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  سارا دادفر کاربر انجمن قصه سرا | و دوم اسفند یرمان روز س
 

 کند و آن ها را خوشحال تی کند چهار فرزندش را خوب تربی می است که سعیینگار مادر تنها:خالصه        
 لی که در گذشته داشته،او را تبدی مشکالتگری خورد؛از طرف دی بر ميادی به موانع زری مسنی در اینگه دارد ول

 .  کرده استنیی با اعتماد به نفس پایبه انسان
 

 فصل اول        
 

 ....وارم....شلـ...کمک! مان...ما -        
 زی مي را رونکمیع.دی آی مرونی مثل پنگوئن ها از اتاق بشی زانوری ززانی افتد و با شلوار آویاز نفس م        

 : زنمی کنم و مقابلش زانو میم تپلش نگاه يبه ران ها. رومی گذارم و به سمتش میم
 . گذاشتملی و آجوهی ها،برات مي نخورپسیامروز تو مهد چ -        
 کند و محبت ی اش را دور گردنم حلقه می گوشتيدست ها. کشمی و باال مرمی گیکمر شلوارش را م        
 شدن داری بي هر روزم برادی دارند که امی برقشیچشم ها. زنمیلبخند م. نشاندیرو گونه ام م(!)  یپر بزاق

 .است
 ی بلند ممی بوسم و از جای اش را میشانیپ. بندمی کنم و دکمه اش را میباالخره شلوارش را مرتب م        

 :شوم
 . آماده کنفتویبرو ک -        
 . شومی آماده مشغول مي نقشه های به بررسنکمی و با زدن عنمی نشی کنار اُپن می صندليرو        

آدامسش در صورتش . کنمیاخم م. کندی و آدامس درون دهانش را باد مدی آی مرونیماهک از اتاقش ب        
 : خنددیم. چسبدی اش مینی ترکد و به بیم

 ! هادی ترکيمامان باز از اون نگاها کرد -        
 :می گوی که نگاهش کنم منی کنم و بدون اینقشه ها را جمع م        
 گم من وقت ندارم و بهتره ی که از مدرسه ات بهم زنگ بزنن مگهیبار د.اریدامسو از دهنت درباون آ -        

 .اخراجت کنن
 ی کند و ملتمسانه می اش را درشت می فندقيچشم ها. شودی مزانی دود و از گردنم آویبه سمتم م        

 :دیگو
 مـــامان؟ -        
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 کنم و از او دور ی را از دور گردنم باز مشیدست ها. کندی دخترانه اش نگرانم مدی جدي هایبرجستگ        
 : شومیم

 .ي بزرگ شدگهید. بگوسای درست واي خوای ميزیچ -        
 :دی آیدنبالم م. رومیبه اتاقم م        
  شه منم برم؟یم.همه شون هستن. خوان برن پارك اللهیبچه ها فردا م.چشم -        

 : گردمی می دنبال لباس مناسبمی مانتوهانی کشم و بی میقینفس عم        
 .امیمن فردا وقت ندارم باهات ب -        
 ی و آهسته مستدی ای نگاه تندم صاف منیدیبا د. کندی کوبد و دهانش را باز می منی را به زمشیپاها        

 :دیگو
 . بزرگ شدمگهی دیخودت گفت. تونم برمیمنم تنها م.انیهمه تنها م -        
 نی را در آستمیدست ها. ام استفاده کندهی خودم بر علي گرفته از حرف هاادی ها یتازگ. شومیکالفه م        

 : برمی مانتو ميها
به بچه ها .می ریبعدا همه با هم م.ي جز مدرسه بریی که بدون من جاي نه در حدی وليبزرگ شد -        

 .ازه ندادمبگو من اج
 :دی گوی مزانی آويبا لب ها        
 . گم فردا کالس دارمیم. کننیبچه ها مسخره ام م. گمینم -        
 : کنمی بندم و چپ چپ نگاهش می را ممی آخر مانتويدکمه         
 نی تو ایی قدر کم روشون نظارت دارن و ممکنه هربالنی شون انی خجالت بکشن که والددیاونا با -        

 .ادی تنها سرشون بيرفت و آمدا
 کوچک و نرمش را در ي روم و دست هایجلو م. اندازدی را باال مشی کند و شانه های را نگاه منیزم        

 :رمی گی ممیدست ها
 کرد من از تو مشتاق تر ی نمدتی تهدياگه خطر.وفتهی برات بی تونم بذارم اتفاقیدرکم کن که نم -        

 .ی کنحی تفرکمی بفرستمت بودم که
 . رودی مرونی بوسد و از اتاقم بی گونه ام را ميسرسر. زندی به زور لبخند میهنوز ناراحت است ول        
 دارم و ی را بر مفمیک. اندازمی رنگ و لعابم می به صورت بی نگاهنهی کنم و در آیمقنعه ام را سرم م        
 :می گویبلند م

 د؟یاده ابچه ها آم -        
 : کنمی کاناپه ولو شده نگاه مي که رونیدی روم و به آیبه هال م        
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 ؟یخوب -        
 : گذارمی اش میشانی پي روم و دستم را رویجلو م. شدهرهی خي و به نقطه ادهی پریرنگش کم        
 .يتب دار -        
 :دی گوی کشد و محکم می دستم کنار مریسرش را از ز        
 .خوبم -        
 تا حاال که هفده سالش است یاز پنج سالگ. گذارد من بارش را به دوش بکشمی وقت نمچی هنیدیآ        

 . کردم او پدر من است نه من مادر اوی حس مشهیهم
 من. زنمی لبخند مای هلکی شراهنی و پیبه شلوار ل.ندی آی مرونیدوقلوها پر سر و صدا از اتاق شان ب        

 . گرفتهادی ی ها را از چه کسنی ای فسقلنی دانم ای کنم و نمی دقت نممی وقت در انتخاب لباس هاچیه
 ی مرونیماهک هم از اتاقش ب. اندازدی مشی شانه هاي را کج و معوج روفشی کی به سختنیامیبن        

 :ردی گی مي لحظه اينفسم برا. کنمی سرخش نگاه ميبه لب ها.دیآ
  کفشاشونو پا کنن؟ي بری رو با خودت مای و هلنیامی بننیدیآ -        
 نی خواست ای وقت دلم نمچیه.ردی گی و دست دوقلوها را مردی گی خواهرش مي نگاه از لب هانیدیآ        

 . موضوع خوشحالمنی لحظه از بابت انی در ای از سنش بفهمد ولشتریقدر ب
 کند و ی فروکش متمیعصبان. شومی مرهی اش خدهی ترسی کمي و در چشم هاستمی ای ماهک مکینزد        
 :می گوی لب مریز.ردی گی را مشیغم جا
 ؟ی با من چه کار کني خوایم -        
چطور . داردي کننده ارهی خییبای هم زیشی ساله ام بدون لوازم آرازدهیدختر س. کندیپرسشگرانه نگاهم م        

 !درسه بفرستم؟ به می حتیی راحت جاالیاو را با خ
 : کشمی مشی رو لب هامتی آورم و با مالی در مبمی از جیدستمال        
 باشه؟.ستیاالن وقتش ن. زنمیبه موقعش خودم برات رژ م -        
 دستم ری شود و از زی طور خوشحال منی را داشته که ای درست و حسابي دعواکیمعلوم است انتظار         

 . رودیدر م
       

 ؟ي پول همراهت دارنیدیآ -        
 . مدرسه شودی کنم تا وارد در آبی دنبالش ممیبا چشم ها. شودی مادهی پنی و از ماشدی گوی لب بله مریز        
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 ي فرداي کز کرده و احتماال به برنامه ای و هلنیامی ماهک است که کنار بني مدرسه يمقصد بعد        
 اش آب ی سالگزدهی تلخ سي لحظه کی گذارم در ی من زنده ام نمیتا وقت. کندیدوستان کم عقلش فکر م

 . متحرك و عاشق مني  مردهکی و متنفر از من تا نمشی دهم زنده ببی محی از آن نماند؛ترجيزیشود و چ
 : پردی منیی محکم نگهش داشته باال و پاشی گلوری که زي با وجود کمربندایهل        
 . بذاري ناي نایمامان ن -        
 آهنگ مورد عالقه شان متوقف ي کنم و رویضبط را روشن م. توانم نخندمیبا وجود افکار آشفته ام نم        

 . شومیم
 ی آورم و به سمتش می پولم در مفی از کی اسکناس پنج تومانکیم،ی رسی ماهک مي به مدرسه یوقت        

 :رمیگ
 .ي نداريزی که چهی واسه وقتنیا. غذا گذاشتميبرا -        
 : بوسدی شود و گونه ام را می به جلو خم می دو صندلانیاز م        
 .چشم -        
 از ی خداحافظکی آورد و بعد با گفتن ی را در مشانی دهد و صدای را هم محکم فشار مای و هلنیامیبن        

اصال . کنمی شود نگاه می از کنارش رد می کمي که با فاصله ینی به ماشیبا نگران. پردی مرونی بنیماش
 .ستیمراقب خودش ن

 خوانند و یبا هم شعر را غلط م. شومی شان مي کنم و باعث شادی مادی را زمی آهنگ دوقلوهايصدا        
 خدا را نی کامال آرام و شاد بزرگ شده اند و بابت ایطی ماهک،آن دو در محی و کمنیدیبر عکس آ. خندندیم

 . کنمیشکر م
 را شانی روم و کمربندهایعقب م. شومی مادهی کنم و پی مهد کودك شان پارك مي را رو به رونیماش        

 . استدنی بهتر با توجه به قد کوتاه شان پري واژه ند؛البتهی آی مرونی بنیپشت سر هم از ماش. کنمیباز م
 سر حال ي بچه يادی زم،تعدادی شویوارد مهد که م. کنمی ردشان مابانی و از خرمی گیدست شان را م        

 . کنندی مي دوند و بازی ماطی که ساعت هفت صبح دارند در حنمی بیرا م
 ی می ناگهان خالمیدست ها. دوندی ماطی برند و در حی مادی دوستان شان مرا از دنی با دنیامی و بنایهل        

 . کنندی رها مریپ...  طور من را تنها و نی بزرگ شوند هم همیه وقت کنم کی فکر می ناگهانیمانند و با دلتنگ
 ی سر و صدا از زندگی طور بنی هميروز. شومی کنم،از مهد خارج می مشانی تماشای که کمنیبعد از ا        

 .شان حذف خواهم شد
***         

  چه خبر؟ی تپلنیامیاز بن -        
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من از پرتقال . کنمی رنگش نگاه می نارنجعیبه ما. دهدی را به دستم میوانی و لندی نشیبا فاصله کنارم م        
 .متنفرم
 .نیهم. خونهانی مهد مرنی؟ميچه خبر -        
 نیا. کنمی نگاه مندی آی به نظر می اش آبی آبراهنی کنم که به خاطر پی نگاه مشی الهی تيبه چشم ها        

 مذاب ي هااچهی درنی به ای کنم و وقتی حس نميزیچرا من چ. اندازندی را به تپش ميچشم ها قلب هر دختر
  شوم؟ی ميگری تر از هر وقت دی کنم،تهینگاه م
 :ندی نشی مشی لب هاي روانهی موذيلبخند        
 .ادی نچسبم خوشت مي توی حتنیبب. گن چشمام سگ دارهی بهم مشهیهم -        
 : زنمیپوزخند م        
 . دخترونه اسيادیز -        
 :دی گوی آورد و آهسته میصورتش را جلو م        
 .ینی بعد مردونه امو ببی که تا حاال نخواستستی من نریتقص -        
 : کندی خورد و حالم را بد می به صورتم مشینفس ها. کنمیسرم را کج م        
 . بزنم که وجود دارن حرفییزای دم از چی محیترج. هستمینیمن آدم واقع ب -        
 از ي و جرعه اندی نشی صاف مشیسر جا.ندی بی را در حالت صورتم مینی خندد و دستور عقب نشیم        

 : نوشدیآب پرتقال محبوبش م
 حوصله گهید. رم دنبال کاری رو گرفتم،می کوفتسانسی لنیدو ا.بذار من بگم.ي دیتو که نم پس نم -        

 . دلم خوش باشهستی دانشگاه خراب شده ننیدو تا دختر خوشگلم تو ا. درس ندارمي
 : کنمی نگاهش مي کنم و با خونسردی منی حسادتم را تحسختنی برانگيتالشش برا        
  دن؟ی پسربچه مهی به يچه کار -        
 : کندی نگاهم مزی خورد و تیبه غرورش بر م        
 . راهبه خانومی پسربچه بگذرونهی وقتتو با یستیمجبور ن -        
 : کنمی ام مرتب مدهی عقب هم نکشی کمی را که حتي شوم و مقنعه ی بلند ممیاز جا        
 .دی از دهن بچه شندیحرف راستو با -        
 :ستدی ای کوبد و می مقابل کاناپه مزی مي را رووانشیل        
 ی کنی که ناز می هستي ای زن خواستننی هم چمانی با سه تا زاي کرده؟فکری مشکل تو چی دونیم -        

 .يری گیو واسه من رو م
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 گریحاال که د.  هستمي ای هم چنان زن خواستنمانی تا بفهمم با وجود سه زادمی کشيادی زي هایتلخ        
 .ل نزند به من زی دانم کجا بروم تا کسی و نمرمی پذبی هم چنان آسستمی ساله نزدهیس

 ی کند تنها می نگاهم متی دارم و او را که با عصبانی را بر مفمی که از حرفش ناراحت شوم کنیبدون ا        
 . دارنداجی به من احتشتری بنیامی و بنایگذارم؛هل

 به طرز نیا.ندی کند و مرا ببی زند تا منت کشی کند و بعد دوباره زنگ می هفته قهر مکی دانم که یم        
 خواهد و ی دهم و او هم چنان من را می که من هر طور بخواهم عذابش منی دارد؛ای حس خوبيعذاب آور

 . استینیری شییعقده گشا. دودیدنبالم م
     

 ؟ی کنی صدا منویدی مامان داداش آایهل -        
 ی منیدیتپلش به در اتاق آ دود و با مشت ی معیسر. گذارمشی منی کنم و زمی اپن بلندش مياز رو        

 :کوبد
 !داداش داداش داداش -        
 ی زند و هم زمان می مغی جایهل. کندی بلندش مرانهی کند و غافلگی در را باز منیدی بعد آي هیچند ثان        

 . حساسندیلی محبت برادرشان خي رومیدوقلوها. کندی با اخم نگاه شان منیامیبن.خندد
 ی را بلند منیامی بنگرشی و با دست ددی آی را محکم گرفته،مای که هلی فهمد و در حالی منیدیآ        

 :دی گوی میماهک پوف.کند
 .نیدی آی کنیچقدر لوس شون م -        
 : زندی مشخندی ننیدیآ        
 . کردم حسود خانومی وگرنه بلندت مي شدنی سنگيادیز -        
 دو ی اتفاق سالنیا. کندی می زند و شوخی دارد؛حرف می حال خوبنیدی است که آییاز معدود وقت ها        

 . افتدی نمشتریسه بار ب
 : زندی می کوتاهغیماهک ج        
 ! گه چاقیمامان بهم م -        
 :می گوی کنم می که کتلت ها را بر عکس می خندم و در حالیم        
 . به خواهرت نگو چاقنیدیآ -        

 :دی آی گذارد و به سمتم می مخصوص شان مي های صندلي را رونیامی و بنای هلنیدیآ        
 ه؟یغذا چ.باشه -        
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حاال . که قد بلندش به پدرش رفتهنمی بی میتیبا نارضا. کندی گاز نگاه مي روي شانه ام به غذاهاياز رو        
 . کله بلندتر شدهمیاز من هم ن

 : کشدیبو م        
 .ی شی چاق تر منای نخور از اادیماهک ز -        
 ی را باال مشرتشی تنی آستعیسر. شودی جمع منیدیصورت آ. کوبدی منیدی آي به بازویماهک مشت        

 : کنمی بنفش رنگش نگاه ميزنم و به کبود
 .ی و کبود شی زخمستی قرار نگهی دی کردم گفتیفکر م -        
 : کنمی است نگاه مشی سال پکی شکسته اش که مال يبه ابرو        
 .ي چاقوکش شديمثل التا -        
 : داردی سرم چند بشقاب بر مي باالنتی دارد و از کابی بر مشی بازوي دستم را از رومتیبا مال        
  خواد؟ی رو مهی بشقاب باب اسفنجیک -        
 . شودی دوباره آغاز منیامی و بنای هلي سوالش سر و صدانیبا ا        
به . کنمی و ماهک سکوت منیامی و بنای به خاطر هلی کند ولی ممی عصباننی و اردی گی مدهیحرفم را ناد        

 . رسمیموقعش به حسابش م
 .میمامان فردا اردو دار -        
 : دهمی درون دهانم را قورت مي گردم و غذایبه زمان حال بر م        
 د؟یکجا قراره بر -        
 : آوردی در میشکلک        
 .موزه -        
 :دی گوی بالفاصله منیامیبن        
 . خوام برمیمنم م -        
 :زدی ری را به هم منیامی روشن بني فرفري خندد وموهای منیدیآ        
 .ی برمت فسقلیخودم م -        
 :می گوی به ماهک مي ظاهري و با خونسردرمی گی منیدیبا حرص نگاه از آ        
 ؟ي بريدوست دار -        
 : اندازدی را باال مشیماهک شانه ها        
 . رمیمنم م. رنیهمه م -        
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 خواهد دی و تردی هم دچار سرگردانیی رفتن به دستشوي برای ماهک نباشند،حتي روز دوست هاکیاگر         
 .شد

 نامه تیرضا. بنداز بهت بدمادمیپولشم بعد شام .ی شی رد مابونیقب خودت باش از خمرا. خوبیلیخ-        
 . دوستات جعل امضا کنن براتيند.شو هم بده امضا کنم

 وقت در چیمن که ه. خواندی می کوبد و آواز نامفهومی بشقابش مي کوچکش روی با قاشق صورتایهل        
 نیدی آی نباشند،حتياگر روز. کنمی را تمام کرده ام و چهار فرزندم را تماشا ممی ام پر اشتها نبودم،غذایزندگ

  شود؟ی چه می زندگي دهد،معنای کند و حرصم میکه مدام نگرانم م
 :دی گوی رود و بلند میماهک مسواك به دست به اتاقش م        
 .ریشب بخ -        
مسواك زده اند و حاال منتظر من هستند تا .میدوقلوها مانده ا هم به اتاقش رفته و حاال فقط من و نیدیآ        

 .می قصه بگوشانیبرا
به . کشندی کوچک شان دراز مي پتوری روند و زی باال مشانی خواب هاياز جا.می رویبه اتاق شان م        
 . زردندي کپسول هانی عاشق ای دو فسقلنیا. کنمی رو پتوشان نگاه مي هاونینیطرح م
 و هفت کوتوله یدبرفی و در نور کم اتاق شروع به خواندن داستان سفنمی نشی وسط شان می صندليرو        

 بار هزارم ي را برارشی تا تصاورندی گی شوند و کتاب را از دستم میمدام بلند م. کنمی کتاب داستان مياز رو
 . کشندی و بعد دوباره دراز منندیبب

 شان يپتو را رو.نمی بی میقی کنم هر دو را در خواب عمی سرم را بلند می ساعت وقتمیبعد از حدود ن        
 . کنمیمرتب م
 . استنیدیحاال نوبت آ        
 . خوابدی نمازدهی زودتر از نیدی است و آمیساعت ده و ن        
 یر کتابش نگاهم ماز کنا. خواندی را می و کتابدهیدراز کش. کنمی که در بزنم در اتاقش را باز منیبدون ا        

 :کند
 .صبر کن دستکشامو دستم کنم -        
 : بندمیدر را پشت سرم م        
 مدت هی. خونهیخسته شدم از بس آش و الش برگشت. دونم چکارت کنمینم. ندارمی شوخيحوصله  -        

  شد ورزش؟شطرنج چشه؟نگمی بوکسکی؟کيدوباره شروع کرد.خوب شده بود
 :می گویبا حرص م. کندی کتابش را کنار گذاشته و منتظر نگاهم منیدیآ.رمی بگی کنم تا نفسیمکث م        
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 شم؟ماهکم از تو ی موونهی دوفتهی خراش رو تنت مهی هر بار ی فهمی سکته کنم؟چرا نميه؟منتظریچ -        
 ؟ی شی واسه خواهرت الگو مي طورنیا. خواد جا پات بذارهی گرفته مادی

 اش از من ی از پنج سالگنیدیآ. کنمی نگاهش ميدی شود و با ناامی میبادم خال. خوردی هم نمتکان        
 .  کنمی خورم و مقابلش عز و جز می خود دارم حرص میب. نداشت و ندارديحرف شنو

 
 ی باز شدن در اتاق را ميصدا. کنمی اپن جمع مي را از رومینقشه ها. رومی مرونیاز اتاقش ب        
 : شودی مکمی نزدبی دست در جنیدیآ.شنوم

 ؟يمگه تو مرد.رمی بمستیقرار ن. يدی و جواب منو هم شني حرفا رو زدنیتو صد بار ا -        
 نیدی آندازدی بهی تواند بعد از مرگ سهراب مرا به گری که میتنها کس. کنمی نگاهش مدهیرنج        

 . کند نه مادرشیدارد و با من مثل هم سنش رفتار م نی فاصله سنشتری که با من چهارده سال بنیدیآ.است
 را نیدی خواهد تا حداقل فردا آی است و دلم نملی تکمتمی امشب ظرفيبرا. خواهم نگاهش کنمینم        

 نیدی آن صحنه ها آدنیبعد از د. که او شاهدشان بوده ناراحتمنی آورد،از اادمی که به ی از خاطراتشتریب.نمیبب
 کودك نبود کی گرید. کندکودکانه ي هاي خواست بازی دلش نمگرید. کردی نمي بازشی هانی با ماشگرید

 . پنج ساله بودیبلکه بزرگسال
 :ردی گی را ممی و بازودی آیدنبالم به اتاقم م        
 ...نیبب -        
 : کوبمیم اش ی محکم و نسبتا عضالني کشم و با کف دست به شانه های دستم را متیبا عصبان        
 . بشنومگهی دیچی خوام هینم.برو تو اتاقت -        
 که در برابر التماس ها ی اندازد؛سهرابی سهراب مادی مرا یلی اوقات خیگاه. کندی نگاهم ميبا خونسرد        

 . کردی طور و سرد و خشک نگاهم منی همتمیو عصبان
 :دی گوی زند و آهسته می را از مقابل صورتم کنار ممی از موهايدسته ا        
  کنه؟ی متیراض.نیهم.نمی نبي اي جدبی تونم بهت قول بدم آسیفقط م -        
 نی تری ام بوده و خصوصی لحظات زندگنی شاهد شرم آورترنیدیآ. کنمی ميادی زیاحساس خستگ        

 آن روزها را لمی که انگار فیی توانم در چشم های نمنی از اشتریب.دهی دندی تواند ببی بچه مکی را که ییزهایچ
 . سهرابی فندقي کنند نگاه کنم؛چشم های پخش ممیبرا

 .ندی مسخره ام را ببي هاهی خواهم دوباره گرینم. کشمی روم و پشت به او دراز می پتو مریز        
خوشخواب پشت .ردی گی ام راه مینی بي غهی تي رویقطره اشک. شنومی بسته شدن در اتاق را ميصدا        
 یی پنج ساله هم بود با دست هایپسرم وقت. شوندی ممی مشغول نوازش موهایی رود و دست های منییسرم پا
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 مرهم می کرد و برای مم دهند،آرامی مي و حاال مرا کامال در خود جادی رسیکه حلقه شان به پشتم نم
 . کندی متی ناقص بودن را در من تقوي حس مادرنی او باشم و اي وقت نتوانستم براچی که من هيزیبود؛چ

 : بوسدی را ممی موهايرو        
 .بخواب -        
 : زندی را پشت گوشم ممیموها        
 . مونم تا خوابت ببرهیمن م -        
 . استی مادر حس مزخرفکی يبرا. ساله است و من هفده سالهکی و ی سنیدی کنم آی حس میگاه        

 
 

 فصل دوم        
 . پوسمیتو رو خدا دارم تو خونه م!گهی دمیمامان بر -        
 کنم حس و حال شان ی می و من سعجانندی بر عکس من پرشور و همی و بچه هادیسه روز مانده به ع        
 : نبرمنیرا از ب

 باشه؟.می ری ممیاگه تونست. کنمیروش فکر م -        
 . رودی دهد و به اتاقش می سر تکان میه ول نشدیماهکم راض        
 کزادی ني خانواده ي اعضانی را بلمی تعطي ندارم روزهايعالقه ا. هر سال مان استيوی سنارنیا        

 . گذرانندی را نمی خوبدی حوصله شان عی با مادر بمی هام،بچهی دانم که اگر نروی میبگذرانم ول
 خواهند با پسرعمه شان ی مای و هلنیامی و بنندی و دخترش مهسا را ببرای خواهد عمه سمیماهک دلش م        

 باز هم شهی است که همنیدی سفر ندارد آنی به اي که مثل من عالقه ایتنها کس. کننديماهان شش ساله باز
 . کندی مان میمثل من در سکوت به خاطر خواهرها و برادرش همراه

 ی مکیاز پشت به آن دو نزد. کنمیها در اتاق شان نقشه ها را رها م دوقلوي بگو مگوي صدادنیبا شن        
 ی شده در دست دارند،با هم بحث می نقاشي برگه کی که هر کدام ی اند و در حالستادهی اواریشوم که مقابل د

 :کنند
 . خوام بزنمیمن م.ی زنی متویچرا همش تو نقاش -        
 : کوبدی منی زمي را روشی پاهانیامیبن        
 .مال من قشنگ تره. خوامینم -        
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 بحث شان پونز لیدل. آورمی شان را از دست شان در می نقاشي زنم و برگه هایپشت سرشان زانو م        
 ی اش را آن جا بزند دعوا می که کدام نقاشنی سر اشهی رسد و همی است که قدشان فقط به آن مواری ديرو

 .کنند
 : شوندی مزانیدنم آوهر دو از گر        
 . زشتهمی گه نقاشی بهم منیمامان بب -        
 .گهی گم مال من خوشگل تره دیمگه دروغ م -        
 :زمی ری هردوشان را به هم مي و موهامی گوی مسیه        
 خوبه؟. زنمی هر دو رو واستون من؟منی دعوا نکنچارهی پونز بنی سر اگهیمگه نگفتم د -        
 .  خندمی حرکات شان مثل هم است منی که کوچک ترنیاز ا. دهندیپرشور سر تکان م        

 
  داریسکوت معن        

 
 :دی آی کوله به دست به اتاق منیدیآ        
 . برگردمنی از تمری بدونم کدیم؟بای ریساعت چند م. شمالمی ریماهک گفت امشب م -        
 را پشتش زده شی که دست هایدر حال. زنمیماهک را بلند صدا م.وردن است کتک خنیمنظورش تمر        

 : کنمشی دعوادی آیدلم نم. انداختهنییسرش را پا. شودیعذرخواهانه وارد اتاق م
  شمال؟می ری ممی افتیکه من گفتم شب راه م -        
 : کنمیآهم را سرکوب م. کندی ممانی تماشای تفاوتی با بنیدیآ        
 .دی جمع کنلتونویوسا.می افتیصبح زود راه م -        
 چانه اش را ایهل. رودی مرونی و از اتاق بدی گوی خداحافظ منیدیآ.دی گوی پرد و هورا میماهک باال م        

 :دی گوی گذارد و آرزومندانه می شانه ام ميرو
 م؟ی ببرموییموی لرهنی شه اون پیم -        
 : بوسمیمحکم لپش را م. شودیصورتم باز م        
 . شه قربونت برمیمعلومه که م -        

***         
 : بندمی را منگی کنترل در پارکموتیبا ر        
  نرفته؟ادتونی يزیچ -        
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 ی منیدیآهسته به آ. افتدی هم مي روشی زنند و ماهک هم مدام چشم های چرت منیامی و بنایهل        
 :میگو

  شمال؟می برمینکنه ما دوست داشت -        
 . کشمی را میترمز دست. شودی مرهی خرونی زند و به بی مشخندین        
  چه خبر؟یاز حام -        
 نگی بوکسکی کنی که با او در تمری و حامزدی ری نمی طرح دوستی وقت در مدرسه با کسچی هنیدیآ        

 داده و هی تکشهیآرنجش را به ش. پسرم استي برای روابط اجتماعي برقراريا من بردی کند تنها امیمالقات م
 : چانه اش گذاشتهيانگشت رو

 .ستی نيخبر -        
 :می گوی مرمشی که به حرف بگنی ايبرا        
  ره؟ی مشی خوب پناتیتمر -        
 .ستیبد ن -        
 . کنمیسکوت م. زنمی پوزخند منیدی آي دو کلمه اي ام و جواب هاهودهیبه تالش ب        
 . کنندی را هم جبران منیدی من و آی شوند و کم حرفی مداری ساعت بعد که دوقلوها و ماهک بکی        
 . مانکن بذاریمامان ساس -        
 : اندازمی منی ام چینیبه ب        
 !ماهک؟ -        
 : خنددیم        
 . بذار دلمون وا شهيزی چهی کردم یشوخ -        
 .تمیهم غلط و هم بدون ر. خوانندی گرفته اند مادی را که در مهد ي با هم آوازنیامی و بنایهل        
 .شیمامان ج -        
 : کنمی کنار جاده نگاه ميبه تابلو        
 ؟ي نگه داری تونی مقهیچند دق -        
 :دی گوی مضطربانه منیامیبن        
 .دیشا -        
 :دی گوی هم آهسته مایهل        
 .زهی ریاالن م.منم دارم -        
 : گردمی می مناسبي دنبال جامیبا چشم ها        



 13 

 .می ری االن منیباشه صبر کن -        
 :دی گوی کند می که کمربندش را باز می در حالنیدیآ.ستمی ای استراحتگاه منیدر اول        
 .  برمشونیمن م -        

 
 ی دست شان را منیدیآ. پرندی مرونی بنی کند و آن ها مثل فشنگ از ماشیماهک کمربندشان را باز م        

 :دی گوی میماهک با خوشحال. بردی و پشت بوته ها مردیگ
  مامان؟می رسی مگهیچقدر د -        
 : زنمیبه ذوقش لبخند م        
 .گهی دو ساعت دیکی -        
 ی پوفنیدیآ. انددهی و ماهک دوباره خوابنیامی و بنایهل.مینی بی را از دور مکزادهای نيالیدو ساعت بعد و        

 :دی گویم
 م؟ی مونیچند روز م -        
 : کنمی ميبا او حس همدرد        
 .میود بر دم زیبعدش قول م. کننی وگرنه بچه ها کچلمون ممی مونیحداقل چهار روز م -        
 . شودی مرهی خالی که از زهر تلخ تر است به وی دهد و با نگاهیسر تکان م        
هر بار پدرش . کردیاز همان موقع از ماهک مراقبت م. چهار ساله بودنیدی آمد،آای ماهک به دنیوقت        

 برد و پشت وان پنهان ی اتاق مان میی افتاد،او را با خودش به دستشوی اتاق مای شد و به جان من ی موانهید
 کرد،او را ی درك مدی دی را که مییهازی چشی که کم و بدی رسی ماهک به سنیوقت. شد تا پدرش آرام شودیم

 تالش نیهم. کردی توانست از ما دورش می که میی برد و تا آن جای عمارت پدربزرگش ماطیبا خود به ح
 در ي ناجوري وقت خاطره چیالعش از مشکالت من و پدرش،ه باعث شده که ماهک با وجود اطنیدی آيها

 . خوابش کندیذهنش نماند که شب ها ب
 نسبت به يشتریهر سال به اسم مسافرت رنج ب.می ندارالی ونی از ای کدام خاطرات خوبچی هنیدیمن و آ        

 تا پنج سال نیدی من و آی زندگنیا.می که به خانه برگردمی کردی و آرزو ممیدی کشی روزمره مان میزندگ
 . بودشیپ

 و می شوی مالی سرسبز واطیوارد ح. کندی باز ممانی را برا،دریال،رجبعلی وداریسرا. کنمیمقابل در ترمز م        
 لحظه مهسا هم در نیدر هم. پردی مرونی کند و بی متوقف شود در را باز منی که ماشنی قبل از ایماهک کم

 ی را تا حد خفگگری کشان هم دغی دو جهر. دودی زده به سمت ماهک مجانی و ه کندی را باز مالی ويورود
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 صحنه در نی ادنی انزجارش از دي به نشانه ي تواند تحمل کند و شکلک مسخره ای نمنیدیآ. دهندیفشار م
 . آوردیم

 .می زنند که به دادشان برسی حبس شده اند به جان ما غر مشانی که پشت کمربندهانیامی و بنایهل        
 شدن ادهی پي اول جربزه دیبا. زنمی زل مالی ودی مانم و به ساختمان سفی منیآخر سر فقط من در ماش        

 : زندی و لبخند مستدی ای منی کنار ماشیرجبعل. کنمدایرا پ
 . باباجانيخوش اومد -        
 :دی آیصورتم کش م        
 د؟ی نداريخوبه؟کم و کسرحالتون .یمرس -        
 : زندیبا محبت پلک م        
 .نه دخترم -        
 :می گوی مدیبا ترد        
 همه هستن؟ -        
 : کندی می کوتاهيخنده         
 . جاننی اشی شه نباشن؟از دو روز پیمگه م -        
 ی کنم و به چمدان آبی را باز منیصندوق عقب ماش. شومی مادهی پنی کشم و از ماشی میقینفس عم        

 ی خودم نگاه می و چمدان مشکنیدی آيروشن کوچک دوقلوها،چمدان بنفش ماهک،چمدان سرمه ا
 : کندی دست دراز میرجبعل.کنم

 .بذار کمکت کنم باباجان -        
 : شنومی را از پشت سرم میی آشنايصدا        
 .شما برو استراحت کن.نم عمو کیمن کمکش م -        
بار . کنمی مار،نگاهیکزادها،سامی ني چرخم و به ته تغاریم. شودی و از ما دور مدی گوی چشم میرجبعل        

 کله از من کی توانست شلوارش را باال بکشد و حاال ی بود که نمي الغر هجده ساله امش،پسریدی که ديآخر
 يآن زمان ها برا. کنمی را خفه مندم پوست برنزش پوزخدنیبا د.بلندتر شده و با ورزش خودش را خفه کرده

 خندم و چمدان یدر دلم به فکرم م. استيگری دزی زدند و حاال هم رنگ چی مشی صداربرنجیآزارش ش
 .  دارمیدوقلوها و ماهک را بر م

 
 من هم چنان منتظرم        

 .سالم زن داداش -        
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 بار خفت نی که چندی آمد؛مخصوصا از وقتی وقت از او خوشم نمچیه. کنمی اش نگاه مانهیبه لبخند موذ        
 :می گوی رحمانه می لب بریز.دی دست برادرش دری ام را زيو خوار
 .داداشتو کرما خوردن -        
 :دی گویدر گوشم م. کندی را مثل پر بلند مگری د و دو چمداندی آیجلو م. کردم بشنودیفکر نم        
 .زن داداش...ی ناراحت به نظر برسکمی کن یسع -        
 دانم ی چون مدیشا. زنمی خواهد می دلم می است که مقابلش هر حرفی او تنها کسکزادهای ننیدر ب        

 چطور به زور به فرودگاه شی رود که شانزده سال پی نمادمی. از خانواده اش نداردیخودش هم دل خوش
 . کردی مهی داد مثل دختربچه ها گریاگر غرورش اجازه م.بردنش
 . کندی را مي خاطرات مسخره ای من تداعي بار برگشته و برانی اوليحاال برا        
ل  کردم که تنها سه سال از من بزرگ تر و مثی می خالياری را سر ساممی های ناراحتشهیآن زمان هم        
 . کندیی مارش عقده گشاشی و زبان مثل نبتی هنی نوبت اوست که با ایحاال ول. بودفی زبان و ضعیخودم ب
 .گری کند دی گنده کرده تا حمالکلیه. کنمی نمیاعتراض. افتدیجلوتر از من با چمدان ها راه م        
 خانه نیی پاي که در طبقه کزادی کل خاندان ندنیبا د. شومی کشم و وارد ساختمان می میقینفس عم        

 . خورمی جا میجمع شده اند کم
 و شوهرش محمد و پسرش هی راضار،خواهررضای و پسرش سامرایپدربزرگ فرزندانم رضا،دخترش سم        

 ...می محسن و دخترش مهسا و پسرانش مهران و ماهان و خواهر کوچک تر رضا مررای سمارش،شوهریک
 ی روم و سالم میجلو م. کنمی مشانی ام و تماشاستادهی ای طوالني هیه چند ثان شوم کیمتوجه م        

 ی کجا ممانی با چمدان هانمی گردم تا ببی ماریدنبال سام. دهندی جوابم را مهی بقهی و راضمیجز مر.کنم
 ی ماریرا رها کرده،به سمت سام  که دوقلوهانمی بی را منیدیآ. رومی و دنبالش منمشی بیوسط پله ها م.رود

 :دی گوی بلند مهیراض.ردی خواهد چمدان ها را از دستش بگی و مدیآ
 . تونه بلندشون کنهی اصال ممینیبذار بب.بذار خودش ببره عمه -        
 : خنددی به حرف عمه اش ماریسام        
  باشه؟نیدی بودم که آی چه پهلوونمیمن هفده سالگ -        

 ی نگاه هم نمهی به راضی حتنیدیآ. دهدی دهد و به راهش ادامه می منیدی از چمدان ها را به آیکی        
 . خانواده عادت داردنی ايبه زخم زبان زن ها.کند

 اریسام.می گذاری منیچمدان ها را که زم.می ماندی رود که قبال با سهراب در آن می می به اتاقاریسام        
 : کندی دراز منیدیدستش را به سمت آ

 .ادی بادتی االن فکر نکنم منو ی ولی شناختی سالت بود منو مهی. پدرتکیبرادر کوچ.ارمیمن سام -        
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 : زندی مشخندی ناریسام. زندی نمی و حرفردی گی دستش را میلی می با بنیدیآ        
 . تا مادرتی به پدرت رفتشتریب -        
 خم به اریسام. دهدی را محکم فشار ماری دست ساميرارادی غای ي کنم که ارادی نگاه منیدیبه دست آ        
 : آوردیابرو نم
 .ادهیانگار زورت ز.رمی گیحرفمو پس م -        
 بچه ها يدوست ندارم جلو. کشمی کرده عقب می را که اخم وحشتناکنیدی روم و دست آیجلو م        

 : را خراب کنمشانیعمو
 .ممنونم بابت چمدونا -        
 ی را رها منیدیدست آ. رودی مرونی از اتاق بيگری اندازد و بدون حرف دی به من می نگاه کوتاهاریسام        

 :کنم
 .ارمیچمدونتو باز کن تا من بچه ها رو ب -        
 و چه يدرش دارد،چه ظاهر داند با پی که میشباهت. دهدی سرش را تکان می است ولیهم چنان عصبان        
 . کندی ناراحتش میلی،خیاخالق

 . رومی و دنبال دوقلوها و ماهک مدیای گذارم تا با افکار آزاردهنده اش کنار بی را تنها منیدیآ        
 .  خواستند اعصاب من را خرد کنندی متفرق شده اند؛انگار فقط منیی پاتیجمع        

 
 : پرسمی مرایاز سم        

 ؟يدیماهکو ند -        
 : چرخاندیچشمانش را م        
 .با مهسا رفتن ساحل -        
 : شومینگران م        
 تنها؟ -        
 : دهدی منانیبه من اطم        
 .مهرانم باهاشونه -        
  پسر نوجوان با دخترم تنهاست؟کی. شومیمن نگران تر م        
 ی ماسه ها نشسته اند و با چوبيمهسا و ماهک رو. کنمدای روم تا ماهک را پی مرونی از ساختمان بعیسر        

 .ستادهی دورتر از آن ها ایمهران هم کم. کنندی مینقاش
 : زنمیبلند اسمش را صدا م        
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  کمک من و برادرت؟يایم!ماهک -        
 ی نگاه مدشی سفي باالرفته شلوارش و ساق پاي هابه پاچه. شودی بلند مشی از جایلی میبا ب        

با .ردی گی شود و نگاه از ماهک میمهران متوجه من م. کنمی نگاه مهران را دنبال مری مسعیسر.کنم
 و رمی گیرا م دست ماهک. قدر وحشت زده نشده بودمنیمدت ها بود ا. کشدی به گردنش می دستیدستپاچگ

 :می گویدر گوشش م
 ؟يدیفهم.ي ری جا نمچی بدون من و داداشت هگهید -        
 : کندیبغض م        
 !مامان دستم درد گرفت -        
 : کنمیدستش را رها و تکرار م        
 ؟يدیفهم -        
 : کندی نگاهم مدهی پر از اشک است و ترسشیچشم ها        
 .بله -        
 : کنمی دورش حلقه ممی شوم و دست های ممانیاز برخوردم پش        
 . خوامیمعذرت م -        

***         
 راحت است که المیخ.احتماال ماهان دوباره دنبال شان کرده. شنومی را منیامی و بنای هلغی جيصدا        

 شوم رهی دود خی بی پنجره کز کنم،به آسمان آبي طاقچه ي توانم روی حواسش به آن ها هست و من مرایسم
 داد؛من دور بودن ی عذابم مالشیخ  کرد و بهی اتاق حبس منی که سهراب مرا در اافتمی بییزمان ها ادیو به 

 . دادمی محی ترجيزیاز او را به هر چ
 آن گرید.نه در مادر بودنم موفق هستم و نه زن بودنم. دارمیحاال او مرده است و من احساسات متناقض        

 افتند و من در ی منیی ام پایی صورتک ها همه در تنهانیا.ستمی هم نشیدختر معصوم و بدبخت هجده سال پ
 . گردم که گم شده استی مي روحم دنبال خودیانیعر

 : کنمیبه خرمگس معرکه ام نگاه م. شودیدر باز م        
  ندادن تو بالد کفر؟ادتیدر زدن  -        
 . کندین را در من زنده م زدهی و کناشی ني هی است که روحی تنها کساریسام        
 : کندی را گرد مشی بندد و چشم هایدر را پشت سرش م        
  بسته چه خبره؟يپشت درا.رهی می می از فضولی گلمیاالن مر -        
 . نداردیی جامی های اصال در نگرانی گلمیمر. شومی مرهی خرونی زنم و دوباره از پنجره به بیپوزخند م        
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 و ماهان نیامی و بنای که هلی خواند،در حالی کتاب مي و با خونسرددهی ماسه ها دراز کشي رونیدیآ        
 . برندی و از دفن کردنش لذت مزندی ری ماسه مشیرو

 .کامال به تو رفته. پدرشههیدروغ گفتم که شب.ي داریپسر باحال -        
 . را بشکندیمی خواهد حری نمیس مانخوشحالم که بر عک.میاز فاصله مان راض        
 . خودت باشهي خوره بچه ی سنش نم؟بهي کردداشیکجا پ.ستیاز پسر تو که باحال تر ن -        
 :دی گوی مدیبا تاک        
 . منهيبچه  -        
 زی آمهی کنم و کنایبه اخمش نگاه م. دهدی نشان مي چند روز متهمش کرده اند واکنش تندنیاز بس ا        

 :می گویم
 . رو ندارمهی مسائل بقنی ترکی حق دخالت تو کوچمی و مرهیمن مثل راض.يری گارد بگستیالزم ن -        
 : شودیصورتش باز م        
 .می کنی میاز اون موقع با هم زندگ. کردمداشی پنج سالش بود پیوقت.نهیدیهمسن آ -        
 اراده یب. کندی که امروز آرام است شنا مییایور از ساحل در در کنم که دیبه پسرش،آرش،نگاه م        

 : شومیمضطرب م
  غرق بشه؟ی ترسینم -        
 : کندی می کوتاهيخنده         
 . کنهی شنا میاز هفت سالگ. کنهی نمشیدی وقت تهدچی که ههیتنها خطر -        
 : کندیمکث م        
 . نداشتيمهران منظور.دمتیبا ماهک د.ی نگرانيادیتو ز -        
 که در مسائل دی آیاصال خوشم نم. فضول بوده وهستشهیالبته هم. نبودركی و ززی قدر تنیقبال ا        
 : من و فرزندانم دخالت کندیخصوص
 . کنمی بدونم ازشون محافظت ميهر جور. کنمی نداره من چطور با بچه هام رفتار میبه تو ربط -        

 :بر عکس من او خونسرد است. دهدی مهی تکواری و به دندی نشی منی زميرو        
 . پونزده سال بگونیاز ا -        
 : اندازمی منی ام چینیبه ب        
 م؟ی کنفی خاطره تعرمینی که بشمی شدیمی قدر با هم صمنی ایمن و تو ک -        
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 :می گوی زنم و در ادامه میپوزخند م        
 ی پونزده سال چنی تو ای دونینگو نم. بمونهنی از ما زمي ذاره خبری نمهی کنم راضیدر ضمن فکر م -        
 .گذشته
 : زندی می حالیلبخند ب        
 . در تماس نبودمی با کسادیز -        
 رونی آب بانی گردم،سرش از می که دنبالش میکم.مینی بیآرش را نم. شومی مرهی خرونیدوباره به ب        

 . به شنا ندارندي و ماهک عالقه انیدیخوشحالم که آ. کشمی مینفس راحت.دی آیم
 گذاشته دمیشا.براش اسم نذاشته بودن.بلد نبود حرف بزنه. کردمداشی زباله پيلونای کوچه پشت ناهیتو  -        

 یلیخ. خواد درباره اش حرف بزنهی نمای ادی نمادشی دونم ینم. گهی از قبل اون زمان نمیچی اون هیبودن ول
 ادی یسیاول بهش انگل.وفتهیتا به حرف ب دیدو سال طول کش. قبولش کنمي داشت تا بتونم به فرزندیدوندگ

 .رهی گی میی باالي نمره هاشهی همی بچه ها رفت مدرسه ولي هی از بقرتری سال دهی.یدادم و بعدش فارس
 وقت سهراب چی هست که هشی در نگاه و حرف هایمحبت. کنمی اش نگاه می فندقيبه چشم ها        

 من شوهر ي خواست اگر برایدلم م. شومی دلتنگ ملی دلی و بردی گیدلم م. نداشتمانینسبت به بچه ها
 ی موقت شی فوق خانواده اش براي هاتی مگر فعالی کرد ولی مي بچه ها پدري نبود،حداقل برایخوب

 !گذاشتند؟
 ماسه پوشانده اند و او ری را زنیدیحاال تا کمرآ. کنمی دهم و دوباره به بچه ها نگاه می مرونینفسم را ب        

 . به دوقلوهاستنیدی محبت منحصر به فرد آنیا.ستی نالشی خنیهم چنان ع
 گردم و در کمال یدنبال مهران م. زنندیماهک و مهسا هم با ساحل آمده اند و در عمق کم آب قدم م        
 .  کنمی نمشیدای پ اميخشنود

 
 : شنومی مهران را ميصدا. زندی در میکس        
 زن عمو؟ -        
 :می آی منییاز طاقچه پا        
 بله؟ -        
 ! گشتم و او کجاستیکجا دنبالش م        
 : کندیمن من م        
 . با عمو کار دارههیعمه راض -        
 : کنمیاصال تعجب نم        
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 .ی همه تنها بموننی اوهی بهی با ستیخوب ن.يبرو تا سکته شون نداد -        
 : کندیاخم م        
 !وه؟یب -        
 : زنمیپوزخند م        
 . نبودم چه برسه به حاالششمی خونه بابام؟هجده سال پ؟دختریپس چ -        
 ی هم حسابشی جانی ندارم و تا همي گفتگو عالقه انی اي کنم تا بفهمد به ادامه یپشتم را به او م        

 .آزرده شده ام
***         

 و کلنگا لی اسم شون؟بهیچ... واستون از اونمی ریعصر م.دی نخورديزی از صبح درست چدیبخور -        
 .دی کني با ماسه ها بازرمی گیواستون م

 . زنندی بشقاب شان مي رو شانی و صورتی شوند و با قاشق آبیهر دو خوشحال م        
 . دادزهی بهشون جادیواسه غذا خوردنم نبا.کم لوس شون کن -        
 . کنندی را حس مهی راضيانگار نفرت حرف ها. شوندی ساکت منیامی و بنایهل        
 بشقابش را ي از برنج له شده ی و کمرمی گی را از دستش منیامیقاشق بن. زنمی پلک هم نمیحت        

 هم هیخوشبختانه راض. تا در دهان او هم غذا بگذارمردی گی قاشقش را به سمتم معی سرایهل. گذارمیدهانش م
 . شودیخفه م
 ینکند م.ستی طور ننیدر خانه ا. اندازدی خورد و من را به شک می را مشیماهک دارد خانمانه غذا        

 ! مهران،را جلب کند؟،مثالیخواهد توجه کس
 :دی گوی که کنارم نشسته در گوشم منیدیآ. شومی می عصبی فکر کمنیاز ا        

 ؟ي دی قاشقتو فشار میچرا ه -        
 : شودیاز توجهش اخمم باز م        
 .ستی نيزیچ -        
 : زندی تشر مهیراض. شودی و با برداشتن بشقابش بلند مدی گویم "ویتنک "آرش طبق عادت         
  بره؟یبشقابشو کجا م -        
 : خنددیآشکارا م. کندی نگاه مهی باال رفته به راضي چرخد و با ابروهایآرش م        
 ؟يشما قراره ببر -        
 د؛چالی آی اش خوشم میمن هم از حاضرجواب. کندی کند تا خنده اش را مخفی مي تک سرفه ااریسام        

 .شنگ استلپش هم با وجود پسر بودنش ق
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 :دی گوی معیند،سری بی را مهی راضینی بي پره های که گشادگاریسام        
 .آرش عادت داره خودش ظرف غذاشو بشوره -        
 :دی گوی مشی نمانی دادن به اانی پاي برالیرضا به عنوان بزرگ فام        
 . انجام بدهی که راحتيهر کار. پسرمهیعادت خوب -        
 شان مهران را،شوهرش،فرزندانیسم. رودی خندد می که هنوز می دهد و در حالیآرش سرش را تکان م        

 ی که از راه می با هر کسهی ما ساکت به دوئل راضي و پسرش و خانواده هی راضم،شوهریو مهسا و ماهان،مر
 . می کنیرسد نگاه م

 
 بشقابش ي قاشقش را محکم رومیمر. خوانندی گرفته اند مادی را که يدی با هم آواز جدنیامی و بنایهل        

 عذاب یکم. شودی تند دور مي کشد و با قدم های عقب می گوشخراشي اش را با صدای گذارد،صندلیم
 :می گوی و آهسته به دوقلوها مرمی گیوجدان م

 . خوننیبچه ها سر غذا که سرود نم -        
 . دهندلیه دارند با هم گروه سرود تشک قدر عالقنی دانم چرا اینم        
 ازدواج کرد و یدر شانزده سالگ. تر استي هم منزونیدی از آی رضا،حتي چهل و هفت ساله م،خواهریمر        

 بود با بای که هنوز جوان و زیسه سال بعد از آن در حال.بعد از پنج سال که بچه دار نشد،شوهرش طالقش داد
 بار ي برای و پنج سالگستی و در بدی کشیی سال دوباره کارشان به جداکی بعد از ی ازدواج کرد وليگریمرد د

 .ییدوم مطلقه شد؛آن هم با ننگ نازا
 چی زن باشد و هکی تواند ی نمگری دی ولباستی سن هم هنوز زنیدر ا. ازدواج نکردگری دمیبعد از آن مر        

  چه بود؟گری توانست مادر شود؛پس دیوقت هم نم
 يزیدرد مادر نشدن چ. شودی ناراحت مندی بی کوچک را مي بچه های دارد و وقتی مشکل عصبیکم        

اگر آن ها نباشند . کنمی و ماهک و دوقلوها نگاه منیدیبه آ. و دو سال بتواند فراموش کندستینبوده که بعد از ب
 .تی هوی شوم؛پوچ و بی ممیمن هم مثل مر

***         
 دوباره؟ -        
 متوجه یتیدر کمال نارضا. گل انداختهشیلپ ها. خنددی مرایسم. شومی مرهی به شکمش خیبا شگفت        

 . شومیحسادتم م
 . مراقب باشمدی باالست باکمیفقط چون سنم . خوشحالهیلیمحسن خ -        
 : زنمیلبخند م        
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  دونن؟یبچه ها م.مبارکه -        
 : کندی را گرد مشیچشم ها        

 بحث شو انداختم ي جورنی بار که همهی.می به مهران نگفتی ولدی فهماشی تو فضولدهی ورپريمهسا -        
 . دادم نگمحی ناراحت شد که ترجنیوسط هم چ

 : کنندی مي باکس بازکسی کنم که با آرش ایبه مهران نگاه م        
 چرا؟ -        
 و شش سال ی با وجود سرای سمي کودکانه ي هی روحنیاز ا. چرخاندی مي را به طرز بامزه اشیچشم ها        
 .دی آی خوشم میلیسن خ
 بگم برادرمه؟البته اشاره هم کرد که داداش رمی نوزاد دستم بگهی ستی سن زشت ننی گه من با ایم -        

 . خوادیم
 .ردی گیخنده ام م        
 : اندازدی و دست دور گردنش مندی نشی مرای کنار سماریسام        
 . دادمی محیمنم جا شوهرت بودم خوابو به بودن کنار تو ترج.رای سمی زنیچقدر حرف م -        
 .می خندی مرایمن و سم. کندی محسن اشاره میشگی همیبه خواب آلودگ        
 . گرفتی شو ميریکبی رفت اون دخترخاله ای مدیمن نبودم با.از خداشم باشه -        
 درباره نمیواقعا کنجکاوم بب. استنیدی که مشغول بحث با آنمی بی چرخانم و آرش را می را ممیچشم ها        

 . شدهی طور عصبنی انیدی زند که آی چه حرف مي
 : خنددی بلند ماریسام        
 .می رو بزنهی همساي دم ساحل مخ دخترامی برای گه بیداره بهش م -        
 : کنمی نگاهش متیبا عصبان        
 ؟ي پسرت دادادتی رو زای چنیا -        
 : شودیخنده اش کمرنگ م        
 کنه ی آدم فکر نمهی قدرم جدنیا. ذارهی سر کار مادی زي طورنیمنو هم ا. ذارهیداره سر به سرش م -        

 . کنهی میداره شوخ
 شود و یمتوجه م. کنمیبا اخم به آرش نگاه م. کنددای رود تا نجات پی آخر سر به سمت دوقلوها منیدیآ        

 :ندی نشی و کنار من مدی آیبه سمت مان م. خنددیم
 ؟يزن عمو چرا پکر -        
 .تدافی بزهای چنی به فکر ای حتنیدی خوام آینم. اش هم جالب نبودهی شوخیحت. گردانمی را بر ممیرو        
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 :ردی کند مرا به حرف بگی می دارد و دوباره سعی مقابلش بر مزی از میبیآرش س        
 ن؟ی که واسه ماهک در نظر نداروی گم کسیم -        
 د؟ی گوی چه موانهی دي بچه نیا. کنمی گرد نگاهش ميبا چشم ها        
 : زندی مبشی به سيگاز        
 گه؟ی بود دلکیس.ي خدمت تون واسه خواستگارمیای که گرفت ملکشویس -        
 نگران دی که عالوه بر مهران بانیمثل ا. کنمی خندند و من با انزجار به آرش نگاه می مرای و سماریسام        

 .او هم باشم
 : کند من هم بلدمی خواهد شوخیاگر او م        
 .ندازمی دخترمم رو دوشت نمي که من جنازه نیدوم ا. کامل کنتویاول زبون فارس -        
 : کندی اعتراض ماری خندد و سامی مرایسم        
 ره؟ی تحفه تو بگنی اادی می کيمگه پسرم چشه؟حاال فکر کرد -        
به نظرم . بردی لذت مي مسخره بازنی فهمم که دارد از ایاز صورتش م. کندی را تمام مبشیآرش س        

 . استیتی تربی عار و بی بيبچه 
       

 ي آسوده روالیحاال با خ. روزافزون من شده اندي رفته اند و باعث شادمی و پسرش و مره،شوهریراض        
پنج .می رویبا بچه ها اتمام حجت کردم که فردا م. کنمی در حال غروب نگاه مدیماسه ها نشسته ام و به خورش

 ست؟ی نیروز کاف
 ؟ي فردا بري خوایم -        

 ی بلند ممیاز جا. شودی مکی به من نزدشی کنم که با عصای چرخم و به رضا،پدر شوهرم،نگاه میم        
 . ممکن بودری غنی بود که من و پسرش را با هم نجات دهد و انی اشی تمام سعی ندارم ولیاز او دل خوش.شوم

 .ستی نی سن کمنی اش را رد کرده و ایسال هفتادم زندگ.ندی نشی ماسه ها مي رویبه سخت        
 : زندیدستش را کنارش م        
 .نیبش -        
 : کشدی مدشی سفشیدست به ر.نمی نشیکنارش م        
 .ي کردتیبچه ها رو خوب ترب -        
 داتند ی نملی دختی تربنی که پسرش را در انی ادنی را نگفته بود و حاال از شننی وقت اچیه        

 : اندازمی را باال ممیشانه ها.خوشحالم
 .ستی ممکن نری غادی بچه ها اون قدر که به نظر متیترب -        
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 : کشدی میقی شود و نفس عمی ام مهیمتوجه کنا        
 . تواَمي و هنوز شرمنده رمی می منی ذارم زمی سرمو مگهیدو روز د. دارم که بگمیچ... بگم دختریچ -        
 حرف ها را ندارم و نیحوصله ا. ان شاء اهللا صد سال زنده باشدمی دهم تا بگویبه خودم زحمت نم        

 . کنمی که از ته دل آن را حس نممی بگويزیدوست ندارم چ
 . داندی را خوب منی گرداند و خودش هم ای را به من بر نمزی چچی اش هیشرمندگ        

 
 
 

 فصل سوم        
 کرده صورتش هیاز بس گر. کشدی مغی و مدام جردی گی کند،آرام نمی ام را حس مي قراری که بنیدیآ        

 .قرمز است و نفس کم آورده
 :ردی گی ام مهیمن هم گر        
 . شهی مداریاالن ب. آخهی کنی مهیچقدر گر...یآروم مامان -        
 اتاق مان کز کرده ام و یی دستشوي اورد،گوشهی بنیدی سر آیی شود و بالداری که سهراب بنیاز ترس ا        

 . کم شودنیدی آي کنم صداي کنم کاری میسع
 : زنمیلباسم را باال م        
 . بخوراینکنه گشنته؟ب -        
 . دهمی لرزم و به عقب و جلو تابش میم. زندی مغی کشد و جیصورتش را عقب م        
 نیدی به آیبی شوم تا آسیدر خودم جمع م. شودی مدهی پشت سرش کوباروی باز و به دییدر دستشو        

 : خواب آلوده و بم استشیصدا.نرسد
  خودم خفه اش کنم؟ای ی کنیخفه اش م -        
 :می گوی مدهیترس        
 . شهیباشه االن ساکت م -        
 . کندی مهی بلندتر گرنیدیآ        
 :می گوی شوم و ملتمسانه می خم منیدی آيرو. کندی و دست دراز مدی آیسهراب جلو م        
 .دیببخش. به خداشهیاالن تموم م -        
 : کوبدیپس کله ام م        
 .شمی پایبخوابونش ب -        
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 .می گوی کنم و چشم می فکر مشمی سخت چند روز پمانی زاي هاهیوحشت زده به بخ        
      

 
 !يچرا؟چون درو روش قفل کرده بود.می دونستی درد داشته و ما نمشبیچه از د بنیا -        
 : شنومی پوزخند سهراب را ميصدا        
  تو گوشش بخونه؟ادی باری ذاشتم که سامیدرو باز م -        
  کنم که با تمام وجودم حسشی فکر می و جهنمشبی ام،به ددهی سرم کشي که ملحفه را رویدر حال        
 .رمی و بالش را گاز بگچمی کرد تا به خودم بپمی رهاالی خیسهراب هم ب.کردم

 چی حقوقم محرومم و هنی چهارده ساله هستم که از کوچک تریمادر و زن.ردی گی ام نمهی گری حتگرید        
 .دی آی از دستم بر نميکار

 . شده امداری خواهم سهراب بفهمد بی نمی ولرمی را بگنمیدی خواهم سراغ آیم        
 نگار؟ -        
 : شنومی را مرای نگران سميصدا        
 ؟یخوب -        
 : کندی نگاهم ميبا دلسوز.ستی آن جا نیجز او کس. دهمی منییآهسته ملحفه را پا        
 .مامان مراقبشه.نگران نباش.دی باالخره خوابمی دادریبهش ش. گرفتی بهونه میلی خنیدیآ -        
 :رمی گی شوم و از درد لب خشک و پوست پوستم را گاز می جا به جا میکم        
 ساعت چنده؟ -        
 .يومدی به هوش نمارستانمی بمتیآورد.ي بودهوشینصف روزو ب.ده شب -        
 :نمی بی و نحس سهراب را مبایصورت ز. رودیپرده کنار م        

 . خونهمیجمع کن خودتو بر.يچهار ساعته منو عالف کرد -        
 : کندی و اعتراض مدی آیپرستار به سمت مان م.نمی نشی ممیسر جا        
 . تونه راه برهینم.ستیحالش خوب ن -        
 : کندی پرستار مي به قد و باالیسهراب نگاه        
 .چشم حواسم هست -        
 . بگذردشی تماشاي تواند از وسوسه ی نمی زنچیه. رودی کند و سپس میگاهش م نیپرستار کم        

***         
 . کردی کار را هم نمنی همدی ترسیسهراب امروز در را قفل نکرده؛اگر از مردنم نم        
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 رایسم. بهتر استی که خورده ام حالم کمیبا مسکن. دهمی مری شنیدی نشسته ام و به آرایدر اتاق سم        
 . دهدی را نشانم مدشیهم دارد عکس خواستگار جد

 .رهی گی مشوی عمومي دکتراگهیدو سال د.پهی چه خوشتنیبب -        
 : زنمیلبخند م        
 ؟ی قبول کني خوایم -        
 :دی گوی مدیبا ترد        
 .ادیزش بدم نممنم ا. با خودمهمی گن تصمیمامان و بابا م. دونمینم -        
 . آرام استیلی خستی پدرش نیوقت. کنمی نگاه منیدی آي بسته مهی نيبه پلک ها        
 ری و من چهارده ساله زردی گی ممی تصمشی خواستگارهاي راحت درباره الی هجده ساله با خيرایسم        

 . دهمی سهراب جان ميدست و پا
***         

 با دست يتعداد. کندی ام و به زنان رنگارنگ اطرافم نگاه مما،نشستهیبا اضطراب کنار مادر شوهرم،س        
 نیسهراب وسط سالن دارد با پنجم. دانمی را ملشیدل. کنندی دهند و در گوش هم پچ پچ میمن را نشان م
 . جا نشسته امنی رقصد و من بچه به بغل ایدختر امشب م

 :ردی را بگنیدی کند تا آی دستش را دراز ماریسام        
 .دهی بخور رنگت پريزی چهیبرو  -        
 : کشمیعقب م        
  شه؟ی تموم میک. خوامینم -        
 : کندی نگاهم می با ناراحتمایس        
 .می ریزود م -        
 : زندی را کنار ماریسام.دی آی کند به سمت مان می اش را پاك میشانی که عرق پیسهراب در حال        
  بزمجه؟ی گی تو گوشش میچ -        

 
 : کندی اخم ماریسام        
 .دختره منتظرته -        
 به هر دو تشر مایس. شومی کنند در خودم جمع می که حاال نزاع دو برادر را تماشا مییاز فشار نگاه ها        

 : زندیم
 . پدرتشی برو پاریسام.دیمش کنتمو -        



 27 

 . شودی دور میلی می اندازد و با بی به من می نگاهیتی با نارضااریسام        
 : کشدی دست منیدی بور آي موهايسهراب رو        
 ؟ياریمخصوصا صداشو درم.االن خوب ساکته -        
 : فشاردیبا دستش شانه ام را م        
 من ي که تو روي دی بهش میسی کنه؟چه سروی پشت سرت موس موس ماری سامادیخوشت م -        

 سه؟یمیوا
 :دی گوی میشانی با پرمایس        
 !؟ی بچه کننی خون به دل اي خوای میتا ک.تمومش کن سهراب!ال اله اال اهللا -        

***         
 :دی گویآهسته م. کنمی نگاه ممیبه پاها. دهدی قرص ها را به دستم مي بسته مایس        
 . شوني بخوردی شب با؟هريدیفهم -        
 : شودیلحنش نرم م. کنمی را حس ممیحرارت گونه ها        
 که نگرانش ادی نمگهی دي بچه هی حداقل ي رو بخورنایا. برامییرایتو هم مثل سم.خجالت نکش -        

 .یباش
  کردند؟ی کش مشی پی مرد عوضکی طور به نی را هم همرایسم        
 ه؟ی چنایا -        
 :دی گوی می با مهربانمایس. کنمی ممیبسته را پشت سرم قا        
 .ي شدداریچه زود ب -        
 : کندی هم چنان مشکوك به من نگاه ماریسام.اوردی صبحانه باری سامي زند تا برای را صدا منیمه        
  بودن؟یاونا چ -        
 . خجالت آور استی کافي شنود به اندازه ی را مزی اتاق ماست و همه چواری به دواری که اتاقش دنیمه        
 :ندی کند بنشی گذارد و مجبورش می شانه اش مي دست رومایس        
 ؟ی بدونوی همه چدیمگه تو با -        
 :دی گوی با حرص ماریسام        
 د؟یاری سرش میی چه بالدیباز دار -        
 . حرف را از پسر هفده ساله اش نداردنی ادنیانتظار شن. شودی می عصبمایس        

***         
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با . توانستم کوتاه کردم تا نتواند آن ها را بکشدی که میی را تا جامی موهاغی تکی د،بایای که بنیقبل از ا        
 : کوبدی مواری و سرم را به دردی گی را ممی گلوتیعصبان

 ؟ي کردیچه غلط -        
 و من ردی گی آرام مي اجباري رابطه اای ی کتک درست و حسابکیبا .پوستم کلفت شده. کنمیسکوت م        

 . را دارمشی هر دویآمادگ
 ی مکد ما را تماشا می که پستانکش را می داده و در حالهی کنم که به بالشش تکی نگاه منیدیبه آ        

 :می گوی لب مریز. کندیتنش را حس م.کند
 .رای سمشی بره پنیدیبذار آ -        
 : زندیپوزخند م        
 . باشهشمی خوام پسرم پیم -        
 . نالدی فشار انگشتانش مریگردنم ز. زنمیپوزخند م        
 ؟ي کردیچه غلط -        
 در رونی کنم و بی را بغل منیدیآ. داردی مدر کمال تعجبم دستش را بر. کنم تا خودم را رها کنمیتقال م        

 :دی گوی مشانمی اوضاع پردنی و با ددی آی مرونیاز اتاقش ب. زنمی را صدا مرایبلند سم. گذارمشیم
 .من مراقبشم -        
 ! امچارهیکودك ب. شودیقلبم فشرده م. کنمی گوش منیدی آي هی گري بندم و به صدایدر را م        
  کرد؟ی کار می جا چنی ااریسام -        
 : کنمی را بغل ممی و زانوهانمی نشیم        
 . کنهي بازنیدیاومده بود با آ -        
 : کندی می عصبيخنده ا        
 .منم خر باور کردم -        
 .  نداردیتیم اهمی آورد پس برایچه باور کند چه نکند دمار از روزگارم در م. کنمی نگاهش می تفاوتیبا ب        

 
 کند که انگار ی نگاهش می با دلتنگيطور. کندی نرمش را نوازش مي را بغل کرده و موهانیدی آاریسام        

 را دارد که در اطراف ی او آرامشي دست هاانی هم در منیدیآ. خواهد از فرزندش جدا شودی است که ميپدر
 .ستیپدرش ن
 کوتاه قشنگ ي با موهامی که بگودی آیتا نوك زبانم م. کوتاه کردهروزی نسبتا بلندش را دي موهااریسام        

 . در اتاق هستندشی هاست،جاسوسی سهراب نیانگار وقت.رمی گی زبانم را گاز میتر است ول
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 : بوسدی را منیدی سر آاریسام        
 . شد بهم زنگ بزنيزیاگه چ -        
 :می گوی میپوف        
 ؟ی بفرستهی واسم روحای سر دنکه از اون -        
 : کندیدرد نگاهش ناراحتم م        
 . رفتمیاگه مجبور نبودم نم -        
 : اندازمی را باال ممیشانه ها        
 ی تو بودم با کله ميمن جا.ی کنی می و آزاد زندگی خونی درس می دانشگاه عالهیتو .ستیبدم ن -        

 .رفتم
 . بردمی تونستم تو رو با خودم میاگه م -        
 : دزدمینگاهم را م. کندیصداقتش ناراحتم م        
 .ادیاالن سهرابم م.برو. شهی مرتید -        
 ی گذاردش و بی منی بوسد،زمی را منیدی آی بار با دلتنگنی آخريبرا. کندی نام سهراب اخم مدنیبا شن        

 . رودی میخداحافظ
 . کنمی گونه ام را پاك مي شود،قطره اشک خائن روی سرش بسته مدر که پشت        

 
 
 

 فصل چهارم        
 . خونمونانیمامان عمو زنگ زد گفت پنج شنبه شب م -        
 :می گوی گذارم و ناباورانه میچاقو را کنار گوجه ها م        
  خودش خودشو دعوت کرد؟ای یتو گفت -        
 :دی گوی انجام داده محتاطانه می کند کار اشتباهیماهک که حس م        
 .خودش گفت -        
 . و ماهکنیدیمخصوصا آ. بچرخدمی خواهم آرش دور و بر بچه هاینم. دهمی را بر هم فشار ممیلب ها        
 است،وارد شی دست هاانی میکی نشسته و آن شی شانه هاي روي از دوقلوهایکی که ی در حالنیدیآ        

حس .می گوی نميزی چی اندازم ولی اش میشانی پي گوشه ي به کبودی نگاهيبا ناخشنود. شودیآشپزخانه م
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 تره می حرف هايراتازه مگر ب. کنمغی جغی از آن است که بخواهم مثل ماهک سرش جشتری کنم سنش بیم
 ! کند؟یهم خرد م

 : کنمیبه صورت ماهک نگاه م        
 . کردشی شه کاری شه نمیبدشکل م.ر با ابروهات ور نرو قدنیا -        
 :دی گوی تقال و آب خوردن مقهیبعد از چند دق. افتدیآن قدر دهانش را پر کرده که به سرفه م        
  اس؟عی قدر ضانیا -        
 : کنمیچپ چپ نگاهش م        
 .تی نامرئيالیبینه به اندازه س -        
 مادر کی ي برای ولستندی معلوم نیلی صورتش خيموها. رفته و بور استشی پدريماهک به خانواده         

 .مشهود است
 : کندی بامزه به ماهک نگاه منیدیآ        
  کو داداش؟التیبیس -        
 ! کندی می قدر خوشحال است که با ما شوخنیاحتماال از کتک خوردنش ا        
 .  بردی باال مدی تهدي زند و قاشقش را به نشانه ی مغیماهک ج        

 
 

 کرده ي آن قدر امروز با آن ها بازنیدیآ. خورندی کنم که در حال چرت زدن غذا میبه دوقلو ها نگاه م        
 : کنمی را رها ممیغذا.که جان ندارند

 .دیورشما غذاتونو بخ. رم بچه ها رو بخوابونمیمن م -        
هر دو را بغل . کنمی مزی شده تمی را که سسنیامی را پاك و دماغ بنای هلي چانه ي روی ماکارونيلوله         

پسر . کنمی تشکر ميبا لبخند.ردی گی را منیامی شود و بنی بلند معی سرنیدیآ. شده اندنیسنگ. کنمیم
 ! داردی داشتن،حس خوبي قويداشتن،مخصوصا پسر

 . هر دو خواب شان بردهمی شان بکشي که پتو را رونیقبل از ا        
 .مسواك نزدن -        
 : کندی متمی از اتاق هدارونی گذارد و به بی دست پشت کمرم منیدیآ        
 . شهی نميزی شب چهی -        
 : گذارمی اش میشانی پيدست رو. بنددیدر را م        
  کنه؟یدرد م -        
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 : بوسدی و مردی گیمچ دستم را م        
 .نه -        
 که ی همرنگ و صورتي و چشم های فندقيموها. زنمی کرده زل مدای پيبه صورتش که حالت مردانه ا        

 . بردی بار هم صورتش را نمکی گرفته که ادی ی از کدمی وقت نقهمچی کند و من هی مویهر روز صبح ش
 . نبودنشای شوم که بودن سهراب بهتر بود ی دودل میهگا. کشمیآه م        
 : زندی میلبخند کج        
  نه؟یوفتی مادشی ی کنیهر وقت نگاهم م -        
 : زنمی اش کنار میشانی را از مقابل پشیموها        
 بده که ادی رو بهت زای چیلیخ. باشهدی تونست برات مفی از من مشتری اگه بود بدی کنم که شایفکر م -        
 . تونمیمن نم
 : شوندی پس از مدت ها مهربان مشیچشم ها        
 .عقلی آدم مست الهیمخصوصا .ستی از تو ندتری ما مفي براای کس تو دنچیه -        
 يزی ناپرهکی. کندی حرفش خوشحالم می ولردی گی دهد دلم می که به پدرش نسبت میاز صفت        

 !ینیدیآ
 . بابت شامیمرس -        

 . دوست داردیلی خیپسرم ماکارون. رودی چرخد و به اتاقش میم        
***         

 !اری بتزایمامان براش پ -        
 : بوسمی خندم و محکم لپ سرخش را میم        
 . خورن پسر منی نمتزایجوجه ها که پ -        
 : کندیاخم م        
 چرا؟ -        
 : کنم قانعش کنمی میسع        
 . شهی مضیمر.ستیبراش خوب ن -        
 . کندی جا ممی پاهاي کند و خودش را روی مي حسودایهل        
 النه کرده ي در گوشه اشی پی که مدتمی کنی نگاه میمیاکری يبا دوقلوها در بالکن خانه به جوجه         

 .نندیرا بب "جوجو" و دوقلوها از فرصت استفاده کردند تا اوردیمادرش رفته بود تا غذا ب.بود
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 ی شود،دوقلوها را بلند می مکی که از دور نزدیمیاکری مامان دنیبا د. استنیدیآ. شنومی در را ميصدا        
 :کنم

 .می بردی باگهید.مامانش اومد -        
خطرناك . کنمی مشانی بندم،رهایالکن را م در بیوقت. کوچک و زشت بکنندي توانند دل از جوجه ینم        

 . است که بدون من آن جا بروند
 

 ی شانه اش بر ميکوله اش را از رو. کشدی را سر می آبوانی نفس لکی دارد نیدیآ. رومیبه هال م        
 :دارم

 .سالم -        
 قابل زی چی گردم ولی و زخم ميبا وسواس دنبال کبود. دهدی آورد و جوابم را می منیی را پای خالوانیل        

 . کنمی نمدای پيمشاهده ا
 : بودمدهی کند که تا آن لحظه ندی اشاره منی زمي روي هالونی و به ناردی گیکوله اش را از دستم م        
 .ی خواستی که مهییزای چنایا -        
 . کردهدی خرمیپسرم برا.ردی گی تمام وجودم را فرا میحس خوب. و کاهوار،گوجهیاز،خی،پینی زمبیس        
 ؟یی تنهاي جا آوردنی تا انوی بار سنگنیا.یمرس -        
 ی نگاه ممیسرانجام در چشم ها. کنمی شوم و اخم می مشیمتوجه دروغ پشت لب ها. کندیمکث م        

 :کند
 . رسوندمي طاهريآقا -        
خوب . زندی اسطوره درباره اش حرف مکی مثل نیدی است که آنگشی بوکسکی کی مربياهر طيآقا        

 کند،به خاطر ی موضوع خوشحالم نمنی که انی را پر کرده و با انیدی آي پدر را براي جاي فهمم که تا حدیم
 . کنمی سکوت منیدی آیخوشحال
 .لطف کردن -        
سه .ي طاهري مقاصد آقاي درباره ی مانم و نگرانیمن م. رودی شود و به اتاقش می از کنارم رد منیدیآ        

 .... دادی بود خودش را تا االن نشان مياگر آدم بد. کندی منی با او تمرنیدیسال است که آ
 : شودی مکی نزدشیصدا. زنمیدر اتاق ماهک را م        
 ن؟یامی بني کار داریچ -        
 : شودی دستپاچه می من کمدنی کند و با دیمدر را باز         
 .سالم -        
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 : روندی باال ممیابروها        
 !سالم؟ -        
 : شوندی سرخ مشیگونه ها        
 ....زی چیعنی -        
دارد . شومینگران م. کنم که بسته استیبه لپ تاپش نگاه م. شومی گذرم و وارد اتاقش میاز کنارش م        

  شود؟ی من دستپاچه مدنی کند که با دیچه کار م
 :نمی نشی مزشی پشت می صندليرو. کندی را پشتش زده و منتظر نگاهم مشیماهک دست ها        
 .نمی بششتی پکمیاومدم . رو انجام بدهي کردی می داشتيهر کار -        
به لپ تاپ هم چنان بسته اش . شودی آورد و مشغول می در مفشی مدرسه اش را از کي کتاب هاعیسر        

 وقت اعتماد و چی هگری دی کرده ولی توانم بفهمم چه کار می االن بروم و بازش کنم منیاگر هم. زنمیزل م
 . شودیاحترام دخترم به من مثل قبل نم

 ی و سر ماهک خراب مدنی آی زنم،دوقلوها به اتاق می ام سر و کله می که من با جدال درونیدر حال        
 . آن دو نشوندی کند تا قربانی را جمع مشی کتاب هاعیماهک سر.شوند

 . را پنهان کندزی خواهد از من بترسد و همه چیدلم نم. رومی و از اتاقش مرمی گی را مممیسرانجام تصم        
***         

 و شلوار هم ی مشکشرتی با تشهی هم مثل همنیدیآ. پا انداختهيماهک مرتب و خانم نشسته و پا رو        
 .دی آی مسئله خوشم نمنیاز ا. کردهی بدنش را عضالنشی هانیتمر. شومی مشیمتوجه بازوها.رنگش نشسته

 ی کنم نمیهر بار نگاهش م. دور گردنش بستهیونی و پاپدهی پوشي و شلوار قهوه ادی سفراهنی پنیامیبن        
البته که . سرش بستهي را باالشی و موهادهی دارش را پوشنی چی آبراهنی پایله.توانم قربان صدقه اش نروم

 ! دوقلوها انجام داده امي کارها را من دو ساعت برانیا
نمازش را هم مثل . کنمیبه شال ماهک نگاه م. سرم کرده امي بلندي ام و روسردهیخودم هم مانتو پوش        

 .  خواندی ممهیشالش نصفه و ن
 
 

 : حوصله استی بنیدیآ        
 مگه نگفتن هشت؟ -        
 نی آخرادی دیشا. خواهد بخوابمی قدر خسته ام و دلم منی دانم چرا اینم.ستی خوب نیلیحال من هم خ        
 ".منتظرم بمون. گردمی روز بر مهی": شانزده سال برود افتاده امي که برانی قبل از ااری ساميزمزمه 
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 . نرودرونی ام به بهی گري رفت،دستم را گاز گرفتم تا صدای وقتی پوزخند زدم ولشیوقع به روآن م        
 .... استيهر کس در فکر. شکندی است که سکوت ما را میی تنها صدانیامی و بنای کارتون هليصدا        
 تا رمی گی مشمی آرای بي پلک هاریانگشتم را ز. کنمی پرم و در را باز می از جا مفونی زنگ آيبا صدا        

 . از حال دگرگونم ظاهر نباشدياثر
سالم . استگرشی در دست دینیری شي دستش و جعبه اکی در یسبد گل. شودی وارد خانه معیآرش سر        

 :دی گوی میی با خوشرومی بگويزی چمی آیتا م. بوسدی گونه ام را مرانهی غافلگی کند و در حرکتیم
 .دمی پوسی اسمشو گذاشته خونه می که سامي الهیداشتم تو طو. ممنون بابت دعوت تونیلیخ -        
 :دی گوی می حوصلگی با بنیدی خندد و آیماهک م        
 عمو کجاست؟ -        
 که ی در حالاری رود و سامی باز کنار ممهیدرن.می شنوی را از پشت در می نفس نفس زدن کسيصدا        

 . کندی کشد سالم می نفس مدهی بردهی گذاشته و برشی زانوهاي را روشیدست ها
 : خنددیآرش م        
 .ی حسابي شدریپ -        
 : کندی و چپ چپ نگاهش مستدی ای صاف ماریسام        
 .يآدم شده بود...کتکت زده بودم...اگه دو بار -        
 : روندی باال ممیابروها        
 ؟ياز پله ها اومد -        
 :نفسش جا آمده        
 .آسانسورا رو باال نگه داشته بود.آره -        
 اند و ستادهیدوقلوها هم مرتب ا. بوسدی ماهک را میشانی دهد و پی دست منیدی با آاریسام        

 . بوسدی زند و محکم لپ هر دوشان را می زانو ماریسام.منتظرند
 :می گوی اش را خوب نشان داده مانهی موذي هیبه آرش که تا حاال روح        
 .ی رو بده به من راحت باشنایا -        
 :دی گوی دهد می که آن ها را به دستم می زند و در حالی مشخندین        
 بود ی؟چيگه؟نروژید د بويسوئد... شهیبدون خامه نم. نذاشتمرهی بگای خواست از اون سوئدی میسام -        

 ا؟ینیریاسم اون ش
 :دی گوی زند و به دوقلو ها می اش را کنار میشانی پي بلند رويموها        
 ؟)guys(زیمگه نه گا -        
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 را بفهمند با حرارت سر شی حرف های که معننی که از آرش خوش شان آمده،بدون اای و هلنیامیبن        
 . دهندیتکان م
 .می مانی و من و آرش در آشپزخانه منندی نشی همه در هال معی سریلیخ        
 .هی بقشیبرو پ -        
 : زندی را باال مدشی بلوز سفي هانی ها را گرفته آستي حرفه اگوری که فیآرش در حال        
  جا تنهات بذارم؟نیا.اصال حرفشم نزن -        
 ی نميزی چی ولدی آیسال بزرگ ترم و چهار بچه دارم خوشم نم که چهارده ی با منتشیمی صمنیاز ا        

 .  ادب تری بی ماند؛تنها کمی است و مثل پسر خودم منیدیهم سن آ.میگو
 

 .ارهیداره شکم م. کنهی اشتهاشو باز مای گل گلنیا.ی واسه ساممی بشقاب ساده هه رو بذارنیا -        
 : پردیاز دهانم م        
  بابا؟ی گیچرا بهش نم -        
 :دی گوی که نگاهم کند بلند منی و بدون استندی ای بشقاب ها بازمدنی از چشیدست ها        
 . شامنیای بی،هلی،بنی،ماهيدی،آیسام -        
 :دی گویسپس با لبخند به من م        
 . سوزونهیکنه که اونم م فقط بلده تخم مرغ آب پز درست یسام. خوبهیلیبوش که خ -        
 که نی که داشته،قبل از ایتیبا وضع. کنمی تعجب نمی گرفته ولدهیکامال متوجه ام که حرفم را ناد        

 . واژه داشته باشدنی با ای که مشکالتستی ندی کند،بعشیدای پاریسام
 نیی پاي در سکوت و سرنیدیآ. کنند تا غذا بخورندی مفی را کثگری طبق معمول هم دنیامی و بنایهل        

 کند ی هم تنها با لبخند به آرش نگاه ماریسام. خنددی آرش مي های خورد و ماهک به شوخیانداخته غذا را م
 . داندیمثل پسرش م  او رااری سامی کند ولیآرش او را بابا صدا نم. خوردی را مشیو غذا

 ؟ي دوست ندار؟دستپختتوي خوریچرا نم -        
 :می گوی کرده مکی که سرش را به طرف من نزداری و به ساممی آی فکر در ماز        
 . ندارمادی زيعادت به غذا -        
 : زندی شود و لبخند می مرهی خزی وسط مي به غذاشیچشم ها        
 که مامان ناراحت نشه فسنجوناشو نیاون موقعا هم به خاطر ا.ي به نظر من غذا رو دوست نداریول -        

 .ي خوردیم
 ! استنیری نفر شکی يحداقل مرور خاطرات برا. کنم تا پوزخند نزنمیتمام تالشم را م        
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 ی خشتک منو سرم می گرده؟سامی خوره بر می ره کتک می می زنی غر نمنیدینگار تو به جون آ -        
 .کشه

 : زندی آهسته پس کله اش ماریسام        
 .نگار خانوم -        
 : کندیداغ دلم را تازه م        
 خودتونو دی که بردی سن برسنی خراش به اهی که بدون می خوری سال خون جگر نمنیچند.حق داره -        

 .دیآش و الش کن
 : خنددیآرش م. کندی برنج را جا به جا مي زل زده و با قاشقش دانه هاشی به غذانیدیآ        
 !دست گذاشتم رو مسئله حساس نه؟ -        
 : کنمی را پاك منیامی و بنای هلینیبا دستمال ب        
 ؟بوکس؟ياری حرص پدرتو درميتو چه جور -        
 :دی گوی میالی خیبا ب        
 ؟یمگه نه سام. هم دو سه بار باهام اومدیسام. شمی مری درگهی با بقابونیمن تو خ -        
 . زنمی لبخند می شوم و پنهانی می سامي کلمه ي رودشیمتوجه تاک        
 :دی گوی مي با ناخشنوداریسام        
 . که چاقو دارنشهی مری با چهار پنج نفر درگییفقط چون تنها -        
 : کنمی نگاه منیدیوحشت زده به آ        
 ! های کارا نکننیتو از ا -        
 : کندی نگاهم می چشمریز نیدیآ        
 .چشم -        
 : زندی مشیآرش با مشت به بازو        
 . کننیعادت م. نباشعی مطنقدریا -        
 : کندی چپ چپ نگاهش منیدیآ        
 ؟ی شی مری با پنج نفر درگي جورنیا.دستت سبکه -        
 : خنددی و مدی آیآرش خوشش م        
  دست کدوم مون سبک تره؟مینی ببمی امتحان کنيایم -        
 : زندی برق منیدی آيچشم ها        
 .ادیبدم نم -        
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 :دی گوی زده مجانیماهک ه. زندی هشداردهنده آرش را صدا ماریسام        
 !ی واقعي دعواهی.آخ جون -        
 نیامی و بنایهل. تواند لبخندش را پنهان کندی نمی اندازد ولی منییسرش را پا. کنمیچپ چپ نگاهش م        

 : شوندیعالقمند م
 دعوا؟ -        
 :می گوی منیدیبا حرص به آ        
 . واسه بچه های هستی خوبییالگو -        
 : اندازدی را باال مشی شانه هانیدیآ        
 . بچه ها باشهي جلوستیدر ضمن قرار ن.آرش شروع کرد -        
 ی مي گریانجی و مندی بی را خطرناك متی موقعاریسام. مثل لبو قرمز شده امتی کنم از عصبانیحس م        

 :کند
 . بچه هاستی نیکار درست -        
 :دی آی کند و کوتاه می به من میآرش نگاه        
 .باشه -        
 ! ش؟ی هايآرش و کوتاه آمدن در مسخره باز. کنمیتعجب م        

 
 

 ی گه گاهیحت. کنمی خنده شان گوش ميتنها در آشپزخانه مشغول شستن ظرف ها هستم و به صدا        
 !بدون من انگار شادترند. شنومی را هم منیدی حرف زدن آيصدا

آرزمندانه به . کنمی نگاه مای و هلنیامیبه بن. کشدی شلوارم را می غرقم که کسندمیدر افکار ناخوشا        
 : کنندی نگاه مخچالی

 .يمامان نون خامه ا -        
 :می شوی را ممیدست ها        
 .االن فداتون بشم -        
 :دی گوی میآرش با خوشحال. برمی و به هال منمی چی ها را در ظرف مینیریش        
 . خوشمزه تره انگاررانیتو ا. رو کشف کردميمن تازه نون خامه ا -        
 :دی گویبا دهان پر م. زندی به هر کدام مي دارد و گازیدو تا بر م        
 . قممیبر -        
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 : خنددی صدا می هم بنیدی آیحت        
 چرا حاال قم؟ -        
 :دی گوی که دور دهانش پراز خامه است می گذارد و در حالیآرش دو نان خامه را در دهانش م        
  بود؟یچ... ضرنی خوام از ایم. دونمینم -        
 : خنددی ماریسام        
 .حیضر -        
 :دی گوی معیآرش سر        
 .هی چه شکلنمی خوام ببیم.آره همون -        
 : گذارمی مزی مي ها را رويظرف نان خامه ا        
 . هستحی ترم ضرکینزد -        
 : کنمی خندان بچه ها نگاه ميبه لب ها        
 چطوره؟.می ری فردا صبح با هم مدی جا بموننیشب ا -        
 از خواهان حضور آرش بودن ی متفاوتي هازهی انگنیدی شکفد؛البته آی ممیگل از گل آرش و بچه ها        

 .ی درست و حسابيری درگکیدارد؛مثال 
 :دی گوی معیآرش سر        
 . خوابمی منیدیمن تو اتاق آ -        
 : زنمی ميلبخند مسخره ا        
 .ی کارو نکننیبهتره که ا -        
 . خنددی ماریسام        

***         
 . خوابدی منیدی رسد و در اتاق آی مشی خوابد و آرش هم آخر به آرزوی دوقلوها مشی پاریسام        
 زنم و به شانزده یدر اتاق قدم م. بردی من آن قدر خسته ام که خوابم نمی است ولکیخانه ساکت و تار        
 . کنمی فکر مشیسال پ

 هی گریلی رفت،قبل از آمدن سهراب خکای به آمرقهی دقی با پرواز ساعت ده و ساری که سامیشب        
 وانهی قرمزم دي و چشم هاینی بدنی سهراب آمد،با دیوقت. گرفتی بهانه منیدی و آدی کشی مریمعده ام ت.کردم

 .شد
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 ی را در گهواره اش منیدیآ. زندی را باال مشی هانی آورد و آستی کتش را در می ترسناکيبا خونسرد        
 .یی غذاي روزانه ي به کتک خوردن عادت کرده ام؛مثل وعده هاگرید.گذارم

 :دی گویدر گوشم م. دهدی را فشار ممی کشد و بازوی را ممیموها        
 سرت رفت؟دوست پ -        
 کم کم ی دادم ولی محی کردم و توضی التماسش ملیاوا. زنمی نمی کشد و حرفی مریپوست سرم ت        

 . ندارددهی که فادمیفهم
 با من شده و آتش دلش با عذاب دادن ی از نظر خودش کوچک و مجبور به زندگيسهراب گرفتار کار        

 .ندی نشیمن هم فرو نم
بلندش . شودداری کند و سهراب بهی ترسم گریم. برسمنیدی کشم تا به آی منی زميبدن کوفته ام را رو        

 حس شتری شود،بیهر چه بزرگ تر م. کندیساکت نگاهم م. زنمی اش زل می فندقي کنم و به چشم هایم
 . فهمدی را مزی کنم که همه چیم

 :می گوی لب مری کنم و زی گونه ام را پاك مياشک رو        
 . ماهت شد معجزه اسشی که شنی باهات چه کار کنم؟هم؟حااليچرا اومد -        
 را پاك می خواهد اشک های کند؛انگار می دستش را به سمتم دراز منیدیآ. کنمیهق هقم را خفه م        

 .بر عکس من آرام است.کند
 که آرامم يزی سال تنها چکی نیدر ا.می بوی کشم و بدنش را می صورتش مفی پوست لطيدست رو        
 ! ماند؟ی طور کوچک و بدون درك از اطرافش منی همی ام است؛تا کرخوارهی پسر شيکرده بو
 . بردی دهم تا بخوابد و خودم هم نشسته خوابم میآرام تکانش م        

***         
 . شنومی ممی ساعت را هماهنگ با قدم هاکی تکی تيصدا. زنمیدر هال قدم م        
  بره؟یخوابت نم -        
 داری کنم تا بچه ها بی آخم را خفه ميصدا. خوردی مبل مي به گوشه می پرم و پایاز جا م        
 . را از سرم برنداشته اممیخوشحالم که روسر.نشوند

 :دی گوی می و با نگراندی آیجلو م        
  درد داره؟یلیخ.تم بترسونمت خواسینم -        
 :دیای تر نکی تا نزدرمی گیدستم را مقابلش م        
 ؟يداریتو چرا ب.ستی نيزیچ -        
 : اندازدی را باال مشیشانه ها        
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 . کردهریی ساعت بدنم تغمارستانیبه خاطر ب -        
 :نمشی توانم ببی عادت کرده و میکی به تارمیچشم ها        
 .ي کرددایچقدر زود کار پ -        
 : کندی شلوارش مبیدست در ج        
 .استادم منو مشغول به کار کرد -        
 :دی آیدنبالم م. کنمی را پر از آب موانمی روم و لیبه آشپزخانه م        
 ؟ي ایراض.ی کنی که تو شرکت شون کار مدمیاز محسن شن -        
 :وشم نی جرعه مکی        
 . بهترهيکاریاز ب.ستیبد ن -        
 : گذارمی مشی کشم و سر جای را آب موانمیل. شودی میسکوتش طوالن        
 .ارنیفردا قراره پدرمونو درب.ی کن بخوابیسع -        
 : خنددیآهسته م        
 ! کنن تا آرشی کمتر دردسر درست مای و هلنیامیفکر کنم بن -        
 : کنمی می دهان کجیکیدر تار        
 .من مطمئنم -        
 : کندی می کوتاهيخنده         
 ي آدم بدی رونه ولی که اکثر آدما رو از خودش مهی جورتشیشخص.یستینفر اول ن.ادیازش خوشت نم -        

 . گمی نمنویچون پسرمه ا.ستین
 : کشمی میقینفس عم        
 بشن اگه ی خوبي دوستانیدی بتونن با آدیشا. سن کمشي ذارم پای رو مزای چیلیخ.داره نيادیسن ز -        

 .ادی نشی پيکتک کار
 : کشدی کوتاهش مي به موهایدست. کندیچراغ آشپزخانه را روشن م        
 م؟یسادی وایکیچرا تو تار -        
 :می گوی منهی دهم و دست به سی مهیبه اپن تک        
 ؟ی بخوابي بري خواینم -        
 : شودیلبخندش پاك نم        
 ؟ی دکم کني خوایم -        
 :می گوی میپوف        
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 .نه -        
 : کندی و به مقابلش اشاره مندی نشی مزیپشت م        
 ؟ینی شیم -        
 . بزنديندیوشا ناخي شده و احتماال قرار است حرف هايجد.نمی نشی مدیبا ترد        
 ....يچه جور....سهراب -        
 : کنمیجمله اش را کامل م        
 مرد؟ -        
 . شده اندرهی حاال تی و سهراب است ولنیدی هم رنگ آشیچشم ها. دهندیسرش را تکان م        
 بهت نگفتن؟ -        
 : زندی را در هم گره مشی شود و دست هایبه جلو خم م        
 درسته؟.ي بودششی که پي بودیتو تنها کس. خوام از زبون تو بشنومیم -        
 : زنمیپوزخند م        
 راستشو بهت نگفتن نه؟ -        
 : کندیاخم م        
 ؟ی چیعنی -        
 :می گوی شوم و آهسته میمن هم به جلو خم م        
 .بهارم اون جا بود -        
 : پردیرنگش م        
 ه؟یبهار ک -        
 : کنم تا نلرزندی را مشت ممیدستم ها        
 دوست دختر؟هم خونه؟. بذارمی دونم اسمشو چینم. کردی سال با ما زندگکی -        
 برادرش يبه خاطر کارها. دزددی ممینگاه از چشم ها. کشدی دهانش مي رویشانیدستش را با پر        

 ! کشد؟یخجالت م
 : کنمیپوزخندم را سرکوب م        
 . خواب آرومهی ي براستی نی خوبي قصه هانایا.اریبرو بخواب سام -        
 . گذارمی مشی شوم و با افکار آشفته اش تنهای بلند ممیاز جا        
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 اسمش را ی وقتی نگران شده بودم ولیکم. شودشیدای دوباره پی کشد تا مانی ماه طول مکی دفعه نیا        
 . شودی راحت مالمی خنمی بی ام می گوشيرو

 : دهمیآهسته جواب م.سر کارم هستم        
 ه؟یچ -        
 . زندیحرف نم        
 ؟ي کار داریچ.من وقت ندارم -        
 :دی گوی ميبا لحن سرد        
 . خونهایامروز بعد کارت ب -        
 .گری دو ساعت دیعنی.م کنیبه ساعت نگاه م        
 .امی بدیشا -        
 . شومی مشغول ممی زنم و دوباره با نقشه هایپوزخند م. کندی قطع ميگریبدون حرف د        

***         
 ارن؟ی بگم برات بي خوری ميزیچ -        
 ی ساعت چرت زده ام و کممی درست کرده،حدود نی که مانيبعد از خوردن آب پرتقال بدمزه ا        

 : اندازمی را باال ممیشانه ها.جمیگ
 .يری گی واسه خودت میهر چ -        
 .رمی گی اش را مهی شبیکی شیبرا. استنیدی آکلیهم ه. قشنگ استدشی سفراهنیپ        
 : زندی مشخندی شود و نی ام مرهیمتوجه نگاه خ        
 ؟ی زنیرا زنگ نم قدر دلت تنگ شده چنیاگه ا -        
 : دهمی مرونینفسم را محکم ب        
 . گذروندن وقتم دارمي براي بهتريآپشنا -        
 : کندی را روشن مونیزی چرخد و تلویم        
 گه؟ی دي ساله ستی بيمثال قرار گذاشتن با پسرا -        
 : کنمی می کوتاهيخنده         
 .دیشا -        
 : بخوانميزی توانم چیاز صورتش نم        
 ؟ی منو با بچه هات آشنا کني خواینم -        
 : کنمیاخم م        
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  کار؟نی دارم واسه ایلیدل -        
 : کندی منیی شود و کانال ها را باال و پای کاناپه ولو ميکنارم رو        
 . با شوهر مادرشون آشنا بشندیباالخره با -        
 :می گوی متی کشم و با عصبانیخودم را کنار م        
  تو مغزت انداخته؟ی مسخره رو کي فکرانیا -        
 : چرخدی زند و به سمتم می میلبخند قشنگ        
 .ادی چه نادیچه خوشت ب. شوهرتمگهی ماه دشیمن تا ش.گهی همون ازدواج موقته دغهیص -        
 . نبودنیقرار ما ا. زنم تا به اعصابم مسلط شومی قدم میکم. شومی بلند ممی و از جاردی گینفسم م        
 بچه يقرار نبود پا.می نکنلی رابطه دخنی را در ای و جز خودمان کسمینی را ببگری سال هم دکیقرار بود         

 .دیای خواهر و مادر او وسط بای من يها
 :می گوی زنم و با حرص میدستش را پس م. گذاردیشانه ام م يدست رو        
 !به من دست نزن -        
 : زندی دهد و داد می اش را از دست مياو هم خونسرد        
 ! مقدس؟می مريچته؟رم کرد -        
 را با میقدم ها. کشدی قرمز شده و درست نفس نمشیمثل سهراب چشم ها. رومی عقب می کمدهیترس        

 :ردی گی ام را مقهی کند و ی قدم بلند جبران مکی
 کردن ي هر وقت سرکار دستور صادریگفت. بهت دست نزنم گفتم چشمی تواَم؟گفتي چهیمگه من باز -        
  تو باشه؟لی به میمگه قراره همه چ. گفتم چشممینیهمو بب
 :میگو یآهسته م. رودی مجیسرم گ. دهمیآب دهانم را قورت م        
 ...کمیبذار .ي ایتو عصبان -        
 : دهدی هنوز در دستش است محکم تکانم ممی مانتوي قهی که ی کند و در حالیحرفم را قطع م        
 سرتو بلند ی نتونگهی برم که دی آبروتو مي جورای می ری مشی به بعد به روش من پنی از اای -        

 ؟يدیفهم. کنم بچه هات تفم تو صورتت نندازنی ميکار.یکن
 دفعه کی. ندارمگری دی به سهرابيازین. دهم تا آرام شودی سرم را تکان معیسر. سخت شدهدنینفس کش        

 :دی گوی میبه نرم. کندی ام را رها مي قهی و رییصد و هشتاد درجه تغ
 .ارنیاالن غذا رو م -        
سرم . نرفتهادمی پنج سال کتک خوردن نیدر ا. کشمیوحشت زده صورتم را کنار م. شودیبه جلو خم م        
 . رودی بوسد و عقب می مقنعه ام ميرا از رو
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 :دی گوی ممتیبا مال. کوبدی ام منهی سواریقلبم خودش را به در و د        
 .شمی پنی بشایب -        
 . رسدی از راه ممانی لحظه غذانیخوشبختانه در هم.نمی نشیبا فاصله کنارش م        
 بودم دهی را ندشی رونیتا به حال ا. دهمی زند و من فقط سر تکان میموقع غذا خوردن او مدام حرف م        

 . امدهی ترسیو حاال کم
رفتار . شدی ممی دفعه رفتارش مالکی شد و بعد ی می دفعه عصبانکی. طور بودنیسهراب هم هم        

 . ترساندی مرا متشی از عصبانشتری بی حتمشیمال
 خوب؟.ی کنی منو با بچه ها آشنا مي ذاری قرار مهی بعد يهفته  -        
 . نخواهم کردي کارنی دانم که چنی االن منی دهم و از همیدودل سرم را تکان م        

 
 فصل پنجم        
 ام دهیتازه فهم. بهتر استیلی خمی و حال بچه هامی کنی و آرش رفت و آمد ماریسه ماه است که با سام        

 وقت شان دی آی نمن،بدشانیدی آی کرده بودم و آن ها،حتلی انزواطلبانه ام را به فرزندانم تحمیکه سبک زندگ
 . جز خودمان بگذراننديگری ديرا با آدم ها

 که توانسته ییباط مان را تا جا را عقب انداخته ام و او ارتی مدت مدام مالقات بچه ها با ماننیدر ا        
 زی همه چری توانم زی هم دارد؟میمدرک. نکردهي تا حاال کاری نگرانم ولی کمشیدهایبابت تهد.محدود کرده

 .بزنم
 سه ماه نی خواهد ای شود و می کنکورش مي برنامه هاری درگگری از سه ماه دنیدیآ.تابستان شروع شده        

ماهک هم هم چنان دنباله . زده اندجانی روند و هی می دبستانشیاز امسال به پدوقلوها . استراحت کندیحساب
 . اش استوانهی دوستان ديرو

 ....نیدیط،آی شرانیدر ا        
 !نیدیآ -        
 آن قدر خودش را نیدیآ. کنمدای بندم تا آرامشم را دوباره پی را ممی داد ماهک چشم هاي صدادنیبا شن        

 . و چسب بزنددی را بشوشی کرده که ماهک او را نشانده تا زخم هایزخم
 :دی گوی لب مری رود و زی در هم میبا هر حرکت ماهک صورتش کم.نمی نشی منیدیمقابل آ        
 ؟يری گی موی انتقام چيدار -        
ف دستش هم زخم ک. شدهی زخمشی کبود و ساق پاشیپهلو. لبش زخم شدهي شکسته و گوشه شیابرو        

 . باشدشی هانی کنم حاصل تمری است که فکر نمیقی عميچاقو
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 : کندی عذرخواهانه نگاهم منیدیآ. شودی سخت مدنی کشد و نفس کشی مریقلبم ت        
 ....می بشری قدر درگنیقرار نبود ا -        
 :می گویبلند م        
 ؟ی و کم؟تویبش -        
 : مکدی را منشییلب پا        
 ؟یچ -        
 :می گوی ميبا ناباور        
 ! تا زنگ نزدم به عموتي چه کار کرد؟بگويتو دروغ گفتن بلد -        
 : کوبدی شانه اش مي کند و ماهک روی می ناگهانیحرکت        
 .ابروتم تموم نشده.پات مونده هنوز -        
 . کار را کرده اندنی ادهیرندیفهمم که با آرش خ یاز حرکتش م. دارمی ام را بر میگوش        
 :چدی پی در گوشم ماری خواب آلود ساميصدا        
  شده نگار؟یچ -        
 :می گوی متیبا عصبان        
 آرش اون جاست؟ -        
 : شودی ماری هششیصدا        
 چطور؟.نه -        
 : کنمی منیدی به اخم آینگاه        
  خونه؟ومدهی ني با هزار تا زخم و کبودانایاح -        
 :دی گوی میپوف        
 ؟ی دونیتو از کجا م -        
 :دی گوی می با نگراناریسام. زنم تا خجالت بکشدی زل می عصبنیدی کند و من با حرص به آیسکوت م        
  بوده؟حالش خوبه؟نیدیبا آ -        
 .هی تو از خوب چفیر دونم تعینم -        
 : کشدیآه م        
 . چه کار کردنمینی اون جا تا ببامی کنم می مدایمن آرشو پ -        
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 صورتش ي رویماهک چسب کوچک. انداختهنیی سرش را پانیدیآ. کنمی را قطع می گوشیبدون حرف        
 دارد و هی به بخازین. کنمی دستش ميزی به خونرینگاه. را درست کندشی تا پاندی نشی منی زمي زند و رویم
 . استي مود لجبازي رونیدیآ

 :می گوی شوم و با حرص میبه جلو خم م        
 . رسمی بعد من خدمتت ممی زنی مهی دستتو بخمارستانی بمی ری می شیپا م -        
 :دی گوی میفی ضعيبا صدا        
 .حال آرش بدتره -        
 : شومی م،نگرانی کم،فقطیکم        
 چش شده مگه؟ -        
 : دهدیآب دهانش را قورت م        
 .بهم گفت برگردم خونه.مارستانیرسوندمش ب.با چاقو زدن تو پهلوش -        
 : کوبمی دستم ميرو        
 ؟ی گیاالن م -        

      
 ی به دستش می آبوانیل. استمی وختشیآرش در اتاق عمل و وضع. زل زدهي نشسته و به نقطه ااریسام        

 :دهم
 . آب بخورکمی -        
 . در درونش استی دانم چه آشوبی فقط من می رسد ولیخونسرد به نظر م. دهدی نشان نمیواکنش        
 آمده سرش را بلند اری سامیاز وقت. انداختهنیی نشسته و با احساس گناه سرش را پاي هم گوشه انیدیآ        

 .دهنکر
 است به شی که ته چشم های با ترساریسام. شومی بلند ممی از جاعیسر.دی آی مرونیدکتر از اتاق عمل ب        

 :دی گوی منانیدکتر با اطم. کندیدکتر نگاه م
 . چند هفته استراحت کنهدیفقط با. وارد نشدهشی داخلي به اندام هایبیآس.حالش خوبه -        
 :رمی گی را مراهنشی پنی آستيپارچه . افتندی منیی پاشی کشد و شانه های می نفس راحتاریسام        
 .دهی بخور رنگت پريزی چهی می برایب. گفتی چيدیشن -        
 :دی گوی منیدی توجه به من به آیب. گرددی بر مشی انگار کم کم حواسش سر جااریسام        
  نفر بودن؟؟چنديدیصورتشونو د -        
 :دی گوی کند و آهسته می سرش را بلند منیدیآ        
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 .ادمهی که آرشو زد یاون. نفر بودنشیش -        
 : دهدی سرش را تکان ماریسام        
 .ي کالنترمی ری ممیدیآرشو که د -        
 :می گوی منیدیبه آ        
 ن؟ی شدری با هم درگیاصال واسه چ -        
 : کندی نگاه مان منیدیآ. شودی هم جلب مرایتوجه سام        
 .می کمک شون کنمیآرش گفت بر. زن و بچه اش شده بودنهیمزاحم  -        
 : چرخاندی را مشی چشم هااریسام        
 ).batman(فکر کرده بت منه -        
 ! خورد بت من باشدیبه اخالقش م.ردی گیخنده ام م        

***         
 :دی گوی زند و با دهان پر می اش را گاز می بستناقیآرش با اشت        
 . خوردی به هم ممارستانی بي سوپانیحالم داشت از ا -        
 : رودی مسهیآرش از خنده ر. کندی نشسته و چپ چپ نگاهش منهی دست به ساریسام        
 !ي شدایشکل مار -        
 :پرسد ی ميماهک با کنجکاو        
 ه؟ی کایمار -        
 : سازدی شدن به او میانگار زخم. خنددیآرش دوباره م        
 به می کرد که دست از گناه برداری ما رو موعظه میه. مون بودهی همساایفرنی بود که تو کالرزنهی پهی -        

 !می کندای پشی مقدس گرامیسمت مر
 :دی گویمن م شود به یآرش که خنده اش تمام م        
 قدر نی کردم ایفکر نم. زنهی خوره هم خوب میهم خوب کتک م.ي بزرگ کرديعجب بچه ا -        

 .باعرضه باشه
 : روندی باال ممیابروها        
 . کنهی هر دوشو منیسه ساله تمر -        
 . رودی مسهیآرش دوباره از خنده ر        
        

 : شودی مکی نزدشیصدا. زنمیدر اتاقش را م        



 48 

 ا؟ی هلی بکشموی نقاشياومد -        
 : بندمی شوم و در را میوارد اتاقش م. رودی من عقب مدنی کند و با دیدر را باز م        
 .نیبش -        
 ی را مشی و دست هانمی نشیمقابلش م. حرف گوش کن شدهی آرش افتاد کمي که برایبعد از اتفاق        

 . بماندشی کنم جایفکر م.میدی دستش را کشي هاهی بخروزید.رمیگ
 : کنمی را تر ممیلب ها. کندیمنتظر نگاهم م        
 ي شدم چون تو توی راضیمن به اول. فرق دارهیلی خیابونی با نزاع خي طاهري با آقاناتی تمرنیدیآ -        

 که تو و آرش ي کاری ولینی بی نمي اي جدبی و آسی کنی کار مي آدم حرفه اهی امن و با حضور طی محهی
 ...نیکرد

 يری اتفاق جبران ناپذدی که شانی اای آرش باشد ي توانست جای منیدی که آن روز آنیبا فکر کردن به ا        
 : دهمیادامه م. شودی افتاد سردم می هر کدام ميبرا

 که ي خوام بهم قول بدیمن ازت م. زخم تموم نشههی و ي تونست با دو تا کبودیتهش م.خطرناکه -        
 .ی کارا نکننی از اگهید

 : دهدیسرش را تکان م        
 .نگران نباش. دمیقول م.باشه -        
 ی اش را میشانی و پرمی گی ممی دست هاانیسرش را م.می بحث کندی نبانیخوشحالم که حداقل سر ا        
 :بوسم

 .دیری از من نگوی خوشحالنیا.خوشحالم که شماها رو دارم چقدر ی دونینم -        
 : کنمیبحث را عوض م. رسدی به نظر ممانیپش        
 .رونی بمیقراره امشب با عموت و آرش شام بر -        

***         
 : کندی دست نخورده ام اشاره مي به غذااریسام        
 .نیگوشی بچه ها فعال دنبال بازنیا.خودتم بخور نگار -        
 : سفارش داده امتزای پینی مکی هر کدام ي اندازم که برای منیامی و بنای به هلینگاه        
 . شنیآخه بعدا گرسنه م -        
 :ردی گی مای مقابل دهان هلي تکه انیدیآ        
 .تو بخور مامان.من غذام تموم شده -        
 . نشدهی انگار هنوز باد کله اش خالی که تازه سر پا شده ولیآرش. خنددی آرش مي هاماهک به حرف        



 49 

 کس چیه.می خوری شام ممی داري در شهربازدنیبعد از دو ساعت چرخ. زنمی مزبرگرمی به چيگاز        
 ی راحتم نمی ماندی جديدهایاسترس تهد. خواهم به خانه برومی من می کند ولی نمیاحساس خستگ

 » حرف بزنم؟کزادی با رضا ندیبا«: فرستادمی برایامی پشی پیساعت.گذارم
 نگار؟ -        
 : کندی کنارم نشسته و با اخم نگاهم ماریسام        
  گذره؟یبهت خوش نم -        
 : اندازمی را باال ممیشانه ها        
 .چرا -        
 : پرسدیمصرانه م        
 ؟ی کنی فکر میبه چ -        
 : کنمیمکث م        
 . کنمی فکر نمی خاصزیبه چ -        
 : دهدی محی ما توضي براشخندیآرش با ن.دی گوی نميزی چگری دیقانع نشده ول        
 عزب يادی زگهی داری که سامدمی رسجهی نتنی گذروندم،به ای که دوران نقاهتمو مشیچند وقت پ -        

 کنه ی خوشمزه درست مي بنده سوپای مشبندی پیمثل زنا ه. کنمدای جفت مناسب پهیگفتم براش . موندهیاوغل
 . دهیبه خوردم م

 :ردی گیاز طرز حرف زدنش خنده ام م        
 .ي کنه تو ناف تهرون بزرگ شدی ندونه فکر می ک؟هری گرفتادی کلماتو از کجا نیتو ا -        
 :دی گوی مينود با ناخشاریسام        
 . ساختموني بچه هااشمی دادم،بعضادشی من اشویبعض -        
 : کندی لب اضافه مریز        
 .ستی نریخود کرده را تدب -        

 
 : دهدی ادامه مانهی آرش موذی ولدی آی که آرش شروع کرده خوشش نمیمشخص است از بحث        
همه لباشون . خورنی نماری به درد سامدمید.دمی همکاراش چرخنیاول ب.خالصه تفحصمو شروع کردم -        

 يخالصه جستجومو جا.ای که عاشق حمیسام. نبردنیی هم بوایتازه از حجب و ح.ی با لنز آبمونی مي جاهی نیع
 . ادامه دادمي اگهید
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 چپ چپ اریسام. فهمندی را نمشی حرف های که معننیامی و بنای خندند،جز هلی مشیهمه به حرف ها        
 : آوردی مبارکش نمي آرش به روی کند ولینگاهش م

گفتم دختر نوزده ساله . کم سن و ساليادی زای متاهل بودن ایهمه .دمی ساختمون چرخي زنانیرفتم ب -        
 . هستمیآخه تو سن حساس.رهی می می کنه از خوشی سکته ممیریبراش بگ

 :دی گوی لب مریز. تواند نخنددی هم نماری بار خود سامنیا        
 ! آرشیخفه نش -        
 : دهدی ادامه میالی خیآرش با ب        
 در خانه و اری. کردمدای آلو تو ساختمون خودمون پدهی شدم که دختر ای مدیخالصه کم کم داشتم ناام -        

 مگه نه نگار؟.هیاصال از اسمش معلومه زن زندگ.اسمش مونسه!می گردیما گرد جهان م
 : دهمیسرم را تکان م        
 چند سالشه؟.قطعا -        
 :دی گویآرش حق به جانب م        
 پسرم داره هی. آفتابي پنجه نیع.ادی زنه چقدر بهش میموهاشو حنا م.هیادی زمیاز سر سام. ندارهیسن -        

 .آقا
 : کنجکاو شدهاریسام        
 . شناسم تو ساختمونیمن مونس نم -        
 :آرش قرمز شده. زنندی خنده مری زیهمه پق        
 شاالی انی بگدگاهاتونوی دنی جلسه با هم صبحت کنهی برمت یفردا م!ی کنی ناز مي خوای زن منیبب -        

 .داره نی باشه حرفی گه اگه پسرش راضیمونسم م.رهی وصلت سر بگنیکه ا
 :دی گوی وحشت زده ماریسام        
 ! آرشی گی دروغ م؟بگوي باهاش حرف زدیرفت -        
 : خوردیبه آرش بر م        
 .شی خواستگاريای ذاره بی گفت به اعتبار من مدیتا منو د.از خداتم باشه راهو برات هموار کردم -        
 :می گوی ماریبه سام        
 ه؟یراستشو بگو مونس ک -        
 : کشدی نسبتا بلندش مي به موهایآرش دست        
 . خوادی خاص مزی چهی شیرلفظیز. مونهی مي مسئله اهیفقط  -        
 :دی گوی ميبا خونسرد.می کنیهمه منتظر نگاهش م        
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 کمی. دهی محی برات توضشتری ساختمون خودش بی اتاق نگهبانمی ریفردا م.یاز مدل مصنوع.دندون -        
 هر که طاووس خواهد جور هندوستان گهید.يری براش کلفت بگدیبا. برهرونی تونه بیزانودرد داره نم

 . شه پنه لوپه کروزیم. پوستشو بکشهی کننهی هزدی باکممی.کشد
 : کندیمتفکرانه اضافه م        
 .اش بوده هی که شبشیحداقل پنجاه سال پ -        
 : کشدی می از سر آسودگی نفساریسام        
 .يفکر کردم آبرومو برد -        
 :ردی گی آهسته تمام صورت آرش را فرا ميلبخند        
 .من با مونس مشورت کردم.تمام حرفام راست بود -        
 : کندی مشکوك نگاهش ماریسام        
 .ی کنیتو خودتو خراب نم.دروغ نگو -        
 : گذاردی در دهانش متزای پی بزرگيآرش تکه         
 . جلويگفتم تو منو فرستاد.خودمو خراب نکردم-        
 . استي نادرزی پوستش چدی شود که با توجه به رنگ جدی سرخ ماریسام        
        

  شون؟نمی ببياری بچه ها رو بنی حتما التماست کنم تا ادیبا -        
 : گذارمی مزی مي را رومیفنجان چا        

 .میسرمون خلوت شد اومد.بچه ها مدرسه داشتن.هی چه حرفنیا -        
 : شودی مرهی خمی باال رفته در چشم هايبا ابروها        
 .دی دارادی و آرش که وقت زاریواسه سام -        
 : شومی مرهی فنجان خي رويبه گل ها        
 و درباره اش نمی که بخوام بشستی نيزی اصال چی ولدمی چون خوب فهمهی پرسم منظورتون چینم -        

 .حرف بزنم
 : زندیلبخند م        
  بود؟ی من مگه چ؟منظوری شی میچرا عصبان -        
 سن و سال به او نی دوست ندارم در ای ندارم ولرمردی پنی از ایدل خوش. نوشمی ممی از چايجرعه ا        

 :می گویآهسته م. کنمنیتوه
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فکر . من آرش و عموشونو دوست دارن و باهاشون خوشحالنيبچه ها. رفت و آمد ما بچه هانلیدل -        
 .ستی بچه هام نی مهم تر از خوشحالیچی خوب با کارام نشون دادم که برام هیلی کنم تا االن هم خیم

 : رسدی و خوشحال به نظر میراض. دهدیسرش را تکان م        
 م؟ی کنیشگی رو همی خوشحالنی اهیخوب نظرت چ -        
 از یبا نگران.ندی آی زنان به سمت ما مغی جنیامی و بنای بزنم هلی که حرفنی قبل از ای شوم ولی مجیگ        

  شان کرده؟ن،دنبالینکند سگ نگهبان خانه باغ،کِو. شومی بلند ممیجا
 راحت المی ماهان خدنیبا د. کنندی نسبتا بلندم فرو مي مانتوي پارچه ری و سرشان را زندی آیهر دو م        

 :دی گوی و با خنده مدی آی پشت سرش مرایسم. شودیم
 !نای دارن ايزی و گربیچه تعق -        
 : ترساندی کنم که بچه ها را می درشت ماهان نگاه ميبه جثه         
 .سالم -        
 . تپل و شکمش برجسته شدهیکم. بوسدی پدرش را مي دهد و گونه یجوابم را م        
 : زندی و خودش را باد مندی نشی مرایسم. نشانمی ممی پاهاي را رومی و دوقلوهانمی نشیم        
 !ریچه خبره اول ت.پختم از گرما -        
 : کنمیبه شکمش نگاه م        
  پسر؟ایشه دختره  ی معلوم میک -        
 : خنددی میالی خی با برایسم        
 . شمزی گم نگه که سورپرایبه دکتر م. واسمستیمهم ن -        
 رفتم و ی می بار هم به زور سونوگرافکیسه ماه . کنمی دردناکم فکر مي هاي زنم و به بارداریلبخند م        

 شیسهراب ته دل بچه ها. نرسدبی که به شکمم آسي کردم؛البته در حدی هم نوش جان میمی ماليکتک ها
 . نداشتشانی جز پول برای وقت محبتچیرا دوست داشت؛هر چند ه

 ؟یبابا بهش نگفت -        
 : دهدیرضا سرش را تکان م        
 .صبور باش دختر -        
 : کنمیبا تعجب نگاه شان م        
 و؟یچ -        
 ی به گوش ما ماطی از حادشانی داد و فري کنند و صدای مي ماهان گرگم به هوا بازدوقلوها دوباره با        

 :دی گوی مجانی شود و با هی که کنارم نشسته به سمتم خم مرایسم.رسد
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 .میری واسه داداشم زن بگمیخوایم -        
 : خندمی افتم و می انتخاب کرده بود مشی که آرش برای زنادی        
 .اسم خانومه مونسه. کردهی دستشی پآرش -        
 :دی گوی شود و وحشت زده می مزانی آورایصورت سم        
 اد؟ی ازش خوشش ماریسام -        
 : خنددیرضا م        
 .مادر نگهبان ساختمونشونه. مونس خانوم هفتاد و نه سالشهنیا. پسرنیامان از دست ا -        
 :می گویبا خنده م        
 ! شناسنی کرده؟کل شهر مونسو مفیواسه شما هم تعر -        
 :دی گوی می کند و با آسودگی می کوتاهي خنده رایسم        
 . طورنیپس ا -        
 : زل زدهشیرضا به عصا        
به  دمشی دی وقتی خوشحال نشدم ولیلی قبول کرده خي بچه رو به فرزندنی بهم گفت ااری سامیوقت -        

 . اومدینظرم دوست داشتن
 : زندی زل ممی آورد و به چشم های سرش را باال میبه طور ناگهان        
  ه؟ی آرش چينظرت درباره  -        

 
 : کنمیاز سوالش تعجب م        
 چطور؟ -        
 : کندیسرش را کج م        
 .دمی پرسي طورنیهم -        
 به من اقی که با اشتییرایسم. شدهبی امروز عجرمردی پنیا. اندازمی می پرپشتش نگاهدی سفيبه موها        

 : بدهمی کنم جواب درستی میسع. طورنی هم همدهیچسب
 .هی به قول شما دوست داشتنی ولطونهی شکمی.هیپسر خوب -        
 : زندی متی رضاي به نشانه يلبخند        
 ؟ی کنيراش مادر بنیدی مثل آيحاضر.خوبه -        
 ی متوجه نقشه شان مدی آی کلمه از دهانش در منی که آخرنی وقت خنگ نبودم و به محض اچیه        

 :می گوی ميبه تند.شوم
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 .با اجازه. بهشون برسمدیخودم هم چهار تا بچه دارم که با.دهی رسادی شما به من زياز پسرا -        
 به پشت یبدون نگاه. آورمی ناراحت در ميرای سمي دست هاانی شوم و دستم را از می بلند ممیاز جا        

 . رومی منی کنم و به سمت ماشی خواهند بمانند بلند می زنند و می مغیسر دوقلوها را که ج
***         

نترل  و کدی آی به جوش ممی رضا خون در رگ هامیرمستقی غشنهادی پيادآوریدو روز است که با         
 ی خانه را در دست گرفته و غذا هم متیری مدنیدی آطی شرانی در اشهیمثل هم. دهمیاعصابم را از دست م

 . کنمیدلخور م  جوم و دوقلوها را با سکوتم خسته وی و لبم را منمی نشی گوشه مکیمن هم .پزد
 یبا اخم م. کندی کنم دارد خنده اش را کنترل میحس م. زندی و به من زل مندی نشی مقابلم منیدیآ        

 :میگو
 من خنده دارم؟ -        
 : خنددی راحت مالیبا خ        
 . حرف آرش افتادمادینه  -        
 : شودی اسم آرش داغ دلم تازه مدنیبا شن        
 .می داشته باشی دوست ندارم با آرش و عموت ارتباطگهید -        
 : خنددی دوباره منیدیآ        
 .اون نباشه مونس هست.آرش گفت نگار از خداشم باشه -        
 : کنمی نگاهش ميبا ناباور        
 .... دونهیآرش م -        
 : شودی مي کند و جدیحرفم را قطع م        
نتونسته صبر کنه و  اون ی خودشون بمونه ولنی موضوع رو با بابابزرگ مطرح کرده بود تا بنیعمو ا -        

 .اون حرفو به تو زده
 : کنمی مخی        
  بوده؟اری از طرف سامشنهادی پنیا -        
 کشم و خودم را ی را ممیموها.نندی بی نمتی وضعنیخوشحالم که در اتاقم بسته است و بچه ها مرا در ا        

 . دهمیبه عقب و جلو تاب م
 :دی گوی مي با خونسردنیدیآ        
 تی به گوشیبعدشم ه. که بابابزرگ بهت گفته رفته و گفته که کارش اشتباه بودهدهی فهمیوقت.آره -        

 .ي تو جواب ندادی بده ولحیزنگ زده تا برات توض
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 . کالسدیپنجاه و هشت م.بله        
 : کنمی نگاه منیدی به آیبا ناراحت        
  نه؟دیدی خندزای چنیه ا عالمه بهی دیتو و آرشم نشست -        
 : کندی اخم منیدیآ        
 . بگو نهي خواینم.هی خواستگارهی؟ی چیعنی رفتار نیحاال ا -        
 توانند آن ها ی دادگاه مکی داند که با یپسر من چه م. کنم تا اشک آلود نشوندی را کنترل ممیچشم ها        

 !رندیرا از من بگ
 : دهمیسرم را تکان م        
 .حق با توئه -        
 : گوبدی مي ظاهری تفاوتی با بنیدیآ        
 .ستیمثل سهراب ن.هیعمو مرد خوب.ی روش فکر کنستی بد نیول -        
 ! است؟نیدی آنیا. کنمی زده نگاهش مرتیح        
 : زندیبه نگاهم لبخند م        
 ی کمبود پدرشونو حس منیامی و بنای ماهک و هلیل که پدر بخوام گذشتم وی از سنگهیمن د -        

 فرصت هی.ستنیهمه مثل اون بد ن.ي کس فکر نکردچی اون مرده به هیاز وقت. توئهیین،تنهایمهم تر از ا.کنن
 . تونه خوشحالت کنهیمن مطمئنم م.به عمو بده

 ! دهد؟ی ازدواج به مادرش مي تا حاال پسرم مشاوره یاز ک        
من بعد از . استشی حرف هاقتیاز آن بدتر حق. درآمدهنیدی حرف ها از دهان آنی شود ایم نمباور        

 . هم برادر همان مرد استاریسام. ترسمی سقف باشم مکی ری زي با مردنیسهراب از ا
 : شودی بلند منیدیآ. مشغول شدهشی به خاطر حرف هایفکرم حساب        
 . ی رم تا خوب فکراتو بکنیمن م. آماده اسگهی ساعت دهیناهار تا  -        

 
 

 فصل ششم        
 به دی است و من بامی به خاطر بچه هانی که امی گوی که حالم را بد کرده میتمام مدت به استرس        

 مثل دی است به من فهماند که بامی بچه هاي ندهی که نمانیدی آيحرف ها. را تحمل کنمزیخاطرشان همه چ
 . مادر باشم و خودم را نخواهمشهیهم
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 بچه ها عاشقش هستند و ی بودن،ندارم ولي زن هر مردی و زن او بودن،به طور کلاری به ساميعالقه ا        
 ست؟ین. استی کافنیهم

 کافه گالسه ام را در دهانم ین. کشمی نگاه عذاب منی اری کند و من دارم زی انگار نوازشم مارینگاه سام        
  بدمزه را سفارش دادم؟زی چنیچرا ا. نوشمی مي گذارم و جرعه ایم

 : نگاهم کرد و گفتي با محبت تهوع آوراریچون سام.دی آی مادمی        
 ؟ي خوری میشما چ -        
 . سفارش دادمدمی را که در منو ديزی چنی که در ظاهرم نشان ندادم اولیمن هم با وحشت        
 دارد مرا با آن نگاه مسخره شی که مثل من سفارشش داده نزده و به جايبه کافه گالسه ا دست اریسام        

 ! شود؟ي سپریرگی طور در سکوت و خنی همدیبا. قبل از ازدواج نداشتمي گفتگوهانیمن از ا. دهدیقورت م
 : کندیباالخره دهان باز م        
دوست . گرفتمی دونستم جلوشو میاگه م. خوامی پدرم معذرت ميمن بابت اتفاق اون روز تو خونه  -        

 . نشدیداشتم اول با خودت صحبت کنم ول
 خجالت آورتر و مسخره نیاز ا. افتمی پرد و به سرفه می ممیدر گلو. نوشمی را می ناتی دفعه محتوکی        

 ! شد؟یتر م
 . هستمي کمدلمی فکی شود؛انگار که من  ماند تا حالم بهتری زند و منتظر می لبخند ماریسام        
 : دهدیادامه م. کنمی نگاهش مي گذارم و جدی کافه گالسه را کنار موانیل        
 ی نممونی کردن باهات پشی که از زندگی هستی زندمی باهات آشنا شدم فهمشتری سه ماه که بنیتو ا -        

 . ها عالقه دارم من هم به تو هم به بچهی ولهی دونم حس تو چینم.شم
 ي مهری بمی اگه مرا عذاب دهد،به بچه های که حتستی نی که آرش را بزرگ کرده کسياریسام        

 :می گوی لب مریز. کندی آرامم می فکر کمنیهم.کند
 . دوست دارنیلیبچه ها هم تو رو خ -        
به کافه گالسه ام . آوردی خودش نمي به روی شود ولیدر جمله ام م "من" ي واژه ی خاليمتوجه جا        
 : کندیاشاره م
 .بخور -        
 :دی گوی ماری شود،سامی سکوت که با خوردن پر مقهیبعد از چند دق        
  باشم؟؟مطمئني کامل دارتینگار تو رضا -        
 ی و با لبخند م کشدی مینفس راحت. دهمیسرم را تکان م.ستمی نلی که خودم اصال مادهیانگار فهم        

 :دیگو



 57 

 خوبه؟. کنمتی تا از بچه هات خواستگارامیپس آخر هفته من م -        
 . شودی خنده ام آسوده مدنی انگار با داری و سامردی گیخنده ام م        
 . دنی حتما جواب مثبت بهت منیامی و بنای هلياری بیاگه بستن -        
 يدوباره برا. گذاردی احترام مشانی و خواسته هامیبه بچه ها. دارميحس بهتر. خنددی هم ماریسام        

 . استي مسخره بازگرمی است واحساسات دی کافنی کنم که همیخودم تکرار م
   

 بار يبرا. به من زل زدهشی پي قهی دقستی از بیبیبا نگاه عج. ضرب گرفتهنی زمي روشی با پایمان        
 : کندیپنجم تکرار م

 ؟ی رو فسخ کنغهی صي خوایپس م -        
 : کشمی میقینفس عم        
 .آره -        
 : دهدیسرش را چند بار تکان م        
 ؟ي کرددای رو پي اگهیکس د -        
 .نه -        
 کنم یحس م. کنمی را تمام مدارهای دنیخوشحالم که دارم ا. کنمیاحساس گناه بابت دروغ گفتنم نم        

 اتفاق چی خوشحالم که هنیعالوه بر ا. سالهکی و ی سي به سن ماهک است نه مادري اشتباه دخترنیا
 ی بود و من گناهی شرعت خسته کننده؛گرچه در هر صورییفقط مکالمه ها.فتادی ندارهای دنی در اینامعقول
 .نکردم
 . دهمی زدم و هنوز هم ادامه میم م کردن خودی راضي است که در نه ماه گذشته برایی حرف هانیا        
 : زندیپوزخند م        
 ه؟ی چلشیپس دل -        
 : کنمی را تر ممیلب ها        
 .ي جورنیهم -        
 : کندیزمزمه م. کنمی نگاهش مدهی پرم و ترسیاز جا م. کوبدی مزی ميرو        
 ه؟ی الکيفکر کرد.ارمی رو درمیکیمن پدر تو  -        
 . کوبدی محکم پشت سرش میلیدر را هم خ. رودی مرونی شود و از خانه بی بلند مشیاز جا        
  تواند بکند؟یچه کار م.آدرس خانه ام را ندارد. فکر کنمشی احتمالي کنم به خطرهای میسع        
  شماره تلفنش را دارد؟ای آدرس خانه یعنی. کنمیبه اطالعش از اسم رضا فکر م        



 58 

 . کشدی مریاز استرس معده ام ت        
***         

 !مامان لباستو من انتخاب کنم -        
 فنجان کیاصال نگذاشت من . استییرایماهک هم مشغول پذ. خندندی مای و آرش به ذوق هلنیدیآ        

 ی مشکوکم منی کند خانمانه رفتار کند و ای می سعیلی ها خیتازگ. کارها را خودش کرديهمه .زمی بريچا
 .کند

 کرده ی آمده لودگیآرش هم از وقت. زدمی وگرنه در جا عق مدهی لطف کرده و کت و شلوار نپوشاریسام        
 هم به اطالعش رساند که من اریسام. بپوشدی مان چطور برقصد و چه لباسی خواهد در عروسی که منیتا آخر؛ا
 .می را تمام کنزی همه چي عقد محضرکی خواهم با ی م دوست ندارم ویعروس

 خانواده شان ي تا آبرودندی خراقتمی لی برده از مادر بکیمرا مثل . نداشتميبار اول من مراسم خواستگار        
 عقد ساده و کی نداشتم؛یآن موقع هم عروس. عقد نشاندندينرود و مرا با شکم نسبتا برجسته ام سر سفره 

 . خانواده سهرابی اصليعضامختصر با ا
 افکار یلی ام و خی قبلي مفتضحانه ،ازدواجی مانم؛فکری آی کند و من از فکر در می ممی صدااریسام        

 .گرید
 بله؟ -        
 : خنددی مانهیآرش موذ        
 ؟ي کردی فکر میراستشو بگو به چ. نگاريچقدر ذوق زده ا -        
 : کوبدی آهسته پشت کله اش ماریسام. کنمیچپ چپ نگاهش م        
 .کم حرف بزن آرش -        
 : خنددیآرش م        
 . خودتو گول بزنیباشه ه -        
 : شودی می بار عصباننی ااریسام        
 !پاشو از جلو چشمام دور شو -        
 ي مقابل گلوونی فاصله پاپنیدر ا. خودشان استنی بیموضوع.می شوی نمشانیما اصال متوجه حرف ها        

 بور و ي هم با موهاایهل. رومی شده که مدام قربان صدقه اش میآن قدر خوردن. کنمی را مرتب منیامیبن
 اجی محبت احتنی به امیلوها گفت که دوقی راست منیدیآ. خنددی نشسته و با ناز ماری سامي پايبلندش رو

 .دارند
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 وقت در چیه.ستی کار درست ني جاکی فهمم که ی منی و از ادی آی خوب به نظر میلی خزیهمه چ        
 . رودی نمشی خوب پزی من همه چیزندگ
      

 . و آرش مراقب بچه ها هستننیدیآ.می تنها باشکمیگفتم  -        
 دیاست و خورشاول صبح . زنمی زل منی از ماشرونی که از استرس حالت تهوع گرفته ام به بیدر حال        

 یی مسافرت کذانی کرد تا به اداری بود مرا بکی که هوا هنوز تاری در حالشی سه ساعت پاریسام.تازه طلوع کرده
 ....! زندیحاال حرف از تنها بودن م.میبرو

 : کندیبا دقت نگاهم م        
 .دهی پر؟رنگتیخوب -        
 . آورمیاگر دهانم را باز کنم باال م. دهمیدوباره سرم را تکان م        
 يفعال فکر. رو به رو نشوماری من خودم را به خواب زدم تا با ساممیدی و بعدش تا رسمی عقد کردشبید        

 لحظه نی بود که تا آخررای هم کار سمنیا. ما بماندشی پاری قرار شد سامشبید.میبه حال خانه مان نکرد
 !ا؟ی حی فضول و بنقدریه هم ازن حامل.دی خندی مينخود

 : خوردی جا مشیاز سرما.ردی گی دستم را ماریسام        
 ست؟ی حالت خوب نی گیچرا نم -        
 : دهمیآب دهانم را قورت م        
 .خوبم -        
 . کندی ممکن توقف مي جانی در اولی شنود و با نگرانی را نمفمی ضعيصدا        
 : کندی گذارد و با دقت نگاهم می را دو طرف صورتم مشیدست ها        
 ؟یینگران بچه ها -        
 :می گویدروغ م        
 . همه ازشون دور نشدمنی وقت اچیه.آره -        
 : کندی نگاهم میبا مهربان        
 خوبه؟.می گردی بر مي خوایاگه م -        
 . کندی اش را سر بچه ها خالی ناراحتدیشا. اوقاتش را تلخ کنمي خواهم اول کارینم. کنمی فکر میکم        
 : دهمیسرم را به دو طرف تکان م        
 .میبر.نه -        
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 ینفس راحت. کندی ممی بوسد و رهایسرم را م. بندمی را محکم ممیچشم ها. آوردیصورتش را جلو م        
 . کشمیم

 نگار؟نگار خانوم؟ -        
 ! شود دوباره بخوابم؟ینم.می هستکزادهای ني مسخره يالیدر همان و. کنمی را باز ممیچشم ها        
 به ما ی با لبخند بزرگیرجب عل. کندی سالم می دارد و به رجب علی چمدان مشترك مان را بر ماریسام        

 . دهمیفقط سر تکان م. کنم خاکستر در دهانم استیحس م.دی گوی مکیتبر
 ؟ي دوست داریناهار چ -        
 . ترسمی عادت دارم،از محبتش می که به امثال سهراب و مانی منی مهربان و بامالحظه است ولاریسام        
 به یبه چه زبان. است و حال منم گرفتهيهوا ابر. شومی مرهی خرونی و به بنمی نشی خوشخواب ميرو        

 را نگفته قتی حداقل تمام حقای که به او دروغ گفته ام؟میج کرده؟چطور بگو زن ناقص ازدواکی با می بگواریسام
 ام؟

 ؟ی کنی فکر میبه چ -        
 : کشمی میقینفس عم. شدهرهی نگاه من هستند خری که مسییکنارم نشسته و به ابها        
 ار؟یسام -        
 : دهدی جواب ميجد        
 جانم؟ -        
 : کنمیبه انگشتانم نگاه م        
 ....ی گفتم ولی مدی بایعنی.... رو بهت نگفتمییزای چهیمن  -        
  بغض از کجا آمد؟نیا. دهمیآب دهانم را قورت م        
 : کنمی حس مشیلبخندش را در صدا        
 .  نشدهرید.االن بهم بگو -        

 
 : کنمی را در کف دستم فرو ممیاخن هان. منقبض شده اندمیشانه ها        
 م؟یزن کامل.... با سهراب،زنِی سال زندگزدهی من با وجود سی کنیتو فکر م -        
 را جهی ترسم سرم را بلند کنم تا نتیباالخره حرفم را زدم و م. شودی سکوت برقرار مقهی چند دقيبرا        

 .نمیبب
  ناهار؟میبر -        
  نسبتا واضح من است؟ي جواب جمله نیا. کنمیبا تعجب سرم را بلند م        
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 :دی گوی رود و بلند می مرونیجلوتر از من از اتاق ب        
 .رونی بمی ریناهار م. لباساتو عوض کني خوایاگه م -        
 مهم شی شود برای مگرست؟میمنظورش چ. کنمی اش در برابر حرفم فکر می تفاوتی به بیبا آشفتگ        
 !نباشد؟

***         
 در اری کنم با سامی حس مالی ونیدر ا. افتدی هم مي رومی و من مدام پلک هامی نشسته اایمقابل در        

 ی هنوز با فاصله کنارم ماری گذرد و سامیسه روز از سفرمان م.ستی ني خطرچی و همی هستيگریکهکشان د
 . خواهدی نميزیخوابد و از من چ

 من ی ولمی نگران شد و خواست که برگردیلی خاریسام. بار باال آوردمکیروز اول را با استرس گذراندم و         
 . بماندی بچه ها باقي اش برای خواستم ناراحتش کنم و اوقات تلخینم.نگذاشتم

 هم اریسام.ستی گونه ن سهرابي از خواسته هاي خبردمی دیمخصوصا وقت. آرام تر بودمیروز دوم کم        
 افتاده بودم که ی وقتادی. داشتیبی کردن با او حس عجيتاب باز.مرا به بازار و پارك برد. راحت شدالشیخ
 داد و به ترسم ی هلم می ناگهاناری خوردم و سامی خانه باغ تاب ماطی تاب حي را در شکمم داشتم و رونیدیآ
 ی همه خوشنی داد و ای نوجوان را مي به من حس دختراریسام. طور بودنی خوردن هم همیبستن.دی خندیم

 . شودی مثل قبل نمزی چچی رود که شانزده سال گذشته و هی مادمی بوده و هست؛با او بی غرمیبرا
 قهر اری هفته با سامکی خوردم و تا ی کتک مفصل مکی دی دی که سهراب ما را می وقتيبعد از تاب باز        

 ی در شکم در خانه باغ دنبالش مي رفت و دوباره با بچه ای مادمی تا سهراب دی کشیاو منتم را م. کردمیم
من هم . خوردی و خودش پفک مرفت گی می بستنمی برااریسام. گشتمیرفتم و در خاك باغچه دنبال کرم م

اشتم دستم هر بار انتظار د. ام را بخوردی دادم تا دهنی ام را به دستش می گرفتم و بستنیوسط راه پفکش را م
 . خوردشی بدون اعتراض تا آخر مشهی همیرا پس بزند ول

 بوکسم بود سهیهر وقت ناراحت بودم ک. تنها همدم من در آن خانه بوددیای بنیدی که آنی قبل از ااریسام        
 ي هاي بازي ام بودم و هنوز دلبسته ي در ماه ششم بارداریمن زن. اميو هر وقت حالم خوب بود هم باز

 .می دادی انجام ماری بودم که با ساميمسخره ا
 ی مدمی گذراندم و از ترس سهراب که تهدنیدی وقتم را با آشتریب. کردریی تغی آمد اوضاع کمنیدی آیوقت        

 رفت یآن قدر م. شدی نمدی او ناامی زدم؛ولی را پس ماری را خفه خواهد کرد،سامنیدی آندمی بباریکرد اگر با سام
 ی هم که شده فراموش مقهی چند دقي را برااب و سهردمی خندی آورد که می در ميد و مسخره باز آمیو م

 ی کردم و رفتارش را بچگانه میمسخره اش م. است و من همسرش هستمنیدی کرد پدر آیوانمود م.کردم
 به خاطر آزار یوقت. سهراب هستمي است که برده ی مني آرزواری با سامی دانستم زندگی ته دلم میخواندم ول
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 اری شدم،فقط سامی در خودم جمع مي کرد گوشه ایبه تحمل شان م  که سهراب مرا مجبوري ای جسميها
 را که از من جدا کرده به دستم نیدی کرد با سهراب دعوا کند تا قفل در اتاق مان را باز کند و آیجرئت م

 چی چند هن،هری کرد و همیشش را م تالي همه ی خورد ولی و مشت هم میلی شد و چند سیموفق نم.بدهد
 وقت با چیه. کردی متمی سهراب،نبودن همدمم اذي از کتک هاشتریب. باارزش بودمی تا رفت،برافتموقت به او نگ

 ی و قول مدی فهمی را مزی او همه چی زدم ولی کرد حرف نمی که سهراب با من میی کارهاي درباره اریسام
 . کردملباالخره به قولش ع. خواهد شدنیدی مرا از آن خانه خواهد برد و پدر آيداد که روز

اولش .مینی را با هم ببدی کرد تا باال آمدن خورشدارمی قبل از طلوع آفتاب باریامروز روز سوم است و سام        
 . راحت شدالمی خدمی و لبخندش را دجانی وقت هی و فکر کردم صبرش تمام شده ولدمیترس

 : خنددی بودن سرم مزانی آودنیبا د        
 ؟ی صحنه بخوابنی ادنی با دی تونیچطور م -        
 : کنمی را باز ممیبه زور چشم ها        
 . کنمیدارم کمبود خواب چند سالمو جبران م. آروممیلی جا خنیا -        
 : خوردی منی چشی چشم هايگوشه         
 . انتخاب کردميچه هم سفر.يهمش خواب بود -        
 :می گوی لب مریز        
 .آش کشک خالته -        
 توجه به یاو ب. پردی شود و خواب از سرم میبدنم منقبض م. اندازدی خندد و دستش را دور شانه ام میم        
 :دی گویحالم م
 !گهی دی بخوابی که هنیا نه ی ولی قدر آروم باشنی من اشی پشهیدوست دارم هم. کردمیشوخ -        
 : گذاردی شانه اش ميسرم را رو. زنمی میلبخند کج        
 . برمت تویم.بخواب -        
 . رومی بندم و بالفاصله به خواب می را ممی اضطراب چشم هایب        

***         
 یاز به آشپزخانه م بمهی ني در شلوارکش است،با چشم هامهی نصفه و نشرتشی که تیآرش در حال        

در همان حال خوابش . داردی را با دست نگه مشی پاهی چند ثاني کوبد و برای مزی و میخودش را به صندل.دیآ
 !می کنی را تماشا ميمد کشی نمانی و امی هم نشسته ااریمن و سام. شودی ولو منی زمي برد و رویم

 :دی گوی ماری کنم که سامدارشی خواهم بیم        
 . شهی مداریخودش ب.ولش کن بذار بخوابه -        
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 :می گوی میبا نگران        
 .رهی گی سرده بدن درد منیزم -        
 : نوشدی از قهوه اش مي جرعه ااریسام        
 . شهی نمداری بنیا.ی تالشتو بکنی تونیم -        
 : شومی مالی خیب        
  شد؟ی مدرسه اش چیراست -        
 .وفتهی عقب منیدی سال از آهی. ره مدرسهی مرستانیامسال از سوم دب -        
 ! انگار پر قوستدهی سرد خوابنی زمي رويدهانش باز است و طور        
 : خندمیآهسته م        
 .ارهیاصال به رو خودش نم -        
 : زندی را پشت گوشم ممی از موهاي دسته ااریسام        
 که به حال خودش نهی واکنش ما هم انیبهتر. کنهی مادی زبی حرکات عجنیاز ا.ی کنیعادت م -        

 .مشیبذار
 . تواند تا ابد با من مثل خواهرش رفتار کندی نماری دانم سامی ته دلم می زنم ولیلبخند م        
بر .ردی بگمانی برای مناسبي خودشان را بفروشد و خانه ي خانه اری تا ساممی ما مانده ايفعال در خانه         

 .  خورد و حقوق و حساب و کتاب خودش را داردیعکس سهراب از پول پدرش نم
 

 : بوسدی شود و گونه ام را می بلند مشیاز جا        
 رم؟ی بگمی الزم نداريزیچ. گردمیمن عصر بر م -        
 . به آن عادت کنمدی است که بايدی جدزی هم چنیا        
 : زنمی میلبخند بزرگ        
 .مراقب خودت باش.نه -        
 صبحانه را ي من دارم ظرف های ساعت،وقتمیباالخره بعد از ن. مانم و آرشی مار،منیبعد از رفتن سام        

 ی طور منی همقهی کند و پنج دقی به اطراف نگاه میجیبا گ. خاراندی را مشی و موهاندی نشیم،می شویم
 :دی گوی مي گرفته ايسرانجام با صدا.ماند

  کجاست؟یسام -        
 به یقی عمی که آرش بر خالف ظاهرش وابستگدمیم،فهمی کرده ای که با هم زندگی ماهکی نیدر ا        

 » کجاست؟اریسام«: استنی پرسد ای که ميزی چنیست،اولی ناری شود و سامی مداریهر بار ب. دارداریسام
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 . رم سر کاریمنم االن م.مارستانیرفته ب -        
 : بندمی را مری گذارم و شی مشی را سر جاوانی لنیآخر        
 ه؟یتو برنامه ات واسه امروز چ -        
 : خنددی مي کند و نخودی را باز مخچالیدر         
 . عاری کار و بی بگم آرشم و بدی بای شناسی جابزم؟اگه نمویبرنامه؟مگه است -        
 : کنمیچپ چپ نگاهش م        
 . وضعنی از ای کن ناراحت باشیحداقل سع -        
 :دی گوی زند و با دهان پر می مي به نان بربري زده ها گازیمثل قحط        
 . خوبستمین -        

***         
 نیدیآ.ستندی و ماهک هم خانه ننیدی و آامده،آرشی هنوز نرای گردم،سامی با دوقلوها به خانه بر میوقت        

  ماهک کجاست؟ی رفته و آرش هم احتماال با اوست ولنگشی بوکسکی کيکه به کالس ها
 طور نی ام و هماوردهیمن هنوز مانتو و مقنعه ام را درن. رسدی ما،ماهک هم مدنیپنج ساعت بعد از رس        

 پوشاند و ی را نمشی پادیشلوار تنگ که مچ سف. کنمی نگاه مرهی را خشیسر تا پا.منتظر ماهک نشسته ام
 ي رومهی که نصفه و نیکوتاه تر،شال نی تنگ و کوتاه با آستي گذارد،مانتوی مشی را به نماشی دور پاریزنج

 ! تن فروش است،نه دختر منکی ها لباس کار نیا.... صاف بازش قرار دارديموها
 : کندی رژخورده اش را از هم جدا ميو لب ها.  کندیماهک بهت زده نگاهم م        
 .نیچه زود اومد.سالم -        
 ی شده زل مدهی کششی پلک هاي از من روشتری بی که با مهارتی پرپشت شده و خط چشميبه مژه ها        

 . شودینم ام جا نهی کنم که قلبم آنقدر متورم شده که در سیزنم و حس م
 ی شود و با تعجب از پشت سر به ماهک نگاه می وارد ماریهنوز در خانه را پشت سرش نبسته که سام        

 :ردی گی ماهک را مي بندد و بازویدر را پشت سرش م. کشدی طول نمشتری بي اهیتعجبش ثان.کند
 .برو تو اتاقت -        
 :دی گوی بلند ماریسام. دودی کند و به اتاقش می اطاعت معیماهک سر        
 !درو هم ببند -        
 :دی گویآهسته م.ندی نشی و کنارم مدی آیبه سمتم م        
  کجا بوده؟يدیازش پرس -        
 : کنمیمات نگاهش م        
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  سر و وضع کجا بوده؟نی با ای کنیفکر م -        
 : کندیاخم م        
 .... شهی نملیدل. چرخنی می شکلنی روزا همه همنیا.زود قضاوت نکن -        
 . شنومی گذارد و من خودم تا تهش را می تمام ممهیحرفش را ن        
  خواهد بکند؟ی ميکتکش بزنم؟در خانه حبسش کنم؟بگذارم هر کار. چه کنمدی دانم باینم        
 : کنمی نگاه ماریدرمانده به سام        
  کارش کنم؟یچ -        
 : بوسدی ام را میشانی شود و پیاخمش باز م        
 باشه؟.بذار من باهاش حرف بزنم -        
 اریخوب است که سام.زمی بر سرم بری چه خاکدی دانم بای کند و نمیمغزم کار نم. دهمیسرم را تکان م        

 . کنمشهی دخترم را در خانه حبس و خونش را در شدیهست و من نبا
  تواند؟ی بار هم منی ایعنی. کردی را درست مزی همه چشهی هماریدر گذشته هم سام        

 
 آورند؛آن هم ی مفی و آرش هم تشرنیدیباالخره آ. گذردی ساعت ممی رود و نی به اتاق ماهک ماریسام        
 .گری ديزهای و چی و پفک و بستنپسی بزرگ پر از چلونیبا دو نا
 :دی آی کند و به سمتم می ها را رها ملونی من که هم چنان مثل مجسمه نشسته ام،نادنید با نیدیآ        
  کرده؟ي کاراری شده؟سامیچ -        
 . دهدی نسبت ماری سهراب آن را به سامي داشتن تجربه ند،بای بیپسرم حاال هر بار حال مرا خراب م        
 : کندی به اتاق ماهک نگاه ميآرش با کنجکاو. دهمیسرم را به دو طرف تکان م        
 ؟يدیماهکو د -        
 : شومی ماریهش        
 د؟ی دونستیشما م -        
 به در اتاق ماهک ی خواهرش باخبر است،با نگراني فوق برنامه ي هاتی که انگار او هم از فعالنیدیآ        
 : کندینگاه م
 .رونی ره بیبا دوستاش م -        
 :می گوی متیبا عصبان        
 !؟ی و بهم نگفتی دونستیتو م -        
 : کندی نگاهم می با نگراننیدیآ        
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 .من چند بار باهاش رفتم. رهی نمی خاصيحالت خوبه؟به خدا جا.يقرمز شد -        
 : زنمیپوزخند م        
  ره؟ی که می هر قبرستوني ری تو خونه باهاش مشی و بنشونی که گوششو بکشنی ايجا -        
 ی از لودگگریآرش که د. طور درباره شان صحبت نکرده امنیتا به حال ا. کندی نگاهم مي با ناباورنیدیآ        

 : شدهرهی من خست،بهی ني خبرشیها
 . نداشتی به نظرم به من ربطی خواستم بهت بگم ولیمن م -        
 . نداشتم و ندارمياز آرش انتظار.می گوی نميزی کنم و چیهش م نگایبا تلخ        
 : کندی و آرش سالم منیدیبه آ. بنددی و در را مدی آی مرونی از اتاق ماهک باریسرانجام سام        
 ن؟یکجا بود -        
 : کندی ها اشاره ملونیآرش به نا        
 .نمی ببشوی منو برد تجرنیدیآ -        
 برد و مانتو و مقنعه یسپس مرا به اتاق مان م. دهدی آورد و به زور به خوردم می آب موانی لکی اریسام        

 :دی گویآهسته م. آوردیام را در م
نفس . نرهرونی بتی وضعنی اجازه و با ای بگهیقول داده د.ستی نی مهمزیچ.باهاش حرف زدم نگار -        

 . بکشقیعم
 که دی گوی و در گوشم مردمی گی بدون تعجب در آغوش ماریسام. زنمی مهی گرری زیاگهانبه طور ن        
 .ستی نیمشکل

 با لبخند اریسام. شودی به هق هق ملی ام تبدهی و گردی آی نمی اشکگری دی طوالني قهیپس از چند دق        
 :دی گویم

 ؟يبهتر -        
 : کنمی مدت در مشتم بوده نگاه منی که تمام اراهنشیبه پ        
 . برهرونی ذارم بدون من از خونه بی نمگهی؟دی کنه چتشی مثل سهراب اذیکیاگه  -        
 : کشدی آه ماریسام        
 باشه؟. دمیبهت قول م.من مراقبشم. افتهی اتفاق نمنیا -        
 : زندیلبخند م.دی گوی شوم تا مطمئن شوم راست می مرهی خشیدر چشم ها        
 ؟يبهم اعتماد ندار -        
 .  آرام شدنمي برايدی جديجا. گذارمی شانه اش مي دهم و رویسرم را تکان م        
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 فصل هفتم        
 ی و خوب است که حس مییای آن قدر روزی گذرد و همه چی ماری مشترك من و سامیدو ماه از زندگ        

 . استی اش فانییبای زي قرار دارم که به اندازه ی حباب خوشبختکیکنم در 
 افتاده؛من به او به عنوان شوهرم یبی اتفاق عجی زن نخواسته ولکی به عنوان يزی هنوز از من چاریسام        

 رابطه به روش کی زند که بدانم ی به سرم میگاه. کرده امدای خوابد کشش پیکه هر شب کنارم م
 .افکار دور شوم نی کوبم تا از ای است و بالفاصله در سرم م،چطوری به روش سهراب،نهيزادیآدم

 خجالت نی شود و به نظرم ای مشتری از ترسم باقمی کم کم اشتی ترسم ولی می حال هنوز هم کمنیبا ا        
 .آور است

 قفل شی رود،در خانه باشد و در روی مرونی باری سامای که با من یی گرفتم ماهک جز در وقت هامیتصم        
 گری نگار بدبخت دکی به يازیمن ن.رفتی به ناچار پذدی مرا دتی جدی وقتی اول موافقت نکرد ولاریسام.شود

 حرف گوش کن هم شده و من حس یکم  داده ام؛هر چندحی اش ترجی هم تنفر ماهک را به ناامنشهیندارم؛هم
 . مرد مانند پدرش،نه سهراب،استکی  به عنواناری کنم از اثرات بودن سامیم

 کی کي به کالس هانیدیآرش با آ. بروندی دبستانشی ماه بعد به پکی شوند تا یدوقلوها دارد آماده م        
 ی افتند و مشت و لگد به سمت هم پرتاب می آزادشان به جان هم مي رود؛آن ها در وقت های منگیبوکس

 . کنندی شان مقی و تشوندنی نشی مجانیکنند و دوقلوها هم با ه
 ی گاهی خودش را دارد و حتي و جذبه تی حال جدنی است و در عنی زمي مرد رونی مهربان تراریسام        

 ! امدهی است که کشیی های سختي کنم او پاداش همه ی فکر میگاه. بردیآرش هم از اوحساب م
 :دی گوی در گوشم ماریسام        
 اد؟ی بهت میلی خیتا حاال بهت گفتم آب -        
 : زنمی به عرض صورتم ميلبخند        
 .ينه نگفته بود -        
 نی مرد به نظرم دلنشکی بودن در نظر بای است که زي بارنی هستم؛اولبایخوشحالم که در نگاهش ز        

 .است،نه ترسناك
 : کندی نگاه مان مشخندی با نرایسم        
 !ی کنی واسه داداشم نگار خانوم،نه به االن که ازش دل نمي کردی ناز می که هشینه به سه ماه پ -        
 : خندمیم        
  بود؟یی ازت چه خبراشی خواستگاريبه آقا محسن بگم پشت پرده  -        
 : خنددی خجالت می برایسم        
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 ! دارمی مخفزیبگو مگه من چ -        
 »! کشمتیم«: زندیآهسته لب م        
 و رضا در خانه باغ شانی و محسن و بچه هارایمان،سمی و بچه هااری چون فقط من و ساممیراحت هست        

 می برااری هستم سامیی کند؛عاشق زمان های نمتمیبر خالف قبل در جمع بودن و سر و صدا اذ.میجمع شده ا
 کوچک يزهای چنی ادنی دبا  محبتيمنِ پر از عقده . کندینوازش م کند و پشت دستم را ی پوست موهیم

 . شومیذوق مرگ م
 :دی گوی و به رضا مدی آی خانم به هال منیمه        
 . شناسهی گه شما رو میم.هی حاتمی گه اسمش مانیم.دیآقا مهمون دار -        
 : کندیرضا مکث م        
 . توادیبگو ب -        
 : زندی غر مرایسم        
 . تو خونه راه داددی رو که نباي ابهیهر غر -        
 :ردی گی را محکم تر مشیرضا عصا        
 .هی حرف حسابش چنمی خوام ببیم.رهی و مادی که مهیمدت -        
 . نزندی را بکشم تا حرفی مانای رمی لحظه بمنی در همدی دانم بای کرده ام و نمخیمن         

 : کندی با تعجب نگاهم ماریسام        
 ده؟یچرا رنگت پر -        
 :ردی گیدستم را م        
 سردته؟ -        
 کشدار ي هی چند ثاننیدر ا. را به حراج بگذاردمی شود تا آبروی مکزادهای بزرگ ني وارد هال خانه یمان        

   انداختم؟ی هچلنی کنم که چرا خودم را در چنی فکر منیبه ا
 
 

 : اندازدی ماری به سامیسپس نگاه. لرزمی و منمی بی مشینفرت را در چشم ها. زندی به من زل میمان        
 دته؟یشوهر جد -        
 : کندی اخم ماریسام        
 ؟ی هستیشما ک -        
 :دی گوی زند و به رضا می پوزخند میمان        
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 .س توندوست پسر سابق عرو -        
 ي رواری شنوم و مطمئنم انگشت سامی قلبم را معی تپش سريصدا. کندی فضا را پر ميسکوت ناجور        

 . کندی ممی رسوای ماني قبل از حرف هانی کند و ایمچ دستم نبض تند شده ام را حس م
 : شکندیرضا باالخره سکوت را م        
  واسه حرفات؟ي هم داریمدرک.ی زنی می حرفنی عروس من چني من و درباره ي خونه ي تويایم -        
 : کندی می لبخندش را مخفیمان        
 .دی ها بپرسهی از همسادی تونیم.می ذاشتی من ميقرارامونو تو خونه  -        
 ماهک جی و نگاه گنیدی خوام نگاه ناباور آینم. کنمی زده ام را فوت مخی بندم و نفس ی را ممیچشم ها        

 . باال هستنديخوشحالم که دوقلوها با آرش و ماهان در طبقه .نمیرا بب
 حرف می کند تا بگویانگار التماس م. کندی دستم را رها نمی شود ولی هم مثل من سرد ماریدست سام        

 . دروغ استی مانيها
 ی عروس شما قبول نمی ولمی کنشی کردم که شرعیمن اصرار م.می ماه با هم دوست بودشیما ش -        

 . سال ازم بزرگترهازدهی زن شدم که نیمن خام ا.کرد
 ی نمداری پایلی ام خی دانستم که خوشی من می برند ولی به سر ميهمه در ناباور. زندی نمی حرفیکس        

 .ماند
 :دی گوی ميرضا با خونسرد        
 ؟ي داري اگهی هات مدرك دهیجز حرف همسا -        

 . که ازش دارمیی من و عکساياثر انگشتش تو خونه  -        
 !؟ییچه عکس ها.زندی ری سرم مي روخیانگار آب         
 ي حلقه نند،بهی ام را ببي خواهم نابودی که مي بازي هنوز دستم را رها نکرده و من با چشم هااریسام        

 . ام چقدر کوتاه بودی بماند عمر خوشبختادمی شهی کنم تا همی نگاه ممانیدست ها
 .ي هفته قبل عقدتون با من به هم زدهی نگار؟به شوهرت بگو که يچرا ساکت شد -        
 .شتری قلبم بي شود و فشار دست روی کمتر ماریفشار دست سام        
 : زندی خالص را مری تیمان        
  باطله نه؟يعقد موقع باردار -        

     ***    
 : کنمی گوش مامدهی درنشی صداروزی که از داری بحث آرش با سامي ام و به صدادهی دراز کشیکیدر تار        
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 حی مسیسی باشه؟همه که مثل تو عیحق نداشته با کس. شده؟پنج ساله شوهرش مردهیحاال مثال چ -        
 !اریبا تواَم سام!ستنین

 ماجرا بدون نی که در ایتنها کس. استانی در جری مهمي مسئله یعنی کند ی مشی صدااری سامیوقت        
 نند؛جزی رفته اند تا مرا نبشانی به اتاق هاروزی از دمی بچه هایحت. کند آرش استی ازمن دفاع مقتیدانستن حق

 . مادرشان ندارندي بند و باری از بیدوقلوها که درک
 جاده ي را رونشی ماشیکی زند و ی با عروسکش حرف میکی اند و دهی دراز کشیکیدو طرف من در تار        

 زنند و جو سرد خانه آن ی با من نمی کنند و حرفیهر دو حس و حالم را درك م. بردیکه بدن من باشد راه م
 . من کشاندهیعنی سنگرشان نی آخرشیها را پ
 ی درست و حسابی زندگهی ؟تازهيدی ازش ديزی دو ماه چنیتو ا!اری نبود سامدهیتو که مغزت پوس -        

 ! خراب نکنویهمه چ.میداشت
 کامل ي خانواده کی بار طعم داشتن نی اولي براچارهیپسرك ب. کندی بار دارد التماس منی اوليآرش برا        

 . خواهد از دستش بدهدی و نمدهیو محبت مادرانه را چش
 : شودیته م صامت خساریآرش بعد از دو ساعت حرف زدن با سام        
 . مونمی نگار مشی من پی خواد بکن ولی دلت مياصال هر کار -        
 ي سرانجام با صدااریسام. خورمی تکان نممی برد و من که خشک شده ام از جایدوقلوها خواب شان م        
 :دی گوی ميگرفته ا
 .ششی پی بمونی تونیتو م.می ریمن و بچه ها م -        
 : زندی مادیآرش فر        
 ؟ي بری هاشو کجا م؟بچهی چیعنی -        
 ی نممی در گلويسد. دهمی فشار ممی را محکم تر در دست هامیدوقلوها. ام کز کردهنهی سيقلبم گوشه         

   دو چه کنم؟نیبدون ا.گذارد نفس بکشم
 

 :دی گوی متیآرش با عصبان        
 د؟ی ده بچه ها رو از مادرشون جدا کنیکدوم قانون اجازه م -        
 . لرزمی و هفت درجه می سيدر دما        
 :دی گوی می حوصلگی با باریسام        
 . خودششی تونه تو دادگاه بچه ها رو ببره پی مادرشون متی وضعنیبا ا. بچه ها پدربزرگشونهمیق -        
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 خوش حالت شی خرم،موهای مشی که من براییشامپوبدون . بوسمی را منیامی بني فرفري موهايرو        
 شد نیدی آي اندازه ی که وقتدی گوی مشهیهم. را که در مهم دوستش دارد ببردي تواند دل دختری و نمستندین
 .شی بروم خواستگارشی برادیبا

 و دوست دی آی داند که دخترم از شلوار خوشش نمی جز من نمیکس. کشمی مای هلراهنی پيدست رو        
 ....پرنسس من.دارد مثل پرنسس ها لباس بپوشد

 کند با ی برادرش را مجبور مشهی دهد و همی محی ترسناك را ترجي هالمیماهک با وجود ترسو بودن ف        
 . کندی متی احساس امنشهی همنیدیبا آ.ندی بنشلمی فياو به تماشا

 ی و دوقلوها خوشحالش می شود و فقط ماکارونی نرود،بداخالق منگشی بوکسکی به کالس کنیدیاگر آ        
 .کنند

  شناسد؟ی را ماهای دننی ای هستند؛به جز من چه کسییای هر کدام دنمیبچه ها        
 :دی گوی آخ مایهل        
 .ي دیمامان چقدر فشارم م -        
دست . کندی رود و اتاق را ترك می منیی پاایهل. هنوز خواب استنیامیبن. کنمی را باز ممیدست ها        

 نیامیبن. کنمی مچش را که از اثرات تپل بودنش است نگاه مي و خط رورمی گی را در دستم منیامیکوچک بن
 کند؟  تواند آرامشیجز من که م.ندی بی مادی بد زي دارد و خواب هايشب ادرار

 شی ابروي زنم و شستم را روی کوچکش دست مینیبه نوك ب. نشودداری کنم تا بیهق هقم را خفه م        
 . اش پوشک داشتیتا بعد از سه سالگ. برودیی کرد تا توانست خودش به دستشوتمیچقدر اذ. کشمیم

دستم را گاز .رندی را بگمی خواهند بچه هایم. سوزدی مشتری قلبم بی سوزانند ولی صورتم را ممیاشک ها        
 . کنمی می خفگ نزنم و احساسغی تا جرمی گیم

 زند و اگر من ی را پس مشی شب پتونیدیآ. شودی است و اگر من نباشم رد مفی ماهک ضعیاضیر        
 .دی آی نمرونی آن قدر حمام کردن را دوست دارد که اگر من نباشم،از حمام بایهل. خوردینباشم تا صبح سرما م

 ! نباشممی بچه هاشی خواهند که من پی ها آن ها منی ايبا همه         
 : زندیغر م. کشدی شود و دست به صورتش می مداری بنیامیبن        
 اد؟یآب از کجا م -        
 . دل من استست،خونیآب ن        
 :دی آی مرونی گرفته و نابهنجار بمی بوسم و صدای اش را میشانیپ. کنمی پاك منمی را با آستمیاشک ها        
 .ستی نيزیچ.ونت برمبخواب قرب -        
  خواهد کرد؟نانی طور اطمنی ایاگر من نباشم به چه کس. بنددی را مشی راحت چشم هاالی با خنیامیبن        
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***         
 ار؟یسام -        
 داری دانم بی که من منی و با ادهی پشت به من خوابیکیدر تار. گذارمی مشی بازوي رواطیدستم را با احت        

 :می گویآهسته م. دهمی مهی کشم و سرم را به کتفش تکیدراز م. دهدیاست جوابم را نم
 شد و هر جا زونمیآو. اش شدمهی دي کاراری دانشگاهش بهش زدم و درگيجلو.دمشی دشی سال پهی -        

 یشگی همینگراه.ادهی زیلی کردن بچه ها ختیفشار خوب ترب.اری تنها بودم سامیلیمن خ...منم.رفتم دنبالم اومد
اونم با .ادی زي خوب و انرژيحسا اون جوون بود و پر از.هی خودش عذابی رو براشون کم گذاشتيزی چهیکه 

 کردم کمبود محبتش از طرف ی موقعا حس میبعض.ومدی داشت و از من خوشش میمادر و خواهرش مشکالت
 می قرار ازدواجمونو گذاشتیوقت. و بعدش تموم بشهمی باشغهی سال صهیقرار شد . کنهیمادرشو با من جبران م

 ...نیهم ياون بهم وابسته شده برا.می رو فسخ کردغهیص
 ی ولنمی بیصورتش را نم. گذاردی مقابل دهانم معی سری ولمتی چرخد و دستش را با مالی معیسر        

 : که چقدر درد دارددی گوی مشیصدا
 یعنی دونم ی کردم می که شونزده سال تو غربت زندگیمن.ي بدحیض بهم توتویی تنهاستیالزم ن -        

  شد؟ی ازدواجمون کنسل می گفتی اگه بهم می کنیفکر م.ي کردمی چون ازم قاادیدردم م.یچ
 : دهدیآهسته ادامه م.ردی گی کند و نفس میمکث م        
 کنم یفکر نم. همونهي جهی نتنی و اي ضربه خوردیلیتو از سهراب خ. تونم بهت اعتماد کنمیمن نم -        

 .می خوام در جا بزنیمن نم. جلو برهنی از اشتری مون بتونه بیزندگ
 : کنمی دهم و التماسش میبغضم را قورت م        
 ...تو رو خدا. کنمی نممی قاویچی هگهید.غلط کردم...اریتو رو خدا سام -        
 :دی گوی مسیه        
 . ترسنیم.ابنبچه ها خو -        
 : افتمی مهی توانم تحمل کنم و به گرینم.رمی گی لرزم و دستش را محکم میم        
 !رنینذار بچه هامو ازم بگ -        
 :دی گوی می با آزردگاریسام        
 پسره نی دهن اي جوری گفتیاصال اگه به من م.ي بودی فکرشون مدی باي کردی موی کارنی چنیوقت -        

 یمن فقط م.ستی با من نارشی و اختستمی من نمشونیق.به آرشم گفتم. نشنوهی بستم که خبرشو کسیرو م
 .نیهم. خودم و مراقب شون باشمشیتونم بچه ها رو ببرم پ
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 وانیهر چقدر ح. نکرده بودمهی طور گرنی سهراب اي وقت به خاطر کارهاچیه.زندی ری تند ممیاشک ها        
دستش . شودی بلند مشی و از جادی گوی می پوفاریسام. کردی نممی از بچه هایی به جدادی مرا تهد وقتچیبود،ه

 :دی گوی متی کد و با عصبانی مرونیرا از دستم ب
 . بکنتویخداحافظ. مننشی بچه ها پگهیتا ماه د. رمی جا منیمن فردا از ا -        
 خوشحال باشم که کتکم نزده و بدون دی بادیشا. روشن فکر و خارج رفته استاری سامنی شود ایباورم نم        

 . کشدیلمسم دارد مرا م
***         

 ؟يدارین؟بیدیآ -        
 نیدی راحت تر از حرف زدن با آاریحرف زدن با سام. کنمی منی فنی ساعت قبلم فکی هیهنوز از گر        

 . مرا در جهنم خواهد انداختمی بچه هاي دوری او مرا عذاب دهد ولي دوردیشا.است
 :دی گوی و با حرص مندی نشیم        
 !رونیبرو ب -        
 :دی گوی می زند و با ناراحتیپسم م.رمی گی و دستش را منمی نشی منی زميرو        
 ی باشیا کس خواد بی و دلت میی که تنهای گفتی اگه بهم میحت. کردم درکت کنمی سعشهیمن هم -        
من !يدی خارج رفتن چي و برنامه یختی همسن من رو هم ریکی با یرفت!؟ي تو چکار کردیول. کردمیقبول م
 ؟ي فکر کردای و هلنیامیبه ماهک و بن!به درك
 :می گویآهسته م        
 ...هی...هی خدا ؟بهی کنی از حرف من باور مشتری رو بیحرف اون عوض -        
 : زندی پوزخند منیدیآ        
 تون حرفه ی تو اون جنبه از زندگی کردم سهراب حسابی بوده نه؟فکر مزی غراي رابطه واسه ارضاهی -        

 .ي نداری به کسيازی عمل کرده و تا چند سال نيا
  کند؟ی طور بزرگانه مرا محکوم منی من است که انیدی آنیا. دهمیآب دهانم را قورت م        
 که از من و سهراب ییزهای چي قدر باز درباره نی وقت اچی هنیدیآ. کنم ذهنم را مرتب کنمی میسع        

 ...ی ولدهی از روابط مان را دیی صحنه های دانستم گاهیم. صحبت نکرده بوددهید
 :می گوی لب مریز        
 ... که خسته بودم ویی موقت بود واسه وقتاي رابطه هی فقط نیا. من قرار نبود با اون برم خارجنیدیآ -        
 : پردیوسط حرفم م        
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دنبال .ی تو هم مثل اونی ولي کردم با سهراب فرق داریفکر م. بشنوميزی خوام چینم.رونیبرو ب -        
ه  عادت ب؟منی کنی انکار مویچ... . اون حرومي رفتم خونه اریمن امروز با سام.ی کنی و ما رو فداش میهوست

انتظار .... هاهی همساي و حرفاگشتتاثر ان. کردیداشت سکته م. نهچارهی باری سامی دارم ولدنتی لباس دیب
 ؟يدار. رو کنار بزنهنای که ااری بی مدرکهی تو رو باور کنم؟برو ي حرفايدار

 در باور ی است؛حتاری سامهی بودم چقدر شبدهی وقت نفهمچیه. رودی مرونی کند و از اتاقش بی ممیرها        
 . ندارممی خفه کردن صداي جز زار زدن دراتاقش و گاز زدن دستم براي که چاره اینکردن من

 بار با نی اولي کرد و حاال برای باورم مشهی بوده که همیاو تنها کس. نهنیدی آی انتظار داشتم ولاریاز سام        
 . زندی طور حرف منیمن ا

***         
 دختربچه نیا. کندی خشک برخورد میماهک هم کم. زندی و با من حرف نمردی گی مدهیمرا ناد نیدیآ        
 ! که من کرده ام دارد؟ي از کاریچه درک
 : گفتی منیدی که به آدمیشن. نداردیدرک        
 . خواسته ما رو ول کنه بره باهاش خارجی گفت مامان میاون پسره م -        
 بزرگ تر ی او دروغی شدند ولی قدر از من متنفر نمنی امی گفت،حداقل بچه های راستش را میاگر مان        

 . شان دادهلی من تحوياز گناه نکرده 
 . کردی سهراب کمک مي دست و پاری که به منِ له شده زیی تر از زمان هاعی عمل کرده؛سرعیرضا سر        
 . درست کردمایماهک برات الزان -        

 که ییبه ابروها. کندی که مقابلش گذاشته ام فرو مییای قاشقش را در الزانیلی می دهد و با بیجواب نم        
  قدر لذت خواهد برد؟نی فرزندانم ای از نافرمانیچه کس. زنمی برداشته با عشق زل مانهیناش

 : گذارمیسه نوع سس هم کنار دستش م. گذارمی و مقابلش مزمی ری می ماکاروننیدی آيبرا        
 . برداري خوایهر کدومو م -        
 ی غذا ماقیتنها آن ها با اشت. درست کرده امتزای و پینی زمبی و پوره ساری دوقلوها آب دوغ خيبرا        
 . به سر آمدهی قهر خانوادگي و دوره می کنند جشن داریفکر م.خورند

 :دی گویآرش با نشاط م        
 م؟ی داریخوب نگارجون شام چ -        
 ی نمی ما زندگشی ماه است پکی درست اری که سامنیبا ا. را کوتاه کند و حاال برگشتهشیرفته بود موها        

 .کند،آرش ما را ترك نکرده
 :زمی ری شده به هم میغی جوجه تي هاغی را که مثل تشی زنم و موهایلبخند م        
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 . درست کردم و هات داگزبرگری تو چيبرا -        
 :ندی نشی مزی پشت می زند و با خوشحالیسوت م        
 . رمی می می که دارم از گشنگارشونیب -        

 
 کنم ی می و سعنمی نشیم. گذارمی آمده عاشقش شده مقابلش مرانی به ای که از وقتی را با دوغشیغذا        

 . شام مان در ذهنم ثبت کنمزی همه شان را سر مریتصو
 : شودی گذارم که آرش نگران می مزی را سر مزی همه چیآن قدر عصب        
 .می خوای نميزیچ.نیبش.خوبه -        
 دارد که در دهانش جا ی بر می بزرگي ماهک لقمه های گذارد ولی غذا را کم کم در دهانش منیدیآ        

 . که بخورندنی مالند تا ای غذا را به خودشان مشتری هم بنیامی و بنایهل. شوندینم
  بوده؟نی قدر دلنشنی همشهی شان همییعادات غذا        
 شدنم در صبح داری بلی آمد تا حاال آن ها تنها دلای به دننیدی آیاز وقت. کنمی مشانی تماشاصانهیحر        
 .هستند
 :می گوی میبا ناراحت. شوندیلند م بشانی و ماهک از جانیدیآ        
 .نی نخورديزیخوشمزه نبود؟چ -        
چرا . زندی می بخشنانی و لبخند اطمردی گیآرش دستم را م. روندی مشانی توجه به من به اتاق هایب        

  اندازند؟ی خودم تف هم در صورتم نمي که بچه های قدر به من توجه دارد،آن هم وقتنیا
 از نیدیآ.ماهک طرح شان را انتخاب کرد. شومی مرهی خيزی رومي دهم و به گل هایبغضم را قورت م        

 . آمدی بدش مشهی اش همیرنگ صورت
 آدم کی به عنوان تمی که شخصنیقبل از ا. توانمی نمی ام را حفظ کنم ولی کنم آرامش روانی میسع        

 .شدم خالصه می بچه هارد،دریمستقل شکل بگ
 کنم که ی فکر می من دارم به کابوسی است ولي دانم او در چه فکرینم. زندی دست نمشیآرش به غذا        

 . شدهیواقع
 بروند و مال دوقلوها را اری سامي را جمع کرده اند تا به خانه شانی خودشان چمدان هانیدیماهک و آ        

 شانی هاياسباب باز. کردمی را همراهش می قطره اشک گذاشتمی که در چمدان میهر لباس.خودم جمع کردم
 خانه اش کی نزدیی در مدرسه هاا و ماهک رنیدی آاریسام.را جمع کرده ام تا بدون من حوصله شان سر نرود

 . به مدرسه بروندریثبت نام کرده و آن ها قرار است دو هفته د
 :می گویآهسته م        
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 .اصال به من فکر نکنن.کاش دل شون برام تنگ نشه -        
 : کندی نگاهم مي و با دلسوزدی آی مرونیآرش از فکر ب        
 . سرشون اومدهی گذره که بفهمن چی روز نمهی -        
 : دهدیآهسته ادامه م        
 . بدهحی توضاریواسه سام.یستی ني طورنی دونم تو ای م؟منی کنیچرا از خودت دفاع نم -        
 : کنمی را دنبال ميزی رومي زنم و با انگشتم خطوط رویپوزخند م        
 بوده ی تونم ثابت کنم کارمون شرعینم. ندارميزی چهی مشت توجهی با دست پر اومده و من جز یمان -        

 وی کرده ازم گرفته همه چهوشمی بی وقتی که مانییعکسا. شمیو اگرم بتونم باز تو چشم بچه هام مثل قبل نم
 بگم یهر چ. خودم اون جا بودملیم  ها همه گفتن که من مرتب بههیبگم به زور بردتم؟همسا.خراب تر کرد

 . کنمیخودمو خراب تر م
 :دی گویآرش من من کنان م        
 ...يحامله ا... که گفتهنیا -        
 : دهمیسرم را تکان م        
 . کنهی اون گوش نمی هم گفتم ولاریبه سام.ستمینه ن -        
 :دی گوی میآرش با کالفگ        
 ...ي طورنی شه که اینم. باشهی راههی دیبا -        
 . خواهمی کس را نمچی باورم ندارند،باور همی بچه هایوقت        
 . نداردزیی به پای ربطچی هنیسردم است و ا        
 را می که قرار است گور من باشد راه رفته ام که پاهاي است و آن قدر در خانه اساعت سه نصفه شب        

 نمی بی میوقت.زدی ری ام فرو منهیقلبم در س.ستی خوابش نيدر جا. کنمی را باز منیدیدر اتاق آ. کنمیحس نم
 . کشمی می نفس راحتستادهی اتاقش ايکه پشت به من کنار پنجره 

 .رونیبرو ب -        
 قتی نکردم حقی وقت سعچیه. کند که مادرش چه کردهی درك مهی از بقشتری بنیدیآ. شومیناراحت نم        
 . کندی که احترامش واجب است نگاه نمي به من به چشم مادرگری دنیدیدر هر حال آ.میرا بگو

 :می گوی لب مری و ز کنمی صورتش نگاه ميای به زوایکیدر تار.ستمی ای روم و مقابلش میبه سمتش م        
 . من حساب کني هم شد رویهر چ.مراقب بچه ها باش -        
 ی مهی اش گرنهی کنم و مقابل سی را دور کمرش حلقه ممیدست ها. شکندی در آخر جمله ام ممیصدا        

 . استی زند کافی که پسم نمنیهم. کندی نمي و کارستادهیخشک ا.کنم



 77 

 .دی برگرددی تونیم....شهیهم. ذارمیتنهاتون نم.... وقتچیبدون که ه...فقط -        
 .می برگردمی خوایما نم -        
 :می گویهق هق کنان م        
 اد؟یاز من بدت م -        
 : کندیمرا از خودش جدا م        
 . که از من سه سال بزرگترهی با اون مردکي راحت برالی از فردا با خی تونیم -        

 : نالمیم        
 ....نیدیآ -        
 : شودی میعصب        
 ی م؟نکنهی کنی مي و زارهی که حاال گري ما بودادی اتیموقع کثافت کار.اریاسم منو به زبون ن -        
 ي ساال تو فکر فرصت مناسب بودنی اي کنه؟همه ی خونه با ما زندگشیاری شرف بی مثل اون بیخواست
 با سهراب فرق ورد منی حداقل تو ات؟خوبهی خوشی پي و بعد برمونی برسونیی جاهی به ی خواستینه؟م
 !خوشحال باش!يدار

 کار مادرش نی تواند ایپسرم بعد از سهراب و بهار نم. رومی مرونی اندازم و از اتاقش بی منییسرم را پا        
 . را هم تحمل کند

 
در نور کم چراغ خوابش رد .دهی خودش جمع شده و خواب درنی زميرو. کنمیدر اتاق ماهک را باز م        

 از ای دردناك است خوشحال باشم شی از من برایی که جدانی دانم از اینم.نمی بی صورتش مياشک را رو
 .دردش رنج بکشم

 یتی اهمی کشد ولی مریکمرم ت. گذارمی خوشخوابش مي کنم و روی بلند میبدن الغرش را به سخت        
 ي قهوه اي کشم و موهای بدنش مي نازکش را رويپتو. شودیدخترم هنوز هم در آغوشم جا م. دهمینم

به .رمی را بگم اهی گري توانم جلوینم. دهدی را مشی های کودکيهنوز هم بو. بوسمیروشن و صافش را م
 کم يزیخدا در خلقتش چ. برجستهي درشت و لب هاي کوچک و چشم هاینیب. کنمی نگاه مشیبایصورت ز
  دخترم خواهد بود؟ي هاییبای مراقب زاریسام.نگذاشته
 . کنم خطوط چهره اش را حفظ کنمی میسع        
 مغزش را شستشو داده بود و او مدام از ی حسابنیدی آی کردم تا با او حرف بزنم ولی سعنیدیبعد از آ        

 شی خواستم تنهای کند؛دخترم باور کرده که من می نگاهم مي که با دلخوردمی دی میگاه. کردیدستم فرار م
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 می روم تا به دوقلوهای مرونی اتاقش بزا. کردی مشی که تنها او دوستش داشت و بابا صدایبگذارم؛مثل سهراب
 . ترسم که حال شان بد شودیم. مادرشان بروندشی از پشهی همي دانند که قرار است فردا برایهنوز نم.سر بزنم
 ی صدا می بهی گرانیم. استزانی خوابند و آب دهان شان آویهر دو با دهان باز م.نمی نشی شان مانیم        
 .خندم

هر چهار بچه ام بور هستند و . استنیدی آهی هم شبنیامیبن. خواهرش داردهی درست شبي اافهی قایهل        
 یحتما بعد از چند سال مرا فراموش خواهند کرد و حت. از من ندارندی نشانچیآن ها ه. کدام به من نرفته اندچیه

 .چهره ام را به خاطر نخواهند آورد
 که فکر ياریسام. تا ببردشاندی آی مگری ساعت دکی اریسام. کندی که آفتاب طلوع منمی نشیآن قدر م        

 . دهد،قاتل روحم شدهی کردم مرا از مرداب روحم نجات میم
  دور دور؟می ریمامان م -        
 کنند قرار است به پارك و ی خوشحالند چون فکر می هنوز درست باز نشده ولای و هلنیامی بنيچشم ها        
 شانی کردن پرهی کنم تا با گری و خودم را کنترل ممی گوی است که به آن ها دروغ میبار اول.می برويشهرباز

 .شان نکنم
به دندان . خنددی منیامیبن. بوسمشی برم و بعد می فرو مشی هاونینی را در جوراب منیامی تپل بنيپا        

 . نوشمی اش را جرعه جرعه مي زنم و خنده های اش زل ممهی نصفه و نيها
 را پشی پوشد و من زی اش را می و مشکدیدامن سف. کنمی مشی را پاای هلی مشکيجوراب شلوار        

 خواهد آورد تا به يگری خواهد داد؟زن دتی پوشم اهمکی دختر شيقدر به لباس ها نی ااریسام. بندمی مشیبرا
 ... کند؟مثل سهراب که بهار را آوردیدگیآن ها رس

 ی مشی موهاي بافته شده ي رشته ي پروانه اش را در انتهاپسیکل. بافمی کنم و می را شانه مشیمها        
 . خنددی و مدی آیقلقلکش م. بوسمیزنم و گردنش را م

 خوردند،کنار قبر سهراب نشسته بودم ی که دوقلوها در آن تکان مي رود که با شکم برجسته ای نمادمی        
ماهک . گران تمام نخواهد شدمی براگری دانستم نگاه گستاخم دیم. کردمی به عکسش نگاه مهیو بدون گر

 شانیهمه در پچ پچ ها. گفتینم يزی مثل من به عکس پدرش زل زده بود و چنیدی آی کرد ولی مهیگر
 نی آخر به اي من و سهراب در روزهاي رابطه دنی از آن ها با دیکی. زدندی حرف منیدی من و آيدرباره 

 .ستندی مال سهراب نمی بود که دوقلوهادهی رسجهینت
دو نفر هم کنارش نشسته بودند و . کردی خجالت هق هق می قبر سهراب نشسته بود و بگریبهار طرف د        
 ی کرده بود و او را در مهمانیسهراب حضور دوست دخترش در خانه مان را علن. دادندی را ماساژ مشیشانه ها

 . دادند تا منی خوش نشان ميو رشتری به او بلیجالب است که فام. آوردی هم با خودش می خانوادگيها
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 :ندی گوی می با خوشحالمیدوقلوها. دهمیب دهانم را قورت م شنوم وآی زنگ در را ميصدا        
 !بابا اومد -        
 کی به اری کردند سامی ام فکر مچارهی بيبچه ها. زدند نه عموی را بابا صدا ماریتنها دوقلوها سام        
 .می ماهه رفته و حاال برگشته تا با هم به پارك بروکی ي کارتیمامور

 شود و ی قطع ممی دوقلوهايکم کم صدا. دوندی مرونی از اتاق بعیسر. زندیلوها را صدا م دوقاریسام        
 ی دوقلوها را بدون حرفي و چمدان هادی آی به اتاق منیدیآ.دمی بار شننی آخري را براشانی پاهايمن فقط صدا

 .نندی خواهند بچه ها چمدان ها را ببینم. بردیم
انگار دودل و دلتنگ . کندی به من نگاه منی آخريبرا. کنمی روم و به ماهک نگاه می مرونیاز اتاق ب        

 دخترم را فراموش نخواهم ي دهی وقت رنگ پرچیه. بردی و او را با خودش مردی گی دستش را منیدیآ.است
 .کرد

به سقف  کشم و ی دراز منی زميرو. جودی شود،سکوت خانه مغزم را میدر که پشت سرشان بسته م        
 ....ک،دو،سه،چهار،پنجی. کنمیشروع به شمردن م. کنمی نگاه مدیسف

   چند زنده خواهم ماند؟يتا شماره         
 
 

 فصل هشتم        
 درشتش به يماهک با چشم ها. کشدی صورت کوچک ماهک مي رومتی دستش را با مالنیدیآ        

 . شناسدی ممی سال و نکی را بعد از نیدی آگرید. کندیبرادرش نگاه م
 : بندمی را می دانشگاهشی پی و زندگنیکتاب د        
 ست؟ی گشنت نی مطمئننیدیآ -        
جوجه ام با من قهر کرده چون نگذاشتم گوجه سبز . دهدی سرش را به دو طرف تکان میبا تخس        
 . شودی متی از من اذشتری و خودش بردی گی مچهیهر بار دل پ.بخورد

 ی سالگستی را در بپلممیباالخره د. شوندی شروع ممی هفته امتحان هانیا. دارمی را بر ماتمیکتاب ادب        
 .رمی گیم

 دیشا.ستی ني روزانه خبري از کتک هاگرید. آرام تر شدهی ماهک را حامله شدم کمیسهراب از وقت        
 .وفتدی بار به سرش بزند و به جانم بکی يهفته ا
 سن پدرش را نی است که از همنیدی من و آی رفت و آمد دارد و باعث خوشحالیلی از خانه خرونیبه ب        

 . حرمت شدن به مادرش رای کتک خوردن و بي داند؛نه صحنه یدوست ندارد؛سهراب مرا مقصر م
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اطاعت کنم آرام  دی گوی که هر چه میتا زمان. ام عادت کرده امی بعد از شش سال به زندگگرید        
 . کندی اش می اطاعت کردنم هم عصبانیالبته گاه.است

 يگری زن دي کنم پایحس م. کنمی زد از صورتش حس می هم مرای را که سمیی رژهاي ها بویتازگ        
 ی باشد که کمنی دلنششی آن زن آن قدر برادیشا. ام شدهی در کمال تعجبم باعث خوشحالی است ولانیدر م

 .دست از سر ما بردارد
 . چرای روحبی نه،آسی جسمبی زند؛البته آسی ماهک نمای نیدی به آیبی است که آسنی ام ایتنها دلخوش        
 اعصابش ی با او محکوم کند،کمانتی که بخواهد مرا به خستی در اطرافم نيگری مرد دای اریحاال که سام        

 .آرام تر است
 بند ییآن ها نگرانش هستند و دست شان به جا.ردی گی کم با خانواده اش تماس میلی خاریسام        

 . رفتهنیعالوه بر آن،سوگند دختر دوم شان هم آب شده و در زم.ستین
 اش به خارج از کشور ی قلبيماری به خاطر بیدر نوزده سالگ.سوگند ده سال از سهراب کوچک تر است        

 تا خانواده اش امدهی بعد از نه سال نی فرستد ولی میلیمی اوقات ایگاه.رفته و بعد از درمان شدن هم برنگشته
 .ندیرا بب

حس . به خاطر سرطان فوت کردندی بار دخترش را ببنی آخري که برانی از اش،قبلی سه ماه پمایس        
 . دادی محی هم پسرش را ترجشهی کرد و همیز کار پسرش کمکم مبه خاطر عذاب وجدان ا. نداشتمیخاص

 .ستی متوسط است؛خوب نزیهمه چ        
 کردن با ماهک است و يمشغول باز. شومی مکی نزدنیدی کنم و از پشت به آی را جمع ممیکتاب ها        

 کوچکش ي و دست ها خنددیم. کنمی شروع به قلقلک دادنش مرانهی غافلگیدر حرکت.ستیحواسش به من ن
 . کندی آورد تا تالفیرا جلو م
 . خنددی منیدی آي که عروسکش را در دهانش کرده،با خنده یماهک هم در حال        
 ی کوتاهش را ميموها. نشستهمی دست هاانی هم منیدی و آدهی خوابمی پاهاي بعد،ماهک رویساعت        
 :بوسم

 پسر مامان حالش چطوره؟ -        
 : کندی ناز منیدیآ        
 .خوبه -        
 : بوسمیمحکم لپش را م        
 ؟يمامانو چقدر دوست دار -        
 : کندی را باز مشیدست ها        
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 .یلیخ -        
 :می گوی کنم و در گوشش مینوازشش م. گذاردی شانه ام ميسرش را رو        
 باشه؟. وقت مامانو تنها نذارچیه.یعشق مامان.ی مامانيایتو دن.رمبذار بگم من چقدر دوستت دا -        
 : دهدیسرش را تکان م        
 . باشه -        

 
 شی لب هاي مدام گوشه يزیحالش خوب است و لبخند ر. گرددیدو ساعت بعد سهراب به خانه بر م        

 . امیهر چه هست من راض. استدی از اثرات زن جددیشا.است
 :دی گوی مي نشاند و با خشنودی مشی پاهايماهک را رو        
 . کنهی کمتر نق نق میکی نیا -        
 کند و مقابل صورتش یسهراب بلندش م. کندیماهک مشتش را در دهانش کرده و به پدرش نگاه م        

 . داردینگهش م
 ....دماغش.چشماش به سوگند رفته -        
 دماغ هی دماغش شبدهی دانم که فهمیم. دهدی را بر هم فشار مشی اندازد و لب هایورتم م به صینگاه        

 .من است
با اشتها شروع به خوردن . گذارمی و مقابلش مزمی ری مورد عالقه اش را در بشقاب مي قرمه سبزشیبرا        

 ينشسته و به دست ها زی مگری شوم که طرف دی منیدیمتوجه آ. گذاردی کند و در دهان ماهک هم میم
 . کندی او نه،نگاه مي ماهک باز است و برايپدرش که برا

 بود یمانی عمر پشکی خطا و کی ادآوری شی برادیشا. محبت نکردنیدی طور به آنی وقت اچیسهراب ه        
 . ماهک مال حال خوشش بودهیول

 : شودی میسهراب عصب. افتدی مهیماهک به گر        
 !جمعش کن.شروع شد -        
 :دی گوی متیسهراب با عصبان. بدهمرشی تا شنمی نشی کنم و پشت به آن ها می ماهک را بلند معیسر        
 ؟يری گی رو میاز ک -        
 اش قرمز ینیب.دهی ام چسبنهی خورد،به سی را مرشی که شیدر حال.ماهک آرام شده. چرخمیآهسته م        

 .شده
 :دی گوی منیدی به آی حوصلگیبا ب. شودی بلند مشی کند و از جای را تمام مشیسهراب غذا        

 . برداری گفتدی که به وحویزی اون چایب -        
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 . خواستی می کنترلنیپسرم ماش. شودی شود و از آشپزخانه خارج می مکی که شليری مثل تنیدیآ        
 اش ی به گوششخندیبا ن. کنمی گذارمش و به سهراب نگاه میدر گهواره اش م. بردیماهک خوابش م        

 : اندازدی را باال مشی شود و ابروهایمتوجه نگاهم م. کندی مپینگاه و تا
 ؟ي خوای ميزیچ -        
 نشیش با کنترل مانیدیآ. رومی مرونی دهم و از اتاق بیسرم را تکان م. شودی نمریمردك هوس باز س        
 سهراب م؛چونی به آن نقل مکان کردشی که پنج ماه پي چرخاندش؛هال خانه ای و در هال مستادهی ايگوشه ا

 .م به شوهرم باز بمانیدگی باشم و از رسضشیدوست نداشت من مراقب مادر مر
 فرستم ی را به اتاقش منیدی آعیسر. کندی ممی کنم،سهراب صدای مي بازنیدی ساعت که با آکیبعد از         

 . بندمیو در را م
 بله؟ -        
 :دهی پتو خوابریز        
 .ي رم مسافرت کاری هفته مهیمن از فردا  -        
 . استیاشیمنظورش مسافرت ع        
 : دهمی سر تکان میبا آسودگ        
 .زود برگرد.باشه -        
 وقت به او حس نداشته ام که بخواهم چیمن ه. رابطه داردگریصد زن د که با ستیمهم ن. زندی نمیحرف        

 . شومنیحسادت کنم و غمگ
        

 ي که صدادی گویم. زندی داد منیدی پسرم سر آي بازنی به خانه برگشته و به خاطر ماشعقلیمست و ال        
 . خواهد بخوابدی کند و می متشی اذنشی ماشریآژ

 :دی گوی مهی با گرنیدیآ        
 .ی کنیمنو دعوا م.ی زنی مامانو مشهیهم.ادیازت بدم م -        
 ی سرخ مشیچشم ها. دردناك باشدشی قدر برانی که پسرش دوستش ندارد انی ادنی کردم شنیفکر نم        

 ی پرت منیدی به سمت آنی ماشيتکه ها. کوبدی منی دارد و محکم زمی را بر منیدی آی کنترلنیماش.شوند
 .دی آی خون مشیاز پا. کنمی را از سهراب دور منیدی دوم و آی معیسر.شوند

 :دی گوی میسهراب با لبخند کج        
 . زنمیتو مثل سگ م....هر وقتم بخوام تو و مادرِ -        
 : زندی مغی جنیدیآ        



 83 

 !ادیازت بدم م -        
 ! ترسد؟ی بچه نمنیا.می گویم سی و هرمی گی ممی دست هاانی را منیدیآ        
 : زندی ممی به پهلویسهراب لگد محکم        
 .مَ...... بدت اومد؟بهشتری؟بیاالن چ -        
 : کوبدی به صورتم می محکمیلیس        
 اد؟ی م؟خوشتیبکشمش چ -        
 کند تا مراقبم ی کوچکش را دورم حلقه ميدست ها.دی آی کرده که نفسش باال نمهی قدر گرنی انیدیآ        
 .بدنم عادت کرده. کنمی حس نمي دردی من حتیباشد ول
 :می گوی منیدیدر گوش آ        
 .آرومش کن. کنهی مهی داره گرنیبب. خواهرتشیبرو پ -        
 ی مغی و جدی آی بار دردم منیا. خوردی منی با صورت زمنیدیآ.ردی گی منیدی را مقابل آشیسهراب پا        

 :زنم
 !ی عوضوونیح -        
 . اش شدت گرفتههی و دوباره گردی آیاز دماغش خون م. کنمی را بلند منیدیآ        
سهراب مرا تا . افتدی منی او هم زمی ولردی گی دستم را منیدیآ. کشدی و مردی گی را ممیسهراب موها        

 در نیدی که آنمی نگران اشتری بی کنم که پوست سرم در حال کنده شدن است ولیحس م. کشدیآشپزخانه م
 . کندی ممانی و دارد تماشاستادهیچارچوب در آشپزخانه ا

 :دی گوی منیدی به آشخندیبا ن.ردی گی ممی دارد و مقابل گلوی را بر می بزرگيسهراب چاقو        
  ره کجا؟یاگه گلوشو بببرم م -        
 شده و به دی سفواریرنگش مثل گچ د. کنمی شلوارش نگاه می شدن ناگهانسیبه خ. لرزدی منیدیآ        

 نیدیبه آ. سوزدی ممیگلو. رسدی ماهک هم چنان به گوشم مي هی گريصدا. زل زدهمی مقابل گلويچاقو
 : کنمیالتماس م

 . خواهرتشیبرو پ -        
 : نه به خاطر درد خودم و ترس از مردنی کنم ولی مهیباالخره گر.سباند چی ممی به گلوشتریچاقو را ب        
 . جون مامان برونیدیآ -        
 دارد و سرم را به یسهراب چاقو را بر م. صحنه را فراموش نخواهد کردنی وقت اچی هنیدی دانم که آیم        
 که نمی بی تارم مدیبا د. رسدی چشم چپم مي رود و رد خون روی مجیسرم گ. کوبدی آشپزخانه منیکف زم

 . لرزدی میعی طبری غی افتاده و بدنش به شکلنی زمنیدیآ
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 گذرد و او هنوز حرف ی هفته از آن اتفاق مکی. شدهرهی خي تاب نشسته و به گوشه اي رونیدیآ        

 ي روی کند ولدای پي حس بهتریبه پارك آورده امش تا کم. کندی من هم نگاه نمي در چشم هامیمستق.نزده
 . زل زدهشی پاری زيتاب نشسته وبه شن ها

 کشم تا ی اش میشانی پي کنم و کالهش را روی اش نگاه می صورتي در کالسکه دهیبه ماهک خواب        
 .سرما نخورد

  شه بلندش کنم؟یم!چقدر نازه -        
 رژ قرمز خورده و يلب ها. کنمی که کنارم نشسته نگاه می پرم و به دختر کم سن و سالیاز جا م        

ماهک را به . کندی نگاه مشی الهی تي ماهک آرام گرفته را با چشم هااقیبرجسته اش کش آمده اند و با اشت
 : چسبانمیخودم م
 . کنهی مهیگر -        
 : خنددیبا ناز م        
 !ی هستییچه مامان کوچولو....باشه!یآخ -        
 : تکان نخوردهشی کنم که از جای نگاه منیدیبه آ        
 .آره -        
 : کشدی ام دست میشانی پيبه چسب رو        
 زم؟ی شده عزیصورتت چ -        
 :می گوی منیدی شوم و به آی بلند ممیاز جا. کندی مشکوکم متشیمیصم        
 . خونهمی براین؟بیدیآ -        
 . کندی و تنها با لبخند بدرقه مان مدی گوی نميزیدختر چ        

***         
 : گذاردیسهراب قاشقش را محکم در بشقابش م        
 . دهیم.... مزه  -        
 است و به طرز دهی پرشهیرنگش هم. خوردی نميزی کند و چی را جا به جا مشی با قاشقش غذانیدیآ        

 : دارمی و مقابل دهانش نگه مرمی گیقاشقش را از دستش م. الغر شدهیقابل توجه
 ...بگو آ -        
 : زندیسهراب پوزخند م. چرخاندی سرش را منیدیآ        
 . خورددی التماسش کن شاکمی -        
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 .یکی کنم دو پسر بچه دارم نه ی فکر میگاه. کشمی میقینفس عم        
 : کشدی بازم ميوهاسهراب دست به م        
 .ی شی زن مهی هی شبيتازه دار -        
 ردی کنم سهراب بمی آرزو میگاه. کنمی دست نخورده ام نگاه مي شود و به قرمه سبزی کور ممیاشتها        

 .حداقل ماهک را دوست دارد. شومی ممانیو بعد پش
 . کندی نميگری ناجور زدن کار دي جز حرف هاستی مست نیخدا را شکر وقت        
 . جانی اایب -        
 : زندیسهراب تشر م. کندی نگاهش می خالي با چشم هانیدیآ        
 .ایتا خوش اخالقم ب -        
 : زنمی مشیبه بازو. خوردی تکان نمشی از جانیدیآ        
 . کنهی داره صدات منیبب. باباشیبرو پ -        
 ی از آبش ميسهراب جرعه ا.ستدی ای سهراب مي مترکی شود و در ی بلند مشیسرانجام از جا نیدیآ        

 :نوشد
 .ی کنی نميشبا هم باهاش باز.صداشو قطع کردم. دم درهنتیماش -        
 .ستی قابل باور نشی ته محبت پدرش است و احتماال برانیا. زندی پلک منیدیآ        
 :دی گوی متیسهراب با عصبان        
  ده؟ی مادتی یمادرت چ.ی بگیستی هم که بلد نی مرسهی -        
 را يزی چچی هنیدیآ. کنمی نگاه ميبا ناباور.نشی رود؛به اتاقش نه به سمت ماشی بدون حرف منیدیآ        

 . دوست نداردی کنترلنی از ماششتریب
 

 : کندی نگاه ممیسهراب به سر تا پا        
 . چادرم سرت کنهی ي خوایم -        
 ی زند و محکم می میلبخند کج.ردی گی لباسم را مي گذارد و پارچه ی شانه ام ميدستش را رو        

 :دی گوی ميبا خونسرد. شودی مزانی خورد و از شانه ام آویلباسم جر م.کشد
 . بهترهي جورنیا -        
 ری ندارم تا با او درگي ايانرژ. کنمی توجه به لباس پاره ام ظرف ها را جمع می شوم و بی بلند ممیاز جا        

 . گوسفند ندارمکی شدن مثل ی از قربانید،ترسی آی ممی سر بچه هایی که چه بالنیشوم و جز ا
***         
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ه و با ماهک که  شدشیدای و لوند است پبای زي قابل باورری دختر مزاحم که به طرز غنی بار پنجم ايبرا        
 . شودی چسبد و جدا نمیمثل مگس م.حوصله ندارم از خودم دورش کنم. کندی ميدر کالسکه است باز

 ؟ي چند سالت بود ازدواج کردزمیعز -        
 :می گوی می تفاوتیبا ب        
  داره؟یچه فرق.ستیب.ده -        
 : خنددیبا ناز م        
 .پس سنت کم بوده -        
 ! داد؟ی را می معننی حرف من ايکجا        
 هنوز هم ی حالش بهتر شده ولیبعد از دو ماه کم. کندی نمی تاب نشسته و حرکتي تمام مدت رونیدیآ        

 . داردي حال بهترستی سهراب نیوقت. زندی اشتهاست و کم حرف میب
 .ي داری و قشنگدیچه پوست سف -        
 : کشمیآه م        

 . کهستمیاز تو خوشگل تر ن -        
 زن کی کند؛تازه من ی که آدم را جادو مباستی قدر زنی کنم حرکاتش ایحس م. زندی میلبخند قشنگ        
 !هستم
 چند سالته؟. معصوم و قشنگهیلیتو صورت خودت خ. دارمشی عالمه آراهیمن  -        
 ام سهراب است ی که تنها آدم بزرگ زندگنیخودم هم از ا.اوردی نشی پی شدن مشکلیمی صمی کمدیشا        

 .خسته شده ام
 .ستیب -        
 :دی گوی میبا شگفت        
 به زور شوهرت دادن؟.بچه ات چقدر بزرگه -        
 : کنمی ام فکر میبه مادر عمل        
 .یی جوراهی -        
 را نگه دارم و با سهراب نیدی گذاشت آی و نمستادی ایم گر،پشتمی دي بود مثل مادر هاياگر مادر        

  کنم؟یواقعا به کشتن بچه ام فکر م.ردی گیاز فکرم دلم م.ازدواج کنم
ماهک که . بوسدی کند و لپش را می ام،ماهک را از کالسکه اش بلند مدهیدختر که هنوز اسمش را نپرس        

 :دی گوی میدختر با شگفت. خنددیم. زنمیلبخند م. کندی کند به من نگاه می میبی غریکم
 .دی خنددیتا خنده تو د -        
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 : دهدیبا حسادت ادامه م        
 . بچه داشتمهیکاش منم  -        
 : پرسمی کند می که ماهک را نوازش میدر حال        
 ؟يازدواج نکرد -        
 : دهدی را جلو مشیلب ها        
 .ارهی بهونه میدوست پسرم ه.نه -        
 : زنمی میلبخند کج        
 . سالم بزاهی بگرد،شوهر کن بعد ی مرد درست و حسابهیدنبال .اسمش دوست پسره نه شوهر -        
 : زندی خنده مریز        
 .زهی ری به هم مکلمینه ه -        
 : کنمیبه بدنم اشاره م        
 ختم؟یبه هم رمن  -        
 : زندی برق مشیچشم ها        
 .ی هستییچه هلو.خوش به حال شوهرت.نه -        
 : زنمیپوزخند م        
 .آره واقعا خوش به حالشه -        

       
 .امی تونم بی گم نمیبهت م -        
با حرص . کنمی گوش م سهراب با دوست دخترش راي کنم،مکالمه ی را خشک ممی که مهایدر حال        

 :دی گویم
 .باشه بعدا. گم خسته امیم -        
 و برنامه اش با مشی بردمارستانیبه ب.ماهک تب کرده بود. کندی را قطع می دهد و گوشی میفحش        

 ! نفر باشدکیالبته اگر . استیکنجکاوم بدانم آن دختر چه شکل.میدوست دخترش را به هم زد
سهراب . خشک کردن شان را ندارم و هوا هم گرم استيحوصله . بندمی کنم و می را شانه ممیموها        
 .دی آی خوشش نمزانی و آوری گياز زن ها.دی گوی می کشد و پوفیدراز م

***         
 تا؟یاسم دختر چه بود؟ب        
 ! کنهی مسی قلقلکش نده خودشو ختایب -        
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 :دی گویبا خنده م        
 .ي برام انتخاب کردیچه اسم قشنگ!تا؟یب -        

 : کنمیاخم م        
 اد؟ی نمادمیچرا اسمت  -        
 :دی گوی مطنتیبا ش        
 .یچون بهت نگفتم نگارجون -        
 . دهمی تاب هل مي را رونیدیآ        
 . دوست دارمشتری اسمو بنیا. صدام کنتای به بعد بنیاز ا -        
 : زندی غر منیدیآ        
 .حوصله ام سر رفت -        
  رود؟ی تاب حوصله اش سر ميکدام بچه از بودن رو. کنمیتعجب م        
 قهوه ي،موهاي الهی تيچشم ها. و نقص استبی عی زن بکی که هست،نمونه کامل ی هر کسای تایب        

 . ظاهر پوچ را نخوردکیکاش مثل من چوب . و قد بلنددهی تراشی روشن،انداميا
***         

 نبرده و رفتار ی مکان عمومکی بار هم به عنوان زنش مرا به کیاو . کنمیمشکوك به سهراب نگاه م        
  در سر دارد؟یچه فکر شوم. نکردهیمناسب

 . را در رستوران جلب کردهگری مردانه اش توجه چند زن دییبایز. زندی میلبخند بزرگ        
 ارن؟ی بي اگهی دزی بگم چي دار؟دوستي خوریچرا نم -        

 .درست مثل آرامش قبل از طوفان.رمی گی استرس ممشیاز رفتار مال        
 :می گویآهسته م        
 .ستی نزای چنی به ايازین. دمی بگو انجام مي خوای میهر چ -        
 : زنندی می اش برق ترسناکی فندقيچشم ها        
 .بخور بعد -        
 ی را مشی راحت غذاالیاو با خ. کنمی خورم و منتظر نگاهش می پلو ام را نصفه می باقالیلی میبا ب        

به . گذاردی کند و دستمالش را کنار میسرانجام دهانش را پاك م. کندی نمی من توجهي رهیخورد و به نگاه خ
 : زندی زل ممیچشم ها
 سهرابو گهیفقط برو بگو من د. دم به خودتیبچه ها رو م.می نکنتی رو اذگهی هم دنی از اشتری بایب -        

 . دمی و خرجتو مرمی گی خونه مهیبرات . خوامینم
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  دارم؟دیچرا هنوز به سهراب ام. زنمی اندازم و به خودم پوزخند می منییسرم را پا        
 :دی گوی ممتیسهراب با مال        
 اقتتیتو ل. دوستت ندارم؟منی وقتتو با من حروم کني خوایچرا م. کمهیلیسنتم هنوز خ.یخوشگلتو  -        

 .ناسی از اشتریب
 : رومی ور ميزی کشم و با رومی میقینفس عم        
  ده؟ی ارثتو نمي نگفته اگه طالقم بد؟مگهی کنی کار میباباتو چ -        
 :دی گویبا تحکم م        
 . به من نگاه کن -        

 
 

 :دی گویبا تاسف م. آورمیسرم را به زور باال م        
 و هر ایب. دادمی از خودم نشون ميزی چهی نه سال نی خواستمت تو ای م؟اگهی به من بستيدیچه ام -        

 .دومونو راحت کن
 : کنمی را تر ممیلب ها        
 . موننی من مشی که بچه ها پی مطمئنم کندیبا -        
 : کندی محبت نگاهم می و پس از ده سال با کمندی نشی مشی لب هاي رويلبخند        
 . کنمی درست مویهمه چ. نباشيزیتو نگران چ. دختر خوبکالیبار -        
 رشوه ای شام نی و ضرب و شتم،همری ازدواج جز تحقنیتنها سهم من از ا. کنمی نصفه ام نگاه ميبه غذا        

 . به خوردم دادی طالق توافقي بود که برايا
***         

 : ترسم هر لحظه سکته کندیرضا کبود شده و م        
 و اری و سامرایهمه رو به نام سم.ي زنو طالق بدنی رسه اگه ای خونه هم بهت نمنی آجر اهیسهراب  -        

 ی می نه سال چه غلطنیتو ا.ی دوستش داشته باشری بگادی. زنتهنیا.ادی نمرتی گيزیمردمم چ. کنمیسوگند م
 ؟يکرد

 رم،رضای خواهم طالق بگی من می ولاستی شوهر دننیتا گفتم که سهراب بهتر. انداخته امنییسرم را پا        
 . سر سهراب استری ها زنی اي که همه دیفهم. شد و سهراب را خبر کردوانهید

 : دهدیر مسهراب دستم را فشا        
 ! روحمم خبر ندارهه؟منیموضوع چ -        
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 : زندیرضا پوزخند م        
 گذاشته گری خواد؟ده ساله دندون رو جی جا بگه طالق منی اادی که بياری فشار مچارهی زن بنیبه ا -        

  گه؟ی رو مزای چنی جا و انی اادی مهوی یحاال واسه چ
 اری بسي دانم حاال که نقشه اش شکست خورده دوره ای شود و می فشار دست سهراب له مریدستم ز        

 .می دارشیسخت در پ
***         

 ی اش ممهیماهک با زبان نصفه و ن. کنمی را نوازش مشانی ام و موهادهی و ماهک دراز کشنیدیوسط آ        
 :دیگو

 اد؟یمامان بابا نم -        
 پدر بداخالقش که گوشه ي با دوست دخترش رفته و ماهکم دلش براي دو هفته ایسافرتسهراب به م        

 و هم دلش محبت دی آیهم از سهراب بدش م. سکوت کردهنیدیآ. دارد تنگ شدهشیبای به دختر زیچشم
 . کندی به خواهرش حسادت نمی خواهد ولیپدرش را م

 : زنمی آهسته ضربه مشانیبه بازو        
 . شرکو بگميقصه .... ي براتون قصه دیبذار.ادی می بخوابگهیچند شب د. قربونت برمادیم -        
 : کندیماهک اعتراض م        
 .دمی ديدی با آروزیکاردونشو د -        
حدس .دی گوی کلمات را درست مي هی و بقدی گوی کند و به کارتون کاردون می صدا ميدی را آنیدیآ        

 . جلب توجه استي برانینم ا زیم
 : اندازمی را باال ممی دهم و شانه های مرونینفسم را ب        
  خفته چطوره؟يبایز....خوب -        
 :دی گوی ماقیماهک با اشت        
 !آره بگو -        
 خواهد شاهزاده اش او را نامرتب ی کند؛نمیماهک هر شب قبل از خواب با دقت خودش را مرتب م        

 ! نشودداری مبادا او را نبوسد و ماهک از خواب بندیبب
 که نیماهک با ا. بودن در کنار من و خواهرش را چرای قصه دوست ندارد ولگری دی از پنج سالگنیدیآ        

 .سد پری شاهزاده مری لباس آرورا و جنس شمشي هانی تعداد چيقصه را از بر است،درباره 
 ی و قشنگ دارد و پر از عشق و آرزوست لذت می رنگییایمن از حرف زدن با دختر کوچکم که هنوز دن        

 .برم
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 . رسمیخودم به بچه هام م. آخه؟من خونه دارمیواسه چ.ارهی بچه ها بي پرستار براهیقراره  -        
 . داردي دانم سهراب چه نقشه اینم.عرق سرد کرده ام        
 :دی گوی میالی خی من مطلع است،با بتی از وضعشی سه ساله ام که کم و بتا،دوستیب        
 . خونهارهی نيبهش برس که زن جوون به بهونه پرستار -        
 : اندازمی منی ام چینیبه ب        
  خواد؟ی می چگهید. کنمی مشوی ساله ساله دارم کلفتازدهی -        
 خندد و چال لپش ی مطنتیبا ش. اندازدی را باال مشی قهوه اي چرخاند و ابروی اش را می آبيچشم ها        

 : کشدیرا به رخم م
  خواد؟ی می چی پرسی باز از من ميدییدو تا بچه زا -        
 : کنمیچپ چپ نگاهش م        
 .يکم نشون بده چشم و گوش بسته ا -        
 ! شدی مییبای زي بودند،او الهه ی واقعونانی ياگر الهه ها. خنددی می قشنگيبا صدا        
 : کندیدر گوشم زمزمه م        
  زورت کنه؟دی باشهیچرا هم. بار تو برو سمتشهی -        
 : خنددی متایب. زندی کنم حالم را به هم مي سهراب دلبري که برانی فکر ایحت. کنمیاخم م        
 .پس با پرستارت بسوز و بساز -        
 نخورد و نیپسرم مراقب است خواهرش زم. کنمی و ماهک را تماشا منیدی روم و آیبه فکر فرو م        

  خواهند چه کار؟ی دو پرستار منیا. کندی نميخودش باز
***         

 قدر کوتاه نیچرا ا. کشمی منیی پامی ران پاي کرده ام رودای را که ته کمد پیبا استرس دامن کوتاه        
 ! دهدی می آن ها تن به چه خفتي مادرشان برانندی بی اند و نمدهیخدا را شکر که بچه ها خواب!است؟

خسته است و . شودی وارد اتاق منیی پاي لحظه سهراب با سرنیدر هم. کشمی لباسم را باال مي قهی        
سرانجام . کندی لباسش را باز مي باالي کند و دکمه ی پرت ميه اکتش را گوش.ندی خواهد مرا ببیمشخصا نم
اگر . ماندی و دهانش باز مشوند ی گرد مشیچشم ها. کندی ام نگاه مستادهی لنگه پا منتظرش اکیبه من که 
 . گرفتی حتما خنده ام مدمی کشیخجالت نم

 :دی گوی مشخندی شود و با نیسهراب به خودش مسلط م        
 مان؟ی دو تا زا؟بعدی کارا رو بکننی اومده اادتیبعد چند سال  -        
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 که نی و امی بچه هاي برای شود ولی طور منی دانستم ایم. اندازمی منیی سرم را پايبا احساس بد        
 . کار را کردمنینند،ای را درست در خانه مان نبي فسادنیچن

 : کندی ممی و تماشاندی نشیسهراب م        
 ؟ي دیچرا ادامه نم -        
 :دی گوی گشاد خودم را بپوشم که مي روم تا لباس های کنم و به سمت کمد میاخم م        
 .یمن منتظرم خرم کن -        
 : کنمی نگاه مشی کشم و به زانوهای منیی دامنم را پایکم. چرخمی دهم و میآب دهانم را قورت م        
 اد؟ی نیاون پرستاره که گفت شه یم -        
 تواند دل ی سر و وضع منی آشفته اند و با اشیموها. گذاردی سرش مری را زشی کشد و دست هایدراز م        

 : خنددیآهسته م. من حالت تهوع دارمی را ببرد وليهر دختر
 .يتا صبح وقت دار.تالشتو بکن.ادی نمیاگه قانعم کن -        
 . رومی کنم و به سمتش می اتاق نگاه ميبه در بسته         

       
 ساعت پنج صبح جمعه کجا رفته؟.ستی شوم سهراب نی مداریاز خواب که ب        
 من به تای بي هی است که به توصیبار اول. کنمی کنم،به حس متفاوتم فکر می را دم مي دارم چایوقت        

 توانستم خاطرات بد گذشته را فراموش یدر واقع اگر م. هم نخوردمی کتکچیسمت سهراب رفتم و ه
 ! شدمی عاشق سهراب مشبیکنم،د

 که از او سوء دهی ترسي زن را دارم نه دخترکی که حس ستیبار اول. کشمیدستم به پوست صورتم م        
 دهد و من واقعا ین نشان م را به مشی رونی است که سهراب ای بار اولنی سال اازدهیبعد از . شودیاستفاده م

 ام ی سالگزدهی سیحت. کنمیز را فراموش می همه چم؛منییای با هم کنار بمی بتوانمانی به خاطر بچه هادوارمیام
 .را

 ی ام نمی از زندگيادی ززی و پنج ساله هستم که چستی بیمن زن. استمی لب هاي رويلبخند مسخره ا        
  چهل و پنج ساله؟ي شود؟مردی سهراب دارد آدم میعنی. من استي تنها خواسته میآرامش بچه ها.خواهم
 : شنوم و به دنبالشی را میی تاپ تاپ قدم هايصدا        
 مامان؟ -        
 اش بلندش ینیبا وجود سنگ. کندی را بلند و ملتمسانه نگاهم مشیماهک دست ها. شومی بلند ممیاز جا        

 ی بلندش را نوازش ميموها. کندی را محکم دور کمرم قفل مشی گردنم فرو و پاهايگودسرش را در . کنمیم
 :کنم
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 ؟يدی بد د؟خوابی شده مامانیچ -        
 یآهسته تکانش م.نمی نشی کاناپه مي بوسم و رویشانه اش را م. دهدی شانه ام تکان ميسرش را رو        

 :دهم
 ؟يدی دیچه خواب -        
 . خواهد درباره اش حرف بزندی نمیعنی نیا. دهدیرا به دو طرف تکان مسرش         
 مقاومت ی خوب آلود شده ولیکم. شودی مفی ضعشی دست و پاهاي کنم و حلقه یآهسته نوازشش م        

سهراب . کنمی نگاه مفونیهمان طور که نگهش داشته ام در آ. کندی مارشی زنگ در هشيصدا. کندیم
 :می گوی کنم و در گوش ماهک میدر را باز م.است

 . اومدییبابا -        
در . مانمی کنم و با ماهک منتظر میدرخانه را باز م. زندی کند و لبخند میماهک سرش را بلند م        

 می زن پشت سرش صدا در گلودنی خواهم سالم کنم که با دیم. شودیآسانسور باز و سهراب از آن خارج م
سهراب دهانش را .زند ی به من چشمک مشی الهی تي و با چشم هاستادهیر سهراب ازن پشت س. شودیخفه م
 : کندی می دستشی پتای بی کند ولیباز م

 . کنمیاز امروز قراره با شما زندگ.من بهارم.سالم -        
 : دهدی کند و ادامه میبه چمدانش اشاره م        
 ه؟یاسم شما چ -        
 که ي هر خرای تا،بهاریب. نکندشی حس شده ام رهای بي تا دست هارمی گیماهک را محکم م        

 .شیهست،دوست دختر شش سال سهراب است و دوست من از شش سال پ
***         

 . خوابمی منیدی آشیبهار راحت باشند و شب ها پ....تای کرده ام تا با بیاتاقم با سهراب را خال        
 به بگو و بخند پدرشان و یبی و با حال غررندی گیتمام مدت پشت من سنگر م.جندی هنوز گمیبچه ها        

 و ماهک نیدیآ. کندی می چه دارد در خانه شان زندگي زن برانی دانند ایهنوز نم. کنندی نگاه مدشیزن جد
 دی از بچه ها پرستای بی وقتی ولندیا بب رها  بعد از سال ها به خانه مان آمده تا بچهتایاول فکر کردند که خاله ب

 . کردندینی شدند و عقب نشجیست،گیاسم شان چ
 دانم چطور سهراب یهنوز نم. استاهی تخته سي رودنی ناخن کشي بلند بهار مثل صداي خنده يصدا        

 يحس بد. کار را کردنی و درست روز بعدش ااوردی را به خانه نی به من قول داد که کسشیچهار شب پ
 ام در ی خوشبختیول  برسمی خوبي در خودم حس کردم که با سهراب به جايدی بار امنی اوليدارم؛من برا

 .دهانم خاکستر شد
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 مامان؟ -        
 . پرسدی ماهک مدام سوال می سکوت کرده ولدی جدتی وضعنی در برابر اشهی مثل همنیدیآ        
 جانم؟ -        
 .می پناه گرفته انیدی در اتاق آمیبا بچه ها        
  زنه؟یخاله چرا با ما حرف نم -        
 از می تا با بچه هاستی بند نیی به جازم؟دستمی بر سرم بریچه خاک. شومی موانهی کنم دارم دیحس م        

  کند؟ی شود؟کمکم می چه ممیاگر به رضا بگو. خانه برومنیا
 : کنمی اشکم را پاك معیسر        
 . دونمینم -        
  بعدش؟ای مان با سهراب بوده یقبل از دوست. کرده بودمدای ام پی بود که در کل زندگی دوستنیبهار اول        

      
 بار با بهار و سهراب تنها نی اوليامروز روز اول مهر است و من برا. به مدرسه رفته اندنیدیماهک و آ        
 گذارد و ی به ماهک هم محل نمیحت. به من و بچه ها نداردي بهار را به خانه آورده،کاریسهراب از وقت.مشده ا

 . گذراندیتمام وقتش را با بهار م
با سهراب . جا خوش کردهشی پاهاي نشسته و بهار روزیسهراب سر م.مشغول شستن ظرف ها هستم        

 ظرف را در نیآخر. کندی مي نخودیی خنده هایر هر از گاهبها. کنندی تهوع آورشان را زمزمه ميحرف ها
 قرار می بازوياش رو  الك خوردهي خواهم از آشپزخانه بروم که دست بهار با ناخن های گذارم و می مشیجا
 : زندی روشنش را با ناز کنار مي قهوه ايموها.ردی گیم

 .نی ما بششیپ -        
 که با سهراب طرفم عادت ییمن به شکسته شدنم در جا. کشم تا در دهانش نکوبمی میقینفس عم        
 .ستی کنند قابل تحمل نی ممی که دارند با روح و روان بچه هاي کاریدارم ول
 : کشمیدستم را م        
 .دیراحت باش -        
 : بوسدی ام را م و گونهستدی ای بروم که بهار مقابلم مرونی خواهم از آشپزخانه بیم        
 .می با هم خوش بگذرونمی تونی مستنی که بچه ها ن؟حاالیچرا ناراحت -        
 ست؟یمنظورش چ. شودی مدیحالت تهوعم شد        
 : زنمی پرم و پسش میاز جا م.ردی گی کمرم قرار ميدست سهراب رو        
 !دست به من نزن کثافت -        
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 : خنددی مالی خیسهراب ب        
 .ینی ما بششی گفت؟گفت پی بهار چيدینشن -        
 : بندمی را ممیچشم ها.ستندیخدا را شکر که بچه ها ن. کنمی را باور نمیوانگی دنیا        
 .ي قدر حالمو به هم نزده بودنی وقت اچی شناسمت،هی که می دوازده سالنیسهراب تو ا -        
 کنم و به یعق زدنم را کنترل م.نمی بی سهراب مي دست هاانی و بهار را م کنمی را باز ممیچشم ها        
 . آرامم کندشی ملحفه هاي بچه ام از روي روم تا بوی منیدیاتاق آ

***         
 که يزیتنها چ. جنون هستمي کرده ام و خودم هم در آستانه ری ها گوانهی پر از دییای کنم در دنیحس م        

 فرستم تا بعد از مدرسه شان هم ی مرای سمشیآن ها را مدام پ. استنیدی دارد فکر ماهک و آیسر پا نگهم م
 . کندی ندارم از آن ها مراقبت میخوب  کند طبق معمول با سهراب اوضاعی که فکر مرایسم.در خانه نباشند

بهار .ملحفه ها را عوض کنم کنم که ی ميادآوریدر دلم .ندی نشی کند و کنارم میبهار در اتاقم را باز م        
بهار با لبخند . دهمی را بر هم فشار ممی زنم و دندان هایدستش را محکم پس م. کندی را نوازش ممیموها

 : کندیزمزمه م
 .ی نگارجونیبهتره رفتارتو باهام درست کن. دهی گم انجام می که من ميسهراب هر کار -        
 يزی از چگرید. که توانسته سرم آوردهییسهراب هر بال. بندمی را ممیا کنم و چشم هیپشتم را به او م        

 . ترسمینم
***         

 ي و چند ماه است که عمال در خانه ستندی وقت در خانه نچیبچه ها ه. گذردیشش ماه از حضور بهار م        
 است و ی سهراب عصبانمی گوی پرسد که چه شده و من می نگران شده و مدام مرایسم. کنندی می زندگرایسم

 . بزندبی ترسم به بچه ها آسیم
هر بار باال . همراه شدن با آن هاي بودم و درخواست شان برافشانی شش ماه شاهد روابط کثنیدر ا        

 .آوردم و باعث خنده شان شدم
 به انیم در یکیسهراب شش ماه است که .سهراب و بهار با هم خوش هستند. کز کرده اميگوشه ا        

 . رودی پدرش ميکارخانه 
 .ي با نگار آشنا شدي چطوری وقت بهم نگفتچیسهراب؟ه -        
 :دی گوی میالی خیسهراب که مست است با ب. شنومی را مشانیدر اتاق ماهک باز است و راحت صدا        
 . المصبزونمهیتا االن آو. دادمبشوی دو بار ترتیکی که بود یفسقل -        

 . رومی از حال می از شدت ضعف و فشار عصبی ولرمی گی دستانم مانی لرزم و سرم را میبه خودم م        
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 : زندی ممیآهسته صدا        
 ! بچهيهو -        
 . نماندهی من و مادرم راهی درب و داغان و کلنگيتا خانه . دهمی به راهم ادامه مدهیترس        
 شانی و با حرف هاندی آیبا فاصله دنبالم م. کندی همراه دوستش دنبالم میچند روز است که مرد جوان        

 و می تا دردم را به او بگوستی نیکس. کنندی محی خندند و تفری ترس من مدنی گذارند و با دیسر به سرم م
 . نهای پسرها پولدارند دی گوی شود؛بلکه من نگرامی را به او بگوهی قضنی که اگر استی نيمادر معتادم هم مادر

 کشم و ی مینفس راحت. شودی خنده شان دور ميصدا. بندمی شوم و در را پشت سرم میوارد خانه م        
 . آورمی در ممی کهنه ام را از پايکفش ها

از . کشدی مری تمی مدت موهایسرم از بستن طوالن. کنمی را باز ممی کشم و موهایمقنعه ام را از سرم م        
 زمستان نیمطمئنم ا. شومی گذرم و وارد اتاقک کوچک مان می مان می کلنگي درب و داغان خانه اطیح

 . سرمان خراب خواهد شديسقف رو
 ی را ملمی روم و وسای ام ميبه اتاق دو متر. زند و بساط منقلش به راه استی چرت ميمامان گوشه ا        
 وجه مشترك نیا. پوشمی کهنه ام را مي آورم و لباس های مدرسه ام را در مي سه ساله يلباس ها.گذارم
 .اكی تري بونی است؛هم چنلمی وسايهمه 

 دمیدرس خواندن تنها ام. شومی ممی کنم و مشغول خواندن درس های مدرسه ام را باز ميکتاب ها        
 . استتی وضعنی خارج شدن از ايبرا

***         
 ی با بن بست رو به رو می شوم تا پشت سر بگذارم شان ولی مي هوا وارد کوچه ای دوم و بیم        
 . زندی ميدی ترمز شدي ام روي متری در چند سانتی بلند مشکی شاسنیماش.شوم

سرم . کوبدی شان در دهانم میکی. زنمی مغی کنم و جیدهانم را باز م. شوندی مادهی پنیدو پسر از ماش        
 :دی گوی می حوصلگی با بیکیآن . رودی مجیسرم گ. افتمی منی خورد و زمی پشت سرم مواریبه د

 .میبر. چسبهی به دلم نمگهید.ي شو خراب کردافهی قيزد -        
 :دی گویدوستش حق به جانب م        
 دست مشی دیبعدم که کارمون تموم شد م. شهی درست منای سهراب ايالی تو ومشیندازیدو روز م -        

 . کنهی نمتیشکا.هیعمل. پولکمیننه اش با 
 : کنمیالتماس شان م.نمی نشی منی زمي شوم و روی ماری هشیکم        
 . برم خونهنیتو رو خدا بذار -        
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 : کندیا پاك م ام ری خونینی بی زند وبا دستمالی که در دهانم زد مقابلم زانو میدوست آن        
 . گذره تا با مادرتی بهت خوش مشتریبا ما ب -        
پسر سرم . زنمی مغی کنم و دوباره جیاز فرصت استفاده م. کنمی را بغل مفمی کشم و کیبدنم را عقب م        

 . کوبدی منی و زمردی گیرا م
***         

 ي در صد مترای که درمی هستی بزرگيالیدر و. کندیمزن مرا به زور حمام برده و حاال دارد لباس تنم         
 عی سری کند ولی با ترحم نگاهم میزن گاه. هستمجی که به سرم خورده گيمن هنوز از ضربه ا.اش است

 ي دارم و بویرم و تخت نرمیحداقل س. کشمی تخت دراز ميرو. گذاردی ممی دهد و تنهایکارش را انجام م
 .دی آی نماكیتر

زخم .نمی نشی تخت ميرو. شودی مکیصداها به اتاق نزد. شنومی داد چند مرد را می داد و بيصدا        
 . رودی مجی کشد و سرم گی مری سرم تيگوشه 
 ی وارد ميگری جا آوردند با مرد دنی شان به انی را با ماشهوشی که من بي شود و دو پسریدر باز م        

 :دی گوی متیمرد با عصبان.شوند
 .... بعدارهیبفهمه اول پدر شما رو درم.خاك بر سرتون -        
 ی نگاهم مرهی خهی چند ثاني شود و برایساکت م. افتدی چرخاند و نگاهش به من میسرش را م        

 ی کشم و عقب می ممی زانويدامن را رو. تنم کردهمی زانوي تا روی اندامیراهنی باز است وآن زن پمیموها.کند
 : زندی کند و به دوستانش چشمک می سرش را کج ممرد.روم

 .خوشگله.دی کارو درست انجام دادهیاستثنائا  -        
 کند ی شان مرونیهمان طور که از اتاق ب. گذاردی چرخد و دست پشت شان میمرد م. خندندیدو پسر م        

 :دی گویم
 .ارمی قبل پدرم من پدرتونو درمدی بزنی به کسی دختره حرفنی اياگه درباره . خونه توندی بردی تونیم -        
 : کنندیاعتراض م        
 ...کارت تموم شد.می ماهه تو نخشهی -        
 : زندی بندد و داد می شان ميمرد در را رو        
 .دی نباشالی تو وگهی شمرم دی میتا س -        
 ی مشی دانم چرا برق چشم های نمی دارد ولییبایورت زص. زندی چرخد و به من لبخند میسپس م        

 :دی گوی شمرده شمرده مدی آیهمان طور که به سمتم م.ترساندم
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 ی امروز خفه خون مي خونه و درباره ي گردیکارم که تموم شد بر م.ستیاسمت برام مهم ن -        
 .نهی بی تو و مادر خرابتو نمی کسگهی دي زدیبشنوم حرف.يریگ

 :ردی گیچانه ام را م        
 ؟يدیفهم -        
 یینکند همان کارها.ستی دانم منظورش از کارش با من چینم.می چه بگودی دانم باینم. زندیقلبم تند م        

  مادرم با من داشتند؟يکه مهمان ها
 :می گویآخ م. دهدیچانه ام را محکم تر فشار م        
 .آره -        
 ی تخت پرت ميرو. زندی به صورتم می محکمیلی کند و با پشت دست سیچانه ام را رها م        

 : کندیبا لبخند در صورتم زمزمه م. کندی و بلندم مردی گی را ممیموها.شوم
 .دمینشن -        
 :می گویآهسته م. لرزدیبدنم م        
 .چشم -        
 ی اش که انگار در آن ها آتش زبانه می فندقيچشم ها. دهدیم صدا مگردن. کشدی را عقب ممیموها        

 :دی گوی مشخندیبا ن.نمی بی است که ميزیکشد تنها چ
 ؟يچرا خفه شد -        
 :می گویبلند م        
 .چشم -        
 . دهدی لباس را در تنم جر معی سری دهد و با حرکتیسرش را تکان م        

      
 غی ها و جهی و گرردی گی اش نفسم را مینیسنگ.نمی بی نميزی چی فندقییسه روز است که جز چشم ها        

 ی مرونی شود از اتاق بی به قول خودش کارش تمام میوقت. دهدی خفه شو جواب مادی و فری را با تودهنمیها
 . گرددیرود و تا چند ساعت بر نم

 با ترس ی دهد ولي کنم تا مرا فراریالتماسش م. کندی مزی و مرا مرتب و تمدی آی مدت منیزن در ا        
 ی سفت و سرد خانه مان فکر منی به زمی کشم و با دلتنگی تخت دراز ميمن هم رو. شودی ميخودش فرار

 کار را نی بچه تر بودم ایوقت.ند کی کنم که مادرم دارد نوازشم می مي پردازالی دهم و خیخودم را تاب م.کنم
 . هنوز مرا فراموش نکرده بودی کرد؛وقتیم
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 ی بداخالق مان فکر مي کمم در مدرسه و معلم هاي زنم و به دوست های لب با خودم حرف مریز        
 . کهنه و پاره ام باشمي در لباس هابای لباس گران و زنی اي کنم به جایآرزو م.کنم

 ی من مدام با خودم حرف می زند تا خفه شوم ولیود سرم داد م شنی لبم را مری زي زمزمه یمرد وقت        
 جنون قدم ي همه فشار را ندارد و من دارم لبه نیبدن کوچکم و روح کوچک ترم تحمل ا. نشوموانهیزنم تا د

 . زنمیم
 : گذاردی بالش کنار سرم مي گذارد و سرش را روی دهانم مي دستش را رویمرد با کالفگ        
 .ي که بودي الهی تو همون طوي فرستمت بری نه؟فردا مای ی شیخفه م -        
 هم دنینفس کش. توانم حرکت کنمیبدنم خشک شده و نم. شودی مرهی کشد و به سقف خیدراز م        

 همه نی ادی افتد و چرا بای می دانم دارد چه اتفاقی هستم که نمي ساله ازدهیمن دختر بدبخت س.سخت شده
 .درد بکشم

 ی و تکانم مندی نشی مشی سر جاعی صورت کبودم سردنی چرخاند و با دیسرش را م.دی آینفسم باال نم        
 :دهد

 چه مرگته؟ -        
 : دهدی و تکان مردی گیچانه ام را م. شودی سرم خم مي زند و روی می آرامي هایلیبه صورتم س        
 .نفس بکش -        
 توانم درست ی دارم و نميزی چه سه روز است خونري دانم براینم. رفتهادمی دنیس کش و من نفدهیترس        

 . برومییبه دستشو
از شوك ضربه اش . کوبدی ملحفه پنهان است مری برهنه ام که زي نهی سي محکم به قفسه يضربه ا        

 لب ریز. کندی تخت پرت مي دهد و خودش را رویآب دهانش را قورت م. کشمی مي و صدادارقینفس عم
 :دی گویم

 نفرستمت سگ ی بهم بده دست خالی حالهیحداقل .ی کنی نمي ام کارهیجز گر.یستیمردنم بلد ن -        
 . تونیدون

 : کنمی مهیدوباره شروع به گر. گردندی بر میعی طبتمی به رمینفس ها        
 !ادی خون میچرا ه -        
 :دی گوی میپوف        
 ؟ي چشم و گوش بسته ای که بگی به موش مردگی زنی م؟خودتوی دونی نمی بگي خوایم -        
 ی دلم تخت نرم و لباس نو نمگرید.نمی خواهم با مادر سر بساط منقلش بنشیم. شودی مدتری ام شدهیگر        
 .خواهد
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 :دی گوی لب مریز        
 .زهرمار -        
 از سرش ی کند نئشگی دارد با من چه مندی اگر ببدیشا. خواهمیو مادرم را م کنم یاحساس ضعف م        

 .بپرد و به دادم برسد
 خواستند شوهرشان ی که میی زدند؟همان های است که بچه ها درباره اش حرف ميزی همان چنیا        

 . قدر تلخ و دردناك نبودنی آن ها ايحرف ها....دهند
 : گرددیم ام دوباره اوج هیگر        
  شه؟ی میحاال چ -        
 .بعد از سه روز از شوك درآمده ام        
 : زندی مشخندین        
 .ی قالب کني خوای بچه ام مهی نشده یچی ه؟هنوزي تجربه ایتو ب -        
 : کنمیوحشت زده تکرار م        
 بچه؟ -        
 : شودی حوصله می است که بادیآن قدر لرزش بدنم ز        
 .ي ذاری بخوابم خودت نمشتی پکمی خواستم یم -        
 ي شوم و به واژه ی مرهی در حال غروب خدیبه خورش. رودی پوشد و دوباره از اتاقم می را مشیلباس ها        

 .  خواهدی کنم که دلم مادر معتادم را می بار فکر منی هزارميبرا. کنمیبچه فکر م
 

 همفصل ن        
چراغ .جمی گمارستانی ساعت کار در بستیهنوز از ب. پرمی به شانه ام از خواب می دست کسيبا ضربه         

 : بوسمیسرش را م.نمی نشی ممی سر جاای هلدنی کنم و با دیخوابم را روشن م
 ؟یستی خواب ن؟چرای کنی کار می جا چنیا -        
 :دی گویبا بغض م        
 . کردهشی تو تختش جنیامیبن -        
 که نمی بی را منیامی روم و بنی به بغل به اتاق شان مایهل. کنمی کشم و بلندش می میقینفس عم        

 نگاه شی انداخته و به دست هانییسرش را پا.ستادهی کنار تختش اشرتی و تریشلوارش را در آورده و با لباس ز
 . کندیم

 : گذارمی تختش مي را روایهل        
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 .من مراقب داداش هستم.شما بخواب -        
 :دی گوی می با تخسایهل        
 .نه -        
 نی اشی پمی ماه و نکی آمد؟تا ی لجباز کنار می دو فسقلنیاو چطور با ا. دهمی مرونینفسم را محکم ب        

 .قدر لجباز نبودند
 را شی کشد و دست های خود را کنار می گذارم تا بلندش کنم ولی منیامی بغل بنری را زمیدست ها        

 :می گوی ممتیبا مال. ام را حفظ کنمي کنم خونسردی میسع. چسباندیسفت به بدنش م
 باشه؟. حمام کن بعد برگرد بخوابمی برای بنیامیبن -        
 و به رمی گی را مممیتصم. شودی دهد از من دورتر می اش را نشانم مي فرفري که فقط موهانیامیبن        

 : زندی مغی کوبد و جی در سر و صورتم منیامیبن. کنمیزور بلندش م
 !مامان!مامانم کو؟مامان -        
 به اتاق مهی سراسنیدیماهک و آ. کنمی برمش و آب گرم را باز می به حمام مشی توجه به کارهایب        

 و دی آی کشد،به سمت مان می مغی زند و جی که در بغل من دست پا منیامی بندنی با دنیدیآ.ندی آیدوقلوها م
 : زندی مغیکوبد و با تمام قدرت ج ی منیدی دست آي رونیامیبن. کندی دراز منیامی را به سمت بنشیدست ها
 !مامان!مامان!داداش بد -        
 :دی گوی با حرص منیدیآ. آورمی را در نمشی لباس های گذارمش و حتی آب گرم مریز        
 . نهي طورنیا -        
 شود بغلش ی مسی که خنی توجه به ای بنیدیآ. کندی مهی کف حمام نشسته و مثل ابر بهار گرنیامیبن        

از .از بس تقال کرده صورتش قرمز است. زندی دوباره مادرش را صدا منیامیبن. آوردی را در مشرتشی کند و تیم
 هی هم همراه برادرش گرایهل. کندی ماهم را بغل کرده و نگایماهک هل. بندمیدر را م روم و ی مرونیحمام ب

 . کندیم
  دو بچه چه کنم؟نی با ادیبا. دهمی مرونی نفسم را بی کشم و با کالفگی ممی به موهایدست        
 ی نمگری را دنیامی و داد بنغی جيصدا. نوشمی از قهوه ام مي و جرعه انمی نشیدر آشپزخانه م        
 . توانسته آرامش کندنیدیاحتماال آ.شنوم

 روند ی مادرشان مشی پي و به زودمی مسافرت آمده اکی که به می شان کنی راضمی هفته توانستکیتا         
 . کندی نمي قراری مثل آن ها بی شده ولری گوشه گیماهک هم کم. شان شروع شدي کم کم ناسازگاریول

 ی رسد ولی خواند و به دوقلوها می وقتش را درس مشتریب. کم حرف ترشهید است و از هم خونسرنیدیآ        
 . خواهندی و مدام مادرشان را مرندی گی با خواهر و برادر بزرگ تر شان هم آرام نمگریدوقلوها د
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 هنوز با اوست؟. کندی دانم چکارمینم. امدهی است که آرش را ندمی ماه و نکی        
 ی خودش نگه دارد ولشی را کرد تا او را پشی که تمام سعيمادر. اندازدی مادرش مادیاو آرش را         

 . مردشی چشم هاينتوانست و جلو
  کردم که بعد از شانزده سال همان دختر معصوم قبل است؟یچرا فکر م. زنمیبه خودم پوزخند م        
 کنم سرم دارد ی رود و حس می کنم فشارم باال میبار به او فکر مهر . دهمی را در دستم فشار موانیل        

 و میبه خاطر دوقلوها خواب ندار.دی آی را بغل کرده به آشپزخانه منیامی و بنای که هلی در حالنیدیآ. ترکدیم
 .می زنیساعت سه نصف شب در خانه پرسه م

 . از همه دوست دارندشتریو را بعد از مادرشان با. انددهی چسبنیدی است و محکم به آنییهر دو سرشان پا        
 :دی گوی منیدی به آتی با عصباننیامیبن        
 مامان کو؟ -        
 .ندی گوی را منینه روز است که فقط هم.باز شروع شد        
 و ایآن ها را مقابل هل. آوردی در می کند و دو بستنی را باز مخچالیدر . گذاردشانی مزی مي رونیدیآ        

 : کندی را بلند مشی زند و صدای را محکم پس می بستننیامیبن. گذاردی منیامیبن
 .يتو از مامان جدامون کرد!ادی ازت بدم منیدیآ -        
 : کندیبه من اشاره م        
 .با اون -        
 ی هم کمک مای رود و به هلی منیی اش پای صندلي از رونیامیبن. کندی مهی دوباره شروع به گرایهل        

 !ندی آیخوب از پس خودشان بر م. روندی و به اتاق شان مرندی گیدست هم را م.کند
 یبه صورت خونسردش نگاه م. زندی به آن مي گازي کند و با خونسردی ها را باز می از بستنیکی نیدیآ        

 . کشدی از دوقلوها رنج مشتری فهمم او بیکنم و م
       

 
 شهی روزها همنی که اي اهی کنم،سای خانه نگاه مکی نزدي پشت درخت هاي هی که به سایدر حال        

 : پرسمیهست،م
 م؟ی کجا بردیخوب دوست دار -        
 برگشتم تا آن ها را به گردش ببرم و حال و مارستانیامروز زودتر از ب. زنندی نمی کدام حرفچیه        

 :دی گوی می با تخسایهل. را عوض کنمشانیهوا
 . مامانشی پمیبر -        
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 :دی گوی هم پشت سرش بلند منیامیبن        
 . مامانشی پمیبر!آره -        
 :رمی گی مدهی را نادشانیحرف ها        
 خوبه؟.می خوری و بعدشم شام مهی قبلي همون شهربازمی ریم -        
 : زندی مغی جنیامیبن        
 !بدون مامان نه -        
 . آرش هم بدقلق ترندی ها از بچگنیا. کنمی کشم و دنده را محکم عوض می میقینفس عم        
ماهک . کنندی را جلب مهی توجه بقشانی هاغی شوند و مدام با جی را سوار نمی دستگاهچی هيدر شهرباز        

 . نداردي ادهی دانند فای چون مدی کنند؛شای ساکت کردن شان نمي برای تالشچی هنیدیو آ
 . کوبندی مزی مي اندازند و با مشت روی منی را زمشانیتزایموقع شام هم پ        
 . حال و هواریی تغي هم برنامه نیا        

***         
 اری و داد بسغیدوقلوها باالخره بعد از ج. کنمی ام و فکر مدهی تختم دراز کشيبعد از افتضاح امروز رو        

 . انددهی و ماهک هم خوابنیدیخواب شان برده و آ
 یکی ساعت ها در تاری که گاهدی آی مادمی. رسندی بزرگ به نظر میلی دونفره بدون او خيتخت ها        

 که به او دست نزنم هم نی به ایحت. کردمی می کردم و احساس خوشبختی نور ماه تماشا مریصورتش را ز
 . استیحماقتم بعد از سال ها هنوز به قوت خودش باق. بودمیراض

  برات درست کنم؟ي خوری میناهار چ -        «
 : کنمی ام را خقه مازهی کشم و خمی را ممیدست و پا        
 .میهنوز صبحونه هم نخورد -        
 : خنددیم        
 .يامروز خونه ا.الن درستش کنم خوام از ایخوب م -        
 ی تدارك ممی در خانه دارم که از بودنم خوشحال است و برای که زننیا. دودی پوستم مری زیحس خوب        

 .ندیب
 شده ي زنانه اییبای به زلی تبدششی شانزده سال پي دخترانه ییبایز. کشمی بلندش دست ميبه موها        

 . کندی ساده تر نممی را برايزیت است و او چ سخمیکه مقاومت در برابرش برا
 : خنددیم. بوسمی و گونه اش رامنمی نشی تخت ميرو        
 .بچه ها منتظرتن. بخوريزی چهی میبر -        
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 خواهم سرم را یم. کنمجادی در روابط مان ايریی وقت است که تغدیشا. کنمی صورتش را نگاه مياجزا        
 . دانم آرش استی مدهیند. شودی دفعه باز مکیجلو ببرم که در 

 : کندی ممانی باز تماشاشیآرش با ن        
 . خواد جا صبحونه بخورتت نگاری ماری بود؟ساميوودیصحنه هال -        
 : زندی شود و به آرش تشر مینگار سرخ م        
 . ادبیب! بچه هاشیبرو پ -        
 ». رودی خندد و از اتاق میآرش م        
 ی محی ترجمی ماه و نکی نیدر ا. زنمی کوتاه مثل احمق ها لبخند مي با فکر کردن به آن روزهایحت        
 کردم و به خودم ي از نگار خواستگاری کافی که بدون آگاهیمثل وقت. کنم تا حالی در گذشته زندگشتریدهم ب

 که پنج سال تنها ی که زنبوالندم است و او مثل قبل است؛به خودم قیقبوالندم که شانزده سال زمان کم
 . زندی مری را با تي هر مردي هی ساگریبوده،با وجود سهراب د

 . دهمی که هنوز دارم به حماقتم ادامه منمی بی پرسم که چرا حماقت کردم وبعد میهر روز از خودم م        
 

 .ی دارن تو هم باشم؟دوستی بري وقت داریک. شکل بخرنهیس  خوان لبای منیامی و بنایهل -        «
 :می گوی می اش با حواس پرتی مشکيمسخ چشم ها        
 . امروزنیهم -        
 : زندی لبخند میبا خوشحال        
 .پس برم به بچه ها بگم -        
 »! است؟کلی قدر خوش هنی امانیچطور بعد از سه بار زا        
 توانم دست یهنوز م. توانمی نمی زن فکر نکنم ولنی کنم به ای می بندم و سعی را محکم ممیچشم ها        

 ام یشانی سردرد داشتم و او پمارستانی سخت در بي که بعد از روزی کنم؛وقتی ام حس میشانی پي را روشیها
 . دادیرا ماساژ م
 ار؟یسام -        «
 : زنمی سرم خواب آلود شده ام لب مي روشی که با حرکت دست هایدر حال        
 جانم؟ -        
  مرده؟ي که تو جراحش بودی تا حاال تو اتاق عملی کسیعنی...شی رو سر جراحیضیتا حاال مر -        
 : زنمیبه سقف زل م. پردیخواب از سرم م        
 . بارهی.آره -        
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 : کنندی مقیرام بخش به سرم تزر انگار آشیدست ها        
 ؟ي ناراحت شدیلیخ -        
 : گذارمی شانه اش مي چرخم و سرم را رویبه سمتش م        
 ي تونستم کاری تالشمو کردم و نمي دونم که من همه ی حداقل میهنوزم هستم ول.معلومه که شدم -        

 .براشون بکنم
 ی مشیملحفه را رو. زنمی حرف مشیخوابش برده و من دارم هنوز برا. کنمی نگاه مشیبه چشم ها        

 را بلند کند تا با شی کند موهای مجبورش مایخوشحالم که هل. زنمی را از مقابل صورتش کنار مشیکشم و مها
 ». را هم اندازه نگه دارندشانیهم موها

 پسر نوجوان بودم کیغض نداشتم؛آن موقع  قدر بنی خواستم ترکش کنم هم ای که مشیشانزده سال پ        
 . و چهار ساله هستمی سيو حاال مرد

 :دی گویآرش با خنده م        «
 !يشکم آورد! زن داشتن بهت ساخته ها -        
 : کوبمیپس کله اش م        
 .آدم باش -        
 : شودیآرش ساکت نم. خندمی حال خودم هم مثل احمق ها منیبا ا        

 ؟ی کنی جلو دو تا پسر نوجوون مجرد نگاهش مي چطورنمی بی نميبله فکر کرد -        
 : زنمی مشخندین        
 ! دوست داشتم بهش قول ازدواجم داده بودمویکی سن شما بودم ؟منی گی منویدیخودت و آ -        
 : زندی خنده مری زیآرش پق        
 !شیری تا بگدی دونم شونزده سالم طول کشیآره م -        
 : کوبمی مشیمشتم را در بازو        
  نگار بوده؟ی دونیاز کجا م -        
 : کندی نگاهم مهیآرش عاقل اندر سف        
 مال نیا. از همون اولي کردی نگاهش مي چه جورنمی بی من می شوته ولیلیدرسته خود نگار خ -        

 زن هی که با ي بودي که تو اون موقعا چه جونورنهی ابهی که واسم عجيزی چهیفقط .ستی چند ماه ننیهم
 !ی کشی و دوازده ساله واسه من جانماز آب مي زدیم....شوهردار 

 می طور ادامه دهنیهم. شومی رد منی ماشکی از کنار ی کمي کوبم و با فاصله یمحکم در سرش م        
 ! می کنی تصادف هم مکی
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 . استی منطقی آدمشی های دهم؛آرش ثابت کرده که با وجود لودگحی توضشی کنم برای میسع        
هنوز چهارده سالش نشده بود که آوردنش خونه مون و . که من سه سال از نگار بزرگ ترمی دونیم -        

و منم بهش عالقه . می بودي با هم هم بازیی جوراهیما ! و دو سالش بودی که سيبرادر.گفتن زن برادرمه
 سالم که جدهی هنمی هميبرا. ذاشتی کردم چون سهراب به خاطر من اونو تحت فشار می ماطی احتیداشتم ول

 ! شون آروم شه که نشدی تا زندگکایشد فرستادنم آمر
 :دی گوی می طوالنیآرش بعد از سکوت        
 . بودهيا.....برادرت آدم حروم.هینگار مادر خوب -        
 : کنمیچپ چپ نگاهش م        
 .می بگي طورنی استیدرست ن. مردهگهی بوده دیهر چ -        
 :دی گویآرش متفکرانه م        
 ....زای چنی گاززده و ابی؟سی که زن برادرتو گرفتي نداريحس بد -        
 : کوبمی بار هزارم پس کله اش مي و برامی گوی میپوف        
 ».شآدم با -        
 قدر نیا. گذاشتهمی بار تنهانی اولي همدمم بوده و حاال براشیاز دوازده سال پ. آرش تنگ شدهيدلم برا        

  گذاشته؟ری تاثشی او رويمحبت مادرانه 
 ؟ي خوای نميزیچ. واسه خونهدی خرمی ری ممیمنو ماهک دار -        «
 محبتم نیکوچک تر. شودی باز میصورتش کم. بوسمی را مشی ابروهاانیهفت م. کندی اخم معیسر        

 .لعنت به سهراب. کندیهم حالش را بهتر م
 :دی گویآهسته م        
 گه؟ی توئه دشیهمش پ -        
 :نمی نشیکنارش م        
حوصله . کنهی که دست از کاراش برداره بدتر منی اي جاي طورنیا.می شه تو خونه حبسش کنینم -        

 .رفتهاش سر 
 : اندازدی را باال مشی کند و سرانجام شانه های مکث مهینگار چند ثان        
 . درسته انجام بدهی کنی فکر ميهر کار. باشهی قدر مطمئننیاگه ا -        
 ». نگرفتهی خوبي جهی وقت از اعتماد کردن نتچی که هی است؛زننیری شیلی مثل او خیاعتماد زن        
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 شش ي شب هاي دارم و مثل همه ی عمل سختمارستانیفردا در ب. کشمی ممی به موهایکالفه دست        
 ی ناخودآگاهم مری ضمدیشا. شودی دانم چرا صورتش از ذهنم محو نمینم. بردی گذشته خوابم نميهفته 

 . و عذابم دهداوردی بمی کار حماقتم را به رونیخواهد با ا
 ؟يداریچرا ب -        «
 : کندی قرمز نگاهم مي چرخد و با چشمهایم        
 ؟يداریتو چرا ب -        
 : دهمی مهی تکواری کنم و به دی را بغل ممیمثل او زانوها        
 ؟يدی دیچه خواب -        
 :دی گوی لب مریز        
 .  کرد تا کمکش کنمیالتماسم م. رهی نمادمی وقت نگاهشو چیه.جون کند.سهراب راحت نمرد -        

 
 : دهدی گذارد و آهسته ادامه می شانه ام ميسرش را رو. کنمی حلقه مشیدستم را دور شانه ها        
 بی عجیلی خیهمه چ. ناراحتای دونستم خوشحالم یمن نم.پدرت با قصاصم دلش آروم نگرفت -        

 . خوردنی جا وول منی کرد و دوقلوها هم ای مهیماهک گر. ناراحت نبودنیدیآ. بچه ها هميحال و هوا.بود
 : زنمیلبخند م. کندیبه شکمش اشاره م        
 . عوض نشدهیچیه. خورنی جا وول منیاالنم ا -        
 : کندی نگاه ممانیبه حلقه ها.ردی گی کند و دستم را می می کوتاهيخنده . کنمیبه خانه اشاره م        
 ...من و سهراب -        

 : برمیسرم را مقابل سرش م. کندیسکوت م        
  شد؟یادامه اش چ -        
 : زندی میلبخند کم رنگ        
 . سهراب باهات حرف بزنمي درباره ستی نی کنم کار درستیحس م -        
 : بوسمی گوشش را ميباال        
  شوهرتم؟گهیچون د -        
 : زندی مشخندین        
واسم از . شناختمی وقت تو رو با سهراب نمچیه. ندارمی حسنی من چنی ولیبرادر شوهر مرحومم.آره -        
 .ی و هستي جدا بودکزادای نيهمه 

 :دی آیلبخندم کش م        
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 سهراب حرف ي درباره یمن وقت. نباش؟نگرانيدی دیحاال بهم بگو چه خواب.هی طورنیخوشحالم که ا -        
 . شمی ناراحت نمی زنیم

 : کندی مي انگشت دومم بازي کشد و با حلقه ی میقینفس عم        
 ی و نگاهم مسادیمی دم مدرسه مون واشهی بود که همي پسرهی.نمی بیخواب اون وقتا رو م -        

اون موقع آرزوم بود که از مادرم جدا شم .نمی تونستم صورتشو ببی نمنی همي ذاشت و کاله برایماسک م.کرد
 با سهراب افتاد و من به آرزوم ق بعد از چند ماه اون اتفای و دوستم داره ولهیو دوست داشتم فکر کنم آدم خوب

 !ی چه جدا شدنیاز مادرم جدا شدم ول.دمیرس
 ! استادشیهنوز آن پسر را . زندی تند میقلبم کم        
 : کنمیش را نوازش م صورتاطیبا احت        
 . دارهادی دونستم که اعتیفقط م.ي زدی حرف نمادی مادرت زي وقت درباره چیه -        
 : اندازدی را باال مشیشانه ها        
 یفکر م.خوشحال بود. قبل از عقدم با سهراب بوددمشی که دي بارنیآخر. نهای دونم زنده اس ینم -        

 گفت یم. داشتي محبت مادرکمیهنوز . فرصتو از دست ندمنی گفت ایبهم م. کنهیکرد داره خوشبختم م
 ی رو گول می هر کسهرابواقعا هم ظاهر س.... کرد ویاون از ظاهر قضاوت م.خر نشم. کم ندارهيزیسهراب چ

 .زد
 : زنمیپوزخند م        
 سوگند یوقت. وابسته بودیلیبه سوگند خ... که حالش خوب بودادمهی بچه بودم یوقت...سهراب خوب بود -        

 بمونه و مراقب کارخونه دی بابا گفت بای رفت به بابا اصرار کرد که باهاش بره ولرانیحالش بد شد و از ا
 ادشی هی زدن به خودش و بقبی و آسي بازی جز وحشيزی مسخره که چيسهراب رفت تو خط دوستا.باشه

 جز وارث يزی کرد براشون چی خواست توجه مامان و بابا رو جلب کنه چون حس می مشهیاون هم. دادنینم
 .دی کرد،بدترم شد و همون زمان بود که تو رو دمی که سوگند راه انداخت و خودشو قایانیبعد از اون جر.ستین

 : زندی میلبخند تلخ        
 . شناختمی وقت تو رو نمچی شدم هیاگه زن سهراب نم. خوشحالمیول... شدماشی ناراحتبلیمنم س -        
 : خندمی مانهیموذ        
 .ی چقدر عاشقمي باز اعتراف کردنیبب -        
 ی بلندش میبه طور ناگهان. آورمی نمشی به روی ولدهی دی که آخرش نگفت چه خوابدمیفهم        

 :بد کوی مشت ممی کند و به بازوی را خفه مغشیج.کنم
 !اریسام -        
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 که ستی نینی دلنشزی سهراب چيادآوری. رومی به اتاق مان مشی توجه به دست و پا زدن هایب        
 .می ادامه دهمیبخواه

 ». وقت برادرم را دوست نداشتمچی سوزد که هی دلم میگاه        
 دی جدي کنم و مقاله هایلپ تاپم را باز م. شودی نمي طورنیا.نمی نشی تختم مي و رومی گوی میپوف        

 . خوابم نخواهد بردگری ديامشب هم مثل شب ها. خوانمیرا م
        

 باشه؟.ای نی نشی پمی ریبعد م. بزنمضامی سر به مرهی تا من برم دی بمونی خانوم همتشی جا پنیا -        
 با یخانم همت. دهندی سر تکان میلی میبا ب. کننددای پي دهم تا حال بهتریدارم به دوقلوها باج م        
 : کندی را نوازش مشانی موهایمهربان

 . دکتردی داری سننی اي دونستم بچه هاینم -        
 : دهمی مرونینفسم را ب        
 . تا من برگردمدی مراقبشون باشقهیلطفا چند دق -        
 صورت ي ماسک روی آوردم ولی پر از آلودگیطی و محمارستانی کردم که آن ها را به بیکار اشتباه        

 کوچک زودتر ي کردم بچه هایفکر م. حوصله اندیهر دو ب.شان گذاشته ام و دستکش دست شان کرده ام
 ! انگار دوباره اشتباه کردمی کنند ولیفراموش م

 یمشغول شده اند و خانم همت ی پزشکلی وساي هاي که با اسباب بازنمی بی ممی آی سراغ شان میوقت        
 ها را بر عکس در ی که گوشی گذاشته و در حالی شکم خانم همتي را روی گوشنیامیبن. کنندی منهیرا معا

 کند اخم ی وقت تمرکز مزد؛هر اندای او مادی هم کرده که مرا یاخم کوچک. کندیگوشش کرده با دقت گوش م
 .دارد

 : زندی می مچ خانم همتي روی با دقت چسبایهل        
 .ایداروهاتو سر وقت بخور -        
 : خنددی هم میخانم همت.ردی گیبعد از مدت ها خنده ام م        
 .چشم خانوم دکتر -        
 :ستمی ایمقابل شان م        
 م؟یبر. منتظرنای نین -        
 ی زده مجانی هی ماه کمکی نوزادان بعد از دنیدبا . برمی کنم و به بخش نوزادان میهر دو را بلند م        

 .شوند
 .زشتم هست. چقدر کوچولوئهیکیاون  -        
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 : خنددی منیامیبن        
 .استی بردهیشب.آره -        
 : خنددی مایهل        
 .ی گیراست م -        
 . دانندی زشت مچون زال است بچه ها او را. استنیامی بنی دبستانشی دوست پایبرد        
 : کرده اميادی جا هم اشتباه زنی تا همی کنند که آن ها را داخل اتاق ببرم ولیاصرار م        
 خوبه؟.رونی ناهار بمی ری اتاق من ظهرم ممی ریاالن م. شن هم شمای مضی مرای نیهم ن -        
 ی خوشحال نگه شان مشهیاو چطور هم. اندازندی شانه باال می تفاوتی خوابد و با بی شان مجانیه        
 داشت؟

***         
تو حسابتم پول . که هستیکالس و کتابو هر چ. بگوی خواستی واسه کنکورت هر چنیدیآ -        

 . باهاش انجام بدهي داريکار.ختمیر
 اش نگاه ي ورزشکاریبه قامت بلند و الغر ول. کندی را نصفه رها مشی دهد و غذایسرش را تکان م        

 از دوقلوها نگران شتریب. داردي حال بدتری ولردی گی از همه کمتر بهانه منیدیآ. رودی کنم که به اتاقش میم
 .او هستم

 وهر بار دمی اتاقش شني اش را از پشت در بسته هی گريچند بار صدا. شدهدهیماهک الغر و رنگ پر        
 . بهانه بحث را شروع نشده تمام کردکی کردم با او صحبت کنم با یسع

 و رندی گی بهانه مشتریشب ها موقع خواب ب. کنندیدوقلوها هم کم غذا شده اند و کمتر سر و صدا م        
 ی مانی لب هذری کنند و زیهر دو شان تب م. زنندیمدام هم مادرشان را صدا م.نندی بیخواب بد م

 .رندی گی کنند مادرشان هستم و آرام می کنم حس می نوازش شان می وقتیگاه.ندیگو
 فقط شی بچه های کند ولدای توانست ادامه پی من و او نمیزندگ. شومی دودل منمی بی ها را منی ایوقت        

 من باشند بهتر بتوانم ازشان مراقبت شی کردم اگر پیفکر م.او را داشتند و پدرم آن ها را از مادرشان جدا کرد
 .  هم شدهچ،بدتریتر که نشده ه حال شان بهیکنم ول

 
  تو؟امی شه بین؟میدیآ -        
ساعت دو نصف شب است و او هنوز . کنمیبه ساعت نگاه م. قرمز استشیچشم ها. کندیدر را باز م        

 : کنمی شده اش نگاه میچیبه دست باندپ. استداریب
 م؟یری عکس ازش بگهی ي خوای کنه؟میدرد م -        
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 : دهدیسرش را تکان م. زدی نمبی کرد و به خودش آسی نمنی طور سخت تمرنی قبال انیدیآ        
 ؟يداریچرا ب.خوبه -        
 : روندی باال ممیابروها        
 .يداری از تو بپرسم چرا بدیمن با -        
 : اندازدی را باال مشیشانه ها        
 .درسام مونده -        
 : زنمی میلبخند کوچک.دمی را که کف اتاق پخش بودند دشی اولم کتاب هاعیدر نگاه سر        
 .خوابت مهم تر از کنکوره.خودتو نکش -        
 : کندی نگاه نممی در چشم هامیمستق. دهدیسرش را تکان م        
 .ي افتادیچند ماهه که از کار و زندگ.می ریکنکورمو که بدم با بچه ها م -        
 :می گوی میپوف        
 ندارم هم منت نذاشتم که سر برادرزاده هام ی نسبتچی که باهاش هی سر آرش؟منيباز شروع کرد -        

 خوب؟. جا خونتونهنی انیشما تا هر وقت بخوا.بذارم
 : کنمی خوانم و اخم می را مي لجبازياز چشم ها        
 ی ماهکو م؟حااليای از پس خواهر و برادرات بربي خوای ميجورچه . کنرونی فکرا رو از سرت بنیا -        

 جا بمون تا با هم مراقب شون نیبه جاش هم.ي نگه داری تونی رو نمای و هلنیامیکم،بنی بزرگ شده میگ
 .میباش

 : گذارمی شانه اش ميدستم را رو        
 ؟ی کنی من؟گوشیدیآ -        
 : آوردیسرش را باال م        
 .ریشب بخ.باشه.آره -        
 . بنددی رود و در را میبه اتاقش م        
 . آمدمی راحت تر کنار میلیبا آرش خ. دهمی ام را فشار مینی بيبا دو انگشتم باال        
 !خواهر و برادر مثل هم اند. شنومی آهنگ را از اتاق ماهک مي آهسته يصدا        
 اش نگاه دهیبه رنگ پر. شودی در باز می طوالنيری و بعد از تاخدی آی ميصدا تق تق بلند. زنمیدر م        

 : کنمیم
 . بود انگاري وقت بددیببخش -        
 . با من راحت نباشدیلی خدی دختر است و شاکیبه هر حال . گذارمی اش احترام می خصوصمیبه حر        
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 : دهدیآب دهانش را قورت م        
 .هینه وقت خوب -        
 . رودی فرش قرمز راه مي رفت انگار روی راه مي که در خانه هم طوری را شلخته بسته؛ماهکشیموها        
 م؟ی حرف بزنکمی يایم.يانگار بدخواب شد -        
 شوم که قبلش با دقت در یمتوجه م.دی آی دهد و دنبالم به آشپزخانه می تکان میلی میسرش را با ب        

 . بنددیاتاقش را م
 : گذارمی شکالت داغ را مقابلش موانیل        
 ؟ي دوست شدی کساد؟بای خوشت مدتی جدياز مدرسه  -        
 :دی گوی لب مریز. اندازدی مادرش مادی چسباند و مرا ی داغ موانی را به لشیکف دست ها        
 . سه نفر دوست شدمبا دو.معلمامون خوبن -        
 :اورمشی کنم به حرف بی میسع        
 .نی تا راحت باشمی ری از خونه منیدیمن و آ. جانی اانی بی دعوت شون کنی تونی؟ميجد -        
 : زندیپلک م        
 .باشه -        
 : زنمی اش را کنار میشانی پي رويموها        
 خوب؟. کنمیبهت کمک م. شمی نمیعصبان.ی به من بگی تونی شد میهر چ...ماهک -        
 : کندیبا ترس نگاهم م        
 . نکردميبه خدا من کار -        
 :می گوی معیسر        
 .نیهم. کنمی اومد بگو من حلش مشی پیگفتم اگه مشکل.ي کردي نبود که کارنیمنظورم ا -        
  قدر نگران است؟نی کند که ای دارد چه می فسقلنیا. دهدی شود و سرش را تکان می راحت مالشیخ        

       
 :دی گوی از رفتار بچه ها میپدرم با اخم ناش        
 ؟ی رسیبهشون نم.چقدر الغر شدن -        
 اند بابارضاشان حضانت شان را از مادرشان دهیدوقلوها فهم. نگه دارمنیی پاينتوانستم آن ها را طبقه         

 هم دنبال شان نیدی باال رفتند و ماهک و آيتا آمدند بدون سالم به طبقه . اندیگرفته و از دستش عصبان
 .رفتند

 . خورنیغذا درست نم -        
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 . شودی تر مقیاخمش عم        
 ری کشد و زی دست به سر و صورتم میبا نگران. گذاردی کند و مقابلم می پوست موهی ممی مدام برارایسم        

 :می گوی به محسن میبا شوخ. زندیلب غر م
 . کردوونمید. زن خل و چلتو ببر محسننی اایب -        
 :می گوی گردشده مي کنم و با چشم هایبه شکم گنده اش نگاه م. کوبدی ممی بازوي محکم رواریسم        
 ؟یی بزای چقراره!ي شدیوحش -        
 : زندی مغی جرایسم        
 ! خودت سگهيبچه  -        
 .خدا را شکر دست از ترحم مسخره اش برداشت. زنمی مشخندین        
 : کوبدی منی پا بر زمیماهان با ناراحت        
  کنن؟ی نمي باهام بازنیامینی و ایچرا هل -        
 : نوشمی ممی از چايجرعه ا        
 .ارنیحال شون بهتر شد از دلت درم.یی حوصله ان دای بکمی -        
 : کندی نچ نچ مرایسم        
 ... ما بزرگ شدي زن تو خونه نیا -        
 : کشمی میقینفس عم        
 .رای سمهیکاف -        
 :دی گوی با حرص مرایسم        
 .يداد طالقش يخوب کرد. تو داداشیلیچقدر ذل -        
منتظرم خودش درخواست طالق . داند که هنوز طالقش ندادمی نمیکس.رمی گی لبم را گاز ميگوشه         

 . ازدواج مان بودطی از شرانیا.بدهد
 چنگ ی زندگنی اي دهی پوسسمانی خواهم به ری هنوز احمقانه می ولستی چي برادمی دانم تردینم        

 .بزنم
 نی کند،تنها شرطش ای را قبول مشنهادمی شاپ مقابلم نشست و گفت پی که با اضطراب در کافيروز        

 . جا برسدنی کردم کارمان به ایآن روز فکر نم.بود که حق طالق با او باشد و من هم قبول کردم
 .ی به کارات برسی تونیم. مراقب شون هستنیمه. کنی جا زندگنی اایبا بچه ها ب -        

 نی او ادی کرد،شای سهراب جمع مي دست و پاریاگر نگار را زودتر از ز. کنمی پدرم نگاه ميبه چشم ها        
 .... کردی نمي طور عقده انیاگر سهراب را ا. بزندیی کارهانی که بخواهد دست به چندی دی نمبیقدر آس
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 : کنمی میپوزخندم را مخف        
 .ممنون.میما راحت.ادی خوش شون بیلی کنم دوقلوها خیفکر نم -        
 : کوبدی منی را زمشیرضا عصا        
 .به حرف من گوش کن پسر -        
 : شومی بلند ممیاز جا        
 .با اجازه.می بردیبا. کالس دارهنیدیآ -        
 :زمی ری ماهان را به هم ميموها        
 ؟ی کنی بچه ها رو صدا مییدا -        
 اگر من ی ماهان خطرناك شده ولی چاقمی بگورای خواهم به سمی شکم بزرگ ماهان پنج ساله مدنیبا د        
 . کندی شان دخالت کنم او هم شروع میدر زندگ

    
 

 ومده؟یماهک مدرسه ن -        
 کردم و حاال ناظم شان به من دای او را دم مدرسه اش پشی ساعت پمین. کنمی ترمز میبه طور ناگهان        

 .رندی گی پشت سرم با بوق و فحش از کنارم سبقت مي هانیماش.ستی ماهک در مدرسه ندی گویم
 :دی گویزن مشکوك م        
 د؟یشما اطالع ندار -        
 :می گوی معیسر        
 نره رنی گیتاش ازش مگفتم دوس. نرفته مدرسهشیضیفراموش کردم که امروز به خاطر مر.ریخ -        
 .خدانگهدار.نیبازم ممنون که اطالع داد.بهتره

 ماهک کجا را دارد که برود؟. کنمی را در خط اضطرار بزرگ راه پارك منی کنم و ماشی قطع معیسر        
 دیای سرش بییاگر بال.ستی نزیکمتر از آرش عز. دختر دست من امانت استنیا. کنمیبا اضطراب فکر م        

 ه کنم؟چ
 ی نمشیدای پیوقت. دور نشده باشدیلی خدیشا. چرخمی روم و آهسته اطرافش می مدرسه اش مابانیبه خ        

 کنم و ینفس نفس زنان در اتاقش را باز م. کنمی آسانسور از پله ها استفاده ميبه جا. گردمیکنم،به خانه بر م
 : زنمی مشیصدا

 ماهک؟ -        
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 یعنی. کشدی مری تادی ام از فشار زنهی سيقفسه . کوبمی ام میشانیکف دستم را به پ. استیخانه خال        
 کجا رفته؟

 به او شی پي که هفته يدی توانست با کلیاگر به خانه برگشته بود م. چرخمی اطراف خانه منیبا ماش        
 .دادم وارد خانه شود

 انی در مي پسري پادوارمیفقط ام. دختر را بخوانمنی کنم فکر ای می کنم و سعی پارك ميگوشه ا        
 .نباشد

 تازه میبعد از دو ماه و ن. شومی منم،مرددی بی اسم او را میوقت. آوردمی مرونی از فکر بلمیصدا زنگ موبا        
 .ردی خبر بگشیزنگ زده تا از بچه ها

  دارد؟ينکند از ماهک خبر. کندی کنم که قطع میآن قدر مکث م        
بعد از .من هم الل شده ام. زندی نمی حرفی شود ولی بوق قطع ميصدا. زنمی خودم به او زنگ معیسر        
 : شنومی ماهک را با لحن عذرخواهانه اش مي صداهیچند ثان
 .دینگران نباش. مامانممشیمن پ. نگرانتون کردمدیببخش.سالم عمو -        
 م؟یچه کار کرد.چارهی بيبچه ها.م بندی را محکم ممیچشم ها        
 :می گوی ممتیبا مال        
 باشه؟.وفتهی برات می وقت اتفاقهیتنها نرو .ششی برمت پی به بعد بگو خودم منیاز ا -        
 :دی گویچشم م        
  بمونم؟ششی شه تا شب پیم -        
 : مهربان تر باشمی کنم کمی میسع        
 باشه؟. دنبالتامی بگو مي برگردیهر وقت خواست.آره -        
 . کندی قطع می و با گفتن خداحافظدی گوی چشم میبا خوشحال        
 خواهد ی که نمدهی رسجهی نتنی به امیماهک بعد از دو ماه و ن. هم راحت و هم ناراحت استالمیخ        

 شود که ی نملی دلی ولمی ادامه بدهمی توانستی نمگریمن و او د. بابت خوشحالمنیاز ا.مادرش را از دست بدهد
 .بچه ها مادرشان را از دست بدهند

  شد حرف بزند؟ی نمشیرو. کنمیبه سکوتش فکر م        
 .  چهار بچه فکر نکنمنی ای زندگي هی کنم به سای می رانم و سعی ممارستانیبه سمت ب        
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دوقلوها هم با نبودن . شدهرهی خي که ماهک کجا رفته،سکوت کرده و به نقطه ادهی شنی از وقتنیدیآ        
 ! خواهندی که مادرشان و ماهک را مندی گوی و مرندی گیماهک بهانه م

 توانم فکرش را بخوانم و مثل خواهرش با من ینم. رودی بدون غذا خوردن به اتاقش منیدیسرانجام آ        
 . زندیحرف نم
 :دی گوی است مزانی اش آوینی که آب بی کند و در حالی را شروع مهی با رفتن برادرش گرنیامیبن        
 ! خوامی متزایپ -        
 : کندی مهی برادرش گري هی گردنی هم با دایهل        
 ! خوامی سرخ کرده مینی زمبیمن س -        
 ی وجبمی ني دو بچه نیمچل ا.رمی گی فست فود را منی ترکی نزدي دارم و شماره ی ام را بر میگوش        
 .شده ام
 فونی در آعیسر. شنومی را مفونی آي کنم،صدای دوقلوها را تحمل مي که غرغرهاقهی دقستیبعد از ب        

 . رومی منیی پانیدی دارم و بعد از سپردن بچه ها به آی پولم را بر مفی که منتظر بماند،کمی گویم
 :می گویبا تعجب م.نمی بیدر پاگرد پله ها ماهک را م        
 ؟يومدی که ن؟تنهاي اومدیبا ک -        
 : برگشتهشی به گونه های سرخیبعد از مدت ها کم. زندیلبخند م        
 .نه با مامان اومدم -        
 : کنم ذوقش را کور نکنمی می روم و سعی عقب میقدم کوچک        
 .بچه ها منتظرتن.برو خونه.باشه -        
 بی و ستزای مانده؟پنیی پایعنی.ستمی ای ممیمن سر جا. رودی دوان دوان از پله ها باال میبا خوشحال        

  بچه ها را چه کنم؟ینیزم
 دهم و یپولش را م. کنمی که غذاها را آورده سالم می جواني کنم و به پسری خانه را باز ميدر ورود        

 ی و جا نمنمی بی نگار را می مشکنی رود،ماشی اندازد و میپسر که موتورش را راه م.رمی گیغذاها را م
 .دمشی دی مدی زود باای رید.خورم

هنوز مرا . کندی نمی شده و حرکترهیبه جلو خ. رومی منی گذارم و به سمت ماشی باز ممهیدر را ن        
 را شلخته تن شیلباس ها. الغر شدهی زده اند و مشخص است که حسابرونی گونه اش بياستخوان ها.دهیند

 . لرزندی مشی پاهاي روشیدست ها.کرده
 بدون بچه دمی که دنی است؛همی قدر کافنیهم. رومی چرخم و به خانه میند،می که مرا ببنیقبل از ا        

 . استی سرش آمده کافیی چه بالشیها
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 ه؟ی چنیا -        «
 ستی نی نگار معصومنیا. بسوزدشی دهم دلم برای به خودم اجازه نمی چند روز پژمرده شده ولنیدر هم        

 . کردمشی رهاشیکه شانزده سال پ
 قبل از دی است و باشی کردم او آدم چند سال پی که من احمق بودم که فکر مدی گوی در مغزم مییصدا        

 را از من پنهان هی قضنی که انی حال هم چنان انیبا ا....مقصر من هستم نه او. کردمی فکر مشتری بممیتصم
 ری غمیاش را با آن مرد فسخ کرده برا غهی هفته قبل از عقدمان صکی که نیا. قابل هضم استری غمیکرده برا

 .قابل قبول است
 : لپ تاپ گذاشته زل زدهي که رویشی آزمايبه برگه         
 . اگه نظرتو عوض نکنهیحت. دروغ گفتهنوی تونم ثابت کنم ایداقل مح -        
نگار . بودم دروغ استدهی گفت هم فهمینم.نمی بی اش را مي بودن بارداری کنم و منفیبه برگه نگاه م        

 . را مطمئنمنی ندارد و ای خاصلی مي مردچیبعد از سهراب به ه
 :دی گوی میبا لبخند کم جان        
 . دادمشی ام آزماگهی ديزای قدر هول بودم که واسه چنیا -        
 بندم تا ابراز یدهانم را محکم م.ی ب و کم خوننیتامیکمبود و. کنمی موارد را نگاه مي هی بقیرچشمیز        

 . نکنمینگران
 .يگری دزی است نه چی اش کم خونیدگی رنگ پرلیدل.ی است؛کم خوننیهم        

      
 ی منیامی بنیشانی پي را رويگری کند و دستمال دی مرتب مای هلیشانی پي دستمال نم دار را رونیدیآ        

 حال شدند و بعد از چند ی کردند که بهی قدر گرنیست،ایامروز روز تولدشان است و چون مادرشان ن.گذارد
 کی ای بزرگ وهلنی ماشکی نیامیبن  تولد امسال شاني گفتند کهبه آن ها قول داده برایم.ساعت تب کردند

 خواهند مادرشان ی گفتند که مهی با گررمی گی مشانی ها را برانی گفتم من ایوقت.ردیلباس عروس دنباله دار بگ
 .ردی بگشانیبرا

 : چسبانمی منیامی پشت دستم را به صورت تپل بنیبا نگران        
 .مارستانی شون بمی بریم -        
 :دی گویرص م با حنیدیآ        
 . شنیخوب نم.می برم بهشون داد؟تبي کنن که تو نکردیچکار م -        
 . باالخره خودش را ظاهر کردی فشار رواننی اند و ادهیسه ماه است که مادرشان را ند        
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 را دو طرف میدست ها. زدهرونی اش بیشانی پيصورتش کبود شده و رگ ها. شومی منیدیمتوجه آ        
 :ندی کنم مرا ببی گذارم و مجبورش میصورتش م

 ؟ي اي جورنی ای شده؟به خاطر نگرانیچ.ی شی تلف منایتو زودتر ا -        
 : زندی دستم را پس منیدیآ        
  من زنگ بزنم؟ای یزنیبهش زنگ م -        
سرانجام . رسدی مان به گوش میت طوالن است که در سکویی دو بچه تنها صدانی اانی ناله و هذيصدا        

 ي بوق هايبه صدا. گذاردی مکری اسپيآن را رو.ردی گی را مي دارد و از حفظ شماره ای را بر می گوشنیدیآ
 .هاست  خوب شدن بچهي تنها راه برانی حق با اوست و ادیشا. کنمیکشدار گوش م

 :دی گوی مي به سردنیدیآ.دی گوی الو مدی با تردیی و آشنافی ضعيصدا        
 . بچه هاشی جا پنی اایب -        
 :دی گوی مدهیاو ترس        
  شده؟ی؟چی؟خوبیی تونیدیآ -        
 برق شی واقعا اشک در چشم هاای است یکی دانم به خاطر تارینم. دهدی آب دهانش را قورت منیدیآ        

 :دی گوی میبا لحن خشک. زندیم
 .ایفقط ب -        
 نیاگر هم. گذاردی رود و در را باز می مرونیاز اتاق ب. کندی پرت مزی مي را رویتماس را قطع و گوش        

 . کندی سکته میطور ادامه دهد،در هجده سالگ
 :دی گوی لب مری زایهل        
 ... بنفشمو بپوشمرهنیمامان اون پ -        
 ی را کنار می ها خودخواهنی زودتر از ادی بادیشا.حکم گرفته را منیامی بسته است و دست بنشیچشم ها        
 ی فهمند؛تنها محبت مادرشان را درك می و حضانت و دادگاه نمیی و جداانتی از خيزی بچه ها چنیا.میگذاشت
 .کنند

 کنم،در یدر خانه را که باز م. داردی گذارد و بر نمی زنگ مي دستش را روی گذرد که کسی نمقهیده دق        
 واریرنگش مثل گچ د. خوردی منی آورد و چند بار زمی در معی را سرشیکفش ها.دی آی باال مهی ثانیکمتر از س

 را کوتاه شیموها... شودی مدآرش هم پشت سرش وار. بازش هستندي روسرری آشفته زشیشده و موها
 . کنمیتش گرفته نگاه م که در کاورش دسی دهد و لباس عروسی هل مشی که با پاینیبه ماشس!کرده؟
 یبا خشم م. کنمی اش تعجب می استخواني دست هاادیاز قدرت ز.ردی گی ام را با دو دستش مقهی        

 :دیگو
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 !یستی کردم مثل برادرت نی م؟فکري کارشون کردی؟چي سرشون آوردییچه بال -        
 اهی گود رفته و سشی چشم هايپا. کنمی ام جدا مقهی را از شی کنم بهت زده نشوم و دست های میسع        

 که سه ماه ستی نی زننی کنم ایدوباره با خودم فکر م. زنندی ميدی ترك خورده اند و به سفشیلب ها.شده اند
 . کردمشی رهاشیپ

 به نگار. خوردی جا می مادرش انگار کمدنیبا د.دی آی مرونی کند و بی در اتاق دوقلوها را باز منیدیآ        
 ی نمشتری اش بنهی و سر نگار تا سدهی چند وقت قد کشنی در انیدیآ.ردشی گی دود و در آغوش میسمتش م

 یم. رودی صدقه اش مربان لب قری کشد و زی مشی و نگار دست در موهاستادهیمثل چوب خشک ا.رسد
 .دمی دی کافيبه اندازه . رومیچرخم و به اتاقم م

 کند ی را دور کمرم حلقه مشیپاها. پردی شود و به طرفم می که در را ببندم آرش وارد اتاق منیقبل از ا        
 خندد و ی مينخود. افتمی تخت مي توانم وزنش را تحمل کنم و از عقب روینم. چسبدیو محکم به من م

 : کندی مکیسرش را به سرم نزد
 ! کنمی م عفتتی ماچ بده وگرنه بهی! شديوودیچه صحنه هال -        
 . ام را فراموش کنمی کند که موقتا بدبختي ها کارتی موقعنی تواند در ایفقط آرش م        
        

 ی ناراحتم مشتری کشد بی که میرد؛رنجی گی نمنیدیدلم از آ. تنها هستممی آمده ام با دوقلوهایاز وقت        
 که نیهم. دارمي آمد،حس بهتردنمی سر زده به دیاز وقت.ماهک هم مدرسه است. اش به منی توجهیکند تا ب

 . استی کنند کافی به من فکر میگاه
 ياریهش.دی آی منیی کنند که در طول دو ساعت تب شان پای مرا حس مي انگار دست هامیبچه ها        

 روم و یم بار هزارم قربان صدقه شان يبرا. کنندی باز نگاهم ممهی ني آورند و با چشم هایشان را به دست م
 چند وقت دلم خوش نی ار بدون من چه شده اند؟دمیبچه ها.زمی ری تن شان اشک مي گوشت آب شده يبرا

 کردم و دوباره از ی که انگار اشتباه منمی بی حاال می مراقب شان است ولشی مثل چشم هااریبود که سام
 . ضربه خورده امکزادهایاعتمادم به پسران ن

 شوم و یهول م. کندی می هم با برادرش همراهای کند و هلی مهی من شروع به گرهی گردنی با دنیامیبن        
 . بتوانم آرام شان کنمدوارمی ام و هر دو را بغل کرده ام و امدهی شان خوابنیب. کنمی را پاك ممیاشک ها
 د؟ی کنی مهی جام چرا گرنیمن ا!سیه -        
 :کوبد ی با مشت کوچکش به شکمم منیامیبن        
 !مامان بد -        
 : زندی هم زار مایهل        
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 ! دوستت ندارمگهید -        
 : بوسمیمحکم لپ شان را م. زدندی حرف ها را منی دادم ای سفارش نمتزای پشانی برایقبال هم وقت        
 می باز رژایهل.فتهوی حتما شلوارات از کمرت منیامیبن.دی خوریدرست غذا نم.قربون تون برم من -        

 !ي تو سن رشدست؟شمای مال شما نمی بهت بگم رژدی بار با؟چندیگرفت
 :دی گوی با تعجب منیامیبن. شودی قطع معی شان سرهیگر        
 ؟يدیاز کجا فهم -        
 : کندی هم اخم مایهل        
 . آب شندیبغل پا دارم خوب با -        
  به دو نکرده بودند؟یکی طور معصوم با من نیچند وقت بود که ا. رودیدلم ضعف م        
 :ندی گوی ميبا دلخور. کندی ام کم می از خوشی شان کمیسبک.نندی نشی ممی پاهايهر دو رو        
  دنبال مون؟يومدیچرا ن -        
 : بدهمی کنم جواب مناسبی می کنم و سعی نرم شان فرو ميدستم را در موها        
  رو که دوست دارن انجام بدن؟ي تونن کاری نمشهی بهتون گفتم آدم بزرگا همادتونهی -        
 بوسم ی آورم و دوباره محکم میطاقت نم. سرخ استشانیهنوز لپ ها. دهندیبا حرارت سر تکان م        

 : دهندی شان را نشانم ممهی نصفه و ني خندند و دندان هایم.شان
 . شماشی پامی ام که اجازه ندارم بیطیمن االن تو شرا.... گفتمیداشتم م.اتون بشمفد -        
 :دی گوی متی با عصباننیامیبن        
 . رسمی حسابشو م؟خودميای ذاره بیبابا رضا نم -        
 :دی گوی مجانی با هایهل        
 . حال ندارهرهیپ. تونهی منیامیآره بن -        
 . کنمهی گرای دانم بخندم ینم        
 .دیری ترسم شما ازم بگی مضمی مرکمیمن ...من. شما رو دوست دارهیلیبابا رضا خ.نه قربون تون برم -        
 .  از نفرت پر شوندمی خواهم بچه های نمی از دروغ گفتن به آن ها ندارم ولیاحساس خوب        

 
 :دی گوی با ترس منیامیبن. نهای تب دارم نندی کشند تا مثال ببی دست به صورتم میبا نگران        
 ؟يریقراره بم -        
 : کندی محکم بغلم مایهل        
 . کنهیعمو دکتره حالتو خوب م -        
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 :می گوی میبا ناراحت. کنندی نمشی بابا صداگری دانند و دی مان میی از مقصران جدایکی را اریآن ها سام        
 . شمیآره بهم آمپول زده خوب م.بابا نه عمو -        

 : گذاردی و دستش را مقابل دهانش مدی گوی منی هایهل        
  کنه؟یکجا زده؟درد م -        
 : دهمی را نشان ممیبازو        
 .دی شی خوب مدی بزندی شدضیشما هم اگه مر.نه اصال درد نداشت. جا زدهنیا -        
 : بوسدی را که نشان داده ام میی جاعی سرنیامیبن        
 . شهیاالن خوب م -        
 . در آغوشم نشسته اندمی شود بعد از چند ماه بچه هایباورم نم. رودی بار هزارم دلم ضعف ميبرا        
 :دی گوی میبا سرخوش.دی آی به سمت ما می بزرگینی شود و آرش با سیدر اتاق باز م        
 سطح کمیالبته . شهیاصال مشکالت فراموش تون م.سوپ آرش پز آوردم براتون حال تون خوب شه -        

 .هی نداره عاديرادی ای صفر ولکی نزدنیی پاادی تون مياریهش
آرش با . روندی به سمتش مي خندند و با شادی می فهمند ولی نمشی از حرف هايزی چنیامی و بنایهل        

 گذارد ی تخت مي را رونیامی و بنایهل. گذاردی تخت مي را روینی هستند،سزانی آوشیوجود دوقلوها که از پاها
 ی کنم و بغضم را قورت میشان م با لبخند نگاه. کشندی مغی خندند و جیهر دو م. دهدیو قلقلک شان م

 .دهم
 : بوسدیم گونه ام را م شود و محکی لحظه ماهک وارد اتاق منیدر هم        
  نه؟گهی دی که بمونياومد!یباالخره برگشت -        
 . کدام مان نساختهچی به هیی جدانیا.او هم وزن کم کرده. گذارمی را دو طرف صورتش ممیدست ها        
 :می گویآهسته م        
 چند وقت ی تونیم. تا دلشون برام تنگ نشهی باشنیامی و بنای مراقب هلدیشما با. منينه ماه کوچولو -        

 باشه؟.ی بارم به من سر بزنهی
 :دی گویماهک با بغض م        
 . خوامینم -        
 و نی خورند و با ماشی کنم که دارند از دست آرش سوپ می و به دوقلوها اشاره ممی گوی مسیه        

 . کنندی ميعروسک شان باز
 باشه؟.ی و حال شونو خوب کنی باشي قودیتو با. سوختنی داشتن تو تب مشیتا دو ساعت پ -        
 :دی گویماهک هق هق کنان م        
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 . باشمي خوام قوینم! خوام برگردم خونهیمن م -        
 ی مخیآرش با نگاهش ماهک را توب. خشکدی مشانی لب هاي شود و خنده رویتوجه دوقلوها جلب م        
 .  داردرتی که تنش کرده مغاي ای بند گل گلشی نگاه با پنی ایکند ول

 
 

 :دی گوی شود و با لبخند به دوقلوها می وارد اتاق ماریسام        
 . حال تون بهتر شده انگاردیسوپ آرش پز خورد -        
 :ندی گویم را ی شوند و با هم جمالتی مزانی آوشی پاکی دوند و هر کدام از یدوقلوها به سمتش م        
 ! کنهی گه جاش درد می ما؟مشی پادی شه بی خوب نم؟چراي زدیبه مامان چه آمپول -        
 ! کند؟ی گفتم درد میمن ک        
 : بوسدی شان را میشانی کند و پی هر دوشان را بلند ماریسام        
 . کشهی طول مکمی. شهیخوب م -        
 . کندی میخوب با دروغ من همراه        
خوب است چون بعد از . کندی اجتناب ممی به چشم هامیاو هم از نگاه مستق. خواهد نگاهش کنمیدلم نم        

 به د؛نهی آی سهراب بدم مشتری بی از او حتدیشا. تلخ همراه با حسرت دارمی چند ماه نسبت به او تنها حسنیا
 . تنمي ام از پاره هاییخاطر باور نکردنم بلکه به خاطر جدا

 :دی گوی ماری به ساميماهک با لجباز        
 م؟یری بگرونیشامو از ب. جانی مونه ایعمو مامان امشب م -        
 ی مخالفت با او ميانگار دارد حس و حال ماهک را برا. زندی ماهک زل مي به چشم هااریسام        
 :دی گوی شود می که از اتاق خارج میسرانجام در حال.سنجد

 .ری شام بگي خوایاز هر جا م.باشه -        
 :دی گوی و با اخم به ماهک مدی آی به اتاق ماری از کنار سامنیدیآ        
 . مدرسه اتادی نمی کسی دفعه تک بشنی؟اي نداریاضیمگه تو فردا امتحان ر -        
 : آوردیماهک زبانش را در م        
 .ادی عمو ميای بدیتو نبا -        
 : شودی می عصباننیدیآ        
  جا بره؟نی بگم از اای تو اتاقت ي ریم -        



 123 

 وقت با ماهک چی هنیدی جا چه خبر است؟آنیا. زندی مهی گرری کوبد و زی منی را به زمشیماهک پا        
 . کردی طور رفتار نمنیا

 را هی تا دوباره استارت گرنندی ببی خاصزی کنم اوضاع را آرام کنم چون دوقلوها هم منتظرند چی میسع        
 :بزنند

 باشه ماهک؟. خونهی شو میاضی ره ریخواهرتم االن م.نیدی رم آیمن زود م -        
 در يدی جدي هايکبود. کنمی نگاه منیدیبه آ. رودی و به اتاقش مدی گوی چشم میلی میماهک با ب        

 يزی شودچیقلبم فشرده م.دهیالغر شده و قد کش. اش هم زخم شدهیشانی پيگوشه . هستشیشانه و بازو
 .ستی ننمی پسرم را ببدنی تا قد کشستمی که ننیدردناك تر از ا

 :دی گویبه دوقلوها م. کندی نگاهم نمنیدیآ        
  فردا؟ي برادیدی تونو کشینقاش -        
 : کندی اخم مایهل        
 ؟ی کنی ما رو دعوا میتو چرا ه -        
 تی اهمنیدی آياصال به حرف ها. کشدی دارد و سر می اش را بر می سوپ باب اسفنجي کاسه نیامیبن        

 . دهدینم
 و عروسک نمی نشی منی زمي رومی دوقلوهاشیپ. رودی کند و از اتاق می نگاه مای چپ چپ به هلنیدیآ        

 : دارمی را بر مشانیها
  براتون بگم؟يقصه اچه  -        
 آن ها چون از زبان ی نداشتند ولی خاصی که معنیی قصه درآوردن از خودم تنگ شده؛قصه هايدلم برا        

 . آمد دوستش داشتندیمن در م
 

 فهمم ساعت ی شدن هوا مکیاز تار. خوابندی گذارند و می سر ممی از پاهایکی يسرانجام هر کدام رو        
 کنم تا از هی راحت گرالی توانم با خیم. کندی نمتمی اتاق اذیکیتار. کنمی را نوازش مشانیموها.از پنج گذشته

 .حال بروم
 شی گرفت،دلم برای را نممی اگر بچه هادیشا. شناسمی را ماری قامتش سامدنیبا د. شودیدر اتاق باز م        
 . شدیتنگ م
 کنم و از اتاق ی را پاك ممیاشک ها. گذاردی مشانی تخت هاي کند و رویرا بلند م نیامی و بنایهل        

 . رومی کنند خودم مرونمی که بنیقبل از ا.کار من تمام شد. رومی مرونیب
 : شودی بلند مونیزی من از مقابل تلودنیآرش با د        
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 .میری قراره کباب ترش بگ؟شامي ریکجا م -        
 : خندمیبه زور م        
 . جا خوش بگذروننیا.ي خوری من که درست غذا نمشیپ.نوش جونت -        
 : کندیچپ چپ نگاهم م        
 .يبرو بابا باز تو حرف زد -        
 نیا. کنمی نمیاز ماهک خداحافظ. شومی ناراحت نمگری مدل حرف زدنش عادت کرده ام و دنیبه ا        

 .سخت تر است شی برايطور
 اش ی مشکي به چشم هاستمی ایصاف م.ستدی ای مقابلم ماری کنم،سامی را پا ممی دارم کفش هایوقت        
 : کنمینگاه م
 يای کن خودت از پس بچه ها بربیسع.امی نمگهید.ستی الزم نامی جا ننی اگهی دی بگي خوایاگه م -        

 .دشی گرفتی که تو و پدرت شوخنی نبوده با ای من شوخي هجده سال برانی اینیتا بب
 ي صدادنیبا شن. بود که بتوانم تحمل کنمی از آنشتری بزشینگاه ت. رومی منیی چرخم و از پله ها پایم        
 را میگام ها.دهی رنج و غصه دی کافي بچه به اندازه نیا. کنمی را پاك ممی آرش پشت سرم اشک هايقدم ها
 : کنمی حلقه مشیدستم را دور بازو. برسد کنم تا به منیکند م

 ؟يبا کباب ترش چطور -        
 : خنددی شود و میصورتش باز م        
 !ی هستی دونستم زن زندگیم!بگو جون آرش -        

***         
 و دمی خوابی مي اول مثل مرده ها گوشه ايروزها. استمی هایوانگیچند ماه است که آرش همراه د        

 ی ام کنار ميبا سکوت و پرخاشگر. بردی مرونی کرد و مرا بیبه زور غذا در دهانم م. خوردمی نميزیچ
 .زنم گذاشت من حرف بی کرد و نمی زد با او دعوا می به تلفنم زنگ می مانیوقت.آمد

خفه شو اسمشو ....سادهی سر چهارراه منتظرت وانیبرو مادرتو بب.شینی ببي خوای ميتو غلط کرد -        
 یدوباره زنگ بزن***.... دمی ترسيوا....ه؟ی الکيفکر کرد....ارهی کنه پدرتو دربتی تونه شکایاگه بخواد م.ارین

 ...سی دم پلیشمارتو م
 ی بهتر مي از روزهامیبرا. کردی را پاك ممی گرفت و اشک های را ممی کردم،دست های مهی گریوقت        

 چی گفتم که هیمن هم م.ندیای بدنمی به اجازه به دازی بزرگ شوند و بتوانند بدون نمی که بچه هایگفت؛وقت
 .نندی مثل من را ببي خواهد مادری دل شان نمگریکدام د
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 کند چه برسد به بچه ی او هم دارد به زور تحملم مافهی قنی گفت که با ای مدی خندیاو هم م        
 ی صورتم مي و تنها نخ را روندازدیبلد نبود بند ب. افتادیصورتم م داشت و به جان یبعدش هم نخ بر م.میها

 گرفته و واقعا ادی بند انداختن مونس  ها ازیتازگ. نهای را کنده می گفت که موهای مي و با لحن بامزه ادیکش
 ! کندی را ممیموها

 را به یغیبعدش رژ قرمز ج. زدی را غنچه کنم و با برس رژگونه به صورتم ممی گفت لب هایبعد از آن م        
 : گفتی مشخندی زد و با نی ممیزور به لب ها

 اتیپل ح.شی پارك آب و آتمی برایب. کشن براتی صف مرونی بمی برافهی قنیبا ا.اری ساميگور بابا -        
 . کنمی مدای پگهی شوهر دهیخودم برات ...هیوحشه چ
 .  زدمی میخند کوچک گفت تا لبی قدر چرت و پرت منیآخر ا        

 
 که نی پرداختم؛نه به خاطر ای وقتم را با آرش به گردش مشتریب. که زمان گذشت صبورتر شدمیکم        

مثل بچه .او هم مادر ندارد. کردمی بود و خالشان را با آرش پر ممی مثل بچه هامی گذشت؛او برایخوش م
 .میها

 قهی توانم ی که حاال مییتا جا. مرا محکم کردتی شخصشی چند ماه کم کم با حرف ها و کارهانیدر ا        
 . و متهمش کنم و به او طعنه بزنمرمی را بگاری سامي

 بودم و منتظر مرگم بودم،آرش دهی مچ دستم را بري رگ هایوقت. چند ماه نعمت بودنیداشتن آرش در ا        
گفت که تو . خودم را جمع کنمدی مثل من را نخواهند و بایفی هم مادر ضعدی بامیسرم داد زد و گفت که بچه ها

 دهم؛به خاطر بچه ریی تغاری ام را با سامهیو رستی نگرفتم و بد نجهی را با سهراب امتحان کردم و نتي خوريسر
 نتوانند به میها شوم که بچه ي و مادرزمی را دور برری نگار حقنی ادیگفت که با. نشوممی بجنگم و تسلمیها

 . پشت سر بگذارندیراحت
 دادم تا ی بچه ها را مکی مقابل در خانه شان کشای گذراندم ی با آرش مای وقتم را شتریاز آن موقع ب        

 . شاننمی ببهی چند ثانيبرا
 توانستم ی من نمی نترسم وليزی خودم را نشان بدهم و از چدی گفت بای کرد و می ممیآرش دعوا        

 . را تحمل کنممی بچه هايدوباره پس زده شدن آن هم از سو
 و ستادی ازمی همه چي که پاي مادری بي کردم؛بچه ی ام را نثار آرش مي چند ماه محبت مادرنیدر ا        

 . را که دوازده سال بزرگش کرده بود به خاطر من کنار گذاشتياریسام
 آمد ی خودم نمي وقت به چشم بچه هاچی هدی که شامی کارهانیک تر آرش با کوچی اوقات وقتیگاه        
 . هم دادجهی ام را با محبت به او کم کنم و نتی کردم ناراحتی می سوخت و سعی کرد،دلم میذوق م
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 لوس و ي بچه هايبه غرغرش درباره . کردمی کمکش مشی رفتم و در درس هایبه مدرسه اش م        
 . و تولد گرفتم؛پانزدهم آذردمی لباس خرشیبرا. کردمي مزه گوش دادم و همدردی بيمعلم ها
 ها نی ايبا وجود همه . بزرگ پاپ کورن را تمام کردمي بسته کی و دمی و خنددمی دي کمدلمیبا او ف        

 یم و صبح دوباره به خاطر آرش لبخند ختمی ری کردم و تا صبح اشک میشب ها سرم را در بالشم فرو م
 دی آمد که بای مادشی یخت و وقتی ری روزمان برنامه مي آورد و با نشاط برای نممی به روی ولدی فهمیم.زدم

 . خوردیبه مدرسه برود در ذوقش م
 تا دی رقصی ها موانهی گذاشت و مثل دی مسخره مي درس خواندن آهنگ هاي آمد به جایعصر که م        

آخرش . کرد با او وسط خانه بچرخمی گرفت و مجبورم می دستم را میگاه. گرفتیمن افسرده هم خنده ام م
 .می شدی مهری و به سقف خمی افتادی مي نفس گوشه ای که بمیدی پری منیی قدر باال و پانیا

مرا نگار . شدی مي جدمی های ناراحتي داشت و به موقعش براي انرژشهیهم. با آرش متفاوت بودیزندگ        
 . کردی کند،بحث را با خنده عوض ممی خواستم که مامان صدای می کرد و وقتیصدا م
 ؟ی نداشتیاضیآرش تو فردا امتحان ر -        
 دانم ینم. چپاندی از کباب ترشش را در دهانش می بزرگي فرار از جواب تکه ي زند و برایپلک م        

 . است بخندمی دهد در مرز خفگی اش که نشان مافهی به قای کنم شیدعوا
 :دی گوی نوشد و می بزرگ از دوغش ميچند جرعه         
 .تمی حس کردم هابدهی المصب قد کشنیدی آنیچقدر ا -        
 : زنمی میلبخند کم جان        
 . بغلش کنمی تونم درست و حسابی نمگهید.آره -        
 : خنددیم        
 ! خواد غصه نخوریبغل نم دلش دمی که من دي لنده هورنیا -        
 . خواهدی نمگری را دیکیحداقل بغل من . دانمیم        
 :دی گویمتفکرانه م. بزندسیکم مانده ته بشقابش را ل. نوشدی آخر دوغش را ميآرش جرعه         
  برام؟شیری گی گرفتم مپلمموید.بزنم به تخته ماهک چه خوشگل شده -        
 :می گوی می ساختگی کوبم و با اخمی اش میشانی شوم و با کف دست به پی خم مزی ميرو        
 . خونتي دم ببری ماهکم نمي من بازم جنازه ی پروفسورم بشیچی که هپلمید -        
 : کندی لب غرغر مریز        
 ....  دخترتنی هست اي چه تحفه ايحاال فکر کرد -        
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 : خندمیم        
 . االن خواستگار دارهنی که از همیون دینم -        
 : کندیبا دهان باز نگاهم م        
 !دروغ نگو -        
 : زنمی مشخندین        
تازه . کردمی منم همه رو رد مي واسه پسراشون خواستگارومدنی پدربزرگش می خانوادگيایتو مهمون -        

 .کلی بودن نه صاحب سلیاونا پسراشون مهندس و دکتر و وک
 : زندی خنده مری زیآرش پق        
 . ندارم متاسفانه؟اونمی گی ماهانه رو مکلیس -        
 رفتن آرش زل زده سهیهمه در رستوران به ر. کوبمی سرش مي شوم و با کف دستم روی بار بلند منیا        

 .اند
***         

 :دی گوی میماهک با ناراحت        
 .تازه مدرسه هم نرفتن. کردن و غذا هم نخوردنهی عالمه گرهی دوباره یستی ندنی شدن دداری بیوقت -        
 :می گوی لب مری مالم و زیبا مشتم چشمم را م. رودی در چشمم ميانگار مژه ا        
  خوبه؟نیدی؟آیخودت خوب. عادت کنندیبا -        
 : زندیغر م        
 . ترسمی شه ازش میصورتش قرمز م. کنهی دعوام میه نیدیآ.زدهی شدم سمویاضیر -        
 : کنمیآهم را سرکوب م        
 .ستی دست خودش نی سرت داد بزنه ولدیاونم نبا. درکش کنکمی.ستی نی خوبتیداداشت تو وضع -        
 : را جلو دادهشی لب هامی توانم بگوی مدهیند        
 . کنهی مي داره لجبازیدلش برات تنگ شده ول. کنمیدرك م -        
 : زنمیلبخند م        
 ؟ی دونیشما از کجا م -        
 :دی گوی متیبا جد        
انگار داره .رونی زنه بی مشیشونی رگ پیه. حالش بدتر شدهدتتی خونه دياز وقت اومد. دونمیم -        
 . کنهیسکته م
 : شومینگران م        
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 . شد به عموت بگو ببرتش دکتري جورنیاگه بازم ا. آب خنک ببروانی لهی جور موقعا براش نیا -        
 :دی گویچشم م        
 . دادی عمو رو حرص می هدی که اون جا بودی چند ساعتنی کنه؟تو ای نمتتی اذ؟آرشیتو خودت خوب -        
 : زنمی میلبخند کوچک        
 نمی کم بود انیدیآ.نگشی بوکسکیاالنم رفته کالس ک. کردهدایجاشو تو خونه و فکر من پ.گهیآرشه د -        

 .اضافه شد
 : خنددی مينخود        
 .ي ندارشی بازم آسامی که رفتنیبا ا -        
 :ردی گیاز طرز فکر دخترم دلم م        
 تون ی تو فکر و زندگی دونم چی و نمدی همه ازم دورنی دارم؟االن که اشی االن آسای کنیفکر م -        

  برام آسونه؟ی کنیفکر م... گذرهیم
 :دی گوی میمانیبا پش        
 . نبودنیمنظورم ا -        
 : کنمیبحث را عوض م        
 باش غذا نمیامی و بنایمراقب هل.با داداشتم بحث نکن.مراقب خودت باش. دونم قربونت برمیم -        
 باشه؟. نکنتیعموتو هم اذ.بخورن
 : خنددیم        
 . نرهادمی کنم ادداشتیچقدر سفارش صبر کن  -        
        

 . شدریآرش پاشو مدرسه ات د -        
 ی تختش ميرو. آوردی از خودش درمي مسخره اي کند و صدای بالشش فرو مری زشتریسرش را ب        

 : کشمی مشی موها و دستم را درنمینش
 . به کالس اولتی رسیبلند شد مامان جان نم -        
 ی چشم باز نگاهم مکی دهد و با ی مریی تغدنی را به حالت پهلو خوابدنشی شکم خوابيحالت رو        

 : کندیخودش را لوس م.کند
 . خوامی مکیصبحونه پن ک -        
 :زمی ری به هم مشتری را بشی خندم و موهایم        
 خوبه؟. بخورنی کنم تو ماشی برات درست می و آماده شی مدرسه تو بپوشيتا تو لباسا -        
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 : زنمی شانه اش ميرو. دهدیسرش را تکان م        
 .پس پاشو پسر خوب -        
 رود و ی ها در خانه راه میاو هم مثل زامب. شومی روم و مشغول انجام اوامر آرش خان میبه آشپزخانه م        

 نی آرش اتی خاصی کنم ولی را مرتب مزیهر روز همه چ. کندی مدای پیی را در جاشی هالهیهر کدام از وس
 !ستی نشی سر جازی چچی وقت هچی هست،هیی جایاست که وقت

 : دهمی را به دستش مکشی پن کستد،ظرفی ای آماده و کوله به دست مقابلم میوقت        
 .ختمیبرات روش سس شکالت ر -        

 :دی گوی مشخندی زند و با نی برق مشیچشم ها        
 .میتفاهمم دار.رمتی گی خودم مری طالق بگاریاز سام -        
 : کوبمیپس کله اش م        
 .امی روشن کن تا من بنویبرو ماش.کم حرف بزن -        
 :می گویبلند م. دودی شود به سمت درد می مکی شليریمثل ت        
 ! آرشیحرکت نکن!ی زنیفقط استارت م -        
 هم با دنده یدوست دارد در مناطق مسکون. نداشتنش خطرناك استنامهی گواهی بلد است ولیرانندگ        

 !چهار حرکت کند
 ی پی پهیب صورتم شدی زنم تا دوباره نگوی دل آرش برق لب مي پوشم و برای را ممی لباس هاعیسر        

 ! استتیم
 کی که ی برده و در حالرونی بنگی را از پارکنی که آرش طبق معمول ماشنمی بی روم می که منییپا        

 . زندی سوت میشی نمای فرمان،با حالتي را روگرشی گذاشته و دست دنی در ماشيدستش را رو
 : زندی دهد و غر می داده تعادلش را از دست مهیچون به در تک. کنمی را باز منیدر ماش        
 .ادهی از سرتم زاریهمون سام.نظرم عوض شد -        
 : خندمی تازه شدن داغ دلم مي به جاشی حرف هانی است که با ای ماهکی        
 .برو اون طرف -        
 به خانه یی،هر آخر هفته با پررو شان رفتمدنی که به خاطر تب کردن دوقلوها به دي بارنیبعد از اول        
 ی مانم و بر می ممی بچه هاشی چهار ساعت پاری سامي رهی خي توجه به نگاه های روم و بیشان م

 . عادت کرده اندی کمی ولرندی گی هنوز بهانه ممیدوقلوها.گردم
 می که بچه های داده و گفته به خاطر همان نه ماهادمی چند ماه پررو بودن را نیخوشحالم که آرش در ا        

 . بار دارمکی ي شان را حداقل هفته ادنیرا در بطنم پرورش دادم،حق د
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 و فقط می ماند تا تنها باشی که من آن جا هستم هم در اتاقش میتمام مدت. کندی نمی اعتراضاریسام        

 بخوانم؛مثل يزی توانم چیاز نگاهش نم.من زل زده که به نمی بی و مرمی گی موقع رفتنم مچش را میگاه
 یبداند چه در مغز و زندگ  خواهدی کنم می مست؛حسی نگاهش سرد هم نی کند ولیقبل با محبت نگاهم نم

 . ام استی در زندگی خام است که مانالی خنی هنوز در ادیشا. گذردیام م
 من ی ولمیاوری و به قول او پدرش را دربمیری را بگی دنبال کار ماندیآرش با من اتمام حجت کرد که با        

 .ی را از من گرفت نه مانمیحماقت من بچه ها.حوصله اش را نداشتم
 :دی گوی است مکی که دهانش پر از پن کیآرش در حال        
 .هیمظفر.ستی نی حاتمشیلیفام. کردمبی رو تعقکهی مرتنیا -        
 :می گویآهسته م. دانم چهی درست نمی است وليزی چادآوری میبرا...يمظفر        
 .ی کنی خود تلف می وقتتو بیواسه چ -        
 . کنمی نمدای پيزی حس مسخره چکی جز ی کنم ولی را تکرار ميدر ذهنم اسم مظفر        
 : پاشدی از آن را به سمتم مي زند و مقداری درون دهانش حرف مکیآرش دوباره با وجود پن ک        
 ....نگا -        
 :دی گذارم اسمم را کامل بگوی پرم و نمیوسط حرفش م        
 . تو صورت منیختی جا خوردن رکوی پن کنینصف ا.آرش حالم بد شد -        
 : خنددی دهد و می دهانش را قورت ماتیسرانجام محتو        
 .تبرکه -        
 :ردی گیخودم هم خنده ام م        
 ؟يری گی مادی از ماه پسندم ي ری م،حاالی گرفتادیکم از مونس  -        
 شان شی پيادی و مدت زدی آی بار مکی است که چند ماه ینیی واحد پايماه پسند مادربزرگ بچه ها        

 : رودی مسهیآرش از خنده ر. ماندیم
 . اهل دلهیلیخ. گرفتمشی نگو اگه جوون تر بود ميوا -        

 : پررو نشودادی خندم تا زی صدا میب        
 .يری همه رو بگي خوایتو هم که م -        
 ازدواج رانی مورد عالقه اش در اي تواند با زن های نمستی اسالم ننشی بار به او گفتم چون دکی        

 . که در حال سجده کردن استدمی هوا وارد اتاقش شدم و دیچند روز بعد ب. نگفتيزی و چدیخند.کند
 :دی گویمتفکرانه م        
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 زی خونه رو خوب تمیکی خوب باشه،شی آشپزدی بایکی. شهی نمدای تموم پی آخه زن همه چنیبب -        
 تو اتاق خواب هوامو دی باشونمیکی باهاش گل بگم گل بشنوم دلم وا شه،نمی بامزه باشه آخر شب بشیکیکنه،

 ....داشته باشه
 : زنمی مغیج        

 !آرش -        
 : خنددیبلند م        
حاال هر .مانی با سه تا زايماشاال هزار ماشاال اصال تکونم نخورد! نکن تو اون زنم شو خوبيحسود -        

 .... شده بود تغار ماستکمشی بود شگهی دیک
 : کوبمی سرش مي دارم و محکم روی فرمان بر ميوسط بزرگراه دستم را از رو        
 !گهیآرش جون ماه پسند حرف نزن د -        
 : خنددی مينخود        
 .... شهی چروك شده آدم حالش بد مکمیآخه ماه پسند  -        
 . خندمی مشی حرص خوردن به چرت و پرت هاي شوم و جای ممیتسل        

       
 م؟ی کار کن چهدیدوست دار.خوب بچه ها امشب شب شماست -        
 و بهتر است دیای تواند به خانه بی کار دارد و نممارستانی به آرش اس ام اس داده که امشب در باریسام        

 ی من باور نمی من بفرستد ولی دروغ گفته تا بچه ها را پدی گویآرش م.می خودمان ببرشیما بچه ها را پ
 .تسی که نی خواهد دل خوشم کند به احساسمیاو فقط .کنم

 . ام استی روز زندگنی بهترنیبعد از پنج ماه،ا        
 :ندی گوی صدا مکی نیامی و بنایهل        
 !يشهرباز -        
 :دی گوی مجانیماهک با ه        
 !نمایس -        
 :دی گویآرش هم بلند م        
 !بهشت زهرا -        
 : کنمی نگاه منیدی به آنی ماشي جلونهی کنم و از آیخنده ام را سرکوب م        
 م؟ی کجا بريدوست دار. پس فردا تولد شماستنیدیآ -        
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 ی اش می و تخسي دلخورنی ايدر دلم قربان صدقه . کندی نگاهم هم نمیحت. زندیحرف نم        
 : زندی مخونکی سشی به پهلونیامیبن.روم

 .يبگو شهرباز -        
 . تنگ شده بودشانی هاطنتی شنی ايچقدر دلم برا. خندمیم        
 :رمی گی ممیسرانجام خودم تصم. و ماهک و دوقلوها هم عقب نشسته اندنیدیآ.آرش جلو نشسته        
 .می خوری بعدم شام مي شهربازمی ری بعد منمای سمی ریاول م -        
 : کنمی اضافه میبعد از مکث کوتاه        
 .می کنی مادهیعدشم آرشو بهشت زهرا پب -        
 . خنددی ميآرش نخود        
 ی منیدی آيدر سالن ماهک مدام به پهلو.نیدی ما جز آي همه م؛البتهی کنی را انتخاب مي کمدلمی فکی        

 نمای شود و سالن سی می عصبنیدیسرانجام آ. را به او که عبوس نشسته گوشزد کندلمیزند تا نکات خنده دار ف
 . کندیرا ترك م

آرش هم مدام . خسته کننده استشانی فهمند و برای نملمی از فيزیچ. بردیدوقلوها خواب شان م        
 . کندی را بلند متی جمعي ساکت شويادهایفر

 کنند در ي که دوقلوها بتوانند بازنی به زور به خاطر ای گاهنیدیآ. شوندی دوقلوها فعال ميدر شهرباز        
خوشحالم که آمده؛هر چند حالش .ستدی ای مي گوشه انهی اوقات دست به سي هی کند و بقی ها شرکت ميباز

 . خوردیاز من به هم م
 ی منییدوقلوها هم در استخر توپ باال و پا. خورندی شده اند و مدام به هم منیآرش و ماهک سوار ماش        

 :ستمی ای منیدیکنار آ.پرند
  ره؟ی مشی بوکست خوب پيکالسا -        
 بر کنه ی آرش مبني هی کنم به توصی می کشم و سعی میقینفس عم. کندی زند و سکوت میپوزخند م        

 . نشدن عمل کنمدیبودن و ناام
 .ي دارزهی من جاشی پنی ماشهیواسه کنکورت .ی خونی درس میلی گه خیماهک م -        
 :دی گوی لب مریز        
  نه؟نیی پاادی سن شون میه. شهیواسه آرش الزم م....بتیولتو بذار تو جپ -        
 کنم ی را باز ممی چشم هایوقت. رودی مادمی دنی نفس کشهی چند ثانيبرا. بندمی را محکم ممیچشم ها        
  فهمد؟ی ام می دروني بچه چه از کلنجارهانیا. امی که دلخور باشم عصباننی از اشتریب.ستیکنارم ن



 133 

 ي پنجه يرو. تواند پسم بزندی قدر محکم که نمرم؛آنی گی را محکم مشی روم و بازویدنبالش م        
 :می گوی شوم و در گوشش می بلند ممیپاها

 خوام ی که منهی گم به خاطر ای بهت نميزیاگه چ.ی حرف بزني طورنی با من ايحق ندار.من مادرتم -        
 .ی منو درك کنطیخودت کم کم شرا

 :دی گوی مشخندی چرخد و با نیم        
   سرد بودن تختته؟طیمنظورت از شرا -        
 ی پسر بنی خواهد ای کشم و واقعا دلم میتند نفس م. برمی دهم و دستم را باال میکنترلم را از دست م        

 . کنمی بلند نکرده ام و نمشانی بار هم دست روکیتا به حال . آورمی منیی دستم را پایادب را ادب کنم ول
 : خنددیبا حرص م        
 ! نمونه اشهی نمیا.ي نداریقبال هم بهت گفتم با سهراب فرق -        
 ی به ما توجه نمی و کسمی استادهی اي در شهربازيگوشه ا. گذارمی را دو طرف صورتش ممیدست ها        

 :می گوی ممتیبا مال.کند
 کنم ی هم قبول مینی منو ببي خوای نمگهی دیبعد از اون اگه بگ. بدمحیار برات توض بهیاجازه بده  -        

 .نیدی منو مجازات نکن آی دونی رو نميزی چی وقتیول
 : دهمیبغضم را قورت م        
  دارم؟ی چمیمن جز شما تو زندگ -        
 :دی گوی ميبا خونسرد. شودیحالت چهره اش عوض م        
 ی بخوام میمیبعدش من هر تصم. بگوي خوای می هر چدنی که بچه ها خوابنیامشب بعد ا.باشه -        

 .رمیگ
 : لرزدی سهراب شده دلم مي نگاه هاهی شبیاز نگاهش که کم        
 .یمرس.باشه -        
آرش .ندی آیان م لحظه و ماهک و آرش و دوقلوها به سمت منیدر هم. زندی را کنار ممیدستم ها        

 :می آی کنم و چشم و ابرو میاخم م. بردی باال ممیشستش را برا
 ! زشتهشی حرکت معننی جا انینکن آرش چند بار بگم تو ا -        
 رستوران ریاز خ. بردی شوند و خواب شان می مزانی و آرش آونیدی دوقلوها از آيبعد از سه ساعت باز        
 . مانی واقعي م؛خانهی روی و به خانه مان ممی گذریرفتن م
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 ي رونیدیآ.دهی برد؛انگار نه انگار که پنج ماه است آن جا نخوابیماهک بالفاصله در تختتش خوابش م        
 اش ی کنار گذاشتن من از زندگي برامشی دهد که تصمی اصرارش نشان منیا.ندی نشیکاناپه منتظر من م

 . استيجد
 :دی گوی مجانی اندازد و با هی مریر اتاقم گآرش مرا د        
 پادشاه باالخره بار عام دادن؟ -        
 : زنمی میلبخند مضطرب        
 . بگمویقراره واسش همه چ.آره -        
 : زندی شانه ام ميچند بار رو. دهدی آورد و سرش را تکان می را جلو مشیلب ها        
 .می زن اتاق خوابی شی می رو متقاعد کنيدیی که زاییا اژدهنی ایاگه بتون -        
 : کوبمی بار هزار پس کله اش ميبرا        
 !گم شو آرش -        
 پسر نیا. شومی به ما منیدی در متوجه نگاه پر از تمسخر آياز ال. رودی مرونی خندد و از اتاق بیم        

 احمق مرا چه فرض کرده؟
 :می گوی منیدی دارم و به آی را بر منی ماشچیی شود،سوی خانه ساکت میوقت        
 م؟یبر -        
 . کندری پسر لجباز به خنیخدا امشب را با ا. شودی بلند میلی می با بشیاز جا        

       
م چنان  که ساعت ده شب هنمی بی خانواده ها را منی ماشي شهیاز پشت ش. توقف کرده امیگوشه پارک        
 به دنی رسي شود و برای شکلنی خواهد دوباره خانواده مان همیمن دلم م. خندندی کنند و می مي بازيبا انرژ

 . ندارمیی اباي کاریچی از انجام هتی وضعنیا
 ی کنم و به پهلو میکمربندم را باز م. و او منتظر است که شروع کنممی نشسته ایکی در تارنیدیمن و آ        

 : زنمی سردش زل ميدر چشم ها.نمینش
من .ستی جز خودم مقصر نی کسدمیتهش فهم. که افتاد فکر کردمیی به اتفاقایلی چند ماه خنیمن ا -        

 .بدون فکر کردن به عواقبش. اش شدمغهیص.... ومی رو آوردم وسط زندگیمان
 :رمی گی میقیدم عم. کندی حرفم را قطع نمی زند ولیپوزخند م        

 ادته؟ی خورده بودو نی که ماهک تو مدرسه زمياون روز -        
 . دهدیسرش را تکان م        



 135 

اون قدر عجله داشتم که هر . زدم بهشنی دانشگاهش با ماشيجلو.دمی رو دیهمون روز بار اول مان -        
 هی بود قرار شد بعدا وفتادهی نیچون اتفاق خاص.لمی امم با شماره موبامهی و بیکارت مل. خواست بهش دادمیچ

 . توافق بهش بدمي برایپول
 . داندی را که مربوط به من است نميزی بار چنی اوليبرا. آمدهنیی اش پاي از ژست لجبازی کمنیدیآ        
 ی میهر بار سع. دوستش بودرشی که مدي کشوند کافه ای مختلف منو ميبعد از اون روز به بهونه ها -        

 دمی مدتم دهیبعد از . رفتمی مستی قصدش جبران خسارت ندمی دی من تا میکرد سر صحبت باهام باز کنه ول
 . جواب تلفناشو ندادمگهی کنه دی متیداره اذ
 :دی گوی با اخم منیدیآ        
 . خونه اشی که رفتیبرس به اون قسمت -        
 . آورمی نگاهش نفس کم مریز. کشمی میقینفس عم        
 روز هی. بهش عادت کرده بودمبای تقرگهید. دادی کارو تا سه ماه انجام منیا. محل کارمومدیهر روز م -        
 که ییاونم بعد از کارا.... گرفتمی که از شما می به محبت داشتم جز محبتازیمن ن.... شدمی نگران مومدیکه نم

 ی تونیم. شهی زنم دلسرد نمی هر چقدر پسش مو و داره نفر هوامهیخوشحال بودم که .پدرت با من کرده بود
 ؟یدرکم کن
 : پر از تاسفندشیچشم ها. شنودی آخرم را ميالتماس جمله         
 . هضمش آسون تر بوددی ساله؟اگه هم سن و سال خودت بود شاستی پسر بهی ی کنم ولیدرك م -        
 : زنمی می جانیلبخند ب        
 ی کنیفکر م. و کجامینی همو ببی کرمی بگمی خواستم تصمیم. رابطه مون باشمری خواستم مدیمن م -        

 شدم برده و تو یم. مثل رابطه ام با پدرتي رابطه اهی شد ی شد؟می بزرگ تر بود مای مرد همسن من هیاگه 
 . بوددهیرس به قول خودت سهراب خوب اون چند سال بهم. خواستمی نمنویمن ا. خوريسر
  است؟مانیپسرم پش. دزددینگاهش را م        

اون موقع . ثبت بشهیی خواستم جاینم.می خودمون بخوننی ساله بهی ي غهیباهاش قرار گذاشتم که ص -        
 . بشممونی پشي روزهی کردم یفکر نم. کارم به جا نذارمنی از اي بود که سندنیفکرم ا
 :کنجکاو شده        
 ؟یچرا بهم نگفت -        
 : زنمیلبخند م        
 .ي نفر بودنی بگم تو اولی خواستم به کسی اگه می پر کنم ولزای چنی خواستم فکر تو رو با ایمن نم -        
 : دهدی تکان میسرش را با ناراحت        
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 . خراب شدهیهمه چ....رهیاالن د -        
 : کنمی را تر ممیلب ها        
 دونم ینم.... کهنهی بهت بگم ادی که باي اگهی دزیچ.... کنم درست شون کنمی میارم سع دونم و دیم -        

 .... نهای رو بزنم ی حرفنیاصال درسته من چن
 ! سهراب شده؟هی قدر شبنیچرا ا. کندی نگاهم مزیت        
 .ینی بی منو نمگهی دی کنمی قاویزیاگه چ. هست بگویهر چ -        
 : اندازمی منییسرم را پا        
 . نداشتمي رابطه اي مردچی من بعد از پدرت با هنیدیآ.... مایعنی....من -        

 
 حرف نی استی راحت نمیبرا. ام عرق نشستهیشانی پيرو. شودی سکوت برقرار می طوالنیقی دقايبرا        

 . هم که شده برگرددی بداند تا اعتمادش کمدی بای ولمیها را به پسرم بگو
 : دهمیآب دهانم را قورت م.دی گوی نميزی زل زده و چرونی به بنیدیآ        

 ....نیدیآ -        
 :دی گوی مسیه        
 .دمیفهم.باشه-        
 : کندی لب اضافه مریز        
 . واضح بوديادیز -        
 :ردی گیخنده ام م        
 . بگمحی دادم صرحی ترجگهید.دیدی گفتم نفهمیبه هر زبون -        
 : زندی مشخندین        
 . قطعادی کردیبا هم ختم قرآن نم.ادی مشی پی سوالهی -        
 :می گوی میپوف        
 ساعت بر هی هم من بعد از شهیهم. بارم نشدستیکال مالقاتامون ب.دمشی دو بار دیمن به زور ماه -        

 . شما بود رو به اون بدميرا که بی داشتم که وقتيحس بد. گشتم خونهیم
 :به من زل زده        
 ؟ي ما باهاش حرف زده بوديدرباره  -        
 : دهمیسرم را تکان م        
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 رو نداشتم یمن کس. نداشتمیمن که با اون حرف مشترک. زدمی شماها حرف ميتمام مدت درباره  -        
 خواهر و يدر مقابل درباره . بودی خوبياون شنونده . بذارمونی شما رو باهاش در ميکه دغدغه هام درباره 

 .خاطرش افسرده بود  بهی شده بود و مانری گنیمادرش بعد از مرگ خواهرش زم. زدیمادرش حرف م
 : پرسدی مي با کنجکاونیدیآ        
  مرده؟يخواهرش چه جور -        
 : اندازمی را باال ممیشانه ها        
 گفت که به ناحق یم.دی شد حرفاشو فهمی شد و نمی می عصبدی رسیکه به اون مبحث  -        

 .بر عکس من جسارت انتقامو داشت...رهی خواست انتقام بگیم. گفتی نميشتری بزیچ.کشتنش
 :دی گوی میبا لبخند کج        
 .ي دادی ما رو از دست منای زودتر از ایلی خیاگه جسارت انتقامو داشت -        

 : زنمیپوزخند م        
 ی مبهی غرهی به می بگمی تونستی رو که به آشنا نمیی که حرفامیما دو تا آدم بدبخت بود...نیدیآ -        

 !ی وقت منو نشناختچی هی کنی فکر منیاگه جز ا.میگفت
 . کنندی نگاهم می زنند و از خود راضی پوزخند ممی گویهر چه م. همه تهمت خسته شده امنی از اگرید        
 : شومی مرهیبه رو به رو خ        
 ی کسی و بیی تنهادی دونیشما نم.ی چیعنی پدر بودن ی بي دونه مادر چهارتا بچه ی کس نمچیه-        

 رو هیشما همش ظاهر قض.ی چیعنی و اعتماد به نفست تی شخصينابود.ی چیعنیپشتوانه نداشتن .ی چیعنی
 داد و شونزده سال بعدش ن به می قولهی داغ بود ی وقتاریسام! کردم؟انتی خیبه ک.... کردهانتیخ.دینی بیم

 ي تونم با فانتزی کرد میفکر م. همون آدم باشمدمی که کشییزای چيانتظارم داشت که من با همه .برگشت
 تونم از پس یکه نم تی واقعنیا. زشتتی واقعهی.نیدی بودم آتی من تو واقعی کنم ولی که بهم داده زندگیقول

 که يارین؟سامیدی گفتم آی میدردمو به ک. دارني کمبودهی م زنم بازی و هر چقدر سگ دو مامیبچه هام برب
 نی به ای که با بدبختییبچه ها...حاال هم از من بچه هامو طلبکاره. بعد از مرگ سهرابیحت... زنگم نزدهی یحت

 انگار تو يای واسه من چشم و ابرو مي من چقدر تحمل دارم؟جورن؟مگهیدی آي فکر کردیتو چ.جا رسوندمشون
 هر یتازه اون موقع هم حق نداشت....ی چیعنی زای چنی ای دونی و مي و بچه داري مشترك بودی زندگهی

 .ی قضاوت کني خوای که ميطور
 یه نگاهم م هم شگفت زدنیدیآ. قدر پشت سر هم حرف نزده بودمنیدر تمام عمرم ا.رمی گینفس م        

 :کند
 . خونسرد باش.باشه -        
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 : زنمی ام منهی زنم و با دستم به سیپوزخند م        
 تون محروم کردن دنی که حضانت تونو گرفتن و منو از دنی از اشتری بی دونیم.نیدی سوزم آیدارم م -        

دردم اومد که ... واستون شد حجتبهی غرهی و حرف دی کدوم تون منو باور نکردچی که هنی منو سوزوند؟ایچ
 من مادر يفکر کرد.ناسنش شی که تازه چند ماهه مي مردشی رن پی ذارن و میبچه هام منو تنها م

 هی مادر بد چه جورهی يدیهنوز ند... سهرابي دست و پاری سالم بود انداختم ززدهی سی من وقتم؟مادریبد
 ....سم که آوردم که بهتون برنییاون قدر خودمو پا!نیدیآ

 : رسندی ناراحت به نظر منیدی آيچشم ها        
 نویامی و بنای ماهک و هلی کنم ولی زندگشتی پامی تونم بی چکار کنم؟از پس فردا مياالن انتظار دار -        

 م؟یچکار کن
 : دهمیسرم را تکان م        
 اگه الزم یحت. کنمی مي من واستون هر کاردی مهمه که بدوننی اشتریواسم ب.می کنی مشی کارهی -        
  نه؟گهی دی دونی منویا. که شما رو بهم برگردونهوفتمی پدربزرگ تون مي رم به دست و پایباشه م
 : دهدیسرش را تکان م        
 .میبرگرد -        
 :می گوی میپوف        
 .يای قدر ادا اطوار بنینبود ا چند ماه قبل باهات حرف بزنم الزم ي دادیاگه اجازه م -        
 : استشی لب هاي لبخند روکی ي هیسا        
 . کردمیاگه دلم واست تنگ نشده بود االنم حرفاتو قبول نم.اشتباه نکن -        
 : کنمیچپ چپ نگاهش م        
 ؟ی کنی معذرت خواهي که بهم زدیی بابت حرفاي خواینم -        
 : زندی میلبخند کج        
 .ي کرده بودمی که رابطه ات با اون پسره رو ازم قانی ایبذار به تالف -        
 قلبم بعد از مدت ها حس ی کردم ولی کوتاهیلی خیکی نی اتیدر ترب. زنمی کنم و استارت میاخم م        

 . کندی میسبک
***         

 .اریسام -        
 : آورمیسرم را باال م        
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 بله؟ -        
 : استي فهمم موضوع جدی کوبد می منی را که به زمشیعصا        
 ؟ي دختره رو طالق ندادنیتو هنوز ا -        
 ی آزادم رفت و آمدش را کنترل ميچند ماه است که در وقت ها. زنمی مقابلم زل مي اشهی شزیبه م        

 رود،آرش را به ی مرونی گردد،با آرش بی رود،به خانه بر میسر کار م.دمی از او ندیبی عجزی چچیکنم و ه
 .... رودی برد،سر کار میمدرسه م

 : زنمی پدرم زل ميبه چشم ها        
 .نه -        
 : شودیصورتش ناگهان کبود م        
 گهی دنتدیبشنوم باهاش د. کنرونی از سرت بی کنی خامو که دوباره باهاش زندگالی خنی ااریسام -        

 ... دو تا طفل معصومه وگرنهنی به خاطر ارمی گی مدهی نادشوی هفته اي قرارانیاگرم ا. شناسمتینم
 : کنمی حرفش را قطع می ادبی و بی حوصلگیبا ب        
  د؟ی سهرابم که ارث بخوام و با اون کنترلم کند؟مگهی کنی مدی تهدیمنو واسه چ -        

 
 : کوبدی را محکم تر مشیعصا        
 ار؟ی پرت کرده سامیک -        
 .من -        
 کوچکش ي لب هاي رویلبخند کج. کنمی نگاه مفشی و ظرکی چرخم و به صورت باری ميبا ناباور        
 . شودی مکی اش به ما نزدی کند و با چمدان آبی مییخودنما
 در شی تر شدن چشم هادنی با دی ترسم سکته کند ولی لحظه مکی. شودی مدی بار سفنیرنگ بابا ا        

 .نمی نشی بلند شده ام،ممی از جامهی که تا نیحال
 ي گشاد و بلند جلوبسته يمانتو. سرش کرده و شال همرنگش را دور گردنش انداختهی گلبهیکاله بافتن        

 دهد؛در ی می خوبيبو. بوسدی گونه ام را میسوگند به نرم. کردهشی پای بلند مشکي تنش و چکمه هادیسف
 . دادی بو را منی هممیدی دی که هم را مکایآمر

 : کندیدر گوشم زمزمه م        
 .اری شناسنامه تو چک کن سامگهی بار دهی -        
 : کنمیبا تعجب نگاهش م        
 ؟یچ -        
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 : زندی مییبایلبخند ز        
 .ی نق نقو رفتار کني بچه هی مثل ی تونی و نمی پا به سن گذاشتگهی رفته که دادتی دیگفتم شا -        
 : بوسدی رود و گونه اش را می او به سمت بابا می کنم ولیبهت زده نگاهش م        
  بابا؟یخوب -        
 شتری سال بکی و ستیبعد از ب. شودی شود و بدون حرف از سوگند دور می بلند مشی از جایبابا به سخت        

 يرمردیر،پی منضبط و سخت گيرمردی پيحاال صورتش به جا. خوشحال باشد ناراحت استدنشی که از دنیاز ا
 . دهدی دخترش را نشان مي از دورریشکسته و دلگ
***         

 : کشدی روشنش مي فرفري به موهای دستنیامیبن        
 ؟یتو عمه مون -        
 : کندیفوت م را شیسوگند الك ناخن ها        
 .آره -        
 : شودی مجی گنیامیبن        
 ؟ی چرای پس عمه سمیاگه تو عمه مون -        
 :می گوی می حوصلگیبا ب        
 . نداره کهیاشکال. شمانیدو تا عمه دار -        
 . استجیهنوز گ        
 : کندی سوگند نگاه می الك صورتي شهی با دقت به شایهل        
  شه منم بزنم؟یم -        
 : کشدی ناخن شستش مي و الك را روردی گی را مایسوگند دست کوچک هل        
 . تا خشک شهینی بشدیبا -        
 : کندی نگاه مای هلي ناخن هاي هم با دقت به کار سوگند رونیامیبن        
 ؟ی زنیواسه منم م -        
 :دی گوی میالی خیسوگند با ب        
 .آره -        
 : دخالت کنمی دهم کمی محیترج        
 . کننینه سوگند تو مدرسه مسخره اش م -        
 : اندازدی را باال مشیشانه ها        
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 .دوست داره بزنه -        
 .  جومی را ممیلب ها        

 
 . کنهبشی تونست تعقی بهتر مي کردی استخدام مویکیاگه  -        

 : پرسمی مجیگ        
 ؟یچ -        
 اش نگاهم ي خاکستريبا چشم ها. افتدی همه در مواجهه با سوگند اتفاق مي است که برای اتفاقنیا        

 رنگ از مادر مادر پدرمان به او نیا. است سوگند استی رنگنی اشی که در خانواده چشم هایتنها کس. کندیم
 .دهیارث رس
 ؟ی تخصصتو گرفتی دانشگاهنی تو چني تو چطوراریسام -        
 :می گوی میپوف        
 .درست حرفتو بزن. ندارمهی و کناشی نيسوگند حوصله  -        
 : کندی زند زمزمه می الك منیامی بني پاهاي که رویدر حال        
 ؟ي؟داری حماقت کردنو چيحوصله  -        
او به من قول داده بود . داردی ام نکند دست بر نموانهیتا د. کشمی ممیا و موهیشانیکف دستم را به پ        

 .دیایکه دنبالش ن
 :دی گوی منیامی و بنایبه هل        
 . تا خشک بشهدینیبش -        
 . خندندی مي کنند و نخودی نگاه مشانیدوقلوها با ذوق به دست و پا        
 :دی گوی ذوق زده مایهل. کندی کمرش قد دارد باز مری اش را که تا زی مشکيسوگند موها        
 !عمه چقدر موهات بلنده -        
 : زندی میسوگند لبخند قشنگ        
 . شهیبلندترم م.مال شمام بلنده.قربون عمه گفتنت -        
 : کندی مجعدش نگاه مي مسخ شده به موهانیامیبن. بنددی سرش مي را باالشیموها        

 . مامانمهيشکل موها -        
 : کندی نگاهم میرچشمیسوگند ز        
 .ایبد به حال بعض. خوشگلهیلیحتما خ.چه خوب -        
 !نیهم. آمده تا مرا زجر بدهدرانی سال به اکی و ستیسوگند بعد از ب. دهمیآب دهانم را قورت م        
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 فصل دهم        
 !یسالم سوگ -        
 :می گویبلند م        
  آرش؟هیک -        
از . دهدی رسد در خانه راه می را که از راه میمراقب نباشم هر کس. آورمی را از دستم در ممیدستکش ها        

 ی را درمشی چرم قهوه اي که دستکش های شوم که وارد خانه شده و در حالی مرهی خیآشپزخانه خارج و به زن
 کند و ی است مواری دي که رونیدی ماهک و آو  دوقلوهايدل از عکس ها. کندی خانه نگاه مروایآورد،به در و د
 :دی گویآرش با خنده م. کندیبه من نگاه م

 .نگار خواهرشوهرت اومده -        
 : زنمیپلک م        
 ن؟یشما سوگند هست -        
 : آوردیدستش را جلو م. باشدبای قدر زنی کردم ایفکر نم. زندی میحیسوگند لبخند مل        
 . ساال نتونستم بهتون سر بزنمنیمتاسفم که تو ا.دی نگار باشدیشما با.سالم -        
 :می گوی مشی قشنگ پشت چشم های به خط مشکرهی و خرمی گیدستش را م        
 . دینی بشدییبفرما. از من بودهیکم سعادت. کنمیخواهش م.سالم -        

 
 :می گویبه آرش م        
 .امی کن تا من بزونیلباساشونو آو -        
 یتشکر م. برمی شود می از آن خالخچالی گذارد ی که آرش نمي و با نان خامه ازمی ری مي چاشیبرا        

 ! رسدی نقص به نظر می و بکی شیلیخ. کندی دستپاچه ام می دارد و کمي و نافذرهینگاه خ.کند
 :نمی نشی آورم و مقابلش می موهی می در ظرف بزرگشیابر        
 . توندنی دومدمی خبر داشتم خودم مران؟اگهی ادی اومدیک -        
 : کندی مي داری معنيخنده         
 .ینی منو ببيای بار بهی تو هم ی کنم دوست داشته باشیفکر م. مونمی ماری سامشیپ. خبر اومدمیب -        
  متفاوت است؟کزادهای ني هی کردم با بقیچرا فکر م. کنمی را تر ممیلب ها        
 : زندی میی کند و لبخند دندان نمایاز سکوت من استفاده م        
 .ینی ببی تونی بچه ها رو هم مي طورنیا -        
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 : کنمیچپ چپ نگاه م. کندی بافته اش را نوازش ميآرش کنارش نشسته و موها        
 .آرش -        
 : خنددیسوگند خانمانه م        
 .من به آرش عادت دارم.ستی نیمشکل -        
 :می گویبا تعجب م        
 نش؟یدیقبال د -        
 .دنشونی رفتم دی بودن مکای آمراری با سامیوقت -        
 : دهمیسرم را تکان م        
 د؟ی همه سال برگردنی باعث شده بعد ای چی ندارم ولیقصد فضول -        
 یلیمعلوم است خ. داردییبای و زدهیقد بلند و بدن کش. داردی را بر مشی شود و فنجان جایبه جلو خم م        

 : نوشدی مشی از چايجرعه ا. رسدیبه خودش م
 . جا بگذرونمنی رو ایخواستم چند وقت. ندارمی خاصلیدل -        
 :دی گوی مشخندیآرش با ن        

 !اری جا بخره و با دو تا سامهی تونه من و تو رو ی لباس مهی یبا پول طراح.سوگند طراح لباسه -        
 : زنمیلبخند م        
 . دمتیاگه تو رو مفتم بخوان من م.چه جالب -        
 .سوگند هم. خنددیآرش م        
 .مخصوصا دوقلوهات.ي دارینیری شيبچه ها -        
 : زنمیلبخند م        
 د؟یشما بچه ندار -        
 : گرداندی آن را بر معی سری شود ولی کنم لبخندش محو می حس مي لحظه ايبرا        
 . مثل سهراب سختهی کردن مرد خوبدایپ.نه من مجردم -        
 ر مرحومش؟ برادای اش به من بود هیکنا. کنم منظورش را بفهممی میسرم را کج و سع        

     
 

 : کنمی ميادی زیبعد از رفتنش احساس خستگ. رودی خورد و بعد میناهار را با ما م        
 ه؟ی جورهی ی کنیآرش تو هم حس م -        
 : کشدی مازهیکنارم نشسته و خم        
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 ه؟یچه جور -        
 : اندازمی را باال ممیشانه ها        
 ...رهی گی مي انرژیلیانگار حضورش خ -        
 :دی گویآرش متفکرانه م        
 .هی جورنیبه نظرم چون خوشگله ا.بهی رفتاراش عجکمی.آره -        
 ی لب مریآرش ز. بندمی را ممی اندازم و بعد چشم های اش ملسوفانهی به حالت فیهینگاه عاقل اندر سف        

 :دیگو
 ... الالدیخورش -        
 : خندمیم        
 نم؟یامیمگه من همسن بن.یخفه نش -        
 : شنومی را مشیتنها صدا        
 .ي کردی مسی شبا بعد اون خوابا خودتو خياگه بود.یستینه ن -        
 :نمی نشیصاف م        
 ؟ی کنیتو شبا تو اتاق من چه کار م -        
 : زندی مشخندین        
 .گهی دیمتو زن اتاق خواب -        
 : کوبمیپس کله اش م        
 .برو ظرفا رو بشور خسته ام.خجالت بکش -        
 : کندیخودش را لوس م        
 .می با هم برایب -        
 :می گوی میپوف        
 نوزده هم شد نمره؟.اصال برو درستو بخون -        
 : خنددی مينخود        
 ! خنگا نفر اول شدمنی انیاز خداتم باشه ب.نوزده و نود و دو!نوزده نه -        
 : چرخانمی را ممیچشم ها        
 .ي من دارشی پزهی جاهی ی بشکیاگه کنکورتم رتبه .يهنر کرد -        
 : زندی برق مشیچشم ها        
 ؟ی شیزن اتاق خوابم م -        
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 : کنمیمبا انزجار نگاهش         
 .گم شد از جلو چشمام -        
 معدل نی و معدل ترم اولش باالتردیای کنار برانی ای آموزشستمی چند ماه خوب توانسته با سنیدر ا        

 . سرطان را کشف کرده بودي کرد االن دارویاگر از هوشش در راه خوب استفاده م.مدرسه شد
 .سوگند -        
 را مانی بندم تا بچه ها صدایدر را م. کندی کتابش بلند نميسرش را هم از رو.هد دیجوابم را نم        
 :نشنوند
 .... دنبالِيومدیسوگند بگو که ن -        
 : کندی نگاهم مزیحرفم را قطع و ت        
  شه؟ی میاومده باشم چ -        
 : کنمی بندم و باز می را محکم ممیچشم ها        
  هندستون کرده؟ادی لتیبعد چند سال ف -        
 : زندیپوزخند م        
 . کنهی می و با من زندگادیاگه بهش بگم م.اون منو دوست داره -        
 نقطه يدست رو. شومی صورتش خم مي گذارم و روی که پشتش نشسته ميزی ميکف دستم را رو        

 : گذارمیضعفش م
  قدر دوستت داره؟نی همی و رفتي بفهمه تو اون خراب شده ولش کردی وقتی کنیفکر م -        
 : لرزدی مشی در چشم هايزیچ        
 . گردمیمن بدون اون بر نم -        
 : تر کنممی کنم لحنم را مالی می سعشی لرزش دست هادنیبا د        
 آلت دهی ای زندگتی نگاه به وضعهی بفهمه یوقت.ی زنی کارت بهش ضربه منیبا ا.... سوگندنیبب -        

  کنه؟ی نگاهتم مگهی دی کنیفکر م!شی نخواستی ولی داشتشوی نگهدارطی فهمه که شرای و مندازهیم
 :نمی بی را مشیبعد از مدت ها تر شدن چشم ها        
 ! از ثروت و شهرتمشتریب... خوامشیحاال م.احمق بودم -        
 : دهدیامه م ادیپس از مکث        
 . کنهیکمکم م!اون هم از بچه هاش جداست. کنهینگار منو درك م -        
 : کشمی میقینفس عم        
 ! فقط واسه بچه هاش جونشو نداده؟اونی کنی مسهیخودتو با نگار مقا -        
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 : زندیپوزخند م        
  که جونشم بده؟دیبچه هاشو گرفت -        
 : شودیم سرم دارد منفجر م کنیحس م        
 .ی رسی به کجا متی با خودخواهنمیادامه بده بب.ی دونیخودت م -        
 :دی گویبا حرص م        
 . کنمی به نامش موی بهش بگم همه چیوقت. مال اونهمیهمه چ! کم ندارهیچی با من هیاون تو زندگ -        
 : زنمی میلبخند تلخ        
اون قدر ! تونه درست صدات کنهی نمیاون حت. کنه ثروتهی وقت توجه شو جلب نمچی که هيزیتنها چ -        

 .... تونهی که نمدهی دبیآس
 : بوسمی اش را میشانی شوم و پی اش متوقف ميماری اش با ترس از بیدگی رنگ پردنیبا د        
 ....هاگه شوکه بش. گدار به آب زدی بدی نبای کنم ولیمن کمکت م -        
 :دی گوی منانیبا اطم        
 . شهینم -        
 .کاش حق با او باشد        

     
 گه یم.... زننی هاشونو مهی که مدام کنامی و مرهیعمه راض... کنهی دونم بابا چه کار میمن نم -        

 ...می کني آبروداردی نگار نگفته و بايبهشون درباره 
 آن قدر ها هم سخت گرید.نمی بیمن دارم هر هفته نگار را م. کشمی ممی فنجان چايانگشتم را لبه         

 شانزده نی در ايزی شاپ از او خواستم تا اگر چی که در کافيکاش روز. خورمی حسرت مشتریحاال ب.ستین
 . گفته بودسرك پنی اي را درباره زی چد،همهی بدانم،به من بگودیسال اتفاق افتاده که با

 ار؟ی سامی کنیگوش م -        
 ی سردرد مرا رها نمی بهتر شده ولنندی بی مرتب مادرشان را می بچه ها از وقتتیوضع. کندیسرم درد م        

 با ی زند و حسابیمرتب به نگار و آرش سر م. گذاردی بابت حضور سوگند و اهدافش هم راحتم نمینگران.کند
 خوشگل است و الك دارد و لباس ون دوست دارند چشتریبچه ها هم عمه شان را از من ب. شدهیمیآن ها صم

 . پوشدی قشنگ ميها
 : کشمی میقینفس عم        
 یمن چه کار م. برهی مشی خودش پلی طبق مویچه کار کنم؟فعال که بابا داره همه چ....رایآره سم -        

 تونم بکنم؟
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 : کندی م نگاهمزی ترایسم        
 ؟ی کنیهنوز بهش فکر م -        
 : شودی مکیسوگند از پشت سرم نزد        
 .سالم خواهر -        
خودش . کندی مي نقص سوگند حسودی به ظاهر بی کنم کمیحس م. کندی نگاهش میرچشمی زرایسم        

 به نظر ی ندارد ولی ظاهر مناسبیلی خواهد آمد،خرونی از آن بي بچه اگری که تا چند روز دیبا وجود شکم بزرگ
 . بزرگش در تضاد بودشکم  داشت که بايزی ريجثه . حامله بود بامزه بودینگار هم وقت.من بامزه شده

 . کشمی ام میشانی پي بندم و انگشتانم را روی را محکم ممیچشم ها        
 ؟یی جانیهنوز ا.سالم -        
 : کندی می قشنگيسوگند خنده         
 . دارهی که منو تو خونش نگه مارهیفقط سام. دعوتم نکرده خونشي اگهیکس د -        
 نیا. شودیی ترسد اگر سوگند در خانه شان بماند محسن هوایم. خنددی اش مهی با حرص به کنارایسم        

 ! شوهر پخمه اش چه فکر کرده؟يخواهر من درباره 
 .هستهتلم . کهيپول کم ندار -        
 :می گویتند م        
 ! رو بهت بگمنای ادی ترم از تو نباکیمن که کوچ.خجالت بکش!رایسم -        
 : کندی نگاهم می با آزردگرایسم        
 . درست کرد؟خودش نبود عذابش مال ما بودی رفته با کاراش چه آشوبادتی -        
 :دی گوی اندازد و با پوزخند می پا مي روند،پای نشیسوگند م        
 . دلتری زده زيادی زی معلومه از حرفات که خوشیول -        
 نوجوان بود و به توجه پدر و مادرمان ي دختررای سوگند رفت سمیوقت. شودی باورم نمشانی حرف هانیا        

 یکی با هم نهیدر بتوانند با ک قنی کردم ایفکر نم. داشت و آن توجه هم به سمت نبود سوگند جلب شده بودازین
 .به دو کنند

 :می گوی شان می خاله زنکيبا انزجار از حرف ها        
 .دی کنی با هم دعوا مي طورنی ادی سن حضرت نوحو داردیخجالت بکش -        
 برد با خنده تکرار ی بزرگش وصل کرده و آن را در خانه راه مي خاك بردارنی به ماشی که نخنیامیبن        

 : کندیم
 ! حضرت نوح -        
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 : زندی مشخندیسوگند ن        
 .دی مهمتونو ادامه بدي ذارم تا حرفایتنهاتون م -        
 که یمانیمخصوصا بعد از زا. قدر دل نازك نبودنیسوگند ا. کنمی و به دور شدنش نگاه ممی گوی میپوف        

 .پدرش را درآورد
 : کندی چپ چپ نگاهم مرایسم        
 چهار شکم نمیاگه ا. افتادهلی داره انگار از دماغ فافهی و قکلی ههی؟ی تحملش کنی تونی ميچطور -        

 . به رخ من بکشهکلشوی تونست پاشو بندازه رو پاش و هی االن نمدیی زایم
 : پردیاز دهانم م. کنمیپوزخندم را خفه م        
 ....کلشیه. کردهمانینگارم سه بار زا -        
 :دی گویبا حرص م. شومی ساکت مرای نگاه پر از خشم سمدنیبا د        
 زد که دل تو آروم بشه اون وقت تو هنوز به شی همه به آب و آتنیبابا ا.یلیخ.اری سامي خریلیخ -        

 . شهی نمدایذات خوب پ.هنر نکرده. قشنگکلی هادهی که زيزی؟چی کنی خانوم فکر مکلیه
 : زنمی میلبخند کج        
 ي کارا و حرفاتو بذارم پانی تونم ای نممانی خونت چون بعد از سه بار زايفکر کنم بهتره برگرد.رایسم -        

 .مانیاسترس زا
 ی شدن در را مدهیکوب ي بعد صدایی هاهیثان. شودی بلند مشی زند و از جای پوزخند متیبا عصبان        
 فهمد آرش با عقل نصفه و ی که حرفم را میتنها کس. مهربان تر از مادر شده اندي هی من دايهمه برا.شنوم

 . اش استمهین
***         

 ه؟ی تخصص تون چدیگفت -        
 در قنداق بود ی بار وقتنی که آخري کنم پنهانش کنم به دخترخاله ای می که سعي ای حوصلگیبا ب        

 :می گوی مدمشید
 .قلب و عروق.نگفتم -        
همه با لبخند نگاه شان . دوقلوهاستينگاه من رو. زندی را کنار مشی الك زده اش موهايبا ناخن ها        

 یونی و پاپدهی پوشی مشکي کت و شلوار بامزه نیامیبن. چرخندی کنند و آن ها هم با ناز و ادا در مجلس میم
 را لخت شیرا مجبور کرده تا موها  تنش کرده و ماهکی آسمانی بلند آبراهنی پایهل. بستهشی گلوریهم ز
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 پنج شش ساله وقت ي دو بچه ي لباس هاي همه برانیفقط اوست که ا. لباس ها کار مادرشان استنیا.کند
 . گذاردیم

 ار؟یسام -        
 : کنمی نگاهش مزیت        
 .می شده باشیمی قدر صمنی اادی نمادمی -        
 ار؟یسام -        
 چرخم و به نگار و لبخندش یم. کنمی مدای پی زنانه حس متفاوتي صداکی اسمم از دنی بار با شننیا        
 دانم ی خوب می ام ولدهی شد ندی مدای وقت است چال گونه اش را که موقع لبخند زدنش پیلیخ. کنمینگاه م

 . تر استی مصنوعيگرید لبخند از هر لبخند نیا
 :دی گویبا لبخند م        
 نم؟ی شه سر جام بشیم. بچه هاشی رفته بودم پقهی من چند دقدیببخش -        
 چند نیآرش در ا.ندی نشی کنارم مشی سر جاينگار با خونسرد. شودی بلند مشی از جايدیمرجان با ناام        

 . گذاشتهری تاثشی رویماه حساب
 راهنی پی به کوتاهی که با اخم نامحسوسینگار در حال. کشمی می شود نفس راحتیمرجان که دور م        

 :دی گوی کند میماهک نگاه م
 اد؟ی بربزونی زن آوهی از پس ستیدکتر مملکت بلد ن -        
 : کنمی میدهان کج        
 ...ستیمهندس مملکت بلد ن -        
 : زندی میلبخند کج. دهمی شوم و حرفم را ادامه نمی ممانیپش        
 بچه هام هم دارم دنی بار دهی ي با هفته ایمن حت. تموم شهی همه چی خواستی که مي بودیتو کس -        

 می که مرنهی کارو کردم به خاطر انیاگرم االن ا. تموم نشدهیچی انگار واسه تو هنوز هی ولامی کنار مي جورهی
 .یبچه هام غافل بمون  و ازی بشی زنیی خواد هوایدلمم نم. کنهیجون داره مشکوك نگاه م

 
 . من باخته خودم هستممی که با تصمیانگار تنها کس. دارمیحس تلخ. دهمیآب دهانم را قورت م        
آرش مزاحم چشم . کنمی انداخته نگاه مشی موهاي که رويری دار و بلندش و شال حرنی آستراهنیبه پ        

 دی سفراهنی و پي هر سال پدرم،با شلوار اسپرت و قهوه اي های،مهمانی مجلس رسمنیدر ا. شودی ام میچران
 نامشروع من ي آرش بچه نند کی که فکر مدمی شنشانی هایاز زبان بعض. کنندیآمده و همه بد نگاهش م

 . تولدش بوده که مرا به خارج از کشور فرستاده اندياست و به خاطر سرپوش گذاشتن رو
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 .دی آی آمد و می مان خوشم ملی فاملی تخي از قوه شهیهم        
 جنگ و دعواتون مال ماست عشق و حال تون مال کنج مجلس؟.نی زن و شوهر خلوت کردنمی بیم -        
 : خنددینگار م        
 .تنهاست.نیدی آشیبرو پ -        

 : اندازدی منی اش چینیآرش به ب        
 .مثل روز روشن بود.ي خوای دونستم منو واسه خودم نمیم -        
 : کندی میسپس به من نگاه        
 .هی چه وضعنی به خودتون بابا ادیبرس.ي شدتینگار کم بود تو هم شکل مدفوع م -        
 آرش شده و من ي فتهی شیحساب. کندیبا نگاهش دنبالش م ينگار با لبخند. شودیبا غرغر از ما دور م        

 . کندی مهی که آرش دارد و به او تکستمی نی کنم؛حاال من تنها کسی مي حسودی کميبه طرز بچگانه ا
 : کندی رود نگاه می شربتش ور موانی نشسته و با لي گوشه ای حوصلگی که با بنیدینگار به آ        
 . و چهار تایکی سخته نه؟اونم نه يبچه دار.يخسته ا -        
 : ام دارمی مفرط روحي های خستگي برايخوشحالم که بهانه ا        
 .ی سرحالی تو حسابیآره ول -        
 . شومی کلمه در چال گونه اش غرق می واقعيبه معنا. زندیبه طعنه ام لبخند م        
 بچه نیا.گهی دزی و هزار جور چشگاهی فرسته استخر و ماساژ و آرایممنو . ذاره سرحال نباشمیآرش نم -        

 .... کنه تا هزار تا آدم بزرگ دور و برم کهی منو درك مشتریب
 . آرشم؛دركی با هم اشتراك دارنیهنوز در ا. خوردیحرفش را م        
 : کنمی روشن تر و صاف تر است نگاه مشهیبه پوستش که از هم        
 .مشخصه -        
 با وجود ی خنده دار و تلخ است که زنیکم. شودی انگار سرخ می نه ولای فهمم ی دانم درست مینم        

 . شودی به ظاهرش خجالت زده ممهی نصفه و ني اشاره کیچهار بچه از 
 ي کنم او هم مثل من برایحس م. رسدی و ناراحت به نظر می صورتش عصبی دانم چرا ناگهانینم        
 . مان چه گذشتهنی رفته بود که بادشی یلحظات

به . کنمکشی خواهم تحرینم. چرخدی زبانم نمی دهد ولی خواهم بپرسم چرا درخواست طالق نمیم        
 .ردی که اعتمادم باز شکل بگدوارمی هنوز امی اعتمادم ولی زن هستم؛به او بنی الی من هنوز ذلرایقول سم
 :دی گوی شده و آهسته مرهی به من خیبینگار با نگاه عج        
 .... ی کنیفکر م -        
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 که به ما زل زده اند با یی کند مقابل چشم های میسع. کندی پدرم حرفش را قطع مي عصايصدا        
 :دی گوی مدهی جودهیجو.محبت به نگار نگاه کند

 . شونشی پي بری تونیم.بچه ها تنهان -        
 شود ی بلند مشیبدون نگاه کردن به من از جا. شودی نگار خاموش مي در چشم هاي کنم نوریحس م        

 . رودیو به سمت ماهک م
 د؟ی خواست چه بگویم.... دوبارهدی خواست بگویم. کنم خشمم را کنترل کنمی میسع        

***         
 : زنمیبه آرش اس ام اس م        
 ؟يداریب -        
 : دهدی جواب معیسر        
 مگه شب عقدمونه که خوابم نبره؟ -        
 : دهمی کنم و جواب می می کوتاهيخنده         
 ؟ی خونیدرس م -        
 :سدی نوی معیسر        
 .مزاحم نشو.نمی بی مي خاك بر سريلماینگار خوابه دارم ف.نه -        
 : زنمیلبخند م        
 م؟ی حرف بزنکمی يوقت دار -        
 : زندی زنگ معیسر        
 بزن خوب ؟زنگي دی اس ام اس می کنه هی شونو چک می که باباشون گوشیی دخترانیچرا مثل ا -        

 .ي بخردی مگه چقدر شارژ باسیخس.ادیجونت باال ب
 : کنمی می حالی بيخنده         
 .کم غر بزن -        
 : شودی مي جدیکم        
 .رشی دوباره بگای بی بشلی داغ دلت تازه شده؟خوب ذليدی دارتویچته؟ -        

 : کندیمکث م        
 حق طالق با اونه نه؟.يالبته هنوز طالقش نداد -        
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 :می گوی میپوف        
 .چقدر من دهن لقم -        
 :دی گویآهسته م. شودیسکوت برقرار م        
 .ارهیمطمئنم به خاطر بچه هاشم که شده نه نم. تونی سر زندگنیازش بخواه که برگرد -        
 :می گوی میبا کالفگ        
قبال سهراب بود .مهی نفر تو زندگهی ي هیهمش سا. خوام به خاطر بچه ها قبولم کنه آرشیمن نم -        
 .... وقتچیاون ه. چهار تا بچهنیحاال ا

 که به خاطر بچه ها با می خواهم بگویم. دهدی حرف را نمنی زدن ايغرورم اجازه . خورمیحرفم را م        
 .می کنی کند که دوباره با هم زندگیمن ازدواج کرد و به خاطر بچه ها قبول م

ت و ناراحت  واقعا ناراحت اسیعنی حال را دارد نی که ای وقتی شود ولی طور منیکم ا. کشدیآرش آه م        
 . استیکردن آرش کار سخت

 :ست،نشنودی زند تا نگار،اگر خواب نیآهسته حرف م        
 خوان و اون ی بچه هاش پدر می دونستیم.ی تحت فشارش گذاشتکمیتو همون اولم .اری سامنیبب -        

 کی کوچي مسئله هیبه خاطر .دی جا رسنی به اون راه تا کار به ايخودتو زد. براشون بکنهيحاضره هر کار
 . ی و بچه هاشو گرفتيولش کرد

 
 :می گوی ميبه تند        
 که ی چند سالنی تو ای که اتفاقدمی کردم ازش پرسي رسما خودم ازش خواستگاری وقتک؟آرشیکوچ -        

 . گهی قدر راحت دروغ منیاون هم.تو چشمام زل زد گفت نه.من نبودم افتاده که الزم باشه بدونم
 :دی گوی متیآرش با جد        
 .نیهم.ستی نيزی داده که چصیاونم تشخ.ی هست که الزم باشه بدونيزی چيدیتو پرس-        
 : زنمیپوزخند م        
 ....آرش من -        
 : پردیوسط حرفم م        
اولش . ساال تنها بودهنی نگارم مثل تو تو اي که فکر کرده بودنی کنه؟ای متتی داره اذی چی دونیم -        

 ي فکرنیبا هم. مقدس گذروندتشمی مثل مري کردی که فکر می مرده اش،بعدشم پنج ساللیکه اون شوهر ذل
 ی بود به کسختهی دورت روب داد و اون همه دختر خی که فرهنگش بهت اجازه مي تو اون کشوریکه داشت

 رو داشته نه ي همبازهی ي که اون از تو خاطره ی در حالی نکنانتی بهش خی خودت گفتشیپ.ینگاهم ننداخت
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 ي بودالیخودت خوش خ. گردن اونی انداخترویحاال که تصوراتت همه غلط بوده تقص!شیمرد زندگ
 ي کشورنی چنی اجتماعيرو هم هست و با فشارا  زن تنها و جوون که از قضا خوش و بر وهی يدرباره !اریسام

 افسرده اس ؟نگاری و افسردگیی تنهاي ؟دربارهي فکر کردی کنه چی قدو بزرگ ممی قد و نيداره چهار تا بچه 
 ي گوشه نشسته و کارهی ای خوابه ایمدام . ذارهی نمرونی کارش بيبچه هاش نباشن پاشو از خونه جز برا!اریسام
 تی شخصهیاون .ستی که اگه بچه هاش نباشن به نظرش الزم ننیی کارانایا. خورهینم درست غذا. کنهینم

 به مادر بودنش نداشت اونو از ی که ربطيبه خاطر مسئله ا!ی ازش گرفتتشویاون وقت تو هو.مستقل نداره
 .ي و بچه هاشم عذاب داديحقش محروم کرد

 شی حرف های کار پدرم بود ولزی و همه چرمی خواستم بچه ها را از او بگی که من نممی خواهم بگویم        
 . شددهیرم کوبمثل پتک بر س

 :می گوی میفی ضعيبا صدا. دهد ذهنم را مرتب کنمیآرش در سکوت اجازه م        
  چه کار کنم؟دیحاال به نظر تو با -        
 ! شنومی محتی پسر هجده ساله نصکی و سه چهار ساله از یواقعا خنده دار است که من س        
 :دی گویبا آرامش م        
 ی ولنهی بچه هاشو ببشتریبذار ب.جدا از بچه هاش. بشناساتشوی زن روحهیبه عنوان .باهاش قرار بذار -        

 .ی رو از هم جدا کننای کن ایسع. تونه بچه هاشو هم داشته باشهی نکن که فکر کنه اگه باز با تو باشه ميکار
 : شومی مجیگ        
 کنه اگه دوباره ی بشم فکر مکی کنم بهش نزدیتا سع.ز بچه ها جدا باشه تونه ای ما نميآخه رابطه  -        

 من تو اون یعنی... کنم بتونمیعالوه بر اون من فکر نم.... بچه هاششی تونه برگرده پیبهم جواب مثبت بده م
 ....چند ماه نتونستم

 : خنده اش گرفتهیآرش کم        
 ! گذاشته هاری همه عزب موندن رو ذهنت تاثنیا!اش بخواب که نگفتم برو باهاریخاك تو سرت سام -        
 :می گویبا حرص م        
 !آرش -        
 :دی گویبا خنده م        
 تم افهیق.ي کار کردکلتی همه رو هنیا.ینی زمي مرد رونی بخار تریتو ب. گمی مکی بهت تبراریسام -        

 محض يدی خوابکلی زن از قضا خوشگل و خوش ههی شیاون وقت چندماه پ. از دور قابل تحملهستیبد ن
 !ي پخمه ایلی؟خي خدا بوسشم نکرديرضا

 :ردی گی اش خنده ام مي از پرروبازتی عصبانانیم        
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 ! ؟ي آوردری اطالعاتو از کدوم منبع موثق گنیاونوقت تو ا -        
 

 :دی گوی میهیر سفبا لحن عاقل اند        
خواستم . فهممی حد منی در اگهید. کشور پر از فسق و فجور بزرگ شدمهی من تو يفراموش کرد -        

 .دهی به خودت بده تا اون جات نگندی تکونهیبهت بگم که 
 : نکندداری خنده ام بچه ها را بي کنم تا صدایسرم را در بالشم فرو م        
 ! آرشیخفه نش -        
 : استدهی بردهی برادی زي از خنده شیخودش هم صدا        
 .... کردم اون وقت توی حرکاتهی سنم نیمن با ا!واال -        
 : رودی پرد و نگار و خودم از فکر میبرق از سرم م        
 ؟ي کار کردی؟چیچ -        
 : خنددی مينخود        
 ... بذارمی دونم اسمشو چینم....شتری بکمی دمیشا...س کوچولو بود بوهی!زهی زائدت نريموها -        
 : شومیکنجکاو م        
  بوده؟یک -        
 : خنددی میبا سرخوش        
 . عاشقم شدچارهیب. دمی جوابشو نمگهی زنه من دی زنگ میه.دمشیدم مدرسه شون د -        
 : کوبمی ام میشانیبا کف دست به پ        
 ؟ي کردتیچرا دختر مردمو اذ!خاك تو سرت آرش -        
 : زندی از شدت خنده به زور حرف مگرید        
 ! شهیباورت م....چه زود!...ي خریلیخ....اریسام -        
 به من ی به قول خودش در پخمگی ولستی که از خونم ننیآرش با ا. کشمی می از سر آسودگینفس        

 !رفته
 : شودی مي جدی شود کمی خنده اش تمام میرش وقتآ        
 نیا. بکنتوی سعکمی. گفتمیداشتم م.... منحرف شدشی اصلری بحث از مستیبه خاطر انحراف فکر -        

مخصوصا .... نه نگاریشینه تو اون آدم شونزده سال پ. فرق دارهرانی قبل اومدنت به ااتی با فانتزهی واقعیزندگ
بذار . موس موس کن و نازشو بکشرش پشت سکمی.ختهی همه به هم رنی کرده و ای زندگی آدم روانهیکه با 
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بذار تو هم .گهی کارو کرده دنی هممیاون مردك مان.نهی و تو رو جدا از بچه هاش ببشی خوایحس کنه واقعا م
 . بچهی بایبا بچه . کنهی تا در هر صورت بخواد باهات زندگی بشی بچه هاش براش خواستنيبه اندازه 

 ی برسم ولشی بود تا خودم هم به حرف های چند ماه کافنیا. دهمی مرونی بینفسم را با کالفگ        
 نگار جدا شوم و ي درباره می هاي از فانتزدی به قول آرش بادیشا. متفاوت استگری نفر دکی از زبان دنشیشن

 . او برسمتیبه واقع
***         

 .ي هنوز طالقش ندادیول... سر قراري ری مي ات معلومه دارافهیاز ق -        
 ام یشانی مقابل پي الك خورده اش تار موي بندد و با ناخن های را مراهنمی پي مانده ی باقيدو دکمه         

 . زندیرا کنار م
 سوگند؟ -        
 : کندی نگاه ممیبه چشم ها        
 بله؟ -        
 سوالم را چطور مطرح کنم؟.رمی گی لبم را به دندان ميگوشه         

 
 :دی گویبا لبخند م        
 .دمیآرش شن.... حرفاتو با . سراغ نگاري ری مي دونم داریم -        
 : اش توجه نکنمي خاکستري کنم به دگرگون شدن حالش و تر شدن چشم های میسع        
بگم . ماجرا مثل من مقصرهنی کنم اونم تو ای شدم؟هنوز فکر ممونیبگم پش. بگمی چدی دونم باینم -        

 . شه به حرفام گوش کنهیاشتباه از اون بوده؟حاضر نم
 : خنددیآهسته م        
 زنو هی دل ي چطوریستی بلد ني گنده کردکلی همه هنیا.ی باشلومتری قدر صفر کنی کردم ایفکر نم -        

 ؟ياریبه دست ب
 : کشمی ممی به موهای دستیبا کالفگ        
 . کنهی خوشحالش نمیچیجز بچه هاش ه.ستی نینگار هر زن -        
 : باهوش بودهشهیهم        
 . کنهي به خاطر بچه ها باهات خوش رفتاري خوایو تو هم نم -        
 : زندی میلبخند تلخ. کندی مدیی ام حرفش را تارهینگاه خ        
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 صبور دیبا. بکنتویسع.دهیاونم تو رو جدا از بچه هاش ند.يدی وقت اونو مستقل از بچه هاش ندچیتو ه -        
 .یباش

 : کنمی می حالی بيخنده         
 . رفتهی فهمم آرش به کیاالن م -        
 :می گویآهسته م. دارندي برق شادشی چشم های خورد ولی جا میکم        
 ؟ی بهش بگي خوای میک -        
 : کندی اش نگاه می نارنجي اندازد و به ناخن های منییسرش را پا        
 ... دونم چطور بهش بگمینم -        
 من و سوگند ي و پوست برنزه می هستربرنجی شرایما در خانواده همه به قول سم.رمی گی را مشیبازوها        
 ...می کنی رنگ پوست را انتخاب منی مان ای درون پنهان کردن حاالتي برادیشا. استیهم تقلب
 ؟ی چه کار کنی دونی نمی رسی به خودت می چرا وقتیچی پی قدر خوب واسه من نسخه منی ایوقت -        
 : آوردی سرش را باال میبا لبخند لرزان        
 ؟یاگه منو نخواد چ -        
 : دهمیبا لبخند سرم را تکان م        
 . مونهی توش نمیچیه. ترهکی فنچم کوچهیدلش از دل .یپس هنوز آرشو نشناخت -        
 : کندیبغض م        
 ... مورد به من نرفتهنیتو ا -        
 ي خودش چهره يبرا. شناسندی او را ميادیدر خارج کشور افراد ز.نمی اش را ببهی خواهم گرینم        
  کند؟ی دست و پنجه نرم مییزهای چنی اش با چنید که در زندگ کنی فکرش را میکس. استیمعروف

     
 : کندی نگاهم می و با نگرانستادهیا        
  افتاده؟ی بچه ها اتفاقيواسه  -        
 : کنم لبخند بزنمی میسع        
 ....کمی خواستم یفقط م...نه -        
 : کشمی میقینفس عم        
 .می با هم وقت بگذرونکمی -        
 : شودیاز کنارم رد م. شوندی مرهی تشیچشم ها        
 .آرش خونه منتظرمه -        
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 : کندی چرخد و تند نگاهم میم.رمی گی را مشیبازو        
  نظرت عوض شده؟ي حرف زدی با که؟دوبارهیچ -        
 چند نیا. طور نبودنینگار ا. کندی نگاهم می وحشي بچه گربه کیمثل . کنمی نگاه مشیبه چشم ها        

 . گذاشتهری تاثشی رویماه آرش حساب
 : ام را حفظ کنمي کنم خونسردی می را رها و سعشیبازو        
 . نگارمی به هم بدگهی شانس دهی می تونی کنم میفقط حس م. کسچیبا ه -        
 : دارندیقی حسرت عمشیچشم ها. زندیپوزخند م        
 . رمی تو و برادرت تو چاه نمي دهیمن بار سوم با طناب پوس -        
 : کندی زند و دوباره نگاهم می را منشی ماشریدزدگ. شودی چرخد و چند قدم دور میم        
 .در ضمن سال نوت زودتر مبارك -        
 . مانمی ممی رود و من مات سر جای شود و می منشیسوار ماش        
       ***  

 .مارستانی بيچه مرگته؟من پول ندارم بدم بر -        
 که ی اسکناسي به دسته هامی شوی دهد می که دهانم را که طعم استفراغ می زنم و در حالیپوزخند م        
 مهیمرد طبق قولش مرا که ن. شوم و دردناك گذشتهيسه ماه از آن روزها. کنمی شود فکر می ماکشیخرج تر

مامان چند بار در سر و . رفتو  آسفالت انداختي بزرگ و براقش رونی مقابل خانه مان از ماش بودماریهش
 ! خوردمیم***  چند روز چه نی استیام رفته ام و معلوم ن**  و گفت که به پدر هردیصورتم کوب

 من يرسه جا گفت مدیم. هفته در خانه حبسم کرد و بعد اجازه داد دوباره به مدرسه برومکیبعد هم         
 . استابانی سر خمی و جاستین

چند .نمی نشی منی زميرو. رودی مجیسرم گ.می آی مرونی خانه باطی در حکی و تارفی کثییاز دستشو        
 ی شکمم برجستگیکل بدنم الغر شده ول. توانم غذا بخورمی آورم و درست نمیهفته است که مدام باال م

 کنم که اگر آن را در ی مفکر  شوم وی مرهی آشپزخانه خي به چاقویگاه. ترساندی کرده که مرا مدای پیکوچک
   خواهد رفت؟نی از بی برجستگنیشکمم فرو کنم ا

 
 الغر و اكی کنم که به خاطر تری نگاه مشیبایبه صورت هنوز ز.ستادهی سرم ايمامان دست به کمر باال        

 . شده؛ مثل منییبای زنی همیاو هم قربان. شدهرهیت
 : کندی نگاهم مزیت        
 ؟يحامله ا -        
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 :ردی گی ام را محکم مقهی زند و یزانو م. کردن هم ندارمهی جان گرگرید        
 ؟ی توله ام پس انداختهی نشده یچیهنوز ه!با توام کثافت -        
 ی مغیاده ام وگرنه حاال حتما با تمام قدرتم ج نشان دادن احساساتم را از دست دییسه ماه است که توانا        

 .زدم
 : کندی مهی من گرياو به جا. شومیاز درد در خودم جمع م. کوبدیبا مشت به شکمم م        
 !ی درس بخونی خواستیتو که م!يچرا خودتو بدبخت کرد -        
 . کندیومم ممحک***  پرسد که در آن سه روز چه گذشته و به هری از من نمیحت        
 :رمی گیدستش را محکم م        
  بکشمش؟يچه جور -        
 : قشنگش تر هستندی مشکيچشم ها. کندیوحشت زده نگاهم م        
 ؟ی گی میچ -        
 خواهم یم.ردی خواهم بمی زند و می دارد حالم را به هم می برجستگنی دانم که ایفقط م. دانمینم        

 .رمیبم
 نوشته و ی کاغذ کوچکي که رویبه شماره تلفن و اسم. کندی ممی رهانی زمي برد و رویمرا به اتاقم م        
 شود تا تلکه شان یاگر مامان بفهمد دست به کار م. کنمی انداخته نگاه مراهنمی پبی که بفهمم در جنیبدون ا
 .... بچه نباشدنی اگر ایکند ول
 ی دارد و آن را از دستم می بر مزیخ.ندی بی شود و کاغذ را در دستم میق مبدون در زدن وارد اتا        

 : زندی به صورتم می محکمیلیس. شودیکاغذ از وسط پاره م. دارمیمحکم نگهش م.کشد
 ؟ینه؟مطمئنیپدرش ا. جمع کنهشوی گندکارادیبذار ب! احمقيدختره  -        
  تواند پدرش باشد؟ی ميگریچه کس د.نفسم گرفته        
 ي رود که دری نمادشی. رودی مرونی کشد و از اتاق بی مرونی جانم بی کاغذ را از دست بگری ديتکه         

 . جدا شده بکوبدشی از لوالبایرا که تقر
 ی قشنگ بدم مي هايواری و کاغذ دزی تمي هاواریاز د. شومی مرهی اتاقم خفی و کثرهی تي هاواریبه د        

 .رندی گی پر قو نفسم را مي نرم و بالش هايتخت ها. کنمیبه بالش سفت و کوچکم نگاه م.دیآ
 

 ازدهمیفصل         
 : کندی مجادی اي بلندي کشد و صدای هورت می را با نشی نوتالکی ظرف شيآرش ته مانده         
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 خودش ياصال به رو.نمای پارك و سمیبعدش اومد با من رفت.رتتی گی جاش نمچی به هادیخوشم م -        
 .اوردین

 : خنددی مينخود        
 .دلم سوخت برات.ي بوددهیچقدرم که به خودت رس -        
امروز بار پنجم بود که مقابل نگار سبز شدم و .یالی خی زده ام به در بگریخودم هم د. زنمی میلبخند کج        

 . کردخمی ي و او هم سنگ رومیده به خودمان بيگریاز او خواستم تا فرصت د
 

 .سوگند -        
 را مانی بندم تا بچه ها صدایدر را م. کندی کتابش بلند نميسرش را هم از رو. دهدیجوابم را نم        
 :نشنوند
 .... دنبالِيومدیسوگند بگو که ن -        
 : کندی نگاهم مزیحرفم را قطع و ت        
  شه؟ی میاومده باشم چ -        
 : کنمی بندم و باز می را محکم ممیچشم ها        
  هندستون کرده؟ادی لتیبعد چند سال ف -        
 : زندیپوزخند م        
 . کنهی می و با من زندگادیاگه بهش بگم م.اون منو دوست داره -        
 نقطه يدست رو. شومی صورتش خم مي گذارم و روی که پشتش نشسته ميزی ميکف دستم را رو        

 : گذارمیضعفش م
  قدر دوستت داره؟نی همی و رفتي بفهمه تو اون خراب شده ولش کردی وقتی کنیفکر م -        
 : لرزدی مشی در چشم هايزیچ        
 . گردمیمن بدون اون بر نم -        
 : کنم ترمی کنم لحنم را مالی می سعشی لرزش دست هادنیبا د        
 آلت دهی ای زندگتی نگاه به وضعهی بفهمه یوقت.ی زنی کارت بهش ضربه منیبا ا.... سوگندنیبب -        

  کنه؟ی نگاهتم مگهی دی کنیفکر م!شی نخواستی ولی داشتشوی نگهدارطی فهمه که شرای و مندازهیم
 :نمی بی را مشیبعد از مدت ها تر شدن چشم ها        
 ! از ثروت و شهرتمشتریب... خوامشیحاال م.احمق بودم -        
 : دهدی ادامه میپس از مکث        
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 . کنهیکمکم م!اون هم از بچه هاش جداست. کنهینگار منو درك م -        
 : کشمی میقینفس عم        
 ! فقط واسه بچه هاش جونشو نداده؟اونی کنی مسهیخودتو با نگار مقا -        
 : زندیپوزخند م        
  که جونشم بده؟دیبچه هاشو گرفت -        
 : شودی کنم سرم دارد منفجر میحس م        
 .ی رسی به کجا متی با خودخواهنمیادامه بده بب.ی دونیخودت م -        
 :دی گویبا حرص م        
 . کنمی به نامش موی بهش بگم همه چیوقت. مال اونهمیهمه چ! کم ندارهیچی با من هیاون تو زندگ -        
 : زنمی میلبخند تلخ        
اون قدر ! تونه درست صدات کنهی نمیاون حت. کنه ثروتهی وقت توجه شو جلب نمچی که هيزیتنها چ -        

 .... تونهی که نمدهی دبیآس
 : بوسمی اش را میشانیوم و پ شی اش متوقف ميماری اش با ترس از بیدگی رنگ پردنیبا د        
 ....اگه شوکه بشه. گدار به آب زدی بدی نبای کنم ولیمن کمکت م -        
 :دی گوی منانیبا اطم        
 . شهینم -        
 .کاش حق با او باشد        
        

 گه یم.... زننی هاشونو مهی که مدام کنامی و مرهیعمه راض... کنهی دونم بابا چه کار میمن نم -        
 ...می کني آبروداردی نگار نگفته و بايبهشون درباره 

 آن قدر ها هم سخت گرید.نمی بیمن دارم هر هفته نگار را م. کشمی ممی فنجان چايانگشتم را لبه         
 شانزده نی در ايزی شاپ از او خواستم تا اگر چی که در کافيکاش روز. خورمی حسرت مشتریحاال ب.ستین

 . گفته بودسرك پنی اي را درباره زی چد،همهی بدانم،به من بگودیسال اتفاق افتاده که با
 ار؟ی سامی کنیگوش م -        
 ی سردرد مرا رها نمی بهتر شده ولنندی بی مرتب مادرشان را می بچه ها از وقتتیوضع. کندیسرم درد م        

 با ی زند و حسابیمرتب به نگار و آرش سر م. گذاردیم راحتم نم بابت حضور سوگند و اهدافش هینگران.کند
 خوشگل است و الك دارد و لباس ون دوست دارند چشتریبچه ها هم عمه شان را از من ب. شدهیمیآن ها صم

 . پوشدی قشنگ ميها
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 : کشمی میقینفس عم        
 یمن چه کار م. برهی مشی خودش پلی طبق مویچه کار کنم؟فعال که بابا داره همه چ....رایآره سم -        

 تونم بکنم؟
 : کندی نگاهم مزی ترایسم        
 ؟ی کنیهنوز بهش فکر م -        
 : شودی مکیسوگند از پشت سرم نزد        
 .سالم خواهر -        
خودش . کندی مي نقص سوگند حسودی به ظاهر بی کنم کمیحس م. کندی نگاهش میرچشمی زرایسم        

 به نظر ی ندارد ولی ظاهر مناسبیلی خواهد آمد،خرونی از آن بي بچه اگری که تا چند روز دیبا وجود شکم بزرگ
 . بزرگش در تضاد بودشکم  داشت که بايزی ريجثه . حامله بود بامزه بودینگار هم وقت.من بامزه شده

 . کشمی ام میشانی پي بندم و انگشتانم را روی را محکم ممیچشم ها        
 ؟یی جانیهنوز ا.سالم -        
 : کندی می قشنگيسوگند خنده         
 . دارهی که منو تو خونش نگه مارهیفقط سام. دعوتم نکرده خونشي اگهیکس د -        
 نیا. شودیی ترسد اگر سوگند در خانه شان بماند محسن هوایم. خنددی اش مهی با حرص به کنارایسم        
 ! شوهر پخمه اش چه فکر کرده؟ي من درباره خواهر
 .هتلم هست. کهيپول کم ندار -        
 :می گویتند م        
 ! رو بهت بگمنای ادی ترم از تو نباکیمن که کوچ.خجالت بکش!رایسم -        
 : کندی نگاهم می با آزردگرایسم        
 .ش نبود عذابش مال ما بود درست کرد؟خودی رفته با کاراش چه آشوبادتی -        
 :دی گوی اندازد و با پوزخند می پا مي روند،پای نشیسوگند م        
 . دلتری زده زيادی زی معلومه از حرفات که خوشیول -        
 نوجوان بود و به توجه پدر و مادرمان ي دختررای سوگند رفت سمیوقت. شودی باورم نمشانی حرف هانیا        

 یکی با هم نهی قدر بتوانند با کنی کردم ایفکر نم. داشت و آن توجه هم به سمت نبود سوگند جلب شده بودازین
 .به دو کنند

 :می گوی شان می خاله زنکيبا انزجار از حرف ها        
 .دی کنی با هم دعوا مي طورنی ادی سن حضرت نوحو داردیخجالت بکش -        
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 برد با خنده تکرار ی بزرگش وصل کرده و آن را در خانه راه مي خاك بردارنی به ماشی که نخنیامیبن        
 : کندیم

 ! حضرت نوح -        
 

 : زندی مشخندیسوگند ن        
 .دی مهمتونو ادامه بدي ذارم تا حرفایتنهاتون م -        
 که یمانیمخصوصا بعد از زا. قدر دل نازك نبودنیسوگند ا. کنمی و به دور شدنش نگاه ممی گوی میپوف        

 .پدرش را درآورد
 : کندی چپ چپ نگاهم مرایسم        
 چهار شکم نمیاگه ا. افتادهلی داره انگار از دماغ فافهی و قکلی ههی؟ی تحملش کنی تونی ميچطور -        

 . به رخ من بکشهکلشوی تونست پاشو بندازه رو پاش و هی االن نمدیی زایم
 : پردیاز دهانم م. کنمیپوزخندم را خفه م        
 ....کلشیه. کردهمانینگارم سه بار زا -        
 :دی گویبا حرص م. شومی ساکت مرای نگاه پر از خشم سمدنیبا د        
 زد که دل تو آروم بشه اون وقت تو هنوز به شی همه به آب و آتنیبابا ا.یلیخ.اری سامي خریلیخ -        

 . شهی نمدایذات خوب پ.هنر نکرده. قشنگکلی هادهی که زيزی؟چی کنی خانوم فکر مکلیه
 : زنمی میلبخند کج        
 ي کارا و حرفاتو بذارم پانی تونم ای نممانی خونت چون بعد از سه بار زايفکر کنم بهتره برگرد.رایسم -        

 .مانیاسترس زا
 ی شدن در را مدهی کوبي بعد صدایی هاهیثان. شودی بلند مشی زند و از جای پوزخند متیبا عصبان        
 فهمد آرش با عقل نصفه و ی که حرفم را میتنها کس. مهربان تر از مادر شده اندي هی من دايهمه برا.شنوم

 . اش استمهین
***         

 ه؟ی تخصص تون چدیگفت -        
 در قنداق بود ی بار وقتنی که آخريپنهانش کنم به دخترخاله ا کنم ی می که سعي ای حوصلگیبا ب        

 :می گوی مدمشید
 .قلب و عروق.نگفتم -        
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همه با لبخند نگاه شان . دوقلوهاستينگاه من رو. زندی را کنار مشی الك زده اش موهايبا ناخن ها        
 یونی و پاپدهی پوشی مشکي کت و شلوار بامزه نیامیبن. چرخندی کنند و آن ها هم با ناز و ادا در مجلس میم

 را لخت شیرا مجبور کرده تا موها  تنش کرده و ماهکی آسمانی بلند آبراهنی پایهل. بستهشی گلوریهم ز
 پنج شش ساله وقت ي دو بچه ي لباس هاي همه برانیفقط اوست که ا. لباس ها کار مادرشان استنیا.کند

 . گذاردیم
 ار؟یسام -        

 : کنمی نگاهش مزیت        
 .می شده باشیمی قدر صمنی اادی نمادمی -        
 ار؟یسام -        
 چرخم و به نگار و لبخندش یم. کنمی مدای پی زنانه حس متفاوتي صداکی اسمم از دنی بار با شننیا        
 دانم ی خوب می ام ولدهی شد ندی مدای وقت است چال گونه اش را که موقع لبخند زدنش پیلیخ. کنمینگاه م

 . تر استی مصنوعيگری لبخند از هر لبخند دنیا
 :دی گویبا لبخند م        
 نم؟ی شه سر جام بشیم. بچه هاشی رفته بودم پقهی من چند دقدیببخش -        
 چند نیآرش در ا.ندی نشی کنارم مشی سر جاينگار با خونسرد. شودی بلند مشی از جايدیمرجان با ناام        

 . گذاشتهری تاثشی رویماه حساب
 راهنی پی به کوتاهی که با اخم نامحسوسینگار در حال. کشمی می شود نفس راحتیمرجان که دور م        

 :دی گوی کند میماهک نگاه م
 اد؟ی بربزونی زن آوهی از پس ستیدکتر مملکت بلد ن -        
 : کنمی میدهان کج        
 ...ستیمهندس مملکت بلد ن -        
 : زندی میلبخند کج. دهمی شوم و حرفم را ادامه نمی ممانیپش        
 بچه هام هم دارم دنی بار دهی ي با هفته ایمن حت. تموم شهی همه چی خواستی که مي بودیتو کس -        

 می که مرنهی کارو کردم به خاطر انیالن ااگرم ا. تموم نشدهیچی انگار واسه تو هنوز هی ولامی کنار مي جورهی
 .یبچه هام غافل بمون  و ازی بشی زنیی خواد هوایدلمم نم. کنهیجون داره مشکوك نگاه م

 
 . من باخته خودم هستممی که با تصمیانگار تنها کس. دارمیحس تلخ. دهمیآب دهانم را قورت م        
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آرش مزاحم چشم . کنمی انداخته نگاه مشی موهاي که رويری دار و بلندش و شال حرنی آستراهنیبه پ        
 دی سفراهنی و پي هر سال پدرم،با شلوار اسپرت و قهوه اي های،مهمانی مجلس رسمنیدر ا. شودی ام میچران

 نامشروع من ي آرش بچه نند کی که فکر مدمی شنشانی هایاز زبان بعض. کنندیآمده و همه بد نگاهش م
 . تولدش بوده که مرا به خارج از کشور فرستاده اندي گذاشتن رواست و به خاطر سرپوش

 .دی آی آمد و می مان خوشم ملی فاملی تخي از قوه شهیهم        
 جنگ و دعواتون مال ماست عشق و حال تون مال کنج مجلس؟.نی زن و شوهر خلوت کردنمی بیم -        
 : خنددینگار م        
 .تنهاست.نیدی آشیبرو پ -        
 : اندازدی منی اش چینیآرش به ب        
 .مثل روز روشن بود.ي خوای دونستم منو واسه خودم نمیم -        
 : کندی میسپس به من نگاه        
 .هی چه وضعنی به خودتون بابا ادیبرس.ي شدتینگار کم بود تو هم شکل مدفوع م -        
 آرش شده و من ي فتهی شیحساب. کندی با نگاهش دنبالش ميار با لبخندنگ. شودیبا غرغر از ما دور م        

 . کندی مهی که آرش دارد و به او تکستمی نی کنم؛حاال من تنها کسی مي حسودی کميبه طرز بچگانه ا
 : کندی رود نگاه می شربتش ور موانی نشسته و با لي گوشه ای حوصلگی که با بنیدینگار به آ        
 . و چهار تایکی سخته نه؟اونم نه يبچه دار.يخسته ا -        
 : ام دارمی مفرط روحي های خستگي برايخوشحالم که بهانه ا        
 .ی سرحالی تو حسابیآره ول -        
 . شومی کلمه در چال گونه اش غرق می واقعيبه معنا. زندیبه طعنه ام لبخند م        
 بچه نیا.گهی دزی و هزار جور چشگاهی فرسته استخر و ماساژ و آرایمنو م. سرحال نباشم ذارهیآرش نم -        

 .... کنه تا هزار تا آدم بزرگ دور و برم کهی منو درك مشتریب
 . آرشم؛دركی با هم اشتراك دارنیهنوز در ا. خوردیحرفش را م        
 : کنمیم روشن تر و صاف تر است نگاه شهیبه پوستش که از هم        
 .مشخصه -        
 با وجود ی خنده دار و تلخ است که زنیکم. شودی انگار سرخ می نه ولای فهمم ی دانم درست مینم        

 . شودی به ظاهرش خجالت زده ممهی نصفه و ني اشاره کیچهار بچه از 
 ي کنم او هم مثل من برایحس م. رسدی و ناراحت به نظر می صورتش عصبی دانم چرا ناگهانینم        
 . مان چه گذشتهنی رفته بود که بادشی یلحظات
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به . کنمکشی خواهم تحرینم. چرخدی زبانم نمی دهد ولی خواهم بپرسم چرا درخواست طالق نمیم        
 .ردی که اعتمادم باز شکل بگدوارمی هنوز امی اعتمادم ولی زن هستم؛به او بنی الی من هنوز ذلرایقول سم

 :دی گوی شده و آهسته مرهی به من خیبینگار با نگاه عج        
 .... ی کنیفکر م -        

 
 که به ما زل زده اند با یی کند مقابل چشم های میسع. کندی پدرم حرفش را قطع مي عصايصدا        

 :دی گوی مدهی جودهیجو.محبت به نگار نگاه کند
 . شونشی پي بری تونیم.بچه ها تنهان -        
 شود ی بلند مشیبدون نگاه کردن به من از جا. شودی نگار خاموش مي در چشم هاي کنم نوریحس م        

 . رودیو به سمت ماهک م
 د؟ی خواست چه بگویم.... دوبارهدی خواست بگویم. کنم خشمم را کنترل کنمی میسع        

***         
 : زنمیبه آرش اس ام اس م        
 ؟يداریب -        
 : دهدی جواب معیسر        
 مگه شب عقدمونه که خوابم نبره؟ -        
 : دهمی کنم و جواب می می کوتاهيخنده         
 ؟ی خونیدرس م -        
 :سدی نوی معیسر        
 .مزاحم نشو.نمی بی مي خاك بر سريلماینگار خوابه دارم ف.نه -        
 : زنمیلبخند م        

 م؟ی حرف بزنکمی يوقت دار -        
 : زندی زنگ معیسر        
 بزن خوب ؟زنگي دی اس ام اس می کنه هی شونو چک می که باباشون گوشیی دخترانیچرا مثل ا -        

 .ي بخردی مگه چقدر شارژ باسیخس.ادیجونت باال ب
 : کنمی می حالی بيخنده         
 .کم غر بزن -        
 : شودی مي جدیکم        
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 .رشی دوباره بگای بی بشلی داغ دلت تازه شده؟خوب ذليدی دارتویچته؟ -        
 : کندیمکث م        
 حق طالق با اونه نه؟.يالبته هنوز طالقش نداد -        
 :می گوی میپوف        
 .چقدر من دهن لقم -        
 :دی گویآهسته م. شودیسکوت برقرار م        
 .ارهیمطمئنم به خاطر بچه هاشم که شده نه نم. تونی سر زندگنیازش بخواه که برگرد -        
 :می گوی میبا کالفگ        
قبال سهراب بود .مهی نفر تو زندگهی ي هیهمش سا. خوام به خاطر بچه ها قبولم کنه آرشیمن نم -        
 .... وقتچیاون ه. چهار تا بچهنیحاال ا

 که به خاطر بچه ها با می خواهم بگویم. دهدی حرف را نمنی زدن ايغرورم اجازه . خورمیحرفم را م        
 .می کنی کند که دوباره با هم زندگیمن ازدواج کرد و به خاطر بچه ها قبول م

ت و ناراحت  واقعا ناراحت اسیعنی حال را دارد نی که ای وقتی شود ولی طور منیکم ا. کشدیآرش آه م        
 . استیکردن آرش کار سخت

 :ست،نشنودی زند تا نگار،اگر خواب نیآهسته حرف م        
 خوان و اون ی بچه هاش پدر می دونستیم.ی تحت فشارش گذاشتکمیتو همون اولم .اری سامنیبب -        

 کی کوچي مسئله هی به خاطر.دی جا رسنی به اون راه تا کار به ايخودتو زد. براشون بکنهيحاضره هر کار
 . ی و بچه هاشو گرفتيولش کرد

 
 :می گوی ميبه تند        
 که ی چند سالنی تو ای که اتفاقدمی کردم ازش پرسي رسما خودم ازش خواستگاری وقتک؟آرشیکوچ -        

 . گهی قدر راحت دروغ منیاون هم.تو چشمام زل زد گفت نه.من نبودم افتاده که الزم باشه بدونم
 :دی گوی متیآرش با جد        
 .نیهم.ستی نيزی داده که چصیاونم تشخ.ی هست که الزم باشه بدونيزی چيدیتو پرس-        
 : زنمیپوزخند م        
 ....آرش من -        
 : پردیوسط حرفم م        
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اولش . ساال تنها بودهنیا نگارم مثل تو تو ي که فکر کرده بودنی کنه؟ای متتی داره اذی چی دونیم -        
 ي فکرنیبا هم. مقدس گذروندتشمی مثل مري کردی که فکر می مرده اش،بعدشم پنج ساللیکه اون شوهر ذل

 ی بود به کسختهی دورت روب داد و اون همه دختر خی که فرهنگش بهت اجازه مي تو اون کشوریکه داشت
 رو داشته نه ي همبازهی ي که اون از تو خاطره ی در حالی نکنانتی بهش خی خودت گفتشیپ.ینگاهم ننداخت

 ي بودالیخودت خوش خ. گردن اونی انداخترویحاال که تصوراتت همه غلط بوده تقص!شیمرد زندگ
 ي کشورنی چنی اجتماعيرو هم هست و با فشارا  زن تنها و جوون که از قضا خوش و بر وهی يدرباره !اریسام

 افسرده اس ؟نگاری و افسردگیی تنهاي ؟دربارهي فکر کردی کنه چیزرگ م قدو بمی قد و نيداره چهار تا بچه 
 ي گوشه نشسته و کارهی ای خوابه ایمدام . ذارهی نمرونی کارش بيبچه هاش نباشن پاشو از خونه جز برا!اریسام
 تی شخصهیاون .ستی که اگه بچه هاش نباشن به نظرش الزم ننیی کارانایا. خورهینم درست غذا. کنهینم

 به مادر بودنش نداشت اونو از ی که ربطيبه خاطر مسئله ا!ی ازش گرفتتشویاون وقت تو هو.مستقل نداره
 .ي و بچه هاشم عذاب داديحقش محروم کرد

 شی حرف های کار پدرم بود ولزی و همه چرمی خواستم بچه ها را از او بگی که من نممی خواهم بگویم        
 . شددهیمثل پتک بر سرم کوب

 :می گوی میفی ضعيبا صدا. دهد ذهنم را مرتب کنمیآرش در سکوت اجازه م        
  چه کار کنم؟دیحاال به نظر تو با -        
 ! شنومی محتی پسر هجده ساله نصکی و سه چهار ساله از یواقعا خنده دار است که من س        
 :دی گویبا آرامش م        
 ی ولنهی بچه هاشو ببشتریبذار ب.جدا از بچه هاش. بشناساتشوی زن روحهیبه عنوان .باهاش قرار بذار -        

 .ی رو از هم جدا کننای کن ایسع. تونه بچه هاشو هم داشته باشهی نکن که فکر کنه اگه باز با تو باشه ميکار
 : شومی مجیگ        
 کنه اگه دوباره ی بشم فکر مکی کنم بهش نزدیتا سع.ز بچه ها جدا باشه تونه ای ما نميآخه رابطه  -        

 من تو اون یعنی... کنم بتونمیعالوه بر اون من فکر نم.... بچه هاششی تونه برگرده پیبهم جواب مثبت بده م
 ....چند ماه نتونستم

 : خنده اش گرفتهیآرش کم        
 ! گذاشته هاری همه عزب موندن رو ذهنت تاثنیا!اش بخواب که نگفتم برو باهاریخاك تو سرت سام -        
 :می گویبا حرص م        
 !آرش -        
 :دی گویبا خنده م        
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 تم افهیق.ي کار کردکلتی همه رو هنیا.ینی زمي مرد رونی بخار تریتو ب. گمی مکی بهت تبراریسام -        
 محض يدی خوابکلی زن از قضا خوشگل و خوش ههی شیاون وقت چندماه پ. از دور قابل تحملهستیبد ن
 !ي پخمه ایلی؟خي خدا بوسشم نکرديرضا

 :ردی گی اش خنده ام مي از پرروبازتی عصبانانیم        
 ! ؟ي آوردری اطالعاتو از کدوم منبع موثق گنیاونوقت تو ا -        

 
 :دی گوی میهیر سفبا لحن عاقل اند        
خواستم . فهممی حد منی در اگهید. کشور پر از فسق و فجور بزرگ شدمهی من تو يفراموش کرد -        

 .دهی به خودت بده تا اون جات نگندی تکونهیبهت بگم که 
 : نکندداری خنده ام بچه ها را بي کنم تا صدایسرم را در بالشم فرو م        
 ! آرشیخفه نش -        
 : استدهی بردهی برادی زي از خنده شیخودش هم صدا        
 .... کردم اون وقت توی حرکاتهی سنم نیمن با ا!واال -        
 : رودی پرد و نگار و خودم از فکر میبرق از سرم م        
 ؟ي کار کردی؟چیچ -        
 : خنددی مينخود        
 ... بذارمی دونم اسمشو چینم....شتری بکمی دمیشا...س کوچولو بود بوهی!زهی زائدت نريموها -        
 : شومیکنجکاو م        
  بوده؟یک -        
 : خنددی میبا سرخوش        
 . عاشقم شدچارهیب. دمی جوابشو نمگهی زنه من دی زنگ میه.دمشیدم مدرسه شون د -        
 : کوبمی ام میشانیبا کف دست به پ        

 ؟ي کردتیچرا دختر مردمو اذ!خاك تو سرت آرش -        
 : زندی از شدت خنده به زور حرف مگرید        
 ! شهیباورت م....چه زود!...ي خریلیخ....اریسام -        
 به من ی به قول خودش در پخمگی ولستی که از خونم ننیآرش با ا. کشمی می از سر آسودگینفس        

 !رفته
 : شودی مي جدی شود کمی خنده اش تمام میآرش وقت        
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 نیا. بکنتوی سعکمی. گفتمیداشتم م.... منحرف شدشی اصلری بحث از مستیبه خاطر انحراف فکر -        
مخصوصا .... نه نگاریشینه تو اون آدم شونزده سال پ. فرق دارهرانی قبل اومدنت به ااتی با فانتزهی واقعیزندگ

بذار . موس موس کن و نازشو بکشرش پشت سکمی.ختهی همه به هم رنی کرده و ای زندگی آدم روانهیکه با 
بذار تو هم .گهی کارو کرده دنی هممیاون مردك مان.نهی و تو رو جدا از بچه هاش ببشی خوایحس کنه واقعا م

 . بچهی بایبا بچه . کنهی تا در هر صورت بخواد باهات زندگی بشی بچه هاش براش خواستنيبه اندازه 
 ی برسم ولشی بود تا خودم هم به حرف های چند ماه کافنیا. دهمی مرونی بینفسم را با کالفگ        

 نگار جدا شوم و ي درباره می هاي از فانتزدی به قول آرش بادیشا. متفاوت استگری نفر دکی از زبان دنشیشن
 . او برسمتیبه واقع

***         
 .ي هنوز طالقش ندادیول... سر قراري ری مي ات معلومه دارافهیاز ق -        
 ام یشانی مقابل پي الك خورده اش تار موي بندد و با ناخن های را مراهنمی پي مانده ی باقيدو دکمه         

 . زندیرا کنار م
 سوگند؟ -        
 : کندی نگاه ممیبه چشم ها        
 بله؟ -        
 سوالم را چطور مطرح کنم؟.رمی گی لبم را به دندان ميگوشه         

 
 :دی گویبا لبخند م        
 .دمیآرش شن.... حرفاتو با . سراغ نگاري ری مي دونم داریم -        
 : اش توجه نکنمي خاکستري کنم به دگرگون شدن حالش و تر شدن چشم های میسع        
بگم . ماجرا مثل من مقصرهنی کنم اونم تو ای شدم؟هنوز فکر ممونیبگم پش. بگمیچ دی دونم باینم -        

 . شه به حرفام گوش کنهیاشتباه از اون بوده؟حاضر نم
 : خنددیآهسته م        
 زنو هی دل ي چطوریستی بلد ني گنده کردکلی همه هنیا.ی باشلومتری قدر صفر کنی کردم ایفکر نم -        

 ؟ياریبه دست ب
 : کشمی ممی به موهای دستیبا کالفگ        
 . کنهی خوشحالش نمیچیجز بچه هاش ه.ستی نینگار هر زن -        
 : باهوش بودهشهیهم        
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 . کنهي به خاطر بچه ها باهات خوش رفتاري خوایو تو هم نم -        
 : زندی میلبخند تلخ. کندی مدیی ام حرفش را تارهینگاه خ        

 صبور دیبا. بکنتویسع.دهیاونم تو رو جدا از بچه هاش ند.يدی وقت اونو مستقل از بچه هاش ندچیتو ه -        
 .یباش

 : کنمی می حالی بيخنده         
 . رفتهی فهمم آرش به کیاالن م -        
 :می گویآهسته م. دارندي برق شادشی چشم های خورد ولی جا میکم        
 ؟ی بهش بگي خوای میک -        
 : کندی اش نگاه می نارنجي اندازد و به ناخن های منییسرش را پا        
 ... دونم چطور بهش بگمینم -        
 من و سوگند ي و پوست برنزه می هستربرنجی شرایما در خانواده همه به قول سم.رمی گی را مشیبازوها        
 ...می کنی رنگ پوست را انتخاب منی مان ای درون پنهان کردن حاالتي برادیشا. استیهم تقلب
 ؟ی چه کار کنی دونی نمی رسی به خودت می چرا وقتیچی پی قدر خوب واسه من نسخه منی ایوقت -        
 : آوردی سرش را باال میبا لبخند لرزان        
 ؟یاگه منو نخواد چ -        
 : دهمیبا لبخند سرم را تکان م        
 . مونهی توش نمیچیه. ترهکی فنچم کوچهیدلش از دل .یپس هنوز آرشو نشناخت -        
 : کندیبغض م        
 ... مورد به من نرفتهنیتو ا -        
 ي خودش چهره يبرا. شناسندی او را ميادیدر خارج کشور افراد ز.نمی اش را ببهی خواهم گرینم        
  کند؟ی دست و پنجه نرم مییزهای چنی اش با چنی کند که در زندگی فکرش را میکس. استیمعروف
        

 : کندی نگاهم می و با نگرانستادهیا        
  افتاده؟ی بچه ها اتفاقيواسه  -        
 : کنم لبخند بزنمی میسع        
 ....کمی خواستم یفقط م...نه -        
 : کشمی میقینفس عم        
 .میبا هم وقت بگذرون کمی -        
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 : شودیاز کنارم رد م. شوندی مرهی تشیچشم ها        
 .آرش خونه منتظرمه -        
 : کندی چرخد و تند نگاهم میم.رمی گی را مشیبازو        
  نظرت عوض شده؟ي حرف زدی با که؟دوبارهیچ -        
 چند نیا. طور نبودنینگار ا. کندی نگاهم می وحشي بچه گربه کیمثل . کنمی نگاه مشیبه چشم ها        

 . گذاشتهری تاثشی رویماه آرش حساب
 : ام را حفظ کنمي کنم خونسردی می را رها و سعشیبازو        
 . نگارمی به هم بدگهی شانس دهی می تونی کنم میفقط حس م. کسچیبا ه -        
 : دارندیقی حسرت عمشیچشم ها. زندیپوزخند م        

 . رمی تو و برادرت تو چاه نمي دهیمن بار سوم با طناب پوس -        
 : کندی زند و دوباره نگاهم می را منشی ماشریدزدگ. شودی چرخد و چند قدم دور میم        
 .در ضمن سال نوت زودتر مبارك -        
 . مانمی ممی رود و من مات سر جای شود و می منشیسوار ماش        

***         
 .مارستانی بيچه مرگته؟من پول ندارم بدم بر -        
 که ی اسکناسي به دسته هامی شوی دهد می که دهانم را که طعم استفراغ می زنم و در حالیپوزخند م        
 مهیمرد طبق قولش مرا که ن. شوم و دردناك گذشتهيسه ماه از آن روزها. کنمی شود فکر می ماکشیخرج تر

مامان چند بار در سر و . رفتو  آسفالت انداختي بزرگ و براقش رونی بودم مقابل خانه مان از ماشاریهش
 ! خوردمیم***  چند روز چه نی استیام رفته ام و معلوم ن**  و گفت که به پدر هردیصورتم کوب

 من ي گفت مدرسه جایم. هفته در خانه حبسم کرد و بعد اجازه داد دوباره به مدرسه برومکیبعد هم         
 . استابانی سر خمی و جاستین

چند .نمی نشی منی زميرو. رودی مجیسرم گ.می آی مرونی خانه باطی در حکی و تارفی کثییاز دستشو        
 ی شکمم برجستگیکل بدنم الغر شده ول. توانم غذا بخورمی آورم و درست نمیهفته است که مدام باال م

 کنم که اگر آن را در ی مفکر  شوم وی مرهی آشپزخانه خي به چاقویگاه. ترساندی کرده که مرا مدای پیکوچک
   خواهد رفت؟نی از بی برجستگنیشکمم فرو کنم ا

 
 الغر و اكی کنم که به خاطر تری نگاه مشیبایبه صورت هنوز ز.ستادهی سرم ايمامان دست به کمر باال        

 . شده؛ مثل منییبای زنی همیاو هم قربان. شدهرهیت
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 : کندی نگاهم مزیت        
 ؟يحامله ا -        
 :ردی گی ام را محکم مقهی زند و یزانو م. کردن هم ندارمهی جان گرگرید        
 ؟ی توله ام پس انداختهی نشده یچیهنوز ه!با توام کثافت -        
 ی مغی نشان دادن احساساتم را از دست داده ام وگرنه حاال حتما با تمام قدرتم جییسه ماه است که توانا        

 .زدم
 : کندی مهی من گرياو به جا. شومیاز درد در خودم جمع م. کوبدیبا مشت به شکمم م        
 !ی درس بخونی خواستیتو که م!يچرا خودتو بدبخت کرد -        
 . کندیمحکومم م***  سه روز چه گذشته و به هر پرسد که در آنی از من نمیحت        
 :رمی گیدستش را محکم م        
  بکشمش؟يچه جور -        
 : قشنگش تر هستندی مشکيچشم ها. کندیوحشت زده نگاهم م        
 ؟ی گی میچ -        
 خواهم یم.ردیم بم خواهی زند و می دارد حالم را به هم می برجستگنی دانم که ایفقط م. دانمینم        

 .رمیبم
 نوشته و ی کاغذ کوچکي که رویبه شماره تلفن و اسم. کندی ممی رهانی زمي برد و رویمرا به اتاقم م        
 شود تا تلکه شان یاگر مامان بفهمد دست به کار م. کنمی انداخته نگاه مراهنمی پبی که بفهمم در جنیبدون ا
 .... بچه نباشدنی اگر ایکند ول
 ی دارد و آن را از دستم می بر مزیخ.ندی بی شود و کاغذ را در دستم میبدون در زدن وارد اتاق م        

 : زندی به صورتم می محکمیلیس. شودیکاغذ از وسط پاره م. دارمیمحکم نگهش م.کشد
 ؟ینه؟مطمئنیپدرش ا. جمع کنهشوی گندکارادیبذار ب! احمقيدختره  -        
  تواند پدرش باشد؟ی ميگریچه کس د.تهنفسم گرف        
 ي رود که دری نمادشی. رودی مرونی کشد و از اتاق بی مرونی جانم بی کاغذ را از دست بگری ديتکه         

 . جدا شده بکوبدشی از لوالبایرا که تقر
 ی قشنگ بدم مي هايواری و کاغذ دزی تمي هاواریاز د. شومی مرهی اتاقم خفی و کثرهی تي هاواریبه د        

 .رندی گی پر قو نفسم را مي نرم و بالش هايتخت ها. کنمیبه بالش سفت و کوچکم نگاه م.دیآ
 

 ازدهمیفصل         
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 : کندی مجادی اي بلندي کشد و صدای هورت می را با نشی نوتالکی ظرف شيآرش ته مانده         
 خودش ياصال به رو.نمای پارك و سمیبعدش اومد با من رفت.رتتی گی جاش نمچی به هادیخوشم م -        

 .اوردین
 : خنددی مينخود        
 .دلم سوخت برات.ي بوددهیچقدرم که به خودت رس -        
امروز بار پنجم بود که مقابل نگار سبز شدم و .یالی خی زده ام به در بگریخودم هم د. زنمی میلبخند کج        

 . کردخمی ي و او هم سنگ رومی به خودمان بدهيگریفرصت داز او خواستم تا 
 

 :دی گویآرش متفکرانه م        
 . سفرهی میچطوره بر. شروع شدهدی عالتیاالن تعط -        
 : شومی مرهی خی لوس و صورتيزیبه روم        
 . شمالو دوست ندارهيالیو -        
 :دی گوی ميبا کنجکاو        
 چرا؟ -        
 خواهم نگار را به ی به من گفت که اگر می داند ولی دانم سوگند از کجا مینم. امدهیمن هم تازه فهم        

 . دادهی شمال را خط بکشم چون سهراب آن جا مدام شکنجه اش ميالیمسافرت ببرم دور و
 : اندازمی می است نگاهواری دي که روي فرشته مانندي کنم و به عکس بچه یبحث را عوض م        
 .هی صورتیهمه چ. کجاست؟حالم بد شدگهی جا دنیا -        
 : خنددیآرش بامزه م        
 !هی صورتیهمه چ. گفتنوینگارم هم.دی تفاهم داریلیباحاله نه؟خ -        
 : زنمی اش لبخند میبه خوشحال        
  گذره نه؟ی بهت خوش میلی نگار خشیپ -        

 :دی گوی آورد می بلندش را در موانی که با قاشقش ته لیدر حال        
 .ارهیاصال نه نم. دهی گمو انجام می که ميهر کار.آره -        
 ی را با آرش جبران مشی بچه هاي برای داند؛دلتنگی رفتار نگار را منی الی دليزی تنیمطمئنم آرش به ا        

 .کند
 : کندی فکر میآرش کم        
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 پنج سالش ی که وقتدمی زبونش کشریاز ز. مشهد؟نگار دوست داره برهمیچطوره بر... شمال نهیگفت -        
 . بهش خوش گذشته بودهیلیانگار خ.بوده با پدر و مادرش رفته

 : پرسمی ميبا کنجکاو. کردهی کردم نگار با مادرش زندگیفکر م. کنمی تعجب میکم        
  ازدواجش با سهراب؟ش؟قبلی از بچگی دونی می چگهید -        
 : زندی مشخندیآرش ن        
 هی ثانی و سقهی دقکی از شتریالبته اگه قبول کرد ب.از خودش بپرس.ی حرف بکشی تونیاز من نم -        

 .تحملت کنه
 !دهیجا رسکارم به ک. دهمی خودم تکان مي برايبا تاسف سر. خنددی حرف هم غش غش منیبعد از ا        

***         
 : شنومی نگار را از پشت در ميصدا        
 .ی نکنادی زرشویز.امیآرش غذا رو هم بزن تا من ب -        
 مادرشان آمده ي به خانه دیشب ع. کوبندی به در مجانی تپل شان با هي با مشت هانیامی و بنایهل        

 . سابق شاني م؛خانهیا
 زند یزانو م. کنمی گل انداخته اش نگاه ميبه لپ ها. شودی زود باز میلیدر خ. زندی زنگ در را منیدیآ        

 .  دهدی و ماهک را هم منیدیجواب سالم آ. کندی را محکم بغل مشیو دوقلوها
 

حس . تنش کردهي زرديشلوار همرنگش را پا کرده و پانچو. سرش کردهی قشنگی آسمانی آبيروسر        
 ی افکارم را نمی کنم که کسیخدا را شکر م.... درخشدی مانشی در مدی شده که مثل خورشی کنم آسمانیم

 .شنود
 :دی گویسوگند با لبخند م        
 .سالم نگار جون -        
 : کندی می شود و با سوگند روبوسینگار بلند م        
 . داخلدییبفرما. نگهتون داشتمرونی بنی من ادیببخش.سالم -        
 ی و وارد خانه مردی گیسوگند دست دوقلوها را م. کنندی و ماهک هم به مادرشان سالم منیدیآ        

 نیآخر. شومی ماهک مشی اش از آرايمتوجه ناخشنود. بوسدی را منیدینگار به نوبت صورت ماهک و آ.شود
 . گذاردیو در را باز م  کندی که نگاهم کند سالم منی ابدون. کنمیآهسته سالم م. مانمینفر من پشت در م
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 ی اش را میشانی گرفته و پشی دست هاانیسوگند صورت آرش را م. شومیپشت سرش وارد خانه م        
آرش عاشق .می صبر کندی بهتر است تا بعد از عدی هست؟شایامشب وقت مناسب. کشمی میقینفس عم.بوسد
 . و چه نوروزسمسی سال نوست؛چه کرالتیتعط

 :دی آی نگار از آشپزخانه ميصدا        
 . ببري که نصفشو خوردییای نون خامه انی اایآرش ب -        
ماهک .رندی را بگشانی هاهی سال هستند تا هدلی تحوي نشسته و منتظر لحظه جانی با هنیامی و بنایهل        

 پا انداخته و لبخند ي مبل پا روي گوشه پشی آن تبارد،ی گی مدت دارد از عمه سوگندش الگو منیهم که در ا
 . زدهیحیمل

 . کنمی آرش نگاه مي و به اداهانمی نشی ميگوشه ا        
 :دی گوی می نازکي رسد با صدایبه من که م. کندی تعارف مییخم شده و چا        
 ن؟ییداماد شما -        
 : دهدی کند ادامه می که کنترلش ميبا خنده ا. دارمی فنجان بر مکی یبا لبخند کج        
 دگاهامونی دي درباره مینیبش.دی هم داریی تو اتاق؟ماشاال هزار ماشاال بر و رومی شه زودتر برینم -        

 . شلواردمیشا.دیاریگرمتونم شد کتتونم درب.میحرف بزن
 :می گوی لب مریز        
 .خفه شو آرش -        
 جالب ی ادبی همه بنیآخر ا. خنددی کند و می نگاهش میفگی با شدهی را شنشیند که حرف هاسوگ        
 ! کندی که عشق آدم را کور و کر مندی گویراست م!است؟

 شده با ي که نوك دماغ شان هم خامه ای برداشته اند و در حالي هر کدام دو نان خامه انیامی و بنایهل        
 دانم ینم.خوشحالم که باالخره با او کنار آمد. کندی در آشپزخانه به مادرش کمک منیدیآ. زنندیهم حرف م

 .نگار چه به او گفته که نظرش بعد از چند ماه عوض شده
 . سال نماندهلی تا تحوشتری ربع بکی.دی آی پشت سرش با بشقاب ها منیدی آورد و آی موهینگار م        
 مادرش گری از حرکات آرش طرف دي با ناخشنودنیدی و آدهیه نگار چسبآرش ب.میهمه دور هم نشسته ا        
 . شان خنده دار استدنید.نشسته

 
 

 ؟ي زدی رژ مهی ي مردیم.تهی می پی پنینگار چند بار بگم صورتت ع -        
 : خنددی ميآرش نخود. کنندی و نگار هر دو چپ چپ نگاهش منیدیآ        
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 !دو تا شدن! امام زاده گوشت و نخودای -        
 . خواهد توجه مرا جلب کندی نمدیشا. کنمی نگاه مشیبه نگاه نگار به دوقلوها        
 :ندی گوی میدوقلوها با خوشحال        
 نه؟ی شه؟ماشی جا مبیمامان تو ج -        
 ! پرسدی منیامی را بنیدوم        
 :دی گوی دهد می که چال گونه اش را نشان مينگار با لبخند        
 . شنی جا نمبی کدوم تو جچینه ه -        
 . شودی نوروز می پرسند که کی پرند و از سوگند می منیی باال و پانیامی و بنایهل        
 : کندی ها اشاره مزیبه م. کندی را روشن مونیزینگار تلو        
 شدم یازش غافل م. ها رو درست بشورهوهی منی؟من پوست آرشو کندم تا ا خورهی نميزی چیچرا کس -        

 . نمونده بودمینون خامه ا
 حرکتش نینگار با انزجار به ا. کندی چهار قسمت می دارد و به سختی بر مي نان خامه اکیماهک         
 : کندینگاه م
  شد؟یحاال مثال چ -        
 : خنددی نگار بلند مي افهیآرش از ق        
 .ی دونی رو نمنای معلومه که تو اکلتیالبته از ه!  می نگار رژمهیرژ -        
 کند که به آرش پرخاش یدارد خودش را کنترل م. کشدی اش میشانی به پی دستی با کالفگنیدیآ        

 .نکند
 یست سوگند متوقف مانده و نم دينگاه نگار رو. کندی سرش محکم مي را باالای هليسوگند موها        

 . رودی به اتاقش مدی ببخشکی برد و با ی مشیدستش را به سمت گلو.توانم حسش را بفهمم
 : شومی بلند ممی خواهد دنبالش برود که از جایآرش م        
 .بذار من باهاش حرف بزنم -        
 ی مدای پرتی خواهر و مادرش غي روشتریروز به روز ب.دی گوی نميزی چی کند ولی بد نگاهم منیدیآ        

 .کند
 که از یکی نور باري نشسته و به رشته یکیدر تار. کنمی در را باز ماطیبا احت. شنومی نمیجواب. زنمیدر م        

 : زندیپوزخند م. کندی پرده معلوم شده نگاه ميال
 . قدر ازش متنفر شمنی کنه که ايکار تونه ی کس نمچی کردم بعد از سهراب هیفکر م -        
 : کندی جمع مشی تختش را در مشت هايملحفه         
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 .ی کنی مزمی سورپراشهی تو همیول -        
 : دهدیبا نفرت ادامه م. بندمیدر را پشت سرم م        
 سر و وضع دختر بزرگم نظر ي تونم درباره ی نمیحت... دخترم محروم شدمي از بستن مویمن حت -        

 .دی زنیتو و پدرت حالمو به هم م. تر شدمبهی ام غربهی غرهیاز .بدم
 شود ی است باعث مشی که در حرف هاینفرت خالص.می دانم چه بگوی در خشک شده ام و نمکینزد        

 . ستی دور از انتظارم نیلی خشی حرف های کشد ولی مریقلبم ت....جا بخورم
 
 

 و ردی گی ام را مقهی. زنندی برق میکی در تارشیچشم ها.دی آی شود و به سمتم می بلند مشیاز جا        
 :دی گویشمرده شمرده م

 ی که خودش با هزار تا دختر می داشت اونم وقتانتیهمش توهم خ.ي نداری فرقچیتو با برادرت ه -        
 .دیچرخ

 :دی گوی می عصبيبا خنده ا        
 کنه ی خونه زندگهی تو رای که با سماوردی زنو مهیاگه محسن . گه من مثل دخترشمی مشهیپدرت هم -        

  کرد؟یسکوت م
 :دی گوی دهد و با پوزخند میمحکم تکانم م        
 کس ی دختر چشم و گوش بسته و بهی بهتر از ی خودش گفته بود واسه سر به راه کردن پسرم چشیپ -        
  بنده؟ییمگه دستش به جا. دختره بسوزه و بسازهمیاگرم درست نشد بذار.و کار

 یبدن وارفته ام به در م. کوبدی ام منهیبا کف دست به س. شودی باز نمی کرده ام و دهانم به حرفخی        
 : اش هم مرا ترسانده و هم نگرانم کردهیحالت عصب.خورد

 که بچه نی بهتر از ايچه کار. خواد خر نموندم بهش برخوردی که دلش مي که من همون طوردیتا د -        
 م؟یریهاشو بگ
 : کنمیدهان خشکم را باز م        
 که به حرف من ی دونیم. دادگاهشو کرديپدرم کارا.رمی خواستم بچه ها رو ازت بگینگار من نم -        

 . با من باشهمی شون نبودم تا تصممی هم قیاز لحاظ قانون.ستین
 : زندیدوباره پوزخند م        
 ساال به پات نشسته بودم نی اي همه يفکر کرد. انگاريدی رنج نکشیتو هم کم.چقدر مظلوم!یآخ -        

 ! تو ذوقت خورد نه؟یول
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 : کوبدی ام منهیبا نوك انگشت اشاره اش به س        
جالبه که اگه تو با صد تا دختر رو ....؟ي کردی کشور چه غلط تو اوندمیمن از تو پرس....یوونی حیلیخ -        
 به روح انتیخ!انتیو خ***  واسه من شد هری ولي دوران مجردطنتی شد شی اسمش مي بودختهیهم ر

 . کردیحال م  واسه خودشگهی کشور دهی شون که داشت تو ي به پسر نازنازانتیخ.نجس سهراب
 : کنم آرامش کنمی می و سعرمی گی را مشیمچ دست ها        
 سر میامروز اومده بودم تا بخوام دوباره برگرد.مونمی که کردم پشيمن از هر کار.نگار حق با توئه -        

 . شون باششی سال پلی تحويلحظه . ترسنیبچه ها م.رونی بمی برایاالنم ب. مونیزندگ
 .... کند ویدستانش را آزاد م        
 آن کنارش ي که چند ماه رویآن قدر محکم که سرم به سمت تخت. زندی میلیتم سمحکم به صور        

 رسد و من هنوز مات ی سال را به گوشم ملی تحوي لحظه ي آهنگ آشنايصدا. شودی بودم کج مدهیخواب
 .تخت هستم

 :دی گوی لب مریز. زند و نگاهش تر استینفس نفس م. کنمی نگاه مشیبه چشم ها        
 دوباره ادی نمرتی و زن ترگل ورگل گي با چهار تا بچه باخت کرديدیحاال که د.ي ترحیاز برادرتم وق -        

  خرتر از نگار؟ی کی خودت گفتشیپ.... سراغ منياومد
 ....  که زد حقم بود؟بودي ایلیس.می دانم چه بگوینم        

 
 

 :می گویآهسته م        
 ی نمی زندگشای مثل کشی که گفتي خواستم شونزده سال تو اون کشوریمن اگه زن ترگل ورگل م -        

 خواستم ی رو نمی جز تو کسمی از هفده سالگی خوام بدونی ذارم فقط میمنت سرت نم.شتیکردم تا برگردم پ
 . خوامیو نم

 یدر م زنند از پشت ی که مادرشان را صدا منیامی و بنای هليصدا. چکدی گونه اش مي رویقطره اشک        
 :دی گوی مي گرفته ايبا صدا.دیآ

 و ی خواستی واقعا منو منم؟اگهی بی نميزی چرا من چ؟پسي خوای خوشحال شم؟که منو مدیاالن با -        
 محل کار و خونه ای نزن بپی تخودیب.... تمومهی همه چگهی دی بچه هامو گرفتی وقتيدی فهمی می شناختیم

 ...اری سامرهی دگهید.ام و التماس کن
 :دی گوی با استرس مایهل. شنومی را مشانیاز پشت در صدا. رودی مرونی زند و از اتاق بیپسم م        
 د؟ی کردی دعوا مدیداشت -        
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 :دی گوی بغ کرده منیامیبن        
 ؟ي کردهیگر -        
 ی ميدی و ناامي قدر احساس دلسردنی است که ای ساللی تحونیدوم. شدهمی پاری زنی زمخینگاهم م        

 .کنم
 : زندی ممی صدايآرش با کنجکاو. خوردیدر اتاق به کتفم م        
 ؟یسام -        
 : کند خنده اش را پنهان کندی میبا دقت به صورتم نگاه و سع. کندیچراغ را روشن م        
 ! دارهیماشاال چه ضرب شست -        
 :دی گوی لرزد می که بدنش از خنده می گذارد و در حالی شانه ام ميدستش را رو        
 . اتافهی قدنی با درهی گی فقط خنده ام می کنم متاثر شم ولی می سعیلیخ -        
 : کنمی را باز مراهنمی پي بااليدکمه         
 . خوانی شونو ميدیبچه ها ع.میبر -        
 : شودی آرش کمرنگ ميخنده         
  کنه؟ی م؟دردیخوب -        
 ی را مشانی از او کادوی مادرشان نشسته اند و با چرب زباني پاهايدوقلوها رو. گذرمیاز کنارش م        
 :دی گوی با لبخند مستی از بحث مان در صورتش ني اثرچینگار که ه.خواهند
  من کجاست؟يکادو -        
 : آوردی را در مي سرمه ای مخملي کند و جعبه یز م اش را بای آبی کوچک دستفی کایهل        
 .می عوضش کنمی تونی ميعمو گفت اگه دوستش ندار.دشی عمو خری ولمیما و عمه انتخابش کرد -        
 : کند تا لبخند بزندی را مشینگار تمام سع        
 . قربونت برمیمرس -        
 :دی گویبا ذوق م.ستدی ای مبل مي آورد و روی گردنبند را از جعبه در منیامیبن. بوسدی سرشان را ميرو        
 .بچرخ بندازم گردنت -        
 :ردی گیماهک آن را از دستش م        
 . بذار من ببندم براش -        

 
د  که ماهک گردنبنیدر حال. خواهدی آن را نمدمشیمعلوم است که چون من خر. چرخدینگار به زور م        

 . بنددی دستبند را به دستش مای بندد،هلی مشیرا برا
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 :دی گوی ذوق زده منیامیبن        
 . زنهیچقدر برق م -        
 ستینگار ستاره ا. آمدی خوشم مشتری من از ستاره بی ولرمی قلب بگشی گفت که براطنتیسوگند با ش        
 موفق بودم تا شتری شدم بی کنم اگر شاعر میکر مف. در دستم بود و حاال کهکشان ها فاصله دارديکه روز

 !جراح
 شود و با لبخند ی کشند آزاد می دست به گردنبند و دسبندش ماقی که با اشتشینگار از دست بچه ها        

 :دی گوی میبزرگ
 .مال هر کدومو تو اتاقتون گذاشتم. شماستيحاال نوبت کادوها -        
 :دی گوی سرگرم کرده می بزرگيرو به آرش که خودش را با نان خامه ا        
 .مال تو هم تو اتاق خودمه -        
 : کندیآرش با تعجب به خودش اشاره م        
 . به زحمت نبودمیمن؟راض -        
 : زندینگار با اخم پس کله اش م        
 .برو تا منصرف نشدم.اریکم ادا درب -        
 ي ست آشپزای و هلدی آی مرونی بزرگ قرمزش بنی با ماشنیامیبن.دی آی ذوق زده شان از اتاق ميصدا        

 بوکس و سهی با کنیدی و آدی آی مرونیماهک با تبلتش ب. کشدی است با خودش منی تفالش را که سنگینیم
 . اشی آبيدستکش ها

 ی که مدهی را خرییزهای چقایدق. هستندی راضشیخوشحال است که بچه ها.صورت نگار گل انداخته        
 .خواستند
 : کندی در اتاق را باز مینگار با نگران.دی آی نمرونی بمی مانیهر چه منتظر آرش م        
 ؟يدوستش ندار -        
 ی ادامه مینگار با نگران. در دستش گرفتهچیی سوهی شبيزی که چنمی بی در آرش بهت زده را مانیاز م        

 :دهد
 ....گهی دزی چهی می ری مشی خواینم.شینی باال تا ببارتشیبه نگهبان ساختمون گفتم ب -        
 ی دارد ولادی قلنبه شده زي محبت هانیآرش از ا. خورمی جا میکم. کندیآرش محکم نگار را بغل م        

 . خوشحالش کردهیلی نگار خيحتما کادو. کندیراحت خرجش نم
 .نمی بی کوچک را مکلتی کنم و موتور سی در نگاه مانی از ميبا کنجکاو        
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 همه مادر حسود چه نیبا ا. آرش دور نگار زل زدهي دست هاي افتد که به حلقه ینگاهم به سوگند م        
 !کنم؟

 بوکسش را در اتاقش سهی کنیدیآ.واند خی تبلتش و مشخصاتش را ميماهک دارد دفترچه راهنما        
آرش . چرخندی نشسته اند و دور مبل ها منشی در ماشنیامی و بنایهل. زندی کرده و به آن مشت مزانیآو

 . را نزندرتشبه نگار قول داده که بدون او استا. اش کندی برده تا بررسنگیموتورش را به پارک
 هزار تومان ستیمن به هر کدام شان دو. طورنید هم همسوگن. بچه ها را قبال داده اميدیمن ع        

 که در يدند؛چادری خري خودشان همان قدر اسباب بازي نداشتند براي به پول عالقه انیامی و بنایچون هل.دادم
 .  و استخر توپنندیآن بنش

 
 که خودش یی هاراهنی پای ماهک و هليبرا. آورده بود به آن ها دادکای را که از آمرییزهایسوگند هم چ        

سند کل .... آرش همي پوشند،برای ها می که در مهماني کت و شلوارنیدی و آنیامی بني کرده بود،برایطراح
 . مرداد امسالیعنی. هجده ساله شد به نامش بزندیاموالش که وقت

 برد و ماهک یم خواب شان شانی هاي بازی از خستگنیامی و بنایهل.می مانی شب آن جا مي هامهیتا ن        
 شان است تا اگر شی است و نگار هم پنگی همراه آرش در پارکنیدیآ. زندی چرت مي مبل تک نفره ايهم رو

 گرفتن با آن به معابر نامهیگواه با آن ها اتمام حجت کرده که تا قبل از. با حضورش بزنندی خواهند چرخیم
 شتری بهی هدنی ادنی در خردی نگار بادیشا.دمی را دنیدی حرف چشمک آرش به آنیبعد از گفتن ا. نروندیعموم

 . کردی ماطیاحت
 . آن صحنه دل و دماغ ندارددنیبعد از د. کندی اش سرگرم میسوگند خودش را با گوش        
 ....من هم        
ساس  قدر احنی ام ایتا به حال در زندگ. وقت بگذراندشی نشسته ام تا نگار با بچه هايمن گوشه ا        
 من چه کنم؟تجربه ام در ی و حق دارد که نباشد ولستی نمی مستقی صراطچینگار به ه. نکرده بودمیدرماندگ

اصال . ببرمنی چطور نفرتش را از بدیبا  دانمی شود و نمی با نگار محدود میمورد زن ها به همان چند ماه زندگ
 ممکن هست؟

 خواب کف سهی نبوده آرش با کنیدی که آیمدت. شوندی مهوشی بنیدی خسته در اتاق آنیدیآرش و آ        
 . را درك کردهشی هاتی خودش حساسی بخوابد ولنیمطمئنم نگار به او نگفته زم.دهیاتاقش خواب

 :دی گوی به سوگند میینگار با خوشرو        
 .تختو واستون مرتب کردم -        
 . که او بچه اش را رها کردهستیار ن نگریتقص. خوش نشان دهدي کند روی میسوگند سع        
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 ؟ی خوابیپس خودت کجا م -        
 : کندیبه اتاق دوقلوها اشاره م        
 .دیشما راحت باش.عادت کردم. خوابمی اونا مشی وقتا پشتریب -        
 :ردی گیسوگند خنده اش م. رودی توجه به من به اتاق دوقلوها می و بدی گوی مریشب بخ        

 . بچزونتتي طورنی اادی دلش می مظلومنی که زن به اي چه کار کردنیبب -        
 .ستی آن قدرها هم مظلوم نگرید. شومی مرهی مقابلم خزیبه م        

***         
 ...مامان مامان مامان مامان مامان -        
نگار .می اش کنند که به مشهد بروی زنند تا راضی صدا با هم مادرشان را صدا مکی طور نیدوقلوها هم        

 گذارد ی مزی مي و کره و مربا و عسل را روری ظرف خامه و پني ظاهريبا خونسرد. نشودی کنم عصبی میسع
 :دی گوی مدوارانهیماهک ام. گذاردیو چند تکه نان مقابل هر کس م

 .گهی دمی برایمامان ب -        
 :دیو گینگار آخر با حرص م        
 .می ریاگه بشه م. با شما هم هستمنیامیبن.بسه!ایهل -        

 
 

 : اندازدی پر از تمسخر به من مینگاه        
 .امی اگه من نی حتدی با عموتون بردی تونیالبته شما م -        
 :دی گوی میآرش با لودگ        
 . برهیی تو جای کنه بی غلط منی نگار ای زنیچه حرفا م -        
 : زنمیپس کله اش م        
 .درست حرف بزن -        
 ی مردی گی که بغض کرده اند لقمه منیامی و بنای هليسوگند با لبخند به نگار که کنارش نشسته و برا        

 :دیگو
 .می ری ما هم نمياینگار جان اگه شما ن -        
 : کندی نگاهش مينگار با ناخشنود        
  حرف تونو باور کنم؟نی خوایم. رنیچند ماهه که بچه هام همه جا بدون من م -        
 : کندی مهی گرنیامیبن. کندی درکش می از هر کسشتری جمع بنیدر ا. اندازدی منییسوگند سرش را پا        
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 بزرگ می گفت اگه نریم. فرستاد مدرسهیعمو ما رو به زور م.می بریی جامیما بدون تو دوست ندار -        
 .يای روز اول مدرسه مون بمی خواستیما م.می مونی کوچولو ممی شینم

 ی کند و لپش را می را پاك منیامی بنياشک ها.ندی نشی نگار مي لب هاي رویلبخند کوچک و تلخ        
 :بوسد

 . نکن صبحونه تو بخورهیخوبه؟حاال گر.ی تو بگیهر چ.باشه قربونت برم -        
 را که مادرش در بشقاب یی از لقمه هایکی شود و ی حرف خوشحال منی بود با اهی گري هم آماده ایهل        

 . گذاردیمقابل شان گذاشته در دهانش م
 دیشا. کنمی تعجب نمنیدیاز سکوت آ. شودی ممانی بچه ها گفته و زود پشی دلخوشي دانم که برایم        

 . مادرش استيروی پیلی خیخودش نداند ول
 :می گوی لب مریز        
 .ادی نمي اگهیکس د.میفقط خودمون هست -        
 : کندینگار تلخ نگاهم م        
  ازت تشکر کنم؟يچطور.يواقعا لطف کرد -        
 . کندی خنده اش را پنهان ميآرش با سرفه ا        
 سخت زشیتحمل نگاه تمسخر آم. رومی به هال می لبری زي شوم و بعد از تشکری بلند ممیاز جا        

 . او را از دست داده ام سخت استشهی همي که برانیحس ا.است
 به عیسر. شنومی را منیامی بني هی بلند گريصدا. شومی مرهی خي و به نقطه انمی نشی می مبليرو        

 . خوردهزی مي آمده سرش به گوشه نیی اش پای از صندلی وقتنیامیبن. گردمیآشپزخانه بر م
 کرده صورتش هیاز بس گر. را از مقابل زخم کنار بزندنیامی کند دست بنی مینگار کنارش زانو زده و سع        

 .دی آیقرمز شده و نفسش باال نم
 کی. کنمی اش نگاه میشانی پيبه زخم گوشه . زنمی را کنار منیامی بني روم و دست های جلو معیسر        

 :دی گوی به من میبا نگران. را گم کردهشی نگار دست و پای کوچک است ولیدگیخراش
  سالمه؟ -        

 
 : دهمیسرم را تکان م        
 ی اومد مشی پیاگه مشکل.ستی نی نداره مشکلجهیاگه حالت تهوع و سرگ.نگران نباش. نبودهيجد -        

 .مارستانی بمشیبر
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 یاو از پسرش ب. دهدی کند و محکم به خودش فشار می کند بغل می مهی را که هنوز گرنیامینگار بن        
 .قرارتر است

 خراش کوچک سر پسرش کی که با يم؟مادری مادر چه کرده انیمن و پدرم با ا. مات مانده اممیدر جا        
 ! کند؟یادر م صي حکم مسخره انی چنیکدام دادگاه! ندارد؟ی اخالقتی افتد صالحی روز منیبه ا

 : زندیسوگند به شانه ام م        
 .دهی پر؟رنگتیخوب -        
 . شومی دور منیامی دهم و از نگار و بنیسرم را تکان م        

 
 فصل دوازدهم        
 ی مادرش را ترسانده بود بی که حسابنیامی بني هايالبته لوس باز. دادتینگار باالخره به سفرمان رضا        
 .اثر نبود
 مادرش لم داده ي پاهاي که روی اش بزند و بعد در حالیشانی به پیمادرش را مجبور کرد پانسمان بزرگ        

 ي او جایهمه جز نگار خنده شان گرفت ول. شودی گفت که اگر به مسافرت بروند سرش بهتر مهیبود با گر
 مادرش جا ي پاهايرو نیامینار بن هم حسادت کرد و خودش را کایهل. و چشم گفتدیزخمش را بوس

 .ستی مهم نشانی براهیاصال محبت من و بق. کنندی کس جز مادرشان حسادت نمچیدوقلوها به محبت ه.کرد
 گری تنها باشد و من و سوگند و آرش هم در اتاق دشی تا نگار با بچه هارمی گیدر هتل دو اتاق م        

 ي کند و به اصرارهای میتمام راه خود رانندگ. زندی لبخند مشی هانگار نسبتا عبوس است و فقط به بچه.میباش
 . کندی نمیآرش توجه

 .ارمشونیمن م -        
 :رمی گی لبم را گاز ميگوشه . داردیبا حرص چمدان خودش و آرش را بر م        
 .ی مونیتو با بچه هات م. مونهیآرش با من و سوگند م -        
 : زندیپوزخند م        
  باهاشون فرار کنم؟ی ترسی؟نمي دیصدقه م -        
 کند ی میسع.رمی گی را مشیبازو. چمدان ها را برده امي هیقبال بق.ستی نی هتل جز ما کسنگیدر پارک        

 :می گوی محکم مشی در چشم هارهیخ. شومی تر مکی به او نزدیپسم بزند ول
 ات جلو افهی بچه هات قدنی هر روز موقع دگهیحداقل د.شدم ی خوشحال مي کردیاگه فرار م -        

 .چشمام نبود
 : لرزندی مشی چشم هايمردمک ها        
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 پس همه اش عذاب وجدانه؟ -        
 ی تکانش میکم. افتاده اندشی است که چمدان ها از دست هاقهیچند دق.رمی گی را هم مگرشی ديبازو        

 :دهم
چه ! شدملتی ذلرای خوامش؟به قول سمی که می هستی بهت بگم که هنوز تنها زندی بایبه چه زبون -        

 گردوندم ی تونستم بچه ها رو بهت بر میاگه م.می کنی با هم زندگیدوباره قبول کن...یکار کنم که باورم کن
 نذاره هفته دیقت شا اون ورهی گی منم ماز  کارو کنم و بابا بفهمه بچه ها رونیاگه ا. من حضانتشونو ندارمیول
 .  شونینی بارم ببهی يا

 
 

 :اخم کرده        
 که دمی بهار لگد زد فهمي پاری زی راحت به صندلیلی که خیاز همون وقت. شناسمیمن باباتو خوب م -        

 از جنس شماها گهیمن د.اری خوام سامی نمگهی د؟منی کنی باهام زندگي خوایم....ستیبخشش تو کارش ن
 .ارم نداجی احتي مردچی به محبت هگهید. خوامی کسو نمچیجز بچه هام ه.خسته شدم

 : کندی اشاره مشیبه بازوها        
 .رهی گیدرد م -        
 که نگاهم کند چمدان ها را بر نیبدون ا. تر شده اندی کمشی کنم چشم هایحس م. کنمی مشیرها        

 : داردیم
 اون قدر تتیموقع.تی زندگیتو هم برو پ.می کنیزود تمومش م. دمی درخواست طالق ممی برگردیقتو -        

 .... بهت نه نگهی زنچیخوب هست که ه
 : دهمیآب دهانم را قورت م        
  باال سر بچه هات باشه؟گهی زن دهی باشم؟که گهی زن دهی با ؟کهي خوای منویتو ا -        
 : زندیپوزخند م        
 به بچه گهی دي ضربه هی خوام ی سمت خودت؟من نميدی همه با بچه هام منو کشنی ايخسته نشد -        

 وونهی کردم خودم دیمن فکر م.اری ساميتو تعادل ندار! خانواده شوندنی و بعد فروپاشیچند ماه زندگ.هام بزنم
 .ي تو از منم بدتریام ول

 : درست نفس بکشم دهدی اجازه نممی در گلويسد        
 به خاطر بچه ها بود؟....تموم اون چند ماه....تو واقعا -        
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 کشد به ی که میانگار بار رنج. گذاردی منیدوباره چمدان ها را زم. چکدی گونه اش مي رویقطره اشک        
 . هستنی سنگی کافياندازه 
 تونم بگم ی نمی ولومدیازت خوشم م...آره من. کنمکی رو از هم تفکنای تونم ایمن نم....اری سامنیبب -        

 عشق و چیمن جز محبت مادرانه ه.... گفتنی بابا میکی که کوچولوهام باالخره به نی اایبه خاطر خودت بود 
 ... نگرفتمادی رو ي اگهیمحبت د

 : مشکل شدهمی برادنینفس کش. رومی وا مشیبا حرف ها        
 ؟یقلبت داشته باش.... من تو ذهنتي برایی جاهی ندارم که ی شانسچی هیعنی -        
 :زدی ری محابا اشک می لرزند و بی مشیلب ها        
 می مرد نرمال تو زندگهی چند ماه داشتم به داشتن اد؟اونی خوشم میتی وضعنی من از چنی کنیفکر م -        

 ممکن ری غبای مرد تقرهی با ی عاطفيبرام رابطه بعد از سهراب ....دی کردم که اون بال رو سرم آوردیعادت م
 . کنمکر فيزی چنی خوام به چنی نمی حتي که تو کرديبعد کار....شده بود
 : خواهم باور کنمینم.رمی گی سردش را ميدست ها        
 شده مثل دو تا دوست یحت....میبذار جدا از بچه ها با هم وقت بگذرون...نگار به من فرصت بده -        
 ....یمعمول

 اعتراف دی حاال بای ولدمی خندی مکی رمانتي هالمی جمله در فنی به اشهیهم. کندی نگاهم ميدیبا ناام        
 .  کننده استرهی و خبای کند هنوز هم زی مهی گریکنم وقت

 
 

 :دی گویآرش متفکرانه م        
 . سفرهی میره برچطو. شروع شدهدی عالتیاالن تعط -        
 : شومی مرهی خی لوس و صورتيزیبه روم        
 . شمالو دوست ندارهيالیو -        
 :دی گوی ميبا کنجکاو        
 چرا؟ -        
 خواهم نگار را به ی به من گفت که اگر می داند ولی دانم سوگند از کجا مینم. امدهیمن هم تازه فهم        

 . دادهی شمال را خط بکشم چون سهراب آن جا مدام شکنجه اش ميالیمسافرت ببرم دور و
 : اندازمی می است نگاهواری دي که روي فرشته مانندي کنم و به عکس بچه یبحث را عوض م        
 .هی صورتیهمه چ. کجاست؟حالم بد شدگهی جا دنیا -        
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 : خنددیآرش بامزه م        
 !هی صورتیهمه چ. گفتنوینگارم هم.دی دار تفاهمیلیباحاله نه؟خ -        
 : زنمی اش لبخند میبه خوشحال        
  گذره نه؟ی بهت خوش میلی نگار خشیپ -        
 :دی گوی آورد می بلندش را در موانی که با قاشقش ته لیدر حال        
 .ارهیاصال نه نم. دهی گمو انجام می که ميهر کار.آره -        
 ی را با آرش جبران مشی بچه هاي برای داند؛دلتنگی رفتار نگار را منی الی دليزی تنیمطمئنم آرش به ا        

 .کند
 : کندی فکر میآرش کم        
 پنج سالش ی که وقتدمی زبونش کشریاز ز. مشهد؟نگار دوست داره برهمیچطوره بر... شمال نهیگفت -        

 . بهش خوش گذشته بودهیلیانگار خ.بوده با پدر و مادرش رفته
 : پرسمی ميبا کنجکاو. کردهی کردم نگار با مادرش زندگیفکر م. کنمی تعجب میکم        
  ازدواجش با سهراب؟ش؟قبلی از بچگی دونی می چگهید -        
 : زندی مشخندیآرش ن        
 هی ثانی و سقهی دقکی از شتریالبته اگه قبول کرد ب.از خودش بپرس.ی حرف بکشی تونیاز من نم -        

 .تحملت کنه
 !دهیکارم به کجا رس. دهمی خودم تکان مي برايبا تاسف سر. خنددی حرف هم غش غش منیبعد از ا        

***         
 : شنومی نگار را از پشت در ميصدا        
 .ی نکنادی زرشویز.امیآرش غذا رو هم بزن تا من ب -        
 مادرشان آمده ي به خانه دیشب ع. کوبندی به در مجانی تپل شان با هي با مشت هانیامی و بنایهل        

 . سابق شاني م؛خانهیا
 زند یزانو م. کنمی گل انداخته اش نگاه ميبه لپ ها. شودی زود باز میلیدر خ. زندی زنگ در را منیدیآ        

 .  دهدی و ماهک را هم منیدیجواب سالم آ. کندی را محکم بغل مشیو دوقلوها
 

حس . تنش کردهي زرديشلوار همرنگش را پا کرده و پانچو. سرش کردهی قشنگی آسمانی آبيروسر        
 ی افکارم را نمی کنم که کسیخدا را شکر م.... درخشدی مانشی در مدی شده که مثل خورشی کنم آسمانیم

 .شنود
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 :دی گویوگند با لبخند مس        
 .سالم نگار جون -        
 : کندی می شود و با سوگند روبوسینگار بلند م        
 . داخلدییبفرما. نگهتون داشتمرونی بنی من ادیببخش.سالم -        
 ی و وارد خانه مردی گیسوگند دست دوقلوها را م. کنندی و ماهک هم به مادرشان سالم منیدیآ        

 نیآخر. شومی ماهک مشی اش از آرايمتوجه ناخشنود. بوسدی را منیدینگار به نوبت صورت ماهک و آ.شود
 . گذاردیو در را باز م  کندی که نگاهم کند سالم منیبدون ا. کنمیآهسته سالم م. مانمینفر من پشت در م

 ی اش را میشانی گرفته و پشی دست هاانیسوگند صورت آرش را م. شومیپشت سرش وارد خانه م        
آرش عاشق .می صبر کندی بهتر است تا بعد از عدی هست؟شایامشب وقت مناسب. کشمی میقینفس عم.بوسد
 . و چه نوروزسمسی سال نوست؛چه کرالتیتعط

 :دی آی نگار از آشپزخانه ميصدا        
 . ببري که نصفشو خوردییای نون خامه انی اایآرش ب -        
ماهک .رندی را بگشانی هاهی سال هستند تا هدلی تحوي نشسته و منتظر لحظه جانی با هنیامی و بنایله        

 پا انداخته و لبخند ي مبل پا روي گوشه پشی آن ترد،بای گی مدت دارد از عمه سوگندش الگو منیهم که در ا
 . زدهیحیمل

 . کنمی آرش نگاه مي و به اداهانمی نشی ميگوشه ا        
 :دی گوی می نازکي رسد با صدایبه من که م. کندی تعارف مییخم شده و چا        
 ن؟ییداماد شما -        
 : دهدی کند ادامه می که کنترلش ميبا خنده ا. دارمی فنجان بر مکی یبا لبخند کج        
 دگاهامونی دي درباره مینیشب.دی هم داریی تو اتاق؟ماشاال هزار ماشاال بر و رومی شه زودتر برینم -        

 . شلواردمیشا.دیاریگرمتونم شد کتتونم درب.میحرف بزن
 :می گوی لب مریز        
 .خفه شو آرش -        
 جالب ی ادبی همه بنیآخر ا. خنددی کند و می نگاهش میفگی با شدهی را شنشیسوگند که حرف ها        
 ! کندی که عشق آدم را کور و کر مندی گویراست م!است؟

 شده با ي که نوك دماغ شان هم خامه ای برداشته اند و در حالي هر کدام دو نان خامه انیامی و بنایهل        
 دانم ینم.خوشحالم که باالخره با او کنار آمد. کندی در آشپزخانه به مادرش کمک منیدیآ. زنندیهم حرف م

 . بعد از چند ماه عوض شدهنگار چه به او گفته که نظرش
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 . سال نماندهلی تا تحوشتری ربع بکی.دی آی پشت سرش با بشقاب ها منیدی آورد و آی موهینگار م        
 مادرش گری از حرکات آرش طرف دي با ناخشنودنیدی و آدهیآرش به نگار چسب.میهمه دور هم نشسته ا        
 . شان خنده دار استدنید.نشسته

 
 ؟ي زدی رژ مهی ي مردیم.تهی می پی پنینگار چند بار بگم صورتت ع -        
 : خنددی ميآرش نخود. کنندی و نگار هر دو چپ چپ نگاهش منیدیآ        
 !دو تا شدن! امام زاده گوشت و نخودای -        
 .کند خواهد توجه مرا جلب ی نمدیشا. کنمی نگاه مشیبه نگاه نگار به دوقلوها        
 :ندی گوی میدوقلوها با خوشحال        
 نه؟ی شه؟ماشی جا مبیمامان تو ج -        
 ! پرسدی منیامی را بنیدوم        
 :دی گوی دهد می که چال گونه اش را نشان مينگار با لبخند        
 . شنی جا نمبی کدوم تو جچینه ه -        
 . شودی نوروز می پرسند که کی پرند و از سوگند می منیی باال و پانیامی و بنایهل        
 : کندی ها اشاره مزیبه م. کندی را روشن مونیزینگار تلو        
 شدم یازش غافل م. ها رو درست بشورهوهی منی خوره؟من پوست آرشو کندم تا ای نميزی چیچرا کس -        

 . نمونده بودمینون خامه ا
 حرکتش نینگار با انزجار به ا. کندی چهار قسمت می دارد و به سختی بر مي نان خامه اکیماهک         
 : کندینگاه م
  شد؟یحاال مثال چ -        
 : خنددی نگار بلند مي افهیآرش از ق        
 .ی دونی رو نمنای معلومه که تو اکلتیالبته از ه!  می نگار رژمهیرژ -        
 کند که به آرش پرخاش یدارد خودش را کنترل م. کشدی اش میشانی به پی دستی با کالفگنیدیآ        

 .نکند
 ی دست سوگند متوقف مانده و نمينگاه نگار رو. کندی سرش محکم مي را باالای هليسوگند موها        

 . رودی به اتاقش مدی ببخشکی برد و با ی مشیدستش را به سمت گلو.توانم حسش را بفهمم
 : شومی بلند ممیدنبالش برود که از جا خواهد یآرش م        
 .بذار من باهاش حرف بزنم -        
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 ی مدای پرتی خواهر و مادرش غي روشتریروز به روز ب.دی گوی نميزی چی کند ولی بد نگاهم منیدیآ        
 .کند

 که از یکی نور باري  نشسته و به رشتهیکیدر تار. کنمی در را باز ماطیبا احت. شنومی نمیجواب. زنمیدر م        
 : زندیپوزخند م. کندی پرده معلوم شده نگاه ميال

 . قدر ازش متنفر شمنی کنه که اي تونه کاری کس نمچی کردم بعد از سهراب هیفکر م -        
 : کندی جمع مشی تختش را در مشت هايملحفه         
 .ی کنی مزمی سورپراشهی تو همیول -        
 : دهدیبا نفرت ادامه م. بندمیدر را پشت سرم م        
 سر و وضع دختر بزرگم نظر ي تونم درباره ی نمیحت... دخترم محروم شدمي از بستن مویمن حت -        

 .دی زنیتو و پدرت حالمو به هم م. تر شدمبهی ام غربهی غرهیاز .بدم
 شود ی است باعث مشی که در حرف هاینفرت خالص.می دانم چه بگوی در خشک شده ام و نمکینزد        

 . ستی دور از انتظارم نیلی خشی حرف های کشد ولی مریقلبم ت....جا بخورم
 

 و ردی گی ام را مقهی. زنندی برق میکی در تارشیچشم ها.دی آی شود و به سمتم می بلند مشیاز جا        
 :دی گویشمرده شمرده م

 ی که خودش با هزار تا دختر می داشت اونم وقتانتیهمش توهم خ.ي نداری فرقچیتو با برادرت ه -        
 .دیچرخ

 :دی گوی می عصبيبا خنده ا        
 کنه ی خونه زندگهی تو رای که با سماوردی زنو مهیاگه محسن . گه من مثل دخترشمی مشهیپدرت هم -        

  کرد؟یسکوت م
 :دی گوی م دهد و با پوزخندیمحکم تکانم م        
 کس ی دختر چشم و گوش بسته و بهی بهتر از ی خودش گفته بود واسه سر به راه کردن پسرم چشیپ -        
  بنده؟ییمگه دستش به جا. دختره بسوزه و بسازهمیاگرم درست نشد بذار.و کار

 یبدن وارفته ام به در م. کوبدی ام منهیبا کف دست به س. شودی باز نمی کرده ام و دهانم به حرفخی        
 : اش هم مرا ترسانده و هم نگرانم کردهیحالت عصب.خورد

 که بچه نی بهتر از ايچه کار. خواد خر نموندم بهش برخوردی که دلش مي که من همون طوردیتا د -        
 م؟یریهاشو بگ
 : کنمیدهان خشکم را باز م        
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 که به حرف من ی دونیم. دادگاهشو کرديپدرم کارا.رمیا رو ازت بگ خواستم بچه هینگار من نم -        
 . با من باشهمی شون نبودم تا تصممی هم قیاز لحاظ قانون.ستین

 : زندیدوباره پوزخند م        
 ساال به پات نشسته بودم نی اي همه يفکر کرد. انگاريدی رنج نکشیتو هم کم.چقدر مظلوم!یآخ -        

 ! تو ذوقت خورد نه؟یول
 : کوبدی ام منهیبا نوك انگشت اشاره اش به س        
جالبه که اگه تو با صد تا دختر رو ....؟ي کردی تو اون کشور چه غلطدمیمن از تو پرس....یوونی حیلیخ -        
 به روح انتیخ!انتیو خ***  واسه من شد هری ولي دوران مجردطنتی شد شی اسمش مي بودختهیهم ر

 . کردیحال م  واسه خودشگهی کشور دهی شون که داشت تو ي به پسر نازنازانتیخ.نجس سهراب
 : کنم آرامش کنمی می و سعرمی گی را مشیمچ دست ها        
 سر میامروز اومده بودم تا بخوام دوباره برگرد.مونمی که کردم پشيمن از هر کار.نگار حق با توئه -        

 . شون باششی سال پلی تحويلحظه . ترسنیبچه ها م.رونی بمی براینم باال. مونیزندگ
 .... کند ویدستانش را آزاد م        
 آن کنارش ي که چند ماه رویآن قدر محکم که سرم به سمت تخت. زندی میلیمحکم به صورتم س        

 رسد و من هنوز مات ی سال را به گوشم ملی تحوي لحظه ي آهنگ آشنايصدا. شودی بودم کج مدهیخواب
 .تخت هستم

 :دی گوی لب مریز. زند و نگاهش تر استینفس نفس م. کنمی نگاه مشیبه چشم ها        
 دوباره ادی نمرتی و زن ترگل ورگل گي با چهار تا بچه باخت کرديدیحاال که د.ي ترحیاز برادرتم وق -        

  خرتر از نگار؟ی کی خودت گفتشیپ.... سراغ منياومد
 ....  که زد حقم بود؟بودي ایلیس.می دانم چه بگوینم        

 
 :می گویآهسته م        
 ی نمی زندگشای مثل کشی که گفتي خواستم شونزده سال تو اون کشوریمن اگه زن ترگل ورگل م -        

 خواستم ی رو نمی جز تو کسمیلگ از هفده سای خوام بدونی ذارم فقط میمنت سرت نم.شتیکردم تا برگردم پ
 . خوامیو نم

 ی زنند از پشت در می که مادرشان را صدا منیامی و بنای هليصدا. چکدی گونه اش مي رویقطره اشک        
 :دی گوی مي گرفته ايبا صدا.دیآ
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 و ی خواستی واقعا منو منم؟اگهی بی نميزی چرا من چ؟پسي خوای خوشحال شم؟که منو مدیاالن با -        
 محل کار و خونه ای نزن بپی تخودیب.... تمومهی همه چگهی دی بچه هامو گرفتی وقتيدی فهمی می شناختیم

 ...اری سامرهی دگهید.ام و التماس کن
 :دی گوی با استرس مایهل. شنومی را مشانیاز پشت در صدا. رودی مرونی زند و از اتاق بیپسم م        
 د؟ی کردی دعوا مدیداشت -        
 :دی گوی بغ کرده منیامیبن        
 ؟ي کردهیگر -        
 ی ميدی و ناامي قدر احساس دلسردنی است که ای ساللی تحونیدوم. شدهمی پاری زنی زمخینگاهم م        

 .کنم
 : زندی ممی صدايآرش با کنجکاو. خوردیدر اتاق به کتفم م        
 ؟یسام -        
 : کند خنده اش را پنهان کندی میبا دقت به صورتم نگاه و سع. کندیوشن مچراغ را ر        
 ! دارهیماشاال چه ضرب شست -        
 :دی گوی لرزد می که بدنش از خنده می گذارد و در حالی شانه ام ميدستش را رو        
 . اتافهی قدنی با درهی گی فقط خنده ام می کنم متاثر شم ولی می سعیلیخ -        
 : کنمی را باز مراهنمی پي بااليدکمه         
 . خوانی شونو ميدیبچه ها ع.میبر -        
 : شودی آرش کمرنگ ميخنده         
  کنه؟ی م؟دردیخوب -        
 ی را مشانی از او کادوی مادرشان نشسته اند و با چرب زباني پاهايدوقلوها رو. گذرمیاز کنارش م        
 :دی گوی با لبخند مستی از بحث مان در صورتش ني اثرچینگار که ه.خواهند
  من کجاست؟يکادو -        
 : آوردی را در مي سرمه ای مخملي کند و جعبه ی اش را باز می آبی کوچک دستفی کایهل        
 .می عوضش کنمی تونی ميعمو گفت اگه دوستش ندار.دشی عمو خری ولمیما و عمه انتخابش کرد -        
 : کند تا لبخند بزندی را مشینگار تمام سع        
 . قربونت برمیمرس -        
 :دی گویبا ذوق م.ستدی ای مبل مي آورد و روی گردنبند را از جعبه در منیامیبن. بوسدی سرشان را ميرو        
 .بچرخ بندازم گردنت -        
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 :ردی گیماهک آن را از دستش م        
 . بذار من ببندم براش -        

 
 

 که ماهک گردنبند یدر حال. خواهدی آن را نمدمشیمعلوم است که چون من خر. چرخدینگار به زور م        
 . بنددی دستبند را به دستش مای بندد،هلی مشیرا برا

 :دی گوی ذوق زده منیامیبن        
 . زنهیچقدر برق م -        
 ستینگار ستاره ا. آمدی خوشم مشتری من از ستاره بی ولرمی قلب بگشی گفت که براطنتیسوگند با ش        
 موفق بودم تا شتری شدم بی کنم اگر شاعر میفکر م. در دستم بود و حاال کهکشان ها فاصله دارديکه روز

 !جراح
 شود و با لبخند ی کشند آزاد میسبندش م دست به گردنبند و داقی که با اشتشینگار از دست بچه ها        

 :دی گوی میبزرگ
 .مال هر کدومو تو اتاقتون گذاشتم. شماستيحاال نوبت کادوها -        
 :دی گوی سرگرم کرده می بزرگيرو به آرش که خودش را با نان خامه ا        
 .مال تو هم تو اتاق خودمه -        
 : کندی مآرش با تعجب به خودش اشاره        
 . به زحمت نبودمیمن؟راض -        
 : زندینگار با اخم پس کله اش م        
 .برو تا منصرف نشدم.اریکم ادا درب -        
 ي ست آشپزای و هلدی آی مرونی بزرگ قرمزش بنی با ماشنیامیبن.دی آی ذوق زده شان از اتاق ميصدا        

 بوکس و سهی با کنیدی و آدی آی مرونیماهک با تبلتش ب. کشدی است با خودش منی تفالش را که سنگینیم
 . اشی آبيدستکش ها

 ی که مدهی را خرییزهای چقایدق. هستندی راضشیخوشحال است که بچه ها.صورت نگار گل انداخته        
 .خواستند
 :ند کی در اتاق را باز مینگار با نگران.دی آی نمرونی بمی مانیهر چه منتظر آرش م        
 ؟يدوستش ندار -        
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 ی ادامه مینگار با نگران. در دستش گرفتهچیی سوهی شبيزی که چنمی بی در آرش بهت زده را مانیاز م        
 :دهد

 ....گهی دزی چهی می ری مشی خواینم.شینی باال تا ببارتشیبه نگهبان ساختمون گفتم ب -        
 ی دارد ولادی قلنبه شده زي محبت هانیآرش از ا. خورمی جا میکم. کندیآرش محکم نگار را بغل م        

 . خوشحالش کردهیلی نگار خيحتما کادو. کندیراحت خرجش نم
 .نمی بی کوچک را مکلتی کنم و موتور سی در نگاه مانی از ميبا کنجکاو        
 همه مادر حسود چه نیبا ا.ل زده آرش دور نگار زي دست هاي افتد که به حلقه ینگاهم به سوگند م        

 !کنم؟
 بوکسش را در اتاقش سهی کنیدیآ. خواندی تبلتش و مشخصاتش را ميماهک دارد دفترچه راهنما        

آرش . چرخندی نشسته اند و دور مبل ها منشی در ماشنیامی و بنایهل. زندی کرده و به آن مشت مزانیآو
 . را نزندرتشبه نگار قول داده که بدون او استا. اش کندی برده تا بررسنگیموتورش را به پارک

 هزار تومان ستیمن به هر کدام شان دو. طورنیسوگند هم هم. بچه ها را قبال داده اميدیمن ع        
 که در يدند؛چادری خري خودشان همان قدر اسباب بازي نداشتند براي به پول عالقه انیامی و بنایچون هل.دادم

 .  استخر توپ ونندیآن بنش
 

 که خودش یی هاراهنی پای ماهک و هليبرا. آورده بود به آن ها دادکای را که از آمرییزهایسوگند هم چ        
سند کل .... آرش همي پوشند،برای ها می که در مهماني کت و شلوارنیدی و آنیامی بني کرده بود،برایطراح

 .مرداد امسال یعنی. هجده ساله شد به نامش بزندیاموالش که وقت
 برد و ماهک ی خواب شان مشانی هاي بازی از خستگنیامی و بنایهل.می مانی شب آن جا مي هامهیتا ن        
 شان است تا اگر شی است و نگار هم پنگی همراه آرش در پارکنیدیآ. زندی چرت مي مبل تک نفره ايهم رو

 گرفتن با آن به معابر نامهیگواه با آن ها اتمام حجت کرده که تا قبل از. با حضورش بزنندی خواهند چرخیم
 شتری بهی هدنی ادنی در خردی نگار بادیشا.دمی را دنیدی حرف چشمک آرش به آنیبعد از گفتن ا. نروندیعموم

 . کردی ماطیاحت
 . صحنه دل و دماغ ندارد آندنیبعد از د. کندی اش سرگرم میسوگند خودش را با گوش        
 ....من هم        
 قدر احساس نی ام ایتا به حال در زندگ. وقت بگذراندشی نشسته ام تا نگار با بچه هايمن گوشه ا        
 من چه کنم؟تجربه ام در ی و حق دارد که نباشد ولستی نمی مستقی صراطچینگار به ه. نکرده بودمیدرماندگ
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اصال . ببرمنی چطور نفرتش را از بدیبا  دانمی شود و نمی با نگار محدود میمورد زن ها به همان چند ماه زندگ
 ممکن هست؟

 خواب کف سهی نبوده آرش با کنیدی که آیمدت. شوندی مهوشی بنیدی خسته در اتاق آنیدیآرش و آ        
 . را درك کردهشی هاتی خودش حساسی بخوابد ولنیاو نگفته زممطمئنم نگار به .دهیاتاقش خواب

 :دی گوی به سوگند میینگار با خوشرو        
 .تختو واستون مرتب کردم -        
 . که او بچه اش را رها کردهستی نگار نریتقص. خوش نشان دهدي کند روی میسوگند سع        
 ؟ی خوابیپس خودت کجا م -        
 : کندی اتاق دوقلوها اشاره مبه        
 .دیشما راحت باش.عادت کردم. خوابمی اونا مشی وقتا پشتریب -        
 :ردی گیسوگند خنده اش م. رودی توجه به من به اتاق دوقلوها می و بدی گوی مریشب بخ        
 . بچزونتتي طورنی اادی دلش می مظلومنی که زن به اي چه کار کردنیبب -        
 .ستی آن قدرها هم مظلوم نگرید. شومی مرهی مقابلم خزیبه م        

***         
 ...مامان مامان مامان مامان مامان -        
نگار .می اش کنند که به مشهد بروی زنند تا راضی صدا با هم مادرشان را صدا مکی طور نیدوقلوها هم        

 گذارد ی مزی مي و کره و مربا و عسل را روریرف خامه و پن ظي ظاهريبا خونسرد. نشودی کنم عصبی میسع
 :دی گوی مدوارانهیماهک ام. گذاردیو چند تکه نان مقابل هر کس م

 .گهی دمی برایمامان ب -        
 :دی گوینگار آخر با حرص م        
 .می ریاگه بشه م. با شما هم هستمنیامیبن.بسه!ایهل -        

 
 : اندازدی پر از تمسخر به من مینگاه        
 .امی اگه من نی حتدی با عموتون بردی تونیالبته شما م -        
 :دی گوی میآرش با لودگ        
 . برهیی تو جای کنه بی غلط منی نگار ای زنیچه حرفا م -        
 : زنمیپس کله اش م        
 .درست حرف بزن -        
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 ی مردی گی که بغض کرده اند لقمه منیامی و بنای هليه نگار که کنارش نشسته و براسوگند با لبخند ب        
 :دیگو

 .می ری ما هم نمياینگار جان اگه شما ن -        
 : کندی نگاهش مينگار با ناخشنود        
  حرف تونو باور کنم؟نی خوایم. رنیچند ماهه که بچه هام همه جا بدون من م -        
 : کندی مهی گرنیامیبن. کندی درکش می از هر کسشتری جمع بنیدر ا. اندازدی منییسوگند سرش را پا        
 بزرگ می گفت اگه نریم. فرستاد مدرسهیعمو ما رو به زور م.می بریی جامیما بدون تو دوست ندار -        

 .يای روز اول مدرسه مون بمی خواستیما م.می مونی کوچولو ممی شینم
 ی کند و لپش را می را پاك منیامی بنياشک ها.ندی نشی نگار مي لب هاي رویلبخند کوچک و تلخ        

 :بوسد
 . نکن صبحونه تو بخورهیخوبه؟حاال گر.ی تو بگیهر چ.باشه قربونت برم -        
 را که مادرش در بشقاب یی از لقمه هایکی شود و ی حرف خوشحال منی بود با اهی گري هم آماده ایهل        

 . گذاردیمقابل شان گذاشته در دهانش م
 دیشا. کنمی تعجب نمنیدیاز سکوت آ. شودی ممانی بچه ها گفته و زود پشی دلخوشي دانم که برایم        

 . مادرش استيروی پیلی خیخودش نداند ول
 :می گوی لب مریز        
 .دای نمي اگهیکس د.میفقط خودمون هست -        
 : کندینگار تلخ نگاهم م        
  ازت تشکر کنم؟يچطور.يواقعا لطف کرد -        
 . کندی خنده اش را پنهان ميآرش با سرفه ا        
 سخت زشیتحمل نگاه تمسخر آم. رومی به هال می لبری زي شوم و بعد از تشکری بلند ممیاز جا        

 . او را از دست داده ام سخت استشهی همي که برانیحس ا.است
 به عیسر. شنومی را منیامی بني هی بلند گريصدا. شومی مرهی خي و به نقطه انمی نشی می مبليرو        

 . خوردهزی مي آمده سرش به گوشه نیی اش پای از صندلی وقتنیامیبن. گردمیآشپزخانه بر م
 کرده صورتش هیاز بس گر. را از مقابل زخم کنار بزندنیمای کند دست بنی مینگار کنارش زانو زده و سع        

 .دی آیقرمز شده و نفسش باال نم
 کی. کنمی اش نگاه میشانی پيبه زخم گوشه . زنمی را کنار منیامی بني روم و دست های جلو معیسر        

 :دی گوی به من میبا نگران. را گم کردهشی نگار دست و پای کوچک است ولیدگیخراش
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  سالمه؟ -        
 

 : دهمیسرم را تکان م        
 ی اومد مشی پیاگه مشکل.ستی نی نداره مشکلجهیاگه حالت تهوع و سرگ.نگران نباش. نبودهيجد -        

 .مارستانی بمشیبر
 یاو از پسرش ب. دهدی کند و محکم به خودش فشار می کند بغل می مهی را که هنوز گرنیامینگار بن        

 .قرارتر است
 خراش کوچک سر پسرش کی که با يم؟مادری مادر چه کرده انیمن و پدرم با ا. مات مانده اممیدر جا        

 ! کند؟ی صادر مي حکم مسخره انی چنیکدام دادگاه! ندارد؟ی اخالقتی افتد صالحی روز منیبه ا
 : زندیسوگند به شانه ام م        
 .دهی پر؟رنگتیخوب -        
 . شومی دور منیامی دهم و از نگار و بنیسرم را تکان م        

 
 فصل دوازدهم        
 ی مادرش را ترسانده بود بی که حسابنیامی بني هايالبته لوس باز. دادتینگار باالخره به سفرمان رضا        
 .اثر نبود
 مادرش لم داده ي پاهاي که رویدر حال اش بزند و بعد یشانی به پیمادرش را مجبور کرد پانسمان بزرگ        

 ي او جایهمه جز نگار خنده شان گرفت ول. شودی گفت که اگر به مسافرت بروند سرش بهتر مهیبود با گر
 مادرش جا ي پاهايرو نیامی هم حسادت کرد و خودش را کنار بنایهل. و چشم گفتدیزخمش را بوس

 .ستی مهم نشانی براهیاصال محبت من و بق. کنندیم کس جز مادرشان حسادت نچیدوقلوها به محبت ه.کرد
 گری تنها باشد و من و سوگند و آرش هم در اتاق دشی تا نگار با بچه هارمی گیدر هتل دو اتاق م        

 ي کند و به اصرارهای میتمام راه خود رانندگ. زندی لبخند مشینگار نسبتا عبوس است و فقط به بچه ها.میباش
 . کندی نمیآرش توجه

 .ارمشونیمن م -        
 :رمی گی لبم را گاز ميگوشه . داردیبا حرص چمدان خودش و آرش را بر م        
 .ی مونیتو با بچه هات م. مونهیآرش با من و سوگند م -        
 : زندیپوزخند م        
  باهاشون فرار کنم؟ی ترسی؟نمي دیصدقه م -        
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 کند ی میسع.رمی گی را مشیبازو. چمدان ها را برده امي هیقبال بق.ستی نیز ما کس هتل جنگیدر پارک        
 :می گوی محکم مشی در چشم هارهیخ. شومی تر مکی به او نزدیپسم بزند ول

 ات جلو افهی بچه هات قدنی هر روز موقع دگهیحداقل د. شدمی خوشحال مي کردیاگه فرار م -        
 .چشمام نبود

 : لرزندی مشی چشم هايمردمک ها        
 پس همه اش عذاب وجدانه؟ -        
 ی تکانش میکم. افتاده اندشی است که چمدان ها از دست هاقهیچند دق.رمی گی را هم مگرشی ديبازو        

 :دهم
چه ! شدملتی ذلرای خوامش؟به قول سمی که می هستی بهت بگم که هنوز تنها زندی بایبه چه زبون -        

 گردوندم ی تونستم بچه ها رو بهت بر میاگه م.می کنی با هم زندگیدوباره قبول کن...یکار کنم که باورم کن
 نذاره هفته دی اون وقت شارهی گی منم ماز  کارو کنم و بابا بفهمه بچه ها رونیاگه ا. من حضانتشونو ندارمیول
 .  شونینی بارم ببهی يا

 
 :اخم کرده        
 که دمی بهار لگد زد فهمي پاری زی راحت به صندلیلی که خیاز همون وقت. شناسمیمن باباتو خوب م -        

 از جنس شماها گهیمن د.اری خوام سامی نمگهی د؟منی کنی باهام زندگي خوایم....ستیبخشش تو کارش ن
 .ارم نداجی احتي مردچی به محبت هگهید. خوامی کسو نمچیجز بچه هام ه.خسته شدم

 : کندی اشاره مشیبه بازوها        
 .رهی گیدرد م -        
 که نگاهم کند چمدان ها را بر نیبدون ا. تر شده اندی کمشی کنم چشم هایحس م. کنمی مشیرها        

 : داردیم
 اون قدر تتیموقع.تی زندگیتو هم برو پ.می کنیزود تمومش م. دمی درخواست طالق ممی برگردیوقت -        

 .... بهت نه نگهی زنچیخوب هست که ه
 : دهمیآب دهانم را قورت م        
  باال سر بچه هات باشه؟گهی زن دهی باشم؟که گهی زن دهی با ؟کهي خوای منویتو ا -        
 : زندیپوزخند م        
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 به بچه گهی دي ضربه هی خوام ی سمت خودت؟من نميدی همه با بچه هام منو کشنی ايخسته نشد -        
 وونهی کردم خودم دیمن فکر م.اری ساميتو تعادل ندار! خانواده شوندنی و بعد فروپاشیچند ماه زندگ.هام بزنم

 .ي تو از منم بدتریام ول
 : دهد درست نفس بکشمی اجازه نممی در گلويسد        
 به خاطر بچه ها بود؟....تموم اون چند ماه....تو واقعا -        
 کشد به ی که میانگار بار رنج. گذاردی منیدوباره چمدان ها را زم. چکدی گونه اش مي رویقطره اشک        
 . هستنی سنگی کافياندازه 
 تونم بگم ی نمی ولومدیازت خوشم م...آره من. کنمکی رو از هم تفکنای تونم ایمن نم....اری سامنیبب -        

 عشق و چیمن جز محبت مادرانه ه.... گفتنی بابا میکی که کوچولوهام باالخره به نی اایبه خاطر خودت بود 
 ... نگرفتمادی رو ي اگهیمحبت د

 : مشکل شدهمی برادنینفس کش. رومی وا مشیبا حرف ها        
 ؟یقلبت داشته باش.... من تو ذهنتي برایی جاهی ندارم که ی شانسچی هیعنی -        
 :زدی ری محابا اشک می لرزند و بی مشیلب ها        
 می مرد نرمال تو زندگهی چند ماه داشتم به داشتن اد؟اونی خوشم میتی وضعنی من از چنی کنیفکر م -        

 ممکن ری غبای مرد تقرهی با ی عاطفيبعد از سهراب برام رابطه ....دی کردم که اون بال رو سرم آوردیعادت م
 . کنمکر فيزی چنی خوام به چنی نمی حتيرد که تو کيبعد کار....شده بود
 : خواهم باور کنمینم.رمی گی سردش را ميدست ها        
 شده مثل دو تا دوست یحت....میبذار جدا از بچه ها با هم وقت بگذرون...نگار به من فرصت بده -        
 ....یمعمول

 اعتراف دی حاال بای ولدمی خندی مکی رمانتيها لمی جمله در فنی به اشهیهم. کندی نگاهم ميدیبا ناام        
 .  کننده استرهی و خبای کند هنوز هم زی مهی گریکنم وقت

 
 

 : بوسمی را مشی کنم و دست هایاز سکوتش استفاده م        
 ی شدم که بفهمم هر چقدر منو سر بدوئونهی و تنبمونی چند ماه اون قدر پشنیتو ا....من خر بودم نگار -        

 که از شونزده سال ي با تصورمیما هر دومو داشت.دوباره از اول...می همو بشناسمی کنیفقط سع....فقط....حقته
 ساله نه پونزده کی و ینگار س.میگه رو بشناسیوقتشه که واقعا همد.می کردی می زندگمی داشتگهیقبل هم د

 ! و چهار ساله نه هجده سالهیمن س.ساله
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 . شده و مات ماندهرهی بوسه زده ام خشانیرو که ییبه دست ها        
 که اون پسر داشت و نداشت یهر چ....ي خوای که مهیزی چنی بوسم اگه ای صد بار دستاتو ميروز -        
 .فقط بهم فرصت بده... دمیبهت م
 می از دست های را به آرامشی کشد و دست های میقینفس عم. دانم چطور التماسش کنمی نمگرید        

 :دی گوی می کند و با نگاه سرگردانیبا پشت دست صورتش را پاك م. کشدی مرونیب
 . بهم وقت بدهالتیتا آخر تعط -        
 . رودی بار واقعا منی دارد و ای بار سوم چمدان ها را بر ميسپس برا        

***         
 !ماهک؟ -        
 که مچ یماهک با شلوار تنگ. رومی هتل ميز اتاق مان به راهرواز در با. شنومی نگار را می عصبانيصدا        

با .ستادهی مقابل نگار اختهی ررونی شالش بری که از زیی جلوباز و موهایی دهد و مانتوی الغرش را نشان ميپاها
 :دی گوی میناراحت

 ه؟یچ -        
 :دی گوینگار با حرص م        
 ... حرم نهمی ری ممیدار -        
 : گذارمی ماهک مي شانه يدستم را رو. خوردیحرفش را م        
 . دن ماهک خانومیحرم بدون چادر راهت نم -        
 :دی گوی جلوداده مییماهک با لب ها        
 .رونی برم بي طورنیخوب من دوست دارم ا -        
 : کندینگار با خشم نگاهم م        
 ؟ی گفتی نميزی و بهش چدهی چرخید ماه م چننی تو اي طورنیا -        
 :می گویآهسته م. بندمی فرستم و در را میماهک را به اتاق شان م        
  تونم بهش گم؟بزنمش؟حبسش کنم؟ی می کردن چحتیجز نص -        
 . شدهی بامزه و دوست داشتنیلیبا چادر خ. کندی سرش مرتب ميچادرش را رو        
 : لرزندی مشیلب ها        
 .اری کارا رو کنه سامنی کرد ایاگه من باال سرش بودم جرئت نم -        
 : کندی به نگار نگاه مي با کنجکاودی آی مرونیسوگند از اتاق ب        
 .  کنهیداره لباساشو عوض م -        
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 دنیبا د.ندی آی منیامی و بنایاز پشت سر سوگند هل.دی گوی نميزی کند و چی نگاهش مینگار به تلخ        
 .ردی گی پوشاند خنده ام می بافته اش را نمي که موهاای هليروسر

نگار . شودی عبوس خارج مي و پشت سرشان ماهک با چهره اندی آی مرونی هم از اتاق بنیدیآرش و آ        
 . افتدی و بعد از بستن در جلوتر از ما راه مردی گی را مشیدست دوقلوها. کندینگاهش نم

 :دی گوی مشخندیآرش با ن        
 . باهات قهرهی نِگیماه -        
 ی درست و حسابیی کرده و مانتوشیشلوار کتان بلند پا.ردی گیماهک با حرص از او نگاهش را م        

 . بردیخدا را شکر که انگار هنوز از نگار حساب م. سرش جمع کردهي را هم باالشیموها.دهیپوش
*        ** 

 که دست دوقلوها را گرفته ی ورود،نگار در حاليبعد از خواندن دعا.می رسی که می طوسخیبه بست ش        
 :دی گویم

 م؟ی جدا شای میهمه با هم بر -        
 : چسبدی به نگار معیآرش سر        
 .امیمن با تو م -        
 : اندازدی به گلدسته ها می نگاهنیدیآ        
  خوبه؟گهی ساعت دکی.می جا قرار بذارنیبعد هم. رمیمن تنها م -        
 : شودی مزانی آونیدی آيماهک از بازو        
 .امیمنم باهات م -        
 :رمی گیدست سوگند را م        
 م؟یبا هم بر -        
 فشار نیا. کردن استهیمطمئنم در شرف گر. دهدیسرش را تکان م. منقلب شدهی کنم کمیحس م        
  قلبش بد نباشد؟ي برایاحساس
 :دی گوینگار م        
 .فعال خدافظ. جانی همگهی ساعت دکیپس  -        
 .آرش هم مثل جوجه اردك دنبالش راه افتاده. رودیدست دوقلوها را گرفته و م        
 :زدی ری اشک را مي قطره نیاول.می شویبا سوگند وارد صحن م        
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 رم؟ی کنه بچه مو پس بگیکمکم م -        
 : کشمی میقینفس عم        
 .ازش بخواه.حتما.آره -        
 شیدستم را دور شانه ها. کندی نگاه میی به سقف طالزانیسوگند اشک ر.می شویوراد رواق دارالحجه م        
 : کنمیحلقه م
 .  شهیحالت بد م.آروم باش -        

 
 یزمان. جا بودمنی اشی سال پستی بار بنیآخر.می زنی فرش قدم مي و رومی آوری را در ممانیکفش ها        

 . کردندی سوگند دعا می سالمتي چسباندند و هر روز برای محیکه پدر و مادرم خودشان را به ضر
 : دهمی به دستش میی نشانم و کتاب دعای از حجره ها میکیسوگند را در         
 باشه؟. جلو نشستمنیمن هم. رو بخونرهی اهللا و جامعه کبنی امارتیز -        
 دنشیآدم با د. رسدی به نظر مشهی صورتش شکسته تر از همشیبدون آرا. دهدیسرش را تکان م        

 . هجده ساله استي و نه ساله و صاحب پسری سي شود که مادریباورش م
 گرفتم ی را ممی خواندم و روزه های نمازم را مشهیهم. کنمی را باز محی دهم و مفاتی مهی تکیبه ستون        

 . جا نبودمنی مثل اي معنوي پر از انرژیطی مدت ها بود که در محیول
 داشتم و خودم از دستش ی خوبیزندگ. کنمی نگاه ممیبه خطوط کتاب در دست ها. استمی در گلويسد        

 حاال چه کنم؟.دادم
با وجود . کردمی مهی گرری دل سکی و دمی کشی سرم مي داشتم و رويفم چادر اطرايکاش مثل زن ها        

 . شومی وقت تنها نمچیبچه ها،مخصوصا دوقلوها،ه
 :می گوی لب مریز        
خرج . کنمی قبول مي هم به فرزندگهی ديدو تا بچه . سر و سامون بدممی دوباره به زندگدیکمکم کن -        
 .مثل آرش. کنمیبهشون محبت م. دمیشونو م
 : کنمی را پاك ممی چشم هانمی دهم و با آستیآب دهانم را قورت م        
 قراره واکنش نشون ي دونم چطورینم. دونهی نمیچیه.ادی با مادرش کنار بدیلطفا به آرش کمک کن -        

ت دوست نداره  وقچی هی افسرده اس ولیلی کنم خیحس م....اگه آرش پسش بزنه.نگران سوگندم هستم.بده
 .نهی ضعفشو ببیکس

 : کشمی ام را باال مینی کنم و بی را تر ممیلب ها        
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 دونم چطور پدرمو ی نمی منو نخواد ولگهی اگه دیحت. نگارو بهش برگردونمي خوام بچه هایمن م -        
 . کنمیراض

 :رمی گی صورتم را میسیبا پشت دستم خ        
 پسر خام و هیهنوزم ! کنم هنوزم تموم نشدهیالقه ام به زن برادرم شروع شد و حس م با عمینوجوون -        
 موقعا با خودم فکر ی بعضطی شرانیتو ا. دمی از دست شون میکی یکی دونم و یارزش داشته هامو نم.احمقم

 مونو داشته ی زندگي اداره ي  کنم که اگه نگار هم منو دوباره قبول کنه از کجا معلوم که عرضهیم
 . تونم دلشو بشکنمیباشم؟دوباره نم

 :می گوی میبا درماندگ. خودشان هستندي کنم که هر کدام در حال و هوای نگاه مییبه زن ها و مردها        
 یهمه چ.جمی گیلی کردن با نگار درسته؟خی دوباره زندگياصال اصرارم برا.نیلطفا بهم راهو نشون بد -        

 .ختهیبه هم ر
 کنم یبغلش م.زدی ریتند تند اشک م. کنمی چرخم و به سوگند نگاه میم.ندی نشی شانه ام مي رویدست        

 : بوسمیو سرش را م
 . برمتیاگه حالت بد بشه م.آروم!سیه -        
 :دی گوی کشد و هق هق کنان می صورتش ميچادرش را رو        
 مثل اشمیشوخ! رهیم.... کنهیمثل اون ولم م....هشهی شبیلیخ.... دوستش داشتمیلیمن خ...اریسام -        

 ...دی خندی قبل از عملشم میحت...اونه
 :می گوی مسیه. شودی اش فشرده می خواهرم در زندگي عالقه نی و آخرنیقلبم به خاطر سرنوشت اول        
 . کنهی درکت میه ول اولش بهت اخم و تخم کندیشا.ستی ني جورنیآرش ا -        
 .  کندی نگرانم می لرزش بدنش کمی اعتقاد ندارم ولمیخودم هم به حرف ها        

 
 ری روشنش را زي قهوه ايموها. پف کرده اندشیچشم ها. شودی کند و بعد آرام می مهی گریمدت        
 : برمی اش ميروسر

 ؟يبهتر -        
 : کندی سقف و ستون ها نگاه مي هانهیبه آ. دهدیسرش را تکان م        
 . قشنگهیلیخ -        
 : کند ذهنش را منحرف کندی میخوشحالم که سع        
 .ستیاز تو قشنگ تر ن -        
 : خنددی مزیر        
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 !اری سامیاشتباه گرفت -        
 : زنمی مشخندین        
 . نشدمری کنم هنوز اون قدرام پیفکر نم -        

 : کندی نگاهم میبا لبخند کوچک        
 . رسهی عقلت مشتری بشیاز چند ماه پ.ي بزرگ شدیلیخ -        
 : روندی باال ممیابروها        
 قبلش بچه بودم؟ -        
 : کندی مکیانگشت شست و اشاره اش را به هم نزد        
 . کوچولوهی -        
 ی که به پچگیمن بچه بودم و تنها کس.میدی دبی آسرای هم مثل سم سوگند رفت من و سهرابیوقت        

 حوصله یلی آورده بود و خای باال مرا به دنی که در سني را داشت سوگند بود،نه مادرمی زد و هوای لبخند ممیها
 . هم بودندار بود و هر دو رازدیمی صمیلیسهراب هم با سوگند خ. نداشتي بچه بازي

 و ردی گی می سختيماری سه سالش بوده بی گفت وقتیمادرم م. نرمال نبوددی آی مادمی یسهراب از وقت        
 یهر چه م. داشتندی افراطیاز آن موقع مادرم و پدرم به سهراب توجه. کندیبعد از چند ماه از مرگ فرار م

 . معقولریخواست فراهم بود،هر چند غ
 و دوره پر باد بودن ی سهراب وارد نوجوانی حال وقتنیا با ی کرد ولی کنترلش می سوگند بود کمیوقت        

 خواست و ی پورشه منی خودش ماشي روز براکی. شدندزتری روز به روز جنون آمشیکله اش شد،خواسته ها
 نی جا بدون اکی پول ونیلی روز ده مکی خواست و ی روز زن مکی. خواستی تولدش خانه مي روز براکی

 ی که پدر و مادرم هم نمدمی فهمی میمن کوچک بودم ول. خواهدی چه مي همه پول را برانی ادیکه بگو
 . دهندی تن مشی توانند او را کنترل کنند و به خواسته هایخواهند و هم نم

 به خاطر پول ی حتگری ديبچه ها. سوگند بودیتنها دوستش در زندگ. نبودی اجتماعيسهراب بچه ا        
 چی به هگری شده بود و دوانهید.دی را او دبی آسنیشتری سوگند رفت بیوقت.پدرش هم حاضر به تحملش نبودند

 زد و ی می به کسنی با ماشز روکی. کردی می را الپوشانشی هايبابا هر روز گندکار. نبودمی مستقیصراط
 ی شد و خودش و طرف را آش و الش می دعوا مکی وارد ی روز با کسکی شکست و ی را ميدست و پا

 شی مادرم بيترس از دست دادن سهراب برا. رفتی باز هم قربان صدقه اش می شده بود ولیمامان عاص.کرد
 . نه دردازیتا مدت ها سهراب تک بچه بود و عز.از حد تحملش بود
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بعد از .ارخانه به او بود سپردن کي کرد،اصرار پدرم برای که عرصه را بر سهراب تنگ ميگری دزیچ        
 چرخاندن امور ي نداشت و سهراب را براگری دي داشتن پسري برايدیسهراب دو دختر آمده بودند و پدرم ام

 حالش به ي نشستن و جلسات کارزیم از پشت. بودزاری بتی حال سهراب از مسئولنی کرد؛با ایکارخانه آماده م
 .ه باد دهد خواست آزاد باشد و پول بیدلش م. خوردیهم م

 می خواند و هم به کارخانه ی بود هم درس مدهی رسی امدم،سهراب به سنای هم که من به دنیوقت        
 . بکنممی خواهم با زندگی مي پدرم مرا به حال خودم گذاشت تا هر کارنی هميبرا.رفت

 ی نمیتی و به عنوان فرزندشان به او اهمنندی بی وارث مکی بود که او را فقط نیسهراب تصورش ا        
 ردی توانست از آن ها باج بگی مد،تای کشی که می شد که در مقابل به قول خودش رنجی باعث منیدهند؛هم

 از آن ها یکردند و او حساب لی بود که به سهراب تحميزی وراثت تنها چينگار جز مسئله .تا دلش خنک شود
 به نگار ی احمقانه حسي دلسوزکیپدر و مادرم جز .نگار انتقام گرفت تا آن ها از شتریالبته ب....انتقام گرفت

 کند و خوب ی زندگی عمارت اشرافکی باشد در شی از خدادی کردند نگار بامی شان فکر الینداشتند و در خ
 .بخورد و بپوشد

 خواهم ی خوانم و در دلم کمک می مارتیمن هم دارم ز. شانه ام گذاشته و خوابش بردهيسوگند سر رو        
 . ام انداخته ام رفع کنمی را که در زندگي گره انیتا ا

 ي خبرنمی آورم تا ببی ام را در میگوش. نماندهی از وقت مان باقشتری بقهیپنج دق. کنمیبه ساعتم نگاه م        
 : دهمیاب م جوعی اسم نگار سردنیبا د. رودی مبرهی وي نه که در دستم روایاز آن ها هست 

  شده؟یچ -        
 :دی گویفقط م.دی آی درست در نمشیصدا        
 .نیامیبن....ایهل -        
 :می گوی میبا نگران        
  شدن؟ی چنیامی و بنیهل -        
 : کندی مهی شوم که دارد گریمتوجه م        
 . کنمی نمداشونیپ....اریگم شدن سام -        
 : کنم وحشتم را کنترل کنمی می و سعرمی گیلبم را گاز م        
 ؟ییاالن کجا -        
 :می گویقبل از قطع کردن م.دی گوی را می اسمهیبا گر        
 خوب؟.امیهمون جا بمون تا ب -        
 . کندی و قطع مدی گوی ميباشه ا        
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 : کندی م نگاهمیجیبا گ. کنمی مداریسوگند را ب        
  شده؟یچ -        
 : شومی بلند معیسر        
 .می برایب.ستی نيزیچ -        
 :دی گوی افتد و با اضطراب میپشت سرم راه م        
  شده؟شیزیآرش چ -        
 .اینه فقط ب -        

     
 : پرسمیاز او م. کنمی مدای نشسته و در خودش مچاله شده پينگار را که گوشه ا        
 آرش کو؟ -        
 :زدی ریتند تند اشک م        
 . کنهداشونیرفته پ -        
 :دی گوی میسوگند با نگران        
  گم شدن؟نیامی و بنایهل -        
 :نمی نشیکنار نگار م        
 ؟ي بار کجا باهاشون بودنیآخر -        
 : لرزد و قرمز شدهیم. کندی شوند اشاره می از آن داخل و خارج ميادی زتی که جمعیبه درگاه        
 دنبال شون یبعد هر چ. بهم تنه زد دست شون از دستم دراومدتیجمع.می رفتی با هم ممیاون جا داشت -        
  نبرتشون؟ی کجان؟کسیعنی. نکردمداشونیگشتم پ
 :می گوی مسی کنم و هیم حلقه شیدستم را درو شانه ها.ردی گی اش شدت مهیگر        
 یاالن م. برنشون تو دفتر گم شده های کنن و می مداشونیاحتماال خادما پ.ستی نيزیچ.آروم باش -        

 باشه؟. اون جامیر
 . خوردی رفته که چقدر حالش از من به هم مادشیموقتا . دهدیسرش را تکان م        
 :دی گویهق هق کنان م. کنمی و بلندش مرمی گیدستش را م        
 ! کندایبچه هامو پ -        
 : کنمی بندم و باز می را ممیچشم ها        
 .شما نگران نباش.چشم -        
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از خادم . کندی گوش نمی کند آرامش کند ولی میسوگند سع.دی آیمحکم مچ دستم را گرفته و دنبالم م        
 . آن جا برونددی کنم که بچه ها بدانند که بای دعا م پرسم وی دفتر گم شده ها را ميها جا

 :دی گوی مهینگار با گر        
 به نظرت االن جاشون امنه؟.رنی افتاد از خادما کمک بگیبهشون گفتم اگه اتفاق -        
 :می گوی مستی نی که درونی کنم و با آرامشی ردش متی جمعانیهمان طور که از م        
 .ادی نمشی پی چکار کنن پس مشکلدی بایتو بهشون گفت.حتما هست -        
 : قرمز شده اندشی و چشم هاینیب.دی آینفسش باال نم        
 . تونم مراقب شون باشمیمن نم.دشونی که ازم گرفتدی کردیکار خوب -        
 :می گویبا حرص م        
فعال .ستنی نمیآخر. شنی گم می شلوغنی که تو استنی ني بچه انی حرفاست؟اونا اولنیاالن وقت ا -        

 .می زنی تو حرف متی کفايبعدا درباره .می کنداشونی پدیبا
 کند که او با ی فکر منی به ادیشا. کندی به نگار نگاه می و با ناراحتدی آیسوگند ساکت دنبال مان م        

 ی طور بنی شده اشی که باعث گم شدن بچه های خودش بچه اش را رها کرده و نگار به خاطر اتفاقاریاخت
 .  کندی میتاب
 
 

 :می گوی مستادهی که دم در ای خانمم،بهی رسیبه دفتر گم شده ها که م        
 د؟یی جانیشما مسئول ا -        
 : شودیحواسش جمع م        
 د؟ی رو گم کردیکس.بله -        
 :دی گوی مدهی بردهی من برينگار به جا        
 .رنگ موهاشون روشنه. سالشونهشیپنج ش.دوقلو ان.دخترم و پسرم -        
 : کندی گم شده در آن هستند نگاه مي به اتاق کوچک پشت سر زن که چند بچه يدواریبا ام        
  شما؟شیاومدن پ-        
 : کندی نگاهش ميزن با همدرد        
 ه؟یاسم شون چ.دینی بازم بچه ها رو ببدی خوایحاال م.ومدهی نی مشخصات کسنیبا ا -        
 :دی گوی معی کند سری نگار که از کنار زن به بچه ها نگاه ميسوگند به جا        
 .نیامی و بنایهل -        
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 : شودی مدتری اش شدهینگار گر        
 .ستنی جا ننیا -        
 اش را یشانی کنم و پی را پاك مشیاشک ها. نشانمشی مقابل در مي پله ي و رورمی گیدستش را م        

 : بوسمیم
 خوبه؟. دنبال شون بگردمگهی دي رم جاهایمن م.طونتی شي منتظر دوقلوهانی جا بشنیشما ا -        
 :دی گوی زند و با ترس میمچ دستم را محکم چنگ م        
 . جا بموننیا.نه -        
 : کند آرامش کندی می و سعندی نشیسوگند کنارش م        
 . بره دنبال شون بگردهاریبذار سام. مونمی مشتیمن پ -        
 نی دانم چرا در اینم. کنمی نگاه مشی گذارم و به چشم های را دو طرف صورت نگار ممیدست ها        

 : خنده ام گرفتهتیموقع
 . کنمی ممی بعد من هر روز بچه ها رو قانیاز ا -        

با انگشت شستم . کندی نگاهم میجی نگار با گی زند ولی می فهمد و لبخند کوچکیسوگند منظورم را م        
 :می گوی کنم و شمرده شمرده میگونه اش را نوازش م

  باشه؟. کنمی مدایمن بچه ها رو پ. جا بموننیشما ا -        
 
 : زنمی قرمزش مینیبه نوك ب. دهدی کند و بعد سرش را تکان می نگاهم مهیچند ثان        

 .يپف کرد. نکنهی قدرم گرنیا -        
 از کجا شروع کنم؟. رومی چرخم و میم        

***         
 نگار به من هم منتقل ی تابیکم کم ب. نکرده امدای دو وروجک پنی از ايکل صحن ها را گشته ام و اثر        

 . آن ها را برده باشدی شده ام که کسنی حاال نگران ای ولمی کنی مشانیدای جا باشند باالخره پنیاگر ا. شودیم
 تا دیبچه ها با. کندیآفتاب کم کم غروب م. شاندهی بار دنی آخري رفته ام که نگار براییدوباره به جا        

 ...حاال گرسنه شده باشند
 : دهدی جواب مجانیبا ه. زنمیبه سوگند زنگ م        
 ؟ي کردداشونیپ -        
 :می گویآهسته م        
 نگار خوبه؟.نه -        
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 :دی گوی میبا نگران        
 گه بچه هام یم. خورهی نميزی کنم چی مشیهر کار. کنهی مي قراریب.... شهی مکیهوا داره تار -        

 . گردنی هنوز دارن دنبال شون منیدیآرش و آ. جانیماهک اومد ا.االن گرسنه ان
 : کشمی ممی به موهای دستیبا کالفگ        
 .دیمراقب خودتون باش. گردمیمن بازم م.باشه -        
 : زندی را قطع کنم نگار حرف می گوشمی آیتا م        
 ار؟یسام -        
 . خشدار استشیصدا        
 جانم؟ -        
 : کندی مهی امان گری دهد که هم چنان بی نشان مشینفس ها        
 . دمی بهت مگهی فرصت دهی...یاگه بچه ها رو بهم برگردون -        
 : دهدی صورتم را کش مي لبخندی همه نگراننی اانیم        
 .ینی بیبچه ها رو زود م.... نگاریمرس -        

نماز . کنمی زنم و اطراف را نگاه می فرش قدم مي را در دستم گرفته ام رومی که کفش هایدر حال        
 نشسته اند نگاه ي گوشه اشانی که با بچه هاییبه زن ها. در حرم استيادی زتیجماعت تازه تمام شده و جمع

 . گردمی منیامی بني فرفري و موهاای هلی آبي کنم و دنبال روسریم
 

 : پرسمی مستادهی که دم در رواق ایاز خادم        
  که گم شده باشن؟نیدی ساله رو ندشی پنج شي آقا شما دو تا بچه دیببخش -        
 : کندیمرد با دقت نگاهم م        
 ؟یشما پدرشون هست -        
 . داند که کجا هستندی کنم میحس م. تابدی در دلم ميدی اميبارقه         

 : دهمیسرم را تکان م        
 د؟یشما ازشون خبر دار -        
 : کندیبه حجره ها اشاره م        
 از یکیتو . کنهداشونی که هستن بمونن تا پییگفتن مادرشون گفته هر وقت گم شدن همون جا -        

 .حجره ها خواب شون برده
 :می گوی به مرد میبا خوشحال        
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 .ممنونم -        
 گذاشته و ای هلي پاهاي سرش را رونیامیبن.نمشانی بی حجره مي روم و گوشه یدوان دوان جلو م        

 یزن. صورت هر دوشان هستيرد اشک رو.دهی داده خوابهی تکواری که سرش را به دی هم در حالای و هلدهیخواب
 روم و مقابل یجلو م. نشوددشان انداخته تا سرشانی چادرش را رويدنباله . خواندیکنارشان نشسته و دعا م

 : کندیزن با اخم نگاهم م. زنمی مشانیآهسته به شانه ها. زنمیبچه ها زانو م
 ؟یشما پدرشون -        
 : دزددی بچه ها را نمی جا کسنیدر ا. زنمیلبخند م        
 . مادرشونو ترسوندنیحساب.می گردی دنبال شون ممیاز صبح دار.بله -        
 : زندی مهی گرری من زدنی شود و با دی مداری بایهل        
 !؟ي نکرددامونیچرا زودتر پ -        
 به یمی دوست دارم بدانم با سیلیخ. کندی مهی خواهرش گرهی گردنی شود و با دی مداری هم بنیامیبن        

 ! کنندی طور با هم ارتباط برقرار منی ایسی امواج الکترومغناطقی از طرای شوند یهم وصل م
 :دی گوی می دانم مال کجاست با مهربانی که نمي کند و با لهجه ای را پاك مشانیزن اشک ها        
 .گهی باباتون اومده دنی نکنهیگر -        
 :دی گوی می با تخسایهل        
 . عمومونهستیبابامون ن -        
 . دهدی هم سرش را تکان منیامیبن        

 
 : کنمی حرکت بلند مکیهر دو شان را با         
 . براتونختهی اشک رتری مامانتون که تا حاال هشت لشی پمیبر -        
 با ای هلی برد ولی گذارد و دوباره خوابش می شانه ام مي سرش را رونیامی بنمی روی که جلو میدر حال        

 : کندیخشم نگاهم م
 ؟ی بابامونی گی می چيبرا -        

 : تعجب کرده امیکم        
 . کردی نگاه مي که خانومه چطوريدیند. دزدم تونی بود که فکر نکنن دارم منیواسه ا -        
 :دی گوی میبا ناراحت        
 .می خوای نمي طورنی ايما بابا.ي کردی می با مامان مون زندگدی باياگه بابامون بود -        
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 توانم ی داند چه می کند و مرا مقصرش می بچه که کمبود مادرش را حس منیبه ا.می گوی نميزیچ        
 م؟یبگو

 . شدهرهی خي به نقطه ای حالینگار با ب.می رسیبه مادرشان م        
 به لبه شیپا. شودی بلند مشی از جاعی ما سردنی آورد و با دی سرش را باال ميدیبا ناام. زنمی مشیصدا        

 زند و ی می کوتاهغیسوگند ج. دارمی بر مزیبه سمتش خ. خوردی منی کند و با صورت زمی مری چادرش گي
 روند رونی کنند تا از بغل من بیو تقال م  کنندی مهی دوباره گرنیامی و بنایهل.دهیگونه اش خراش. کندیبلندش م

 .و به مادرشان برسند
 آورم تا به آرش زنگ ی ام را در می گذارم شان و بعد از مطمئن شدن از سالم بودن نگار،گوشی منیزم        

 : گرفته استشیصدا.بزنم
  شده؟یچ -        
 : زنمیلبخند م        
 ؟ینیدیبا آ -        
 .دی گوی مي حوصله ایاوهوم ب        
 . شدندایبچه ها پ. گم شده هاي جاي صحن آزادایب -        
  کجا رفته اند؟شی هایلودگ. کنمی ام نگاه میبا تعجب به گوش. کندیبدون حرف قطع م        

***         
 کشد و آن ها ی کس شام نخورده و نگار هم هنوز دارد به سر دوقلوها دست مچیه.میبه هتل برگشته ا        

 .زدی طور به هم برنی بودم ادهیتا به حال ند. بوسدیرا م
 درباره يزینکند چ.مشکوك شده ام. کندی نگاه نمی و به کسدهی دراز کشي آمده گوشه ایآرش از وقت        

 ده؟ی سوگند فهمي
 مواقع بهتر است آرش را به حال خودش نیدر ا. خواهم نگران شودی نمی خواهم از سوگند بپرسم ولیم        
 .دیای که ناراحتش کرده کنار بيزی تا با چمیبگذار

 
 

 :می گویبا لبخند م. کندیماهک در را باز م. زنمی را مشیدر اتاق نگار و بچه ها        
 .می شام بخورمی برنیآماده ش -        
 :دی گوی لب مریز        
 . کنهی کار میی گرمانی زميمامان که انگار داره با انرژ.خدا رو شکر -        
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 : کنمیشان نگاه م خندم و به داخل اتاق یآهسته م        
  کجاست؟نیدیآ -        
 : اندازدی به پشت سرش مینگاه        
 .رفته حموم -        
 : دهمی را در دستم تکان مچییسو        
 . منتظرتونمنییپا.نیای اومد برونی بیوقت -        
 . بنددی دهد و در را میسرش را تکان م        
 به هم کلشی خورد تا هیسوگند شب ها شام نم. مانمی آورم و منتظر می مرونی بنگی را از پارکنیماش        

 . نکردميآرش هم خودش را به خواب زد و من اصرار.زدینر
 .دهی چشمش ترسیحساب. زنمی و نگار که محکم دوقلوها را بغل کرده لبخند منیدی ماهک و آدنیبا د        
 :ندیش نینگار به اصرار دوقلوها جلو م        
 . شهی که نمي جورنی ادی کمربند ببنددیبا -        
 :می گویبا لبخند م. شروع شدهشی اش تمام شده و حاال دوباره غرغرهاینگران        
 .می ریآروم م. ندارهیاشکال -        
 شوم که نگاهم یمتوجه م.ردی گی بندد و دوقلوها را محکم میکمربندش را م. گل انداختهشیلپ ها        

 . شدهمانی داده که حاال پشی آمده که در حال بدش قولادشی دیشا. کندینم
 . شودی کمرنگ می فکر لبخندم کمنیبا ا        
 : دارمی ترمز بر مي را از رومیپا.نندی نشی و ماهک هم پشت منیدیآ        
 م؟ی بخوری چدیدوست دار -        
 :دی گوی زده مجانیماهک ه        
 .کباب -        
 :ندی گوی کنند و بعد با هم می فکر میدوقلوها کم        
 . سرخ کردهینی زمبی با سزبرگریچ -        

 
 

 : پرسمی منیدیاز آ        
 ن؟یدی آي خوری میشما چ -        
 : اندازدی را باال مشی که شانه هانمی بی منهیاز آ        
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 .دی خوری شما میهر چ -        
 : اندازمی میبه نگار نگاه        
  خورن؟ی میمامان خانوم چ -        
 :نمی بی مشی لب هاي را روي لبخندي هیسا        
 . کنهی نمیبرام فرق -        
 : زنمی فرمان ميبا انگشت اشاره ام رو        
 . باشنی که همه راضمی ری میی جاهیپس  -        

***         
در پارك .می خری می بستنستندی اند و خسته ندهی در حرم خوابیبعد از شام به اصرار دوقلوها که حساب        

هر . شان نکندتی اذنی زمي نشانده تا سرماشی پاهاينگار با وسواس دوقلوها را رو.می چمن ها نشسته ايرو
 است و من و پدرم چقدر در یشتن مادرانه اش چقدر دوست داتی شخصنی که انمی بی گذرد می مشتریچه ب

 .میحقش ظلم کرده ا
 اش ی شکالتی به بستننیامی بني نگاه آرزومندانه نیدی خورد و بعد با دی اش را می از بستنینگار کم        

 ! اش نوش جان کندیلی وانی دهد تا آن را بعد از بستنیآن را به دستش م
 :سدی لی را مشیها کشد و با زبانش لب ی به شکمش میماهک دست        
 . خوشمزه بودیلیخ. عمویمرس-        
 : زنمیلبخند م        
 .نوش جونت -        
 :دی گوی ميماهک با کنجکاو. خوردی اش را می طالبی آرام بستننیدیآ        
 خوشمزه اس؟ -        
ماهک هم کم کم . گرفتهادی اخالق مادرگونه اش را از نگار نیا.ردی گی را به سمتش می بستننیدیآ        

 . خوردی اش را مهی شود و بقی را صاحب منیدی آیبستن
 که بغل ما نشسته اند دوست شده و دارد با ي اش را تمام کرده با دختر خانواده ای که بستنایهل        

 ی را که کمشینگار موها.ر دهانش کرده و شستش را ددهی هم به مادرش چسبنیامیبن. کندی ميعروسکش باز
 . شودی جدا نمشیلبخند از لب ها. کندیبلند شده اند نوازش م

 یبه آسمان پر ستاره زل م. گذاردی سرش مری را زشی کشد و دست های چمن ها دراز مي رونیدیآ        
 .  داردی کنم مثل مادرش لبخند کوچکیحس م.زند
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 : کشدی گذارد و دراز می برادرش مي بازويماهک سرش را رو        
 .نیدی آی شی میبالش خوب -        
 : خنددینگار م        
 !بد نگذره ماهک خانوم -        
 : خنددی ميماهک نخود        
 . گذره مامان خانومی خوش میلینه داره خ -        
 چاق شود نی از اشتری بدینبا. کنمی تپلش نگاه ميبه ساق پاها. خواب در آغوش نگار استمهی نمنیایبن        

 در ی مانع تراشي برایلی توانند بخورند و دلیبه نظرش بچه ها هر چه بخواهند م.می ترسم به نگار بگوی میول
 !ندی بی نمنهی زمنیا

 ي اش پرستاره تر از آسمان باالی مشکيچشم ها. کندی بار در کل شب نگاهم منی اولينگار برا        
 .سرمان است

 .مثل امشب باشه....شهیکاش هم....یمرس -        
 :ردی گیلبخندم عمق م        
اون واسم .رمی خواست بچه ها رو ازت بگی وقت دلم نمچیه... متاسفم نگاریمن بابت همه چ... شهیم -        

 رهی بگي پرستارهی که بابا براشون نی من باشن بهتر از اشی که بچه ها پنی ادمیفقط د... بودیجدا از همه چ
 . کنهی شون متی تربي چه کاره اس و چطورستیکه معلوم ن

 :دی گوی لب مری کند و زی نگاه منیامیبه خط مچ دست بن        
 . دونمیم -        
 ی ماهک مدنی خندزی توجه به ریب.بر عکس امروز در حرم گرم است.رمی گی ماطیدستش را با احت        

 :میگو
 ی از خونه مون رفتم بازم به برگشتن فکر می وقتیاون قدر که حت. دوستت دارم نگاریلیخ....من -        
 ...ي شدمونی پشي که امروز زدیاگه از حرف!کردم

 : پردی گل انداخته اند وسط حرفم می کمشی که لپ هایدر حال        
 .می حرف بزنییزای چهی در مورد دیفقط با....اصال...نه -        
 : کنمی اکتفا مي را پنهان کنم و به لبخنداقمی کنم اشتی میسع        
 .منتظرم.باشه -        
 : خنددی ميماهک نخود        
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 م؟ی از چمني که عضومی شه وانمود نکنیحاال م!تموم شد؟ -        
 . کندی می کوتاهي هم خنده نیدی آیحت        
 : زندی ماهک مي پاي روینگار به شوخ        
 ! البتهي کردیبله ماهک خانوم تا االنم وانمود نم -        

       
 مادرش ي پاهاي کرده خسته رودای که بعد از چرت کوتاهش پی با دوستي بعد از دوچرخه سوارنیامیبن        

 چمن ها دراز ي هنوز رونیدیآ. گرددی بوسد و به سمت ما بر می دوستش را مي هم گونه ایهل. رودیوا م
 :می گویبه نگار آهسته م. و ماهک هم خوابش بردهدهیکش

  باشه؟شهی همي خوای می که گفتستی نيزی چنیمطمئنا ا -        
 :ردی گیخنده اش م        
 خوابن واسم ی که اون قدر آرومن که راحت منیهم.... برهی منو خواب مي رو آب ببره بچه هاایدن -        

 .هیکاف
 است که با من مثل آن ادی کردن شان آن قدر زدای نگار از پيشاد. در حقم کرده اندیدوقلوها لطف بزرگ        
 . کندی رفتار ممی کردی که زندگیدو ماه
 که اشاره کرد و خودش هم ی برد؛نگار هم؛به آرامشیهمه کم کم خواب شان م.می شوی منیسوار ماش        

 ! طور فکر کنمنیدوست دارم ا. زنمیدر حضور من دارد لبخند م
 ی نگاه مدهی خوابشی دست هاانی منیامی و بنای کنم و به نگار که همراه هلی پارك توقف ميدر جا        

 بد يخواب ها.ت داشی اخم کوچکشهیهم. کردمی خواب به صورتش نگاه مم،دری که ازدواج کرده بودلیاوا.کنم
 سر چی بدون هی ولدی پری مواب کرد و از خی بدنش عرق سرد میگاه. کردی و در خواب زمزمه مدی دی مادیز

 گری از خواب بپرد و دیانگار عادت کرده بود که هر شب با نفس تنگ. تا صبح شوددی کشی دراز مییو صدا
 .خوابش نبرد

 از دوشش،خودم ي برداشتن باري چند ماه به جانیدر ا.ک را دارد که دوباره همان اخم کوچنمی بیحاال م        
 . مضاعف شدمي بارشیبرا

 باز شدن در يبه نگار زل زده ام که صدا. کنمدارشانی بدی آیدلم نم.نمی نشی حرکت می بقهیچند دق        
 : اندازدی به من مينگاه پر از خنده ا. شودی مادهی که دارد پنمی بی را منیدی چرخم و آیم. شنومی را منیماش

 .شما مشغول باش -        
 :می گوی و آهسته مردی گیخودم هم خنده ام م        
 ؟يداری بیتو از ک -        
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 : زندی مشخندین        
 !شهیاز هم -        
 را مدام ششی صورتش کش آمده و دارد ننمی بی که منی همی است ولدی ها بعيزی ناپرهنی انیدیاز آ        

 . استی کند عالیباز م
ناگهان . کنمی نگار را نوازش ميآهسته گونه . بردی کند و با خودش می مداری ماهک را هم بنیدیآ        

 : کندی نگاهم مجی شود و گی مداریب
 م؟یدیرس -        
 : زنمیلبخند م        
 .آره -        
 : کنمیهر دو را بغل م. روم تا بچه ها بلند کنمی شوم و سمت او می مادهیپ        
 ؟ی زنی مرویدزدگ -        

 
 

 اش ي روسرری از زشی از موهايدسته ا. زندی آورد و دکمه اش را می در مبمی جي را از لبه چییسو        
 شود یمتوجه نگاهم م. بردمی اش مي روسرری آزاد بود تا آن ها را زمی خواست دست هایدلم م. زده اندرونیب

 . آوردی اش مي روسريو ناخودآگاه دستش را به سمت لبه 
 به جی گشتریب.ستی ني از ان لبخندها خبرگرید. کردهرییانگار حالش تغ. کنمیدر آسانسور مدام نگاهش م        
 . شده باشدداری بای روی و بی طوالنی که از خوابی کسد؛مثلی رسینظر م

 کوچک چطور ي جثه نیبا ا.ردی گی را از دستم منیامی و بنایم،هلی رسی ممانی اتاق هايبه درها یوقت        
  کند؟یهر دو شان را بغل م

 :دی گوی لب مریز        
 .ریشب بخ.یمرس -        
 . بنددی در را مشی شود و بدون حرف با پایوارد م. کنمی باز مشیدر اتاق را برا        
 که نمی بی خزد،سوگند را می که از راهرو به درون اتاق می کنم،در نور کمیدر اتاق مان را که باز م        

در .ستی جا نچیه. کنمی را روشن می بندم و چراغی آرش در را پشت سرم می تخت خالنیدیبا د.دهیخواب
 ی طور بنی اشی دوازده سال پر بانیآرش آخر. کنم آرامشم را حفظ کنمی میسع. کنمی را هم باز مییدستشو

 .... زده بودرونیخبر از من از محل سکونت مان ب
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 زدهمیفصل س        
 نتوانست که دنبالش ی کرده بود ولدای که مادرش پیآدرس. کنمی کاغذ مچاله شده نگاه ميبه آدرس رو        

 . ازدواج بودنشیهنوز در شوك خبر مادر شدن خواهرم هستم؛مخصوصا قسمت ب. هم نخواستدیشا...دیایب
 ی اند مختهی ررونی شان بلونی که بعضا از نایی و از کنار زباله هارمی گی ام مینیدستم را مقابل ب        
 ی در را باز نمی کسی مانم ولی منتظر مقهیپنج دق. زنمی ته کوچه را مي زنگ زده يدر قهوه ا.گذرم
 دانم چه ی نمیحت. برگردمچه بنی ام تا بدون اچاندهی دانشگاهم را نپيمن کالس ها. شومینگران م.کند
 ... استیشکل

آن قدر لباس ها و خودش .نمی بی را کنار سطل بلند زباله مي چرخم تا بروم که قامت مچاله شده ایم        
 نیچطور در ا. زنمی کنارش زانو ماطیبا احت.رمشی گیها اشتباه م لونی از نایکی لحظه با کی هستند که فیکث

 ده؟ی سرد چسبنی دو تکه لباس به زمنیسرما با ا
 .... اوی ولدمی وقت طعم سرما را نچشچیمن ه. کنمی ام نگاه می بلند مشکيبه پالتو        
 دست دهیترس. شودی مداری بعی خورند و سری تکان مشیپلک ها. اندازمی مشی آورم و رویپالتو را در م        

 سوگند چه کار کرده؟. ام متورم شدهنهی در سی کنم قلبم کمیحس م.ردی گی را مقابل صورتش مشیها
 : زنمی مشی کنم و صدایشانسم را امتحان م. اسمش را نوشتهشی پتويگفته بود رو        
 آرش؟ -        
 دانم خوشحال باشم که ینم. اسم عادت داردنی فهمم که به ایم خورند،ی تکان مشی دست هایوقت        

 .  ام در سرم بکوبمیرتی غی به خاطر بای کرده ام شیدایپ
 

هم چنان با دست .دیای کنم مجابش کنم که با من بی میسع. واکنش نشان بدهدیسی که به انگلدوارمیام        
 مچش نگاه ي زده رونیبه استخوان ب. کندی انگشتانش نگاهم مانی مقابل صورتش گارد گرفته و از مشیها
 در ي بسته و بسته نشده ايها  شکسته اند و زخمشیناخن ها. کمبود وزن داردلوی کنم ده کیفکر م. کنمیم

 به دارو و پانسمان ازی انگار عفونت کرده اند و نشانی هایبعض. خوردی به چشم منمی بی از بدنش که مییجاها
 .دارند

        - your mother sent me.she wants you to live with her.do you want to? 
 )؟ي خوایتو م.ی کنی خواد باهاش زندگیم.مادرت منو فرستاده        (
 : دهمیادامه م. توجهش جلب شدهی کند ولیمشکوك نگاهم م        
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        -. I know your dad beats you.your wounds will infect if we don’t take 
care of them.come with me.you’ll be warm 

 .)ی شیگرم م.ایبا من ب. کننی عفونت ممیاگه به زخمات نرس. زنهی دونم پدرت تو رو کتک میم        (
 :می گوی معی سرشی ترس چشم هادنیبا د        
        -. I won’t let your dad find you.you’ll be safe.after a while your mom 

will come and take you with her 
 .) برهی و تو رو با خودش مادی مدت مادرت مهیبعد از .جات امنه. کنهداتی ذارم پدرت پینم        (
 . گفته امشی زباله ها و دردناك تر از زخم هانی اییبو به بدی وگرنه دروغدیای مادرش سر عقل بدوارمیام        
 : دهمی محی توضنمی بی را مجشی نگاه گیوقت        
 your mom isn’t dead.she just…she just had to leave you for a؟ -        

while.now she’s back.don’t you wanna see her 
 )ش؟ینی ببي خواینم.حاال برگشته. تو رو تنها بذارهی مدتي بوده برافقط مجبور...اون فقط.مادرت نمرده        (
پوستش .رمی گی ماطیدستش را با احت. مشتاق شدهی کنم که کمیحس م. دارندیفی برق ضعشیچشم ها        

 . بزندخی ترسم یزبر است و دستش آن قدر سرد است که م
 توجه به دستانش که با یب. کشدی مغی زند و جیدست و پا م. کنمی و بلندش مرمی گیپالتو را دورش م        

 :می گوی آورند می در مشهی کشند و از ری را ممی اش موهای جسمانتی از جثه و وضعدی بعیقدرت
        -. Arash!listen to me.your dad will arrive any moment now.we have to 

go 
 .)می بردیبا.کنه هر لحظه برسهپدرت مم.به من گوش کن!آرش        (
 بلندش را از مقابل صورتش کنار يموها. گربه در پالتو جمع و گم شدهکیمثل . کندی نگاهم مدهیترس        

 : زنمیم
 can we go now?do you want to come with me to see your mom؟ -        

 )؟ینی تا مادرتو ببيای با من بي خوایم؟می شه حاال بریم        (
 . دهدی آهسته سرش را تکان می طوالنیبعد از مکث        
 ي به سمت خانه عی شوم و سری خارج می لعنتياز کوچه . بوسمی اش را میشانی زنم و پیلبخند م        

 توانم به یآرش را نم. کنمنانی توانم به سکوت و قضاوتش اطمی است که میاو تنها کس. رومیاستادم م
 .تی وضعنی ببرم؛نه با امارستانیب
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حاال پزشک حاذق و . آمدهکای به آمری با پدرم دوست بوده و در نوجوانی است که در بچگياستادم مرد        
 . کندی مسی من است تدرلی که محل تحصی است و در دانشگاهیمعروف

به . گرم بودن آرش مهم تر استی زنم ولی مخیم  نازکم داروریخودم با وجود پل. زنمیدر خانه اش را م        
 .... هم از حال رفتهدیشا. پالتو خوابش بردهيخاطر گرما

 ی منی لبش را زمي برگ گوشه گاری زده سرونی سر آرش که از پالتو بدنیبا د. کندیدر خانه را باز م        
 : کندیاندازد و در را کامل باز م

   دنبالش؟ي ری می که گفتهیهمون بچه ا.... توایب -        
 

 ی از عادات زندگیلیخ. شومی وارد خانه اش ممی دهم و بعد از درآوردن کفش هایسرم را تکان م        
 . از آن هاستیکی کفش در خانه اوردنی را قبول نکرده؛درنییکایآمر

 : زندی شود و ملحفه را کنار می مستی نمارستانی بي شباهت به اتاق های که بشی از اتاق هایکیوارد         
 . جانیبذارش ا -        
استادم،که دوست دارد خارج از . شودی نمداری بی خورد ولی میتکان کوچک. گذارمشی تخت ميرو        

 : اندازدی می نگاهشی کنم،به زخم هاشی صدایدانشگاه عل
 شناسنامه داره؟.ستانماری بمشیدعا کن الزم نشه ببر.اری خرابه سامیلیوضعش خ -        
 :اخم کرده. دهمیسرم را به دو طرف تکان م        
 ؟ي کردداشیکجا پ.بدتر شد -        
 : کشمی به سرم میدست. شودی که تن آرش است میی چه لباس هامی کردن نیچیاو مشغول ق        
 . شمری تونستم با وجود آرش باهاش درگینم. اون جا نبودمزیشانس آوردم که ج.تو کوچه نشسته بود -        
 : اندازدی به صورتم می که به چشمش زده نگاه شوخینکی عياز باال        
 !ی هستیتو هم که پهلوون تخت -        
 : زنمیلبخند م        
 .به موقع اش بلدم از مشتمم استفاده کنم -        
 می گوی مسیه. زندی مغی جی در دست علیچی اش و قیهنگ بردنی شود و با دی مداریآرش باالخره ب        

 : کنم آرامش کنمی میو سع
        - calm down!your mom told me to take care of you wounds.then 

she’ll come see you.okay? 
 )باشه؟.نتتی بی مادیبعدش م.میمامانت بهم گفته که به زخمات برس!آروم باش        (
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 در ی عادت دارد؟افکار جالبیبه برهنگ. کنمیاخم م. کشدی اش خجالت نمی کنم از برهنگیساس ماح        
 :می گویبا اضطراب م. کندی را پر می سرنگیعل.ستندیمغزم ن
  بخوره؟می بدیی داروهی شه ینم -        
 : دهدی با تاسف سرش را تکان میعل        
  کردن؟ی چه عفونتینی بیم.می لفتش بدشتری بمی تونینم.می زودتر به زخماش برسدیبا -        
با انگشت . کندی را دنبال می سرنگ در دست علقشیبا نگاه دق.رمی گیدست کوچک آرش را در دستم م        

 ی تپش را جا مکیاز شباهتش به مادرش قلبم . گردانمیاشاره ام سر کوچکش را به سمت خودم بر م
خواهد سرنگ ها را از او  ی کند و با نگاهش از من می سوگند نگاهم می نوجوانهمان قدر مظلومانه مثل.اندازد

 .دور کنم
        - it won’t hurt.It’ll make you sleep.you won’t feel anything.when you 

wake up…we will eat anything you want.pizza,ice 
cream….anything.okay? 

 ی مي بخوایهر چ...ي شدداری بیوقت.ی کنی احساس نمیچیه.ی شه بخوابیباعث م.رهی گیدرد نم        (
 )باشه؟.یهر چ...یتزا،بستنیپ.میخور

 
 

 ی دهد و با دقت به سوزنی شود،در دستش فشار می که در دست کوچکش جا میدستم را،دو سه انگشت        
 . کندی نمي جز فشار دادن دست من کاریاخم کرده ول. زندی کند زل می در رگ دستش فرو میکه عل

 هی با دقت شروع به بخیعل. کشدی تخت دراز مي اراده روی شود و بی بعد خواب آلود مي قهیچند دق        
مطمئنم اگر بخواهم . توانم انجام بدهمی و نگاه کردن نمستادنی جز ايمن کار. کندی از زخم ها میزدن بعض

 .دی انجام بدهم دستانم خواهند لرز را که خودم هم بلدمی عليکارها
 :دی گویآهسته م. کندی به کمرش می خواباند و نگاهی او را به پهلو ماطی با احتیعل        
 . بچه تو جنگ بودهنیا....مشت....یسوختگ... کمربنديجا -        
 : دهدی ادامه میبا لحن تلخ        
 ي ای سگ دوننی خواهرت که بچه اش پنج سال تو چنرتی خوش به غیممکنه بهت بربخوره ول -        

 !ومدهی کنار مشیاون وقت خواهرت داشته با شکست عشق....معجزه اس اگه هنوز زنده اس. دادهیداشته جون م
 م؟ی ام بگوي توانم به خواهر نازنازی نمی ها حرف من هم هست ولنی ای وقتمیچه بگو. کنمیسکوت م        
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 مشکل آرش نی بزرگ تردی خود برده اند و شاشی خوب او را پي خانواده کی بوده که نیتصور سوگند ا        
 . مورد عالقه اش را بخردي هاي تواند اسباب بازی است که نمنیا

 : اندازدی به صورتم می نگاهی چشمری کند،زی مزی کوچک تر آرش را تمي که دارد زخم هایعل        
 . شدداری بی کنم وقتیصدات م. بخوابکمی. بخوريزی چهیبرو .دهی بچه پرنی از اشتریتو رنگت ب -        
 : دهمیسرم را به دو طرف تکان م        
 . مونمی مششیپ -        
 همه جوان بماند و نی اش باعث شده اي خونسردنیهم. استنیمدلش هم. کندی نمشتری اصرار بیعل        

 !همه فکر کنند همسن برادر بزرگ من است
 : کندی به بدنش می کلینگاه        
 برمش ی خودم متیاگه حالش خوب نشه با مسئول. دادمکیوتی بیواسه عفونتانشم بهش آنت.خوبه -        

 .مارستانیب
 . کندی مری اش غافلگی آدم را با توجهات ناگهانشهی همیخونسرد است ول        
 ی حرف زدن به او نمي دهم و اجازه ی جواب معیسر اسم سوگند دنیبا د. خوردی ام زنگ میگوش        

 :دهم
 .ی علي خونه ایب. جا سوگندنی اایزودتر ب -        
 يبچه اش آش و الش شده آن وقت او در آن شوها. شنومی که هست میی آهنگ را از جايصدا        

 ! بردی کنند به سر می مغی را تبلشی در آن لباس هایاحمقانه که چند دختر الغر مردن
 :دی گوی میفی ضعيسرانجام با صدا. شودی سکوت برقرار مهیچند ثان        
 ؟ي کردداشیپ -        
 :می گویآره م        
 ؟ی رسی میک -        

 
 :دی گوی مدیبا ترد        
 .ستمی نکایاالن آمر.فکر کنم تا فردا برسم -        
 : کنمیپوزخندم را خفه م        
 . داره نه فردااجیبچه ات االن بهت احت -        
 :دی گوی معیسر. زندی اسمش را صدا مي خنده داري با لهجه یکس        
 .فعال.اری سامامیمن فردا م -        
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 !واقعا قطع کرد؟. کنمی ام نگاه می به گوشيبا ناباور. کندیقطع م        
 : شنومی را از پشت سرم می عليصدا        
 یتی تربي روشای بدن ولطی بلهی کرد که بهش یاگه دختر من بود االن داشت تو فرودگاه التماس م -        

 .رضا متفاوته انگار
 : کنمیبه لبخندش نگاه م        
چطور ! من التماسم کرد که برم دنبال آرشي مست اومد خونه شی دو روز پنیهم. دونم چشهینم -        

 ....االن
 :ردی گی نبض آرش را میعل. گذارمی حرفم را ناتمام میجیبا گ        

 . تو چنته ندارهيزی بچه چنی اي براگهی دی بدبختهی وگرنه جز ادی داره با خودش کنار بازیخواهرت ن -        
 . آوردی زنم راحت به زبان می مالحظه نمي را که من از روییحرف ها. دارمیاز رك بودنش حس خوب        

***         
 یوقت. چند دست لباس گرفتمشی رفتم و برای علي خانه یکی در نزدي شدن آرش به مغازه اداریقبل از ب        

 کردم آن ها را ی که کمکش میتمام مدت. نگاه شان کردي کنجکاود،بای دمی شد و آن ها را در دست هاداریب
 لباس دنی با ديمثل هر بچه ا.بود  را فراموش کردهشیها یموقتا ناراحت.دی کشیبپوشد،به لباس ها دست م

 . زده شده بودجانی هی نو و رنگيها
 ها و زخم هی خواستم توجهش به بخینم. حمام کردنش گذشتم و فقط صورتش را شستمریفعال از خ        

 . جلب شودشیها
در . کنمی تخت بلندش مي از رواطیحت که شلوار و بلوز ست قرمز و گشادش را تنش کرده ام،با ایدر حال        

 :دی آی با لبخند به سمت مان میعل. کندی اطرافش را نگاه ميبغلم آرام گرفته و با کنجکاو
        - I wondered why everything’s so bright today…guess that’s ‘cause 

of you. 
 .) زنم به خاطر توئهیحدس م... قدر روشنه امروزنی ای کردم چرا همه چیداشتم فکر م        (
 ییآرش با کمرو. نترسدشی کرد تا از درد زخم هاقی اش به او مسکن تزريداری قبل از قبل از بیعل        

 : کندی به آشپزخانه اشاره میعل. کندینگاهش م
 .حتما گوشتاشو بخوره.بهش بده.واسش سوپ درست کردم -        

 
 :می گوی مبه آرش        
        - he made soup for you.I’ve tasted his cooking.he's a homewife. 
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 .)خونه دار و کدبانوئه.من دست پختشو خوردم.برات سوپ درست کرده        (
 : کندی خنده میعل        
 .برو بچه. فحشت بدمیسینذار انگل -        
 :دی گوی مدنشی با دیعل.ردی گی و لباسم را م ترسدیم. نشانمی اپن ميآرش را رو        
 . جانی اارشیب. ترسهیاز ارتفاع م -        
 زند و یهمش م.ردی گیظرف سوپ را در دست م. نشاندی می مبلي کند و رویخودش آرش را بلند م        

 :دی گوی با لبخند میعل. کندیآرش با شک به قاشق نگاه م.ردی گی آرش مي جلویقاشق
        - after you’ve eaten your soup,we’ll go to the park.you can play all 

you want.like it? 
 )؟يدوست دار.ی کني بازی تونی ميهر چقدر بخوا. پاركمی ری مي که سوپتو خوردنیبعد از ا        (
 !ست؟ی داند پارك چی نمیعنی. کندی دهانش را باز مدیآرش با ترد        

 به یعل. زندی خورد و بعد قاشق را پس می میکم. را نداردادی زيمعده اش کوچک است و تحمل غذا        
 :دی گویمن م

خودت بهش . گردمیصبح بر م.مارستانی برم بدیمن با.کی کوچيکم کم بهش بده بخوره تو وعده ها -        
 داشت بهم خبر یاگه مشکل. نرهدتای کشیوتی بیآنت. بار که دردش شروع نشههیمسکن بده هر چند ساعت 

 .امیم.بده
 : دهمیسرم را تکان م        
 .من حواسم هست.به کارت برس.نگران نباش -        
 و نمی نشیکنارش م. کندی نگاه ميآرش با کنجکاو. دهدی روشن است و کارتون نشان مونیزیتلو        

 . کندیتمام مدت احساس خطر م. نظر داردری مرا زیرچشمیز. کنمی بلندش را نوازش ميموها
***         

 و با دی آی به اتاق میعل. به آرش زل زدهدهی پری خفه اش با رنگغیسوگند بعد از ج.می گوی مسیه        
 در گوشش یعل. شودی ولو منی زميسوگند رو. ردی گی مقابل دهانش میژنی ماسک اکسعی سوگند سردنید
 . کند تا نفس بکشدیسوگند تقال م. نشودردای تا آرش بدی گوی مسیه

 خرس را نی تا ادیپنج روز طول کش.دهی را گرفته و خوابشی کنم که دست خرس قهوه ایبه آرش نگاه م        
 .دی آی خوشش نمیلیاز عروسک ها خ. شناختتیبه رسم
 به دی شاندیاگر مادرش را بب. کنمیبه آرامش آرش نگاه م. بردی کند و از اتاق می سوگند را بلند میعل        
 .افتدیحرف ب
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 نگاه دنیبا د. کندی آب قند درست مشی خواباند و برای کاناپه ميسوگند را رو. رومیبه دنبال شان م        
 :دی گویمن م

 ! همش سوراخ سوراخ شون کرد کهشهینم -        
 یخوب م. خودش را نشان داد بودشیماری که بیت پزشک معالج سوگند از وقیعل. زنمی می جانیلبخند ب        

 بود که او هر روز نیفرق شان ا.گری دي از آمپول متنفر بود؛مثل هر بچه یداند بر خالف ظاهر لجبازش از بچگ
 . شدی معمولی از ترسشتری نفرت بنی زد و ای آمپول مدیبا

 :دی گوی به من مزدی ری که اشک می خورد و بعد در حالی آب قند میسوگند کم        
 بود؟) Aaron(  اَرِنهی چقدر شبيدی بگم؟دیبهش چ -        

***         
 به خودش مسلط هی گریبعد از کم. قبول نکردی مسکن به خورد سوگند بدهد ولکی خواست ی میعل        

 . را ترك کردی علي خانه ی خالییشد و با چشم ها
 :می گوی می ساعتم به علدنیبا د        
 ؟ی بخوابي خواینم -        
 : در فکر استقایعم. نوشدی از قهوه اش ميجرعه ا        
 .ستیحسش ن -        
 انگار دی آرش را دی وقتی در چشمانش بود ولاقی اشتی آمد کمیوقت. کنمی سوگند فکر ميبه واکنش ها        

 تن ي زخم هاای سخت کرد شی را برادنی دانم شباهتش به ارن نفس کشینم. خاموش شدشیبرق چشم ها
 .پسر پنج ساله اش

 . گفتیمدام اسم ارن و آرش را م        
 :دی گوی موقع فکر کردن دارد مشهی که همی با اخمیعل        
 . روانشناس مشورت کنههی داره با ازین.اریخواهرت مشکل داره سام -        
 ی هزاران و گاهی که به تازگي کند به سوگندی که جرئت می دانم ولی را خودم هم منیا. خورمیجا نم        

 د؟ی را بگونی ها دالر در سال درآمد دارد اونیلیم
 :دی گوی می با لبخند کجیعل        
 ...شباهتش به دوست پسرش. خوادیروشنه که چرا آرشو نم -        
 : خنددی ام مافهی به قیعل. شومی جا به جا ممی معذب در جایبا حالت        
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 !یرانی مرد ارتی گن غی منیبه ا -        
 : زنمی اش می به شوخي امهیلبخند نصفه و ن        
 . مخصوصا بابا و سهراب. کننی خوب برخورد نمیلی بفهمن خهیبق. دونهی نمیجز من کس -        

 
 : آوردی انزجار از خودش در مي از رویی صدایعل        
 . نحس بودشیاز بچگ!سهراب -        
 : خندمیآهسته م.ستی که زده متاسف نیاصال از حرف        
 !راحت باش -        
 : اندازدی را باال مشی خندد و شانه هایخودش هم م        
ختم  شنای که میی جوونانی از بهتریکیاگه من پدرش بودم دختره رو به عقد . کردهی چه غلطدمیشن -        

 .هی پولکیلیبر عکس تو خ. کردمی آوردم و سهرابم از ارث محروم میدر م
 که رفتار سهراب نیا. امدهی شنرایخبر حامله بودنش را از سم. کنم به نگار فکر نکنمی می سعیبا آزردگ        

 . طورنی بهتر شده را هم همیکم
 : کندی باالرفته نگاهم مي با ابرویعل        
 .مثال تو -        
 :می گوی میجیبا گ        
 ؟یچ -        
 ! شود؟ی نمریچرا پ. کندی را تا ته باز مششین        
 .ي هام بودنهی از گزیکیتو .رتشی تا بگنداختمی که اون دختره رو بهش مهیمنظورم همون -        
 : دهمیآب دهانم را قورت م        
 .آها -        
 : زندی شود و با خنده به شانه ام می بلند میعل        
 .رهی کنم زودتر بمی واست دعا مسای تو کلکشنبهی.رهیسهراب پ -        
 !به هر حال هم سن پدرم است. اندازمی به او مي نگاه بدمین        

***         
        - Nikzad.go to my office.There’s something about your essay I wanna 

talk about. 
 .) خوام بگمی مقالت هست که مي درباره يزی چهی. برو دفترمکزادین        (
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در دانشگاه با من . رومی دهم و به سمت دفترش میسرم را تکان م. آرش استي دانم که درباره یم        
 . زندی حرف نمیفارس

 اطرافش را يدانشجوها. کنمی جا به جا ممی شانه هاي دهم و کوله ام ام را روی مهیبه در اتاقش تک        
 . شودی کند و جلوتر از من وارد میدر اتاقش را باز م. رسدی کند تا به من می رد میکی یکی

 :دی گوی متی بندم،با جدیدر را که پشت سرم م        
اسم من که . شناسنامه اشيرا دنبال کامی بردیحاال با.می رو داري اثبات کودك آزاري الزم برایگواه -        

 .... مادرش هنوزي درباره ی پدرشه وليجا
 : پرمی وسط حرفش میبا سردرگم        
 !؟یچ -        

 
 : کندی نگاهم مهیعاقل اندر سف        
  تو شناسنامه ات؟ي بچه ببرهی اسم ي خوای سنت منیتو با ا -        
 :می گویبا اخم م        
 . ره تو شناسنامه اشیاسم خودم م. کنهیقراره با من زندگ -        
 : دهدی سرش را به دو طرف تکان میعل        
 من ری تقصياری بری دختر گي نبومد که بررتی گتری سیبی آخر هفته بیوقت. بکني خوای میهر غلط -        

 .ستین
 ! نداردي منظور بدی بددهن است ولیکم        

 : خندمیم        
 ! خونه امادی که آرش بی چه برسه به وقتارمی بری رم دختر گیمن االنم نم -        
 : کندی با تمسخر نگاهم میعل        
 ی سهراب باشه عمال نمیالبته وقت! نهای باشم اونم با وجود شوهرش منتظرت باشه دوارمی دونم امینم -        

  که؟ی دونیم... سهرابي جثه کمیتونه به تو فکر کنه چون 
 : کنمیمات نگاهش م        
 ؟یچ -        
 : کندی قطع ميخنده اش را با سرفه ا        
 . برستیبرو به کالس بعد. بچهیچیه -        

***         
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ساکت نشسته و به . بهتر شده اندشی رنگ به صورتش برگشته و زخم هایکم. بندمی کاپشنش را مپیز        
 . کندی نگاه مزمی ری را در کوله ام ملشیمن که وسا

 ي برگ مورد عالقه اش را گوشه گاری بار هم سکی آرش به خانه اش آمده یاز وقت.دی آی به اتاق میعل        
 !نگران تنفس آرش است؟.دمی ندشیلب ها
 :دی گوی کشد و با لبخند میکاله آرش را سرش م        
        - good boy.Don’t get into trouble.if He makes you uncomfortable,you 

just have to pick up the phone! 
 .)ي تلفنو بردارهیاگه معذبت کرد کاف.دردسر درست نکن.پسر خوب        (
 : زنمی میلبخند کج        
        - of course!you can be his grandpa. 

 .)ی بابابزرگش باشی تونیتو م!حتما        (
با وجود سنش مثل چهل ساله ها . اشاره کنمادشی که به سن زدی آیخوشش نم. کندیچپ چپ نگاهم م        

 !  کشندی از توجهش مي ذره اي دختر خودشان را براي هايدانشجو. رسدیبه نظر م
 

حس . کندیدستانش را دور گردنم حلقه م. کنمی اندازم و آرش را بغل می شانه ام ميکوله ام را رو        
 می همه برانی بچه به من اهی کردن هی کردم تکیفکر نم. دهمی آرش را به خودم فشار میکم. دارمیبیعج

 . باشدنیریش
 : کندی باالرفته نگاهم مي با ابروهایعل        
 ؟ي خشک شديدی دسکیلیباس -        
 : خندمیم        
 ه؟یرنگ موت چ.ي نداردمی سفي موهی.گهی دي که خوب موندی خونی پاتر مي سن هرنیتو ا -        
 : زندیپس کله ام م        
 !خفه پسر -        
 ي قهیمتوجه . کندی که به سر من ضربه زد نگاه می کشد و با اخم به دست علیآرش خودش را عقب م        

 . شومی که در دست کوچکش مشت کرده مورمیپل
 :دی گوی لب مری زیعل        
 .فکر کرد کتکت زدم -        
 : زنمی آرش را از مقابل صورتش ميموها        
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        - He didn’t mean to hit me.It was a friendly gesture.okay? 
 )باشه؟. حرکت دوستانه بودهی. خواست منو بزنهینم        (
 ی لب مری دهد و زی زند سرش را تکان می جلو آمده به من زل مي با لب هاهی که چند ثاننیبعد از ا        

 :دیگو
        - mama. 

 .)مامان        (
 . کنمی نگاه می به علیبا دستپاچگ. باشمدهی درست شنستمی است که مطمئن نفی ضعشیآن قدر صدا        
 با یعل. را دادمی نه آمد،نه زنگ زد و نه جواب تماس هاگریه سوگند رفت،د کشی پياز دو هفته         

 :دی گوی ميناخشنود
 . مثل تو مراقبشهي خرهی راحته که الشیخ -        
 : اندازمی را باال ممیشانه ها        
 . مامانت باهام اومدشی پمی بگم؟اصال بهش گفتم بری بچه چنیبه ا -        
 : کشدی مششی به ته ری دستیعل        
 یفکر مادرش ب.ششی ببرش پرمی گیوقت م.کارش خوبه. از دوستام روانپزشکه کودکه و نوجوانهیکی -        

 .وفتهی کم کم از سرش مرتشمیغ
     

 صورتش رد شده لبخند کی عقب نشسته و کمربند از نزدیبه آرش که صندل. کنمی را خاموش منیماش        
 : زنمیم

        - There’s a perfect café near our house.It has this great ice cream.I 
love it.I’m sure you’ll like them too. 

مطمئنم تو هم .من عاشقشم. دارهی عالی جور بستنهی. خونه مون هستنکی نزدی عالي کافه هی        (
 .)يدوستش دار

 . که اخم نکرده خوب استنیهم        
 به يبا کنجکاو. رومی زنم و به سمت خانه می را مریدزدگ. کنمی شوم و کوله و آرش را بلند می مادهیپ        
 لیاوا.می او را به پارك بردی سه هفته چند بار با علنیدر ا. کندی نگاه مدمی خرشی که روز قبل برای و تاباطیح

 رفت و ی به سمت تاب ها ميبا کنجکاو. بودت پارك خلوی وقتی کرد ولی نمي و بازدی چسبیمدام به ما م
 کند ي بازگری دلی با وساای ندی تاب بنشي که رومی کردیهر چه اصرار م. دادی هل شان مندی که بنشنیبدون ا

 نیهم. در حاالتش معلوم بودی انداخت و ذوق کمی گل مشی کردن با تاب لپ هايموقع باز. کردیگوش نم
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عذاب وجدان داشتم که . بگذارماطی تاب بخرم در حکی شی پس اندازم برااب باعث شد نتوانم مقاومت کنم و
 . خرج کنمستی که آگاه از حضورش ني نوه ايپول پدرم را برا

 :می گوی و به آرش مستمی ایدم در م        
        - this is our house.you can play in our yard.I bought a swing for you.I 

hope you like it. 
 .)ی دوستش داشته باشدوارمیام.دمی تاب خرهیبرات .ی کني بازاطی تو حی تونیم. ماستي خونه نیا        (
 يکفش ها. کنمی در را باز مدمیبا کل. شوندی خواهد لبخند بزند جمع می که انگار مي طورشیلب ها        

 . زنمی آورم و با او در خانه قدم میخودم و آرش را در م
        - It’s our living room.you can watch cartoons here. 

 .)ینی جا کارتون ببنی ای تونیم. هال مونهنیا        (
 .دارد را دوست ی باب اسفنجی ولدی آی خوشش نمياز تام و جر        
 . دهمی و حمام را نشانش مییدستشو. رومی شوند می که چهار در به آن باز مییبه راهرو        
 . دهدی میفی به سرش تکان خفی گوش و گه گاهمیبا دقت به حرف ها        
 : کنمیدر اتاق خودم را باز م        
        - this is my room.you can come here whenever you want.I won’t 

close the door.okay? 
 ) باشه؟. بندمیدرو نم. جانی ايای بی هر وقت خواستی تونیم. اتاق منهنیا        (

 
 ی را هم آبوارهای دیحت. و زرد کرده امی را آبلیکل وسا. کنمی آماده کرده ام باز مشی را که برایدر اتاق        
 .کردم

 : کنمیبه تخت کوچکش اشاره م        
        - you will sleep here but if you ever have a bad dream,you can come 

sleep with me. 
 .)ی من بخوابشی پيای بی تونی ميدی دي اگه خواب بدی ولی خوابی جا منیتو ا        (
 گری ها و دست،خرسی بازلی که پر از وسای درست کرده ام،صندوقشی که برای کوچکزیبه چادر سا        

 : کنمی که گوشه و کنار اتاق و تختش گذاشته ام اشاره میشی پولواناتیح
        - These are your toys.Do you like them? 

 )؟يدوست شون دار.اتنی اسباب بازنایا        (
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 : دارمی چادر را باز نگه مي گذارمش و ورودی منیزم. کندیبا دقت به چادر نگاه م        
        - come here. 

 .) جانی اایب        (
 یخودم را به زور پشت سرش جا م. را محکم گرفتهنمی آستي گوشه ی شود ولی وارد چادر مدیبا ترد        

 : خندمیم. مانندی مرونی بمی از پاهايمقدار.کنم
        - obviously it’s not made for my size! 

 !) من درست نشدهي اندازه يواضحه که برا        (
 ی دارد و با دقت نگاهش می گربه بر مکی. کندی که در چادر گذاشته ام نگاه مییبه عروسک ها        

 : دارمی را که در چادرش گذاشتم بر ميچراغ قوه ا.کند
        - it will turn on it you push this button. 

 .) شهی روشن مي دکمه رو فشار بدنیاگه ا        (
 . شودیتوجهش به نور چراغ قوه جلب م        
        - it’s dark in here so you can use this. 

 .)ی استفاده کننوی ای تونی پس مکهی جا تارنیا        (
او جذب اتاقش شده و من دارم با . اندازدی سقف چادر مي و نورش را روردی گیچراغ قوه را از دستم م        

 .می آی خواهرزاده ام کنار مي پدر بودن برابیحس عج
***         

 .... ومارستانیدانشگاه،ب. روم ببرمی آمده،مجبورم او را هر روز با خودم هر جا که مشمی آرش پیاز وقت        
 و منتظر ندی نشی و منتظر بماند واقعا مندی بنشیی جامی گوی میوقت. استيسر ساکت و کم درديبچه         

 کنم و ی مي بازلی اش را پر از وسای خرسي و هر روز کوله رمی گی عذاب وجدان می حال کمنیبا ا! ماندیم
 محتاط است و جز من یلی خدی جديآرش در مقابل آدم ها. آورم تا حوصله اش سر نرودی خودم ملیهمراه وسا

 بدون من و ی بردم ولی به مهد مای گذاشتم ی توانستم او را تنها میاگر م.ردی گی کس گرم نمچی با هیو عل
 . ترسدی میعل

        - who’s your buddy sam? 
 ) سم؟هیدوستت ک        (

 
 که با عالقه آرش یبه باب. کنندی ممی دوستانم اکثرا سم صدانی همي است برای طوالنشانیاسم من برا        

 :می گوی کند زل زده می اطراف را نگاه میی شلوارم را گرفته و با کمرويرا که پارچه 
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        - He’s Arash.my…my son. 
 .)پسرم...پسر.آرشه        (
 : خنددی اندازد و می ابرو باال میباب        
        - I thought you were a priest. 

 .)یشی کردم کشیفکر م    (    
 : خندمیم        
        - Many think that way.I’m more than it meets the eye. 

 .)ادی که به چشم ممی از اونشتریمن ب. کننی طور فکر منی اایلیخ        (
 : زندی چشمک میباب        
        - were you drunk? 

 )؟يبود* مسـ        (
 . گذاردی شانه ام ميسرش را رو. کنمیآرش را بلند م        
        - not really.I wanted him.He’s not a burden,you know? 

 .)ی دونیم.ستی بار اضافه نهی.من خودم خواستمش.نه واقعا        (
 نی تریمی صمی از علریغ. داردی آبي بلوند و چشم هايموها. دهدی سرش را تکان می با لبخند کجیباب        

 . جاستنیدوستم در ا
        - my mom invited you to dinner next week.bring him.she would love 

to lecture you about protection! 
 محافظت برات ي که درباره نهیعاشق ا.ارشیب. بعد دعوت کردهيمامانم تو رو واسه شام هفته         (
 !)ه کنیسخنران
 نی که در انی کند که حواسش به ای مدام به او گوشزد مشی هاطنتی شدنی با دیمادر باب. خندمیم        

 ! خواهد باشدی نمدزیسن بچه و ا
 با ای را قبول کنم ی دانم دعوت بابینم. که با آرش هستمیسمسی کرنیاول. استسمسی بعد کريهفته         

هنوز . شوند داردی می خودش را که شامل چند دختر مو مشکيالبته مطمئنم که او برنامه ها. وقت بگذرانمیعل
 ! اش را حفظ کردهیرانی ايذائقه 

 . رومی منی دهم و همراه آرش به طرف ماشی تکان می بابيبا لبخند سرم را برا        
***         
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 ی درست کرده ام نگاه مرایروز با هزار بار کمک گرفتن از سم که امي ايآرش با دقت به قرمه سبز        
 :می گویبا خنده م.کند

        - I don’t know its name in English but I can assure you It’s edible and 
most importantly delicious! 

 !)هم تر از اون خوشمزه اس و مهی دم که خوردنی منانی بهت اطمی دونم ولی نمیسیاسمشو به انگل        (
انگار خوشش . خوردی از خورش می دارد و کمی دارد بر می سرش باب اسفنجکیقاشق کوچکش را که         

 :می گویبا لبخند م. کندی که شروع به خوردن مدی آیم
        - you have to eat it with rice.like this. 

 .)ي طورنیا.شی با برنج بخوردیبا        (
 کند و ی مدیآرش از من تقل. دارمی قاشق از هر دو بر مکی و زمی ری از خورشم را کنار برنجم میکم        
 !  خوردی کم معده اش دو بشقاب متی چون با وجود ظرفدی آی از مزه اش خوشش میلیانگار خ

 
 رهنرمندانهی غدی تقلکی نی دانم ای را خورده ام منی مادرم و مهي خوشمزه ي هايمن که قرمه سبز        
 ! آرش نهیاست ول
 که ظرف ها را یدر حال. نشانمشی مونیزی دهم و بعد مقابل تلوی را به خوردش مشیبعد از غذا داروها        

 را بغل کرده و باب یکوسن. کنمی دارد نگاهش می خوبدی اپن خانه که به هال دي از آشپزخانه می شویم
 ی دانم چرا حرف نمینم. داردوست از باب دشتری را بکیبا اشاره به من گفت که پاتر. کندی نگاه میاسفنج

 . کندی نمشی هم برای تالشچی کنم هیزند؛حس م
حواسش . کندی توجه شروع به خوردن میب.نمی نشی دهم و کنارش می را به دستش مي اوهی میبستن        

 ! سنگش استری زدهی خوابکیپرت پاتر
        *** 
 : را نشنودمی زنم تا آرش از اتاقش صدایآهسته حرف م        
 ؟ي خوای نمای ی تونی؟نميای بی تونی که نمهیمنظورت چ -        
 :دی گوی به من می معمولی و بعد با لحندی آی می حرف زدنش با کسيصدا        
 !گهی دي داریتو نگهش م. رهیطرحام داره فروش م. شدهنیکارام سنگ -        
 . نداردی کنم که خواهرم تعادل روانیباالخره اعتراف م. کنمی را قطع می گوشتیبا عصبان        
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لپ . خبر استی انداخته که احتماال از وجودش بی صورتش خطي روکشیبا ماژ.دی آیآرش به اتاقم م        
 ادشی کند که يادآوری تا دی گوی مادر را مي هنوز مدام کلمه ی زده اند و جان گرفته ولرونی بی کمشیها

 .نرفته
 اش مداد به ی بار من در زندگنی اوليبرا. کنمی اش نگاه میبه نقاش.ردی گی را به سمتم ميکاغذ        

 : زنمیکنارش زانو م. شومی اش نمیمتوجه نقاش. بکشدیدستش دادم تا نقاش
        - it’s beautiful.what did you draw? 

 )؟يدی کشیچ.قشنگه        (
 ی کنم می که دقت میکم. کندی است به من و خودش اشاره ماهی و سیکیبا انگشت کوچکش که ماژ        

 :می گویبا لبخند م. کنمکی تفکی در نقاشی را از جسم بزرگیتوانم جسم کوچک
        - who’s that one? 

 )ه؟یاون ک        (
 :دی گوی میفی ضعيبا صدا. زده اندرونی بي بلندياز بدن نفر سوم رشته ها        
        - mo…m. 

 .)مان...ما        (
 ی مشکي فهمم که آن رشته های کشم و می ممی به موهایدست. ام را پنهان کنمی کنم کالفگی میسع        

  دارد؟ي بلندي داند که مادرش موهایاز کجا م. مادرش هستنديموها
 ده؟یحالم را فهم. کندی نگاهم ميآرش با کنجکاو        
 را شی چشم هاعی گذارد و سری ممی بازويسرش را رو. خوابمی تخت مي کنم و همراهش رویبغلش م        

 یشانیپ. شوندی اش می کند باعث خواب آلودگی که مصرف میی است و داروهافیبدنش هنوز ضع. بنددیم
کنترل کنم تا اشک   کنم خودم رای میسع. کندی شوند و نگاهم می باز ممهی تا نشیچشم ها. بوسمیاش را م

 . کند ضعف نشان بدهمی مهی که به من تکي مانده که به بچه انیهم.زمینر
        - I try so hard but…in the end….I screw up.I want you to live a 

perfect life but I’m not sure how…I miss her and I feel guilty because It 
feels good thinking about the memories I have with her…. 

 ی ولی داشته باشي ای عالی خوام تو زندگیمن م. زنمیگند م...آخرش...ی کنم ولی تالش میلیمن خ        (
 که از ییدلم براش تنگ شده و عذاب وجدان دارم چون از فکر کردن به خاطره ها.... شهی مي دونم چطورینم

 ...) کنمی مدای پیدارم حس خوب
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 افسرده که تحت ي بچه کی به خورد یی شوم که دارم چه حرف های نگاه ناراحتش متوجه مدنیبا د        

 . نگار حرف زدمي دفعه درباره کی دانم چرا ینم. دهمینظر روانپزشک و روانشناس است م
 : زنمی ميلبخند        
        - sorry I got carried away.These are none of your concern.You just 

have to concentrate on getting better.okay? 
 )باشه؟.ی بهتر شدنت تمرکز کني رودیتو فقط با. ندارهی به تو ربطنایا. تند رفتمدیببخش        (
 . دهدی سرش را تکان می طوالنیپس از مکث        

        - close your eyes.I won’t leave you when you’re asleep. 
 .) رمی نميدی خوابیوقت.چشماتوببند        (
 تالشم نیکوچک تر. بردی و با گرفتن دستم خوابش مدی آی من مشیپ. خوابدیشب ها در اتاقش نم        

 . کندی مدارشی ترك تختم بيبرا
***         

 : کنمیبه آرش نگاه م.دمانی خري پاکت هاگرمی آرش را بغل کرده ام و با دست د دستمکیبا         
        - Is it okay if I put you down?I can’t open the door like this. 

 .) درو باز کنمي طورنی تونم این؟نمیی اگه بذارمت پاستی نیمشکل        (
 که با يبا دهان باز به دختر. شودی خانه از داخل باز مد،دری آی کلمه از دهانم در منی که آخرنیهم        
 راهنی پي بند گلدارم را روشیپ. زنمی کند زل می به من نگاه می قرمز و احتماال با طعم توت فرنگيلبخند

 ي را کج بافته و روشیی طاليوهام. دهدی را نشان مدشی سفي تنش کرده و با سخاوت پاهادشیکوتاه سف
 نقصش و چال گونه اش که حواسم را یچشم از صورت ب. زنندی سبزش برق ميچشم ها.اخته اندشیشانه ها
 :رمی گی کند میپرت م
        - what the hell are you doing in my house?I don’t remember inviting 

you or giving you the keys. 
 .) داده باشمدی بهت کلایده باشم  دعوتت کرادی نمادمی؟ی کنی من مي تو خونه یچه غلط        (
 بر ی ولدیای سراغم بگری نامشروع دارم دي بچه کی که در صورتش گفتم نی کردم بعد از ایفکر نم        

 .عکس پدرش لجباز و سمج است
 : زندی کند و چشمک میلبخندش را حفظ م        
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        - You had left the back door open.I found out accidentally.I’m 
making lunch for you and Arash. 

 .) کنمی تو و آرش ناهار درست ميدارم برا.دمی فهمیاتفاق.يدر عقبو باز گذاشته بود        (
 ی به دختر نگاه مییتعجب و کمروآرش با .اورمی بندم تا آرامشم را به دست بی را محکم ممیچشم ها        

 :می گوی گذارمش و می منیزم.کند
        - Go play in your room.I will come later.okay? 

 )باشه؟.امیمن بعدا م. کنيبرو تو اتاق باز        (
 . رودی دود و می شناسد می که نمي از کنار دخترییآرش با کمرو        
        - He’s sweet… 

 ...)بامزه اس    (    
 :می گوی بندم و با حرص میدر را م. آورمشی مرونی و از خانه برمی گی را مشیبازو        
        - I don’t want to hurt your feelings but my son and me don’t need 

someone else making food for us.You can go now. 
االن . که برامون غذا درست کنهمی نداری به کسازی من و پسرم نیه بزنم ول خوام به احساساتت لطمینم        (

 .)ي بری تونیم
 

 : چکدی چشمش مي از گوشه ی لرزند و اشکی مشیمردمک ها        
        - is it because you have an illegitimate child?I don’t care Sam…I…I 

want you anyway. 
 یمن در هر صورت تو رو م...من... دم سمی نمیتی؟اهمي نامشروع داري بچه هی که نهیبه خاطر ا        (

 .)خوام
 چرخانم و با یسرم را م. کندی مکی شود و صورتش را به صورتم نزدی بلند مشی پاهاي پنجه يرو        
 :می گوی شان دارد ميداری در بی شوند و او مصرانه سعداری خواهم بی که نمی از احساساتیکالفگ
        - lily!please!What part of “I don’t want to be with you” is hard to 

understand?! 
 !) سخته؟دنشیفهم " خوام باهات باشمینم" از یچه قسمت! کنمیخواهش م!یلیل        (
 به ی حتیستم؛گاهیاصال از شکستن دلش خوشحال ن.زدی ری محابا اشک می گردد و بی بر مشیسر جا        

 ی فکر از سرم منی که انی بعد از ای ولوفتمی نگار بادی چال گونه اش دنیسرم زده بود که او را نگه دارم و با د
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 ی فحش می را داشته باشی کسدت خوي مثل او براي گفت تو هم حق داری که مییگذشت به خودم و صدا
 .دادم

 :می گوی اندازم و آهسته می منییسرم را پا        
        - forget me.You won’t be happy with me…ever.boys kill themselves 

for you so that you would say hi to them and you are wasting you time on 
me…I don’t have the looks or the nerves!What is it that attracts you so 

much?! 
 کشن که تو بهشون سالم یپسرا خودشونو نم. وقتچیه...ی شیشبخت نمتو با من خو.منو فراموش کن        (

 !) کنه؟ی قدر جذبت منی ایچ! اعصابشو ندارمایمن ظاهر خوب ....ی کنی وقتتو سر من تلف مي و تو داریکن
 گرید.ردی گی ام را مقهیبا دستش .رمی گی و بلندش مدیچشم از گردن سف. دهدیآب دهانش را قورت م        

 : استی عصبانی و کمي کند و جدی نمهیگر
        - You have to see your eyes!You pretend to have no interest in me 

and two minutes later I catch you looking at my legs and lips!Why do you 
deny it? 

 بعدش مچتو موقع نگاه قهی دو دق وي بهم نداري که عالقه ای کنیتو وانمود م!ینی چشماتو ببدیبا        (
 )؟ی کنیچرا انکارش م.رمی گیکردن به پاهام و لب هام م

 : زنمی آخر ممیبه س        
        - Do you want a one night stand?because if that’s the case I’m in! 

 !) من هستمهی طورنی شب باشه؟چون اگه اهی که فقط يدوست دار        (
 : کندی نگاهم میبا درماندگ        
        - I would even like a one night stand if it was you!This is how much 

I’m willing to humiliate myself to make you realize how I feel about you. 
 کنم تا بهت بفهمونم چه ریتحق حد خودم رو نیحاضرم تا ا! شبو هم دوست دارم اگه با تو باشههیمن         (
 .) بهت دارمیاحساس
 : کشمی میقینفس عم        
        - I get it Lily!I see how hard you try and believe it kills me to say 

these things to your face but I think It’s better if I feel sorry now than to be 
after a couple month of playing with you! 
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 رو تو زای چنی کشه تا ای و باور کن منو می کنی که چقدر سخت تالش منمی بیم!یلی فهمم لیم        (
 !) دادنتي کنم بهتره االن متاسف بشم تا بعد از دو ماه بازی فکر میصورتت بگم ول

 امدهی نشی پی بحثچی که انگار هي رود و طوریعقب م.دی آیناغافل جلو م. کندی را پاك مشیاشک ها        
 :دی گوی نکرده با لبخند می حرکتچیو ه

        - I will see you later.the food must be ready now.enjoy it with Arash. 
 .)دیبا آرش ازش لذت ببر. آماده شده باشهدیغذا با.نمتی بیبعدا م        (
 ی زنم که باعث می مواری به دیلگد محکم. گذاردی تنها ممیب ها لی رود و من را با طعم توت فرنگیم        
 ! دختر لجباز چه کار کنم؟نیبا ا. کشمی را ممیبا دو دستم موها.واری نه دردی خودم درد بگيشود پا

     
 : زندیمقابل صورتم بشکن م        
  خدا؟دی به اميمرد -        
 کشد و چنگالش را در ی میقینفس عم. کشمی از او خجالت میکم. کنمی نگاهش می چشمریز        

 زنم یبه او لبخند م. کندی که قاشقش در دستش است منتظر ما را نگاه میآرش هم در حال. گذاردیبشقابش م
 . ما را حس نکندتیتا جد

 :دی گوی می با لبخند کجیعل        
 .ياری رو دربی خجالتي پسراي واسه من اداي طورنی خواد اینم. جانی اومده بوده ایلی دونم لیم -        
 : کشمیبه گردنم دست م        
 ... نکردمدوارشی وقت امچیمن ه -        
 : اندازدی را باال مشی شانه هایعل        
 ....ی دونی ممی خنگکمی هامون ي تو عالقمندیما خانوادگ -        
 سال کیبعد از . آشنا شدهو بعد از دو ماه ازدواج کردي آمد با دخترکای به آمری وقتیعل.ردی گیخنده ام م        

 یاز عل. خواست پاسوز شوهر و بچه اش شودیجوان بود و نم. گذاشتي ناسازگاري آمد و زنش بناای به دنیلیل
 . شدی مي آن ها پاسکارنی بی هم از بچگیلیل.جدا شد
 :دی گوی مچاندی پی پاستا دور چنگالش ميادیمقدار ز که یدر حال. شودی راحت مالشی خیانگار کم        
به . کنهی نمی نه فرقای ی باهاش باشي خوایاگه م. داشته باشمری خوام من تو رفتارت باهاش تاثینم -        

 .من فکر نکن
 ! روشنفکر استیلی دختر خکیبه عنوان پدر . دهمیسرم را تکان م        
 : اندازدی به من مینگاه        
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 با همه ی کنه ولی هم بشه بلده تالفی هر چی ولیی حرفانی بخارتر از ایتو هم ب.هی دختر مستقلیلیل-        
 ....اری حرفا سامنی اي

 : گذاردی منیدوباره چنگالش را زم        
 جز رد يزی چتیذمنظورم از ا...ارمی کنه پدرتو درمی مهی گري کردتشی که اذنی به خاطر انمیاگه بب -        
 . البتهشهی دوستشنهادیکردن پ
 ی به دخترش مي نامحدودي که آزادنی با ای دانم علی می ادا شد ولي از حد با خونسردشی بدشیتهد        

 . کندی ميدهد،به خاطر تاوان دل شکسته اش هر کار
 : دهدی درون دهانش را قورت مي غذایعل. شودی راحت مالشی خی کمی خوردن علدنیآرش با د        
 رو سرت ی چه خاکی خواستی اگه من موضوع رو بهش گفته بودم می از دروغت خوشم اومد ولیراست -        

 ؟يزیبر
 : کنمیاخم م        
 کدوم دروغ؟ -        
 . خودتهي که آرش بچه نیا -        
 : کنمیبا چنگالم رشته ها را جا به جا م        

 . از من و تو و سوگند و آرش بدونهری غی کسنوی جز استیقرار ن.هست -        
 

 : اندازدی را باال مشی شانه هایعل        
 .... پسي بودرانی که ای گرده به وقتی بچه بر منی که سن ای دونی می ولی دونیهر جور خودت م -        
 : خندمیم. گذاردی تمام ممهی نيشخندیحرفش را با ن        
 !هی جوونيایطونی شگهید -        
 : کندی نگاهم مهی عاقل اندر سفیعل        
 .ی رابطه داره تو هم داشتیاگه عمه بزرگ من االن با کس. کسم نه توچیه -        
 یآرش با تعجب نگاهم م. کنمی از خودم خارج مي خرناس مانندي که صداوفتمی به خنده ميطور        

 نی اي زنم برای حرف می فارسشی که جلونیا. قدر خنده دار استنی که امیی گویمد ما چه م فهینم.کند
 . عادت کندیاست که کم

 زیمردست. کندی می زندگرانی شمال اي از روستاهایکی هشتاد و نه سالش است و تنها در ی عليعمه         
 . وقت ازدواج نکردهچیاست و ه



 239 

 رود و دکمه اش را ی مونیزیبه سمت تلو. کنمیبا نگاهم دنبالش م. رودی منیی اش پایآرش از صندل        
 گرفته چطور روشنش ادی کانال کارتون است و آرش ي روشهی کنم همی تماشا نمونیزیچون من تلو. زندیم

 .ندیکند و کارتون بب
 : کندی هم مثل من نگاهش میعل        
 کمک شی بهبودشرفتی خوبه و داره به پیلی خهی تنشی بي فضا که تونی گه ایدوستم م.حالش بهتره -        

 . کنهیم
 : زنمیلبخند م        
 . زنهی که حرف نمنهیتنها مشکل ا -        
 :دی گوی متفکرانه میعل        
 ادی زدن تا ی باهاش حرف نمیلی چند سال خنی ادمیشا. گرفته باشهادی دی باگهید. تونهیبه نظر من م -        

 وگرنه روند می زودتر بهش بگدی باادی مادرش بستی گه اگه قرار نیروانشناسش بهم م... مادرشميدرباره .رهیبگ
 .ستی نی کار خوبطشیدروغ گفتن تو شرا. شهیدرمانش مختل م

 : کنمیاخم م        
 ومدیهش بدم و اگه ن فرصت بهی خوام یم... بشمدی قدر زود از سوگند ناامنی خوام ای نمی دونم ولیم -        

 . گمی به آرش مویخودم همه چ
 .دی آی احمق است و سراغ آرش نمکی که به نظرش سوگند دی گوی دهد و نمیسرش را تکان م        
 : کنمی اش نگاه میبه بشقاب خال        
 . تپل شده و گوشت آوردهکمی دمی کردم دی که حمومش مروزید.غذا خوردنش بهتر شده -        

 : زندی خنده مری زیعل        
 ؟ی زنی خوان بچه ها رو تپل کنن حرف می می که هییچرا مثل نن جونا -        
 : خندمیخودم هم م        
 نی انیدیآ. زدنی که قدش اندازه اش بودن به تنش زار مییلباسا. اندازه اش نبودی لباسچیآخه ه -        

 ...ستی نيطور
 زودرس کرده و ماهک را در مانی زنگ زد و گفت که نگار زارایامروز صبح سم. کنمی ام نگاه میبه گوش        

 »سالمه؟«: بودنی که گفتم ايزیتنها چ. آوردهای به دنیشش ماهگ
 يای بچگنیع. و بامزههیلپ گل!اری سامشینی ببدیبا!آره«: هم فکر کرد منظورم ماهک است و گفترایسم        

 ».تو
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 : دهدی مرونی نفسش را محکم بیلع        
 ره؟ی بميتا حاال آرزو کرد-        
 : زنمی شده اش زل مرهی تيدر چشم ها. فهممی بار منیمنظورش را ا        
 وقت براش بد چی هی کنه ولتمی که حمانی داد تا ای آزارم مشتریب. برادرم بودی اسمشهیسهراب هم -        

 .نخواستم
 : دهدی سرش را تکان میعل        
 تر ي انگار جدی ولوفتهی و از سرت مهی عشق نوجوونهی کرد فکر کردم یی اشاره هاهیاولش که پدرت  -        

 ؟ی زنیباهاش حرف م.ی کنی خودش و بچه هاشو دنبال مي مدام خبرای حرفاس وقتنیاز ا
 : دهم و با پوزخند گفتمیسرم را به دو طرف تکان م        

 !هه...یعشق نوجوون. جانی منو فرستادن انیواسه هم. کنهی متشیسهراب بفهمه اذ -        
 . درباره اش حرف بزنمنی از اشتری خواهم بینم. شومی بلند ممیاز جا        

***         
 هدف ی نصفه شب بکی خوابش برده و من دارم ساعت می پاهايرو. کشمی سر آرش ميدستم را رو        
 . قبول کردهي را به فرزندیمیتی مونی دهد که بچه می را نشان میمونی که منمی بی را ميمستند
 خودم نگه شی مثال نگار آرش را پی خالي پر کردن جاي من هم برایعنی. زنمی ها زل ممونیبه م        
 داشتم؟
 !ارند؟ دیتینگار و ارش چه سنخ. استیاز اثرات کم خواب. دهمیسرم را محکم تکان م        
شانس . شود تا دنبالش بگرددی خبر از خانه خارج می ها بی و تازگردی گی مادرش را ميمدام بهانه         

 . کنمی درها را قفل مگریبعد از آن چند دفعه د. کردمشدای زود پشهیآورده که هم
 مادرش ي که من دارم درباره دهی درآمده و فهمجشی از قالب گیحاال کم. کنمی را نوازش مشیموها        

 که مورد آزار قرار ي داشته و به نسبت بچه ای خوبشرفتی که پدی گویروانشناسش م. مالمی مرهیسرش را ش
 مادرش را دی قای برگردد مادرش  هر چه زودتردی بای زود توانسته گذشته را پشت سر بگذارد ولیلیگرفته خ

 کند با واکنش تندش مواجه دی آرش را از آمدن مادرش نااممیمستق ری کند غی می که هر بار سعدی گویم.میبزن
 .ستی نی خوبزی چنی شود و ایم

 سوگند ي از گفته های ام ولدهیمن پدرش را ند. را از سوگند به ارث بردهي لجبازنی کنم ایمن فکر م        
 . و مودب بودهنی دانم که با وجود شوخ و شنگ بودنش،متیم

 ...کاش پدرش زنده بود. کشمیآه م        
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 . کردندیازدواج و پسرشان را بزرگ م. کردیاگر پدرش زنده بود اصال سوگند فرزندش را رها نم        
 کیدر آن . و ماهک تازه وارد را رها کندنیدی آي توانم تصور کنم که روزی نمیحت. کنمیبه نگار فکر م        

 . متفاوت است...سوگند.که چطور جانش به جان او بسته است دمی آمده بود دای به دننیدی که آیسال
 

 هنوز شی و کابوس هايمشکل شب ادرار. کنمی تعجب نمی کنم ولی شلوارم را حس ميرطوبت رو        
 : زنمی ام لبخند میبا وجود خستگ. کندی شود و با خجالت نگاهم می مداریب.ادامه دارد

        - I love taking showers in the night.what about you? 
 )؟یتو چ.من عاشق دوش گرفتن تو شبم        (
 زنم و یزانو م. کنمی گذارمش و آب را باز می منیکنار وان زم. برمشی کنم و به حمام میبلندش م        

 :می گویبا لبخند م. کشدی خجالت میکم. کشمی منییشلوارش را پا. آورمیبلوزش را در م
        - We’re both men.there’s nothing to be ashamed of. 

 .)ی خجالت بکشي که بخواستی نيزیچ.میما هر دو مرد        (
 . شده امفیبه هر حال من هم کث. داشته باشدي آورم تا احساس بهتری را در ممیخودم هم لباس ها        
 شیاردك ها. شودی مدای صورتش پي روی و آسودگدی آی آب خوشش مياز گرما. نشانمشیدر وان م        

 ی را بسته نگه مشیمحکم چشم ها.می شوی کند سرش را می مي که بازیدر حال. اندازمی آب ميرا رو
در آب .می بشوا گذارم تا خودم ریآزادش م. رودی مشی دنبال اردك هاعی کشم سری سرش را آب میوقت.دارد

 . دهدیرا سر م شی رود و اردك های منییباال و پا
 : کنمی می بدنش را کفی نرميبا پارچه         
        - You’re not cold,are you? 

 )ست؟یسردت که ن        (
محکم لپش . کردهدای پي و حالت بامزه ادهی به سرش چسبشیموها. دهدیسرش را به دو طرف تکان م        

 : بوسمیرا م
        - good boy. 

 .)پسر خوب        (
 شی اگر پی برود؛حتشمی توانم تصورش را بکنم که از پی نمیحت. چهار ماه مهرش به دلم افتادهنیدر هم        

 .سوگند برود
***         
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 با بچه ها ی امروز خواستم کمی بردمش ولی خلوت آن جا مي در ساعت هاشهیهم.میدر پارك هست        
با لبخند به . نشستهمکتی ني کنار من رويمادر. کندی نمي و بازدهی را چسبمی پاییمروبا ک.ارتباط برقرار کند

 : کندیمن نگاه م
        - Is he your son? 

 )پسرتونه؟        (
 : دهمیسرم را تکان م        
        - His name’s Arash. 

 .)اسمش آرشه        (
 : کندی آرش را نوازش ميزن موها        

        - I haven’t heard this name.what does it mean? 
 )؟ی چیعنی.دمی اسمو نشننیتا حاال ا        (
 : زنمی ميلبخند. کندی ممی قامیآرش خودش را پشت پا        
        - something that shines…It was a great hero’s name too. 

 .) قهرمان بزرگ هم هستهیاسم .... درخشهی که ميزی چهی        (
 :دی گوی بچگانه می دهد و با لحنیبا لبخند سرش را تکان م        
        - Arash Do you want to play with my daughter? 

 )؟ی کني با دختر من بازيآرش دوست دار        (
 .  استیلی که اسمش هِي بوريدختربچه . زندیزن دخترش را صدا م. کندی نگاهش میرچشمیآرش ز        

 
 : زنمیبه آرش لبخند م        
        - Go play with her.I’m sure she’s kind. 

 .)مطمئنم که مهربونه. کنيبرو باهاش باز        (
 :ردی گیمادرش دست آرش را م. رسدی دود و به ما میدختر م        
        - play with Hailey Arash. 

 .) کن آرشي بازیلیبا ه        (
 ستادهی اشیآرش معذب سر جا. دهدی اش را نشان ممهی نصفه و ني زند که دندان های مي لبخندیلیه        

 : شودی راحت مالمیخ. بردی و او را با خودش مردی گی دهد؛دستش را می به او فرصت نمیلی هیول
        - Thanks.He would’ve stayed here forever! 
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 !) موندی جا منیهم.یمرس        (
 : اندازدی پا ميزن با لبخند پا رو        
        - no problem.I’m sophie. 

 .) امیمن سوف.ستی نیمشکل        (
 :می گویمعذب م. کندیدستش را دراز م        
        - Sorry I don’t shake hands.I’m sam. 

 .)من سم هستم. دمیشرمنده من دست نم        (
 : اندازدی شود و دستش را میلبخندش کمرنگ م        
        - why is that? 

 )ه؟ی چلشیدل        (
 : کنمی کند نگاه می بچه ها را تماشا مي و بازستادهی اي گوشه اییبه آرش که با کمرو        
        - my religion doesn’t let me touch women who aren’t my 

mother,sister,wife or aunt.I’m a muslim. 
من . لمس کنمستنی عمه ام نای رو که مادرم،خواهرم،همسرم،خاله یی ده زن های من اجازه نمنید        (

 .)مسلمونم
 : روندی باال مشیابروها        
        - I see. 

 .)حیصح        (
 ! بمب در کوله ام دارمکی کند ی هم فکر مدیشا. ندارمشی کند من چرا ریاحتماال االن دارد فکر م        
 ی منی شوم و اطراف زمی بلند ممیاز جا.ستی ني بازنیدر زم. گردمیبا نگاهم دوباره دنبال آرش م        
 !نکند دوباره رفته دنبال مادرش؟.چرخم
 دهد و نفس ی پشت درخت ها را نشان مییجا.دی آی کنان به سمتم مهی که گرنمی بی را میلیاز دور ه        

گفت . گذارندی انداخته اند و دارند سر به سر آرش مری بزرگ تر آن ها را گي که چند بچه دی گوینفس زنان م
 . و مادر نداردپدر  را صدا نکرده فکر کرده اند تنهاست ویکه چون آرش حرف نزده و کس

 که جثه شان ي تجمع چند پسر بچه پشت درختچه ادنیبا د. رومی دهد می که نشان می به سمتعیسر        
 راحت المی خنمی بی شان مانی آرش را در میوقت. رومی به سمت شان معی خورد سری ها میبه کالس هشتم

 . لرزمیم ستی سرد نگری که دیی دور و برش در هواي بچه هاي حرف هادنی با شنی شود ولیم
        - Are you deaf؟ 
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 )؟يکر        (
        - He’s a dummy! 

 !) کودنههیاون         (
 .دهیرنگش پر. افتدی منیزم. زندی آرش مي رسد به شانه ی که تپل است و قلدر به نظر ميپسربچه ا        
        - Are you homeless?where are your parents? 

 ) و مادرت کجان؟؟پدری خانمانیب        (
 

 : زندی به او می از بچه ها لگد محکمیکی        
        - Can’t you see?!He’s retarded and a freak! 

 !) اسوونهی مونده و د؟عقبینی بینم        (
 :ندی گوی صدا مکیبچه ها         
        - Freak! 

 !)وونهید        (
 :دیگو ی قلدر با پوزخند ميبچه . کندیآرش خودش را جمع م        
        - You’re mom isn’t here to hear you cry! 

 !) تو بشنوههی گري که صداستی جا ننیمامانت ا        (
 ی قلدر با خنده مي لحظه بچه نیدر آخر. رومی دهم و جلو می میبه خودم تکان. خشک شده اممیدر جا        

 :دیگو
        - Is she dead?She couldn’t stand a retarded child,could she? 

 ) عقب مونده رو تحمل کنه نه؟ي بچه هیمرده؟نتونسته         (
 ی بلند منی زميآرش را از رو. کنندی دهند و اعتراض میفحش م. زنمی بچه ها را کنار متیبا عصبان        

 . کندی است و مات نگاهم مدیمثل گچ سف. شدهی خاکشیلباس ها.کنم
 :رمی گی کرد می می را که بلبل زباني قلدري بچه ي قهی        
        - Are you familiar with being retarded?maybe down syndrome? 

 ) سندرم داون؟دی؟شایی آشنایتو با عقب موندگ        (
 : زنمشیعقب م. کنمیره م چاقش اشاکلی داند به هیم. شودیاز حرص کبود م        
        - Go play with your filthy games with people your size.I see you near 

any other child bullying them,God help me I will beat the sh*t out of you! 
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 که نمتونی ببي اگهی دي بچه هاکینزد.نی هم اندازه تون انجام بدي با آدمافتونوی کثي هاي بازدیبر        (
 !)ارمی خدا قسم پدرتونو درمد،بهی کنی متشونی اذدیدار

 : زندی شود داد میدور که م. دودی ترسد و میپسر م. زنمیاز شدت خشم نفس نفس م        
        - mother****er ***hole! 

(***********)         
دوباره . لرزدیبدنش م. زندی نمیدر آغوشم خشک شده و حرف. بوسمی دهم و سر آرش را می نمیتیاهم        

 :می گوی بوسمش و آهسته میم
        - Don’t pay attention.They are bad kids…Everything they say are lies. 

 .) گن دروغهی میهر چ....نی بديبچه ها. نکنیتوجه        (
 يبه نظرم امروز را به اندازه . رومی پارك میبه سمت خروج.اشد بدهی را شنمی حرف هاستمیمطمئن ن        

 . خراب کرده امیکاف
***         

 کشد و ی تختم دراز مي او مدام روی کنم بخندد ولي کنم و کاري کنم با او بازی میتمام مدت سع        
 .  شومی امتحان فردا مي برامی شوم و مشغول خواندن کتاب های ممیآخر تسل. کندیپشتش را به من م

 
 آورده شی برارمانی پي هی را که همسای کنم تا سوپی در اتاقش را باز میم،وقتی درس هايبعد از دوره         

 آرام شده یبعد از شش ماه کم. گذارمی منی را زمینی سعیسر.نمی بی میبه خوردش بدهم،تخت بزرگش را خال
 قفل شی در را رودی آیچرا دلم نم.م کوبی ام میشانیدست به پبا کف . کرد فرار کندی میبود و کم تر سع

 کنم؟
  وقت شب کجا رفته؟نی کوچک اي بچه نیا. کنمیدر خانه را باز م        
 تنش خوب شده يزخم ها. کنمی را نگاه مگری دي خانه هااطی ها حنی دوم و از پشت پرچی مابانیدر خ        

 برده بودم،به من هشدار داد که روح و ششی که آرش را پیروانشناس. اکثرشان محو نخواهد شدي جایبودند ول
 . اش بسته نشودیجسم ي مثل جراحت هاشی زخم های وقت خوب نشود و حتچی هدی بچه شانیروان ا
سرپرستش  ی توانستم به طور قانونشیباالخره چند روز پ. اطالع بدمسی گردم تا به پلیبه خانه بر م        

 .شوم
 ی کوچک و رنجور آرش را مکری در خانه،پي گذرم که در نور کم چراغ باالی کوچک خانه ماطیدارم از ح        

 . کنمی می و هم زمان احساس آسودگزدی ری فرو منهیقلبم در س. کز کردهي که گوشه انمیب
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 یبا خشم پسم م. گذارمی مشی پايدستم را رو. رومی نه جلو مای راحت باشد دی دانم بای که نمیالیبا خ        
 ي به خاطر لگد آن بچه شیپا. خوردهنیانگار زم.دهیگونه اش خراش. هستندی خاکشیصورتش و لباس ها.زند

 . ادب در پارك کبود شدهیب
 : کنم آرامش کنمی میسع        
        - it’s okay.let me take you inside. 

 .)بذار ببرمت تو.ستی نیمشکل        (
 صورت الغرش انی کنم که می درشتش نگاه ميبه چشم ها.زدی ری بار در شش ماه اشک منی اوليبرا        

 :دی گویبا لکنت م. رسندی به نظر ميبزرگ تر از حد عاد
        - she….come…not… 

 ...)ادی...ینم...اون        (
 بردمش و او ی به خانه ام میخودم وقت. کشندی مریم زمان ت شوم و سرم و قلبم هیمتوجه منظورش م        

 که یانگار حاال حرف. به سراغش خواهد آمد آرامش کردمي که مادرش به زودنی کرد،با گفتن ایمقاومت م
دردناك است که بعد از . دهدیم  نبوده و دارد آزارششی بی دروغدیای بودم راست از آب دربدواریشش ماه ام

 امروز بچه ها در يحرف ها.ختهی و تمام دردش را در همان چند کلمه ردیشش ماه تازه توانسته چند کلمه بگو
 . وقت فراموش نکرده بودچی دانم که هی میپارك داغ دلش را تازه کرده ول

 :می گویآهسته م.رمی گیدستش را م        
        - she…she can’t come.I’m sorry I lied.I just wanted to get you home. 

 .) خواستم ببرمت خونهیفقط م. که دروغ گفتمدیببخش.ادی تونه بیاون نم...اون        (
با .نمی بی را در چشمانش مشیدهایشکستن ام. کندی را پاك مشی اشک هاگرشیبا پشت دست د        

 .ه حرکت در بغلم ماندیب. کنمی بغلش ماطیاحت
        - I will be your mother and father.just let me in…There are so many 

children who never see their real parents…or any parents at all!I will try 
my best so that you will never sense their empty place. 

 وقت پدر و مادر چی هستن که هيادی زيبچه ها...نفقط منو محرم بدو. شمیمن پدر و مادرت م        (
 شونو ی خالي وقت جاچیکه ه( کنم ی رو ممیمن تمام سع! روي پدر و مادرچی کال های...ننی بی نمشونویواقع

 .یحس نکن
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 ي چطور از خانه دمی کردم و دشیدای که پشت آن سطل زباله پیاز همان وقت. دهدی نشان نمیواکنش        
ته کوچه فرار کرده و کنار آن سطل بدبو پناه گرفته،مطمئن بودم که اگر مادرش او را نخواهد،من او را از خودم 

 .دنش کری و زندانسی پدرش به پلیجدا نخواهم کرد؛مخصوصا بعد از معرف
حرف . کندی خشک شده اند و مات نگاهم مشیچشم ها.رمی گی ممی دست هاانیسر کوچکش را م        

 . خواهدیاو فقط مادرش را م. نگذاشته اندشی رويری تاثچی همیها
 زخمش مال نی دانم بزرگ تری می زند ولی نمی کند پدرش است،حرفی که فکر مياز پدرش،مرد        
 .اوست

 یبا همان اسم. تر بودچارهی کرد،از او هم بدای که بچه را پیزن. رها کردییسایمادرش او را شب بر در کل        
 بر خالف شی چشم های که حاال در آغوشم آرام گرفته ولیآرش. کرد؛آرشی مشی بود صداشی پتويکه رو

 . ندارندیاسمش برق
 

 فصل چهاردهم        
 الگو گرفت؛شوخ شد و یاز عل. بعد از آن شب،باالخره زبان باز کرد و به مدرسه رفتمی سال و نکی        
کم از پسر خودم . از مادر و پدرش نگرفت و من همه کسش شدمی سراغگرید. را با خنده تحمل کردشیدردها

 . کنمی صبح نگار را خوب درك مي قراریب.نداشته و ندارد
 : کندی نگاهم مینگار با نگران        
 ست؟ی نیتو الب.... چرخهی داره تو هتل مدیشا -        
نگار دستش . کندی مي قراری قدر بنی چرا ا داندی جز من نمی کند و کسی هق هق ميسوگند گوشه ا        

 : گذاردی شانه ام ميرا رو
 ؟يبهش زنگ زد -        
 :می گوی میفی ضعيبا صدا        
 .خاموشه -        
 کرده و منتظر زی را رشیچشم ها.ردی گی را مي آورد و شماره ای در مبشی اش را از جینگار گوش        

 : کندی آورد و اخم می منیی را پای گوشقهی دقکیبعد از .است
 . دارهی بر نمی ولستی خطش خاموش ننیا -        
 : شومیمتوجه حرفش نم        
  خطش؟نیا -        
 : دهدیسرش را تکان م        
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 .يفکر کنم شماره شو ندار. گرفتهرانی ادی اومدی وقتگهی خط دهی -        
 دارد و نگار يگری دي دانم شماره ی نمیچقدر از او دور شدم که حت. افتدی منیی متر پایقلبم چند سانت        

 .... داندیم
 :می گویملتمسانه م        
  کجا ممکنه رفته باشه؟ی زنیحدس نم -        
 : دهدی به دو طرف تکان میسرش را با ناراحت        
 ازی ندیشا. گشتی آخرش بر می زد ولی مرونی خبر بی موقعا بی کرد بعضی می با من زندگیوقت -        
 . تنها باشهکمیداشته 
  بوده؟شی خبر رفتن های بنی از من باعث ايباور کنم که دور. بندمی را محکم ممیچشم ها        
 :دی گوی مهیسوگند با گر        
 دتشون؟ینکنه د.... افتادنرونی بفمیسندا از ک -        
 و چمدانش زانو زده فیبه سوگند که مقابل ک. دهدی مي بدينم که گردنم صدا چرخای سرم را ميطور        

 شده قراره است تمام اموال می از قبل تنظي سندندی ببیوقت.ستیآرش احمق ن. زنمی کند زل میو هق هق م
 و ی توجهی تعفن بيبو...است  فهمد ماجرا از چه قراری به نامش کند میسوگند را در کامل شدن هجده سالگ

 .  کندی را حس مي مهریب
 

 اش یپاسپورت و شناسنامه و کارت بانک. کنمی شوم و در چمدان آرش را باز می بلند ممی از جاعیسر        
 ! دهند؟ی دهند،می خروج از کشور نمي که اجازه ی سن قانونری زيبه بچه . کنمی مخی.ستین

 : شودی مجی ام و نگاه ماتم گدهی رنگ پردنینگار با د        
 ار؟ی دونم سامی هست که من نميزیچ -        
 : زنمی کنم و داد می به سوگند در هم شکسته اشاره متیبا عصبان.ردی گی ام را می نگرانيخشم جا        
 ! هندستون کرده و پسرمو ازم گرفتهادی لشی خانوم که فنیا!آره هست -        
دستش را . کندینگار احساس خطر م. شودی خم مشتری دهد و فقط کمرش بی نشان نمیسوگند واکنش        

 : گذاردی صورتم ميرو
 .نی جا بشنی اایب. شهی متیزی چهیاالن !اری ساميداغ کرد -        
 ی و تا ته سر مرمی گی را موانیبا دست لرزانم ل. دهدی و به دستم مزدی ری آب موانی لکی میبرا        

 :دی گوی میرگمنگار با سرد.کشم
  به گم شدن آرش داره؟یسوگند چه ربط -        
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 :می گوی میبه تلخ        
 ن؟یدی بدون آی تونم تو رو از اون خونه ببرم ولی اومد بهت گفتم مای به دننیدی که آنی بعد از اادتهی -        
 : زندی پلک میجیبا گ        
 .... فهممی نمیول...آره -        
 : کنمیحرفش را قطع م        
 نی ای ولی باال سر بچه ات باشی ولی کنی با سهراب زندگيحاضر شد.نهی خانوم همنیفرق تو با ا -        

 ! دادحی لباساشو به آرش ترجيخانوم شو
 شیدایچطور پ. شده امجی کشد و گی مریسرم ت. پردی و رنگ نگار هم مردی گی سوگند شدت مي هیگر        

 م؟کن
 ی آن را به سمت دهانش مستی در آن نی که آبنی توجه به ای و بردی گی را از دستم موانینگار ل        

 :دی گوی که به سوگند زل زده زمزمه می دهد و در حالیآب دهانش را قورت م.برد
 چرا؟ -        
 : کشمی ام میشانیکف دستم را به پ        
 نیاول. زدهرونی از هتل بنی و واسه همدهی مهمه که آرش موضوع رو فهمنیفعال هم.... بعديباشه برا -        

 ی خروج نمي بهش اجازه ی ولی علشی پکای که بره فرودگاه و بعدش آمرنهی رسه ای که به فکرش ميکار
 ...ای مونه ی تو مشهد مایپس .دن

 :دی گوینگار متفکرانه م        
 .  و ماهک مراقب بچه ها هستننیدیآ.می و بر هتلو بگرد دورمیفعال بر -        

 
 .ندیای نگار اجازه نداد به اتاق ما بی خبر رفته ولی اند که آرش بدهیآن ها فهم        

***         
 سخت می برادنیحس جنون دارم و نفس کش. کنمی متوقف مابانی هم وسط خدی شاي را گوشه انیماش        

  کشور است؟نی ايپسرم تنها در کجا.شده
 : کشدی جلو آمده آه می من کمینگار که با ترمز ناگهان        
بلده از خودش . آرش بزرگهی چون بچه بودن ولدمی ترسیلی دوقلوها خيمن واسه .اری نشو سامدیناام -        

 .فقط ناراحته.بد به فکرت راه نده.دفاع کنه
 :زمی ری نگار اشک مي رهیه نگاه خ توجه بیب        
 ! رفتی نممیی که بدون من دستشوهیکجا دنبالش بگردم؟صد سالم بگذره بازم همون بچه ا -        
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 : گذارمی شانه اش ميسرم را رو. کندی و بغلم مزدی رینگار هم اشک م        
 !ستی مهم نی گه بابا ولینم! خوابهیپسرم بدون من نم -        
 : زندیبا دستش به پشتم م. بماندي کند قوی می سعی لرزد ولینگار م        
 .خودتو نباز.می کنداشی دم پیقول م -        
 : کندی نگاهم مینگار با ناراحت. کنمی پاك منمی شوم و صورتم را با آستی جدا مشیاز دست ها        
 م؟ی فرودگاها رو بگردمی بري خوایم -        

***         
 ی را گرفته و مرا با خودش ممینگار بازو.می گردی وقت است روشن شده که به هتل بر میلیهوا خ        

 . شوددای ماندم تا آرش پی رفتم و در حرم میاگر او نبود م.کشد
و دارد ماهک کنارش نشسته . کز کرده و مات نقطه اش شدهيسوگند گوشه ا. کندیدر اتاق مان را باز م        

 از سهراب ی نشانچی بچه ها هنیا. به مادرش رفتهنیدی که ماهک هم مثل آنمی بیحاال م. دهدی مشیدلدار
 .ندارند

 : کشدی ممی تختم دراز بکشم و ملحفه را روي کند روینگار مرا مجبور م        
 .من هستم. بخوابکمی -        
 : کنمی نگاهش مرهیخ        
 . کنمداشی تونم پیخواد نماگه اون ن -        
 :دی گوی متینگار با قاطع        
 .تو بخواب. گردهیخودش بر م.اون فقط شوکه شده -        
 شود ی مبی غقهیچند دق.ردی گی مشی در پيدی دارم روش جدی را باز نگه ممی چشم هاي با لجبازیوقت        

 : گذاردی تخت مي بوسد و دو طرف من رویبا محبت آن ها را م. گرددی خواب آلود بر ميو بعد با دوقلوها
 . شهی که اگه نخوابه بزرگ نمدیشما بهش بگ. خوابهی شده نمي بديعموتون بچه  -        

 
 

 ی که مست خوابند میی با چشم هاای هلی شود ولی مهوشی گذارد و بی ممی بازوي سرش را رونیامیبن        
 :دیگو

 .ی مونی کوچولو منیامی مثل بنی شی عمو وگرنه بزرگ نمی بخوابدیبا -        
 . بردی گذارد و بالفاصله خوابش می ام منهی سيبعد هم سرش را رو        
 :دی گوی مروزمندانهینگار پ        
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 .ارنی پدرتو درمی کنداریاگه بچه ها رو دوباره ب. بخوابگهید -        
 :دی گوی شود و با اخم می از در باز وارد اتاق منیدیآ        
  نشد؟دایپ -        
 :دی گوینگار آهسته م        
 زنگ نزده؟.نه -        
 : کندی مکث می کمنیدیآ        
 ! زنگ بزنه؟دی بای خودش رفته واسه چیوقت.نه -        
 : کندی اعتنا به سوگند اشاره می بنیدی آی کند ولینگار چپ چپ نگاهش م        
 . فهممی ممیدی که مادر بد ندنی ايتازه حرفتو درباره  -        
 : کوبدینگار با حرص به شانه اش م        
 !نیدی آرونیبرو ب -        
 که سوگند از او بزرگ تر و احترامش واجب نیبا ا. رودی مرونی چرخد و از اتاق بی مالی خی هم بنیدیآ        
 .استی مادر دننینگار در برابر سوگند بهتر. راست گفتیاست ول
 بالش ي حال سرش را رویسوگند ب. تخت خواباندياو را رو.نگار به سمت سوگند رفت و بلندش کرد        
 :با محبت گفت. و کنارش نشستدی کششینگار ملحفه را رو.گذاشت
 . شهی درست می و همه چدی زنیاون موقع با هم حرف م.مطمئنم. گردهیرش بر مآ -        
 مطمئنم ی که پشت در است ولنمی بی که هستم نمییاز جا. کندینگار در را باز م. زندی در میکس        

 .... ماهکای نیدیآ
 کوله اش را یالی خی شود و با بیآرش وارد اتاق م. کندی باز مشتری رود و در را بی حرف کنار مینگار ب        

 تخت نشسته و اشک ي خشک شده اند به سوگند که روشی که انگار اعضایبا صورت. گذاردیکنار چمدانش م
 :دی گوی کند می نگاهش مزانیر

 وجدان قلنبه ي جورنیا.ي که بودی بزن به نامم و برگرد همون قبرستونویزودتر همه چ.اریسندا رو ب -        
 . شهی مشدتم خوب

 ی شوم و دست آرش را میبلند م. کندی در خواب غرغر منیامیبن. خوابانمی تخت ميبچه ها را رو        
 :رمیگ

 ...میآرش بذار حرف بزن -        
 : کندی کشد و تند نگاهم میدستش را م        
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عذاب وجدانت تموم شد . خورهی حالم به هم مگهی دیکی تو ياز محبت قلنبه شده .بذار واضح بگم -        
 .تی زندگی برو پگهیخواهر جونت اومد د

 
 :دی گویرو به نگار م.ردی گینفسم م        
 . خورهی حالم بهم متیی عقده گشاي برای کنی ام ملهی و وسینی بی که منو شکل بچه هات منیاز ا -        
 :دی گوی ميرو به سوگند با خونسرد. ماندینگار مات م        
حداقل اگه شوهر کرده . خورهی هم حالم به هم ميری گی مینی بی که هر بار منو مي اافهیاز تو و ق -        

 . بدبختيدی هم ترشيهم منو ول کرد. سوختی دلم نميبود
 :دی گوی رود و با پورخند میبه سمت سوگند جلو م        
 بوده ي شدن راحت تر از بچه داری می حالهی نتیدی که با دیی مرداي و راه رفتن جلودنیلباس پوش -        

 نه؟
 : رودینگار با اخم به سمت آرش م. پوشاندی صورتش را مشیسوگند با دست ها        
 . بگوی خواستیبعد هر چ. بگهلشویدل.بذار حرفاشو بزنه -        
از نگاه . رودی عقب می قدممی ترسد و نینگار از حرکتش م. چرخدی به سمتش میآرش به طور ناگهان        
 چشمانش قرمز شده و رنگش يدیسف. نداردي کنم با جنون فاصله ایحس م. طورنی ترسد؛من هم همیآرش م

 .کبود
 ؟ها؟ی دونی میتو چ. دخالت نکنستی که بهت مربوط نيتو کار -        
نگار آب . کنندی مادرشان نگاه م به آرش ودهی شوند و ترسی مداریدوقلوها ب. زندی آخر را داد ميکلمه         

 کند ی میآرش سع.ردی گی دهد در دست می را که آرش مقابلش تکان می دهد و دستیدهانش را قورت م
 به زندی ری نمی اشکیاشکند ول  که پر ازیی شود و با چشم های تر مکی نگار مصمم به او نزدیپسش بزند ول

 : شودی مرهیاو خ
 ذاشت رو ی کرد می داغ مخیس. زدیمدام من و مادرمو کتک م. پنج سالم بود پدرم معتاد شدیوقت -        

 ی مرونی وقتا از خونه بشتریب. کردیمادرم از من دفاع نم. به صورتمدی کوبی مومدی دستش میبا هر چ.بدنم
 .آرش  رفتی کرد و می دست و پاش ول مریمنو ز.ادیرفت تا حال پدرم سر جاش ب

 : زندیرش پوزخند مآ        
 .دمی و ددمی داستانا رو صد بار شننیباشه ا -        
 : دهدی تکانش متینگار با عصبان        
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 یفکر م. هشت سالم شد اوردوز کرد و مردیوقت!....يدی دی که تلخیستی نیتو تنها کس!ایبه خودت ب -        
 يبا مردا.ارهی خرج من مفت خورو دربدی بود که بانیبهونه اش ا. مادرم جا پاش گذاشتیکردم راحت شدم ول

 ي براومدنی کم سر وقتم نمم بزرگ تر شدیوقت. خوردمیکم از اونا هم نم.بدتر از پدرم هم کاسه شد
 کاال بودم که به هی ؟منینی بیم! فرستاد برم آرشی کردن مادرم منو می مشنهادی پیاگه پول خوب.هوساشون

 بود که ي که بهش داد اون قدریالبته پول. از شانسش سهراب برنامه هاشو خراب کردی گذاشته بودم ولدهیمزا
 ! نهای خوبه حالش  دونمی نمی و االن حترهی سراغمم نگگهید

 دانست جز ی ها را نمنی ما اي کس در خانواده چیه.من جا خورده ام. کندیآرش ساکت نگاهش م        
 رود و شانه ی نرم شدن آرش جلوتر مدنیبا د.دی گوی ها را منی اي همه ختنینگار بدون اشک ر.سهراب

 :ردی گی را مشیها
به ...ی ولدمشی بارم ندهیتا حاال . ذارم کنار منقلشی رم خونه اش و پول می مستی نیمن هنوز وقت -        

 کرد و من دوست دارم ی رد ماموی کم مشترمتی قيهر حال نه ماه منو تو شکمش داشت و بعدشم به بهونه 
 حرف زدن ساده هی فرصت یون تیبه نظرت نم.حاال فکر کن!بذارمش به حساب ته مونده محبت مادرونه اش

 . يری بگمتوی تصمی بهت بگه تا بتوندی که هست و بایی حرفادنیفقط شن! نه؟بخششيرو به مادرت بد
 

 :دی گوی به سوگند مي با لحن بدی طوالنیآرش پس از مکث        
 ؟ي و بهانه که دارهیحداقل توج.... شنومیم -        
 بافته ي بلندش از رشته يموها.نمی بی مختهی طور به هم رنی بار سوگند را انی اوليپس از سال ها برا        

 :دی گویآهسته م. زل زدهشیبه دست ها. پف کردهادی زي هی زده اند و صورتش از گررونیشده شان ب
مدت . نظر پزشکم باشمری تا زکایبابا منو فرستاد آمر. کرددای شدت پمی قلبيماری هفده سالم بود بیوقت -        

 تو يادی مدت زوندمیبعد از پ. دارموندی به پازی بود که ننی پزشکا اصیتشخ. گذروندمی ممارستانی رو تو بيادیز
 وندمیدو سال از پ. بودمفیز ضع بشم چون هنواپبعدشم مجبور بودم مدام سر بزنم تا چک. بودممارستانیب

 پسر هیتو همون رفت و آمدام با . گذروندمی لباس می طراحيداشتم دوره ها.گذشته بود و حالم بهتر شده بود
 .آشنا شدم

 ادیانگار آن روزها را به . شدهرهی خيسوگند به نقطه ا. کندی و مات نگاهش مندی نشی منی زميآرش رو        
 :زدی ریاشک م. آوردیم

 رو گهی و ازم خواست بازم هم دمیبا هم آشنا شد.مارستانی اومده بود بنهی معايبرا.اسمش ارن بود -        
 .مینیبب

 : کندی کشد و هق هق کنان به آرش نگاه می مینفس لرزان        
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با هم .کرد دختر دور از خانواده بودم و محبتش زود جذبم هی.جذبش شدم.مثل تو شوخ و مهربون بود -        
 شی بسترمارستانیب. شدی عمل مدی داشت و بايتومور مغز. اومدشاشی که گذشت جواب آزماکمی.میدوست شد

اونم . مونهیمثل من زنده م  گفتمیاون موقع به خودم م. دادمی نمیتیاهم.دنشی رفتم دیمن هنوز م.کردن
از . ترسهی که واقعا چقدر مدمیم دو روز قبل عملش فهی زد ولی وقت حرف از مرگ نمچی بود و هدواریام

 .کی نکی پمیبا هم رفت.پزشکش اجازه گرفت
 : کندی می کوتاهي شود که آرش خنده یباورم نم        
 ! حروم زادههی!دی و منو پس انداختدی الزمم نبردزاتیحتما تجه.دمیفکر کنم خودم فهم -        
 : کندیسوگند تلخ نگاهش م        
 یحالم خوب نبود و من فکر م. دونستم که حامله امینم.مرد.اوردیدووم ن.... حرفو نزن آرشنی اگهید -        

از .ي پدرت بودادگاری.دوستت نداشتم...دمی فهمیوقت.ختهی به هم رمی جسمتی که وضعمهیکردم به خاطر ناراحت
 ی چشمم باشيز جلو خواست هر روی نمم طرف دلهی شه و از ی پر ممیی کردم با بودنت تنهای طرف فکر مهی

 .ي بندازادشیو منو 
دوقلوها .می نشسته اي و گوشه امی اتاقنی اي اضافه يمن و نگار آدم ها.نگاه آرش مثل زهر تلخ است        

 .دوباره خواب شان برده
 : دزددیسوگند نگاه از آرش م        
سه شب فقط . شدموونهی دی پدرتهی چقدر شبي تو همون نوزاددمید....دمی و دي اومدای به دنیوقت -        

دختر کم سن و . کننده بودجیحسم بهت گ. کردمی دادم و پوشکتو عوض می مریبا اکراه بهت ش.نگاهت کردم
 هیشب بردمت و گذاشتمت دم در .م بچه که پدر نداره چه کار کنهی با دی دونستم بای بودم و نمییسال و تنها

 .سایکل
 :دی گوی مي گرفته ايبا صدا. چکدیش ماشک از چشم آر        
   هستم؟یطی تو چه شرای دونستی؟مي کردی نه؟اصال بهم فکر متی زندگی پیبعدشم رفت -        

 
 : زندی تخت چنگ ميسوگند به ملحفه رو        
 که به خاطر ضعفم یی هاینگاهام و تلخ. کننتتی از من اذشتری بی که هستیی کردم جایفکر نم -        
 يدرباره .دمی دو تا زن درباره ات شني حرفانی افتاد و بسای پنج سالت شد و گذرم به اون کلیتا وقت....داشتم
در به در گشتم . دهیپدرش آزارش م  گذاشتنش و چند ساله که مادرش مرده وسای شب دم در کلهی که يبچه ا

من .... خودتشی کرد و بردت پداتی پاری من ساميبه جا.دنبالت امینشد ب.... نتونستمی کردم ولدایتا آدرستو پ
 .نمتی ببامی با خودم کلنجار رفتم تا تونستم بیکل
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 : کندیبه آرش نگاه نم        
 تو چه دمی دیوقت... حالت خوبهی ولی کردم دور از منیمن فکر م. داشتمی مختلفي حسادمتی دیوقت -        

 تو چشمات نگاه کنم؟به عالوه هر یی گفتم با چه روی خودم مشیپ. حالم از خودم به هم خوردي بودیتیوضع
 فقط ی کنم پدرتیحس م  کنمی نگاهت میاالن وقت...ي شدی پدرت مهی شبشتری بي شدی بزرگ تر میچ
 ! جوون ترکمی

 : کشدی میقیسوگند نفس عم. کندی شده و گوش مرهی تخت خي هیبه پا.دی گوی نميزیآرش چ        
 کردم بتونم از پس بزرگ یفکر نم. مراقبت هستاری دونستم که سامیم.بالفاصله تنهات گذاشتم -        

 یی روزادیشا. نداشتم که بهت بدمی محبتی کنم ولنتی تونستم همه جوره تامی میاز لحاظه مال.امیکردنت برب
و بعدش تو سر خودم بزنم که چرا  نمتی شد که به خاطر شباهتت با پدرت تو رو از خودم برونم و نخوام ببیم

 به دنتویاون قدر د...ي دوستت داره و تو باهاش کنار اومداری که سامدمی دیوفت.... کردمي رفتارنیباهات چن
 اون دی تون نداشتم و شانی بییمن جا.تو شده اری سامی و زندگاری شده سامتی کل زندگدمی انداختم که دریتاخ

 ...یول  خواستم داشته باشمیموقع نم
 :ندی نشیمقابل آرش م        
 یاالن فقط بهت افتخار م. کنار اومدمی با همه چگهی همه سال دنیبعد از ا.من دوستت دارم آرش -        

 .ي داری و قلب مهربونی پدرتهی همه شبنیکنم که ا
 يگوشه . کشدی تخت کنار دوقلوها دراز مي شود و رویبلند م.ردی گذارد سوگند دستش را بگیآرش نم        

 :دی گوی مخصوص خودش میالی خی کشد و با بی خودش ميملحفه را رو
 سادهی لنگه پا واهی که همش مثل سگ گله مش حسن شبید. خوام بخوابمی منیسر و صدا نکن -        

 .بودم
 رهی خشیسوگند به دست ها. کندي تواند کاری را نمشی غم چشم های خندد ولی صدا مینگار ب        

 . که پسرش لمس شان را دوست نداردییشده؛دست ها
***         

 ی نمی اعتراضیسوگند پژمرده شده ول. کندی نمی احترامی به او بی ولردی گی مدهیآرش سوگند را ناد        
 . را دارداقتشی است که لیهتر از آن بیلی رفتار آرش خنی کند ایحس م.کند

 :دی گوی منیامی خندد و به بنی مينگار کنار من نخود        
 !غذاتو بخور قربونت برم -        
 زند یبه مادرش لبخند م. درآوردهلی گذاشته و مثال سبشی لب هاي باالی ماکاروني رشته کی نیامیبن        

 .  کندیو حرفش را گوش م
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 التیهنوز چند روز از تعط.میامروز صبح از مشهد برگشت. خوردی اش را می ماکارونیلی میسوگند با ب        

 . خوشحال استیلی مسئله خنی و او انگار از امی نگار اتراق کرده ايهمه در خانه .مانده
 : پرسمی مياوبا کنجک. شودی مدیانگار ناام. کندی دارد و روشنش می اش را بر مینگار گوش        
 ؟ی هستیمنتظر تماس -        
 :دی گوی جلو داده مییبا لب ها        
 .ستی ازشون نمیخبر. هنوز برنگشتننیدیآرش و آ -        
 : خورمی نگار مي خوشمزه ی از ماکارونيبا اشتها مقدار        
 .ی نگرانخودیب.انیخوب از پس هم برم. کهستنیبچه ن -        
 : شودیلبخندم بزرگ تر م        
 . پسر همسن خودش حرف بزنههی آرش با ستیبد ن -        
 ها با یتازگ. کندی را هم با خودش همراه منیدی تنها نماندن آي است و براي ها آرش از خانه فراریتازگ        

 ! بردی اش لذت می هم انگار از همراهنیدی کرده اند و آدایهم سر و سر پ
 : دهدی دهانش را قورت ماتی محتویماهک با خوشحال        

 . خوشمزه بودیلیخ. مامانیمرس -        
 دهند و با هم ی غذا خوردن شان را طول مشهی مثل همنیامی و بنایهل.دی گوینگار با لذت نوش جان م        
 .خوشند
 ی و نگاهم مدی آی مرونیاز فکر ب.رمی گیدستش را م. کندی مي بازشی با غذايسوگند هم گوشه ا        

 : کنمی روحش نگاه می مات و بيبه چشم ها.کند
 . کارونینکن ا -        
 . فهمدیخوب منظورم را م. اندازدی منییسرش را پا        
 و آرش پر سر و صدا به نیدیآ. شودی بلند مشینگار آماده از جا. شنومی را مدی کلدنی چرخيصدا        

 ،احتمااليزیصورت هر دو شان از چ. استشانی در دست هردوی پر و بزرگي هالونینا.ندی آیآشپزخانه م
 .خنده،قرمز است

 :دی گوی مشی صدای بيآرش با خنده         
 .میقراره شام و دسر درست کن.نگار امروز آشپزخونه ات مال ماست -        
 :ردی گی اش خنده اش مينگار هم از شاد        
 !دی نزنشی که خودتونو آتیباشه به شرط -        
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 :دی گوی لب مری زنیدیآ        
 .ي بندی ميدی که خروی بند گلدارشیخودت اون پ -        
 . مشخص است که خودش هم خنده اش گرفته        

 
 :دی گوی توجه میآرش ب. زند به آرش زل زدهی که برق میسوگند با نگاه        
 مگه نه خانومم؟. شورهی منیدیظرفا رو هم آ.رونی بدیزود بر -        
 : زندی گذارد و پس کله اش می منی ها را زملونی نانیدیآ        
 ؟ی کنی می قابلمه ها رو وارسیسیمی تو که واایمن زنم  -        
 ی مي نشسته و با تبلتش بازی مبليماهک رو. تا با هم خوش باشندمی روی مرونیما از آشپزخانه ب        

 ! کمک کنندنیدی فهمم که قرار است به آرش و آی مشانیاز صدا. هنوز در آشپزخانه هستندنیامی و بنایهل.کند
 :دی گوی میبا لبخند کوچک. کندینگار به من نگاه م        
 رون؟ی بمی بريایم -        
 :می گوی آهسته ميدواریبا ام        
 ؟ی بگدی بای که گفتییحرفاهمون  -        
 . رودی مشترکش با سوگند مدای دهد و به اتاق جدیسرش را تکان م        
 :دی گوی مقدمه میب.به آب نما زل زده.می بعد در پارك کنار هم نشسته ایساعت        
 . روانشناسهی شی رم پی آرش مشنهادیمن چند ماهه که به پ -        
 . دهدی به نگاهم نمی او پاسخی کنم ولیمبا تعجب نگاهش         
 .نمی قدر آروم کنارت بشنی و اامی از بچه ها کنار بمیی تونستم با جدای اگه اون نبود نمدیشا.حالم بهتره -        
 : زندی زل ممی چرخاند و به چشم هایسرش را م. مانمی ساکت ميبا کنجکاو        
 باشه و هول ي خوام از سر ناچاری دفعه نمنی ای ولمی شانس بدهی خوام دوباره به خودمون یمن م -        

 .یهولک
 : زنمیلبخند م        
 م؟ی هم هست که درباره اش حرف بزني اگهی دزیچ. خوامی که منم مهیزی همون چنیا -        
 : زندی در چشمانم زل ميبا خونسرد        
 . بهم گفتهیلی ليآرش درباره  -        
 ی حرف به من طعنه می که بیبا لبخند کج. افتمی خواهم آب دهانم را قورت دهم که به سرفه میم        

 . استي از مواقع عاددتری شدی کنم ضربه اش کمیحس م. کوبدیزند،پشتم م
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 : زندیپوزخند م        
 . نشهدامیحقته با بچه ها و آرش برم و تا چند سال پ -        
 : کنمی نگاه ممی پاری زنیبه زم        
 .... بودوفتادهی نیاتفاق. نبودی مهمزیاون اصال چ...ی خواستم بهت بگم ولیم -        
 : کندی باال رفته نگاهم ميبا ابروها        
   باشه؟ی داره منظورت از اتفاق چیبستگ -        

 
 : کنمی می کوتاهيبا تعجب خنده         

به هر حال .من باهاش رابطه نداشتم. گمیحاال که آرش درباره اش گفته راستشو م. خوبیلیخ...من -        
 رو کمی که حرفاش نهی اقتیحق....ی کردم ولی دوست بزرگتر روش حساب مهی بود که به عنوان يدختر مرد

 . اومدشی پییزای چهیمخم رفت و 
 : کندی نگاهم ميبا ناباور        
 شی تو و اون پنی بییزای چهیاون وقت .ي دست منو هم نگرفته بود و اون برخورد رو کردی حتیمان -        

  چه کار کنم به نظرت؟دیاومده؟من با
 : اندازمی را باال ممیشانه ها        
 . وقتچیه. فقط ازم دور نشوي که دوست داريهر کار -        
 : کندیچپ چپ نگاهم م        
  مونه؟ی می چگهی ندم؟دگتویمثال سهم ته د -        
 : خندمیم        
 کرد و ی از ظاهر قضاوت مرایخوب سم... کردم کهی خودم فکر مشیاون زمان پ. خوامیمن معذرت م -        

 دوست داره و به نظر سر به راه یلیسهراب ماهکو خ. تون بهتر شدهی گفت بعد از اومدن ماهک زندگیم
 ي و به خواسته نیریش  ازش هر چندي خواهرم که پر از مشکل بود و نگهدارين تنها بودم با بچه م.شده

 و من اون ی گذرونی با شوهرت خوش مای اون سر دني گفت که تو داری بهم میلیل. سخت بودیلیخودم بود،خ
 . مست بودمکمی...کمی بار اول و آخرم ي بخوام بگم واسه قتشویحق. کنمی میجا مثل راهبه ها زندگ

 : کندیبا دهان باز نگاهم م        
 . تصورت کنمی تونم تو حالت مستیاصال نم -        
 :ردی گیخنده ام م        
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مدام . گرفتیاون شب آرش بهونه م. نرمزای چنی طرف اگهی شد تا دي بديخاطره .اصال خوب نبود -        
 غی و جنوی زمختی ری دادم همشو میغذا که بهش م. بگرده دنبال مادرشابونی رفت تو کوچه و خی خبر میب
 دونم کدوم ینم. بودون خونه مکی که نزدي بارهی و خودم رفتم ی علشیبردمش پ. کالفه شدمکمی. زدیم
 فکر رایمن داشتم به حرف سم. زود خودشو رسوندی و بهش زنگ زد ولدی منو اون جا دیلی لي از دوستایکی
سهراب کنارتون . کنارت نشسته بودنیدیماهک تو بغلت بود و آ. که ازتون برام فرستاده بودی کردم و عکسیم
 چند سال با نی باعث شد فکر کنم که واقعا تو امی دوری شد ولیباورم نم.يدی خندی میتو داشت. بودسادهیوا

 ستی نی قشنگهیونم توج دیم... هم رفت رو اعصابمیلیل. تون بهتر شدهی و با دو تا بچه زندگنیهم کنار اومد
 بزرگ شده بود و به نسبت کای تو آمریدورگه بود ول.یلیاونم با وجود حرکات ل.ستمی نغمبری منم پسر پیول

 ....سنش
 شده رهی تی کنم چشمانش کمیحس م. شدهرهی خيدر فکر رفته و به نقطه ا. کنمیحرفم را قطع م        

 :دی گویآهسته م.اند
 ی نکنه و کسي کرده بود که اگه تو مراسم آبروداردشیپدرتون تهد.ادمهی ی گی که م رویاون عکس -        

 وقت عرضه تو رو نداشت که بتونه از چیسهرابم ه. کنهی ماهی از اختالفات من و سهراب ببره روزگارشو سییبو
 ! کنهری تونست من و بچه هاشو سیپول پدرش نبود نم.ادی بربشیپس زندگ

 
 

 : زندیپوزخند م. کنمی نگاهش میبا ناراحت        
 کرد ی فکر مدی دی منو ميهر کس خنده ها.يحق دار. کنمي گرفته بودم نقش بازادیاون ساال خوب  -        

 یحت. داشته باشنی مادر افسرده و عصبهی خواست بچه هام ی من فقط دلم نمی ولامی زن دننیخوشبخت تر
 زدم تا بچه ها یم  موندم و باهاش خوب حرفیساکت م زد ی داد و بهم تهمت می سهراب فحش میوقت

 . واسم عادت شدیبعد از مدت.رنی بگادیخوب بودنو 
 : زندی زل ممیدر چشم ها        
 خودت ي تو و اون دختر دورگه که به گفته ي در برابر ماجرای من و مانيماجرا.می حساب شدیاالن ب -        

 ! داشتی خوبزیبه نسبت سنش سا
 : خنددیم. کنمیبا دهان باز نگاهش م        
 . شدهنی کرد و ای متی من رعايتازه جلو.از اثرات آرشه -        
 .بامزه است. کندی ها می شوخنی است که نگار از ایبار اول.ردی گیخودم هم خنده ام م        
 :ردی گیدستم را م        



 260 

 ؟ی کنیکمکم م. بچه هاست مونه حضانتی که میاالن تنها مشکل -        
 : بوسمی دهم و دستش را میسرم را تکان م        
 .شهیهم -        
 . کندی خوشحالم نمنی از اشتری بيزی دارد و چی برق زندگشیچشم ها        

 
 فصل پانزدهم        
 نی به نظرم ایود ول شی بفهمد ناراحت ماریاگر سام. در مرکز شهر استیمی قديخانه ا. زنمیزنگ را م        
 . و رضا استی من و مانی شخصییزورآزما
 ینفس نفس م. کنمی نگاهش میبا ناراحت. و کمرش خم استستادهیبه زور ا. کندی در را باز میرزنیپ        

 :زند
 ؟ی داشتيبا من کار.سالم دخترم -        
 : زنمی کنم و لبخند میحواسم را جمع م        
 .ي مظفريآقا.با پسرتون کار داشتم.سالم مادر جان -        
 :دی گوی میبا نگران        
 ؟يطلبکار -        
  چه کرده؟رزنی پنی خودش و ای انتقام با زندگي پسر احمق به بهانه نیا. دهمیآب دهانم را قورت م        
 : ناراحتش کنمنی از ارشتی بدی آی شوم و دلم نمی مرهی صورتش خيبه چروك ها        
 . داشتمی صحبتهیفقط باهاشون .نه مادرجان -        
 : کندی شود و به داخل تعارفم میاخمش باز م        
 .  تازه دم کردمییچا. تو دخترمایب -        

 
 قدر به خاطر نیکاش مادر من هم هم. کنمی مي زنم و در دلم به بهنام و بهار حسودی می جانیلبخند ب        

 . دادی مادر بودن مي شد و بوی مری پشی به بچه هایدگیرس
 . برد و بهار را باور ندارد؛مثل بهنامی هزار ساله به سر می شان انگار در زمستاناطی کوچک حيباغچه         
 اتاق  هال است که احتماال بهي هم گوشه يدر.ی نقلي هال کوچک دارد و آشپزخانه اکیخانه شان         
 :می گویبلند م.نمی نشی دهم و می مهی تکي ایبه پشت. شودی باز میکوچک

 .نینی بشنیایب. تو رو خدانیزحمت نکش -        
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 یمقابلم م.دی آی به سمتم مشی و قندان روي چاینی صورتش قرمز شده با ستشی که از فعالیدر حال        
 :دی گوی و با خجالت مندینش

 .... ندارمییرای واسه پذيزی چدیببخش -        
 دخترش پر از يبر عکس چشم ها. شومی مرهی و قشنگش خی آبي و به چشمارمی گیدستش را م        

 :آرامش است
 .ادهی از سرم زنمیهم.دی نکنتیخودتونو اذ. مادرجانومدمی بشه نییرای که ازم پذنیمن واسه ا -        
 : کندیبا محبت نگاهم م        
  کرده؟ی مادر؟خبطي داريبا بهنام من چه کار -        
 : کنمی می زنم و شوخیلبخند م.دوباره نگران شده        
 د؟ی اعتمادی قدر بهش بنی دونه ایپسرتون م -        
 : کشدی احتماال دردناکش مي زند و دست به پای میلبخند کوچک        
 ی و درست دانشگاهشو مدی رسیبه خودش م. بوديزیچند ماه بود که سرش گرم چ. بگم مادریچ -        

 . اسافهیآخه بچه ام خوش ق... وسط باشهدهی دختر ورپرهی ي پادمی ترسی میخوب بود ول.رفت
 . کنمی بودنم فکر مدهی زنم و هم زمان به دختر ورپریبه ذوقش لبخند م        
 که از فکر يبا لبخند. زده اندرونی بي روسرری از زدشی دست سفکی يتاده و موهاچادرش از سرش اف        

 :می گوی لبم نشسته مي رونیدیکردن به آ
 ان افهی مادرا بچه هاشون خوش قيبه نظر همه . ره دانشگاهی مگهیچند ماه د.پسر منم هجده سالشه -        

 .هی مطمئنم پسر عاقلی ولشی تو زندگادی قراره بی االن نگرانم که کنیاز هم.هی متفاوتزی چهی نیدی آیول
 و چروك نیدر چ. دستم گذاشتي که دست رودیانگار فهم. کردنددای حالت درددل پشتری بمیحرف ها        

 : شومی حاصل از لبخندش غرق ميها
 بهنام کتری که بچه ات سه سال کوچنی چه برسه به ای ازدواج کرده باشادیماشاال دخترم اصال بهت نم -        

 .منه
دست از سرزنش . گفت افتادمشی هاي دلخورانی در منیدی که آی حرف مشابهادی کشد و ی مریقلبم ت        

 : دارمیکردن خودم بر م
  رسن؟ی میآقا بهنام ک -        
 ی بلند مشیبخند از جابا ل. کوبدی را ماطی در حی که کسدی بگويزی کند تا چیدهانش را باز م        

 : کندی ناراحتم میذوقش کم.شود
 . پسرم اومد -        
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 يدی جز پسرش امرزنی پنیا. شومی مرهی برآمده خيواریبه ترك سقف و کاغذ د. شودیاز اتاق خارج م        

 . شنومی را مي داد مردي شده ام که صدارهیبه عکس بهار و بهنام خ.ندارد
 ی انداخته و سعنیی که سرش را پارزنی پدنیبا د. رومی مرونی پوشم و از اتاق بی را ممی کفش هاعیسر        

 و با ستادهی مقابلش ايمرد چهارشانه ا. دهمی سرعت ممی را که پشت در است آرام کند به قدم هایدارد کس
 زن نی ای بدبختیجمع کرده تا تماشاچ  نفر را در کوچهنی لرزاند چندی پرپشتش را ملی که سبيادیداد و فر

 .باشند
 ساله هیاجاره تونم .دی خونه بموننی حرمت اون مرحوم گذاشتم تو اد؟بهیتو و پسرت منو مسخره کرد -        
 رمی پسش بگامی باهاش کرده و هر بار می دونم چه غلطی از من قرض کرده که نمونیلیپسرت ده م.دیکه نداد

  کنه پول منو پس بده؟یات تالش م اصال شازده...لنگ پولم.منم زن و بچه دارم. گه ندارهی مای ستی نای
 ی روم و در گوشش میجلو م. شودی خم مشتری لحظه به لحظه برزنیپچ پچ مردم بلند شده و کمر پ        

 :میگو
 . تو خونه مادرجاننیشما بر -        
 :دی گوی لب مری اندازد و زیه سمت مرد م بدهی ترسی نگاهیرچشمیز.تعجب کرده        
 . رهی نمرهیتا پولشو نگ.طلبکاره.نه مادر جان -        
 : بدهمنانی کنم به او اطمی میسع        
 . داخل خونهدی بردیبه حرفم گوش کن. دخترتونيمنم جا -        
 یی روم و در را پشت سرم تا جای مرونیاز خانه ب. شودی از در دور می کند و با دودلی نگاهم مدیبا ترد        

 :می گوی میبه آرام. بندمیکه بسته نشود م
  خانواده چقدره؟نیکل طلب شما از ا -        
 : کندی نگاه ممی باالرفته به سر تا پايبا ابرو        
  باشن؟یخانوم ک -        
 : کنمیاخم م        
 و بهت ي خوای که پولتو مياگرم طلبکار. چرخهی من مکلی چرا چشمت رو هياگه زن و بچه دار -        

 . دهی پولتو می نداره کیربط
 : زندی شود و پوزخند می مکی به من نزدتیبا عصبان        
 ! ام دارهگهی دي**  دختر هرهینگفته بود  -        
 .... بود نهضیبهار مر. اندازدی تپش را جا مکیقلبم         
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 !هی خبری ناموس از خدا بیمادرمم نگفته بود صاحب خونه شون چه ب -        
 میانگار دار. کنندی و با وحشت نگاهش مندی گوی منیچند زن ه. بردی دستش را باال متیمرد با عصبان        

 !  کنندی اند و نگاه مستادهی طور انی که امی کنیتئاتر باز م
 
 

 :صورتش کبود شده        
 !خانوم***  ناموسه ی بی کنم کی متیحال -        
 میکتک خوردن با سهراب برا. کنمتی توانم شکایاگر مرا بزند م. کنمی ام و نگاهش مستادهیسفت ا        

 .ستی ترسناك نگریعادت شده و د
 کرده و با انزی آوراهنشی اش را به پی آفتابنکی کنم که عی نگاه منیدیبه آ.ردی گی مچش را میدست        

 : کندیاخم به مرد نگاه م
 !ي مرد شدیلیخ!ی زن دست بلند کنهی رو ي خوای که ميهنر کرد.بکش عقب -        
 ! هستندی کگری ها دنی ادی گویحتما با خودش م.مرد مات مانده        
 اجازه رتشی فهمم غی کند و میاو هم با اخم نگاهم م. بماندنی کنم؛گفته بودم در ماشی اخم منیدیبه آ        

 . رها کندیتی وضعنینداده مادرش را در چن
 : دهدی را هل منیدی تپل و بزرگش آي و با دست هادی آیمرد به خودش م        
 . و کبودش نکردماهی جمعش کن تا سایمادرته؟ب -        
 آتش روشن شی در چشم ها کنمیحس م. کندی تعادلش را حفظ می رود ولی دو قدم عقب منیدیآ        

 نی کشم و خودم را بی می کوتاهغیج. کوبدی در صورت مرد می و مشت محکمدی آی جلو معیسر.کرده اند
 : اندازمی افتاده منی را نداشته و زمنیدی و مرد که انتظار قدرت مشت آنیدیآ

 . نگفت کهيزیچ. تو رو خدا برونیدیآ -        
 : کندی نگاهم مي با خونسردنیدیآ        
 .حقش بود -        
 : کنم آرامش کنمی میسع        
 . شر نشدهنی از اشتریشما برو تا ب.باشه پسرم -        
 ی مری خورم و لگنم تی منی زمی ولردی کند مرا بگی می سعنیدیآ. زندیمرد که بلند شده کنارم م        

 شود ی قامتش خم می زند و وقتی مرد مي پاهانی بی دهد و لگد محکمی کنترلش را از دست منیدیآ.کشد
 :دی گوی مردها ماز یکی. خوردی کشد و تلو تلو می مادیمرد از درد فر. زندی پشت سرش میمشت محکم
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 ! صد و دهدیزنگ بزن -        
 :دی گوی با ترس میزن        
 ! روگهینکشن هم د -        
 کنم ی میسع. شومی بلند معی و سرنمی بیبرق چاقو را در دستش م.ستدی ای دفعه صاف مکیمرد         

 ینفسم بند م.چدی پی ممی در پهلوي و درد کشنده ارمی گی قرار مشی خودم جلوی را عقب ببرم ولنیدیآ
 از پسرم یابانی غول بنی ابرابر  دردیبا.وفتمی ننی تا زمرمی گی که مات مانده منیدی آيدستم را به شانه ها.دیآ

 ... دعوا با سالح سرد را نداشتهي وقت تجربه چیاو ه.محافظت کنم
 :دی گوی میفی ضعي با صدانیدیآ        
 ...پهلوت -        
 می به پهلودهی پری که مرا گرفته و با رنگنیدیآ. کندی شوم که مرد فرار می ام متوجه میجیبا وجود گ        

 افتد و ی است ممی که هنوز در پهلویینگاهم به چاقو. افتدی مشیشانه هادستم از . شودیزل زده متوجهش نم
 پنج ساله نیدی آي دهی ترسي چشم هافقط  شنوم وی افراد دور و برم را نمدهی ترسيصدا. شومی حال تر میب

 . رومی که به من زل زده و از حال منمی بیرا م
       

 : کنمی می عذرخواهمارمی از بنیدی اسم آدنی کنم و با دی ام نگاه میبه گوش        
 .پسرمه فکر کنم کار واجب داره -        
 : دهمیجواب م        
 بله؟ -        
 :دی گوی مي خشداريبا صدا        
 *** . مارستانی بایب -        
 : اندختهی سرم ري از آب سرد روی کنم سطلیحس م        
 ؟ی چيبرا -        
 :دی گوی که انگار بغض دارد میی با صدانیدیآ        
 . اشهی گن چاقو رفته تو کلیم.بردنش اتاق عمل -        
 :می گوی حدسم را منی و دردناك ترنیاول        
 نگار؟ -        
 . زندی بر حدسم ميدییسکوتش مهر تا        

***         
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احتماال فکر . کندی نگاهش میسوگند با ناراحت. گرددی کند و بر می می طول راهرو را طیآرش با نگران        
 . قدر نگران نبودنی نگار بود آرش اي کند که اگر خودش جایم

 تا آخر عمرش با دی بای ولستی نمی وختشی وضعدی گویدکترش م.می نگفته ايزیبه ماهک و دوقلوها چ        
 . کندی زندگهی کلکی

 :دی گوی میآرش عصب        
 !ن؟یدی آي کردیتو اون جا چه کار م -        
 انداخته نیی پاي بار صدم با سري داده،براهی تکواری هم که به دنیدی و آدی گوی را منی بار صدم ايبرا        

 :می گویهشداردهنده اسم آرش را م. کندیسکوت م
 گهیمقصر دونستن هم د.تی دنبال شکامی ری و به موقعش ممیما همه نگرانش.ستیاالن وقتش ن -        

 . کنهی به ما نمیکمک
 : کندی نگاهم ميآرش با ناباور        
 .ی عاشقشی کنیاون وقت ادعا م.ستی نالتمی خنیع -        
 : بندمی می را با کالفگمیچشم ها        
 ! نباشهالمی خنی تو عي دم،به اندازه ی بچگانه نشون نمي با رفتاراموی شه اگه نگرانی نملیدل -        
 : زندی اسمم را صدا میسوگند با ناراحت        
 . باهاش حرف نزني جورنیا -        

 
 :دی گوی ميآرش به تند        
 . خانومی کنزی که خودتو عزستی ننیاالن وقت ا -        
 ! جا چه خبر است؟نیا. اندازدی منییسوگند سرش را پا        
 نی که چطور در روز روشن انیا. خونسردمیلی در ظاهر خی مغزم باد کرده اند ولي کنم رگ هایحس م        

 . کنمیی را بازجونیدی خواهم فعال آی نمی سوال است ولمیاتفاق افتاده برا
 :دی گویسوگند آهسته م        
  اتفاق افتاد؟نی که ادیعمه جان کجا بود -        
 .نمشی بی مدهی قدر ترسنی بار است که انیاول. کندی نگاهم میرچشمیز نیدیآ        
 ي مردهی که با دمیبعد د.ادی بمونم تا بنیگفت از آشناهاشه و من تو ماش.يری خانوم پهی يخونه  -        

 .... چاقو درآوردهوی.چرت و پرت گفت منم زدمش.بحثش شده رفتم جلو
 . شدهشی بچه هاي سپر بالشهی اش را حدس بزنم؛نگار مثل همهی توانم بقیم. شکندی مشیصدا        
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 اتفاق باد کله اش را نیمثل پسربچه ها شده و انگار ا. پوشاندی را مشی دست چشم هاکی با دنیآ        
 . کردهی خالیحساب

 : کندی ورود ممنوع نگاه مي به تابلویآرش با کالفگ        
  از اون تو؟رونی بانی نمچراست؟ی نشیزیمگه نگفت که چ -        
 ی قرار می حوادث بنی از اشی های شود مثل بچگی وابسته میوقت. کنمیاز رفتار آرش تعجب نم        

 شد،تمام مدت نی خانه نشی کرد و مدتی تصادف سختی اش علی که در نه سالگی است که موقعادمی.شود
 . بود تا مثال مراقبش باشدششیپ

 : نشانمی شوم و به زور آرش را می بلند ممیاز جا        
 . زودتر مرخص شهياری دربي نگه دار براش مسخره بازتویانرژ.وفتهی نمی دم در اتفاقیسیوا -        
 : کندیآرش چپ چپ نگاهم م        
 !دلقک باباته -        
 . جوابم را دادهشهی شوم که مثل همیخوشحال م        
 :میگو ی منیدیبه آ        
  خواست؟؟خودشيتو چرا باهاش رفته بود -        
 : زندی شده پلک مشانی روشنش پري که موهانیدیآ        
 .اومده بود دنبالم بعد آزمونم -        
 :نمی نشی منی زميکنارش رو. آزمون داردنیدی رفته بود که امروز آادمی        
 ؟ي بودیچطور بود؟راض -        
 : اندازدی را باال مشیه هاشان        
 . دونمینم -        

 
 او که رشته اش ي که برااوردی هزار بری زي رتبه دوارمی امشی خوبش در آزمون هايبا توجه به رتبه ها        

 . استی خوبزی است چیاضیر
 : زنمی شانه اش ميرو        
 درسته؟.... طرف چاقو داشته باشهدی کردی کدومتون فکر نمچیه. تو نبودهریتقص -        
 : کندی کشد و زمزمه می مشی به موهای دستیبا کالفگ        
 .اگه خودشو جلو ننداخته بود االن حالش خوب بود... ندادمیتی اهمی ولدمیمن چاقو رو د -        
 : کنمیمات نگاهش م        
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 !نیدی آستی همه جسارتم خوب ننی؟ای شری که داره باهاش درگیی با وجود چاقوی خواستیم -        
 دهم و مثل آرش به در ی مرونینفسم را محکم ب.دی گوی نميزی بندد و چی را محکم مشیچشم ها        

 . شومی مرهیخ
***         

 مادرش دنی دي و اصرار کرد که برادی را فهمزی همه چامدی مادرش شب خانه نیماهک هم باالخره وقت        
 شبی و آرش دنیدیمن و آ. آمدمارستانی نگار رفت تا دوقلوها را نگه دارد و ماهک به بيسوگند به خانه .دیایب

 : قرار استی و بدهی رسهساعت سه و ماهک تاز.دیای تا نگار به هوش بمی ماندمارستانیدر ب
  نشده؟شیزی حالش خوبه؟چیعمو گفت -        
 :کنم ی حلقه مشیدستم را دور شانه ها        
 به يازین. شهی شونم نمیچی کنن و هی می زندگهی کلهی از آدما با یلیخ.ستی نيزیچ.نه ماهک جان -        

 .دهی نرسیبی اش آسگهی دي که به اعضامی خدا رو شکر کندیبا.ستی ندنیترس
 :دی گوی کند و با خشم می من کم شده اخم مي اش با حرف هایماهک که نگران        
 !میاری پدرشو دربدید؟بای کردتیازش شکا -        
 : کندی نگاهش مهی و بدخلق شده عاقل اندر سفدهیآرش که کم خواب        
 .... تو چشمشی دنبالش پاشنه کفشتو فرو کنیوفتی بی تونیم -        
 : کندیماهک به او پرخاش م        
 ! مادرتشی پ؟بروي جا چه کار دارنی ا؟اصالی گی میتو چ -        
 : شودی مکی به او نزدیآرش عصب        
 !ستیاون مادر من ن -        
 : زندیماهک دست به کمر م        
 ! نه تومیمادر من دلش به حالت سوخته که نگهت داشته وگرنه ما بچه هاش -        
 : کشدیعقب م و ماهک را دی آی جلو مندی بی و خشم آرش را می که ناراحتنیدیآ        
 .  ماستيآرشم عضو خانواده .بسه ماهک -        

 
 : زندیآرش پوزخند م        
 . شعور باشهی قدر بنی ادی بادهی برادرش جورشو کششهی مثل تو که همي خبریاز همه جا ب -        
 :دی گوی و شگفت زده مردی گی را مشی دست هانیدی آی برد ولیماهک مشتش را باال م        
 .مشینی ببمیبر.مامان به هوش اومده.گهیبسه د!شما دو تا چتونه؟ -        
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 يبه شانه ها. رودیآرش هم قدم زنان به سمت آسانسور م. آرش نباشدکی رود تا نزدیجلوتر با ماهک م        
 گران شی ماهک براي قبول دارد و حرف هاي فهمم که آرش نگار را به مادری کنم و میافتاده اش نگاه م

 .تمام شده
 : دارم تا به او برسمی قدم بر معیسر        
 . ندارهيمنظور.ماهک نگران مادرشه!آرش -        
 : زندی کند و پوزخند می نگاهم میرچشمیآرش ز        
 .ی سامی قبولم کنه؟خوشحالبهی دختر غرهی آورده نخواستم ای که منو به دنی زنیوقت -        
 :می گوی میپوف        
 بوده و فیسوگند ضع! از گفتنش ندارمیی اباچی گم و هیخوب شد؟من که برادرشم م!سوگند خره -        

  راحت شد؟التیخ.دهی خودش و تو رو به گند کشی ضعفش زندگنیهست و با ا
 نیدیماهک و آ. شودیدر آسانسور باز م. از صورتش بخوانمی توانم احساسینم. انداختهنییسرش را پا        

 .قبال رفته اند
 : گذارمی شانه اش ميدر آسانسور دستم را رو        
 هم تو رو نخوان بازم کل ایکل دن. خواد آرشی تو رو نمی کسی فکر کني لحظه ام هم اجازه ندارهی -        

 هم سرت ی منتچیه. کنمی برات مي بخواي به بعدم هر کارنیدوازده سال بزرگت کردم از ا.ی منیزندگ
  آرش؟ی فهمیم.یستی وقت فکر نکردم پسر خودم نچیه.ستین

 : کشدی دستش را به چشمش میبا کالفگ        
 ؟ی کنم تا بس کنهی گردیحاال با -        
 : پس کله اش بزنمای دانم بخندم ینم        
 ! زنمی تو از احساساتم حرف ميمنو بگو دارم برا -        
 کند و از کنارم ی دارند نگاهم می برق خوشحالی که تر هستند ولییآرش با چشم ها.ستدی ایآسانسور م        

 . شودیرد م
 . روم تا اتاق صد و چهاردهیدنبالش م        
 : کندی را مرتب مشی تختش نشسته و با وسواس موهايماهک رو        
 .  برمتی حموم؟خودم مي بری تونی میمامان ک -        

 
 : خنددی می حالینگار با ب        
 . تونم ماهک خانومیمگه دست و پام شکسته؟خودم م -        
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 که ییبا چشم ها. شودینگار متوجه ما م. کندی نگاه شان مبی داده و دست در جهی تکواری به دنیدیآ        
 : آوردی زنند دستش را باال میبرق م

 ؟یرفت خونه نشبید. جا آرشنی اایب -        
 را از مقابل شینگار موها. کندی و در سکوت نگاهش مندی نشی کنار تختش می صندليآرش رو        

 : زندیصورتش کنار م
 . خوام معدلت مثل ترم اولت شهیم. برگرد خونه درساتو بخونی من رفتشی که از پنیبعد از ا -        
 خواهد مطمئن شود که حالش خوب یانگار م.د کنی و فقط نگاهش مدی گوی نميزیآرش باز هم چ        

 . کندی نمياست و نقش باز
 : شومی تخت مکینزد        
 ؟يدرد ندار -        
 : زندیلبخند م        
 .بهم مسکن دادن.نه خوبم -        
 : رسدی بامزه به نظر ممارستانی و گشاد بی صورتيدر لباس ها        
 . پسندمی مدتوی جدپیت -        
 : خنددیآهسته م        
 ! کهختتهی ری بدی تو با اون روپوش سفپیبهتر از ت -        
 : کندی مادرش را مرتب ميماهک هم چنان دارد موها        
 .الك آوردم برات بزنم -        
 :ردی گی زخمش درد مي تواند خنده اش را کنترل کند و انگار جاینگار نم        
  قربونت برم؟یالك واسه چ -        
 : کندی اش را باز می در الك آبتیماهک با جد        
 . چند روزی بموندیدکترت گفته با. جانی ارهی گیدلت م -        
 . کندی الك بزند و با محبت نگاهش مشی دهد که ماهک براینگار اجازه م        
 : گرداندی بر منیدینگاهش را به سمت آ        

 . جانی اای؟بيسادیچرا دور وا -        
 :ردی گینگار دستش را م.دی آی آهسته به سمتش منیدیآ        
 ؟ی که سراغش نرفتگهیحالت خوبه؟د -        
 : کندینگار با آرامش نگاهش م. دهدی سرش را به دو طرف تکان منیدیآ        
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 . من خودم خواستم.ستی تو نریتقص. چه کار کنمدی دونستم بای زدت نمیاگه م -        
 

نگار .دی گوی نميزی چی دهد ولی سرش را تکان منیدیآ. فهمدینگار خوب احساسات پسرش را م        
 : زندی دهد و لبخند میدستش را فشار م

  آزمونت اومد؟رتبه ات چند شده؟ي جهینت -        
 :دی گوی لب مری زنیدیآ        
 .صد و ده -        
 : بوسدی اش را میشانینگار پ. نشودتی شود تا اذی خم معی سرنیدیآ. کشدینگار دستش را م        
 باشه؟.درستم بخون تا من برگردم خونه.مراقب وروجکا هم باش.آرش و ماهکو هم ببر.برو خونه -        
 . رنگ به صورتش برگشتهیکم. دهدی سرش را تکان منیدیآ        

***         
نگار که به خاطر بچه . ماندهی از وقت مالقات باققهیهنوز ده دق. رفتندشی پي قهی چند دقنیبچه ها هم        

دختر . زنمی کنم و لبخند می نگاه مشیبه الك ناخن ها. خوابش بردهشیها مقاومت کرده بود،به خاطر داروها
 . واقعا بامزه باشددی مثل ماهک،بايداشتن،آن هم دختر

 ی به خانه بر مری شود و دی گفت که اگر بمانند لوس متی نگار با جدی خواست بماند ولیرش مآ        
 چند نیماهک در ا. رفت و حواسش بود فاصله اش را با ماهک حفظ کندنیدی دنبال آیلی میآرش هم با ب.گردد

 . حسود شدهی آرش به مادرشان کمیکیماه به خاطر نزد
 شی صورت خسته و ته ردنی چرخم و با دیم.می آی مرونینوم و از فکر ب شی را میی قدم هايصدا        

 : اندازدی به نگار می و نگاهدی آیجلو م. مانمیدارش مات م
 . بکشه تا آدم شهدی باگهی دونم چقدر دینم -        
 : کنمی شوم و با اخم نگاهش می بلند ممیاز جا        
 ؟ي کار داری جا چنیتو ا -        
 : زندیپوزخند م        
 . کنهی می ما زندگی بغليکوچه .یحجت قاسم.اومدم اسم و آدرس ضاربو بهت بدم -        
 : شودی تر مقیاخمم عم        
 ؟ی دونیاز کجا م -        
 . شدهری اش پی جواننی عخت،دری دستم ري را روی که آب پاکي کنم از آن روزیحس م        
 : زندی میلبخند کج        
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 مرد هی با دی محله ها نبانی ندادن تو اادشی. چاقو خوردهارهی دربي بازنیرفته فرد. مادر مندنیاومده د -        
  شه؟ریدرگ

 :رمی گی اش را مقهی        
 نه؟ی مادر تو رو ببادی بدی بای چيواسه  -        

 
 : زندی زل ممیدر چشم ها        
 .دهیاسم منو فهم -        
 : کندیبه نگار اشاره م        
 . برادر هووشمدهیفهم -        
 :می گوی مدی و با تردزدی ری فرو منهیقلبم در س        
 بهار؟ -        
 : شوندی پر از نفرت و غم مشیچشم ها        
 . شه نگاهش کردم خفهیتا وقت. پاش کنار زدری از زویپدرت لگد زد و صندل.بهت گفته؟خواهرم بود -        
 : ترسمی میاز لحن مجنون وارش کم        
 ؟ي شدکیبا نقشه بهش نزد -        
 : زندیپوزخند م        
 . کارو کردنینه فقط من،پدرتم هم -        
 : کشدی مریمغزم ت        
 ؟ی هستیک...؟توی زنیچرا حرف مفت م -        
 : شوندی مقیخطوط دور لبش عم        
 .می مادرمونو داریلیهر دو فام.يبهنام مظفر -        
 : افتدی منیی اش پاقهیدستم از         
 ؟ي داری نسبتهیتو با هان -        
 : کندی میی صدای بي روند و خنده ی باال مشیابروها        
  شازده؟هی کيدیتو از کجا فهم.هی کهی دونست هانی جز پدرت و مادرت نمیکس -        
 رمزش ی که با هزار بدبختي در صندوقچه ای کردم و با فضولی بابا زندگي در خانه ی برگشتم،مدتیوقت        

 هیهان":پشت سرش نوشته بود.یمی قدی در عکسی و چشم آببای زیزن.دمی را دهی آوردم،عکس هانریرا گ
 ."يمظفر
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 : کنمی از اتاق اشاره مرونیبه ب        
 . شهی مداریب.می زنی حرف مرونیب. دونمیفقط اسمشو م -        
 : بندمی روم و در را پشت سرم میدنبالش م. رودی مرونی حرف بیب        
 درسته؟...دی نه؟به هم محرم بودیبهم دروغ گفت -        

 
 .شد داشته بای که با اعتقاداتش شوخستی نینگار کس. دانستمی را خودم هم منیا        
 : کندیتلخ نگاهم م        
 بود که پدرتو نیاشتباه منم ا.ي داری عاشقي که ادعایی تویحت. رو باور نکردچارهی زن بنی کس اچیه -        

 . ندارهطونیکم از ش.باور کردم
 : مشکل شدهمی برادنینفس کش        
 ؟ی گی منوی ای چيبرا -        
 ي چه گندشی هاي بار با غدبازنی پدرم انمی روم تا ببیدنبالش م. رودی حرف به سمت آسانسور میب        

 .زده
***         

 : کنمی مجنون مقابلم نگاه مدیبه درخت ب.می نشسته ایمکتی ني رومارستانی مقابل بيدر محوطه         
 .از اولش. کنفیتعر -        
 : زندی مگارشی به سی کند و پکی نگاهم می چشمریز        
منو کشت تا قبول کرد .هیبیزن نج. شدمکی که من با نقشه به زنت نزدنهی ای بدوندی که بايزیتنها چ -        

فکر کرد .دیاصال نفهم. کردم و ازش عکس گرفتمهوششیب.... هم که بهت نشون دادمییعکسا. ام بشهغهیص
 .می که محرم شده بودنی داد با ایمجبور شدم چون پا نم...خوابش برده

 : کنمیمات نگاهش م        
 ؟ي کارو کردنی ای چيبرا -        
 . افتدی چپش مي پاینگاهم به حرکت عصب. دهدی مرونی را بگارشیدود س        
 ازش زوی خواستم همه چیم. کردم شوهرشو کشته و به جاش خواهر منو قاتل جا زدهیچون فکر م -        

 .رمیبگ
 . نگاری مرگ سهراب با من حرف نزد؛حتي درباره ی وقت کسچیه        
 : کنمیبا خشم نگاهش م        
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 تونه بچه هاشو ی مي طورنی؟اي درست نکردوی همه چ؟چراي کردی که اشتباه می دونی میاز ک -        
 !رهیپس بگ
 : زندیپوزخند م        
 بگم وی همه چامیمن ب. دور و برت چه خبرهی فهمی انگار نمی و باهوش ولي کردم دکتریفکر م -        

 ماجرا به قتی حقدنی من بچه ها رو گرفت و بعد از فهمي کنه چون به خاطر حرفای نمی حرکتچیپدرت ه
 .خواست خودش بچه ها رو بهش نداد

 : کشدیمخم سوت م        
  گناهه؟ی دونه که نگار بی م؟اونی گی میچ -        
 : دهدیل به گونه اش فشار مزبانش را از داخ        
 ی زن کسنیدر ضمن ا. دونستی پدرت می ولمی من کنی دونستیشما نم. دونستیاز همون اولش م -        

  به خاطر من بچه هاشو ول کنه؟دی بایواسه چ. موندوونی اون حي سال به خاطر بچه هاش پانیبود که چند
 : دهدی ادامه ميبا پوزخند        
 .  که کج برهستی نی دونست نگار کسیت ترس آبروشو داشت وگرنه مپدر -        

 
 : زنمی مخی آفتاب گرم خرداد دارم ریز        
 ؟ی زنیچرا درست حرف نم -        
 : کشدی مشی اندازد و کفشش را روی منی را زمگارشیس. شودی بلند مشیاز جا        
 رو به بهش ی و عذرخواهحی توضهی.امیمنم م. پدرتي روز ببرش خونه هی حال زنت خوب شد یوقت -        

 .فعال.بدهکارم
 . رودی گذارد و میمرا پشت سر م        

***         
 : کندی را مرتب مشی رويماهک با وسواس ملحفه . کشدی تخت دراز مي رواطینگار با احت        
 .ي کنم بری حمومو واست گرم می استراحت کنکمی.ير درست کردم که دوست دااپلویناهار لوب -        
 : زندینگار لبخند م        
 .دخترم بزرگ شده -        
 :دی گویماهک با ذوق م        
 ی هم بردم پارك چون بهونه تو منویامی و بنایهل. کردميری کل خونه رو جارو و گردگروزیتازه د -        
 . درد گرفتیلیکمرم خ.گرفتن
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 : بوسدینگار گونه اش را م        
 .ي که تو زحمت افتاددی ببخشیمرس.قربون دخترم برم -        
 : کندی میماهک پشت چشم نازک        
 .بخواب. نبودیزحمت -        
 اتاق ي در گوشه ي ای صندلي شود که روی شود،نگار متوجه من می ماهک از اتاق خارج میوقت        

 : کندیقت نگاهم مبا د.نشسته ام
  افتاده؟یاتفاق.ي شدي جورهیچند روزه  -        
 : زنمی می زورکيلبخند        
 . افتادی چه اتفاققای خواستم بدونم اون روز دقینه فقط م -        
 . زود بازداشتش کردندیلی خادی زي کردم و با وجود شاهدهاتی شکایاز حجت قاسم        
 : کندی میاخم کوچک        
 نیدی اومد که آشی پيری درگکمی. که صاحب خونه اش اومدنمی رو ببیمی قدي آشناهیمن رفته بودم  -        

 .بعد چاقو درآورد و بعد از زدن من فرار کرد.اومد و زدش
 : گذارمی چانه ام مری را زمی شوم و دست هایبه جلو خم م        
  ؟یمی قديآشنا -        

 
 : دزددینگاهش را م        
 .آره -        
 ی و مجبورش مرمی گیچانه اش را م.نمی نشی تخت مي شوم و کنارش روی بلند ممیبا حرص از جا        

 : نگاه کندمیکنم به چشم ها
  مادر اون پسره؟دنی دی رفتی چيبرا.می نکنی رو از هم مخفيزی چگهیقرار شد د -        
 : بنددیرا محکم م شیچشم ها        
 .نیهم.نمشی خواستم ببیم -        
 :می گوی میبا کالفگ        
 ؟ی کني کردم که باعث شده پنهون کاري رفتار؟چهی گیچرا راستشو نم -        
 : دهدیآب دهانش را قورت م        
 .ی کني فکر بددمیترس. مون باز بشهی دوباره به زندگی ماني خواستم پاینم -        
 : دهمی مرونینفسم را ب        
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 ؟ي رفته بودی چيبرا. کردم اتفاقای نمي فکر بدی گفتیاگه بهم م -        
 : کشدی دست میبه روتخت        
 . داره حلش کنمی خواستم اگه مشکلیم -        
 : کنمی باال رفته نگاهش ميبا ابروها        
 خته؟ی ر تو به همی که زندگيمادر مرد -        
 : کندی نگاهم میبا ناراحت        
 .هیزن خوب -        
 : دهمی را بر هم فشار ممیلب ها        
 ؟ی بهش کمک کنی مادرش و خواستدنی دیچرا رفت. پرسمیواسه بار آخر م.نگار -        
  داند؟ی مشترینکند از من ب. ترساندی مرا مشیدرد درون چشم ها        
 . تونم بگمینم....من -        
 : زنمیپوزخند م        
 . انگار اشتباه کردمی ولمی بهم بدگهی فرصت دهی ي خوای کردم میفکر م -        

 
 : کنمی را باز ممی ام اخم هاي متری در چند سانتنیدی آدنیبا د. بندمی روم و در را می مرونیاز اتاق ب        
 ؟ی برگشتیک -        

 : کندیبا اخم نگاهم م        
  به تو جواب پس بده؟دیبا! جا رفته؟هری کنی مشیی بازجویواسه چ.ستیحالش خوب ن -        
 : کنمیبا تعجب نگاهش م        
 . من و مادرتهنی حرفا بنین؟ایدی شده آیچ -        
 :ردی گی ام را مقهی و دی آیجلو م. شودیخشم در چشمانش باعث اخمم م        
 اون ي کردی چند سال تو اون کشور چه غلطستی معلوم نن؟خودتی عذابش دادی هر چستی نیکاف -        

 ی به تو و پدرت جواب پس بده؟چرا دست از سرش بر نمدی رفت و آمد ساده اش باهیوقت مادر من واسه 
 د؟یدار

 ام قهی را از شی کنم و دست هایم ام را حفظ يخونسرد. کشاندی دادش بچه ها را به راهرو ميصدا        
 : کنمیجدا م

 نیبه خاطر ا. خودشهتی رفت و آمدش به من جواب پس بده به خاطر امني خوام درباره یاگه ازش م -        
 .وفتهی اتفاقا ننی اگهیکه د
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 : زندیپوزخند م        
 مثل ي خوایاگه م! من نهیر کنه ول برخورد کنه و حرفاتو باوی مادر من احساسدیشا! همش حرفهنایا -        

 ! ذارمی من نمی کنشهیبرادرت خونشو تو ش
 :دی گوی و با ترس مردی گی را منیدی آي پانیامیبن        
 ؟ي ایعصبان -        
 : اندازدی را به من مزشیدآمی نگاه تهدنی کند و آخری را بلند منیامی بننیدیآ        
 .حواست به رفتارت باشه. دونم که حق طالق با اونهیم -        
 و مرا ستدی ای آرش می کند ولی را هم با خودش همراه مایسر راهش ماهک و هل. رودی چرخد و میم        
 . کندیتماشا م
 کلمه ی واقعي دارد به معنانیدیآ. شده باشم خنده ام گرفته و تعجب کرده امی که عصباننی از اشتریب        
 محافظت فقط در برابر من نی کند؛البته اگر ای مسئله خوشحالم منیا. کندی شود و از مادرش دفاع میمرد م
 .نباشد

 : کندی باال رفته نگاهم ميآرش با ابروها        
 .ي خندی مثل احمقا مي تکرار کنه چون دارادی گفت بگم دوباره بی چيدیاگه نفهم -        
 : کنمی پنهان ميخنده ام را با سرفه ا        
 .  هم خوب جا افتاد برامیلینه خ -        

 
 فصل شانزدهم        
 : شدهرهی خرونینگار با لبخند به ب        
 .ستی واقعا برام مهم نی ولمی ری کجا ممی بپرسم داردیبا -        
 : خندمیم        
 ؟ی که با من باشینی قدر مشتاق انیا -        
 : خنده اش گرفتهی کند ولیچپ چپ نگاهم م        
 . انگارهی تون ارثلی تو فامیفتگیخودش -        
 :رمی گیدستش را م        
 و نیدیآ.می گذرونیبعدش هم تا آخر روز با هم وقت م.می مسئله رو روشن کني سرهی تا می ری ممیدار -        

 .آرش مراقب بچه ها هستن
 : شودی کمرنگ میلبخندش کم        
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 زد احساس ی داشت سرت داد منیدی که آیاصال احساس گناه ندارم که از فکر کردن به اون موقع -        
 . کنمی ميادی زیخوشحال
 : زنمی مشخندین        
 .ساس شدهبه خاطر سهراب روت ح.رهی گی کنم خنده ام می بهش فکر میمنم وقت.گهیپسر خودته د -        
 :دی گوی می توجهی کند و با بی نگاه مرمانیبه مس        
 ....می ری ممیدار....آره حساس شده -        
 . گذاردی کند و حرفش را ناتمام میبا اخم نگاهم م        
 : دهمیدستش را فشار م        
 . و چه کار کردننی پسره و خواهرش کنی امی بفهمدیبا.می بردیبا -        
 : کشدی مرونی دستم بری دستش را از زي قراریبا ب        
 ... کهی کنی فکر م؟هنوزي من اعتماد ندار؟بهی بدوني خوای می چيبرا.نه -        
 : پرمیوسط حرفش م        
ره بهار و  اون دختيدرباره . جز اون ماجراستيزی چي درباره نیا.معلومه که بهت اعتماد دارم -        
 . دونهی نمی به پدر من دارن که انگار جز خودشون کسی ربطهیاونا .مادرشه
 :دی گوی پرد و ملتمسانه میرنگ نگار م        
 .می ری ميهر جا بخوا.می برگردایب.ولش کن.اری سامي بشنوي که بخواستی نيزیچ -        
 : اندازمی اش مدهی ترسيبا تعجب نگاهش به چشم ها        
   بدونم؟ي خوای هست که نميزیچ -        

 
 : کندی را تر مشیبا زبانش لب ها        
 .ی بدوني نخوادی تو شاینه ول -        
با دقت . چرخمی کنم و به سمتش می توقف ممی های کودکي در بزرگ خانه يرو به رو. شده امجیگ        

 : کنمینگاهش م
  خوام بدونم؟ی نمی کنیچرا فکر م -        
 : زندیپوزخند م        
 .شینی بی وقت مثل قبل نمچی هگهی دي در تو برنی از ایوقت...پدرت -        
نگار هم که . شومی خارج منی کنم و از ماشی حال کمربندم را باز منی ازد؛بای ری فرو منهیقلبم در س        

 . رودی راه ماطیبه خاطر زخمش با احت.دی آی دنبالم میلی می با بندی بی را منانمیاطم
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 . کندی سالم و در را باز منیمه. زنمیزنگ در را م        
 ی جلو ممی کردی مي نگار مادر بود در آن مثل بچه ها بازی که وقتیاطیدر ح.رمی گیدست نگار را م        

 : زندی میانگار او هم افکار مرا دارد که لبخند کم جان.میرو
 .می باغچه ها درآوردنیقدر کرم از اچ -        
 :ردی گیخنده ام م        
 اد؟ی مادتی که هیزی چنی اولنیا -        
 : کندی نگاهم میرچشمیز        
 ه؟ی چادی تو مادی که يزی چنیاول.نه -        
 : اندازمی را باال ممیشانه ها        
 .دی چرخی مامان کوچولو که با شکم برآمده اش تو باغ مهی -        
 : کندیچپ چپ نگاهم م        
  منه؟ي شکم گنده وفتهی مادتی که يزی چنیاول -        
 : کنمیبا خنده نگاهش م        
 .خوب بامزه بود -        
 : دهدیبا خنده سرش را تکان م        
 ! انداختمیهچل خودمو تو چه نی خدا ببيا -        
 . کنمی را باز مي و در ورودرمی گیبا لبخند دستش را محکم تر م        
 شربت مانی برانیمه.مینی نشی کنار هم مي مبل دونفره ايرو. رسدی به نظر مشهی تر از همیخانه خال        

 :دی گوی آورد و با لبخند میم
 د؟ی رسینمبه خودتون .دهیرنگ و روتون پر.سالم خانوم -        
 : داردی بر میوانینگار با لبخند ل        
 .نیدی زحمت کشیمرس. خانومنی داشتم که برطرف شده مهی کسالتهی.سالم -        
 : کندی با وسواس براندازم منیمه        
 . کشهی ازتون کار مادی زمارستانی بنیا.دیآقا چرا الغر شد -        
 : خندمیم        
 .شما به فکر پا و کمرت باش. خانومنی مهمیما خوب! اندهیهمه ام که به نظر شما الغر و رنگ پر -        
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 ی به ما مشتری از مادرم بمی توانم بگویم. شده انددی سفکدستی شیموها.ستدی ای صاف میبه سخت        
 شی حوصله ام برای کس جز پدر بچی گرفتار آمده و هيری داد و حاال در زندان پی و وسواس به خرج مدیرس

 .نمانده
 دهی وضوح خمدمش،بهی که دي بارنیبابا از آخر. کشدی عصا نگاه من و نگار را به سمت خودش ميصدا        

 . رسدی به نظر مرتریقامت تر و پ
 : کندی و با اخم به نگار نگاه مندی نشیمقابل مان م        
 ... گفته بودم؟بهتي با اون اومدیواسه چ -        
 : کنمیحرفش را قطع م        
 ای به اسم شما دارم ي که منم پدررمی بگمیامروز قراره تصم.نی به اسم من نداري پسرگهی دونم دیم -        

 .نه
 :دی گوی متیبا عصبان        
 ....ی چي؟برای کشیخجالت نم -        
 ي مالقات کننده کیانگار حس کرده که . ماندیتظر مساکت من. کندی زنگ در حرفش را قطع ميصدا        
 :دی آی به هال بزرگ خانه منیمه.ستی نیمعمول

 . هستني گن بهنام مظفریآقا م -        
 .... آمد و حاالی حاتمیبار قبل با نام مان        
 ی نمی کنم و حرفیبا دقت نگاهش م. شوندی تر مقی پرد و انگار خطوط صورتش عمیرنگ بابا م        

 : کندی داده و پدرم را تماشا مهی به من تکينگار با پوزخند.زنم
 . دخترت اومده آقا رضایبرادر ناتن -        
 : کنمیبا تعجب به نگار نگاه م        
 دخترش؟ -        
 به ی کنم حتیحس م.ندی نشی می مبلي شود و روی وارد مششی پي دفعه شانیبهنام با همان ظاهر پر        

 : زندیبه رضا زل م. را بزندششی رای را عوض کند شی دهد لباس هایخودش زحمت نم
 . ي چه به روز پسر و دخترت و عروست آورداتیحق دارن بدونن که با خودخواه -        

 
 

 : زندیبهنام به من زل م. زندی ميصورت رضا حاال به کبود        
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 شه با دخترعموش که ی مجبور می خواسته،مادر منو ولی دخترخاله شو م جوون بودهیپدرت وقت -        
 ی از آشناها شده بوده حفظ میکی که نامزد ي حرفا ارتباطشو با دخترخاله انی ايبا همه .مادرته ازدواج کنه

 داره تا ی بر نمهی دست از سر هانضار. کردنی می عمارت زندگنی پدرت تو اي خاله ياون زمان خانواده ...کنه
مگه نه .اونم بعد از چند سال گذشتن از ازدواجش.ندازهی بچه پس مهی و تجاوز بهش ی شب مستهی که با ییجا

 رضا؟
و سهراب .... فهمم که بهار خواهر منی کنم و می ميدر ذهنم حساب و کتاب ساده ا.مات مانده ام        

 .است
 :می گوی ميبا ناباور.ندی آی معده ام باال ماتی کنم که محتویحس م        
 .... پسرت با خواهرشياجازه داد -        
 : دهدی ادامه متیبهنام با جد.ردی گی بندد و دستم را می را مشینگار چشم ها        
 به هم زد و خاله و شوهر خاله ات دخترشونو طرد وی نامزددی فهمقتوی حقینامزد دخترخاله اش وقت -        
 تا ی ازش نگرفتی سراغی حتتیتو هم از ترس زندگ. گم و گور شهي اهی سرماچیون همجبور شد بد.کردن

 . که بچه ات تو شکمشه در چه حالهی زنینیبب
 :دی گوینگار در گوشم م        
 .آروم باش -        
 ....نی ای کردم پدرم پاك و منزه است ولی وقت فکر نمچیچطور آرام باشم؟ه        
 : دهدی ادامه میالی خیبهنام با ب        
 کنه تا ی مرد بدتر از تو ازدواج مهی کنه و بعد از چند سال با ی و بزرگ مارهی مای بچه شو به دنییتنها -        

 .ادی مای سال پسرش به دنهیبعد از . داشته باشهی گاههیتک
 : کندیبه خودش اشاره م        
 .من -        
 .دی آی در نمشی زل زده و صداشی پاریبه فرش ز. شودی خم مشتری و بشتریبابا ب        
 : کندیبهنام به نگار نگاه م        
 دونستن که ی کدوم هم نمچیه. شهی نه؟شوهر تو از شانسش عاشق خواهرش مهیکی کوچيایدن -        

 ده دختر و پسرش با هم هر ی زنه و اجازه می نمی حرفشیی از ترس رسوای فهمه ولیپدرشوهرت م.هیماجرا چ
 . دهی نشون نمیش واکني که تو توش بودي در برابر اومدنش به خونه ایحت.نوع رابطه اش داشته باشن

 : کندیبهنام به من نگاه م        
 .... شهی با سهراب شروع مشی فهمه و ناسازگاری می دونم از کجا ولینم. فهمهیخواهرم م -        
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  بعد از پنج سال؟ي ری ميکدوم گور -        
 ی پر از الکلش را سر موانی گذارد،لی سردردش به او داده در دهانش مي را که بهار برایبا حرص قرص        

 :ستدی ایکشد و مقابل بهار م
 .رونی بي خونه بذارنی فکرشم نکن که پاتو از ایحت -        
 : کوبدی اش منهیش را به سبهار با خشم کف دست        
 ! هم بخوابرای برو با سمي خوای که من خواهرتم؟می فهمیم. وضعو تحمل کنمنی تونم ایمن نم -        
 : دهدی افتد و فحشش می منیبهار زم. دهدی هلش متیسهراب با عصبان        
 ... تونم نفس بکشمی خونه نمنیتو ا. شهیحالم داره بد م.بذار برم! سهرابیوونیتو ح -        
 حالت تهوع گرفته ام نگاه دمی بهار فهمي که در حرف هایقتی که از حقی ام و در حالستادهیپشت اپن ا        
 :دی گوی مجنون وار میبا حالت.ردی گی بهار را مي قهی زند و یسهراب زانو م. کنمیشان م
 ...مری می مياگه بر...یستیتو خواهر من ن.ي ذارم برینم -        
 :دی گوی لب مری کند و زیبهار با اشک درون چشمانش نگاه م        
 .امیمنم باهات م...يری می دونم که میم -        
 :دی گوی کند و در گوشش میسهراب بغلش م        
 .می ریم.... دونهی نمیاون جا کس.می ری مرانیاز ا...نه -        
 دنی سال به دکیبعد از . کشمی آبم را سر موانیل. کندی و سهراب را محکم بغل مزدی ریبهار اشک م        

 !سهراب باز هم اصرار دارد با بهار باشد؟.... و گفتدی که بهار فهمیقتی حقی و مجنون عادت کرده ام ولیلی لنیا
 :دی گوی ها موانهی مثل دی لب با حالتریبهار ز        
 ...امیزود م...شتی پامیزود م....منو ببخش...دیببخش -        
 یحس م. افتدی منی زميسهراب رو. تواند وزنش را تحمل کندی شود و بهار نمیبدن سهراب لخت م        
 . کندی اش گرفته و خس خس منهیدستش را به س. شودی بلند نمگریسهراب د.ستی درست نيزیکنم چ
 :دی گویهم چنان م. کندی و نگاهش مزدی ریبهار اشک م. دومیبه سمتش م        
 ....دیببخش.... خواستمینم....مجبور شدم.... خواستمینم....دیببخش -        
 که انگار يدستش را طور. کندی که در چشمانش است نگاهم میرتیسهراب با ح. زنمیبهار را کنار م        

 .دی گوی کمک ميه  واژهی شبيزی چشی خس خس هاانیدر م.ردی گی خواهد کمکش کنم به سمتم میم
 :رمی گی دستش را میبا دستپاچگ. دانم چه کنمینم        
 ...ی شیخوب م...ستی نيزیچ -        
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 ی می دانم دارد چه اتفاقینم. دادمی پوچ میی فهمم که وعده های شود می بسته مشی چشم هایوقت        
 : دهمی و محکم تکانش مرمی گی بهار را ميشانه ها.افتد

 !می تا کمکش کن؟بگوي کردیچه غلط -        
 : زنندی دو دو مشیچشم ها. لرزدی ممی دست هاانیبهار در م        
 .... ی کمکم کنی تونینم....ی کمکش کنی تونینم -        

 
 یحاال که فکرش را م. افتمی که سهراب خورد می قرصادی افتند و به ی منیی پاشی از بازوهامیدست ها        

 : کنمیمات نگاهش م. درآورد و به دست سهراب دادفشی نبود و بهار آن را از کي بسته اچیکنم در ه
 !يچه کار کرد....يچه کار کرد -        
 کند و ی گذارم و به زور نبضی رگ گردنش ميدستم را رو. خوردی تکان نمگری شده و دهوشیسهراب ب        

 ي کشد و بارداری مری دلم تریز. استنی سنگیلی خی کنم بلندش کنم ولی میسع. کنمی حس مانی در میکی
 را از ی گوشی دستی ولرمی گی صد و پانزده را ميشماره . رومی ام میبه سمت گوش. کندی ميادآوریام را 

 : زنمیسرش داد م. کشدی مرونیدستم ب
 !رهی میداره م!وونهی دی کنی می چه غلطيدار -        
 را فشار رهی روم و دستگیبه سمت در م. دهدی آن فشار مي را روشی کوبد و پای منی ام را زمیگوش        

 : زنمی مغی کوبم و جیبه در م. شودی باز نمی دهم ولیم
 ! کمک کنهیکی...کمک -        
 : دهدی و فشار مردی گیاز پشت سر دهانم را م        
 ! دنینه و باباشونو از دست م روز نهیخفه شو وگرنه بچه هات تو  -        
 که ی او زورش از منی زنم ولیدست و پا م. توانم نفس بکشمی دماغم را هم پوشانده و نميدستش رو        

 دست و پا زدن قهیپس از چند دق. استشتری آورم بی بار سوم باردار شده ام و هر روز معده ام را باال ميبرا
 . رومی رود و از حال می میاهی سمیچشم ها

***         
 :دی گوی زنده شده مشی آن روزها براي که انگار خاطره ی دهد و در حالینگار حرف بهنام را ادامه م        
 ماه قبل هی ماجرا مال نیا. بار دعواشون شدنی اوليبا سهراب برا. روز که اومد خونه مثل قبل نبودهی -        

 و ومدی رفت و می ماه ساکت مهی.بهار ساکت شد. بار دست روش بلند کردنی اوليسهراب برا.از مرگ سهرابه
 خواست یسهراب نم.خواست بره ی که سهراب مرد چمدونشو بسته بود و ميروز. زدیبا سهراب حرف نم

 هم از هوش قهیبعد از چند دق. دفعه حالش بد شدهی زد که یدستاشو گرفته بود و داشت باهاش حرف م...بره
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 ی ها کمک بخوام ولهیرفتم سمت در تا از همسا. زنگ بزنمیی از دستم گرفت و نذاشت به جامویشبهار گو.رفت
 . شدمهوشی دهنمو گرفت تا بيجلو

 : دهدیدرد درون چشمانش آزارم م        
 . استفاده کردنیاون موقع پنج ماهه حامله بودم و زورم کم شده بود و بهار از ا -        
 : دهدی اش را فشار مینی بي انگشتش باالبهنام با دو        
 داد تا اعدامش کنن و سی پللیسهرابو مسموم کرد و خودشو تحو...جنون داشت. شده بودوونهیبهار د -        

 .ششیبره پ
 : کندیبا نفرت به بابا نگاه م        
به هر حال وارثش مهم تر از دختر ...دی دخترش کشي پاری رو از زهی کامل چهارپايپدرت با خونسرد -        

 نه؟.حروم زاده اش بود
 دوم و یبه سمتش م. افتدی منی مبل زمي و از روردی گی اش منهیدستش را به س.صورت بابا کبود شده        

 :می گویبه نگار که مات مانده م.رمی گی را باال مشیپاها
 !  اورژانسنیزنگ بزن -        

 
 . آوردی در مبشی اش را از جی و گوشدی آیبه خودش مبهنام زودتر         
 ی شنوم می که به زور میی و با صداردی گیدستم را محکم م. لرزندی مشیپلک ها. کنمیبه بابا نگاه م        

 :دیگو
 ....ببخش...ببخ -        
 ....تنفس دهان به دهان....نهی سي قفسه يفشار رو.نبضش کند است. کنمی را شروع مشیایاح        
 .... زنده بمانددیبا... کار را کردهنی چرا ادی زنده بماند و بگودیبا. کشمی و دست از کارم نمزمی ریعرق م        

***         
 رای سمي ضجه يصدا.نگار کنارم نشسته و دستم را گرفته. کندی دهانم را تلخ مي حلوا مزه نیری شيبو        

 به او شتری بیآب. کنمی نگاه ماهشی سيبه لباس ها. دهدینگار با دستش شانه ام را ماساژ م. اعصابم استيرو
 .دی آیم

 : تر هستندشیچشم ها        
 ؟ي بري خوایم -        
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 دانم که یفقط م.... دانمی خواهم بروم؟نمیم.ختمی خاك رشی پدرم را در قبر گذاشتم و روشی پیقیدقا        
 کارها نی نگفت که چرا امی وقت براچی به پدرم نگفتم که دوستش دارم و او هدی و شادیوقت آن طور که با چیه

 ...را کرده
 :دی گوی مي قراری و با بزدی رینگار اشک م        
 !اری سامی زنیچرا حرف نم -        
 :ردی گی دست مادرش را منیدیآ        
 . شهیخوب م.تو شوکه.آروم باش مامان -        
 و پچ پچ ها را ستادهی اي اش را زده،گوشه ای آفتابنکیسوگند که ع. کنمی اطرافم نگاه ميبه آدم ها        

 .زدی ری نمشی کرد و حاال که برگشته دو قطره اشک هم براری که چطور پدرش را پنی کند؛ایتحمل م
 . زندی و بابا را صدا مزدی ری سرش مي را آرام کند که مدام خاك رورایم کند سی میمحسن سع        
 آمدند نگار و سوگند را عامل یاز وقت. اند و به قبر برادرشان زل زده اندستادهی اي گوشه امی و مرهیراض        

 .مرگ برادرشان دانستند
 هم رای سميماهک در خانه مراقب دوقلوهاست و بچه ها. جا هستندنی و آرش انیدی فقط آشیاز نوه ها        

 .... که آرش واقعا نوه اش استدینفهم.خانه مانده اند
 توانم از ینم. شدهرهی در سکوت به عکس بابا خهیهان. و بهنام هستندهی آن جا هاني آدم هانی تربیعج        

 . به او نداردی احساسچیر پدرم کنار آمده و ه عشق بخوانم؛انگار سال هاست که با کااینگاهش نفرت 
 ارث ی کمدی شناختند و حاال به امی پدر من را نمی کدام درست و حسابچی لشگرند؛هیاهی همه سهیبق        

 . آمده اند
 

 :ردی گی مقابل دهانم می آبينگار بطر        
 . شهیحالت بد م.ي نخوردیچی هروزیاز د -        
 . خورمی از آب می اش کمی شدن نگران کميبرا        
 دم،هنوزی که از او فهمییزهای چيبا همه . داشته باشمشتری خواستم پدرم را بی مست؛فقطی نیمشکل        

 کرد تا ترسم ی ام می برد و با حوصله همراهی مي هست که مرا به دوچرخه سوارادمی را می هایبچگ
 ادمی. کردتی حمامی هامیصم ام حق انتخاب را به خودم داد و از تی در زندگشهی است که همادمیهنوز .زدیبر
 من بچه حوصله ي براشی هست که با وجود سن باالادمی. کردی خرج مي با دست و دل بازي رود که براینم

 . کردی کمکم ممی در درس هایخرج و گاه
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 یمیتی با ی فرقچی هی و پنج سالگی شدن در سمیتیپدرم رفت؛. افتمی مهی لرزند و به گری ممیشانه ها        
 ! نداردیدر پنج سالگ

 :دی گویدر گوشم م. خردی را به جان ممی و مرهی کند و نگاه پر از خشم راضینگار بغلم م        
 . کنهیگر -        
 گرم شدن رابطه ي برای تالشچی برگشتم هیشانزده سال از او دور بودم وقت. کنمی مهیبدون خجالت گر        

 دی اش هم به او گفتم که بای روز زندگنی مان فاصله انداختم و در آخرنی شانزده سال بيبه اندازه .مان نکردم
 ! نهای به اسم او دارم ي پدررمی بگمیتصم

 : کشدی کتفم مينگار دستش را رو        
 .اری کرد سامیپدرت به تو افتخار م -        
 .دی گوی دانم راست می شود چون می تر مدی ام شدهیگر        
 . موضوعنی خورد به خاطر ای حرص مشهیسهراب هم. کردی مفی ازت همه جا تعرشهیهم -        
 . لرزدیبدنم م        
 بزرگ یی بچه رو تنهاهی.رهی گی از من پول نمگهید.سادهی خودش واي پاي گفت پسرم دکتره و رویم -        

 .کرده
 خراب شدن ای شدنم میتی کنم؛ی مهی دانم به خاطر چه گرینم. زنمی چنگ مشی مانتويبه پارچه         
 که چه کرده و فقط ستی مهم نمی چون حاال که رفته برادیشا.... هم هر دودیشا... که از پدرم داشتمییباورها

 . خواهم برگرددیم
***         

 . حالهیب.بذار بخوابه آرش -        
 : شنومی نگران آرش را از پشت در ميصدا        

  بمونم؟ششی شه پی؟نمیمطمئن -        
 : زنمی مشیصدا        
 آرش؟ -        
 یکیآرش در تار. بنددی در را پشت سرش مینگار با لبخند کوچک. شودی کند و وارد می در را باز معیسر        

 : کشدی ممی به موهایدست.ندی نشی شود و کنارم می مکینزد
 .حالم بد شد.موهاتو انگار چسب زدن.برو حموم.ی سامي دیبو گند م -        
 : زنمی میلبخند کوچک        
 . بخواب.چشم -        
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 :دی گوی کشد و متفکرانه میدراز م. کنمی جا باز مشی تخت دونفره براي روم و رویکنار م        
 شه ی اونو نمی شده ولادیغرغراتم ز. امروزدمی دي خاکستريچند تا تار مو.میکن موهاتم رنگ دیبا -        

 .گهیرنگش کرد د
 گرفت و خوابش ی که دست مرا مشی هایمثل بچگ.رمی گی کنم و دستش را می می جانی بيخنده         

 : چسباندی ام میشانی اش را به پیشانی دهد و پیدستم را فشار م. بردیم
 . رمیبعدشم نم.ی مونم تا بخوابی جا منیا -        
 ی را ممی کنم و چشم هایدستش را بغل م. گذاردی بالشش مي بوسد و سرش را روی ام را میشانیپ        

 . اميداری بعد از بی وقت ترکم نخواهد کرد،حتچی دانم که آرش هیم.بندم
***         

 :دی گوی می با ناراحتایهل        
 . مردیکاش نم.ستمی نیز دستش عصبان اگهید -        
 :دی گوی با اخم منیامیبن        
  شنوه؟یاالن تو بهشته؟صدامونو م -        
 : گذاردی کند و غذا در دهان شان می را مرتب مشانی موهاینگار با مهربان        
 .ننی بی رن بهشت و از اون باال ما رو می خوبم ميآدما. زودای رید. رهیمرگ سراغ همه م -        
 پدربزرگ شان رندی بگمی خوب تا بچه ها خودشان تصميگفت آدم ها.نگفت که پدر من بهشت رفته        

 . نهایخوب بوده 
امروز چهلمش است و هم زمان با روز قبل از کنکور . حس فرش داردمی دندان هاری فرم دار زیماکارون        

رتبه اش در آزمون . درس نخواند و بعدش را استراحت کندشتریورش گفته تا بعد از ظهر بمشا. شدهنیدیآ
 !نمی بی خواند که من نمی درس می دانم کینم. صد آمدریآخرش ز

 اش را ی کامل ماکاروني را تمام کرد،حاال با خونسردشی درس هاي دوره شی ساعت پکی که نیدیآ        
 . خوردیسبتا کم غذاست دو بشقاب پر م که نشهی خورد و بر عکس همیم

 : زندی را که کوتاه کرده باال مشینگار با محبت موها        
 ؟ي ندار؟استرسیخوب -        
 ی و مشت بودن دستش مزی مری در زشیمتوجه حرکت پا. دهدی سرش را به دو طرف تکان منیدیآ        

 . زنمی میشوم و لبخند کوچک
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 ! گوسفند بکشداوردی بی خوبي برادرش نذر کرده که اگر رتبه يماهک برا        
آرش هم گفته . را به او دادهنی کنند و نگار قول ماشمی قرار است پفک شان را با او تقسنیامی و بنایهل        
 ! بوکس زنده استفاده کندسهی دهد از او به عنوان کیاجازه م
 .  دانستم چه الزم داردی دادم چون نم که بخواهد رايزیمن به او قول هر چ        

 
 ی آهنگ گوش مي نسبتا بلنديآرش در اتاقش دارد با صدا. وقت است خواب شان بردهیلیدوقلوها خ        

 ....نیدی و آدهیماهک هم در اتاقش به لپ تاپش چسب. رقصدی ها موانهیکند و احتماال مثل د
 و با نگاه می روشن نشسته اونیزی مقابل تلوی مبليگار که رومن و ن. رودی میی مدام به دستشونیدیآ        

 :دی گوینگار در گوشم م. صورتش نشستهي قرمز است و عرق رویرنگش کم.می کنیمان دنبالش م
  اسهال؟ای بوستهیبه نظرت موضوع  -        
 : کنمیخنده ام را کنترل م        
 .به نظرم اسهال -        
 : خنددی صدا مینگار هم ب        
 م؟ی کارش کنیچ -        
 یبعد از مدت. زنمی را منیدیدر اتاق آ. دارمی بر میی دارومانی شوم و از سبد داروهای بلند ممیاز جا        

 :رمی گیدارو را به سمتش م. کندی در را باز مینسبتا طوالن
 .ی شی بهتر مي بخورنویا -        
 : شودی کند و رنگش سرخ تر مینگاه م دارو ي رويبه نوشته         
 .ستیالزم ن -        
 : خورمیخنده ام را م        
 .بخورش. برهیخوابت نم -        
 . بنددی و در اتاقش را دوباره مردی گی آن را از دستم میلی میبا ب        
هم من و هم نگار دست به عصا تر شده .می کنی می هم زندگشی است که پمی ماه و نکیدوباره         

 و به نگار دی من خنددنی بود که با دیخانم نسبتا مسن. با روانشناسش بردشی از جلسه هایکینگار مرا به .میا
 ! او هستمفاتیگفت که بهتر از تعر

ر بورس هستم و  بازاي درباره یمشغول خواندن متن. کنمی و روزنامه را باز منمی نشیدوباره کنار نگار م        
 . فهممی از آن نمیچیه

 : روندی باال ممیابروها. که نگار به من زل زدهنمی بی چرخانم و می لحظه سرم را مکی        
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  شده؟یچ -        
 : دهدی شود و نگاهش را به کتابش میسرخ م        
 .یچیه -        
  زد؟ی مدیداشت مرا د. چسبندی ممی موهاشی به محل رومیابروها        
 يزی چی کند ولی نگاهم میرچشمیز.نمی نشی تر به او مکی نزدی گذارم و کمی مزی ميروزانامه را رو        

 : کنمی حلقه مشی را ببندم دستم را دور شانه هاشمی توانم نی که نمیدر حال.دی گوینم
 .راستشو بگو. که نبودیچیه -        
 شتریب. بوسمیبا خنده گونه اش را م. بردی در کتابش مشتری و سرش را بردی گی لبش را گاز ميگوشه         
نگار هم . برمیسرم را مقابل صورتش م. فهمم حدسم درست بودهی کشد و می عقب نمی شود ولیسرخ م

 دفعه با کی بروم که وتر خواهم جلی و مرمی گی را مدشیی تاشی برق چشم هادنیبا د. آوردیسرش را باال م
 .می پری باز شدن در اتاق از جا ميصدا

 را به هم شی که خم شده و پاهای در حالنیدیآ. کشمی ممی به موهای کند و من دستینگار سرفه م        
 را از هم جدا شی که پاهای کند و در حالی می لب معذرت خواهریز. کندی دهد با دهان باز نگاه مان میفشار م

 .  رودی میی به سمت دستشونانزکی کند جست و خینم
 

تکرر ادرار و اسهال پدرش را . باالخره ساعت دو توانست بخوابدشبید.می رفته انیدی با هم دنبال آیهمگ        
 :دی گوی مینگار با نگران.درآورده بود

 ار؟ی سامهیبه نظرت راض -        
 مداد و پاك کن و کیتنها .دی آی منی افتد که دارد به سمت ماشی منیدی تفاوت آی بي افهینگاهم به ق        

 .تراش و کارت آزمونش در دستش است
 .هیبه نظر من که راض -        
 که دوقلوها ي که صورتش از خنده قرمز شده،آهسته طوری جلو آمده در حالی دو صندلنیآرش که از ب        

 :دی گوینشنوند م
 !ده*به نظر من که ر -        
 :زمی ری را به هم مشی کند و من موهاینگار چپ چپ نگاهش م        
 . شهی نوبت خودت مگهیسال د -        
 : کندی نازك میآرش پشت چشم        
 د؟ی دونی که ملشمیدل. بشمقاتی خوام مسئول تزریم.هیمن رشته ام تجرب -        
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 . کندی ملیه اش را به لبخند تبد خندد و نگار هم تنها خندی ميماهک نخود        
 خزند تا ی آرش به جلو مي پايدوقلوها از رو. کندی رسد و در عقب را باز می منی به ماشنیدیآ        

 :دی گوی که نشسته و در را بسته منیدی کند و به آی دوقلوها را بغل می توجهینگار با ب.ندیبرادرشان عقب بنش
 .يتو تالشتو کرد.ستی شده فکرشو نکن اصال مهم نيهر طور -        
 : زندی خنده مریآرش ز        
 ! داده آزمونو قبل قصاصيحداقل بپرس چه جور -        
 :دی گوی مي با خونسردنیدیآ        
 .بد نبود -        
 : زندی مخونکی سشیآرش به پهلو        
  ؟ي کردی پیپ.راستشو بگو -        

 
 : کندی چپ چپ نگاهش منیدیآ        

 ....رو برگه آزمون نه،تو -        
 . خوردی ماهک حرفش را مدنیبا د        
 :دی گوی میماهک با خوشحال        
 !میری جشن بگنیدیخوب به مناسبت تموم شدن سال کنکور آ -        
 با او در شبی را دشنهادمیپ. کندی اش را مخفیتی کند نارضای می اندازم که سعی به نگار می نگاهمین        

 . کندی کار را منی انیدی آي برای ندارد ولمی عمه هادنی به ديگفت که عالقه ا. گذاشتمانیم
 : افتمی آزمون راه مي مقابل حوزه ی شلوغانی گذارم و از می گاز مي را رومیپا        
 به؟خو.می کنیهمه رو هم دعوت م.میری گیجشن م -        
 حال نیبا ا.دی آی خوش شان نمنیدی انگار آرش و آی کنند ولی استقبال میماهک و دوقلوها با خوشحال        

 : کنمی نگاه منیدی مقابلم به آي نهیاز آ. را ادامه دهندهی رونی ادی هستند و نباي منزویلیبه نظرم بچه ها خ
  بودن؟ي طاهريآقا...می کنیدوستات و استادت رو هم دعوت م -        
 :می گویبه آرش م.دی گوی از اخمش کم شده آره می نام استادش کمدنی که با شننیدیآ        
 .می کنی رو هم دعوت می خانوم ملکيبچه ها -        
 وهیزن ب. جور شدهیلی کند خی می خانه مان زندگي باالي که در طبقه یآرش با دختر و پسر خانم ملک        

 . کندی نوجوان را بزرگ مي دو بچه ی سخت است که بهيا
 :دی گوی باالرفته باشه ميآرش با ابرو        
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 ! ره های جوب نمهی آبمون تو ی عمه عجوزه هاتم دعوت کني خوایاگه م -        
 :ردی گیخودم هم خنده ام م. کندی خنده اش را پنهان مينگار با سرفه ا        
 . جوب برههی آبت باهاشون تو ری بگادی. شه نباشنینم! آرش؟ی چیعنیعمه عجوزه  -        
 ! آوردی در مندی بی نگار را مای که خودش ی را موقعمی مري کنم دارد ادای آورد؛فکر می در میشکلک        
 : خنددیماهک به حرکات شان م        
 م؟ی منم دعوت کني شه دوستایم -        
 :دی گوی میبان چرخد و با مهرینگار م        
 . دعوت کني خوای رو که میهر کس. شه قربونت برمیمعلومه که م -        
 : روندی منییدوقلوها در بغل مادرشان باال و پا        
  ؟ی ما چيپس دوستا -        

 
 : شماردی کوچکش مي آورد و مثال با انگشت های دست تپلش را باال منیامیبن        
 ...هی و هانمای و سنی و امرضای و علنیمت -        
 : کندی چند اسم اضافه معی هم سرایهل        
 ! رفتادتی و سمنو نایمحمد جواد و ت -        
 : بوسدی خندد و محکم سرشان را مینگار م        
 خوبه؟.می کنی شما رو هم دعوت ميدوستا!چشم -        

 
 فصل هفدهم        
 اش در ی طوالنی به خاطر جراحی بماند ولداری کرد با من بی برد،سعی خوابم نمدی دی وقتاریسام        

 . بمانمداری خواست تنها بی دلم نمیناراحت نشدم ول. باالخره خوابش بردمارستانیب
 شیفردا شب قرار است برا. را آوردي و چهار کشورستی دوي گذرد؛رتبه ی منیدی ماه از کنکور آکی        

 :دی گوی گذارد و حق به جانب میآرش مدام سر به سرش م.می برگزار کناری سامي پدري در خانه یجشن
 ! شد رتبهنمیواال ا!قی جا تشوي کتکم بخوردی که بای فهمی صدمو کردم تو چشمت مریبذار رتبه ز -        
 ! دهدی به او نشان می هم مثال دور از چشم ما با دستانش عالمت زشتنیدیآ        
 اش ی تواند او را به خاطر پنج سال اول زندگیرك به او گفت که نم. با سوگند کنار آمدهیآرش کم        

 نی ادنیسوگند از شن. اش حضور داشته باشد،نه مادرشی تواند به عنوان عمه اش در زندگی میببخشد ول
 . نکردی اعتراضی ولستیحرف سخت گر
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 يامشب رابطه ا. کشمی مشی را که کنار زده رويملحفه ا. کنمی نگاه ماری پوشش سامی بيبه باالتنه         
 خودم خواستم ی روانشناسي هايباالخره بعد از چند ماه جلسه . نکردی اعتراضاری سامی ولمی داشتمهینصفه و ن

 . هر دو مانيازهای خاطر نبه  بلکهاری ساميازهای فقط به خاطر نرد؛نهی رابطه صورت بگنیکه ا
 ی نوش جان می گذاشتم حتما کتکیاگر ناکامش م. افتمی روابطم با سهراب مادیبعد از آن مدام به         

 ی و اعتراضدی آی راحت با من کنار میلی خاری سامی مانند ولی در امان نمشیکردم و بچه ها هم از ترکش ها
 نی ام آرش ادهی کنم حاال فهمیم فکر.ردی گی استرسم را می و شوخي با مسخره بازچ،مدامی کند هیکه نم

 .اخالقش را از که به ارث برده
 ؟ی خوابیچرا نم -        
 : کنمی پرم و بند لباسم را محکم میاز جا م        
  کردم؟دارتیمن ب.میترسوند -        
 :ندی نشی پوشد و کنارم میلباسش را م        
  کردم؟تتی؟اذيداریچرا ب.نه -        
 :دی گویبا خنده م.می گوی را که نوك زبانم است نمی حرفی کنم ولی نگاهش مهیعاقل اندر سف        
 ! مونه تو دلتیبزن حرفتو م -        

 
 : اندازمی را باال ممیشانه ها        
 ت؟ی اذی گی منی با سهرابو دارم اون وقت تو به ای زندگيمن تجربه  -        
 : بوسدی را ممی موهاي کند و روی حلقه ممی شانه هادستش را دور        
 .ی خوابی چرا نمیآخرشم نگفت -        
 : دهمی مهیسرم را به شانه اش تک        
 ما بود ازش متنفر شی که پیزمان... بهارادی.وفتمی سهراب مادی یه....یه. برهیخوابم نم. دونمینم -        

 زای چي سرهی ی وقتی شون ولدمی دی چند روز نمی و گاهرای سمشی فرستادم پیبه خاطرش بچه هامو م.بودم
 . دلم واسش سوختشتریب....دمیرو در موردش فهم

 :دی گوی مي با کنجکاواریسام        
  ازش مگه؟يدی فهمیچ -        
 : شومی مرهی خمیبه دست ها        
 ی شده طالق می موضوع به هر بدبختنی ادنی فهممادرش بعد از. کردهی بهش تجاوز مشیناپدر -        

عاشق برادرش شده بوده و بعد از چند سال رابطه داشتن باهاش . کنهی بچه هاشو بزرگ میی و دوباره تنهارهیگ
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 ی از کار افتاده شده بوده برادرش پد کرده تا پول مادر و برادرشو بده چون مادرش زوی کار مدیبا.دهی فهمنویا
 . هاش بودهیخوش

 : کندی و مشتم را با حوصله باز مردی گی را ممیدست ها. اخم کردهاریسام        
 ناراحت بود؟... کردنی بهارو اعدام میوقت...بابا -        
 : کنمی نگاهش منی کنم و غمگی اش را حس می درونيریدرگ        
 . ازش گذشته بود و داغش تازه نبوديادی مدت زی به مرگ سهراب ولمی دادی ما ربطش ميهمه .بود -        
 . دهندی را نشان مقشی عمی ناراحتشیچشم ها. چرخانمیبا کف دستم صورتش را به سمت خودم م        
 یانتخاب سخت.پسرشو کشته بود هر چند دخترش بود.بهار قتل عمد کرده بود.پدرتو سرزنش نکن -        

پدرت .ومدی نمشی اتفاقا پنی وقت اچی هدی رسی که اگه به دخترش منیا. خودشو داشتهيپدرت هم حسرتا.بود
 . از بعد مرگ سهراب شکسته تر شدیبعد از اعدام بهار حت

 : دهدیآب دهانش را قورت م        
 . که نامزد داره تجاوز کنهي دخترهی تونم تصور کنم که پدرم به ینم -        
 : کنمینفسم را رها م        
 . خوب تون فکر کنياالن که رفته فقط به خاطره ها. داشتهی اشتباهاتشی تو جوونیهر کس -        
 .  صاف نشدندگری دشی که شانه هادمی دی دهد ولیسرش را تکان م        

 
 :دی گوی لب مریز        
 که کرده یی کارايباره  که دریی که دروغ باشن و حرفانی تر از اونی خوبم باهاش واقعيخاطره ها -        

 . بودی من پدر خوبي برای نبوده ولیمرد خوب... که بگم دروغنحنی صری از اونشتری بدمیشن
 : زنمیلبخند م        
 . ندارهتی اهمنی جز ايزی پدر خوب و چهی.اون پدرت بوده.یستی نیچیتو مسئول ه.هی کافنیهم -        
 : روندی باال مشی دهد و ابروهایسرش را چند بار تکان م        
 ه؟ینظرت چ.می کندی مفي از وقت مون استفاده ایب -        
 : زنمی برد و با خنده دستش را پس می دستش را به سمت کمربند لباسم می کنم وقتی نگاهش مجیگ        
 .می بخواب فردا هزار تا کار دارریبگ -        
 :دی گوی ميبا خونسرد        

 .ادهیوقت ز -        
 . شودی ساعت دو نصف شب نمی بکشم ولغی خواهم از دستش جیم. کشدیبند لباسم را م        
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 تا دمی به مدرسه اش تمام راه را دودنی رسيبرا. تند استمی نفس هادنمیهنوز از دو. زنمیماسکم را م        

 ینم. گذارمی سرم مي زنم و کالهم را رویم را م شودم ماسکی مدرسه مکی نزدیوقت.قبل از آن به خانه نرود
 یگاه. را نگاه کنمشیبای و زفی ظرورت و صمیای دانم چرا دوست دارم هر روز بینم.ندیخواهم صورتم را بب

 شناسم و احساسم هر چه ی به نام هوس را نميزی که من هنوز چنمی بی بعد می کنم هوس است ولیفکر م
 . حرف هاستنیهست،پاك تر از ا

 نیی سرش را پاشهیمثل هم.نمشی بی بچه ها مانیم. گردمی و با نگاهم دنبالش مستمی ای میکنار درخت        
 ی ام با کسدهیند. جالب استمی بودنش براریسر به ز. کنمیبا عالقه نگاهش م. رودیانداخته به سمت خانه م

 ! ماننی بی مورد اشتراککی. حرف بزند و بخنددیمیصم
 و ی مشکيبه چشم ها. کندی چرخد و مرا نگاه میناخودآگاه م. دهدی مرا با دست نشان ميدختر        
 ی ممی لب هاي رويلبخند. شودی نگاهم خودش است و سرخ مری فهمد که مسیم. کنمی نگاه مشیبایز

 . رودی کند و می شانه اش مرتب مي را روفشی کعیسر.ندینش
 ساعت بعد از کی تا دی گوی مشهیمامان هم. گردمی که آمده ام بر می کنم و از راهیبه ساعتم نگاه م        

 مزاحم مقابل ي و تار موهایدل از نگاه مشک. سهراب به خانه برسانمی مدرسه خودم را مثل نوجوانیلیتعط
 . دارمی تر بر معی را سرمی کنم و قدم هایصورتش م

 : درانیپا        
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