...!میده؟پیغامصبحهفتساعتاحمقىکدوم!...ههههاوه!شدمبلندجامازبعدوبیارمدستبهموقعیتمو

...!نبودپیمان....کردم،اماپیمانسمتبهنگاه

...!بودنخوابیدهتختروىاصالًاونکهمیدادنشوناشمخالىجاى

...!رفتمسالنبهوشدمبلندجامازتعجببا

...!نبودسالنتوکسى

ندااتاقبازنیمهدربهچشممکهرفتماتاقمونسمتبه!خواستندروپیمانوزدندزنگبیمارستانازبازحتماً
.خورد

.بردکردم،ماتمبازکهرواتاقدر...!چطوره؟حالشببینمبزنمسریهبرم

!بوددستشتوندادستوبودبردهخوابشنشسته،زمینروىنداتختکنارپیمان

!بودنیومدهتختبهاصالًاون...!بوددرستحدسمپس

!درنیادازمصدایىتابودمگرفتهدهنمجلوىرو،دستمبودمخیرهپیمانبهاشکپرازچشمهاىباکههمونطور

.شدبیدارپیمانکهمیشدمخارجاتاقازداشتمورفتمعقببهآرومآروم

.شدنمایاناتاقدرجلوىپیمانمتعجبصورتکهپوشیدملباسهاموورفتماتاقمونسمتهب

...!کجا؟:پرسیددارخشصداىبا

!خونه:گفتممیکردمجمعلباسهاموکههمونطور

...!صبح؟وقتاین!...االن؟_
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ایرونىهاىرمانرکترهاىکامثلندارمعادت!...کنماشمتوجهباید!امحالىچهتومننشدمتوجهاینکهمثل
!بریزمخودمتوچیوهمه

!برممیخواماالن!آره:شدمبراقصورتشتووایستادمجلوشرفتم

...!چرا؟:گفتبیشترىتعجببا

...!بخوابى؟کىپیشبرىمیخواىامشب!...بمونم؟اینجاچىبراى:غریدمبغضباوصورتشتورفتم

!!!!!!پرنیا؟؟؟؟؟؟:کردنگامسوالعالمتباوشدگردچشمهاش

...!چیه؟:کردمگردچشمهامو

...!میگى؟دارىچىمیفهمىخودت!...میگى؟چى_

!میخواى؟چىومیگىچىکهمیفهمىتوفقط!نه_

...!خوبه؟حالتپرنیا:گفتوگرفتبازومو

خوباصالحالمالناوخوابیدمتنهاتاصبحمن!...نیستمخوبنه:گفتموکشیدمبیروندستشتوازدستهامو
!نیست

!نهیاباشىبودهتنهادارهفرقىچه!بودىبیهوشدیشبتوپرنیا_

....دیگهجاىشبومجازممناىخستهومیگردىبرازشیفتتوکهشبهایىیعنى_

هرناو:غریداششدهکلیددندونهاىالبالىکردوازمشتشهواتو،امابزنهدهنمتوکهباالبردشدتبادستشو
خوابتازوسرزدمبهتبارسهصبحتامنم!...نبودخوباشروحىحالاصالًدیشبوخواهرمه!نیستکى

وبیاردرلباستوبروهمحاال...!خودتهپاىخونتمیکنىهمسراراجیفدارىببینمبعدىدفعه!...شدممطمئن
!نخوابیدمصبحتادیشب! بخوابیمهمبیام،بامنتاتختروبرو

...!میخواى؟همخواب!...خوابیدى؟پیشمتوبودمخستهاونقدردیشبمنمگه!...اى؟خسته:زدمپوزخند
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...!کنپیدابیرونبفرما:دادمنشونشرودر

...!میکنى؟همسرچیهاراجیفاین!...پرنیا....!پرنیا:دادتکونممحکموگرفتبازومودوباره

...!برممیخوامکنولم!کنولم:گفتموزدمپسرودستشدوبارهمنهم

.کردقفلهمسریعوبسترودرپیمان

...!بذارى؟بیرونخونهازپاتوندارىاجازهکردىقهرهروقتنگفتممگه_

...!نکردمخبرروهمهونکشیدمجیغتاکنوادروپیمان_

بچهچهبامیکنندركمنووکردىقهربازىمسخرهچهسرمیفهمنحداقل!کنخبردار:گفتوزدپوزخندى
!میکنمزندگىدارمننرى

.نشستمتختروىوکوبیدمپاحرصبا

برمبایدظهرازبعدمنبخوابیمبیا:گفتونشستتختروىبعدوکردنکاهبمنسکوتدرمدتىپیمان
!دارمشیفتامشبوبیمارستان

...!ببینمریختتوهمخوامنمىگمشو:گفتمزیرلب

: گفتپیمانامازدمحرفاحساسروىوازنسنجیدهوفکربدونمعمولگفتم،طبقچىدمنفهمیخودمم
...!خودتهپاىعواقبشبشنومچرندیاتواینبعدىدفعهولىعصبانیتتپاىبهمیزارم

.کردمکجىدهنبهشیواشکىاینبارونرفتمروازاماکردمیخخودمم

!بخوابى؟نمیخواىپرنیا:مشنیدرواشعصبىصداىدقیقهچندازبعد

.دادمتکوننفىبعنوانسرمو

...!بخوابونمتچجورىبلدممن:گفتوشدبلندجاشازوکردپوفى

!پریدمجاماز
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!بودکردهترعصبىبودمکهاونىازمنونشستندقیقهچند

....بخورهمنبهدستتدارىجرأتاگه_

...!کنم؟میتونستمچکار.افتادمپتهتتهبه

!میکنى؟چکار:گفتواومدسمتمبه

خیلىحالشدیشبم!خواهرمنهنداپرنیا:گفتدقایقىبعدوکردنگاهمنبهسینهبهدستوایستادروبرومو
رورساهذیونمرتبهمتوخواب!ندهدستمونکاربازنکردهخداىکهسرشباالىنشستمبودخراب

!کنفکرسنتازبزرگتردوسالاندازهبهفقط!...کندركخردهیه...میگفت

هاىلحظهتکتکخوردنغبطهبهکارماندیشیدممیبزرگترازسنمدوسالفقطاگه!...میگفتدرستکامالً
...!نمیکشیدگفتنهیهاتوزندگیم

....!افسوسصدوافسوساما

هلشوکوبیدماشهسینبهدستاومد،باسمتمبهکهپیمانوبرگردوندمروموقهرحالتبهوورچیدملب
.دادم

...!بخوابیم؟بزارىنمیخواىپس:گفتوکردکجگردنشووبردفروجیبشتودستشواونم

.آوردمفرودسر

...!باشهخبخیله_

!برىمیتونى:ایستاددرکناروکردبازرواتاقدر

قهرىودعواکوچکترینباکهزنىمیگمهزارمباربراىپرنیا:گرفتبازوموکهرفتمدروبسمتگرفتمساکمو
...!نمیخورهمشتركزندگىدردبهکنهتركزندگیشووخونه

...!رفتمپذیرایىسمتبهوکوبیدماشسینهتوساکموودرآوردمدستشازبازوموخشمبا
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ندبودنشستهبخونخستگىازکهچشمهایىباپیمانکهبودیمصبحانهصرفبهمشغولپدرجونومادرجونبا
خواهرىبهحواستبیشترلطفاًخانومجون:گفتمادرجونبهروآرومونشستکنارمنودادسالموشدوارد
!باشه

.شدخیرهمنبهبعدوپیمانبهاولهردوشوننگاه

.انداختمپایینسرموفورىهممن

پیمانباجوابولسوایهحداقلبودند،راحتمنبااگه.بوددادهدستبهممزاحمتاحساس!بودممعذب
.نمیشدندگمسردراینطورومیکردند

!شده؟چیزى:پرسیدتردیدباچنددقیقهازبعدآقاجون

درکجامازوکردمسرهمچىهماىدقیقهیه(گرفتمگردنمنگناهشوپسنمیگهدروغپیمانمیدونستم

)!حیرونم،خودمآوردم

.شدبحثشونهمیننمیشه،واسنکنیمعروسىماتامیگهجوناندودارهعروسىبهاصراررسا.نیستچیزى!نه_

مادرباشه!ندارهکردنبحثدیگهکهاین!!!وا:گفتمادرجونوکشیدندآسودگىسرازنفسىهابیچاره
تاریخوکنیمصحبتهمباماتااینجابیارنتشریفشامشبیهاشخانوادهبابگورساآقابهنداریمماحرفى

!کنیممشخصرومراسم

ندابعدوبیانکنارهمبااینابزار!نهسرعتماینبهحاال:اومدحرفبهپیمانکهبگمچىکهبودمموندهمن
!کنهخوشحالشوهرشمکهبگهشوهرشبهخودش

...!تونخونهببرمتشوحاضرهمشما:گفتمنبهرومیکردتشکرحالیکهدرهمبعد

...!جهازبراىکنندتهیهلیستبشیننبانداکهمیمونهماشپیدخترم!...کجا؟:گفتمادرجون

.رفتاتاقبهجونخانومازتشکربااونمودادمتکانتاییدبعنوانسرىمنموکردنگاهبمنفقطپیمان

.نشستدستمروىمادرجوندستکهمیکردمجمعروسفرهداشتمآقاجونخداحافظىازبعد
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صبحبهتوعزیزم:گفتوزدلبخندىمادرجوناماشدحبسسینهتوباشه،نفسمبردهبوچیزىاینکهترساز
!نیستمتنهامنومیادخونهکاربراىخانومکبرىامروزبخواببرو!ندارىعادتشدنبیدارزود

سرهمسربدونندارنعادتهافرحزاد:گفتشیطنتباودادهاهلمپلهراهسمتکنم،بهبازلبخواستمتاو
...!منتظرتهپیمانمکهبرو!بزارنبالشتهب

.رفتماتاقمونبهاجباربهوکردمعوضرنگتاهفتخجالتاز

.انداختمىخیالىطرحهاىمنوجاىروىدستشباوبودکشیدهدرازتختروىپیمان

مقصرممعمولطبقمنواونهباحقمیدونستماما!بودمدلگیرازشاینکهبا.انداختمجذابشنیمرخبهنگاهیه
.کردمروىوزیاده

وبدونکردجمعخونمون،ساكخدمتکارپرىروزیهیادمه.نشستمخودمجاىسمتتختىلبهروىورفتم
بدونمادرم!بمونهماىخونههمیشهبراىمیخوادکهگفتمادرمبهوماىخونهاومدبدونهشوهرشاینکه
آشپزخونهتوکههمونروزظهربعدازوکردپذیرایىازشخوشوىر،بابیارهوپرىخودشبروىچیزىاینکه

مادر:گفتمیکردم،آقایونناسپاسىبهنسبتروغرایىسخنرانىکهبمنمیخوردیم،روچاىوبودیمنشسته
بیامرزمخدا

ویخوابهمعصبانیتتدقیقهچندازبعد!نکنتركآشیونتوهستىعصبانىوقتىمیکرد،کهبمانصیحتىیههمیشه
یکسانیکسانخاكباشوهرتووغیرتغروروقتىمیخورهدردبهچهپشیمونىاما!میشىپشیمونکهاونوقته
!کردى

دیگهدنبالتاومدهماگهیاومیشهخیالتبىوخداامونبهمیکنهرهاتیاکهآوردىسرلجاونوبعدشم
ارزشهمپاپاسىیهبراتدیگهوبرهبینازحرماتونهمیشباعثاینوهاعادتتهآشتىوقهرروالاینمیدونه

اینطورىتازه!توباآشتىبهشدنپیشقدمبهبشهتشویقاونم،تابخوابههردوتونعصبانیتبزاراول!نمیشهقائل
!ببارهقبرتبهنورهستىهرجامادربزرگ!گذاشتىسرشروهممنتومیکنىنرمهمدلشو

.میدیدمنورخنیمپس.بودکشیدهدرازمنسمتبهپیمان
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!دلخورى؟دستمازهنوزهم_

!زدمگردنودادمتکونتأییدعنوانبهسر

خودشکناروکشیدبغلشتومنوبعدثانیهچندومیادمنسمتبهکهمیدادنشونمالفهخشخشصداى
تووچشمهاشگرفترارقصورتشروبروىصورتم!بغلشتورفتمخواستهخداازمنم!چرادروغ.خوابوند
!شدخیرهچشمهام

...!؟چرا_

...!چرا؟چى:کردماخم

...!میخوام؟پوزشمنبازمیکنىاشتباهتووعذرمیخواممنمیکنماشتباهمن_

.کردمجمعشلبخندیهبهبزوروگرفتامخنده

.بوسیدلبموآروموکوتاهروموشدخموشدمتوجههمپیمان

...!کنصبردقیقهیه:شدبلندمروازناگاهبه

.کردمنگاهشمتعجب

قهرباهامهروقتکهبگیرمعکسیهمنتابزندلتهازاالنتمثللبخندیه:گفتواوردشوگوشیرفت
.باشمداشتهکردنبغلواسچیزیهکردى،حداقل

!گرفتعکسازماونکهزدمبازوشبهمشتىوخندیدم

...........زدخیمهرومدوبارهوامدسمتمبهکششدخترلبخندباوشتگذازمینروىاشوگوشىو

.بودرفتهپیمانوبودظهربعدازدوىشدم،ساعتبیدارخوابازوقتى

نوشتنمشغولنداوبودندنشستهاتاقتومادرجونبا.زدمسربهنداوگرفتمدوشیهوشدمبلندجامازهممن
.بودبرگهروىچیزى



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
58
0

.شدنوشتنمشغولدوبارهودادتکونسرتأسفبایواشکىمندندیبا

جهاز!باشیمجانگذاشتهروچیزيببینبیابخورناهارتوبروعزیزم:گفتبمنروشوقوباذوقهمجونمادر
یهورفتمآشپزخونهبهمادرجوناصراربهبعددقیقهچنداما!نشستمکنارشونوزدملبخند!...قلمِدوقلمیهمگه

!باشمخوردهناهارمثالکهریختمخودمبراىچاى

.شدمپرسامزنگمتوجهوکردمبازرواش،صفحههمراهمتلفندینگدینگصداىبا

:دادمجوابپیمانامپىبهاولاما

بدمتأسفانه،امانبودمشیفتظهربعدازمن....حسابىکردىشارژم!ممنونصبحبابت!قشنگمخورشیدسالم
!میامدرخجالتتازکهباشمنتظرمفرداصبحاما!بچرونمغازاینجاشبتامجبورماالنوشدمهمتوج

.زدمزنگپرسامبهواومدمدراشازصفحهوفرستادمبوسهشکلکبراشوزدملبخندى

...!دختر؟توکجایى!پرنیا؟الو_

!شده؟چى!سالم_

همرساحالاز.کردههمروىزیادهوخوردهمشروبخالىشکمبا!بیمارستانآوردمشوشدبدمانىحال_
کجاست؟ببینبزنزنگبهشتو.ندارمخبر

!چطوره؟حالشاالن_

!کردهخونریزىهماشمعده!افتضاح_

..!پیششه؟االنکى!واىاى_

!دارمهواشو!نباشنگران.خودمم_

!دیدنتونمیاممنباشهباشه_

!هستماینجاخودممنبزنزنگرسابهتو_
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خداحافظ!باشهباشه_

.زدمزنگرسابهوکردمقطعروگوشى

.ندادجوابوزدمزنگچندبار!نمیدادجواب

!پیمان؟:زدمزنگپیمانبه

!دلم؟جان_

!شدم،نگرانشنمیدهجوابمیزنمزنگرسابه_

!زدى؟زنگخالهبه_

!بشهنگرانونباشهاونجاممیترسم!نه_

!خونشون؟برم!واالعنمیدونم_

.میرمخودم!نهتو_

.باشه_

!پیمان؟_

!خانومم؟جونم_

!بیمارستانههممانى_

...!چرا؟:بود،گفتشدهسردوخشنکهصدایىباوکردمکثى

ن؟؟؟؟؟ننپیمان!کردهخونریزىاشمعده_

!بله؟:دادجوابمکثبا

!ببینمش؟برم_
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!نه:دادجوابفورى

....ـُتــپیمان_

...!نهمیگمبهتوقتىندهقسمپرنیا:کردقطعحرفمو

!ندارى؟کارىباشه:دادمجوابسردخودشمثلمنم

!باشخودتمواظب_

خداحافظ_

مادرىخونهگفتخالهکهپرسیدمهمرورساحالازسحرگرفتنخبرهواىبهوزدمزنگخالهىخونهبه
باوبردپىکوتاهمجوابهاىوامقرارىبىبهخالهاینکهزدن،مثلحرفزمانوزمینازربعیهبعدوزنشه

.کردقطعروگوشى!برسکارتبهبروعزیزمنمیشممزاحمتگفتن

...!بودمهپروتتو!نمیشدمنداومادرجونزدنحرفمتوجهاصالً

بهاستودیوومیرمگفتمنمادرجووندابهوپوشیدمولباسنیاوردمطاقتهمآخروخورددلمودلغروبتا
!مانىپیشبیمارستانرفتممستقیماما!رساپیشمیرمدارمکهدادمامپىپیمان

!شدیمبخشواردهمباعلیکسالمبعدواردشدومنباهمزمانکهدیدمروپرسامحیاطتو

منوبدهانجامرورخیصتکارتارفتخودشوبازکردبرامرودروکردراهنمایىمانىاتاقبهمنوپرسام
!شدموارد

.......!بوداینجاکههمخانپیمان!...بــــــهبـــــــه

.رفتمجلوودادمقورترودهنمآب

!راجعونالیهواناهللانا_

!شوخفه:غریدمدلمتو!...بودقلبم
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اگهاینواالع:کرددشتاییعقلم!نکردگوشحرفمبههیچکى!نیایمگفتممنکه:اومددرحرفبههموجدانم
منکه!شهمشخصعقلبىایندستبهعاقبتمونوآخرتاایستادیمنمیکردههنگاالنماداشتشنواگوش

!نیستمهمالکىتوجیهودلیلبهقادردیگهترساز

!میرفتمجلوودادممیگوشاینهاچرندیاتبهسکوتدرومن

تنموبودکهکردههمدرابروهم،چناناو!میدیدروپیمانفقطچشمهامالناامابودماومدهمانىدیدنبراىمثالً
!بودانداختهلرزهبه

!سسسسسالم_

.گذاشتاشبینىروىدست

.افتادمانىبهنگاهمتازه

بهشخیرههمونطوروشدجمعاشکچشمهامتو!....اومده؟سرشبهبالیىچهروزسه_دواینتو!ههههههه
!موندم

!نیستخوباصالًحالش_

.نشستگلومبهىضبغ

!داشتین؟قرارهمباشوهروزن!...خان؟پیمان!...اع_

عشقبهفقطراهواینهمهبیچاره!نمیدیدروهیچکسمانىجزاشکمازپرچشمهاىامامیشنیدمروپرسامصداى
...!اینجابودقلبشبخاطرفقطاونوبودنداونورهمهاشخانواده!بوداومدهسحر

.نشستسرجاشدوبارهوداددستپرسامباخونسردىکمالدروبلندشدجاشازپیمان

خبطهمتاحاال!نهمیگهاونوربریمهمباکهگفتمبهش!بزاریمتنهاشنبایددیگه:گفتلبزیروآرومپرسام
...!نبوداینوضعممیومدمزودترکردم،اگه

...!میباریدصورتمپهناىبهایممیلرزید،اشکهبغضازلبهایمکههمانطور
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اشوخرابروحیهکهمریضمالقاتبیاىمیخواىاینطورى:زدغرلبزیروگرفتسمتمبهرودستمالىپرسام
!نیاىبهترهکنى

.گرفتمازشرودستمالوکردمنگاهشچپچپ

حاالحاالهازدنرامبخشآکهبیمارستان،اینمبرمبایدمندیگهخوب:گفتوشدبلندجاشازدوبارهپیمان
!فعالًپس!...خوابه

!اومدىکهممنون:گفتودادتکانسرىپرسام

!ترصمیمانهاینبارمنتهاودادنددستپیمانبادوبارهو

.شدمهمقدمپیمانباپرسامازخداحافظىازبعدوشدمبلندجامازمنهم

....!میموندمغروبتانبودپیماناگهاَه: زدنهیبقلبممعمولطبق

!القیومهوالحىاالالهالاهللاُ

نوموالسنتۀٌالتأخذه....

!بودآوردهپناهالکرسىآیۀبهناچارىسرازکهبودامبیچارهعقل

وبودهعمرمتمومتومنبالگردوندعااینکهبوداینداشتمامزندگىتوکهمحکمىوقوىاعتقادتنها
!هست

شروعومیخوندممیکردند،اینوپرسشىوسوالباوامتحانمعلمهاومیرفتممدرسهوبهنمیخوندمدرسوقتى
.میکردم

...!میگرفتمهمروقبولىىنمرهحداقلامانمیگرفتمبیست

!اعتقادداشتمعمرىبیمهیکچشمبهالکرسىآیۀمقدسىآیهبهمن

!کرداللشالکرسىآیۀشکرخدارو
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...!نبودید؟عرفاتقیامتمنتظراالن...!شد؟باورتون!دیدید؟

!میکنیمصحبتهمباخونهمیامخونه،فردامیبرىتشریفتو:گفتکردوبمنروفقط

....!کهدیدىحالشوخودت!...نکناینازبدترحالموبخداتوروپیمان:گرفتمدستهاشوفورى

بهمدروغهاتاینازحالمدارهدیگه!...بگىدروغبمننمیشهدلیلاین: گفتتشرباومنسمتبهبرگشت
!میخوره

....!نبودید؟هماینقدرمنتظر!...میشدمقبولفقطونمیگرفتمبیستکهگفتمخوب!....اع

.شدآویزوناملوچهولبفورىوگرفتگلوموبغض

میرىمستقیماینجااز:گفتونیومدپایینموضعشازشده،اماپشیمونگفتارشازکهبودمشخصکامالً
گفتمممممچیپرنیاشدییمتوجه!نمیرىهمرسادیدنبه!خونه

!باشه:دادمجوابآویزونلبهاىبا

!سالمتبه_

!خافظخدا_

تودفعهاین!ملخکجستىدوبار!...ملخکجستىباریه!یافتممممنجات!آخیشششششش:کردمفکرخودمبا
.کردماشخفهبابایىبروبایهمنموزدنهیببهمبودکهعقلم..!ملخکمشتى

.ندادمبهشروزدنحرفمجال.زدزنگرسابودم،کهبرگشتراهدر

!هستى؟گورىکدوممعلومههیچرسا_

!ندارمشنیدنوغرغرحوصلهوحالاصالًپرنیا_

!رسا؟:اومددر،اشکمداشتمبغضپیماندستازخودممنکه

!جانم؟:گفتلطافتباوشدنرمیهوچونکهنه،یاشداشکهاممتوجهنمیزونم



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
58
6

!بیمارستانهمانى_

!؟ىىىىچى_

...!برسونبهشسریعهستى،خودتوهرجاخداتورو!سرپائهآمپولوقرصزوربه!نیستخوبحالشاصالً_

....!یهویى؟چرا!...شده؟چىآخه_

!پیششبروداره،لطفاًنیازکمکتبهاالنمانىرسا_

....!میگردمبراالنهمین!نباشناراحتتو!...باشه!باشه_

ودادامپىپرساماینکهتا!داشتمدلشورهاینهمهچرانمیدونموبودشدهشب!برگشتممنزلبهمستقیممنو
!بودششمحسنبوددلشورهشدممتوجهتازه

وبودشدهحاالاللتاچراکهشدیقهبهدستمانىبافهمیدماجرارووقتى!....اینجابوداومده،رساپرنیا__
گوشیشم!رفتوگذاشتمانىحالازخرابترحالباوکردگریههمکلى!بودشدهباروتمثل!...نمیزدحرف

...!نگرانشم!...خاموشِ

.....!مرگتونهچهآخه!...کنهلعنتتونخدااى:نالیدملبزیروکوبوندمتختروىگوشیو

آمادهووحاضرنداشتمخوشىحالاصالًاومدپیمانکهصبح...!زدمبالبالکندهپروبالمرغمثلصبحتا
!کجا؟:کردنگاهمتعجبباامابوددلخورپیماننگاه! خونهبرمکهبودم

!خالهخونهبرممیخوام_

...!خبر؟چه_

!ندارمخبررسااز_

!اونجامیریمهمکنم،بااستراحتدوساعتیهمنبذار!باشهخبخیله_

!خودمونىخونهبرماولمیخوامنه_
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....!بتمرگم؟ساعتدومیزارى!..نخوابیدمصبحتادیشب!پرنیا:دادتکونسرکالفگىبا

.رفتاتاقمونسمتبهمنبهتوجهبىپیمان،ولىشدآویزوناملوچهولبباز

!خونهمیرممنمبخواببرو:گفتمحرصازمنهم

!شمبیدارمنتانمیرىجایىتو:منسمتبهبرگشت

!؟نننپیمان_

!بخیررررررروز_

نننپیمان_

میشى؟؟؟؟؟منخیالبى!امخستهمنپرنیا:کردموهاشتودستکالفه

!برمبزارخداتورو_

...!بگهچیزىتافشردهمرولبهاشو!منسمتبهبرگشتحرصبا

!برو:گفتفقطاما

االنوگرنه!بودکردهجوابمهمعقلمکهبودمخستهانقدر!کوبیدبهمرودرورفتاتاقسمتبهعصبانیتباو
شبخوبوبودمخستهانقدرخوباما....!میرفتماشکشىمنتبهومیشدمناراحتپیمانناراحتىازباید

انگار!بودمگذروندهاسترسباروشبکلاینکهضمن! بودمونخوابیدهنذاشتههمروىپلکاصالًهمقبلش
!بودکردهقفلنمذه

وسحر!رفتمبستهچشمهاىباهمروخالهخونهتا!بودمتوهواانگاراصالًنمیدونم!...خالء!...حسىبىیجور
!نداشتمهمرومسافرتشونراجبجوابوسوالىحوصلهوحالاصالً!بودندگشتهبرمسافرتازبابک

خیلىمنمثلهمسحرو!گفتمرورساونداماجراىمنورفتیماتاقشبهباهموکردماشارهسحربهفقط
!شنمتوجههمهکهمیکردپابهقشقرقىبودشاینجاموقعاوناگهگفتوشدعصبانى
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....!اومدمکوتاهوکردمخانومىمنکهبودباراولینواس!....الخالقجلل

بهمانىماجراىازمننمونهناگفتهالبته....!نمیدادجوابتماسهابههمچنانامازدزنگرسابهبارچندسحر
!میگیرمیادچیزایىیهیواشیواشدارماینکهمثلنه..!ایجادنشهشبههبراشبعدهاتانگفتمچیزىسحر

!خوردزنگتلفنماینکه،تازدیمحرفنداورساراجبساعتىسهدو

!بودپرسام

!سالمالو_

!پرنیا؟_

!بله؟_

!مانى؟پیشبیاىمیتونی!خونهبرممنکهزدهزنگپرستارشوهشدبدپدرمحال_

آخه؟؟؟؟؟وا؟؟؟؟؟؟من؟؟؟؟؟؟؟؟چجورى

....پرسام: گفتمپتهتتهبا

!یانه؟میتونى!...میارهخودشسربالیىیهبزارمتنهاشاگهومنخرابهخیلىمانىحال!...پرنیاببین_

!باشه: گفتمتردیدىومکثهیچبدوناینبار

!نگفتمهیچىبقیهوسحربهاما....!کردمقبولاجباراً!نبودکههماحمقرساى...!پس؟میگفتکىبهبیچاره

سربهروبودسرشهمیشهوداشتدوستشخیلىسحرکهروشالىاشتباهىکهکردمهلانقدر
....!ندمیتازاونورواینوربهسحرخشمبربادسوارمنخانداناالن!...خخخخ!....گذاشتم

!اونجامبعدساعتنیمتامنموبرهکهدادمامپىپرسامبه

!بودممانىخونهدرجلوىبعددوساعتیکىوگرفتمپرسامازروآدرس

!نبستمرودرمنهم...!قیطریهتوویالیىخونهیه!بودبازدر
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همباغبونشکرروخدا....!کنمفراربتونمحداقلداددستبهشجنوناگه!...خرابهحالشمیگفتپرسام
...!میکردهرسرودرختهاداشت

!شدمداخلوکردموارودر

...!نمیومدصدایى

متوقفمپیانوصداىکهرفتمهاپلهسمتبهمستقیمونکنمبیدارشخوابهاگهتارفتمجلوپاورچینپاورچین
!کرد

....!شدکباببراشدلم!مینواخترونىغمگیآهنگوبودنشستهپیانوپشتمانى...!برگشتمصداسمتبه

...!گذاشتماششونهروىدستوگرفتمقرارسرشپشت

....!بود،افتادروبروشدقیقاکهمنشالپایینبهنگاهشهمهازاول...!برگشتمنسمتبهوخورداىیکه

....!کشیدنفسعمیقوکردنزدیکاشبینىبهوگرفتدستبهشالو

وووووگرفتآغوششتوکمرموبودنشستهکههمونطوربازکرددستشویهو!!!!!!....سحرشال...!.ه!..

!شدمالل

!بودکردهتعطیلکاملدیگهکهاالنونمیکردکارصبحىازکهعقلم

...!مانى:گفتملبزیرفقط

...!مانى؟عمر!...مانى؟نفس!...مانى؟جون:کردزمزمه

.دادتکونمیخردهپیمانیاد....!روشنپیمانچشم!....ههههههه

عقبیکممنموخوردتکونزوربه....!کنمجداشازخودمکردمسعىوگذاشتماششونهروىدستمو
..!شدخیرهمنصورتبه..!رفتم

!شناختمنوشکرخدارو:گفتمخودمبا
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...!سحر؟_

!پرنیاااااامنممانى!!!!!!!!....چى؟:نالیدم

!شکستطرقوافتادزمینرولیوان،یهشدبلندکهجاشاز

!رفتلیوانسمتبهنگاهم

.....!بودخورىگیالس!ههههههه

بمنکنه،خودشوحالجىاینوخواستعقلمتا....خاکىچهمنحاال!...خوردهمشروبباز!....برمنواىاى
....!دارمدوستتسحر:گفتگوشمزیروکشیددرآغوشمحکممنورسوندو

لبمرولبهاشووکردقابصورتمدوردستشودرآماولیهشوكازوبیانحرکتبهاخکهامشدوبارهتا
....!گذاشت

هماعتراضمهلتمن،،،،یعنى!نکردمهماحساسشحتىمن...!آرومونرم!...نکشیدطولهمثانیهچندشاید
بوداومدهکشمشروبشدتازکهصدایىباوگرفتروبرومروصورتشکه!.....نکردمپیدا

....!منعشــــــــقدارمممممدوستــــــــت:،گفت

یهکه!بودنشستهلبمرومحوىلبخندعصبانیتوازتعجبحتىوکردمنگاهشمبهوتوماتهمچنانمنو
......ر:گفتموکردمسمتشبه،روموکردمپیدانجاتورساستاینکهخیالبه!دیدممانىسرپشتروسیاهى

...........!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پیمان؟

.....!بودمشخصوضوحبهبدنشلرزشفاصلهاوناز

بمامبهوتوماتو...!خونىکاسهبودشدهچشمهاش....!میلرزیداشکردهمشتدستهاىخشمشدتاز
...!بودشدهخیره

...!اینجاست؟کىببین!...بـــــــهبـــــــه:گفتوکردحلقهدورمدستهاشومانى

...!کهمیشناسىعشقمو:دادهمچنانادامهاووکنمجدادورمازدستهاشوکردمسعى
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اىنعرهپیمانیهو....!بودماونازشدنجدابراىتقالحالدرهمچنانکهگذاشتمنپیشونىروىاىوبوسه
!آوردهجوممانىسمتبهوزد

مانىسمتبهپیماناسمبافریادمنهموشدپرتعقبسمتبهبودپاتیلمستکهمانىپیمانمشتاولینبا
!پیماننننننننن:دویدم

بودندشدهکبودخشمشدتازکهلبهایىباوگرفتمنسمتبهمیلرزیدخشمشدتازکهاشواشارهانگشت
.....!هرزه!شوووووووووخفهتووووووو...!شوخفهتو:کردزدنلببهشروع

....!شدمخیرهانپیمبهمبهوتومات

مرد!منبودم؟؟؟؟؟؟؟پیمانعشقشروزیهکهبودم؟؟؟؟؟؟منىاشپاکىالههروزیهکههرزه؟؟؟؟؟؟؟؟؟منى
من؟؟؟؟؟؟؟؟سربزیرهمیشهومحجوب

...اینــمنعشقباندااااررررىحقتو:اومدپیمانسمتبهخورانتلوتلووشدبلندجاشازمانى

مستهاین!روبخداااااتوپیمان:زدمزارگریهباوگرفتمهواتودستشو!صورتشتوکوبیددیگهمشتیهدوباره
...روتو!...نمیفهمه

!میکنی؟حمایتاووووووونننننازداري!ببنددهنتومیگمبهت:زدفریادودادهلهممنو

!میکنى؟غلطىچهاینجاتواصالً:گفتبلندترىفریادباوبعد

...بخدااااتوروپیمان:زدمزارمنهم...!نهمیکمویهرسیدذهنمبه

!خوردمه...گپیمان!....کردمغلطپیمان: زانوزدم

...!بودگرفتهدهنشجلوىوبودکردهمشتدستهاشو

...!کنمبلندسرنداشتمجرات...!باهات؟کردمچه....!منآروممرد
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پهناىبهکههمونطوروگرفتمحکمماشوپاچهوشدمآویزونپاشبهورفتمسمتشبهپاودستچهار
اتبزرگوارىبهتو!...نفهمیدم!... کردمبچگى....!کردمغلطمنپیمان:زدم،زارمیریختماشکصورتم
...!ببخش

...!کردپرتمنووکردبلندشدتبهپاشو

....!بشنومصداتمنمیخوام!....گمشوبرو_

خمکمرشو...!کردمخردقلبشو....!شکستمرومردمغرور...!میکرد؟گریه!....میلرزیدصداش!...بمیرمالهى
....!لعنت!...بمنلعنت...!کردم

...!مینشونمتسیاهخاك،بهکردىخرابمخونه:وگفتگرفتمانىبهرواشواشارهانگشتو

!رفتدرسمت،بهشدهخمکمرىباوزدصندلىبهلگدىو

....!واستادقیقهدوپیمانننن!.....بخداااااااروتو...!پیمانننننننن!...پیماننننننن:دویدمسمتشبه

...!پیمان؟:گرفتمبازوشوو

!منسمتبهبرگشتوبیرونکشیدشدتبهدستمازدستشو

....!بودندخیسبودم،حاالعاشقشونمنکهاشمشکىقشنگهاىمژه...!بودشدهخیسهاشمژه

وجودهیچىدیگهتوومنبین!...کردمدفنروتووتمکشقلبموهمینجامن:منسمتبهگرفتانگشتشو
بگو!...نگوتوهم!...نمیگمهیچىهیچکسبهمن!...نباشدنبالمدیگه!....نداریمهمبانسبتىهیچتوومن! نداره
درکتنتونستممن...!نیومدمکنارباهاتمنبگو!....داشتممشکلمنبگو!....کنهتحملنتونستپیمان
!مقدسهخشکخیلیاصالًپیمانبگو...!نداشتمعطافان!...کنم

هقهق،بالرزیدمىلبهاشحالیکهدروگرفتمنروبروىکردوچفتبهمخواهشعالمتبهدستهاشوبعدو
...!نکنخردماینازبیشتر!...کردى؟چهمنبانگوولى:گفت
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اگهکهچرا!نیستممحرمبتومن!نزندستبمن: گفتوزدپسدستموامابگیرمدستهاشوتاکردمدرازدست
که....!ندارمخبرازشمنمیگفتمباسرافکندگیومیگرفتماتخالهوازمادرتازسراغتونبایدبوداینغیر
یهکنارروتونشونىوخبراونمکهبگیرمغریبهمردیهازترفندسراغتوودروغهزاربانبود،نبایداینطوراگه

حتىعمرمبهتا!....کى؟ارزشبىوجودواس!...چى؟که!....بدهوضعیتاینبااونهم،امحرمترنومردغریبه
...!کنهلعنتتخدا!...نگفتمدروغهمخودمتوجیهبراى

هرزتچشمهاىاونوبتوایمونموودینکهبتولعنت:دادهلموکوبیدهامشونهبهدستشکفباو
!فروختمتوعشقبهغیرتموکهبودمضعیفمقابلتردانقدرکهبمنلعنت!...باختم

!دویدبیرونسمتبهدوحالتبهوکردگردعقبو

هواشدممتوجهمرتبهیهکهنشستمهمونطورساعتچندنمیدونم...!زدمزارونشستمزانوهامدوروىومن
!افتادممانىحالصرافتبهتازهوشدهتاریک

...!بودافتادهحالبىوبیهوشسالنکفروىهنوز

!خوابوندمشکاناپهروىوکردمبلندشوگرفتمبازوشوزیر

.زدمزنگپرسامبه!بودافتادهگویىهذیونبه

!بودموندگاربیمارستانروامشبوبودبدخیلىپدرشحالهمبیچارهاون

!کردمدرستسادهسوپویهرفتمآشپزخونهبه...!متحركمردهیهمثل!شدمبلندجامازباالجبار

...!بودمحضخالءمغزمتوى...!تهىتهى....!بودکردهجوابمعقلم

شنیدمپرسامازهابعداما!...ازخستگیهمیکردمفکر!رفتمیخلسهبهبیشتراوردم،انگارمیفشاربهشهرچى
....!نبوددلیلبدونتفاوتىبیاونهمهوبودمشدهشوکهلحظهاونکه
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اندیشهازهرخالىهمچنانمغزماما!باریدمیهمچناناشکازپلکهاممیجوشیدوهمچناناشکمىچشمهاما
معمولطبقووآشتیهامونهقهرهمهمثلمیکردمفکرچرا....؟!شدهتمومچى،همهنمیکردماحساسچرا...!اى

!میگذره؟ازگناهمومیبخشهمنوپیمانمدتهمیشه،بعدیه

!بودمشدهخیرهمانىبهوبودمتهنشسمانىروبروىمبلروى

اشصفحهبهخوردزنگکهتلفنم...!حرکتازخالىهمچنانمغزماما!...پیمانهمراهبهروحمواینجاجسمم
!پرنیاااا؟:میزدزنگکهبودرسااالنمادر؛ولىازپاسخبىتماسوسهبیست!اوهکردمنگاه

!سالم:دادمجوابوکردمصافصدامو

...!تو؟کجایى_

!کجایى؟ام؛تومانىىخونهمن_

زنگپرسامبهبعدشم!گرفتهاوناازسراغتوخالهومامانبهزدهزنگپیماناینکهمثل!...میکنى؟چکاراونجا_
!نیومد؟کهاونجا!میدهرومانىآدرسهمپرسامومیزنه

!رفتواومد!...چرا_

...!خوب؟_

!خوبکهخوب_

....!نشد؟عصبانىهکاینهمنظورم_

اصالًهممانىحال!...نمیدمجوابترسمازمنوکردهیسرهتلفنمومامان!کجایى؟تورسا:گفتموکشیدمآهى
!برمبایدهممنونیستخوب

!نباشهممانىنگران!میرسونمسریعخودمومنموبرواالنهمینتوپس_

!فعالًپس!باشه_
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...!برگشتممنزلبهجسممترازآشفتهروحىوغمگینوخستهجسمىباومشدحاضرپس!...بودخوابمانى

وقتىولى!بودمکجاشبتااونوقتنپرسیدحتىکهماسیددهانشدرکالمکهزدخشکشچناندیدنمبامادر
شدممتوجهبخوبىاما...!دارهشیفتوبیمارستانهبگمشدممجبورکهروگرفتپیمانخبراومدخونهبهپدرم

!میشهزوممنصورتروىمرتبمادرمنگراننگاهچطورکه

!رفتماتاقمبهسنگینگامهاىباوگفتمبخیرشبشامبدونکهبودمانقدرخستهشب

..!شدمبیدارخوابازناخودآگاهبطورکهحدازبیشاضطرابیابودامروحىخستگىبخاطرنمیدونم

!شدمبلندجامازختىکرباوگردوندماتاقدورچشمهامو

!!!!!بودهشتساعت

به...!نمیشدمبیدارظهریکازبود،زودترکهپیمان!هه!نبودکجیدهنبهشباهتبیکهزدمکجیلبخند
...!رفتمآشپزخونه

پرنیاگفتمخودمبا!بودغافلخودشدنیايازکهبودفکرتوعمیقانقدروبودنشستهصبحانهمیزپشتمادرم
!ببريپیاتفاجعهعمقمادرت،بهبجايوبشینیبایداالنتو!میکنی؟سیردنیايکجاتو

مشغولخوردنبهخودمووگفتمآرومىسالممنم.بهمدوختپرسشگرشونگاه!...نشستمروبروشوقتى
لبزیردقیقه،آرومچندازبعد!...مادرمپرسشگرنگاهزیرلقمهیهحتىرفتنپایینازدریغاما!کردم
!شده؟چىبگىنمیخواى:پرسید

!شده؟چىچى!..مامان؟چى:کردمنگاهشتعجببا

کوتاهیخیلیحقتدرمنکهدخترممیدونم:وگفتکردنوازشنرموگرفتکشیدودستموبلنديآه
هنوزممیکردم،اماتوجهبهتکمترکهبودمخستهانقدربودمپیشتکههموقتیونبودمخونهاکثراً!کردم

!نبودخوباصالًتلفنپشتپیمانصداىدیشب!باشمدوستیهبراتتونممی

!اوهوم:شدمخیرهمیزبهوکشیدمآه
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!کردى؟چکارباز_

!خیالشبى!مامانهیچى_

پرنیاااا:زدغرحرصبا

...!میکنى؟ولم!میشه؟راحتنداریم،خیالتتفاهمهممابامیگهپیمانبگماگه!خداروتومامان_

.شدخیرهبمنمبهوتوماتمادر

همبازو...!پتهتتهلکنتباامااومدحرفبهدوباره.شدساکتاما!کردبستهوبازماهىمثلدهنشولحظهیه
.شدساکت

طبقداريکه؟؟؟بگوگفتیچیاالنتو؟؟؟چییعنیاین:وارکفتباشه،مسلسلشدهشوکهانگاراىدفعهیه
...!میخورىدهنىتویهاینبارکهبگمبهتپرنیااما!...میارىدربازىخرهسمومیکنیشوخیاتهمیشهمعمول

نداره،پیمانوجودترواقعیوجدیتراینازاصال!میگمجديهمخیلیمنماماننه:کردمجوروجمعخودمو
!خالص!!! نمیخادمنودیگه

ازافتادنحالدروبودکردهضعفانگارکهمادرودیدمىپریدهرنگىچهرهوقتیکشیدمکوتاهیجیغ
!بودصندلىروى

!داشتمکمهمینوفقط!؟کنمممچکار!!!خداااااي:داشتمنگهشقدرتمتمامباورسوندهبهشخودموسریع

جونمخدا!کنممممجورجمعاونومنبایدحاالکنهحالمبهفکريوبدهدلدازيبمنمادرماینکهعوض
توانیدیگه!بدم؟چیپدرمجواب!کنمبسرمبایدخاکیچهمنبشهطوریشمادرمگها...!برسدادمبهخودت

...!نمیکشهمغرماینازبیشتردیگهخدایاااااا!نموندهبرام

....!کردىچکارتوپرنیا:نالیدلبزیرمادرم

....!خوردمگهمامان!کردمغلطمامان: دادمماساژهاشوشونه

.رفتمسمتشبهوکردمدرستقندآبیهودویدمو
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کهکردىبگوچیکار!....کردىغلطىچهبگوبیا:کشیدوگرفتدستمومحکماوناماگرفتمسمتشبهولیوان
...!بیفتم؟پاشودستبهبرممنتا!...خوردى؟گهىچهبگو...!ورنجوندى؟نازنینیاینبهمرد

مگهدختر!گرفتی؟بازيبچهبهوچیزهمهچراتوپرنیا:نالیدلبزیرونشستصافوزدپسدستموبعدو
وباباتهمنمیخاي!میزنی؟خودتبختبهلگددارىچرا!گرفتیش؟بازيمسخرهبهتوکه!..شوخیه؟زندگی

بهيگندچه!کردي؟غلطىچهبگوهماالن!کنفکرعاقالنهخوردهیکخداروتو!!!!!بگوبدىدق
زندگیسیبروبگهکه!کردي؟واداراینکاربهرومحجوبیويصبوراونبهپیمانکه!زدي؟زندگیتون

!؟!؟!؟!خالص؟و! خودت

.گرفتدستمومچبارهدوو

!کردى؟چکاربگوبشین_

.نشستمروبروشمنمو

!میترسونىمنودارى!نکناینطوربخداروتوماما_

...!کردىچیکاربگوفقط!...شعوربىىدختره_

)...!مقصرممن!اومدیادم...(بخهیچى_

!بودسحرعاشقمانى: گفتموکشیدمآهى

!داره؟ربطىچهبتواینخوب: بودلبمروسردرگمشنکاه

رواینجاکسىاون!شدهمرخصروزهدو!کشیدبیمارستانبهکرده،کارشازدواجسحرکهفهمیدوقتىاز_
معلومرساهم!باالستخیلیبزنهخودکشیبِهدستاینکهاحتمالبمونه،احتمالتنهااگهگفتهدکترشونداره
!پیششبرمشدممجبور!گوریهکدومنبود

اى!اونجا؟رفتىبگىرسابهاینکهبدونهمتو:اومدحرفبهیکریزصوتضبطوشدگردمادرمچشمهاى
...!خدابندهداشتحقخب!...کارت؟ازناراحتوشدمتوجههمپیمانالبد!....منواى
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.افتادمپتهتتهبهمن

...کههمش...خوب...خوب_

...!چى؟پس:کردنگاممبهوتوماتمادر

....بودمستدیروزاون!....ممانى...مممما_

:دادمادامههممنوشدحبسمادرمنفس

....کردبغلموگرفتاشتباهسحرجاىبهمنو

...!صورتشتوکوبوندمادر

!بوسید)گفتمقبلازترآروم...(منو...بعدشم_

...!کشیدبلندىآهوگذاشتقلبشروىرودستشمادر

...!!!!بخدااروتو!...مامان؟!..خوبممامان!...مامان:زدمزاروشدمبلندجامازدوباره

!خوابوندگوشمتومحکموزدپسرودستمشدتبهوشدبلندجاش،ازرسیدمبهشهمینکهاما

روتو...!آبروبى!...کردى؟غلطىچه!...چموشىدختره:زدبرگشت،فریادهمنفسشکشیدهاونباانگار
! چى؟تو!یعقلالوبودمستاونکه!...نگرفتى؟جلوشوچرا!...چغندر؟برگ!...بودى؟چکارهاونجاتو!...بوسید؟

روتوونهمیتبرسهراهازهرکى!...ندارى؟ارادهسوزنسریعنى!...بایستى؟جلوشنداشتىتوانایىانقدرتو
ثباتوبىتوىسالاینهمهمنیعنى!...کردم؟بزرگروهرزىعلفهمچینمن....!راحتى؟همینبه!ببوسه؟
...!اخالقى؟بىاینقدرکهکردمتربیت

....!هویج؟یهنقش!...داره؟نقشىچهتوزندگىتوپیمانپس:دادتکونمشدتبهوگرفتبازوموبعدو

...!دید؟همروهاصحنهاینمیکرد،چکاراونجاپیمان:دشگردچشمهاشاىدفعهویه

!دنبالمبوداومده!....آره: نالیدمگریهبا



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
59
9

خاکىچهحاال....!منبرواىاى!...منبرواىاى:کردزمزمهلبزیروشدولوصندلىروىوکردولممادر
...!کنم؟نگاهفرحزادهاچشمتوچطورىمن!....بگیم؟چىمردمبه!بریزیم؟سرمونتو

...!بودىمردهبریمانجاىتوکاشکى!...گمشوچشمهامازجلوىپاشو!....بتولعنت!...بتولعنت:زدفریادوبلند

...!زدهپسمنواونمیگه!...نخواستمنواونمیگههمهبهگفتهپیمان!...مامان....مامان:زدمزارگریهبا

....!مامان!...نبرآبروموتوروخدا!...مامان

حرمتم...!رفتآبروم!...آبروبىىدختره!...بمیربرو:میکردگریهومیزدمنواونهموافتادمپاشودستبهو
ونبینموخواريوخفتاینتابکشمنوخدااي!...شدمخداسیدىشرمنده!...شدمروسیاهپیمانپیش!...رفت
...!کنهمشخصتکلیفتووبیاددرتپگمشوتاچشمهامجلوىازتوهم!..نباشمخجلوشرمندهدیگه

...!رفتماتاقمبهسمترنجوروشکستهدلىوگریونچشمهاىباومن

...!نیومداتاقمبهپدرخوشبتانهاما!....میارزیدبیدمثلتنمامدکهپدرم...!نکردصدامهمناهاربراىحتىمادر

.دیدممیکابوسوخوابیدممى!...کردمگریهشبتاخودمخلوتتوومن

....!کابوسازبدتراىبیدارىوکابوسبازو...!میخوابیدمودوبارهمیکردمگریهومیشدمبیدار

!بودشدهشب

...!بودخاموشهمهابرق!...نمیومدپایینازصدایىاما

....!کشیدمسركیواشکىهاپلهباالىاز

...!بودکوروسوتهمپایین

!رفتمپایینهاپلهازآروم

...!نبودخونهتوکسى

...!بودشبنهساعت.انداختمساعتبهنگاهیه
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...!رفتن؟کجاباباومامانپس

دوبارهوخوردمآرامبخشیهورفتمآشپزخونهبه

...!برگشتماتاقبه

.نبردخوابمشبهاىنیمهتاکهبودمریختهبهمروحىنظرازانقدر

کهبودمزدهخواببهروخودموبودمتختمتومن.برگشتندمادرموپدرکهبوددوازدهساعتحوشوحول
ورفتبیرونببندهدرواینکهبدونهموبعدکردمکثتاریکىتواىچندثانیهوکردبازرواتاقدرپدرم

برممنوکنهبازدهنزمینمیخواستدلمدیدمروزوحالاونباروبیچارهپسروقتى:گفتمادربهخطاب
!شتو

...گرفتامگریهکردبغلمواومدجلوخودشوقتىوکنمنگاهصورتشبهنداشتمروشواصالًکهمن_

بود،کردهگلامفضولىحسکهمنهم.رفتندخودشوناتاقسمتبهکهمیدادنشونقدمهاشونصداى
.رفتمدنبالشونبهپاورچینپاورچینوشدمبلندبالفاصله

چرادخترمونوکهمیپرسیدنمدامچوننداشتنخبرفرحزادخانوموآقاکهمئنممط:بودصحبتمشغولپدر
...!نیاوردین؟

...!مردهخیلىبیچاره!اونپاىبهبندازهتقصیرهاروهمهکهگفتهپرنیابهپیمان: دادجوابمادر

....واقعاًیعنى: گفتوکشیدآهىپدر

...شدواردمتحركمردهیهانگارهمیکردمنگابهششدواردوقتى:گفتوکشیدآهىهممادر

...بردثانیهماتشچندوپریدروشازدید،رنگمنووقتى:پدر

...!کردبرخوردباهامونقبلوبهترازگرمتر،اتفاقاونباکهبودمردخیلى: مادر

....!کنمصحبتباهاشبخوامنمیشهروماصالً:افتادگریهوبه



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
60
1

خودتبروىچیزىاصالنبودمایلاگه،ولىمیکنیمصحبتهماومدباخودشاگه:گفتوکشیدآهىپدرهم
کنىالکىتوجیهخودتوىبچهبخواىاینکهجزبگىبخواىهرچى!بگى؟چىبرىمیخواى!نیار

ازبیشترپس....!نداشترومرداینلیاقتدختراین!...نیاوردخودشروىبهچیزىکهبودمردخیلى!...نیست
!درآدگندشمکهبدیمکشروقضیهیدنبااین

خودمچشمبامن!راسته!...شکستکمرشوپیرشدروزیهتوفالنىمیگناینکه!براشبمیرم:گفتگریهبامادر
!بودشدهخمکمرشانگاربیچارهدیدم،پسر

...!شد؟نازلسرمونبهبودمصیبتىچهاینموندممنواهللا_

....دلِآهاین.میدونممناما_

وعقلىکم...!نزدیم؟!...بودیمزدهحرفهمباما!....حرفهارونزنیایندیگهبودقرار:کردقطعروحرفشپدر
...!بیفتهپرنیابراىاتفاقىهمچینکهنیسراضىاونمحتى!...نزنعاشقدلیهسوزپاىرودخترتهاىناپختگى

منسرحرفمگه!...داشت؟حرفهااینهبربطىچهحرفهااون!...رسید؟کجابهکجااز!...شد؟چى(
)...!بود؟کىدلخستهعاشق!نبود؟

شماگفتومىمیکردگریهواینجابوداومدهکهمیفتماونروزیادوقتى!...واالعچمیدونم:دادجوابهممادر
اینجاروشوردلم!بزنه؟روخونهایندرخواستگاردادیناجازهبنده،چراایننفسبهمننفسمیدونستینکه

کدوم!...وا؟...!بگم؟چىبهشاالن!کنیم؟نگاهچشمشچطورتومابیفتهاتفاقایننکردهخداىاگهکهمیزد
....!میگفتن؟خواستگارمو

بسازکهپدرمپسرعموىاونیا...!میرفت؟ومیومدزوربهنفسشمکه!...اشخیکىگردپسرخالههموننکنه
...!میداد؟دستشبهبودنبرهنهاحساسبود،آدمهیز

...!بود؟یکىاونازعاشقترکدومبیارمبیادبخوامکهبودنددوتایکىمگهاوه

.رفتمخوابماتاقسمتبهوکشیدماىخمیازهصدابى.میکرداثرداشتخوردمکهآرامبخشىقرص

.زدیختنمتموممادرمسردصداىباصبح
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...!بلندشو!...پرنیا؟_

.نشستگلومبهبغضىنکردهواچشم

...!تلفنهپشتخانومندا!...شوبلند_

!؟!الو؟: قاپیدممادردستازروگوشىوپریدمجامازفورى

...!میگه؟چىپیمان!...پرنیا؟...!پرنیا؟:شدبلندتلفنپشتازنداىگریهصداى

...!میگه؟چى:آوردچشممبهبود،اشکنشستهگلومبهقبلازکهبغضى

...!نمیخوادروتودیگهمیگه:شدبلندترنداىگریه

دركروفاجعهعمقدارمتازه....!بودماحمقچقدرمنىىىواى....!زدمزاراونپاىبههمومن
...!میکنم

الو!...زاریه؟وگریهوقتهچهاالن!...منبهبدهروگوشى:شدبلندتلفنپشتازمادرجونصداى
!یى؟کجااالنتو!...مادر؟!...پرنیا؟

!مادرجونسالم_

عروسآخرینواولیتومیگیمحاجىومناما!بگهمیگههرچىپیماندخترم!...ماهتبروىسالم_
نمیدونم!...واجبترىاونبراىنفسمازتوامابخداسختهپیمانمثآدمىکردندركمیدونیمهمماعزیزم!مایى
پیشقدموبیاکوتاهتوفقط.نرمترمیشههممومازاونبیاىهکوتاتواگهمیدونىخودتمامااومدهپیشبینتونچى
!شى؟پیشقدمباریهحاجىومنبخاطرمیتونى!...میتونى؟پرنیا!شو

...!نمیخوادمنودیگهمیگهپیماننمیدونم،آخه:میکردم،گفتمگریهکههمونطور

عمالًوشدهسرکندهمرغمثللبحاتاپریروزازاون!نیستیکىدلشبازبونشکهمیدونىخودتممادر_
مادر!شدیممتوجهگفت،تازهبهمونروقضیهپیمانکهصبحامروزامابودیمکردهشکما!...میدهجونداره
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بشهموضوعومتوجهاینوبرگردهمسافرتازداداشتاگه!وندارسابهبعدوکنفکرخودتوپسرمبهاول
!میشهیکسانخاكبا،زندگیمون

)مسافرترفتهرساگفتنپدرجونومادرجونبهپس(

اونباشینمطمئن!ندارهربطىاونبهمنزندگى!...بالغِآدمیهرسا!...حرفیه؟چهاین!...نکنه،مادرجونخدا_
!نمیفتهرساوندازندگىبراىاتفاقىهیچومیکنهحفظخودشوزندگى

...!کنرحممونهمهزرووحالبهوکنوخانومىبیااما!...میگىدرستتو_

...!میفتمپاشمبهمنبخوادمنوپیماناگهمادرجون:کشیدمباالاموبینى

...!اینجابیاامشباصالً...!میخوادتورودلوجونبااون!...نخوادچرا_

!برمبخونمواشهدمواینکهمگه!...هههه

...!بعدابهبخوعصبانیتشپیمانبدیناجازه!....نهامشب!...مادرجوننه_

!میدونىصالحخودتهرجور!...عزیزمباشه_

...!مادرجونمرسى_

...!عزیزمتوئهبهامیدمونوچشمماهمهکهباشهیادتفقط!...،دخترمممنونمازتمن_

اینلیاقتمنمیگفتراستپدرم!کردمپاكرواشکهایمداددستمبهمادرکهدستمالىباوکشیدمآهى
امروتختىبهدستبهگوشىمنوکردخداحافظىسوزجگرسوداىوآهباهممادرجون!نداشتمروخانواده

!دخترکننلیاقتتبىبرسرتخاك:زدغرلبزیروگرفتدستمازروگوشىمادرمکهشدمخیره

.رفتبیروناتاقازو

براشپوشیدن،لباسناامیدهجاهمهازیکىوقتىرمانهاتوچرا...!کردمتنبهشلوارىمانتووشدمبلندجاماز
...!میشهاهمیتبى
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پایینوقتى.پوشیدموکردمانتخابشلوارمومانتوترینشیکهمبازآشفتگىوحوصلگىبىاونهمهباامامن
...!سالمتى؟بهکجا: کردمننگاهبههمدرابروهایىبارفتم،مادرم

!رساپیشمیرمدارم_

!چى؟ك_

!بگمبهشبشنوه،خودمکسىدهنازروماجراایناینکهقبل_

اون!داشتخواهىروسابقتآزادىبگیرىطالقوقتىکهنکنفکر!...نکردهالزم:کردغلیظتررواخمشمادر
پاتوپشتباید!...روتهمطلقهاسمدیگهاالن!میخواستنخاطرتونفرهزارنبودوروتکسىاسمکهبودوقتىمال

هرکسىبا!...بیاىوبرىخواستىهرجایا!بیايوبريخواستدلتوقتهرنمیتونیدیگه!رىبراهوکنىنگاه
اوضاعتاالنمیکرديرفتارخانومهاگرنکردي؛کهمرعاتکارهارواینوکرديشوهر!بگیرىگرمنمیتونى

بعدبهحاالاز!کنیرفتاروحیامتانتبابایدبعدبهاالناز!نیستخبرهااینازبعدبهاینازدیگهاما!نبوداین
میناپسندترفتارهايجلويمیگمقاطعانهبهتپرنیا!میکنمجبرانکردمتربیتتتوکهروکوتاهىخودم
!ایستم

نبودممقصرکهمن!داشتم؟گناهیچهمناخه!چکیدفروامگونهازاشکهاىقطرهوزدچنگگلومبهبغض
!دمببخرجانسانیتخواستممن!،بودم؟

رونمىتصمیمبود؛همینمنبجايايدیگهکسپناه،هربیانسانیکزندگىومرگتنگاتنگاونتو
...!گرفت؟

!گرفتمتصمیمعجوالنهوگانهبچهبازهممن!نه!میرفتمشوهرماجازهبىنباید...!بودممقصرمن!...چرا...ولى

!بگیرمکمکزندگیمازبزرگترهايمیتونستم

وهمیشهرفتارهام!آره!میرفتکمکبهخودشهمیشهمثلمیکرد،منعهممنواگرکهمهربونمپیمانازحتى
....!داشتحقبیچارهپیمان!....بودهسبکسرانهونسنجیدهجاهمه
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تحملمصبورىکمالدراونوبودپروابیرفتارممنمیکنم،همیشهقضاوتوجدانموخودمپیشکهحاال
!میکرد

خردشکستم،مادرماگهمنکهفهمیدمبعدها....فهمیدمبعدها...!زدمزارونشستمزخانهآشپصندلىروى
مادر...!بیارهبراهمنوکهافتادفکراینبهدیرچقدراما....!باریدوشدابرکردم،مادرمگریهاگهمن...!شد

قیدیهابىوآزادیهااینازنیستقراردیگهکهبیازودىوبرو: گفترفت،مىبیرونآشپزخونهازکههمانطور
...!باشهخبرى

.زدمزنگرسابه!... اومدمبیرونخونهازشکستهدلىومجروحقلبىبا

...!جانم؟: دادجوببوقاولینبا

..!کجایى؟_

...!اینطوریه؟چراپرنیا؟؟؟؟صدات:گفتیکبارهوکردمکثى

...!کجایى؟میگم:گفتمحوصلهبىوعصبى

...!خودمىخونه_

...!اونجامیامدارممن_

...!اوکى_

.بودماشخونهجلوىبعدساعتیه

پرنیا؟؟؟؟:کردزمزمهلبزیروشدگردکرد،چشمهاشبازبرومرودروقتى

.نشستممبلاولینروىوداخلرفتمودادمهلرودروگفتمسالمىلبزیر

!چطوره؟مانى_

!خوبه؟حالتپرنیا!...بودبودم،خوبپیششدیشبتامن:دادتکونرسومنبهزدزلمتعجبهمونطور
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!نمیاد؟یادشهیچىمانى: گفتمودادمسرتکون

!چى؟مثالً: شدهمتوابروهاش

...!بودماونجامنکهاونروزاز_

!بود؟خوردهزمین!بودکوفتهبدنشتمومولىنه_

...!بودتشزدهپیمان!...نخیر:زدمپوزخند

!نمیشدوااینازبیشترچشمهاشدیگه

....!چراااااا؟!....چى؟_

!بوسیدموبودشگرفتهسحرهواىبهبود،منوپاتیلمستهمبودم،مانىگذاشتهسحروشالمن_

.شداللثانیهچندرسا

!چى؟:چندثانیه،گفتبعد

...!بدمپسجوابهمهبهقرارهحاال!....اوففففف

...!نفهمیدوبودمست!...خیالبىرسا_

...!چى؟توبودمستاون:زدفریاداىدفعهیه

خونهبرمتوجاىشممجبورمنکهنمیزدغیبتداشتىغیرتخیلى!...شوخفهدیگهتو: زدمفریادمتقابالًمنهم
...!ببوسهمنودارهقصدمیفهمیدمبایدکجااز!...اش

منسمتبرگشتیهووزدقدمسکوتدرلحظهچندوکشیداشوشقیقهکنارموهاىوشدبلندجاشازرسا
....!بده؟حالتاینهبخاطر:گفتو

...دنبالمبوداومدهپیمانهارفتهیادتاینکهمث!...بابامنه_

....!ىىىواى:گفتواشپیشونىروىزدمحکم
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!کرد؟چیکارپیمان:گفتونشستمنپیشدوبارهو

هممیکشتاونوپیماناگه!...نبودخودشدستکهاختیارش...!بودمستبیچارهمانى! بکنهکارىنزاشتم_
!نمیفهمید

!کجاست؟پیماناالن!....پوففففففف_

!نمیدونم_

!چه؟یعنى:خوردگرههمدرابروهاش

.اونجارفتمبتنهایىخودمونگفتمکسىبهزد،منزنگپرساموقتى:کشیدمآه

وچونمنبه،بعدشمنمادربهزدزنگاونبعدومادرتبهزدزنگهمپیمان:کردکاملمنوجملههمرسا(
)...!دنبالتاومدوهستىمانىىخونهتوکهشدمتوجهپرسامطریقازندادمجوابمن

همپیمان...!گذاشتموادرووترسیدمنیست،منمخوبمانىحالبودگفتهپرسام:دادمادامهودادمتکونسر
!کنهتحملمنونمیتونهدیگهکهگفتوشدعصبىشدتبهبعدش...!میبینهروصحنهناووشهمیوارد

...!چى؟:گفتوشدگردچشمهاشدوباره

!مقدسخشکىمرتیکهکردغلط:گفتبلندوشدبلندجاشازو

...!بشیناینجابیارسا:گفتمبااخمهمونطوروکردمنگاهبهشچپچپ

...!بزنحرفتو: گفتمنازغلیظتراخمباهمواو

...!کنمشخصرونداتکلیف!رساببین_

!میدهدستازمنوپسمیخواداشوبجه!ندامشخصهتکلیف:گفتونشستکنارم

رسا؟؟؟؟؟؟_
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اشریزيآبروپس!...بارداره؟کهبگهمیخوادچطورمذهبىىخونوادهاینباندانمیفهمممنواقعاً!!! پرنیا_
!میشه؟چى

...!یگفتمدرست

اگه...!دارهگناهاینکارامابشهریزىآبروهمهرچقدر:دادجواباونوپرسیدمپیمانازمنهمروسوالاین_
!اومددنیابهماهههفتبگیرى،میگیمروعروسىزودترهمتو

!خرنهمهکههممردمآره: خندهزیرزدرسا

!میگى؟راستشوبگمسوالیه!...رسا_

!شى؟داربچهنمیخواىکهاسدخترهاونبخاطر: ،پرسیدمدیدمرومنتظرشهنگاچونو

...!برگرده؟کهدارىامیدهنوز:دادمادامهمنو!رفتهفروفکرفهمید،بهمیشدچشمهاشحالتاز

..!کنى؟مىقاطىباهمرومسألهدوتاایندارىچراپرنیا: زدپوزخندرسا

...!میترسمبیشتراشریزيآبروازاما!نمیدونم:دید،گفتنومسفیهاندرعاقلنگاهچونو

!دارى؟دوسروندا_

.میکردنگاهمچپچپکهبوداونحاال

!باشم؟داشتهنباید_

!رودخترهاونیادارىدوسبیشترندارو!بدهجوابادممثلرسا_

دوستهمرواماندا!...نفسمدهشاونکهمعلومهبودهمنزندگىتوعمریهدختراون:گفتوکشیدآهى
!میدهعذابمخیلىنبودشامابرامنیستنفسمثل!...دارم

!نفسِ؟اسمشپس_

...!خنگىچقدرتودختر:ریختبهمموهاموزدوتلخىلبخندرسا
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...!کنى؟چکارندابامیخواى!... رسانکن! اع_

...!نمیدونم:گفتوکشیدآهى

...!کنى؟ولششکمتوبچهیهبامیخواىیعنى_

...!نمیدونم:گفتثانیهچندبعدوکردمکث

...!برمیگرده؟نفسرسا_

!نفس؟:کردنگاهمگنگ

!دیگهدخترههمون!اَه_

!میشمپدردارمدیگهمن!ندارهفایدهدیگههمبرگرده!...آهان: گفتوزدخندىزهر

...!نهیامیخواىروبچهاینآخر!...کنمشخصخودتباتکلیفتو!...ببرنشورتومرده:گرفتامخنده

...!نیستم؟!...مجبورم_

!قانونه؟بىانقدرمملکتیعنى!...نمیگیرى؟روگردنبچهمیگفتىقاطعانقدراونروزچراپس:خندیدم

!گفتمچیزیهحرصمازداشت،منهمزورخیلىحرفشونبابا:گفتوزدلبخندىاونهم

جوگیرزودکهبودتشگرفتننداعشقوشورچنانمنمشوهر!دیگهآره:گفتمونشستلبمروتلخىلبخند
...!داداىاندىآزمایشنمیشدودقیانوسهعهدکهانگارشدوإال

ودروفامیلوفکتونگرفتنگردنازمنظورممن!کنبازدیدتواونیکمپرنیا:وگفتخندیدتمسخربارسا
....!گرفتخوبمومنظورتوزرنگشوهرکهبودهمسایه

...کردمیخاالنشمهمینمن!زدى؟حرفواینجرأتىچهباتورسا!...ههههه_

.دادتکونسرتأسفنشانهبهوزداىقهقههرساو

....؟؟؟پیمان!...پرنیا_
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...!نمیشهباورممنرسا: گفتموکشیدمآهى

...!کنم؟صحبتباهاشمنمیخواى_

....!کنه؟خالىتوسررومنوحرصمیخواىحاال!...استتشنههمتوبخوناالناون! نه_

!کردصحبتباهاشمیشه،اونوقتبشهکمترخشمشازوبگذرهزمانىمدتیهتاکنمصبرباید_

...!نمیدونم:زدملبوشدخیرهفرشبهنگاهم

آدمبگذرهکهزمان!...دم؟میکرچکارپیشدوروزنیستیادتمنو:گفتآوردوباالانگشتشباروامچونه
...!میشهنرموآروم

ازگفتبهمراحتخیلى) غلطیدامگونهروىاشکى(...!ندیدماینطورروپیمانماهنههشتاینتومن_
...!زدپسمراحتخیلى!بیرونبرماشزندگى

!میبرمپىکارمصرافتبهدارمیواشیواش!افتادمهقهقبهو

خیلىرونفستوبقولمنپرنیا:گرفتآغوششتوومنونشستمنکنارصندلىروىوشدبلندجاشازرسا
کهمیکنمفکراینبهبعدومیبینمبتونسبتروپیمانعشقاینحالبااما!جونمازبیشترخیلى!دارمدوست
توروواردیوانهنپیما..!میخوادلیاقتعشقهابعضىواقعاًچونندادندبمناونودختراونومادرپدرشدخوب

کنه،بعدشفروکشاشناراحتىوبگذرهزمانىمدتیهبزار!نمیدارهبرتوسرازدستکهمطمئنممنومیخواد
پیمانکهمیزددادقلبموعقلم!استزندهامیدبهآدمىهمیشه...!باشصبوریخردهتوفقط!دنبالتمیادقطعاً

...!باشمنتظرکهمیگفتامیدمامابرنمیگرده

....!نمیشدم؟سبکچرا...!میشدبزرگتربغضمسنگینترومیگریستم،قلبمبیشترهرچىچرانمیدونم

...!میزنمحرفپیمانباومیرممن:گفتوداددستمبهروشربتلیوانرسا

حقمدرهدارمثالًبعدشم!...باشهسرمرومنتشعمریهکهدنبالمبیاداونواینوساطتبانمیخوام!...رسانه_
...!کردمدلودردتوپیشمنکهبدونهنمیخوام!....نخواستمنواونکهمیگههمهبهومیکنهمردونگى
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...!چى؟یعنىعشقکهمیکنىدرك!...میفهمى؟!....عاشقتهپیمانپرنیا_

.نشستلبمروپوزخندى

بااما...!کنمتوجهدیگرانعالیقبهمنداراینووقتدارمدوستخودموکهانقدرمنپرسامبقول!...رسانه_
!نمیخوادمنودیگهپیمانکهمیفهممخوباینوتفاسیراینىهمه

...!کنى؟چکارمیخواىپس:اومدحرفبهثانیهچندبعدوکردسکوتمدتىرسا

ىدرستتصمیمومیکنیمفکرهامونوموضوعاینراجبفرصتسربعدش!...برسیمتوکاربهبزارفعالً_
...!میکنى؟اینکاروخودتیاکنمصحبتخالهبامن!....میگیریم

...!میدملوچیوهمهزودمنچون!کنصحبتبروتو: گفتوریختبهمموهامورسا

...!؟کردىپابهبوداىشنگهالمچهاوننشدممتوجههنوز:گفتموزدمغمگینىلبخند

سالیهبراىمطمئنم!...دارهنگهروبچهاینمیخوادچراکهراحتمنانداازهمهنوزکنباورپرنیا: خندیدرسا
بوجودمنبطنازکهایهبچهاونوندابادلمکهکنمچکار،اماملتىخندهواسمیشیماىسوژهتمام

هدختراونرواینوبیامکوتاهبچهبخاطرمجبورم!نداستدیدنبیتابدلمیهوزیرشبزنمیگهدلمیه!اومده
...!میدونهاحمقى

!افتادمىدیگهبایددوسالاتفاقاینکهکنقانعخودتواینطورىرسا_

دلمومیکنمسعىدارممن:گفتمیکاویدروصورتماجزاىتکتککههمونطوروشدخیرهصورتمبهرسا
!نمیمونهنم،باقىکقانعوجودشبهبخوامخودموکهبچهاینواسجایىدیکه!....بخوادنداروکهکنمقانع

بخاطرعشقتازاینکهسختهخیلى!...میسوختهمرساىشکستهدلواسدلماما!...بودخونکهخودمدل
...!بگذرىاشخوشبختى
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کهسختههمخیلى!...سختهمیدونم،اماکنمدرکتنمیتونمچونمیکنمدرکتنمیگم: گرفتمرودستش
کمترمنباشه،اماتوعشقازبزرگترشایدکنىنگاهنداعشقبهاگهولى!...ببینىدیگهیکىکنارروعشقت
!نمیکنه؟! ...میکنهگرمتدلهمون!نیست

یهاوناصالً!بگنجهانسانیهمغزتوکهحدىاونازبیشترحتى...!خوبهخیلىندا:نشستلبشروىکجىلبخند
وباشهداشتهمنطقکهنیستعقل!...احساسهازپردل!...نیسحالیشچیزهااینکهدل!...پرنیااما!...استفرشته

کهطورىشدهیکىمنقلبوجانبا!...شدهعجینمنوروانروحبانفستوبقول...!کنهدركروچیزهااین
به!...اشخانومىبه...!بخوبیاش!...میدمعادتندابوجودخودمودارماما...!میارهبزبوناونواسموجودمبندبند

مثلهمخودش!...دارمدوستهمیشگیشوآرامش!...میدهیاسعطربوىنفسهاشاینکهبه!...ودنشبفرشته
...!میدمعادتذاتتیشخوبىاینهمهخودموبهدارم!...دلنشینهرفتاراش

دوستبهبدىعادتخودتوبخواىبازوببینىیکىتوروخوبىاینهمهاینکه!...نامردیهخیلىرسا_
!باشهنداشتهخبرخودشهرچند!میکنىظلمنداقحدردارى!داشتنش

درکمالولى!اونهباقلبمهنوزوداشتمدوسترویکىبگمبهشبرم!...کنم؟چکارمیگى:کردنگاهمتیز
!میخوامهمروتوخودخواهى

میشىنداعاشقدارىتورسا!...بسهگفتىمنبراىهمینکه!نگونه:گفتمونشستلبمرولبخندىحرفشایناز
همرونداکهکنىاعترافخودتپیشوکنىقبولموضوعوایننمیخواىدارىدوستونفساونقدرولى

...!دارىدوست

!میشهآسودهنداوتوبابتازمنخیالحداقلومیفتهاتفاقایندارهکهخوشحالمواقعاًرسا:گرفتمرودستش

امابودمبردهپىموضوعاینبههمخودمکهوقتیهچند:وردآبزبونبلندروافکارش،ولىرفتفروبفکررسا
روحمووفکردارهنداعشقراحتىهمینبهیعنى!درستهچیزىهمچینایاکهدرگیرمخودمبامدام

...!پرمیکنه؟

!مهربونهوجذابخیلىنداچون!...همینطورهحتماً:گفتمونشستلبهایمروىعمیقىلبخند
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فراموشاشخاطرهازهرگزآدماولعشق!باشیادداشتهبههمیشهاینو: گفتوشدخیرهمنبهلبخندبارسا
!نمیشه

_براحتىاون،وقتىهستخانومتنفسبجاىقلبتخالىجاىبراىمناسبىگزینهنداباشمطمئناما!درست
....!کردپردیگهیکىباروتوقلبجاى

اونصورتیکهدر!...میدهدستبهمموردشدرفاحشگىاحساس!نزنحرفاینطورى:گرفتجبههزودى
....!نداشتخبرعشقاینازروحشمحتىبیچاره

...!بودکردنششوهرمنظورمچیزهانبود،بلکهاینوعشقمنظورمبابام!میکنى؟ازشطرفدارىچه!...اوهاوه_

سعىدارمکهدرسته!...بودشدهخرددهنشتودندونشاالنبودتوجاىاىدیگهکساگهباشمطمئن_
قلبمتورواىویژهجایگاهیهبلکهبزرگترینهمیشه،نمیگمبراىاوناماکنمفراموشروعشقشمیکنم

....!بشهمنروحوقلبتموممالکنداکههمهرچقدر!...دادهاختصاصبخودش

ازداشتنمیشددوستاسمششقهاعباقىدیگهاونبعد...!بودآخرهمعشقانگاراولعشق!...میدادمحقبهش
...!نباشهاینطورندامورددرداشتمآرزواما...!اجبارىهاىهمخونهشدمى!...عادتشدمى....وظیفهسر

وانداختمساعتبهنگاهیه....!میخواسترونفسکههمونطور...!بخواددلوجونباندارورساداشتمدوست
منباکارى!...کنیمصحبتنداوتوراجبتاخالهپیشبریممامانباکهخونمونمیزممن:شدمبلندجاماز

!ندارى؟

امانداومنحرفشداشهمهاماکنىدلودردمنبااینجاتااومدىمیدونم:فشردگرمىبهوگرفترودستم
دوبارهدارمکهرسوندىباوراینبهمنوتومیخوابم،چونراحتروامشبوجدانعذابچندماهازبعدکنباور

....!ازتممنونمقلبمتهازمنو...!خاصدختریهمیشم،عاشقعاشق

محبتهاىبراىدلمچقدر.گرفتیمدرآغوشمحکمروهمدیگهورفتمبغلشبهجوتأثیرتحتمعمولطبق
!بودشدهتنگاشبرادرانه

...!میبینمتخالهىخونهامشب_
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...!حتماً_

فکرخودمپیشاما!بدمندابهروخوشخبراینوبزنمزنگمیخواستدلم!رفتمنهخوسمتبهخداحافظىبعد
دلیلبهمین!بشهدلسردیکمواونوخواستهمنوساطتبارساکهکنهفکراینبهمنمثلهمنداشایدکهکردم
.بشنباخبرخالهطریقازتانزدمزنگ

........!میکندبزرگروآدمىروحغصهوغمکهواقعاً

!بودغرقکامالًخودشافکاردنیاىودروبودنشستهمبلروىپذیرایىتومادر

!نشدمنحضورمتوجهاصالشدمواردمنوقتیکهحديبه

چقدر!سوختمىخیلیبراشدلم...!پریدجاشازوترسیدیهوکه.گفتمسالمآرومونشستمروبروشمن
!استاضطرابوتنشدرمداماعصابشکهدادمعذابشمن

:زدمزانوروبروشوجلورفتمکاملاحتیاطبا

!ببخشتواماکردمبازىآبروتونبامیدونم!...ببخش!...جونمامان!...مامان

...!رسا؟پیشرفتى:برگردونددیگهسمتبهنگاهشوبعدوکردنگاهمفقطمادر

...!اوهوم؟_

...!شد؟چى!خوب_

!زندگیشونخونهسربرنبگیرهعروسىمیخوادرسا!...مامان_

!داره؟ربطىچهبتواالناینخوب:دوختبمنسردشونگاه

.کردايدیگهسمتبهنگاهشودوبارهو

!کنیمصحبتقصیهاینمورددرتاخالهپیشبریمشماباکهخواستهمنازرساخوب_

!کنهصحبتمادرشوپدربابرهندارهزبونخودشمگهرسا_
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میکنىبرخوردباهاماینطورىوقتىآخه....کهبگممیخام،یعنی...نیستسادگیهااینبهقصیهاخه،یولچرا_
...بگمجوريچه

هان!کردي؟خرابکاريتوبازنکنهپرنیا!باز؟زدیدگندییچه. بگوقشنگهمیشهمثلکردییمرگمجوناي_
!اتهمیشهمعمولطبقداديآببهگلیدستهچه!نداشتی؟نقشیتودیگهکهقصیهاینتوبگو

!بهتونبدمتوضیحمننمیدیداصالًمهلتشمااخه!کنصبردقیقهیه!جونماماننه_

تاکنتعریفقشنگحاال!کنماعتمادنمیتونمبهتايذرهدیگهدیدموخودسریهاتوخرابکاريفقطبساز_
شماروگندکاریهاياتخالهمنوبایدحاالکه!...خودتازتَرخودرايرساياونباکردیدکارچهبازببینم
..!کنیم؟رجوعورفع

!باشه؟همسختانقدربتونهدیگرونکارىگندلودادننمیکردماصالًفکرشم!...پوففففف

!کشیدمعقبخودمویکم

....!اسحاملهندا:)گفتمسریعوکردمحبسنفسمو...(راستش...راستشخوب_

مرگمخدا:کوبیدصورتشتویهووکردنگاهبمنمیهوتوماتثانیهچندبراىمادرم....!بیروندادمونفسمو
....!بده

...!چه؟شمابه!....نکنهخدا!!!وا؟؟؟_

حاضر!....کننهردوتاتونىعرضهبىسربرخاك:رفتاتاقشسمتبهوشدبلندجاشازعصبانیتبامادر
...!اتخالهىخونهبریمشو

!بفرستیمپسبایدهاشونهدیهىهمهىاضافهبهوماشین:کردزمزمهلبزیرمیشدیم،مادرماشینسواروقتى

....!بده؟طالقممیخوادپیمانراستىراستىحاال!...نگرفتم،منگرفتهجدىروقضیهاینمادرمکهانقدربخدا

!میکنهبازىدارهاونمینزتوکامالًکهمنهممامان!...میترسونهمنودارهفقطاون!...بابامنه
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وانداختتعجببهماروىهمهکهبودشدهخوشحالنداحاملگىخبرشنیدنازانقدرمادرمعکسبهخاله
گفتوگرفتجلوشومادرمولىبگه،تبریکوبزنهزنگهمندابهمیخواستکهبودشدهجوگیرانقدرحتى

!کنىنمیمعذبهمرواونها!کنهجلوهطبیعیاینکاربزار. هترهباینطورى!نیاربروشونااصالًجانخواهرنه:

اجازهفرداشببراىبزنزنگتومادر!...پرنیا؟:گفتونشستماکنارناپذیرىوصفشوقوذوقباخاله
!بگیر

...!کردیمنگاهبهمبربروثانیهچندبراىمادرومن

!کنهدخالتاینکارهاتونبایدواسبچهپرنیا!...زنىبزنگبایدخودتخواهر:گفتخالهبهخطابمادرمو

قرارفراووناحوالپرسىبعدوگرفتشمارهوپریدجاشازروآتیشاسپندبود،مانندتلنگریهمنتظرانگارخاله
.گذاشتروشبفردا

ناىآیندهبهدرممامطمئنم.برمیگردیمخونهسمتبهوایمنشستهماشینمتوفکردرغرقدوهرمادرومنحاال
!شـــــــم؟بــــــپــــــــوچىفرداشبکهمیکردمفکاینبهاحمقمنمیکردوفکرمنمعلوم

!کنمانتخابقشنگمجلسىپیراهنیهتامیکنمروزیروکمدمودارم

رويتادم،بجلوهمعصوموخودمومظلومبایدخیلی!بیارمرحمروبهپیماندلتونستمشاید!...دیدى؟چهخدارو
!گزارباشمتاثیرپیمان

!میتونم؟یعنی

داریمماپرنیا:گفتکنهوااینکهبدونوزدرواتاقمدرمیرفتم،مادرمکلنجارلباسهامکمدوخودمباهمینجورکه
!میریم

...!کجا؟:رفتمراهروسمتبه

!فرحزادآقاىخونه:دراومدصداشاناقشتواز

!شمحاضرمنمتاواستین_:دادمجوابفورى!....من؟بدون!!...وا؟
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!کجا؟:زدزلمنبهواومدبیروناتاقشونازمادرم

...!ایناااافرحزادىخونه_

....!چى؟براى_

!بیاممیخواممنمخوب!...خوبه؟حالتمامان!وا؟_

سالموکنىنگاهپیمانچشمهاىتومیشهروتاونوقت:اومدمنسمتبهچندقدموشدهمتوابروهاش
...!بگى؟

...!چى؟یعنى:گفتمودادمقورتدهنموآب

چطورتو.کنمنگاهپیمانچشمهاىتونمیشهروممنبخداپرنیا!...بیاى؟میخواىرویىچهبااینکهیعنى_
...!بیاى؟میخواى

.شداشکازپرچشمهاموزدچنگگلومبهبدىبغض

پنهونبالشتمزیرسرمووانداختمتختروىخودموورگشتمباتاقموبهکردمگردعقبوانداختمسربزیر
کىپدرومادرنشدممتوجهوبردخوابمکىنفهمیدماصالًکهکردمگریهانقدر....!گریهزیرزدموکردم
!رفتند

!بیدارشدمخوابازعجیبىسردرد،باتلفنزنگممتدصداىبا

...!میکنهسنگینىمتنرووشدهکوهیهمثلسرمکهمیکردماحساس

!سالمجونپرنیا:دادمکنم،جوابنگاهطرفاسموصفحهبهاینکهبدون

.نشستمسرجامسیخ

!پدرجونسالم_



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
61
8

بهرومهمونىاینطورهمیدونستماگهمن!...بزارى؟براهچشمپیرتوپدرشوهرکهبودخرابانقدرحالتیعنى_
!میکردمموکولدیگهروزیه

منغیبتبراىتوجیهىچهمادرمپدرونمیدونستمچون!بدمجوابیچهمحبتهمهاینبهسخپادرنمیدونستم
!آوردند؟

!مزاحمتونمهمیشهکهمن!...آقاجونداریناختیار_

....!آوردم؟دوومتوبدونچطورسالاینهمهنداره،نمیدونمصفامنبراىتوبدونخونهایناصالً_

ادامهاونموپژمردهلبخندیهشدامسعىتمومونبودحسشاصالًامامیخندیدمنمکشباشوخىاینبهباید(
...!دنبالتبفرستمروبابکمنتامیشىحاضرومیکنىگوشپیرتپدرشوهرحرفبههمحاال:)داد

!نیستخوبحالماصالًمن)دادمادامهبغضباوبودپیمانکالمتیکه!نشستگلومبهبغض(آقاجوناما_

...!میشهخوبحالتببینىماروبیاى!ننداززمینروپیرمردمنروىدخترم_

استقبالونشدمخوشحالاجبارىاتفاقیهاومدنپیشازعمرمتوباراولینبراى!کنمموافقتشدممجبور
...!نکردم

سیلکساتنريسرویهوکردمهمملیحآرایشیهوتنبهرنگکرمشلواروکتیهورفتمکمدسراغبه
!نبودمعلوممومتاریهحتیبطوریکهکردمدرستحجابمووقشنگکردمسرمطالئیدور

....!نشستلبمروزهرخندى

...!کردمبازرودروپوشیدمروامنباتىکفشهاىبابکاتومبیلبوقصداىبا

)شدپخشذهنمتوهمایونحامدموزیکشروعآهنگضربناخودآگاه!....(جااااااااناى

مرنجاندلدادهىآشفتهمنهقلب،جاااااااااناي

بگردانتقدیرگردشبزنودستی،جاااااااااناي
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دواینتوچقدر!بودشدهخیرهروبروشبهوبودنشستهرلپشتقشنگشوجذاباخمهاىاونبانازنینمپیمان
کنم،دربازماشینوجلوىىدستگیرهبردمدستتاوکردمپروازماشینشسمتبه.....!بودمشدهدلتنگشروز
.....!دادنشونروعقبدرصندلىاشارهانگشتباکنهنگاهبمناینکهبدونوکردقفلرو

....عصبانیتوحرصازروى!....کشیدمدارىصداوعمیقنفس

مسخرهچهاین:توپیدمباخشمونشستموبستممحکمووبازکردمدروورفتمعقبدرسمتبه!....پوففففف
....!درآوردى؟بازیه

درومنوندارهچشمهاىتوکردننگاهطاقتمیدونستچون!نکردنگاهبهماصالًاما!...منسمتبهبرگشت
....!میارهکممقابلم

!بریمانىخانومسالم_

....بودمفرحزادخانومدیروزتا:گفتمشدهکلیددندونهاىالبالىازوفشردمهمروىدندونهامو

خوشگلشوموهاىهمچینمیگهشیطونه...!بدهجوابموحتىتانیاوردحساببهمنوونبودمهمبراشاصالً
....هاااااببوسملباشوبتونممنتاعقببیادسرشکهبکشم

دلخواهتروجذابترهمیشهمیخورد،ازقشنگشصورتبهکوچهبرقچراغتیرنوروقتىشبتاریکىتوآخه
....!دمیومبنظر

ىآینهروبروىرفتمعمدبهبعدوکردممکثکمى.درآوردحرکتبهروماشینتفاوتبىزدواستارت
...!نمیکردنگاهآینهتواصالًوبودفهمیدهخانزرنگاما!بهشزدمزلآینهتوونشستمعقب

.بودمشدهخیرهآینهبهزدنپلکبدونونمیرفتمروازمنهممنتها

!کنم؟نگاهشسیردلیهمیتونستممنکهنمیکرد،امامنگاهشاید

دیگهچون!گرفتحسابىمنوحالوچرخوندمخالفسمتبهروعقبنمیرم،آینهروازمندیدوقتى
...!ببینمخوشگلشوچشمهاىسبزجنگلنمیتونستم
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بههموقتى!شدمهخیرخیابونبهوکشوندمشاگردصندلىسمتبهروخودمونشوندمابروبهاخمىمنهم
پنجاهىتراولیهکیفموتوکردمدستوبعدبیرونپاموگذاشتمیهوکردموادرواولرسیدیم،خونشوندرب

بفهمهبخواداینوتاگذاشتمرانندهشاگردصندلىروىروپولوزدماشوشونهروسبابهانگشتباودرآوردم
.شدمپیادهماشینازچیهمنظورم

...!آخیشششششش

....!یررررررربهیر

خونهواردو...!بوددادهدستبهمکهآرامشىحسازروىدفعهاینمراتبمنتهاىکشیدمعمیقنفساینبار
...!شدم

ازبلندتردفعههرپدرمصداىومیشدجمعچشمهامتواشککهشدازمگرمىاستقبالچنانپیمانعکسبهو
...!میشدکوبیدهسرمتوقبل

....!بودهمینطورهمواقعاً....!نداشتروخونوادهاینلیاقتدختراین

.دیدمهمرومادرمپوزخندومیشدممتوجهامروسرىبستنمدلروىروهمهمتعجبنگاه

لبزیروبرگردوندروشوبشینم،رساخواستمتاورفتمسمتشبهمنهموکرداشارهخودشکناربهرسا
ریزچشمهاشوومنسمتبهبرگشتوبعد!...( دارههمپرىتوپچه!...اومدشنالجوذىشمر!...اوهاوه:گفت
...!نزاشتى؟دمشروپاکهتو:)کرد

....!میاد؟بمناصالًکارااین:گفتموکردمشركگربهمثلجمشمهامو

.وندبرگردروشووکردمیداد،پوفىتکونسردرحالیکهبعدوکردنگامموشکافانهوشدریزرساچشمهاى

....!کردهسیاستىبااخمچه!...ببینخانوموندا!...اوه.چرخوندمورودوربهسرمووکردمبازنیشمنهم

همونطوروبودصحبتبهمشغولبابکبا.کردمزومپیمانرونگاهمواینبار.گردوندمنگاهمودوبارهبعدو

ازکدومهرکهشدبراینقراروبودندرسیدههمجهنتیبهوبودندکردهروصحبتهااینکهمثل...!بودکردهاخم
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کیفىچهکهآخخخخخوباشندداشتههمازجداعروسىشبیکفامیلوآشنایانراحتىبربناهاخانواده
...!میداد

....پیـــکناردرعروسىدوشب!...درآوردمبالخوشحالى،ازشنیدمسحرازروحرفاینوقتى

....!بود؟کجایمانپ...!دادآالرمعقلم

کهچشهپیمان!...شده؟پرنیا،چى:گفتوگرفترودستمسحرکهبودشدهآویزوناملوچهولب
..!همه؟تواینطوراخمهاش

...!کنهتعریفبراتتابخواهرساازخونه،رفتىشب:گفتموکشیدمآهى

.بچینیمهمباروشاممیزتارفتممادرجونکمکوبهشدمبلندو

آشپزخونهبیرونسمتبهمیدادمروتعارفشجوابداشتمکههمونطوروگرفتممادرجوندستازروهسفر
رسیدمشاممبهکهاشهمیشگىمالیمىعطربوىویکىىسینهبهخوردم....دمپمعمولطبقکهمیرفتم
.گرفتمدوبارهجونىانگاروبلعیدم

آه!میکردنگاهچشمهامبهفقطکهداشتمنوحسانگاراونموشدمخیرهقشنگشچشمهاىبهوکردمبلندسر
...!میکردمپارهاالنلبهاشوبودوگاسالساونجااگهکه

..!اسالمىجمهورىوقتبهوبودایراناینحاکهحیف

بهبعدچندثانیهتوکهکردممعطلانقدرامابیامبیرونبغلشازسریعخیلىمیتونستماینکهبا!...؟دروغچرااما
...!کردجدااشداشتنىدوستوگرمازآغوشمنووآمدخودش

وپذیرایىتوسركندیدمش،یهچونوگشتمپیماندنبالبهچشمدادم،باسحردستبهروسفرهوقتى
!ندیدمشاونجاهمکهکشیدمآشپزخونه

حسابىبغلمتواالناینکهبهبرسهچه!....ندیدهمنوکهوقتهچندآخه!....شدحولىبهحالىپسرم!خخخخخخ
...!کرمبریزمیخردهدنبالشبرم!...بردهفیض
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اشبینىروىدستهاشدوتاوبودنشستهتختشروىواکردم،پیماندروووقتىکردمپروازاتاقمونسمتبه
خشکهاگرفتهبرقمثلوپریدمترسهجاشازمنکردنبازدربابود،طوریکهفکرتوعمیقاًوبودگذاشته

!زدزلبمنوشد

اشارهانگشتوپریدجاشازواومدبخودشانگاریکهوکهرفتمسمتشبهطمانینهباوزدمجذابىلبخندمنهم
....!نمیشىنزدیگبمن:گرفتمنسمتبهاشو

.کنمتجاوزبهشمیخواستمانگارحاال!...پوففففففف

خواستمتاوزدمروشانگیزىهوسىبوسهمیکردمحفظلبخندموکههمونطوروگرفتمانگشتشووجلورفتم
....!کشید،دستشوببرمدهنمتو

....!بیرونبرومناتاقازمیگمبهت:گفتوبلند

....!داشت،نداشت؟حقاما...!برخوردهمغرورمبه...!خوردمجایکمبخواىراستشو

!ایستادوآرایشمیزبهخوردتاترفعقبعقباونهم.رفتمجلوتروکردمنگاهچشمهاشتووزغمثل

...!میشى؟راضىبیفتمپاتبهاگه_

!بیرونبروامزندگىازفقط:گفتوکردریزچشمهاشو!نزدمهمپلکوچشمهاشتوزدموغهمچنانو

...!بمنلعنتاى!...آوردم؟روزشبهچى...!میکردمراعاتخیلىمنپیمانِ!خوردمیکه

چشمهامتوروناراحتىپیمانکهمطمئنمومیدننشونروحاالتشونزودخیلىکهاینهرنگىچشمهاىخوبى
اما!برسیمآرامشوبهکنیمدركهمومیتونیمکهمیکردمفکرمنببین:گفتوکردنشینىعقبکمى،کهدید
....میکنیمدفعداریمهمودائماًکهمخالفیمقطبدوتوومنمیبینماالن

وصورتشتوشدمبراقاىدفعهیه...!کنمهضمحرفهاشوتاکشیدطوللحظاتىووردخچینچشمهامگوشه
...!رسیدى؟نتیجهاینبهکردىحالتووعشقهمهکهحاال:بلندگفتمتقریباً
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کهاومدگیرتهرزهمگه!...آشغالکثافت:کردمکوبیدنومشتزدنلگدبهشروعوبردمهجومسمتشبهو
....من....زیرشبزنىبعدشوباشىباهاشدوروز

وگردوندبرمنووگرفتدهنمو،جلوىشدتبدیلفریادبهصدامدیدوقتىوکنهآروممتاکردتقالپیمان
من!...باشهباشه!....هیشششششش:گفتگوشمزیروداشتنگهمدستیهباوکردقالببهمدستهامودوتا

!هیشششششش!...کردماشتباه

اثردر.کردماحساسگوشمزیرروپیماننفسهاىکهبرداشتمکردنتقالازدستوشدمآرومیواشیواش
هیششششمیگفتوقتى...!افتادهامشونهروىوبوددراومدهسرمازبودساتنکهامروسريماکشمکش

.کردمکجگردنموناخودآگاهمنمیخوردوگردنمبهبازدمش

.کشیدمکوتاهآهىناخودآگاهبازهمومنشدمماسدنمگربالبهاشهیشششگفتکهباردومین

اتاقدرسمتبهوکردپشتبمنوکردولمقبلبارسریعترازبعدونشستگردنمروچندثانیهبراىلبهاش
....!متأسفم: گفتچندثانیهبعدوکردکنه،مکثىبازرودراینکهقبلورفت

.شدخارجاتاقازوکردبازرودرو

یا...!زد؟کهحرفهایىبراى...!االنش؟برخوردبراى....!بود؟متاسفچىبراى...!سوالدنیایکووندمممن
...!بزنه؟رقمبرامبودکردهقصدکهاىآیندهبراى

اتاقازدرهمابروهایىباوکردمدرستروسریمووبلندشدمجامازبعدونشستمتختروىاىچنددقیقه
.شدمخارج

...!بودندشنیدهفریادمونوودادصداىهمشاید!شدندمنناراحتىمتوجههمه

آخرتادیگروزدمنفهمیدنوندیدنبهخودمواما.میکردمحسخودمروىرومادرمحتىهمهنگراننگاه
!نکردمونگاهنرفتمهمبود،اوکهجاهایىحوشوحولحتى.نکردمنگاهپیمانبهمجلس

بمندیگرون،خطابباخداحافظىازبعدوگرفت،دستموبزنهحرفىاینکهبدونونج،پدرخداحافظىموقع
...!نشوعشقدوتامرغاونمزاحم!بروشوهرتبابایستشما:گفت
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)!!!!!میگفتمادرموپدربه(

اونهاچشمهاىجلوىچونمنهموآورددرجلوىروماشینپیمانتاایستادم.بزنمحرفحرفشرونمیتونستم
....!بشینمماشینجلوىشدم،مجبوربود

....!دارنگه:گفتمنرسیدهسرخیابونبهاما

.داشتنگهفورىنشد،منمنظورمتوجهچونهمپیمان

!کشیدینکهزحمتىبابتممنون:کنم،گفتمنگاهشاینکهبدونوشدمپیادهماشیناز

دستموبراىهمینکهو.بگیرمدیگهاشینمیهبتونمتادورشدمکمىماشینازورفتمماشینپشتسمتبهو
جیغىکهاومدسمتمبهچنانوگذاشتعقبدندهروىروماشینپیمان.کردمدرازمیومدسمتمبهکهماشینى
.رفتمعقبمتریهوکشیدم

.....نکردمسوارتتابزورشوسوار:گفتعصبانیتباوکردبازروجلودر

بهقیمتسر:گفتوبیرونآوردسرشوتیغىجوجهویهداشتنگهپیمانرکنااسپرتجىبزنمحرفىاینکهقبلو
...!نیستمهمبرامونهممقمرقمنرسیدین،ماهستیماااااهمتفا

کردبازچنانروماشیندروشدخونازسرخثانیهچندعرضدرکهدیدمیروپیمانچشمهاىفقطچشمهام
!شدد،کوبیدهبوکردهپاركکنارشدرکهاسپرتجبهکه

:وفریادزداوردبیرونسرشوتیغىوجوجه

....نَـــطرفدارىاینهمهدهنجیه!...هوشششششش

....!من!....منهزناین:کشیدعربدهوکوبیددهنشبهمشتىپیمان

حساالن....!همونجا؟بشوره،همرختیکىهمهمزمان...!کردند؟قندآبدلتونتوحاالتا!....اوففففففف
....!بودهمونمن
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ماشینىراننده...!بیرونکشیدماشینىشیشهازاونووگرفتاشویقهشد،پیمانچىبفهمهپسرهبخوادتاو
!شدندجمعماشیندورکثیرىجمعیتدقیقهدوعرضدروشدپیادههم

کنندماشینشسواربزورکردندسعىمیشناختندوفرحزادروآنهاپیمانازنیمىازبیششرمندگىکمالدرو
.آمددرصدابهالستیکهاجیغکهگذاشتگازروىپاشوچنانپیمانوشدمماشینسوارعزیزمترسباومنهم

...!کوبیدفرمونبهمشتىوزدفریادى،پیماننرسیدهخیابونتهبههنوز

!!!!!!!فتمگرگازشترسازوگذاشتمدهنمتوارنجتادستمووپریدمجامازمترسهمنهم

من:زدفریادخونىدهانولبوبودنشستهبخونکهچشمهایىباوگرفتسمتمبهرواشاشارهانگشتپیمان
...!فهمیدىمیشىسوارزدمبوقبراتودیدىخیابونتومنواونمبعداگهولىمیدمطالقت

....!صداتونشنیدم:زدفریادوزدمشتفرمونبههمبازاونکهدادمتکونسرفقط

....!آرررهآ:گفتموافتادمگریهبه

!ریختماشکگولهگولهمنهمودادتکونسرتأسفباکردوپاكرودهانشدستپشتبا

چنانوببندمدرومننداداجازهرسیدیم،حتىخونهبهوقتى.زدغرلبزیراونوزدمزارمنخونهبهرسیدنتا
!چسبوندمدربهخودموترسازمنکهکشیدافىتک

امبیچارهپدرومادر!شدمخونهواردزارمحالباآندنبالبهو!شدمخیرهرفتنشبهگریانهمچنانمناماو
رادلمهمیندلواپسندوونگرانبیشترمنازخیلىمیدادنشونکهنگرانىچشمهايبامیکردندنگاهمفقط

....!میکردکباببرایشان

*****

ندا

من!بودکردهیخمروسنگپرنیاوپیمانپیش!بودروشکستهغرورماینکهبا!بودشدهریزهیهدیدنشبراىدلم
...!داشتمدوستشعاشقانههنوزاما!بودزدهپسروماستهردوىبهمتعلقکهاىبچهو
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...!شدحبسامسینهتوروبزارن،نفسشامشبفرداقرارجونخانومبازمانیکهتازد،زنگمادرشوهرموقتى

مالیمالعادهفوقآرایشیهباپوشیدمزیبامجلسىلباسیهرفتم،آرایشگاهبهاونروزفرداى
بهاینقدرکهمشخصهچىچاقجورچادراونزیرآخهبزنهغراالنکه!....خالىپرنیاجاى!خخخخخخ....!

...!میرسى؟خودت

حالبدترهمهواز...!نیستمساعداصالًمونخوناوضاع....!کشیدمدلتهازآهىپرنیایادآورىبا
همونبازوفردا...!میادخوندنشقرآندلنشینوآرومصداىصبحتا...!بیدارهصبحتاومیادآخرشب...!پیمانه
ودرروىبهاشخیرههاىنگاهتوشوآشفتگىاینومن...!آشوبِدرونازاماآرومه...!کاسههمونوآش

!دراومدمهپروتاومد،ازدرصدابهکهخونهزنگ..!میشممتوجهدیوار

!رفتدرسمتبهمنبهلبخندآرامبخشباوکشیدمنسربهدستىپیمان

پشتپرنیابهدنبالبهنگاهشکهداشتنظردرروپیمانشدند،نگاهمخونهواردبریمانىوخانومآقاوقتى
نهومیزدپروبالسربریدهمرغنیست،مثلخوبالشحپرنیااینکهفهمیدنباوبودخانومشسرپدرومادر

زد،پیمانزنگپرنیاگوشىبهپدروقتىوبپرسهچیزىیاوبزنهحرفىتامیومددرصداشونهداشترورویش
...!چشمتنهمهوبودشدهگوشسراپا

ازاشارهیهمنتظرو!شدبارونستارهچشمهاشوکشیدآسودگىسرازداد،نفسىرواوکىپدربهپرنیاچونو
ازشمیخواستدلمخیلى...!پریدجاشازکرداشارهپدروقتىوکنهپروازپرنیاسمتبهتاشدپدرجانب
...!میخونى؟روجدایىآهنگدلتنگشى،چطورحداینتاوقتىبپرسم

بهکهمیخوانوکنهدركروپرنیاافکارنمیتونهکهگفتجونخانوموآقابهصبحانهمیزپشتدیروزوقتى
حتىجونخانومبقول!..بوداومدهدنیابهمردبچگىازپیمان!بوددیدنىماهاىقیافه!جداشنتفاهمىصورت

...!بودشدهخانوادهپیشقربشوارجباعثهمینونداشتاذیتوآزارهاشمبچگىتو

دعوااحدالناسىهیچباکهبودآرومىچهب!نکردهازصالةتركهمهنوزوکردشروعروشد،نمازکهسالهنه
کهمواقعىجزنمیزدوحرفدلیلبدون!...بودسندهمیشهحرفش...!نداشتهرابطهمخالفىجنسهیچوبانکرده
االنصافوالحقوبودحجتهمهمیزد،براىخونهتوپیمانکهحرفىهر!نمیدادارائهنظر،میخواستننظرازش
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وماتهمهزدروحرفاونپیمانوقتىتفاسیراینىهمهبا!....نشنیدیمازشطىنامربوحرفتابحالکه
توعمرآخرتاوگذاشتىاسممردمدخترشماروى:اومدحرفبهپدرطوالنىدقایقىازبعد....!موندیممبهوت

بهرحمىهمهازاولپس!....توازجداىوتوبدونچهودرکنارتووتوبامیمونه،چهروشاسماونوخانومت
حالبهدلتدومسپردندومادستبهرودخترشونآرزووامیددنیایهباکهبکنبیچارهمردوزناوندلحال

!میکردىروعشقشادعاىزمانىیهکهبسوزهکسى

ندخترموبهنسبتتاافکارمبدونمندارمدوستهمواصالًگذشتهبینتونچىنمیدونم:دادادامهوکردمکثى
وخشمبانهبگیرىتصمیمبازوروشنبادیدتابگذرهتصمیمتاززمانىمدتیهبدهاجازهاما!نشهخراب
....!سیاهىوغضب

...!دادتکونسرفقطبیچارهپیمانو

....!رفتیماشخانوادهورسااستقبالبهپدروباکشیدبیرونافکارمازمنوآیفنىدوبارهزنگ

گلدستهرساوقتىو..!نمیدادنشوناینوهممدرابروهاىبود،اماافتادهتولوپوتاالپبهارسدیدنبراىدلم
دستهوانداختمسربزیر!بشمخوشرنگشمیشىچشمهاىاوناسیرزودتانکردم،نگاهشمگرفتمنسمتبهرو

!گرفتمدستشازروگل

خردووغرورمبودشکستهرادلمکهکنمچهاما! بودگرمش،بیتابدرآغوشرفتنفروودیدنشبراىقلبم
....!بودکرده

حالهربهاما!...ناشدنىوناممکنوبودسختاینکهبا!نکنمنگاهرسابهروشبطولتمامکردمسعى
رفتنقصداالناینکهخیال،بهبینمونصحبتجملهیهازدریغاینکهازامیدناآخرشبوگذروندم

!دیدمصورتمتوچشمهاشوکهبندازمرسابهیواشکىدیدیهاتکردمدارند،سربلند

حوالهبرامرواىبوسهبعدوانداختورشودوربهنگاهیهمیکنم،یواشکىنگاهشکهشدمتوجهتاو
.انداختمسربزیروگرفتمدندونبهلبوشدمسرخ!کرد

درشدم،کهخیرهرسابهافسوسباواومددرنهادمازناخواستهآهىزدروخداحافظىآهنگپدرشوهرموقتى
.میگرفتپوستمیوهوبودنشستهآرامشکمال
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!موندگارى؟اینجاامشبکهتو:گفتشوخىوبهزداششونهبهرسابهخطابپدرجونوقتىو

بلبرامونمانددوررساتیزدیدازکه!...نشستلبمروىلبخندعمیقىداد،تکانتاییدبعنوانسرىرساو
!..جوووووووون:زد

!انداختمبزیرسرخجالتبامنبازو

*****

رسا

امشونهروىدستىکهبودمپیمانپزشکىمجلهخواندنبهمشغولپذیرایىتومنوبودندرفتههمهمهمانها
...!دیگهدیروقته!...استراحتبروپاشوبابا:شدبلندپدرصداىآنمتعاقبونشست

.رفتماتاقمونسمتبهگفتنبخیرشبیکبعدوشدمبلندجامازخواستهخداازهممن

روبازیهاسوسولاینداشتنباردارزن!...دیگهدیگه!...بشهبیداروباشهخوابندا،مباداکردمبازدرواحتیاطبا
بوددادهپیراهنشووبودایستادهآرایششمیزىآینهروبروىبلکه!...نبودخوابتنهانهنداخانوماما...!دارههم
.میکردنوازشآرومومیکردنگاهشکمشولذتوباباال

...!نشدمتوجهءمنبود،اصالًاتاقراستسمتآرایشمیزچون

دهنشروىدستمویهوکردمبغلشپشتازببینهمنوبخواداینتاورفتمسمتشبهپاورچینوآهستهمنهم
جوووووووون:گفتمگوششزیروگذاشتمشکمشروىامودیگهدستیهوکشیدآرومىجیغکهگذاشتم

...!امخونهخانومبههموباباشدخملبههم

.نشستلبشروهمملیحىمیکرد،لبخناخماینکهباهمزمان

!!هاخودتهپاىعواقبشکهنکناینطورشیطوندخترقیافتو!...جووووناى:گفتموبوسیدموگوششوزیر

وپریدمفورى!همانمنشدنبیخودخودازوهمانانداکشیدنآه!کشیدآهىنداکهیدمبوسمحکمگردنشوو
.کشیدمدرازکنارشخودموخوابوندمتختروىآرومندارووکردمقفلدرو
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!چیه؟باردارىهاىپوزیشن!...پرستارخانومخوب_

.....!رسا؟:گفتوبرگردوندروشووشدسرخندا

!مدلشه؟یهاین...رسا؟؟؟انج:کردمبغلشپشتاز

.گرفتقرارهایشسینهدوردستمو

..!رسابدىخیلى:گفتوزددستمبهمشتىندا

...!عزیزززززم؟چرا:زدملبگوششزیروبکشهریزىآهشدباعثکهبوسیدمگوششوىالله

سمتبهوگرفتگردنموپشتازدستشودادواخودشوهمینبا...!بوددستمخوبضعفشنقطه!خخخخخ
!دادفشارخودشگردن

همونحالدروشهبیخودخودازکامالًکشیدم،تاگوششزیرصداداروعمیقنفسچندمنهمبازو
...!نداره؟ضرربچهبراىندا:پرسیدم

...!نهکنیماحتیاطونیادفشاربهماگه:دادجوابمنازخمارترهمندا

....!نمیکنه؟تتاذیپوزیشناین:پرسیدمدوباره

...!نههههرسانه:گفتخمارومست

بلکه....!اشجنسىلذتاوجبخاطرنهاما...!داشتمدوسترورابطه...!سپردمنآغوشبهکاملخودشوو
....!میداددستبهمبانداآغوشىهمازکهآرامشىحساونبخاطر

میشىمتوجهبشىترسنبهوپابگذرهکهمدتیه...!شدنخواستهوخواستنقشنگحس....!نیاززیباىحس
یهجزچیزهیچکهاشهاندازهازبیشمحبتحسازشدنلبریزبیشتربلکهنیستهمازنیازرفعفقطرابطه
...!نیستاونبارگیرىبهقادرعاشقونهىرابطه

خوشآیندواقعابرامرضایتساحسااینوبودمعاشقترقبلبارازکهمیکردماحساسنیازمرفعازبعدهربارمن
...!بود
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ناامیدازتخیلىرسا:گفتندایکدفعهکهمیدادمماساژروشکمشزیروبودمگرفتهبغلمتونداروظریفبدن
....!زدىبچمونوومنقیدراحتانقدروقتىبودمشده

...!هدلنشینوزیباچقدرندازبونازبچمونىجملهتلفظمیکنم،میبینمفکرکهاالن

.کنماقراراشتباهمبههمپیمانجلوىحاضرمومیخواممعذرت:گفتموبوسیدمرولختشىسرشونه

معذرتخواهى!باشدخملمونومنمالفقطتو:گفتوبوسیدچونموومنسمتبهبرگشتدلنشینشلبخندبا
...!پیشکش

....!منیندنیاىىهمهشما...!.هستمدخملتمتووچاکرابدتا:گفتموبوسیدمشخندهباهممنو

امامیومدمدرغیبتمروزچنداینخجالتازدیگهباریهنبودبچهازترساگهو.گذاشتملبهاشروىلبهاموو
!.....

......!افسوسصدوافسوس

*****

پرنیا

مناتاقىپنجرهیرزصبحتاروشبپیمانکهمیارمیادبهرواونشبىو....!ایستادمخیابونروبهپنجرهپشت
!برمیگردمتختموبهمیکشموجودمعمقازمیشنوم،آهىکهروصبحاذانصداى!بودنشستهماشینشتوى

ازچراخدایا...!میرهپاییننهوببارهتامیشهاشکنه!میکنهامخفهنشسته،دارهدلمروکهسنگینىبغضاین
...!؟نمیکنىجدامساختمخودمبراىکهفانتزىدنیاى

منتوانحددراصالًاین...نمیتونممن...!نمیشه؟باورمچرا...!نمیخواد؟منودیگهکنمباوربایدیعنى
...!میسوزهکردم،چشمهامگریهبساز!نمیادچشمهامبهخواب.....!محبت؟وعشقاونهمهمیشهمگه...!نیست

...!میرمحمومبهومیشمبلند

...!گرمآبدوشیه
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!میکشمدلتهازاهىپیمانشبنیمههاىغسلیادبه

غسل!داشتدوستروجمعهروزغسلپیمانچقدر...!جمعه!است؟چندشنبهامروز...!میفتهیادمیهو
...!میشهجمعچشمهامتواشک...!جمعهروزغسل!میکنم

یخردهاصالً..!.دارهحدىهمصبورى!...انقدرصبورى؟چراتودختر:انداختمتیکهندابهبارمیاد،یهیادم
دختریهممکنهچطور!نگیرىغمبادوقتیه!...بدهنشوناتوناراحتىریزهیه!هاخوبهاتروحیهواسعصبانیت

...!باشه؟بیعارتواندازهبه

منکه...!میکنمروزینبحضرتصبرغسلمیرم،حمومهروقتآخه:دادجواباشهمیشگىلبخندبااونمو
...!هست؟چىاصالًنمیدونستم

....!زینبحضرتصبرغسلمیکنمغسل:زدمزارودوشزیررفتمقلبمتسالىخاطرواسولى

بخاطرهمو..!داغآبحمومبخاطرهم...هامگریهبخاطرهم!بودمشدهآرومخیلىبیروناومدمازحموم
...!کردمروپهنپیمانىسجاده...!بودمکردهکهغسلى

...!زدمدستممچبهبعدوبوکشیدمعمیقبوداشهسجادتوکهروعطرىونشستمروش

...!شدمورمورتنمتمومگفتمرواکبراهللاوقتى

براىدارمودارمپردرددلکهدرسته!...بارلها...!خودمعبودمبخاطر!...خوندمپیمانبدونکهرونمازىاولین
!بگیرىدستموتامیخونمتوسمتبهدارم...امامیخونمآرامشم

درازامسجادهروىنمازماتمامازبعد....!کنىآروممکهمیخواماما...!برگردونىبهمپیمانوندارمانتظارزتا
...!دارمدوسترواینجاآرامش..!میکشم

بهکهدستى...!بردخوابمهمونطورو...!امانوامنهمونطور...!دارممادرموپدرکنارکهآرامشیههمونعین
!کردبیدارمخوابازومنخوردصورتم

.شدبازپدرمنشستهغمبهچشمهاىبهکردم،چشممبازکهچشم
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واهملبهاشوازنمیتونهحتىبغضزورازکهشدممتوجهکامالً.داددستمبهروگوشىوزدتلخىلبخند
....!کنه

...!منبهلعنت

کهبغضىباومیگیرمروگوشى....!تویىدمامیتنها!...نگردونبرروازمتو...!خوب؟!نکننفرینمتوخدایا
!الو؟:میدمنشسته،جوابگلومبهپدرمناراحتچشمهاىبخاطر

!!!!!!!!!!!!پرنیا_

.شدخرابمحالمتوجهامگرفتهصداىازامابودمعتابشمنتظر!میدمقورتبغضمو

...!خبره؟چهاینجاپرنیا_

!رفتبیروناتاقازپدرم

...!،دیدمکشیدچشمشزیریواشکىکهدستشو

...!هیچى_

....!نکنداغونم!...پرنیا_

اتمیاره،راضىمنسردارهروکردىخواهرشباتوکهروکارىبگمبهت!...بگم؟چى:توپیدمحرصبا
میکنه؟؟؟؟

......طوالنى.....کردمکث

....!بدهطالقممیخواد: زدمزاردوبارهومن

منودیگه!...میکنهپیادهرومدارهروکردىنداباتوکهروکارى:زدمزارهمبازومن.کردسکوتهمبازو
..!زدهقیدمو!...نمیخواد

..!خورداشغالبوق
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باورمیگىتوخدایا...!میریختپامبهدنیاروبودمبچهاالناگه....!کنهتحملهاموگریهنتونست!...میدونم
.....!کنمباورنمیتونمهمبازبگىچىهراما...!میدونمهمخودم!...اتمعاصىىبندهخدایا....!کنم؟

سجادهروىحداقل!...منعمکهمادرمآغوشاز!بودمنشستهپیمانىسجادهروىهنوزمن!شداتاقمواردمادرم
..!میگیرمآرامش

ونشستنمپیشوقتى...!دلداریهاشدلتنگ!...دلتنگشم...!میکنهجستجومادرموصورتامبارونىچشمهاى
!کردبازسمتمبهدستهاشو

...!مامااااان:زدمزاروبردمپناهآغوششبهبیصبرانه

ناراحتىهمهبابت! بخشمنو!...منىبیچارهدخترك!عزیزمجانم:گفتودادروجوابمبغضباهمومامان
دارهشدهخار،داشتمتتربیتتوکهروکوتاهیهایىىانگارهمهاصالً!بدمپسجواببایدومقصرممنهات

!مقصرممن!نیستىمقصرتو!میکنهکورم

موهامومادرمومیکردمگریهمن...!مادرمىشکستهدلخاطربهوبعدخودمزارحالبهاول!باریدممنو
...!منتىهیچبدونوحرفىهیچبى...!میکردنوازش

کهبودمخیرهاتاقسقفوبهکشیدهدرازتختمروى!نمیکشیدمیلم!ناهارنخوردمکرداصرارهرچهاونبعد

.شدبازاتاقمدر

!شدکشیدهدرسمتبهنگاهم

.واردشدغمگینىلبخندبادستبهسینىرسا

.نشستموشدمنیمخیزبالفاصله

!دیدیش؟تورسا_

!غمگینوناراحت!...کردنگاهم

!آره_
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....!چطوره؟حالش_

....!بخورغذاتوبیا!...کنولشپرنیا_

.نشستکنارمو

...!شد؟کبودخیلى!چطوربود؟صورتشرسا:گفتمبغضباوگرفتمدستشو

...!نبودخندزهربهشباهتبىکهزدلبخندىرسا

....!زیادنه_

..!نگفت؟چیزىمنراجبرسا_

...!نه:گفت،شدهکلیدبادندونهاىوشدخیرهروبرودیواربهرسا

!زدمپسروغذاقاشقوکشیدمآهى

.گرفتدستمورسا

پشیمونبگذره،خودشمدتیهبدهاجازه!...؟ِمنمثلنگفتىخودتمگه!....کردهلجاالناون!پرنیاببین_
....!میشه

....!میکنهدلخوشماینمکهرسیدهجایىبهکارم.زدمزهرخندى

.برداشتمروسینىوشدمبلندجاماز

!کنى؟عوضلباستوخواىمى!اینجانمادرشودان:وگفتگرفتدستمازروسینىرسا

.رفتمپایینسالنبهوکردمعوضلباس

...!افتادگریهوبهگرفتآغوشم؛دردیدمنووقتىبیچارهمادرجون

ودادبهمموزوسیببرشچنداصراربهمادرجونونشستمکنارشون.نداشتگفتنبراىحرفىهیچکساما
.میکردنگاهموغمگینبودنشستهنداکناررسا.داددستمبهوکرددرستنباتوچاىیهنداهم.خوردم
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!کیه؟خریدتقصدعزیزم:گفتندابهخطابکنه،عوضروجواینکهبخاطرمادر

.میکنیمشروعفرداباشه،ازخوبپرنیاحالاگه:میکرد،گفتنگاهبهمکههمونطورندا

...!بهخوحالممن:کردمنجواودادمتکونسرى

!کنینشروعصبحفرداازخداامیدبه.میاددربیکارىازهمپرنیا!نهکهچرا.آره:گفتفورىمادرهم

.کنمنگاهشونوبزنملبخندشدممجبور....!من؟شدمهانگاههمهمحورچرانمیدونم

همهازو....!جهیزنخریدبراىاىحوصلهنهوداشتمرورفتنخریددماغودلنهنیستپنهونکهخداازاما
اونهاانگار....!میشهامحسودىدیگرونخوشبختىبهوجودمعمقازدارممیکردماحساسکهبوداینبدتر
قبولباشیم،مادرجونهمدرکنارهمشامکهکرداصرارهرچهمادرم...!باشندمنکاریهاىندونممسئولباید

.برگشتندمنزلبهرسااتفاقبهونکرد

کهبودشدههماىدیگهاتفاقیاوحرفترسیدندکهبودپیمانداغونودربصورتبخاطرمنمیدون
!نکردخونشونبهدعوتبرمبنىمنبههمعبدالعظیمىشاهتعارفیهحتىمادرجون

تنهادوبارهمادرومنوبرگشتندخونهبهاونهاوقتىنشستدلمبههمعالمغموبودمناراحتخودم
.......!شدیم

چندزوروبهنشستمشاممیزپشتمادرموپدربخاطرفقط.....!گرفتمبغلغمزانوىوبرگشتماتاقمبهمنهم
.رفتماتاقمبهکردموتشکرشدنتموممحضبهوبردمروفرواىلقمه

!کشیدمدرازتختروىوکردمخاموشوبرق

ازگفتنروصبحاذانوقتىوبودمبیدارصبحتادیشبمثل!بودقهرباهاماونمانگار!!بود؟؟؟؟؟کجاخواباما
!گرفتموضودوبارهوبلندشدمجام

!گرفتامخندهمیگرفتم،وضووقتى
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آرامشبهمصبحنمازکهبودکردهجابازفکرمتوچرا!میخوندمصبحنمازفقط!...کردم؟مسخرهروخودم
همونبهفقطمنمحاال!بیمارستانتوهاشویومیهوباقىمیخوندمنزلدرروصبحنمازفقطپیمانچون....!میده؟
....!میکنمبسنده

...!شى؟عاقلمیخواىکى!...سالتهدووبیستتودخترآخه

.نشستمسجادهروىبازهموشدبغضبهتبدیللبخندم

نداخریدبابراىتاکردبیدارمخوابازمادرمزودصبح.خوابیدمسجادههمونروىدوبارهخوندمکهنمازمو
!بیاندنبالمبهرساونداتابشمحاضرشدممجبورامانداشتمحوصلهاصالً.باشمحاضر

تمومروزیهکهپرنیایىمیکردباورکى!...هه

رساوندا.....،!شده؟همقدموهمراهخریدبراىباالجباربود،االنکردنخریدورفتنخریداشدلخوشى
اشالباقىهمراهىازروتارسادادیمانجامچمدونوخریداولرساپیشنهادبه.رفتیمخریدبههمباماواومدن
!کنیممعاف

خریدمغازهاولینبهورودمیکردم،بارووزیررومغازهصدتارژیهانتخابوخریدبراىروزىیهکهمنى
رسابعدروزهاىاز.بودشدهومتمچمدونخریدروزیکطىدرو.دادمانجامروآرایشىلوازمتموم

.رفتیممیخریدبهخودموننداومنونبودهمراهمون

اتاقبه.میکردیمخریدتفننىمااالنوبودکردهدیزاینقبالًرومنزلشرساکهبودایننداجهازخریدخوبى
.کردیمعوضرواتاقشونتختاماست.نزدیمدستمهمانها

.کردیمعوضرومبلدستویکهاهپردوفرشهمپذیرایىتو

،چهارمروزپایان!دادیمانجامروزسهتوروکارهااینىهمه.کردیمزیادوکمروآشپزخونهبرقىوسایل
برم،چونخونشونبهحتماًومنبیمارستانهپیمانکهکرداصرارکنم،نداپیادهسرکوچهنداروخواستموقتى

.پذیرفتمبازروىباممنه!ببینهمنوداشتدوستپدرجون
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خونهواردنداودادمندادستبهودرآوردموبودمخریدهآشپزخونهبراىکهروریزهایىخردهصندوقاز
.شد

صندوقدرنمیتونممیکنمهرکارىحاالوگرفتمشدندونباکهموندنایلونیهوبرداشتمروسرىیهمنهم
!نمیشهبستهمیارم،همارفشدربهامشونهباهرچى.ببندمروعقب

....!یکىىسینهتورفتمبازکهبرگردمدوبارهوتوبرمخواستموکردمپوفى

!نخورمزمینکهداشتنگهوگرفتمنوطرفمعمولطبقو

....!بودمنپیماندستهاىگرمدستهاىاین!....میشناختمدستهاروایناما!نمیشناختم.بودجدیدعطربوى

...!نگذشتهمثانیهسىتواینهاىهمه!شدیمخیرههمتوچشمهاىوسربلندکردم

سرازوگفتلبىزیرسالموشدهمتوابروهاشدفعهیهوگذروندنظرازصورتمواحزاىتمومنگاهشاول
.رفتکنارراهم

.شدمخونهوداخلانداختمپایینسرمووکردمسالملبىزیرهممن

....!نشدمسیرابهنوزاما!...مبوددلتنگشچقدر!اوففففف

....!کرد؟عوضعطرشوچرا

میخوادنکنه....!بود؟چىاینکارازمنطورش....!کرد؟چراعوضشپس!....عطرشماونعاشقمنکهمیدونست
.....!نیستاینکارهمنپیمان!...نه....!کنه؟عوضیکىبامنمجاى

.کردمبازروسالندروخوردمفروبغضمو

راجبوبودیمنشستهدورهمهمه.....!همینطورهممادرجون.گرفتدرآغوشمنوواومداستقبالمبهپدرجون
.داددستمبهموگوشىپدرجونمیکردیم،کهصحبتهمباعروسى

!بودمگذاشتهدرجلوىىمیزآینهشدم،روىخونهواردوقتى
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.کردمنگاهاشصفحهبه

!!!!!!!!؟؟؟؟؟ىىىىىمانى

...!کنم؟ارچکحاال

...!میشهبداینهاجلوىندمجواباگه

!الو:بدمجوابشدممجبور

.افتادمراهاتاقمونسمتبهو

پرنیا؟؟؟؟؟؟_

!بله؟سالم،_

....!ببینمتبایدمنپرنیا_

!نههههه:گفتمناخودآگاه

....!کردم؟چکارتوبامن!....میکنمخواهشپرنیا_

هموتوهم!ببینمتبایدمن:دادادامهاونوکردمسکوت....!آورد؟منسربالیىچهکهشدمتوجه
!میامخودمنیاینپرنیا؟؟؟؟؟اگه!....پیمانو

...!بگم؟بایدچىنمیدونستم

....پیمان....آخه....مانى_

!شکرابه؟بینتونخیلى:گفتوکشیدآهى

...!افتضاح_

!نگفتى؟بهمزودترچرا_
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...!بودىمستتو...!.برمیومد؟دستتازچکار_

...میکردمدرستش!نبودممستکهبعدش_

....!اونجامیومدمنبایدمن!...گناهکارممنآخرشبکنىهمهرکارى!...مانىخیالبى_

!نمیمونههیچىدیگهمنازبخورهبهمتوزندگىاگهپرنیا_

ایننکن!...پیشت؟بیامبایدخرابماوضاعاینبایعنى!...میترسونىمنودارى!...نزنحرفواینبخداتورو!....مانى_
....!بامنکارو

منالمذهببابا!...بیاددردلشازمیکنمکارىخدابه!بدهتو!نمیدهبهمپیمانوىشمارهرسا:زدزاربغضبا
.....!میکنین؟اینکارومنباچرا.دارمدوستامخانوادهمثلشماهارو

....دادوستمنمىمان:گفتموکردمبغضمنمبغضشاز

......پیمانىعربدهصداىاوندنبالبهوشدکشیدهدستمازگوشىیهو

...!گذاشتم؟کمچىبراتمنچرا؟؟؟؟؟؟؟مگهچرا؟؟؟؟؟؟؟؟آخه_

کارموکدومتقاص!!!!!خداااااااى.....!موندممبهوتوماتمن.....!کوبوندمیزآرایشىآینهبهروگوشىو
....!م؟میدپسدارم

ازشخاطرهاینهمهکهاتاقىتو....من؟ىخونهتواونم....!میکنى؟غلطىچهدارى:زدفریاددوبارهپیمان
....!بمنلعنت!بتووووولعنت!......داشتیم؟

...اون....بخدا...من...پیمان:افتادمپتهتتهبه

...!بشنومصداتونمیخوام!....شوخفه!....شوخفه:زدفریادهمبازو

نمیرىچرا....!بیروووووووونبرومنزندگىازنگفتمبهتمگه:اومدسمتمنشسته،بهبخونچشمهاىباو
......نشدآلودهبخونتدستمتاگمشو.....!بیرووووووووونگمشووووومنزندگىاز.....!کنى؟گمگورتو
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....اعتمادى؟؟؟؟؟بىاینهمه....!نبودمنجاىاینجادیگه...!بیروناومدماتاقازدوییدنحالتبهمن

...!میخوردندچاىوبودندنشستهخونهآشپزتونداومادرجون

...!داشتهواموخداباریهکهبودچطورنمیدونم

!نمیرسیدآشپزخونهصدابهوبوددوبلکسونشون

....!شکرتبازهمیاخدا

اومدمخونه،ازکنمخداحافظىمنیابشنمتوجهاونهااینکهبدونوبرداشتمکیفموادبىبىکمالدر
....!بیرون

پیمان

نرسه،دردموادبهشکهمعتادىمثلبدنموتن...!کنمپاسدارىامامانتىازنتونستم....!شدمروسیاهت!....بارلها
بلندجامازبزور!شدم،خاکسترسوختمکهبسمیکنماحساس!میارندبزبوناسمشووجودمبندبند!میکنه
!میدمدستازصبرمودارمیگهد!...شدم

!کردمتعجبوضعموسراز.ایستادمکهآینهروبروى....!میکنهدردتنمجاىهمه

بهمحالمامقیافهازخودم...!موفقطشدهحاال!...میگرفتگازشمرتبوبودعاشقشپرنیاکهروصورتی
....!امبیچارهبیمارهاىبهبرسهچه!...خورد

!!!!!میکنهامدیوانهوایمیستم،صداشکهدوشزیر!میرمحمومبهاماشدهدیرماینکهبا

پیمان؟؟؟؟؟؟!توبیامبزار!واکنروپیمان؟؟؟؟؟در_

که!...قلبمه!...نیستهماونجا!...امانه...!مغزمهصداى!...نیستکهواقعىصداشاما....!گوشهامرومیزارمدست
بیروناشکهامتامیبندمچشمهامو...!کنصبورمخودتاما!بیارمکمنمیخوام!....خدایا....!قرارمیزنهبىاینطور

...!نکنهرسوامونیاد
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دوباره...!اشتباهپشتاشتباه!....کرداشتباهفقطاونمطمئنم....!نبوددردناكبرامانقدرمیکردخیانتاگهخدایا
...!یه؟شکلچهخیانتپس!...کرد؟اشتباهمیدونىکجااز:شداکوبرامصدااون

...!پاکترهگلازاون!...شوخفه:زدمغرخودمبهلبزیر

...،اگهبوداونواینبغلتویسرهکهبودپاکترگلبابا،ازآره_

اینمازخرابترتو!...خرابم!... کنتمومشبسته:گفتمامشدهکلیددندونهاىالبالىازوکوبیدمدیواربهمشتى
!نکن

!بیروناومدمکهحماماز...!شدممجبوراما!کنماصالحنیستوقتىدنمیومدلم!...گرفتمدوش

...!کجائه؟مالیمتعطرپیمان؟؟؟؟اون:پیچیدگوشمتوصداشدوباره

...!چکار؟میخواى:گفتمنیست،آرومواقعىوخیالمتومیدونستمچون

!میکنهاتسکسى!...دارمدوستبوشو_

)....!نشینشدلىخندهوصداى(

کردمافخودمو!....بیمارستانزدمزنگ...!کنهامدیوانهخاطراتشنباید....!زدمتلخموعطردعمبه
ندا!شدبازدرکهمیپوشیدمکفشداشتم...!کنهآروممچجورىمیدونهاون...!شیرینپیشبرممیخوام...!
...!بردماتشچرانمیدونم!...بود

!خانومسالم_

!سالم:دادجوابباشرمندگى

!بزنىکارشونمتىسال_

!باشىسالمت_

!خداحافظ_
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رودر!...پرتحواسىخترهد!بشمدرگیرشکهبودخرابترازاینحالمولى!...مضطربهکردمحسچرانمیدونم
...!بلعیدوجودشووشدنیازهمهچشمهام...!واکردمکهرودر..!نبستههم

....!کردمنگاهشسیردلهیبیادکنارماشینشبادراطوارهاشواداباپرنیاتا

منوهمیشهمعمولطبقوبرگشتمنسمتبهوشدخیالشبىوببندهروعقبصندوقدرنتونستهمآخر
!خوردامسینهبهمحکموندید

!هواگرفتمشتوبیفتهخواستتاوخوردتابعقبسمتبهو

بلندسرشوپرنیاتا!میخواستاینهاروازربیشتصاحببىدلاما...!کردملمستنشوتمومبرخوردیههمونتو
...!شدمخیرهاشاطلسىچشمهاىبهبازکردنگاهبهمهموقتىوکردمنگاهشسیردلیهمنکنه

...!سالم:گفتملبزیرفقطوکردمکنه،اخمرسواماینکهقبلاما!بودشدهتاببىچشمهاشبوسیدنبراىقلبم

.سالم:دادجوابآروماونموسربزیرانداختوستنشخونبهخجالتازقشنگش،صورت

اما!بیامدراشیىیهوشدنسرخاینخجالتازتامیبودیمآشتىبایداالنکهآخ
امردستورىاینبارزیرخودممثلقلبمو....!نه:میزدفریادامپرستىناموسحس!...غیرتم!...عقلم!...هیهات
!بودشدنلهدرحال

مىقفلماشینشودروبرمیگردهپرنیاکهوقتىتانشستمماشینمتووبستمتلخىاوقاتابروعقبصندوقدر
!کنمروآرومشبستهزبونقلباینتاببینمشدیگهبارکنه؛یه

حرکتشیرینىخونهسمتبهپریشونىبا.کردقفلرودروزددروریموتداخلهموناز!...برنگشتاما
!کردم

این!...میارهجا،حالمومیدهمالمومشتیخردهشیریناالن!...بهترهاینطورى!آره:میزدمرفحبلندبلندخودمبا
اینبهچهمنو!...میکردمصیغهاونوبایدمنشیرینبقول!هههه!...کردماشتباهاولاز!...نبودمنتنىوصلهدختر

...!دختر؟
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ونیمهگرفتدستبهکنترلموقلبماما!....میزدمحرفخودمبابلندصداىباهادیوانهمثلاینکهبا!....المذهب
اینکهبا!...بودشدهتنبیهچقدرهربسته..!میخواستتنشوعطرقلبم!برگشتمخونهسمتبهوزدمراه،دورهاى

ودمبراىومیکنهکوتاهىهممیکردم،نفسمفکراوقاتگاهى...!نمیتونستمخودماما!...میخواستمازاینبیشتر
....!میاوردمکمبازدم

!آوردندلببهرضایتروىازلبخندىمندیدنباوبودندنشستهپذیرایىتونداوآقاجونوجونخانوم

جاروچیزىمثالً.کردمحرکتاتاقمسمتبهوتندىکردمخجالتاحساسوشدمدستپاچهچرانمیدونم
!گذاشتم

توازکهزدنشوحرفآرومصداى!نبودپذیرایىتوخودشاامبوددرجلوىماشینش!...بود؟کجاپرنیانمیدونم
.اومدذوقبهشنیدم،دلماتاق

سمتشبهوکردموادروآرومخاطربهمین!کنمبغلشمیزنه،حرفتلفنباکههمونطورمیخواستدلم
!بزنهخشکمشدباعثصحبتشرفتم،که

ایننکن!...پیشت؟بیامبایدخرابماوضاعاینبایعنى...!میترسونىمنودارى!...نزنحرفواینبخداتورو!....مانى_
....!بامنکارو

خداىواى.......نکنه!مربوطه؟چهمانىبهاشماهیانه...!میگه؟اشوماهیانهیعنى!...خراب؟وضعکدوم
.....ىىىواى!...من

....دادوستمنممانى:گفتضبغبااینباررفتم،کهسمتشبهچطورنفهمیدم.آوردمکمنفسبازایستادوقلبم

؛فریادمنسمتبهبرگشتاشترسیدهلسىاطچشمهاىاونباووقتىکشیدمدستشازروگوشىناخودآگاه
...!گذاشتم؟کمچىبراتمنچرا؟؟؟؟؟؟؟مگهآخه.....چرا؟؟؟؟؟؟؟؟:زدم

شدهخیرهمنبهگچثلمروىوبارنگکهسمتشبهبرگشتمو!کوبیدمآرایشمیزىآینهبهروگوشىو
!بود
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ازشخاطرهاینهمهکهاتاقىتو....من؟ىخونهتواونم....!میکنى؟غلطىچهدارى:زدمفریاددوباره
وجودموکهبتولعنت...!دارمدوستتواردیوانهاینطورکهبمنلعنت(....!بمنلعنت!...بتولعنت!......داشتیم؟

وعشقاونهمه!...بودم؟گذاشتهکمچىبراشواقعاً...!کشوندىیشآتبهقلبموکهبتولعنت....!سوزوندى
).....!چرا؟آخه!...نکردمفراهمبراشکهمیخواستچى!... بود؟کمش!...عالقه؟

...اون....بخدا...من...پیمان:افتادپتهتتهبه

...!بشنومصداتونمیخوام....!شوخفه!....شوخفه:زدمفریادهمبازمنو

چرا....!بیروووووووونبرومنزندگىازنگفتمبهتمگه:رفتمسمتشنبود،بهخودمدستمصدافرکانس
آلودهبخونتدستمتاگمشو.....!بیرووووووووونگمشووووومنزندگىاز.....!کنى؟گمگورتونمیرى

......نشد

نفسنمیتونمدیدمردمکسعىهرچى...!نمیومددرنفسم...!رفتوکنه،دویددفاعخودشازاینکهبدوناونهم
منریشبهوبمونهزندهگذاشتمچرا!...میکشتمشباید...!بودمکردهبغضهابچهدخترمثل!بکشم
....!بکشمشباید!...بخنده

!میکردندنگامپرسونچشمهاىبانداومادر...!دویدمپذیرایىسمتبهدنبالشبه

...!کو؟پرنیا:پرسیدنداو

سرعتباوشدمماشینسوار...!دویدمپرنیادنبالبهحرفبدونو....!نگمچیزىدم،تاساییهمروىدندونهامو
!روندمخونشونسمتبه

****

پرنیا

حرفهامازقسمتاونبایدحرف؟؟؟؟پیماناونهمهآخه...!نمیکنى؟اینکاروعمدروىازکنمباورخدایا
...!ببینمنمیتونمهمرورومجلوىحتىکهبارونیهاونقدرچشمهام...!میرسید؟



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
64
5

...!میمیرممنبگیرىازمپیمانواگه...!کنرحمحالمبهخودت...!ندارمروتحقیراینهمهظرفیتمنخدایا

نگهمقابلمسمتگینىالمبورکنم،یهپاركوماشینخواستمهمینکهورفتمروخونهتابودزحمتىهربه

!داشت

!دویدمتمسبهوشدپیادهمانىاوندنبالوبه

آسودگىسرازآهىاینکهبعدوانداختصورتمجاىهمهبهنگاهیهوکشیدبیرونومنوکردبازماشینودر
...!ترسازمردم!...شکرخدارو:گفتوکشیددرآغوشمحکممیکشید،منو

....!رفتمکمابهکاملپیمانفریادغریبش،باعجیبرفتارازشوكمنو

****

پیمان

بیرونشماشینازوپرنیادوییدسمتبهوشدپیادهماشینشازمانىدیدم!رسیدمپرنیاشونىکوچهبههمینکه
.گفتچیزىلبوزیرکردبغلش،محکمانداختپرنیاصورتبهکلىنگاهیهاینکهبعدوکشید

روسیاهمخدایا...!میکنهخودخواه....!میکنهحسود...!میکنهکورآدمو....!عجیبیهچیزعشق!....پروردگارا
مسائلاینرومگه...!کردىآزمایشماینچنینواینطورکهازتدارمگله...!شدماتشرمندههممن...!ردى
نشدممتوجهاصالً...!کرد؟بخششوارخدایى....!گرفت؟تصمیمورفتارکردسنجیده...!کرد؟فکرمیشه

بابتفکرىتادیگهکنم،محوزمینىرهکروىازاونومیخواستمفقط!کردم؟حملهمانىسمتبهچطور
هممردمخلقىشرمندهخدایا....!میکنهکورآدموعشقکهدرستهواقعاً!باشمنداشتهپرنیاواونخیانت
ازاصالًهممانى.،.!کنهجدامانىازمنومیکردنمیتونستتالشهرچهاما!میزدزارومیکشدجیغپرنیا...!شدیم

!میکردجریحترمنوهمینو....!بودانداختهبزیرسرطفقونمیکرددفاعخودش

مانى:زدوزاررفتاونسمتبهمنوجدانبىهمسروجداکردندمانىازمنووشدندجمعمادورهاهمسایه
!خوبه؟حالت!...بزنحرفبخداتورومانى!...
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...!بزنمشهستتوانمدرکهجایىتاوببرمهجوممانىسمتبهدیگهباریهمیخواستدلم

...!هیهاتصدوهیهاتهمبازاما

سمتشبهتاکردمتیزهاردندونسگیهعیندقیقاً.امدسمتمبهوزدکناررومردمزخمىصورتسروبامانى
!کنماشپارهتیکهوببرمهجوم

روتوپیمان:زدزاروکردقالببهمدستهاشوواومدسمتمبهکهمیکردمنگاهمانىبهنشستهبخونچشمهایىبا
خودممن!عذابمدربودنمزندهازخودمم!بکشمنوبعدشوکنگوشحرفممیدم،بهقسمتخداخداوندىبه

خواستمباریکتر،اگهموازگردنم....!بکنىاینکارواگهمیکنىحقمدربزرگىخیلىلطفتو! ندارمروجراتش
....!بدهصحبتىاجازهبهماولفقط!بکنمباهاتمخالفتى

ماشینمسمتبهاجباراًپس......!نمیشدآدماینهمهجلوىاینجااما!کنماشپارهتیکهدندونهامبامیخواستدلم
کهخوردپرنیابهچشممحرکتموقع!کردحرکتمندنبالبهورفتماشینشسمتبهاونم...!کردمحرکت

!بودشدهخیرهمابهگریونوترسیدهچشمهاىبا

منعشقسزاوارکارشاین...!کردتابدباهامخیلى...!انداختممىصورتشتوتفیهبودیکمنزداگه
.........!شدمپشیمونانتخابمازواقعاً...!نبود

*****

پرنیا

....!بودبارونىهمیشهروزهااینکهچشمهایىاز...!خرابم؟حالازبگمچى

...!حقارت؟دردازبگمچى

....!میکردندنگاهمبرانگیزشونتأسفنگاهباومیشناختندروبریمانىحاجنصفشونهکمردمىهاىپچپچ

ومادرمنفرینهاىازبگمچى...!زده؟مرگحدتارووپسرهدیدهپسرهیهبادخترشوبریمانىحاجداماداینکه
...!پدرم؟بارسرزنشنگاههاى
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بگیره؛کهقرارموقعیتاینتوخودشاینکهمگهمیکنهنودرکممنونمیفهمهکسهیچکهقلبمدردازبگمچى
وبودمبسترىبیمارستانتوتمامدوروزکهتنهایىدردازبگمچى!نمیکنمآرزودشمنهاممبراىحتىاونومن

چى....!نیومدهمپیمان!نیومدبندامبارونىچشمهاىاماخشکیددربهنگاهم!پیمانجزاومدندیدنمبههمه
....!بگم؟کهداشتمچى....!بگم؟

*****

پیمان

بگهاگه....!چى؟میخوادپرنیاروکهبگهبزنه؟اگهحرفبتونهراحتمانىکهجایىمیرمدارممنچرااصالً
گذاشتمچرا...!نکردم؟کاروایناونجاچرا...!میکشتمدوتاشونوهرمیخواستدلم....!چى؟میخواداونوپرنیا
...!بمونن؟زنده

سالنآخرمیزدریهروىوداخلکنم،رفتمنگاهجایىیاکسىبهاینکهبدونوداشتمنگهشاپکافىهیجلوى
!نشستم

ومنمشتهاىجاىصورتشونامرتب؛سرلباسهاش...!برگشتندسمتشبهاکثراً!شدداخلمانىبعدچنددقیقه
.شستنوکشیدروصندلىواومدمنسمتبهمستقیم.بودخونىهملبشکنار

...!داشتروابهتشهمونهمهنوزبودمششکستهاینکهبا

از(پرنیانمیدونم:کردزدنحرفبهشروعوشدخیرهبودمیزروىکهمکعبىقندونبهبعدوکردنگاهبمناول
شحرفهاتاشدممنتظراما!...کنمخردفکشوبزنممیخواستمیاورد،دلمبزبونمنوناموساسمراحتانقداینکه
دنیابهکهپرنیا!میگماولازمناما!...نه؟یابودچطورىتوزندگیشونمنحضورکهگفتهبرات)بشه،بعدتموم
باغتوزیادبریمانورساامابودمهابچهعاشقمن!...بودسالموننهیاهشتبریمانورساومناومد

اونهابازیهاىتودیگهبعدبهاوناز!داشتناونااامنداشتمبرادرىخواهرومنکهبودعلتاینبهنبودند،شاید
.بودمپرنیاوسحربابازىمشغولدائماًونمیکردمشرکت
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وسحروقتى...!بودشدهفوتبیامرزىخداکهبریمانم!پنجسحروبودسالشسهپرنیاشدسالمدوازدهوقتى
سیرهپروتتوو!دوراناونبهبودرفتهگاران!(میکردمنگاشونعشقباومینشستممنمیکردندبازىپرنیا

!کنمبازىخالهاوناباوبشمشوهرشمیخواستازمسحراوقاتگاهى!....)یکردم

قلبمتهازراستشمیکنم،امابازىدارماجبارروىازکهمیکردموانمودبقیهپیش)نشستلبشروىپوزخندى(
چونمادرموپدرکهدلیلاینبهشاید!...میکردخوشحالمگمرحدسرتادوتااونبابازى!...بودمخوشحال

محبتهاىرفتهرفته!داشتمکمبودخیلىعاطفىلحاظازنبودند،منخونهتوهیچوقتوبودندپتروشیمىمهندس
من!....کنمازدواجسحرباروزىیهکهداشتماینوآرزوىبچگىعالمتوکردومننفوذوجودمعمقتوسحر
منومیرسیدبمنمادریهمثلپرنیاىخالهکهواالنصافالحقوبودمنامىىخانوادهچهارمعضووقتتمام

...!گزارشمسپاسعمریه

همهخالصانهاونطوراینکهاز!شدمعجینوگرفتمخوسحرعشقبامن) شدخیرهمنچشمهاىبهوکشیدآهى(
باشمکردهارضاخودمواینکهخاطربهوبودمشدهشماهاخالقىدیوانه!.. میکردمحبتوداشتدوسترو
منبهاونونسبتمحبتهاىوقتى!...بودسحرباهمیشههمپرنیا!خانوممیگفتمبهشبچگیهاموندورانهواىبه

!نمیشدمسیرزبونیاششیریندیدنازمنومیکردحسودىومیخوردحرصکلىمیدید

وبوددوسالموبیستمنوقتىنداره،امامنباخونىنسبتچهیوتوئهناموسپرنیاکهدرستهپیمان
توکهمیکردمتصورهمراشهمروزنگولهیهافتادممیسحریادکه،هروقتکانادارفتمبخاطرتخصیالتم

تماسرساباکههروقت!...بشینهلبمرولبخندیهمیشدباعثخاطرهاینو!...بودشدهبزرگخودمبغلودستها
وجوابمومیداداصولواداغروتاباصداونموکنمجیغوصحبتجیغپرنیاىباتامیکردمخواهشازشتممیگرف

اون!بودمشارژهفتهدوتاجیغهاشوبیدادودادشنیدنباودرمیاوردمجیغشوومیکردماذیتشمیتونستمتامنم
وقتى!مینشوندرولبملبخندیادشهمدنهاشنبوتوحتىوبودخواهرمعمرمتمومتوامانبودمنهمخوناگه

منبهتهاجمىحالتبااشنشستهبخونچشمهاى!(شدآوارسرمرودنیاتمومشنیدمتوروفریادصداىامروز
!بودمریختهجفتمونوخونمیشدبلندپرنیارودستتفقطاگهپیمان)شدخیره

پرنیاشدنبزرگمراحلتمامتومنامابزارماجحربهروغیرتتنمیخوامپیمان!شدیمبزرگباهمماچون
بهاوناینکهدیگهیکىو!شدبالغوکردرشدچطوردیدموبودمپرنیاهاىسالگىپانزدهتامن!...داشتمحضور
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بابکحتىاگهاما!بودرساجلوىکهبودهمونىمنجلوى.بودممنبودراحتکهکسىتنهاجلوىرساازغیر
حرفیهمنتظروکنىمشتدستهاتوتوتانگفتماینهارو!میشدپوشیدهرسابایداجباربه،بنادمیوماونجاهم

،امانمیگیرمنمیخونم،روزهامویومیهنیستم،نمازهاىمسلموناگهمنبدونىتاگفتمباشى،اینارومنازنامربوط
کهبودکوچولوخواهریهمثلبرامههمیششدامابزرگمنبغلتواگرچهپرنیا!...میشهسرممردمناموسحرمت

...!میکردمعشقبهشکردننگاهبا

)انداختپایینسرشووکشیدآهى(

وافتادهاتفاقىیهکهشدممتوجهرساسردىاز!نمیادیادماصالًمنروبوداومدهبخونمپرنیاکهرواونروزى
!دیدمهاروصحنهاونتأسفکمالدروکردمچکدوربینهارو!..نمیادیادم

کهبخوامپرنیاازتابودمزدهزنگامروزمنپیمان)!بکوبمسرشتووکنمبلندجاشازمیزومیخواستدلم(
وپرنیابهبزنمزنگشدممجبورمنوندادبهمروتلفنتشمارهکردم،رساهرکارچون!پیشتبیامبدهاجازهبهم

ازتوکهمیکردقانعمداشتهماونومیدمخودمدستکارىببینم،یهروتوندهاجازهاگهکهکنمتهدیدش
....افتادهااتفاقاونورسیدىراه

دارهدردخیلى)گفتمیلرزید،بغضازکهلبهایىبود،باپراشکازکهچشمهایىباوشدخمسمتمبه(
باوببینىمقیدهوکخشخودخواههچیزههمهبىىدیوونهیهعاشقاشبچگونهدلوجونباکهروخواهرى
باشه،خوشبختتاگذشتمبودجونمعمروتمومکهسحرازمن....!کنىخرابزندگیشونوخودتدستهاى
منپیمان!باشماونآرزوهاىریختنفروشاهدمنوبپاشههمازخواهرکوچولومزندگىبدماجازهنمیتونم

...!خوردمافسوسواقعاًدیدمبتوروکوچولودختراونعشقوقتىامانکردمحسادتهیچکسبههیچوقت

من!میکنماجراروکردمپرنیابهکهروتهدیدىباشکنى،مطمئنترکشبخواىدلیلاینبهتواگههمحاال
و!ندارمزندگىاینىادامهبهمیلىهیچورفتهبینازمنباوروامیدتمومسحررفتنباچون!میکشمخودمو
!بدهدستاززندگیشومنکاریهاىندونمباکوچولومونرنیاپکهببینمنمیتونم

!بودمخیرهبهشسرزنشبارمنگاهباهنوزمنهم!کردنگاهخیرهمنبهوشدساکت

....!میگفتاینوقلبم...!بودمشدهقانع
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منجلوىیاپشتبعدىدفعهکهمیکردمرفتارباهاشطورىبایدنمیدادم،اماگوشهمغیرتماراجیفبه
!باشهمنناموسباکردارشورفتارمتوجه

امروزبخاطرخواهرتازمن!...راحتخیالت!بشىجدایىاینباعثاالنکهنیستىتوتنهاپرنیاومنمشکل_
رفتارنمیتونممن!گذشتراحتىاینبهنمیشههستبینمونکههایىتفاوتازامامیگذرمقبلموضوعاونیا

فرهنگتفاوتبهدارمتازهفکرىبىکمالدرو!کنمتحملمیدینتشکیلروجامعهازخاصىقشریهکهشما
....!میبرمپىپرنیاوخودم

اجازهخودتونبهچطورشماهاکهکنمدركنمیتونمراستش:کنم،گفتمحرکتاینکهقبلوشدمبلندجاماز
شخصهبهخودمچون!..باشینداشتهرىبرادوخواهرحسکههمچقدرهرکنینلمسرومردممیدین،ناموس

این!...نشمهاموندامادحسادتباعثتامیکنمنگاهشونمردمناموسچشمبهکردندنامزدخواهراموقتىاز
...!نداره،داره؟فرهنگىتفاوتبهربطىکهکردنفکرنوع

:آمدمانىصداىاوندنبالبهوشدکشیدهدستمراهنیمه،کهکردمحرکتشاپکافىدرسمتوبه

!نمیکنى؟ولشمنخاطربهباشممطمئن

.برگشتمسمتشبه

.نمیشنیدندماروچندصداىبودند،هرشدهخیرهبماسالنتوافرادىهمه

بهانهودلیلنه!..نمیخوریمبهمفرهنگىلحاظازماگفتمخودشبههمقبالًچون!باشمطمئن:زدمپوزخندى
...!واهىهاى

...!ماندهوتمبوماتمانى

ذوقچقدرچزوندمشخوباینکهبودم،ازناراحتمستىتوعالماشتباهشرفتارازاینکهبخاطراحمقومن
...!میکردم

...!احمقِآدمهرچهاشتباهبراىمیشهاىبهانهبالغوعاقلفردیکاشتباهکهنفهمیدمو
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.....!کنمبگنددکهروزىبهمیزنندواىنمکشبگنددهرجهمعروفبقول

پرنیاگناهىازبىنبودمانىچزوندنازدلیلبىسرخوشىحساین......!نبوداما!...خوشِحالممیکردمفکر
!میزدآتیشمهمینوبود

نگاه....!برمنواىاى!...منبرواىاى...!کشیدمگردنوشدماتعاصىىبنده...!کردم؟چکارمن!...خدایا
...!نمیشهدورچشمهامجلوىازلحظهیهپرنیاگریون

رووزیردلم...لرزیدقلبمناخودآگاه...!زدحلقهچشمهامتواشک....!ات؟بندهباکردمچهمنبارلها
...!زدىآتیشمخدایا...!شد

ازماونمکهبودامصبورىهمینامدارایىتموم!گفتمشکرتوعمریک!....کردماتوبندگىعمریک
...!گرفتى؟

...!شکرتخدایا

...!بردىخودمپیشمنوآبروى!...بردممردمپیشروخداىبندهآبروى...!کردىخودمروسیاهمنوکهشکر

...!؟کنمنگاهروتتوحاالاتبندگىادعاىسالاینهمهبعدچطور

عبدتوبودکهکامتبهدنیابگىاگه...!دارىزدى،حقکاممبهشکرتووکردمنامتبهروزگارمنبگىاگه
!دارىحقبودىمن

زنجیرنامالیماتکوچکترینفشارباکهنبودموفابىاگه...!دارىحقوفایىبىبهکنىسرزنشمبخواىاگه
...!نمیکردمپاره

ءاندازهبهمنکهچرا!...مردمِخلقجلوىاتبندهبردنآبروازکمتراشناراحتىشدنتوروسیاىخدایا
!میبخشىخودتعشقىندازهابهتوومیکنمخبطانسانیتم

...!شیرین!خوردزنگتلفنم...!کردمچکارتوىبندهبامن

...!مندلهاىودردچندماهاینمونسوهمدم
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...!الو؟:دادمجوابگوشیوبالفاصله

..!پیمان؟حاج_

...!؟جانم_

...!اینجا؟بیاىنبودقرار_

!کنهآرومممیتونستکهبودخودشفقطاالن...!خراب!..بودخرابحالم

بیام...!شدماشبندهوخداروسیاى!دادمفنابادبهروخوندناتدرگوشاینهمه!...بیام؟رویىچهبا:زدمزار
...!بشم؟شمامروسیاىاونجا

!میزارمروتپیشراهخودممناینجابیاشما!...الراحمینارحمخدا:پیچیدروحموقلبتوآرومشصداى

...!میشمرسواهمخانومپروانهپیشمیامنیستخوباصالًمروحىحالاالن!جانشیریننه_

...!زدهنامتبهدربستمنوپروانهکهبیا:میشنومرواشخندهصداىکهکردمحسچرانمیدونم

...!نشستلبمروزهرخندى

...!بردارسرمازدستدارمزنمنشیرین_

...!دارهگناهتوومنرفتنپیشاینطور!کبابنهوبسوزهسیخنهکهمیکنیمصیغهحاال_

ادامهزندگىاینبخوادکهنموندهحرمتىپرنیاومنبیندیگه:گفتمبغضباونشستلبمرولبخندىناخوداگاه
!خواستگاریتروزامیامهمینکهباشمنتظرم!...کنهپیدا

ىقفسهبهمحکمخودشوپرنیا،قلبمبارونىهاىچشمیادبا...!زدمکناراتوبانکناروکردمقطعروگوشىو
...!ترکوندبغضمووجوشیداشکمىچشمه...میکوبیدامسینه

...!زدزنگشیریندوباره

!ندمجواببهشنداشتمدلامابکوبمزمینبهروگوشىداشتمدوست
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!جانم؟_

...!شدى؟متوجه!...اینجامیاىاالنهمینپیمان_

...!میتونمن!...خرابهحالم_

...!اینجابیا!..نمیکنمتکراردیگه_

بهشدتموموباریدکهاشکهام...!دادندستورودرآوردنادابا!کنهراممچطورىبودبلد!کردقطعگوشیوو
!کردمحرکتشیرینىخونهسمت

!پیمانآقاسالم:کردوادروزدم،پروانهکهرودر

!انداختممهربونشىچهرهبهنگاهى

...نمىکنینباور!...خانومپروانهسالم_

اینپس!شماعاشقهمشیرین!...خودتونهىخونهاینجامیشکنهدلممیزنىکهحرفواین...پیمان؟؟؟؟؟حاج_
!نکنتکراردیگهروحرف

.نشستلبهامروىاىخستهلبخند

.میدادآبگلهابهداشتشیرین

!بدهآبگلهابهاذاندمکهبوداینعادتشهمیشه

...!حاجىسالم_

بارچیزىاولینبراىوکردمبغلشامامیادبدشاینکارازمیدونستماینکهباورفتمسمتشبهوزدملبخندى
مردبکشخجالتپروانهازحداقل:گفتگوشمزیراما!دارمنیازآغوشىهماینبهاالنکهفهمیداونم!نگفت
...!مومن

!جداشدمازشوزدملبخندىخجالتبا
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ترغلیظلبخندم!بودزدهحرفوکنه،اونپیدانجاتشرماززودتراینکهبراىشیرینونبوداونجاخانومپروانهاما
!نشستمتختروىزمستونسرماىاونتووشد

!نشستکنارماومدوبستآبوشیر

...!خبر؟چه!...خوب؟_

...!فروختمغیرتمبهروپرنیا..!.چیزموباختمهمه!...باختم: کردمزمزمهوکشیدمآهى

...!ندادىگوش!...نزنغیرتازدمخیلىگفتم: نشستامشونهروىدستش

!خوردمچوبشوبدم!...خوردمچوبشوحاالم_

...!ندىپستاووونبدکنهخدا_

...!نکنخالىدلموتهدیگهتوشیرین_

...!نگفتم؟!بودمگفتهروایناىهمهبهتمن_

!دردیهبدغیرتىبى:شدمخیرهقشنگشىباغچهبه

نشه،خرجخودشجاىبههمغیرتاگهحتىاماآره_

...!یهغیرتبىاونازبدتر

زدهدنیاازکهگفت!نمیتونىتوگفتبهت!بود،نگفت؟گفتهبهتسایه:گفتوگذاشتامشونهروىدستشو
توروپاكدلتاگفتم!پاکهدلشگفتى!بوداخطوخبطاولازتوکار...!نگفتم؟!گفتمبهتمنم!میکنىاش
اشوشکستهدلجواببایدهمدنیااونحاال!شکستى؟دلشودیدى!نداشتى؟پاکشودلطاقتدیدى!ببینىچى
...!بدىپساونوایمانىبىجواببایدهموبدى

!شدجاخشکهمونکهدادمچشممبهفشارىچناندستمکفبا!جوشیدوخوردغلدوبارهاشکمىچشمه

.فشردمحکمروامشونهدستش
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...!میسوزونهچشمهاروسردههوااینجا!...داخلبریمبیاپاشو_

...!داشتبزرگىروحچقدرکهآه

!معذبمخانومپروانهجلوى:گفتمودادمتکونسر

...!اونبشم،نهزنتقرارهکهبکشىخجالتمنازبایدتو:کشیددستمووبلندشد

تنششیرینعطربراىدلمچقدرکهآه!...پرنیاسمتبهپروازکردذهنمدوبارهونشستلبهامروتلخىلبخند
...!میشدمتنشوجسمصاحبومیشکستمحرمتهاروکاشاى...!بودشدهتنگ

....!نمیفرستادملعنتشیطونبهومیدادمگوشهاشوسوسهبهکاشاى

دنیاىبهاحترامبخاطروبودمنیازاوجتوچقدر!بگذرمرىبلوبدنوتناونازکهبرامبودسختخیلى
!گذاشتمروحموجسمنیازروىپااشدخترونگى

....!نشددیوانهوداشتروپرنیااااااامیشدمگه...!روجسممنهومیکردمراضىقلبمونه

بهتابشینهطشمعتاایستادممىسردآبدوشزیرزمستونسرماىاینتوچطورکهدیدىخودتخدایا
جنسىهاىعقدهبراىاىبهانهبعدهانکنم،تاعقددورانتونابجایىتعرضاشدخترانهدنیاىپاکىحرمت

...!جنسیهنیازبهاونتومننیازتموماینکهىعقده!نباشهاش

باشیرکاکائونلیوادوتاخانومپروانه...!بگذرهمنازراحتىبهاونندهاجازه!گذشتمازشسختمنخدایا
!کردتركروکنم،سالندرستشامبرممناجازتونباگفتنباوگذاشتمیزروىاىخامهکیک

پرنیااگه.نشستلبمبهلبخندپرنیایادمیکردم،بانگاهخانومپروانهبهکههمونطور...!بودفهمیدهزناینچقدر
!مینشستکنارممیدادلماالنبود

.شدترغلیظلبخندمو

که!بودماشسادگىاینعاشق!رفتغنجبودنشسادهبراىدلمو...!میشه؟فکربىانقدرهمدختر!!!!!خدااى
!میشدردمسائلىهمهروىازپیلهشیلهبىاینطور
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چیزهمهوکسهمهبا!است؟سادهانقدراونکهبودرفتهیادمچرا!گرفتمدستهامبینصورتموکالفه
!میبینه؟چشمیهبهروهمه...!صادقِ؟

!داشتنودوستحسحتى!...میدهقرارخودشالشعاعتحتروچیزهمهکهغریبیهحسحسادت_

.زدروحرفاینکهبودشیرین

!کردمنگاهبهشوکردمبلندسر

...!کنم؟نگاهروشونتوچطورحاال!بردمروحاجىآبروى_

!شدخیرهمنبهتلخىلبخندبا

بیاد،اینبارچکارپیشدیگهکسبااینوقضایادوبارهاگهبدونممیخواممیشه،امادرستینهااىهمهپیمان_
...!میکنى؟

....!بیفتهاتفاقایننمیزارمدیگه!...نهههه_

...!واقعیهمسلمونیهشانازدوربهاین!میزارىمنطقتروىپادختراونبخاطردارىباز!...ن؟ننپیمان_

کفرآدممنهموبودکفراما...!قیامتبهبرسه،چهنمیخوامپرنیابدونرودنیا:میزدمفریادبودنکفراگهخدایا
!نجوشهدوبارهاشکمىچشمهتاکردمسقفبهرو...!نبودم

بهمیرويتوکهرهاین،اعرابیايکعبهبهنرسیترسم:کردرووزیردلمودوبارهشیرینگوشنوازصداى
!استترکستان

...!میگفتم؟بایدچى!کردمسکوت

اماخود!کنصبورىوکنمردونگى! کنصبورىگفتمهمیشه:گفتوگذاشتامشونهروىدستدوباره
نقطهبهفقطچشمشونکهمنمثلنادونعدهیه!میکرد،گریهبوددادهدستازابراهیموپسرشوقتىهمپیغمبر
جوابایشونم!شد؟چىمیکردىتاکیدبهشرخودتانقدکهصبرىپسکهمیگرفتنخردهمردمه،بهشضعف
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خداروکفرکهنمیکنمبازشکایتبهزبونومیکنمصبورىامااومدهدردبهکهدلمهبخاطراشکاینداد
...!دلتتوحتى!نگوکفراماکنگریهمردونه!...باشمنگفته

ازمننگفتمبهشهیچوقت!یفهمىمدردمونزدهحرفمنکهدارىغیبوعلمتومیگفتبمنهمیشهپرنیا(
ذهنتتوىچىاالنتوکهمیکنمدركومیفهممومیبینمروحتووجسمتمومحرکتدارمدوستتبس

تعجبوبودشدهثابتمنبراىاین!...کرددركحالم،حالمووحسروىازاالنهمشیرین!...میگذره
)نداشت

!شد؟تکمیلاتخونه_

....!اومدپیشمسائلاینشه،کهتمومبودموندهاشپذیرایى:مکشیدآههزارمباربراى

!بگیرینعروسیتونوشمامخواهرتبعدوکنتمومشخودت_

!کردمنگاهشمتعجب

آبهاتابدهمهلتفقط!بگیرهدلبهکسىازاىکینهبخوادکهاینهاستازپاکترروحشاون:گفتوزدلبخندى
!بیفتهآسیاباز

)!ببخشه؟منوکهداشتامکانیعنى!فتمرفروفکربه(

!ببینمشمننیاوردیشهمآخر_

...!هووشوببینه؟کهمیادکىآخه:نشستلبمرولبخندى

نیومدم؟اگه!کنینعروسىبزارین!...میاممن!من_

!شدمبلندجامازوزدملبخندى

!هاخودتگردنخونشباشه،اونوقت_

...!خودمباشه،گردن_
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ذهنموفکرتمومهنوزاومدم،امابیروناشونخونهازبهترىنسبتاًحالباوکردمخداحافظىهمانومخپروانهاز
!پرنیانیستازخبرى،اماگذشتهاتفاقاونازروزدو..........!بودپرنیاپیش

تونستمنصبحتا....!میارنبزبوناونواسمجسمموروحتموم!بگیرمخبرشونداازندارمهمرواینروى
پسمنوومیکنهتداعىاونوبرامهاىخاطرهویادهمتختمحتىامانیستمبنددوپامروىخستگىاز!...بخوابم

تندوتندنداجوابدروبیرونزداتاقازوزارآشفتهحالبارساکهبودمسجادهکردنجمعدرحال...!میزنه
!بیمارستانیبریمشمکردهتبیخرده!...نشدههیچى!عزیزمنکنهلتو:گفت

سالم،چى: پرسیدموبیرونرفتمفورىنیاوردوطاقتدلمشنیدمکهروندازهراىىفاطمهیاصداى
!منسمتبهبرگشترسا...!شده؟

...وگرنه!نشهاشهیچىپرنیاکهکندعابرو:کوبیدامسینهىقفسهبهانگشتباوکردریزچشمهاشو

رسا؟؟؟:گفتبغضباوگذاشتبازوشرودستندا

!شدخارجخونهازورفتبمناىغرهچشمدوبارهوکردنوازشآرومىبهدستشورسا

!بیاممنمبزارکنصبررسا_...!دویدمدنبالشبهمنهم

...!هست؟همنسبتىاونوتوبینمگه:منسمتبهبرگشتتندرسا

!منهناموساون:شدمخیرهبهشوایستادم

...دیگهیکىبهکهروهمونى..!.ناموس؟کدوم_

:بشهشکستهاینازبیشترپرنیاحرمتنزاشتمورفتمسمتشبهوکردممشتدستهامو

!ندىکششبهترههمبود،توهردومونسمتازاشتباهیهاون_

!میگذرهاماهستسخت!بردارپرنیاسرازدستپیمانببین:اومدمنسمتبهوکشیدعمیقىنفس

...!میکنهعادتهماون!کنتمومشهمینجاپس! بدینوفقهمباخودتونونمیتونیندوتاشما
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!دنیاستاینازمنسهمپرنیامیگمبهتدارماما!بجنگمنبادنیااینمثلهمتو: گفتمورفتمماشینمسمتبه

!کردحرکتماشینشسمتبهوشدخیرهبمنسکوتتومدتیه

بهوشدندبلندجاشونازمنورودباوبودندنشستهاورژانستومادرشوپدر!کردمحرکتدنبالشبهمنهم
!اومدندسمتم

!افتادگریهبهوگرفتدرآغوشمبزرگوارىبامادرکنم،امانگاهچشمهاشونبهکهنداشتمروشواصالً

صحبتپرنیاتردکباخواستمخودممعرفىبعدورفتمپرستارىایستگاهسمتبهودادمدستهمپدربا

!کنم

بهششدیدىخیلىعصبىفشارمتاسفانه:گفتبمنوخطابکردنگاهمادرشوپدرومنبهتعجببادکتر
!دادهدستازعزیزانشوازیکىمیکردمفکرمنکهشدهوارد

!اومدهپیشبراشبدخیلىاتفاقیهاماندادهدستازروکسى:گفتمودادمتکوننفىبهعنوانسرى

!ایشونوببینهحتماًروانپزشکیهمیکنمپیشنهادحالهربه_

!میکنیماینکاروحتماً_

!بودبیهوش!رفتمتختشسمتبهشدراحتخیالمکهحاال

...!کردى؟چکاراتدردونهعزیزبا!...پیمانبتولعنت...!شده؟الغرانقدرچرا....!شدهسیاهزیرچشمشچقدر

تومیشهروتچطور!پیمانکنهلعنتتخدا...!نبودبهوشاصالً!گرفتمدستمتودستشوونشستمسرشباالى
!کنى؟نگاهمادرشوپدرچشمهاى

!کنهخطورمنذهنبهحتىکهاندحدىازاونترفهمیدهوبزرگواراونااما!...نمیدونمخودمم!...نمیدونم

....!هاتهی!ببلعموجودمتمامباتنشوعطروبگیرمشدرآغوشممیخواستدام

!میرسه؟سربهدورىاینکى
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بیمارستانبایدبهدیگه،امانشستمسرشباالىنیموهفتتا!نموندهبرامصبورىوشدهطاقدیگهطاقتم
اما!نداشتمروبزنمزنگمادرخانوممبهاینکهروى!رفتمبیمارستانبهوکردمخداحافظىاجبارروىاز!میرفتم

!زدمزنگمادربهویاوردنطاقتدلمغروببهنزدیک

دخترموازکهکنکارىیه!...دامنتبهدستمبخداتورو.نیستبهبودىبهرواصالًحالشپسرم:گفتگریهبا
!ندمدست

!شدسیخبتنمموحرفشاینبا

!اونجابیادتادوستهامازیکىبهمیزنمزنگاالنمن!...حرفیه؟چهاینمادر_

!دکترسالم:زدزنگشیرینکهبودمنکردهقطعروگوشى

!عزیزم؟خبرالسالم،چهعلیک_

!خورده،بیمارستانهبهمحالشپرنیا_

..!خودمون؟بیمارستان_

!الزهرانه_

!بیاره؟طاقتنتونست_

!داریمروانپزشکیهبهاحتیاج!خرابهخیلىاشروحىحال:نالیدم

!میزنمزنگبهت!بکنم؟میتونمچکارببینممن!...باشه،باشه_

.رفتمبیمارستانبهوگرفتممرخصىپس!بزارمتنهاشاینازبیشترنمیومددلم

!بودخوابیدهوبودزدهآرامبخشکهرسیدموقتىبدمشانسازاما

!رفتمبیمارستانبهاونبعدوکردمنیازورازباهاششکستهدلباونشستمسرشباالىصبحتاهمباز

!نمیزنند؟حرفمنبراىپرنیاطاقتىبىازهیچکسچرانمیدونم
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...!اند؟رسیدهرساباوربههمهنکنه

!باشهراحتخیالموکردهحلروروانپزشکىقضیهکهگفتوزدزنگشیرینصبح

قشنگشبیههمبازما..!نمیرسیدمشاممبهخوبىبوىاصالًمنبرابردردیگرانسکوتاینهمهاز!...نبوداما
!گذروندمرومیشد،بیهوشآرامبخشقرصهاىاثردرکهامزندگىکسعزیزترینباوردیگه

حاالوبرگشتمنزلبهوشدمرخصروزهمونصبحچون!میدونستمرواونهاىثانیهثانیهقدرکهکاشاىو
!بزارمپامحلشونوخونهبهریزىآبرواونباکهنداشتماینوروىدیگهمن

..............!دم؟کرچهمنخدایا

****

پرنیامادر

.دوییدمسمتشبهوکردموحشتخورد،پرنیاروزوحالبهکهنگاهم

!شده؟چىمادرپرنیا_

اینچراکهسوختماینازبیشترمیکنه،اماتعریفروماجراترسونچشمهایىبامیدیدماینکهازمیسوختدلم
...!وله؟وشلانقدردختر

....!آدمهدركحدازفراتردیگهبودنشوپادستبىایناما!کردمکوتاهىتربیتشتومنهکدرستهخدایا

حالبهدلمکهآه!رفتاتاقشبهگریونچشمهاىباامبیچارهدختركوبرهاتاقشبهخواستمازشعتاببا
...!بیارم؟طاقترچطوآشنارووهمسایهودرپیشریزىآبرواینخدایااما...!شدکبابمظلومیتشاین

سیاهروزگارمون...!کنم؟تحملروآبرویىبىاینچطور!کنم؟نگاهاشخانوادهوپیمانچشمهاىتوچطور
...!شده

...!شدهکوروسوتاینطورکهگرفتنمنوعزاىهمهخونهتوانگار
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!همیشخیرهدیوارودربهونشستهاتاقشتومرتبوافسردهمغمومشادمهمیشهدخترك

اینمیزد،امازنگراحتخیلىبودپیمانازاگراشتباهگفتبزنه،اونمزنگپیمانبهکهخواستمحاجىاز
...!خودمونهدخترسمتازتوجیهقابلغیراشتباه

)!ببخشتوکرداشتباهدخترمون...!چى؟بگمبزنمزنگ(دادتکونسرتاسفباو

دوروزاینمعمولطبقهمامروز!دارهشخصیتوغرورخودشىبراومردهیهاونمباالخره!...میکنمدرکش
...!گرفتهترسم!...نمیزنههمحرف!...نخوردناهاردختراین

.میگفتهذیونبوداماخواب!...رفتماتاقش،بهخوابموقعشب

...!ندادجوابکردم،اماپاشویهصبحتا...!داشتتب!...کردملمساشوپیشونى

...!میزدم؟زنگکىبه...!بودشبنیمه....!بودروحىنبود،عفونىتبشچون

...!زدمزنگمادرمردهرساىبهباالجبار!نداشتروکردنشبلندتوانایىکهاشبیچارهپدر

!نشستتختشروىوشدبلندرسا،پرنیابهتوضیححیندر

!رفتیمبیمارستاننزدیکترینبهوشدیمماشینسوارپدرشبا!بودبهوشکهشکرخداروخب

مثلامانداشتمروکنمنگاهپیمانچشمهاىبهکهاینوروى!شدقرصدلمرسیدند،انگارپیمانورساوقتى
...!بودماازبدتراوناینکه

!کشیدمدرآغوششخودمپسرمثلورفتمجلوخودمپس

بهچیزىداره،امادوستروپرنیاهنوزکهمشهودهکامالً!کنم؟استنباطروچىاشدوگانهرفتارهاىازنمیدونم
!بشهشکستهاینازبیشترماوپرنیاوغرورنمیخوادروپرنیابگهاونموبزنمحرفمیترسیدم!نمیارهزبون

!میکردنگاهشعاشقونهومینشستپرنیاسرباالىصبحتا

....!خودترضاىبهام،راضىکردىهرچه!خودتبهسپردمشخدایا...!نمیزدحرفىبازهماما
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.واردشدوزدرواتاقدراخالقخوشومسنآقاىیهکهبوددومروزغروب

!هستمنغمه!بریمانىخانومسالم_

!!!!!!!!!!ساله؟پنجاهنغمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مرد!سرگردونوحیرون!کردمسالموشدمبلندجاماز

بهومیشنوهاذانوصداىرمپداومدمدنیابهمنکهموقعى:گفتخندیدو!حیرونممنکهشدمتوجههمخودش
...!نغمهگذاشتاسممودلنشیننواىاونیمن

...!خونهدلمکهنگمامفامیلىازدیگه: گفتوخندیدمنباهمراهو

چهببینمبیامسریهگفتم!بستریهفرحزاددکترپیمانخانومکهگفتنوزدنزنگبهم: رفتپرنیاسمتبهو
!کجاست؟خودش!...خبره؟

...!بیمارستان_

.کردصداشآرومىبهبعدوکردمعاینهخوابعالمدرروپرنیا

!گل؟خانومپرنیا_

!عزیزم؟پرنیا_

!خوابوندشدوبارهوگرفتهاشوشونهدکتر!بشینهکردسعىکردوسالمآروموکردبازچشمآرومىبهپرنیا

!اینجامدکترتصالحدیدباکهتوپزشکرواندکترهستمنغمهمن!...باشراحتلطفا!عزیزمسالم_

!سالته؟چند:کردنگاهپرنیابهونشستصندلىروىهمدکتر.کردنگاهشفقطپرنیا

دووبیست:دادجوابآرومپرنیا

!کردى؟ازدواجوقتهچند_

!نامزدیمکهماههده_

!میکنى؟زندگىباهاشچطور!خشکیهآدمفرحزاددکتر_
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.شدخیرهدکتربهوکردبلنددکتر،سرحرفاینبودباکردهسرگرمدستهایشبارودشخوبحالتاکهپرنیا

زندگىباهاشچطور!میگنمیشناسهایشونوکههرکىنمیگممناینو:گفتوزدلبخندىمجددادکتر
...!میکنى؟

!بودزرنگىدکتر

!دارمدوستشمن:دادجوابفکرىهیچدونبپرنیا

بااونو!...ممکنهچطورآخهولى!...عمیق؟چقدر!...بحالشخوش!هههاوه:شدبازمیقىعلبخندبهدکترلبهاى
!چطوره؟خونهتواخالقش!خوردنمیشههمعسلمنصد

!گرفتىاشتباهکىبااونوشمانمیدونممن!اخالقهخوشکالًپیمان: گرفتتهاجمىحالتپرنیا

قیافهخوشهمخیلىوسبزچشمهاىباباالوقدخوشونجویهمننظرمورددکتراما!نمیدونممنخوب_
!میمونددستشونروگندشاخالقاینباوگرنهنشددختراوردشانسمادرشکهاست

بداخالقاماخورهمىپیمانبههمهگفتىکهاینهایى: رفتهپروتبهونشستمحوىلبخندپرنیالبهاىروى
خیلىرفتههمروىاما!بداخالقهاجتماعتوبیستر!...عالیهخونهتوبتهال!نیستزیادولىهستااااایکم!نیست

دریغکمکبیادبراىبردستشازهرکارى...!دارهروهمههواى!....صبوره!...مهربونهخیلى!....داشتنیهدوست
...!نمیکنه

...!میکردنگاهپرنیابهپدرانهاهىنگباوبودنشستهدکترلبهاىروىلبخندى

!میکنى؟چکاراینجاتواینطورهاگهخوب_

.ماندخیرهروبرویىدیواربهنگاهشوکردسکوتپرنیا

دیگهاون:اومدحرفبهپرنیاکهکنه،عوضروبحث!کنیمشروعدیگهجاىیهازبیاگفتنباخواستدکتر
!نمیخوادمنو

!چرا؟:کردنگاهشخیرهعمیقلبخندهموندکتربا
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...!مسخرهسوتفاهمیهربخاط:کشیدآهىپرنیا

!بودمسخرهکىنظراز_

!گناهکارههمونکهنظراز:گفتوزدپوزخندىپرنیا

کوچیکتونظرازاگهبپرسماینوقبلشاما!میریزهروبهمدنیایهکوچیکسوءتفاهمیه!...همینههمیشه_
اعتمادشونتونستىچرابودینهمباکهمدتىاینتوبپرسماینطورىیا!نداشت؟اعتمادبهتانقدرچرابود،پس

!میکنهرفعاونوکهاعتمادسابقِایناما!میادپیشهمهبراىسوتفاهممعموالً!...کنى؟جلب

!زدلبوشدخیرهدکتربهپرنیا

!درنیومدازشاماصدایى

...!بودفایدهبىهمبازاما.زدلبهمدوباره

.روگرفتاپرنیدستهاىاینباروزدلبخندهمبازدکتر

!تخسه؟شوهرتگفتمدیدى_

احمقمنامااستفرشتهیهاون!...نیست:دادجوابتخسوکشیدبیروندکتردستتوازدستهاشوپرنیااما
...!باختمغرورمبهاونو!...باختمش

...!باخت؟تورواونشاید!...میدونى؟کجااز_

!بحال؟تاخوندینرمان:گفتمیلرزیدبغضتشدازکهلبهایىوباآوردچشمهاشبهفشارىپرنیا

ناموسشپسررویههروقتاوناتو!...چرندیاتهمشتیههمش:دادادامهپرنیاوآوردفرودتاییدبعنوانسرىدکتر
چونمیرسیدذهنمبهویسرهمیریختبهماعصابم!نبودماینطورمناما!..میرهغنجدلشداستانمیشه،دخترغیرتى

باشهآزادمنمثلنمیتونهکهمیزاشتماینحسادتپاىغیرتشو!...ندارهاطمینانبهماونبودمزادآخانوادهتو
ودینازکاملدركیهبهکهبوداینبخاطربودهماگهکهنبودپایبنداونصورتیکهدر!پایبندهآیینشبهچون

آدابحتىاحمقمنوباشهواقعىمسلمونیهچطورىبودگرفتهیادبچگىازاونبود،چونرسیدهآیینش
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جلوىچونبودمبیزارتعصباونهمهاز!اومدبدمامامیدیدمناموسشرواونوغیرتمن!نمیدونمهماونواولیه
رمانهاتووقتى!...کنمرفتارشدمعمربزرگیهکهاونطورىنمیداداجازهوبودگرفتهمنوبارىوبندبى

میگفتپیماناگهواقعىدنیاىتومیزاشتم،امااوناجاىخودموهمیشهیشهمغیرتىدخترهروپسرهمیخوندم
قدرشومن...کنمریزشریزدندونهامبامیخواستدلمکهمیخوردبربهمچنانکندرستروسریتو
!ببینمهجرشوبایدهمحاال!...ندونستم

!گفت؟بهتچى_

اینکه...!بیرونبرماشزندگىازاینکه!...کشوندمندگبهزندگیشوکه:دادجوابوهپروتعالمتورفتپرنیا
...!کنمگمگورمو

!نمیخوادمنودیگهاون:شدخیرهدکتربهوچکیدفروچشمشازاشکاىقطره

...!چى؟تو_

.زدپوزخندى

...!قبلبیشترازحتى!...میخوامشوقتهاهمونمثلمتاسفانه_

چکاربرگردهسمتتبهدیگهباریهاگه:ایستاداونبهپشتورفتپنجرهسمتبهوشدبلندازجاشدکتر
...!میکنى؟

!شدخیرهتختىپایهبهوکردسکوتپرنیا

!کنى؟چیکاربراشحاضرىزندگیتون،وخونهسربرینوکنینآشتىاگه:دادادامهدکترو

!دیداشخانوادهتوعمریهکههمون!...آرزوهاشدخترهمون!میخواداونکههمونىمیشم:کردبلندسرپرنیا

!گذشت؟ازتمسخرهچیزیهسرکهاونىبخاطر!...میگذرى؟اتواقعىخوداز:برگشتپرنیاسمتبهدکتر

مستقیمصراطىهیچبهالمذهبقلباین!میامکوتاهخودمبخاطر!نمیگذرماونبخاطر:زدپوزخندپرنیا
دستمتموم!میکنمحستنشوعطرمیشمبیدارخوابازکهوزهار!...بگیرهارومتاصاحبشدستبدمباید!نمیشه
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شدممتوجهپیشدوروزمنکهاستمسخرهخیلى!تیمارستانبرمبایدبرمپیشاینطوربخوام!میدهاونوعطربوى
!پیچیدهامبینىتوروزهسهاالنوکردهعوضعطرشو

!معشوقنهمیگذرىازشعشقبخاطرکهبگىاینطورىبایدپس_

کهمنى!بگذرمازشنمیتونماما! میشمپشیمونهابعدکهمیدونم!...محضِغلطکهمیدونم!...اشتباههمیدونم_
در!بگذرهمنازاوناینکهمگهبگذرمازشآسونىاینبهشدم،نمیتونمعاشقامزندگىتوسالدووبیستبعد

!بیرونرممیاشزندگىازمنهم!کنمغالببهشخودمونمیتونماینصورت

!..براش؟نمیجنگى_

.نشستلبهاشروىپوزخندى

میکردروزادعایهاون!نمیجنگممن!نه!...قلبش؟تصاحبسر!چى؟سر!...خودش؟با!...کى؟با!بجنگم؟باید_
!کنهثابتبایداالن!عاشقمه !...کنه؟ثابتروچى_

!...دارهدوستماینکه!...عاشقمهاینکه_

!نکرده؟ثابتبهتحاالتا_

.....چرا_

!توئه؟نوبتنمیکنىفکر_

خودشازمنواونمکردمخطایىوخبطمناگهبیادچونکوتاهبایداوناینبارمکهمیکنمفکرمن!...نه_
منوبگهبیادبایدخودشاینبار.نکردافاقهولىافتادمپاشبهورفتممن!....زدپسم!...کردردمنواون!...روند

.!..میخواد

.رفتسمتشبهوزدمحوىلبخنددکتر کجاست؟وسطاینازشمیزدىدمکهعشقىپسبعدش!بیاد؟اینبارم!اومدکوتاهاونمواردهمهتوگفتىتو_	
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خودمخاطرواسدنیاروچیزهمهکهخودخواهمآدمیهمنکهمیگهدکترم:شدخیرهدستشکفبهپرنیا
!میخوام

!میگه؟چىدکترتدیگه!خوب؟_

بخاطرخودموبگیرمیاد!کناربزارمامولعنتىغرور! کنمگذشتبگیرمیادبایداینکه:گفتوکشیدآهىپرنیا
!...کنمعوضنکنم،بلکهقانععشق

!نگفته؟بهتکهپرسامحرفهاروایناحیاناً_

!گفتهخودش! اتفاقاًچرا:شدگردپرنیاچشمهاى

!ردمهشاگ:گفتودادتکونسروخندیددکتر

!داره؟دکتردخترتوننمیدونستینشما:گفتمنبهرووبعد

توزندگىرفیقشبهترینکردیمسعىپدرشومنعمریهدکترآقاى:کردمنگاهپرنیابهحیرونوگیجمنو
تازهصحبتهارواینىهمهمن!....نمیخورهآبمنبدوندخترماینکهبهبودمخیالخوشچقدرمنوباشیماش
!....میشنوممدار

براتکهمتقابلهاحترامکهبگیرىیادبایدهمهازاولتو!؟پرنیا:کردپرنیاروبهوزدبمنمهربونىلبخنددکتر
باکهآدمهمسربهبرسهچه!نمیکنهخردترهبراتهماوننزارىاحترامهممادرتبهاگهحتى!میارهاحترام
بهنمیتونهاوننزارىاحترامهمسرتبهتواگه!قربوارجگروندیپبشومیکننپیداتکاملهمدیگهوجود

!بیادکوتاهمشکالتىهمهعشقت،تواحترامبهیابزارهتواحترام

اکثریتبهنسبتآقایونتحملومردهیهاونکهخاطراینبهنمیزارىاحترامنظرشبهتوببینهاونوقتى
،صرفاحترامازمنمنظوردخترمببین!کنهتحملاحترامیتوبىدوسالبتونهتهش؛تهکمترهخیلىخانومها

اونچشمتواونبهاحترامباتوواقعدر!...مقابلتهطرفافکاروعقایدبهاحترامبلکه!نیسترفتارىاحترام
عقایدازحتىحاضرىاوندلخاطربراىکهنیستازاینباالترمردیهبراىهیچىومیکنىبزرگروخودت
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یکىمعموالًومیارهبوجودزوجدوتابینمحبتىوعالقهحسیهناخواستهامراین!بگذرىاتدوسالهویستب
!عمرشتمومتومیکنهاونیکىمدیونرو

تودرعوضشولىمیزارهبتورومتقابلاحترامایندارهکهپیمانپیداست،حاجامرظواهرازکهاینطوراحیاناًو
یادبایدتودخترم!گشایىعقدهواسهباشهچشمهیهبعدهامیتونهاینو!نمیگیرىگردنبهاونروازدینىهیچ

وقتىاما!باشندداشتهرورفتارىهمچینتوبابخواىهمدیگرانازاینکهیعنىدیگرانافکاربهاحترامبگیرى
تحمیلتوبهخودشونوقایدعنخوانکهباشىداشتهانتظاردیگرونازنبایدنمیکنىتوجهاصلاینبهخودت

!کنن

پیمانتواگه!بدمتوضیحبراتاینطوربزار:گفتوزداىخستهکرد،لبخندنگاهپرنیاگیجچشمهاىبهچونو
رفتاراونمیلمطابقتقریباًاماکامالًنهکهمیکردىوسعىمیذاشتىاحترامعقایدشبهبایدداشتىدوسترو

توعوضدروکنهدركتورووبزارهاحترامبتوکردسعىاون!...کردتوبارواررفتایناونصورتیکهدر!کنى
اینکهیعنى!... چى؟یعنىاینو! ببرىرواستفادهبهترینموقعیتتازکردىسعىاونباالىشعوردركبجاى

کردىدورخودتازنواوبدتراتبچگانهرفتارهاىوافکاربامیگرفتى،گردنبهبایداونبهکهدینىمقابلدر
بهبتوعقایدشکردنتحمیلباروندادىبهشتوومیخواستتوازکهرواحترامىپیمانکهشدىباعثو

!میارهبوجودزدگىدلوانزجارنوعیهخودشواینبیارهدست

دگیتونزنتواتفاقىهمچینهیچوقتمیکردى،دقتکردارتورفتارتوکوچولوموردچندبهفقطتواگه
!بکشهاینجاکاربهکوچیکسوءتفاهمیهبخاطرکهنمیومدپیش

مرخصاینجاازاینکهازبعدتوپرنیا!شدخیرهاونبهاىپدرانهلبخندبادکتر.نزدحرفىوانداختبزیرسرپرنیا
!بدهادامهپرسامبادرمانىروانبهشدى

!برمدیدنشبهمنکهنمیدهاجازهمپرساباخانوادگیشونمشکالتدلیلبهپیماناما_

!بروحتماًفقط!برومیرىهرجاخوب_

!میرهکهبشینمطمئنهمشمامادر:گفتبمنروو

!چشمبروى:گفتمودادمتکانتاییدبعنوانسرىمن
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اپرنیاونروزفرداىصبح!میشدپرنیابراىدکتربهترینخودشاون!رفتپرنیاترخیصبراىخداحافظىبعدو
آمدنبهتمایلىانگارهماووبزنیمتعارفپیمانبهنداشتیماینوروىهیچکدومحاجىنهومننه!شدمرخص

!نداشتمامنزلبه

!نگفتیمچیزىوکردیمسکوتباالجبارپس

*****

پرنیا

روزدواجاقرارهمبابکوسحرکهگفتندچیدنکبرىوصغرىکلىازبعد!بودندخونمونسحروخالهامروز
!برگردهاتریشبهبایدبابکگذاشتند،چون

!بکنندمنوحالمراعاتکردندسعىچقدرهابیچاره

کهشداینقرارشون!نشستلبمبهلبخندروزچندبعدمادرمبقولوشدمخوشحالقلبمتهازواقعاًمناما
،میدادمگوشصحبتهاشونبهکههمونطور!...باشهنداورساعروسىازبعدروزبیستبابکوسحرعروسى

!...گذشتهبهپرکشیدفکرم

شدخشکلبمروىلبخند!...میکردمخرابسرمونروىروخونهدادهاموجیغبابودممجرداالناگهاینکهبه
!شدهمتوابروهامخودآگاهونا

کىاونهاکهنشدممتوجهاصالًو.!..گرفتازمهاممدلخوشىتمومبلکه!...بردسوالزیرمنوهویتتنهانهپیمان
!شدهجلبمنسمتبهتوجهشونوتموموشدندساکت

:گفتمسحربهرووعارىبىبهزدمپس

پدرتورووفامیلفکوپیمانفامیلوفکچشمبزنمباید!فامیلمطرفهدومنناسالمتى!خریدبریمکىسحر
.کنمکور

!بریم؟االن!ىبگتوکههروقت:گفتوکردبغلمباذوقسحر
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!...بریمفرداولى،نهامروز_

جدامنازدیگهماهیهازکمترهامبچگىهمدمویارتنها! کشیدمبوعمیقعطرشو!کردبغلمدوبارهسحرو
!بشهموندگاراونجاقرارهچندسالبراىنیستمعلومومیشه

!هستامخانوادهحضوربهطفقامیدمچشماالناما!وجودشبهبودخوشدلم،بودپیماناگه

!...نمیخوادمنوواقعاًکهمیشهباورمدارهدیگه!...پیمانجز!...اومدنددیدنمبهشیداحتىفرحزادىخانوادهتموم

بهپرنیاازنمیتونهفرحزادپیمانکهمیدمنشونت!...بکنىدلمنازتونمیدماجازهمن!...پیمانآقاخوندىکوراما
!...نرفتمفرحزادمنزلبههفتهیهاینطولتومنهم...!بگذرهراحتى

!میکنهشمارىلحظهپیماندیدنبراىدلم!...نداستورسامختلطعروسىفرداشب

!...گشتمکردنشپیدابراىکلى!...بببینهلباسوآرایشاینبامنومنتظرماالنهمیناز

!میشىقشنگترعروسازتو: فتومیگمیکشیدجیغریزیهسحرپوشیدم،پیراهنووقتى

پدرمومادروتمجیدوتعریفودیدمتنمتورولباساماوقتىبودپیماندلکردننرمقصدماولبگمراستشو
وپوشیدلباسخوبمیشههماسالمىحجابباکهرسیدمنتیجهاینبهتازهو!اومدخوشمهمشنیدم،خودم

!بودتیپخوش

فقطاوننگاهدارم،کهاهمیتشوهرمبراىاونقدرمنوقتىمیشدممتوجهداشتمتازهامزندگىتوپیماننبودبا
!...کوتاهتعریفیهبهحتىولو!...باشمناکسىوکسهرنگاهدنبالدارهلزومىمیبینه،چهمنو

!نداشتبودنملوسودردونهبهربطىمننفهمىاینوفهمیدمنمیزمانهااونمن

بعنوانهمپیمانازوکنمزندگىخودممیلطبقوتاخوبنفهمىبهبودمزدهخودموفتمیگراستدکتر
!...........بودمخودخواهنامحدودمنامادارهحدىهمخودخواهى!میکردماستفادهکارهامکارگشایىکلید

لکپیماندیدنبراىدلم!...منجزبودندرفتهآرایشگاهبههمه!بودشهرسالنهاىبزرگترینازیکىتوجشن
!بودزده
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وشدیمپدرماشینسوارصلواتوسالمازبعدوکرددودبراماسپندىرفتم،مادرپایینوشدمحاضرخونهتو
ماسمتبههانگاهشدیم،تمامسالنواردوقتى!...بودیممهمانهااولنفراتجزتقریباً!رفتیممجلسبه

!شدساکتسالنارهیکببهاما!...نبودندزیاد!...برگشت

شدهسرخهمخجالتمیکردند،ازآبقنددلمتواینکهضمنمنوکردلطفاظهارکلىواومدسمتمبهخاله
!....بودم

شدنآمادهدرحالموزیکگروه!نشستیمدامادوعروسروبروىتقریباًو!رفتیمسالنجلوىسمتبهمادربا
شلوغسالنباالخرهوبودندآمدهرساپدرىفامیلهاىوفک!دبوزدهلکآوازوسازورقصواسدلم!بود
.شد

!....اىهمهمهچه!ههههاوه

فکتوبودندهمگرفتهمنفىجوابرسالگدهاىومشتتوسطکههممنخواستگارهاىازچندتا
...!بودپیداچشمهاشونتوهمحسرت،برقتعجبضمنمنوضعوسردیدنباوبودندوفامیلهاشون

اونهاروبهکردننگاهروىشخصهبهمنوگرنهمیشهبپاسحرورساعروسىطالقمقبلکهشکرخدارو
!کردنواختنبهشروعموزیکگروه!....باشندگرفتهمنفىجوابرساتوسطهرچند!... نداشتم

!سالنوسطریختنفامیلدختراىوپسر

!وسط؟نمیرىدخترم:گذاشتمنىشونهروىدستپدر

!عمراً!...وضع؟سروولباساینبا!....باباااا؟_

اونازمنکهمیخواستخوشدلآوازوسازورقص!کردمنگاهشونونشستمتفاوتبىحیرتکمالدرو
!بودمبهرهبى

کهمیشممتوجهتازه!کردمپیدانجاتازشرشپیماننبودباکهمیکردمفکراحمقانهچقدررسانامزدىمیادیادم
روداشتنشدوستادعاىفقطو!نداشتفرقىبرامنبودشبودوکهنداشتمپیمانبهحسىهیچموقعاونمن

!....میارهبزبوناونواسموجودمتموممنامانیستاینکهبااالنوگرنه! میکردم
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!نشستممنتظرشعاشقانهودارمدوستشاالنچون

!اومدباالخره

!گذرونددیدازنظریهروهمهوایستادسالنىوروددرجلوى!...جانمممممماى

!...داشتمنظرشزیرپنهونىاما!...کردمپنهوندیدشمعرضازخودموفورى!...افتادتوپوتاپبهقلبم

سالنوسطمادرمووپدر!....سفیدتککتبامشکىشلواروپیراهن!...بودشدهخوشتیپچهامبچه!!!!آخى
!رفتاونهاسمتبهجذابشلبخندباودید

!کردمکنم،جاموعوضتوجهجلباینکهبدونوشدمبلندجاماز

!کردنداحوالپرسیهمباقبلبارهاىازگرمترورسیدپدرمومادربه

بهکردهبغ!دادندنشونبهشروبودمنشستهکهجایىومادرمپدرنهوپرسیدچیزىمنراجباوننه!پوفففففف
!شدمخیرهبهشودادمتکیهصندلى

....کهمیکرداحوالپرسىمهمانهاباوبودایستادهمادرموپدرکنار

!...میپریدپایینوباالمیمونمثلدیدپیمانوکهدوراوناز!...اومدسیریشسونیاىاین!...منبرواىاى

گرموشدبازبناگوشتایمانپنیشرسید،پیمانبهوقتىچرانمیدونم!...بزارمدلمکجاىدیگهاینو!....پوففففف
.کرداحوالپرسىبهشروع

!کردمحرکتسمتشونبهوشدمبلندجامازناخودآگاه

!اومدىدیرچقدر!جونسونیاسالم:کردمسونیادرازسمتبهدستموودراومدمپیمانپشتاز

!کشیدمعقبیکمخودمومنمن،کهسمتبهبرگشتچنانتعجببابعدوکردآستینمبهنگاهیهپیمان

*****

پیمان
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.شدمسالنوارد

!...کردمنگاهسالنوسطبههمهازاول

وجقعجقلباسیهبابودممنتظردیدنش!..گردوندمنگاهمو!....نبودسالنوسط!...میزدپرپردیدنشبراىدلم
!خوردپدرخانوممومادرخانومبهچشممدفعهیه!نبوداما...سفیدى...قرمزى.....زردى

!اونهاستباهمپرنیاحتماً!افتادمراهسمتشونبه

روىمنهم!...نزدندپرنیاازحرفىاما!کردندبزرگواریشونىمنوشرمندهواحوالپرسىمنباپیشازگرمترخیلى
!...بزنمحرفىتانداشتماینو

!میکردمدرآمدخوشامدمهمونهاباحوصلگىبىباوبودمایستادهکنارشون

دخترسونیا!...اوهاوه!...میکردماشتباهمنهمشاید!...کردممىحسنگاهشوسنگینىامابودکجاپرنیانمیدونم
!...کردهرابطهاینىواسطهمنوکهشدهسونیااینکجاىعاشقماهمکارایننمیدونم!...اومدهمرساىعمه

پنجچهاروهاىبچهرسید،مثلپیشمونوقتى..!.منپرنیاىبهرحمتصد!...سبکترهپرنیاازسناینهمهبادختره
!...میپریدپایینوباالساله

!هستینشماماستاداستاد_

!سعادتخانومسالم:نشستلبمرولبخندىوناخواستهرسیدذهنمبهپرنیافکراشسبکسرىاینهمهاز

!دیدماینجاشماروهمشدمخوشحالخیلى.سالم!استادواىاى_

!اومدینخوش!فتلطازممنون_

!نیستنکنه!نمیبینمشکجاستپرنیا!استادمرسىواى_

.برداعالملکوتبهمنوسرمپشتازصداشکهبگمچىبودممونده

!...اومدى؟دیرچقدر!جونسونیاسالم_
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.شدگردچشمهام.کرددرازسونیاسمتبهدستشوو

.برگشتمسمتشبهحیرتبا....بود؟؟؟؟؟بلندآستینپیراهنش!...؟آستین

!....الخالقیناحسناهللافتبارك

*****

پیمان

نوازشپاموانگشتهاىنوكتاسرنوكازپیمانىخیرهنگاه.زدماىمحجوبانهلبخندوکشیدمخجالتمثالً
!کرد

.زدملبخندبهشتبدارمنگاهباوکردمحلقهبازوشدوردستمو

!رفتوکندشرشوسونیاکهزدزلبمنقدراون!میکردنگاهمخیرههمچنانپیماناما

!بود؟شدهتنگدلتخیلى:گفتموارطعنهوبرگردوندمرومو!...بدهقورتمبیاحاال!...نمیکنههمول!...اوففففف

!میشد؟تنگباید: گفتآروموکردبازدستهاموىحلقهوگذاشتدستمروىدستهاشونرم

!انداختآرومدستموو

!میکردنگاهمخیرهاونهم!زدمزلبهشتیزمنگاهبا!....کرد؟اینکارواچر!!!!!....وا

!...میشد؟تنگنباید:زدملب

!...نمیدونم:دادجوابوشدخیرهلبهامبه

!...نمیدونى؟:گرفتگلوموزدبغض

!...نمیدونمنه:برنمیداشتلبهامازنگاهشو

روهمسرمشدنتحریکماهدهبعد!نمیدادامونبهممطمئنمبوداینطوراگه!بودیمخلوتجاىیهکاشاى
!شدمدورازشسرعتبهوکردمگردعقبوورچیدملب!میشناختم
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ربعیهآرایشتجدیدىبهانهبهورفتمرختکناتاقسمتنه؟؟؟؟؟بهیاشدهتنگدلشکهنمیدونهشعوربى
!...بشهخشکبودندزدهحلقهچشممتوکهاشکهایىتانشستماونجا

!...سردشدىچقدر!...نمیشناسمتمیکنماحساس!....شدىرحمبىخیلىخانپیمان

!...کردمخبطدرسته!کردماشتباهدرسته!...دارمغرورمنهم!...آدمممنهم!...کشیدممنتهرچىبسته!...دیگهبسته

خانپیماناما!...بودمدهنکرگناهمن!...بردملذتىونهداشتمقصدىنهمنکهشاهدهمنخداى!...نکردمگناهاما
!.... درمیارمسرتشوتالفى!...براتدارم!....

******

پیمان

!...بودنشدهترمیمامشکستهغرورهنوزچونشاید!اومددردهنمازحرفاونچرانفهمیدماصالً

.زدلبوشدخیرهبهمچشمهاشاطلسىباوقتى

!...میکردمپارهتیکهگرسنه،لبهاشوگرگیهمثلاونوقت!نبودکسىکهبودیمجایىکاشاىکهکردمآرزو

دورمازدستهاشواینکهبا!میشدمرسوامردماونهمهمیونوگرنه!دورشدمنازوکردگردعقبکهشکرخدارو
!میکردتحریکماونهمبهکردننگاهنشم،اماتحریککهکردمجدا

فریاداونواسمتنمتموم!...باشمدارخویشتننمیتونموگرنه!باشمدورازشمیتونمجاییکهتابایدامشب
بیروناما!رختکنِتوکههستربعىیه!...کاشاى!...میزاشتمکناررولعنتىغروراینکاشاى!...میزنه
!...بیروناومدشکرخداروکه!...برداشتمقدمرختکنسمتبه!...میزنهشوردلم!...نمیاد

!...کردم؟چکارمنخدایا!....نداشتروقبلدقایقگرمى!...بودشدهسردنگاهش

وزیبالباسورختاینبااونوقت!....نکردمحستنشوگرماىوقتهخیلىمنکهبشهمتوجهنبایدخودشیعنى
!...نشم؟تحریکدارهانتظارمیدهجولونچشمهامجلوىدلنشین
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شدبدترم!...نشداما!...بشهخاموشرونمدعطششایدکردمنگاهش!...سبکسر؟انقدردختراینچراآخه
!....شدردازکنارموزدگردنبهمزمانیکه

میکرد،گوشبیتابىدیدنشبراىکهدلمحرفبهکاشاى!.....شدمپشیمون!..نمیومدمکاشاى!...خدایا
ىخانوادهوشدندوباغدومادواردوعروسمیگفتکهارکسترصداى!...میزارمبیابونبهسرامشب!نمیدادم
!برمورودىسمتبهکردبرن،مجبورمسالندرورودىجلوىبهاستقبالشونبراىنزدیک

روپرنیا،پرنیاىخالهیکمرتبهکهببینمعروسىتولباسکوچیکموخواهرتابودمخیرهسالندربهلببهلبخند
کهخالهبشىسالهبیستوصدشاءاهللان!عروسىفامیلتوناسالمتى!آقاتپیشبروبیا:گفتوانداختآغوشمبه
!کردىعالمم،رسواىمنسمتبهپرنیاکردنپرتبا

*****

پرنیا

وشدپیداشکجاازخالهنمیدونممرتبهیککهایستادمکنارشبشهمتوجهاینکهبدون!بودفکردرغرقپیمان
!وسىعرفامیلتوناسالمتى!آقاتپیشبروبیا:گفتوکردپرتسمتشبهمنو

وخوردمچسبآغوششبهمنجمعیتازدحامبخاطریکهووشدیمخیرههمچشمتواىچنددقیقهپیمانمنو
!...نشیمرسوااینازبیشترتاکردمدومادوعروسسمتبهروموزود

!....منبرواىاى!...برمنواىاى....اما

!...رگشتمبسمتشبهبودمچسبیدهپیمانىسینهبهپشتازکههمونطور

!...بودکردهزوملبهامروفقطوبودشدهخمارکاملچشمهاش

اونبهبچه!!!!خدااى!....نشیمرسواکهجدابشمازشچطورحاال!...برگردوندمروموشنیدمکهروهلهلهصداى
!....کنه؟کنترلخودشونمیتونهچطور!!!!ظرفیتى؟باوجنمىبا

!....منبرواىاى
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!رفتندجایگاهشونسمتبهاطرافیانىهلهلهمیونوشدندوارددومادوعروس

!کنیم؟چیکار!...پیمان؟:پیمانسمتبهبرگشتممن

!مشخصه؟ببین:گفتوکردشلوارشتودستشو

دارنداینوداغهمدیگهشدند،نصفمنلباسجذبنصفشونکهآدماینهمهمیون!!!!!!!منسرتوعالمخاكاى
شلوارتبهبرسرچطورىخاكتوأن،منومنىخیرهوگوشوچشمشدندهمشونودمنشزنشونچراکه

!...کنم؟نگاه

!کردمجفتبهشدوبارهوسمتشبهبرگشتمهندیافیلممثل

!...میدونهباشم،خداخوردهبدیدىندیدفحشچقدرحاال

!...میشمممنوننچسبىبمنانقدر:کردزمزمهگوشمزیرهمپیمان

!....کنار؟برممیگىیعنى:شدمخیرهچشمهاشتووکردمهمدرابرو

!کناربروبعد!...چطوره؟ببیناول_

!شلوارشسمترفتنگامزیرچشمىیواشبعدوزدمدیدواونورواینوریخرده

!...بودکردهمشتوبودگذاشتهجیبشتودستشو!خخخخخخخ

!...بدیدندید:گرفتمفاصلهمیخندیدم،ازشهمونطورکه

!....ندارمخبرتوزیرلباسازاصالکهمن!میگىراستتواره:گفتونشوندابروبهاخمى

!....بودمشدهواجبغسلخودممن!...میگفتراست!...خخخخخ

جداازش!...میفتن؟خودشونوصالشبمیشه،یادکههرکىعروسىشبمردهاچرا!...سوالهبرامهمهنوزواقعاً
وعروسسمتبهوکردمحوالهبراش،چشمکىمیکردمغنچهبوسیدنحالتبهلبهاموهکهمونطوروشدم
!رفتمداماد
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!... شدهقشنگچقدرداداشم!...بدجنسشوهراىخواهرمثل!خخخخخ!....بودشدهقشنگچقدررساکهواى

شدهوارددامادوسعروباهمراهکهرفتمبابکوسحرسمتبهدومادوعروسبادوبارهاحوالپرسىازبعد
!بودند

!...اومدسرمپشتازوپرساممانىصداىکهبودیمتبریکواحوالپرسىمشغول

!شدندخیرهبمنهردومندیدنباکهبرگشتماونهاسمتبهودادمقورتدهنموآب

!...برادرانهلبخندىبامانىوتعجبباپرسام

!...کشیدعقبمکثباوداشتنگههوابکشه،تولپموتابودکردهدرازکهرودستش

!گرفتمفاصلهجمعازوسربزیرانداختممنونشستهردومونلبهاىروىتلخىلبخند

ماامیدشچشمتموم!...نداشتروکسىهیچاینجااون!...بودبرادریهبرامرسامثلمانى!...نشستگلومبهبغض
!آلمانبرگردهبگمبهشباید.!..گذاشتیمتنهاشوکردیمازدواجهمهکهبودیم

!...میشددیوانهسحرعشقداغازوگرنهبمونهاینجانبایداون

مشغولپسرهاودخترهاهمهکهشدمخیرهسنبهونشستممیزپشتکىنمیدونمکهبودمفکردرغرقاونقدر
!بودندرقصیدن

!....شدهمحجبهپرنیادارهتعجبجاىبرام_

!...پیمانازقبلخواستگارمادرمپسرعموى!....بزارم؟دلمکجاىاینو!...پوفففففف

!دارهاشزندگىواستزىیههرکی!...دیگهخوب_

توروحتىوایستادهمادرتوپدرکنارکردهبغشباولازکهالهىحزبیهزنبشىکهبوداینتوتزیعنى_
!...ندارهقبولهمراهیهبعنوان

!)بودمزاربیاشنفهمىهمیناز(
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!الحمدهللاکه!...نشمبازخانوموبوالهوسهیزمردزنکهبوداینمنتز!...نداشتمتزىهمچینمن!نه_

بفرارپاحتماً!نمیکردمحسپشتمروپیمانگرمىسینهاگهکهکردقرمزچنان!....شدخنکدلم!...اوهووووو
!میزاشتم

!کنین؟نمیمعرفىخانومپرنیا!اومدینخوش! سالم_

!خالهومامانعموىپسرقیصرىشهبالدکتر_

!کرددورممیزاونازببخشیدگفتنباوگرفتمنودستاحوالپرسىبعدوکرددرازسمتشبهرودستشپیمان

!بودندرقصیدنمشغولکهافتادپرساموبابکوسحربهچشممبودمقدمهمپیمانباکههمونطور

ادامهوزدپوزخندىو!(برقصىبرىمیتونىهمتو:برگشتمسمتشبهمنگویجگپیماننجواىصداىبا
!ندارىکسىبهتعهدىهیچدیگهحاال)داد

!بشماشطعنهمتوجهتاکشیدطولثانیهچند

!...چیه؟منظورت:گفتموسمتشبهبرگشتمتیز

!...نداشتممنظورى: گفتوبرداشتمنازنگاهشو

!بزنهحرفمنظوربىوهنسنجیدآدمبدهخیلى_

!نمیرى،برقصى؟چرا!زدمحرفمنطقوعقلروىازکامالًمن_

!برقصمجمعجلوىمنکهنداشتعالقهشوهرمزمانىیه:گفتموشدمخیرهچشمهاشبه

****

پیمان

!رفتپرنیاپىحواسمدانگشدند،ششسالنواردکهپرسامومانى

!برگشتسمتشونبهپرنیاکهرفتندبابکوسحرسمتبهپرنیابهتوجهبىاونها
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کشید،پرنیادستشوخودشکهشدمشتناخودآگاهکرد،دستهامدرازپرنیاصورتسمتبهدستشومانىوقت
!شدمکرد،متعجبتركجمعشونوناراحتىباکه

!...شد؟همتواخمهاشچرا

!نشستاونروىورفتمیزىسمتبهاطرافبهتوجهبى

بهکردمپاتندمنکهرفتسمتشبهبودمجلستودخترهرچىنختوشبسرازکهچرونىچشممردخیکى
!شدآتیشپاسرتاکهگفتبهشچىپرنیانمیدونموسمتشون

ناراحتمسنسالنبهپرنیادلبهحسرتنگاهکهرفتیمومادرشپدرسمتبهپرنیابابهشخوشامدگویىبعداز
!کرد

!...بودبسبرامبودپوشیدهمنبخاطررودربارىلباساینهمینکه

!میکردممنعهمرقصیدنازاونواگهبودزیادىخیلى

!برقصىبرىمیتونىهمتو:گفتمگوششدر

!ندارىکسىبهتعهدىهیچدیگهحاال:گفتمکنمقانعشاینکهبخاطرو

!کردمتوهینمقدساتشبهکردماحساسمنکهگرفتجبههچنان!هههاوه

!...برقصمجمعجلوىمنکهنداشتعالقهشوهرمزمانىیه:گفتبهموقتى

کهبودرفتهیادم:گفتوکشیدبیروندستمتوازکنم،دستشوبازدهنخواستمتا!...میکردندآبدلمتوقندکله
!....تعهدندارمکسىبهدیگه

جایىپاتومنبدوناگهبحالتبد:مگفتوارزمزمهزیرگوششوکشیدمشخودمسمتبهوگرفتمدستشو
!بزارى

!برممیتونمگفتىتو: شدخیرهبهم
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!کردفرقنظرماالنبودلحظهاونبراىاون_

توشاشوبینىوگرفتازشگلشودستهورفتنداسمتبهوزدبهمگردنىوکشیدبیروندستمازدستشو
!....نشستکنارشوبردفرو

نداازحتىبگمجراتبهمیتونم!....بردهسرمازهوشهاشدلبرىاین!میشمدیوانهمنامشبکهىىىواى
!...بودشدهقشنگترهم

!پیچیدگوشمتوسونیاصداىکهگرفتم،ازشعکسیهودرآوردمگوشیمو

!نیستاونپرنیایىدربندتوکهانقدر!...پیمانآقا_

!بدمنچسبىدخترهاینبهتنبخاطرتکردىمجبورمکهسروشتوبهلعنتاى!....لعنتمعرکهمگسخربر

!کردین؟فکرهاتونودکترسروشراجب: برگشتمسمتشبهوزدملبخندى

!نمیانجوردراصالًمنمعیارهاىباایشون!جوابشونودادمبخودشونمن:گفتوکردهمتوابروهاشو

!...بزنیم؟حرفهمباوبشینیمجایهمیشه_

!بهترهسالنتهبریمالبتهالبته:دادحوابذوقبا

!...بفرمایید:گرفتمسالنتهسمتبهدستمو

!رفتیمسالنتهسمتبههمباو

*******

پرنیا

!برنداشتمنشست،نگاهمودستمروىهمندادست!شدسونیاوپیمانراهىخیرهحیرونمنگاه

!...نه؟مگهشدهنرمکمیهپیمانپرنیا_

!اصالً:دادمجوابناراحتىباوسمتشبهبرگشتم
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!... اومدهکوتاهمیکنمفکرمناما:شدگردچشمهاش

!....نه_

!...میشدىحاملههمتوکاشاى:ورچیدلبوکشیدآهىندا

!کردمپنهونگلشدستهتوصورتمووگرفتامخنده

!رشوکابهدستامشب!میدهجوابخوبکنباورپرنیا:شدبلندهمنداىخندهصداى

!...دخترمهنوزمنندا:کردمغشخندهاز

!...کنمستشخوب:دادجوابجدىاوناما

فرقهمهباکالًپیمان:گفتموکشیدمآهى!بودمدیدهکهخوابىمثلدرست!شدسیخبتنممولحظهیه
!...امبچهبهبرسهچهنمیخوادمنماالناونبعدشم!نکنمقایسهاونوبارسا.داره

!)داشتاىخجستهدلچهمنمشوهرخواهر!گفتماىباشهخندهبا!(کنفکرپیشنهادمبهتوپرنیا_

بهماعصابم!بودزدنحرفمشغولسختپیمانتعجبکمالدر!شدخیرهسونیاوپیمانبهنگاهمباز
!...افتادمانىبهنگاهمکهنشمعصبىاونازبیشترتاچرخوندمچشمهامو...ریخت

حرفبراىفرصتبهتریننیستپیمانکهاالن.بودرقصیدنهمشغولبابکباکهرسحبهتوجهشتموم
.رفتمسمتشبهوشدمبلندسریع!زدنِ

!مانى:نشستمکنارش!شدکباببراشدلم!زدرومبهغمگینىلبخندخوردبمنکهنگاهش

خوردنوچوبىحوصلهاینجا،بازمیاداتغیرتىشوهراوناالن!پاشوپاشو:کردنگاهاونورووراینبه
!....ندارم

!...بزنمحرفمونیومدهتابزار!...مانى!...اع_

!نریختهبهمروعروسىونیومدتابگوزودتر_
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!میترسى؟ازشانقدرواقعاً_

!ملسهخورمچوبولى،نه_

!....بزنمحرفبزارخودتو،نکنلوسمانى_

!....نمیخورمتنهایىروکتکهااینبارباشمگفتهولى!...بگوباشه_

!بمونى؟اینجامیخواىتاکىمانى:خندیداونم!خندیدم

!چى؟یعنى:شدخشکلبهاشروخنده

!...بروبزار_

!...چى؟:گفتشدهگردچشمهاىبا

!بروبزار_

!کرددعوتمرسا.نیومدمخودمکهمن...خوب...خوب_

!خندهزیرزدموکردمنگاهش

!..بروازایرانگممی!...نمیگماینجارو_

بهدارممنموشدهدوستمبهترینهمسر:شدخیرهسحربهوکشیدآهوزدلبخندفقطاما.گرفتاشخندهاونم
توواینجامکههمون...برمبعدکنمقانعخودموبایداول! برمنمیتونمفعالً!نمیتونماما!...میکنمخیانتهردوشون

!بستهبراممیکشمنفسمیکشهنفساونکههوایى

حرفبهزودترچرامیخواستیشانقدرکهتو! میبرىبینازخودتودارىمانى:شدمخیرهبهشتاسفبا
!نیومدى؟

!شدخیرهدستشکفبه

!خواستگارىبیایمکهکردمصحبتمادرمباورفتم_
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کهکسىىسمتبهدستمبامنهموشدکشیدهدستمراهنیمهبگیرم،امابازوشوتاشددرازدستموسوختدلم
!شدمبلندمیکشید،دستمو

!شد؟تمومصحبتهاتون: ،گفتمبیفتمتازوتکازاینکهبدون!بودخیرهبمنهمدرابروهاىباپیمان

!سالم:گرفتپیمانسمتبهدستهاشوصالبتباخیلى!شدبلندجاشازمانى

!...اومدیدخوش!سالم:دادجوابچشمهاشتوخیرههمپیمان

!بردسالنورودىسمتبهمنووکشیددستموو

!بریمممممکهبرو!...جوووووونآخ!...باغتومیبرهمنوداره!...جوووووووونخداىىىواى

!ننننپیمان:کشیدمدستموسالنورودىجلوى

!کشوندسالنپشتسمتبهمنوبایستهاینکهبدون

اندازهبهوقتىو...میرهویلىقیلىاالنهمینازدلم!....جاااااناى!!!!!!؟باغتوفیلمهاتومثلمیشهیعنىخدااااااى
صحبتپسرهاونبانمیگمبهتمگه: دادهلمدیوارسمتبهمنووکرددستموولشدیمدوراعیاندیدازکافى
!....نکن

شکخعقایدشباهماحساساتسمیکنمفکر!...بدبختىخواجهببرنشورتومرده!ههاَه
اینبایدبهمناونوقت!اندذلهشوهراشوندستازخانومها!...اومد؟گیرمبودکجااینخدایا!...اوفففففف!..شد
...منوبیابزنمزار

!...نخواستىبیام،خودتراهباهاتخواستممن!خانپیمانببین!...شیطونبرخدالعنتصد!..اهللاالالهال

!صورتشتوشدمبراقوکردمگردچشمهامو

!کنم؟نگاتوکنمکجگیسمنکردناتدورهمنترانترتاچهاروقتىکهندارىانتظار_

!دارمانتظاروایندقیقاًاتفاقاً:اومدجلوچشمهامتوخیرهاونهم
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!نیستمبلدکارهااینازمن!دراشتباهىسختبگمبهتبایدپس_

!بدهتوضیحنکردىروهکرواونایى!گفتمکمبگمهرچىکهتوهنرهاىاز_

!میخوردصورتمتوبازدمشچسبید،طوریکهبهمواومدجلوهمینطورو

!شدمحولىبهحالىبدتربلکهامانشدم!بشمعصبانىحرفشازکهبوداینوقتاالن

!شدمخیرهبهچشمهاشوگرفتمگاززیریمولب!...منسربهعالمخاكاى

!...دادقورتدهنشوآبوشدخیرهلبهامبهبعدشوچشمهامبهاولهمپیمان

!...نیومدبدشاینکهمثلنه!ببینمالعملشوعکستاکشیدمسمتشبهخودمویخرده

!...اومدجلوکمىاونموشدخیرهچشمهامبه

!برسیمتابهمدارهکاردوسانتیه

...کردمپرروفاصلهاینوشمهاموبستمچ

....!نیست؟صورتاماصافهکهچیهاون

!...کردمواچشمهامو

!!!!!!بودپیماندستکف

!..............ندادىمنوجواب: گفتوبرداشتدستشو

پیمان

سمتشبهوشدبلندنداکنارشد،اززومیکىروچشمهاشوقتى.میکردمنگاهاطلسیشچشمهاىبهدوراز
!رفت

راهسمتشونبهوکردمشبسردستسونیاروشدههرجور!دارهکارکىباافتادجاشصتم
!کنهعوضرفتارهاشونمیخوادسرخیرهىدختره!...پوفففففف!افتادم
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!کشیدمخودمسمتبهواونوگرفتمهواتوروشددرازمانىسمتبهکهدستش

!شدیمخارجسالنازوکشیدممانى،دستشوبهخوشآمدگویىوسالمبعد

!بیارهباالخونصبحتاکهدمشمیزنبود،همچینپیغمبرشوخداازترساگه

سمتدادمهلششدیمپنهوندیدازکهخوب!میکشوندمخودمدنبالبهاونوومیفشردمدستمتودستشو
کهبروئهدلتووشیرینبرامانقدراماکنمجداازتنشسرشومیخواددلمکهامعصبانىانقدراینکهبا!دیوار

!مبکندلازشنمیتونممیکنههمهرکارى

!بدمقورتدرستهچشمهاشومیخواددلمسمتمبهمیکنهگردچشمهاشووقتى

روژ!رفتمسمتشبه!...گرفتگازپایینشولبوخمارکردهچشمهاشو!میارمکمدربرابرشمیدونهخودشم
!بودبردهسرمازهوشاشنارنجىگلبهىخوشرنگ

پاكرژهاشهمهکهاوالًمیگرفتمدهنبهبهاشولاگه!شدیمنزدیکبهمباالخرهومنقدمیهواونقدمیه
کهوقتهخیلىمناینکهدوماً!بودزشتبودیمردشدهجلوشونازکهکنجکاوىمردمچشمپیشاینومیشد
!دارمنگهروخودمبوسهیهحددرفقطنمیتونمکهمطمئنمونکردملمساونو

!کردداغتنمتموم!گرفتملبهاشجلوىدستمووقتى!....نرفتیمجلوترتامیکنمتمومشهمینجاپس

!ردکواچشمهاشوبعدوکردصبرثانیهچندپرنیام

!ندادى؟منوجواب:کنمسیاستخواستممثالً

.کشیدپنجولمنسمتبهوافتادخسخسبههاگربهمثلیهو!...مناىقورباغهچشم!...جاناى

!دمببتودارمجوابىچهمن!میکنى؟مسخرهمنو_

!صداتوومیشنوندمیشنردمردم!هیسس!....هیسسسس:هواگرفتمتودستهاشو

!...بودشدهوحشىانگاراما



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
68
8

!...نزنبمندستتو!...نزندستبمن_

!...باالبردمدستهامو

!...باشساکتتوفقط!...،،،باشه!باشه_

اشارهانگشتوکردمرتببود،لباسشوخیرهبمنایشگربهچشمهاىباکههمونطوروکردتازهنفسى!...ایستاد
!شدبودتمومکههرچىتوومنبین!...بشىنزدیکبمنبعدبهاینازاگهبحالتبد:گرفتمنسمتبهرو

.افتادراهسالنسمتبهو

!گرفتمرو،دستشبشهدورمنازاینکهقبل!...شدمبدهکارچیزیه!...گرفتامخنده

!بدىبایدمنوجواببرىجایىاینکهقبل_

!دارى؟خانومسونیاباصنمىچهکهگفتىبمنتومگه:گفتوکشیدبیروندستمازرودستش

!میگفتم؟باید:،گفتمدربیارمحرصشواینکهبراى

کىبامنکهندارهربطىهمبتواما!ندارهربطى!نه:گفتاومدوسمتمبهوشدگردچشمهاشباز!...خخخخخ
!ممیگچیهاومیزنمحرف

!کردمنگاهشتیز

سالنسمتبهوگرفتمدستشوچشمهاشبهخیرهمن.رونباختقافیهکرده،اماروىشدزیادهمتوجههمخودش
!کردیمحرکت

.بودندشامصرفمشغولهمهوبودشامموقع!رسیدیمسالنبه!برمیداشتقدمدنبالمآروموساکتاونهم

!کشوندمهاچهبمیزبهخودمباونکردمولپرنیارودست

!بودندنشستهمیزیهروىپرسامومانىوبابکوسحر

.بودندخوردنمشغولهمه!نشستپرسامومنبینپرنیاوبابککنارمن
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!زدپسدستباگرفتم،ولىپرنیاسمتبهروبرنجدیس

!بدینساالدبهمفقط!ندارماشتها_

!!!!!....بدین؟!...جانم؟

.رفتمگسمتشبهساالدوظرف

!نکنهدرددستتون_

!!!!!!دستتووووووون؟!!!!بله؟

وریختمروشگوشتمقداریهوبرنجکفگیریه!...خوبهنزارمبیابونبهسردختراینتدسازمن!خداااااى
!انتظارتهدرچىمیدونىخودتبعدشنخورى،ولىمیتونى:کردمنجواگوششزیروگذاشتمجلوش

!انتظارشهدرچىنمیدونستمخودمم

!میدادجوابخوبپرنیارودیدشهتولى

!شدممشغولمنهم!شدخوردنمشغولوگرفتدستبهمیکرد،قاشقنگامچپچپکههمونطور

دوبارهشامصرفازبعد!استزندهامیدبهآدمکهواقعاً!بوددادهدستبهمبودنزندهاحساسوقتچندازبعد
نگاهجمعیتبهوبودنشستهمنکنارپرنیاشدند،اماآوازورقصبهمشغولهمهشدوگرفتهسرازآهنگ
!میکرد

!...بدیم؟ادامهصحبتهامونومیشهخانپیمان_!شدپیداشسونیاسروکلههمباز

!نداپیشمیرممن!باشینراحت:گفتلبزیرووآرومشدبلندجاشکنه،ازنگاهمنبهاینکهبدونپرنیا

!شدردوماازآرومىبهو

!خوب؟:کردمنگاهسونیابه

....کنمقانعسروشدکترراجبخودمومیکنم،نمیتونمهرچهمن_
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!کنیمصحبتراجبشبشین:زدماشارهروبرومصندلىبه

!..نبودسالنتومنپرنیاىکهشدمومتوجهاومدمبهوشزمانىامانکشیددرازابهماحرفاصالً

بودند،امااینجاومادرشپدر!...نداشتمبپرسمکسیازکههماینوروى.!..نبودگشتمدنبالشباچشمهرچه
!....زمینتورفتهشدهآبانگاراما!زدمسرهمروبغلسالنحتىوسالنکلتوهادیوانهمثل!....نهخودش

!...بگیرم؟سراغشوکىازحاال!... خدااى!کى؟ىاجازهبا!...چى؟با!...کى؟با!...رفت؟کجا

!رفتنباشدنبالشانقدر:زدزنگگوشمتومانىىصدا

!..کى؟با:برگشتممانىسمتبه

!تنهاخودش_

!کى؟_

!میشهربعىبه_

!...رفت؟چراآخه!...ربع؟یه_

ىدخترعمهدیدىدفعهیه!نیستتودارىدختراصالًاون) زدلبخندمنتیزنگاهبهو(رفتشدخوباتفاقاً_
!کندپررورسا

کهمیکنمکارى!...کردى؟پولمیهىسکهآدماینهمهمیون!براتدارمخانومپرنیا!شددورمنازخندهباو
!کنندگریهحالتبهآسمونکالغهاى

******

پرنیا

!نداشتنتمومىمیباریدندچههرچشمانموبودشکستهبغضم!...بودپوشوندهروصورتمتموماشکهاىقطره

!....نکنهروآدمىاحوالمراعاتکهنبودآدمىمنپیمان!...دم؟کرچهپیمانبامن
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!بشینمکنارشونحداقلتانکردهمتعارفمحتى!...کرد؟وقیحانقدراونومنکاریعنى

!شدغشمحتىوسرگیجهباعثنه!کردکماشتهامازنهناراحتىاینهمهکهکننبرسرمخاك

برممیتونم!نیستخوبحالمکهگفتمورفتممادرمپیش!...ممیریزاشکهورهورهاننهبچهمثلفقط
!...خونه؟

میتونى:گفتوکشید،آهىمنازغمگینترچشمهایىکردبانگاهمنبهبعدوبرگشتپیمانسمتبهاولمادرم
!برى

حرفونهمرساهمبهخطابوبرداشتملباسهامو.بودندصحبتبهمشغولمانىورساکهرفتممیزمونسمتبه
!برگشتندپیمانسمتبههردوشونکهشدممتوجههمبازوزدمرو

حتماًبرو:گفتبمنخطابوگرفتدستشومانىکهشهبلندجاشازخواستوکرداىقروچهدندونرسا
!هستشادىبراىوقتهنوزکهبرو!دارندجشنهمدیگهدوروز!شدىخستهخیلى!کناستراحتخونه

خارجمجلسازپنهونىوگرفتمروبابابشه،سوییچمتوجهکسىاینکهبدونونریزهاشکمتافشردمبهملبهامو
.شدم

!...شدمخستهبخدا!...نمیکنه؟تمومشچرا!نمیاد؟کوتاهچرااما!کردماشتباهمن!کردمبدمن

!...ردمیخوزنگگوشمتونداحرف!...میدهکششدارهخیلىدیگهاونامامقصرممیدونماینکهبا

!....شوحاملهازش

!...میارهکممگه!...فوالدهازاشارادهاون!...همینطورى؟میشهمگه!...چجورى؟آخه!خدااااااى

!...تابىبیوگریهبازهم!....سختشبیههمباز!...بزاررومپیشراهىیهتوخدااى

!بردخوابموشدگرمچشمهامکهبودشدهصبح!...بیقرارىدنیاویهنشستنپنجرهپشتصبحتابازهم

!خوابماتاقتوکردپرتمنووکشیدپامومادرمکهسیرمیکردمآسمونتاهفتتو
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!...شده؟چى!...چیه؟!...؟هان:پریدمجامازمترسه

!دارن؟چیکارتببینخانومهحاج: گرفتسمتمبهروگوشىوگذاشتاشبینىروىرودستش

!مادرجونسالم!الو؟:ادمدجوابوگرفتمروگوشى

!مابازحمتهاىچطورى!دلمعزیزسالم_

!خواهرمهمثلندا! زحمتىچه!میکنمخواهش_

!دوتانهدارمدخترتاسهمنمیگمهمیشهکهشاهدهمنخداىولىنیستىتو_

!دارمدوستخودمخانوادهمثلشماهارومنهم!مادرجونمرسى_

!...دیگهبگیریم،میايحنابندونبعنوانونوادگىخجشنیهمیخوایمامشبعزیزم_

!...میکشمنفسپیمانعشقبهروزهااینمن!...نرم؟میشدمگه

. میامحتماً!...نهکهچرا!...مادرجونالبته_

!...گلمدخترتوقربون_

نگاهمجواوهاجمادرمورفتمحمومسمتوبهروبوسیدممادرمصورتوشدمبلندجامازشوقوذوقبا
!میکرد

!یهو؟شدچت!دختر؟شدهچى_

!...حنابندونهامشب_

.ترسیدم!باباخبخیله_

دیوارودربهخودشوپیماندورىازدارهدیگهقلبمکهمیدونستچهاون!رفتبیروناتاقازکنانغرولندو
!...میکوبه

!دشواردسحرکهمیکنممرتبسرمروىشالمووایستادمآینهروبروى
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!میکنى؟روىزیادهدارىنمیکنىفکر...پرنیا؟؟؟:گفتوخندهزیرزدمندیدنبا

!میکنى؟چکاراینجاتو: گفتموکردمنگاهشچپچپ

!داداشمحنابندونبیاممیخوام_

!دعوتین؟مگهشمام_

!بیارمبایدمنحنارو!خواهرشوهرماااامنناسالمتى_

!بندازى؟راهکشىیسگوگیساینجامیخواىحاالسحر_

!برقصىنمیتونىبددلهشوهرتتو!...گمشو:شدبازگوشبناتانیسشسحر

!...ندارنرقصکهاونجا!توسرتخاك:گفتموانداختمبهشسفیهىاندرعاقلنگاه

!شدپنچرسحر

!جدائهمجلسشونکهاینااع_

!کجاست؟بابک!باباگمشو_

!عوتیمدخانومهافقط!نیستنکهمردها_

!شدخالىبادم

!..)میرمدارمپیمانبخاطرمن(هان؟؟؟؟؟؟_

!نمیدونستى؟وا؟؟؟مگه_

!...کشیدمآهى

!حاضرممنبریم!نیستمهم_
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چىروزاون!گذاشتمخونهاینبهپاباراولینبراىکهافتادماونروزىیادبهشدمپیادهماشینازوقتى
!...شدم؟چىاالن!...بودم؟

ازمنورسیدبمنتوازپیمان!...دیگه؟میبخشىمنوتوخدایا:دادمقورتبغضمووکردمآسمونبهروکالفه
!...بتوپیمان

اگهکهبوداینشاقمکار!...بودمرادموفقبرزندگىاگه!بگمدروغنمیتونمکهخودمپیش!...نرسیدمهمهنوز
!...بخونمنمازبودخوشحالم

سبزجنگلتونگاهمکردمبازکهچشمهامو!...نمیرسمبهتمیدوئمهرچى!...رسمببهتبزاربایستخدایا
وکردافتادابروهاشودرهمچشمهاشبهنگاهموقتیکهمیکرد،امانگاهمتحسینىدیدهباکهشدغرقچشمهاش

!برگردوندروشو

!رفتیمهاپلهسمتبهسحرومامانوخالهاتفاقبه!...نمیکنهولمچرااین!...بودگرفتهامگریهواقعاً

!خودتعروسىایشاهللا! عروسبرادرسالم_

.زدروحرفاینکهبودخاله

!...زدماجلوازخانومسحرکهفعالً:کردنگاهسحربهپیمان

بغضمتادادمقورتسروصدابادهنموآبوزدمبهشلبخندىاجباراً. بودشدهزوممنروىمادرغمگیننگاه
!برهپایین

.اومداستقبالمونبهمادرشوهرم

!ىىىخانومىعجب:گفتگوشمزیرکهمیشدمردکنارشاز

!خوردچینچشممىگوشه.بودتمسخرازپرنگاهش.کردمنگاهش

!کشیدمحرصسرازنفسى
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ازخانومى:گفتموزدماىمسخرهلبخندخودشمثلنبودبماحواسشهیچکسچونوکردمنگاهبقیهبه
!عزیزمتهخود

!شدمداخلوفرستادمبراشآمیزىشیطنتبوسبیادخودشبهبخوادتاوشدگردچشمهاش

!...شدخنکدلم!...اوفى

دلمچقدر!رفتماتاقمونسمتبود،بهماهششبهنزدیکوشدهسنگیندیگهحاالکهشیدابااحوالپرسىبعد
!شدهتنگاتاقمونبراى

!کشیدماشمالفهروىنوازشحالتبهدستهامووکشیدمدرازتختمونروى

که:میومد،گفتسمتمبهکههمونطوروکردقفلپشتدروازفورىوشدداخلپیمانوشدبازدردفعهیه
!...آره؟!...خودمه؟ازخانومى

!باشداشتهظرفیتشمکردىشوخى!...باشداشتهجنبهپیمان:گفتموشدمبلندوپریدمجاماز

!ندارم،حرفیه؟ظرفیتشو:میومد،گفتسمتمبهشیطونشهمدرباابروهاىکههمونطور

!باشه؟حرفىقرارهمگه!نه_

!...خودمه؟ازخانومىکه_

تقصیر:کردزمزمهولبهامبهبعدشوشدخیرهچشمهامبهاول.کردچفتدیواربههممنووشدنزدیکبهم
!ندادمنشونتمردونگیموکهخودمه

!رسیدهزیادتوبماازنکنهدرددستت:گفتمودادمورتقدهنموآب

یهوکیهخانومکهمیفهمىشىکبودوسیاهکمربندبااالناگه!دیگهنه:،گفتبودخیرهلبهامبهکههمونطور
رسیدراهازناکسوهرکستانمیکنهتركخودشونوعروسىمجلسشوهرشاجازهبدونهممحترمخانوم
!میکنىچکاراینجاتنهاوتکتووکجاستزنتکهبگیرهمسخرهبهواشبیچارهشوهر

.میدادنوازشروامگونهروىلبهاشطوریکه.کردنزدیکصورتمبهلبشوهمینطورو
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:میدادمجوابلپبهلپونمیاوردممباركبروىاصالًامابودمشدهداغدرونازمنهم

بیفتهیادشخوابشاتاقتوىحاالشه،کهغافلخانومشازکهدمیشگرمدیگهجاىسرشنبایدآقاههاون_
!دارهزنکه

.گرفتفاصلهازمسانتپنج

اىدفعهیهوکردحلقهدورمدستشویهوشدنزدیکتربهمبعد!زدپوزخندىوکردنگاهچشمهامتوثانیهچند
.کردبلندهمزمانچپمووپاىگذاشتگردنمروىلبهاشو

حولىبهحالىبودینخودتوننیست!...بدیدمندیدمنبگیننویسندهوىپىتوبرینهىاالح!هههاه(
!...)ومیبازهمیدهواخودشوزودچقدرپرنیاکهبزنیدغرهى!نشدینحولىبهحالىاالنشمنیست!...نمیشدین

!زدمپارونبهچنگىورفتلختمپاىروىدستشورفتباالفورىبود،تنمپیراهنچون

!...کشیدمریزىآهوگرفتمدندونبهلبهامو

!رسیدزیرملباسبهوبردباالپامروىگونهنوازشوآرومدستشو

نیست:گفتشیطنتبادادونشونبهمانگشتهاشووآوردصورتممقابلدستشوکهافتادمهنهنبهقشنگدیگه
!نزنىزیرشبعدشتامدرکشاینم!...میادبدشخانومه

!کردولمودرآوردپامزیرازدستشوو!گرفتچشمهامروبروىخیسشوانگشتو

شماهمکهاینو!میادخوشمبدهنشونمکهکردبازىمنبااینهمه!...بودمولوزمینکفنبوددیواراگه!کردمیخ
!....منبهبرسهچه!میدونستین

!...بشهداخلخواستودکروادرویکىکهبردمهجومسمتشبهوشدممنفجرباروتمثل

!...بودقفلدرخوشبختانهکه

!...کردى؟قفلدروچراپرنیااع:گفتهمزمانوواکرددروپریدهمپیمان
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.شدخیرهاتاقازوزدبهمچشمکىو

!شدمخیرهسحربهبعدشواونبهاولمبهوتوماتمن

!کردینآشتىپرنیا:مداوسمتمبهذوقباسحر!گرفتبازىبهبچهیهمثلمنواحمق

!...بیاىمنسرپشتگفتبهتکى: بردمهجومسحرسمتبهپیمانعوضوشدممنفجریهو

!میشدمنگرانتنباید!کردمغلطباشهباشه:گرفتدستموباخندهسحر

!نشستمتختروىوورچیدملب

!میکنهمسخرهمنوشعوربى

!ببینواستاتوحاال!براتدارم

!...آوردهشیرینىآقات!خانومپرنیا:گفتمهمونهاازیکىکهبودمىپذیرایمشغول

!بوددرپشتشیرینىجعبهچندتاباپیمانواکردمدرووقتى

!...بیارخودت!داخلببرماینهارونمیتونممنکه!...؟پیمان!ىىىواى_

!بیاممنتابگویااهللابهداخلبروتوپس_

.بگم،برگشتمچیزىاینکهبدونومزدچرخیهوداخلرفتمالکى

!بودندکردهچاقجور،چادردرهپشتپیمانبودندبردهبوهمه

راهشجلوىگذاشتمپاموبشهواردخواستپیماناینکهمحضبهوکنارکشیدمخودمووکردموارودر
جمعاونتو!...بکنینفکرشوحاالوخوردپاپشتویهندیدبود،پامودستشجعبهچندتاکههمبیچارهواون
جعبهمیکنهسعىدرحالیکهوبخورهپایىپشتشیرینىجعبهچندتاباتشنغولیهدفعهیهزنونهشلوغ

!...نمیخورهزمینومیکنهجمعخودشوشکرخدارومیشه،کهسالنواردکشدرازتقریباًهارونندازه

!...خندهازمردم!....خداااااىىواى!!!!خداواى
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!رفتآشپزخونهبهمستقیمنکردونگاهجاهیچبهشدبلندجاشازوقتى

!....شدمسرخشالمهمرنگنخندمگرفتمخودموجلوىانقدرمن

!پیمانآقایربهیرگفتمدلمتو

!گذشتخوشماىهمهبهخیلىاونشبجشن

!...بودماومدهکیفرواصالً!بودمشدهسرخوشهمخیلىاونکارمبامنکهمخصوصا

!ندیدمشهمحافظىخداموقعحتىومجلسآخرتادیگهکهشدعصبىانقدرپیمانولى

!میخوندماشهدموبایداالنوگرنهنگرفتمگوشىدیگهشکستگوشیموبعدازاینکهکهآوردمشانس!خخخخ

!...وابیدمخراحتخیالىباپیششبهايبرخالفورفتمخونهبهخوشىخاطرهیهبامنوشدتموماونشب

!دارهمنوبامداراقصدومیادکوتاهیواشیواشدارهوبخشیدهمنوپیمانکهکردماحساسچون

.شدپیادهماشینشازمابهتوجهبدونپیمانوداشتنگههمپیمان،ماشینهتلبهمارسیدنباهمزمان

.دادتکوندستمنبراىوشدپیادهماشینجلوىازپرستو

.شدمامتوجهتازهپیمان!نیاوردمخودمروىبهچیزىامااومدقلقلکذرهیهدلمته

اینخوبشاخالقیه!اومدپدرومادرماستقبالبهوگفتسالملبىزیرکردوبراندازپاموسرتاباسیاستشنگاه
!نداشتدوستروکالمىقهرومیکردسالمشوهمهاشناراحتىتوحتىکهبود

لحظهیهاونهموکردمدرازسمتشبهدستمووکردمپررویى.کردخوشامدگویىودادتدسمادرموپدربا
.باشددادهدستنجسچیزیهباانگار

سالنواردوکردمواحوالپرسىسالمپرستوباوکردمنگاهشچپچپ!کردوولگرفتدستمو
!کنمچکاروبگمبایدچىنمیدونم.شدیم

!...بخشیده؟منو
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منوهمهنوزاگه!شدمخستهبالتکلیفىاینهمهاز!کنمصحبتباهاشباید!...نمیاد؟کوتاهچرابخشیده،اگه
تکلیفموکهبهتره!کنمتاباهاشخودمروشبهمجبورمنخوادمنواگه!...کنمفکربهشنمیتونماصالً!...نخواد؟
!کنممعلومباهاش

!باشهمنتظرمپاییناونهموسالندرجلوىمیامدیگهساعتهنیمکهدادمبهشامپىیهوگرفتممادرموگوشى

.رفتمسالنورودىسمتبهوشدمحاضرساعت،نیمبعد

.بودومنتظرمبودایستادهسالنجلوىدرهمابروهاىباپیمان

.شدیمهمقدمباهموگرفتمبازوشوورفتمسمتش،بهبودنشدهمنمتوجههنوز

.کردحرکتویمشدسوارورفتیمماشینسمتبه

:اومدحرفبهکهبودیمنرفتهروراهازمقدارىهموز

! مجلسبهبرگردیمکهبزنىحرفتوزودترمیشه!...خوب؟_

!...پیمان؟:کردمنگاهشناراحتىبا

!بله:کردنگاهمسرد

!کنىمشخصمنوتکلیفمیشه!!!!پیمان؟_

!معلومهتکلیفت:دادجوابخونسردخیلى

!چیه؟تکلیفماالنبخو:گفتمحرصى

!میمونىپدرتىخونهخوبخانومیهمثل_

!..تاکى؟_

!کنىرفتارخانومیهمثلبگیرىیادکهوقتىتا_

!منسمتبهبرگشتوکنارزدماشینو
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وزمینکنمکنترلخودمونمیتونستماگه!... کردى؟جبرانکجاتو!کردمباتوشوخىیهخلوتمونتومنپرنیا_
!میکشیدمخجالتچقدرمیدونىممیخورد

من! پسندیدمهمونطورتورومن! بشىمدلىنخواستم،اینازتمن:دادادامهوگرفتدستبهشالمومگوشه
کهدخترىیهنه!عیارتمامخانومیه!...شىبزرگفقطخواستمازتمن!کنىعوضمنبخاطرهویتتونمیخوام

من!کنىحجابنخواستمازتمن!بیارهدرشمایلوشکلینابهخودشوشوهرشدلآوردندستبهبخاطر
!میکنهمجابمنوپوشیدنلباساینطورمیکنىفکرچرا!کنىمحدودبودنتخانومباداشتمرفتارتوانتظارازت

!میشهبارونستارهچشماتتوآخه:ورچیدملب

امامیادبهتهمواقعاومیپوشونىوخودتاینطورمندلخاطربهکهقشنگهبرامخیلىپرنیا:گفتوزدلبخندى
!منخاطرمحضنهبوددلتتهازکارهااینکاشاى

!دلمهتهازبخدا_

اینامامیادخوشماینکهبامنومیکنىاینکارودارىکهمنهبخاطراالنتو!...بودخدارضاىمحضمنظورم_
!نیستسازگارمنافکارباصالًااینومیکنمعوضروشخصیتتدارمکهدادهدستبهماحساس

!...اومدهخوشمخودمماالنامابودتودلبخاطراولش!بگمراستشوبزارپیمان_

!میزنهدلتوبگذرهمدتیهاینمولىارهمدتیهبراي:گفتوزدلبخندى

!...بوالهوسم؟منمیگىدارى!...میزنى؟حرفواینکهازمدیدىچى!!!!!!تو؟میگىچىپیمان_

متمسکچیزیهبهلحظههرمنیعنى!...بود؟همینمنظورت: دادمادامهترجرىمنوکردنگاهمفقطپیمان
دیگهمیکنىمنراجبفکرىهمچینوقتى!...نامردىخیلىپیمان!میپرم؟شاخهاونبهشاخهاینمن!...میشم؟
!هتلبهمنوبرسونزحمتبى!...نمیمونهگفتنبراىحرفى

کهبوداینمنظورم!نبوداینمنظورممن:گفتدقایقىازبعدوآوردحرکتبهوماشینوزدىلبخندپیمان
اینطورىسناینتاکهتویىبراى!میکنهمعذبت!...دارهمحدودیت!ندارهتنوع!مدلهیههمیشه!..سختهحجاب
!....بزنمدلتومنماونطورىمیترسم!میشىزدهمنازتوبعدشم!کابوسمیشهعذابمیشهشدىبزرگ
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بعد!بترسى؟بایداالنچرا!...رسیده؟ذهنتبهفکراالن،اینچرا!منىشوهرتو!!!!پیمان:درآوردمچشمهاموباز
!...وقت؟اینهمه

عکسبهاالناما!میخواستمعشقتوفقطمن!بگیرمسختبهتنمیخواستم!کنمعوضتنمیخواستممنچون_
!نیستخبرىهیچمنعشقازاما!میشىعوضدارىوتوگرفتمسختبتومن! شده

!...نیست؟عشقاین!میشمعوضتوبخاطردارممن! نننپیمان_

!آرهبوداینهاقبلاگه:نشستلبشروىپوزخندى

!نمیموندحرفى،دیگهاعتقادداشتمقضیهاینبهخودموقتى!کردمسکوت

دوستاینکاروبودمگفتهاینکهبا!میکردمروااینکارهشوهرمدلآوردندستبهبخاطروکردماشتباهمن
!دارم

!شدممحجبهپیماندلبخاطرمن!...میگفتدرستواقعاًپیمانکنماعترافخودمپیشمیخواستماگهاما

!کردیمسکوتدوهر

.داشتنگههتلجلوىپیمان

...پرنیا؟؟؟:کردصداممیشدمپیادهداشتم

دوست!کنمحفظتمیخوامخودخواهىروىازمن!...میگىدرستتو!...ونگهیچى!!!!پیمان:سمتشبهبرگشتم
!....خودخواهیهروىازهمداشتنم

!!!!!پرنیااا_

!بشکنهاینازبیشتردلمنزارنگوهیچىپیمان_

وبیارمدرتنمازدارموکههرچىوروسرىوشالمیخواستدام.رفتمسالنسمتبهوشدمپیادهماشینازو
!شملخت
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!شکستم،بشکونمکهاونىازبیشترغرورشومیخواستدلم!بزارمتاراجبهغیرتشومیخواستدلم

!.....شدمعاشقتکهبمنلعنت!کردىخودتمسخروحمووقلبکهبتولعنت

خبررخسارههرچندرنگ!بدمنشونخوبخودمومادرمپیشبودمامامجبورمیشدممنفجرداشتمدروناز
کردمنوازششوگذاشتمشکمشروىدستونشستمکنارش.بودنشستهمادرمپیششیدا!درونسرازمیدهد

!چطوره؟زندایىخوشگلحال:گفتمآرومو

.گذاشتدستمروىدستشوشیدا

!بگیریمماشماروعروسىىتهیهایشاهللا_

.نشستلبمروىتلخىلبخند

!دارهدوستتخیلىپیمانپرنیا:فشرددستمو

!میگرفتقوتبیشترذهنمتوفکرممیگذشتبیشترچىهر.شدتلخترخمتللبخند

!...بزننددورشهرتوعروسکاروانبانزدیکاقوامشدقراروشدتمومعروسى!...میکنمکاروهمین

.میکردنگاهبمامهربونشلبخندبابودکهپدربهنگاهماماشدمردکنارشاز.بودایستادهدرجلوىپیمان

!...یار؟عروسبریمپرنیا:اومددنبالمهبسحر

.نیستحسشاصالً!سحرنه_

!نمیگذرهخوشبهمتنهاممن!...اع_

.میکردنگاهمکهافتادپیمانبهنگاهمکهسمتشبهبرگشتم

!خونهمیرممن!نیستخوبحالماصالً:گفتمسحربهوبرداشتمازشچشمهامو

!باشىداشتهحضوربایدهاعروسىزنداداشتوبابازیزع:کردحلقهامشونهدوردستهاشوپدرم

!نیستخوبحالماصالًبابا:نالیدموسمتشبهبرگشتم
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!باباعزیزکن،تحملهمرودیگهساعتیه_

!...بیاد؟تنهاپرنیا؟؟؟پیمان:گفتمادرمکهرفتمپدرماشینسمتبهودادمتکونسرمجبورى

!!!!مامان:کردمنگاهشتعجببا

توبودمنتظر!...هه!بودخیرهمنروىپیماننگاه.شدمباباماشینسوارمنو.کردنگاهمفقطمادرمبیچاره
!...بشینم؟ماشینش

!بودفکرتومنمثل!شدردپدرماشینکنارازماشینش

!...یانهدرستهبکنممیخوامکهکارىاینکهبفکر!بودمفکرتومنهم

اونآوردندستبهبراىو!....بودپیماناونم! میخواستمچیزیهفقطمن!...نیستمهمبرامهماصالً!...نمیدونم
!....خودشازگذشتنحتى!میدمانجامبتونمکهکارىهر

.رسوندیمخونشونبهدومادووعروس

ماوردیمکخداحافظىباالخره!کنمنگاهچشمهاشبهنمیتونستموبودشکوندهدلمو! نکردمنگاهپیمانبهدیگه
!میدادمپروبالذهنممنفىافکاربهوبودمبیدارصبحتا!برگشتیممنزلبه

ونمازگرفتموضووشدمکردم،بلندپیداتمایلبهشتازگیهاکهعادتىشنیدم،طبقکهروصبحاذانصداى
!خوابیدمعمیقآرامشیهباوخوندمصبحمو

!....طوفانازقبلآرامش

روخونهپذیرایىتابریمپیمانىخونهبههمبابفهمهپیماناینکهبدونخواستمازشوزدمزنگکارنبه
!...کنهدیزاین

!بودیملباسدنبالبهفقطونداشتیمجهازکشوربره،خریدازخارجبهمیخواستسحرچونشکرخدارو

!شدتمومکارمزودخیلىوکردمانتخابلباسموسریعمن
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پذیرایىتولرزوترسباو. خریدیمروپذیرایىوآشپزخونهوسایلورفتیمخریدبهنکاربااىهفتهیک
!چیدیم

!....نزدسرخونهبهشکرخداروکه!....برسهسراىدفعهیکپیماننکنهاینکهازترس

خوشىوىخوببهکارمشکرخداروکهمیاوردم،روعروسىلباسخریدىبهونهمامانبراىهمهفتهیهاینتو
.شدتموم

!....هیهات!...بودمشتركزندگىیهىآمادهچیزهمه!....خونهازهماینخوب

.اومدچشممپیشافکارممیگرفتم،تمومشمارهکههمونطور

!الو؟_

!جونىپدیدهسالم_

پرنیااااااا؟؟؟؟؟؟_

!زدزنگگوشم!؟خبرتهچهزهرماررررر_

!...خوبى؟خبربود،چهشدهتنگبراتدلمچقدىىواى_

!خوبى؟قربونت،تو_

!...زدى؟!نزدىزنگاحوالپرسىواسکهتواماخوبممنهم_

!نزدمزنگاینواسنه!ندارىسرآدمیزادکهببرنشورتومرده_

!...خبر؟چههان_

!میگفتىکهبوداکسهایىقرصاون!میگمچىببینکنگوشخوبپدیده_

خوب؟؟؟؟_

!میخوامشون_
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!...کى؟براى!؟ىىىىىچى_

!بگیروپیداکنروشدندساختهپزشکىقواعدواصولطبقکهیکیبگردهمینمیخوام،واسدوستمبراى_

!...بود؟کجاقواعدشواصول!آزمایشگاهیههمقرصاین!...نمیشهآخه_

!نزارهجاکشتهحداقلشکهبخررویکىپس!خبخیله_

!کنى؟چکارمیخواىمگهپرنیا_

!نباشنگرانپدیده!میخوادتولدشبراىدوستم_

!میکنهزدهوحشتآدموتوتاکیداونهمهآخه_

!هست؟اجازهکنیم،حاالشیطنتیخردهمیخوایموداریمهیجانکمىیهماودوستمهتولدپدیدهببین_

!بدنبراىضررکمترینبادارهمحصوالتواینهمهکهمیشناسمروجایهمن!...واالعبگمچى_

فقط!نزنچونهوچک! نخورهمپولشوغصه!بخرینروبرامونضررترینشوکمبهترین!اونجابروپسخوب_
!میشهپیداموناشمغازهدرجلوىمامورباگرنهوباشهنداشتهضررکهبدهچیزویهکهکنتاکید

!....میبرى؟میاىکى!باشه_

!بزنزنگبهمشدکهآماده_

!خداحافظفعالًپس_

.زدمزلروبرومدیواربههمدرافکارىباوگذاشتمگوشیو

!...بدمادامهکارمبهمیخواستممصرانهاما!...اشتباههکارمکهمیدونستم

.میکنمفراهمدارمهمهاروزمینهىهمه

!کنخیرشبرامخودتمیگردم،خدایاشردنبالمن
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!...دبرگشتنعسلماهازنداورسا

!دادترتیبشامیهخالهبرگشتشونافتخاربه

!...فرحزادوماىخانواده

نتونموبشمدیدنش،پشیمونباکهمیترسیدمامابودشدهتنگچشمهاشسبزجنگلدیدنبراىدلم.نرفتممناما
!....بدمانجامکارمو

!...بزنهزنگبهمفرحزادندهاجازهخواستمپدرمازوکردمبهونهرودردسر

!بشهکارممانعچیزىهیچنمیخواستموبودسحرعروسىدیگهىهفته

!...استآمادهقرصکهگفتوزدزنگپدیدهپدرمادرورفتنباهمزمان

!...میزنهتاپتاپقلبماالنهمیناز!گرفتمروقرصورفتمخونشونبه

!بکنمامنقشهشدننجاماخوبصرفدقتموتمومبایدروباقیموندهىهفتهیهاین

!...خواببهزدمخودمومنوزدنزنگخالهخونهتوحاضرافرادتکتکهمگوشزد،بازاونهمهبا

!....نیاوردخودشبروىچیزىوزدبالبالکندهسرمرغمثلپیمانکهکردتعریفبعداًمادرم

!...نداد؟جواب!؟شدچى:میکرد،میپرسیدقطعروگوشى،تامیگرفتتماسکههرکساز

!بودزدههمغیبشنیموساعتیهساعتیهبراىحتىو

!ماىخونهىپنجرهزیرکنجکاوىبراىبوداومدهکهمطمئنم

!.........خوابیدمزودروشب،اوندارمروزهااینکهفکرىآشفتگىخاطربههممنو

!....بودمشدهپاكپیشروزدهصورتیکهدرهیانهمادوراندردداشتنبهزدمخودمو!...سحرهعروسىروزفردا

!....دارهدورانىهمجاهلیت!خخخخخخ
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!آمدهمسحرعروسىروز

امشبدیگه،طرفازو!....بودوینعازمدیگههفتهیهتاسحر!بودتنگبچگیهاموندنیاىبراىدلمطرفیهاز
خونهتووقته،خودمچندمعمولطبق!....بودمهمالخوشحدلیلهمینبهو!....بودمنهمبراىماندنىیادبهشب

!....پیمانبیچاره!...بردملذتآینهتوخودمدیدنازوشدمحاضر

!....شدیمسالنواردپدرممادرموبا

روبروشزمینبهبوددستشیکىویولنِحالیکهدروبودایستادهارکستگروهکنارپیمان!...چرخوندمچشم
!....بودخیره

!...کردمنگاهشوشدمچشمتنهمهمن

نگاهموسنگینىاونهمانگار!....نمیاوردمدوومپیمانوجودبدونهفتهسهوگرنهبودگرمخودمکارهاىبهسرم
!...زدافتاد،خشکشمنبهنگاهشوقتىوآوردباالسرشوکرد،چوندرك

!دادمونتکسالمبعنوانسرىوزدمدلبرانهلبخندى!...شدشروعفیلم

!...امشبمثبتپوئناولین!....بودخیرهپاهایمنوكتاسرفرقازبهفقطاواما

همینطورباید.ایستادمروبروشدرستورفتمسمتشبهلوندىبا.بودشدهمیخکوبمنروىپیمانىتشنهنگاه
!....بمونهتشنه

سالممم_

.کردمدرازسمتشبهدستموو

!میخوام،میکنمکهرونشد،کارى!میزنمزورمودیگهباریهامشب.گرفتدستموبهوتموماتهمونطورپیمان

شدبلندجاشازرسا. میکردمحسخودمروىنگاهشوسنگینىاما.رفتمنداورساسمتبهوکردمآزاددستمو
درآغوششوبوداومدهسمتمبهکهنداروپس!منهروىپیماننگاهمیدونستم.کردبازسمتمبهدستهاشوو

!دارمصاحابخودممن!...دیگهکنبغلزنتوخوب!...اع:وگفتمدادمهلسمتشبهروگرفتم
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.فشردبینیمونوكوخندیدرسا

.نشستمکنارشونواحوالپرسىسالمبعدورفتمپدرشوهرمومادرشوهرسمتبه

درازشدسمتشبهکردم،دستىندبلروبشقابهمینکهوگذاشتمکنارشروچاقووکردمپوستمیوهبشقابیه
.گرفتهواتوروبشقابو

. برگشتمسمتشبه

.گرفتدستمازروبشقابمهربونىلبخندباپیمان

.زدملبخندهممن

!مهربووووووناستادسالم_

!!!!!!!!دیدى؟؟؟؟؟؟کجاشمامهربونیشواونوقت!....مهربون؟استاد!جاننننننننننن؟

!....بودسونیا

.سمتشبهبرگشتموکردمکجلوچهولب

!کرداحوالپرسىباهاشگرمىبهوشدبلندجاشازپیمان

جالب.بودکوتاههمآستینشوبودسرزانوشتاکهبودپوشیدهخودشازجلفترپیراهنیه!....جلفىدختره
.بوداونباصحبتدرحالگرمىبهکهبودمنشوهرىشدهبازنیش

میوهبابتپدرجونتشکرازبعدوگرفتمپدرجونسمتوبهکشیدمازدستشرومیوهقابشدم،بشکفرىانقدر
.شدمبلندجامازها

!کجا؟:برگشتسمتمبهپیمان

نداپیشمیرم_

.کردنگاهمتعجببا
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.رسیدندهمپرسامومانىمنرسیدنباهمزمان.کردمهمدرابروهامونامحسوس

سالم_

پرسامبهخطابوسمتشونبهرفتم.بودشدهبلندگورازبود،کهمردهیهانگار.دبومانىروىفقطنگاهم
!بیاد؟ایندادىاجازهچىبراى:گفتم

....کردمجبورمایننداشتماومدنقصدمن:انداختبمنسفیهىاندرنگاهعاقلپرسام

!...؟باشىاینجاامشبتوداشتلزومىچه:زدمغرومانىسمتبهبرگشتمعصبانیتبا

!...نبینم؟عروستولباسسحرومیگىیعنى:گفتوزدغمگینىلبخندمانى

!...مانى:زدچنگگلومبهبغض

.رافشرداششونهوگذاشتاششونهروىدستپرسام

!...نکنماوخودتوبااینکاروبخداتورو!مانى:زدمزاروگرفتمدستشووشدمنزدیکشکمى

!....خوبهحالممن.میکنىبزرگشدارىتوپرنیا:گفتونشستصندلىروىمانى

...خوردهمشروبهمبازگفتبهماشارهباکهکردمنگاهپرسامبهامیدنا

.کردمنگاهمانىبهناامیدونشستمنداکنار

!مانى؟_

!جانم؟_

هان؟؟؟!...خونتون؟میریمهمباهمهاصالً_

!خوبهلمحاکنباورپرنیا:دادسرتکونخندیدومانى

!...خونهبریمپاشوسحرجونروتومانى!اینجامیومدىنبایدخوبه،اماحالتتوباشه_
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!لعنتىندهقسم:گفتومنسمتبهشدبراق

!سحرجونگفتم_

!باورکنى؟نمیخواىچرا!خوبهحالممن:زدغروپوشیدوبرداشتپالتوشووشدبلندجاشازعصبانیتبا

!میایمهمماواستا:دمبلندشجامازمنهم

!...نکردهالزم_

!میرمباهاشمن:گفتوشدبلندجاشازپرسام

!...خوبمیریمهمما_

.میرمباهاشمنبمون!عروسىدخترخالهتو!...نه_

همپیمانحینهمیندروکردیمنگاهبهمتاسفباهردووندانشستمکنارناراحتىبامنورفتندشکرخدارو
!رفتن؟کجا:نشستکنارمون

!خونه:دادجوابمنبجاىندا

چرا؟؟:پرسیدمنازمتعجبپیمان

کردىدرستىکارپرنیا)گفتوکردروبمنو!(نبودخوبحالشاصالً:دادجوابمنبجاىهمبازنداو
!سوختبحالشدلمخیلىدیدمشمنهم!دادىقسمش

.برگردوندروشووزدپوزخندىپیمان

.ببینمکشیدنشوزجرنمیتونم.دارمدوستشخیلى!خوبآره:گفتموشدمبراقصورتشتو

.کردنگاهبهمتیزپیمان

!بره؟تنهاگذاشتىچرا،اینطوربفکرشى_

.نخواستخودشبرمهمراهشخواستممناتفاقاً:دادمجوابشومیکردم،نگاهشکههمونطورمنهم
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.کردمنگاهچشمهاشتوخیرهمنهم.فشردهمروىولبهاشوخوردچینچشمهاشگوشه

استاداستادکهکىهروبا!...)نمیشهنگمهیچىمیخوامهرچى!استغفراهللا...(تبارازدختریهبامیداداجازهبخودش
!...واوفاَخمیرسهبمنکهنوبتکنهصحبتمیگه

.دارمکارتبیرونبریمبیا:زدتشروشدبلندجاشاز

.افتادمراههمراهشبهوشدمبلندجامازخواستهخدااز

قصدکهکسانىمثلهردوورفتیمباغپشتبهوشدیمخارجسالناز!کنمیکسرهباهاشتکلیفمومیتونستماالن
.ایستادیمهمروبروىگرفته،جبههدارنددوئل

!کنىاستقبالازمدیگهطورداشتمانتظارهمندیدنماهیهبعد_

سرمرومنتاالنکهنرفتمنزاشتمخودسرمن!...کردى؟فکریونهمچیچرااونوقت: کردمکجگردن
!زدىپسمنوتو!...ندیدنماهیهبزارى،بعد

بود،نبود؟دومونهرکردنفکربراىخوبىفرصتاینخوب_

روورتهدوروهرکىماهیهبایدکنىفکرمیخواىوقتهرشما!...سوال؟یهبعدش!...اهان،بله:زدمکمربهدست
!کنى؟رد

سرشکنارموهاى!...(کردى؟چکارمنبانیستیادتیعنى!ام؟دیوانهمنبگىمیخواى:دادجوابمتقابالًاونهم
!....میشمدیوانهمیفتمیادشکههروقت)کشیدوگرفتچنگرو

!....کنتمومش......خواستمعذرازتمنپیمان_

!میکردى؟تمومشقیامتقیامتابودىتو: زدفریاد

میکردمتمومشآره_

میارىپیرمودرببرىبوسوزنسراگهتو!شدى؟حالىچهدیدىروسونیابود،وقتىمعلومکامالً:اومدسمتمبه
...ببینىمنازچیزیوبرسهچه
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...انگار...انگارمیکنهرفتارجوریهدخترهاوناماندارننظربمنمناطرافیانودورپیمانببین_

!...میکنمتواطرافیانودورراجبمنکهفکریههموندقیقا!...واد؟میخمنوانگار_

داستاناصلىشخصیتمنانگارنهانگار!بگینشما!واالع!(میخوان؟منوکدومشوندقیقاًاالن:شدگردچشمهام
)بودندسحرىمردهکشتههمه!بودم

!...کنیمتمومشبیاپرنیا!...خورهمىبهمتکرارىبحثهاىاینازدارهدیگهحالم_

.شدگردچشمهام

!کنیم؟تمومشچیو_

ومسخرهبحثهاىایناز!...شدمخستهمنپرنیا!...بشهنبایددیدارموناینماهیهبعد! ندیدیمهموماههیهما_
....بفهمیمهموزبوننمیتونیمحتىما!...نکردنهادركایناز!...تکرارى

.بشمنزدیکبهشکهبودمننوبتحاال

!...نبود؟حرفهااینبودیمخوشوخوبکهحاالتاچطور_

.ایستادماشسینهبهسینهو

!نمیگى؟راستشوچرا_

!....مثال؟:کردریزچشمهاشو

!...زدمدلتومناینکهمثالً_

!کنپرنیاتمومش: گفتودادتکونسرحوصلگىبىروىاز

میخواىکجاتاآخرشبگوفقط.میکنمتمومشمن!باشه!باشه: گفتموبردمباالتسلیمحالتبهدستهامو

!برى؟پیش

!نمیدونمخودمم!...نمیدونم:گفتلحظاتىازوبعدزدزلبهمفقطامدوگانهرفتاراینازسردرگم
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اونازبدتراالناما!...میرفتممیزاشتمومیاوردمشلوارشودروکتهمینجابودمپیشوقتچندآدماگه(
! )ببینواستاحاالخاننپیما!...میکنم

!شدممثالًناراحتکهدادمنشونجورىخودموودادمتکونسر

.افتادمراهسالنسمتبهاىدیگهحرفهیچبدونوورچیدملب

.کردصدامپیمان

.کردماضافهقدمهامسرعتبه.نایستادم

ودومادعروس.بیادکوتاهمجبورشدورسیدیمباغداخلجمعیتبهکرد،تاصدامبارچندواومددنبالمبهاونم
.بودندوپایکوبىجشنمشغولهمهوبودنداومده

روبروممیزبهنگاهمومناما.شدخیرهبهمونشستروبرومهمپیمان.نشستمشوهرمپدرکناروشدمسالنوارد
!ناراحتىبهخودموزدممثالًودوختم

.کنمحفظناراحتیمونبودمبلداصالً!...چراامادروغبودمناراحتواقعاً

نگاهیهیازدهساعتحدودا.نخوردمنبخاطرهمبیچارهپیمان.زدماشتهایىبىبهخودمومنوآوردندروشام
.انداختمساعتمبه

!بودوقتشحاالقبلىبرنامهطبق

!....گرسنمه:زدمدیدم،لبصورتمروىزومنگاهشوچونوکردمپیمانبهنگاهیه

!...میکنمضعفدارمگرسنمهگفتمدوباره.شدبازتعجبحالتبهچشمهاش

!کنم؟چکار:زدلباونهم

!بخوریمچیزیهبریم.نمیدونم_

االن؟:زدلبوشدخیرهبمنشدهگردچشمهاىبا
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پس؟کنمچکار:وگفتمدادمتکونسر

.بریمماکهشوحاضر!...خانوووم؟:گفتمنبهوخطابشدبلندجاشازودادتکانتاسفروىازسرى

حرفىماست،بینمجددآشتىمیکردنداینفکربخاطراینکههمهامابوددیدنىمادرامونوپدرمتعجبنگاه
.نزدند

بتونمکندعابرام:کردمنحواگوششزیرخداحافظىحیندرورفتمسحرسمتبهوپوشیدممانتومومن
!دارمنگهش

اىوگالیهلبخندزدماآشتىبخاطرهمبیچارهاونوزدمفقطلبخندمنوشدخیرهبمنپرسشگرشنگاهباسحر
!نکرد

نگهرستورانجلوىوقتىورفتیمرستورانیهسمتوبهشدیمپیمانماشینسوارهمهازخداحافظىبعد
!خودمونىخونهبریموبیارغذاروزحمتبى.نیستتنملباسپیمان؟؟؟منکه:داشت،گفتم

کجا؟؟؟؟؟:شدخیرهمنبتعجبباپیمان

!رستوران؟بیاموضعهمینباکهنیستاینبابااااااامنظورتاى!خونمون_

!...خودمون؟ىخونهچرااما!...نه_

!...بخورم،میتونم؟غذانمیتونمکهوضعماینبامنخوب!...کجا؟پس_

.شدپیادهماشینازحرفبدونبعدوکردنگاهموکردمکثى

.برگشتهدقیقدهازبعد

.بودشدهگرسنمواقعاً.کردمستمپیچیدماشینتوکهکوبیدهبوى

!کنهحرکتخونهسمتبهاونىبهانهبهپیمانتاکردمصبراما

.بودمعذبانگارهمپیمان.کردتولوپوتاالپبهشروعکرد،قلبمپاركپارکینگتوىماشینوپیمانوقتى
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احساسکشید،کنارخودشووکردواروخونهدروقتى.اومددرحرکتبهآسانسوروزدروآسانسورىدکمه
!...عروسیمهشبواقعاًکهکردم

.شدمداخلوانداختمپایینسرموخجالتبافکراینبا

خیرهخونهبهمبهوتوماتکهبرگشتمسمتشبه.شدواردمندنبالبههمپیمان

.بودشده

کیه؟؟؟؟؟کارپرنیا؟؟؟؟؟؟این_

!خودم:زدمخندلب

!خودت؟:گفتوکردنگاهمنبهمبهوتومات

!قشنگه؟!...اوهوم_

....اما!...استمعرکه_

.بخوریمشامبریمبیا!نیستمهم:گفتموزدمتلخىلبخند.زدزلبمنغمگینشچشمهاىبا

کبابروىودرآوردمروشدهپودرقرصکیفمتوازتند.رفتدستشویىسمتبهوگذاشتمیزروىغذارو
.کردماضافهفلفلنمکوابلیموورختم

.خیرشدبمنونشستمیزپشتوبرگشتپیمان

ترسشدتازدرحالیکه.دادمنشونخوردنبهمشغولهمخودموگذاشتمروشجلوىروبشقاببالبخندمنهم
.گرفتمدندونهامزیرقلبمومیکردماحساساسترسو

.گرفتکنارهوخورددشوخوغذاىراحتخیلىپیماناما

.کردمحرکتخوابموناتاقسمتبهوشدمبلندجامازمن

!بزارهبعدتاثیرشودقیقهبیستبایدتعاریفطبق
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بهوکردمتمدیدقرمزموهملبرژوکردمتنبهقرمزمشکىتورتمومخوابلباسیهوگرفتمدوشیهفورى
.برگشتمسالنسمت

!بودشدهخیرهزمینبهوبوددادهتکیهبودمیدهخرکهبارىمیزبهپیمان

.کردمحرکتسمتشبه.بودگذشتهدقیقهپنجوبیست.کردمساعتبهنگاه

:کردزمزمهلبزیرودوختبمناشوکردهعرقنگاه

!!!!!!!!....پرنیا

.میشدممتوجهراحتروچشمشمردمکشدنگشادفاصلهایناز

جانم؟؟؟؟:کردمزمزمه

پرنیا؟؟؟؟:گفتدوبارهوبرداشتقدمتمسمبه

!....جانم؟:منهمبازو

!....بودشدهگشادقرصمصرفدراثرچشمهاشمردمک.شدیمخیرههمچشمهاىتو.رسیدیمبهم

.بودشدهتندترنفسهاش

!بودشدهخیرهچشمهامبهبیتابىبا....نگاهشو.بودنشستهاشپیشونىروىعرق

!بودکردهقفللبهامروىکهشدمخیرهچشمهاشتوومگرفتگازلبموىگوشه

قدمیهاونورفتمعقبقدمیهمنباز.اومدجلوقدمیهاون!...رفتمعقبقدمیهوزدملبخندىشیطنتبا
یهقصدازوکشیدمدرازتختمونروىودویدمخوابموناتاقسمتبهشیطنتباوکردمگردپا....جلوتر
.دادمباالروپیراهنمسمت

صورتطرفبهبعدولختمپاهاىسمتبهاولنگاهش.شدظاهردرجلوىپیمانوشدوادربعددقیقهچند
.خوردسرشیطونم
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!اومدسمتمبهآرومآروم

هستکهاینىازجلوبیاپرنیا:کردزمزمهوشدخمتختروىپیماناما!....نکنهاثرقرصمیترسیدم!...میترسیدم
!...نکنمتردیوونه

.ایستادمروبروشورفتمسمتشبهپاودستچهارصورتبهخجالتبامثالًمن

.داشتنگه خودشروبروىوکردبلندموگرفتبازوهامو

پرنیا؟؟؟؟_

!...بله؟:دادمجوابوارزمزمه

!...پرنیاعاشقتم:گفتوشدخیرهچشمهامتو

!...نمیشهگرمآبىماىخواجهایناز!...نخیر.گرفتدرآغوشمحکممنوو

بهلبهاموشدم،آرومخیرهچشمهاشتولوندىبااینکهوبعدکشیدمعقبسرشووگذاشتمسرشپشتدست
.کردبوسیدنمبهشروعوحشیانهوگرفتدندونلبموبهپیمانناگهانکهبردمپیمانسمت

!...میکنهچکارنبودمعلوم!...نبودخودشحالتواصالًپیمان!...میکنهتجاوزشوهرشبهکهامدخترىاولینمن

ایناما!بودداشتنىدوستوآروممنهمیشگىپیمان!...میگرفتگازلبهاموخشونتباوبودگرفتهگردنمو
!...بودشدهوحشىپیمان

!...بودقرصتاثیرنه؛بخاطریابوددورىدوماهبخاطرنمیدونم

. بودیمافتادهنفسنفسبهکهبودعمیقهامونبوسهانقدر!داشتمدوستخشونتواینمناما

آنیک!دادمقرارلبهاشرولبهامودوبارهوزدمخیمهروش!تختسمتدادمهلشوگرفتمهاشوشونهمن
!...میکردمدکشمنامانشستمیدلمبهترس

!....یخواممیادگارىیهازشمنحداقلش!...میخواستمشمناما!...نمیخواستمنودیگهپیمان
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.دراوردمپیراهنشو

!...بودشدهعوضجامونحاالوشه،چرخیدجداهمازلبهاموناینکهبدون

تیکهیهباشم،همونبرهنهکاملنمیداداجازهوقتهیچپیمانکهبودخوبچقدر......نشستدلمبهترسدوباره
!بودمگرفتهارقرپیماندرآغوشعریانولختکهشد،وقتىقلبمقوتانگارمالفه

!...شدعوضنگاهشرنگآنیکناگاهبهاما

!...شدحبسامسینهتونفس!...طوالنىوعمیق.کردنگاهموایستاد

.شدمخیرهچشمهاشوبهگرفتمگازلبموىگوشهمنهم

صداىکهپیچیدبدنمتودردىچناناىدفعهیککهبودمفکراینگیرودارتو!......اومده؟بهوشیعنى
!...رفتعرشبهفریادم

!دادندخراشروپیمانىسینهناخنهامو

بهچکیدوفروپیمانچشمهاىازاشکىقطره

!....افتادمنصورتروى

شیرزن!...تهمینهدختراننسل!...کبیرکوروشنسلازدخترى!...من!....باراولینبراى!...کردمتجاوزپیمانبهمن
!...کردموزتجامردیکبه...ایرانى

خیلى.....آدمایمانوباورواعتقادبهتجاوز...فکربهتجاوز!....نیستجسمبههمیشهکهتجاوز!...بتوعاروننگ
!کردمتجاوزپیمانبهمنو....جسمِبهتجاوزازدردناکتر

ایندرد!....باشهتهداشخبرخودشاینکهبدون!...عروسیمونشبقشنگرویاهاىبه...باورهاشبه...اشعقیدهبه
!.....دردیههرازبدترخیلىتجاوز

!خورد؟دردبهچهاماشدمپشیمونهمیشهمعمولطبق
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.میزدمزجهکهداشتمدردانقدر

!...میمیرمدردازدارم!!!!!پیمان_

.انداختمىوحشتبهمنوکهبودشدهگشادحدىبهمردمکش!...بودشدهسنگازچشمهاش

!...بودامونموبریدهکهمیکردمتحملرودردىزدهوحشتمنو!بودشدهدارخشگفتناشوونجوووصداى

منبهدرداین!...بودمپذیرادلوجونبارودرداین!بوددلنشینبرامدردش!...کردمخودم!...خواستمخودم
!...پیمانمبهمتعلقحاالمنکهمیکردیادآورى

انتخابروحلراهبدترینهمیشهمعمولطبقاما!...متعهدکنمخودممقابلرداونواینطورىبتونمشایدو
!...کردم

!...میبرهباالروجنسىوامیالمیارهپایینروهوشىضریبقرصاین

!...میزدمزجهسوزشودردازعمالًکشیددرازکنارمپیمانوقتى!...بوددردناكخیلىاینمنباراولینبراىو

!...بودمکردهبرقراررابطهممکننحونبدتریبهمن

وتنباروجسممنزدیکىآرزوىهمیشهمنکهبودپیمانىامرابطهاونطرفچونبوددلنشینبرایمطرفیهاز
ذهنتورورابطموناولینپیمانبخواهدلطبقنتونستیمکهبوداینبابتامناراحتىطرفىازوداشتماونجسم

.مکنیثبتدلمونو

!بشهنشینتهمایهکهانقدرعامیانهخرافاتطبقکردمصبرمنهم.بردکشید،خوابشدرازکنارمهمینکهپیمان

.رفتمدستشویىسمتبهوشدمبلندجامازکوفتهبدنىوتنبابعدش

.بودپیمانلبهاىخونمردگىجاىامسینهجناغوگردنتموم!!!!!!منبرواىاى

!!!!میکردم؟گریهباید.بودکردهورمبهاملومیکرددردتنم
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خوشحالعکسبهاما!بودمدادهدستازهامودخترونگىممکنشکلبدترینبهمن!...میکردمگریهباید!...اره
!بودمراضىمیکشیدمکهدردىاز!بودم

!....بودپیمانماز،چونبودمپذیرادلوجونتمومبارودرداین

بهباالزدممتفورمینقرصدوتاباروویتامینمقرص!...باشهداشتهثمرهبودقرارچون!...بودعشقمىثمرهچون
!بشهشکوفاعشقمىثمرهکهروزاونآرزوى

!....تلخلبخندى!....نشستلبهایمروىلبخندى

.اومدمبیروندستشویىاززارىحالبا

سراغبهوبرداشتممالفهیهوکردمدرستوضعمووسروبرداشتمنوارى.میپیچیدمبخودممارمثلدردشدتاز
.رفتمتخت

روبدنآبقرصاینمیگفتپدیده.رفتمسمتشبهوروبرداشتمآبلیوان.بودافتادهتختروىبیهوشپیمان
!میبرهتحلیلفجیعىطرزبه

!کردمعوضزیرشوىملحفهودادمبهشروآبوکردمبلندجاشازروپیمانبودزحمتىهربه

!نبودهوشبهامامیدادتکونخودشوومیکردهمکارىباهامهمپیمان

.کردمروشنشوانداختملباسشویىتوىرولباسها

.بودمافتادهگریهبهدردازدیگه

.بودمبیدارصبحاذانتامنونکردکمدردمازهمژلوفن

تموماشکهاىقطرهمیکردم،پرآبازرووانوقتى.کنمغسلوبگیرمدوشیهکهافتاددلمبهاذانموقع
!...بودکردهخیسروصورتم

!کنمپیدادردمهمبعنوانروکسىنمیتونمحتىکهکشیدهبجایىکارمنادونىوحماقتبخاطرفقط
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ازمیتونستمبودامعروسىشبواقعاًاالناگه

.بشینموانتودممیترسی!بودمراحتخیلىمامانمبامن.بخوامکمکمامانم

کهنشستدرونمدرسوزشى!نیاددرجیغمصداىتافشردمهمروىلبهامو.کردمجمعپاهاموونشستموانتو
فریادزدمنزارىحالباوکنمکنترلروجیغمصداىنتوانستمبازهمکردمهرچهوشکستفروامصبورىهمه

.وگریستم

.بودمکردهنصباحتیاطمحضکهافتادماىستهمداربدوربینیاددراومدم،بهکهازحموم

.گذاشتمکیفمتووکردمجمعرودوربین

بعدونشستماونروىدردمتسکینهواىبهوکردمبازروامسجادهکهمیکرددردتنموبودگرفتهدلمانقدر
!بردخوابماونروىصبحمنماز

.درآوردهپروتازمنونشستامشونهروىکهدستى

پرنیاااااا....پرنیااا_

.گفتمآخىلبىوزیرپیچیدتنمتودردىدوبارهکهنشستمسرجام

.میکردنگاهبمنمنگهمونطورپیمان

.نمیارمیادبهچیزیواصالًاماخوابیدمتختروىمنچرا!...خبره؟چهاینجا!...پرنیا؟_

.شدمبلندجاماززحمتبه

کمکتمنهموبودىخوابیدهمبلروىتوبرگردموبگیرمدوشیهفتمرمنتا!بودىخستهخیلىدیشب_
!اینجااوردمتوکردم

.بودشدهخیرهبمن،همدرابروهایىباپیمان
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!نیفتاد؟بینموناتفاقىهیچبگىمیخواىیعنى: گرفتدستمومچکهمیشدمبلندجامازبزور

!چى؟مثالً:گفتموکردمهمدرابرومنهم

!...هیچى:شدبلندوردکپوفى

!نیست؟خوبحالت:منسمتبهبرگشتوبعد

!بدمتکونتاییدبعنوانسرىتونستمفقطوزدحلقهچشمهامتواشک

!...خوبه؟حالتواقعاًپرنیا:گرفتدستمودوباره

!امهماهیانه:گفتمودادمتکوننفىبعنوانسرى

!شدى؟تازه:شدخیرهبمنمتعجبهمونطورپیمان

!اوهوم_

!کى؟دقیقاً_

صبحدقیقا_

!چیه؟اینپس:کردچادرمبهنگاهیه

!...المپیکحددردادمسوتى!...ههههههه

!...شدمنمازمبعد_

!....دردیهسرچهایناوففف:سرشوگرفتدستدوباودادتکونسرگمدرسر

.شدبلندجاشازو

.شدردفعالًشکرخدارو!... پوفففففففف
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وسربهمتعجبپیمان.رفتمآشپزخونهبهپیماندنبالوبهگذاشتمسرمشالمموکردمتنممانتوشلواریهفورى
.کردنگاهمنوضع

!کجا؟_

!منتظرناینامامانم!خونه_

!...میریممیخوریمروصبحونه!کمکبیابیاردرلباستو! منىباکهوقتىتانه_

!...درددارى؟هنوز:دادروجوابمخودشکهافتادمپتهتتهبه

!اوهوم: ورچیدملب

!...بزنمماساژروغنبراتمنبخورصبحونتو_

!....منبرواىاى!...ههههههه

!بهترمکهمیکنماحساس! مرسىنه_

!...نمیدهنشوناینوکهحالت_

اینتوکهچیدیمهبرنامهمبادکترمومنصورتیکهدر!(نشدمبسترىحاالخوبه!...دیگهامهدورهخوب_
!)رسدمىخودشاوجبهمنباردارىاحتمالشبهاوروزها

!بچینم؟روصبحونهمیزتامنازمیخواستکمک

کمدردمازمیزشایدسردى. بستمچشمهاموگذاشتمومیزروىسرمو!....بودمانفجارحالدردردازمن
!...نشداما!...کنه

...!.میپیچیدمبخودممارمثلهمهنوز

یهبهجاشومحبتازناشىخالءجسمى،آرامشازبیشترنشستکمرمروىکهپیمانىگونهنوازشدست
.براومدنهادمازآرومىآهوبرانگیزدادآرامشرخوت



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
72
4

آشپزخونهبهدوبارهوگذاشتمبلروىمنوبیامخودمبهبخواممنتاوکردبغلم!...کردترغیبترپیمانوهمینو
.برگشت

.درآرمانتوتو:گفتوبرگشتزیتونروغنشیشهیهاب

اینکهدرآوردم،بدونمانتوموباالجبار.میکردترسوالىروقضیهاینکشمکشهرنوع.نبودکردنبحثوقتاالن
.کشیدمدرازپیمانبهپشتوبردارمسرمازشالمو

.دادنکردماساژبهشروعودادباالپیراهنموهمپیمان

!پایینکردپرتهپروتازکتفم،منوروپیمانىبوسهکهمیکردمآرومداشتمتازه!...آخیششششش

*****

یمانپ

. گذاشتمیزروىروسرشپرنیاکهمیچیدمروصبحونهمیز

سرموداشتموحشتناکىسردردهمخودم!...میکنهبیتابشاینطورکهزیادهخیلىدردشم!...دارهدردشدممتوجه
.بدمتکونشنمیتونستمکهدبوسنگینحدىبه

مبلسمتبهوکردمبغلش.میدمماساژشدارمونشستمکنارشکهنشدمنهممتوجهحتىکهداشتدردانقدر
.بدمماساژشتادرآرهمانتوشوتاگفتموزیتونوبرداشتمشیشهوبردمش

.شدمورمورداد،تنمباالپیراهنشووقتى

!خوندنبارتوحیدهفتبهردمکشروعوگفتمزیرلباهللابسمیه

.بودبستهوچشمهاشوبودلبشرومحولبخندیهچون.بودشدهآرومانگار

تناینبدونحاالنمیشدمجداازروزمیهکهمنى!...منعِمنازتنایندوماه.میگرفتمآتیشداشتممناما
!میارمدوومچجورى
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...وگرنهاستماهیانهکهحیف!بوسیدمروکتفشروىودادمباالترپیراهنشو

کنترلخودمونمیتونستمامادارهبدىعوارضماهیانهدورانتوهمزنشدنتحریکحتىکهمیدونم
.....اونوبرگردوندموبردمتنشزیردستوبوسیدمکتفشودوباره.کنم

بینکهلبهایىهبوآوردمباالسرموودادمقورتدهنموآب.بودشدهمیخکوبگرمشزیرلباسروىنگاهم
.کردمبودنگاهشدهاسیرخجالتنشانهبهدندونهاش

.کشیدمگردنشزیرتاگونهنوازشهمونطورانگشتهامووکردمآزادلبهاشوورفتسمتشبهدستم

!...موندخیرهگردنشکبودیهاىروىنگاهمکهکردکجسرشووکشیدآهى

!بوددیشبمالحداقلشنبودهمتازهاگهکهکبودیهایى

.شدمبودخیرهبستههنوزچشمهاشاونکهبهودادمکنارشالشو

!!!!!نمیادددددد؟؟؟؟؟یادمچیزىمنچرااما!!!!!!!!!!!!بودشدهمردهخونگردنشتموم

کهشهبلندجاشازخواستوکردجمعخودشوفورى.شدمتوجهومننگاهمسیروکردواچشمهاشوپرنیا
.ندادماجازهوگرفتماشوشونه

نمیاد؟؟؟؟؟؟یادمهیچىدیشبازمنچرا_

!...بودکردهقفلمغزم.کردنگامبروبر

منه؟؟؟؟؟؟کار:پرسیدمچرانمیدونم

پنهونتودستهاشصورتشوکهزدمزلبهشمتعجبهمونطورمن.نشستصورتمرووشدبلنددستشیهو
!بودشدهدیلتبزدنزاربهاشگریهکىنمیدونموبودکرده

قبلششبکهدرسته!!!!!نمیاد؟یادمدیشبازهیچىمنچرا!...نمیبارهوببارهمیخوادوقتهخیلىکهانگار
!همینمهمیشهمنامابودمالنگبیمارستان
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اینکهبخاطرشدممجبورمنومیدادکپکطعمومزهکهرومضخرفشاماونپرنیاباکهرواونجایىتافقط
!بخورم،یادمهروتهشتانیارهدرادادختراین

برداشتمصورتشروىازرودستش!!!!!برخورد؟بهشانقدردخترچرااینحاال!...ندارمبخاطراصالًرواشبقیه
.کردمنگاهشو

!نشستلبمرولبخندى

!...ندگیمهزىادامهبراىمننفس!...منهزندگىتموماون!!!!بگذرم؟نمکدریاىاینازمیتونمچطورمن

بوسهغرقصورتشو،تموممیکردمنوازشکمرشوهمونطورکهوگرفتمشدرآغوشوکردمبلندشنرمىبه
!کردم

!...ام؟وحشیحداینبهمنیعنى!...کردماونطوردیشبکهروهمونجاهایىدقیقاً

!....شدبلندنهادمازکردم،آهوازیرشولباسبندوقتى

!...دارهدردحداینتاکهخاطرههمینبه!کردم؟چکاردیشبمنبیادیادمنمیزارهتىلعنسردرداینچراخدایا

!بودمنلبهاىبهپرنیاخمارنگاه

!بودبسشامروزبراى

ماساژوگذاشتملبشروىنرمبوسهیه!بودکافیآوردم،ولىسرشبالیىچهدیشبنمیادیادممونمیدونم
تحریکبا.نیستىخوبىدورهتوتوعزیزم:گفتملبهامهروىهنوزپرنیاگاهندیدمچونوبیشترکردمکمرشو

!میخرىجونتبهضرروزیادىشدن

*****

پرنیا

!...داشتضررکهجهنمبه!...میخواستمبیشترشو!...میخواستممناما
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ضمن!...ببرموفرصتمنهایتاالنپس!...میدهطالقمسوتهسهآوردمسرشبالیىچهبفهمهاینکهبعدمطمئنم
وحشیهامثلورفتملبهاشسمتبهداشتمتنمتوکهدردىتمومبا!نیستحیضخونمیدونستمکهخودماینکه

.افتادمبجونش

بیاکوتاهمنشدمتوجهکهدقیقهبعدازچندامابیامکوتاهمنتاکنهبرخوردنرمکهکردسعىاوایلاونم
.کردرکابهشروعخودمشدتهموننیستم،با

رضایتبااالنبودرضایتبدونقبلششباگهکهکنمقانعخودمومیخواستم!نبودمهماماداشتمدرد
!...کامله

!بگیرمکامدیگهباریهازششدمکنم،وسوسهواشلوارشوىدکمهبردمدستوقتى

!...بشهخراباالنمونمعیشحقیقتکردنبازگوبامیترسیدماما

!...میریمپیشکجاتاببینمکردمصبرونزدمحرفىپس

.کردهمدرابرووگرفتدستموراهنیمهپیماناما

!نمیکنماینکارومنمیدونىومریضىتو_

.دارمبینىلکهفقطمنونشدهشروعامدورههنوز:زدمپسدستشو

!میکنیمحسابدورههمونودکترهاما:گرفتدستمودرباره

!...بازهکامالًراهدوراناینتومیگن!خیالبىبخداتورو!پیماناه_

!...گفته؟بهتاراجیفواینکى: گفتخندهباوشدگردپیمانچشمهاى

اینهمهبعدمیاددلت:کردزمزمهگوشمزیروفشردبخودشمنوکهدرآمخواستمبغلشتووازورچیدملب
!دربیاى؟بغلممتواز!هیچنکردىبرامکهکارىوقت

تسکیندردمومیگرفتمآرامشازشمادرمآغوشمثل!...میگفتراست.کردفوتگوشمتونفسشوعمدبهو
!...بودکردهپیدا
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.میدادماساژکمرموهماونودادملمبغلشتو

پیمان؟؟؟؟_

پیمان؟؟؟؟دلجون_

دید،دوبارهمنوسکوتچون!!!...بریزم؟؟؟؟سرمتوخاکىچهشد؟؟؟؟؟حاالنرمانقدرچرااین!...منبرواىاى
:کردزمزمهگوشمزیر

استکامبهمعشوقوکفدرمیوبردرگل

استغالمروزچنینبهجهانمسلطان

عروسىمیخوایمکهبگیموهامونخونوادهپیشبریمهمباامروزمیخوامحاضرهخونمونکهحاالپرنیا
!بگیریم

!....بریزمسرمتوخاکىچهمن!!!!!!شوخیه؟؟؟؟وقتاالنآخه!!!!!خدااى!....برمنواىاى!.....ههههههههههه

!میگفتى؟دیگهچیزيدیشبتواما:گفتمودادمقورتدهنموآب

!ببخش،توگفتمیچیزبودمعصبى:گفتوزدلبخندى

!....حاال؟کنمچکار!...ىىواىاى.نشستلبمرواىمسخرهلبخند

*****

یمانپ

!...بگیریم؟زودترعروسىگفتماینکهازیاناراحتهمندیشبرفتارازیعنى!...بود؟مسخرهانقدرلبخندشچرا

.بودتنمروىپرنیاهاىناخنکردم،ردبازکهپیراهنمو.شدهمدررفت،ابروهامامسینهروىکهپرنیادست

پیشى!نشستلبمروىهملبخندى!ادنمییادمچرامنوافتادهاتفاقاینهمهکهشدهمتوابروهاماینکهباهمزمان
!...انداختهچنگبازمنکوچولوى
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نمیاد؟؟؟؟؟؟؟یادمچرا...اما!...انداختهچنگزیبایىچهبهنمیادیادمکهشدحیفواقعاً

!بودنموندهبرامچیزىبهکردنفکرىحوصلهحتىکهبریدامونموطورى.کردامکالفهدردسر

.خوردممسکنیهورفتمآشپزخونهسمتبهووردمدرآبغلمتوازروپرنیا

!باشه؟نشدهخوشحالمنپیشنهادازممکنهیعنى.بودخیرهزمینبهفکردرغرقپرنیارفتمبیرونوقتى

لعنتهزارصد!استغفراهللا....کسـپاىنکنه!...بشه؟خوشحالعروسیمونخبرشنیدنازنبایدچرا!....چرا؟آخهاما
!...میکنه؟خطورذهنمبهچیهچرندیاتاین...!شیطونبرخدا

!....نمیچسبههابهشپینهوصلهاین!...پاکترههمگلازمننفس

!میخوریم؟اینجاناهاروپرنیا_

!نشنیدمنوصداىکهبودفکرشتوغرقانقدراماگفتمبلنداینکهبا

کارکهشدممطمئنتنمروىخراشهاىاینبا!...افتادکبودیهاشبهدوبارهنگاهم.رفتمسمتشبهتعجببا
!بودخودم

!...؟داشتىشکعزیزترینتبهبحالتامگه!!!!!پیمانبتولعنتاى

!...نمیادیادتچراکهمیدادقلقلکمغیرتماما!...نه.نداشتمشک

.کردتکراررواشمسخرهلبخنداوندوباره.شداممتوجهتانشستمکنارش

!شده؟چیزىپرنیا_

!هان؟: کردنگاهممنگ

شده؟؟؟چیزىمیگم_

!نههههه_

فکرى؟تواینطورچراخوب_
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!...من؟؟؟؟نههههه_

:گفتمبلندوشدمعصبانىدفعهیه

!....توفکرى؟اینطورکهکردىکارىچهبازبگوراستشوپرنیا_

*****

پرنیا

کهبگمالبته!....کارمتوجیحبهرسدچه!رفتیادمهمزدنحرفکهترسیدمزد،چنانپیمانکهفریادىبا
!....کرد؟اللماینطوراونازترس!...نهکهیا!!!زد؟؟؟فریاد،پیمان

!نمیرهبیرونخونهاینازهمجسممبگماگه!...نمیتونم.شدمچشمهاشجنگلىخیرهمبهوتومات

!....کنم؟چکارحاال!...کردم؟منبودغلطىچهاینخدایا

******

نیماپ

هروقتچون!سوختحالشبهبود،دلمشدهخیرهبهماونطورمظلوماشاطلسیچشمهاىاونباپرنیاوقتى
!...کردهغلطىیهمیکنه،یعنىاینطورىشركىگربهمثلچشمهاشو

بگوبازراستشوپرنیا:گرفتمبازوشوونشستمکنارشوشدمعصبىرسید،دوبارهذهنمبهاینکهاىدفعهیه
!دادى؟آببهگلدستهکجا؟؟؟؟بازکردىچکار

بخداااجاهیچ:گفتالتماسباوکشیدعقبخودشو

ناخلفىسوزنسرفقطاگهقسمواحدواحدبخداىپرنیاببین:کشوندمخودمسمتبهاونوونکردمولدستشو
!...ناپیداسرشاونمیندازمروزگارتبهباشم،کارىدیدهازت
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اختیارمیکردماحساس!...بودبریدهامونمولعنتىسردرداین.شدمبلندجامازوکردمولدستشوکالفگىباو
!نگفتچیزىکهبیچارهاینوگرنه!نیستخودمدستاعصابم

بهموادکهبودمشدهمعتادآدمهاىمثلخدایا.باشمداشتهکنترلاعصابمروونمیتونستمبودمعصبىدلیلبى
!اندعصبىونرسیدهتنشون

میدونستذهنم!بودشدهپذیرتحریکاندازههمونبهامااعصابمنمیکردماحساسخودمتوروچیزىبهاجاحتی
چیزىمیخواستفقط!چشه؟ببینهکهنمیزاشتبحثجاىاصالًامریختهبهماعصاب،امانکردهکارىپرنیاکه
.!..بیارهدرسرشروصبورىاینهمهتالفىوبدهنسبتاونبهروکارىیا

!نبودمنواقعىخود!نبودممناین!شدممتعجبخودماز

!بودخشمگینپرنیابهنسبتبینهایتکهبودکردهنفوذمنتویکىانگار

آدمىتوساعتبیستتاسهازکههستقرصمصرفازبعداثراتناهنجاریهااینىهمه:(نویسندهتوضیح
درآدمىکهرورفتارهایىتمومو...وتهوعوسرگیجهوردرفتارى،سرددلیل،ناهنجاريبىخشماثر!متفاوته
)میدهخطورذهنبه،رومیکردپرهیزاونهابهکردنفکرازیاوداشتاونهاکنترلدرسعىعادىحالت

!بودشدهخیرهمیزبهوبودرفتهفروفکربهدوبارهکهکردمنگاهپرنیابه

!خونهبریمشوحاضر:گفتمحرصبافقطوکنمکنترلخودموتونستمسختىبه

.کشیدمخودمسمتبهوگرفتمودستشورفتمسمتشوبهکنمکنترلخودمونتونستماینبار.نشدمتوجهباز

!نمیشنوى؟کیه؟؟؟حرفموبهحواست_

!بخدااااجاهییـچ...هیییـ:گفتترسیدهروىورنگبا

!میکنم؟تکراردوبارحرفامودارمچراپس_

پیمااااان:زدلبوشدخیرهبمناشنشستهاشکبههاىچشمبا

!...میشم؟اینطورىچرا!...میکنم؟چکاردارم!کردمولدستشو
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!خونهبریمشوحاضر_

.رفتاتاقمونسمتبهشدوبلندجاشازسربزیرومطیع

!بدمقورتشدرستهمیخواستدلممیشداینطورموشوقتى

******

پرنیا

براشکهاونروزمبحالآورد،بدچشامجلوپیرمونگفتههنوز!نگفتمهیچىهنوزکهمن!؟میکنهاینطورىچرا
!...کردمچکارباهاشکنمتعریف

همهوفکرتوجسمتبهومیدهروحىشکنجهتورودارهکهپیمانهاین!...نکردىکارىهیچچچچچکهتو
!...کردهتجاوزباورهات

گفتنبراىحرفىوبودساکتهمقلبمتعجبکمالدراما!....میکنهحمایتاونازدارهشعورمبىعقلاینباز
!...نداشت

وجدانم!....هیعععععع!...نکردتاخوبباهاتهمپیمان!..نیستىمقصرتو.شدندمنعلیهبدنمجوارحتمام!!!!!هه
!!!!!!بود

....کرد؟؟؟؟؟؟طرفدارىمناز

.رفتمفرویکىبغلتووشدکشیدهدستماىدفعهیهکهدممیپوشیمانتوموداشتمخودمهواىوحالتو

تنشعطرازچقدربود،رفتهیادمکهبودمهلانقدردیشب!بودشدهتنگچقدرتنشعطربراىدلم!هههاوه
!...میبرملذت

!.......زمینخوردمباسردفعهیهتنشخوشبوىىرایحهدرغرق

!.....یانهخوندمحموصبنمازکهنمیادیادممنپرنیا_
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غسلشعمریهیعنىخدایا!...برمنواىاى!...گردنشه؟بهغسلبگمبهشچجورىحاال!.....هووووووووووو
!...گردنم؟میمونه

پرنیا؟؟؟؟؟؟_

.شدمخیرهچشمهاشتو

...چته؟؟؟؟؟؟امروزتو_

!...شدمخیرهبهشفقط

!....میکنىنگرانمپرنیا؟؟؟؟؟؟؟دارى_

!...باشىخوندهنمازتونمیادیادممنماما!...نیستهیچیم_

!...وضعیهچهدیگهاین!پوففففف:کردرهامکالفه

!باشهگردنتهمغسلکنمفکر:دادمجوابپتهتتهبا

.کردمنگاهشمظلومودادمقورتدهنموآباومدسمتمبهوقتى.کردنگامبروبر

!شدممتوجهدیدمکهموگالدسته:گفتآروموایستادروبروم

.سپردمآغوششبهخودمومنموکردبازسمتمبهدستاشووزدلبخندىو

!نگفتى؟زودترچراپرنیا_

.میومدخجالتم_

.کردنگاهبمنتعجببا

!بعیدهتوازدارىخویشتناینهمهوگرنه!هستچیتیهامروزتو....پرنیا؟؟؟؟؟_

.فشردبخودشمنودوبارهو
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!دارهخودشوجاىغسلىهراما!میدمانجامالذمهمافىغسلهمیشهمن_

!...دارىزبونمترششفقطکهبرمقربونت:نشوندامپیشونىرواىبوسهوخندید.کردمنگاهشخنگهامثل

!...برمقربونتشوحاضرخانومم!نمیکنهولملعنتىسردرداین:شدجداازمکالفهو

شد؟؟؟؟؟؟خوبانقدرچرااین.!!!!!.....آآآآآىاآآآآ....برم؟؟؟؟؟؟قربونت

انتخاباتوبچهاسمداشتى،االنمینداختىکاراتودوگولهاونچیدناونقشهاینکارهاعوض!سربرخاكپرنیاى
!میکردى

.برداشتمناحوالکنکاشازدستوخوردزنگپیمانگوشىخوشبختانه

!جانم؟_

!عزیزمسالم_

!چیییییییی؟_

!ا؟کج_

.میایماالن_

!کنعجله!بیمارستانهسحر:گفتبمنخطابوکردقطعگوشیو

بود؟؟؟؟چى؟؟؟؟؟کى_

!بیمارستانبردنشنبودخوبحالشسحرمیگه!بودندا_

!نبود؟خوبحالشچراآخه_

...دیگهشدهندامثلحتماًبابا_

!...بخوابیمارستانبیمدوروزبایدماحجله؛میرنکدومشونهرحاال!بابااااااى
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بهمنووگرفتدستموپیمان!...شدممیخکوبخوردبهشچشمهاموقتى!...بودنشدهندامثلسحر!...نبوداما
!رفتدکتربیرونىبهونهبهوخودشدادهلمتختسمت

.رفتمفروآغوششبهدریغبىکرددرازسمتمبهدستاشوسحروقتىوپوشوندصورتموتماماشکقطرات

*****

سحر

!...دارم؟دلشورهانقدرچرانمیدونم!...ماستعروسیروزامروز

فریادروچیزىیهمرتبومیکنهصحبتانگلیسىبههمراهشتلفنباعصبىبسیارکهبابکهروىنگاهم
!...  میزنه

بابکمینهدنیاتومنخوبیهاىتمومجواباون!...داشتنىودوستمهربونخیلى!...بودخوبخیلىبابک
!...بیتابهکهاستهفتهدوچرانمیدونماما!...بودنشستهدلمبهبد!بود

.نکنمناراحتاونکارهاىبخاطرخودموکهخواستازموشدپرسیدم،ناراحتازشکهباریه

خواهرى؟:گرفتدستموپرنیاکهبودزومبابکروىنگاهم!...میشد؟مگهاما

نرمهمینطورزبونشبود،دادهانجامروغلطهیاوبکنهغلطىیهیخواستمهروقتناکس.زدمبروشلبخندى
.میشد

!جانم؟_

!بریم؟زودترکنم،میتونیمآشتىپیمانبامیخوامامشب_

!باشهبامالحظهانقدرنمیادپرنیابهاصالً.نشستلبمبهلبخندى.شدخیرهبمناىزدهخجالتلبخندباو

:گفتمنشهعذبماینازبیشاینکهبخاطر

!خداامونبهمیخورى؟برودردىچه،بهنشستىمحجبهاینطورتووقتىآخه_
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ونگهپیمانبنتونمتاکندعابرام! عروسىامشبتو:گفتگوشمزیروکردبغلممحکموزدبرقىچشمهاش
.دارم

!شدمخیرهبهشوشدسوالىنگاهم

.بوداونباپیماننگفتم،چوناما!بزنى؟دىگنچهقرارهدوبارهپرنیابپرسممیخواستدلم

پدرم.شدیمخونمونراهىعروسکاروانبعنوانماشینکلىباونموندیممجلستوزیادماهماونارفتنبعد
.شدیمساختمونمونواردهماتفاقبهماودادهمدستبهدستمارو

.کشیدکنارخودشووکردوابرامدروبابک

منحاال!میرسیدیمروامونخونهکارهاىوخونهتومیومدیمهمبادیروزتا!...بودهشدبازىمسخرهعجب
تازهنفسىدرپشتورفتماتاقمونبهمستقیمکهبودمزدهخجالتانقدر!....میلرزهدلموشم،دستواردمیخوام

.کردم

.بگیرمسرپایىوشدیهودربیارملباسمووتاتاجرفتمتختسمتبهشد،کماسترسمازکهکمى

.کردموازیپشوورسیدلباسمزیپبهدستمانصافکمالدر

ازتنهایىکشهارووتاجوسنجابهاتمومگرفت،چونامخنده.کنمصداروبابکونرسهرمانهااینمثلنشد
!...نبودخبرىمنخجالتىپسراینبابکازامادرآوردمسرم

!...آخیشونشستمتوشوکردمپرآبرووان

.دررفتامخستگى

.کردماحساستنمروىرولبهایىنرمىدفعهیهکهبستمچشمهامووکشیدمدراز

اینتوما.نداشتمواکنمچشمهامواینکهروىاما.شدعمیقتربود،لبخندمشدهسرخخجالتازلپهامکههمونطور
.بودبودنمونهمباتجربهاولیناینونداشتیماىدیگهچیزبوسهوبغلجزمدت

!کننگاهبمنسحرم:زدامگونهروىاىبوسهبابک
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اىبوسه!بوددلنشینوجذابچقدراشمردونهلبخند.کردمنگاهشوکردمواخجالتباچشمهامو
.بودعمیقترامگونهروىىبوسهگذاشت،اماچشمهامروىکوتاه

.بوسیدلبهامونرمومداوسمتمبهآروموشدخیرهلبهامبهوکردمکثىوبعد

ازعمیقتراینباروگرفتدرآغوشمونشستکنارموشدوانداخلآروموشدبلندوانىلبهروىازبعدش
.بوسیدلبهاموپیشىدفعه

بخاطرفقطومیادخوششموراضیهوانهتواینکهازدلشتهمیدونستمامابریمتختبهتاخواستازمبابک
.میکنهاصرارکهمنهحالمراعات

بهوانتوخواستمازشوکردممراعاتشوهممنپس.جدیدندهاىایدهکردنامتحانعاشقمردهامیزدمحدس
!بدهادامهکارش

!ندارى؟درد:پرسیدازمونشوندبابکلبهاىروروىزیبایىلبخندشدپخشحموموانتوکهخونى

برسه،امااونهمنیازشبهمنبهتوجهبدونبابکتا!...نه:زدمبلبوداماگرفتهگردردوشرمازصورتمتموم
.میکردمراعاتموخیلى

.بودمممنونخداازمردموشعوردركاینهمهبخاطرمنو

!بودشبهاىنیمه

.بخورمقرصکهبودم،اومدهداشتمکهدردىبخاطرمنوبودخوابیدهبابک

.میبیننداشتباهچشمهامکهکردمفکروانداختمساعتبهىنگاهتعجببا.رسیدگوشمبهخونهزنگصداى

.نیومددلمکنم،اماصداروبابکخواستم.داشتبرمترسیکم.دراومدصدابهدوبارهزنگاما

.دیدمبغلبهسالهسهدوىبچهیهباروخانومیهتعجبکمالدروکردمنگاهچشمىتواز

!جانم؟:کردموادرووریختترسم
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بیهوشمگرفتندودهنموبکشم،جلوىجیغیهبخواممنتاوشدپیداشونکجاازقلچماقدوتایهومیدونمن
.کردند

سرازدست!ندارمدوستت!نمیخوامتورومن:اومدمهوشبهبابکفریادباصداىامابودمبیهوشچقدرنمیدونم
!میدمبادبهروبشه،دودمانتکمازشموتاریهقسمبخدا!بردارامزندگىومن

پدربایدبىعمریهکهکردهگناهىچهبچهاین...نباشانقدربیرحمبابک:رسیدگوشمبهخانومىزیباىصداى
!...بشهبزرگ

بایدبودىکردهمستمکهموقعاون:میومددراششدهکلیددندونهاىالبالىازکهبودبابکحرصىصداى
!....نمیادددددددیادمهیچىلعنتىونشباوتوازمن!...میکردىاینجاهاروفکر

!...بندازدخترمونبهنگاهیه!رحمىبىخیلىبابک:نشستبغضبهزنصداى

!!!!!کردىمستمنوکثافتتوى!بوالهوسهتوىدختر!نیستمندختراون_

وهمسن!!!!ودبزیبادخترهچقدر.نشدمنمتوجهکسىاما.کردمنگاهاونابهونشستمسرجام.شدبازچشمهام
.بودهممنخودسال

!....دارمدوستتمن:شدخیرهبابکبهاشاشکىچشمهاىبا

!!!!!!بردارسرمنازدست!ندارممممممدوستتمناما:غریدبابک

میشه؟چىبچهاینتکلیفپس_

!دارنگهشخودت!..بیارى؟بچهخواستممنمگه:زدپوزخندىبابک

!رمدانگهشتنهایىنمیتونممن_

!پرورشگاهبدهپس_

رحم؟؟بىانقدر!...بود؟منبابک!....شدگردچشمهام
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!!!!!بابک:گفتمفقط

جانم؟؟:دادجوابشرمگینوکردمنسمتبهروشو

.بودشدهخیرهبمنبارششررچشمهاىباکهزیبادختراونبهبعدشو.کردمنگاهبهشفقطمن

!!!!خانومعروس!بهههههبه_

.میکردنگاهدخترهبهعصبانیتباکهکردمنگاهبابکبهدوبارهمن

!...کنتمومش!...تانیا_

عروسمن.میشیمهمهووىتوومن!عزیزمخوشبختم:گفتوکردبمنروتانیا!بودقشنگخودشمثلاسمشم
!کوچیکهتوامبزرگه

.خندیدهیستریکو

!...شوخفه:غریدبابک

.دکرهمدرابروخندهمیونتانیا

!داشتىدوستمنوکهتو!..میکنى؟مراعاتدخترهاینجلوى_

!کنتمومشتانیا_

ازپاتوکنلطف.دارمبچهیهازشمن.بودیمباهمسالدوتوازقبلشوهرتومن!خانومببین: بمنکردرو
!بیرونبکشمازندگى

.میکردمنگاهبهشبربروشوکهمن

!نشوندندسرجاشدوبارهاونوونزاشتنلچماقهاقکهشهبلندسرجاشازخواستبابک

!شوخفهتانیا_
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توتختاومدخودشاینبودممستشبیهمن! میگهدروغدارهخودتبجون:منسمتبهبرگشتوبعد
!نیستیادمهیچىلعنتىاونشبازاصالمن!من

توآقانگو!نمیخورهشروبمکهدرایتهوعقلروىازمیکردمفکرخیالخوشمن.زدحلقهچشمهامتواشک
.شدخیرهبمننارحتىبافقطبیچارهبابک!خوردهپاسمستىعالم

!بسهبازیاهندىاین!خوبخوب_

!بیاري؟دستبهمیخواىاینکارهاچىاز!کنتمومشتانیا:دادجوابشوفورىبابک

!....تورو:شدغرقتوچشمهاش

!خوردى؟قرصهاتوتانیا:دادسرتکونکالفهبابک

ام؟؟؟؟؟؟دیوانهمنمیگىدارى: شدجرىتانیا

!...برگشتى؟چراتانیا_

!...تودنبالاومدم_

!بردارمنسرازدستدیگهگفتمبهتمن_

دارمدوستتکهگفتممنم_

ندااااارررررممممدوستتمن_

!!!!!ده؟؟؟؟؟؟...ن..جىدخترهاینبخاطر:زدنعرهوشدبلندازجاشتانیا

!عوضىخودتى... ده...ن...ج: گرفتروتانیاىویقهبگیرند،پریدروبابکبتوننقلچماقهانکهایقبل

.نشوندندسرجاشاونووگرفتنشپشتازتانیابادیگاردهاى

.گرفتدستهاشباصورتشوورفتسمتشبهتانیا

.بریزمپاتبهدنیامومنتابیامنبابابک_
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!ندارمکارىهاده...ن...جبامن:تگفوصورتشتوریختتفبابک

روبابکدستهاىبادیگاردهاشچونوشدخیرهبابکبهمیکنددندوناشبالبشوپوستکههمونطورتانیا
.دادقرارلبهاشروىلبهاشوبیادبخودشبابکتاوگرفتصورتشودستهاشباداشتنددوباره

.شدبستهناخودآگاهچشمهام

همبادیگاردهاشو!میپیچیدبخودشمارمثلوبودافتادهزمینروىتانیا.بازشدفورىنیاتافریادباصداىاما
.میزدندبابکو

!بزننشکمترتاانداختمبابکروىخودموو!دوییدمسمتشبهوکشیدمجیغ

!...کنینتمومش:زدفریادتانیااینکهتا

.کردندولموناونهام

!جونمون؟ازواىمیخچى:گفتمتانیابهخطابگریهبا

!بابکو:گفتودوختبمنتنفرباسیاهشوچشمهاي

!نمیخوادروتواون:گفتم

!نیستمهم_

!نمیکنى؟اذیتش:گفتمکنمنگاهبابکبهاینکهبدون

!عاشقشممن_

.میزدیمحرفعروسکیهراجبانگار

!باشنداشتهکارشخداتوروولىببرش_

سحررررر:یدرسگوشمبهبابکىکردهیخصداى

.دوختمبهشاشکیمونگاه
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!میخورهمندردچهبهتوىمرده!...بخداتوروبابک_

.کردماشارهبادیگارددستىاسلحهبهو

...تابیرونامخونهگمشوازبرو:گفتتانیابهخطابوکرددرهمابروبابک

.شدخمشزانوهاروىسرشوگفتاخىبابکوکوبیدپشتشبهآرنجشبابادیگارد

.دوختمبابکبهرواماشکىچشمهاى

!!!بابک_

.بودچسبیدهکتفشبهسرشوبودشدهخمزانوهاشروىبابک

.گرفتسمتمبهروتفنگشبادیگاردامارفتمسمتشبه

.بودمنشستهزانوهامروىسرجامهمونطور

!!!!!صبحهپنجساعت!!!!؟؟؟کنمچکارخدایا

!....بشنوهیکىتابزنمفریاد!!!!!!!!!فریاددددددددد

.شدمبلندجاماز.بودخیرهمنروهمشوننگاه.کردمگردعقباروم

همبابکوشدتبدیلزوزهبهصدامگلولهباشلیککهزدمبلندىفریاداىدفعهیهورفتمعقبقدمچندتا
!کردبیهوششوگذاشتصورتشجلوىرودستمالىاشدیگهبادیگارددیدمکهاومدسمتمبهزدوفریاد

......رفتمهوشازصحنهاینبعدمنم

!...بودمبیمارستاناومدمهوشبه

!....خواستازشونبابکاینکهیااورژانسزدنزنگخودشوناینکهمثل

!...نمیدونم
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******

پرنیا

حتى!...واقعیتتابودقصهشبیهبیشتر!...نبودباورقابلبراماصالًراستش!...بودسحربهخیرهاماشکىچشمهاى
بیچارهسحربراىبایداتفاقاینزمینىکرهتوآدماینهمهمیونچراباشهداشتهواقعیتاتفاقاینبودقراراگر

.......میفتاد؟؟؟؟؟؟اتفاقام

.واردشدندهمباپلیسماموریهوپیمانوشدبازدر

سالنصندلىروىخالهکنارواومدمبیروناتاقاز.نبودمخوابمنوبودواقعىپس!...شدباورمدیگه
.رفتمآغوششبهگریهبامنوکرددرازدستشوخاله.نشستم

.میکردندنگاهمابهناراحتىباوبودندنشستهماروبروىمادرورسا

!...بپرسمسوالبابکازمیترسیدم!...میترسیدم

بودجریاندربهنامفقطوبودندندادهبودند،خبرپیرچونهمبابکرمادوپدربه!...بودبریدهامونمودلشورهاما
!...بودپلیسادارهتواالنکه

!!!!.....کجاست؟؟؟؟االنیعنى!....بیچارهبابک

.کردجلبتوجهمومیومدماسمتبهکهکسىطمانینهوآرومقدمهاىصداى

.مامیومدسمتبههمدرابروهاىبامانى!...هیعععععع!!!!!!کردمبلندسرمو

!خبرداد؟اینبهکى:رساپرسیدمازمنهمزمانوشدیمبلندجامونازرساومن

.من:دادجوابلبزیررساهم

خیلىاون!میومد؟بدمازشانقدمنچرامیکنمفکرشوکهحاال!...ابهتباهمیشهمثل.کردسالمورسیدبمامانى
.داشتجذبه
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باامامیکردشوخىخیلىمنبا.داشتابهتپیمانمثل.داشتمدوستشخاطرنهمیبهشاید.بودپیمانشبیه
!بودباوقاروسنگینهمینطوردیگرون

!چطوره؟حالش_

!نیستخوبروحىلحاظازاصالًاومده،امابهوش_

.فشردهمروىلبهاشو

!ببینمش؟میتونم_

.دارههوامونوهستپیمانبروبیا.آره_

همزمانپیمانوسروانجناب. نمیشدرومامافضولىبرممیخواستدلمخیلى.شداتاقاردوودادتکونسرى
ازجاشونامافضولىبرماوناهواىبهمنمکهشنبلندازجامادرموخالهکهبودممنتظرمن.شدندخارجهمبا

.نشستماجباراًمنمونخوردندتکون

گمشومننامرد؟؟؟حاال؟؟؟؟؟برومیگىحاال:میزدفریادمرتبکهشدبلندسحرفریادصداىبعدربعیه
!....گمشو!...نبینمت

!...هیییییییع!!!!!!عاشقشه؟؟؟؟؟؟؟؟کهگفتیعنى!....هیییییع

.رفتممنم.رفتاتاقسمتبهوشدبلندمادرم

!بودشدهخیرهخیابانبهوبودایستادهپنجرهپشتمانى

!بیرونبندازینش!...بیشرفونامردکنینبیرونش:گفتگریهباوکردمادرمبهروسحر

.کردمنگاهشسوالىمن.برگشتماسمتبهتلخىبالبخندمانى

.شدخارجاتاقازآرومهمونطورودادتکونسرتأسفبا

.افتادمراهمانىدنبالبهمنم!...کنهآرومشکردسعىوکشیدآغوشدرروسحرمادرم
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.کنمصحبتباشمابایدمن:گفتخالهبهخطابمانى

مادر؟؟شدهچیزى: کردنگاهشناراحتخاله

.بگمبهتونروچیزایىیهبایدمن!آره_

.شدمخیرهبهشکنجکاووایستادمکنارشمن

!فضولکوچولوى:گفتلبزیروکشیدلپمووکرددرازدستوزدتلخىلبخندوکردنگاهممهربون

!خونهمیامامشب:گفتوکردخالهبهروبعد

.رفتماازخداحافظىبعدمانىودادتکونسرىخاله

****

!بودایستادهپنجرهپشتمانى

.بودنشوندهلبهاشروىروتلخىلبخندکهبودشدهخیرهچىیاوکجابهنمیدونم

سحرچراآخه!!!!!....خدایا!هادیدهمصیبتمثلدرست.بودیمرفتهفروخودمونتوهمه.بودیمساکتهمما
....؟؟؟؟؟

.برگشتیممنزلبه)داشتنگهشبزورخالهوداشترفتناصراربهکه(پیماناتفاقبهماوموندسحرپیشمامان

.نشستمنکنارىمبلروىومابرگشتسمتبهمانى

.کردصحبتبهشروعوکشیدبود،آهىشدهخیرهمیزبهکههمونطور

چونوبشهبرگزاروینتواسکىفستیوالبودقراراونسال.رفتیموینبهمامانومنکهبودزمستونیادمهدقیقاً_
یهکهمخصوصا.میکنهمسافرتاونجابهخیلىآلمانیه،مامانزبونشونمواستهمسایهآلمانباشمالازاتریش
.دارهاىمعرکهتابستونهاىکهزمستونیهکشور
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خونهبهمارواصرارباواومددنبالمونبهخودش،رفتیمنویبهماکهشدمتوجهاینکهمحضبههمبابک
منمتاخواستمنازوبرهدانشگاهبهداشتقصددرسىىاضافهوحذفبراىبابکروزیه.بردخودش

.برمهمراهش

قدمکههمونطورورفتمساختمونپشتسمتبهدانشگاهمحوطهتوزنونقدممنوشدساختمونواردبابک
.رسیدماىرودخونهکاربهمیزدم

رودخونهسمتبهدووندوونکهافتاددخترىبهچشمممرتبهیهکهبودایستادهاونجاروساعتىنیمحدوداً
خندهواسسوژهیهکهبودمایندنبال.بودجالبخیلىبراممیخوردتلوتلوکهرفتنشراهطرزراستش.میومد

شکایتخداازوزدزار.زدزارورودخونهلبنشستدختره.افتادمراهدنبالشیواشکىوآرومپس.کنمپیدا
.کرد

مرتبهامایه.بشمنزدیکبهشنمیکردمحوصلهاماسوختبراشدلمراستش.کردگلهزمونهودنیاازوزدزار
میکردسعىدخترم.کشوندعقبسمتبهاونووگرفتهاشوشونهورفتسمتشبهاحمقبابککهدیدم
احازهاینبابکبندازه،امارودخونهبهخودشوکهمیخواستبیشترىوباشدتدربیارهبابکچنگازشوخود

میدهنشونخودشازاىجربزهیهدارهچلمنگبابکمیدیدمبودباراولینواسکهمنهم.نمیدادبهشرو
.نزاشتمپیشپااصالواومدخوشم

توونشستآرومسرجاششدخستهوقتىوبدهنجاتباباچنگازخودشونتونستکردتالشهرچىدختر
بابک.کنمپیدابابکواسسوژهیهحاالتانرفتمجلومن.کردونوازششکردبغلشهمبابک.زدزاربابکبغل

.افتادمراهدنبالشونمنمرفتنشاپکافىسمتبههمباوکردکمکش

!...بهمزدزنگبعدشوکردآرومشوخیلىکردصحبتباهاشکلىبابک

!پیششونرفتموگذاشتمقرارباهاشبیخبرجاهمهازمثالًمنم

خیلىاشخدایى!...زیباوظریف!بودعروسکیهمثدقیقاً.بودزیباخیلىتانیا.کرداشنادخترهبامنوبابک
بعدبابک.بودنشبیهبهمخیلى.بابکمثلدقیق.بودحیاوحجبباکالً.نبودغربیهامثاصالً!بودخوباخالقشم
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بابکچونبودمنازکرمشاینالبته!...مناصراربهکالًخونه،البتهاوردخودمونبااونومنبارایزنىکلىاز
.گرفتمدرنظربابکواسهمونجااونودیدمرودخترهاخالقچونمنهمنبودراضىاصال

.یمبوداونجاروماهىیهحدودما.نبودباغتواصالًبابکاما

خوبهمبابک.شدهبابکعاشقکهمیدادنشونرفتارهاشم.بودحیاوحجبباکالً!...بودخوبخیلىتانیا
.نبودباغتواصالًهنوزمامامیکردبرخوردباهاش

حاشازتانیااما!نشدبیفتهراهخوردهیهکهزدمزورمنهمهرچى.میکردنگاهبهشخواهرىچشمبهفقط
.برگشتیماصرارتانیابهبعدتابستوندوبارهورفتیممامانمومن.نیومدپایین

بینشونچیزىدفعهیهتانمیدادهراهخونشبهاونوبابکامابودهتماسدربابکبامدامتانیامدتاینتوگویا
.بازشداونجابهپاشدوبارهتانیاواونجارفتیمدوبارهمامانومن.نیادپیش

میسوختتانیابراىدلم.داشتدوستشدوستیهبعنوانفقطبابکاما.میومدخوشمتانیاازخیلىمنراستش
.....بابکاما.میزدحرفبابکبانگاههاشباکه

.بزنمحرفبابکباوبرمکهزدبسرمروزیه

باهاتمیخواموقتهخیلى!بیروناومدیمشدخوبمانى:وگفتکشیدآهىبیرون،بابکزدیمخونهازهمینکه
.بزنمحرف

شده؟؟چى_

وادارهاندازهازبیشخیلىتانیامیکنماحساساالناما!بسوبودکمکقصدمتانیاماجراىاولازمنببین_
!میشهامبسته

!خوبیهخیلىدختراونبابک!....بشهخوب_

خودشومیخواستونروزایادته.اینجاستخالفکاربزرگتریندختراوناما. کمهبراشهمخیلى!میدونم_
احمقمن.بکشهخودشومیخواست،اونبدهدیگهمافیاىرییسبهبزوراونومیخواستپدرشچون!...بکشه؟
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فعالًپدرشموداریمدوستهمواونومنکهمیگهپدرشبهومیرهمیادخوششمنازگرفتمجلوشووقتى
.شهدوراینجاازشوهرشبااتکنهازدواجزودترتانیادارهاصرارامااومدهکوتاه

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!مافیا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.شدگردچشمهام

خوب؟؟:دادمقورتدهنموآب

!نمیبینمهمسریهبچشماونواصالًمنمانى_

بابک؟؟؟؟؟_

!بله؟:کردنگامغمگین

!دیدى؟پدرشو_

چرا؟نه:کردنگاهممتعجب

...همینطورى_

به.کردمتاییدیجورایىروقضیهبرمپدرشدیدنبهاگهکردمفکخودمبامناماداشتاصرارخیلىتانیا_
.نرفتمخاطرهمین

!نمیگیرن؟جدىروقضیهنرىاگهمیکنىفکریعنى_

میبینمامنداشتهخواهرمثلاونومن.تانیاستمنقضیه.نمیکنمفکرپدرشبهاصالًمنمانى:دادتکونسرکالفه
.همسریهنه

!کنى؟چکارمیخواىحاالخوب_

!...کنمچکارنمیدونم.نمیدونم_

!دخترخوبیهاشخدایىامابابک_

.نیستمنىعالقهمورددخترامامیدونم: گفتوکشیدآهى
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!دارى؟دوسترواىدیگهکسمگه!...تواماخلى_

!ببینمشهمسرمچشمبهنمیتونممیکنمهرکاراما!نه_

حاال؟؟؟؟؟کنیمارچیک!....پوفففففف_

.موندمخودمم_

!نشهاتوابستهاینازبیشترتابگوبهشحاالهمینازبابک_

.گفتمزبونىبىزبونبهبارهزار.گفتم_

.کنهامیدقطعازتبزار!زبونىبىنهبگوخوشزبونبا_

.بکنماینکاروبایدآره_

علتبهاونمبودبیمارستانتانیابعدهفتهیهاماگفتبهشرویىچهباوچجورىبیچارهبابکنمیدونم
!!!!!خودکشى

دیدممن.بمونهپیششبودمجبورامانمیخواداونوکهبودگفتهبهشاینکهبا.بوددراومدهکارشبابکبیچاره
.برنمیومددستمازکارىمیکشه،امازجرچطور

بهاینباروکردخودکشىدوبارهکهبودنگذشتههفتهیههنوزامااشخونهبهرفتوشدمرخصچندروزبعد
. بودفرستادهبرامونخدمتکاروپرستاریهپدرشوبابکىخونهبودیماوردهتانیارواینباردیگه.رفتکما

تانیاروخاصىعالقهوبوداونهاهمراهاون،تانیابیمارستانىمراحلتمومتوکهبوداینبابکبزرگشانس
.فهمیدبکبابهمیشد

تفریحدانوببرهمیخواستماماناونبعدهفتهیه.داشتدوستشواقعاتانیا.نبودزندهاالنشمبابکوگرنه
!....بوددیدنىبابکحالبرگشتموقتىوببرمششدممجبور!

ىیقهبابکرسیدموقتى. میلرزیدومیکردگریهگنجشکیهمثلهمتانیا!...خونىکاسهبودشدهچشمهاش
.بودچسبوندهدیواربهاونووبودگرفتهروتانیا
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اینجا؟خبرهچه:زدمفریادودادمنجاتشبابکدستهاىتوازتانیارو

.گرفتمخودمبغلتوتانیارومنوماسمتآوردهجومبابک

!میکنى؟اینطورىچرا!!!!!!!چته؟_

!بپرسکثافتشخوداز:زدفریادبابک

!!!تانیا؟شدهچى:پرسیدمتانیااز

.کردگریهفقطتانیاولى

شده؟چىبابک: کردمنگاهبابکبه

منمشروبتوخانوم!بخورممشروبپکیهخواستمنبودخوبحالمدیشب:گفتوکرداىقروچهدندون
!!!!!!!کثافتتتتتت!....گذروندهمنتختتوشبووکردهمستموریختهمخدر

ازباید!بودتحملقابلغیرکارشواقعاًاما!...براشسوختدلم!میریختاشکبهارابرمثل.کردمنگاهتانیابه
.میکنهچکارباهاشبابکنبودمعلوموگرنهمیبردمشاونجا

بود؟چکارىاینتانیا: گفتمبهششدیمتنهاوقتى

.کنممجبورشاینکارباخواستم!منونمیخواستاونامادارمدوستشمن: دادجوابگریهبااونم

ایرانه؟اینجاکردىفکتانیا:کردمنگاهبهشمتعجب

!میکنن؟کارواینایرانمگه:گفتوانداختسربزیرخجالتباتانیا

...امانه_

کنار،کشیدموترمزروزدم!....هیعععععع

!!!!!!!!!بودى؟دخترتوتانیاااا_
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امخالهشوهرورسااگهباز!...کنه؟تعریفآدماینهمهجلوىروماجراهمهمیخوادخانمانىحاال!!!!!! خدااى(
!!!!!)بودندهمپیمانوندااما!....نداشتیمحرفارواینباهمما...چیزىیهبودندتنها

سرمونتوخاکىچهکهبودمموندهواجوهاجاصالًمن.انداختپایینسرشووکردگریهفقطتانیا
!....نمیشناسهایرانوغیرایرانکهانسانیتامانبودایراناونحاکهبوددرست!بریزیم

.نمیزارهتنهاشودارهدوستشمطمئناًبابکچوننکنهکارىکهگرفتمقولازشورسوندماشخونهبهتانیارو
.نداشتماعتمادحرفماینبهخودمماما

!میکنهخفهخودشودارهومشروبپاىنشستهبازبابکدیدمخونهبرگشتموقتى

برداشتمدستشجلوىازرومشروبونشستمکنارس

!!!!خبره؟چه!بابک_

درستاصالنمیتونستبودمستازبس.نمیتونستکهبودکردهمستانقدرولىبگیرهدستمازمشروبوخواست
!بزنهحرف

!....بکشمشمیزاشتىکاشاى!...منباورهاىتمومبهزدگنددختراون!بابک_

اینکهبا.بودهمونحرفشدراومدهممستىاز.بیاددرمستىازتانزدمحرفد،پسمیشجریحترمیگفتمهرچى
هیچبهونمیومدپایینموضعشازبابکامابوددخترواقعاًومیگفتراستتانیاکهدیدیمحفاظتىدوربیناز

!...نمیخواستاونوعنوان

امابودیماونجاروماهىبهما!...بودحرفهااینزاصعیفتراون!نکشتخودشوتانیاچرانمیفهمیدمونمیدونماما
دیدنازاصالً.اتریشرفتمبوددوبارهشدهدعوتمنازکهکنسرتیهبراىمناینکهتاآلمانرفتیمبعدش
کرهروىازمیخواستدلمخیلى.بودشدهدنیاتاركوبودکردهولرودانشگاهودرس.شدمشوکهبابک
.یشدنماماکنممحوشزمین

.کردبغلموگریهزیرزدهابچهمثمندیدنبا
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!!!!گنده؟مردچته_

!!!!!شدمبدبختمانى_

شده؟چیزیشتانیا!...چته؟.میترسونیمدارىبابک_

سرمبالاینومیمردکاشکى:کفتوکرداىقروچهدندون!بودمیرسید،همینذهنمبهکهسوالىتنهایعنى
!نمیومد

!بزنحرفادممث!شده؟چىبابک_

......استحاملههرزهاون_

باردارخوابیدنباربایهکىبارداره؟؟؟؟؟؟؟آخه!بودهمیننمیکردمفکرکهچیزىتنهابه.شدمماتوکیش
!باشهدومیشاونکهمیشه

المبچهاونکهداشتقبولامابودزدهزیرشماینکهبابابک.کردنمیشدهماشکارى.بودمتاسفانهولى
هیچاوناما.بیارمراهبهدوبارهروبابکتامشیدطولخیلى.میخوردیمقسمتانیابودنپاكبههردومون!خودشه

!اتریشنهبودمنپیشآلمانسالاینهمهاونکهنفهمیدهمکسهیچو...نکردقبولروبچهاونوتانیاوقت

.نشدحرفىبابکازوقتهیچرفتم،اماتانیادیدنبهبارچندینمن

اشتنهایىبابتهمدلم!قانعدلشووبودکردهگرمبابکیادگارىبهسرشوامابابکهدیدندرآرزوىمیدونستم
.نمیخواستاونوبابک!نبوداىچارهراهامامیسوخت

درانیاتپدرشرازبابکتانمیخوادبابکودیگهکهبودگفتهپدرشبهاونهمچونبودقلبىکامالًتانیاىعالقه
...باشهامون

.کردیمسکوتهمه

چى؟مناما.کردىتمومبابکحقدررومردونگى:گفتاششدهکلیددندونهاىالبالىازرسا
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رساچونمنم! بپرسهحالشوتانشستاونکنارندادیدنواومدنمحضبهپیمانچونبودمنشستهرساکنارمن
.گذاشتمبازوشروىدستمنزدروحرفاینرساوقتى.ینمبنشرساکنارشدممجبورنشستاونکنار

.فشردمحکموگذاشتمندستروىروشد،دستشآرومانگاراینکارمبا

نهداشتعالقهدختراونبهسوزنسرهمبابککهاینومیگفتمبهتبایدموقعى: گفتوانداختسربزیرمانى
.کردبابکازسواستفادهیهواومددخترهاینکه

!میخواد؟چىاومدهمدتاینهمهبعدحاال_

کبابداشتخودشکنهدفاعبابکحقازبوداومدهبیچاره!بودشدهکالفهمانى.کردسوالکهبودرسابازهم
!میشد

بابکواردیوانههنوزمکهمیدونمفقط...کرده؟ازدواجبابککهفهمیدچطورىیاواومدچرانمیدونممن_
!دارهدوسترو

!بزنیم؟روبابکقیدمیگىدارىیعنى_

.شدگردبیچارهمانىچشمهاى

زدم؟حرفواینمن_

بگذره؟بابکازمیتونهچطور!بزرگهمافیاىیهتانیاپدرنمیگىمگه_

!نبودزندهاالنسحرداشتاطالعقضایااینازسوزنسرتانیاپدراگهکهباشمطمئناینو_

.برگرفتدرسکوتروسالندوباره

!کنه؟سقطروتانیاربچهنخواستبابکچرا_

.کردیمنگاهبهشمتعجبهمه.پرسیدکهبودپیماناینبار

.بودهمینهمهدفشتموم.میخواستروبچهتانیااینکهواس:دادجوابکالفهمانى
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اینم!...پوفففففف..!.نکرد؟سقطخودشخواهرچراپ!زد؟بودحرفىچهاین.کردمنگاهپیمانبهکردهیخمن
!حاللِومباحدیگرىبراىحرامهخودشبراىکههرچى!....گیرآوردهمارو

.بودشدهخیرهمانىبههمشدرابروهاىباوپیمان.شدمخیرهبهشوشدهمدرناخواستهابروهام

وبالغیهوعاقلدختراون.بگیریمتصمیموبزنیمحرفسحرجاىبهنمیتونیمما:گفتواومدحرفبهامخاله
درخودشمشکالتىهمهپسازتنهایىبهاون.ندارمدلواپسىهیچآمدپیشاینسحربابتازمن

مادروپدرحالبهدلشخدافقط...حاالنه.میگفتراستشواولازاگهامابوددركقابلهمبابکمشکل.میاد
!بسوزهبدبختش

سمتبهوشدیمماشینسوارخالهازخداحافظىازبعد.شدیمبلنداونهمراهبهماهموشدبلندجاشازمانى
.رفتیمماخونه

!فکرى؟تو_

!نکرد؟سقطشبهمجبورروتانیاچرابابکگفتىتو:گفتممقدمهبىوکردمنگاهبهشوکردمبلندسر

شده؟چىمگهحاال!...آره:کردنگاممتعجب

اینشمامحضرتوکهاومدیادممیزدى؟بعدحرفواینبودخودتمخواهراگهکهببینممیخواستم!...هیچى_
.استحرامکارها

!نکنمقایسهاونبامنوخواهرپرنیا:دادتکونسرکالفه

.ندارهووزرتشتکلیمومسلموندیگهکهخداپیش_

ندارورسابعدشم!بودنکردهمجبورروتانیاکسى.کردنمعافسرشهروجبرکهرواونىهمیشهاماندارهنه_
.بابکمثلمیخواست،نه

!بود؟کردهمجبورنداروکسىمگه_

.بودتمکینبهمجبورندا....امانه_
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!..داشته؟رابطهباهاشزورىمنبرادرکهکنىخواهرتوتوجیهاینجورىمیخواىتویعنى!.....اوههههههه_

!میزنى؟اتسینهبهاونونگسچرامیخورى؟توحرصچراتواینجااالن:کردنگاهممشکوك

!میزنى؟وحرفهمینهمبیفتهبراماتفاقایننداواونمثمنماگهبدونممیخوام_

جونازمنیعنىبیفتهتوواساتفاقایناگه!...نمیزنمحرفواینکهمعلومه:نشستلبهاشروىجذابلبخندى
مردیهزندگىشبقشنگترینىخاطرهنامردىباتانیااما!منهعشقىثمرههمبچهاینورفتممایهبراتدلو

!دارهفرقخیلىاین!دزدیدازشرو

قابلاینکارشبودهمزنشتانیااگهحتى!..زندگیشهشبسازترینخاطرهوزیباترینشباونمردیهبراى
!بودکردهدکشصراحتبههمبابکونبوداونهابینهمنسبتىهیچاینکهبهرسدچه!..نبودگذشت

پیمانکهآوردىپیشرواتفاقاینهمهیعنى!...میکنى؟کورممیزارىانگشتقشنگ!!!!خدایا.زدیختنمتموم
!بزنه؟بهمروحرفهمیندقیقا

ثابتماینطوربعدبگذرهاشتباهمکارازدوروزحداقلنمیزارىچرا!میبرى؟هممیسوزم،لذتاینطوراینکهاز
!...کنى؟

!...سه!...دو!...یک

!امحاملهاالنوکردمباهاتاینکارومنمپیمان:کشیدمعمیقىنفس

اشمشوخىحتىپرنیاببین:کشیدخودشسمتبهوگرفتبازوهاموبعدوخوردشیشهبهسرمکهزدترمزچنان
!!!!!!!فهمیدى؟؟؟؟؟:)زدوفریاد!(نکنروشوخىاینمنبادیگه!نیستقشنگ

کردمجوروجمعخودموحرکتشاینباامابچسبونمنونموداغِتنورتاگفتم.گمبخواستمواقعاً.شدمالل
.زدملبخندىودستپاچه

!بشهسرتشوخى! بابااى_
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باموضوعاینراجبمنکهمیدونىخوب: گفتاششدهکلیددندونهاىالبالىازوفشردبیشتربازومو
سرتبهفکرشمحتىباشهامایادتبیارىسرمروبالاینتوتانمیخورممشروبمنکه. ندارمشوخىهیچکس

!میترکونمبزنه،مغزتو

بهدستکردهبغوشدمالل!نکنبازخواستمدنیااونبعد.نکردقبولاونوگفتممنکهدیدىخودت!!!!خدایا
.نشستمامصندلىروىسینه

.درآوردحرکتبهماشینو

منمگه!بدىحرصموبزارىسربسرمدارىدوستهمیشه!رسى؟میکجابهمنکردناذیتباتونمیفهمممن_
هرچقدرقرارهیعنى!...میخورهبهمنابجاتهاىشوخىاینازمیکنى؟حالمتالفىسرماینطورکهکردمچکارت

کنى؟اذیتماندازههمونبهتوبکشمنازتومنکه

غزغرپیمانوزدچنگگلومبهبغض.بگمراستشوباریهبراىخواستمفقطمناما.شدجمعچشمهامتواشک
.دادادامهکنان

کنى؟ثابتروچىمیخواىکارهاتاینبا!میخوامتجورههمهمنمیدونىخودتمپرنیا_

.ترکیدبغضممرتبهیه

بودنزدیکمنحرفشوخىبا!...کنم؟چکارحاالخدایا.کردمکهغلطىبخاطرپیمان،بلکهحرفهاىبخاطرنه
!....بفهمهجریانوکهزمانىاونبحالدب!کنهامنفله

چراحاال!خودتوهممیریزىبهممنوحالهمکهمیکنىنابجایىشوخىچهببین:دادتکونسرکالفهپیمان
.ببخشیدخومیگیرىآبغورهاینطور

.زمبسااشدورىبابعدمننتونموبرمآغوششدراینکهازترسیدم.ترسیدم.کرددرازسمتمبهدستهاشوو

حلواحلواروسرتوخونهبردیشنوازشونازبابودخواهرتنوبتچجوریه: گفتمگریهباوکردمهمتوابرو
تپید؟؟؟؟؟؟آسمونرسیدکهمنبه!میکردیش
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مینداخت؟روبچهمیبردم!...میکردم؟کردم؟؟؟چکارنوازشنازوندارومن:شدگردچشمهاش

!داشتى؟انتظارتانیاازچطور!مینداختآره_

نیسمعلوماصالدینشکهروتانیانبایدمن.ببخشیدخبخیله!!!زدمحرفواونکردمغلطىعجب!پوفففففف_
!خوبه؟. میکردممقایسهداشتشوهرومسلمونهکهخودمخواهرباروندارهشوهروچیه

نیستمسلمونتانیامیدونممنمآره.نمیفهمممنبگىمیخواىهمیشه.کنىثابتخودتوحرفمیخواىهمیشه_
بایدچرا.بودکهطفلباالخرهبود؟؟حرومزادهاشبچه!بودکهاماانسانباشهجوابگودربرابرشکسىکه

میکرد؟؟؟؟سقطش

چته؟؟؟بگوحاالخوب.کردمغلطمن!!!پرنیا:کردنگاموکردکجگردنپیمان

.باشهامچیزىبودقرارمگه:برگردوندمرومووزدمگردن

!ناراحتى؟چىاز_

!...هیچى_

کهنمیخواستممنامابودتعارفمنتظرداشتنگهخونهجلوىوقتى.انداختراهبهماشینووکردپوفىپیمان
.بیاد

ازبیارمخودمروىبهاینکهبدونوگفتمخداحافظىپس.کنمفکرکردمکهغلطىبهوباشمتنهامیخواستم
.شدمپیادهماشین

چرخش،صداىبستمکهرودر.نیاوردمخودمروىبهامامیکردمحسخودمروىرواهشنگسنگینى
!رفتپیمانیعنىاینوشنیدمزمینروىروالستیکها

قطرهکشیدمدرازکهحموموانتو.میکردسبکمگرمآبدوشیهوبودکوفتهتنمتمام!بودخرابخیلىحالم
.چکیدفروامگونهازاشکهاى
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چهبفهمهاگه.میدادکشتنمبهداشتندونستهپیمان!!!!کنم؟چکارحاال!!!!کردمغلطمعمولطبق!!!!ااخدایاا
!،چى؟نکردقبولاگهخدایا!میکنه؟قبولمیعنى!..بریزم؟سرمتوخاکى

!دادمانجامقصدروىازمنکهکارواین.بودزدهبود،قیدمودادهانجامناخواستهمانىکهگناهىواس

.بیامکناروجدانعذابباترراحتمنمکهمیزدمنوقید!...ایستادمیحرفشروهنوزمیشدچىاخدای

!...بدم؟نشونفیلمشوکسىبهدارمروشومنمگه!...زیرش؟بزنهاگه!کنم؟چکاربرگشتهکهحاالخدایا

!!!!!!!یدمفهم!...هیععععععع!....کنم؟چکارجبرانشبراى!کردم؟منبودکارىچهاینخدایا

بهبزنمفردازنگ!نیاوردمزودتربیادچرا!....میکنمهمینکارو!...آرهاع!...نمیشهمتوجهکسى!...میدوزممیرم
!بلدهروچىهمهاون!...پدیده

.کردیمصحبتدکتروبارفتیمدکترپیشپدیدهمنو.نشدپیمانازخبرى!...بگیرهبراموقتیهبگم

.بدمباردارىآزمایشیهدارمشکاگهاینکهوخیریاباردارمآیاکهپرسیدازمسوالیهدکترولى

خوبروپنجمروزازسونوکنمفکراما.نمیدادنشونزودىاینبهکهخون.کردمتاییدشونگفتمچیزىمنهم
!دیگهىهفتهتاکردمصبرپس.میدادنشون

.آوردیمبخونهاونوماوشدمرخصسحراونروزفرداى

!!!!!سوالعالمیهبابابودموندهسحرحاالاما.داشتندپروازجمعهروزبراىهارهبیچا

نیستمکهشبااینتووبخیرشبت

خیسمچشمبامناونفکربابخواب

تویادبهمیشنصبحشبهامتموم

توواسهنیستمهممنحالحتیمیدونم

آرومچشاتوببندبخیرشبت
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اونباخوشحالیمنبعدمیدونم

سرتازنمیشهردمنیادحتینه

شبتهرآرزومیتووبودممنوقتییه

حرفکلىمیشد،سحرعکسجاموناگه!!!!خدااااااى!بودشدهخیرهآسمونبهوبودایستادهپنجرهپشتسحر
.بریزماشکبودمبلدفقطمناما.داشتگفتنواس

.بودکردهدلگیرترشمرونبانمنمکهزمستونىدلگیرغروبیه!بودغروب

.بودکردهامکالفهبودگذاشتهسحرکهآهنگىصداى

قرارهکهنمیدونستسحر.نیادبیروندهنمازصدامتافشردمبهملبهامو.میچکیدفروچشمهامازاختیاربىاشک
.میدادامدلدارىاونمنعوضوگرنهشماضافهاشکسىبىجمعبهمنم

برنگردمکهرفتمنیستمدیگه

کردمخستهروخدافقطهامگریهبا

سرتازنمیشهردمنیادمیدونم

شبتهرآرزويتووبودممنوقتییه

ببندچشماتوبخیرشبت

بخنداونپیشتوچشمامخیسهکهمن

تویادبهنموندهاسممحتیمیدونم

توحالبهامفرقیندارهنبودنم

ناراحتىوقتیهکهنزارمتنهاسحروتابودخواستهمنازمامانمثالً.شدمرابترمخبودمکهاینىازپیمانیادبا
!بودمدقآیینهپایهخودممناما!نکنهاندازهازبیش
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.کردبلندجامازمنوخونهزنگصداى

وزدمروفاافکنمنگاهآیفونتوازاینکهبدون.بودندرفتهآرامگاهبههمهوبودشنبهپنج.نبودخونهکسى
.کردمواروسالندر

!میدونهخدابودگرمکجاسرشاین!بودگرمخرابموضعباسرممن.شدپیداشآقاموندوروزبعد!...اعععع

!سالم:کردمنگاهشوورچیدملبناراحت

.میکردبیدادچشمهاشتودوقوشوق

.مکردنگاهشوقاونهمهبهخجالتباوانداختگلوشدسرخهامگونه

فراموشمنوخوب:گفتدلفریبشلبخندباوکردنوازشآرومروامگونهدستشپشتبارسیدکهمنبه
!کردیها

!نیستخوشاصالًحالم:کردمنگاهشمغموم

!بودشدهتنگسرگرفتنتشالاینطورىبراىدلمخیلى:بوسیداموپیشونىوزدغمگینىلبخند

!اصالنیومدیمدرپلیسادارهازکهمانىوبهنامومن.امىناراحتهمه:دادادامهوکشیدآهىو

خوبه؟کجاست؟حالشسحر:گفتوکردحلقههامشونهدوردستهاشوو

!افسردهوساکت!همونطوره: کشیدمآه

بهمیتونمچىمنامابگمچیزىنشدروممن.بزنمحرفباهاشکهخواستازمخاله:دادتکونسرتاسفبا
!بگم؟سحر

!پسنمیخوادسختتهواالع،اگهنمیدونم_

میاى؟تو.بکنممیتونمچکارببینمبرم.اومدمدیگه_

!میسوزهبابکبراىدلم)کردماضافهگریهوبا.( میشهخرابشمامحالمیکنمگریهبسازمن!نهنه_
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هگریکهنیسخوشگلتچشمهاىحیف:گفتزیرگوشموکشیدآغوشدرمنووزدلبخندتلخىپیمان
!داره؟هماىفایدهکنىگریونخوشگلتوچشمهاىتومگه!میشهپیداشکهانشاءاهللا!میکنى

.کردزوملبهامروىودوختچشمصورتمبهمهربونشلبخندباو.نشوندچشمهامروىاىوبوسه

وبوسیدنرموگذاشتلبهامروىلبهاشوکردوخمسرشوآروم.لبهامبهخیرهواونبودمچشمهاشبهخیرهمن
.کشیدعقب

روىلبهاموبیتابوکشوندمخودمسمتبهاونووگرفتماشویقه.میخواستمبیشتر.رفتمسمتشبهمنمرتبهیه
.فشردبخودشمحکممنووشدحلقههامشونهدوردستشپیمانم.گرفتمچنگبهموهاشووگذاشتملبهاش

دکمهخواستموانداختمچنگپیراهنشبهپروایىبىبااماافتاد،سوزشبهلبهامدورکهمیبوسیدممحکمانقدر
سحربااومدممنمیدونىخودتمونیستیمخونهماعزیزم:گفتوکرفتدستموکهکنمعوضپیراهنشو
دیدنتنیامکهگرفتمخودموجلوىسختخیلىدوروزهاین!اونجامیامامشبخوبهوضعتاگه!کنمصحبت

خودموجلونمیتونستماینحالتباوپیشتبیاممیشممجبورومنومیکنىهوایىبزنمهمزنگبهتمیدونستم!
.بگیرم

!شدمپاكآره:گفتموزدملبخندىشرمندگىبا

.بوسیدپیشونیمودوبارهوزدعمیقىلبخند

!کجاست؟سحر_

!اتاقشهتو_

!پیششمیرممن_

روىبوسهبعدازوکردبغلمآروماینبارامادوبارهمانپیو.دادمتکونسروگذاشتملباشروکوتاهىبوسه
!میشکوندمگردودممبا!اوهاوه.سحررفتاتاقسمتبهامپیشونى

!آوازهووسازرقصشبامشب
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!پروازهاوجدرمندلمرغ

کردهردهوسرومندلامشب

!کردهتبتوعشقازشدهعاشق

!....فترشدمدیوانهامشبزیادخوشىاز!خخخخخخخ

تابنشینمکنارشونبرممیخواستمومیشدامحسودىاوقاتگاهى.کشیدطولدوساعتسحروپیمانصحبتهاى
کهبودمکردهگرمجمآبکىسریالبهسرموومیفرستادملعنتشیطونبدذاتبهامامیگنچىکهبشنوم
سگمثخواهردوتاپسرهدلردنآودستبهسرحاالوبودزدهغرخواهرشونامزدپسرودوستدختره
خواهرهردوتابهنسبتوکنهردکدومشونویهنداشتدلهمپسرهکهبوداینجااشجالبىوافتادندهمبجون

راحترازهضمشمیدننشونحمامتوچادرباروزنهکهایرانتلویزیونمنبنظرواالع!...نداشتتمایلکم
!....اینه

.بودمتنفرکانالاینازکردم،چونعوضروجمشنیدم،شبکهپلهراهازروپیمانصداىهمینکه

واسالنودروزدروایفونوسحراومددرصدابههمخونهزنگهاپلهازسحروپیماناومدنپایینباهمزمان
.کرد

گفتنبراىحرفىوافتادنپتهتتهبهکهشدندشوکهچنانپذیرایىسالنتوسحردیدنازمادرموخالهبیچاره
.میکردندنگاهپیمانبهدونشونقدرنگاهبانداشتندوفقط

میخکوبمنوپیمانصداىاىدفعهیهکهبریزمچاىتارفتمآشپزخونهبهمننشستنهمدورهمهوقتى
!برهبابکدنبالبهکهمیخوادسحرخاله:کرد

!!!!!چى؟...چـ...چـ: فتادالکنتبهبیچارهاموخالهبرگرفتدرسالنوسختسکوتى

میدین؟اجازهشما!برهبابکدنبالبهمیخوادسحر:دادتوضیحوکردنگاهسحربهپیمان
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پنجبیستودختریه!نمیدیممااجازهکهالبته:گفتسحربهخطابتشرباواومدبحرفکنه،مادرمبازلبخالهتا
!کنهچکارغریبکشورتوتنهاوتکساله

.بیادهمرامدادقولهمپیمانآقا!!!!بخداتورو!!!خاله:زدزاروشدجمعسحراىچشمهتواشک

کشوریهبرین،بزارینبزارهتنهاشوننمیتونهودارهبچهوزنپیمانآقا!بدتردیگه!نه:دادجوابامخالهاینبار
!کنین؟چکاردیگه

.ندارممشکلىمنباشینموافقشمااگه: دادجوابپیماناینبار

!کشور؟ازخارجتفریحازمیادبدشکى!ندارىمشکلتومعلومهوا؟؟؟؟؟خوب

کجامیدونیدشمامگهکنین؟اصالًبگین؟چکارچىاونجابرینآخه!میزنهزورحرفدارهاین!پیمانآقانه_
!برین؟باید

اگهحتىمیدمقول!دینباجازهلطفا،خالهمامان!کنههمکارىباهامدادهقول!هستمانى:زدزاردوبارهسحر
نزدیکیادورازاونووبرممنتابدیناجازهفقط!بیرونمیاماشزندگىازخوشبختهکهببینمدورازفقط
.ببینم

!...بسوهمین!خیر:کردنداعالمسختىسرباوخالهمادرم

!...کنم؟چکاربرهپیماناگهبودمموندهمیکنه،اماخودشوکارآخرشمونیستبیاکوتاهسحرمیدونستم

نمیتونمروزشمبیستمسافرتمیگذرمپیمانازمیکنمادعاکهمنىکهمیکردمفکراینبهبیشترناامیدىباوبعد
!!!!جدایىعمریهبهرسدچهکنمتحمل

خداحافظىماازپیمانتعجبکمالدربعدوکردنصحبتاىچنددقیقهوزدزنگپیمانهمراهبهمانى
.کردتركمانىمنزلمقصدبهروهکردوخون

کهبزنمزنگاشونخونهبهمیخواستم.نکردمپیداشبازهمامازدمزنگهمراهشبه!نیومدپیمانوشدشب
!بترسونمجونومادروپدرجونونباشهخونهنکنهترسیدم
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داشتم.کردمپهنمواکردم،سجادهپیداتازگیهاکهعادتىمعمولطبقصبحورفتمراهاتاقمتوتاصبحپس
.کردمحسخودمروىرونگاهىسنگینىکهمیکردمپهناموسجاده

!میکنهنگاهبمنلبخندبادیدمکهسایهسمتبهبرگشتموگفتماهللابسمیهودادمقورتدهنموآب

اومدى؟کى!هیععععع_

.بوسیداموپیشونىوکردبغلموشدبلندجاشازپیمان

!عروسکمسالم_

بحال؟تابودىکجا.سالم_

.بخونمنمازموبزاراولااما!میگمبعداً_

.باشه_

.خوندنمازشووکرفتدوشیهورفتحمامبهپیمانونشستممن

.رفتمسمتشبهشدتمومنمازشاینکهبمحض

پیمان؟_

جانم؟_

بودى؟کجاحاالتا_

!ممنون!کردىتحملخوب:گفتوخندید

مانى:میکرد،گفتجابجابغلشتومنوکههمونطورونشستکنارمواومدتختسمتبهوشدبلندجاشازو
اشخدمهازسوالچنتامانىواونجابودیمرفتهکردهپیداداشتاسکانتانیاکهرواىخونهکهزدزنگ
.رفتندایرانازتانیاوبابکنوددرصداحتمالبه)کشیدوآهى.(پرسید

!هیعععع:تمگرفدهنمجلوىدستمو
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یهیعنى.گرفتقرارظلمموردبدخیلى!میسوزهبابکحالبهدلمبیشترهمهاز: دادتکونسرتاسفباپیمان
منبنظروگرنه!خودخواهیه!نیسعشقاینبنظرم!بکنه؟رفتارواینعشقشباکهباشهپستمیتونهچقدرآدم

!؟عاشقىادعاىبهچهروتو،آخهخودگذشتگىازیعنىعشق

!کردم؟چکارمنفهمیدکجااز!دادمقورتصداسروپردهنموآب

!هان؟:کردمنگاهبهشمتعجب

!بودتانیامنظورم!منعشقنبودمتوبا:گفتوکردصدایىبىىخندهپیمان

!...شکرخداروخوب!...زدمروسکتهه!اوففففف

!زندگیمونخونهسربریمهمینطورىچیهنظرت!پیمان_

!شده؟چیزى_:چرخوندخودشسمتبهوآوردباالصورتمووکرددرازدستشوبعدوکردثمکپیمان

!بشه؟چیزىبایدمگه!نهههه_

!یهو؟شدنداشتى،چىاىعجلههیچحاالتاآخه_

.میخوادبچهدلم!توومنجززندگیشونوخونهسررفتنهمهاما.کردیمنامزدهمهاززودترما!شدمخسته_

بچه؟؟؟؟؟؟!!!!پرنیا:شدگردپیماناىچشمه

!نباشدربیارحرصانقدپیماناوه_

!...خوبه؟حالتپرنیا_

.کردبغلمپشتاز.برگردوندمروموقهرحالتبه

شبى؟نصفهچیهحرفهاایندیوونهآخه_

.ندارمحرفىمناصالً:زدمپسدستشو

بدم؟بچهبهتاالن:کردزمزمهگوشمزیروخندیدآروم
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!برمیگردونىومیبرىچشمهلبتا!نمیخوامنه:گفتموکوبیدمبازوشرو

.بدمآبتممیدمقولاینبارنه:میخندیدیسرهپیمان

!کنهدفاعخودشازنمیتونستمیخندیدازبساونموگرفتمشلگدومشتزیروشدبلندجاماز

.بدمآببهتدارمقصدکنباورپرنیا_

.شدمخیرهبهشبروبروکردمریزچشمهاموونشستمسرجامکردهغب.بودمافتادهنفساز

ندارى؟باورمنوچراتو!میگمجدىکنباورپرنیا_

.میخوابمباتودارمسالهیهتقریبااینکهواس:گفتموکردمبهشکجىدهن

.شدمخیرهچشمهاشبهوکشیدمدرازتختروىو

!پیمان؟_

نم؟جا:کشیددرازکنارماونم

.دارمباهاشاشتراکىوجهیهمیکنمازش؟احساسدارینبدانقدچرامیسوزهتانیاحالبهدلم_

!کنخاموشوبرقشوبلند:دادجوابسردودرخشیدشیشهمثل.کردیخپیمانچشمهاى

بغلشتومنووشددرازسمتمبهپیماندستکهکشیدمودرازکردمخاموشروبرقوشدمبلندجامازمتعجب
.خزیدمبغلشتوآروموساکتهممن.کشید

داشتهرابطهعروسىتاشبباهاتنمیخواممناگهومنىزندگىزنتنهاتوپرنیا:کردزمزمهوبوسیدموهامو
تاکردممراعاتتوچقدرمنکهمیفهمىهابعدامانمیشىمتوجهاالنتووگذاشتمبتوکهاحترامیهبخاطر.باشم

!شدى؟بدونى،متوجهیکىدختراونباخودتوندارمدوستدیگه.بگیرمخودموجلوى

!اوهوم_
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ومنچون!کنىتجاوزبهموبدىقرارلطفموردمنوبخواىکهنرسهذهنتبهوقتىیهاینکهدیگهچیزیه_
شدى؟متوجه.شوهریموزناالنشمهمینتو

!بله:نشستگلومبهبغض

!نرهخاطرتازوقتهیچکهشبى!رویایىمیسازمبراتشبیهپرنیا!طفلاینهمهبخاطرازتممنونم_

.......شدماللودادمقورتبغضمومنو

.بودیمتختروىهنوز

!!!!!!کردى؟چکارتوپرنیا:نمیومدباالپیماننفس

!...ترسازمنوبودخشمازاون.نمیومددرمنهمنفس

کردى؟؟؟چکارتوپرنیا_

....خدابهیچى..هیـ_

چکاربگوراستشو:زدفریادگردنمودورگذاشتدستپیمان!...بودم؟کردهچکارمن. نمیومدیادماصالً
!!!کردى؟؟؟؟؟

کردم؟؟؟؟؟؟چکارمنخدایا!بودمشدهالل

گفتى؟؟؟؟؟؟دروغبمنتو_

منپیمان!!!!بخدروتوپیمان!...پیمان:افتادمپتهتته،بهشدقفلگردنمدورکهپیماندستهاى.شدماللکامل
!....بدهگوشحرفمبهخداتورو!...شدممجبور

.پریدمجامازمترسهمنونشستبازومسردروىدستىکهبودرفتهکاملنفسم

!....ترسازمردم!!!!بود؟خوابهمش!پوفففففف

!دیدى؟مىخواب:کردنگاهمتعجببامادر
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!رفت؟کىپیمان:)کردمنگاهپیمانخالىىجابه!....(کردىبیدارمشدخوب!آرهاوه_

!رفتصبحانهخوردنازبعداونموزدزنگمانىزودصبح_

میرن؟کجانگفت_

.نگفت!نه_

!نازنینمسالم:زدمزنگهمراهشبهوشدمبلندجاماز

!کجایى؟!سالم_

!جنوبممیریداریموگرفتیمبابکوردمانىومن!کنمبیدارتنخواستمبودىخواب_

!بگید؟بمااینکهوا؟؟؟؟یهویى؟؟؟؟بدون_

!اومدپیشیهوشرمنده_

!خداحافظ!اوکى:شدآویزوناملوچهولب

!!!!!پرنیا_

جانم؟؟؟؟:ورچیدملب

!بزنیمحرفاینامامانبامیخواماومدم!باشخودتمواظب_

.زدیختنمتموم!چشمهامجلوىاومددیشبخواب.شدمساکت

!اونجایى؟!عزیزمپرنیا!!!پرنیاا_

.همینجام_

!شوآمادههمیواشیواش!باشخودتمواظبپسخوب_

!نزارخبربىمنو!باشهباشه_
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!فداتشمباشه_

!خدافظ_

نوبتدکترپیشبعدش!بودگرفتهگرافىسونونوبتبعدروزسهبراى.زدمزنگپدیدهبه.گذاشتمگوشیو
االناما! نخوادمنوپیماناگهباشم،حتىداشتهشکممتوپیمانوبچهکهبوداینآرزومتمومهفتهاون.گرفت

.بمونمباهاشبتونمتانباشمحاملهمیخواستدلمفقط

.اومدبندنفسم.زددستگاهروىراژلىمایهوقتى.خورددلمودلبعدروزسهتا

.بودشدهناراحت!...کورهاجاقممنمیکردفکربیچاره.کشیدمعمیقىنفسشدهمتوکهابروهاش

!بودى؟زدآمپولگفتى_

!میکنهزیادروبارورىقدرتوتخمدانهمحركمیگفتدکترولى!بودچىاسمشنمیدونم!آره_

!داشتین؟رابطهبعدششبچند!عزیزمبله_

!بعدششبدوازدهدقیقاً_

بار؟چند!اوکى_

!باریههمون_

!؟داشتینرابطهباریهفقط!اوه_

.کردوکتابحساببهبود،شروعسونوروىکهدستگاهىباو

باریه!خخخخخ.شدحلهممشکلموناین...شکرخداروخوب.گرفتمدکترازرودستمالوشدمبلندجاماز
.میدادمانجامچندبارباید!نداشتاثر

!دارىبارزیاداحتمالبهعزیزممبارکهامانیستمعلومدقیقفعالً! عزیزمخوب_

چیییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.شدمخیرهدهنشبهمبهوتومات
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جانم؟؟؟؟؟:دادمقورتدهنموآب

نشوناوناززودتر!دیگهروزبیستمیشهبدىتشخیصمیخواىدقیقاگهسونوبراىزوداومدىشماعزیزم_
!نیستدقیقانقدمادستگاههاىچوننمیده

!نشده؟؟باورتعزیزمشدهچى:گفتوزدعمیقىلبخنددکتر.بودمردکتدهنبهخیرههمچنانمن

!...مطمئنین؟...مـُ...مـُ_

.باشهمبارکت!عزیزماره: گفتوشدپررنگترلبخندش

.بودایستادهدرپشتپدیده.شدمبلندجامازمنگوگیجمن

پرنیا؟؟؟؟؟شدچى_

!مثبته_

!...چیییییی؟_

!بریزم؟سرمتوخاکىچهپدیده:افتادمگریهبه

.گذاشتامشونهروىدستونشستکنارمپدیده.نشستمصندلىروىو

!....نیستىکهمجرد.شوهرتهکارخوب!نکنبکنى؟انقدگریهمیتونىشده،چکارکهکاریهحاالپرنیا_

!کنم؟چکاربگوخودتکردم؟خدایاتجاوزشوهرمبهکهبگمکىبه!!!!! خدااى

.باشىنظرشزیرباید!دیگهنمیکنمکنسلروپرنیا؟؟؟؟دکت_

!میکشهمنوبفهمهپیمانپدیده_

شبهمونمیگیمومیگیریمروعروسىزودتربعدمیدوزیممیریماصالً!...حرومیهبچهمگه! کردهغلط_
.شدىحامله

.میکنیمکاروهمینآره!بودخوبىفکراینهم
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.رفتیمخونهبهترىراحتخیالبادشبعوگرفتدکترنوبتفرداپسبراىپدیده

.بودندنشستهپذیرایىتومادرموپیمان.کردموادرووقتى

!...اومدى؟کى!...سالم!اع_

احساسىیه.خریدمبجونعطرشوورفتمآغوششبهمادرمحضورپرواىبىمنوبلندشدجاشازپیمان
!میدادقلقلکدرونمو

.داشتمشکممتوروزهچندکوچولوىپیمانازکهبودیرینشاحساساینچقدر

!!!!!!!!!!دوقلو!....خوراكچقدخوشزکى!...پسرهمباشهدخترهمکاشکىخدایا

اىبوسهوداشتنگهآغوششدرمنوازهمیشهبیشتراىثانیهچندمادرحضورمالحظهبىاینبارهمپیمان
.نشاندموهایمروىعمیق

چطوره؟حالت_

!بابک؟خبرازخوبى؟چهتومرسى_

!آباونوررفتن:گفتوکشیدآهىپیمان

!اونوربریمبایدماهم!...پرنیا؟:میکردنگاهمادرمبهچشمىزیرشدممتوجهکهنشستمکنارشتاسفبا

!...کجا؟!...کى؟:شدمخیرهبهشمتعجب

!اتریش_

!چرا؟_

.اونجان.هزدردشونومانى_

!برین؟میخواینشماچراخوب_

.کنهمتقاعدشاونوتانیاباکردنصحبتبابتونهمانىشایدودکترهنظرزیرکهبیمارهیهتانیاکهمیگهمانى_
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....آخهاما_

منامانشدههیچىوزهن!...کنرحمخودتخدایا!...کنیم؟عروسىبایدزودتروامحاملهاینکه!..میگفتم؟چه
.کردمپیدااحساسهامبچهبههماالنهمین

امابودخودخواهىکمالمیدونم!بریزم؟سرمتوخاکىچه!...کنم؟چکار.بودندعزیزبرامبودندپیمانازهمینکه
.کنمفکرخودمبهفقطلحظهاونتوکهبودممجبورمن

!اونوربرینشمابعدشوزندگیمونسررخونهبریمزودترماخوب!...ریم؟بگیعروسىماکهنبودقرارمگه_

.شدندخیرهبهمشدهگردچشمهاىبامادروپیمان

.داریمپروازدیگهدوروزماپرنیا_

.کنمنگاهشواجوهاجکهبودمننوبتحاال

چرا؟؟؟؟زودى؟؟؟؟؟آخهاینبه!!!!!چى؟؟؟؟؟؟؟_

.نشدجورپروازامابریمامشبهمینداشتاصرارمانىعزیزم:دادجوابنرمىبهپیمان

پناهبىاینبارکهمیدونىخودتخدایا!کنى؟ثابتمچیومیخواى!بشه؟چىکهبستىبرومدرهاروىهمهخدایا
اولیهمداركتارفتنزلشونمبهپیمان!....بخرآبرومو!....نرونخودتازمنو!...بگیررودستمخودت!...پناهم

!کنهحاضرسفرشونبراىرو

.رسیدگوشمبهمغرباذانصداىکهشدمخیرهحیاطبهوایستادمپنجرهپشتمنهم

دنیاآرامشتمومنشستمسجادهسروقتى.گرفتمووضورفتمدستشویىسمتبهناخودآگاه.گرفتگرتنمتموم
.شدسرازیرقلبمبه

.بودندگرفتهجاىرحممتونخوددوتا.نشستشکممروى،دستمدادمکهروالمس

!....شکرتخدایا.واشدلبخندىبهلبهام!بوددلنشینىاحساسچهکهآه
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.ممنونمخدایا!...کردىتزریققلبمبهروآرامشامانزاشتىرومپیشراهىحتىاگه

!باشداشتهکاملاستراحتوباشخودتواظبمبیشتر:زدزنگگوشمتودکترحرف

اشبچهازنبودحاضرکهداشتحقبیچارهنداىگذاشتمشکممروىدستمووکشیدمدرازتختروى
تونمیخواستمکههایىبچهبهنسبتاینهمهوامروزهچندفقطمناما.بودماهشیهکهاونمالتازه!بگذره
.میبینمعالقهخودم

!خوابه؟نازنینم:نشستگوشمتوپیماندلنشینصداىکهمیکردمنوازششکمموآروم

!آره:گفتمواکنمچشمهامواینکهبدون

!جووووووناى:نشوندامگونهروىاىبوسهوخندید

تحملیتونمنممنم! منپیشبمون!نرو:دادمجوابهمونطورونکردمواچشمهامو!کنمتحملچطوردوریتوپرنیا
!کنم

میکردولزندگیشوتموماالنبوداوناگه!شدخردکمرشبسوزهسحربحالدلت!عزیزمنمیشه:بوسیدمدوباره
!کندرکشعزیزم!میموندتوپیشو

بخودشمحتىنداشتمجراتکهرومشکلى!داشتمخودمومشکالتمنهماما.داشتحقپیمان!میگفتم؟چى
.نتونستمامابدمتوضیحبراشتاکردمبازدهنلحظهیه.کردمغلط!!!!!خدایا.بگم

.کنمدرستمشکلبراشاینازبیشترنخواستم.نکردمجرات

میگردى؟؟برکى_

بودى؟بیدارمدتاینهم:کردبغلموخندید

.زدملبخندى

!نباشىتووباشمتنهاکهممیترساینازهمیشه.میشمبیدارخوابازبدخیلىتازگیها_
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.نزارهتاثیرروتاینطورکهنکنگوشآهنگاینبهانقد:گفتنشوندولببهمهربونىلبخند

.بودگوشمتوآهنگهمینهمیشه!....واقعاً

!میگردین؟برکى!...پیمان؟_

کافىاندازهبهدوماه.دارمندوریتوطاقت!برگردیمزودترمیکنمسعىاما!نمیدونم:گفتوکشیدآهى
.بگیریمعروسیمونواومدنممحضبهکهکنفراهمچیزوهمهمدتاینتوپرنیا.کشیدمزجرنبودنتو

!باشه:زدمکجىلبخند

.بلعیدمعطرتنشوورفتمفروآغوششدربازو

اما.نشوندملبشروامولبهوآوردمپایینخودمسمتبهسرشوورفتموهاشسمتبهدستمخوداگاهنا
.نشستدستمرودستشکنموالباسشودکمهتابردمدستهمینکه

!...بخونم؟نمازمیدىاحازهپرنیا_

.بودمشدهخستهاسراییلىبنىهاىبهونهاینهمهازواقعاًدیگه

.شدمبلندجامازحرصباوزدمزانوشبهلگدىودراومدکفرم

!دارهغریزهواحتیاجهمزنتکهنمیفهمىامامیشهاتمسلمونىادعاىکهبمیربرو_

!!!!پرنیا:گفتناراحتىباوشدگردچشمهاش

ازشدهجریح.بودرفتهتحلیلاعصابمکهبودمگرفتهدستنکنمچهوکنمچهکاسهانقد.نبودخودمدستاصالً
دنبالمنباو نبودنبراى!...دیگهزدىبهمحالمو!!!زهروپرنیا: گفتمهمازدریدهچشمهاىباوشدمبلندجام

.سالمتبروبهمیگذرمازتمنبفرمابیا!اىبهونه

.رفتمدراتاقسمتبهو

.کشیدبغلشتومنوونشستدستمروىپیماندستبرسهدستگیرهبهدستماینکهقبلاما
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ازتدارممن!میگىدرستتواره!نگردونبرروازمآخرىدمبخداتوروامایدببخش.میخواممعذرتمنپرنیا_
خودتم!!!!فقطهمین!بگذرهزمانمقداریهباید.مکروههشباولىرابطهکهاینهدلیلشتنهاامامیکنمدورى

!نرونودتخازمنورحمانهبىاینطورپس!...میزنهصداتورووجودمابعادتمومکهمیدونى

قابلآدمىزدنپسازحداقلاما!راحتهموضوعایندركنمیگم!...خوببگواولازآدممثل... ىمرتیکه
!ترهتامل

شاممونزودترکهمیچینمشامومیزهممنبخونىنمازتووبگیرىدوشتوتا:گفتموبوسیدمرواشچونه
!بخوریم

دارى؟ویزامگه!اتریش؟برىمیخواىچطورىتو!...پیمان؟:،پرسیدممیکردمجمعروشاممیزکههمونطور

.نشوندلببرنامحسوسىىلبخندوانداختاشگوشىبهنگاهىمیکنمنگاهشدارماینکهبهتوجهبىپیمان

!میزنه؟لبخنداونطورکهدیدهاشگوشىتوروکىاسمیعنى!...کاریه؟چهاین!...چه؟یعنى

.گرفتیمویزاهمونبار!...اتریشرفتیمپیشدوسالامبهنومن_

!...سالمتىبه)کردماضافهکنایهباو!...(اهان_

رومطلبىدقتباکهبودپیمانپىحواسمونگاهتمامامامیدادمنشونشاممیزکردنجمعبهمشغولخودمو
.اومددرصدابههمراهشتلفنمرتبهیهکه. میخوانداشگوشىتوى

جان؟!سالم_

.میاماالنمن!باشهباشه!...چطورى؟!...کى؟:شدبلندجاشازاىدفعهیه

!کردهخونریزىاینکهمثبیمارستانهندا:گفتبمنخطابوکردقطعگوشیوو

.کردمنگاهشمبهوتوماتهمچنانمن

!شده؟چىمگه..چرا؟:امدبیرونآشپزخانهازمادر
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!؟خبرهچهببینمبرم!نمیدونم_

!شمحاضرمنمواستا_

اومدمبخودموقتىفقطوکردمچکاروپوشیدمچىنفهمیدماصالً.ایستادسالنجلوىودادتکونسرىپیمان
وقتچندروحىعمیقمشکالتبخاطرندامتاسفانه.میرفتیمبیمارستانسمتبهوبودیمنشستهماشینتوکه

.داددستازاشوبچهاخیر

شدهخیرهاشفشردهبهملبهاىورساهمدرابروهاىبهفقطزد،چشمهامپیمانبهرورفحاوندکتروقتى
قطرهکرد،یهنگاهمنواوردباالچشمهاشووقتىوآوردمنچشمهاىبهوبارونچشمهاشتواشکقطره.بود

روهمدیگهوبرمسمتشبهوبترکهبغضمتابودکافىمنبراىهمین.چکیدفروچشمهاشازدرشتاشک
.بگیریمدرآغوش

سربزیرعتابشمنتظرهرلحظهودراومدمرساآغوشازوامدمنشست،بخودمامشونهروىکهپیماندست
.کردزمزمهروچیزىگوششزیروگرفتدرآغوشرساروکهدیدمتعجبکمالدر،ولىانداختم

بزرگىاینهمهباپیمانمگه!وجوددازه؟منشتباهاازبزرگترحماقتىخدایا.شدملذتدرغرقمردونگىاینهمهاز
!...دادم؟انجامرواشتباهاونمنکهمیکشیددستمنازکرامتو

منازپیمان!ندارمطاقتشودیگهمن!بزاررومپیشراهىیهخودت.کردمحماقتبسازشدمخستهخودمخدایا
قانعشوکنهصحبتباهاشبتونهتابمونهشپیشمیشه،خودشبیدارخوابازنداکهوقتىتاخواسترساو

!...کنه

.شدبلندنداىگریهوجیغصداىناگهانکهبودیمنشستهراهروتوصندلىروىبیچارهرساىومن

باهاشپیمانبزارداداشى: نشوندمصندلىروىاونووگرفتمبازوشومنکهشهبلندجاشازخواسترسا
!کنهقانعشمیتونهبهتراون!کنهصحبت

!...داشتمدوستش:شدخیرهسالنکفبهوگذاشتدستمروىدسترسا

!باشىنداشتهدوستشمیشدمگه:واشدبغضبهلبهامدوباره
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.کردامتنبیهخدا_

تنبیهاشودیگهىبندهتواشتباهبخاطرخدا!حرفونزناین!!!!رسا:رسیدذهنمبهپیمانحرفچرانمیدونم
!نبوددنیابهشعمرحتماً!نمیکنه

سمتبهوشدبلندجاشازفشردوچشمهاشودستپشترسابا.میشدذهنمملکهداشتحرفهاشکمکمدیگه
.رفتسالنبیرون

یهوکردپرستارصحبتیهباورفتپرستارىایستگاهسمتبهوامدبیروناتاقازپیمانبعدساعتنیمحدود
معطلببخشید:وگفتاومدمنسمتبهواومدبیرونآرومبعدشربعیه.برگشتاتاقبهدوبارهوگرفتقرص

!خونهبریمپاشو.موندى

.میمونماینجامننه_

!توتادارهاحتیاجبیشتررساحضوربهاالنندا!بمونهرسابزار!نه_

.بودندصبحنمازخوندنبهمشغولپدرمومادرم.برگشتیممنزلبههمباکهبودصبحنزدیک

.مسال_

.سالم:دادندجوابهمزمان

چطوره؟حالش:پرسیدمادرمو

.نیستخوباصالًاشروحىحال.کندعابراشمامان:گفتمونشستممبلروى

صبوربایدفقط.ادمبراىمیگذرهبعدچندروزولىسختهخیلىاولروزاى:دادجوابخاصىاطمینانبامادرم
!باشین

.نشستشکممروىناخودآگاهدستم

.شدثابتدستمروىبگیره،چشمهاشوضوتاشدبلندجاشازانپیم
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محکمندامثلمن.باشمداشتهخودموهواىباید!...آروماما.شدمبلندازجامهولازمنموبرداشتمدستموفورى
. نیستم

.میشمبودونامیفتمپاازنامالیمتکوچکترینباوکردمبناحماقتروىروامزندگىتمومکهاحمقمیهمن

سالمبهمشغولپیمانچونشدبلندنهادمازاهدراومدمحمومازوقتىورفتمحمومبهمنبگیرهوضوپیمانتا
.بوددادن

.شدآویزوناملوچهولب

خانومم؟جانم:کردنگاهممحبتباپیمان

!میمونىمنتظرمکردمفک_

.کرددرازسمتمبهدستهاشووشدروشنقلبدوتاچشمهاش

!بخونىنمازمیخواىکهنمیدونستم!...خوشگلمخانومقربونبهمناى_

!میخونم:گفتمونشستمبغلشتومن

بحال؟تاکىاز_

!صبحهاروفقط:دادمجوابخجالتبا

خوشحالمخیلى!میخوادفوالدوىارادهخوندنصبحنمازمنبنظر!ترهسختاونکه:بوسیداموبیشونىوخندید
!پرنیاممنونم.کردخوبحالموخوبخبرایندیشبخبربعد!کردى

.بخونیمهمبادوبارهبلندشو:بوسیدپیشونیموو

.خندیدم

نمیرى؟کهبیمارستان!داريپروازامشبتو!سختمهمناینطورى!بخواببروتوپیمان_

.داریمهمعملامروزاتفاقاً:شدبلندجاشازپیمان
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!!!!وا؟؟_

کهشدقرارومیکنهعملرایگانطوربهروبودضعیفمالىنظرازکهبیمارویهسمیعىکترد.شداىدفعهیه_
.کنمهمکارىمندستیارشدکترعنوانبه

وقتىاماباشیمهمبانمیتونیمآخرروزبراىاینکهازبودمشدهناراحتاینکهبا.ایستادمقبلهروبهوکشیدمآهى
تركاتریشمقصدبهروایرانمانىوپیمان.شدمقانعغریزىبطوروآرومناخودآگاهگفتماکبررواهللا

.شوندراهىاونهادنبالبهویزاشونشدنحاضرازبعدهمسحرورساکهقرارشد.کردند

تماسباهاموناتریشتواسکانازبعدپیمان.اومدکنارخوبقضیهاینباشکرخدارو.آوردیمخونهبهروندا
.کردارسالبرامونبودندکهروجایىوادرسرهشماوگرفت

پیداتانیاازردپایىکهگفتخوشحالىباوزدزنگپیمانبعدروزپونزده.نشدخبرىهیچوگذشتروزده
.میدنادامهجستجوشونبهبیشترىودقتسرعتبادارنوکردند

.کردمحسشدیدىدرددلمزیرروزیهکهبوداونهارفتنبعدروزبیست

منکهدادنویدروخوشخبراینانجامآزمایشازبعدونوشتآزمایشاولدکتر.رفتمدکترمطببهفورى
.میدادمپرورشبطنمتورودوقلویهکهبودماهیهمن!باردارمدوقلو

بزرگترینکهمیشدممتوجهداشتمتازه.کردماشتباهمن.میکردمفکرجفتمونىآیندهبهبایدامانبود،پیمان
ازشیادگارىیهبایدباشه،چراداشتهوجودپیمانىنبودقراروقتىکهدادمانجامزمانىروزندگیمخبط

.دارمنگهتامیخواستم

اوحقدررواشتباهىوغلطکارچهبفهمهپیماننزاشتمکهبوداینبزرگترماشتباهو!بودخودخواهىآخراین
شببهترینبراىکهدخترهاناینهمیشهکهبوددرست.بودمدختریکمنکهبوددرستاین.دادمانجام

!میکنندپردازىرویازندگیشون
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انگیزتریننمیکنند،خاطرهرویاپردازىاگهحتىودارندهابرنامهزندگیشونشبزیباترینبراىهممردهاولى
ونفهمیدممنامابودگفتهبهمبارنچندیپیمانحرفواین!  میدوننشباونروزندگیشونشبترینورویایى

!بفهممنخواستمترسادهبیانىبهیا

ارضاىبراىمیدادمانجامهمهرکارى.داشتمدوستخودموفقط.میکردمفکرخودمبهفقطمنپرسامقولبه
.بودخودمنفس

هر.بوددادهروزفافبشنویدبهمبارهزارکنه،وقتىدرکممیتونستچطور!ببخشه؟منومیتونستچطورپیمان
!بشهزندگیمونىخاطرهیادماندنیترینبهاونشبقرارهکهبودگفتهسخناینازبار

جوىبهرفتهکهآبىآیاامابازهاتبندهبروىهمیشهاتتوبهدردرستهخدایا!!!!کردم؟؟؟؟چهمناما
!...رمیگرده؟ب

داشت؟پیمانحالبهتوفیرىچهطلبیدنحاللیتاینحاالکردمبدپیمانبهمن

عکسچهتانیامسالهروىکهنمیرهیادم!...میگردوند؟بررواشرفتهغرور!میکرد؟کمازشرودردىچه
!...نمیکنهدرکموقتهیچ!...نمیگذرهمنازوقتهیچپیمانپس!ندادنشونلعملهایى

نبردهبویىپیمانتاومیزنمجدایىازحرفومیزارمپیشپاخودممنپس!بدهطالقمآبرویىبابىقرارهوقتى
.میکنمیسرهکارو

باوبمونم!حلهراهبهترینکارهمین.برماینجاازنیومدهباالشکممتابفرستهدعوتنامهبرامکهبگممانىبهباید
!...بمونم؟پیماندلبهحسرتعمریهوبرمیابهترهکنمزندگىتحقیر

هرزگىحکمدادگاهتوبراومدهشکمیهبااینکهتاباشمداشتهپیمانوبازندگىحسرتهمیشهمیدمترجیحمن
!...بخورهبهم

.میگذرمبیارهبرامپیمانموبوىهرروزکهدیارىاینازمن.میرممن

مرزوبوماینزادلبستگیهاموتمومىازمیگذرممن!...میارهنویدبرامپیمانوهاىخاطره!...میارهیادمبهپیمانواینجا
.دارمنگههاموبچهتانمیدهاجازهبهمپیمانهمبمونماگهحتى.دارمنگهدوقلوهاموحداقلبتونمتامیرم
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اینجاازمن.باشمارزوهامکاخفروپاشىشاهدتانمیمونمپس!میشهمتنفرمنازوجودشتمومبااونمطمئنم
.میرم

کهگناهىباوبمونىبایدیامیدىانجامعظمتاونبهخبطىوقتىاما..!..اشتباهپشتاشتباه!...اشتباههمیدونم
!بپوشونىاونودیگهاشتباهاىباکنىسعىبایدیاشىغرقکردى

کهمیشهختماونجایىبهاینهاهمهسرآخربپوشونىاونوهماشتباهباکنىسعىاگهحتىکهمیشممتوجهاالن
!دىبپسجوابوواستىبایدباالخره

فرارعمرازشونیهکهمیگیرىقرارکسانىىهمهروبروىناخواهخواهتوومیشهبرمالچیزهمهباالخره
!...میکردى

آرزوشوکهآرامشىبهاوناززودترخیلىنپوشونمبزرگتراشتباهباکارموگندنمیکردمسعىاونروزهااگه
!...هیهات.میرسیدمداشتم

این.برمیگشتهمپیمان.رفتنداتریشبهباهمسحرورساوشدنداخوبحال.شتگذبودسختىهربهماهیک
جوابشونهوارهبادادمیامپىهموقتى.ندمجوابوکنمفرارمیکردمسعىمیزدزنگهروقتآخروروزده

.میدادم

داشتهخودموجلوىکهنمیذاشت.نمیذاشتلعنتىهمیشهبغضاوناما.بیعارىبهبزنمخودمومیخواستممثالً
نفساونهواىبهعاشقانهاینطورکهکسىازمیشدمگه.میباریدندومیشدندابرىبابهونهوبهونهبى.باشم

...گذشت؟میکشى

میکشیدمفریادهرچى!...لعنتىخیالوفکراوندوباره!...وحشتناكکابوسهاىاوندوباره.دیدمخوابدوباره
.کشوندخودشآغوشبهوبیرونکشیدکابوسهامتوازمنودستیههمبازاما!نمیرسیدکسىبهصدام

روىدستشناخودآگاه!بودشدهتنگتنشعطرواسدلمچقدر!اووووووف.کردعوضحالموتنشعطربوى
!کردنوازشمارومونشستشکمم

!....شدمورمورتنمتموم!...اوهههههه
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تعریفبراشماجراروهمهاالنمننبودلعنتىکابوسهمیناگهونشستدلمروىدلنشینىاحساسیه
.میکردم

!...بیقرارى؟اینطورتازگیهاچرا!..دیدى؟بدخواببازعزیزم:گفتگوشمزیر

خوشگلشچشمهاىبهاینکهبدونباید.کنموانداشتمرو.نکردمواچشمهامو.نشاندامپیشونىروىاىبوسهو
.میزدمحرفموکنمنگاه

!بیدارشه؟نمیخوادمنىخوشگلهخانوم_

.برگردوندمرومو

!...نمیخوامنه_

!عزیزم؟چرا:کردنوازشمدوباره

. نشستمسرجامسیخ.شدمبلندجاماز

!سالم_

!عزیزمسالم:شدبارونستارهچشمهاش

!منوزیبالبخندیهبااونهم.میکاویدندصورتشوبیقرارچشمهام

نفس؟خوبى_

دوبارهکهشمبلندجامازخواستمودادمسرتکونفقط.نگشتزبونماما.شدمخوبدیدمتوروبگمخواستم
.گرفتآغوشبهمنو

.رسیدگوشمبهوبوسیدموهامو.داشتمنگهخودموسختىبهاما.باردارممنکهبگممیخواستمانیک

!...میمیرماتدلتنگىازدارمپرنیا:کردزمزمهگوشمزیر

.دادمتکونخودمووکشیدمعقببخوره،سرموگوشمبهلبهاشهاینکازقبلولى
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!!!پرنیا؟؟؟؟:کردزمزمهلبىزیروکردنگاهممتعجب

!نیستخوبحالماصالًپیمان_

!شده؟چىچرا_

...دارمدوستتخیلىمن!...پیمانببین_

.نمیزدهمپلکحتىوبودشدهخیرهمندهنبهکهکردمونگاهش

!بشمعجینشمافرهنگبانمیتونممیکنمکارىهر...اما...اما: دادمادامهودادمرتقودهنموآب

!نشوخوب:دادجوابارادهبى

!همینطورمهممن!نیستهماهنگباتوچیزىمنتووقتىمیشىاذیتچطورتوببین!...نمیشه!...پیماننمیشه_

!دراوردى؟کجاتازاینارو!نبودمماهیهفقطمن..!.میگى؟چیهمزخرفاتاینپرنیا:شدهمدرپیمانابروهاى

!نبودىاونهمازقبلدوماه:ورچیدملب

بورسیهبرابرمدوسالاگهمنپس!بدى؟منتحویلمزخرفاتواینتوشدهباعثمننبودماهسهمیگىدارى_
!دیگهمیگیرىطالقتمتوبرگشتم

پیمان.کردمفکخیلىنبودىکهمدتاینتومن.ورنمیگماینطدورىماهیهاونخاطرواسمن!...پیماننه_
.میترسمازدواجاینىایندهازمن.بودیمقهرتوماهشوچهاراماازدواجمونهاولسالتوومن

نهومیکنمدركتورومننهپیمان: دادمادامهاونبهتوجهبىمناما.انداختبمنسفیهىاندرعاقلنگاهپیمان
!...منوتو

ودورىماهیهبعد!میدى؟تحویلچیهخزعبالتاین!...میگى؟چىدارىپرنیا:گفتوشدبلندجاشازبىعص
!خوشامدگوییتهاینکندنجون
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منمخوب!کردهاتعصبىدورىاین.بودممنم!بودىدلتنگمیدونم:نشستوزدزانوتختروىبعدو
!میکشىجنونبهمنوحرفاتاینبادارىتو...اما...اما.میکشیدپرتنتعطرواسدام.شدم

!...نکنخرابماینازبیشترمیکنمخواهش!...پرنیا:زدزاروکردجفتبهمدستهاشوو

.شدمبلندجامازوشدمخیرهچشمهاشتو.بودندرسوندهجنونمرزبهمنوهابچهاون.بودمشدهسنگ

.وریمنمیخمشتركزندگىدردبهتوومن.زدمحرفهامومنپیمان_

تمامسالیه!کنىقانعمنوبایدتو!ببینمواستا:خودشبهسمتوکشیدگرفتبازوموورسوندبمنخودشوپیمان
برامرومنونمیخواىکهرسیدىنتیجهاینبهماهیهتوکهچجوریهحاال!میخواىمنوکردىزمزمهگوشمزیر

.یخورمنمتکوناینجاازمننکردىقانعتامنو!فهمیدى؟!میدىتوضیح

نکرد؟قانعتزدیمکهحرفهمهاین:غریدموکشیدمبیروندستشتوازدستمو

لبهاملبهاشوروىبکنممخالفتىبخواممناینکهقبلوکشوندخودشسمتبهمنواىدفعهیهوکردنگاهمفقط
.افتادلبهامجونبهحریصادمیهمثودادقرار

وکشیدمچنگبهوموهاشورفتفروموهاشتودستمناخودآگاهکهکردبیخودمخودازچناننفسشعطر
.کردمهمراهىباهاشبیقرار

!کنتمومشنکشیدهباریکجاهاىبهکارتایاباردارىبگوبهشجاهمینیاپرنیا

شنیدمفقطودویدمپایینسالنسمتوبهدیگهسمتدادمهلپیمانواىدفعهیه.کردصادرفرمانکهبودعقلم
پرنیا؟؟؟؟:گفتپیمانکه

ادمهاىمثلدرستامامیکردمخفگىاحساس.بودکردهحملهگلومبهبغض.بودزدهحلقهچشمهامتواشک
.میدادمادامهحماقتمبهاحمق

اشتباهتکرارمتوپتمشکلکهبودنوشتهاشجایىیهدیدمخوندمرونگاهیهتاوانرمانکههابعدیادمه
!...میکردندانتخابمشکالتشونبراىکهبوداشتباهىحلهاىراهاصلیشوننبود،مشکلوناشاحمقانههاى
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امااشتباههکارممیدونستمهمخودم!قبلىحماقتدنبالبهجدیدحماقتى!...اشتباهپشتاشتباه!...منمثلدقیقاً
.میدادمادامهکارهامبهبازهم

کارمکدومکهبودندنزاعدریسرهعقلموقلبقبلترها!مبودشدهخستهفکرىادضتاینهمهازهمخودم
!...درسته

امهمراهىدیگه!...شدهتنگبراشوندلم!...شدندساکتغریبىیجور.شدندخستهدستمازاونامتازگیهااما
خودمم.شدندخستهدستمازاونامندارهفرقىمنبراىمیبافتدمهملهرچهکهدیدندهابیچاره!...نمیکنن
کهکردخطورفکرمبهلحظهیه!...بمیرمخواستدلملحظهیهواشپزخونهمیزروىگذاشتمسرمو!...همینم

!...بودلحظهیههمونفقطاما!...کنمراحتخودمو

دوتارواینمن!اوردمبوجودرونخودىموجوددوتااینمن!...نهههه!...شکممروىرفتدستمفورى
!...بمونمبایدوتامداینبخاطرپس!....خواستم

وزدحرفواینکهبودعقلم!...واىمیشه؟؟؟اىچىتوباشىمادرشکهاى،بچهشدىاینتوبوداونمادرتو
!....فرصتمقداریهفقط!...میشهخوب!بدینفرصتبهش:دادجوابناامیدىکمالدرهمقلبم

.میکردحمایتمنازمنقلبوقتاون.نداشتمامیدامآیندهبهخودمممن.نشستلبمروىزهرخندى

هردومونوروىبهمادرمتعجبنگاهاوندنبالبهورسیدگوشمبهمیکردسالمکهپیمانناراحتوآرومصداى
!بخیرصبحت!عزیزمسالم:دادجوابهواتوکهمیکردماحساس

.نشستمنکنارىصندلىروىمیدادجوابشودرحالیکهپیمان

!!...خبر؟چهاونورازمادرپیمان:پرسیدمادرم.میکردمحسخودمروىاهشونگسنگینىاماندیدم

کردتاساپورتاونوعمرشتموماندازهبهوکرداجیرخالفکارویهمانىبودیمکهاینجا:دادجوابارومپیمان
رفتیمکهنوراواما.گرفتیمامارواطالعاتهمخوب!بکشونهجنوبتاهممارووبگیرهتانیاازردىتونست
دستشدیدهموقتى.زدبالبالکندهپروبالمرغمثمانىتمامروزدهتاکردیمگمتانیاروبطورمطلقیهویى
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یهعرضدر.اونجاستاقتصادقطبپایهمانىپدرمیگمکهمن.بندازهروپدرششدبهمجبورنیستبندجایىبه
.نمیکرددرخواستپدرشاززودترمانىچراونمنمیدفقط.دراوردپدرشووتانیاپوكوجیکهفته

خصوصىکارگاهوقتى.نمیکردمباوراینطوریشوامامناونجاستبزرگخالفکاریهتانیاپدرکهبودگفتهمانى
توهمیشه.رفتباهاشونمخالفتىهیچبدونبابکچراکهشدممتوجهمنکردتشریحبراموناونهاروبابکپدر

کارهاىمانىپدرزبونازوقتىومیکنههمراهىاوناروخاصىواکنشهیچبدونبابکاچرکهبوداینفکرم
!قرارهچهازجریانکهشدممتوجهتازهشنیدماونارو

خالصه!قضیهاینازبگذریمحاال!...جوارحشونواعضادختریاخودچهحاال!...بوددخترقاچاقتانیاپدرکار
کهمردعروسکیه!عروسکیهعینبودشدهدقیقامیگفتمانى.بودهمبابک.رفتتانیاسراغبهمانىاینکه
!...بودلبهاشرومسخرهلبخندیهوحشتناکىبطرز

بابککهداشتروبرگشتقصدناامیدىدرکمالوکنهقانعاونونتونستکردصحبتتانیاباهرچىمانى
رواىنامهمانىشدنپیادهفقطموقعنمیزدهمرفححتىبابککهاینجابودجالبش!کنههمراهىاونوخواست

اونسرروبالیىچهکهنیستمعلوموگرنه!بمونماینجامجبورمسحربخاطرفقطمنکهگذاشتجیبشتو
ونخواستبابکچرامیپرسیدمرتبکهدیدمهمرومانىهاىبیقرارىمن.میشددیوانهداشتمانى!بیاره

ىهمهازتابودکردهنصبمیکروفونمانىروىتانیاچونبودمعلومکامالًواین!...بزنهحرفنتونست
.باشهباخبربابکاحواالت

طریقازتاکنهروپیداتانیاپدرخونىدشمنیهتااینهدنبالمصرانهبودکردهاستخداممانىپدرکهکاراگاهى
.....وگرنهکنهازادروبابکاونصورتدرتابمالونهبخاكپوزشونوبتونهاون

******

پیمان

تابرگردههماگهکه!برنمیگردهوقتهیچبابکاینصورتغیردرکهبگمسحرىخالهبهنمیشدروم
.میکنندتعرضاشوبچهزنبهپدرشیاوتانیاکهباشهداشتهاینوترسوبمونهمنتظربایداخرعمرش

!بودشدهغرقخودشدنیاىوتونبودمنتهاىصحبباغتواصالًکهموندثابتپرنیاروىنگاهم
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کسیپاىممکنهامااستغفراهللاخدایا!کرده؟زدهمنازاونوچى!کرده؟بیقرارشاینطورچى!شده؟چىیعنى
!....اهللاالالاله...دیگه

بفهمهکهبگمماهمیهدلتنگیهاىازبراشچطورمیکردمفکر.اومدمدیدنشبهآرزوهایىوامیدچهباصبحى
!کشیدمسختىچقدر

نگاهومادرشپدرچشمهاىبهبعدشوباشمتنهاپرنیاباغروبتاچطورکهمیکردمفکرخودمبامیومدمداشتم
!باطلخیالزهى!..هههه!...کنم؟

بهروحموقلبتمومبامن!...نکنخردماینازبیشترخدایا!...میرونهخودشازمنوپرنیاخودکهنمیدونستم
!میشدسنگینتربغضممینشستمبیشترهرچى.شکستموکردخردماوناما.کردمپروازپرنیامتس

خدایا!...باشمالعملعکساینمستوجبنکردمکارىکهمن!...کنم؟چکارخدایا!نمیکردنگاهممحتىپرنیا
!...ندارمتحملشومن!کنبیدارم!...بسهخوابماگه

.میکنمزحمترفعدیگهمن!مادرجونممنون:مادرگفتمبهخطابوشدمبلندجامازبیقراروعصبى

.کردنگاهپرنیابهبعدوبمناولمتعجبمادر

!مادر؟کجا!اومدىتازهکهتو_

.میامدوبارهمیزنمسربقیهبهخونهمیرم_

!...نکناینمرازخرابت!...شدهخمناراحتىاینبارزیرکمرمخدایا!بودشدهخیرهپرنیابهفقطبیچارهمادر

!...اومدمندنبالبهپرنیا.دادهلشمندنبالبهوگرفتروپرنیادستمادر

.ایستادمدرجلوى!حرفىهیچبى

پرنیا؟؟؟؟؟؟_

بله؟:دادجواببزیرسر
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!کننگاهچشمهامتو_

.لرزیددلمنگاهشسردىاز.کردنگاهمسردواوردباالسرشو

پرنیا؟؟؟؟؟؟_

بله؟_

میکنى؟اینکاروبامندارىچرابگوطفق_

!کنمتحملنمیتونمدیگه:دادجواببغضباوپایینبهسرخورددوبارهنگاهش

داشتهیادبهاینو.نمیکنمولتنکردىامتوجیهادممثتا:گفتموگرفتمدستبهفکشوکهگرفتحرصمانقدر
!باش

دیدنشبراىانقدرصبحىسر.دراوردمحرکتبهنوماشیوشدمماشینسوار.اومدمبیرونوکردمولفکشو
!کردخواندنبهشروعحرکتمحضبه.نکردمخاموشماشینورادیوىکهداشتمعجله

نروووووونزارتنهام

تمومهکارمتوبی

هستىکنمحسبزار

روبرومهنگات

نروونزارتنهام

روبروتمکهمن

خطماخرببین

سقوطمروبهمن



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
78
9

ااخونهسمتبه!...میکنمرسواتمنکهبدهقورتوبخوربغضتو!...میکنهگریهمردهممگه!...گندهمرد!!!!!ا
.کردمحرکتخودمون

برامونکهتختىروى!... بگمدلتنگیهامندادازاجازهحتى!!!!!!؟میشمخفهدارمکهخدایاااااااااکجایى!!!!!!خدایا
.کردمنگاهعکساشبهودراوردمنشستم،گوشیوبودکردهدرست

براى!...کنیم؟تمومشکهچىیعنى!...بودنزدهروحرفاینوقتهیچسالیهاینتو!...برسدادمبهخدایا
!!!....کى؟؟؟براى!...چى؟

!بدهنجاتمنشدمدیوانهتاخدایا

******

پرنیا

بود؟چشپیمانپرنیا_

!هیچى_

شد؟پکریهوچرااومدباالهاپلهازشوقوذوقهزارچى؟بایعنى_

!برهمیکنمتمومش.کنمپنهونمیخواستمکىتا.کشیدمعمیقىنفس

.کنمزندگىپیمانبانمیتونممن.فکرکردمخیلىمننبودپیمانکهوقتهچنداین!مامان_

همهدارهانپیممامان!....نشداماکنمقانعخودموکردمسعىخیلى:دادمادامهمنوکردنگاهمبربرومادرم
!اورهعذاب!..سخته!...نمیشه!کنمزندگىمیخواداوناونجورکهنمیتونممن!میکشهبندبهمنووجود

خیرهچشمهامتووایستادروبروم.شدمخیرهبهشهمونطورمنهم.اومدسمتمبهمبهوتوماتهمونطورمادرم
.شد

!...پایینشدمپرتصندلىروىازخوابوندکهگوشمتوچنانوکردبلنددستشویکبارهبه



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
79
0

.کردمیخ

!مامان:زدمزاروزدچمبرهگلومبهبغض

دیگه!دستمازرفتىهرز!میزنىمردمونازنینقیدراحتىاینبهکهشدهگرمسرتکجا!....مرگومامان_
!....توجاىیامنهجاىیاخونهاینتوببینمبیادپدرتتااتاقتتوگمشوبلندشو!...کنمجمعتنمیتونم

!نمیگذرمامحقازمن!بکنینمنبامیخواددلتونکارىهر.رفتماتاقمبهوشدمبلندجامازگریهبا

.داشتمتهوعحالت.بودمکردهضعفگرسنگىاز!بودشدهظهر

!!!!!بودخبرباوجودتونازپیماناگه!...بگردمالهى!..فداتونبهمامان.میسوختبیچارهدوتااونواسدلم

!بیرونمیکنهپرتزندگیشازمنومطمئنمامانمیزنهپسشمارووقتهیچمیدونم

!...ارزهنمىگذاشتنمنتعمریهبهکنهبیرونهمنخواداگهحتى

پدرم!!!بگذره؟؟؟ازگناهمراحتىهمینبهمیخواستحاال!نکنمتعرضحریمشبهبوددادههشداربارهزاران
!بودپراشکازشد،چشمهامواردخودشهمیشگىارامشباپدروقتى.میلرزیدمبیدمثل.اومد

.رفتمفروآغوششبهگریهباهممنوکرددرازمنسمتبهدستهاشوونشستتختروىمنکنار

بابا؟؟؟دلعزیز_

.کردمگریهفقطومن

!چطوره؟حالت_

!!!!!کردم؟بودغلطىچهاینخدایا.شدتبدیلهقهقبهبغضم

!میگه؟چىمامانخترمد_

!شیمجدابدیناجازهبخداتورو!...کنمتحملنمیتونمدیگهمن! بابا_

کردى؟ماروآبروىفکرهیچ!میکنى؟چیکاردارى_
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!...نمیفهمهمنواصالًنمیکنهدركمنواون.نداریمتفاهماصالًمابابا_

ودلاینهمهچطور!....همینطورهمخودم.بودندمتعجبهمه!....بودموندهمبهوتوماتمادرممثلهمپدرم
داربچهمننمیشهمتوجهدیگهپیمانازجدایىبامیکردمفکرکهبودماحمقانقدرچرا.بودمکردهپیداجرات

!!!!شدم؟؟؟؟

!کنم؟پنهونپیماندیدازروهابچهمیتونممیکردمفکرچرا

!بودیمفامیلهمدوطرفازماکهبوداینجاتاملقابلىنکته

بچهخواندندرسبهونهبهمیتونستمکىتا!...کنم؟قانعروپدرمومادرممیخواستمچطور!...کناربهاینهاىهمه
میخواستمتاکى!...دارمقلودومنمیفهمیدندکهآخر!....میشدندمتوجهکهآخر!...کنم؟پنهونازشونروها

!کنم؟کارىپنهون

.شدبلندازجاشآرامىبهوکردگاهمنمغموموافسردهپدرم

نمیتونىامااگهنیستمونبودماونبخوبىهممنحتى.میخوادلیاقتکردنزندگىپیمانبا!خوبیهمردپیمان_
!نمیکنىپیدااونمثلبگردىروزمانوزمیناگهاماجداشىمیتونىباشه!  سختهکنى،تحمل

دستمتو!میشمدیوونهدارمخدایاااا!...میکنم؟حماقتیهچهایندونستممیاگه!...نمیدونستم؟اینهاروخودمیعنى
!بگیر

******

پیمان

ومیکنمنگاهورمدوروبهوشدمبلندجاماز!...اتاقِسقفبهخیرههنوزنگاهم!گذشته؟ساعتچندنمیدونم
. نداشتخوبىخاطرهبراماصالًخونهایناینکهبهاندیشممی

دردردازسرم!...میندازهاونیادبهمنوخونهىگوشهگوشه!....چیدخودشىسلیقهباروخونهىههمپرنیا
!...نشداما!بشهکمترشایددردشتامیکشممحکمروسرمموهاىدستمدوتابا!...انفجارهحال
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!...میرمرژهخونهتوهادیوانهمثلومیشمبلندجامازبیقرار

!...روند؟خودشازمنوچرااینکهدنبالبهذهنموفکرتموماماپرنیاستىسلیقهبهنگاهم

پرنیامطمئنم!...نه!...نمیدادم؟تشخیصسادهنگاهیهازروعاشقنگاهفرقیعنىسالاینهمهبعد!بودمنعاشقپرنیا
توجهمنعشقازبزرگترچیزیهباید!بودخودخواهىالعادهفوقادمپرنیا!کند؟دلمرتبهیهچرا!...بودمنعاشق

!باشهکردهجلبرواش

میتونهکىیعنى!...ممکنه؟چیزىهمچینچطور!نکنامدیوانه!!!!خدایاواى!!!!منعشقازبزرگترعشقیه
!....باشه؟

!...میزدمرولعنتىزندگىاینقیداالنهمیننبودکفراگه!...دیگهنمیکشمخدایا!...پاکترهگلازمنپرنیاى

!کنمزیارتتخالصانهنمیتونم!...کنمتمرکزنمیتونم!...میکنمپهنروامسجاده

وآقاجونجواب!...کنمتمرکزنمیتونمحتىاالنمیکردآروممنماز!...گرفتىازمچیزموهمه!!!پرنیابتولعنت
....انداختندبیرونزندگیشونازوپسرتونراحتىهمینبهبگم!...بدم؟روچجورىجونخانوم

!...بیارمپناهنمیتونمخودتجزهیچکىبه!...منونشکناینازبیشتر!!!!بارلها!!!!خدایا

!...نروندرتازمنو!نکنناامیدم

******

پرنیا

حضوربدونالبتهمختلفهاىبهانهبهچندباروچندین.نشدندناامیدفرحزادىخانوادهگذشته،اماروزپانزده
وزدمعوقدستشویىتوبیدارشدم،انقدرخوابازکهامروز!...دارهپایهمرغممناام.رفتندوآمدندپیمان

!بودگرفتهتلخىمزهدهنمتمومکهآوردمباالزرداب
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دعوتنامهبرامکنمصحبتمانىباباید!...کنمروشنخودموتکلیفزودترباید!میشنبزرگدارندهابچه
گردنپارتىیهبایدهمطالقازقبلباردارىآزمایشبراى!...میگمریانوجمانىبهسمتاونرفتموقتى!بفرسته
!اوکیههمینطوراونهمکهباشمداشتهکلفت

بدهانجامکارىنتونستاوهماما.اومدمنزلمونبهشبىنصفهشدمتوجهماجرارووقتى.برگشتسحربدونرسا
فروخودشتومغموموافسردهکهپدرم!نمیشهکالمهممنبادیگهکهمادرم.داشتپایهفقطططمنمرغ!...

دلودردبراىهمدمیهحداقلاونوقت!...بوداینجاسحرکاشکى!...تنهایىدنیایهوموندممنحاال!رفته
.برماینجاازنیفتادهاتفاقىتاباید.میادباالشکممدیگهماهدوسهتا.برماینجاازوکنمتمومشزودترباید.داشتم

نمیتونیمپیمانومن!...کنم؟طالقتقاضاىچطورى!...کنم؟آگاهشکارهایمازچطورى.نیستخبرىپیماناز
!...کارهبهتریناین.بزارمجریاندررورساباید.برمجلورساازطریقباید.بیایمکنارهمبا

پرنیا؟؟؟؟:دادجوابرسافشردمکهدرروزنگ

میکنى؟بازدررو!رساسالم_

!توبیاهآراع_

.شدمداخلمنوکردبازدررو

!سالم_

.کردحلقهدورمدستشو

کردى؟ماازیادى!عجبچه!سالم_

!کو؟ندا!همینطورى_

خبرا؟چه!مادرشخونه_

!خیرخبر_

.نشستیممبلروى
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انداخت؟روبچهچراندا!رسا_

.دوختچشمروبروشمیزبهوکشیدآهىرسا

!...لعنتىمنبخاطر_

چرا؟؟؟:شدگردچشمهام

!بیخیال!هیچى_

!کنصحبتدرستبخداتورورسا_

.کشیدآهدوبارهرسا

خودشوخودمروىبهنمیتونم. دارمکمبودشوهمیشه.کنمبیروندلمازرودخترهاونعشقنتونستمپرنیا_
.بیارم

چى؟؟نداپسرسا:دادمادامهمنوشدساکت

.نشستلبشروتلخىلبخند

!رگهامهتوخونمثهنوزماونامامتینِ.صبوره.خانومهخیلى!خوبهخیلىندا!پرنیا_

. شدمناراحتندابراىخیلى

!فهمید؟ندارسا_

.نفهمید!نه:زدخندىزهر

.بزنهحرفادممثلکهبزنمسرشتومیخواستدلماه.شدساکتدوباره

!؟شدچىپسخوب_

.مینداختاونیادمنوکارهاشهمهکهشدگروهمونوارددخترهیه_
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.درامدکاسهازچشمهام

!شدى؟عاشقش_

!برهوبیادهرکىکهنیستشیرازقراندروازهدله!گمشو:خندیدرسا

.شدمتوجهاینونداوشدمجذبششباهتشبخاطرامانشدمعاشقشنه:شدشبیهپوزخندبهلبخندش

دارهازدرونوفهمیدهموضوعونداکهنشدمهمتوجاصالًمن:کردپنهوندستهاشتوصورتشو
!سادهامپىچندتاحددرفقط.نبودیمهمارتباطدرهمبااصالًماقسمخودشبجون!خودشومیخوره

خاکشخودمدستهاىباخودم.شدمامبچهرفتنبینازباعثمن: دادادامهبغضباوفشردهمرولبهاشو
...کردم

.ندپوشودستهاشتوصورتشوو

همینبهپیمانمیدونمامامیکردمبغلشاالنبودقدیمهامثلاگه.گذاشتماششونهرودستموونشستمکنارش
ازتااینجااومدممثالً!پوففففففف.رفتآشپزخونهسمتبهوشدبلندجاشازرسا.نیستراضىزدنهامدست

!بزنمخودمهاىبدبختىازحرفموقعیتاینتونیستدرستاصالً.بخوامکمکرسا

خودتجزمن.باشپناهماما.اتمخاطىىبندهمیدونم.درمیادابازبستهمیزنمهردرىبهچرا!!!خدااى
.برگشتکىرساکهنشدماصالًمتوجهکهبودمغرقافکارمدرانقدر.ندارموهیچکس

کجایى؟!...پرى!....پرى_

.کردمنگاهش

جان؟_

خوبه؟حالت_

.آرهاومممم_
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میکنى؟ومنمنچرا_

نههههه_

حرفتوخوبىبچهمث!واجبهبراممردننشناسمتسالاینهمهبعدپرنیا:گفتوکردنگاهمسفیهاندرعاقل
!بزن

.کردمنگاهش

رسا؟؟؟_

جانم؟_

.آلمانبرممنکنراضىاینارومامانرسا:کشیدمعمیقىنفس

کجا؟:شدگردچشمهاش

آلمان_

.کردنگاهم

.آروموساکت

میزارم؟منبدهاجازهمامان:گفتدقیقهچندازبعد

.برمبایدمن!!!بخداتورورسا_

.نمیدماجازهمن!نمیشه_

!...رساببین_

!جانم؟:گفتدنیاصوتمهربانترینباومنسمتبرگشت

!...امحاملهمن:کردمحبسرونفسم
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.!..خوردچینچشمهاشىگوشهبعد!...کردنگاهمفقط

؟!؟!؟!؟!؟!هوم؟:اومددرازشصدااینفقطو

!بدىنجاتمنوتوباید...تو!...نمیزارهزندهمنوپیمانوگرنه!...برماینجاازباید...من...من_

!...چى؟_

!...بودافتادهخسخسبهاشسینه!نمیومددرنفسشانگار!...گفتآروم

!...چى؟:گفتقبلبارازآرومترواومدمنسمتبه

!.........؟ىىىىچى:برآوردفریاددفعهیه!...چشمهاشتوزدمزلترسون

.بودافتادهنفسنفسبهرسا.شدمخیرهرسابهمنوشدخیرهبمنپیمان.شدواردپیمانوشدبازدربیکباره

گفتى؟ىچ:زدمیداد،فریادتکونمشدتبهدرحالیکهوکردبلندموگرفتهاموشونهواومدمنسمتبه

.شدمخیرهبهشمبهوتومات

.خوردتکوندلمامانیومددردمراستش.خوردمزمینبهباشدتمنودادهلپیمانسمتبهمنو

!گفتى؟چىبگو:شدبلندفریادشدوباره

.ایستادموخوردمپیمانپاىبهورفتمعقبعقببودمنشستهزمینروىکههمونطورمن.اومدمنسمتبهو

.گرفتبازومووزدزانومروبرو

!کیه؟مالبگو_

شدهخونىکاسهدوتاچشمهاش!!!باشه؟کىمالداشتانتظار!!!!میگه؟؟؟؟؟چىاین.شدگردچشمهام
: غریدلبزیر،میفشردهمروىدندوناشوکههمونطوروفشردبازومو.بودزدهحلقهچشمهاشتواشک.بود
!...کیه؟مالبگو

.بودمشدهخیرهبهشلرزوترسبافقط.بودمشدهاللمن
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شدى؟اللچرا: گفتحرصباوگرفتچنگبهفکمو

!!!!!کیه؟مالحرومبهتخماونبگو:زدفریادیهوو

.گرفتچنگبهموهاموو

!!!!!کیه؟مالبگومیگمبهت_

خفه:زدرسافریادولىکرددرازمنسمتبهدستهاشوپیمان.زدمفریادوکشیدمجیغى.کردبلندموهامبامنوو
!اینیابمونمزندهبایدمنیاامروز!غیرتبى!...شوخفهیکىتو!...شو

صورتشتماماشکقطراتوبودکردهمشتدهنشجلوىرودستشپیمان.کشونددرسمتبهموهامباومنو
.بودپوشوندهرو

!...بخداتوروپیمان!...پیمان: کرددرازسمتشبهدستهامو!...اتصبورىبراىبمیرم

.نزدحرفىاما!...کرددرازسمتمبهدستهاشوهماو

!!!!!بچمونبخاطر: زدمفریادیهو

.زدمزاروشدمپخشزمینروىمنوشدشلرسادست

.بودشدهخیرهبمنفقطپیمان.برگشتپیمانسمتبهرسا

.نمیومددرازشصدایىمیشد،امابستهوبازماهىمثلدهنش

!توئه؟مالپیمان؟؟؟؟بچهآره:گفتآرومدوبارهرسا

.میکردنگاهبمنفقطپیمان

من؟؟؟؟؟؟؟؟_

.گفتهمینوفقط

.کردبلندجامازمنومیفشردکهوهمونطورگرفتبازوموواومدسمتمبه
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منه؟؟؟؟؟مالبچهاینچجورى_

.داشتنگهخودشروبروىومنو

بود؟؟؟؟؟واقعىنگوبخدابود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟توروکارتومیاداغمسربیدارىتوکهکابوسایىاوننگو_

.دادتکونمحکمومنو

درسمتبهوگرفتدستمو.میفشردهمروىلبهاشوپیمان.میکردمگریهفقط!بگم؟داشتمچى.شدمالل
.کشوند

.کردرسابهوروایستادراهنیمه

.بکشزحمتشوخودت.گذاشتهجاخواباتاقتومیگفت.ببرمندارووسایلبودماومده_

دنبالشبهفقطوبودنموندهتنمتونایىدیگه.کشونددرسمتبهدوبارهمنو.بودسنگسردىبهلحنش!....اوه
.میشدمکشیده

اصالًاوناما.گفتمبلندىوآخگرفتدرددلمزیرواقعاًاینبار.کردپرتماشینداخلبهمنوزدکهریموتو
.نکردنگاهمم

بهالستیکهاجیغکهدادگازىچنانونشستکنارمپیمان.پیچیدمبخودممارمثلوگذاشتمشکممرودست
.شدبلندشدت

ىخونهبسمت.میکردرانندگىفقطبمنتوجهبىپیماناما.بودپوشوندهصورتموتموماشکهام.داشتمدردواقعاً
.دارمدردمنپیمان:زدمزارلبزیر.بودبریدهامونمودرد.میکردحرکتخودمون

.رحمبىوبلند.زدفریاد

.بمیراصالً!...دركبه_

!...کنرحم. میمیرمدارم:زدمفریادوشدبیشتراشکهام
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شدهخیرهجلوشمیزد،بهموجتوشاشکىقطرهکهایششیشهچشمهاىبامنهاىگریهبهتوجهبىاوناما
.بود

دررووکردپاركپارکینگتوماشینوپیمان.بودکردهپیداتسکینکمىدردم.بودیمخونهدرجلوىبعدربعیه
.کشیدبیرونماشینازمنووکردبازبرام

!!ىىىآى:گفتملبزیر

زهرماررررر:دادجوابلبزیراونمو

توکردپرتمنوکردواکهروخونهدر.بودصورتموپوشوندهتموماشکهامکهمیفشردبازوموچنان
بهمحکمقدمهاىباوکوبوندبهمروخونهدر.شدمولوزمینروىوخوردملیزمرمرسنگهاىىرو!...خونه
...رفتمعقبعقبونشستمسرجام.اومدسمتم

.گرفتچنگبهفکمووزدزانوروبرومورسیدبهم

کردى؟؟؟؟چیکارمنبابگو_

.نکشتماتوبچهوخودتنزدمتابزنحرف: برآوردفریادو

د...نکردىاونکارومنباکهبگو.میکنماشتباهدارممنبگو! بیگناهىکهبگو: زدفریادباز.کردمگریهفقطومن
!لعنتىبزنحرف

وکشوندباالاتاقهاىسمتبهخودشدنبالبهکردبلندجامازمنووگرفتدستموپیمان.نمیشدندقطعاشکهام
!...کردى؟کارواونمنبااینجا:کردپرتمتختروىمنو

کردى؟؟؟؟؟؟؟؟تجاوزبمناینجا:زدفریادپیمان

اومدمنسمتبهپیمان!بگماینوداشتمجراتشوکاشاى!استسالهچهاردهبچهدخترانگارحاال! توامبابابرو
.زدخیمهرومو
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کابوسیدارىبتودارمکهبگو.نبودیمتختاینروىتوومنبگو.نیستواقعىکابوسهااونکهبگو!بگو_
!!!!!لعنتىبزنحرفد) براوردفریاد.(میبینم

.میزدنفسنفسپیمان.بودمافتادههقهقبهترسازمن

کاروایننظرجلببراىدارىمعمولطبقبگو!...جدیدتهىبچگونهواحمقانهشوخىیهاینمکهبگوپرنیا_
!!!!!کردارالبگوچیزیهد!میکنى

بهمحکمقدمهاىبا.برگشتمنسمتبهوایستاداىدفعهیه.کردرفتنراهبهشروعوشدبلندمنروىازو
نخواىاگهپرنیا:گفتحرصباوکردریزچشمهاشووشدخمصورتمروى.ایستادروبرومواومدمنسمت
.میکنمنابودهمباروبچهاونوتومنبزنىحرف

.کشوندخودشسمتبهمنووگرفتاموشونهو

!بزننننننننحرف....کاررکردى؟چىمنبابگو!...بزنحرف_

.فشردانگشتشباامووشونه

!دردازمیمیرمدارم!!!!بخداروتوپیمان:زدمزاروشدبلندآخم

!...نشدهبلندروتدستمتابزنحرف!میکشمتخودمنزنىحرفاگه!!!!درککککککبه:زدفریاد

!...بگم؟چى:میپیچیدمخودمبهمارمث.فشاراوردبیشترانگشتهاشوو

...بودیم؟تختاینروىتوومنکهمیبینمکابوسدارمماههیهاالنمنچراکهبگو!...چیووووهمه_

!...بگو: گفتحرصبالبزیروکشوندخودشسمتبهمنوپیمان.انداختمپایینسرمو

!...آره...آ...آ:گفتموفشردمهمروىلبهامو

.شدگردیمانپچشمهاى

آره؟؟؟؟؟_
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!آره: زدمزارمنو

آره؟؟؟؟چیو:نشستکنارمپیمان

!...واقعیتهنیستکابوس: گفتمگریهبامنو

.شداللبیچاره

.باشمداشتهیادگارىیهازتمیخواستمنمیخواىمنودیگهکردمفک: دادمادامههمونطورمنو

!...آخه؟چجورى:کردزمزمهلبزیر

!!!!اکس:بردمفروامیقهتوسرمو

.میکردنگاهمفقطکهافتادمتعجبشچشمهاىبهچشمهاموکردمسربلند.شدقطعنفسش

اکس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:گفتچندلحظهبعد

.کردرفتنراهبهشروعدوبارهوشدبلندجاشاز

!...نمیاد؟یادممنکى؟؟کجا؟؟؟؟؟چرا

!...بشورىدستتورفتىوقتى!رسحعروسىشب:گفتموکردمهراتفاقىامادهخودمو

.شدخیرهبمندراومدهچشمهاىباایستادو

خوب؟؟؟؟_

.ریختمقرصغذاتتو...من...من_

.کشیدسرشوطرفدوموهاىدستهاشبا

!میکنى؟شوخىدارىپرنیا!!!!!!ىىىىواى

!!!!....نه!!!نه:زدمزارونالیدم
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.شدخیرهبهمچنددقیقه

!!!!!!کردمغلط!!!!!!!خدااى!...بزنهحرفاىکلمهاینکهبدون.میباریدندچشمهاشازکاشدرشتهاىقطره

.کردمغلطمن!...پیمان:زدمزاردوباره

همینننننننننن؟؟؟؟؟؟:زدلب

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟:زدفریادگریهباو

؟؟؟؟؟چرا؟؟؟بگوفقط:دادتکونموکردوبلندمکشیدوگرفتبازوهامووکردپاتندمنسمتبه

.کردمغلطمن!!!!بخداروتوپیمان_

!!!چرا؟بگوفقط_

.کردنگاماشاشکىچشمهاىبارفتعقبسمتبهوتختروىکردپرتمو

فقط!کردىنابودارزوهامو!!!!!! کردىشکعششششقمبه....تو...تو!شکستىمنو.کردىخردمکارتاینبا_
!...گذاشتم؟کمبرات؟؟؟چىکردم؟؟چیکارت!...دیدى؟منازچرا؟چىبگو

!...هیچىبخدا!...هیچى_

سنگدلمرودارمسالهیه.میکنمقانعخودموارزوهااینبادارمسالهیه!...کردى؟اینکاروچرا...چرا؟؟؟پس_
نابودآرزوهامو!...کردى؟چکارتو.کنمنگاهبهتالههیهچشمبهکهمیخورمخودمودارمسالهیه.میزارم
چىاتزندگىتومننقشازمن؟؟؟؟پسیادگارىبهقیمتبه!...قیمتى؟چهبهشکستىمنو.!..کردى

!...فروختى؟دلتخواستهبهمنوباز!...شدى؟خودخواههمبودم؟؟؟بازاتزندگىکجاىمنبود؟؟؟؟پس

.اومدمنسمتبهلرزونقدمهاىباثانیهچندازبعد.شدخیرهبمنوشدریزچشمهاش.شدکدرچشمهاشسبز

*****

پیمان
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!میشه؟مسخرهانقدریعنى!بازیه؟عروسکمگه!میکنى؟باورتوخدایا!کنم؟باورخدایا

!!!!!خدایااااااا!!!خدایا!بشه؟حاملهاالنخوابیدمنباباریه

تنیسچشمهاماشک!...اومدهدرددلماما!باشمضعیفنمیخوام!کنمگریهنمیخواممنم!...نمیکنهگریهکهمرد
چه!...اومده؟کجاازبچهاینپس!....باشهاحمقانقدرنمیتونه!...نه!...کرده؟حماقتواینواقعاًیعنى!دلمهخون

نگاهبمنگریهبا.کردمنگاهاوبهخیره.بکنخرابمحالبهرحمى!شدمدیوانهخدایا!...بارداره؟بگهداشتلزومى
.میکرد

دلمچرا!...نمینداخت؟تپشبهدلمواشزمردىچشمهاىچرا!...ند؟لرزونمیدلموگریونشنگاهچرانمیدونم
!....نمیسوخت؟هاشگریهحالبه

دستبهمجنونحسچرا!...میگیرم؟تهوعحالتمیکنمنگاهشچرا.ایستادمروبروشورفتمسمتشبه
!...نمیخواستمشدیگه!...کنمتحملنمیتونستمدیگه!کنم؟محوشزمینىکرهروىازمیخواددلمچرا!...میده؟

.میپیچیدمغزمتواشگریهصداى.چرخوندمسقفسمتبهچشمهامو

!...ببرصداتو_

موهاشیشمىخرمنوبودافتادهسرشازشالش.کردمنگاهبهش.بودمخمروىهقشهقاماشدقطعصداش
.بودریختههاششونهروى

.کردمنوازششورفتموهاشسمتبهدستهامناخودآگاه

.کردمکث

لبهاش.بودشدهقرمزاشبینى.بودپوشوندهصورتشوتماماشک.شدخیرهچشمهامبهترسباوکردبلندسرشو
.بودافتادهریختاز.بودشدهخشک

.شدمخماختیاربى.میخواستاونوپودمتاروتماماما.نمیرفتضعفبراشدلم
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جاییکهتا.کشیدسخرهبهاعتقاداتموتموم!...هه...چى؟که.کردمسرکوبامیالمو.کشیدمزجرتمومماهسه
نگاهم.نشستلبهامروىزهرخندى.میلرزیدلبهاش.بودشدهگردچشمهاش.شدمخمصورتشروىمیتونستم

.موندخیرهلبهاشروى

خیلىمثالً!..هه.بودخیرهچشمهامتوترسونشنگاه.گذاشتملبهاشروىلبهاموورفتملبهاشسمتبه
روىدادمهلش.کردامدیوونههمون.کشیدآرومىآه. گرفتمگازلبشووشدمدیوانهاىدفعهیه..!.میترسه
.زدمچمبرهروشوتخت

!....میبینىهمبد!...کردىبدمنبا

...بتوروپیمان:گفتلرزون

دورخودشازمنومیخواست!...بدههلممیخواست!... هههه.کردماللشوگرفتملبهامبالبهاشو.بدهقسمنذاشتم
رودستهاشو.کردمپارهتنشتومانتوشووبردمدست.کردىمجبورمامانمیخواستماینومن.ندادماحازهکنه،اما

.گذاشتدستمروىدستهاشو.رفتشلوارشرودستموقتى.نشستلبهامروپوزخندى.کردقالباشسینه

اسیرلبهاشوچوناماافتادگریهبههمباز.وردمدراشلوارشودستیهباوداشتمنگهسرشروىدستشودوتا
.رفتمگردنشسمتبهوکردموللبهاشو!بزنهحرفىتونستنمىداشتم

...پیماننکن: میگفتداشت

.شداللبلندآهیهبااما

جیغپرنیاشدمخمدوبارهوقتى.شدمخیرهاشبلورىبدنبهحریصآدمهاىمثلوکردمپارهتنشتوتابشم
. بشمترجریحپرنیاىنالهواهباکهبوداونىازخرابترحالم.کشیدیفىخف

.بودصورتموپرکردهتموماشکهامگرفتمآرومتنشتووقتىشد؟اماچىنفهمیدم.کردمچکارنفهمیدم

....نبوددروغحرفهاش!...میگفتدرست

.....................خدایااااااااااااااااااااااااااا.زدمفریاد
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*******

پرنیا

روخدااسمپیمانوقتى.بودندشستهصورتموتموماشکهامکهداشتمدرداونقدرامابوددوممباربراىاینکهبا
.کردمگریهاونبامنمزدفریاد

!سود؟چهمعمولطبقاما.کردمغلطبگممیخواستدلم

بایداولبارهاىبراىمعموالً.پیچیدممیبخودمسوزشودردکشید،ازدرازتختروىکنارمپیمانوقتى
.بودهمیشهازترالقلبقصىتروسنگامروزپیمانباشه،اماهمراهعمیقوطوالنىىبامعاشقه

خیرهسقفبهاشاشکىچشمهاىباکهکردمنگاهپیمانبهمیداشتمنگهروشکممزیردردازهمونطورکه
گونهتقدیرهاىبوسه!...رونابشمحبتهاى!...روپیمانگرمغوشآ.میخواسترورابطهبعدنوازشدلم.بودشده
!...رودردشرفعهاىماساژ!...رواشعاشقونهنوازشهاى!...رواش

هلمشدتبهکهکشوندمسمتشبهخودمووگذاشتمبازوشروىدست.بودشدهسنگازتیکهیهپیماناما
.گرفتفاصلهمنازباشهدیدهجنکهکسیمثلوزدپسموداد

.آوردمبزبونرواسمشگریهمیونورفتهوابههقمهق

!!!!پیمان؟_

هرچىتوومنبین!...نمیارىبزبونمنواسمدیگه!...استغفراهللا...وپیمان:گرفتمنسمتبهرواشاشارهانگشت
تا!...همیییین!...میکنیمزندگىهمبابچهاینبخاطرفقطکهایمهمسایهدوتاتوومنبعدبهایناز.شدتمومبود
فریادقبلبارازوبلندتر(فهمیدى؟؟؟؟؟!خودمسیمیرممنموخودتسیمیرىتوکهاونوقتهوبیاددنیابهبچه
فهمیدى)زد

نه؟یا

!اشهمیشگىمعروفىجمله
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دكمنویعنى!ه؟بگیرمنازاموبچهمیخوادیعنى!چى؟یعنى.آوردمفرودتاییدبعنوانسرىگریهبامناما
!میکنه

!نکنکارواینمنباپیمان:زدمزار

دلچرابخاطر!...نکنم؟چرا...نباشم؟خودخواهباریهمنچرا؟چرا:زدفریادودریدهمازاسوبارونىچشمهاى
دیگه!...بسه.کردمگذشت.کردمسکوتبسازشدمخسته!...نگذرم؟توازخودم
باراولهمونکهکنشکرخداروبرو!...بودىمردهتاحاالنبودبچهاینپاىگها!...نمیخوامت!...نمیخوام!...بسمه

!...نبودىزندهشدى،وگرنهحامله

فروگوشتتواینونمیخوامتمن!نباشمندمپردیگهپرنیا:گرفتسمتمبهجذابشوىکشیدهانگشتهاىو
!...کن

عرضچهکهخواب.بردخوابمگریهمیون.زارفقط.زدمزارمنو.شدخارجاتاقازوپوشیدلباسشوو
.نمیرسمجایىبهمیدوئمهرچىوشدمگممهپرازجنگلمیون!کابوس!کنم

نگاهسرمپشتبهندارمجرات!!... کیه؟!...دنبالمهیکى!...وحشتناكجنگلیه!...روحبىوسردجنگلیه
!...پیمانبهکشیدنمذهاىدفعهیه.میدومفقط!...میترسونه؟اینطورمنوکهکیه!...کنم

!!!!!!پیمانننننننن:زدمفریاد

باالکهدستمو.کردملمسشوبردمدستموجلوترسبا.بودخیسزیرملباس.میکرددرددلمزیر.پریدمخواباز
.رفتهوابهجیغماوردم

.کردمصداروپیمان!....خون.کشیدمبلندىجیغ!...خون

کردهولمپیمان.نبودمهمبرامدیگهاما.داشتمخونریزى.داشتمدرد.دمشجمعخودمتوجنینمثل.ندادجواباما
اونقدربزار.بمیرمکهبهتر!...بهتر.نباشمدنیااینتومیخواستدلم.بمیرممیخواستدلم.نمیخواستمنودیگه.بود

!نمیخوام.بمونمزندهنمیخوام.تابمیرمبریزمخون

*****
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پیمان

.بریدمدیگه.بودمشاکى!خداازداشتمگالیه.بودمدلگیرکسهمهاز.بودمزدهاما.بودپرنیابادلم

حالشوریدهوشدممجنون!بیرونزدمکهخونهاز.بایستمصافنمیتونستم.بودشدهخمکمرم.نمیکشیدمدیگه
تنهاشیرینباکنهخدا!نباشهپروانهکهکنهخدا!بدهتسکینممیتونهکهاونهفقط.رفتمشیرینخونهسمتبه

!اشهمیشگىدلنشینلبخندهمونبا.کردبازبرامدروشیرین.زدمکهرودر!باشم

.کردمسالموانداختمبزیرسر.کنمنگاهچشمهاشتونداشتمروشو

کردین؟گمکجا؟راهاینجاکجاشمااخوى!...دلعزیزسالم:دادروجوابمبلند

منواونولى.کردمدرازسمتشبهدستموفقطپس.میادبدشروبوسىازمیدونستم.شدمداخلوکشیدمآهى
.خریدمبجونمحمدیشوعطربوى.گرفتدرآغوشوکشیدخودشسمتبه

.شدمآرومکشیدنآغوشدرهمونباچقدر

!پریشونى؟انقدرچرا!مرد؟چته_

.فتادمانازنینمکوچولوىاونیادمرتبهیه!بگم؟چطورى!...خدایا!بگم؟داشتمروشواصالً!میگفتم؟چى

.زدملبخندمحوونشستلبمروىلبخندى

!...باردارهپرنیا)مردمخجالتاز!...(استاد_

.گردشدشیرینچشمهاى.شدهمدرابروهامپرنیایادآورىبادوبارهو

چى؟؟؟؟؟_

نشستم؛حیاطتوىتختروىودادمتکونسرکالفه

...وکردمسموممسحرعروسىشب_

!چى؟با_
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اکس_

.نداشتشدنگشادواسجادیگههاشچشم

!نه_

!بریدمبد!...استادبریدم:زدمپوزخندى

.منکنارنشست.زدمپوزخندىهممن.زدقهقههیواشیواشوشدخندهبهتبدیلتعجبش

!باشهجالبخیلىبایددخترهاینبازندگى!نترسیدخترعجب_

.نشستلبمروىپوزخندى

!شنهوارسرتروقرارهکجاازاالنکهباشىداشتهواینترسبایدلحظههرآره_

!اسخاطرهازپراتلحظههر!جالبههمینش:خندیدشیرین

منبعدبهاینبزنه؟ازگندىچهقرارهاالنکهبترسماینازبایدهرلحظه!خاطرهنهتشویش:زدمپوزخنددوباره
منوبشهغیبیهوکهدارماینوترسشهم!...بسپارم؟دستشاموبچهکنم؟چجورىاعتمادبهشچجورى

!نمیکشمدیگه.اوردمکم.شدمخستهدیگه. بگردمپاشدنیاروبهتمومبشممحبور

!سردهاینجا.داخلبریمشوبلند!شوبلند:قراردادکمرمپشترودستششیرین

.شمبکخجالتازشخرابمحالاینازتا.نبودخانومپروانهخوشبختانه.شدیمداخلشیرینبا

کنى؟چیکارمیخواىباالخره_

!نمیدونم_

کنی؟صحبتهاتونخانوادهبامیتونى!بگیرینروعروسیوبجنبونیندستزودتر_

کنم؟نگاهچشمشونتورویىچهبابفهمن.ندارهحرکتواینانتظارمنازکسهیچاما.نداریممشکلى_

.نبودشرعخالفکارت!پیماااان_
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!...بود؟عذابىچهاین!پوففففف!چراعرفخالفامانه_

کهنزنحرفاینطوردیگه!...نعمتیه!..برکتیه!بشهاضافهبهتونقرارهکوچولویه!چیه؟عذاب!!!پیمان_
!میگیرهقهرخدارو

!...چطوره؟بچهحال!...حالیه؟چهدراالن!..خورده؟غذایعنى!....پرنیاپیشکشیدپردلمیکمرتبه

!....چطور؟بچه!...داشت؟رونزدیکىاینتحملظرافتشاونباپرنیا!نبودبچهبهحواسماصالً..!.منبرواىاى

.شدمبلندجاماز

!...کجا؟_

.اشونخونهببرمش.تنهاستخونهپرنیا_

کردین؟چکاربدهخبربهمولىباشه_

.خداحافظفعالً!میکنمخبرتونشبباشه_

به.ترسیدم.بودخاموشهنوزبرقها.رسیدمبخونهوقتى. رفتمخونهسمتبهالىحچهباوچجورىنمیدونماصالً
.نبودمعلومچیزىتاریکىتووبودپیچیدهمالفهتوىپرنیابیجونجسم.کردمدروواورفتمخواباتاقسمت

.میرفت،میلرزیدبرقپریزسمتبهکهدستم

.شدجداتنمازروح.زدمکهروپریز

!......خونییییییییییىهمالفتوىپرنیا

*******

پرنیا

.بیداردراومدموخوابعالمازپیمانپرنیاگفتنبلندصداىبا
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بازمنکهکردبلندموگرفتوبازوموکردتندقدمسمتمبهپیمان.رفتهوابهآخمکهشدمنیمخیزجامروى
.نشستمپاهایمروىوبزورگرفتمدندونبهلبهامووگفتمآخى

...خون...این...اینپرنیا:فشردبازومونپیما

.ایستادامخونریزى.ایستاد:کردمزمزمهآروموزدخندىزهر

!چى؟:کردزمزمهوکردنگاهمواجوهاجپیمان

.نیستنگرانىجاى.ایستادولىکردمخونریزى:گفتموکردتکرارروپوزخندم

.!..بچه؟:کردزمزمهدوباره.بودشدههامنگمثلپیمان

!...خوبهحالشون:گفتموارزمزمهمنموانداختمپایینسرموخجالتبا

.باشهافتادهاتفاقىبچهبراىشاید!دکتربریم:پرسیدونشدمنحرفمتوجهبازچرانمیدونم

.انداختمسربزیرونشستلبمروىلبخندىاشنگرانىاینهمهاز

!...خوبنهردوتاشونمیگمکهمنولىباشه_

!هردوتاشون!...چى؟:کردنگاهممنگهمونطورمهباز

حالشوندوتاشون!بله:دادم،جوابمیشدمغرقچشمهاشجنگلسبزىتوکههمونطوروگرفتمدندونبهلب
!خوبه

جذابىلبخندودراومدنمایشبهچشمهاشتوستارهدوتامثلخاصىبرقیه.بودشدهخیرهلبهامبهفقطپیمان
تنمبهلباسموخودشبعدشوبشمبلندتاکردکمکموشدبلندجاشازآشکارذوقىباونشستلبهاشروى
.کرد

ندیدىرومحبتکرورکرور!...لیاقتىبىکهواقعاً.شدمخوشحالىغرقمحبتاینهمهحسازچقدرومن
!میشىخوشحالىدرغرقکوچکىزاینطورمحبتهمچینیهباوحاال
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لبهامووکرددرازدستپیمانمرتبهیک.نیاددرصدامتابودمگرفتهدندونبهامولبه.داشتمدردهنوزدلمزیر
!...نکناینکاروگفتمصدبار: وگفتغرزدلبىزیرودراورددندونمالياز

.انداختمپایینسرمووشدمسرخخجالتازهمبازمنو

هیچ.بودهمونمنمحالوحساالن!...شینهمیدلبهچقدرمیادبزبونقهرعالمتوکهمحبتهایىکردیندقت
اولازپیمانکهمیدارهوااینخجالتبهمنوحرکتىکوچکتریناالناماسردرنمیاوردمپیمانمحبتهاىازوقت
.بودهمینسرازفقطمنخجالت!...بودمبستهخوبیاینهمهروىبهچشمهامومنوبودهمین

حرکتدوبارهوداددستمبهوخریدبرامطالبىآبیهسردهواىاونتووداشتنگهفروشىآبمیوهجلوى
.کرد

ودادتوضیحچیزروهمهخجالتىهیچبدونواونجارفتیمزایشگاهسمتبههمباوکردکمکمبیمارستانتو
!خوبههابچهمنوحالکهکردنداعالماورژانسىسونوگرافىانجامومعاینهبعداونهام

وبودشدهپراشکازچشمهاش!خوبههمدوقلوهاتونحالگفتندپیمانبهکهوقتىبودبهشسمحواکامالً
.واشدلبخندجذابشبهلبهاشومیدرخشید

منمیگردندازبرخانوادهاتفاقبهشامبعدکهکرداعالممادرمبهاینکهازبعدورسوندخودمونىخونهبهمنو
.برگشتخودشونمنزلبهوکردخداحافظى

!شدى؟دورهبازپرنیاپرسیدمنازمادروقتىونبودمساعداصالًحالم

.رفتماتاقمبهبخوابممیخواموامخستهاینکهگفتنباودادمسرتکونخواستهخدااز

ازدلمنشست،هرچنددلمبهزیبایىآرامشپیمانبایاد.کردمفکرامروزاتفاقبهوکشیدمدرازتختروى
.بودریختهبهمدردهاونمهم

ازواقعاوبودمرسیدهآرزومبهامروزومیکردمرویاپردازىومیکردممجسمصحنهاینتوروپیمانچقدراما
.بودمشدهخوشىدرغرقپیمانباصحنهاونیادآورى
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ویهخجالتکلىباخواستگارىشبمثلپیمان.بودمپیمانىخانوادهمنتظروپوشیدممناسبىلباسشامبعد
.گرفتمدستشازروگلخجالتکلىباومنمداددستمبهروگلوشدواردگلبزرگگلدون

بههمدرابروهایىباهمچناننیاوردوباالروسرشپیمانشدزدهماعروسىراجبکهصحبتهایىتمومطولدر
.بودشدهخیرهروبروشمیز

تعییناسفندماهششموبیستتاریخبراىماعروسىوشدشتهگذاقرارهاوقولهمهوشدزدهحرفهاىهمه
.شد

پدرهرچىوشدعازموشدبلندهمراهشونبههمکردند،پیمانرفتنقصدفرحزادىخانوادهکهوقتىو
.شدجدامنازسردىخداحافظىباونشدکردند،راضىماندنشبهاصرارومادرم

!بدبختیاتهاولتازهنگرفتناتحویلاین!....باشهمازاینبدترتظرمن!...دیدى؟کجاشوتازهخانومپرنیا

.کردمتهوعدوباردلمزیردردازشبهاىنیمهکهداشتمدردانقدر

.گذاشتامشونهروىدستوگرفتقرارسرمپشتمادرم

.بیمارستانبریمپدرتباشوحاضر!عزیزم_

.میشدمواباردارم؟؟؟رسمن!...چى؟بگمبرم!!!!خدایا

!میاددنبالماونپیمانبهبزنمزنگمامان_

.بشیممردممزاحمشبینصفهزشته.هستیمخودمون!!نه_

چیه؟مردم؛شوهرمه!مامانوا_

.رسیدبگوشتلفنپشتپیمانمتعجبصداى.گرفتمشمارهوبرداشتمگوشیوو

الو؟؟؟؟_

!پیمان؟_



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
81
4

جانم؟_

!تر؟دکبریمبیاىمیشهبدهحالم_

شدند؟طورىهابچه!چرا؟_

.نمیشدپخشصداشوبودموبایلخوشبختانه.کردمنگاهمادرمبهوکردممکثى

.دارمدردیخردهنه_

.اونجامیاماالنشوحاضر_

تندپاسمتمبهوشدپیادهماشینازپیمان.زدمبیرونخونهازشنیدمدروجلوىپیمانماشینایستادنصداىوقتى
.کرد

چطوره؟حالت_

هانزدیکىاینقهرعالمتوکهآخ.نبودبیشترمیلىچندصورتمونىفاصله.کردحلقههامشونهدوردستهاشوو
!میترسمهابچهواس.دارمدرد:ورچیدملبونشستگلومبهبغضخودآگاهنا!میشینهدلبهچقدر

براىدرداین. بریمزودترسوارشو!شمبمرگشونپیشمن:گفتآروموگذاشتامپیشونىروىاىبوسه
چیه؟

دستموندیدهنامزدهاىاىعقدهمثلدقیقمن. نشستفرمونپشتخودشوقتى.شمسوارمنکردکمکو
.گذاشتمدستهاشروى

پیمانبهدکتروشدممعاینهورفتیمزایشگاهبهبازهم.کردهمتوابرونامحسوسوکردنگاهمچشمىزیر
.باشممطلقاستراحتبایدجسمىضعفدلیلبهکهگفت

!اولماهسهتومخصوصاکردمنعرورابطهداشتنحتى

ونکردخداحافظىپیماناینباروبرگشتیممامنزلبهپیمانبادوباره.بودیمدومادوعروستازهسرمونخیر
.بردخوابمکىنفهمیدمامازکشیدمدراتختروىمنبیادوبگیرهدوشیهبرهپیمانتا.شدداخلمنباهمراه
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اصالشدممتوجهبودنخوردهتکونپیمانسمتکهاونجایىازوبودمتختروىتنهاشدمبیدارهموقتى
!بخوابهکهنخواستمنکناریانخوابیده

غدقننپیما.هستممطلقاستراحتمنکهبودکردهتاکیددکترچوناما.میرفتیمجهازوعروسىخریدبراىباید
استراحتاونجامنومیرفتیمخودمونىخونهتاجهازخریدىبهانهبهروزهمه.بریمبازاربهکهبودکرده

میکردم

فقطمابینىرابطه.میشدخارجخونهازواهىهاىبهونهبهنمیموندومنزلخونهبهمنرسوندنازبعدهمپیمان
!...بزنمحرفىنداشتمهمجرات!...بیقرارىوگریهدبوشدهفقطمندنیاى!سکوتوسکوتبودشده

بهمنوکردولطفپیمانسومىهفته.بودمشدهخستهجدیدواقعاًوضعیتاینازاماداشتادامهکىتانمیدونم
وبگردمرومغازهیهازبیشترنمیدادمناجازهپیمانالبته.بدیمانجامروعروسىکلىخریدهاىتابردپاساژیه

لباسعاشقمنمیدونستچونبگردمکلىداداحازهعروسملباسبراىاما.میکردخریدبدیاخوبىفور
!عروسم

.کنمانتخابروقشنگواقعاعروسلباسیهتونستمبودجداعروسیمونوچون

دترسرهمیشهازاومد،نگاهشدنبالمبهپیمانوقتى.شدمبیدارخوابازعجیبىىدلشورهباعروسىروزصبح

.میشددلشکبابآدمکهمیکردنگاهآدمبهافسوسباجورى.بود

چطورىببیناونوووراینماهیهخاطرواسخدایا

!...کردىدارمسرنوشت

.شدمبیدارخوابازعجیبىىدلشورهباعروسىروزصبح

کبابدلشآدمکهمیکردنگاهآدمبهافسوسباجورى.بودسردترهمیشهازاومد،نگاهشدنبالمبهپیمانوقتى
.میشد
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جوابگوىبیادبایدخداحاال!...زکى!...کردىدارمسرنوشتچطورىببیناونوووراینماهیهخاطرواسخدایا
!رفتشدموجدانبىمیکردمفکرمننمیزدهمحرفانقدراگه.رفتموجدانمبهچپىچپیه!..باشه؟تو

کردسردخداحافظىخیلىداددستمبهعروسولباساینکهوبعدشدپیادهماشینازوایستادآرایشگاهدرجلوى
.رفتو

روبابکشکرخدارو.کردیمگریهتلفنپشتهمباوکلىزدزنگبهمسحرکنهشروعروآرایشماینکهقبل
!بشهحلکهبودموندهتانیامشکلفقطحاالوبودشدهحلمشکلشونماینکهمثل.میدیدپنهونىبطور

.شدمشارژکامالبیاددنبالمبهپیمانتازمانیکهساعتچندبراى.دادبهمخوشىخیلىخبرامعروسیوروزت

.جاشددلمدنیاتوخوشیهاىتموم.کردمتنمبهعروسولباسوقتى

.کشیدمپرسمتشبهزدروآرایشگاهزنگپیمانوقتىو

:گفتمودادمتابخودموودادمقرارپشتمامودستهملوسىگربهیهمثلوکردمبازدروشوقوذوقبا

!سالم

بمنحیرتباثانیهچندوافتادبمنچشمهاشکهبودفیلمبردارباصحبتمشغولوبودایستادهمنبهنیمرخ
.شدخیره

صورتشودستهامباورفتمسمتشبهناخودآگاهکهنشستلباشروزیبایىلبخندچنانماهیکبعدکهواى
.گذاشتملبهاشروىلبهاموورفتمگقاب

.بودشدهخیرهبمنشدهگردچشمهاىبافقطثانیهچندتاوکردیخفیلمبردارجلوىپیمان

.شدمجداازشخجالتباحاالوبردمفیضشومنبیادبخودشاونتاو

ومننیشاالحوکنهاخمبایدکهشدمتوجهثانیهچندازبعدتازهبود،کردههنگکالًکهپیمان
.بودشدهبازفیلمبردارکامالً

شد؟چىعروسگلدستهدوماشاه.گرفتمفیلمعمرموىصحنهقشنگترین:گفتخندهباهمفیلمبردار
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گلواطواراداباوکردمتعظیممقابلشدرهممنوگرفتسمتمبهروگلدستهوشدخیرهبمندوبارهپیمان
.گرفتمدستشازرو

.بودمردهخندهازمیگرفتفیلممنکاهاىازکهفیلمبردار

پیمانعوضوکردمحلقهبغلشزیردستهامووپریدمخودمکنهدرازمنسمتبهدستهاشوپیماناینکهقبل
.کشیدمخودمبااونومن

منوافسوسهمچقدروکردهغالبپسرهبهخودشوکاملدخترهمیگهخودشبافیلمبرداراالن!خخخخخ
!...رهبخو

وکردبازبرامهمروماشیندروواکرددروبعدوگذاشتسرمروىمنوشنلاولپیمانوایستادیمدرجلوى
.شدمسوارنازبامن

خداروواقعا!بودآقاوسربزیربچهبسکهرفتغنجبراششدیم،دلمسالنواردوگرفتمپیمانودستوقتیکهواى
.کردحالمنصیبرپیمانخاطبهکهلطفىاونهمهبابتشکر

مجزاسالنبودندیهگرفتهیادسحرعروسىازداشتند،چونحضورپیمانىخانوادهقبلىدفعهبرخالفاینبار
هزینههمووقتتوهماینطورىوکنندندارند،تهیهروآوازوسازىحوصلهکهپیرزنهایىوپیرمردبراى

.میکردندگذارىسرمایه

امعروسیشب.شدسالنواردشامموقعدیگهباروشدخارجسالنازمهمانانباواحوالپرسیسالمازبعدپیمان
اینکههموبودعمرمشبقشنگترینوانگیزترینخاطرهکهجهتانازهم.شدامزندگىشبماندنیترینبیاد
رقمباهمرودیگهىهخاطریهورفتیممنزلمونبهمادرهامونوپدرازخداحافظىوکشونعروسازبعد

!!!!!!زدیم

وسرموگرفتمگربستهگوشوچشمعروسهايتازهمثلمنوکشیدکنارخودشوکرد،بازکهروخونهدر
زمینروىروبرنجوزدمبهشآروملگدیه.بودندگذاشتهدرجلوىبرنجکاسهیه.شدمواردوانداختمپایین

هاپلهراهسمتبهبودکهشدهروشنشمعدوردیفبینکهافتادىاشدهپرپرگلهاىبهچشمهامریختم،که
.میدادندنشونراهو
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کردبغلمنووکمرمودورگذاشتدستیهو.میکردنگاهبمنخیرهجذابشلبخندباکهپیمانسمتبهبرگشتم
.کردپلىروآهنگىوبرداشتمیزروىازروکنترل.بردپذیرایىسمتبهو

کمرشروىدیگمودستواششونهرودستمویهاما.بودمکاملهنگمن.کردحلقهکمرمدوردستشو
.شدمخیرهچشمهاشتووگذاشتم

سوالعالمیهسوالهچشماتتو

کالآرزوهايازپرنگاهت

میگذرهچیاذهنتتومیدونم

عاشقترهکیاماتومیبینی

سایتمثلدرستکنارتمیمونم

بینهایتاونتاروزهرتاامروزاز

پاتوخاكجايهیچکسنمیگیره

میخورمقسمعشقایننمیمیره

میزنههنوزقلبمکهروزيتا

تنهاینتويجونیکهوقتیتا

بدروزايتوخوبروزايتو

میخورمقسمباهاتمهمیشه

میخورمقسمباهاتمهمیشه

میخورمقسمهاتملحظهتوي

میخورمقسمباهاتمهمیشه
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میخورممقسهاتملحظهتوي

کوهبهدریابهنمنمبارونبه

نوحکشتیبهآفرینشاینبه

آسمونهفتبهستارهوماهبه

جنونمرزتاعشقیبهعشقمبه

میخورمقسمدیداريلحظهبه

میخورمقسمتکراربادوباره

میخورمقسمبستیمکهعهديبه

میخورمقسمهستیمبههستمبه

همیزنهنوزقلبمکهروزيتا

تنهاینتويجونیکهوقتیتا

بدروزايتوخوبروزايتو

میخورمقسمباهاتمهمیشه

میخورمقسمباهاتمهمیشه

میخورمقسمهاتملحظهتوي

میخورمقسمباهاتمهمیشه

میخورمقسمهاتملحظهتوي
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ایستادهوسطشنپیمامنوکهبودندگذاشتهروشنشمعهاىازدایرهیهسالنوسطوبودخاموشهمهبرقها
.بودیم

لبهامروىلبخندنمیزاشتکهبودنشستهگلومبهبغضىاما.رقصیدممىپیمانبااینکهازمیبودمخوشحالباید
!بشینه

.میکردنگاهخیرهبمنوبودنشستهلبهاشروىتلخىلبخندهمپیمان

.رفتهاپلهسمتبهاینباروکردبغلمدوبارهوپاموزیرگذاشتدستشدتمومآهنگوقتى

اتاقوشمعباهمبازکهشدیماتاقواردوکردوادروپابا.بودشدهپوشوندهسرخرزگلازهاپلهراهتموم
.انداختتختروىپرپرشدهگلهاىعالمهیهروىمنووبودکردهروشن

لیوانیهورفتسمتشهب.بودگذاشتهاتاقتوباریه!...منواىاى.اورددرروکتشوایستادروبروم
.اومدمنسمتبهوریخت!!!!!!مشروب

پاهامروى.کرددرازسمتمبهدستهاشووایستادروبرومدوباره.شدمخیرهبهشوگرفتمدندونبهپایینمولب
وکردبازعروسمولباسزیپوبرددست.بوسیدنرمگوشموزیروگرفتبغلشتومنو.رفتمسمتشبهونشستم
.گرفتمگردوباره.کشیدپایینوگرفتشودوطرف

وشدخم.زدخیمهرومخودشوتختروىدادهلمنرمبعدو.دراوردرولباسمپیمانوانداختمپایینسرمو
.شدبلندآهمکهرفتگردنمسمتبهوگذاشتلبهامروىاىبوسهآروم

آلبالوشربتنبودمشروب!خخخخخ!ریختمتنروىرو!!!مشروبقطرهچندوشدبلندرسیدکههامسینهبه
میپیچیدمبخودممارمثل.میکردحرکتتنمروىلبهاشوقتى.رفتهوابهقبلىدفعهازبلندتراینبارآهم.بود
.ریختشکممروىروشربتازدیگهقطرهچندوشدبلنددوبارهکه

منوودراوردحرکتبهشکممروىروزبونش.میکشیدمخجالتبزنم،امافریادزیادخوشىازمیخواستدلم
.میاوردماسمشوبزبونمرتبوگذاشتمکناروخجالتهممنوکردبیتابتر

.فرورفتبفکروشدخیرهبمنونشستاىمرتبهیک
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!خوبه؟حالتپیمان:گذاشتمبازوشروىدست

رابطهتوبامنوقتى!...دیدى؟االنتوحالوحس!باشم؟خوبباید!...نه:دادجوابموركوشدخیرهچشمهامتو
!امشبخاطرواسفقط!!!!کردمتحملمناما!...است؟کنندهدیوانهچطوردیدى.داشتمحالووحساینداشتم

گندمنآرزوهاىىهمهبهتو.نمیدمنویدشوبهتوقتهیچمنکهشبىخاطرواسکنتحملتوهمحاال
عشقبهنسبتاعتقادىهیچ.ندارمبتواعتمادىهیچاالنمن!...تىکشخودتبهنسبتمنوباورهاىتموم!....زدى

خیانتخودتبهمناعتمادبهخودتبهنسبتمنباوربزرگترینبهوقتىکنمقبولتچطور.ندارمتو
!...کردى؟

دوتامثل!همىخونههممیشیمفقطوفقطتوومنمیکنمتکراردوبارهوبودمگفتهبهتهمدیگهباریه
اونوقتهوبیاندنیابههامبچهتاخودشسىهرکى!کارتوبهکارىهممنوندارىمنکاربهکارىتو!مسایهه

!شدى؟متوجه.میکنیممشخصهمباتکلیفمونوکه

!بکنمفکرهامومنحداقلکهچیهتکلیفمونبگىاالنهمینمیشه:دادمقورتبغضمو

میخواستىکههمونجایىبهمیرى.بیرونمیرىزندگیمونازهامبچهاومدندنیابهازبعد.نمیخوادکردنفکر_
!باشخوشوبرو!آلمانآهان!...بود؟کجا!...برى

.ندارمکارىدیگهاونجااینجانهامبچهوقتى.برمازایرانمیخواستمهامبچهبخاطرمن:میلرزیدصدام

بالیىببینمبرگردمسرکاروبرمکهباشماینظرمنتنمیتونم.نداریماحتیاجىتوحضوربههامبچهومناما_
تودستبهعزیزترینهامونمیتونموندارماعتمادبتومنکندركلطفاً!شدهنازلسرمبهقبلبارازبزرگتر
.بسپارم

بمننمیگىمگه!...دارمنگههاروبچهنمیشهدلیلاصالًاعتمادىبىانقدراگه!نزنمفتحرف:شدهمتوابروهام
!...اماوکىمن!...باشه!..باشه.نیستمیدىا

.کشیدموگرفتمدهنمجلوىزیپحالتبهدستموو

.فشردمحکموگرفتدستمومچ
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بالیىکوچیکترین!...میگمچىببین!بیارىهامبچهسربالیىکوچکترینوبخورىتکونجاتازاگهپرنیا_
کهمیارمروزگارتبهبالیىنیستدنیاتوبرامخودتازعزیزترکهخودتبجونمیخورمقسمبیادهامسربچه
اشکهایم!کندربهسرتازروبیارىهامبچهسربالیىاینکهفکرپس!...بکشیدستدنیاتوبودنتاززنده

.میریختفروهایمگونهروىدیگرىازپسیکى

تو!میریختپایینچشاتزااشکقطرهیهمیشدپارهدلمکهزمانىاونگذشت:گفتوزدپوزخندىبیرحم
!کردىسنگدلممحتى

!...بزنىدستبهمندارىحقدیگه!...کنولم:زدمفریادوبیرونکشیدمدستشتوازدستمومچحرصبا

بخواددلمهرجا!بخواددمیکنمدلمهرکار!...ندارهربطىبتومنمکارها:گرفتمسمتشروبهاماشارهانگشت
بیرونمیريمنماتاقاز!حرفتمثلدقیقا!...همخونهدوتامیشیمتوومن!نمیدمپسجوابوسوالهمبتو!...میرم

!میگیرىجااتاقاونو

!...بکنىهامبچهباخواستدلتهرکارىتوکهنمیرمبیروناتاقاینازمن!...دیگهنهد: گفتوزدپوزخندى

!میرممننمیرىتو!کنتمومش:فشردمهمروىحرصبادندونهامو

!میارىخودتروزگاربهچهببینىوبرىمیتونى:گرفتمنازروشو

******

پیمان

دلمانقدر!میکردجمعاىقلوهلبهاشووگردمیشدقورباغهچشمهاىمثلچشمهاشمیخوردحرصوقتى
.نداشتحدکه،بگیرمگازلپهاشووکنمبغلشمواقعاینجورمیخواست

همروکشیمنتوحالحسکهمیکردسنگینىدلمروحجلهحسرتنقدرا!نبودحالشم.نبودجاشامشبولى
!کنهتحملروناراحتىاینهمهنبایدماههدوىحاملهزن.نداشتم
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تختىلبهسمتبهاونوورفتمسمتشبهوشدمبلندجاماز!شدممتأسفخودمشعورودركبراىواقعاً
اندازهبه!باشههمراهدردکمترینباکردمسعىوردندراوسرشوسنجاقآرومىبهکردمشروعوکشوندم

.بودمکردهناراحتشکافى

.کردامهمراهىصداسروبىاونهموکردمبلندجاشازاونووگذاشتمبغلشزیردستشدتمومکارموقتى

تراششخوشاندامدیدنازمیرفتوانسمتبهوقتى.حمومتودادمهلشآرومىبهوکردمواروحمامدر
.فرستادملعنتامکاذبغروراینبهوبردمخط

خودشخانوم!نباشهتوشاىبرندهىوسیلهوتیغتاانداختمحمومبهکلىنگاهمنمیکردبازکهرووان
تیزچیزهاىنبودنازوقتى!بدتردیگهبارداره،کههمدوقلواشکیلوییپنجاهجثهاینبااالنبودخطرناك

.ماندخیرهپرنیاروىنگاهمداشتم،کهگردد،قصدعقبشراحتخیالم

!میریختاشبلورىوبدنتنروىآبوبودکردهبازباالازروآبوبستهچشمهاشووکشیدهدرازوانتوى

پشیمونفورىاماگذاشتمحمامداخلقدمیه.شدمورمورتنموبیدارشداممردونهحسگرهاىتموملحظهیه
.نخورددردمبهشیرینراهکارهاىازهیچیک!...بزارمدلمپاروىبایداینبار.اومدمبیرونحمامازوشدم

پرنیاىاونازسرسوزنونشدبراهسر.نشدمنمحبتهاىاصالرامکردووقیحترشرواونفقطمننوازشوناز
.نگرفتفاصلهاشمجردى

حفظغرورموغرورشبرابردرباید.میشدمردوادیگهراهازباید!بودفکربىوخودسرهمونقدرهمهنوز
!میکردم

ازحولهبدونفکربىىدخترهواشدوحمامدرتانشستمحمامجلوىانقدر.میدادجوابحلراهاینشاید
.دراومدحمام

وجاکردتوشخودشوزودىپرنیاوکردمبازهازروحولهورفتمسمتشبهوشدمبلندجامازوردمپوفى
.شدمچالهتوش
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خم!کردمسشوارخشکباموهاشوونشوندماشصندلىروىوبردمآرایششمیزسمتبهوگرفتمدستشو
ورفتمزیرشلباسکشوىسراغبهودادمدستشبهودراوردمبراشعروسکىشلواروااپیهکشووازشدم

.کردمانتخاببراشهمعروسکىستزیرلباسبه

.رفتماتاقسمتبهکیکتیکهیهباوکردمگرمشیرلیوانیه.رفتمبیرونقاتاازودادمدستشبه

.زدپوزخندىبعدوکردمکثى.خوردبمنچشممکهبودشلوارشپوشیدنحالدر

!نمیکشهمیلممناماکشیدىزحمتاوردىهاتتولهبراىاگه

دهنتاززشتىالفاظچنیندیگهبارهی...انداختم؟پستولهکهسگممنیعنى:برداشتمقدمسمتشبهرصحبا
!توومیدونممندراد

.برداشتترسبااونهموگرفتمسمتشبهروکیکولیوان.شدخیرهبمنوگرفتترسرنگچشمهاش

درحالسمتشبهبرگشتموقتى. گذاشتمدیگهتختىرویهوبرداشتمروتختىروورفتمتختسمتبهمن
.گرفتازمنگاهشومیکنمدید،نگاهشوقتىکهمیکردنگاهبهمخیرهوبودکیکوشیرخوردن

.رفتمحمامسمتبهوزدمپوزخندى

!خوابیدىبیروناومدم_

لعنت!خوابیدهگریهبامیدادنشونقرمزشبینىولباما.بودخوابیدهشدمخارجحمامازوقتى.شدمواردحمامو
اجازهاملعنتىغروراما.بزارمفرداازروبرنامهاینمیتونستم!بودمونعروسیشبمثالًامشب!...امارهنفساینبه

.نداد

بهمیپرهخواباززودوسبکهخوابشکهمیدونستماماکنمنوازششمیخواستدلم!کشیدمدرازارومکنارش
.بردخوابمتاشدمخیرهملیحشصورتبهوانقدرکردمبسندهنگاهمنوازشبهخاطرفقطهمین

******

پرنیا
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سمتبهوشدمبلندجامازآرومىبهوشدآویزوناملوچهولب!نبود.بودرفتهشدم،پیمانبیدارخوابازوقتى
.شنیدمآشپزخونهازصدایىوسرکهرفتمپایینسالن

!...پیمان؟:کردمزمزمهترسبا

!سالم:دادحوابواوردبیرونآشپزخونهازسرشو

!...سردهمیشهمثل

!اومدهدزدکردمفک!سالم:دادمجوابشوارومهممن

مادرقلبیهازچونوترنضعیفدیگههاىبچهبهنسبتمعموالًهادوقلو:انداختبمنسفیهىاندرعاقلنگاه
نگهبانتاسهاینجا!نکنفکرااینازدیگه!ضعیفترهیخردهعادىهاىبچهبهنسبتاشونزهرهمیشنتامین

!...بزنهسرآپارتمانهااینبهنمیرسهفکرشمداره،دزد

یه!...ىىواى!...ریختچایىبراماونونشستمصندلىروىمنمیدادتوضیحمنبراىسردکههمونطور
!بودروشبخواددلتکههرچىازسرمیزاونتامیزسراینازبودگذاشتهسفره

روعسلکهبردارمعسلوتاکردمدرازدستودمداقورتصداسروپردهنموآب.افتادعسلوخامهبهنگاهم
.برداشتازجلوروم

هافوقبچهبراىومیکنهتضعیفرورحمتىدیوارهچونبخورىاینونبایداصالًاولماهسهتاعزیزمببین_
!خطرناکهالعاده

کوچولویه!کردمهوسبخدا:کردمجمععجزباابروهامو.کردمشوهردکتربهکردمغلطىعجب!...پوففففففف
!...خواستدلشبچهشایدبده

!هابچهواسانقدم:گفتواورددهنمسمتبهوکردعسلتوانگشتشو
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بودعسلنمیدونم!...اوففففففف.باشمکردهمزهعسلوطعمىهمهتاگرفتمدهنمتوانگشتشووبستمچشمهامو
التماسپیمانبهدوبارهکهکردمبازفراوونزعجباچشمهامو!نشستدلمبهاینطورکهپیمانانگشتطعمیا

!...میکنهنگاهمنبهخندونلببااىعالقهوعشقچهبادیدمکهکنم

.شدبلندجاشازوکردجمعاشولوچهولبفورىاونم.انداختمپایینورسرموکشیدمخجالت

جونخانومبهتا!...میخورىبهتدمززنگ.کردمهاروحاضربچههاىوعدهمیان!بیمارستانمیرمدارممن_
!میارمخودمهمروشاموبفرستهآژانسباوکنهناهارتودرستنداکهزدمزنگ!...بگیرهبراتپرستاریهبسپرم

!چرا؟نداواىاى_

!میکنهدرستخوبچیزیهبراتگفت.نیستکهغریبه!خواهرمه_

.رفتنداپیشآبرو!بدهمرگمخدا_

شدهکلیددندونهاىالبالىازهماونوکشیدمبلندىهینمنکهبرگشتمنسمتبهدرهماىابروهباچنان
کهندارىاجازههستنشکمتتومنهاىبچهزمانیکهتااینکهدوم!باردارىنگفتمندابهمنکهاوالً: غریداش

!فهمیدى؟!...بکنىآرزوییوهمچین

!...معروفشکالمتیکه

!شدممتوجهدکترجناببله:گفتموکردمکجگردن

.رفتوکردخداحافظىلبىزیروشدهمدربیشترابروهاش

!خانومعروسسالم:خندهخوشومهربونهمیشهمثل.زدمزنگندابهوکشیدمدرازمبلروىرفتنشبعداز

!چطورى؟!عزیزمسالم:خندیدم

!نکرد؟اذیتدیشبکهداداشم!...چطورى؟تو!دوستاندعاگوى_

!شدمبیهوشمنبیاددرحمومازتابابانه:خندیدمغشغش
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الهى!...گذاشتى؟قالشاشعروسىشبداشتعجلهعروسىواساینهمهبیچارهپرنیا؟؟؟؟؟؟داداشم!!!!!وا_
!براشبمیرم

! میکردبیدارموگرنهنخواستخودشخب!میزنىحرفوایندارىبکنهممنوداداشفکر!...نکنهخدا!اع_

!بیاردردلشازامشبعوضشندارهکالاش_

!بوشه_

شد؟چىعسلماه!خبرا؟چه!...خونهعروسآورین_

!بگیرهمرخصىنمیتونهفعلنهپیمان!...هیچى_

همونشمازکهشما.رفتیمرونزدیکیهحداقلشباز!بودمباردارمنچونبریمنتونستیمماهم!..بابااى_
!کنم؟درستبراتدارىدوسچىناهارپرنیاراستى!محرومید

!میکشمخجالتمننگواینطورىخداتورو_

!...دارى؟دوستچینته!بکشىخجالتنمیخوادحاال!...الهى_

!...عاشقشمآرهاوه_

کنم؟خبرهمهاروبابامامانماتاخونهمیاینامشبندارینعسلماهبهقرارکهحاال!...شکرخداروخب_

.شدیممزاحمتکامالًناهارواس!میشیمنمزاحمت!نهاوه_

!هستممنتظرتونامشبمن!کرديناراحتم!!!!عزیزم؟حرفیهچهاین_

...مناینطورآخه_

!اینجامیایناقاتونبامیشىحاضرغروبهمتوومیفرستمبراتناهارتوپرنیا_

!میشیممزاحمت.عزیزممرسى_

.زدمزنگپیمانبهوگذاشتمگوشیو
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******

پیمان

.گرفتقرارروبرویمشدم،شیرینبیمارستانواردهمینکه

کجاس؟خانوم؟؟؟اونعروس...کارمیکنى؟؟؟چهبیمارستانتواینجاصبحامروزتو!..دامادشاهبههههه_

.ایشونبامیکنمهمکارىمنکهمیدهانجامجراحىیهامروزاسالمىدکتر.سالم:زدملبخندى

!بضاعتها؟بىونهماز: دادتکونسرى

!استادنگیناینطور:کردمکجسر

وبخوامعذردیشبتعذربابتکهاومدممن!...میگیندرستشمابلهبله:اوردباالتسلیمحالتبهدستهاشو
!خونمونکنمدعوتعروسمباروتوامشب

!...نکنینشرمندهمنوو!حرفیهچهاینداستا!اععع:شدبازبناگوشتانیشم

.نشدقسمتبازهمکهدیشب.ببینمعروسمونومیخوام!...چیهشرمنده_

!بیارینتشریفشماپس_

!اونورىمیاىشبمیگیرىعروسمودست!کارتردبروبچه_

!معذبماینطورىمنآخه_

نیستمهم!باش_

!لطفتونازمرسى:خندیدم

!بزنمعمرمىپروانهبهزنگیهبرممن_

.زدزنگپرنیارفتم،کهاسالمىدکتردفترسمتبهمستقیمبودشدهدیرمممن.رفتخودشاتاقسمتبهو
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خبر؟؟؟چهصبحىسر

الو؟؟؟؟_

سالم_

شده؟چیزى!...خوبن؟هاهبچ!سالم_

.کرددعوتمونشببراىزدزنگنداکهبگمبهتخواستماره!...خوبمممنون:دادجوابموآروموکشیدآهى

!خوب؟:شدهمدرابروهامناخودآگاه

!فقطبدونىخواستمهیچى_

کردى؟ردشیعنى_

چرا؟ردچى؟؟؟؟؟؟؟؟نه_

!بگیرى؟اجازهزدىزنگ_

!چى؟براىاجازه:میومدچاهتهازانگارصداش

!کنىقبولدعوتشونواینکهبراى_

!بزنحرفتوزودترپرنیا:نیاوردمخودمبروىاماشنیدمگفتنشوپیمااااانننننمتعجبصداى

.کرددعوتمونشامامشببراىندا!دیگهگفتم:شدداربغضصداش

!دیگهشبیهبراىمیزارىومیکنىخواهىعدرمیزنىزنگ_

!چرا؟!!!وا_

!کردهدعوتخونشونامشبماروهمکارمچون_

.کردمقبولمنم...اما...اما_
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!چى؟:شدهمتوبیشترابروهام

...آخه_

!کردى؟قبولمهمونىبگىمنباینکهبدونوخودسرتو_

.میکردامتازگیهاعصبىخودسریهاشاینامانبودمهمبراماصالً

.بودخواهرت_

!بگیرى؟اجازهاولنباید!باشممیزبونخودمناصالً!...باشهبوده_

!کردى؟مشورتمنباهمکارتامشبدعوتبراىتواالن:کردمکثى

کجا؟تووکجاستجایگاهممنمیرهیادتدارهپرنیا:نشستلبمروپوزخندى

!دارخانهمنومملکتىدکترشما!نرفتهیادمنخیر:شدبلنداشگرفتهحرصصداى

!نهمیگهپیمانبگووخواهرمبهبزنزنگ!بودبودنمردخونهبهمنظورم.نبوداونبهمنظورم_

نداشتههمکاربهکارىواشیمبهمخونهفقطشماومنبودقراراینکهدوم.اولندش!نمیزنمزنگمن_
!میکنىخودتوحرفنقضدارىاالن!باشیم

منتفىروقراروخواهرمبهمیزنىزنگاالنم! خیرمردمجلوىوخونمونتوفقطولى!ایمهمخونهمابله_
!میکنى

!بزنزنگخودتنمیزنمزنگمنمحترمىهمخونه:کردتکراربرامکلمهبهکلمهحرصبا

ىدختره.نشستلبمبهبودشدهگردتوپمثلاالنکهقشنگشچشمهاىیادبهلبخندى.کردقطعیوگوشوتق
!...شقکله

.رفتماسالمىدکتردفترسمتبهبعدوکنمکنسلروشیرینمهمانىشرمندگىهزارباوبزنمزنگشدممجبور

!........براتدارمخانومپرنیا
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******

پرنیا

بىچقدر.نشستصورتمروىبهونهبیاشکهام!!!!!ام؟؟؟؟عروسیروزفرداى!!!!!!!خوبن؟اهبچه:پرسیدمناز
!شده؟وفا

یعنى...میگذره؟منازواقعاًیعنى!...بودم؟چىاینجامنپس!خوبن؟هابچه:میپیچیدگوشمتوصدااینمدام
طردمهامبچهاومدندنیابعدبهبخوادواقعاًاگه!...مبشمدیوانهدارمخدایاواى!منه؟باهاشبچهبخاطرفقطواقعاً
!...حرفاستاینمهربونترازمنپیمان!...نه!...بکنه؟اینکارومیتونهیعنى!...میمونه؟ازمچىکنه

براىمنخدایا!...برم؟نمیخواستممن!...نگذشتم؟منمگهولى!...میتونههماون.بگذرمازشمیتونستممناگه
هامبچهازخواستمچونیعنى!...ام؟ناالیقىمادرمنواقعاً!...چیه؟اونىبهونه!ى؟چاون.داشتمدلیلکارم

سوالزیرمنوشخصیتتمومدارهاون!...کنممعلومباهاشتکلیفموبایدامروز!...ناالیقم؟کنممحافظت
!...برم؟مننمیکنهولمچراناالیقمانقدمناگه!...میبره

حرفىچهدیدم،روپیمانوقتىکهخوردرودلمدلظهرتا!میکنهامدیوانهقیضشونضدرفتارهاىاینباداره
.سوزوندمنوحرفهاشبااونکههمونطوربگیرمآتیشبهوجودشوتمومکهبزنمبهش

بازدروزدنکهروزنگ.باشممنتظرمنومیفرستهبرامپیکباغذاروگفتوزدزنگنداکهبودظهرموقع
.شدمظرمنتوکردم

.شدواردغذاظرفباوپیمانشددربازوچرخیدقفلتوکلیدتعجبکمالدراما

جوابمومنازارومتراونموکردمسالماروممنوشدهمتوابروهامونهمباافتاد،همزمانبهمکهچشمهامون
.رفتآشپزخونهسمتبهوداد

...خوردى؟اتووعدهمیان_

.ندادمجواب



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
83
2

!بخورهحرصذرهیهبزار

.اینجاستهنوزکهویتامینهاتپرنیا_

!ببینماینجابیا:اومدبیروناشپزخونهاز.شدماللباز

پرنیا؟؟؟:کردصداموآشپزخونهتوبرگشتدوباره

.گذاشتجلومروبشقاب.نشستممیزپشتوشدمآشپزخونهوارد.شدمبلندجامازوکردمپوفى

چیه؟اداهااین_

!ادا؟کدوم:کردمهمدردوبارهابروهامو

ضعف!نخوردىهیچىهنوزوظهرهازبعددوىنخوردى؟ساعتاتووعدهمیانچرا:کفتونشستروبروم
نکردى؟؟؟

!نباشهسرمروکسیمنتولىکنمضعفمیدمترجیح_

.زدگرههمتواشچونهزیررودستشوگذاشتمیزروىروچنگالشوقاشق

!؟سرتهروکىمنت_

.شدمخیرهچشمهاشتووکردمریزچشمهامو

!میکنهتحملمنودارههاشبچهبخاطرفقطمیگهکهکسیمنت_

داره؟خوردنغذابهربطىچهاینخوب!اهان:دادباالابروهاشو

درازدستوبشینماتسفرهروبیاممنبعدمیکنىتحملمنوهاتبچهبخاطردارىگفتىمنبهعمالًتو_
!شدمبدبخت؟انقدکنم

.شدخممنسمتبهوشدمشتدستش
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منتباچشمهامجفتروخرجتو!نرمدندموکورچشممهامىمادربچهوقتیکهتا!اتفندقىمغزبهبسپاراینو_
میریماینجاازهامبچهومن!سالمتبهشمارووبخیرمارواونبعد!میکنىپادشاهىاتخونهتوهموتومیکشم

اینجاهامبچهومن!بانووووشماستنامبهامکاناتشتمومباخونهاین!اتخونهتومیمونىشماهمبازو
!کنیمزحمترفعتاباشینپذیرامارووقتهچند!اممهمونی

.گذاشتجلوموکشیدروبرنجوبرداشتروبشقابمو

!بخورهمراشهمقرصت_

توىجملهدوتابامیخواستمگهبلدهکارانقد:زدغرعقلم.(فتمگردستروامقاشقوکردمهمتوابروهامو
!!!!)بده؟؟؟واخودشو

صبحازهرچى!دویدمدستشویىسمتبهوخوردبهمحالمنخوردهلقمهدوتاهنوزکهخوردمحرصانقدر
سمتبهوزدمپسدستشوحرصبا.میدادماساژهاموشونهایستادوسرمپشتپیمان.اوردمباالروبودمخورده

.کشیدمدرازمبلروىورفتمپذیرایى

چیزیهعزیزمپرنیا؟؟؟پاشو:کردصداماروموتشستمبلروىکنارموبرگشتسینىیهباپیمانبعدچنددقیقه
!بخوابوبخور

نگاهونوراوواینور!...میاره؟دردکوسنبنظرت!....؟!؟!؟نیستپامابرىدمپایىیهحداقلاالنچراخدااااااى
....دورنددسترسمازگلدونهام.کردم

!....پوفففففففففف

.بردارسرمازدست.نمیخورم:گفتمکردوسربلند

پرنیاااا؟؟؟؟؟؟_

!میکنىدارىهاتوبچهتملقمیکنماحساساشهمه_

!عزیزمهمینهدرستشم_
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میدوییددستبهسینىکهنطورهمووشدبلندجاشازخندهباکهسمتشبردمیورشوشدمبلندجاماز
!!!!!!آرومعزیزمآروم!ششششش:گفت

روآهنگىلبزیرکهدادمگوشپیمانصداىوبهگذاشتمکوسنروسرمووکشیدمدرازسرجامدوباره
!....بودقشنگچقدر!میکردزمزمه

!....شدروونهامگونهروىدیگرىازپسیکىاشکهایم

!....میخوردمااالنحالبهآهنگاینچقدر

.دیدمکابوسهمبود،بازخرابخودمنه،حالیابودپیمانآهنگتاثیرتحتنمیدونم

!...تنهایىبهبرگشتمخوابازخودمهمبازو

به. شمبلندجامازبتونمتاکشیدطولمدتیه.میکرددردتنم،تمومبودمخوابیدهمبلروىچون.نبودپیمان
.میومدپچىپچصداى.رفتمدستشویىسمت

.رفتمهاپلهسمتبهاروم

باشهخدمتتونمدرمخلصمنمومیگینشماچونولى!نیستاینطوراصالً!...نخیر:بودپیمانىخندهصداى
!...شماستامرامر!چشم

.نخورمزمینتاگرفتمدیوارسمتبهدستموبدمانجامتونستمکهکارىتنها.شدمحسبى.کردیختنمتموم

!...نزدبدىحرفکهاون!...چتهههه؟خوب.بیادباالنفسمتاگذاشتمامسینهقفسهروىدست.نمیومددرنفسم

یهطرفشحتماً!....بزنهحرفمدلىاینپرنیاغیرکسیباپیماندیدىکى!شوخفه:توپیدبهشقلبموبودعقلم
!...خانومه

!...نمیومدباالنفسممیکردمهرکار.شدسرازیرهایمگونهبرروىاشکهایم

.رفتمتراسسمتبهبودمدادهتکیهدیواربهکههمونطور
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روپیمانکهداخلبرگشتمبعدوایستادمتراستواىدقیقهپنج.افتادمهقهقبهوواشدنفسمکردمواکهدرو
.دیدمحیرونوایستادهبودمخوابیدهمنکهمبلىجلوى

ریختىاینچرا!!!وضعیه؟؟؟؟چهپرنیا؟؟؟؟؟؟این:اومدسمتمبهوخورداىیکهخوردبمنکهچشمش
!بودى؟روتراسوضعىاین)دادادامهوشدهمتووابروهاش!(شدى

.گرفتدستمومچو

.زدمغروکشیدمبیروندستشازدستموشدتبه

!نزندستمنبه_

جزمنبودم؟مگهکجامنکهدارهربطىچهبتو:دادمادامهمنهم.نباختخودشواماخورداىیکهپیمان
!...هستم؟هماىدیگهچیزاتهمخونه

.کردنگاهبمنبروبرپیمان

میارمروزگارتبهبالیىبیرونرفتىوضعىاینببینمبعدىىدفعهاگه...اما.پرسیدمکردماشتباه!...نیستى!...نه_
.بریمشوحاضرزودحاالم!نپرسونگوکه

چشمهامپفازتاگرفتمدوشیه.شدبارونىچشمهاموگلومرونشستلعنتىبغضاینباز.شدردکنارمازو
!...دوتاخطموندچشمهامازکهکردمگریهحمامتوانقدر.نشداما!بشهکم

!میومدذهنمتومیخوندکهآهنگى!میکنه؟خیانتبهمدارهپیمانیعنى

منمبکنىپیدامیتونىکهآدمىغمگینترین

بودنمتوباىگذشتهغمگینتراز

میخواداونوفقطدلتزیاددلتنگىوقتیکه

میگیرىاروممیکنىهواشووقتى
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براتتنگهدلشاونمبراشتنگهدلتوقتى

!....گریهوگریههمبازومیگیرىآروممیشنوىصداشووقتى

.اومدمبیرونحمامازوکردموادرومنهمزمانوخوردحمامدربهتقدوتا

.شدشوکهمندیدنبامانپی

پرنیا؟؟؟؟؟؟:گفتلبىزیروکردنگامبربرو

!بله؟: کردمهمدرابروهامو

میخواىصورتوسراینبا!...شدى؟اینطورىچرا!وضعیهوسرچهاین!...خوبه؟حالتپرنیا:گرفتمچموباز
!ات؟خونهتوخبرهچهبفهمونىهمهبهمیخواى!...مهمونى؟بیاى

.کشیدمشدتبهدستمو

دیدى؟چىاالننمیشهباورتخودتمبدىمهلت_

.ایستادوشدسینهبهدست

کنى؟ثابتچیومیخواى!...چیه؟کارهااینازمنظورت_

منانگارکهبودایستادهکمربهدستهمچین.کردمنگاهبهشاشآینهازوایستادممیزارایشمروبروىمن
کردونثارموقتچنداینتوکهروهرچى!بگمبهشلیاقتشههرچىوکنمزبادهنمیخواستدلم.کردمخیانت

!توصورتشکنمپرت

تونستهودزدیدهقابتوکهسروپاییهبىکدوماونکهبگم.کنمسرریزرودلمهتوکهچىهروببندمچشمهامو
!.....میزدىحرفباهاشاونطورىتوکهکنهنرمتخوبانقدر

اتسرافکندگىمایهونکردمرفتاردلتطبق.دادمزجرتهمیشهونبودمبالغولعاقمنکهدرستهبگم
منحقاینبگم!...نگذاشتمکمبودبمنمربوطکههرچیزىازبرات!...نکردمتمکینتوقتهیچاما.بودم
!!!!!!!نبود
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.کردمسکوتوشدمالل.شدماللوگذاشتمسرجیگردندونتعجبکمالدر.نگفتماما

اینبا....میشدمخردتر!...میشکستمفقط!...هیچ!بدم؟انجاممیتونستممیکردم؟؟؟؟چکارچکارمیاوردممبروم
روخواستدلمکهکارىهرکردمخوباره!...داره؟ربطىبتوهممگه!...چه؟بتوبگهبرگردهاگهکهامکان
!...دادمانجام

.کردمسکوتوشدمالل.شدماللپس.نیستجائزبرامهممردندیهکهاونوقته

اثارتمومدقیقهپنجعرضدرونشستمارایشمیزپشتوتختروىکردمپرتودراوردمحرصباروحوله
.گرفتجاشومالیمآرایشبهوکردمپاكروگریه

فرىکصداىکهکنمشروعدوبارهتابرداشتمسیاهومداد.نکردقانعماما! بودمنشدهبد.انداختمبخودمنگاهى
!...برى؟کجامیخواىمگه!...دیگهبسه: شدبلندپیمان

.کردمنگاهشوپیمانسمتبهبرگشتم

!...شده؟چیزى!...همخونه؟جانم_

اتشرمندهمنخودشسىهرکىکهباشهاینبهقرار:رفتکمدسمتمیکرد،بهنگامچپچپکههمونطور
!باشقانعخودتحدودوحدبهپس!میشم

وشدمحاضروپوشیدملباسمومنم.شدخارجاتاقازوکردتنبهودراوردکمدتوازرواسپرتشکتو
!...گرفتهقرارطالکوچولوىىجعبهیهماشینداشبوردروىدیدم.رفتم

.ریختدلمتودنیاخوشیهاىتموم

.کردمسیرابرهاروىلحظهیه

مثلودقیقاکردمبازشوبرداشتمروجعبهوکردمدرازدستفقط.شدماللزیادخوشیاز!...بود؟منبراى
!!!!زیباوظریفدستیندیه.شدخالىبادمصداهمونبابادکنک

.گذاشتمسرجاشروجعبهورفتهمتوابروهام
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!...بدىبهشخودتبودممنتظر.داشتیممشکلباهمتوومنکهزمانیههمونمال!...نازیهمال_

همدیدنشبهحتىپیمانازفرارهامبخاطرمنمواومددنیاسحربهعروسىازبعدکهخواهرشدختر!!!!!نازى؟
!نبینمپیمانو،تارفتمخودشىخونهزایمانشىهدیهبردنبراىپدرمومادراصراربهشبیهو!....نرفتم

.گذاشتمکیفمتووبرداشتمروجعبه!...بودمزنداداشىچهکهواقعا!!!!!بودشدهماهشسهبچه

.کرددرازمنسمتبهدستهاشووکردبازرودررسازدروزنگپیمانوقتى

.داشتمنیازغشوغلبىمحبتاحساساینبهچقدرکهآخ

.بودشدهتنگاتواسهدلم:گفتگوشمزیروبوسیدسرمو

آغوششازاالنهامنبودحاضرنمیکشیدمنوپیماندستهاىاگه!دنیاستآغوشامنترینبرادرآغوشکهواى
.جدابشم

شدىموندهاونجاازوروندهاینجاازکهزمانىاونیعنىداداش!...گاهتکیهیعنىداداش!...پشتیبانیعنىداداش
!دنیاستجاىامنترینبراتدارهبغلیهکههستیکى

.شدخیرهپیمانچشمهاىتووداشتنگهامودیگهبازوىرسااماکشیدبازوموپیمان

کوتاهمیخوام!...کردیمحرکتهمباوکردمحلقهرسادوربازوىودراوردمچنگشازبازومومنهم
تحملآدممن!کنمتحملامزندگىتوروهرزهیهوجودنمیتونماما!...بسازمزندگیمومیخوام!...بیام

!شخصیتمشدنخردقیمتبهنهاماکنمحفظعشقمومیخوام!نیستمهمقانع.نیستمصبور!...نیستم

همهبا.بودیممهمونهاآخرینماوبودنداومدههمه.شکستروغرورمومنهرزهاونوجودقبولباپیمان
ذوقکلىمیدیداگه!...خالىسحرجاى!...بودبابکشبیه.دادمرونازىکادوىمنموکردیماحوالپرسی

!...میکرد

.میکردمنگاهاشکشیدهچشمهاىبهعشقباوودمبگرفتهدرآغوشرونازىوبودمنشستهشیداکنار

.کشیدمآهوزدملبخندى.بودمنروىرسامهربونکردم،نگاهبلندسرمو
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.داشتروماهىهفتوششاونهامبچهنمیفتاد،االنندابراىاتفاقاوناگه

کىیعنى!...نبودمدلىایناصالًپیمان.بودبازبناگوشتانیششوبوداشگوشیتوسرش.کردمنگاهپیمانبه
.رفتمنداکمکبهوسپردممادرشبهرونازى!...باشه؟میتونه

!..ندارى؟درد!...خوبه؟حالتپرنیا_

!....ندا؟!نیاردربازىخواهرشور!مسخره:گفتموخندیدم

بخشیدى؟رورساچطورى:گفتموکشیدمآهى.کردنگام

!!!گفتم؟ركخیلى.خورداىیکه

.زدتلخىلبخندبعدوشدخیرهبمنچندثانیه

.کردمفراموشش_

چى؟؟؟؟_

!کنمفراموششکردمسعى_

!راحتى؟همینبه_

.بودانفجارحالدرخودمدلاماشدمپشیمونصراحتواصراراونهمهاز.کردنگامغمگیندوباره

.دادمدستازموبچهاشراحتىازاىدراره:دادجوابپوزخندبا

دیرامابرداشتمدستموفورى.نشستدستمروىدلنشینىلبخندباهمراهندانگاه.نشستدلمرودستماهناخودآگ
.بودشده

بساچهمیشدوآبروبیرساومیفهمیدنخانوادهىهمه.پیدامیکردکش!...میشد؟چىنمیکردمفراموشاگه_
وهزارتاتنهایىبعدشوبودطالقیاشمآخر.میشدسختخودمکامبهزندگى!...میشد؟چىبعدش!...تروقیح

بهمآبروریزىبدونروجملهدوتانمیتونستیموبودشدهبازهمروىبههمروموندیگهکهبودآشتىیا!حرف
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چطورکهمیدیدمداشتم!بشکونماینازبیشتررساروغرورکهنخواستم.بیامکوتاهکهخواستمخودممن!بگیم
هیز!میشناختمش.بودشرمندهاونهم.میدادمنشونشجایهباید!...نمیشد؟امشقىعاادعاىمگه!...میشهآب
اینوعذابعمریه!...میشد؟چىنمیکردماگه.اعتمادکردبهشدوبارهمیشدپس!....نبودشلوغ.نبودشیطون!...نبود

پیشاما!...نشه؟ناراحتوببینهرواىصحنههمچینزنىمیشهمگه.فروختمرهگذریهبهزندگیموکهداشتم
.نمیشدمسخرهگذریهىجملهباچهارتانمیزاشتماگه.گذاشتمکمبودبراشمنکردمفکرخودم

اینشاید!نمیخورمرسابهلحاظهیچازمنمیدونىخودتم:همونطورگفتوفشردچشمهاشودستپشتبا
!کمبودههمون

خمبعدوبودخیرهندابهمحبتباوایستادهنداپشتخوردکهرسااشکىصورتبهلبخندیهباامخستهگاهن
.بردفروموهاشتوسرشووکردبغلشوشد

!....بهترینبهترینىمنبراىتوندا_

.گذاشتماوناروتنهاوشدمبلندجامازوآوردملببهلبخندىمن.نشستوشدسیخوخورداىیکهندا

خارجآشپزخونهازمنازبعدچنددقیقههمرساوندا.نشستمپدرمکنارونشستلبهامروىبیجونىلبخند
.بودنشستهلبهاشروىزیبایىلبخندوبودشدهسرخنداصورت.شدند

اىدیگهکسباکردنچتمشغولسختکهنشستپیمانروىناخودآگاهنگاهموشدگرمعشقشونازدلم
.بود

کهمیدونىخودتخدایا!...باشه؟میتونهکىیعنى!!!!....نبودکردنچتاهلاصالًپیمان!شدهمدرابروهام
!...میشماتشرمندهکهمیدونم!نکنآزمایشوامتحانمنواینطورىپس!ندارمروتحملش

.موندخیرهپیمانروىنگاهم

.کردبلندروسرشوکنددللعنتىگوشىاونازباالخره

!برگردوندمرومووتمرفبهشاىغرهچشممنوشدتالقىهمتوچشمهامون
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.دویدمدستشویىسمتبهوروشدزیروحالم.کردپهنروشامىسفرهنداهمینکه

.بودنشدهمنىمتوجهکسیخوشبختانهاما.بودمچشمجفتچندمنتظرواکردمکهدرو.شدمرسواکهواىاى

حالموهمینومیدادعفرونزوکرهبوىخونهکل.میکردنگاهبمننگرانشچشمهاىباکهبودپیمانفقط
خراب

وبگذارمامبینىجلوىشالموشدممجبورامانمیخواستم.کرداشارهخودشکناربهچشمباپیمان.بودکرده
.باشهداشتهشدهواموبدحالموقتیهاگهتا.بنشینمکنارش

کنارمدرپیمانحضوربخاطرخوشبختانهوکاهوبخورمبرگچندتاتونستمفقط.نشستمکنارششدخوبو
.نشدمنمتوجههمکسی

.نشستماکنارگیتارشبارساوشدجدامسنافرادازجوونهاجمعمعمولطبقشامازبعد

!...بخونم؟چى: گفتورفتگیتارروىضربیه

!روخواب: گفتمناخودآگاه

بمنواجوهاجهمه.کردمشروعمنکنه،شروعاوناینکهازقبلکرد،امانواختنبهشروعوشدخیرهبمنرسا
.بودندشدهخیره

تنهایىبهگشتمبرخواباز

زیبایىبهتوازمیزنمپل

میبینمومیبندمچشمهامو

)شدمخیرهپیمانبه(

!میبینمتوچشمبادنیارو
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سبزهاىلهتیدوتابافقط.دادتشخیصروعصبانیتیاتعجبتحسین،نگاهشنمیشدازاما.میکردنگاهبمنپیمان
!...برسهدادمبهخدا.بودشدهخیرهبمنرنگش

آسمونبه.بزنمحرفىنمیخواستدلماصالًمنمباراولینبراىراستش.بودحکمفرماماشینتوسنگینىسکوت
.میکردمرصدهاروستارهوخیربودمشب

.کشوندداشبوردروىبهسمتشبهنگاهموپیمانموبایلزنگصداى.بودشبنیمویازدهساعت

!!!!!!!!!!!!!........بانوپروانه

جوابوهواگرفتتوروگوشیبرسه،پیماناونبهاینکهقبلاماشددرازگوشیسمتبهدستهامناخودآگاه
...میاماالنمن!...کجا؟!؟کى...شششششـیــ.....جان؟؟؟؟؟!شما؟احوال!...بانوسالم!...الو؟:داد

چونبپرسمسوالىکهنمیچرخیدزبونماما!میمردمفضولىازداشتم. فشردگازىپاشوروکردوقطعگوشیوو
!بودنشستهگلومروىسنگینىبغض

وزودىدوستامازیکىپیشبیمارستانمیرممنم! میخوابىباالمیرىشما:گفتوکردپاركخونهدرجلوى
.برمیگردم

.شداشکپرازهمچشمهامگلومبرعالوهاینبار

!میترسممناما_

.کردمنسمتبهمن،روشولرزونصداىباپیمان

!بباممنتابخواببگیرراحتخیالباوکنقفلپشتازدرووکنروشنبرقهارو!...خونهبرو_

!...برى؟فردا...نري؟؟؟شبینصفهنمیشه!!!!پیمان_

!دارننمنجزکسیوهیچاونها.برماالنهمینباید!...نمیشه!...عزیزمنه_

...کیها؟: پرسیدموکنارگذاشتمغرورمو
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!...اینادوستم:دادجوابراحتوانداختبمننگاهى

پیادهوکردمنگاهشفقطاما!...خانومند؟ایناپروانهدوستتتون!...جالبچهبگممیکردموادهنکاشاى
!!!آرهبشنوموجواببپرسمسوالوایناینکهازترسیدمبیشترراستش.شدم

کىنفهمیدمواصالًکشیدمدرازنفرهسهروىوبرداشتمبالشتى!میریختبهماعصابمواما.ترسیدمنمیتنهایىزا
.بودخوابیدهکهبودچشمهامجلوىپیمانصورت.کردمبازکهچشمهامو.بردخوابم

صبحانهمیزآشپزخونهتو.نداداجازهغرورماماکنمنوازشصورتشووکنمدرازدستمیخواستدلم
!سالم:واردشدپیمانکهرومیچیدم

سالم:دادمجوابشو،آرومکنمنگاهشاصالًاینکهبدون

.نشستمیزوپشتنکردنگاهبهماونم

ونشستمروبروش.میخواستبیجاغلطهاىدلماوقاتگاهىکنم،اماخرابروسرشروکترىمیخواستدلم
!...چطوره؟ستتدوحال:پرسیدمبزورخودمباکلنجارکلىازبعد

!خوبه:دادجوابراحتخیلىکنهنگاماینکه،بدونمیکرددرستخودشبراىاىلقمهحالیکهدر

!...دیگه؟بودنخانومپروانهنکنماشتباهاگه: پرسیدمکنایهبا

بله:شدصبحانهمشغولدوبارهوشدمتوقفصورتمروىچندثانیهونشستصورتمروىتعجبباچشمهاش
!ودبخودش

میشه؟حالکدومشاملاتمادهتبصرهاین:کوبیدممیزروىروچاقووکنمتحملخودمونتونستم

!...واستادىشاگردحالشامل:دادجوابوکردنگامپوزخندبا

!دارندتشریفاستادخانومه*د*ن*ج!...اوپسسسس: گفتمورفتدردهنمازچطورىنمیدونم

.شداللوخورداستپصورتمروىپیمانىشدهگردچشمهاى
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.چسبیدمصندلىپشتىبهترسبامنشدکهبلندجاشازوکوبیدمیزروىچنانمرتبهیه

کردى؟؟؟؟غلطىچه:شدخممنسمتبهودادتکیهمیزروىدستهاشو

.کردمنگاهشفقط

چىببینمبگودیگهبارهی:زدفریادقبلىدفعهازبلندتراینبار.بزنمحرفىنداشتمجراتوبودمشدهالل
!...گفتى؟

.میکردنگاهمنشستهبخونچشمهاىباهمچنانپیماناما.افتادلرزبهلبهاموچکیدصورتمروىاشکهام

یهمثلاشزندگىتوبخورمقسممیتونمکهزنىتنها:گفتاششدهکلیددندونهاىالبالىازثانیهچندازبعد
بشهبازهمفاحشهیهبهبستناسنادبراىدهنتاگهحتىبعدىدفعه!اسهپروانهمینکردهزندگىپاكگل

!...بلرزونهوتنتوباشهیادتعمرتتااخرکهمیارمدندوناتودهنروزگاربهبالیى

.شدخارجآشپزخونهازودادهلعقببهروصندلىو

هرچه.نمیشدماللاما.زدمصورتمودستبهآبىیه.بودافتادههقهقبه.دراومدصدابههمخونهدربعددقایقى
.کردروکمبغضمازیخردهبهارىهواى.رفتمتراسروى.نمینشستفروبغضممیکردم

کشیدهروشسیاهىپارچهیهکهمندلازحیفوبودبرانگیزنشاطچهعیدىمردم،دمهیاهوىوامدورفت
.بودشده

باهمراهونشستمفرمونپشت.اومدمبیرونخونهازوکردمتنمبهباسل.زدسرمبهرفتنبیرونهوساىدفعهیه
.بودمپرساممطبجلوىکهاومدمبخودموقتىیهودراومدمحرکتبهمنهممردمتحركونشاط

چرانمیدونماماکنمحرکتخواستم!...میکردم؟چیکاراینجامن.شدمخیرهپزشکانساختمانبهتعجببا
.شدمپیادهوکردمپاركروماشین

.کردبازدروخودشتعجبکمالامادر.فشردمروزنگراحتخیالباپس.نبودپرسامناخواهوخواه!بودصبح

پرنیا؟؟؟؟؟؟:شدمتعجبمنمثلاونهم
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!پرسامسالم_

!...توکجا؟بیااینجاکجاتو!نمیشمباورماصالً!...سالم:کشیدکنارخودشودستپاچگىبا

میکنى؟چکارمطبتواسفندهشتوبیست:میشدم،گفتمدواردرحالیکه

!دارین؟خبرایناسحراز!...خانوم؟عروسمیکنىچکاراینجاتو!بگیرمپزشکىپروندهیهامدممن

خبرى!...چى؟تو!برگردندکههستنموقعیتیهمنتظراالنموکردندآشتىبابابکاینکهمثل!خوبندآره_
!...نشد؟

!...دسروتلخ.خندید

!...دارى؟خبرپرستواز_

!نمیکنى؟تمومشچرا!....پرسام؟:نشستلبمرولبخندى

!کردیمتموموقتهخیلى:شدخیرهروبروشمیزبه

بپرسىمنازمعمولعرفطبقبایدودیدىتنهامنوکهماهسهبعدوکردىتمومشوقتهخیلىمیگىراست_
خوباینوامانیستبارمشماهامثلونیستمدکترمنپرسامطوره؟ببینچپرستوکهبوداینزدىکهحرفىاولین

توکههستوسطااینحسییهگفتمیشهپساستتازهآدمبراىاینقدرکسىىخاطرهوقتىمیدونم
!...کنىباورشنمیخواى

خواهرمىتو!...دهکرفرقاینهمهسالیهاینتودیدتمیبینمکهخوشحالمپرنیا:نشستلبشروىزیبالبخندى
بودمعصبىوناراحتانقدرچونبودراحتاوالش.باشمراحتباهاتبزارپس! میمونىخواهرمهمابدتاو

میشینماوقاتگاهى.بیشترشدهمقلبمبیتابىانگارگذشتبیشترکههرچىاما.نمیکردمهمفکربهشحتىکه
.ممیکنپردازىرویاومیکنمروتصورقشنگشواونصورت

!نمیزارى؟پیشپاچراخوب_

!میکنه؟قبولم:کردنگاهمغمگین
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!...نمیکنهردتباشمطمئن!کنصحبتباهاشوجلوبرو!بوداولشعشقتومثلاونهمچون!...صددرصد_

!....خوبه؟متاهلىزندگى!...خبر؟چهتو:گفتدقایقىازبعدورفتفروفکربهلبخندبا

!...خوبهخیلى:نشستلبمروىپوزخندى

بود؟چىگرفتینعروسییهواینکهدلیل:کردریزچشمهاشو

خستهوضعیتاونازپیمان:گفتموزدماىدیگهتلخلبخندنمیاد،پسخوششپیمانمیدونستمامامیگفتمباید
!بودشده

طالقوبودىدهایستاپایهروکهموقعىهموندرست!پیشمبیاىتوبودممنتظرکهبودوقتخیلىپرنیا_
!میخواستى

.داشتمهدفخودمواساونجامن!نباشهمشخصخودمباتکلیفمکهپیشتمیامزمانى:خندیدم

درستتااینجام.بدمنشونتهدفننشستماینجامن!اتشدهمشخصهدفهاىاونازاماناى: خندیدهمپرسام
!...بدمنشونترومقصدتبهرسیدنراهکوتاهترینوبهترینباکارتوغلطو

!شدتموممنزدنگندباهمیشهمعمولطبقو)دادمادامهپوزخندوبا!(شدتمومبدیاخوببودکههرچى_

!...هستى؟راضىپرنیا_

.بدمجوابمنوبگذرههفتهیه.نشدتمومهمعسلشاگهحداقلبدهاجازه!عسلشیمروهنوزماپرسام:خندیدم

!خونهبرمزودتروخونهبراىکنمخریدیخردهمبرمن:شدمبلندجامواز

.شدبلندجاشازهمپرسام

!پشتتمجورههمهمن!کنحسابخواستىکههرطورىمنکمکروپرسامببین_

!...هستىکهممنون:گفتوزددلنشینىلبخند
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اونوقت.بوداینجاهمسحرکاشکى.بودشدهبهترخیلىحالم.افتادمراهخریدبازارسمتبهخداحافظىازبعد
!میبودبهترخیلىحالم

امگرسنه.سوارشدمدوبارهوزدمصورتمودستبهآبیه.اوردمباالآبجوىکناروداشتمنگهکنارخیابون
.بودشده

.میاوردمباالمیخوردمهرچىاما.بودگریسنشونهمهامبچهطفلى

.میکشیدمنوانتظارنشستهبخونچشمهایىبادرپشتنپیماوشدبازشدتبهدر.چرخوندمقفلتوکهکلیدو

.کشوندداخلبهوگرفتدستمو

بودى؟؟؟کجابحالتاصبح_

.کردپرتمبلهاازیکىروىبهوبردپذیرایىسمتبهمنوو

*****

پیمان

.میشدمعصبانىاونطورنباید

سیوامگوشىتوروبانوپروانهبعنوانخانومیهازشمارهیهمیشدادعاماونطورکهمنى!...داشتحقبیچاره
.داشتم

چکارتبگمخدا!باشهبددهناینطورنباید.استبچهمادردوتااالناون.میکردبددهنىنبایدهرصورتدراما
!...کردهمعطوفبخودشحواسموتموم!دخترکنه

بازکهروخونهدر!باشمهخونظهرتاکهبرسمکارهامبهخواستمفقط!...کردمچکارنفهمیدماصالً
خرابسرمروجایىیهازهرلحظهاینکهازمیترسم.میترسم.انداختوحشتبهمنوخونهسکوت.کردم

.بدمدستازرودندهیهوتخسىدخترهاینواقعاًمیترسم!شن

!...باشهکردهتركرومنزلپرنیاوبیامکهروزىاونازمیترسم
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پرنیا؟؟؟:کردمصداش

مادرمىخونهبه.بودخاموش.زدمزنگهمراهشبه!باشهرفتهواقعاًنکنهخدایا.نبوداماکشیدمسركجاهمهبه
!نبودهماونجا.زدمزنگهممادرشو

!کجاست؟پس!دارهرفتنبراىروجایىمادرشومادرمىخونهغیرازنهودارهدوستىنهاونخدایا

!ندارمدیگهیکیواینتحملخدایا!برمیادبگىهرکارىازاون!...ه؟باشرفتهوگرفتههاموبچهواقعاًنکنه

منبشهبازدراینکهقبلوچرخیدقفلتوکلیدکهگذشتهساعتچندنمیدونم.نشستمدرروبروىمیلىروى
.کردموادرو

.کشوندمداخلبهاونووگرفتمدستشومچ!بودخودششکرخدارو!اوفففف

!؟بودىکجابحالتاصبح_

!بشینهتادادمهلشمبلروىاروموبردمشپذیرایىسمتبهو

خوب؟؟؟_

.میشدترتیرهبود،ناراحتهروقتشدکهخیرهبمنجذابشچشمهاىاونبا

!...بودن؟نبردهگوشیشونوکهبودنکجابحالتاصبحمحترمهخانوم_

.زدزلچشمهامتوصافوشدجابجاجاشروى

!کنىمواخذهکارهامبابتمنونمیتونىهمتووتوبراىامهمخونهیهفقطمنفتهریادتاینکهمث_

.میدمخودشوخودمدستکارىیهبرمپیشهمینطورى.بشمغالبخودمخشمبهتاکشیدمعمیقنفس

همهیتوامااىخونههمتودرسته!کنفروگوشتتواینوخوبومیگمهمیشهبراىباریه!عزیزخانومببین_
!بدهپسجوابخودشکارهاىتمومبابتبایدکههستیخونه

!نکنتلخمنواوقاتبیخودهم!...نمیکنماینکاروگرفتى؟منکنیزیاخریدىبردهمگه:گرفتجبههفورى



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
84
9

.شدگردچشمهام

!بگیرىاجازهوبديگزارشبمنکارهاتتمومبابتبایدومنىىکردهعقدزنرسماًوشرعاًتو_
!...همیدى؟ف

بایدکههمسرتوتوزنیاندارىکارمبهکارىکهاتمخونههماخرشمن!...نفهمیدمنه:گفتوزدپوزخندى
!کنمشخصمنوبدم؟تکلیفگزارشبهتکارهامو

اینوخانومهمسرمندارىشکمتتومنوهاىبچهزمانیکهتا:گفتمقساوتنهایتدروزدمزلچشمهاشتو
سوىتوشدتمومهمباکارمونکهبعدش!...بدىکارتوگزارشثانیهبهثانیهودقیقهبهدقیقهیدباکهاىخونه

!...خودمونسوىهامبچهومنوخودت

.زدآتشگفت،وجودمودنبالشبهکهاىجملهاماکشوندآتیشبهرودلمنشستاشکبهکهچشمهاش

!..برسهآسیبهاتبچهبهکهنمیکنمکارىمن!...میدمجاماندارمکههرکارىهستبهشونحواسم!...نترس_

کردى؟چیکارمگه...چیه؟منظورت:گرفتمدستشومچ!...بود؟چىحرفاینازمنظورش

.نزاشتممنبکشه،امابیروندستشوکردمچسعى

!بکنم؟میتونستمچکارعمضواینبا!...کارهیچ_

میکنى؟غلطىچهدارىبازپرنیاچیه؟ورتمنظ!...کار؟کدوم!...وضعت؟کدوم:زدمفریاد

.کردمولدستشووشدمخودممتوجهتازه.ریختاشگونهروىکهاشکهاش.میفشردمدستشممچناخواسته

!...نمیزاشتلعنتىىشکستهغرورایناماکنمخواهىعذرگوششزیروکنمبغلشمیخواستدلم

.کردزدنقدمبهشروعسالنتووکشیدرواششقیقهموهاى

انقدربودىکجابحالتاصبحازاینکهگفتنیعنى:گفتحرصباومنسمتبهبرگشتوایستاددقایقىازبعد
!کشوندى؟اینجابهکاروکهسخته



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
85
0

!بخرمسبزهوماهىمیخواستم.بزنمدوریهبازاربودمرفته:گفتموکردمپاكدستپشتبااشکهامو

!کو؟پس_

.نتونستمشدبدحالم_

.نشستکنارمواومدسمتمبهفورى.کردنگاهبمن

!...بیرون؟برىتنهایىندارىاجازهنگفتمصدبار!...یهو؟شدچت_

سرگرمىخودششوهرم؟میرفتمکىبا:گرفتمازشروموانزجاربا.میخوردبهمالکىمحبتهاىاینازحالم
!داشت

!رواشگرفتهحرصصداىونیدمشروعمیقشنفسصداى

سرشاون.بیارمروزگارتبهبالیىوگرنه!باشمگرفتهاشتباهسرگرمىازمنظورتوبیارىشانس!... سرگرمى؟_
!پیدانا

منهرچى!کنتمومشدیگهبسه:زدمکمربهودستشدمبلندجامازعصبانیتبامیگرفتمجبههحالیکهدر
زندگىبهبخوامکهندارمتوازخوشىدلهمیچینمنمبگمبهتبزاراینطورهکهحاال!میشىبدترتومیامکوتاه

فک!...خودمسیبرموکنمپیدانجاتتوشرازمنوبیاندنیادوتابهاینزودترخدامهازمن.بدمادامهتوبا
!نزنم؟دموببینمتخستواخالقارزومهکردى

ایناروبیرونرفتىصبح!...میشنومجدیدوجالبحرفهاى!بهبه:شددبلنجاشازوشدهمدرشدتبهابروهاش
!نبودى؟بلدحرفارواینصبحىدادن؟؟؟سریادت

نمیخواىخودتوتوبستنگوشتووچشماینکهمثلاما!شىبیخیالتوکهمیومدمکوتاهداشتمامابودمبلد_
!بچرخیمتابچرخبعدبهاینازپس!بیاىکوتاه

دیگه!...درازه؟زبونتممنبراىحاالرفتىگذاشتىبیخبربحالتاصبح:کشیدخودشسمتبهوفتگرمچمو
!...میکنى؟تحملمنودارىتوشدهاینطور!...میاى؟کوتاهمنمقابلدردارىتو
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.نکردولشاوناماکشیدمشدتبهمچمو

!دستموکنول_

!ندادىپسجوابهنوز_

دارىدوست!!!!کنازجونم؟؟؟؟ولممیخواىچىدیگه!همین!برگشتمشد،بدحالم.ودمببازار!...دیگهگفتم_
!...بشنوى؟چى

.کردولماونهموکشیدمدستمومچدوبارهو

دلتجاهربعدمیخورىغذاتو:گرفتدستمودوبارهکهشمردخواستموزدمبهشاىتنهوبرداشتمکیفمو
!میرىخواست

!نیستامگرسنه_

!...گرسنشونههامبچه!ندارمکارتوبامن_

کهکوبیدمدستشبهچنانوکردمبلندکیفمواىدفعهیه.کردنگامخونسردىبااونم. کردمنگاهشخیره
.کردولدستمووگفتآخى

به.بودبریدهامونموتهوعحالتهموبودمگرسنههممیگفتراست.رفتمخواباتاقسمتبهحرصبامنو
.افتادمردنکغلط

.شدواردغذاسینىباپیمانوشدبازدربودکهنکشیدهباریکجاىبهکارهنوز

پامروىروسینىوانداختبمنسفیهىاندرعاقلنگاهپیمان.نشستموزدمجست.شدبارونستارهچشمهام
.دادقرار

کهگردوندمسرمو.زدبهمحالمووبرگشتورفتسرممغزتا،بوشکشیدمبووبردمجلواموبینىهمینکه
.کردمستمنوتنشعطرورفتفروپیمانتنتونپیچه،سرمامبینىتوبوش
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لبخندباکهکردمنگاهپیمانبهشدهخمارچشمهایىباشدممستاینکهبعدداشتمنگهبغلشتوسرموثانیهچند
.میکردنگاهمنوبرانگیزشتمسخر

!بخورغذاتومنعوض:دادهلسمتمبهروسینى.گردوندمبررومووکردمهمدرابرو

!....هیهات.میکردمخرابسرشروروسینىمیدادىجراتکاش!!!!خدااى

.شمردهامولقمهوواستادسرمباالالجوشنذىشمرمثل

بهوچیدپیهمبهدلمیکهوکهگرفتسمتمبهروسینىدوباره.زدمپسروسینىوخوردملقمهچهارتازوربه
.اوردمباالبودمونخوردهخوردههرچىودویدمدستشویىسمت

درابروو. کشیدمدستشازروحولهحرصى.بودایستادهدرپشتدستبهحوله.اومدمبیرونوکردمبازدرو
.زدمگردنوکردمهم

!بفرماشدراحتخیالتحاال_

چیزیهتارفتمآشپزخونهسمتبهفورى!....بهتررر!نبودانپیم.شدمبیدارکهخواباز.کشیدمدرازتختروىو
!دوییدمدستشویىسمتبهآخرشووخوردمسیرنشستمدلیه!...آخیش.بودریختهگرمگنتوىروغذا.بخورم

.شدوارددرازپیمانکهاومدمبیروندستشویىاز.کردمتهوعبسازمردهمن!!!!خدااى

؟باز؟؟؟خوردبهمحالت!سالم_

.رسیدمشاممبهعطرشبوىبازکهمیشدمردکنارشازداشتم.زدمگردنوانداختمبهشغیظپرازنگاهى

بخورم؟؟؟منبیارهدرپیرهنشومیشهچىخدااى

عالقه!پوفففف!...خورد؟نمیشهیعنى!...تلخه؟خیلى!...میزاره؟کجاعطرشوبنظرتون!...میشه؟خسیسانقدرادم
.کنماستشمامتنشوعطرتازدمتنهبهشوشدمردکنارشازقصداز!کردمپیداتنشعطربهوافرى

.بودشدهخیرهبمنمتعجبکهکردمنگاهشوکردمتیزدندونهاخوناشاممثل
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پیمان!میشدپایینوباالسیبکشکهکردمنگاهگلوشبه!....میده؟تنشوطعمهمونبجوامرواشخرخرهیعنى
.میکردگاهمنواجوهاجهم

******

پیمان

چشمهاىبابعدش.گرفتامزد،خندهتنهبهموقتى!...بودشدهتنگاداشونازاینهمهبراىدلم!....جااااناى
.کردریزوچشمهاشوبدنموتنبهزدزلقشنگش

اما!....شدهچشنمیدونماصالً!میرهباالوتنمسرازموشکافانهاونطورکهقشنگشچشمهاىفداىبهمناى
!...میشمبیخودخودمیفتم،ازیادشبهکههروقتگرفتمتنشوطعمکهوقتىاز! میدونمکهخودمو

تلویزیونروبروىوزدبمن،گردنىمیکردنگاهمنتنوسرتمامبهکههمونطور!...نابىوشیرینطعمچه
.نشست

براشنباتوچاىیهورفتماشپزخونهسمتبهونشستلبمروىلبخندى!....ندیدروماهىوسبزهمطمئنم
.میزدچشمکوبودخورىناهارمیزروىکهخورداشگوشیبهچشممکهبرگشتمسالنبهوکردمدرست

!میکردخودنمایىروشپرساماسمکهبرداشتمگوشیشووگذاشتمشجلوروچایى

سالم:بودنوشته.زدمپرساماسمروىوکردمبازنداشتشوقفلورفتاشصفحهرودستمناخودآگاه
اوکىجریانو!!!!!!.....هم؟با!....میریم؟همبا!...کنم؟اوکىجریانو...هستى؟قرارمونوسرقول!پرنیا

دیدههمومیتوننکجا....دیدن؟؟؟؟همومگهاونااصالً!....اوکى؟کدوم!...جریان؟کدوم!....کنم؟
!!!!!....شن؟بادیدههموبایداصالچرا!!!..باشن؟؟

زندگىراحتنمیتونمبازفکربامناصالً!....باشمتالطمبایدتوهمیشه!...نیومدهخوشیوخوببمنخدایا
!...کنم

!داشتمنگهصورتشروبروىروشدهبازگوشیورفتمپرنیاسمتبه
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!....چیه؟این_

خوندامشوپىکهبعدوکرداخماولسیدرکهپرساماسمرو!...اشگوشیبهوبعدکردنگاهبمنتعجببااول
!موندماتوپریدروشازرنگ

*****

پرنیا

!...میشدبستهبازودهنشفقط!....بزنهحرفنمیتونستاصالً

العملشعکساما!..خبرهچهبگهبهموبخونهمیخواستمفقط!نداشتممنظورىپرسامامپىدادننشونازاصالً
!...خوب؟:دادمتکونگوشیوروبروشاختیاربىشدوهمدرناخودآگاهبروهاما!!!!داشتتعجبجاىبرام

!!!خوب:دادقورتدهنشوآب

!کنهفروکشعصبانیتمتاکشیدمعمیقىنفس

حرفهمباکىشما!...برین؟همباقرارهکجا!...جریان؟کدوم!قرار؟وقولکدوم!...میگه؟چىاین!!!!! خوب_
!دیدین؟هموکجااصالً!...زدین؟

حرفچرا!....کردهمبهوتشوماتچراکوچیکىاینبهىمسئلهیهخدایا!میکردنگاممیهوتومات
!نمیکنهتوجیهخودشوچرا!...نمیزنه؟

پرنیا؟؟؟؟_

هوم؟؟؟:کردنگاهممنگ

!..گذاشتین؟بینتونقرارىوقولچه_

بهشنداشتمدوستاصالًخودمکهزخرفىمفکرهاىسمتبهرفتیواشیواشکرد؛ذهنمپرنیاکهسکوتىبا
!برهبیرونذهنمازیاوهفکرهاىاونتادادمتکونسرفورى!...کنمفکر
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یکىیکىکنسعىفقط.بشىپریشوناینطورتوکهندارهلزومىاصالً!...پرنیا:گفتمشمردهشمردهوحرصباو
!...بدىجوابمنسوالهاىبه

*****

پیمان

فقطیاهمینىباهمه!...سوالیهخدایا!...دیدمش؟کجامیگفتم!...بودمشدهالل!....بگمچىمبودموندهاصالً
!نیومده؟آرامشبمناصالیعنى!!....میکنى؟شوخىاینطوربامن

!...میدهنجاتتصداقتهمون!بگوراستشومیکنىخطراحساسزمانیکهمیگنهمیشه!دادمقورتدهنموآب

!کنهبازحسابمنروخواهریهبعنوانکهگفتمبهشمنوکننآشتىمجدداًپرستوابپرسامکهشدقرار_

شماحرف!بله:فشردهمروىوکردجمعکردوغنچهلبهاشوبعدوشدخیرهبمنسکوتدرمدتى
!بود؟چىوقرارتونقولاونوقت!درست

!شونآشتىبراى!کنمکمکشمناینکه_

!کجا؟_

!....دیگهواستگارىخ:کردمنگاهشتعجببا

!...گذاشتى؟قراروقولباهاشکجابوداینمنطورم:گفتدوبارهوزدپوزخندى

!...پرسید؟روسوالهموندوبارهچرا

!دیگهاتخالهىخونهپرستوخواستگارى_

.کشیدعمیقىنفس

دیدىپرساموکجارسممیپازتسخته؟؟؟؟دارمانقدرمنحرففهمیدنیامیکنىمسخرهمنودارى!...پرنیا_
دیدى؟؟؟ساموپرکجا!...فهمیدنش؟سختهانقدراین!...گذاشتى؟قراروقولباهاشکه
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نکردنناراحتمحضفقطمصلحتىدروغذرهیه!...نمیکنهکارصداقتدیگهاینجا!دادمقورتدهنموآب
!..کنمتوجیهخودموتاکردمصادرهمفتواخودمازکهواى!!!!!مستحبِکههمشوهرم

!....دیدمشبازارتو...تو_

!رفتباالتعجبباپیمانابروهاى

!....بازار؟تو!!!!...بردیا؟پرسامدکتر!!!!!!...بازار؟تو_

!...راهتو!...نهکهبازارتوحاال!...نههه_

!...نرفتى؟ماشینباتومگه_

!چرا_

!...زدین؟حرفهمباماشینبادرچق!کشید؟اینجابهحرفکهدیدینهموچطورىپس_

!....کهکردىبدترش!اتمصلحتىدروغاینباسرتتوخاك!...پوفففففف

کردهپاركماشینمومن.بودراهشتوامابودکجانمیدونم!دیدمشبازارراهتو!...ندیدمشبازارتو!...بابااى_
منعلیکسالمبعدوایستادبعد!بودرفتنحالرددودوبهکهدیدمپرسامو!بازارسمتبهمیرفتمداشتموبرد

!پرستوخواستگارىبریمشدقرارکهاینجاتااومدحرفتوحرفوپرسیدمپرستوراجبازش

اونقدروکرداحوالپرسیوایستاددیدکهتورومیرفتدوداشتدوبهپرسام!...اهان:شدپایینوباالابروهاشباز
!....کرددلمودردتپیشنشستکهداشتوقتهم

.دادتکونسرعصبانیتبابعدو

همسردروغاماکنسکوتبگىراستشوندارىدوساگهکهنکفتمبهتمگه:زدفریادمرتبهیکو
تلخپرستووپرسامبخاطررندگیتوچرا!...میکنى؟همسردروغدیگهشخصیهبخاطردارىچرا؟چرا!...نکن

!...پرسامبهبزنمزنگمیشممجبورنگىبهمراستشواگه!...کنىتوجیهپرساموارهاىکدارهلزومىچه!...میکنى

!....رفتدرتنمازروحکشیدکهفریادىبا
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!کردمنگاهشفقطوشدحسبىتنماماتمومترسیدمکهیاافتادفشارمنمیدونم

ثانیهچند.میکردمخفگىاحساسوبودنشستهگلومبهبغض.شدمخیرهپیمانبهاشکىچشمهاىباچنددقیقه
نه؟؟؟زجرآورهخیلى:پریددهنمازمرتبهیککهرسیدذهنمبهکجاازنمیدونم.شدمخیرهبهش

.دادمادامهکفرىمنوگرفتتعجبرنگنگاهش

سرتتازگیها!دادىشخصیت،تغییربرگشتىکهوقتىاز!کنیم؟ازدواجخواستىبرگشتى؟؟؟؟چراچرا_
انتظار.میدىمتلکبامیدىهماگهیانمیدىیاآدموسوالجواب!...میچرخىبانوهاپروانهبا!گوشیهتوهمیشه
فقط!...دارى؟غیرتتوفقط!...باشى؟داشتهمنازروانتظارىهمچینبایدچرا!...باشم؟روراستتوبامندارى

!...عاشقى؟تو

.کرددیگهسمتبهروشووزدپوزخندى،پیمانرسیدمکهحرفماینجاى

.کردمنگاهشوکردمریزچشمهامو.کردمسکوت

!بود؟چىبراىپوزخندتاین_

!منى؟عاشقتو:سمتمبهبرگشتپوزخندهمونبا

.شدمخیرهبهشدرهمابروهاىباکردوسکوت!...بود؟چىمنظورش.نزدمحرفى!...کردمنگاهشبربرو

منباکارواونبودىمنعاشقتواگه.منعاشقتونهوامتواشقعمننه:دادجوابلعنتىپوزخندمونهبا
اینازرهایىبراىباشمطمئنبودمتوعاشقمنماگهوکنىفرارمنهاىبچهبابخواىوبعدشنمیکردى

!میکنیمتحملهمواجباربهداریمتوومنکهکنقبولپس!....نمیکردمروزشمارىلعنتىزندگى

.میلرزیدصدامهمبازاما!...نترکهلعنتىبغضاینتامکشیدعمیقىنفس

فقطتوومنکهبودرفتهیادماصالًمن!...نبودمخودمونموقعیتمتوجهاصالًمن!...میگىدرستتو!...درسته_
.هستیماىهمخونهفقطو
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توضیحىمنبهشماونمیدمپسجوابشمابهمن!نمیمونهجوابىوسوالدیگهپس:گفتموشدمبلندجاماز
.نمیدین

!گرفتدستمومچکهبشمردکنارشازداشتمقصدو

منهىشناسنامهتواسمتوقتىتانگفتمبهتدفعهاونمنبدین؟مگهپسجواببمننبایدشماکهگفتهکى_
زنگپرسامبهمنتاندىجوابمیتونىوبدىجوابمیتونىخودتهبااالنم!...کنى؟خطاپاازنبایددست

!بکنىاالنتوهمینآرزوىکهدربیارمروزگارتازدمارىبوداشتباهحرفاتاگهکهاونوقته!بزنم

احساساالنکهبودسوزوندهدلموچناناشقبلىحرفهاىاما!...میشهچىمیدونستم!...بودمدیدهروخشمش
.میکردمضعف

!...بکنمیخواددلتهرغلطى:زدمفریادوبیرونکشیدمدستشازدستمو

!دویدمدستشویىسمتبهو

باوبوددادهتکیهخورىناهارمیزبه.اومدمبیروندستشویىازوقتى.آوردمباالزردابفقطخالىىمعدهبا
.گرفتمازشرومووکردماخممتقابالً.میکردنگاهبمناخم

جراتنهوداشتمحرکتناىنهماابودامگرسنه.کشیدمدرازورفتمخواباتاقسمتبهحالىبىبا
!بیارمباالبازمیترسیدم!...خوردن

نوازشباوپیچیدامبینىتواشکنندهمستعطربوىهمباز. بردخوابممیرفتمکلنجارخودمباکههمونطور
.شدمبیدارخوابمیکرد،ازنوازشموهاموکهدستى

.منددستازروتنشعطرتانکردمبازچشمهامواما

.میلرزیداماپلکهام

!...خشنوسرد.کردصدامونشستعقبکمى.شدمتوجههمزرنگپیمان

!پرنیا_
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.شدهمتوابروهامنکردهبازچشمهامو

!ایناجونخانومخونهبریممیخوایمشوبلند!پرنیا_

!...بودعیدفردا!!!!!....سال؟آخرروز!کردمواچشمهامو

!...خبره؟چهاونجا_

!بیرونمیدهمیکنهدرستغذااخرسالدارهعادتجونخانوم_

.شدمبلندجاماز

!کمکاونجامیرفتممنمیگفتىصبحازخوب_

!...میکنىرسوامونبیشتراونجابرىحالتاینباتونکردهالزم_

عاشقىدعاىااونقدروقتى!..کنه؟اینطورمندلبامیومددلشچطور!...بودشدهبیرحمتازگیهاچقدر
نموندهبرامنایىدیگه.بودبریدهامونموهاتهوعاین!...نداشتمکردنمبحثىحوصلهدیگه.شدمالل!!!!میکرد

!بود

.بخورمجمکنارشازنمیخواستدلم!...اوفففف.بودشدهبیشترپیمانعطربوى

پیشاینمونشمنزدیکنکبتاینهبانقدتامیخریدمخودمبراىومیپرسیدماسمشونبودلعنتىغرورایناگه
!ابروشموچشمعاشقکهنکنهخیالوفکرخودش

!میکشیدانتظارموعصرونهمیزروى

خواستماینکهبمحضوگذاشتمدهنمتولقمهیهفورىونشستممیزپشتتعارفبدونوزدبرقىچشمهام
باسرکهبلندشدمجامازوگذاشتمهنمدجلوىدستموفورىمنموداددستبهمتهوعحالتکهبدمقورت

!...اصالًرفتکجاتهوعِحالتاوننمیدونموکردمدهوشمعطرپیمانبوىوپیمانىسینهتورفتم

اموبینىخداوندهاىآفریدهبعضىمثلجونمدورازاوفففففف!....بگهنمیشدروشمیخواستبغلدلشناکس
.دادمقورتلذتباغذامولقمهومالوندمپیمانتنبه
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گرفتمدرآغوشتنشولذتباورفتدردستمازمکانوزمانموقعیتاصالً!....نشستدلمبهچقدرکهواىو
.چسبوندمبهشخودموو

!افتادکاربهخودشدوبارهبازوکردهنگخودشمغزمکهشدچىنمیدونم

!...میکنىغلطىچهدارىببیناومدىهوشبهاگه!...عزیزمپرنیا_

.اومدمدربغلشتوازودادمخودمبهتکونىیهفورى!زدجانانهاتکیهکهبودمغزم

.افتادمراهبیرونسمتبهوکردماخمى.برگردوندروشوودادتکونتاسفباسرشووکردنگاهبمنخندهبا
.شدهامبچهتنگوشت!...چسبیدعجبغذامىلقمهولى

سوارکهبعدشم.دادمقورتشچشمىزیربشهماشینسوارپیمانتازمانیکهونشستلبمهبلبخندىناخودآگاه
.شدمغرقعطرشخوشبوىىرایحهتوهمبازوکشیدمسمتشبهسرموشد

رسا.کردندبازدرووقتى!میبردخلسهبهمنوتنشعطربوى.نبودمهمبرامامامیشدمکنجکاوشنگاههاىمتوجه
.بودندامنتظرحیاطتوغذاسینىبا

.کردبازبرامدستهاشووگرفتدستیهبهرودید،سینىماروتا

!....منتقارىتهسالم_

.شدخرابحالمیهوبهشنرسیدهاماهنوزرفتمسمتشبهمن

نفسعطرشووپیمانبغلتورفتمنشدبدحالمتاوکردمنشینىعقبفورى!!!!!!....گندىعطربوىچه!....اه
.میکردنگاهبمندلنشیناىخندهباپیمانوتعجببارسا.شیدمک

!!!!میکنهتحملتچجورىندا.میدهگندبوى.زدىبهمحالمو!!!عطریهچهاینرسااه_

.شدگردرساچشمهاى

!دادىبراشماهتویهجیبىتوپولگذاشتىمنتشمخریدىبرامخودتکههمونیهپرنیا_
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!بودمبدپسندقبلناچقدمناه: گرفتمدهنمجلوىشالموویدمکشنفسپیمانوعطربوى

!نیسخوببراتسرپابریم:گفتودادهولهاپلهسمتبهمنوپیمان

همامخالهومادرم!...بودچخبر!....اوههههه.رفتیمباالهاپلهاز!...اینطور؟شدمهربونیهوچرااین....وا؟؟؟؟
!رفتمسمتشونبهخوشحالىباوقتىحتىنمیکردولمبودوداشتهنگهدستمونپیماتعجبکمالدرهمباز.بودند

گوشمزیروگرفتتمپشتازپیمانکهپریدمپایینوباالوکشیدمجیغخوشحالىازیکىدیدنباکه
!....باشمراقب!...عزیزم:گفت

!.........بودبرگشتهسحر!کشیدمپرسحرسمتبهاونبهتوجهبىمناما

ناخودآگاه!...بودشدهالغرچقدربگردمالهى!...بودبرگشتههامبیداريشبشفیقرفیق!...بودبرگشتهخواهرم
.دیدمبهنامکناررودربابکوگشتپذیرایىدوربهچشمم

!!!بابک:رفتمسمتشبهباذوقوکشیدمکوتاهىجیغخوشحالىاز

!بودشدهتنگتوجیغهاىبراىدلمتربیشهمهاز!...جغجغهسالم:اومدسمتمبهوخندید

چقدراونم!...بودهمپرستو!...بودجمعجمعشونهمه!...اوه.انداختمبهشچپىچپنگاهیهمنوخندیدندهمه
همروپرساممیگفتمرسابهکاشکهمیکردمفکراینبهداشتم!...بودشدهتنگواقعاًبراشدلم!...بودشدهالغر
.ایستادمسرپازیادىشدممتوجهآوردکمرمبهپیمانکهفشارآرومىباکهکنهدعوتشامبراى

زشتجمعتوامابپرسمماجراشونوىهمهسحرازمیخواستدلم.نشستممبلىروىوکردمگردعقب
مثل.نشستمنکنارهمپیمان.بشنومپیازوتاسیرمناسبفرصتیهتوتاگذاشتمجیگرسردندونپس!...بود

.میکنماستشمامتنشعطرازمنکهشدهمتوجهاینکه

منازخودشومیشدمتوجهسوزنسرفقطاگه!...بودشدهفکرهااینازترناجنستازگیهاچون!...نکنمفکرولى
.میکرددریغ

.بردمفروتوشاموبینىوداشتمبرشفورىمنوگذاشتمبلىدستهروىودراوردروکتش
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کسیاینکهبدونواوردلببهدلنشینىلبخندباشهشدهموضوعمتوجهکهانگاربعدوتعجببااولپیمان
بهظرفیتوبىمنمعمولطبقوکردنوازشروامگونهدوثانیهحدوددرچیزىاشسبابهانگشتبابشهمتوجه

.نشستصندلىروىصافوکشیدعقبدستشوفورىشد،خودشىمتوجهانگاربعدورسونداوج

!...بودمشدهحرفهااینازبیعارترتازگیهاامامیدادرخقتلبایداینجااالنبرمیگشتقبلماهبهاتفاقایناگه

سالنواردهمباوندارساکهشدیمصحبتمشغولماونشستندکنارمناومدندومنسمتبهپرستووسحر
منسمتبهکهفهموندرسابهدستشمبهمىاشارهباپیمانکهشدممتوجه.اومدندماسمتبهمستقیموشدند

!...شدهمتوجهکهدادنشونسرشدادنتکونباهمرساونیاد

حرفپرسامبهراجعباهاشمیخواستممناما!...خانومنداداداشعکسبه!بودشعورودركدنیاىداداشم
سمتبههمباوکردماشارهرسابهبودمدستپیمانکتدرحالیکهوجداشدمهاازبچهببخشیدیهباپس!بزنم

خواستموازشدادمتوضیحپرسامبهراجعوگرفتمامبینىجلوىروپیمانکتمنورفتیمسالنىدیگه
کهدیدموبودمردهارفتهسمتبهبرگشتم،پیمانپرستووسحرپیشوقتىوکنهدعوتشامبراىروپرسام

!....بودهمدرنامحسوسابروهاشمیزدحرفاونهاباکههمونطور

*****

پیمان

اونوکهبوددورىاین!بودشدهبانمکترانقدرچرانمیدونماما!بودنشدهایجادتفاوتىهیچاندامشتوهنوز
!...باردارى؟یامیکرددلنشیناینطور

دخترایناز!کنمپنهونرموعطباشهیادم!...عطرمیاتنمیاحاال!منهعطربهنسبتویارشمکهشدممتوجهامروز
افکاراینبابمنلعنت.زدیختنمشد،تمامواردپرساموزدندروزنگوقتى!....میادبربگمچىهر

چشمهاىروىنگاهمووقتىکردمنگاهپرنیابهدستپاچگىبافقطوبودمبردهازیادروپرستواصالً!...مزخرفم
بهبودنشستهکنارشکهپرستوهممیکرد،نگاهپرسامبهاشخواهرونهونمهربولبخندباکهافتادپرنیامهربون
.اومدچشمم

!...شدهسرخصورتىبابودمشخصظواهرشتوکامالًکهدستپاچگىبا
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دستازروادراکمىقوهدارمخودخورىوعصبانیتشدتازشیرینبقول!بوداینقرارشونوقول!اوهاوه
!...میکنهنابودمدارهدرونازکهخفتهفروخشماینبهلعنت!...میدم

درمیونباهاشفکرموودادمشیرینبهامپىیه!...میزنمحرفىچهومیکنمچکارنمیفهمماصالً
!...بدمخبرافتادبهشهراتفاقىکهبوداینقرارمون.گذاشتم

.ایستادمدرجلوىومرفتدستشویىسمتبهدنبالشبه.زدغیبشپرنیامعمولطبقوشدشامموقع

پذیرایىتوناخودآگاهنگاهم!...کجاس؟پرنیانپس!!!!....وا!اومدبیروننداوشدبازدستشویىدربعدچنددقیقه
.نیستهمپرسامشدممتوجهسرانگشتىآماریهباوچرخید

!...کردى؟لعنتمهمتو!...خدایا.بودصحبتبهمشغولحیاطتوپرسامبا!بوددرستحدسم.رفتمحیاطسمتبه
.رفتمسمتشونبهمیگیرنددزدکهکسایىمثلاماقرارهچهازقضیهمیدونماینکهبا

شکمنجاىتو!...ندارهدوستمدیگهمیکنماحساس!...سردشدهمناز!...کنمچهاماامشرمندههمخودمخدایا
.بودگرفتهدهنشجلوىشوآستینوبودکردهتنشرومنکت!...دختراینازامان!...نمیکنى؟

!...موندى؟خودترفتارقضاوتتواونوقتدکترىخودتتو!...پرسام_

اشهمهکهاینهفکرمونچون!...میکنیمگیرتوشماکهخاطرههمینبهدقیقاً:دادمجوابپرسامبجاىمن
!...درسته

.دادتکونسرىوزدلبخندىپرسام

.کردمبدبهشمیدونم!...چى؟کنهردماگه.میترسمکهخاطرهمینهبهومیدونمایناروىهمهمن_

!بیرونبیادبگمتااینجابایست.میکنهقبولتباشمطمئن!نمیکنهردت:گذاشتماششونهروىدست

اونومنموگذاشتدستهامتوقشنگشووکوچکدستهاىتردیدباهماونوکرددرازپرنیاسمتبهدستموو
.رفتیمخونهسمتوبهگرفتمشبغلتوووندمکشخودمسمتبه

.گذاشتدهنشجلوىکتموآستینفورىپرنیا.میچیدندروسفرهداشتند
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حلکاملپرسامبامشکلشبدهاجازهتاخواستموازشرفتیمبیرونسمتبههمباوکردمصداروپرستو
!میکنهاعالمروبتشمثجوابامشبهمینمطمئنمهرچند.نکردیاکردقبولچهبشه،حاال

.بوددستشویىتوزردرویىورنگباپرنیابرگشتموقتى

.دادمدستشبهودراوردمدستمالىجیبمتواز. بودندکردهپهنهمروسفره

بهوگذاشتمدستموپشتش.کردذوقباشهدیدهشکالتکهاىبچهمثل.میدادمنوعطربوىوبودخودمدستمال
.نشوندمکنارخودموکشوندمشسفرهسمت

عطرکنفکببندچشماتو:گفتمگوششزیروریختمبراشبرنجچندقاشقاضافهبهآبلیمووساالدمقداریه
!منه

.شدگردچشمهاش

کههرچى!...مشترکمونعیداولین!بودعیدشبامشباما.بیارمروشبهاصالًیاوباشمشدهمتوجهنمیکردفکر
!...عمرمونىخاطرهبدترینبشهمشترکمونىخاطرهاولین،نمیخواستمبودههکهرچىوافتادهاتفاق

رواىچندلقمهتونستشکرخدارو.میخوردغذاومیبستچشمهاشووکردهگوشحرفمبهشدممتوجه
متوجهکسیوخوشبختانهبرگشتندسالنبهازشامبعدهمپرستووپرسام.بودباقىشکرشجاىهمباز!...بخوره

!....میدادخوبخبراىازنشونهردوتاشونخندونصورتاما.نیاوردخودشروىبهشدهماگریانشد

!!!!!!!ایرونىرمانهاىوفیلمهاتموممثلرسیدنخوبسرانجامبهاینهام!....شکرخداروخوب

دوستشارودیوانهروزیهمنکههمونى!...بودشدهسابقپیماندوباره!بودکردهفرقپیمانامشب
همونامشباماپیمان!... میخواستمخاطرشوبیشترخیلىبلکهوکمترنههمونقدر،همهنوزهرچند!...داشتم
نشدهمحبتاینهمهمتوجهمنچرا.بودهمراهمبهمیرفتمهرجامهربونشنگاه!...بودشدههمیشگىپیمان
کهحاال!... میکنهویروندنیامواشتوجهىبىومیسازهزندگیموتمومکهاونهتوجهنفهمیدممنچرا!...بودم؟

!...نداشت؟اهمیتبراماالنمثلانقدراشتوجهومحبتروزهااونچراسوالهبرامفکرمیکنم
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درستپرسام.بودپیمانمنتوجهازبیشتراطرافممحیطبهامتوجهمنچوناینکهیا!!!...بود؟همینهمیشهچون
تنهاییمزمانمردفقطپیماناونهاازبعد،داشتقراراولدرجهدرخودمتفریحودلخوشیمنبرايمیگفت

نشستنمحضبگرفتجايماکنارگیتارشبارسامعمولوطبقنشستمنکنارپیمانشامصرفازبعد.بود
!میکنمتاروتیرهشبتونوبخونینروبرگشتمخوابازبرادروخواهردوتاشماببینمفقط: زدنداغررسا،

. کردنواختنبشروعرساوخندیدیمهمه

گلدونچشممیشهوامیادگلپایهصداي

بارونبلندشعرمیخونهبهاريابر

مباركهمهعیدمنعیدتوعید

مباركبهارتونبهارهمهمونیه

ماندنیتر!ماندنییادبخاطرهیکوبودزیبایىجوواقعا! نشستندکنارمونهممادرهاوپدرقبلبارهایهبرعکس
موضعازبخوادکهنمیکردمهمروفکرشاماشده،نرمپیمانمیدونستم.رفتیممنزلبماكزمانیشدهم

!...بیادپایینخودش

کجا!رفتمحمامبهحرفىهیچهیچبدونگرفته،پسبوتنمتماممیکردماحساسمیکردمکههایىتهوعبخاطر
صداىازسرموقتهیچنمیخواددلممیگفتومیرفتزدنمحرفىصدقهقربونپیمانکهروزهایىاونبود
!بودآوردههدیهسکوتدنیایکبرایمانخودشحاال!باشهخالىتو

اروم.میکردکارتاپشلبباوبودنشستهتخترويپیمان.اومدمبیرونحمامازوپیچیدمخودمدورروحوله
اینکهمحضبهوگرفتمدستبهروحمومبعدلوسیونکرمونشستمرایشمآمیزصندلىرويصداسروبیو

!گشتبرپیمانسمتبمتعجبمنگاهونشستدستمرويپیماندستچرخوندم،روسرش

!بودمنلبهايزومنگاهشوبودشدهخمارسحرعروسیشبمثلچشمانش
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وگذاشتبازومزیرودستگرفتدستمازارکرم. شدمخیرهچشمانشبهمتعجبودادمقورتدهنمواب
کنارمنومنباهماوونشستمتخترويناخودآگاه.کشوندتختسمتبوکردبلندمصندلیرويازمنو

!نشست

!جانم: دادجوابوارزمزمههماووپیمانکردمزمزمهآرام

بهسرموگرفتقرارهمروىگاهناخودآچشمهام.گذاشتلبهایمروىآراماىبوسهوشدخمسمتمبهو
.شدخممنروىوخوابوندپشتبهمنوفورىکهکردتحریکترروپیمانهمینوشدخمعقبسمت

!!!پرنیا_

!!!جانم:دادمجوابوبستمچشمهامو

!...میکنى؟دریغشونمنازمیشهخالصهتوقشنگچشمهاىتودنیامتموم_

چون!شدهخمارهمخودمچشمهاىمیکردماحساس.کردمنگاهمارشخچشمهاىبهوکردمبازچشمهامو
لبهاشووشدخمناگهانومیشدخیرهلبهایمبهگاهىوبهچشمهایمگاهىاشهمیشگىجذابلبخندباپیمان
.کردپرتاىگوشهبهوکردوادورمازروحولهودادقرارلبهامروى

سمتمبهدوبارهوداشتنگهرومالفهشیطنتباپیمانکهمکشیدخودمروىرومالفهوگرفتگرصورتم
وگازرفتگوشمسمتبهکنهجداگردنمازلبهاشواینکهبدونگذاشتوگردنمروىعمیقاىوبوسهاومد

.گرفتگوشمىاللهازریزى

امینهسجناغروىوگفتبلندىجوووووونپیمان.کردمبلندروکمرمناخودآگاهوکشیدمبلندىآه
!...روبوسید

هنگامآن!بودکردهپیداهمخوابىبهناپذیرسیرىمیلىگویى!...بودمنىیکسالهپیمانجداىامشبپیمان
رواشنشدنىوصفاشتهاىکهاالناما!...میکندتحملچندماهاینتوروزجرىچهبیچارهکهنفهمیدم
!...میگرفتمشوخىبابمنمنوبودزدهبهمبارهاکهروحرفى!...نبودخواجهاصالًکهشدممتوجهمیدیدم
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میکردهمراهىپیماناگهوبوداومدهخوشممکهمن!...دروغ؟چرا.بخوابیمداداجازهباالخرهکهبودصبحدم
!!!خوابیدممجبورىمنمواومدکوتاههابچهبخاطرپیماناما!!!!!میدادمادامههمصبحتا

. بیدارشدمخوابازپیمانهمراهتلفنزنگصداىباصبح

!!!!برداشتمگوشیو

!!!!!!!!!!!!!!!شیرین؟؟؟؟؟؟؟؟

!...زدیختنمتمومشیریناسمدیدنبا

چطورنمیدونم!...کردقطعهماونبدمجوابوبیامخودمبهتاوبدمجوابنتونستمومیلرزیددستمکهآنقدر
!!......رفتمهوشزاخوابمونتختروىکهنفهمیدماصالًوشد

*****

پیمان

.شدپرتتختروىکنارمچیزىکردماحساس

خوابشکهبودنشستهتختىلبهروىانگار.بودکشیدهدرازنیمهامابودتختىلبهپرنیاروى.شدمبلندازجام
.زدیختنمصورتشسردىازکهکشیدماشپیشونىروىدستى!....بودوضعشچهدیگهخوابیدناین.برد

!!!!!...پرنیا!....پرنیا:کردمصداشوپریدمجاماز

.کشیدمشعقبوکردمبغلش

!!!!پرنیا!!!!...عزیزم...پرنیا؟؟؟؟_

!...نبودیادمهیچىلحظهاوناما.بودممملکتدکترسرمخیر

بعدشثانیهچندتااگه.میکردمصداپرنیارومیخوانمادرشونوکههایىبچهمثلفقطکهشدمدستپاچههمچین
.میفتادمهمگریهبهنمیومدهوشبه
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باروهیچکسخدایا. کشیدطولعمرمتموماندازهبهمنبراىنکشید،اماطولهمدقیقهیکاتفاقاینىهمه
!...میشهشرمندهواقعاًآدم!...نکنامتحانعزیزانش

نفسم!...شدبازولرزیدولرزیدقشنگشپلکهاى!...بودامتحانىبدکنقبولاما!...شکرتخدایا
!بودنشستهاشکبهمنمثلاونمقشنگچشمهاىاطلسیچرانمیدونم!....پوفففففف.دراومد

!فشردمشبخودموکردمبغلشوشداشکپرازچشمهام

!...میبخشیم؟.اومدفشاربهتخیلىدیشب.ببخشمنو!دلمعزیز_

.کردمنگاهششرمندگىبا.میدادوننشخاطرشوآزردگىچشمهاش.دادمقرارروبروماونوو

!...کردىمیگوشزدیهکاشاي.میکنماذیتتدارمنمیدونستم_

!گرفتچنگبهقلبمویکىانگار.نمیدیدملبهاشولرزشومیمردمالهى

تختروى.باشهشدهاذیتاینطورنمیکردمفکرشوهم.میکردهمراهىباهامخوبخیلىدیشبآخه
.بیارمریزصبحونهیهبراتتاکناستراحتیخرده:گفتموخوابوندمش

چشمهاىبامبهوتوماتپرنیا.کردمبازکهرواتاقدر.کردمحاضرروصبحونهدقیقهپنجعرضدروپریدم
.بودشدهخیرهروبروشدیواربهگریون

.کشوندمخودمسمتبهاونووگرفتمدستشوونشستمکنارش.کردمداغونشچقدر!!!خدایا

چقدر.بوددادهتکیههامشونهروىسرشو!نشوندمشپاهامروىقشنگ.بغلمتواومدمقاومتىهیچبدوناونم
همیشگىشوقوشورپرنیااونوبودموقعیتىهمچینتوکهاماحیف.بودشدهتنگهاصحنهاینجورواسدلم
.نداشترو

اشپیشونىاموبهچونهوگذاشتمدهنشتووگرفتمبراشلقمهیه!...میکنهاستشمامتنموعطرکهمیشدممتوجه
!بدهقورترولقمهترراحتبتونهتادادمتکیه

!ممنون:کردزمزمهآروموچرخونددیگهسمتبهداد،سرشوقورتکهرولقمهسومین
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خودتتامیدمقولبهتپرنیا:برگردوندمخودمسمتبهسرشو.نشدممتوجهمنوشدآرومانقدرکىاین!!! وا
!نمیزنمهمدستبهتدیگهمنواىنخ

.گرفتمپسنگاهموفورىامارفتلبهاشسمتبهنگاهم.بودخیرهبمنتلخىلبخندبااشاشکىچشمهاى

.درازکشیدتختروىدوبارهوشدبلندپاهامازروىپرنیا

خوابیدهوبارهدپرنیا.برگشتمخواباتاقبهآشپزخونهرجوعورفعازبعدوبردمروصبحانهسینىمنهم
کردمسعىورفتمپذیرایىسمتبهشدراحتپرنیابودنخواببابتخیالماینکهبعد.بودعیدروزامروز.بود

.بچینمروسینهفتىسفرهنهایتدروکنمرسیدگىخونهکارهاىبهخانومانه

.دادمسفارشناهارهمیشگیمونرستورانازناهاربراى

بازآرومدرو.رفتمخوابموناتاقسمتبهبعدوکردمنگاهکردمتمیزکهاىخونهبهلذتباکدبانویهمثل
وبودایستادهآرایششمیزروبروىتنبهحولهپرنیااما،نشمخانوممخوابمزاحمتاشدمواردوکردم

.بودشدهخیرهخودشوبصورترفتهفروعمیقىفکرتوبوداشگونهرودستشیهدرحالیکه

کردمبغلشپشتازورفتمسمتشبه.میشدعمرمونمىخاطرهبهترینباید.بودبودنمونهمباعیداولینزامرو
.بردمفروموهاشتوسرموو

.کردمزمزمهگوششزیروزدمگردنشروىاىبوسه.کشیدآهىوکردکجگردنشو

ناهارباهمکهمیامومیگیرمىسرپایدوشیهمیرممنبکشیسشوارموهاتوشماتا!حاضرهناهارخانومم_
.بخوریم

آورده؟زبونشوبندکهگذاشتهتاثیرروشانقدررابطهیهیعنى.رفتمحمامسمتبهمنهمودادتکونسرىپرنیا

چىنمیدونم!میدهنشونعالقههارابطهاینبهمنازبیشتراون!میسناسمش!...خانوممه!...باشهاینطورنباید!...نه
!....کنهخرابامروزمونمیدماجازههستکههرچى!..هست
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وبودایستادهخونهوسطقشنگلباسیهباکردهآرایشپرنیا!...واوووووو.برگشتموگرفتمدوشیهسریع
.بوداشصندلپوشیدنمشغول

.شدمخیرهبهشوشدبازبناگوشتانیشم

.شدخارجاتاقازوکردنگاهمنبهدارىمریزلبخندکجبااونم

ونشستممیزپشتعالقهوعشقبا.چیدمیزروىرواىشاهانهىسفرهچهخانوممبپوشملباسمومنتا!...اوهاوه
ونگوکهچسبیدمزاجمبهچنانخوردمخودشوپختدستانگارکهواىوبکشهغذابرامپرنیاشدممنتظر
!نپرس

رفتمپذیرایىبهوقتى.ریختمظرفشویىتوظرفهاروهممنوکنهرسیدگىکارهاشبهخواستمازشناهاربعد
مشغولوبودگذاشتهروتنهایىبهبرگشتمخوابازآهنگ!!!!!پوفففففففبودوکردهعوضرولباسشپرنیا

.بودشمعهاکردنروشن

!رومیشنیدمآهنگاینوقتىدلمتومیریختعالمتمامىغصه!بودممتنفرآهنگاینازمنچقدر

عوضروآهنگورفتمدستگاهسمتبه!....میاورددردبهرودلمتموم!...میخوندخودشبراىاونوپرنیاانگار
.شدخیرهبمنناگفتهحرفدنیایهباپرنیاىآزردهنگاه.کردم

.گرفتمننگاهشوازکهکنمعوضروآهنگخواستموشدمپشیمون

بهدوبارهوگذاشتمجیبموتوبرداشتماموهدیهورفتمنخوابمواتاقسمتبه!!!!نمیکنمعوضدیگهحاالخوب
ومتفکرچشمهایىبود؛باشدهخیرهسفرهبهوبودنشستهسینهفتىسفرهکنارپرنیا.برگشتمسالنسمت
!درسکوتغرقزبونى

!...باشهکردهبیقرارشحالعیندروآروماینطورمنوشلوغپرنیاىمیتونستچى

.نشوندمخودمکنارمبلروىوگرفتمودستشورفتمسمتشبه.منیاوردخودمبروى

!بسازمروعمرتعیدموندنیترینیادبهوبهترینبراتمیخواددلم!مشترکمونهزندگىعیداولینپرنیا_
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!!!کنماذیتشنباید.شدمخیرهلبهاشبهونیاوردمخودمبروىزد،اماپوزخندپرنیاکردماحساسچرانمیدونم

بعدایشاهللا.نمیتونیمتوموقعیتبخاطراما! عسلماهبریمهمبامیخواستدلم:زدملبخندىوگرفتمنگاهموفورى
.میریمهامونبچهبازایمانت

.شدمخیرهبهش.زدپوزخنددوباره

منکهافتادهفکراینبهامروزیعنى!...بودخوبکهبعدرابطمونحتىدیشبتا!...شده؟سردانقدرچرااین
!...کردم؟غلطىچهدیشب

آرومآرومیخشبدهاجازه!...ناراحتهازتهنوزوشدهاخیروقتچنداینرفتارهاىیادحتماً!...نزنبدنفوس
دادتکیهبهممقاومتىهیچبىاونم.دادمتکیهامشونهروىروصورتشوگذاشتمصورتشروىدست.شهباز
!...بستچشمهاشوو

*****

پرنیا

!!!!تهىازلبریزقلبمو!سرمروىاونىچونهوبودهاششونهروىسرم!....اىعاشقانهىهصحنچه

حرفمیخواستنهومیزدحرفنهکهدلبایهبودمموندهمنوبودرفتهسرمازدنیاخوبحالوحستموم
پیمانیعنى!...نشدهباورمهمخودم!...میکنه؟باورکى!...سوالعالمتدنیایهبابودمموندهمن!...بفهمهرو

دیگهخانومیهبامیکرد،االنمنعشقراجب!...نهپیغمبرشوخداراجبکهادعایىاونهمهبعد!!!!....من؟؟؟؟
...اس؟؟؟

گلومتوبغضخدایا!...؟سنگینانقدر!..بود؟اینمنکارتاوانیعنى!!!...بفروشهمنوشدحاضرچجورىیعنى
اگه!...بگم؟چى.میکنندرسوامچشمهامبزنمحرفاگهمیدونم.بزنمحرفکلمهیهىحتنمیتونموزدهچمبره
تنهادستکهریختههمروىیکىبابگیرهازمهاموبچهاینکهبخاطریعنى!میمیرمآره؛منبگهاونوبپرسم
!...نمونه؟
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بلندکهتلویزیونداىص!فروختدیگهکسبهمنوزودچقدر.شدپیداجایگزینبرامنرفته!...برمنواىاى
اینتوکهمیخواستهمهازورومیخوندنوسالدعاىداشتتلویزیونمجرى.شدبازناخودآگاهشد،چشمهام

.کننددعایهلحظه

وقتىتاخواستمخداازامابودخودخواهى!...خواستمعمرمتمومبراىروپیمانخداازوبستمچشمهامودوباره
.باشندداشتهتعلقبمناشزندگىىمههوپیمانامزندهمن

بهمزدنپلکبدونوبودشدهادغاممنچشمهاىبارونىاطلسىتوچشمهاشکردم؛جنگلبازچشمهامووقتى
.شدیمخیره

وداشتنىدوستوجذابلبخندىبهروپیمانلبهاىوواکردبغضبهمنولبهاىتحویلسالآهنگصداى
!...بهترینممباركعیدت:کردزمزمهوگذاشتامپیشونىروىاىبوسههمزمان

دستمبهوکردبازودراوردجعبهیهوکردجیبشتودست.شدمخیرهبهشبغضازلرزونلبىبافقطمنو
.بودشدهوصلبهشپیماناسمکهدستبندظریفزنجیرویه. داد

.کردمبغلشورفتمفروآغوششبهناخودآگاهوشدبارونىچشمهامخوشحالىاز

.کردبوسهغرقهاموگونهوفشردبخودشمنواونم

.دارماشنگهمحکمبتونمبایدخودم!...نرفتهدستمازامزندگىتمومهنوز!!!داشتامیدبهشهنوزمیشهپس

.دراوردجیبشازروگوشیپیمانوخوردزنگهمراهشتلفنکهمیکردمفکراینبهداشتم

جوابوشدبلندجاشازوکردنگاهمنبهچشمىزیر!!!!!شیریناسمهمدوباره.زدیختنمتمومدوباره
!مباركنوتونسال!...ادبعرضوسالم:داد

!....بزرگوارعزیزى:خندیدبعدو



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
87
3

درنفسمخدایا!!!!!من؟؟؟؟؟؟جلوىکهشدهوقیحانقدریعنى.آوردپایینصداشوورفتآشپزخونهسمتبهو
پرساممطببهکهروزىاون.رفتمهاپلهسمتبهوشدمبلندجاماززوربه.نمیکردامهمراهىبدنم!...نمیاد

.خریدمرولکسماركساعتیهوبازاررفتمبهاونرفتم،بعد

منوتوهواپیماناگهورفتگیجسرمآخرىپلهکهشدچىنمیدونم.برگشتمپذیرایىبهوگرفتمرواشجعبه
!...نمیموندچیزىهامبچهاز!...كدربهخودمنمیگرفت

!...شده؟چتامروزتوعزیزم!!!پرنیا_

.نشوندمبلروىمنوو

قول.اتمشرمنده!...کردىچهوخوردىچىنفهمیدمکهشدمغافلازتانقدروقتهچنداین!...ببخشمنو_
.کنمجبرانمیدم

وگرفتمسمتشبهروساعتىجعبه.بیرونندازبزندگیمونازروشیرین.نمیخوامجبرانبگمتانگشتزبونم
.کردمسیرابخودمونگاهشباتشنهادمیهخریدم،مثلبجونروپرازمحبتشتبدارنگاه

.رفتمفروآغوششبهدوبارهوبستمدستشبهروساعتمنوداددستمبهودراوردروساعت

بود،نگاهخیرهمنبهلبخندباکهمهربونشهاىچشمبهوآوردمباالبستم،سرمودستشمچبهروساعتوقتى
.کردم

اینکنمباوریعنى.شدیمخیرههمچشمهاىبهودادتکیهامپیشونىبهپیشونیشووبوسیداموپیشونىوشدخم
خیانتمیده،بمننشونوضوحبهروهرحسیاشخاکسترينىنىوازعشقهلبریزکهاىشیشهچشمهاى

!!! کرده؟

بهشدممتوجه...باشه؟؟؟پستانقدرمیتونستچطور.جداشدمازشخورد،فورىسرلبهامروىکهنگاهش
.شدبلندجاشازونیاوردخودشروىبهکرد،امایخوضوح

!منتظرناینامادرتىخونهبریمکهشوحاضر!...عزیزمبلندشو_
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بهدستهاشورسا.بودنداونجاهمرساواند.رفتیمپیمانپدرىخونهبهبعدشوسرزدیممادرمىخونهبهاول
.خوردمپیمانىسینهبهکهرفتمعقبقدمیکفورىمنوکرددرازمنسمت

عطر!...خخخ. کشیدآغوشدرمحکممنووخندیدهمرسا.دادهلرساسمتبهمنووکرداىخندهپیمان
کهکردماموسعىمیکردم،تمومروبوسىمادرجونوپدرجونباوقتى!زرنگىآدمعجب!...بودزدهروپیمان
براىمنوکردبازدستهاشوفورىمادریهمثلهماونوگشتمپیماندنبالچشمبافورىبعدشونشهبدحالم
کردحلقهدورمبهدستهاشوپیمانبرخالفهمیشهاینباراما.بردمپناهآغوششبهنامحسوسنشهمتوجهکسىاینکه

خودشبروىچیزىکسمیومد،هیچوابروچشممنبازبراىنیشىباکهرساجزوردفشبخودشمحکممنوو
.نیاورد

دنبالبهتاخواستازشوشدهبدپدرشحالوگفتزدزنگپیمانبهبهنامکهبودیمنشستههمدورهمگى
موقعهمپیمان.نشستدلمبهعالمغمکردرفتنقصدپیمانوقتى.بیارهپدرجونمنزلبهبچهبااونووبرهشیدا
.زدهمنوعطرهمرسا:گفتنشنوهکسیبطوریکهارومودادنشونرورساچشمبارفتن

استفادهفرصتازرسا.امدهممهمانپیمانرفتنباهمزمان.بودماندهخیرهبهشهمچنانمنناراحتنگاهاما
.کردحلقهامشونهدوردستهاشوونشستکنارموکرد

سابقپرپروقتهچندچرا!...پکرى؟انقدچرا.)خریدمبجونپیمانوعطراىخستهبالبخند!!!(منپرپر_
ازکمکىاگه!بیفتهزبونازمنزبونخوشطوطىشدهباعثچى!...چرا؟!...نیستىتواماهمونهپیمان!نیستى؟

اینطورکهمیبینمروتوقتىو.بیاردربالتکلیفىاینازمنووبگوپس.نمیکنمدریغتکهمیدونىبربیاددستم
روىکهدندونهایىالبالىازووگرفتخشونترنگصداشاىیکدفعه(میخواددلممیزنىبالبالسردرگم

منوصداىخوشبلبلوبگیرنمنازتوروشدباعثکهبزنمآتیشروزندگىوخونهاین:)میفشرد،گفتهم
!...بندازنچهچههاز

.دادمتکونحرفهاشردبعنوانسرىوگرفتامخندهتعبیرهاشاز

راستش.گذاشتدستمروىخودشودستوگذاشتخودشپاىروىوبرداشتبودپاهامروىکهدستمو
.شدممعذبیکمهمخودمباراولینبراى
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.کنیمرجوعشورفعهمباکنمکمکتمیتونممنهستاتزندگىتومشکلىهرپرنیا_

!نیستچیزى: کشیدمآهىناخواستهوپیمانسمتبهپرکشیدفکرمدوباره

بهخرمااالنماکهبودچیزىاگه!!!انداختهکارازوزبونتوپریدهاینهمهروتورنگکهنیستچیزىپرنیا_
.بودیمدست

!!!رساکنباور:خندیدمتلخ

چىپرسیدىاصال.بدهپسجواببراتبازپرسهامثلکهبودزنگتمنتظرسحر.نمیکنمباور:زدپوزخندى
!!!شده؟؟؟

فکرراجبمبقیهکهاماونىازترمعرفتبىخیلى!...میدونمهمخودم.بردمیادازروچیزهمهوکسهمهمن
دلخوشیهاىتمومبه!...شوهرمباورهاىتمومبه.امزندگىتمومبهگندزدمخودمکهبگمکىبراىاما!...میکنند

!...جفتمون

.کردصحبتبهشروعدید،خودشکهغمگینمونگاه

کهمیخواماما.دادمتوضیحچیوهمهسحربراىمناینکهضمن.نیستگالیهادمسحرکهمیدونىخودت_
.کردسحرتقدیمدستىدوروبابکتانیا.باشىجریاندرخودتم

.شدگردچشمهام

چى؟؟؟؟؟؟_

اینکهبراىبابکومیشهسوءقصددخترشونوکبابوتانیابهروزاس؟؟یهچکارهتانیاپدرکهمیدونستى_
احتیاجاومدنبهوشبراىگفتندکتراوکمامیرهومیخورهتیرومیکنهپنهونبغلشاونونبینهصدمهدخترشون

سحرکهکردسعىخیلىبیچارهمانى.دربیارهبیهوشىازاونونتونستدخترشمحتىامادارهمحركیهبه
هوشبهباالخرهوبابکمیشینهبابکسرباالىدوروزوبیمارستانمیرهگریونچشموبامیشهامانشهخبردار

.میاد
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!....بخشیدروعشقشخودشدستهاىباخودشچونمیسوزهتانیاواسدلم

من.نیستمبخشندهاصالًمن.نیستمتانیامثلمن!!!خدایا!!!!شیرینسمتکردبهپروازذهنم.دراومدکاسهازچشمم
.نکشمکنارامابمیرمحاضرم.برمکناروببخشمنمیتونم

.درآوردهپروتازمنونشستبازومروىکهرسادست

!خوبدختربزنحرفخوب.میکنىامدیوونهچته؟؟؟دارىپرنیا_

!همین.ناراحتمکردمپیمانباکهکارىبابتفقطمن.نیستهیچىکنباوررسا:زدملبخندوگفتمهومى

اینکهبخاطرمیشدم،امامعذبیخردهتازگیهاچرانمیدونم.کشیدخودشسمتبهمنووزدتلخىندلبخاونم
.شدممتمایلسمتشبهیکموزدمکمرنگىلبخندنشهناراحت

!خطاست؟بدونواشتباهبدونشماپیمانهمینمگه.دارهاشتباهاشزندگىتوهرکسى!!!منپرپرى_

!)شدهاىاعجوبهچهآقااینکهندارىخبرپس:نالیدمدلمتوو!...(نه:کشیدمسینهازآهى

توپرنیا!!!کردیمتقدیمشوندستىدومنتیهیچبیگلمونودستهماکهباشهخداشونماز:دادادامهرسا
!..میدونهقدرتوپیمانشکرخدارواما!نمیکنهدركروتوارزشهرکسی!...خاصخیلى!...خاصى

.تنشسلبمروپوزخندى

!کنتعریفیخردهکردىوقت_

!...واقعیتهچیهتعریف:گفتوفشردبخودشمنو! خندید

.اومدمبخودمفشردبازوموکهرسادستهاى.رفتمفکربهوزدمپوزخندى

!!!...چیهبگوبمن!... میخورهدارهخورهمثمغزتوکههستچیزىیهپرنیا_

!نیستهیچى_

.ماندخیرهمپاهامقابلمیزبهچشمهامو
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زبونبهنمیخواىحتىکهبزرگهمشکلتانقدیعنىهیچىمیگىاینطورىوقتى!....میشناسمتمن!پرنیا_
!بکوبمدیواربهسرمومیخواددلممیبینمناراحترواینطورتووقتىمنوبیاریش

.نیستچیزىکنباور!!!رسا:زدمتلخىلبخندوگذاشتمدستشروىدستمو

نمیخوام!میکنىاذیتشوندارى!اسریختهبهمخیلىاوضاعت!میسوزهمعصومهاطفلاونواسدلمآخه_
.ندارمتحملشودیگه!بشهتکراردوبارهنداماجراى

.گذاشتماششونهروىسرونشستگلومبهبغضى

!!! رسا_

!دلمجان_

!!!گرفتهدلم_

چى؟یاشدهباعثشکى_

!کسهیچ:گفتموکشیدمآهى!میگفتم؟چى.کردممکث

اوردىکمهرجاکه!...جاهمه.هستمهمیشهمنکهنمیرهامایادت.نمیکنماصراردیگهباشه:گفتوکشیدآهاونم
!...هستموروجکمدوتاواونتومخلصخودم.بزنتلفنیهفقط

.فشردمروودستشزدملبخند

!...گلمداداشمرسی_

!خلمآبجىمرسیهمتو_

.دمزبازوشبهمشتى

!همینجاستاشعورتحد!...بیشعور!...توامگمشو_

...قالبتپیمانبهتوروما!...اشخدایىپرنیاولى_
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.شدواردبغلبهبچهپیمانوشدبازدرمرتبهیککهکردمپرونىلگدبهشروعوکشیدمجیغى

.گرفتماازگاهنوکردجوروجمعروخودشزودخیلیاما.موندخیرهرسامنورويماتشنگاه

،کتکدارممنحالبتارفتیوقتیازکنجمعروخانمتبیاپیمان:گفتپیمانبهخطابخندهبارسا
!میخورم

بهحواسشخانوماینداداش:گفترسابه،خطابنشنوهکسىطوریکهآرومخیلىونشستماکنارپیمان
!باشهموقعیتشبهحواستشمانیسهمخودش

بلندجامازروبوسیهوايبهمنوشدواردجون،،شیدابدمروجوابشتاکردمبازدهناینکهمحضب
ازرومیکردمصداشنازياختصاربمنکهزهرانازنینتاکردمدرازعیددستتبریکوروبوسیبعد.شدم

!بدمبهتروبچهتابشینمبلروي:گفتوکشیدرودستشپیمانامابگیرم،پیمان

باکهانگارهمبازاماکردمدرازپیمانسمترودستام. نشستمرسا،کنارمبلرويکنگوشحرفبچهلمث
.گذاشتبغلمتوروبچهوزدپسرودستمباشهشدهطرفسالهدوبچه

وگرفتمنازروبچهکردودرازرسادستکهشدمنازىونوازشنازمشغولورفتمپیمانبهچپچپیه
.بشهبچهنوازشونازمشغولکهبوداوننوبتحاال

اومدهدنیابهاالننمیمرداشونبچهاگه.گرفتیهودلم.نداافتادىشدهسقطىبچهسمتبهذهنمناخودآگاه
.بود

!همینطورهمخودمقلبمباهمزمان.ایستادقلبم!پیمانسمتبهبرگردوندمرومووکشیدمآهى

سختمحويلبخندباپیمانوزدهذوقوگرسنهاستیکراونبا!!! بود،شیریننوشتهاشگوشىىصفحهروى
.بودتایپمشغول

خیرهبمنتعجبباوکردبلندسرپیمانناگاهبه!چتشونوبخونمنتونستماصالًوکردمهولمنپیمانجاى
.نمیومددرنفسماما!!!!یاغیرت،حرصداشتندوستیابودعصبانیتازنمیدونم.شد
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.رفتآشپزخونهسمتبهوزدمگردنعصبانیتباوکردمهمدرابرو

درنفسماما.میشدبزرگتربغضممیکشیدمعمیقنفسهرچى.بودبستهراهشوبزرگبغضىونمیومدباالنفسم
!...ندارمطاقتشومن!...نکنخواستمبازاینطوراماسنگینهکارممجازاتمیدونم!نکنامتنبیهاینطور!خدایا.نمیومد

!یهو؟شدچى.بودخوشونتخوشکهحاالتا:کشوندخودشسمتبهنگاهموپیچیدگوشمدرکهصدایى

!نجوامرواشخرخرهتافشردمهمرودندونامو!بودپیمان!...سمتشبهبرگشتم

ودلمامتکهزدمعوقاونقدرودویدمدستشویىسمتوشدبدحالمبزنمحرفىتاکردمبازلبهمینکهاما
نگرانچشمهاىباپیمان.دادمتکیهدربهحسبىوسستوکردموارودستشوییدر.پیچیدهمبامروده

!بوددرایستادهجلوى

حالتعزیزم_.شدمخیرهمیومدسمتمبهنگرانشچشمهاىباکهپیمانبهودادمتکیهدربهنزاروخسته
!...خوبه؟

تمومبازورىچهباخرابمحالاونبانمیدونم!نعمتتبهروشکرتوهمبازماا.موندمخودمخلقتتومنخدایا
.کوبیدماشسینهبهوجودم

چته؟:دستموگرفتبشم،مچردکنارشازخواستمهمینکهو

خوشانقدکهپیمانسعادتبهخوشوکنمدعوادیگرانىخونهنداشتمعادتکهمنبدشانسبهلعنت
مچمبلکهنکردولدستامواماکشیدم،بیروندستشازدستمو.استبستهآدماینهمهابلمقدردهنمکهشانسه

. فشردمحکمتررو

!میبريتشریفتوخواستدلتهرجابعدمیديجوابوایمیستیمیکنمصحبتباهاتدارموقتی_

چته؟بگوادمبچهمثلحاال:کشیدخودشسمتبهروچونمو

میکردسنگینیدلمبرکهانچههرومیکردمبازرودهانمکاشاي!!!!نبودماششتهنداابرویهفکربکاشاي
!!!!میاوردمزبونبرو
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! باشیوقیحانقدرنمیکردمفکر: گفتمهمینقدرفقط

!گفتماخیناخوداگاهوانداختترسباورد،منودستمبهکهفشاريبااششدهگردچشمهاي

زدي؟زرچی:غریدلبزیرونکردمولولیکمترکرددستاشوفشار

زرها:غریدمخودشمثلهممنونشدکوتاهزبونمشداماجمعچشمامتواشکاورددستمبكفشارياز
بدم؟پسجواببایدمناالنمیزنیتورو

مکردچیکارتو؟منشديدهنبدانقدرخوبه؟چراحالتپرنیا:کردنگاهمنباششدهگردچشمایهبادوباره
تو؟میزنیحرفاینطورکه

باززبونمبزنم،حرفنبایدکهاونجایىومیشماللبزنمحرفبایدكاونجاییمعمولطبقاما! میگفتمباید
!میشه

میکنی؟غلطیچدارينمیدونیواقعابگم؟یعنیمنچرا: گفتمودادمقورتروبغضم

همدرابروهاش.بشکنماینازبیشترمنوکنهتائیداونوبیارمزبونبمیترسیدم!...میترسیدم! نداشتمتعارف
حرفادممیگی؟مثلپرتوچرتچراپرنیا: اومدحرفبتردیدباوخوردچینچشمشگوشهوخوردگره
مرگته؟چهبگوببینمبزن

بچیجونشیرینیاواوردمروزشبچی.بودمتنفربودندهنبدازپیمان! نمیزدحرفاینطوريپیمان
بهرودستموفشردمهمرويدندونامودادمقورتروبغضم!میزد؟حرفمنبااینطورىكدادخوردش

دادمجوابحرصیونیاوردمخودمرويبهولیاومددردبهدستمكطوريکشیدمبیروندستشازشدت
! میگذره؟چیتوخرابذهنتوبگمبهتبایدمنیعنی:

! میزنیحرفابهامپردهپشتتووقتیمرگته؟چهبدونمبایدکجاازبیشعورمناخه:دادجوابکفريپیمان
دیدي؟کجامنوذهنخرابیتوخرابه؟منذهن

!میگذرهچیدورورتنداريخبروبرفزیرکرديروسرتکبکمثل:گفتموزدمپوزخندي
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!میگنچىبهخرابذهنیدممنشونتوگرنهبزنحرفآدمبچهمثلپرنیا:باشهآروممیکردسعى

.میپرمهرزتوجاىمن!شدهعوضجاموناینکهکنی؟مثلچیکارمیخوايمثال: زدمزهرخندي

غرمیزدلبزیرهمزمانورفتیمبیرونخونهازهمباوکشوندسالندرسمتبهمنووگرفتدستمومچدوباره
بزنی؟منبهحرفواینبتونیهکبشیوقیحانقدرتوشدهباعثچی!بود؟غلطکارمکجاى:

.میکردنگاهمنگرانکهافتادرسامتعجبچشمهاىبهمیبست،چشمهامدرووقتى

کنندهقانعدلیلکنهخدا:کردولدستمووبستدروپیمان!دادمتکوننیستهیچىبعنوانسرىوزدملبخندى
چخبره؟میدىتوضیحخصمتشخانومیهمثلحاال...وگرنه!باشىداشتهپرتهاتوچرتواساى

بیتنمهمبهشکردنفکربااوه!!!!....؟دیدمهوومواسماتگوشیتو!...میگفتم؟چى.دادمقورتدهنموآب
!...آوردنشزبونبهبرسهچه!...میشدحس

!!!!خوب؟:گفتکالفهپیمان

.کردنگاهبمنخیرهاونم!!!!شدمخیرهتوچشمهاش

!!!!!کیه؟شیرین_

بگه!...نهبگهکاشکىخدایا!...میشهشوکههمینطورمیدونستم.شدخیرهمندهنبهطوالنىقىدقایپیمان
.خوردچینکمىچشمهاشىگوشه!...نمیشناسم

!!!!!چى؟؟؟؟_

ریییییییین......شییییی:دادمکشآروموشمرده

.شدخیرهبمنبهتبادوباره

!!!میشناسیش؟کجاازتو_
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کوبیدمهاپابچهمثلکهخوردمحرصانقدجملهیههمینبا.بکشمجیغمیخواستدلمقطف!!!!جییییییییییییییغ
!!!!...کیه؟؟؟؟بگو:گفتمفریادباوزمین

گرفتهدیوارووبودشدهخممیخندیدکهانقدر!...خندهزیرزدمرتبهیکبعد.شدخیرهبمنسکوتدرمدتى
بهمامرودهودلتمامحرصازخدایا!...برهلونمیکردشوفکربود؟حتماچىبراىاشخنده!!!!....وا.بود

!نمیتونستمکهحیفامامیزدمبهشلگدیهمیخواستدلم!...میپیچه

جلووکردمشتکرد،دستشوهمدرابروایستاد،رقوشقبعد.شدتماماشخندهتاکردمنگاهشانقدر
کنی؟چکمنوگوشیبدياجازهخودتبهشدباعثچی:گفتوگذاشتدهانش

شده؟وقیحچقدراین!!!!!هیییییییععععععع

!نبوداینمنسوالجواب:گفتمطلبکارانهوزدمکمربدست

کیاجازهبابپرسممیتونم.باشیمخونههمدوتاشمامنوشدقرار! بدمکهندارمجوابی: دادجوابمتقابالهماون
زدي؟دستمنگوشیبه

میافتادهممنبراياتفاقایناگر: انداختمسرمروصدامو.کوبیدماشسینهبدستامدوتابا!!!!رفتمسمتشب
میزدي؟حرفوهمینهم

مونینمیزندهكنکنهخطورذهنتمبکاریهاغلطاین:گفتوکردهمدراىمسخرهحالتبابروهاشو
!بزنیداددارياجازهزدمدادنمهروقتمیکنمصحبتارومباهاتدارممننبرباالمنواسصداتم!!

یعنی!بدهندادتوضیحاجازهخودشبهونخواستحتی!بوداوردهرونوبرشدیگهاین!بودشدهگردچشمهام
بازخواستشندهاجازهبهمحتی!!بخندهمنبهتمسخرهاشبااقااینایستادمکهشدم؟بیچارهوبدبختانقدرمن

کنم؟

.نیستزاريوگریهوقتاالنمیدونستماینکهبانشستگلومببغضی

شوکهمنووقاحتهمهامااین. میکردمدفاعهامبچهبایداز!میکردمدفاععشقمازبایدمیکردم،دادوجیغباید
!...بودکرده
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.داخلمیرىمیاىبیارىبروتچیزىاینکهبدونخوبخانومیهمثلهمحاال:گفتدوبارهپیمان

بکنىمیخواددلتغلطىهرتویعنى!!!خودتواسمیگىچى:زدمفریاد!...دیگهنبوددمخودستصدامکنترل
!میده؟رواىاجازههمچینبتوکى.باشمنداشتهگفتنواسحرفىمنو

.داشتنگهوگرفتدستمومچ

میزنمفحرباهاتدارمکهمندوما.میکنیمصحبتخونهرفتیم.مردمیمىخونه!نبرباالمنواسصداتواوال_
روزگارتبهکارىببینمازتناخلفىکوچیکتریناگه.داريراهتوکهاىبچهدوتااونپدروشماشوهرمیشم

!بدهانجامروصالحتهبهکههرچىوکنکوتاهسخنپس!...باشىداشتههاتوبچهدیدنآرزوىکهندازممی

دلخوشیتنهامیدىنست!هامنبچهدارهاهمیترامبکهچیزىتنهامیدونست.میکردتهدیدهامبچهبامنوداشت
هاشگرىهرزهشاهدتانمیمونمکهنمیدونستاما!نمیزنمحرفىومیشماللاونابخاطرمیدونست!...همینهمن

!باشم

چشمهاىباکههمونطور!...نمیکرد؟فکرشویانمیدونست!بزارمشهابچهدلبهآرزومیتونمهممننمیدونست
.شدموداخلکردموادروورفتمسالنسمتبهعقببودم،عقبشدهخیرهبهشاشکازپر

.ریختهامگونهبروىدیدم؛اشکهایمکهرورسانگرانچشمهاى

سرعتبهمنموبگهچیزىنتونستنبودبمنحواسشوهیچکسبودنشستهبقیهباچوناماشدهمدرابروهاش
گرفتسمتمبهروحولهدستى.آوردمبیرونسینگتوازسرمووقتى.بشورمصورتموتارفتمآشپزخونهسمتبه

.افتادپیمانعقیقانگشتربهچشمهامکهکردمزیرلبىتشکررساستاینکهبخیالومنم

وقولکهنرفتهیادت:گرفتدستمومچکهبشمردکنارشازخواستموکوبیدماشسینهبهشدتباروحوله
نیست؟آورىیادبهبود؟احتیاجچىقرارمون

.رفتمپذیرایىسمتوبهزدمپوزخندوبیرونکشیدمدستشازدستمو

!....میکنمچکارمنببینوبشین!...بودخودتواسگذاشتىقراروقولهرتو



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
88
4

*****

پیمان

!...کنهپردازشمغزمتاکشیدطوللحظهچند!...کیه؟شیرین.موندممات،چندلحظهبردروشیریناسموقتى

!!!!!...شیییییرییییییین!...شیرین؟کدوم!...نمیشناسمشیرینمن

دیوانهدختراین!!!!....خداواى!....استاددانشگاهم!....من!!!!....شیرین!خندهازپوکیدماىدفعهیهخداواى
!شدمکفرىکرد،خیلىبرخوردطلبکارانهاونطوروقتى!...کجا؟شیرینوکجامن!...شده

خودمچونمنتهابودم،آوردهکمخودمپیشکهبودوقتخیلى!...بودکشتهمنتومنووهاىآرزتمومپرنیا
.راضىامزندگىازوخوشبختمکهکنمبازىنمایشخودمحتىودیگرونپیشبودمبودم؛مجبورخواسته

اشتباهاتشومتموکهمنى!کنه؟فکراینطورىمنبهراجعمیداداجازهخودشبهچطورتفاسیراینىهمهبا
ىوبدشوهمهخوباخالقهاىىهمهآزگارسالیککهمنى!...بیارمروشبهچیزىحتىاینکهبدونبخشیدم

.نزدمدموکشیدمزجر!...نزدمدموکردمتحملرومیشدعذابمباعثکهعادتهایىىبازیهاشو،همهبچه

هیچبهندادماجازهخودمفکربهوقتهیچاما.دادمتغییرخودمووجودىتموم.دادموفقخودموشرایطشباهمه
ىسالهپنجاهاستادبهمنووایستادهمنروبروىخانوماینحاال.بکنمهمفکرىتعرضحتىبشرىبنى

!....میدهحواله)گرفتامخندهباز(شیرین!!!کسیچهاونمامدانشگاهى

بایدچون!...کشیدمزجرپرنیاازبیشترزدم،خودمحرفبیرحمىبااونطوروقتى!...انصافیهبىنهایتدیگهاین
!!!....میکردمپنهونواقعیموخود

اونم!...نداشتماىچارهاما!!!بوداومدهبدمخودمقساوتهمهاوناز.افتادمراهدنبالشبهشدنشداخلمحضبه
.!..زجرنکشیدمکمسالیهاینتوهممنکهمیفهمیدبایداونم!...میکرددركباید

کنىفکروباشهخودتمالیکىاینکهزجرمیکرددركباید...،!چىیعنىکشیدنزجرمیکرددركبایداونم
!...بودگرفتهیادروداشتنرابطهفقطخانوادگىزندگىازچرانمیدونم!دارننظربهش
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.ادمافتراهدنبالشبه.میکردمفکرمنکهاونچهعکسدرست.استرابطهبهچىهمهمیکردفکر

با.زدزنگشیرین.برمدنبالشبهخواستمهمینکه.گرفتمروامخندهجلوىکوبید،بزورامسینهبهروحولهوقتى
بمنکردهتیزدندونهاىونشستهبخونچشمهاىباپرنیادیدمکهدرسمتبهبرگشتمجانم؟و:دادمجوابخنده
!....ترسیدمواقعاً!اوهاوه!...شدهخیره

!یمانپآقاسالم_

واس:پرسیدمتندىوشدهمدرابروهام)شدروشنذهنمتواىجرقهدفعهیه(شما؟احوال!علیکمسالماع_
!افتاده؟اتفاقىشیرین

!...آرهروحىولىنهجسمی_

!...اونجامیامدارم!واىاى_

.شدکنسلمهمونىکهبگمخواستمفقط.نیستالزم!نهنه_

!ببینمشبیاممیتونممن.کردینمبرخکهممنون!باشه!...اهان_

!ممنونماینحالبااما!ببیندشوضعیتاینتوکسهیچندارهدوستکهمیدونید_

.استوظیفهانجام_

!برسونیدسالمخانومتونبه_

!میرسونهسالماونم!بزرگى_

!بدرههمزامنوتاکنمقطعروبودگوشىمنتظرگرسنهببرمادهمثلکهکردمنگاهپرنیابهو

خداحافظ.باشنسالمترسونسالم_

وشدم،پشیمونکردمشروعبازیوایناینکهاز!شدمپشیمون!بودافتادهنفسنفسبهپرنیا.کردمقطعکهگوشیو
منسمتروبهاشاشارهانگشت.دادنشونواکنششدتبهاما.کنمتمومروبازيتابرداشتمسمتشبهقدمیه
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اما!...باشممنکنندهشروعنمیخواستم!!!...خواستىخودت!!!!خواستىخودت:دادتکونشواردیوانهوگرفت
!کردىشروعتورواینبارباشهیادت!...کردىمجبورمتو

!...میخواى؟چىخواستم؟؟؟توچیومن:گرفتمهواتوانگشتشو

بهآسمونمرغاىکهمیکنمرىکا:گفتنشهبلندزیادصداشمیکردسعىلیکهحادروکوبیدامسینهبهدوباره
خداازمرگتوبارهزارروزى!بشىپشیمونخودتبودنزندهازصدبارروزىکهمیکنمکارى.بزننزارحالت

!بخواى

درابرو!...میزنه؟حرفاینطورمنباجراتىچهبا!...بدمتوضیحبراشندادهماجازهبمنحتى.شدگردچشمهام
!چى؟دیگه!میشنومجدیدچیزاى!بهبه: کردمهم

کارىتونه.میشیمخونههمواقعالحظههمینازتوومن!نمیاىمنسمتاینکهدیگه:زدغرواومدمنسمتبه
!کارتوبهکارىمننهودارىمنکاربه

!...اش؟بقیه:زدمسینهبهدست

!بشىاینقدروقیحنمیکردمفکروقتهیچ: دریدهمازچشمهاشو

.رفتمپذیرایىبهدنبالشبههممن.شدخارجآشپزخونهازسرعتبهبدمجوابشوخواستمتاوشدهمتوابروهام

لبشروىپوزخندىکهزدحرفىگوششزیرکردوحلقهدورشدستهاشورساونشسترساکنار
زیادیتونهنموباردارهاینکهبخیالاما!میترسوندمنوکمىاینوبودشدهطوفانىبدچشمهاشسبزاطلسی.نشوند

!میکردجمعخاطرموبدهانجامسختکارهاى

*****

پرنیا

زمزمهگوشمزیررساوقتى!بودجهنمىزندگىاینازفراربراىراهىدنبالبهذهنمتمومنشستمرساکناروقتى
.بدمتکونسرپوزخندباتونستمفقطخوبه؟حالت:کرد
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حلقهدورمدستهاشورساوقتى!نیفتهچشمشبهچشمهامممیدادترجیحامامیکردماحساسرونگاهشسنگینى
.میکردندصحبتپرستوازپرسامخواستگارىبهراجعداشتند.دادمتکیهاششونهبهروسرمکرد،ناخواسته

!بودصحبتموضوعاورترینعذابانگارلحظهاوناماداشتاهمیتبراماینکهبا

روبروىدقیقادرهمابروهایىباپیمان.آوردمییادمبهروشیرینهم!!!خواستگارىاسمحتىاماچرانمیدونم
.برگردوندمروىونشستنصافاخمبامناماانداختبمنرنجورشونگاهونشستمن

هیچمانگفتخودشمگهامامیکردمدركخوبنگاهشومنظور!نشناسهخودشومشترىکهبقالىاونکورشه
!نبودخوباصالحالم.ندارماونبهنسبتتعهدىیچههممنپس.نداریمهمباصنمى

وحشتناكسردردیهوبودبریدهامونموتهوعحالت!بودپیچیدههمبهامرودهوبودم،دلخوردهحرصبساز
بودخرابحالمانقدامابودیماومدهشامبراىاینکهبا.کنمتحملرواونجانمیتونستمدیگه!بودشدهاضافهبهش

.نداشتمموندنواونجاطاقتدیگهکه

.کشوندمخودمدنبالبهروهمهمتعجبنگاهوشدمبلندجامازمرتبهیک

!خانوم؟شدهچی: پرسیدوآروماومدسمتمبهوشدبلندجاشازهمپیمان

!خونهبرممیخوام:دادمجوابارومامانکردمنگاهبهشاصالً

بده؟حالتکننگاهبمن_

آره:دادمکنم،جوابشنگاهاینکهبدون

بیمارستان؟بریم:دادهلدستشویىسمتبهمنووگذاشتامشونهدوردست

.خونهبرمفقط!نه:شدمهمراهباهاش

فیلمفامیلتوفکجلوىباشهاخرتىدفعه: زدمپسشدتبهدستهاشوازشونشدیمدورکهکمى
!میکنمپشیمونتبعدىدفعهباشمگفته!میاى

!ببینىبدترشوخودتتاکنپشیمونم:گفتوزدپوزخندى
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داره؟وجودهمبدتراینازتوبنظریعنى:دریدمهمازچشمهامو

!میشهچىبدترشببینیمبزار!باشه: کمرزدمبهدست

!ببینىبدخواستىخودت!باشه:کردریزچشمهاشو

بهراضىکدومدارند،هیچوننگهمشامبراىکردندسعىبقیههرچى.رفتمآویزرختسمتبهوزدمگردنى
فکردیگهکسبهنمیتونستمکهبودخرابانقدرامروحىوضعیتخودمشدند،اماناراحتحتماً.نشدیمموندن

.خوردزنگهمراهشرسیدیم،تلفنهمینکهنشد،امازدهبینمونحرفىمنزلتا.کنم

خانوم؟پروانهجانم_

!!!!!زنشهخواهرحتما!!!!اوه

!االن.میامدارم؟االنچییییی؟؟؟؟_

!برمیگردمزودىومیرممن!خونهبروتو:منسمتبهبرگشتوگذاشتروگوشی

پیادهحرفىهیچبىبیارم،خودمبروىاینکهبدوناما.زدچنگگلومبهبغضوشدجمعچشمهامتواشک
.شدجارىاشکهامویاوردمنشدم،طاقتکهخونهوارد!بشکنمهرزهیهبخاطرکهاماونىازترمغرورمن.شدم

جزپناهىهیچشدهحاالتا.دارمروحسهموناالنکنى؟منغربتاحساسخودتىخونهتوشدهحاالتا
کىسمتبهنمیدونم!...ببرمپناهکىبهنمیدونم!...دارمروحالهموناالنمن!...باشى؟نداشتهخودتخونه
!بخوامکمککىاز.کنمدرازدست

منحامىکهبگمکىبه!...نکنهمنتمکهبگمکىبه!...ببرمپناهکىبه!...کنم؟چکار!...م؟بگچىخدایا
!...بوداسطورهخودمومادرپدرحتىهمهبراىپیمان!...باشه

امونمودرددل!بودمسنگینترنمیگفتمکسیبهاگه!...باورمیکردحرفهاموکىاصال!...بشکنه؟اونومیتونستکى
!بودشدهعلتبرمزیدتهوعالتحوبودبریده
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دارزمبلروى!بشهبهتکمىحالمگذاشتم،تاامبینىروىوداشتمبرشبودآویزرختروىپیمانپیراهن
.گرفتمچنگبهروشکمموکشیدم

.بردخوابمگریهمیونکهکردمگریهوکشیدمدرازمبلروىانقدر

*****

پیمان

حال.افتادمیادشبهکهبودمبیمارستانتو!کردمپیادهروپرنیاکىنشدممتوجهاصالزدزنگخانومپروانهوقتى
خانوموبرمزودترداشتاصرارهمخانومپروانه.برنمیومداىدیگهکارهممنازوبودشدهبهترشیرین

!نزارمتنهاروباردارم

!بودرفتهفرومطلقسیاهىتوکردم،خونهبازکهروخونهدر

.کشیدمراحتىسراز،نفسیکردمروشنکهروالمپ!...ریختفروقلبمثانیهچندبراى

سادگىاونهمهبراىدلم.زدمزانوکنارشورفتمسمتشبهآروم.بودبردهخوابشوکشیدهدرازمبلروىپرنیا
.کرداوچشمهاشوآروم.کردمصداشآرومىبهوکردمنوازشانگشتهامباصورتشو!میرفتغنجاشظاهرى

.گرفتچشمهاشجلوىدستشووچرخوندسرشوکمى!میکرداذیتچشمهاشونور

.کردهمتواخمهاشوونشستمبلروىمدتىازبعد

!سالم:گفتمآروم

بمن:گفتبلندوزدپسدستموشدتبهکهگرفتمدستشو.شدبلندجاشازوشدهمتووحشتناكابروهاش
!نزندست

!شده؟چى!؟چیه:کردمنگاهشمتعجب

!کردىقىروآبروخوردىحیارو:دریدهمازچشمهاشو
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!...شدهچىخوب!!!وا_

!...بود؟چطورحالشجونتونشیرین_

لبخندموجمعگرفتم،تاخودموجلوىزوربه!...گرفتامخنده!میرفتیادمیسرهچرانمیدونم!...خخخخخخ
.کنم

!خونهاومدممنبودىتنهاتوچوناما!نبودخوبزیادحالش_

!بمیرهایشاهللا:گفتحرصباومنسمتبهبرگشت

.شدگردچشمهام

وچرتچرا!!!میگىدارىچىهسمعلومهیچ!...فکربىىدخترهنکنهخدا:گفتموکرددرهمابروهامومنم
!...میگى؟پرت

مثلشیه***الیهچون.!..میزنىدادمنسراونبخاطر!فکربیمیگىبمننکبتاونبخاطر: زدفریاددوباره
!!!خودت

،مبلروىشدپرتوقتىونشستصورتشروىوشدبلنددستمچطورنشدممتوجهاصالً!...بشکنهدستمالهى
!کردمغلطىچهشدممتوجهتازه

.کردمبلندشمبلروىازودویدمسمتشبه

!...عزیزم!...ببخشیدعزیزم!!!پرنیا!!!پرنیا_

چهاین!...خدایا!....بودکردهضعف!...بمیرمالهى!میومدخونوبودشدهپارهدهنشىگوشه!...برمنواىاى
دوتاوکردمبلندشبرگشتمقندآببا.دویدمآشپزخونهسمتبهودادمدرازشمبلروى!...کردمبودغلطى
!ریختمحلقشتوقطره

!...نزندستبمن!...نزندستبمن:شیدکفریادوزدپسدستموافتادبمنچشمشتاوکردواچشمهاشوآروم

بردم،باالدستهامو
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!!!پرنیا!...شدچىنفهمیدماصالمنببخشید!...پرنیا!بهتنمیزنمدست!چشم!...نکشجیغ!...باشهباشه_

.کردقطعحرفمو

!...میکنمدلازتترراحت.برامشدهمبهتر،اتفاقا!..نزنهمحرفمنبا!...نزنحرف_

!...نمیفهمیدمحرفهاشومن،کهمیگفتچرتپرنیایابودمکردههنگمننمیدونم

...متوجهاصالمن!...ببخشید!...عزیزمپرنیا:کردمدرازسمتشبهدستهاموورفتمسمتشبه

!...کنولم!...کنىامتوجیهنمیخوامنزندستبمن:اوردباالدستاشووکردقطعحرفمو

...!نخورحرصفقطتو!...باشهباشه_

.دریدهمازچشمهاشو

نمیخوام!!!...دراومدىازخجالتمچطوردیگهیکىخاطربهکهمشخصهکامالً!...بفکرمى؟بگىمیخواىمثال_
!!!!!!!......مردىمنبراىاالنازتوخانپیمان!...باشىبفکرم

*****

پرنیا

ازمنومنیتتموم!!!!کردچکارمنبا!!!....!!پیمان.بودصورتموپوشوندهتماماشکهام.رفتمخوابموناتاقسمتبه
.کردبلندمنروىدستهرزهیهبخاطر.کردخردمنوشخصیت.بردبین

خواستمبازاینطورىمیخواىکىتامنکوچیکاشتباهیهبابتخدایا!...ندارهتمومىمنداغکهآخ
.شدمجمعخودمتوجنینمثلوکشیدمدرازتختروى!...کنى

روىدستىکهشهآرومیکمشایدتاگذاشتمشکممروىدست.گرفتمدرددلبودمخوردهحرصبساز
.نشستدستم

.زدمپسشدتبهرودستشوشدمبلندجاماز.دیدمروپیمانوبرگشتمدستسمتبهتعجببا
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!...نزندستبمن_

.بردباالتسلیمحالتبهدستهاشو

.!..بدمتوضیحبراتبدهاجازهپرنیا_

!بردارسرمازدستفقطنخواستمتوضیحازتمن:زدمفریادعصبانیتبا

... كاونجوراصالبابا: گفتودادتکونسرکالفهپیمان

!!!!!دیدماوردم،خونباالرودستموقتیوزدمدستپامبهوحشتبا!شدخارجمنازچیزيکردماحساس

چونمیکردم؛فکراینکهیابودمنازبیشترترسشوتعجبشایدحتیشد،خیرهمنبهسکوتدرهمپیمان
.رفتمهوشازمیکردمنگاهپیمانبهکههمونطور! بودمخمرونفسهاشنفسصداي

*****

پرنیا

تنها.شدماللواومدبندنفسممنپرنیاجاى!شدگردافتاد،چشمهامخونبهکهچشممآوردباالدستاشووقتی
!هوابگیرمشتورفتازهوشپرنیاوقتیبودبدم،اینجامانتونستمکهکاري

یادبهاصالروچیزابقیهووپذیرشبیمارستان!میرفتمپیشجادهتوسرعتباکهیادمهرواینفقط
حالخوشبختانهوشدهاینطوراسترساثردرگفتدکتروقتییادمه؛فقطمیکشیدمنفسچطورنمیدونم.ندارم

!برگشتبمنبازدمودمانگار!کشیدمآسودگیسرازنفسیبودبخوهابچهوخودش

چهاین!...کردمنفرینخودموبار،هزارکردملعنتخودموبارهزار!بودخوابیدهتخترويمعصومواروم
بینداشتآرزوصمیمانهکهکسی!بشهاینطورشیرینقضیهمیکردروفکرشکی!...کردمشروعمنبودبازیی

!بشهبرقرارخوبرابطهیاپرنومن

هوشبه،اگهمیدونماینکههموبزنمزنگاشخانوادهبمیتونمنهخدایا!بدمتوضیحبراشنداداجازهحتی
!...کنمچیکارموندمخدایا!بشهناراحتیدچاردوبارهممکنهوببینهمنندارهتمایلیاصالاالنبیاد
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.رفتمبیمارستاننمازخونهبهصبحاذانقع؛مونشستمباالسرشصبحدمهاىدمتا

!نمیبخشیدمخودموعمراخر،تامیومدبالیىهابچهیاپرنیاسراگه!....شکرت!....خداوندا!...خدایا

منبهچشمش؛تاکردنگاهاونورواینوربهچندثانیهبراى!شدبیدارخوابازپرنیاکهبودصبح8:30ساعت
.افتاد

فقط! ندارمتوترحمباحتیاجمن: غریدوبرگردوندروشو.شدهمدرابروهاشدید،ومناینکهمحضب
!بردارسرمازدست

.....پرنیا:گفتمآروم

. کردقطعروحرفم

!ندادمخودمدستکاریهتابرو!بروفقط.بشنومچیزينمیخوام_

!بدمیحتوضبراشمننمیزارهحتى!بگمچیشقکلهموجوداینبهمنخدایا

!...دیديروشیرینتوپرنیا:گفتمهوابى

گفتتنگینفسهمونتوواوردکمنفس.شدکبودرنگشکهنیومدبیرونکاملدهنمازحرفاینهنوز
!...نامرديخیلی:

اتاقازمنودکتر،اومدنمحضبه!میکنمخبر؛دکترمنتوجیحجهنمب؟کنمخبردکتریابدمتوضیحخدایا
! کنماستراحتساعتیوبرممنزلبتاخواستمنازمهرزاددوستموکردندیرونب

ودوبارهکردمعوضلباسگرفتم،،دوشرفتممنزل،بهکردمامیدقطعپرنیاازچونونشستمدرپشتمدتی

!نبودپرنیابرگشتموقتیاماندادمطولهمساعتسههمرويشاید!برگشتمبیمارستانبه

!.....بودرفتهیاپرن

******
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پیمان

پناهکىبهخدایا!...نداره؟روجایىاونکه!...بره؟کهداشتکجارویعنى!...رفت؟!بودشدهحسبیتنمتمام
!...نمیدونهچیزىکسیآخه!...بخوامکمککىاز!...ببرم

.رفتمپرستارىایستگاهبه

! نیستن112اتاقبیمارخانوم_

.شدصمرخخودشرضایتبا_

سمتبهوشدمبلندجامازناتوانىبا!بگیررودستم!خودتىپناهمتمامخدایا.نشستمسالنتونیمکتروى
.رفتمدرسالن

سمتشبه.برگشتتنمبهروحانگار.شدخارجپرنیاشدووادستشویىدردیدمکهمیشدمرداتاقکنارازداشتم
.کشیدمدرآغوششپشتازوکردمپرواز

!!!!!!پرنیا

!...نزندستبمن:گفتکشیدوباتشرکنارخودشوکردواخمبالفاصلهوبرگشتسمتمبهتعجببا

وبدمدقتبىپرستاربهگوشمالىیههمتارفتمپرستارىسمتبهوکردمولش.شدراحتخیالم!...اوههههههه
.وشدمروبرباندابرگشتموشدتمومکارمهمینکه.بدمانجامترخیصشوکارهاىهم

وسالماومدمنسمتبهبیارهخودشبروىچیزىاینکهبدوناما!نهیامیدونستچیزىنمیدونم!...شدمالل
.افتادیمراهپرنیااتاقسمتبههمباوکردعلیک

بههمباوکردمتنشلباسنداباکمکونیاوردمخودمبروىاما!اینجا؟بیادبودخواستهنداازچراپرنیانمیدونم
.نشداما!کنمرفعرواومدهپیشسوءتفاهمتاباشمتنهاپرنیابامیخواستم.رفتیمماشینسمت

.دراومدصدابهتلفن.شدیمخونهوارداینکهبمحض

الو؟؟؟:برداشتمروگوشیمن
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!مادرسالم_

خوبه؟شما؟آقاجوناحوال!خانومجونسالم_

مادر؟چطورهحالتتو!شمادعاگوى_

!نشهکمماسرازبزرگیتون_

چطوره؟گلمدختر!باشینزندهصدسال_

چخبرا؟.شماستدعاگوى_

!ببادخواستگارپرستوامشببراىقراره!شدینبدهشیرینى!خیرهکهخبرش_

!مبارکه!سالمتىبه!اع_

!شنپیرهمپاىبهوبشنخوشبختانشاءاهللا_

!انشاءاهللا_

.بگمبهتونکهکردخواهشمناز!ننبودیشمازدبهتونزنگصبحىپرستواما_

!حتمامیایمعقدشونبراىامامانیستجاىکهامشبحاال_

!بیارینتشریفشمام.هستیمهمه!برونهبلهنیسخواستگارى!مادرنه_

!چشمباشه_

بهخطابخداحافظىبعدمنورفتمىباالهاازپلهنداکمکبهآرومآروم!بودپرنیادنبالبهچشمهام
!پرسامهوپرستوبرونبلهبودامشبجونخانوم:گفتموکردمجفتشون

!ببینمالعملشوتاعکسبودپرنیابهمنظورمامابودجفتشونبهخطابم

!...اشیخىوسردنگاهبا!منسمتبهبرگشت
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!!!!پرنیا:گفتمآروم

!شمحاضرمیرم:دادادامهراهشبهدوباره

ازبعدچنددقیقه!میکشیدمخجالتنداازامابرمدنبالشبهمیخواستم.رفتمحمابه.رفتمدنبالشونبههممن
.رفتمحمامسمتبهومنرفتمیزآرایشسمتبهحرفبدونودراومدحمام

.بودندمنمنتظروبودندنشستهسالنتوآمادهوحاضرنداوپرنیااومدمدرحمامازوقتى

*****

پرنیا

.یمرفتخالهمنزلبهندابا

احوالموازمومرتبافتادمروزوحالاینبهزفافمشببخاطرکهمیکردندفکرهمه.بودآورخجالتمنوضع
پیمانمنعوضومردمخجالتازمنکهىىواىوکرددرستهمکاچىاشخالهغروبدم.میپرسیدند

.میخندیدزیرکىزیر

.افتاددستمازقاشقوشدبدحالمبزارمدهنبهروکاچىقاشقیهخواستمهمینکه

تقریباکهنشستکنارمطورىواومدسمتمبهدادوتکونسرىوزدلبخندىپیمانصحنهاینبادیدن
.گرفتمجاىدرآغوشش

اوممممم.گذاشتمدهنبهروکاحىقاشقوکشیدمبوعطرشو.میخواستکاچىدلمامابزنمپسشمیخواستم
کردمنگاهاونورووراینبهفقطهولازمنونشستامپیشونىروبوسهیهفلناغا!میدادزعفرونىطعمچهکه
!شدندغیبهمهشدممتوجهکه

!!!!!!گذاشتندتنهارودامادعروستازه!...شعوروفهمباچه!آخى

!...زدبوسهناغافلمنمتعجبچشمهاىبهدوبارهوکردنزدیکبمنبیشترخودشوپیمان

!...نزدیکىاینهمهمیخواستروخیلى.زدمنورگردورچیدملب
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!پرنیاببین:گفتتاوکردبازلب

!رسیدگوشمونبهنداصداى

!شدبدحالمون!...خودتونوکنیدجمع!اَییییییی_

.دادتکونسروگرفتفاصلهمنازکمىخندهباپیمان

!...خوبهطعمشمیدهمنشونپرنیاىقیافهخوبهکهبوش:گفتوگذاشتمیزروبشقابشوندا

کهافتادپیمانبهنگاهمکهمیکردمنگاهخوردنشغذابهلذتبا.گفتبلندىهوموبرددهنبهروقاشقو
.شدبلندجاشازدستبهگوشى

جاستونپشتورفتمدنبالشبهوشدمبلندجامازآرومبعد.دورشهکاملتادادماجازهونفهمىبهزدمخودمو
.خوردم

خراباعصابتوبخداتورو..،!میزنىفریادمرتبچرا!...میکنى؟دركمنواصالشما!...منعزیز!...جانیرینش_
ادامهوکردمکثى!...(کنم؟چکاردیگهنمیشه.دادمانجامروگفتىشماهرچىمن!...نکنناراحتمنمونکن
!...میکنمونوهممراعاتدارممنبخدا!...باردارهمیدونیخوبه!...درستهبله)داد

وضعاینازهمخودم!...میریزهبهمچیزهمهبزنمحرفدوکلومبیاممیخوامتا!...بودمگفتهبهشصدبارهوگرنه
درستکامال!میگیندرستشمابله)کردمکثباز!...(غلطکارکدومدرستهکارکدومنمیدونم!...شدمخسته

همهمراعاتباید!بستهدستمواشدارىبارکهکنمچکاراما!...اینطورمیشهبودىدادههشداربمن!...میگین
خودشم!...دوقلوئن!منبحال!...بحالشکنرحم!...باردارهجانشیرین)سکوتهمبازو!...(بکنمروجوانب
بگم!...بیام؟کجاوضعیتاینبامنآخه!...کندركمنوهمتومیکنمدرکتمن!هامیکشههاموبچه!...ضعیفه

!...م؟میرکجادارم

بهمیدمگوش!...نکنخرداعصابتو!...منعزیزباشهباشه:)دادمتکیهدیواربه!...بودنموندهحسىدیگهتوتنم(
!....نههههه)گفتبلندوکمى!...(حرفت
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فقطخودتوتو!...پیشتمیامدارماالنمن!...باشه!باشه!نمیشه!...شیریننمیتونم:)آوردپایینصداشودوباره(
!...میاماالن.میام...!نکنناراحت

.کردپوفىوگذاشتروگوشى

.برگشتسالنسمتبهبعدکردونگاهسمتانوسمتاینبهمدتى

روىورنگبه!...افتادبمننگاهش.رفتمسالنسمتبهجونوحسبىتنىباودراومدمستونپشتازمنم
!!!!!!!.....ندیدنبهزدخودشواما!....ماحسیبىروىازرفتنراهبه!...دستهاملرزشبه!...امرفته

!...برمیگردموجایىیهتامیرممن:گفتآروم

همهازهماون!...دادمتکونسراشکىچشمهاىباوقورتدادمبغضمو...،!!!!!کجابگمنیومددردهنمازحتى
گناهمتاوان!....بوداشتباهکارمکجاىخدایا!سوالعالمتدنیایهباموندممنورفت!...رفتوکردخداحافظى

!....سنگینه؟اینقدر

*****

پیمان

.بودحائزاهمیتکمترشیرینمشکلدربرابرهمبازداشتبرامکهاهمیتىهمهبااما.نبودخوبحالشانگارپرنیا

!بزارهتنهادادماروترجیحمناومدنبابود،امااونجاهمخانومپروانه.رفتمبیمارستانسمتبه

.کردنگاهبمنوکردچشمهاشوباز.بوسیدمسرشووشدمخم.بودخوابیدهینشیر

.زدگردنورفتبمناىغرهچشماون،ولىزدملبخندبهش

!جووووونشیرین:گفتمخندهباوگرفتمدستهاشوونشستمکنارش

!کارتردبروبچه!اهللاالالهال...وشیرین:گفتمنوسمتبهبرگشت

!شماستباحقکامالبلهبله:بردمباالتسلیمالتحبهدستهامو
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بزنىمیخواى!خواهشاًشیرین:رفتمسمتشبهوشدمبلندجامازفورى!نتونستامابشهنیمخیزجاشازخواست
.پیشتبیاممنبگو

!!!!شیطونى؟!جووووون:گفتمخندهباوقاپیدمهواتوروبالشت.کردپرتمنسمتبهوبرداشتبالششو

هابراتمیامپیمان_

!عزیزىهمنیومده!برمقربونت:خندیدم

!...چطوره؟پرنیا:بهمزدگردنوکردنگامچپچپ

!نیستخوباصال:گفتمکشیدموآهى.گرفتجونچشمهامجلوىپرنیاتصویر

مانبخداپی!...ات؟زندگىتونامشیرینیه!...من؟وجودباشه؟باچیودارى؟؟؟خوبانتظار:گفتعصبانیتبا
خیلی.کنیمتحملروهوویهوجودنمیتونیمهمتوومنحتى!بودچرتکردىتعریفازشکههرچى
!اسفهمیدهخیلی!شعورهباخیلى!صبوره

.نشستلبمبهلبخندتعریفهاشبا

!...بدى؟ادامهمیخواىکىتا!بازیاتومسخرهاینکنتمومشپیمان_

!باشنعروسیمونتوکهبیاندنیابههامبچهبدهاجازه!...میگیرمتمیامخو!...بابااى_

نگفتهدخترهبهنرفتههنوز)رفتبمناىغرهچشمو!(نمیشمتوزنمن: کردپرتسمتمبهروکاغذىدستمال
!امکىمن

نیمهحرفمونوسطمیادکنیم،یکىصحبتهمباکالمدومیایمتا!بگمبهشنمیشهچرانمیدونمکهکنباور_
!یمونهمتموم

بدى؟اشسکتهمیخواى!کنتمومشبگو!میکنىکشزجرروحاملهزندارىپیمان_

!نیسمیگىکههماینطورحاال!...اوهههه_
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!میامحساببههووشاالنمنپیمان_

!نکردمعقدتکههنوز:خندیدم

!نگردبرهمنگفتىتا!شودورچشمهامجلوىازبلندشو!!!!!پیمان_

:رآوردمداداشیطنتبا

_کنرحم!باردارهاون!...بگم؟بهشچجورىنامردآخهد...!

.دادمهلشعقببهوگرفتماشوشونهدستهامبا.بیادسمتمبهکهشدنیمخیز

!میگمبهشامشبهمینمنباشه!باشداشتهظرفیتیخردهجانشیرین_

!هااانمیاىمنسراغدیگهنگفتىپیمان_

!....مننهبودىمعذبتونهاالن!خوبنزاشتىکنماتصیغهگفتم:مگفتوگرفتمفاصلهازش

فشارشکرخدارو!بیرونزدماتاقازمنکهکنهپرتمنسمتبهخواستودراوردچشمهاشازعینکشو
.افتادمراهخونهسمتبهوکردمخداحافظىخانومپروانهاز!بهترهخیلىحالشوشدهرفعاشعصبى

!!!!....داشتفامیلپرساماینعجبوبودنداومدهنهامهمو!...اوهاوه

!میشدیمنفرىچهلسىحدودابرونبلهجشنیهبراى

!زدیختنمتموممرتبهیکپرنیاکهبهرسیدموکردماحوالپرسیوسالمهمهبا

مات!یخندیدمغشغشپرنیاومیکردتعریفروچیزىهیجانباوبودنشستهزانوچهارروبروشجونآقاىیه
.گذاشتمجوونآقاىىشونهرودستورفتمپیشسمتشونبهمبهوتو

!سالم_

شوهرته؟پرنیا!...اع:بود،گفتموندهلبهاشروقبلدقیقهچندازکهاىخندهباوشدبلندجاشازجوون

!میکنهصداراحتانقدروپرنیاکهکیهمرتیکهاین!!!!وا
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!سالم:کرددرازمنسمتبهدستهاشوو

.دادمدستباهاشاومددرسرمروکهسوالىعالمتبا

!خانومپرنیاسابقهمکالسىهستمعابدىمن_

!زدمگند!...اوهاوه

!اومدیدخوشخیلى!خوشبختم_

!پرساممخالهپسرمن!لطفتونهنظر_

محوچشمهامجلوىازحتىپرنیاهمدرابروهاىرفتم،درحالیکهمهمونهاباقىسمتبهمثالاونبعدازو
!بودخندیدنمشغولسختکهدیدمشدمسالنواردوقتىصورتیکهنمیشد؛در

مشغولسختهمچناننخوردوجمپرنیاکنارازهممندیدنوجودباحتىعابدىآقاىهماونازعدب
!میشهدیگهکسمالپرنیاهاىخندهخوردمحسرتچقدربودآورشخندهاراجیفتعریفوچاپلوسی

تحملنتونستمبیشتراىچنددقیقه!میگمبهشروچىهمهامشب.شدتنگریاشبىهاىخندهاینبراىدلم
مثال.برگشتمنسمتبهپرنیاکنایهپرازنگاه!برگشتمپرنیاسمتبهدوبارهوبکشماونورسركواینوروکنم

جلوىروعابدىصورتیخواستمدلمبودمنبهاگهدرصورتیکهزدمبهشمحبتىومهرازپرلبخند
عابدىآقاىکناراىمسخرهلبخندباتونستمفقطتاسفکمالدراما!باشهشاهدهماونوکنمپیادهچشمهاش

!بنشینم

!نمیشدفرصتکهبودحکمتىچهنمیدونمکنم،اماتعریففرصتدراولینروشیرینماجراىمیخواستممثال

.میشدوباعثشمزاحمیکىهردفعهکهنمیخواستخداچرانمیدونم

پیداشمدتاینهمهبعدمانىىکلهسروکهبودپرنیاپیشپروندنپرتوچرتوخودشیرینىمشغولعابدى
.شد
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یواشعزیزم:کردمزمزمهلبزیروگرفتمدستهاشوومنپریدجاشازکهشدخوشحالچناندیدنشباپرنیا
.رفتمبهشاىغرهچشمو!...تر

ازیکىمثلوشتافتمانىسمتبهوکشیدبیروندستهامازرودستشورفتبمناىغرهچشمهمپرنیااما
.نشاندموهایشروىاىبوسهبرادرانههمبیارم،مانىبهانهچراورفتفروآغوششدراشخانوادهاعضاى

وبوددرکنارمهمبازشیریندیتموجودونستنباحتىکه!!! بودصبورخیلىپرنیامیگفتدرستشیرین
بازهمپرنیابهاشبرادرىریايبىنگاهومانىپاكذاتشناختنودونستنباحتىمنمیکرد،چونتحملم

!نبودمشونآمیزمحبتىرابطهدركبهقادر

وافتیخاتمهخوشیوخیربهمجلسوشدزدههمآخرىصحبتهاىوکردندروبوسیهمباهمپرسامومانى
دیگهنه:میگفتندابهپرنیاشنیدم،کهشدمبلندجاىازازهمهتبعیتبههممنوکردندبازگشتآهنگهمه
!ماىخونهبریم

!راحتترماونجامنمماىخونهمیریمخوب! ندارهفرقى:گفتجوابدرنداو

!نیاوردملباسمنآخه_

.دارمهواتوهستمخودممن!میکنىاذیتروندادارى!جانپرنیا: کردمدخالتاینجامن

.کردنگاهندابهوشدآویزونلبشهابچهمثل

....ندا!نه_

!ماخونهمیریمامشبمانىومن.بروباپرنیاتوجاننداپس:گفترساوخندیدندرساوندا

اتاقبهمنوواستنخومنوعذرهمخوابموقعحتىونشدمتوضیحبهقادرمنهمبازکهبوداینطورىو
دادازهجاصبحچون!نباشهتنهامنباکهبودآوردهنداروفقطانگار.خوابیدندهمباخودشونوفرستادندمهمون

.بزنمشیرینبهسریهتارفتمبیمارستانبهآنازبعدوبرسونماشخونهبهندارومن
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کنمسورپرایزروپرنیاامشبکهچطوره.رسیدهنمذبهفکرىیهناگهان!شدمرخصشیرینشکرخدارو!خوب
وزدندزنگهمبیمارستانازهمزمان!!!میکنمطىشبهیهروسالهصدره!!!...خونمونکنمدعوتروشیرینو

.باشمبیمارستانتوبایدمنوآوردنداورژانسیبیمارگفتن

.دادجوابتاکشیدطولخیلى.زدمزنگپرنیا،بهبرمعملاتاقبهاینکهازقبل

!الو؟:بودگرفتهصداش

سالم_

.سالم:دادجوابآرومتر

!کنى؟پذیرایىمنمهمونهاىازامشبوبکشیزحمتیهمیتونى_

!ان؟کىمهمونات:کردمکثاینهمهچرانمیدونم

!خانومپروانهوشیرین!استادم:کشیدمعمیقىنفس

آرومخیلىوآروموکشیدبلندىآهدقیقهچندبعدکردوحبسرونفسشکردمحسچرانمیدونم
!کنمپذیرایىممکننحوبهترینمیکنم؛بهروامسعى!باشه:گفت

!...مرسى!خانومممرسی_

براشاینکهبعدوکردردرودعوتموشدعصبىاولشیرین.زدمزنگشیرینبهوکردمقطعروگوشىو
بعدمنشدقراروکردقبولاکراهبابکنمروقضیهقالزودترکهخواممیوقرارهچهازقضیهکهدادمتوضیح

!...برمدنبالشونبهعمل

!.....میشمرهاوآزاددارمکهشکرتخدایا!...بودآرزوهامشبامشب

******

پرنیا
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!...درسته؟اینیعنىخدایا!....من؟پیمان!....کنم؟باوریعنىخدایا.افتاددستمازهنزاشتم،بلکپایینروگوشی

طفلدوتااینحالبهرحمىاما! رنجوندمتبارهاوبارهامیدونم!...نبودمگزارىشکرىبندهبراتمیدونمبارلها
بلندجامبزوراز!...شدهحسبیتنمامتم!...نمیادباالنفسمهالحظهاینتوهمیشهچرانمیدونم!...کنمعصوم

.رفتمدستشویىسمتبهوشدم

.کردمنگاهبخودمآینهوتوکردمبلندسرمو.زدمصورتمودستبهآبى

چرا!..برنمیاممیدونستم.برنمیامبودممطمئنبرمیام،اماپسشازومیتونمکهبقبولونمخودمبهداشتمدوست
!...بزنمالکىحرف

باید!...داشتممهمونامشب!...نمیشداما.بکشمدرازراهروتوىهمونجامیخواستدلم.اومدمبیرونیىدستشواز
.میکردمپذیرایىازشاحسننحوبه

همهاضافهبهشبمشامیکساعت!کردمدرستغذانوعسهچهارنفربراى.رفتمآشپزخونهبههمهازاول
!بودشدهتمومکارمچهار.کشیدمخونهسروگوشبهدستىیههمزمان!...بودحاضرمخلفاتش

.نشستلبمبهخستگىازلبخندى.بودپوشوندهروخونهفضاىکلکردهدمعطرزعفرون

!بپیچهامخونهتوعطرتنتباکهزعفرونعطربوىدارمدوستچقدرمیگفتهمیشهپیمان

ومیخوردموهامبهکهسشوار.ایستادمآینهروبرو.گرفتمدوش.شدمبلندجاماز!...شدخندزهربهتبدیللبخندم
.میزدزنگگوشمتوپیمانىخندهصداىمیکرد،پخششون

!باشهمالمصبدلاینفکرهواتومیکنىولشوناینطوروقتىپرنیا_

!.......بکشم؟نفسپیمانبدون!...کنم؟زندگىپیمانبدونمیتونممنیعنى.نشستلبهامرومحوىلبخند

.نشستمپذیرایىتووپوشیدملباس

پیشوفکرمروحمامااینجاستجسمم!...میکنهنوازشآرومروشکممروىدستم!میزنهآرومومحکمقلبم
اگهنیستمهمبرامپیمانمیکردمادعاروزىیهخدایا!...میارمکممیرسمکهپیمانمیکنم؛بهفکرهرطور!...پیمان
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وايخودشمىنکردهکارپاىپیمانمیدونستمکهدارمباوریقینبهاالناما.باشمداشتهازشیادگارىیه
!...میارمکمهمنفسحتىاونبدون!...نمیتونمپیمانبدون!...باشمشداشتهتاشدمبارداردلیلهمینبه!...میسته

منو!همبدونوسقفیکآسمونزیرباشههماونوباشممناینکهتاهضمترهقابلبراممردنپیمانبدون
وداشتمدوستشچون!...میامکوتاهاگه!...اومدمکوتاهاگه!...کنمتحملروبودنهمازجدااینطورىنمیتونم

.اومدپامبهپاوموندبودنمخامىهمهبپاى!...داشتخواهمودارم

هامونوخانوادهنمیخوام!...خریدروموآباونهمهوقتىببرمآبروشونمیخوام!...کنمتحملنمیتونمروایناما
!...بمیرمخودمدردبهتنهایىمیخوام!دارشهخبرکسینمیخوام!بکنمغلطمونروابطداغدار

بدهاحازه!....زندگیهاینازشیرینتربراممردنخدایا!...باشهپناهمتومثلکهببرمپناهکىبهخدایا
!!!!!!!!!!!میکنمخواهش!....اینبارو

*****

پیمان

برگشتمدفترمبهاونبعد!دربیامخستگىازمنکهنشدحاصلهمبهبودىحتىوکشیدطولساعتششعمل
.بستمچشمهاموساعتىنیموکشیدمدرازتختروىو

خرمایىزیتونىموهاىاونباهندىفیلمهاىمثلمیبستمکهچشمهامو!...منمیرفتهمچرتیهحتىپرنیابدون
.میاداطواروادابرامدارهوکردهپریشونموهاشوکهمیومدچشمهامجلوىاش

لباستعویضبعدوشدمبلندجاماز.کردماستراحتکهساعتىنیم...میشدملذتدرغرقهمبهشفکرازحتى
.مرفتشیریندنبالبه

خونمونسمتبههمباوشدحاضرمیشدیمبارمهمونشوناولینمابایدکهاعتراضوغرغرکلىبعدهمشیرین
.رفتیم

تالطمبدونوآرامشباروشبیهطنشماههابعدمیتونمامشبکهنمیگنجیدمخودمپوستتوخوشحالىاز
!...بشهتمومشبتابوددیرم!میکردندآبقنددلمتوومیرفتمالشدلمحاالهمینازوبگذرونمپرنیابا
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نمیتونمدیگهکهرولبهاشانگیزوسوسهطعم!میشینهلبمبهلبخندىناخودآگاهمیفتمتنشعطریادبهوقتى
!....میبرهآدمسرازهوشکهنگوروبلورىونرمتناونلمس!...بیارمیادبهدادنقورتدهنآببدون

!کردمطىکردنشانگیزخاطرهوامشبیادبارومنزلبهرسیدنتا

.ندادجوابزدمکهرودرخونه.کردمکمکشوگذاشتمشیرینبازوىزیردست

!شدیمواردگویانیااهللاوچرخوندمتوقفلروکلید.شدهمتوابروهام

وشیرینبهاول.بوددهپیچیخونهتوهمپرنیاعطربوى.بودکردهپرروخونهتمومزعفرونوکرهخوشبوى
!نبودناباورىکمالدرکهرفتمحمامودستشویىوآشپزخونهسمتبهبعدوکردمتعارفخانومپروانه

.رفتزمینبهوشدقطرهیهانگار!پرنیاازدریغاماگشتم،اتاقهاروتمامگویانپرنیا

!رفتباالخره:نالیدمنشستومبلروىشرمسارىیا

!مادراتونوپدرىخونهبریمیسرپاشو:زدتلخىلبخندشیرینمیکرد،امانگاهبمنگیجنومخاپروانه

.گرفتمچشمهاشجلوىگوشیموودادمتکوننفىبعنوانسري

همهامونخانوادهدامنبهدستحتىمنکهنگردبدنبالمفامیلوفکتولطفا!...رفتممن:بوددادهامپىپرنیا
باي! نمیشم

،شدمنمتوجهچونومیکردنگاهبمنسفیهىاندرعاقلنگاهباکهکردمنگاهشیرینبهمستاصلومیدانا
!...رسیدي؟منبحرف:گفتوزدلبخندى

.کردمپنهوندستهامتوصورتموودادمتکونسرتاسفبامنو

آتیشاینتونزار!...کنکمکاام!!!!میدونم!...شدىعاصىدستماز!...کردمصداتبسازاىخسته!...خدایا
!نکنترمدیوانهخدایا!...بزرگشهراینتو!...وتنهاتک...باردارزنیه!...بسوزمجهنم

*****
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پرنیا

.شدمخیرهامچهرهبهوایستادمآینهروبروىهمباز

!....بکشم؟دستلعنتىندگىزاینازمیتونم

بهاینکهبدون.کشیدبیرونازافکارممنوتلفنزنگ

الو؟:دادم،جوابکنمنگاهکالرشآیدى

!گرامخواهرسالم_

.نشستلبمبهآشنایهصداىشنیدنازاىخستهلبخند

! سالم_

!نهیاچطورى_

ماروىکوچیکهآبجىکهشدهیچیزى،ممیزدحدس!...چى؟:کردمکثاصالًنه:پریددهنمازفکربدون
هان؟!...کردهساکتاینطور

!!!هان؟؟؟:گفتممنگوگیج

!...شده؟هوارسرتروکجا!...چخبره؟!...شده؟چى!...هان؟اینهمنظورم!...پوفففففف_

لدبحالمنکرد،حداقلدرکماگهکهیکى.میخواستمهمزبونیه.میترکیدداشتدلماما!!!چرانمیدونم
.پریددهنمازبسوزونه،ناخودآگاه

!...کردهخرابروسرمروخونه!...پیمان_

!....طوالنى.کردمکثکهشدممتوجهوضوحبه

چى؟؟؟؟؟_

!....ریختههمروبایکىپیمان!!!مانى:افتادمگریهبه
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!خندهزیرزدبیکبارهوکردمکث

!نهروپیماناما!بگوروبابک.بگورورسا.بگومن!...بیخیالپرنیا_

با!...کنم؟شوخىمیخوردروزموحالبهاما!...همینطورهمخودمبراى!....سختهباورشمیدونستم.کردمسکوت
مکالمهدیروزحتى.کرداوکىاونم.پرسیدمازش.دیدمروشیریناسماشگوشیتوخودم:گفتمعصبانیت

.شنیدماشونو

!باشنهمکارشاید!...چىکهخوب_

وبیا!بخداتورومانى.میکردصحبتباهاشهامبچهگرفتنومنکردنتركراجبکهشنیدماما!ستادشها_
!بدهنجاتم

!میکنىاشتباهکهبخورمقسمحاضرم:گفتتردیدبامانى

خواهربخاطرمانى!آرهگفتخودش.کردمصحبتباهاشخودممیگم!میکنى؟اشتباهروچىچى:زدمفریاد
!!!!!میشه؟؟؟باورت)زدمزارو!!!!(پیمان!...دهنمتوزدشیرین

.کردسکوتهمبازمانى

.دنبالتمیامشوحاضر!پرنیا_

.کنمتحملنمیتونمدیگه!دنبالمبیامانىآره_

.اومدمشوحاضر_

.کردمتوشلباسهامووگرفتمکوچیکىچمدون.پوشیدملباس.زدمزارکردم،همونجاقطعکهروگوشی

قدم.بودشدهشروعباروننمنم.شدمخارجازخونهگریهبابعدشودوختمخونمونبهروحسرتمرازپنگاه
تحملم!...نمیتونممطمئنماینکهبا!....خودتبهمیسپرمش.دارمنگهشنتونستمخدایا.کردمرفتنراهبهشروعزنان
!....بده

خیابونااینتومیزنمپرسههی
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خدازامیخوامتمیزنمزجههی

میاددارهبارونهواییهعجب

میخوادروتودلمندارمتنیستی

چترتوببنديمنکنارنیستی

توعطربپیچهبشیمخیسدوتایی

هوااینبهلعنتبدهحالمنیستی

کارچیمیخوامبارونناخوشمتوبیمن

چیکارمیخوامبارون

بریددیگهامونمونبودنتآي

رسیدلببهدیگهجونمکنکاريیهآي

میخواددستاتومرهمهدلمزخمهآي

بادبهدادهزندگیمونبودنتآي

بریددیگهامونمونبودنتآي

رسیدلببهدیگهجونمکنکاريیهآي

میخواددستاتومرهمهدلمزخمهآي

بادبهدادهزندگیمونبودنتآي

بدهحالمنیستیچیکارمیخوامبارون

هوااینبهلعنت
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مرگمهچهآخهچمهنمیدونم

کمههوااینجابرامنفسسخته

میادصداتبازممیسوزموتبتو

میخوادروتودلمرفتنتکابوسه

نبودنتدردچمهنمیدونم

سردمهتوبیمنوبیاکنرحمی

میخورمغصههیمیکنمگریههی

نمیبرمتوازنمیکنمدلمن

گلمبرامسختهتوبدونهسخته

تحملمکممنباهامنکنتابد

بریددیگهامونمونبودنتآي

رسیدلببهدیگهجونمکنکاريیهآي

میخواددستاتومرهمهدلمزخمهآي

بادبهدادهزندگیمونبودنتآي

.زدمزاروزدمزانوخیابونازاىگوشه

منو.زدمزاربلندبلندورفتمآغوششبهارادهبى!بودسمتش؛مانىبهبرگشتمترسبا.نشستامشونهروىىدست
. بردماشینشسمتبهآرومبعدوفشردبخودشدقایقى

بهاعتمادشحسبهمیشه.کرداعتمادبهشمیشهکهدارىروکسیبدونىخوبیهحساما.میرفتکجانمیدونم
!...خوبدوستیه!....دوستیه!...رفتنیادباجنگ
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!بریم؟کجاپرنیا_

!برسهبمندستشنزار!...بگیرهازمهاموبچهمیخواداون!بدهنجاتمفقط!...کجانمیدونمنمیدونم:نالیدمزیرلب

.کردنوازشصورتموغمگینشنگاه

.بدمانجاممیتونمچکارببینممنتاماىخونهمیریمفعال_

بهخدمتکارش.رسیدیمآبادسعادتتومانىویالىبهکهشدمبیداروقتىوبردخوابمکهمیرفتآرومانقدر
تنمتوهنوزامروزخستگى.رفتممهموناتاقبه،مستقیممنمانىدستوربه.شدیمخونهواردهمباواومدکمکم

.رفتمخواببهگریهباوکشیدمدرازتختروى.بود

.میرسیدگوشبهمانىصحبتصداى.اومدمبیروناتاقازصداسروبدون.بودشده،شبدمشبیداروقتى

همچیناون!...ممکنهچطورآخه!...نمیشهباورماالنشمهمینمنراستش!..گفت؟خودشیعنى!...مطمئنى؟تو_
!...نبودآدمى

!..باشه:گفتتلفنشتپشخصبهخطابفورىوافتادبمنمانىچشمهمزمانورسیدمسالنبهمن
.خداحافظ.حله!...اوکى!میکنیمکاروهمین!...باشه.شدممتوجه!...باشه

!...چطوره؟حالت!...سالم:اومدمنسمتبهو

!...باشم؟چطورمیخواستى:زدمتلخىلبخند

.نشستکنارمهممانى.نشستمراحتىروىو

!....کنى؟چیکارمیخواى!...پرنیا_

.کشیدمآهى

!کنمفرارممیخوا_

!...فرار؟چرا_
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.کنمفرارکنکمکخداتورو.بگذرمازشوننمیتونممن.میخوادهاموبچهگفتهپیمانمانى:کردمنگاهش

چى؟مادرتوپدرپس.نمیشهکهاینطورآخهاما_

خبراونا.نمیخوام!میگیرهمنووسراغمیزنهسرمادرموپدربههمهازاولکنهامیدقطعمنازاینکهبعدپیمان_
جایهمنموقعاونتابعدش.نمیگهچیزىپیمانمدتیهتافعالاینکهضمن.بزنخبربهشکهباشنداشتهرومن

مانى!هامبچهدنبالمیاداونطورىچون!بشهمتوجهپیماننمیخوام!پنهونىاونهماما.میکنمخبرشون.گرفتماسکان
!...کنى؟کمکممیتونى

!میمونىخودمپیشهمینجا!وادنمیخکمک_

.کنمزندگىراحتبتونمکهکنپیدابرامروجایىیه.نیستدرستاین!...مانىنه_

.اممجردىخونهبهمیرممنوکنزندگىراحتاینجاتو!باشه_

!...مانىنه_

!...بره؟کجاناموسمبدماحازه.کفتمکههمین.شدتمام:گفتوباالآورددستشو

همهمباجورایىیهپرنیا:گفتوکشیدآهى،بودشدهخیرهروبروشمیزبهدرحالیکهوبرگردوندوروشو
!دردیم

پرنیا:فشردرودستمدیگرشدستباوزدتلخىلبخند.شدمخیرهبهشبغضباوگذاشتمدستشروىدست
.نشستمپاتآخرشتامن

.دادمتکونمیریختم،سراشکصورتمپهناىبهحالیکهدرمنو

*****

پیمان

.امخیرهروبروممیزبهوامنشستهمبلروىمستاصلودرمانده
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چیزىاشخانوادهبههمبمیرهاگهحتىمیدونم!...بشم؟کىدامنبهدستبرم!...باشه؟رفتهمیتونهکجایعنى
!یگهنم

!...احمقىپسرهآخهد:شدبلندشیرینخشمگینصداى

!...جانشیرین:کفتآرومخانومپروانه

روکجااالن!....میکردىبازىباشکقایمداشتىسالهپنجهاىبچهعین:زدفریاداوبهتوجهبىشیریناما
!انعصبىفشارتحتاینهمهطوساینکهکردنکارچهمعصومطفلىبچهدوتااون!...کنیمپیداشبگردیم

!...نکنترمشرمندهامشرمنده!بخدااااتوروشیرین:فشردمسرمو

!...بگردمالهى:نالیدلبزیرخانومپروانه

!!!رسا:افتاداشصفحهبهنگاهم.تابونددلمدرامیدىکورسوموبایلزنگصداى

:دادمجوابدلیلهمینباشه،بهداشتهخبرپرنیارسید؛شایدازذهنمبه،کهنهیابدمحوابماندم

!...الو؟_

!احواالت؟!گرامىخواهرشوهر!سالم_

!خوبید؟شما.خوبم.شکر.سالم_

!...کجاست؟خواهرم.خوبیمهمما.مرسی_

!...بیرونرفتهنیستخونه:گفتممکثثانیهچندازبعد.کردممکث

!اینجابیاینشامامشب!سالمتىبهخب_

.داریممهمونامشب.یتونیمنمنه!اومممم_

!...کى؟!..اع؟_

امدانشگاهىاستاد_
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!...میشناسم؟_

.گفتمبراتروشیرین.نمیدونم_

!...برسونسالمخواهرمبه.نیستمهمنه،اما_

.برسونسالمندابههمتو!بزرگى_

خداحافظ_

!سالمتبه_

.بودیرهخبمنتاسفباکهکردمنگاهشیرینبهوگذاشتمروگوشی

!رسا.بوداشپسرخاله_

.دادسرتکونتاسفبا

چهاما.ماندندشاممناصراربه!....ببینیشونمیکردىصبرحداقل!!!احمقىدخترهآخه.شدماونهامىشرمنده
!...بودنرفتنازبهتررفتنشونکهماندنى

گوشمبهپرنیاصداىدیوارشودروازبرامبودشدهوهمکهخونهیهوموندمرفتند،منوقتىاما
منازوزدزنگشیرین!...خوردمافتاد،یکهخودمبهآینهتوىکهنگاهم!....گذشتهچندروزنمیدونم.میرسید

میفهمیدندباید!...چىکهباالخره.نداشتماىدیگهىچاره.کردمقبول!...بدهاطالعهامونخانوادهبهکهخواست
!....شدماونهامىشرمنده!!!بودمتوروسیاهخدایا!...نهیا

*****

پیمان

قدمهاىو!....مطلقسیاهىفقط!اینجام؟چرااصال!...چیهپامزیر.کجامنمیدونم.برمیدارمقدمدارمتاریکىتو
!...میرهجلوکهمنهلرزونهوترسون
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.میشمبیدارخوابازفریادباوشدمپرتبلندىازهمرتبیه

رورادیوپخشدکمهوکردمروشنروکترىزیر.میشدسردصبحهاهنوز.شدمبلندجاماز.میزدمنفسنفس
.میشدپخشمالیمآهنگیه.بودشدهابرىمنبحالهمآسمون.ایستادمخیابونىپنجرهبهرو.زدم

....تنهایىبهبرگشتمخواباز

رعبآهنگاینازپرنیامیکردماحساسهمیشهچون.بودمبیزارآهنگاینازچقدر.شدجمعچشمهامتواشک
.میدادگوشبهشهاشغصهوغموهاناراحتىتوهمیشه!داره

.داشتدوستشانقدرچراپرنیاشدممتوجهتازه!کردمیآروممآهنگایناالناما

!...میبینمومیبندمچشمهامو

!...میبینمتوچشمبادنیارو

!...ریختامگونهروىبهاشکهام

میشینمپنجرهاینپشتمن

میبینمتوچشمتوبارونو

کنواچشمتوندارهعیبى

!....غمگینمبازندارهعیبى

مههداداطالعهامونخانوادهبهشیریناینکهازبعددیروز.نشستمزمینروىوسرخوردمیخچالکنارهمونجا
حقهمبازکهپرنیاپدرمادروالخصوصعلى.شدمپدرهامونومادرىشرمندهچقدرکهواى.شدندجمعاینجا

روپرنیاکارهمشیرینومنتوضیحاتازبعدحتى.گرفتندانتقادبادبهپرنیارونشنیدهوندیدهودادندبمنرو
!درکىباىخانوادههمچینبابتدونستمخدامدیونخودموچقدرمنودونستندتوجیحقابلغیر

امابودندنگرانهمه.میکردامدیوانهداشتکهبودخبطهاهمینوبودمنازاشتباه.بودمکردهبدمنباالخرهاما
!...تظاهرهروىازنگرونیشونمیکردماحساسچرانمیدونم
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منوشوریدگىودیوانگىخدایا.شدکشیدههمپرستووپرسامجشنبهصحبتهاشونآخرکهبوداینجاجالبش
.برگردونددنیابهمنوکترىسوتصداى!نمیزنند؟دمومیبینند

!ناشناسىشماره.شدبلندتلفنزنگصداىهمزمان

!...الو؟:دادمجوابفورى

!...نوذرى؟آقاىمنزل.سالم_

!....گرفتیناشتباه:دادمجوابافسردهوناامید

شایدتاشدمخیرهرهگذرآدمهاىبهوایستادمپنجرهپشتودوبارهدادمدمروچاى.گذاشتمروگوشیو
!....باطلخیالزهى!...ببینممیوناونتوروعزیزم

نمیدونستهیچکس.شدندمطلعهمهامونخانوادههباالخر.میزنمقدمباغتوبیکارىازمنوگذشتهروزده
!پرستوىهوپرسامجشنهفتهاینآخرکهدیروزگفتمانىاما.بودچىالعملشونعکس

دادمروخونهىشماره.زدسرمبهفکرىروزهاىهمون!یقرشقشنگصداىاون!...شدهذرهیهپیمانبراىدلم
!بشنومصداشوحداقلتاگرفتهاشتباهمثالبگهوبزنهخونهبهزنگیهخواستمازشخدمتکاروبه

!....گرفتیناشتباه!.....الو:میدادجوابدوکلمهبافقطپیماناما

مبادىاینقدرکهاونىکهشلوغهسرشانقدرى.میشدمانعغرورماما.برگردممیخواستم.کردمیبیتابترمصداش
جواببیحوصلهاینطورکهچخبرهخونمونتونیستعلومم.کردمیقطعگوشیوکلمهدوتابابودآداب
!!!!....میداد

.نشستمکردمکزمبلروىوکوبیدمزمینروىپاعصبانیتبا.بوددراومدهکفرم

بلنددوبارههامنالهونمیشدکنمگریهصدابىمیکردمسعىهرچىوبودکردهخیسروصورتمتماماشکهام
!بودشده

.شدوارددستپاچهوهولمانىوشدازبسالندریهو
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!پرنیا؟_

.اومدسمتمبهدووندوونافتادمنبهنگاهشتاو

!شده؟چىعزیزم_

.رفتمآغوششبهگریهبامنو

!...نمیگردهدنبالمکهنامردهچقد!...شدهتنگبددلم!...مانى_

.میشناختمدستهارواینصاحباما.نمیشدبازگریهازچشمهام.کردجدامانىآغوشازمنوآشنادستهایى

!پیشتممن!...بخورىغصهنبایددیگه!...شدتمومدیگه:کردزمزمهگوشمزیروفشردآغوششبهمنورسا

شدى؟خبردارکى:کردمسوالگریهمیون

نگزمنکهاونروزى:دادجواببجاشمانى.کردپاكاشکهاموخندهباوگذاشتامپیشونیروىاىبوسه
.بودخواستهازمزدم،رسا

.دادتکونسرلبخندبااونم.کردمنگاهمانىبهخیرهمن

!نامردىخیلى:نالیدموزدمرسابازوىبهمشتى

حواسشکههستیکىبدونى!باشهفکرتبهیکىکهخوبهزدم؛چقدرزاردلتهازورفتمآغوششبهدوبارهو
ایناما!...منهنظراینشایدامانمیدونم!...میخوادروتوهمبازدونىنقابلشهمتواگهکهیکى!...هستبهت
اگروامانمیشه!....کردشکبهشنمیشهچون!...دونفرهعشقحتى!...باالتره!....قشنگترهعشقىهرازعشق
!....کردردشدلیلبىنمیشه!...آورد

خودعالقهاون!....گرفتهبخودشتمحباسمدلیلبىکهاىعالقهبهمیرسىکنىفکرهرجهتاز
.کردجلببخودشنگاهمواىدیگهآشناىىیااهللاصداى!....عشقه

.نمیومدبیادماما!...آشناهمخیلى!...آشناآقاىیه
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!...بودسالممتوهمه!...تعجب،سوال،حیرت.کردمسالمهوابی

!چطوره؟احوالت!...خانومسالم:دادجوابمهربونىباآقااما

.شدپرتحواسمونماببخشین!...داخلبفرمایید:گفتوزدلبخندىرسا

!...روانشناست!...داري؟بیادرونغمهآقا:گفتبمنخطاببعدو

.شدگردقورباغهمثلچشمهامپیمانقولبهاینبار.شدبیشترحیرتموتعجب!....ههههاوه

بهشدهبلندبیمارىبسترازبودمعلومکهرنجوروبیماردمهاىقباوخندیدنغمهآقاى!...میکردچکاراینجااون
!اومدمنسمت

من!...اونازبدترفامیلیمدارهخندهاسممبودمگفتهبهتیادته!بیتفاوتىچىهمهبهنسبتانقدرچراتودختر_
کارهاتجریاندرناخواستهرفتىبیمارستانبهتوکهروزىازکهپیمانروانشناسىاستاد!...هستمشیریننغمه
شیرینىنغمهرواسمماومدمدنیابهاذانموقعمندیدچونبیامرزمخداپدرکهبودمگفته!...گرفتمقرار

!.........نکردىتوجهحرفهامبهاصالتواما!...گذاشته

.میکردصحبتشیرینآقاىوبودیمنشستههمدورهمه

.بودمهنگتوهمهنوزمن

وسفتاعتقاداتبخاطر. داشتتفاوتدوزارتومنىدانشجوهامىهمهبا.بودمنشاگردزرنگترینپیمان_
شداعثباین.نداشتدلبهکسیازناراحتىکوچکترینوقتهیچاما.میگرفتقرارتمسخرموردخیلىسختش

محافظهخیلىاونچون.کنمبرقراررابطهباهاشدوستیهمثلتونستمتاکشیدطولدوسالالبته.بشینهدلمبه
دیگهپیمانیهوبودرفتهروکموخجالتىپیماناونانگاراوایل.کردینازدواجوقتى.بودمالحظهباوکار

. شدبیقرارىوپریشونىدچارکهبودنگذشتهوقتچندهنوزامابودمخوشحالخیلىمنم.بوداومدهجاش
ازاونوداشتباشه،آرزوهاتمردنتونهروزىیهاینکهازترس.گفتبرامبیقراریهاشازتانشستمپاشبهکلى

هرچى:گفتواومدروزیهکهازدواجتونازتابعداونمشاوروصبورسنگشدممناونازبعد.میاورددرپا
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اگه.کنمرفتارامواقعىخودطبقمیخوام!...خودموباشمخودممیخوامدیگه.نشدامادادمانجامروگفتیناشم
!سالمتبهاونوبخیرماروکهنتونستاگهدارهجاچشمهامجفتروکهبسازهتونست

موجمن!بمونهتنهادشمخوبادقیقهدوتوفکربدوننمیتونستحتىاوندیدم،شدنشوآبذرهذرهاماگفتاینو
مدامهمپیمان.بودمبسترىمدامهمدوهفتهاینتو. بشمبسترىبیمارستانبایدمیوندرهرچندخط.امگرفته
اضافهبهشهمآشفتگىپریشونى،وبیقرارىبرعالوه.بودتوپیشحواسشوهوشتمومامابودسرمباالى
گفتمبهشجاهمونمن!قرارهچهازجریانگفتبراماونمونشستمپاششدبهبهترکهحالماینکهتا.بودشده

مرحمبهترینایناونشدهدارجریحهغروربراىنگذریمحقازاگهامااشتباههصددرصدکارشاینکه
هماونروز.میبردلذتخودشدادنزجرازاما.میشداذیتخودشم.میدونستخودشم.بوداشتباهاما!....بود

رفتهخونهازتوونگرفتشانسموناما.دربیاىاشتباهاینازتوتاخونتونبیایمماکهگذاشتقرارخودش
!...گذشتهوشدهرفعکهبودهسوءتفاهمیه.نکردهتوفیرىزیادهمحاال!بودى

.نشستلبهامروىتلخىلبخند

.کردنگاهمنبهاىپدرانهلبخندباشیرینآقاى

!...بگوتوئهنوبت_

بودهنفسمثلکهباشینداشتهزندگیتونتورویکىکنید؟شدهزندگىکسیبهحسادتحسباشدهحاالتا_
وجوداصالکهشدمشریککسیباپیمانوشدین؟منشریکنفستونودیگهیکىبابفهمیدبعدشوبراتون

!...کنید؟هضممیتونینشما.نداشتخارجى

بفهمى؟روواقعىزجرتاداشتوجودشتىدادوست:زداىخستهلبخنددکتر

وجوداگهحتى.میشهدیوونههمهوویهبهکردنفکربازنیه.زنمیهمن!شیرینآقاى:نشستلبمروپوزخندى
.کنمفراموشرونامردىایننمیتونم.شکستمبدهم.شکستممنشیرینآقاى!باشهنداشتههمخارجى

پسندارهاطالعىتووجودازپیمان.شیآرومتامیخواىفرصتتو...!.دخترممیدونم:زدلبخندىشیرینآقاى
.میکشهزجرتوپاىبهپادارهپیمانکهباشداشتهیادبهاینوفقط!....کنفکرمیخواىکههروقتتا
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!...بد!...سوختمبد.نداشتمگفتنواسحرفىاومد،امادردبهقلبم

****

نمیخواماصال!نمیتونمپیمانحضوربخاطرامامیخوادبرمدلماینکهبا!....پرستوئهوپرسامجشن،شبشبفردا
کهکردممیفکرخودمبا!میکشهپردیدنشلحظهیهبراىدلماینکهبا!بهترههمخودمبراىاینطورى!...برمکه
هیچدادتاشخصیتتغییرمیشدلباستعویضوآرایشیکمبود؛بافیلمهاوهاقصهمثلهممازندگىکاشاى

.بزنمزخمىدلاینبهمرهمىوببینمشمیتونستمحداقلاونطورى!نشناسهروآدمکس

دمساعمناما.بریملباسخریدبههمباوبشمحاضرتاخواستمنازوزدزنگرساکهبودغروبحوالى
پسجوابىاماحوصلهنداشتمروعروسىبهرفتنقصدکهمن.زدمسربازخریدازوکردمبهونهحالمونبودن
.ندارمهمرساروبهدادن

داشتمبرش.خوردعقدجشنکارتبهچشممکهمیکنمپایینوباالتلویزیونوکانالوامکشیدهدرازمبلروى
!...فروردینیکوبیست.افتادتاریخشبهنگاهممیخوندم،رومطالبشکههمونطوروکردمبازشو

همپرستووپرسامجشنشبفردا.بردمیادازرومهمىروزهمچینچرا!....برمنواىاى!...پیمانتولدروز
!...بود

سورپرایزشمیتونستممیخواستدلماماداشتمازشکهناراحتىىهمهبا!...درخشیدذهنمتواىجرقهدفعهیه
.کنم

گردرساونداچشم.خریدمسکسیقرمزلباسیهتاگشتمکلى.بیاددنبالمبهتاخواستمازشوزدمزنگرسابه
.بزنندحرفنمیدادنداجازهبخودشونهابیچارهامابودشده

خودشونبادرچقهابیچارهوبپوشماینومیخوامپیماندادنحرصبراىمنمیکردندفکرخودشونباالبد
.نزنندحرفىتارفتندکلنجار

کمىباصبحفردا.برگشتموخریدمپیمانبراىهمعقیقانگشتریهوشدمجیملحظهیهنداخریدهاىمیون
.بگمدروغهممصلحتبهحتىنمیدىاجازهکهشکرتخدایا.شدمبیدارخوابازدرد
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مستقیموگرفتمآژانسیهدلچسبدوشیهبعدعوضدرورمبنمیتونمکهگفتمروجریانورسابهزدمزنگ
.رفتمآرایشگاهبه

گذاشتممالیمآرایشیهوکشیدمسشوارمواجموموهاىدرآخرودادمانجاماپیالسیونوکردمابروبندو
بچهومنشقعاپیمانکهبودمهماین.نبودمهماما.بوداومدهباالچندسانتىشکمم.برگشتممنزلبهتنگشو
.بودهامون

وتردیدشکباعثنمیخواستمونبودمناسبلباسم.رفتمخودمماشینبااینبار. شدمحاضرمنبود،کهشدهشب
.بشه

ىطبقهبهوشدموارآسانسورگرفتبراممانىخدمتکارکهکیکىباوکردمپاركپارکینگتوىروماشین
.داشتمتوقپس.بودعروسیاالنپیمان.رفتمپنجم

آهنگصداىکهرفتمآشپزخونهسمتبهپاورچینپاورچیندزدهامثلوشدمخونهواردآروموبازکردمدرو
قدمسالنسمتبهلرزوترسباوبرداشتمروماهیتابه.کردمتهىقالبترساز.ترسیدم.رسیدگوشمبهپذیرایىاز

منوىعالقهموردآهنگوبودنشستهپنجرهبهرولىمبروىکهدیدمروپیمانتعجبکمالدروبرداشتم
کردخوندنبهشروعپیمان.نشستممبلروىوزدچنگگلومبهبغض.مینواخت

تنهایىبهبرگشتمخواباز

زیبایىبهتوازمیزنمپل

میبینمومیبندمچشمهامو

میبینمتوچشمبادنیارو

:خوندمودادمقورتبغضمو

درگیرهقعشبامندنیاى

میمیرهنباشىتوکهعشقى
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دادهگلتودستتوکهعشقى

افتادهمندستبهکهعشقى

.خوندهمونطور.نایستادحرکتازدستهاشامامنسمتبهبرگشتپیمان

:دادمادامهودادمقورتبغضمووکردممکثچندثانیهبراى

میشینمپنجرهاینپشتمن

...میبینمتوچشمتوبارونو

کنواچشمتوندارهبىعی

!........غمگینمبازندارهعیبى

اشهمراهىمیریختماشککههمونطورورفتمسمتشبه.خونداشوادامهپیمانوریختصورتمرواشکهام
.کردم

!...بودامزندگىآرامبخشترینآرامبخشکهآه.رفتمفرودرآغوشششدتمومکهآهنگ

امونشیشهبارکهبودمواظبحساسمونآقاىهمیشهمعمولطبقاما....شدمغرقمحبتشگرماىتوکهآخ
!...نشکنه

چسبوندمخودمووباسنشروگذاشتمدست!....پوفففففف.میرفتعقبقدمیهاونمیرفتمجلومنهرچى
!....بهش

.گرفتمگازلبشومنممعمولطبقوواشدخندهبهلبشمعمولطبق

.نشستدستمرودستشکهکردمواروپیراهنشىتکمهوبردمدست

!دارىدردمیگفترسا_

!....میگفت؟رسا.وامونددهنم
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!بودم؟کجامنداشتىخبرتومگه_

.شدغمگینچشمهاش

..!.بیرحمىخیلىپرنیا.فهمیدمدوروزتازه_

بچه.کردمبازپیراهنشوهاىتکمهوبردمدستمنهم!محکموسفتاینباراما.گرفتدرآغوشمنودوبارهو
.میکردندبیقرارىبودشدهتنگباباشونواسدلشونهامون

!...بود؟نشدهتنگاوندل!...چى؟شونمامانى:کردزمزمهگوشمزیروبوسیدگوشموىاللهپیمان

حاالتاکىاز!!! جانماى:رفتهوابهپیمانىخندهغشغشکهکردمآویزونلبموواختماندپایینسرمو
!...شدهخجالتىانقدرىهامبچهمامان

تودیدمیهوگرفتم،کهآرومىگازبازوشووبردمجلودهنمونمرد،حرصمچونوزدمبازوشبهمشتىمنو
.شدممعلقهوا

.کردمحلقهپیمانگردنورددستهامووکشیدمکوتاهىجیغ

اضافهشیطنتباو!...(بودشدهتنگکردناتجیغجیغواسدلم!...جووون:کردزمزمهگوشمزیرپیمان
!...کناربزاربعداواسچهارتاشم.نکنخرجاالنروهمهالبته)کرد

.کشیددرازکنارمخودشوگذاشتتختروآروممنو!....شدهپرروچقداین!!! خدااى

!بودشدهتنگبراتدلمچقدبدونىاگهپرنیاآخ_

.نشوندلبمروىاىبوسهوشدخمو

!نکنىحقمدررورحمىبىایندیگهبدهقول_

!...کنىثابتمردونگیتوهمتوکهشرطیبه:گرفتماشوچونه
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شکممروىهمهازاولو!... چشمروىبهاى:زدچشمکىوخندیدشیطوناونم.شدمخیرهبهششیطنتباو
.زدروشاىبوسهوشدخم

!...میشیناذیتیخردهامشباگهببخشینبابادلبرهاى_

.شدخممنروىولعباودوختمنمنتظرچشمهاىبهبیتابشونگاهبعدو

****

!میمیرمدارم...خدااااواى!....مردممن!...پیمانآى_

!برسیمتاکنتحملچنددقیقهبرمقربونتمنالهى:بودزدندورحالدردستپاچهپیمان

!....شدهلبریزصبرم!...نمیتونمدیگه!...نمیتونم!...خداااااىىىآى_

عزیزآخهخونه؟اونتوهچیمن،اسمکردىرودریاهوستو!بگورواحمقمنهآخه:کردغرولندلبزیرپیمان
!!!...دریالببهچهماهوبهپا،زنمن

!...میمیرمدارمخداااااىىواى_

!...میادزوربهمداره:زدمفریادوکردمبازهمازپاهامووکشیدمدرازمنوخوابوندصندلیموپشتپیمان

!....زودانقدرچراآخه..،!یخردهفقط!...کنتحملیخرده!بشمقربونتمنالهى_

!...بودتحملقابلغیرواقعادیگهدردتحملاما.درآوردحرکتبهروماشینو

!!!!!!پیماننننننن:کشیدمفرابنفشىجیغ

.نمیرسیمبیمارستانتامشخصهکهاینطور!...نمیرسیم:گفتوکنارزدپیمان

خیابونسمتبهمنو.اومدمنسمتبهودرآوردعقبصندوقازاشوپزشکىکیفوشدپیادهماشینازو
.کردمعاینهدادوباالبود؛روتنمکهآزادىپیراهنوچرخوند

.کردواردانگشتشودقیقترىمعاینهبراىیکهوکه.مردمخجالتىازبوداولمبارانگارکهمنم
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زمینوداددستزاتعادلشوبودشدهخمزانوروىکهاونم.کردمنثارشلگدىوکشیدمجیغىدردسراز
.خورد

.داشتخندیدنواسحرفکلىوگرنهبودماحتضارحالدردردازکهحیف

:گرفتدستمووگذاشتپامزیروبرداشتحولهیهوشدبلندجاشازودادتکونسرىتاسفباپیمان

!بزنزوربعدشو!بکشعمیقنفسیه!پرنیا_

.ندارمنا...!بزنمزورنمیتونم!...نمیتونمخداآى_

!...اهللابسمبگو!نکردىخفهروهابچهتابزنزور!...نکنلوسپرنیا_

بهاىضربهآرنجباوبلندشدپیمانکهافتادمگریهبهدیگه!نمیشهمیزنمزورهرچى!...میمیرمدارم! خدااااااى
!دیگهزوریه!...میادداره!...آفرین:زدفریادوزدزانوپامجلوىدوبارهوکردواردشکمم

یه)زدفریادو!...(میکنىخفهرودخترموندارىبزنزورپرنیا:زدزانووروفشاردادشکممدوبارهوبلندشدو
!...بگویاعلى

!....علییییییا:برآوردمفریاد

وزدپشتشووگرفتحولهباروبچهپیمانوکردمحسرومیشدخارجبدنمازکهبدنشتمومقشنگو
!بغلمتواشتگذ

!...عزیزمبزنزور!..خطرهتودخترمونپرنیا_

شدبلنددوبارهپیمان.بودنموندهبرامنایىدیگه!...بودگرفتهامگریه.نمیشدمیکردمهرکارآخه.میزدزورحرف
.کردشکممبهاوردنواردزوربهشروعو

خوردوبود،لیزنیموکیلویکوریزچونترهدخببامخودمبهبخوامتاوشدشروعاینمفشاریواشیواش
.اومدبیرون

هموندرومیخندیدومیکردنگاهدخترمونبهلذتباکهکردمنگاهپیمانبهاماشکىچشمهاىبا
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!...رفتمحالازحال

*****

!!!...یمانپ!!!....پیمان_

.رفتمبیرونوبستمدروفورى

!....خوابوندمشون؟زارىچهبهمیدونى!...چخبره؟!....هیشششش_

!!!....پیمان_

.میپریدپایینباالهابچهمثلو

!...حامله!!!...حامله_

!...اس؟حاملهبازززز!!!!....خدایا.شدگردچشمهام

!....وقته؟چند!...مبارکه!!!!...؟اع:زدملبخندبزورودادمقورتدهنموآب

!...اوه!....ماههیه_

!...چرا؟آخه.کردممراعاتاینهمهمنخدایا.بودگرفتهامگریهخدایى.کردبپربپربهشروعو

.افتادبمننگاهشوخیزشجستمیونپرنیا

!...چته؟!...پیمان؟_

!عزیزمهیچى:زدملبخندبزور

!نیستىخوشحالانگار_

...فقط!...ههههن_

!...چى؟فقط_
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!....نه؟. بودزودانگاریکم_

!...بود؟زود،گذشتمدتاینهمه!...وا؟_

!دخترهاینهمتوبعد.زدحرفنمیشهکهتوحرفرو.میکنمبلندشراینطورى!...بهترهبشماللخدایا

!...باشهمبارك!...خوبه!...نه_

.کردنگاهمتعجببا

!...میشىدایىدارىخیرسرتمثال!...نیستااااخوبحالتپیمان_

.شدزدهجرقهیه. کردمنگاهش

!!!!!...ندا؟!....اوههههه_

!...چرخوندمشوکردمبلندشورفتمسمتشبه

!...منصداىخوشبلبل_

!...بوسیداموگونهوخندیداونم

ام،نه؟حاملهمنکردىفکاولشتومنجونپیمان_

!هوماو: خندیدم

!میشه؟چىخوب!...کوفت:گفتوزدبازومبهمشتى

.خندیدمهمباز

وروجکدوتااینورودازماهنههنوز!باشهنموندهبراشنایىدیهاتبیچارهمادرمیکنمفکر!....عزیزمهیچى_
!...نباشجایگزینبفکرخداروتو! نگذشته

.بیارمیکىاینبارمیدمقول_



آبیانشیما  خواب برگشتم بھ تنھاییاز 
92
8

.بزنمسرهابچهبهبرم:گفتموگذاشتمشزمینروىروخاطرهمینبه!چیهحرفهااینازمنظورشمیدونستم

!...بدهبوسیهفقط!...نمیخورمت!...باباباش:گرفتدستمووخندیدغشغش

.زدچنگلباسموىیقهوبستچشمهاشوعشوهباوگذاشتلبمرولبهاشووبهمچسبیدخودشو

بهبردمدستهمینکه.چسبوندمبخودماونووزدمچنگکمرشبه!...کنهیخودمبخودازچطورمیدونست
.آویزونپرنیاىلوچهولبوشدبلندپارمیسجیغلباسش؛صداىسمت

.رفتمهابچهاتاقبهوزدماىقهقهه

!گرفتمااااآتلیهنوبتشوحاضرزودترپرنیا_

وکردمبغلروهردوتا.بودکردهبیدارروپرهاموبودهشدبیدارپارمیس!بودپرستووپرسامعروسیامشب
الهىوکردمعوضلباسشونو.دادمشیرشونو.کردمبازىباهاشونکمىیه.گذاشتمخودمونتختروى

امشب!پرنیاپیشبرگشتمزودىوکردماستفادهفرصتازمنهم.بردمیکردند،خوابشوناونواینورکههمونطور
!...بدمتناشخواستهبهبهتره.کنیمتحملگندشواخالقبایدهمهآخرشبتانرسهمرادشبه

خودمسمتبهاونووگذاشتممیزروىوگرفتمدستشازروبابلیس.بودموهاشکردنبابلیسمشغول
.شدزوماششدهسرخلبهاىروىنگاموبرگردوندم

.شدخیرهبمنوگرفتدندونبهپاینشولبشیطنتبا

!...کناستفادهخونهتوفقطروژاینازکهنگفتممگه_

!...کجاییم؟االن:گفتوکردململچشمهاشو

نمیکنى؟تمدیدشرفتنموقعدیگهیعنى: خندیدم

!....شبآخراونم.میکنمتمدیدشتوواسفقط:گفتوشدخیرهچشمهامتوعشقبا

!..............گذاشتلبهامرولبهاشوبیقرارو
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!..........میارزهدنیایهبهتویکبارمنبراى!....تویکبارومیبخشممنبارهزار!....خوبهیلىخگذشت

پایان


