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  انددهی حد کشی من و تو فاصلھ نیب

   انددهی کھ ممتد کشمی دوتا خطمثل
   روح مانده استی طاقچھ بی تو روعکس
  انددهی ھا چقدر تو را بد کشنقاش

 یگمان کنم کھ تو بر عقد ساحل...  ایدر
  انددهی برکھ را کھ مجرد کشریتقد

   منالی درون خشھی تو را ھمنقش
   انددهی و مقصد کشدی امکی مانند

   کرده امری گنی منجالب زمی تومن
 ...  انددهی ھا مقابل من قد کشاجبار

  نھ...  نوازش نبود ی دستھا برانیا
   انددهی رد کشی ام بھ منزلھ نھی سبر
  رسدی مرا ببخش کھ دستم نمایدر

  انددهی مقابل من سد کشنی ببنھایا
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 یخود بھ ھالكت میفكنید و نیكى كنید كھ خدا نیكوكاران را دوست م  خود را با دست و
  سوره مبارکھ بقره١٩٥ -دارد  

 
 ی کھ جلوی اون ھمھ کاه دودنیب...کشھی مقی نفس عمھی باال ارهی سرشو مدوباره

 ...بساطش راه انداختھ
 .نھیاز نوک دماغشو بب بتونھ دور تر دونمی مدیخودشم بع, نمیبی میزیمن کھ بزور چ.

 !ـــــــکنھیچھ م!  باشم؟ی نباشم، غالم چنیجــــــــون، غالم ا_
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 سرشو سمت من کنھ،ی کھ داره ساقطش میستی اون ھمھ ننی منم ھستم، بفھمھی متازه
 : کش دارشی با ھمون صدازنھی چشمک مھی ره،یگیم
 . خانوم خوشگلمیغالم شومام ھست_

 نکبتو رو نی درد، فشار انی ھمھ فشار ادی بای تا کدم،ی محکم رو ھم فشار مدندونامو
 .زنھی حرف می مدلنی کھ اارهی حرصمو دربخوادیم!  کنم؟ی بدبختم خالیدندونا

 ایب. گھی حاضره دتییچا... جغدم با اون چشات بھ من زل نزننیاونجا وانستا، ع_
 .بذار

 بھ ھم ی جلوش، صداکوبمیذاشتم م کھ کنارش نبات فراوون گیی چای قوررمیم
 دستم تا دوباره دندونامو بسابم بھ دهی مدی بھونھ جدھی ،یخوردن استکان با نعلبک

 ! قراره عاقبتش بھ کجا برسھ ؟ای خود آزارنیا...ھم
 یپرونی م خرج کنم و خودمو بسازم کھ دو سوتھ میحاال من ھرچ! چتھ؟! یھـــو_

 ... الکردار
  مودب؟ای جنسش آرومش کرده ده،ی نرسیھنوز بھ اوج فضاحت و بددھن... خوبھبازم

 ... تنگشیزدی می ؛ کوفتینی دارچ،یِ کم ھلھی_ 
 .بخور نق نزن...ادهیاز سرتم ز_

 ...زهی شامھ ھاش ھنوز تالمصب
 نئشھ تراز اونھ کھ از دونمی می ولادی برداشتنو حملھ کردن بھ منو مزی خگوری فدوباره

 دارم،ی قدم برمنھی و با طمانیاز حرصش،در کمال خونسرد.ارا ازش بلند شھ بخنیا
جنس امروزم اگرم کھ با .  از اون ھمھ دود و دمرونی بزنمی منویی پادمی در و مرهیدستگ

 بده، حاال ھرچقدم کھ ریی تغتونھی نماسوی مث الیتیفی کی بم بوده باشھ، ذات آدتیفیک
 .دوزشو ببره باال

 حرصش بدم نکھی از اادی چرا خوشم مکنم؟ی برخورد می روانی منم دارم مث آدماچرا
 یزی ساختن حال االنش رشتھ رو پنبھ کنم؟ آخھ مگھ چی برایو بھ قول خودش ھرچ

 مومدی کھ مدادی خوب بھش حال میَ؟ اگرم اون گرد لعنت... جز چند تا فحششھی مدمیعا
 ! گرفتیو حال منم م

 االن نھ دلشو دارم ی بارش کنم، ولچاری خودش چار تا لنیمنم ع ی دوس دارم گاھچقد
حال " کھ فقط لذت یحالو کھ گذاشتن اون بکنھ با ھمون کوفت...نھ جونشو نھ حالشو

 ندهی آچیبدون ھ"! گذشتھ" شترشی کھ تا االنم بیرو براش ساختھ با تباه کردن عمر من"
 !جور طمع ھی برام، ھی خواھهادی روشن زندهی مات، آی حتیا

 نی رو عکس وامونده خودش، مال ھمون وقتاس کھ ھنوز افتھی چشمم مبندمی و کھ مدر
 کھ خماره، میدونستی بازم ھمھ میول.  بودوردهی دمار از روزگارش درنیزھر مار

 . شھی کھ نئشھ ممیدونستیم
 ده،ی جواب نمگھی ھمون تظاھرم دی حاال حتس،ی نیزی چمیکردی و تظاھر ممیدونستیم

 شیزی چضھ،ی مراسی المی بگی ما ھم،ی خودمونو مسخره و ملعبھ مردم کننکھیجز ا
  ،شنونی منن؛یبی مستن،ی مردم کھ خر نس،ین
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 شھ،ی باتالق بلند منی کھ داره از ای گندی بوشنونی و ماسوی حال و روز الننیبیم
 تا الاقل گوش می صداش کنی بھ زوربھ اسم قشنگِ زندگمی داری کھ ھنوزم سعیباتالق

 !رو آزار نده
 یچی ھای کوفتنی مو داره،پرپشت تر شده، اشتری بیلیاالن خ. کنمی سرشو نگاه میموھا

 .(!!) کردهیاری سرشو ابی رویدایکھ نداشتھ باشھ،الاقل خوب شو
 بود، بھ افھی و قپی ھمون دورانھ، اون وقتا ھنوزم دنبال تی مدل موھی موھاش، شبمدل

 ادیفقط مدل موھاشھ کھ منو . االن نبود کھ ماه بھ ماھم حموم نره مثلد،یرسیخودش م
 کھ محسن بھ احترام محرم، صورتشو اصالح یمث اون چند شب. ندازهی محسن مادی...

 .کردی نمنیی و ژل و مخلفات تزروغن  گذاشت، موھاشم باشینکرد و ر
 گرفتم فکرشو می کھ بھ محسن فکر کنم؛ اون موقع کھ تصمدمی بھ خودم حق مگھی داالن

 ماھھ گذشتھ و ٦االن کھ ... االنی داشتم ولاسی بھ الیدی کنم، ھنوز امرونیاز سرم ب
 کھ بخوام با فکر میشیکی ھم نفس نمی تو ھوام،یستی کنار ھم نگھی طرفم، حاال دومدهین

 اون وقتا کھ ،ی گاھی وقت ولچی ھم،یبا ھم ھمدل نبود.کردن بھ محسن مسمومش کنم
 و گاری سینفس اون بو. میشدی مونده بود با ھم، ھم نفس می و رغبتلیھنوز براش م

تا ھق ...  گندشی از بوارمی تا باال نکردمی حبس منھی منم نفسمو تو سداد،ی الکل میگاھ
 .می و بدبختی کسی بینزنم از رو

از پدر بودن ... یاز مردونگ...  سر تا بھ پا از محبتشی مرد من ھمھ چی وقتحاال
 نھ از محبت،واسش یپس منم نھ از مادر بودن،نھ از زنانگ... ونیخالصھ شده تو اف...
 دی کنم و دم نزنم،چرا؟ چون زنم؟ چون بای صبوردی من بایتا ک...ذارمی نمیزیچ

 شوی کھ قدر زندگیزن... و ناسازگارهارهی درمبول کھ داره بامی زنشمیبسازم؟ وگرنھ م
 بگم؟ یاصال بھ ک... بچھ شندهی خودشو آی بھ خوشبختزنھیه پشت پا م و داردونھینم
 تا خواھر ٨-٧با )) کس شدمی بیُاز پر کس(( رو دارم کھ بگم؟ بھ قول خالھ ربابیک
 نیبگم از ا...میندگ بگم از مرد زم،یبگم از زندگ... کسو ندارم کھ باھاش دردل کنمچیھ
 کرده زی عمرم، شده عزی ھمھ روزا و شبا شبا،بازم نھ،نی روزا،نھ؛ انی کھ ایونیاف
 ...شده دالرامش...اسیال

 دهیپوش...  دی کھ لباس سپیودختر
 ّ تا ابدالدھر درکفن رفتھومرد
 دهیّ کھ پرچم خودرابھ قلھ کوبوزن

  تا آخرلجن رفتھومردخستھ،
  شدهرهی راه پوچ خکی مردبھ وچشم
  کھ ھردفعھ قبل آمدن رفتھوزن

 
 یتی بو اھمنی نبود، محال بود کھ بھ اانی اگھ بھ خاطر شااد،ی املت تھ گرفتھ م میبو

 بچھ نی بھ خاطر ھمسیادر.  پاسوز ما بشھدی نباگھی گناه داره بچھ م، اون کھ دیول. بدم
 .رتشی غی شده جور کش داداش بچارهی بکنھ،یس کھ دوبرابرکار م



 5 

 ش بھ محسن ھی شبیلی خیمدل مو و اسی چشم از عکس الشم،ی بلند منی زمی رواز
 یبامرام باز... دای ی تو کوچھ با بچھ ھاکنم،ی بلند صدا مانویشا. رمیگیاون روزا، م

 و بعدش خورده دهی دی مرامی از کجا بیک...زی مردک ھارو،ی از ادی خوشم نمکنھ،یم
ِ مرد نامرد نی از مرام ایزیما کھ چ!  خدا دانددهو با مرام فرضش کر...  ادیبھ پست 

 .میدی مرام ندیب
 . تو مامانمای بانیشا_
 .  کنمی بازگھی کم دھی مامان، بذار امیم_
 بھ دی باکنم،ی دوباره صداش مدموی محل، محل نمی با بچھ ھای بازی اصرارش برابھ

 و چند لقمھ از اون املت رمی تا دستشو بگاطی سمت در حرمیزور متوسل شم، خودم م
 .تھ گرفتھ رو بھ خوردش بدم

 
 . کنمی ھنوزم بازخواستیمامان ، من دلم م_
 ؟ی کنی تو کوچھ با بچھ ھا بازخوادی مامان جان، چند بار بگم دلم نمگھینھ د_
 بود دهی براش خریدی کھ آقا ی کنترلنیتازه امروز ماش... خوبھیلی کھ خنیچرا؟ آرم_

 ...و داد بھم
 ... قشنگترنی از مال آرمخرم،ی دونھ برات مھیدم خو_

 و ی چربشو کھ بھ خاطر روغن املت نارنجی لباکنھی چروک منی ھمچنھ،یچی برملب
 :براق شده

 ...یدی نخر،ی بخریلیاون دفعھ ھم قرار بود برام قطار ر_
 کھ اون دفعھ ھم رفتم بخرم، آقا یدیبعدشم د" نیدینخر" نھ و"  یدینخر! " اوال_ 

 ...میروشنده گفت تموم کردف
  بود پس بزرگترهرتریاون آقاھھ از تو پ"...گفتن"نھ " گفت"اوال _

 مین...ذارهی وسواس نمنی کھ افی حی دارم ولشویلی زبون چرب و چدنی بوسوسوسھ
 االن نیاز ھم" شما"و بگو " تو"اگھ بگم نگو ... زبونش کار دستش نده خوبھنی ایوجب

 ...بازمی مارم،ی بچھ کم منی ھوش و زبون ای اعتراف کنم کھ جلودیبا
 ... ھم قطارخرم،ی منی ھم ماشرم،ی منباریخب ا_

 دادم، سرم بره، قولم انی کھ بھ شایی قوالی نمونم، ولدمی کھ بھ خودم می سر قولدیشا
 نیی پاشھی ھمرم،ی سرو باال بگنی اتونمی نماسی روزا ھم کھ با وجود النیا...رهینم

 !افتاده
 !؟یمامان_
 !جون دلم؟_

 مامان ؟یکنی می بازی مفنگی عملنی با بچھ ای گفت چرا دارنشونی بھ آرمیدیآقا _ 
 ؟ی چیعنی یمفنگ
 کھ زنھی حرفا رو منی ادونمی گفتھ؟ می بچھ چنی ای جلویدی تو دھنم سنگ شد، لقمھ

  ورونیَ کنھ و بھ بھونھ دفاع از مردم، از بچھ م برم بمیکھ عصبان... کنھکیمنو تحر
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اون . می و قال کنلی قمویچار تا کلوم باھاش حرف بزنم، ولو شده دھن بھ دھن ھم بذار
 زن شوھر دار تو محل جلوش داد و ھی نداره کھ یفرق  براشمشھ،یکھ آبرو سرش نم

 . راه بندازه واسھ دفاع از خودش، از بچھ ش، از خونواده شدادیب
 .امی کھ گذاشت رو دستم بھ خودم مانی دست شابا
 . بھ بشقاب املتشکنمی اشاره مزنموی لبخند کم جون بھش مھی

... َ کھ من مردم،گفتی مشھیھم.  وقت دلش نخواست کھ لقمھ بذارم تو دھنشچی م ھبچھ
 کھ جلوم نشستھ بود، ھمونجا آرزو یکی بزرگ مرد کوچنی از ارفتیمن تھ دلم غنج م

اونوقتھ کھ ! سھی وا روز بزرگ بشھ و پشتمھی مرد کوچک مقابل من، نی اکردمیم
 سی کھ ماه بھ ماه ادرینھ محتاج آب و دون ،اسمی محو الھی نھ محتاج اسم و ساگھید
 ... جلومذارهیم

 بھ من و بچھ، دهی مسی کھ ادری بھ آب و دوندمی محی ترجاسوی اون اسم نحس البازم
 .  اون شده جور کش؟ی چسی ادری شھ، حقمھ، ولفھی وظاسیال

َ لقمھ ھاشو از دست مادرش سوا دی مرد شدن اول بای گرفتھ براادی کوچولوم انیشا
 ... سوا کنھسی و ادراسی نونشم از الدی کھ باشھیبعدا آموختھ م. ..کنھ

 نشستھ باشھ نجایھم" آه"باشھ و مرغ "آه" کھ کنمی فکر مرون،ی بدمی از تھ دل منفسمو
 ...فقط...و آرزوھامو براورده کنھ

اونوقتھ کھ من ... کھ خودشو از مادرش سوا کنھرهی نگادی وقت چی ھانی کاش شای افقط
اما ... امادم،ی محی ھم ترجسوی آب و نون ادریحت...ی بشھ حتنطوریاگھ ا...کشمی نمگھید

 دای تو سرا پی با سوا شدن از ما، سرشھی می خودش کسی اگھ براشھ،ینھ، اگھ مستقل م
 یراض.... ندارمی از ما جدا شھ، من حرفشیگوش و ھمھ چ  آب و دون و سر وکنھ،یم
 .ام

 کھ ی از تو سوراخرونی بانی گرفتن کھ بمی باالخره آقا تصماد،ی در اطاق میصدا
 انی کھ منو شای بھ اصطالح غذا خورزی سمت آشپزخونھ و سر مادیم. توشدهیخز

 .میپشتش نشست
 رو سر پاک  بذارهفشوی دست کثخوادی دلم نمان،ی رو سر شاکشھی دست نوازش مھی

 . بچھ م
اونقد کھ فکم درد . دمی وبازم دندونامو رو ھم فشار مندازمی نگاه پر از خشم بھش مھی
 .رهیگیم
 ؟یری بگگاری پاکت سھی واسم یریپسر گل بابا، م_

 :دمی جواب مانی شای بھ جامن
 .رهی جا نمچی ھانی شار؛ینخ_
 ؟یشی وصلیشما وک_
 نھ من مادرشم، شناسنامھ بدم خدمتتون؟_
  بھت ثابت کنم؟ای یخوایخب منم باباشم، شوھر تو ھم ھستم، شناسنامھ م_
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 اونم از عرضھ زنھ،ی بچھ حرف می جلوحی وقنقدی خرخره شو بجوم کھ اخوادی مدلم
 شناسنامھ داره کھ بھم ی نھ حت،ی نھ عرضھ شوھر،ی کھ نداره، نھ عرضھ پدرییھا

 کھ ِیی اونای گروییکارت شناسا...رشی کردم واسھ تحقدای پی بھونھ خوبثابت کنھ،
 ...خوب خودشو و اعتبار نداشتشو شناختن

 .رهی بگگاری بره واست سانی اگھ نذارم شاستمی نھ،زنی واسم کافیاریشناسنامتو ب_
 :کشھی میپف
  نھ؟ای رهی بره بگیدی پول ماد،یِتف تو ذات پدر پدر نامردت ب_
 کرد در یمردونگ... سادی رو کھ مردونھ پشتش وای ھفت پشت مردکشھی فحش مبھ

 . نامرد دادنیحقش و دخترشو بھ ا
 تازه پولم بھت بدم؟ پولم کجا بود؟_
 ؟ی بھت داده بود و تموم کردسی کھ ادرییاونا_

 ... سوزهی دلم بھ حالش مزه،ی مرد رقت انگنی اچقد
 .رهی بگھی بره نسگمیزه؛میخب؛ چ_
  ،اسی پره آق الچوب خطمون_

 .رهیگی مشی پرونوی و راه بندازهی شونھ ھاشو مدیناام
 راھھا رو براش بن نی ادیبا... ھم ھسگھی دی پول نداره راھھای بدم کھ وقتادشی دینبا

 سشی راست و رشھی نمگھی ، درهی بگادیبا دست کج راه کج رفتنو .... بست کنم
 متی قادی!  باشنیمتی قتوننی خونھ ھم ملی وقت بھ ذھنش بزنھ کھ وساھیاگھ ...کرد
 من دی و امھی سرماگاری اون وقت با ھر پک سھفتی بھیزی و اسباب خونھ و جھلیوسا
 ارزششو نداره، گاری سھی...شھیدود م...رهی بھ باد می زندگنی امی و ترمی بازسازیبرا

 ! ھا بکشونھی وادنی بھ ااسویاصال ارزششو نداره کھ ذھن ال
 

 ھی ی ولره،یپاھام بھ سمت مغازه م!  غصمھشھی مغازه ھمنی برم تو امخوای میوقت
 دور و ی بھ سمت عقب، ھرچکشھی از وسط قلبم منو مبی عجـــ،ییروی نھی ،یزیچ

 تو ی کششھی کنھ،ی کھ صاحبش ، با چشماش، بند بند تنمو جدا می سوپرنیدورتر از ا
با ! سی نیزیلباس کھ چ...درهی مو پوست تنمیچشماش ھست کھ با قدرت تمام حت

 ییمثل اون وقتا. شھی فعال ممی و حسی لمسی تمام قوا،ی لمسنینگاھش، بدون کوچکتر
 منو رام و خام خودش کردی می با چشماش سعاسی کھ الیی بودم،ھمون وقتااسیکھ با ال

 .دادی کھ با بودن باھاش بھم دست می انزجار و تنفرمتی بھ قیحت. کنھ
 یحت! ی کھ دوست داره باشنھیبی رو می با چشماش ھمون،ی ھم کھ نباشی ھرچجلوش

 وقت بھ روش، چیمن ھ....ی باشی طورنی ادی کھ نبازنھی حرفو منی اھلش ای برایگاھ
 ی راھچی حال از ھنیبا ا.... بھم القا کنھفشوی کثی حسانی ایرو ندادم کھ بخواد حت

 کھ بتونھ دوارهی امشھی نذاشتن، ھمدیم اسمشو ایخودی خان، بدی امنیا...کنھی نمغیدر
 شھی کار ھمنی ایصبرشم برا... برقرار کنھفی رو با جنس لطیفیروابط حسنھ و لط

 ... بودهادیز
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 داره و خود بھ ی درا کھ چشمنیدرشو تازه عوض کرده، چھ با کالس شده، از ا! پف
 تموم مغازه ش ادی رو داره ینظر باز...گھی مقدم مری و خشھی باز میخود واسھ مشتر

 ی چشمادی از قلم افتاد و از دیزیاگھ چ... تا برسھ بھ خودشری بگواری از در و ددهیم
 یتکنولوژ...کننی و بھش کمک مکشنی مجورشو لی وسانیا...ناپاکش دور موند

اونقد ...دهی کاربردشو نشون منی و فرصت طلب بدترتی ظرفی بی آدمای براشھیھم
 ی نامدی امھی دونستیاگھ م...دیرسی بھ ذھنش نمییفندا ترنیکھ مخترعش ھم ھرگز چن

 ھ رو درست کنھ کی دروازه انی ھمچھی خوادی ماشیھست کھ در بدو ورود کثافت کار
 !دیشا...کردی اختراعش نمد،ی بزنھ شادیناموس مردمو د

 بھ خاطر دیاون موقع شا.... رفت چادر سر کنمادمی جلوتر، بازم کشمی ممویروسر
 نیحرمت رنگ سنگ...داشتی حرمت نگھ ماهیبھ خاطر ھمون پارچھ س... خودم کھ نھ
 دیفھمیم...گرفتی و زبون بھ کام مدیترسی چادرم میاھی از ساھشیدل س...و باابھتشو

 .کردی تر حس مظیملموس ترو غل حقارتو...سی نیزی باالتر چیاھی سنیاز ا
 مییایی تا حس بوکنمی جمع مموینیناخود اگاه ب...  باالارهی تو، سرشو مرمی در کھ ماز
  منم؟دی فھمیمن کھ عطرم نزدم پس چطور.  بشھتیتقو
 ! خانوم، احوال شما؟نیّسالم، زر_

 نگاه می نھی فقط ھی چوب خطمون ھرچقدم کھ پر شده باشھ، بازم کافاسی گفتم الدروغ
 فراھم گارتوی سرهی تا چند ھفتھ جتونمی میکنم، اون وقتھ کھ، ھمھ سوپرو کھ نھ، ول

 .کنم
 .کنمی عرق کرده م جا بھ جا می پولمو تو دستافی ککشم،ی تو ھم ماخمامو

 .خواستمی مگاری پاکت سھیسالم، _
 ا؟یشگیاز ھمون ھم_
 .بلھ_
 بخدا من دلم برا اون طفل معصوم س،ی نفی حکشھ؟ی ماسی آقا الای کوفتنی اھیچ_
!  توجھ ندارهزای چنی خان بھ ااسی براش، تعجبم چرا الزای چنجوریسمھ ا... سوزهیم

 ره،ی دودش تو چشم کل خانواده می ولکشھی مگاری سستا،ی کوچولو نانیفقطم شا
 !شما...انیشا

 ! جلوترزنھی داره از حدش مدوباره
 . برمنیعجلھ دارم؛ ندار_
 .گمی ندارم، بھ خاطر خودتونھ کھ میواال من منظور. چرا، چرا_

 تا ھمراه پاکت،دستمو کنھی جلوش،موقع دادن پاکت،دستشو جا بھ جا مرمیگی مپولو
تنم . کنھی وسط و چھارمو لمس میبا تموم قد انگشتاش دو بند اول انگشتا. لمس کنھ

 .رمی رو دخلشو مکوبمیپولو م.  بودی مطمئنم کھ عمدشھ،یمور مور م
 کھ پول ی بھ روزی واکنھ،ی با من تا مینجوری ادم،ی پول مکھی دارم بھ مرتمن

 بذارم کف دستش عوض اون چرک کف ی چدی اون موقع باگھیاجناسمم ندم، د
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 یمن چ....  من فروشھی اون جنسشو م،ی پاای معاملھ پاھی شھی مینجوریا(!!) دست
 !؟... فروختن جزیدارم برا

  ،شنومی نحسشو از پشتم می در اتوماتش، صدای جلورسمی میوقت
قدر " ستند،ی ناقتی لی خان باسی ھمھ کھ مثل الم،یما در خدمت خانوم، نی زرایبازم ب_

 ..."زر زرگر شناسد
 از پلھ نکھیبعد از ا. ذارمیصداشو پشت ھمون در اتوماتش جا م. رونی بزنمی در ماز
 لب بھش سالم ریز!  معتمد محلھنم،یبی رو می حاج ضرابن،یی پاامی سوپرش میھا
 .کنمیم
 .سالم دخترم_

 ... نیھم
 دهی شندوی امی حرفاترسمی چرا مدونمینم.  تا مکالمھ کوتاه شھدارمی بلند تر برمقدمامو

 فاصلھ گرفتن ی خودم براالیچند قدم کھ بھ خ...ذارمیپلھ ھا رو پشت سرم جا م. باشھ
 رفتھ باشھ، ی تا مطمئن شم حاج ضرابگردمی ، برمرمی مشی بودپی کافیاز حاج ضراب

 !  مرد رفتھ توریپ
 اگھ خود عمو دی شای ولدمیمن کھ ند. زنھی سوپر بزرگ عمو رضا تو ذوق میتابلو

 جھت ی و بخودی چشماش و دستاش بنقدی اد،ی پسره حروم لقمھ ش، امنیرضا بود ، ا
 .رفتیبھ ھرسو و ھر سمت ھرز نم

 دی اون امینجوریا...ی تو سوپررفتمی می و ھمزمان با حاج ضرابموندمی کاش منم میا
 با وجود اون ی ضرابی حاجیالاقل جلو...  دادی کم مراعات بھ خرج مھیدغل بازم 

. کردی کھ تو دخل و خرج داشت، نگاه حروم بھ ناموس مردم نمیھمھ حالل و حروم
 بھ دی چون اماسم؟ی چرا؟ چون زن القعا واکنم؟ی چرا ازش فرار مدونمیخودمم نم

اشتھ باشھ؟ چون شوھرم از  بھم نظر بد داسی الیالی خی بھ خاطر بدهیخودش اجازه م
 بخارات متعفن بلند شھی از بساط دود دم جلوش ھمی ولشھی بلند نمیخودش بخار

 !شھ؟یم
 ! ھوا کھ خوبھرون؟ی بمی برشھیمامان چرا نم_

 ایخدا....میوردی از بچھ ھم شانس نزنھ؟ی ھمھ گنده تر از سنش حرف منی بچھ انی اچرا
 ! ھم ماھھیلیبچھ م خ...دیببخش

 تی ، چقد اذگھی تو بخور دوهی منی اوردم، بشوهی برات منی مامان جان، ببشھینم_
 . مامانویکنیم

 کھیمرت.  کنمانی بچھ کم مونده طغنی اکی سوال کوچھی اعصابم داغون شده، با بازم
 تر از خودشو جمع کرده و بھ قول رتی غی مشت خمار تر و بھی وجود دوباره یب

 . خودش مکان درست کرده
.  کار دستمون دادی کھ واسھ رفقات گذاشتی و مرامی بازقی رفنیھم!اسیال! ِیھـــــ

 . رفقات تو رو بدبختو منو فلک زده کردننیھم
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 و حس مردونھ شون رو از دست لی مثل خودش تموم ماسی الیقای چرا رفدونمینم
 بھ زن و بچھ ھاشون رهی خونھ اونا ماسمی الیعنی ھستم؟ بھی زن غرھیندادن، چون من 

  نظر داره؟
 شکنھ،ی ھم می دارشمی کھ پی ذره حرمتھی ھمون گھی دھینجوریاگھ بفھمم ا! اسیال! آخ

 .زهیری و فرو مادی در منگشیری ما جنی ترک برداشتھ بواریاون د
 انتوی خانت،ی خی ولکنمی تحمل ماتوی کھ ازت دارم، ھمھ کثافت کاری ھمھ تنفربا
 کر شده باشم و الل، مگر نکھی کور شده باشم، مگر انکھیمگر ا. رمی بگدهی نادتونمینم
 ی روز براھی اون دستا، اون چشما، اون حرفا کھ نمیُمرده باشمو بب.  مرده باشمنکھیا

 و خوب یزنی مشی منوآتیجوون...یکنی مگھی دیکی بینص  دود و دمنیمن بود، حاال ب
تو ...ی کنرهی خمارو بھ خودت خی کننده ، ھمھ چشمارهیکھ جزغالھ شد و دودش خ

 !یوقت خمار
 بچھ نی اکنم،ی نگاه جگر سوز بھ جگر گوشھ م مھی کنم،ی تو خودم جمع مشتری بخودمو

 . مادر خوش و خرم نداشتھھی وقت چیھم ھ
 مامان، خوشگلھ؟_

 :دهی از ھمون دور بھم نشون مشوینقاش
 ...آره پسرم، قشنگھ_
 بخواد دهی قشنگ ندزی بچھ کھ چنی اومده،ی از آب درنی قشنگی کھ نقاشدونمی میول

 و تو آرامش طرح کننی ملکسی قشنگ ری بھ قولشمی حرفھ ای نقاشاره،ی بگدهیازش ا
 ی ھوانی تو اھی سبکسرانھ پدرش و بقی نعره ھا و خنده ھانی من بانی شازنن،یم

وضش خوب ع! ؟"دنیکش! "دن؟ی کشینقاش ی کنھ برادای پی قراره چھ آرامشن،یسنگ
 دن،ی زجر کشدن،ی کشنی و ھروئاکیمثل تر...آشناس" دنیکش" یبا مفھموم و کاربردا

 !  پدری از کارادنی خجالت کشدن،یخفت کش
 ! جا بدهی جا، تو اون نقاشھی دیرو با"  دنایکش" نیکھ ھمھ ا! اووف
 بازم ای تموم کردن یی چاای ، حتما پرونتمی از جا مخورهی کھ بھ در می تقھ ایصدا

 کھ ی با ھر کامگذره،ی ھم بد نمھی بھ بقنجای اادی مروسیھروقت س. خوانیزغال م
 گوشت یبو. زننی اورده و کباب کرده مروسی کھ سیی ھم بھ گوشتای پاتکھی رنیگیم

 ھمھ نیاز ا. کنھی و رو مری دلمو زده،ی معفن تی بودن بوزی ھوس انگنی در ع،یکباب
 !یاز خوار....ی ھمھ زبوننی از ار،یتحق
 وجدان ی از ھمھ زرنگتر و بشھ،ی مدای تورج تو قامت در پبتی ھکنم،ی و باز مدر
 . خونھ برسھنی تو ااشی تا بھ سرگرمکنھیسر ھمو رو گرم م...تر
 .زحمت دارم براتون...دی خانوم، خستھ نباشنیسالم، زر_

ره شو محکم تر  تا گمی سمت روسربرمی ادم دستمو نمنیجلو ا.  تو ھمکشمی ماخمامو
 ،یسی جلوش وای نداره کھ چجوری تورج براش فرقی محکمھ، ولمینجوریکنم، ھم

 . بھ ذات خرابش ندارهیریحجاب من توف
 نییبفرما_
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 .خوامی مخیعرض کنم خدمتتون کھ چند تا س_
 ،ارمی االن براتون مدی صبر کننجایباشھ، ھم_
 بھ خاطر دادن گھی بار دھی نکھی تا اسھی وانجای ایی تورج تنھادمی محی ترجنای ھمھ ابا
 بخار تر از ی تورج توش نشستن و بنی عی تا کپ٥ برم دم در اون اطاق کھ خایس

 !ھمشون ، ھمون شوھر خودمھ
 ھی گوشھ آشپزخونھ و تکھی سادهی تورج واگردم،ی و بر مارمی در منتی رو از کابخایس

 کھ انگار چھ کار کنھیگاه م ننی دستاشم تو ھم حلقھ کرده ؛ ھمچنت،یداده بھ کاب
 .دمی رو دارم انجام میپراحساس

 گاری تجربھ سنکھی از ترس ارم،یگی مخوی سر سنی تریی جلوش، انتھارمیگی رو مخایس
 . دوباره برام تکرار نشھدیگرفتن از ام

 رهیگی از سمت خودش مخوی سگھی و اونم لبھ دزنھی پوزخند مھی فھمھ،ی تورج مانگار
 نو با ی بازھی ده؟ی جدھی سرگرمھی نمیا!  داشتھ باشھی تماسنیکتریکھ مبادا با دستم کوچ

 راه داده؟ چقد زود شروع کرده بھ شی شروع کرده؟ اصال منو تو بازدشی جدیھمباز
 حق یو من کھ حت...ی بازنی کرد تو ای کشاری زود ھ چیبی رقچی بدون ھ،ی بازنیا

 ... می انتخاب ھم بازینداشتم برا
 .شب خوش...  ممنونیلیخ_

 نی از ای ذھنمو خالکنمی می توش بود، سعانی کھ شای سمت ھمون اطاقرمی مدوباره
 جا نیھم"  کردم؛دی تاکی بدون اجازه اومد تو آشپزخونھ؟ وقتیکنم کھ تورج بھ چھ حق

 " .باش
 ھیبازم . .. زشتی بھ ھمون نقاشدهی داره ادامھ مشوی لم داده رو دفتر نقاشانی م شابچھ

 بچھ کھ ھی سادن،ی لشکر شکست خورده با فاصلھ از ھم واھی نیخانواده کھ اعضاش ع
 شی واقعی تو زندگدی کھ شایزیھمون چ.  مادر جدا افتادهھی ، با سادهی مرد واھیکنار 

 بھم نفکی الانی بوده کھ از ما دور بوده و منو شااسیشھ الی برعکسش بوده، ھمقایدق
 دور افتادن متی بھ قی با باباش باشھ، حتخوادیمعلومھ کھ بچھ م فقط م. می بوددهیچسب

 . مادرش
 !ِھی کرس،ی زشت نشینقاش

 برم بھ بابا نشون بدم؟_
 . بعدا بھش نشون بدهخواد؛ینھ نم_
 . نشونش بدمخوامیچرا؟ من االن م_
 . سمت در اطاقرهیگی و دور مشھی جاش بلند ماز
 !االن نھ ! نھیعنی گفتم نھ انی شانیبش_

 دفتر رو تنگ تر تو بغلش ن،ی رو زمنھیشی و مکنھی ھمون پاشنھ پا، زانوھاشو خم مرو
 ...نفکی شده،الیکی دفتر شده ھم دلش، با دلش نی حاال اده،یفشار م

 ؟یکنی می دارکاریچ! نی زریوا
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 س،ی کھ شور نبھی عجکنم،ی زبونم حس مری فشار دادن دندونام رو لبم، طعم خونو زبا
 نیری زبون شیحت...چربھی مزی بھ ھمھ چ،ی کوفتی بونی ای زبونم، تلخیتلخھ، تلخ

 با داد و نجای داد برات الزم بود، انیببخش پسر خوشگلم، ا...رمیمیبچھ م کھ براش م
 سرخوشانھ ی تو اون اطاق و با خنده ھای کھ برھتره بیلی خ،ی من ازم دلخور شادیفر

 زد نیا...ھی بھتر از دلزدگیلی خی کھ دلخوریفھمیھا مبعد! ی دلزده شیبابات از زندگ
 !کنھی مکونی آدمو کن فدیام" دل"و خورد 

 من انی شای برای ولست،ی کھ محال نیی بچھ م، از آرزوھای کسی از بکشم،ی آه مھی
 کھ بھش ی ھمھ محبتنی بچھ م، با ای برای کھ نمک نداره ، حتیاز دست!  خھیفتح مر

 کھ در ییاون بابا! ی پدر مفنگھی ی پدرو براش پر کنم، حتھی ی بازم نتونستم جاکنمیم
 خجالت کشھ،ی خفت مکشھ،ی کھ زجر می بھ مادره دادحی رو ترجدنھیحال مواد کش

 ...کشھیم
 سھ،ی تو روم واانمی و شاادی کھ بیی از فرداترسمیم. ترسمی منم،یبی رو کھ مزای چنیا

 ... بزنھ کنارشی منو از زندگانمیشا...می نشھ مرد زندگانمیشا
 سر کنم،یچشمامو باز م.  کرده ھوای بھ تنم، چھ دمدهی چسبیسی لباسم از شدت ختموم

 نگاه بھ پنکھ سبز رنگ گوشھ اطاق ھی از غرقھ، سی گرفتم خنمی کھ تو سانویشا
 باد گرم ده،ی رمق نداره از سر شب تا خود االن واسھ خودش چرخگھی دندازم،یم
 . بزنم کھ بچرخھدی بانی ھمی باشھ ، براکھ پنمی باد مستقری زتونھی نمانیشا. زنھیم
 

. دمی ھوا رو تکون مانی کم با دستم جرھی دم،ی م فاصلھ منھی سی از روانوی شاسر
 تا باد کنمی کم جلو عقبش مھی لباسمو قھی بھ رمیگی تو ھم؛دستمو مکنھیصورتشو جمع م

 .  کنھ واسھ خنک شدنمدای پی راھھی
 
 از حد گرمھ، از ترس شی ھوا بنکھی ، با اکنمی پنجره اطاقو باز مشموی جام بلند ماز
 کنار کھ زنمیپرده رم م. شھی باز ماطی بھ حمی پنجره رو باز نکردم، مستقاس،ی الیقایرف
 .  داغ کردهکنم،یپنکھ رو خاموش م.  مانع ورود ھوا نشھیچی ھگھید
 
 سوز شد، از می پارسال کھ نوری کولر، از شھرچھی بھ درندازمیرت م نگاه پر حسھی

. کنھی نمی کھ کاراسی براش، الوردمی کار نریھنوزم تعم. ترس خاموشش کردم تا االن
 .  نھ گرمافھمھی نھ سرما مگھی وقتھ کھ دیلی مرد خنیا

 
 ھست کھ یاونقدر.  ذره ذره ھوا پخشھی دود ھنوزم تویبو. چرخونمی تو قفل مدویکل
 !کشھی می بدم واسھ کدوم جنسھ وکصی تشختونمینم
 
خودشو دوستاش ، . کنھی فراھم می مصرف ھرجور موادی و براطی شراشھی ھماسیال

 .ی و نئشگیاشی عی برادوننی مای مکان دننی رو بھترنجایفکر کنم ا
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 اطاق نمور دور ھی مار تو نی ، عکنمی باز ماسویدر اطاق ال.  تو خونھ سی سکوتچھ

 نکھی اای مواده ری تاثدونمی چشماش بازه، نمیھنوز چراغ روشنھ، ال. خودش چنبره زده
 اسی الدم،ی و سالم در حال خواب ندحی وقت صحچی ھاسوی بوده؟ من النجوری ھمشھیھم

 ی معتاد منو از وادی شب عروسی داماد شد و حتاد من، معتیمعتاد اومد خواستگار
 ھم نبودم؛ یدوم... اول بودن و منی اون مواد کوفتشھیھم.  کردبکر و مقدسم جدا

 . ننھ باباشی نھ حتان،ی وجود نداشتھ، نھ من ؛ نھ شااسی الی برایدوم
 

 ی حتگم،ی کھ منمیبی دارم مگم،ی تموم حساشو از دست داده، حق دارم کھ مگمی میوقت
 از اطاق منو ی حتجانی ای ھواده،ی گرما، گرفتھ خوابیگرما ھم روش اثر نداره، تو

 . بدترهانمیشا
 
 زمی تا بردارمی رو بر می خورده زھر مارمی نی ھای سمت منقل و مخلفاتش، بطررمیم

 نوری اون وقت چند متر اخونم،ی خونھ نماز منیمن تو ا. کشھیتو چاه توالت، خجالتم نم
 !پف.... مشت الوات دارنھی، تو اطاق خونھ من 

 
 بازوش، مال اون ی رو خالکوبفتھی منقل، چشمم مری زینی سمت سشمی خم میوقت

 بوده کھ الاقل تحمل درد سوزن رو داشتھ، اون وقتا کھ ھنوز شوھر من نشده یدوران
 ی اسم کدوم از خدا بدونمی نم،یعشق دوره نوجوون" . ناین" نوشتھ، نیبود؛ روش بھ الت

 دم،یپرسی ماسی ھر وقت از اللی اون اوا؟. شوھر منی کھ حک شده رو بازوھیخبر
 و ی بعد ھا تو باده نوشی ولده،ی داشی دختره س کھ تو کارتن بچھ گھی اسم گفتیم

 دونم،ی رو نمی دوست دخترش بوده، حاال کی زمانھیراستشو گفت، ... ھپروت دنبالش
 . یچی ھنم؟دوی می چاسیمن از ال. دونمی ھم نمدنوی ھم نرسی اجھی چرا با ھم بھ نتنکھیا

 
 یبھ قول...اسی فکر نکنم، جز بھ الی کچی و ھیچی بھ ھگھی گرفتم کھ دمی وقتا تصماون

.  حرفاس کھ بخوام براش وقت بذارمنی تر از ااقتی لی بدمی فھمیول" شمی اندیبھ تو م"
 ، کنمی حس حقارت مشتری برم،ی تو خودم فرو مشتری بشناسم،ی ماسوی الشتری بیھرچ

 .مونھی نمزهی انگیچی ھیندگ زنیاونقد کھ واسھ ادامھ ا
 

 یدواری بھ اسم امیزی الاقل چنکھی ای گرفتم برامی از ھمون موقع ھا تصمنی ھمواسھ
 نھ گھید.یالی خی زدم بھ باسی الی بدونم، خودمو برااسی بمونھ، کمتر از المیتو زندگ

 .اشی خشمش و بددھنی ھاش، نھ حتھی نھ گرورد؛یخنده ھاش سر شوقم م
 

 خودشون منو ی روزھی کھ یی اونای حتدم،یکشیست ھمھ م از داسی بھ خاطر المن
 کشمی میھمون کھ ھرچ.  پدر خودمیحت. اسی با الی چاه، تو چاه زندگنیانداختن تو ا
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 ی عمھ از خدا بیحت. ھم اون، ھم مادرمو.  وقت نتونستم ببخشمشچیھ. بھ خاطر اونھ
 .  باز کنھ، انداخت تو دامن مندش بچھ شو از سر خونکھی ایخبرمو کھ برا

 
 کھ قراره ی ازهی بسازه، بشم ھمون انگاسوی کھ قراره الی قرار بود بشم اون زنمن
سر ... برداره و آدم بشھشی خاموی دوره جوونیطنتای کنھ تا بتونھ دست از شدای پاسیال

 بھ راه بشھ
 
خودم بھ درک، . کشھی منو بھ لجن می داره زندگتی پسره تھ تغاریایطونیعمھ، ش.

 نی تو اادی کنم؟ اونم قراره ھمونجور کھ بھ من وصلھ باھام بکاری چزموی عزانیشا
 اگھ انیمنجالب؟ چرا؟ چون مادرش از ترس طالق با پدرش مونده و دم نزده؟ شا

 کھ چرا ی شاکای بشھ بچھ طالق نذاشتم  ازم ممنونھ کھشھی ھمگھ؟ی میبزرگ بشھ، چ
  آلوده بشھ؟.  پدر آلوده بمونھھیگذاشتم با 

 
 ، کار درستو گھیعمھ م. کنھی م موونھی کھ براش ندارم داره دیی سواال و جوابانیا
 نی و دست از اخورهی اونم باالخره سرش بھ سنگ م،ی مونداسمی کھ با الیکنیم

 تنھ ھی رو ی زخم سرشکستگدیتا سر اون بھ سنگ بخوره، من با...دارهیکاراش برم
 ...متحمل کن

 
 ی کھ جوونینیبی و میای بھ خودت می روزھی ،ی کھ باھاشیکنی متی تو خرگھی مبایز

 بدھکار خودت، بدھکار ،یشگی بدھکار ھمھی ی رفتھ و شدتیو طراوتت و خوشگل
 .شھی ھم ازت طلبکار میزوری پاسی النی ھمی حتان،یشا

  زندانکی با تو شده یزندگ
  تو راحت شده و لب خندانیب

  ھا بر دل من بنشاندهرنج
 ...(*) کھ گذشت سرگردانی عمرفیح
 نوک دماغشو ت،ی نھاشھیھم! گھی طلب داره، دست پرورده عمھ س دشھی کھ ھماسیال
 .نھیبیم
 

 شعر از عصمت(*) 
 

 : جلومرهیگی رو می ظرف شکالت خورشھره
 . ی بردار؛ شکالت تلخھ، از ھمونا کھ دوست داراھای سنی جان؛ از انیبردار زر_
 شکالت شصت درصد تلخھ، نیا.  و تلخ خودماهی و بخت سی بھ زندگزنمی پوزخند مھی

  داره؟ینیری من چند درصدش تلخھ؟ اصال توش شیزندگ
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 کھ خودشون از یچرا؟ چون پسر....کننی منو آدم حساب نماسمی تو خانواده الیحت
 ھی کم از بقھی کم، فقط ھی شھره س کھ نیفقط ھم. کنمیدستش ذلھ شدنو دارم تحمل م

 خدا رو بنده گھی ، درسھی بھ خواھرا و مادرش می وقتنکھیبھتره، البتھ کار ندارم بھ ا
 .م ھم نقل حرفاشون منشھی ھمست،ین

 ی چش،ی دستوتری سرشو کرده تو اون کامپمی سودابھ دختر ابراھگردونم،ی برمسرمو
ھنوز داره . دهیر لپ تاپو خنی ماھش انیفکر کنم با حقوق ا...بود اسمش؟ لپ تاپ

 ی وقتشیشگی ھملی ابروشم داده باال، استھی. ارهی و بمشو در بری تا زرهیباھاش ور م
! خھی ی سالم و احوالپرسھی فقط م،ی کھ با ھم داری اھ تنھا مکالمرسھ،ی ماسی الایبھ من 
 یبرا.  ھمون پدر مادرشندش،ی ددانی متی نھاشھی ھمرم،یگی خودمو بھش نمیلیمنم خ

 .  عقلمی ھا، من برسھی اون عقلش مکنھ،ی کھ تره ھم خرد نماسشیمنو عمو ال
 ی زندگاسی بھ اسم الی ارزن عقل تو کلھ ش باشھ، محالھ با موجودھی ی اگھ کساصال

 نکھی ای خانوم مھندس برانی بد دھنھ، ایادی زاسی بھ سودابھ حق دادم، الشھیھم. کنھ
 پنج تاش اس،ی تا کلمھ ال١٠ از ھر یوقت. ذارهی نماسیحرمتش حفظ بشھ دھن بھ دھن ال

 تا حاال از گل نازک تر یلی ھم کالم بشھ؟ خدا وکباھاش دی بای چیفحشھ، سودابھ برا
 بھ خودش ی ولرسھی نماسیزورش بھ ال. مخورهی نزای چنی نگفتھ ، کالسش بھ ایبھ کس
دوررو  بھش انگ مغرور و از آدم بھ نکھی امونھ،یخودش ساکت م! رسھیکھ م

 درست  رو کھی درست وسط جمع، حرفاسی النکھی دلچسب تره تا ایلیبچسبونن، خ
 بگھ منم ھستم؛ مثمر ثمر ھستم، نکھی ایمزه مزه نکرده، بھش برگردونھ، فقط برا

 .نی شضی ازم مستفی ولام،ی تو جمع نمادیدرستھ ز
 مثل اد،ی بددھنت نمیاکی تری بھ سودابھ بگم ، امشب راحت باش، عموشدی کاش میا

 .زونھی کھ از جمع گرشھیھم
 نی داشتھ ھمی خاندان فھم و شعور درست حسابنی تو ایکی حال معتقدم اگھ نی ابا

 از امی جارنی شھره، بنی اند، ھمی ھمشون آدم حسابمیسودابھ س، کال خانواده ابراھ
.  خودمیرا از خواھیحت... گھی دھی دونھ جارھی نی ھمام؟یھمشون خانوم تره، جار

 . بودگھی دزی چھی  خواھرامنیکھ مثال ب...بای از زیحت
 ! جاننی زریتو فکر_
 .کنھی سرم درد مست،ی نیزیچ_

 تا نفھمن چھ چسبونمی کردن، ھزار جور انگ و درد بھ خودم می واسھ الپوشونشھیھم
 .کشمی دارم میچ.  دارمیدرد
 یپا. ذارهی مشی بھ نماشتری خوش تراششو بی کھ پاھادهی پوشی زغالنی جھی الناز

 تی بھش حساساد،ی کار بدم منی از اده،ی چپشو مام تکونش میراستشو انداختھ رو پا
 الک زدشو ی انگشتاده،ی اس ام اس می ماسماسکشو گرفتھ دستشو ھیاون گوش.دارم
. ی اروزهی فیھم رنگ لباسشھ، آب  رنگ الکشرقصونھ،ی مشی صفحھ تاچ گوشیرو

 پی کقھی لباس گشاد و شھی بابام، ھمی اون وقتا من جلوادمھیازه،  بیادی لباسش زقھی
 .  حد باز، لباس بپوشمنی تا اذاشتی وقت نمچی مامان ھدم،یپوشیم
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 دی پکره، حمنی ھمچ،ی دوران خوش نامزدا،یکنی رو مای خانوم، االن عشق دنالناز
(!!)  نخوادی نامزدچیخدا واسھ ھ.  ، خانوم از عشقشون جدا افتادنیرضا رفتھ سرباز

 ،  بودهی تو تب و تاب عاشقشھی چند سال کھ من شدم عروسشون ، ھمنیالناز تو ا
 ده،یمثال خجالت کش! ِا وا...زنمی بھش چشمک مکنھ،ی باال و بھم نگاه مرهیگی مسرشو

 انگار تاب یول... برهی ش فرو مقھی کی نزدتونھی ، تا اونجا کھ منیی پاندازهیسرشو م
 : با نامزدشاشی سبک بازنی ای من بھ رونیه سنگ نگاارهینم
 ؟یکنینگاه نگاه م! چتھ؟_

 : باالندازمی ھامو مشونھ
 . شما راحت باش،یچیھ_
 : نزنھشمی خدا کنھ کھ با زبونش نکنھ،ی باز مششوین

 !ی تو انگار ناراحتی ولمیما کھ راحت_
 ی خاطر کساری بارش اورده کھ نجوری عمھ استا،ی کرد دوباره، دست خودشم نشروع
 ...نباشھ

 .میمام راحت_
 : کنار لبشذارهی باال و مارهی مشویگوش

 .دنی نمی رضا مرخصدی بھ حمن،یزر_
 نکن، بذار بمونھ سر پستش، اضافھ خدمت شیی ھوانقدیالناز ولش کن بنده خدا رو، ا_

 .نخوره بھش
 ...ومدهی وقتھ نیلیآخھ خ_
 .ادی مشھیاونوقت واسھ ھم...گھی کنده شھ دھی تموم شھ، قال قضندفعھی بذار ااد،یخب ن_

 ... انگار قانع شدده،ی تکون مسرشو
 .خدا کنھ....اوھوم_
 رضا منو با خودش دی بره سر قرار با حمخواستی کھ می اون موقع ھا گاھادمھی
 کھی کھ تیکی من نھ،ی پسره ببنی ما رو با ایکی الناز اگھ گفتمی مشھی منم ھمبرد،یم

 از ی عاشقچی ھخواستی سوختھ بودم، دلم نمنھی چھ کنم کھ خودم سیول! بزرگم گوشمھ
 ی چند قدمھی ست،ی کھ معتاد ننی الاقل ھمھ،ی پسر خوبدرضای حمفتھ،یمعشوقش جدا ب

 . جلوترهاسیاز ال
 ساتن ی روسرری از زی ورھی کھ جلوش ندازمی رنگ کرده شھره می نگاه بھ موھاھی

 شوھر نصفھ ھی شھره خانوم کھ مث من اد،ی چقدر بھش مرون؛ی ش اومده بیگل گل
 . خوشگل کنھنقدری امی ابراھنی عیی خودشو واسھ آقــــادی نداره، معلومھ کھ بامھین

 تو خونھ نمیشی صورتمم خودم می بره تو موھام، حتیچی االن چند ماھھ کھ نذاشتم قمن
 شگاهی برم آراادی دلم نمیول. کنمی خدام ؛ ابروھامو نافرم خراب مشھی ھمکنم،یاصالح م

 بھ سر ی پول بدمو خودمو خوشگل کنم کھ دستی کیبرا.  ماھرشگری آراھیو بدم دست 
 اگھ جنس ناب بکشھ،تو ھ،یکی براش ی کھ جن و پرون ااس؟یو روم بکشھ؟ واسھ ال
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 اگھ ھم کھ کشھ،ی کھ می با ھر دمنھ،یبی می و پریعالم توھم ، ھمھ رو از دم حور
 .والنیناجنس باشھ کھ ھمھ براش غول و ھ

 ره،یگی غصھ م مشتری بنمش،یبی نشستھ، ھروقت مونیزی تلوی جلوی سمت مبالسیادر
منم ...اون تنھا .  بازم اون وضعش بھتر از منھی ولم،ی ھم ھستھی شبسیچقد منو ادر

 چشمام از یاره جلو من ھمسر و اوالدم دارن ذره ذده،یاون داغ اوالد و ھمسر د. تنھا
َکفم م  .ی نحوھی ھرکدوم بھ رن،یَ

 تا گھی راستش دی وقتھ کھ زانویلی کھ درازش کرده، خندازمی راستش می نگاه بھ پاھی
ّ کلھ و ناقص العقل پای آدم بھی ھمون تصادفھ، یادگاری شھ،ینم  پسر عمھ ما رو نی ایَ

 .  ازش گرفتاسمنوی و اسی ناقص کرد، شمیناقص کرد، زندگ
 یحت.  بود کھ تو خونواده عمھ باھاش راحت بودمی بود، تنھا کسی خوبی جاراسمنی

 خدا از،ی دوا و دکتر و نذر و نی با کلشدی بچھ دار نمادمھی. اسیقبل از ازدواجم با ال
 کرد، چقد مادر کی عمل کوچھی وسط نی اسمیالبتھ ادر.  رو بھشون داده بودیاسی
 عمل و حسرت مادر شدنو نی بار اری کھ رفت زد دعا کرسویدر اامرزی خدا باسمنی

 .نذاشت رو دل دخترش
 فرفره دور خودش نی اونقدر ھل شده بود کھ عسی داشت، ادرمانی زااسمنی کھ یشب
 نی زرنی زدناشو زرغی جیصدا. مارستانی رفتم باسمنی شب من با د،اونیچرخیم

 دمی بعد ھا فھمی نداشتم،ولی توجھلی تو گوشم،اواچھیپی از شبا میلیکردناش،ھنوزم خ
 حال نی کھ ادونمی داشتھ، نمی ناخوشال حسی فرداش ادرکنمی ماسمنی ادیکھ ھروقت 

 کشھی مسی کھ ادری منو واسھ خبر دار شدن از درداسمنی چرا اد؟ی از کجا مبیعج
 !م؟ی خاندان عظنی درد نبوده تو ای تر و بکاری از من بیعنی کرده؟ دیکاند

 رو کنار ھم یاسی اسمنوی از ھمھ عکس کنھ؛اولی پولشو باز مفی کی وقتھنوزم
 ھم یوقت.  و دمغکنھی عمھ رو داغون می اگھی دزی از ھر چشتری کھ بیزیم،چینیبیم
اونم کھ . سی جز داماد کردن ادرکنھی نمدای پی اگھی سوژه دچیشھ،ھی مکاری بلی فامنیا
 نگاه ھی فھمھ،اگھی مشتری از ھمھ بی س،ولھیومداداش د.  بارری زرهی وقت خدا نمچیھ

 ادی زی اختالف سنھی برادر بزرگھ س،اونم با یکنی ،فکر می شکستھ ش بندازافھیبھ ق
 . بچھ ھاھیاز بق

 ن؟ی تو زرییکجا_
 ؟یچ_
 ؟یکنی مری ھست کجا سکنم،معلومی ساعتھ دارم صدات مھی_
 . جامنیھم_

 :گھی رو سرمو مذارهی دستشو مالناز
 .ایستی خانوم،ننی زرگمی رو منجایا_
 .فکرم مشغولھ الناز جان_

 ساعت ھی جبران برخورد سرد ی برادی شاده،ی مکی فشار کوچھی ی بھ گرمدستمو
 :کردی می داشت با حرارت با نامزدش اس ام اس بازی وقتششیپ
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 .  بھ خدای داردونم،حقیم_
 از الناز دلخور ستم،الاقلی تا بفھمھ ازش دلخور نزنمی لبخند کم جون بھش مھی
 ازدواج یاون موقع ھام کھ تو واد.  شدماسی من زن الی نداشت وقتی کھ سنستم،اونین

 .کردی مفی رضا داشتو برام تعردی کھ با حمیی و ماجراھاتای و حکاومدینبود،فقط م
  ؛ینی زرگمیم_
 جانم؟_
 با یخوای برگشتھ،می راضششی رفتھ پیکنھ،ھرکی مشناسم،معجزهی دکتر خوب مھی_
 حرف می رو حرف ابراھاسی الگم؛ی ممی حرف بزنم؟ اصال بھ داداش ابراھاسیال
 .زنھینم
 گھی دزای چنیمتادون،نالترکسون، ترامادول؟ کدومش؟ ا! کنھ؟ی درمان میچجور_

 ھی رو نداره،بقی شرط اصلی کھ نداره، وقتخوادی ،اون اراده مدهی جواب نماسیواسھ ال
 ! کشکھزایچ
 کردن نی با تلقزنن،یبا ھاش حرف م. سمیپنوتی ھدونمیده،چمی روش جدھی گنینھ،م_

 .  ترک کنھدی کھ بافھمھی ماسیخود ال
 نیکتری اصال کوچاسی مونده باشھ،الناز جان،الاسی الی برایالبتھ اگھ فھم و درک_

ھ پاش  عمھ راحت پول بی ترک کنھ؟ وقتی چی ھم نداره واسھ ترک، برایقصد
 .گھی دکنھی و مصرف مخرهی جنسو منی بھتررهی مزه،اونمیریم
 .کنھی خالھ خرسھ می جان،مامان داره دوستنی زردونمیم_
 قربون ی حتتوی وصحتوی نصگھی اخر، دمی زده بھ ساسیده،الی جواب نمگھی دزای چنیا_

 مواد مختلفو کنھ،دارهی کھ می االن تنھا کارست،یصدقھ رفتن ھم براش کارساز ن
 از ھمھ شم نجاسیجالب ا. گھی دزی چھی ماه ٦ماه اون،٢ ن،ی ماه ا١ کنھ،یامتحان م

 .ھیراض
 روز نی مو بھ اچارهی پدر مادر،اون داداش بی بدیخدا نگذره از اون نو_

 !دهی نوریھمھ ش تقص..". ین"انداخت،درستھ کھ مامان ھمھ ش داره بھ جون 
 .جاتش داد اومد و نشی اس ام اس گوشیصدا

" ین" ؟ کنھی منی رو نفری ولش کرد؟ عمھ کمھی بگھ کھ نصفھ و نخواستی میچ
 !؟"ناین" بود؟ یمنظورش ک

 رو نای کھ نھی کشناسھ؟ی رو منای اون موقع ھا بچھ بوده، بازم ننکھی النازم با ایعنی
 نشناسھ جز من؟

 ی بنچی کرده کھ ھی واسھ ھمھ شناختھ شده س،کاراسی الی رو بازوی خالکوباون
 یتنھا کس... آقا خبر نداشتھ باشھیاشی و عی دوره جوونی نمونده کھ از دست گالیبشر
 کھ محرمشھ، الاقل تو شرع و شناسنامھ ھی اسرار رو ازش پنھون کنن ھموننی ادیکھ با
دونستن اسرار ... گھی نمنوی ما، الی و فاموادهُ عرف و رسم خانی ولگن،ی منویکھ ا

 !َ محرمش، حرامھی برااسیال
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 سی اگھ از ادریعنی ره،ی ور مشی اونم داره با گوشس،ی بھ ادرفتھی نگاھم مدوباره
 ده؟ی بپرسم بھم جواب منایدرباره ن

 پروانھ دور ھی نی تا ذھنت عیدی بھش بھا می خودت دارنا؟ی بھ نی کردلھی چرا پنیزر
 کھ یھم االنھ کھ با وضع بوده تموم شده رفتھ، می و ھرچیاون ھرک... و برش پر بزنھ

 ھوس کردن و جواب دادن بھ ینا نداره برا. رهی نمی زنچی داره مطمئنم طرف ھاسیال
 دی زن باھی بودن با یبرا...شھیمصرفش دوبرابر م  شده ش،اون وقتداریاحساسات ب

 ... بده، ارزششو ندارهینیپول سنگ
 م؟یخب، کجا بود_
 ...تی سر گوشی شما رفتم،ی بودنجای ما کھ ام؟ی رو کجا بودیچ_
 ... چشمامی جلوارهی خبھ توھم، مامان بفھمھ پدرمو من،یِا زر_

 و در کل مردم ی دگر آزار،ی من، خود آزارحاتی از تفرنمی کنم، اتشی اذخوادی مدلم
 !یآزار

 !پدرتو؟_
 ...روی کبی حاج رضانی ھمگھ،یآره د_

دست پرورده عمھ ...بخونھ رو ھی بقی خط مشتونھی خونده، آدم ھفت خط خوب مدستمو
 !گھیس د

 ؟یدی بھ بابات مھی لقبا چنیا_
 ...گھی رضا مدی کھ، حمگمیمن نم_
 گھ؟ی رو منای خودشم ایشجاع شده، جلو_
 ... کھ بگھی بھ روزی رو نگفتھ مامان بھ خونش تشنھ س، وانای اگھ،ینھ د_

 ...ی ام اس بعداس
  استفاده کنھ؟ی اونجا از گوشذارنی چطور مگھ؟ی می چنیبرو بب_

 :گھی تو اطاقش بھم مرهی و مشھی کھ از رو مبل بلند مھمونجور
 ... ھم کھ باشھشھی تو ش؟یشناسی رو نمدرضایتو حم_
 ...دونمیبلھ م_

 کرده حاج زی عزی اشھی تونست خودشو وارد حصار شکی تکننی با ھمدرضایحم
 ی کفش کرده بود کھ ھرچھی الناز، عمھ پاشو تو یسر نامزد... خانوم کنھھیرضا و عال

بازم ...انی رضا و خانوادش بدی حمذاشتی کھ رو دنده لج بود و نماسمی بگھ، الاسیال
 بھ دیشا... دی شا؟ی چجوردمی وقتم نفھمچیھ ،ارهی بدست باسوی تونست دل الدیخود حم

 ! زده بود، موادانبری ماسیھمون راه کج ال
 
 وقت؟ برو تو ھمون نی تا ای بودیکدوم گور!  مادمازلیومدی االنم نم؟یبرگشت_

 نی کھ تا االن نگھت داشتھ و ای پدری ھمون بشی و پی کھ تا االن بودیخراب شده ا
 ... کردهپورتتیساعت د
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 چاک و بستشو باز کرده و منو گرفتھ بھ فحش،دستاشو دور بازوھاش ی دھن بدوباره
 ده،خودشی آخرش کار دست من مشی،خمار. دهیحلقھ کرده داره تو مشتش فشارشون م

 !بھ درک
 
 نداره واسھ ی بھ نفع ھرجفتمونھ،اون کھ جونذارم،ی وقتا کمتر دھن بھ دھنش منجوریا

 کھ ره،ھرچندی کھ برات بمی تب کنی واسھ کسدیبا. منم حوصلھ شو ندارم..کتک زدن 
 . ی جنسی بی روش،ازی منو زندگی نھ براھ،امایُ االنشم مردننی ھماسیال
 

 گھی،د..ارمی در درمی پاره پوره جلوی موکت طوسی کفشامو جلون،یی پاندازمی مسرمو
.  فاتحھ پاھامم باھاش بخونمدی کھ دو تا گل نم بارون بزنھ، بانیِزوارشون در رفتھ، ھم

 آشغال جمع کن بود،از اون موقع کھ شھی ھماسی کھ پر آشغالھ،الاطی حنیاونم تو ا
 . اطھی فقسو آب و دون کفتراش گوشھ حخت،ھنوز فروسروی جا بھ سھیکفتراشو 

 
 کدوم دمی مگھ نپرس؟یری می کدوم قبرستوننیی پای گاو انداختنی با توام،سرتو عیھو_

 ؟ی بودیگور
 
 . بگم؟ مگھ عصر بھت نگفتم؟ رفتم خونھ مامان جونــــتونیچ_
 
 من گفتم برو؟_
 
 ِ بھ حرفھ توا؟یمگھ ھمھ چ...یتو نگ_
 
 ست؟یبھ حرف من ن_
 
 ؟ی ھستی تو کس،اصالینھ کھ ن_
 
 . سر تو و خودم اوردمایی بالھی یدی دھوی رو اعصاب من نرو ھااا،نیزر_
 
 و خودتو خالص ی تا االن ده بار سم خورده بود،وگرنھیوجودشو ندار_
 .چرا من؟ من ھنوز آرزوھا دارم.یکردیم
 
 کور یول. ی شوور کنی ،بررمی بمنیآره؛تو کھ بلھ،از خداتھ من سرمو بذارم زم_

 .ی بشی اگھی اگھ بذارم زن کس دی خوندن،کوری زریخوند
 
 مھ؟ی باالسر واسھ چم،آقای خوشی پرمی مگھیمگھ خرم ،از تو کھ خالص بشم،د_
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 کھ ی لنگ کفشی صداھوی سمت راھرو تا وارد شم،برمی سرمو مرمویگی ازش مرومو

 . متر جلوتر از من افتادهاد،چندیبرام پرت کرده م
 
 پاشو کفشتو بکن تو پات، ؟یسکی قھرمان پرتاب دیفکرکرد...واقعا... یدور برداشت_

...  و بلرزه، اونم نھ از سرماسھی وااطی خانوم پابرھنھ، وسط حھی نداره پسر عالتیخوب
 ! کھ؟یدونیم
 
 کنمی پرت م خودشنی و منم عدارمی برمنی جلو، کفش درب و داغونشو از رو زمرمیم

 . پاشی جلوفتھیسمتش،درست م
 
 پاش اشاره ی باال و با چشمام بھ کفش جلودمی مندازه،ابروھاموی نگاه بھم مھی
. زنمی بھش مارمی پوزخند حرص دربھی حرص دادنش کامل بشھ، نکھی ایکنم،برایم
 نکھی در بره و فوران کنھ ، منم قبل انانشی سوپاپ اطمنکھی نمونده بھ ایزی چگھید

 . تو اطاقرمیترکشاش بھم اصابت کنھ م
 

 الناز از عشقش دور ی عمھ النازش موند،وقتشی پانی رو شکر کھ امشب شاخدا
 ی وقتی تا سرش گرم بشھ و کمتر غصھ بخوره؛ولدارهی خودش نگھ مشی پانویفتھ،شایم

 رد بشھ، شی اطاق نامزد بازی از ده فرسخدی کس نباچی،ھی مرخصادی رضا مدیحم
 .  دخترنی ادهیبس کھ چشم سف

 
 دی شانداخت،ی برامون راه می چھ بساطاسی منو الی نامزدی رفتھ اون روزاادشی عمھ

 و تو ھمون دوران عقد ازش جدا رفتمی نمشی پنقدی شم،اکی بھش نزدذاشتیاگھ م
 نی تو افتمی کنھ،محال بود بتی رو داشتم کھ ازم حمایھرچند من اگھ کس. شدمیم

 نرسھ،ساکت و ھی بھ مشام بقی زندگنی اند گی بونکھی ای وقتھ برایلیمنجالب،من کھ خ
 نی و ارهیگی مدی معرکھ جدھی بار ھی کھ ھرچند وقت اسھی النی جا نشستم،اھیساکن 

اون وقتھ کھ دوست و آشنا . کنھی گندشو ھمھ جا پخش می و بوزنھی بھم مشتریباتالقو ب
 ... شبانھ شونی ھای دوره ھمیتا چند وقت موضوع دارن برا

 
واسھ بھتر ...ی داره واسھ دلسوزیی صداھی ی از مادر،ھر سرزتری عزھی داشنی مھمھ

 توش نکھی بھ ای کھ من حتیزندگ...ی زندگنیواسھ معنا دادن بھ ا... منیکردن زندگ
ِدآخھ اگھ ...ھی بقی درس عبرت براھی شھی من می معنی بیزندگ...زنده باشم شک دارم

 خالھ ی جذاب کردن بحثای برایزیکھ شما چ  متعفنو نداشتھ باشمی زندگنیمن ا
 شما الاقل از کسالت ی زندگخوامیم!ھھ!  ھا بھ فکر شمامچارهیب...نی ندارتونیزنک
 .ادیدرب
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 ّ کل شھر، خالھ زنک ھا نشستھ انددر

  کنندی کــــھ منــم داوری زنـــی درباره
 نشانیجر ِ در آست و خنلی آن سببا

  کنندی و خواھـریّ حق ما برادردر
 

 ی نشتشتری تا بدارمی رو محکم نگھ می زندگنی اختھی ری من ذره ذره آبرو یھرچ
 یچی کھ با ھکنھی سوراخ بزرگ توش درست مھی و ادی باره مھی اسینداشتھ باشھ، ال

 ! شده روزی سرری جمعش کرد اون ابروشھینم
 ھی یگیِ وقت شب؟ د آخھ آشغال،نمنی ا؟ی اومدی راه افتادیی تنھا؟ی کجا گذاشتانویشا_

 ارن؟ی سرت مییبال
 
 ی دوستاارن،امثالی کھ ممکنھ بال سرم بییرت،ھمونایحاال واسھ من شده اسطوره غ.

 کھ وردی حرفاش سر شوقم منی ادی شای زمانھی.  گھی خودشن دی ھاالھینامرد و ھم پ
 مرد برام مھم نی از ایچیّ سر شدم، ھگھی االن دیبراش مھمم،نگرانمھ؛ ول

 : آروم و شمردهزنم،ی با سکون حرف مه،دی منمیتسک.. اما... کنھی نمکمیتحر...ستین
 
  کھ ندارم؟؟ی کھ نداریزنی حرف مییزای چرا از چاسیال_
 

 ما نی بنھی کنی ھرچند کھ اده،ی منشیتسک....کنھی ساکنم آرومش می حرفاشھ،ی مآروم
 . ندارهیتموم

 
 ؟یخوای می تو چم؟ی نداری حرف نزنم؟ چیاز چ_ 
 
 .چمی تو بپی ، نھ من جنون کھ بھ پر و پاینھ تو االن جون دار_
 
 ...من_
 

 ...لرزهی می گرما، دھنش خشکھ خشکھ، ولنی تو اده،ی محکم رو ھم فشار مدندوناشو
 
 .حالم خوبھ...من_
 
 .اسی اللرزهی ملرزه،ی پشتم ملرزن،ی تو کھ رو ھم میدندونا...سیمن حالم خوب ن_
 
   تو دلت جا ندارم؟ی وقتلرزه،یچرا؟ چرا پشتت م_
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 و رو چونھ شھی کھ پشت چشماش بود؛ آب می سنگده،ی گرما داره خودشو نشون محاال

 .زیلرزونش سرر
 
  ،نیزر_
 

 منم ی چشماخی شده، کوه ادی زنقدی گرما انی چرا ادونمینم... باال، منمکشھی مدماغشو
 ! انگارشھی آب مداره

 
 دلت اونقد تنگھ کھ توش جا ای توش ی و جا دادری پھنھ کھ من حقیادی پشتت زن؛یزر_
 شم؟ینم
 
 . خستھ شدماس،یپشتم خم شده ال_
 
 یخوای می چجور،یدی خودتو ازم کنار کشستم،ینمی پشتت وا،یدی دل بھ دلم نمیوقت_

 ؟ی بھم لگد زدشھی خودت ھمی وقتیاری بار بمیری پی عصاانویشا
 
   خوردم؟نی خودم زمیوقت...  بزنمنتی زمتونمی می چجوراس،یمن نزدم ال_
 
 مبادا کھ اسراف بشھ، حروم بشھ، خو،ی کوه ی اون قطره ھاکنمی پشت دستم، جمع مبا

 مقابلھ با شراره ی قطره قطره ش برازنھ،ی مشمی بشھ کھ داره آتختھی ری مردیبھ پا
ّ کھ از شر الیشی آتیھا  .  روشن شده الزمھاسیَ
 
  دست پرورش بدم؟ی برات عصای کھ توقع داراسی الرهی دست منو بگخوادی میک_
 
 ...رونی بی تفالھ پرتم کنھی نیع... بشھینجوری اخوامینم...خوامی نمخواستم،یمن نم_
 
 نی رو آبھ، عمی وقتھ سرد شده، از دھن افتاده، ھمھ زندگیلی خی زندگنی ااس،یال_

 !تفالھ
 

 :دمی و بھش نشون منی سمت زمرمیگی مدستامو
 
 ! تو ھوایفرستی کھ تو میی ھمھ ش رو آبھ، فقط بخاطر اون دودااس،ی المیھمھ زندگ_
 
 ... تو موھاشزنھیچنگ م...وونی لبھ انھیشیم
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 ...ولم نکن... کنارم باشنیزر! خــــــــــــــدا_
 
 با دل شکستھ، با سر ی با کمر شکستھ؛ حتیحت... باشھ دی بامونیکی اس،ی التونمینم_

 .شکستھ
 
 ھمھ کاسھ کوزه ھا رو سر یخوای خودت م؟ی چرا شکستھ لعنتن؟یچرا شکستھ زر_

  شکستھ؟یاز ک...یاری دربی بازبمیبعدم ننھ من غر...یمن بشکن
 
 زی شکستھ، ھمھ چنمونی حرمت بواری کھ دی از وقتقایدق! ؟ی از کی بدونیخوایم_

 ...چسبھی نمشھ،ی ھم درست نمگھید...شکست
 
 ... سمتمادی چند قدم مشھ،ی جاش بلند ماز
 

 حاال کمر اونم خم شده داره کنم،ی نگاه مکشھ،ی و صورتشو تو ھم مستھیمی راه واوسط
 ...کنھی برھنھ ش نگاه میبھ پا

 
 ی دل سنگش، ولی براش حرف زدم، از دل شکستھ م برایادی بسشھ، امشب زگھید

 .شھیانگار فقط تو قصھ ھا دل سنگ آب م
 

 ھوا نکھیبا ا. نحسش پشت درا بمونھی کھ صدابندمی اطاقم مبندم،دری راھرو رو مدر
  ، کنمیگرمھ،بازم پنجره رو باز نم

 
 شھی وگرنھ شدی دنبالش، خوبھ کھ پوشاسی الی تو گوشم،کفشاچھیپی زنگ در میصدا

 یپس بگو واسھ چ... سمت دررهی،کشون کشون م! تو پاشرفتی میزی چی سنگیا
 خودشو ی صداخوادیدلم نم.  ش بودهی ساقیابی منتظر شرفاط،آقای بوده تو حسادهیوا

 ی دادن انفرادحی و بزم شبونھ، ترجی دور ھمیبشنوم، ظاھرا امشب آقا حال ندارن برا
 ...خودشونو بسازن

 
 و شھی سرمم باھاش باز مپسی محکم کھ کلکشم،اونقدری با حرص از سرم ممویروسر

 ی برارفتی بھ گفتھ خودش دلش ضعف ماسی الی زمانھی.  رو شونھ ھامزهیریموھام م
 نداشتم،پوستم یدیھرچند کھ پوست سف...و شونھ ھام. ررختیَ لخت کھ می موھانیا

 قیتوف ھی نمیُ کھ مد شده، اھی چند سالالن ای بودم ولیسبزه بود،اون موقع ھا ازش شاک
 .یدونی قدر نموی تموم داری زن ھمھ چھی کھ اسی کوفتت بشھ الیبھ قول. یاجبار
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 داره از ستی معلومھ رو پا نگھید. دهی می بدی فکر کنم تو ھوا زد بھم، صدادرو
اطاق .  تو اطاق خودشرهی میفور. گھی ددی جنسش بھش رسشھ،ی ذوق مرگ میخوش

 کھ خوابھی میکی من مرد کوچشیپ... اطاقامون سواستگھی وقتھ کھ دیلیخودش؟ خ
ِ باباش با اون ھمھ اھن و تلپ کھ یکار.  بزرگ منو محقق کنھیقراره فرداھا آرزوھا

 روش حساب لی کھ فامی پدر بزرگش با اون ھمھ اقتدارینتونست برام انجام بده، حت
 .ومدی از پس بچھ خودش برنکردن،ی مژهیو
 

 نی کھ عمی بار اورده، ابراھتی مسئولی باسوی النمی ھمره،یاال م پولش از پارو بماشاال
 نون خوره تازه دو نفر ھی کھ اسمی داره، الای بای کیخودش تو کار آزاده و تو بازار کل

 خونھ رهی مگھی معلومھ، تا چند وقت دفشی ھم بھ باباش اضافھ کرده، النازم کھ تکلگھید
 خودش، البتھ ی پا مھندس شد براھی از سرا سواس، ی سرلی فامنیا  توسیشوھر، ادر

 بچھ ش عاشق درس و مشق و نی ادی دی واسش کم نذاشت، وقتیزیحاج رضام چ
 شده یزیحاالم اگھ چ.  بشھ دکتر مھندسیکی نی براش فراھم کرد تا ایکتابتھ، ھمھ چ

 ھم از خودش رو عزت و ابرو.  مال خودشھارهی در میواسھ خودش شده، اگھ پول
  ،سھی مھندس ادری مرده باباری پنی اگنی ھمھ مرن،یداره، حاال ھرجا با حاج رضا م

 
 حاج رضاستااا، ھی پسر سومنی اگنی ھمھ م،یی و حاج رضا برن جااسی الھی کافحاال

 اسیال! ھی خوبفھی وظمیتقس.  پنبھاسی الکنھ،ی رشتھ مسی ادریھرچ. رمردی پچارهیب
 ! ش معلومھ، گند زدنفھی وظشھیھم
 

 تونھی می وقت شب کنی برداشتن و برنداشتن دودلم، انی بچھ،یپی زنگ تلفن میصدا
 ؟یدی سوال مسخره رو پرسنی بزنھ تو سرم بگھ باز ای مامان خالیجا! باشھ، ھھ

 وقت نی کھ ای اونگفت،ی منبمیز... گوسفند کھ دست نداره زنگ بزنھگھ،ی دزادهیآدم
 ! گوسفندهشب زنگ بزنھ، خود

 
 :  بھ تلفندمی رسگھید
 
 !بلھ؟_
 
 ؟یخوب! ن؟یالو زر_
 
 !؟یی شماسیسالم، ادر_
 
 !گھ؟ی داره می چاسیآره منم، ال_
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 ن؟ییشما کجا! اس؟یال_
 
 از تو ومدی بھت گفت؟ سر و صداش میزی چاسیال. پشت در خونھ...تو کوچھ تونم_
 !اطیح
 
 کھ منو شبونھ تا دم خونھ گرفتی مادی سی از ادردی بزنھ، بارتی غخواستی اگھ ماسیال

 با اومدن نکھینھ ا...رهی راحت نشھ، راحت نمالشی امشبم ختی کرد و تا از امنعتیمشا
 . برام زبون و خوار شنی موادم، زن و زندگیساق

 
 .ھیعی طبزای چنیا...شھی نداشت، چند تا مزخرف گفت، وقت خماریآره، کار_
 
 خونھ برمتی اصال مای خونھ مامان؟ می برگردیخوایم امشب امنھ ؟ یمطمئن! پـــــف_
 ؟ییدا
 
 ...نھ_
 

 ی زخمھی فوقش اسی النجایا...سی ننی تو تامی خودمو بابای تو خونھ بابامی روحتیامن
 .زننی خونھ اونا زخم زبون می ولزنھیبھ تنم م

 
 ھ؟ی کشی ساقیدیفھم_
 
 !نھ، مگھ مھمھ؟_
 

 ... مھم نبودواقعا
 
 ...زنھی تون مشھی بھ رشوی اتنی خودتون داره اشھی از ریکی ی بد نباشھ بدوندیشا_
 

 ؟یکدوم خود...دمی دھنمو قورت مآب
 
 ! ؟یک_
 

 :زنمی مداد
 
 !کنھ؟ی آب ماسی منقل الری و منو ذره ذره زکنھی بھ پا مشی داره آتی کس؟ی ادریک_
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 ... شدنکی تو جکی پسر خالتون، دوباره با ھم جد،ینو_
 
االنم ... من دستش تو کار بودهِیِ از ھمون اول زندگدی نوس،ی نی تازه ازی چنکھیا_

 .می زندگی تو نابوکنھی میداره ھم دست
 

 : دستمیکی بھ اون دمی رو میگوش
 
 داره بھ خودش د،یجنسش بھش رس... آروم شدهاسی ال؟یسی پشت در وای تا کیخوایم_
 . رسھیم
 
 خبرم کن، بھ ی داشتی کاردارم،ی تا صبح بکنم،یمن امشب دارم رو نقشھ ھام کار م_

 !باشھ؟...ساعتشم فکر نکن
 
 س؟یادر...باشھ_
 
 بلھ؟_
 
 .شھی نمیزینگران نباش، چ_
 
 داره با خودش و شماھا اسی الدونمی نمدونم،ی نگران نباشم، چون نمتونمی نمتونم،ینم_
 .کنھی مکاریچ
 

 ، پسر عمھ مام پاک زده بھ سرشنیا... گھی شعر مداره
 
 ؟ی نداریکار_
 
 ...نھ، خدافظ_
 

 کنمی انبار ازش استفاده میتختو بھ جا....نی رو زمکنمی ولو منموی پتو پھن و سنگتشک
 ازش یزی چگھی اون تخت، چھ خوشگل بود، االن دفھیح. نمیچی، روش خرتو پرتامو م

 منو بزنھ، رهی بگادی نکھیاز ا قبل کردی می ھمون موقع ھا کھ قاطاسینمونده، ال
 سال زد تاج تختو شکست، از اون ھیبعد  ،کردی می خونھ خاللیحرصشو سر وسا

   کھ؟ی با مرددمیخوابی اون تخت میموقع رغبتم نشد ازش استفاده کنم، چطور رو
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 ی بددھن و و ب،ی خمار و عصبشھی اور مرد ھمادی.  دقمنھی تاج شکستھ شده بود آاون
 اسمی الد،یرسی خودم کھ مھیزی بھ جھی ولد،یرسی نماسی بود، زورم بھ المی زندگرتیغ

 .  بسوزونھگاری خوشگلمو با تھ سیای بخوابھ تا رو تختنیکھ صالح بود رو ھمون زم
 
 موکت رنگو رو یرو.  موانھی سمت اطاق مرد درمی راست مھی رون،ی برمی اطاق ماز

 بود ختھی و ذغال رگاری خال خال تھ سی فرشام جای روی از وقتده،ی خوابرشیرفتھ ز
 . نداختمی انداز مری زھی رشیو فرشو سوزونده بود، ز

 
 ده اره؟ی می و بدن خودش چھی داره سر رنیبب.  نموندهیزی چبای اندازم تقرری اون زاز

 . سوزونھی جاشو مھی ی و منگیھرروز تو خمار.  رو لباسا و بدنشھای سوختگنیبرابر ا
 

بازم شکرت ... اضافھ بشھنای بھ اقمی خدا رو شکر، مونده تا سوراخ سوراخ تزربازم
 نھ ھرجا،نھ یول"!  وجب، چھ صد وجبھیآب کھ از سر گذشت چھ " درستھ . ایخدا

 گھید... نھی بشاسی وارد شھ، رو پوست الاسیھر وقت،اون آب اگھ تو سرنگ مواد ال
 ...گذرمی از خونم مگذرم،ی جونم مزا... گذرهیاز جونم م... گذرهیاز سرم نم

 
 بگردونھ ی داشتھ باشھ و چھ بده کھ سرشو ھر طرفدی امشی خوبھ کھ آدم تو زندگچھ
 اگھ شتره،ی از من بشیدواری اماسی الدیشا... کنھقی تزردی کھ بھش امکنھی نمدای پیچیھ

  بھتر؟نی از ای تو خونش، چرهی ذره ذره مدی کنھ، امقی تو خونش تزرنویبتونھ ھروئ
 

 یی مرتب از چادی بردارم، بافشوی سمت اطاقش تا استکانو فالسک کثگردمی برمدوباره
. ستمیمی واخی منی سرجام عکنھ،ی چشماشو باز مشم،ی جلوش دوال میوقت. ُپرش کنم
  شد؟ من کھ سر و صدا نکردم؟داریچطور ب

  جان؟نی زریاومد_
 ناب بوده کھ ھپروتش یلی دفعھ جنسش خنی االن با من بود؟ معلومھ انیا! ؟"جان"

 . بھ ناف مابندهی جانم مزمویعز. براش دلچسبھ
 . بخوابریبگ_
 ؟یاری برام مگھی دیی چاھی_
 ؟. وقت شبنی کجا بود امیی بخواب، چاریاالن؟ بگ_
 .ی خانومگھی نکن دتی خرابم، اذنیزر_

 معلوم ای خدا،دهی نمی خوبی حرفاش بونیا! خرابات.. ی از خرابم خرابترمعلومھ
 شده کھ خودشو ساختھ، یاغی اسی دفعھ ش چھ کرده کھ النی ای گری با ساقدی نوستین

 . رو سرمکنھی انگار خوب نساختھ کھ داره آوار درست میول
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 زور از نیا....رهیگی کھ استکانشو بردارم کھ مچ دستمو محکم مشمی دوال مدوباره
 منم کھ جون مقابلھ نیا!  اون ھم جون داره ھم جنونگھیحاال د...دهی روزا بعنی ااسیال

 . خاموش نگھ داشتن احساسات خفتھ مینداره، جون دفاع برا
 .اری درنی ولم کن، خل بازاسیال_
 . توی عاطفھ شدیچقد ب... باشنی خانوم با ما بھ از انیزر_
 .گھی کنم دفی بذار برم برات رد؟یخواستی نمییمگھ چا_
 بھ اون اینی مقدمھ چنی اخوادیزد تا از دستش در برم، اصال دلم نم بھ ذھنم نگھی دیچیھ

 . ختم بشھدی کھ نباییجا
 .خوامی نمیی چاگھیاصال د. شھی نمری،دیاری ممییحاال چا_
 :کشمی میپف
 ؟یخوای میپس چ_
 !تو رو_
 بھم فی اراج،ی بخواب نصفھ شبریانگار، بگ... خان مغزت زنگار برداشتھاسیال_

 .دستمو ول کن. نباف
 ی انرژیچی ھگھی بشھ دی عصبی کنم تا دست از سرم برداره، وقتشی جرخواستم

 کھ الاقل اونو بھونھ سی نانمیَامشب از شانس گندم شا. مونھیواسھ غلط اضافھ براش نم
 پدرش داره از کنمی خوشم، االن حس مکمی من با مرد کوچرم،ی پناه ببانمیبھ شا. کنم

 انتی بھ مرد کوچکم خرمی اگھ دعوت پدرشو بپذم منکنھ،ی ش سوء استفاده منبود بچھ
 ! کردم

 تو ی چند ماه سرد بشھ، من چجورنی دوباره مثل تموم ااسی و الادی فردا شب باگھ
 تو رو گرفت؟ ی و پدرت جای شب نبودھی نگاه کنم، بگم پسر خوشگلم انی شایچشما

 با بابات گھی کھ محالھ دکردمی براش دردل نمدیخوابی مانی شای شبا وقتیلیمگھ من خ
  شد؟ی حاال چ؟یتو سنگ صبور من...ی تو ھمھ کس من،یباشم، تو مرد من

چشماشو بھ ... و جفت دستامو گرفتھنی کھ نشستھ رو زمنمیبی ماسوی الام،ی خودم کھ مبھ
 نکھ؟؟ی اای چون خواب آلوده دونمیزور باز نگھ داشتھ نم

 . االن نھاس،ینھ ال_
 . خانوممنم،یزر... نیچرا نھ زر_
  ؟یکنی مداری خفتھ مو بالی تموم امی چرا داراس،ی نکن الینجوریا

 ی موھا رو از روختھ،ی کھ رو بازوھام ریَ لختی رو موھام، ھمون موھاکشھی مدست
  کناروزنھیبازوھام م

 .  استکانو بده بھ مننیا_
 رو زهیری مشیی و تھ مونده چاشھیچپھ م. ... کنارذارهی و مرهیگی از دستم ماستکانو

 . کنمی تو ھم جمع مموینیب. ِھمون موکت درب و داغون و زوار در رفتھ
   بھ رنگ رفتھ شان، وز تار و پود مرده شان بیمارمن
  نقوش در ھم و افسرده شان، غمبارو
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  ماندم سخت و لختي حیرتي كردمخیره
 )...(* ایشان ھم ز حال و حیرت من حیرتي كردنددیدم

 .... جاننی زرنیبش-
 زی نو و تمنم،یبی موکتو مری کنار، تازه فرش ززنھی و با پاھاش موکتو مشھیبلند م.

 سمت کمد گوشھ اطاق کھ رهی مکنم،یھمونجور ھاج و واج دارم نگاھش م. مونده
 چھ ی داراره،ی رو از توش در مدی سفزی تمی رکابھی.  خودشیگذاشتم واسھ لباسا

 ی من رکابی چشمای جلوکرد،یزور حمام م  بارم بھھی ی کھ ماھیاسی الاس؟ی الیکنیم
 از یچی ش، ھنھی بھ تخت سفتھییچشمم م. کنھی رو تنش مزهی و تمارهی درمشوی قبلفیکث

 . موشھی دمیشا... گربھھی شده می تن قدلی نمونده، پلنگ پی قبلبتیاون ھ
 از کنمی دراز بکشم، تقال منی ھمراه با خودش رو زمکنھی سمتمو کمک مادی مدوباره

 کرده؟ دای ھمھ زور بازو رو پنی از کجا ادونمی نمی ولرون،ی بامی حصار دستاش بیتو
 ، کردهریی نفساش تغده،ی و منو محکم تر بھ خودش فشار مذارهینم
ھنوزم ھستم خوشگل ... من کھ عاشق تو بودمد؟ی کشنجای چرا کار ما بھ انیزر_

 . خانوم
 اون سالھا ادی بھ اری اختی بکنھ،ی صورتم مکیام، صورتشو نزد تو موھزنھی مچنگ

. کنمی رو فقط حس مزیھمھ چ.  کھ ھنوز دوسش داشتمیی سالھاادی بھ بندم،یچشمامو م
 ...دستو پام کرخ شده

 ن؟ی زریستیچرا ما من ن_
 .یتو با من نبود_
 .یاگھ تو قبول کن... باشمخوامیم_
_.... 
 ؟یخواینم_
  وضعو؟نی رو بخوام؟ ایچ_
 ... وضع برات راحتترهنی تحمل ا،ینھ، منو، اگھ منو ھمھ جوره قبول داشتھ باش_
 : شکھی تکھی تی نفسای نفس بلند روھی

 گفتمی کھ بھش می ھمون دختر،ی ھستیی ھنوزم برام ھمون دختر بچھ خونھ دان،یزر_
 ...رهیمی مــــــــــره،ی میاھی ھمون سی االن دلم برای سوختھ، ولاهیس
 :زنمی پوزخند مھی

 خودت زنده زنده چال ی با دستای منم داری ندارمویالبد چون طاقت دور! ھھ_
 !؟یکنیم
 کثافت کھ تو الاقل واسھ نجاتم دستمو نی وقتھ کھ خودمو غرق کردم، تو ایلیمن خ_
 .یریبگ
 ....یدستمو پس زد_
 نیی اون پاشھیمنم ھم...ی باال بودشھیباال، ھم...ی بودسادهی گود وای باالنکھی ایبرا_
 ...ی قبولم نداشتنا،ییپا
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 ...ی باھام باشیقبولت داشتم، قابل ندونست_
 اون نیع...ی کھ باھام باشخوامیم!  باھام؟یھست...دونمیقابل م...االن قبولت دارت_

 !؟ییفقط خودمو خودت، دوتا!  بدون مامانی حتان،یبدون شا...وقتا
 اون نیع...کنھیآرومم م... آرومیو ل.لرزه،یم.رزم،لیلغزونھ،می موھام منی بانگشتاشو

 ! بدون عمھ، خودمو خودشان،یوقتا، بدون شا
 شده من، زبونمو الل داری تازه از خواب بی ھازهی غریاھوی پر احساسش و ھیحرفا

 فعال کرده، تمام شی از پشی ، گوشامو بقشی عمی نفسایصدا. شمی و رامش مکنھیم
 ....  شده وی برابر قونیحواسم چند

 
 کھ تازه در من متولد یدیبا ام... قطع شدهیھمراه نفسا... شنھی رو سذارهی مدستمو

 شده
 ن؟ی زریخوب_
 ده؟ی ازم نپرسی سوالو از کنیا

 ...خوبم_
 ؟ی کھ نشدتیاذ_
حسم ! ستمی خوب نی حس اون وقتام فلج شده؟ خوبم؛ ولگھی بگم؟ بگم چرا؟ بگم دیچ

 . آزاردھنده سس،یبھت خوب ن
 ن؟ی زریمونیباھام م_
_... 

 و دارهی شاخھ از موھامو برمھی گرده،ی بھ سمتم برمی ورھی سرشو ری زذارهی مدستشو
 ! انگشتاشنی بچونھیپی مچکی گلبرگ پنیع
 ان؟ی بھ خاطر شای حت؟ی دوستم ندارگھی د؟یمونینم_
 . کھ باھات موندمانھیبھ خاطر شا_
 ؟یتا کجا باھام_
  باشم؟یخوایتا کجا م_
 ...تا اخرش_
 .یتو وسط راه جا زد...  بودماس،یتا اخرش ھستم ال_
 بھ خدا ؟ی من شدم تو ھم بشی مگھ قرار نبود ھرچ،یتو باھام نموند.... من جا نزدم_

 . وضعنیمنم خستھ شدم از ا
 . در سنگنی آھنخی ترک کن، نرود مگمی نمگھی خودتھ، دریتقص_
 .  المصب چمبره زده دورمنی اشھ،ی نمی ولخوامی من،ی زرشھینم_
 . خاناسی الی ؛ اراده نداریخوایخودت نم_

 ...نتریی پاارهی و مکنھی از دور موھام باز مدستو
 تو منو کشم،ی چھ میفھمی من باش، می روز جاھی اد،ی گرم در میتو نفست از جا_

 .ی وقت کمکم نکردچیھ...ی وقت درک نکردچی ھ،یکنیدرک نم
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  کمکت کنم؟ی، چجور.ی تو بگی کنم؟ ھرچکاری چگھید_
 . رو گونھ مشونھی بوسھ مھی و شھی مدوال

 ن؟ی زریکنی من بگم؟ قبول میھرچ_
 .اوھوم_
 .انیجانــــم، بگو جان شا_

  ،کنمی تنگ مچشمامو
 . بعدش بذارم کنار، ترک کنم، پاک بشمدمیقول م... بارھی نیھم_
 ؟یچ_
 .ی قسم خوردانوی جون شاا،یقول داد_
 .نمیبگو بب_
ِتو ھم بکش_ ِ. 

 . کنار تا نخورم تو دماغشکشھی باال، سرشو مارمی و مکنمی سرمو بلند مدرجا
 ؟یمونی گفتم باھام نمیدی د؟ینی شد زریچ_
_... 

 .  دراز بکشمنی تا رو زمنیی سمت پادهی رو شونھ ھامو فشار مذارهی دستشو مدوباره
  ؟یزنیکمک م دم از ی الک؟یستیَ تو ھم مردش نیدیکجا؟د_

 !تمام... زی خط بطالن بکشم بھ ھمھ چدی شروع، شروع نشده بانی داشتم از ایدی امچھ
 !تھی خرس،ی اسمش کمک ننکھیا...آخھ_
 اگھ منو دوست م،یکنی ماه با من باش، با من ھم نفس شو، بعد با ھم ترک م٦چرا، تو _

 .زهی برات عزانیاگھ شا...ی دوست دارمونوی اگھ زندگ،یدار
 شھ؟ی پدر مادر معتاد مزی عزی چجوران؛یشا_
ھمونجور کھ داره از ...خوابھی و مکنھی پشتشو بھم مندازه،ی نگاه کج و کولھ بھم مھی

 :گھی مکشھی حرص نفس میرو
 ی کمکم کنیخوای می چجور؟یستی ھمدردم نی ،وقتی منو درک کنیخوای میچجور_

 کشم؟ی من چھ دارم میفھمی نم،یدونی نمیوقت
 :گمی پر از بغض بھش می صدابا
 .ستی راھش ننیبخدا ا...اسیال_
 .ی قسم خوردانویتو جون شا_

 کھ تو استخون یدست گذاشت رو نقطھ ضعفم، گوشت.  لعنت بھ تواس،ی بھت اللعنت
 . گذاشتھیاز جگر گوشم ما... مونده

 !اس؟یال_
_... 
 !؟یقھر کرد_
 . کردمتتی اذدی ببخشن،یحوصلھ ندارم زر_
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 چرا ؟یکنی میکنی بھم ظلم می دارتی چرا امشب با مظلوم؟یکنی مینجوری اچرا
 چرا ؟ی رامم کنیخوای زنانھ م؟ مادرانھ م؟ چرا می رو نقطھ ضعفایذاری دست میدار

 !اسھ؟ی بدتر از الی راه تباھنی آخر ادونمی منکھی با اشم؟ی خامت مشم؟یرامت م
 مونده، من ی قفس؟ مگھ راه آزادنی اواری خودمو بزنم بھ در و دی بذار بشھ، تا کیول

  فکر کنم؟تونمی با وجود اون خانواده بھ طالقم نمیکھ حت
  کننداتی تا چراغانبرندی باغ ماز
  کننداتی زمستانی کاج جشنھاتا

  تاری اند صبح تو را ابرھاپوشانده
  کننداتی بھانھ کھ باراننی بھ اتنھا

  رھاشدن از چاه دل مبندنی بھ اوسفی
 ...(*) کننداتی کھ زندانبرندی بار منیا

 
 معلوم شد کھ فشی تکلینجوری ادیشا.  اونم بزرگھی خدا؟ی چانی شا؟ی چانی شایول

 دی بایگاھ.  کرد بچھ مدای جھنم نجات پنی و از ای داره واسھ سرپرستیقی ناالنیوالد
 تا جگر گوشھ ت خالص باشھ و یدندون رو جگر بذار. ی دلت، پا رو دلت بذاریبرا

 ....آزاد
 .کشمیباشھ، از فردا پا بھ پات م_
 : سمتمگردهی برمییھوی

 ن؟ی زریگیراست م_
 اوھوم_
 . ی بکشی خمارذارمی نمکنم،یخودم واست جور م. نوکرتم بھ موال_

 موھامو با روح، با حھی ش، رانھی بھ سچسبونھی دور کمرمو صورتمو مندازهی مدست
 !درست کنار ھمون دود و دم... ھاشھیبھ اعماق ر فرستھیحس م

 
ِ سحر کرد، جادو شبیمنو د!! سی نبیعج!  شدهزیَ امروز سحر خاسی کھ البھیعج
 ...َتا بھ سحر برسونتش...کرد

 کھ صبحونھ رو اماده کرده و رفتھ نمیبی کھ از خواب بلند شدم مثل ھمون اوال مصبح
 دی شو گذاشتھ واسھ خریشگی ھمرهی از جی بخشھی ھنره کھ یلی خده،ینون تازه خر

 یلی خی مرد بنگھی ی نون تو سفره گذاشتن برای نون دراوردن مھمھ ولفھ،یح... نون
 . تمومت کنھ، بھ انتھا برسونتتخوادی کھ میفسخت تره، اونم از سھم تموم بنگ وعل

ُ شر شر دوشو از حموم میصدا ،  گم شدهاسی الدهی آواز نخراشی کھ تو صداشونمیُ
 یزی ماه بھ ھمون چ٦ بھتر؟ بعد نی از ایچ. خونھیمعلومھ کھ کبکش داره خروس م

ھم دود و ھم ... خودش کرد واسھ ھم کاسھ شدن باھاشعیمنو مط...دی رسخواستیکھ م
 !نوا شدن باھاش تو وقت مصرف گرد و دوا
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 امرزی خدابری عزری بخادشی دم مار، نی صبحونھ، دھنم تلخ تلخھ، عزی پشت منمیشیم
 مگھ چندبار تا حاال دم مار دمیپرسی از خودم مشھی منم ھمگفت؛ی منوی ھمشھیھم

 خورده؟
  ؟یدی خوب خواب؟یبھ سالم،مادام، خوب_

 ی، برا"رطوبت"با وجود ...کنھی تنمو حس می تو حمامم بوی حتشی قوی ھاشامھ
 !داره" ربط" ـــــــبی و قول و قرارھا عجشبی کھ بھ دیشروع بحث

 .سالم_
از دست خودم حرصم ... می ناراضاده،ی زنمی ھماس،ی در برابر ابراز لطف الن،یھم

 واری دی وقتده،ی برام کشی چھ نقشھ ادونمیگرفتھ کھ با چارتا ناز و نوازش وا دادم، نم
 خشت رو خشت گذاشتو شھی جوره نمچی ھگھی دزه،ی زن و مرد فرو برنیاعتماد ب

" َشک..."سی ننانی بھ ستونش اطمگھید....مھی قابل ترمری غواریساختش؛ اون د
 ... اونم محکم و قدرتمندکشھ،ی مواریچارستون خونھ و خودتو د

  خوشگل من؟ییکجا_
 از ھمھ جاش یی دو روی بواد،ی ابراز عالقھ مسخره ش خوشم نمنی وقت از اچیھ
 . روکشش بدهی مصنوعی لبخندانی کنھ با ای حاال ھرچقدم کھ سعرون،ی بزنھیم
  شده؟یزیجام، چ نیھم_
 .ی کھ دوس داردمی برات خرینون بربر_
 ی ولخوردمی مورد عالقھ م نبوده، می وقت نون بربرچی من ھزنم،ی پوزخند مھی

 بندازه، از ی نگاه بھ جانونھی بود یکاف.  من فقط تافتون دوست داشتم و دارم،یمجبور
 دم،یخری کھ نون تافتون مفھمھی ھفتھ منی و ھمھ اروزی و پرروزی دی مونده نونایباق

 بھ عقل نارسش زده ی چجوردونمی نمکرد،ی مفت از ھمون نون کوشھیخود خنگشم ھم
 و ھی راستکی کھ محبت کدی فھمشھی ساده ھم میزای چنیاز ھم. خوامی میمن بربر
 !ی دروغکیمحبت ک

 
 نی شام نچزی می روعشقتو
 رهی کھ از خودش سی اونواسھ

 ظم کتابا رو خط بھ خط حفنیا
 ...رهی میّ قصھ مرد مآخر

 
 اد؟ی نمانیشا_
 .می صبر کندی باارتشی و بادی بسی دنبالش، وگرنھ تا عصر کھ ادرمی بردیبا_
  عمھ الناز و مادر جونش بمونھ؟شی داره دو سھ روز پیحاال چھ اشکال_
 نکرده باشھ ، شانس ی تا االنم اگھ الناز و عاصشھ،ی شب اونجا بند نمھی از شترینھ ؛ ب_

 . اورده
 .ادیحاال تا ب_
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تا .  پرپشتشی موھانی بکشھیو م.دستش.  روشنھیشی عقبو مکشھی رو میصندل
چھ نو نوار .  زدهغی سھ تلشوی سبشوی االن ری داشت، ولشی رشبی تا دیعنی روز،ید

 .مونمی سگ پشنی کھ بھش دادم و االن عی قولای شبھی فقط بھ خاطر دیعنی. کرده
 نی زرگمیم_
 شده مونی ازش پشاسمی خدا کنھ الشبھ؟ی دھی ھمھ پا بھ پا کردنش واسھ ھمون قضنیا

 .باشھ
 گھ؟ی دی ھستشبتیسر قول د...سر_

 حرفاس نی پررو تر از ایول... تو چشماششمی براق مرمویگی ممیی از استکان چاسرمو
ِککشم نم...  بھ کف دوزمی م ورمیگی دوباره چشمامو ازش مرم،یمن از رو م... گزهیَ

 . تو دھنمزنھی سراب منی مبھمو کھ عندهی کج و معوجش آوان،صورتیل
 ؟ی چیاگھ من ترک کردمو تو نتونست_
َمن از تخم و ترکھ بابام ن_  ... ترکی براخوامی مزهیمن انگ.... اگھ ترک نکنمستمیَ

 ی لقمھ ھا و حرفانی انی بخوامی باال، مندازمی ابرومو مھی... چونمری زذارمی مدستمو
 وجود نداره تھ ی کنم، ھرچند کھ روده راستدای پسی راست و رزی چھی ده،ی جودهیجو

 ... حرفانیھمھ ا... لقمھ ھانیراه ھمھ ا
 !شھ؟ی من مدی عایاونوقت چ_
 من بودم نی اشھی منم؟ ھمی زندگنی ای تباھھی مایگی نمشھی سالم، مگھ ھمی زندگھی_

 !؟ی زندگنیکھ گند زدم تو ا
 اشتھاش چند برابر ره،یگی واسھ خودش مگھی لقمھ دھی و زی رو مکوبھی محکم موانویل

 .شده
 ... ما رابسیدونی کھ خودت منیھم_

 :ھفت خط...ارهی تا ادامو دربکنھی می ھفتلباشو
 ...ی نسازویاومد! گــــــــــــھیِد نشد د...مارا بس_ 
 ھی بمونم تا دیمن با...یسازیم خودتو ی ھممون داریعوضش تو جا!  رو نسازم؟یچ_
 ...یزنی بھمش می کھ تو مرتب داری گندنیتو ھم... بسازمانی شای مزخرف براندهیآ

 فقط ی مصطفیی دختر حاج دادونستمیم! ھھ! ؟ی قول و اراده بھم نشون بدیخوایتو م_
 ...ادیبلده الف ب

 فقط ی اون از مردنکھی ازش کم ندارم، ایزی بھش ثابت کنم کھ چدی کھ قول دادم باحاال
 مرد ترم، اسمی وسط، من ازصد تا امثال الادی قول و قرار کھ بی پایادعاشو داره ول

 !رمی و تا آخرش مستمیمی حرفم وایپا
 کھ ذارمی مطمئنم نمی ولشمی خوب مای رمیمی مای آخرش کجاست؟ آخر آخرش آخرش؟

 .زنده بودن...یروز مرگ... کھ نھی کنم، زندگی درد زندگنی سالھا با ااسویبشم مثل ال
 .ھستم_

 تو ذارمیبدون شک، دستمو م... جلو بدون فکربرمیدست راستمو م.. جلو ارهی مدستشو
 .دستش
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 شبی جنسش نابھ نابھ، دنی زریدونی کنم، نمفیپس من برم بساطو رد...کالیآ بار_
من بھ تو .  اون باال باالھابرتیمطمئنم م.  بودیزی پدر عجب چیخودم امتحان کردم، ب

اصال بذار ...کنمیِ رلھ مزوی ھمھ چرمی منم می و جمع کنزیتا تو م... کھدمی بد نمزیچ
 .میکنی بعدا خودمون جمع مزمیم

 بھ اس،ی بھ الدی شک کردم؟ بای پس واسھ چکنم؟ی من بھش قول ندادم کھ کمکش ممگھ
 ھروقت دلم خواست بکشم و اسی النی عتونمیعمھ، بھ بابا، بھ ھمھ ثابت کنم کھ م

 اسی جو ھمت و اراده الزمھ، کھ الھی وسط فقط نیھروقت دلم خواست بکشم کنار، ا
 جلو و بعدم بھ وقتش عقب رمی متمیی زنتمام  نداره، من باشینداره، با ھمھ مردونگ

 .  االنمی بھ زندگگردمی و پاک و طاھر برمکنمی مینینش
اگھ . دمی فرصتم بھش منی آخریعنی دم،ی ماسی ھم بھ الگھی فرصت دھی وسط نیا

 نھ کس و کار اون ان،ی نھ شاشم،ی نھ شرمنده خودم مگھیتونست کھ فبھا، اگرم نھ کھ د
 .؛ نھ کس و کار خودم

 چاه، تو نی تو ا،ی برم تو گوددی دفعھ بانی بگم لنگش کن، انموی گود بشرونی بتونمینم
 ... منجالب، تا تھشنیا

 ھم حس و حال خودش، شمی قضاوت کنم، پس منم ماسی در مورد حال االن التونمینم
 تو شم،ی ماه ھم نفسش مشی ماه نفسمو ازش جدا کردم، حاالم ششیش. ھم نفس خودش

 .کشمی پر از سم اون نفس میھوا
 
 .... جونمنجای اای بن،ی زرایب_

 ... کھ تو دستشھیی بھ زرورقافتھی منگاھم
 ... چھ کرده آقاتنیبب_
 !گھ؟ی دیخودتم ھست_
 !من؟_

 ... با تعجب گفت کھ فکر کردم اون بار اولشھیاونوقد
 ...ستمی من نگھ؛ینھ د_

 ...زنمی پس مبساطشو
 ...ستمی منم نیتو نباش! ؟یکنیبچھ خر م! ؟یشیاوف م! اون وقت چرا؟_
 بار نی آخرکنھ،ی ترم می حس و لمس جرنباری اره،یگی جلو و دستامو مادیم

 ! شدم و مفت و مسلم خودمو انداختم تو ھچلمی تسلینطوریھم
 ... بھ من نزنفتویدست کث...اسیدست بھ من نزن ال_
 !؟یدستمو چنگ انداخت! چتھ؟_

 ...دادی بھش آرامش مشھی کھ ھمیزیھمون چ... بساطینی رو سذارهی و مکشھی مدستشو
 ،ی تو کھ تجربھ نداریِ سرپا کنارت باشم، دآخھ خانومدیفدات شم من با... جاننیزر_

 ! نھ؟ای یی راھنمای باالسرت باشم برادیبار اولتھ، با
 !؟ی آره عوضرسم؟ی بھ رشد و بلوغ منای با ا؟ی ارشادم کن؟ییراھنما_
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من فقط بھت ... زورت کنمخوامینم...ی تو بگیباشھ ھرچ! نیداد نزن،داد نزن زر_
 ...نی دادم،ھمشنھادیپ

 :کنھی تمام قد جلوم ، قدشو برام ستون مداره،ی رو برمینی و سشھی مدوال
 ! نشده کھیزیچ! نی ھمانو،ی جون شا،ی قسم خوردھیتو ھم فقط _
 وقت نتونستم چی من ھکنھ،ی لبخند باز می و ھمزمان دھنشو برازنھی چشمک مھی

 . دوتا کارو بکنمنیھمزمان ا
دعا و قسم سر بچھ، زود ...ی خودتو قبول نداری کھ دعاھایستی ھنوز مادر ندیشا_
 ...دهی مادر زجر کشھیاونم از زبون ...رهیگیم

  ،رمیگیساق پاشو م... دونھیگی برمروشو
 ! کنم؟کاری چدیبا... خب، باشھیلیخ_
 ... تو رو ندارمایای بازنی حوصلھ اشھیمن ھم...ای نشمونی پشگھید! ؟یجد_
 ...یذاری خب، چقد شرط میلیخ_

 مغزم چند برابر شده بود،با ی فاصلھ گرفتم،وانی متر از زممی دود و کھ زدم، ننیاول
 نشستھ کمی نزدی تماشاچھی نی پا بھ پام اومد،عاسیام،الی کوتاه بخواستی حال دلم نمنیا

 انداختم،چقد خوشگل اشی الافھی گاه بھ قھی شده بود،ادی زجانمیھ. کردی مقمیبود و تشو
 .شده بود

 کھ از اطاق یشگی ھمی بھ دوران افتاده بود،ھنوزم ھمون بووار،سرمی دادم بھ دھیتک
 . ستمی کھ مثل قبل ازش متفر نبھی عجی ولدمیفھمی و مرونی بمودی ماسیال
 . کم دراز بکشھی رین،بگیزر_

سرم .گرمم شده بود.  دستم بودری کھ زی سرمو کج کردمو کذاشتم رو بالشعانھیمط
 درد و دوست داشتم،مثل نی ایی جوراھی دوستش داشتم ، ی ولد،یترکیداشت از درد م

 ی دوست داشتناالتیخ...الھیحداقل بھ دور از فکر و خ.  بودنیری برام شمانیدرد زا
 موی ھمھ زندگخواستی کھ دلم میی روزاون کھ عاشقشم بودم،ھمییداره،ھمون روزا

ِ راحت سر خوردم و رفتم یلی با چند تا دود گرفتن خشش،حاالی لحظھ برگردم پھیبدم تا 
 بھ اون دوران

***** 
 .یچتھ؟ دستمو سوراخ کرد_
 .طرف اومد،طرف اومد_
 .میشی ھمھ تابلو مشی نکن االن پینجوریا. نمیبی دارم معی خب؛ ضایلیخ_
 ده؟ی خودش نفھمی بگیخوای میعنی_

 ... من و الدننی بارهی پابرھنھ سرشو ممرجان
 ن؟یباز شما کلھ پسر مردمو بار گذاشت_

 از فتھی مرجانم کھ فقط بلده جانماز آب بکشھ،البتھ پاش بنیزنھ،ای حرف دل منو مالدن
 . منبر واسھ مای شده رفتھ باالری س واسھ خندوندن،االن جو گھی پاشتریھمھ مون ب
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پاکھ ...شجانماز آب نک...دی قداستو نبر باال کھ بھت نمای الکنیمرجان خانوم،بش_
 .پاکھ

بدبخت از ھر ....نی گوش بدی حاج آقا سبحانی بھ حرفاھی ثانھیجانماز کجا بود؟ الاقل _
 شما دو تا ھم کھ د،ی ھم نکنی چروند،چشمی نکنبتی کھ غنھی تاش ا٨ده تا جملھ ش 

 .نی دو تا کارو خوب بلدنیقربونتون برم فقط ھم
 !تو رو چھ بھ عشق... روضھ تو گوش بدهنی بابا تو ھم، برو بشنیبش_

خدا ازت نگذره محسن، پخمھ ! کننی بھ پا می دارن چھ معرکھ ای الکی الکنی ببحاال
 ذارمی، دست م. بحثشونو تموم کنمنکھیواسھ ا.  ھاااندازهی روز منی تو ما رو بھ ایایباز

 :رو نقطھ ضعف ھردوشون
 .دیخب بابا،بھ خاطر من دعوا نکن_

 :گنی میی مسئلھ توافق دارن، چون دوتانی ھردو رو اانگار
 .رهیگی ملیچھ خودشم تحو_

 ھم ی سبحانیحاج.  تو قسمت مردونھرهی کھ می از حد رفتھ باال، جورشی بصداشون
 :دهی تذکر مھی

 .خانما، خواھشا آرومتر_
 خونھ ما ئتی ھی ناسالمتھ،ی برم تو اشپزخونھ، کمک بقن؟پاشمیخواستی منوی ھمس،یھ_

 .ندازمی حاال نشستم با شما دو تا خل و چل کل مم،یزبانیو ما مبرگزار شده 
 :کنھی در ھشت مشی شافشوی قالدن

 .یدلتم بخواد از محضر ما استفاده کن_
 نی من، انگار از اولم نقشھ ش ھمی سر جازنھی مرجھی مرجان ششم،ی جام کھ بلند ماز

 .بوده
 بوده، از اون موقع نیھر سال ھم. شھی مجلس ده شب محرم، تو خونھ ما برگزار مکال
 خونھ ما، البتھ از قند ومدنی ملی چون خونھ ما بزگتر بود، کل فک و فاماد،ی مادمیکھ 

 خرج ئتی ھمھ شو خود ھدادن،ی کھ ھرشب مییرکاکوی و شکی گرفتھ، تا کییو چا
 ئتی ھنیا. میکردی نمئتی خرج ھیچی ده روز ھنیا  بود، ما خودمون توی نذرای دادیم

 . ھم خود کفا بودیلیفام
 الحق و واالنصاف کھ از ،ی خودمون بود، حا ج آقا سبحانیالی از فامآخوندش

 کھ ھر گنی شاھدن، مکی کھ از نزدیی کساگم،ی من نمنوی کم نداشت، ایچیاطالعات ھ
 نی خودش از ای تو دانشگاه ھا، ولسی تدری داره براشنھادیسال بلکھ ھرماه چقد پ
 تجارتھ، نی ھمیشتر درامدشم از روی تاجر زاده س، بھی اد،یجور شغال خوشش نم

 مال حالل خودشو نشون گنی مشھ،یمالشم برکت داره، چون حالل و حروم سرش م
 . ادی در میی جاھی ھمونجور کھ مال حروم باالخره گندش از ده،یم

 کھ ناسیش، از ادختر بزرگ.  دستھ گل نی بھتر، عیکی از یکی تا بچھ داره، سھ
 ی و منطقھ و استانو بعدم کشورارهی رتبھ می مدارج علمدونمی و چمادیھرسال تو المپ

 مودب نقدی ای ھم سن و سال منھ، ولکھ،ی درجھ ی خرخونانی کال از ااره،یمقام م
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 مھی ازش، از حسودادیدانشگاس، خوشم نم  حاال استادکنھی ادم فکر مزنھ،یحرف م
 ازش ی ما جز ادب و احترام و خوش برخوردادی ھروقت مچارهی ، وگرنھ اون بگھید
 .میدی ندیزیچ
 معلوم ،ی نھ عزا، نھ عروسره،ی نمیی جایلیالبتھ اونقد سرش تو درس و مشقھ کھ خ.
 مرغ تا جون ری بابا و مامانش از شیچرا نشھ؟ وقت.  بشھینیشتی قراره چھ انستین

 و درس جنبھیم آدمھ، سر و گوشش نم کھ درس بخونھ؟اونکننی براش فراھم مزادیادم
 ارم،ی درملوی فامی آمار پسرامویبس نشست ،ستی ما سھ کلھ پوک کھ ننیع. خونھیم

 .ستنی دادن بھ محسن و تا منو نفرستن خونھ بخت ول کن نریامشبم کھ گ
بابا نخورده . خورنی مزننوی حرف می چنی گولھ شدن تو آشپزخونھ، علی فامنصف

 . ھمھ ش مال خودتونھن،یاری در نیباز
 از ی خستھ شدزم،ی برات بریی چاھی نی اوردن، بشفی خانوم تشرنیچھ عجب، زر_

 .فک زدن
 : بھشزنھی لقد مھیبا سر انگشت ... کھ پاھاشو دراز کرده بایز
فک بزن قربونت، فک ...زنھی خوشگلم داره فک می آبجینی ببیتونی کھ نمیکور ش_

 نیبزن دردت بھ جون ا
 .کنھی اشاره منبی دستش بھ زبا

 : باالرمیگی مدستامو
 ...نی امنی ھمھ بگشاال،یا_
  مسخرتون بوده؟ی کھ خوشمزه تر از بحثایخوای میخفھ، حاال چ_
  و خودم زحمتشو بکشم؟کنھی کمرتون درد مای! ن؟ی مامان بزرگ، دارخوامی مییچا_

 از صدتا م،ی بکوبم بھ در، مردم خواھر دارن، مام خواھر دارنبوی زنی سر اخوادی مدلم
 . دشمن بدتره

 نجای اینھ بابا، کس... کنمی شمارش مگھی دور دھی تو آشپزخونھ، چرخونمی مسرمو
 تھمت زدم بھ یالک! ستی نیزی تا خواھر کم چ٧ خودمن، ی خواھرانی کھ، ھمستین

 .... بافرھنگمونیالیفام
 ؟یخوابی چقد م؟ینوشی صدامو منی زرن،یزر
 ھووم؟_
 .ادی مانی بعد از ظھره، پاشو االن شا٥بلند شو؛ساعت _

من کھ بھ خواب ظھر ... پشت چشمام، چقد بدنم خموده و درب و داغونھکشمی مدستامو
 . عادت نداشتم

 دم؟ی خوابیک_
 بھت یپاشو ،انگار نئشگ... خانومنی زری کلھ خوابھی صبح تا حاال ١١از ساعت _

 . باال باشھنقدی اتتی ظرفکردمی فکر نمکال،یساختھ ھا، بار



 40 

 رو سرم ی کھ چھ آوارفھممی زلزلھ زده ھا، تازه منی انی ، عاسی الی حرفانی ابا
 اس؟ی بھ خاطر ال؟ی بھ خاطر ک؟یسر چ. خراب کردم اونم با دست قلم شده خودم

  داشت؟اقتشویل
 و ادی مانی سمت آشپزخونھ، االن بچھ م شامری و مشمی از جام بلند مدی شدجھی سر گبا
 باشھ ای بازی قرتنجوری عمھ اھل ادونمی مدی زده ھا منتظر عصرونھ شھ، بعی قحطنیع

 . نداشتنی رسمنی موقع ھمچچی بھ بچھ بده، ھیزی چیو بجز ھمون سھ وعده اصل
 حالت خوره،ی مچی رو ندارم، دلم بھم پی کارچی حوصلھ ھ،ی غذا خورزی سر منمیشیم

 ھیعطش دارم، واسھ .  بخورمیچی ھخوادی دلم نمی گرسنھ مھ ولدیشد. تھوع دارم
 .زنمی آب دارم لھ لھ مکھیچ

  توادی ماسی موقع النیھم
  خانوم؟نی زری بھترای یچطور_
  ،زنمی پوزخند بھش مھی

 ...ستمینھ؛ خوب ن_
 ... نبندی خالگھید...آره جون خودت_

 :ذارهی می ش ضربدرنھی رو سدستاشو
 ...دمی خانوم، قد عمرم معتاد و مواد دنیمن خودم تھشم زر_

 : تو وصرتمکنھی خم مسرشو
 ...ی ھمھ وقت بخوابنی ایتونستیعمرا نم... اگھ حالت بد بود_

 ... بودایرو... بودیخواب خوش... بودی حال خوشگھ،ی مراست
 .شمی نمنیبھتر از ا_
 .یای تا سر حال بارمیَ مــــــــــشت میی چاھیاالن برات .یشیمعلومھ، حاال بھتر ترم م_
 .زنھیھمش م(!!) ی جلومو ھمونطور کھ داره با قاشق غذاخورذارهی نبات میی چاھی

 .یبزن روشن ش_
 .کشمی نفس سر مھی حال نی ھنوزم نباتاش حل نشده، با اندازم،ی میی چاوانی نگاه بھ لھی

 . ی خورد کھ بھ قول خودش روشن شدی بای بعدش چدونھیناکس م. دی چقد چسبش،یآخ
 از اون فالکت دست رمیگی ممی وباالخره تصمخورمی مجی دور خودم گگھی کم دھی

 قولشم نموند و نی بھ وضع آشپزخونھ بدم، المصب ، سر ای سر و سامونھیبردارم و 
 خروار ظرف نشستھ کود کرده تو ھی ن،یخاک تو سرت زر.  نکردزیآشپزخونھ رو تم

 .نکی اونورتر از سنتی کابا ت٤تا ...ری بگــــــنکی سیاز پاآشپزخونھ، 
  ؟ی رفتیکجا گذاشت! اس؟یال_
 ...گھی دزهیتم!  تو؟یگی میچ_
 ز؟ی تمیگی منیتو بھ ا_
 !یشی موونھیوگرنھ د... کناری بذاردیوسواسو با_
 ... کھ بودموونھید_
 ...اتی بازوونھی دنی اوونھی تم، دوونھیمنم د_
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!  تو قاشو چنگاال ی تا حتری بگی رحم نکردن، از استکان و نعلبکیچی بھ ھگارای ستھ
 تره و ھمھ شم فی فکر شلختھ، از صدتا بچھ کثی مرد بنیامان از ا. انداختتشون

 نخالھ کھ ھی تحفھ ش گذاشت و آخرشم شد نی ای بھ الالی لی عمھ س، بس کھ لریتقص
 . قبولش ندارهی احدگھید
 !ـــــــــــــاس؟یال_
 ! نفسم؟یگی می چاس؟یجون دل ال_
 !؟یچ_
 ...ینخود چ_
 !تمام بستر صورتشو پوشونده! یچھ انعطاف......دهی کنار گوشاش دھنشو گسترش متا
 ...یچی پچیپ... ی نخود چم،یرفتی اون وقتا تا تھش من؟ی زرادتھِی_
 !کنھ؟ی مکاری جا چنی اگارایتھ س...خب حاال_
 کن باھاش اخت یسع... ھااگارهی بھ بعد سنیت از اھمھ کار!  ھمھ کارکنھ؟ی مکاریچ_
 ! تا ھوویش
 !اس؟یال_

 ی باھاش راه رفتم خوشحالھ و طنازنکھی حد از انی تا ایعنی گھ،ی راست مشکنھ،ی مدلم
 ...رمی دراومد ، ھرچند کھ خودم خرد و خاکشی از خمودگمی زندگکنھ؟یم

 کنم،ی کم صبر مھی شم،ی از جام بلند مشھ،ی زنگ در، چند بار تو سرم اکو میصدا
 حرفاشس کھ قدم رنجھ کنن و برن درو باز نی تر از انی اقا زاده سرشون سنگر،ینخ...

 ،  رو باز کنھی پشت در باشھ تا اون در کوفتدی ش بایکنن، حتما ساق
 
 ... اسیال_
 ...شتریاما با عطوفت ب... با ھمون لحن، با ھمون حسده،ی خودم جواب منیع
 !اس؟یجان ال_
 ...درو باز کن_
 ...خودت زحمتشو بکش...گھی دسھیحتما ادر_

  بھش جواب رد بدم؟متونمی مگھ مزنھی حرف ینجوری ایوقت... مودب شدهچقد
 گرم ی ھوانی بچھ م االن تو انکھیاالن البد طفل معصوم من پشت دره، با فکر ا!

پاشنھ در کھ .  سمت دررمی مکنموی عرق کرده، پا تند می و البد تا االن کلسادهیوا
 خودشو اد،ی وقت دردم نمچی کھ ھبھی تو شکمم، عجکنھی خودشو پرت مانی شاچرخھ،یم

 . دهیچقد دلش تنگ شده، انگار ده سال منو ند  بچھسیمعلوم ن.  بھمدهیمحکم فشار م
 تو چشماش کشمی خجالت منم،یبی مسوی خستھ و کوفتھ ادرافھی باال، تازه قارمی مسرمو

 برادرزاده ش، آدم از آب نکھی واسھ ا؟ی واسھ کزنھی ھمھ سگ دو منیا. ه کنمنگا
 نی ااسمی الیکمبودا. انی تموم ارزوھاشو خالصھ کرده تو شایاسی بعد مرگ اد،یدرب

 بھتر از حاج ی بھتره بوده، حتاسمیکھ از خود ال  واالنصافکنھ،الحقویداره جبران م
 . رضا
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 کھ دهی کشانی زبون شاری از زیرکی با زشھیاده، ھم خرج مادر برادر زاده شم دیحت
حاال اگھ بفھمھ کھ من، .  داره، بعدم در اسرع وقت فراھم کردهاجی احتیمامانت بھ چ

 ی انگشت نمادی سفیشونی گاو پنی کھ عی بھ برادرش،ی مفنگی بھ باباانمیمادر شا
 دارم براش؟ خواستم بشم معلم یھیاصال چھ توج کنھ؟ی می ملحق شده، چھ فکرلھیفام

 خودمم شدم نی ھمی بدم؟ برانوی بھش درس اراده پوالدی خواستم عملتون؟یاخالق اخو
  خودش؟نی خمار عشھی ھمی مفنگھی

 مرد نامحرم زل ھی از حد مجاز بھ شی کھ بدمی تازه فھمدزدم،ی ازش منگاھمو
 کھ شھی میچند سال... توادی کھ نمدونمی مکنم،ی می تعارف خشک و خالھی لب ریز...زدم

 تا ی بشری بنچی ھشوی دعواش شد، سر چاسی کھ با الیاز وقت.  خونھنی تو اومدهین
 .دھنش قرص شده واسھ ما  موردھی نی تو ااسمی الده،یاالن نفھم

 . ممنون، سالم برسون زن داداشیلیخ_
  ،کترمیچمن ازش کو... تیبھ زندگ... بھ خودتگھ؟ی حواست ھس دیعنی زن داداش نیا

 .نی سالم برسوننایبھ عمھ ا_
 یوقت.  پاره کردنا خستھ سکھی تعارف تنی معلومھ از اده،ی حوصلھ تکون می بسرشو

  برم؟ی قربون صدقھ الکی عمھ رو ندارم، برا چدنی کھ چشم ددونھیم
 کھ روش آرم فروشگاه دی سفیکای تو پالستدی خری و کلکنھی عقبو باز می صندلدر

 . پامی جلوذارهی خورده می ارهیزنج
 . رفتادشی داشی عموس، خرانیمال شا_
 س؟ی ادرھی چھ کارنیا_
 . کنمدی جونم خرانی دلم خواست واسھ شاھ؟یچھ کار_

 نمیالبد ا. رمیگی داره و ساده ساده س، می سانت٥ کھ لج یدی از صندل زنونھ سفچشممو
 ! دهی خرانیجلو جلوواسھ زن شا

 .دستتون درد نکنھ_
 .  تا جملھ ھم نگفت٥سر جمع ...نیھم.رهی و مدهیتکون م سرشو

 نیمن گوش ا. نھی سنگی نگیبگ...ی گنده س، کھ اکھی تا پالست٤. دارمی رو برمدایخر
 تو آشپزخونھ ش یبرداشتھ گذاشتھ کف دست عموش کھ مامانم صندال. برمی مانویشا

 . پاره شده
 چند یول. پوشمی صندل منیواسھ ھم. شھی چندشم مسھ،ی خشھی ھمنقدی آشپزخونھ اکف
 .. اقازاده ما بھ گوش خان عموش رسوندنیکھ ا... صندالم پاره شدهھیوقت
 
 .... خانوم وقتشھ ھانیزر_
 ؟یوقت چ_
 .بابا االنم باھاس بساط کرد. یلومتری معلومھ صفر کا،یفتادیھنوز راه ن_
من کھ . مونمیالنم پشا!  ندارهدنیکشش کش.نھ جسمم کشش داره، نھ روحم...تونمینم
 بود عاقبتش و ری خاس،ی توش بود االن الی ره بھ ترکستانھ،اگھ عاقبتنی کھ ادونمیم
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 رهی تی ،عرق شرم روفتمی کھ مسی نگاه مشکوک و ھراسون ادرادی... ھایلی خیارزو
 ی عرق شرمندگی برایی ھم جااهی سیشونی پنیا  رویحت...شمی مبنده،سردی مخیپشتم 

 ...دی کشخیبھ چار م...  کرد خمی توبخ،ینگاھش از ب...سین
 کرد از تنھا آدم ادی انمی کھ فردا شاخوادیدلم نم.  منو بھ خودم اوردسی ادری عصبنگاه
 ی بگنجونھ جز ادمادیمادر بدبختشم با.  باشھسی کرد ، ادرتی کھ ادمش،یزندگ
 . شمارش محاسبھ شمنی تو اش،منمیزندگ

 .ستمی نگھی داس،ی الستمیمن ن_
 ی اونم مرامم،ی روز افتادنی بود اون ھمھ ادعات؟ ما سر مرام بھ انی ا؟ی جا زدیدید_

 برات ارزش یزی کھ من پشدونستمیم... حاال توم،ی دوستمون گذاشتھ بودیکھ برا
حاال جونش !  بودنطوری کھ اروزیتا د...یدیپرستی اونو کھ م؟ی چانی شایندارم، ول

 برات شده چغندر؟
 درجا فلج مویی و شنوایینای تموم قوه بشدی کاش میا. دمی ھم فشار می رووچشمام

 ی کشوندن زنش تو منجالب فروگزاری برایی تقالچیَ مردم، از ھدم،یدی کھ نمکردم،یم
کھ جون پسرشو کرده برگ برنده ... کشوندن منیبھ پست... فرو بردن منی براکنھینم

 .چزونھیو منو باھاش م
 تونمینم. بسھ... بسھگھیامروز د_
 .گھی داری درنی بازیچرا؟ نازناز_
 .بفھم. امی چند سالھ بی توی پا بھ پاتونمی نمیروز اول... المصبتونمینم_

 ،  باالارهی مدستاشو
ما کھ از ھمون ...اصال بھ من چھ. یاری دربی بازی کولخوادیخب؛ خب؛ خب حاال نم_

 .می باز نکرده بودی رو شما حسابادیروز اولشم ز
 .یبھ درک کھ حساب باز نکرده بود_
 یری جو گی از رو؟ی کنھ کھ چی منو جری ھخوادی داره، می صبر منم حدگھید

 ی مفتذارمیمن ھنوز ارزو دارم نم...ی تا خود صبح باھاش بزنم؟ کور خوندنمویبش
 . ی نقشھ قتلمو با دست خودم بکشیمفت
 مرگمو ی و ارزوچرخھی چند بار زبونم میانگار نھ انگار کھ روز...گھی دزادهیآدم

.  جذب بشمرتریکھ د... نشم اسی کھ جذب راه کج الزنمی چنگ می حاال بھ ھرچکنم؛یم
 مگھ خودم آگاھانھ نرفتم کشم؟ی مشی با پا پزنموی کھ با دست پس مھی چھ دردنیا

 نمتوی طاقت ندارم و نمکشموی نمکنم؟ی مشیسط کھ دارم قھی دردم چگھیطرفش؟ حاال د
 یول. رمی شی نصفھ پمی زندگکی با شرتونمینم. ستیرسم من نبود، ن...رسم ما نبود

 دای پنی پختھ نشدم، ھنوز اراده پوالدادی کار ھنوز زنی واسھ اکنمیاالن نھ، حس م
 کھ بھ قول م خودم کار کنی زود رویلی خدیبا. ارمی در می گریھنوز دارم ناش. نکردم

 صی خودمو تشخیشای کاره ھا و ھم کنی ایاونقد کھ از ده فرسخ. کاره شمنی ااسیال
 .بدم
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 نی با ماشی بازری فعال درگست،ی اصال حواسش نان،ی سمت شاچرخونمی منگاھمو
 من عوض کی مرد کوچکی کوچیای براش اورده، چقد زود دنسی کھ ادریکنترل

. ترسمیم... رهیگیه، دلم م شب از خونھ دور بوده و االن مادرو فراموش کردھی. شھیم
 بھ کنموی محکم بغلش مان،یسمت شا رمی مشموی کھ ناخود گاه بلند مدارهی برم میھراس

 ی ولاد،ی دردم مره،ی تو دستم فرو می کنترلنی بزرگ ماشیرای تاده،یخودم فشارش م
 معتاد و نکھیھراس من از تنھا موندنھ، از ا. ستی سوختھ م ننھی از سشتریدردش ب

  خودموانی بھ خاطر پدر شاان،ی کھ بھ خاطر شایمن.  خودم غرق بشمیی تو تنھایعمل
 منو ادم حساب نکنھ و عارش انی شانی زوره کھ فردا ھمیلی ورطھ، خنی تو اانداختم

 بده، حی و الناز و بھ مادرش ترجاسی بھ السوی ادرنکھیاز ا.  کھ منو مادر صدا کنھادیب
 و ی کنترلنی ماشھی با منو پدرش ببره، االن ی اونا کال از زندگشی روز کھ رفت پھی

 جداش کنھ، عمھ ی خونھ و خونواده نکبتنی از اشھی ھمی برای واقعنی ماشھیفردا 
 رو با زبون چرب و یکی.  ھمھ رو سمت خودش بکشھی خوب بلده کھ چجورھیعال

 .ای رتوی رو ھم از راه معنویکی فتھی رو با پول، پاش بیکینرم، 
 دستام ی کوچولو و خشنشو از رونی با خشم ماشانی شای وقتاد،ی بھ خودم متازه

 .کشھیم
 .ی خراب کننموی بود ماشکی نزدنیمامان، بب_
 نشی قرص شھ کھ بھ ماشانی دل شانکھی ای فقط برازنم،ی بخش منانی لبخند اطمھی

 ازم نمونده، روح آدم کھ داغون یزی چگھیمن کھ د. وگرنھ من کھ داغونم.  نرسھیبیآس
 .ھی مسخره ازیشھ، سالم موندن جسم چ

 ...شھیخراب نم_
 ...ی برام بخردیاگھ خراب شد خودت با_
 ...خرمیم_
 ...دی برام خرسی ادر،یدینخر! یگیدروغ م_
 س؟ی ادری بھ عموت بگدیتو با! س؟ی بھت دروغ گفتم؟ ادریمن ک! ھ؟یدروغ چ_
  نھ؟ای دهی برات خرسیدر ادیبابا پرس...گھیعمھ م_
 ...ِ تو ا؛ نھ بابای عموسی ادرنکھی ایخب برا_

 ، نذاره کف دی ا زمن شنی ھرچگھی اتمام حجت کنم کھ دانی وقتھ کھ با شانی بھتراالن
 .دست عموش

  کھ من صندالم پاره شده؟ی جان، تو بھ عمو گفتانیشا_
 . باالارهی با ترس مسرشو

 ده؟ی حد ترسنی گفتم کھ بچھ تا ای چطورای گفتم، ی چمگھ
 .دی خودش فھمسیبھ خدا مامان؛ عمو ادر_

 ... باالندازمی مابرومو
 د؟ی فھمیخودش چطور_
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بعدم ... ھموناس کھ مامان قبال داشتھ و پاره شدهنی صندال چقد خوشگلھ، عنیگفتم ا_
 .دیرفت خر

 ینفھمھ کھ چ و ھنوزم کھ ھنوزه بچھ دی از زبون بچھ ھا حرف کششھی راحت مچقد
 رو تموم کردم و الزم داشتم ی بھ بعد ھرچنیحواسم باشھ کھ از ا... گفتھیگفتھ و بھ ک

 . با خداستسی ادری موندن ابروم جلوی نگم کھ فردا باقانی شازی تی گوشایجلو
 پاره م کھ گوشھ اشپزخونھ ی و اونا رو با صندالندازمی مدمی جدی نگاه بھ صندالھی

 ده؟ی اونا رو مثل ھم دانی چطور شاس،ی نھی اصال شبکنم،ی مسھیانداختم مقا
 

 نی اگھید.  فراھم کنماسوی گرفتم کھ بساط عمل خودمو المی خودم داوطلبانھ تصمامروز
 و بھ ی پا حرفھ اھی دنی نگاه کردم کھ تو بساط چاسیھمھ مدت اونقدر از رو دست ال

 .  کاره شدمنی ااسیقول ال
 اومدم خودمو فشرده ری کنم حاال کھ دی سعدی بااد،ی جوره کوتاه نمچی ھاسی الگھید

 خودش و اگھ نی کاره بدونھ، بفھمھ کھ االن شدم عنی منو ااسی کھ الیبرسونم بھ حد
 کشم،ی اون درد میمنم ھم پا.  کم ندارمی و نئشگی از خماریزی ترک کنم چخوامیم

 .تھریتنھا فرق من و اون ، اراده و غ
 از تعجب، چشماش اندازه غار گشاد اسی اونقد خودمو مشتاق نشون دادم کھ الامروز

 سبکتر و راحت تر باھاش روزیاز د. زنمی پک اولو مرمویگیخودم مجلسو دست م.شده
 .امیکنار م

 اون موقع ھا کھ ھنوز م،ی تو عوالم خوش جوونبرتمی کھ منھی اشی خوببندم،ی مچشمامو
 !دردام اندازه تحملم بود...شاداب بودم ھنوزم خورد،یسنم بھ عقلم م

***** 
 کنھ؟ی فکر می چنھی ببیکیاالن اگھ .  محسن؟ زود باشی دارکاریچ_
 .می آدم حرف بزننی عیحاال اگھ گذاشت_
 .ستی جاش ننجایمحسن ا_

 :دهی شو محکم فشار می حرصیدندونا
 حرفو نی کھ ا،اونقدی لنگھ پا نگھ داشتھی وقتشھ؟ چند ماھھ منو یپس کجا جاشھ؟ ک_

 .نی جمعش کرد، االن بھتر از فرداس زرشھی نمگھی کھ ددهیچی پثایحد
 : تو ھمکشمی مابروھامو

 نکھی وقتھ واسھ انی بھتریگی بھ من می عزادارئتی محسن؟ وسط ھیاالن؟ خل شد_
 ...یایب...یایب

 اسم متونی ام کھ نمدهی مثال دختر آفتاب مھتاب ندھ؟ی چھ لوس بازنی اچرخھ،ی نمزبونم
 ما لی فامنی تو ام،ی ادهی اگھ بگم دختر اجتماع دی انصافی رو ببرم؟ بیخواستگار

 . محسنھنی ھمشیکی اجتماع ھم از نظر بابا، یگرگا...ئتی ھنی ھمیعنیاجتماع 
 ث؟یکدوم حرفو حد_

 :ی ورھی و سرشو کنھی مزی برام رچشماشو
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  برف؟ری زی سرتو کردث؟یکدوم حرف و حد_
 . شدهی چنمی محسن؟ درست بگو بی چیعنی_
 . ت واست نقشھ دارهھی عمھ عالگنی کھ منیھم_
 نقشھ؟_
 . سر دارهری زاسی تو رو واسھ الگنی کھ منیھم...اری در نی خنگ بازنقدیا...َاه_
 . بستلیخون تو رگام قند.  بستمخی... کردمخی

  اس؟ی ال؟یچ_
 . کنھی محترم خواستگاری و شما رو از ابوادی روزاس بنیھم. خان اسیبلھ، ال_
 .سی معلوم نیزی کھ چاسیآخھ اصال تو رفتار عمھ و ال... محسن، آخھدونمی مدیبع_
 و یای آن بھ خودت مھیِ...رنی مشی دارن پیرکی زری زاستشونھ؛ی از سنمیخب، ا_
 .ی نشستاسی سر سفره عقد ور پسر عمھ الینیبیم
 ..ریبرو بابا تو ام، زبونتو گاز بگ_
 زبونمونو گاز نجای امینی مام بشتازونن،یاونا گازشو گرفتن و دارن تخت گازمفعال کھ _
 .میریبگ
 م؟ی کنکاری حاال چیوا_
 خانوم، بعد نی زری تا اخر محرمو صفر وقت داریعنی جلو، انی نمیحاال فعال رسم_

 .کنمی نمنی تضمگھیاز اونو د
اصال ...یکنی اشتباه مدی شا؟یستی بلد نی کنی تھ دل منو خالنکھی بجز ای اگھیتو کار د_

 .بابام محالھ منو بده بھ اون
 تو کنھ،ی منیی رو تعی روزا پول کھ ھمھ چنی ان،ی ساده نباش زرس،ی محال ننمیھمچ_

 خود داره، سھ تا دختر بعد تو ھستن، ھمھ ی تو کھ جایبابا... شھیبذار رو سنگ، آب م
 . بھ نظرمید ھم مونیادیخواھراتم کھ زود شوھر داده رفتن، تو ز

 راستھ و ھمھ گھی می ھرچنمیبی می وقتھ؟ی محسن منطقی ھمھ حرفای بگم وقتیچ
 ؟ خب خونھی می ھمھ روضھ واسھ چنی دادن بھ خودمھ؟ االن ای الکدی من امیحرفا

 ای بھش بگم بتونمیمن کھ نم... جلوادی بزنھ و بی حرکتھیاالن نوبت اونھ کھ 
 . شعورش برسھدی خودش بام،یخواستگار

  شد؟ی چ؟ییکجا_
 . بار نرهری زاسیفقط خدا کنھ ال.  کنمکاری چونمی نمگھیمن د. یچیھ...ھان_
 ؟یزوری پاسی بھتر از تو واسھ الی بار نره؟ مگھ مغز خر خورده؟ کری زاسی الیچ_
 دی نباشھ، شایزی برو دعا کن چ؟ی چیعنی حرفا نی ا؟ی ھستیتو معلوم ھس طرف ک_

 . کھ دھن بھ دھن پخش شدهھیچار تا حرف خالھ زنک
 . منبع موثق بودهی بدبختی بود، ولینجوریکاش ا_
 .ارمی باال بگی دی جا پانی کم مونده ھمخوره،ی مچی دلم داره پی تو

 نکھی برگردم، بدون اکنمیجرئت نم...ادی نفر از پشت سر مھی ی الکی سرفھ ھایصدا
 ...دادی داد بی کھ اکنمیوندن سرم، پشتمو نگاه مپاھامو تکون بدم فقط با برگرد
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 طلبکار ده،ی رو دی دست بھ کمر انگار کھ حاال چھ صحنھ ضد اخالقھی عالعمھ
 کف ذارمی وگرنھ ھمھ رو صاف مخوامی محی توضیعنی سادنی واگوری فنی اساده،یوا

 ...دست خان داداشم
 :ادی زودتر از من بھ خودش ممحسن

 آمار و دی باکی مبحث ژنتی واسھ حل مسئلھ ھان؟ی خانوم؛ متوجھ شدنیخب زر_
 ، دی ھم کھ چند تا تست بزنی وراثتیھایماری در مورد بد،ی داشتھ باشیاحتمال خوب

 .سی نی ام حفظ کردنیلیخ.... کسی کھ کدوم اتوزومھ، کدوم وابستھ ب اادیدستتون م
 . طرفھیبا چھ خنگحاال انگار .  کردی چھ ماجرا رو علم،ی صلواتپدر

 .بلھ، ممنون اقا محسن_
 . من در خدمتمن،ی بازم اگھ سوال داشتکنم،یخواھش م_

 :رهی علماس سر منی کھ بی بحث علمنی حوصلھ ش از اھی عالعمھ
 . باال کمکای سواالت کھ تموم شد، بنیزر_
 .چشم عمھ_

 .رهی و مکشھی صدا اومده بود، راشو می کھ بھمونجور
  شد؟داشی از کجا پنیا! پوف_
 .ی عمھ مھ ناسالمت؟ی چیعنی" نیا"محسن _
 .  بردنفی تشرھیِ ، سرکار علدیببخش_

 .کنمی مو بھ زور جمع مخنده
 ؟ی چی چدونمی چمکوی ژنت؟یگفتی بود می خزعبالت چنیحاال ا_
 .میزدی بھ ھم ممی داشتیی حاال چھ حرفاکردی شم، فکر ممی جھوی کھ شدیخب نم_
 . مورد بودی حرفامون ببلھ، چقدم کھ_
 . تماشا کننوی خانوم، بشنی زرکنمی مورد نبود، مورد دارش میب_

 : طرفمرهیگی اشاره شو مانگشت
 ... دور و برت بگرده ھای پسره عملنی انمی نبگھید_
 ؟یعمل_
 . ی خان مفنگاسیبلھ، ال_
 غش کردمو رفتم تو نجای ھمیدی دھوی شھ،ی متمی بحث داره خارج از ظرفنی اگھید
 .مھی خورش قگید

َ وسالمش تو کتم نمحی صحاسی المن  کاری چی بھ قول محسن عملاسی حاال با الرفتھ،یَ
 : بھم بزنھی دستھی خواستھ دیکنم؟ شا

  محسن، معتاد کجا بود؟اریپشت سر جوون مردم حرف درن_
 رد خور زای چنجوری اصی تو تشخدمونیمج. ادی روزاس گندش در بنیحرف ؟ ھم_

 .نداره
 جلوتر و ولووم صداشو ارهیسرشو م...کنمی براش تنگ می با حالت سوالچشمامو

 .نتریی پابرهیم
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 . معتادهاسیاون بھم گفت ال... گھی داشت دادی اعتی چند سالدیبابا مج_
 ...اسی الی ولدونمی معتاد بوده و االن ترک کرده رو مدی کھ مجنویا_
 بھ میازی نده،ی مصی تشخیتاد جماعتو از ده فرسخ چشم بستھ معدیآره بابا، مج_

 کھ دلت خواست، ی االن ببرش توھر پارکنیھم. سی نای بازی قرتنجوری اشویآزما
 ی داد ھرکدوم چصی تشخدمیشا. کنھیمعتادا و مواد فروشا رو سھ سوتھ واست سوا م

 ...کشنیم
 کشھ؟ی می چاسی النجوره؛یاگھ ا_ 
 .دونمی فردا و پس فردا رو نمی ولاک،یفعال تر_
 گاو خوادیدلم نم...  نباشھ پسر عمھ مھی دفاع کنم؟ ھرچاسی تا چھ حد از الگھید
 و می ابراھنی بشھ؟چطوریآخھ مگھ م.  ، از تو خانواده ما باشھلی فامدی سفیشونیپ

 ھی بگن، معتاد ونیزی تلووی تو رادی تو زرد ازآب دراومده؟ حاال ھرچیکی نی اسیادر
 . آدم طرد شدهھی عتاده، مھی ما معتاد لی تو فامماره،یب

 االن اصال حوصلھ ختھ،ی اعصابمو بھم ری محسن بدجوری حرفان،یی پاندازمی مسرمو
 کھ گل پسرش داره چھ دونھی عمھ ھم نمیعنی... کسو ندارم؛ مخصوصا عمھ روچیھ

 کارهی چاسی بھ ھمھ بگھ کھ الدی کاش مجدونھ؟ی بابامم نمی حتده؟ی آب مییدستھ گال
 .س
 یاونقد. کھ دروغ بگھومدی محسن رو باور کردم، اصال بھش نمی چرا حرفادونمینم
 . رو خراب کنھی بھ آرزوھاش بخواد کسدنی کھ واسھ رسسی و پست نریحق
 ی و کفشانی رو زمشمی سوخت؟ دوباره خم می المپھ کنی کم نور، ای تو راھرورمیم

 منظم کنار ھم رنوی راھرو دارن باال مواری اونور از در و دنوری کھ ای اختھیبھ ھم ر
 دنی پوشحاتشونی از تفریکی اصال کنن،ی بچھ ھا رفت وآمد منیچقد ا. کنمیجفت م
 بھ خرج دادنو قھی سلی کھ کلامیبعض. گھید  خودمیای بچگنیع.... اونھنویکفش ا

 پاره پوره کھیمدا ، پالست رفت و آنی کھ صدق سر ھمکیکفشاشونو کردن تو پالست
 . طرفھیافتاده 

 خب بچھ ھاتون ،ی بود لعنتسی کھ رو پلھ ھا پھن شده، آه، خیی رو موکتاذارمی مپامو
 تو فتھی دست بچھ راه مدنی رو مییآب و دون و چا!  از تو دست و پا، واالدیجمع کن

 بچھ تونو دیتونینم. گھی دکنھی اورد ، کوفت مری گیراه پلھ و اطاق خوابو ھر گور
 .دیی آقا جان، نزادیی نزادیجمع کن

 :ادی از کنارم مھی عمھ عالی وارد اشپزخونھ شم، صدانکھی از اقبل
 نم؛ی ببنجای اای بنیزر_

 . سمت عمھچرخمی پاشنھ پا می شدم، روبدبخت
 .جانم عمھ خانوم_
 ھمون ،ی با زبونت خر کنیتونی منو نمر،ی خفھ بمیعنی نی باال، اندازهی ابروشو مھی

 !محسن بسھ
 . کارت دارمنجای اایب_
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منم . فتھیخودش جلوتر از من راه م... سمتشرمی بز منی عنویی پاندازمی مسرمو
درو پشت سرش باز ... نبی سمت اطاق خواب مشترکم با زرمی باھاش میھمونطور

 . تورمیمنم م. ذارهیم
 .در و ببند_

 شده، ی دادگاه دونفره کھ خودش قاضنی تو اخوادی می واسھ چدونمیم...کنمی ماطاعت
 . اول شده البتھ در کنار منفی وسط متھم ردنیمحسنم ا... محاکمھ م کنھ

 اطی روشن ؛ کھ دخترشون تو حی خانوم؛چشمم روشن، چشم خاندان ساالرنیخب زر_
 .رهیگی و قلوه مدهی دل مبھی پسر غرھی با نی امام حسی عزاگیکنار د
 :گمین لب ھام م باال، با تکورمیگی مسرمو

 عمھ_
 شروع ی ضربتیلی خومد،ی باشھ، صدام داشت از تھ چاه در مدهی شنیزی چدونمی مدیبع

 .کرد
 ی وقت،یزنی منھی سنجای ای بھ خان داداشم بگم، کالتو بذار باالتر، چھ نشستدیبا_

 ... ماشاال خانکھی داره با پسر کوچنییدخترت اون پا
 .دادی محی داشتم، داشت برام توضی اشکال درسھی من س،ی نینجوریعمھ بخدا ا_

 ادی منو محسن زیھرچند کھ صدا...نیی ما اومده پای حرفای عمھ از کجاسی نمعلوم
 ! حافظم باشھخوامی قسم خدا رو خوردم و حاال میوا....بلند نبود

 یکی ژنتیضی تا حاال مھندس جماعت راجع بھ مریاز ک... و منم باور کردمیتو گفت_
  بلغور کرد سررشتھ داره؟ی کھ خارجکیاتی اون چرندنمدویو چم
 ی جلوادی بیکی.  زده باالشی وسط شده باھوش و اطالعات عمومنی عمھ مام احاال

 .رهیفوران علم عمھ خانومو بگ
 . سومو بلدهیدرسا... بودهی تجربپلمشیخب د...خب_
 .دونھی مزمیچھ ھمھ چ...خبھ، خبھ_
 ...اون بھم گفت...دمی شون شنژهی من از مندونن،یعمھ، ھمھ م_
 اون وقت تو کنن؛یخواھرات با بچھ تو بغل دارن جون م...  کمکرونیبرو ب_
 ... بھ درس خوندنیسادیوا

 : سرشکشھی کھ افتاده رو شونھ ھاش مچادرشو
 یشی چھ اتدونھی تو رو بشناسھ میھرک...ی حرفا خر کننی با ایتونیفکر نکن منو م_
 ... بشھ محالھ خام تو،یسوزونیم
 ...میگفتی نمیزیدور از جون عمھ، ما کھ چ_
 :زنھی پوزخند مھی

 ،یبری رو مھای ساالری آبروی دارنمی خدا ببی بھ خداوندن،یزر...یگیتو کھ راست م_
 گیکنار ھمون د... کنھی قربوناطی داداشم تو رو وسط حنی ھمکنمی میکار

 ! ت کنھمھی قمھیق....مھیق
 :نی رو زمکوبمی مپامو
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 ...عمھ_
 !شمی کرده، نمی رو خورده و آبرو رو قای کھ حیمرض و عمھ، عمھ دختر_
 ... نکردمیمن کھ کار_
 ھی دو، راضنی رو حرف بزرگترت حرف نزن اک،ی نی انی نکن زریزبون دراز_
 دراز ؟قدیخوردن ؟ اونقد کھ با زبونت ھمھ رو قورت بد!  داده پس؟ادی بھ تو یچ

 ؟ی کنین کشاونقد کھ راحت گرد! کردن؟
 ...بندمی چشمامو مشھ،یتو صورتم خم م... جلوترادیم
 نمیچشماتو باز کن بب_

 کنم؛ی چشمامو باز مآروم
 !؟ی کردشیآرا_
 ...نھ بخدا عمھ_
 ! شده؟ی جورھیقسم نخور، پس چرا چشمات _

 دم؛ی چشمامو بھش نشون مری زکشمی با حرص مدستامو
 ... بکش جلوترتویروسر! پف_
ُ کھ درونم گر گرفتھ، یشی اونقدر سرد کھ اون اتشھ،ی احساس و سرد رد می کنارم باز

 خبر داره، زی عمھ از ھمھ چگھ،ی تھ دلم میزی چھی.  عمھی انصافی بیلیخ. شھیسرد م
 احساس خطر کرده و زود دست بھ کار شده، اونقد کھ وسط محرم، حرف نیواسھ ھم.

 . افتاده سر زبونااسیمنو ال
 منو محسن ی زده، اگھ از حرفای دستھی قل افتاده کھ عمھ االنم  بھم بھ قلی حسھی

 ی از کنارم رد شھ، ھرچند با زبون تلخکھی تھی راحت با نقدیمطمئن بود، محال بود ا
 . ھم کھ انداخت سوزوندمی اکھی تھیکھ داشت، ھمون 

 از حرف عمھ، نکنھ بره بھ بابام ترسمی خودش، می بوده برای قلدرشھی ھمعمھ
 تو ھمون مندازهی و برهی سر منو محسنو ماطی حنی بکنھ کھ اون وقت وسط ھممویچغول

 زبون چرب و نرمش، نی کھ عمھ با ھمنھی حالتش انیبھتر. ُقلھی کھ داره میگید
 یچھ لطف... گل پسرشی برارهی خان داداششو بگدهی برسیوساطت کنھ و دختر گ

 ینداشتھ و نداره، سر عروس ی نقشچیحاج رضا تو ازدواج بچھ ھاش ھ.  عمھکنھیم
 وقت بھ عمھ رو نداد کھ بخواد واسش زن چی کھ ھسی بود، ادرنجوری ھم ھممیابراھ

عمھ ھم انگار شناختھ بودش کھ .  برابر اصل عمھ بودی کپی کال تو کلھ شقره،یبگ
.  نکردی دخالتچی ھشی حساس و مھم زندگماتینجورتصمی و تو اکردیخودشو سبک نم

 رفت لیپسر نامبر وان فام. اسمنیخوش بحال ... خوش بختھاسمنیحاالم کھ با 
 از خودمون زن لی فامی گل سر سبد پسرانی کھ اشدی میحاال مثال چ. سراغش

  دختر گرفت؟بھی رفت از غری مثال کھ چگھ،ی پرستھ دبھی غرگرفت؟یم
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 اونقد  بھ جونم،ی کنھ کھ مادر فوالد زره رو انداختکارتیمحسن خدا بگم چ! پوفـــــ
 رفتنم ندارم، االن اگھ درو باز کنم، کم کمش صد رونیکھ خل وضع شدم و جرئت ب

 .جفت چشم زل زده بھ من
 . اومدمھ؟یک_

 کھ دستشو میدی تمرگمی گذاشتھیانگار پشت در چارپا... کھسوزهی دلش نمالمصب
 در بازکن وامونده ش م،ی باشھ درست کنادمی زنگم نی اداره،یگذاشتھ رو زنگو برنم

 .ھرروز خرابھ
 چھ عکس ساده،یُ ، چھره بغ کرده الناز، درست وسط قاب در واکنمی باز مدروکھ

 ! بودنی اگھ دوربشدی میھنر
  شده الناز؟یچ_
 ...نیبدبخت شدم زر_

 . تو بغلمندازهی و خودشو مترکھی مبغضش
 ؟یکنی مینجوری شده؟ چرا ایچ_

 نیمنم شدم ع!"  الکردارد،ی زده بودم پریھرچ" ت؟گفی می بود، چاسی اگھ الاالن
 ھم عمھ خوب جوالن یحال خوشمو ازم گرفت، ھرچند کھ تو حال خوش نئشگ. ھمون

 .داده بود و گوشت تنمو آب کرده بود
 از پنج دی پرمیکی...ی بابا، کم بود جن و پریا!  رو مخمھی الناز بدجورنی فنی فیصدا

 شیِ واسھ من قر و قمی چھ مرگشھ کھ، ھگھی نمی کنم؟ بدبختکاری چنویحاال ا. یدر
 .  اشتباه گرفتھپش،یانگار منو با اون نامزد خوش ت. ادیم
 الناز، تموم نشد؟_
_... 
 لج شتری شده، الناز بی بال بال بزنم کھ بگو چشتری بی ھرچطی شرانی تو ادونمیم
.  باالزنھی رگ خباثتش می کنجکاویلی خنھیبی می بوده، وقتنجوری ھمشھی ھمکنھ،یم

 کنار و زنمی درو میپرده جلو.  سمت اطاقدمی کمرشو ھولش می روذارمیدستمو م
 . توفرستمشیم
 از انیبچھ م شا. کنمی رو خاموش مونیزیتلو. نھیشی وسط ھال می رو مبالرهیم

 پشھ و مگس ینجوری نداره، ای تورکنم،ی پنجره رو باز مده،یگرماھالک افتاده و خواب
 کھ اضافھ ی از پارچھ پرده تورکھی تھی تو اطاقو از تو کمد رمی منیواسھ ھم. توادیم

 ری دل سھی ینجوریا.  پشھ بندنیع.  رو صورتشندازمی مارمویداشتمو م
 اسمی عاشقش بود، الانی اھل خواب ظھر نبودم، شایلیبرعکس خودم کھ خ...خوابھیم

 .کنھیل مکھ حال و روزش معلومھ، از ھمھ رقم خواب استقبا
 چپشو محکم تکون تکون ی راستشو انداختھ رو پای سمت الناز، پاگردمی برمدوباره

 .  گرفتھ از غم فراقکی بچھ تده،یم
 !ھھ...نیزر_
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 قھقھھ، من از ی نداره، نھ ھق ھق نھ حتیی تماشاچیھ... بھ ھق زدنشکنم،ی منگاھش
 ...ھردو متنفرم

 !چتھ تو؟_
 .... مامانن،یزر_

 ...شھی جدا مشھی جوونھ زده، با ھق ھقش از ری کھ رو قبلیدی بغض جددوباره
 ... دفعھ واست قھقھھ بزنمنی اتونمی کھ نمدیببخش...گھیمامان م_

 ! ندارمی دل خوشچکدومیاز ھ... خودمادی و ھق ھق ندازهی ماسی الادی منو قھقھھ
 زیم سمت رمی مندازم،ی شده مشی رشی ریسی نگاه بھ دستمال تو دستش کھ از خھی

 فتمی مراسم ختم مادی.  جلوشذارمی ، مدارمی رو برمی و جعبھ دستمال کاغذونیزیتلو
 ادی ش نھی گری حاال اون وسط اگھ کسگردونن،ی و دستمال مشنی بلند مایکھ بعض

 !رو چشماش  بکشھی برداره و الکیسیمجبوره تو رودروا
 خوش خوشانش بوده، روزی چش شده؟ اون کھ تا دگھی دنی ادم،ی تکون مسرمو
 بگم دور از گردهی زبونم نمیحت... انگار مادرش مردهزنھ،ی می چھ ضجھ انیحاالبب
 نگھ ی نبودم، اما زنده بودنش ھم منو راضی وقت بھ مرگ عمھ راضچیھ...جون

 ! دست خداسی من چھ؟ مرگ و زندگھی.داشتینم
 حال ناخوش تونھی گل گاو زبون مھی کنھ،ی خراب الناز، حال خودمو خرابتر محال

 نگھ داشتن ی بقچھ دارم براھی شھی مامان ھمنیع.ارهی رو فرم بیھردومونو تا حد
 اشی البتھ درمورد من فقط بعضکنھ،ی وقتا معجزه میبعض.ی علفی دوا مواھانجوریا

 . گل گاو زبوننی ھمنیکارسازه، ع
 کھ باز دونمیم.  الناز و دارم ، نھ حوصلھ خودموی زارھی نھ حوصلھ گررون،ی برمینم
 کنھ پاشده شالو کاله کرده ی عمھ رو راضنکھی کرده و واسھ ادای مسخره پلی دلھی

 تا بھ کنھی تحصن منجای اادی مشھی واسھ اعتراض پا مھ،ینجوری ھمشھیھم. ..نجایاومده ا
 ! بگنکی لبیدرخواستش بھ قول

 آرنج جفت دستامو نم،یشی و رو مبل روبروش مزی رو مذارمی استکانو رو مینیس
 بھش تا بلکھ زنمی زل منجوری رو زانوھامو کف دستامم رو چونھ مو ھمذارمیم

 . نق زدن بردارهنیحواسش پرت بشھ و دست از ا
 ؟یدی آدم ندھ؟یچ_
 ارم؟ی بشھی برم شای تموم شد یریآبغوره گ...دمی ندینجوری ، ادمیچرا د_
 ھ؟ی مزه، االن وقت شوخیب_
 ست؟ی نی چتھ، من از کجا بدونم وقت شوخیگی نمیِد وقت_
 .یبس کھ خنگ_
  شده؟یحاال چ_
 .یدیپرسی مگھی ھفتھ دھی یذاشتیاالن زوده، م_

 س،ی بغرنج نونیزی تلویای مجرنی بھ قول اھی قضیعنی ، زنھی حرف مینجوری ایوقت
 .شھی زود خوب مھ،ی شوک عصبھی
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 .پاشھی شروع نشده داره از ھم ممی زندگن؛یبدبخت شدم زر_
 ھ؟ی چای مسخره بازنیا... جلوترکشمی مخودمو

 .اس؟ی راحتنی بھ ھمھ؟ی الکدنی پاشی شده مگھ؟ مگھ زندگیچ_
.  بود کھ من تا االن ده بار طالقمو گرفتھ بودمینجوری اگھ ادم،ی جوابمو تو دلم مخودم

 . نشدهفیصالتعر ما کھ طالق الیتو فک و فام
 ندازهی و مدارهی برمینی نباتم از کنار سداره،ی و استکان گل گاو زبونو برمشھی مدوال

 تمی رھی استکان یچرخوندن قاشق تو... شروع کنیحاال شروع نکن و ک. تو استکان
 ول شیجانی ھی درست جالمای فنی انیع.  الناز درست کردهنی فنی رو با فیجالب

. نمیشی احساس میھمونجور ب. انگار نھ انگارذوق، ی بی ھانندهی بنی انیمنم ع. کنھیم
 .سوزهی اون زبونم داره می باال؟ من جارهی داغ داغ داره می چجوردونمینم
 و دوباره دارهی تھ استکان وجود نداره، دست برمیزی چگھی دشھی کھ راحت مالشیخ

 .دهیادامھ م
 . دوستشنیبا ماش... خونھ مون از دوستاش اومده بود دمیکی با درضای حمشبید_

 .رونی بزنھی و اشکش مفتھی مادشی انگار دوباره
 رضا و دوستشو دم در دی کھ حمگشتی ھمون موقع داشت برمد،یمامان رفتھ بود خر_
 .نھیبیم
 ،خب_
 البد با گھی مھیمی باھاش صمدمی حمدهی معتاده،چون ددرضایمامان گفت کھ دوست حم_

 معتاد حشر و نشر داشتھ ھی با دی چرا بادرضای دارن، وگرنھ حمی سر و سرھیھم 
 باشھ؟
 گری از جشتری بشی داغگھید. اونم داغ داغ... االن خودم گل گاو زبونموبخورمبھتره

 .ستیسوختھ م کھ ن
 شی آزمادی کفش کھ باھی مشکوک شده، پاشو کرده تو درضای مامان بھ حمن،یزر_

 ...بده
  مگھ؟ اون کھ حساب پاکھ از محاسبھ چھ باکھ؟شھی می بده، چشیخب آزما_
 .یزنی مامانو می تو ھم کھ حرفان،یِا زر_

 .وردمی حرفو زده، محال بود بھ زبون وامونده م منی عمھ ھم ادونستمی ماگھ
 گھ؟ی می چدرضایحم_
 شمونوی آزماشی سال پھی بدم؟ ما شی آزمادی سال دوباره باھی بعد ی چیعنی گھ،یاون م_

 .دهی چشمش ترسدهی داسوی مامانت الم،یمعلوم شد پاک پاک م،یداد
دل منم . زنھی ھمھ رو داره با چوب پسرش مگھی معلومھ ددرضا،ی حمگھی راست منویا

 دونست،ی م میرازی خواجھ حافظ شادشوی پسر معتاد خودشو کھ اعتسوزه،ی منیاز ھم
 درضای حمد،ی راه انداختھ کھ شـــــــــــای چھ الم شگنھ انی ما، حاال ببشیبست بھ ر

 . معتاد بودهدوستش دیمعتاده، چرا چون شــــــــا
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 و گذرونده کھ ادی دوره اعتنی انای محسن ادی مجنی عمھ ھم عیعنی گمی خودم مشیپ
  شده؟شگاهی پا آزماھیخودش 

 و ادی طرف مامان کوتاه نمھیاز . درضای مامان و حمنی وسط من موندم بنی ان،یزر_
 پا داره و اال و بال کھ ھی مرغش درضای طرفم حمھی از ترسوندم،یبا حرفاش داره م

 .شی آزمای بشیآزما
  مامانت؟ای ییدرضای طرف حم؟یگی میخودت چ_
 معتاد شدنش ی اوالدرضای اگھ حمترسوندم،ی مامان داره میخب راستش حرفا...خب_

 ھی کھ با شھی رضا حق داره، نمدی از اون طرفم حمزم؟ی تو سرم بریباشھ من چھ خاک
 . باشھشگاھای راه آزمامی مامانم ھرروز ھرروز تو راه و نیشک الک

 ؟ی کار کنی چیخوای واال، حاال مدونمی میچ_
 . کوتاه اومدشونیکی باالخره دی بمونم، شانجای چند روز انیزر_
 .کنمیخواھش م_
 ی حناره،یگی واسھ موندن از من اجازه میھ، ول خونھ داداششزنم،ی دلم پوزخند متو
 واسھ خانوادش، البتھ بجز عمھ ی نداره، حتی کس رنگچی وقتھ کھ واسھ ھیلی خاسیال

 . براش حجت تمومھاسیکھ ھنوزم ال
 
  خونھیای مریچقد د... ی خستھ نباش؟یسالم داداش، خوب_
 س، ھی عمھ عالنی عش،ی روشن فکرپیری اومدنا و تی النازم با ھمھ قپگھ،ی دلم متو

 .گھیدست پرورده ھمونھ د
 سالم_

 سالم؟ ؟یگی منوی خانومت فقط ھمی اون ھمھ قربون صدقھ آبجی و سالم، جلودرد
. یخوای نما،یتونینھ کھ نم... بشھختھی تو ری اون ھمھ ابراز احساسات کھ بھ پافیح

 اونم نھ شد،ی م تا کمر خماسیاگھ مامانش بود االن ال... باشھی داره طرفت کیبستگ
کھ مبادا . کنھی خوب واسش خرج منکھی اواسھ،  مادرشھ و احترامش واجبنکھیواسھ ا

 . کم درد بکشھ و اووخ بشھھی یپسرش از زور خمار
 . ارمی بیی چاھی برات نی بشای داداش، بنی بشایب_
 .بفرما تو دم در بده...)  اای(  طرف آشپزخونھ، رهی و مشھی جاش بلند ماز
 گھ؟ی دی داریی جان، چانی زریراست_

 ی صاحبخونھ مادر مرده اھی ستوی خونھ خودشون ننجای افتاد اادشونی عجب خانوم چھ
 .ھم داره

 .آره دارم، تازه دم کردم_
 انگار جامون با ھم عوض شده، اون شده صابخونھ شھ،ی مھمون تو خونھ رفتار منیع

 داره کھ تو خونھ ناخونده یھ حالچ.... منم شدم مھمونده،یو تو آشپزخونھ من جوالن م
 ... کس حس و حالت رو نخونھچیھ...ھم خانوم ناخونده خونھ ت...ھم مھمون....یباش
 کنھ؟ی مکاری چنجای انیا_
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 ِ برعکس شده؟ خواھر تو ا، من از کجا بدونم؟ایکار دن_
 ؟یدونی نمیعنی_

 کھ یاسی کم از شلوارک ھی نم،یشی و چازانو رو مبل مدارمی بر منی از کف زمپاھامو
 شھ؟ی مگھ می تر، ولنیی اصرار دارم کھ پاچھ شو بکشم پای باالتر، حاالھرهی مدمیپوش

 گرده،ی بدتر منی حاج رضا و داداشاش از ای الناز، ھرچند کھ اون جلویزشتھ جلو
 !پف... شوھرمیاون وقت من جلو

 ؟ینگفت_
 بھ حلقھ موھام کھ پشت گوشھ ھشی نفساش قالب مشنوم،ی از کنار گوشم ماسوی الیصدا

 !. تو قالبی ماھنیع...ادیم انداختم ، نفسم بند م
 . دعواش شدهدرضای با عمھ و حمنکھی مث ادونم،یچم_
 ؟یباز سر چ_
 . از خودش بپرس خب،یپرسی منی اصول ددونم،یمن چم_
 .سی ول کن، االن وقتش نیعنی کھ اسی واسھ الامی چشم و ابرو مھی

 منم خچالی تا تھ یعنی... بابای انم،یبی ھم تو دستش موهی ظرف مھی گرده،ی کھ برمالناز
 خواھرمونھ، حقا کھ خواھر ی جامی حاال اگھ گذاشت ما فکر کنھ؟ی کگھی دنیدراورده؟ ا

 . النازیشوھر
 .ی خانوم؟ راه گم کردیچھ خبرا آبج_
 . سرم شلوغھ داداشگھ،ی دگھید_
 سرمون شلوغ م،ی کھ بارش کنشد،ی مدای پدرضای حمنی عی خرھیآره خب، مام _
  مکھ؟ی حاجی رفت، حاجگھی معرفت؟ خرش از پل رد شد، دی بنیکجاس ا...شدیم
 .دنی نمینھ داداش، بھش مرخص_
  واسھ تو بھش اضافھ خدمت بزنن؟سی نفی اصال ح؟ی داردنیتو مگھ د...بھتر_
 کھ بره سر اصل دی پرسدرضای از حمی فور،یی تابلونقدی کھ ااسی الادی لعنت بھ تو بیا

 .مطلب
  بھتر از من؟یِا، داداش، از خداشم باشھ، ک_
 .اون کھ صد البتھ، بر منکرش لعنت_

 . سمت خودشکشدشی دور گردن الناز و مندازهی مدستشو
   چھ خبرا؟ حاال اومده تھران؟گھید...کھی کوچیخب آبج_
 .آره_
 .می شام دور ھم باشادی کره خر بگو بنیخب زنگ بزن بھ ا_

 !اسمی الی ابراز محبت خرکنی ھالک امن
واسھ خودشون مھمون دعوت ... صفر مطلق...ستمی نی کال عدد خاصنجای کھ امنم

 . بودی حاال انگار نھ انگار از اومدن خود النازم شاکرن،یگی می مھمونکنن،یم
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 ی ھمھ چن،ینجوری الناز داغ داغ، کال خانواده عمھ انی عکشھ،ی سر مشویی نفس چاھی
 ش تا قھی ی بھ دکمھ ھارهی و دستش مشھیازجاش بلند م. کشنیرو داغ ھورت م

 .بازشون کنھ
 .می دور ھم باشادی زنگ بزن بھ اون نامرد بگو بھی

 . بره خونھ دوستشخواستی داداش، مادیفکر نکنم ب_
 .اطاق عملش... اطاق کارش...  سمت اطاق خودشرهی باال و مندازهی ھاشو مشونھ

 کجا رفت؟_
 داداششو ای دهی منو ندی الناز و خفھ کنم، انگار وضع و اوضاع زندگخوادی ملمد

 .شناسھینم
 . تو نشستھی بھ پایتا االن مرام.  کارشیپ...گھیرفت د_
 :رهیگی بھ خودش منی حالت غمگھی

  حد؟نی تا ایعنی_
 .شتری حدم بنیاز ا_ 
 .نیزر...گمایم_
 !ھوم؟_
 ش؟ی رو بفرستم ازمادرضای بھ حرف مامان گوش بدم و حمیعنی_
 چی چند وقتھ ھنیتو ا. یشناسی مشتری رضا رو بدیخودت حم... الناز جاندونمینم_
  نکرده؟یرییتغ
 ؟یرییمثال چھ تغ. دونمی نمیعنی...نھ_
 یریی چھ تغشنی گرفتار می ووقتنی سالمن چجوری وقتدونمیمن کھ نم.  واالدونمیچم-
 کنن؟یم
 زنھی پوزخند مھی

 ن؟ی زری گفتی چیدیخودت فھم_
 ...ی من بدی وضع زندگنی الی پوزخند تحو،ی بخندیحق دار...ی دارحق

 کھ بخوام با االنش دمی سالمو نداسی وقت الچی کھ من ھنھی منظورم ادم،یبلھ کھ فھم_
 . کردهیریی چھ تغنمی ش کنم، ببسھیمقا

 من ریبانگی وضع گرنی اریبانگیگر.... رفت تو لکیبدجور. نیی پاارهی مقھی تا سرشو
 !شھیم
باالخره ... اصال منصفانھ حرف نزدمیعنی...  ام منصفانھ حرف نزدمیلی خدونمیم
 ... راجع بھش حرف بزنمینجوری کھ از بدو تولد معتاد نبوده کھ بخوام ااسیال

××××××××××××××××××× 
 

 گھی شد دری ددیببخش...ری شب بخسالم
 ! گھ؟ی نکتھ رو دنیداشت...شمی می زوج آدم منحصر ب فردی روزامن

 ی وضھیاصن ... خون شدم امروزدرس
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  کاربر انجمن١٣٦٧ارغوان/  و نقد رمان ورطھ یمعرف

  بعد از ظھر١٠:۴۵ در ساعت ١٣٩٢ بھمن ٢٩ : ١٣٦٧ توسط ارغوانشیرایو
 تشکرھا  گزارش پست خالف  . ستی ننی آنال١٣٦٧ارغوان

   :  شده توسطتشکر
*Aida Banoo* ,*توھم سبز** ,arina17, arshin.R, f.barani, feloor, 

GOLE...KAGHAZI, hanila, hasti_71, katoore, mahsaok, 
makhmal_66, mzm1368, nacm7114, parisun64, parto taban, 

sunthin, tgilani2012, ziza ,٥٠الھھ, یالناز محمد,  پوریاسماء کرم, وایآواش ,
, یقدس, پ.فتانھ, یعمھ حم, ١٣٦٨ قھیصد,  دلنوازایدر,  با اویتنھا, باران ستاک
 ｡ sIrVαT ｡, یمعصومھ آب

افزودن  -) می مستقنکیل (٢٣   #   بعد از ظھر٠٨:٠٢, ١٣٩٢ بھمن ٨ یمیقد
  ھایپست بھ عالقھ مند

 ١٣٦٧ارغوان
 ی حرفھ اکاربر

 
  

  آواتار ھا١٣٦٧ارغوان
  

 ١٣٩١خرداد :  تی عضوخیتار
 تھران:  سکونت محل

 ٤,٢٣٤: تشکرھا
  پست٤,٧٢٣ بار در ٢٨,١٤٧شده  تشکر

 سابقھ  تیفعال
٧/٢٠  ٩/٢٠ 

Today  نوشتھ ھا 
٢/١١  sssss2372 

 ھم خونھ:  مورد عالقھ کتاب
 ١٣٦٧ بھ ارغوانی خصوصامی دوستان ارسال پستی بھ ل١٣٦٧ ارغوانافزودن

  Female ١٣٦٧ از ارغوانشتری بی پستھاافتنی  ١٣٦٧مشاھده مشخصات ارغوان
 پرش بھ باال

 :    منحالت
     ازی امت٢٤: + دی مفاری ارزشپست بسیدبیمف
 کمی و ستی فرض پست بشیپ

 ... ھم دارهییبایدوست گلم ک قلم ز...ی آبمعصومھ
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 مامان... مامانخوابما،ی عمھ الناز مشیمامان، من پ_
 بچھ نی حاال اگھ اکنم،ی نگاه منیی باال پاپرهی ذرت در حال بو دادن منی کھ عانی شابھ
 . کردی ذره آبرو دارھی امشبو ھی

 .باشھ مامان جان_
 تره شده و عمھ ھم قصد نداره کوتاه ی طوالننباری النازم ظاھرا دوره تحصنش انیا
 . شده ھتلگھیخوبھ د.حاال منو انداختن تو زحمت...ادیب

 . تو بغل تو بخوابم، برام قصھ بگوخوامیامشب م. ای با،یعمھ، عمھ ب_
 . صدا نکنسر و. باشھ، عمھ جان_
 رو گوش ی سی بی داره اخبار بگردم،ی برمونیزی تلوی کھ نشستھ جلواسی سمت البھ
 و خوب کنھی رو تماشا مرانی شم، اخبار الکردهی مثال تحصیگورای فنی عاشق اده،یم

 درصد کنھی و شروع مکنھی مسھی مقای اونوری بعدم با اخبار شبکھ ھاده،یگوش م
 ، یدی فھمی گفتن، تو چی بگو چبھش حاال. کنھیصدق و کذب ھرکدومو محاسبھ م

 ی اون اوضاع کشور وقتیکدومش بھ نفع کشور بوده ؟ اگھ تونست جواب بده، برا
ھرچند االنم . برسھ!!  دردسر بتونھ بھ محبوبشیخوبھ کھ قاچاق آزاد بشھ و راحت و ب

 ،حاالیکنی مدای دردسر پی راحت و بی کھ بری نقل و نبات و بھ وفور تو ھر پارکنیع
 چشمت ی جلوادی خاص، پدر پدر جدت میضی مرھی واسھ ی خاص بخوای داروھی گھا

 .تازه اگھ فاسد نشده باشھ. ادی مرتی گاهی بازار سمتیو آخرم با چند برابر ق
 . اول مسواکتو بزن، بعد برو بخوابمی جان برانیشا_
 . فقط امشبن،ی تو رو خـــــدا، مامان زرگھ،یمامان، امشب نزنم د_

 ،خورهی قسم میزی گرفتھ واسھ ھرچادی ای کنم آخھ؟ تازگکاری بچھ چنی از دست امن
 ھوم؟ چطوره؟...میزنی مسواک بزنم، باھم مرمی عمھ جون، منم دارم ممی برایب_
 .یگی عمھ الناز، بعدش برام قصھ ممیبر... آخ جون_
 ... کگمیقصھ اون پسره رو م...  عمھزیآره عز_
. اشی آب بازی صداضای و اچھیپی مانی شای خنده ھای و صداییستشو سمت درنیم
 عمھ دوستھ، بر عکس مادرش کھ از ھمون اول بھ عمھ ش بھ چشم بی بچھ عجنیا

 مادر شوھر خوبا، از اونا کھ ھمھ کاره خاندانن نیاونم نھ از ا. کردیمادر شوھر نگاه م
 . خوردن فکر کننآب  بھی بدون اجازه شون حق ندارن حتھیو بق
 دم،یخوابی توش مانی منو شاشبی کھ تا دی سمت اطاق خودم، اطاقرمی مکشموی میپوف

 باباش بکشم، ی خوردم کھ پا بھ پاانوقسمی شب کھ جون خود شاھی اون یالبتھ بھ استثنا
 با حرص رونوی بکشمی دو نفره رو منی تشک سنگکنموی رو باز میواریدر کمد د

 .  بدم بھ مھموندیاطاق خودمو با... ینواز  مھموننیان از ا امن،ی رو زمکوبمیم
 کی زن تو خانواده و خاندان ما بدبختھ، حق نداره ج،ی آبرو دارنی امان بھ اصد
 زوی خانواده نبود، اونم ھمھ چنی مرجان کھ واسھ انمیبی مکنمی کم کھ فکر مھی... بزنھ

 یرونیاصال زن ا... اون از من صدبار بھترهی تو خودش، البتھ وضع زندگزهیریم
 .گذرهی بھش می چداره  بزنھ و بگھکیبدبختھ، حق نداره ج
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 خان بھ صبح اسی مجبورم امشبو در جوار ال،ی سنت حسنھ آبرو دارنی محض ھمحاال
 آقا نشھ، کھ اون وقت بازم حقو بھ ی خانومش متوجھ سرد مزاجیبرسونم کھ آبج

 مشتاق داشتن شھی مردم ھمھی مرده، ھی نباشھ اون یھ ھرچ آخدن،یداداش خمارشون م
 کھ اون دیدونیحاال کدومتون م.  از زنشھل نداشتھ باشھ مشکیلی روابط، اگھ تمانجوریا

 رو بھ باد ارویدودمان . لی می و بکنھی مفشی روابط ضعنی بھ مرور تو ایمواد کوفت
 .سی نیزی کھ چزهی غرده،یم
 کھ نمیبی ماسویال...اسی تو اطاق الرمی مدارمی خودم برمی برازی بالش و ملحفھ تمھی

 . انگشتاشھی الگارشمی و سدهی چرک خوابکھی موکت چل تکھیدوباره رو اون ت
 ن،ی زمزنمی و بالشو مکنمی انتخاب ماسوی نقطھ از النی سمت راست اطاق دورترگوشھ

 . بھشکنمیپشتمو م
 بخوابم، خوامیفقط م... ھی تو چھ فکراسی فکر کنم کھ النی بھ ای حتخوادی دلم نماصال

 .  باشھزهی فکر کردنم پاک و پاکی تر از اونھ کھ بذاره فضای قوگاریھرچند کھ دود س
 .دنی کشگاری سیِ بھ ریِشروع کرده ر. شنومی مدنوی کشتی کبری صدادوباره

 .یاون پنجره رو باز کن تا خفھ مون نکرد_
 .  خانوم، شما امر کننیچشم زر_

 .کنمی چشمامو باز میال. کنمیحضورشو باال سرم حس م. کنھی رو باز مپنجره
 ؟یدی خوابنجایچرا ا_
 . خانومت رفتن تو اون اطاقیکجا بخوابم؟ آبج_
 .گاری تو دود سیشی متی تا صبح اذن،ی گرمھ زرنجایا_
_... 
 .نجای ااریالاقل برو پنکھ رو وردار ب_
 ؟ی کھ چنجای اارمیونھ، پنکھ رو ب نداره، الناز مھمتی بعدم خوبست،یگرمم ن_
 .ارمی م،خودمیاری بخوادیتو نم_
 :شمی مزی خمی جام نتو
  نھ؟ای می کپھ مونو بذاریذاریم_

 کھ دوباره رامش شم و خوادی دلم نمچی باھاش تند حرف بزنم، ھنقدی الزمھ کھ اامشب
 .. کردن خودمبی تخری بدم براگھی قول دھی ی فکری وسط از سر بنیا

  اونور؟یاینم....م،بخوابی نداریباشھ،ما کھ حرف_
  بخوابم؟رونی برم بای یخوابی مر،ینخ_
 .خواب بفرما مادمازل. میخب بابا، تسل_
 .خواب بفرما. رهی حرف زدنتو ببی مرده شور ادبکنم،ی لب برا خودم غر غر مریز
 حاال الناز چش بود واقعا؟_
  و عمھ جرو بحثش شده؟درضایگفتم کھ با حم_
 ؟ینگفت واسھ چ_
 !کنھ؟ی میچھ فرق_



 60 

 ! اگھ بھ خواھرم کمتر از گل گفتھ باشھشکونمی مدویگردن حم...فرق داره_
بنگ و علف ... شوھرش بکشھترسھیچون م...کشھیداره زجر م...اسیرجز نخون ال_

 !بکشھ
 !سی حرفا ننیمال ا! ھھدرضا؟یحم_
  اون؟نوی وبال ا؟یبال باش وی تا بتونی مال باشدیچرا؟ با-
 !؟یزنی مھی کنانقدی چرا ان؟ی زری بگیخوای میچ_
 ...تھیواقع....اسی السی نھی باھات زد؟ کناشھیحرفم نم_
سھ ...رسھی بھ ذھنش برسھ بھ جنازه خواھرمم نمادی قدم فکر اعتھی درضایاگھ حم_

 ...رمیگیسوت طالقشو م
 اس؟ی راحتنیِمگھ دست توا؟ طالق بھ ا_
 ! کھ چقد راحت و آسونھیفھمی طالقشو گرفتم میحاال وقت_
 !شھ؟ی تو خانواده ما مره؟مگھیچرا طالق بگ_
 چرا نشھ؟_

 ... باالبرمی مصدامو
 ...اسی نبودم النجای من االن اشدیکھ اگھ م...ھینشدن...شھی نمنکھی ایبرا_
 : پشت لبشذارهی و دوباره مدارهی براش میفور... رو پاشفتھی مگاریس
 ؟یکنی مسھی آره؟ تو خودتو با الناز مقاخوادی بھ ھمونجا کھ دلت میحرفو کشوند_

 ...ی مادرھی...ی زنھیاحمق جون تو 
 ده؛ی آزارم مزش،ی جیصدا...شیی تو استکان چاندازهی مگاروی ستھ
 ... معتادھیوالبتھ _

 .. کامل کردحرفشو
 نی ھم ازارم داده ھم عاسی حرف الکنھ،ی نمتمی دود اذی بوده،ی آزارم نمگاری سیصدا

 !...سوزونھی ماره،ی درمگرموی جزی جگاریھمون س
 ...بخواب کھ بھ نفع ھردومونھ...نیبخواب زر_

ِ کھ رو دلش بودو بھ دل من محول کرد، حاال اون دل آسوده داره و من، دل یحرف ِ
ِاون دل باز و من دل گرفتھ...آلوده  ،ھوا نگرفتھ...ِ
 زشویج... رو زخممندازهی خش مگار،ی سیبو...دلبازه...ھھوا خوب...کشمی مقی عمنفس
 ...ارهیدر م

 
××××××××××××××××××××× 

 
  بودنیی سرم پامی ک از صبح سر طراحنقدیا...گردنم درده...ری شب بخسالم

  شدمشیپست تقد.... ک بودمعصومھ
  تشکر ازش خوندن رمانشھنیکمتر... دارهییبای زرمان
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  کاربر انجمنیمعصومھ آب|  نرو یی جارمان
  بعد از ظھر١٠:٢٧ در ساعت ١٣٩٢ بھمن ٩ : ١٣٦٧ توسط ارغوانشیرایو

 تشکرھا  گزارش پست خالف  . ستی ننی آنال١٣٦٧ارغوان
   :  شده توسطتشکر

*Aida Banoo* ,*توھم سبز** ,arina17, arshin.R, f.barani, feloor, 
GOLE...KAGHAZI, hanila, hasti_71, katoore, mahsaok, 
makhmal_66, mzm1368, nacm7114, parisun64, parto taban, 

sunthin, tgilani2012, ziza ,٥٠الھھ, یالناز محمد,  پوریاسماء کرم, وایآواش ,
, یقدس, پ.فتانھ, یعمھ حم, ١٣٦٨ قھیصد,  دلنوازایدر,  با اویتنھا ,باران ستاک
 ｡ sIrVαT ｡, یمعصومھ آب

افزودن  -) می مستقنکیل (٢٤   #   بعد از ظھر٠۵:٢٠, ١٣٩٢ بھمن ٩ یمیقد
  ھایپست بھ عالقھ مند

 ١٣٦٧ارغوان
 ی حرفھ اکاربر

 
  

  آواتار ھا١٣٦٧ارغوان
  

 ١٣٩١خرداد :  تی عضوخیتار
 تھران: نت  سکومحل

 ٤,٢٣٤: تشکرھا
  پست٤,٧٢٣ بار در ٢٨,١٤٧ شده تشکر

 سابقھ  تیفعال
٧/٢٠  ٩/٢٠ 

Today  نوشتھ ھا 
٢/١١  sssss2372 

 ھم خونھ:  مورد عالقھ کتاب
 ١٣٦٧ بھ ارغوانی خصوصامی دوستان ارسال پستی بھ ل١٣٦٧ ارغوانافزودن

  Female ١٣٦٧ از ارغوانشتری بی پستھاافتنی  ١٣٦٧مشاھده مشخصات ارغوان
 پرش بھ باال

 :    منحالت
     ازی امت٢٥: + دی مفاری ارزشپست بسیدبیمف
  و دومستی فرض پست بشیپ
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  زودتر مرتفع شھی و مشکالت کاری باشندهیپا... خانوم گلیقدس
 

 کنم،ی نگاه مدهی سوسک پشت و رو خوابنی کھ عاسی باال و بھ الارمی سرمو مدوباره
 نی از ای عکس سھ در چار پرسونلھی ارموی بموی برم گوشخوادی مره،دلمیگیخنده م م

 چرک مرد واری بھش و بھ دکنمیدوباره پشتمو م. رمی ازش بگی ھنردنیمدل خواب
. رونینم زده و گچش مثل زن آبستن شکم داده ب. کنمی نگاه ممھی مترمیروبرو م کھ تو ن
َ ورم کرده، جاش می بھ گچادمیانگشتمو فشار م  دوست دارم، یلی کار و خنیا. مونھیَ

 ی خالنای ھمھ حرصشو با فشار دادن اخوادی نرم شدن، ادم دلش میلی خدهی نم کشیگچا
 کھ نھی ببسی ناالح.  بھ جونم نق بزنھی کارم کلنی کھ بھ خاطر ای مامان خالیجا.کنھ

 ای خرابکارنیھم خودم از ااصال دارم تو س. زنمی گند و بھ خونھ خودمم منیدارم ھم
 .کنمیم
 و با چشمام فاصلھ خودشو خودمو اسی بھ الکنمی و دوباره رومو مخوابمی شکم مبھ

من تو .  خودممھی خودشھ و منم تو نمھیدرست حساب کرده بودم اون تو ن. زنمی منیتخم
 . خونھنی اونم تو سھ دنگ سھم خودش از ادمی م خوابھیسھ دنگ مھر

 ھستن ادی خانواده ھم کھ انگار مستعد خواب زنی ابره،ی خوابم نمگھید. شمی مکالفھ
 . شمیاز جام بلند م. معتادشونریمعتاد و غ

 رو از یی چاارم،ی و از توش استکان در مکنمی رو باز مناتای توآشپزخونھ، در کابرمیم
 ره،خوی می خارجییالناز چا. کنمی دم ممونھی و دو تا پدارمی سماور بر می باالنتیکاب

نونم . ی حس کنیتونی میرانی ایی رو فقط با چایی عطر و طعم چاگھ،ی درسھیعقلش نم
 مونده ھنوز تا ندازم،ی نگاه بھ سماور مھی بھم، کوبمی منتویدر کاب کالفھ! َاه... میکھ ندار
 رو ندازمی چادرمو مکنمی پام منموی شلوار جیفور. رونی و بخارش بزنھ بادیجوش ب
 وقت چادرم باز نشھ و تموم دار ھی تا رمیگی مپیرو مو ک.دارمی پولمو برمفیسرمو ک

 . و ندارم معلوم شھ
 خدا رو شکر کھ ،یی بھ نونواندازمی نگاه مھی دور نی از ھمرون،ی بامی کوچھ کھ ماز

 تا ٥ و یی در نونوارمی مکنموی وقت شلوغ بشھ پا تند مھی نکھی از ترس اس،یشلوغ ن
 اگھ الناز ی دلش نخواست نخوره، حتیھرک. یشگی ھمون تافتون ھمگرم،ینون تازه م

 . کھ مثال مھمونھ
 ھنوز کنم،ی می حساب سر انگشتھی. شھی سر درد کمر دردم داره بھش اضافھ مبجز

 نایانگار ا!  پفکنم،یساعتو نگاه م. شمیدوباره بلند م.  ماھانھ مکلی مونده بھ سیلیخ
 ھم خلق ی خدا برم کھ خواھر و برادرو فتو کپقربون حکمت.  ندارندارشدنیقصد ب

 و کاسھ چھ رهیگی آبغوره می ھی الناز کھ الکزاون ا. ی و خونسردیالی خیکرده تو ب
 ی مواقع، گور بابانجوری تو اده،یکنم کنم گرفتھ دستش، حاال تخت گرفتھ خواب

 .شی احتمالادی و اعتدرضایحم



 63 

.  منم شروع شدی خماراس،ی خدا ازت نگذره الی اکنھ،ی متمی اذشتری داره بی کالفگنیا
 حاال ،یشی بارم جذبش مھی با ی حتی اگھ مستعد باشگفتنیچھ زود، ھمھ ش با دوبار؟ م

 . مال من دو روز شده
 کھ بساطشو ی دور با حسرت بھ کمدنیاز ھم. اسی سمت اطاق الرمی مشموی مبلند

 االن اگھ الناز بلند گردم،یاره بر م تو اطاق و دوبرمی دو قدم مکنم،ی توش نگاه مذارهیم
 کامل خودمو از چار گردموی دوباره سھ قدم برمزم؟ی تو سرم بریشھ من چھ خاک

 .رونی بکشمیچوب اطاق م
 سمت اطاق رمی مکنموی دل مھی دلو ندازم،ی صدباره بھ ساعت مدمی شاای نگاه دوباره ھی

بچھ !  چھ عمھ دوستره،یگیم دور گردن عمھ ش چنبره زده، خنده م انی شایالناز، پا
 داری حاال حاالھا قصد بادی کھ بوش منجوریا!  خالھ خرسھ عمھ شو دوس دارهنیم ع

 تو کمدشو بساطشو رمی تا کمر ماسوی تو اطاق المری سرعت منیشدن ندارن، با آخر
 کھ خرت و پرتا رو توش ینیرزمی تو زرمی بغلمو مری ززنمیھمھ رو م. رونی بکشمیم

 داری اگھ برگشتمو بنجوری، ا. شھی متوجھ نمی ھس، کساطمی بھتره، تو حنجای ام،یگذاشت
 ی َاه لعنت.یوردم انباریکاش نونا رو م.  کھ رفتم نون بخرموردمی بھونھ مھیشده بودن، 

 . جو عقل ندارمھی
 اوج شتری برم،یگی کھ می کامھیھر . شمی مشغول منمویشی خرتو پرتا می الالبھ

 .ی نکبتی زندگنیدرد دلم، در قلبم، درد ا. شھی دردم بھتر و بھتر مرمویگیم
***** 

 ؟یزنی حرفا رو بھم منی ای بعد چند ماه اومد،یکشیمحسن تو خجالت نم_
 نوی تو ال؟ی ھمھ فامی پدر مادرم؟ تو روی تو روسمی وان،ی کنم زرکاری چیگیم_
 ؟یخوایم
 .می کنیدگ زنگھی دی جاھی می برھی دور از بقایخب، خب ب_
 .ی نفس بکشیتونی بدون ننھ بابات نمشناسمی من تو رو من،یچرند نگو زر_

 .ظتری غلکنمی جلوتر و اخممو مکشمی ممویروسر
 . خانواده میمن بھ خاطر تو پا گذاشتم رو ھمھ ارزشا. یلی خ،ی انصافی بیلیخ_
 ؟ی کردکاریارزش؟ مثال چ_
 پسر ھی کھ بخواد با ی بھ روز دختری تو خانواده ما وایدونی کردم؟ تو نمکاریچ_

 .ذارهی؟ اگھ باد بھ گوش بابام برسونھ ، منو زنده نم.خلوت کنھ و باھاش حرف بزنھ
 ،ی واسھ زندگرمی بگی متر٢٠ اطاق ھی تونمی االنم نمنی ال قبا ھمھی من ن،یزر_

   خودم کنم؟زونی آورموی دست تو رم بگتونمی میاونوقت چجور
 م؟ی کار کنی چیگیخب م_
 . کنمکاریچ... نھمی کار کنیچ_

 کردم داره بھم ری خر تو گل گنی عنھیبی زود خودشو از من سوا کرد، حاال کھ مچقد
 منت محسنو نی از اشتری بگھی ام کھ بشھ من دیھرچ.  فرو برمشتری تا بزنھیلگد م

 مونده نمی خود داره، ھمی جاگھی ،محسن کھ ددمی منت بابامو نکشی تو زندگکشم،ینم
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 کوچھ نی پسرش کردم، فردا بابام وسط ھمزونیآو کھ ماشاال خان بفھمھ کھ من خودمو
 بار نی ای ولشھ،ی می قربانلی اسماعنی کھ عینی زرشمی و من مکنھیسرمو از تنم جدا م

 .اھامی مرد رویرتی غی خودم و بی خشم پدر، نفھمیقربان
 اگھ بھ خودم بود تا االن ده بار گمی دوس دارم، ھنوزم میلی من تو رو خن،ی زرنیبب_
 موندنی مینجوری ام،یشدی محضر ، بعدم گم و گور مبردمی دستتو گرفتھ بودمو مشتریب

 تونستی نمی اگھی خر دچی نھ بابات، نھ ھاس،ی نھ قانون، نھ الگھیتو عمل انجام شده، د
 .رهیتو رو ازم بگ

منو احمقو . شنگ بزنھ قی صورتش تا خفھ شھ، فقط بلده حرفای جلورمیگی مدستمو
ِ جو جنم نداره؟ ا ا ا ببھی کھ محسن دمیچطور نفھم.  خامش شدمیبگو کھ چجور ِ ِ َ  چھ نیَ

 . آقا کردممیمفتو مسلم آبرومو گذاشتم کف دستمو تقد
 . نحسنتو بشنومی صداخوامی خفھ شو، نمگھیمحسن د_
 یدیخدا رو چھ د. زنمی حرفا رو منی کھ بھ خاطر خودت دارم ای روز بفھمھیکاش _

 .ی خوشبخت شداسی با الدیشا
 چک چی بدون ھثار،ی ھمھ عشق و انی از اره،یگی دلم مشتری ، بدهی ادامھ مشتری بیھرچ

 .زنھی حرف ماسی داره از شانس من کنار الیو چونھ ا
 ...نیزر_

 محسن ی کھ وسط کوچھ، اونم جلوخوادی دلم نمچی بھش تا برم خونھ، ھکنمی مپشتمو
 .کشھی ضعفمو بھ رخ مشتری بھی گرھ،ی گرریزبزنم 

 . کرددمی تھدیاون لعنت_
 ؟یبھ چ_

 ادامھ بده، االن دی کھ بافھمھیمحسن م....کنھی حرکت نمگھی دزنھ،ی مخی ھمون جا پاھام
 .ستمی پا بھ پاش نگھی کھ اگھ لفتش بده، من دس،یوقت دست دست کردن ن

 ... دور و برتامی کرد کھ اگھ بدمی تھدیعوض_
 گھید.  تو چشماشزنمی سمتش و زل مکنمی ادامھ بده؟ رو مو متونھی گفتھ کھ نمی چمگھ

 ھی و الف اومدن دی مرد ترسو کھ از تھدھی من خوام،یاالن اگھ محسنم بخواد منم کھ نم
 .خوامی رو نمدهی ترسیزوریپ

 خودتم از گھی تا دکنھی صورت خوشگلتو خوشگلتر مزنھی مدیگفت کھ با اس...گفت_
. شیی دختر دانی اون از قصد اومده سراغ خوشگل ترنیزر. ُ خودت عقھ ت بشھدنید

اونم بھ ھر ... بھ تودنی واسھ رسزنھی سوختھ کھ داره بال بال منقدی ای از چدونمینم
 . تو رو خدا مراقب خودت باش. یمتیق
 

 و با کشمی منی رو زمفموی کره،ی کوچھ مگھی و خالف جھت من از سمت دگردهی مبر
 نوام، ی نوا دادن خود بی نمونده برایی ناگھید... سمت خونھرمی مزونی آویدستو پا

 شکستن و خراش ی نمونده برای تاب خوردنم تو ھوا،حنجره ای نمونده برایتاب
 ! ھنجارھا
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***** 
 نی زمتونمیتازه انگار چشمام باز شده و م. تکونمی پشتمو مشموی بلند منی روزماز
 نی تا اای اون کوفتیعنی.دمی سوسکا نترسنی کھ از نعش ابھی عجنم،ی رو ببیبار انفیکث

 کنھی و خاک تو سرت ملی اونقد ذلای ؟ی از سوسک نترسگھی کھ دکنھیحد شجاع ت م
 .گزهیم نم َ در جوار سوسکا و ککمینیشیکھ م
 براش خوابھ،ی موکت زوار در رفتھ کھ مکھی تھی رو اون اسی الی وقتفھممی متازه
 ، از رهیگیاز خودم حرصم م!  پھن شده، بھتر از وضع االن منھ کھری از حریفرش

 .رمیگی سبقت ماسی مورد از النی زود وا دادمو دارم تو انقدی انکھیا
 نی ای شدم براداری بی شن؟ منو بگو از کداری بخوانی می بابا، کی باال،ارمی پلھ ھا ماز
 لونی ناھی.  خشک شدنزی نشدن کھ نونا رو مداری بنقدیا. صبحونھ اماده کنماقتای لیب

 .  خشک و دندون شکن نشدننی از اشتری رو نونا تا بکشمی و مدارمیبرم
کم مونده .  دلمو زدده،ی خودشو نشون مشتری دھنم بی تو دھنم، تلخذارمی نون مکھی تھی.

 یشق عسل خال قاھی تلخ شده، میدوس ندارم، نون تافتون دوس داشتن. ارمی باال بنویھم
 سر نون یی چھ بالایخدا!  شوکراننی رو نونم، تلخ تر شده، عکشمی مدارمویبرم

 ییُ کندوراادی تلخ شده؟ نقدیحاال چرا ا.  بودمعاشقش عسل کھ...محبوبم اومده؟ عسل
ُ چند بار عق شھی حافظھ، ھمتی واسھ تقودادی امتحان مامان بھم می کھ روزافتمیم
 .  بدمشنیی تا پازدمیم

 ی با معده خالزنم،ی فقط عق م،یی سمت دستشودومی دھنمو می جلورمیگی مدستمو
 تازه کنم،ی نگاه منھی و خودمو تو آزنمی آب بھ صورت مھی.ادی کھ باال بسی نیزیچ
 تو منم اسی کھ چھره السی زود نیلیخ! خدا جون... چشمام چقد گود افتادهری زفھممیم

 سر دیبا.  ما رو داشتھ باشی ھواشھی از ھمشتری به ماشی شنی کنھ؟ الاقل تو اداینمود پ
 . ھا بخرمنھی جور پتنی از ادونمی چشم و دور چشمو چمریفرصت برم، کرم ز

 ورداشتھ خواب و استراحتشو اورده ده،ی جنازه خوابنی سمت اطاق خودم، الناز عرمیم
گ، رو لبام  رو پررنی رژ صورتستمویمیِ کھ رو دراور گذاشتم وای انھی آیجلو. نجایا
 کمم از اون ھی. کنمی دھنم زده رو پاک مرونی کھ بی کج و معوجی بعدم خطاکشم،یم

 نی دلقکا، اخھ انیچھ مضحک شدم، ع.  ھامگونھ  بھزنمی مسخره میرژ گونھ صورت
 قی آدم با کالسا، تلفنی بھ قول اای شھ؟ی دو تا رنگ کنار ھم خوشگل منی گفتھ ایک

 باشھ دو سھ رنگ رژ ادمی.  کردن منشی آرانی بزنھ بھ اکنن؟گندی مدای پی خوبیرنگ
 .لبو رژ گونھ م بخرم

 .الناز...الناز بلند شو_
 . باشھی کھ عملکنمی النازم شک منی کم کم دارم بھ اکنھ،ی مزی صبرم سررگھید

.  ھاھی بودنم نعمتییسرما.  پتو، خوش بحالشری گرما تا خرخره ھم رفتھ زنی تو اچھ
َ دمر مزنھی غلت مھی کنم،ی دوباره صداش مکشمویاز روش مپتو رو با شدت   .خوابھیَ

 واقعا کنم،ی نگاه مدهی کھ پوشیدی لحظھ بھ لباس سفھی. مونھی خرس منی ع،یبترک! پف
رومو .  از خواھر خرسنمیاون از داداش سوسکش، ا.  شدهی خرس قطبھیھم شب
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اصال تو موش .  پسرمی منی منو ببخش، تو سنجاب کوچولوای خداکنم،ی مانیطرف شا
 .دارم  کھ دوسشونی ناز نازیوونای ھمھ ح،یموشک من

 رمی مرونوی بدمی نفسمو مشن،ی از خواب ناز بلند مدنوی متی الناز خانوم رضاباالخره
 تلخم یی چاھی. ارمی در مخچالی و کره رو از تو زمیری براش مییسمت آشپزخونھ، چا

 با سشوی داره دست و صورت خکھیونھ، در حال تو آشپزخادیالناز م. زمیریبرا خودم م
 .کنھی خشک می دستمال کاغذکھی تھی
 نجوری بھ بخارشو ھمکنمی نگاه مکنم،ی جلو دستمو دورش حلقھ مکشمی ممویی چاوانیل

 . تا محو بشھدمیادامھ م
 ؟یخوریخودت نم_
 .من خوردم_

 لمی می کجا خوردم؟ معده م درد گرفتھ و بھ قار و قور افتاده ولس،ی کھ حناق ندروغ
 .کشھینم
 . بخوابری برو بگادیخوابت م_

 ،  دھنم کھ قد غار بازش کردمی جلوذارمی مدستمو
 . کم کسلمھی فقط اد،ینھ خوابم نم_
 : ندازهی مزی نگاه بھ سرتاسر مھی

 ؟ی شدداری بیاز ک_
 . وقتھیلیخ_
 ؟یکنی نمداری باسویال...ینی مارم زا بھ راه مکچ،ی ھیخوابی نم خودت کھگھ،ی دنھیھم_
 .شھی مدارینھ، خودش ب_

 ھمھ نیبنازم بھ ا.  باالدهی و مکنھی کم فوت مھی شو یی چاوانی و لدهی تکون مسرشو
 .گنی منی خور قھار بھ ایی چا،ییتوانا

 . خوابمی دوباره مرمیمن کھ صبحونھ بخورم م_
  دوباره؟برهیمگھ خوابت م_
 خواب ی تا کشبی دییخدا... بخوابمتونمی من ناھارم بخورم باز م،ی فکر کردیپھ چ_

 .ومدیبھ چشمم نم
از ھمون ھال داد .  خوابم گرفتی راستی راسترون،ی برمی باال و مندازمی ھام مشونھ

  درست کنم؟ی ناھار چزنم،یم
 مونھ؟ی ماسیال. اون با من، بھش فکر نکن_ 
 . در مغازهرهینھ م_
 رو یکی سرمو اون ری زذارمی دستمو مھی. شمی و رو ھمون کاناپھ ولو مگموی منویا

 .رمیگی روش ضرب منیی و با انگشتام باال پاذارمی م منھیس
 .دی اگھ زورم کنکشمیخودمو م...مامان گفتم کھ_
 ایپاشو برو دست و روتو بشور ب... بھ گوش بابات برسھھیکاف. خوشم باشھ، چھ غلطا_

 ! ری ھم آبغوره نگیسفره رو بنداز، الک
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 ؟ی چیعنیمامان _
 دم،ی کوبنی تفاوت از کنارم رد شد نگاه انداختم و با پاشنھ پا رو زمی مامان کھ ببھ

 . سراغمادی پسره ننیکاش چالغ بشمو ا...بھتر. اونقد محکم کھ دردم گرفت
 از ی تا اسمترسمی معتاده؟ ماسی کھ الشھی باورش می کھ، کسی دو تا نیکی من درد

 رو ول ھی قضنی معتاده، اصال ااسی گفتھ الی بگن کھ از حسودارمی بدیمحسن و مج
 کھ محسن چرا اومده بھ تو گفتھ؟ مگھ با محسن کننی ملھی پنن،یبی و اون روشو مکننیم

 تو زهیری و بھ قول خود ش مبرهی ماطیوسط ح نی ھمساموی بعدم بابام گ؟یحرف زد
 .چاه خال
 :زنمی مغی و جکشمی موھامو مدوباره

 شدم،ی نمممی کھ سھلھ، من زن اون ابراھاسی النی اشم،ینم/ ھیعال/عمھ/ عروس/ من_
 . شمھی عروس عالخوادیدلم نم
 :زنھی مث من از تو آشپزخونھ داد ممامانم

بابات قول داده، سرش بره ...یزنی می کھ زور الکیدونی خودتم من،یُببر صداتو زر_
 .رهیقولش نم

 دستمم یکیتو اون ... دارمی برمنی و روپوش و مقنعھ مدرسھ مو از رو زمشمی مبلند
 . سمت اطاقکشمی کشون کشون خودمو مرمویگیکولھ مدرسھ مو م

 دستش داره یکی سرشو با اون ری دستشو گذاشتھ زھی و دهی بھ پھلو دراز کشنبیز
 از اون داستانا تونھی نمی وقتدهیآخھ چھ فا. زنھیدلخواھشو ورق م" خانواده "مجلھ 

 تی دوبار منم داستاناشو خوندم، ھمھ ش گلھ شکایکی زنم،ی پوزخند مھی ره،یعبرت بگ
 کھ خورده و حاال یبی از فریکیاز شوھرش،  یکی از دوست پسرش، یکی ،یاز زندگ

 لی الاقل فامھ،ی بقی سرگرمشھی منم می داستان زندگیبھ زود!  پف،یشده دختر فرار
 .رنی کھ عبرت بگکننی مفیبرا بچھ ھاشون تعر

  اون تو؟یخونی میچ_
 .چارهی مشت بدبخت بھی یداستان زندگ_
 ؟یخونیچرا م_
 ! گھی دنھی من ای تنھا سرگرمگھ؟ی نخونم دنمی ایعنی ن،یوا زر_
 ی کردلی زود ترک تحص؟ی شد سرگرمنمی خاک تو سرت، ایعنی کھ زنمی پوزخند مھی

 من خواھر بزرگھ م، تا من شھ؟ی آخھ مگھ م؟ی شوھر کن؟ی تو خونھ کھ چیدیو تمرگ
 تو ذھنم، ادی کھ می از فکرلرزهی پشتم مس،ی نیبختم باز نشھ از شوھر کردن تو خبر

تا خواھر بزرگھ ...  قانونھھی نیشوھر کنم؟ ا دی من بھ خاطر خواھرامم کھ شده بایعنی
 عاشق مسعود تی کھ از طفولنبمی زس،ی نکھی خواھر کوچی برای بخت، خبرنره خونھ

 .بوده
 داشتو تو پلمی بود، دی شم خوبھ، مسعود پسر خوبقھی سمتش، ناکس سلکنمی مرومو

 بود، ادی زنبمیاز سر ز.  برگشتھ بودی ، پارسالم کھ از سربازکردیمغازه باباش کار م
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 تا فردا سرکوفتش نزنن، البتھ مسعود و خانواده رهی بگپلمشوی نکرد الاقل دوونھی دنیا
 !  خبیول...ستنای نینجوریش ا
 باز خوبھ ھ،ینجوریمن کھ نظرم ا... کم داشتھ باشھیزی سوادش از مرد چدی نبازن

 بار کنھ، عمھ ی و باقالاری نداره، اون وقت خر بی سواد مواد درست و حساباسیال
 کھ خدا خر و شناختھ و شاخش نداده، اگھ گنیراست م.  خدا رو بنده نبودگھی دھیعال

 .ذاشتی کسو زنده نمچی بشھ، عمھ ھملکت کاره مھی دردونھ عمھ نیقرار بود ا
  خدا چش شد؟ای....بندهی حرص مجلھ رو مبا
 ؟ی کنکاری چیخوایتو م_
 : براشکنمی تعجب چشمامو گرد مبا
 ؟یبا من_
 ...نھ با عمھ تم_
 ھ؟ چھ مرگت؟ی رم کردھویچتھ تو؟ _
 ...ییدرد من تو_
 من؟_
 .رهی مسعود زن بگی کفش براھی خانوم پاشو کرده تو دیمروار...بلھ، سرکار خانوم_
 اگرم بود کھ من س،ی ننبی خانومم زدی تھشو رفتم، حتما اون دختر مورد نظر مروارتا
 مبارک خودم ی حال بھ رونیبا ا. سد بزرگ بودم واسھ دو تا کفتر عاشقھی وسط نیا

 :پرسمی و ازش مارمینم
 ! عروس خانوم؟نی ھس ایحاال ک...یخب بھ سالمت_
 ستھ؛یمی شمر باال سرم وانی و عشھی جاش بلند ماز
 ؟ی عروس شدی کھ اول تو بایدونیم_
 ی کرددای ندارم، مورد مناسب پی رسمو رسومات مسخره کارنی من بھ ای ولدونمیم_

 .تی، بلھ رو بده و برو سر خونھ زندگ
 : از کوره در برهنکھیس بود برا ا حرفم بنیھم
 نی کھ رسم تو خانواده ما چقد مھمھ؟ ایدونی نم؟ی بھ نفھمیِد المصب، خودتو زد_

 ی خبررهی چھ برسھ بھ دخترا؟ تا پسر بزرگ زن نگمی واسھ پسرام داریرسمو ما حت
 .سی نکھیاز پسر کوچ

 کمی تا خواھر کوچدیری منو بگدیای بگم بفتمی کنم؟ دوره بکاری چیگی م؟یخب کھ چ_ 
 بتونھ راحت خودشو بندازه بھ پسره؟

 الزم بود، یول. نبی تلختر از حد تحمل زیلی تلخ حرف زدم،خیلی کھ خدونمی مخودمم
.  بدبخت کنھ کھ بھ عشقش برسھی دستی منو دستخوادیم. کنھی مییای حی داره بیادیز

 دو تا رو از ھم جدا نیاگھ قسمت باشھ کھ ھمھ عالم و ادمم جمع بشن محالھ بتونن ا
 .کنن

ھمونجور کھ داره عر ...نبی زی تو حلقھ اشک چشمافتھی باال، چشمم مرمیگی مسرمو
 :گھی مزنھیم
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 نی من با ای و خوشبختندهی تو آی پا بمالی اگھ بخوانی زربخشمتیبھ خدا نم_
 .تیخودخواھ

 .رونی برهی رو صورتشو مذارهی مدستشو
 و بخت خودم تا خودخواه نباشم، نھی پا بمالم تو آدی بایعنی من خودخواھم؟ خودخواه؟

 نشده و نرفتھ زن یی فورس ماژور باشھ تا مسعود ھوادی حد؟ اونم بانی تا ایفداکار
 ....رهیبگ
 نب؟ی بود زنگ زد زیک_
 ھووم؟_
  بود زنگ خونھ رو زد؟ی کگمی م؟یعاشق_
 .آھان بابا بود_
 بابا؟ چطور زود اومد؟_
 ن؟یکھ شما بھ آب داد یواسھ خاطر دست گل_
 من؟_
 من زن یاری در می بازیکول...یدونیخودتم خوب م...ناای زراریحرص منو در ن_
 . شجھی نتشھی منمی اشم،ی نماسیال
  داره؟ اون موقع مگھ بابا بود اصال؟یچھ ربط! گمشــــــــــو_
 . کف دست باباذارهی میِ ، فرتی ؟ آب بخوریشناسی مامان خانومتو کھ میبابا نبود ول_
 اول حرف خدا، بعدم حرف آقا کھ بنده گھیمامان از اوناس کھ م. گھی راست منویا

 . پدر بندهیعنی خداس، ییکبرا
 ... ھاھیشی آتیلی خنیزر_
 عروس عمھ خوامی من گفتم نمن؟ی گفتم کھ ھمھ واسم شاخ شدی بابا، مگھ من چیا_

 .شم
 . وقتھ قول تو رو بھ عمھ دادهیلی بابا خھ؟یزی کم چنی ھمیکنیخب فکر م_

  خبر داشتھ؟نبمی زیعنی کنم،ی مزی رچشمامو
 ؟یدونی می تو از کنبیز_
  رو؟یچ_
  کرده؟ی منو از بابا خواستگاراسی کھ النیھم_
 دی کرده؟ گفتم قولتو بھ عمھ داده، اصال شای تو رو خواستگاراسی گفتم الیمن ک_

 .ھ باشھ خبر نداشتانی جرنی بدبختم از ااسیروح ال
 رابطھ خواھر ی برده، حتادشی از زوی اعتماد ندارم، عشقش ھمھ چنبمی بھ زی حتگھید

 و بھ ینی تو سذارهی بھ مسعود جونش منو مدنیبھ خودش باشھ االن واسھ رس. یبرادر
 دختر نی اادی بذاره رو کھ بمیزی چھی دیشا. کنھی خان ماسی الشکشی خوشگل پونی پاپھی

 .می راحت شش از دستنی ببرنیما رو بردار
 انگار خود ی نھ، ولای بھش جواب داده نبی بود و زی سوالم چرهی مادمی گھی کھ دمن
 :ادشھی نبیز
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 واسھ یی فکراھی از دھنش در رفت کھ مامانم شی چند ماه پدم؛یواال منم از الناز شن_
فقط ظاھرا . اسی بھ خود الی نگفتھ ،حتیزی چی ھنوز بھ کسی کرده ولاسی و النیزر
 . موافق نبودهیلی خسمی ادردونستن،ی ممی و ابراھسیادر

 شم سی بتونم دست بھ دامن ادردی شااره،ی ھم دووم نمیلی کھ خزنھی تو چشمام می برقھی
 بدبخت طونی شدونمی مدی مورد بعنی البتھ تو ان،یی پاارهی بطونیتا مادرشو از خر ش

 .بندهی مموی رجطانیُ جرم دست اون شنی باشھ، عمھ تو ایکاره ا
  گفتھ؟یعمھ چ_ 
 ی گفتھ چشم پسرم ھرچسی عمھ کوتاه اومده وبھ ادریواقعا فکر کرد...گھی دیچیھ_

 ؟یتو بگ
 :دهی و ادامھ مری تحرزی سمت مرهی و مدارهی برمنی و مجلھ شو از رو زمشھی مدوال

 . برا ھفت پشتمون بسھی زن گرفتبیگفتھ ھمون واسھ خودت از غر_
 .ومدی مرشی گاسمنی عمھ عمرا بھتر از ،ی خانومنی چشھ؟ بھ ااسمنیوا مگھ _
 در نظر گرفتھ بود؟سر ھمونم اگھ نوی نگسی کھ عمھ واسھ ادریدونی مدونم،یچم_

 . بھشزدی می غرھی باز عمھ گرفتی مغمبرمی دختر پسیادر
 خودشم رحم نداره و بازم ی کھ بھ بچھ ھادوننی مشناسن،ی ھمھ عمھ رو خوب مچقد
 بازم وردنی عمھ می برازابتمی ملکھ ال؟یاونم ک. رار دارن منوبفرستن خونھ شاص

 .کردنی بچھ ھاشو می کلفتدی سر و کلھ بلند تر بودنو باھیبچھ ھاش 
 : توپرهی و مامان مشھی دفعھ در باز اطاق باز مھی

 . مدت برو خونھ خالھ ربابھیپاشو جمع کن ... شدهی بابات کفرنیزر_
 ؟یچ_
 . و کبودت نکردهاهی سومدهی پاشو تا نیدی کھ شننیھم_
 ؟ی بھش گفتیمگھ چ_
 .نای معتاده و ااسیال...شموی عمھ نمن،عروسی ھمونا کھ خودتون فرمودیچیھ_
 ؟ی رو بھ بابا گفتنایا_
 فقط باباتھ، اره،ی بتونھ رو حرف عمھ ت حرف بزنھ و نھ بی بگم؟ اگھ کسیپس بھ ک_

پاشو تا نزده .  دخترگھیِدپاشو د... ارهی در می بازونھوی کھ؟داره دینیبیکھ اونم م
 .نکشتت

 از تو زی رھی کنھی شروع منی زمندازهی و مدارهی کمد بر می ساک از باالھی نبیز_
 . تو ساککنھی میکمد چند دست لباس خال

 :کشمی سمتشو ساکو از دستش مرمی میفور
 خودم زنم،یخودم با بابا حرف م. ذارمی نمرونی من از تو خونھ پامو ب؟یکنی مکاریچ_

 .کنمی مشیراض
 ...ُ رو لپاشندازهی چنگ ممامان

 کم ھیبرو بذار .  دستتا، برو مادردهی کار مھی ادی مار،ی در نی سر تق بازنیزر_
 .کنمی مشی خودم راضزنم،یآرومتر شھ، خودم باھاش حرف م
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  گھ؟ی دیزنیمامان جون من؟ با بابا حرف م_
 .ادیاالن م...گھیاره مادر برو د_

 اهی سی روسرھی کھ فردا از ھمون ور برم مدرسھ، کنمی شلوار مدرسھ مو تنم ممانتو
 . سمت درفتمی رو سرمو راه مکشمیم
 .کجا؟ ساکتو ببر_
 مگھ قراره چند روز بمونم مامان؟_
 .ی امشب برگردنی ھمشاالیا... گھیبرو د_

 . اطی سمت در حرمی تو دستمو مرمیگی مساکو
 
 

 رو بھ یزوری معتاد و پاسی الس،ی طرف من نی کچی خونھ ھنی من، تو ابمیغر چقد
 اون ھیچرا . سھی پسر عمھ عالنکھی پسره و از ھمھ مھمتر اھی چون دنی محیمن ترج

 وقت چی چرا ھھ؟ی راضی دختراگنی ما نمھی وقت چی چرا ھھ؟ی پسر عمھ عالگنیم
 تا واسھ ستھیمیھ رو نداره؟ صم بکم وای ذره از اقتدار عمھ عالھی من ھیمامان راض
 ...رن؟ی بگمی ، واسھ دختراشم تصمچیخودش کھ ھ

 نکھی ادی بھ امدارم،ی بر می و فوردمی خونھ خالھ رباب فشار می رو زنگ بلبلدستمو
 ینجوریا.  برگشتن بھ خونھی داشتھ باشم برای بھونھ اھیخالھ صداشو نشنوه و من 

 . درو روم باز نکرددونمی چمای خالھ نبود ، گمیم
 ھ؟یک_
 . بخشکھ شانسَاه
 .باز کن خالھ منم_
 دی نوی موتور وسپااطیگوشھ ح. شمی وارد مدمویھولش م. شھیِ تق در باز می صداھی با

اگھ .  آراستھ شدزی تو خونھ س؟ گل بود بھ سبزه نای خراب شده یعنی االن نی انم،یبیو م
 .رونی کھ از خونھ زدم بدنی فھمھی و عمھ عالاسیتو خونھ باشھ کھ شب نشده ال

 خبر دارن، ھرچند کھ گھی و پوک ھمدکی از ھمھ جاسھ،ی الکی فابرقی نکبت رفدینو
 نی زرنگ تر از ادیکال نو. دهی معتاده بھ گوش ما نرسدی نونکھی بر ای مبنیھنوز خبر

 بھ گاو ی بھ خانواده حاج رضا بچسبونھ، حتیی جوراھی خودشو خوادیحرفاس، م
 !اسی الدشون،ی سفیشونیپ

 . ورانی خالھ؟ از ایخوب_
 . البتھ بعد از سالمگمی دلم متو
 ؟یخوایسالم خالھ، مھمون نم_
 اتفاقا سفره پھنھ، معلومھ ایب. زی تو عزای بیخوش اومد... خالھ فدات شھخوامیچرا نم_

 .ِمادر شوھرت دوست داره
 م بوده کھ صالت ظھر ندهی عشق بھ مادر شوھر آیاصال از رو.  چقدم عاشق منھآره

 منو گشنھ و تشنھ اواره ی ننھ بابام سر ظھرنم،یشالو کاله کردم اومدم سر سفره شما بش
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 کھ خانواده من داره، چند ی واقعا از اون ھمھ مھمون نوازابون،یکردن تو کوچھ خ
  من شده؟بیدرصدش نص

 خونھ گفتمی کھ منھیسھ ھم واندازه،ی نگاه از سرتا پام مھی و رونی بپرهی مدی پلھ ھا نودم
 ھم کج و شھی کھ ھم سفره می آدم با کسشھیپسره نسناس، مگھ م...گھی درمیخالھ نم

  آدمھ؟دی گفتھ کھ نوی کی آدم نھ، ولدم،یآلوده نگاه کنھ؟ تو دلم جواب خودمو م
 . فقراری خونھ فقنی اوردفی تشرنیقابل دونست! سالم دختر خالھ_

 فقرا، آخھ گدا گشنھ تو ریفق.  بچھ پرروارمی در بشوی بابا قوری اون چشماخوادی مدلم
 اگھ دستشون تنگھ ای بعضاره،ی من باھات دھن بھ دھن بذارم؟ حرص آدمو در میآدم

 نی صورتشونو سرخ نگھ دارن، عیلی دارن کھ با ستی از خودشون شخصیاونقدر
 خب معلومھ کھ دن،ی بر و ندارم ندارمیناشکر  نافشو بادی نونی عایخالھ، اونوقت بعض

 .ادهی سواره است و تو پشھینون ھم
 .  رو موتورشپرهی و مکشھی زوار دررفتھ شو بر میایکتون

 دی ھست تقلیالاقل اون ھرچ. اسی از الشتری بی حتاد،ی آدم بدم منی من از اچقـــــد
 ادا در مونی منی برداشتھ اونو سرلوحھ خودش قرار داده و عی عوضنی اکنھ،ینم
 . ادی کھ گنده بھ نظر بپرهیبا گنده ھا م. ارهیم
 تو نھی اشی ادعاش گوش فلکو کر کرده، خوبی ھا ولشھیُ قول مرجان تف سرش نمبھ

ِ پھنم بارش نمل،ی فامدینسل جد  بندنی ام اگھ آقا آقا مھیبق. ھی طبل تو خالدوننی و مکننیِ
خوب داره روح باباشو اونم کھ . امرزشھی خدا بیبھ دمش بھ خاطر خالھ رباب و بابا

 .لرزونھیتو گور م
  تو خالھ؟یایپس چرا نم_
 .امیھان؟ االن م_

 ری با سنی ھمچی قاسمرزای میبو.  تورمی مارموی از پام در مموی صورتیای کتونعیسر
 مردم؟ منم ساکو ھمون دم در ی با جوونای خالھ چھ مکنی تو خونھ، وادهیچیفراوون پ

 ھی وسط سفره، تابھی و از مادارمی نون برمکھی تھی عی سر سفرھف سرپرمی مکنمویول م
 منو خی! کنھی می چھ معجزه ای قاسمرزای آ منی ایعنی ،زمیریلقمھ گنده واسھ خودم م

 ! از سرم دود کرد ھوادم،ی اون تحفھ نطنز، نوادی...آب کرد
 تا االن خالھ بندمی شرط مسفی نبی عجنمی ابتھ ھمچپرسھ،ی نمیچی کھ خالھ ھبھیعج

  نھ؟ای دراورده کھ معتاده دمی از نواسوی و پوک الکیج
.  بدترهیلی حرف نزدنش خنی ادونھی خدا مخورم،ی خالھ منی نگاه سنگری رو زغذا

 ی االنم دار،یدونی مزوی ھمھ چدونمیمن کھ م.  خالھی بپرسیخوای میالاقل بگو چ
 ھی.  بسوزه نھ کبابخی کھ نھ سین سر حرفو باز کی کھ چجوریکنی منییحرفاتو باال پا

 . کنمیبلند نشھ کھ من قاط حتی نصی و کباب بوخی سنی از اییجورا
 تو غذا ادی زری سنی کھ افھممی تازه مدم،ی سرب داغ فرو منی عیکی یکی ھا رو لقمھ
 بغض نی سرب داغھ، انی واسھ خاطر ادی شاسوزونھ،ی گلومو مستا،ی خوب ننمیھمچ
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 باال رهی و مکنھی کرم باز منیَ داره با ورز دادن گلوم راه خودشو عیسمج کھ بدجور
 .نییپا
 . خوشمزه شده بودیلیخالھ دستت درد نکنھ، خ_
 .رسھی دست پخت مامانت نمینوش جونت خالھ، ھرچند کھ بھ پا_
 بخواد از دست پخت نکھی بھتر از ای چکنھ،ی داره کم کم سر صحبتو باز ما،یب

 . مادرکھ بھ صالحمھ برسھیو سر آخر بھ حرفا...ت مادرآغوش پر محب...مادر
 از کنھ،ی نمی واسھ شستنشون، خالھ ھم تعارفشمی بلند مذارموی غذا رو رو ھم میظرفا

 ی کنم، کال خاندان ما تو مھمون نوازیبی احساس غرذارهی کھ نمادی کارش خوشم منیا
 . برام گلستون بودای اگھ منم دختر پدر مادرم نبودم االن دندیشا. لنگھ ندارن

 
 ای اسی االناس کھ النکھیا.  بھ دلم افتادهدی بعد از رفتن نواس،ی بھ خاطر شر الی شورھی

 تند تر ششی بھ پا کنن ، اون وقتھ کھ بابامم آتیشی آتھی و نجای اانی بفتنیعمھ راه ب
 !  ندارمی منم فرقی حتکنھ،ی کس ارفاق نمچی رفاقت بھ ھنی سر ادینو. شھیم

***** 
 ؟یری می جدی جدیحاال دار_
 .  طرف بھ اون طرفنی از ای ، ھی وسط شدم گوشت قربوننی کنم؟ اکارینرم چ_
 دی با حمدی عمر باھی کھ یی تونی الناز؟ فردا اگھی می دلت چنی بب؟یگی میخودت چ_

 . نھ مامانتای کنیرضا زندگ
 ای کنھی عاقت مای ی بگلشی خالف مزی چھی ھی کافن،ی زریشناسیتو کھ بھتر مامانو م_

 ادی حاج بابا می کردن، اون وقتھ کھ پاتی بھ وصکنھی رو قلبشو شروع مذارهیدست م
 .مونھی مجھی نتیوسط و بحث ھمونجور ب

 ، باالندازمی ھامو مشونھ
 اونوقتھ زه،یری بھم می وسط ھمھ چنی امیگی مزی چھی واال ما ،یدونیھرجور خودت م_

 . بار کنی و باقالاریکھ خر ب
 ؟یکردی مکاری چی من بودی تو اگھ جانیزر_
 یمن کھ از تو ھم رد کردم، چجور.نیی پاندازمیسرمو م. کشمی و آه مزنمی پوزخند مھی

 بودم اسی عمرم کھ با الی سالھانی بھ اندازه تموم انکھی تو؟ مگھ ایخودمو بذارم جا
 .برگردم عقب

 .کنمی پشت دستم حس مدستشو
 . تو چشمات نگاه کنمشھی بخدا من روم نمن،ی زردیببخش_
 چی وسط ھنی ایکی الاقل تو ،ی کاره بودچی وسط ھنی تو کھ ا؟یتو چرا شرمنده ا_

 .یکاره بود
 . تو حروم شدی وسط فقط زندگنی ان،ی زرمیھمھ مقصر بود_
 خونھ بابام بودم ، وضعم ی بدبخت تر از من بود، من الاقل تا وقتانیو البتھ بچھ م شا_
 . شد حالو روزمنی گذاشتم ااسی پا تو خونھ الیوب بود وقتخ
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 کھ ی رو دستھ مبلنھیشی مادی ، مشھیانگار کھ بندش نم... جلوترکشھی خودشو مدوباره
 .من نشستم

 ھنوز اونقدرام ی بگھ ولیزی چھی کنھی پا اون منی داره ایعنی نی ان،یی پاندازهی مسرشو
 .سیازش مطمئن ن

 ما بگذر، الاقل گناه مامان و رایتو رو خدا از سر تقص... جاننی زرگمیم...گمیم_
 من بھ فنا ،ی کھ اگھ تو آه بکشمھیبھ جون خودم من حال...سی ما ننوی بھ پااسویال
 .رهینھ فقط من، کل خاندانمون بر باد م...رمیم
 یگفتم کھ الناز، من از تو بد.رهی نبودم ، خدا داد منو از تو بگی وقت راضچیمن ھ_
 . چوب نزنمھی کھ ھمھ رو بھ فھممی منقدمی ادم،یدن

 . بدهادی تست اعتادی شده بی راضدرضایحم_
 . خوبھیلی خنکھیا_
  خانوادش بلند کنم؟ی سرمو جلوی شد، من چجوریکجاش خوبھ؟ اونوقت اگھ منف_
 ! واقعا کھ؟ی مثبت شھ تا تو از خانوادش خجالت نکشیخوای میعنی وونھید_

 ی جوابش با تقلب و دو دوزه بازاسمی الھ،ی الکای مثبت منفنی کھ ادونمی کھ مھرچند
  من معتادم؟زدی از دور داد می وقتدهی چھ فای شد، ولیمنف

***** 
 .کی دبش درجھ یی چاھی از نمی اایب_
 .گھی دنی بشایدستت درد نکنھ خالھ، ب_
  زھره؟نب؟ی خوبن؟ زنایچھ خبرا؟ مامان ا. کنھیدستم درد نم_
 .ن خالھھمھ خوب_

 ی اره،ی کھ اورده ور مییای با قندون و پولکی ھ،یی رو لبھ استکان چاکشھی مدستشو
  ؟ی چیعنی کارا نی کن نھ منو، اتیخالھ جان نھ خودتو اذ...بابا 

 ... جاننیزر_
 ، چھ زود رفت سر اصل مطلبآھان

 کھ تا پشت ی اون حرفرونی کھ راحتتر بندازه بزنمی می لبخند الکھی باال و ارمی مسرمو
 .لبش اومده

 دونھ بچھ م، تا ھروقت دوست ھیبھ جون ...گمی کھ مستیبخدا واسھ خودم ن...نیزر_
 نکھی درستھ؟ ازنھی مھی حرفا کھ راضنیا...یول.  بمون، قدمت سر چشمنجای ایداشت

 ...راجع بھ...
 اس؟یراجع بھ ال_

 .دهی آروم تکون مسرشو
 خوامیفقط م. خوامی بدتو نمھ،ی راضنی ع منم،یدونی جان، خودت کھ منیبخدا زر_

 اس؟ی الیعنی راستھ، نایا. مطمئن شم
 . ستمی خالھ، ھنوز مطمئن ندونمینم_
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 کدوم سی کھ معلوم نی اونم سر حرف،ی خالھ، گناه مردمو نشور الکگمی منویمنم ھم_
 . زدهینی از رو حسادت و نتونم بی خبریاز خدا ب

 . زدننی جلو جلو روش برچسب حسود و نتونم بومده،ی اسم محسن نھنوز
 چقد گفتن س،ی نادتی گفتن،ی منوی زرگل ھم ھمی جان، سر عروسنی زریدونیآخھ م_

ُ سالھ گذشتھ و قاسمم سر و مر و گنده، خونھ شو ١٠ شد؟ االن یقاسم معتاده، کو ؟چ ُ
ون تر  مکھ شو رفت، زرگلم کھ ماشاال روز بھ روز داره جود،ی خرنشوی ماشد،یخر

  داره؟  رونای ای با کدوم معتادی زندگشھ،یم
 .  دستمدهی مدارهی رو برمییچا
 . نکنھخیبخور _
 : دھنشذارهی مشویی تو چازنھی مدارهی حبھ قند برمھی

 نداش، آس یچی ھای زرگل از دار دنی کھ اومد خواستگاری اولسی نادتیاونم قاسم، _
 . ما تحت بچھ پاک پاکنی عبشیج. و پاس

 مفت از کجا آب ی معلوم شد آخرش اون حرفاکرد،یخالھ قاسم فرق م_
 نی قاسم اشی دخترشو ببنده بھ رنکھیمعلوم بود کھ ژالھ خانوم فقط واسھ ا...خورهیم

 .حرفا رو زده
 .پرمی از جا ماطی زنگ حی صدابا
  تولھنی ایی بره جاخوادی خانومھ، دوباره مدی بخور، حتما ناھتویی شد خالھ؟ چایچ_

 .شو اورده بندازه سر ما
 باشھ با اون ی تولھ سگ واقعھی دفعھ واقعا نی خدا کنھ اده،ی بد می من دلم گواھیول

 !...شھی کھ سگ می وقتاس،ی کنار اومد تا الشھیراحتتر م
 
 
 .سالم خالھ ربابھ_

 ... ھنوز داغھ و خون من منجمد شدهییاستکان چا...خورهیُ سرد از پشتم سر معرق
 کھ اسم خالھ ھی تنھا کساسیال. ینی تو سگردونمی رو کھ ھنوز نخورده بودم، برمییچا

 . گھیرو کامل م
  کجاس؟دی چھ عجب، نو؟یسالم خالھ، خوب_
 . من تنھا اومدم خالھس؛ی ندینو_
 .یخوش اومد_

 من کھ س؛ی مثال خواستھ بگھ مسائل شما بھ من مربوط نومده،ی ندی مسخره س کھ نوچھ
 .شھی ھست از گور تو بلند میشی ھر آتدونمیم

 خورده می نی ھایی رو با چایی چاینی سی فوررون،ی بادی از پلھ ھا باسی النکھی از اقبل
 .نای تو اطاق خالھ ارمی و مدارمیش برم

 ھی اسوی خالھ بتونھ الدی شادونم،ی رو نمیحاال واسھ چ. ستمیمی بھ دست پشت در واینیس
ِ کنھ و دکش کنھ برهی راضیجور َ. 
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 شام دور ھم نجا،ی اادی بدی زنگم بزنم نوھی زم،ی برات بریی چاھی جان اسی النی بشایب_
 .میباش
 فرض کرده؟ ی درو باز کنم و مغزمو بکوبم بھ در، آخھ خالھ مارو چخوادی دلم میوا
 شی راست رفتھ پھی کھ رفتھ نجای از ابندمی کامال ب خبر از ھمھ جاس، شرط مدینو
 .ادی بخوادی بھ کنار،شامم منایا.  غارشاری جونش، اسیال
 .رونی بادی خالھ، بگو بخوامینم_

 نشستھ، سرمو ژهی ولی استاھیبا ...کنمی در نگاھش می و از الکنمی درو باز مآروم
 رفت بھ ای اره؟ی بیی پسره چانی رفت برا ای خالھ کجا رفتھ؟جدرون،ی ببرمی مشتریب

  خبر داد؟د،ی، نواون پسره نچسب آنتن
. اسی الشی پادی مای کاسھ از ھمون پولکھی خوشرنگ و یی چاھی و گھی دینی با سخالھ

 االن اعصاب یعنی نی اده،ی چپشو محکم تکون تکونش می راستشو انداختھ رو پایپا
 .نداره

 .ادیخالھ برو بھش بگو ب_
 کھ یدونیم. ایکنی اوضاع رو بدتر میگی مزی چھی ،ی ھستیخالھ جان، تو االن عصب_

  چقد حساسھ؟نیزر
 . روی دردونھ حاج مصطفشناسمیبلھ، م_

 مثال من کشتھ ای ؟ی دردونھ حاج مصطفی خواستگارای پررو؛ مگھ من گفتم بپسره
 ...یچیُمرده دردونھ حاج رضام؟ھنوز ھ

 .دونھی برام مھم شده خدا منقدی ااسی الی حرفایاز ک. شھی صداش رشتھ افکارم پاره مبا
 . باھاش حرف بزنمخوامی مادی ندارم، بگو بشیلھ کارخا_
 نجا،ی فرستاده اینھ خالھ، اون دختر دست من امانتھ، مادرش اونو از ترس مصطف_

 .شترهی ام بی از مصطفشتی تو کھ ات؟یحاال تو اومد
 .ھی حرف حسابش چنمی ببادی باھاش ندارم، برو بگو بیکار...خالھ گفتم کھ_
 چشم و رو، رو بندازه، صداشو ی بنی بھ انی از اشتری ب،ی گناه داره خالھ طفلگھید

 . ندارهشی کھ کاردهی منانی تازه داره بھش اطمکنھ،یواسھ خالھ من بلند م
 : منم از ھمون اول از موضع قدرت برم جلودمی محیترج

 .گردنت کلفت شده... خاناسی الیگی میچ_
 ھی تونمی بھ جونم، اونوقتھ کھ مفتھی بادی تر شھ و بیخ کھ ھست، برزینی از اخوادی مدلم

 .کنھی دستش ھرزه و دست رو زن بلند ماروی نی داشتھ بشام کھ ایبھونھ ا
 . احوال شما،ییسالم دختر دا_
 . جنتلمن برداشتھ برا منپیمثال تر...رهیگی ش داره حالمو میلکسی رنیا

 ؟یکشی نکنھ خجالت من،ی زرگھی دنی بشای بیسادیچرا وا_
 چار تا جملھ ھم درست اسی م، من تا حاال سرجمع با القھی تو کنمی فرو مشتری بسرمو

 مبل ازش نی رو دورتررمیم.دمی بھش توپینجوری حرف نزدم، حاال ایو حساب
 ....نمیشیم
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 ھی خوبھ باز رو مبل نھ،یشی من می کناربی سمتمو رو مادی مشیی چاینی با سشھی مبلند
 . تنگ دل منومدهی نتیُ قزمنینفره نشستم تا ا

 . جلومذارهی مشویی چااستکان
  ،زنھی لبخند مکش مرگ ما مھی

 .دهی چقد رنگ و روت پرن،یبخور زر_
 ی من چجوری شده؟ حاال انگار قبال جلوینجوری چرا انی اچونم،یپی تو ھم مانگشتامو

 !  شده؟ی طـــــــورھیبوده کھ االن 
 . باالپرمیو کھ از ترسم م جلارهی مسرشو

 .سی در کار نی لبخندیول... باالندازهی ابروشو مھی
 ن؟ی زریترسیاز من م_
_... 
 ... باالاری خانوم؟سرتو بنیزر... با تو امااانیزر_

 باال ارمی سرمو مکنموی می دستشی چونھ م کھ خودم پری جلو کھ بذاره زارهی مانگشتشو
 .کنمیو بھش اخم م

 آخھ؟ من کھ یکنی مینجوری کھ ایدی دیتو از من چ... نگاه نکن دخترینجوریا_
 . ندارمتیکار

 دم؟ی رو اوردم کھ بھش توپھی اولیروی از کجا اون ندونمی گرفتم، نمی الل موناصال
 .کنمی ملنگا دارم بھش نگاه منیحاال کھ ع

 حملھ  کھ ضدومدمی واسھ دعوا نم،ی با ھم حرف بزننجای من اومدم ان،ی زرنیبب_
 ؟یکنیم
 . برم بخوابمخوامی مکنھی سرم درد م؟ی بگیخوای می چاسیال_
 ن؟ی زریدی شنیتو چ_
 مگھ مھمھ؟_
 . برام مھمھیدی شنی و از کیدی شنی تو چنکھی ایعنیمعلومھ کھ مھمھ، _
 :رونی بکنھی تو موھاشو نفسشو پر صدا فوت مکشھی دست مھی

مھم ...مھم شده... وقتھ کھ مھمھیلی خ،ی برام مھمھ لعنتشھی بھ تو مربوط میھرچ_
 .یشد
 ....شمی داغ ماسی الی حرفااز

 کھ محسن فھممی دختر چشمو گوش بستھ رو بلده، تازه مھی طرز حرف زدن با خوب
. می بودنی ھم اولی چون ھردو برادیشا.  بلد نبود، منم بلد نبودمیچی روابط ھنجوریتو ا

 .شمی میَ زده ، جراسی الی پاشدی کھ راجع بھ اسی محسن و حرفادیدوباره از 
 ی بگھ؛ ھمھ چیزی چی کسسیالزم ن....اسی الی منو خر کنیتونی حرفات نمنیبا ا_

 .نمیبیدارم م. واضحھ
  کھ معتاده؟ عمرا؟مھی آخھ من حالگھ،ی زدم دزر
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 کھ من ی پشت مبلادی و مزنھی دور مھی شھ،ی و از جاش بلند مکنھی تنگ مچشماشو
 ....کنھی مزونی نشستم خودشو اوروش

 
  ن؟ی زریخوای میتو چ_

 ھم دارم کھ از پشت ی ترسھی حال نی با اکنم،ی م فرو مقھی تو تونمی تا اونجا کھ مسرمو
 .ارهی دربای دلھ بازنی کھ بخواد از استی پست نی اونقدنکھی کنھ، با اطنتیش
 گھ؟ی راست مدی نو؟ی بگیخواینم_

 مکر نی کتمان مسخره دست برداره و انکار نکنھ انی گرفت از امی باالخره تصمپس
 ری ھمھ ذکر خنیا... نی زده و ادی فکر بکر رو کھ بازم با نونی اده،ی چدیرو کھ با نو

 !خودمو خودش رو
  ام؟یَ کھ من معتاد و بنگیتو باور کرد_
 نی اای سی معتاد ناسی الیعنی... داره ی بھش گفتھ؟ عجب سرعت عملنمی ادی نویعنی

 س؟ی نحی قبکنمیکلمھ اوقدرا کھ من فکر م
 ی رنگ کنیتونی منو نمی رو رنگ کنیھرک... باور نکنم؟ کامال معلومھ یخوایم_
 . خاناسیال
 چی نھ در مورد تو نھ در مورد ھی قصدنی خواست شما رو رنگ کنھ؟ اصال چنیک_

 . نداشتھ و ندارمگھیکس د
 .چھ لفظ قلم! اوه
 تو فرو کی حرفا رو تو مغز کوچنی ای مغزیارم کدوم ب من کار ندن؟یزر_

 دمی مشیآزما... بدمشیحاضرم آزما... حرفت برام مھمھی بفھمنکھی ای برایول...کرده
 . راحت شھالتیتا خ

 .ی قبلشنی بھ ھمون پوزگردمی برمی فوریول... باالرمیگی مسرمو
 گھ؟ی دمونھی نمی حرفچی ھگھی بود دیاگھ منف...نی زردمی مشیآزما_

 کھ شرط شیآزما... حرف خام بشمنی نبودم کھ با ایی دست و پای سواد و بی بدختر
 . ازدواجھیاصل

 ؟یدی مینیبھ جز اون چھ تضم...فتھی کھ وظشیخب، آزما_
 .اتمی زرنگ بازنیمن عاشق ھم. خوشم اومد...کالی خانوم بارنیزر_

 یمادر جونتو انداخت... شرش دامن ما رو گرفتھی کھ شدی پررو، حاال عاشق ھرچبچھ
  نھ؟ای ی ببرلی ما رو توکل فک و فامی آبرویتونی منمیبب...میبھ جون ما و آواره شد

 چشم خودت، خودمو بھ تخت ببندم ی جلوبندمیبده، من شرط م" بلھ" تو بھ من نیزر_
 .ستمیتا ثابتت بشھ کھ اھل علف و بنگ ن

 .سی نادتی اصال مشکل من اعتس؟ای الیچرا بھ من ثابت کن_
 :زنھی مداد
 .ستمی من معتاد نگمیِد المصب م_
 ...من...یحاال ھرچ_
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 !؟یتو چ_
  ندارم؟یمن کال بھ تو عالقھ ا_

 :رهیگی لباسمو مقھی سمتمو شھی مُبراق
 یول... محسنھز،ی ھمھ چی چشمت دنبال اون پسره بدونمیمن کھ م...یتو غلط کرد_

 کھ اری رو از گوشت در بلھیتی فنی انی زرنی ببنھ،ی محالھ بذارم رنگتو بب،یکور خوند
 . ماشاال خانلی طرف فامیبذارم بر

 :رتمیگیَ براقش می چشمابرق
 تکون رو نی ادی زبون، بانی ادنی تکون دادن و جنبی الزمھ، الزمھ برای شوک برقاما

 !  نشدهکونی کن فنی از اشتری بمیبھ زبونم بدم تا زندگ
 ؟ی منکارهیتو چ_
 آقاتانو اجازه شمی ھستم، بعدم کھ متی از محسن کاره اشتری االنشم بنیھم... ِد ِ نشد د_

 . دست منفتھی مارتیواخت
 ...ندیشتر در خواب ب_
 نکھی تنھا بخوابھ، مگھ اگھی شتره دنی نامردم اگھ بذارم ای ول،یگیآره راست م_

 . خانومنی زرمینیو باھام تو خواب اون پنبھ دانھ رو ببب... باھم
 ی و بحی چقد وقشھ،ی حرفش تموم عضالت بدنم جمع منی با ارم،یگی گاز منمویی پالب

 ... وجدانی بزنھی چھ حرفا کھ نمنی دختر بچھ ببھی یمالحظھ س، جلو
 سوسول  بغل اون شازدهی؟چطوروقتی بکشی خانوم، خجالتم بلدنی شد زریچ
 ما از اون جوجھ یعنی آبم روش؟ ھی و یکنی لقمھ چپ مھی و خجالتو ای حیستیمیوا

با ما ... خانومنی کارا رو زرنی کمتره؟ بابا نکن با ما ااقتمونی س، لبھی کھ غریفوکول
 ... باشنیبھ از ا

 ... تو رو خدا دست از سرم برداراسیال_
 :کنھی از ھم باز مدستاشو

 دی بایی کجا دستم رو سرتھ؟ اون کھ شما؟ی ھمھ شلوغش کننی ای عادت دارشھیھم_
 !زی عزیدست نوازش و بزرگتو رو سر ما بکش

 دمی شاای...رونی بکنھی نشت منشونی از باسی ، اسم منحوس الدمی فشار مدندونامو
 :فوران

 ...تو رو جون بابا بزرگ دست از سرم بردار! ـــــــــاسیال_
 سرت داد خوادی ندارم، اصال دلم نمتی من کارنیزر!  کھیگی منوی ایبازم دار_

 ... خوفوی موجود لطھی دست رو ستمیچون اصوال اھلش ن...دست روت بلند کنم...بزنم
 !اسیال_

 ...خارونھی مچونشو
 ... خانومنی زرمیی شمادیما غالم زرخر_

 ؟؟ی از ھم نپاش؟؟؟تای نشی تالش الزمھ تا متالشچقد
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 خوادی ول کنھ؟ دلم مخوادیچرا نم...  بھمچمیپی و مکنمی دستامو تو ھم گره میانگشتا
 نی کھ تو دادگاه بابا از افی حف،ی حیول... گوششری بزنم زلمای فنی انیبلند شمو ع

 با اسیبھ حبس خونھ ال.محکوم ..  محکوم معدومشمی و من مکنھیمدرک جرم استفاده م
 تیبھ عدم شخص...عدم شخص بودن...تیم آدمبھ عد... معدوم بھیاعمال شاقھ و حت

 !داشتن
 
 رمی نھ،بھتر،بماکھی باشم وانھید

 رمی رادرخودم ازسربگیوزندگ
  کالغ شوم ھستمکی من حاالفقط

 ...  محکوم ھستمی تاابد بھ زندگکھ
 

 کردن با ی تندی تند و تخت گاز رفتھ برایلی تند رفتھ، خیادی کھ زفھمھی مانگار
 . منھریحاال حاالھا کارش گ...من

 کنم،ی چونھ م حس مریانگشتشو ز...دمی جنبری انگار دی صورتم ولی جلوارهی مدستشو
  باالارهی سرمو مکی فشار کوچھیبا 

 و کنھی اونم دستشو داوطلبانھ ول مارم؛ی عقب تا چونمو از دستش دربکشمی مسرمو
 :کنھیآزادم م

 تو ی جاگھی دی ھرکیول...گھی دیکنی می، خب آدمو کفر نداشتمی منظورد،یببخش_
  ،گھی نکن دتیاذ...نی زرذاشتمی دندون سالم تو دھنش نمھیبود االن 

_... 
 .منو نگاه کن.... خانومنیزر....نیزر_

 نی ای تو شکمش، برازمی بزنم تو دھنشو دندوناشو برخوادی منم کھ دلم منی احاال
 . کمھیلینسناس س

 کھ تو ی ھر دکترشی پ،یھرجا کھ تو بگ.دمی مشی آزمارمیم... خانوم، گفتم کھنیزر_
 .گھیبخند دل منم شاد کن د...گھیحاالم بخند د....یبگ
  ادی شربت موانی موقع خالھ با دو تا لنیھم
 !گھیجون خالھ ربابھ، جون خالھ رو قسم دادم د_
 . خالھی محض گل روزنمی لبخند کمرنگ مھی

 کن کھ ادی نفر زھی امشبم آب اون آبگوشتو یستت درد نکنھ، براخالھ خانوم د_
 . ھوس دستپختتو کردمیبدجور

 .شھی خوشحال میلی خدیچشم پسرم، رو چشمم، نو_
 .قربانت خالھ_

 ... منی جلورهیگی و بعدم مدارهی شربتو برموانی و لشھی مدوال
 . بخور تا گرم نشده_

 .شھی کھ پام کردم، چروک می گوشھ شلواردم،ی رو زانوھام فشار مشتری بدستامو
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 .نی زرشھی ناراحت مدهیخالھ زحمت کش... دستم افتادگھی دریبگ_
 ،خورمی قلپ مھی رمویگی از دستش موانویل

 ! واسھ آدم کھشھی ھم باشھ کوفت می جور زل زده بھم، خب شربت آسماننی ھماونم
 .می تر کنیی گلومی اصال نخواستز،ی رو مذارمی موانویل
درست از ھمون جا کھ ...کشھی نفس سر مھی و تا تھ ، دارهی خورده منو برممی نوانیل

 دھن زده بودم
 ...دیچھ چسب_
 
 .ی عالشھیدستت درد نکنھ خالھ،مث ھم_
 :زنھی چشمک بھ من مھی

 ...نی بدنی زرادی خرده ھم ھی_
 مشی از گلشتری داره پاشو بنکھی ای کھ زده، برای اھی نھ بھ خاطر کناکنمی اخم مبھش

 .سی نشی بزرگتر حالکتری و مالحظھ کوچکنھیدراز م
 دختر نمی گرفتم ، دست پخت اون حرف نداره، زرادی ھی رو از راضنایمن ھمھ ا_

 .گھیھمون مادره د
 ی آدم انگشتام،ی خانومم خوردنی کردم خالھ، دست پخت زریاون کھ صد البتھ،شوخ_

 .خورهی پاشم باھاش می ، انگشتاچیدست کھ ھ
  دست پخت منو خورده کھ خودم خبر ندارم؟ی کنی تو گلوم، اپرهی ملقمھ

 : جلومرهیگی آب موانی لھی تابلو بودم چون یادی زانگار
 . مال منم ھسی خودتھ، خواستی خانوم، غذانیآرومتر زر_
 .ی رو برا من زھر کردای دننقدی تو کھ ای درد بخوریآ

 .دی نگاه کن نویریم تو نن،ی عالمت سوال شده زرھی شبافتیق_
 .شھی کھ ھس مینی تر از اختی ری کھ بزنھی لبخند ژکوند مھی باال و ارهی سرشو مدمینو
 الناز اومد س؟ی نادتی رفتھ بودن مشھد یی و دانای کھ مامان اشی سال پ٢بابا، _ 

الحق و ...ای تو خونھ ای براارهی بھش بی قابلمھ ھم دادھی یخونتون، شام پختھ بود
 . نرفتھ الکردارنیی پلو از گلوم پایاالنصاف کھ محشر بود، ھنوزم مزه اون باقالل

 ھیزی تنھا چمی سفره کھ سرشنی باز کرده، حرمت ااسی کھ الی وسط سفره دلپرهی مدینو
 س؛یکھ مد نظر ن

 !اونم خفن...ای دادی سوتره،ی نمنیی آدم پایاون آب خوشھ کھ از گلو_
 با اسی و الدی بلند شھ، از نودی با اون پادردش بارزنی خالھ پخوره،یم خونھ زنگ تلفن

 ...شھی گرم نمی آباشون،ی خنک بازنیا
 ...ِ مراتـــــــب، منظور داشتم ازشیمنتھـــــــــا... گفتمی چمھی ھم حالیلیخ_

 : جلوارهی مسرشو
 ...  وی خان؟ تو فقط نظر داراسی الیتو منظور دار_
 ...ندازهی نگاه بھ من مھی
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 ... نکنبشی سوم شخص غاغھی صگھید... انتظاراتوینظر باز_
 یچی ھنجایا...چرخونمی ساعت می و قاشقو در خالف عقربھ ھانیی پاارمی مسرمو

 ! برعکسھ، خالفھزیھمھ چ...سیسر بھ راه ن...سیدرست ن
 ! باشدیم" نظر" بیسوم شخص غا" منظور" دوتا، نی ااتی ھم از ادبنیا

 با اون ھمھ نیزر...سی نبھی کھ غرنجای خان، ادی الدولھ نشو نوبی اد،یحاال ھرچ_
 ...ذارهیادب و وجاھت واسھ ما کالس و درس نم

 :نھی تا مثال صورتو ببکنھی دوال مسرشو
 ! کرده، منو مجنون کردهرونیمنو و!  کردهرونی کھ منو حشھی خضوع و فروتننیھم_
 نی انھی بھ سخشویخوب م...دهی کوبخشویوب م خانوم، خیلی لنیآره معلومھ بابا، ا! ھھ_

 .دهی ما کوباسیداش ال
 ... بھدهی وقتھ سوختھ، کوبیلی کھ خنھیآخ نگو از س_

 ...دهی نشون مقلبشو
 ... الکردارنجای وسط ادهیکوب_
 م،ی معاشرت نداربھی غری کردنش، خوبھ ما با چار تا آدم حسابفی از طرز تعرنمیا

 یدای تمجفی مدل حرف زدن و تعرنی ازنن؛ی حرف میختی رنی ما الی کل فامبایتقر
 آدم باھاشون نی بخواد بھشون احترام بذاره و عی اگھ کسیعنی ھ،ی براشون عاداسیال

 . سھ تافتھ جدا بافتگنی بھش مزنھ،یحرف م
 ... جان، نگرانتھنی بود زربایز_

 از خودم شتری نگرانمھ بیکی نھیبی می ھم وقتچارهی اون بگھ،ی با شوق و ذوق مخالھ
 .سی کس و کار نی ھنوز اونقدرا بنشی زرنکھیا...شھیخوشحال م

  خانوم؟؟ آقا نادر خوب بودن؟بایز_
 سر خوادی دلش میعنی زنھ،ی از احواالت نادر حرف مینطوری ادی نوی چرا وقتدونمینم

 .بھ تنش نباشھ
چھ بد ! نچ... رفتادمی، منم  بودنی کھ نگران حال زرنقدیا... مادردمیحال نادر و نپرس_

 ...شدااا
 اصال نادر و ناصر و شھرام و بھرام براش دی نونکھ،ی غافل از اره،یگی گاز مزبونشو

 .سیمھم ن
 ! نگران نباشھ خالھ ربابھی بگیخواستیم_

 ...گھی ماسیکھ ال" ینگران نباش" نی از اشمی منگران
 .می خانوم بخور کھ کم کم برنیزر

 .ذاشتی حتم دارم زنده م نمنباری تو دھنم نبود چون ای شد کھ لقمھ اخوب
 ؟یکجا بر_

 . وگرنھ من کھ زبونم بند اومدهپرسھی منو خالھ مسوال
 . ببرم خونشوننویم،زریبرم نھ خالھ جون،بر_
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 سر دختره یی بالھی زنھیش،می ببرشھی شده نمی خالھ؟ االن باباش برزخشیکجا ببر_
 ارهیم
.  امشب نھ فرداشب،ھفتھ بعدگھ،ی برگرده ددی ؟ بایُمگھ من مردم خالھ؟ باالخره کھ چ_

 کھ رمیتازه منم دارم م...سی نمی مستقی صراطچی بھ ھی مصطفییاون وقتھ کھ دا
 .گھیضمانتشو بکنم د

 چقد خاک تو سر و نیبب...ارمی چنگال چشماشو در بنی با ھمخوادی من دلم میعنی
 سرم ری خشی پ؟ی کشی ضمانت منو بکنھ، اونم پخوادی میزوری پنیبدبخت شدم کھ ا

 از من کھ دخترشم اسوی النی حرف ایعنی.واسھ ھمھ باباس، واسھ ما شوھر ننھ...بابام
 ی قاطیچی ھ؟یحاال حرف منو چ. چشماش  رو تخمذارهی قبول داره، اصال مشتریب
 .ت روم بلند نکنھ با وساطت مامان قائلھ ختم شھ و دسارمی کھ شانس بکنھیم
 تا االنم ی ولم،ی خالھ ھنوز سفره پھنھ ما داردیببخش...می پاشو زودتر برنیپاشو زر_
 . شدهری دیلیخ
اونوقت خودم ...ادی صدات دربی جرئت داریعنی کھ رهی چشم غره ناملموسم بھم مھی

 .ارمی و دخلتو مکنمی جا شروع منی آقا جونتو از ھمری خطفھیوظ
 . بره بچھ منییحاال بذار غذا از گلوش پا_
 .تموم نشده مگھ... خوردگھیبسھ د_
 .ارمیبذار برم ساکمو ب...چرا تموم شد_

 نیتازه دارم ا...ھی استفھام انکاراسی الی بگم؟ سواالمی اگھی دزی جرئت دارم چمگھ
 .شناسمی رو بھتر می ادبھیآرا

 شی رو آتزهیری مزمی دوباره ھدمینو کنم،ی می لبری زی خدافظھی دستشو دمی مساکمو
 .دلم
 .اسی الدیایبازم با ھم ب_
 .می و در خدمت باشادی بھ بعد با ھم بنی کھ از امی ما منتظریعنی نیا

 گھی نمیزیخودشم کھ چ... فکر کنھی اگھی دزی بھ چقھی دقھی پسره نی اگھ گذاشتن احاال
 ...ارنی مادشی ینیری مگسان گرد شنیا
 نیی و صداشو پاذارهی جلف می آھنگانی دونھ از اھی. زنھی استارت منشوی تو ماشنمیشیم
 یدی آھنگ گوش مینجوری ایضیآخھ مگھ مر...شھی مدهی اونقد کھ بزور شناره،یم
 وونھ؟ید

 بارم ھی ساعت و ی دور در جھت عقربھ ھاھی چم،یپی دور انگشتم مموی روسرگوشھ
 .برخالف عقربھ ھا

 .ادای درنمکتی گفت، جیی دای اونجا، ھرچمی رفتنیزر_
 .ی بدادمی کار خوادی نمگھی با بابام رفتار کنم تو ددی بای چجوردونمیخودم م_
 خونھ خالھ جونت بس ی بریفتی کھ راه نمیدونستی، اگھ م...ال الھ اال ا...ِد آخھ بوز_

 ی بخوابھ؟ اونم کجا؟ خونھ اگھی دی بابات خوش نداره دخترش شبو جایدونی نم،ینیبش
  داره؟دی نونی پسر عذب ناجنس عھیھ ک
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 !ی نبودنجای نبود کھ االن تو ھم ادیاگھ نو!یکی تو جکیتو کھ خوب باھاش ج_
مخصوصا ...ادی جاھا بھ کار میلی خپرم،ی باھش مذارمی کھ دم بھ دمش منھیواسھ ھم_

 .سی بد نی مامانت داشتھ باشفھی طاری تو تی نفوذ ھی... شمالیتو خانواده و فک و فام
 ی نفوذی کھ بخواسی بھ کفششون نیگی مامان من رفھی طاری؟تی واسھ چینفوذ_

 .میکنی می ما رو باز،ی و رو بکشری و زیبذار
 :زنھی پوزخند مھی

 ...نای جونت ای ماملھی پلھی شی بلی جون ھمون فک و فامیگیآره، تو کھ راست م_
 .یزنی عمھ رو می خان؟ حرفااسی الی باز؟ ھنوز نھ بھ باره نھ بداره دور برداشتھیچ_

 : خندهری ززنھی مپق
 چشم در ،ی االن عروس و مادر شوھر شروع کردن، عجب نبرد تن بھ تننیاز ھم_ 

 زی عزِزی دو عزنی بی وسط گوشت قربوننیمقابل چشم، دندان در مقابل دندان، منم ا
 !جووونم! تر از جان

 !یحی وقنقدیلعنت بھ تو کھ ا... اسیلعنت بھ تو ال_
 برا ھی خجالت بشکم، بر عکس تو قضدی نباگھی تو کھ دی جلو؟ی کجا بود خانومحیوق_

 . سھی السبی رسمو و رسوماتو مزخرفات، علنی اھیمن تموم شده س، بق
 لی کھ ھستم تحوینی ابرو تر از ای کار نداده دستمو بیی تا تنھانمی ساکت بشدمی محیترج

 مامانم و خواھرم، اونم بھ ی اونم با ھمکارھی فرار نصفھ و ننیاالن با ا. بابام نداده
 . ھستمیی ابروی و ببیخونھ خالھ م، از نظر بابا دختر نانج

 ...نی شو زرادهیپ_
 مو بھ دنامی و شاخ و شونھ کشامی با ھمھ غد بازی ولفتھ،ی گرفتھ تا پس نشی دست پحاال

 کاش ستم،ی کھ ندهی فھمیخونھ و حتم کھ بابا اومده ھیاالن ساعت.  شده از ترسخیتنم س
 حاال بابا منو ومد،ی نماسیاصال کاش ال... نگھ کھ چند روز رفتم اونجایزیمامان چ

 .سی نی کم کسھ،ی عمھ عالیعنی ھمھ دن،یم ھمھ فھنکھی از اکشھیم
 .. تا منم برم توستھیمی تو و کنار در وارهی ماسیاول ال... شھی تق باز می با صدادر
 سھی پشتم واخوادی مینجوری اافھ؟ی چرا رفتھ تو قگھی داسیال... تورمی لرزون می پاھابا

 و ھوامو داشتھ باشھ؟ نکنھ از طرف بابا اومده تا بھ خدمتم برسھ؟
 ...گھیِد تند باش د_

 ی کش اومده ولیکنی نگاھش می راھھ خونھ وقتنیچرا ا...دارمی برمعتری سرقدمامو
 وتاھتر شده؟ کنقدری ایری ھم قدش راه میوقت

 برم تو مطب دکتر، اونم خوامی می رو دارم کھ وقتی حسقھی دقارم،ی دم در مکفشامو
 دکترا با چند تا شھی ھمیول... باشھی ممکنھ درد العالجی و حتھی دردم چدونمی نمیوقت

 ...وردنیقرص و امپول سر و تھشو ھم م
 نگھ کھ اون بخواد یزی چاسی الی الاقل جلواره،ی بابا سر و تھشو ھم بنبارمی اکاش

 . گرم بشھی آباسمی از الادیھرچند کھ بھ نظر نم...ضامنم بشھ
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 رو زنھی منھیبی بھ ھال، مامان تا منو می منتھی در کھ مبرم تو ؛ وسط راھرواز
 :صورتش

  سر؟رهی دختره خیکنی مکاری چنجایتو ا_
 تا االن من دهی بابا نفھمالشی باال نره، خیلی تا صداش خدهی رو ھم فشار مدندوناشو

 .اومدم
 خونھ ری بخوابھ غگھی دیچھ معنا داره دختر جوون شب جا...ییمن اوردمش زن دا_

 خودش؟
 .ذارهی کھ زنده ش نمنتشی پسر خوب؟ باباش ببھی چھ کارنی جان ااسی الیوا_
 .یی زن داگھی خودم باش اومدم دنیواسھ ھم_

 نی کنھ و ایخدا کنھ خدا ھم بھش نظر... لبری زی بھ ورد و دعاکنھی شروع ممامان
 . شھ امشبریقائلھ ختم بھ خ

 . بارھی ونمی بار شھی مامان؟ مرگ یباالخره کھ چ_
 بابات گفت یھرچ...ایاری تو سرتو باال نمی رفتنیزر...زبونتو کوتاه کن...خبھ خبھ_

 ؟ی شدرفھمی ، شایزنیالم تا کام حرف نم
 : طرفمگردهی برمی فوراسیال
 ...ایاری در نی بازوونھی دنیزر... بھت گفتما نویمنم ھم_
_... 

 :دهی ادامھ ممامان
 ؟یرگی بھ خیدوباره شروع کرد... با توامااانیزر_
_.... 
 ... باشما بودن خانومیی زن دان؟ی زریروزه سکوت گرفت_
 ...گھیخفھ شدم د..؟.خفھ شو..؟.ادی در نکتی جنیمگھ نگفت_

  ، پشت دستشکوبھی ممامان
 بگم اخھ؟ یمن بھ تو چ... نرفتھزادی بھ آدمتی کارچی خدا منو مرگ بده کھ ھیا_

 ... دارهشیحرف نزدنتم ن
 خب اگھ فردا زنھ،ی باھام حرف مینجوری ااسی الی مامان جلونکھی از ارهیگی مدلم

 . کھ ننھ بابام برام قائلنی ھمھ عز و احترامنی با اکنھیزنش شم کھ برام تره ھم خرد نم
 !لج نکن تا بابات نزده کج کنھ تو رو... نکنینجوری تو رو قرآن محمد انیزر_
 .ارهی در نی بازی قول داده کول،یینھ زن دا_

 ؟یکارمی چگھیتو د... روی بارش کنم پسره عوضچاری باال و تا چار تا لارمی مسرمو
 !شھی نمیچی ھیایتو سوسھ ن_
 خانوم، نیزر... بسم ال. می کنفی تعر ومینیبب... کنار میستیمیباشھ ما وا! ؟"جدا_

 ...بابا جونت منتظر دردونھ شھ..بفرما
 .ارمی مشت و لقد بابام محالھ االن کم بری کبود بشم و جون بدم زاھوی شده سیکی من
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 ھمھ حرص االن کف دستمو نی خوبھ کھ ناخونام کوتاه وگرنھ با اکنم،ی مشت مدستامو
 .نداختمیخون م
 ... جا زد و خورد و شروع نکردمنی تا از ھمگردونمی ازش برمرومو

 
 نی اچرخونھ،ی انگشتاش منی شامقصود سبز رنگشو بحی اخبار نشستھ و تسبی پابابا

 رو؟؟ یچ! تا متذکر شھ؟گھی ذکر میعنی ؟یعنی کنھی آرومش مفرستھی کھ مییذکرا
 ! بھ اوالد دختر رو؟ییزورگو

 سرخ از حرص افھی و قاسی الزیانگ پشت سرمو نگاه نکنم، پوزخند نفرت دمی محیترج
 ایخدا... فشارش دوباره رفتھ باالشم،ینگران مامان م...لرزونھی پامو مشتریمامان، ب

 . بگذرونریخودت بخ
 .سالم بابا_

 ی چون واجبھ، ولدهی کھ جواب سالم دشمنشو مبھی عجده،ی اروم تکون مسرشو
 ای آبرو کردنش رفتھ، جواب سالمش مکروه ی بی ھامھی کھ تا نیدختر...دخترش

 . حرامھدمیشا
 شھی جاش بلند ماز

 نکھی تا ارمی بمدمی محی من ترجیول...شدی مھی کم از اخمش تخلھی تا زدی سرم داد مکاش
 .بابا و مامان باھام قھرکنن

  سمت اطاق خوابرهی نگاه بھم بندازه ممی نھی نکھی ابدون
  م کنھ؟وونھی کردن د با قھرخوادی م؟ی چیعنی ایخدا

 بابا؟_
_... 
با زور ...رمیگی سمتش و بازوشو از پشت مدومی میفور...گردهی بر نمی ولستھیمیوا

 نجاست بھ دستش خورده و االن کھی تھی ھیانگار .. ارهیبازوشو از تو دستم در م
 ... داره دست زدن بھ مناطیاحت
 .نی بگیزی چھیبابا تو رو خدا _
  بزنم؟می من حرفی دارم کھ بگم؟ مگھ تو گذاشتی بگم؟ چیچ_
 ... برم ماخواستمیبخدا من نم_
 ...شھیگناه داره واسھ اون شر م...خورمی و حرفمو مندازمی نگاه بھ مامان مھی

 . رفتم خونھ خالھی طورنیبابا من ھم_
  تو ھمون حالتبندهی مخی تموم تنم ره،یگی لباسمو مقھی سمتمو گردهی دفعھ بر مھی

 ی فکر؟ فکر آبروی بگم دختره بیِ د آخھ من بھ تو چن؟ی زریو منو خر فرض کردت_
 ؟ی تو مگھ شعورم دار؟یفکر، تو مگھ فکرم دار!  ھھ؟یمنو نکرد

 .نی زمفتمی کھ مدهی جور محکم ھولم مھمون
 نی تو اییجا... نھ من نھ توگھی دیاری بامبول در بی اگھ بخوای علی بھ والنیزر_

 آبروم کھ ی بدون پانویا! یھرررر.. کھ دلت خواستی برو ھر قبرستون،یخونھ ندار
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 رو ی ناموسی وسط فقط لکھ ننگ بنیا... نھ بچھ،نھ ناموس شناسمیوسط باشھ،نھ زن م
 ... دورندازمیم
 نکھی من ھس؟ جز ای زندگی مردانی بی چھ فرقاسھ؟ی الھی مدل حرف زدن چقد شبنیا

 ش؟ی نوا تو زندگی زن بنی ا چزوندنی براسنیمردونھ پشت ھم وا
 ... آخھ بابایول_

 :رهیگی و از پشت بازوشو مادی می فوراسی طرفم کھ الشھی خم مدوباره
 ! کنھی برا من بلبل زبونخوادی می چنمیول کن بب_
 .نی شما صالح بدونی ھرچگھ،ی نمیچی ھگھید...دیمراقب باش... تو رو خداییدا_
  ؟ی منو خراب کننکھی بود؟ انی وسط؟ ضمانتت انی اگھی می پسره فالن فالن شده چنیا

 جلوش ،ی خودم، حاج مصطفی کھ بابای از پسر حاج رضا دارم وقتی چھ انتظارمن
 .کرد" تا" ، از وسط منو کنھی باھام تا مینجوریا
 تو دستش و آروم فشار رهیگی و مدارهی از رو بازوش بر ماسوی آروم دست النباریا
 از رهی مرونی من بیھمونقد جون از رگ و پ. قرص و محکم..پدرانھ، گرم.. ..دهیم
 .ی نوازبی غروی انصافی ھمھ بنی ھمھ سرما، از انیا

 ؟ییدا_
  وقت؟ھی ی امشب بسھ، حرف نامربوط نزنی نھ تو رو خدا براگھی داس،ی النھ
 .ری امر خیبرا...ی خدمتتون براامی کھ فردا با حاج رضا بگمیبھ مامان م_

 دوباره اسی حرف النی بلند نشده بودم وگرنھ کھ با انی شد کھ ھنوز از رو زمخوب
 .شدمی منیپخش زم

 ...قدمتون رو چشم_
 ... سمت مامانکنھی مرو
 استغفر الھ... فردا شب اماده ش کن دخترهی وردار براایب_

 معلومھ کھ اون شوھر برام چھ کنھ،ی خونھ شوھر می راھینجوری بابا منو ایوقت
 نشم و سر بھ کوه اسی بگم؟ زن الیمن چ...کنھی با من رفتار می و چجورنھیبی میخواب
 کھ از خانواده طرد شده ی دخترکنن؟ی بذارم محسن و آقا ماشاال منو قبول مابونیو ب

  خبر؟ی خدا باسی تر از الفی گرگ کثا داره؟ جز تو خونھ چار تییکجا جا
 فکر، ی کار بد، کار بی صد تا پدرمادرداره، ولشھیا صاحب عملش ھم بکارخوب

 س،ی کس مسئولم نچی کھ االن ھی مننی من، عنیع... صاحبشنی عمھ،یتی شھیھم
 !سی نمیی سلول تنھانیمسئول ا

  ماه بر گردونھ عاجنشستھ
  گردون مي رود فریاد امواجبھ

 ،  داشتم، كردند خاموشچراغي
 ... (*) داشتم، كردند تاراجخروشي

  جلوم تا بلند شمرهیگی دستشو ماسیال
 !نجسھ،حرامھ...ھیبرام کر...زنمی پس نمی حتدستشو



 88 

 .نیی پارمیگی مسرمو
 نھی کھ شما تو آیزی چخواد،اونیبلند شو قربونت،بابات صالحتو م...بلندشو مادر_

 ...مینیبی ،ما تو خشت خام مد،ینینمب
 !  خوردن مننی ناراحتھ از زمساده،مثالی جلوم وا کھاسی بھ الزنمی مزل

 ! عبرت کس و ناکس کنھنھی دق،منو آنھی آنی رو کھ ای اون روزنمیبیم
 
  بود اسمش؟ی چ؟ی زن پسر عمھ ت شیخوای جان، حاال مطمئن منیزر_
 ،  کھ بابام داد، مطمئن شدمیومیماتیآره، مطمئنم نبودم با اون اولت...اسیال_
 ؟ی چیعنی_
 منوطرد اسی کس، بھ خاطر الچی و ھیچی ھای ، اسی الای بابام، بھم گفتھ نکھی ایعنی_

 گھید...گھیکرده، گفت د
 ،رو ادامھ بدم" گھید" نی اذارهی بغض نمگھید
 . نکنھی گریجون حور... نکنھی برات، تو رو خدا گررمی بمیالھ_
 کھ گفتن نقدیا رم،ی کھ زدن تو دھنم تا خفھ خون بگنقدی اشم،ی دارم خفھ میحور_

 وقت عمھ ت بھ ھی کھ یحرف مفت نزن... ندارهتی بابات خوبی جلوا،یصداتو باال نبر
 ی ھنوز بچھ ارسھ،ی تو عقلت نم،یدونیتو صالح خودتو نم... و شر بھ پا کنھرهیدل بگ

 .یدی نمصیبدو خوبو تشخ
 .ی بدرشیی تغی توبتوندی باشھ، اصال شای بچھ خوبدیخب شا_
 سال نتونستھ پسرشو آدم کنھ، حاال ٦- ٢٥ بعد ،یزنی عمھ حرف منیتو ھم ع! ھھ_
 کھ عمھ با اون جالل و جبروتش شدی با زن گرفتن آدمش کنھ، اگھ مخوادیم
 .سی نمی مستقی صراطچی برابر اصل عمھ س، بھ ھی کپاسیال...تونستیم

 . بخورهزنمی جلوش وبھش اشاره مذارمی رو مییچا
 ؟ی داشتیحاال کار_
 . اومدم بھت سر بزنمینجوری ھممن ؟ نھ،_
  با ھمھ آره با مام آره؟؟یحور_

 :میگی خنده و ھمزمان مری زمیزنی میی تادو
 "!بلــــــھ"با شما _
 ن؟ی زرادتھی_
 خواھر شوھر، ی حرفا خام حامد شد و اومد تو خانواده شما و توشدنی با ھمذیآره، پان_

 ! فرشریعقرب ز
 ! خواھرمھنیدرد، من ماھم، عروسمون ع_
 . بشنوهذی خدا از دل پان؟ی بگی چی نگنویا_
 .از خداشم باشھ کھ من شدم خواھر شوھرش_
 ... ھمون عقربھل؟ی باشھ؟ خواھر شوھرم شد فامدیچرا با_
 ...سی اصال آدم نی کھ تو گفتنجوریا_
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 مگھ ھس؟_
 ...ای خوبھ خودتم خواھرشوھرنیزر_
 ... چار سرمیربم، اصال افع زدم ھمون عقشی کردم و نتیخب منم اگھ اذ_

 رخندهی ززنھی مپق
 !یچتھ باز؟ خوشمزه شد_
اصال از االنت ...ادی بھت مَی ااد،ی بھت مَی اکردم،یداشتم تو رو با چار سر تصور م_
 ... نماسی الگھی اون وقت د،یشی خوشگلتر میلیخ
 ؟ی کانال چلمن بازیدوباره زد..کم چرت و پرت بگو_
 کانالو نی تا امی بچرخونی بشقابو کدوم ور؟ی چلمن بازنینھ واال، حاال کانال چنده ا_
 ره؟یبگ
  چرند بباف بھمزی رھیاه تو ام، _

 کھ یتنھا شرط... نشھدای تا ساق پام پنیی پاکشمی رو ھم، دامنو کامل مندازمی مپامو
 !مامان گذاشت دامنو بدون شلوار بپوشم

 ؟ینگفت_
  رو؟یچ_
 !ی واسھ ناھارم چتر باز کنیخوای و می اومدنجایکھ بھ خاطرش تا ا یھمون_

 ی چتر بادکنکھی نجای امیتونی نمس،مای نیچی ھیکنی خونھ ما بالن باز مشھی تو ھمحاال
 م؟ی و بذارمیباد کن

 . داشتتی ازش شکاشھی کھ ھمکنم،ی اشاره بھ شکم بزرگش مھی
 !یبلھ، اونم چھ بادکنک_
 : تو کلھ مزنھیم
ُ خرده تو پرم کھ االنم مدهھی فقط ستم،ی نی چاق و بادکنکچمیمن ھ_ ُ! 
 ، آره جون خودت_
 .کنمیچشمامو براش تنگ م...کنمی سکوت پرمعنا بھش مھی

 کابوس ھی ی دلم برانم،ی نکبتو ببی اومدم توینجوری ھمن،ی نگاه نکن زرینجوریا_
 .شبانھ تنگ شده

 . دلم بھ شور افتادهنی ھمچاد،ی من خنده م نمی خنده، ولری ززنھی مبعدم
 ؟ی بھمون بدیخوای میناھار چ. الی خیاصال ب..نیزر...زهیچ_
_... 
 . کنمیی رو جناھی قضیبابا خواستم الک.گھی نکن دتیاذ...نیِا زر_
 ! راستشو بگویحور_
 ! نی زرسی نیچیبخدا ھ_
 یزی البد چ،یومونو نبرد تا آبری برا ناھار درست کنم بخوری چھیباشھ پاشم برم _
 .گھی دیخوری کھ قسم مسین
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 تا برم تو کنمی مبل دراوردم پام مری زموکھی رو فرشی ھایی دنپاشم،ی جام بلند ماز
 راه انداختھ کف لی دوباره سی حتمشست،ی داشت ظرف منبیآشپزخونھ، االن ز

 دستمو بھ ای.  بذارمسی خنی کھ وسواس دارم پامو رو زمکنھیمالحظھ منم نم...نیزم
 . بزنمسی خرهیدستگ

 .نیزر...زهیچ...گمیم_
 . شدهی باالخره وجدانش درد گرفت کھ بگھ چپس

 ؟یای مقھی دقھی_
 . سمت مبالگردمی برمدوباره

 و با آب و تاب برا دارهی برمبی سھی زی می رووهی سمت ما و از تو ظرف مادی منبیز
 .نھیشی منجای حاال حاال ایعنی نیا! پوف...رهیگیخودش پوست م

 . تو اطاق تا بھت لباسمو نشون بدمایب_
 . بگمخوامی می گرفت چعی شکر کھ سرخدارو

 .یکنی مفی از خودت تعرنجوری ھمایحاال خوشگلم ھس _
 گفتم، تازه ی چی چھ گفتم و برادی زود فھمھ،یزی س، بچھ تھی پای توھمھ چادی مخوشم
 . تر جلوه کنھیعی تا طبکنھی ھم میھمکار

 :نمیشی و خودمم تنگ دلش منی رو زمشونمشیم
  شده؟یچ...یِد نصف عمرم کرد_
 ...گفتی حامد منیزر_
 گفت؟ی میحامد چ_
 ن؟ی دادشی شما آزمانیزر_
 ی کھ الاقل بھ اون بھونھ عروسمی نداشتیکی منتیکی ژنتی مشکلچیآره، متاسفانھ ھ_

 .رهیسر نگ
 .سی ننینھ؛ منظورم ا_
 ھ؟یپس چ_
  داده؟ادی اعتشی آزمااسیال...ال...یعنی_
 ؟یخب آره، کھ چ_
  بود؟یمنف_

 کاسھ ھس کھ باز ھمھ عالم و آدم ازش می نری زی کاسھ اھی کھ شھی خبر دار مشصتم
 .ُ منزلھی من کھ حرف خواھرش براش وحالی خوش خیخبر دارن جز بابا

 کنھ؟ی کار مشگاهی تو آزمایدونیراستش حامد کھ م_
 چھ نیا...دمی تکون مری نفس گی ار کنجکاوعی حال سرنی آروم از ترس و در عسرمو

 !کتره؟ی کھ خدا از رگش بھم نزدیی گلومھ؟ ھمون جاخی کھ بییبال
 .دهی دی چند باراسویخب؛ ال_
 اس؟ی تو الدهی دیچ_ 
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 ترسمیبابات بفھمھ م...ااایری بگدهی از من نشننیتورو خدا زر... کھگفتیراستش م_
 ...گی وقت مھی و نھیبیتو کوچھ مناراحت شھ، خب فردا بابامو 

 .گمی نمیزی خب ، چیلیخ_
 .یاونم حرفھ ا.  دارهادی اعتاسیال...اسی الگفت،یخب م_

  ،بندمی مچشمام
 بر باد رفتھ اوج گرفت تو ھوا دی امنیا... دود شد رفت تو ھوادمی ذره امھی ھمون

 . نشونداهی منو بھ خاک سیول...
 ی برای مطمئن بری جاھی حواست باشھ یول... کنمای تھ دلتو خالخوامیالناز نم_

 .شیآزما
 .کننی تقلبم مدای جدادی اعتیشای آزمانی تو ادمیآره شن_

 جز حتملی... تمام مار و دور زدی با زرنگاسی الی نبود ولدی جدنمی موقع ھمچاون
 و چونھی و کل کادرشونو بپشگاهی و آزماشی آزمای حتتونستھی بوده کھ می نفراتنیاول

 .ارهی مبارک خودشم نیبھ رو
 . مامان دکترشھ، برو اونجای ھاھی از ھمسایکی پسر شناسم،ی مطمئن می جاھیمن _
 چند روزه نیا.. شدهنی االنشم باھام سرسنگنی ھمدرضای حمن؟یمگھ بھ حرف منھ زر_

. زنھی حرف می بھ زور، قسطونی در میکی ای دهی نمایجواب اس ام اسام و زنگامو 
 زنھیاره با نوکر باباش حرف مانگار د

خب مرده، غرور داره، بھش برخورده کھ بھش ...ادی کم کم کنار مکنھ،یعادت م_
 .ھم تو ھم مامانت...نیاعتماد ندار

 .نی زرترسمیم_
 ؟یازچ_
 کھ چقد بھ مامان یدونیم...اسی بخصوص بھ الا،ی نگیزی چیخدا منو ببخشھ، بھ کس_

 وابستھ س؟
  شده؟یچ_
 انشی بنی ماھا باز شد، اون زندگی بھ زندگی مامان جدی ھروقت کھ پان؛یزر_

 . من باشھی نوبت زندگنبارمی اترسمیم...دیلرز
 منم کھ از اول با دستورات عمھ بنا شد، یزندگ...ھروقت کھ پاش باز شد...گھی مراست

ھ  بود کی من ھمون خشت اولیزندگ... نداشتی اشھی و رانی بنچی بود کھ ھنی ھمیبرا
 .شدی نمسی راست و رگھیتا فرق آسمون د

 ن؟ی زرشھی میحاال چ_
  گوئم؟بیمن از کجا بدونم؟مگھ غ_
 .گھی بھ ذھن تو زد دی راھھی دیگفتم شا. خب_
  بھت مشاوره بدم؟تونمی من میچرا فکر کرد_
من خودم ...ی کھ داشتھ حفظش کردیی باالنیی رو با ھمھ پای زندگنی انکھی ایبرا_

 با تو کھ رو گھی کھ عروس ما بشھ رسما بدبختھ، دی کسدونمی میدختر مامانم ھستم ول
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 تونھی زن مردمھ، نممیگی حاال دختر و مکنھ،ی دخالت میادی ندارم، مامان زیستیدربا
اول از ھمھ .. شوھر نکرده کھ ھی تو خانواده ما، دای بی عروس وقتی کنھ ، ولیکار

 . دارشاریرشھ و اختانگار مامانم شوھ
 فی حی ولیشدی ملسوفی فدی باکنمی وقتا فکر میبعض...یزنی می قشنگیچھ حرفا_

 .شد
 ... رو گفتمااانای چون بھت اعتماد دارم ان،یگم؛زری میجد_
 ی داره خوبالشی مامان تو ھم بھ خگھ،ی داره دی اخالقھی ی بگم؟خب ھرکسیچ_
 .دونھی ممونوی صالح زندگکنھ،یم
 .مینیبی ما تو خشت خام مندیبی ھم نمنھی کھ شما تو آیزی کھ چنھیاره، شعارشم ا_

 اونوقتھ کھ کنھی احساس خطر مشی در مورد زندگیھرک...  عمھ رو شناختھالنازم
 الناز ره،ی بھ باد ممی داد، اگھ االن نجنبم زندگی داد بی کھ اخورهیشاخکاش تکون م

 از ھمون اول رو می عمھ رو شناختھ، منم کھ زندگ تر از ھمھری بوده، دیچون تھ تغار
 . بوده، دم دم باتالقغیلبھ ت

  کنم؟کارین؟چی شد زریچ_
 بده نانی رو بھ خودت جلب کن، بھش اطمدرضای تو اول از ھمھ اعتماد حمدونم،ینم_

 ... تون دخالت کنھندهی آی مامانت تو زندگیذاریکھ نم
 . کارو کرده مامان جونمنیکھ البتھ ا_
 لی سقف و رسما تشکھی ری زی بردیخب از حاال بھ بعد، از حاال کھ قراره با حم_

 .ی بدیزندگ
 ... زنگ اس ام اسمش اومدیصدا

 .شھی اماده مگھی دقھی تا چند دقادی رضا مدیاالن حم_
 ی و شوھرتو دوس داشتھ باشی نباش، اگھ واقعا زندگمیچیبرو بسالمت، نگران ھ_
 .سی نیزی کھ چھیعمھ عال... بھ باد بدهانشوی بنتونھی نمی زلزلھ اچیھ

 . خندهی زرمیزنی مییدوتا
 . رو بدهشگاھھی ازمانیادرس ا_
 فرستاده، نیبرو اونجا بگو منو زر...دکتر حامد سراج.. خونمونھباونیسر ھمون خ_

 .شناسھیخودش م...یدوست حور
 ؟یحور_
 کننیفکر م... نفھمنااھی رضا و بقدیفقط حم...می با خواھرش دوست بودگھ؛یآره د_
 . موش بدوئونمتی توزندگخوامیم
  بھ تو داره؟یوا چھ ربط_
 شگاهی توآزمای گرونھ ھا ولزه،یفقط چ. ..رهیبگ GCMAS شیبگو از ھمون آزما_

 . دستگاشو دارنیحامد اگھ بخوا
 س،یپولش مھم ن...ااای پا دکتر شدھی خانوم، صدق سر داداش ما، نی زرکالیبار_

 .می کھ افتاده توزندگیشی آتنی راحت بشھ از االمی فقط خدم،ی بشھ خودم میھرچ
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 .شب منتظرمااا...شھی تموم می و خوشری کھ بھ خشاالیا_
 .رمی مامان نمشی مطمئنم کھ پی رضا رفتم خونھ اونا، ولدی با حمدی شاس،یمعلوم ن_

 ؟یکنیچرا ناز م...گھی دنجای اامی بگو مینی راست و حسخب
 .میخوری ممیکنی دور ھم درست مزی چھی ، نجای ھمایمنتظرم، ب_
 .زنھی لبخند مھی

 .ی درست کنیزی چخوادیپس شام امشب با من، تو نم_
 کھ دارم نرم نرم باھاش انس یادی اعتنی دارم، مث ھمزای چیلی خاسی صدق سر المن

 برسم اسیِ بھ االن النکھی ای برای م کنھ ولچارهی بخوادی کھ مدونمیخودم م...رمیگیم
تا بعدا ...  جلورمی بشھ الزمھ، االن پا بھ پاش میکی طمونی شرانکھی ایالزمھ، برا

شوھر ...برگرده بھ سالم شدن، آدم شدن... پام برگرده عقببھ  نداشتھ باشھ و پایبھونھ ا
 یعنی بدونھ نکھی ای بکشھ، بدکی رو نای اسم و عنوان ھمھ انکھینھ ا.شدن، پدر شدن

 !؟یچ
 ... نکنااای منو عصبنقدیا... دوباره شروع نکنااانی زرنیبب_
 ... اعصابت درب و داغون شھی گفتم؟ تو ھم کھ منتظریمگھ چ_
 از دوران خوش گھی مث ھزارون آدم دیذاریچرا نم... آدم آروم باشھیذاریمگھ تو م_

 م؟ی لذت ببرینامزد
 دلم از ھمون روز اول خون شد نکھی لذت ببرم؟از ای گنداب زندگنی ایلذت؟ ازچ!ھھ
 شوھرم از ھمون روز اول با تقلب و دودوزه ی وقتھ؟ی حامد گفت شوھرت عملیوقت
  رو شروع کرد؟ی زندگیباز

 رو بھ نفع خودشون تموم ی باز،یی و عمھ با مظلوم مااسی کھ النھی بھ ایجالب
 یھ بھ کرس واسنی کھ زرننیبیھمھ از چشم من م...حاال آدم بده قصھ منم...کردن

 بذاره وآبروشو بی حاضره رو پسر مردم عینشوندن حرف خودش حت
 خبر دار شده بود اب من بھ خونھ خالھ ربی عمھ ھم از پناھندگنکھیبخصوص ا....ببره

 .ھی ماجرا رو کرده بود چماق واسھ ساکت کردن بابا و بقنیو ھم
  ھوم؟م؟ی مشت بزنی دست بستنھی می برنیزر_
 ؟سیفالوده بھتر ن_
 بازم ساز مخالف؟...ادی داره، خوشم نممویفالوده آبل....َاه نھ_
 .میباشھ بر_

 بھ خاطر ساز خوادی بذارم کھ اگھ دلم فالوده میھی نداشتم براش جلسھ توجحوصلھ
 موی فکر کنم کھ چرا از آبلنیدلم نخواست بھ ا... خواستم با ساز دلم باشمس،یمخالف ن

 یزای از چشھی ھمی حوردم،یدیخندی بھش مشھی کھ ھمییزایسر ھمون چ...ادیبدش م
 .حاال خدا صاف گذاشت تو کاسمون....یل عممیگفتی و ما بھش مومدیترش بدش م

 .ری بگایب_
 التا پشت گوشش تو نی کھ عیگاری گرفتم، اون نخ ساسی رو از دست الی بستنکاسھ

ِرزرو گذاشتھ بود، چقد خودشو منو مضحک کرده بود ِ. 
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 و گاری خامھ روش داد باال و پشت بندشم سی ھاکھی رو با تی سنتیتن زود بسزود
 دود اول از پک اول ،ی قاشق از بستننی دادن اخرنیی ھمزمان با پاقای زد، دقشیات
 .... فرستاد باالگارشویس
 .گھی دمی برن،پاشوی زریدیچقد لفتش م_
  اومدنھ؟رونی چھ وضعھ بنیوا ا_
 واسھ ما ی واسھ ھمھ بلبل زبونکار؟ی چنجای امینیبش...یزنیچشھ مگھ؟ تو کھ حرف نم_
 .یکنی کالغ فقط غار غار منیع
واقعا ھم چھ ...زنمی لبخند تلخ مھیتو دلم ...  از مکالمھ عاشقونھ کالغ و روباهنمیا

 و بکاری روباه، فرھی نی براش کالغم و انوم عاسی من از نظر ال،یشباھت
 نیتو ا... بھش چشم داشتھ باشھاسیداشتم کھ ال نیریفقط، من کھ قالب پن...دروغگو
 طمع کرده، کالغھ ھم ھمون کالغھ ی بھ چزم بادونمی نمی ولاسھی دست الرهیشعر، پن

 بودو بھ اسی کھ تو دست و بال الیریاون پن... گول نخورد، بھ خوردش دادنست،ین
 با چشم کور نی چشم ھمھ رو کور کرد،واسھ ھماسیپول و پلھ ال...خوردش دادن

 .خودشون خواستن کھ منم الل شم و دم نزنم
 تو زنھی راه برگشتم طرفش، مدام چنگ منی عوض کرده، بنشوی کھ ماشامیتازگ

 کنھ؟ی می قراری بنقدی چرا ان؟یچشھ ا... اونی بھ جارهیگیموھاش، من دردم م
 ؟ی خوباسیال_

 : با فرم خندهده،ی بھ زور رو ھم فشارملباشو
 آره چطور؟_
 !یچیھ_

 االن اگھ دست خودش بود با پشت کنھ،ی منو نفھم فرض منکھی از ارهیگی محرصم
 ھستم و جرئت نداره دست روم بلند شیی کھ ھنوز خونھ دافیح... تو دھنمزدیدست م

 ی برم خونھ خودش، اون وقتھ کھ راحت و بشیی کھ از خونھ دایبھ محض...کنھ
 ی ندارم، پس مجبور کھ تو سرتی و حمایمنم کھ حام... بزنھ تو سرمتونھیمالحظھ م

 .  نزنمیبخورم و حرف
 بودنو، ھم خون بودنو لی بودنو، فامییبابا دا! شییی من شد دایچقد زود بابا"...شییدا"

 از شرم راحت شھ منو بھ ھر نکھی ای من بود، برای ناپدری تموم کرد ولاسیدر حق ال
 ھمون ا؛یاز دار دن.  مفت و مسلممت،ی قی ھم کھ نھ، بیمتی بھ ھرقاس،ی داد بھ الیمتیق

 . بھ مندی رضا بھ ھمھ پسراش داده رساج کھ حیسھ دنگ خونھ ا
 .گھی شو دادهیپ_

 م؟یدی رسی کاصال
  دنبالت؟امی بای یایشب خودت م_
 ...گھی بگم خودم ددی بایگی کھ تو مینجوریا_
 در امی بازی قرتنی از ا،یراھو کھ بلد...گھی دایخودت ب... فھمزی قربون آدم چن،یآفر_
 . بھترهمیارین
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 کھ لذت بردن از دوران شی ساعت پھی.تا... ی بازی شد قرتسیحاال کھ بھ نفعت ن_
 . بودی و نامزد بازیخوش نامزد

 ،  بدو نکنیکی نقدی سر جدت ان،ی زرنییآه برو پا_
  گفتم؟یمگھ چ_
*  من گ،ی شما بگی دم نداش، خوب شد؟ ھرچیَ خر ما از کره گن،یزر! نچ_

  راحت شد؟التیخوردم، خوبھ؟ خ
اون .  تاوون دارهاس،یحرف زدن با ال...شمی مادهی سمت خودمو و پدمی و مرهیدستگ

 یکیرو من خوردم تو رو داخل آدم حساب کردمو باھات حرف زدم، آدم با * گ
 کدومو چی کھ ھاسی کھ گوش شنوا داشتھ باشھ و شعور حرف زدن، نھ الکنھی مالوگید

 .سی نی ازش توقعنامی اسینداره، چون آدم ن
 . بھش گوش بدمخوادی و با بوق منیی پادهی رو مشھیش
 یحوصلھ ندارم جواب سواال... سر مایاریدوباره بامبول درن... شبایای بیپاش_

 .مامانو بدم
 .... مامانیبازم دخالتا... مامانی مامان، بازم حرفا و وسوال جوابابازم
 جور موارد من ھمھ نی تو ا،یدادی ذره از اون جربزه توبھ مام ارث مھی کاش عمھ

 بره ھی نی عشھیمامان ھم...ژنو از مامان گرفتم و سھم ژن بابا خاموش شده انگار
 ساختن بازم وی دھی عمھ ازش غاتی حال با تبلنیبا ا.  و سر براه بوده تو قوم باباعیمط

 . بابالیتو فام
 الاقل منتظر من ای...سی کس تو خونھ نچی کھ ھدونمیم... تورمی تو در و مندازمی مدویکل
ھمھ جلوتر راه افتادن طرف خونھ عمھ، منم کھ موندم مثال با آقامون برم خونھ ...سین

 و بھ قول ی کھ آقامون االن امورات واجب تر از زن و زندگدوننیمادرشوھر، چم
 .  دارنای بازی قرتنیخودش ا

 خودش، منم کھ ی تللیللی ی کھ رفت پاسیال... مامی ھستی عروس و داماد متناسبچھ
 کھ رنی مناسبت رو در نظر بگھیتازه امشب ھمھ دور ھم جمع شدن تا .... خودمیس

 .واسھ وصلت فرخنده باشھ
 .اسیدرو ببند پشت سرت، قفلشم بکن ال_
 گھ؟یامر د...چشم_

 ! باھاش کلکل نکنم کھذارهینم... ادهی روش زچقد
  من ببندم؟یتوقع دار_ 
 !خب بابا، حاال ول کن پاچھ رو_

 ... دور رو برش بپلکمادی حال و روزش ، زنی با اخوادی نمدلم
 ریتقص... عرق کردهنی عرقھ، تو ماشسیبچھ م خ...دمی بھ خودم فشار مشتری بانویشا

 کھ سرما سی ندی بعچیھ... روشن کنمنوی ماشی بخارنکھی ایخودمھ، ھنوز زود بود برا
 ..بخوره



 96 

 رو یَ منھیتشک ...انی سمت اطاق مشترک خودمو شارمی رو کاناپھ و مخوابونمشیم
 . ذارمیدو تا بالشم م.. کف اطاق کنمیپھن م

 بعد اون کردمی نشستھ؟مگھ خواب نداره؟ فکر منجای چرا انی سمت ھال، اگردمیبرم
 . خواب مشت بھش مزه بدهھی گھی االن د،یزیآبرور

 .خوابونمی رو تشک مبرمشی رو شونمو مندازمی مانمویشا
 کھ داره بزرگ رهی تھ دلم غنج منمیبی رو کھ مزای چنی شده، انی بچھ م چھ سنگماشاال

 ییدوره تنھا...نی زرشھی داره تموم مگھید!  مرد مادرشھی مرد مادر، داره مرد مشھیم
 ... تموم شدی مردیو ب

 کردن، کھ ینی سنگمی زندگی کھ رو پھنای ھمھ مردنی انی سنگھی شدم ازساخستھ
 وقت چی بودن، ھھی سامی تو زندگشھیکھ ھم...  خاطراری بار خاطر بودن نھ شھیھم

 منو ی رشد و بالندگی با قامتشون جلوشھیھم. نذاشتن نور بھم برسھ و رشد کنم
   نفر؟ھیچند نفر بھ ... گھیبسھ د...اسیبابا، محسن، حاج رضا، ال...گرفتن

 کجا؟_
 . تو رختخوابرن؟ی موقع شب کجا منیا... گھی بخوابم درمیم_
  رفت؟شھی ھم مگھی دی جاھی یآره، ول_

 مثال کجا؟...کنمی ماخم
 کجا؟_
 .یتو بغل ھمسر جون_

 نی ای بھ داغسوزمیاون وقت من م...شھی نکرده، ھنوز داغ مریی ھنوزم تغاسی الپس
 .... حال خوششنیا...اوھام

 .کوبمیحکم بھم م تو اطاق و درو مرمیم
 بره، چھ برسھ شی ھم بزنھ و جلوتر پی اگھی بھش فرصت ندادم کھ بخواد حرف دیحت

 . بشھکمی نزدانای منو احی جلوادیبخواد ب
چھ خوبھ کھ .  توکمدذارمی و مدارمی انداختھ بودم، برمی کھ رو صندلموی و روسرلباسا

 ختی دوباره ررونوی برفتمی مدیوگرنھ با.  قلمرو خودمنی جاس، تو ھمنی ھمیھمھ چ
 .نمی رو ببعقلینحس اون مست ال

 .پرمی در از جا می صدابا
 تو اون یدی دختر بچھ ھا چپنی عیواسھ چ...ارااای منو باال نی اون رونیزر_

 ؟یسوراخ
_... 
 ... ناز نکنایپاشو ب_
_... 
 نیعالناز ....خوش بحالش... با خواھر مانھی مکی رضا داره چھ حالدی االن حمیھ_

 .  ناز بکنھدی بافتھی بادشی سال تازه ٧- ٦بعد !  کھسیزن ما ن
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 خواھرش حرف ی کدوم برادر از حال دادن و باحال بودن رابطھ ھااس،ی الیوا
 ؟ی شدینجوری تو چرا ازنھ،یم

 : درکوبھی ممشت
 .رونی بارمتی بھ زور مشکنموی درو منی ارون،ی بیای بھ خدا ننیزر_

 . در کنمگھی گوش دھی و از رمی گوش بگھی صدا ھا رو از نی اکنمی میسع
 .ِبھتر من...یخودت خواست...ای نزنی خانوم، فردا دختر اوردم خونھ حرفنیباشھ زر_

 برام اسی الگھی دا،ی وقتھ بھ لطف اون کوفتیلی خلزره،ی حرفا جونم منی با اکنھی مفکر
 دنی رسی ھنوز بھش محتاج نشدم کھ بخوام براس،یالاقل ھنوز برام مھم ن...سیمھم ن

 . کنمشکشیبھ متاع، تنمو متاع کنمو بھش پ
 ھی امشب بره و نی فردا ھمی گرقتھ بھ جامی فکر کنم تصماد؛ی ازش در نمیی صداگھید

 نسبت گھی شدم، منم درتی غیمنم ب.  فورس ماژورشو براورده کنھازی بزنھ و نیدور
 .َبھ مردم تعصب ندارم

موھاش از شدت عرق، نوچ ... موھاشنی بکنمی دستم مان،ی و رو بھ شاخوابمیلو م پھبھ
 .دهیشده و بھم چسب

 و انگشتامو تو کنمی سرم قالب مریدستامو ز...خوابمی طاق باز مچرخمویدرجھ م ٩٠
 .کنمیھم قفل م

 بار بود کھ نی اولی برادیشا.... کردھیچقد عمھ گر... چھ زود رفت خونھ شوھرالنازم
چند بار شد بھش بگم حاال حق داشتھ مامان بدبخت من شب ...دمی عمھ رو دھیگر

 کھ اون شب بھ مامان بنده یی شد اون شعارای نھ؟ پس چای کنھ ھی دخترش گرھیعروس
  ؟یدادی من میخدا

 ھی کردنت واسھ چھیحاال گر"..."م؟یبری میری جــــــونو اسنی زرمیمگھ دار"
 "شھ؟ی مبتونی شاه دوماد نصنی بھتر از ایک"..." ھ؟یراض

بازم پسر شاه دومادشو برد ... دادن عمھ ما بھ خانواده عروسی از دلدارنمیا! ھھ
 ..برهی شازده ش بھره مدی و تمجفی تعری برایکال از ھر فرصت...باال
 حال و نی کھ بھ ای تا خرخره بخوریاخھ مجبور... امشباسی کرد الیزی آبرورچھ

 ی حاج آقا سبحانیجلو! ی وا؟ی کھ من دارمم ببریی دوزار آبرونی ا؟کھیتیفیروز ب
حاال ھمھ مھمونام جمع شدن واسھ ! سھی رو پا واتونستی نمگھی داسیدم در ال...رو بگو
 بھم ی بود ولسادهی دور وای سبحانیحاج ، ھرچند کھ کار خدا...کی و تبریخدافظ

 . دادصیشخ با چشم بستھ تشدی ھم می رو از ده فرسخاسی الدنیچیپ
 و تاب چی پنی تلو تلو خوردن خودش، مارو ننو وار تو ماشی کھ ھم پانمی ماشتو
 بار ریھرچند کھ ز...ُ پشت رلنمیبا اون دست فرمونش مجبور شدم کھ خودم بش...داد
 چشمم بھ جلو رو ھی دیتا خونھ دائم با...دهی و بھ کشتنمون مرونھی می داره خرکرفتینم
 .انی دست منو شاده چشمم عقبو کھ کار نھی دییپایم
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 نبود، الاقل عذاب یزی چگھی کھ دی کرد؟ عروسی قاطیموندم عمھ واسھ چ! یھ
 زمیری خدا و بنده ھاشو نداشتم، الاقل تا خود صبح اشک نمی از رویوجدان و شرمندگ

 . کھ مرگم زودتر برسھکنمیو التماس نم
 .ییدای خانوم کم پنیبھ زر_
 .ی اومدم شما نبودشیمن کھ دو شب پ...گھی دی گرفتشیدست پ...یروتو برم ھ_
 ...ای شما صاحب مجلسیناسالمت...ادیاو چھ ز_
 رو بخواد بھ یخودشم ھرک...نھی صاحب مجلس امام حسی سبحانیبھ قول حاج_

 شیحاال شما بگو چرا دو شب پ...خب مارم امشب دعوت کرد...کنھیمجلسش دعوت م
 ؟ینبود

 ...ادی تا حرصش دربدمیم بھ گرنم ی قرھی
 کرد و تا چند وقت دای ما مرجان کھ از ھمھ خنگ تر بود بھ درسو دانشگاه راه پنیب
 ظاھرا یحاال من گفتم خنگ بوده، ول...  و البتھ ھنوزم مجردهشھی خانوم مھندس مگھید

 .کردهیاز ھمھ عاقل تر بوده و رو نم
 . و ھزار جور دردسری متاھلی زندگ؟یدونیخودت کھ م_
 یای جور سرگرمنی از ای وقتادی کھ سرت درد میآره، خب از اون لحاظ حساب کن_

 ...ی داریی و زنا شویمتاھل
 .ای حیب_
 ... تو آشپزخونھمی بردیالقل پاش...دیزنیچقد حرف م....بسھ بابا_

فکر  ش غلط از آب دراومد کھ ھی کرد والبتھ بازم فرضی پردازھی الدن نظرنی اباز
 .کرده

االن سوزن بنداز ...نجای ایومدی تا حاال؟ مگھ چند قرنھ نیدیتوآشپزخونھ مارو ند_
 . مای صدق سر خواھرارهی نمنییپای

 ... ورحمھ اکمیوالسالم و عل_ 
  تموم شد؟شیِا سخنران_
 .ی شدضیبلھ، شما کھ چقدم مستف_
 ؟... کم حرف زد نھیامشب حاج_
 و بھ ی تمومش کنی کھ وقت نکردی حرف داشتیلی اون کم حرف نزد، تو خر،ینخ_

 .ی برسوننجانبانیسمع و نظر ا
 کنمی خودمون اشاره مبھ

 . خندهری ززنھی ھر ھر مالدن
 ... تو پھلوشزنمی آرنجم مبا
 ھ؟یِ و کیی کجاستی نتیحال...خفھ بابا_
 :ادی مرجانم در می صدانباریا

 .. منم جلفمکننی و فکر مننیبیم االن از چشم ما ،ی آبرومونو بردگھ،ی دگھیراست م_
 :رهیگی مظلوم و معصوم بھ خودش مافھی جلو قکشھی مشویروسر
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 ما کھ ھنوز مزدوج ن،ی خانواده دادلیبابا، شماھا خرتون از پل رد شده و تشک_
 شھی تو داره ذره ذره دود میای سبک بازنی کھ با ام،ی ھم آرزوھا داریلی خموینشد

 ... ھوارهیم
 صدا خفھ کن، ھی نی عره،یگی گاز منشویی بره کھ لب پاسھی رخوادی سرخوش مدوباره

 :کنھی خنده شو خفھ مکی شلیصدا
 مھندس یخوای میتو چجور... نھ دود تو ھوان،ی زمرهی مشھی کھ ذره ذره آب میاون_
 ؟ی مملکت شنیا

 
 کمک کھ وقت می ما بردیزنی حرف منیآقا تا شما راجع دود و آب و ھوا زم_
 ،  مارو نگاه تو رو قرآنیدوستا...ھییرایپذ

 کار ری از زی براکننی استفاده می دوتا از ھر بحثنینھ انگار ا...زنمی بھ کمر مدستامو
 دررفتن

 دوزار توشھ آخرت واسھ خودتون جمع دیپاش... ھاااشھی دستتون قلم نمن،ی بدی کمکھی_
 .نیکن

 :کنھی گل مشی حاضرجوابالدن
 ...کشھی توش تھ مزمیری می سوراخھ؛ھرچمی توشھ دونیمن کھ گون_
 !کننی رحم نمی احد و واحدچیبھ ھ...  و وحدت بھ خرج بدنی رو دور شوخفتنیب

 ... حقتونھ شما دوتاارهی سرتون بی خدا ھرچیعنی_
 . سمت آشپزخونھانی و مشنی بلند می ھردو آنخوره،ی بر مرتشونی کھ بھ غانگار

 ومده؟ی ناسی الن،یَا، زر_
 ! نھ_
 .ومدیقبال کھ م... از پارسالغیچرا؟ سال بھ سال در_
 نمک رو زخمو یقشنـــــــــــگ معن... الدن داشتھ باشھ نی دوست عھی آدم یعنی
 .فھمھیم
 . کار داشتگھ،ی دومدهین_

 امشبم ھی مالھ بمالم؟ اشوی گند کاراسوی دنبال الفتمی بی کنم؟تا کی آبرو داردی بای تا کمن
 .ی سبحانیبھ قول حاج... طاق نزد یخرومتاعشو با متاع ا

 ھی و فقط با کنھی مییرای الدن داره اون وسط واسھ خودش پذنمیبی کھ مندازمی نگاه مھی
 ! کنھخکوبی مینجوریجملھ تونستھ منو ا

 . دستم افتادنوی اری بگ؟ی زل زدی خانوم، بھ چنیزر_
 گوشھ از پرده ھی پشت پرده، برمی کھ گذاشتھ تو دستمو بھ زور مینی سنگیی چاینیس
 کنم،ی پام دم بھ دم نگاه می و جلوینی بھ سنویی رفتھ کنار، ھمونجور کھ سرم پاونیآقا
 نیی پاندازمی سرمو می فورشم،ی باال کھ با محسن چشم تو چشم مارمی لحظھ سرمو مھی

 قند بردن؟ چرا ختھ،ی پرر نگ رنقدی ھا رو ایی چانی ایک ،کنمی نگاه مایی چاریو بھ ق
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 کھ شھی مدای پرتی باغھیحاال ... می کمک؟ مردم داداش دارن مام داداش دارادی نمیھاد
 ... کمرم خم شدره،ی ھا رو از ما بگیی چانیا
 منحرف کردن ی نگاه کنم برایی بھ چاشتری بذارهی نمدموی ددونی تو مادی دست مھی

 پر کاه از نی رو عینی سیت آن حرکھیتو . ختھی کھ ذھنمو بھم رھیذھنم، دست ھمون
 و شدی میرتی مث ھمون وقتا کھ غکنھ،ی نگاه میچھ چپ چپ...رهی و مکشھیدستم م

 ن،ی بکش جلو زرتویروسر...نیگفت برو تو زریم.  کنمییرای تو خونھ بابام پذذاشتینم
 ی برامردمیم...مردمی و من براش منی زرریبم...نی زرای نن،ی نرو زرن،ینخند زر

 . بودنمزی عزی مھم بودنم ، برای برارتش،یغ
 ...سی باشم، نزی داشتھ باشھ، براش مھم باشم، براش عزرتی روم غدی کھ بای اونحاال
 کھ پشت صحنھ در خدمت دمی محیترج... تو پستورمی مستموینمی اونجا واگھی دمنم

 . باشمینیعزارداران حس
 ومده؟ی ناسی ال؟ی اومدری دنقدی چرا انیزر_
 ...منم با آژانس اومدم...خونھ نبود ... ومدهی چرا ندونمینھ عمھ، نم_
  حالش خوب بود؟ومده؟یبچھ م چرا ن...وا_
 . بلھ، خوب بودندمشیتا غروب کھ د_
 شام داره؟ اگھ نداره برو گھ،ی دششی پیموندی م؟ی، تو چرا تنھا اومد...خب الحمد ل_

 .ی براش ببرریاز مامانت بگ
 .چشم عمھ_

 . اوردهری وقت گنمی احاال
ِ ده رو دوس ی ماستایلی خاسیِ ماست اورده از ده، الحھ،ی صادق شوھر ملن،یزر_

 .خچالی نیی ذره از اونام براش ببر، گذاشتم تو طبقھ پاھیداره، 
 .چشم_

 ھرجا ھس حالش از منو شما بھتره اسیال... تا سرش داد نزنمدنی رو ھم فشار ملبامو
 افتاده ی ھورتاسی م بچھ م نکن، انگار دل آسمون شکافتھ و ال بچھنقدیا...عمھ خانوم

 .نییپا
 ،  مادر منم کھ دارهخچالی و بم ری تموم زماشاال

 اومده؟ کجا نشستھ بود کھ من ی کحھی رفت بپرسم ملادمی کھ ختھی اعصابمو بھم رنقدیا
 دمش؟یند
 خودش شد یی زناشوی زندگریاونم درگ... دخترنی بود ای و نمکحیالحق کھ مل...حھیمل
معلومھ کھ ... بازم ھمونجوربود، شوخ و خنده رودمشی کھ دشیچند ماه پ...گھید

 .وردهی بوده و الاقل اشکشو در نیصادق مرد خوب
 ارتم،ی شد و خودش حاج رضا رو وادار کرد کھ بیرتی تو در، عمھ غندازمی مدویکل

 منو ببره کھ چشمش بھ رتی غی بیاولش قرار بود اون ھاد...خواستیھرچند کھ دلم نم
 یتی گشھی مگھ مل،یدختر خالھ زنش افتاد و نظرش عوض شد کھ اونو ببره، زن ذل

  کنن؟ی بار کشنشی منو ماشش خودش از دادالی فک و فامری غیبذاره کس
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 .نی با خودتون ببرنمی زرسی نی در بھم گفت کھ عمھ اگھ زحمتدم
 نگھ داشتنش اونم بھ دست پر سختھ، آ خرم ن،ی رو زمکنمی ھمون دم در ول مچادرمو

 کاسھ ماست ھی و اون خچالی سر دی نشوند و دم آخر پریعمھ حرف خودشو بھ کرس
 وعده غذا ھی شده ی حتیشتری بی جونش لذت ببره و با اشتھااسی رو اورد کھ الیمحل

 شھ؟ی می خوب خورد بعدش چرم  وعدهھیحاال اون . رو خوب نوش جان کنھ
 ؟ی کجا بودی کردری فدات شم؟ چقد دی جان؟ اومدنی زریاومد_

 کرد بھ ری پاش گومدیھمونجور کھ داشت بھ طرف من م...  سکسھ رو کرد و نیاول
 .مبل و افتاد روش

 . جونشو ندارهتونھ،ی نمی سمتم ولادی کھ بدارهی دور برمدوباره
 چقد ره،یگی بردارم کھ مچ دستمو منی از بغلش رد شم کھ برم چادرمو از رو زمامیم

 .داغ شده
 و منو تنھا ی بریخوای حاال بازم می از غروب کھ اومدم نبودن؟ی زریریکجا م_

 ؟یبذار
 باورا و مقدتساتش براش مھمھ حاال ؟ گفتنی کھ میاسی الاس؟ی پروردگارا الھ؟ی چیبو
 .شھی و اشکم روون مسوزنھی الکل دھنش چشمامو میبو.... نھیوا
 . خرابترم نکنگھی بخدا خرابم، تو دن،ی نکن زرھیگر_
 ؟ی لعنتی کردکاری تو چاسیال_
 ! ھھ...من _

 ... سکسکھبازم
 !ھھ... کردمیطونی شکمیمن _

 .کنھی می و رو سرش خالدارهی برمزی آبو از رو مشھی و ششھی مدوال
 . نکنھی تو گرن،ی زرشمیاالن خوب م_
 !خـــــــــــــدا...لعنت بھ تو... ی شب؟ لعنتنی؟ تو ا... تا حداس؟خوردنیال_

 ؟... شب تاسوعا دارهنجای و شوھرم انی امام حسئتی ھرمی من ما،یخدا
 . رو گونھ ھامکنھیَ شره معی تو چشمامو سرزنھی اشک حلقھ مدوباره
 .کنھی سمت صورتمو اشکامو پاک مبرهی مدستشو

 !ھھ... تکرارگھی دن،یجون زر_
 ... کنارزنمی با ضرب مدستشو

 .ی خفھ شو لعنتاس،یخفھ شو ال_
 . سرمکشمی سمت چادرمو دوباره مرمیم

 زنگ بزنم خونھ بابا، االن ھمھ جمع شدن دیبا...سی خونھ ننی من تو ای جاامشب
 . دنبالمادی کھ بشھی مدای پیکیاونجا، باالخره 

 تو یفتی وقت شب راه بنیمگھ من مرده باشم تو ا...یدونی خودت مرونی بی برنیزر_
 .ابونایخ
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 ھی ی کھ نتونستی عوضی سگشون شرف داره بھ توایابونی اون خاس،یخفھ شو ال_
دلم ...  خورهی تو پامو می کارانی االغ سر آخراکھیِدآخھ مرت...یامشبو حرمت نگھ دار

 .... نفیالکل... نجس باشمی توی تو زندگگھی دخوادینم
اونقدر محکم زد تو دھنم کھ زبونم موند ...رهیگی چرخوندن زبونمو می لبم جلوسوزش

 شتره؟ی درد کدومش بدونمینم...کنمیطعم خون زبون و لبمو حس م...شمی نی دندوناریز
 .ھی کسی درد من از بیول
 :رمیگی شماره خونھ ور مموی سی سمت تلفن برمیم
 نب؟یالو ز_
  شده؟ی باز چن؟ی زریدی رسھ؟یچ_
  بابا اونجاس؟_
 دارھن راجع بھ مراسم ناھارفردا حرف اطن،ی تو حیوز چند نفرھن...اطھینھ تو ح_
 .زننیم
 ؟ی چیھاد_
 ھم باھاشون رفت، احتماال اونجا یتی گگھ،ی رو برسونھ دکای نھ بابا، رفت مل؟یھاد_
 !فتھی خانوم واسھ اوردن قابلمھ ھاش بھ زحمت نکای تا فردا ملموننیم
  دنبال من؟ادی کھ بسی کس اونجا نچی ھیعنی_
 . قھرای بعد بی بذار برس؟یدنبال تو؟ واسھ چ_

 .کنھی می چقد راحت ھمدردنکھی قھر کردم و راحتتر ادی راحت فھمچقد
 .می کار داری کلنجای اکننی دارن صدام منیزر_
 .مونمی نمنجای دنبال من، من امشب اادی بیکیبگو _
 ؟یترسی م؟ییچرا تنھا_
 ...اسینھ، ال_
 تا خرخره خورده کھ ی شبنی ھمچھی اسی کھ ال بگمشھی روم می بگم؟ چجوریچ
 سھ؟ی رو پا واتونھینم
 . اونجاامی بخوامیآره تنھام م_
 کار ی فردا کلن،ی خستھ م زریلیمن خ...ادی ھرجا باشھ تا صبح ماسیال...نترس_

 .میدار
 ...ادی بیکی کمک، بگو امیخب، منم م_
 و شوھر ی سر زندگینی بشنی کمک، ھمیای بخوادی تو نمن،یحوصلھ ندارم زر_

 . الشھدادیاجرت با س...ی صواب کردی کلیاری عمھ رو درنی و صداتیدار
 ...اسی راستش النی ببنبیالو ز_
 .نمتیبی فردا من،یخدافظ زر_

 ی دلگرمنقدیچرا ا...رمی وا منی و ھمونجا رو زمنیی پاارمی گوشم می رو از رویگوش
 بودم کھ ھمھ دغدغھ فی ضعی من نبود؟ چقد توشوھر داری اونجا جایعنیبھم داد؟ 

   من؟یشون شده سرو سامون دادن بھ زندگ
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 خودم ی الشھدا محتاج منھ؟ من خودم واسھ دلخوشدی سنبی بھ قول زای نی امام حسمگھ
 کھ تمام در و ی چرا منو بھ خونھ ارونن؟یچرا منو از درگاھش م... رفتم اونجا

 اهی ، ساهی سواری مگھ من از اون در و ددن؟ی راه نمبندنی ماهی ده روز محرم سوارشوید
 ! تر و چرک ترم ؟

 خود خرهی کھ نازتو میاون... ندارهداری جا نازت خرچی کھ ھایب... جونمنی زرایپاشو ب_
 .خودمم
 عقده زنمی مغی دو طرف گوشامو جذارمی کھ دستامو مرهی جلو کھ دستمو بگادی مدوباره

 پدر ی عقده بم،ی کسی عقده بمام،یی و عقده تنھازنمی مغی، از تھ دل ج.کنمیدل وا م
 . ندارمچی ھی دارم و ھمھ کس دارم، ولی کھ ھمھ چی منم،یمادر

 ؟یاری در می بازی چرا قربتی آشغال عوضکھیچھ خبرتھ زن_
 منم کھ مورد نی اشم،ی منم کھ زن بدکاره منیچون ا... کھ بشمدی باشم،ی خفھ مبازم
 ... کنھتی ازت حماخوادی نمی کھ کسی مورد داریعنی ی نداری حامیوقت...دارم

گلھ ...زنمیاز تھ دل زار م...  رو صورتمکشمی ومدمی بھ خودم فشار مچادرمو
 ... شبانی صاحب ھمشی پبرمی متمویشکا...کنمی متیشکا...کنمیم

 دختر خودش ی کھ برای مجلس کھ مجلسش افتاده تو خونھ صاحب خونھ انی اصاحب
 و کجا ی دختر از بھ کنیحاال ا... کردریخودش دخترشو اس...سی گاه نھیپناه و تک

  رو بھش ندن؟؟ی و قربتی کجا زار بزنھ کھ نزنن تو دھنشو لقب کولره،ی ببتشویشکا
 

 ره،ی گیی جاھی ی ولزنمی افتادم، دستو پا مری تلھ گھی تو کنمی بند اومده؛ حس منفسم
 !شھینھ نم...زنمی چنگ مشتریب

 تنگ و ی جاھی یخودمو تو... بردارمو چشمامو باز کنمی دست از تنبلدمی محیترج
 از زنوی شده چنگ مدهی کھ دورم تنی باز بھ حصاری با چشمانباری ابنم،ی مکیتار

 . بودمدهیچی دور خودم پشبی بود کھ دی چادرکنم،یدورخودم بازش م
 پارچھ شو می عروسدیھمونھ کھ عمھ سر خر... اوردممی چادر مشکنی بھ روز اچھ
 راحت بخت نقدی ای و دوخت، وقتدی خونھ برام برمیدی کھ رسی و بھ محضدیخر
 . نبودیزی کھ چی پارچھ چادرنی اگھی و دوخت ددی براھمویس

 شبی دکنمیحس م... بشورمشدی با،یی لباسشونی تو ماشکنمی و چادرو پرت مشمی مبلند
 شستھ دی باخونم،ی چادر نماز منی بھش خورد، من با ااسی نجس الکلیدستا و ھ

 ... بشھی و آلودگیفی از ھر کثی تا عارخوادی جانانھ می اتوھیبعدم ...شھ
 زی چچیھ...کنمی تا باالشو نگاه منیی و از پانیی دور از باال تا پاھی کنمی باز مخچالوی در

 نون کھی تھی سوم ی کشوی تو اززر،ی سمت فررمیم....شھی نمدای پیبدرد بخور
 شدی می رو گاز، چذارمی و می رو تورندازمی مم،یبازم تافتون دوس داشتن...دارمیبرم

 ای... کھ مامان نتونست برام بخرهفیح...شدی سوتھ گرم مو ماکروفر داشتم؟ دھیاالن 
 ماکروفر ریپس از خ... کھ تو خونھ اجاق گاز نباشھشھیخب نم...شیکی ماکروفر ایگاز 

 ..گذشتم
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 کھی رو نون،دو طرف تکشمی با ھمون دست مارموی درمشی از تو قوطری پنکھی تھی
 گاز بھش ھی یی اشتھایبا ب...کنمیّ واسھ خودم بلھ درست می بھ قولرسونمینونو بھم م

 .یچی ھرهیفرو نم... گلوم تنگھ تنگھشبیھنوزم از بغض د. زنمیم
 ی بابا خودش گوششبی دنکھیبا ذوق ا. مونمی خونھ بابا و چند روز مرمی حتما مامروز

 سمت کمدم تا چند دست لباس رمی مدادیرو برنداشت وگرنھ با آغوش باز پناھم م
 سر گردونمی برش مشموی ممونی پشی ولارمیساکو درم م.  تختریبچپونم تو ساک ز

من ...شمی معی ضادای کھ شدنگرفت اون وقتھ لمی تحوی رفتم اونجا و کسمویاومد...جاش
 طرف ی ھواننی ببنکھی اای ستنیمی پشتم وادونمینم...ستمیکھ از بابا و ننھ م مطمئن ن

 .کشنیعمھ پسھ، پا پس م
 شدن فی حاال ھروقت کثم،ی دستفی لباسو بذارم تو ککھی ھمون دو تا تدمی محیترج

 اسیمگھ قراره چند روز بمونم اونجا؟ ال. دارمی خونھ و دوباره بر مگردمیدوباره برم
 خونھ نی منو پرت کنھ تو اخوادی عمھ می بازم دخالتاای شھیاصال متوجھ نبود من م

 ؟. شدهرانیو
  خستھی بالشی ِ تا صبح، رویداریب
  کنار ساک دربستھدنی خوابھی گربا

 گری دی از برخاستن در خانھ ادنیخواب
 گری دی اوانھی با ھق ھق دبرخاستن

  ھر مشترک بودنی واژه، بی خاطره، بیب
 گری دی اگانھی در حسرت بی اگانھیب

 ری دلگی خانھ کی ی رانھی از وپرواز
 ...گری دی ارانھی شدن با بغض در وساکن

 
 ھمھ ضعف خودم حالم بھم نی ارم؟ازی بگمی اراده داشتم کھ واسھ خودم تصمی کمن

 سمت رمی باشھ؟دوباره مینجوری من ھمی قراره وضع و زندگیتا ک...خورهیم
 بی عیکار از محکم کار...دارمی بر ممویِ ال دی قرصاخچالیآشپزخونھ و از رو سر 

 بود کھ وونھیکم د... شدهادتری زشای بازوونھی داسی روزا کھ النی بخصوص اکنھ،ینم
 رو یکی نی انکھی اای شروع کرده؟ اوالشھ ی رو آورده؟ از کامیحاال بھ اون زھر مار

 کم بود کھ حاال ای بھ اون کوفتادی اعتیعنی اضافھ کرده؟ کشی صفات نونیھم بھ کلکس
 نا؟یرو اورده بھ ا

 رو دارم کھ حرفمو ی بگم؟ کیمن دردمو بھ ک... تو گلومادی می اون بغض لعنتدوباره
 ی باباس ولی گناه؟ قاضی باسی من محکومم و الشھی کھ ھمی دادگاھنیباور کنھ؟ تو ا

 ھم کھ شھیھم...ذارهی مری تاثھی و نظر بقی رو راشھیاونھ کھ ھم...انش عمھ سدادست
 .  اول ھستمفی ردتھم مظلوم واقع شده و منم ماسیال

 و نی معتاده، عمھ زماسی، گفتن کھ ال" آدم" کنمی مدی اون ھمھ آدم، دارم تاکیوقت
 و ھی آکیزمون رو بھم دوخت، قرآن اورد وسط و دست گذاشت روش، ھزار و 
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 من پاکھ، اسیال... نی جواب بددی باای اون دنن؟یزنی اورد کھ چرا راحت بھتون مثیحد
 ...نیزنی و معتاد بھش می ارهیش َ اون وقت شما انگزنھ،ی نمگاریلب بھ س

مگھ تو ھمون قرآن و ...دهی کشگاری خودم سی جلواسی بار بھ مامان گفتم کھ الچند
 ی خونده، اصال معنی قرآنو با معنی عمھ تا کجان؟ی نگفتن کھ قسم دروغ نخورثیحد

 کنھ؟ی و حفظ مادی بھ کارش بی روزھی کھ ممکنھ یی فقط اونجاھاای فھمھی ھا رو مھیآ
 گاری کھ سمیری گار،ی در نی بازدی چشم سفدنقی انی گفت در عوضش؟ زریمامان چ

ُمرد؟ قرآن ... شدی حاال چدیکشی مگاری وقتا سھی اشی باباتم جوون؟ی حاال کھ چکشھیم
 گرفتم؟ی ده بار تا االن ازش طالق مدیخدا غلط شد؟ من با

 ی موجھ شون پاری غی کاراھی عوض توجارن،ی و ھرجا کم می چرا از ھرچدونمینم
 چارهی بی حاج آقا سبحاننی وسط؟ مگھ ھمکشنی و قرآنو نھج البالغھ رو مغمبریخدا پ

 د؟ی فکر کندی بکندیخوای کھ می کارجھینت منبراش نگفتھ بود کھ بھ ی پاشتریده بار ب
 و کی کوچزی ھرچیِ ورد زبونتونو برانباشھ  ھمھ قسم خوردننیمگھ نگفتھ بود ا

 م؟یریگی دروغ فاکتور می حاال ما از قسمان؟ی قسم نخوریبزرگ
 و کننی صاف صاف تو چشماش نگاه مشاشی قومو خونی ھمدونستی طفلک منکھی ابا

 چپ، ی بھ کوچھ علزدی اورد و خودشو می خودش نمی بھش؟ بازم بھ روگنیدروغ م
 و ی در قالب درس و مشق زندگشی تو سخنرانمی مستقری غذاشتیاون نکتھ رو ھم م

". کننیاکثر مردم فکر نم" کھ اومده  قرآننی تو ھمره؟ی بگادی کھ ھی کی بگھ، ولیبندگ
 ... از ھمھ بدترگھی ما کھ دلیفک و فام

 یایچون قاض...گردمی برنمی بازم راضرم،ی ھم می طرفھ بھ قاضھی ی وقتی حتمن
 ی برایمعلومھ کھ کس... کردنیداریمنو با پول و زرق و برق حاج رضا جلو جلو خر

 کھ من بزرگ دمیآخرم نفھم...کنھی تره ھم خورد نمنی مث زری دختر بچھ اھی یحرفا
 !  دختر بچھ نفھمم؟ھی ایو خانوم شدم 

از ... منرتی از مرد خوش غنمیا... ی قربتی عوضھی شدم اسی الیکھ برا شبید! پف
 غی جشبی کھ اگھ دی مردی؟برای کی کنم برایمن خواستن خانوم باشم و خانوم

 نفس خواستمی تو اون حال و ھوا ش نمیوقت... االن بھم تجاوزکرده بودزدمینم
 شد؟ی می اسمش چشھیم کمی باھاش باشم اگھ بھ زور نزدخواستمینم...بکشم

 ی بر چھ اساسلمای فنیپس ا...  قھررمیمثال االن دارم م... رو دوشمندازمی مفمویک
 بره، بھ التماس ذارهی و نمرهیگی جلو در و چمدون زنھ رو مدوهی ماروی کھ شنیساختھ م

 برادر ایاز اونورم بابا ... و نروشمی آدم مدمیکھ قول م... کھ نروفتھیو غلط کردن م
 شوی و خودم نوکررمیگی کھ طالق دخترمو ما،یکھ زود ب  منتظر باشنرونیدختره ب

  لماس؟یکوش؟ کجاس؟ ھمھ ش مال تو قصھ ھا و ف...کنمیم
 کردمی مسھی خودمو با دختر قصھ کھ مقاافھی قخوندموی می روزھی کھ یی قصھ ھاھمون

 برن یی شاھزاده ھانی کھ چقد باھاشون فرق دارم حق دارن ھمچفھمدمیم
 و رونی جذاب کھ ھمھ حی بھ قولافھی و قپیواسھ ھمون محسن خوبھ، ت...سراغشون

 ی ولسی کنن نمشیخودشونو تقد  شھر دخترانییانگشت بھ دھن بمونن و از باال تا پا
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 لکردهی کھ تحصستمی تو قصھ نیخب آخھ قبول داشتم منم از اون دخترا...من برام بسھ
 خواھرام ھمھ نیھرچند کھ ب... باشمپیند و خوشتخوشگل و قد بل...و پولدار باشم

 ی کھ ھم رده و ھم شان آرزوھایآخرم ھمون محسن...  کھ از ھمھ خوشگلترم گفتنیم
 . قسمتم نشد... بودادی کرده بودم ھم از سرم زرضشخودم ف

 کھ فقط ی انصافیب... دل و احساس نبودی ھم از رویلی من خی نوجوونعشق
 دی بود کھ شوھرم بامی حالینقدیا...گھی بود دشی کم عقل و منطقم قاطھی... کنمشیاحساس

 بھ ھم اسی از الشتریالاقل ب!  نبود؟گھ،یمحسن بود د...ھم شان و ھم کفو خودم باشھ
 کدوم از چی کھ ھیو البتھ معتاد و مفنگ...مدعا پولدار بود، پراسی الم،یشباھت داشت

 . قصھ ھا نبودنیمردا
 کھ ستی راه نیاونقدر.... دنبالم و منو ببره خونھ مونادی الاقل ب کھی کس نچی ھبازم

 کنھی عمھ منی ماشزونی داره منو آوی ھاددمی کھ دشبی دیعنی...بخوام پول آژانسم بدم
 . نھنای با عمھ ای ولامی بادهی پابونمی دو تا خنی ھمخواستیدلم م

 
 
 اد؟ی نماسی امروزم النیزر_

 ،  وسط مکالھ من و الدنپرهی میفور... کھ جواب بدمدهی امون نمعمھ
 ،  بشھداشی االناس پگھی دیول... ھنوز نھ _ 
 کھ خوادی و دائم ماسی الومدنی کرده بھ اومدن و نلھی کھ الدن پھی چھ سردونمینم

 موم گرفتھ تو نی پز شوھر سر بھ راه خودشو بده کھ عخوادی مدی شااره،یآمارشو در ب
 داره؟ من دنی و بالدنی کھ دوزار جنم نداره ھم پز دادن و نازضاریآخھ عل. مشتش

 .دمی محی تر جرضای علیبھ اون شل و وارفتگ اسوی الی اقتدار و غدنی اشییخدا
 من پارسال نا،یشی جوون تر منی خانوم، ماشاال بزنم بھ تختھ روز بھ روز دارھیعال_

 ".اکبر...ا" ماشاال ھزار م،ی نکردیریی تغچی تا امسال ھدمتونیمحرم کھ د
 الدنو داشتم خوشبخت نی صدم زبون اکی اگھ منم یعنی گل از گلش شکفت، عمھ

 ی کال عمھ ھم رو ھمون حساب عروس و مادر شوھرای و عمھ ھوامو داشت شدمیم
 نھی ببتونھی دوس داره نماسوی الیلی عمھ چون خگمی وقتا می منو نداره؟ بعضدنیچشم د

 کرده کھ ادی دخالتاشو زنی ھمیکھ برای دردونھ ش نزدزی حد بھ عزنی تا اگھی زن دھی
 . پررنگ ھم ھستم... ھستم شھیبگھ من ھم

 ١٦ ھمون دختر ی نکردی فرقچیماشاال تو ھم ھ... الدن جوننھیبیچشمات قشنگ م_
 ... شدرضای زن علشی سال پ٢ کھ یسالھ ا

 یلی با ھم خنایا...ی گفت عمھ خوشگل شده؟ گفت جوون موندی خودم گفتم الدن کشیپ
 .سی کھ خوشگل نیھر جوون...فرق دارن کھ

 .دی کھ دوست داشتو شنیزیدر ھرحال عمھ اون چ! پف
  نھ؟ای ادی ماسی النی زنگ بزن ببھی... شداااری دنیزر_
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 کنھی م کربالی جا رو صحرانی کنم؟ مثال بگم اومدم قھر؟ عمھ ھمکارشی چنوی احاال
 !کھ
 .ادی قصد نداشت بشبمید... ادینھ عمھ گمون نکنم ب_
  تاسوعا ؟رهیگیوا؟ چرا بچھ م؟ ھنوزم روزه م_

 :شھی از اون ور نخود آش عمھ مالدن
 رن؟یگی خانوم روزه مھیعال_
 حاال چھ روزه قضا داشتھ ره،یگی تاسوعا روزه می سالھ کھ روزایلیآره؛ بچھ م خ_

 .باشھ چھ نداشتھ باشھ
 کجا شبی ددونمی تو اون حال ناحال نماسی ال؟ی ادامھ بدیخوای می خدا، عمھ تا کیوا

 اموی اگھ باھاش راه ننکھی ای بود براومیماتی کھ بھم زد، التی حرفنیرفت؟ آخر
 از خونھ و اونجا از پس رونی برهی رو نکنم معقلی و الی شونی ای برامویزنونگ

 . ھم پا نشدماھاشکھ منم شرمنده ، ب....ادی بر مازشین
  روزه س؟اسی الگھ؟ی ت راس مھی عمھ عالن،یزر_

بفھمھ ناراحت (!!) سی نای اھل راسی کھ روزه باشھ؛ المیری تو رو سننھ؟ حاال گآخھ
 . تو بوق و کرنامی کردکشوی کھ کار نشھیم
 .اگرم ھس من خبر ندارم...گھی س دھیعمھ عال... واالدونمیچم_
 .قدرشو بدون...یچھ مرد خوب_
 .چشم_

 عمھ ی دوزار رو حرفاشھی کھ نمدونھیم... تا فک الدنو بھ باد فنا ندادمگمی منویھم
 .دهی داره مانور می گرفتھ و ھی رو جدھی حد قضنیاون وقت تا ا...حساب کرد

 ی وقتیول. شھی خودمم داره باورم می جدیجد... زنگ بھش بزنمھی رمیگی ممیتصم
 با شبشی کھ ھنوز از سر قرار ددمیفھم" خاموشھ" گفت کھ یاون زنھ از پشت گوش

 نقدی منم کھ انی واقعا ایعنی... کھ قولشو بھم داده بود برنگشتھشیمعشوقھ آن چنان
 نی و عزنمیَ مردم؛ پدر بچھ م حرف مھرم، شویای و کثافت کارایاشیراحت دارم از ع

 بھ سر من کھ ی نداره؟ اون چھ گلی برام فرقاسیچرا بود و نبود ال!  چرا؟س؟ی نالممیخ
 تی مسئولاسی کاره بزنھ؟ النی زن اھی بودم زده کھ بخواد بھ سر شی و قانونیزن شرع

 ! آخھ؟شھیو محبت حال
 دوس داره، یلی خمھی بچھ م قاسی الی ببر براری ظرف غذارو بگنی اای عمھ بن؛یزر

 .ببر واسھ افطارش بخوره
 کھ خودشم کم کنھی تکرار منقدی دروغو اھی کھ نی مال نصرالدتی عمھ شده حکاتیحکا

 رو پا تونستی نمشبیآخھ روزه کجا بود عمھ جان؟ گل پسرت د...شھیکم باورش م
 با دھن ره؟ی واست روزه بگادیحاال ب....  نھ زور بازوی حت؟یزور چ... از زور سھیوا

 ؟یپر از الکل چھ روزه ا
 .گھی عمھ؟ ببر دیسادیچرا وا_
 . مامان کار دارهم،ی کار دارین کلاالن عمھ؟ اال_



 108 

غذاشو بده ، بعد اگھ دوس ... دم در منتظره تو رو ببرهسیادر...برو...نھ ببر عمھ_
 . دوباره برگردیداشت

 نون ی ھاکھی س کھ با تمھی بار مصرف قھی ی پر ظرفاسی ادرنی عقب ماشیصندل
 . دلم خواسده،یچی پنی تو ماشییچھ بو. کاور شده

 س؟ی ادراسیشگیون ھم مال ھمنایا_
 .آره، مث ھرسال منتظرن_

کار درستو ... شھرنی نشری فقی محلھ ھای برابرهی چند تا ظرف غذا مشھی ھمسیادر
 کننی مرهی ذخزری و فرخچالی غذا تو نی ما کھ تا خود اربعلی تا فک و فامکنھی منیھم

 ؟یواقعا کھ چ...؟یکھ چ
 . تو خونھرمی تو در و مندازمی مدیکل... توادی نکردم کھ بسی تعارف ادریادی زگھید
 ؟ینی زریاومد_
  اومد؟ی از کجا اومد؟ اصال کنیا...پرمی دادش از جام مبا
 ؟یآره کھ چ_
 ھ؟ی نذری غذااد؛ی میی چھ بو؟یچیھ_
 . بخور تا داغھایب...آره_
 .خورمی بعد میبرا...تونمیاالن کھ نم_
 کھ پدر معده ینجوریا.... نخوردهیچی تا حاال ھشبینکنھ از د... باالندازمی ابرومو مھی

 .ارهیشو درم
 یدی کار م،یاری سر معده ت میی بالھی یزنی بخور خودتو لوس نکن، بخور مایب_

 ... باشممارستانای راه بمیدستمون حوصلھ ندارم تو راھو ن
سر  حوصلھ درداد،ی سرش بیی چھ بالسی بگم، تا بفھمھ کھ واسم مھم ننوی بود کھ االزم

 .تازه ندارم
 .نیاالن روزه م زر_
 ؟یچـــــــ_

 اس؟ی روزه س؟ اونم الاسی کھ الدونستی عمھ جادوگره، از کجا منی الخالق، اجلل
 گھی دنی بھ امام حسکردم،ی اون کارو مدی شدم، نبامونی سگ پشنی عشبی دن،یزر_
 دی ببخشخورم،ینم
 ؟یکنی میچرا از من عذرخواھ_
بھ ...رمیگی روزه می بھ علرم،ی روزه بگخوامیاز امروز تا چھل روز م...دیببخش_

 ...رمیگیابوالفضل م
 .اسی قسم نخور النقدیا_
 . فقط آب و خرما بخورممخوامی غذا رم ببر، من منیا. ی تو بگیھرچ...باش _

 اون دونمی چش شده؟ منیا.... کف دستمفتھی گشاد کردم کھ گفتم االن منقدی اچشمامو
 اسی الھیتموم شد رفت، کارم دراومد، حاال با ... کردلی عقلشو زاشبی دیایزھر مار

 خل و چل چھ کنم؟
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 ؟یدی رسجھی نتنی بھ ایی تنھایبھ سالمت_
 ن؟ی زرگھی دگنیشرب خمر بھش م.... کفاره بدم، کفاره شرب خمروخوامینھ، م_
 !دن کفاره بھ قول خودت شرب خمر شالقھ، حد زگم،ی خودم مشیپ

 . فردای واقعا؟حتیری روزه بگیخوایحاال از امروز تا چھل روز م_
 .نی فردا و اربعیاز خود امروز تا چھلم، حت_
 ؟.رهیگی روزه می روزه شم مکروھھ، روز عاشورا کی حتزنم،ی پوزخند مھی

 خودش ی اورده؟ خودش برامانی بھش ااسی کھ الیدی جدنی دنی من چھ کنم با اایخدا
 و از قضا عمھ اونقدر قبولش کنھی و بھش عمل مدهی می حکم شرعکنھ،یفتوا صادر م

 .کنھیداره کھ بھش اقتدا م
 : رو پشت دستم کھ دور زانوھام قالب کردمنھیشی مانی شای کوچولویدستا

 .مامان...مامان_
 ؟یگی میچ_
 ...پاتو از رو پاذلم بردار_
 مگھ پام رو پاذلتھ؟_
 .بردار پاتو...آره_

 باھاش جر و بحث کنم کھ چرا خوادیاصال دلم نم. دارمی پاذلش بر مکھی از رو تپامو
 حرفا نیاالن وقت ا... یھ...نی لطفا پاتونو بردارگقتی مدیبا...کنھیمنو مفرد صدا م

 .سین
 با دو تا ینجویا!  از دو تا بودشتری کاش تعداد دستام بیا...شھی داره منفجر مسرم

 .دادمی دستام سرمو محکم فشار میکی و با اون گرفتمیدست زانوھامو م
 .مامان، مامان_
 .ول کن پسرم...انیولم کن شا_

 . بچھ م بفھمھدی نبای ولچمیپی سختھ کھ االن دارم با ھمھ توانم از درد بھ خودم مچقد
 ...مامان_
 .زیاعصابمو بھم نر. انی شاگھیولم کن د...َاه_
  نصفھ موندهرهی دم شنی پاذلم مال کجاس؟ ببکھی تنیا... َا مامان_
 ...زنمی روم با شدت پس میدستشو از جلو_
 .گھیبرو بتمرگ د... مال کجاس؟ مال سر قبر منھدونمیچم_
 ستن؟ی شناس نتی کمھ؟ چرا موقعنقدی بچھ ھا انیچرا درک ا_

 از رو صورتم رد ی و عمودذارمشونیرو ھم م... کنمی از دور زانوھام باز مدستامو
 قفس ، ی ھالھی منیع. زنمیوسط صفحھ سرم تو ھم گرشون م...  و رو سرمکنمیم

 .دمیصورتمو استتار م
 در امان ی گزگز و خارش کف دستام، ھم برای ھم برا،ی سر درد لعنتنی ای براھم

 نگاھمو از نگاه بغ کردش نکھی ای برادمیشا... انی شای تموم نشدنیموندن از سواال
 .بدزدم
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بھ جھنم ...شھی منی نقش زمی بدی با صداز،ی وسط مستالی بھ گلدون کرخورهی مدستش
بعدم بھ خدمت .... کھ مرجان برام لورده، بھ جھنم کھ فرانسھ اصلھیکھ چشم روشن

 . نشده، نشکست کھیحاالم کھ طور. رسمی مانیشا
 کھ با دستام جلوشون درست ی بھ حصاردمی مھی و صورتمو تکبندمی چشمامو مدوباره
 کدوم چی ھنای نداره، ادهی فاکشم،ی ھام مقھی تر و رو شقنیی پاارمیکف دستامو م. کردم

 ... شھی درد من نمیدوا
َ گرداش تموم رهیاونم کھ ذخ... اونم کھ وضعش داغون تر از من بوداد؟ی نماسی الچرا

 اسیال! م؟ی کندای نجات پی درد لعنتنی تا زودتر ھر جفتمون از اادیچرا نم...شده بود
 ی راست؟یرسونی درد و بھ استخون منی ای چرا دار؟یکنیچرا درک نم! گھی دایجان، ب

   ماھم پرکردم؟شی شده؟ی در روز رسهچند ماه گذشتھ؟ بھ چند وعد
 یاز ک... اونورنوری دو سھ روز ادی شده باشھ، فوق فوقش سھ ماه، شایلیخ...ای بانھ

 .ن موقع بود کرد؟ آره ، ھمویبود؟ ھمون موقع کھ الناز عروس
 نی اشھیھم... سمت درکنمی پرواز مادی کھ ماطی شدن دو لنگھ در حدهی بھم کوبیصدا

 از شتری بیلیشوقم خ... االن منی سمت باباش ولدیدوی بود کھ مانیموقع ھا شا
 ...انھیشا
 ." درمون من آمدی درد بیآن مرد با دست پر آمد، آن مرد با دوا...آن مرد آمد"
 ... بده مناس،ی الیاومد_

تموم ده انگشت دستم ...  جلوم رهیگی مشھی بند انگشت ھم نمھی کھ قد ی رنگدی سفبستھ
َ بھ اون پک بند صانھی گرفتن و چنگ زدن حریخواھش، التماس برا... طلبشھ،یم

 ...یانگشت
  ؟یاری در می بازی وحشیآروم چھ خبرتھ؟ چرا دار...اووو_

 کھ دهی فھمکنھ،ی رنگ درست مدی سفستھیون  سراب از اھی عقب، برام کشھی مدستشو
 خودش خواست کھ خالق نی ھمی برا،یی بھ اون بستھ کذادنیتشنھ ھستم، تشنھ رس

 ...سرابم باشھ
 ؟یکنی متی چققد اذاس،ی الگھیبده د_

 :انی طرف شاگردونی برمروشو
  ؟یکنی مکاری چی دارییبابا_
 .کنمیدارم پاذل درست م_

 نی ادی شاداد،ی جوابشو نمینجوری الل شده بود و اانی کاش االن شای اکنمی مآرزو
 فیِسرسر ک...  سر اصل مطالب، سر ساختن منگردوندی بر ماسوی جواب، الیسوال ب

 ... بھ منی و دوس داشتنزیسر دادن اون بستھ عز...اوردن من
 ؟ی کجا رفتنم،تایخب بده بب_
 ! دم ندارهرمی کجا افتاده؟ شدونمین،نمی رو ببری دم شنیبابا ا_
 دن؟ی بررتوی دم شدیدم نداره،خب شا_
ُنھ، نذاشتم ببرن_ ِ 
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 ،  شدهی اومده و بریکی تو حواست نبوده، ی وقتدیخب شا_
 ؟یی اومده بابایک_
 . بودهی قویلی بوده خی ھرکی ولدونم،ینم_
 ؟ی نکنھ تو بود،ییبابا_

 "...شما"عوض " تو" بھ بزرگترش گفت بازم
 اسی پدر و پسر تازه حرفاشون گل انداختھ، خوبھ کھ النی انم،یشی دو زانو منیم زیرو

 ی بخارشو قوی جون و بی بی خوبھ کھ باباان،ی شایھنوزم مظھر قدرتھ برا
 . خوبھیلیخ...دونھیم
 رو گھی دی کساھی گھ،ی دیزای چھیدم ...دمااای تو رو نبرری من دم شیول...دیشا_
 .برمیم
  رو بابا؟یدم ک_

 . رو پاشذارهی تو بغلشو مرهی نو مگایشا
 .فتھی کھ بخواد با من در بیدم اون_

 خط و نشون نی جملھ، انی بچھ م از اندازه،ی بھش مبی غربی نگاه عجھی انیشا
 .دی نفھمیزی چشییبابا

 :شھی مزی لبرصبرم
 ! روی بدش بھ من اون کوفتیلعنت! ؟ی چــــــــــــیعنی کارا نی ااسیال_
 من، نھی شلوارش کھ االن شده گنجبی سمت جزنمی مرجھی شدارم،ی بر مزی سمتش خبھ

 .برهی بھ سر منجایاون گنجم االن ا
 . برو پسرم، بروارم،ی پاذالتو برات منیمنم ا... کنی جان، برو تو اطاقت بازانیشا_

 ... سمت اطاقشرهی چک و چونھ می کھ امروز بابا دوست شده، بانمیشا
  ؟یر شدچتھ؟ چرا ھا_
 کھ االن حاضرم ی دستم برسھ بھ اون مامن آرامش، اونذارهی نمشھ،ی جاش بلند ماز

بھ ھمون اصل ... ی دارمو ندارم بھش بدم تا بھش برسم، بھ ھمون اصل کاریھرچ
 .ھیقض

خراب، چرا ...المصبم حالم خرابھ...  نکن بدش بھ منتی جون مادرت، اذاسیال_
 !؟یفھمینم
 ... حرفانی ادهی سوختھ م، از شما بعنھی سگھیانوم؟ من؟ من کھ د خنی زرفھممیمن نم_
 . بدش بھ من،ی تو بگیباشھ، چشم، ھرچ_
 ؟یدی بھم می عوضش چشھ،ی مفت و مسلم کھ نمینجوری نشد، ھمگھینھ د_
 دارم کھ بھش بدم؟ یچ... دمی حرفشو نمنی جواب ایِ کھ دارم، زرتی ھمھ حال نزاربا
 ؟"یک" برام مونده؟ ی برام مونده؟ کیچ

 ره؟ی ازم بگخوادی رو مای تو دار دنیی واقعا تنھا دارانکنھ
 ؟یدونی خودتم خوب ماس،ی ندارم بھت بدم الچیمن ھ_
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 بستھ رو پرت م،یزنی خودتو بساز، بعد راجبش حرف مر،ی حاال بگای بیچرا، ول_
 :،زنھی پام زانو میخودش جلو... جلومکنھیم
 ینی بشیکنی ، غلط میتونی نما؟یاری دربای افتضاح بازنی بچھ از ای جلونمی ھم نبگھید_

 ...امیبرو بتمرگ تو اطاق تا ب...ی بچھ برا من غمبرک بزنیجلو
 اشوی قول نداده بود کھ اسباب بازانیمگھ بھ شا...رونی بزنھی و از در اطاق مشھی مبلند

 بره؟یبراش م
 تو پستو خودمو نکھی کرده بودم بھ ا کال عادتدونمی نمای... شده باشمی کھ شرطانگار

 .اطی گوشھ حکی تنگ و تاری و از قضا تو ھمون انباراطی توحرمی کنم، ممیقا
 تر ری حقن،یی پاارتمی مشتری و بشتری بدتر انگار ببره؟ی دود منو باال نمنی اگھی دچرا

 غی خودشم ازم درادی محسن ی حتگھی شد؟ چرا دی پس اون خاطرات خوش چشم،یم
 نقدی اون موقع؟ ھمون موقع کھ با الدن و مرجان ائتی ھی تو شبارمی چرا نمکنھ؟یم
 و با ھمون چشماش برامون رفتی چشم غره مت خدا مامان داششھی کھ ھممیدیخندیم

 د؟یکشیخط و نشون م
 بھ ھرجا کھ اراده کنم برم، با تونستمیَ گرد، منی روزا، اون وقتا، با نصف ھماون

. َ تن لشمو تکون بدمنی کھ بتونم ازنمیفقط م... االن ی ولکردمی مریروحم ھمھ جا س
 ! ی کوفتنی بھ اارمی و پناه مذارمی تنھا مانمویشا

 فکر ی چای خدارون،ی بدمی پر صدا م،ی اومدن از انباررونی ھمزمان با بنفسمو
 بشھ؟ کھ بتونم ی ملحق شدم کھ چاسی الیای گند کارنی شد؟ من بھ ای چمیکردیم

 ی کنم؟ درست و حسابی براش مادرشتری تنھا نمونھ، کھ بانمی حفظ کنم؟ کھ شامویزندگ
نھ اعصاب ...خورهی کھ داره ضربھ ممھانی شاشتری کنم؟ االن کھ از ھمھ بیمادر

 ی بچھ، نھ تن درست و درمون برانی سر و کلھ زدن با ای دارم برایدرست و حساب
 . باشمشیسم جی الاقل بتونم بھش برسم، بھ فکر سالمتنکھیا

 سمت رمیم... شمینگران م... شنومی نمانوی شای سر و صداشم،ی سالن کھ موارد
 رهی مادرت بم،ی الھده،ی سفت خوابنیبچھ م خودشو بغل کرده و رو ھمون زم...اطاقش

 گوشھ، بچھ م اسمشھ ننھ بابا داره، ھی ی کز کردینجوری مادر مرده ھا انیبرات کھ ع
 ده،ی نوا خودشو بغل گرفتھ و گشنھ خوابی و ببی غرما،یتی بچھ نی انی عنیاون وقت بب

 و با اشتھا نھی مادر خمار بشھی کنار ی ھم نخورد، چجوری ناھار درست و حسابیطفل
 ناھار بخوره؟

 ارزن از بنگ و آشغالو کوفت و درد، حاضره با دست خودش بزنھ ھی کھ واسھ یمادر
 از شتری بچھ ش الل شھ و بخواستیکھ م ی مادرره،یتو دھن بچھ ش کھ خفھ خون بگ

چون مادر خانومش !  مادرش حرف نزنھ، چرا؟ی با باباش کھ از قضا شده ساقنیا
 زی رو تحمل کنھ، چون االن از ھرچیر ھمھ خمانی اکشھی نمگھید... طاقت ندارهگھید

 . باباشھی کھ تو دستاھیَو ھرکس براش واجب تر ھمون گرد
 ی بچھ وابستھ ااش،ی کھ االن بچھ فقط بخوابھ، بازم خوبھ کھ با ھمھ سرتق بازبھتره

 . نرهنیی کھ بدون من خوابش نبره و غذا از گلوش پاسین
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 بوده رو رشی کھ واسھ دم شی اکھی ھنوزم اون تکنم،ی ش نگاه ممھی پاذل نصفھ و نبھ
م، البتھ با احتساب اون  پاذلشو من درست کنھی بقخوادی چرا دلم مدونمی نکرده، نمدایپ
 اسی الی سلطان جنگلھ ولھ،ی قویلی کھ خریھمون ش...رهی مربوط بھ دم آقا شکھیت

 ،  تا دور برنداره و جلوش قد علم نکنھه داره دمشو ببرمیقدرتمند تصم
 البد قطعھ پاذلش کرد،ی می نشستھ بود داشت بازانی کھ شایی تو سالن؛ ھمون جارمیم

 از تونسمی نمشی ساعت پھی کھ من روش نشستھ بودم تا یافتاده دور و بر ھمون مبل
 نمی با اروم و قرار بشتونستتمی داشت و نمخی انگار کھ میروش بلند شم، از طرف

 گفتم برو بتمرگ سر ھیکوچولوم کھ پر انرژ انی بھ شایچجور...بتمرگم روش...روش
 ! جات؟

 لھی کھ بھ من پدونستی مزی چھی شد، بچھ دای پانمی پاذل شاکھیت.... کردمداشیپ! ناھاشیا
 ی و راھدارمی پاذلو برمکھیت...  بود کھ من نشستھ بودمیی ھمون جاقایدق...کرده بود
 نی تو کاورشو کنار دستش رو زمذارمی مکنم،ی پاذلو کامل مھی بقشم،یاطاقش م

 گم شده براش کھی پاذلشو بھ عالوه ھمون تنھی شھ و ببردای بیحتما وقت. خوابونمشیم
 خودشو از آب بکشھ می گلرهیگی مادیبچھ م داره ...کنھی ذوق میدرست کردم، کل

اجتماع بچھ من ... خونھ شروع کرده،از مامن بھ اصطالح آرامششنی تو ھمرون،ازیب
 ... اطاق شروع شدهنی جا،کنج ھمنیاز ھم

 کشی تو اتاق تاری ابچھ
  بزرگ بشھ واقعاخواستھ

  شو ترک کرده با نفرتّگلھ
 ... گوسفند، گرگ بشھنی کھ اتا

 ادب و یادی زاسی روزا النیا". من"نھ " ما.." بوکس ماسھی بچھ ھم شده کنیا! پف
 حال نی بچھ مراعات کنم و ای کھ جلودهی بچھ ش براش مھم شده، بھ من تذکر متیترب

 .  کھ تنھامیی وقتاینزارمو بذارم برا
 کھ یی داره مکافاتھ، حاال داره تموم اون زخم زبوناای داره ھا، دنی چھ روزگارزادیآدم

 من بھ اون ی ولدیحق داره، اون بھ من نرس....ارهی سر خودم در مزدموی ماسیبھ ال
 تموم لحظھ بھ لحظھ حال خرابشو با ذره بھ ذره گوشت و پوستم درک دم،یرس

 حی بھ دامن مادرش ترجنوی کھ زمنی ھمره،یگی داره پسرمو ازم میاون حت...کنمیم
 و یکنی چشم از ھم باز م،یای خانوم، بھ خودت ننی زرشھی مری داره دنکھی ایعنیداده، 

 ھی اره،ی برات بار ماسی النی عیکیاونوقتھ کھ ...یدی دھی تو دامن عمھ عالانتویشا
 کھ خودت ونجورھم...مونھی می تو کھ مادرشیتف و لعنتش برا. اسی از الدیورژن جد
 از سر نکھی ای برااسوی النی عی کھ آشغالیکنی منی ده بار عمھ رو نفریاالن روز

 وصل انوی محکم شھ شاختی منکھی ایبعدم برا.... تو بستشیخودش باز کنھ، بھ ر
 زنگ خی با ھمون م؟ی اما با چمی بھم وصل شداسی و الانیحاال منو شا... کرد بھ تو

 .... دهی تختھ پوسکھیت ھیزده کھ فرو رفتھ تو 
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 بچھ م چقد بچھ دوس داره، ماشاال چشمم کف پاش، چقدم کھ بابا شدن نینگاه کن بب_ 
 .نینگاه کن تو رو خدا زر...ادیبھش م

 .نمیبیبلھ، دارم م_
 برام از خوادیدوباره م!  ختم بشھی تھش قراره بھ چدونمی می بگم بھ عمھ؟ وقتیچ

 و رهیمی روز مھی باالخره نکھیا...  مادربزرگ شدن و نوه دارشدن بگھیآرزوھا
 .برهی بھ گور ماسوی دوردونھ ش الزی بچھ عزدنی دیارزو
 : کھسی بار اولش نفھمن،ی ھمھ مخونھ،ی رو مھی تا تھ قضشھره

 بچھ، بخدا اگھ بھ خودم بود من ھمون سودابھ نی م کرده اوونھی ددیدونی مامان، نمیوا_
 .بس بودبرام 

 .زود استغفار کن... رهیگی شھره؟ خدا قھرش مھی چھ حرفنیا! وا_
 داره از بچھ ھاش یزنی کھ تو می اون زخم زبونامی التی استغفار کنھ کھ برادی باشھره

 ی درب و داغون پای زندگنی تو اخوادی کھ دلم نمیمن... مندمی شاای تو؟ ای ذارهی مھیما
 . بلبشونی گناھم بکشم وسط ای بچھ بھی

 داشتھ تّی و زنی چھ نازه؟ اگھ زن باشنی ببزم،ی عزرشی جون، بگنی زررشی بگایب_
 ! بغلتو دلت نخوادیری محالھ کھ بچھ بگیباش

 دنی بذاره واسھ مالھ کشھیی مادی بای از چگھی دچارهی ادامھ بده؟ شھره بخوادی می کتا
  تو عمھ؟ی حرفانیرو ا
اروم تکون .  دستمرمیگی بھش ندارمو میحس چی کھ گذاشتھ تو بغلمو و ھی ابچھ

 نی اروم کردن ای کار من برانی بچھ کھ ارومھ؟ انی چرا؟ ادونمی نمدم،یتکونش م
 بھم اسی سال کنار ال٢ نی کھ تو ای اروم کردن خودم تو زندگاینوزاد دو روزه شس 

 گذشتھ؟
 موقع بچھ خودتو تو نی سال بعد ھمشاالی جان، انی مادر شدن زرادیماشاال بھ تو ھم م_

 ؟ی و ارومش کنیریبغل بگ
. ظیاونم پررنگ و غل... بھ حال خودم زنمی تو دلم زار می ولادی لبخند محو مھی لبام رو
 بھ خوادی می خودمو اروم کنھ عمھ؟ کدوم مادرخوادی میاون وقت بعد مادر شدن ک..

  مادر خودم؟ای نو مادر برسھ؟ مادر شوھرم میدرد دل ا
 استثنا حقو ای طرف مادرشھ یعنی نگاھش نی ادونمی نمکنھ،ی نگاھم می چشمری زاسیال

باز .... فعال تو کار نباشھی موافق بود کھ بچھ مچھ اشھیداده بھ من؟ آخھ خودشم کھ ھم
  رفت؟ادشی زویچشمش بھ مادرش افتاد و ھمھ چ

 زن نی تو بغل ای حسچی کھ ھدی اونم فھمکنھ،ی می قراری واقعا بچھ بگھی دنباریا
 نیا...نھ خالھ شھ ، نھ عمھ ش...  زن ھمون زن عموش بمونھ بسھنیا...شھی نمدشیعا

 مادر تونمی مادر بشم؟ متونمی اصال آدمھ؟ واقعا من مس،ی کس نچی ھس،ی نیچیزن ھ
 عروس ھی عمھ باشم؟ اونم ی عروس براھی و سای الی زن براھی ادی فقط بای کنم؟ی

 .ادی جوره کوتاه بچی ھسی سر و لجباز کھ خحاضر نرهیخ
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 ری روزه کھ ھنوز اسم نداره ش٢ کھ داره با ارامش بھ اون پسر کنمی شھره نگاه مبھ
 زبون ی بچھ بھی با ینجوریا....کشھی بچھ مونی درمیکی ی و انگشتاشو تو موھادهیم

 زنن؟یحرف م
  بچھ ھنوز مومن نشده؟ای ی تو گوش نوه ت اذان گفتیحاج_ 
 .خونھی کم خلوت تر شد تو گوشش اذان مھیبابا گفتن اطاق کھ نھ مادر جان، حاج _ 
 تا دی رو خلوت کننجای ادی بچھ ھا، پاشدی پاشن؟ی خب چرا زودتر نگفت؟یآره حاج...ِا_ 
 واجب تر ی االن از ھمھ چکنن،ی شاه پسر فرار کھ نمنی نشده، حاال شھره و ارید

 ! بچھ سنیمومن شدن ا
 کھ میمونی منتظر ممارستانی بی لنگھ پا تو راھروھی و ھمھ میبندی و پشت سرمون مدر

 نفر ھی ای دنیمسلمون زاده ھا...  مومن بشھ و بھ جرگھ مسلمونادهیاون قدم نو رس
 ...اضافھ شھ

 اونم از نوع ضی پادار مری بھ قولنکھی حوصلھ اشش؟ی نکنھ بگھ من بمونم پشم،ی مِسر
 توننیخودش ھم خواھر داره ھم مادر، م شھره نکھیبخصوص ا...زائوش باشمو ندارم

 ..دهی محی ترجی تره، خواھر و بھ جاری بمونن، اونم راضششیپ
  شھره؟شی پمونھی میخب امشب ک_
 ندازه،ی حاضر تو جمع می بھ خانومانیی از چپ بھ راست و از باال تا پای نگاه نظامھی

 رو ببره کھ ازش درس بپرسھ، یکی اسم خوادی کھ معلم تو مدرسھ میدرست مث موقع
 اون موقع نی شم، عمی قارشی بود کھ من زیزی چیمکتی نیزی مھی ھم نجای کاش ایا

 ! اون موقع ھانی بازم عمامان، شی پبرهی متمویفوقش عمھ شکا...ھا
 قوم و شی نداره پتی بمون مادر گناه داره، خوبگھ؟ی دیمونی شھره مشی پاسمنی_

 خوان،ی معرفتن، فقط بچھ رو می چقد بمی ابراھلی و فام فکگنی وقت مھی... ششیخو
 ! نھ؟ای بچھ نی از امی سھم خودمونو بددیمام با...بھ ھر حال نصف اون بچھ از ماس

 حرف لکردهی تحصی آدمانی انیع... قشنگھ ھایلی حرفاش خی وقتا بعضی بعضعمھ
 دونھ،یباز خوبھ کھ ھمشو متعلق بھ خاندان خودشون نم... نصف بچھ مال ماسزنھ،یم

 ھم خوب یلی مورد زاد و ولد خنی تو ایول...دونھی نمیزی چکی از علم ژنتنکھیبا ا
 ،خبره شده

 یھایماری مثال باطی کھ داشت تو حی از ھمون شب کھ مچ منو و محسننو موقعدیبا
 ! بودارهھی بود کھ قضدهی ھمون موقع ھم فھمدم،یفھمی مدادی محی رو توضیکیژنت
 . ھردوتون با ھماس،ی و تو الن،ی زرایتو ھم با ما ب_

 ی کاش من جایا. ذارهی نمی چک و چونھ اچی ھی جاگھی با صالبت حرف زد، دچقد
 !...ششی قوم و خوشی نداره پتیخوب!  شھرهشی پموندمی ماسمنی

 زن ھی نداره کھ تی چون مرده، چون خوبنھی جلو بشدی بااسی طبق معمول النی ماشتو
 . پسرش باشھی اگھ اون زن مادر باشھ و اون مرد پشتیحت... مرد باشھ ھی یجلو
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 ختم بشھ؟ ی برزخ قراره بھ چنی امدونمی نکنھ،ی بھم می نگاه برزخھی گردهی برمعمھ
 جھنم ھی ای حفظ بشھ اسی من و الی زندگی ارامش و سکون نسبنیبھ بھشت کھ الاقل ا

 . کنھریخدا خودش بخ...و دوباره بلوا بھ پا کنھ
 .شنومیخب م_

 از ما دعوت بھ دونمی رو؟ من کھ می س کھ بگم چعی ضایلی از خشتریب...یلی خاالن
 .عمل اورده کھ شخصا بھ حسابمون برسھ

 سوال مسخره رو بپرسھ و منتظر جواب نی کھ اکنھی نمی براش فرقاسی انگار الیوال
 !ھی عادزی چھی مادر و پسر نی بای مسخره بازنی مادرشھ، ایول...مھ بشھمسخره تر ع

 شھ،ی مدی نگاه بھ خودت بنداز، موھات داره سفھی اس؟ی الیپرسی سوال تو منمیا_
 .ی بدتی بھ زندگی تکونھی یاونوقت ھنوزم قصد ندار

 فکر کنم منظور دزده،ی و نگاھشو از عمھ مکنھی کم خودشو جمع و جور مھی اسیال
 . برداشت کردی اگھی دزیعمھ رو چ

 بچھ دی پسرم؟ مگھ بابا شدن خجالت داره؟ باالخره کھ بایکشی چرا خجالت مھ؟یچ_
 ھم حال و حوصلھ سر و کلھ نی زودتر بھتر، ھم جوونی نھ؟ حاال ھرچای نیدار بش

 ! بشھ مادرری دنی نذارن،یماشاال جفتتونم کھ سالم و سالمت..نیزدن با بچھ رو دار
 آره خب، بچھ دار شدن کشھ،ی نفس راحت مھی و رهیگی تازه منظور عمھ رو ماسیال
 ! ھی کوفتادی راحتتر از از درخواست کنار گذاشتن اون اعتیلیخ
 کار؟ی چخوامی بچھ مده،ی مریمامان جان من خودم ھنوز بچھ م ، دھنم بو ش!  بابایا_
 نم؟ی نوه مو ببدی من نبایعنی س،ی نمی حرفا حالنیمن ا_
 اضافھ شده، تازه ی فسقلنی سودابھ ھس،االنم کھ ا،یستی کھ ندهیوا مادر من، نوه ند_

 ! نھ منسھی ھم کھ باشھ، نوبت ادری از من بزرگتره، نوبتسیادر
 بھ حرف من بوده ی ندارم، اون کسی ادری بھ زندگیمگھ صف نونھ؟ من کار! وا_

 نھی خانومش بباسمنیستھ چشم دوختھ بھ دھن  خان نشسیکھ االن بار دومش باشھ؟ ادر
 رو روال شیھنوز زندگ...  خانمم کھ البد ھنوز قصد بچھ دار شدن ندارهگھ،ی میچ
 بعد ونمینمد! گھی دای بازی قرتنی از ادونمیچم ، ھم آشنا نشدناتی ھنوز با اخالقفتاده،ین
َ خرم کھ سرشو انداختھ سی با ھم آشنا شن؟ اون ادرخوانی می کگھی ھمھ سال دنیا

 .نھیبی رو نمیچی و ھنییپا
 . لب غر غر کنھری زدهی محی چون ترجشھ،ی خستھ مای ارهی نفس کم مدونمینم
 ،یستی نسیتو ادر... اسی الیاری باسمنوی و سی ادری تو ھم بھانھ ھاذارمی نمیول_

 .سی ناسمنی نمیزر
 شی زندگی قاطع برامی تصمھی کھ بتونھ سی مقتدر نسی مث ادراسی الگھ،ی مراست

 شوھر من سھ،ی پارچھ آقا باشھ و پشتم واھی کھ شوھرم ستمی ناسمنی منم مث ره،یبگ
 ی بھ چھ دردھ؟ی کگھی دنی زرساده؛ی وانی و ھروئاکیمردونھ پشت بنگ و تر

 !خوره؟یم
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 تو سر ما؟ یکوبی آق مھندستو می دارگھیدست شما درد نکنھ مامان خانوم، حاال د_
  م؟یاری دربای بازی قرتنی از امیچمونھ کھ نتونمگھ ما 

 وسط چغندر تر از من نی خنده، انگار اری ززنھی بھ مامانشو مزنھی چشمک مھی بعدم
 نقدی بشھ کھ ااسی مادر بچھ الی اگھی جمع، نکنھ قراره کس دنی تو اسی کس نچیھ

 ی نظرم کھ جادنی پرسندازن؟ی نظرم بھم نممی کدوم بھ نچی کھ ھتھی اھمیحضور من ب
 !خود داره

 می بزرگ کنمیدیی کھ زانی حاال بذار ھمداا،یکنی کھ بحث نمزای بابا، شمام سر چھ چیا_
 دی فعال بانا؟ی بھ بچھ دار شدن ای دارکاری خانوم جان شما چ،یتا نوبت برسھ بھ بعد

 سخت یلی طفلک با دو تا بچھ کارش خ،ی کمک شھره واسھ بچھ داری بریھمت کن
 .شھیم
 و بچھ ی و شوھر داری با چار تا بچھ از پس خونھ دارمیمگھ ما نبود! یوا حاج_

 .ی کھ شاھد بودم،شمایکردی مادر شوھرم می تازه کارام،ی براومدیدار
 با ھم ی اون جونو ندارن کھ بھ ھمھ چگھی االن دی جووناکردن،ی فرق مایمیقد_

 !گھی اند دی روغن نباتیبرسن، جوونا
 نیدی منی بھانھ اند کھ دارھیجوونا منتظر ... حرفا رونی ادی نگ،یتو رو خدا حاج_

 .دستشون
ما رو ... و خندهی کردن و زدن بھ شوخمای قدادی یوانی روغن حی دو تا جوونانی احاال

 بھ حاج رضا بده کھ بحث بچھ یری البتھ خدا خشورن،ی ھم مھیھم کھ خوب دارن بر عل
 . رو عوض کردیو بچھ دار

 بھانھ اند، بذار من ھی منتظر شمینجوری جوونا ھمنی حرفا رو نزن،انی ایحاج_
 .ی و روغن نباتیوانی سراغ روغن حمیری روشن کنم بعد ماسی النی با افمویتکل
 بچھ نذاشتھ تو ھی ھفتھ نی تا آخر اسی نای قصھ سر دراز دارد،عمھ کوتاه بنیانگار ا! نھ

 .دامن ما
  جان؟نی زریگی میتو چ_

 . افتاد کھ نصف بچھ از منھادشونی عجب ، باالخره چھ
 . موافقماسیمنم با ال! بگم واالیچ_
 ی و آمادگمی ما بچھ اگنی ھم می باشھ تا صد سالگنای جوونا رو،بھ انی ول کن ایحاج_

 .میبچھ دار شدن ندار
 یکی نی ااریاخت!  بابای زوره؟ ام،مگھیخوای فعال بچھ نمنیخب مادر من،نھ من نھ زر_

 م؟یرو ھم ندار
 ار،اراده،حقیاخت...یریگی مادی ستی از اون داداش ادرینھ انگار تو ھم خوب دار_

بگو مادر،بگو پسرم خجالت ! بگو مامان خانوم الل شو،خفھ شو،بھ تو چھھوی! انتخاب
ِ ھمھ عز و جز نی منھ کھ دارم اریتقص...خوامی منھ کھ صالح شما رو مرینکش،تقص

 کھ پا بھ سن گھی چار روز ددیفھمی باد داره،نمون االن کلتدونمیم واسھ شما،چون زنمیم
 .نی و نکردنیکردی مدی بای چھ غلطنیفھمی منیگذاشت
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 ! عمھ جانی بھش اصرار دارنقدی حاال غلطھ و اخوبھ
 !آخ_

 و نمی ببی قراره چدونمی منکھی بھ عمھ،با ادوزمی و مرمیگی منی ماششھی از شنگاھمو
 ، بشنومیچ

 ! دوباره دست مبارکو گذاشتھ رو قلبشالبد
 د؟ی شد عمھ؟ خوبیچ_
 .دهی دستش محکم رو قلبشو فشار مبا
 .مارستانی آقا جون برو سمت ب؟ی شد؟ مامان خوبیِا مامان،چ_

 در شوی زبونری زی قرصافشی کی از تویفور...فشی بھ ککنھی با دست اشاره معمھ
 .شھی م آروم ترقھیبعد چند دق... دھنشذارمی مارمویم
  دکتر؟می مامان؟ بریبھتر_
 ... کھ نھکنھی سر اشاره مبا
 ...ی تو بگیغلط کردم مامان،باشھ ھرچ_
 .تموم شد عمھ جان،آروم باش_

 گفتم یوقت... انجام شدتی با موفقاتی عملکشھ،باالخرهی می آسودگی نفس از روھی عمھ
 شی حرفتو پی تونستتیی بازم با اتکا بھ اون قلب درد کذایعنی تموم شد،یعنیتموم شد،

 مادر دی باشھ؟ اون بای سگ کنین،زری زریگور بابا.  بابا بشھخوادی ماسی الویببر
 !یی و چران چوچی باشھ،بدون ھاسیبچھ ال

 ھ؟یمامان اون چ_
 کدوم؟_
 ! از تو آسمون رد شدی زودنیاوناھاش؛بب_
 نم؟یبی نمیزی جان؟ من کھ چانیکوش شا_
 ال؟ اون باینیبی نمیچیمامان ھ_
  جان؟انینھ شا_
 ؟ینیی ماه رو ھم نمی آقای حتیعنی_
  ماه؟یآقا_

 ...رهیگیخنده م م! جالب گفتچقد
 . ستاره ھا ھستنی ماه،مامان بابای خانوم و آقادی جون گفتھ خورشگھ،فلوریآره د_
  ھمھ بچھ دارن؟نیا_
 .می داشتھ باشی نی نھی خوادیخوش بحالشون، منم دلم م...اوھوم_
 کار؟ی چخوامی می نین! گھی دی ِ منی نی تو ن؟ی ھستی پس تو چ؟ی نین_

 : بھ کمرشزنھی و مث قلدرا دستاشو مشھی مبلند
 ...ستمی نی نیمن ن_

 ...دمی کوچولو فشار مھی و رمیگی مدماغشو
 کنھ؛ی تموم سر و وصرت و گوش و بناگوشو تو ھم جمع ماد،ی مقلقلکش
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 .ی منی کوچولوی نین...یچرا ھست_
 :نی رو زمکوبھی مپاشو

 .َ من مردم، مردتمیخودت گفت...ستمین....ستمین_
 اسشوی بابا الیایتی مسئولی بتی بار مسئولنی اخوادیچھ زود م... زود بچھ م مرد شدچقد

 س؟ی نکی کوچیادی زس؟ی زود نیادیز... بھ دوش بکشھ
 ... کنار خودمشونمشی و مرمیگی مدستشو

 . نشونم بدهگھی بار دھی تو آسمون بود؟یحاال چ_
 خوشگلشو ی بھ رصد کردن،چشماکنھی تو دھنشو شروع مکنھی سبابھ شو مانگشت

 .  بھ آسموندوزهی میی تلسکوپ ھاوانیع
 .گھی درهی االن منیبب...اوناه..اوناھا_

 شھی فشنگ رد منی کھ عی پرتو از شھابنی بھ آخری باال،ولرمیگی مسرمو
 . پرحرف باھوشو بفھممیوچولو  منجم کنی کھ منظور اھیھمونم کاف...رسمیم
 ...شھابھ_
 ھ؟ینجوریچرا ا! شھاب؟_
 ھ؟یچجور...گھی جور سنگھ دھی...شھاب سنگھ_
 چرا چراغ داره؟_

 . اونم نور باالگمیتو دلم م... خندهری ززنمی مپق
 ... پسرمزنھیچراغ نم_

 م؟ی خونده بودی بگم؟ خودمون چی چنی من بھ احاال
 .مینیبیاونوقت ما نورشو م...سوزهی و مشھی بھ ھوا کھ داغ مخورهیاونقد تند م_
 .شھی مادینورش ز... بھشخورهی ھوا ممیزنی زغال کھ بادش منیع_
 .یآره ھمونجور...کالیآ بار_

 . براش دردسر نشھادی ھوش زنیا... باھوشھیادی بچھ زنی اایخدا
 ...شیّ رد بازرهیحاال سبکبال م... از رو شونھ ھاش برداشتمنی بار سنگھی کھ انگار

سرمو ... روشونندازمی مموینی سنگشتریکنم،بی کاه خودم مھی پشتمو تکبرمی مدستامو
 ھمھ نیکنم،ای ماه نگاه می خانوم آقادی خورشی ھمھ بر و بچھ ھانی باال،منم بھ ابرمیم

 دیشا...می ستاره ندارھیما تو ھفت آسمونم ... ندادن بھ ماشویکی اونوقت دنییبچھ زا
گمون ...دونمینم...دی شاشی باقی تاشیتو ش...سی نیزی چمون آسیکی نی تو ای ولمیدار

 .نکنم
 

  پشت پنجره ماتم گرفتھ استیبانو
  آسمان پوچ مرا غم گرفتھ استھفت

 قراری بس،ی خی پشت پنجره اسیابل
 ...رفتھ استدل من ھم گ:  زندی مادیفر
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 با ی جون دارم کھ کھ بتونم درمورد اجرام آسمونی کھ زدم و توپ توپھ اونقدحاال
 رهی روزاس کھ ذخنی ھمگھید...ارمی بلی حرف بزنمو براش دلمینی زمیپسرک آسمون

 ھی کھ ھردفعھ اسمیال. خودم بکنمی برای فکرھی دیاونوقتھ کھ با...جنس منم تھ بکشھ
 بار ھی فتمی بھ دستش بدی بار باھی... بار زودھیاره،یر می بار دھی...ارهی برام در میبامبول

 دود و دم خودش نی منو از بیپا...نھیداره خودشو بساطشو از من جدا مک...بھ پاش
ھنوزم تا تھ باھاش نرفتم تو ...ھنوز بچھ م... قبولم ندارهدمی شتدونمیچم...ُبرهیداره م

 اون باتالقش جا داره و من بھ زھنو... تو کثافتھنوز جا داره واسھ رفتن...منجالب
 ...دست کم با سر نرفتم...عمقش نرفتم

 ی خورده بھ قفس کفتراانیرم،شایگیچشم از آسمون م..ادی میزی چھی گرومپ یصدا
 سر ھردومونو گوش تا گوش اسی توش نبود وگرنھ الیزی کھ چمیشانس اورد...اسیال
 . ھاموننھی رو سذاشتی مدیبریم
 .نشکست... نشد مامانیزیچ_

 واسھ کفتراش از جون اسی کھ الدونھی منمیا... قفس خوبھگھیم... من خوبمگھی م نمبچھ
 .از خون...ذارهی مھیما
 !نطرفی اایب...ایشی مضی مرفھی جان،اون قفس کثانی شانوری اایب_
 نی از ما بھترون ام؟ی نشستاطی بس تو حمی وقت شب اومدنیاصال چرا ا... ترنوری اادیم

 ھی ی با خنده و شادارن،آخرمی بعد شامو بھ جا می روادهی تو پارک و پرنیموقع م
ھم ورزش ھم ... شده بشاهیحی تفری تنگش کھ حسابزننی می اسنکی اوهی آبمھی...یبستن
خب ... میکنی چرا وزن کم نمگنیبعد م...چسبھی کھ مرمچقد...نھی ھزنی با کمترحیتفر
 اونم ؟ی الغرم بشی انتظار دراریخوری میای رو می کھ راه رفتیر کالر دو برابیوقت
 تا وزنت ی بخوردی کھ بای،اونی غم و غصھ اچیبدون ھ... یری با جفتت می وقت؟یچ

 وزن کم ن االن ده برابر مدیخوریاگھ نصف من غصھ م...یخوریکم بشھ رو نم
 غم و یب... رگ تر شدمی گرفتم خودمو تو لجن بندازم بمی تصمیمنم از وقت....یکردیم

 دادمی نداشتم تا خرخره خودمو با کلھ فرو منمیاگھ ا... بچھ سنیتنھا غصھ م ھم...غصھ
 ... اوازه شو سر دادهدای جداسی کھ الی لجننیتو ھم...تو کثافت

 .شھی مخراب... دورزمشیری می مامان،نخورایب...گھی بخور دپستوی چنی اای بانیشا_
 کوچولوش مشت ی و با دستادارهی رو بر مییموی لپشی کنارمو بستھ سبز چادی مبدو

بچھ م ...ارنی از عزا در میتموم دک و دھنو انگشتاشم دل... تو دھنشذارهیمشت م
 .دست و دل بازه

 اطی سمت در حدوهی و منی زمذارهی رو مبستھ
خل شد ... کھ گفتم باھوشھنقدیفکر کنم خودم چشمش کردم ا... بچھنیچش شد ا! وا
 .دور از جونش...ییھوی

 . شورهیمحکم م...اطی کنار حری شلنگ شری زرهیگی می فوردستشو
 من کھ ی وقتگھی بخوره؟ آره دیزی دستاشو بشوره و بعد چدی افتاده کھ باادشی تازه

بچھ خودش ...گھی دشھی منی ھمکنمی مریمثال ننھ شم تو ھپروت خودم اون باالباال ھا س
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 نجای شھ اضی کنھ و مراقب خودش باشھ کھ اگھ مری خودش مادری بھ وقتش برادیبا
 ھی نکنھ کھ بھش تکدای پی آدمدیاصال شا... باشھداشتھ  کھ ھواشوشھی نمدای پیادم سالم

 .رهی بگادی تی ازش آدمتونھیکھ بدونھ م...کنھ
 ...ختھ تو در اندادیکل.خودشھ...اسھی خود دره،الی صداگھی دنباریا

 طنتی شی براسی نیاالن وقت خوب...رمشی من بگنکھیقبل از ا... سمتشدوهی مانیشا
 یچی بابا ھنیاالن ا... اومدهی ساقشی خمار کھ تازه از پی باباھی یکردن برا

 ھمھ گھی کھ خودمم تا چند ساعت دیمن... کنمی من درک مانوی...شنوهی نمیچینھ،ھینمب
 ی از ساقی باباشی کھ تازه از پی مامانھی... مامان خمارھی شمیم...رهی مادمی یچ

 !برگشتھ اومده
 ؟یدی خریبابا برام چ_

 یسی خنی کھ من رو انقدیا... نمالھیی بھ جاسشوی خی م حواسش ھس کھ دستابچھ
 بھ یحت... نزنیی بھ جاستوی دادم کھ دست خادی بھش یمکیوسواس دارم از ھمون کوچ

 من
 ... بابایچیھ_
ُا بابا مگھ قرار نشد برام سک سک_ ُ ِ... 
 .ّبرو رد کارت.. حوصلھ ندارماااانیشا_

 ساعت ھی روز خوبھ و تا ھی کھ ی دمدمی باباانی با ستھیمی م ھمونجور بغ کرده وابچھ
 ...رهی ھم از کوره در می روز از با سوال عادھی و رنی مگیُبا ھم کشت

 کھ ننھ ھیی مال بچھ ھایل و جواب عادسوا...یجواب عاد...ی سوال عاد؟ی عادسوال
 ... ماینھ زندگ... انینھ شا... دارن نھ مای عادگی کلوم زندھی دارن،در ی عادیبابا
 دی شام؟اصالیکنی فرار می از مردگمی دارای میکنی می زندگمیاصال ما دار! یزندگ!ھھ

 و کنھی می توش بازانی کھ شای دوره انی ھمیعنی یکل زنده بودن واقع... یکل زندگ
 کھ بھ نوبت وقت یی با ننھ بابای زندگنی ایکجا!!! برهیلذت نم...برهینم...ازش لذت 

 منو انی کھ شای دوره انی ایزندگ!  لذت داره؟رسھیم شونی بعد خماری و نئشگیخمار
 کرده و ری کھ دور ش چنبره زده گی زندگنی تو حصار اانیشا...سیدوره کرده ھم ن

 .زنھیدم نم...
  بدون توپیّچھ ا بیزندگ

  بودی خاکنی زمکی در ج،یگ
 ...چی ھی مسابقھ، بی بباختن
  بودی دردناکزی چیزندگ

 
 تنھا یاونم جلو... شکستشی بھ دست مرد بزرگ زندگکم،ی کھ غرور مرد کوچانگار

 مطمئنم کھ انی شایالاقل تنھا زن زندگ...شیتنھا زن زندگ...شونیزن زندگ
 بودم و شی زن زندگنیالاقل تا امروز پررنگ ترر...الاقل تا االن خومم...خودمم

 .ھستم...
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 باال و بھ رمیگیسرمو م... سمتمادی افتاده می و با ھمون شونھ ھانیی پاندازهی مسرشو

 شی پنھی نبکمی کنم تا پسر کوچریدوباره رفتم تو آسمونا س...ھمون آسمون زل زدم
 ... شدهکیمادرش کوچ

 
 کھ باباش ی زخم دلنی اارمی دربکشی بشونمش ور دلم تا از دل کوچخوادی دلم ماالن

 ازش دغاع نھی کھ بابا جونش بھ پا مکی بعد دعوا و گرد و خاکدی نبایبھش زد ول
 قدرت و اقتدارش و صد دی بااسیَ بده بشھ و من مادر نمونھ،الاسی الخوادیکنم،دلم ن

 غول انمی شای برااسی از الخوامینم... بمونھش  بچھی براشیالبتھ محبت مثال زدن
 حرمت پدرونھ ش حفظ دیبا... پدرهانی شای ھست،برای ھست و ھرکیبسازمفھرچ

 ...بشھ
 ...کنھی بغلشو با لباسش خشکش مری ززنھیدستاشو م...نھیشی مکنارم

 ... دورااازمیری م؟یخوری نمپستویچ_
 
صورتمو ...شمی می جورھی دماغم،ری ززنھی مموی آبلیپسش،بوی رو پاکت سبز چپرهیم

 .کنمیتو ھم جمع م
 

 چند تا گاز پسوی نازک چی تو دھنش،ھر گردالذارهی نمپسی مشت مشت چگھی دبچھ
چھ راحت ...چھ زود ذوقش کور شد...چھ زود اشتھا از دست داد... تا فرو بدهزنھیم

  اشتھا و ذوقو ازش گرفتنیباباش ا
 
 ... تو ھم بخورایب_
 
 ... سمت دھنمبرهی مپسویچ
 
 . مامان جان،خودت بخورخوامینم_

 ... بخدازنی تمِزی دستامو شستم تمنیببب!مامـــــــــان...گھیبخور د...تو ھم بخور_ 
 ؟یدستاتو بھ خاطرمن شست_
 . دستاتونونین،بعدبشوری دست زدفن،بھشونی پرنده ھا کثگھیفلور جون م...اوھوم_
 فلور جون گفتھ؟_

 .دمی فرو مدهی نجوپسویَ پر چھی ن،ناچارایی پارهای مسرشو
مثل ...خواستیچقد االن دلم بخار م... ازش بلند نشدی بخارچیھ...رونی بدمی منفسمو

 کھ تو ذره یونیبخار اف... داغنھی سھی از گاریبخار گرم س... سردیبخار دھن تو ھوا
تو آسمون ... ببرتم باالادتری قدرت زادی با سرعت زنباری بره و امَِیذره رگ و پ
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 شی دو دو آتنی کھ خودم با ساختن ای ساختم،بھشتودم خی کھ خودم برایآسمون...خودم
 ... خودم برپا کردمیداغ برا

 با ذره ذره نکھی مردو با ذره ذره وجودم دوس دارم،نھ بھ خاطر انی اا،منیخدا
 بھم می تو زندگی مردچی وقت ھچی کھ ھی محبتنیبھ خاطر ا...وجودم،وجود گرفتھ

 تو بطنم غصھ کمی مرد کوچنیچطور از داشتن ا... چشمداشتی بنیاونم تا ا...نداشتھ
 دای وجودشو از وجودم بھ ذھنم راه پگرفتن دار بودم؟ چطور بھ خودم اجازه دادم فکر

 !کنھ؟
 ارمی زوارش در رفتھ رو دوباره می خطی نسخھ ھانی انی عگھی کھ دشوی آزمابرگھ
 . تو سرمکوبمی چشمام و میجلو

 ی حامد،وگرنھ اون بھ حورشگاهی و نرفتم آزمادی و عقلم رسنباری شد اخوب
 تو سرم یاونوقت چھ خاک...دنیفھمی بھ مامان و خالصھ کل محلھ میگفت،حوریم
 ... جوره جمعش کردچی ھشدی نمگھی دختم؟یریم

 کھ بدونم یکی.... بگمیکی بھ دی کنم،باز بای اخرم ھرچقدم کھ الپوشوندونمی کھ ممن
 بھ کدومشون میدونی اونوقت نممی تا خواھر دار٧ نی بب؟یحاال ک...دھنش قرصھ قرصھ

 برم دیاول با. خورهی نمسی تو دھنوشن خقھی دقھی کدوم آلو محض چی ھم،یاعتماد کن
 ی جاھی تونھی سر و کار داره، مکاینی و کلکترا دنی داداشش با ا،اونیسراغ حور

اونوقت اگھ . فتمی خوردن بزی کنھ کھ نزنن فردا ناقصم کنم بھ چیمطمئنو بھم معرف
 پسرش زن ی چشم خودم برایجلو...سی نای نباشھ عمھ کوتاه بیواسھ خودمم مسئلھ ا

 .ارهی بی پسر کاکل زرھی کھ براش رهیگیم
 بھ کنمی توش نوشتھ شروع مماروی ھمون باال کھ اسم بکنم،ازی برگھ رو باز مدوباره

 کھ االن ی داغنیدن،ای برگھ کوبنیی کھ پای بھ ھمون مھر قرمز رنگرسمیخوندن تا م
آخھ چرا .  تو سرممخورهی ی و دو دستشھیپتک م) positive( دن،کلمھیبھ دل من کوب

 و ی منفیای ھمھ دننی انی بشونتم؟ی ماهیمم بھ خاک سی زندگی بدبختم کھ مثبتانقدیمن ا
 و رو ری زتونھی رو بھ اون رو کنھ، فقط منی منو از ای زندگتونھی نمی مثبتچیچرک،ھ

" مثبت.."نھی ھمعتی طبس،قانونی ندهیچی ھم پیلی خکمی زلزلھ، با خودم مھی نیکنھ،ع
 منطق من ی بی زندگنباریا... رو اصول و قاعده! ھیکامال منطق". یمنف" ..."یمنف"در 

 کھ ھستم بشم، ھمھ ینیھرجا کھ قراره من بدبخت تر از ا... شده تابع اصول و منطق
 نی ادی بای و جبر اطاعت کنھ، ولیاضی از قواعد ردن،شدهی دست بھ دست ھم میچ

 جھی نتنی بار برام اثبات کنھ و ازش بھ انی ھزارمی منو برای نکبتی زندگھیفرض
 تابع باد شھی کھ ھمی مقصرخودت…سیکسم مقصر ن چی ھ،ی بدبختتو نیبرسھ کھ زر

  ،ی الل بودشھی ھم،یبود
 تو یریی اونم تغ،ی تو حال و احوالت بدیریی تغھی یتا خودت نخوا"  خودش گفتھخدا

 اونقد تی زندگنی و تماشا کن،چون انیبش...پس حاال حاال مونده ."  دهیحالو روزت نم
خودت .... بھش بندازهی نظرھی ی گذری حتخوادی دلش نمی ھس کھ کستیفی کیب
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 توننی کھ می تنھا کمکھی بق،یبھ دوش بکش  روی زندگنی و جور اینی بشدی باییتنھا
 . گوشت نشنی استخون الاتیی کھ تو تنھانھیبھت بکنن ا

  دنی باد بودن و چرخمیتسل
  ماندن و رفتن بودنی بدیترد
 خی ام بزرگ تر از تارییتنھا
 بود» نم« ات بزرگ تر از ییتنھا

 رو می ماه و ن١ یعنی ھفتھ داره، ٧ بچھ االن نی شده، اری کم دھی جاشم نی برم تا ھمپاشم
 ی بھ حوری چجوردیحاال با.  جمعش کردشھی نمگھی بزرگ شھ دیادیھم رد کرده، ز

 کنار شدیفکر کنم با اون راحتتر م.. حامد شی کاش از ھمون اول رفتھ بودم پیبگم؟ ا
 کھ اگھ ھی من بوده، اون تنھا کسی حودش شاھده زندگنباالخره او...ی تا حوریایب

 درکش برسھ دیحاالم شا... رهی بار نمری زاس،یعالم و آدمم شھادت بدن بھ سالم بودن ال
 بزرگ ی کھ ھنوز اونقدی از جگر گوشھ اخوامی کھ مسی نیکھ من بھ خاطر خوش
 نی اھ،ی بدبختیواز ر... بگذرم قلب منو تصاحب کنھنی از اینشده کھ بتونھ گوشھ ا

 نی تو اگھی شلوغ بشھ داسیاگھ دور و بر منو ال.  خلوت تر باشھ بھترهی ھرچیزندگ
 بچھ ھمھ ش نیاومدن ا... از شرش خالص شدای راحتنی بھ اشھی نمیشلوغ

 .  منفعتھیری ضررم از ھرجا بگیجلو...ضرره
 رسھی عقلش می حتمخوام،ی از دوستام میکی ی براگمی مبرم،ی رو با خودم نمیحور

 . کنھکاریچ
 نیب...  قابل اعتماد ترهھی بگم، اون از بقبای ماجرا رو بھ زدی اول از ھمھ باشم،ی مبلند

 . سگھی دزی چھیخواھرامم 
 ، الو_

 . سپھره، خالھ قربونش برهیصدا
  خالھ؟یسالم سپھر جان، خوب_
 ، سالم خالھ، بلھ خوبم_
 مامان خونھ س؟_
 .متتون خدیبلھ، گوش_

 بچھ ادب ندارن، بھ فک و نی ما جمع بشن نصف الی بچھ مودبھ، کل فک و فامنی اچقد
 ...  اونا با کالس و لفظ قلمنی نادر رفتھ، عیالیفام
 ؟ی جون، چطورنیالو،سالم زر_
 ؟یکنی مکارای چبا،یسالم ز_
  خوبن؟نای خوبھ؟ عمھ ااسی تو چھ خبر؟ الم،یگذرونی می ھم،یخوب_
 شت؟ی پامی سر بھی امروز ی خونھ ابای زن،یھمھ عال_
 ؟یای میآره ھستم، ک_
  ،فتمیاالن راه م_
  ،شمونی پای شام ب،یکنی میخوب کار_



 125 

 .زنمی سر مامیشام کھ نھ، م_
 شترهی کھ زور من بمینیبی اون موقع ھم مم،یکنی مشی کارھی تا وقت شامم ا،یحاال تو ب_

 .دارمیو نگھت م
 .باشھ، خدافظ_
 .ای نکنریمنتظرم، د_

 نی اگذرهی کھ می اھی ثانھیانگار ھر .  تا حاضر شمدومیم... زنمی مموی سی دکمھ بعیسر
 وقت چی کھ ھی بذارم احساساتدی ابراز وجود، نبای برانھی مکدای پیشتریبچھ فرصت ب

 .دی کھ نباینداشتم حاال سر باز کنھ، اونم درست وقت
 مکھ ی کارنی ای الزمھ برانیا. کنھی تر مادی جسارتو شجاعتمو زبای خوب زبرخورد

 سابقھ مونی آبا اجدادخی وقت تو تارچی کھ ھی مار،ی سنت شکننی بکنمف اخوامیم
 رکورد لی روز تو فامھی دی شا،یی دارم بھ انجام ھمھ امور ابتدایمن کال دست... نداشتھ

 نقل محافل می کھ ورد زبون ھستم، زندگاسیلصدق سر ا... زدمو ورد زبون شدم
 کھ گنی ھمھ مینجوری ھس، ااسمی دارم؟ بھ نفع الاسی کم از الیسریال حاال خودم چھ

 کھ یبچھ ا... بچھخی بدون می حتم،یِ کھ خوب رو ھم چفت شدمی ھستیدر و تختھ ا
 . کنھخی ماسی الدهی کنھ، منو بھ تختھ پوسخی رو مگی زندنی و اادی بدینبا
 روش بذارم، بماند یشتری بری تا تاثنمی اگھ الزم شد شبم اونجا ببی حتنم،ی رو بببای زدیبا

 تا پولش فروشمی الزم بشاه تموم طال جواھرامو میول...شھی چقد پولش مسیکھ معلوم ن
 و حامد و ی تنھ از پس حورھی رو با خودم ھمدل کنم، من بای زدیاول با. ادیدر ب

 ی باشھ کھ اگھ کم اوردم، پشتمو خالدیا بیکی ام،ی بر نملی فامیداداششو بعد ھا غرغرا
 اسی بود کھ تو خانواده م مخالف الی تنھا کسبای و ازم دفاع کنھ، زسھینکنھ، پشتم وا

 بود از ھمون ایبود، کال مخالف عمھ بود، اونم بھ خاطر نادر، نادر کھ جز آدم حساب
 تونھی می آدم حسابھیفقط ... لنگھیتشون میُ کھ خانواده حاج رضا کمدیبرخورد اول فھم

 نینھ از ا. ی و قالبکِینھ ف! نالی اصل، اورجی آدم حسابھی رو بفمھ، ی ناحسابھیجنس 
 .میامی فقط واسھ قشر خودمون الف می ولختھ،ی ما رلی کھ تو فامییایآدم حساب

 ن؟ی بود زریک_
 نیر ا انگاارم،ی اونقد حالم بده کھ از شدت سردرد و استرس دارم باال مشھ؟ی می چحاال

 کنھی تو تور می ماھھی نی آخره داره تموم تالششو عی دم دمادهیوروجک حاال کھ فھم
حاال انگار چند . خورهی مزی داره تو دلم لی ماھھی نیع... اولشیکھ برگرده سر جا

  وقتشھ؟
 خدا رو ی ولدی طول کشی ملمی پروژه عظھی خودش قد ی کردن حوری کھ راضدرستھ

 ادرس نیَحاال اد ا. رو بروز دادی بشھ ، اون آدرس لعنتری دیلی خنکھیشکر قبل ا
 و بنھی نیزی خدا کنھ چشگاه،ی ازمای حامدشون؛ مطب روبروشگاهی بھ آزمادهیچسب

تموم عالم و ادم جمع شدن تو اون  نفھمھ، اگھ بھ شانس منھ کھ مطمئنم اون روز
 . اومدن دنبال دوا درمونی بھونھ اھی و بھ کینیکل
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َخدا بخواد کر م شد...مااینوم، با شما بود خانی زریھو_  نی واجب شد از شر اگھی د؟یَ
 .خوادی بھ ھرحال مادر کر و ناقص العقل نم،یبچھ خالص ش

  شده مگھ؟یناقص العقل؟ حاال چ_
  خانوم خانوما؟یکنی مری شده مگھ، کجا سیچ_
 ؟یدی پرسیچ...کنھی شلوغش میاوو حاال، ھ-

  بود؟ی کدمیپرس_ 
 زورشو بزنھ تا من نیزنگ زده بود واسھ دم اخرم کھ شده آخر... بودیحور! ھان_
 . بشمتی خرنی االی خیب

 ... سمتمشھی مبراق
 جا بگو، ما رو نی ھمی شدمونیاگھ پش... ما رو معلوم کناافی تکلن،ی زرنیبب_
 .یاری دربی اونجا، بازی ببری انتر منتر خودت نکنیخودیب

 ھزار بار بدتره مطمئنم ومدنشی بچھ از ننیاومدن ا.  مورد شک ندارمھی تو م،ینھ، بر_
 ھی ما،یی بابانی ھمچھی با ا،ی دننی کھ اوردمش تو ابخشھی وقت منو نمچیبزرگ شھ ھ

 .یسرافکندگ
 ؟ی ھستی حاال انگار خودت چھ تحفھ ام،ی برایب... خبھ خب_
 لی فامیای خودشون ادم حسابی پا براھی بدترم؛ بابام ننھ م اسیمن از ال...ستمیتحفھ ن_

 ... بچھنی بھ ایوا...بودن؛ ثمره شون شد من
 تا ؟اصالی دو سال بعد چ؟ی سال بعد چھی کنار، ی بچھ رو زدنی االن ان،یزر_
  اخر داره؟؟مگھیک
 ...رسونمشیاخر نداره، خودم بھ اخر م_
ع  اصال شروی تمومش کنیخواستیاگھ م...ای برا من نای قپنیخبھ خبھ، از ا_
 ...شیکردینم

 دهی شاھد بود؛ لحظھ بھ لحظھ اون روزا رو و آخرم شھادت مبای زنکھی از اشکنھی مدلم
 ھی بر علدهی بھ خودش اجازه می داره کھ ھرکسی من چی دادگاه زندگنیا...من مقصرم

 !من قضاوت نھ و حکم بده؟
 ... سمت دربرتمی و مکشھی مدستمو

 ... رو دلم بمونھبای زخم زبون زخوامی نمرون،ی بامی از اون حاال و ھوا ممنم
 فھمھ؟ی می بھ نظرت کسبایز_
 دتت؟ی نددایعمھ جد...من دھنم قرصھ...دونمینم_
 .نھ خدا رو شکر_
_.... 

 نذاشت از شر رون،ی بدهی و سبک شدن بار اضطرابش می نفس از سر راحتھی اونم
 : بار خالص شم تا نفس خالص بکشھنیا

 زن آبستن ھفت خطھ، از رو صی تو تشخ؟یشناسیخدا رو شکر، عمھ رو کھ م_
 ...ھی بھ چی چفھمھیچشمات م
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 یھرچ...گھی شانس من ِ فلک زده س دنمیا... واسھ خودشبھی پا طبھیاره، عمھ کال _
 ...مار موز و ھفت خطھ دو رو برم جمع شدن

 : بھ پھلومکوبھی آرنجش مبا
  کھ نمک ندارهی دستنی بشکنھ اگھ؟ی ھفت خط دمیمام شد...مار بزنھ زبونتو_

 ی تا منو از اون حال و ھواکنھی میمعلومھ کھ داره شوخ... پشت دستشکوبھی ممحکم
 . خونده بودمی بودم و نھ حتدهی نھ داشتم و نھ درشوی و نظھیکھ شب... ارهی دربری نظیب

وف خودت  ذھن طرفتو معطشھی می خوب بلده چجوربایز... کھ موفق بودالحق
 از ی زن، حتھی از یحت... کنھ ی و دلبری طنازی چجوردونھیخوب م...یکن

 ! از منیحت...خواھرش
 تو نظر یبرا...سی نی کافبای جلب توجھ زی برادونمی ھرچند کھ مدم،ی جوابشو ممنم

 ،  عاشقھی وونھ،ی دھی... نادرنی عی باشیکی دی بابایاومدن ز
 صاحبش بر ی فحشو کھ بدگنیراستھ کھ م...رهیگیچھ بھ خودش م...حاال تو ھم_
 .بشی تو جذارهی مدارهیم
 ...ن،خفھیزر_
 وقت اھل سرکوفت زدن چی دوس داشتم،ھشھی رو ھمبای خنده،زری ززنمیم

 ھی چرا ساکت و آروم دم،ی ماسی کھ چرا دل بھ دل الدونستی منو مقصر مشھیھم...نبود
 ... ارهی و دمار ازروزگارم دربمی بھ زندگفتھی گرگ بھی نی عاسی تا الشنمی بره مھی نیع
 آشغالھ، اسی الدونھی و مرهیگی طرفمو منکھی خوشحالم بودم از اشھی ھمیی جوراھی
 شھی من ھمای ، برنی بوده،ااسی گردن الرای تقصشتری بدمی رسنجای اگھ بھ ادونھیم

 سوزونھی من،ی دمل چرکی زماد روھی نیع... پادزھرهھی نی عر،یمقصر؛ سراپا تقص
 ...خوبھ، دوست دارم دردشو...یول
 زدن لنگھ ھی و کناشی ما کھ تو نلیچرا؟ اونم کھ تو فام... وقتچیھ...اما سرکوفت نھ ..

  ندارن بزرگ شده،پس چرا؟
 ی عروس شد ولی ما تو بچگنی ھم عبایز...گھی بودن با نادر خانھ دیای از مزانمی اخب
 ھی شده بایحاال ز... کردتشیترب... بارش اورد خودشلینادر باب م...  آدم درستھیبا 

 تنبل ما ی بای نادر چقد بھش اصرار کرد کھ درسشو ادامھ بده،زنیھم...پارچھ خانوم
 ی شو گرفتو رفت سر کالسای کبرمیو نوق تصم  باج گرفتن و نقیھم با کل

 ... کردن نادرسھی سر کی با کل؟یاونم چ...حاالم شده دانشجو...شبانھ
 اون موقع نادر کھ ی و قربون صدقھ ش رفت؛ ھنوزم حرفادی دخترو کشنیا ناز چقد

 زھر خند ای...ای بای زیری از عاقبت بخی خنده شاددونمی نماد،ی لبام کش ماد؛ی مادمی
 ...حسادت

 جزوه تو بخون، خودم نکات مھمشو نی جان؛ خانومم؛ دردت بھ جونم؛ پاشو ابایز"
 ."پرسمیبعد ازت م...عالمت زدم

 : جوابش معلوم بودشھی ھم کھ ھمبایز
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بعدا ... از زور سر دردشھیچشمام باز نم...کنھیسرم درد م...تونمینادر بخدا امروز نم"
 " بھ جون خودمخونمیم

  نبود؛یزی کم چبایجون ز...ادی بود تا نادر کوتاه بی جملھ کافھی نیھم
 قرص ھی االن دراز بکش تا برات گھ؟ی دیخونیبعدش م...باشھ خانوم گلم"
 "؟... دکترمی بریخوایم...ارمیب
 ..."گھیبذار بخوابم د...شمینھ نادر خوب م"
 کھ یی راحتتر بخوابھ،بوسھ ھابای و ناز و نوازش تا زرفتی نادر دوباره قربونش مو

 ھمھ محرم بودن نیحرمت بشھ ا...تا... تا مرھم بشھ آالمش روشوندی مبایپشت دست ز
 و زی کھ ھمھ چییبای زی برابا،ی زی بشھ برازیھمھ چ... روبایھمھ کس بشھ ز...تا...رو

 ...ھمھ کس نادر بود
 یورق بھ راحت... نادر رو سر بھ راه خودش کنھشدی موفق می راحتنیبھ ھم...  ھمبایز
 ...گشتیم

 بھ شھی جوره نمجی جر واجر من کھ ھی دفتر زندگنیلعنت بھ ا...آه... منی زندگورق
 ! طفل معصومھی با خون ین، حت با خویھم وصلش کرد؛ حت

 کش نیجنس ا... لبخند کوشھ لبشھی و شھیسرش تو گوش...بای بھ زکنمی رو مدوباره
 نادر داره بازم یعنی شھ،ی نادر اون طرف گوشیعنی ھ،ی راضیعنی شناسم،یاومدن لبو م

 مجنون نی اوونھی دبایز...بای و زرهی قربون صدقھ ش می نامزدی ھمون وقتانیع
 ... نادر بودیایباز

 نادرم ساد،خانوادهی پشتش وایلی خن،نادری ھس کھ جفتشون راضیھرچ
 صفحھ کتاب ھی تونست بای مادر نادر بزرگ شد تا زشیتموم مدت سپھر پ...نطوریھم

 بار یُ سپھر بچھ لوس و ننرنکھیاونم با جون و دل بزرگش کرد ،بدون ا...ورق بزنھ
 ... بچھ مودب و معقولھی...ادیب

، ... نبودتی لبخند رضاچمیھ... زھر خندو فرو بدمنیزھر ا...کشمی مقیم عنفس
 نی کھ فقط دوسال فرقمون بود، انی منو زرنی چرا بنکھ،ی مطلق بود از ایتینارضا

 ...ھمھ فرق ھس
 ...نی شو زرادهیپ_

 .ارهی بھش مکی فشار کوچھی تو دستشو رهیگیدستمو م...میدی زود رسچھ
 یلیخ... باالرمی با ترسو لرز مکوینی کلیپلھ ھا... تو و بعدم خودشفرستھی منو ماول

 ھم ی کسل،ازی تجربھ ھا نداشتم تابحال،خودم شدم خط شکن فامنی کھ از اترسم،منیم
 نی کھ باشھ از ای دردش ھرچیول...چقد درد داره...ھی چجورنی کھ سقط جندمینشن

 کھ فردا دو کنمی تنھ تحمل مھیس،االن درد رو من ی نشتری کھ دارم بی درد آوریزندگ
 ... الدرمونی زندگنی از امی منو بچھ م درد نکشییتا
 ن...شھی قسمت بشھ ھمون می جان،ھرچنینترس زر_
 !زنھ؟ی حد صورت زھره ترک شدم تو ذوق منی تا ایعنی خونده،ی تو چشمام چدونمینم
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 ریی سرعت تغنی و با اکھید نزد حنی قسمت تا ایعنی قسمتھ؟ ی ھرچگھی چرا محاال
  پشت در مطب؟کنھ؟یم
 !نھ؟! نیچقد خلوتھ زر_
 تیزی وضی کھ مث امروز مورد خاص داره، مریی وقتاگفتی میحور...اوھوم_
 شی وگرنھ کھ تا االن نظام پزشککنھی مکاری چدوننی کھ ھمھ نمنھی واسھ ھمنھ،ینک

 ...باطل شده بود
 موندم اون حامد بچھ مثبت چرا تا حاال لوش نداده؟_

 ... باالندازمی ھامو مشونھ
 . من موندن تو گل بکنھنیکھ ع...  بھ خلق ای کمکھی خوادیحتما اونم م_
  ،نمیشی کھ می اطاق دکتره رو صندلیتو
 س؟؟ی نتیحال...نجانای آقا؟ زن و بچھ مردم ایکنی کار میچ_

 !کنھ؟ی مکاری چنجای ان،یا... منھی گره خورد تو سنفسم
" قسمت! "  و نابود شدستی فکر کنم بچھ خود بھ خود نی شدت استرس و نگراناز
 !کھی بھمون نزداری از بسشتری بیلیخ

 ی کھ براایواری دمی تقونی کھ بھ آشپزخونھ زدم، از ایمی رو تقوندازمی منگاھمو
 ھی...سی بدک نی کارش اتال،یجی شکوه، چاپ دی تو خونھ ھا، عکاسندازنی مغاتیتبل

 بچھ خوبھ، ھی یبرا...شی دبستانشی پی بندازه برای عکس پرسونلھی بردم انویبار شا
 شد برم عکس واسھ پاسپورتم بندازم، محالھ رار قی اگھ روزی ول،ی دبستانشیاونم پ
 (!!)نجایبرم ا
 بھ میدی شنبھ شد کھ حاال رسیپنج شنبھ، ک...امروزه کھ...کنمی ماھو نگاه م٢٣ روز

 !آخر ھفتھ ش؟
 معرفت ی نرفتم سر خاکشون؟چقد بیاز ک...کنھی بچھ شو ماسمنوی ی دفعھ دلم ھواھی

 فقط ای شدن ینجوری زدم؟ ھمھ اخی حد نی خاک وامونده سرده کھ تا انیچقد ا! شدم
 کھ پشت دستمو داغ کردم ی منقل و وافور کردم؟ منی داغری کھ خودمو درگیمن؟ من

 چون زونم،ی از شنبھ ھا گرنیواسھ ھم...شنبھ  مونده بھگھی روز د٢... نکشمگھیکھ د
 ،  دادماسی کھ بھ خودمو الی قولریز... قولمریزدم ز
 فرار از ی برگ برنده من براشدی ماھھ ترک کنم، اون وقت اون ترک مشی بود شقرار

االن ... ییھا مرحلھ نرفتمی باال و مدمیکشی مرحلھ منی خودمو از ا،ی زندگنیباخت ا
مث اون ! ھھ!کنم؟ی ترک میچند تا شنبھ گذشتھ و من بھ خودم قول دادم، شنبھ بعد

 االن چند سال از اون کنم،ی شروع ممموی رژا شنبھ ھگفتی مشھی کھ ھمی حوریوقتا
ِشنبھ موعودش گذشتھ و روز بھ روز خپل تر م  ...شھیِ

 گذره،ی من می از شنبھ ھای ھرچشھ،ی فربھ تر مگذره،ی می حوری از شنبھ ھایھرچ.
 کھ ھمھ رو خالص رمی نمنمی علف ھرز از بنی عشم،ی چوب خشک تر منیع

 ... ھم فرق دارهی منو حوری شنبھ ھایحت....کنم
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 وی و رادونیزی وقت بھ قول تلوچی کھ ھیی با کسای حتشھ،ی مادی تفاوتام داره زچقد
 دور خودم ون،ی افنی بھ ادمی چسبی نداشتم، حاال خودم وقتی و فرھنگیاختالف طبقات

 محکم فشارش دادم، کھ سوراخ ی صفحھ زندگنیاونقد رو ا...دمی خط پررنگ کشھی
 .ُ پر کنھتونھی نمس کچی درزو ھنی سوراخو انیشد، حاال ا

 با خودش فرو شتری کھ شرطو باختم، از خداشم ھس کھ بارهی کھ اصال بھ روم نماون
 خودم ی ندارم؟ از روتی خودمم شخصشی پ؟ی خودم چیول... کثافتنیبرم تو ا

 !  ھھکشم؟یخجالت نم
 یزنی استارت پر مالت مھی دنھ،ی آغاز کشگھی دا،ی اون کوفتدنی تو راه کشی افتادیوقت

 صفحھ خط نی تو ایی جاگھی بار مشکالت، ددنیَ گرد، کشدنیکش...گاری سدنیواسھ کش
 ! کھی و طرح زدن خجالت و شرمساردنی واسھ کشمونھی نمی زندگیخط
 چون س،ی نیاز زنده ھا باک... جانیاسیُ مرده ھا نگاه کنم ی تو روشھی روم نممن

 تو زنده ھم کھ ی کھ دورمو گرفتن ولیی زنده ھانی از ھمکشمی و دارم مدمی کشیھرچ
 گنی بھ باجناق مایرازی شگنی مم،ی ھم درد بودم،ی نبودیمنو تو جار...ی باھام بودیبود

 منو تو ھم لی فامنی تو ایول...  خودشونی پادروغش  ھم درد، راستویعنی ش،یھم ر
 سی ادراھھ،ی ماست سیگفتی ھمھ جوره پشتت بود، مسیادر!  بازم بھ توم،ی بودشیر

 ،  حد قبولت داشتنی تا اگھ،ی درست ماسمنی گفتی در جا مزد،یالم تا کام حرف نم
 فھ،ی خدا رو ھم براش بخونم، چون از زبون من نقل شده ، تحرھی من اگھ آ؟ی چاسیال

 !دروغھ، کفره
 فرق مونیچون از روز اول زندگ...  فرق بودهشھی منو تو ھمنی بگھ،ی راست معمھ

 تا نی تفاوت از زمیعنی نیھم...  والسالماس،ی من زن ال،ی بودسیبوده، تو زن ادر
 !آسمان

 رو زای چنی بخونم، تو کھ ای فاتحھ اھیت  سر خاکامی خودت جور کن کھ بامروزو
 باشن و با ی کھ ازت راضی من خودم الزم دارم، اونقد کس و کار دار،یالزم ندار

بھ بھونھ ....خونمی واسھ خودم فاتحھ مامی و مبرات بدن، من مراتیجون و دل برات خ
 تونھی شدن دو تا کلمھ مشیچقد پس و پ!!  واسھ خود خاک بر سرمیسر خاک تو ول

 ....فرق داشتھ باشھ و نداشتھ باشھ
 و آدماش کوتاھھ؟ حاال چھ ای ھرجفتمون دستمون از دنی تو و منھ، وقتنی بی فرقچھ
 !  خاک، چھ روشریز

  عشق من بھ آدم ھای ّقصھ
  و چوب استانھی موری ّقصھ
  کنم بھ خاطر مرگی میزندگ
 ! مصلوب استچ،ی بھ ھمی ھادست

 تھ دلم گرم نم،یشی سر خاک سرد تو ھم می وقتیحت!؟ی بودیچ! اسمن؟ی ی بودی کتو
 بھتره، ی زنده امروزیُ مردتم از صدتای کھ حتی داشتی چھ فرقھیچرا؟ تو بق...شھیم
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 کھ دور و بر من ھستن و گوشت و پوست و خون دارن، نای از ادتمی پوسیاستخونا
 ...بھتره
 بود، ای قرار بود بھ دناسی نرفتھ، ھمون موقع کھ ادمی دنتوی کشغی جی صداھنوز

 وقت نھ تو رو قبول داشت نھ بچھ چی عمھ ھد،یچرخی فرفره دور خودش منی عسیادر
 شد،ی تو ماسی بی نصانی کم از اون نوه نوه گفتناش بھ شاھیکاش ...دونستیتو نوه م

 ی تمام سھم دوستشد،ی اگھ مشد،ی ممیاس تو تقسی با دی من داشت باانی کھ بھ شایمحبت
 ...دیرسیخرسھ عمھ بھ منو بچھ م نمخالھ 

 سالھ ٢دخترک ...اسی ش،ی کناری سمت قبر کوچولوگردونمی بر مسرمو
 دو تا نو نقدی کھ خدا ادونمی منقدی ایول!  تو؟ای نبود ای بھ دناسی عمر اسمنی...سیادر

 یکی کدومتون بدون اون چی کھ ھدونستی من،ی کنار ھم باشایدوس داشتھ کھ تو اون دن
 پوست یادی زدمی بود، شابھی ما غردبخت وسط فقط پسر عمھ بنیا!  ھھاره،یدووم نم

چرا تو ...نای خوب اونجا خلوت کردیمادر و دختر...نی خودتون راش ندادنیب! کلفت
 تونستمی منم بھ عمھ نرفتم، منم دختر دوس دارم، م؟ی و دختر دوست شدیبھ عمھ نرفت

 ،باھاش دردل کنم
 تو شستی مکرد،ی دردل اتنخاب می داشت، آخرم کنج پستو رو برا تا دختر٨ مادرم
 شتری اونا محرم اسرارش بودن، بزد،ی و کنار خنزر پنزرا و با اونا حرف میانبار

 ...قبولشون داشت
ھمھ کسش باشم، ھمھ ... باشمقشی رفخواستمی باشم، مینجوری با دخترم اخواستمی نممن

 شی از مردونگیزی فردا چارم،ی دختر نداشتم بار منی عانویحاال دارم شا....کسم باشھ
 داشت؟ ی چھ اشکالم،یکردی می تو بود، با ھم براش مادریاسی وقت، اگھ ھیکم نشھ 

 من خالھ شدم شدم،ی خالھ نماس،ی مادر شدمیو منم م کردی می بچھ من پدری براسیادر
حس ...س سراپا احساشدمی منم ماس،ی بدون یرفتیاگھ خودت م...یبھ قدر کاف

 ...ِ دختر نداشتمیبرا...یمادر
 ی کھ بچھ تو بسپاری ندونستقی مادر الھی چھ کنم کھ تو ھم منو بھ عنوان اما

 دست دهیمعلومھ با اون گذشتھ درخشان من، دور از جونت سگم تولھ شو نم...دستم
 .من

 زنده ی براموندی مدی باسی و نگھ داشت، ادرسی خدا بھ من نظر کرده و ادردی شانباریا
 بود، الحق سی پسر ادریی جوراھی از اولشم انیشا...انی شایھا، از من کھ گذشت، برا

 اسی کھ الی وقت تک ول نکرد، پدرچی ھانویشا...کھ سر قول اون موقع ھاش موند
 تو دیشا...  دونمینم... نبود اسی بھ جا اورد، اگھ سی نکرد، ادرانی وقت در حق شاچیھ

 شی پییچھ بود و نبودا... بود، رسما پدر بچھ م بود نینجوری اسمی ادر،یبود
 یچھ ب... چھ بدون اون، چھ با تو،یاسی تھ ھمشون کاش من نبودم، چھ با یول...ومدیم

 ! تو
 !؟یکنی مکاری چنجایتو ا_

 ... اوردم کھ ھنوز کامل رو تخت مستقر نشده بودمشانس
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 .... نھ بچھ منبار،ی ناقوس مرگ من اشھی اون زنھ، خانوم دکتره، مغی جغی جیصدا
 ھم تی در اوج عصبانکشھ،ی و مرهیگی مانتو منی جلو و مچ دستمو از رو آستادیم

 !بدون لمس.ِ تماسھیحواسش ھس کھ دستش بھ دستم نخوره، 
  ،شنومی رو ھم چقت شده ش، صداشو می دندونانی باز
 !نجا؟ی اید خان تون خبر داره اوماسی ال؟یکنی می چھ غلطنجایتو ا_

 کھ ھمھ وجودم بشھ چشم، نفسام، گوشم، زبونم، خالصھ ھمھ جوره شدم، دمی ترساونقد
 .چشم

  نکنھ کار تموم شده؟؟ی واسھ چی گرفتیِد الل مون_
 زنھیداد م...شھی مالحظھ مالی خی بنباری بھ دکتره و اکنھی مرو
   اون بچھ رو؟یکشت! آره، تموم شد؟_

 حد نی تا اخرنباری کھ تا االن با قساوت تموم چنبره زده بود دور وجودم، اییچشما
 ...راه نفسم گرفتھ تر... و بھ موازات، دھنم بستھ ترشھیممکن باز م

 راز آبستن بودن من خبر دارن،؟ چند نفر نی از اگھیچند نفر د! دونھ؟ی از کجا منیا
...  ی سرم خفھ بشھ ولریقرار بود خ کھ ی نطفھ انی جمع؟ بھ انیقراره اضافھ بشن بھ ا

 .خودمو خفھ کرده
 ... انجام ندادم، خودش خواستھتینھ آقا، من کار بدون رضا_

 ...سی ادری جلوکنھی کھ از من گرفتھ و پرت می نامھ صورتی رضابرگھ
 . بھشکنھی نگاھم نممی نھی یحت... حرفاسنی تر از االی خی بسی ادریول

ِ و منو دنبال خودش خر کش مدهی دستمو محکم تر فشار ممچ  ...کنھیِ
 ... خط و نشونو بکشھنی آخردی کھ بافتھی مادشی در انگار یجلو

 :  باالارهی دست راستشو مھی سباانگشت
 !قتل عمد... ی قانونریبھ جرم سقط غ...کنمی متیمطمئن باش ازت شکا_

 :ارهیکم نم...شھی می قالبش داره خالنکھی دکتره با اخانوم
 دوست پسرش؟ ھروقت وجودشو ؟یکارشیو عمو، خودش خواستھ، تو چتند نر_

 برا من ھارت و ای زنک، اون وقت بنی بھ کس و کار ای بابا بودنتو ثابت کنیداشت
 .پورت کن

 کارشھ؟ی چاسی بچھ مھ؟ پس الی بابا شھ؟ ثابت کنھ کھ بابانیا!  بچھ من؟یبابا
 از حق و حقوق نانی دو تا با اطمنی اونقد کھ اکنم،ی دارم بھ خودم شک مخودم

 ...زننیخودشون حرف م
 تی تو رو پشت اون نظام پزشکیای کھ قراره گند کاری بھ ھمونکنم،یبھ وقتش ثابت م_

 .ثابت کنم
 اقا جون، منم از قتل عمد و اعدام نترسون، اگھ ثابت کنم،ی مکاری دارم چدونمیمن م_

 اون چند ماه حبس ی منم پا،ی کھ محالھ از ترست ثابت کنی بچھ انی ایبشھ کھ تو بابا
 . من خودم قانونو خط بھ خط حفظمینییبیم...ستمیمیوا

 ... بشھیی کارانی ھمچھی مسئول دی بای زننی ھمچھی کھ الحق



 133 

 ... وقتشھ کھ از دکتره سرکوفت بشنومحاال
 ... نھ بکخوادی می ھرکاریی تنھای گذاشتاتی الل موننیتو ھم البد با ھم_

 نیی پاندازمی مسرمو
 : سمتمادی مشتری قدم بچند

اول برو ...  کھ آقا زدهی ور اون ور دنبال جمع کردن گندنی ایفتی بییحاالم تو تنھا_
تو رو ... گنده گنده بردار دختر جونی لقمھ ھانی از اای کن بعد بدایجرئت و جسارت پ

 و کنھی عقدت مکی شیلی اونم خ،ی برو بھ اقا جونت بگو چھ کردن؟یچھ بھ سقط جن
 .سھینوی مدی کھ قانون مداره و برام قانون جدی زاده اقا آنی اشی بھ رشھیرسما بستھ م

 شاخ و شونھ ھی بقدهی محی ترجای دکتره نی اادهی زی ازروارهی کم مسی ادردونمینم
 ! اره؟ی سر من دربدنویکش
 راست ھی شھ،ی سوار مبای تو و بعدم زکنھی اول منو پرت مکنھ،ی باز منوی عقب ماشدر
 . و ھمراه مای از حامنمی اکنھ،ی ش مادهی و پبای خونھ زرهیم

 ادی قراره بی ک؟ی چی برانجایا... سمت اندرزگورهی و مزنھی ھمون جا دور ماز
  انجاس و منو اورده مجازات کنھ؟ینکنھ واقعا دادگاه مادگاھ! نجا؟یا

 ...کنمی مدای پنجایم خواستھ بود و ا کھ دکتره ازی جرئت و جسارتاون
  نجا؟ی ای اومدی چیبرا_
_... 

  ؟ی فضول باشی منکارهی اخھ تو چکنھ،ی واسھ من لج محاال
 دیبع! شھی خبر بھ گوش عمھ نرسھ اون وقتھ کھ بچھ صد در صد سقط مارمی بشانس

 ! من رحم کنھی بھ استخونای عمھ حتدونمیم
 ؟ی بکنیخوای مکاری چس؟ی ادرنجای ای منو اوردی چیبرا! با تو ام_

 جا نی ھمسی ، ادردهیاونقد کھ فکر کنم پام بھ دادگاه نرس... تو صورتمشھی مُبراق
 .کنھیحکمو اجرا م

 !ُببر صداتو..... شون،خفھیخفھ شو زر_
  دونمی شم کھ خوب می مخفھ
  صدات انعکاس بغض منھتو

 ی دونی شم کھ خوب می مخفھ
 ... شدنھشتری در حال بدرد

 
 مث تو ی زندی بااسی کھ خدا خوب در و تختھ رو جور کرده، الدمیتازه امروز فھم_
 ...بلکم بدتر...  بود و بساسی فقط و فقط الاقتتیتو ل. الزمش بود...کردی مدایپ

 منم شدم ھند جگر ره،ی با من داره ھرز می کھ تو زندگی گناھی شد باسی الحاال
 ...خوار
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 خودش جگر گوششو از وجود خودش ی کھ داره با دستای زدم،واقعا مادریھی تشبچھ
 جگر گوشھ بعد کنده شدن از وجود من نی داره با ھند جگر خوار؟ ای چھ فرقَکنھیم

  سگا؟ی جلوندازنشی میعنی شھ؟ی میجاش کجاس؟ خوراک ک
 حاال اون ن؟ی زریکنی مکاریکنم؟چی مکاری رو رون پام، من دارم چزنمی مچنگ

 اد؟ی سرت بیی بالھی ی نمگ؟ی خودت چ؟یچیھ
 چون کشم،ی قتلو بھ دوش منی تنھ بار اھی من ی ولھ،ی سنگ دلتی سختھ، نھادونمیم
 بچھ پدر خمار و نئشھ رو ھم بکشم، از کجا نی کھ فردا جور اادی ازم بر نمتونم،ینم

 بھ یوا...نی کھ پدرش حاج رضا بود شد ااسیال! اس؟ی بدتر از الیکیمعلوم فردا نشھ 
 ...  معلوم الحال دارهیا بابھیبچھ من کھ از ھمون اول 

 مادر نصفھ و نی انباری ای از پدر قائلم، ولزتری عزی عمونی ای کھ برای ھمھ احترامبا
 تو ادی بذارمی نماد،ی بھ کار من نماسیِ نداره، برادر بابا الھی داھی بھ یازی نمھین

 ... کھ تو شکممھیتو کار منو بچھ ا...کارام
حق ... بچھ محقمنی بھ اشتری بی اگھی من از ھر کس د،ی نگاه کنھی قضنی بھ اھرجوره

چھ ... ی بکشمش، چھ تو دوره حاملگشی تنھ بھ نھی کھ قراره خودم دونمیچون م...منھ
 ....بعد اون

 یول... بچھنی نداره چھ برسھ بھ اتی واسھ ادم عاقل و بالغش احساس مسئولاسیال
 زخم خورده و یُ اونقد پدر سوختھ ھس کھ اگھ بفھمھ حاملھ بودم، رل باباھاونمدیم
 مث ی مشتاق و زود باوریای تماشاچی برای اشھی رو بھتر از ھر ھنرپدهی دانتیخ

 نوشتھی ماسی کھ الییوینقش مکمل سنار  خودکارشھیعمھ کھ ھم...کنھی میعمھ باز
 ...بوده

 بھ رمیگی دستمو مداره،ی برمزیسرم محکم بھ سمت جلو خ...زنھی ترمز جانانھ مھی
 ! ھاچارهیَ بگ بدبخت بری از انمی جلو تا سپرم بشھ، اشھیش

 "!!!...ی معصومرخوارگاهیش...." باالارمی مسرمو
 .... شوادهیپ_
 کنم؛یُ بغ تو چشماش نگاه مُبغ
 . بلند کنم دس روتمخوادیدلم ن...اراای منو باال نی اون رون،ی شو زرادهیپ_

 رتی بگھ و سرم منت غینجوری بھتر بود کھ ایلی تو دھنم خزدی اگھ مشم،ی میجر
 ...مردانھ بذاره

  ،یحق ندار_
 ،  کھ خوب دارمیدونیخودت م_
 اقا ی گرفتادی از تو درس و دانشگاه ای حقو بھت داده؟ داداشت، مامانت، نی ایک_

 مھندس؟
 زای چنجوری تو ااسیالاقل منو ال... نداشتھ رو کوبوندم سرشالتی عقده تحصباالخره

 با آدم یزندگ...خدا رو شکر...میزنی و اھانت، مو نمی و بد دھنی سر نفھمم،یتفاھم دار
 ! جور عذابھھیبا درک و شعورم 
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 شوِی اونقد محکم کھ تموم خون تو رگ و پنم،یبی مشت شدش رو دور فرمون میدستا
 ...کنھی مدی و سفزنھیکنار م
مگھ ...شھی باز مکی تق کوچھی سمت خودش، با کشھی و مرهی سمت دستگبرهی مدست

 !تق داره؟
 ... کنھی سمت در من، در و باز مادی و مزنھی دوران مھی نوی ماشعیسر
 .. تو چشمامزنھیفقط زل م...شھی باھام ھم کالم نمگھی دیحت

 و بعدم می داشتیاول فحش و فحش کش...  تو قھراسی با الشھی کھ ھمی منیبرا...سختھ
 کھ از ھمون اول کنھی باھام تا می جوریسر آخر منت و منت کش...ی کشسی و گسیگ
 ...بدون زد و خورد...بدون فحش... کنمی منت کشخوامیم

 کھ من صدامو ھی سبک سریلی خزنھ،ی باھام حرف نمی وقتشم،ی مادهی پنی ماشاز
 از یکی کنمیفکر م...کنمی منم با وقار رفتار منباریا...نم سرشبندازم پس سرمو داد بز

 کھ ییھمون وقتا...چمیپی تو ھپروت و منم بھ دمش نمرهی ماسی کھ الھییھمون دفعھ ھا
 ...شھی رو پا بند نم،ی شور جوانری بھ قول خودش اکسی از داغاسیال

 یبعد حرف زدن با کل... تورهی با سالم و صلوات مشناسن،ی منجای اسوی ادرایلی خانگار
 سردر براشون نی کھ ایی سمت ھمون جارهیم... و جوون و دراز و کوتاهریادم پ

 کھ ھرکدوم قشنگ تر از ی قدمی قد و نی نوزادا و بچھ ھارخوارگاه،یش...درست شده
 ای سوالو از خودم بپرسم نیحق دارم ا! نجا؟یا  اوردهی چیحاال منو برا...ھیکیاون 

 نی کھ تو شکممھ ، منو رسونده بھ ای پدر نامردنی ھمخوام،یبچھ نممن کھ !نھ؟
 ...فضاحت

 ..  داشتن"تو" نی عیی ننھ باباھی طفل معصوما نی ھرکدوم از ا؟ینیبی من؟ی زرینیبیم_
 .بازم تموم کاسھ کوزه ھا شکست سر من... کنار دی کشاسوی البازم

 ھم ننھ ش دی من بایوقت... داشتھ باشھی سرنوشتنی ھمچھی بچھ م خوامیخب من نم_
 فردا بچھ م سر از خوامینم... کدومم کھ حرف ندارمچیشکر خدا تو ھ...باشم ھم باباش

 ... امثال تو واسش دل بسوزنناره،ی جاھا دربنجوریا
 شعلھ یحرفاش بدجور...زنمی داغ و سوزنده باھاش حرف منقدی سوختھ کھ دارم ادلم

 و اسمنی ی برازمیبشم ھ...  بشم نمک رو زخمخوامی منی ھمیبرا...کنھیمو گداختھ م
 ... اجاق کورسیادر
ُ حرفم اونقد بوده کھ ذوب بشھ و شل و ی کھ داغفھممی افتاده ش می شونھ ھااز

 ...وارفتھ
 موزه عبرتھ؟؟ قراره بھ کجا ؟ی کھ چنجای ای منو اوردس؟ی ادری بکنیخوای مکاریچ_

 ...؟.میبرس
 میدی و اخرش رسمی ھمھ راھھا رو رفتاسمنیمنو ...می برسیی بھ جاسیقرار ن_
 چک و چونھ خدا یب... نی نرفتاقتی لی باسی کھ تو و الییعوض ھمھ راھھا...نجایا

 کھ قدر بدونھ؟ واقعا ھی کی بھتون برکت بده، ولخوادیلطف کرده، م...بھتون نظر کرده
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 تی کھ دوزار ظرفدهی می نعمتیبھ کس...نھی مکینجوریموندم تو حکمت خدا کھ ا
 ...نداره

!  ھستمی تو چھ جھنمیدونی مگھیتو کھ د...سی من حرف نزن ادری براتیاز ظرف_
 آقا مھندس؟ اضافھ یفھمیم... بار اضافھ سنیا...کشمی نمگھید... فولھتمیمن ظرف

 ...بـــار
 .ارمی در مده،ی اون خانومھ کھ تو آسانسورا ھشدار اضافھ بارو میادا
 التماس و ششی پانی چند نفر می بھت نگفت روزششی پی کھ امروز رفتیاون دکتر_

 دارن و ندارن بدن ی حاضرن ھرچ؟ی کھ تو داری ھمونیبرا... بچھھی ی برایزار
 ؟یزنی مشی کھ تو واسھ سقطش خودتو بھ آب و اتی ھمون بچھ ایبرا

 ی نقشھ ادمی شاکشھ،ی مییزای چھی سنگ کرده، با نوک کفش نی رو زمندازهی منگاھشو
 ! منقش کردهنی رو ، رو زمکنھیکھ داره با خودش مرور م

 ن؟ی زریزنی نمنمی ازت بخوام دست رد بھ سزی چھی_
 ... ندارم بھت بدمیزی کھ چیدونیخودت م_
 !نکنھ؟...کنمی سکوت مھی

 دنبال منو برادر یفتی بیخوای می تو تا کدارم،ی بچھ رو نگھ نمنی من اسی ادرنیبب_
!  آب؟ری نره سرشو بکنھ زیرابی وقت مامانش زھی کھ یرو اسکورت کن ومدتیزاده ن
 ...رمی بار نمریمن ز

 ...نیعجلھ نکن زر_
 ... جونمی و بعدا بشھ بالرهی جون بگخوادیدلم نم... عجلھ کرددی مورد بانیاتقافا تو ا_

 ی اون راحتتر راضگفتم،ی ماسی الھی از اول دیفکر کنم با... کنھ؟ی راضنوی ای کحاال
 .شدیم

 ...اونقد جلو کھ نقاب چشمام بشھ.... جلوترکشمی ممویروسر
فکر ...ادی بدی بچھ نبانی برام راحتھ؟ االتیبھ خ... بخدا من خودم دلم خونھسیادر_
 اونوقتھ کنھ؟ی مدای پی چھ وضع و حالاسی الھی تو اون سگ دونادی بای اگھ بھ دنیکنیم

 صدبار نصف جون یاونوقتھ کھ روز...ارهی خور بار میسر اونم مث من تو اسیکھ ال
 برسھ بھ حال االن من کھ نکھیقبل ا...رمیگی ازش متشومن فقط دارم جون نداش...شھیم

 ...مرگ براش بشھ آرزو
 .... بار بھ حرف من گوش کن اونوقھیتو _
 :کشمی مغیج
 ... شماھا برم تو چاهدهی نمخوام با طناب پوسگھید...خوامینم_
 اسمن؟ی من؟ منو ا؟ی کدهیبا طناب پوس_
 نی کھ االن اییھمھ اونا...ھمتون....اسیال...حاج رضا...مامانم...بابام...طناب عمھ_

 ...زدنی تو رو می حرفانیاونام ھم.... چاه فاضالبھ برام ساختننیچاھو کھ ع
قرب  کھ از کل وجودم ھنوز اون باال، ھنوز تو ارج و یزی تنھا چن،یی پاادی ماشکم

 :نگھش داشتھ بودم
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 می بچھ م خودم تصمیبرا...قالتاق شم... سر خود شماری اختخوامی دفعھ منیا_
 ... گرفتنمیھمونطور کھ ھمھ منو بچھ دونستن و برام تصم...رمیبگ

 نی نفس راحت بکشم،اھی نفس زدم، ھی کھ یی حرفانی باال تا بتونم بعد اکشمی مدماغمو
 کھ ینی تو جلد ھمون زررمیم...  کشھی زبونم، زبونھ مشی الکل، رو آتنیاشکا ع

 یبرا.... کردنشمونی پشیبرا... سرد کردنشی نشھ براکشی نزدی تا کسسوزونھیم
 : اثر کردنشیب

 مگھ م؟یطی من تو چھ شرادونستیمگھ خدا نم...سی ادرگھی دھی خدا ھم راضیحتم_
 داده کھ من بندازمش یتم حدارم؟ی بچھ رو بده من زنده نگھش نمنی اگھ ادونستینم
 ... بابالنگ درازدونمیچم... سوپر منیتو ھم بش....گھید

 خواھرمم یمن کھ برا...سی ادری شدم جلودهی چقد پررو و دررم،یگی گاز ملبمو
 برادر شوھرم با وقاحت تموم یحاال جلو... حرف بزنم زای چنینتونستم راحت از ا

کاش تو ھمون مطب دکتره خودمو بچھ م با ھم خالص ... ندازمی من بچھ مو مگمیم
 !.می باشیضبخدا اگھ نارا... دو نشونری تھیبا ...میشدیم
 خوادی کھ می بھ اون حرفکشھیپر م...شھی میدلم خال....کشھی نفس از تھ دل مھی

 ... اخر تا حرف آخرو بزنھمی زده بھ سدیشا...بزنھ
 نھی ازنھی می کھ بھ ذھن ھرکی فکرنیبھتر... سقط بچھ تی پیفتی راه می قاچاقیوقت_

 ... زنھیکھ تو 
 ... سکوت پر نفسھی

! ؟ی لعنتیخوای منویا! انگ حروم بودن...مفت مفت بھ بھ بچھ ت انگ نامشروع زدن_
 س؟ی نتیحال

 ...رهیگی و گوشھ لبشو بھ دندون مبندهی مچشماشو
حرفش اونقد شفاف بود کھ انعکاس ... رمیگی و گوشھ لبمو بھ دندون مبندمی مچشمامو

 !! بشم حرکاتشو
پر ....سکوت پر از زد و خوردش...  شھی سمتم، بازم اون سکوت پر از کناگردهیبرم

 .از ضرب و شتمش
 ...خوادیخدا نم....شھی نمی ولم،ی دکترا رفتنی بھترشی پم،ی زدی بھ ھر دراسمنیمنو _
 ... پشت گردنشکشھیدستشو م...ستھیمی واواریگوشھ د... رهیگی میشیچند قدم از من پ. 
 نی از ایکی امی و ممیکنی دل مھی دل و گھی بشھ، دی ھم منفی اخری عملنی اجھیاگھ نت_

 ....میکنی رو قبول مای فسقلنیھم
 .... ھم حفظتون کنھیخدا برا...منتی و میبھ سالمت_

 کھ یی ھمون پادزھرایدرست بھ تلخ... لحنم تلخ شده نی ھمی برااره،ی در محرصمو
 ...زدمی ماسی تلخ الیشایرو ن

ّ جوانی از اکباری خودم ھزار و من  ،یول.... خودم درست کرده بودمی برای احساسیَ
 ... در سنگنی آھنخینرود م
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 خیم...سنگ شده بود...زدی جا خوش کرده، نمشی کھ تو چند وجبی بچھ ای قلب، برانیا
جاش بمونھ رو ... بشھشی نشده بود کھ با در اوردنش، دلم ردهی بچھ سفت بھ دلم کوبنیا
 پا افتاده شی براش پیادی بچھ زنی انی عی موقعی کوچولو و بیخایم...وارشید

غوطھ ور رو پوست و ...عمھ و طعنھ ھاش...ھاش  و دودهاسی الدهیتختھ پوس...بودن
 . نذاشتھگھی دیکی ابراز وجود ی براییگوشت و خونم مونده، جا

 ھ؟ینظرت چ!وم؟ھ_
 دم نی ادی بودم تا شامیرونی و بی درونی کردن کلمھ ھا و حساشی پس و پری درگبازم

 ... عذاب وجداننی نجات از ایبرا... کنمدای واسھ آروم کردن خودم پی راھھیآخر، 
 ! نبود؟حواسمی گفتیچ_
 .می قبول کنی بچھ رو بھ فرزند خوندگھی می حاضر شداسمنیمن و _
 ! تکرار کرده بود؟نوی از اون وقت تا حاال فقط ھمیعنی... بودمدهی کھ شننجاشوی اتا
 ن؟ی رو ھم نشون کردیخب بعدش؟ بچھ ا_
 . الزم باشھگھیفکرم نکنم د...ھنوز نھ_

 ...کنمی مزی رچشمامو
 !چطور؟_
 کھ پدر مادرش معلوم یکی ھم خون، ھی ،ی خودھی بچھ می گرفتمی تصمنکھی ایبرا_

 .میباشنو بزرگ کن
 کھ داره ی ھمون زنیاونم جلو.... و دوختدیُ بچھ پدر مادر معلوم برنی ای زود براچھ

ِمادر معلوم ا...رهی بچھ جلو منینفس نفس با ا  !ِ بچھ، با سرنوشت نامعلومنیِ
 از ھمون تو دمیقول م...ارشی بایتو بھ دن....میذاری براش کم نمن،یباور کن زر_
 ...می خودمون درجا قبولش کنمارستانیب

 اسمنی ؟ی چاسیِ بھ حرف توا؟ پس الی مگھ ھمھ چس؟ی واسھ خودت ادریگی میچ_
 ؟یچ
 .من رگ خوابشو خوب بلدم... نگرانش نباشاسمیال...مطمئنم...ھی راضاسمنی_

چاره ش چند گرم، نھ چند ده !  تو چرت و خوابشھیِ آدم ھمنی کھ اخوادی خواب نمرگ
 .اسیگرم از اون کوفت

 بچھ رو از ترس عمھ دارم نی اصال من اذاره؟ی زنده م مگھی دیکنی فکر م؟یعمھ چ_
  ،ندازمیم

 :کنھی باال و سرشو کج مندازهی مابروھاشو
  مگھ؟کنھی مکاریمامان؟ چ_
 گھید... کھ باد بھ گوشش برسونھ کھ من حاملھ می بھ محضی نکرده، ولیھنوز کار_
 اسیچون ال... تموم کس و کارششھیخودش م... کنم کھی بچھ مادرنی ای براذارهینم

 !زشھیتموم کس و کارشھ، ھمھ چـــ
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 چند ماه نکھیچاره ش ا... نداشتھ باشی ش کارھیتو بھ بق...کنمی می راضاسویمن ال_
آب از آب ... جانی ھمیگردی برمن،ی زمیبارتو کھ گذاشت... شمال منیالی تو ویریم

 .گھی دکنمی می فکرھی دونمیچم.... خونھ مامانشرهی مدت منی ااسمنمی...خورهیتکون نم
  کنم؟کارشی اونو چ؟ی چاسیال_
 . نوشھرادی باھات ماسمیال_
 ...سی راھش ننیا...دارهی قدم از قدم بر نمشی بدون ساقاسیال_
 ... ھرچقد کھ بخواد...بھ موقع...کنمی جنسو براش فراھم منیخودم بھتر_

 پدر مادر ی بچھ نی نکرده، بھ خاطر ای بھ حق کارار،ی بگادی خانوم، نی زربفرما
 آواره کردن زن خودش، ،ی گری ساقی حتزنھ،ی مشیمعلوم، داره خودشو بھ آب و آت

 ...اونوقت تو... جونش اسمنی
 ... فکرامو بکنمدیبا_
 بودم بھ مطب کھ تا حاال دخل اون بچھ اومده دهیاگھ من نرس!  کھخوادیفکر نم_

 !... من بدتر از سقطشھ؟ی خونھ و زندگ اون بچھ سرنوشتش تویعنی...بود
 .... حساب جواب ندارهحرف

 ... برو فکراتو بکنیباشھ ول_
 ...رفتی انتظار نمنمی جز اسی ادراز
 ...یچیھ...سی بفھمھ ادریچی ھدیعمھ نبا.... خودتی پاشی ھمھ چیباشھ ول_
 

 رنگ دی سفاھوی سگھید... فرق کردهشی پی با دفعھ ھانباری ادهی کھ جلوم کشینقاش
من ... زدندابی از رنگ و لعاب داره، آدماش سرخاب سفی ھاھی تھ ماھی...سیغالبش ن

 ... جور کارا نبودمنی اھل ایلیکھ جلوش خ
 کار و نی؟ در عوض ا. گرفتھادی رو یلی بچھ ھم گونھ سرخ نگھ داشتن با سنی انکنھ

َدم بھ دم براش ھج  ... گرفتھادیاونم کھ باھوش،حتما ... کردمیَ
 ...خرهی برام می رنگ٣٦ ی دفعھ مداد رنگنیمامان فلور جون گفتھ کھ ا_
 ؟ی نداری اونوقت؟ مگھ تو خودت مداد رنگی چیبرا_

 ....دهی نمجوابمو
 ...رمی کوره در ماز
 بھ فلور ی گفتی اونجا چی باز رفت؟ی نداری مگھ خودت مداد رنگدمی پرسانیشا_

 جونت؟
 !کنھی میکھ بچھ زبونش اتصال! بود صدام اونقد باال ولتاژ

 .فلور جون خودش خواست برام بخره...بخدا فلور جون...بخدا..ب_
 !ِ فلور خانوم، مگھ ھم قد توا بچھ؟ایفلور جون نھ، خالھ فلور، _

 فلور جونم تو ھیکاش ... درد منوشھی نمشی بچھ ھم کھ حالنیا...خوادی مگاری سدلم
 ندارم دنمی کشی حوصلھ نقاشی حتان،یمن مث شا...نھخونھ من بود کھ حالمو نگفتھ بخو
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 نخ، دو نخ، نھ ھیاونم نھ ...گاریفقط س...گاری دارم، اونم سدنی، فقط حال و حوصلھ کش
 ! پاکتھی!  نخ رو نخشتر،یب

 ...ذارمی برات سنگ حموم می کھ شدیفلور جون گفت تو بچھ مدرسھ ا_
 :زنھی کھ می حرف چپکنی چار تا شد با اچشمام

 ؟یسنگ چ_
 ...گھی تو حمومھ داھھیھمونا کھ س...سنگ حموم_

 ...ادی کش مشتری بلبخندم
 .بعدم سنگ تموم ، نھ حموم...اون سنگ پاس کھ تو حمومھ_

 ... سمت لبشبرهی مانگشتشو
 تموم؟...سنگِ_

 :نیی پاارمی مسرمو
 ...اوھوم_
 ؟ی چیعنی_

 داره؟یچرا دست از سرم برنم...کردمی ھمون سنگ حموم ازش قبول مکاش
 ...خرمی برات می ھمھ چیعنی_
 ! جـــــــون؟آخیھمھ چ_

 سمت خونھ فلور رهی بغلشو مری ززنھی دفتر دستکشو مشھ،ی از جاش بلند میفور
 !جون

 کنھ از قول سنگ مونشی فلور جون اضافھ کنھ تا پشیدای خرستی رفت بھ لگمونم
 ! ندارهی تمومانی شایخواستھ ھا...تمومش

برا منم سنگ حموم ... فلور جون فرشتھ نجات منم شده، فلور جون نھ، خالھ فلورنباریا
 !سنگ حموم نھ، سنگ تموم! ھھ..گذاشت

 ادی فرشتھ بھی نکھی ایایرو...رمی خودم خو بگیای پرواز کرد سمتش تا من با روانمیشا
 رو ی فرشتھ اچیھاما من دلم ... شده فلور جونانیفرشتھ نجات شا...و خالصم کنھ

 لی خونھ، جز عزرائنی حق نداره پاشو بذاره تو ای فرشتھ اچی کھ نجاتم بده، ھخوادینم
 ! و ببره، فقط اونھ کھ قدمش سر چشمامھرهی بگشکھ جونمو با قدم رنجھ کردن

 ... گوشھ لبمذارمی مزنموی مشی اولو اتگاریس
 ری دبھی زن غرنی ادش؟یُ اونم بشھ مرانوی مث فلور جون بشھ مراد شایکی قراره ی کتا

َپت ... نھی سنگی شومم ولی ش افتاده رو زندگھیسا...  بھ موقع اومدی ولگمیاومد تو زند
 !و پھنھ

 خالھ صداش انی شادیشا... شدهانیفلورجون شا...  ما اومده یگی کھ تو ھمسایی تنھازن
 اگھ خالھ ترسھیم...کنھی نمدای فلور جون و خالھ ھاش پنی بی شباھتچی چون ھکنھینم

 با حلوا حلوا دونھینم!  محبتشی بی مث خالھ ھایکیصداش کنھ، فلور جونشنم بشھ 
 !شھی نمنیریدھن ش
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چون من دارمو خودمو ...می بھ زندگشھی تر مکی روزا داره نزدنی فلور جون اھیسا
 نگھ ھی منو تو ساانی شاھ،ی سانی ایتا وقت... طرفمادی با شتاب داره مکنمیازش دور م

 و ی عملی متعفن ننھ بابای بونی دور باشھ از اانمی کھ شایداره دوسش دارم، تا وقت
 ! فلور جون فرشتھ خونی اھیدوست داشتن...معتاد خوبھ

 !شی شدن تھش با گر گرفتن اتی بھ نارنجکنمی و نگاه می تھ قبلزنمی رو می بعدگاریس
 یری گی دور می مرا از دورھادست

 یری میاز درد م...  تلویدار... لو تیدار
 واری دی نھی بر سی کنی مھی گرخاموش

 ...گاری با سگاری سی کنی بغض روشن مبا
 کھ ی رو ھم، نرسھ اون روزدمیچشمامو فشار م!  بود؟ی رنگ نارنجانی شای نقاشتو
 روشن کردن گاری با سگاری سشھی بکشھ، چون ھمی نارنجشی مادرشو اتی لباانیشا

 ی بترس از اون روز کھ فلور جون بشھ ھمھ کس زندگنیزر...دهیمادرشو کنج لباش د
 لی باب ماشوی تا نقاشانتی بده بھ شایی تا٣٦ یفلور جون بھ جعبھ مداد رنگ...پسرت

 شب مھیعروسک خ... دست فلور جونرهی بشھ نقاش چانیبعدم شا...اون رنگ بزنھ
 !ِ با فلور جون ھزار رنگ بسازهشویزندگ!  تو دست فلور جونیباز

 نی تا خالص کنم خودمو از ارسھی چرا نم؟ی اون شنبھ نحس؟ شنبھ آزادرسھی نمچرا
 !دود و دم نکبت؟

 ھی ناخونده رھی ھام شده، ھمساھی سرفھ ھا مھمون رنی وقتھ ایلیخ... سر سرفھفتمیم
 موی زندگیھردوشون دارن نفسا... کھ فلور جون اومدییدرست از ھمون وقتا...ھام

ھردوشون دارن دودمانمو بھ باد !  انمی شام،ی ھامو و نفس زندگھینفس ر...رنیگیم
 ...دنیم

 ی سانت رنگ نارنج٢... ندازمی مگارمی بھ قد و قامت سینگاھ...واری بھ ددمی مھیتک
 ای دوزارنیاز ا... عوض کنمموگاری سدیبا... ی نارنجنیلعنت بھ ا...زنھیتھش تو ذوق م

ھوا ندارم ...  نفسمیکی اون یایھم برا نقاش...سی نفسم خوب ننی ایھم برا ...رمینگ
 کھ ھم دل شدن با تو داره ھر دو نفسمو گذره خدا ازت ناسیال...براشون

 ! داره؟ی نفس چھ ارزشیارزششو داشت؟ دل ب...رهیگیم
 ...اای نرفتی سمت اون کمد رفتاسیال_
 ؟یکنی مفی تکلنیی تا حاال شما واس ما تعیاز ک! نھ بابا! ِا_
 .یفی تو خودمو انداختم تو بالتکلنی کھ عیاز وقت_

 طرف اون نی سرشو ایی ماھواره فضانی عنجوریاونم ھم...ذارمی جلوش مانوی شادفتر
 .چرخونھیطرف م

 ی محمولھ ااتفاقا سر ھمون کمد، سر ھمون... سمت ھمون اطاقرهی اعتنا می باسیال
 .کنمی اونجا جاساز مدهی و فھمدهی سگ بو کشنیظاھرا ع. کھ برا خودم ساختم

 !زنھیھمونجور دستمو پس م....دارمی و از رو در کمد بر مرمیگی مدستشو
 ... واسھ امشب خودمھنھ،ی ندارم، ھمھ ش ھمگھی دیلعنت_
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 !ِواسھ امشب؟ اووو کو تا شب؟ االن من واجبتره! ھھ_
 ... بھ کمرمزنمی مدستامو

  گفتھ؟یِا ک_
  ام؟ی مگھ خودم کم کسگم؟یمن م_
 !اسی الییای قلدر بازی ندارم جلوی اگھیسالح د...کشمی مغیج
 ! یدست نزن عوض...اسیالـــــــــــ_
 دینبا... روشکنمیخودمو پرت م... نی رو زمفتھی رنگ مدی دستش، بستھ سفری ززنمیم

 .برش داره
 محکم تو دویبستھ سف...کنمیدستامو محکم تو ھم قفل م... بھ دستمزنھی چنگ ماسمیال

 ...دهیاونقد کھ ناخونام داره پوست دستمو جر م...دمیدستم فشار م
 االن آروم نیاز ھم...امشب نھ آروم دارم، نھ قرار ...رونی بکشتشی دستم می تو از

 ! کف دستم قرار ندارهیندارم چون اون بستھ بند انگشت
 .شمی تو پھلوم، تو خودم جمع مزنھی لقد مھی

 یچیخوبھ اگھ خودم نباشم متاع شب کھ ھ... منی جلویاری درمی بازی پدر، قربتیب_
 تا ازم شمی پرمی رفتھ ھروقت مادتی ؟یحاال واسھ من ھار شد...یمتاع صبحتم ندار

 .یریگی حاال واسم گاز م؟یدیُ برام دم تکون می چجوریریبگ
 ...اسیال_

 ! اری اختیسقوط آزاد، ب... از چشمامشھیپرت م... رو گونھ ھامزهیری ماشکم
  سر کنم؟ی کنم نامـــــــرد؟ امشبو چجورکاریمن چ_
 ...ریبم_
 برهی میچھ لذت... االن حال خوشش بھش دست دادهنیانگار از ھم...زنھی پوزخند مھی

 !از خوار شدن من
 :زنھی مچشمک

 ...ترک کن_
 ی وجبھیُ دارم تو ھمون مشت یپھلوم تو دستمھ و سع خم شده، ھمونجور کھ ھمونجور

 ! بھ خودمچمیپی و مواری بھ ددمی مھیتک...بگنجونمش
 ...ُ از مردنم بدترهنکھیا
 رو گونھ مو ذارهیلباشم م... باالارهی و مرهیگیچونھ مو م... جلوادی ماسیال
 بود تا ی کاش اشکام اونقدشھ،ی چندشم من،یی پاادی میشتریاشکام با شدت ب...بوسھیم

 ... بوسھ شو بشورهیجا
 ! کھرینگفتم بم...گفتم ترک کن بابا جونم! ینی اشکتو زرنمینب_
 ...کنھیاشکامو پاک م... رو گونھ مکشھی پشت دست مبا
ترک کن و اراده کن و ...یدیچیپی نسخھ ھا منی خوب برا من از ای روزھیتو کھ _
ِ تھرون رو جر ی کھ آسمون خراشای اونقد ادعا داشت تدهی نخراشیبا اون صدا... نایا

 ... شد؟ زبونت غالف شد؟ حاال خودت ترک کنیچ! یداده بود
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 ...دهیِ و جر مخراشھی بغض داره گلومو منی احاال
 تا ی چجورنکھیاز ا... امشبیاز ترس خمار...از درد پھلوم... رو زانومذارمی مسرمو

 ...اسیبدون اون گردا؟ بدون ال! صبح سر کنم
 کھ بھ آدم بودنش شک دارم حاال یسختھ آدم...کنھیدوباره نگام م...ستھیمی در وادم

 !!بشھ فرشتھ نجاتم...کنھی نگاھم مزی رقت انگروی حقنقدیداره ا
 ...گردمیتا شب برم_
 ...ی برنگردخوامیم_
 ...امای با مواد؟ دست پر میحت_
 ی خالی بھ دستایزدی چنگ نم،ی دستاتو پر کنیخواستیاگھ م... چشممیگمشو از جلو_

 ...من
 ...زنھی چشمک مھی

سودشم ...کنمیواست جور م... تورجشی کھ بتونم سر پا شم و برم پیھمچ_
 خوب شد؟...دمیم

 ...کنمی و زانوھامو بالش منیی پاندازمی سرمو مدوباره
 کھ تمو مدت داشتھ با چشماش از انی بھ شافتھی تاززه چشمم مشنومی در و کھ میصدا

 منو نی عاشقانھ بالوگی دھی سکانسو ھی یحت...گرفتھی ملمی درام فنیلحظھ بھ لحظھ ا
 ی زخم خورده و ضجھ ھاش برای مادره با پھلوھی نجایحاال ا...باباشو از قلم ننداختھ

 دی از چنگ مادر سر نبردن امی خونیھ پدره با دستایاونجا ...شی زندگدیبردن ام
 کاش ی اکنھی بچھ ھم ھست کھ دعا مھی و اونجا نجای انی وسط، درست بنیا...شیزندگ

چھ خوب شد کھ ...دی کھ ھرگز ندیزی چی جدال پدر و مادر و برانی ادیدینبود و نم
 ! دیند

 تو خزهیپسر کوچولوم م!  بھ آغوشمکنمی دعوت مانوی شاکنموی از ھم باز مدستامو
 پناه ی گنجشک بھی گربھ ملوس اومده تو بغل ھی... پناهی گربھ ملوس و بھی نیع...بغلم

 !یعی طبریغ... کھ نساختھزای چھ چعتیطب! کنھی چھ کارا کھ نمیزندگ...تر از خودش
 ایدرد بھتره ... با چشمامسوزهیگلوم م...کنھی امادرد مسوزهینم..کنھی درد مپھلوم

 اسی الی حقارت جلویحت...سی نی موادی و بی کدوم بدتر از خمارچیھ! سوزش؟
 اسیچقد ال...دونستمی بودم و نمادیچقد مستعد اعت...اسی بھ الدمیچھ زود رس! یمفنگ

 بوده کھ لحظھ بھ لحظھ اون وقتا رو از باھوش چقد... سر منی تالفیدلش پر بوده برا
 ... ارهیچھ زود داره از پا درم م... َبر کرده

 شروع اسی از الرتری دیلیمن کھ خ!  اراده؟ی کجاس اون ھمھ ادعاگھی راست ماسیال
 وابستھ یتا وقت...کنمی دارم ازش رد می زود باھاش ھم قدم شدم؟ حتنقدیکردم چرا ا

 ... شھی برام شاخ ماسیال...نھی باشم وضع ھمایاون کوفت
 ستی کھ نی جنگ تن بھ تن ام با تنریدرگ
 ستی کھ نی از دشمنخورمی شکست مدارم

  سپر شدستدنی کھ محض دری انھی سبا
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 ستی کھ نیمنی بھ خنجر اھردھمیم دل
 ...َ مردی از بدنم البالیمی مانده نجا
 ...(*)ستی کھ نی ضربان زنی بی ھانھی سبر
 

 تا چھ حد قبول داره؟ مادرشو ده؟بااباشوی کتک خوردن مادرشو از دست باباش دانیشا
 پدر کھ ھی ای شبش ی مادر کھ ترس داره از خمارھی بھ ده؟ی می االن حقو بھ ک؟یچ

 ی برای کم کساسی الدونست؟ی من حقم می برااسوی الفی تکلنیی االنشم خماره؟ تعنیھم
 ھمونجور مقتدر اسوی ھنوزم الانی نھ؟ اگھ شاای ود نھ؟ اون کتک حق من بای انھیشا

 انیاگھ شا... خانواده خونده سنی اندهی آی زن ھاندهی مو آندهیبدونھ کھ فاتحھ من و آ
 نی بھ حال من با ای زنو حق مرد بدونھ، واھی یپا بلند کردن برا! ھھ...دست بلند کردن

 سالم تو تنش ی مشت و لقد جاا بانی ش کھ دم بزنھ شاندهی بھ حال زن آی و واتمیترب
بھ ھبچ ...کردی دست رو من بلند مدی نبااسیال! ـــــــنھی من ایمسئلھ برا... ذارهینم

 !ی حقچی ، بھ ھی بھونھ اچیبھ ھ! وجھ
 
 

 ی رسولدیشعر از ام(*) 
 

اون کھ ھنوز ... زدهی مروت بدجوری باال، بزنمی و لباسمو آروم مستمیمی وانھی آیجلو
 ازم بلندش کرد؟ چرا ی من دستبرد زد؟ چرا زورکری بھ اکسیجون داشت برا چ

  پاشو رو پھلوم بلند کرد؟یزورک
 .دارهدرد ... لقدش رو پھلوم کبود شدهی کف دست جاھی اندازه بھ

 نی تا ایول...ِ راستگو اگنی درستھ کھ مزنھ،ی حالمو بھم منھی آن،یی پاندازمی ملباسمو
انعکاس اون ھمھ !  انعکاس اعمالم عالوه بر ظاھر نشون بده؟یحد؟ اونقد کھ حت

حاال ...زدمی ماسی بود کھ بھ الیی کھ داشتم؟ زخم امروز نمود اون زخم زبوناییادعا
 کھ زخم زبونش زدم و ی ھمونیاز پا... خورمی مزخم از پاش... خورمیدارم پاشو م

 !کشمیدرد م...دهیدرد کش
 ھی لحظھ م ازم جدا نشده، نفسم ھی از اون وقت تا حاال پسرم ندازم،ی مانی نگاه بھ شاھی

 ... بزنمکی جتونستمی نمی ولومدی باال نمییوقتا
آخھ درست .. کردهی جرزنمیکردیم می کھ داشتی بازنی تو ااسی کھ الدیفھمی مانی شاآخھ

 می داشتیآخھ منو باباش بعد از ظھر...کنھی می کھ بفھمھ باباش دغل بازه و جرزنسین
 پھلوش نی اومد گرد برداره، افتاد و زراسیال...ی حوضی لیل" یباز...میکردی میباز

 ..." شکست غرورش....دلش شکست...شکست
 چی کھ ھادی اونقد بدش بی بازنی از ادیچھ خوب، با... رو دوس نداشتی بازنی اانیشا

!  منو باباشنی بی گری نبود وحشی جالبیباز... نکنھدای رو براش پی ھم بازچیوقت ھ
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 منو کھ جذب انیشا...سیجذاب ن...سی جالب نیجانیھر ھ... جالب نبودی بود ولیجانیھ
 !نکرد الاقل

 می نی کھ روش مونده اونم با غذاانھی فقط بشقاب شا،یی ظرفشونکی سر سرمیم
 قاشقو ھیھمون ... کھ توش زده ھنوز موندهی کاسھ ماست کھ رد زرد قاشقھی...خورده
 یچی غذا ھنی اشتھا داشتھ، اشھی من کھ ھمانی شایبرا... نخوردهیچیھ...خورده

 ...سین
کمر خم ...نکیدردمند و س ی پھلونی بکنمی سالممو حائل می و پھلوواری بھ ددمی مھیتک

 واسھ یحت...شورمی بچھ رو می کبود شده بشقاب پلویشده، زانو تا شده، با پھلو
 دستامو بھ دونمینم...خم مونده...کنھی نمیاری کمر نکمیگذاشتن بشقاب تو سبد باال سر س

 تو رمی و مکنمی ول منکی ظرفو ھمونجور تو سوار؟ی دبھ ای بھ پھلوم ای رمیظرف بگ
 !اطاق

 ی نازنازیادیمن ز...سی نی مھمزی ام چیلیدرد پھلوم خ...کنمی مبل کز مرو
" تا " دیچون با... قد علم کنماسی الی جلوتونمی نمگھیدلخورم چون د...شدم
 من دلم ای بوده ی کاریلی ضربھ خدونمینم... صد البتھ مخموردھویخم...شکستھ...بشم

 ییناخونا... درد تو تنم پخش شدهس کھ ھی ھرچ ضرب باال برم؟ھی و ی کارھی خوادیم
 اسیال...رونی بزنھی چنگ انداخت حاال جون داره ازشون ماسی تو دست الیکھ عصر

بحق ... حاال ناخون درد گرفتم؟ی کردنی بھ جون ناخونام نفرنقدیدرت اومده کھ ا
 ! منینوبرانھ س برا.. و حس نکردهدهی ندیدردا

 امروز ازم زمویھمھ چ...ازش منتفرم...نمییبی باال سرم ماسویال
ھمھ رو ازم ...دادیادعا مو کھ اسمون خراشا رو جر م...غرورمو....متاعمو...گرفت
 ! میجوون... متاع پرغرورمنشیمھمتر...گرفت

 ...رمیگی ازش منگاھمو
 .... نمیپاشو بب_

حاال ...شدمّمن االن از درد سر ...گھی دزنھی مگھی دیکیفوقش ...  سی برام مھم ناصال
 !ی خارجای باشھ ی داخلسیمنشا مھم ن

 ...گمیبلندشو بھت م...نی زرستمیمگھ با تو ن_
  ؟ی دارکاریچ_
 ...ستمی کھ نضیمر...گھی پاشو دگمی دارم کھ می کارھیحتما _
 !؟ی روانـــــــــــــــیستی نضی مریواقعا؟ مطمئن_
 کھ ی درد داریفکرکردم اونقد... توی ھستیچھ خر کتک... حوصلھ ندارمانیپاشو زر_

 ....یری و زبون بھ دھن بگیالل بش
 ...یاشتباه فکرکرد_

 کھ ھنوز زنش یمث اون وقت... قبل ترایلینھ خ...مث اون اوال...شھی آروم تر ملحنش
 ... جلوم کالس بذاره تا دلمو ببرهخواستینشده بودم و م

 ؟ی ؟ درد دارینی بشیتونیم_
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 ...نیی پاارمی مسرمو
 ...نھی مشت شده شو جلوم باز مکدست

 !!پس سر قولش مونده... زنھی برق مچشمام
 ... دکترمیاگھ دردت خوب نشد اونوقت بر... بزنری بگایب_

 کھ بھ خاطرش کتک ینیھم...نھی درد من ھمی خوب نشم؟ دواشھی ممگھ
 ! حالنی کھ برام پادزھرم ھس در عی زھرنیھم...خوردم
 کشھی و مکنھیدستشو مشت م...رمی جلو تا بستھ محبوبمو ازش بگبرمی مدستمو
 جور موقع ھا مطرح نینصف درخواستا رو ا...نھی کارش ھمشھیھم...عقب

 ...رهیگیباج م...کنھیم
 یچ... ای مونھی پشدونمینم...کنمیتو چشماش نگاه م... جلومرهیگی دستشو میکی اون

پھلوم واقعا ...تونمیامشبو نم....تونمیھمھ نم عقل نشده کھ نفی دفعھ؟ اونقد بنی اخوادیم
 .کنھیدرد م
ھنوزم ...کنھیو بلندم م. ارهی بھش مکی فشار کوچھی... تو دستشذارمی آروم مدستمو

 .شترهیزورش از من ب
 : رو کمرمندازهی مدست

 ... بنداز طرف منتوینیسنگ_
 ...خوبم_
 ادی زیلیخ...ای نکنی روادهیز...ایھمشو امشب نکش...ستمیمن خوب ن.... دونمیم_

 ...گرفتم
 ...ستھیمیوا...ستمیمیوا
 !چرا؟_
 ... تا کارت تموم شھمونمی کنارت میول...گھیسودشھ د_
 !چرا؟-
 ... لحظھ م چشم ازت بردارمھی خوامیفکر کن دلم برات تنگ شده نم! ِمحض ارا_
 ... مزهیب_
 .ترسمیم...ی سنکپ کنترسمیم...ی کنی روادهی زترسمیم_

 دلش گھیم! زارهی ازم بکردمی م زاره؟ فکر مافھی قنقدی ایعنی اس؟ی چش شده الامشب
 نی ایساق... دوسش دارمیدلخورم ول!  ھنوزم ازش دلخورمیول! دیشا...برام تنگ شده

اون ....ھی بره ھمون مرد بعد از ظھرادمیاگھ ... امشبمو دوس دارمینھ ساق...روزامو
 ...هری مادمیبستھ ھنوز تو دستشھ، 

 ...نی من زرھیبدش _
 ! مال خودمھ؟یمگھ نگفت_
 ... نھ االنیچرا ول_
 ...اسی الکنھیپھلوم درد م_
 ... دکترمیبپوش بر... آروم شھگھیھنوز خوب نشده؟ فکر کردم بعد زدن د_



 147 

 ... کھ برم دکترسی نیاونقد_
 ، بدش بھ من یچی کھ ھیاگھ خوب... بدای ی خوبای ما رو؟ ی شد؟ گرفتیباالخره چ_

 ...سی دردت نی دوانیاون بستھ رو؛ اگھ نھ؛ ا
 ... شمی مخشک

 ؟یکنی مینجوری چرا ااس؟یتو چتھ ال_
 ؟یچجور_
  تو کلھ تھ؟ی چت شده؟ باز چ؟یزنی حرف مینطوریچرا ا_
 ...بدرک، اونقد بزن تا جونت درآد... نھ؟ بزنومدهی ام نیبھ تو خوب...یچیھ_
 با من حرف زدن زادی با زبون آدمگھیراست م...کشمی حرفش دست از کار منی ابا
اگھ زور نبود کھ ... زور باال سرم بودهشھیچھ کنم کھ ھم...شھی نممیحال.... ندارهدهیفا

من ... اگھ زور نبود کھ... نداشتمانویاگھ زور نبود کھ االن شا... نبودماسی الشیاالن پ
 اسی شدن با الالھیاونم ھم پ... بودهاسی کنم؛ اونم انتخاب راه الاب بار تونستم انتخھیفقط 
 ... گرفتنمیبرام تصم... ندادنادمی رو یری گمیتصم... انتخاب کنمستمیبلد ن...بوده

 روم ی و بستھ رو از جلوکنھی از فرصت استفاده ماسی الن،ی حنیتو ھم_
 توش با خوادی شده و ممونینکنھ ھمھ ش مال من نبوده؟ نکنھ پش...ترسمیم...دارهیبرم

 سر ادی تو صورتم تا ھوش و حواسم بزنمی چند تا چک مرم،یگیردشو م!  شھ؟میمن سھ
 سمت رهیم...نمینگاه مک...اسی سمت المری و تلوتلو خوران مشمیاز جام بلند م...جاش

خود ِ ...پس ھمھ مال خودمھ...کشمی نفس راحت مھی... کھ جاسازه من بودیھمون کمد
 ...خودم

 ...زنمی برات پماد مامیم...برو بخواب_
 ... کششی پریتو بھ من شر نرسون، خ...خوامینم_

 ، بشقاب کنمی کانتر نگاش میازباال... سمت آشپزخونھرهی و منیی پاندازهی مسرشو
 !بھیاز عجا...نکی سی تو سبد باالذارهی و مکشھی ، آب مدارهی بر مانویشا

 نی عاه،ی رو سر،ی قنی عزه،یری پررنگ میی و دو تا چای و قوری سمت کتررهی مبعدم
 ... خودمونی روزانی حال انیخودش، تلخ، ع

 ..ی چرت و پرت نگفتنی از اشتری بخور تا بایب_
 مونیچیھ...سی نرمال ننجای ایچیھ... کنھی آدم عذرخواھنی وقت بلد نبوده عچیھ

 !سی نیقانون...سیطبق عرف ن...سینرمال ن
 ...امروز الناز زنگ زد_
 !خب؟_
 !  مناسبتشو نگفتیول... جشنھیی جوراھی... خونھ مامانتمی فردا برگفتیم_
 ... برهخوادی مسیادر_

 بھ خاطر دونمی نمکنھ،یعرق م...دمی فشار مشتری حلقھ کردم، بوانی کھ دور لدستمو
تنھا شدنمون ... کھ از تنھا شدنمی بھ خاطر التھابایشدی بلند موانی بود کھ از لیبخار داغ

 !شھی مدمیعا
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  بره؟خوادیکجا م_
 درس رهی ، داره مگھیآق مھندسھ د... مدت دنبال برنامھ ھاش بود کھ بره اونورھی_

 ...بخونھ پرفسور شھ برگرده
 ی وقتھ کھ برایلی و اونجا خنجایا...دهی بھ قول خودش رسیپس اون فرصت مطالعات_

 ره؟یچند وقتھ م!... فرق ندارهسیادر
 ...دمیاز مامان شن... من کھ باھاش حرف نزدمدونم،یچم_
 ...رفتی اتنظار نماسی از النمی از اریغ
 دست لباس آبرومند کھ فردا شب کھ ھیدنبال ... سمت کمدمرمی و مشمی جام بلند ماز
ت کنم کھ حالمان ثاب... لباسا بھشون ثابت کنمنجوری اونجا؛ آبرومو با ازنیری ملیفام

 ... بر وفق مراد استزیھمھ چ... نسی مشکلچیھ...خوب است
 :شنومی از پشت سرم مصداشو

 ؟یگردی میدنبال چ_
 گفتن و ی جوره جوره، ھرچشی ھمھ چاسی دست لباس آبرومند کھ بدونن زن الھی_

 ! حرف مفتھدن،ی شنیھرچ
 ؟ی بپوشیخوای میحاال چ...معلومھ حرف مفتھ_
 ... ندارمیچیھ_
 ... پرنسسی لباس اورده بودیاز خونھ باباجونت کل...یتو کھ داشت_
 !زننیبھ تنم زار م...سی کدوم اندازه م نچی ندارم، ھگھیاالن د_
 !!! نکردهیی خدای آبرو نشی دست لباس بخرم کھ بھی برات میبر_
 یچی ھ پرتفاخر ھمی لباسانی با انکھی ا؟یحاال با چھ قصد... گھی طعنھ بھم مبا
 منظورش ؟یدونی آبرو اعتبارت مھی کھ لباسو مای کوتھ فکرنقدی چرا انکھی اای...یشینم

 داخل آدما تونمی جوره نمچیمقصر خودشو کھ ھ...ھرکدوم کھ باشھ، مسئولش خودشھ
 !اسی الی ، چھ باسیچھ با ال! لباس یچھ با لباس، چھ ب... کنمدایجا پ
!  خونھ عمھمی با ھم برنجای اادی ببای قرار بود زکنم،ی بار بھ ساعتم نگاه منی چندمیبرا

 ی کھ باھاش زندگیی ، نھ انگل، آدمادونھی مضی از فرھنگ باالشھ کھ معتاد و مرنمیا
 ... تو سرشون تا خالص شنی با آجر بزننکھیَ ھم اجر دارن نھ اکننیم

 ی برایبھانھ ا ، منم چھ برم چھ نرم، عمھ در ھر حال ادی بتونھی سرش شلوغھ، نمالناز
 کمک ی برادمی بھ خودم زحمت نمینجوری پس اکنھ،ی مدای مامان پشی پتمیبردن شکا

 و با ھم ادی ماسی ھم گفتم البایمن بھ ز!  بھانھھی ی براکنمیبھ عمھ؛ در عوض کمکش م
 نی بره، ھرچند کھ نھ من با انی از بدی ھس بایو کدورت نھی ھر کگھیامشب د...میریم

 ھم کھ ی انھی بگذره، کتونھی راحت نمرهی با خاطر مکدر و دل تاسیدل کدر و نھ ال
 ... تک عمھ بردهاتی کھ از اخالقی بودنش زبانزد بوده، ارثی شترشھیداشتھ ھم

 شدن، خوشگل شدن، خوش پوش پی خوش تی کرده برادای پیبی وسواس عجانیشا
 ھنوزم ی و دراورده، ولدهیپوش لباس مناسب امشب داشتھ رو چند بار یھرچ...شدن

ِ بھ دل بزرگ و مھربون خودش نشستھ، نمیارضا نشده، وقت  و کی بھ دل کوچتونھیَ
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 بودن ی کردن خودش، راضیاض گرفتھ کھ رادی خوب نویا! نھیتنگ آدم بزرگا ھم بش
 ی اون خونھ س، بزرگای کردن آدم بزرگای راحتتر از راضیلیخودش از خودش، خ

 ! کھ از قضا امشب ھمھ تو اون خونھ بزرگ جمع شدنلیفام
 می تصمی آزار دھنده س کھ نتونیلی خشھ،ی متی اذیلی کھ خدونمی مشم،ی بلند مازجام

 رو، تای اذنی من خودم داشتم ا،یری بگمی کھ نذارن تصمنھی آزار دھنده تر ا؛یریبگ
 طعم بدمزه و  بای از بچگانی کھ شاخوامی نمنی ھمیبرا... آزارا رونی ادمیچش

 ادی یکی کوچنی از ھمدی آشنا شھ، بای شعوری ب،یتی خاصی ب،یفیآزاردھنده بالتکل
 بازم بچھ دیتا بعد ھا کھ قد کش... کھ در حد خودش ارزشمنده و نظرش مھمرهیبگ

 بھا، ی و بنھی ھزی بنقدی ایوقت...رنیندونشش و بھش فرصت ندن، شانسا رو ازش بگ
 ی و ببھا یچرا ب! چرا براش عقده کنم؟!  کنم؟غی آدم بھا داد چرا ازش درھی بھ شھیم

  بده،؟نھی ھزیارزشش کنم کھ فردا بھ خاطرش کل
موھاشم کھ ... کم پررنگ ترھی...ی آبی لقھی جلھی ای پوشھی می آبنی شلوار جھی باالخره

 فضا نوردا ادی مدال کھ آدمو نیاز ا... گرفتھ کھ فوکول کرده باالادی از کجا دونمینم
 ... باالتر از سرشونھی کھ موھاشون چند مترندازهیم
 از دسترس من خارجش مده،ی جواب نرم،یگی بار تماس منی دھمی برااسی الی گوشبا

درستھ کھ ... بودابی بود، نایافتنیدست ن..  نبودی دم دستنقدی ھمشھیکرده، کاش ھم
 نیگزی کھ از چنگم دراورده بود و جای و موادسادی قولش وای مردونھ پایلی خشبید

َاعتماد شکستھ با اعتماد ترک برداشتھ ...کنم  بھش اعتمادتونمی ھنوزم نمیکرد؛ ول َ ِ ِ
 یی ھمون پودرایپا...پودر شده... کھ خرد شدهاسیاعتماد من بھ ال... دارهری توفیلیخ

 ...ره ذره دود شد کھ ذیی ھمون پودرانیدرست ع...ذره ذره دود شد...کھ مصرف کرد
اون ... خونھ عمھ سسی ادردونستی کھ مییمث تموم شبا...ادی کھ امشبم نسی ندیبع
 بتونھ دیگفتم شا...  عمھ بگذرهی تو دلش اونقد پررنگ بود کھ بھ خاطرش از دلتنگنھیک

 کرده، خدا ری دوتا پسراش گنیعمھ ب...نھی ارث عمھ بگذره تا بتونھ برادرشو ببنیاز ا
اما عمھ ...اما...ھیندونھ کھ حق با ک... بچھ ھاش بمونھنی کھ بارهی نی مادرچی ھیبرا

 و اسھی داره کھ حق با المانی ادونھ،یم... سگھی دزهی چھی براش اسیفرق داره، ال
 ھمونطور کھ حق ورده،ی و بجا نکتری سر بوده و حق برادر کوچرهی خشھی ھمسیادر

 ازدواج اسمنیبا ! نیھم... ازدواج کرداسمنی و با وردی عمھ بجا نی رو برایاوالد
 محروم اسی الی عمھ و برادریپس حقشھ کھ از حق مادر...کرد پس طرد شده س

 .بشھ
 :دهیباالخره با چارتا بوق جواب م...رمیگی تماس ماسی الی با گوشدوباره

 ؟یدی ساعتو د؟ییمعلومھ کجا...اسیالو ال_
 ...ده تا آخر شب شرسونم،ی من خودمو مدی شما برن،یآخ زر_
 شی سھ ساعت پدی حرفو بانیا...اسی تابستون کوتاھھ الی االنم آخر شبھ، شبانیھم_
 ...یزدیم
  داره؟یحاال چھ فرق_
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 ...رمی چون در ھرحال من بدون تو نم؛ی فرقچیھ_
 ....یرفتی بدون من مشھی تو کھ ھمن،ی زراری درنیلوس باز_
  ،یی رسواھی دفعھ بدون تو رفتن مانی ایآره، ول_

  ھزار دستان؟ی سر انگشتامیفتیم... میشی ھزار دست ملی فامنی ای نماانگشت
َ قطع کرده، حاال کھ قراره نرم، اسی چون الچھ،یپی حرف فقط تو گوش خودم منی ایول َ

 از من شتری اون عقلش بی گاھارم؟ی براش بیھی چھ توجکنھی میچھ فرق
 ی چجوردونھی لجنزارو داره، منین تو ا کردن و دست و پا زدیتجربھ زندگ...رسھیم
من ... در کنھیکی از اون رهیگوش بگ نیاز ا...ادی کنار بلی فامشی پیی با رسواشھیم

 حس کنم تونمیم... بخونم از نگاھاتونمی می تا نشنوم ولرمیگیفقط با دو دستم گوشامو م
استعداد .. کسب کنمتونمیم...یمن تجربھ ندارم ول...دنی کھ منو نشون مییاز انگشتا

 ! کردهتیتجربھ ثا...زی دارم تو تجربھ کردن ھمھ چیخوب
 دونھی کس نمچیھ...کنھی چند برابر مچی کھ ھکنھی رفتن شرممو کم نماسی بدون النباریا

 چرا زدن بھ دونھی کس از ما نمچیھمونطور کھ ھ... ھمپی زدن بھ تسی و ادراسیکھ ال
  ھم؟پیت

 ری از زم،یدی خرمی رفتاسی با الشبی کھ دیرھنی سبز رنگ پ دامننیی بھ پاکنمی منگاه
 عوض شده، مگھ آدم اسی الکردمی چقد ابلھ بودم کھ فکر مشبید...رونیمانتوم زده ب

 منم خودمو عوض کنم تا بتونم باھاش کنار نکھی عوض بشھ؟ مگھ اتونھی میعوض
 عوض ی ھمھ چمونھ،ی نمنجوری ھمیچیھ اما... شدنی عوضیولو بھ بھا...امیب
 دی پس خودم بادم،ی بچھ م مادی رو یری گمیحاال کھ دارم تصم... بدمرشیی تغدیبا...شھیم

 شی تو پلی طبق مزی ھمھ چذارمینم...اسی الذارمینم...َ از بر باشمشدیبا...فول باشمش
 تو اعتماد ندارم بھ.. بدهرتیی تغنکھیا... داده بھ منریی مدتھاس کھ قول تغسیادر...بره
!  دارممانیا!  از چشمام اعتماد دارمشتریبھش ب...کنھی برام فرق مسیادر...سی ادریول

 یاز ھمونا کھ من بھ تو ندارم ول!... بھ تو چرای نداره ولسیاز ھمونا کھ عمھ بھ ادر
 ! چراسیبھ ادر
 کھی شھر، تارشھ،ی ِ شاونور

 شھی ِ شنوری ده ای خون میبو
 : بھ حرفات باز مطمئنممن

 ! شھیقعا عوض م وای چھمھ
سرشو گرم کرده ...نھیبی می وی بھ قول الناز تای ونیزی کھ داره تلوکنمی نگاه مانی شابھ

 بگم بعد اون ھمھ ھول و وال یچجور...سشی عمو ادرشی و ببرتش پادی باسشیتا بابا ال
 چون رابطھ بابا و م؟ی داشت، حاال قراره نردنی خوب بودن و خوب پوشیکھ برا

 ...سی نیچی رابطھ بد اونا ھیجلو دنای خوب پوشنیا...عموش بده
 گرفتن؟ی ھمھ سراغتونو مشبی دشب؟ی دیومدیچرا ن_
 !امینشد ب_
 ؟یای بیچرا؟ تو کھ تا غروب قصد داشت_
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 ! برادر اونھھی پارتی گودبای ناسالمتام؟ی پاشم بی چی من براادیی نماسی الیوقت_
 اونجا شبی کھ دییعمھ تھ؟ مگھ اوناپسر ... برادر شوھرت باشھنکھی قبل ا اسیادر_

  تر از تو بود؟کی نزدشونیلیبودن نسبت فام
از برادر بھ ... بودکتری از ھمھ نزدمیلی نسبت فامنکھی ای براومدم،ی ننی ھمیمنم برا_

 دوتا برادر نی انی بدنیفھمی ھمھ مومدمی ماسی بدون الم؟ی تر دارکیبرادرم مگھ نزد
 ...شدی شما ھم بد میبرا...شکر آبھ

 ؟یھمھ رو بکش... مامانس،یادر...اسی جور الیخوای میتا ک_
 !عمھ، ھمھ...سیاسووادری وضع االن الدنی کھ ھمھ منو مقصر بدونن تو کشیتا وقت_
 . بخدا مامان دوستت دارهن،ی زریکنیاشتباه م_
 طالعمو نقدی من بشھ و ابی نصشی نورچشمذاشتی اگھ دوس نداشت کھ نمدونم،یم_

 ...پرنور کنھ
 تو کار حضرت طی نھ؟ درک شراای کنمی درک میعنی نیا... رو دستمذارهی مدستشو

 من از طرف خواھر ی لمس دستانی حرف حساب جواب نداره؟ انکھی ایعنی نی الھ؟یف
 بستھ و خی ی کھ ھس اونقد داغ بود کھ اشکایھرچ! ؟ی چیعنی اسیخواھر ال...شوھرم

 روزا اشکم دم نیچقد ا...ز شدنی سرریامو ذوب کنھ براسنگر گرفتھ پشت چشم
 ...مشکم شده

شھره م آخر شب درس و مشق بچھ ھا رو ... و پاش شده بود کھختی رنقدی اشبید_
 ...بھونھ کرد و رفت

 ... با تبحر بحثو عوض کردچھ
 ره؟ی می کسیادر_
 ...فردا شب_
 ! چھ زود_
 زودتر بره یکھ زودم برگرده، ھرچ.. زود برهنقدی اخواستی خودش مگھ،یآره د_

 !شاالی اگردهی برمگھی ھفت ماه دشیتا ش!شھیکارش اونجا زودتر تموم م
 ...شاالیا_

 شھی بھتر مایحاال ...گردهی منم برمی ورق زندگگرده،ی بخواد تا اون موقع کھ برمخدا
 ... باشھدی نباینجوری ایول... بدترای

  ؟یچرا تنھا موند_
 عنکبوت نی عاسی آثار التونھ،ی عوض کردن موضوع نمی کھ تالش کنھ براھرچقدم

 ازش فرار شھی جوره نمچیھ!  کوری بستھ شده، اونم با گره ھامیبھ تا رو پود زندگ
 ...کرد

 روزی منم از ھمون د،یومدی کھ نشبید...ااای کار دررفتریتنبل خانوم خوب از ز_
 زی ھفتھ کھ اونجا رو تمھیواال تا ...صبح کھ رفتم خونھ مامان، اونجا بودم تا االن

 کھ می کنیزکاری تمدی ھفتھ باھی گمونم تا روزمیاز د... باشھی کھ قراره مھمونمیکردیم
 ! ساعت٤-٣ چقد بوده؟ ی مھمونل بوده، حاال کی مھموننجایا
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 .کم غر بزن، کار کن، کار برات الزمھ_
 ...ھ دختر بودنم مکافات داره ھا دونھی_

اونم دختر ... بودنی دختر٨ ی بخونھ نھ بھ اندازه مکافاتادی بھ الناز تا شازنمی ملبخند
 ... بدجور دامن منو گرفتشی کھ نحسنباری اس؟ی نیمگھ ھفت عدد مقدس...ھفتم بودن

 :ادی حصار بربنی از پس اتونھی تنھ نمھیاون ... نوبت منھ کھ بحثو عوض کنمحاال
 ! چھ خوشگل شده؟یموھاتو کجا رنگ کرد_
 ، رضا زد تو ذوقمدی حمی خوب شده ، ولگنی ھمھ م؟ییخدا_
 چطور؟_
کدوم کره "...َآه"گھی ذوق و شوق نشونش دادم، برگشتھ میبچھ پررو با کل! یچیھ_

  کرده؟تینجوری ایخر
  بوده؟یواقعا؟ حاال کدوم کره خر_

 : خندهری ززنھی مپق
 ... خواھرش،یھد_

 ... خندهری ززنمی منم محاال
منم خوب ... زبونشو غالف کرد کھ نگونیچی بھش گفتم ھمی وقتن،ی زریدونی نمیوا_

 ...زدم تو ذوقش
 کشھ؟ی می رضا از دست تو چدیحم...خدا نکشتت الناز_
 حرفاشو مزه مزه نکھی دھنشو باز نکنھ؛ قبل ای الکرهیگی مادی گم؟یخب مگھ دروغ م_

 . کنھ
 ...شھی جاش بلند ماز
 ...رمیمیپاشم برم کھ دارم از خواب م...  گرفتم باھات حرف زدمی انرژی کلینیزر_
 شده کھ ادینکنھ اونقد مصرفم ز... داره بھ حال من بعد ازیی شباھتاھی جملھ ش نیا

 ! تو چرترهی و بعدم مرهیگی میانرژ!... پا مخدر شدم؟ھیخودمم 
 ... حاالیبود_
 اد؟ی ماسیال... اونجاایتو ب...گھی دادی صداش در مدرضای حمگھینھ د_

 ...  خاموش کردهگھی دشبیاز د... از کجا بدونممن
 ...ادیآره م_
 :زنھیبلند داد م_
 بشھ و تخت گاز تا خونھ نمی ماچ گنده بره تا بنزھی ایب... برمخوامی عمھ مایب...ــــانیشا_

 ...برم
 ... ترنیی پاارهی بھ من و صداشو مکنھی مرو
  نگفت؟یچی ھشبی دانیشا_
 . رفتادشیامروزم ...گھی ددی خوابی خرده نق زد ولھی_

 ... کنھی ماچ مھی انویشا
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 من خوب ی بھ زن و بچھ ھاستمی مدت کھ من ننی بگو تو انی گفت کھ بھ زرسیادر_
  گفت؟ رمز شبھ؟ی چمیدیما کھ نفھم...برسھ

 ...خدافظ... سالم برسونشیدید...حواسم ھس...باشھ_
 

تموم کمبود ... ذارهی الناز کم نمی رضا واقعا برادیحم... کردهریی الناز چقد تغھیروح
 رو حاال داره بھ موھبت زن دهی کھ تو خونھ عمھ بھ جرم دختر بودنش کشییمحبتا

 !نھیبی مدرضایبودنش از حم
 از ھر تونھی گرفتھ کھ سکوت مادی... تو اطاقشرهی ناراحت منجوری ھمانمیشا

 ینگفتم بھ عمھ ش کھ کوچولو!  کنھوونھی دانوی کر کننده تر باشھ و اطرافیاعتراض
 تونھینم... آدم بزرگا رو ندارهیای و بدقولای نامردشی گنجایلیمن با اون دل بزرگش خ

 یقع مرد واھی ،یَ مرد واقعھیَ باباش مرده، آخھ...تحمل کنھ کھ حرف باباش دوتا بشھ
 !شھی وقت حرفش دوتا نمچیھ

 کھ براش پختھ بودمو یی بچھ م بغض کرد و غذاشبی نشکستم کھ پرغرورشو
امشب غذا خورد ... کھ براش نپختھ بودمو نخوردیی کرد و غذاھی گرشبید...نخورد

 ! ھی گرفت نخوابھ، کھ نھ بغض کنھ نھ گرمی تصمیول
من ... در کار باشھی بچھ اخواستمیم بود بود کھ نزای چنی من بھ خاطر ھمس،ی ادریوا
 ٦- ٥ ببرم کھ االن، تو نی از بی ھفتگ٦-٥ نداشتو تو ی کھ ھنوز جونی بچھ اخواستمیم

 مامانش، جدل ی بھ خاطرلجبازدنی بچھ و خوابھی ھیگر... تجربھ ھا نرسھنی بھ ایسالگ
 ی کتک خوردن مامانش و فحاشدنی خاطر دبھ  بچھھیبغض ...عمو و باباش

 !دهیکفاف نم... سال عمر براش کمھ٦-٥... کوچولوھی ی بزرگھ برایلیخ...باباش
 ری تو زیای از امانتتونمی می کھ تو بزرگ کردن بچھ خودم موندم چجوری منحاال

 یقول داد...ی بمونشمی کھ پیتو قول داد...سی ادرتونمی تنھ نمھیخاک مراقبت کنم؟ من 
 ی وقتی قول داداسمنی یجلو... زنده بودی وقتیاد قول داسمنی یجلو...یکھ تنھام نذار

َمن تا االنم اگھ تونستم بھ خاطر مرد ... ما بوداھد ششھی ھماسمنی... خاکریرفت ز
 !َ ھس و نھ مردش من چھ کنم؟اسمنیحاال کھ نھ ... بودهاسمنی
 
  رامی ابتدا معلوم بودم انتھااز
  من را کردھی کردم، گرھی گرابانی ھر خدر
  رامی شوھر تو اشک ھاندی ببدیشا
 را از تو »چیھ« زمی دارم عزیول! چمیھ

***** 
 

 ...نی سر حرفم ھستم زرمن
 
 ...ستمی سر حرفم نگھیمن د_
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 :کنھی تنگ مچشماشو

 
 ؟ی چیعنی_
 
 ...خوامشیمن م_
 
 ؟ی چیعنی_
 
 کنھی مدای پندهی کھ در آییبا ھمھ دنگ و فتگا...سی ادرخوامی بچھ رو منیمن ا_
 .خوامشیم
 
  ؟ی شدادهی پطونیپس باالخره از خر ش_
 
 ... دور از انتظار نبوده براشمیلی انگار خگھ؛ی می" خدا رو شکر" ھی لب ریز
 
 ؟یگی می شد؟ چیچ_
 
  م؟کارهی بگم؟ بچھ تھ، حقتھ من چدی بایچ_
 
 ...ادی کوتاه نماسیال_
 
 ... کھ کوتاه اومدیدی دی ولن،ی زری گفتنویاونبارم ھم_
 
 ... دفعھنی ای ولیو باھاش حرف زداونبار ت_
 
 ... کردنشو بلدمیراض...زنمیخودم باھاش حرف م_
 
 کھ نگھش ی کنی راضشتری مواد بِدی بچمو با نوی نکن بابایفقط تو رو خدا سع_

 ...داره
 
 ...ی نگای ی تو بگشھ،ی نمی راضزای چنی با اگھی شده، دی حرفھ ااسیال_
 
 ؟یپس چ_
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 ...عمھ_
 

 . بدهشتری بحی توضیعنی کنم؛یسرمو کج م... جلوترکشمی ممویروسر
 
 وساطت کنھ کھ نوه دیحاال با.. باخبر بشھانی جوره از جرچی ھیخواستی کھ نمیھمون_

 .کنمی مشی جلو راضامیبعدش خودم م...با عمھ حرف بزن...ش زنده بمونھ
 

 ھی با ی ماه زندگ٧...شمی بلند می از رو صندلی بھ کمرمو بھ سخترمیگی مدستمو
 چی فرشتھ رو ھنی ادینبا!  فرشتھ سھی کھ نی بچھ زرده،ی آدمو بھش عادت موونیح

 شھی م مندهی سعادت آھی کھ برگ برنده، ماگھی بھم می حسھی...َ پر بدممیجوره از زندگ
 در حقم می کھ تو زندگیی ھمھ مردای جاونھتیم... پسرهنکھیبخصوص ا... بچھنیا

 بودنو ی با ھمھ وجور طعم مرد بودن، مرد واقعهذاریم...رهی کردنو بگینامرد
 االن، ی ولدونستمشونی و مقصر مزدمی مردا غر منجوری بھ جون مادر اشھیھم...بچشم

 م کھ فردا مقصر باشم و عروسزدی ازم سر می قصوردیھم نبا... خودم ھم مادر بودم
 ... رو بندازه گردن منرایتمام تقص

 
 :کنھی صدام مسی در ادردم
 
 ! از خودمشدمی مدی داشتم ناامگھید_
 
 چطور؟_
 
 ...مویی بھ خودمو خوب نشناختم، زن برادرمو، دختر دای آدمانیکتری نزدنباری انکھیا_
 
 مادر شدن دی حس جدنی بده، احی توضشتری بازم انتظار دارم بکنم،ی بھش نگاه مرهیخ
 .کشھی داره از جون و قوت مغزم میادی زدیشا
 
 تا االن شناختم، تحمل ی کھ من از بچگینیزر...و ذاتتو نشناسم اشتباه کنم نکھیا_

 عروسکشو نداشت، حاال چطور کمر بستھ بھ کشتن بچھ ش؟ ی و کندن موھادنیکش
 کھ من ینی شک ندارم اون زرگھید!  االنیول...دهیحتما کارد بھ استخونش رس

 ن،ی زری براومداسی با الی پس زندگز بادا بلرزه، تو انی کھ با اسی نیدی بشناسمیم
 نیگزی زن جای تو شدنی ھمیبرا.. نتونستاسی کھ مامان با تمام عالقھ ش بھ الیکار

 ...اسی الی ادامھ زندگیمامان برا
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 سادموی مستاصل وانقدی کھ االن ای منینھ برا... منی نھ برای ولندهی حرفا خوشانیا
 ...رقم زده برام دوی جدمی تصمنی کھ ادی حس جدنی چھ کنم با ادونمینم
 
 و خودش مرد بشھ، ادی بای کھ اون بچھ دنی ھنوزم سر حرفم ھستم، از االن تا وقتیول_

 بدون دخالت ی مادرش باشیتونیتو م...ادی بار باسی مثل الیکی ذارمینم...پشتش ھستم
 نیگزیجا...مونمیاما من عموش م...اسی بدون دخالت الیپدرش باش...اسمنی

 !؟یدار...یاگھ تو قبولم دار...باباش
 
 
تو محرم رازم ... قبل از شوھرم بھ تو گفتمی حتمویدارم کھ تنھا راز زندگ...دارم_

 ...یھنوزم ھست...سی ادریبود
 
 یپس ک...ادی بار بسی مث ادردیپسر من با...با صالبت...با قدرت...با لطافت...خندهیم

 !بھ ثمر رسوندش؟ بھ بار آوردنش و ی براسیبھتر از ادر
 
 ...شمیدارم بابا م-
 

 :زنمی مغی جبایتقر
 !؟یچــــــــــــــ_
 یگذاشتھ بودم خبرشو وقت...دونھی کس نمچی ھنوز ھی ماھشھ ول٢... حاملھ ساسمنی_

ھم تو بھ مامان ... وقتشھگھیحاال د... دمیبدم کھ خبر نگھ داشتن خوشگل عمو رو شن
 ... ھم من،یخبر بد

 ...دمیچشمامو رو ھم فشار م_
 ھیجون ... داشتری ختی نسیادر...تشھی بھ نکی کار نگنیم...سی اجرتو داد ادرخدا

 ... کھ بابا نشھفھیح... بچھ دار شدنو دارهاقتی لدیخدا ھم فھم...بچھ رو نجات داد
 انی خونھ فلور جونھ، اصال شای شورشو دراورده، سر و تھشو کھ بزنگھی بچھ دنیا

 یای نق و نوق و پرحرفنکھی برسم، بدون اامی بھ ناراحتتونمی، منم راحتم کھ مراحتھ
 اون ؟یفلور جون چ...زهی و آرامش خلوت کردن با غصھ ھامو بھم برشی آساانیشا

 ھی ماانی خودش خلوت کنھ؟ شایالی خی و بی با خوشخوادی اون نمس؟یناراحت ن
 س؟یعذابش ن

 زنمی مکشموی داره سرم مدی درشت سفی رنگمو کھ گالی سورمھ اچادر
 آشنا ی فشار بدم، صدانکھی رو زنگ خونھ فلور جون، قبل از اذارمیدستمو م...رونیب
 : تو گوشمچھیپیم
  خانوم؛ احوال شما؟نیسالم زر_

 ... از ادبھ کھ پشت بھش احترام بذارم و جواب سالمشو بدمدور
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 .ممنون...سالم_
  ندارن؟فیشر تاسی مزاحم شدم، آقا الدیببخش_
 ..ستنینھ ن_

 از فھمم،یَ بفھمھ کھ من مردمو نمنی از اشتری بخوامینم...  بگم کجاسدونمی نمصالح
 کجا گذاشتھ رفتھ، بار اولش نبوده دونمی ھفتھ نمھی نی تو تموم اارم،یکاراش سر در نم
 زنو بچھ شو سش،ی خبر گذاشتھ و رفتھ، بھ امون خدا و ادری رو بیکھ خونھ و زندگ

 ...رھا کرده
 گردن؟ی برمیک_
 تورجم ازش خبر نداره، ی کجاس کھ حتیعنی شم،ی تر مدی تورج، منم ناامی سواالبا

 اشوی ثابت سر داغیچرا پا!  نبوده؟شیشگی ھمیایمگھ تا بحال دنبال خوش گذرون
 قی رفھی... دوست بھترھی کرده؟ دای رو بھتر از تورج پینبرده کھ سرشو گرم کنھ؟ ک

تر و تازه تر؟ کھ خمار و ... عشق تازه ترھینکنھ ....ھی ای تر، ی اساسھی پاھیھمراه تر، 
   بھ دستش چنگ نزنھ؟دی بستھ گرد سفھی ھم نباشھ، کھ سر یونیاف
 ...کار واجبشون دارم...رنی با من تماس بگدیھروقت برگشتن بگ_

 ...دمی آروم تکون مسرمو
 ، خدانگھدارتون_

 : رفتن ندارهی پایعنی پا اون پا کردنش نیا... جلوتررهی قدم مچند
 ...اسی النیمنم ع... با بنده، درخدمتمنی داشتی خانوم، اگھ امرنیزر_
 منو ی بھ چشم خواھریعنی نی برادرتون، انی بگھ منم عتونستیم...شرفیب

 چی ھ،یُ حسنچی کھ ھدونھینم...سی برام بد ننھی منو بباسیبازم اگھ بھ چشم ال...نھیبینم
 امن و امان، بدون یعنی نیا... سی ناسی تو روابط منو الی ھوسچی نھ ھی حت،یحس

 !سکون... بدون شور و شرجان،یھ
 در اسرع د،یری تماس بگھی باھام ھی کافد،ی خان طول کشاسیِ وقت اومدن الھیاگھ _

درک ...گذرهی سخت بھتون میلی خشونی کھ در نبود ادونمیم...رسمیوقت خدمت م
 ... حال و احوال ناخوش داشتن روکنمیم

 ...رهیگی بھ سمتم مکارتشو
 مرکز بھ ی وقتفتھیخون منجمد شده تو رگام از گردش م...ستھی ای از حرکت مقلبم

 چی داد، بدون ھصی برادر محسن، تشخد،ی مجنیع! دوران دراوردنش استپ کرده
 زبونم ی از رویس حت کچی کھ ھییحرفا... نگاھموی توی خوند ، ناخونده ھا،یشیآزما

 ...نخوند، تورج از چشمام خوند
 .روز خوش...داری ددیبھ ام_

 اصال چرا حرفا شو گوش دادم؟ اصال سادم؟ی وانجای ای چی اصال برادمی نفھممن
 ... من آورد؟ اصال چطوری کارت سر از دستانیچطور ا

سرمو ....  مجدد منو نداشتھ باشھداری ددی دارم کھ تورج امدیبھ تو ام... تودی بھ امایخدا
 و میی کھ شده طبل رسوایی چشمانی باال تا خدا تو چشمام نگاه کنھ و بخونھ، ارمیگیم
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 پس تموم مدت داشتھ ندازه،یپرده رو م...فلور...پشت پنجره ... بھ اسرارم،سیمحرم ن
 ... شددی ناامدمیچقدر زود ام...دهیدیمنو تورجو م

 ...شھی باز مکی تی با صدادر
 ھم یلی خدنی دنی و از ادهیفلور منو د....کنھی ھم نمدنی تظاھر بھ ندیحت... راحتچقد

 ...ی نکن منو نفھم فرض کنیخرسنده ، خواستھ بھم بفھمونھ کھ سع
 :شنومی صداشو مفونی پشت آاز
 ... جاننی باال زرایب_
 ... ادی بدی صدا کنانویممنون، شا_
ھمھ حس و ... از ذھنش بپرهی حواسش پرت شھ و ھمھ چخوامی مشغولھ، نمانیشا_

 ...حالشو از دست بده
 کھ داره دهی فھمیعنی برام نمونده، ی کھ پشتوانھ ادهی فلورم فھمیعنی لرزه،ی مپشتم

 پره؟ی از ذھنش میچ! ھ؟ی بچھ من االن تو چھ حس و حالشکنھ؟یکمرمو م
حالمو "  تو سرم،کوبھیابر پتک م برنی و چندچھیپی ماسی الی تموم حرفاکنم،ی تند مپا

 دنی با پرانی بود کھ بدونم شای برام کافاسی الیشگی جملھ ھمھی نیھم..." یپروند
 ... ندارهیحال، حال خوش

 یب...کنمیبازش م...رمی بھ در ساختمون بکوبم و اذن دخول بگنکھی ابدون
 .... مونھی برا م نمیمالحظھ ا...مھابا

 ... بھ سر ما خانــــــــومنی منت گذاشتیلی خیلیخ... جاننی زریخوش اومد_
 کھ رو ی کماننی و کال رنگی قرمز و سبز و آبی رنگایظی بھ ھمون غلخانومشو

 ...گھی بود مختھیروپوشش ر
 ... ش پالتھگھی دستشھ و تو دست دھی تو ی نقاشیقلمو

 !فلور جون مامانم اومد باال؟_
  جان، اومدن؟انیاومد نھ شا_

 تورجو با ادب تموم نی عی نکنم و جواب آدمی ادبی کھ برمیگی ممیم خودم تصیوقت
 نیا! گھی بچھ م دتی کھ بشھ مسئول ادب و تربدهی بھ خودش اجازه مگھی دیکی دم،یم

 ...شھی خوش قائل میحقو برا
 ؟ی مامانو ببوسرونی بیای جان، نمانیاومدن شا_
 ... دوس ندارهسی فلور جون، مامانم دست خسھیدستام خ_
 .کنھی و سالمم مزنھی داد مشھی نمدهی چقد بزرگھ کھ ددونمی کھ نمی ھمون اطاقاز
 ...نی منو ببای بقھی دقھیمامان _

 زنھی نشده می پالت درامون مونده و رنگی روی جون با ساق دستش کھ از رنگافلور
 ...کنھیبھ بازومو بھ سمت اطاق دعوتم م

 ی سرھی... سادهی وای صندلھی ی ھاھی پای کوچولو داره و روی پالتو قلموھی انمیشا
 نیاز ا!!! فقط رنگھ کھ سخاوتمندانھ اسراف شده دن،ی کج و معوج رو بوم کشیشکال
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 رنی و از اونا بھترون ترام مزننی می چند بار گالری کھ از ما بھترون سالایسبک نقاش
 ....ااا رنگایگیدی پاشنی دارن از اری ھم تفسیکل! خرنشونی میی کذایمتایو بھ ق

 ... خانومنی جون، بشنی زریستادیچرا ا_
 ھی وقت کرده ی لباساشو عوض کرده و حتی با چھ سرعتدونمی نمکنم،ی فلور نگاه مبھ

 ی بنفشیاون روسر... کوتاه مش کردهیبا موھا... ھم رو لباش بمالھیرژ مات صورت
بھ ھمون ... و البتھ ماتمی مالی تاپ صورتھیبا ... در سرش بود رو دراوردهیکھ جلو

 کھ مال یاز ھمون نقاش...یالبتھ خالق اون نقاش  شدم ویاندازه کھ من مات اون نقاش
 ... قشر باالس

 وقت چی ھانی کھ شابھیعج...شھی شکوفا می معلم نقاشھی داره با انمی شای استعداداپس
 ... حرف نزده بودنبارهیدرا

 ... پسر گلمتوی نقاشنمیبده بب_
 شھ،ی و کدورتھ توش حل منھی کیھ ھا چقد بزرگھ، اونقدر بزرگ کھ ھرچ بچیایدن

 ادشی بھ کل انویبا گذشت دو روز اون جر... وسعت آسموننیدرست ع...شھیمحو م
 شی بوده کھ ھفتھ پیانی وجود داشتھ، جریانی جردونھی ھفتھ اصال نمھیرفت ، حاال بعد 

 ،ی تلخ کامانیجر...کردی خودش زھر مام رو بھ کی و زندگرفتی مشیداشت باھاش پ
 .. از پدریدیناام...یبد قول

 :دهی نشون ماسی رنگ گرفتھ شو بھ الیای کھ داره نقاشکنمی نگاه مانی شابھ
 ...سادهی مامان واشی فلور جونھ کھ پنمیا_
 ی بھش ندارم، ولیمی ھرچند کھ من نگاه مستقکنم،ی نگاه بھم مھی و گردهی برماسیال
 کھ ی از طرف ھرکدم،ی مصی ور تشخیرکیرزی و زیواشکی یکھ نگاھا وقتھ یلیخ

 ! کھ باشھیتیباشھ و با ھرن
 کھ منو خوادی دلش میعنی پسر چھ کنم؟ نی کھ اومده تو سر ایدی جدی از آرزوحاال

 طرف باشھ و ما سھ تا ھم ھی اسی کھ الکی اونقد نزدم؟ی باشکیفلور جونش بھ ھم نزد
 بعد دی کھ شایدرد...کنمی توش حس می دردی پشت گردنم، ھکشمی طرف؟ دستمو مھی

 دنی و اون، اونم بعد از ھم پاشنیوبال گردن ا ،ھا گردنمو بشکنھ، منو وبال گردن کنھ
 ! میزندگ

 شده، کی من نزدانی حد بھ شانی چرا تا اخواد؟ی ممی از جون زنگیچ! ھ؟ی فلور کنیا
ّاونقد کھ بچھ ھمھ ھمو غمش شده نقاش  با یدی ی کردن تو کوچھ و با بچھ ھایباز...یّ

 فلور چقد بزرگھ کھ داره دل بزرگ و پر وسعت یعنیمرامو بھ کل فراموش کرده، 
 و کھی باشم، اسی الی جای کھ من تو اون نقاشیز از روترسمیم! کنھ؟یُپسر منو پر م

 س،ی مھم ن و فلوراسی بودن الان،ی فلور و شاکی حد نزدنی من و تا ای جااسیتنھا، ال
 ان،یاما شا!  حاال چھ تنھا چھ با ھمراهس،ی برام مھم ناسی وقتھ کھ بود و نبود الیلیخ

 ! من باشھانی مثلث، شانی ام اونا باشھ، محالھ بذارم راس سویمحالھ بذارم قاط! محالھ
 مثلث مربعا و معادالت چند نی پرت کردن حواسم از فلور جونو ای براخوادی مدلم

 حرف عقلم نکھی از اترسھی مترسھ،ی دلم می ولارم،ی بیی چاھی برم می زندگیمجھول
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 وقت فکر ھی باشھ تا اسی الی کردن برای باشھ، دلبراسیراست باشھ و باج دادن بھ ال
 ...ذھنش  توادی با ما نشیفلور جونو ھمراھ

 بلد ره،ی بگمی تصمتونھی نمشھ،ی بھش بھا داده نمکنھ،ی درست کار نمشھی مثل ھمعقل
 تموم نھی آشھ،ی دقم منھی آنی عنم،یبی ماسوی بدم، ھروقت الادشی منم قصد ندارم ست،ین

 ! شفاف شفافاس،ی االن النی عشھی منم مندهینما، آ
  جلوش؛ذارمی رو میی چاینیس
 !  وقتش بوداااگھی خانوم، دنیدستت درست زر_
 کنھی و مدامم افتخار مشھی مینجوری کھ لحن حرف زدنش اشھی مدشی عای چدونمینم

 !کنھی ممی تنظای با وقت و زمان اون کوفتشوی ھمھ زندگزش،ی ھمھ چنکھیاز ا
 ازش خوادی دلم نمیحت... پررنگیی بزرگ با چاوانی لھی... باالرهی رو الجرعھ مییچا

 حتما زهی اگھ قرار باشھ اعصابم بھم بردونمی شده بوده؟ مبی ھفتھ کجا غھی نیبپرسم ا
 !ّ و سر شده شرمنده نشھرهیگی درد نمگھی کھ دی خودشو اون وجدانشی تا پگھیبھم م

 گھ؟ی دفھیحموم رد... خستھ شدمیلی مدت خنیا_
 ...آره_

 شیَ جری گرفتم چجورادی منم خوب ی کنجکاوم کنھ، ولدی بای کھ چجوردونھی مخوب
 ... راه بودهنی بھترشھی ھمیکم محل... کنم
 ... مدت دوباره باھاس برمھی_

تا ... تا ضامنش در نرهی دندونات نگھ دارنی زبونو بنیچقد سختھ ا... سکوتبازم
 معتاد شھی نمرم،ی بارو بھ دوش بگنی ایی تنھاتونمینم...سی نده کھ حالم خوش نیگواھ

 من اسیال! ی سر و ھمسرچی اونم دست تنھا بدون ھ،یبود و از بچھ ت پنھون کن
 چاه متعفن نی قعر اھی دمی حاال کھ رسوردم، خی خورددم،ی کشیدیتنھات نذاشتم ، کش

 . حسام شک ندارمنی نداره، من بھ ای برگشتی کھ بردونمیم.... یزنی جا میدار
 برم ی چند بارھی توشھ، فقط کافی نون خوبندازم،ی راه منسیزی بھی روسیدارم با س_

 ... مغازهی براارمیبندر جنس ب
 بودن البد، ی خوبی ھاالھیشوھرم، ھم پ سھی شد ھم کسھی نو کروسی اون سباالخره

 منو از شراکت خوادی البد، با اون ھمھ سند محکم ماسی الیبھتر از من بوده برا
 براش دونھی کھ خودشم خوب می با خودش خط بزنھ البد، با اون ھمھ سابقھ ایزندگ

 ی بازم عطش شوری ھمھ تشنگنی با ااسیال ، دست من نمکش کمھنیا...اما...کم نذاشتم
 ! کھ براش نمکدون بشکنھھی دنبال کسنی ھمیبرا... یداره، شر و شور

 ؟ی بگیزی چیخواینم_
 ...گھی دی گرفتمتوی بگم؟ تصمیچ_
 ...امی از حرفم کوتاه نمیدیاوھوم، خوبھ فھم_

 پسرم یدیدی کاش االن مکنم،ی مانی نگاه بھ شاھی... بودینجوری حرفت ھمشھی ھمکاش
ازھمونا کھ دوس ...شھی ، ازھمونا کھ دو تا نمزنھینھ م مردویکھ بابات داره حرفا

 ! کردغی ازت درشی ھفتھ پی ولیدار
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 خوادی دلم نمگھید...  اون دراز نباشھنوی ای برات دستت جلوذارمی خرده پول مول مھی_
 ؟یدی فھمیری بگیزی چسیاز ادر

 !سی نگھی دسیادر_
 ... کھ ھسشیحساب بانک... پوالش کھ ھسس؛یخودش ن_

 :کشھی و با انگشت اشاره برام خط و نوشن مشھی خم مجلوم
 یدونیخودت کھ خوب م...ای باد بھ گوشم برسونھ ازش پول گرفتنی بھ حالت زریوا_

 ...دهی خودشو نشونت ممی سگیاون رو
 کھ با کرده از غرور و براش کسر شانھ از شھی داره پر مبشی خوب جنباری امعلومھ

 مخارج ی کنم براکاریاز حاال چ...بھ کل از من جدا کرده خرجشو ره،یداداشش پول بگ
 کس نمونده کھ بھ خاطرش بجنگم، اصال چی برام نمونده، ھیچی ھگھی دان؟یخودمو شا

 ... پدرهنی اونم پسر ھممونھ؟ی اون برام مان؟یا ش؟ی کی برا؟ی چی بجنگم؟ برایبا ک
 ،ستی بھ جزغم، مھم نیزی چنماندست

 ستی دلم ازدوعالم،مھم نگرفتھ
 ... رمیبمانم،بخوانم،برقصم،بم

 ستی مھم نمی برازيی چچیدگرھ
 
 ھس کھ ی کاسھ بزرگمی چند روزه ش، نیای ولخرجنی از ازی کاسھ لبرری زدونستمیم

َاز قضا ترک برداشتھ و تا من بفھمم چ  مونھی مشی اونوقت سرشکستگشکنھ،ی شده میَ
 ! منیبرا

 کنمی ھم کھ نگاه موانای لنیُ پر امھی من بھ ندارم،ی رو برمیی خورده از چامی نیوانایل
 چشمامو ی جلوی فقط نحسی باشم وقتنی خوش بتونمینم!  و بسیاھیفقط س
 تموم درو دیبا...شھی اواز خوشش اکو می و صداشھی حموم می راھاسیال!...گرفتھ

 خونھ رو نی مرد ایمردو، صدا نی ای ضبطش کنن، ضبط و ثبت کنن صداواراید
 گره یبغضا... خفھ شده منی از بغضارنی بگلمی فدیبا... بارنی آخری برادیشا...

 ... زن خونھ رویخورده تو گلو
 ام؟یکجا پاشم ب...نھ مامان جان، حوصلھ ندارم_
 ... تنگ شدهانی و شااسی الی آقات دلش براا،ی بلند شو بنیزر_

 کرده، ریی تغزای چیلی خیعنی داده بھ آقا ، ریی لفظ بابا رو تغی وقتشم؟ی می خودم چپس
 ... دل باباتیحت
 ...سی ناسیال_
 باز کجا ول کرده رفتھ؟_
 ... مامان، رفتھ بندردونمینم_
 ی خبرھی بازم فکر بکر کرده؟ البد بندر ده؟ی دیبندر؟ اونجا چھ خبره؟ باز چھ خواب_

 ...ھس
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 شده اس،ی الیونایھذ...شتھ خواب منو گذای کھ اسم کابوس زندگنھی خوشبیلی خمامان
 ...فکر بکر

  مادر من؟یچھ خبر_
 البد صالح کنھ،ی فکرش خوب کار مکنھ،ی رو ھوا نمی کاراسی الی ولدونمینم_

 ...دونستھ
چرا !  نده الاقل؟اسمی بھ الی حقو بھ من کھ نھ، ولنباری مامان ادی فکر کردم کھ شاچرا

 نھ؟ی منو نمبی رو ھوای مگھ زندگس؟ی رو ھوا ناسی الیفکر کرده کارا
 ...سوزهی غذام رو گازه م؟ی نداریمامان کار_
 یخوایم...ادی الناز بای ھی بفرست با عالانوی شایومدی خودتم نن،یشب منتظرم زر_
  بفرستم دنبالش؟نبویز
 ...کنمی مشی کارھینھ مامان؛ حاال _
 ...پس خدافظ_

 پس سی ناسی حاال کھ الخواست،ی مانوی شااسوی فقط النمت،یبی نگفت می حتن،یھم
 خانواده م نکھی ای پدر و پسر ندارم برانی انی بی شانسی وسط من ھنی اان،ی شامونھیم

 ...منو بخوان
 بھ خوانی مانوی حاال کھ شایعنی م؟ بھی غرھی زنمی با مادر خودم حرف می حتچرا

چقد خنده ! اسھ؟یجود ال کھ از وی بھ احترام اون نصفھ اای کھ نصفش از منھ نھیخاطر ا
کھ اگھ ...ستمی پدر مادر ننی بگم من بچھ ای کارتونی دختر بچھ ھانی انیداره کھ ع

 کھ اومده تو وجود من احترامم خودشون یبودم الاقل بھ ھمون نصفھ ھا
 ... باشنی از خودشون و بودنشونم ناراضنکھیمگھ ا...خواستنمیم...کردنیم

 شھ،ی کس دلش برام تنگ نمچی ندارم، ھیی جا، جاچی ھاسی کھ من بدون الفھممی محاال
 خودش تنگ کرده، چھ از ی از آدما رو برایلی دل خنھی و پر کاهی با ھمون دل ساسیال

 زی شدن عزاسی کرده کھ امثال الریی تغای چدونمینم...خانواده خودش چھ خانوداه خودم
 تو ماتشی تصم،ی شده نور چشماسی شدن کھ الند ارزشمیی ضد ارزشاھیکرده، 

 باد و ھوا حرف ی باده، حاال از روروی کھ پیکس..  فکر بکرشھی میھپروت و نئشگ
 برابر اصل، دست ی منم کپنکھی نمونده بھ ایزی چده؛ی رو انجام نمی و کارزنھینم

 ... کھ باارزش شدم، معتبر شدمدیشا... بشماسیپرورده ال
با . شھی م تموم نمگھی تا دو ساعت دان،ی االنم کھ شروع کنم بھ آماده کردن شانی ھماز

 کھ بھ من از ی کرده و البتھ اعتماددای زدن پپی حاضر شدن و تی کھ برایوسواس
 داره سر من اسی الیتموم کاسھ کوزه ھا... اقا باباشیدست داده صدق سر بدقول

ھ  خفدی بایتا ک... کردهمی کاسھ ھاش قامی نریز  کھیی کاسھ ھانی ایحت...شھیشکستھ م
 ھم یی نھ؟ اگھ ابروای می مردم ابرو دارنی بدونمی تا آبروم نره؟ اصال نمرمیخون بگ

 ما حروم ی کھ داره بھ پااسھی مث الیمونده باشھ از جانب مرد خانواده دوست
 و ھی راضن و حاج رضا ھستن و پدر و مادر مھی عالاسیچون پدر و مادر ال...شھیم

 ...یحاج مصطف



 163 

چادر ...ارمی تا دست گلمو از خونھ فلور جون بکنمی گلدارمو سر می سورمھ اچادر
 ...کشمیازش خجالت م...نمشی فعال ببخوادیدلم نم...  کجا گذاشتمدونمی نمازمو نمدیسف

 اون زھر اسی الداد،ی حال خوش نمداد،یَ پکم کفافمو نمگھی کھ دی از ھمون شبدرست
 خودش ازم اسی رو الیاونقد کھ بطر... داد، خوردم پا بھ پاششنھادی روپی نجسیمار

 مارستانی شھ و کارم بھ پزی لبرتمی ظرفدیترسیگرفت، ترس بھ جونش افتاده بود، م
 ... شالقاد بری زرنیبکشھ، اونوقت جفتمونو بگ

 کی بھ نماز نزدی مسکر خوردیوقت" رو برام خوند، ھی آنی ااسی ھمون شب کھ الاز
تا خرخره تو ھمون مسکراتھ، ... تا خرخره تو نجاستھمی کھ زندگدمیو من فھم" نشو

 یھمون... کردممی نماز نشدم، چادرمو ھفت ال قاکی نزدگھی تلو تلو خوردن، پس دیتو
 .رسوندی منو بھ ھفت آسمون مدیکھ شا
 اسی النیمنم ع... شدمشیمقتد... کردمنشیتمک...  گوش دادممی بھ حرف مرد زندگبازم
 و نی کھ روتیُبرداشتم و بھ نفع خودم ازش بل گرفتم، کار رو ھی از آکھی تھیفقط 

 حاج آقا چارهیب... منلی فامی ھمھ نیب...اسینھ فقط امثال منو ال... ھمھنیمعمولھ ب
 ... ترهھودهی آب تو ھاونم بدنی از کوبلیفام نی تو اھاشیسخنران...یسبحان

 !دهی کشی فلور جون برام چنیمامان بب_
باز خوبھ ... کردهمی ترسی عجب بھشتنم،یبی رو مدهی کھ فلور جون براش کشینقاش

 من ی بھشتی مردم رو کشتھ و تومون خودمونوف ھمھ البد ھالک زندگرونمونیب
چھ ...می کردخ زنگدای پی عجب استتاراد؟ی بھ نظر میزی چچنی ھمرونیاز ب...ھستن

 ی ممنونم کھ با وجود بتم،ممنون خدا جون... شده روشدهی کشیکاور خوش آب و رنگ
 بفھمھ کھ ی کسیذاری و نمیدیچی زر ورق پی الموی من، بازم ظاھر زندگیمعرفت

 اقتی خونھ ھنوز لنیزن و شوھر ا... دارهی اگھی خونھ کاربرد دنیزرورق تو ا
   رو دارن؟بیشوندن ع.پ

 ما ی از زندگی چاسی الی و ھم قماشادی با مرامو امیدی فلور خبر نداره کھ ھنوز
 ... حتماشھی نماسی الی جون ھم کالم ھم قماشادونن؟فلوریم

 کلبھ نی رو خواستھ، ای زندگنیدلم ا... کھ ھوسشو کردمانی شای بھ نقاشدمی محواسمو
 ...پرنی خودشون می کھ ازاد دارن برای پرنده ھانی جنگل، اونیم

ھر و باطن  محل گذشت و با ظانی کھ از اومدنش بھ اگھی کم دھیفلور جونم ! ھھ
 یکنی نگاش می کھ وقتای بکشھ، از ھمون نقاشگھی دی نقاشھی دی من آشنا شد، بایزندگ

 من یاھی پر از سی ، زندگرهی ھم بگی عکس رنگھی بکشھ، سی الزم نره،ی مجیسرت گ
 ...دهی نشونش متیفیخودشو با ک

  دگر بکشینقش...  نھشھ؛ی ھمینقاش
  کور و کر بکشی بار طرح کفترکنیا

  بکش کھ سنگ دلت را تکان دھدینقش
  مشت پر بکشکی خورده و ری مرغ تکی

  کندی و مرغ و بال افاقھ نمری تنھ،
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  قفس شعلھ ور بکشکی را درون دل
  طرح فرار پرنده رازی بریگاھ
 ...(*) قفس سرخ، در بکشنی ای گھ براآن
 
 بھ اط،ی کنار حی رو صندلنھیشیدوباره م...کنمی اماده مانوی ھزار دنگ و فنگ شابا
 ادیبس نشستھ دم در تا مادر جونش ب... توادی کھ بسی نمی ھم مستقی صراطچیھ

 ...دنبالش
 ... با ھمدی تو مادر جون کھ اومد اون وقت برای بشھ،ی مفی مامان لباست کثان،یشا_

 عقبو بازوشو از تو کشھی کوچولوش تا ببرمش، خودشو می رو بازوھاذارمی مدستمو
 ...هاریدستم در م

 ....شھی نمفی کثخوام،ینم_
 ی بگم، چر چقد زور بزنم برای کنم، ھر چی ھرکار،ی شروع کرده بھ سرکشدوباره

 عمو ھ،ی خانواده ارثنی ای توی سرکشیخو...شھی بازم نمس،ی ادرنی عیکیبار اوردن 
 با عمھ سی ادری از مادرش سر آمد بوده، منم تا وقتیانگری کھ تو عصسشیادر

 ره،ی بگادی انی رو شای گریاغی نی اروز ھی اما اگھ اد،یمخالفھ، از اقتدارش خوشم م
 ...شمیمن از عمھ بدتر م

 ...آخ جون مادر جون اومد_
 ...مواظب باش_
 ... تویسالم پسر خوشگلم، چھ ماه شد_
 ...سالم عمھ_
  نھ؟یای تو نم؟ی جان، خوبنیسالم زر_
 ....نھی کم درد مکھیرم  من سد،یشما بر...گھینھ د_
 ...ی بھتر ششاالیا...آره، بمون استراحت کن_

 :گردهی و دم در دوباره برمگرهی مانوی شادست
 استکان ھی ،ی بھش بدی شامھی اد،یخستھ کوفتھ م... بچھ م، اومداس،ی الدیبمون، شا_

 ... دستشی بدییچا
 منو دمیشا! اس؟ی الی بود برایری ذکر خای بود اون بھم خوردن لبش ی خدافظدونمینم

 کھ بود یھرچ...کردی منمی لب نفرری رفتن پسرشو داشت زی برادونستیمقصر م
 ... مادر ، از سفر برگردهنی کھ پسر ادی شاا،یحرف آخرو زد، خونھ مادرت ن

 ؟یاری از خودت درمھی چای لوس بازنی انیزر_
 ...ارهیَ تا مثال ادامو دربارهی برام کش ملباشو

 ھم جور نی خدا در و تختھ رو عیعنی! تحفھ س؟! امی جا نمچی ھاسیبدون المن _
 ...کرده

بافرھنگ خانواده عمھ، با ادم ... دادلمی تحوسی ادری روزھی جملھ رو نی انیع
 ...اسی راجع بھ من و الدشونی ھمھ عقاکیبافرھنگھ خونواده ما چقد نزد
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  تو ھپروت؟؟یکنی مریکجا س! با تو اما! یھــــــــو...نیزر_
  مشخصھ؟نقدی انم،یشی سر جام مخیس
 دی منو دی ندارم، ھرکحی حوصلھ توضام؟ی کجا پاشم باسی تو؟ خب بدون الیگی میچ_

  چرا رفتھ؟اد؟ی میبپرسھ کجا رفتھ، ک
 :زنھی پوزخند مھی

 بدبخت ول اسی کرده کھ الکارشی دوباره چنی زرنی اسیمعلوم ن... رفتادتی نویا_
 کرده رفتھ؟

  چرا؟یپرسی از من می ؛ مرض داریدونی خودت کھ ما،یب_
 ... جلومونی پھن کنتوی دوباره بساط نالھ زارمی بگزی چھی یتو ھم منتظر...گمشو_
 تو دل من یدونی تو چھ ماد،ی گرم درمینفست از جا...  خواھر منسی تو نریتقص_
 گذره؟ی میچ
...  شدهتی کھ مرگدهیفظم فھم تو، خواجھ حاافھی و قختی رانی با دونم،یچرا خوبم م_

 ؟یای ارزش داره کھ بھ خاطرش ننقدی ااسی ال؟یمودی واقعا نشبیحاال چرا د
 ... برا من مھم بشھاسیصد سالش اگھ ال...معلومھ کھ نھ...نھ_
 ...میدی دشاتای فرمانیما کھ تو عمل خالف ا_
 ی بشنویخواستی منوی ھم؟ی شدیخوب شد؟ راض... رو ندارمنایآقا، حوصلھ مامان ا_
 ...گھید
 ی بازبمی بگو، چرا خودتو بھ ننھ من غرنویخب از اول ھم...آھــــــــــــــان، حاال شد_
 ...ی بذارھی از اون مایاری ھرجا کم با،ی داراسوی خوبھ تو ال؟یزنیم
 ...الناز از تو بھتره... از خواھر مانمی اا،یب_
 وقت از اون پسره چی منم ھھ،یُ چھ پخ داداششیدونی از تو دفاع کنھ، مدمیالناز با_

 ...رهیَجوعلق دفاع نکردم، بره بم
 ؟یگی می چگھیپس د_
 ؟یدی برنایچرا از مامان ا_

 : خودش بشھنی تا صدام عکنمی غنچھ ملبامو
 چشمم بھ دھن اونا دی درصد با٩٠من ...ننھ بابامون کھ از ھمھ بدتر... دنمیبر...دمینبر_

 ،  ندنی موتیباشھ سوت
 : جلومرهیگی مشویی چاوانیل

 ...سی بابا؟ واسھ قلبت خوب نیخوری میچ... کم رنگ ترز،ی برام برگھی دیکی_
 حرکت بدم نیچقد از ا... عقببرهی کھ دستشو مرمی ازش بگوانوی لشمی مدوال

 ...ارهی موقع مواد دادن سرم درمشھی ھماسی کھ الیھمون بامبول...ادیم
 ؟ی خوبنیزر_
 آره چطور؟_

 ... باالندازهی ھاشو مشونھ
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بھ خودت ...ولش کن...دونمینم! ھی جـــــــــورھی لحظھ فکر کردم چشمات ھی دونم،ینم_
 ...کم حرص بخور...برس

 ...بده من اون وامونده رو...چشم خانوم دکتر_
 و تق تق دمی خرنای بعد اگھیمن ده دست د...ولی بابا ا؟ی رو داروانای لنیھنوز ا_

 ...ھمشو شکستم
 ... شدهبشی کھ نصیی کدبانونی چشم نادر روشن با ان،یافر_
 :زنھی ھال داد می ھمون تواز
 ... شدهلی ننھ باباش ستاره سھنیع...داسی خالھ کجاس؟ کم پانیشا_
 دوس شده، طرف نقاشھ، صبح تا شب یی بنده خداھیبا ... کرده منووونھیآره بابا، د_
 ... اونھشیپ

َنقاش؟ او لل_  )!مانند( ، پدر مونند .پرهیبا گنده گنده ھا م...َ
 ...گھی دھی فازا باال رفتنا ارثنی اگھید_
حاال ... ھمھ ادعا کم ندارن خدا رو شکر،یچھ حاج رضا، چھ حاج مصطف! آره واال_
 ! بابا؟ چند سالشھ؟نی ھس ایک
 ... از خودم بزرگترهیاسمش فلور جونھ، چار پنج سال_
 زنھ؟_
  مرده؟یپھ چ_
 ن؟یحاال از کجا با ھم آشنا شد_
 روز تو پارک ھی... مونھ، تازه اومدهھیھمسا...شناسمشی نمیمن ھنوزم درست حساب_

چھ ...یچھ استعداد... بدمادی ی خالھ بھت نقاشایب...گھی شد بھ بچھ م دشیری سدی دانویشا
 !گھی خزعبالت دنی از ادونمیچم...یی عجب پایُ چھ دمیسر

 خدا نکشتھ تو رو، مگھ بچھ ت کالغھ؟ اون زنھ ھم روباه اره؟_
 جادو انموی لنگھ نداره، شای گرلھی اره، فکر کنم روباھھ، تو حی ولس،یبچھ م کالغ ن_

 ...یکرده، صبح تا شب کارش شده نقاش
 ...کاسوی پشھی داره می مفنگیاکی ترھیاوو، پس بچھ _

 و رو شھی خونھ داره دور و دورتر منی از ای مفنگی کھ االن بچھ دوتا عملدونھیچم
 نی پسر من از ایفعال فلور شده ناج..یفعال رو اورده بھ نقاش...یاورده بھ نقاش

 ...منجالب
 ... محسن و زنشم اومده بودنبیدش_
  خوب بودن؟لدا؟یگ_
 آره، تا از چھ نظر منظورت باشھ؟_
 خواد؟ی منظور مدنیمگھ حال خوب و احوال پرس_
 ...خوادیمبلھ کھ _
   نھ؟ایباالخره خوب بودن ... نمیدرست حرف بزن ب_
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 کفش و ھی دفعھ پاشو کرده تو نی الدایگ... ــــــدی شدشھی قاراشمشونیاوضاع زندگ_
 ...طالق

 ... رو پامزهیری کھ دستم بود مییچا
  تا چھ حد؟یتابلو باز! چتھ بابا؟....اووو_
  ماشاال خان؟گھ؟ی میحاال محسن چ_

از عروس باب طبع خودش دفاع نکنھ، محسن مگھ ) ماشاال( ن آقا ماشال فکر ک_ 
 گھی سال دھی در گوش محسن، اون بدبختم زنھی کمتر از گل بھش بگھ؟ دو تا متونھیم

 ....کنھی مدی تمدلدای با گشویزندگ
 ...خدا بده شانس_
 داشت، ی محسن افکار روشن فکرخورد،ی از اولم بھ محسن نملدای گگھ،ی س دوونھید_

 و دنی تو کنار شوھر خوابتوی کھ زنیی از ھمونالدای گی بود، ولادیالاقل دک و پوزش ز
محسن کجا، ... کھ تند تند بچھ بزادنھی نقطھ عطفشم ادونست،ی پختن میقورمھ سبز

ِقر و فرش ز... کجالدایگ  ...سی نیچی ھنجاشی ای ولاا، ھادهیِ
 ...دهی انگشتش رو کلھ شو نشون مبا
 یطال...سی نیچی ھی ولمھ،ی حالیلی بگھ من خخوادی ماده،ی ادا اطوارش زلدایآره، گ_

 رفت و ی برادونھی و قابل ملی وقتا فامنجوری؟ اخھ فقط ا"انای بود احدهی نخردی جدیمال
 ...امد

 ترش بای ، زبای درشت شده زی چشماوان،ی باال، از تھ لرمی مزی رھی رو یی چاوانیل
 نیدرست ع...... محسن بودهی مھم و تکون دھنده زندگیھربارقاصد خبرا...کرده

 و محسن بدتر از منو لدایگ... داشتلدای نظرو راجع بھ گنیاون روزم ھم...ھمون موقع
 پارادوکس ھا نی بود کھ انجای جالب ایول... بود  پر ازتضاد و تناقضشونی زندگاسیال

 ... ھاندهی ببدی تر کرده بود از دبای رو زیزندگ
 : تو گوشمچھیپی مبای زیغوی جغی جیصدا

 ی باسیاون ال!  خوبھ؟تی فسقل؟یخوب.. مردم و زنده شدم؟یی معلومھ کجاچی ھ،یلعنت_
 ١؟ی تللیللیوجدان کجاس؟ باز کجا ول کرده رفتھ 

 ؟ی زنگ زدیچتھ تو؟ من خوبم؟ مگھ از ک_
 ...از صبح تا حاال_
 ...خونھ نبودم_
  با اون حالت؟یکجا رفتھ بود! ی رو نداری کسبی تو کھ تو شھر غر؟یکجا بود_
 ... شلوغش نکن، رفتھ بودم واسھ چکاپیخودی ببا،یمن خوبم ز_
 خب، چھ خبر؟ بچھ خوب بود؟_
 ...ادی مای بھ دنگھی ماه د٢ تا شاالیا... آره، حالش از منو تو بھتره_
 ...لی قراره بشھ تو فامگھی تا دو ماه دی مھمی چھ خبراگھ؟یماه د ٢_
 ی و رفتی کردی نکنھ دھن لقبای من حاملھ ام؟ زدونھی می مگھ کس؟ییچھ خبرا_

 ؟...یگذاشت
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 ...گمی نمی خودمون باشھ،سرم بره بھ کسنی قول دادم بیر،وقتینخ_ 
 ل؟ی چھ خبره تو فامگھیپس دو ماه د_
 ...سیمھم ن...یچیھ_

 ادامھ نی از اشتری بنھی نمبی لزومگھید...دهی بھ آستانھ خودش رسمی کھ کنجکاودیفھم
 ...بده
 !ی ول کنمھی حرفو نصفھ نھی ادی کھ بدم میدونی مبا؟ی شده زیچ_
 ... عاشق دلخستھ تونیعروس_
 !؟یچـــــــ_
 ...کردی مینی کاش مقدمھ چی منتظره بود، اری غیلی نظر خبھ
 ... آقا محسنھیعروس...ی بگو ک؟ینگو چ_

 ...دمیآب دھنمو قورت م...بندهی مخی عرق کرده تو دستام درجا یگوش
 ؟یمحسن؟ با ک_
 !آقا ماشاال...  دختر عمو عبدالدا،یبا گ_
 سھ؟ی فسیھمون ف_
 ؟یاری در میحاال تو چرا ھوو باز....آره ھمون_
 ... برا من تموم شده سگھی دراوردم؟ محسن دی ھوو بازیمن ک_
 فکر کردنتم ،یفھمیم...ی بھش فکر کنیتونی ھم نمی بخواگھیآره جون خودت، فقط د_

 ...سیمجاز ن
 ... ھمون وقتشم نبودس،ی من و محسن ننی بیچی گفتم کھ ھبا،یشلوغش نکن ز_
 ... نبود، اگھ بود محسن اون قدر نامرد نبود کھ ول کنھ برهدونمیم_
 ی چکنھی حاال فکر م،ی نگاسی عمھ و الی وقت جلوھی چرتو پرتا رو نی ابا،یز_

 ...رابطھ ما فقط در حد حرف زدن بود، اونم با ترس و لرز...بوده
 ...نیفقط زر... نگفتمیزی من کھ چ؟یشی میحاال چرا حرص_
 ؟یچ_
 ... ولش کنیچیھ_
 ... برمخوامیم! ؟ی نداری کار؟یدوباره شروع کرد_
 ...خورهیخب حاال چھ زودم بھت برم_

 ھربار نگھ داشتن صداش چھ بھ روز حال و دونھی مکث، بازم حبس صدا، نمبازم
 ...ارهیروز قلب من م

 اون طفل معصومو برا ی ندارمیھنوزم تصم...تی سر زندگنیبش... عاقل شوگھید_
 ؟یخودت نگھ دار

 ؟یگی می داریچ_
 سی م درکار نی محسنگھی بردار، دی دست از کلھ شق بازگمیمنظورم روشن نبود؟ م_

 ... زورو بشھ و نجاتت بدهادیکھ ب
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 کس انتظار چی ھی وقت؛یی جایچھ انتظار ب... انتظار نداشتمگھی دبای حرفو از زنیا
 ... کھ ھسینی منو نداره، ھمیبھبود زندگ

 ... حماقت محضھاسی با الی زندگیگفتی مشھیتو کھ ھم_
 ...اسوی الی عوض کنھ، حتزوی با اون بچھ ممکنھ ھمھ چی زندگی ولگم،یھنوزم م_
 ارزش داره جز مواد؟ اسی الی برای چیفکر کرد...یزنی رو مھی بقیتو ھم کھ حرفا_

  اعتبار، اعتبار داره ؟ی باسی الشی پیاصال چ
 ... مرده، دوس داره کھ پدر بشھھی باالخره اونم دونم،یچم_
 کھ دود شھ خورهی ھمون زر ورقا می کھ بچھ شو بھ مواد بفروشھ بھ درد الیمرد_

   اسم پدرفھیح...بره ھوا
 ... فکراتو بکننیدر ھر حال بش_
 ... شد تلفن راه دورادی خرجت زبا،یمن کار دارم ز_
 می و تصمی عاقالنھ فکر کن،ی بھتر فکر کن،ی تا تو سکوت فکر کنشمیباشھ، خفھ م_
 ...یریبگ

 ...ذارمی رو میگوش
 حواسم بود اسی بعد ازدواج با الشھی ھمره،یگی حرصم مبای زی چرا از حرفادونمینم.

 درست نبود ی نخواھی زن شوھر دار شده بودم، خواھھیمن ...  ھوس نشمریکھ درگ
 ی فکر بکنم، ھرچند کھ در حقم نامردی حتمی تو زندگی بجز مرداگھیکھ بھ مرد د

 دختر بودم و ناقص نکھی ای بودن، فقط برافتھھرچند کھ آدم بودنو ازم گر...کرده باشن
 دی وقت بھم فرصت ندادن فکر کنم تا القل عقلمو محک بزنم، شاچیھرچند کھ ھ...العقل

 اس،یبابا، ال... می کامل زندگیدر حد مردا...در حد اونا باشھ... از اونا نھشتریب
 ...برادرم

 ی رو عاقالنھ گرفتم، ازبای بھ قول زمی وقتھ تصمیلی گرفتم، خمی وقتھ تصمیلی کھ خمن
 نقش نداش، راه می تصمنی گرفتم، عقل اصال تو امی تصممی حس مادریاحساسم، از رو

 وجھ عاقالنھ چی بھ ھاسی منو الی گناه بھ لجنزار زندگی موجود بھینداش، اضافھ کرده 
 ... وجھچینبود، بھ ھ

 بچھ مو بھ ھر خوامی بھش گفتم کھ کھ من منجا،ی اومده بود اسی کھ ادری روزھمون
 بچھ م ی نقش دو تا والد رو برانکھی امتی بھ قی حت،یمتی شده نگھ دارم، بھ ھر قیمتیق

 در ی بدونم محسننکھیبدون ا...داشتھ باشم، از ھمون اول ھم پدرش باشم، ھم مادرش
 ...سیکار ن
 ... کھ تو رحمم شکل گرفتھ بودی خفھ کردم با نطفھ اموی مجردیای حس دنتمام

 شیآت! تمام...رهیُ گر بگنکھیبدون ا... من خاموش شد، شعلھ ور نشده خاکستر شدعشق
 ! بچھ تو بطن سوزنده تر بودنیا

 ... بھ خودت باشھشتری روزا حواست بنی انیزر_
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 از ترس دی بکنھ؟ اون موقع کھ باخوادی مکاری چگھی آخھ االن د؟یباز شروع کرد_
 ....ِ تو سوراخ بزدل ترسودیخز

 
 ، کردهی قاطماشی اخر، واقعا سمیزده بھ س...  کردهدای پریفعھ دل ش دنیا_
 
 ده؟ی دی محسن دوباره چھ خوابنی چھ خبر شده، ابا،یدرست حرف بزن ز_
 
 ... برسونھاھاتی بھ پا کنھ تا تو رو بھ روی جھنمھی خوادی دفعھ منیا_
 
  شده؟یچ...شعر نگو برا من_
 
 ... باھاش حرف بزنمدی بده بانوی اال و بال کھ شماره زرخواست،یشمارتو م_
 
  بھش؟ی تو کھ نداد؟یراجع بھ چ_
 
 ...رفتھ از نادر گرفتھ_
 
  چرا؟گھیاون د_
 
 ھیدلو ... حرف آخر و بزنھ و خالصدی شاگھ؟ی می چنی بھ قول نادر، ببن،ی زرگمیم_

 ...گناه داره بدبخت....دل کنھ
 
 کھ بخواد اول و سی نی اصال حرفم؟ی باھم داریم منو اون چھ صن؟یحرف اخر چ_

 ... سھ طالقم کردنگھی عمھ برسونھ داسویباد بھ گوش ال... آخرش باشھ
 
 ! نخواد؟نویاز کجا معلوم اونم ھم_
 
 کھ بھ زن شوھر دار نظر سی پست نی اونقدشناسمی کھ من می محسنبا؟ی زی چیعنی_

 ...داشتھ باشھ
 
 راھو واسھ تازوندن ھمھ اسی الی پستی ولس،ی محسن پست ننم؛ی مکی آورادی خودم بھ

 ... محسنیحت...پست و ھموار کرده
 

 کھ االن توش یتی واقعنی بھ ھمدهیُ کھ خورد سر شونھ م، حواسمو سر مبای زدست
 .ھستم
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 . تلفنو بردار، سوختن؟ی زریشنویواقعا نم_
 
 !ھان؟_
 
 ،کنھی اشاره می چشماش بھ گوشبا
 

 ... سمت تلفنشمی بلند میفور
 

 برام قرار بود از ھمھ آشناتر بشھ، تو گوشم ی زمانھی کھ ی ابھی محسن، غریصدا
 ! زنگ خطرھی زنھ،یزنگ م

 
 ... باھات حرف بزنمخوامی منیزر_
 
 ....یکنی کارو منی ھمیاالنم دار_
 
 !اقتی لیبھ من ب... بھ من بدهگھی فرصت دھی... شوادهی پطونی از خر شنیزر_
 
 بفھمھ اسی الیدونی نم؟ی محسن؟ تو واقعا پسر ماشاال خانیگی می معلوم ھس چچیھ_
 کنھ؟ی کار میچ
 
 نی از ادی داره، گناه داره، نبارادی حرفم ادونمی بخدا من،یزر...اسی الیگور بابا_
 ...اسی النی عی نامردھیَ مرد، نھ ھی بھ زن ی بھ زن مردم بدم، ولشنھادایپ
 
 ...، االن شوھرمھ ھسی ھس، ھرکی ھرچنیبب_
 
  فقط شوھرتھ؟ای ؟ی دوسش داریعنی_
 
_... 
 
 زده تو کار مواد زه،یری اوضاش داره بھم میلی خانتون خاسی شد؟ الی چن،یالو زر_

 ...یفروش
 

 محسن گھ،ی کھ راست مدونمیم... ترهنی سنگیلی محسن خشنھادی حرف از پنی اتحمل
 ... خبرا رو دست اول و نو پا دارهشھیھم
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 من ادی ھان، خوشت مشھ؟ی مدتی عای حرفا چنی تو محسن؟ از ایباز شروع کرد_

  چاه فرو برم؟نی با کلھ تو اشتری من خرد شم، من روز بھ روز بادیبچزم، خوشت م
 
 ! ھم ازش مونده؟یزیمگھ چ! ھھ_
 
 ؟یاز چ_
 
 ی راضتی زندگزی احمقا ھمھ چنیع... برفری زی کھ تا تھ فرو کردیاز اون کلھ ا_

 کنھی خودتو ملعبھ و مسخره مردم ماس،ی از الشتریسکوت تو ب... ھیعال...کننده س
 ...ی تو از اون ابلھ ترنکھی ان،یزر

 
ّ عمال اون سکوت احمقانھ مو برام ھجنکھی ای برادی شاکنھ،ی سکوت مھی !  کنھیِ

 ! کھ الزمھ کلھ تا تھ فرو برده تو برفمھیھمون
 
 رفتھ ادتی... معجزه بشھسی قرارننم،ی بد ھمای خوب گھیمن د...محسن دست بردار_
 کارو نی اسی بلد نگھی االن دیفکر کرد!  بپاشھ؟دی کھ قرار بود روم اسھی ھموناسیال

 !کنھ؟
 
 حالشو ی من بلد شدم چجورستم،ی نی اون محسن قبلگھی من دکرد،یاون موقع فرق م-

 ... و بشونمش سر جاشرمیبگ
 
 من حق ندارم کشھ،یم ھمھ وجودم داره از خودم خجالت م االننی محسن، ھمگھینھ د_

 ... تو سرماریدوباره فکرتو ن...راجع بھ تو فکر کنم
 

 اقتتوی من لگمینم...اسی الی برایفی بخدا تو حن،ی چشمات باز بشھ زرخوامیمن فقط م_ 
 کھ افتادم دنبال زن شوھردار، باور کن ستمی منم آدم ناسم،ی بھتر از الیلی خگمیدارم، نم

 یای حی قلب وامونده و بنی افھمھی زبون نمکردم،ی کھ اگھ بود قلمش مسیدست خودم ن
 ، شدهاهی خواھھ، سادهی خودخواھھ، زفھمھ،ی نمی مردونگاز یزینامرده، چ...من
 

 ...شنومی بلندشو می نفسایصدا
 
 ،نی زرخوادیتو رو م_
 
_... 
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 شمیبھ خدا پرتو داره، بخدا م... منم بدرخشاهی بھ قلب سای بن؟یر زیشنویصدامو م_

 از اون رونی المصب خودتو بکش بی اصال منم نخواه، ول،یخوای کھ تو میھمون
 نقل نی شداسی کھ تو و السوزهیدلم م... خانومشی کھ دلت خوشھ شدیکثافت خونھ ا

 تو کھ ؟ی و نفھمی نماد جوونی بشدیا چرا تو بل،ی فامیمحافل، درس عبرت جوونا
 حاال ھمھ کاسھ کوزه ،یخوری نماسی بھ درد الی خانواده ھم گفتی و بھ سن دارایدیفھم

 ... نداریچی واسھ اخر عاقبت ھذارنی مھیھمون سن دارا از تو ما...ھا سرت شکستھ
 
 تھ؟یعوض دلدار_
 
 شھی درست ماسی الدونستمی درصد مھی درصد، فقط ھی اگھ شھ؟ی بدم درست میدلدار_

با کمک ... در حقشکردمی می تا درست شھ، برادرگرفتمیبھ جان مادرم دستشو م
 ی خوبی تو ھم پای تا بتونھ برامیکردی رو پاش مم،یکردی درستش مسیھمون ادر

 !خراب نکنھ، خودش محالھ آدم شھ اگھ تو رو! شھی درست نماسی الشھ،ی نمیول...بشھ
 
 ی دردھی محسن، ھمھ حرفات درست، بذار منم بشم درس عبرت، بھ گھیبسھ د_

 ...بخورم الاقل
 
 ! تو کتاب قصھ ھا؟ی برل؟ی سوژه فامی کھ بشنھی سقف آرزوھات ان؟یھم_
 
 می فقط از طرف خودم تصمگھی شده، من دری دیلی محسن، خشھی نمگھید_
 ...حاال...، حاال گرفتنی سالگ١٧ کھ از خودم تو ی حق انتخابخوامیم...رمیگینم
 

 کھ حق ی رو کھ ھنوز بھ مادرم ندادم، بھ محسن بگم، مردی شرمم اومد خبرنتونستم،
 ی در حق شوھرم برادرتونھی بود نمدهی کھ دی وقتم،ی بشھ مرد زندگدونستیخودش م

 ! کنھ
 
 !قطع کن...، اگرم نھ"ی علای" کھ ی حاال اگھ ھست،یدی ھمھ حرفمو شنن،یزر_
 

 ... درجا
 

 تو دیبچھ م با!  مکالمھ پر از گناھونیبال قطع، قطعش کردم ا... رو گذاشتمی گوشدرجا
 از ھمون وقت کھ دیُ وقتھ کھ مردم، شالیمن خ... ذھن و بطن و قلب پاک رشد کنھ

 بچھ زنده م کرد، نیدرست تو اوج مردنم، عشق بھ ا! سقف آرزوھام شد درس عبرت
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 موجود زنده داره در من ھی!  بودی نبود؛ ولیتھرچند کھ نفس راح...گذاشت نفس بکشم
 ! مرگم واسھ خودم ثابت شده سنکھی با اکنھ؛یرشد م

 موی وضع زندگدی کھ شاییزای چھی اد،ی مشی داره پییزای چھی کنمی چند وقتھ فکر منیا
 عمق بدم، برم تو قسمت ریی تغدی مرداب بانی توادی شاشھ،ی بھتر مگمیعوض کنھ، نم

 کھ یمواد... ھنوز لجن تا سر گلوم اومده، مونده کھ برسھ بھ فرق سرمدی تر، شاقیعم
 تموم شد، امروز رهی جشھ،ی نمگھی دی کفاف داده، ولن برام اورده بود تا االاسیال

 زانوھامو راست تونمی نمگھی دشکنھ،ی کھ ، تا آخر ھفتھ با تموم شدنش کمرم مدمیفھم
 ... بزنمدی سفیصا دست بھ اون گردادست بھ ع... اگھ دست بھ عصام برمیکنم، حت
 غمو ی ھنوز تموم نشده زانوکنم،ی رو زانوھام دستامو دورشون حلقھ مذارمی مسرمو

 االن ھمھ ی جا و نشونمھ، ولی کھ حق شوھر بی بچمھ، غمی کھ جایبغل گرفتم، بغل
بتونم سر پا ... ھمھ ناکسنی انیَ کھ قراره منو کس کنھ بشھی میزی چبیش داره نص

 بسازم، نھ در خور نھ بھ ی زندگھی انی شای برااقل خودمو بسازم تا بتونم الدیباشم ، با
 کھ ی ھمونسازم،ی امکان زنده بودنو براش مسازم،ی نمیدرد بخور، اصال زندگ

 ستمیحاال از ھمھ ھست و ن...رمی بذاره ازش بگای دننی پا تو انکھی قبل اخواستمیم
 ...انمی فقط بھ خاطر شامگذریم
 !؟یمامان، مامان_
 جانم؟_
 ... بخورایب_
 قھقھھ و شدی لبخند از تھ دل، منی اگھ دلم خوشم بود ادی شازنم،ی لبخند از تھ دلم مھی

 ...صداش بلند تر
 کنمی مدای و پاری کوچولوتر اورده، با ھمھ وجودم سر تلخ خاری خھی بزرگم، یکوچولو

 !خالص... و رونی تف کنم بممی تھ زندگشدیکاش م... ندازمی دورش مزنم،ی گاز مھیو 
 نمکش کو پسر مامان؟_
 !سینمک واست خوب ن_
 ... و نمکشارهی خده،ی بدون نمک کھ مزه نمس؟یچرا خوب ن_
 ...ِ با نمک خودت بخورگھیفلور جون م_

 ... فلور جونبازم
 ...سی نمک واسھ آدم خوب نگھیم_
 ،  مادر جوننی شدن، عری کھ پیی اونم واسھ کساس،ی خوب نادیاره، نمک ز_
 ...خب تو ام_
 !ھان؟... ی بگیخوای می چ؟یمنم چ_

... ھیفقط تلخ...رو ندارم" ِنمک خودم" تلخ شدم باھاش، من ده،ی دھنشو قورت مآب
 "!نمک خودش" با ھمون کنھ،یحرفشو مزه مزه م

 ...چسبونمشی دور گردنشو بھ خودم مندازمی مدستامو
 ؟ی بگیخواستی میچ_ 
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 ...خب...خ_
 ... رو راحت آزاد کنھدهی کھ تھ زبونش چسبی تا اون حرفچسبونمشی بھ خودم مشتریب

پاھات درد ...گھی دیشی مری پی مادر جون، دارنی علرزه،یخب تو ھم دستات م_
  ،کنھیم

حرفش تلخ ...رونی از چشمام بزنھ بدی کھ باھی ھمون اشکدی شادم،ی دھنمو قورت مآب
 دنینفس کش...ُ مردمدنی شدم، من با نفس کشری پیمن تو جوون... بودتیبود، واقع

 ... بھ مرگ،یری بھ پدنی قدم رسھی یعنیمتعفن 
 ...حرف بچھ م تلخھ... تلخھمیزندگ... دھنم تلخھ... تلخھزنم،ی گاز مارویخ

 :دهی فشار مدستمو
 ؟یمامان ناراحت شد_
 ...  شدمضی کم مرھیخب من چند وقتھ ... خب؟ینھ گلم، ناراحت برا چ_

 ...زنمی خودم مشھی بھ رشھی کھ با تبر افتادم و دارم تمارمی بضم،یمر
 !باشھ؟... نشمو دستم نلرزه ری تا پخورمی نمک نمگھید_

 ...کنھی کج مسرشو
 .باشھ_
 ؟یخوری با نمک خودت میخودتم دار_
 مامان؟...اوھوم_
 !جانم؟_
 ... ازت بکشھی نقاشھی خواستیفلور جون م_
 !خب؟_
 ...من عکستو ندادم بھش_
  گفت؟یاون چ_
 بھ خالھ ی حت،ی منم گفتم مامانم دوست نداره عکساشو بده بھ کس؟یدیگفتش چرا نم_
 ...بایز
 مزه شو از دست امی بود، تلخنیری برام شیلی حرفش خنی ازنم،ی قھقھھ مگھی دنباریا

 نوبت گھیحاال د!  ھمھ نکبتنی اونی افتخاره، موھبتھ مھ،ی پسرم ستودنرتیغ...داد
 یول... ترنیی پاای باالتر ای بدم، حاال می رکود زندگنی بھ ای تکونھی وقتشھ گھیمنھ، د

 و با رمی چند قدم برم عقب، پس رفت کنم تا بتونم دور بگدیبا دیشا... باشمدی نبانجایا
 !سرعت تخت گاز برم جلو

 یفور... گوشھھی ذارمی مانویشا...شمیبلند م...امیاز پس خودم برب خودم اول ازھمھ دیبا
 کھ االن گنج منو تو خودش جا ی سمت اطاقم، اطاق جاسازم، ھمون گنجھ ارمیم

 ...داده
چشممو ... خودم کھ ھستمی ولس،ی ناسیال...دهی سھ روز، فقط تا سھ روز جوابمو متا
اول ... ھمون روز کارت مچالھ شده تورجو انداختم تھشفم،ی سمت کچرخونمیم

 تره، دوباره ی خودم از ھمھ جا آشغال دونی زندگدمی دی وقتی ول،یانداختمش تو آشغال
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 آشغال شدن لی تکمی الزم شد برایروز ھی دیشا...فمیبرش داشتمو انداختم تھ ک
 ! شدنلی ھمون روز تکمدهیحاال رس...من
 
  ترنج؟ِمانیت سالو، سالم خانوم، شرک_
  امرتوننییبلھ بفرما_
  صحبت کنم؟ی تورج ابطحی با آقاتونمیم_
  کنم؟ی کمکتونمی جلسھ دارن، مشونیا_
 ... االن باھاشون حرف زدشھیخب، نم_
 کنمی بھشون منتقل منیی بفرماغامتونویشما پ...رینخ...عرض کردم کھ_
 ...ممنون...یچیھ...ه_

 ی فرصت بدم بھ خودم، بھ نکبتنکھی ای نشونھ بوده براھی االن نیا...ذارمی رو میگوش
 موی خودمو ، زندگتونمی بسازم؟ اون وقت می خودم شخصا برانباری اخوامیکھ م

  بسازم؟
 کھ یتورج... عاملری مدیبا آقا!  کردن تماسم با تورج قراره بھ کجاھا برسھ؟وصل

ُ ھمھ اھن و تلپ داره، چجورنیا ُ ِ کھ بشن ... حدنی اونم تا اکنھ؟ی رفاقت ماسی با الیِ
 نی ھمھ اختالف بنیا!  بزنن؟کی بشن و با ھم پالھیھم پ...گھی دود و دم ھمدقیرف

 شھی ماس،ی ظاھر و باطن الی فرھنگی تورج با بی باطنی فرھنگی و بیفرھنگ ظاھر
  ،زنھی پررنگ تو ذوق منی ایلی تفاوت سوادشون ھم خی بشھ؟؟ حتدهیکھ ناد

 ،  باز کن برو دروانیشا_
 ...نجای اادیفلور جونھ، خودش گفتھ بود م_
 !فلور جــــــون؟_
 ھی رفتھ، اسشی بھ بابا الاشی بازقی رفنیا...َ انگار ذوق فلور جون بچمو کر کردهیول

 تو خونھ، اون وقت ارهی زن رو نگرفت بھی وقت دست چی ھاسی بازم الزنم،یپوزخند م
 راجع یی از االن دارم چھ فکرانی ببرم،یگیلبمو گاز م... چشم منی جلوی وجبمی ننیا

 ...کنمیبھ بچھ م م
 زشت و اسفناکھ کھ با مھمونم درست رفتار یلی خ،ی سمت در ورودرمی و مشمی مبلند

 ...نکنم
 ...ی خوش اومدیلیخ...زمی تو عزایسالم فلورجون ب_
 ... خواستھ بودانی خبر اومدم، شای تو رو خدا من بدی خانوم، ببخشنیسالم زر_

 ...امی از خجالتش بربی بعدا چجوردونمی کھ من مانوی شااون
 نی ای خالق جھت رشدشون؛ من مورمورم شد، ولان،ی شای رو موھاکشھی دست مھی

 .کنمی نوازشش مینجوری اشھیخودمم ھم...کارو دوس داشتم
 س بوده کھ با شما آشنا شده خوش شانیلی خانی شان،ی کردی خوب کارن،ی داراریاخت_
. 

 . مامان خوشگلترشنی خوشگلم لطف داره، عانیشا_
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 کھی و داره تدهی ازم دی رفتاردی شانمی لحظھ فکر مکھی زنھ،ی چشمکم بھم مھی
 !یی جوراھی م کرد کھی بود، تزی تیآخھ اون چشمکھ بدجور...ندازهیم
 و باھاتون آشنا شم، نمی شما رو ببنای زودتر از اخواستی منم دلم من،ینی بشنییبفرما_
 ...میکنی با ھم رفت و آمد مشتری بھ بعد بنی از اشاالی اشھ،ی خب، فرصت نمیول
 پا دی بزرگترا باشھی ھمشھ،ی دود ھنوزم از کنده بلند م؛بھرحالیکنی میخوب کار_
 ...ی بذارن، تو ھر رابطھ اشیپ

 ...خودش کنار شونھی مانوی رو شونھ ھاش و شاندازهی مچادرو
 ... ھنر کردهادی کھ آدم از پس امورات خونھ بر بنی سختھ، ھمیلی خی بچھ داردونمیم_

 . فلور جونشھشی از من پشتری کھ بانیشا! رم؟یگی ھمھ حرفاشو با منظور مچرا
 ...گھی دنیخوری مزم،ی بریی چاھیمن برم _
 بلھ، چرا کھ نھ؟... جوننیزحمت نکش زر_
 مھمون نواز، با ی کدبانوھی...نھی ھمی ھر مھمونی بھرحال شرط اصلزنم،ی لبخند مھی

 ! نھ سفره دراز و ساز و آواز؛ییرای استقبال و پذی برارهی باز میرو
 ده،ی نشون ملمای نقاش با کالسا کھ تو فنی نباشھ، با کالسھ، مث ایی اھل چادی شاگفتم

 توشو کننیھم انگشت م خورنیاھل قھوه باشھ، اونم تلخ تلخ، اون قھوه رو ھم م
 ی نھ نقاشادی بری رو بومشون، اسراف کارا، قھوه مال خوردنھ، تازه اگھ گکشنیم

 ! کھدنیکش
 بستھ نقل اعال اورده بود با ھی برام ھی الناز از ارومکنم،ی رو باز منتای کابدر

 رو یی رو داشتم و چانایباز خوبھ ا...  ینی گوشھ سذارمی کھ داشتم، مییتاییسکویب
 . نبردم براشیخشک و خال

  ،نییبفرما_
 ... جلوشرمیگی رو مینی و سشمی مدوال

 ، مھمونی برامی ببری نعلبکمی رسم ندارداره،ی برموانی لھی
 ...زمی عزیمرس_

 س،ی اھلش نیلی خانی شانس اوردم کھ شاز،ی رو مذارمی و نقل رو متییسکوی بظرف
. رفتی مھمون تازه واردمون گذاشتھ بودم بھ باد فنا می کھ جلویوگرنھ آبر و کالس

 نداره، بھتر، ی جان مراوده اینیری ترشھ گل پسرم، با شیزای دخترا عاشق چنیمث ا
 طبعش بھ دی بای بچگنی تحمل کنھ، از ھمرو ی اوضاع تلخ زندگنی اتونھیراحتتر م

 ... آموختھ بشھیتلخ
 !ھای اقھی جون معلومھ خوش سلنیماشاال زر_
 چطور؟_

 ازم شھی از من نشده، عمھ و مامان ھمیفی تعرچی دارم تعجب کنم، آخھ تا حاال ھحق
 جمع و جور کنم و با موی زندگتونمی مینجوری داشتھ باشم، فقط اتیخواستم کھ زن

 .. بدمزهی انگاسیال
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 خوش ی ولسی نی لوکسو گرونلی وسایلی خیدونیم...یدی قشنگ خونھ رو چیلیخ_
 نی بیچھ ھارمون... ، پشتش فکر بودهیدی انتخاب شده، معلومھ براش زحمت کشقھیسل

 ...ھیعال... رنگاس
 ... فلور جوننھیبیچشماتون قشنگ م_
 با نھ،یبی فقط درست منھ،یبی چشمامم قشنگ نمستم،ی من اھل تعارف نگم،ی مینھ جد_
 نم،یبی می عمق من تاشنوی تفاوت از کنارش رد می بیلی خھی کھ بقیاون...  بازدید

 سطح یزی چھی ی عمق، شادھی و میگری سطح در نظر مھی یزی ھرچیعادتمھ برا
 جابی کھ کارم ایدونیم... دارهیشی ستابل و قادهیچی عمق و باطن پی داشتھ ولیمعمول

 کنھ؟یم
 ...فھممیبلھ،م_

 من اونقد ظاھر و ی زندگدم،ی کلمھ شم نفھمھی ی بھ جرئت قسم بخورم کھ حتحاضرم
 نی نشده اومده، تا عمق اقھی ھنوز دو دقنمی شده کھ ادهیباطنش بھ لجن و کثافت کش

 !گھی ام نکرده، معلومھ دیکار شاق...دیکثافت و لجنو د
 کس و کار دارم دونھی امروز مدی ما رو خری باز خوبھ تلفنم آبروخوره،ی زنگ متلفن

 !کھ باھاشون حرف بزنم، خدا رو شکر
 ...امی االن مدیخشبب_
 ! راحت باشزم،ی عزکنمیخواھش م_
،ما رو . کھ شارژش خراب شدهممی سی بنیا...ی سمت گوشرمی مشمی جام بلند ماز
 ... تو دردسرندازهیم
 ... ھنوزای یدی کھ گفتھ بودم کشیی ھای جونم نقاشانیخب شا_
 .کنمی فلور رو تو گوشام خفھ می صدا،ی برداشتن گوشبا
 !بلھ؟_
  خانوم، حالتون خوبھ؟نیالو سالم زر_

 آروم جواب سالمشو نی ھمی براشناسھ،ی ھس منو میھرک... صدا برام آشناسنی اچقد
 شناختن صاحب اغواگر ی از حواسمو سمت حافظھ و خاطراتم بدم برای کمھی تا دمیم

 ...صدا
 ...ممنون...سالم_

 ! نھ؟نیظاھرا بنده رو نشناخت_ 
 ...تون برام آشناسنھ متاسفانھ، صدا...ن_
 ، خانومنیخودمم آشنام زر_
 جھی بار فکر کنم و بھ نتنی آخری کھ برادهی داره بھم فرصت مدی شاکنھ،ی مکث مھی

 .برسم
 ! ھستم، تورجیابطح_
 بلھ، حالتون خوبھ؟! آه_
 !ن؟ی داشتی امرن،یظاھرا تماس گرفتھ بود_
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 ... کھ نھینھ امر_
 ... حرف زدنتنی با اھ؟ی امر چرم،یگیلبمو گاز م! نچ
  نبودیعرض خاص_
 ! حال و احوال کھ نبوده قطعا؟ی بران،ی تماس گرفتینجوری ھمیعنی_
 ...نھ،نھ نبوده_
 !خب؟_

بحثو ... اومدم سراغتای واسھ اون کوفتیدونی کھ مدونمی ، مزنھی مسلط حرف مچقد
 ...کنمیعوض م

  من تماس گرفتم؟نیدیاز کجا فھم_
 . گفتیمنش_
 ... خودمو من کھیول_
 ...نیی شرکت، متوجھ شدم شمای شماره منزل افتاده بود رو گوشدونم،یبلھ م_

 ! شماره خونھ رو حفظھ؟یعنی... تو اون سرماکنم،ی معرق
 ن؟ی خانوم، صدامو دارنیالو، زر_
 ...شنومی منییبلھ بفرما...ب_
 ... ھم بودهی و فوتیظاھرا فور...نی گفت کھ باھام کار داشتی منشکردم،یعرض م_
 ...رفع شد...سی نینھ، مشکل_
 ! خانوم؟نیزر_
 !بلھ؟_
  حالتون خوبھ؟_
 .بلھ_
 ن،ی رو من حساب کناسی اون روزم خدمتتون گفتم، در نبود الس؟ی نی مشکلنیمطمئن_

 ..کنمی نمغی درادی از دستم بربیکمک
 .شمیبلھ، مزاحم م_
 شتونھ؟ی پی کسگم؟ی درست من،ی صحبت کردن معذبیبرا_
 ...بلھ_
 م؟ی با ھم صحبت کنمیتونی خب؛ متوجھ م، بعدا ماریبس_
 !شھیبلھ، م_
 .... البتھیحضور_

 واسھ قالب دهی پر از گل من جون می زندگنی اره،یگی می از آب گل آلود ماھداره
 ! بوددهی کھ فلور دیدرست تو ھمون عمق.... انداختن و طعمھ گرفتن

 ...بلھ_
 ری روزتون بخرم،یگیپس تا بعد، خودم تماس م_
 !خدافظ_
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 نقدی چرا ادونمینم... االنی اول مکالمھ سردم بود ولم،یشونی پی روکشمی دستمو مپشت
 ! و اضطراب؟جانی از ھایاز ترس ! حرارتم رفتھ باال

 ھام، حال و ھوام عوض شھ، تازه ھی تازه بدن تو ری تا با ھواکشمی مقی نفس عمھی
 ...شھ
 .وستان بود از دیکی فلور جون، دیببخش_
 ھمھ زور نی از دوستان شوھر کھ قراره بشھ دوست خودم ظاھرا، وگرنھ اگمی دلم متو
 ! مجددداری دی برازدینم
 ... جاننی راحت باش زرکنم،یخواھش م-

 : دستشدهی مانوی سبز شای رنگمداد
 قشنگتر و مرتب تیزی جھتھ، رنگ آمھی ھمھ ش ینجوریا...از چپ بھ راست بکش_

 ...شھیتر م
 تونھ؟ی شغل اصلی نقاشن؟یکنی می تا حاال نقاشیاز ک_
 روحمھ، س،ی شغلم نی نقاششگاه،ی آساھی من خودم مددکارم تو زم،یجان، نھ عز_

 !عشقمھ
 ن؟یعشقتون؟ مجرد_
 ، خندهری ززنھیم

 بوم و ی بھ پاختمی رفت، ھمھ عشقمو ری مھدنکھینھ از اون عشقا، البتھ بعد از ا_ 
 شھ؟یباورت م!  شدمنری تی عاشق بویتح! پالت و رنگ و روغن

 ...ادی ازش بر می ھمھ چگھ،ی دزادهیآره، چرا باورم نشھ، آدم_
 یکی اونم ی مھددی ندارم،شای بگھ؛منم اصراریزی چی دوست نداره راجع بھ مھدالبد

 بھ من نداره، ی تعلقچی محسن ھدم،یسرمو تکون م!  منی محسن اون روزانیبوده ع
 . باشمادشی تو فکر و خاطر بھ یپس حق ندارم حت!  تعلق خاطریحت
 ؟ی داری جون، چھ عشقانی شوھر و شای بجز آقا؟یشما چ_
 یآقا..." جملھ شنی بود ابی عجیلیخ!  شوھری دارم، عشق؟ اونم بھ آقای چیچ

 ... شوھر بدمنی بھ ادی عشق کھ بای، دور از جون آقا، طفل"شوھر
 ! دوس دارماتوی ادبیعشق کھ نھ ول_
  نھ؟ای ی بھ قلم داری حاال تا چھ حد؟ دست؟یگیراست م_
 نی تو ذھنم تا دلت بخواد از ای نکردم، ولدای وقت جرئت نوشتن پچینھ در اون حد، ھ_

 .برمی بھ کار می ادبیجملھ ھا
 دل خودم ی کنن، من خودم برافی ازش تعرگرانی کھ دنی نداره بھ اازی آدم نیگاھ_

 !ھی کھ دلت جملھ ھاتو بپسنده برات کافنی ھمکنم،شمامی مینقاش
 . برم عوضش کنمنیبد... کردخی تونییچا_
 ! کھ نھکنھی دستش اشاره مبا
 ...خورمی رو سرد میی کھ چانھی اکنھ،ی جان، من دندونم درد منی زرنیبش_
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 کی خودمو بھ دھنم نزدوانی منم لکنھ،ی مکی بھ دھنش نزددارهی رو برمیی چاوانیل
 تو نکھی بودم، با ادهی ندکی نقاشو از نزدھی وقت چی مراقب حرکاتش ھستم ، ھکنم،یم

 . ازش نشستمیفاصلھ دور
 ؟ی دوس دارشتریحاال کدوم شاعرو ب_
 اسم ی کھ حتپسندمی رو می شعری گاھکنھ،ی نداره، بستھ بھ حال و ھوام فرق میفرق_

 .گھی دنھیشی خب بھ دلم می ولدونم،یشاعرشو نم
 ؟ی خوندیتو مدرسھ چ_
 ! خوندمیتجرب_

  معلومھ کھ من دانشگاه نرفتم؟نقدی ایعنی... تو دانشگاهدی کھ نپرسبھیعج
 ؟یعالقھ داشت! گھ؟ی دنای و استیز_
 ...ومدی بدم نمیا_
 در کنارش یتونی م،ی خانوم دکتر شدی تو با،ی بھم گفتن برو تجرب؟ی چھ عالقھ انھ

 االن نھ ،ی در کنارش خانوم دکتر بشیتونی شو، ماسی زن الای بعد گفتن ب،یشاعرم بش
 ! خانوم نقاشھی موندم و در جوار اسیدکتر شدم، نھ شاعر، فقط درکنار ال

 !ی باشیاتی ادبخورهیبھت م_
 : کنھرمی تحقخوادی اون مکنمی حس مر،ی تحقی باال، نھ براندازمی راستمو میابرو

 !چطور؟_
کار ... خونھواری بھ در و دی کھ زدی خطاطی قابانی از اگھ،ی معلومھ ددونمینم_

 خودتھ؟
 ... دوس دارهیسی و خوشنوینھ کار خواھرمھ، اون خطاط_

 دای قاب پنی تو دل ای بھ نوشتھ تو قاب، باز چھ عمقزنھیزل م...دهی تکون مسرشو
 کرد، بھش ی الپوشونشھی رم نمیچی ھنھ،ی من کھ ھمیظاھر و باطن زندگ! کرده؟

 با مرام و یدیوگرنھ چرا سراغ ... مراوده داشتھ باشھشناسھی کھ نمیی با آدماخورهینم
 ! زن و بچھ ش نرفتھ؟

 نفر داره راجع بھ من و ھی دونمی می وقتره،ی دست دست کردنش حوصلم سر ماز
 االن، کھ زل نیدرست ع...شمی موونھی فکرشو بخونم دتونمی و نمکنھی من فکر میزندگ

 ! منجالب عمق دارهنی نباشھ ای من، ھرچی زندگ ھمھ نکبتنیزده بھ ا
 

 زود یادی پسره زنی اگمیمن ھنوزم م... خونھ شونیری تصوفونی آی روذارمی مدستمو
 ! بھ کفشش نباشھ خوبھیگیبارشو بست، ر

 بلھ؛_
 :کنھی سوختھ چھ صداشو برام نازک مپدر

 .باز کن بابا منم_
  باال قربونت، چھ عجب باالخرهای ب،ینی زرییِا تو_
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در و ھل ....الناز دوس دارم" نق نق" ی ازصداشتریدرو ، ب" تق تق" اون یصدا
 . مجتمعاطی سمت حرمی مدم،یم

 حرفا نی خرابشون، دو طبقھ کھ اشھی سمت آسانسور ھمرمی و نمکنمی سبک نمخودمو
النھ سالنھ راه پلھ ھا  سدشی کھ با سبد خرنمیبی رو میرو نداره، تو پلھ ھا خانوم مسن

 البتھ کردم،ی وگرنھ کمکش مدمی واحد الناز بھش رسی کھ جلوفی گرفتھ، حشیرو پ
ِ نفس نصفھ و پاھاضاع اونی کھ خودمم با اکنمی نمینیتضم َ  لرزون بتونم برم شھی ھمیَ
 .باال
 ... توایبھ، سالم ب_
 منو انی شانی عیکی خانومھ نی اگھ ارم،یگی الناز نگاھمو از طبقھ باال می صدابا

 من دونمی مدیبع... عصا داشتھی شی و کوریری پی االن براشد،ی نمینجوریداشت کھ ا
 .انی با وجود شای خانومھ برسم ،حتنیبتونم بھ سن و سال ا

  ناقال؟یدی دیچ! اون باال چھ خبره؟_
 . بودی شکرش باقی نشدم جاسی سر بھ ننجای رو قلبم، ھمذارمی مدستمو

 .یلناز، سکتھ م دادخدا نکشتت ا_
 . تو، کم حرف بزنایب_
 .یالبد وقت بدم تو حرف بزن_
 .کنمی ھم من کار خودمو میتو وقت ند_

 ی خنثاشی کارنیری زبونشم با شی تلخی دارم، اونقد کھ حتی کنار الناز حال خوبشھیھم
 کھ ییای کارنیریارث زبون تلخ عمھ و ش! ی ھم اکتسابی بھ تبحره کھ ھم ارثنمیا. شھیم

 . رضا بودهدی الزمھ بردن دل از حمیبرا
 و نجای اادی بدی درست کرده، فلور بای اقھی چھ خونھ با سلنم،یشیش م" ِال" مبلش رو

 ی کھ زندگفھمھی تازه منھ،ی رو ببی زندگنی رو درک کنھ، عمق ای و زندگاتی حیمعنا
 .شھی گرداب با عمق نامعلوم بوده کھ بھ ناکجا ختم مھیمن 

 ؟ی اومدی کردیزی خانوم ناپرھنیر زگمیم_
 ...ی راه گم کردگنیاصوال م_
 ؟یچرا اومد... خب ھمون_
 !رمی االن مدیببخش! ؟یچ_
 ؟ی شده اومدی چنھیمنظورم ا_
 ؟ی حرف بزنیستی فرق دارنا، تو چرا بلد نیلی دوتا با ھم خنیا_
 ره،یگی مرادی اونم دائم از حرف زدن من ادرضا،ی حمنی عیتو ھم کھ شد!  بابایا_
 ...ی جملھ ھا رو بکار ببری چجوریدونی نمگھیم
 ...گھی دگھیراست م_
 ...گھی راست مگھی راست میھ...ِا تو ھم! نچ_

 ی کره خرھی کھ فتمی می اون روزادی کنار، بازم زنھی کھ اومده تو صورتشو مییموھا
 یول... کنج صورتمنھیشی جون و پر دلھره می لبخند بھی... موھاشو رنگ کرده بود
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 نی نگرانش کنھ، بھ اونم منتقل شھ ااره،ی جون داشتھ کھ النازو بھ خودش بیاونقدر
 !دلھره

 ؟ی قراری بنقدی چرا ان،ی شده زریچ_
 ! حد معلومھ؟نیتا ا_
 ،ی شده بودی خنثی وقت بود کھ نسبت بھ ھمھ چیلی خکنم،ی تعجب منیمنم از ھم_

  کھ بھ آب نداده؟ خوبھ؟ دست گلاسی شده؟ الیاالن چ
 و بن خی کھ داشتم رو سوزوند، از بیدی حرفت تموم امنینگو الناز، ا!  نگویوا

 ... کن کردشھیر...سوزوند
 ؟یتو ھم ازش خبر ندار_
 ؟ی خبری ازش بی از ک،ینھ، من فکر کردم ازش خبر دار_
 خوبھ، گفت،ی و مزدی بود زنگ مدهیاز ھمون وقت کھ رفتھ، ھمون روزا کھ رس_
 .دونمی نمگھی االن دی خوبھ، ولیلی شروع کار اوضاع خیابر
 . ماھھ گذشتھ١ از اون وقت تا حاال ،ی چقد خونسردگھیتو د_
 عمھ خبر نداره؟_

 :گردونھی جلوتر و چشماشو از من برمارهی منشویی پالب
!  خبر باشھ؟ی باسی ھمھ وقت از النی مامان اشھی مگھ می خبر ندارم، ولدونم،ینم_

 ؟یدیازش پرس
 باھات تونھی حالش خوبھ، البد نمگھی مامانت؛ منی کھ ادهی نم پس نمی ولدمیپرس_

 .گھی دزای چنی از ادونمیچم...حرف بزنھ، دستش بنده، سرش شلوغھ
 .. باور نکن،یشنوی می ھرچاسی در مورد الی بگم؟ مادرمھ ولیواال چ_

 خواھر نی از وجود ھمچبالم،ی ھمھ انصاف و صداقت الناز بھ خودم منی از ایگاھ
 !ی دوستنی ھمچ،ی دختر عمھ انی ھمچ،یشوھر

 رسونھ؟ی پول مول چطوره؟ بھت متی وضعن،ی برات زرارمیتھ توشو در م_
 رسونھیم_
 کھ ھم بھ تو برسھ ھم بھ ارهی در می حالش خوبھ، اونقدیعنی نیا...گھیخب پس حلھ د_

 ...خودش، ھم بھ مواد و بنگش
 منم یعنی...یعنی نھ؟ ای بھ بعد بھ خودمم برسم نی کھ از ادهی کفاف مدونمیگم،نمی دلم متو

 بوده کھ تا ی کھ برام اورده اونقدی برسونم؟ تا االن مواد اون دفعھ اخرمیخودمو بھ ساق
 ! مھمھرسونھی کھ می بھ بعد پولنجای ماه، از ا١ رسوندتم، بھ اندازه نجایا

 .وردمیبخور اون آب پرتغالو،برا دکور کھ ن_
 یکنھ،برای مادی رفتار الناز،عطشمو زیگرما... باالرمی الجرعھ مدارمیوانموبرمیل

 مادر و یای نامردری باشھ حاال کھ تحت تاثی وقت خوبدیشا! (*) دنیوشی و ندنینوش
 شروع کنم کھ شک نکنھ یمنتھا موندم چجور...برادرش قرار گرفتھ ازش حرف بکشم

 ره؟ی نگیو حالت تدافع
 ... النازگمیم_
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 بلھ؟_
  باشھ؟دهیسرو گوشش نجنب_
 واقعا کنم،ی دارم شک می ولسی نینجوری مطمئن بودم ابای خودمم تقرنکھی ابا

 !...نکنھ؟
 ! عرضھ ھا نداره کھنی نھ بابا از ااس؟ی الیک_
 نداره؟_
 !نھ کھ نداره؟_
 طرفشو ی داداشت کھ اومد وسط، دوباره داری شد، پای،چی کھ راستگو بودتو
 کھ بارھا سرش بھ سنگ خورده و عبرت ی کس،یزنی منھی و سنگشو بھ سیریگیم

 .نشده براش
 سر و گوش داداشتو رو دنی بزن کھ آثار جنبی حرفا رو بھ کسنیا!  چرا؟گھیتو د_

 ... باشھدهیبازوش ند
 بده لمی تحوخواستی کھ می دروغای اسھی بھ خاطر کار الدونمین،نمیی پاندازهی مسرشو

 !شھیکھ سر افکنده م
 ... تموم شدهنای نی ماجران،یخب زر_
  کرده؟دای ادامھ پدی شا،یدونیتو از کجا م_
 ...فکر نکنم_
 !چطور؟_
 
 ... قسم داد کھ اگھاسویخب، ھمون موقع ھا مامان ال_
 ؟ی شد؟ اگھ چیچ_
  کجاس؟اسی الپرسمی از مامان مرمی ولش کن اصال، من فردا م،یچیھ_
 . کجاسسی بود، االن معلوم نشی ماه پھی مال نی ای ولگھ،ی بندر درهیگفت م_

 شم،داغی میشی الناز اتی ھمھ خونسردنی از ای گاھکنم،ی شل تر مموی روسرگره
 : جلوترکشمیخودمو م...کنمیم
  قسم داده؟اسوی الی چیعمھ برا!  الناز؟ی بگیخواستی میچ_
 . داداشمچارهیب...ای دادرین،گی زریچیھ_
 .خورمیُ جا جم نمنی نفھمم از الشویل باچاره،من تا دای چارهیب_
 رضا دی حمزنمیزنگ م...یمونی منجای من کھ از خدامھریال ھم؟یترسونیبچھ م! ھھ_

 .انیبره دنبال شا
 .جواب منو بده...اریحرف تو حرف ن... دارهی ھم حدیبس کن الناز، لودگ_

 : موافقھی با اتمام لودگیعنی نی اکشھ،ی تو ھم ماخماشو
  نبش قبر؟نی از از اشھی مدتی عای رو بدم؟ چیجواب چ_
 یُ اصال مرده ازنم،ی منھی دارم سنگشو بھ سسادموی قبر وانی حاال کھ باال سر انکھیا_

 ! نھ؟ایھس 
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 ، ھس، ھس، بخدا ھس_
 ... النازی زنھی کاراش،تو نی با اکشھی داره منو ماسی ھس؟ مرده؟ الیچ_

...  حرفای چقد وزن داره بعضدم،ی مھی مبل تکی بھ پشتگردموی برمره،یگی درد مکمرم
 .ی خواھر طرف سبک کنی کھ خودتو جلونھیچقد سنگ

 بھ فتھی اول از ھمھ چشمت بی قبل از ھر رابطھ انکھیالناز بفھم، سختھ، بخدا سختھ ا_
 ... شدهیکی شده، نی کھ با پوست و گوشت شوھرت عجیاسم زن

 :زنمی مداد
 شھی کرده کھ ھمکاری شده؟ھان؟ چیشوھر من حک ابد ی کھ اسمش رو بازوھی کناین_

 !کنھ؟ی می دھن کجاسیبھ منو رابطھ و خلوتم با ال
 ... شد، گفتم، راحت شدمتموم

 ارهی رو بھ زبون بگھی زن دھی لحظھ اسم ھی فقط درضای من، اگھ حمیخودتو بذار جا_
 .میگذری دق، منھی شوھرت بشھ آی بازونکھی حاال از ا؟یکنی مکاریچ
 ... بھ نفع خودتھی کمتر بدونی ھرچنیزر_
 .دمی مصیالاقل بھتر از تو تشخ...دمی مصی خودم تشخنویا_

 حفظ بشھ و برام منفعت داشتھ خواستی کھ می اون رشتھ حرمتدمیُبر...زیت...گزنده
 .باشھ

باالخره ھمون موقع ھا ...دونھی بپرسم؟ اون بھتر مدی برم از نویخوای شد؟ میچ_
 بھ دست کردنی از ھمون گلستون شروع مییدوتا... بوداسیو گلستون ال گرمابھ قیرف

 .گل آب دادن
 ... رو سرمکشمی و مدارمی کھ افتاده رو شونھ ھام برممویروسر

 ...صبر کن_
 بگھ ی با چھ آھنگدی باره،یگی لو لباشو تند تند روش ضرب مذارهی شصتشو مانگشت

 ! باشھ؟کی نباشھ؟ کھ رمانتزیکھ غم انگ
 ...اون وقتا...اون_
 "...واو"بھ " واو..."کدوم وقتا، درست_

 منو از سرش باز ی کھ ساده و سرسررمی اونقد سخت بگدیُ کھ مغورش اوردم باحاال
 ...نکنھ

 ...خواستی خاطرشو ماسی دختره بود، الھی...شی سال پ٨ھمون _
 ...دهی دھنشو قورت مآب
 ... بودندهی ھمو دی مھمونھی بود، تو دی نوی از دوستایکی.... از یکی خواھر ناین_
 ؟یمھمون_
 نبود ی اون موقع ھا مث االن ھمھ جا پارتگن،ی کھ میای ماتی پارتنی از ھمگھ،یآره د_

 ...کھ
 وانوی آب پرتغال تھش نمونده، دوباره لیچی ھنکھی با اداره،ی برموانشوی لشھی مدوال

 ... باالرهیم
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 !خب بعدش؟_
 !شھی قسمت نمیول... ادیاز ھم خوششون م... گھیخب بعد نداره د_

جلو جلو غصھ شونو ...  قصھ ھا رو نگفتھ از بربودمنی تمام ادونستم،ی رو منای اھمھ
 ...شدیباورم نم.. نبودخواستمی کھ من می کدوم اونچی ھنایا...یخورده بودم ول

 ! الناز؟یزنیبچھ گول م! د؟یقصھ ما بھ سررس...ی راحتنی بھ ھمن،یھم_
  گوشھ خودش رفتھدهی چروكزني
  ناباوروارھايی داده بھ دھیوتك
 ّ بھ عشق توھرغصھ راتحمل كرددلم

 !بدتر...  بھ دیّ رو زبد اما رسگذشت
 
 نی داغ ادی رو کوبوند رو بازوش، حاال من بانای کرد و اسم نیتی خرھی اسیخب ال_

 نم؟یُمھر و بب
خوش ...نمیبی اون مھر و پررنگ منم،یبی ماسوی ھر وقت کھ النم،یبینھ من دارم م_

 ...خط
 ...دارمی برممی از رو مبل کنارفموی و کبرمی دست مبندم،ی رو موی روسرگره

تو اون موقع بچھ ...ادی بادشی رو ییزای چھی تر قی دقدی بپرسم شادیاز ھمون نو_
 !یبود

 
 شتریب سالم ١٦-١٥ تو رو خدا، بھ قول خودت من اون موقع بچھ بودم، نی بشنیزر_

 .نبود
 ...یدی و فھمیدی دزوی ھمھ چیول_

 : باالدمی ابرومو مکنموی مزی رچشمامو
 ...ِ تو خونتھیبھرحال فضول...یچشم و گوش بستھ نبود! نھ؟_
 !طعنھ نزن، طنعھ طعمش بده، تلخھ_
 شی پرمی می بدلمی دروغ تحوی الناز، حوصلھ ندارما، بخوانیبرا من فلسفھ نچ_
 ...گھی مزوی ھمھ چگھیمطمئن باش االن د...دینو
 !االن؟_
 پول قرض دی از نوروسیسر شراکتش با س... گل کاشتن دوبارهاستونیبلھ، داداش ال_

 پس ندادن، بس نی سر ادمینو... نشدهی ھنوز خبری ماھھ پسش بده ولھیکرده کھ 
 ...نشستھ در خونھ

 ر مملکت؟ اون سکنھی می داره چھ غلطاسیال...دونستمیمن نم_
 خراب ی قبال چھ غلطا کرده، تا کجاھا جا داره برانمی ببخوامی منی ھمی برادونم،ینم_

 ... دارهی بالقوه ایچھ استعدادا...یکار
 بچھ نی اصال بھ جون ھمان،ی بھ جون شان،ی زردونمی نمنی از اشتری بیچیبخدا من ھ_
 .... کھ االن تو راه دارمیا
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 نتونستم فرو بدم، باال اوردم نی ھمی بود برای بود، ھضم نشدنادی حرف آخر زشوک
 : حرفونیا

 ؟ی ک؟ی داری تو راھ؟یگی میچ_
 یحت...دونھی مامان نمی حتن،ی جون زرا،ی نگی فعال بھ کسی ولدم،ی ماھھ فھم٢آره، _

 .درضایحم
 ؟ی چرا بھش نگفتوونھید_
 ...لمایف نی انیِآخھ االن سرش شلوغھ، نخواستم زرت بھش بگم، ع_
 ... قدمش براتون برکت داشتھ باشھشاالیا_
 .دونھی نمیچی معلومھ ھگھی ، دشمی جام بلند ماز
دختر عمھ ...امیدوست بچگ... مامان کوچولو رو نبوسمنی ااره،ی در دلم تاب نمدم
 نی کرده، با ھمی جاھا برام خواھری پر شر و شورم، خواھرشوھرم کھ بعضشھیھم

 ... خوبشھیروح
 !الناز؟_

 : برگردوندن من ناراحتھی و از دست خالنھیی کھ سرش پاھمونجور
 !جانم؟_

 ی اشھی داشتم کمرنگش کنم تا بھ بار شی کھ سعی و با ولعذارمی پشت گردنش مدستامو
 ...دمشی وارد نشھ، بوسیش ضربھ ا

 ... خوشحال شدمیلیخ_
 :دهی رو دستم، محکم فشار مذارهی مدستشو

 بسھ ،ی بدتی بھ زندگی تکونھی ی بتونیدی پرسی رو از ھرکیرچ ھدوامی امن،یزر_
 خودت بسوزه، ی تو رو خدا دلت برااقتھ،ی لی بسھ، داداشم بیدی کشی ھرچگھ،ید
 ... برادر ناشکر و قدرنشناس مننی ای خودتو نسوزون بھ پانی از اشتریب

 ...حواسم ھست_
 کارو دوس نی وقت اچی بھ خاطر قد بلندم ھبوسھ،ی و گونھ مو مشھی پنجھ بلند مرو

 ...سی با ماچ کردن نشھی احساسات کھ ھمگفتینداشت، م
 خودش ی براای کھ تازگی تراشکارد،ی دربست سمت محل کار نورم،یگی می تاکسھی

 راه بندازه، ییای بای خودش کی کھ داشتھ، خوب تونستھ برایبا ھمھ فقر و ندار...زده
 !نصافکارشم خوبھ الحق و اال

 گفتن خبر مادرشدنشون ی ھا کھ براینی چھ مقدمھ چدم،ی مھی تکی صندلی بھ پشتسرمو
 اسوی راحت الی زندگھی با وعده سی بود؟ ادری مقدمھ من چ؟ی اون وقت من چکنن،ینم

 ... کرد کھ از بچھ ش بگذرهیراض
 ! جاس؟نی خانوم، ھممیدیرس_
 ...بلھ، ممنون_
 ...ومدمی ننجای فکر کنم، آخھ من کھ تابحال اگمی دلم متو
 ، سالم_
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 !ن؟یی بفرما؟یسالم آبج_
 و دوباره ماسک مخصوصو رهی جوش ور می کھ داره با دستگاھانمیبی رو میپسرک

 ھم ھست کھ ینقاب... کھ جرقھ بھ صورتش نخورهزنھینقاب م... صورتشی جلورهیگیم
  نزنھ؟یلی تو صورتت ستویواقع

 ن؟ی داریکار ،یبفرما آبج_
 دهی و دوباره کارشو ادامھ مپرسھی منوی ایھ
 ... کار دارمدیبلھ، با آقا نو_
 ...ادیشما بفرما، بفرما م... شھداشی پگھی االناس دی ولاد،ی مریاوستا امروز د_
 ...ممنون...باشھ_

 پسره چند نی بھتر باشھ از ادیشا... سختھی بھم ری چقد ھمھ چنم،یشی می صندلگوشھ
 ...ارمیکلوم حرف درب

 !؟یکنی کار منجایآقا پسر، چند وقتھ ا_
ُ گوشش با زمزمھ، با تن آروم ده،ی زمزمھ ھا رو خوب شنیول...رسھی بھ صدا نمصدا

 ! شدهصی بھش حری س، ولگانھی کھ با کارش بیزیاخت شده، چ
خدا آقا ..میا ھم بود بیاز کارگاه قبل... رو زد، منم اومدمنجایازھمون وقت کھ اوستا ا_
 ... کردی کم نکنھ، در حقم برادری رو ازبزرگدینو
 رو بجا یشی ھم نکرد، حق قوم و خوی در حق من کھ پسرخالگزنم،ی پوزخند مھی
 ! رو ازم گرفتی خوب خوشیشی خونیتو ا...اوردین

 نیا...  مغازهنیا...  صداھانی ااد،ی داره بھم فشار مدم،ی مانتومو تو دستم فشار مگوشھ
 خود یداره منو از خود ب...ھایظلمش در حق خود...  ھابھی در حق غرشی و برادردینو
 !ناخود اگاه...کنھیم
 ...ریسالم اوستا، صبح بخ_
 بود، تمام افکار تو ذھنم شی اتی جرقھ ھای جلوشی پقھی کھ تا چند دقی پسرکی صدابا

 !شھیخاموش م
 
 
 ! طرفاانی از ان،یسالم دختر خالھ زر_

 و بی خودم عجی از ھمھ براشتری بنجا،ی بھ سمتش برگردم، انگار اومدم ادهی نمامونم
 ! نبودبی ھم عجبھی پسرک غرنی ای برای حتبھ،یغر

 ...دیسالم نو_
 ... از حال خودشو خالھ رباب بپرسمخوادیدلم نم! نیھم
 ...نی خانوم، بفرما بشنی زریخوش اومد_

 : بھ پسرهکنھی مرو
  ؟یوردی نیی چرا چایمھد_
 !بلھ اقا ؛ الساعھ_
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 ...ای بری بگی دو تا بستنابونی بپر سر خخواد،ی نمگھید_
 ھی کھ نھی بھتر از ای بزنم، ولدی مغازه، لب بھ مال نونی محالھ تو ادونمی منکھی ابا

 ی اوستاھی دیشا... خرد شدن اوستاای شاھد خرد شدن من و دیشا... شاھد باشھبھیغر
 !ادّیش
 ! چھ خبرا؟ن،یبش... خانومنیچھ عجب زر_
 ... شماسشیخبرا کھ پ_
 ! ندارم کھیکار... نداشتم کھی من با تو کارن،ی نکن زری انصافیب_
 ھمھ نیا...ینیبی وضعو منیا...ی با من منصف بودشھیآره، عوضش تو ھم_

 ِ! نصفش حاصل انصاف توا؟یخوشبخت
 اسمیال! یکردی چرند پرند بلغور مادی اون موقع ھم زادمھی!  دختر خالھیگیشعر م_

 ... تفاوت شده بودنیعاشق ھم
 کنھ، ھمونجور کھ قی بھم تزراسوی عشق نداشتھ الخوادی منکھی از اخورهی بھم محالم

 ی زندگنی پوچ ای و رگھ ھااسی الی خالیذره ذره مرگو، درد و بنگ و علفو بھ رگا
 !می دوونده تو زندگشھی علف ھرز رنیع!  کردقیتزر

 ... اومدم باھات حرف بزنمدینو_
 ؟یکنی کارو منی ھمیاالنم دار_
 ... دوتا آدمنیع...یدرست و حساب_
 یحاال موضوع رو بده اول تا برات سخنران...بفرما بفرما...نھ خوشم اومد! ھھ_

 !مییبنما
 یحت... سرنوشتشونشون،ی آدما، زندگیحرفا...یریگی می بھ شوخزوی ھمھ چشھیھم_

 ...نسل بعد خودشونوسرنوشت چند 
 ! بمب اتم؟ای االن در وصف من بود نایدختر خالھ ا_
  ن؟یدی دودمان ادمو بھ باد می وقتھ؟یفرقش چ_
  بمب اتم؟ایبھ باد؟ من _
 !یاھیبھ س...یدیتو دودمان ادمو بھ دود م...بمب اتم_
 !تھ؟ی اومدنت واسھ چن،یَمخلص کلوم زر_
 کجاس؟ نگو اسی ال؟ی و دودمان منو بھ باد دادی داشتاسی کھ با الیواسھ اون رفت_
 دمیجان خالھ رباب قسمت م... کھ مسخره سدونمینم
 موندم،ی معطل تو نمدونستمی مطمئن باش مدونم،ینم! ؟یخوریجان مادرمو چرا قسم م_
  بکشمرونی پولمو از حلقومش برفتمیم
رخره از پول  عمھ تا خکردی ندار بود؟ لب تر ماسی مگھ ال؟یچرا بھش پول داد_
 ...کردی مرابشیس
 یاھی نداره، اونقد کھ سی عمھ عالھ تون رنگشی حناش پگھیطمع دختر خالھ، االن د_

 .و کثافت دور و برشو گرفتھ
  باعثش شد؟یک_
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 ... نگاه دادھی بھ نوی خودش دل و داسی کاره بودم، الچی من ھن،یمن نبودم زر_
 ھم با من نی بھ خاطر دی وقت بھ من دل نداد، حتچی ھاسی بھ نگاه من نبوده، المطمئنم

 و دل باختھ نیمن بازنده د... بدبخت کردنمی براومدینبود، کھ اگھ بود اصال سمتم نم
 ... بودماسیال
 ...ی کردی رو بھش معرفنایباالخره تو ن_
 ...نییاوستا بفرما_

  نجاتشیا بربی دست بود از عالم غھی اون پسرک شاگرد مغازه، االن براش یصدا
 !یمرخص...لیامروز کار تعط... جا برونیبذار ھم_
 ... آقایآخھ اوستا سفارشا_
 ! کھ گفتم، بسالمتنیھم_
 !چشم اوستا-
 رو کثافت ی مالھ بکشی خدا اگھ بخوای بھ خداوندد؟ی نوی شد؟ جواب منو ندادیچ_

 !اون مھمھ...اسیخودت بھ درک، ال...یدونی خودت ماسی خودتو الیایکار
 !نی نگرد زرشِِیپ...سی تو گذشتھ نیزیچ_
 ھ؟ی کناین...اونش بھ خودم مربوطھ_
 

 از زی گری برادی تند تر چرخوند، شازد،ی رو ھم می کھ با قاشق داشت بستنیدست
 ! کھ سوال من بودیمرکز

 نقدی ااس،ی تو کاسھ الی خانومو گذاشتنای نی مطمئنم وقتخواد،ی شد؟ فکر کردن نمیچ_
 اون ری زی داریچ...ی ش فکر نکرده بودجھی بھ نت،یکھ االن بھ اون کاسھ زل زد

 ؟ی بدلمی کھ تحویکنیقاشق با خودت مزه مزه م
 ... شو جون خالھالشی خی بن،یزر_

 ...زنمی رو کھ گرفتھ جلوم، پس می بستنکاسھ
 ...سی برام مھم نیاالن جون بچھ خودمم قسم بد_
 ...ناین_

 ھا از چپ و راست یبستن... جلوش و کاسھ رو ھم دنبالشزی رو مکنھی پرت مقاشقو
 تو کاسھ ی ھرچرونی بزهی حرفاس کھ برنیدھنش قرص تر از ا...رونی بپرهیکاسھ م

 !دلشھ
 طرفش دیفھمی درجا مدیدی رو می کھ ھرکیی خواھر دوستم بود، از اون دخترانا،ین_

 ... مخشو زد و رام خودت کردشھی می چجورھ،یچجور
 رو ذارهی روشو دستاشو منھیشی برعکس مگردونھ،ی و برش مشھی بلند می رو صندلاز

 ...شیپشت
 تو جلب یبیاستعداد عج...کردی کھ خر بودن رو رام مییفقط اونا" َخر رام کن"البتھ _

 ...یقی طرھیتوجھ داشت، ھرکس بھ 
 ...ذارمی جلوتر، آرنجمو رو پاھام مبرمی مسرمو
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 ؟یبعدش چ!خب؟_
ھمون کھ نمازش و روزه ش ترک ... اون وقتا رو ھاااسی النھ،یبی ماسوی شب الھی_
 خلع سالح اسوی و متانت بود کھ الیبا وقار و متانت اومد جلو، حربھ خانوم...شدینم

 براش گفتی منای نی ھرچگھیاونقد کھ د...دشیُ شد مراسیکم کم رفت جلو ال...کرد
 و کنار ھمون سجاده گذاشت لب دی بوسمرور نماز و روزه رو بھ...حجت تمام بود

 پا بھ پاش بوداا، تو ھمھ نای ن،ی و دودکی لب زد بھ آبکای مھموننیبعدم تو ھم...طاقچھ
 باالخره پسر الرج و چشم و کرد،ی خوب براش خرج ماسمیال... ش بودھی ھم پایچ

 ...گھی کرده بود ددایگوش بستھ پ
 ؟ی و تماشا کردی نشستنجوریتو ھم ھم_
 بھ جون ،ی با خودم بردم اون مھموناسوی کاره بودم، فقط الچی ھنای نھیمن تو قض_

مامان ربابم، بھ ارواح خاک آقام من چندبار بھش گفتم بکش کنار، گوش نداد، کر شده 
 ... آدم بودنوی ھمھ حساشو ازش گرفتھ بود، حتنای نیبود، خوشگل

  نھ؟ اره ؟ای آدمھ ی دادصیتو تشخ_
 .... باالرهی مصدام

 ! تو؟؟یآره عوض_
 پاشو برو یاری دربی بازی کولیخوای من،ی آبرو دارم زرنجایمن ا! نیی پااریصداتو ب_
 ...ی انداختی مارو از کار و کاسبیحوصلھ تو ندارم، الک...ھا
  خانوم کجاس؟نای شد؟ االن نی ش چھیبق... نزنیحرف از کار و کاسب_
 ...گھیرفت د_
 کجا رفت؟_
 مشروع و نامشروعش بھره یھایفت اونور آب، قشنگ از آزاد ردونم،یچم... گلریز_

 .ببره
 کجا؟! اونور؟_
 کھ نی بھش داد بھ خاطر الیبی عمھ خانومتون خوب باج سدونھ،ی کس نمچی ھدونم،ینم_
 !دنی شد کھ بھم نرسنیا...فرستادش اونور!  بچھ شو بھ باد ندهلیبیس
 دن؟یچرا بھم نرس_
 رو کوبوند نای از ھمون موقع ک ورداشت اسم ند،ی عمھ جونت فھمن؟ی زرھیسوال ٢٠_

 ھی ذارمی نمکنم،ی و قشقرق بھ پا کرد کھ از ارث محرومت مدیعمھ فھم...رو بازوش
 !یدونی بھ بعدم کھ خودت منجایاز ا... اومدن سراغ توی بھت بماسھ، بعدم فوریپاپاس

 ی ماھھی تو دامش؟ اون کھ فتمی من بنکھی ای برای اون ھمھ عزو جز کردنی ھمیبرا_
 شم؟ی جا نمگھی من دیدونستیخوش و خط و خال تو تورش بود؟ نم

 ! بودیمی حساب قدھی تسوھی ش فرق داره، ھیاون قض_
 !با من؟!  حساب؟ھیتسو_

 ی روزا بدھکار ھمھ شدم، حتنی شده کھ ای نداشتم، چی با کسی معاملھ اچی کھ ھمن
 ... خودم
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ساالر ...یبزرگ خاندان ساالر...ی ساالریبا تو نھ؛ با بابا جونتون، حاج مصطف_
 ...خان

  کرده؟کارتی من چیمگھ بابا_
 رسم و ی تو پایبابا"! ھی سالمھیعل" من، انگار کھ حاال چھ آدم ی باباگھی منیھمچ_

 ...کنھیرسوم و اعتبارش وسط باشھ بھ بچھ خودش رحم نم
 :زنھی پوزخند مھی

  خانوم؟نی زرادی مادتیو کھ خودت_
 نی دونست، ایی آبروی بھی پناه بردنم بھ خونھ خالھ مو مای پدرم پشتم نبود، وقتیوقت

 ! ھمھ ننگنیاز ا...ارهی نمک رو زخم، تا تنگم بشھیپسر خالھ ھم م
 نزن کھ در حق تو ام کمتر از من نھی سنگ باباتو بھ سی الکنی زریحضرت عباس_

 ...ظلم نکرد
 کرده؟ یزیِ کرده، مالتو خورده؟ ھی ھس بابامھ، اصال درحق تو چھ ظلمیھرچ_

 من و دست ی برای دوختسھی کھی ش نھی از کینجوری کرده ؟ ھان، چھ کرده کھ ایدزد
 ؟ی انداختریو پامو توش گ

 نھ با ر،ی صغمیتی بچھ ھی از ؟یاونم از ک!  از من دراوردیحاج باباتون بد پدر_
 تو ینجوری ای ولزدی کاش کتکم می خانوم، با حرفاش کھ انیکاراش، با حرفاش زر

 ...زدیسر دلم نم
 اون خوادی مدونمی نمی اون بستنی جلوش، با سردکشھی کھ آب شده رو دوباره میبستن
 ! کمک کنھ بھ خنک شدنش؟ای دلشو محو کنھ ی ھایکبود

 حرفارم ی سختھ کھ طعم بعضیلی خده،ی مری شی و دھنت بوی کھ ھنوز بچھ ایوقت_
 دادم،ی نمصیاون موقع من ھنوز مزه ھا رو ھم درست تشخ!  تلخیاونم حرفا...یبچش

 ھمون موقع کھ اون کرده،ی می بازبای خونھ تون داشتم با زاطیھمون موقع ھا کھ تو ح
 آرزو رو نی و ادی بابا جونت سررسیول! شَ شوھرش، مردیزن شده بود و من تو باز

 ی مھموند،ی نونیبب!" زنھی میلی ھنوز حرفش تو گوشم س بھ دلم گذاشت،ی تو بازیحت
 ی دور و ور دخترایای و بی لقمھ ھا بردارنی از ای بھ فکرتم نرسھ بخوایدرست، ول

 " دمی ھا راه نمی تو خواب بچھ پاپتیمن، من دختر حت
 : سمتمکنھی مرو
  چقدش برات گرون تموم شد؟؟یدی حرفا رو االن فھمنی چقد از ایلی خدا وکنیزر_

 شتری چشمام بکشم تا بی تا اونجا کھ جا داره روتونستمی جلو، کاش مکشمی ممویروسر
 ! رفت تو چشمامی آقاجونم بدجوریدود حرفا!  از حرفش کور نشدمنیاز ا

 بھتر از دختر خوشگلھ ی چدمی بعدھا درم،یھمون موقع با خودم عھد بستم حالشو بگ_
  حاج رضا؟یاکی و تریزوری پ با پسریحاج مصطف

 :،زنھی چشمک مھی سمتم و کنھی مروشو
 شد یاکی تراسیال!  تو اون خونھمیفرستی نھ چونھ، عروسو منمیزی نھ چک میبھ قول_ 

 یری بگنوی زری بردیکھ با(!!) و عمھ خانومتون جفت پاشو کرده بود تو چاروقاش 
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 کرده بود زده بود تو گوش یلی روز بابا سھی کھ یی حرفاخوادیدلم نم... ادی بند منفسم
 سر غمباد نی از اس،ی دست بردار نیول!  مننی حاال نمک بشھ رو دمل چرکد،ینو

 !گرفتھ من
 تا پاتو میدادی خان ماسی اخبار شما رو بھ الم،ی مداخلھ کردھی ری وسط تو امر خنیما ا_

 بره سراغ یج مصطف نداشت دختر حاتی آخھ خوب،یاری بھ بار نیی رسوا،یکج نذار
 اگھ اون بچھ پسر آق ی حتنھ،ی ندار بشیچی و ھری بچھ فقھی یبھ پا! محسن آقا ماشال

 !ماشاال باشھ
 !بسھ... دیبسھ نو_

 .کشمی رو مرونی زده بمی روسرری کھ از زییموھا...کشھی مموھاشو
 اسی کاره بودم، چھ بودم چھ نبودم، الچی وسط ھنی خانوم، من انی زریدیحاال فھم_

 ما ھم رفت،ی ترمز میب... چون پسر حاج رضا بود، چون دارا بودکرد،یکار خودشو م
 ! تا گاز بدهمی وسط فقط ھلش دادنیا

 د،یرسی کھ بھ دھنش نمی درست با ھمون دستشم،ی آقاجون، دارم خفھ مری بگلیتحو
 . اون ھم بستھ سی جلویدھنم حت.میتی بچھ دیدست نو

 
  شدن با ھمی اززندگترسم،مثلی مثل مرگ مازخودم

 !!خواھمیً واقعا نمی چچیھ! فھممیً واقعا نمی چچیھ
 
 ؟ی تو کثافت ھلش دادشتری و بشتری چرا بد؟ی نو،ی ساقیچرا شد_
 ...اقیبا اشت...رفتیچون اگھ من نبودم، اون داشت با سر م_
  مثال؟یتو جلوشو گرفت_
!  تھ راهگھی دیعنی ؟ی چیعنی یدونیم!  و کراکشھی سمت شرفتیمعلومھ، داشت م_

 قمھ،ی بود رفی ھرچاسی النا،یخودم براش جنس جور کردم کھ الاقل نره سمت ا
 کھ بذارم بره سمت ی بھ اون ورزی عمھ ت پشت سرمھ، وانی آه و نفرشمینجوریھم
 !ی تھچی نداره ، ھیَ تھچی ھگھیاون د!  و کراکشھیش
 ؟ی باور کنم کھ بھش لطف کردیخوایم_
 ی اگھ کارس،ی برام مھم نتی ندارم، ھمونطور کھ شک و ترداجیحتمن بھ باور تو ا_

 ! خودم بودهیکردم برا
  گندابش لھ لھ نزنھ؟نی تو اشتری باسی الی خودت خواستیبرا_
 ھ؟ی بھ تو بگم سر کار علکنمی می ھرکاردیمگھ با...یحاال ھرچ_
 منو بچھ م و پدر بچھ م غلط ی در مورد زنگی حق نداری بکن، ولیکنی میھرغلط_

 !ی کنیاضافھ ا
 : تو صورتمشھی خم من،ی رو زمفتھی می کھ صندلشھی بلند منیھمچ
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 اسی من اون البره،ی صداشو برا من باال مگمی نمیچی ھی ھنا،یاحترامتو نگھ دار زر_
 نپره، شی تو از جا بپره تا حال خوش نئشگی کھ حاضره با سر و صداستمی نیزوریپ

 ! من از تو باالتره ھایصدا
 ی حق نشستھ، حتی ھس کھ از ھمھ باالتره؟ جای دستھی کھ یدونی تو ھم مدونم،یم_

 !شنوه؟ی رو میزوری معتاده بھ قول تو پھی زن یصدا
 ی عمھ خانومتم با اون ھمھ قلدردی کھ شاییزای اون چی حتدونم،ی مزویمن ھمھ چ_

 !ندونھ
 غرورمو بشکنم تا غر دیچقد با... فتمیاش ب دوباره بھ دست و پخوادی کھ مدونمیم

 !ارم؟یُبشنومو مغورش ب
 قھ،ی دقستی و بازدهی بھش؛ ندازمی نگاه مھی رونوی بارمی منمی استری از زموی مچساعت

 می ھمھ زندگیبرا... امروز کھ نھی نھ؟ براگھی رو شونھ ھام ، بسمھ دندازمی مفمویک
 گمی کھ جلومھ، ضعف مرد زندی از مردی و نامردی ھمھ مردنی اکنھی متیبسھ، کفا

 ھم بھ وقتش دست دی نویحت!  دی نوی گذاشتن، حتادیز کھ ھمھ عالم و آدم براش کم و
 !شوھر منو گرفتھ، منتھا مدل خودش

 !ھفمھی نمممی صندلی آروم، اونقد کھ حتشم،ی مبلند
 !کجا؟_
 ،  خونھرمیم_

 :کنمی براش کج مچشمامو
 . انداختمتیاز کارو کاسب_
 !  نگوو؛ اووفگھی کھ داستونی خانوم، از آقا النی زردهیاز شما بھ ما رس! ھھ_
 .بھ خالھ سالم برسون_
 .صبر کن برسونمت_
 : بھش، با ھمون لحن خودشزنمی پوزخند مھی

 ی حتد؛ی رفت و نرسشھی گرفتم چجور مادی گھی خودم دد،ی آقا نودهیاز شما بھ ما رس_
 !دینرفت و رس

 !؟یباز خل شد!  تو؟یگی میچ_
 قلب نی اض،ی قلب مرنی کوبش ادی تاشان،ی رو زمکوبمی پاھامو محکم مدم،ی نمجوابشو

 ! صداش بھم نرسھاره،ی قلب دود و دم گرفتھ، خفھ بشھ، کم بنی ااه،یس
  جونم؟نی زرنیدیچرا زحمت کش_

  بار اولی اومدن، اونم برایدست خال... خودشی جلوکشھی رو می نون برنججعبھ
 !اصال تو قاموس من معنا نداره

  نگو فلور خانوم؟نوی تو رو خدا ا؟یچھ زحمت_
 . ازت بزرگترمیلی خکنمی فکر مینجوریا...نگو فلور خانوم، با ھمون فلور راحتترم_
 خب مگھ چند سالتونھ؟_
 خوره؟یچقد بھم م_
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 ھیکاف...شناسمی بگمو واسم شر شھ، من خودم ھم جنسامو بھتر میزی چھی ترسمی محاال
 ...رهی ھمھ حدس ازم بگنی سال بالتر حدس بزنم، اونوقتھ کھ حسمو از اھی

  سالھ٣١ ای ٣٠ دونم،ینم_
 گھ؟ی خوب موندم دیعنی... شدمدواری نھ بابا، بھ خودم ام؟یجد_
 ! پرت گفتم؟نقدیحاال ا_
 ... چھ خوشششم اومدهرخنده،ی ززنھیم
 ... سالمھ٣٦من ...ادینھ ز_
 . بزرگترهاسی سال از ال٢ ی حساب سر انگشتھی با
 .نی داشتی کھ مرد خوبدهی نشون منا؛ی خوب موندیلیماشاال، بزنم بھ تختھ، خ_
 ولش کن نکھ،یھم ا...نکھیھم ا...ی کھ مردش چجورفھممی دو نشون زدم، ھم مری تھی با

 !اون نشون اول رو بزرگ زدم
 ی اون خنده رو لب رو سعی ولکشھ،یَ خنده تو چشماش پر مکشھ،ی مقی نفس عمھی

اما !  روغن دوبار داغ شدهنی پرزرق و برق و داغ نشون بده، عده،یداره ھرچند ماس
 !دهی نمی خوبیبو! کدره، ماتھ

 کھی تھی قای نداشت، دقیتی جنسچی مرد نبود، فرشتھ بود، ھیعنی بود، ی مرد خوبیمھد_
 !از روح خدا بود

 ! و فقط روحھ؟ستی جسم نگھی دای س؟ی روح نس؟ی خوب نگھی؟ االن د"بود"چرا
 

 ...  کردن، عاشق شدن سپسھی گربافرض
  محزون نداشتھافھی قھرچندزن

 بشو از رسوخ من.  دزدمت کھ گرمیم
  کھ اتفاق توقانون نداشتھیوقت
 

 اون موقع منم بھ پاس گھ،ی بپرسم، اگھ خودش بخواد برام میزی ازش چمخوادی ندلم
 رو ی زخمایبرا... زبونشی براشمی سراپا گوش مان،ی محبتش در حق شانیھمھ ا

 !دهیقلبش کھ شعلھ ش تا زبون، زبونھ کش
 !البتھ بعد من... بود، عاشق کارش بودییای درروی افسر نیمھد_
 خودش اورده و داره تکرار ادشی رو ی مھدیطنتای بھم، انگار شزنھی چشمک مھی
 .کنھیم
 دیدی ھروقتم ما،یقط و فقط عاشق کارم ھستم، عاشق در من فگفتیخودش بارھا م_

 گفتی ماره،ی اون حرصو از دلم دربنکھی بھ ادیرسیخوب لج منو دراورده، نوبت م
 ! بعد ازتوم،یالبتھ بعد از فلور زندگ

 نی نفر تا اھی بعد مرگشم ی از خودش خاطره خوب بذاره کھ حتی خوبھ کھ آدم اونقدچھ
 ی؟ تو چ"یخودت چ" خوره؟ی تو دلم وول می صدا؟ی چاسیاما ال...ادیحد بھ وجد ب
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 و بی عجافھی جز ق؟یی جز رسوا؟ی و خانواده ت بذارانی شای برایادگاری یخوایم
 ُ خودت مردن؟ییا کنج خونھ و کنج تنھبانھی جز غرب؟یغر

  شدن؟ی بپرسم چتونمیم_
 از دی شادم،یپرس! ی و مھد ھمھ تب و تاب عاشقانھ فلورنی انی بورد،ی دلم تاب نآخرم

 !شدی گفتھ مدینبا... دمیشنی مدینبا... دمیپرسی مدی کھ نباییزایچ
 گفتی آرزوش بود، اما مشھی کھ ھمیزیھمون چ...شھی مدی شھاتاشی از عملیکیتو _

 !اسی روھی س،ی آرزو نگھی شھادت دس،یحاال کھ جنگ ن
 ...خدا رحمتش کنھ_
 چی بھ ھذارهی ش نمنھی کھ کزادهی آمکنھ،یبنده خدا کھ رحمتش کنھ، خدا ھم رحمتش م_

 ! رحم کنھزی چچیکس و ھ
  ،زمی بریی چاھیبرم _
  خوابش برد؟ی کنم، کداری بانوی شادی باگھی فلور جون، دخوادینم_
 ! خالھزی شد عزھوشی ورجھ وورجھ کرد کھ بنقدی اشھ،ی می ساعتھی_
  خالھ؟گھیخالھ؟ بھتون م_
 منو فلور ی کم خنده دار بود تو کھ مادرشھی نمی ھمی فلور جون، براگھینھ، بھم م_

 .یخانوم صدا کن
 . شدهیمی صمیادی تو رو خدا، زدیببخش_
 تو اون خوامی داره؟ می نقاشی برای چھ استعدادیدونستیم... ھم خوبھیلینھ اتقاقا خ_

 !ودکان کالس کی ثبت نامش کنم برارمی کھ میآموزشگاھ
 .ارمشینھ تو رو خدا، من وقتشو ندارم ھرروز ببرم ب_
 ! منھشی بچھ ھمھ ش پنی کھ اسین

 نداره، ی ام، مشکلی ھم نداره، چون خودم اونجا مربی انھی ھزارمش،ی مبرمیخودم م_
 ! راحتالتیحواسم بھش ھس، خ

 شھی زحمت شما چندبرابر منجوری اس،ی ننھینھ نھ، بحث ھز_
 یری پول بخور و نمنی با ااره،ی من زحمت بھ بار می س کھ برانھی ھزنی دروغھ، ااما

 ابی فردا نون خونھ ت نای وقتس،ی کشف استعدادا نی برایی جافرستھ،ی ماسیکھ ال
 نھ ،ی کشف پول و دراوردن نون بگذرونی رو ھم برای وقتدیبشھ، اون وقتھ کھ با

 !استعداد
 کھ شھی نمیزی چام،ی و مرمی مروی مسنی جان، من کھ ھرروز دارم انیگفتم کھ زر_

 انی بھتر از شای کام،ی و مرمی خودم منی با ماشدم،ی نمنمی ماشھی ببرمف تازه کراانمیشا
 !بھ عنوان ھمسفر؟

 ! واال، ھرجور خودش دوس دارهدونمینم_
 اول گفتی م،ی کردتی تربی پسر مودبزادی دست مری ولھ،یخودش کھ عاشق نقاش_

 . اجازه بدهدی بانمیمامان زر
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 ستاره م و طنتی شنی چھ خوبھ اده،ی قلقلکم مزنھ،ی ستاره پررنور چشمک مھی دلم تو
 . اخالقش بھ باباش رفتھنیا!  میچھ خوبھ کھ من قلقلک

 !یسالم مامان_
 ...مالونھی کھ داره چشماشو مکنمی نگاه مانی شابھ
 ، سالم پسر خوشگلم_

 . تو بغلمدوهی سرعت نور مای نم،ی از ھم باز مکدستامو
 و ھی بھ رمی کھ مستقیھمون بخش! از ضربان قلب منھی پسر بخشنی ادم،ی مفشارشش

 !... شدهکی وقتا با دود و دم شرنی کھ ای ھمون راھشھ،ینفسام ختم م
 
 .رسمی خانوم، عرض کردم کھ، من خودم خدمت منیزر_
 . شرکتتونامی من مشھ،ی کھ نمینجوریآخھ ا_
 ...سین ی مناسبینھ، شرکت جا_

 در و نی فردا ھمزنھی کھ می حرفنی اکنمی حس مدارم،ی برمفونی رو ازرو آیگوش
 .ادیشرمم م...دنی م شھادت مھی ھم بر علوارید
 ...بھ من_
_... 
  خانوم؟نی زرنیبھ من اعتماد ندار_

 ! بھ خودمی کھ ندارم، حتھیزی کھ ندارم، اعتماد تنھا چمعلومھ
 .نیفتی کھ بھ زحمت بخوامی من نمس،یبحث اعتماد ن_
 رو گھی ھمدی اگھی دی جامیتونیم... ھستمتتونی کامال متوجھ موقعس،ی نیزحمت_
 ...ی رستوران،ی شاپیمثال کاف...مینیبب
 ... نرفتھی حق جاھابھ
  چطوره؟ھیدیپارک جمش_
 ھم نداره؛ البتھ از نظر بنده، بازم ی مناسبطی خانوم،محنی دوره زریلیاون جا خ_

 .نیا راحتھرجور کھ شم
  خونمون نباشھکی کھ نزدیی جاام؛ی کافھ شاپ مھی نداره، باشھ یفرق_
 ؟..ابانی خی طرفاشھی منیشناسیم.... شاپ کاج؛ی سمت کافادیب...بلھ، حواسم ھس_

 ھس کھ یمی قدیاونقد...شناسمی بگھ؛ خودم اونجا رو خوب مابونوی اسم خدمی نمامون
 ! بخورهاسی منو الیعمرش بھ دوره نامزد

 ساعت ؟؟...امیبلھ، م_
  خوبھ؟٥ساعت _
 .بلھ_

  ،خونھی بغض صدامو، اشک چشامو، درد نگامو از پشت خط مانگار
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 گھ،ی دمی بکنی فکرھی دی بااسی نبود الی باالخره بران،ی خانوم، نگران نباشنیزر_
 یھ جاشما ک... نگرانشمنباری ای راستیمنم راست... ماھھ گذاشتھ رفتھھی از شتریاالن ب

 .نیخود دار
 بھش یادی نگاه کرده، زمی بھ زندگیادی زیعنی ی نگراننی نگران شھ، اشتری بذارمینم

 !ترسمی مارم،ی، کم م"  ھایادیز" نیوازا... تو چشم بودهیادیفکر کرده؛ ز
 ... کاجھی شای کاف٥ ساعت ام،یم_
 .داری ددیمنتظرم ؛ بھ ام_
 کنھ،ی مدی گنداب ناامنی و نجاتم از ای تورج منو پاک از زندگداری دیھایدواری امنی او

 تا ذارمی در اطاقم باشھ، حاال خودم باھاش قرار می جلوخواستی دلم نمی کھ حتیکس
 . شمالھی باھاش ھم پزی مھیسر 
 دی و نااماسی خبر از الھی دنی رسی برادی امضی حس ضد نقای دنھی با ذارمی رو میگوش
 من گم؟؟ی چرا دارم بھ خودم دروغ منکھی تر ادیو ناام... نباشھی اگھ خبرنکھیاز ا
 نرس دستمو دیرسی مدی باشھی کھ ھمیزی بھم نرسھ، اون چاسی الرهی کھ مبادا جدمیناام

 .... کوتاه کنھمیی تنھاو و تییکوتاه کنھ، بھ تنھا
 مالقات و نی ادونمی نمدارم،ی امروز رو برمرهی جنی و اخررمی ممیشگی کمد ھمسمت

 بگم یزی باشھ چازی ننکھی بدون ایعنی خواھد داشت، یجیمذاکرات با تورج چھ نتا
 س؟ی نی بفھمھ؟مگھ خودش اھل مواد و مواد فروشدی چرا نبافھمھ؟؟یخودش دردمو م

 نی حد معلوم باشھ، چھ کنم با انی تا اافمیاگھ ق  کھشناسھ؟آهی نگاه نمھی منو بھ یعنیپس 
 ده،؟ی نشون مشھی شنی ترمو عھیکر کھ روح ھیچھره کر

 چرا ھم دلم دونمی نمکنم،ی چک منویی از باال تا پاگھی بار دھی نمویشی منھی آیجلو
 ی کنم؟ اون وجدانمی نقاب قاری رو زیوونگی دنی اخوادی معقول باشم وھم دلم نمخوادیم

 کھ زنھی و بلند ھوار مزدیخی برمی فرو رفتھ از خفنگی وقتھ بھ خواب زمستانیلیکھ خ
 قرار مردونھ، مرد ھی مردونھ، سر یری می کھ دارحاال... مرد خودت باشنیزر

 ....ایتک وتنھا از پس خودت برب...خودت باش
 
 .نیی خانوم بفرمانجاسیھم_

 و چھ ی اشھی شارهی دونی سرده ادم،چھی فاصلھ مدمی کھ بھش چسبی اشھی از شسرمو
 و اون کشمیمن اه م! زهیری و اشک مشھی منم منزجر می با نفسایشکننده س کھ حت

 !زهیریعرق شرم م
 .نییبفرما_

 . جلوشرمیگی کرده بودمو می کھ ازقبل باھاش طی اھیکرا
 .خدا بده برکت_

 .شمی مادهی و پکشمی رو سمت خودم مرهیدستگ
 رو دای کھ شدی پاشنھ بلند و کرم پودری کفشانیبا ا. بھ خودمچمیپی مشتری بشالمو

 ...رمی شالو رو صورتم بگتونمینمصورتم پخش کردم 
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 ازش می کثافت کارنی ادامھ ای برامیرگی و خیدی از چشم سفیزی چشمام، چری زیاھیس
 .ادیبرنم
 قراره چھ خفت و دونمی می وقتذارهی چنارم جا نمنی از اون قد عیچی شاپ کاج ھیکاف

 ! تحمل کنمیسرشکستگ
 یادی چرا اگھ زدونمی کار نذاشتن، بھتر، نمنی ای برای دربونی حتدم،ی ھل مدرو

 .دهی بودن بھم دست مفی کثیادی باشھ، من حس زکالسیھا
 از ی تورج ابطحنییرو صورت پا...  وچرخونمی دور تا دور کافھ می دورانسرمو

 .ستمی ایدوران م
 لبھ نی داره ای چھ لبھ برنده ادونمی نمم،ی سمت روسررهی خود اگاه دستم منا

 چی ھدمی محیترج! پوف... عقب ترای کھ جلوتر بکشمش مونمی میسر دوراھ...یروسر
 بدست ی برای نمونھ ، نھ پشمونی عذاب وجدان و پشمونچی بھش نزنم کھ بعدا ھیدست

 کھ ی از بار الھیچی تمرد و سرپنی ایا بریاوردن و نرم کردن تورج نھ عذاب وجدان
 . دادهسشی روزا بنده ش خوب دل بھ دل ابلنیا

 ...نمی خواھش مکنییسالم خانوم، بفرما_
 ... عقبکشھی مموی از من بلند شده و صندلزودتر

 .مونمی جنتلمنانھ ش می و واج ان رفتاراھاج
  جان چھ خبر؟انی از شا؟یخب چھ خبرا خانوم ساالر_
 . خوبھانمیشا... سی نی خبر خاص،یسالمت_
  نشده؟ی ھنوزم خبراسیاز ال...خدا رو شکر_

 .دمی بھ دوطرف تکون مسرمو
 در یزی نزنھ بھ سرم و آبرو رنجای انکھی ای رو زدم فقط برایَ پک اون کوفتنیاخر

 ی خوبنیاالن حالم خوبھ، ھنوز حالم خوبھ، مونده تا حالم از ا...ی خماری از روارمیب
 .ادیدرب

آب شده رفتھ تو ... نشدداشی نشد، پی پرس و جو کردم ولیلیمتاسفم خانوم، منم خ_
 .نیزم
 .بلھ؛ متوجھم_
 ن؟ی دارلی میچ...نی خوش اومدیلیسالم خ_
 :کنھی دستش بھ من اشاره مبا
 ...اول خانوم_

 . سوالشو دوباره ازم بپرسھذارمی طرفم، نمگردهی برمجوونک
 . فنجون قھوهھی نداره، یفرق_

  طرف تورج؛گردهی روبات برمنی عدوباره
 .یلی وانکیر، بھ اضافھ دو تا ک طونی منم ھمیبرا_

  طرف من؛گردهی و برمدارهی چشم ازش برمرهی کھ مپسره
 . ندارهی مزه خوشچی سفارش دادم، قھوه بدون کیک ھکیجسارت کردمو ک_
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 ...سیمھم ن_
 .شھی نمنیری رقمھ شچی ھی ھمھ شکست و ناکامنی ھم کام تلخ من از اواقعا

 ی است قراراست شکل زن بشویعروس
 یبشو» تن « شده سرتابھ پات، یعروسک

 !مگردرکام... یشو»  نیریش« کھ ستی نقرار
 ی کوه کھ فرھادکوھکن بشونمانده

 
 اد؟ی ازم برمیخب،من چھ کمک_
من دودل رو حاال بدون دل و ... ندارم،خلع سالحم کرداسمی بھونھ الی بگم؟ حتدی بایچ

 ! کافھ کاشتھنیجرئت وسط ا
 ... جلوکشھی و خودشو مکنھی مزی رچشماشو

 نی دارن،شکی معذبی ولنی بگیزی چدیخوای مکنمی خانوم؟ حس منی شده زریزیچ_
 . گفتنشیبرا
 ظاھرا اشتباه ی ولن،ی خبر نداراسی شما از الکردمی گمون مسی نینھ نھ مشکل_
 .کردمیم
 . ھمھ زحمت نبودنی بھ ایازین...نیی بفرمانیتونستی ھم می کھ تلفننوی ان؟یفقط ھم_
 ...بلھ حق با شماس_

 .کشمی عقب مھی از سمت مخالف نی پاھام رو زمدنی رو با کشیصندل
 ...دنی عجلھ؟ قھوه تونو نخورنیحاال کجا با ا_
  تو خونھ تنھاسانیشا...شھی مری برم ددی باگھی دیمرس_
 بگذرونھ منم،نھ دی بایی کھ تنھای کھ تنھا بود و تنھاس منم،اونی تنھا نبود،اونیول
 ...فقط منمو منم! گھی کس دچینـــــــــــھ ھ... باباشھ،نھ بابام،نھ مامانمان،نھیشا

 ، برش دارمزی تا از رو مفمی رو بند کذارمی مدستمو
 ی ھست کھ بھ دستم اصابت نکنھ،گاھفم،حواسشی رو کذارهی دستشو مگھی طرف داز

 م،اونی من ککھنیبھ ا...اسی اون،بھ خودم،بھ الکنم،بھی ھمھ مالحظاتش شک منیاز ا
  بد؟ای ھ،خوبھیک
 . باھاتون کار دارمدیبمون_
 :رسونمی و صدامو کھ واسھ تعجب رفتھ باال،جلوش بھ اوج مکنمی خودم اشاره مبھ
 !؟یچھ کار! با من؟_
 . خدمتتونکنمی من،عرضی کنلیقھوه رو م_
 .ی ندارم،جناب ابطحلیمن م_

 . تا بھم چفت شن و و خرخره شو نجوندمی رو ھم فشار مدندونامو
 .نیھرجور راحت_

 . باالدهی ھاشو ھمزمان با ابروھاش مشونھ
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 کارو ھمزمان انجام نی بلد بود ااسمیال...کردی کارو منی ااسمی،الی نکن لعنتینجوریا
 .بده

 کف اون فنجون بند ری نصف نگاھش درگیول... زل زدهزنم،بھمی زل مبھش
 .دهی ھمھ طول کشنی کھ اشھیه توش جا ممگھ چقد قھو...ھیانگشت

  منی بھ پوچی و چنان زل زدی آمدتو
  رفتی انتظار سر می داشت حوصلھ کھ
  بای غزل ھی گوشھ ی و کسی آمدتو
 ... رفتی ور مبی عجیی ھاھی و قاففیرد
 
 . من عجلھ دارمی ابطحیآقا_

 نیی پاارهی مقی عمگردنشو
 ...رسونمتونیم_
 .نییامرتونو بفرما...شمی مزاحم شما نمرم،ینھ خودم م_
 ،می بردیپاش_

 . دستمدهی مفموی عقب و ککشھی مشوی صندلھمزمان
 .رمیگی ازش مفوی و ککشمی تو ھم مابرو

 ی تومن ب٣٠ اره،ی پولشو درمفی کنشی پشتشو،از شلوار جبی تو جکنھی مدستشو
 .زی رو مذارهیزبونو م

 .نییبفرما_
 .کنھی رومون اشاره مشی دستش بھ راه پبا

 .فتمی از اون راه مجلوتر
 :کنھی رو برام باز می و در ورودرهیگی میشی در از من پیجلو

 .کنمی خواھش منییبفرما_
برام معما ...  رفتارا ناآشنامنیبا ا....بھی و غردهیچیپ...دهیبھ،بعی عجتی ھمھ شخصنیا
 ! بسازهتونھی بعدھا دردسرم مکنمیحس م! سازهیم

 گوشھ بتی پر ھیلی کھ خی بژرم،مگانی نمنشی سمت ماشی ولرونی برمی در ماز
 .جدول پارک شده

 . برمدی با،منیممنون جناب ابطح_
 باھاتون صحبت کنم و ی راجع بھ موضوعدیبا...رسونمتونی خانوم گفتم کھ منیزر_
 . نبودی مناسبی شاپ جای رو بھتون بدم کھ تو کافی امانتھی

 کرد و ی باھام تندی تند و ضربتیلی باشم،اولش ختی اھمی بھ لحن صداش بتونمینم
 منو مشوش نی شاپ گفت وایبا آرامش از آروم نبودن مکان کاف...بعدش آروم شد

  شد؟ی چی خانوم گفت؟ پس اون خانوم ساالرنیچرا بھم زر! کنھیم
 . خب،فقط من عجلھ دارماریبس_
 . نشھرتونیبلھ متوجھم، حواسم ھست کھ شما د_
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 .نیت ماش سمرمیم
 ی حتای نشده،ینی بشی پی ھمھ رفتارانی از امونھی دھنم باز مکنھ،ی عقبو برام باز مدر
 !... ازش داشتمی اگھی منتظره، انتظار دریغ

 ھست کھ رو ی خلق کنھ؟اونقدی من چی برازی ھمھ حرکات تعجب برانگنی بعد اقراره
 !... اون ؟نوی ای نماد؟انگشتی سفیشونی و بشم گاو پارمیسرم شاخ درب

 و ھمھ دهی تکون منشوی بغل ماشنھی و آکنھی ممی شو سمت من تنظنھیبنده،آی منوی ماشدر
 ! کنھداشی پخوادی و دلش مگردهی می و کی چی پدونمیکنھ،نمی برانداز ماباونویقد خ

 :کنھی نگاھم منھی تو ھمون آاز
 !ِ عنوان کنم؟دی مسئلھ رو بانی ای چجوردونمی خانوم،نمنیزر_

 . بدهحی توضشتری بیعنی!  تو چشمامارمی ابروھامم مھی با ھمون زاوکنم،ی کج مسرمو
 ! گذشتھی چاسی شما و النیخب راستش من خبر دارم ب...خب_

 : بستھ مخی رو تن نھیشی می آب جوشنی عنی ماشی ھواکنمی محس
  ما بوده؟نی بیچ! منظور؟_
 ...ری متاسفانھ شمام درگنکھ،یخب ا_

 ...رونی بستھفری پرصدا منفسشو
 . نرهرونی ھام بھی صدا، تا از حصار ری بچسبم،ی سفت و محکم منفسمو

 .نی خانمان برانداز شدادی اون اعتریدرگ_
 .رونی بدمی نفسمو مداره،ی نگھ منفسشو

 نیزر... سیروح ن... سیتن ن...سیحس ن...سیھوا ن... ھوا داغھ...  سردهھوا
 !  پوچھزی ھمھ چس،ی نیچیھ...سین

 ... خانومنیزر_
 پرده حرمت، دنی پرده گوشم با درکنمی حس مچھ،یپی میی گوشم صدای تھ مھ ھااون

 !پاره شده
 ... حالتون خوبھن؟یشنوی خانوم، صدامو منیزر_

 رهی سمت دستگرهی کھ دستش منمیبی تاره، تورجو مزی ھمھ چکنم،ی آروم باز مچشمامو
  شھ؛ادهی تا ازش پنیماش

 بلھ، خوبم_
 :کشھی پس مدستشو

 وسط نی شده و چرا شده، حتما ای ندارم چی خانوم من کارنی زردینیبب...نگران شدم_
 ...نیکنی مکاری چنی دارنی متوجھن،یشمام عاقل و بالغ...گھی بوده دیلیدال

 اونم روشن نھ،ی روشن فکرانشو ببی حرفاری تا تاثندازهی بھم منھی از تو آگھی نگاه دھی
 !و واضح

 !ھی اگھی دزی بحث من چی مقدمھ گفتم، ولی حد بنیانوم کھ تا ا خنیمن متاسفم زر_
  و خفت بکشم؟ری تحقدن،ی مواد کشنی از ادی بای تا کایخدا
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 کھ ادی خوشم نمچیھ... دی خان رو من حساب کناسیقبال ھم گفتھ بودم کھ در نبود ال_
 ! شما دردسر درست کنھی برااسینبودن ال

 !ی درد سرنی سر اھی تو خودت ی لعنتِدآخھ
 ...شمیمن متوجھ منظورتون نم_
 ...ھیمث ... من در خدمتمنی داشتیشی فرمای امرس،اگھی ناسیحاال کھ ال_
 !شھی تموم می جملھ ش برام مھمھ کھ چجورنیا

 ... دوستھیمث _
 ... کردلی بھم تحمیادیحرفش بار ز... رو ھمدمی فشار مچشمامو

 ... دوستگھی مث برادر،مگھی نمھنوزم
 ... نشوی سمت داشبورد ماشرهی مدستشو

 .نییبفرما_
 ...دزدهی منگاھشو

 
 ...دی رو اون بستھ سفمونھی خشک منگاھم

 ھ؟ی چنیا_
 کھ ی تورج؟ مگھ تنھا واسطھ اشی بودم پومدهی ننیمگھ من واسھ ھم... زدمزر

  تورج نبود؟شناختمیم
 :فتمی حال از تک و تا نمنی ابا
 ن؟یکر کرد فی شما راجع بھ من چی ابطحیآقا_

 : دررهی سمت دستگبرمی مدستمو
 . رو کمک شما حساب کنمتونمی مکردمی خودم کھ فکر میواقعا متاسفم برا_

 کاریچ...نطوریقلبم منم ھم...نیی پاپرهی و زبونھ رو درش مزنھی رو می مرکزقفل
  بکنھ؟خوادیم

 :دمی نشون بدم کھ ترسدینبا...شھی حبس منفسم
 ن؟ی رو ثابت کنی چنیخوای شما م؟ی چیعنی کارا نیا_
 ...ی خانوم ساالرومدمی ننجای اثبات خودم ایمن برا_

 گھی کھ می اون خانوم ساالری اونقد سفت و محکم بود کھ پتک شد رو سرم؛وللحنش
 بودنمو ی ساالرمی بھ خودش اجازه نداده حرنکھیا...کنھی قرصم میی جوراھی

 !تمّی زنمیحر... خانوم بودنممیحر... بودنمنی زرمیبشکنھ،حر
 ...نیچند لحظھ منتظر بمون...دیببخش_
 نیبستھ ھروئ...نیکنی منی بھ من توھنیشما عمال دار! ؟ی ابطحی آقای چیمنتظربرا_
  از خودم نشون ندم؟ی واکنشچی ھنی جلوم انتظار داررنیگیم
 :نیی پاارهی باال و لحنشو مندازهی ابروشو مھی
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ِواکنش؟ چرا اون وقت؟ من از خودم کنش_ ِ نشون دادم مگھ؟ فقط کرنش بوده و یُ ُ
 آروم و با احترام باھاش ینجوری شما بود، ای جاگھی دی ھرکنیمطمئن باش...اطاعت

 ...کردمیرفتار نم
 .ینیتازه مونده تا عکس العمل منو بب.... باالبرمی تو ھم و صدامو مکشمی مابروھامو

 دمیقول م...نی تو زحمت افتاددیببخش... ندارمیمن کار...سی شما ن بھ اطاعتیازین_
 ... مزاحم نشمگھید
 شھ؟ی مدای پاسی بدون کمک من الیعنی_
 کس چی ھنمی ھمیبرا... فعال از جاش باخبر بشھی کسخوادی نماسیمگھ گم شده؟ ال_
 . کھ خودش نخوادی کنھ تا وقتداشی پتونھینم
 توش پا گذاشتھ و از ھمھ بدتر شما رو ھم ھمراه خودش اسی کھ الی اراھھی بنیبا ا_

 ...شھی گم می کھ بزودنیکرده مطمئن باش
 ... کھ حرفاش وسوسھ م کنھخوادی نمدلم
 ن؟ی بگنیخوای میشما چ_
 ... چون قول دادمنجامیمن ا... بشنومی حتای بگم یزی چنجای اومدمیمن ن_

 ی ھمھ بنیاز ا...یجی ھمھ گنی از اارهی و باال مزنھی سرم داره نبض مکنمی محس
 ... سمت و جھت اما ھدفدار تورجی بی و اطاعتایخبر

 منو ینجوری ای گرفتن و تماسچیچرا بدون ھ: کنھیچرا ولم نم...پرسمی ازش نمیچیھ
 کھ برام ی از لباسترسمی دوختھ؟ زبونمو دوختھ؟ چشمامو بھ خودش دوختھ؟ منیبھ زم

 !دنشیکھ تن بدم بھ پوش....کھ تن کنم کنھی وادارم میدوختھ و بزود
 برندارم و ھر شی چشم از شما و زندگسی مدت کھ ننی قول دادم تو ااسیمن بھ ال_

 ... نکنمقھی مضاادی ازم برمیکمک
 ! ندارمیاجیمن بھ کمک شما احت_
 دووم ی ساعت بعد؟ تا شب؟ تا فردا؟ ولھی ادامھ داره؟ تا ی ھمھ مقاومت تا کنیا

 ری کھ اثر بره،منم تاثی بھ محضی ولشمی کھ اثر مواد ھس منم چموش می وقتاره،تاینم
 ! تورجی حرفایحت...شمیحرف گوش م...شمی مریپذ
 من ی جون جونقی رفاسیال... ندادم کھ حاال بخوام بذارمش کناریمن بھ شما قول_

 ...نجامیحاالم رو حساب ھمون قولھ کھ ا...بود
 ... و کالم اخر منعقدشھی باز میمرکزقفل ... رو کنسولذارهی مدوی سفبستھ

 ...ادیبھ کار من نم...نی برش دارنجای از ایول... دورنی بستھ رو بندازدیتونیم_
 ...ابونی اون سمت خی سمت سوپررهی و مشھی مادهی پنی ماشاز

! قرص و محکمھ! پشتم نھیول...لرزهیدستم م...لرزهیدلم م... سمت بستھرهی مدستم
 و بھ بستھ چنگ کنمی دستمو مشت م؟ی ناجای ارهی بشی معرکھ، تورج اتنیوسط ا

 کھ چھ با نھ،ی بستھ ببنی شوق و ذوقمو سر اخوادیدلم نم...فمی تھ ککنمی پرت مزنویم
 !یصی حرھمھ نی از ارهیگیحرصم م...ولع برش داشتم
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 چشمامو کشھ،ی کھ داره میپیدود پ...نمشیبی مابونیاون سمت خ...شمی مادهی پنی ماشاز
ُ دور شدن از اون معرکھ کھ ھنوزم رل ی برادارمی دور بر میول...ی ولکنھی مرهیخ

 پر از طنزه مسخره ی تراژدنی اکنھی می خوب داره کارگردانیول! تورج توش مبھمھ
 !رو
 برم دمی محی ترجیول... رفتن تو خونھ خودمو خونھ فلور دو بھ شکمنی خونھ بیجلو

 !! امنھانی شای کھ جادونمی امن بذارم، میجاسازمو جا
 کنمی منو تو خودش جا داده باز میمتی قنھی الواقع شده گنجھ و گنجی کھ االن فیدرکمد
 تابحال خودم نرفتھ بودم دنبالش دونم،ی مشتریقدرشو ب... توشذارمی محبومو مرهیو ذخ

 نشستمو قھوه زی م سربھی مرد غرھیبھ خاطرش تا اون سر شھر رفتم و با ... االن یول
 ! کھ امروز متاع وافورم رو ساختھیروزیبا مرد منفور د...خوردم

 رهی مداوم باال منکھی بود از ای شاکشھی ھماسی کھ الادمھی ی چقد شده ولمتشی قدونمینم
 ھم لی جون دادن بھ عزرائنجایا...شھی مرتب بھ روز می شدن و نابودستینرخ ن...

 ...ی خرامان خرامان و رو اصول و قاعده نرخشو بپردازدیاداب خوشو داره و با
 کھ امروز نگفتھ ی بھ ھمون مردزنمی سمت تلفن بدون درنگ زنگ مرهی مدستم
 از چشماش ی کھ عطش و نئشگی تشنھ انی ای کرد برایگری شناخت و ساقشویمشتر

 ...دیباریم
 الو؟_
 ...نییبفرما...الو سالم_
 امل صحبت کنم؟ عری با جناب مدتونمی مدیببخش_
   منظورتونھ؟یجناب ابطح_
  صحبت کنم؟تونمیخوشون ھستن، م...بلھ_
 !ِشما خانوم؟... ندارنفی االن تشرشونیا_
 ...من_

 ...ادی نفر مھی با ی منشدی سالم و خستھ نباشیصدا
  خانوم،اسمتون؟نینفرمود_
 . ھستمیمن ساالر_
 ... کھ امکان صحبت کردن وجودینجوری ھمی خانوم ساالردینیبب_

 ...مونھی ممھی نصفھ و نحرفش
 ... تورج ھستم؟یخانوم ساالر...الو _
 ن؟یخودتون...ی ابطحیآقا_
  با بنده؟نی داشتیبلھ، سالم،امر_
  بستھ چقد شد؟نی امتی بپرسم قخواستمیبلھ،راستش م_
 بلھ؟_
 !متش؟یق_
 ...شمینم تعارف متوجھ نی منظور شما رو از ایمتوجھ شدم،ول_
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 ...ای راحتنی کھ گرونھ و بھ ادونمی راستش م؛خبی ابطحی اقاسیتعارف ن_
 ! خانوم؟نیمن از شما پول خواستم زر_
 ...یول...نھ _

 جنس ارمی روم بشھ بھ روت بی بعدی تا دفعھ ھادمی کھ بھش بگم پول مشھی نمروم
 ...روم بشھ کھ...روم بشھ تو روت نگاه کنم و بدون منت ازت جنس طلب کنم...خوامیم
  دستتونھ؟ی خانوم گوشنیالو،زر_
 ...نییبلھ بفرما..ب_
 بھش داشتم وحاال ی بدھھیمن ...اسھی من بھ الی بدھنیعرضم بھ حضورتون کھ ا_
 ..ی منتچیبدون ھ... بھش برگردونمتونمی مینطوریا

 ...شھی کھ نمینجوریآخھ ا_
 ..ستمیمن اھل تعارف ن...دی تعارف نکنچیشمام ھ...شھی مینجوریچرا اتفاقا ھم_
 ؟ی آخھ تا کیول_
 ؟ی تا کیچ_
  مگھ چقده؟اسی شا بھ الیبدھ_
 خدمتتون کھ من گمیبازم م...نی کھ شما نگران باشسی نیازیھرچقد ھس حاال حاال ن_

 ...فقط...ھستم در خدمتتون
 !کھ فقط کم مونده منو خفھ کنھ...کھ" فقط" بگھ پشت بند اون خوادی می چدونمینم
متوجھ ...فقط بھ خودم...نی بھ خودم بگینی چننی اازیمنظورم ن...نی داشتیفقط کار_
 ! کھ تکرار کنم؟ازهی بازم نای نیشیم

 ... تو رو نھشی پامی مکررا بدی چرا بانکھی ای ولشمی تو رو متوجھ محرف
 ... مزاحم شدمدیببخش...بلھ متوجھ شدم-
 شماره ھمراھمو براتون اس ام اس نیری تماس نگنجای با اگھیفقط د...کنمیخواھش م_
 ...نیری شب شد باھام تماس بگی حتایھروقت،ھر موقع از روز ... کنمیم
 ... بلھگمی صدا مریز
 ... بودیپر ابھام" بلھ"..." بلھ" نی نا گفتھ ھاپشت امونھیم" ...بلھ" نی پشت امونمی مو
   شب؟ی چرا ھر ساعت حتده؟ی شماره ھمراه منو از کجا داره کھ اس ام اس منکھیا

 تورج غامی شماره نا شناس کھ پدنی با دیام،ولی بھ خودم ممی اس ام اس گوشی صدابا
 !شمی خارج مخودمیاز خود ب...توش بود،از خودم 

 شماره خبر نی از ای االمکان کسی و حتنی شماره رو داشتھ باشنی خانوم،انیزر"_
 فتھی بیکاری پس دوست ندارم دست ھرآدم بم،ی نھ کارمھینداشتھ باشھ ،خط شخص

 !"تورج...قربان شما...
 
 .یای کھ بھ در خونھ تون زل زدم تا بنقدی شد ادی چشمم سفیی جان کجانیسالم زر_

 زنھی دل می شورفتھ،ی و اضظراب، چرا؟ دلم بھ شور میمگی سراسنی بھ ازنمی مزل
 ! فورانی براکنھی مکیبھ چشمامو اشکو تحر
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  خوبھ؟انی شا؟ی شده فلور جون؟ خوبیچ_
  ،نیزر_
  حرفا دارهیلی شده، خزای چیلی خیعنی نی زرنی او

 :زنمی مداد
 ش؟یوردی کجاس؟ چرا با خودت نانی شده فلور؟ شایچ_
 . با خودشش ببرهخواستی مان،ی جون، مادر شوھرت اومد دنبال شانیراستش زر_
 کجا ببره، بدون اجازه من؟_
 اومدن نامی اونجا، ای بذارم، اصرار کرد، گفت شب قراره برخواستمیبخدا من نم_

 .گھی کھ عمھ تھ ددونستمیخب منم م...دنبالش
 یاھی سنیا... دود زده می ھاھی بھ قعر اون رفرستمی نفس پر عمق مھی وبندمی مچشمامو

 و ارمی ببلعم؟ فرو بدم و دم نزنم؟ باال نیکھ قراره خط بکشھ رو تموم نفس ھامو چجور
 ھق نزنم؟

  گفت عمھ؟یچ_
 انوی کھ شانھی اونجا؛ ارهی ممی مستقنمی زرن،یخب، گفت کھ شب قراره اونجا باش_
 خونھ مادر شوھرت دی خونھ؟ مگھ نبای تعجب کردم کھ تو چرا اومدنیاز ھم...برنیم

 ؟یباش
 ھیکار عمھ چقد شب... داستاناسھی چقد شبنی اکنھ،ی مادر شوھر تو سرم دام دام مکلمھ

 !والسالم... ھامھی رو تموم فرضکشھی خط بطالن می بچھ دزدنیا! ھیبچھ دزد
 ...رونی بکشھی جونمو مکنھ،ی پام گز گز مکی کوچانگشت

 ،  اونجای نشده کھ، حتما وقت نکرده بھت بگھ بریزی چن،یتو رو خدا زر_
 خورمی چرا کمرو گرفتھ، من رو پاھام دارم تاب مکنم،ی فلورو پشت کمرم حس مدست

کمرمو ...  خورهی زانوھام تو ھم گره مریزنج... عمھ رودی کار جدنی اارمیتاب نم... 
 !شکنھیم

 کھ محکم خوادی دلم مکنم،ی حس مھ،ی گاه قرص و محکمھی بھ فلور، تکدمی مھیتک
 ...فرضش کنم

 ... بو دارهھی قضدونستمی نم،ی بھ روح مھد،نیزر_
 ... فلورسی تو نریتقص... استشمام بشھی اگھی دی بوچی ھذارهی گند لجن نمی بونیا

 نگرانت ی خدا منو بکشھ کھ الکم،ی نگران شدیالک... زنگ بزن خونھ عمھ تھی ایب_
 ...کردم
 ... تو دستمرمیگی رو میگوش

 .. نبودنی ای نبود، شماره لعنتنیا... کنمیقطع م...٥٥٣٢
 : از تھ دلادیقطع دوباره و فر ٥٥٢٣٦

 . تو سرم کنم؟ی کنم؟ چھ خاککاریفلور چ! خــــــــدا_
 سمت دفترچھ تلفن و تو صفحھ زنھی مرجھی و شرهیگی رو ازم می دستپاچھ گوشفلور

 ...سی از عمھ نی خبری ولکنھیرو چک م" ع" گرده،یھاش دنبال شماره م
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 و ھفت جد و اسیلعنت بھ تو ال...ھی عالنتیبھ تو عمھ،لعنت بھ تو و اون دل چرک لعنت
 ی وضع حال بھم زننیشد ا... اسیشد بابام، شد من و ال...کھ ثمره ش شد تو... ابادمون

 ! ھمھ تھوع و تعفننیاز ا... ارمشیکھ دارم باال م
 ... کردمداشی پایب... نیزر_

 بوق، دو بوق، ده تا بوق ھی... بھ مندهی رو می و گوشرهیگی شماره رو مخودش
 ...گھی دشمارمینم...
 ...ای لعنتدارنیبر نم... فلوردارهیبرنم_

 نی ای س برادهی فایصد باره، ھزار باره، ب... دوبارهالوی رو دکمھ رددهی فشار مدستشو
 !مادر مکاره

 کھ ی دستھ ا بھ ھمونزنمیچنگ م...زنمی چنگ مفموی و ککنمی سفت تر مموی روسرگره
 تو و اون رابطھ نداشتھ یتورج نحس... تورج بودی نا روای تو دستاشی ساعت پھیتا 

 ...تا آلوده بشھ...دیشا...رفتی کھ داشت میبچھ مو از دامنم سوا کرد، دامن
 ...نی زرامیصبر کن منم باھات ب_
 ... زنگ بزنندینھ تو خونھ باش شا_
 ...زننیمگھ شماره ھمراتو ندارن؟ بخوان زنگ بزنن بھ ھمرات زنگ م_

 ...نی از رو زمشمی کنده نمکنھ،ی زودتر از من از مبل خودشو مفلور
فلور شد ... حس از تو تنم رفتھبره،ی بغلمو کشون کشون مری زندازهی مدستشو
 ... از دستم دراوردنمویری دست پی حاال کھ عصای دستم برایعصا...یعصا

 ...ارمی از تو دستاش درمدستمو
 ... فلورتونمیخودم م_

 پام جفت ی و کفشامو جلوشھیدوال م... سمت دررهی و مکنھیپا تند م...شھی دور مازم
 :کنھیم
 ... نشدهیچی کھ ھشاالیا...تو رو خدا غصھ نخور... درت بھ سرمای جان، بنی زرایب_
 ھستم یی ھای دلدارنی کوچکترازمندی بزدل شدم و ننقدی بھ خودم کھ ازنمی پوزخند مھی

 . دارنیردلی شی ادعایول.  ارزش ندارهیزیکھ پش
 ...نیزر...نیزر...امی کجا؟ صبر کن منم بنیزر_
 کشھی پشت بازومو ماز
 ،  تو سرم شدهی چھ خاکنمی بذار بب؟یگی میچ_

 ...شھیدھنم بستھ م... دونمی نم؟ی چای افسار نی عره،یگی بازومو ممحکم
 ؟ی کنیزی آبروریخوایم...شھی کھ نمینجوریا...سایا ونیزر_
 ده؟ی ابرو می کجاش بودنیآبرو؟ بچھ مو دزد!ھھ_
 !؟یکنی شلوغش می کدومھ؟ چرا الکیبچھ دزد_

 !شلوغ کجا بود؟... خونھ خلوت منو بردندیتنھا ام...تھیواقع....سی نشلوغ
 ...یمحکم و طوالن... بارھی...زنمی درو مزنگ
 ...دارهی رو دستمو از رو زنگ برمذارهی دست مفلور
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 ... دقھ صبر بابام جانھیچھ خبرتھ، _
 با کف نکھی ای بھ در باشھ و ھم برادنی اماده کوبنکھی ای ھم براکنمی مشت مدستامو

 ...زنھی حرف میادیز...دست نکوبم تو دھن فلور
 ...شھیقلبم مچالھ م... شھیبستھ م...راه نفسم... شھی باز نمدر

 ...شھی مدهی زنگ و دست چپم مدام بھ در کوبیدست راستم رو...زنمی زنگ مدوباره
دست و ...ادی کھ ھمراه من رو در فرود منمیبیفقط دستاشو م....کنمی رو نگاه نمفلور

 ... سدهی فای چھ دونفره بی سقوط چھ تکنیپنجھ زدن بھ در ا
 من ی خون از چشمایول...رونیرگاش زده ب... فلور ی رو دستاذارمی من دست منباریا

 :کنھیفوران م
 ... درو باز کنھخوادینم...سیعمھ ن... نداره فلوردهیفا_

 : زنمی مداد
 ...باز کن...باز کن آشغال.. وجدانیباز کن ب...باز کن تو رو خدا...ھیعالـــــــ_

 ...زهیری و اشک مرهیگیفلور لبشو گاز م...زنمی مھق
 رونی رفتن بدی جان، شانی زرسی نیزیچ_

 ...ِ االن فلورنیع... اون زبونو گاز گرفتدی باسی نیکی حرف دل و زبون یوقت
 ...شماره عمھ تو بده_
 ...کنمی بکشھ نگاه مسی داره انگشتشومحکم رو صفحھ لمسی کھ سعی گوشبھ
 !داره؟ی رو برمی گوشیکنیفکر م_
 ...دارهی برنمشناسھی شماره تو رو مدیشا_
 ...ادی نمادمی یچیھ_
 ...گردهی ممی و توش دنبال گوشدارهی از رو شونھ م برمفمویک
 ت؟ی گوشنیکو ا_
 تو خونھ جا گذاشتم...دونمینم_
 ...تورج... رو پشت ھمون اس ام اس تورجی گوشنی جا گذاشتم او
  کار اونھ؟ھ؟یتورج ک!  تو؟یگی میچ_
 کلمھ انداخت گردن ھی با روی تقصنکھی فلور از ای اطالعی بنیدر پشت ھمھ ا...نرسمیم

کھ اون وقت منو ... تورج رو بشناسھنکھیا... کار تورجھنکھینھ ا...ترسمیتورج م
 ! بھ تورجازموین...شناسھی مازموین...شناسھیدردمو م...شناسھیم
 !کھ؟ی زننی چھ کرده انمیبده بب....ال الھ اال ا... ی عمھ نی شماره ان؟ی شد زریچ_

 ...ننیبی عمھ رو می پستی وقتکننی ادب رو فراموش مھمھ
 .....٥٥٧٧تیبزن تو گوش_

 ... دم گوششرهیگی رو میگوش
 نی زردارهیبرنم_
 ...گفتم بھت کھ_
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 ناب یتی گراناهی کھ جلومھ سنگ سییوالی ھنی نگاه بھ تمام قد اھی عقبو رمی قدم مچند
 ھی تو ذھنم کھ حاج رضا و جاجادی مکھ مطونی لحظھ ستون شھی...ندازمیخورده م

 ... رو جا داده تو خودشھیعال
 شھی تو شکنمی پرت مرویبا تمام ن... سنگش زددیبا...دارمی پامو برمی جلوسنگ

 !ھیحجکم مقبول عال...دهیقلبمو جال م...شھی شختنی فرو رنگیری جیصدا...ش
 رهی خی چشمای حتنھیبی چشمم نمگھیمات حرکات من مونده، د...رمیگی فلور رو مدست

 ... روکمی حرکت سنبلنیشده بھ ا
 !ھوم؟... خونھ خواھر شوھرتمی برنی زرگمیم_
 امی کوتاه نمیکی نیتو ا...فقط خدا کنھ کھ خبر نداشتھ باشھ... ھمون جارمیآره، دارم م_

 نی بکشم اشیشده خودمو عمھ رو ب ات...امی دونھ بچھ م کوتاه نمھیبھ جون ...فلور
 ...کنمیکارو م

 نفسم لرزه،یاون م..زنمیاروم ھق م... تو بغل فلورکنمی م تموم تنمو گولھنی ماشیتو
 ! ھمراه منشھی مدهی کشنییاون پا... ادیباال نم

 !فلور؟_
 !جون دلم؟_

 مالھیفلور شونھ ھامو م.... باالترکشمی مدماغمو
 ...اگھ...اگھ بچھ م_

چرا تموم نمبشھ؟ چرا ...شھی چرا قطع نمُبره؟ی نفس نمنیچرا ا...ارمی نفس کم مدوباره
 شم؟یتموم نم

 ؟ی بشھ چشی طورانمی اگھ شا؟ی چبنمی نگھیاگھ بچمو د_
 :کنھی نگھ مبداره عقبو صورتمو نگاه ممنو

 میفھمی الناز مشی پمیری االن م؟ی چیعنی نمی بابا نبھ؟ی چفی اراجنی انیزر_
 ... کھ اونجاسشاالیا...گھید
 . فلوردهیدلم گواه بد م_
 ... من مطمئنمشھی نمیچیھ... چرند نگونقدیا....رددلت غلط ک_
 ... فرق دارهشی پی دفعھ با دفعھ ھانیا... فلوریدونیمنم مطمئنم،خودتم م_

 : سمتمرهیگی مشویگوش
 ...می اونجا نرگھیاگھ خبر نداره کھ د... زنگ بزن بھ النازریبگ_
 ... تو چشماشزنمی و زل مپرمی جام ماز
 ! اون وقت؟میکجا بر_
 ...ناسی خونھ مامانت ادیشا...گھی دی جامی بری ولدونم،ینم_
 اون نوری افتھی دوره برهی رسما نداره دست بچھ رو بگنیعمھ از ا...سینھ اونجا ن_

 ...ور
 ...ی تو بگیھرچ...آروم باش... خبیلیخ_
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 دل شکستھ ت نی کھ دلت ، امیریم... گفتنی نمونده برای حرفگھی دیعنی نی او
 نی از ادیاون وقتھ با...  ھمھ جلز ولز کردننی س ادهی فای بینی کھ ببمیریم...نسوزه

 ...نیدودمانت بھ باد رفت زر...یسوختن خاکستر ش
 کھ نفسم بھ نفسش ی اونیوقت... سدهی فای کارا بنیا...کنمی رو شونھ م حس مدستشو

  داره؟ی کارا چھ معننی اگھید...بند بود رفتھ
 !ن؟ی جاس زرنیھم_

 نی دست بکشمو دل بدم بھ ھمکردمی مری کھ توش سیاز اون عالم... بشنوممتونی متازه
 ... کھ بھ پا شدهیامتیق
 ... شوادهیاره، پ_

 ...میشی مادهی و پمیکنی حساب مپولو
 الزمھ یی شنوایقوا....شنومی صداشو میول...شھی دستم رو زنگ الناز خشک مدوباره

 المسھ یقوا.... و اکو شھچھی آوار رو سرم بھتر تو گوشم بپی صدانی انکھی ایبرا
 و ری لجن و زنی بھ ازنھی داره چنگ می حس کنم چھ بختکنکھی ای برانجایالزمھ ا
 ... کھ بھم خوردهی لجننی ھمیبو ،سر اخر الزمھ بوشو حس کنم...کھیروش م

 ھ؟یک_
 ...نمیزر...باز کن الناز_
 نیاچھ عجب از ... خانومنیبھ بھ زر_

 ... النازویُ باال تا ببره صدابرمی مصدامو
 ! در وامونده رونیباز کن الناز ا_

 ...شھی درجا باز مدر؛
 ...  افتاده وھی کھ تو دامن عالی پسری بھ عزاشونھ،ی شاد الناز؛ منو بھ عزا میصدا

 ...ی چھ مرگتھ دارن،ی شده زریچ_
 ...کنمی بلند صدا مانوی کنار و شازنمشیم

 ... تو اون خونھچھیپی مشتریداد منم ب...شھی مشتری سکوت بیھرچ
  جاننی زرھیھمسا... الناز خانوم، من فلورمدیببخش_
 ...نمتونی دوست داشتم ببیلی ؛ خشناسمیبلھ م_

چرا بھ حال االن من فکر ... نشون بدنی عادزوی دارن ھمھ چی ھمھ سعچرا
 دن؟ی محی من ترجی کردنانیی پا باالنی رو بھ اییچرا اداب معاشرت آشنا...کننینم

 ... سمت ھردوشونگردمیبرم
 نیتونی شماھا نمسی نمی من حالای شده؟ ی چسی نتونی حالنکھی مث اد؟ی بس کنشھیم_

 ! رو زخمم؟نیمرھم بش
 ن؟ی چشھ ان؟ی زرھی حرفا چنیا_

 ... حالنی نداره ادنیپرس....پرسھی از خودم نمگھید... بھ فلور کنھی رو مالناز
 ؟یاز مامان خبر ندار... مقدار ھول کردهھی نیالناز جان، زر_
 !مامان؟_
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 ؟ی داریازش خبر... خانومھیبلھ، عال_
 ... رژ خورده شی رو لباکشھی زبونشو مکنھ،ی ممی منو فلور تقسنی نگاھشو بالناز

 ... از...از _
 ی خاک بر سر شدیعنی دفعھ، تک تک جملھ ھاشون نی ادنیھمھ فھم...ترسھی مالنازم

 ...نیزر
  شده؟یزیچطور؟چ...چ...دمشی تا بحال ندشبی پراز

 ...شھیدھن الناز باز تر م...بندمی مچشمامو
 ... سمت فلورکنھی مرو
 ! کرده؟کاری مامان چگھ؟ی می چنیزر!  شده فلور خانوم؟یچ_
  بگم؟یچجور...خب؛راستش_

 حال من یعنی! ز نگرانش نکنھ؟ الناخوادی مکنھ؟یچرا مالحظھ م... سر فلورزنمی مداد
 ! ھول الناز؟ایمھمتره 

 !  فلور؟یگیچرا بھش نم_
 ...سوزهیگلوم م...زنمی مغیج...زنمی مغیج
 !م؟ی بپا کرده تو زندگیشی چھ اتھی عالیگی چھ کرده؟ چرا نمھی عالیگیچرا نم_

 بھ دم،یمحکم فشارش م... سمت خودمکشمی النازو کھ محو صورت فلور شده میبازو
 ...شھی قلبم داره فشرده مینجوری ای وقدم؛یمچالھ شدن صورتش محل نم

 نی عیُ پخھی دفعھ دست گل منو برده تا نیا...النازخانوم؛ مامان خانومت گل کاشتھ_
 ،ارهی بار باسیال

 :نھی و دل پر کھیبھ لحن پر کنا....زنمی مپوزخند
 ... النازدهیمامانت بچھ دزد_

حاال کھ نفس منو ...چسبمی شو محکم مقھی باال، رهی و مخورهی مُ از رو بازوش سردستام
 ُ نفسشونو ببرم؛دیُبردن، با

 ... کردهیتو روز روشن بچھ دزد...دهی دزدانمویمامانت شا_
 ...خورهی نمھی عالنی ضربھ سنگفیبھ درد توص...سی ننی لحنش سنگی دزدبچھ

 بدون اجازه من بچھ مو بلند یعنی ؟ی چیعنی یدونیم.... کردهییآدم ربا_
 ؟یدونیم...کرده

 ھیدنبال ...ھم من دلم خنک شھ...ادیُ شک در بنی بگم تا ھم الناز از ادی بای چدونمینم
 :گردمیحرف سوزنده م

 !  جرمھ؟یدونیم_
 ...رونی بادی اشکاش روون تر از اونھ کھ نی ولکنھی چشماشو تنگ مالناز

 َ بفرستمش گل دار؟تونمی میدونیم! حکمش اعدامھ؟یدونیم_
 اون کھ روحشم خبر کشم؟ی الناز شاخ و شونھ می چرا دارم برادونمی نمخودمم
 حقو بھم نی کارا رو بکنم، بجز قدرت ، قانون انی اتونمیاصال مگھ م!نداره؟

 ! حقو داره؟نی مادر معتاد اھی مادر، اونم ھی دارم؟ یاصال حق!ده؟یم
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 ...نیی پاارهی دستمو اروم ماد،ی بھ خودش مالناز
 ... شدمجی من گ؟بخدایگی می داری چنیزر_
 ی ندارم کھ بھ کسگھی دیچیمن ھ...دمی حقو بھش نمنی ای شدن حقشھ، ولجی گدونمیم

 ...بدم
 کاسھ ھی دستت تو ھی تو ھم با عالدونمی نمی کردالی شدم برات راحتتره، خجیگ! ھھ_

 ھم ی و ساالری خانوادگی آبروی گور پدر ھرچکنم،ی متیبخدا از ھموتون شکا...س
 ...کرده
  غم بدنت را گرفتھ بودھی شبیّحس
  تنت را گرفتھ بودی کھ بوی خانھ ااز
 زیخستھ ام عز: ی شوغی کھ جی خواستیم
  دست خستھ تر دھنت را گرفتھ بودکی
 
 شھ؟ی مگھ مده؟ی دزدانوی شای مامان ک؟یگی می چن،یزر_

 ...رهیگی رو مونھی وسط کار و مادی مفلور
 خانوم اومد دنبالشو ھی من، عالشی گذاشت پانوی ساعت شاھی نیراستش امروز زر_

 کس چی خونھ شون ھیول... خونھبرهی مانوی شاد،یگفت امشب ھمھ خونھ شون جمع
 ..نبود
 ره؟ی نمنیی پاگھی اون آب خوش دای گلوش تنگ شده ده،ی آب دھنشو قورت مالناز

 ان؟یخب مگھ بار اولھ کھ مامان اومده دنبال شا!ن؟یھم_
 ھمھ رو دور ھم جمع خواستیاگھ م... روھی اون عالشناسمی من می ولس،ی بار ننیاول_

 ...فرمودی و امر مزدیکنھ، زنگ م
 ...ی شلوغش کردیخودی بگمیمن ھنوزم م... نشده کھیزیچ_

 ...پوشونھی سمتش؛ صورتشو مبرمی ھجوم مدوباره
 چھ یدونی م،یشناسی اونو مگھیتو کھ د...ادی کار از ننھ ت برمنی کھ ایدونیِدخودتم م_

 ...جونو
 ...ِ اون آشغال لجن ِلجن پروریبرا...سی اون ابلی جونور کمھ براخورم،ی محرفمو

 ...زنمی االن بھ مامان زنگ منم،ی ببنی بشایب_
 فھی الناز مامانھ، حی آرومم مامانھ، اگھ حتشھیاگھ مادرھم... اگھ من مامانمره،یگی مدلم

 کلمھ با نی اشھیپست م...ی کلمھ مادرنی از اادی ھم مامان باشھ، من عارم مھیکھ عال
 ..ھی عالی ھایوجود نامادر

 ...نی زمکوبھی موی بار گوشنی ھزارمیبرا
 ...دارهیبرنم_
 ھی تو االن از قضدونھیداره؟می بر مھی عالیواقعا فکر کرد... تویالیچھ خوش خ! ھھ_

 ...یخبر دار شد
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 حرمت نیاز ا... تو ھمکشھی و اون صد باره ابروھاشو مھی عالگمی من مدوباره
 یبچھ دزد....ھی عالی و ھنجار شکنیاما نھ قانون شکن...ی سنت شکننیاز ا...یشکن
  عمھ تو با اسم صدا کردن؟ای تره نیسنگ

 جلوم تا ندازمیردا س کھ نعش بچھ مو م امروز و فنیپاشم برم، بھ شماھا باشھ ھم_
 .چالش کنم

 . در نظر گرفتمانی خودمو شای کھ برای عاقبتنی تو اکنھی اخم مفلور
 !شھی طورش نمچیھ...ریزبونتو گاز بگ... خدا نکنھن؛یزر! ِا_
 ... فلوری جلوشمیبلند م...دارمی برمفمویک
 !؟یدی متویگوش_
 ؟ی کنکاری چیخوایم_
 ... بدهتویگوش...سی نیفیتعر_
 . خونھ باباتی بردی با؟االنی کنکاری چیخوای نکن، میوونگی دنیزر_
 : ظاھرا حفظ کنمی رو حتی آرامش ظاھرنی اتونمی نمگھید
من ...  بتونمخواممی نمتونم،ی نمگھی االن دن؟ی دوباره بکوبدم زم؟یبرم اونجا کھ چ_

 ...  وکنمی می پدرانی شای وقتھ دارم برایلیخودم مادرم، خودم خ
 ... جلوشارمی سمت الناز و انگشت اشاره مو مکنمی مرومو

 کھ بخواد بچھ ی اون حرمتکنمیپاره پاره م... گرفتم گرگ بشم و بدرمادی وقتھ یلیخ_
 ... باشھھی حرمت، عالی اگھ اون بی حتره،یمو ازم بگ
 ...فمی تو چرم ککنمی فرو مناخونامو

 ...ش رفتم تو خونھ الناز کھ با کففتھی مادمی سمت در، تازه رمیم
 ی قدمو بردارم برانی و اولچھی صدام تو راه پلھ ھا بپنکھی ای برادی شاکنم،ی باز مدرو

 ، االن شروع کردم بھ اجرانیاز ھم... ندارمی ثابتشون کنم من شوخنکھیا
 : بھ سمت صورت النازکشمی خطو نشونمو مدوباره

 ھا یری از اون تو بمیری تو بمنی گفتھ، انیمامان جونت زنگ زد، بھش بگو زر_
 ...  دفعھنیچون ا...نمشی نبارهی شانس بس،ین

 :دمی نفس تازه تر ادامھ مھی و با دمی دھنمو قورت مآب
 دشویکفن سف... کھ بست قسمیدی بھ ھمون احرام سفذارم،ی دفعھ زنده ش نمنیچون ا_

 ... رو سنگ زدمینی زمسی ابلنیا... نی وقتھ ایلیمن خ... تنشکنمیخودم م
 ی الناز کنھ شوخھی کنھ و حالدیی سمت فلور تا حرفمو تاکنمیرومو م.. زدمحرفمو

 ...کنمینم
 ... کف دستمذارهی مشوی سمتم و گوشدوهیم... آرهیعنی کھ نیی پاارهی مفلورسرشو

 ...ای خبرم نذاریب... مواظب خودت باش، منو تو خونھ م_
 ...کنمی ممی تنظتی و شکاسی پلشی پرمیم... نرسمجھیچون اگھ بھ نت....سی نیازین_
 کنمی و تو صورت فلور نگاه مکشمی مقی نفس عمھی

 ...ی طالفروشرمیبعدم م_



 215 

  تعجب کنھ؛دمی امون نمیحت
 ... خبره و دادن حق الوکالھ ش الزمھلی وکھی گرفتن یبرا_

 و بکنھ ھیھ عال حرفا رو برسونھ بنی الناز انکھی ای قد بسھ برانی کنم بسھ، تا ھمفکر
 ... شدهوونھی دفعھ زده بھ سرش و دنی ان،یتو مغزش کھ زر

 
 دم رمیگی فلورو می و گوشکنمی از دادنش رو واردمسی وقت نیلی کھ خی اشماره
 :گوشم

 ، بلھ_
 ...نیالو، آقا تورج، منم زر_
 از االن شروع شده، اگھ قراره بھم ی ھمکارنیا...سی الزم نی و ساالری ابطحگھید

 ری و غتی رسمنی بچھ م ای شھ، من برایمی نداره باھام صمیرادیکمک کنھ، ا
 ... سی برام مھم نتیرسم

 ... ساعتم نشدهھی شده؟ شما کھ ھنوز ی خانوم، طورنیزر_
 ... تو حرفشپرمیم
 ... اومدهشی پی مشکل جدھی ی ولدونمیبلھ م_
_... 
 ...راستش_

  نھ؟ای دهی جوابمو منمی ،ببنمکی مصبر
_... 

 ... انگاردهی ترسشتری از من بکنھ،ی مسکوت
 !؟ی ابطحیالو،آقا_
 ... طنز خلق کنھتونھی من تو صدا زدن تورج، میضای ضد و نقنیا

  شده؟یطور...ط...شنومیبلھ، م...ب_
  بوده؟نی کار اانی شادنی ھول کرده؟ نکنھ واقعا دزدنقدی چرا انیا

 ... با خودش بردهانویاس،شایراستش مادر ال...من_
_... 

 کنھ؟ی تعجب نمھی قضنی تورج از اچرا
 .کنمی نمداشونی دنبالشون پگردمی میاالن ھرچ_
 ؟ی چیعنی_

 ... الل نشده ھنوزخوبھ
 ... مشکوکھیلی دفعھ خنیا...دهی بچھ رو دزدزنمی من حدس منکھی ایعنی_

 ...گفتم و منتظر راه حل تورج موندم... گفتمی مکثچی ھبدون
 ده؟ی مادر شوھرتون نوه شو دزدیعنی خانوم،نی زرشمیمن متوجھ نم_
 قایدق_
 ... واضح تر و مطمئن تر بگمنی محال بود از اگھید
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 شما خودتون حالتون خوبھ؟_
 ! چکاپ بشھھی کھ حال خودشم سی بد ننجا؟ی سوالھ انمیکنم،ای من تعجب منباریا

 ...انی شاای؟ من_
 ....خودتون_
 بلھ...ب_

 ... جاشکنھی و شک، رسوب مشھی داشتم دود مھی عالی کھ بھ بچھ دزدینانی اطمتموم
 ... باشھاسی الیقای دوستا و رفشی پدیسپرم،شای جانم چند جا مانیدر مورد شا...خب_
 .کنھ؟ی مکاری چاسی الیقای رفشی پانیشا_

 : تلفنی پشت بلندگوفرستمی رو زبونمو مسوال
 !.؟یشما حالتون خوبھ جناب ابطح_
 بلھ، چطور؟_
 اونو با خودش ھی عالگمی باشھ؟ من ماسی الیقای رفشی پانی شاھیآخھ مگھ منطق_

 ...برده
 یمی قدی دوستاشی مدت پھی ی رد گم کنی عمھ خانومتون برادیبلھ، متوجھ شدم، شا_
 ... رفتھ باشھاسیال
 قبولش تونمیاد،نمی اون عمھ برام نحس م،ی منطقریجملھ غ نی ای ھمھ کلمھ ھانیب

 ...ادیباورش کنم،با اعتقادات نداشتھ م جور نم...کنم
 ... ندارمھی بھ اسم عالیلیمن فام...سی نگھید...سیاون عمھ من ن_
 ...کنمی مداشونیپ....خوامیبلھ؛معذرت م_
 ! کھگمیم_
 ...نییجانم بفرما_

 :تورج" جانم" نی پشت اشھی گرفتھ مجانم
 ! بگم اصال؟خواستمی میچ
 ...گمی بعدا میچیھ_
 دنی شنینھ از تشنگ...ش منو نصف عمر کرده" جانم" نی نخواستم تورج بفھمھ کھ او
 ... سرمادیگفتناش قراره ب" جانم" نی کھ دنبال ای جور کلمات؛ازنئشگنیا

از ...دی نکنی روادهی مخصوص داره،زد،دوزی خانوم،در مورد اون بستھ سفنیزر_
 . قطع کنمدی باگھیمن د....بھتره... کمتر و کمتردیتونی می قبل ھرچیایِسر
 !زنھیسر بستھ، از اون بستھ حرف م!  تورج ھم قبح دارهی برای حتدی گرد سفاون

 
 .ایندازی چند تا لقمھ رو بخور،خودتو از پا منی جان،تو رو خدا انی زرایب_
 نفسمو ؟ی تو االن منو زنده فرض کردر؟کای چخوامیبا کمر شکستھ پا م! ھھ_

 !بردن،دست و پا بھ چھ کارمھ؟
 جون و دی باشھ،ی الزمت میری ھم انتقام بگھی از عالی اگھ بخوای حتن،یخل نشو زر_

 .یجثھ داشتھ باش
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دندونامو رو ھم چفت ...پاشمی تو صورت فلور و تا تخم چشمش بذر نفرتو مشمی مبراق
 :زبونم ھرز نره... تا قفل خشمم باز نشھکنمیم
 خوب و زی من مطمئنم ھمھ چاد؟ی بانمی سر شایی انتقام؟ مگھ قراره چھ بالیواسھ چ_

 .شھیخوش تموم م
 ! مندیَ ھمھ شک و تردنی از اشھی فلور پر از شوک مچارهیب

 :دمی فشار مدستشو
 یحاال کھ دستھ گلم تو دستا...سیدست خودم ن...سیبخدا دست خودم ن... فلوردیببخش_

 ... سھیعال
 کھ فھممی نگفتم عمھ،تازه می بارم اشتباھھی یحت... برام عمھ نشدهھی عالگھی کھ دبھیعج

 نھ از خواھر بودن یی بوچی بھش گفتم عمھ، خواھر پدر،اون ھی ھمھ سال اشتباھنیا
 !! از بودنی ونھ حتت،ی از آدمیبرده ،نھ از مادر بودن،نھ حت

 ، جاننیزر_
 ی لقمھ کھ داره بھ دھنم،دھن کجھی سمتش،دستشو جلوم دراز کرده،گردونمی برمسرمو

 ... رو جلوم گرفتھنھیکیم
 ...تونمینم_
 ...ی بتوندیبا_
 خوره،ی اصال غذا مخوره،ی غذا می داره از دست کانمی االن شادونمی نمتونم،چونینم
 وقت بھ خاطر وسواس من چی ھانمی شاادی مادمی ی وقترمی از دست فلور غذا بگتونمینم

 ...نتونست لقمھ بذاره دھنم
 رو ی صوتی گلومو و تارھاکنھی رو کھ داره پاره می ، ھمون بغضارمی باال مدارم

 نفس ی حتی برادن،ی کشغی جی برادن،ی کشادی فری کرده برایچند برابر قو
 !ھی کار عالنی شد ای حناقدن،چھیکش

  سرد وکال، گم شده امیدرشب
  ازشوروحال، گم شده امیخال

  شوره زارسرد زماندردل
  زالل، گم شده امی چو رودھم
 !ھ؟ی کنمی برم ببزننی زنگ مشا،ی بخورنجای اذارمیم_

 وقت شب اومده نی کھ اھی تو اون کوچھ کنمی ببنکھی ای و گوش براشمی چشم مسراپا
 ھیکرده باشھ و عال شی عاصانی اورده،خدا کنھ شاانموی شاھینکنھ عال... فلوردنی دیبرا

 !ارتشیخوردن انداختھ باشھ تا ب* رو بھ گ
 :رهیگی محجبھ میلی سرش، روشو خکشھیفلور چادرشو م_
 ، النازه_

 : تو ھمکشمی ماخمامو
 .یکردی اومده؟ درو روش باز نمیاون برا چ_
 !گھی می چنمیبذار بب! شھ؟ی مگھ من،یوا زر_
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 ... پشت در واحدشرمی از جامو مشمی مبلند
 باھاش ندارم، تا ی کارگمی مگھ با من کار نداره؟ من ما،ی درو باز کننی ایحق ندار_

 .نھی حق نداره منو ببادی نانمی کھ با شایموقع
مگھ نگفتھ بود ... خبر اورده براتدی اونھ؟ شاری مگھ تقصھ؟ی کارا چنی ان،یِا زر_
 ان؟ی عمھ تو شای پگردهیم
 .سی نیچی ھوونی، اون ح ده بارنی اس،یاون عجوزه، عمھ من ن_

  ،دهی ھامو فشار مشونھ
 .نیزشتھ بخدا زر... بذار درو باز کنم روشی ول،ی تو بگیباشھ، ھرچ_
 . بکنخوادی دلت می ھرکاردونم،یمن نم_
 .کنھی کنار و درو باز مزنتمیم

 توش نمود ھیچھره عال...ھی بدشکل و کربت،ی بد ھشھ،ی الناز تو قاب در معلوم مچھره
 .شھی مکی حالت تھوعم چند برابر تحرکنھ،ی مدایپ
 کوچولو ھی تو بگو ی ولده،یاز پشت در شن" واو"بھ " واو" منو، ی ھمھ حرفادونمیم

 ط؟ی شرانی بکنم تو ادیبھ درک، مالحظھ اونم با. ناراحت شم، اصال
 نگھشون زونی رو زانوھامو آوذارمی دستامو مکنم،ی زانوھامو جمع منوی رو زمنمیشیم
 نگاه نوی کف زمنویی پاندازهیسرشو م...کنمی باال و بھ الناز نگاه مارمیسرمو م...دارمیم
 .کنھیم
 ی خبریدست از پا دراز تر اومدم تا آوار شم رو سر تو و ب...سی نی خبریعنی نیا

 .ھات
 نی از اخوادیدلم نم...کشمیدستمو م... رو دستمذارهی و دستشو مزنھی پام زانو میجلو

 .کنمی مھی خودم موی بزدل نشستم و براھی نی بده، حاال کھ عھایجور دل دار
 کھ اسی الی خونھ چند تا از دوستادی حمای مامان، ھی چند بار زنگ زدم نیزر_
 . نیآب شدن رفتن تو زم! چی ھـــــــی رفتم، ولشناختمیم

 شمو تف کنم تو صورت زی لبردی خارجھ، شاتمی حرفا از آستانھ و ظرفنی افھمھی مفلور
 .الناز

 ...نی بلند شو رو مبل بشن؟یالناز خانوم، چرا رو زم_
 ... من نشستھی دوال جلوھمچنان

 ...سی برات خوب ننیبرو رو مبل بش_
 ...شھی می رو صورتش جاراشکش

 ....نی خم نشینجوری ا؟ی ندارشھیبلند شو ، مگھ بار ش_
 قلی منو صنی و دل چرکشورهیو ماشکاش تموم سطح صورتش... جلومارهی مدستشو

 ...میشی فشار بلند مھی ای تو دستش و ذارمی انگار، دستمو مدهیم
 

 خودش شبی کھ دی و داره بھ صفحھ گوشسادهی فلور باال سرم واکنم،ی باز مچشمامو
 .کنھیرفت از خونھ اورد نگاه م
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 گرفتھ، تنم شھی از ھمشتری صدام بسوزه،ی چشمم میگوشھ ھا... تو ھمکشمی ماخمامو
 دهی وقتش رسگھید...کشھی مریِسرم سر شده، دندونام ت...کنھیدرد م

 ؟یکنی مکاریچ_
 ؟ی شدداری بر،یصبح بخ... جونمنیسالم زر_

 .زنمیدارم تو خواب حرف م... ی سوال احمقانھ اچھ
  زنگ زده بود بھم؟یکس_
 !ھیننوشتھ ک...آره؛ شماره افتاده_

 رو یزی غم انگی کتفم، سنفونیتق تق شکستن رگا یصدا... سمتشکنمی دراز مدستمو
 ! تو سرمکوبھیبا مشت م

 . صبحونھای بعدم بر،ی بگایب_
 ھی محبوب خودم و ی بتونم برم تو انبارنکھی ای تلخھ تلخھ، دو تا لقمھ، اونم برادھنم

 از راه ی نگھبانش شده، حتھی کھ عالی جھنمنی لحظھ خالص شم از اھیلحظھ، فقط 
 ! شده مامور عذابمیعنی منو برده ی فرشتھ کوچولویوقت...دور

 . شماره اومدهنی چند تا اس ام اس ھم از ھمکنم،ی رو نگاه مشماره
  ،کنمی دونھ اس ھا رو باز مدونھ

 ."نی رو برداری خانوم، لطفا گوشنیزر"
 :ی ام اس بعداس

 ..." گشتماسی دنبال الادی خانوم، من زنیزر"
 ...خونمی نمگھی رو دی بعدی ام اس ھااس

 ... رو ھمون شماره تا تماس برقرار شھدمی فشار مدستمو
 ! شده؟دای االن پای لرزش بدنم بود دارم،ی رو در گوشم نگاه می دو دستم گوشبا

 ....ی رو گوشدمی دستمو محکم فشار مھردو
 ...."امکی پقیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش است، تماس شما از طر"

 فی حال منو توصقای شدن دکمھ، دقشی پس و پنی دکمھ سبز، اگھی بار دھی قطع و دکمھ
 کھ شھی میک...ارمی دکمھ ھا می کھ روی ضربان قلبم با ھر فشارشی پس و پکنھ،یم

 !قلبم بره رو خط ممتد و خالص؟
 چی و ھبدمی خوانی با ھمشبی کھ دبھی عجنم،ی شلوار جبی تو جذارمی رو میگوش

 نیاصال ھم... کھ نھ؛ نصف شب، بازم نھ، دم صبحشبی دیعنی...ومدی نشی ھم پیمشکل
 کھ عاشق و یمن...دمی دو ساعت خوابی جدکنم،یساعت اطاقو نگاه م...شیدو ساعت پ

 .بذارم  خواب شده بودم، نتونستم پلک رو ھمیدایش
 . باالکشمی تلخ سر میی چاھی نم،یشی فلور مزی مپشت

 .ی نخوردیچی کھ ھشبمیاونجور نکن با معده بدبختت، د_
 ...کشھی نملمیم_
 ؟ی چیعنی_
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 از تورج روزی کھ دیی بکشھ، ھمون جنساخوادی فقط ملمی بگم االن مخوادی دلم مچقد
 .رهی اونا میاشتھام فقط برا... بکشھخوادیگرفتمو م

 ...سیحالم خوب ن....گھی دنی ھمیعنی_
 ... سمتمرهیگی روش مدهی کھ کشیی البالوی نون تست رو با کره و مربالقمھ

  جان من؟ن،ی زرگھیبخور د_
 لیبی رو سکشھی مای داش مشتنیدستاشو مث ا...زنھی لبخند مھی و کنھی کج مسرشو

 ...نداشتش
 ...گھیبخور د...رهی تن بمنیا_

 .... تو دھنمچپونھیلقمھ رو م... ادی کھ کش ملبام
 تو زنمیآب م.ارمی و ھمھ رو باال میی سمت دستشودومی میفور...شھی و مری زدلم

 دردت یدونی می وقتیخوریاخھ چرا لقمھ م...کنمی منھی تو ای نگاه کجکھیصورتمو 
 فعال نشن تو ری اول غی تا وقتسی کدوم از حسات فعال نچی کھ ھیدونی می وقتھ؟یچ

 ؟ینئشگ
 ...نمی شد؟ حالت خوبھ؟ درو باز کن ببیچ...نیزر_

 ...کنمی باز مدرو
 ؟ی خودتو بکشیخوایچت شد دختر خوب؟ م_
 ...نیشدیبخدا زودتر از ھمھ، شماھا راحت م...کاش جرئتشو داشتم_
 ؟یباز شروع کرد_
 : زرد صورتمی تو رنگ و روشھی مقیدق
 ... نکنھگمیم_

 : شدشدی تو سرخ و سفشمی مقی دقمن
 ؟ینکنھ چ_
 ؟ی بدشی آزمایخوای مگمیم_

 :زنمی آروم لب مفھمم،ی مزنھی مخی کھ تو تنم ی از خوننوی اشھ،ی مدی و روم سفرنگ
 ... براشیآزما_
 ! نھیوا...ادی من اعتدی فھمنمی ایعنی

 ؟ی دارینکنھ، تو راھ_
 .استرس دارم...سینھ بابا، حالم خوب ن_
 ! تورونمتی بب،یمطمئن_

 ... سمتشچرخونمی مسرمو
 
 ...آره مطمئنم_
 !ی ندادشیاز کجا، تو کھ آزما_
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 ونی نبوده جز افاسی منو النی بیچی ماھھ ھ٣ کھ شتری بنی از انانی بھ تو چھ؟ اطمآخھ
 و نی ھمم؟یدیکشی و ممیشستی ھم؟ می بھ پامیشستی گرد منیو بنگ؟؟ فقط بھ خاطر ھم

 ...بس
 ؟یحاال کجا شال و کاله کرد_
 ... کھ دنبال بچھ مینیبیم_
 ..یکنی مداشی و پھی وجبھی شھر نی انگار ایگی منیکجا؟ھمچ_

 دی ناامموی الکدی امادیبدم م... کننیاداوری و بھم دونمی کھ خودم مییزای چادی مبدم
 ! االنم ھمراه و ھم پا شنی ھایوونگی با دادیخوشم م...کنن

  دست رو دست بذارم فلور؟نمی بشیگیم_
 یفتی راه بشھی گذاشتن؟ نمیپس قانون رو برا چ...سی ننی راھش ای نگفتم، ولنویمن ا_

 ...دوره دنبال بچھ ت
 ...شمی موونھیچرا، بمونم تو خونھ د_
 دستامو گرفتن ی با الناز نوبتشبی کھ از دنقدی خستھ شدم اره،یگی جلو و دستامو مادیم

 دست گرفتنا راه باز نی راه نفسم گرفتھ س ایوقت...شھی درد قلبم بھتر منکھی االیبھ خ
تو قلب من باز  انوی شای جاتونھی نمزی چچی کس و ھچیھ...سیجا باز کن ن...سیکن ن

 .! زدهونیگرفتھ و اف  قلب دودنی ھمیکنھ، حت
 حساس ی ماھانی شد با اون بارش و تو اتی چقد اذشبی طفلک دفتھ،ی بھ الناز مادمی

 جفتک نی شوکا، انی تکونا، انی تکون بده، ازوی ھمھ چتونھی کھ می حاملگلیاوا
 خاک بر نیکھ زر! یکھ چ... و رو کنھری مادرونھ ش رو زای دنتونھی من میانداختنا

 ! مادربزرگشی جلوی حته، نگھ داریسر نتونستھ بچھ شو چار چشم
  رفت؟یالناز ک_

 !ری شوانی لھی اال کنھ،ی روشو جمع میای خوراکزوی سمت مرهی مفلور
 تی نتونست بخوابھ، جاشم ناراحت بود اذشبید...صبح شوھرش اومد دنبالش_

 ... بچھی پرنی مدرضایبھ دوباره با حم کم کھ بخواھیگفت ...شد
 فلورو بھ خودم ی حرفاگردن؟ی من می کوچولوانی شای شھر درندشت پنی ایکجا
 ...دمی ملیتحو

  ،دمی براش تکون مسرمو
 ! شارژش پره پرهمی شد حتما بھم زنگ بزن، گوشی برم، خبرگھیمن د_
 ... خبر نذاریتو ھم ما رو ب...باشھ، مراقب خودت باش_
 کنم،ی تو کوچھ، دوباره پشت سرمو نگاه مذارمیپامو کھ م...ادی دنبالم ماطی دم در حتا

 برام قرار نذاشتھ، من بدون اون ایقراری صبر کنم، بتونمیفلور قصد تو رفتن نداره، نم
 و برم سر رمی متاع تورجو بزنم تا آروم و قرار بگدی بردارم، باتونمی قدمم نمھی ایکوفت

 !قرار با خودش
 
 ....گھیبرو تو د_
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 ... حاالرمیم_
 نیبرو تا ا...برو تو فلور...رمیمی من دارم میعنیش "  حاالرمیم" نی کھ ادونھی نمو

 !  سرسام ودام دام تو سرم، رسوام نکردهنیتا ا... حال کل محلو بد نکردهم،یبدحال
 اطی حی بھ سمت ھمون انباررهی قدم دلم مھی رم،ی قدمو کھ سمت سر کوچھ مھی ھر

 ی نظر کردنش برانی کھ ادونھینم... تا از نظرش دور شمسادهیفلور ھنوز وا...خونھ م
نگاھش ... سوزهشھی خانمان سوز، ری بالنی بھ ادنی رسی برازنمی کھ بال بال میمن

 ت یتوروخدا برو تو خونھ، بھ روح مھد...فلور برو تو... خانمان سوزهی من بالیبرا
 ....برو
 فلورو بکشونھ تو خونھ، تا من راحت نفس بکشم و با ھمھ  بود تای کافی مھدقسم

کنار ھمون کثافتا و ... نمور خونھ منیرزمیسمت ز.... بردارم سمت خونھ مزیوجود خ
 ...ی موذیوونایح
 پشت پنجره یکس... رو قد و قامت ساختمون فلورندازمی در دوباره نگاھمو مدم
 ... لحظھ سنی من درھمی اتفاق زندگنی بھترنیو ا...ستین

 ...ممی غنای تو گنجھ م پرمی می تو درو فورندازمی مدیکل
 تو ھمون نیی پارمی من،یی پارمی و شجاعانھ مترسمی مدارم،ی برمکشویَ پک کوچھی

پس ھرچھ ...ستی نی رنگیاھی و باالتر از سسی تر از اون ننیی پاک،ی تاریانبار
 !باداباد
 ... تورجشی برم پزیتر و تم دیبا...تکونمشی پشت مانتومو مکشمی مدست

 خبر ھی دراومده باشھ ی از خاموشنکھی ادی بھ امزنم،ی بھش مگھی زنگ دھی دوباره
 ! ظلمات روشن شھنی تو ھمک،ی دل تارنیواضح بھ من بده، اونقد کھ ا

 الو بلھ؛_
 ...نمیالو؛ آقا تورج، زر_
 ن؟ییبلھ شناختم؛ شما کجا_
 ...تو خونھ م_
 ن؟یدی ندامموی مگھ پد؟یھنوز تو خونھ ا_
 ...نی کرددای پانوی شده؟ شای ھمون زنگ زدم، خبریبرا_
_... 
سکوتش؛ سکتھ م ...مونھی آروم می کرده کھ تو اوج نگراندای پی چھ عادت بددونمینم
 ...دهیم
 !؟ی ابطحیآقا تورج؟آقا! الو_
 ...بلھ، بلھ؛ گوشم با شماس_

مگھ بھ ...می ھمھ حواست بھ من باشھ، بھ منو زندگدی باس،ی نی من کافی براگوش
 ؟ی قول نداده بوداسیال
 ! شده؟ی طوردمیالو؛ پرس_
   بلھ؛یعنینھ، _
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  بلھ؟ایباالخره نھ _
 ... ھم گم شدنگھی دو سھ نفر دچ؛ی نشد ھداشی کھ پانیخب شا_

مھ رو  اژدھا ھنیھمھ رو نابود کرده؛ ع... گم و گور شده رو ببرهھی شور اون عالمرده
 ! تو خودشدهیبلع
 ... بھتون بگمی حضوردی خانوم، بانی صحبت کرد زرشھی نمینجوریا_

 گم ی و ھرچی نشده، بدرک کھ ھرکدای من پانی نخواست بدونم؛ حاال کھ شادلم
 خودش شی کشوندن من پی برای بھانھ خوبنیا... و نابود شدهستیبدرک کھ ن...شده

 ...سین
 ...دی بگنجای ھمشھی اگھ مامی بتونمیمن نم_
 دارم ی مھمیحرفا... کھ براتون اس ام اس کردمی بھ آدرسانی بنی اگھ خواستشھ؛ینم_

 ...دینی ببدی کھ باییزای و چدی بشنودیکھ با
 ...ششی برم پنکھی ای باشھ برای خوبلی دلتونھیم"دینیبیب" نیا

 
شده کھ  یچ! نجای اامی ھرروز بی ھتونمی من واقعا نمی جناب ابطحن،ییبفرما_
 ن؟ی پشت تلفن بگنیتونستینم

 ای ھمھ دندمشون،ی کھ دیی ھمھ اوناشناسم،ی کھ میی از ھمھ اوناانموی من شاطلبکارم،
 !طلب دارم

 : کھنھی کھ ھس ای نکتھ جالبن،ی آب شده رفتھ تو زمی گشتم، ولاسی الی پیلیمن خ_
 ... تو تخم چشمامکارهی مشھی باال و نگاھشو از رارهی مسرشو

  زده؟بشی غروسمیس_
 ؟"یچجور"؟ "چرا" پرسمی جمع کردن گوشھ چشمام ازش مبا
 ! محکم؛ قرص، کوبندهده،ی زل زدن تو چشمام جواب مبا
 از بچھ ھا تو جنوب در یکی با روسیس.... ھرجا ھستن با ھمنروسی و ساسیال_

 ... خبرنی ازش بھیارتباط بود، االن چند روز
 ی بھم دخلھی دوتا قضنیارن؟ ممکنھ اصال ا بھم دی چھ ربطروسی و ساسیخب ال_

 ...نداشتھ باشن
 ادشی حرمت ھا ای خودشو محرم دونستھ بھ من؟ ای ھیحرف محرمانھ ا... جلوتر کشھیم

 !رفتھ؟
 ...نشی ماششھی بھ شدمی مھی عقب تر و خودمو تکرمیم
 شدن بیمن مطمئنم غ... شون شکر اب شده بودهونھی روزا منی ااسی و الروسیس_

 ... و قاال بودهلی قنیجفتشونم پشت ھم
 : جلورمی ممن
 چھ کردن؟ مھم بچھ روسی و ساسی ندارم کھ الی من کجاس؟ من کارانیشا_

 !نی کن، ھمدای من پی رو براھیعال...مھ
  کنم؟دای پھی من از کجا واسھ شما عالگھ؟یاوامر د!ھھ_
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مالتو سفت !حق داره... خودمی کسی و بیی تو الک تنھاخزمی و مشمی مپکر
 ...بودی مانی حواسم بھ شادیبچسب،مادربزرگشو دزد نکن،من با

 : پشت سرشی تو موھاکشھی و پشت بندشم دست مقی نفس عمھین،یی پاارهی مصداشو
  مطمئنم عمھ تون...کنمی ھمھ تالشمو می ولسی راحت نکنم،ی مدای براتون پانویمن شا_

 : باالبرمی صدامو مشم،ی میجر
 ! ده بارنیست،ایاون عمھ من ن_
 : خانوم ھمھ بھم ربط دارهھی و عالاسی ، الانی گم شدن شاھی قض،یحاال ھرچ_

 : دور فرمونکنھی مشت مدستاشو
 ...روسھیاونم گم شدن س_
 ....سی مھم نچی من ھیبرا_

 از دور قلبم باز شده و ھر ان از ی رگ و پکنمیحس م...شھی میدلم داره خال...مھمھ
 ...نیی پافتھیداربستش م

 ...من حرفمو زدم!حاال بھرحال_
 ... انگارنجاسی تورج انھیگنج... طرف داشبوردشھی خم مدوباره

نفس بھ ...کیتو فاصلھ نزد... سمت منرهیگی داشبورد سرشو می از توھمونجور
 :چشم تو چشم... دمھیدم ...نفس

 !خانوم...... نی زررسھیمم نم بھ مشای خوبیبوھا_
 نفسشو گرفت و بھ خودش ی خوب جلوی اون بوھاای کرد در خانوم بودن من شک

 ره؟ی رو ازم بگیاجازه داد خانوم
 ...خدمت شما_

 ...پر مالت تر... بزرگتری رنگ ولدی بستھ سفبازم
 ...مینی رو ببگھی ھم ددی مدت نباھی_

 ! تو ھمون قلب شناور از داربست افتادهشھی مزی سررشی و تشواسترس
 !چرا؟...چ_
 ...کشھی طول نمیلی خیول... مشکوکھھیگفتم کھ،قض_

 : نھیشی مکسی خودشو فی رو صندلگردهیبرم
 ...دارهیِ تو حرکاتش کھ سر چشمھ تشنھ نگھ ت مھی چھ سردونمینم
 انمی شای و حتروسی و ساسیدرمورد ال... بستونھ گمونمی مدت طوالنھی یبرا_

 رسھی می خبرھی روزا نیمطمئنم ھم
 اگھ اون رمیمیکھ من م...ری مرگ و می باشھ حتیزی ھرچتونھی خبر منی کھ ادونھی نمو

 ...نفر اخر خار تو پاش بره
 بھم داد و یمونیُ پر و پرهی بار، جنی اخراسمیال...دارمی چک و چونھ برمی رو ببستھ

 ھمھ حضور نیمن چھ کنم با ا... شھبیاگھ غ... اگھ برهنبارمی ایساق... زدبشیغ
 !!ب؟ی غایای با ساقتمیخاصیب

 ... خبره فلور؟ اون درم ببندچھ
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  با خودت دختر؟ی کردکاریچ! اوو_
 وقت فلور مھی وقت و نی حضور وقت و بگھید... خوب کھ پنجره ھا رو باز گذاشتمچھ

 از شتری بیحت... شده، ھمھ کسزی برام ھمھ چانیتو نبود شا... شدهیبرام عاد
 خانومش، تونستھ دو ھفتھ ھی قبول کنھ خواھرش، عالتونھیباباکھ ھنوزم نم...خواھرام

 ی وجھ خوش خبرچی کھ بھ ھی خبری ببذاره، خبرمیتمام بچھ منو با خودش ببره و ب
 .سیپشتش ن

َ و دوران سرم ھمھ یجی گدمی شاای...ادی صورتم موزون بھ حرکت می فلور جلویدستا
 ...نھیبی موزون مزویچ
  شد فلور؟یچ_
 شد بھمون ی قرار شد اگھ ازشون خبریول...یچیھنوز ھ...زمی عزیچیھ_

 ... راھا پخشھسی تو ھمھ پلانیعکس شا...بگن
 ... خودم ساختمی کھ رو زانوھام برای تو الکخزمی با ھمھ وجود مدوباره

 ... نکن با خودتینطوری جان، جون فلور انیپاشو زر_
  اس؟ی کجاس؟ الھیکجا رفتن؟ عال...شھی میماھ ھی... فلورتونمینم_
 نگفتم ھی عالاسویبس کھ از ال...دمی نشنیچی گفتمو و ھانی خستھ شدم بس کھ از شاگھید

 !دمی و کشدمویو قد ھمھ عمرم چش
 اگھ سر گم و گور ؟ی چارهی سرش بیی بالھی اگھ عال؟ی چدمی بچھ مو ندگھیفلوراگھ د_

 ؟"گور..."رمیگی لبمو گاز م؟یشدن بچھ ش، بچھ مو گم و گورکنھ چ
 ...زنمی سمت فلور و دستاشو چنگ مگردمیبرم

 ...فلور اگھ بچھ مو_
 :دمی رو لبم فشار مشتریدندونامو ب...زنمی مھق

 ھم کنم؟ بھ ی کارتونمی کنم؟ من اصال مکاری من چ؟ی گور کنھ چیاگھ بچھ مو راھ_
 ...شمین مادرم فلج مجا
 ؟یبافی رو از کجا مسمونای آسمون رنی ان؟ی زری شدینجوریتوچرا ا_

 :کشمی تو ھم مچشمامو
 ھی جشن گرنیمن وسط ا...تونمینم... جونمتونمی کنم؟بزنم برقصم برات؟ نمکاریپس چ_

 ! کھ شاخ و دم ندارهوونھید...گھی م دوونھید....رهیگیم م
  ای فرق داشت با دنشاعرت

  شد بودی ِ آنچھ کھ نمعاشق
   کردمی مھی جشن، گروسط
 ُ مد بودی لبخند زورکگرچھ
  شمعمی بکی کردم بھ کفوت

  تولد بودی من لحظھ مرگ
 ینی ھمھ درد کھ داره رو شونھ ھام سنگنی بلکھ حجم اده،ی شونھ ھامو فشار مفلور

 :ستی درد من نی دوازای چنی نھ، ای ولرون،ی بره بکنھیم
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ُ زود سر و ای ری دانتی کھ شادونمی من دلم روشنھ، مشھ،ی نمیچی جونم، بخدا ھنیزر_
 ....شھی مدایُمر و گنده پ

 بشھ، ری دیلی اگھ خشنوم؛یرو م" رید" ھمھ کلمھ کوتاه و بلند فقط اون نی انی من بو
 ساختھ باشھ، اونقد کھ منو مادرش گھی داسی الھی از بچھ م ھیاگھ اونقد بگذره کھ عال

 و سالمت حی کھ صحخوامی مر،ی کھ باشھ ھرچند دخوامیم...خوامی بازم میول....ونھند
 .نی بھ نام زریمادر  بدونی باشھ، حتیباشھ ول

 اون شی پمیری سرم مھی بھ کلھ ت بخوره، ی بادھی رون،ی بمی جان، پاشو برنیزر_
 . کنھی بتونھ کمکدی شایگفتی بود؟ ھمون کھ می کاسیدوست ال

 .دارهی برنمشمیگوش...ستشی نشھ،ینم_
 موادم ری کھ کفگنکھیا...مھیی کھ نصف حال خرابم بھ خاطر ترس از رسوادونھیونم

 ھی روسی و ساسی النکھیا... کسو ندارم کھ بھ دادم برسھچی و من ھخورهیداره بھ کف م
 جمعش تونھی کس نمچی کھ ھادی زود گندش درمای ری کردن اون سر کشور و دیغلط

 نجایمنم ا... کھ پسرش ساختھی* گند و گون بچھ مو برده وسط ھمھی عالنکھیکنھ، ا
 ! و پوچچی ھی برازنمیدست و پا م

 ...با توامااا...نیزر... بابای ان،یزر_
 !ھان؟_
 مغرتم باز نی ادیشا...ی بخوریی ھواھی رونی بمی بلند شو بر،یشی خل میتو واقعا دار_

 شھ؟ی درست میزی چی کنی خودخورینجوریا...بشھ
 : تو چشماششمی مبراق

 ... غلط خوبھنیھم... من غلط دوست دارمی ولشھیدرست نم_
 نی اشگاه،ی ارابرتمیاول م...رونااای بی اومدگھی ساعت دمی تا ناطمیبلند شو، من تو ح_

 چھ وضع سر و وصورتھ؟
 .تو رو خدا فلور، بخدا دل و دماغ ندارم_
 .ارمیخودم سر حالت م...ی نداریتو غلط کرد_

 اون ھیمن دردم چ...واری سرشو بزنم بھ دخوادیدلم م...میشونی رو پکنمی مشت مدستامو
 ؟ی کیبرا... من برم اصالح صورت و ترگل ورگل کنمنکھی ھمھ غمش شده اھ؟یچ

 کھ روز بھ روز منو یدی سفی گردای براای و دود گرفتھ م؟اهی منقل سی برا؟ی چیبرا
 دتر؟یسف و پاک تر بموی و تھ جکنھی تر ماهیس

 کھ ی قرمزی بھ روسرفتھی تنم، چشمم مکشمی کرم می مو با مانتوی قھوایروسر
 ھست، ی حاال روسرزدم؛ی شاد ھمراه اون رژ قرمز میلی خیلی مجالس خی برایگاھ

 .چھ برسھ بھ مجلس شاد...ستی نی مجلسچی ھگھی دیرژ قرمزم ھست ول
 . کنھری برامون خدا بخیدی دیمن آماده م فلور، چھ خواب_
 وقت گرفتم برات از ھی...ینی رنگیایاونم چھ رو... بودهای روزم،یخواب نبوده عز_

 ! خانومبایفر
 ! خانوم؟بایفر_
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 ...اوھوم_
 .کشونھی تو دستشو دنبال خودش مرهیگی بچھ ھا منی عدستمو

 . پشت دری با خودت؟ نمونی اورددتویکل... دخترخھیچقد دستات _
 .فمھی تو کشھیآره؛ ھم_

 !تازونھی دنبال خودش می اسب عصارنی منو عودوباره
 . برم دو تا دونھ از اون پشمکا بخرمی و فوتی تا من فورن،ی جا زرنی ھمنیبش
 ؟یبچھ شد!پشمک؟_
 .مونھی بابانوئل میشای دوست دارم کھ نگو، نگاه کن، مثل رنقدیآره مگھ چشھ؟ ا_
 و فقط اون کنمی سالھ س نگاه م٦-٥ یی دختر بچھ مو طالی کھ تو دستای پشمکبھ

 .نمیبی پشمک مدی سفی ھاشھی رنی پسر خوشگلمو باهی سیموھا
 . لذت ببرنجای ایاز ھوا...امی مرمی میزود_

 یچی ھانی بدون شازی تمیھوا.ادی بھ مزاق ما خوش نمزی تمیھوا... بھشزنمی مپوزخند
 ...سی نیزندگ...سیھوا ن...سین

 انمی شای وقتیآآآآآخ کھ من حت... گشتھ کھ مثل بچھ ھا شده و من انی با شای اونقدفلور
 و نابود ستی خودمو نی بودم کھ چجورنی اری بود، من درگیوقت...بود قدرشو ندونستم

 ...کنم و حاال
 ....کنمی پارکو دستامو از ھم باز ممکتی بھ ندمی مھیتک

 داره، لبخند یحی ملفھای کھ قی بنفشیدختر روسر...گردونمی بھ سمت راست برمسرمو
 ... رو لبمشونھیم
 نگاه دهی کھ شلوار تنگ فاق کوتاه پوشی سالھ ا٤-  ٢٣ ی مو فرفری پسربھ
 ... دلبردنی کھ اومده دھیوی حتما دنھ،یشیصاف کنار دختره م...کنمیم

 ی کتابی و از الکنھی کھ رو چشماش زده رو، رو دماغش جابھ جا می طبنکی عدختره
 ! کف دست پسرهذارهی جت منی بستھ رو عھیکھ تو دستاشھ، 

 . کھ اون بستھ رد و بدل شدی درست بھ ھمون سرعتشنم،ی مخی و سصاف
 و ارهی درمی و ھمزمان چند تا اسکناس ده ھزاربشی تو جرهی قواره می باروی دست

 ...یِ و د برو کھ رفتمکتی رو نذارهیم
دوباره .کنمیفشمو جابجا م کی جلوزهیسنگ ر... بھ کفشامدوزمی و مرمیگی منگاھمو

 نگاه بھ چپ و راست دختره و خودم ھی...سیدختره ن... باالارمیسرمو م
 ! اون پسره رفت تو ھوایدود شد و ھمراه گردا...سی نی لعنتست،ین...ندازمیم
 !؟یکنیکجا رو نگاه م!  تو؟ییکجا...یدال_

 ی باالرمیگیدستامو م... باال سرمسادهی واھی پنبھ ای با دو تا چوب کھ سرش پشمکافلور
 .نمشی بھتر ببدیچشمام تا بذاره تو نور خورش

 !بده من!  کوچولو؟ی نی نیگرفت_
 ! و چشماشو لوچکنھی باد ملوپاشو

 .نمیبرو اونوتر بب_
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 .رمیگی و پشمکو ازش ممکتی طرف نھی کشمی مخودمو
 . طالبایدستم طال، دست فر...بخور تا اب نشده_
  چھ طرز حرف زدنھ؟نیا...ایالت شد_
 .گھی حرف بزنم دی التدیخب اومدم پارک با_
  ،رهی فرو ممونھ،ی پنبھ منیع...زنمی بھ پشمکھ مگھی گاز دھی

 ! کثافتی خوشگلیلی خن،ی زرافتی دوزار اومد رو ق،ییخدا_
 واقعا؟! ھھ_
 ! کھمی موھاتو ابروھاتو رنگ کنی آخرم نذاشتھ،یآره مسخره، دروغم چ_
 ...ادهی از سرم زنمیھم... بابا، دلت خوشھ ھا فلوریا_
 ! بھ موالی ناز شدیلیخ...سی نادی زچمیھ_
 جمعت شھی نمگھی کھ دمی شده ھا، بلندشوبردی حرف زدنت شدی داش مشتنیا! کوفت_

 .کرد
 جھت، در ی و بخودی طولش بدم، بخوادی و من ھمچنان دلم مشھی از جاش بلند مفلور

 چھ اد؟یفردا ھم م! نجاس؟یکجا رفت، پاتوقش ا... کھ دختره نشستھ بودیھمون جھت
 !؟یساعت

 ... منشی تو پای تو شی پامی من مایامشب _
 .یی خونھ، من حوصلھ ندارم برم جاایتو ب_
 ... تو پھلومزنھی ارنجش مبا
 . ده بارنی خانوم، خونھ خودتھ، استاین" ییجا"خونھ ما _

 کی نداد، جز نزدریی رو تغیزی چچی ھانیمونھ، رفتن شا خودیبای زھی چقد شبرفتارش
 زنگ بزنھ، قربون ونی روز درمھی بار، ھی ی ھفتھ ای بھ جابای زنکھیجز ا...شدن فلور

 کھ ی الکیدای من و بچھ م دل بسورنھ؛ سر اخر امیصدقھ خوشگل خالھ بره، برا
 کھ با تو داشتھ باشھ، با نوه ش، با ی پدر کشتگھر،  بھتر از تو چشمش بھ نوه شھھیعال

 . کھ پدرش، پسر خودشھ ندارهیبچھ ا
 ن؛؟ی تو زریاینم_

 ! در خونھ فلوری جلوی بھ کوچھ و کمیدی رسی کدمی نفھماصال
 ... اونوراینھ برو زودم ب_
 ... خونھامی کنم ملیمی اسمی رئی دارم، دو تا نامھ برای کارزهی خرده رھی ام،یباشھ م_

  دم؛ی م تکونسرمو
 ...ای لفتش ندیلیخ_
 !ینی زریراست...نھ برو_
 !بلھ؟_
 م،ی درست کنیی دوتاخوامی گرفتم، مادی دی جدی غذاھی درست نکن، یزیواسھ شام چ_

 .میبخور
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 دی سفط،ی نشون دادن شرای عادی ش براھودهی ھمھ تالش بنی پوزخند زدم بھ اومن
 !تینشون دادن وضع

 
ِ شونھ نکرده و وز یموھا...کشمی رو از سرم می و روسرزی رو مکنمی پرت مدمویکل

 ... رو شونھ ھامزهیریزده م م
 باره کھ شماره تورج رو نی چند ھزارمیارم،برای درمموی گوشبموی تو جکنمی مدست

 .کنھی چند روزه ھم رد تماس منیس،ای بار در دسترس نھی بار خاموشھ،ھی...رمیگیم
 کھ خبر ی ممتدی بوقانی فشار دادن و خاتمھ ای سمت دکمھ قرمز برارهی مدستم

 ... براممونھی مرگ مری آژنیمرگم،ع
 ...نییالو بفرما_

 ! تورج حداقلشھی صدادنی از شنی قلبستی مرگ،اری از اون آژبعد
 ...ی ابطحیالو،اقا_
 ...نییبفرما...بلھ_
 !حالتون خوبھ؟_
 ...مچکرم،امرتون_
 !ی قلبستی دنبالھ ھمون اشمی مرده تو سردخونھ منی لحن سردش،عار
 .ی جناب ابطحنمیزر...من...م...الو_
 حالتون خوبھ؟...بلھ شناختم_
 نی انکھی با وجود انکھی حالمو نفھمھ،انکھیره،ای نگلی تحونکھیکنھ،ای حالمو بد منی او

 .رهیگی مفھمھ،حالی نمضشویکاره س حال مر
 ...ی ابطحیبلھ،اقا..ب_
 حرفمو زودتر بزنم و خالص کنم خودمو اون تورج ذارهی نمی لعنتی زبون لکنتنیا

 . و ملتفت شدهزی تا االن ھمھ چدونمیھرچند کھ م...مادر مرده رو
 . برم بھ کارام برسمدی نداری عجلھ دارم ؛ حرفیلیمن خ... خانومنیزر_

 ...سی وقت ناز کردن ناالن
 ...نمتونی ببدیمن با....من _
  خانوم؟نیحالتون خوبھ زر! منو؟_

 !حالم خرابھ...ستمی کھ من ابدا خوب نشی جواب بدم بھ احوالپرسکنھی نمصبر
 ... منی ابطحیآقا_
 ...گھی کھ تموم شدنمو میی جملھ ھانی تموم کنم اذارهینم
 خان االن اصال امکان نداره،با ھم اسی قبال ھم گفتم،صدق سر الدی خانوم،ببننیزر_

 نگفتھ بودم؟...میمالقات داشتھ باش
 ...بلھ ول_
 ...مینی داشتھ باشھ ھمو ببیلی دلکنمی نداره،فکر نمی ولگھید_
 ... کھ نفسم حبس شھھی ھمون کافکنھی مکث کوتاه مھی
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 ی دوماھیکی ھی بھتون دادم یکھ الزم باشھ،اون دفعھ بھ قدر کاف...گمون نکنم کھ_
 س؟ی ننجوریساپورتتون کنھ،ا

  اخراشھ؟گھی بگم کھ دس؟ی بگم؟ بگم نھ نی چمن
_.... 
 ... برم،خدا نگھدارتوندی بازنن،ی خانوم،من عجلھ دارم،دارن صدام منیالو زر_

 انی و شااسی قبول کردم کھ الگھی انگار د؟ی داری چھ خبرانی کھ از شادمی نپرسیحت
 !ھی خود بھ خود منتفانمی شاس،ی نی خبراسی از الیبا ھمن، وقت

 ... تو گوشمشھی و اکو مکنھی زنگا تو سرم داره دامب دامب منی اامروز
 ...دمی گوشھ چشمامو رو ھم فشارشون مذارمی وسطمو میانگشتا

 ... فلورنی اسی کن نول
 ...کنمی روش باز مدرو

 فی اراجی نمونده برایحس و حال!  کردهتی تورج بھ منم سرای حالیب
طعم ... رو بھ اون روم کردنی از ای تماس تلفنھی! فیحرفاش شد اراج!ھھ...فلور

 ... تلخ کرد براماکی ھمون ترنی اون پشمکو عنیریش
 ...ای درو باز کنیدی طول من،چقدی زریوا_
 ! کنم؟ نشستم پشت در کھکاریچ_
 ھی یدی بھ خودت می تکونھی ھا،شھی بد نمادمی البتھ ز؟ی درست نکردفونووی آنیا_

 ! باد دارهیادیھرچند کھ کلھ ت ز...خورهی بھ کلھ ت میباد
 !غمباده...  فلورسیاون باد ن! ھھ_

 ...دهی فشار مبازومو
 یبخدا مادر نشدم ول...ی نگران بچھ تدونمی م؟ی کھ چیزنیغمبرک م...نیبس کن زر_
 ...عمھ... جاش امنھانیشا...گذرهی سخت تر میریسخت بگ...اما... سختھفھممیم
ُ و دم عمھ رو از سر حرفش کوتاه ُبرهیاونقد کھ حرفشو م... بھشکنمی مزی نگاه تھی
 ...کنھیم
 بد بگذره،بابا نوه شھ اسشی بھ جگر گوشھ الذارهی ھر چقدم کھ بد باشھ، نمھیعال_

 !ھینفس عال...اسیال....ستااای نیزیکم چ...اسھیبفھم،از گوشت و خون ال
 ... گلریھم خودش ھم نفسش با ھم برن ز...ھیُ نفس بر بشھ عالیا_
 ...ھمھ کس...زی بشھ، عاقبت ھمھ چری کن بخن،دعای نکن زرنینفر_
 داشتھ یرادی و ابی عدالت خدا عنکھیمن مطمئنم، مگھ ا...شھی نمریعاقبت اونا بخ_

 ...باشھ
 ...رهیگی گاز ملبشو

 ..شھی خوش خوشانشونم کھ نمگھید...سی ننجورامیا...نھ...استغفر الھ_
 خدا یبھ خداوند...زشون فلور اگذرمیمن نم... بگذرهیھرک...نھ تو رو خدا بشھ_
 ...گذرمینم
 ... تومیبر... بگذردزی ننی خب،ایلیخ_
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 ...خودشو دعوت کرد بھ داخل خونھ...سی اھل تعارف نادی مخوشم
 ... و منم دنبالشفتھی از من راه مجلوتر

 ...یغاتیبازم تبل...شھی بلند ممی اس ام اس گوشیصدا
 ...رانسلیشماره ا...ی ولمی سمت گوشرمی صدا میب

لطفا فردا ... خط در تماس باشم باھاتوننیمجبور شدم با ا... خانوم تورجمنیزر"_
 صورت نی اریدر غ...دی باشنجای امی صبح راس ساعت نھ ونکنمی مدیصبح ، تاک

 ..."شرمنده
 نداره،اس ام ی نقصچی متن کاملھ،ھکنم،ی منیی بار باال پاھی داده رو امی پری کھ زیادرس

 ای خونھ ھی...سیادرس رستوران و کافھ ن...لنگھی کار می جاھی یول...هاس کامل بود
 تو گھیرد و بدل مواد د...سی نی عمومیول... باشھتونھی میزی گاراژ،ھرچھی ایباغ 
 ...ِسرده، سرد سرد...سی قھوه داغ نن فنجوھی و بعد صرف نیماش

 
 دلمفقوتمفتوانم صفر یموجود...رمیگی حسابو کھ از عابر بانک میموجود

 شھیھرچند کھ ھم... خرج کنماموی الرج بتونمی بار آخره مھ منیا...ی خالیخال...شھیم
 کھ یمن...سی از پرکردن حسابم نی خبرگھی گم و گور شد و داسیکردم،الیقناعت م

بھتر خودمو ...تا بتونم بھتر بکشم ، وعده در روز بخورم،کمتر بپوشمھیحاضر بودم 
 . بکنمتونمی کارم نمنی اگھیحاال د... کنمیفپشا دودا مخ

 پول من نیبا ا...بمی تو جکنمی و مچالھ مدارمی برمرونوی کھ عابر داده بیتومن پول ٥٠
 ی اوضاعنیاونم با ا... سر کنم؟ شبو بھ صبح برسونمو روزو بھ شب؟تونمیچند روز م
 !دارهی خرج برمدنمیکھ نفس کش

 نرو نفسم گھی کھ تورج فرستاده،دلم می ادرسنی تابحال موندم چھ کنم با اشبی داز
 ی و ناجنسی بدجنسدی بادیشا...ی جنسی از برهیگی نفس منی ای برو، برو کھ بزودگھیم

 ...!بدون دردسر! ی تا بھ جنس اعال برسی آدما رو بھ جون بخریبعض
تا .  صبحھ٨ کنم،ساعتی دستمو نگاه مگردونم،پشتی باال و برمرمیگی دستمو ممچ

 بھ خوادی نھ،دلمم نمای رسمی مدونمی کھ تورج داده نمی اونم بھ ادرسمیساعت نھ و ن
 کھ دمی رسر،اگھی بھ حساب قسمت و تقدذارمیاونو م.  فکر کنمدنی و نرسدنیرس

 بھ متاعم برسم دیمن با.  و پوچ شھچی ھدی نباقع مونی اگھینھ د....چی نھ بازم ھچ،اگرمیھ
 دیبا! سیاالن وقت ترک ن....سی نی رمقی و بی االن وقت خمارس،یاالن وقتش ن...

 .زودتر از ھمھ دنبال بچھ م بگردم
 مزدا سھ سورمھ نی ماشھیچند متر جلوتر ...رمی بگی تا تاکسابونی سمت گوشھ خرمیم
 . دارمدی نزنھ بھ ذھنش کھ من افکار پلی تا فکرنیی پاندازمی سرمو مداره،ی نگھ میا

مانتو کوتاه ...ی مشکیخی پاشنھ بلند می با کفشاشھ،ی مادهی ازش پی مشکی روسردختر
 عزادار رو اھپوشی سنی ای ھاھی گریھرلحظھ منتظر بودم صدا...یو ساپورت مشک

 عزادار خنده رو نی تا اشمی مشنوم،کنکجاوی قھقھ دختره رو می صدایبشنوم ول
رژ ... سمتمگردهی و برمدهی تکون مستشو دزنھ،ی کھ راننده میبا تک بوق... نمیبروب
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با ... از وسط گونھ ھا خط چشم خورده بوددی کھ شایی و چشمای صورتمی و حجعیما
 !ی شرابی پر و پخش و پالیموھا
 ،ستھیمی جلوتر و منتظر وارهی متر مچند

 اون سمت بلوار تا سوار رمی برم، می کھ با تاکسشمی ممونی دودوتا چار تا پشھی با
 ھزار تومن ٥٠ نی کھ منو با ای آدمفی تکلیاز االن تا وقت...اتوبوس شرکت واحد شم

 !نھیول کرده و رفتھ معلوم نشده، وضع منم ھم
 نی ماشدی ترمز شدی تا برم اون سمت کھ صداابونی بھ وسط خکتری نزدذارمیپاموم

 ...شنومی کھ از جلوم رد شدو میلکسوز نقره ا
 نی ماششھی سرشو از ش،ی پوش مو شراباهی سکنم،دخترهی پشت سرمو نگاه مگردمیبرم

 درو بھ،ی لبخند اغواگر کھ برام عجی با چاشنظیبرده تو در حال حرف زدنھ،با اخم غل
 نی راه باھم چونھ نزدن،کھ اون ماشھی سر کران،قطعای تو ماشنھیشی و مکنھیباز م

 گھیاالن د... مسافر نبود،دستشم تنگ نبودیبمسافر کش نبود و اون دختره مو شرا
 ...نبود

 ...رونی بدمی پر صدا منفسمو
 اتوبوس و منتظر ھمون ستگاهی امکتی رو نندازمی خودمو مشموی بلوار رد ماز

 یلی کھ خبھی عجندازم،ی مکمتی نگاه بھ نھی... باالتررهی ممتاشی کھ ھرروز قییاتوبوسا
 ...دمی شون مھی تکمکتی نی از ھمو بھ پشتکنمیدستامو باز م...سیشلوغ ن

 ی فلور موھامو رنگ کنھ چھ رنگذاشتمی اگھ مروزی د؟ی صورتای قشنگتره رژقرمز
 نای بلوار،پشت ھمھ ماشگھی سمت دگردونمیسرمو برم... ھاشھی ھم بد نمی شرابکرد؟یم

 ی لکسوزای مزدا سھ و حت،ی مدل باال،مثل آزرا،سوزوکینای ماشی سمتھ،حتنیبھ ا
 !ینقره ا

 وسط رد و بدل نی ایپول.  میدی رو دیی ماجراھی مکتای ننی رو امی نشستھروقت
 یروزی اون پسر دنی من کھ برده موادم،عنی برده،عدمی وسط بنده شد شانی ایآدم...شد

ن دختره خودشو برده  االن کھ اونی و جنسشو گرفت و رفت، عمکتیکھ نشست رون
 مواد شھ،پولی مدشیحاال چقد پول عا....دمی شاای روز ھی ساعت،ھی یکرد و رفت برا

 ..... ای شتری بھیروزی دختر دیفروش
چھ ...شھیاتوبوس از دور معلوم م... بلوارگھی سمت دگردمی برمدموی تکون مسرمو

 فی شریخوبھ کھ زود اومد،زودتر از اونکھ من دو دوتا چارتاھام در مورد شغل ھا
 تونھی کھ میی سرمو سوراخ کنھ،منو بندازه بھ فکرادمی دروزی کھ از دی شرفانھ ایب

 .سرمو بھ باد بده
 ... پامی سمت جلورمیگی دار اتوبوس سرمو مژی ترمز قی صدابا

 ...شمی سوار مکنموی چک مرویمس
 ، خانوم تو رو خدا، سھ تا ھزاره_

 .فروشھی می کھ داره ادامس موزی سمت خانومگردونمی مسرمو
 . دارهشمیخانوم، بخر، بخدا باردارم، سھ تا ھزاره، توت فرنگ_
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 .کنمی رنگ تو دستش نگاه می صورتی بھ بستھ ھاتازه
 . پونصدیخانوم، بخر، سھ تا ھزار، بستھ ا_

 . من خودم االن بھ ھمھ محتاج ترمگردونم،یسرموبرم
 . چھره شو مجسم کنمتونمی مدهی کھ ندادی می دختری پشت سرم صدااز
جنستو بفروش ...؟یکنی التماس می چرا دارگھی دیکنی می فروشندگیخانوم؛ اگھ دار_
 ؟یکنی میچجور کاسب...گھید
ھمھ جا دائر  و کالسشونو دوننی نماتی از اخالقی کھ ذره ایی از آدماخورمی حرص مو
 ری زرهی ادامس کھ منیریبذار طعم ش... ازش بخرسوزه،یتو ھم اگھ دلت م...کننیم

 ...اگھ نھ، نمک رو زخمم نباش...ادی بنیری بنده خدا ھم شنیدندونت، بھ دھن ا
 نیتو ا... شھادهی بعد پستگاهی تا تو استھیمی و منتظر دم در وازنھی مگھی دور دھی خانومھ

رژ ... دو ھزار تومنیعنی کاسب نشد، یزی چونی دو نفر از آقایکیاتوبوس بجز 
 سرخ نگھ داشتھ، دختر یلی نداره، رژ گونھ ھم نداره، اما صورتشو با سیصورت
  چقد کاسب شد؟یگونھ بژ، ول  داشت و رژی رژ صورتدم،ی کھ دیصبح

 نایش دور با اون ماھی ای فروختن جنست بھ صرفھ تره، ی دور تو اتوبوس زدن برا ھی
 ... و صاحباشون زدن و فروختن

 ... تو ھردوریو چقد تحق!!  ھی اشتراک، و چقد تفاوت تو ماچقد
  ش چقده؟ھیکرا_

 ی براکنھی ما نشستھ و داره حنجره شو پاره میی جلوی کھ صندلی بھ خانومکنمی منگاه
 ،ی باال بال زدن خانوم کناری، تازه بعد کل...کنھی مری کجا سسی کھ معلوم نیدختر

  ؛ارهی رو از گوش درمیھندزفر
 .بلھ، متوجھ نشدم_
  ش چقده؟ھیکرا_

 !خورهیبھم م" چقد" ھمھ نی کھ حالم از اااوف
 ...تومن ٦٥٠_
 فھممی و تازه مرم،ی در نظر بگی انھی ھزھی دی ھام باھی کرانی ای کھ برافھممی تازه مو

 کھ فھممیتازه مو !  روزانھ مراجعھ کرد بھ تورجشھی گرفتن مصرف م نمیکھ برا
 نتونستم بھ مرد خودم اعتماد کنم، ی ساده لوح و ابلھ م کھ وقتیلیخ... نفھمم یلیخ
 یچی ھگھیمن د.... حشر و نشر داره ھم اعتماد کنماھاشون کھ مردم بیی بھ مرداتونمینم

 . بوده و بسانی شامی از دست دادن ندارم، تنھا دلخوشیبرا
 
 ی براھ،ی منصفانھ اھی ھم کرایلی تومن خ٦٥٠ دمی شدم، تازه فھمادهی اتوبوس کھ پاز
 کھ خار چشم ییتموم اون برجا...از جھنم وارد بھشت شدن...ری مسنی کردن ایط
 ...دهی ھاش منو ھم داره آزار مغیت... مجموع شدننجای بود ااسیال
ا بھ پا، با ھمھ با دست و پا، سر ت... الزمھوردنی نفس کم نیبرا... رفتن ندارم؛ امایپا

 ...وجود برم
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 از اون بھ ی شمرد،ولشھیچند تا طبقھ اولو م...لوفری نتم،ساختمانیمسی برج وایجلو
 .بعد،من کھ گردن درد گرفتم

 الزمھ بھ ییروی چھ ندونمیذارم؛نمی دستمو رو زنگ مرموی رو باال می تا پلھ ورودچند
 ی و بیخمار...سی من نیروی اون نینئشگ... فشردن زنگی براارمی انگشت بنیا

 ضعف نجای کھ من ای روزھیھر ... باشھتونھی مانیاما شا...سی بعدش ھم نییابرو
 تا اون زجر نکشھ، کشمیپس م...رهی منی باز نشون بدم، جون و جثھ پسرم ھم تو ناکجا

 ... تا اون انگشت نما نشھدمیپس انگشتو فشار م
 ... باالنییبفرما._

 ھمھ نیچرا اون کھ ا...ترسونھی انتظارش منو منینداد، ا سالم ی بلھ نگفت، حتیحت
 . تک زنگ درو باز کردھیکار داشت منتظر من بود و با 

 افھی از قشھی چندشم مدم،یچشمامو رو ھم فشار م...دمی مھی آسانسور کھ تکواری دبھ
 دی شادادم،ی رمق بودنو تو ظاھرم نشون می حال و بی بنقدی الزم نبود ادیشا...خودم

 دیشا!.یاونم شراب...اونم.. زدمی رنگ مشھی مدی کھ داره سفیی کم بھ موھاھیبھتر بود 
 بھتر بود دی براق، شای اونم صورتزدم،ی رژ مشھی ماهی سه کھ دارییبھتر بود بھ لبا

 ...  دارم، فقطاهی سی و مانتویمن کھ روسر...دمیپوشی میخی پاشنھ بلند میکفشا
 ...طبقھ ھفتم_

 سره از ھمکف ھی اسانسور نکھی از اکنمی و من بازم خوف مشھید باز م خود بھ خودر
 نی ای طبقھ کس١٥-١٠ برج نی تو ایعنی ،ی استپچیبدون ھ... بدون وقفھ اومدنجایتا ا

 ساعت رفت و امد نداره؟
  خانومنیسالم زر_

 منتظر کر،ی پشتش منتظر باشم؛ چون صاحب اون در و پنکھی در باز، بدون ابازم
 بوده

 ...سالم_
 ! داخل چرا دم در؟نییبفرما_

 یول... ی ولرمی بگلی دم در ھم تحوتونستمی اومده بودم می امانتھی گرفتن ی من برااگھ
 دست بھ دست ی تو خفا و پنھوندی کھ فقط بایی گوھر گرانبھاھ،ی خاصزی من چیامانت
 .شھ
 .دینیبش...کنمی خواھش منییبفرما_

 کھ بھ ی پنجره ھای درست روبروده،ی کھ چی مبل ستنی بھ دورتردهی نشون مدستشو
 . مشرفھرونیب

 ی از صداشھ،ی کھ االن پشت سر من می سمت سالنرهی راست مھی...نھیشی نمخودش
 ی اماده کنھ برایزی چھی کھ رفتھ فھممیباز و بستھ شدن کمدا و بھم خوردن ظرفا م

 ساده و ی مشترھی ستم،ی نیمن مشتر... من زن دوستشمیخوردن، آخھ ناسالمت
خونھ دوست شوھرمھ، خونھ ...سین یی ھرجانجای ای ولنجامیدرستھ ا...ستمی نییھرجا

و من با تمام ...ھی ادم حسابھیخونھ ... سلکردهی تحصی عامال و مھندساری از مدیکی
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 تونمینم.... جلوامی منی ھروئدی با قصد خری وقتفھممی کھ دارم میفیحساب کتاب ضع
درستھ ...اسی ھست بدتر از الیکی اروی نیا... رو پاک بدونمروای نیحساب خودمو ا

منو چھ بھ ... جاھا باز کردهیلی منو بھ خی پای نذاشتھ، ولی حدھی جلوتر از اشوپ
 سر نی منو چھ بھ اومدن تا ابھ،ی مرد غرھی با ییمنو چھ با تنھا!  شھر؟ی باالیبرجا

 ...منو چھ... گرفتن جنسیشھر برا
  ،نییبفرما_
 .ممنون_
 االن نی قصد و غرض ھاش از ھمدونمینم.... دماغمری ززنھی ترش اب پرتقال میبو

 صاف کنھ، اسی با الشوی بدھخوادی کھ مھی ھنوزم ھمون تورج جنتلمنایشروع شده 
 . داشتم بھش بگمی ھرکارخواستی کھ میھمون

 .شھیگرم م... خانومنی زردییبفرما_
 .خورمیبلھ م_

 کتر؛ینزد...کی و بھ من نزدکنھی مبل دور می از رو پشتخودشو
 .شنومیخب؛ م_

 ھی مادر خمار، از ھی از خوادی میچ...یدنی نھ شنھیدنی حال من دن،یی پاندازمی مسرمو
 .گھی رد کارمون دمی خمار بشنوه؟ جنس ما رو بده بروونی حھیآدم خمار، اصال از 

 . وضعمنیمن نگران ا...خب راستش من_
 ... باالدهی راستشو می و ابرونھکی مکی بارچشماشو

 !کدوم وضع؟_
 ... نشدهانی از شای ماه خبرھی کھ ھنوز بعد نیھم...خب_

 . باالتردهی منکشوی رو عذارهی مدستشو
 !اس؟ی الای انیشا_

 دوتا رو بھ رخم نیگم شدن ا... دو تانی ربط تواخوانی می ھنکھی از اشمی مخستھ
 .بکشن

 کنھ؟ی میچھ فرق_
 . فرق دارهیلیخ_
 .شھی مدای ھم پیکی شھ اون دای پشونیکی ی؟وقتیچھ فرق_
 .سی نی برگشتنگھی دفعھ دنی ااسیال... خانومنی زررینخ_
 درد دمیشا...تفاوت داره... برام فرق دارهومدنشی ننیا...اسی بھ المی تفاوتی ھمھ ببا

 ...داره
 ده،ی بده، ھنوز آستانھ دردم بھ اوج خودش نرسحی توضشتری بدی کھ بافھمھی مانگار

 ... تر کنھیلی طعمھ روبروشو زخم و زنی بزنھ و اشی نتونھیھنوزم م
مطمئنم ... مشکوکھیلی دوتا خنی شدن ابیغ...روسویالبتھ س... وشناسمی ماسویمن ال_
 ...دنی کردن کھ حاال ھفت تا سوراخ خزی خرابکارھی

 ...اسوی الی رو؛ نھ حتروسیرو شناختم و نھ س من با ھمھ ادعام نھ تورج اما
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 راحت از ھفت یلی مار خوش خط و خال؛ حاال خنی فرق کرده، ای تورج کلاتیادب
 !زنھی تو سوراخ حرف مدنی و خزیخط

  سرش اومده؟یی من االن کجاس؟ چھ بالانی شان؟ی بگنیخوای میشما چ_
 . باالرمیگیناچار سرمو م...ستھیمی سرم وای باالادی و مشھی جاش بلند ماز

 . تر شدهنی بزرگتر و خشمگنکی از پشت عچشماش
 ورده؟ی واستون نی خبرسیمگھ پل_
 .ذارنی مانی شھ مارو در جری خبرنی کھ کوچکتری گفتھ بھ محض،یچیھ! نھ_

 :نیی پاندازمی مسرمو
 ... حرفاننی از االتری خی بسایپل...خورهی چشمم آب نمیول_
 می چھ کنیول... وسط اوضاع بھتر بودومدی نمسی پلی اگھ پادیم، شامن کھ بھتون گفت_

 .دیکنی مھابا کار می سرخود و بشھیکھ شما ھم
 از اسب افتادم از کنھ،ی می شده تو غالف احترام، منو جردهیچی ادبانھ پی بی حرفانیا

 .از اصل کھ مدتھاس افتادم...اصل کھ
 ! سرخودم؟شھی کھ ھمی چیعنی ھ؟یمنظورتون چ_
 :زنھی پوزخند مھی

 !م؟ی ھموببندیمگھ من عرض نکرده بودم کھ فعال نبا! ن؟یستین_
 ..من...من_

  دارم بگم؟ی من خمارم؟چ؟ی چمن
 .امرتون...حاال بفرما... زنگ زنگیھ_
 دونمی بگھ من نمخوادی میعنی...شمی ساعت بعد نئشھ مھیبدرک کھ ...شمی جام بلند ماز

 ھ؟یامرت چ
 دیبا... مزاحم شدمدیببخش...نی ندارانی و شااسی از الی شمام خبرنکھیمثل ا...یچیھ_

 .برم
 ! علف ھرزهگھی کھ دنی اس؛ی موندگار نی درختچیھ... دارهی سرم برمی از باالشویسا

 من باشھ، دست ی برای بدرقھ خوبتونھی نگاه نمنیا... پشت سرمنمی حس مکنگاھشو
 ...گردوندی منو برمدی نبایخال
 .دیصبر کن_
 !ھییبایجملھ ز...ستی خوبزی چیدواریام

 ... پشت بھشی ولکنمی مصبر
 .کنھی من و باز ھم قد علم می جلوادی اونھ کھ منباریا

 ،  حاالدی داری ؛ چھ عجلھ ادینی بشدییبفرما...دی چند لحظھ صبر کنھی_
 . کھ مزاحم شدمنیخب خودتون گفت_

 ...کشھی تو ھم مابرو
 نکھی نھ ان،یدی کار انجام مادیمن گفتم مزاحم؟ من گفتم کھ سر خود و بدون مشورت ز_

 ... خب راستش ما...دی صبر کننجای انی حاال کھ اومدی ولدیمزاحم
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 ."من" خودشو جدا کرد از نجوریبگھ کھ ا" ما" بعد از خوادی چھ مدونمینم
 ... کھ دم دستھی صندلنیکتری بھ نزدکنھی دستش اشاره مبا
 . خدمتتونکنمی عرض مد؛ینی بشدییبفرما_
 داده شده، حس ھی کنار در واحد تکواری کھ بھ دی چوبی صندلی روم،یفرمای من مو
" من"نی ایگفتن تورج؛ بدجور" ما" اون ده؛ی دم در بھم دست منی از ایشتری بنتیام

 نی ھم نداره و از قضا ای مادر معتادم کھ بچھ اھی معتادم، ھی کھ یتنھا رو ترسونده؛ من
 یلی نارفتھ ھا رو برم و خیلیخ.  ناکرده ھا رو بکنمیلیخ نکھی ای برازیبچھ شده دستاو

 . و بشنومنمی ھا رو ببدهینا د
 !خدمت شما.. خانومنیخب زر_
 ... جلومرهیگی رو مدی بار بدون واسطھ داشبورد بستھ سفنیوا

 ھی کمتر از یچشم تو چشم، تو فاصلھ حت...کنمی باال و تو چشماش نگاه مرمیگی مسرمو
" ابیغ" سی حاال کھ نیول... باشھی خوبمی حرتونستی منیاون ماش! قدم انسان بالغ

 ! خونھنیمن تو ا" حضور" نی ھمشیاول...شھی از حرمت ھا حس میلیخ
 برعکس رونی بکشھی مزوی اون طرف می و خودش صندلزی رو مذارهی رو مبستھ

 ...ی صندلی رو پشتذارهیوشو دستاشو م رنھیشیم...ذارهیم
   خانوم؟نی زرھی چدیدونیم_

 .یزی رومی بھ شمردن گلبرگاکنمیشروع م...رمیگی نمیزی رومی از رو گالسرمو
 . نباشھھای زودنی بھ ااسی کھ اومدن الکنمیمن فکر م_

 زده کھ حاج رضام با اون ھمھ پول ی دفعھ گندنی من مطمئنم، ا،یکنی تو فکر ماگھ
 ! خرج کنھ و جمعش کنھتونھینم
 بھ اسوی الی بگم کھ من تمام بدھدی بایخب راستش در کمال شرمندگ..خب راستش_

 .شما پرداخت کردم
 ؟ی چیعنی ھا ی سرکشنیا... باالکشمی مگردن

  بستھ گرد بود؟ھی ھمون اسی شما بھ الی تمام بدھ؟ی چیعنی_
 !نھی و نمکحھی ھم ملیلی گمونم کھ بھ گمونش خزنھ،ی لبخند مھی

 .شھیبعدھا الزم م...شمی بمونھ پدی باشی مقدار از بدھھی یالبتھ کھ نھ، ول_
 ! نداره؟ی بعدگھی اومدنش ددیگیبعدھا؟ مگھ نم_

منم ...جاش ناراحتھ...سی انگار بازم راحت نی ولکنھی جابھ جا می رو صندلخودشو
 ...جام ناراحتھ

درست ...نھیشی من می کامال روبرورنبای و اچرخونھی رو درست می و صندلشھی مبلند
 .ی و رسمیو مجلس

 ،  ھادیکنی استنباط مگھی جور دھی منو ی خانوم؛ امروز ھمھ حرفانیزر_
 .کمتر از چشم بھم زدن...ی اھی لبخند چند دھم ثانھی دوباره

 ...خوامی کھ منھی ھمیبرا...کنمی نداره؛ من درکتون میرادیا_
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 من طیخواستھ ش از درک متقابل شرا...خوادی می چنمی تا ببشمی بھ پا گوشم مسرتا
 !ھیچ
 ... شمکی باھاتون شرخوامی منی ھمیبرا_

 !تلخھ تلخھ، سفت و چسبناک...چسبھی بھ سقف دھنم مزبونم
 ھی یمی قدقی رفنی ااسی الی کھ براخوامی می بھ شراکت ندارم ولیازیالبتھ کھ من ن_

 . انجام بدم تا جبران محبتاش بشھزی و ناچکی کار کوچھی...کیکار کوچ
 اون وقت دم از رفاقت دی جا صاف کنھی رو اسی بھ الونی ھمھ بدھتنیستیشماحاضر ن_
 !د؟یزنی میمیقد

 ... بھ دھنمشدی اون زبون سفت و سنگ تا ابد دوختھ مگفتمی نمنوی ااگر
فاھم  کھ سوئ تدوارمیام..خب راستش چجور بگم...دی منو بشنوطیشرا...دیعجلھ نکن_

 ...ینشھ ول
 بھ سمت باال زده شھی مثل ھمکنھ،ی پرپشتش فرو می و دستاشو تو موھاشھی مبلند
 !براق و خوش حالت... مرتب و روغن خوردهشھیمثل ھم...
 سی نیلی دلگھی و ھم ددی داری شما چھ مشکلدونمی ھم مگھیاالن د... رک بگمدیبذار_

 کھ فراھم کردن پولش واقعا کار دونمیم...نھی شما اطی بد فعال شراایخوب ..میپنھانش کن
 مخمصھ و خودشم جا نی بوده کھ شما رو انداختھ تو ااسی الری تقصس،ی نیھرکس

 کھ ھمھ کاراشو شھی نملی دلنی ای منھ؛ ولیمی قدقیف راسیگذاشتھ رفتھ، درستھ کھ ال
 بکشھ وسط کثافت شوی زندگکی شری کھ پانیھم.. کارنی کنم ،از جملھ ھمدییتا
 ...اشیارک
 ی کھ بارھا خودم برایی من و اکو کردن حرفاری تحقی اونم برازنھ؛ی نفس حرف مھی

 . کردم و از بر شدمیخودم ھج
 کھ دمی دادی امثال شما زی من آدمان،ی داریطی شرانی کھ چننیستی نیشما تنھا خانوم_

 . بدتر از شماسیلی بھ مراتب خطشونیشرا
_... 
 د؟ی بگیزی چدیخوایشما نم_
 .گھی دنییفرمای می سرپوشچی بدون ھنی ھا رو شما داری بگم؟ گفتندی بایچ_
 .زنمی میکی و زنھی میکی، ٥٠-٥٠... شدم با تورجکی من نانوشتھ شرو
اخالق . ندارمیستی رودربایمن تو کار با کس... نباشھی وسط سرپوشنیخوبھ کھ ا_

 شما ھم ی برانکھی بر اذارمی خودم راحتترم، فرض رو ھم می ولستی نیخوب
 ...راحتتره

 ی خوبیبو... گذاشت گوشھ لبشپشوی و پی قبلی نشست رو ھمون صندلی کدونمینم
 ! اصل کاپتان بلکیتنباکو!شھیازش بلند م

 طی کھ شرای دوتا خانومیکی و اجناسو دست دی شما زحمت بکشنباری کھ اخوامیخب م_
 .نیمشابھ شما دارن برسون

 .یکی رو اون ندازهیاشو م پشوی صندلی بھ پشتدهی مھیتک
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اون روش باز تر مشھ و من جمع ... تو ھمکنمی و پاھامو جمع می بھ صندلدمی مھیتک
 ...تر، خم تر

 .ادی پول موادتم درمینجوریا... شوی ساقایگفت کھ ب... واضح گفت کھپر
 .دی فکراتونوبکندیتونی رابطھ منیدر ا_
 برام نمونده کھ بخوام ازش ی عقل و فکرگھی ددمی فکر کنم؛مدتھاس کھ فھمسی نیازین

 پس بھتره کھ ناز نکنم؛چون اخرش رشی بھ پذشمیمن کھ اولو اخر مجبور م.بھره ببرم
 ... برگرده منممونی رو بزنھ و پشدی باازشی کھ بھ خاطر نیاون
  کنم؟کاری چدیبا...ھستم_

من حق نداشتم حق داره،چون ...حاال اونھ کھ تعجب کرده...ی جلو از صندلدهی مخوشو
 . ش، ھمرنگ بشمرنگی درنگ، با نی ھمھ بنیا

 
 ی سخت مشغول مطالعھ روزنامھ س، اصال حالت روزنامھ وارمی کنارخانوم

 .خونھی و پر سوزو گداز مقیس،؛عمین
 !!شنای مدای پییعجب آدما_

 .دمی کم فاصلھ مھی چسبونم شھی کھ بھ شسرمو
 ن؟ی گفتیزیبلھ؟چ_
 .کنھی رو چشمش جابجا منکشویع
 . ھاشھی می روانخونھیآدم صفحھ حوادث م_

 !شتر؟ی بنی از اگھ؛ی دیخونی کھ می ھستی نخون؛ روانخب
  نوشتھ؟؟یمگھ توش چ_
 .. کرده بچھ رویقربون... گوسفندهکردهینوشتھ مادره زده بچھ شو کشتھ چون فکر م_
 !؟یچ_

 . سمت منگردهیقشنگ برم....فشی تو کذارهی و مکنھی رو تا مروزنامھ
ھمھ ... از اونا مصرف کرده و رفتھ تو ھپروتھ؛ی س چشھی مشھی شنیمادره زده از ا_

 . بچھ شم گوسفند و زده بچھ رو نفلھ کردهده؛یرو خر و االغ د
  رو تو روزنامھ نوشتھ بوده؟اتی ادبنیا

  نوشتھ بود؟ینجوری ھمقایدق_
 ! داره؟یچھ فرق...نھ خب_
 و قدمت دار ی من فقط با سنتھ؛ی چشھی شدونمیھنوز نم.. دارمادی کار زی من ھنوز جاو

 .کار کردم
 ھ؟ی چشھیحاال ش_

 تا مطمئن شھ کنھی لمس مشویشونی پی با دستش باالکنھ؛ی سفتر مشوی روسرگره
 و خوشچھره ترش باتری ھس کھ زی ھس؛ اونقدرونی بیموھاش بھ حد کاف

 ی اون دختر موشرابییبای زیھ پا بازم بی ھم ھس انصافا ولی خوش رنگیموھا...کنھ
 .رسھی نمیصبح
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  تا بحال؟یدیوا ند_
 ... تا بحالدمی ندمی کاره انینھ واال؛ ما کھ ا..کنمی منم کھ تعجب محاال

 ؟یدینھ مگھ شما د_
 ! بود؟ی منکراتیادی سوال زکنھ؛ی جمع و جور مخودشو

 .دمی دونیزی عکسشو تو روزنامھ و تلوزهیچ...نھ خب_
 :زنمی باال و لب مارمی اروم مسرمو

 !آھان_
 ... مطلع کنھشی خصوصمھی نی منو از اطالعات عمومدی انگار بایول
 !مونھی خرده مشھی شنیشھ؛عیش...گھی از اسمش معلومھ دنیبب_

 کھ تورج بھ من داده نایا...پودر شم.. ترک بردارمشھی بود تا مثل شی حرفش کافنیھم
 . باشھشھی ششھی ھم منایا... بودھی چقد شبھ؟یچ
. َ دو تا پک دارمیکی و حاضر یمن االن ح...کننی مصرف می چجورپرسمی نمگھید

 ھمون کنمیحس م..کنمیحسش م...کنمی تا تھ فرو منیھمچ...فمی تو کدمیُدستمو سر م
 . مادرھی عمر دیشا...  زنھیعمر ...گھی دیکی کھ قراره بشھ عمر ی اشھیش
 بچھ چند سالش بوده؟_
 .بذار نشونت بدم... عکسشم گذاشتھ بودیآخ...سالھ ٦- ٥_

 مو یعکس پسر کوچولو...ِ من مادریبرا...سی نیزی من کم چی سالھ برا٦-٥ بچھ
 ھی نی داد کھ اصی تشخشھی چشم بستھ ھم می حتمونھ؛ی عروسک منیع...یبور چشم آب
 ھی اگھ منم یعنی...رهی گوسفند اشتباه بگھی بچھ رو با نی تونستھ ایچجور...فرشتھ س

 ! سرنوشت خودمو بچھ م؟شھی منی برم اتر و محبوب خودم اونوریقدم از مواد سنت
 نی در عتونھی کھ می اشھیھمون ش... اتوبوسشھی بھ ھمون شچسبونمی مسرمودوباره

 بزنھ؛ سنگ باشھ و ادی و برنده باشھ و زخم کنھ؛ غرنده باشھ و فرزیشکننده بودن ت
 !  بھ جون بچھ شو بدرهفتھی بوونی حھی نیکھ ع... مادروھیخرد کنھ ...خرد کنھ

 دارمی برمگھی بار دھی... اروم؛ کمھیلی بھش، خکوبمی و مدارمی برمشھی از رو شسرمو
 کنھ کھ خفھ ی مغز دھن وا کرده حالنی بھ اتونھیبازم نم..کوبمیو محکمتر از قبل م

 کنم؛ی من دارم بھ شغلم عمل منکھیا!  گوشھھیکھ آروم بشھ و بتمرگھ ...رهیخون بگ
 دی بایاتوری گالدی کشت؛ بھ سبک زندگدی باد؛ی دردیا زنده موندن بی برای گاھنکھیا

 ! یکشت تا زنده بمون
 کس چیچرا ھ... تا زنده باشھدیمکی و از خونش مکشتی بچھ شو مدی اون مادر بادیشا

 نی اصال چرا اایشده  ی بوده و چی مادر چنی کھ اگھی چرا نمده؟؛یحقو بھ مادره نم
 نی دل اون مادر کمتر از ایعنی بچھ ھم دلسوز تر ھست؟ یشده؟ مگھ از مادر برا

ُ حرارتش گر ینطوری اونو سوزونده و ایچ! خانوم مو رنگ کرده کنار من سوختھ؟
 منتظر حکم باشھ؟ حکم دی بھ جگر گوشھ ش؟ حاال بادهیگرفتھ کھ شراره ھاش رس

   پدر بچھ؟ھ؟ی کی داره؟ شاکیاعدام؟مگھ شاک
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 ی داره؟ اصال مگھ مرد درست و حسابی مگھ پدر درست و حسابی بچھ انی ھمچھی
 ! شده؟رونی و بچھ ش ونی بوده کھ مادرش ، ستون خونھ، شده ای سر اون زندگیباال
َ سقف خونھ نم برداره و بعدم ترک؛ معلومھ کھ ستون نمیوقت  ھمھ نی تنھ بار اھی تونھیَ

 فقط کنن،ی تماشا مستنویمی ھم از دور واھیبق.  زهیری و فرو مشکنھیحمل کنھ؛ مخشتو ت
 .کننی می وای اه اه و وای و بھ بھ و چھچھ و گاھشنونیصداشو م

 رو ی اشھی شی کھ از پشتش داره دونھ ھایکی بار بستھ پالستنی صد ھزارمیبرا
 لحظھ ھم ھی شدم ادهی از اتوبوس پی کھ از وقتبھیعج. کنمی رو مغزم نگاه مکشھیم
 بستھ رو با نی تمام اخوادیدلم م... اون بچھ کھ مادرش کشتھ بودش از ذھنم نرفتھافھیق

 کھ ی مادرانموی کھ منتظر حکمھ؛ شایبچھ و مادر  کنم و انتقام اونکھی تکھیدندون ت
 .ناسی ادنی از کشمیکشی میھرچ. رمی رو بگرونی و ورونی مونده حنجایا

 حوصلھ ی حتگھید... بھ ساق پاھامندازمی نگاه مھی تو شکمم؛ نمکی جمع مزانوھامو
 ونویالسی بود بساط اپنجایفلور ا.  کنمی کارنای شدن ازیندارم کھ واسھ خوش تراش و تم

 منو بھ خودم کنھی می سعنقدی چرا ادونمینم... کردیمومک و وکسشو بھ راه م
 از شتری بی ثابت کنھ کھ اول از ھمھ خودم مھمم حتم وانفسا بھنی داره تو ایسع...ارهیب

 رو مث خاک یانی شای کھ فکربنھی مھمتر از ایلی بھ سرم رنگ بذارم خنکھیا...انیشا
 ! بھ سرمزمیبر
 ... شماره ناشناسھی اونم از رانسلیا...ندازمی کھ برام اومده نگاه می اس ام اسبھ
 . تورجد،ی بردی کھ فردا بایی ادرس دو جانمیسالم ا_

 معلومھ کھ اون ی ھم؛ ولکی نزدبای؛ تقر...ستنی دور نگھی ھم از ھمدیلی تا ادرس خدو
 ی کننده ارهی خی ھم وضع مالیلی خودمھ؛ خنی منتظر ھم حال و روزشون عیخانوما

 !لھی تھی خودمونن از نظر مای ھاھی تو مازیندارن؛ ھمھ چ
 . شک ندارم فلور اومدهشونم؛ی زنگ درو میصدا
 تا فردا سرحال و فمی تو کذارمی و مکنمی بساط دفتر دستک آبرومندامھ مو جمع معیسر

 نامرتب و شلختھ بھ ی روز کارنی اولخوادیدلم نم...دمی سمت کار جدھیبا نشاط برم 
 !!امینظر ب

 ؟یخوب.  جونمنیسالم زر_
 ؟یتو چطور...اوھوم_
  شد؟یجوابش چ! مایسالم کرد_
 ..کی کھ علمیریگ_
َلل! اوو_  م؛یستیبابا حاال کنارت ن!  با ما، تنت بھ از ما بھترون خورده ؟ی، حاال بودَ
 ... نگاه بندازھی کف پاتو گھید

  رم؛یگی مدستشو
 و ما رو شرمنده نکن؛ اون وقت ری نگی خودتو خاکنقدهیا...ُکم مھمل بباف بھ ھم_

 ! ااایِ گل شدیدی دھوی روت و زهیری و مرهیُعرق شرم ما شره م
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 و رو ھم رو یاری در می رو چجورنای ھمھ شعر گفتنتم؛ انی ایی من فدانی زریعنی_
 ؟ینیچیھم م

 !؟یخوایم...بمیاز تو ج_
  اره؛یاگھ دار_
 ...ارهی در مشویروسر... رو ھمندازهی رو مبل و پاھاشو منھیشیم
 ! چقد خوشگل شدهکنم؛ی موھاش کرده نگاه منی کھ بی سورمھ االتی ھابھ
 ھ؟یخبر! یخوشگل شد_
 .گھی تنوعھ د؛ینھ مثال چھ خبر_

 ھنوزم رسھ،ی ھنوزم بھ خودش می ، ولی داره نھ بچھ ای دلخوشھ، نھ شوھرچقد
 !ذارهی خودش نمونی خودشو مدذاره؛ی خود خودش کم نمیخودشو قبول داره و برا

 ؟ی کارو کردنی ایی واسھ خودت تنھایعنی! جون خودت_
 ! کارو کنم؟نی اییپس واسھ خودم چندتا_
 ...شمی بھ بازوشو بلند مزنمی مشت مھی

 ...گھ؛یمنظورم کال خود خودت نبود کھ، مثال کس د_
 : فراردمی شاای بلند شدن ی براکنمی مزی خمی و خودمو نکنمی بھش نگاه مدوباره

 !ـــــــــــگھی داری گھ،ی بار دھی_
 فکر نی با اارموی بییتا برم براش چا... تاپرمیاز جام م... کھ بذاره دنبالمپرهی جاش ماز
 . کھ انداختم تو سرش تنھا بذارمشیدیجد
 . ندارهی مورد شوخنی کنھ، تو امی حالنکھی ای برازنھی ھمونجا داد ماز
 ستا؛ی بگم مرد خوب دور و برم ننکھینھ ا...ی کچی ھگھی دیمن صدبار گفتم؛ بعد مھد_
 نکنھ ، ی اونا فرقی برادی بودم بشم، شایمھد ی کھ برای زنتونمی نمگھی من دیول!نھ
 تونمی کنم،نمسھی بودم مقای کھ با مھدی خودمو با زمانتونمی خودم چرا؛ نمی برایول

 کنم ی جواب سالممو سعیحت.. کنمسھی مقای با مھدمشو سالی بھم سالم کرد؛ حتیوقت
 .گھی دشھینم.. بودم بدمی اون موقع ھا کھ با مھدنیع
 ...ششی پگردمی برمیی چاینی سبا
 . کردمی شوخفھمم؛یم_

 زنده س اسی آخھ من ھنوز الدم؛ی قسم بخورم نفھمانموی حاضرم جون شاکھی صورتدر
 بالکل می شراکتمو با مرد زندگشم؛ی مگھی مرد دھی راحت وارد شراکت با یلیدارم خ

 ! رو ھمختمی رگھی دیکی با اسیفراموش کردمو بھ قول خود ال
  چھ خبرا؟نی زرگمیم_
 .رنیگی ش رو مِی کھ ھمھ پھی روزا تنھا خبرنی ای خبری بنی او
 .وردنی خبر نسایھنوزم پل...چیھ_
 . اومده بود دم خونتنونیی اقاھیامروز _
 ! خونھ ما؟_
 .دمشی سر کار درفتمی از صبح؟ داشتم میاره؛نبود_
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 ...نھ صبح کار داشتم_
 .صاحب کارم با کار و یی اشنای کھ رفتھ بودم برانگفتم

  گفت؟یچ_
 ھی...ی پروفسورشی داشت با ری پرپشتی موھایول...من کھ باھاش حرف نزدم_

  ھم داشتدی سفدی پرانیماش
 نکھیاز ا...شمی خوشحال مگھی دی دفعھ برعکس دفعھ ھانیو ا...دی نوی نشونھ ھاھمھ

 اسی اگھ اون خبر فقط و فقط مربوط بھ الیحت... تموم شدیخبری بنیحتما خبر اورده ،ا
 !انی شایباشھ منھا

 .ششی سر رفتم پھی دی پسر خالھ مھ؛ حاال فردا شادم؛یفھم_
 . کنھی باال و بھ سقف نگاه مرهیگی مسرشو

 ن؟یزر_
 !ھوم؟_
 ! داره؟ی کھ بچھ داشتن چھ حسگمیم... گم؛یم_

 بند شده دی پروژه جدھی بھ  سرشنی اگمی حرفا زده؛ من منی کھ فلور از اکنمی متعجب
 .گتی تو زندادی بی مردچی ھیذاری نمی وقت؟ی چیعنی سوال نیآخھ ا! نھگھیم
 ...گھی دھی جورھی دونم؛یخب؛ نم_
 ھ؟ی چجور؛یدیزحمت کش_
 گھی مادر دھی کنم؛ از فی کھ من تعریزی اون چدی شایدونیخب م... فلوردونمینم_

 یدونیم!  نفسمھدونم؛ی نمانیشا..انی واسھ من شایول... کنھفی تعرگھی جور دھی یبپرس
 نداره بخدا راحت ی مشکلچی اگھ بدونم راحتھ و ھی االن ازم دوره ولنکھیبا ا

 دلم خوشھ بھ دل یول...ی ولسی نگمینم...سختھ...نی زمذارمیراحت سرمو م..شمیم
 رسن؟ی بھش مھ،ی کجاس، چجوردونمی کھ نمنھیمنتھا االن درد من ا....خوش بودنش

 ... رو دستمذارهی و مدارهی از رو پاھاش برمدستشو
 . حالش خوبھن؛ینگران نباش زر_
 رمویبم...نمشی نبگھی کھ دنھیھمھ ترسم از ا... نگران نباشمشھیمگھ م...خدا کنھ_
 .نمشینب
 !ھ؟ی راحتنی مگھ مردن بھ اھ؟ی حرفا چنیا_
 گھی بکشھ کھ دشھی شی وقتره؛ی راه مغی لبھ تی فلور کھ ادم معتاد رویدونی چھ متو
 .شھی ھمون شنیشکننده بازم ع...شھی لبھ شی راه رفتن روشھیم
 .شتی پادی مانی شاای زودنی ھمکشھ،یمن مطمئنم طول نم_
 ؟ی منو نشناسھ چگھی بزرگ شھ کھ دی اگھ اونقد؟یاگھ طول بکشھ چ_
   مگھ شھر ھرتھ؟ن؟ی زرھی مزخرفات چنیا_

 کھ سر بچھ ی قسمی کھ برایاونم مادر.. کننی کھ مادرو معتاد میی ھرت اونجاشھر
 .ارنی و بعدم ھمون قسمشو از دستش در مشھیش خورده معتاد م

 .کنھی وقت تو رو فراموش نمچی ھانیمن مطمئنم شا_
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 بچھ شم فراموش ی حتکنھ؛ی فلور کھ مادر معتاد خودشو فراموش میدونی چھ متو
 .ھیظار از اوالد چھ انتگھی دکنھ؛یم
 .شاالی اشھی باباش نمنی عانیشا_

خودم .. من بشھھی درصد شبمی و ناسی الھی درصد شبھی از دھنت بشنوه فلور کھ اگھ خدا
 کھ بذارم پسرم انگل ستمی نھیمن عال.. ھمون مادره تو صفحھ حوادثنیع...کشمشیم

 .بزرگ شھ و بعدم بشھ زالو و خون زن و بچھ ش رو بمکھ
 . کردداشونی پسی پلدمیشا... مادرششی پارهی و بچھ رو مشھی از دستش ذلھ مھیعال_

 دهی بچھ رو می درصد بفھمھ کھ من معتادم، اون وقت قانونھی ھی کافسیفلور پل! ھھ
 ندارم آب دماغمو بکشم باال، چھ برسھ بھ بزرگ تیمن صالح...دست پدربزرگش

 ... پدری بچھ بھیاونم ... بچھ ھیکردن 
 نیمامان زر... االنشنی مث ھمکنھی بزرگم کھ بشھ بھ تو افتخار مانیشا ن،یزر_

 نمی مامان زرگفتی مشھیھم...گفتی من مشی پی تو نبودفتاد،ی از دھنش نمنیمامان زر
... 

 ...ھی گرری ززنمی می ھای و ھاشکنھی مبغضم
 ... نگویچینگو فلور، نگو، تو رو خدا ھ_

  ره؛یگی شونھ ھامو مفلور
 ... نکنھیتو رو خدا گر... باشھزمیباشھ عز_

 ی چرا ھمھ حرفافھمھی از قسم خدا، ھمونجور کھ فلور ھاج و واج نمفھممی چھ مومن
 ! بغض منو ترکوندهینجوری بخشش ادیام

 نی اون وقتا تو بغل من، عانی شانیع... براشزنمی فلور و ھق منھی رو سذارمی مسرمو
 ! وقتا و ھمھ وقتانی خودم تو بغل خودم انیمن اون وقتا تو بغل مامان، ع

 
 ی بفی کنی اکنمی چرا فکر مدونمی رو شونھ ھام، نمندازمی می ضربدرموی قھوه افیک
 کنن؛ی شده رو ازم سرقت میمتی قاتشی رو کھ امروز بھ خاطر محتویشگی ھممتیق

 نھ ؛ی ساقھی... حامل مواد رو بزنھھی فی بشھ کھ کیچھ خوشبحال اون دزد
 ھس کھ ھرجورم با حی کار اونقد قبنی ندارم، ایستیبا خودم کھ رو دربا! یقاچاقچ...ھی

! چی پلھیتی فشمی و ممونمی دو خمش مری منم کھ زنی بازم ارمی بگیکلمھ ھا کشت
 .یقاچاقچ

 اطاق نی وسط ھمد؛ی کنار خودم خوابنجای ھمشبی فلور دندازم؛ی نگاه بھ خونھ مھی
 افتاده اووخ بشھ، اشیکی کوچادی کھ از قضا ری بھونھ گنی زرنیاتراق کرد کھ مبادا ا

 یمتی و اجناس بزرگ و قپرهی بزرگ می ادماای کنھ؛ی بزرگ می کھ داره کاراینیزر
 کھ زرگر کھی کسیبرا... ارزنده سی ولسی ناس گرون؛ المی ھاشھی شکنھ؛یجابجا م

 . رو بشناسھی اشھی زر شنیباشھ و قدر ا
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 نی و با کالس برم سر اولکی شنی دارم ھمچمی تصمی ھنوز سر کارم نرفتھ ولامروز
 خودش با نی تورج عزوتوری وکنھ؛ی کار نمی کھ با کم کسنھی ببدی بامیمشتر..قرارم
 !کالسھ

 یول... ھنوز مونده تا برسم بھ قرارکنم؛ی ساعتمو نگاه مستمویمی وای صف تاکسیتو
 ! بودنھمیاز اصول بازار کارآن تا یکی کھ بھ موقع برسم دمی محیترج

 .!  بھ صف اوتوبوسی وانھی کھ ای تاکسصف
 خانوم و دو تا آقا؛من کنار اون خانومھ ھم ھیعقب ھم .شنمی می جلو تاکسیصندل

 صفحھ حوادث یحت. کنار راننده سی صندلنی ھمی تاکسی جا برانی بھترنم،یشینم
 . شدهادهی خودرو پی عقبنی ھمھ اتفاقات سر سرنشیروزنامھ رو ھم بخون

 .کنمی چک مگھی بار دھی ساعتو ی معطلچی ھبدون
 . چک کنمگھی بار دھی شماره پالکو نکھی ای براارمی درممویگوش... سر وقتدرست

 : تو گوشمچھیپی پسر بچھ مھی یصدا...زنمی تو کوچھ و زنگ درو مچمیپیم
 !بلھ؟_
 کمتر از ھفت سال...ھ  از چار سالشتری باد؟ی چند سالھ بھ نظر مدونمینم

 دهیداره گلومو فشار م.. سفت شدهنقدی چرا ای گره روسرنیا... رو گلومکشمی مدست
 ...داغ شدم؛ گردنم عرق کرده..
 !بلھ_
 ...پرسھی مگھی بار دھی

 .شھی از سرما چرا منجمد نمسردمھ؛عرقم
 ! دم در؟دیای لحظھ مھیسالم _
 ،بلھ_
 کھ یبچھ ا... سرما و گرما شدم کھ وا دادمو و بچھ رو کشوندم دم درنی ارینقدردرگیا

مادرش ھم سن ... منھانی ھم سن و سال شاقای از چار سالشھ؛ دقشتری سالو ب٧کمتر از 
 تو خونھ تا بچھ ش براش دهی تمرگنی بدل زریکی...نی منھ،خود زرانیو سال مادر شا

 .رسدی مین باغ بری ھردم از ایعنی. ارهیجنس ب
 ...رونی بزنھی پسر بچھ از درگاھش مھیشھ،ی باز میدر با تق_

 ...سی با نمکم ھم نیحت...سیخوشگل ن...ی با صورت کک مکی فرفریموھا
 ن؟ی کار داشتیسالم؛ با ک_
 مونس خانوم ھستن؟_

 ... جلوترادی قدم مھی و دارهی در برمرهی از رو دستگدستشو
 .کنھی کوچھ رو نگاه مدوطرف

 ؟یمامان_
 دادن کھ مشکوک ادی بھش یعنیاره،ی بچھ در منی اھی حرکات چنیوار؛ای بھ ددمی مھیتک

 !باشھ و دور و برشو بپاد؟
 !اره،اسم مامانت مونسھ؟_



 246 

 ؟ی خانومنیشما زر!بلھ_
 .ضای ھم ادم،لبھاموی محکم فشار مچشمامو

 امورات؛بر نی بھ انجام؛آشناسی ای چی کھ ندونھ براادی بچھ منو شناخت؛بھش نمنیا
 .عکس من

 ... جلوارهی مدستشو
 ! بھ من خالھنشیبد_

 . افتادمبایِ سپھر زادی لحظھ ھی!خالھ
 نکردم دستم داشی گشتم پیھرچ... رو زانو خم شدم جلوشفموی فرو کردم تو کدستمو

 آبنبات توت ھی..رونی بکشمشیم...فمی کی کوچولو اون تھ مھایزیخورد بھ چ
 ... ترش بودیزای عاشق چانیشا...ترش...یفرنگ

 ... جلوشرمیگی مآبنباتو
 ست؟ین.. دم درادیبرو بھ مادرت بگو ب_
 ...ستشینھ ن_

 .کنھی ھا باز مبھی بچھ درو رو غرچطور
 .ازم نگرفتش... کنمی دوباره بھ آبنبات تو دستم نگاه مشموی مبلند

 .ادی تا مامانت بمونمیپس منتظر م_
 .شنومیگفتنشو م" مامان" یاز ھمون پشت در صدا... تو رهی و مذارهی باز ممھی ندرو
 لعنت یا... منھیمادرش شب...انھی گفتن شای مامانھی سالھ،چقد شب٦-٥ بچھ ھی یصدا

 ھی زن؛ھی ی برابرمیلعنت بھ من کھ دارم مواد م.. من باشھھیخدا بھش اگھ شب
 !؟شھی شیاونم چ..انیھم قد و قواره شا...انی مثل شایکیمادر ...مادر

 کرده بود فی فلور جونش تغری کھ برا انی شانی عکنھ؟ی مادر بھ بچھ ش افتخار منیا
 منو دوس داره؟

 " االنشنی مث ھمکنھی بزرگم کھ بشھ بھ تو افتخار مانی شان،یزر"_
 !یفلور لعنت....بر مردم ازار لعنت...کنھی مزی وزی فلور چرا تو گوشم ویصدا

 ."بذار نشونت بدم... عکسشم گذاشتھ بودیآخ...سالھ ٦-٥"_
 کنھ تا گوشمو خراش دای منو پیاون چجور...خوادی می تو اتوبوس چی زنک لعنتاون
 بده؟

 ."شاالی اشھی باباش نمنی عانیشا"_
 !!"شنای مدای پییعجب آدما"_

 تی الی ھایموھا...می حجیرژ صورت...ی قھقھ اون دختر عزادار موشرابیصدا
 ... فلوریسورمھ ا

 ھمھ فکر و نی ادونمینم... بھمکوبمی و محکم در خونھ رو مارمی در مفمی از تو کدستمو
اصال نھ ... سمت تھ کوچھدومی سرعت منیبا اخر...چرت و پرت چرا زده تو پاھام

 ...ی اشھی شیریکبی مادر اھیبچھ ...دمی بچھ زشت رو دھی و نھ من دهی منو دیکس
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نفس ...دمیدندونام درد گرفتھ،تمام راه رو دو...شکمی تازه نفس مرسمی کھ مابونی خسر
من ...ستمی کاره ننیبخدا من ا...ستمیمن ن... ارزهیم... ی ولسوزهیگلوم م...ادیباال نم

زنھ از ھرجا دوست داره ... تورجستمیمن ن... برنامھ ھا باشمنیبخورم دنبال ا* گ
 . دم نداشتی کره گزخر ما ا... جور کنھرشویج
 ...دربست_
 از اون بن کنھی رو ترمز و منو دور مزنھی راست مھی شنوهی تا دربست رو منھیاشم

 ...از اون جھنم...بست
 گردمی می ھرچی بودم ولدهی ابنباتا چند تا خرنی از اادمھی...فمی تو ککنمی فرو مدستمو

 یچجور... و کرده بودم ھم ابنبات نبودری زفموی کھ کروزید...سی ش نھی از بقیاثر
 ... سر دراوردهی چجورفمویرفتھ تو استر پاره شده ک

االن ...لزرمی نمیچقد سرده ول...نیی پادمی رو مشھی و شی صندلی بھ پشتدمی مھیتک
 .. ؛آزاده آزادرهیگینفسم نم.. االن خوبمی ولی تا کدونمینم...قرص ومحکمم

 نباری خان ادی نوکھ...دی بپرسم از نودیبا...دمی خونھ خالھ رباب رو بھ راننده مادرس
درست از ...ی وقت خوش خبر نبودچی ھی ولدهی اسمت نو؟ی ھستیقاصد چھ خبر شوم

 و رهی رو بھ رش بگی دامن ھرکاسی الی شده؛نحسی قاطاسی کھ با الیوقت
 نی کھ بیو من... از تورجاسی البطلب...فتمی مدی بھ نواسی الی بدھادی...سوزونھیم

 .خورمیبستانکار و بدھکار از ھر دو طرف دارم م
 
  دم خونھ؟ی اومدی داشتکاری چروزی ددینو_
 ؟یدونیتو ازکجا م_

 :کنھی کھ دراز کرده رو جمع میی و پاھاکنھی مزی رچشمشو
 ؟ینکنھ خونھ بود_
 .خونھ نبودم_

 ،شھی نمباورش
 ...نی اگھینھ خوشم اومد؛زن و شوھر انگ ھمد_
 . بودمدهی شنگھی دتی موقعھی گھ،توی دیکی از زبون گھی بار دھی جملھ رو نیا

 گھ؟ی داده دادتی اسی دختر خالھ؛الی طلبکار در رری از گی گرفتادیخوب _
 ..یدوزی میبریچھ واسھ خودت م_ 

 تو ی بزناسی از الادگرفتناموی و دی تو مونده بود تقلنیرم؛ھمیگی ازش مرومو
 شدن کی و شری ھستم تو کثافت کاریشاگرد خوب چھ دونمی میخودم بھ قد کاف..سرم

 .میبا معلم عوض
 یدی بوده فھمیبی اونوقت امداد غگھ؟ی دیدی تو منو ندیعنی...نیحرف مفت نزن زر_

 .اومدم دم خونھ ت
  دم خونھ؟ی ھلک ھلک اومدیحاال واسھ چ... بودتدهی ھا دھی از ھمسایکی!نچ_
 :نھیشی تو جاشو دو زانو مشھی مزی خمین
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 باال و دهیپول ما رو کش... جونتھاسی از تو پرروتر ھمون الیعنی!یروتو برم ھ_
ِااا پول ب...کنھی می داره باھاش چھ حالسیمعلوم ن ِ  اونم ی دست بچھ مفنکمی دادزبونویِ

 یلباسا...یجیمواد خل......گھی دکنھی داره لب مرز واسھ خودش خوش خوشان مدیال
 ....یجی خلساحل ھتل و...یجی خلیغذاھا...یجیخل

 چشماشو از پشت سرم حس ی س ولگھی طرف دھیسرم ھمچنان بھ ...کنھی مکث مھی
َ کھ قشنگ و ملس بھ من بچسبھکنھی زبونش حس مری رو زیزی چھی کھ داره کنمیم َ 
 .یی ھالونقدهی کھ ادی خاک توسرت نویا...یجی خلیدخترا_

 اسم،ی من کھ محرم الالشی؛خگمی بھش ماسوی الی و جاکنمی حاال من ھول مکنھی مفکر
 و من واسھ کنھی واسھ خودش داره کار ماسی کھ االن الدونھینم...محرم اسرارشم ھستم

 ... خانوم شاغلو، کارم سواسھیخودم شدم 
 شھیحد خودشو ھم... درست اون طرف کاناپھ سھ نفرهنھیشی کنارم مادی و مشھی مبلند

چھ اون موقعع کھ بچھ بوم و چھ ... ما فاصلھ بودنی نفر بھی بھ اندازه شھیھم..دونستیم
 دیوسط من و نو... شد واسطھاسیبعدھا کھ بزرگ شدم و ال

 ...اسھی کارت عابرم دست النیزر_
 ... بدهحی توضشتری بیعنی نیا... طرفشچرخونمی مسرمو

ُاالن دو سھ روزه داره گر و گر پول خرج م_  ...کنھیُ
 ؟ی خبر داراسی از الیعنی! ؟یچ_
 !من؟_
 :کنھی ش اشاره منھی شصتش بھ سبا
ِ باشم اگھ خبر داشتمو خرکشش نمدهیّمن بھ بھ گور ھفت جد و آبادم خند_  ارمی بکردمیِ
 . شھنی بوفالو پخش زمنی تنھ لشو عکھی مرتزنمی منیچیھم...نجایا

  کجاس؟اسی النمیدرست بگو بب...ایکم الف ب_
 شصتش اگھ بزنھ و گھ،نازی دگھیراست م! ؟ی ازش دفاع نکنیریمی منی آخھ زرد

 .ارهی درباسیدمار از روزگار ال
 ارهی ھمھ گند باال منیا...اسی بھ حال الن؛خوشی زرای ھستیالحق کھ زن زندگ! بھ بھ_

  نقاب آبرویذاری و اسمشم میکنی دنبالش گنداشا پاک می دستمال افتادھیو تو ھم با 
 ...چھ لفظ قلم، نقاب آبرو! اوو
 کھ پاچھ شلوارش چنگ رمیگی خودمو می جلویلینم؛خیشی پاش منییپا و شمی مبلند

 . ارزوشو داشت؛ التماس من بھشدی نوشھی کھ ھمیزیچ...نزنم
 . بگو کجاسی اگھ خبر داردینو_

  بھ التماس و عجز و البھفتمیب...سختمھ از ھمون اول بسم ا...ھی لحنمو طلبکارھنوزم
 ...دونمی بابا،گفتم کھ نمیا_
 !انی شاششھ؛بخاطریبچھ م پ... خداد؛توروینو_
 ! معذبھ کھ بھ پاش افتادم؟دی باور کنم نویعنی اونورتر،رهی قدم مھی و شھی جاش بلند ماز
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 ادی خبر ندارم، فقط زرت زرت اس ام اس مگمی مما؛بھتی کردیری بابا عجب گیا_
 حاج باباشم پول... کھسوزهی دلش نمیعنی...برام کھ فالن قدر از حسابت برداشت شده

 ! پدرهی بدیپول نو...سین
   کرد؟کاری چدی حاال بادینو_

 ندارم کھ ازش ی کھ من حسابدونمیحداقل م...شھی بلند ممی اس ام اس گوشیصدا
 !حسابم پاک پاک...ادی برام بامشیبرداشت بشھ و پ

 :کنھی مدای راه خروجو پگھی کھ تو گلوم بود دین؛بغضیی پاارمی مصدامو
 .. کجاسیدونیتو رو بھ روح بابات؛اگھ م...دینو_
َاھـــــھ_  !گھی ددونمی نمیعنی دونمی نمگمیم)..؟یفھمینم(َره؟یلمی بیبابا فارس! َ

 ... باالرمیگی بعد سرمو بھ طرفش مکنمی پاک ماشکامو
 ... کردشھینھ دوکار م... کارھی ی ندارم،ولیمن خبر_
 ...شمی جام بلند ماز
 !؟یچ_
  گزارش سرقت بدمسی حسابمو ببندم و بھ پلنکھیاول ا_
 ! نھ؟ای می کنداشی پسی کھ معلوم نینجوری نھ تو روخدا،ایوا_

 !دهی باج و حراج میاز ھمونا کھ بو...زنھی مثی پوزخند خبھی...خارونھی شو مچونھ
 ... م ھسگھی راه دھی_

 :نیی پاارمی و سرمو مزنمی لب ماروم
 بگو_
 از کجا داره پول می ببنرهی بگشوی بسپرم بھش پتونمیم آشنا تو بانک دارم،ھیمن _

 ... تھرون باشھنی ھمدیشا...دارهیبرم
 !شھ؟ی میعنی_

 ! باالندازهی ھاشو مشونھ
  تھرونھ؟یعنی د؟یاره نو_
 برمشی دفعھ خودم کت بستھ منی تھرون نباشھ کھ بھ نفعشھ،چون ا؟ی کردلھیباز پ_

آمار ھمھ کثافت !  انداختی کھ عرب نیی جابرمی م؟یاصال چرا کالنتر...یکالنتر
 ! ھنرهیلیَ دارم؛اگھ بدم نره گل دار خاشمیکار

 !دار؟_
 ...رونیشصت پاش از سوراخ جوراب زده ب... تو پاشکنھی و جوراباشو مشھی مدوال

 ! نھ؟ای تو یشیآقا ول کن ما م_
  برات خرج داره؟؟ینزی حرف می ؛ چرا قسطدی لعنت بھت نویا_
 بھ پر رهیگی منشیاخرم لعن و نفر... کنی و خوبایکھ خرج داره، حاال ب ینیبیم! ھھ_
 ...ما

 : رو شونھ شندازهی و مدارهی سبزشو بر مکت
 !گھ؟ی دیمونیم!  الو مسما مشت درست کن واسمون دختر خالھھیشب _
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 ...رونی برهی و مکنھی باز مدرو
 ...ُنھ زن اون پف... ی خالھ راضنیزر...ی دختر خالھ اگھی دنجایا_

 ...خورهی محرفشو
 !ادیزت ز_
 

 ...کردمیھمونھ کھ فکر م...کنمی ام اسمو باز ماس
 ."نمی بردار ببتوی گوشن؟ی زرییکجا"_

 :ی و اس ام اس بعدشھی بلند می بعدنگی کامل نخونده بودم کھ رنوی اوھنوز
 "؟ی کردکاری نکنم؛تو چداتی پیاری شانس بنیزر"_

 خانوم نی زرگھی دنکھی نداشتم بھ ایکار. نیمن فقط نتونستم ھم... نکردمی کھ کارمن
 ... شومتی ونامھ فدادی تھدی تورج و کلدی متفاوت و جدی شدم با لحنانینشدم؛ھمون زر

 کھ االن تورج با کمربند بره،انگاری رو ورمی من میول...خورهی تو دستم زنگ میگوش
 . جلومسادهیوا
 " تو کدوم سوراخ؟یدی چپ؟ی کجاموندنیزر"_
 ...خورهی مشدمی ملی کھ داشتم نایفی بھ شغل شرقای لحن دقنیا

 قاصد دیشا...دارمی برش مشھیاسم فلور کھ روش حک م...خورهی زنگ می گوشدوباره
 . باشھی خوبیخبرھا

 ؟ی خوبنیالو زر_
 .لنگھی می کار داره اساسی جاھی یعنی فلور یی تند گونیا

 ؟یسالم فلور جون خوب_
 ...موی زندگیایمکی کنم قامی حال و احوال خواستم کھ قانی پشت امنم
 .ی تو انگار بھتریول...اره خوبم_
  شده فلور؟یچ_

 ... طفره برهینجوری اادی مبدم
 . پشت در خونتون بس نشستھنشی نفر از ظھر تا االن اومده تو ماشھی_
 ؟یی االن؟ھنوز تو خونھ ماییتو کجا_
 نھی منم رفتم ای بمونم خونھ؟ تو کھ صبح رفتواتی من واسھ در و دیستی تو نگھینھ د_

  ؟یرسمھ مھمون نواز
 ! اونجا چھ خبره؟ فلور چش شده ؟ با خودش چند چنده؟ای خنده؛خداری زد زبعدم

  اومده پشت درمون؟یک_
  و کرواتی مگان داره،کت و شلوارھی... من کھ باھاش ھم کالم نشدمدونم؛ینم_
 ! تھشو خوندم خود تورجھتا
 !!ای بھش ندیی اشناچی فلور ھنیبب..ب... ب_
 ھ؟یچرا مگھ ک_
 ااایری کھ گفنتم؛اصال دو رو برش نمنیھم_
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 ! دارم؟کارینھ بابا من بھ اون چ_
 . مای از موش و گربھ بازشھی داره شوکھ مکنھ،انگاری مکث مھی

 ن؟ی زرییاصال تو کجا_
 خونھ خالھ م ھستم_
 اونجا چرا؟_
 ! نشده س واقعافی من تعری برانی ام؟ی خدا ما چند تا شوھر و آقاباالسر داریا

 گھی داره دکارمی چنمی اومده سراغم؟ خب اومدم ببدی نویمگھ نگفت_
 دی با نومیشگی و اوضاع شکر اب ھماسی و الدی نواناتی از جرشتری نداشت بیلیدل

 ...بگم
  نگرانمیلیمن خ... منن؟ی زریایشب م_
 .ششی پمونمی خرده ناخوشھ مھینھ احتماال بمونم،خالم ...نگران نباش_
 ...باشھ_
 ؟ی نداریکار_
 ..نھ_

  کھ گفتدمی لب شنری زاروم
 .تورو خدا مراقب خودت باش_
 :اونم نوشتھ بود... دونھ از تورجھیفقط ... بلند نشدی اس ام اسی فاصلھ صدانی اتو
 ."ادهیمن صبرم ز"_
 دوتا بستھ مواد یکی نی کنم؛با اکاری چدیمن با...کنھی مقرارمیج؛ب صبر و قرار تورنیا

 باشھ و یی و تورج ھم آشنادی نونی مبادا بنکھی از اترسمی لحظھ مھی رم؟ی کجا پناه بگدیبا
 کھ بدونم دمی از تورج شنیاونقد...شھی من شروع می زندگیالی واوگھیاون وقتھ کھ د

ُ دک و پز نی اتونستی بگذره نمای راحتنی بھ ھمخواستی اگھ مه،کھ نداری شوخیبا کس َ
 .و رو بھم بزنھ

 
 ؟ی تو مطمئنکنھ؟ی مکاریآخھ اونجا چ_
 ! پدر مادروی پدر نامرد بشونمیمادرشو بھ عزاش م...بلھ کھ مطمئنم_

 تو چشمام کھ از شھی مکی سمتمو بارگردهیبر م!ی کف نعلبککوبھی رو میی چااستکان
 . پھن شدهدیترس و تعجب و تھد

 ! راحت باشھ؟المی خگھ؟ی دیدونستی نمیزی کھ چی تو مطمئننیزر... نیزر_
 ؟ی بگیخوای می چدینو_

 : باال دو طرف سرشبرهی مدستاشو
 .ریحاال پرو پاچھ ما رو نگ..میتسل...باشھ بابا_

 نزنھ،تا دندونام تحت کنترل خودم باشھ و رونی زبونم ازش بدم،تای رو ھم فشار ملبامو
 روزا نی کھ ایکار... کنھیی دلجوخوادی انگار مدینو. پاچھ شو نگرفتمی راستیراست

 . دفاعی حتی حملھ و ضد حملھ و گاھاستی انجام داده،ھمون سادیز
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 ی کھ از بچگی دختر خالھ،بھ حرمت ھمون نون و نمکنمیکیما بھتون اعتماد م_.
 حروم لقمھ حروم اسیمثل اون ال...ی ھستی نباشھ بچھ خالھ راضیھرچ...میخورد

 ...الالھ الھ ا...ز
 ....ای بھ حرمت ھمون نون و نمک بچگدیشا...خورهی بار ھزارم می براحرفشو
 :کشی نزدرمی جلوتر و مکشمی مخودمو

 ...ای باکو حتما بھ منم خبر بدی رفتدینو_
 خبرشو یعنی رسھ،ی تخت، بھ اونجا کھ برسم خبرش بھ ھمھ جا مالتیخ! ھھ_
 .رسونمیم
 فقط ای کرده ی ھمھ قاطنی ادی نونی ھم ھس کھ ای اگھی مسئلھ دی بھ جز بدھنمدوینم

 .ھمون طلب ش زده باال
 فقط ھمون ای تا مرز ماکو کشونده اسوی ھم ھس کھ الی اگھی دزی چی بجز بدھدونمینم

 داره بھ ی سعگھی از ھر وقت دشتری روزا بنی ادی قرض داده و نواسی کھ بھ الیپول
 دنیبا باال کش...اونم باال باالھا... دورش بزنھخوادی و مدهی کنھ ازش باال کشیمن حال

 ..ھیترک - مرز ماکور، کشویخودش و رفتن بھ باال
 :شھی منیی گھواره جلوم باال پانی کھ عنمیبی رو مدی نودست

  تو؟ بھش فکر نکنییکجا_
 زنھی چشمک بھم مھی

 . خبرشای ادی خودش مای_
 :توبمی و بھش مارمیفتم بھ دندونم از دھنم درم ناخونمو کھ گرگوشھ

 یلی واقعا روت خیعنی...یداریتو دور برم...گمی نمیچی من ھی نھ؟ ھای یکنیبس م_
 .دی نوادهیز

 :شھی ھمھ توپ و تشر کھ بھش اصابت کرده درشت منی اونھ کھ چشماش از احاال
 !ییگو... ، میبدھکار مادمازلم شد_

 خودش کرده بودھمون ری و ابری منو اسشھی ش کھ ھممھی نصف و ناتی اون ادبوبازم
 ھماھنگ و اسی کھ با الیھمون زبون.. معتاد خودش کرده بوداسوی کھ الییجملھ ھا

ھم پا ... بزنن و فلجش کنن واز پا ساقطش کنن شی رو نی کسنکھی ای براشدیھمپا م
 نیع... اون وقتانی زرنیع.... مننی عییپا  دست وی ادم بھی پا کردن ی بیشدن برا

 ... ھمھ وقتانیزر
 ری ھفتھ نوبت داره بره زانوھاشو بذاره زنیاخر ھم...ای مامانو داشتھ باشی ھوانیزر_

 !ره؟ی کھ نمادتیبرق؛ 
 من از اونم زودتر و ی شد؛ ولری خالھ ربابھ چھ زود پکنمی خودم فکر مبا

 ...  وک شده رو کلھ پنی برق، منم اری زانوھاشو بذاره زدیخالھ با...عتریسر
 ی از تراشکاردی کھ نوی ھمون پولرم؟ی ھفتھ از خالھ ربابھ پول موادمو بگھی بعد حاال
من واسھ پر کردن ... پوک شده خالھ بشھی و قراره خرج زانوھا و استخوناارهیدرم
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 پوچش سھم پوچش ای از گل شھی کھ ھمی زندگنی اده؟ی و پوچم کنم؟ چھ فای خالبیج
 .  ما شدهبینص

 اونجا زیی پایھوا... تو تنشکشھی مشوی و اورکت قھوه اارهی از تو اطاقش درمساکشو
 ! رابطھ، رابطھ ھا سردهی تابستونشم سرده کھ ھوای من حتی ، برانجای ایسرده، ھوا

 معرفت بھ خرج داده کھ زن یلیبازم خ..رهی و مدهی می لبری زی خدافظھی سرد یلیخ
 ... روزه نونشو داده١٥-١٠ ھی نی سفره خودشو اکالھبردار و پول خورشو اورده سر

 سر دادمی مدی پول دارم نصفشم بایلی خرم،یگی شماره فلور و مدارموی برممویگوش
 ...شارژ گرفتن و عوض کردن خطم

 نی و ساده ترنی اولمی عوض کردم، خط گوشموی زندگی من خط مشرون،ی بدمی منفسمو
 ی روزانی شدم و از ساده تریعوض...  عوض شدمنکھی بعد از امھیگی زندضیتعو

 ! فاصلھ گرفتممیزندگ
 نیالو زر_
 ی چھ زود برداشتت؟ی رو گوشیسالم؛ نشستھ بود_
 نی زری خوبگھ؛ی دنمی از دست تو بشتونمیمن اصال نم_
  فلور خانوممایسالم کرد_
  ادب تر نشده بود؟ی فلور بشی رفت پی از وقتانی شاگمی با خودم مو
  شد؟ی چاسی ال؟یکنی مکاری چ؟یسالم؛ خوب_
 ییزای چھی کھ دمینو....زهیری تو سرش می داره چھ خاکدونمی بشھ؛ نمیخواستی میچ_
 !گفتیم
 .ی از مرز خارج شھ؛ اونم قاچاقخوادی مگھیحتما م_
 .؟یدونیآره، تو از کجا م_
 لب اون مرز کرده و خودشو ی خرابکارھی کھ یفھمی می ارزن عقل داشتھ باشھی_

 . مرز تا خارج شھنیرسونده بھ ا
 . االن گفتم کھ پوچ و پوک شدهنی ھماده؛ی زیلی من خی ارزن عقل؟ براھی

 پز ی اونم برای خالبی بھ جشھی من ختم می تو دلم بگم ؛چون مغز خالدمی محیترج
 . مواد فروشا و پاتوقشونی جلویعال
 از تورج چھ خبر؟_
 .دمی اگھ اومده من ندای ومدهی دم خونھ ت نگھی ددا؛ی جددمشی نددونمینم_

 . باشتشدهی درصد اومده باشھ و فلور ندھیفکر کن ! ھھ
 و اون ی کار کردی گذشتھ، تو چی شما چنی بدونمی ھا؛ من نمیای طرفا ننی انیزر_

 ھی یاین... ھم ھسی ادم بھ نظر خطرناکھ؛ جدنی ھس ای ھرچی ولخوادی میازت چ
 وقتااا
 ... باشھگمی ماروم

  فلور؟ی نداریکار_
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 نھ؟ اووف کھ من چقد کار دارم، از جملھ دودوتا ای داره ی کارنمی صبر نکردم ببیحت
 کھ لی جنتلمن خوش استاھی تورج، دهی بفھمم فلور چطور فھمنکھی ایچار تا کردن برا

 ده،ی رو از تو صورتش فھمتی جدیچطور.  خطره برام خطرناکھی بتی کبرنیع
 کھ تورج دهیازکجا فھم...اسی منم نھ الابش دفعھ طرف حسنی کھ ادهیاصال از کجا فھم

فقط ...گھی دیزی چچی ونھ ھانینھ نجات شا...اسی حساب با من اومده نھ الھی تسویبرا
 !منو منو و منو تورج

 و پنجره واری و د درز دری کھ از الی نموری باال،ھواکشمی گردنم مری رو تا زپتو
 داره سرعت ی امسال بدجوریزیی پایھوا!  نمورمی ھاھی بھ رکشمیزده تو اطاقو م

 خودشو رسوندن بھ زمستون... شدن و جون گرفتنی قوی جلو رفتن،برای برارهیگیم
 صورت تو ھم جمع شده خالھ از درد و ،ی ؛ بارون سرد رگباری ابریھوا

َ جمعھ و زیھمھ چ! اوووف...ی و خماریدی پف کرده من از القیچشما...یدلنگرون
 توش یچی ھگھی من کھ دی خالبیجز ج...ی نگرونچیھ...سی نی نگرونچی ھیجا

 دی کار، منتھا باادهی شھر درندشت زنی کھ تو ایزی نداره، چی نگراننمی ایول...سین
 .یجوھره شو داشتھ باش

 ی کھ گالشوی آبرھنی پکنھ،یووف اووف م لب اری و زشھی تو رختخوابش بلند مخالھ
 ....شی باال و بعدم پاچھ شلوار مشکزنھیزرد آفتابگردون داره م

 س نھی آنی عدی ش کھ سفدهی و چروکری پی چقد ساق بند و مچ بند بھ پاھابنمی متازه
از زانو تا مچ ... رو پاھاشکشھی و دست مارهیساق بندا رو دونھ دونھ در م...بستھ س

 ...و برعکس
 : سمتشکنمیرو م_
 !شھی سردت م؟یاریخالھ ساق بندتو چرا در م_
 . خوابم نبردشبید...نی زرکنھی گز گز میلیخ_

  جمع کردنی براکنمی و تشکمو دوال مشمی بلند ممنم
  خالھ؟ی نکردداریچرا منو ب_

 ندازهین از ھمونا کھ عاشقشم م نگاه مھربوھی سبزش ی باال و با چشمارهیگی مسرشو
 :بھم
 .نھی ھمشھیخوبم، ھم....یشدی خالھ؟ تو ھم زابھ راه میکردی مکاریچ_

 زده بودم کھ نھ صورت در ی و کری حد خودمو بھ کورنی من تا ایعنی کنم،ی متعجب
 کھ فقط مفت نیخاک تو سرت زر!  آه و نالھ شو؟ی بودم و نھ صدادهیھم خالھ رو د

 تمام افتخارت شده ؟ی کنکاری چدی بایدونیخاک تو سرت کھ نم...یگردی و میخوریم
ِ جرواجر، حتمی گلھی شده یحت،رونی بی از آب بکشمتوی گلی تونستنکھیا  می گلھی شده یِ

 ی شده؟ فقط تونستیحاال چ... منقلشی و سوراخ سوراخ اتگارهی کھ پر تھ سیی پاریز
 کھ ی جنس،اونمیری جنس بگینکی پارکو از ھمون دختر عی بری مدت دورنیتو ا

 ولپ... شدهی قاطیبا چ... ھسی چسیمعلوم ن...سی کھ ھمون نیفھمیخود خر نفھمتم م
االن ...شھی نمنجایا... ترفند و نا ز و اداکیاونم با ھزار و ...یریه بگ* کھ گیدیم
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 تو دیبریآخرم ما رو م... صبح بروایعصر ب...االن نھ... ساعت نھنیا..انیمامورا م
 خون متی مناسب ھمون مستراح بود و بھ ققای ذره کوفت کھ دقھیمستراح تھ پارکو 

 ... کف دست ماذاشتی ماسیال
 

دختر حاج ... ھمون مواد مستراح ساخت کردمدنیھمھ پنجاه تومنو خرج خر!  شدتموم
 حاال زدی نمواری بھ در و دسی بود کھ دست خی وسواسی کھ اونقدینی،زریمصطف

 قای کھ دقی پرتاب،پرتابیسکو... اوج گرفتنی برایتوالت خونھ خالھ شو کرده مامن
 !..،قدم بھ قدم ھمراه سقوط آزاده

 دی نویاز وقت...کنمی مادی رو شمعک خالھ رو زشھی سماور ھمری تو اشپزخونھ زرمیم
 دم ییا چدی سھ بار بای بود روزدیحاال اگھ نو... ھسیمونده س و ل... ھسییرفتھ چا

 شیای با شربازدینو... ھسیی چاس،امای ندی ھفتھ،نھ ده روزه کھ نوھی االن یول...شدیم
 شوھر ادگاریتنھا ...دلشوره تنھا اوالدش...ھاش  اما خالھ ھس با دلشورهس؛ین

 ...مرحومش
 دمی قرص مسکن بھش مھی آبو با وانی رو شونھ خالھ و لذارمی مدستمو

 ،راستمینجوری باشھ ادی باگھیدکترم م...شمی جون، خوب نمنیدستت درد نکنھ زر_
 ...مھی خرج کردنا آفتابھ خرج لحنی اگمی مدمیبھ نو... آفتاب لب بومگھیم
 ؟ی کنگرمی خون بھ جیخوای مھ؟ی حرفا چنیا...گھیِا خالھ نگو د_

 کھ توش عرق ی قرصکنموی مشت دستمو باز مره،یگی ازم موانوی و لارهی مدستشو
 . مبره سمت دھنشی چندشچی بدون ھدارهیرمکرده ب
از ...درد شونھ ھام...کشمی خودم درد میول...دمی مکی فشار کوچھی شو تو مشتم شونھ

از نداشتن شوھر ...بمی پاکت پول قلنبھ تو جھی شونھ قابل اعتماد،از نداشتن ھینداشتن 
 داشتم؟ جز ی من چ،ی درست و حسابینداشتن ننھ بابا...نداشتن بچھ م...میرتی غیب

 دادم؟ی سر ماسی الی پوچیرا کھ بیجز اراده پوشال! ادعا
 ...خالھ...نیزر_
  سمتش؛گردمی چروک برداشتھ و ترک خورده خالھ برمی صدابا
 ؟یخوای میزیجونم خالھ؟ چ_
  پسره؟نی زنگ نزده؟ کجا رفتھ ا؟ی نداری خبردیاز نو_
لتو خالھ،تو ھم اوالدت گره خورد  حافھممیم... رفتھ دنبال شوھر نامرد منگمی دلم متو

 .! منانی شانیع..اسی الی عنکبوتیتو تارھا
 ...کنھی من قفل میجفت دستاشو تو دستا...کنمی و بلندش مرمیگی خالھ رو مدست

 اد؟ی می بھ تو نگفتھ؟ کیزی چدی نون؟ی شد زریچ_
 . من کھ جوونمی برای الزمھ؛حتفشی خفیمرگاھیالزا

 و سالم حیبھم زنگ زد ،گفت خوبھ،صح....کشھی کم طول مھی اد،کارشی خالھ،مادیم_
 .دهی خودش تونست جواب مده؛ھروقتی ھمھ جا انتن نمشی گوشیول
  از بچھ ت چھ خبر؟نیزر_
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 ....یچی خبر خالھ،ھچیھ_
 . منم دارمی نگفتم اگھ تو از بچھ ت خبر داربازم

  لباس گرم داره؟انی شانیزر_
 ک و چمدون بستم کھ براش لباس گرم بذارم؟ بچھ م سای بگم؟ مگھ من برای چمن
 ...آره خالھ داره_

 خالھ ی فراموشنیکھ ا... کرده بودمگھی دی آرزوھیکاش ... کرددای خالھ نمود پمریآلزا
 خونھ و نی بودنشو بھ ای ھنوزم عوضھی عالنکھیاره؛ای من مادی رو زای چیلیداره خ

 ...خونواده و خاندان نشون نداده
 ... ھاخورهیخالھ بچھ زود سرما م_
 ... راحت حالش خوبھالتی خالھ،خدونمیم_

 . تو اطاقبرمیو م...دارمی بر منی رو مبل و رختخوابشو از رو زمشونمی رو مخالھ
 ...چھیپی رعد و برق میصدا
 ھمھ گفتی نداشت فقط ماسی از الی ھم خبر درست و حسابدی کجاس؟ نوانی شااالن

حاال ... ماه تو بغلتھنیبچھ ت تا اخر ا... تو ھم غصھ نخورگفتیم...شھی تموم میچ
 حال نی خالھ با اادی سرش بییاگھ بال... نگران بچھ خالم ھم باشمدی باگھید

 فقط کنمی نمنتیمن نفر!  خدا بھ توعنت لھیعال... بھ تونی نفراسی الیآآآ...نزارش
 ... چھ کنھدونھی بھ خدا خودش مسپارمتیم

 شی مغزی کھ سلوالھی اولی ولسی وضعش حاد نیلی ھنوز خدم،ی خالھ رو مصبحونھ
 . بکشوننشی گرفتن آب برن و جون خودشو منو بھ اتادی
 تمویمسی وااطی حیتو... اهی تمام سی با موھااهی تمام سیکنم؛لباسای نگاه بھ خودم مھی
 بھ من ی شغلچی ھینجوری روح مونده،ای بادیصورتم ز...ارمی درمفمی مو از تو کنھیآ

 ارمی رو در می رژلب قرمزفمی آستر کی از تو فموی تھ کبرمیدست م! یی جز گدادنینم
 رو کنمی و با نوک انگشتام پخش مکشمی رو گونھ ھام مونوھم... رو لبمکشمیو محکم م

 ...صورتم
 یکاش رژم صورت! فیح...فمی تھ ککنمی پرت مچرخونموی رژ رو میچیسر پ!  پف
کاش بھ حرف فلور ... عقبتر؛ کاش کشمی ممویروسر... بودمی حجیکاش صورت...بود

 اهی تمام سپی تنی چقد بھ اکردم،ی می شرابکردم،ی موھامو رنگ مدادمویگوش م
 ...ومدیعزادارم م

کامل ! ی وایا... و کفش پاشنھ بلندم کھ ندارمی تر، ساپورت مشکنیی پاارمی مسرمو
 کم یزی چی تو خوشگلبندمی شرط می س ولمھی نصف و نپی تنیحق من ھم...سین

 ...ی مو شراباھپوشی از اون دختر سیح...ندارم
 عمر آبرو ھیخالھ بدبختم ... راه برمی حتنجایمحالھ ا...امی مرونی تو کوچھ خالھ باز

 کھ ھیَ پکنیامروز آخر...دهی داره بھ باد مشی و خماری با نئشگنیجمع کرده و حاال زر
 بھ روز دونمی روز مبادا کھ میگذاشتم برا...فش کنم مصرومدی دلم نیدارم کھ حت

 .ادا مبی ھاقھی دقدی شاکشھ،ینم
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 ! بھ قاتوقمدنی رسی سمت ھمون پارک کھ االن شده پاتوق من برارمیم
اون روز ... اون روزدونمی نمی ولادی زود می صبحاشھی ھمنم،یبی رو از دور مدختره

اگھ تورج ... و قسمتری ھمھ تقدنی امان از ا،یھ! دمشی بود کھ من عصر دیچھ قسمت
 و رهیگی کردم کھ قد خون بابام ازم پول مدای پگھی دیکیرو از دست دادم، عوضش 

 . بھ ناف مابندهیو ناب م ١  رو بھ اسم مواد درجھیھمھ جور اشغال
 سالم_
 .. باالترزنھی مشویی کذانکی باال و اون عرهیگیسرشو م.

 کیعل_
 ...خورهی واقعا بھ ھم مینکی کماالت حرف زدن با اون جماالت عنیا

 ؟یدار_
 ...نیی پاارهی مسرشو

 ... بھت بدمادیبلھ کھ دارم، رد کن ب_
 ...بمی تو جکنمی فرو مدستمو

آخ ...کردمی خالھ می کھ براییدای پول خریاز باق... کھ از پس اندازم داشتمی پولنیاخر
 ...شھیامروز اخر... تموم شدگھی دیول...دیکھ من شدم نون خور نو

 جابجا ی انگشتنکھیبدون ا.... تو دستمادی جلوشو ھمونجور بستھ مرمیگی مپولو
 ... رد و بدل سادهھیفقط با کف دست، ...بشھ

 :کنھی اون طرف و با دستش اشاره مکشھی مخودشو
 ؟ینیشینم_

 . کنارشنمیشیم...گھی دھینجوری شغلش ایول...سی نی بددختر
 ؟ی کرددای کار مار پ؟ی کار کردیچ_
 نیاز اوضاع قمر درعقرب ا... محرم دونستمو باھاش دردل کردمنوی چرا ادونمینم

 .خورهی خرچنگ داره منو منی سرطان، عنی عیقمر در عقربھ ول...روزام براش گفتم
 نھ کار کجا بود؟_

 :زنھی چشمک مھی... رو دستمذارهی مدستشو
 ھ؟یخبر! یخوشگل شد_

 . کھ عوض داره گلھ ندارهیزی کھ بھ فلور زدم، چیف حرھمون
  ؟یپسندیآره، م_
 چشمش از کار افتاده؛ فقط زی چرا اون قسمت اشک ردونمی نمده؛ی قھمقھ سر مھی
 . بخندهتونھیم
  حد خنده داشت؟نیتا ا_
 .زننی کھ ھمھ اولش مھیاره؛ حرف! ھھ_

  راستمی رو پاندازمی چپمو می سمتش، پاکنمی مرومو
 اولش؟_
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 ی رو پاش محمولھ شو نگھدارشھی و ھمھی کھ رد گم کنی و اون کتابدهی تکون مسرشو
 دارهی و برمکنھیم
 ...پرسنی مانی تا اخرش مگھی دم؛یدی مام نظر مپرسنیاره، اولش م_
 ... بھ مشاورهازهیاره؛ اول کار ن! ھھ_

 ذارهی و مدارهیدوتا برم...ارهی درمتی بستھ اداماس اوربھی فشوی تو ککنھی مدستشو
 . خوردنی حد ادامسمو کلفت کنم برانی تا ا،ینجوری وقت نتونستم اچیھ...دھنش
 : جلومرهیگی رو مبستھ

 ...بردار_
 باال و ندازهیشونھ ھاشو م...ترکونھی ادامس تو دھنشو مدم؛ی بھ دو طرف تکون مسرمو

 .فشی تو ککنھیبستھ ادامسو پرت م
 ...خب بعدش... خودتو ی ھمھ خوشگل کردنی ا؟ی کنکاری چیخوایخب حاال م_
 :دمی بروز نمیول... دخترهنی از بعدش ھم من خبر دارم ھم خود انکھی ابا
 م؟ی خوشگل کنادیبھ ما نم...گھیبعد نداره د_

 ذارهی و دوباره مندازهی نگاه بھش مھی...ارهی خنده و ادامسشو در مری ززنھی مدوباره
 ...شھیچندشم م...دھنش

 ...دمت گرم... دمت گرمگھ؟ی دی اوردری ما رو دراز گوش گنیبب_
 ... رو شونھ ھاشندازهی و مدارهی برمفشویک

 . خوش موقعشھیوقت رفتنشھ، مثل ھم...می بھ ساعت مچکنمی منگاه
 ی واسھ من و توالتای ھمھ خودتو خوشگل و مامـــــان نکردنی مامان خانوم؛ انمیبب_

 داره واسھ رتی بصگن،ی می کھ چشم چی خوشگل کردیواسھ اون...تھ پارک کھ
 ...دنتید

 ... رو پامذارهی خط چشم مھی رژ قرمز پررنگ و ھی مانتو شو بی تو جکنھی مدستوش
 ... پاھامنی بذارمی ودستمو مکنمی تو ھم جمع مپاھامو

 مامان خانوم صفر ھی ما واسھ ھی ھدنمیا...دمیاز دستفروش خر...شھیالزمت م_
 ... برو تا آخرشگھید.... کھ نظر داد من بودماای نفرنی باشھ اولادتی...لومتریک

 گھی گوشھ سرشو مذارهی مدستشو
 ...ادیزت ز_
 ...دی نونیع

 ... پامی بھ لوازم روندازمی نگاه مھی رونوی بدمی پر حجم منفسمو
 و دارمیخط چشم و رژ رو برم...زنھی میقرمز کھ نھ، بھ زرشک... قرمزعی رژ ماھی
 ی رفتن بھ توالتای ھس برازی ھمھ چبمی حاال تو جگردونمیسرمو برم...بمی تو جذارمیم

 ...تھ پارک
 یلیمن کھ خ.... االننی امروز؛ درست از ھمنی شروع کنم بھتره، از ھمنجای ھماز

ِ شر و ور نگم بھ قول نوای... شعر نگمگھیبھتره د... رو باختمھیوقتھ قاف  ...دیِ
 ...رمیگیکھ ھمونجا زبونمو گاز م..."  علای" بگم خوامیم.  رو زانوم ذارمی مدستامو
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 نی ای ولبم؛ی گذاشتم تو جزویمن کھ ھمھ چ... الزم نبود فیک... رو دوشمندازمی مفمویک
الزمھ ... کھ بھ خاطرش خوشکلو مامان شدمی ھمون کاریالزمھ ... الزمھف،یک

 ...مامان بودن
 نتونست ھی کھ عالی از وقتاسین عروسکام؛ مامان ال عمره مامان شدم؛ ماماھی کھ من

 تونھی کھ می ابھی غریبرا... یمامان شدم برا... و حاالمانی مامان شااد؛یاز پسش برب
 یکی ی باباتونھیم... باشھاسی تر از الری پی حتای جوون تر تونھیم.... باشھاسیھم سن ال

 ی رنگی دختر بچھ با عروسکاھی ی بابایحت...ی حتتونھی و ماشھ بانیھم سن و سال شا
 .شدمی ھمونا کھ خودم مامانشون منیع... باشھیرنگ

 ... پدر و مادری ادم بھی قراره بشم ھم پا و ھم رکاب دونمی میول
 رونی لبم زده بی از گوشھ ھایعی کم از رژ ماھی دور لبم، کشمی رو می کاغذدستمال

 ھی االن از باالسر نیار کھ ھم کرده؛انگدای کھ رنگ خون پی قرمزکنم؛رژیرو پاک م
 تھ ییدرست تھ دستشو...از سر الشھ خودم بلند شدم!ھھ... بلند شدموونیالشھ ح

 ...پارک
بھ ...سی رو صورتم نسی لک و پیچی خوبھ ھکنم؛ی کج و راست منھی تو آصورتمو
 بعدش کھ ی تو دستم ولرمی بگی حتتونستمی نمشی پقھی کھ تا ده دقکنمی نگاه میخط چشم
 دار چشمامو قاب ھی و زاوقی کردمو لرزش دستام استپ شد خوب و دقدایتمرکز پ

 .گرفت
 ی براشمیدوال م... گذاشتنیی دستشوی کھ گوشھ راھروی سمت سطل اشغالرمیم

 و رو ری تو دلم زیزی چھی... کھی بھداشتی بھ پدافتھیانداختن دستمال کھ چشمم م
 شتر؟ی بنیکثافت و تھوع از ا...دمی و فروش مادی م حلقمکھیتا پشت زبون کوچ...شھیم
درست !  مصرف؟یمن کجا نشستم برا... خودمشی ساعت پمی از ھمھ از فکر نشتریب

اون وقت من ... تحمل خودش رو ھم ندارهی کس حتچی کھ ھیی جایتو چند متر
 ...چشمامو بستم نشستم سر بساطم

 سمت برمی و مکنمی کاسھ پر از اب منی عکنم،ی و دستامو مشت میی سمت روشورمیم
 صورتم شی بھ خاطر ارایحت... جا شروع شدنی من از ھمبتی کھ مصیوا...صورتم

 رهی و آب ازشون مکنمی انگشتامو از ھم باز منیدوباره ب... آب بھ صورتم بزنمتونمینم
 .نییپا

 اھھی شبق سنیموھام ع... عقبترکشمی ممویروسر...فمی تھ کندازمی و خط چشمو مرژ
 رو بخوادکھ یاھی باشھ کھ بھ کم قانع نباشھ سیکس.... شھدای پسند پاهی سھی دیشا...اھھیس

 .سی نیباالتر از اون رنگ
 ...ی اصلابونی سمت خرمیو م... رو شونھ ھامندازمی می ضربدرفمویک

 واقعا کھ حماقت تا چھ حد؟... وقت روزنی آخھ اتم؛یمسی واابونی خگوشھ
 کھ تا خرخره ی سمند نارنجی تاکسھی... باالرمیگی سرمو منی ماشھی کم شدن سرعت با

 .تشی ظرفلی تکمیپره و فقط من موندم برا
 ...یاینھ من مسافر و نھ تو بھ کار االن من م..برو... نھیعنی باال کھ برمی اروم مسرمو
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 ...انگار کھ براش دست تکون دادم..رهی و مکشھی و راشو مرهی چشم غره مھی راننده
 جز رهی نمگیچی و منو ؟ منو ھرهیگی ھمھ رو برق میعنی...ستھیمی جلوم وای موتورھی

 ...َجو
 د؟یخانوم ببخش_

 گرفتم کھ جواب ادی نداشتم؛ اتومات ی حرفش توجھنی بود بھ ای اگھی اگھ وقت ددیشا
 از دست من زی وقتھ کھ ھمھ چیلی خی ندم؛ ولابونی رو تو کوچھ خی ابھی مرد غرچیھ

  ندارهیی دست و پا معناگھی از عقل خارج شھ دیوقت..خارج شده
 .... باالرمیگی مسرمو

  کجاس؟نیدونی ادرسو منیا_
 کھ رو ترک موتور ی کھ نقابشو زده باال و صندوقی بھ کاله کاسکتکنمی نگاه متازه

 ...ادی نمدمی دھی اسم رستوران تو زاوکنمی سرمو کج میھرچ...ی غذاھیگذاشتھ؛ تھ
 خانوم؟_
 و ادرسو بھش گرمیکاغذو ازش م... بنده خدا رو بدمنی رفت جواب اادمی کھ فھممیم
 :گمیم
 ... اونجادیباز بپرس... چارراه اول دست راستمیمستق_
 ...ممنون_

 ادرس خوادی منمیگمونم ا...شونمی رو مای پرشنی ماشھی بوق بوق یصدا
 "دیاز من بپرس."  باشھی خوبی کاسبتونھی منمیا...خوبھ...بپرسھ
 حرکت یبازم ب... جلوتر از منادیم...دوباره بوق... سمت مخالفگردونمی برمسرمو

 مماس قد و قامتم ادیم...شھی عقب و جلو می کھ ھییبرعکس پژو...مونمیم
 ...نیی پادهی رو مشھیش...ستھیمیوا

 یعنی بودن ریسر بھ ز..ادی کار نمنی بھ ادنی دیرکیز...نمیبی نمیری زری رو زنای اھمھ
 ... کھ سربلند سر بلند بودیاون دختره موشراب...تناقض

  ؟یاااینم_
 دی نتونستنم از مھشنویا!  مورد اول؟نی ھمای صبر کنم دی بگم؟ اصال بای چدی بادونمینم

 تو پارک بپرسم؟
 ...ی دل کن خانومھیدلو ! گھی دای شد؟ بیچ_
 ...مونھی ماسی النیع
 ...سادمی وایی بد جاکنھی م ممھی االن افسر جرایب_
 و آبرو برداشتم ایھمون طور کھ من نقاب ح..دارهی از رو چشماش برمشوی افتابنکیع

 ...و تو چشمش زل زدم
 ...گھی دردسر داره دیول... جانزی سر شما عزیالبتھ کھ فدا_

 کنھی کھ جذاب ترش مدونھی خودشم مدیشا... از لبخندی ھالھ اھی با کنھی کج مسرشو
 ...باز کنھ" نھ" لب ادمو بھ جواب تونھی لبخند نمانی کھ دونھیم...
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 سمت ارهی دست منھیدست دست کردنو مب.... شھیدوال م...نھیبی دل کردنمو مدل
 ...کنھی و از داخل برام بازش مرهیدستگ

 ...شک نکن...گھیسوارشو د_
 ..بندمیدرو م...شمی سوار منوی سمت ماشرمیمطمئن م...کنمی نمشک

  میروم اما نمیدانم کجا، اینگونھ آواره؟ی جایبھ
  شقایقھا نمیخندندی من بھ این زودی شاید برای ولنمیدانم،

  ھد ھد برنمیگرددو
  شما بیھوده میخوانیدپرستوھا

  و جستجو تان را رواق خانھ پاسخ نیستتالش
  را دست بردارید ازین دیوار و سقف و پشت و پھلوھاخدا
 (*)فظ پرستوھاخدا حا - حافظ گل اللھ خدا

 
 ... باالکشھی ممھی رو از سمت خودش تا نشھی باال و شدهی پخشو میصدا

 ...شدمااای مدی داشتم ناامن؟یخوش اومد_
 ... صورتمکی نزدارهی مسرشو

  ؟ی بھ چ؟ی بودیشک کرد_
 : بھ راستزنھیو راھنما م... سمت جلودهی سرشو مدوباره

 پم؟ی تای نمیبھ ماش_
 .... سمت دستم کھ رو زانوھامھارهی مدارهی راستشو از فرمون برمدست

 با نوک موی گوشھ روسرموی سمت روسربرمی و مکنمی دستمو بلند میزی غرناخوداگاه؛
 ...کنمیانگشتام جا بجا م

 ... رو دندهذارهی عقب و مبرهی دستشو مھمونجور
 کھ اصال نجامیا....داره ی و مکـــانی وقتیھر کار...حق با شماس...یگیآره راست م_

 ...سی کدومش نچیمناسب ھ
 شمی مرینھ زنج...شمی با کف دست قفل مکنمی دوباره زو زانوم قفل منویی پاارمی مدستمو

 ...بھ زانوھام
  اول مکان و بعد غذا؟ای مکان، می بعد برمی بخورزی چھی میحاال اول بر_

 ....کنھی سمت پخش و اھنگو جابجا مبرهی مدست
 ش؟ی خوردی خودت از گشنگای زبونتو موش خورده ؟یگی نمیزیچرا چ_
ھمھ ش منو ...یمن مفنگ... ینئشگ...یگشنگ...دونمی چرا حرفشو طعنھ مدونمینم
  تو ھم؛کشمی سمتشو اخمامو مکنمیرو م......یرگی خنی اری زکنھی مرونیو

 :کنھی دستاشو از فرمون جدا مجفت
 ھی می بریخوای بود منی منظورم ا؟یکنیچرا ترش م...میتسل...زمی عزمیخب خب تسل_
 ... طونھی عجلھ کار شی ولدای شما بگیالبتھ ھرچ... منم گشنمھ م؟ی بخورزیچ

 ... توشگردهی می دی باال و دنبال سزنھی مرویآفتابگ
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 ... الزمھ کارشھدیشا... چرخش و دوران دارهنی دستش تو ماشیادیز
 شھیمثال با شکم گشنھ کھ نم... ھاھی نمگراھمی پر بطونی شنی بگمااا ھمنمیالبتھ ا_

 ... ی و اصولفیدرست و ظر
 ... و بعدم راننده شادی می بغلنی بوق ماشیصدا

 !؟ی سرت گرم اخور شده؟ عاشقی عوضیھو_
 نیا...دهی اداب نشون می ھمچنان خودشو مبادی ولکنھی بلغور مزی چھی لب ری زنمیا

 ... ھاشی گری بھ ھمھ عوضدمی متی گرفتم رضایوسط فقط منم کھ با الل مون
 م؟یخب کجا بود_
 !اتش؟ی داره بھ ادامھ چرندلی تمانقدی چرا ادونمینم
 ....میستیَ دلھ ننقدرامی اگھی دیِ دلھ ولیدرستھ کارمون از رو_
 

 نشی پخش ماشھی و دوباره مشغول ور رفتن ستھیمی وای اھی ثان١١٠ چراغ قرمز پشت
از ھمونا کھ دستش تازه دو روز ...زنھی مدهی تازه بھ دوران رسیادی زی جورھی...شھیم

 یاغی و ی گردن کشی کم از گردنش زده باالتر برا ھی فقط دهیشده کھ بھ دھنشم نرس
 ...یگر
 !ی گری بھ ھمراه عوضی گریاغی زنمی پوزخند مھی دلم تو

 باال و دهی منشویتاس... باالتربرهی و صدا رو مدارهی نگھ می دونھ اھنگ فرانسوھی یرو
 ... بھ منزنھی بھ در و زل مدهی مھیتک... خودشی بھ ھمون جاگردهیبرم

!  کھ پر واضحھشی معندنیفھم... ھسی اھنگش بھ چھ زبوندونھی نمی حتبندمی مشرط
 ! البتھش،ی معندنینفھم! ھھ
 ؟ی ساکتنطوری ھمشھیتو ھم_

 ...منم... سمت چراغ قرمزرهیگی مروشو
 خوردن چھ ی رفتن بھ مکان حاال چھ برای مونده براھی ثان٥٣ھنوز ... اس٥٣ یرو
 ....یبرا
 ... باھاترهی شد؟ حوصلھ آدم سر میچ_
 ...ارمی حوصلھ شو ھم جا بدی بادونستمینم
ُ املیلی خیعنی ی نگنوی اگھ اگھی دھ؟یاسمت چ_  ! بابایُ

 اونور پرتابشون کنھ تا نوری انقدی کرده ای کھ سعی کم پشتی بھ موھاکشھی مدستشو
 ...ھمھ کف سرشو بپوشونھ

 ...دمیمھش...دیمھش_
 دیمھش... گذاشتم رو خودمروی مسنی ای معلمم برانی شد کھ اسم اولی چرا و چدونمینم

 ... تو پارکینکیدختر ع
 کھ ھنوز از یاز ھمون سمت... تو گوشم از سمت راستمچھیپی می بسطامرجی ایصدا

 .... سالم موندهاروی نی ایُحرم نفسا
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 اروی نی راننده جوون ھم سن و سال ھمھی با دی زرد پرایتاکس...شھی بھ شکنمی مرومو
 ...پسره
 پسر بچھ ھی ی تاکسیمسافرا... سمت عقبدمی و قوس مکنمی سرمو کج تر مھیزاو
 حال نی و در عبھی برام غربی کھ عجی اافھیبا ق...ی تھ استکاننکی با عکیکوچ
 ... رو شونھ ھاشنھیشی مادرش میدست پر از النگو...ی ولسیمعلومھ سالم ن...آشنا

 ..زمی تو عزاریب... تو گل پسراری جان مامان سرتو بانیشا_
بچھ ... بغضو نشوند تو گلومومدهی کھ چرا برام آشنا بود، اسمش نفھممیحاال م...انیشا
 بھم زنھی لبخند مھی خورهیل نارس م عقی ش بھ بچھ ھاافھی کھ قیی کوچولوانیشا! ھھ

 و کنھیاز غفلت مامانش استفاده م...ارهیدستشو سمت من م... کج و کولھ یبا دندونا
 رو برمیدستمو م..ذارهی تا نصفھ باال نمشھیش...برم سمتشیدستمو م... سمتمشھیدوال م

 تا انیشا...شھی بھ شکوبمیم... قفلش کردهیلعنت...نیی نھ پارهینھ باال م...شھیباالبر ش
 خورهی تکون مانی شایانگشتا...رونی بدمی مشھی باز شمھیدستمو از ن...کمر خم شده

 ...شھیباز نم... دررهی بھ دستگبرمی مدست
 ... درونیباز کن ا_
   شد؟یچ_

 ... حواسش اومده سمت منتازه
 ... نزدمغیباز کن تا ج... روی لعنتنیباز ا_

 ...کشمی رو بھ سمت خودم مرهی دستگھمچنان
 متر اون ١٠٠ کھیپشت چراغ قرمز... آبروشایُ ازا ُمل بودنشھ با ترسش دونمینم

 شھیباز م... و درزنھی شماره مھی و شھی کھ دوال مسھی افسر پلھیورترش 
 ...ی ھستی برت داشتھ کسابوی وونھ،یچتھ د_

 کی تو ترافینای ماشنیب...رونی بزنمی و درو نبستھ منیی پاارمی منی از رکاب ماشپامو
 بھ کننی و شروع مزننی بوق منایماش...دومیم... راه نفسھی... راه فرارمھیمونده دنبال 

 ھی ثان٥٣ھمھ و ھمھ تو .. می نئشگم،یُمردگ... میزندگ...تموم شد...ھی ثان٥٣...حرکت
 ... و تموم شددیطول کش

 ی چھ مادر.. من ی کوچولوانیشا...شدی جونم تموم منی کاش ایا... شدتموم
 شی ھمون زن کھ بچھ عقب افتاده شو بھ نیعنی... اون زنیعنیمادر ...خوادیم
حتم دارم ...شھی میزی چھی کھ با وجود اون مادر یانی ھمون شایعنیبچھ ھم ...کشھیم

 دارم، نیقی...شھی می کاره اھی...ادی من بار مانی سوار بھتر از شای تاکسانیاون شا
 واری از درو دنکھی نھ تموم ھنرش اای ؟ ی معتاد مفنگھی اون وقت؟ شھی می من چانیشا
 بوش بھ دماغش نکھیبدون ا... مواد فروشھی برداشتھ خونھ ما جستھ و بشھ ادیاعت

 ی براگرمی می دستمال کاغذھی توش دنبال ارموی ضربدر شده رو درمفیک! بخوره
 انی مادر شانکھی ای ماسک براھی...شدی کھ داشت نقابم میزی کردن ھمھ اون چاکپ

ادم بودن رو ھم ... زن بودنیحت... بودنو فراموش کنم اسیزن ال...بودنو فراموش کنم
 . فراموش کنمدیشا
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دندونام درد ...سوزهی م منھیس...رونی بدمی نفسو محکم مستمویمی جدول واکنار
 غبار گرفتھ ی ھاھی بھ رکشمی مو محکم تر ھوا منھی رو قفسھ سذارمیدستمو م...کنھیم
 ...م

 ... رو مخ نداشتھ مکشھی پنجھ می از کنار بدجورنی ماشھی ی بوق ممتدو طوالنیصدا
 ...کم مونده بود لھتون کنم کھ...ی خانومایبابا عاشق_

 تازه وارد کشھی کنار نمیدی پرااروی یول... کنار جدولچسبونمی کنار و مکشمی مخودمو
 امروزم پشت پا زدم بھ زنموی کھ دارم توش دست و پا می معرکھ انیھم...معرکھ شده

 کامل پشتم بھ گھیحاال د."  بھ پشتنی زی و گھنی پشت بھ زیگھ" نیبھ ھم...ھمھ ش
 ... شدهدهیخاک مال

 ...حالت ناخوشھ...رسونمتی میی جاھی تا ایب... باالیاینم_
 ...رمی منی و خالف جھت ماشنی رو زمکشمی جونمو می بیپاھا

 ...نگرانت شدم...گھی باال دایب_
 ... عقبادی ھم پام می نقره ادی جلو، پرارمی مشی پبازم

 ... باال باباای ب؟یدوونیتا کجا مارو دنبال خوت م...گھی دایب_
 یدی کار پراکنمی نگاه نمی حتگھی و درمی مشی خودمو پری رو ھمون مسادهی تو پرمیم

 ...دیکار من کھ بھ ناکجا رس...دیبھ کجا رس
 مھ ھیھمون کھ سھ دنگش مھر... خونھ خودمی کھ خودمو جلورمی چقد مدونمینم
 دور نی تورج ھمکنمی شجاع شدم کھ دعا دعا میاونقد... تورمی مندازموی مدیکل...نمیبیم

 دق و ھم نھی آنی از اکنھی ھم خودشو خالص مزنھیاون وقت م...یوبر باشھ و عصبان
 ... از خودششتری بیلیمنو خ...منو

 شھیش... سمت آشپزخونھرمی مکنموی ھمون جا وسط اطاق ول مموی مانتو و روسرفویک
 دی رنگ و وارنگ کھ شایجعبھ قرصا...کشمی ھمونجور از لبش سر مدارمیابو برم

 ھمون یریجدار ز... دمی دھی تو زاوادی گذشتھ باشھ ، رنگ و وارنگ مخی تارشترشیب
 ی اموکسیکپسوال... واسمکردی معجزه مبی کھ عجیی ھمون بروفنااشیصورت...شھیش

 !یی باباھی و اونام معجزه آسا بود بھ قول ختمیری زخم می گردشو روی حتیکھ گاھ
دوباره ...دوباره باز ...دارمی باز نگھ ممھی نخچالویدر ... سر جاشوذارمی رو مشھیش

 . سمت اطاقرمی و مشتریو چند قدم ب... شمی قدم ازش دور مھی...بستھ
 یھرچ...کنھی کھ سقف ارزوھام چکھ میھ... بھ سقفدوزمی چشم مشموی مبل ولو مرو

 تا گھیامروز د... تف سرباالنیع... سمت خودمگردهی و برمشھی اوار مرهیگیاوج م
 ...میتھ چاه فاضالب زندگ... یتھش رفتم تا تھ تباھ

 کھ داشتم تا حد مرگ باھاشون یھمون رد قرمز... رو گونھ ھا و لبمکشمی مدست
 تو رو بھ دی بچھ عقب مونده و منگل اون زن باان؛ی شان؟ی زریردتو چھ ک...رفتمیم

  شد؟ی حاال چورد؟یخودت م
 می زنگ گوشیصدا...شونمی رو پذارمی وضعت از االن بھتره؟ دستمو مفردا

 ... نموندهنمی بھ تموم شدن شارژ ایزیچ...ادیم
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اونم زنگ ... اس ام اس پشت بندش و دوباره زنگ زدنی صدادم،ی رو محل نمیگوش
 .در خونھ

 و دوباره دارمی پھن شده برمنی کھ رو زمیفی رو از تو کی و گوشکنموی دراز مدستمو
ِ پھن گرفتم از ھمیبو... رو کاناپھشمیپھن م  . و وارفتھ بودنیَ پھن بودن و شلنیِ

 . شماره ناشناسھی امس از اس
 "؟... خانومنی زریباالخره خودتو نشون داد"_

 :ی ام اس بعداس
 نشده من سر ری حاالم دم،یکردی می پاتون قربونی جلوی گوسفندی گاونیفرمودیم"_

 ..."سادمیکوچھ وا
 : بھ در خونھدنی مشت کوبی صدادوباره

 " نھ؟ای یکنی درو باز منیا"_
 کھ ی کھ تورج فکر اقتصادفھممیحاال م...ادهی کردن زدی تھدی برااماشی سرعت پچقد

ِکنس و خس...داره   ای راحتنی ب اونھی چند گرم مواد درمیحاال کھ پا.... ھسسمیِ
 رابطھ ھی شروع ی بوده برای کھ بھم داده سالمی اون چند گرمگذره،ینم

 زی تیکھ بدجور...دهی نشون ممعشو طی کھ تازه االن داره دندونایسالم...یمشارکت
 ...  روکرده اون دندونا

 سر ی تا خودتو برسوندمی بھت فرصت مقھی دقیمن فقط س... خانومنی زرنیبب"_
 نی ایبھ نفعتھ نذار... ھم عجولمیلی خی صبورنی در عکھییاز اونجا...کوچھ تون

 خود شمیکھ اون وقت م...استانھ صبرم بھ تھش برسھ و خودشو برسونھ بھ عجلھ
 !"طونیش

 ٤٠و ٢ساعت ...شھی ساعت شروع ممیاز االن ن...ندازمی بھ ساعت پشت دستم مینگاھ
 چند یعنی قھی دقیس... کارا کردیلی خشھی مقھی دقی کھ تو سدونمیم... بعداز ظھرهقھیدق
 نھار خوردن و ی ھامھیتا ن... رفتم و برگشتمھی ثان٥٣من تو !ھ؟ی ثان٥٣ چند تا ھ؟یثان

 ھی ثان٥٣ تا ٣٠ ی افتادم تورفتمو االن... رفتم و برگشتمییای پرشارویمکان رفتن اون 
 ھستم کھ افتاده تو ی تشنھ اون فکر موذدونمیخودم کھ م...شھیدوباره تشنھ م م! تورج
 ...سرم
 نی از زمدیبا... تا نکشمکنمی چرا حس مدونمینم...نی رو زمکشمی و خودمو مشموی مبلند

 ی کھ حتییای پرشارویاز اون ...دیاز نو...دیاز مھش...از تورج...و زمان بکشم و بشنوم
 فردا بتونم ازش دیشا... فردا بتونمدیشا... فردادیشا...دیشا... اسمشو بپرسمدمینرس

 فردا ھم یعنی.... خودمی جملھ برانی کردن ایاعتراف و ھج چقد سخت بود...بپرسم
   راه امروز؟نی بھ ھمرسمیم
 یلیخ! باال باالھااون ... باالرمی دم دھنم و مذارمی آبو مشھی شی و باقخچالی سر رمیم

 بھ انم،ی معرکھ بھ خاطر شانیبا سر رفتم وسط ا...رمی جوره باال نمچی ھگھیوقتھ کھ د
 و زدمی شد کھ می خوب و عالیلی تا ؛ بعدش خمیبھ خاطر زندگ...انمیخاطر پدر شا
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 ی بودم؟ چی ھستم؟ چیاالن چ" بودم..." ، تو اوج بودمدمکریعروج م... باالرفتمیم
 شدم؟
 معتاد ھستم و اون باال باال ھا س؛یزن ھستم و شوھرم ن...سی نانمی ھستم و شامادر

 کلمھ؛ نھ زن ھستم؛ بھ نی افھیپس نھ مادر ھستم؛ ح... مطلقمضیاالن تو حض...ستمین
 .ی خبریو نھ تو اوج لذت و ب! توی جنسنیا...  واژه رونی ادمیلجن کش

 دارم کھ ی خالبی جھیاالن ... و االن رفتمیی سر و پای ثبات ھر آدم بی بیمن تا پا..
 ی دست خالھی و رهی فتھی مای بگنی مزوی اعتبار نداشتھ کھ ھمھ چھی...سی توش نھیما

 آبو شھیش... ھمھ قرص و دوانی بھ ازنھی چشم کھ دو دو مھی! دوا! از ھر گرد و دوا
 نجایچھ خوبھ کھ الاقل ا.. رنگارنگی بھ جعبھ قرصامبری سر جاش و دست مذارمیم
دم ... نی آخریدم دما... یالاقل دم دما... لحظھنیالاقل ھم! الاقل االن...سی نیاھیس

 !  دمنی اخریدما
 مھ رو ھیزی جھی کھ براوانی دست لھی وان،ی لھی کانتر و یاالی نتی سمت کابرمیم

 یی چاادی خوره، زیی چااسیاز ھمون بزرگا کھ مامان داد بھم و گفت کھ ال...دارمیبرم
 خورد یی چانای تو ااسیچقد ال...ادی حال بگرشی کھ جزی بریی براش چانای تو اخوره،یم

 کھ آبش خنک کنمی صبر نمی آب؛ حتری شری زرمیگی مووانیل... منو سوزوندگریو ج
 یچی توش بازم ھیزی کھ برمی داغ و جگر سوزه، آب تگریادی زوانی لنیشھ، ا

 ...یریگیَبازم گر م...شھینم
 تو آب، اول از ھمھ م ھمون زمیری مرونوی بکشمیصا رو از تو جلدشون م دونھ قردونھ
 دونھ ھی... محبوبمیصورت...بردمی بھش پناه مانھی درد ماھی دردم، وقتای کھ وقتایبرفن

 تا ١٠... دونھ انداختمھی یکی باشھ و از ھمھ رنگا ی بخش خوبنتی زتونھی مکنمیمفنام
 بزرگ جگر سوز نتونھ وانی لنی کھ اترسمیم... حل نشھاب کھ تو.ترسمیم...سرراست

 از کشو ی قاشق غذاخورھی... رو تو خودش جا بدهی رنگی رنگی ھمھ دونھ ھانیا
 ..ارمیم
مجبور ...نمیشی ھمون کاناپھ مھی پای جلون،ی کف زمیول... سمت ھمون کاناپھ رمیم.
عجب ...تر حل شھ قاشق بشکنمو تا راحتی چند تا از قرصا رو با ضربھ ھاشمیم

 رمی راست مھی سمت دھنمو و برمی موانوی حل لمھیھمونجور ن... شده ھاییمعما
 کشمیتا تھ سر م...باال
 یچشمام کم کم داره رنگشو بھ اون قرصا...سی مھم نگھی دی ولشھی ام اس بلند ماس

 نیاز اول ھم ھم...نی رو زمکشمی بھ سرمو دراز مرمیگیدستمو م...بازهیرنگارنگ م
 یادی چرا استعداد زدونمی رفتھ ؛ نمادمی کردنو ی کھ زندگی منیبرا.... بودنیکار بھتر
 !ی از زندگری بھ غزی حاال ھرچبھتر،  راهھی گرفتن ادی یندارم برا

 مزرعھ ھی مترسک وسط ھی ادمک؛ ھی... زدمواری رو دانی شای بھ نقاشفتھی مچشمم
 نیمال ھم.... رنگ و وارنگ بچھ م، بدون حضور پدر و مادرشیآفتابگردون؛ تقاش

 مترسک نی نداره؛ کھ پدر مادرش عی بود پدر مادردرست و درموندهی کھ فھمایاخر
 ...زنیسر جال
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 ... جاست بخندنی مرگ ھمآدمک
 ... کھ تو را عاشق کردی خطدست
 ... ماست بخندی کاغذیشوخ

 ... ی کنھی گری خل نشوآدمک
 ...ب است بخند سراای دنکل
 ...ی کھ بزرگش خواندیی خداآن
  خدا مثلھ تو تنھاست بخندبھ

چند ! شھ؟ی ساعت چقد ممین... در خونھای ھی زنگ گوشدونمی نمگھید, ادی زنگ میصدا
 دلم دمی شاای شنومی من چندبرابر مایچند تا زنگھ ... چند تا زنگ باھمیھ؟صدایثان
 نفر راغبن کھ با من حرف نیچند...ستمی کس و کار نی کھ فکر کنم تنھا و بخوادیم

 ... کننمونمی پشدیبزنن و شا
 کھ از جا در رفتھ ی فنرنی م عنھی باال؛ قفسھ سدمی رو ھمو نفسمو مذارمی مچشمامو
!  اوو چھ خبره حاال؟شھ؛ی حرف زدن ھم بھ زنگا اضافھ میصدا...رهی منییباال و پا

 ی فقط قراره کسنجای ادونم؛ی مدی بعره؟یاره بم قریم؟کسی شدزیُ مرده کھ ما عزیک
 وقتھ کھ ناکس یلی خی کسنجایا... جون بدهوونی حھی نی عی قراره کسره،یرسما بم

 .سی نوونمی ح،یحت...سیکس ن...سی ادم نی کسنجایا....پرهیشده و با ناکسا م
 ھی ثان٥٣...یی کذاھی ثان٥٣ از شتریی بیلی خیلیخ... ساعت گذشتھ می از نشتری بیلیخ

ھوا ...نھی ھم سنگدهی بدن تو حالت خوابی روی کھ بھ دوران افتاده حتیسر...ییطال
 ...نھیبغض سنگ...نھی م سنگنھیس...نھیسنگ
 .ادی نفر از اون تھ مھا مھی یصدا

 ...  درو باز کنیی کجانی زرن؟یزر_
 ...می رو بشکنشھی شدیبا_
  اومده؟یمطمئن... نباشھدیآخھ، شا_
 ... ینیزر... جاننیزر...آره؛ مطمئنم_
 نشده کھ، یزیچ... دیکنی و قال ملی ھمھ قنی چرا اھ؟ی چی براھ؟ی کی صداھا برانیا

 . تا کارشو بکنھنیبھ عجلم مھلت بد...نی کم مھلتم بدھیفقط 
 ...نھیچشمام سنگ...شھی شکستن شیصدا

 ...نجاسیا... فاطمھ زھراای_
 ... جاننیزر... نیزر...نیزر_

 ... باره چشمام باز شھھیدوباره زد تا ...دردم اومد... زد تو صورتمیکی کنمی محس
 ... اومده سراغماسی ھم تو قالب اللمیعزرائ...چقده خوشگل و معصوم شده...اسھیال
 ...زنگ بزن بھ اورژانس_
 ...یشنوی صدامو منیزر..نیزر_

 رونی برهی از کالبدش می چقده کھ وقتزادیمگھ وزن روح آدم...شھی ازم دور مینیسنگ
 ؟یشی ھمھ سبک منیا
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 ...نیزر... جانمنیزر_
 :زنمی خشکم لب میبا لبا...کنمی چشمامو باز مدوباره

 سیر.. .اد_
 ...سیجان ادر...جانم_

 ...دهی پشت کمرمو ماساژ مذارهی مدستشو
 ... جونماری بن؛طاقتی زراریطاقت ب_

 :زنھیداد م...چھیپی تو گوشم مصداش
  امبوالنس؟نی شد ایچ_

 ھام راحت استشمامش ھیر.. دارهی احھیچھ را... ، راحت، سبکبال و آزادخالص
 . بھ چشمامارهی ھجوم میکیحجم انبوه تار! کنھیم

***** 
 ... نوه تم اذان بگو تا مومن شھنی تو گوش اای بیحاج_

 بھ کنھی کش مشی بغلش و تعارف و پرهیگی رضا بچھ سرخ و چروک پروک و محاج
 :بابام

   حاصل دختر خودتونھ، نوه مغز بادومھ، شما اذان بگو ؛یحاج مصطف_
 ادما و نی نوبرانھ تو طبق گذاشتھ شده و بوهی منی کھ عی بچھ انی اھی کنمی منگاه
 .شھی دارن دست بھ دست منیی کھ رتبھ و طبقھ باال و پامی زندگیایحاج

 . شما خودتون دستتون تبرک داره،من وضو ندارمینھ حاج_
 تھ رهی مگھی تعارفشو کرده و سر آخر ھم خودش اذان منکھی از ای حاج رضام راضو

 کمی نزدادیعمھ م.کنھی مکی و سرشو بھ گوش بچھ م نزدنھیشی مبل میاطاق، و رو
دستمو ... ارهی شده طال از الش در مومی سکھ وکھی کنھ،ی و قرآنشو باز منھیشیم
 :رهیگیم
 ی بچھ ھاشاالی براتون سبک باشھ،ا قدمششاالی جان؛انی زرگمی مکیتبر_

 دستم قوت نداره،ھرکار کنم گھی درست کنھ؛خودم دی شھره برات کاچ،سپردمیبعد
 .شھیمث اون وقتا خوب نم

 . جونمی بیادی من زدمیده،شای محکم فشار مدستمو
 ... تو دستمکنھی رو ول مسکھ

 ! وقت؟ھی ی نداسیِناقابلھ،مبارکت باشھ،واسھ خود خودتھ ھا، بھ ال_
 .اسشمی از الزتری و عزکنھی داره منو لوس مالشیزنھ،خی مشخندی نھی بعدم
 :کنھی صدا ماسوی بھ اون سمت تخت و الکنھی مرو
 .قھی دقھی ایب... مادرنجای اای جان باسیال_
 .ستھیمی باال و کنار مادرش واادی تختم منیی از پااسیال

 .سھی کنار من واقی دقکنھی کنار و بھش اشاره مکشھی مشوی صندلعمھ
 ، جاناسیال_

 : سمت منچرخونھی مسرشو
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 ... جونمنیزر_
 شب مھی عروسک خنی و ما رو ھم خوب داره عکنھی مادهی داره پی چھ تئاتردونمینم

 !چرخونھی می بازاهی سنی واسھ ایباز
 بشھ ی کھ خوش قدم باشھ،بچھ سالم و صالحشاالیگم؛ای مکیاول از ھمھ بھتون تبر_

 ...شی دامادشاالیا...براتون
 قرآن رو نباریا...بوسھی و مکنھیرو جلوم باز م" عثمان طھ"  قرآن زرد خط دوباره

 . اھدافش واسطھ کردهشبردی پیبرا
  نھ؟ای ادی خوشتون مدینی پسر کوچولوم در نظر گرفتم،ببیمن چند تا اسم برا_

و نظرشو بھ ... براش مھمترهاسی نظر الیعنی نیا...اسی سمت الگردونھی مچشماشو
 پسر کنم،کھیصرف نظر م" پسر کوچولوم"ھرچند کھ من از کلمھ .کنھی القا ماسیال

 پسر کوچولومون، نھ شھی مفی درجھ تخفھی با اس،ی ماست نھ اون، منو الیکوچولو
 ...پسر کوچولوت

 و ی شدمی ساعت سھ٩حاال در عرض کمتر از ...شی بھ ندمی بچھ رو من نھ ماه کشنیا
 ؟ی بھ اسم گذاریدونیخودتو محق م

  ؛ی ، مرتضدینیبب_
 : بھ منکنھی مرو
 ، ھاخورهی جان بھ اسم آقاتم منیزر_

اسم ... اسما دوست ندارم بذارم رو بچھ منی من از اکنھ؛خبی مثال داره منو خر محاال
 بھم خورهینم.ی نسل اختالف شده مرتضھی بچھ مون با اس،حاالی و باباش النیمن زر

 .گھید
رو " سی" اسم نی اھیمی اسما براتون قدنیخب اگھ ا... انتخاب کردمگھیچار پنج تا د_

 .چرخھیراحت تو دھن م...دهی ھم ھس،جدی قشنگھ ھا، اسم امروزیلیخ,دیبذار
 ! تو دھن بچرخھ؟دی کھ باھی و خوراکوهی بچھ من می جدی جدگمی خودم مشیپ

  مامان جان؟ی چیعنی شیخب معن_
 ،مونھیھاج و واج م نجوری ھمعمھ

 و مفھوم اسم توجھ ی بھ معناسی کھ البھی عجشھ؟ی می چشی معناسی الگھی مراست
 .داره

 انتخاب نی من اسم بچھ رو گذاشتم زری اسما قشنگھ ھا؛ ولنی مامان،ایدونیخب،م_
 .کنھ

 .زنھی چشمک مھی بھ منو کنھی رو ماسیال
 ؟ی اسم انتخاب کرده بودیی جان؟ چند تانی زریگی میتو چ_
 و با انگشت شصت چپش آروم پشتشو نوازش رهیگی دست راستش دست چپمو مبا
 .کنھیم

 نی ای کنم جلویی مظلوم نمانکھی ایھم برا...دی ؛ھم از خجالت و شانیی پاندازمی مسرمو
 . منو عمھنیجنگ نابرابر ب
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 ...ادی خوشم مانیخب من از اسم شا_
 : کنمی اضافھ معی بندش سرپشت

 ...قیستھ،الی سزاوار،شایعنی
 ده؛ی مکی فشار کوچھی پشت دستمو اسی تا اعتراض کنھ کھ الکنھی لب باز معمھ

  آقازادمون مومن شد؟ن؟ی گفتانویحاج بابا؛ اذان شا_
 ...والسالم...ی ختم جلسھ نام گذاریعنی نی او
 رو سرش و کشھی باال، عمھ بغ کرده و چادرشو مارمی سرمو مکشموی نفس راحت مھی

 کنار ی و رو صندلرهیگی بچھ رو از حاج رضا مرهی ماسیال...شھی بلند میاز رو صندل
 .رهیگی مادرش، جا میمن، جلو

 ...کنھی میانداری و مادی وسط قائلھ مده،ی بھ خرج متی رضا دراحاج
 یکی تا شب اسی خانومت الشیتو ھم بمون پ... ھمھ شام مھمون منگھ؛امشبیخب د_

 ...ششی پادی جان بنی زریاز خواھرا
 ...خوابونھی و بچھ رو تو تخت مخصوصش مکنھی ھمھ رو بدرقھ ماسیال
 ...اسی النیی پایاری تختو منیا_
 ... بھ چشم مامان خانومیا_

 رو صورتمو و تموم تشکر و کنھیخودشو دوال م... سرمی باالادی منویی پاکشھی متختو
 می من حالی گرفتن لب ھای لبھاش بھ بازی رو با بازشھی کھ تو زبونش جا نمیقدردان

 .کنھیم
 .ھی ھدنیممنونم خانومم؛ممنون واسھ ا_

 از پشت اره؛دستشوی گردنبند طال،بدون جعبھ و جلد رو در مھی بشوی تو جکنھی مدست
 ... بھ گردنمکنھی قفل مروی پشت گردنمو زنجبرهیم
 قفل شده بھ پوست ری تر و اون زنجنیی پاکشھی رو میمارستانی بی لباس صورتقھی

 ... کنھی مدیی و تازنھیگردنو دوباره و چند باره با لبش قفل م
 شھی کوچولو بلند مانی شاھی گریصدا

 :  عقبکشھی ماسیال
 کن ی آقازاده رو راضنی و اای بم؛ی کرددای پکمیحاال شر...پدر سوختھ صداش دراومد_

 .... جونمنیزر
 ...مرد کوچولوم.... آقازاده ش،آقا زاده مونی ھاھی گرنی خنده بری ززنھی مخودش

 
 نکھیوقت ا... وقتشھگھی کھ دکنھی می ، سوزش پشت دستم بھم باداوردمی تکون مدستمو

 اهی کھ سی از برفرونی بیاریسرتو ب...ی چشماتو باز کننکھیوقت ا...یایبھ ھوش ب
 ھم برگشت ای کھ از اون دنیدید..یای رو گرفتھ، وقتشھ بھ خودت بتیدور زندگ

 .یخورد
 یاز ھمون وقت کھ بو... چھ کردمدونمیخودم م...خشکھ خشکھ...دمی فشار ملبامو

 تو مانمی افتادم کھ سر زای اون موقعی ھای ضد عفونادی... دماغمری زد زیضدعفون



 271 

 کھ دهی وقتش رسگھید...دهی وقتش رسگھیھمون موقع کھ فکر کردم د...مارستانیب
 من زلزلھ ی ھمھ سال گذشت و تو زندگنیا! غی دریول... بدهی تکونھی خودش  بھاسیال

 ... تکونش ندادیچیھ... نخوردی تکونچی ھاسی الیول...بپا شد
 ؟ی خوب؟ی شدداریب_

درست مثل اون ... شدننیچقد سنگ... باز کنمشتری دارم بی بازمو سعمھی نیچشما
 بستھ شھی ھمیقسمت نشد کھ برا... نشد کھ بشھیول...شدنی کھ داشتن بستھ میلحظھ ا

 .شھ
 ...کنمی دستشو پشت دست سردم کھ سرم بھش وصلھ حس میگرم

  حالت بھتره؟ن؟ی زریخوب_
 ...کنھیُ قطره اشک از گوشھ چشمم شره مھی

 چرا دلم دونمی نمی ولشنومی رو از جعبھ ش می دستمال کاغذدنی خش خش کشیصدا
 گوشھ چشممو اروم اشک مزاحم زبون نفھم و ذارهیدستمالو م...نمی رو ببیچی ھخوادینم

 ...کنھی نشناسو پاک متیموقع
 .معده تو شستشو دادن... گذشتریبخ...سی نی نگرانی جاگفتیدکتر م_

 ...کنمیِدوباره سوزش سوزن سرمو حس م...زنمی مخی داره،دوبارهی برمدستشو
 ...  باالترکشھی رو ممالفھ

  ؟یخوای نمیزی چ؟یستیگرسنھ ن_
 کھ دور خودم ی تو ھمون سکوتکنم؛ی حس مسمی خی لبای رو روی تر شده ادستمال

 .دمی فقط بھش گوش مدمیکش
 ؟ی نھ؛ لبات خشک شده؛ تشنھ اای آب برات خوبھ دونمینم_
 . مشھزی چشمھ خشک شده چشمم سرر؟ی تشنھ اگھی ھربار کھ مو
  سردتھ؟ارم؟ی اضافھ بی برم برات پتویخوایم_
 سر سوال رهی می مدل سواالش تموم مشھ؟ کنی ای کشھ؟ی سواالش تموم منی ایک

 ؟"چرا" کھیاصل
 ای نھ اون دنی رو نگھ داشتای دننیچرا نھ ا...ی چرا تا تھ لجن رفت؟ی کارو کردنیچراا

 تو شتری چھ کنم؛ بدی براش گفتھ باشھ من باادمی کھ اگھ دکتر از اعتفتھی مادمی یرو؟ وقت
 از پشت پلک بستھ ھم یحت...دمی رو ھم فشار مشتری و چشممو بمریخودم فرو م

 .کشمیخجالت م
 ...رونی برهی خودش مدمی شاای تو ادی نفر مھیگمونم ...ادی باز شدن در میصدا
ھمون کھ مطمئن ... بودهی کھ بھ اورژانس زنگ زد کگھی نفر دھی اون دونمی نمھنوز

 ده؟یبود منو د
 ادی گردنم مری تا زکنمی گرم رو حس می پتوھی ینیسنگ... شھی در باز مدوباره

 .... پرستارھیبعدم حضور ...باال
 کنھ؟ی خانوم خانوما چرا چشماشو باز نمنی شده ؟ ایچ_

 ...کنمی حس ممیشونی و رو پمی پست دست سرمدستشو
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 یچ...گھی ددیخب نازشو بخر...ی خانومکنھیداره خودشو لوس م...سی نشیزیچ_
 ! مگھ؟شھیم

 ...شدی مطنتی با ھر کلمھ خنده دار تر و پر از شلحنش
 از شتریالاقل ب...دهی خرگھی دیایلی از خشتری بیلی کھ نازمو تا االنم خیدونی مچھ

 .پدر بچھ م...شوھر خودم
 پشت دستم کھ سرم نی و سوزان عزیت... منی لبانیع...خشک... ادی مصداش

 ... طعم غالب دھنمنیع...تلخ...داره
  بھش؟نیزنیّاره خانوم پرستار؛ مسکن نم درد ددیشا_
 ... سگھی دزیدردش واسھ چ_
 ...ششی پرستار؛ ھم از رسوا شدنم پشداریھم از لحن ن...ادی دردم منباریا

  بخوره؟می بدیزی بھش چشھی مدی خانوم؛ ببخشیراست_
 :دهی جواب می لحن عادبھ
 ..بخوابھ براش بھتره... بخوابھدیبذار...سی فعال الزم نھ؛یسرمش قند_
 ھی و از ھمھ مھمتر زنمیکمتر دردسر دارم؛ کمتر نق م... شمای و البتھ براگمی دلم متو

 .رهیگی میالل مون...یمعتاد انگل عمل
 :شنومی صداشو مشھی کھ بستھ مدر
 .طلب داره انگار...کننی ھمھ پول بده؛ اخرم پشت چشم نازک منیخوبھ واال، ا_
 ...ای گھ؟ی بستھ من می چشمای پشت چشمو برانی ادونمینم
 کننی می خالضای دکترو سر مریغرغرا... دکتر نشدننایخوبھ ا_
 کھ ی اون ھمھ پولی کدومش بھ من ربط نداشت؛ البتھ منھاچی کھ ھکنھی رفع ابھام مو

 .داده
 بھت شھی مپرسمی ازش مادیدکترت کھ ب...شھیبذار پنجره رو ببندم؛ ھوا داره سرد م_
 .. حرف زدشھی پرستاره کھ نمنیبا ا!  نھ؟ای ی داد بخوریزیچ

 ییاز تنھا... حرف زدنشو جواب نگرفتنشییاز تنھا...از حرف زدنش.شمی مخستھ
کتک ...داد نزنھ... نشھی داره عصبانی سعنکھیاز ا... جواب گذاشتنشیگوش دادنو ب

 ی سرماخوردگھی ینم برام... نشون بدهی عادزویھمھ چ... سرکوفتم نزنھیحت...نزنھ
 !!نجامی ایعاد
 بی نفساش عجی صدای ولدمی پاشو نشنی صداگھی رفت سمت پنجره دی وقتاز

 ھمھ نی بستن پنجره کھ اای گرمشھ ی بھ خاطر نفسادونمینم... سوزناکھبیعج...بلنده
 دونمی رو بھ پنجره و پشت بھ من نمکنم،ی چشمامو آروم باز میال!کنم؟یاحساس گرما م

 ...دهی ماهی نشون اون پنجره سَذبشوَج... جذبش شدهینطوری شده کھ ارهی خیبھ چ
 

  دادی مرد داشت جان مکی پنجره کنار
  دادی قدرت خود را بھ من نشان مغرور،
  دلگرفتھ ظھردیخورش!  بود؟ نھکسوف
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  دادی را بھ آسمان متشی تسلامیپ
  سوختی می خودم الاقل کمی برادلم
  دادی امان متانیای دنی کھ پوچاگر

 
 ھیبا پا... روش افتادهی حولھ ای آسمونی آبی پتوھی مرتب و منظم، ھ؛ی خالمی کنارتخت

 ...یسرم خال
 ھمون کنم؛ی خودم نگاه می سرم و بعدم سرم قندھیبھ پا... سمت راستمچرخونمی مسرمو

 گھی دزی بھ غذا ندارم؛ دردم ھم بھ خاطر چازی بود بھ خاطرش نیکھ پرستار مدع
 !نجامی ای الکیلیو خ...ھیا

 ؟یباالخره چشماتو بازکرد_
 ھنوز مونده یاره؛ ول...شنومی از سمت چپ و گمونم از فاصلھ ھمون پنجره مصداشو

 نی ایمونده تا بگم از پس مونده ھا...ھنوز مونده تا سفره دلمو باز کنم...تا دھن باز کنم
 . رو باز کنمیُ مردگنی ؛ نھ نھ، ای زندگنی ایمونده تا گره ھا...یزندگ

 ؟ی اومدی چجورسیادر_
امن و ... از اب تکون نخوردهیآب... شدهیزیانگار نھ انگار کھ چ... خندهری ززنھیم

 امانھ
 ...با اون اومدم....ارهی قول آقام، طھی...مایبا ھواپ...امی کھ گز نکردم بادهیپ_
 از جانب ی و فقط با خرج صبوری چک و چونھ اچی شد کھ بدون ھی کھ چدونمینم

نھ اون ... ؛ نھ مندی پرسیزینھ اون چ...دمی خندیحت..حرف زدم... لب باز کردمسیادر
 . کردمیی روم اورد نھ من پرروھی

 ... شدهدای پاسیال_
 ھمھ صبر نیا!  حس شدم؟ی کال بای از داروھاس ی ناشی حسی بھ خاطر بدونمینم
 خبر و انتخاب نی بھترالشیبھ خ...نده نبود خبرش برام تکون دھنی ای ولکنھیم

 .ی داغ خبرترین؛تیگلچ...کرده
 !ششھی پانمیشا...ھیمرز ترک... از مرز رد شھی قاچاقخوادیم_
 :دمی خشکمو تکون میلبا
 ! خوبھ؟انیشا_
 . جونشنیدلتنگھ مامان زر...گھی حتما دلتنگھ دیول...خوبھ_

 ...انگار خبر واقعا داغ بوده... ترنیی پاکشمی رو ممالفھ
  کنھ؟کاری قراره چاسیال_
 نی عیی کھ کاله مادر مرده ھااسی ال؟ی کنکاری چیخوای تو مگرده؛یاونش بھ تو برم_
 ... رو برداشتھ و الفراردینو

 :کنمیتنگ تر م...کنمی تنگ مچشمامو
 ! من؟میتصم_
 . شخص شمامیبلھ؛ تصم_
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 ...دهی م وقفھ بندازه ادامھنکھی ابدون
 آتو دارم کھ نخواد اسی از النقدی اگردونم،ی برات برمانوی شای اگھ تو بخوایدونیم_

 ....ی کنی اگھ تو ھم ھمکاریول...برام دم تکون بده
 ؟یکنیگرممھ، پنجره رو باز م_
 ینیبی میای و بھ خودت مرهی ودر مزنھی مھوی دزده ھا؛زیی پای ھوایول... بھ چشمیا_

 ...یخوری و توام مزنھی راحت میلیخ...یسرما خورد
 س؟ی کنم ادری ھمکارتونمی میمن چجور_
 ...ی داشتھ باشزهی انگدی نداره؛ فقط بایکار_
 !؟...سی ادرینیبی منو مزه؟یانگ! ھھ_

  و بسنھی نداره؛ ھمینیگزی واژه جاچی ھکنم؛ی مزه مزه محرفو
 کار نی ایکجا... رو پاره کردمی طناب زندگیرگ نزدم ول... کردمیمن خودکش_

 ؟ینیبی مزهی انگھی س؟ تو منو شبزهینشونھ انگ
 اومدم تا طالقتو از ی بدونی وقتیکنی نمدای پزهی انگنجام،ی کھ انمیبی منم؛یبیآره؛ م_
 رم؟ی بگاسیال

تازه ...ی ھمھ ساعت بعد اون خودکشنی اساد؛ی از حرکت واری با تاخنقدی چرا اقلبم
 . نزنھگھی شوکھ شھ و ددی کھ بافتھی مادشی

 .سی باالتر ادراری تختو بنیا_
 . باالترامیم...چرخونھی تختو می پامو دستنییادپایم
  نھ؟ای آره ن؟ی شد زریچ_
 ؟یچجور_
 ...ی ولنی زررمیگیطالقتو م...اریتام االخت..رمیگیازش وکالت م_
 . مننیع...ادی نفسش باال نمگھیھس کھ د" یول" نی بعد ای چھ شرطدونمینم
 ش بھ تو کھی تھی نیا...ارمی کم نی قاضی کھ جلویاونقد... دستم پر باشھدی بایول_

 . ثابت کنمانی شای تو رو واسھ نگھدارتی بتونم صالحدیبا...گردهیبرم
سوال منو . شده و من چکاره امی چدهیتا االنم فھم... ندارهی ادهی فای کھ الپوشوندونمیم

 ...ھیذھن خون خوب...پرسھیاون م
 از اس؟ی از ال؟ی از قاض؟یری حقتو بگی پاک بریخوای نم؟ی ترک کنیخواینم_

 !؟یزندگ
 یلی خی کاریمخف... از تھ دل نفس بکشمخوادیدلم م...شھی راه نفسم باز محاال

 .ی تنھ بھ دوش بکشھی گناھو ھی بار نکھیبدتره،ا
 ...سی ترک کنم ادرخوامیم_

 گفتم اسی بودم بھ الدهی دراز کشی اطاق ، وقتھی تو ی شبھیھمونطور کھ ...نیھم
 . ترک کنمخوامی مگمی مسی بھ ادردموی ؛ دراز کشی اطاقھی تو ی شبھیحاال ...کشمیم

 ... بودییھوی و یکی یکی ھمش
 ... تو ترک کن؛ من خودم نوکرتم ھستمن؟ی زریگیراست م_
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چقد ...چقد تکرار...نینوکرتم ھستم زر... گفتشی سال پھی اسمی جملھ رو النیا! ھھ
 خودمو دمی شاای...انی بھ خاطر شانبارمیا...انیاون بار بھ خاطر شا...ھی تکراریھمھ چ

 . بھ خاطر خودمشترشی بنباریاما نھ،ا...انیشا
 . توادی کلھ مھی و شھیبعدم باز م...ادی تق تق در میصدا

 ! صابخونھ؟یخوایمھمون نم_
 ...شھی کنار تخت بلند میندل از رو صسیادر

 ... برمدی باگھی من دن،ییچرا بفرما_
 زن ھی ی کھ صداادی مادمیتازه ...نمیبی اورژانس خبر کردو می کھ برای اونتازه
 تو ی ولدمی دای تو اون دنرفتمی داشتم می رو وقتزای چیلی کھ من خادی مادمیتازه ...بود

 حد با ھم آشنا نی تا ابھی کھ دو تا غربھی عجیلیخ... و فلورسیادر.. بودمدهی ندتیواقع
 ....باشن
 چی پشت دھنم موند و ھیھمونجور کھ صدتا سوال چجور... رفت و در و بستسیادر

 . کنھدای درز پرونیوقت نتونست ب
 
  احوال شما؟؟ی خانوم خوبنیبھ بھ زر_

 بگم ھنکی ای جواب سالم نکرده فلور و ھم برای بھ جان؛ھمیی پاارمی اروم مسرمو
 .رمیاالن نوبت فلوره کھ براش طاقچھ باال بذارم و روزه سکوت بگ...خوبم

 ...کشھی بو مقی صورتمو عمکی نزدارهی مسرشو
 ... خانومنی زری راه انداختیچھ بو برنگ! بـــــــــــھ_

 تو کشھیلبشو م...کنمیھمونجور صاف صاف تو صورتش نگاه م...دمی تکون نمسرمو
 :دھنش

 قبول ارتایز...دی ادهی دای دو دنگھیحاال شما کھ د... سدهی دای طرف دنگفتنی ممایقد_
 ...ینیزر

 ی لودگی براکنھی مدای مجوز پنھیبیاونم خنده منو کھ م... از حرفشرهیگی م مخنده
 ...شتریب

 پورتتی کم اوردنو ددنی و منکر تو رو دریگمونم نک...یدی ؛ چھ عجب خندنیزر_
 کردن؟

 گفتی مالی خی بنجوریاگھ اون االن بود ھم...فتمی الناز مادی...ی رو خنده قبلزنمی قھ مقھ
 .رفتی بساط آه و نالھ ش باال مای دیخندیو م

 ...نھیشی لبھ تخت م مادیم
 ...شمای دارم بھ زور جا منھیبی مگھ،یبرو اون ور تر د_

ِ سرم  کھ سرم بھش وصلھ، بھ ستونی سمت راست تخت م با ھمون دستکشمی مخودمو
 .زنھی م ستون مگھی و فلور طرف دشمی مکینزد

 چیانگشتاشو تو ھم پ.. عقبکشھی و دوباره مرهیِ جلو بھ سرم ور مارهی مدستشو
 ! بگھخوامی بگھ؟ مخوادی کھ می س اوندهیچی سختھ و پنقدیا...دهیم
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 کھ حلقھ ازدواجش ی رو ھمون دستذارمی مسیِ ازادمو کھ حلقھ سرم توش ندستم
 ...توشھ

 ؟ی بگیزی چیخواینم_
 خودشو بھ تعجبو خوادی معلومھ می باال ؛حاال اونھ کھ تعجب کرده؛ولارهی مسرشو

 ...ندونستن بزنھ
  بگم؟دی بایمن بگم؟ از چ_

 .دمی رو دستش فشار مشتری بدستمو
 ...یدونی میادی زبھی غرھی بھ عنوان ،یدونی میادیز...ی بگدی کھ بایزیاز ھمون چ_

 دونم،ی چشم فلور مانموازی دارم، ھنوزم گم شدن شادی تردیلی بھش شک دارم، خھنوزم
 .زنمی مشی ننی ھمیبرا... مقصرهی ولوردمیبھ روش ن

 ی فلور؛ فلورنی عوهی زنھ بھی ھی کھی نزدیلی خس،ی ادرنی عوهی مرد بھی نداره؟ شک
 نشون ی بودن و عادالیخی بنی اھیالیکھ خوش خ!  پوفـــــــــسھ،ی ادراسمنی نیکھ ع

 .ھیدادن قض
 ؟ی بدونیخوای میاز چ_
از ...گھی ربط داده ، ھمھ شو بگو دھی قضنی فلور بگھ، فلور رو بھ ادی کھ بایاز ھرچ_
 .ھی قضازی تا پریس

 بھ دل من کھ یتی و اھمکنھ؛ی گل مازی و پری اسم سدنی با شنشی خوشمزه بازدوباره
 . ندارهجوشھی و سرکھ مری سنیع
 ی ربطیَ وسط بھ آشپزنی ای چچی ھی ولن؛ی بو داره جون زریلی کھ خازی و پریس_

 .نداشتا
 ! بو دارهیادی زھی قضگم؛ی منی واسھ ھمقایدق_

 ... تو الک خودشرهی مدوباره
 اجازه گھیاالن د... بھت بگموی بھ من اجازه داده کھ ھمھ چسی آقا ادرن؛ی زریدونیم_

 .داده
 و فلور ازش اجازه سی کھ استادش شده ادری چھ کالسنی انجا؛ی خبر شده اچھ

 !ره؟یگیم
 ... برادرم بودس؛دوستیآقا ادر_

 برادرا نیا...اسی و الدی و نونای نی ماجرانی عشھ،ی می ماجرا داره تکرارنی اچقد
 کنن؟ی چھ ممیدارن با من و زندگ

 رو بھم  خان اونجاسی برادرم فرھاد باشم کھ ادرکی نزدگشتمی خونھ مھیدنبال _
 ...خونھ خودشو... کردیمعرف

 ...رونی بکشھی دستم مریدستاشو از ز... سمتشگردونمی برمسرمو
 بود کھ مراقب تو و دهی وقت بود اون خونھ رو خریلی خگفت؛ی کھ خودش مینجوریا_

 ... باشھ کھ نشدانیشا
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 سی ادرشی ساعت پھی کھ یی کنار پنجره؛ ھمون جارهی و مشھی لبھ تخت بلند ماز
  ھمھیچقد شب.. بودسادهیوا
 ی کاراتونست؛ی بھ بعدش خودش نمنجای از اگھی نتونست، کار از کار گذشت، دیعنی_

 ... نوری نور علگھی بود ددهی داده بود ھم رسلشی تحصی کھ براییَاپال
 ھم ی من گشت و گذاریچرا کار از کار گذشت؟ اصال مگھ تو اون مرداب زندگ_

 ! ساکن بود کھیبود؟ ھمھ چ
 ... تو...نبود_

 ... زدمخی سرد شده؛ بنده،ی رو مپنجره
 عمر ازش ھی کھ یزی ھمون چدی فھمده؛ی رسری کھ ددی فھمن؛ی زریتو معتاد شده بود_
 . سرش اومدهدیترسیم
فکر ...سی فلور و ادرونی ھست می و نھ خجالتنمیبی خجالت نھ می برایلی دلگھید
انگار کھ چھ .  من جاسوس گذاشتنیبرا... از من باشھشتری بدی خجالت اونا باکنمیم

 . بودهی محرمانھ و مخرباتیعمل
 ،ی رو دوس داشت؟ آبی چھ رنگسی ادرکنم؛ی موھاش نگاه می سورمھ اتیالی ھابھ

منتھا ...گھی داره دی از آبی ھم توش رگھ ھایسرمھ ا...ی رو دوس داشت ولیآره آب
سرمھ ...شھی مدی داره سفیادی موھاش زسیادر. تر و البتھ خوشگلتریپررنگ تر، قو

 ...تونھی فلور میا
 .بافمی ربط بھم می کھ داره ربط و بی خزعبلنی از ادهی تکون مسرمو

  بازم بگم؟ای بسھ ن؟ی زریکنی فکر میبھ چ_
فلور رد نگاھمو ... خون رفتھ تو سرممسوزه؛ی مکنم؛ی کھ توش سرمھ رو نگاه میدست

 :رهیگیم
 ... شد؟ بذار برم بھ پرستار خبر بدمینجوری چرا انیاِ!ا_
 . کالفھ کردتمرون،ی از دستم بکش بخواد؛ینم_
 دهی سمت در و اونجا تازه جوابمو مرهیم
 . ازشترسمیپرستاره اخالق نداره کھ م...کنھی مزمیبرو بابا؛ چھ واسھ من تجو_

 نی تو ای کھ پرستار مو بلوند الک قرمزی ھمھ جالل و جبروتنی بھ ازنمی مپوزخند
 و ھم فلور بدجور ازش حساب سی از خودش نشون داده؛ ھم ادری خصوصمارستانیب
شانس ...شھی ما مبی اخالقش نصی دونھ بھی امی کھ مشمی خصوصمارستانیب...برندیم

 .ھی خوبزیھم چ
 یز ور رفتن ھا کتو بعد اوی بھ جون انژفتھی الک زده ش می دوباره با ناخناپرستاره

 بود نی ادمی کھ شنی خبرنیبھتر.... کھ بره و ما رو ھم راحت کنھدهی متیار؛رضایبس
 الاقل بھتر یکی اون دوارمیام...ادی و ھمکارش قراره بشھی داره تموم مفتشیکھ ش

  موندن ندارمنجاید خودمو مرخص کنم، حوصلھ ایباشھ؛ ھرچند کھ منم تا صبح با
 کمپوت ؟یخوریآب پرتغال م...ی بخورعاتی مایتونی پرستارت گفت میدی دنیزر_
 .ی دوست دارشتری بنوی اگفتی مدهی برات آناناسم خرسی ھستاا، آقا ادرالسمیگ
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 تازه ای فقط آب آناناس دونھ؟ی من می ھای و دوست داشتنالتی از تمای چگھی دسیادر
 ! شروع؟ی بوده برای آناناس مقدمھ انیا

 ...یگفتیخب م_
 . خودشو و منو عذاب ندهنی از اشتری ادامھ بده و بخوامی مقدمھ میب
 نیی پازی رو مذارهی ماره؛ی کمپوت آناناس در مھی گوشھ اطاقو خچالی ینی سمت مرهیم

 ...تختم
 . باشھخی ھمھ نی اسی سرده واست خوب نیلیخ... خرده گرم تر شھھیبذار _
 .بذار گرم تر شھ...خورمیباشھ م_
بگوکھ من سراپا ... گوش بدهگمی می تو ھم ھرچدم؛ی گوش میی مگی ھرچیعنی نیا

 .گوشم
پرستاره ... افتاده رو صورتشینور ھالوژن تخت بغل... مبل از مننی رو دورترنھیشیم
 ... منی رو تخت بغلقی تو بخش و دقارنی رو امشب بگھی دیکی قراره گفتیم

 ... رو پاشذارهی رو زانوھاشو ارنج جفت دستاشو مکنھی خم مخودشو
 با ھم ھم گھی و داسی طرف الی بود کھ اومددهی شناسیپسر خالھ ت؛ از ال...دینو_

 !  گفتسیاون بھ ادر...نی شدالھیکاسھ و ھم پ
 سی خبرو بھ ادرنی ادی نونکھی بود؛ انی ھمکردی شوکھ م مدی کھ بای اون خبریشاد
؛ اصال چند نفر خبر دار شدن؟  آبرومو ببرهنکھی ای برار،ی تحقیحاال چرا؟ برا...داده

 ! قصھ درازهنی کھ سر ادمی رازه؟ حاال فھمھیتا االن فقط دلم خوش بوده کھ 
 یھمھ چ...بھ موقع گفت... از دست بره، ھنوز اوالشھنی گفت نذار زرسی بھ ادردینو_

 ... جزنیبھ موقع بود زر
 ھا؛ حاال اون کنھی داره درست میعجب تراژد... سراغ کمپوت آناناسادی و مشھی مبلند

 ی پناھی بفی ھمھ توصنیا...رهی فلور پشتش پناه بگنکھی ای شده سنگر برای ذره حلبھی
  من سختھ کھ فلور ھم از گفتنش عاجز شده؟تیو خر

 ی خوندی کنھ؛ بھم گفت حاال تو کھ مددکاریریگی پتونستی نمسی ادرگھیاون وقتا د_
 زهی جو انگھی فقط و فقط نینھ؛ زر ترک کی و کمکش کنی شکی نزدنی بھ زریتونیم
 خوادیم

 ن،ی زریستی تو مقصر نیعنی یزگی انگی بیول... کھ مھم ترهنیا!  نگفت اراده؟چرا
 .دهی منو مقصر نشون می ارادگیحداقل کمتر از ب

 بھتر یلی خانی شان؛ی زری بودری تو کھ نفوذ ناپذرفت؛ی مشی داشت خوب پزیھمھ چ_
 اومد؛ اون شی پانی گم شدن شاھی قضنکھیتا ا... باھاش کنار اومدشدی بھتر میلیخ...بود

  ختی بھم رزویھمھ چ
 ..ختیحالمو بھم ر...ختی کھ رو گونھ ھاش رنمیبی ماشکاشو

 راه دور بود، زنگ نکھی با انی زنگ زدم؛ بخدا زرسیمن ھمون موقع ھم بھ آقا ادر_
 سی نھ؛ آقا ادرای خانوم بفرستم بره ھی با عالانوی شانکھی کردم سر افیزدم و کسب تکل
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 ینجوری امیدونستیچم... رو دنده لجفتھی بنینذار مامانم با زر...گفت بذار بره
 ... سعھ مثل ھر دفمیکردیفکر م...شھیم

 ی بغضشو حتی صداباره؛ی بھار می ابرنی کھ بغضش شکستھ و داره عفھممی متازه
 ...کھ شکستنش بوووم صدا کرد بود نی سنگی فاصلھ، اونقدنی از ادم،یمنم شن

 و اموزشگاه و ھمھ شگاهیاز اسا... روز خوش نداشتمھی ؛ی بھ روح مھدن؛یبخدا زر_
خودم خواستم؛ خودم ...سی سرت نیمنت... توی افتادم دنبال زندگدموی دست کشیچ
 نمیبی مفھمم؛یم... از اون وفت تا حاالدمی شب راحت و بدون کابوس نخوابھی...خوامیم

 دل فلور زی دردونھ ت ازت دور شده؛ عز،یدار حقم...ینیبیکھ ھمھ رو از چشم من م
 ... شده سنگ صبور مناشیتموم نقاش...جون بود

 ھاش؛ نھ گفتھ ھاش و نھ ھینھ گر...سیبس ن... رو گونھ ھاشکشھی پشت دست مبا
 . و بغضمو بشکنھادی بیکی خوامیحاال منم م... ھامدهیشن
 ...رانی اادی گرفت بمی ھمون وقت بود کھ تصمن،ی شد زریشیآت دی شنی وقتسیادر_
 ی اشھی شواریانگار ھمون د...سی نسیگفتن بھ ادر" آقا" از ی ھق ھق خبرنی بگھید

 . بودمیبغضش حر
 قرارات با دم؛ی شندم؛ی دزویھمھ چ...برنداشتم...بھم گفت چشم ازت برندارم_

 و سر آخرم ی نفروختنکھیا...ی شدی ساقنکھیا... شده بودتی ساقنکھیا...تورج
 ن؛یگمت کردم زر... ی رفتای بازم تا رکاب اون پرشیامروز صبح کھ رفت...امروز

 ... رو گم کردمایوسط راه اون پرش
 !؟ی خودم؛ خودمو گم کردم از تو چھ توقعیوقت
 !ی نشدیعوض! یتو عوض نشد! یتو نرفت! ی تو پا ندادنیزر_
  بسھ؛_
 ...زنمی مغیج
 ... بسھ فلوری تو رو روح مھدانم؛یبسھ؛ تورو خدا؛ تو رو جون شا_

بغض فلور و حرمت ...بغض فلور و غرور من... شکستزی ھمھ چگھی دحاال
 ...کنھی متی کفاگھ،یبسھ د...بغض فلور و بغض من...من

 :نیی پاارهی آروم مصداشو
 نی رو بردارم کف زمی مالفھ تخت بغلخواستمیم... نمازمو بخونمنیی منم برم پانیزر_

 .گھی نشد دی بخونمااا، ولنجایپھن کنم ھم
 .طلبکاره انگار...کنھی با حرص نگاه می تخت بغلبھ

 : رو پھلوشذارمی مدستمو
 تو نیی بره پاضھی اون مریخوایم... بخوننیی مسجده؟ برو پانجای مگھ اگھ،یبرو د_
  نماز؟نجای ایایب

 ... عقب افتادهشنھادی پنیز ا چھ خوشش اومده اده؛ی نشونم مدندوناشو
 .نیی پارمی ھمھ راه نمــــــنی اگھی کھ من دیتونی جان من اگھ م؟یتونیم_

 :ارمی در ماداشو
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 ھمھ ی بخونیخوای نماز مھی؛ حاال . طبقھ سھی کھ؛ ھمھ ش سیھمھ ن" ــــــنیا"فلور _
 ...دنیعالم و آدم فھم

 !!ارهی چشماشو بھ گوشھ صورتش مدوباره
 سر و یچھ ب...خوابھی و مکنھی دو تا نالھ مشھی بلند مشھ؛ی نمشی بدبخت کھ حالنیا_

 . آزارهیصدا و ب
 . و داد کنھغی نا نداره جی حت؛یآره طفل_
 ...کنھی باز مششوی سمت در و دوباره نرهیم
 چارهی بنیا... کھ یاوردی در می بازی کولنقدیا.. ی اگھ تو بودن؛ی زرمااایخودمون_

 . چقد صبورهاد؛یصداش در نم
 ھی اونقد کھ از گرخت؛ی اشک رزی رھیاولش کھ اومد ...کنمی نگاه می ھمراه تخت بغلبھ
و ...شی رمق رو مبل کناری نفر بھی تو تختھ و لی نفر علھیحاال .  خوابش بردادیز

 !کننیھردو تو خواب ھم ھق ھق م...ھوشنیھردو انگار ب
 ھمرات رفت؟...ھم_

 ... سمتشگردمی و برمدارمی برممیشونی زدم رو پھی کھ تکدستمو
 ... صدانیپس ا... خواب خوابھ؛ی ولکنمی کھ ھمراھشھ نگاه می بھ خانوماول

 ؟یکنیکجا رو نگاه م_
دست ... سمت خودشکنمیرو م... فلور در و بستنکھیدرست ھم... زبونش باز شدچھ

 گاه سرم و بھ سمتش ھی تککنمی داده بودم؛حاال مھی تکمیشونی بھ پشی پھی ثانھیازادمو کھ 
 .چرخمیم

 ...زادی دست ادمھی اھرم خوبو دم دستچھ
 ؟یخوای میزی چ؟یبا من_

 دهی آروم بھ دو طرف تکون مسرشو
  شده؟یچ_
  اوراغم؟نقدی اس؟یمعلوم ن..... شدمیزخم_

 شده یمنظورم از چ...نذاشت از دھن ما در بره...یکی نی داره ایکھ چھ دل پر! اووف
 ھی شبیزی چھی ای پرستارو صدا کنم؟ یخوای م؟ی درد دار؟یخوای می بود کھ چنیا
 از صورتش معلوم یزی ؛ چکنمینگاھش م... از درد دلت بگونکھی نھ اگھی دیول...نیا
 ! بودهیزیم اوراغ شده؟ چھ تصادف تیچجور...سین

 خواھرتھ؟...ھیھمراھت چھ زن شاد_
 تا ٧...زنھی مشیکنھ؛نی زھر خورده کھ لب از لب باز میلی درد داره؛ خیلی خمعلومھ

 تو ادی مرموزم کھ از قضا جاسوس دو جانبھ بوده مھی آخرم ھمسایخواھر دارم ول
 . بمونھشمی پمارستانیب

درد ... تختی بھ پشتدمی مھی باالتر و تککشمی خودمو مدارموی سرم برمری از زدستمو
 ھس یھرچ... قرص درد داشتھ باشھونمدی مدیبع...کنمی رو تو شکمم حس میفیخف

 .گفتی مسی کھ ادری معده ایھمون شستشو...واسھ درمان بعدشھ
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 ارمی موانویل...دارمی گرم شده رو برمگھی کھ دی آب آناناسوانی سمت لبرمی مدست
 : چشمامیجلو

 ؟ی داریی غذازی توام پرھای ؟یخوریم_
 . ندارملیم...نھ بخور نوش جان_
 :کنمی شده نگاه مھوشی بنی ھمراھش کھ ھمچبھ
  خانوم خواھرتھ؟نی ا؟یشما چ_

 :گردونھی و سرشو با مکافات برمزنھی مپوزخند
 ...نھ خواھر شوھرمھ؛ اومده مواظبم باشھ تا در نرم مثال! ن؟یا_
 کھ خودش یضی نگھ داشتن؟ مری چیاصال منو برا... کنار تختمزی رو مذارمی موانویل

 ! آخھ؟ضھی مرکنھی مییرایاز خودش پذ
 ؟ی ھستی مگھ فرار؟یدر نر_

 : بوده براشزی چھ افتخار امشھ؛ی پررنگ تر ملبخندش
 .چموشم...نی ھمچیا_
 .١٩ - ١٨فوقش ...ادیکم سن و سال تر از خودم بھ نظر م...سی نی بدضی بنظر مرنھ
  چموش خانوم؟یکنی چھ م؟یچند وقتھ ازدواج کرد_
 ی زبونتو کنیا... درازه اعظمیجوربھ قول زن بابام زبونت بد...گھی دیپرروگر_

 . دستش درد نکنھیول...دونھیکوتاه کنھ خدا م
 . ھمھ سرد و گرم شدننیکالفھ شدم از ا... ترنیی پادمی رو ممالفھ

 ؟یزن بابا ھم داشت_
چقد درد ... تا صداش باال نرهرهیگیلباشو محکم گاز م... باالتر رو تختکشھی مخوشو

  شده؟یداره مگھ؟ اصن کجاش زخم
 آزار ی بی داشت ولشیزبونش ن... زن باباھا کھ کتک بزنننی نھ از ایآره داشتم؛ ول_

 .بود
 ... بھ دندوناشرهیگی لباشو مدوباره

 ...ی آیآ_
  دارم؛ی برمزی سمتش خبھ
 اد؟ی بگم پرستار بیخوای م؟ی شدیچ_

 !زد آش و الش کرد بدبختا رو...جوهی مشتری بلباشو
 .شمیب ماالن خو...خوادینھ نم_
 نا؟ی زنان و ای ناراحتکنھ؟یتو چتھ؟ کجات درد م_
 ...سیکتک خوردم معلوم ن...نھ بابا!ھھ_

  پس؟نمیبی نمیزیچرا من چ..کنمی می تو صورتشو وارسدوباره
 ؟ی از شوھرت خورد؟ی کتک خوردیچجور....سینھ معلوم ن_
 با شکم شھ،یاومد سمتم بزنتم منم در رفتم خوردم تو ش... خوردموارینھ از درو د_

 ... ھاشھیرفتم تو خرده ش
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 خودشو جابجا دهی کھ بھ پشت خوابی وجبم از اون مدلھی ی کھ چرا حتفھممی محاال
 .نکرده

 ن؟ی زریداریمن اومدم؛ ب_
دور مچ  دهیچی رنگشو پی دونھ درشت آبحیتسب...،فلور اومده.. بھ سمت درکنمی منگاه

 .دستش
 ... بغل گوشم تا صداشو نشنونارهیآروم سرشو م... کنارمادی مفلور

 ...چقد حرف زد دختره_
 ...خندمیم
 کردم اونم ی خودم زبون درازگھی مدونھ؛ی شوھرشو مقصر نمنھی اشیآره؛ جالب_

 ...دستشو بلند کرد
 ...گھی دانی بھم بدیبا"بلند " و" دراز"اره _
 ی زبون درازنی؟ خب ا. بزنتشومدهی دلش مکنم؛چجوریه م دختره نگازی جثھ ربھ
 زدتش؟ی مدی باتونستھیحاال چون نم...دادی اونم جوابشو مداده،ی و جوابشو مکردهیم

بعدش ھرجور کھ ... دست رو من بلند نکردی وقت جز تو عالم نئشگچی ھاسی الییخدا
 .ارهی دنبالم تا از دلم دربفتادیشده م

 
 پرپشتھ اھوی داره المصب ؛ سییعجب موھا...شھی شوھرش از جاش بلند مخواھر

 ! متر باالتر از سطح سرش ارتفاع گرفتھھی زده باال کھ قد نیھمچ
 :شی دستفی تو کذارهی مشویگوش

 حواستون بھ اعظم جان ھست ن؛یی توک پا برم پاھی فلور خانوم؛من با اجازه دیببخش_
 گھ؟ید

 نھ تو جالل م؟یدی ندیواال ما کھ عظمت!  داغون اعظمھ؟ درب وفی اسم دخترک نحپس
 . و قد و قوارهکلیو جبروت و نھ تو ھ

 . وقتھیفلور روشو پتو بکش؛ سردش نشھ _
 ...ادی در می سمت تخت اعظم کھ ھمون موقع صدارهی مفلور

 !بلھ؟_
 باز و یچشمش کھ بھ موھا... دستھ گل خوشگلھی با ادی می و قد بلندافھی خوش قمرد

 .بندهی و دوباره درو مرونی برهی و مگھیم" دیببخش" ھی فتھی من می روسریب
 :پرسھی از من مفلورزودتر

 چھ نجای ااروی نی وقت شب انی انجا؟ی اسی بود؟ مگھ بخش زنان نی کگھی دنیا_
 ؟ینیری اونم با گل و شکرد؟یم

 . باالندازمی ھامو مشونھ
  دستم؛دهی مارهی مو درمی بغلم، روسرزی واز کمد مشھی مدوال

 . بابانی اگھی می چنمیسر کن بب_ 
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 نی مالفھ رو تا آخرشکمویدراز م... سمت سرمبرمی و مکنمی رو سھ گوش میروسر
 قواره ی بی لباسانی منوبا اکلی جوره ھچی ھاروی خوادیدلم نم... سمت گردنمشکمیحد م

 .خورهیو خودم حالم بھم م سی تنم نیری لباس زچی کھ ھی اونم وقتنھ؛ی ببیمارستانیب
 ... نزول اجالل کردهاروی کھ فھممی فلور می بفرما بفرمای صدابا
 . شده ھایعجب روزگار...شھی و وارد مگھیم" االی" نباریا

  د؛یببخش_
رو " دیببخش" نی گاو اومد تو ھمنی کھ دور از جون عی اون حرکتیجلو!... ن؟یھم
 .کنھی بفرما بفرما مشھی فلوره کھ انگار خونھ پدرریکھ البتھ حقم داشت؛ تقص...گھیم

 بودنش تو خلوت عاشقونھ یادی فلور ھم از زکنمی حس می کھ چشمام بستھ س ولمن
 پر کردنش ی بھ ھوادارهی پام برمنیی پازی اعظم و اقاشون داره معذبھ؛ فالسکو از منیا

 . اطاقرونی برهیاز اب جوش م
 .شنومی رو ماروی ی معذبم؛ صدامنم
 .اعظم...اعظم_
_... 
 !اعظم جان_

 کھ تو نھی ایُ تن آروم صداش برانی ادونمینم... مونده تا اعظم جان ببخشدشھنوز
 ھ؟ی منت کشغھی از صی بخشای مارستانھیب

 شاھد تونمی راحتتر منی ھمی شوھر اعظم پشتش بھ منھ براکنم،ی باز مچشمامو
 از یکی رده چند اونم وسط یوودی ھاللمی فھی ی عاشقانھ شون باشم،بھ عبارتیماجراھا

 ! تھرانی خصوصیمارستانایب
 اعظم بر عکس خواھر ی کنار، موھازنھی رو صورت اعظم و موھاشو مکشھی مدست

 . و کم پشتھیشوھرش فندوق
 ...کنھی پر از اب پرتقال موانی لھی خچالوی سمت رهیم
  ؟یکنیخانومم؟ چشماتو باز نم... اعظم_
_... 

 بدون فروشتش؛ی می گزافمتی شده نازشو بخره؛پس بھ قدای نفر پھی ھم کھ حاال اعظم
 !ی ادهی مزاچیھ
آخھ ... دستم بشکنھ کھ بخوام رو تو دست بلند کنمیا... من کھ نزدمتد،یببخش...اعظم_

ُ رو تو دست بلند کرده بودم؟ خب؛ راجع بھ مادرم کھ مرده و دستش از یمن تاحاال ک
 ! گھی کردم دیخب قاط... کھی گفتیزی کوتاھھ چایدن

 . تخت من و اعظم مشترکھنی کھ بیزی رو مذارهی اب پرتقالو موانی لدوباره
 . رو موھاشکشھی رو صورت اعظم و و بعدم دماغشو مشھی مدوال

!  کاراس؟نی ای جانجایاخھ ا...شدمی خلوت منی وارد ادی نباکنمی مبندم؛حسی مچشمامو
آره چرا کھ نھ؟ ...زنھی شعور تھ دلم داد می بدمی شاای و با شعور، کی موجود رمانتھی

 تخت دو ھی شبم بدون زنش رو ھی تونھی نمی کھ منتظر زنش برگرده؛ حتی مردیبرا
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 راجع مادر یزی اگھ من چشیاسی با ھمھ الاسمیال! ر شدهی ھم دیلینفره تنھا بخوابھ؛ خ
 .ی بھ عذرخواھادی بعدش بنکھی نھ اذاشت؛ی منو زنده نمگفتم؛یھفت خطش م

َ و مردش، لرزهیاعظمھ کھ شونھ ھاش داره م...کنمی ھق ھق باز می با صداچشمامو
 کھ رو صورت یی لرزونو محکم گرفتھ و تند تند با بوسھ ھاش اشکایاون شونھ ھا

 !کنھی و خشک مزنھی کرده رو جارو مدایاعظم جان روون شده و تا لبش ادامھ پ
اروم ... ھاشھیزخمات بدتر م...ش خانومم؛ اروم باش درت بھ جونمآروم با! ــــــشیھ_

 .باش
من؛ "  یادیز" خلوت پر از نی سکوت؛ تو انی ھق ھق اعظمھ کھ تو ایفقط صدا.

 گوشھ کشھی چشم منم شعبھ می از چشمھ ھای ردھی کنم؛یحس م...شھی مدهیشن
 از اشکمو فیصورت کث... لرزون منو گرم کنھی بازوھاسی نی کھ کسفیح...صورتم

 !بھ جونش  من برهی کنھ و بازم بھ خودش فحش بده؛ بخواد دردازیتم
 ...شتی پمونمی نمونھ؟ خودم مشتی پدی بگم ناھیخوای بخور؛ منوی اایب...ایب_

 ! باالترندازهی باال و سرشو ھم مکشھی دماغشو ماعظم
 ت؟شی پادی بگم اکرمتون بیخوای م؟یپس چ_

 صدات دنی از اصول ناز کردنھ کھ مردتو از شنیکی نیا... باالندازهی سر مدوباره
 ؟یمحروم کن

 !اد؟ی بگم پرستار ب؟ی درد دارزم؟ی عزیزنیچرا حرف نم_
 ھی نی عکنھ؛ی کمکش ماروی و شھی اعظم از دور گردن شوھرش باز می دستانباریا

 ! از عظمت اعظمش کم شھیزیتنگ طال رو تخت دراز بکشھ کھ مبادا بشکنھ و چ
فقطم ... پره پرهممی تو محوطھ م؛ شارژ گوشنییمن تا خود صبح پا...بخواب گل من_

 .اریبھ خودت فشار ن... زمی بخواب عزدم؛ی تو رو جواب میتماسا
 تو اون معجون ی چھ سردونمی نمکنھ؛ی اب پرتقال نگاه موانی و بھ لگردهی برمدوباره
 ! جناب مجنون ازش انتظار اعجاز داره؟نی ھس کھ ایپرتقال
 !گھی زبر لب میدی و بعدم فلور کھ ببخشادی در میصدا

 . ھنوز پشتم بھش باشھدمی محی ترجی سمت تخت من؛ ولادیم
 خواستھ شو تونھیباشھ و م" لھیپ" تونھی کھ فلور چقد مدهی اعظم انگار فھمشوھر

 !کردن اعظم جونش"پروانھ " یبراورده کنھ برا
  خانوم؟دیببخش_
 بلھ؟_
 نخورده یزی چن؟ی آب پرتقال بھش بدنی کم از اھی شد داری خانومم بی وقتشھیم_
 ... ضعف کنھترسمیم
 .بلھ حتما_
 .خدافظ... ممنونیلیخ_
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 نھی مھمھ؟ چرا ھمھ دغدغھ شون انقدی خانوم اھی مردھا خوردن ی چرا برامونمی من مو
 یزی چتونھی کھ منھی اپرسنی کھ از پرستار می سوالنی بخوره؛ و اولیزی چھیکھ خانوم 

 بخوره؟
 ...ادی فلور میصدا

 نکن؛ مرد تشی اذنقدیا...ی در بریتونی دست من نمریپاشو اعظم خانوم کھ از ز_
 نی تا صبح با ارفت؛ی ور اون ور منیھروقت رفتم تو راھرو داشت ا...ی داریخوب

 . جا، وسط بخش زنان اتراق کنھنی ھمادیکم مونده ب...پرستارا دعواش نشھ ھنره
 ارمی کھ انداختم روم می مالفھ اری و منم سرمو از زادی خنده اعظم میصدا

 شیری و نفس گیُ س؛ نفس برگھی دیکی مال یناز و ناز کش...نفسم بند اومد...رونیب
 !مال ما

 
 رو کی شیلی ساک بزرگ و خھی کھ کنمی نگاه مسی بھ ادردم؛ی فلور رو فشار مدست

 ... تو دستشرهیگی و مارهیاز صندوق عقب در م
مرتب بھت سر ...یگردی جان؛ من مطمئنم کھ پاک و مبرا بر منینترس زر_
   دارم ؛ادی زنجایاشنا ا...زنمیم
 :زنھی چشمک مھی

 . تردد ھسشگاهی و اسانجای انی بادیز... نکن چشماتو؛ بھ خاطر شغلمھیاونجور_
 .کنمی اھان گفتم اکتفا مھی بھ
 نجایاز ھم... نمونیاگھ نخواست...دنی محی توضزوی برات ھمھ چمیریاالن م_

 .شھی نمیچی ھیقبال ھم گفتم؛ تا خودت نخوا...سی کھ نیزور...میگردیبرم
 .ارمی زدمو از تو دست سرد فلور در مخی دست
 نباری، ا"خوامیم" تو دھنم بچرخھ و بگھ تونھی دست و پام شل شد کھ زبونم نماونقد

 .خوامی مگھید
 یول!ھنوزم ضعف دارم... کردن دست فلور ھمانا و رفتن حس از تو پاھام ھماناول

 کھ قبل از فلور شھیزانوھام خم م.... بذارهری تو اراده م تاثی ضعف بدننینذاشتم ا
 ...رهیگی از پشت سر بازومو مسیادر

 ن؟ی زریخوب_
 ...سی نیطور...خوبم_

 ...تشریگی محکم می عقب ولکشمی مبازومو
 ... عقبگردهی برمشھ؛ی تازه متوجھ مفلور

 ...ارهی بھ سمتم مدستشو
 . دختری جان، ھنوز جون نگرفتنیبده من دسستو زر_
 ...ارمشونی من مد؛ی الزم رو بکنی ھایھماھنگ...یاحی خانم ردییشما بفرما_
  بلھ حتما؛_
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 ی ش کھ افتاده جلوھی نگاھم رو ساشتری نھ کامل؛ بی ولسی بھ بھ سمت ادرکنمی مرو
 ! شھھی ساری م زھی و من و ساکریتمام پ...چقد قرص...چقد بلند...پامون

 ... نباشیزیاصال نگران چ... جاننیزر_
 ... نتونمو شرمنده شمترسمیفقط م...ستمی نگران نستم؛ین_
 ...شھی مدهی کشسادنشی دستم با واستھ؛یمیوا

چشمامو تنگ و ... نور افتابی جلو و درستستھیمیرو بھ من وا... باالارمی مسرمو
 ...کنمی مکیبار

 شیشونیعرق رو پ...پوشونھی بلندش تمام صورتمو مھی کھ سایجور... ترکی نزدادیم
 زن ھی شده ھمراه سی عرق شرمھ؟ ادرنی سردمھ؟ انقدیپس چرا ا...شھیتازه معلوم م

 ! کمپبرتشیمعتاد و م
 کس چی کھ ھی کردیی تو کاران،ی زریتونیتو م...از تنونستن حرف نزن_
 و دم ی کنی زندگاسی ھمھ مدت با النی ای کھ تونستنھی انشیمھمتر...تونستینم

 ی ھم پا شداسی ھمھ مدت با بنگ و علف النیا...ادی و صداتم در نیزنده بمون...ینزن
 ... بفھمھی احدنکھیبدون ا
 .نمی مکی در بازی جلوی ھازهی و با سنگ رنیی پاندازمی مسرمو

 !سی ادریدیتو فھم! جز تو...جز_
 :شنومی می لب ولری زارهی صداشو مکنھ؛ی باال؛ اصال اسمونو نگاه مرهیگی مسرشو

 .دمی تو رو فھمشھیمن ھم_
 شھیھم" کھ منظورش از دمی گفت؛ فقط نفھمی چدمی فھمدم؛ی فھمی گفت؛ ولآروم
 ! بوده؟یمن چ"  دنیفھم

 . ھماھنگھزیھمھ چ...سی ادری آقانییرما بفا؛ی جان بنیزر... گھی ددیای شد؟ بیچ_
 ستنویمی پدر مادر وانی کھ بفتمی میکی کوچی بچھ ھانی اادی ره،یگی سمتمو دستمو مادیم

 کنھ براشون و دلشون ضعف بره ی تاتی تاترنیگی؛ دستشونو پدر مادر از تو طرف م
 . و حال بھم زنھزی رقت انگشتری ضعف من بنیحاال ا!  کودک نوپانی ایبرا
 از خودشون دوست یکی نی کھ فلور رو عشونی دفتر اصلمیری دبدبھ و کبکبھ می کلبا

 .کننیدارن و عز و احترامش م
 . خدمتتونرسمی االن مد،ییبفرما_

 نی ادونمی؛نمیی نھایری گمی با ھم بودن و تصمی فرصت براھی یعنی گذاشتنمون تنھا
 کھ ھ؟ی خودشون؛واسھ چنی دست بھ دست کردن بگمی بھتره ایھمھ دست دست کردن 

  باشم؟نجای نخوام کھ اگھیشک کنم و د
 !؟یدی رو دی خانوم محمودنی جان، ھمنیزر_

 ... شدنفیچھ کث...رمیی مگامی از بند کتونچشمامو
 !؟یخانوم محمود_
 ...دی ھم شدیلی سال؛ خ٧ داشت؛ ادیخودش اعت...ی رکسانا محمودنی ھمگھ؛یآره د_
 شوھرش معتادش کرد؟اونم _
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 جلسات نی ھمنی از ایکینھ بابا؛ تازه ازدواج کرده؛ اتفاقا با شوھرشم تو ! ن؟یا_
 ... اشنا شدنایمشاوره و انجمن و ا

 و مرھم ی مخمصھ خالص شدن؛ حاال شدن ناجنیدو نفر کھ از ا...شھی جالب مبرام
 .گھیھمد

 شوھرشم مشوقش خونھ،ی و مشاوره مدهی ملیخود رکسانا بعد ترکش ادامھ تحص_
 !یسالم و خوردن.... ماھتریکی از یکی...االن دو تا بچھ دارن...بود

 ... خندهری ززنھیم
 نی ای فرم کارمندالی و تکمدی و تمجفی تعرندهی انگار فلور نماده؛ی ادامھ مدوباره
 .مرکزه

 یلی خینجوریا... کھ خودشون معتاد بودنگردوننی میی مرکزو کسانی ایاکثر بخشا_
 کشھیاگھ معتاد درد م...سین"  لنگش کنسادنوی گود وارونیب" تیبھتره؛ عوضش حکا

 ... ھمدردش باشھتونھیبھتر م...دنوی ذره ذره درد کشفھمھی مگھ؛ی مراهیو بد و ب
 !نجوره؟یھمھ جا ا_
 زدن؛ ادی ھم زی قانونری مراکز نامعتبر و غی مرکزمعتبر باشھ آره؛ ولیدونیخب م_

 !شرمنده وضع فاجعھ س... نھگھیاونجا د
 مرتب ور شمیبا گوش...نی کھ ساکمو گذاشتھ کنار پاش رو زمکنمی نگاه مسی ادربھ
 چرا دونمینم...ی باشھ ولمی و گی کھ مدام اھل اس ام اس بازسی نیی ادمانی از اره؛یم

 . نشنوهی حتای کس نگاه نکنھ و چی و ھزی چچی بھ ھدهی محیترج
 خانوم گل ھمھ نی زرنی ای شد فلور جون بریچ...نید معطل شدیخب؛ خب ببخش_
 !م؟ی رو بگییزای چھی الزمھ مام ای ی کردفی تعرزویچ

 : بھ منکنھی مرو
 !م؟ی الرمھ بھت بگیزی چیکنیفکر م_

 : باالندازمی ھام مشونھ
 ؟یمثال چ_
 ...  مشاوره خانواده و؛ی قدم١٢ یجلسات بھبود...یی داروری غییمثال سم زدا_
 .من ھمشو قبول دارم_
 ...ی آشنا باشدی ھرچند کھ باس؛ی نی کار خاصگھیخب خوبھ؛ د_

 : وسط مکالمھادی مفلور
 ... راحتالتونی شما خگم؛ی بھش مویمن خودم ھمھ چ_

 گردمیدوباره برم...سی و حرف زدن ندارم؛ درست مثل ادردنی حوصلھ شناصال
 ی بنقدی بھ کجا زل زده؟ چرا ادونمی ش قالب کرده؛ نمنھیسمتش؛ دستاشو رو س

 حوصلھ و نا آرومھ؟
 ای داشتھ باشھ؛ شیمی با دوست قدی صحبتھی رون؛ی برهی می ھمراه رکسانا محمودفلور

 .. داشتھ باشمی صحبتمیشگی و ھمیمی قدی بذاره من با پسر عمھ و ھمراه و حامدمیشا
 ...وش نشستھ بود قبل فلور رقھی کھ تا دو دقی رو مبلادی و مشھی جاش بلند ماز
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 گھ؟ی دی ھستی ھمھ چی پان؟ی زریخوب_
 .خوبم...ھستم_

 . شک نداشتمگھی رکسانا ددنی دای نداشتم؛ شک
 ذاتتو شناسم؛یتو رو خوب م.... حواسم بھت بودهشھی ھمھ سال من ھمنی تو ان؛یزر_

فقط ... رو بھ صالبھ بکشھی ھرکستونھی می کھ داری اراده ادونمیم...بھتر از خودت
 ...می من عالیتو خوب باش...یکھ ھست...ی خوب باشھیکاف...ی بخواھیکاف

 ھمونھ نیع...چقد برام اشناس...ارهی در میمی ساعت قدھی کتشو بی تو جکنھی مدست
 ...کھ
 ... کھھی ھمون ساعتنی اسیادر_
 بھت گھیت و د از لب حوض خونھ آقا جون برداشی بچھ بوداسیاره؛ ھمونھ کھ ال_

اشکشو دراوردم ازش گرفتم؛ پسره زور گو ...منم...اشکتو دراورد و بھت نداد...نداد
 ...رو

  خندهری ززنمیم
 !؟یکنی میواقعا؟ شوخ_
 ساعتو نگاه کن، نی با داداشم؛ ای ندارم ، حتی کس شوخچی با ھزای چنیاره؛ من تو ا_

 منتظره؛ ھمون کھ زد تو دھن رونی نفر اون بھی آقا جون؛ شھیبدون از رگ و ر
 .رهی بگنوی زریمتی و قزی ساعت عزنیداداشش تا ا

 ... جلوشرمیگی دستمو مکف
 ..ارهی فشار بھ انگشتام مھی...بندهی تو دستمو و مشتمو مذارهی مساعتو

تو اول از ھمھ خدا رو ...سی نی و کسیی وقت فکر نکن کھ تنھاچی وقت، ھچی ھنیزر_
 ... غصھ بخورهانمیبعدم مگھ من مرده باشم کھ بذارم مادر شا...یدار

 تو دستت باشھ و پشتت بھ تی چقد خوبھ کھ دست حامزنم؛ی لبخند قرص و محکم مھی
 ! و باورنانی و لبخندش پر اعتماد و اطمخینگاھت بھ نگاھش م...پشتش گرم

 .شک نکن...سی ادررونی بامیمن پاک م_
 . وقتچیشک نداشتمو ندارم؛ ھ_
 دی کھ شایی از زنایکیبازم مژگان،...شمی مداری از خواب براهی و بدو بغی جی صدابا

 ذارهی منت مکی و ھزار و راه،ی بد و بغ،یھمھ ش، ج...ومدهی و رغبت خودش نلیبھ م
 . ترک کنھخوادیکھ م...ھیسر بق

 گھیبرو و د...یری روزا منیھم, نی مژگان شروع کرد؛ خوش بحالت زرنیدوباره ا_
 کھ یی ھاکھی تکھی نھ بھ بخش بخش و تت،ی بخش زندگنی وقتم فکر نکن؛ نھ بھ اچیھ

 . جاھا بازکردننجوری و پاتو بھ انجایاوردنت ا
 دونمینم... بزرگتر و عاقلتر از سنشھیلی کھ خی سالھ ا١٧ بھ سارا؛ دختر کنمی منگاه

 بدست ی گری و ساقی و نئشگی کھ تو خماریی تجربھ ھاایواسھ مصرف مواده 
 !اورده

 . خونھ تونیگردی و برمرونی بیای روز ا منیچرا سارا جان؛ تو ھم ھم_
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 ! ھم خوشحالم؛ ھم ناراحتن؛ی زریدونیم_
 ؟ی ناراحترونی بی جھنم برنی از ایخوای منکھیاز ا! چرا؟_

 ...کشھی مشی داره بھ ننواشوی بی رو دستش کھ گرفتھ بھ دھنشو ناخوناذارمی مدستمو
 ! از انگشتات نمونده کھیزی چگھی با بدبختا؛ دی چھ کردنیخور، ببناخون ن_

 منم مظلوم بودم کھ دونمی مظلومھ؛ نمیلی خس،ی نی دختر سرکشن؛یی پاارهی مدستشو
منتھا ... افتمی خودم می سالگ١٧ ادی ھس یھرچ...ایاومد سروقتمو باھام دوست شد؛ 

پدر ...من بھ خاطر شوھر خودم... و مننجای بھ ادیکار سارا بھ خاطر شوھر ننھ ش کش
 !م  بچھیحت...!خودم؛ شوھر مادر خودم

 :پرسمی سوالمو مدوباره
 ؟ی و پاک شدی ترک کردی ناراحتینگفت_
 . نبودیناراحتم کھ گودرز از مامانم جدا شد؛ مرد بد! نھ! نھ_
 ! اومدی وقت ازش خوشت نمچینبود؟ تو کھ ھ_
 انصافا راحت پول بھ کرد؛ی نمی احترامی بداد؛ی م نبود؛ خرجمونوی مرد بدیآره؛ ول_

 .من نخواستم قبولش کنم,  اومد جلوی و پدری از در دوستچارهی اون بخت؛یریپامون م
 کھ تجربھ سی نی دردی نداره ولی سنچارهی بسوزه،ی دلم براش مکنھ؛ی دراز مپاھاشو

 .نکرده باشھ
 :زنھی لبخند کم جون مھی سمتم؛ کنھی مرو
 نمی مبکنمی من با گودرز لج کردم؛ االن کھ فکر منیزر...ایدوباره درد گرفتن لعنت_

 . موضع گرفتم جلوشی نداشت؛ من الکیبدبخت کار
بازم ...شیشونی رو پذارمیدستمو م...کشھی رو پام و دراز مذارهی و سرشو مشھی مخم

 از شتری بیتح...فھمھی مایلی از خشتری بیلی سنش خنی دختر با انیا...سرده سرد
فقط بھ ...میکشدی مغی و مثل االن مژگان جمیکشدی کھ درد مییھمھ روزا و شبا...من

تو ھمھ اون مدت ... جلومیقدم بھ قدم رفت...ود من بی اونم ھم پاکردم؛یسارا فکر م
 و حماقتاش فکر کردم نھ بھ اسی نھ بھ الشد،ینحس کھ بند بند تنم داشت از ھم باز م

فقط سارا ... و ظرافتاشانی بھ شای و وعده ھاش؛ نھ بھ بابام و ظلماش؛ نھ حتسیادر
 تر ونده سالھ کھ م١٧ دختر ھی از ن؛ی زرری بگادی گفتمی می و ھدمیدیرو م

 . منی شده بود برازهیانگ...یستین
 باباشو دوست نداشتھ ی کسشھیخب مگھ م... دوس داشتمیلی من بابامو خنیزر_

 !باشھ؟
 کھ دوستش ستمی مطمئنم نی حتکنم،ی سوال فکر نمنی بھ اگھی دزنم؛یخند م دلم پوزتو

 ی کھ ناپدریی سختاادی یجوابش از اونم سختتره؛ وقت!ھی نھ؛ سوالھ سختایداشتھ باشم 
 مرد ی حتموی مرد زندگنی کھ اولنی بھ اکنمی شک مگھی دفتم؛ی بھم اورده ممی پدر تنیھا

 ! بدونم
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 ی و دوختھ بھ چشماکنھی منتظرش کھ باال رو نگاه می و بھ چشمانیی پاارمی مسرمو
 کنمی تنگ دوختھ؛ چشمامو تنگ می ولمیجیچشم دوختھ بھ من و گ...کنمیمن نگاه م

 :سمتش
 ؛ی ھمھ دوستش دارنی بوده کھ تو ای مرد خوبیلیبابات حتما خ...زمی عزکنمیدرک م_

 ... نرفتھادتی بعد فوت ش ھم یحت
من باعث شدم از مامان ...شدی می خوبی ؛ باباشدیاگھ بابا م... بودیبگودرزم مرد خو_

 ...جدا شھ
 وقت بچھ دار نشده؛ تونستھ چی وقت بابا نشده؛ ھچی ھنکھی ای برادی شاگم؛ی خودم مشیپ

 گھ؛ی دی از باباھایلی بود مثل خی واقعی کنھ؛ اگھ بابای رو بازی خوبینقش باباھا
 ی از پس اوالد ھم خون خودش ھم برنمدیشا....ی ساالریمثل حاج مصطف

 من شوھر ننھ م ی کاش بابایکھ ا...کردی ھم نمیناپدر...چی کھ ھیبراش پدر....اومد
 ...ی بچھ پاپتھی بھ دادیبود و منو م

 ال قبا و ھیَ پول و پلھ؛ ی بھ پسر ب،ی حق ندارم بھ اون بچھ پاپتگھی ددم؛ی تکون مسرمو
 . ندار آقا ماشال فکر کنمیچیھ

 فکرش تو ذھنم مانور نکھی ای نثار محسن کردن برافی ھمھ اراجنی اھ؛ی کنم کاففکر
 بزنھ؛ ساکن؛ ثابت و بدون خی و خائن مغزم فلج شھ و اهینده و ھمونجا؛ ھمون قسمت س

 ...حرکت
 کنم؛ی سارا رو رو شونھ م حس مدست

   خبرشای ادی خودش مای جون؟ نی زریکنی مریکجا س_
 ...خندهی غش غش موخودش

 ... خبرمنیبا قاصد... چھ کرده با منشی معنی حرف بنی با ھمدونھینم
با خودم عھد ... و جوونری ادما؛ درازو کوتاه؛ پنی ای ھمون روز اول کھ اومدم قاطاز

 چی البتھ کھ ھنم؛ی رو نبگھی کس دچی نھ ھس،ی پاک نشدم؛ نھ فلور؛ نھ ادریکردم تا وقت
 کھ بھ بھانھ من؛ یدوستان... و فلورسی ادرنیبجز ھم... ھم ندارمی اگھیکس د

 ... شدهکی نزدیلی خشونیدوست
 :رونی از اخبار اون بدمیفھمی رکسانا جون ِ فلور مقی از طریوقت

 رهی داره می حالش خوبھ ولاسیال...اسی الشی رفتھ پنی بھ ھمھ گفتھ زرسی ادرنکھیا
 عده ھی حاال نھ؛ی رو ببنی زرخوادی منکھیھ داشتھ؛ ا برادرشو نگی آبرونکھیخارج؛ ا

 رفت شی مانع پنی کھ زرخوانی عده مھی شھ و اسی مانع رفت النیانتظار دارن کھ زر
 ...کنھی تو گل مونده نمنی بھ حال زری فرقچی ھا ھن رفتشی پس و پنیا... نشھاسیال
 قرون بھ قرون حق و حقوق منو از نکھی ای حاذق گرفتھ، برالی وکھی سی ادرنکھیا
 .رهی حق و حقوق من کرده؛ بگی قاطاسی کھ الی اموال حرومنی از باس،یال
 ...دمیچوب خط امروزمو نکش! ن؟یزر_
 !  من بلند شد؟ی از رو پای کنیا

  گھ؟یچند روز د...ِا؛ پس بدو برو بکش_
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 ... ترنیی پاکشھی کھ رفتھ باال و جمع شده رو مکشوی و پشت تونشھی جاش بلند ماز
 .کنمیمن بھ رفتھ ھاش کار ندارم؛ مونده ھاشو حساب م... ھفتھ موندهھی_
 کھ خودم حس نکنم خوب ی کھ خودت؛ تا وقتیتا وقت... کار بھ نظرم مسخره بودنیا

من بھ ... برمتونمی کردنو دارم؛ نمی زندگرونی کھ جربزه بومدمینشدم؛ با خودم کنار ن
 کھ از ی من، درست از وقتی روزاکنم؛ی قفس فکر نمنی مونده ای رفتھ و روزایروزا

 !شھی کنم شروع می ادم زندگنی عمیگری ممی و تصمرونی برمی منجایا
 ... روز٩شد ...دمیچوب خطمو کش_

 نی عام؛ی بچگنی بچھ ھا، عنی تو بغلم، عادی مکنم؛ی از ھم باز مدستامو
چقد وارد !  من کجاس؟ چقد بزرگ شده؟کیاالن مرد کوچ...انمی شایایبچگ...اشیبچگ

 ! آدم بزرگا شده؟فی کثیایدن
 !سارا گودرز و مادرت کھ ھنوز طالق نگرفتن؟_
 ھیبا ....کنمی می آدم زندگنی عرون؛ی کھ برم بنجای از ارن؛ی طالق بگذارمینھ؛ نم_

 .یخانواده درست و حساب
 خودمو پسرم؛ کنم؛ی می آدم زندگنی عرون؛ی کھ برم بنجای منم از اگم؛ی خودم مشیپ

 باشھ؛ می نحسش تو زندگھی و سااسی الذارمی نمرم؛ی حاال اگھ طالقم نگاس،یبدون ال
 می کھ اسمشو بذاری رسمری طالق؛ چھ غمی کھ اسمشو بذاریچھ رسم! ھیی جدا،ییجدا

 ...فرار
 دمی رو خوب بھش رسجھی نتنیا... ھم نداشتی اجھی جورواجور کھ نتی فکرانی بالاقل

 نی ھمھ،ی کافنی دارم بھ اسم اراده؛ ھمیزی چاسی الی ندارم و بیزی چاسیکھ من با ال
 .سازهی بچھ مو مندهی االن و آیکل زندگ

 رو کوبھی می و ھرزچندگاھکشھی کھ ساک پر منو دنبال خودش مکنمی سارا نگاه مبھ
 نیمچ و الحق ھم داره ھدهی مرام بھ خرج می روز آخرنی داره االشیبھ خ...نیزم
 .کنھی میکار

 ارم؟ی برات بای ی ببریتونی ساکت منمی اا؛ی جون بنیزر_
 ! نسبتا ھم اندازه منھی سالھ ش ول١٧ نکھی با اکنم؛ی جثھ نسبتا درشتش نگاه مبھ
 .رونی بشھ من برم بیک... دست راستت رو سر مانیزر_

  دم؛ی و فشار مرمیگی مدستشو
 ! نره ھاااادتی ما رو رونی بی معرفت اومدیب...ای زودنیھم_
 !؟. دوست داره با من باشھنقدی چرا ادونمی نمخنده؛ی تھ دل ماز
 ...رهی نمادمیمعلومھ کھ _
 فقط ره،ی مادمی کھ خودمم رونی من اونقد دغدغھ دارم اون بی ولگم؛ی خودم مشیپ

 نجوری کھ پامو بھ انجا؛ی اامی بودم؛ کھ باعث شد بنجای کھ ایی ھمھ روزا و شبادوارمیام
 ! بره؛ پاک پاکادمیجاھا بازکرد؛ 

 ...نھی رو ببنجای اادی دوست ما بی آخرم نذاشتا؛ی شدی رفتنگھی جون، دنیخب زر_
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 کھ دهی الاقل نشون مای.... مھربونھی ولسیجذاب ن...اهی پوست چشم سدی زن سفرکسانا
 سانت  بھ صورتم کھ چنددوزهی کرده رو مزیچشماشو کھ بھ خاطر افتاب ر...مھربونھ

سربلند ...ننی من کھ بھ باال نگاه کنن و منو ببی براھی قد بلندم نعمتنیباالتر از اونم؛ ا
 یزی چگھی با نور آفتاب دزشی ریچشما!  عذابھھی مارکسانا ی برایول! ننیمنو بب

 !ازش نمونده
 ھمون روز ی حتنتم؛ی شدم ببنجای وارد ای خواست وقتیبھ خودم بود اصال دلم نم_

 .اول
 شیشونی پی باالکنھی بون مھی رو شونھ م و دست راستشو ساذارهی مدستشو

 ...نی زرکنم؛یدرک م_
 دونھیم... جھنمنی تو امی کشدی کھ چدونھی مفھمتم؛ی مس،ی درک کردنش شعار ننی او

 .دمی چقد زجر و خفت کشدنیکھ سر مواد کش
 از اون شمیرج مبا خارج شدن از اون کمپ، خا...ادی کھ می در ورودژی قژی قیصدا

 ! ؛ از اون ورطھیاھیھمھ لجنزار؛ از اون ھمھ س
 ؟یچطور...ی تو کھ ما رو کشت؟یخوب...زمیسالم عز_

 ی فلور ھم پا بھ پاکنمیحس م... تو بغلشکشھی منوی دور شونھ ھامو مندازهی مدست
 .من؛ ذره ذره آب شده

 !ی خوش اومد؟ی جان خوبنیسالم زر_
 بھ من زن سی بار کھ ادرنیو اول...گنی کھ براش خوش امد می خروجنی اولنی او

 ! جاننی زرگھی مگھ؛ی تنھا ھم نمنی زرگھ؛یداداش نم
 ... از دستمارهی جلو و ساکمو در مادیم
 کھ ی روزادمھی کنھ،ی برام باز مسی در جلو رو خود ادرن،ی سمت ماشمیریم
 ... کمپ؛ عقب نشستمو فلور ھم کنارمامی بخواستمیم

 فقط بھ خاطر سی فلور و ادرنکھی دارم؛ ای حسھی... فلور عقب نشست و من جلواالن
 ...من با ھم رابطھ ندارن

 نی کھ تو اییزای بپرسم و بدونم از تموم اون چدمی بھ خودم حق مرونی کھ اومدم بحاال
 ی اونا تونستم بذارم کنار اون ھمھ بنگ و علفی ، براتونستمی میول...دونستمیمدت نم

 شده بود؛ ھم علف ھرز بود و منو ستھی عنکبوت بھ دست و پام نی عشقھ؛ عنیھ عک
ھمھ ... قلقلک داده بودی بدجورمویوانی حی و خود بووونی وھم حدادیداشت ھرز م

 .زادی بودم جز ادمزیچ
 و نی ماشنیی پامھی نشھیآرنج دست چپشو گذاشتھ رو لبھ ش...سی سمت ادرکنمی مرو

 حس یول..نمی ببتونمیاونو نم...نگاھش روبرو و ذھنش...انگشتاش رو لب خودشھ
 .کنھی فکر مکنم،ی کھ من دارم فکر مییزای مطمئنم بھ ھمون چکنم؛یم
 خب چھ خبرا؟_
 فکر زی چھی بھ می ثابتم کرد کھ جفتمون داریول...دمیپرسی مدی بود کھ من بای سوالنیا
 ...رونی بنیاخبار ا...نمیکیم
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 ..میکردی نھ حس ممیدیفھمی نھ میچی خان؛ ما اون تو ھسی شماس ادرشیخبرا کھ پ_
 : جلوترارهی عقب خودشو می از صندلفلور

 . نبودی خبرچی ھرونی بنی بد نشداا؛ انمی جون؛ البتھ ھمچنی زریخودت نخواست_
 و دست و پا دمی نکشی اون ھمھ تو اون لجن سختده؛ی نبودن ھا منو آزار می خبرنی او

من غرق شدم؛ من تا ... و آب از آب تکون نخورده باشھرونی بامینزدم کھ حاال ب
 ھمون نی ساکن و راکد بوده؛ عزی ھمھ چرونی بنی لجن رفتم و برگشتم و ایمنتھا

 رونی مرداب بکشھ بنی و دست منو از اادیب  کھ قرار بودیپس اون موج...گنداب من
 !کوش؟

 بھ فلور نھی سخت از تو ادمی شاای سرد و ؛ی حسچیبدون ھ..ی نگاه عادھی سیادر
 ی اونجور کھ فلور سعدمی شاای ھست یی خبراھی نگاھا نی پشت ایعنی نیو ا...ندازهیم

 !سیامن و امان ن...سی نی خبریداشتھ نشون بده ب
 یبرا...دیفھم...دیفھم...دی فھمی خبری بنیحال گرفتھ منو از ا... دونمینم...دمی شاای

 ..از حسم..از چشمم..از نگاھم.. رو از خودمسی ھمھ فھم ادرنی اکنمی میخودم ھج
 ازش چک و ی ھمھ کاراشو کرده؛نذاشتم از مرز فرار کنھ،کلاسی مدت؛ النیتو ا_

 نشده فرستادنش ھی ثانھین؛ی دھن باز کنم زرھی داره؛کافیکرور کرور شاک...سفتھ دارم
 ... طبلکاراشی خبر دار نشده ،حتیھنوز کس.. بخورهدی ھا و اب خنک بالھیپشت م

 ...نفسم گرفتھ,کنمی شلتر مموی روسرگره
 ؟ی کنی باھاش ھمکاریخوای م؟یکنی کارو نمنیچرا ا_

 ...پشت فرمون... جلوشھی بھ ھمون شسپرهی و دمغ مرهیگی ازم مروشو
 ... وقت نداشتمچی باھاش ندارم، ھیمن ھمکار_

 ... بگممموی نھ؛وقتشھ کھ من تصمای ھمکارش ھست ای حاال
 ...من سھم خودمو دادم_

 ینجوریا... بھ در دمی مھی و تکسی بھ ادرنم؛رویشی می برھی و گردونمی برمخودمو
 .نمی فلور رو ھم ببتونمیم

 از ی ھمھ اون بخشسی و ادرکنھی تعجب کردن، فلور تماما منو نگاه مھردوشون
 ... روشی بھ من و نصفشو بھ جاده پدهی مد،ینگاھشو کھ با

 زی چچی کس و ھچی بدھکار ھگھی دادم، االن دی زندگنیمن ھمھ سھم خودمو از ا_
 ... خودمستم؛جزین

 : کھ از عالم و ادم دارمی ھمھ طلبنی باال تا بشمرم اارمی مانگشتامو
 بچھ  معتاده؛اروی نی و چنگ زدم ادمی و زمان پرنی بھ زمنکھی شدم با ااسیزن ال_
 کونی کن فمونیش،زندگی کھ وضع زندگنی کردکشیتحر...نی نذاشتی ولخواستمینم
؛ خودمو ... خاطر بچھ ممون؛بھیمعتادم کرد تا پابھ پاش باشم بھ خاطر زندگ... شھیم

ترک کردم کھ ازش جدا بشم ... نباشھی زندگھگی کھ بشم خودم؛کھ دایفرستادم اون دن
  نھ؟گھیبسھ د... بچھ ممویکھ بشھ زندگ... و بچھ شمونیبازم بھ خاطر زندگ

 :زنمی مغیج
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 س؟ی اگھ حق خودم نھی چس؟ی اگھ طلب نھی چنای اس؟یبس ن_
 ...کنمی رو صورتمو و از تھ دل عقده دل وا مذارمی مدستمو

 کھ یی رو دستاذارهی جلو دست می کنار و از رو ھمون صندلزنھی منوی ماشسیادر
 تا لرزشم دهیصورتمو، صورت شرمزده مو نقاب کرده؛با ھردو دستش دستامو فشار م

 ...اھستھ شھ...کم شھ
 کشھی دستام کھ اروم می رو روسی ادریدستا...کنمی فلور رو از پشتم حس محضور

 ...ی داد و قالچیبدون ھ...اروم اروم..پشت دستم 
  جاننیاروم باش زر..باشھ اروم باش_
 یکھ حسا... بدهنمیکھ تسک..کھ ارومم کنھ ... بدهمیحاال وقتشھ کھ دلدار...ماروم شد. 

 .رفتمو بھم برگردونھ
  کھ حالت خوب شھ؟میکجا بر!  جان؟نی زریخوای میچ_

 ...ارمی درمسی ادری از تو دستادستامو
 ...انی شاشیپ_
 بھ خودم گھی وجود نداره،دی نشدنچی من ھی برایول.... باشھی نشدندی کھ شادونمیم

 . بشھدیدرس اراده دادم، پس با
 :دهی کھ دستشھ بھم می اب معدنی اب از بطروانی لھیفلور _
 ...یھنوز جون نگرفت..زمی عزی جون، تو تازه اومدنی کھ زرشھینم_
 ...حالمم خوبھ, نمی ببانوی برم شاخوامیمن م_
 یخوای ساعت دو ساعتھ راھش کھ مھیمگھ ...یشی متی خودت اذینطوری آخھ ایول_
 ...ب
 ؟ی بریخوای میک...میریباشھ م_
 
 ...کنمی تعجب مسی منم از جواب ادرنباریا

 ... االننیھم_
 ...یساکتم کھ با خودت اورد...برمتیم...باشھ
 ...سی ادریای منو مجنون بازی ھایوونگی دنیکالفھ شده از ا...کشھی می پوففلور

 ... برم خونھرمی بگنی،ماشی تا جاده اصلدی زحمت منو برسونی خب؛پس بیلیخ_
 بھ مرکز شھر دنی رسی مدت خارج شھر بوده و برانی کھ اون کمپ تمام افھممی متازه

 !ی انحرافری تو مسدی بزندیبا...ی کنی طی جاده خاکدیبا
 ... فلور خانومرسونمتونیم_

 . شھی بدون چک و چونھ سوار مفلور
  خونھ ت؟ی سر برھی یخوای نمی تو مطمئننمیبب_

 ...کنھی نمی پافشارگھی دسمیدم؛ادری بھ دو طرف تکون مسرمو
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 آخر یاون لحظھ ھا...دنمی کشرونی از تو اون خونھ بی کھ چجورادی مادمی یوقت
 یدوروز قبلشم کھ تا پا... بھ قرصدی بودم؛از کجا اومده بودم و کارم کشیچجور

 . مواد رفتمیخرده فروش
 یخونھ ا... اتفاقا بودنی کھ آبستن ھمھ ای خونھ اذارم؛ی پا تو اون خونھ نمگھی دمطمئنم

فقط از دور درخشش داشت ؛ ... نبودنی زر و زرشیچی بلند شد کھ ھنی زرھیکھ ازش 
 . مزخرفی واقعیبھ معنا...چون مزخرف بود

 .نییبفرما... بخوریی چاھی تو ای جان بنی تو ؟ زردیای خان؛ نمسی ممنون؛ ادریلیخ_
 .شھی مری دمی برگھید...ممنون فلور جان_
 .گھی تو دایبره،بی نمی وقتسی نیزی کھ چیی چاھیحاال _

 شوی زندگتونھی تلخ خوردن ھم میی ھمون چای مادر حتھی ی کھ برافھمھی چھ مفلور
 حبھ ،یی حبھ قند ھمراه چاھی بھ اندازه خوردن ھمون تونھیسرد کنھ و از دھن بندازه؛ م

 شھ پسر ضیمر... کنھ اون قند عسلشیتابیب..رهی ازش بگشویقند زندگ
 ...انشی شھ شاقراریناراحت و ب...کوچولوش

 میرسی ممی برگشتی وقتشاالیا...ممنون فلور خانوم؛ ممنون بابت ھمھ زحمتاتون_
 .خدمتتون

 دوست خوب و با معرفتو فراموش نیمحالھ ا...نطوریمنم ھم...بوسھی رومو مفلور
 خونھ سراسر نجاست نیا... ھم از ذھنم پاک شھمی زندگی اون مقطع سم اگھیحت...کنم

 خونھ و مستاجرش نی من، صاحب ایی خونھ روبرونی محلھ؛انیبازم ا...ھم پاک شھ
 .کھ فلور باشھ محالھ از ذھنم پاک شن

 ... ممنون فلوریبھ خاطر ھمھ چ_
 ...شمیاروم م...زنھی لبخند اروم مھی

 .دیمراقب خودتون باش... منتظرتون ھستمنجایم امن... منتظرتھانیبرو شا_
 سر و تھ نوی سمت عقبو با دوفرمون ماشزنھی دنده رو مسیدم؛ادری فشار مدستشو

 ...کنھیم
و .دور و دور تر... ترزی رزویر...نمیبی شده فلور رو مکی کوچری بغل تصونھی آاز

 مونمی، و من م"دیمراقب خودتون باش"کتری جملھ ش پررنگ و پرنگتر و نزدنیآخر
و چرا ... ھرسھای س؟ی منو ادران؟ی منو شایعنی ؟ی کیعنی" خودمون" نکھیپشت ا

 نی سکان دار انکھی بھ خاطر اای...افرش راننده س ومن مسنکھی ؟ فقط بھ خاطر اسیاد
  فلور؟ندهی آای...ندهی آای االن من ؟ی کی شده؟حاال زندگیزندگ

 گھ؛ی نمی ھس ولییزای چھی دمی شاای یزی چھی کنمیحس م..سی سمت ادرکنمی مرو
 یلی خدونھی نمی ولرونھیاروم م.. تا من اروم باشمکنھیشلوغ نم... مھمش کنھخوادینم

 !رونھی دل ونی ای برانھیتند و سنگ
  نشده؟یزی ھمھ مدت واقعا چنی اس؟ی نی خبرگھی دسیادر_
 ...سی نینھ خبر خاص_
  امن و امن؟یعنی_
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 .لغزونھی موھاش منی سمت موھاشو انگشتاشو ببرهی مدستشو
 ... مای برایول... تویامن و امان برا_
 خودش ی بھ روکنم؛یبھش نگاه م... جلوتررمی و مرمیگی می صندلی مو از پشتھیتک
 سی ھمون ادرنیا... جمالھ شھی و امان رو از من گرفت با ھمون تی چھ امنارهینم

 ش؟ی ساعت پھی سیور؟ ھمون ادر فلیمالحظھ کار و با فھم و درک جلو
  من امن و امانھ؟ی چرا فقط برا؟ی چیعنی ی بگیخواینم_
 ...مامان_
ّ مزاحمھ، مخل ره،یگی منو رو ھم متی امنی حتنیو ا... دوباره ھسھی عالیعنی نی او ُ

 ...شھیآسا
 ھی فتھی مدتھا میگاھ...دست و پاش لمسھ لمسھ...نیمامان ام اس گرفتھ زر...مامان_

 .. فتھی گوشت مکھی تھی نیع... انگشتشو تکون بدهی حتتونھیگوشھ و نم
 دایجون پ...ی حرف بزنم ولتونمینم...ساکت ساکت...ی بھ صندلدمی مھیتک
 !ھی جون عالی باالسر الشھ گوشت بری شھی نیع...رمیگیقدرت م...کنمیم
 قدم از قدم برداره؛ تو اسی نذاشتم الد،ی رسی کرده بودمی کھ تنظی نامھ اتی شکایوقت_
 طلبکاراش نکھی بدم فقط واسھ ااسوی الیای بدھضی مدت؛ فقط تونستم کجدار و مرنیا

 ... رفتھ سرشونینفھمن چھ کاله گشاد
 ازهی نشھیھم... درست کردهاسی کھ الی و اوقات تلخی ھمھ دردسرنی از اشمی متلخ

 .سھیدر مواقع اون جور کش، اشتریو از قضا ب... جورشو بکشھیکی
 س؟یادر_

 باتالقم نی انیقبل از ا... آرماش قبل از طوفان منھنی کھ ادونمی اسمشو و مگمی مآروم
 دنیشع کنھ بھ خروش

 ! بلھ؟_
 ... کار ساز باشھتونھی می حربھ بعدیعنی ده؛ی اونم آروم جواب مو
 طلب ی چرا دوره افتاد؟ی وقت باھاش نبودچی ھ؟یستی ناسی با الیگیچرا م_

 ؟یطلبکاراشو وصول کن
_... 

  باالتربرمی مصدامو
 یخوای می ھان؟ تا ک؟ی زده و پاکشون کناسی کھ الیی دنبال گندایفتی بیخوای میتا ک_

 ؟ی داداشتو تو جبران کنیایکم کار
 عذاب نی کھ ایتا وقت. خورمی و چندسالمو منی حماقت چندی کھ دارم پایتا وقت_

 ...م نکنھ ولم نکرده، ولیوجدان لعنت
  ھمھ شوک؟نی ای دارم براشی گنجاگھی تا چقد دمونھ،ی ازم نمیچی تا برسم ماکو ھمن
 ؟ی مگھ تو چھ کردس؟ی ادریزنی حرف میعذاب وجدان؟ حماقت؟ از چ_
 ادی لشی فاسیھمون وقتا بود کھ ال...ی حاملھ اانوی شادمی کھ فھمیدرست از ھمون وقت_

 ...ھندوستان کرده بود
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  ؟ی چیعنی_
عشق دوران ... کرده بود؛ عشق اولشدای جونش پنای رد از نھی اسیھمون موقع ال_

 ...شیخوش جوون
 نی کرده بدای وزن پبی عجده؛ی کھ داره قلبمو فشار میمنی سمت کمر بند ابرمی مدستمو

 . گفتھ سبک بودن خوبھ؟ سبکبال بودن از اونم بدتریک... و منی وزنی بنیا
 و صاحبش نی ماشنی ازیھمھ چ...نی رو سنگبرهیده رو م سمتم و دنکنھی رو مسیادر

 !ر؟ی ھمھ سبک شم و تحقنی قراره ایتا ک...شھی و پرحجم تموم منیداره واسم سنگ
 ھمون موقع ھا نا؛ی نشی برم پدیھمون موقع ھا جفت پاشو کرده بود تو کفشش کھ با_

 بچھ گھیمجبور شھ بمونھ، اون د... ارثمو بھ نامش کردمشدیسھم مغازه حاج رضا کھ م
 ی بگم؛ کلیزی بھ مامان چتونستمی نمیحت...ی تللیللی ول کنھ بره تونستیداشت، نم

 ھمھ سال صبر کرد، االن نیا... صبر کنھ،صبر کردقلکھ الا...بھش باج دادم کھ بمونھ
 .اش بوده جشھی کھ ھمیبره ھمون درک... بذاره برهگھی دده،یوقتش رس

 !َ رم کردهسمیادر....ھوا دم کرده...نیی پادمشیم...شھی رو دکمھ باالبر شبرمیدستموم
 ! جان؟نی زریزیری میی چاھی_

 ...کنمی استقبال مییاز چا... کھ نھ حال من خوبھ نھ خودشدیفھم
 ھمھ سال پا نیا... بودهنا،ی ؛ نی ساالمون سر ھمون دختره عوضنیھمھ اختالف ا_

 اومده گھی زن دھی کھ اسم یخونھ ا...نذاشتم تو خونھ تون، چون حرمت نداشت برام
 اومدن ؛ی باال سر زن و بچھ ش نگھ داردی بالیَ کھ مردشو با باج سبیباشھ، خونھ ا

 .نداره؛ قداست نداره
ھ  کھ زنش ھم، پا بایخونھ ...حرف دل منو زد...دمی رسسی حرف ادرنی من تازه بھ او
 شده رونی وونھی آشھی...سیاون خونھ؛ خونھ بشو ن... رفتھتشی مسولی اون مرد بیپا

 از اون دی من شروع شده؛ حاال کھ سبکبال شدم؛ بای تو زندگیدیحاال کھ فصل جد...س
 !ی سقف امن تر، قرص و فوالدھی...گھ بسازمی دونھی اشھی کوچ کنم و ونھیاش
 
 ... جاننی زرن؛یزر_
 مانتوم اروم نی استی کھ از روی و دستنوازهی کھ کنار گوشم داره خرامان میی صدابا

 . بگمی لبریز" ھوم" ھی فقط تونمی می ولشھی ماریچشمام ھوش...دهیتکونم م
 .می نمونده برسیزی چگھی بخور دزی چھیپاشو ...پاشو _

 ... مادر بچھ ھانی عکنمیناز م... بچھ ھانیع...شمی ملوس
 ...سی ادرادیخوابم م_
 ...میدیھرچند کھ االنم رس... بخور بعد دوباره بخوابزی چھیبلند شو _

 کشمی افتادنشھ رو می کھ رفتھ عقب و دم دمایروسر... چشمامو باز کنمدمی متیرضا
 .کنمیجلوتر و گره شو محکم تر م

 ... باالترکشمی باال و تا وانجا کھ جا داره مبرمی مدستامو
 ااایدی خانوم؛ خوب خوابنیساعت خواب زر_
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 سیازھمون وقت کھ ادر...  چجور خوابم برددونمی میول..دمی خوابی کدونمی نماصال
 تا بعد زنھی مشی داره خودشو بھ ابو اتاسی باز شده و المی دوباره پاش بھ زندگنایگفت ن

از  نقدیا..کھ چشمامو بستم... و کاراشاسی شرمم اومد از النقدیا... اونشیفرارش بره پ
 کھ ھزار فرسخ ازش یینای نازمیبا ھمھ دل بھ دل دادناش   شدم کھیدست خودم کفر

 و دی کردم چند گرم گرد سفامویبدم اومد از خودم کھ دن... دادهحیدورتره رو بھ من ترج
 بزرگ و پر یای تو دناسی و از قضا فقط الاسی کھ اونور دنھی ھمونالی چشمش دناسیال

 !زرق و برقش جا نداره
 ؟یدی تو؟ باز خوابی خانوم کجا رفتنیزر_

 .زنھی لبخند مطمئن مھی کنم؛ی منگاش
 . شمادهی از خودش زودتر پخوامی مگھیحاال د...رهی سمت دستگبرمی مدستمو

 .بذار کتتو بھت بدم...صبر کن ھوا سرد شده_
 بغل نظاره نھی از آنارویھمھ ا..ارهیساکمو م... سمت صندوق عقبرهی و مشھی مادهیپ
 ...کنمیم
 ! کت خودمو بدم؟یندار... کن بپوشدای گرم پزی چھی ایب_

 ... جلومرهیگی مساکو
 عقب و راحتتر دنبال ی تا ساکو بذارم رو صندلشمی مادهی پنی کنار و از ماشزنمشیم

 ... حاالی با خودم نبرده بودم ولی لباسچی رفتم تو اون کمپ ھیوقت...لباس گرم بگردم
خون ...کنمیخودمو جمع م...کنمی حس مندازهی کتشو کھ از پشت رو شونھ ھام مینیسنگ

 گرم مھی کت ننیچھ کرد ا... کمرمی رو مھره ھانھیشیعرق م... تو رگامزنھی مخی
 عطر ی بویحت...دهی نمی دود و دمی بوچیھ...کشمی بو متونمیتا اونجا کھ م... سیادر

  تنمکنمی و مکنمی مادیزاکتو پ....شھی نمدمی ھم عایخاص
 نھ؛ی سنگنایتمام ماش... کھ اون طرف جاده سی راھنی سمت رستوران برمی مھمراش

 .سھی ادرنی جاده، ماشی تنھا سواردیشا
حواسم ھست کھ حواسش ..دارهی و اروم اروم باھام قدم بر مستھی ای چپم می سمتادیم

 .بھ سمت راستش کھ من باشم ھست
 خوادیفقط دلم م.... بھ خوردن ندارمیلیم چیھ...دهی جگر سفارش مخیس ٢٠

ژاکت خودمو ...دمی مھی بھش تکنمویشی تھ تخت مرمی و مارمیکفشامو در م...میبخوا
 . بھ خودمچمیپی مشتریب

 سرما جاشو نی اثر اای نرفتھ نی ھنوز اثر خواب تو ماشدونمینم... بندمی مچشمامو
 ھس کھ چشمام یھرچ... ھنوز کامل کامل نرفتھد،ی کھ بایزی اثر اون چدمیشا...گرفتھ

 ... رو ھمفتھی و مشھیخمار م
 .ایکنیضعف م... لقمھ بخورھی پاشو ؟یدیدوباره خواب...نیزر_

 جگر یخای از سیکی سمت برمی و روشن؛ دست مرهی و ھمونجور تکنمی باز مچشمامو
 .رونی بکشمی دونھ رو مھیو 
 . بھترهیبخور ی خالیخال... با نون نخوریحال ندار_
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 ... سمتمرهیگی مخوی سھی
من ...ی جگر کبابی اونطرف خونھ م برادادمی مخی فقط من بودم کھ سی زمانھی" خیس"

 خی نفر جلوم نشستھ و بھم سھیحاال ...خواب و ارامش...خواستی ذره ارامش مھیدلم 
 .خوادیارامش دارم و دلم خواب اروم م...خوادی من بازم دلم خواب مده؛یجگر م

 سالھاس کنمی چرا حس مدونمینم...دنی جوی نا ندارم برای حتی دھنم ولذارمی دونھ مھی
 . تو خواب غفلت بودمی بھ قدر کافھ؛یداری تازه وقت بنکھیغافل از ا...دمینخواب

 ...میپاشو بر_
 ....لونی نون و تو ناکھی چند تا تی الذارهی جگرا رو متمام
 ...نمیشی محبوبم می و رو صندلرمی ھمونجور کشون کشون ممنم
 ...یستی راحت ننجایا... برو عقب بخوابیخوایم_
 آروم و بی عجرون،ی از اون کمپ وامونده اومدم بیدرست از وقت... راحت بودمیول

 .راحت بودم
 ...سی ادریتو دو وجب... جلوی رو ھمون صندلنمیشی مدموی حرفش بھا نمبھ
 ...بندهیکمر بندشو م..شھی در خودش سوار ماز
 ...نیکمر بندتو ببند زر_

 جون یحت...کشمشیبھ زور م... سمت کمربندبرمی و دستمو مدمی رو ھم فشار ملبامو
 .ارمی رو سمت خودم بی بند کشنیندارم ا

 .یخوری سرما مرونی بی بر،یکنی عرق منیتو ماش..نی زراریکتتو در ب_
 ناز یادیدوست دارم ز... بچگانھی ھمھ امر و نھنی از اخورمیحرص نم! ...حرص

 کم،یحاال کھ مرد کوچ.ارهی رو دربی نگرانی الفل اداای... نگرانم شھیادیکنم و اونم ز
 ...بزرگ.  مردھی ی براکنمی میبچگ...سیبچھ م، ن

 
  ھست کھ اسم ترا صدا بزنماجازه

  مرد پشت پا بزنمکی ی عشق قبلبھ
  ھست کھ عاشق شوم،کھ روحم رااجازه

 ست عرق کرده توتا بزنم دانیم
  کنمھی بھانھ گری بچھ شوم بدوباره
  سنگ بھ جمع پرنده ھا بزنمدوباره

 
 . باالتررمی و مکنمی صاف میخودمو رو صندل...دی از سرم بالکل پرخواب

 ؟ی شدداریب_
 ... ترنیی پاارمی مسرمو

  ھم بتونھ بخوابھ؟ی و کسی ھمھ حرف بزننی تو اشھیمگھ م_
 ...شیشونی بھ پدهی منی چھی سمتو گردونھی برمسرشو
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 واسھ یمثال ھمسفر شد...نجای از تھران تا ایدی ھمھ خوابنیا! یروتو برم ھـــــــــ_
 . دستمونی ندادیی چاوانی لھی...ما

 بدون چک و چونھ قبول نکھیا... بودی جورھی یادی کاراش زنی کھ اادی بھ نظرم متازه
 . آماده بودشمییالسک چا و فلیتازه بار و بند... سفرمیکرد بر

 ! براھھتمییچا...ی مجھزم اومدنی کھ ھمچنمیبیم_
 .میفتی راه بیکنی راست وادارمون مھی ی اومدنکھی بعد ادونستمیم_
 ؟یدونستیاز کجا م_
 ...خندهی نداشتھ من مشی بھ رکنھ؛ی مشخندمی ردمی شازنھ،ی لبخند مھی

... دونمی کھ خودم نمییزای چی حتدونھ؛ی مزوی وقتھ کھ ھمھ چیلی داره، اون خحق
 . مادرمی حتشناسھ؛ی می اگھی دیخودمو بھتر از ھرکس

  نھ؟ای یخوای مییحاال چا_
 ی بیلی خگھی راست م؟یعنیتمام مدت خاموش بوده ...نی سمت پخش ماشبرهی مدستشو

تمام مدت تو سکوت رونده کھ مبادا خواب از ... بخوابمیانصافم کھ بھش گفتم نذاشت
 ...چشمام رونده بشھ

 .غذاتو بخور_
 ...کنمی تو ھم جمع مصورتمو

 غذامو؟_
 ...می ما بخوری نھ گذاشتی کھ نھ خودت خوردیی عقبھ؛ ھمون جگرایآره، رو صندل_
 یتالف...دای بدم نمیول...اسی النیع... باالدهی لنگھ ابروشو مھی و زنھی چشمک مھی
کھ نذاشتھ بود ... کھ در حقش کردمی انصافیب... کھ بھش زدموی حرفکنھیم

 .کھ نذاشتم غذاشو بخوره...بخوابم
 .کنمی بازش ملونوی رو نابرمی مدست
 !  دھنم؛ بدون تعارفذارمی دونھ از اون جگرا رو مھی و کنمی باز منونو

 خوشمزه س؟_
 ...یجات خال...یلیخ_
 ! خانوم؟یدیبھ مام البد نم_

 . باالدمی مابروھامو
 ...دمینم! نچ_
 ...نوش جان_
 بخورم کھ ھمھ خورده ی وقتذاشتمی مموی ھمون موقع ھا کھ خوراکمونھ؛ی مای بچگنیع

 ناخونک امی و بھ خوراکوردی حرصمو در مشھی ھمسمیباشن تا دلشونو آب بندازم؛ ادر
 ...زدیم
 ...کنمی و سمتش دراز مرمیگی لقمھ مھی

لقمھ بھ اون ...رهیگی و لقمھ رو مکنھی کھ نگاھش جلوس؛ دستشو دراز مھمونجور
 ! لحظھھی در عرض شھی محو میبزرگ
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 .گھی دمیرسی ممی کھ رد کنچوی پنیا_
  عقبی صندلذارمی و مزنمی کھ نونا و جگرا توش بود رو گره میکیپالست

 ! میدیچھ زود رس! ا_
 . خانومنی چشم بھم زدن بود؛ من از کت و کول افتادم زرھیبلھ؛ واسھ شما کھ بلھ؛ تو _
 شھ؛ی بھ گور برده مسی کلمھ زن داداش از ادردنی آروز بھ دل کھ نھ؛ اما گمونم شنو

 گھی ھمونجور کھ من ددونمی تکھ کالم، فقط مھی دمی رسم بود؛ شاھی اما س،یآرزو ن
 ی حتاین داداش بخوننتم؛  زتونھی نمسمی رو عمھ خطاب کنم؛ ادرھی عالدیزبونم نچرخ

 . کار تموم شده سنم االنیبدونتم؛ از نظر اون ؛ ھم
 نوازنده نوازند؛ی بھتره بگم ھنرمندانھ تو دلم شور مزنھ؛ی می دلم غوغاس؛ چھ شورتو
 .دارهیاالنم دست از من و دل وامونده م برنم... ھنرمند بودهشھی کھ ھماسی مثل الیا

 ...ی و فوتی فورشھ؛ی تموم مزی ھمھ چن؛ینگران نباش زر_
 نگران نبود؟ مگھ من چندبار عروس شدم؟ چندبارمعتاد شدم؟ چندبار بچھ شھی ممگھ

 دراوردن؟چند بار از شوھرم طالق ونموی آلوده شده بھ بنگ و افیمو از دستم؛ از دستا
 محو اسی الی از زندگشھی ھمی سھ طالقھ شم؛ براخوادی دلم منباری ایگرفتم؟ ول

 ...کردی محوم مداشت ی زمانھی کھ ای ھمون کوفتنیع...شم
 ...میلباستو بپوش بر_
از ... کھ منظورش لباس گرم بودهفھممیو تازه م!! لباس کھ تنمھکنم؛ی نگاه بھ خودم مھی

 ... تنمکنمی و مدارمیرو پام ژاکتمو برم
 ! نخھ کھن؟ی اھیچ! ستای نی لباس کافنی ھوا سوز داره؛ انیزر_
 ...سیخوبھ،سردم ن_
 یلیخ...خوردی خودش و دندونام بھ ھم می بود بھ منتھادهی رابطھ رسی بود؛ سردیول

 . نرسھسی خودمو گرفتم کھ صداش بھ گوش ادریجلو
  سوز داره ھانجای ای دست لباس گرم بخر؛ ھواھی اول می برنیپس بش_
 لب مزره نھ؟_
 اره؟_
 ھمھ گھی دنجای تھ خطھ؟ انجای ام؟یدی لب مرز رسنھی کھ منظورم ادی نفھمدونست؛ی نمو
 ٢٢ تموم شھ؟ درست تو نجای من قراره ای کوفتی زندگدونستی می کشھ؟ی تموم میچ
 دم؛ی جا نرسچی رفتم و بھ ھمی کھ تو زندگییلومترای کنی مرز، قراره تموم ایلومتریک

 .رانی ای خط مرزنی تریانی رو پاان؛یخط پا...تموم شھ
 ... تموم شھمیزودتر بر...سی ادرخوادینم_

 جون منھ؛ بازم ی اگھ اون تمومی تموم شھ؛ پس زودتر؛ حتزی قراره ھمھ چاگھ
 ...زودتر

 ...می کم صبر کنھی دیبا!  کھنقدری نھ اگھی دی ولشھ؛ی زود تموم ممیحاال ما گفت_
 کھ ی پس چرا روزاس؟ی چرا خودشو چسبوند بھ ما؟ بھ منو البنده؛ی صبر و جمع منیا

 ! کنار؟دی کرد؟ کامل کشکی ، خودشو تفکمی بھم برساسیلقرار بود من و ا
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  ،یحاال ھرچ_
 پشت در ادی بنکھی ای ھمھ عجلھ داشتھ ، فقط برانی انگار اره؛ی سمت دستگبرمی مدست

 ... دخمھنیا
 توش پناه برده نگاه اسی کھ الی اغولھی ھمون بای سرتاسر قد و قامت خونھ؛ بھ
 اسی الی در و تختھ، خوب برانیا...چھ برازنده و مقبول!  پوچ پوچچ؛یھ....کنمیم

 .ساختھ شده
  نم؛یصبر کن بب_

 ...رهیگی و بازوم رو مبرهی مدست
 ره؛یگیرد نگاھم م, کنمی و بھ دستش کھ قالب شده رو دستم نگاه مکنمی کج مسرمو

چرا ! شھ؟ی می جورھی داره ی چرا ھمھ چشھ؛ی فشار مشتریب!  امامدارهیدستشو بر ن
 یحداقل جلو! من؟ی براسی نیکلمھ بزرگ" فکر" شھ؟ی نمکنمیاونجورکھ من فکر م

 . غلط اضافھ سیی جوراھی...ھی لقمھ بزرگیادی زسی مثل ادریمغز متفکر
 ...سی زود برم؛ گفتم کھ سردم نخوامیحوصلھ ندارم؛ م...سیدستمو ول کن ادر_

 دست نی افتم؛ خستھ شدم از ای بھ نفس نفس مزنم؛ی نفس می و بزی رھی حرفا رو ھمھ
 !با دست دست کردن نفس نفسمو گرفتھ انگار... سیدست کردن ادر

 ؟ی کنکاری چیخوای منمیبرو؛ بفرما بب_
 کشدارو انی پانی رو؛ اانی پانی اکنمیشروع م...ی زندگانیبھ پا(!!) میفرمای مرم؛یم

 !خستھ کننده رو
 پام ھی و دی پر از شک و تردنھ،ی پام رو رکابھ ماشھی... سمتشگردمی آخر برملحظھ

 پا در ھواس کھ ھرجور بره، نی زرھی ن،یقیوسط شک و !  قرص و محکمن؛یکف زم
 ! طالق! نھیبازم راھش ھم

 ام؟ی من دارم مدونھی ماسیال_
 :دهی رو ھم فشار مچشماشو

   وقتھ؛ برو منتظرتھ؛یلیخ_
 چشم ھیچشم انتظار و تو خودش جا داده؛  ھی کھ ی بھ ساختمون مخروبھ اکنمی منظر

 ...ای دننی خانھ بدوش اشھی وقتھ شده مسافر ھمیلیخ... مسافرھیبھ راه کھ و 
 کردم ی روز شماردم؛ی روز انتظار کشنی مشترکم واسھ ایمنم منتظرم؛ ھمھ زندگ_

 !واسھ گرفتن حقم؛ واسھ طالق گرفتنم
  طالق بوده؟یتنھا حقت تو زندگ_
فکر کنم ... بھشدونستمیخودمو محق م... خودم قائل بودمی کھ برایتنھا حق! اوھوم_

 , دمی و کشدمیکشی مدی باای دننی کھ تو اییایھمھ عذاب
 :زنمی مپوزخند

 ...یسر چ! ی چی برادونمیھرچند کھ نم_
 خونھ نیھنوزم ھستن از ا... و کلون روشھی کھ چوبی در خونھ ای جلوبرمی مدستمو
 . کنھپدای رو قھی جنس عتتونھی خوب مقھی کنھ؛ عتدای پتونھی مزوی ھمھ چاسیال! ھا؟ ھھ
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 ھی زاونی تری انگشت، مخفھی بھ قاعده یلی زنگ مستطھی کنم؛ی و بر در و نگاه مدور
 یمایس.  باشھی پناھگاه خوبتونھی کھ نمی خشت و گلواری دھی پناه گرفتھ؛ اونم وارید

خطرو بھ ... خطرناک باشھتونھیمعلومھ کھ م...رونیرنگا رنگ از دور و برش زده ب
 .نوازمیاس می الی و زنگ خطرو براخرمیجون م
 . درو باز کنھادی بیکی از اون ور شمی ممنتظر

 ...نیزنگش خرابھ زر_
 . شدهادهی پنی از ماشسمی سمت پشتم؛ ادرگردمیبرم

  زنگ درست و درمون داره؟ی خونھ انی ھمچھی یواقعا فکر کرد_
  باال؛ندازمی ھامو مشونھ

  رفتھ؟زادی بھ ادماسی کدوم کار الدونم؛یچم_
 ... ضرب؛ دوتا با فاصلھھیسھ تا ...ی در بزنی رمزدی با،ی بزندی زنگ نبانجایا_

  عقبکشمیم... جلوادی مخودش
 ... سمتمگردهیبرم...زنھی مدل خودش در مھمون

 . وارد شدنشی اصول و قاعده داره؛ حتشی جماعت؛ ھمھ چیخونھ قاچاقچ_
  دقھھیاومدم صبر کن ... اومدمھ؟یک_
  برادرزیاومدن عز!خودشھ! ھھ_
درست مثل ... ھستمدشی دھی ھم تو زاوینجوریرم،ھمی من جلوتر نمیول... عقبرهیم

 .... من بوددی دھیاون زنگ کھ تو زاو
 سمت خودش یدرو با ضرب چندبار...ادی جفت کفش از پشت در مھی کش کش یصدا

 ادم ی روذارهیراحت نم! شھیراحت باز نم...شھیباز نم... داره درشریگ...کشھیم
 ...رهیگی راحت نفسم منم،یاونطرفشو بب

 !گھیاومدم د...چھ خبره بابا_
 ...خورمیاز جام تکون نم...خورهیجا م... مای تو چشمافتھی صاف مچشمش

اون ... بازهنھی سریدکمھ ھاش تا ز... تنشھ کھ فقط تنشھی چارخونھ قھوه ارھنی پھی
 ... پف آلودیده،چشمای ژولیموھا... ھم کھ بستھ تا بھ تا و نامنظمییچندتا

 ی گوسفندی گاویگفتیم... متظرت بودمنای خانوم؟ زودتر از انی زریباالخره اومد_
 ...تونسی می مرغھیحاال اون نھ ... براتوننی زممیزدیم

 ...دهی برھنھ شو ھولش منھی تخت سزنھی مسیادر
 ...نمیبرو تو بب... چرند نگونقدیا_

 با دستش اشاره کنھ،ی کنار و راه باز مزنتشی خودش بره کنار؛ ماسی المونھی نممنتظر
 .. کھ اول من برمکنھیم

چشماشو رو ھم فشار ! و شجاعکنھ؛مطمئنینگام م...دهی نامطمئن؛ ترسکنم؛ی منگاش
 ،دهیم
  جان؛نیبفرما زر... تونییبفرما_
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 شھی ھماسی بھ الدنی رسیبرا...با سر... تو خونھبرمیفرو م... رو پلھ دم درذارمی مپامو
 بار ی برادیشا... فرو رفتادی ازش ھم بیی جدای برایحت...اونم با سر... فرو رفتدیبا

 ...خدا کنھ بار اخر...اخر
 :رسھی مسی منو ادرسوال

 !گھ؟ی کجاس؟ خونھ س دانیشا_
 شکھی اخماشو تو ھم ماسیال
 ده؛یآره؛خواب_
زبونم باز ... اون وقتامنیع... کھ با آرامش نباشھیدنی از خوابدن؛ی از خوابترسمیم
 ... کھ تو دلم بھم خوردهی ارامشنی با اشھیم
  کجاس بچھ م؟_

 ... قلبم منمستھ؛یمی وااطی حوسط
 ستھ؛ی ایمردونھ م, ستادنی ھمھ سکون و انی اونی مسیادر

 ارشی کجاس؟ برو بانیشا_
 .اطی و بره سمت اطاق دود زده تھ حادی بھ حرکت درباسی الی بود کھ پاھای کافنیھم
درو .. سمت اطاقارمی و مدمی بھ پاھام تکون ماسی از الکنم،زودتری مدای پرویمس

 شورتشو سر ھم براش زی بلادمھیده،ی خوابی سورمھ ازی با بلانمیکنم؛شای باز میناگھان
 ... افتاده روشی مالفھ شده چرکیپتو... سردی ھوانیتو ا... بودمدهیخر

 سی حواسم نی بترسھ ولدیحواسم ھس کھ شا, کنمی بغلش مزنمویچنگ م... سمتشدومیم
 .ادیمراعات و مالحظھ ازم برنم... مادر باشمو مالحظھ کاردیکھ با
 یگردا اون ن؛یری چقد طعمش عوض شده؛ شکنم؛ی سر و صورتشو غرق بوسھ متمام
 از مادر بودن؛ از بغل کردن بردمی نمی بود؛ لذتدهی رو بھ لب ھام پاشی گرد تلخیلعنت

 بچھ م
 ...یمامان...ما_

 از زی من لبری اون خواب بود؛ ولدونمینم... خوشگلشو گذاشتھ رو چشماشیدستا
 درشت ی تمام مردایجا...کموی مرد کوچدم؛یبوسی بستھ بچھ مو میبا چشما... ارامش

 ...ری حقیم؛ولیو بزرگ زندگ
 ...یجان دلم؛ جانم مامان_

 گود افتاده؛ درست بھ رشونی کھ زییچشما... خوشگلشی بھ چشمابرمی ھجوم مدوباره
 .شدی مدت تو قلبم بزرگتر و بزرگتر منی کھ تو ایاندازه ھمون حفره ا

 ... مامانیآآآ_
 جون و جثھ داشتھ داره از یھ ھرچ کھ اونقد فشارش دادم کفھممیتازه م... عقبترکشمیم

 تازه مطمئن رمیگی کھ مکشویدستاش کوچ...شھی شده ش خارج مفیبدن الغر و ضع
 یای روھی دارم؛ی بیاونم وقت...اسی روھی...سی نالیخ...سی کھ خواب نشمیم

 .دمی کھ جسمشو بھ بغل کشییایرو...مجسم
 انی رو سر شاکشھی جلو و دست مادی مسیادر_
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 ! کھ؟یدی عمو جون؟ نترسیخوب_
 کنھی تو بغل من خودشو جمع مشتری باال و ببرهی مسرشو

 ...نھ_
 ترسھیمرد کھ نم... واسھ خودتی شدی مرددونستم؛یم_
مرد ! من ھم...از شجاع شدنش...دنشیاز نترس... از مرد شدنشرهی دلش غنج مانی شاو
 .شمیشجاع م...ترسمی نمشم؛یم
 ساک بچھ کجاس؟_
 مقدمھ ی بیادی زسیسوال ادر...شمی بازم شوکھ می اومدم ولی چی براونمدی منکھی ابا

 اصال االن جاش بود؟ بجا بود؟...میجا خورد... بودجای بیادیز... بودیو ناگھان
 . بعددی بخوریی چاھی دینیبش... حاالی خان داداش؟ بودیحاال چھ عجلھ ا_
 ...ادهی خوردن زییوقت واسھ چا...می بردیبا_
 قد علم سی ادری زده کھ جلوی چھ توھمکلیاخھ موندم از اون ھ...شھی بلند ماسیال
 !کنھ؟یم

 تا دی ببریی بچھ رو جاذارمینم...سی آق ادرطونھی ھمھ عجلھ کار شنیا! گھید ِ نشد د_ 
 ...دی نخورییچا

 ... بودهنطوری ھمشھیھم...گھی مچرند
 ...شھی خودش منی عسیادر

 دھنت خشک جوری و شما ھمنمی بخوریی ما چاشھیباشھ نم! گھ؟ی داسینجوریا! ِا_
 ...ی تر کنی لبیتونیشمام م...بمونھ کھ

 در نطفھ خفھ سیادر...شھی باز مششین...ی اگھی دزی از لب تر کردن چرشی تعباسیال
 : اون نفس متعفنوکنھیم
 اون وقت مام سر! نھ؟... ازت تر کنھیی خوب گلوتونھیم...یمثل آب خنک ھلفدون_

 .میاری خوردن و بجا میی و مراسم چانمیشیصبر م
 تازه از گمی نگفتم؛ میزی من کھ چ؟ی چرا با توپ و تفنگ اومدس؟ی ادری چیعنی_

 ! بعدنی بکنی استراحتھین،ی خستھ انیدیراه رس
 می بردی باگھی کھ نرفتھ؟ دو روز دادتی االن وقت کاره، م؛یما استراحتمونو کرد_

 !محضر و خالص؟
 ...رهی با کفش تو اطاق قدم رو مسیادر... سر جاشنھیشیم
  م؟یدی بھ خودمون نمگھی فرصت دھیمن موندم چرا _

 ! رونی اادهیچقدر ز... بھ منکنھی مروشو
مگھ تا ... نوکر جفتتونم ھستمان؛یتو و شا... اونوریای بیتونی بخدا تو ام من؟یھوم زر_

 وقت شما دوتا نھ بد چی ھیول, االن گذاشتم بھتون بد بگذره؟ درستھ من گندم؛کثافتم
 ... روبھ راه بودهیھمھ چ..نی نھ بد خوردنیگشت
 ھمھ نیاز ھم... ھمھ کثافتنی گرفتم انگار؛حالت تھوع دارم از ای الل مونمن

 ...وقاحت
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 شو از رو قھی سمت برهیدست م...پرمیاز جام م...اسی سمت الدارهی برمزی خسیادر
 :کنھی بلندش منیزم
 ...یَ دکھید آخھ مرت_

 :کنھی جدا نماسی القھی دست از ی ولخورهی محرفشو
َ رم نای و ایِ دور خودت فر بخوریخوای می تا کس؟ی بگم؟ بس نیمن بھ تو چ_
 ؟ی خودت کنزونیاو

 . شو محاصره کردهقھی کھ سی ادری رو دستاذارهی مدستشو
 .رهیحساب کتابات مو ال درزش نم...حلھ...خب بابا_

 سیحواسش ن..رهیگی ازم مانویشا... سمت ماادی و مکنھی ش جدا مقھی دست از سیادر
 ...ادیدردم م...کھ چنگ زد بھ دستام

 :ومیماتی اولتنیاخر... کالمنی واسھ اخردیشا...اسی سمت الکنھی رو مدوباره
دارت ...ی و دور بزنیاری بامبول دربیبخوا... احد و واحدی بھ خدااسیال_
 زن و با بچھ ش معلوم نی افیتکل...سی نایری از اون تو بمگھی دیری تو بمنیا...زنمیم
 !یھرر...ی بری خواستی بعد ھر جھنمیکنیم
 . نداشتیی جااسیال...بود" بچھ م" کالم سھم من و نیچقدر ممنونشم کھ اخر" بچھ ش"

 :کنھی مکسی ش فنھی باالتر و رو سکشھی مانوی ضربھ شاھیبا ... سمت منکنھی مرو
 .میبلندشو بر_

 من تموم مدت با کفش رو فرش دود فھممیتازه م...شمی بلند مفموی سمت کبرمی مدست
 ...زنھ خونھ بودم

 ...نیزر_
 ..ذارمی ھمون پشت جاش می ولکنھی سرم صدا مپشت

  آب از آب تکون بخورهذارمینم...کنمیو حل م ریبخدا ھمھ چ...کنمیبخدا جبران م_
 کھ از دھن ناپاک و ی مقدسی ھاھی رو ھمھ قسم آکشھی خط مسی بلند ادریصدا

 اد؛ی درماسینامقدس ال
 !؟ی اومــــــــــدنیزر_
 چی پست فطرت ھبھی غرھی کھ االن با ی بھ گپ زدن با مردیسادی وایادی زیعنی نی او

 . ندارهیفرق
 !بخون بخون...گھی شو برام بخون دگھی داستان دھیمامان _

عنوان داستان ... سراغ فھرستشرمی مدارموی برمی کھ گذاشتم کنار پاتختکتابو
 یخری دونھ مھی نھی ای مجموعھ ای کتابانی اھیخوب" ی و تبر نقره اییتبر طال..."یبعد

 قشی مدت عالنی من کھ انگار اانیمخصوصا شا...ی بخونیتونیو چند تا رو پشت ھم م
 ادی دور و برش دنی چند ماه از دنیا...کرده  فرقنی تا اسمون و اسمون تا زمنیزم

 کھ از دهی دورنگ دی ادمانقدیا... رویزی رنگ نکنھ چگھی دنھ،ی نبگھیگرفتھ کھ د
 راست و یداستانا... بشنوهشتری بدهی محیترج... شدهزاری بھی رنگیای رنگ و دنیھرچ

 ... تو ذھنش رنگ کنھنوبافی کھ براش میدروغ
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 ...خونمی برات منویا_
 :زنھی ورق مکنھ؛ی اون داستانو نگاه می جلو و اول تمام عکساارهی مسرشو

  تو دست آقاھھھی چنیمامان ا_
 ششی رشی ھمو و رشھی بھ رمیھمون کھ منو و باباش زد! ھ؟ی تبر چدونھی پسرکم نمو

 ی الھی چرا، با چھ وسدونھی نشستھ کنار منو نمشھی ری درخت بنیحاال ثمره ا...میکرد
 ! روز افتادهنیبھ ا

 . تبره پسرمنیا_
 !کنن؟ی مکارشیتبر؟چ_
 .کننیدرختا رو باھاش قطع م_
 . باھاشزننی ھم مشھی و البتھ رگمی دلم متو

 شده رو در سی کھ با آب دھن خیھمون دست... بھ دندونرهیگی اشاره شو مانگشت
 ....کس کتاب رو عذارهی و مارهیم
  درختا رو؟نیا_

 :دمی تکون مسرمو
 ...نایاوھوم ھم_
 سی دست خنکھیا... وجود دارهی بھ اسم وسواس مادریزی رفتھ کھ چادشی مدت نی او

 کھ قراره با تبر قطع ی اون درختیحت... کتابی بھ خطایحت... نزنھییبھ جا
 بھ قطع نکھیبدون ا... بمونھزی تمشھی ھمدی توپولش بادی خوشگلو سفیچون دستا...بشھ

 . کتاب داستانھی اونم تو خت درھی ی ھاشھی ریحت... الوده بشھی اشھیر
  چند تا داستان بخونم؟گھ؛ی جان؛ پسرم بخواب دانیشا_

 ...برمی فرو ماھشی پرپشت سی موھانیانگشتامو ب... رو زانومذارهی مسرشو
 ... مادرزیبخواب عز_
 ...خوندی مشھیحنانھ برام ھم!گھی قصھ بخون دیمامان_

 من نی کھ عی بچھ ای بوده؛ زن بانمی مثل حنانھ مراقب شای مدت زننی کھ اخوشحالم
 دل نی کنم؛ با ھمنی نفرخوادیو بازم دلم م...ی ادم معتاد و البتھ قاچاقچھیبوده؛ زن 

 ... رو کھ بچھ منو بھ کجاھا کھ نکشوندهھی کنم عالنیشکستھ م نفر
 :کشھی مکمویتون نی استانیشا
 ... بخوننویھم...گھیمامان؛ بخون د_

 . خوشش اومدهاشی کھ اول از ھمھ از نقاشی رو داستانذارهی مدست
 ... نبودیکی بود یکی بھ خوندن کنمی شروع مو
 درختا زدن؛ شھی بھ رشھی از تشھ؛ی خستھ مانمی کھ شارسھی نممھی بھ نی داستان حتنیا

 ...نی زرھی از جنس زر، ھ؛یی و طالھی نقره ای کھ حتی اشھیاز ت
 ... رو بالشذارمی و مدارمی اروم از رو زانوم برمانوی شاسر
 روز از من ھی تونستی من کھ نمانی داره؟ اونم شاشی سالھ چقد گنجا٦-٥ بچھ ھی مگھ

 حنانھ باشھ؟ تا ھم شی ھمھ مدت پنی اانمی خواست خدا بوده کھ شایعنیدور باشھ؟ 
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 کنھ و بھانھ ھاشو ی و ھم حنانھ براش مادریرینھ و بھانھ گ کی براش بچگانیشا
 نی ساعت بچھ منو تو ا١٥ - ١٠ ھی چرا عالوده؟ بھیبخره؟ چرا حنانھ مادر تر از عال

 نکھی از افھمھی می چانیشا...اسشی بابا الشی مختلف برده پیراه با بھانھ ھا
 و ی بکشھ؟ از نئشگی نقاشدی بای از چ؟ی بکشی جا نقاشھی برمتی مگھیمادربزرگت م

 قتھ ویلی گفت؛ ھردو خانی و نھ شادمی پرسیزی باباش؟ نھ من چیرتی غی و بیخمار
 بزرگا یلی از خیبچھ س؛ ول...دی پرسیزی گفت و چیزی چدیکھ نبا... ھمومیفھمیکھ م

 کھ شعور بھ عقلھ؛ نھ بھ سن...کھ فھم و شعور داره...فھمھیدرست م...فھمھی مشتریب
 ... لباسمو صافی و چروکاکنمی سر ممویروسر.

 ؛ی دادگسترکی ھی پالی وکندازم؛ی صابخونھ می با صفااطی نگاه بھ حھی شھی پشت شاز
 کرده تا خاتمھ دای کھ از قضا ادامھ پسی ادررستانی دوره دبیاز دوستا! ی منصورایض

 !سی برادر ادریبده بھ زندگ
 محبوبش و باز من یش رنگ خونھ نشستھ و سرشم تو گوی لب حوض آبسیادر
 ! ھستش؟ی با کامی کھ در حال رد و بدل پدونمینم

 و از ھمون نمیشی موونی ایرو پلھ ھا...اطی تو حرمی در و مرهی سمت دستگبرمی مدست
 کھ سادی من وای نامرد زندگی رو کھ مردونھ جلوی مردکنم؛یپشت سرش نگاھش م

 بگم؛ تونمی نمیچیھ...بگم کھ... بگمتونمی کارش بذارم فقط منی ای برایاگھ بخوام اسم
 من ی تنھ اسم مرد رو تو زندگھی... روبروممرد فی توصی براسی نی کافی کلمھ اچیھ

 ناکار امروزم؛ ی کھ حاصلش شد زندگمی زندگی مرداھی بقی ھای کم کارد،یبدوش کش
 . جبران کردسیھمھ رو ادر

 ن؟ی زریچرا اونجا نشست_
 برگرده و بھ پشت ی حتنکھی نخورده؛ بدون ای تکونچی ھسی ادریول...پرمی جام ماز

 .سرش نگاه کنھ
  منم؟یدی فھمیچجور_

 دهی ندی حتبنم؛ی پوزخند رو لباشو من؛یی پاارهی بخواد صداشو بنکھی ابدون
 فھممی رو مزای چیلی وقتھ کھ خیلیخ_
 دلم خواست ی بودم ھرغلطالی خوش خنکھی زد تو سرم، اموی بار چندمھ کھ نفھمو

 !دهی منو ندیدمو و کسکر
 د؟ی خوابانیشا_
 ...خوابھیانگار بعد مدتھا داره تازه م...آره بچھ م_

 رون؛ی چند وقتھ رو پرت کنم بنی تا ھمھ اون وقتا؛ ھمھ ارونی بدمی پرصدا منفسمو
 .رونی ھام بدم بنھیبارشو از رو س

 ! برو کھ شب آخره اسارتھن؛یخودتم برو بخواب زر_
 تا رو زانوھامو بپوشونھ؛ نیی پاکشمی مشتری کھ تنم کردمو بی رنگی سورمھ اکیتون
 وقتھ عادت کردم در حالت اماده باش یلیخ...وردمی رو ھم درننمی شلوار جیحت
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 سر خودم ری حاال کھ زی رفتن و دنبال پسرم گشتن؛ حترونی آماده بشھیبخوابم؛ ھم
 . خودمده؛کناریخواب
 کھ یوا... خلق کردهی ھمھ نگرانی شوم براانی پانی قرار تره؛ ای از من بسیادر
 من خلق کردن بدون ی روکھ برای لجنی ماجرا اگھ بفھمن؛ بفھمن کھ زندگنی انیخالق

 سی مزخرف رو ادریوی سنارنی اخر انکھیو از ھمھ مھمتر ا..یاونھا کات شده وااا
 !کردم یو منم با تبحر باز... کردهیکارگردان

 !؟ینگران_
 مثل ھربار اون جلوتر از من بود؛ جلوتر از ی ازش بپرسم ولخواستمی سوالو منم منیا

 .جلوتر از من بھ خودش اومد...دیمن فھم
 !؟یستیتو ن...اوھوم_

 ھی با منو دل نگرانم کمی رنگ بلند شھ و ی از لب اون حوض آبدهی متی رضاباالخره
 ...رنگ شھ

 ی گوشھ نرده ھارمی م وکنمی خودمو جمعتر منھ،یشی من می پای جلونیی پلھ پارو
 ... پلھینیتزئ
  نکرد؟ی قراری بگھی دانیشا_
 ! کھشدیاز خودم جدا نم... کرد بچھ مھی گری بھ قدر کافگھ،ینھ د_

 .نیی پاندازهی مسرشو
 !حق داره...حق داره_
 دلتنگ ی بچھ من دفاع کنھ براتی کھ از حقاندمی نمسی حقو بھ ادرنی چرا ادونمینم

 ! ازم جدا نشھنکھی ایبرا...ھاشی قراری بیبرا...شدنش
 ھی دیبا... بھ باالنیی بارم از پاھین؛یی دور از باال بھ پاھینم؛ی رو شلوار جکشمی مناخونمو

 ھمھ ش نایا! دمی نپوشی اگھی رنگ دی وقتھ بجز زغالیلی رنگ روشن بخرم؛خنیج
 شتری رنگ روشن بگھی االن دی ول،ی بود کھ ارادت داشتم بھ رنگ زغالیواسھ وقت

 ! ی آسمونی آبدیشا...ادیبھم م
 !س؟یادر_
 !جانم؟_
 جواب منو ینجوری وقت اچی ھسی مدل حرف زدناش؟ ادرنی عادت کنم بھ ادی باگھید

درست رو ... ترنیی پلھ پاھی ذارمی و مکنمی دراز من؛زانوھامویی پاندازمیسرمو م..دادینم
 کھ ی دو طرف خودم کف پلھ اذارمیدستامو م... نشستھ روشسی کھ ادریھمون پلھ ا

 ! پر ستاره و شفاف ماکومون سمت آسرمیگینشستم روش و سرمو م
 ن؟ی زری بگیخواستی میچ_
 ...الیخیب! یچیھ_
 .رونی برهی تو ھم مالی از خینجوریاگھ بدونم ا...شمی مالشیخیمن ب...باشھ_

 ...دمشی مھی و بھ نرده ھا تکنیی پاارمی مسرمو
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 نی و عاقالنھ ترنیطالق تو بھتر...یکردی زودتر مدی کارو بانین؛ایگفتم نترس زر_
من !  منفعتھیری ضررو از ھرجا بگی جلوی شده ولریدرستھ د...کار ممکنھ

 با خودتھ ارتی تو اختگھی بگھ مثال؟ االن دخوادی میچ!  ھم با خودمییجواب دا...پشتتم
 ...ی ھم شرعی ھم قانونن؛یزر

 تموم شده س؛ چقد سی از نظر ادرزیچقد ھمھ چ...مکنی دور بازوھام حلقھ مدستامو
من ... خوبھ و آرومھزی چقد ھمھ چسی ادرشیپ...چقد من محقم...ساده س؛ چقد روشنھ

 ...شھی نمنیحالم بھتر از ا
 ...تکونمی تر و پشتمو از خاک منیی پاکشمی مکویتون...شمی جام بلند ماز
 ...ریشب بخ_
از فردا شب ... نباشھری باشھ کھ بخی شبنی اخردی شب شانیکھ ا...نی زرریشبت بخ_

 .گذرهی و فراغ بال میکی و نریھمھ شبات بخ
 ...زنمی رو ھم و اروم پلک مذارمی مچشمامو

 ...یبرو تو تا سرما نخورد_
 لشی اصال سردم نشده و دلیول...ی ولشدهی سردم مدیبا... کھ ھوا سرد بودهفھممی موتازه
 بار حرف دل منو نی اولی و براسادهیوده کھ پشتم وا بی و دلگرمی پشت گرمھیقطعا 

 . دلسرد بشھنکھیبدون ا...داغ و پر حرارت...زده
 گھی منم ببر دیمامان_

 کھ دل منم دونھینم...ی ولنی رو زمکوبھی اومدن، پا می برازنھی چک و چونھ مانیشا
 ... تنھا گذاشتن پسرمی براارهیتاب نم... اومدن پسرمی براکوبھیم

 :مزنھی زانو انی شای پای جلوسیادر
 برات بخرم؟ بعدش یخوای برات بخرم؟ اون پاستال رو می چیخوای جان مانیشا_
 !ای کنی نقاشیتونیم

پسرکم چقد دل نازک شده و چھ راحت ...انمی شاسی خی سمت گونھ ھابرهی دست مپشت
 و چقد حضور شھی می بھار ابرنیچھ زود حالو ھواش ع... شدنی بارونی برادهیوا م
ھمونطور کھ دل مادرش گرم ... کنھ و دلگرمشی آفتابدی خورشھی نی عتونھی مسیادر

 ! کوه دراومدهپشت  ازدی خورشنی بھ اشھی و پشتش قرص مشھیم
  بکشم باھاشون؟یچ_

 دی بای چدونھینم... با ترک من ترک کرده انگارانمی شاره،یگی م مخنده
 یعنی...یی جلوشی نی دندونانی بکشمی منموییب پا ھااا؛ لھی ھم بد دریسردرگم...بکشھ

 !یگی بچھ ت مدنی و کشادی کھ از اعتنی بزنھ زرشیمار زبونتو ن
 !؟ی منو بکشیدوست دار! چطوره؟! ھوم؟...منو بکش عمو جون_

 کسب اجازه یعنی نگاه نی اکنھ؛ی نگاه مات بھ من مھی و زاللش ی اشکی با چشماانیشا
 و ازم کسب شناسھی ھنوزم منو بھ عنوان بزرگترش منکھیو چقد خوشحال شدم از ا

 .کنھی مفیتکل
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 تمام نکھی ای بھتر از عموت پسرم برایک... بلھیعنی نی ادم؛ی رو ھم فشار مچشمامو
 ی رو صفحھ و تمام رنگ و لعابایاری خودت بی خودت و با دستادی از دتشویشخص

 ! رو صورتش؟ی رو بپاشایخوشرنگ دن
 مھمان نواز ما شده زبانی شب مھی کھ ،ی دادگسترکی ھی پالی وکا،یض خانوم آقا دیناھ

 ....رهیگی مانوی جلو دست شاادیبود م
 میری با ھم مشھی ملی از مدرسھ تعطگھی دو ساعت دیکی پدرامم تا ای جان؛ بانی شاایب_

 ! باشھ؟ییتزای پمیریدنبالش بعدم م
 :رهیگی انگشتاش منی بانوی و دماغ قرمز شده شاشھی مدوال

 ! پارک؟می بریخوایامم بعدم م! باشھ موش موشک؟_
 حوصلھ ت سر یایبا ما ب....ندیکی می بازیبعدم با پدرام کل...اره برو عمو جون_
 .رهیم

 ...دی ناھی تو دستاذارهی و دستشو مکنھی ول مدهی کمر منو کھ سفت چسبانیشا
 !با طعم شور اشک... گود افتادشی رو گونھ ھاشونمی بوسھ مھی و شمی مخم
  م؛یشی منشی سوار ماشسی ادربا

 .کنمی لحظھ دنبال منی تا اخرانمویدارم؛شای بر نمشھی از شرومو
 تا بتونم خودمو و تو رو جدا کنم؛ از می چند ساعتو جدا شنی ادیبا.. خوشگلم ببخشپسر
 نیھم... از االنرشتی نھ بیول...ی ولمی دربدر شدمیشا... نکبتو خفتو و حقارتیھرچ

با ھر کس و ناکس حشر و نشر ...االنم بھ خاطر بابات سر از کجا و نا کجا دراوردم
 ...کنھی نمرییغ تیزی ھم چیلیپس خ....داشتم

 ...نیکمربند زر_
 ... رو اعصابرهی مژشی قزی قی و صدازنھیبرف پاکو م... سمتشگردمی بر میجی گبا

 : بلند تری با صدانباری سمتمو اگردهی بر مدوباره
 .کمربندتو ببند... کمربندگمی منیزر_

 فصل نیا... ندارهی قشنگیصدا... بھ چپ و راست شدن برف پاک کندوزمی مچشم
 .حداقلش بارونھ؛ اونم بارون نم نم...یرو نقطھ صفر مرز... منطقھ سردنیسال تو ا

 اومد یک!  شد؟هادی پی کسیادر! ساد؟ی وای کنیماش...کنمی کنارم حس مسی ادرایدست
 ... بستن کمربندی خودشو خم کرده برای بازش کرد و حاال کیسمت در من و ک

 : روبروممستھی صاف وابندهی کھ مکمربندو
 ؟یری طالق بگیخوای نم؟ی شدمونیپش! ؟یکنی مینجوری چرا ان؟یچتھ تو زر_

  دلت بھ حالش سوختھ؟یدوسش دار
  ھاشھی اسمون و گری از صدادتریشد...دهی بلنده، شدسی ادریصدا

 :زنمی مداد
 ! نــــــــھ_

 ... بلندهیلی خیصدا... رو گوشامذارمی مدستامو
 ... وقت نخواستمشچی وقت دوسش نداشتم؛ ھچیھ! نــــــــــھ_
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 ی رو صندلنھیشی منوی ماشگھی سمت دادی میفور...پرمیاز جام م... بھمکوبھی و مدر
 !خودش

 نی با ای ولسی نی اجبارچیھ...نی زرشھی نمی و ضعف نشون بدی شک کنیبخوا_
 تو محضر؛ دفتردار ھمونجا ختم جلسھ رو ی بری مات و مشنگ بخواینجوری اافھ،یق

 ... سر خونھ اولمیگردیبرم! اسی تو دست الذارهی و دستتو مکنھیاعالم م
 پر از شک و دمیشا... قرار تر از من؛کالفھ تر از منیب... تو موھاشکشھی مدست

 یدل و دودیترد
 وقت حکم بھ چی ھینجوری ای مطمئن باش قاض،وگرنھیخوبھ تو دادگاھھا تو نبود_

 ... کارشو خوب بلدهایض...دادی نمتونییجدا
_ ... 

 بر اسیمن تو خونھ ال.. سر خونھ اولمی نگم تا برنگردیچیھ... ساکت باشمدمی محیترج
 کھ تنھا بودم؛ فقط میتا االن زندگ... تنھا برگردمدی من باگردم،ی برنماسیبا ال...گردمینم

 .کنمی مشی و قانونیدارم رسم
 دمیرس.. شوادهی پنیزر_
 رهیگی مفموی و بند کبرهی دست مسیادر...شمی مادهی من ھمونطور منگ و ملنگ پو
 گھیھرچند کھ د. کھ منتظر نمونھمیبر.. گمونمدهی محضر؛ تا االنم رسادی خودش مایض_

 وقت چیھ...ادی لحظھ منی تا آخری خونھ آخره؛ ولگھی محضر دس؛ی نحضورش الزم
  راه باشھمھی نقیتو مرامش نبوده رف

 ...سیادر_
 :ستھیمی وافمی دنبال بند کستم؛یمیوا
  شده؟یچ_
 ؟ی چادی ناسیاگھ ال_
 ... شک نکنادیم...ادی کرده نجای باسیال_
 . کھ شک دارمدهی نشون منی و اخورمی از جام تکون نمیول
 : رو صورتمشھیخم م... سمتمادی قدم متو
 !ن؟ی زریبھ من شک دار_

  معلومھ کھ نھشھ؛ی وسط ؛ دھنم بستھ مادی مسی اعتماد بھ ادری پایوقت
 .شھی مرید... تومینھ بر_
 نشون اقموی و شور و واشتشموی نفر باشم وارد محضر منی کھ من اولخوادی دلم میلیخ

 ھی... اون مشتاق ترهادی کھ اگھ اون زودتر و اول تر از من باسی از الیی جدایبدم برا
 اومده کھ کارو اسی کھ الشھی راحت مالمی خگھی دنمی بباسوی اگھ الدونمی ھم مگھیجور د

 .تموم کنھ
 ن؛یی نگاه پاھی قدم باال و ھی... باالمیری سال ساختو م٣٠-٢٠ و یمی محضر قدی ھاپلھ

 ...شت سر عمر پھی قدم جلو و ھی
 . اونجامیبر...اوناھا_
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  ،ی منصورای سمت ضمیری مسی ادرھمراه
 ! نداره؟لی وکاسیال_
 !  دفاع کنھ؟خوادی مشی از چ؟ی واسھ چلینھ وک_

 سیادر...ی با منصوری دادگاه و بعد سالم و احوالپرسمکتی رو نمیری مسی ادرھمراه
 ...نمیشی تک و تنھا ممکتیمنم رو ن...ششی پرهیم

  نھ؛یشی کنارم مادی مسیادر
 .اسی رو الیتموم شده فرض کنھ ھمھ چ...ی چون تواقفشھ؛ی زود تموم مگھی مایض_

 ھم رو شی خالی و جالبھ کھ جاسی توش نای وقتھ حلقھ یلی خکنم؛ی تو ھم گره مدستما
 .دستم؛ رو پوستم رد ننداختھ

 ... اومداسیال_
 درب و داغون اونوروزش افھی از قیکمیفقط , کنمیتھ سالنو نگاه م... باالگرمی مسرمو

 من خودم پر از دمی شاای! ھی و بنگی فاصلھ معلومھ کھ عملنیفاصلھ گرفتھ؛ از ھم
 شناسھ؟ی س؟ معتادرو خوب منکارهی محضردار ھم ایعنی...فھممی منویتجربھ شدم ا

 درب ی زندگنی خالص بزنھ بھ اریامضا کنھ و ت  منوی نگاه حکم خالصھی کھ با شھیم
 ! داغون؟و

 .نھیشی میی روبرومکتی از ما رو ندورتر
 تموم دی مختصر و مفنطوری ھمزیکاش ھمھ چ. .. نیھم...یکی نھ علی سالمنھ

 . تموم شھدی بارم کھ شده مفھی یالاقل برا...شھ
 

 کھ کنھی دستش تعارف مای...شمی مزی خمی بھ احترامش نس؛ی طرف منو ادرادی مایض
 .از جام بلند نشم

ظاھرا در و ....ادی مگھی ساعت دمی تا نگھی مشی منشومده؛یمحضر دار ھنوز ن_
 ... عقد کنند اومدن در خونھ ش بردنش سر سفره عقدخواستنی شون مھیھمسا

 ھمراه ی و ضربتعی ازدواج سرھیبا ...یمنی چھ طالق خوش گمی خودم مشیپ
 کھ ی امری داره برایبیحاال چھ ع... عقد عقب انداختنھینوبت طالق منو بھ نفع ...شده

 و مینی بششتری بی کمھی ھی حالل خداوندنی و منفورترلرزونھیداره عرش خدا رو م
 ... باشھیاراض از ما نرتری خدا ھم ددیشا...میمنتظر باش

 مادر ھی در حق ھی کھ عالی ظلمای لرزهی میشتری عرش خدا با طالق من با قوت بیعنی
 خودم کھ بھ خاطر ای... من کردی و زندگی در حق ھمھ جووناسی کھ الی؟ ظلمکرده

 رون؟ی بدمی از عمق باتالق کشسی ازدواج تا تھ لجن رفتم و لحظھ اخر ادرنیا
 . باالرمیگی سرمو منم؛یبی پام می چرک جلودی سفی جفت کتونھی

 !م؟ی باھم حرف بزنمیتونیم_
  غازش؟ھی صدتا ی مونده؟ اصال من مجازم گوش بدم بھ حرفااسی الی برای حرفچھ
 ...میدی گفتھ شده و مام شنایگفتن.... ندارهی با تو حرفنیزر_
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 و بزرگ و جمع و خلوت کیھمون کھ حرمت کوچ... تو جلد سرکششرهی مدوباره
 ...شھی نمشیحال
َتو رو سننھ؟ چ_  !رسھ؟ی بھ تو میَ

 بینج...مردتر...بزرگتر...اسی سرو گردن بلندتر از الھی....شھی از جاش بلند مسیادر
 قرص و محکمتر...تر
 سی ادری رو شونھ ھاذارهی دستشو مشھی بلند مسی دنبال ادرایض
 . کنارای بسیادر..دیجر و بحث نکن...زشتھ_

 :زنھی رو پس مای دست ضسیادر
 !چھ غلطا... باھات حرف بزنمخوامیم... نسناسکھی مرتگھی داره می چنیبب_

 کھ دهی اجازه رو منی و با چشماش اذارهی مسی ادری دستشو محکمتر رو شونھ ھاایض
 ... با منو صادر کنھی اجازه ھم صحبتسیادر
 ...رمی بگدیی مھر تانکھیبدون ا...شمی مبلند

م؛  با مادر بچھ م حرف بزنخوامیم!  نھ؟ای دارم ی حقانی من واسھ شایِد اخھ لعنت_
 ...نی بسپارمش دست ای عمرھیقراره 

 .کنھیباشم اشاره م" من"کھ " نیا" دستش بھ با
 ... و تو راھرورونی سمت برمیم
 .کنمیمحضر دار اومد خبرتون م...نی تو ماشدی بردیایب...نیصبرکن زر_
تو ... باال حواسمون بھت ھستنی حواست باشھ کھ ما ای برو حرف بزن ولیعنی نیا_

 !یخر نش.. کالمھی...یوا ند...یدوباره خام نش...یری طالقتو بگدیدر ھر حال با
 .مراقب خودت باش....ایزود ب_

 ؛ نھ کشھی من میخطو نشون رو با چشماش برا...اسی دست من؛ نھ الدهی رو مچییسو
 بھ خاطر تو نی زریعنی نیو ا... اسی مراقبت داره؛ نھ الھی من توصیبرا...اسیال

 نداره ، ی کار کھ کم از برادر کشنی بھ خاطر ایپس حق ندار...برادرمو گذاشتم کنار
 .یجا بزن

 .نمیشی و خودم پشت رل مکنمی باز منوی ماشدر
 ری دیلی خگھید...نھ جلو!!.. عقبی اونم صندلکنم؛ی باز ماسوی ودر سمت الشمی مخم

 پاک شدم؛ پس از ادی ھا؛ من از اعتینیده نش و ھم رینی ھم تراز نشنی ایشده برا
 کالم؛ کی در اسم؛ی مادر سالم؛ پس سر تر از الھی مادرم؛ اونم ھی جلوترم؛ من اسیال

 عمر، دست منھ؛ پس حق شھی شات،ی آب حبرنده؛  برگیعنی نی سھم منھ؛ ھمانیشا
 ! پشت سرم جا بذارماشی و کثافت کاریادی رو با ھمھ شاسی النمویدارم جلو بش

  خانوم؟نی کنار دستتون زرمینیعارت اومد ما بش_
 ... رو فرمونذارمی مدستامو

 ! بود؟نیآره؛ حرفت ھم_
 یاون اراده ا...نھ بابا خوشم اومد! ی ترک کرددمی شنر؟ی بھ تحقیدوباره شروع کرد_

 ... باالخره اومد سراغتیزدی ازش دم مشھیکھ ھم
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 ...ی و شرتو کم کنی تو پسرمو بردارنکھی؛ قبل ابھ موقع ھم اومد! اوھوم_
 اون برگھ؛ ری االن امضا نزنم زنی کھ ھمیدونیپسرم پسرم نکن واسھ منااا؛ م_
 ...ی کنی غلطچی ھیتونینم

 باشھ ی دنده عقب کافھی دی شاگرد؛ شای پشت صندلذارمیدستمو م... سمتشگردمیبرم
 ! ادامھ بده ؟خوادی تا چھ حد مکنھ؛ی کھ پشت سرم وز وز مینی انمی ببنکھی ایبرا
 موجھ و لی بھ ھر دل،ی بدونم؛ چون اگھ اون برگھ؛ بھ ھر نحوخواممی نمدونم؛ینھ نم_
تو ھم بھ جرم ...رمیگی ازت طالق میابی غی دوندگکمی امضا نشھ؛ من با ی موجھریغ

 !دهی کھ دادگاه بھ نفع من حکم میدونیم... زندانیفتی میکالھبردار
 کھ دھن ی خلقتھ وقتی تابلونیباتریز...اسی الی ھمھ درموندگنی بھ ازنمیفاتح م لبخند ھی
 !شھی ازش خارج نمیی صداچی و ھمونھی از تعجب باز ماسیال

 اسی الری کھ تصوھی کافھی گمونم ھمون چند ثانکنم؛ی سمت جلو رو نگاه مگرمیبرم
 و ی دوران نکبتنی برگردم بھ ای ھمھ عمر تو ذھنم ثبت کنم و گاھیدرمونده رو برا

 ! کارو کردهنی باھام ایک!  شدمکارهیچ!  بودمی چادی بادمی
 . ختم مذاکراتیعنی نی شم؛ اادهی در تا پرهی سمت دستگبرمی مدست

 ...نیزر_
بھ ھمون حالت متوقف ... سمتشگردمی ونھ برمدارمی برمرهی دست از رو دستگنھ
 . زدن از اون فضارونی بیدر حالت اماده باش برا! ی استپ نسبھی شم؛یم
 ..نی باشگھیمراقب ھمد...مراقب خودت باش... باشانیمراقب شا_

 ...نمشیبی ھم مدهی بغضش اونقد شفاف بود کھ ندی ولگردمیبرنم
 ...از منم...از مامان بگذر... ازنیزر_

 یچھ ب...یچھ فور..چھ زود... چپمی رو زانوفتھی و مشھی ول مرهی رو ازدستگدستم
 مقدمھ

 ی براشھیھم... نشدھی وقت زشت و کرچی ھیدختر خوشگلھ و مظلومھ حاج مصطف_
 ...من قشنگ بود

 .کردی می بھم دھن کجشھی حک شده رو بازوش کھ ھمی نایمثل اسم ن...زنمی مپوزخند
 نا؟یخوشگلتر از ن_

 ...نمشیبی وسط منھیاز تو آ... باالارهی می ناگھانسرشو
 ...یستی نیکی تو با اون ؟یفھمیم... نکنسھی اون مقاایخودتو _
 ؟ی کنیکی و خودتو باھاش ی کھ بھش برسی زدشی تو کھ خودتو بھ آب و آتیول_

 ... رھنشوی پبی جگاری بھ پاکت سبرهی مدست
 بچھ ھی یحت...می وقت نبودچی منو و تو نھ، ھیول...می از جنس ھمنای منو ننکھی ایبرا_

 ... کنھیکیھم نتونست ما رو 
 ... اونم کف دستزنھ؛ی مششی پشت لبشو و با فندک اتذارهی مگاری نخ سھی

 ن؛یی پادمی اتوماتو مشھیش... روشن شھنی تا برق ماشچرخونمی دور ممی نھی رو چییسو
 ...کنھی متمی اذگاریدود س
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 یھمھ رو با ھم؟ حت...ینھ انگار واقعا ترک کرد! گار؟ی تو دود سیشی متیاذ! ھھ_
 !گار؟یس

 دم؛ی تکون مسرمو
 !گاری سیحت...ھمھ رو با ھم_ 
 !نی و بنگ و علفم نتونست ھمدل و ھم نفسمون کنھ زرگاری سنی ایحت_

  کنارزنمی چشممو گرفتھ می و جلورونی بدهی کھ از دھن میدود
 م؟ی کثافت کشوندھی ھمدل شدن یبرا_
  خشک، ھوا خشک، رابطھ خشکی سر سرفھ، سرفھ ھافتھیم
 از نکھی برا ایکردی مدای پر و بال پی بود کھ داشتی اولن؛ی زریوردیُ دم درمیداشت_

 ! جلد خودمی کفتر چاھی شدنجوری انداختمت تھ چاه؛ارون؛منمی بیقفس من بزن
 ،ی ھمھ خودخواھنی ھمھ وقاحت؛از انی از اشھی مدم،عقمی بھ دو طرف تکون مسرمو

 یونی و افی معتاد بنگھی کھ زندانبانش شده بود ی و چاھیاھی ھمھ سنیاز ا
 :گارشی بھ سزنھی رو می بعدپک

 !سھیادر...تو و ... توشی نکن پاد؛شکی بار بی اگھ بخواد بچھ سالمانیشا_
 ! ذھنم؛مغزم؛ قلبمخورم،ی متکون

 ...دیمراقبش باش_
 ازت تو ی ردچی ھخوادی دلم نمیدونیم!  کھ؟رانی ایای بی وقت قصد ندارچی ھگھید_

 ... بمونھمیزندگ
_... 

 سنگ شدن من؟ حاال کھ نی ای جلوارهیدووم م!  شوکھ شھ؟دی چندبار بااسی الامروز
 من ی ظاھری سنگ بودن حتیجلو... و شکننده شدهبارهی بخار گرفتھ داره مشھی شنیع

 اره؟یدووم م
 ذارمی پامو مھی سمت خودم؛ کشمی و مرهی سمت دستگبرمی محکم تر دست منباریا
 .رونیب

 کس چی ھنجایا...اسی المی رو زندگفتھی ت بھی سای وقت حتچی وقت ھچی ھخوادیدلم نم_
!  اوننوی گوشت، وبال اکھی تھی نی کھ حاال اونم شده عی مادر داشتھی...سیمنتظرت ن

 ھم آوازه گھی تا چند وقت د،ی چھ کردفھمنی کھ برم ، تنھا کھ برم؛ ھمھ منجایاز ا
 باال اورده یی چھ رسوالی فکر بکر فامفھمنیھمھ م! چھیپی ھمھ جا متیکالھبردار

 باھاش ھای و خاندان ساالرلی فامخی عبرت تارھی وقت نفھمھ؛ کھ ماچی ھانیبھتره شا!
 !نسبت داشتھ

بازم ... عقبی بھ صندلکنمی بازو رو ممھی سمت در نشمیخم م...شمی مادهی پنی ماشاز
 :کنمی و از باال بھمش نگاه مسادمی باالتر ھم وای حتنباری ااسم؛یجلوتر از ال

 ھمھ ش سراسر نکبت بوده؛ نکھی ای فراموش کنم؛ اونم برادی رو شاھیکار خودتو عال_
 عمر بھ خودم بدھکار ھی شم؛ی خودم مونی اگھ ببخشم مداس؛ی البخشمی وقت نمچی ھیول
 .شمیم
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 بغض خودمو یول...شھی میکی اسی صداش با شکستن بغض الدم،بنی محکم مدرو
 !کنھیھمونجور سفت و تنگ تو گلوم سفتر و تنگتر م

 
  درقعرذھنم جاگرفتھ ستیحاالکس
  گرفتھ ستانی پای شعرو شاعردوران
  خون رادوست دارمی رنگ و بوامروز

  احساس وجنون رادوست دارمبیترک
  تازه ھستمیزی فقط درفکرچحاال

  اندازه ھستمی بدی تردکیدرفکر
 ی جلوی پلھ ھانیکتری درست؛تو نزدسیادر... برم باال کھرمیگی محضر و می ھاپلھ

 نی ماشی ھاشھیپشت ش...رونیدر نشستھ و تمام فکر و ذکر و ھوش و حواسش بھ ب
 یزیچ... کھ فالگوش بوده کھ نبودهکنھی تظاھر نمیشھ؛حتیاز جاش بلند م...بوده
حس ...نھی کھ بببودی منجای ادی باقط فسیادر... نبودیدنی شناسی الیحرفا...دینشن

 ...فھمھی کھ نگفتھ مشھیمثل ھم...کنھ؛بفھمھ 
 ! ھاخورهیسرما م...نی پسرمو بپوشون زریرو

 ی بودن؛ جز پدر خودش؛ حاج رضا ھم مدعانی پدر شدن شادی ھا کاندیلیخ" پسرم"
 ھم ی کھ پسرش مادردی و فھمسادی پسر وانی کھ مردونھ پشت مادر ایکس...یبوده ول

 ! بودسی ادرخواد،یم
تمام ...انی رو شاکشمی بود رو مسی ادرنی کھ تو ماشی نازک مسافرتی و پتوشمی مدوال

 !ی باشھ و راحت و دراز بھ دراز بخوابی خالنی عقب ماشی کھ صندلنھی بھ اای دنفیک
 ! ھاخورهی سرما مرونی بره بس،ی رو خاموش کن ادریبخار_

 .کنھی و کمش می بخارچھی سمت دربرهی مدست
 !ن؟ی زرسیتو خودت سردت ن_

 ! نھزنمی و اروم لب مدمی بھ دو طرف تکون مسرمو
 دیپر از ام!  و پر شوقی گرم و پرحرارت؛ پرانرژشم؛ی وقتھ کھ سرد نمیلی خگھید

تم و رو از پشتش انداخ" جونم" مدتھاس گھیترس از آقا جونم کھ د!  پر از ترسیول
 !آخھ فقط آقاس ، آخھ راستش فقط آقا باال سرمھ...کنمیفقط آقا صداش م

 .کنمی سمت راستمو نگاه مگردمی و برمرمیگی جلو مشھی از شرومو
 ! باالتردهی پخشو می صداسیادر

 ....نی تو ماشچھیپی منی ترانھ طلوع اخر معیصدا
 باشھ می طلوع کل زندگنی اولدی کھ غروب اخر رو ھم کردم و االن شای منی برااما

 .سی نندیخوشا
 ! شده؟ی چی بگیخوای ھنوزم نمنیزر_

 .کشمی و ابرو تو ھم مسی سمت ادرکنمی مرو
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 تو سر یکی و یزنی تو سر دلت میکی کنھ؛ی از تو خردت مینجوری کھ داره ایھمون_
 !اد؟ی ازش در نیدھنت کھ حرف

 ...سی نیزیچ_
 ... خر فرضم نکنینجوری ای نگو ولی بگیخوایاگھ نم_
 !کشمی میپف
 !؟ی بشنوی دوست داریچ! ؟ی بشنویخوای می چدونمینم_

 شھیی کھ عقبھ اون تصادف کذایی کالچ گرفتن با پادونمیم...نی رو سنگزنھی رو مدنده
 ! سخت بودهشھیھم...سختھ

 کھ یکنیدل دل م...ی بگی رو بشنوم کھ دوست داریزیمن دوست دارم ھمون چ_
 .یبگ

 نتونستن بزنم، می زندگی و قانونی شرعی عمر مرداھی کھ یی حرفاشھینم... سدهی فایب
 ی بشنوه؛ اصرار داره حرفاخوادیکھ م.... بزنمی زندگی شرعری بھ مرد غدیحاال با

 . کھ پشت لبم سنگ شده رو آب کنھیدل
 دی کھ از خونھ بابات با رخت سفی سختھ؛ روزی حق دار؟یترسی چرا منیزر_

 بغل تجربھ ھی بچھ بغل و ھی ھمھ سال با نی بعد ایکردی فکر نمرون؛ی بی رفتیعروس
 . تو خونھ باباتیگردی برنمیول... خونھ شیسخت برگرد

 !کنمی ھول مشتریب
 سی ادررمیمن تو خونھ خودم نم_

مجبورش ... گرفتھ بوداسی از السی ادرشمی م باقھی کھ عالوه بر سھ دنگ مھری اخونھ
 فقط خودمو ان؛ی نھ بھ نام شایھ نام خودم بخوره؛ حت دنگ خونھ بشیکرده بود ش

 !خودم
 سی کھ ادریی و چک ھا و سفتھ ھااسی الی امضانی کھ تو محضر بفتمی اون روز مادی

 با ھمھ نفرت بھ خاطر عالقھ خواستی کھ دلم ماسی الدیترد...ازش داشت؛ مونده بودم
 پاره کردن سفتھ ھا؛ کھ دوست نداشتم ی براسی ادرنانی کنم و اطمرشیبھ خودم تعب

 ! کنمرشی تعبانی بھ مادر شاش،یی بھ خودم؛ بھ دختر دای عالقھ اچیھ
 اون سفتھ ھا رو پاره کرد؛ی برگھ طالقو امضا نمی پااسی واقعا اگھ السیادر_
 !؟یکردینم
 و دنده دهی سبقت گرفتن؛ پاشو رو گاز فشار می چپ براھی و راھنما زنھی پوزخند مھی

 ! ناقصشو رو کالچ فشار دادهی وسط پانی و اکنھ،یعوض م
 !ھنوزم پاره نکردم_

 "!نایقی کردمی من بود؛ با فشردنش ھردومو بھ جلو پرت می پاری اون ترمز زاگھ
 ؟ی کار کردیچ_
 . نکردمکاری چیبھتره بپرس_

 بغل نھی جاده رو از آکنھی می وسط و دوباره سعنھی بغل؛ آنھی وسط؛ آنھی بھ آکنھی منگاه
 !بپاد
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 ! ھاشو پاره کردم؛ اصلش ھنوز دستمھی بود؛ کپیاون سفتھ ھا اصل نبود؛ کپ_
 !فھمھ؟ی وقت مھی ی نگفتد؟ی نفھماسیال! ؟یچ_
 ھول بود بره اونور کھ اصال شک نکرد نگاه کنھ، ی اونقدشناسم؛یمن داداشمو م! ھھ_

 .کنھی اعتماد مد،ی کھ نبایی اونجایبا ھمھ ادعاش، گاھ
 ! بودی غلط، خطرای کارش درست دم؛ی تکون مسرمو

 صادقانھ با داداش قدر نشناسم رفتار کردم؛ ی عمرھی خانوم من کارمو بلدم؛ نیزر_
 !ھوم؟!  حداقل پاداششھ نیا

 ! کردهی کلھ خرابیلیخ! حرصم گرفتھ ازش...  سمتشگردونمی برمسرمو
 .سی ادری کلھ خرابیلیخ_

 ی مباالتی ھمھ بنی تو سرم بزنم، از ادی حرفو تو دلم بزنم، کھ بانی نبود کھ اجاش
 ... سیادر

 دوباره اون رگ اسیاگھ ال...کردی اگھ شر بھ پا مکرد؛ی اگھ لج مد؛یفھمی ماسیاگھ ال_
 ...انموی شاتونستی می حتکرد؛ی باال و شر بپا مزدی متشیخر

 ی بگی ھرکاراسی از الشد؛یالزم م!  ھمھ اگر و مگر نداره کھنی خانوم انیزر_
 کردن، از دشی کھ پاک و مبرا از وطن تبعشدی می مدعومدی مگھی چار روز داد؛یبرم

 .ساختی قھرمان مانتی شاشیخودش پ
 کھ ھنوز کھ ھنوزه نقش پررنگ و یاز مرد... پسرمی از قھرمان پوشاللرزهی متنم

 خط انی شایای از تو نقاشدی بای قھرمان پوشالنیا...اشی داره تو نقاشیخوشرنگ
 نھ ی ھمون چک و سفتھ ھا، ولنیپاره پوره شھ ع... محو بشھدیبخوره؛ نھ کمھ، با

 !نسلش... اصلشش،یکپ
 کنھ؛ی بھ عقب نگاه مشھی شاز
 !خواد؟ی می چنی ببن،ی شد زرداریگمونم ب_

 ھمھ ش ناراحت بودم ده؛ی خوبھ کھ خوب و راحت خوابان؛ی سمت شاگردمی برمدوباره
 ی ھم بد پدریلی خاسیانگار ال...ی نداشتھ باشھ ولی مدت خواب راحتنی انکھیز اا

 ! آقا زاده شو داشتھی ھوای از من دراورد ولیدرستھ بد پدر...نکرده براش
فقط دھنشو ... جلوشرمیگی آب موانی لھی...خوادی آب مداری ھمونجور خواب و بانیشا

 !خوابھی و دوباره مکنھیتر م
 ! خانسی ادردیپسرت خواب_
 زنھ؛ی لبخند پررنگ مھی

 !گھیپسرمھ د... خانومنی نکن زریحسود_
  باال؛دمی مابروھامو

 و تا ی شدیاز ھمون اول زودتر از باباش از وجودش خبر دار...بر منکرش لعنت_
 .دی رسنجای تا بھ ای بھ خاطرش خرج کردیکل...ی باج دادیتھش کل
 ھی!شی کناری بھ صندلقتری نگاه عمھی و ندازهی می پشتی بھ صندلقی نگاه عمھی دوباره

 کھ عرصھ بھم تنگ یی حرفو زدم و خاطرات ننگ روزانی کھ امشمی مونیلحظھ پش
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 ندشی بازم خوشای بود ولسیدرستھ قھرمان اون روزام ادر...شده بود رو مرور کردم
 ...میاری کھ بروش بسین

من نذرش ... برام گذاشتھانوی مثل شایکی کھ االن نی دوستم داشت زریلیخدا خ_
 !دمتی حامد دشگاهیاز ھمون وقت کھ تو آزما...شینذر سالمت....کردم

 ی برایاون خاطرات کھ پاک شده بودن؛ قلم پررنگ...سی ھم براش بد نیلی انگار خنھ
 کج و معوجش پررنگ ی ھمھ سال بازم خطانی داشتھ ظاھرا، اونقد کھ بعد اریتحر

 ! شفاف شدن اون خاطراتی برادمی ادامھ مپس منم!پررنگ مونده سر جاش
 !س؟یادر_
 . سمت جلوگردهی طرفمو و دوباره برمندازهی نگاه کوتاه مھی

 !ھوم؟_
  اون وقتا_
 !ادی حرف از من بر نمیا

 !؟ی تو راه دارانوی شادمیاز کجا فھم_
 !تھی واقعس،ی درک و شعورش شعار نفھمھ؛ی باورم شھ کھ مخوادی چرا نمد؛ی فھمبازم

 یدی تو منو نددمت؛یتو مطب د... و چند سالھ بودم؛ ھنوزم ھستمنیبا حامد دوست چند_
 تو مطب اون خانوم دکتره؛ گفتم دکتر زنانھ ی کھ رفتدمید...دمتی من خوب دیول
 پرنده تو دمی دیوقت... رفتھ دکتر زنانی حاال بھ تو چھ زن داداشت واسھ چگھ؛ید

 ی خاص برای امروزم از اون روزاھ کدی حامد خودش فھمزنھ؛یمطبش پر نم
 !  خاصھیھایمشتر

 ... سمتمکنھی مرو
 بھ یگی رھی مرض داره و ی ولس،ی نضی مریعنی! ؟یفھمی من،ی خاص زریمشتر_

 ! یدونی ھمھ رو مگھیبعدشم کھ د...کفشش بوده کھ اومده تو اون مطب
نبش قبر ! خاک سرده نھ؟!  بغلم، سرد شد نھ؟ری زبرمی و دستامو منیی پاندازمی مسرمو

 ! زدهخی خاطرات تلخ و سرد و ی سرھیاونم نبش قبر ...ھم ترس داره ھم لرز
 ... سمت راست تا صاف تر شھارشی خرده بھی_

  سمت راستارهی کھ برام اورده رو می نقاشیتابلو
 بھتر شد؟_

 وصل شده رو واری کھ رو دیی و تابلوکنمی بھ سمت راست و چپ خم مکمی سرمو
 ...کنمیبرانداز م

 دی ؛ تابلو ھم بایدی کھ تو کشی کج و معوجی فلور با اون شکالگمیم...االن خوب شد_
 گھ؛یکج و کلھ باشھ د

 ...نیی پاپرهی مھی چار پای رواز
 جونم اوردم کھ انی شای کھ، براوردمی واسھ تو ننویاصال ا...دلتم بخواد! گمشو_

 .کنھی و ھنرمندا رو درک مھیروحش ھنر
 .. باالدمی ابرو مو مھی
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 ...ای خوب خودتو بھ پسر من چسبوندگھ؟ی دییاالن اون ھنرمند تو_
  فرار از دستشی براھی خوبزی عقب ؛ دورخرمی قدم مدو
 ...گھی دری جوابتو بگسای خانوم وانیزر_
 نایا... لباسضیتعو یبرا... تو اطاق خوابمرمی و مدمی ادامھ مرمی کھ میری ھمون مسبھ

 دای تو دلم داره شدیزی چھی چ؛ی از استرسم کم نشد کھ ھیچیھ... سدهی فایھمھ ش ب
 خود یبرا....سوزهی خودم میفقط برا...ی کسی اما نھ برالرزه؛ی دلم مخوره؛یتکون م

جرئت نکردم ...ی ولگذرهی طالق مانی از ماکو و جرھس ی ھفتھ اھی کسم کھ االن یب
 طالق دهی شنھی و بقنبی و زبای از زختھی بھ بابام زنگ بزنم؛ ھرچند کھ جستھ گریحت

 .گرفتم
 جون یلی خی دل خالنی و اکنھی می دلمو خالشتری بیزی مدت از ھرچنی تو اسکوتش

 ھمھ بچھ بوده و نیمادر طفل معصومم کھ مادر ا... شدنرونی و ودنی لرزی برادهیم
 دوبار یکیکھ ... از پدرمترسھی بچھ مھی نی بازم عی ھمھ نوه، ولنیمادربزرگ ا

 برام ختھی اشک رده؛ی شناسی از الی وقتام برختھیاشک ر... اومده بھم سر زدهیواشکی
 از یچیمن ھ... و مندهی شنھی از عالی برام وقتختھی اشک رده،ی شنانمی از شایوقت
کھ ...کردی مھی گر مدت توش بودم نگفتم کھ اون وقت خوننی کھ ای و ورطھ اادیاعت

کار   وکردی نمدای پشی گنجای دل خالنی تو ای و قلبش حتشدی میاون وقت دلش خال
 بھ راه نش؛ی کھ دخترش، زری کارستوننی دستمون از ادادیکار م... دستموندادیم

 ! انداختھ
 ادی تق تق در اطاق میصدا

 ! تو؟امی من بای رونی بیایم!  اونجا؟ی شدی چنیزر_
شلوار ... کرمی مانتوھی سرم با کشمی می سبز صدری روسرھی سمت کمد و رمیم
 کھ تازه از مومک انداختن گذشتھ و دوباره یی رو پاھاکشمی مدمی کھ تازه خرینیج

 نی و کرم پودر و رژگونھ ھمستمیمی وانھی آیجلو...گردمی کھ تر و تازه مدهینشون م
 چی ھگرانی دی کھ برای مراقب باشم؛ کارترشی بدی زن مطلقھ م باھیحاال کھ ...ھیکاف
 نیپس تا ھم! ای لق لقھ زبون مردم و خالھ خانباجشھی من می براھی نداره و عادیبیع

 ھی ندی طالق گرفت کھ روزانی بگن زرخوادیدلم نم! کردمی روادهی زشیجاشم تو ارا
 اهی سمیدگزن ھمھ...نمشی کھ بخوام ببمی نداشتم تو زندگی ھرچند کھ من روزنھ،یشو بب

 !یبوده و ظلمان
 . نباشھی روسری بی آقا کسم؛ی ما اومداالی_
 ... رو سرمکشمی کھ انداختم رو شونھ مو می حرف فلور روسرنی ابا
 ! ؟ی ھم سر کردیِا، روسر_

 شھی تر از ھمی و خواستنکنھی جمع ملباشو
 ؟یعنی دمی رسرید_
 ... مثال ناراحتشافھی بھ قخندمیم
  حجاب نباشم؟ی بیمگھ خودت نگفت... فلوریریکوفت بگ_
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 :ستھیمی وامی قدمھی و تو کمی نزدادیم
 .ی حرف گوش نبودنقدی تو کھ امی گفتزی چھیحاال ما _

 ...کنھی صافش مموی سمت گره روسربرهی مدست
  خوشرنگ شدهیلیموھات خ_
 کنمی نگاه مرونی برام داد بی کھ فلور از روسریی موھابھ
  روشن شد نھ؟یلی خیول! اوھوم_

 تو دمی موھامو کامل مبرموی و دست مدمی بھ چپ و راست تکون مسرمو
 .ی اضافھ ای شاخ موچیبدون ھ...یروسر

 گھی برو دایب!  روشنھیکنی فکر منی روشن نشد؛ تازه صورتت شکفت واسھ ھمچمیھ_
 ... ھاشھی مرید

 .دارمی بر می از رو صندلفموی و کدمی تکون مسرمو
 !گھ؟ی دیمونیشام م_

 دارهی برمموی زرشکی از رژ لبایکی و نھی ای جلوزی رو مبرهی دست مفلور
 ! تو مشتمھی چنی خونھ خودم بوده ھا؛ چم و خمش عنجای امونم؛یمعلومھ کھ م_

 ... رو شونھ شذارمی مدست
 .امی تا من بیذاریَ کتلت مشت مھیپس ! ؟یترسونیبچھ م_

 . دهی رو ھم فشار مچشماشو
 بود و سیھمون موقع کھ مستاجر ادر... خونھ خودش بودنجای ای زمانھی گھی مراست

 ی نھ خونھ فعلمونو؛ی قول داد خونھ قبلسیحاال من جاشو گرفتم؛ ھرچند کھ ادر
 نی محلھ نفرنی از اشھی ھمی روبروس بفروشھ ومن برانی دق ھمنھی آنیخومدمو کھ ع
 بود کھ یو چھ شانس... خالص شممی زندگت دفن خاطرای چاه متعفن براھیشده کھ شده 
 . آواره شھ بره خونھ برادرشنکھیفلور بدون ا

 !گھ؟ی دیموندیخب م! ؟ی رفتنجای بخدا، چرا از ای اوونھی دیلی فلور خگمیم_
 کردم؟ی مکاریخونھ داداشمو چ! نیوا زر_

 حاال تا کرد؟ی کھ رفتھ خارج و خونھ شو سپرده دست فلور چھ می برادرگھی مراست
الاقل ... ھم دلم من قرصھ کھ فلور اواره نشدهمونھ؛ی نمیل ھم خونھ داداشش خال ساھی

 .سقف محکم داره!  سال سرپناه دارهھیتا 
 ... رو شونھ مندازمی مفمویک
 ...برام دعا کن فلور_

  ده؛ی مکی فشار کوچھی... رو شونھ مذارهی مدستشو
 و ی بھ خوبیبرو بسالمت، مطمئنم ھمھ چ...کنمی دعا مشھی دعا کردم؛ ھمشھیھم_

 .شھی تموم میخوش
با طالقم خواه ناخواه مراوده و رفت و امدم .... تازه شروع شدهزی کھ ھمھ چدونھی نمو

 اگھ منو نخوان و دوستم نداشتھ سی نی اصال دوست داشتننی شده و اشتریبا خانواده ب
 !باشن
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 ...خوادی نمگھ؛یوچھ د تو کدیچی پنی االن ماشسیگفتم کھ نھ ادر_
 !ییتنھا نرو خونھ دا...امی در خونھ تا من بی بمون جلون؛یزر_
  الاقل.. باشھخوادی کھ دلم نمشھی نمشی حالزادی چرا زبون ادمکشم؛ی میپف

 . بھ دست راستم؛ چقد عرق کردهدمی ممویگوش
 خونھ نی ھمی درست جلوشیچند سال پ... نباشھھی واکنش آقام چدونمی کھ ھنوز نماول
 گھیموند و د... بودی باھام باشھ ولاسی الخواستیاون وقتم دلم نم... وارد شدماسیبا ال

دارم ...مھی منحوسش ھنوز رو زندگھیتا چند سال بعدش نرفت؛ حاالک کھ رفتھ سا
 پاک کنم؛ تو مغز پدر و مادرم بگنجونم کھ میزندگ  شم ازھی سای حتنباری کھ ارمیم
اگرم نھ ... بخوانیی تنھادی باخوانیقلب من بگنجھ و اگھ منو م کھ تو سی نیاسی الگھید

 ... خدافظشھی ھمیبرا...گھیکھ د
  دستتھ؟ی گوشن؟ی شد زریچ_
 ؟ی نداریکار...گھی ددمیمن رس....سیآره ادر_

 نیمراقب خودت باش زر_ 
 فرستنی مارو مشی اقا جون کھ با سالم و صلوات و اضطراب و تشوی چھ کردنیبب

 تیدست بوس
 باعث سی ادریبانی کھ پشتدونمیخودمم خوب م...شمی مادهی و پدمی رو می تاکسھیکرا

 من ایکھ ... پدر مادرمی راحت قلم بکشم رو گذشتھ مو شاخو شونھ برانقدیشده کھ ا
 سی نی خبراسیاما از ال.... بدون منی حتای اس،یبدون ال

 ینجره منتظرم بوده و حت کھ مادر مظلومم پشت پفھممیم...شھی باز مکی تی با صدادر
 .نذاشتھ زنگ بزنم

 برام قشنگ شی سادگنیھم..ساده ساده...ارمی در مرموی جی پاشنھ سھ سانتیکفشا
َ زلم زچیبدون ھ...بود  !ییمبویَ

  جان؟نی زریاومد_
  باالرمیگی مسرمو

 سالم...اره مامان_
   بھ خونھ خودتیخوش اومد...یخوش اومد... توای ب؟یخوب...سالم دخترم_

 کھ اوضاع خوب ترسمی مادرم می حرف زدن و دستپاچگمھی ھمھ سراسنی از ایگاھ
 ...سین

 آقا جون ھست؟_
 ...رهیگی و لبشو گاز منیی پاارهی مسرشو
 !کنھ؟ی منجوری آقا جونم قبح داره کھ ابودن

 !دارم؟ی نگھ مزبانوی حرمت مای زود بھ دلم افتاد نقدیمھرش ا" جون" آقا
 کھ کنمی صلواتامو نذر می باقفرستم؛ی می لبری صلوات زھی و کنمی مشت مودستام

 . شھری موضوع ختم بخنیعاقبت ا
 . عقب تا مامان بھم برسھگردمی دوباره برمیول... ییتنھا... جلورمی مدوقدم
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 !کجا نشستھ؟_
 :دهی دستش سمت راست ھال رو نشون مبا
 !ونھی تلوزیجلو_

 چون بزرگتر از اون دونمینم...دارمیقدم از قدم برنم...ستمیمی کنار مامان واھمونجور
!  ترس از تکرار اتفاقاتھ؟ای...ای روبرو شدن با آقام نھی ھمھ برام سنگنیوقتام شدم ا

 ! اوالدی حتشناسم؛ی نمیچی باشھ ھونی آبروم در میھمون وقت کھ آقام گفت؛ من پا
 کھ یاونقد! ِ جون منو سحر کرده کھ واقعا ھم آقایی جعبھ جادویروبرو!  بھ منھپشتش

 ھی ساختنوی کھ آبروشو مییبھ اون جعبھ توجھ داره بھ زن و بچھ ش نداشتھ؛ ھمونا
 ! شدن تا آبرو اعتبارش حفظ شھی قربونیعمر

 !سالم آقا جون_
 بابا صداش سی دلم رضا نگھی مطمئنم دی ولفتھ؛ی آقا جون از زبونم نمنیا

رو از تھ " جون" پسوند تونمیُ اگھ پامو از خونھ ش ببره، منم راحتتر مینجوریا...کنم
 دنی راحتتر از بریلی خزی با کلمات احترام آمیقطعا باز! ی راحتنیبھ ھم! ُببرم" آقا"
 کمتر بھ،ی راجت برام شد غریلی خھیشو داشتم؛ عال من تجربھ... اوالد از خونھ سیپا

 ... ساعتھیاز 
 .سالم_

 کیاز اون سالھا بھتر شد؛ بھ فال ن.... کھ جواب سالممو دادھیش باق شکری جابازم
 کارم یی جعبھ جادونی ای اقاجونم جلویِ ھمھ سحر و جادونیاز ا... سالمونی ارمیگیم

 .دهی و خرافات کشیریبھ فالو فالگ
 ...نمی کجا بشدی بادونمی نماصال
کنار ...مینیشی پشت کمرمو رو کاناپھ دو نفره سمت راست آقا جون مذارهی دس ممامان
 .خوامشیم... دارمازی نشی و ھمراھتی حمانیبھ ا! نھیشیمن م

  آقا جون؟دیخوب_
اگھ فوران کنھ بازم ... خشمشی جرقھ محرک باشھ، براتونھی جملھ منی کھ ادونمیم

 ... کردمری کھ توش گی برزخنیبھتره از ا
 ... بابا جانیھ بھترخووووب، تو ک_
 حال ایاون بابا جان اخرشو !  کدومشو بردارم؟ی جملھ چار پنج کلمھ انی از ادونمینم

 ! از بد بودن کم ندارهیچی کھ ھیخوب
 کنھ؟ی کھ کمرتون درد مدمیآقا جونم شن_
 ...بھ من نگو اقا جون_

 نمی ھمای صداش کنم؟ ینجوری دوست داره ایعنی!  چرا خودش بھم گفت باباجان؟پس
 ! دھنم بزرگھ؟ی برایادیز
 .نیکمرم شکستھ زر_

 ھمھ راه اومدم تا با نی ای داشتم ولدنشوی بود کھ انتظار شنی ھمون جملھ انیا!  شدمِسر
 . واسطھ بشنومی خودم و بیگوشا
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 .نی سالم و سالمت باششاالیخدا نکنھ آقا جون، ا_
 .ارمی خودم نمیبھ رو... چپی من ھم زدم بھ کوچھ علو
 ! رو بشنوم؟زای چنی انم؟ی رو ببزای چنیسالم باشم کھ ا_
 انتظارش سبکتر از نھ؛ی چرا برام سنگدونمی نمی بودم ولنای منتظر بدتر از انکھی ابا

 !تھیواقع
 .دمی کھ گذاشتم رو زانوھام، فشار مفمویک
 کردم؟ی مکاری چدی من بادیگیآقا جون م_
 نجا؛ی اومدم انی ھمیاصال برا... معلوم شھدی بالفمیتک...رمی مقدمھ و بدون انتظار میب

 . من، نھ کھولت سنی و گرفتن خبر از کمر شکستھ بابام اونم با کاراینھ احوالپرس
 ! حاال کھ کار از کار گذشتھ؟گھ؟ی ؟ حاال دی نا حاال بھ حرف من شدیتو از ک_
 ...سی نگھید!  خوب گذاشتھ و گذشتھ، رفتھاسی الگذشت؛یکارم از کار نم_
 نجا؟ی بمونھ ایدی و بچھ ھم روش، بھ چھ امی طالق گرفتیخب وقت_

 من ی برای و گستاخی حاضر جوابنیا...کنمی لرزونم حس می مامانو رو دستایدستا
 !حھی قبیادیز
 ...می بودانی منو شااس؛ی الدی ھمھ امدیکنی کھ شما فکر منجاسیمشکل ا_
 ... ترکشی برانی باشزهی انگنیتونستی می ولنی بوددی امگمینم_
 و ستمی نی عصبنکھی چپم؛ ھرچند کھ سختھ نشون دادن ای رو پاندازمی راستمو میپا

 بابام نشستمو از خودمو بچھ م ی جلوینجوری ایمن ک... سیِد آخھ ن! ھیعی طبزیھمھ چ
 !دفاع کردم؟

 ادم معتاد و ھی ی برایچیھ... با ھم ندارن آقا جونی فرقزهی و انگدیاز نظر من ام_
 ... ندارهی فرقیلعم
 ... شما دوتایاونم از دست کارا... گوشھھی گوشت افتاده کھی تھی نی خواھرم عنیزر_
 ی برارهیگیمامان شونھ ھامو م...شمی مزی خمی جسارت تموم تو جام نبا

 ....استپ...توقفم
  ھیعال_
 گفتن از ھیعال... خواھرش عمھ اس و مقدسکنھ؛ی نگاھم مخی و سگردهی محابا برمیب

 !تیزبون من کراھت داره و معص
 تا خوب جا کنمی تکرارش مشتری و دوباره و با قدرت بفتمی حال از تک و تا نمنی ابا
پشتش کامال ... گفتمنوی کھ ادمی حرف دھنمو فھمدهی نپررونی از دھنم بھی لفظ عالفتھیب

 :سی ھم در کار نیمونیفکر بوده و منطق، پش
بھ ... اشی اقا زاده ش و الپوشونی خوب دووم اورده از دست کارایلی تا االنم خھیعال_

 ...تی وضعنی بھ ادنی رسی شده برارینظرم چند سالم د
 ی کھ کافزدی کھ فقط زخم زبون نمھیعال! معلومھ کھ نھ؟! نھ؟... بودی زدم؛ کافشین

 ...باشھ
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 حرفت یعنی نی اکنھ؛ی منیی دستشو و کاناال رو باال پاگرهی مونوی جون کنترل تلوزآقا
 ھی عالنکھی اکنم؛ی من اونجور کھ دوس دارم برداشت میول... ندارهتی ھم اھمیلیخ
 ...سی ھم بود و نبودش و وضع االنش مھم نیلیخ

 .... خاموش کنھونویزی تلونکھی بھ ادهی متی اخر رضاسر
 ! شدم بخورمداری برام گل گاو زبون دم کن بم،ی بخوارمیخانوم من م_

 ! بود و گل گاو زبون بعدش؟یروزی من خواب نمی جواب تموم درد دالن؟یھم
 د؟ی کنکاری چدیخوایآقا جون؟ شما م_
 دهیچرا کات نم....ی لعنتھ؛ی تکراریادی صحنھ ھا برام زنی اگرده،ی برنمی ولستھیمیوا
 رو گرای فقط با مھارت داره بازده؟ی خودشو نشون نمی کھ حتی کارگردان لعنتنیا
 !چرخونھ؟یم
 !س؟ی بخوابم معلوم نخوامیم_
 ! خواب؟نھ؟ی من ای خواب؟ جواب ھمھ زندگن؟یھم_
 نی بھتره تا انمیالافل برم بخوابم؛ کابوس بب... نداشتونی از ھذی تو دست کمیحرفا_

 ! غازھی صدتا یحرفا
 .... رو بازوشذارمی جلو دست مرمیم
 ھی بدون عالی حتد،ی بخوااسی بدون الدی بادیخوای آقا جون، اگھ منو مدینیبب_

 ... باالرهی و دستش مگردهیبرم
 ...نیاون وقتا ھولم داد رو زم!  صحنھ اتفاق افتاده بود؟ نھ نیا

 کھ یی سالھانی از طرف پدرم، بعد تمام ای واقعیلی سرشی و اماده پذبندمی مچشمامو
 . سرخ نگھ داشتمیلیصورتمو خودم با س

 .ه بود صحنھ تکرار نشدنی ااد؛ی زنگ در میصدا
 :زنھی مغی جمامان

 !؟یکنی مکاریچ...یمصطف_
 اکتفا غی جھی من فقط بھ تگری من، حماتی تا درو باز کنھ و حمافونی سمت آدوهیم
 ی صدا؛ بیب... دست آقا جونم ھمونجا بمونھنکھی ای براھی ھمونم کافی ولکنھ؛یم

 .لی دلیحرکت، ب
 ؛ی بگیزی بھ خواھر من چی واسھ خودت بوده؛ حق نداری کردی ھر غلطن؛یزر_

 ی ولشنوهی منھ؛یبی بدتر از اون می کوتاھھ؛ کھ حتای جنازه دستش از دنھی نیحاال کھ ع
 اسش؛ی دم بزنھ؛ دفاع کنھ از خودش، از بچھ ھاش، از التونھینم

 !شھ؟ی کلفت شده کھ پاره نمنقدی پوست انی چرا ادم؛ی کف دستام فشار مناخونامو
 ھم ی راضیخوای و می بھ قاضیری می طرفھ دارھی خانوم؛ نیتو کھ بلھ زر_

 . مدافعتلی ت ھم شده وکیمامان راض...یبرگرد
 . از خودم دفاع نکنمھی عالنی و منم عنمی بشنوم و ببزوی ھمھ چتونمی نمزنم؛ی مپوزخند

 ! آقا جون؟یی برگردم شماششی از پی راضدی کھ بایقاض_
 ! برات؟ستمین یچی ھی وقتنجای ای اومدیپس برا چ_
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 ... بغضم صدا دار پاره شدنباری ازنم؛ی مغیج
 در ی نکنی ھمھ برادرنیا...ی باش؛پشتمی باشمیی حام،ی بابام باشخوامی منکھیبرا ا_

 . واسمی ساده باشی باباھی در حق خاندانت؛ ی نکنی ھمھ بزرگنیحق خواھرت؛ ا
 : شنھی بھ سکوبھیم
 تا دختر سالم نگھ داشتنشون و سر و ٨ کردم؟ی مکاری چدی باگھی کردم؟ دتتیکم حما_

 ای دستھ گل، ھمھ دننی آسونھ؟ بچھ بزرگ کردم عیکنیسامون دادنشون فکر م
 ... من گوشھ چشم بھشون نشون بدنیآرزوشون بود کھ دخترا

 ...ی ساالری از ھمون آرزوھا زد چشم منو کور کرد حاجیکی یول_
 . ساختی عملھیفت و ازم  تو بابا، آمال منو ازم گری آرزوھانی او
  معتاده؟اسی الیگی می ھمھ سال دارنیچرا بعد ا_
 :ی حاج ساالرنھی بھ سنھی جلوتر، سرمیم
  ھ؟یاکی پسره معتاد ترنیِکم گفتم؟ چندبار ھمون موقع ھا جز زدم کھ ا_
 !؟ی گفتی؟کیتو گفت_
 ! حاشا داره؟واری با دی کرده؛ چھ فرقواری جلوم دنھی کھ سی آقا جوننی او
 ... جان؛ منم شاھدم کھ گفتییآره گفت دا_
 ی زنگ برانی پشت سرم؛ و فراموش کردم کھ زنگ خونھ نواختھ شد؛ اما اگردمی مبر

 !من نواختھ شده ؟
 ی ھمپای جان؟ تو چرا شدیی چرا داگھیتو د...دی رسبی کھ شاھدم از غنمیبیبھ بھ م_
 ...ی آقا مھندسو آقا دکتر بود،ی تو کھ عاقل بودن؟ی زریای بازوونھید

 متھم بودم و شھی و شاھد و منم کھ ھملی و وکی دادگاه شد؛ قاضھی شبزی ھمھ چچقدر
 !یی و تنھایی و تنھایی کھ حکمم تنھای مجرمتیو در نھا...ھستم

 یخواستی مگھ نم؟یخواستی نمی مگھ ازادھ؟ی دردت چگھی االن دن؛ی زری شدیچ_
 ی کھ از برنامھ ھانجای ای اومدگھ؟ی برو د؟ی خودت ول بش برا،یبدون آقا باالسر باش

 ؟ی بدتوی موس موس آزادی اومد؟ی بگتی شرعری و غیشرع
 ! رو؟شونینی تاب اورد سنگشھی حرفا وزن داره کھ نمی بعضچقد
 رو شونھ ندازمی و مدارمی بر منی کھ افتاده رو زمموی قھوه افی و کشموی مدوال

 . باشھفی کھی گاه ھی تکی کھ اونقد افتاده شده کھ نتونھ حتیشونھ ھا...م
 کھ بھ ی ؛ از بنگ و علفاسینھ آقا جون؛ اومدم خبر بدم کھ خالص شدم؛ نھ از ال_

 . بستم بھ دست و پاماسیخاطر ال
 ی چی براکردمی ھمھ مدت داشتم جمع منی کھ ایی تموم آبرواد؛ی در مسی ادریصدا

 ھی دردت چدی نپرسھی ثانھی ی آقا جونم حتیخانواده م، وقت ی بوده؟ وقتی کیبود؟ برا
 ن؟یزر
 ...گھیبسھ د...نیزر_



 328 

 ؟یبھ خاطر چ...زنھی ملھیِ بھ من انگ ول و َگھ؟ی داره می چیبنی نمس؟ی بسھ ادریچ_
 نذاشتم آبروش بره؟ نکھی ساختم؟ بخاطر ااسی الیای با ھمھ کثافت کارنکھیبھ خاطر ا

 ! مرد خانواده؟ھی قھرمان ساختم؟ ھی ھمھ سال ازش نی انکھیبخاطر ا
 :رهیگی جلو دستمو مادی ممامانم

 اک؟ی معتاد؟ ترن؟ی زریگی میچ_
 :دهی رو شونھ ھامو محکم تکون مذارهی مدست

  ؟ی شدیاکیآره مامان؟ تر_
 :ترکھی بغضش مدوباره

 رو سوار نای ایاری حرص آقا جونتو در بنکھیبگو کھ واسھ ا! ی کردیبگو کھ شوخ_
 ؟یکرد

  چروکشی رو گونھ ھازهیری دوباره اشک مامان مدم؛ی بھ دوطرف تکون مسرمو
  مدت رفتھ بودم ترکنیتمام ا... بودمری گشتری سال بھی مامان؛ سیدروغ ن_

 س؟ی بھ ادرکنھی مرو
 اس؟ی الشی نرفتھ بود ماکو پنی مگھ زر؟یدونستی تو م؟یی آره زن داس؟یآره ادر_

 :دهیکون م سرشو تسمویادر
 شی کھ چند سال پیی ؛ ھمون بندارفتینھ؛ تموم مدت داشت بند بند تنش از ھم در م_

 ن؟یَ نگفت خرت بھ چند من زری کچی و ھنی کرد کھ بھ دست و پاش نبنددادیداد وب
 کنھی منم پاک می و اشکابرهی دست مکنھ؛ی با پشت دست اشکاشو پاک ممامان

  تو بغلشرمی سمت خودشو مکشتمیم
 مادرت تنھا سالحش ی بدوننکھی خوبھ؛ اتی حمای تو بغل ھم؛ چقده بومیزنی مزار

 کنھی و داره با ھمون سالح تمام قد از بچھ ش دفاع مختنھیاشک ر
 ... روزای چنی ادمیشنی و نممردمی می الھنمیزر_

  بودی از درد آرتروزشون شاکشھی کھ ھمیی با ھمون دستاکنھ؛ی تر بغلم ممحکم
 ..  تو خودت؟ چرایختی چرا ر؟ی چرا دم نزد؟ی نگفتیچیدرم چرا ھ مانم؛یزر_

 ... انباشھ ششھی ھمی رو بغضاارهی نفس کم ماره؛ی کم منفس
  بھ سرت اورده؟ی چھی عالیچرا نگفت_

 : سمت باباکنھی مرو
 تا چھ نھی کیینیبی خواھرت دست از سر دخترمم برنداشت؟ میبنی م؟ی حاجیبنیم_

 حد؟
 مادرش و حرف مادرش اومده وسط معرکھ؛ پا ی حاال کھ پاسی ادرنکھی از اترسمیم

 :پس بکشھ و منو بھ حال خودم رھا کنھ
 ت؟ حاال تا ھی عالی دست رد زد بھ مثال عشق آبجش؛ی سال پ٤٠ خان داداشم ؟ینیبیم_

عشق ...  اون عشق مسخره ششی بسوزه تو آتدی منو دخترام بای سالھ کھ زندگیسالھا
 نبود کھ

 . سالھنی چندی ھانھی کنی بوده تو ای کورییه ھا عقدچھ
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 پاک شی و اشکاشو با گوشھ روسربرمی از بغل مامان؛ دست مرونی بکشمی مخودمو
 سرش بوده؛ چھ نامحرم تو خونھ مون باشھ و چھ شھی کھ ھمیروسر.کنمیم

 .. و حرمت قائل بودمیمادرم حر...نباشھ
 ...می برنیزر_

 : مانتومھنی رو استسی ادردست
 :رهیگی دستمو ممامان

 ...امی جان، منم باھات منیصبر کن زر_
 ! منھ؟عی مطشھی مادر منھ؟ مادر ھمنی اایخدا, بھ باباکنھی مرو
تنھا، بدون ..خودشو ...ی بچھ مو بخوادی با،یخوای متوی منو، زندگنباری اگھ ایحاج_

 ...ِسر خر
 سال ٤٠ بعد یعنی نی قھر؟ ایعنی نی گفت؟ ایچ... سمت مامانمگردمی برمی دفعھ اھی

 ی ای حاج مصطفره؟ی و مکنھی کرده رو ول می کھ براش خانومی ھمھ خونھ ا،یزندگ
 لعنت بھ ی ساعت از مادرم دور نبوده رو ول کنھ و بره؟ بھ خاطر من؟ اھی یکھ حت

 !برمی ومکنمی ممع جبلعم،ی دارم با ھم مزویمن کھ ھمھ چ
 تا بخوابھ؛ ره؛یگی مشی اطاق خوابو پری دوباره مس وگردونھی رو برمی ساالریحاج

 کھ گل گاو زبون سی نی اھی راضگھی بار دنیاز وقت خواب روزش گذشتھ؛ منتھا ا
اون ... کردریی بابا چقد تغیشونھ ھا... اما نھنھ؛ی تنھا فرقش ھمن،یبراش دم کنھ؛ ھم

 ...دهی دی خطادی شادم؛یچشمامو رو ھم فشار م... کھ جلوم ستبر شده بود حاالی انھیس
نھ حاج ... واقعا باباستنبارمی ای ثابت کنھ بابانکھی خطا نداده، جز ایچیھ!  نھاما

 !ھی و شوھر راضنی فقط، پدر زرھ،ی ؛ نھ برادر عالیساالر
 
 

  رو ترمز، در خونھ خودشزنھی در خونھ می جلوسیادر
 یعنی نیرمونھ و ا ساک کناھی عقب،منو مامان کنار ھم نشستم، ی سمت صنلگردهیبرم

 و خاندان لیخوبھ، مادر و دختر بعد اون فام...نشیمادر من پناھنده شد بھ خونھ زر
 جدا لی خودشو از اون فامشھی کھ ھمی کسو بجز ھم ندارن و پسرچیپرطمتراق، ھ

 مادر بچھ شو یدونیکھ نم.... مادر و دخترنیا  پناهی براونھیکرده؛ خونھ شو کرده آش
 اومده ادی کھ از مھلکھ و ورطھ اعتی بچھ اای و از مھلکھ نجات داده دهی کششیبھ ن

   و مادرشو پناه داده؟رونیب
 . جمع شدنکی خونھ کوچھی و بچھ بزرگ خاندان حاال تو زن

 . کم حرف دارمھی نی باال، من با زردیی شما بفرماییزن دا_
 ... سمت ساکشبرهی و دست مدهی سرشو تکون ممامان

 . باالارمی برگشتم خودم براتون من،ی تو ماشدیر ساکم بذانیا_
 . مادرمو بدرقھ کنمی تا با چشمام؛ ھوانیی پادمی رو مشھیش

 :ادی مفونی از پشت اانی شایصدا
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 بلھ؟_
 .منم پسرم...زیباز کن عز_
 ...ی جونزیعز_
 رفت در و باز کنھ؛ حتما دوباره داره خودش ادشی کھ بازم انی ذوق و شوق شاو
 ... سمت دردوهیم

 تو بغل مامان؛پاشو رو انی شادنی و با باز شدن در و پرکی رو ذارهی دنده رو مسیادر
 :کنھی و حرکت مدهیگاز فشار م

 دن؟ی مادرت تنگ شده بودااا؛ چند وقتھ ھمو ندی چقد دلش براانیشا_
 :نیی پاارمی منوی ماشری و آفتابگبرمی مدست

 .دنی رو دگھی ھفتھ بار چھارمھ ھمدنیتو ا_
 اد؟ی بیی زن داذاشتی مییدا_

  بابامو چقد پکر شد؟یدی ندھ؟یمعلومھ کھ نھ، بھ نظرت شدن_ 
 : سمتشگردمی نگاھشو از جلو گرفت و دوخت بھ من، برمکنمی محس

 حواست بھ جلو باشھ_
 کنھ؛ی مشی ری دوخت و دوز نگاھا دلمو بدجورنی بھ جلو؛ادوزهی و مرهیگی ازم منگاه

 ! کھ پشت لبش گره خوردهیاز اون حرف
 ... نگران نباشنیزر_
 رو کشمی و چندبار مبرمی کج شده؛ دست ممیگوشھ روسر...کنمی باز مروی رو افتابگنھیآ

 ..بندمی و دوباره مکنموی باز ممویگره رو سر...لبھ ش تا صاف شھ
 ! موردهی بی نگرانسی نکرده؛ بھ قول ادرریی تغیچیھ! نھ؟گھی دھی عادزی چھمھ

 چھی بپلیاگھ تو فام.... بھ خاطر من پاشد اومد قھری ناراحتم؛ مامانم بعد عمرسیادر_
 ! سر بلند کنھ کھتونھی آقا جوم نمگھید
 دونھی کھ؛مدهی ندزای چنی کم از اشتره؛مامانتی تجربھ شون بن؛اونای زرشھی نمیچیھ_
 .کردی ازت دفاع مینجوری انای زودتر از ادی بادی کنھ، شاکاری چدیبا
 شدن؟ اصال چند تا از بچھ ی چند تا از دختراش معتاد و بنگده؟ی کم ندزای چنی ااز

 ! باشھ؟دهی دادی ززای چنی زدن کھ از اگاریھاش لب بھ س
 ... دمغ شدیلی جونم خس،اقاینھ ادر_
 .ی رو بخورزای چنی غصھ اخوادیشھ؛نمی درست مزی ھمھ چن،ینگران نباش زر_
 .می از شھر خارج شدبای بھ دور و برم؛تقرندازمی نگاه مھی

 ؟یری می فلور تو خونھ دست تنھاستاا؛ کجا دارسیادر_
_... 

 .دهی شنیزی باال،انگار نھ انگار کھ چبرمی کم مھی صدامو
 ی با من کھ نتونستی داشتکاری اصال چ؟یری می خان با شما ھستماا، کجا دارسیادر_

 ؟یتو خونھ بگ
 .دارهیت نگھ م و سمت راسزنھی مراھنما
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 سرد شده؛سوز بیھوا عج....کنھی نگاه مرونوی تو موھاشو و ببرهی مدست
 .ترسناک و نگران کننده س...داره

 س؟یھوا سرد نشده ادر_
بازم ...کنھی مادی درجھ شو زنوی ماشی سمت بخاربرهی برگرده دست منکھی ابدون

 . نکردیریی تغچیسرده؛ھ
 ؟ی چیعنی ی حال کالفگنی ھمھ صبر و در عنیا

 !س؟یادر_
_... 
 بھش زحمت یبھ قدر کاف... خونھ؛فلور دست تنھاسمی بری نداری اگھ حرفسیادر_

مامانم کھ البد تا االن ...کنھی متی اذانی از مامانم افتاده رو دوشش؛شاییرایدادم؛االن پذ
 ! با توامااسیادر... کردهچشی سوال پیکل
 .شھی نمری حواسم ھس؛د؟یزنی حرف مزی رھی ھین؛چی بابا زریا_
 نگران شدم! س؟ی؟ادری بگیخوای میخب چ_
 کنھی و اصرار منی رو زمکوبھی پا می شدم وقتانی شانی عره؛یگی خنده م می نگرونتو

 .یزی چیبرا
 .خنده ھم داره... خانومنیبخند زر_

 و حاال شدی پوچ مدنی خندی ھمھ تالشم برای زمانھی خنده رو چھره م ظاھر شد؟ مگھ
 بھ کشھی ملمیچون م...شھی ملی و مفی بودن حی جدیھمھ تالشم برا..سھبرعک

 ارومھ و تحت فرمون زیچون ھمھ چ...سی نی نگرانی برایچی ھدن؛چونیخند
 راحت و بدون یلیخ... لبمرو ارهی لبخند می راحتنی راحتھ راحتھ و االمیخ...سیادر

 .تالش
 ؟ی چیعنی کارا نی ا؟ی خل شدس؟ی شده ادریخب چ_
 : رو صورتشادی پوزخند نرم مھی

 ...ی بترسدیمثال تو االن با_
 : رو لبمادی تر و جوندار تر می من پررنگ تر و قولبخند

  نجا؟ی بترسم؟ از ادی بایاز چ_
 :دمی مشی تموم دندونامو نمانباریا

 نکنھ از تو؟_
 : شھی میجد
 ...آره از من_

 مدل حرف زدن ترس داره؛از نی اکنم؛ی خودمو جمع و جور مکمی و شمی میجد
 ... بودنش ترس دارهدی بعنی و ھمدهی بعسیادر

  از تو بترسم؟دی بای برا چس؟ی شده ادریچ_
 شدن ی حرفا دارم بھ ترس خودمو جرنی موقع باز شد؛حس کردم با ای دھان بنی او

 .زنمی دامن مسیادر
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 تالطم ای... ای نھکی خوب کار میلی خی بخارن؛یی پادهی منوی ماششھی و شکشھی میپوف
 ُ و نفس بر شده؟ادیز
 ان؟ی با وجود شای و تنھا؟ حتن؟تکیادزری سرت بیی بالھی وقت ھی یگینم_
 اد؟یبال؟ کجا بال سرم ب_
 ؛ی تو زندگابون،یھرجا؛ تو خونھ، تو کوچھ خ_
 :گمی منانی اطمبا
 .نھ؛مطمئنم؛از تو مطمئنم_
 : رو زبونمدمیُ کھ تو ذھنمھ رو سر می و اون فکر مسخره اکنمی کم صبر مھی

 . عالئم عشقھنی ؟ اینکنھ عاشق شد_
  سمتمگردونھی و سرشو برمنھیشی دفعھ تو جاش صاف مھی
 از نمیا! دم؟ی عالئم مصی نداشتم، چجور تشخی وقت تجربھ عاشقچی کھ ھی منو

 :دمی ضربھ و محکم تر ادامھ منی و افتمیاز تک و تا نم....بھیعجا
 کنم؟ی کھ من فکر می ھس؟ ھمونیحاال ک!  نھ؟ی روزه سکوتو شکستنیپس باالخره ا_

 ؟ی حقش باشھ تو عاشقش باشدی کھ بایھمون
 صاف و صادق و شفاف اسمشو ببرم کنم؛ی جلوم نگاه منھی باال و تو آبرمی مسرمو

 ؟یعنی
 ! آره؟ فلوره؟س؟یفلوره ادر_

 اسی مردونھ رو تو صورت الیای حنی من ادیشا...ای نھ از شرم و حی ولشھی مسرخ
 حرف یعنی!  خشمیعنی چھره نی ای و سرخدمی دادی زتوی عصبانی سرخی باشم ولدهیند

 . زدمینامربوط
 ؟ی فلور فلور نکننقدی اشھیم_

 .بازمیرنگ م...سی چھره ادریاز سرخ.  از دلھره؛از اضطرابشمی مدیسف
 ! س؟ی ادری بگیخوای میچ_
 ....ی بگم تو گفتخواستمی کھ میاون_

  گفتمیزی چیادیمن ز...ی بدحی توضدی و پر واضحھ کھ باکنمی تنگ مچشمامو
 .... عاشق_

 ! نشدن؟ایعاشق شدن ! ی دو کلمھ ای جملھ ھای بعضشھی می طوالنچقد
 ...عاشق نشدم_

 ...رونی بدهی منفسشو
 !؟یکنی منجوریچرا ا... سی بکشتت ادرخدا

 ....عاشق_
 ھمھ حرف نی از دو کلمھ س؟ اشتری جملھ بنیھ تموم نشد؟ ا مگھ جملی شوک بعدو

 ! نگفتھ باشم؟ی حرفانی شنونده ادیمن با!  گفتن؟یداره برا
 !عاشق بودم و عاشق تر شدم_
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 سختھ؛ سخت و تینھایب.... راه انداختھسی کھ ادری عشق و عاشقنی با ادنی کشنفس
 !رهینفس گ...تنگ و دشوار

 !!کم خودتو بزن بھ اون راه...نیفلور رو کال فراموش کن زر_
_ ... 
 یی تنھ بھ دوش بکشھ؛ من ناھی رو زنھی کھ دم می عاشقنی بار ادی کھ خودش بافھمھیم

  دم زدنی برایندارم حت
  توس؟ی براکنمی می ھرکاریدی تابحال نفھمیعنی_

 ...ی ارادریغ...بندمی مچشمامو
 خدا ھم شھی کھ ھمی صورتیھمون دختر بچھ روسر...ی مصطفیی دانی زریبرا_

 بر لشوی و وساکردی متشی اذاسیھمون کھ ال...کردی کج و کولھ سر مشویروسر
 موقع وضو سر حوض خونھ آقا فی بعد سن تکلشویھمون کھ ساعت مچ...داشتیم

خاطرش دست رو  ھمون کھ بھ.... بھش ندادشگھی داسی رفت برداره و الادشیجون 
 ... بلند کردمکمیداداش کوچ

 شدی کاش میکھ ا... گوش بوددی حرفا فقط بانی ای برام؛ی سمت گره روسربرمی مدست
  چشمام؛نیگوشامو ھم ببندم ع

 زدم مامان واریھمون کھ بھ در و د... کرداسشی ازدواج با الدیھمون کھ مامان کاند_
 ... کدوم نخواستن بفھمنچیھ... نشدی منصرف شھ ولاسیمنصرف شھ؛ ال

 :فتھی ضعف اون روزاش مادی کھ ؛انگارنیی پاارهی صداشو متن
 بازم معلوم ی اون وقتا ھنوز معتاد نشده بود ولاس،یچند سال قبل از ازدواجت با ال_

 و حاج رضا مگھ ھی دردونھ مامان عالزی تحفھ عزاس،یبود کھ بھ درد تو نمبخوره،ال
  ؛ی حاج مصطفنی زر؟ی قبول کنھ؟ اونم کتی مسئولتونستیم

 :نیی پادهی رو تا تھ مشھی و شکنھی رو کم می و بخاربرهی مدست
 دی فھمھیمامان عال... افکار بلند بلند داشتھی بقنیحداقل ب... کھ پر از آرزو بودیدختر_

  دختر بگن؟ھی دو تا داداش از عشق بھ شدیمگھ م... نتونستم دم بزنمگھیو د
؟ پس عشق  عشق اون روزاسی ھمھ التھاب برانیا...کنھی مادی رو زی بخاردوباره

 ؟ی روزا چنیا
 عشقم ی بود؛دوستش داشتم؛ولی خوباسمن؛زنیھمون موقع ھا بود کھ رفتم دنبال _

 زن داداشم گھید...یو شد...ی فراموش شگھی ساال از خدا خواستم کھ دنیھمھ ا...نبود
 پا بر اسوی تا بتونم الرفتی مدی بااسمنیانگار !  انگاریول... ھم ھمھ کسماسمنی...یبود
 ...کنم

 :رونی بدهی منفسشو
  برم با زن طالق گرفتھ برادرم ازدواج کنم؟ن؟یمن چھ کنم زر_

 ! و دوخت؟دی خودش بری مگھ من قبول کردم کھ حاال براکشم،ی تو ھم مابرو
 رتش؟ی طالق کھ خودش بره بگی زد براواری ھمھ بھ در و دنیکھ فردا بگن ا_

 ؟یریگی مشوِی چرا پزاسی چنی اکاری ما بلی کھ فامیدونی میوقت
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 ... بسھسیبسھ ادر_
 دونمیاصال نم... باالدهی رو مشھیش.... نھ گرمھ و نھ سردشھ؛یھوا اروم م...شھی مآروم

 حد سرد نی ھوا تا ایعنی د؟ی اون رژگونھ رو صورتم ماسی چشمامو باز کردم؟ کیک
 بوده؟

 کھ یسی جو آروم؛از اون ادرنی ، از ابندهی و درو با ھمھ قدرت مرونی برهی منی ماشاز
 دهی دستشو مرهیگی آب مشھی شھیاره؛ی نمی آرامش ھم دوومنی ایول...دهیآروم بود بع

 ..دستم
تموم .... باالرمیآبو الجرعھ م...صورتم خشکھ خشکھ... خشکھ خشکھالزمھ؛دھنم

 زد؟ی نبود کھ حرف مسیمگھ ھمھ مدت ادر....کشمی جا سر مھی رو یتری لمی نشھیش
  کرد؟ی نبود کھ نبش قبر مسی ادرکرد؟ی نبود کھ اعتراف مسیادر
 بلرزه؛زنده زنده نی زمیرو... بلرزهینی گور زمنی حق دارم کھ بلرزم؛تنم تو اپس

 .بلرزه
 ن؟ی زریخوب_

 :دمی خشک شده م جواب می و اروم با لبادمی تکون مسرمو
 خوبم_
 مطمئن؟_

 بھ نانمی حرفا ھم اطمنی بعد ایتح...سیفقط ادر... ندارمنانی اطمیچی بھ ھگھی دمن
از .... عمر بودهھیحساب ... روز و دو روز نبودهھیچون حساب ... نکردریی تغسیادر

 . موقع کھ بچھ دارمنیھمون موقع کھ خودم بچھ بودم تا ھم
 کنھی متی اذانیشا.... خونھمیبر_
 ی من بود؟ خودم داشتم برابیچرا؟ فلور رق... از فلور بزنمی حرفکنمی جرئت نمو

  بود؟ی چاسمنی من بود؟ حق من بود؟ ی برایی اصال جاساختم؟ی منیگزیخودم جا
 و زنمی خودم دم میزنم؛برای خودم لب می من برایول...کنھی رو روشن منی ماشپخش

 بھ ی پسرم نگاه کنم؟ بگم اگھ زنده موندی برم خونھ و تو چشمایچجور...کنمی مھیمو
  کھ بھ مادرت نظر داشتھ؟ییعمو...موت بوده عیخاطر کمکا

 !ھی بھ بقی واگمی رو منای خودم ایوقت...رمیگی محکم گاز ملبمو
 . ومن طبق معمول تو عوالم خودم بودمدمی در خونھ رسیجلو

 . تا ساک مامانو بردارمکنمی عقبو باز می در صندلشموی مادهیپ
 ..ارمیبذار خودم م_

 دارمی و ساک رو برمزنمی مزور
 برمی خودم مخوادینم_
 :دارهی و ساک رو برمکنھی در و باز مگھی سمت داز

 ...کشمی بچھ ھا از دستش منیساکو ع_شھی باز می و در فورزنھی مزنگ
 ...بدش بھ من_
 ارمی خودم منھی سنگنیزر_
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  خونھ خودشیاونم طبقھ باال... نره طبقھ باالسی باالتر تا ادررهی مصدام
 گھیبده د! سیادر...ارمشیم...بدش بھ خودم_

 ...دارمی و برش مکنھی ول مساکو
 یجلو...کنھی می و بزرگادی جلوم کوتاه مسی و چقد ادرشمی بچھ مسی ادری جلوچقد

 .ادی من کوتاه میھایگردن دراز
 

 رو مبال بپر انی کل خونھ رو برداشتھ؛شای قرمھ سبزی بوکنھ؛ی درو روم باز مفلور
 از درد دست و پاش شھی کھ ھمیکنھ؛مادری می مامان ھم پاش بازکنھ؛یبپر م

ھمھ ! و شادهی عادزی آرومھ؛چقد ھمھ چی ھمھ چان؛چقدی شای شده ھم بازد؛حاالینالیم
 خاکستر شعلھ ور ری زشی فقط آتومھ؛ارامش دارن و آب از آب تکون نخورده؛ معل

 بوده و ی بوده؛ عشق بچگیمی کھ اسمش عشق قدی گر گرفتھ اشیشده؛ آت
 .ھمچنان ادامھ داره....حاال

 ؟یچرا وا رفت! جاننی زریاومد_
 ...نی زمذارمی مامانو مساک

  بھش بدمانموی شای خوراکخوامیساکو بده من مادر، م_
 و دهی آخ جون آخ جون سر می و نوانیی پاپرهی از رو دستھ کاناپھ دو نفره مانیشا
 ....  من آخ جون گفتن ھم نوا دارهیبرا
 . خودم برات درست کردمایپسرم، ب ایب_

 رونی بومدی کھ داشت از خونھ ش می اخری ھاقھی تو دقی رو لبم؛ مادرم حتادی ملبخند
 ی رو اورده براکردی کھ خودش درست مییومده؛لواشکای نیواسھ قھر؛دست خال

 وقت راغب چی ترش دوس داشتھ و من کھ ھیزای مزی چشھی من کھ ھمانیشا
َملس روا ب....نبودم  مطلق ھم دوس ینیری شی قانعم؛حتد از حشیقانعم،ب...پسندمی مشتریَ

 .ندارم و دوس نداشتم
 و نھیشی گوشھ مھی رهی بھ دندونو و مرهیگی رو ممی ضخی ورق از اون لواشکاھی انیشا

 .شھیمشغول م
 زد شیھ بھ آب و آت کی کرد؟ مردی از من خواستگار سی االن ادررم،یگی گاز ملبامو

 ھمھ تالش کرد تا طالقمو نی خودش ایبرا!  سوز منو سر و سامون بده؟می نیتا زندگ
 گھید...کنھی آقا جونم ؛اگھ بفھمھ منو خفھ می بگم؟ وااااای حاال من بھ مامان چره؟یبگ
 منو قبول می پدر خودم؛پدر خونیوقت....کنھی منو بچھ خودش حساب نمیحت

 .؟. بچھ خودش بدونھانوی شاتونھی مسینداره؛ادر
 گس،نھ، طعم ملس شھ؛طعمی طعم شور خون حس مرم؛یگی تر لبامو گاز ممحکم
 شھی ھمسیادر... رو زبونمارهی طعم ملس مسی کھ دوس داشتم،فکر ادریھمون...داره
ِزن ! ؟.خواستھیچون مادرشو م! چرا؟... گذاشتھھی مادی کھ بای از اونشتری بانی شایبرا

 ! خودش در نظر گرفتھ بوده؟یبرا  پدرشوِخواستھ،زنی مانوی شاِیعِپدر واق
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 دارم از خجالت آب نجایمن ا... ندارهدهی فانجای لب ادنیشم؛گزی رو مبل بلند ماز
 نیگزم؛ایدوباره لب م...نمیشی مسھی خونھ مبلھ ادرادگاری کھ یرو تخت دو نفره ا.شمیم

 موقع کھ ده؛اونی دونفره خری چی برای کادی تختو بھ نی اده؟ی خری کادیخونھ رو بھ 
 یرم،برایگی خودم عزا می رو تختو براکنمی پرت مموخود! ی مرده بود وااااسمنی
عشق ... بار دوم بھم ابراز عشق شدهی شد و برای بار دوم ازم خواستگاری برانکھیا
 برام کراھت داشت اسم عشق بذارم رو شھی وقت عشق ندونستم ،ھمچی کھ ھاسویال

 فت رو کثاذاشتی مرتی و اسم عشق و عالقھ و غکردی بھم ماسی کھ الییظلما
 ...اشیکار
 بود؛عشق بھ محسن کھ جوونھ نزده از ی عشق من ھمون عشق دوران بچگنیاول
 ابراز ھیو حاال،بازم ...  سر حرفشموندی قطع شد؛اونم عشق نبود کھ اگھ بود مشھیر

 ... سر دراوردهیعشق کھ اونم از قضا از خاطرات بچگ
 ن؟ی شده زریچ_
 :کنمی و پاھامو تو شکمم جمع مپرمی فلور از جام می صدابا
 ... دلم گرفتھکمیس،ی نیزیچ_

 :کنمی رو شونھ راستم حس مدستشو
 ...رهی مادشی کم ھ،کمی جونت االن عصبانن؛آقای زرکنمیدرک م_

 ییزای زمان چھ چ قراره با گذشت زمان؛با گذشت کم کمیدونیکم کم فلور؟ تو نم! ھھ
 .بر مالشھ

 ؟ی کھ چی بس تو اطاق نشستی اومدی پا شدن،زشتھی زرنجایاالن مامانت اومده ا_
 اد؟یخوابت م

 تخت دونفره کھ بھ نی رو اگھیبخوابم؟ من د...فلور ھمھ حرفات خنده داره! ھھ
 !  شده؟دهی خری کادی بھ یوااا...ادی

 ...کنمی مانتوم و دونھ دونھ باز می سمت دکمھ ھابرمیدست م...نمیشی جام متو
 .کنمی رو خودم حس مرهی فلور رو خینگاھا

 .رمیگی می رو دستم کھ دارم تند تند با دکمھ کشتذارهی مدستشو
 !ن؟ی شده زریچ_

 فلور بس کنھ؟ مگھ شھی مگھ می ولدمی و با عجلھ تکون می بھ ھمون اندازه عصبسرمو
 ! منو نشناسھ؟شھیم
  داشت؟کارتی چسی ادرن؟ی شده زریچ_

 ! واضح بھش بگم بھ توچھ؟تونمی نمچرا
 .گھی دنای نگران نباشو انیھم...یچیھ_
 و حی منظور، صری بنجوری نھ ایکھ گفت ول... رو بھ من گفتنای اسی مگھ ادریول

 ! زنم شوای راھو انتخاب کرد کھ بنیواضح انتخاب کرد،کوتاھتر
 ؟ی ندادصی گفت؟ تو بغض تو صداشو تشخی راحتنی از خودم بھ ھمپرسمی مدوباره

 ؟ی کردری تعبی راحتنیتو اعترافشو بھ ھم
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 !بھت گفت؟_
 زنمی بھ فلور زل مازی ی چشمابا
  رو گفت؟یچ_
 سیادر_

 ! گفت؟ی چدمی کفت؟ پرسی کدمی چرا اول نپرسواقعا
 باالخره حرف دلشو زد؟_
صراحت رو ...بوده نحی ھم واضح و صریلی خسی اعتراف ادرفھممی تازه منباری او
 !ھ؟ی و کوتاه شده و بدون حاشی حد عادنیتا ا.... گرفتادی از فلور دیبا
 بجز فلور و یعنی اول بھ فلور گفتھ؟ سی ادریعنی قدم از من جلوتره؟ ھی فلور چرا نیا

 دونھ؟ی می کگھی دسیادر
 اون موقع یحت!  روزه دوروزه بوده؟ھی و فرھاد،داداشم؛سی ادری دوستالتیتو بھ خ_

 منو ی ولیتو نبود.. فرھاد زار زد کھ عشقمو بردن،من بودمشی اومد پسیھم کھ ادر
 عشقمو از دستم خوادیھمون وقت کھ گفت فرھاد، داداش خودم م.میفرھاد بود

 ... از عشقشنزد  وقت کھ روزه سکوت گرفت و دماره؛ھمونیدرب
 :ترکھی مبغضم

 ...بسھ فلور_
  من درد داشتھ؟ی براشھی فلور ھمی اعترافانی اچرا

 عمر ھی روز و دو روز نبوده،حرف ھی حرف یدی شنسی کھ امروز از ادریحرف_
 ...ای ھمون بچگی قداست و پاکھیمون؛یبوده، بھ اندازه بچگ

 ...ای تو بغل تنھا شاھد بچگکنمی بچھ ھا پرت منی عخودمو
  کنم فلور؟کاریمن چ_
 : تو بغلشزنمی زار مای ھمون بچگنیع
  فلور؟یی رسوانیمن چھ کنم با ا_

 :کنھی از خودش دور ممنو
 ھمھ صبر کردن حرف دلشو زده اسمش نی بعد انکھی ان؟ی کجا بود زرییرسوا_

 ھ؟ییرسوا
 .... شنھی بھ سچسبونھی سرمو مدوباره

پودر ...نی پودر شد زرسیادر...دی شنادتوی خبر اعتی وقتدی کشی چسی ادریدونیتو نم_
 . بوددیاگھ فرھاد نبود زنده موندنش بع...شد
شما خواھر و برادر ... منم زنده موندنم محال بودنی نبودسی و اگھ تو و ادرگمی دلم متو
 ! زن و مرد تنھاھی ی برای ناجنیشد
 ھیاون ...ی شک کنسی بھ عشق ادری بدون کھ حق ندارنویفقط ا... ن،پاشویپاشو زر_

 ..رفتھلحظھ ھم ذھنش ھرز ن
  رو موھام؛شکھی مدست
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 دیشا... وقت ذھنش الوده نشدچیھ...نی ھمی بوداسی فقط زن الی بوداسی زن الیوقت_
 کارا ازش یلیخ...ری دست کم نگسوی بوده، ادریباورش برات سخت باشھ ول

 ...ی عشقشو آلوده بدونیپس حق ندار... ھمھ سالنیبراومده؛مثل سکوتش تو ا
مثل ...شھی کمک کرد مثل ھمیلیخ...یذاره،ولی تنھا مدی ھمھ تردنی و منو با اشھی مبلند

 . از ھمھ منشتریب... ھردومونیناج... بوده و حاالسی ادری سالھا کھ ناجنیتموم ا
 پس باالخره گرفتنش فلور؟_
 ! روی قاچاقچکھیمرت...تورجم گرفتن...ی شبا راحت بخوابیتونی مگھیاره د_
  گرفتنش؟یچجور_
 یحاال ک...رنشیگی و مرهی معاملھ کلون داشتھ کھ لو مھی دم؛یھ من فھم کنجوریواال ا_

 ی افتاده بوده ولری زرنگ بود؛ چندبار گیلی تورجھ خنی ایول....دونمیلوش داده رو نم
 ... ودنی سر بزنگاه رسگھی دفعھ دنی ای ولرهی وقت نتونستھ ازش مدرک بگچی ھسیپل

 اتی وقفھ از جزئی بنجوری و فلور ھمکشمی بھتره بگم نفس راحت مای رمیگی منفس
 .گھی تورج میریدستگ

  دستتھ؟یگوش!  الو؟ن؟یالو زر_
 کھ شده غصھ ھیزی ھوش و حواسم بھ اون چیول...اره فلور گوشم با توس_

 ھم قراره گھی دقھی تا چھل دقیعنی نیا.  شبقھی دقستی و ب٩ کنمیساعتو نگاه م...دمیجد
 .فتھی نیاتفاق

 ...شتی پامی تو؟ ولش کن فردا میی کجان؛ی زر بـــــابایا_
 :گمی ماروم

 .باشھ؛ باشھ فردا منتظرتم_
 ....پس تا فردا خدافظ_

 زود؟ اصال االن چھ ای ذرهیی مری دیلی سمت پنجره؛ امشب خرمی مذارموی رو میگوش
  بود؟ی ھرشب چھ ساعتھ؟یساعت
 صداش انی کھ شاکنمی منییکاناال رو باال پا....ونیزی تلوی جلورمی مندازموی رو مپرده
 ادیدر م

 ...ی بزن باب اسفنجیِا مامان بزن باب اسفنج_
 بھ اون زنمیزل م! ؟ذارنی وقت شب کارتن منیآخھ، ا! پفاره؛ی از دستم درمکنترلو

 و کنھی رو گز مای کھ کف دری بھ قول خودشون خرگوشیاسفنج زرد رنگ با دندونا
 .پرهی منیی و باال پاکنھیش ذوق م برانجای اانیشا

 وزن بی عقربھ ھا عجنی و امشب اقھی سمت ساعت، نھ و چھل دقگردمی بر مدوباره
 کشن؟ی رو بھ دوش میبار چ...رنی کردن و راه نمنیسنگ
 تنھ زحمت ھی ی اگھی کھ مدتھاس کس دکشنی رو مطمئنم بھ دوش نمی زندگنی ابار

 رو تخم نیھمون وقت کھ با پدرم حرف زد و گفت زر...کشھی مانمویمنو شا
 وساطت کرد کھ آقا ی بود ولکتریکوچ... بکشھی سختگھی دذارمیگفت نم...چشمامھ

 ری کرد و بھ بابام فھموند غفتار عزت و احترام باھام رای کنن؛ کھ یجون و مامانم آشت
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 ھم ھایگ خاندان ساالر بزر،ی ساالر ی حاج مصطفیحت.... بشھی باھام رفتاردی نبانمیا
 . بد تا کنھنشیحق نداره با زر

 ؛ سی ادر؛یحاج مصطف... پر کردنشی کھ ھمھ بھش ھجوم اوردن برای بانکحساب
 اجاره خونھ خودم کھ حق ھی من بھ ھمون کرایول...ی ولسی حاج رضا پدر ادریحت

 ا؟ی از دار دنخوامی میمگھ من چ...بسمھ... بود اکتفا کردماسیپس گرفتھ شده م از ال
 کھ دارم راحت و نی ھمخوام؛ی نمنایقی کھ سوی پول ادرخوام؟ی می چانی خودمو شایبرا

 ... برام بسھکنمی میاسوده تو خونھ ش زندگ
 نفر ھس تو ھی شبا ی کھ بدوننھی جز اھ؟ی چیراحت و اسوده؟اره، مگھ راحت! ھھ

 ادی نیورج فرار وقت آقا تھی تو کوچھ؛ مراقبت باشھ تا نیی اون پانش؛یماش
 من فقط ضمانت ضامن ی ولنھ؟ی تضمتتی نگفتھ بود امنی انتظامرویسراغت؟مگھ ن

 من فقط نظم مخوام،ی رو نیتظام انیروی ننتیمن ام. رو قبول دارمس؛ی ادرم؛یشگیھم
حاالم کھ .... کھ از شر تورج در امانمھینجوریفقط ا...خوامی مراقبتم می براسویادر

ھمون وقت کھ الناز اومد ....رمی کھ اسدمیمن تازه فھم... منی شده ولریتورج دستگ
 مناسی بار بعد مرگ نی اولاییبرا... کرده ھیداداشم گر...خوادتیوبھم گفت داداشام م

 ی وصلت راضنی بھ ای اگھی از ھرکس دشتری کھ انگار بیاسمنی...اسمنی.. کردهھیگر
 ...دونستھی مسی ادری منو ناجشھیکھ انگار ھم...بوده

 ... چپی رو پاندازمی راستمو میپا
 زی می و از کشوشمیگوشھ ناخن سبابھ ام شکستھ؛ دوال م...نکمی دستمو نگاه میانگشتا

و ... خودشوننی گرفت بگاری انگشتا نخ سنیچقد ا...ارمی سوھان ناخنمو در مونیزیتلو
نمو ببوسھ  کھ خم شد تا دست آقا جویھمون انشگتا...خورهی قشنگ سوھان منقدیحاال ا

 ...دمشیبخش...دتمیبخش...دی بوسمویشونی پتشوسفت گرفت تو دس..و آقا جونم
 ماه ھی نیھمون کھ تمام ا... پشت پنجره محبوبمرمیم... شد، الوعده وفا١٠ ساعت
 از پشت خودش موی زندگیمرد حام...وردی منو بھ روم منتی بودن تورج؛ امیمتوار
 .ذاشتی مشیبھ نما
 ھمھ نیا...شھی می تو دلم خالیزی چھی...زهیریقلبم م...ھی خالیشگی ھمی پنجره جاپشت

 کھ دلم قرص دادی منی ھمھ تسکنی کنار کوچھ بھ قلب من ربط داشت؟ انیپر بودن ماش
 !شھ؟

 یحاال کھ منتظر کس... سی منترظم نی حاال کھ کسقھ؛ی و ده دق١٠ساعت
 ...ی کسی ھمھ بنی بدون توجھ بھ اگذره،یساعت م....ھستم

 ھمھ نظافت نیا... تو پامکشمی منمی شلوار جدارمی سمت اطاقو مانتو شالمو برمرمیم
حاال کھ ھمھ ...کنمی نگاه منھیخودمو تو ا... مضحکھیلی دم در خی گذاشتن آشغاالیبرا
 نی اولیبھ سالمت...بخصوص چشمامو... کنمشی آراخوادی مرتب و منظمھ؛ دلم مزیچ

 ... یر قرای شب بنیاول! ھھ...شب ارامش
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 و پوست یی جز تفالھ چایچی اشغالو کھ توش ھسھی و کیی ظرفشونکی سمت سرمیم
 دیخونھ با...شدی مریچرا د...شدی نمریحاال تا فردا د...دارمی رو برمسیچند تا پرتقال ن

 .دارمی برمیدی از جا کلدویکل... مرتب باشھدی بازی باشھ؛ھمھ چزیتم
 ...نھیبی می و باب اسفنجی ستاره اکی ھمچنان داره پاترانیشا
 ... آشغالو بذارم سر کوچھرمی مامانم من مان؛یشا_

 :دهی برگرده سمتم جوابمو منکھی ابدون
 .باشھ مامان_
 نایھمھ ماش...سی نیکنم؛خبری قد کوچھ رو برانداز مگھی بار دھین؛یی پاامی پلھ ھا ماز

 کھ صاحبش توش ینیش ماچیھ... خودشونیپارک شدن و صاحباشون تو خونھ ھا
 زن تنھا رو با بچھ ش ھی نیی تو خونھ خودش و از اون پاادیکھ صاحبش نم...سیباشھ ن

 ... تا راحت بخوابنپادیم
 یشگی ھمی سر کوچھ ھم سر جازهی سطل مکانی سمت سر کوچھ؛ حترمیم

 لی کوچھ طول و طونی قرارم؟چقد ای ھمھ بنی و من اھی عادزیچرا ھمھ چ...خودشھ
 !کھیچقد تار...چقد خستھ کننده س...چقد سوت و کوره...شده

 بمی تھ جدامویکل... مانتومبی تو جبرمیدستامو م...زهی تو سطل مکانندازمی رو مسھیک
 دمیتو مشتم فشارشون م...کنمیحس م

  وقت شب ؟نیا_
 !ھھ_
 ! شد؟ نترس منمیچ_

 اون یری غافلگی از رودی شادونمی نمدم؛ینترس... کھ خودشھدونمیم... سمتشگردمیبرم
 .رو گفتم" ھھ"
 ! واسھ اشغال انداختن؟رونی بی وقت شب تنھا اومدنیا_

 ...نیی پاارمی مسرمو
 ؟یھنوزم سر نترس دار_

 .نیی پاندازمی نترسمو مسی بھ قول ادرسر
 ؟یھنوزم وسواس دار_

 .دمی سرمو تکون مدوباره
 ؟ی آشغالو رو شب تو خونھ نگھ داریتونیھنوزم نم_

 ! نھگمی مبازم
 خندهیم
 ؟ی بگیزی چیخوایھنوزم نم_
  بگم؟دی بایچ
  تنھاسانیبرو شا...نیبرو تو خونھ زر_
 ..شکنمی وباالخره قفل زبونمو مدمی رو تو دستم فشار مدایکل
  ،گھیتو ام برو د...رمیباشھ م_
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  تو چشمام؛زنھی باال و زل مارهی مسرشو
 !برم؟_
 مگھ تورجو نگرفتن؟...م_

 :ستھیمی وانھی بھ سدست
 ؟یخب کھ چ_
 .ترسمینم...ی نمگھید....ید.. گھیبرو د...خب_

 ...شھی می قولبخندش
 ؟ی کرددای لکنت پنی واسھ ھمبنم،یدارم م! بـــــــلھ_

 .گھی دگھیراست م...رمیگی وامونده مو گاز مزبون
  خانوم؟نی زری بریخوایھنوزم نم_
 .دمی دندونامو رو بھم فشار مشتریب

 یخوایھنوزم م...یخوای من برم؟ ھنوزم میخوای ھنوزم م؟یترسی نمیگیھنوزم م_
 ؟یتنھا باش

 فلور ی ساعت بود وقتی عقربھ ھانیقدمام ع... سمت خونھرمی خدافظ و مگمی لب مریز
 ...نیَشکدار و آھنگ...نیکشدار و سنگ... رو قطع کردیگوش

 اگھ شھ؟ی می بره چسی ادرنبارمیاگھ ا...کشھی بھ اندازه ده قدم طول می ولرمی قدم مدو
 بکشم؟ بازم خفت؟ بازم یقراره چ! شھ؟ی می تنھام بذاره، تنھامون بذاره چنبارمیا

 حقارت؟ بازم نکبت؟
 ...شنومی از پشت سرم مصداشو

 ...ھنوزم ھستم...نی زرمونمیھنوزم مراقبت م_
 ی اهزیکھ انگ...سی نیکھ اراده ا ...سی قدما تحت اراده من نگھی سمتش دگردمیبرم

 ...سین
 :دمی جواب مدمی شاای...پرسمی خودش سوال منیع
 ؟ی ھستشنھادتیسر پ...ھنوزم سر حرفت...ھنوزم _

 رمی قدم مھی... سمتمادی قدم مھی ن،یی پاندازمی و سرمو مرمیگی زبونم رو گاز موبازم
 ...سمتش

 .!! ازش دور نشده بودمشتری شده؛ من کھ دو قدم بادی فاصلھ مون زچقد
 ھمھ نی اکنمی؟ چرا حس م! شدهیچقد کوچھ طوالن... قدم سمتش؛ دو قدم سمتمدو

  شده و ھمھ بھ ما زل زدن؟ینوران
 من دمی شاای ارمی تاب نمکنمی رو شونھ ھام؛ حس مذارهی دستشو مستھ،یمی وامی قدمھی

 شھی دختر بچھ ھا؛ من ھمنی عن؛یی پاندازمیسرمو م... جون و جثھ ھستمی بیادیز
 مجبورم غ؛ی دری چونھ م؛ بری زارهیدستشو م...فی بچھ بودم و ضعسی ادریجلو

 گوشم کیسرشو نزد...نکھی؛ تا ا. چشمھ کھ صورتشو نگاه کنم، ھمھ وجودم بشکنھیم
 :برهیمنو تا جنون م...کنھی و اروم نجوا مارهیم
 !شھیتا ھم...تا ابد! خوامتیھنوزم م... ھستمشھیھم... بودمشھیھم_
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  ی فھمی مرا مو

   خواھمی تو را ممن
   انسان استکی قصھ نی ساده ترنی ھمو
 ی خوانی مرا متو
  دانمی شعر زمان منی تو را ناب ترمن
 ی دانی تو ھم مو
 ی مانی ابد در دل من متا
 
 انیپا

  یدی و نود و سھ خورشصدی خرداد ماه ھزار و سھشتم
 یلی اسماعارغوان
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