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 ...اهللا القلــم بسم

 ...زند یغلت م شیرو یکه پسر کوچک ستین یفقط فرش...یقال

 ...تواند معنا دهد یهم م یزندگ ،یقال

 ...میآن يکه ما خود بافنده  یقال

 ...میزن یم شیرو میپروران یرا که در ذهنمان م یکرده و طرح نیکه رج به رجش را با خون خود رنگ یقال

 ...میفروش یفخر م ارمانیکه به داشتن قدرت عقل و اخت ییما آدم ها...میما هست ایدن ي بافنده

 ...احساسـات يبرا میگذار یتمام عقل را به حراج م یکه گاه ییآدم ها ما

 ...نه دیپوچند و شا دیشا...نه دیو شا قندیعم دیکه شا یاحساسات

 ...میخودمان م،یکه ما دار یزندگ نیا يچه که باشد، هر چه که هست، بافنده  هر

 ...زدیاویرا به دار ب يگریقلب د میزن یدار م يکه ما رو ینقش دیشا...میزن یدار نقش م يرو ما،

 ...شد داریبه دار زد و ب ینقش ای...و مرد ختیخود را به دار آو ای...گرفت میتصم دیبا

 ....را، به دست سرنوشت سپرد یدار ماند و تمام زندگ یب...ای

*** 

 .شوم یم رهیاتاق خ ي نهیو به آ چمیپ یتان مانگش انیرنگم را م ییخرما يسویگ

 .نهیمحو خودم از آ ریشوم به تصو یم رهیکنم و باز، خ یرا کج م سرم

باز . دارم یرا برم زیم يرو یِچیق. شانه ام يکنم تا دوباره صاف، روان شوند رو یرا رها م میآرام موها آرام

 دیسف يتار ها نیا دمیه دست در آنها کشبار ک نیآخر. اندازم یم شممیچون ابر يموها انیم یچنگ

 بود؟ یبار، ک نیآخر.نبودند

 يها غیت انیرا که در مشت گرفته ام م يا مهین. کنم یرا رها م میاز موها يا مهیبرم و ن یرا باال م یچیق

 .دارم ینگه م یچیق

 دیو سف ییطال زیم ياز آن رو يفشارم تا دسته ا یرا م یچیکنم و ق یبندم، نفسم را فوت م یرا م چشمانم

 .زنمشان یو باز هم دار م رمیگ یرا م میاز موها گرید يدسته ا. فتدیاتاق ب

 .کنم یم کیرا به چشمانم نزد ينقره ا نکیع...نمیب یمات م. شوم یم رهیخ نهیآ ریتصو به

 .خورند یو تاب نم چیدر هوا پ گرید میموها...ستندیتا کمر ن گرید میموها

 .ندارم دنیو رقص دنیرخخودم هم توان چ گرید
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 .کنم یشوم و در اتاق را باز م یدور م نهیآ يقدم به قدم از جلو...کنم یپرت م نیزم يرا رو نکیع

 .برم یرا باال م میصدا

 .باال ایب ؟ییژاله؟ ژاله کجا-

و را کنم و شامپ یوان را پر از آب داغ م. کنم یرنگ را باز م دیدر سف. روم یاتاق م گرِید يسمت گوشه  به

 .نگرم یحمام م ي نهیبه آ. کنم یدرش حل م

 .جمع شدن در چشمانم را ندارند ياشک ها اجازه  نیا

 يپلک ها نیجمع شده پشت ا البیتوانم دستور توقف دهم به س ینم گرید.ندارم استیتوان ر گریمن هم د اما

 .چروك یکم

که؟  يباشم؟ برا دیباشم؟ با بایز دین باهاست؟ اصال مگر م نیبه ا ییبایخواهم چه کار؟ اصال مگر ز یم مو

 چه؟ يبرا

 نه؟ .اصال به درك. خورد گرید یبه درك که با جدا شدن هر تار مو قلبم ترک اصال

 .شنوم یباز شدنش را م يخورد و صدا یم یاتاق تق در

 شما؟ ییخانم؟ کجا-

 .رسد یبه گوش م غشیج يبعد صدا و

 .روم یم رونیکنم و ب یحمام را باز م در

 دختر؟ یزن یچرا داد م-

 .شود یم رهیکند و بعد با ترس به چهره ام خ یاشاره م میدست لرزان به موها با

 .شود یبا عذاب از حنجره خارج م میصدا. شکند ینگاه مغرورم م.کند یرا غم پر م نگاهم

 نه؟ .زشت شدم-

 .دارم یقدم بر م نهیبعد باز به سمت آ و

 ریچشمم ز يگوشه  يها نیکشم تا چ یصورتم م يرو یشوم و دست یم رهیمات خودم خ ریبه تصو باز

 .انگشتانم لمس شوند

 .دونم یم...زشت شدم...کنم یلب زمزمه م ریباز ز و

است  رهیخ نکیخشک شده و به س شیزنم و به ژاله که دست ها یپوست تخم مرغ آب پز م يرو يا ضربه

 .اندازم یم ینگاه
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 :میگو یلب زمزمه وار م ریکنم ز یمکه پوست تخم مرغ را جدا  همانطور

 ؟يمو ها رو جمع کرد-

 :دیگو یکه مملو از بغض است م ییصدا با

 .بله خانم-

 .اندازم یشده م نیتزئ یطوس يکه با نوار ها يدیبشقاب سف انیشود و تخم مرغ را م یمتوقف م دستم

 کارن از حموم اومد؟-

 .تر شده نیرسد، بغضش سنگ یگوشم متنفس کوچک به  کی يبار فقط به اندازه  نیا شیصدا

 .بله خانم-

 .کنم یبار به سمت نان تست دست دراز م نیچرخانم، ا یکنم و نگاهم را م یرا کالفه فوت م نفسم

 گه؟یکه رو تختش گذاشته بودم تنش کرده د ییهمون لباس ها-

 يبا چشم ها ند،یشن یمقابلم م یصندل يکند و رو یزرد رنگ را از دست خارج م یکیپالست يها دستکش

 .کند یم نییکند و سرش را باال و پا ینگاهم م س،یخ

 دهیاو غلت يگونه  يکه رو یدهم، تا قطره اشک یهم فشار م يرا رو میچشم ها.کنم یرا در گلو حبس م نفسم

 .صورت مرا نوازش نکند

 با خودتون؟ دیکن یم ينجوریچرا ا...خانم-

 .دارد یبرم زیم يرو ياز جعبه  یدستمال

 .دیآقا رفته، بله درسته، اما کارن هست، شما هست-

 یلب نم يکنم لبخند رو ینگاه م یبه کس یاست که وقت يادیدانم مدت ز یاما م. دانم چند وقت است ینم

 .میبنند از قطب چشم ها یم خینشاند، 

 کنن؟ یحساب م یتا حاال مرده ها رو جزء هست یگفته من هستم؟ از ک یک-

بدون  دنِینفس کش نیکردن و از ا یزندگ یب ستنِیز نیاز ا. بودنم يشود از چرا یام پر م هشیباز تمام اند و

 .اتیح

 ...خانم جان، به خاطر کارن-

 .ام دهینفس کش گرانیمن هنوز فراموش نکرده ام که تمام عمر به خاطر د و

 .را داغِ داغ کرده نیزم آفتابِ تابستان. روم یم اطیبه سمت ح. زمیخ یدهم و برم یرا به عقب سر م یصندل
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 یم ستین شانیجز برگ رو يزیشنوم دل از درختان خرمالو که حاال چ یرا که م نیبرخورد توپ به زم يصدا

 .روم یم اطیح گرید يو به سو رمیگ

هرچند، پسرکم هم مثل من با . دهد یتوپ را هم هدر نم کی یمدرسه حت بالیوال میت کنیباز نیتر خودیب پسرِ

 .است يغول بازاش مش هیسا

 یتوپ را به دست م یدانم، اما وقت ینم ده،یام به مشامش رس یشگیعطر هم يبو ای دهیرا شن میقدم ها يصدا

 .گرداند یرا به سمتم برم شیکند و رو یآن را پرتاب نم گرید رد،یگ

 .شنوم یرا م نیچرخد، اما تنها هم یسرم م يکنم که رو یرا حس م نگاهش

 .مامان ریصبح بخ-

 .بس...پسر نه ساله تنها خودم هستم و نیا يها يتمام سرد یباعث و بان. باز تاپ تاپ توپ و

 ییطال يشده  يمنجوق کار یرو تخت يرو. ممانیهم اتاق مشترك قد دیشا...اتاقم. روم یبه سمت اتاقم م باز

 .کشم یدست م

 تا خراب نشود؟ ینیننش شیسرت که رو دمیکش یم غیهست؟ هر روز ج ادتی

 .بمان يهر جا که دوست دار. کنار من باش یو دم ایدهم، ب یتو را به خدا قسم م...نیبنش ایب

 .بکش ؟یکاناپه دراز بکش يرو یخواه یم

 . کند ینود را پخش م يجان هنوز هم شب ها برنامه  کاوه

 را؟ دیو سف اهیس یکار با توپ یچند آدمِ ب يریخواهم چه کار، درگ یتو م بدون

 .زن بودن یکم.کردن هیتک یکم.خواهم یم شیآسا یکم...ردو ياهایرو مرد

 .خواهم یمن تنها تو را م. خواهم یگلو را نم يبغض گره کرده در رگ ها نیا

و سرم را در آغوشت  یاندازد دست، دورم حلقه کن ینگاه چپ به من م یکس یوقت گریخواهم بار د یم تنها

 .نندین را نباندازِ م ریبه قول تو آدم گ يپنهان، تا چشم ها

 يها یعشق جوان ،يفنجان چا کی دنینوش يلطفا به اندازه . خواهم تو را مردك اخمالو بخوانم یبار نم نیا

 .من باش

ها  يزبر نیتو کنارم باشد، تمام ا ينفس ها. رود یکار شده در گوشم فرو م یِروتخت يها نیکه نگ ستین مهم

 .شود یم یخنث تیدر لطافت هوا

 !خواهم یمن تو را م یاشک ها بر صورتم بوسه زنند، لعنت نیاخواهم  ینم من



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sourire  –دار  یب

wWw.98iA.Com ٧ 

 تنها مانده ام؟ ،یخستگ يروز ها نیکه در ا ییکجا. سخت شده میتخت برخاستن برا يرو از

 یگذاشته ام م زیم يکه رو یرنگ یکوتاه شده ام را با کش مشک يموها. دارم یدوباره قدم برم نهیسمت آ به

 .بندم

 .کند یتو مرا کفاف م الیخ. مکن یم الیهم خ هنوز

 .شوند یکشد و در هوا پخش م یرا م میو کش دور موها دیآ یکه از پشت سر م يمحو ریتصو الیخ

 }.دارن موهات یژنیچه اکس یاگه بدون! من يآخ نوا-{

 .رمیبم ،یخواهم کم یم رم،یهوا را بگ ژنیخواهم اکس یهوا تنگ تر شود، م یخواهم کم یم حاال

 ست؟یدر چ بشیمگر خودخواه بودن ع. نمیخواهم تنها خودم را بب یبار م نیا

 رند،یرا بگ میرنگ دندان ها میتا موها. اورمیآنقدر در آن بمانم، تا نفس کم ب. اتاق نیخواهم، حبس شوم در ا یم

 ... و رمیبگ مریتا آلزا. شوم ریتا پ

 .دهم یم یتر بردن گذشته، پول خوبخاکس ریگم شدن در حال و به ز يمن برا مر؟یآلزا يهست برا ییدارو

دهد یخانه ات، دارد جان م يبانو... من يروز ها و شب ها مرد! 

 .شود یم یقلبش دارد متالش ژن،ینفست، از کمبود اکس یول. یکه رفت تو

 .قفلند شیها چهیدر ،یستیتو ن یوقت یزند، ول یچنگ م يزیبه هر چ قلبش

خونِ  یحت. بندم یم یهرچه که تو نباش يقلبم را به رو ي چهیمن در...رفت اما ادتی م؟یقول نداده بود مگر

 !در تنم يجار

 . استیدن بِیعجا نِیهشتم مینبودنت برا هنوز

کتت را از تن  دیشب، نبا ي قهیدق یکنم ساعت نه و س یاست که من دارم باور م نیهم دیشا بیعج... بیعج

 .درآورم

طراوت بخش  ازش،یاما حاال، تمام خواسته اش، اوج ن. نوا بود یِزندگ يجاودان، نوا یِزندگ ست؟ین بیعج

 .ما افتاده انیکه م یلعنت يطناب فاصله  نیا نیباشد ب یگره دیمرگ شا! روحش، مرگ است

 .بکوبم نیندارم که بکوبم و آجر ها را بر زم یمن و اوست، القل پتک انیکه م یلیحا نیکه با ا ستییتنها اوج

 .وصل کن م،یرا به زندگانو من ... کن خدا يمرد

**** 

 .گرداند یرا در حدقه م شیگذارم و او چشم ها یگوش ژاله م يرا رو تلفن
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با هم  یلیبله، رابطه اشون خ. رونیاالن با کارن جان رفتن ب. ستنیگفتم بهتون، خانم نوا ن گه،ینه د. بله آقا-

 . خوبه

 .رسد یبه نظر م دیرا و آن روزگار، چقدر بعژاله  يداشتم خانم نوا گفتن ها یچقدر دوست م يروزگار

 .شود یفشارم و او مثل گلوله خارج م یدکمه را م يِقرمز

با  دیکن یکار م یچ دینیبب. یمصلحت یگم حت یکردم که دروغ نم یعمرم به خودم افتخار م يخانم همه -

 آدم؟

 .گذارم یم میچشم ها يبوسم و دست رو یاش را م گونه

از هزار تا حرف  کیدروغ کوچ نیباور کن ا. چندوقته نیمن چقدر لنگ بودم ا ينبود اگه یدون یژاله نم-

زد باهام که منِ شکسته دل، پر بزنم سمت اون خونه  یخونه ام، اونقدر حرف م یگفت یاگه م. راست، راست تره

کمک  نیا. اش زنم واسه یبال م الو هنوزم ب میپدر يخونه  يها یاهیس يژاله، دلم چرکه از همه ... که يا

به . من از اوناست یزندگ یِتلخ يبه خدا همه . بره یبه خدا بابام دلمو م. شم به بابام کیمن نزد يتوا که نذار

 .اون خونه يبودم به خاطر آدما اهیخدا اگه کاوه نبود من تا تهش س

 .هست حرف کاوه را ادمیو خوب . دانم بغضش گرفته یم. دهد یرا تکان م سرش

ته ته  نهیفرسته که بره بش یفرو م نیکه جلوت نشسته همچ یت از ته ته قلبت بازدم بشه، آدماگه حرف-{

 }.قلبش

 .کرد ینثارِ ته ته قلبِ من مادر مرده م يآن وقت از ته ته قلبش، دوستت دارم جانانه ا و

 .اوه جاناست ک یتو، خال يدست ها يتو،جا يصدا يتو، جا ياست کاوه جان، جا یخال يزیچ يجا

 .افتم یم ن،یزم يگذارم و کنار ژاله، رو یبر هم م پلک

 خانم؟ دیشد یچ...خاك بر سرم-

 .نبودن کار دستم داد چیه نیهم... نشدم چیشدم؟ من ه یچ

که او شد مرکز و  نیهم. و من شدم ماه نیکه او شد زم نیهم چ،یو من شدم ه زیکه کاوه شد همه چ نیهم

 .ها کار دستم داد نیدور، هم يمن شدم نقطه ا

. بهش یوابسته نش ،یبه کس يمن، حواست باشه، هر چقدر دلبسته شد يخانمِ قشنگ من، عروسِ خونه -{

 }.تو نبود هسته ات کارت زاره یوابسته که باش. رهیگ یجون م یوابستگ. ده یکار دستت م یوابستگ

 .گذارم یم مسر يدستم را رو. روز ها بس، زار است، کاوه جان نیمن، کارم ا و
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کشن، هر بار  یم رونیب شیدست ها منو هر بار از آت نیا یوقت يوابسته نشم کاوه جان؟ چطور يمن چطور-{

 }دست ها کاوه جان؟ نیوسط اغما؟ چطور وابسته نشم به ا شنیم یهر بار زندگ ،یتو خفگ شنینفس م

 ؟يدیشن یرا نم میهست که انگار کل جمله ها ادتیهست؟  ادتیتو  و

 را؟ میو کاوه جان گفتن ها يدید یفقط نگاهم را م میهست که انگار از تمام حرف ها دتای

 .دمید یاز پدر م یکه پنهان ییمثل کارتون ها. روشن شد میدرون چشم ها یجانم، قلب یجان، هر بار گفت کاوه

مثل آن  ،یخوشِ کودک يدرست مثل خاطره ها. را ممنوع کرده بود دنشیکه پدربزرگ کش ییقلب ها مثل

 .پدربزرگ يکوچک وسط زهرمارِ داد ها يآبنبات ها

 یکه جانم م دمید شتن،یو من به چشم خو یرفت. یجانم و آخر، رفت یهر بار گفت. جانم یجان، هر بار گفت کاوه

 .رود

ده در خانه جا مان يخدا... ایخدا... ایخدا ،یکس یسرد ب رِیکو انِیمن م يگم شده  يخدا...ایخدا... ایخدا... ایخدا

 .يپدر ي

 !رمیبم زم،یهمه چ يخواهم برا یمن م م،یبت زندگ يکاوه ام، برا يمن، برا... ایخدا...ایخدا

 .رود یاپن م کیشود و نزد یاز کنارم بلند م. کند یدستم را رها م ژاله

 . جانتوست کاوه  ينگاه دلسوز به من، فقط برا ن،ینگاه غمگ. فقط مال توست کاوه جان رهیخ نگاه

 .کند یپسرمان، که از پشت اپن، نگاهم م ینه حت و

 .اندازد یبه من م ینگاه ژاله،

 . ها افتاده میقد ادیکارن جان، خانم -

 .دهد یرا از دست راستش به دست چپش م توپ

 .یهمانقدر، آب. هم رنگ نگاه من یحت. من شده هیجان، نگاهش شب کاوه

 .خواهم یخودم را م يقهوه  ي لهیمن، همان ت. خواهم ی، من تو را مخواهد یجان، من خودم را دلم نم کاوه

 .عادت کردم ،يمادر یمن به ب. خاله ژاله ستیمهم ن-

دوست  شتریکاوه جان، اتاقش را از من ب. زند و او انگار نه انگار یم شیکند، ژاله صدا یپرت م يرا گوشه ا توپ

 .مثلِ منِ مادر مرده. مادر ندارد ،یاو حت. دارد

 .دهد یم خچالیاش را به  هیو تک ندینش یدوباره کنار من م ژاله
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ساله رو چرا طالق  کیو  ستیمنِ ب دیدون یم. قدر نشناس یلیخ. میخانم نوا؟ ما آدما قدرنشناس دیدون یم-

اگه آقا کاوه . یبعد خودت هم سقَط يچون دوبار سقط کردم و دکتر گفت دفعه . شد یدادن؟ چون بچه ام نم

زنه واسه مادر  یجونم پرپر م ي ههم رم،یگ یبچه بغل م هیمن هر دفعه که . شدم یم ین، معلوم نبود چنبود

 .آه جگرسوز هیمونه جز  یبراتون نم يزیاز کفتون که بره، چ. دیلقب رو بدون نیقدرِ ا.يخانم نوا، شما مادر. شدن

 توانم سر کنم که دلخوش باشم به پسرم؟ یچند بهار را م من

 .کند یو پشتش را آرام نوازش م ردیگ یرا م دستم

 .نیهمه کسش بش دیشما با. پدر هم نداره یکارن، حت د،یدیرو کش يمادر یشما خودتون درد ب-

باال  يزنم و باز به طبقه  یدستش را کنار م! کسم چیداند که من، ه یباشم و نم یخواهد همه کسِ کس یم

 .همه روزه يِتکرار رِیمس نیبه ا.روم یم

 یچشمم م شیهست، کارنِ زنانه را پ نهیآ یوقت. هست، کارن هم هست نهیآ یوقت. روم یم نهیآ يجلو باز

 !نمیب

*** 

 .فشارم یدو پلکم را م يدارم و با انگشت شصت و اشاره رو یبرم میچشم ها يرا از رو نکمیع

 .ستیبود، جور ن یم دیکه با يزیاعداد و ارقام، با چ نیا! ستیجور ن دیگو یحسابدارِ درونم م منِ

 نیا ،يزادیگله کنم؟ من بروم سراغ کدام آدم یمن به ک...یستیتو ن یحت یگله کنم؟ وقت یمن به ک... جان کاوه

 جوابش مثل تو خواهد بود؟ یآن وقت چه کس ست؟یجور ن میاش بکوبم و بگو نهیپوشه را تخت س

اهل فروختن هم . ستین انتیاهل خ یشرکت، کس نیاتو ! استاد يشده  هیخانمِ توص! نامه دار یخانمِ معرف-{

 }.ستین

 ست؟یحساب ها حرفشان چ نیمن، قامت، راست کنم که پس ا و

 !یشکن یم يها دار انتیخ نیاز ا ،یشکن یم يکه دار نمیو من بب یبمان میدر چشم ها رهیخ... یتو بمان و

 .باشد زیچ کیخواسته ات  ،یکن یم يو مرا، خواستگار ییآ یم یآن وقت، وقت که

هست،  ایپشتش دروغ هست، ر انتیخ. ستین یخال انتیخ انت،یخ. نکردن انتیخوام جز خ ینم یچیمن، ه-{

 انتیخوام از شما، به جز خ ینم یچیمن ه. حرف ها یلیخ یعنی انتیخ. هست، عاشق نبودن هست یمحبت یب

 }.نکردن

 !نکردم انتیگذارم کاوه جان، خ یقرآن م يرو دست
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 !باشد ها، نه هودهیب الشانینه که خ.رمیم یمن م یکرده اند تو که نباش الیها، خ نیا اما

 .تو را مال خودشان کنند ي دهیکرده اند من مرده ام که شرکت با چنگ و دندان باال کش الیخ اما

ت، کاوه خام اس الشانیاما خ. توانم چنگ بکشم و دندان نشان بدهم یکرده اند من اگر با تو دفن شوم، نم الیخ

 .جان

 .آخر میعهد بسته ا امتیتا روز ق. آخر میقول داده ا. کوچکمان در هم گره خورده آخر يها انگشت

 .اموزمیبد را از تو ب يعادت ها دیمن که نبا! تو هر چقدر هم بدقول حاال

 .زنم یرنگ صدا م دیسف يکنم و از کنار نرده ها یرا باز م در

بگو تا وقتش آزاد شد خودش رو . نتتونیخواد بب یگ بزن، بگو خانمِ راسخ مزن يبه سرمد...ژاله؟ ژاله خانم-

 .برسونه خونه

 .ردیگ یشده، سرش را باال م کیکه نزد ژاله

 .چشم خانم نوا-

 .ستمیا یرنگ م یمقابلِ درِ آب يگردم و لحظه ا یسمت اتاق برم به

 هیهم به بق اد،یم ایبه دن یپسرمون استقالل فهمون یهم همه م. میکن یاتاقه رو آب نیا ایکاوه جان؟ ب گمیم-{

 .دینه سف اد،یبار ب یرنگ ،يبذار پسر. نداره یربط چیخونه ه ي

 .رود یکه نم ادمیلرزاند،  یدرهمت، چطور دلم را م يها اخم

 !سروره سیپرسپول. تو هم ها رهیکالهمون م ياریمثل خودت بار ب يپسره رو بخوا. مونده نمیهم-

 .شکمِ برآمده ام گذاشتم يدست رو یام، هنوز زنده است، وقت یواشکی يخنده ها ریتصو

 .سرور رو اشتباه گرفته یمعن خته،یلغاتش به هم ر رهیدا کمیتوهم زده، . ها به حرف بابات يگوش ند یمامان-

 دیآ یو دلم نم یفیچه کنم که ظر یگفت یقبل ترش م. يرو یچشم غره م شهیهم. يرو یتوچشم غره م بعد

چه کنم که  یباز هم بعدترش گفت. دیآ یو دلم نم يچه کنم باردار ،یبعدترش که گفت. بلند کنم تیودست ر

 }!دیآ یدلم نم. واجبات  يو حرمت مادر يمادر یبعدتر، گفت یلیخ. دیآ یو دلم نم يکرد مانیتازه زا

پشت دست  يها ینگدستت گوشم را محکم بنوازد و چقدر دوست داشتم مردا امدیوقت دلت ن چیجان، ه کاوه

 .را تیها

وسط خوابِ بعد از ظهرش  دیپسرم، هنوز، با. شوم یم مانیپش ،يقبل از زدنِ تقه ا. رمیگ یدر م يرا جلو دستم

 .باشد
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 .رسد یژاله قبل از باز کردنِ در اتاق به گوشم م يصدا

 .سرشون شلوغه. تونن یهفته نم نیگفتن تا آخر ا يسرمد يآقا-

 .توست هیه شبناخودآگا میها اخم

 شرکت بود؟. يکرده سرمد خودیب-

 .اندازد یباال م يژاله شانه ا. روم یم نییپله ها به سرعت پا از

 .گفتم بهشون وصل کنه یآره چون به منش. فکر کنم خانم-

 .ندارند جز گرد شدن ياز فرط تعجب، چاره ا میها چشم

 کاوه؟ يرفته جا يم، سرمدمدت که من نبود نیتو ا...مگه ؟یچ یعنیوصل کرده؟  یمنش-

 يگریکس د يدختر، از خشمِ من برا نیا. دلت بسوزد کاوه جان یحق داشت. دهد یآرام سرش را تکان م ژاله

 !ترسد یهم م

 يرو ییکنم و مانتو یم ضیرنگ تعو یرا با کفشِ تخت مشک میها ییروم و دمپا یکه به سمت در م همانطور

 : میگو یپوشم، م یلباسم م

 جهیدکتر واسه سرگ ينره بر ادتیخودت هم . بده حتما شویتیتقو يشد بهش دارو ها داریکه از خواب بکارن -

 .کارن رو هم با خودت ببر، تنها نمونه خونه بهتره. میساعت پنج و ن يوقت گرفتم برا. هات

 .دارم یرا برم چییزنم و سو یبه آن م یاندازمش و گره یسرم م ياست که رو يزیچ نیآخر یمشک يِروسر

 .رم شرکت یمن م-

 !شکنم یتو که وسط باشد، من شاخ غول هم م يپا...جان کاوه

 !ستیکه ن یتو، شوخ یِصندل...ستیکه ن یشوخ

*** 

 .جهد یم یصندل ياز رو یفتح دنمید با

 يها وارید انِیرنگ که م يبا چشم به درِ قهوه ا! کاغذ، پفک دارد يبه جا زش،یم يدختر رو نیهم ا هنوز

 .کنم یزند اشاره م یچشمک م کرم،

 اتاقه؟ نیتو ا يسرمد-

 .دیآ یکنم که تند، به حرف م یدهد و من راهم را به سمت آن اتاق کج م یرا تکان م سرش

 .من قبلش اطالع بدم بهشون شهیفقط اگه م د،یببخش..ام.سالم خانم راسخ-
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 .درو یانگشت اشاره ام خودم را نشانه م. گردم یسرعت به سمتش برم به

  م؟یمن اطالع دادن-

خواهد  یم. اندازد یم ریسرش را به ز. شدم یمن اطالع دادن ک،یکاوه جان؟ چهل روز که شد چهل و  ینیب یم

 حضورِ مرا اطالع دهد؟

را برگردانده رو  یصندل.شود یبلند م يسرمد يصدا. کنم یباز م هیو گذشت چند ثان يتقه ا دنیرا بعد از کوب در

 .واریبه د

 ...دمیجواب نم یمن وقت دیدون یشما مگه نم یخانم فتح. یحظه گوشل هی-

 .شود یگرد م شیزند و چشم ها یبه سمت من م یچرخ نیح نیهم در

 .جناب رمیگ یمن با شما تماس م-

 .زند یاشاره م ییو به مبلِ طال زدیخ یجا برم از

 ...یآخه فتح. دییمتوجه نشدم شما. خانم دییبفرما-

 .نمک یرا قطع م حرفش

 .من نگذاشتم. خواست حضورم رو بهتون اطالع بده یم-

 .فشارد یتلفن م يدکمه  يانگشتش را رو. کند یبه مبل م ياشاره ا دوباره

 .ارنیدو تا نسکافه ب دیخانم بگ-

 .کوبم یم! زتیکاوه جان، م زتیم...زشیم يروم و دستم را رو یم جلو

  نجا؟ینسکافه خوردن اومدم ا يمن برا-

 :دیگو یبار م نیا. کند یمحکم فوت مرا  نفسش

 .تا من خدمتتون عرض کنم دینیخانمِ راسخ، شما لطفا بنش-

 .لرزها از سرم افتاده بود نیا ،يتو که بود. زمیلرزند عز یم میها دست

 یگفته م یتیشود و تسل یگذاشته م مانیهر دو يرو به رو یشود و فنجان یدر باز م. نمینش یم یصندل يرو

 ...، درشود و باز

 !لطفا دیاون در رو باز بذار-

 .کند در را نبندد یاشاره م یکند و به آبدارچ یبا تعجب نگاهم م يسرمد

 .آمدم شیکه پ یهست روزِ اول ادمیمن، هنوز خوب ... تو يحرف ها رِیتقص! توست رِیهمه اش تقص... جان کاوه
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 }.دیکن یخودتون رو معرف سوال هم نیبه عنوان اول. دیلطفا در رو نبند! زیچ...خانمِ-{

 !هست کاوه جان ادمیرا هنوز هم  زیچ خانمِ

 .دیکن هیرو توج زیم نیلطفا حضورتون پشت ا. يسرمد يآقا-

مبل  يمن، رو يرود و روبه رو یکنار م زیاز پشت م. شود یکه انگار متوقف م ندیبنش یصندل يخواهد رو یم

 .ندینش یم

 .نیکه شما برگرد یتا وقت رمیشرکت رو بر عهده بگ تیشد که من مسئول نیراسخ، قرار بر ا يروزِ هفتمِ آقا -

 .زدیر یم يا شهیش زِیم يچند قطره از اطرافش رو. کوبم یم زیم يرا رو فنجان

به  دیدار ازیکه شما بهش ن يزیمن گفتم هرچ. یصندل نینه نشستن پشت ا. شرکت بود يقرار ما اداره -

 نگفتم؟. نذاره نجایا پاشو یاتاقتون منتقل بشه تا کس

 شیحال يتو احترام بزرگتر یِصندل. نگاهم نکن نطوریا...کاوه جان. کشد یاش م یجوگندم يدر موها یدست

 .شود ینم

 .نداره سیاتاق نباشه انگار شرکت، رئ نیا يتو یاما اگه کس. بله درسته-

 .کنترل شده باشد میکنم صدا یم یکنم و سع یرا مشت م دستم

 د؟یواردش بش استیر يبا ادعا دیشما با ستیاتاق ن نیا يتو یچون کس-

 .شود یدرهم م یکم شیها سگرمه

 .نکردم استیر يمن ادعا-

 .زمیخ یجا برم از

. نهیا شیبهتون وصل کنه معن یکه من بخوام باهاتون حرف بزنم و فتح نیا. نهیا شیمعن نجایاما ورودتون به ا-

 د،یا ندهیخواد، اگر شما نگران آ یم سیاگه شرکت رئ. نهیا شیمعن دیهفته وقت ندار نیا دیکه به من، بگ نیا

 !خوب اریبس

 .روم یم زیپشت م. گذارم یتو م زِیم يزنم و رو یرا چنگ م فمیک

 .منه يبه عهده  نجایا ياداره  شونیبعد از مرگ ا. اتاقِ منه نجایبه بعد ا نیاز ا-

 .فشارد یرا بر هم م شیها پلک

 ...شما فقط حسابدار. دیندار یاز اوضاع شرکت اگاه یکاف يخانم شما به حد-

 .دهد یفقط حسابدار گفتنش گوشم را خراش م يصدا
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 یعنی ؟یچ یعنی دیدون یم ؟یک یعنی دیدون یمن همسرشون بودم؟ همسر م دیفقط حسابدار؟ فراموش کرد-

 .افتاده یگفت چه اتفاقات یخونه هم که بودم کاوه بهم م يتو یمن حت

 .برم یسکوت باال م يبزند که دستم را به نشانه  یاهد حرفخو یم

 نیا يهزار بار گفتم تو. کار در رفتن هاتون رو گوشزد کردم به کاوه ریهزار بار از ز. يسرمد يآقا دینیبب-

گفت حرمتشو . اما گفت مثل پدره. رهیم یرآبیآدم داره ز نیهزار بار گفتم که ا. ستیجور ن يزیچ هیحساب ها 

و  نهینگاه پر از ک. برم یبه ارث م نهیپر از ک اهمن از شما فقط نگ د،یکاوه اگر حکمِ پدر رو دار يبرا. کنمش ینم

دونم که  یچون م رون،یب دیشرکت بر نیاتاق و از ا نیپس هرچه زودتر از ا. خودتون یکاوه ارزون يِحکمِ پدر

 ...مرگش هم یحت

 .زند یدر گوشم زنگ محرفت  نیآخر يصدا... شوند یمقطع م میها نفس

 }.زمیمنو تو جبران کن همه چ يها یکاست يهمه .ییتو زمیهمه چ...نوا-{

 .مهربان بود یلیفقط دلت خ. که کاوه جان ینداشت یکاست

 . گرفته ام که دلِ مهربان مالِ قصه هاست ادی.ندارم یدلِ مهربان را من به جز تو با کس. نباش نگران

 !کنم یکنم، درست پر م یشرکت را پر م نیا يهاپرونده  يتمامِ سوراخ ها من

. کاوه جان ستمین ینیمن آدمِ عقب نش. روم یعقب نم. دیآ یجلو م یقدم. دارد یمبل برم يرا از رو کتش

 :ردیگ یم میرو شیپ دیتهد يدارد انگشتش را به نشانه  یرا بر م فشیک

 .برم خانم ینم ادیمن حقارت ها رو هرگز از -

 .تو ام يرو شِیپ نجایبرده ام که حاال ان ادیهم از  من

 .ردیگ یام را لرز فرا م یپوشال بتیکوبد و ه یرا محکم به هم م در

 .گذارم یداده ام م هیتک زیکه به م ییدست ها يسرم را رو. نمینش یم یصندل يرو

 .لرزاند یدلم را م تیهنوز هم صدا...تیجان صدا کاوه

 {.دمیم حیتوضبه شما  ستادهیخوب نه من ا...آخه-{

 نشسته ام؟ شیچون من تازه رو. ینینش ینم یصندل يمانم که چرا مثال رو یم رانیمن ح و

 پدربزرگ؟ هیشب دیبه خاطرِ عقا درست

 .فقط او زبانش زبانِ کمربند بود و تو زبانت زبانِ محبت. دتینداشتند عقا یبا پدربزرگ فرق یلیکه خ تو

 ...بود نیانقدر سنگ. بود نیجان، دست پدربزرگ انقدر سنگکاوه . کشم یم میپهلو يرا رو دستم
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ذارم با هر کس و  یم يکرد الیخ ؟یبند و بار ش یذارم مثل اون ننه ات ب یم يسر، فکر کرد رهیخ يدختره -

 رو هم؟ يزیناکس بر

 یعنیبند و بار  یب دمیفهم یمن هشت سالم بود، نم. دمیفهم ینم چیو من ه زدیجان پدربزرگ حرف م کاوه

 .زند یبه من نم یخوب يدانستم پدربزرگ حرف ها یچه؟ من فقط م یعنی ختنیهم ر يچه؟ رو

 !چیه. گفت ینم چیه... پدر. کرد یهم فقط نگاه م پدر

 .يسگ بد يزنمت که صدا یاونقدر م ،يشد يپسرا هم باز نیبا ا نمیتو اون کوچه، بب يپاتو بذار گهیبار د هی-

بود رها کرد و او  اطیدر ح شهیرا که هم یپدربزرگ سگ یوقت. ترسناك است سگ يدانستم صدا یفقط م من

 .سگ ترسناك است يصدا دمیبه سمتم آمد، فهم

 چیخواهم ه یم. خواهم نفهم باشم یمن م! فهمم یبه درك که م... هنوز. چه یعنیفهمم  یهنوز نم...جان کاوه

 .ندانم

 ؟یکن یکاوه جان تو که باور م... شود اما یدارد م و چهار سالم یدروغ چرا، س. هنوز هشت ساله ام من

 .شناسم یرا م یفتح یِپاشنه سه سانت شهیهم يکفش ها يصدا. شود یدر بلند م يصدا

 شده؟ يزیچ-

 !استرس یعنی.رود یبه سمت مقنعه اش م دستش

 .راسخ بودن يمعاون آقا شونیاشکال نداره؟ به هر حال ا. رونیرفتن ب يسرمد يآخه االن آقا... فقط...نه-

 .رمیگ یبندم و کاغذ را به سمت او م یخودکار را م درِ

 .اخراجن شونیا. ینیبرن کارگز دیو بگ دیبرگه رو بهشون بد نیآوردن ا فیاگه دوباره تشر-

 .کند یو با تعجب نگاهش م ردیگ یرا از دستم م برگه

 ...اما آخه-

 .کنم یباز م تور،یانم يرا که مدنظر دارم رو یلیبندم و فا یرا م میها چشم

 .جمع شن اتاق من هیتر هم بگو بق عیسر. میاما و آخه و چرا هم ندار-

 !کنم یکه داشتند را، من، خود خود من جبران م يهر خرابکار...جان کاوه

 .زنم یم شیرود که صدا یم یدهد و آرام به سمت درِ خروج یرا تکان م سرش

 .دلخورش کرده ام. اند نیغمگ شیچشم ها. گردد به سمتم یبرم

 . ینگفت يزیخوام که سرت داد زدم و ممنون که چ یعذرم-
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 .را از خودت آموخته ام يدلدار...کاوه جان. شود یزند و از اتاق خارج م یم یکوچک لبخند

 !و تمام...سه نفر. پچ پچ بلند شده يصدا. کنم یم یاتاق نگاه به

 .کمک بطلب میبرا تیاز خدا...کاوه جان. ددگر یکنم و سرها به سمت من برم یم یکوتاه ي سرفه

 يآقا يبه بعد من به جا نیاز ا. بازگو بشه ستیکه فعال صالح ن لیدال یلیبه خ. اخراج شدن يسرمد يآقا-

داشت و گزارش هاتون  دیرو بر عهده خواه يدیکارگاه تول يخانمِ شوکت، شما همچنان اداره .هستم نجایراسخ ا

 دیقبل از ارسال من با شن،یدوخته م شمانظر  ریلباس ها ز ن،یپورحس يآقا. دیکن یم رو هر هفته به من ارسال

 ست؟ین یسوال. کنم دشونییتا دیمن با ه،ینمونه کارِ اول ي هیو ته یشهامت، بعد از طراح يآقا. چکشون کنم

 !من دوباره از نو، خواهم ساخت...کاوه جان. کنند یهنوز، فقط نگاه م. کشم یم یقیعم نفس

 !همانطور که خودم را. کنم یخرابه ها را سرپا م شهیهم من

 .شرکت، با خونِ دل سرپا نشده که با خونِ تو پامال شود نیا

*** 

 .زنم یرا پا م میها ییکنم و دمپا یرا کنارِ در جفت م میها کفش

 .گذارم یم میچشم ها يو ساعدم را رو نمینش یمبل م يهمان لباس ها رو با

 .گذارم یرا بر هم م میآرام، پلک ها یخواب دیام به

 .کاوه جان ریبخ شب

 .دردش آرام شود یزنم تا کم یسرم م يمشت دو ضربه رو با

 .دیآ یژاله و کارن از آشپزخانه م یِواشکی يخنده ها يصدا

 ؟يبه من بد يژاله مسکن دار-

 .ژاله هم يشود و صدا یکارن از جا بلند م. شود یها متوقف م صدا

 .به ژله درست کردن مینشست میکن دارتونیب ومدیدلمون ن نیخواب بود میما اومد د؟یشد داریب .سالم خانم-

انگشتانم گم  انیکوچکش که روزِ تولد م يدست ها يدلم برا. رمیگ یدستش را م. شود یاز کنارم رد م کارن

 !دروغ چرا، تنگ است...شده بود

 .من را ينفوذ تو را دارند و رنگ چشم ها ،شیچشم ها. کند ینگاهم م رهیگردد و خ یسمتم برم به

دختر  هیپسر، کمتر از  هی.مادر بودم یخواستم، ب یمادر م یوقت.مادر شدم یاومدم، ب ایکه به دن ياز روز...من-

 یحت. مادر بود شهیکه چطور م دمینگرفتم و ند ادی یمن حت... کارن. مادر بودم یخواد و منِ دختر ب یمادر م
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که من  یخوام بدون یم...نه؟ اما اینه؟ قابل درکه  ایکه نه سالته درسته  ییتو يحرف ها برا نیا دونم یهنوز نم

 يهمه . کرد یبابات جبران م...بعد از اون.تو رو تو وجودم داشتم...بلد نبودن ها، نه ماه یچیه نیا يبا همه 

مادرنبودن هام،  نیا يکه با همه ...یخوام بدون یاما م.بابات مادرت هم بود. کرد یمنو جبران م يکمبود ها

 . مادرتم

 !آن هم ارث توست...کاوه جان جشینگاه گ...جشینگاه گ. فرستم یرا فرو م بغضم

 .شود و نگاهش گرم یام داغ م گونه

 .مامان...فهمم یم-

 !آدم...خواهم کرد تیپسرم را مثل تو ترب...کاوه جان. دود یدهد و به سمت اتاقش م یتکان م يسر

 .بماند رهیخ شانیخوب، که همه چشم ها قدرآن

*** 

 .کشد یپتو را از دستم م محکم

 .خانم نیپاش. تلفن خودشو کشت نیا.شرکت نیقراره نه بر. ساعت هشت شد.بابا يا. گهید دیش داریب. خانم نوا-

 يبرا شهیرا مثل شعر هم نیدروغگو دشمن خداست و ا. کشم یم میموها انیم یو دست نمینش یتختم م يرو

 !تنگ شد میموها يدلم برا. ستیمن ن يبا خدا جزء برنامه ها یدشمن. خواندم یکارن م

 حاال؟ هیتلفن ک-

 :چرخاند یرا در حدقه م شیها چشم

 زدم خانم نوا؟ یحرف م واریساعت رو با د مین نیمن ا یعنی-

 :کنم یو کالفه نگاهش م سردرگم

 .بگو ژاله. گهیفهمه د یآدم نم. شده بودم داریخوب تازه ب-

 . دهد یتاسف تکان م يرا به نشانه  سرش

 .یدان یخودت که م!جمیشوم، گ یم داریتازه که از خواب ب. به جانب نگاه نکن نقدرحقیا...جان کاوه

از  يماشااهللا انرژ.اومد که گمونم دخترخاله تون باشه یم یهم ه یدخترخانوم هی يالبته صدا. خاله تون بودن-

بعدم بگم که .بپره یجیخاله پسند بکشم سرتون که گ غِیج هی دیشد داریب یه جان گفتن وقتخال.دیبار یصداش م

 .دیبهشون زنگ بزن

 .باز هم حق به جانب نگاه کن یحاال ه. داند کاوه جان یجان، از تو بهتر م خاله
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 .کشم یم یکوتاه ي ازهیروم و خم یم ییسمت روشو به

 .شه یمحسوب م غیج یژاله تو حرف هم بزن-

به تن  يرا به جز روسر یمشک يهمان لباس ها. کنم یکشم و آب را قرقره م یم میدندان ها يرا رو مسواك

 .رمیگ یخاله جان را م يدارم و شماره  یتلفن را برم. کنم یم

گذارم به  یباز م يکرد الیخ.هست ادمیشماره را هنوز  شیپ.جمیمن فقط لحظات بعد از خواب گ...جان کاوه

 .هست کاوه جان ادمی...0511 ؟يام بخند يفراموش کار

 .رسد یسرحالِ فاطمه به گوشم م ياز دو بوق، صدا بعد

بابا .هست يهست، دخترخاله ا يپارسال دوست امسال هم که اصال انگار نه انگار خاله ا. سالم خانم خانما-

 . دلمون لکه دار شده از دستت

زمیعز ياش مانده دخترخاله  یسالگ هنوز در ده.ندینش یم میلب ها يرو یمیمال لبخند. 

 کنه؟ یکار رو حل م دیبگم االن بهت؟ ببخش یمن چ.زمیسالم عز-

 :دهد یو فاطمه پاسخ م دیآ یگفتنِ خاله از پشت تلفن م) هیک(يصدا

 .معرفت من یب يدخترخاله -

 .کرده باشد کیانگار که تلفن را به دهانش نزد. شود یگنگ م یکم شیصدا

 .حاال یکن یبعدا جبران م-

 :دیگو یم يعاد یدوباره با لحن بعد

هدف . چند وقته نیما ا میهم خوش و خرم بود یلینبود که خ یدخترخاله جان، هدف از تماس ما ابراز دلتنگ-

 .تهران، تلپ شم خونه تون امیبود که بگم دارم م نیا

 .روم یم نهیآ يو جلو زمیخ یبرم میتعجب از جا با

 ؟یچ يما؟ برا يخونه -

 .اندازم یسرم م يام را رو يروسر

 .که قبول شدم دانشگاه تهران يو خبر ندار يشد نیگوشه نش. خواهربزرگه یعقب ایتو که از دن -

 .کنم یرا محکم م يگذارم و گره روسر یم زیم يرو يرا لحظه ا تلفن

 یکه بمون شهیآخه م بابات اجازه دادن؟ انن؟یمامانت در جر. يطور نیکه هم شهینم. خوب آخه فاطمه جان-

 ...م يخونه 
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در هر  تیکه رد پا نیاز ا. تو؟ خسته شدم کاوه جان يخانه  ایما  يمن؟ خانه  يخانه  ایما کاوه جان  ي خانه

 .جمله ام برق بزند، خسته شدم کاوه جان

ربط  یب سرمه که حرف يباال ریکنم بدون اجازه آب بخورم؟ االن مامانم مثل ش یمن جرئت م. من يآخه نوا-

 .زدم سزاشو بهم نشون بده

 .افتم یکنم و به سمت پله ها راه م یرا باز م در

 ،يتصادف کرد نجایا يزنم با مادرت صحبت کنم که اگه اومد یفاطمه جان من شب زنگ م.من که از خدامه-

 . سرِکار، گردنِ خودت باشه يرو ببر یسرِ کار، کس يبر یخواست ،یشوهر کن یخواست يعاشق شد

 .شود یبلند م یحرص شیاصد

قول .یترش يذاره تو دبه  یم پلمیمن رو با د یها رو به مامانم بگ نینوا ا. ادیسرم ب ییکنم بال یم خودیمن ب-

 .به تو هم دلنگون نشم. خوب درسم رو بخونم فقط يخونه تون مثل دخترها امیب دمیم

خانه آباد خواهد  نیبرسد، ا نجایبه ا شیمه که پافاط. ردیگ یرا در برم میشود و دندان ها یتر م قیعم لبخندم

 !شد

 .يترسم کار دستم بد یم. نهیسنگ تتیتو مسئول.که ستیشدن ن زونیفقط آو-

 .رود یم شیصدا تیمعصوم يزند دلم برا یتکرار که اسمم را صدا م با

 .تر فیاست؟فاطمه از من لط فیمثل بچه ها معصوم و لط تیصدا یگفت یهست م ادتیجان  کاوه

 .ان يادگاریهمه  وارید يرو يخونه و تابلوها ي شهیش.ها یکن یرو کم م طنتتیفقط ش...باشه-

 !شکفد یم شیصدا.شود یپر از خنده م شیصدا

 .دوستت دارم نوا یلیخ. کجا طنتیمن کجا و ش طنت؟یش-

 یتو در زبانم نماز  ریغ یهر کس يدوستت دارم برا...گفتم که کاوه جان! شل یشود، کم یمحو م یکم لبخندم

 !هرچند که دوستش داشته باشم. چرخد

 گه؟یپس فعال خداحافظ د. طور نیمنم هم-

 .کند یکشد و تلفن را قطع م یم یکوتاه غِیج

 .کند یژاله که لبخندم را با لبخند نظاره م يروبه رو. ام دهیپله ها رس نِییپا به

 یو م دهیقد کش یهم سن و سالِ خودشه که الک هی بگو. نجایا ادیمن داره م يژاله به کارن بگو دخترخاله -

 .کنن يتونن راحت با هم باز
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 .ردیگ یدستم را م ژاله

 .شتونیپ ادیدختر خاله داره م نیخوبه که ا. دیزن یلبخند م دیدار. خانم نوا دیکن یم یشوخ دیدار-

 . دهم یم هیو سرم را به نرده ها تک نمینش یپله م نیآخر يرو

بعد اومدم . خاله ام شیدانشگاه قبول شم اونجا بودم و پ یتا وقت...تو مشهد. لم بود، فرار کردمچهارده سا یوقت-

هفت سالش  دمشیبار که د نیآخر. شاهکارِ قرن شهیم! فکرش رو بکن فاطمه هم مثل من عاشق بشه. تهران

 .نبود شتریب

 !شر يمثل پسربچه ها. کنم یم یکوتاه ي خنده

. ختمیکرد من اشک نر هیاونقدر که اون گر. ومدیتا شب خونش بند ن. تو دماغم دیمادربزرگش کوب يبا عصا-

 .مونه یخرگوش کوچولو م هیدلش مثل دلِ 

 . تا به کمک ژاله بلند شوم رمیگ یرا باال م دستم

 .شوم کاوه جان یم ریاما دارم پ امدهیچِهِلم در ن هنوز

 .تجربه دارد شتریاما چهل سال ب. ر نکردهاز من عم شتریچهار سال ب.کند یم یقینگاه عم ژاله

برد و او خوب،  یرا باال م تیاندازد تجربه ها یبه دامنت م یکه زندگ ییکند، آتش ها یآدم را پخته نم امیا

 .دامن سوخته بود

 .شهیرابطه تون با هم بهتر هم م ينطوریبهتره ا دیاگه خودتون بهش بگ! خانم نوا-

 !جگرسوز يخنده . نیغمگ يخنده .یزورک يگفت خنده  یاوه به آن مکه ک يزیچ. شود یکج م لبخندم

 .بسه نقدریهم. دونه یدونم که م یم. دونم دوستش دارم یم-

 .دوشم، محکم يرا رو فمیکنم و ک یرا رها م دستم

 .داشته باشم ازین لیوک کیهم  دیشا. ستیشرکت با هم جور ن يفکر کنم که حساب ها نیبه ا دیبا هنوز

 ...امشب.کارن فکر خواهم کرد به امشب

 ...مامان-

 .ستمیا یدر خارج نشده، م از

 بله؟-

 .اندازد یم نییگردم و او سرش را پا یبه سمتش برم م؟یچه بگو. کاوه يجانم را تو برد...جانم

 .مثال رستوران.رونیب میامشب با هم بر...شدیکاش م-
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 .کند یبرو به کارن اشاره مکند و با ا یژاله نگاهم م. فهمد یم شتریاز من ب پسرکم

 شما خأل دارد؟ يرابطه  يدید ؟يدید دیبخواهد بگو انگار

 .گذره یخوش م...حتما.میر یم. باشه-

 .هزارنام گرفته از زبانِ تو يهمان لبخند ها يبرا. شوند یبه زور کج م میلب ها و

 .روم یم نیزنم و به سمت ماش یبغضِ کوچکم را پس م. بندم یرا پشت سرم م در

 .دارم چون پسرم را فقط دوست دارم بغض

 .او و نبودم يشدم برا یم یمادرِ خوب دیمن با چون

 !مادرنبودم...داشت اما من یم دیمن مادر نداشتم و او با چون

*** 

 .دارم یچشمم برم يرا از رو نکیکنم و ع یرا جمع م میها چشم

 یرنگ را م ینارنج يدکمه . شوم یم رهیت خسقف شرک يِدیدهم و به سف یم هیتک یصندل یِرا به پشت سرم

 .فشارم

 .اتاقِ من ایسر ب هی ؟یخانم فتح-

 .االن نیهم. خوب اریبس-

 .شود یبه دست داخل م ینیس ،یخورد و فتح یم یکوچک يضربه  در،

 .دارد یرا از بشقاب برم يکرم دار تییسکویگذارد و ب یم زیم يرا رو ینیس

 .ارمیو نسکافه ب ینیریگفتم براتون ش نیردنخو يزیاز صبح چ دمید.شرمنده-

 .کنم یوارد م یرنگ به لپِ پف کرده اش فشارِ کوچک اهینوك خودکارِ س با

 گه؟ید يمن آورد يواسه -

 .میما با هم همکار بوده ا.را کنار بگذار استیکاوه جان، استحکامِ ر. دهد یرا تکان م سرش

 !يزد یداد م مانیتو سرِ هردو يروزگار

 .ندینش یزنم و او به سرعت م یبه مبل م يا اشاره

 ریغ یکس. رفت و آمد داشته ییبا چه کسا يمدت که من نبودم، سرمد نیتو ا یدون یچون حتما م يایگفتم ب-

 ش؟یکه نشناس یاومد؟ کس یفروشمون م يها ندهیاز نما

 .زند یرا گره م شیو ابروها ردیگ یرا در دهان م نشیریز لبِ
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. ها زنگ بزنم و براشون قرار بذارم يسر هیگفتن من به  یم ییوقت ها هی یاش که نه، ولکه ناشناس ب یکس-

 .بودن یک دمیوقت نپرس چیه یول

 .شوم یکنم و به سمت جلو خم م یبه هم قفل م زیم يرا رو میها دست

 ؟ياسم و شماره شون رو دار-

 :پرسد یکند م یسرش را کج م.کند یم نگاهم

 ه؟ییاشده؟ داستان جن يزیچ-

زنم یم يمحو لبخند. 

 .ها رو بدونم زیچ يسر هیخوام  یفقط م ه؟یچ یینه دختر، جنا-

 .شود یاندازد و از جا بلند م یرا باال م شیها شانه

 .براتون ارمیب دیصبر کن.تلفن شماره هاشون باشه ياحتماال تو حافظه  یول. اسم که نه-

ام،  یشانیپ يدو چشمم را، رو انِیدو انگشت سبابه و وسط، مرفت با  رونیاز اتاق ب یدهم و وقت یتکان م يسر

 . کوبم یم

 !درد نداشتم ياصال تو که بود. سردرد نداشتم يتا تو بود...جان کاوه

 یشود و هر بار خراش یفوت م ییبه سو يکه با هر باد ریپذ بیآس یشده ام گلبرگ. دردناکم کرده کاوه رفتنت

 .افتد یم شیرو

 .کشدم یم رونیاز خودم ب شیها تق تقِ کفش يصدا

 .دارد یبرم يگرید تییسکویگذارد و ب یم زمیم يرنگ رو دیسف يکاغذ

 . مشکوکه ها. نیکارت اعتبار میهمشون س یول. اون موقع دقت نکرده بودم-

 .کنم ینگاهش م رهیآورم و خ یباال م یرا کم سرم

 .از من گفتن بود حاال-

 .مالم یدنِ خشک شده ام را مبندد و من گر یرا پشت سرش م در

 .جهیچشم و آرتروز و سرگ يِریاست و پ يریپ. اندازم کاوه جان یدارم گردنِ تو م خودیهم ب دیشا

 نشده موهاش؟ دیگوشم سف يکاوه جان؟ به نظرت گوشه  گمیم-}

 .دیآ یو تو سرت کنارِ گوشم م نمینش یتراس م یِصندل يبق کرده رو بعد

 .یشیم رینچسبون که پ يریبه خانمِ من انگ پ-
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 .شود یکوتاه بلند م غمیو ج یکش یشده را م دیسف يموها همان

اون وقت دستامونو . بذار صد سالت بشه. فتهیکه چشمت بهشون ن یکن یرنگشون م يریامروز م نیاصال هم-

 {اشقن؟نگاه چه ع گنیزنن بهمون م یبعد همه زل م.میر یتو دست هم، راه م میریگ یکه مثلِ موکت شده م

 .میدیقرن هم نرس مین هی. کاوه جان چیکه ه صدسال

 .اندازم یم فمیک يکشم و کاغذ را تو یم یآه

 .تکان بخورد شیاز جا یشود کم یباعث م برهیخورد و و یزنگ م ز،یم يرو تلفنم

 .رمشیگ یدر دست م فتدیب زیم يکه از گوشه  نیاز ا قبل

 .شود یخاموش م صفحه روشن و يرو یدو جفت کفشِ صورت رِیتصو

 چطوره؟ ینین.سالم مامان خانم-

 .دیآ یو با نفس نفس م دهیکش شیصدا

کس هم که حال  چیه. زنه به منِ بدبخت یلگد م هی قهیباشه؟ هر دق یخواد چ یم. گهیخوبه د.سالم کیعل-

 .پرسه یمن رو نم

 .گردم یچرخانم و به سمت پنجره برم یرا م یصندل

 .سوال نیا مهیمستق ریغ ؟یمون یخوب نباشه، تو خوب م يراگه دخت نیخودت فکر کن بب-

 .کنم یاصال فکرش را نم. کنمیپرسم، اگر کارن خوب نباشد؟ فکرش را نم یخودم م از

 .دهد یم رونیرا محکم ب نفسش

 .شما يخونه  مییآ یبه هر حال خواستم بگم که ما شب م یول. هنوز يدیحالم رو نپرس. نکن هیتوج-

 .هم گذشت گریدو ماه د.هم که بود، همه خانه مان بودند نتیاربع. ما را کرده اند کاوه جان يقصد خانه  همه

 .کنم یم کیشوم و فنجانِ نسکافه را به لبم نزد یم رهیبلند خ يساختمان ها به

 .رونیب میبر میامشب با کارن قرار گذاشت-

رو از تنت  اهیلباس س دیگفت با یم شبیوش دکور. دیرو هم راه بد يخوب تو جمعِ عاشقانه تون ما دو تا قمر-

 . میاریدر ب

 .کند یم یچاشن يلرزد اما خنده ا یم یکم شیصدا

 ...تر از نیغمگ یلیهرچند که تو خوب خ.اونم که به من فکر نکرد-
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قلبِ . هست اهیقلبِ ما، هنوز س...کاوه جان. کند یاش گوشم را پر م هیبعد گر يا هیشود و ثان یقطع م شیصدا

 .مه مانه

 . ترن کینزد شهیبرادر و خواهر ها هم. یباهاش خاطره داشت شتریب. ياز من باهاش بود شتریتو ب یول-

 !سم شیمنبعِ آرامشِ فرزندش است او و غم برا. خواهد ارام باشد کاوه جان یدلم م...یکم

مرا در حوض  ای. یمرا بکش یِخرگوش يموها يوقت، وقت نکرد چیتو ه یول. ادندیز میهم خاطره ها من

 . ام ختهیتو نر يموها يرو مویوقت شربت آبل چیمن ه ای. یو دستم را بشکن يندازیب

 .کاوه جان يخوب در جانم رخنه کرده ا...اما...کمترند خاطراتم

 .تو دوست نداشت يکس رو اندازه  چیاما کاوه ه-

 .ندمکوچکش دل بب يکنم به خنده  یم یو سع رمیگ یم دهیرا نشن شیصدا بغضِ

ظرف  هی.برامون يهم نبود یحاال عروسِ خوب. رونیب زدیاز گوشه هاش م یقیگفت صد تا نت موس ینوا م هی-

 .ادیب ایبچه ام به دن یکنم تا وقت یخوب منم تحملت م یول. من يخونه  يتو یحت ینشست

 .يدیرت رسخواه ارِیو يتو فقط به روزها.رسد یشدنت دارد به سرانجام م ییدا يآرزو...جان کاوه

 .ندارد دنیکه د يماه اولِ باردار سه

 ه؟یمن چ ي فهیوظ ادیب ایبچه ات به دن-

 .دم یمن پولِ پوشک نم. یعوض کن دیکهنه اش رو با-

 .گذارم یدهانم م يکنم و گوشه  یرا از وسط نصف م یتییسکویب

 خواهرشوهر؟ يکار کرد یمن چ يتو سرِ کارن برا-

 !يداد ادیودت به من پوشک عوض کردن را هم خ. تو را داشتم کاوه جان من

 .شود یو چطور آرام م ردیگ یدلش درد م یک يداد ادی خودت

 .ذهنت مانده يخواهرجانت تو يتجربه ها یگفت یم

 .هیهم کل يظرف بشور اطیخواد تو ح یکه گفتم نم نیهم. یتو عروس. من خواهر شوهرم-

 . ستمیمن مادر ن دیبگو دیماند که نبا یم ادشیکاوه جان؟  ینیب یم

 .روم یدارم و کنارِ پنجره م یبرم زیم يرا از رو فمیک

 گه؟یما د يخونه  ییایکه شب ب نهیا يحرف ها برا نیا ياالن همه ...ایهل-

 .کند یم یکوچک يو خنده  دیگو یم اوهوم
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 .گذارم یبا کارن م گهید يقرارِ دونفره  هی. دییایب.باشه قبول-

 پسرکم ناراحت نشود که برنامه اش را به هم زده ام؟. دهم یم هیتک شهیام را به ش یشانیپ

 .و بس میشدن دار رهیفقط خ. فکر کرده ام که من و تو کنارِ هم. فکر کرده ام...زکمیعز

 .انجام دادن يبرا میندار يگفتن و کار يبرا میندار یحرف

 ندارم؟ یاشتراک ينقطه  چیکاوه جان که من با پسرم ه ستین بیعج

 .دهم یم يجا فمیروم و تلفنِ همراه را در ک یسمت در اتاق م به

 :شود یاز جا بلند م دنمیبا د یفتح

 خانم راسخ؟ دیر یم يزود نیبه ا دیدار-

 .آورم یبر زبان م یدهم و خداحافظ یمثبت تکان م يرا به نشانه  سرم

 :زند یکنم که صدا م یرا باز م يورود درِ

 ...یراست-

 یبه سمتم م يو با کاغذ زدیر یرا به هم م زیم يرو يبرگه ها.کنم یگردم و نگاهش م یسمت عقب برم به

 :دیآ

 .جانهیکه مال آذربا نیمثل ا.بود، من حواسم نبود بفرستم براتون بیغر بیاز شماره ها عج یکی-

 :کند یم حیتصح دینیب یرا که م نگاهم

 .جانیآذربا يجمهور-

 .شود یم ریمانم و ذهنم درگ یبه آن م رهیخ يظه الح.رمیگ یرا با تعلل از دستش م کاغذ

 .ستین یکیما  دیبا تول يد یم لیکه تو بهم تحو ییدونم نوا چه خبره؟ حساب ها ینم-

 :دستش گذاشتم يرا رو دستم

 .شهیدرست م. نگران نباش کاوه جان-

 :زنم یم شیصدا ندیبنش یکه فتح نیاز ا قبل

 .رو هم فسخ کن یردادمون با قبلقرا. شرکت يبرا ریبگ گهید لِیوک هی-

 .من کارشکن است نه کارمند ياستخدام کرده باشد، برا يکه سرمد یلیوک

 .شود یهم گام با من، کارمند شرکت مقابل هم خارج م. روم یبندم و به سمت آسناسور م یرا پشت سرم م در

 .دهد یاش هرچقدر هم که نخواهد، سنش را لو م یجوگندم يکه موها يکارمند
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 .دهد یتکانم م میزند و سرش را برا یم يلبخند

 .نییپا ایزودتر ب...نییپا ایب. دوزم یآسانسور م يرا به دکمه  نگاهم

 .دهد یبار بلند سالم م نیو ا ستدیا یم کنارم

کاوه .نامرد يایدن نیمردم مانده ام در ا یمن ب...خواهم یکاوه جان تو را م. دهم یلب م ریرا آرام و ز جوابش

 .جان، گناه دارم

 . افتم یحرف پدربزرگ به بابا م ادی

 نویا يبر يخوا یاون وقت تو م. ننیب یکه اونو م یچسبن وقت یشوهرشونو م یزنا دو دست. است وهیدختره ب-

 ؟يریبگ

 مخرب است؟ نقدرینگاه همه به من هم ا یعنیجان؟  کاوه

 سه ماه شد، نه؟.دیدز یوقت بود سرنم یلیخ. مینگرانتون بود ،یمیخانم تسل-

 .کنم یمحکم م فمیک يرا دورِ دسته  دستم

 .راسخ هستم-

 رند؟یخواهند از منِ پوچ شده بگ یآن را هم م. خواهم یراسخ بودن را م من

 .دارم یو به سمت پله ها با سرعت گام بر م میگو یلب روز خوش م رِیز.رسد یم آسانسور

 !باشد یحافظ هر کس دیکه نبا خدا

 د؟یکن یز آسانسور استفاده نمخانم ا-

 ادشیکه  یاز هر کس. خواهم فرار کنم یم د،یبد دیند يمثل دختر ها. خواهم فرار کنم یم. دهم ینم یپاسخ

 .کنم یکنارِ اسمم بدرخشد فرار م دیبرود من همسر تو هستم، هنوز هم نامِ تو با

 .تو هستم يکه فراموش کند، من، تا ابد، داغ خورده  یهر کس از

 ياز نگاه همه . ترسم یهم م هیزنانِ همسا ياز نگاه ها. ترسم یمردم م ياز نگاه ها. ترسم کاوه جان یم

 .کنم یبه جز نگاه تو وحشت م یمن از هر نگاه. مردان هم هراس دارم

 :یگفت میعقد کرد یهستم که وقت یمن هنوز همان دخترک. سرزنشم نکن. نگاهم نکن نطوریا

 {.بگذرونم واسه بزرگ کردن دخترکوچولوم دیدوره با هیحاال -{

 ! بودم، درست یپخته تر م دیبا. سنم باال رفته درست. همانم هنوز

 .دیترس دیبا یترسناك، تا نود سالگ ياز نگاه ها اما
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 .کنم یرا باز م دیو شش سف ستیدو درِ

 .کنم یخال اتشیکنم ذهنم را از تمام محتو یم یگذارم و سع یفرمان م يرا رو سرم

 .کنه یآرومت م زیچ هیفقط .ته خطه يکه حس کرد ینوا، هر وقت يشد جیهر وقت گ-

 .بعد از انداختنش يکرد فیام را لط یشانیو پ یرا در گردنم انداخت گردنبند

 .درست دورِ گردنم. رود یم يروسر رِیز دستم

 ...من از خدا هم یستیتو که ن...کاوه جان. کنم یرا لمس م رشیزنج

 .دیآ یدر چشمم م ظتیاخمِ غل رِیتصو. چدیپ یبلندت در گوشم م سِیه يصدا{

که به اون عالقه  يبه من هم اونقدر یکس، حت چیبه ه. که اسمش به گردنته هینیهم ایدن ارِی نیمهربون تر-

 }.رهیروال بگ تیبشه تا زندگ زتیخدا همه چ دیبا. یعالقه داشته باش دینبا ،يدار

 .کنم یا لمس ماز پالك ر یسرد و خال رِیزنج

 . يطنابِ اتصالِ من به خدا، تو بود. هنوز هم از او دورم کاوه جان من

 .اگر او تو را به من برگرداند، من هم به او بازخواهم گشت...کاوه جان. گذارم یرا محکم بر هم م میها پلک

 .دارم یفرمان بر م يزنم و سرم را از رو یرا پس م بغضم

 .روم یم یفروش يرروس يمغازه  نیسمت اول به

 .کند یم ریشده گ زانیآو شیاز کناره ها یسبز آب يکه منگوله ها يطرحدار يِسبزِ روسر يرو نگاهم

 .ترش کرده بایز ياطراف روسر يشده  يدوردوز يها ییطال

 .گذارم یشاگرد م یِصندل يرا رو ییکادو يکنم و جعبه  یم حساب

 .بد را هم يحسابِ نگاه ها. بگو برسد تیبه خدا...بد را يحسابِ آدم ها. جان کاو

*** 

 .ماند یکه در دستش گرفته م یبه کارن و کتاب نگاهم

کاوه جان یبه ارث گذاشت شیعشقِ کتاب را برا. زنم یم يمحو لبخند. 

 .آورد را هم خوانده یدانم ازشان سر در نم یکه م ییکتاب ها یحت. کتابخانه ات را مرور کرده ي همه

 .شود یآشپزخانه بلند مژاله از  يِصدا

 دیکش غیخواد؟ اونم ج یدلت م یجان، گفتم چ ایزنگ زدم به هل. نیو بب ایفسنجون درست کردم ب هیخانم نوا -

 .که فسنجون
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 .عاشق است يدو قمر ایخاطرات مشترك من و تو و آن به قول هل. فسنجان کاوه جان...فسنجون

 هست؟ ادتیبه کوروش را  تیان، حسادت هاکاوه ج. ختهیما برنامه ر یزندگ يهم برا باز

 :جمله گفت کی تیکوروش در برابر پند ها یوقت

 .ستیکردن الزم ن هیپس توص. بنده است یِزندگ دینیب یکه م یخانوم ایهل-

 !دمیخند شتریومن ب يحرص خورد. دمیو من به تو خند يحرص خورد شانیشبِ عروس و

 .برادر کردم يرزوبرادرانه ات حرص خوردم و آ يحسادت ها به

 اد؟یکارن ژاله بهت گفت فاطمه قراره ب-

 .دهد یمثبت تکان م يسرش را به نشانه . گذارد یبندد و کنارش م یرا م کتاب

که  نهیاول ا يدر وهله  دهیکه انجام م يکار نیمطمئنم مهم تر یول.نجایدرس بخونه ا ادیخواد ب یفاطمه م-

 ؟یچ یعنی یدون یم. مونیرنگ بزنه به زندگ

 .دهینفهم. شناسم یمن نگاهش را خوب م. کند یاندازد و نگاهم م یرا باال م شیها شانه

 .یشیاومد متوجه م یوقت-

شود یزند و دلم قرص م یم یکوتاه لبخند. 

 .رمیگ یخاله را م يخانه  يروم شماره  یم زتلفنیسمت م به

 :شود یاز سه بوق تلفن برداشته م بعد

 د؟ییبله بفرما-

 .دلنواز بوده شهیهربانِ خاله همم يصدا

 .نوا. منم خاله جون-

 !زند و مهربان تر، به قولِ فاطمه خاله گون تر یتر حرف م شکفته

زنم که چرا نذاشت من باهات  یحالت خوبه دخترم؟ از صبح تا به حال دارم به فاطمه غر م. سالم جونِ خاله-

 .حرف بزنم

 من باال باشم؟. فرش نشسته ياله االن روخ. نمینش یم نیزم يو رو زمیخ یجا برم از

 یکه فکرشم نم ياونقدر. تنگ شده یلیخاله دلم براتون خ.من عجله داشتم و زود قطع کردم. نه خاله جون-

 چند وقته؟ نیکه زنگ نزدم ا دیبخش یم. دیبکن دیتون

 .کند یم قیدوباره به جانم آرامش تزر شیصدا
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 ؟يحاال بهتر. دونم حالت خوب نبوده دخترم یاد ببخشدش؟مکه بخو شهیآخه آدم از جونش ناراحت م-

 ...میشکسته ام کاوه جان؟ نگو میاو بگو به

  گه؟یمن د شِیپ دیاریفاطمه رو خودتون م. فقط دلتنگ خاله جونمم. خوبِ خوب-

 .و هم دلمون مطمئن شه از سالمتش مینیکه هم تو رو بب مییآ یم...آره جونم-

 .فرستم یم رونیرا محکم ب نفسم

 .ماچ گنده بکاره رو صورتتون هیاز طرف من  دیبه فاطمه بگ نمتون؟یب یپس من اون روز م-

 :دیگو یکند و م یم یآرام ي خنده

 .برام نمونده بود شرمنده یمن لپ میکه ما اومد ياگه روز یول. بهش گمیم...چشم-

 .خداحافظ. دوستتون دارم خاله یلیخ-

 :را بشنوم نیخواهم هم یم فقط

 .خدانگهدارت. ادگارمی نطوریمنم هم-

 :دیگو یشود و کارن م یبلند م فونیآ يصدا. کشم یم یقیکنم و نفسِ عم یم کیرا به قلبم نزد تلفن

 . عمه و آقا کوروش اومدن-

 .دیآ یداخل م ایشود و هل یبعد، در باز م یقیدقا

 .پوشد یم دیفرا س شیمانتو رِیشرت ز یدانم فقط ت یم. است اهیهم لباسش س ایهل

 !نشود لیبه قولِ کوروش دخترکشان ماتم زده تشک تا

 .کنم یدارم و گرهش را دور گردنم محکم م یبرم زیم يرا از رو يروسر

 .روم یخانه جدا شده م يکوچک از محوطه  يراهرو کیسمت در که با  به

 .گذارد ینرمش را در دستم م يِدست ها ایبرم و هل یم شیرا پ دستم

 !کرده هیگر. شوم یم رهیقرمزش خ ياچشم ه به

 :کند یگوشم زمزمه م کنار

با تو هم حرف .نکردم هیگر. من سردرد داشتم امروز. ها ینگ يزینوا بهش چ. کنه یرو پارك م نیداره ماش-

 !خونه تون میاالن ما سرزده اومد.نزدم

 .دهم یتاسف تکان م يبه نشانه  يکنم و سر یم تعجب

 .گهید نایا خوره و ینم سیآلو و خ-
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 .دیآ یکوروش م يقدم ها ياندازد که صدا یاش را باال م شانه

حاال خوبه خونه . اگه بد موقع است دیببخش. خونه تون میایگرفت ما ب میکوروش تصم هوی. زن داداش يوا-

 .کوروشِ ما انقدر حرف بازه نیوگرنه ا. زهیتم شهیتون هم

 .دهد یو سالم مشود  یم رهیخ ایگرد به هل يبا چشم ها کوروش

 :میگو یم ایدهم و رو به هل یسالمش را م پاسخ

. سر شوهرت ننداز رِیهم ز خودیب. خواهرشوهر آماده است يها یخونه ام واسه بازرس شهیمن هم. اشکال نداره-

 .کردم یم ادیز...یم ادیکارا ز نیمن خودم از ا

 .رود یم ادمی. حرف بزنم کاوه جان یاز تو ماض دیرود که با یم ادمی

 نیخوند بهتر یم يگریباز يهر رشته ا يبه جا گمیبهش م شهیمن هم. کنه ها یم يخانمِ ما خوب باز ایهل-

 .شناسم یهاش رو هم م يباز یکه من حت رهیم ادشی ییوقتا هیاما .شدیم

 !به من بگو آهنگ یخانم؟ ان وقت تو ه ایهل دیگو یچطور م نیبب...کاوه جان ریبگ ادی

 .ستین یموزون بِیترک یلینوا خانم هم خ یول. م نکناخ...خوب یلیخ

 .رود یاندازد و با حلقه اش ور م یم ریسرش را به ز ایهل

 :دیگو یزند و م یبه چهره اش م يلبخند کوروش

بعد  ياز سر یول. مییآ یم میدار یو گفت يکرد هیگر يکه زنگ زد دمینفهم. دفعه هم قبول نیا. اشکال نداره-

 .کنم یباور نم

 .برد یکشد و به سمت هال م یزند و دست مرا م یم یقیعم يبخندل

 :دهد یسالم م یو با لبخند کوچک دیآ یم نییاز پله ها پا کارن

 .سالم عمه جون. رفته بودم کتابو بذارم سرجاش.دیببخش-

 :دیگو یبا همان لبخند م ایهل

 .شده بود زهیر هیدلم واسه عمه گفتنات .سالم عمه-

 :دیگو یم يسرحال تر يو کارن با صدا دیآ یر مهم جلوت کوروش

 .سالم عموکوروش-

 :دیگو یدمِ گوشم م ایهل. زنم یم يلبخند. کشد یرود و در آغوشش م یبه سمتش م و
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براش  گمیفقط م. شوهر کن ها گمینم. رو الزم داره که باهاش مردونه حرف بزنه یکس هی شیکارن تو زندگ -

 .باش یدرِ خوبالقل ما.ها رو پر کن یخال يجا

 ؟ینیبب یزندگ يکه حضورِ ماتم را در صفحه  ییخواهرشوهر، کجا.میخال يِخودم جا من

 .رود یگوشم م خِیب گریبارِ د ایو هل ندیآ یو کوروش دست در دست هم م کارن

 .باش یبراش مامانِ خوب. ها نوا هیلیمادر بودن خ-

 :کوبد یبرد و کارن به دستش م یرا باال م دستش

 ما رو پر کردن؟ ياومدن جا ایل پسرِ عمه چه خبر؟ بعضاز گ-

 .کند یبا چشم به کوروش اشاره م و

 :اندازد یم ریسرش را به ز کارن

 .کنه یرو پر نم گهیکسِ د يکس جا چیه. قلبه يجا هی یبه قولِ بابا، هرکس-

 .دیآ یتو م يپسرکم هم بو ياز حرف ها...کاوه جان. شود سکوت یجمع م يهمه  يا لحظه

 .مثلِ من!به توست شیهم منادا سدینو یکه او روزگارش را درآن م یدفترچه خاطرات انگار

 .ردیگ یفضا را در دست م کوروش

 . یدخترِ منم بگ يکاوه رو برا يباشه حرفا ادتی. گنیراست م شهیبابا ها هم. بابا راست گفته-

 :ردیگ یکتش را در دست م يکند و گوشه  یم ایبه هل رو

 نه؟ ایپسر رو  نیا میقبول کن ینظرت به غالم خانم به-

 .دهد یمثبت تکان م يبه نشانه  يزند و سر یم يلبخند ایهل

 :دیگو یکند و م ینگاهشان م جیگ کارن

 .ادیحتما دستش بنده که نم. خاله ژاله شیمن برم پ-

تو  یواشکی يمثل حرف ها. برو یعنی.کنم یبندم و باز م یرا م میپلک ها. ردیکند تا اجازه اش را بگ یم نگاهم

 .کاوه جان با او

 ینیبش دیتو هم که با...ایبرو هل. میسرپا باش نجایهم دیتا صبح با میبمون میبخواه. دینیبنش دییبفرما. دییبفرما-

 .گهید

 .افتد یم قیو باز نشستنمان به تعو دیآ یژاله م يصدا

 .کردم ریشرمنده که د. دیخوش آمد. سالم کوروش آقا. جان ایسالم هل-
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من و ژاله و کارن . ندینش یرود و زود تر از همه م یبه سمت مبل م ایهل. شود یها ممتد م یو احوال پرس سالم

 .هم

 .ندینشن یرود و م یم ایکنارِ هل کوروش

 :گذارد یم زیم يشربت را رو ینیس ژاله

 مامان خانم؟ يچه خبر از کاراتون؟ شما چطور...خوب-

 .ثابت مانده است وارید ياما نگاه او رو میمان یم ایجوابِ هل منتظرِ

 .ندیگرداند تا بب یکند و ژاله سرش را برم یرد نگاهش را دنبال م کوروش

 .رو از برَم ایهل يرو شِیپ رِیمن حفظ حفظم، تصو اما

 .کشد یم شیگلو يو دستش را رو ردیگ یبرقِ اشک م شیها چشم

 .رود یسالن م ي گوشه سِیو به سمت سرو دیگو یم يدیببخش

 .کنم یکه با دست متوقش م زدیخواهد از جا برخ یاندازم م یم یکوروش نگاه به

 .ششیپ دیبعد بر. با خودش خلوت کنه کمی دیبذار. دینیبنش-

 .دارد کاوه جان يتو، بدونِ حسِ حضورت چه زجر رِیتصو دنِیدانم، د یبهتر از کوروش م من

 !ها پاك شود از تنمان یاهیر بود سقرا. اندازد یم ریسرش را به ز کارن

 .برازنده تر باشد میگداز یدر آتش م میما که دار يجان، به گمانم لباسِ قرمز برا کاوه

 .ردیگ یدست کارن را م ژاله

 چه خبره؟ مینیبب میسر به خورش بزن هی میما بر-

 .کند یمشت م شیزانو يدستش را رو. کوبد یم نیبه زم یرا عصب شیپا کوروش

 .طاقت ندارم گهیدمن -

 .رود یو م زدیخ یاز جا برم و

دهم تا نفس  یبودم را باالتر م دهیپوش رشیکه ز یراهنیپ يها نیکشم و آست یرنگم م اهیبه سارافونِ س یدست

 .بکشم

 .گذارم یگاه مبل م هیتک يگردم و سرم را رو یسمت عقب برم به

کند یدا مج تیعکس را از تمام عکس ها نیتو کاوه جان، ا لبخند. 

کارنِ تازه متولد شده که م يتو و دست ها لبخند گم شده تیدست ها انیکوچک. 
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 .روم یو کوروش م ایهل يفرستم و به سو یام را داخل م يزده از روسر رونیب يسه تارِ مو دو

هان بازوانِ مردش پن انینشسته و سرش م سیدرِ سرو يجلو ن،یزم يکه رو دیآ یم ایهل زِیهق هقِ ر يصدا

 .شده

 .کوبم یسرشان م يکنم و به درِ باال یاشاره ام را حلقه م انگشت

 شما مثال؟ نیاریمنو در ب اهیرخت س نیاومد...و مجنون یلیل-

 .دانم چقدر دلش نازك شده یم.اندازد یم ریسرش را به ز ایهل

 !را گذرانده ام يمادر يهاروز...آخر من. هم شکننده تر است ینیشود دلش از چ یکه دارد مادر م یدانم زن یم

 .ستمیکاوه من که بچه ن-{

 .یبشقاب انداخت يسوپ را تو قاشقِ

پس اگه فردا واست . کوچولو گمیو به زورم نشه به خوردت داد، من بهت م یاعتصاب غذا کن یتا وقت...کوچولو-

 .ها ینکن غیج غیج دمیعروسک خر

 .يم که نروگرفت یدستت را م شهیکاش هم. يرا گرفتم که نرو دستت

 ...خوب بازم بخورم که. ستمیخوشگل ن گهید. دستام تپل شدن. صورتم تپل شده.چاقالو شدم...کاوه-

 .سرِ خاکت یحت. یقطره اشکم را پاك کن یتوانست یم شهیکاش هم.يگونه ام را پاك کرد يقطره اشک رو بعد

نه موهاش . نه اندامش رو. ا رو دوست دارمنه؟ گفتم نو ایگفتم ...من گفتم نوا رو دوست دارم ؟ییکوچولو يدید-

 }.رو يا گهید زیچ چینه ه.من گفتم من فقط نوا رو دوست دارم. نه صورتش رو.رو

 .میآ یم رونیهپروت ب از

 نوا؟  ییکجا-

 .دیگو یکند و م یبه کوروش م رو

 .يصدامو بشنو رونیب ایب ایالقل از تو رو.حسود. و بره رهیفقط اومد بغلِ منو ازم بگ-

 .کند یکوروش فقط با لبخند نگاهش م و

 .داره ازیبهتر شدن فقط به زمان ن يبرا ایگفتم؟ هل نیدید-

 .ردیگ یرا هم خودش م ایدست هل. شود یو بلند م ردیگ یم نیدستش را به زم کوروش

 .دارم ازیزخمِ نبودنِ شوهرم، تنها به شوهرم ن مِیترم يبرا. دارم ازیبهتر شدن به مردم ن يهم برا من

 :زند یصدا م ژاله
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 .شام دییایب-

 .کوبد یدو دستش را به هم م ایهل

 .دیبرو کوروش که عشقم رس. فسنجون ولیا-

 .کند ینگاه م ایهل يقدم ها رِیکشد و به مس یدستش را پشت گردنش م کوروش

 .شود یزند و از کنارم رد م یم یکوچک لبخند

 !دارد يادیز يعشق ها ایداند که دلِ کوچک هل یم کوروش

 ...با آن دنیآورد و رقص یها را درم هیهمسا يکه صدا یگذاشتنِ آهنگ یحت...کتاب...یبستن...فسنجان

 .اندازد یرا برق م شیداند که آبنبات چشم ها یم. عاشق بچه هم هست ایداند که هل یم کوروش

 .کند یاو فراخ م يدلِ کوچک، تمامِ خودش را تنها برا نیکه ا. داند یخوب هم م اما

 .کوروش یِبه بزرگ يتو شد و داماد بِیمن نص یِبه خوب ینه؟ عروس. یکن یم فیجان؟ ک کاوه

 ! فرشته باشد دیداشتنِ شما خواهر و برادر، با يبرا ،یهر آدم...هرچند

 .از جنسِ الماس بود يا هیپا دیداشتنِ طال، با يبرا

 !یم جواهرِ بدلشده ا. برده ام ادیرا بعد تو از  یمن، رمزِ درخشندگ و

*** 

 !ام را درست وسط شرکت جبران کنم یخواب یکنم ب یم یفشارم و سع یرا م میها چشم

 يرو میکه داشت ایمن و هل يآن هم ساعت دوازده، چهره ها. به فوتبال گرفتند میکوروش و کارن تصم یوقت

 .بود یدنید م،یکرد یمبل ها غش م

 .پراند یزنگ تلفن خوابم را م يصدا

 بفرستمشون داخل؟. شرکت دیجد لِیوک. آوردن فیتشر يزیپرو يقاآ-

 .داخل لطفا انیبا دو تا فنجان نسکافه بگو ب-

 .کاوه جان ستیهم پاسخگو ن نیهرچند، بدونِ تو کافئ. بکشد رونیام را ب یکرخت نیکافئ دیشا

 .پسرخاله ام هستن يزیپرو يفقط خواستم بگم که آقا...خانم راسخ-

 .زنم یم يمحو لبخند

 .خوب یلیخ-

 !یمتشکر از وقت شناس. مانم یمعطل م يا قهیدق چند
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 .شود یدهد و بعد باز م یم یبیعج ياتاق صدا در

 .گذارد یم زیم يرا رو ینیشود و س یداخل م رهیت ییبه دست با موها ینیس يمرد

کند و مچش را  یرها م مبل يرا از انگشت کوچکش رو فشیک.داده یبه طورِ کامل آگاه یفتح. بندد یرا نم در

 .چرخاند یم

 .دستم پر بود، مجبور شدم با پا بکوبم. کردم دیرو تول بیمه يخوام که اون صدا یعذر م-

 .شوم یم رهیگذاشته شده خ يا شهیش زِیم يکه رو ینیس به

 ل؟یوک گه؟ید دیهست يزیپرو يآقا-

 .گذارد یم زیم يدارد و رو یفنجان را برم کیکند و  یم یعذرخواه

 .ارمیگفتن من ب ه،یمنظورم خانم فتح یعنی...رفته بودن، آذر دیخر يتون برا یآبدارچ. بله-

 .اندازم یبه او م یچشم نگاه رِیزنم واز ز یفنجان را هم م اتیقاشق محتو با

 د؟ینیش یچرا نم-

یاندازم و م یمبه فرمش  ینگاه. فرستد یاش افتاده باال م یشانیپ يکه رو ییزند و تارِ مو یم یکوچک لبخند 

 :میگو

 .دهیطور نشون نم نیاما سنتون ا. دیبا تجربه تر باش یلیکردم شما خ یمن فکر م-

 .آرام و با وقار...بینج! ستندیکاوه جان همه که مثلِ تو ن. شود یم رهیخ میو به چشم ها ندینش یم صاف

 !زنند یمرد با پا در م نیها مثل ا یلیخ

 .دیشرکت رو بر عهده دار هی ياما اداره . سیرئ خانمِ دیجوان هست یلیشما هم خ-

 .مرد ندارد نیا ،یهرچه عادت خوب داشت. کاوه جان يهم نبود گستاخ

 .بندم یرا م مینوشم و چشم ها یم رنسکافهیاز ش يجرعه ا. بحث کردن ندارم ي حوصله

 .دهیدرونش د یکند احتماال جنَم یم يباز یپارت یفتح یوقت

 ...اومده شیکه پ یراجع به مشکل. دیتا استخدام بش دیرم ها رو پر کنفعال ف.خوب اریبس-

 :دیگو یم شیرو شیپ ییو گذاشتن برگه ها فیکند و هم زمان با باز کردن در ک یرا قطع م حرفم

 ای یعنی. به شما گزارش داده شده نطوریحداقل ا ای. گرده یکه برم هیاز سود شتریب شهیم دیکه تول يبار زانِیم-

. رسن یلباس ها به دست فروشنده نم يهمه  ای شه،یم ينفر دستکار هیرسه توسط  یکه به دستتون م یمبلغ

 .گذارند یم انشیجرکه شما رو در  ستندین يشده اونقدر دیاجناسِ تول یبه طورِ کل ای
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 .ردیگ یچشمش م يکاغذ را جلو نیآخر

مفهوم  هیها  نیو تمامِ ا ستیه گفتم خارج نسه حالت ک نیاز ا تیدر نها. شماست يحساب ها يبرگه ها نایا-

 د؟یشناس یرو م یکس. دهیوسط داره جوالن م نیکه ا هیرسونن و اون شخص یرو م

 !یشک موفق تر بود تا منش یب شدیاگر خبرنگار م یفتح. تمام شوند شیکنم تا تمام حرف ها یم سکوت

 رانیمن از ا يخبر ها نیاون هم طبقِ آخراما .اخراجش کردم یکه به تازگ. شناسم ینفر رو م کیمن فقط -

 .نداشته یکس باهاش تماس موفق چیخارج شده وه

 .دهد یرا تکان م سرش

 . کارکنان داشته باشم ي هیبا بق یصحبت هی دیقبل از اون با. اطالعات الزم دارم يسر هیشخص  نیراجع به ا-

 .زنم یسرم م يرو یکوتاه ي ضربه

 .دیبر یخانم فتح شیستخدام پا يپس شما فعال برا...البته-

 .زدیخ یجا برم از

 يازیبه من ن یحت دیبعد از اون شا.نه ایهست  یتا مطمئن بشم مشکل. نجامیدوست ا هیمن فعال به عنوان -

 . دیبگذار انیرو در جر سیپل دیبا. نباشه

 .شوم یبلند م میهم از جا من

 ...اما حقوقتون-

 .برد یکالمم را م باز

 .حقوقه هیاز  شتریب یلیخ ارمیکار به دست م نیا که من از يزیچ-

برد یکتش م بیاندازم و او کالفه دستش را در ج یبه چهره اش م یجیگ نگاه. 

 .اثبات خودم مثال يبرا. ننیب یم ادیز يهند لمیکه ف ییدخترا يشرط و شروط ها-

ردیگ یم میقرص جلو يزند و بسته ا یم یقیعم لبخند. 

 .شما هم اثر کنه يرو دوارمیام. هین عالم يسردرد ها يبرا-

 .آورم یاز قرص ها را درم یکی

 .بدون مزد کار کند دیطفلک به خاطرِ عروسِ دمِ بختش با. که کار درست انجام شود میباش دواریام ایجان ب کاوه

 شناسم؟ یاون دختر خانم رو من م...فقط.حقوق شما سرجاشه تیاما در نها...هیکه عال نیا-

 .کشد یرا دست م شانشیپر یکم يزند و موها یلبخند م دوباره
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 ...آذر...اما. هیمنتف دیکه گفت یاول يمسئله -

 .دارد یرا برم فشیک

دستم و زانو بزنم  رمتونیبگ دیبا. دیازدواج من ياالن شما حلقه . واقعا دوستتون داره...هیمنظورم خانم فتح-

 .یکستگرو به ورش ينه شما. موفق رو يِمنتها شما. جلوش

 بیمرد، عج نیکالم، ا کیدر .رود یپاسخِ من م يبدونِ انتظار برا ،یزند و بعد از خداحافظ یم يگرید لبخند

 !بود

*** 

 .کشد یگردد و دست کارن را م یبرم یبا حرص به سمت عمق ژاله

 .يخور یسرما م یکن یم رونیب شهیسرتو از ش يزییدمِ پا يهوا نیتو ا...پسر جان-

 .شود یم رهیدهد و با ابروان گره کرده به من خ یباال مها را  شهیش

 .فکر کنم بهتر باشه دیآروم تر بر کمیشما هم ...خانم نوا-

دیگو یزنم که کارن، بق کرده م یم يزیر لبخند: 

 .که مزه نداره دنیچرخ ابونیتو خ نیآروم با ماش. گهید دهیم فیخوب سرعت ک...خاله ژاله-

 :دیگو یگذارد و م یانم مدر ده تییسکویب کی ژاله

هر سال چند نفر  یدون یم...شما هم آقا کارن حواست باشه. دیمون یدونم شما چطور سرپا م یمن نم...دیبخور-

 ...تصادف يتو

 .دهد یاندازد و سرش را تکان م یبه من م مانیپش یژاله نگاه. شود یشل م یدستم کم مچ

 .کند یرف به گذرکردنِ تابلو ها از جلوش چشمش نگاه مبدون ح گریشوم که د یم رهیبه کارن خ نهیآ از

 .وحشتناك تر از قبل یلیخ.نگاهمان به تصادف هم وحشتناك شده...جان کاوه

 .مینیب یدهد نم ینشان م نیریعبرت سا يتصادف را برا کیاز  یدلخراش يصحنه  ونیزیکه تلو یوقت یحت

 .به اتاقش پناه برد هیارن تصادف نشان داد او با گرک يمورد عالقه  لمِیف یجانیه يوسط نقطه  یوقت یحت

بود  ایاتفاق دن نیوحشتناك تر...ونیزیتلو نیدرست در قابِ هم...تو ياتش گرفته  نِیماش دنِید...جان کاوه

 .مانیبرا

 .توست وحشتناك بود نِیماش يپالك برا نیکه ا نیحسِ ا یحت

 .کنم یپارك م يگوشه ا گرید ینیل از برخورد به ماشگرداند و قب یرو برم شِیژاله نگاهم را به پ غِیج
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 .شود یم ادهیپ نیگذارم و ژاله از ماش یفرمان م يرا رو سرم

 .شده رهیخ رونیهنوز هم ساکت به ب کارن

 شیادآوریکه وقت  يخاطره ا. خاطره يِادآوری یعنیشدن  رهیخ ؟ینش رهیخ زیم نیانقدر به ا شهیم...نوا-{

 ز،یم هی ،ییوقتا هی. یکه خوشبخت رهیم ادتیو  یشیم رهیخ زیم نینوا به ا. ستین یخوب زیچ ارهیلبخند رو لبت ن

 }.کنه یعوض م تویگزند ز،یعکسِ گذشته، اون وقت همون م شهیدفترچه خاطرات، م شهیم

 اش را برهم زند؟ یشد که زندگ یبود، م رهیکه کارن به تنه اش خ یدرخت یعنی

 ...کارن-

 .کشد یصورتش م يدستش را رو عیگردم و سر یبه سمت عقب برم. است رهیهم خ هنوز

 .زمیر یدارم اشک م یفهم یمثل هر روز که تو نم. یختیاشک ر دمینفهم...پسرم نترس

 .شود یخوب م...و تظاهر به ندانستن کرد دیفهم ،یشود گاه یم خوب

 .به من نگاه کن کارن.به من نگاه کن. نشو رهیبهش خ-

 .زند یگره م میرا به چشم ها شید و چشم هاگردان یرا برم سرش

 .ادیمطمئنم ازش خوشت م. یآب طالب. رهیبگ وهیژاله رفته آب م-

 .ردیگ یکند و دوباره رو از من م یاخم م یکم

 .رهیدر بهشت بگ خیبه خاله ژاله بگم که  رمیمن م-

 .کنم یکه در را باز کند مچِ دستش را حبس م نیاز ا قبل

 یدر بهشت م خی میسه هفته دار نِیع رون،یب مییآ یست که آخرِ هفته هاش رو مسه هفته ا...کارن-

 کارن؟  یچ یعنیزنه  یم شمیآت یدون یم. زنه یم شمیداره آت گهیسرماش د.میخور

 .شود یم رهیرنگش خ يخاکستر ياندازد و با بغض به کفش ها یرا م دستم

 چسبه؟ یم نیفقط ا مونیگفت وسط بهشت زندگ یا نممگه باب م؟یخورد یدر بهشت نم خیبا بابا  شهیمگه هم-

 .جهنم شده میبعد از تو روز ها میخواهم بگو ینم. کاوه جان يما تو بود یِبهشت زندگ میخواهم به او بگو ینم

 .کنم یآورم و فقط نگاهش م یو صورتش را باال م رمیگ یچانه اش م رِیدستم را ز. کنم ینگاهش م فقط

 .شود یم يجار شیاز چشم ها یباران.چکد یم از چشم چپم يا قطره

 .کند یرا دورِ گردنم حلقه م شیشود و دست ها یم لیبه سمت جلو متما یکم

 .بابا تنگ شده يدلم برا-
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 يماتم زده  يو اشک چشم ها ستیباران ن ينشسته قطره  تیشانه ها يکه رو نیا میخواهم به او بگو ینم

 .خواهم ینم. من است

 .دهد یهر کداممان را به دستمان م وانیکند و ل یرا باز م نیدر ماش ژاله

 .خونه میزودتر برگرد. انگار هیهوا بارون-

 :دیگو یفشارد و م یاش را در دست م یخال وانیل کارن

 .و پاره شد نیخوردم زم ادتونهیمدرسه؟ پارسال که  يبرا میبخر یکوله پشت میشه بر یم-

کنم هر سه  یو کفش ترمز م فیفروشگاه ک يکه جلو یندازم و تا زمانا یرا به راه م نیماش یحرف چیه یب

 .میمان یساکت م

 .نشاند یگونه ام م يرو يو بوسه ا دیا یجلو م جانیبا ه کارن

 .یعاشقتم مامان-

 .شود یم ادهیپ يشود و ژاله با لبخند یگونه ام متوقف م يرو دستم

 ود؟ب یپسرم انقدر کار شاق يمدرسه برا فیک دیخر یعنی

 .کشم یم نییرا پا شهیزند و ش یدو ضربه م شهیبه ش ژاله

 .میرفت یها رو من و کارن با هم م دیخر يمدت همه  نیتو ا. میانتظارش رو نداشت-

 خودم دور افتاده ام؟ یانقدرمن از زندگ.افتد یبعد از پشت سرِ کارن راه م و

*** 

 يکشد و همانظور که گوشه  یهانم کارن از دستم مبه د دنشیقبل از رس. زنم ینان م يصبحانه را رو شکالت

 :دیگو یفرستد م یلپش م

 .منتظرشون اطیح رمیمن م. رسن یاالن م یمامان-

 .شوم یو من با لبخند نظاره گرش م) آرام تر(زند  یصدا م ژاله

 !زند یهول م زیهمه چ يبرا. توست کاوه جان هیشب زشیچ همه

 .روم یهال م وارِید يرو يسمت تابلوگذارم و به  یم خچالیرا در  شکالت

 .دیکن یبود آخه؟ ضعف م یچ نیا...خانم نوا-

 .دهد یکف انگشتانم را قلقلک م تیها شیکشم و ر یصورتت م يرو یدست{

 .بذار شیالقل ته ر.صورتت پر شده نیا. گهیرو بزن د شایر نیکاوه جان ا-
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 .گردد یبرم شیو باز سرجا یکن یام را فوت م يتو چتر و

 }به کدوم سازت برقصم بانو؟. يشد زیت یگیهم که بذارم م شیته ر-

 .هم تنگ شده کاوه جان تینفس ها يدلم برا. ستیکه مهم ن صورت

 .زنم یرا کنار م ییطال يروم و پرده  یقدم به سمت راست م دو

 .کند یرا دور دهانش گرد م شیو دست ها دیآ یبا دو به سمت پنجره م کارن

 .یاومدن مامان-

 .يدیفهم یفقط جانش را م میفهمم چرا از کاوه جان ها یجان تازه م کاوه

 .مادر يمثل واژه . دهد یواژه ذهن را جال م کی یگاه

 .کند یذهنم را روشن م یکارن، تنها مامان ياز تمامِ واژه ها انگار

 .کند یکشد و دستش را به سمتم دراز م یم یو آه دیآ یم رونیاز آشپزخانه ب ژاله

 .کشم یآن م يو انگشت شصتم را نوازش گونه رو رمیگ یلبخند دستش را م اب

 ها؟ میکن یکار م میاصال تقس. انقدر کارن نکن گهید. پماد بزن. دستات زبر شده ژاله-

 .کند یکور م تشیو شفاف دیآ یم رونیدو لب ب نیانقدر که تمام دلش از ب. قیعم یلیخ. است قیعم لبخندش

کاره  میتقس. رسم یخونه م يمنم به کار ها. خونه یکارن جان درس م.ياریپول در م و یکن یشما کار م-

 .گهید

 .کند یداد بلند فاطمه خانه را از جا م يصدا

 .ها دمتیکارن؟ همه اش سه ماهه ند يدیتو چه قد کش-

 .خورد یمقتدرِ عمو با هم گره م شهیهم يمهربانِ خاله و صدا يصدا

 ...فاطمه جان آروم تر-

 .کنم یکوچکم باز م يدخترخاله  يو آغوشم را برا میرو یسمت در م به

 یتا وقت. شوهر نکرده بچه است یگفت دختر تا وقت یاما پدربزرگ م. که نه، حاال هجده سالش شده کوچک

 .با پدر با هم آمدند. روزِ مراسمِ عقدم آمد. بچه دار نشده، بچه است

 ؟يبچه ا يدیدربزرگ گفت دآن وقت پ. اشکم را درآورد شانیها حرف

 .یآنقدر فشردمشان که خودم دردم آمد اما تو آخ نگفت. دستم له کردم انِیهست؟ انگشتانت را م ادتیجان  کاوه

 .ستیخانه ن يها شهیبلند و لرزشِ ش يصدا ست،یفحش و ناسزا ن ست،یکمربند ن ،يکه مرد دمیروز فهم آن
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 .فرمانروا شهیگوش به فرمان و نه پدربزرگ هم شهیهم ينه بابا يتو مرد دمیجان آن روز فهم کاوه

 .پناه باشد شهیدستت هم یعنی. زن بودنم کنارت برق بزند یعنیمرد بودن  دمیفهم

 م؟یپرداخت کن میکه اجاره خانه را نتوانست یهست کاوه جان وقت ادتی

 .میساز یالنه م تیدست ها يتو. تو هست يدست ها گفتم

 .کنم یدور گردنش حلقه م شتریفشارد و با بغض دستم را ب یبا خنده کمرم را م فاطمه

 .کوبد یشانه ام م يکند و رو یرا دور م سرش

 .نکن چشماتو خاله دختر یموج-

 .زند یم یقیو لبخند عم ندیب یرا م نگاهم

 ؟ینگاهم نکن دنیرس یبسته تن ماه هیکه به  ییزده ها یمثل قحط شهیحاال م. دم یقول م. اومدم که بمونم-

ردیگ یم ستادهیکارن را که کنارش ا دست. 

 ژاله خانم؟. چه خبره تو خونه تون نمیبب میبر ایب-

 .زکمیشده عز میچقدر فه. خواست ما را تنها بگذارد یم

 :زند یو به عمو غر م ردیگ یچادرش را در دست م يگوشه  خاله

 .کفشاتو تازه واکس زدم.حاج آقا سهیخ نیزم-

 .بال یکند چشمت ب یزمزمه م رلبیگذارد و خاله ز یچشم م يرو یدست عمو

 . زنم یزانو م شیپا شیروم و پ یسمتش م به

 .تر، از پدر محکم تر، از کوه استوار تر است کیاز خواهر نزد زتر،یزن، از مادر عز نیا

 .فتادهیسه ماه است که چشمم به نگاهش ن.بوسم یچادرش را م ي گوشه

 :دیگو یبار عمو م نیو ا ندینش یکنارم م ن،یزم يرو

پاشو . زنه ها یبشه سر من غر م یچادرش گل...راه نرو؟عروس خانم یگیبه کفشِ من م نیرو زم یخانم نشست-

 .اطراق نکرده نیتا کامل رو زم

 :زدیخ یاز جا برم انیگو یعل ای خاله

 .اطیتو ح دیرو پارك کن نیشما ماش.حاج آقا-

 !حرف نزن دیخواهد بگو یحجبش نم يز رورا که خاله ا ییدوست دارم وقت ها چقدر

 .میرو یکند م یم يکارن در آنجا توپ باز شهیکه هم ییهم به سمت جا با
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 .استیدن يمن بهتر از هر جا يداند که انجا حسش برا یم...داده ام نشانش

 !باختم یم...شهیو من هم میکرد یم يباز یمن و کاوه و کارن وسط نجایداند ا یم

همِ کاوه و  هیشب يکه خنده ها نیا يفقط و فقط برا...که نیا يفقط برا...باختم تا یم شهیهمداند که من  یم

 .کارن را کنارِ هم داشته باشم

 :ندینش یم راندازیز يکند و رو یدستش تا م يرا رو چادرش

 .رمخونه ات سالم بمونه برو از هم سواشون کن دخت يخوا یم. کنه ها یاالن فاطمه پسرتو سربه راه م-

 .فاطمه و کارن را بشنوم يخنده  يبندم تا صدا یرا م میخندم و چشم ها یم یکم

 .خانه، رخت بر بسته از بعد تو کاوه جان نیاز ا خنده

 ...از یکیآوردم که فاطمه کدوم  یم ادشی دیبا یتا قبل از اون ه.دیپر یم نییکارن فقط باال و پا روزید-

 .افتاده شده ام کاوه جان از کار. کشم یحنجره ام م يرو یدست

وقت  یلیکارن خ...بچ.دیخند یاومد از ذوق غش غش م ادشیبعد که . مراسم ختمه ياز مهمون ها یکیکدوم -

 .بود ومدهیبود که طرحِ لبخند رو لباش ن

اگر آن واژه بچه ام  یحت.شود یکه مراعات به مادر داشته باشد، سخت م يگفتنِ هر واژه ا میبرا یگاه هنوز

 .شدبا

 .نگران نباش دخترکم-

*** 

 ؟يدیمنو م لیموبا...نوا-

 .دهم یکنارِ دستم تلفنِ خانه را به دستش م زِیفرستم و از م یم نییرا از گلو پا کیک ي تکه

 :کشد یکند و داد م یم اخم

 ...لیموبا گمینوا دارم م-

 .ردیگ یرا م میگلو خِیشوند و بغض ب یاز تعجب گرد م میها چشم

 سر من؟ یزن یچرا داد م-

 .زند یزانو م میپا شِیو پ ردیگ یرا م میها دست

 باشه؟. لمیبگرد دنبال موبا.کن داشیپ لمیبگرد دنبال موبا.من زِیهمه چ...نفسِ من-

 :گردانم یبرم يگریرا به سمت د سرم
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 کاوه اصال تو چت شده؟-

 .هفت است نگاهش مثلِ مراسمِ شبِ...گرداند و نگاهش یدست، سرم را به سمتش برم با

 .رعد است و باران يهمسرم در آستانه  يچشم ها. پر از اشک ن،یغمگ لرزان،

را در دست  میآشفته دست ها يکه با مو نمیب یفاطمه را م میخورد و بعد از باز شدنِ چشم ها یم یتکان بدنم

 .گرفته

 .تو خواب يزد یحرف م ینوا؟داشت یخوب-

چراغ اتاق خواب م اندازم که به یبه سمتش م یرانیح نگاه کند یرود و روشنش م یسمت. 

 .رمیگ یصورتم م يفشارم و پتو را رو یرا محکم برهم م میها پلک

 .شتیپ امیگفتم ب يداریفکر کردم ب دمیصداتو شن.شدم یداشتم از بغل اتاقت رد م-

 .سش کرد کاوه جانکابو میکه داد تو برا ییایرو. کنم یفکر م میایکشم و به رو یتخت دراز م يرو دوباره

 .خورد یکاسه قل م مین ریز يکاسه ا یعنی نیا. کاوه جان يسرِ من داد زد...يزد داد

 .خورد نیتاب به زم يبود که کارن با صورت از رو یوقت يبار که داد زد نیآخر

 .را روشن کنم نیتا ماش يکه داد زد یوقت

 ...امروز اما در خوابِ بعد از ظهرِ ينبود یوقت از دستم عصبان آن

 .يشد یتوهم يخورد ادیپاشو غذا ز...دخترخاله؟پاشو ینوا؟ هنوز خواب-

 .ندینش یکشم و کنارم م یکه دستش را م زدیخ یجا برم از

 .برات ارمیخوام برم آب ب یم-

 :میگو یم وار،ید يبه کمد رو رهیخ

 باشه؟ بیکه برات عج يدید یتا حاال خواب-

 :گذارد یشانه ام م يواندازد و سرش را ر یباال م شانه

 .کنم یم یباند مواد مخدر رو متالش هیدارم  دمیخواب د...اوهوم-

زنم یم یکوتاه لبخند: 

 ؟ینیب یم یسیپل ،ییجنا لمیهنوز ف-

 .بندد یرا م شیکشد و چشم ها یم يا ازهیخم

 .نمیب ینم گهیشد د بیغر بیخواب هام عج یاز وقت...تو ترکم-
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 .دهم یکت محر شیموها انِیرا م دستم

 ؟يکه اومد یبهم بگ یخواست یم یحاال چ-

 :دیگو یم يرفته ا لیتحل يکند و با صدا یخودش را در آغوشم جا م شتریب

 نه ساله هاست نوا؟ هیکارن شب-

 !دارم، نه ادیرا به  یکه از فاطمه نه سالگ ییجا تا

 .شود یسرش متوقف م يرو دستم

 .آروم بودم يورنطیهم سنِ اون بودم هم یمنم وقت ست؟ین-

 :خواهد حرفش را مزه مزه کند یانگار م. کند یسکوت م يا لحظه

نه ساله که تو خونه  يپسر بچه  هی. یآروم باش يتو مجبور بود. يبود يتو دختر. بود یعیطب ریغ طتیتو شرا-

رو به هم خونه  دیبا.هر روز صبح دنبال زنبور ها بدوه دیبا. باشه ينطوریا دیداره نبا یباغ نیشون همچ

 .کنه یم همنگا ينطوریربع هم هیبه درخت،  میتاب ببند میبر ایب گمیبهش م.زهیبر

 .کشد یدارد و پتو را از دستم م یشانه ام برم يرا از رو سرش

 :کشد یگذارد و دراز م یم نیزم يرو یبالش

 .کنم یخودم رو پسرت کار م...نترس. نوا ادیخوابم م یلیخ-

 .کنم  یبازدم م یرا به سخت نفسم

 .است رهیباز به من خ مهین يکنم که با چشم ها یفاطمه نگاه م به

 .فکر نکن یلیبهش خ. دخترخاله الیخ یب. دو يپادشاه هفتم واسه مسابقه  شیمن رفتم پ گهید قهیتا پنج دق-

 .سوخت یخودم م يدلم برا دمید یفاطمه را م یوقت شهیهم

 بزرگ شوم؟ دیبدهد با ادمیتا خاله  دیطول کش چند روز.او شدم يِسالم که شد، هم باز هفده

 بار رفتن به پارك گذشته؟ کی یکردنم بدونِ حت یوقت بچگ دیایب ادمیکه  دیروز طول کش چند

 چه؟ یعنیخانم بودن  رمیبگ ادیتا  دیروز طول کش چند

 .شوم یم رهیخ وارید يرخِ کاوه رو میعکسِ ن به

 کنم؟ یبچگ یشود حاال که مادرم، کم یم...جان کاوه

 کنم؟ یبچگ یشوم حاال که مادرم، کم یم. مردم را فراموش کن يحرف ها. را کنار بگذار ایدن

*** 
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 .کاوه جان ستندیبار تنت بودند ن نیکه آخر ییها لباس

 .چمدان يگذاشته بودمشان تو خودم

 .دارم یبرم زیم ياز رو یکوچک يکنم و چراغ قوه  یباز م شتریکمد را ب درِ

 .کشم یم رونیکنم و چمدان را ب یداخلِ کمد را نگاه م چراغ، با

 .تو فقط داد نزن. کنم یم دایتلفن همراهت را پ...جان کاوه

 .آورم یم رونیرا ب دیکنم و تلفنِ سف یرنگ م اهیس يشلوار مردانه  بِیدر ج دست

 .ماند یم مانیکنم و نگاهم به سه نفره ها یعکس ها را باز م لیفا

 .ماند یسه نفره مان م یِکنم و گوشم به شعر خوان یا باز مر یقیموس ي پوشه

 .افتند یخاطرات م يِادآوری يبه تکاپو میبارند و گوش ها یم میکنم و چشم ها یها را باز م لمیف

 به قولِ فاطمه ماسماسک کاوه جان؟ نیکنم با ا چه

 تم؟خیر یاشک م تیبودم؟ کم برا ادتیکم به  اورم؟یب ادتیبه  یخواست یم فقط

 کردم؟ یم یماست مال یژاله با سردرد و کم خواب يرا برا میصبح ها پف چشم ها کم

 .کنند یدوبرابر شده بلند سالم م يایشود و فاطمه و هل یبا صدا باز م در،

 .نمینش یبه نظاره شان م يکشم و با لبخند یصورتم م يرو یدست

 .زند یم یکند و چشمک یبه فاطمه نگاه م ایهل

 .ندینش یشکمش و کنارم م يرو یگذارد و دست یکمرش م پشت یدست

 ؟ینیش یفاطمه؟ چرا نم-

 .اندازد یکند و شانه باال م یرد و بدل م ایبا هل ینگاه

 .درستش کن يطور هیخودت . یهل گمیمن نم-

 .کشد یشود و دست فاطمه را م یخم م یکند و کم یرا گرد م شیچشم ها ایهل

 .کشد یم شیموها ي شهیبه ر یکند و دست یمن و من م فاطمه

 .دیکن یهمون که شب ها روشن م گه؟ید ادتهیبود ته باغ؟  یمهتاب هی-

 .بندم یچمدان را م درِ

 خوب؟-

 .شود یم رهیخ واریکند و به د یتر م یلب ایهل
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 .دوزد یمن م يو به چشم ها ردیگ یاز او م دینگاهش را ناام فاطمه

 .مشیترکوند-

 .کند یلبم جا خوش م يرو ياندازم و بعد لبخند یم ینگاه انشیبا تعجب به هردو اول

 :دیگو یکه تند و تند م ایهل

 ...فقط کارن و فاطمه مسابقه دادن که. بترکه میخواست یباور کن نم-

 :کشد یم شیبه پهلو یو دست دیگو یآخ م ایزند که هل یم شیآرام، به پهلو فاطمه

 .فاطمه يبچمو آش و الش کرد-

 :کوبد یو دستش را به هم مکف د فاطمه

 .یتوپمون خورد به مهتاب یکامال اتفاق. مینداشت يما اصال مسابقه ا.نوا نیبب...خوب-

 :دهم یم هیشود و سرم را به کمد تک یتر م قیعم لبخندم

 که نشده؟ تونیزیچ-

 .دهد یسرش را تکان م ایهل

کنه که سالم  یمنو چپ و راست م یه نیحاال ا. کوروش با دو اومد سمتم یمنم اون دور و برا بودم، طفل...نه-

 .نامردا. خندن یبه من م یباشم، فاطمه و کارن ه

 .ندینش یخندد و کنارمان م یبلند م فاطمه

گفت خانم گل از گلش  يزیچ هیگوشش  رِیآخرشم ز. کرد فیشه تعر ینم. انقدر با نمک بود.نوا یدون ینم-

 .شکفت

 .کند یبرود، متوقف م ایهل يخواهد به سمت پهلو یرا که م دستش

 .گفت یچ یبهم بگ دیبا.ها یدر رفت رشیفکر نکن از ز-

 .کند یم زیرا ر شیچشم ها ایهل

 .بود يزن و شوهر-

 :پرسم یم ایبندم و آرام از هل یرا م میها چشم

 .ستیگردم ن یلباساشو م یکاوه کجاست؟ هرچ لِیموبا یدون یتو م-

 :رسد یمتعجب به گوشم م یکم شیصدا

 ...يهمه ...نه-
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 .زند یگرفته چشمم را م شیکه به گلو یکنم و دست یرا باز م میچشم ها. کند یم یمکث

 !دیبار د،یبغض را فقط با.توان نشکست یبغض را نم. شود پنهان کرد یرا نم بغض

 .زند یو لبخند م ردیگ یدستش را م فاطمه

 .یکنبا لبخند بدل  یتوان یم ،يببار یخواه ینم یرا وقت بغض

 یم لیتبد گریبه حالت د یفقط از حالت. دیآ یرود و به وجود نم ینم نیبغض از ب. ست یستگیقانون پا نیا

 .ستیفاطمه مبدلِ قهار. شود

 .رو بعد از تصادف آوردن واسه تو لشیوسا يهمه -

 :دیگشا یکند و بعد لب م یسکوت م يلحظه ا فاطمه

 منظورش همون هاست؟. ده ینشون م روز بهم هیباباشو  يالیکارن بهم گفت وسا-

 :کنم یو دامنِ بلندم را صاف م زمیخ یجا برم از

 .دادم کارن نگهشون داره...آره-

 :شود یدهد و آرام از جا بلند م یدستش را به فاطمه م ایهل

 کجا؟-

 .ستمیا یم يکنم و لحظه ا یرا باز م در

 .کارن رو بگردم يها لیتو وسا رمیم-

 .ردیگ یج شوم که فاطمه دستم را از پشت مخواهم از در خار یم

 .کنم ینگاهش م رهیگردم و خ یبرم

کاوه رو  لِیشه وسا یبراش ارزش بذار و برو ازش بپرس که م. اگه بفهمه شهیبدون اجازه اش؟ ناراحت م...نوا-

 نه؟ ایبهت نشون بده 

 .فشارم یچرخم و بعد دستش را محکم م یدور خودم م یکم

 دایکه تو خونه بود و واسه خانواده رو پ یمن فقط تلفن. کنم دایرو پ لشیداد زد و گفت موبافاطمه، کاوه سرم -

خواسته من فقط  یدونم نم یم یول...دونم از کجا ینم. دونم کاوه منظورش تلفنِ روز تصادف بوده یم.کردم

 .دفترچه خاطراتو ورق بزنم

 :دهد یم هیتک واریبه د ایهل

 کاوه سرت داد زد؟-
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نمینش یدو پا م يدوزم و رو یم شانیماتم زده ام را به هر دو نگاه. 

 شیکی. گفت بمونه تو خونه واسه روزِ مبادا یتازه گرفته بود و م شویکی. کاوه سه تا تلفن داشت. دمیخواب د-

 .هیبق يبرا شیکی.میما بود که بهش زنگ بزن يبرا

 .مریگ یدو دستانم م انیکشم و سرم را م یرا از سرم م يروسر

 ...کرده یاطیاحت یب. سرعتش باال بوده.ستیکه افتاده ته در ن ینیکس مقصر ماش چیه! خانم دینیبب-

حرف  يکرده بود ایدن نیکه پشتت را به ا ییپشت تو. بکشم تا حرف نزند غیجان آن روز فقط توانستم ج کاوه

 .نزد

حرف نزند...يکه پشتت را به من کرده بود ییتو پشت. 

 .شود یم در بلند يصدا

 .دیکن يتو خوردنش همکار دیایالقل ب.دیتو پختنِ شام که کمک نکرد-

*** 

 .گذارم یم زیم يرا رو سرم

 .کند یباز م مهیرا ن میخورد و پلک ها یشانه ام م يدست از پشت رو دو

 .کند یمرا اشغال م يروبه رو یِصندل يچا ختنیو ژاله بعد از ر نندینش یم زیم گرِید يو فاطمه دو سو کارن

 .پوست و استخون يازت نمونده شد یچیه...ایب. خورتت یم ادیسرما م.بارون دخترخاله ریبهت گفتم نمون ز-

 .کند یبا چشمِ گرد نگاهم م کارن

 صورتتو مامان؟ نمیبب. فاطمه، مامان که الغر نشده-

 .زند یرا به هم م شیکند و موها یدستش را دراز م فاطمه

 .بدنش داغه یزنه ول یم خیاالن مامانت داره . ه آقا پسرخور یاز تو م رهیسرما م-

 .گذارد یم میاندازد و روبه رو یرا در آب م نیتامیو ژاله

تا  شهیشروع م وریهات از آخرِ شهر یسرماخوردگ ادمهیمن  یآخه خانم نوا، شما که بدنت حساسه و از وقت-

 ؟یبارون که چ رِیز یتابستونِ سال بعد، رفت لیاوا

 .زنم یکوبم و بغضم را پس م یم زیم يدست روکف  با

 تو سرم؟ دیبزن دیخواه یحاال تا شب م. رفتم سرما خوردم به درك...گهیرفتم د-

 .دهم یم یبه درخت هیروم و تک یم اطیسمت ح به
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 .ماندم رهیشدم و خ رهیخ.شدم رهیباران خ يبه قطره ها.آمد یخوب باران م. شدم رهیشدم که خ رهیخ

 .انصاف ینزنش ب...دخترته...نصافا ینزنش ب-

و بابا کمربند  دیکش یمامان دست بابا را م.زدم یم غیزد و من بلند تر ج یم غیمامان بلند ج. زد یم غیج مامان

 .شد یو من دستم از سرِ او خون دیمامان درد کش.خورد زیو خودش به م دیمامان مرا در آغوش کش.زد یبه تنم م

 نشد؟ رهیتوان به شرشرِ باران خ ینشد؟چطور م رهیخ زیبه م توان یچطور م...جان کاوه

 :پاشد یبه صورتم م یقیو لبخند عم ندینش یم میروبه رو فاطمه

 یها رو خال یکتاب فروش میبر ییچهار تا میخواه یپاشو لباس بپوش که م. کتابخونه ات تار بسته...خاله دختر-

 .میکن

 .کنم یا مشت ماندازم و دست راستم ر یم نییرا پا سرم

 .فاطمه ضمیمر-

 .کند یام م یکشد و دنبالِ خودش راه یرا م دستم

 .حله ياونم با دستمال کاغذ. يفقط خل و فش دار. نوا این لمیف-

 . ستمیا یم يا لحظه

 ؟يایحاال م! ندیرا خل و فش گو ینیب زشیآبر-

 .چرخاند یم مدارد و دورِ گردن یرا برم یشالِ مشک میرس یکه م يدرِ ورود دمِ

 .شه ینم دتیعا يزیجز زخمِ بستر چ ینیبش یهرچ یضیمر یتجربه ثابت کرده وقت-

 .کند یلبخند شال را عقب و جلو م با

 .يطور هی امیخوب باهاش کنار م یول یاهیس يادیهرچند ز. ادیبهت م ياز روسر شتریشال ب-

 یم نهیآ ياندازد و رو به رو یسرش م يروفاطمه چادرش را  ندیآ یو کارن که دست در دست هم جلو م ژاله

 .زند یلب غر م ریو ز ستدیا

 .ستادیشال درست وا نیدفعه ا هیاگه -

 .میشو یم یداخلِ کتاب فروش يچهارنفر

 .فشارد یدست کارن را در دست م فاطمه

 .هم سنِ تو بودم دارمشون یاز وقت. تو خونه برات کتاب دارم. تو غمت نباشه پسرم-

 :زند یم يلبخند کارن
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 م؟یریهم بگ یکتابِ نقاش هی شهیم. ممنون-

 :دیگو یاندازد و م یبه قفسه ها م ینگاه فاطمه

 هاش کجاست؟ ینقاش یدون ینوا؟ م. شه یمعلومه که م-

 :میگو یکنم و م یاز قفسه ها م یکیبه  يانگشت اشاره ا با

 .که کارن دوست داره اونجان ییاونا-

 !ما بود یِاز زندگ یبخش یکتاب فروش نیا.میآمد یم هشیهم. میآمد یم ادیکاوه ز با

 .روم یشعر ها م يسمت قفسه  به

 بودم؟ ياز قبلِ تو من کجا اهلِ شعر و شاعر...جان کاوه

 یاحساس دم،یفهم یاگر نم یاگر ترجمه اش سخت بود، حت یحت ،يخواند یشعر م یآمد که وقت یم ادمی تنها

  .قلبم ينقطه  نیتر يفرستاد درست در مرکز یشعر را م شد، مفهومِ یبراق م تیکه در چشم ها

  

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

 

 .ندیآ یو کارن، با دو کتاب در دست پسرکم م فاطمه

 نه؟.مشود پسرکم را پسرکم صدا بزن یوقت ها، م یگاه

 :کند یمن م يبه روبه رو ینگاه فاطمه

 رمان هم دارن؟ -

زنم یکنم و لبخند م یاشاره م شیبه کتاب ها.اندازد یطبقه ها م يبه همه  یقیعم نگاه. 

 دختر؟ یمنو ورشکست کن يخوا یم-

 :دیگو یکند م یهمانطور که به شعر ها نگاه م.اندازد یباال م يا شانه

 .کنم یسوراخم حساب م بِیخودم از ج...نترس. گهیتا دونه کتابه دچهار . ها نوا يشد سیخس-

 .گذارد یم زیم يکتاب ها را رو. رود یم شخوانیسمت پ به

 :زند یم يجوان لبخند پسرِ

 د؟یبخون دیخواه یها رو م نیا يهمه -

 .چسبد یچادرش را سفت م يکشد و گوشه  یرا در هم م شیاخم ها یکم فاطمه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sourire  –دار  یب

wWw.98iA.Com ٥٢ 

میگو یو م ستمیا یسرش م پشت: 

 هم دارن؟ يا گهیکاربرد د-

 .کند یکشد که سکوت م یچشمم خجالت م يکوچک گوشه  نِیاز چ دیشا. ماند یگره ابروانم م انِیم نگاهش

 :دیگو یگوشم م ریرود و ز یعقب م یقدم فاطمه

 .میست کن میاومده برداشت یالبد فکر کرده چون به رنگ خونه مون م-

 .که لبخندم آشکار نشود رمیگ یمدهانم  يرا جلو دستم

 .کارن را ياز دست ها یکیو هر کدام  میریگ یفاطمه در دست م سهیک کیمن و  سهیک کی

 .دیآ یو فاطمه جلو م ندینش یعقب، کارن م یِصندل يرو

*** 

 داستان از چه قراره؟ دیپس شما متوجه شد-

 .است یعصب نیزم يراستش رو يمن نشسته و حرکت پا يمبلِ روبه رو يرو ،يزیپرو

 ...که ییاون آقا.انداختم ینگاه هیمراحل  يمن به همه -

 :کشم یم یقیعم نفس

 .يسرمد-

 .کند یمکث م يدهد و لحظه ا یتکان م يسر

. کردن یشما لباس ها رو به فروشگاه ها منتقل م يِدیکه بودن بدون حضور افراد تول یزمان يسرمد يآقا...بله-

 ست؟ین.مشکوکه نیا عتایخوب طب.خودشونو داشتن يآدما یعنی

 .اندازم یباال م يا شانه

 .هم بهم اطالع نداده بود یکس. دونستم یمن نم-

 :کند ینگاهم م رهیآورد و خ یرا باال م سرش

 د؟یستیشرکت ن نیا سیشما رئ-

 .اندازم یم نییرا پا سرم

 .نداشتم یخوب یبه خاطر فوت همسرم اوضاع روح-

 .اندازد یباال م ییابرو

 د؟یکن یشما اجناستون رو به خارج از کشور هم صادر م م،یبگذر. گم یم تیسلت-
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 .یفقط داخل...نه-

 .ندینش یم نهیزند و دست به س یم يلبخند

 هست؟ جانیآذربا يپس چطور لباسِ برند شما تو-

 :دهد یادامه م. کنم ینگاهش م جیگ

مورد نظرتون  يلباس ها رو به فروشگاه ها دیشناس یکه شما م ياز افراد کی چیبدون حضور ه يسرمد يآقا-

 ک،یکوچ قِیتحق هی.اون کشور هست يلباسِ شما تو. داشتن جانیآذربا يبا جمهور ییتماس ها.فرستادن یم

از  شیفکر کنم فوت همسرتون ب.کنه یرو مشخص م زیهمه چ یآن چنان قاتیو بدون تحق لیبدون حضور وک

 .هپرت کرد یشما رو از زندگ دیکه با يزیچ

 .دیآ یم یرود و گاه یحبس شده باشم، نفسم م یکه در اتاق انگار

از کشور خارج  دیدون یهمون طور که خودتون هم م...اما خوب. کردم تیشکا شونیمن از طرف شما از ا-

 .شدن

 .ندارم یتیمن شکا-

 .کنم یاش م رهیو نگاهم را خ رمیگ یرا باال م سرم

 .ندارم یتیشکا شونیمن فعال از ا-

 .شود یپشت سرم خارج م.روم یم رونیدارم و از اتاق ب یام را برم یو باران فیک

 .برگردم و بهت اطالع بدم یتا وقت. همه رو بفرست برن. لهیشرکت تعط.ستمین يمن دو سه روز ،یخانم فتح-

 !شنوم ینم چیزندم و من ه یم صدا

 برسد؟ انجیآذربا يهست که طنابِ اتصالش به جمهور ایدر دن يچند سرمد مگر

 منِ مادر مرده باشد؟ يهمرنگ چشم ها شیهست که چشم ها يچند سرمد مگر

 شان؟یکنند؟ چند تا اهیروزگارِ مرا س یطیتوانند در هر شرا یچند تا از آنها م مگر

 .لرزد ینشسته ام و دستم م نیزم يدو زانو رو.خورم یم زیدر آسانسور ل يخورد و جلو یسر م میپا

 ست؟یو تشابه رنگ چشم مالك ن یلیتشابه اسم و فام یگفت یو م يد اگر بودش یجان؟ چه م کاوه

*** 

 .دیبدتر هم شد د،یبود فیضع.سرِ کار دیخانم نوا، گفتم امروز نر-

 .ندینش ینگران م يدهد و کنارِ فاطمه  یآب قند را به دستم م وانِیل
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فشارم ینشسته م نیزم يکارن را که رو دست. 

 نجا؟یا ياریتلفن رو ب ير یفاطمه؟ م. نقدر بزرگش نکن مسئله روا. نشده ژاله يزیچ-

 .شود یدهدو از جا بلند م یتکان م يسر

 .که من برم دانشگاه ادامه داره فقط یتا زمان تیوضع نیا. بکش يگاریفقط ب-

 .کنم یم یژاله نگاه به

 گردن؟ یبرم یخاله و عمو نگفتن ک-

 .شود یما دور م دوزد و او از ینگاهش را به کارن م ژاله

 شده خانم نوا؟ یچ. انیباز م گهیمدت د هیهمون شب که برگشتن مشهد گفتن . نگفتن-

 .زمیخ یاز جا برم. دهد یتلفن را به دستم م فاطمه

 ؟يچرا منو بلند کرد يخودت بر یخواست یخاله دختر اگه م-

 .کنم یکز م وارید يروم و گوشه  یبه سمت آشپزخانه م یحرف چیه یب

 .ام را يپدر يخانه  يشماره . رمیگ یرا م رهشما

 منحوس؟ يشماره  نیبا ا رمیخواهم تماس بگ یچه م يبرا ست؟یقطع کنم بهتر ن...اول بوقِ

 کجا رفته آن همه جسارت؟. نوا، جرئت داشته باش...دوم بوقِ

 ...سوم بوقِ

 الو؟-

 !ا ندارمپدرم ر يصدا دنیمن هنوز توانِ شن. گذاشت باز هم بوق بزند یم کاش

 .را به جان بخرم شیکرده صدا ریکه درگ بیخَشِ عج نیتوانم ا ینم هنوز

 دخترم؟ یینوا؟ تو ییتو-

 جانم دخترم؟ دیزند تا پدرت بگو یکه دلت بال م ستییروزها ،یکودک يروزها. شود یمقطع م نفسم

 !پدرت ،یمعشوقِ زندگ نیعاشقِ اول! یدر آن موقع که عاشق درست

 دخترش شدن؟ يبرا ستین رید یکم...حاال

 بود؟ یاسم دوستت چ...بابا-

 !ستیادیز ،یاصطالح دوست کم.شود یبلند م دنشیدندان به هم کش يصدا

 ...يدیو پرس يکه اس ام اس زد شبید. يسرمد الیآت...الیآت-
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ر م دستشود یراستم س. 

 .خداحافظ...باشه بابا-

 :چدیپ یدر گوشم م شیپر از هول و وال يِصدا

 ش؟یدید...قطع نکن نوا...کن دخترقطع ن-

 کرد؟ یعمر در شرکتم کار م کیو  ياسمش را نگفته بود میبگو

 عمر کنارم بود؟ کیدانستم و  یاسمش را نم میبگو

 ...چشمم بوده و شیباعث مرگ مادرم پ میبگو

 . ستمیخوب ن...تو رو خدا بذار قطع کنم...ستیمهم ن-

 .شنوم یرا م شیشکستنِ صدا يصدا

 .ببخش.حافظت شهیخدا هم. حافظت دخترمخدا-

 .زنم یو به صفحه اش زل م رمیگ یرا در دست م تلفن

 !زنده باشم ستمین قیال یسال ها اسمش را بدانم؟به قولِ پدربزرگ حت نینبودم ا قیال یحت

 .کنم یرود و تلفن را پرت م یشود، دستم باال م یم جیذهنم گره پ يا لحظه

 .شود یم بیژاله و هقِ هقِ من با هم ترک يخدا ای يافتند و صدا یگوشه م کیند که جدا شده ا يو در يباتر

 .کشد یکند و ژاله در آغوشم م یتلفن را جمع م يتکه ها فاطمه

 .آروم باش نوا جان. یکن بذار سبک ش هیگر. کن هیگر...آروم دختر...آروم-

 .زند یم مینوا صدا شوم یم زیاز حد ترحم برانگ شیب یدانم که ژاله تنها وقت یم من

 شده ام؟ زیاز حد ترحم برانگ شیب

 دارد؟ يمحبتت چه مزه ا نمیبار بب کی يگذار یم ؟القلیکن یالقل تو بر من ترحم م...ایخدا

 ات را خودم مزمزه کنم و کاوه ام لقمه در دهانم نگذارد؟ یعشق آسمان يبار مزه  کی يگذار یم القل

 ؟یارمغانم دهروز، آرامش را  کیشود  یم...ایخدا

 .شود یگرد از جا بلند م يو فاطمه با چشم ها دیآ یاز هال م يزیشکستن چ يصدا

 .بود یچ نمیبرم بب-

 .دیآ یفاطمه م يها ییدمپا يصدا قهیاز ده دق بعد
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هستند  ییها زیچ نیتر بیدرهمش عج ياخم ها.شود یرا در دست گرفته و داخل م زیم يتکه از گلدانِ رو دو

 .ام دهیصورتش د يرو که تا به حال

 يدیهمه رو کوب یالک. نگفتم یچیه يکرد هیگر یالک. نگفتم یچیه يکرد يهر کار...نوا تا حاال هر غَلَ-

نوا؟ من ازت چند سال  یفهم ینم ؟ینیب ینم. کارن سکوت کرده. تا حاال ژاله سکوت کرده. نگفتم یچیه

 نویهنوز ا ؟يتو ازم چند سال بزرگ تر. هیبه بق غم و غصه هام رو پاس بدم دیدونم نبا یترم؟ من م کیکوچ

 ؟یدون ینم

 :زدیخ یژاله از جا برم.اندازد یم نکیس يرا تو ینیچ يها تکه

 ...فاطمه جان-

 .برد یسکوت باال م يرا به نشانه  دستش

گم بده  ینم.تو کوچه شونن يرفقا ریدرگ.بالنیوال ریفوتبالن، درگ رینه ساله درگ يپسر بچه ها. کارن نه سالشه-

 دیکه نبا یینکنه فردا جا یخال شویامروز انرژ. بشه یجانیه ي هیتخل دیاما با. هینقاش يکه عشقش فقط کتاب ها

تو  غیپسرت از ج. دور و برم مثل کارن نباشن يدماخندم تا آ یم شهینوا، دخترخاله، من هم. کنه یکارو م نیا

 ادمهیبغلِ گرم و نرم  هیمن از مادر  ؟یستیتو مگه مادرش ن.هکرد هیزده گلدون رو شکسته و زارزار گر. فرار کرده

 نوا؟ یستیتو مگه مادر ن. کنم موهامو نوازش کنه یم هیکه اگه گر

برود رونیزنم که ب یکنم و اشاره م یبه ژاله نگاه م.رود یم رونیکند و ب یژاله را رها م دست. 

 .يکشاند نجایه اکرده که به تو گفتم روزگارم را ب خودیجان؟ من ب کاوه

 روزگارم را به کجا کشانده ام کاوه جان؟آن مردك منحوس روزگارم را به کجا کشانده کاوه جان؟ من

*** 

 .کند دستش را یو مشت م ردیگ یرا از دستم م يروسر. شود یزند و قبل از گرفتن پاسخ داخل م یدر را م ژاله

 .کنم مثل خودتون یفرار م رمیگ یفاطمه رو مدست کارن و  دیسر کن یامشب هم مشک دیبه خدا بخواه-

 :زنم یکشم و ابروانم را به هم گره م یرا از دستش م يروسر

 .آرامش یمن اگه رفتم، چون تو اون خونه نه حرمت بود نه عشق نه محبت نه حت-

 .کند یبار، به من اخم م نیاول يبرا. کند یبار او هم اخم م نیا
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که صبح تا شب تو  نهیمش و حرمت هست؟ حرمت گذاشتن به پسرتون اخونه عشق و محبت و آرا نیتو ا-

محبت رو  د؟یکن یو استراحت؟شما عشق رو به پسرتون منتقل م حیخونه بمونه وسط تابستون؟وسط فصل تفر

 .دیذهنش نباش يتو اهیس شهیمادرِ هم هیالقل  ؟یچ

 :کند ینگاهم م یکم

 یامشب م.کرد مجابم کنه یساعت سع هی رونیب میتم شام بربهش گف یوقت. بود ختهیبه هم ر کمیهم  ایهل-

 یچقدر براتون وقت گذاشت؟ چند ساعت هرروز م.دو ماه روتون کار کرده ایهل د؟یرو برعکس کن ایدن کمی دیتون

 یم ست،یامشب حالش خوب ن. بودخودش هم حالش خوش نبود، اما .دیداشت هیاومد کنارتون؟شما فقط براش گر

 د؟یباش دیتون

 !رود یکوبد و م یبندد، م یرا پشت سرش نم در

 .خورم یم زیل نیزم يرو

 .روشن کنم يا هیها را به ثان یکیخواهند تار یهمه م.خواهند من عوض شوم یهمه م امروز

 نکند مثل تو بشود؟. شود یدارد مثل تو م یدست یپسرت دست...نوا

 .کاوه با خودت حرف بزن يو به جا ایب...نوا

 ينتوانم کلمه ا یکه من حت ستیانصاف ن. من شدن يهمه  ستیانصاف ن. برده ام ادیودم را از خ...جان کاوه

 .یدانست یتوکه رسمِ انصاف و مروت م. کاوه جان ستیانصاف ن. میخودم بگو يبرا

 .تو نشوند يشب نما يمثل روزها شیپسرکت روزها. حواست باشد...نوا

 .یباش اهیس يا هیپسرش سا يارد براکاوه هم دوست ند...کاوه...باشد نوا حواست

قهوه  يمانتو.رنگ يقهوه ا ییام را با مانتو یمشک يمانتو. کنم یم ضیتعو اهمیس يِکرم رنگ را با روسر شالِ

 .ساده و شالِ بدون طرحِ ساده يا

 داشت از من؟  دیکمان که نبا نیانتظار رنگ.روزت تازه چهل و دو روز شده چهل

 است و کدر؟ کیانم، روحم، قلبم، تارهنوز دلم، ج یهم وقت آن

 .فرستم یشال م رِیکوتاه شده ام را ز يموها

 {شه؟یم. نگاه من باشن رِیفقط ز شماتیبذار ابر. نوا خانمِ من-{

 .يکرد یعاشق خدا م...یحت. يکرد یچقدر عاشقانه مرا عاشق خودت م. يکرد یچقدر عاشقانه مجابم م و

 . انگار لباسش را عوض کرد. شد میانگار قا. نگار رفت در پستو هاا. دور شد...خدا هم...يکه مرد تو
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 .شد ضیپدربزرگ تعو يحرف ها اهیبا لباسِ س يکرده بود فیتعر میکه تو برا یمهربان لباسِ

 .دیآ یم يبسته شدن در از اتاق کنار يصدا. روم یم رونیدر که ب از

 . زند یرنگ کارن چشمم را م یشرت طوس یت

 با دلِ ما؟ يچه کرد...جان کاوه

 .زنند یبرق م شیو چشم ها ندیب یصورتم را م.گردد یبه سمتم برم يا لحظه

 .برده بودم انگار ادیدرخشانش را از  يها چشم

 .کنم یدراز م شیرا به سو دستم

 .به نگاه مادر داد دیکه با یپاسخ یِبه عمقِ مهربان. شود یم قیعم لبخندش

 .درس یسه گام دستش به دستم م با

 .روند یم میکنار گوش ها شیلب ها.اندازد یم یدستانمان نگاه به

 .یمادر باش یهرچقدر هم که بلد نباش. مامان...دوستت دارم-

 ماند؟ یکشد که دست من هم دورِ کمرِ او حلقه شود؟ چقدر در آغوشم م یطول م چقدر

 پوستم لمس کنم؟ رِیز یکشد تا حس یطول م چقدر

 .ردیگ یم یقلبم تپش...که حولِ قلبم را گرفته يپوسته ا رِیز...کاوه جان عاشقِ تو يپوسته  رِیز

 !مادر...تپشِ قلبِ يبه لطافت صدا...یتپش

مهم . پسرم میتوانم به او بگو یکه من هنوز نم نیا ای. کند یگفتنِ مامان مکث م يکه او برا ستین مهم

 .ستین

 !مادر...مادرم کاوه جان من

*** 

 .شده بیترک یآرام یِقیرستوران با موس و روشنِ کیتار يفضا

 .دهیفاجعه به عمقِ خود رس یعنی نیو ا ندینش یفاصله از کوروش م یبا دو صندل ایهل

 .به ماست رهیخورد و فاطمه با لبخند خ یاز کنار من جم نم کارن

 .و فاطمه کنارِ دست اوست. ندینش یم گرمید يسو ژاله

 !یستیکه تو ن یوقت ستیدانه خالمر یِصندل کی يجا شهیهم ؟ینیب یم

 .زنم یکنم و با چشم به کوروش اشاره م ینگاهش م. من نشسته يروبه رو ایهل
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 .کند یکشد و با چنگال، چند کاهو را در ساالدش جابه جا م یرا در هم م شیها اخم

دارم یساالدم را برم ظرف: 

 .من يبرا دیرو گذاشت یخال یاون صندل. خواهر شوهر تنگ شده ها يدلم برا-

 :کنم یو زمزمه م نمینش یم کنارش

 .مونم تو بغلش یگفت من شوهر کنم همش م یبود م یک ؟یستیتو چرا ورِ دلِ آقاتون ن-

 .زند یاسمم را صدا م ضیغ با

 ه؟یهات چ يمسخره باز لِیدل قایدق یبگ شهیم...ایهل-

 .میدهد که آرام تر حرف بزن یت مکند و فاطمه از کنارِ کارن دستش را حرک یبا لبخند نگاهم م ژاله

 :کنم یشوم و آرام زمزمه م یخم م یگوشش کم رِیز

 چته دختر خانم؟-

 .اندازد یرا باال م شیکند و شانه ها یم يدستش باز يبا ناخن ها یکم

 ؟یدو تا صندل ؟اونمیچرا از شوهرت فاصله گرفت یشه بگ یم ؟یدون ینم یعنیآهان -

 :دفرست یم رونیرا محکم ب نفسش

 که غر بزنه سرم؟ نمیکار کنم نوا؟ ش یچ-

 .کنم یکنم و به صورتش نگاه م یرا گرد م میچشم ها یکم

 چت شده؟  ایو اون تا ته بهت گوش بده؟ هل یشب تا صبح غر بزن هیبعد اشکال نداره که تو -

 :کند یرا در ظرف رها م چنگال

 ...نوا خسته شدم-

 دیآرام تر با یدهد که کم ینشان م شیدوزم و با دست ها یبه او منگاهم را . کند یم یکوچک يسرفه  فاطمه

 .حرف زد

 .دهد یبا قاشق، به زور به کارن غذا م ژاله

از بچه دار شدن  ؟ياز درس خوندن خسته شد ؟يخسته شد یاز زندگ ؟ياز شوهرت خسته شد...یآروم تر هل-

 دختر؟ یاز چ يخسته شد ؟يخسته شد

 .کند یجمع م یرا کم صورتش
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 هی. بوده دیآرزوم تخت جمش یدون یم. من عاشق سفرم یدون ینوا تو م. خواد یسفر م هیدلم ...از همشون-

 ستم؟ین...نوا منم آدمم.بچه ام گهیم. ذاره یو کوروش نم يحفار يخوان برن برا یشده که م دایخوب پ پِیاک

 بچه ام؟ گهیم اگفت شاهدخت؟ پس چر یمگه کوروش به من نم...خانمم گهینم...بچه ام گهیم

گذارم یسرم م يریزنم و دستم را ز یم یکوچک لبخند. 

 به دخترت؟ يحسود ای دهیاالن درد تو نرفتن به تخت جمش-

 .رمیگ یدستش را م.زند یاسمم را صدا م ضیغ با

 ایهل...خوردم از جام یکه تو شکمم بود ترك برنداره جم نم ینیکه ظرف چ نیحامله بودم، از ترسِ ا یمن وقت-

رفته تو اون  ادمیاز بس به خودم و مراقبت هام فکر کردم  دمیفهم. کردم یچه اشتباه دمیاومد فهم ایبه دن یوقت

نکنه از کم . نالم یهام م يمن از کم کار...ایهل...رفته براش قصه بگم ادمی دمیمدت با کارنم حرف بزنم، فهم

 ؟یهات براش بنال يکار

 :لرزد یم یآهسته اش کم يصدا

 تیزیترسم چ یگه م ینوا چرا نم.بوده يعمر عشقم حفار يکه همه  ستیاصال مهم ن. رم ینم...به درك-

 بشه؟

وابسته به  نقدریهم.شکننده نقدریهم. بودم فیظر نقدریمن هم هم يروز.گذارم یشکمش م يرا رو دستم

 .وابسته به شوهرم نقدریهم.جمالت

گفت ...شغلشو دوست دارم یگفت...گفت دلت قشنگه...نگهاسمش قش یگفت ت،یاومد خواستگار یکوروش وقت-

گفت ...چشم زاغ بودنش، قشنگش کرده شش،یاستاد دانشگاه بودنش، مرد بودنش، ته ر یگفت...قلبتو دوست دارم

 کنه؟  یمرد، به تو فکر نم نیا...بودنت قشنگت کرده

 :کند یلب، آهسته زمزمه م رِیز

 ...من دوستش دارم-

 .رمیگ یرا م دستش

 .غذامون تمومه. میدستمون رو بشور میما بر-

به ظرف  رهیخ...ژاله هنوز لبخند بر لب دارد و کوروش. کند یزند و کارن، منتظر نگاه م یم یچشمک فاطمه

 .فسنجانش

 .خندم یآرام م م،یشو یکه م داخل
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 .هات ییآوردمت به مامنِ تنها-

 .کند ینگاه م نهیبه آ یکم

 ه؟ هان؟چم شد. من دوسش دارم نوا-

 .رمیگ یم رشیسردم را ز يکنم و دست ها یگرم را باز م آبِ

به مامانا  یمامان...گن یبه بچه ننه ها نم یشده؟ مامان یطرف مامان گنیم يدید...يشد فیلط يادیز-

چقدر  ینیب یم...مثال من...شن یم فیکه دارن ضع ییمامانا...شده کهیکه دلشون هشت ت ییمامانا...گنیم

کوروش دوستت ...ستین تاما حواس يکوروش رو دوست دار...نشو یمراقبِ خودت باش، مامان...یله م؟یمامان

 .حواست رو جمع کن...ستیداره اما حواست ن

 .شده رهیبه صورتش خ نهیدر آ.بندم یآب را م رِیش

 .اشتباه بود؟به خدا دوستش دارم...ازدواجِ من...نوا-

 میهم هیشب. اون دوستم داشت.دوستش نداشتم. بود سمیقط رئبا کاوه ازدواج کردم ف یمنم وقت...نبود-

 .واسه شوهرامون میکن یتب م میحاال دار م،یو ازدواج کرد میجفتمون عاشق نبود.ایهل

 .کاوه جان تیکنم برا یدارم تب م. بندم یرا م میها چشم

 :زند یم میبروم که صدا رونیخواهم ب یم

 .شدم یبچه دار م دیکنم نبا یفکر م-

 .به اوست تمپش

 یدون یچون م.یش یاما بازم مادر م. آزاره یدون یم. درده ها یدون یم. تهیمادر شدن خر یِاصال اصلِ اساس-

 یکه م يمگه تو نبود. کفش به پاش کردن قشنگه یدون یچون م. هیحضورش تو حضورت چه حسِ قشنگ

 .براش میجون داد...ت باباگف یوقت...گفت ماما یکارن وقت ؟یتنش کن یصورت رهنیپ يخوا یم یگفت

 .میگرد یو با هم برم ردیگ یشنوم و دستم را م یرا م قشیعم نفسِ

 .چرخاند یما م نِینگاهش را ب ستادهیکه در کنارِ ژاله و کارن ا فاطمه

 د؟یانقدر طول کش دیبزن تکسیدست هاتون رو وا دیرفت-

 .کند یم ایبه هل رو

 دستتون؟ دیگرفت ریروز شمش هی دیو مجنون یلیروز ل هیتو و شوهرت چرا -

 .دارد یرود نگه م یم ایهل يرا که به سمت پهلو دستش
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 .که عروسِ دخترخاله ام تو شکمته فیح-

 :دیگو یشود، ژاله م یم کیکه به ما نزد کوروش

 .دوست داره یلیخ يکارن شهرباز-

 :کند یفاطمه رو به من م میرو یسمت در که م به

 .ها میخر ینوا بالل هم م-

 :ردیگ یکارن دستم را محکم م.دهم یرا تکان م سرم

 .میخر یدر بهشت هم م خی-

 .افتم یدهم و دوباره به راه م یتکان م يسر. ستمیا یم میسر جا يا لحظه

 :کند یرو به کوروش م ایهل م،یستادیها که ا نیماش کنارِ

 بشم؟ يباز لِیکه من سوارِ وسا ستیبچه ن يبرا یاز نظرِ شما مشکل انایگم اح یم-

 :کند یباز م ایهل يرا برا نیماش درِ

 یاصال نم.میخور یم یبستن میر یم. یخواد بش ینم...ها هم اهیسوارِ وس. اونجا يخور یاز کنارِ من جم نم-

 .يشهرباز میخواد بر

 .زند یم شیگرد صدا يبا چشم ها ژاله

 آقا کوروش؟-

 .کشد یم يبلند پوف

 :شنوم یروم که م یشوند و دارم م یخودمان م نِیو کارن و ژاله سوارِ ماش فاطمه

 خوب؟. مراقب باش. فتهیدستت ب يخوام خراش رو ینم. فتهیب یخوام برات اتفاق یخانم، نم ایهل-

 }.یزن ینم دیو سف اهیدست به س.دونم و تو یمن م يرو جابه جا کرد يزیباز چ نمیبب امیب...نوا-{

 .کنم یکشم و در را باز م یم یآه

 یمانده م رهیخارج است خ دمید ي هیپشت درخت، که از زاو ،ییو به جا ستادهیا نطوریژاله که هم يراب یبوق

 .زنم

 .ردیگ یدستانش م نِیسرش را ب. ندینش یکنارم م ژاله

 ژاله حالت خوبه؟-

 :دیگو یم یفیضع يدهد و با صدا یرا تکان م سرش
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 د؟یخونه و بعد بر دیشه من رو بذار یم-

 :دیآ یو مجل یکم فاطمه

 .گذره یخوش نم نینباش...شه که ینم ؟یچ يبرا-

 .هم سن و سالِ کاوه است دیشا ،يمرد. خورد یم نیماش ي شهیبه ش يا ضربه

 :ردیگ یدستم را م ژاله

 .دیشما رو به خدا بر. نییپا نیرو ند شهیش-

 .زند یقفلِ درِ سمت خودش را م و

 م؟یکن یرسد چرا حرکت نمپ یشود و با دست م یم ادهیپ نیاز ماش کوروش

 .گرفته نییشوم که سرش را پا یم رهیژاله خ به

 .خانم نوا دیبر...لهیسه-

 که ژاله را به باد کتک گرفت؟ ستیهمان خشمِ شب ل،یسه نیا. شوم یم رهیملتمسِ مرد خ يِچشم ها به

 ؟یباهاش حرف بزن يخوا ینم...ژاله-

 :کند یبار بلند م نیاول يرا، برا شیصدا

 ...دیربــ-

 .ندیآ یم ایاندازم و پشت سرمان کوروش و هل یرا راه م ماشبن

 :پرسد یآرام م کارن،

 بود خاله ژاله؟ یک-

 .دیآ یبار به حرف م نیا فاطمه

 .میقالش گذاشت هیدست هاش آرد میدید...آقا گرگه-

 .بگذارد شیپا يکند کارن سرش را رو یبعد کمک م و

 :دهم یرا به دستش م تلفنم

 .ستیباشه؟ ژاله حالش خوب ن گهیروز د هیقرارِ پارك واسه  یبگ ا،یبه هل یزن یزنگ مفاطمه -

  ده؟یترس. گذارد یشانه ام م يدست لرزانش را رو ژاله

 .افتد یلرزد که دستش به دوران م یجانش م يترسو، دلش برا. افتد یکه بلرزد، دست به دوران م دل

 .دیکار رو نکن نیبه خاطرِ من ا-
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کند یفضا را پر م یسنت یِقیموس يصدا. کنم یرا روشن م نیشما ضبط. 

 . ذارم یمن خانواده ام رو تنها نم-

 .خانواده ام را تنها نخواهم گذاشت گریکنم، د یکنم و در دل اقرار م یمشت م نیرا دورِ فرمانِ ماش دستم

 .دوزم یبراقش م يرا به ژاله و چشم ها نگاهم

 ست؟یبزرگترِ من ن شهیکرد خواهرِ هم یم الیخ ست؟یمن ن يکرد خانواده  یم الیخ

که  دهیجمعند، اما کدام فکرِ خام در ذهنش پرور میبرا شیگذارد، هر چند فعل ها یکه اولِ اسمم خانم م هرچند

 ست؟یباورش شده خانواده ام ن

 .ها نیااز  شتریب یلینه، خ ،یدرس يچند فصل در کتاب ها يبه اندازه ...است قیمفهومش عم خانواده،

 .بخندند تیبترسند، برا تیبرا یعنیکنارت باشند،  ،یعنی خانواده

 !درد است يروز ها ،یخانوادگ يروز ها نیواال تر اما

نظامِ  نیمهم تر یعنیفهمند خانواده،  یآن لحظه، م. به قلبِ هم، بمانند دهیهمه با هم، کنارِ هم، درست چسب اگر

 .یجمع

 .شده ادیز میروز ها اخم و لبخند به رو نیا.زند یلبخند م نهیاز آ فاطمه

 .روم لبخند یم شیکه پ یو کم نمیب یکنم، اخم م یکه خراب م یکم

 .آورد یسربرم یافتد و گاه یم نیبه زم یو گاه ردیگ یم ادیکه آرام راه رفتن را  یدخترک مثل

 .را ستادنیدش اخو يپا يرو. ردیبگ ادیرا  ستادنیتا ا ردیگ یکه مادرش دستش را نم یدخترک مثل

*** 

 .کنم یلبخند به کارنِ کوله بر دوش نگاه م با

 ؟یکه الزم بود رو برداشت ییها زیچ يهمه -

 .دهد یتکان م يسر

 .خواد برم مامان یدلم نم-

 .مینینش یهم م يدر، روبه رو يو هر دو جلو رمیگ یرا م دستش

 ؟يخواد بر یحاال دلت نم د؟ینخواب شب هیمدرسه اش  فیواسه ک یبود ذوق و شوق مدرسه داشت؟ ک یک-

 .پسرم دو گانه شده يرفتار ها.اندازد یم نییرا پا سرش
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را رها  شیمزاحم چشم ها يشود و اشک ها یم نیغمگ يادیز یخندد، گاه یخوش است و م يادیز یگاه

 .کنند ینم

 یحت.ثل بابا کار کنمخوام برم م یکار؟ م یاصال برم مدرسه چ. خواد برم یدلم نم گهید...خوب ذوق داشتم-

 من بذارم مامانم کار کنه و خودم برم مدرسه؟. یکن یتو کار م ستیبابا هم که ن

من  یِزندگ يگاه ها نیتر نیغمگ...کارن يکودکانه  يپدر شدن ها یگاه نیا.شود یپدرش م يادیهم ز یگاه

 !دانم پدر، ندارد یکه م یاست وقت

 یفعال فقط درس م. یخون یمامان و هم درس م يبرا یکن یهم کار م ،يبزرگ تر که شد...تو نه، شما-

. با هم میکن یهات رو نصف نصف م یپول نقاش ،يکه زد يگالر ؟یقبول؟ مگه قرار نبود نقاش ش. یخون

 چطوره؟

گذارم یگونه اش م يراستم را رو دست. 

 . شه یم یمن رنگ یِزندگ. تو موفق شو...پسرِ مامان-

 ...سالم-

 .نمیب یخواب آلود را م يگردم و فاطمه  یسمت عقب برم به

 ؟يشد زیسحرخ. سالم دخترخاله جان کیعل-

 .شود یبلند م خچالیدر  يِرود و صدا یتوجه به حرفم به سمت آشپزخانه م یب

 مامان؟ یگفت یچ دینشن-

 .کنم یکشمش و سرش را در آغوشم پنهان م یبه سمت خودش م یکم. کنم یم نگاهش

 .ره یفقط راه م. ساعت هنوز خوابه میشه تا ن یم داریفاطمه از خواب ب یها وقتمنت...مامان دیشن-

 .شوند یدورِ گردنم حلقه م شیها دست

 شه نرم مدرسه؟ یم يخوب حاال که مهربون شد-

 .کنم یزنم و با حرص نگاهش م یکف دست پشت کمرش م با

 .ستدیا یم زانیآو يکند و با لب ها یرا کج م سرش

 .یخداحافظ مامان. ..خوب یلیخ-

 .رمیگ یدر م ي رهیرا به دستگ دستم

 برسونمت؟ امیمن ب یکن یصبر م قهیچند دق هی-
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 .دهد یکوتاه تکان م يرا با لبخند سرش

*** 

 .نمینش یفاطمه م يآشپزخانه روبه رو در

 . کنم نوا یرفت ازش خداحافظ ادمی-

 .کنم یمروزم فکر  يگذارم و به برنامه  یچانه ام م رِیرا ز دستم

 .يبهش گفتم تازه از خواب پا شد. نداره یاشکال-

 .نوشد یقهوه اش م وانیاز ل يا جرعه

 ؟يشد داریفاطمه انقدر زود ب يکالس دار-

 .ترسم یانگار م. فشارم یدستش را محکم م. ردیگ یدهد و دستم را م یرا تکان م سرش

 م؟یدرد دلم بگو يبا کدام سنگ صبور ،یستیتو که ن...کاوه جان. ترسم یم زیانگار از همه چ امروز

 ؟يشد دینوا چرا انقدر سف-

 .زمیر یسرد م رِیش یوانیو ل زمیخ یجا برم از

 .گذارم یم یخودم درست کرده بودم در بشقاب يکه برا يرینان و پن ي لقمه

 .حتما ستیحالش خوب ن. نشده داریچرا ژاله ب نمیرم بب یم-

 .کشد یشرتش را باالتر م ییسو پِیز

 . گفت سردرد دارم یمن رفتم سراغش، م. يچوندیمنو پ دمیاصال نفهم...باشه-

 دکتر برود؟ شیپ شیها جهیسردرد و سرگ يبه ژاله گفته بودم برا یمن ک. کنم یجمع م یرا کم میها چشم

 ...از دکتر اومد هم ینگفت؟ اصال وقت يزیچرا به من چ-

یکاوه جان شب. زند یم یبیعج لبخنديداد ینامشان م رییکه تو هر بار تغ ستییهالبخند  ه. 

 کمی. از دهنش بپره که ناراحتت کنه یکه مبادا حرف نهیکه دور و برته، تموم فکر و ذکرش ا یهر کس. نیبب-

 !یفهم یدق بکننم نم اتیدور و بر يریم شیکه تو پ ينجوریا. یخودت بذار تا رو به راه بش يوقت برا

جانم به درد آمده کاوه .قلبم به درد آمده. عصبم به درد آمده. فشارم یو گردنم را مگذارم  یم زیم يرا رو بشقاب

 . جان

 برسونمت دانشگاه؟ يخوا یم. رم لباس بپوشم که برم شرکت یژاله؟ من م يبرا يبر یم نویا-

 .شنوم یرا م شیپشت صدا از
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 .فتمیخوام راه ب یساعت ده م...نه-

 .افتم یم نیزم يو محکم رو ردیگ یم میدر، دامنم به انگشت پا يجلو

 !کنند یدرد م میتو روز ها یکاوه جان، ب. کند یهم درد م میپا

 نوا؟ یخوب-

 .کشد یصورتم م يشود و دستش را رو یخم م یکم

 .دینه؟ ببخش. درد گرفت یلیخ-

 :کند یرا دراز م دستش

 .اومدم یباهات م دیبا ستیوب نحالت خ دمید یوقت د،یببخش.ریهم نگ یاضاف يآبغوره ...پاشو خاله دختر-

 !خواهد؟ یخوردنم عذر م نیبابت زم. اندازم یم شیبه چشم ها يعاجز نگاه

 .میاصال صبر کن لباس بپوشم با هم بر. یشرك نشو الک يگربه -

 .بخشم یرا آرامش م میگذارم و صدا یبر شانه اش م دست

 .تو ببخش که نگرانت کردم.ستیزم نباور کن ال.خوبم فاطمه. لحظه حواسم پرت شد هی. خواد ینم-

 .اورمیسر جسمِ ناقصم ن ییپوشم که دوباره بال یرا م میلباس ها آرام

 .تمامم با تو رفت چ،یکه ه ممین...جان کاوه

 يدیسف يهندوانه  ،یپر هم که باش. يشو یدر نبودش، تمام م ،یکن یم یقلبِ کس شکشِیپ یرا وقت تمامت

 .ادستیکه فقط وزنش ز یهست

 مگه من چند تا دخترخاله دارم؟. ستیهم نم-

*** 

 ؟یسود شرکت چطوره خانم فتح-

 .گذارد یم میرو شِیرا پ نمودار

کنه که ثابت کنه جنسمون بنجل  یم یاما خودکش ابمونیبازار. رو رواله زیهمه چ يسرمد ياز بعد رفتن آقا-

 .و اصلِ لباسِ راسخه ستین

 یخاك م نِیسر بر بال یاست کاوه جان که وقت نیام هم یتنها دلخوش. نییارو به باالست و من رو به پ نمودار

 .نداشته باشد یپول یگذارم پسرکم آه ب

 ؟یخانم فتح-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sourire  –دار  یب

wWw.98iA.Com ٦٨ 

 .گردد یکند و به سمتم برم یدر را رها م ي رهیدستگ

 جانم؟-

 شد؟ یداستانِ ازدواجت چ-

 .اندازد یشود و گونه اش گل م یسرخ م یکم لبخندش

 .به تفاوت هامون فکر کنم.بود که فکر کنم نیا يفقط برا...شرط گذاشته بودم که هی.است گهیجشنمون ماه د-

 .بندم یرنگ را م اهیخودکار س درِ

من و کاوه . ره یهم حوصلشون زود از هم سر م هیدرست شب يزوج ها. کنن یرو قشنگ تر م یتفاوتا زندگ-

 .میکه همو جذب کرد میبود یقطب مثبت و منف

 .کشم یصورتم م يرو یاندازم و دست یم شیچشم ها به نگاهش

 .رمیگ یوقتت رو نم...زنم آخه؟برو یحرف ها رو به تو م نیمن چرا دارم ا-

 يکس بنا چیه دیگو یم المیخواهد و خ یامروز دلم فقط حرف زدن م. ترسم یم يزیامروز از هر چ.ترسم یم

 .حرف زدن ندارد

 .شود ینم رمیدستگ يزیکاوند و چ یناشناس را م يشماره  میچشم ها .شود یآرامِ تلفن همراهم بلند م يصدا

 .رمیگ یپسرتون تماس م ياز مدرسه  ؟یمیخانم نوا تسل-

 .راسخ يهمسرِ آقا دیبگو یرود که کس یزند و دلم قنج م یبودنم نورباال م یمیتسل

 افتاده؟ یاتفاق. خودم هستم...دییبفرما-

 .گریترسِ د کیترسم از  یبگو م...خدا بگو باشد؟ کاوه جان به فتادهین یاتفاق

 .که سرش شکسته نیمثل ا. از بچه ها بحثش شده و هلش داده گهید یکیبا ... که يزیچ-

 .رود یبا شتاب به سمت عقب م یو صندل زمیخ یجا برم از

 حال هردوشون خوبه؟-

 . شود یم زیمرد پشت تلفن تمسخر آم يصدا

سرخه رو  هیو االن صورتش از گر میریکنه با مادرش تماس نگ یالتماس م که يخورده و پسر هیاگه سرِ بخ-

 .بله هر دوشون خوبن م،یریدر نظر نگ

 .شد یامروز روزِ ترسناک. کنم یقطع م يگریحرف د چیه یرا ب تماس

شد یآخر، امروز روزِ وحشتناک دست. 
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 .کشم یام م یشانیپ انِیبه م یکنم و دست یخشکم را با زبان تر م يها لب

*** 

 .آورد یآرام آرام به اعصابم فشار م شیزن و دعاها يها هیگر يصدا

 .زند یم یلیکند و سمت راست صورتم را س یبه سمتم حمله م سیدهد و با صورت خ یاز کف م عنان

 .کنم یکاوه جان فقط به خاطر تو سکوت م. کنم یم سکوت

چطور با آدم  ستین شیمدرسه؟ هنوز حال ادیب شیفرست یم یچ يبرا یکن تیپسرت رو درست ترب یتون ینم-

 هان؟ ؟یجمع عموم هیتو  شیفرست یم یها رفتار کنه واسه چ

 .کند یکشد و پرستار به سکوت دعوتش م یم غیج

 .را هم میصدا رم،یگ یم نییپا یرا کم سرم

 ستین شیام که هنوز حالخو یعذر م. با آدم ها رفتار کنه دیندادم چطور با ادیخوام که هنوز به پسرم  یعذر م-

 دیو نبا مهیتیدونه بچه  یخوام که پسرم هنوز نم یعذر م. جواب بده جانم میتیبچه  گهیبهش م یکس یوقت

 یکه ب دهیخوام که پسرم هنوز ده سالش نشده که پدرش رو از دست داده و هنوز نفهم یعذر م. ستهیجلوش با

 .تک بزنهمردم رو ک انشیکه به خاطر ب ستین یبیپدر بودن ع

 .زمیر یکاوه جان فقط به خاطر تو اشک نم. زمیر یاشک نم.رمیگ یرا باال م سرم

 ...اما. خوام یبابت بچه بودنِ بچه ام عذر م. خوام یعذر م-

 .شود یصورتم جمع م کیسرام ياز سرما. زنم یزانو م شیپا شیپ

  م؟یتیبه پسرم نگه بچه  گهید د،یشه التماس کنم که به پسرتون بگ یاما م-

 .طاقت ندارم، طاقت از کف داده ام. غرور ندارم، غرورم شکسته. آرامم رفته، قرارم رفته.و قرار ندارم آرام

 .تپد یدارم، که هنوز م یدل تنها

 میتی ادیزنم که پسرکم را،  یزانو م.زنم یزانو م شیپا شیطاقت، تنها با دلم پ یغرور، ب یآرام و قرار، ب یب

 .ندازدیبودنش ن

 .شوم یماتش م يو محوِ چشم ها رمیگ یرا باال م سرم

 .يکاوه جان، تو فقط مثلِ مادر بود. ستیبیبودن درد عج مادر

 .ستیبیمادر بودن چه درد عج ،یاز وجود تو سرچشمه نگرفت که بدان پسرکت

 .دارم یفهمد چه حال یدارد، م یفهمم چه حال یم
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 .ستیبیمادر بودن چه درد عج م،یدان یچون هر دو م. میزن یرا با هم گره م مانیها اشک

*** 

 یم سدینو یم يزیکاغذ چ يباز مانده و رو شیجلو یکشم و به سمت فاطمه که کتاب یسرم را م يرو شالِ

 .روم

 شد؟ یچ. سالم نوا-

 .دهد یزند و سالم م یم يلبخند دیآ یکارن که پشت سرم م به

 .کند یماندازد و آرام پاسخ سالمش را زمزمه  یم ریرا ز سرش

 شد داستان اون پسره؟ یشما دو تا؟ نوا چ دیچرا انقدر داغون-

 ژاله کجاست؟. خونه میاومد میگرفت تیرضا. بود، که حل شد و نخواستن هید هیفقط ...یچیه-

 .کند یزمزمه م يشکـر یاله

 .دیقرص خورد و خواب. باال گرفته گرنشیگفت م یم. ستین يزیچ. خوابه هنوز-

 .زند یم يرود اشاره ا یمت پله ها مکارن که به س به

 .ها يگل پسر رو تنها نذار-

 .بندم یفرستم و درِ اتاقش را پشت سرم م یم رونیب ق،یرا عم نفسم

 .کنند یم لیاتاقش را تکم ،يتخت خوابِ تک نفره ا بیبا ترک ن،یزم يرو يها نیو ماش وارید يرو يها تابلو

 .آورد یتخت در م ریاز ز يا جعبه

 .دیخواه یرو م لشیکه موبا دمیشن ياون سر. رفتن تنش بود رونیون لباس هاست، که بابا قبل از با نایا-

برم که دردناك، تپش گرفته یچپم را به سمت قلبم م دست. 

 ؟یباش فیضع يخوا یتو که نم. فهیضع يگفت دعوا کردن کار آدم ها یم شهیبابات هم...کارن-

 .دهد یهمراهش را به دستم م تلفن

 . وقت دعوا نکردم چیمن ه. خواستم از کنارش رد شم و برم یمن فقط م. کنم یدعوا نم گهید-

 .برد یکشد و پتو را تا صورتش باال م یتختش دراز م يرو

 يحرف ها ینیش یروز اگه من مردم م هی. باحاله ها. کنه کاوه یتماس ها رو ضبط م يتلفنت همه -{

 }.يد یرو گوش م ممونیقد

 .روم یصدا ها م ي سمت پوشه به
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کارن هم  يبرا. خوب یلیخ...خوب یلیساالد درست کنم؟ خ يریگ یکاهو م یاومدن نیبب. الو کاوه، سالم-{

 .بخر یمداد رنگ

 }رو هم از طرف من ماچ کن ياون لپِ پسر. چشم بانو-

 .بلعد یمثل تومور، ذره ذره جانم را م يزیچ.برم یم میگلو خِیرا ب دستم

 }...راسخ يآقا-{

 .بوده يسرمد يتماس، برا نیآخر.کنم یرا قطع م صدا

 .بگم دیدونم چطور با ینم. کردم قیراسخ، من تحق يآقا -{

 .دهیبگو تا جونم به لب نرس. يسرمد يبگو آقا-

 یعنی. ها رو نیبهتون بگم ا دیدونم چطور با ینم...گهیشرکت د هیمن متوجه شدم که با ...راستش خانومتون-

 }.من رودر رو بهتون بگم.منزلِ ما دیاریب فیاصال شما تشر. دادیداد ب يا...که نییآقا هی اون شرکت سِیرئ

که قبل از رفتن نگاهت  يمن شک کرد ؟بهيکاوه جان، به من شک کرد. کند ینگاهم م ج،یو گ رهیخ کارن،

 شد؟ بیعج

 ؟يات جان داد و جان داد دهیکه سرعتت باال رفت و ترمزِ بر يمن شک کرد به

 . لغزد یم يسرمد يشماره  يرو مدست

 .کشد یمدت خط م نیا يتمام دستگاه مشترك مورد نظر خاموش است ها يبوق، رو يصدا

 ؟يکرد داشیپ-

 .زنم یم میموها انیم یفرستم و چنگ یبغضم را فرو م. گذارم یزانو م يرا رو سرم

 ؟يکار رو باهام کرد نیا یچ يبرا-

ایدن ياصال لعنت به هر چشمِ تو. رنگ، لعنت به آسمان نیلعنت به ا. دیآ یچشمم م شِیرنگش پ یآب نگاه. 

 ؟ياومد یم ایبه دن دیبگو چرا با. تو بگو دخترِ مهتاب ؟یتو چ-

 .رود یم رونیکند و آرام، از اتاق ب یدر را باز م کارن

 شه؟ یم یبگم غلط کردم، چ-

قبل از باز کردن چشم  دیبا.شده ریغلطت د دنیمواسه فه.شه، نه شوهرِ تو ینه ماه من دوباره زنده م...یچیه-

 .یگشت یو برم ایدن نیا يغلطه حضورت تو يدیفهم یهات م

 .بارم یرا م میآرام آرام درد ها.زنم یم هق
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برات مونده؟  یچ. بودنت عشقِ خودت رو. اومدنت مهتابِ منو گرفت. یبه بعد نباش نیاز ا یتون یفقط م-

  ؟یکش یاونو چطور به گند م یِبا بودنت، زندگ نیپسرت؟ بب

 .زنم یام را ورق م یزندگ يشوم و غم نامه  یدر خودم مچاله م وارید يگوشه  ن،یزم يرو

 .گذره یدور و برت قشنگ تر م يآدما یِزندگ ،ینمون...دخترِ مهتاب-

 .رمیگ یکنم و خودم را در آغوش م یرا رها م تلفن

 ن خطاست؟کاوه جان، خودم را در آغوش گرفت یستیکه ن تو

 .همه دوستت دارند نجایا. آرام باش...خودم جان ا؟یخدا ستیدادن جرم است؟ گناه که ن يرا دلدار خودم

 .شود یدلِ آدم جماعت، با آب و کف محو نم آتشِ

 .کند که بترکد یآنقدر پف م. کند یشود، پف م یم سیخ یرا که آب بزن دل

 .شود یدل پاك م يو آتش در لحظه از صفحه . گفت آرام و دیدست به سرش کش دیبا. دیناز دیرا فقط با دل

 که دلم برا بنوازد؟ یآن کس کو

 نوا؟ چت شده؟-

 .ردیگ یکاود و با دست اشکش را م یصورتم را م. کشد یآغوشم م در

 یبود؟ از سفارت زنگ زده بودن م یک. یتلفن يحرف زد یکیگفت با  یکارن م. نوا؟ حرف بزن يشد یچ-

افته تو  ینونت م نیپاشو برو خارج بب. بابا الیخ یوان فرار مغز ها؟دلت واسه وطنت سوخته؟ ببه عن يگفتن بر

 ارن؟یم ریواال حسابدار از تو بهتر کجا گ. روغن

 .ردیگ یم کیتلخم را به فالِ ن ي خنده

ات مثل  افهیق. یبزن شیخونه رو آت یترسه تنها بمون یم. نجایا ادیکه ب ایزنگ زد به هل. دهیکارن ترس...نوا-

 .شده اهیذغال سرخ و س

 .کنم یباز م شیو آغوشم را برا نمیب یدر نگاه کارن را م يگوشه  از

 .میکن یو دلِ داغِ هر سه مان را نوازش م مینینش یکنار هم م ينفر سه

 .اندازد یبه سرش بسته م یدر اتاق نگاهم را به ژاله که دستمال رِیرجیج يصدا

 نه؟ ای يخوب شد-

 .کلپاسه لمشهیخانم، دخترخاله از من سالم تره، فژاله -

 .نشاند یو کنار خودش م ردیگ یژاله را م دست
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 .فکرشو نکن. مارمولک یعنی-

 .افکنم یخانه م نیکه فاطمه گفت، دارم آتش به ا یبودنم، هر روز مثل ذغال با

 .شده اند ترشیب شیبا بودنم، ژاله سردرد ها. رتریشود و پ یبودنم، پسرم افسرده تر م با

 .شتریب شیها تیکمتر شده اند و جد شیبودنم فاطمه خنده ها با

 . یکه شده ام مه سم رمیکاش بم. رمیکاش بم...بودنم با

 .سوزد یزند و م یکنم پوستش تاول م یها م یبه هر کس که

 .آب بخورم وانیل هیرم  یمن م-

 .ردیگ یدستم را م کارن

 .تشنمه. مامان امیمنم م-

 .زندیخ یژاله هم از جا برمو  فاطمه

 .میانتظار نداشته باش ولت کن. دختر خاله ینا امن ياالن تو منطقه -

 :دیگو یشود و ژاله م یبلند م فونیآ يصدا

 .هم اضافه شد گهینفر د هیما  يبه جبهه -

 !فقط سربازِ صفرم، کاوه جان ،یتو در هر جنگ یمن ب و

*** 

 .ندک یشده نگاهم م زیر يبا چشم ها ایهل

 .میر یچه مرگته که ما از دور و برت نم یتا اعتراف نکن نیبب-

 .زدیر یکارن را به هم م يموها فاطمه

 .مید یتو رو هم تو بحث راه م گهیچهار سال د. کن يتو برو توپ باز-

 .کند یم میچشم ها خِیشود، نگاهش را م یکنارم که رد م از

 .کنم یم رهیرا، به عنوانِ نگاه آخر ذخ نگاهش

 .کنم یو باز با نگاه تو چشم باز م میگو یم نیکاوه جان؟ با نگاه پسرکم وداعِ زم ستین خوب

 .شم من یرم معتاد م یم دیجمله رو بگ نیاگه ا گهیچهار سال د-

 .زند یکند و پشت کمرش م یم یاخم ایهل

 .کنم ها یات م کهیت کهیت رمیگ یکارن م-
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 !چرت و پرت ي لسوفانهیف يمد جمله به قولِ مح. میشو یتنها م ينفر چهار

 .ستیتنها ن یجمع دادند، کس لیتشک یوقت. دهند یجمع م لینفر تشک چهار

 .شود ینفر م کیباشد جمعِ آدم، فقط  دهیکه هجده سالش بود، اما به گمانم او هم فهم محمد

 .را کدر نینفر پر بزند و آسمان را پررنگ کند و زم کیکه آن  يامان از روز که

 .ينگ زدم به سرمدز-

 .گردد یمن برم يبه سو نگاهشان

گفتم بابابزرگ، کتک  یم. خوردم یگفتم بابا، کتک م یم. ستیگفتن بابام، بابام ن یم یو دو سالگ ستیتا ب-

فقط محمد باهام خوب . ستیگفتن بابام، بابام ن یچون همه م. خوردم یکتک م د،یگفتم نزن یم. خوردم یم

که چرا  نیخوردم سر ا یداشتم کتک م. وچهارده سالم که شد، مامان گفت بر. بابا سِیرِ رئپس ه،یپسرِ همسا. بود

 ریخورم و س یکتک خوردنه، من جات م يخونه برا نیگفت اگه حضورت تو ا. با محمد حرف زدم، که گفت برو

 .تو برو. شم یم

 .اندازم یم یفشارم و به فاطمه نگاه یرا در مشت م زیم يرو قندانِ

از کتک شد و  ریمن س يدو سال جا. گرفت شیخونه مون آت...و دو سال بعدش نایخاله ا شِیم مشهد پرفت-

 .دخترش سوخت مامانم يپا. آخرش سوخت

 شد به خاطرِ من؟ یاز زندگ ریکاوه هم به خاطر من رفته؟ برادرش س. کنم ینگاه نم ایهل به

. نقل و نبات خرخون دانشگاهست نیشرکت و گفت ا هیکرد به  میاومدم تهران که درس بخونم، استادم معرف-

. کاوه بود سشیکه رئ یرفتم تو شرکت. دونست چرا ینم یشد و کس یشرکت که داشت ورشکست م هیرفتم تو 

 الیکه اسمش آت یکس ابامه،گفتن ب یکه م یانگار کس... من مادر شدم. کاوه شوهرِ من شد. کار ها درست شد

 ...کاوه.عاشقانه باشه میکه عشقش به خاطرم مرده زندگ یخواست من یجوره دلش نم چیبود، ه

 . مدت نداشتم نیبود که در ا يتنها درد یمعده درد عصب.لغزد یمعده ام م يرو دستم

 ...من...کاوه به خاطرِ-

 .دود یم اطیشود و به سمت ح یبلند م یصندل ياز رو ایهل

 ...وونهید هی. تو نبود نوا رِیتقص-

 .اندازم یم میبه سو ینگاه مغموم.کشم یدستش م رِیاز زرا  دستم

 .برو فاطمه. خوام تنها باشم یم-
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 .دارم یگذاشته ام را برم زیم يکه رو لمیموبا

 هم داره؟ يسود ایدن نیموندنت تو ا نیبب. خوب فکر کن-

و سرم را کج  شوم یم رهیقرص ها خ يبه جعبه . روم یم يواریکنم و به سمت کمد د یرا مشت م انگشتانم

 .کنم یم

 يهم آرزو. کردن و هم عبادت یهم زندگ ایدن يکه تو ییدن؟ به آدما یم اینوا بهشت رو به ک یدون یم-{

 }.که حواسشون بوده به خدا ییآدما. خدا رو داشتن دنِیمرگ نکردن و هم عشقِ د

 بمانم؟ ایدن نیکه در ا ستین نیکنم، بهتر از ا نیرا به حضورم مز جهنم

 .بود هیدو تا آ يقرارمون روز. بعد میرو تموم کن هیآ نیالقل ا نیا بشنو-{

 .ها دیخر میر یتموم که شد م یول. خوب یلیخ-

 )والَ تَقْتُلُواْ أَنفُسکُم إِنَّ اللّه کَانَ بِکُم رحیما﴿. گهیشد د یداشت تموم م.خط مونده مین...چشم بانو-

 ؟یچ یعنیخوب -

 .همانا خدا به شما مهربان است. دیو خودتان را نکش-

 }دیخر میمن و کشتن خودم؟ خلم مگه؟ پاشو بر-

 .خواهم خودم را بکشم یم. اورمیدر ب يخواهم خل باز یمهربان به من؟ م يخدا کو

 تر؟ کیمهربانم و از رگ گردن نزد ییکه بگو ییکاوه؟ کجا يخدا ییکجا

 از شر وسواسِ خنّاس؟ م؟یرج طانیبه که پناه ببرم از شرِ ش یستین یوقت...یستین

 .میشرط ببند ایگناهش، خداجان ب الِیخ یب...میشرط ببند ایب اصال

 .خوانم یاگر زنده ماندم، نمازِ شکر م.خورم یقرص ها را م نیاز ا یکینصف  من

 .ستیکاف نمیبهشت کاوه ام را بب رِیبار، در مس کیفقط . مرا بفرست جهنم...مردم اگر

 نوا؟ یکن یکار م یچ يدار-

 .اندازد یبه درونش م یکشد و نگاه یرا از دستم م جعبه

 نوا؟...نجایا ادیب تونیکی...ژاله...ایهل-

 .ردیگ یو دستم را م دیآ یبه سمتم م فاطمه

 نوا؟ ؟یخیچرا انقدر -

 .زند یرا صدا م ایگرداند و با داد هل یرا برم سرش
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 .دوم یم ییبه سمت دست شو و زمیخ یحسِ هجوم مواد داخلِ معده ام از جا برم با

 .زنمش یو کنار م نمیب یم ریرا در مس ایهل

 .شنوم یرا محو، م شانیصدا میسرفه ها انیپشت در، م از

 ...خدا يکو اون جعبه فاطمه؟ ا-

 .زنم یشود و من هنوز، عق م یم دهیبه در کوب ییها مشت

 .رو یدرِ لعنت نیوا کن ا...نوا...ادیسرت ب ییباور کن بال...که از اون قرصا؟ نوا تو رو خدا ينوا؟ نخورد-

 .زنم یلبخند م.چرخد یو فاطمه م ایصورت هل يکنم و نگاهم رو یرا باز م در

 .آرام بخشه...دینترس. که ستین يزیچ-

ترس انِیکارن م سِیخ صورت ماند یاش م دهیآغوش ژاله و نگاه. 

 يبو یکدوم آرام بخش. زود باش...و روشن کن فاطمهر نیبوده؟ برو ماش یسرم رشته ام چ ریمن خرم نوا؟ خ-

 ده؟ هان؟ یم ریس

 .دهم تا نفسم بهتر جابه جا شود یقلبم حرکت م يرا رو دستم

 .بده سهیفقط دو سه تا ک.مارستانیبرمش ب یرو م وونهید نیا. شما ها نیاین. تو شِیژاله، کارن بمونه پ-

 .کشد یاد ماز پشت د ایو هل ردیگ یدر فاطمه دستم را م دم

 .فاطمه ارهیانگشتتو ببر تو حلقش که باال ب-

 .برد یدهانم م يکشد و انگشتش را تا انتها یاش م یصورت اشک يرو یدست فاطمه

 ...نوا دیببخش-

 .زدیر یم ردیگ یصورتم م يجلو ایکه هل يا سهیمعده ام در ک اتیمحتو یِزنم و مابق یم عق

 .برد یآزاد م يهوا کیکشد و سرم را نزد یم نییرا پا نیماش يپنجره  فاطمه

 .ردیگ یشود و دوباره حسِ تهوع تمام گوارشم را در برم یحبس م ر،یدر مس نفسم

 ؟ینیب یوقت حواست به من نبوده؟ م چیه ینیب یرفته ؟ م ادتیمرا  ینیب یم ا؟یخدا ینیب یم

*** 

 .زنم یهم و عق مد یمعده ام حرکت م يدستم را رو. کشد یم رونیرا از دهانم ب لوله

 .دیبهش ذغال بد-

 .رمیگ یکرده با دست، م سیکه گوشه اش را خ يبندم و قطره ا یرا م میها چشم
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 حماقت؟ نیمونن بعد از خوردنِ ا یچنددرصد آدما زنده م یدون یم. دختر جون يشانس آورد-

 .ردیگ یآورد و دستم را م یم رونیچادر ب ریدستش را از ز فاطمه

 .دهد یبه من پاسخ م ینگاه کوتاه با اخم و ایهل

فکر کرده آروم . یچیهم ه یزندگ يتجربه . ستین شیبو و شکل که حال. فکر کرده آرام بخشه...دونسته ینم-

 .شه یدونسته کال ساقط م ینم.شه رفته سراغش یم

 .دهد یتکان م يسر يدکتر

 فته؟یممکنه ب یاتچه اتفاق دیدون یخونه باشه م يبچه تو. دیاز دسترس دور نگهش دار-

 .دهد یتاسف تکان م يبه نشانه  يسر

 .دیکن یدونم چطور شما هنوز ازش استفاده م یمن نم-

 .رود یم رونیاز اتاق ب و

 .کند یشوم و او در هوا مشتش م یم لیبه سمت راست متما. برد یصورتم، دستش را باال م يجلو ایهل

 هیاسباب باز ؟يبه جونِ خودت فکر کرد وونهید ؟يفکر کرد به من و فاطمه ؟ياحمق، به کارن فکر کرد...نوا-

 دور؟ شیبنداز يریکه هر وقت دلت نخواست بگ هیهان؟ اسباب باز ؟یزندگ

 .گذارد یم ایهل يشانه  يزند و دستش را رو یم یقیلبخند عم فاطمه

 کنه؟ یکارت م یبشه کوروش چ شیزیچ یکه اگه هل يفکر کرد نیآخه دخترخاله، به ا-

 :تواند لبخندش را محو کند ینم ایهل

 .کنه یسوراخ سوراخت م-

 .سوزد یمعده تا دهانم م ریخندم اما مس یم آرام

 .نجایمجرد نشسته ا. دخترجون کمیکن  ایح. هم کرده یچه ذوق-

 .ردیگ یکشد و چادرش را در مشت م یرا درهم م شیابروها فاطمه

 .شوهر ندارم که ندارم. تو سرم دیبزن یحاال ه-

 .بندد یصورتش نقش م يرو ياندازد و لبخند یباال م ییابرو ایله

 .زنم تو گوشت یکه حالت بهتر بود م يروز هی. يدر بر رشیاز ز یتون یبه هر حال نوا، فکر نکن م-

کنم یرا به چهره ام منتقل م یمحزون لبخند. 

 ...من بود که رِیتقص-
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 .ردیگ یم میاز بازو ینشگویآورد و ن یشکمش م يبار دستش را جلو نیا ایهل

خراب بود اما  نشیتوا؟ کاوه ماش رِیتقص یکاوه افتادم، چ ادیدر آوردم،  يمن خل باز. حقته که بکشمت نوا-

 ...گفت تصادف با دره سیرفته؟ پل ادتی. نکرد ریتعم

 .خود دارد يحالِ دل که جا. کند رانیرا و ییایتواند دن یاسم، م کی.خورد یم نیچ صورتش

 .کس هم نخواهم گفت چیبه ه. ينگفته ام که به من شک کرده بود یبه کس...کاوه جان تازه

جانِ  ي شهیزند به ر یم شهیشَک ت. هرچه عشق و احساس ي شهیزند به ر یم شهیخودمان بماند، شّک، ت نِیب

 .زادیآدم

 .دیآ یاز در داخل م کوروش

 . میبر نیپاش. حساب کردم-

 .اندازد یم نییکند و سرش را پا یبه من م رو

 .افتاد یم يبدتر يدور و برتون نبود اتفاق ها مارستانیاگه ب-

*** 

 .فشارم یبالشتم م يرا رو سرم

 .ندیخدا ينقشه ها ياجرا ي لهیقولِ تو کاوه جان، دکتر و معمار و طراح، وس به

 ن را پس بزند؟خورد اگه بدن آ یم وندیپ یقلب ک د؟یایساختش طوفان ب نِیشود اگر ح یخانه م یک خانه

 ...اما خدا را. نرفته کاوه جان ادمیرا  اعتقاداتت

 .نمیب یم یچشم ریز یو قرصِ کنارش را با نگاه وانیل

 }.شه یتنت آروم م. یش یبخور آروم م. مامان يبخور نوا. بخور مامان جان نویا-{

 .ختیر یگفت و اشک م یم. کرد یرا نوازش م میگفت و موها یها را م نیا مامان

 }.ببخش. آوردم مامان اتیببخش که دن-{

 .دارم یکنارِ تخت عکسش را برم يکنم و از کشو یرا دراز م دستم

 .زند مامانِ من است یلبخندش دارد زار م ینیب یزن که م نیجان، ا کاوه

 .شده هم منم دهیسرش کوب يرو اهیدخترك که چادرِ س نیا

 .هم کتک زد باز د،یفهم یوقت. بود یعکاس نیا يآن سو پدرم،

 .رفته رونیبار مامان را کتک زد که چرا از خانه ب نیا
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 }.يببر ادیپدربزرگتو از  ينره که حرف ها ادتی. برو نوا-{

 .دیشن یکس نم چیزدم و ه یچهارده ساله هق م منِ

 .درد دارد شتریاز سگک کمربند بابا ب شانیهستند که دندان ها ییخبر نداشت گرگ ها مامان

 .رمیگ یر بغل مرا د عکس

 .ردیگ یم يشود و کارن در چهارچوبش جا یباز م در

 مامان؟ یخوب-

 .ندینش یتخت، کنارم م يکنم و رو یدراز م شیرا به سو دستم

 ه؟یعکسه چ نیا-

 .مامان بزرگ تو. من و مامانم-

تنها  ز،یت يدندان ها انیخواستم پسرکم را م یم. کنم یگذارم و با لبخند نگاهش م یسرم م رِیرا ز دستم

 بگذارم؟

 .ندیآ یو ژاله و فاطمه هم پشت سرش داخل م ایهل

 .ندینش یم نیزم يبا خنده رو فاطمه

 .میگوشه جمع هی يهر سر. به خدا میانجمن خاله زنک ها شد-

 .ردیگ یاز دست کارن م يعکس را با لبخند ایهل

 .ادیآدم ازت خوشش ب یلپ داشت کمی. بهتر بود افتیق ينوا بچه بود-

 .گذارم یرا برهم م میها پلک

 .نبودم یبچه بودم هم دوست داشتن-

 .شود یم اهیکم کم س ا،یکشم و دن یسرم باال م يرا تا رو پتو

*** 

 .شوم یکارن م يچشم ها ي رهیکنم و خ یصورتم، چشم باز م يرو یحسِ لمسِ دست با

 ؟یمال ما آب هیام قهوه ادوست ه ي هیبق يچرا چشم ها. است، مامان گهیچشم هامون رنگ هم د-

 .گذارم یگونه ام م يکشم و کف دستش را رو یم یقیعم نفسِ

 .رنیگ یبچه ها رنگ چشمشون رو از مامان باباهاشون م.هیمن آب يچون چشم ها-

 .گذارد یسرش م ریرا ز گرشیبرد و دست د یعقب م ،یرا کم سرش
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 چرا چشم هام مثلِ بابا نشد؟-

 ؟یرا با هم داشته باش مانیواست پسرکمان مثلِ من باشد و تا ابد هردوخ یدلت م میجان بگو کاوه

 .تو یقرار بوده مثلِ من بش دیشا. دونم ینم-

 .کنم یو نگاهش م نمینش یم میجا سرِ

 مثل بابات باش، خوب؟ . نشو فیمثل من ضع. منه هیکه چشم هات شب ستیمهم ن. ها کارن یمثل من نش-

 .دهد یرا تکان مشود و سرش  یمات م شیها چشم

 .دارد یحضورِ شوهرم، مرد کوچک یخانه ام، ب. خانه ام مرد دارد میپدرت باش، تا بگو مثل

 شام؟ دییآ یخانم نوا، نم-

 .زنم یم يو لبخند رمیگ یرا م دستش

 .ارهیپاشو کارن که ژاله کم کم در رو از جا در م-

 .افتد یکند و کنارم راه م یم يزیر ي خنده

 تو هستند؟ هیکه شب شیتو هم نباشند، خنده ها هیپسرکم شب يجان؟ چشم هاکاوه  یدان یم

 یب ي فهیو با هر لط يبا هر بهانه ا. باشد نیدرخشان تر میخندانمش که رنگ حضورت در روزها یم آنقدر

 .ینمک

 مگه قرار نبود کنترل دست من باشه؟. یکوروش، بزن کانالِ قبل-

 .لرزند یم شینه هاکه کنارش نشسته، از پشت شا فاطمه

 شونمیا نیهم. دست من باشه شهیهم ونیزیشرط گذاشتم کنترل تلو يفاطمه؟ من روز خواستگار يخند یم-

 .قبول کردن

آورد و به  یگردد و کنترل را به زور، از دست کوروش در م یبرم گرشیرسم به سمت د یکه م شانیرو روبه

 .کند یمن نگاه م

اون وقت . خنده یژاله هم تو آشپزخونه داره م. خنده یفاطمه هم م. ده به منخن یم یرکیرزینوا؟ ز ینیب یم-

 .دمیگذشته و من هنوز ند قهیده دق بالیاز وال

 .ردیگ یپرد و کنترل را از دستش م یاز جا م کارن

 د؟یگ یداره عمه؟ اون وقت به من نم بالیوال-

 :میگو یزنم و به فاطمه م یم يلبخند
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 .به ژاله میکمک کن ایتو القل ب-

 .زدیر یداشته و نداشته اش را در چشم م تیتمام معصوم.شود یام م رهیگرد خ يچشم ها با

 .گذارم یم شانیگزارشگر تنها ياندازم و با صدا یباال م يا شانه

 .دهم یم یگاه صندل هیام را به تک هیو تک نمیچ یم زیم يها را رو وانیل

 .زخونهآشپ يتو ییژاله؟ دوتا مینشد مایقد هیشب-

 .کند یم ادیخاطره ها را  یعنیشود و  یم وارید ي رهیخ. دوزد یم واریرا به د شیزند و چشم ها یم لبخند

 . نمک نشدن غذاهامون یوقت شور و ب چیه یآشپز دو تا شد، ول م؟یپخت یغذا م ییدو تا ادتونهی-

 .دهم یم خپالیبه در  هیتک نیزم يرو

 شهیهم میآخرشم بهش نگفت. تو ایکرد بفهمه من غذا پختم  یفکر مربع  هیخورد  یکاوه هر قاشق که م-

گفتم که  یکاش بهش م. زدم یحرف ها رو بهش م یلینه؟ کاش خ. گفتم ژاله یکاش م. بود ییغذاهامون دوتا

 نه؟.نداره ژاله يگفت که به گذشته ام کار یکاش نم. هیگذشته ام چ

 .زدیر یم سید يرا تو برنج

 دونه؟ یازشون نم يزیچ یکس گهیم یاما ک. مونن یدل م يحرف ها تو يسر هی-

 .اندازد یباال م يکنم و شانه ا یم نگاهش

 .کنن یکار م یدونستن چ یم شهیآقا کاوه هم-

*** 

 .به غذات نگاه نکن يطور نیهم. کارن جان، بخور پسرم-

 .رمیگ یبرد که از دستش م یقاشق را به سمت دهانش م ژاله

 .میبرنامه رو دار نیشام ما ا زیسر م يکارن؟ هر سر شما چند سالته آقا-

 .زند یم يکوروش لبخند. پرت کرده اند شانیحواسشان را به قاشق ها همه

 مگه نه پسر؟. خوره یخودش غذا م شهیکارن هم-

 .ردیگ یکشد و قاشق را از دستم م یرا درهم م شیاخم ها پسرکم

 .بله-

پسرم نطق کردم که مرد بار  يبرا شیدو ساعت پ نیهم.کشم یم یقینفسِ عم. کند یمعترض نگاهم م ژاله

 .خورد یرا با منت م شیو هنوز غذا دیایب
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 .زدیخ یشود و فاطمه از جا برم یبلند م فونیآ يصدا

 .کنم یمن در رو باز م-

 .دهد یژاله م لِیتحو يزند و لبخند یم یچشمک ایهل

 .دستت درد نکنه ژاله خانم. شدم ریس گهیمن د-

 .زدیر یبرنج م شیباز برا یحرف چیه یکشد و ب یم یقینفس عم کوروش

 یخانه، بجنب که از گرسنگ يآقا یعنیاشتها ندارم،  دیگو یکه م يکند، مادرِ باردار یکه خودش را لوس م زن

 !عاشقانه از زبانت تنگ شده يجمله ا يخانه، دلم برا يآقا یعنی. رو به هالکم یاز تشنگ.رمیم یدارم م

 !خواست یغرغرِ کوروش را م یدلش کم. چرخاند یرا در حدقه م شیم هاچش ا،یهل

 .خواست یجمله از زبان شوهرش م یدلش کم زد،یرا و در خودش بر دنیکه دوست نداشته باشد غر شن هرچند

 .دیآ یمضطرب به آشپزخانه م یبا نگاه فاطمه

 ن؟یماش ي شهیرستوران اومد زد به ش ياون مرده که جلو-

 .کنم یدستم را دورِ شانه اش حلقه م. شود یت ژاله رها ماز دس قاشق

 .رم ینم نم،یگه تا ژاله رو نب یم. دمِ دره-

 .زدیخ یاز جا برم. اندازم یلرزانش م يبه دست ها ینگاه

 .دیببخش. گردم یمن زود برم-

کنم یو کوروش م ایو رو به هل رمیگ یفاطمه را م دست. 

 .فتهین یاتفاق مینیبب میر یما م-

 .رمیگ یکه دستم را باال م زندیخواهند از جا برخ یم

 .دیایزنم ب یشد صداتون م يزیاگه چ-

 .رمیگ یم شیزنم و دستم را به سو یم يکارن لبخند به

 .مامان ایتو هم ب-

 .دیآ یهنوز درهمش پشت سرم م يدهد و با اخم ها یرا تکان م سرش

مشخص  يزیچ دادشانینامفهوم از داد و ب يصدا یجز کمکه  يو به خواهر و برادر میستیا یپنجره م کنار

 .میکن ینگاه م ستین

 بهتر باشه؟ رونیب میبر یکن ینوا فکر نم-
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 .مینینش یکشم و هر سه کنار پنجره م یرا م دستشان

 .دارم یکنار دستم بر م ياز کشو يکاغذ

 .تو انیکه ژاله و داداشش ب یتا وقت. ییسه تا میکن یم يدوز باز-

 .کنم یمه نگاه مفاط به

 . ایهم کوروش و هل ل،یهم ژاله و سه. دارن با هم تنها باشن ازین-

 .کشد یم يباز يبرا یصفحه خطوط يرو کارن

 .گذارم یم ارشیام را در اخت یزندگ اتیهفته قبل از ازدواجِ فاطمه، تجرب کی

 .گم یبهت م يشوهر کرد. تو فعال درس بخون فاطمه-

 .آورد یرا باال م خودکار

 کَلپاسه؟ يدیمنو به رخم کش يِشوهر یباز ب-

 !قلبِ من يایدن. جا دارد دنیخند يهنوز هم، برا ایدن

 .کند یگذاشته حرکت م میپا يکارن که سر رو يموها انِیگذرد و دستم م یم یساعت مین

 ستنیو کوروش هم ن یهل.رو گریفکر کنم کشتن همد اد،یژاله و داداششم که نم يصدا.ببرش بخوابه نوا-

 .دفن يبرا میریازشون کمک بگ

 .دهم یتکان م يدوزم و سر یرا به فاطمه م نگاهم

 .بغلش کنم دیبا-

 .امروز نشان بدهند دیشان را با ییکرده ام کارا رهیکه ذخ ییها یکنم چرب یم فکر

 نوا؟ يرسه؟ به ستون فقراتت فکر کرد یزورت م-

 .شوم یم رهیخ بلند پسرم ياندازم و به مژه ها یباال م يا شانه

 .مثلِ باباش. شه یم ایدن الِیخ یخوابه، ب یکارن که م. شه ینم داریب-

چپم را ز یرد م شیپا رِیراستم را از ز دست اندازم یگردنش م ریکنم و دست. 

 .افتد یپشت سرم راه م فاطمه

 .بگو من برم کنار یافت یم يدار يهروقت حس کرد...نوا-

 .میرو یو با سرعت به آنجا م دیآ یم اطیشکستن از ح يصدا

 .کنم یمانده نگاه م شیکنار پا يژاله که مات گلدانِ شکسته  به
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 .ردیگ یرود و دستش را م یبه سمتش م فاطمه

 ژاله؟  یخوب-

شوند یباز م مهین شیکند و چشم ها یکارن دستش را دورِ گردنم حلقه م. دوزم یم لیداغم را به سه نگاه. 

ردیکشم تا آرام بگ یم شیاموه يچپم را رو دست. 

هم به خاطر شکستن گلدون خونه ام، هم به خاطر . کنم تیتونم ازتون شکا یم د؟یکرد يچه فکر قایشما دق-

 .ترسوندن ژاله

 .کشد یم دشیو سف اهیس يبه موها یدهد و دست یهم فشار م يرا رو شیها چشم

 .از کوره در رفتم. خوام یعذر م-

 .ردیدست ژاله را بگ خواهد یو م دیآ یم جلوتر

 .کشدش یعقب م فاطمه

 .ازتون دهیترس. فعال دینش کینزد-

راه  انِیژاله م غِیکه با ج ردیگ یدستش را به سمت کارن م.دارد یافتد و به سمتم قدم برم یبه من م نگاهش

 .شود یمتوقف م

 .لیسه یزن یبهش دست نم-

 .کند یارن نگاه مک يتازه باز شده  يکند و به چشم ها یرا فوت م نفسش

 دش؟یبر یکجا م-

 ...به روحت سوگند کاوه جان، نگاهش اگر نادم نبود. دوزم یرا به چهره اش م نگاهم

 .هیکه درش آب یاتاق. باال يطبقه -

 یواکنش نشان نم زیچ چیپسرکم در خواب نسبت به ه. ردیگ یدستانش م يدهد و کارن را رو یتکان م يسر

 !دهد

 .روم یبه سمتش م. کند یدلخور نگاهم م ژاله،

پسرش هم سن و سال کارن بود  یگفت یمگه نم. ادیز یلیخ. ناراحت بود ژاله...دوما. اوال دستم درد گرفته بود-

 که مرد؟

 .افتد یصورتش م يرو يگرید ياندازد و قطره  یم نییرا پا سرش

 .دور از جونِ کارن-
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 .ندک یزند و دستش را دورِ ژاله حلقه م یم يلبخند فاطمه

 ستادم؟یچطور با جذبه جلوش وا نیدید-

 .دوزد یبعد نگاهش را به من م و

 ببره؟ سهیپسرش بندازه تو ک يکارنمو برنداره به جا. برو دنبالش نوا-

 .فرستد یم رونیکند و نفسش را با صدا ب یچپ چپ نگاهش م ژاله

 ...خانم نوا نیبر-

 ییافتد که کنارِ چارچوب نشسته و به داخلِ اتاق، جا یه او مافتم و نگاهم ب یباال راه م يسمت اتاقِ طبقه  به

 .شده رهیکارن خ یِکیاحتماالدر نزد

 .ستدیا یگردد و م یبه سمتم برم م،یقدم ها يصدا دنیشن با

 .لحظه هیشدم  یعصب. خوام که گلدون رو شکستم یعذر م-

 نتتون،یخواد بب یگه نم یم. کنارش دیبر. دهیمهم ژاله است که هنوز رنگ پوستش سف. ستیگلدون مهم ن هی -

 . دونم که دلش تنگه یاما م

 .شود یمتوقف م يپشت سرم، لحظه ا. شود یاندازد و از کنارم رد م یم نییرا پا سرش

 بهش سخت گذشته؟ یلیچند سال خ نیتو ا-

 .کنم یبندم و خاطراتم را مرور م یرا م میچشم ها. گردم یبرنم

خونه رو . میپخت یو با هم غذا م شمیاومد پ یدو روز م يخواهر که هفته ا هی. بودمن مثل خواهر  يژاله برا-

که من خوب  ییاما وقتا. گذشت یبا هم، بهمون خوش م. اون شیرفتم پ یمن م ییوقتا هی. میکرد یم زیتم

 ینم من اصال يچون روزا. گذره یکه بهش داره سخت م هیفکر کنم چندماه. ختیر ینبودم، ژاله هم به هم م

 .گذره

 .بندم یروم و در را پشت سرم م یسمت اتاقِ کارن م به

 .زنم یکند و کنار تختش زانو م یپخش شده اند را نگاه م نیزم يکه رو ییها لباس

 !گذرند یاصال نم م،یروز ها. گذرند کاوه جان یاصال نم میها روز

 .واسه کارن یکالس نقاش هیکاوه جان؟ بگرد دنبال -{

 .یکش یسرش م يرو یو دست یکن یکارن نگاه ملبخند به  با

 }.هم هست قهیمثل باباش خوش س. هنرمنده پسرم-
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 .شد یبعد لبخند بزرگترت نثارِ منِ مادرمرده م و

 .شوم یم رهیخ شیها یدارم و به طراح یکه کنارِ تخت افتاده اند را برم ییکاغذها

 .دهیکش باتریتو زتو را از . دهیکش باتریکاوه جان؟ مرا از من ز ینیب یم

 .ندیب یغنچه ها را شکوفه و بسته ها را باز م. ندیب یم باتریرا ز زیپسرکم همه چ يها چشم

 .سپارم یگوش م شینفس ها يگذارم و به صدا یبالش م يرا، کنارِ سرش، رو سرم

 .زمیخ یزنم و از جا برم یاش م یشانیپ يرو يا بوسه

 یبچه چرا نم نیا. بهش بگو يزیچ هینوا تو . شلوار ها رو سمت چپ ها رو سمت راست بذار و زیبول...کارن-{

 نه؟یش

 .کند یتر م دهیرا کش تیلب ها میخنده ها يصدا

 }رسه که بخواد بذاره؟ یفکر کن قدش م. پنج سالشه کاوه جان-

 .گذارم یشرت ها را سمت راست و شلوار ها را سمت چپ م یت

 .کنم یمرتب م ر،یتحر زیم يرا رو شیاندازم و کاغذ ها یر کمد مرنگ کنا یرا در سبد آب شیها جوراب

 ...آهان. ببرش سمت راست کمی. کجه نوا-{

 واریباز به د يصورت کارن که با چشم ها يشود و رو یخورد و ساعت از دستم رها م یم زیل یصندل يرو میپا

 }.خورد یزل زده م

 .بوسم یاش را م یشانیپ يرو ي هیروم و رد بخ یبه سمتش م دوباره

 .کنم یمرتب م شیشوم و پتو را رو یگوشش خم م کنارِ

 .کردم تتیببخش که همش اذ. ببخش پسرِ مامان-

 .ژاله را در دست يدستانش گرفته و فاطمه دست ها انِیسرش را م لیرسم، سه یبه هال م یوقت

 .رندخو یحالِ دلشان را غم بردارد، گره م یآدم ها، وقت. گره خورده اند همه

دستانشان  انیسرشان را م شان،یدستشان را دورِ زانوها یکنند، بعض یگره م شانیها دستشان را در موها یبعض

 . رندیگ یم

 .خودش گره کند يدست ها انِیم شیکنارش، دست ها ،یکه کس ستییخوش شانس، او آدمِ

 .نمینش یمبل، کنارِ ژاله و فاطمه م يرو

 .کند یمرتب مو کتش را  زدیخ یاز جا برم لیسه
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 .من يخونه  میبر. ژاله میپاشو بر-

 .کنم و صورتم را جمع یرا گره م میها اخم

 م؟یبر دیگ یمن م يخونه  دیاومد نییپا دیسرتونو انداخت ينطوریهم م؟یپاشو بر یچ یعنی-

 :کند یو آرام زمزمه م ردیگ یدستم را م ژاله

 .مونم یم نجایمن هم-

 .لرزد یکشد و زاله م یداد م. کنند یم يرا قو شانیصوت يتار ها ف،یضع يقولِ توکاوه جان، مرد ها به

 مگه؟ يکس و کار یب. يموند نجایهمه سال هم نیا-

 .شود یگرد م شیچشم ها فاطمه

 ؟یعنی دییوسط؟ کَس و کارش شما نیپس ا هیکس و کار؟ نوا چ یب-

 ؟یاومدم دنبالش که چ. برادر و بزرگترش منم. آره کس و کارش منم-

 .برد یانگشت اشاره اش را باال م. ستدیا یم شیشود و جلو یاز جا بلند م ژاله

 اگه خودت . کنارِ رستوران يکرد دامیپ یشانس. يکرد دامیپ. اومدم یدنبالم که همون اول باهات م ياومده بود-

 . سوخت یکه دلم نم يبود گشته

 .کشد یم غیخواهد دهانش را باز کند و ژاله ج یم لیسه

هام  یبدبخت يکه همه  لیسه نمتیوقت نب چیه گهید. نمتینب گهیاونقدر ازم دور شو که د. لیسه رونیب برو-

 .ییرو علت، تو

 .ستمیا یژاله م يشوم و جلو یاز جا بلند م. برد یدستش را باال م لیسه

 .هیو شما محکوم به پرداخت د هیقانون یراست پزشک هیژاله  اد،یب نییدست پا نیا-

 .رمیگ یلو مرا ج دستم

 .خروج اون طرفه ریمس-

 .رمیگ یرا هدف م شیکنم و چشم ها یم نگاهش

 .کردم یاشتباه م.نیشد مونیکردم پش یفکر م-

 .افتد یدو زانو م يبندد، ژاله رو یرا که پشت سرش م در

 .ردیگ یم شیدست ها انِیو صورتش را م ندینش یم شیروبه رو فاطمه
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 یکالس هاتون ک. خانم میکن یم يشما شاگرد شِیپ. کردم با جذبه ام یم بابا من فکر ؟یکن یم هیچرا گر-

 شه استاد؟ یبرگزار م

 .زنم یاندازد و من لبخند م یبه من م ینگاه ژاله،

 !یکش یم ادیدلت را فر يکه خواسته  يبار نیمثل اول. ترند نیدلنش شهیبار ها، هم نیاول

 .م شب خوابت نبرهنشونت بد لمیف هی میپاشو بر. پاشو ژاله خانم-

 . زند یبه من م یبعد، چشمک و

 .کار شده بسه تیدونه ذهنش جنا هی نیهم. ها ینیفاطمه رو نب يها لمیف. ژاله حواست به خودت باشه-

 .دانم، حالِ ژاله کنارِ فاطمه خوب خواهد بود یم

 .تو بالشِ يِرو. خوابم یکاوه جان، امشب کنارِ پسرکم م. دارم یرا از اتاق برم ییپتو

 !تنگ است مان،یسه نفره ها يدلم برا. که با تو تعارف ندارد کاوه جان دلم

 .بندم یم زیرا رو به همه چ میها چشم

*** 

 .دهد ینشان نم یکداممان واکنش چیبار، ه نیشود و ا یبارِ چهارم بلند م يتلفنِ خانه، برا يِصدا

 .رمیگ یم رینان و پن يژاله نشسته ام و لقمه  يرو روبه

 ژاله؟ يجواب بد يخوا ینم-

 .شود یحلقه م شیدورِ فنجانِ چا دستش

 .نه-

 .کنم یام را محکم م يدارم و گره روسر یرا از کنارِ دستم برم فمیک

 .کنه خان داداش یات م وونهید ينطوریا. خوب القل تلفنو از برق بکش-

 .شود یخم م ،یگذارد و کم یسرش م يرا رو دستش

. رونیاز ب ارنیب يزیچ هیزنگ بزن . یدرست کن يزیخواد چ ینهار نم يبرا. هست تنیمسکن هم که تو کاب-

 حواست هست؟...ژاله. امینرن تا من ب رونیبگو از خونه ب دنیکارن و فاطمه هم که رس

 .کنم ینفسم را، کالفه فوت م. کند ینگاهم م ج،یگ

اعصابم از  شبیمن د. گهیم یچ نیبببرو باهاش حرف بزن . بعد از ظهر برو...ژاله. گفتم یول کن هر چ-

 .باهات حرف زدن يزنه برا یکه داره لَه لَه م دمیفهم یم یول. دستش خورد شد
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 .کند یگرم م زیم يرو يرا با بربر سرش

دوازده سال . شد یداشت؟ با چند تا پرس و جو حل م يکردنِ من کار دایپ. گشت یزد، دنبالم م یاگه لَه لَه م-

که من دوازده سال از خونه ام، از مادرم، دور موندم به  مونه؟یخواد بگه؟ که پش یم یال چبدونِ من بوده، حا

 ...رو ییهمه تنها نیا. شه فراموش کرد خانم نوا یدرك؟ نم

 نه؟. درش رو بست و گذاشت کنار و دنبال همدم گشت شهیاما م. شه فراموش کرد یرو نم ییتنها-

 .روم یم اطیت حزنم و به سم یگونه اش م يرو يا بوسه

 .شود یتلفن همراهم بلند م ياز راه افتادن صدا قبل

 .شه که همه منتظر شمان یم يا قهیچند دق د؟یکجا موند -

 .فشارم یگاز م يرا رو میبندم و پا یم موتیرا با ر اطیح در

 .اونجام گهید ي قهیکن و از طرف من و بگو چند دق یازشون عذر خواه. یخانم فتح امیم-

 .اندازم یکنار دستم م یِصندل يرا رو تلفن

 .شرکت را اداره خواهم کرد ،يسرمد یامروز کاوه جان، ب از

و هرچه که تو  يکار بیو فر ایبدون دروغ و ر ،یلباس يِدیتول یعنی انتیخ یب. انتیخ یب یعنی ،يسرمد یب

 .یبخواه

قلب که ترك . اندازه رو قلب یك متر هیکه بشکنه،  یقول.  دینره بهش عمل کن ادتونی...نید یقول که م-{

وقت  چیقولتون رو ه.گردونه یکه پودر بشه، چشمِ صاحبشو ازتون برم یشه، قلب یجا پودر م هیترك بشه، 

 }.که ازتون دارم يتنها خواسته ا نیا انت،یبعد از خ. دینشکن

 .فقط قولم به خدا مانده. شکنم کاوه جان یکه به تو داده ام را هرگز نم ییها قول

 .کنم یم یکه قصدش را کرده ام، عمل ينمازِ شکر. بعد يهفته  دیشا...امروز، فردا. کنم یاش م یعمل

 . ستدیا یم میروبه رو یرسم، کس یکوچه که م سرِ

 .خوانم یخان برادر از سرمان کم شود، نماز شکر را م نیاگر شرِ ا ایخدا! اول از

 .دهم یم نییرا پا نیماش ي شهیش

 .سالم-

 .رمیگ یرا دورش محکم تر م میدوزم و دست ها یم نیا به فرمانِ ماشر نگاهم

 .کنه یگوش م دیشما بگ. میبا هم حرف بزن دیبا د،یشما به ژاله بگ. خوام یعذر م. شدم یعصب شبیمن د-
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 .رمیگ یدارم و با خانه تماس م یکنار دستم برم یِرا از صندل لیموبا

 .دارم یرا دمِ گوشش نگه م تلفن

 .کند یبندد و نفسش را فوت م یرا م شیها چشم

 .ده یکه جواب نم نیا-

 .دوزم یبار نگاهم را به او م نیشوم و ا یم نهیبه س دست

 .ده یجواب نم رمیهم گرفتم باشم و با خونه تماس بگ شیآت ییبه خاطرِ شما، اگه من جا. ده یبله جواب نم-

 :میگو یکند و قبل از حرف زدن، م یرا باز م دهانش

 ؟يسوال بعد. دینخر میهر چقدر اصرار کرد. هم نداره لیبامو-

 .باهاش حرف بزن...نوا؟ پدرته-{

 ...که يپدر-

 یرو تو زندگ گاهشیدارم جا. کار کرده یگم چ یمن نم ؟یبکن يخوا یم بتیغ. من ينگو نوا یچیه...سیه-

. همن يزنده شده باشن، خانواده رو کشته باشن و باز  گریصد بار همد ستیادم، مهم ن يخانواده . ارمیم ادتی

 }؟يرینعمت خانواده داشتن رو از پدرت بگ يخوا یم

 .ژاله اند يچشم ها هیرنگش، درست شب يقهوه ا يها چشم

 .کشم یم رونیب یکنم و کارت یرا باز م فمیک درِ

اونجا  میر یما م. هیشهرباز هیاون طرف تر  ابونیدو تا خ ن،یدیبار ژاله رو اونجا د نیاون رستوران که اول-

 .بشه یژاله راض دیکن یو خودتون سع دیایب. امشب

 .کشم یکه دستم را عقب م ردیخواهد کارت را بگ یم

 يو برا نمیب یاز چشمِ شما م زه،یبر شییدستش بلرزه، تار مو ره،یبگ گرنشیبشه، م یناراحت بشه، عصب-

 .دنشیکنم از د یمحرومتون م شه،یهم

 .دهد یا تکان مو سرش ر ردیگ یرا م کارت

 ...به هر حال برادر. ترم تا شما لیهرچند، فکر کنم من فام...ممنون-

 .لرزاند یرا که نم ایکوچک دن يناسزا کیکاوه جان اخم نکن، ...از...فشارم از یرا به هم م میها لب

 .خدانگهدار. رهیبگ میتونه براش تصم یکس نم چیو هشت ساله ست، ه یخانمِ محترمِ س کیژاله -

 .کنم یم یمردك خال نیکاوه جان، امشب سرِ ا دیکش غیج یهرچه فتح. رانم یسمت شرکت م به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sourire  –دار  یب

wWw.98iA.Com ٩١ 

 .ردیگ یدستم را م. دیآ یو با لبخند به سمتم م زدیخ یجا برم از

 ن؟یآورد فیتشر-

 :دهد یآهسته تر ادامه م ییکند و با صدا یتر م کیرا به گوشم نزد سرش

 .برو تو. کردم یزبونم تاول زد از بس ازشون عذرخواه-

 .ردیگ یکه در بزنم دستم را م نیاز ا قبل

 .گهیحواستون باشه د. ادیاونم م يقراره قرارداد ببند یبه بعد وقت نیاز ا. پسرخاله هم هست-

*** 

 .کنم یچرخانم و در خانه را باز م یرا در قفل م دیکل

 ...ساعت پشت در هیزنم؟  یزنگ م یهر چ یکن یژاله چرا در رو باز نم-

 .ردیگ یاش م ینیب يو دستش را جلو دیآ یم نییبا دو از پله ها پا فاطمه

 شده؟ یچ ؟یخوب-

 .نشانم دهد دهیکه خواب یاز کاناپه ها در حال یکی يبرد که ژاله را رو یو به سمت هال م ردیگ یرا م دستم

 .راه افتاد يزیرفت تو پاش خون و خون ر شهیش. بشقاب از دستش افتاد-

 .کنم یرا گشاد م میها چشم

 .بخواد هیبخ دیدکتر شا مشیببر دیبا ام؟یمن ب یپس چرا نگفت-

 .دهد یرا در هوا با شتاب تکان م دستش

 ؟یکش یداد م یچرا زرت. تا خوابش گرفته دهیساعت چرخ هیمسکن تو بدنش . نوا آروم حرف بزن-

 .افتم یکشد و پشت سرش راه م یرا م دستم

 .ها يلوس باز نیاز ا هیخواد دکتر و بخ یگفت نم. بود کیزخمش کوچ-

 .کند یشود و فاطمه نفسش را محکم فوت م یتلفن همراهم بلند م يصدا

 .دهم یآرام پاسخ م يِصدا با

 بله؟-

 ...رفت ساعتش رو ادتونی. لمیسه...سالم-

 .دیگو یم يشود و آخِ بلند یقطع م حرفش

 افتاده؟ یاتفاق-
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 .دارند یم همخوانبا ه بیناله دار و جوابش، عج يصدا

 .دو کیشه تا  یبرم اونجا؟ شب از االن شروع م یچه ساعت دیگم نگفت یشده؟ م ینه بابا چ-

 .اندازم یبه ژاله م یگردم و نگاه یسمت عقب برم به

 .گهیوقت د هی يبرا. یچیامشب که ه-

 ...یمن کل ؟یچ يبرا-

 .لیسه میگو یحرکات لب مو با  ردیگ یبا چشم و ابرو سراغِ فرد پشت خط را م فاطمه

 ...خدانگهد. شرمنده. میایب میتون یامشب ما نم...به هر حال-

 ه؟یچ لشیخوب دل-

 .فرستم یم رونیکنم و با حرص ب یرا پر از هوا م دهانم

 رو براتون بگم؟ میزندگ لِیتمام دال دیو من چرا با-

 .دمیژاله رو پرس ومدنین لیدل. شما رو نخواستم یزندگ لِیمن دال-

 .رود یفاطمه به سمت آشپزخانه م. دهم یم هیو سرم را به نرده تک نمینش یپله ها م يرو

بابتش  یحیتوض نمیب ینم يازیمنه که ن یِزندگ لِیاز دال یکیژاله  ومدنین لیدل.منه یِاز زندگ یژاله هم بخش-

 .خدانگهدار. بهتون بدم

 .روم یبه سمت اتاقم م کنم و یبپرسد تلفن را قطع م يگریکه سوال د نیاز ا قبل

 ...فردا.زنم یفردا با پسرکم حرف م. امروز خسته ام. شوم یم رهیرنگ خ یپله ها، به درِ آب يباال

پوست سرم از باالماندن خسته شده و سوزشش . کنم یرا باز م میکشم و کشِ دور موها یتخت دراز م يرو

 .کند یصورتم ر ا جمع م

انگار درِ آغل باز مانده و همه . گوسفند ها گم شده اند. شوم یدر خودم مچاله م کشم و یرا تا گردنم باال م پتو

 .خواب رفتن يخودم با خودم بجنگم برا دیرفته اند و من با

اول حس کن . تو تصورت بدنت رو سر کن ن،ییحاال شروع کن از پا. آهان. بابا دراز بکش يا. دراز بکش نوا-{

 یم یذهنت که ازش کار بکش. آروم آروم بس حس شو. بعد گردنت. اتبعد برو دست ه. پاهات حس نداره

 }.یخواب یاون وقت آروم م. شه و ذهنت خواب آلو یبدنت آروم م. خوابه

مچ ...انگشتانِ دست...زانو...مچِ پا. کنم یحس م یرا ب میانگشتانِ پا. کشم یپشت دراز م به

 .خواباند شهیهم يبرا. حس نه یب حس کرد؟ یشود ب یخاطرات را هم م...گردن..کتف...دست
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 .دیفقط دعا کن دیگفت با! و گفت کما دیکش شانیرو دیسف ي ملحفه

خاطره  یحت. رندیکردم تا بم یم نیصبح و شب نفر. زنده نگه داشتنِ خاطره ها دعا کرد يشد برا یاگر م آخه

 .افتند یکه حاال مثل خوره به جانم م یخوش يها

 .رسم یآرام آرام به آرامش م.را هم میپلک هاکنم و  یحس م یرا ب ذهنم

 .نوازد یاولِ صبح م يتلفن همراهم مثلِ خروسِ بدصدا يصدا

 بله؟-

که هنوز  نیاما مثل ا. گفت سبز بهتره یمهتاب م. سبز ایبپوشم  دیکردم تو مراسم ختمت سف یداشتم فکر م-

 چرا؟. يزنده ا

 .ندشو یتند م میو نفس ها نمینش یم میسرعت سرجا به

 .مرگ را در دست خواهم فشرد يهر آن، دست فرشته  دیگو یاز درون م یتپد و حس یمحکم م قلبم

 يبه آسمون برسه و آسمون بره تو هسته  نیزم. خوره یحالم ازت به هم م. يخوره سرمد یحالم ازت بهت م-

 .خوره یحالم ازت به هم م ن،یزم

 .بندد یام را م یکه راه تنفسآنقدر . شود یشکند و بغضم درشت تر م یم میصدا

 ...که یزندگ نیا يدست من بود تو یازم؟ دست من بود؟ چ يخوا یم یچ-

شدن به شهرِ صورتم  کیدر حالِ نزد يِخورند انگار ابرِ باران زا یتلنگر که م. زورشان کم شده میها چشم

 .هستند

بشم  یهمه چ الِیخ یخواستم ب یم دمیشن غشویج يصدا یوقت...آخ. سوخت اونجا بودم یخونه داشت م یوقت-

اما منِ احمق نتونستم . ذره ذره جون داد. دیکش غیهان؟ مهتابم ج. دینکش غیکاوه که ج. شیو بزنم تو دلِ آت

چقدر درد  یدون ینم...آخ. و جلو نرفتم دمیبچه ها ترس نیع. و نگاه کردم سادمیها وا وونهید نیع. کنم يکار

 .یدون ینم. داشت دخترِ مهتاب

 .من سوخت يِکه پا يمادر يسوزد برا یم قلبم

 ...من...من نبود رِیتقص-

 ...خفه شو-

 .شوم یخفه م ست،یواژه ن. شوم یخفه م ست،یهوا ن. شوم یخفه م. آورد یدادش دردم م يصدا

 .جِز بدهد تیو تنم را نه، روانم را آرام آرام و با کبر دیشوم تا بگو یم خفه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sourire  –دار  یب

wWw.98iA.Com ٩٤ 

زنده بودنش زنده  الِیالقل خ دیرس یاگه شوهر داشت، اگه دستم بهش نم. زنده بود مهتابم يموند یاگه تو م-

 .يکاش تو هم مرده بود. دخترِ مهتاب يکاش مرده بود...زشیهمه چ یاون شوهرِ ب. داشت ینگهم م

 ...مامان-

 .وصله دار میشوند و جمله ها یکلماتم تکه تکه م. لیرود و نفسم تحل یدر م جانم

تف تو ذاتت که ...يکرد انتیخ قتیتف تو ذاتت که به رف...يتف تو ذاتت سرمد...تو...شوهر داشت...مامان...تو-

زنت رو طالق بده و  یبه مرد زن دار گفت...يمن بود؟ تو بابا رو مشکوك کرد ریتقص...يدیبه گند کش مویبچگ

 کنه؟ یصاف صاف نگاهت م يکرد الیخ

 ...خفه شو و گوش کن دخترِ مهتاب-

 هیعمره خفه شدم و گوش کردم،  هی. ومدهیاز دستم برن يشدم و هنوز جز خفه شدن کار ریپ...و گوش کننه ت-

کرد رنگ چشمام از  یفکر م...کرد مامان با تو یبابا فکر م. روز قدرِ چند تا جمله تو خفه شو و گوش کن

چهار تا  شیرفت پ یم...يتو نبوداگه  اد؟یبار م یرنگ هی يخواست ثابت کنه از دوتا چشم قهوه ا یم یک...توا

خفه شو که . شده به خاطرت اهیس میبچگ يدیوقت نفهم چیخفه شو که ه...شه یکه م دیفهم یم...کاره نیا

 شیمامانم تو آت...ایخدا...مامانم سوخت. خوردم سوخت یکه من به خاطرِ تو م ییمامان به خاطر کتک ها

خفه شو ...سوخته شیتنش تو آت يمامانم همه ...بندمش یم هفته هیخوره  یمن دستمبه قابلمه م...سوخته

 گهیخود زخم خورده ام که د...خودم...یاگه بمون. ندارم تیکار چیو ه يسرمد رونیب میگم شو از زندگ...که

 .کشه ینداره جز بچه اش، واسه بچه اش تو رو هم م یچیه

 .کنند ینگاهم مگرد  يشود و هر سه نفرشان با چشم ها یاتاق با شدت باز م درِ

 .بندم یرا م میکنم و چشم ها یپرت م واریرا به سمت د تلفن

 نوا؟ -

 .کشم یکنم و خودم، خود عاجزم را در آغوش م یم هیمو. زنم یم زار

 هر روز عذابو؟ نیکار ا یخوام چ یم...مرد نوا-

 .کند یکشم و او تنها نگاه م یداد م. روم یو به سمت فاطمه م زمیخ یجا برم از

 دکتر؟ نیبرد نیمنو برداشت یچ يبرا...مردم یداشتم م ؟هان؟یگفت ایبه هل یرفت یچ يبرا-

 .زنم یدو پا زانو م يرو

 ن؟ینذاشت یچ يبرا-
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 ...خانم نوا-

 یرا در مشت م راهنشیکرده و پ یکارن صورتش را در شکم او مخف. دوزم یرا به او م سمیخ يها چشم

 .فشارد

 .شود یکنم و هراسان م ینگاهش م. پرد یذارم و از جا مگ یشانه اش م يرا رو دستم

که پناه  رهیبم...بنده یکه پسرش از ترسِ من چشماشو م رهیبم...نوا رهیبم. نوا که شده غولِ پسرش رهیبم-

 .نوا ستین

کنم  یرا مشت م میو دست ها رمیگ یسرم را باال م. دهم یوا م ایدن يجلو. دهم یو وا م میگو یجمله م جمله

 .هودهیب يایکشم که وا داده ام دن یداد م و

 .يبرنده ا شهیتو هم. يوا داده ام و تو برنده ا. داده ام و زورت از من باال زده وا

 .یستیپشه هم ترسناك ن ياندازه  ه؟یغول شدم چ. نزن یپاشو حرف الک...پاشو دخترخاله-

 .فاطمه الیخ یتو روخدا ب...بس کن-

 .زند یلبخند م کند و یرا درشت م شیها چشم

. کنم یمن تا تهش گوش م. یانقدر داد بزن که آروم ش...دارم؟ بزن یدست از سرت برم یداد بزن يکرد الیخ-

 .فقط آروم شو...اصال پاشو منو بزن نوا...داد بزن. رمیلحظه هم گوشمو نگ هیدم  یقول م

 .شوم یتر م دهیگذارم و خم یم نیزم يرا رو میها دست

 .کند یم يادیدوشش ز يبارِ محبت رو یشود، گاه یاز خنجر و درد خم نمجماعت، فقط  آدم

 !شرم...فقط از. شود یکرد، خم م يادیدوشش ز يبار محبت رو یوقت

 .گذارد یصورتش م يو کف دستم را رو ردیگ یدستم را م. ندینش یم نیزم يرو کارن

 . خونه، مامان؟ حوصله ام سر رفته يایم یک-

 .ستینیپسرك غمگ...پسرکم! پسرکان فرق دارد يایبا دن شیایپسرکم دن. شود یم میچشم ها ي رهیخ

 .دلم برات تنگ شده مامان-

 .رود یم رونیکند و از اتاق ب یرا رها م دستم

 .ستدیا یچارچوب م نیب فاطمه

 .دونه به کدومتون برسه یآدم نم دیمادر و پسر غمباد گرفت-

 .دزن یم يکند و لبخند یبه من نگاه م ژاله
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 .خانم نوا هستم شیمن پ-

 .کند یدهد و عقب گرد م یتکان م يسر فاطمه

 .دهد یراستش را مالش م يِخورد و کف پا یسر م واریکنار د ن،یزم يرو ژاله

 .باال دمیرس هیثان یکه س دیدیکش غیج يچطور دینیبب. سوخت یپام م-

 .بندم یرا م میگذارم و چشم ها یسرم م ریکشم و دستم را ز یفرش، دراز م يرو

 .گفت براتون یمادرتون قصه م دیدیکش یدراز م يطور نیهر وقت ا دیگفت یم ادمهی د؟یخواه یقصه م-

اگر هم قد آن روزها شوم،  دیشوم تا شا یدر خودم جمع م. شوم یکشم و در خودم جمع م یم یقیعم نفسِ

  !خواستم نباشند یکه م ییهمان گذشته ها. برگردند میگذشته ها

  

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

 

شونو  هیبود، که نگاه پسرهمسا یساده و ساکت، آروم و خجالت يدخترچهارده ساله  هی...نبود یکی...بود یکی-

روز بعد از تولد  هی. پخش کردن يرفتن، وقت نذر دیوقت برگشت از مدرسه، وقت خر.کرد یحس م شهیهم

دو سال ...سال گذشت هی.بود دهعقدش کر هیماه بعد پسرِ همسا هیخواستگار براش اومد و  ش،یپونزده سالگ

 . ساله، مادر نشده بود ستیگذشت و گذشت و دخترِ ب یه...سه سال گذشت...گذشت

 .پرد یکه هنگام استرس م یپلک يگوشه . شوم یم رهیپلکش خ يکنم و به گوشه  یرا باز م میها چشم

بود و واسه من  بیع هیواسه بق. بود یبزرگ بِیاما مادر نشدن ع. عاشق و معشوق بودن، زن و شوهر نبودن که-

 یچند ماه گذشت؟ نم.مانیبچه وقت زا ي هیگر يصدا دنیدرد نشن. درد به درد نخور بودن ،ییدرد، درد تنها

زن که  هی. تونست مادر بشه یزن که م هی. الهس ستیدخترِ ب یِزندگ ياومد تو گهیزنِ د هیش چندماه بعد...دونم

 .انگار نه انگار که هوو باشه. کرد یالحق مثل ماه بود و باهاش مثل ماه رفتار م

 .گذارم یصورتش م يو دستم را رو نمینش یم میجا سرِ

 .گذارد یم شانه ام ياش را رو یشانیکند و پ یرا باز م شیها چشم

 ...طاقت. ساله طاقت نداشت هیو  ستیاما دخترِ تازه ب-

 .فرستد یم رونیرا محکم ب نفسش

 .دونم چرا نفسم گرفته ینم-
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 پات خوبه؟. خوام یقصه نم...خواد ژاله ینم-

 .کند یدارد و لبش را با زبان تر م یرا برم سرش

 ...که نیاز ا. شوهر بود ناراحت بود یب ییروزا هیکه  نیاز ا-

 . يرو ادهیپ میبر. پارك میپات خوبه؟ اگه خوبه بر. خوام یگم قصه نم یم. بسه...بسه ژاله-

 .کشم یعقب م یکم

 .پاشو تنبل. يشکم درآورد. يچاق شد...ایب-

 .دوزد یرا به نگاهم م نگاهش

 بچه پرورش داده بشه، نه؟ هیشکم  نیا يشد تو یکاش م-

 .کشم یو دستش را م ستمیا یم

 .کفشت راحته.پاشو سرِ پات هم خودت رو لوس نکن. ژالهپاشو -

 .دیآ یم رونیزنم و از اتاقش ب یپله ها فاطمه را صدا م يباال از

 ؟يتصور کرد یخونه تونو چ. دمیشن یم یگفت یفاطمه م هیهم بودم  نییپا. بغلم نینوا؟ هم یزن یچرا داد م-

 .رمیگ یدهم و کتابش را م یتکان م يسر

 .میکن يرو ادهیپ میخواه یبرو حاضر شو م. یس بخونخواد در ینم-

کند یشرتش را صاف م ییسو يباال رفته  يها نیو است ستدیا یسرم، کنار اتاق کارن م پشت. 

 چه خبره خوب؟ م؟یرونیب شهیهم ينوا دقت کرد-

 .زنم یم یکنم و چشمک یم لیرود متما یرا به ژاله که به سمت پله ها م نگاهم

 .کنم یم دایپ کیبه بعد واسه اش شر نیاز ا. ه الغر شهخوام ژال یم-

 :کند یرا درشت م شیها چشم

  د؟یکن دایواسه اش شوهر پ دیخواه یم-

 .برم یرا کنارِ گوشش م سرم

 کار؟ یخواد چ یشوهر م. با اون بره ه؟یکلفتش چ لیسب يپس اون داداشِ گردن شکسته -

 .ردیگ یرا دوباره از دستم م کتاب

 میبر يمجرد. به شرط عدمِ حضورِ شوهر اد؟یهم بگم ب ایبه هل. کارن يداستان برده بودم برا. درس نبود-

 .گهید
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از دم در باهامون  ادیب لشونیسه گمیم. تنهاست یهل ينخوا يبخوا. کوروش االن پژوهشگاهه واسه کتابش-

 .نصفه شب میباشه تنها نر

 .چرخاند یدهد و چشم م یرا تکان م سرش

 . حل بود ها یاالن همه چ یداداش داشت هی. گهیروز د هیبذار . ولش کن نوا. هم يابل اعتمادچه آدمِ ق-

 !فکر کنم یخواهم حت ینم د،یکش یهم کنارم زجر م يکه برادر نیا به

 .همون بسه. گهید ادیکوروش م-

 .رود یزند و به سمت اتاقش م یم يشخندین

 .گرده به خودم یخوره به سپرش برم یم امریشوهرش باشه ت. کنم تیرو اذ یخواستم هل یم-

 .کنم یاتاق کارن را باز م يزنم و در یاش لبخند م هیروح به

 .دلش برام تنگ شده بود یکی ادمهی-

 .زند ي يدارد و لبخند یکاغذ برم يرا از رو سرش

 .دمیپارك کش میکه رفته بود ياون سر ؟يدیرو د ینقاش نیمامان ا-

 یم يما به سرسره باز يپنج شنبه ها يهمه  یکنم کدام پارك، وقت یو فکر م رمیگ یرا از دستش م کاغذ

 گذشت؟

 .بکشم نویشده بود که ا میقا. گم شدم یوقت-

 .من آن روز دلتنگم کرد هیشب يچشم ا نیچقدر ا. کنم یتر نگاه م قیرا دق شیها چشم

 ؟يکرد یم هیو گر يکرد یتا شبش بغلم م ادتهی-

همان که قلبم را به مرزِ انفجار برد و مرکز احساساتم را . آرامم نکرد یمسکن چیه هک دیگو یرا م یشب همان

 .وحشت گم شدنِ پسرکم. کرد ریوحشت تسخ

 .بکشم با قلم مو یبودم نقاش ادگرفتهیتازه -

 خونه است؟ نیا...ادمهی-

 .دهد یکند و با دقت نشانم م یم نگاه

 میمن و شما و بابا نشست. هم پشت درختاست نجایا. حوض هیبا . خونه اطیح نمیا. اتاقشه يپنجره ها نجایا-

 .کنارش

 .شوم یم رهیخ ستندین دیگو یکه م ییها زیچ هیکه شب ییزهایچ به
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 .حدس بزنم انشیخودمان را م دیکه با. به پشت درخت ها و

 نجا؟یا میکن یکار م یچ میاالن دار-

 .بندد یرا م شیگذارد و چشم ها یکف دستم م انِیا مسرش ر. کند یگذارد و برعکس م یم زیم يرا رو دستم

 يدوباره سه نفر یمامان ک. میخند یم میدار. منم سرمو گذاشتم وسط دست شما. کنه یبابا داره هندونه قاچ م-

 م؟یخند یم

 .دونم ینم-

 .دهم یرنگش را با انگشتانم نوازش م یمشک يموها. آغوشم انیآورم و سرش را م یرا باال م دستم

صداشن کم تره، اما زورشون کمتر  ،ییدوتا يخنده ها. میخند یم ییتا اون موقع دوتا یول. دونم مامان ینم-

 .کنن یهمونقدر غصه ها رو دور م. ستین

*** 

 .پامون جنگل سبز شد ریز. گهید اینوا ب-

 .کند یرا نگاه م میو سرتاپا ستمیا یم کنارش

 .شمونیپ ادیم ییاالن چه هلوگفتم  ؟يساعت وقت صرف کرد هی نیهم يواسه -

 .دهم یگذارم و بدون حرف هلش م یرا پشتش م دستم

 .ستدیا یدمِ در م کارن

 .آخر برم دیمن با. مامان نیشما اول بر-

 .کنم یرا درشت م میها چشم

 ؟یچ يبرا-

 .ينطوریهم.اندازد یباال م يا شانه

  ؟یگ یفهمم دروغ م یمن نم يفکر کرد ينطوریهم-

 .دهد یرا در هوا تکان م شیکند و دست ها یفوت مرا محم  نفسش

 خوب؟. رم یخوب من اخر م...بابا يا-

 .اندازد یرا باال م شیشانه ها.ستمیا یم نهیدهم و دست به س یرا تکان م سرم

 .فرستد یو دوباره صلوات م ردیگ یکند و سرش را باال م یزمزمه م یلب صلوات ریز

 .ردیگ یرا م گذارد و دستم یقلبش م يرا رو دستش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sourire  –دار  یب

wWw.98iA.Com ١٠٠ 

 .میبر گهیخوب د-

 .ستمیا یم میکشد که سرجا یرا م دستم

 بود؟ یکارا االن چ نیا ؟یچ یعنی-

 .کشد یکند و دستم را محکم تر م یم يا خنده

 .گهید میکه تصادف نکن نیا يبرا-

 کند؟ یکارها را م نیتصادف نکردن هم يهر بار برا یعنی. دود یم نیبعد به سمت ماش و

 .شود یخنک م يپشت سرم لحظه ا. کنم یرا باز م نیدهم و درِ ماش یان مرا تک سرم

 .نمیب یگردم وو کارن رام یبرم

 .میکن یاگه فوت کنم تصادف نم-

 .شود یاش م رهیگردد و فاطمه هم خ یبا تعجب به سمت عقب برم ژاله

 دهد؟ یخطرِ تصادف را کاهش م فوت،

 کارن؟ یکن یکارا رو م نیهم شهیهم-

 .کشد یم نییاش را پا شهیکند و ش ینگاه م دهیسوال را پرس نیطمه که افا به

 م؟یکن یتصادف نم يچطور يپس فکر کرد.گهیآره د-

 .نمیب یرا در چهره اش م یدوزد و نگران ینگاهش را به من م فاطمه

 .دلم واسه دخترخاله ام و کنارش راه رفتن تنگ شده. ها مینوا ما کنارِ هم راه بر-

 !میالغر کن میخواه یم. افتم یدهم و به سمت پارك راه م یان مرا تک سرم

دلت  ستیاما کاف! شود صرف کرد ینم يا غهیص چیکردن را با ه يرو ادهیپ نیقول تو کاوه جان، با ماش به

 یم اده،یواقعا پ ایچرخدار  یصندل يسوارِ موتور و قاطر، رو ن،یماش یو ب نیبا ماش ،ینفس بکش یبخواهد کم

 .دنینفس کش يتنگ شده باشد برا تیهوا ستیفقط کاف. دم زدشود ق

 . ردیگ یشود و دست کارن را م یم اهیپ نیاز ماش ژاله

 .عقب تر از کارن و ژاله یکم. افتم یزنم و کنار فاطمه راه م یفرمان را م قفل

 د؟یگفتم ببخش یم یه یکه از بچگ ادتهینوا -

 .میافت یو دوباره به راه م ردیگ یآورد و دستم را م یم رونیچادر ب ریدستش را از ز.ستمیا یم میسرجا يا لحظه

 .بخنده دیکنار منه فقط با یکس یچون وقت. ترسم یم شهیهم. کس از دستم ناراحت بشه دمیترس یچون م-
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 .ردیبگ یکارن بستن يتا ژاله برا مینینش یم یمکتین يکنم و رو یرا فوت م نفسم

گفت وسواس . بعد بگو وسواس نیاتاقم رو بب ایگفتم ب. ون، گفت وسواسهمشاورم شیرفتم پ رستانیدوم دب-

 .یکن یم يدیکل يکارا يسر هیو به خاطرش  یترس یم يزیچ هیاز  یعنی. يفکر

 .کند یفشارد و نگاهم م یرا محکم تر م دستم

 و آسمون؟کنه؟ صلوات  یکار م یچ يدیرفتن د رنیقبل ب. هیکاراش وسواس. دهیترس یلیکارن از تصادف خ-

 .مادرِ نمونه...مادرِ نمونه ام دم؟یامش که نفهم دهیچند بار ند یعنی ده؟یکار را کرده که فاطمه د نیچند بار ا یعنی

هشتاد درصد احتمال . یزن یشه دست راستتو آب م سیخود تو هم اگه دست چپت خ. وسواس رو همه دارن-

شه  یم. کارن نه سالشه یول. کور شه اونمتو چشم راستت که  یکن یم خیدم چشم چپت کور شه م یم

 .شیسنه وسوا یول. وقت ها یلیگرفم خ یمن خودم با صلوات نمره م. صلوات که خوبه. درستش کرد

 .رود یو به سمت ژاله م زدیخ یجا برم از

  ن؟یلیشماها فام ن؟یدینخر یواسه من بستن-

 .کند یرا باز م فشیو ک ستمیا یم کنارش

 .به غرورم برخورده. کنم یودم حساب مخ. اصرار نکن نوا-

 .اندازد یبه داخلش م یکند و با مکث نگاه یرا باز م فشیک

 !پولش در خانه مانده فیدهم که ک یم نانیاندازم و اطم یبه چهره اش م يلبخند

 .ردشیگ یتازه از دستم م قهیکنم و بعد از پنج دق یرا حساب م یبستن پول

 .بود ادیارت زخواستم قبول کنم ها اصر ینم-

 ...شرمنده-

 .کشم یم يکتَش او را کنار يکه ژاله و کارن برگردند از گوشه  نیگردم و قبل از ا یچشت سر برم به

 د؟یکن یکار م یچ نجایشما ا-

 .کنم که کُت بر تن دارد یکشَمش و خدا را شکر م یرود و به سمت درختان م یرو م ادهیسمت پ به

ارزشِ  نهیا رمتون؟یگ یتماس م نهیا. دمیفهم ید اکه دم خونه تون نبودم که نم. ف بزنمقرار بود من با ژاله حر-

 ژاله براتون؟

 .کند که آنها بروند یو اشاره م ستدیا یم يگوشه ا فاطمه

 .دیپس لطفا بر. منم کششو ندارم. کشش نداره دوباره جنگ اعصاب تحمل کنه-
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گم دلم هوار  یصلحِ نوبل؟ خانم دارم م ي زهیجا د؟یهست یمن جنگ اعصابم؟ برادرش جنگ اعصابه؟ شما چ-

 .کشه که باهاش حرف بزنم یم

 .زنم یرا به هم گره م میاندازم و ابروها یبه انگشت اشاره اش م ینگاه

 .دییخودخواه به تمام معنا هیپس -

 .ستمیمن خودخواه ن-

 .آماده اش کنم دیبذار. دیبهش فرصت بد دیستیاگه خودخواه ن. نتتونیژاله طاقت نداره بب-

 .اندازد یبه دور تر م يکند و با دست اشاره ا یرا کَج م دهانش

 خوردن؟ یبا بستن-

رو  یاز تلخ کمیره تو تک تک سلول ها و  یم. قدم زدن يسازه برا یم میو مستق نیریش رِیمس هیهم  یبستن-

 .هاش کم بشه، بعد یتلخ دیبذار. کنه یکم م

 .بندد یرا م شیچرخاند و چشم ها یم يگریرا به سمت د سرش

 حله؟ یهمه چ امیروز خوبه؟ فردا ب هی-

 .فشارم یکنم و گردنم را با دست م یم یعصب يا خنده

 !پوساند یرا م میدارد تمام استخوان ها یزندگ نیا يها يشور

 .رهیبگ میتونه تصم یخوردنم نم یروز آدم واسه بستن هیتو . فرصت گمیمن دارم م-

 .شما منتظرم يروز، دمِ خونه  نیبعد هم يه من هفت-

*** 

 بفرستمشون داخل؟. اومدن يزیپرو يخانم راسخ، آقا-

 .کنم یرا م يزیرو م میتقو يخورم و برگه  یم یچرخ یصندل يرو

 .داخل انیبگو ب. شما يچه لفظ قلم شد-

 يرا رو اهیم و نوِ خودکار سکش یم یقینفسِ عم. نشسته میروبه رو يزیشود و پرو یدر باز م هیاز ده ثان پس

 .کوبم یم زیم

 ...راستش. دیخوش آمد. سالم-

 .مقدمه لطفا یو ب عیسر-
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من فرصت شتاب  نییپا یِسرعت زندگ. فشارم یدردناك م يسمت چپم، در نقطه  يابرو يباال ،ییرا جا دستم

 .دهد ینم نیاز ا شیب

 شه؟ یم. شه ریدستگ يخوام سرمد یم-

 .شود ید و به جلو خم مده یرا تکان م سرش

 .دیرو بگ زیخوام همه چ یاما م...دونم یبه کدوم جرم؟ من م-

 چارهیب يخواهد جمجمه  یانگار مغزم پف کرده و م. کند یسرم درد م.فشارم یهم م يرا محکم رو میها چشم

 .ام را بشکند

 ...یعنیکه نه،  دیتهد. کردن من دیتهد. من ياونم بدون اجازه  یقانون ریصادرات غ-

 د،یگفت دیتهد يکه درباره  يمورد. ستیهم بهش ن یدسترس د؟یدون یرو م نیا. خارج از کشوره يسرمد-

 شاهد؟ ایضبط شده  يصدا ن؟یبراش سند دار

 .ردیآرام بگ یکنم تا دردشان کم یم کیرا از پشت به هم نزد میها شانه

کردم و  انتیمن بهش خ...من...گفته یضبط شده هست که داشته به همسرم م يصدا هیفقط . نه-

 .شرکت کار منه یورشکستگ

 .دهد یم هیاندازد و به مبل تک یباال م ییابرو

 کنه؟ یخودشو آفتاب يکه کمک کنه سرمد نیسراغ دار یشما راه. حاال شد-

 .دهم یدست راستم، مچِ دست چپم را ماساژ م با

 .پخش شد میتمام اعضا انیم، مکرد یشانه ام بود، شانه خال يمدت، رو نیا يفشار ها تمام

 ...کرد؟ اگه داشیشه پ یم. ده یجواب م...اگه بهش زنگ بزنم-

 .کنم یرا محکم، فوت م نفسم

و  زیچ چیکنه که به ه یاگه بشنوه مردم، اونقدر هول م. بپوشه یکنه تو مراسم ختمم چ یگفته بود داره فکر م-

 .بارهبه قبرم ب شیآرزو کنه آت ادیکس فکر نکنه و ب چیه

 .دارد یمقابلش را برم زیم يرو يِخندد و چا یم

 .فکر نکنم اد؟یبگه طرفت مرده؟ اونم اونقدر احمق هست که ب گهینفر د هی میاگه بهتون زنگ زد، بد یعنی-

 .شود یتلفن همراهم از کشو بلند م فیضع يصدا

 .دیببخش-
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 را در کشو گذاشته ام؟ لیموبا چرا

 ...بعد...نفر زنگ زد گفت محمدم هی یعنی...از خونه تون...ام...خانم نوا؟ خانم نوا-

 شده؟ یجمله اش کن و بگو چ هیژاله -

 .فوت کردن...پدربزرگتون-

 را از قدومش پاك کرد؟ ایاو دن. رمیقرار بود من بم. شود یمات م واریبه د نگاهم

-؟یک 

 ...يبرا میگفتن بر...امروز صبح-

 .یزندگ نیفرد ا نیگناه تر یبر سرِ ب زنم یکنم و داد م یرا بلند م میصدا

و به درك رو از طرف من  يکرد یتلفنو قطع م دیکه حرف بزنن؟ ژاله با يستادیتو هم صاف وا. کردن خودیب-

. مرده؟ به درك که مرده. رمردیکرده اون پ زمیهمه چ یتو سرشون که ب يدیکوب یم. تو سرشون يدیکوب یم

نوا گفت مرگ کمه . داشته شوها یبدبخت ينوا گفت آرزو. درك که مرده زنگ بزن بهشون و بگو نوا گفت به

 .نوا...براش

 .کشد یتلفن را از دستم م یشود و فتح یم دهیکوب زیم يرو یوانیل

 ؟يشد وونهید ؟یکن یم يکار دار یچ-

 !باال زدهام که فشارم  یعصب فتد،یکه فشارم ب ستمیفهمد ناراحت ن ینم. دهد یرا به زور به خوردم م وانیل

 .شوم یم رهیخ نیزم يرو شیزنم و به تکه ها یرا پس م وانیل

 .رم خونه یمن م-

 .اندازم یدوشم م يرا رو فمیک

 .رسونمت خونه یو من م میکن یم لیشرکت رو تعط-

 .رود یکنم که به سمت درِ اتاق م یرا باز م دهانم

 .شم یم التیخ یب شهیهم يبرا یبزن يا گهیبه خدا حرف د-

 کیسرام يرو يها شهیخرده ش ي رهیکند و من، هنوز خ یم یرانندگ یفتح. نمینش یکنارِ در م ن،یزم يور

 .شرکتم

رفت و  شیرو میکه شکست و پا يا شهیاست و خاطره ام از پدربزرگ ش زیام چون خاطره ام از بابا، م رهیخ

 .نمانده ادمیرا  شیها هیتعداد بخ
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لم بسوزد و اشک  یسرسوزن يبه اندازه  فیآن مرد کم يبرا دیورد که نباآ یم ادمیشدن،  رهیام چون خ رهیخ

 .زمیبر

 خوب؟. رمیکنم و م یپارك م اطیتو ح نویماش. میدیرس-

 .تو ایب-

 .دوزد یبندد و نگاهش را به من م یرا م نیماش در

 ...گهیمن د-

 .تو آذر ایب-

خطاب قرار  يبرا شتریحرف ب کیدن کر يصدا. کند یدهانت اضاف يتحرك تو یزبانت خشک و ب ستیکاف

 .کند یم ییایرا دن میعذاب ال یبا نام خانوادگ یدادن فتح

 .شوم یرد م شیزند و از جلو یم يانگشت به در ضربه ا با

 خانم نوا؟ نیاومد-

 .شوم یمبل سه نفره در خودم جمع م يشوم و رو یکنار ژاله رد م از

 .شود یم دهیکش میرو ینازک ي ملحفه

 .ارمیب يبراتون چا نیبش. زمیزع نیبش-

 .باشه ادیز خشی ؟یکن یمن شربت درست م يژاله برا-

 .شود یذره ذره به تمامِ تنم منتقل م شیجوشد و گرما یمثل کوره م قلبم

 .ردیگ یو دستم را م ندینش یم نیزم يکنارم رو یفتح

 .برم گهیمن د یحالت بهتره؟ اگه خوب-

کنم یدو دستش پنهان م انِیدو دستم را مو  رمیگ یخنکش را محکم تر م دست. 

 . قشنگ تر جور شده يبهونه . رمیمن بم ستیبگو الزم ن يزیبه پرو-

 .بندم یرا م میچشم ها. برد یکند و صورتش را عقب تر م یرا درشت م شیها چشم

 .خواهد یخواب م یچقدر، کم دلم

 ؟يریمگه قرار بوده بم-

 یآمد و م یخبر و سرزده م یب. گرفت یمرا م بانیکند گر یگاه خبر نم چیکه ه يکاش حادثه ا. زنم یم لبخند

 .گفت من مرگ توام
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 .ادیم رمردیمراسم سوم پ يبرا يبهش بگو سرمد...نه-

 .امروز صبح فوت کردن.گنیپدربزرگشونو م-

 .رود یبه من م يگذارد و چشم غره ا یم زیم يها را رو وانیل ژاله

 .امرزتشونیخداب-

 .چسبانم یرا به صورتم م وانیل.نمیینش یم مینم و سر جاز یم يپوزخند

 ...هرچند. ره یعالمت سوال م ریشه که عدل خدا ز دهیاگه آمرز-

 .ستیعدالت یب نِیام ع ییهم تنها هنوز

 ؟ير یکجا م-{

 .یزن یمان م یپسرك بندانگشت فیپوست لط يرو يا بوسه

 .رم نماز شکر بخونم یم-

 .رمیگ یا و من دستت را ماو ر یده یم يآغوشم جا در

 .تنهام نذار کاوه جان-

 یها شروع م یزندگ. رنیو م انیآدم ها م.اگه من نبودم یحت. وقت تنهاتون نذاره چیرم که از خدا بخوام ه یم-

اددامه دار باشه،  یکیاون  یاز ما، زندگ یکی یرم که ازش بخوام، با تموم شدنِ زندگ یم. شن یشن و تموم م

 . ست، که اون لحظه از همه تنها ترهبچه ه هیچون 

 ها؟. کاوه جان فتهیبرات ب یاتفاق ستیتو که قرار ن-

اشکشو  نیکوچولو اول نیاون لحظه که ا دیشا. ادیم یکیره و  یم یکی. عدل خداست نیدونه؟ ا یم یک-

مردن،  یوم نمکد چیاومدن و ه یاگه آدما م یدون یم. ختهیاز دست رفته اش اشک ر زیعز ينفر برا هی خت،یر

 }شد؟ یم يچطور ایدن

 ؟یخانم نوا؟ کجا رفت-

 .دوزم یرا به صورت ژاله م جمیگ نگاه

 .نجاستیاون موقع ا يسرمد. کارا رو بده بیپس فردا، ترت يبگو، برا يزیبه پرو یفتح...دونم ینم-

 .شود یکاوه جان؟ اتاقمان کم کم تک نفره م ینیب یم. روم یسمت اتاق خودم م به

 .آورم یام را در م يو روسر نمینش یه قبله مب رو

 .کشم یکشم و دراز م یسرم م يسبزرنگ را رو چادرِ
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 ...سالم-

 .کنم یقلبم مشت م يبندم و دستم را رو یرا م میها چشم

االن نه . مردن مامانم جونمو ازم گرفت مردن کاوه دلمو. میکه با هم ندار یستیرودربا گهید. خداجون نیبب-

بگه  يزیهر چ یاگه هر کس. کنم یبهش عمل م ادیب ادمیجمله از کاوه  هیاالن اگه . کنه نه قلبم یمغزم کار م

 چرا؟ یدون یم. کنم یبهش گوش م

 .رمیگ یکشم و رطوبتش را م یصورتم م يرا رو دستم

. گهیاصلِ مردن د یعنی نیا. دوست داشتن يدارم برا یکردن، نه دل یزندگ يدارم برا ینه جون گهیچون د-

پس بذار دراز . میافته چرخ زندگ یخم و راست شم که راه نم یالک. يزیشه چ ینماز شکر بخونم که حل نم

خدا؟  یشه موهامو ناز کن یم. کشم یشکر کنم که القل اگه مردم، هنوز نفس م. پات يبکشم و سرمو بذارم رو

 ...شه یم

 .دهم یممانده و راه نفسم را بسته قورت  میگلو انِیکه م یکوچک بغضِ

وقت بود  یلیکه خ ییمن و تو نیگفتم؟ کاوه پل زد ب یکاوه گردنبند اسمتو انداخت گردنم چ یوقت ادتهی-

از بس ...خسته شدم نمون؟یبه پل ب یبزن شیانصاف بود آت...آخه خدا جونم. تو قلبم خاموش کرده بودم شتویآت

و زمان رو به هم  نیزم بافتنشکه واسه  ستین یاون فرش نیا. واسه ام رج زدن خسته شدم هیبق مویزندگ

 ستمین یکز کرده تو کنجِ خونه من يزنِ افسرده  نیا. دانشگاه شدم نِیبهتر. صبح تا شب درس خوندم. دوختم

. بکشه یبدم چطور نقاش ادشیمن قرار بود . من قرار بود مادرِ کارن باشم نه هم خونه اش. که قرار بود باشه

خدا؟ حاال  يسرم آورد ییبا مردنِ کاوه چه بال نیبب. تو رو قبول کنه ورچط. باشهچطور شاد . کنه يچطور باز

دار  یب. برو گهیزنه و م یرج م گهیطور د هیرو  یزندگ یکی. خودتو بکش گهیبافه و م یبرام طناب دار م یکی

 .دم تو دستش یخودمو سپردم به دست سرنوشت و دارم جون م. شدم

خداتو  دیبا ،يبمونه، اگه منو دوست دار ادتی شهیهم دیکه با نهیا يبرا. ستینپالك اسم من  نیا ياگه رو-{

 }.من زینره همه چ ادتیخدا رو . نوا يخدا بنده پرست شد يجا ینیو بب يایوقت به خودت ن هی. یبپرست

 يبراانقدر دلم ...آخ ه؟یچطور یخوشبخت يد یم ادمیاگه برات سجده کنم، . بپرستم دیگه تو رو با یکاوه م-

شعر خوندنش  يانقدر دلم برا. نازکش وقت قرآن خوندن تنگ شده يصدا يانقدر دلم برا. مامانم تنگ شده

. کنم هیرو ندارم که بهش تک کاوه گهید. تونه پشتمو بلرزونه ینم یچیگفت با تو باشم ه یاونم م. تنگ شده

 خدا؟ يریگ یدستمو م...کنم هیبهت تک
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 .ردیگ یچشمم جان م شیبعد صورت کارن پ يا هیثانشود و  یدور تنم حلقه م یدست

 ؟یخوب. سالم مامان-

 .کنم یرا دورش حلقه م میکنم و دست ها یرا دور خودم محکم تر م شیها دست

 .خوبم پسرم-

مامانم پا  یوقت. ستمیبه بچه اش به خوب ن ادینوا؟ آدم دلش نم یدون یم. خوب بودن لیشه دل یپسر م نیا-{

اگه ...اگه کنار تو خوب نبودم تا حاال. خوبم شهیپسر من هم نیکنار ا...نوا. کردم یتب مگرفت من  یدرد م

دونم  یم. یکن یدونم کمک م یم ،یدونم عاقل یم ،یکن ینه که بدونم تب نم...هام رو برات آوردم یخستگ

 هیچون ...ونمم یخوب م شهیهم...پسر نیا ياما برا. وجودم يشه همه  یآرامش م ریگ یکه دستم رو م نیهم

خوبه، بهش  یرفت زندگ ادتیهر وقت . خوب بودن لیشه دل یپسر، م نیا.پسر خوبه هی يخوب، آرزو يبابا

 }.دلت سرپاست ي وهیچون هنوز م. خوبه یزندگ ادیب ادتینگاه کن که . نگاه کن

 .خوبم یینجایحاال که تو ا-

 توست؟ ي هیهد...که ید؟ پسرکپسرکم باش...خوب بودنم لیدل...ایخدا. بندم یرا م میها چشم

 .ابدی یچون از صورت کوچکش تو را م ،ياش داد هیگفت، دوستش دارد چون تو هد یم کاوه

 شه؟یهم يشوم؟ برا یخوب م ابم،یصورت حاال بزرگ تر شده اش تو را ب از

*** 

 . يژاله تو که باهاش حرف نزد-

 .پرد یعقب م یکوبد و فاطمه کم یم زیم يرا رو وانیل

 .من زینوا رو بکوب خوب عز وانیل د؟یکن یم دادیداد و ب ریو چرا درگمن-

 .رمیگ یم شیروم و جلو یدارم و کنارِ ژاله م یرا برم وانشیل

 .دلش برات تنگه یلیخ دمیاون شب که اومده بود من فهم یعنینه ...بابا داداشت منو-

 .گرفت یبار سراغمو م ستیاگه دلتنگ بود دو-

 .کند یدر کتابش فرو م شتریکنم سرش را ب ینگاهش که م. اندازد یم باال ییابرو فاطمه

 . ادیکنم هر روز دنبالت م یحواسش بهت نبوده؟ من که فکر م یدون یاز کجا م-

 .زدیر یام م يلباسِ خاکستر يگردد و چند قطره از شربت رو یسمتم برم به

 .توانم تن کنم یقرمز که نم.رنگم روشن تر شده...جان کاوه
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 شما؟ دیدون یز کجا ما-

 .کند یکتابش نگاهم م ياز باال. دوزم یکشم و نگاهم را به فاطمه م یرا سر م وانیل

و  رهیافته دنبال خواهره که بله رو بگ یداداشه انقدر م. نهیقاعده اش هم. دید یم ادیز یرانیا لمیف شهینوا هم-

 .ادامه بدن یدر کنار هم به زندگ یهمه با خوشبخت

 !را فاش کرد قتیکه نه دروغ گفت، نه حق ییکنم از او یو با چشم تشکر م ندینش یلبم م يرو يلبخند

 .زشته. دیسومشونم نبود د؟یمراسم هفتم بر يبرا دیخواه یشما نم-

 شود؟ دهیسرِ خاك پدربزرگ فاتحه بفرستم تا آمرز. اندازم یابروانم م انیم یگره

 ساده دلِ من؟ يبابا يکرد برا یو سلطنت م دیآزار یو م دیآمرز یکه نم یکس

تا از مرگش لذت  ادیم يکه مطمئنم سرمد نیا يفقط برا. مراسم هفتم يرم برا یمن م...بحث رو عوض نکن-

 .کردم که اون مردك القل راست راست نچرخه دایپ لیدل کیکه هزار و  نیا يفقط برا. ببره

 .کند ینم يباز بالیوال گریزدم که چرا د یم کاش کارن بود و سرش غر. ردیگ یسکوت همه جا را م يا لحظه

 ؟یشه فقط باهاش حرف بزن یم...ژاله-

 !چه یعنیحزن  میفهم یو هر دو م. نمیب یرا م شیچشم ها. ندیب یرا م میها چشم

 .یاونم تلفن. ربع هی-

 .به من بگو نوا یگ یم یاگه چهار ساعت با تلفن حرف نزدن، هرچ-

 .دارد یبرم شیرا از جلو رقهوهیش وانیو ل ندینش یم شیروبه رو ژاله

 .خانم نوا تلفنتون سوخت. نخور معده ات سوراخ شد نیانقدر از ا-

 .دارم یآن برم يرا از رو لمیروم و موبا یسمت مبل م به

 د؟ییبله بفرما-

 نه؟ ای نیکرد شیراض-

 .کشم یرو صورتم م یاخم

 .يهفته ا هیهنوز دو روزم نگذشته از قرار -

 .کند یرام تر مرا آ شیصدا

 د؟ینه؟اصال باهاش حرف زد ایشده  یراض دیشه بگ یحاال م. دونم یبله م-

 .خانه و کارخانه، شفقت به ارث برده ام ياما از مادرم به جا. نه و معطلش کنم میآمد بگو یدلم م کاش
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 .دیکن ادداشتیمنزل ما رو  يشماره . یتلفن. ربع هی-

 .افظخداح. اونجام گهیساعت د هیمن تا -

 !قطع کرده. رمیگ یم میشوند و تلفن را رو به رو یدرشت م میها چشم

 .کنم ینگاه م ستادهیگردم و ژاله را که کنارچارچوب در ا یسمت عقب برم به

 .رم اتاقم استراحت کنم یمن م ؟یخوب-

بددهد چرا  حیخواست توض یکه م ییوقت ها! جا مانده میوقت دروغ گقتن هم از پدرم برا يتابلو بودن ها نیا

تن مامان ثبت  يها ضرب شصتش بود که رو حیتمام تو يهر چند انتها. زند یبار به خانه سر م کی يهفته ا

 .شد یم

 .رمیگ یندارش را م وانگانیبرادرِ کم از د يروم و شماره  یسمت راه پله م به

 ...من تو راهم-

 .ستمیا یدر اتاقم م يبرم و جلو یباال م یرا کم میصدا

 .حرف زدن االن من و شما یعنی ؟یچ یعنی یتلفن دیدون یم. یمن گفتم تلفن د؟یکه تو راه یچ یعنی-

 .نمشیرو در روبب دیمن با-

 .فشارم یبرم و آرام م یام م قهیرا کنار شق دستم

 .ششیمن بدقول شم پ دینکن يلطفا کار. یمن سوخته که گفته تلفن ياالنم دلش برا. نتتونیخواد بب ینم-

 .شود یامد متوقف م یم یکه از پشت گوش ییم هاقد يصدا

 کارش کردم؟ یمگه من چ-

 نیکه چرا ا نیبد حیو بهش توض دیریلطفا باهاش تماس بگ. دردش آورده دیبراش نکرد يکار چیکه ه نیهم-

. نیفقط براش بگ. ستین یشدن هیهمه سال توج نیچون ا دینکن هیخودتون رو توج. ربع هیفقط . نیمدت نبود

 .فرستم یره تلفن منزلمونو براتون مشما

 .کنم یاز او قطع م شیبار من تماس را پ نیا

 .کنم یرا کنارم احساس م یکس حضورِ

قرار بود براش کتلت درست  یس هی. آورد یبرسه پدرِ طرفو در م يزیخواست به چ یم یوقت شهیهم لیسه-

 . اومد کل صفحه رو کند. هم حل کنم بعد گهید یکیکردم گفتم  یحل م یاضیکنم، داشتم ر

 .شود یم بیبا خنده ترک شیصدا. کنم یتعجب نگاهش م با
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مو حل  یاضیر يها نیهفته تمر هیبعدش تا . مهربون بود یلیخ یول. کرد یم وونهیهمه رو د اشیباز وونهید-

 .کرد

 .گذارم یشانه ام م يشود، سرش را رو یلبخندش کمرنگ که م. خندم یبار من هم م نیا

باهام . اما بعدش باهام عوض شد. هوو بمونم شیپ. خواست اونجا بمونم یچون نم. رو هم اون گرفتطالقم -

اون  یول. تو نچزونش. کرده و شوهر کرده و تاوان داده یگفت جوون یم یه. خانومش انقدر ماه بود. تلخ شد

 یلیمثل سه دیده بودم، شاکر دواجگفت، اگه عاقل تر از یراست م. کرد که گفتم زوده براش یدائم روترش م

 .فلج شد هم به پاش موند یوقت یاومد که زنش حت یم رمیگ

 !دانم ینم چیکه با برادرش نبوده من را داشته اما من ه یچند سال. دانم یزنِ درمانده نم نیاز ا چیمن هنوز ه و

که  دیدون ینه خوب موگر. بمونه نیخوام حرفتون زم یفقط چون نم. زنم یربع باهاش حرف م هی...خانم نوا-

 نه؟. میهم هیچون شب دیدون یم. که دلم بره ییتا جا. هیکیکه بزنم  یباشم، حرف فیمن هر چقدر هم ضع

به سمت  انیگو یاعلیشود و او  یزنگ تلفن خانه بلند م يصدا. فشارم یدهم و دستش را م یرا تکان م سرم

 .رود یتلفن م

 .نمینش یکتاب شده م خیکه نگاهش مروم و کنار فاطمه  یهم به آشپزخانه م من

 ؟یو شاد باش يبخند ینتون گهید ؟یخسته بش زیفاطمه؟ تا حاال شده از همه چ-

 .کشد یرا از پشت م شیگذارد و دست ها یم زیم يرا رو کتاب

خوابم بعدش هم  یرم م یم یول. هم وزنِ خودمه. کتابه نیقوس کمر گرفتم از دست ا. االن خسته ام نیهم-

دونه بزنم پس سرت که حالت  هی امیبگو من ب يناراحت بود یس نیتو هم ا. ره که سرش ناراحت بودم یم ادمی

 . خوب شه

 .نشانمش یگذارم و م یم شیشانه ها يرا رو دستم

 .کردم یخودم خودمو خوب م. چند ساعت ياندازه  یول. بوده ییروزا هیخوب . خاله دختر ادیخوابم م-

 .ندازما یم يزیرا به روم نگاهم

 مثال؟ يچطور-

 .زند یاندازد و لبخند م یباال م يا شانه
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 کهیت يآخه؟ االن تو هم خودتو دار هیچ. خوره یکردم که آدم اگه شاد نباشه به درد زنده موندن نم یم هیتوج-

کارن بچه ام هم حواست . برو اصالح کن خودتو دختر. میریگ یم یافسردگ تینمیب یهم ما تا م یکن یم کهیت

 .شش باشهبه

 .برد و به سقف نگاه م کند یرا باال م سرش

کارن  گهیدو ساعت د...نمیپاشو بب...پاشو. بدم ادی یبهش قواعد زندگ دیسرم دو برابرم سن داره با ریخ. آخ خدا-

سرخ کرده هم بذار خرچ خرچ  ینیزم بیس. ناگت مرغ درست کن.میشه ما هنوز نهار ندار یمدرسه اش تموم م

 .یته نباشخس. صدا کنه

 .رود یدارد و به سمت هال م یرا برم کتابش

 گه؟یکارن بود د ياالن برا نایفاطمه ا-

 .کند یکند و با تعجب نگاهم م یدرشت م چشم

فقط سس قرمز هم داشته . میستیما از اوناش ن...نه دخترخاله جان گم؟یمن واسه خودم م يپس فکر کرد-

 .لطفا نیباش

 .اسم مادرم پرنور بود يبه اندازه  ایکاش دن. زنم یلبخند م گذارم و یم زیم يرا رو سرم

 .جواب بده...استینوا؟ هل-

 .شود یدر گوشم پخش م ایهل يو صدا رمیگ یرا از دستش م لمیموبا

 .دونه بزنم تو گوشت و برگردم هیخونه تون که فقط  امیالو نوا؟ من امشب م-

 ؟یواسه چ-

هفته  هیخوام  یدرست کن نهارتون آماده ست من بگم فسنجون مناگت مرغ  گهیداره؟ فاطمه م یواسه چ-

 .من دلم خنک شه ریازش بگ شگونین هیاگه دم دستته . ياریبهونه م

 .دهم یگذارم و گردنم را آرام با دست فشار م یم زیم يرا دوباره رو سرم

ما  يخونه  دییایامشب ندر ضمن، . فسنجون عذابش هفت برابره. یسرخ کن دیناگت مرغو با...آخه خواهرشوهر-

 ؟يومدیچندروزه ن یدون یم. کنم خودم یپوست از سرت م

نوا واسه محرم خونه تون برنامه هست مثل . رم ینم ییکوروش همه اش پژوهشگاهه منم که بدون اون جا-

 هرسال؟

 .آرام اشک يگرفت و صدا یکه خانه را در بر م ییها یکیتار ياسپند، بو يبو. چدیپ یام م ینیب ریز مهیق يبو
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 . واسه کمک ياومد یم يکاش حامله نبود م؟یشه نداشته باش یمگه م. نذر کارنه-

دم خونه  ینظر م امیم. میبردار نیذارن جنس سنگ یفقط آقامون نم. بازم هستم واسه کمک. چالق که نشدم-

 . فاطمه هم که هست. دینیرو چطور بچ

 .کند یم رییتغ يلحظه ا شینفس ها يصدا

 بیغذا رو هم خودش با اون دستپخت عج میکرد یولش م. داد یکار ها رو سر و سامون م يه کاوه هم-

 .بود داداشم یکاشک. زد دم خونه یخودش بنر م. کرد خونه رو یم اهیخودش س. کرد یدرست م بیغر

 .مانده مانیکه در دست ها یخالصه است در لرزش مانیزنم و تمام حرف ها ینم یحرف

 .شنوم یبعد فقط بوق م يشود و لحظه ا یم هق هقش بلند يصدا

 نشده؟ شکشیپ تیشود که جانم برا ینکرده ام؟ چند روز م تیشود که صدا یجان؟ چند روز م کاوه

 چند نفر داغدار شدند؟ چند نفر کاوه جان؟ هان؟ ؟يماه شد که رفته ا چند

 .لیبس کن سه-

 .کوبد یم زیم يروم و تلفن را رو یسمت ژاله م به

 شه؟ یم هیچندسال توج نیشه؟ ا یم هیتوج...کنه یم هیتوج-

شده  ریگ نیزم مانیهردو. کاوه جان میشده ا ریگ نیزم. نمینش یکنارش م نیزم يو رو رمیگ یرا م دستش

 .میا

بابا . شه ینم هیمردن مامانمم توج. شه ینم هیمردن کاوه هم توج. شه ژاله ینم هیتوج یرفتن چیه. شه ینم-

. نایشن ا ینم هیتوج. چندسال نبوده و داغ رو دلت گذاشته لیسه. شده مثل ما، داغِ باباشو داره ریگ نیاالن زم

چون . که خواست بکنه قبول نکن یهیرتوجه. پس قبول نکن. شه چه برسه به نبودنشون ینم هیمرگ آدما توج

 .شه یشه، اما سرد نم یداغ نبودنشون کم م. شه یرفتن آدما قبول نم

 بکشم که دوست ندارم؟ غیو سرت ج یبخوان یسنت ؟یعاشقانه بخوان میو برا ییایشود ب یجان؟ م کاوه

 ؟يبازگرد میسر بچرخانم و تو به سو تیشود باز برا یم ؟یو نازم را بکش يریشود دستم را بگ یم

 ؟یتو و رفت يمن و ماندن ها يبه رفتن ها يدلم؟ عادتم داد زِیجانم؟ جانِ دلم؟ عز کاوه

 .نوا، عادت به نبودنت ندارم ينوا، نوا يهمه . نت ندارمبه نبود عادت

*** 

 م؟یخودمون خرد کن دیها رو با ایلوب نیا يهمه -
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 .ردیگ یدر دست م ییچاقو ایهل. کنم یگرد فاطمه نگاه م يچشم ها به

 .کنه یتا فردا شب آماده باشه وگرنه مرجان خانم پوست سرمون رو م دیبا. چشم درشت نکن تنبل-

 .ندینش یوسط هال کنارمان م ن،یزم يرو

 .خداحافظ. برگردم گهید کمیبرم . ادهیز یلیکنم درسام خ یمن حس م-

 .شود یمشغول م زانیآو يدر سکوت و با لب ها. زدیر یم شیرو شیپ ایلوب یکشد و مشت یدستش را م ایهل

 .کند یبا من و من شروع به حرف زدن م ژاله

 .ادیحاال ده روز ب. تاسوعا عاشورا رو برنامه داشت شهیهم .ادیب میهم بگ لیبه سه میتون یم-

 .آورد یسرش را باال م فاطمه

 مینیبب. جنمش رو نشون بده دیبه هر حال با. گهید نیبکش يگاریدر به در جواب مونده ازش ب چارهیب. نیآفر-

 .نه ایببره  میشه ژاله مونو بد یم

 .شوم یشود و برپا م یتلفن بلند م يصدا

 .تیوضع نیعمرا بذارم شوهرت بدن با ا. رو نایصاف خرد کن ا فاطمه-

 .فرستد یم رونیکشد و ب یم یقیعم نفس

 شوهر؟ هیچ. کنم یم مویراحت زندگ الیخوب با خ-

 .شود یغرغر مرجان خانم بلند م يدارم و صدا یرا برم تلفن

 ؟يکارش دار یچ. رو بکنه شیدختر بذار باز-

 .بالش نیآخه مامان پر نمونده تو ا-

 .کند یخانواده را پشت تلفن ررد و بدل م يکه نصف مکالماتش با اعضا یزنم به مرجان خانم یم يلبخند

 .سالم مرجان خانم جان. دیالو؟ با نوا تماس گرفت-

 .کنم یکار هاش رو من م يهمه ...نذرِ توا...پسر توا. پلو ها ایواسه لوب امیمن فردا صبح م. سالم کیعل-

هر  دیایب ایمرجان خانم بود و گفت اگر کارن سالم به دن يبرا ينذر يغذا شنهادیآورم که پ ینم میمن به رو و

 .کند یسال اول محرم نذرش را ادا م

 .رو هم بزن به اسم خودت یتو قابلمه همه چ زیبر ایشما ب. میکن یرو آماده م زیما همه چ-

 .نکن دختر يزبون دراز-

 .کنم یرا از گوشم دور م یگوش .رود یدوباره باال م شیصدا تنِ
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 . شد یاون بالش رو از دستش بکش توش خال یگل -

 .کند یرا آرام م شیهم هستم صدا یمن فتدیب ادشیکه تازه  انگار

 .خدانگهدارت باشه. اونجام میپس من ساعت هفت و ن-

 .خداحافظ مرجان خانم-

*** 

 ست؟یلباس ن نیا فیح. م تنم کرده ام کاوه جانپدربزرگ ه يکردم را برا یتو تنم م يکه برا یاهیس لباسِ

 .درد دارد و سوز شیدانم که شکست بابا از مرگ بابا یم. قبر زانو زده يرو بابا

 .آرام گرفتنِ پدربزرگ يکرد برا یسوخت که خون به جگرِ ما م یم شیبابا يدانستم فقط جگرش برا یم

 .کتک خورده شیاو از بابا يسوخته و بابا شیدانستم پدربزرگ جگرش از بابا یم

 .محکم ب،یعج شهیر نیدار است و ا شهیپدربزرگ ر يدرد ها ي شهیدانستم ر یم

 .نمیب یروحِ پدربزرگ را م يِتمامِ زخم ها. دانم یها را م نیتمامِ ا خوب

 انیپا و تعصب زده نباشد و ردیبه دست بگ یچیق. توانست پدربزرگ پاره کند یعذاب را م رِیزنج نیاما ا...اما

 .بدهد به هرچه فکرِ پوچ

 .من پوچ شد یپدربزرگ پوچ فکر کرد و کودک. پوچ فکر کرد و مادرم پوچ شد پدربزرگ

 .تواند او را ببخشد یدلِ من نم...حاال. پوچ فکر کرد و حاال پوچ شد پدربزرگ

 دهیامرزیم؟ نآمرزش بخواه. بر من نکرده یرحمت بخواهم؟ رحم. آرامش بخواهم؟ آرامشم را گرفته شیبرا

 .را یکس

 .گناهم را رنج داد و بابا اسبابِ رنجش شد یمادرِ ب. رنجم داد. نکرد یخوب زندگ پدربزرگ

 من؟ ببخشم؟ يدو را خدا نیا ببخشم

 .ستندیا یو کنارم م رندیگ یدو دستم را م ایو هل فاطمه

 .هم ناراحت نباش یلیخ يخوا یدخترخاله م-

 .کند یاطمه حرفش را دنبال مخندد و ف یم زیگوشم ر ریز ایهل

 سر جات؟ يستادیاون وقت تو راست راست وا. کنم یغش و ضعف م فتهیمن پدربزرگم رو تنش خط ب-

 فاطمه پدربزرگت مهربون بود، نه؟-
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افتد که من از درد چه به خانه شان  یم ادشی. زند یم یدهد و لبخند آرام یبله تکان م یرا به معن سرش

 .پناهنده شدم

 یم. خوام خدا ببخشتش یمن م.شیکن ببخش یسع یول. شه یدونم سخته و نم یم. نوا شیکن ببخش یسع-

 ینم دایمثل تو پ يمن خواهر. يدید یکاوه رو نم. يشد یما نم یوارد زندگ يروز هیچرا؟ چون اگه تو  یدون

 یو کاوه عاشقت نم ياومد یشدم نوا اگه نم یفکر کن چقدر تنها م. کردم ینم دایمثل فاطمه پ یقیرف. کردم

 . شد

 ...شدم اگر کاوه را نداشتم اما یم چارهیکنم چقدر ب یفکر م. رمیگ یتر م نییرا پا سرم

 ...بهش. کنه یهاش ررو چک م امینه؟ مطمئنم پ ادیم يسرمد-

 يکنم برا کشیو تحر میبگو کیتبر يخواستم مرگش را به سرمد یم یوقت روزیرا دوست ندارم و د پدربزرگ

 د؟یستم لرزآمدن د

 . ادیب میدواریام-

هست و  شهیهم...که نمیب یرا م یغم کوچک شیچشم ها يگوشه . کنم یم یرا گفته نگاه نیفاطمه که ا به

 .شده نیگزیبا لبخند جا شهیهم

 .بندازنش تو تور ببرنش واسه نهار رنیشد بگ داشیگفت اقاشونو فرستاده که اگه پ یم تونیمنش-

 .ادیدونم که م یم-

ها از  یراحت نیتوانم به ا ینم...لرزد اما یدلم م. لرزد که پدربزرگم هدف شده یدلم م. کشم یم یقیعم نفس

 .ببرم ادی

 ؟يشنو ینم. خوره نوا یتلفنت زنگ م-

 يدلنواز بود اما نه برا شیصدا ستم،یانصاف ن یب. دهد یگوشم را خراش م شیکنم و صدا یرا متصل م تماس

 .زند یتشم مکه واژه به واژه اش آ یمن

 یکارم کنن؟ دو ماه بندازنم زندان؟ نفع یخوان چ یم. مهم نباشه برات. یکن ینم دامیپ ؟یهست یمنتظر چ-

 گرده دخترِ مهتاب؟ یداره برات؟عشقمون به ما برم

 .شوم یو فاطمه دور تر م ایو از هل رمیگ یدرخت فاصله م از

 .شم یخنک م. يکرد اهیس مویکه زندگ ییکردم با تون یغلط چیکه ه رهیگ ینم شیفقط دلم آت. گردن یبرنم-

 توانم بکنم آرامش را؟ یکه م الیدانم که آرام نخواهم گرفت اما خ یم
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خود به . دمید کیخودم رو از نزد. بدتر شدم. شه یاشکات دلم خنک م دنیکردم از د یکاوه که مرد فکر م-

 یچه نحس دمیفهم ،يو به دردنخور شد یزن یزار مسرخاکش  دمید یوقت یبودم ول دهیدرد نخورمو تا حاال ند

 .نبود و عاشق شدم واسمح. فقط من ممنوعه عاشق شدم. میهم هیشب یلیما خ. مرگ مهتاب يبودم روزا

که صورت مامان  ییمثل وقت ها. شده سیصورتش خ. سرخ شده اند شیچشم ها. کنم یصورت بابا نگاه م به

 .ببخش مهتابم...گفت یو م دیکوب یکرد و به صورت خودش م یرا ناز م

 یکرد اگر مادر را بزند آرام م یبودند و وسواس گرفته بود و فکر م دهیداغ د شیکه عاشقانه ها ییوقت ها مثال

 .شود

 .پوست تنِ مهتابش کبود شده اوردیب ادیکه به  یزد تا وقت یم دیکش یشد و باز آتشش که شعله م ینم آرام

 .دیکش یتاب برداشته و در آغوشش م شیاستخوان ها .ناتوان شده شیها چهیماه

 .خدا عاشقِ مامان بود ي شهیهم. عاشقِ مامان بود بابا

 نه؟ يدید یکاش مامانو نم-

 .کند یخنده اش گوشم را پر م يصدا

از . مونمیپش دمیکه تو عمرمو نگاهمو کج کردم و مهتابو د يبار نیفقط از اول. شه ینم مونیآدم از عشق پش-

 .شه ینم مونیآدم از عشق پش. مونمیچوب حراج زدم پش قمیکه به اعتماد رف نیا

از . ستمین مانیاما از عاشق شدنم پش. دیعذابِ از دست دادنِ تو کاوه جان آتش به احساسم کش...من مثلِ

 نه؟. استیحسِ دن نیقشنگ تر یکه دلبستگ یدان یو م يدلبسته بود. ستمین مانیدلبستنم پش

 .تو نگرد دنبالم. خودمم خودمو گم کردم. شم ینم دایپ. نگرد دنبالم .دخترِ مهتاب-

. را وارد ماجرا کند سیپل يزیکه نگذاشته ام پرو مانمیکه پش میبکشم و بگو غیخواهم ج یم. کند یم یمکث

 .برَد یم میصدا...اما

 یم واریدمو به در و دخو ادیمهتاب تو خاطرم م يچهره  یاما االن وقت. شه ینم مونیآدم از عاشق شدن پش-

 .نمینب قمویرف يکه کمرِ شکسته  نمینب. کوبم که نباشه

 .افتد یخاك م يشود و رو یهمراهم از دستم رها م تلفن

 .برَد یم میاما صدا. دیام افتاده را بگرد یگوش يشماره که رو نیا میبکشم و بگو غیخواهم ج یم

 .ردیگ یرا جلو م لمیموبا یدست

 .دخترم ریبگ-
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. شوم یکوچک تر م شهیاز هم نمیب یبابا را که م.فتدیمحکم تا چشمم به بابا ن. فشارم یهم م يرا رو میها پلک

 .شود یبدل م یام به چهار سالگ یو چهارسالگ یس. شوم یکودك تر م میکودکانه ها ي شهیاز هم

 .ماند یم شهیسرم همکه پشت  یسرپناه دارم و دست. افتد که بابا دارم یم ادمی دیگو یدخترم م یوقت

 .ستیاوجِ درماندگ ن،یبلند شده و ا میکه دستش رو ستیمرد يچشم ها شیکنم چشم ا ینگاهش م یوقت اما

 .گرده یکارن االن از مدرسه برم. زود برگردم دیبا. بابا میزن یبعدا حرف م-

من در نگاه او برق  ياز چشم ها شتریغمِ از دست دادن، ب. رمیگ یرا هدف م شیلحظه چشم ها نیآخر يبرا

 .زند یم

*** 

 .کامِ مردمو شور نکن دخترجان. نکن تو برنج یخال ينطوریاون نمکو هم-

 .زنم یلب غر م ریو ز رمیگ ینمک را باال م ي سهیک سرِ

 .شد ادیز دیگ یاضافه نکردم که م شتریگرم ب هی. کمه یلیخ دیخوب اولش گفت-

پسرکم . را هم غم ببرد ایبه درك که تمام دن. کند یعف مض شیو دلم برا دیآ یکارن م يخنده ها يصدا

 .شود یم دیمن سف يایدن. بخندد

افتضاح  تمیحواست هست؟ آشپز. گم رو حرف بزرگترت حرف نزن ها یکه دارم بهت م هیبار نیکمیهزار و -

 .شده

 .کنم یکند رو م ینگاهمان م شخندیکه با ن ایهل به

 ؟یغذا ها رو برسونه گفت نیکه با ماش ادیزود بامشب  یشما قرار بود به شوهرت بگ-

 .رود یم بشیدهد و دستش به سمت ج یرا تکان م سرش

 .ره یم ادشیهمه اش سرش تو کتابه . بندازم ادشیدوباره  دیفقط با. آره گفتم-

 .شود یژاله از پشت سرم بلند م يصدا

 . ادیب ارهیب نشویماش دیبگ دیبزن لیزنگ به سه هیخانم نوا .جان ایهل يخواد زحمتش بد ینم-

 .اندازد یرا باال م شیشانه ها. کنم یگرد نگاهش م يچشم ها با

 .دود یبا خنده به سمتم م کارن

 بود داستانش؟ يکنم چطور فیبرات تعر. خوند یمامان فاطمه داشت برام کتاب م-

 .کنم یرا نوازش م شیزنم و موها یم لبخند
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 . شب يه قصه بش. کن برام فیشب قبل از خواب تعر-

 ...تازه! بخندد و بدود دیافتاده با ادشیپسرکم تازه . دود یدهد و دوباره م یرا تکان م سرش

 .ندارم یمن که باهاش حرف لیخانم نوا زنگ بزن به اون سه-

 .کند یصورتش را جمع م یبرد و کم یدستش را عقب م ایهل

 .که منم زودتر ببره خونه ادیب. گهیخوب کوروش هست د-

 .ندینش یکنار برنج م یصندل يرو لهژا

 .گهیثابت کنه د يطور هیخودشو  دیباالخره با-

 .کند یم کیاش را به دهانش نزد رقهوهیش وانِیل فاطمه

 ثابت کرده؟ شویکنه برادر تیفعال يموتور کیبه عنوان پ یعنی-

 .نشاند یصورتش م يرو يلبخند مین ژاله

با ژاله  ادینه؟ خانم نوا زنگ بزن بگو االن وقتشه که ب ایبگذره  شیلمن از تنب يفهمم که حاضره برا یالقل م-

 .حرف بزنه

 .روم یم ایدهم و کنار هل یرا تکان م سرم

 . کمه فقط تیسرماخوردگ هی. اطیتو ح يستادیهم ا ينطوریهوا سرده هم. ایپاشو برو تو اتاق من دراز بکش هل-

 .ردیگ یش مشود و دستش را به کمر یحرف از جا بلند م بدون

 کنه کمرت؟ یدرد م-

 .نمیب یدرهمش را م يگردانم و اخم ها یرا با دست به سمت خودم برم صورتش

 ا؟یکنه هل یدرد م-

 .رندیگ یم ینمِ کوچک شیدهد و چشم ها یرا تکان م سرش

 . گهیماه آخره د. تونم تحمل کنم یم. ستین یلیدردش خ. کمرم گرفتن يانگار عضله ها-

 .خوبه يریدوش آب گرم هم بگ هی. کنه یآرومش م. گرم بذارم يوله برات ح میبر-

 .شنوم یافتم که آخِ آرامش را م یبه سمت آشپزخانه راه م. ستمیا ینشانمش و م یمبل م يرو

 .استیدن يعاشقانه  نیشدن، دردناك تر مادر

 .يبلرز دیشد، باک یپر م یجفت کفش صورت کی يپرداخت کرد و اگر دلت برا ییبها دیبا یعاشق يبرا

 .کوروش هم که منو ول کرده رفته نیا. کشت منو ارینوا اون حوله تو زودتر ب-
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 .دهد یاش را به مبل م هیگذارم و او تک یرا پشتش م حوله

قربون  يخوا یو پوشک بچه ات که م هیجنابعال يکنه برا یاگه االن سه برابر داره کار م. ول نکرده رفته-

 .يصدقه اش بر

 .دهد یاشک، ارمغانِ چشم م دنشیکه د یبه قاب عکس. دوزد یا به روبه رو مر نگاهش

عمه و عمو هم که . یچیهم که ه ییخاله و دا. خواهر هم که نداشتم. ستیکاوه هم که ن. مامان بابا که ندارم-

 .تنهام نقدریکنم از تو سک سک در اومدم نوا که ا یحس م. خبر ازشون ندارم

 .کشم یآمده را م رونیاش ب يگوجه ا يموها ي که از گوشه ییمو تارِ

 یخواهر م يجا. کنم حتتیتونم نص یکاوه م يجا. هم خواهرته هم مادر. پشتته ریمثل ش يزن داداش دار-

 گه؟ید ایاز دار دن يخوا یم یچ. نمیچ یم یسمونیمادر برات س يجا. تونم کنارتب اشم

 .کند یزند و سرش را کج م یم لبخند

پند و  ایزد  یغر م ایهمه اش . قهیپنج دق ستهیتونست کنارش وا ینم یشکیه. ام کرده بود ونهویکاوه که د-

 ینم یچیاونقدر مهربون بود که ه. گفتن ینم یچیاما همه اونقدر براش احترام قائل بودن که ه. داد یاندرز م

 .رفت که موهاشو بکنن یاما دستشون م. گفتن

 .کنم یجسم مرا م شیبندم و صدا یرا م میها چشم

هاشم  حتینص یول. خوبه شینطوریآورد که ا یآورد، شعر و مثل م یم ثیو حد هیآ یگفت یم يزیهر چ-

اونقدر دوستش دارم که دلم واسه . صداش برام مهم بود دنیاونقدر دوستش داشتم که فقط شن. قشنگ بود

 .کشه یصداش پر م

 .مدار یکنم و جوله را برم یم لشیبه سمت جلو متما یکم

 .يزد خی. پتو بردار بکش دورت هیتو هم از کنارت . رم حوله رو دوباره گرم کنم یم-

 .بهانه یب ایبا بهانه . میدار ییبه تنها ازیدو ن هر

 .برام لطفا اریبردار از توش ب لمویموبا...نه ؟ياریمنو م فینوا ک-

 .دهم یرا به دستش م لشیاپن موبا يدهم و از رو یتکان م يسر

 .هوا سرد شده. مانم یگذارم و منتظر گرم شدنش م یشوفاژ م يا روحوله ر-

 اشکال نداره؟ ادیامشب ب ياگه به دوستم زنگ بزنم برا...نوا-

 .کنم یرا درشت م میها چشم
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شو  چارهیکنه ژاله داداش ب رید. ادیبه کوروش هم زنگ بزن زود ب. شه یمعلومه که م ؟يریگ یاز من اجازه م-

 .جانیا ارهیکشه م یم

 .زند یم يگذارد و لبخند یرا کنار گوشش م تلفن

 الو حنا؟-

*** 

کننن  یچقدر جون م یدون یم. نیرو زم يرحمت خدا رو پخش و پال کرد ختنه؟یچه وضع ر نیدختر جان ا-

 برنج بشه برنج؟

 .کشد یمرجان خانم، دخترش دست م يصدا با

 .مامان دو تا دونه برنج افتاده همه اش-

 .کشد یزند را م یرا که به ظرف غذا دستبرد م ال،یست دانخانم د مرجان

 . و دوتا نداره یکیبرکت که . دو تا دونه هم دوتا دونه ست-

 .خنده اش را بلند يکند و صدا یرا در هوا بلند م الیدان بعد

 .بچه تم مثل خودت انگشتش تو غذاست همه اش نیا-

 .ستادیداخته بود از حرکت اان گیدر د یدست کارن که قاشق شیصدا دنیشن با

 ینیزم بیکاوه تا روزِ آخر س. برسند یبه هشتاد سالگ یدستشان در ظرف غذاست تا وقت یها از دو سالگ پسر

 !رساند یسرخ کرده ها را به خورش نم

 .يپسره ا نیا يشده  یتو بهداشت. رونیاون قاشقو بکش ب. با شما هم هستم ها-

 .گذارد یشکمش م يرو و دستش را ستدیا یکنارم م ایهل

کوروش انقدر منو . براش رمیگ یکارا بکنه زن نم نیاز ا ادیپسرم که بعد آتوسا قراره ب یول. یچیآتوسا که ه-

 .ده یحرص م

 .دود یم اطیپرد و به سمت در ح یشود و کارن از جا م یدر بلند م يصدا

 .کنم در رو یمن باز م-

تو آشم کلم در  دمید یم هوی. خوره یباز کوروش فقط م. کرد یهم م ياومد تو غذا ها دستکار یکاوه م-

 .ختهیتو کتلتم سه برابر فلفل ر. اومده

 .ستدیا یم مانیروبه رو فاطمه
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 .بغل من باشه ها شید یاومد م ایبچه ات به دن یهل-

 .ردیگ یم ایرا از هل دنیکش غیکند و فرصت ج یبه من م رو

 جا بودن؟ک یدون یم. مامانم زنگ زد..نوا یراست-

 .دوزم یبه صورتش م جیرا گ نگاهم

دو شب بمونن و واسه  یکیکنن، هم  یبه دردونه شون سر بزنن و ابراز دلتنگ انیهم م. شما يخونه  ریتو مس-

 .يشله مشهد يکه دلم لک زده برا يوا. عاشورا ما رو ببرن مشهد

 . تنگ شده میافتاد یان مکه با فاطمه به جانش ییشله ها يمن هم دلم برا.خندم یته دلم م از

 .خاله هم تنگ شده يبا فاطمه و غرغر ها میخنده ها يدلم برا. خاله ام هم تنگ شده يبرا دلم

 .نخواهد ماند تنگ شده ادمیدر  چگاهیکردم ه یکه فکر م یشیچندسالِ پ يدلم برا چقدر

 .فاطمه يبهم بد یتونست یبود که م يخبر نیقشنگ تر-

 .کند یسرش صاف م يفشارد و شالش را رو یرا به هم م شیها پلک

 . گهیقاصدك خوش خبرم د-

 .شود یکارن و نفس نفس بلند م يبزنم صدا یکه حرف نیاز ا قبل

 تو؟ ادیبذارم ب. هیدونم ک یخانومه اومده نم هیمامان -

 ادیب یکن قراره ک یخبررسان...بد يعمه  يا م؟یمن ک یدون یتو نم يپس چطور. شناسم که یمن تو رو م -

 .گهید

 .زند یکند و چشمک م یفاطمه با لبخند نگاه م به

 . برش دار االن یچادرتو سر کن يخوا یم. ادیآقامونم داره م-

 .شوم یصورتش م ي رهیتعجب خ با

 .رفته راجع به من بهتون بگه فکر کنم ادشیکال  یهل نیا. حنانه ام-

 .فشارد یآورد و دستم را م یم شیرا پ دستش

 يفاب ها قیرف. ایتو مشهد با فاطمه دوست شدم و تو تهران با هل. و فاطمه ام ینه؟ من دوست هل دییشما نوا-

 . دو تا نیمنن ا

خواهد داشت بیکنم اگر هر سه با هم باشند خانه ام چند درصد تخر یزنم و حساب م یم یمیمال لبخند! 

 .سالم کیعل-
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 .کند یرا جمع م شیشود و لب ها یدرهم م صورتش

 .ها يبنداز ادمیقرار بود تو  یرفت سالم بدم؟ هل ادمیباز -

 .رود یبرد و به سمت مرجان خانم و دخترش م یباال م میتسل يدو دستش را به نشانه  ایهل

 .پرت شده یحواسم حساب. اند دهیزحمت کش شتریدو از همه ب نیپسر من است و ا يِنذر

فهمن  یکه نم وترهیو فوتبال و کامپ ونیزیگرم تلوسن اونقدر سرشون  نیپسرا تو ا. خوبه ها یلیپسرت خ-

 .در زده اصال یکس

 .چرخد یکند م یم ياتل متل باز الیدنبال کارن که با دان شیها چشم

 که انقدر پسرت آروم شده؟ يکار کرد یچ-

 .ایشود و تارك دن ریگوشه گ ایراه گم کند و کج برود  اینباشد تا  يپدرِ پسر ستیکاف...چیه

 دیچرا بهم گفته و با ینگ. شده یگفت وسواس یهوم؟ فاطمه م. بساز شیزندگ يبرا جانیه کمی يخوا یم-

 نه؟  ایبه درد بخوره  دیپس؟ با یعمر درس خونده که چ هی قمیگفته رف. کرده ها یم مشیقا

 .گردد یو حنانه با لبخند به سمتش برم دیآ یم يو سالم بلند مرد ااهللای يصدا

  ؟يکرد دایپارك پ يباالخره جا-

 .دهد یحرفش را رو به من ادامه م ي هیبق

 .داره يچه کاربرد قایهاشون دق نگیپارک نیفهمم ا یمن نم. پارك کردن ها نیتو کوچه تون تا خرخره ماش-

 .دوزد یم نینگاهش را به زم يا لحظه

 .پارك کن گهید يجا هیآقا پاشو برو . ها میاز همونا شد یکیالبته االن ما هم -

 .دیآ یجلو م یزند و کم یم یلبخند کوچک مرد

 .امان بده خانم. نجایا کینزد یِعموم نگیپارک يبردم تو-

 .دهد یادامه م ایرسد و هل یشود و از پشت سرم به گوش م یم بیو فاطمه با هم ترک ایسالم هل يصدا

 .ها ستین یکاف نیماش هی. تو بردن غذا ها دیکمک کن دیکوروش که اومد شما هم با گهیساعت د هیتا -

. میدو یو بعد به آن سمت م میمان یهمه گنگ م يلحظه ا. شود یمرجان خانم بلند م نِیحس ایو  غیج يصدا

 .دهانش گرفته يرا جلو یتنفس يرا در آغوش گرفته و اسپر الیمحدثه، دخترِ مرجان خانم دان

 ...خدا يا... نفس بکش پسرم...نفس بکش مامان...الیدان-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا sourire  –دار  یب

wWw.98iA.Com ١٢٤ 

 یداشت يریو گفته هروقت صغ دیگو یم نیحس ای. دیگو یم نیحس ایزانو زده و  نیزم يکنارش روخانم  مرجان

 نیبه حس. داند از دست دادنِ طفل چه دردناك است یبگو که او خوب م نیحس ای يداد یاز دستش م یو داشت

 . بگو که واسطه شود و خدا را خبر کند که مادر تابِ خراشِ فرزند را ندارد

 .ردیگ یرا از دستش م يدود و اسپر یسمتش مبه  ایهل

 ؟يندار فتیتو ک يپسرت آسم داره تو اسپر. که تموم شده محدثه نیا-

 . رندیگ یم يشتریسرعت ب شیها اشک

 فته؟یمن تو ک يحنان اسپر-

 .شود یم فشیک یمشغول وارس عیو سر ندینش یم نیزم يدهد و رو یسرش را تکان م حنانه

 .ن کنمروش نویرم ماش یمن م-

 .را بردارم جیدوم تا سو یو به سمت خانه م میگو یرا م نیا

*** 

 .کنم یمبل رها م يکشم و خودم را رو یم یقیعم نفس

 .شد امروز يعجب روز-

 یم یحرف را زده نگاه نیابروانش کور شده و ا انیم یصورت کوروش مانده و اخم يکه نگاهش رو ایهل به

 .اندازم

 ؟یله يد یچرا فشارش م...يآ-

 .دهد یگونه اش را فشار م ریکند و ز یتر م زیرا از حالت معمول ر شیها چشم

 .بال رو سرت آورده نیا یک یشکنجه بگ ریکه ز نیا يبرا-

آغوشت  يکاوه جان؟ چند وقت است که گرما یراست. نشاند یو او را کنار خود م ردیگ یرا در دست م ایهل دست

 کنند؟ یم تیهنوز فعال میطور سلول هادانم چ یو من نم ستین شیگرما ست؟ین

 .نفر هیبحثم شده با  کمی. من زیعز ستین یچیه-

 .کند یدهد و کنار گوشم زمزمه م یم ایرا به دست هل خی ي سهیو ک دیآ یاز آشپزخانه م فاطمه

 .هم با بهم بحث کردن یچه منطق-

 .يندار یمشکل یآخه تو که با کس ؟یخوب بگو ک-

 فهمم؟ ینم زویم يخوردن و سرم خورده به لبه  من فرق کتک...کاوه-{
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ضربه  هیحاال . کرده بود حسابمو باهاش صاف کردم یغلط هی ییاروی هی. ستیمهم ن. گهیبگذر د...من ينوا-

 }.هم برگشت تو صورتم يا

 و دلت نلرزد که راز مگو دارد شوهرت از تو؟ یباش يمرد يخانه  يبانو

 یو بعد که اتفاق دیرا در نهانخانه اش دفن کند و به تو نگو يد سرخواه یهمسرت م یو نفهم یباش همسر

 رد؟یخواست دلت بگ یدلم نم دیبگو يدیفهم

آن  رون،یب يدیکه حرف را خودت کش يآن روز. ستیچه روز تلخ ،یفهم یم یواشکیکه خودت  يآن روز و

 !هم با انبر

 چرا نگفت؟پس  ؟یستیاست که مگر همسرش ن نیآن روز تمام حواست جمع ا و

 .نفر با من به مشکل برخورده هیکه  نیاما مثل ا. ندارم یمشکل یمعلومه که با کس-

 د؟یگو یپس چرا نم ست؟یاست که مگر همسرش ن نیتمام حواسش جمع ا ایهل

 ...کوروش-

 .کشد کاوه جانم یجانِ زنده ات پر م يکند و دلم برا یم ایهل يرا روانه  شیها جانم

 .خوبه الیحال دان.س دادهنوا محدثه اس ام ا-

 .بندم یدهد، م یکه فاطمه م يخبر یرا از خوش میکنم و چشم ها یرا محکم فوت م نفسم

 .ستدیا یقلبم از تپش بازم يلحظه ا رمیکارنم استرس بگ ينفس ها يکه برا يتصور روز از

 .حافظو داشت يخدا رو شکر حنا هم اسپر-

 .شنوم یفاطمه را م زیر يخنده ها يصدا

 .به درد بخوره يروز نیهمچ هیکر کنم کال آسم گرفته بود که ف-

 !او يبه پهلو دهیآرنجش را کوب ایهل یعنی نیشود و ا یآخ کوروش بلند م يصدا

 .کنم یزده ولت نم یک ینگ یتا وقت. رفته ادمیفکر نکن -

 .کند یرو به من م کوروش

 چرا؟ ستنیژاله خانم ن-

 .شود یبلند مکند و از جا  ینفسش را فوت م ایهل

 .یهل...بابا يا ؟ير یکجا م یهل-
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نقاط صورتش  یو احتمال بارش در برخ ستیابر مهین شانیهوا. نم دارند شیچشم ها. گرداند یرا برم شیرو

 !کند یم دادیب

 نگرانتم؟ یفهم یخوره چرا بمونم؟ کوروش م یحضورم به درد نم یوقت-

 .کوروش بود-

 !، خودش را زده؟خودش. گردد یبه سمت او برم نگاهم

 هان؟. گهیقدر بسه د نیهم ه؟یک یبدون یخواست یمگه نم...کوروش بود-

کوروش  یخال يخشکش زده و به جا شیسرجا ایهل. رود یم اطیشود و به سمت ح یبار او از جا بلند م نیا

 .مات شده

 .آورد یسوالم را به زبان م فاطمه

 !آقا کوروشو آقا کوروش زده؟-

مبل  يکه رو ردیگ یکند و فاطمه دستش را م یو صورتش را جمع م ردیگ یشکمش م يدستش را رو ایهل

 .ندیبنش

 ...االنم که. يخسته شد. یهل يسرپا بود یلیامروز خ-

کشد که  یم قیعم ينفس ها. خورند یمنظم تکان م شیگذارد و شانه ها یفاطمه م يشانه  يرا رو صورتش

 .رود ید دستش به سمت کمرش مکن یسرش را که بلند م. به خودش مسلط شود

 ...خوب بودن یلیدو تا با هم خ نیا. فهمم اصال ینم...از دوستامه یکیکوروش شوهر -

 .رود یم رونیبه صفحه اش از سالن ب یو نگاه کوتاه دیشود و با ببخش یفاطمه بلند م لیزنگ موبا يصدا

 .نمینش یم ایو کنار هل زمیخ یکنم و از جا برم یخروجش را دنبال م ریمس

 .کنه یم تتیکمتر اذ یفکر نکن شتریبهش ب یهرچ. بهش فکر نکن-

 .گذارد یشانه ام م يو سرش را رو ندینش یصورتش م يرو یکوتاه لبخند

 .کمرم شکست. بود ها یجمله ات فلسف-

و ت یمعموال هم مسائل بزرگ. یناراحت نش میخواست یمردا عادت دارن آدم رو بذارن تو منگنه و بعد بگن م-

. افته رو دلش یبهش بگن خط م یو حساس، که هرچ فهیکنن زنشون اونقدر لط یفقط فکر م. ستیدلشون ن

 .يتر شد یجهم نازك نارن یلیخ يحامله شد یاز وقت. نطورهیهم قایکه البته در مورد تو دق

 .کند یرا صاف م شیدارد و موها یرا از شانه ام برم سرش
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عات ندارم به . دعواش بشه یعادت ندارم با کس. عادت ندارم بهم نگه. انو ستیدست خودم ن...دونم اما یم-

 .به هم ختهیمعادالتم ر يهمه  هویامروز . رسه حرفاشون از حد و مرز منطق خارج شه یکوروش که م

 .آخه يکاوه تو اهل دعوا و جر و بحث نبود-{

زد و بهم  یحرف هی. اش کرد بود که طرف گنده کیکوچ يبحث کار هیدل؟ بابا  زیمگه االن هستم عز-

 }...والسالم. برخورد

به من،  دهیکالم خواسته فحش بده سرش رس کهینفر به کاوه از سر ت هی. امروز تو رو داشتم يمن قبال تجربه -

 .کنا لبش از مال کوروشم پررنگ تر بود یرنگ بادمجون. شده رفته تو صورتش یرتیغ نمیا

 یکاوه جان از تابلو هم به نگاهت نگاه م. کنم یدارش نگاه م شیو ته ر گردانم و به صورت صاف یرا برم سرم

 !کنم یکنم، تب م

 .هیدونم ک ینم یمن حت-

 ! کشد یطور سوت م نیداد فاطمه عادت ندارد که ا يانگار به صدا گوشم

 زد؟ یفاطمه داد هم م-

 !ستیبیعج زیمه چکال داد فاط. کند یگرد نگاهم م يو با چشم ها دیگو یجمله را م نیا ایهل

 .گردانم یروم و صورتش را به سمت خودم برم یسمت پله ها م به

 .شوند یسرخ م شیکند و چشم ها ینگاه م نیبه زم رتیح با

 .القل موضعتو مشخص کن ؟یدشمن من ؟یتو دوست من...وگرنه که. کردم يکار هیحتما ...گهیآره د-

فاطمه،  نیکند که ا یم میراض زدیر یکه اشک نم نیهم. بندد یرا م شیکند و چشم ها یرا قطع م تلفلن

 !خودم است يهمان فاطمه 

 شده فاطمه؟ یچ-

 .شنود یتلفنش را م امیپ يکند که صدا یرا باز م دهانش

روز  کیتمام معادالتم در  دیگو یم ایهل یفهمم وقت یشود و م یم ياز اشک جار يصورتش رد يبار رو نیا

 !چه یعنی ختهیبه هم ر

 فاطمه؟-

 .کند یرا کنار بدنش مشت م شیزند و دست ها یم یبیعج لبخند

 .گردم یبرم گهیساعت د مین هی. رم استراحت کنم یمن م. ستیمهم ن...یچیه-
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 .رمیگ یاندازم و دستش را م یم میابروها انیم یگره

 یبگرو خودت و  يسرپوش بذار هیخودت  يخوا یم يهر سر گه؟یمگه من بوقم؟ خوب بگو چه خبر شده د-

 .ینکن زیبذار که سرر ونیمشکالتتو درم هیبا بق ونیمن حالم خوبه؟ القل دو تا درم

در . زند یتر لبخند م قیبار عم نیرود و ا یصورتش م يدستش رو. کنم یدادن بغضش را حس م قورت

 !کند یم هیتر گر قیعم قتیحق

 .ن عادت دارمم...ستیمهم ن. گم یبه خدا اگه حالم بد باشه م. ستین يزیگفتم که چ-

نوزده ساله ام  -هجده يدخترخاله . انگار که کمرِ آدم بشکند. رود یکند و از پله ها باال م یرا آرام رها م دستم

 .رود یاز پله ها باال م نطوریا

 !يکار چیه. توانم بکنم ینم يکار چیرود و من، ه یپله ها باال م از

 .گردم یزند و به سالن برم یم میصدا ایهل

 .چه خبره نمیاومدم بب یشدم م یمردم وگرنه خودم پا م یبود؟ از کمردرد داشتم م یچ هیقض يدیفهم-

 .نمینش یم شیاندازم و روبه رو یرا باال م میها شانه

 .ده ینَم پس نم یکتکش هم بزن...گهیفاطمه ست د-

 .مانیهاروز مان،یلباس ها مان،یدلها. میالزم دار يریگردگ کی! شده يخانه مان خاکستر چقدر

را زائران بروند  زیروز عز نیا میبگذار دیکه خاله بگو! مشهد يآن هم عاشورا. عاشورا تنگ شده يدلم برا چقدر

 !و دلمان پر بکشد میحرم و از دور به گنبد نگاه کن

 .سرش میزیو با فاطمه بر اوردیشله ب مانییطبقه باال ي هیهمسا که

 !رنگ کم دارد یکم مان،یخاکستر يخانه . خنده تنگ شده یکم يدلم برا چقدر

 .شود یو در با شدت باز م دیآ یم اطیبلند کارن از ح يخنده ها يصدا

 .با عموکوروش میدیدو اطیمامان انقدر تو ح ؟یمامان کوش...مامان-

 .شود یم نهیدست به س ایهل

 .يگذاشته رو گاز خودش رفته باز نجایمنو ا-

 .دهم یم يرا در آغوشم جاکنم و حجمش  یکارن گرد م يرا برا دستم

 .دیدو یم ییسه تا گهیچند وقت د. گهید یرفت یخوب م يبدو یتونست یتو هم اگه م. نکن يحسود یهل-

 .بوسم یاش را م یشانیو پ رمیگ یصورتم م يصورت کارن را جلو بعد
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 که؟ يآماده ا. اطیها تو ح میامشب قراره چادر بزن-

 .دیگو یم يبلند يدود آره  یکه به سمت اتاقش م ورنطیکند و هم یرا از دستم آزاد م خودش

 !شود یداغم کم نم م،یرا بگو يتکرار يجمله  نیهر روز هم که ا. سه نفره تنگ است يها يشاد يبرا دلم

. کیبرق و الکترون! لیو موبا نیشده ماش مانیایدن. کند یحواسم را پرت م زیم يرو لیموبا ي برهیو يصدا

 .مامان هم، تنگ شده يلم هاک یترش يدلم برا یراست

 اد؟یب ایتا بچه به دن یاستفاده نکن لیموبا نیاز ا گهیشما قرار نبود د-

 .ندینش یم ایزند و کنار هل یحرف را م نیبا اخم ا کوروش

 !امشب دلم بس ناجوان مردانه تنگ است. شوهرانه هم تنگ است يها ینگران يبرا دلم

 .دهد یتوجه تلفنش را جواب م یب ایهل

 الو حنا؟-

 .ندینش یصورتش م يرو يکند و لبخند یم مکث

 ؟يدیتو از کجا فهم...آره-

 .که کوروش نفهمد يو احتماال طور یرکیرزیز. اندازد یبه کوروش م یکند و نگاه یبار صورتش را جمع م نیا

 حاال؟ هیچ هیخوب قض-

 .تمام حواسمان را به خودش جمع کرده. کند یسکوت م يا هیثان چند

 ...واقعا کو یعنی...يشه آخه؟ د یمگه م. حنا یگیغ مدرو-

فاطمه راز . را دارد قشیرف یهل. خندد یکارنم م. دهم حاال به فاطمه برسم یم حیترج. خورد یرا م حرفش

 !نمیخودش بنش يرا جا یقیخواهم دقا یم. گذارد یم انیرا با خودش در م شیها

. ستین دایصورتش پ. سرش گذاشته يرا جلو شیو دست هاتخت گذاشته  يسرش را رو. زنم یبه در م يا تقه

 !خواهد پنهان شود یانگار از ارواح اتاق هم م

 .گردد یپرد و به سمتم برم یگذارم که از جا م یشانه اش م يرو یدست

 .اریتمام ع یِنیفرورد کیتمثالِ . نکرده هیاما هنوز گر. سرخند شیباد کرده و چشم ها دلش

 یم...یجمله بگ هیاما اگه فقط . نتونم بهت بزنم یحرف چیه یحت دیشا. نکنم حتیصخوب ن دیشا...فاطمه-

 .بار امتحان کن هی...بار بگو هی. که بارت سبک تر شده یفهم

 .بگذارم شیتنها واریخواهم از اتاق خارج شوم و با د یم. چرخاند یرا م سرش
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 ...دوست دوستم-

 !دوستان يدوست ها نیآخ از ا. نمینش یم نیزم يرو کنم و همانجا، کنار در، یرا رها م رهیدستگ

 .دهد یادامه م. شود یاز نشستنم مطمئن م یوقت

 يدوبار جلو یکی...پسره نیبعد ا. هنوزم باهاش دوسته. پسر بود...داشت که خوب یدوست هیدوستم تو مدرسه -

 .و عاشقت شدم دمیکه چند بار باهاش د. در مدرسه اومده سراغ من

 .نشاند یلبش م يرو یجیگ يکشد و خنده  یم یقیعم نفس

 یمنم م. گفت یبه خدا چرت و پرت م. داده بود به من ریگ. خواست از دست دوست من راحت بشه یم-

سرمو گرفتم باال و گفتم دست از ...يسر هی یول. رفتم یم دمیکش یو راهم رو م گهیچرت و پرت م دمیفهم

 . انداخته ازمون عکس...از رفقاش یکی...سرم برداره و خوب

 .کشد یصورتش م يرو ،یرا عصب دستش

که چرا هنوز بااون  میکن یبا هم دعوا م میاالنم دار ،یبردن به دوستم نشون دادن، گفتن ما عاشق و معشوق-

 .قطع رابطه نکرده

 !تو بود، تا حاال تکان نخورده يکه دوره  شیو پنج سال پ یجانم؟ تهمت از س مامان

 شتریب یها باالتر رفته و آگاه متیهنوز که هنوز است و ق. بشر نیمانده ا یو عهد بوق یمیهمان قدر قد هنوز

 .سوزاند یاست و تهمت است که جان را م نییشده، شعور هنوز پا

 .کشند یکشند، اعتماد را م یآدم را م. کشند یاز تهمت ها، که م آخ

 .ختیمه را به هم رفاط يکه رفاقت چندساله . از تهمت ها که مادرم را گرفت آخ

 .را دگرگون کند ایدن کیتواند  یتهمت، م کیدانند،  یکه هنوز مردم نم آخ

کار کنم نوا؟ جونم داره باال  یچ. که نگاهش کردم و داد زدم غلط کردم يبار هیاصال همون . من غلط کردم-

 هیاز من  م،یساله دوست شیگم نامرد، ش یم. زهایچ ندیمردم نگو یزکیتا نباشد چ گهیدوستم زنگ زده م. ادیم

 ؟يد یپشت سرم گوش م يزایبه چ يکه دار يدید زكیچ

 .رمیگ یکشم و دستش را در دستم م یجلو م نیزم يرا رو خودم

 .ذاشتم کنار یمن بودم دوستم رو م-

 یصورتش م يقطره اشک رو کی يتازه به اندازه . فشارد یرا به هم م شیچشم ها. ردیگ یم نییرا پا سرش

 .چکد
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 ...حق داره که. خوب اون پسره رو دوست داشت. دوستمه-

 !به همه حق ندهد نقدریرد شوم که ا شیاز رو نیخواهم با ماش یم. افتد یام م یشانیپ ياز اخم رو یقیعم نیچ

 ...برو دن،یامشب که مامان بابات رس. حرف ها رو نیشناسه که باور نکنه ا یانقدر تو رو م...اگه دوستته-

 .دوزد یه صورتم مرا ب نگاهش

 .کنن یراجع بهم فکر بد م هوی. ستیکه ن یمهم زیچ. ها نوا ینگ-

 .کشم یم یقیبندم و نفس عم یرا م میها چشم

بهم نگفتن  هیبار به کنا هی یحت. بار راجع بهم فکر بد نکردن هی یمامانت حت. من فرار کردم از خونه مون-

 کنن؟ یتره دلت شک م دیسف وارمید نیکه مطمئنن ازا ییاون وقت از تو. يدخترفرار

 .فشارم یدر را م ي رهیکنم و دستگ یپشتم را م. زمیخ یگذارم و از جا برم یم شیپا يرا رو دستش

از  نمیبب هویکه  نینه ا. دیدوست دارم بهم بگه مامان من شکستم، ببخش. شکنه یم يا شهیاگه کارن ش-

 ینم يشوفاژ چیخونه رو ه ياون وقت، سرما. نیزم يرو اش پودر شده شهیش نمیو بب ادیپنجره داره سوز م

 .تونه به گرما بدل کنه

که آمد  گرید ي قهیکه ده دق نیا ياحتماال در تالش برا. بندد یرا م شیاندازد و چشم ها یبه صورتم م ینگاه

 .سابق باشد يخنده رو شهیهمان هم ن،ییپا

ام آنقدر  یمنیا ستمیمغزم هم مثل س ستمیاگر س. کند تیداشتم که اخالق فاطمه به جانم سرا یدوست م چقدر

 !شد یها را جذب خود کند چقدر خوب م کروبیبود که زود م فیضع

*** 

 خیم بیدانم عج یکوروش و شوهر حنانه هم که هنوز اسمش را نم. شود یبا هم رد و بدل م ایحنانه و هل نگاه

 .بفهمند يزیچ دیآن دو شده اند که شا

 .ام شود رهیخ يکه کاوه ا نیا یکنم ب یم ریس ماالتیهم در خ من

 ینگ یتا وقت. بهم بگو یول. بگو، نشون بده، شده با زبون اشاره. ستمیمن که زبون چشمارو بلد ن...جانِ کاوه-{

 }.کنه انیتونه ب یچراشو اما، فقط زبونه که م. ستیتونن بفهمن که چشمات حالشون خوب ن یچشمام فقط م

 .شده یکی شانیایو او رفتار و دن ایانگار هل. است بیسبز شده وسط خانه ام عج کهوی دخترك نیبه ا دمید

 !هم است هیرفتار با همسرانشان شب یحت شان،یخنده ها شان،یمثال ها شان،یزن ها حرف

 .شگفت زده کرده بود يادیورودش پسرکم را ز! اند ییکهویهم  هیشب یحت. کنند یهم محبت م هیشب
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 یم یانسالیم يصبر باال يرسم و وارد دوره  یم بیعج یکه تازه دارم به آرامش یبه من ییکهوی يها آدم

 .ستندیشوم، سازگار ن

را با  شیتفاوت لبخند ها یکه من حت یآن هم وقت. قواره است یچرا لبخندت ب دیپرس دیبه فاطمه رس یوقت

 .خواهر کوچکتر بود میکه دخترخاله ام برا یمن. کردم یحس نم شهیهم

 .بارد یم یگفت از سالمش هم تلخ. دلش را ناراحت کرده يزیزند چ یاو گفت که داد م ي افهیهم از ق طمهفا

 !نداشت یفرق چیه ختیو داد وارد شد و خانه ام را به هم ر غیکه با ج یاز نظر من با وقت شیکه صدا یحال در

 دیخواست که بگو یرا م یلم کسد. وقت نداشتمش چیآنها و ه يایخواست مثل دن یدوستانه م ییایدن دلم

 .وقت نداشتم چیفرق دارد و ه شهیسالمم با هم

گفتم که  یآنقد م. گفتم یشد و م یکه زبانِ الل شده ام باز م يشد یم یالقل آنقدر پاپ يجان تو که بود کاوه

شم همه را چ شییباینرم که از دور هم ز یبالشت میبشو. يروکش شو میحس کنم پرَم و به آغوشت بخزم و برا

 .کند یکور م

اما انصافا، گرفتن کاوه، با احساسات جور . ستیکس ن چیه يایکه چشمم به دن یدان یم. خدا جان ستمین حسود

 آمد؟ یدر م

 د؟یآ یبلند است، جور در م يآبشار شیرود که انتها کی يراکد تو شهیکردن منِ هم رها

 .عقلم قاصر شده به جان کارنم ست؟یچطور زنند یکه همه ازش حرف م یحکمت ییشود بگو یم ا،یخدا

 حنا؟ یگیراست م-

 .شود یتر م قیکوروش نگاهش عم. گذارد یدهانش م يدستش را رو ایهل. پرد به سمت آن دو یم ذهنم

 !میفهم یما نم. کند یم یبلند ماست مال يبا صدا فاطمه

 .انشیمنم مونده بودم تو پا. تموم شد يطور نیکتابه هم. گهیآره د-

 .شود یتا نخندد معطوف م ردیگ یبه سمت حنانه که لبش را گاز م اهمنگ

 .خندد یو بلند م ندیب یاش را م دهیباال پر يگردد و ابرو یسمت شوهرش برم به

 .زنند یو فاطمه هم لبخند م ایهل

 .دروغ بگه یدرست و حساب ستیبلد ن مونیکی ییخدا-

 .دهند یم تکان دییسر تا ایحرف هل نیا يو فاطمه برا حنانه

 کجاست؟ میشرت مشک یت یمامان-
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کند هم، فکرم به  یگذر م گرانید یِخوشبخت گران،یرفاقت د يدرباره  الیکه ذهنم از فکر و خ یمن گاه و

 .شود یکارن م ریخودم درگ يجا

تنگ ...از تو شتریب یلیخ یحت...یلیخ...یلیخ...یلیخودم، خ يکاوه جان، نه؟ دلم برا ستیگفتن گناه بزرگ دروغ

 !شده

 .لباسات همشون تو کمدن پسرمامان-

 یتر م دیو صورتش سف ردیگ یجان م یبرگ گل بپاش يکه آب رو نیمثل ا. پاشم یصورتش م يرو يلبخند

 !شود

 .رود یشود و کوروش با اخم به سمت بالکن م یبلند م لیموبا يصدا

 .کند یرام، باز و بسته مرا آ شیدوزد و او چشم ها ینگاه نگرانش را به صورت حنانه م ایهل

 ؟یچه خبر شده هل-

 .دیگو یو رو به شوهرش م ردیگ یسرش را باال م حنانه

 .من فراموش کردم ؟ياریکارن رو ب يکادو نیاز تو ماش ير یم رحافظ؟یام-

 !خودش تیمثل شخص ب،یو عج دهیچیپ. شوهرش به گمانم بر اساس اسمش بوده انتخاب

 .دارد یبرم زیم يرا از رو نشیماش چییو سودهد  یسرش را تکان م رحافظیام

به کوروش هم از تو . شما نیراحت باش. دلم براش تنگ شده. معطل باشم نیتو ماش یساعت مین هیفکر کنم -

 .میمردونه با هم حرف بزن ادیتلفنش تموم شد ب گمیم اطیح

 یرفت به سمت من م یوقت. روکند ب یو با سر اشاره م ردیگ یزند که لبش را گاز م یرو به حنانه م یچشمک

 :دیگو

 .منو حرص بده ارهیدر م يلوس باز. ها ستیبه خدا انقدر جلف ن نیا-

 .کند یبا بغض رو به من م ایهل

 یمن شونزده سالم بود از توهم داشتن کوروش آروم م. آروم باش گهیحنا م نینوا شوهرمو گرفتن زدن، بعد ا-

 .حاال کوروش نا آرومه. شدم

 .چرخد یاهم به سمت فاطمه و حنانه مبار نگ نیا

با خودش، با شوهرش . بودم بایاز دوستام به اسم د یکی ریکه من درگ میبا هم آشنا شد یوقت یمن و هل-

ذهنش . عاشق ساده بود هیبودن و مردش  یخیتار يافسانه ها اشیفقط هنوز رو...مشکل که نه. مشکل داشت
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دوستاش،  ریشه، درگ یمنوشتن  ریاونقدر درگ یگاه. نوزم هسته. هیو کمبوج وشیکوروش بود و دار ریدرگ

 .عاشقِ کوروشه رهیم ادشیکه عاشقشونه، که  زیهزار چ رِیدرگ خ،یتار ریدرگ

 !و کوروش اتیو ادب خیتار! شده بود ایو هل باید یِبه گمانم باعث دوست قیعال تقابل

هنوزم تو حال و  بایطاقتش طاق شده اما درو تحمل کرد؟  یمحل یشه ب یچقدر م. خوب آدمه...کوروش هم-

اسم شوهر . بود و هست بایدوست د ایهل. کنه ینم يکه هر روز افسرده تر بشه، کار نیخودشه و جز ا يهوا

ها رو  نیتازه ا با،ید وروشِک. باستید ياهایمردرو هیکوروش که هشتاد درصد ذاتش شب هی. هم کوروشه ایهل

حق هم داره ...دهیهم ترس یلیخ...دهیترس. دهیرو تازه فهم یبه شوهرِ هل باید يهاشباهت عاشقانه  نیا ده،یفهم

 .شک هیرو به جرمِ  یاما حق نداره کتک بزنه شوهر هل. که بترسه

 .دیآ یکنم که بس کند و کوروش به حرف م یو به حنانه اشاره م دیآ یاز پشت سر م کوروش

 .رونیب ر،یام شیپ رمیم-

 ست،یکاوه ام که ن! زنانه شده شهیمثل هم مانیایدن. شود یو او هم از خانه خارج م دیگو یم يباشه ا ایهل

 .ردیگ یم ییدلم آتشِ تنها...نمیب یمرد که م. نمیچ یرا زنانه م میایدن

 به کوروش عالقه منده زدتش؟ بایکرده د یکه فکر م نیبه خاطر ا-

 .دهد یآنقدر مشغول است که حنانه پاسخ مپرسم اما نگاهش  یسوال را م نیکنم و ا ینگاه م ایهل به

 .دورش کنه زدتش بایو از د رهیکه زهرچشم بگ نیبه خاطر ا-

 .زنم یگره م نهیس يرا رو میکشم و دست ها یم یقیعم نفس

 رون؟یمامان عمو کوروش رفت ب-

 .دهم یگردم سرم را تکان م یعقب برم به

 .ششونیپ رونیبرو ب. آره مامان جان-

پدر باشم؟ هنوز مادر هم  شیتوانم برا یمگر من چقدر م. کاوه جان يکاش بود. رود یدر مدو به سمت  با

 .ستمین

 .شود یزنگ تلفن بلند م ياز صدا فاطمه

 .دم یتلفنو هم جواب م. سمیبنو کمیرم  یم. ستیبحثتون زنونه است تو سن و سال من ن-

 !اش کرده وانهید یابحس يماه آخر باردار نیآورد که ا یم ادمیزند و  یهق م ایهل
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. کوروشه شیفکرش پ يهمه . چارهیکرده به کوروش ب یفکر هم نم یحت بایبابا د. بشه ينطوریقرار نبود ا-

 .کنه یرو عاشق خودش م بایکوروش داره د گهیکوروش م نیاون وقت ا. کوروشم حواسش به اون نبود

 .مانم یخندد و من هاج و واج م یبلند م يبا صدا حنانه

 .کدوم به کدومه میکوروش شماره بذار بفهم يالقل جا ؟یگیم يدار یچ یهل-

اون حافظ تو . گرفته یآسم يحمله  الیکنه، کوروش کتک خورده، دان یکمرم درد م. ولم کن تورو خدا-

 شماره بذار؟ یگیبعد م. رونیشوهرمو از چنگم درآورده برده ب

 .شود یبلند فاطمه از پشت سرم بلند م يصدا

 .دو تا کوچه مونده که برسن یکیود، گفتن مامان ب-

 .دارم یمنبع آرامش اهویهمه ه نیا انیالقل م. کشم یم یآرام نفس

 .یسینو یبعدا م. نیبش ایخوب تو هم ب-

 .دیگو یدوزد و م ینگاهش را به او م حنانه

 .آخرشو هم نخوندم يصفحه ها. ها یچاپش کن دیتموم شد با د؟یرمانت به کجا رس-

 .کنم موقع نوشتنش یذوق م نیحنا همچ يوا. دانشگاه بودم ریهمه اش درگ. شتمننو ادیز-

کنم و  یبار از وسط نصفش م کیاما  م،ینه به طور مستق. کشد یدرد گردنم دارد مرا م. برم یرا عقب م سرم

 .حس شده اند یب میشانه ها. رمیم یم

 .شوم یراستم، با دست چپ م يلش شانه شود و مشغول ما یسه نفرشان دور م ياز سوال و جواب ها حواسم

 معلوم هست حواس شما کجاست؟-

را  راهنشیدر آغوش عموست و پ انیکارنِ گر. گردم یشوند و به سمت در برم یداد درشت م نیاز ا میها چشم

 دند؟یرس يزد نیبه ا. چنگ زده

 ...آروم باش آقا-

 .را آرام شهیهم يداد عمو. نمیب یبار داد عمو را م نیاول يبرا

 .بچه دزد وونِیبردش ح یبودم که داشت م دهیتو کوجه به امان خدا؟ نرس نیآروم باشم؟ پسربچه رو ول کرد-

 کارن مرا؟ دند؟یدزد یداشتند م. ردیگ یشوند و دستم لرز م یگشاد م میچشم ها مردمک

 .رمیگ یافتم و دستم را به سرم م یم نیزم میدوزانو يرو

 .شکند یتلفن م يکه با صدا یآرامش. دارم ازیآرامش ن نیر به اسکوت کرده اند و من چقد همه
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بدنم تحت ... اما رمیدهد به سمت کارن بدوم و در آغوشش بگ یمغزم فرمان م. رود یبه سمت تلفن م خاله

 .ستیفرمانم ن

 ...خاله جان با تو کار دارن-

 .توان صحبت کردن ندارم میگو یگردانم و با اشاره م یرا برم سرم

 .کارش واجبه.معاون سابق شرکته گهیه جان مخال-

 ؟يمعاون تو کاوه جان؟ سرمد...سابق شرکت؟ معاون سابق شرکت معاون

 !خونسرد است شهیکه هم ییصدا نیلعنت به ا. رمیگ یرا کنار گوشم م تلفن

 رفت دختر مهتاب؟ ادتیقرارمون -

 !افتمی که پرورش یلعنت به من...لعنت بفرستم تیبرا دیآ یدلم نم مامان؟

 بود؟ یقرارمون چ...ق-

و تشنج کنم و  ردیلحظه لرز تمام تنم را بگ کیشود  ینم. لرزد یقلبم م. لرزد ینفسم م. لرزند یم میها دست

 !رم؟یبرم به کما و بم

 .میقرار بود فراموش کن. یبش يسرمد الیخ یقرار بود ب. يقرار بود دنبالم نگرد-

 . انداخت میگلو انیم یش بغضآرام آرام باال رفت و داد آخر شیصدا

 .کنم یبغض م ياز هر داد میها یدو سالگ مثل

 .پس نگشتم...من ازت گذشتم...نگشتم-

 . دیآ یم نییدوباره پا شیصدا

 است؟ وانهیتو؟ د يبدون خواسته . در به در دنبالمه لتیوک-

 یبه زبان م.ردیگ یم را متمرکز شیتپش ها يصدا. مزاحم یلعنت ستادیا یکاش م. برم یقلبم م يرا رو دستم

 :میآ

 ...که گمیبهش م. من خبر ندارم-

 .کند یکند و عد از گفتن جمله اش تماس را قطع م یرا قطع م میصدا

نه . رسه یهم باشه که پسرت رو نجات بده، جنازه اش بهت م یبعد اگه کس يچون دفعه . بهش بگو. خوبه-

 .ابا ندارم یچ چیمن از ه. و سالمش حیخود صح

 .کنم یباز م شیزنم و دستانم را برا یقطع تماس را م يدکمه . شود یکارن م خکوبیم اهمنگ
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نباشد آرام و قرار  انشانیتنِ او م یتا وقت میانگار دست ها. خواسته ام در اغوش گرفتن اوست يروز ها همه  نیا

 .ندارند

 .روم یم به اتاقم هیتوجه به بق یدارم و ب یبوسم و تلفن را برم یسرش را م يرو

 ؟یالو فتح-

 ...دیکه نبود يدوسه روز نیا...خانم راسخ؟ سالم نییشما-

 .کشم یآورم و کش سرم را م یام را از سرم درم يروسر

 پسرخاله ات اونجاست؟-

 ...یاتفاق...نه-

 .برم یرا باال م میکشم و صدا یکنار سرم را م يموها

خواستم بگردم دنبال  یاگه م. سرم زمیده کرده که بربگو که واسه ام خاك آما زادیبهش دست مر شیدیاگه د-

 .کشمش یخودم م رهیماجرا رو بگ نیا یِبهش بگو اگه بازم پ. گفتم یزبونم چالق نبود، م زیهمه چ یاون ب

دانم  ینم یحت! ام یعصب نقدریدانم چرا ا ینم یحت. کنم یتخت پرت م يکنم و تلفن را رو یرا قطع م تماس

 .آمده اندحرف ها از کجا  نیا

پشت بام پرت  يخودم را از باال. رفتم یآمد، سراغ قرص برنج نم یبه سرش م ییکارن اگر بال...دانم یم فقط

 !شتافت...یباق اریگفتند به د یو ان وقت بود که م نییکردم پا یم

 یآتش. ردیگ یدانم اگر دستش خراش بردارد، دلم آتش م یفقط م. مهم شد میبرا نقدریدانم چطور ا ینم یحت

 .ستین یخودش خاموش شدن يبه جز صدا یکه با هر آب

 .دوست دارم ایدن يبه جا...دانم پسرم را یفقط م. دوستش دارم نقدریدانم چطور ا ینم یحت

 .نمیب یچرخانم و حنانه را در درگاهش م یسرم را م. شود یدر بلند م يتقه  يصدا

 ؟يشه تنهام بذار یم-

 .زند یدهد و لبخند م یرا به چپ و راست تکان م سرش

رو  گریهمد میهروقت ناراحت بایمن و د. میش یو آروم م میزن یبا هم حرف م میهر وقت ناراحت یمن و هل-

و آروم  میرو بخندون گریهمد میکن یم یسع میمن و فاطمه هر وقت ناراحت. میش یو آروم م میکن یم قیتشو

کم  یآدما گاه. یزن یحرف نم کدوم چیبا ه یول...يرو دارکارنت ...يفاطمه رو دار...يرو دار یتو هل. میش یم

 يوقته که برا یلیفکر کنم خودت خ یول. یبهش گفت نویگفت تو ا یفاطمه م. و الزمه که حرف بزنن ارنیم
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که  نهیآدما واسه ا نیا يهمه  ینکن حضورم تو زندگ الیخ. ستمین یکس یزندگ یمن ناج. يحرف نزد یکس

. شناسم و نه تو منو ینه من تو رو خوب م. شه یحالمون با هم خوب م...که ما نهیا يبرا. حالشونو خوب کنم

 دونه؟ یم یک...هم شد دیشا یول. آرامشت باشم يبرا ینتونم منبع خوب دیپس شا

 .کنم یدستم حس م يرا رو شیدست ها. برم یم نییکشم و سرم را پا یرا محکم تر م میموها

 ون؟شیبکن ادیدلت م. موهات قشنگن-

 که؟ يقشنگم برا يموها یستیکاوه جان؟ تو که ن. اندازد یگونه ام م يچپم شبنمش را رو چشم

 .حنانه یچ یعنی يقشنگ بودن ندار يبرا یلیدل یوقت یفهم ینم-

. دوزم یگردانم و نگاهم را به چشمانش م یسرم را برم. کشد یو آن را عقب م ستدیا یاز نوازش سرم م دستش

 .زند یود و بعد لبخند مش یم سیخ يلحظه ا

اگه . يخودت قشنگ نکرد يعمر خودتو برا هیبوده که  فیچقدر ح یفهم یتازه م...شه یتموم م یوقت-

بود  ایاتفاق دن نیوحشتناك تر...مرگش. اورانگوتان ها شده بودم هیمن از فکر صالح االن شب...نبود رحافظیام

 ...نیوحشتناك تر. برام

 .دوزد یم وارید يِدیو نگاهش را به سف. زند یم يتر قیعم لبخند

 . و رو کرد ریمن رو ز يایدن یمیمعلم ش هی یول. میمردم رو نجات بد یزندگ میتون یما روانشناسا م گنیم-

 .دیگو یشنوم که م یرا م شیشود و صدا یم رهیبه من خ دوباره

 ییایمیفرمول ش هی. یفکر کن جز اون يبه مرد يخوا ینم گهید یآرومت کنن وقت ییایمیش يبذار فرمول ها-

 .مثل کارن يپسر ای. یکن یکه توشو پر از شعر م دیدفتر سف هی. برگ گل باشه هیتونه  یم

 .ندینش یکند و م یرا در شکم جمع م شیزانوها نیزم يکمد، رو کنار

 نیده و بگه اکه آدم باهاشون پز ب ییاز اونا. کرد یبود که کشور بهشون افتخار م ییصالح از اونا ؟یدون یم-

 یکس نیهمچ یگفت تا وقت یکه مامانم م هییاز اونا دمیفهم...میاومد خواستگار یوقت. دینگاه کن. شوهر منه ها

 .باهاش ازدواج نکن ينکرد دایرو پ

 !دمیخند یطور م نیام هم یمن روز عروس. دیگو یاش شده و دارد بله م یخندد که انگار روز عروس یم يطور

به  يحق ندار یسالگ ستیگفت تا ب یکه م یپسر، که مامان من نیدونه بود ا هیاونقدر  یول .نوزده سالم بود-

بهش گفتم  يسر هیشه تا روز عقد صورتمو نگاهم نکرده بود؟  یباورت م. داد تیهم رضا یفکر کن یازدواج حت
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 دیروبه رو هم سف وارید نیاز ا مطمئنمگفت اگه رو صورتتون که . يسوز شیتو آت دهیصورتم ترک دینگام کن شا

 .ياومدم خواستگار تتونیتره، آب گرمکن هم بترکه، من به خاطر شخص

 .دوزد یو به من م ردیگ یم نیزند و نگاهش را از زم یم يشخندین

بود  نیاونقدر مت. به چادرمم دست نزده بود تا قبل عقد یاونقدر محجوب بود که حت. گفت دوستت دارم ها ینم-

 هی. کرد یم وونهید کیکوچ يجمله  هیآدمو با  یول. یگفت خانم سلطان ینگفت حنانه، م بار بهم هی یکه حت

. که مخت سوت بکشه ییجا هیبردت  یهم م یوقت هی. شعر هیبا  یوقت هی ث،یحد هیبا  یوقت هی ه،یآ هیبا  یوقت

 یبهشت و مشبه  ياون جا يبرد تو یم ،یشدم و عصب یم وونهید یوقت. موند یکه مثل بهشت م ییجاها

 مگه دختر؟ یبهش؟ خل ینرس يخوا یم. نیصد هزار بار قشنگ تر از ا هیزیچ هی ایگفت پاداش صابران اون دن

 .رمیگ یکنم و دستش را م ینگاهش م دیبا ترد. آورد یرا جلو م دستش

. داره نوا جانفهمم درد  یم. کنن یم وونهیجمله د هینه؟ از اونا که آدمو با . تو هم مثل صالح من بود يکاوه -

 استیدن ایگم تا دن یم. خوبه یهمه چ یو بگ یلبخند بزن شهیخوام که هم یازت نم یحت...فهمم که سخته یم

بره سر  یحافظ منو م ریام ییوقتا هی. ختنیاشک ر نیکنه ا یآدمو سبک م ز،یخلوتت اشک بر يبراش تو

 .حواسش به منهو  ستهیا یم يوا يدور يجا هیره  یو م زیگه اشک بر یخاکش و م

 .بزنم یکنم که حرف یفشارم و چند بار دهانم را باز و بسته م یرا به هم م میها لب

 .چه برسه برم سر خاك شوهر سابقم. نگاه کنم یذاشت من به کس ینم. حسود بود یلیخ...کاوه-

 .دهد یکند و پاسخم م یم یکوتاه ي خنده

بود شوهرم  دهیانداخته بود بعد فهم يا کهیت هیه من از شاگرداش ب یکی يسر هی. هینطوریهم رحافظمیام-

 غهیتا زن س ستیب. هیمردا حسود تیخاص. انضباطو کم کرد ينکرد از مستمرش سه نمره  یاونم کم لطف. رهیام

 .نیرتیهم که داشته باشن رو همشون غ يو عقد يا

 .ستیجالب زیشوهر معلم داشتن چ. نشانم یلبم م يرو يلبخند

 یلیخ یآدما، حضورشون تو زندگ یبعض. امروز رو ساخته يصالح تو گهیبهم م شهینوا؟ هم یدون یم یول-

 يازشون رو يرد هیبه جونشون باز  یفتیو جوهرنمک ب تکسیبا وا یرن هر چ یم یاونقدر که وقت. پررنگه

موند من  یشه کنار من میاگه صالح هم دیشا. باشه یشگیهم دینبا دیحضور شا نیاما ا. مرکز احساساتت هست

بودنش  یول. شکست یدلش م يموندم که با هر حرف ساده ا یم یلوس و ننر و عصب يدختربچه  هی

 یشون سازندگ فهیوظ دیآدما، شا یبعض. تازه ساخته ام رو مستحکم تیعوض کرد و رفتنش شخص تمویشخص
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فقط چهار ماه با صالح  من. یداشت یلیتو کاوه رو خ. مثل صالح من...تو يمثل کاوه . است گهید يآدما یبعض

 داده؟ ادیبهت  یکاوه چ. يریبگ ادیکه  یوقت داشت یلیپس خ. بودم

 ...کاوه جان و من يداد ادمیها  زیچ یلیخ

چرا  ؟یکن یپس چرا ازشون استفاده نم. ادتهیدم که همشو  یهمشو؟ بهت قول م ادته؟ینوا چند تا از حرفاشو -

 يکننده  دیتول نیموفق تر یتون یتو م د؟یهمه سال زحمت کش نیکه کاوه براش ا یبش يزیچ یکن ینم یسع

وسواس  يحواست هست؟ برا. یکن تیرو ترب ایپسر دن نیبهتر یتون یم. شرکت کاوه رو یکن رانیلباس ا

خودت هم که . کارش حرف نداره. من دیاز اسات یکیسراغ  يبر دیبا یول. شم یکارنت، خودم دست به کار نم

 هی. يخوا یتو روانشناس نم. یکه از روز اولت هم بهتر ش میکن یفاطمه چنان روت کار م و یمن و هل...یچیه

 ...بعد هم. يخوا یهمدم م

 .ستمیا یم شیبعد يحرف ها يو جلو رمیگ یرا باال م دستم

خاطرات کاوه رو  يایدن. رو دوست دارم ایدن نیمن ا ده؟ینرس یعوض کن مویزندگ يخوا یم...صبر کن حنانه-

 .يبد رشیینکن تغ یخوب؟ سع. دارمدوست 

برد و گره  یاش را عقب تر م یمشک يروسر. اندازد یدستش م يآورد و رو یکشد و چادرش را در م یم یهوف

 .کند یآن را شل م

خاطرات . رو عوض کنم اتیدن ستیمن قرار ن...نوا نیبب. نفسم بند اومده. انگار دهیحافظ به منم رس ریآسم ام-

 یفقط م. بده رییتونه گذشته شو تغ یآدم نم. مان يچون گذشته . هست شهیهم هم اشونیدن. زنده ان شهیهم

 یبا اشتباهاتم زندگ یول. داشتم یرگمن تو گذشته اشتباهات بز. تونه حالش رو با امتداد گذشته اش بسازه

 .نکردم، فقط ازشون تجربه گرفتم

 .پرد یپلک راستم م. دهم یدهانم را قورت م آب

 .کنم رییتونم تغ یمن نم. هم فرق دارن آدما با-

 .دوزد یزند و نگاهش را به گردنبندم م یم یکج لبخند

 یاتفاق ها ممکن م نیتر رممکنیغ...کنار قلبته؟ ازش بخواه یحواست هست که اسم ک. اهللا نیچقدر قشنگه ا-

 .شه

و  ستدیا یکنار در اتاق م. شمک یگذرد دست م یهفته از دوباره انداختنش به گردنم نم کیکه هنوز  یپالک به

 .رود یو م دیگو یم يجمله ا
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 فتادهیکارن ن يبرا یبودن و اتفاق ومدهیکه هنوز خاله و شوهرخاله ات ن یمثل وقت زیهمه چ. نییپا يایب یوقت-

باال  يکه تا تو اومد ییآدم ها...آدم ها نیرو کنار گذاشتن ا زیهمه چ. خندن و شادن یهمه دارن م. بود شده

. دونه یمس تو رو مقصر نم چیسر هم که چرا حواسشون به کارن نبوده؟ چرا حواسشون به تو نبوده؟ ه ختنیر

 ؟یتون یم. افتاده یخونه اتفاق تلخ نیا يکس نفهمه تو چیرفتار کن که ه يطور ن،ییپا ياومد یپس وقت

 دمشیچندساعت د نیدر اکه  یقیدقا يمثل همه . دهم یکنم و بعد سرم را به نشان مثبت تکان م یم یمکث

 .رود یم رونیزند و از اتاق ب یلبخند م

انداختم و باز هم حواست به  ریحواست بود که من چند روز آن را به تاخ. حواسم به نماز شکرم نبود خدا...یراست

 کارنم بود؟

 .میگو یبندم و اذان م یقامت م. کشم یسرم م يکنم و چادرم را رو یپهن م نیزم يام را رو سجاده

 .میگو یپاك و منزه است پروردگار من و او را سپاس م...و بحمده میالعظ یرب سبحان

 .میگو یمن و او را سپاس م يپاك و منزه است پروردگار بلندمرتبه ...و بحمده یاالعل یرب سبحان

 .پروراند یخواندم دلم را م یم یاش آن را عرب یفارس الِیبا خ یکه گاه ییدو رکعت ها نیچقدر ا و

 کشم؟ یدو رکعت ها نداشتم و تو باز حواست به من بود و من هنوز نفس م نیوقت بود که از ا چند

*** 

 ه؟یچ يهمه بار و بنه برا نیا م؟یدخترخاله سفر قندهار قراره بر-

 .گذارم یکارن را در صندوق عقب م يلباس ها ساك

 .ها میهفته مشهد هی. هیضرور لیفاطمه فقط وسا-

 .ندینش یم نیعقب ماش یصندل ياندازد و رو یباال م يا شانه

 سحر وقت سفر رفتنه؟ يآخه کله . ادیخوابم م-

 .شوم یزنم و خم م یم هیخاله تک نیدر ماش به

 .برو بخواب. یزن یغر م یه يشد رزنیبه مغزت فشار آورده ننه پ یخواب یب. برو بخواب-

 .کشد یبرد و همانجا دراز م یرا عقب م سرش

 .دوستام يبرا. حرم تنگ شده نوا يبرا چقدر دلم يوا-

 .دوزم ینگاهم را به آسمان صاف دم صبح م. ستمیا یزنم و صاف م یم لبخند

 .پره آسمون یلیفاطمه؟ دلش خ ادیبه نظرت امروز بارون م-
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 یمن يچون چشم ها.بود یاشک شیچشم ها شهیفهمم چرا مامان هم یم.دود یم اطیبا خنده در طول ح کارن

 .بود یاشک شهیش بودم، همکه از جان

 .افتهیبهبود  یالقل کم. فهمم چرا حالم خوب شده، چون حالِ پسرم که از جانم است، خوب شده یم

خاله  يچون روز دیشا. تمام شد ایمن از دن يریکناره گ يچون دوره  دیشا. تمام شد شیها ییچون تنها دیشا

 شهیاش هم یچون عمه هل دیشا. کرد شیق خود و خداکاوه مرا عاش يچون روز دیشا. برگرداند یمرا به زندگ

 .کرد یماش را پر  یدر زندگ يمرد یخال يچون عمو کوروشش جا دیشا. پشت مادر بود

 .کرد یخوش م يزیدلمان را به چ میبود نیکرد و هر وقت غمگ یچون فاطمه حال همه مان را خوب م دیشا

 يدوره  نیا يتالش ها يخالصِ همه  ریآمد که ت يانه اچون حن دیشا.چون ژاله را داشتم که درکم کند دیشا

 . چون من خوب شدم دیشا. حافظ را داشت ریچون حنانه ام دیشا. باشد انمیاطراف

هنوز نتوانسته از عمق دلش او را ببخشد، اما القل دلش . کند یجمع م لیچون ژاله دارد حواسش را به سه دیشا

 .کند ینم یپشت اوست که هرگز پشتش را خال يمرد فتد،یب شیبرا یخوش است که اگر اتفاق

 !شود و فرزند که خوب باشد، مادر یم میمادر که خوب باشد فرزند ترم. وابسته اند شهیو فرزند هم مادر

 .شود، رگ احساس است یکوچک وصل م نیکه از شکم مادر به شکم جن یاتیرگ ح آن

 .مکن یگل ها باز م يدارم و آن را رو یآب را برم شلنگ

 لوس و خاله زنک بشود؟ ياز آن مرد ها ينکند روز. نکنم کینزد میایبه دن یلیکارن را خ يایباشد دن ادمی

 .مثل کاوه ییمردها هیبابا کاوه اش، شب هیشب. عمو کوروشش بشود هیباشد شب ادمی

 .کنند یو رو م ریرا ز بایو د ایمثل من و حنانه و هل ییدختر ها يایکه دن ییخودش بشود و از آن ها هیشب

مردش  میو مراقب باش مینیخواستگارش به بحث بنش يبرا یفاطمه عاشق شد با خاله حساب يباشد اگر روز ادمی

 .کند یو رو م ریآدم را ز يایباشد که دن ییاز آن ها

 يارباشد خودم را به د ادمی. ام رج بزنم یزندگ يبرا یباشد کم ادمی. رمیرا به دست بگ میایدن یباشد کم ادمی

 .اعدام نکنم زد،یآو یم میبرا یزندگ یکه گاه

 یدوست داشتن يها یاز آن قال. ببافم یقال شیبسازم و رو یبافته شده، چارچوب میکه برا يباشد از هر دار ادمی

 .توان گذاشت ینم متیق شانیکه رو

بدون . طور که کاوه ساختهمان. توانم بسازم یرا خودم م میایباشد، دن ادمی. دار نمانم یوقت ب چیباشد ه ادمی

 . را ساختند شانیایده ساله، دن يایپدر و مادر، با هل
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 !موفق هست يخدا کی ،یپشت هر آدمِ موفق...باشد ادمیه

 .آن طرف ترم يزیاز موفق هم چ ک،یتنها خداست و الشر میمن که خدا و

 .دارد انیجر یپس از هر مرگ...یباشد که زندگ ادمی

 ...خانم نوا...خانم نوا-

خاله و شوهرخاله پشت سرش . شوم یم رهیدود خ یکه به سمتم م يگردم و به ژاله ا یسمت راه پله ها برم به

 .اند ستادهیبا لبخند ا

 .میکه کنارش باش مارستانیب میزودتر بر دیبا. ادیم ایآتوساش داره دن. ادیم ایماه زودتر به دن هیداره  ایدختر هل-

 .شود یکه قه قهه ام بلند م ییتر تا جا قیتر و عم قیعم. زنم یته دلم لبخند م از

 .میچرخ یم اطیدر ح غیو با ج ردیگ یو دستانم را م ستدیا یکنارم م فاطمه

غمِ از دست دادن  میها یخوش...باشد ادمی. سالمت بماند ایکه دختر هل رمیکمک بگ نمیباشد، از امام حس ادمی

 .نبرد ادیرا از  ییچون او

 .شوم یکشم و آرام م یم مپالک يرا رو دستم

 .ام شده باشند یزندگ يچندسال بعد، جزء روال عاد دیامروزم، با يشعار ها...نبر ادمیاز ...ایخدا

 .کنم یتو، آغاز م دیبه ام...یاله

 

 ...!ـانیپـا کی آغـازِ

 .آبان ماه ي ـقهیو پنج دق سـتیساعت هفت و ب... و سوم ـستیب...جمعـه

 .شکر یالهـ

 

 

 

  93آبان   : ییانه انیپا

  93 دي: انتشار در سایت نودهشتیا 
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