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پـیش مـدیر مدرسـه منـو احضـار کـرد گفـت بـین برترینهـاي مدرسـه هـا امتحـانی برگـزار میشـه کـه                 هفته
جایزش اولـین نفـر سـفر مشـهد همـراه خانوادسـت مـنم از شـوقم بکـوب دارم درس میخـونم کتابهـا رو خـط             
به خط حفظ شدم هرچنـد همیشـه مـن بـراي درسـها امـاده ام رشـته ام طبیعـی سـال سـومم یکسـال دیگـه             

شــه از االن خودمــو بــراي کنکــور امــاده میکــنم بایــد مامــان پــري رو بــه ارزوش برســونم بیچــاره از  می متمــو
دست این باباي مفنگی ما کـه خیـري ندیـد حـداقل مـن میتـونم بـراش جبـران کـنم از بچگـی صـورتمون رو            

ان با سیلی سرخ نگه داشت تا حفـظ ابـرو کنـه خیلـی از دوسـتام خانوادشـون نزاشـتن درس بخـونن ولـی مامـ          
درسـخواندن دختـر معنـی نـداره دوسـتام بچـه هاشـون میـرن         1350جلوي برادرام ایسـتاد اخـه تـواین سـال     

ــرام حــرف درســت کــردن مــیگن حتمــا دختــره یــه عیبــی داره کــه شــوهر    مدرســه خیلــی از همســایه هــا ب
نمیکنه هردفعه کـه میخـوام بـرم مدرسـه پسرهاشـون بـه محـض دیـدن مـن میـرن تـو درم محکـم میکـوبن              

 .یخیال حرف مردم شدم براي ساختن اینده باید جنگید مامان بهم یادداده ب لیو
 

صبح زود بیدار شدم براي رفتن به جلسـه امتحـان بـدون هـیچ سروصـدایی بلنـد شـدم بعـد از خوانـدن           امروز
نماز بدرقه مامان راهی میـدان بهارسـتان شـدم بایـد اینجـا امتحـان بـدم از مدرسـه مـا فقـط مـن اومـدم واي             

موهاشـونم   یشـن رهاي خوش تیپـی همـه پـالتو پـوتین پوشـیده از ماشـینهاي مـدل باالشـون پیـاده م         چه دخت
سـوال جـواب نـدادم میـدونم     10از عهـده امتحـان خیلـی خـوب برامـدم فقـط       .خیلی خوشگل بافتن مثل مـن  

رتبه اول براي منه چون خیلیا برگه هاشون خـالی بـود وقتـی نگـاه کـردم خـوب دیگـه توکـل بـه خـدا بقـیش            
 .ا اونه ب

 
 .مریم امتحانو چیکار کردي :بازم زهرا اومد کنارم نشست وگفت  امروز

 
 خوب بود:گفتم

 
 خب میدونی من از کی منتظر جوابه توام:زهرا
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توکه میدونی من اهلش نیسـتم بهـتم گفـتم تـا هـدف گروهتـون رو نـدونم عضـو نمیشـم خـودتم خـوب            :مریم

 .قیددرسو بزنم بشینم شوهرداي کنم میدونی که اگه تو دردسر بیافتم دیگه باید 
 

خب بهت گفتم بیـا سریهجلسـه فقـط خـودت گـوش کـن اگـه خوشـت نیومـد کـه دیگـه هیچـی بخـدا              :مریم
 ازبس تعریفت رو کردم همه مشتاق شدم چون تنها کسی که از طرف من معرفی کردم تویی؟؟؟؟

 
 .لباشه حاال بزار جواب این امتحانه بیاد جدي فکرمیکنم قوله قو:مریم

 
انقدراضــطراب داشــتم کــه نهایــت نــداره مامـان بایــدببرم مشــهدبراش شــده ارزو باعجلــه وارد مدرســه   ازصـبح 

شدم خانم مدیرپشت پنجره ایستاده بهم اشـاره میکنـه کـه بـرم دفتـر بـا قـدمهاي تنـد وارد دفتـر میشـوم بـه            
افـرین دختـرم   :سـیدم گفـت  اقاي خالقی معلم فیزیک سالم میدم بهـم تبریـک میگـه وایـی بـاالخره بـه ارزوم ر      

ابرومون حفظ کردي که از خیلـی بچـه پولـدارها بـاالتري ولـی عیـب نـداره نفـر دوم شـدن هـم خیلـی عالیـه             
...... 

 
 ادامه حرفاش رو نمیشنوم چی من نفر دوم شدم پس سفرمشهدپرید دیگه

 
یلـی عالیـه   اقـاي خـالقی اجـازه بدیـد راسـتین جـان نفـر دوم شـدن هـم بـراي مدسـه خ           :مـدیر میگویـد   خانم
 ولی من همه سواالت رو جواب دادم اخه چطور ممکنه؟:نمیگذارم ادامه دهد میگویی........

 
درسته برگه هات اومده واقعا کیف کـردم ولـی مثـل اینکـه تـو ودختـري دیگـه رتبتـون یکـی شـده ولـی            :مدیر

 خب اون انتخاب شده
 

 چرا چه فرقی بین ما هست؟:مریم
 

 خب اون دختر اسمش فروغ معین الملک که پدرش تیمساره:مدیر
 

گرفتم چون دختره تیمسـاره ولـی مـن دختـره ممـد مفنگـی همـه چیـز مثـل روز روشـنهلباي خـانم             جوابمو
مـدیر تکــان میخــوره ولــی مــن هیچچیــز نمیشــنوم بـا چشــم گریــان از مدرســه خــارج میشــم خیابــان هــا را   

 با تحقیرمیدوم همه با تعجب نکاهم میکنند بعضی 
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ــرا       وارد ــه چ ــره اخ ــیش میگی ــرم ات ــدنش جیگ ــوره از دی ــایه رو میش ــاس همس ــان لب ــم مام ــه میش ــه ک خون

انقدرظلم تـو جامعـه وجـود داره چـرا مبنـاي برتـري ویژگیهـاي انتسـابیه نـه اکتسـابی امـروز بـا تمـام وجـود               
 یـروم خیلـی تنـد م  خردشدم فردا اگه دکتر هـم بشـم بـازم دختـره ممـد مفنگـیم اتفـاق امـروز بیـدارم کـرد           

انقدر از هوش زیباییم تعریـف کـردن فکـر کـردم ادمـیم ولـی حـاال از خـودم از همـه بیـزارم بـه مامـان قـول              
متـري کـه بـزور از بـرادرام گرفـت تـا راحـت درس        6داده بودم مامان هراسون وارد اتاق من شد اونم یـه اتـاق   

اغوشـش رهـا میکـنم میـزاره انقـدر       بخونم به دسـتاش مثـل همیشـه از سـرماي اب قرمـز شـده خـودم رو در       
مامـان چـرا اخـه خـودت شـاهد بـودي       :گریه کنم تا خالی بشم ارام برایم زمزمه میکنـه تـا ارام بشـم میگـوییم    

که چقدر زحمـت کشـیدم شـبا نخوابیـدم اونوقـت یـه دختـره افـاده اي بیـاد جـاي منـو بگیـره چـون دختـره               
 .باال ببرن حسرت به دلم گذاشتن  ونکه خودشونتیمساره اونه که راحت میتونن برن سفر فقط براي ای

 
بـا گـوش دادن بـه    .عیبی نداره اقا نطلبیده حاالم انقدر غصـه نخـور مـادر ناراحـت میشـه اینـو میخـوایی        :مامان

 صداي قلبش به خواب میروم
 

روزه دیگه مدرسه نمیرم مـن شکسـتم تمـوم شـد مـادر منـو بـه حـال خـودم گذاشـته بـا خـودم کنـار              3 االن
 .میتونه غمم رو از چشمام بخونه بیایم

 
بـا صـداي زنـگ حیـاط از خـواب بلنـد میشـم مثـل اینکـه مامـان نیسـت بـا همـون سرووضـع در و بـاز                 صبح

ــود      ــاط میش ــم زده وارد حی ــه چش ــک دودي ب ــتاده عین ــت در ایس ــدیر پش ــانم م ــب خ ــال تعج ــا کم میکنمب
 پس سالمت کو دختر؟:میگویید

 
 سالم خانوم..س:مریم

 
اومــدم باهــات :رد اتاقهــاي حقیرمــون میشــه خجالتئمیکشــم خــودش متوجــه میشــه میگــوییتعــارف وا بــدون

حرف بزنم چرا چند روزه نمیایی مدرسـه اونـروز هـم همینجـوري رفتـی اگـه شـاگرد دیگـه اي بـود اخـراجش           
 .میکردم 

 
 دیگه نمیخوام درس بخونم:مریم
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م انقـدر دختـر کوتـه فکـري باشـی      چـرا چـون اول نشـدي فکـر نمیکـرد     :را در هم میکشد میکوییـد  اخمهایش
توجامعه انقدر ظلم هست تو چسبیدي بـه ایـن خیلـی هـا حقشـون ضـایع شـده ولـی بایـد بجنگـی تـا حقتـو             

 ولبگیري نه اینکـه زود کنـار بکشـی ایـن حرفهـا رو مـیگم تـا روشـن بشـی اون چـون دختـره تیمسـار بـود ا             
 شد تو خودت خودتو باید یکشی باالشاید پدرت ادم مهمی نیست

 
ــد     در ــه میده ــودن ادام ــم ب ــه مه ــه ب ــه برس ــت چ ــال ادم نیس ــویم اون اص ــم میگ ــا  :دل ــو ب ــی ش ــو ادم مهم ت

تالشوپشتکارتابه جـایی برسـی از فـردا میـاي مدرسـه در غیـره اینصـورت اخراجـی در ضـمن چشـمات رو بـاز            
 کن اطرافتو با دقت نگاه کن تا ضلمهاي بزرگتري رو که به مردم میشه رو ببینی بزرگشو فهمیدي

 
 
 .من دیگه باید برم فردا سرکالس حاضرشو :ساعتش نگاه کرد گفت به
 

 واي خانم من اصال یادم نبود اقالن یه چایی بیارم:فهمیدم ازش پذیرایی نکردم تازه
 

بــراي خــوردن چــایی نیومــدم فعــال خــداحافظ بــه مــادرت ســالم برســون در ضــمن قــدر زحمــاتش رو  :مــدیر
 .بدون

 
ــیچ ــاوت      ه ــد قض ــا نبای ــاهر ادم ــه ازظ ــت میگ ــان راس ــرور مام ــک ومغ ــدیر انتظارنداشــتم ادم خش ــانم م از خ

ــا       ــو ب ــوام من ــرا میخ ــردا از زه ــرم ف ــو بگی ــد حقم ــونم بای ــاقی بم ــورده ب ــد شکســت خ ــت نبای کردراســت گف
 .گروهشون اشنا کنه

 
امـروز صـبرکنباهم   :ا زخبررفتنم به مدرسه انقـدر خوشـحال شـد میـروم پـیش زهـرا میشـینم میگـوییم         مامان

 .بریم خونه باهات حرف دارم
 

 برق میزنه منظورم رو فهمیده ساعتها سریع گذشت در مسیره بازگشتیم چشماش
 

 .میخوام درباره گروهتون بیشتر بدونم تو چه زمینه اي فعالیت دارن خوب وواضح برام توضیح بده:مریم
 

وضــایع شــد مــا نمیخــواییم اینجــوري باشــه گــروه مــا هــدفش رســیدن بــه برابــري ومســاوات مــثال حقت:زهــرا
هرکس براساس لیاقتش باال بره پیشـرفت کنـه کـاریی کـه انجـام میـدیم کـاراي کـه انجـام میشـه تصـمیماتی            



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 6 

هـم کمـک    یـر که گرفتهمیشه به ضرره مردم تو شبنامه یا اعالمیـه مردمـو اگـاه میکنـیم بـه خـانواده هـاي فق       
یـه جلسـه داریـم میتـونی بیـایی حرفاشـون رو بشـنوي ولـی          بهـدازظهر 1میکنیم اینا جزوشـونه فـردا سـاعته    

هیچکس نباید بدونهخودت میـدونی کـه دربـه در دنبـال ایـن فعـالین هسـتن کـه کیـه کـه ایـن اطالعرسـانی             
رو انجام میده یه سري هـم کتـاب بهـت میـدم تـا بخـونی تـا دیـدگاهت بـه همهچـی عـوض بشـه معیارهـات              

 .براي زندگی تغییرکنه
 

اه زهـرا قـدم برمیـدارمولی زهـرا بـا اعتمادبـه نفـس راه میـره خـوش بـه حـالش خـوب بـراش              لرز همر باترسو
عادي شده ولی من اولین بارمـه کـه بـه ایـن جلسـهها میرومرسـیدیم بـه یـه خونـه قـدیمی فکـرکنم روزي در            
میزنـه دوبــار پشــت ســرهم یــه مکـث دوبــاره دوبــار پشــت ســره هـم در ارام بــاز میشــه وارد حیــاط میشــویم    

شبیه اشغالدونیه تـا خونـه همهجـا زبالسـت پسـري کوتـاه قامـت الغـر روبرویمـان ظـاهر میشـود چـون             بیشتر 
 زهرا خیلی تعریفتون رو میکنه:من بیشتر به محیط کثیف توجه داشتم با دقت من مینگرد میگویید

 
 زهرا لطف داره:مریم

 
حرف دیگري وارد اتـاقی میشـویم تاریکـه چشـمم بـه خـوبی نمیبینـه چنـدنفر دختروپسـر نشسـتن بـا             بدون

دقت روي من تمرکز کـردن باخجالـت سـالم میـدهمروي صـندلی مینشـینم هنـوز نگاهشـون روي مـن ثابـت           
میخــواهم بگــوییم اســم مــن .بچههــاامروز نــرگس جــون بــه گروهمــون پیوســته :مونــده همــون پســرکیگویید

 .ی با سلقمه اي که به پهلوم خورد فهمیدم باید ساکت باشم ول همریم
 

دقیقـه همـون پسـر همـراه مـردي بلندقـدوالغر       10ساکت نشسـتن انگـار منتظـره کسـی هسـتن بهـداز        همه
 وارد میشوند بدون حرفی با این جمله صحبتش را شروع میکند

 
 شرع ودشمن دین بود پهلوي بدخواه

 
 ز شمر لعین بود پهلوي سفاکتر

 
 خصم جان و مال کسان بودبی حیا مه
 

 دزد راه دولت ودین بود پهلوي هم
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ــد یعنــی غریبــه ام در ایــن جمــع همــون پســر    بــا ــه بچــه هــا نگریســت نگــاهش روي مــن ثابــت مون دقــت ب

 از امروز نرگس هم جزو ماست:میگویید
 

بایـد شـبنامه هـاي بیشـتري     .:بگم باید تحقیـق کـنم ولـی همـان مـرد بـه حرفـاش ادامـه میدهـد           میخواستم
تهیــه کنــیم ان از خــدابیخبرها چــه بالهــایی کــه ســر بچههــا نیــاوردن بایــد اطــالع بــدیم بــازم دولــت نقشــه  

مـا   دنجدیدي کشـیده اونـم از امریکاییهـا بهشـون دیکتـه شـده تـا چشـم بهـم بـزنیم مملکـت رو غـارت کـر             
 .............وز تو خواب زمستونی هستیم هن
 

اون مـرد قدبلنـده مسـعوده وکوتـاهتره کبیـر      :حـرف زد مـنم بـا دقـت گـوش کـردم تـوراه زهـرا گفـت           خیلی
البته همـه اینـا اسـم مسـتعاره تـا اگـه کسـی دستگیرشـد بقیـه تویـه امنیـت بیشـتري باشـن اسـم مـن هـم                 

 گمنـام کتـاب هـم بهـم داد تـا مطالعـه کـنم بیشترشـون         چنـدتا .ونوسه یادت باشه منو اونجا ونوس صدا کنـی  
بودن کلی مطالب درباره ظلمهاي که بـه مـردم میشـد تـوش داشـت مثـل دسـتگاههاي مکنـده امریکـایی کـه           
نفــت مســتقیم بــه کشورشــون وارد میشــه نــه پــولی ردوبــدل میشــه هیچــی بهجــاش یهســرس دســتگاه وارد 

 .یقه ساختش روهم ندونیم میکنن اونم اماده تا همیشه محتاجشون باشیم طر
 

 .تصمیمم رو گرفتم عضوشون میشم ولی باد پیه خیلی مسائل رو به تنم بمالم دیگه
 

ــه ــاي      دیگ ــانواده بچهه ــه خ ــدازم ب ــا مین ــبانه در خانهه ــیم ش ــه میکن ــبنامه نهی ــال هســتم ش ــزو اعضــا فع ج
 دستگیرشده رسیدگی میشه

 
ولـی چـاره نیسـت بایـد بـه دسـت کبیـر برسـه سـر          کلی اعالمیه توي کیفم گذاشـتم میـدونم خطرناکـه     امروز

کالس اقاي خالقی سواالت شـیمی رو حـل میکـنم اخـر زنـگ فراشـه مدرسـه امـد دنبـالم تـا بـه دفتـر بـروم              
لحظــه اول  نواي بدشانســی از ایــن بزرگتروجودنــداره بــا کلــی بســم اهللا گویــان وارد اتــاق ودیــر میشــوم همــو

 ات زده رو صندلی نشستنخشکم میزنه دومرد کت وشلوار پوشیده کراو
 

 مریم کیفت رو خالی کن:مدیر
 
 براي چی خانم؟:دستپاچگی میگویم با
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از ان دو مردامد جلوکیفم رو بـزور گرفـت همـه وسـایل رو خـالی کـرد دیگـه همهچیـز تمـوم شـد الاقـل             یکی

مثـل  زهرا خبر نداره تابـه بقیـه اطـالع بـده بدونـه هـیچ حرفـی روي صـندلی مینشـینم خـانم مـدیر رنگـش             
بــا  مدیـوار ســفید شــده نگــاهم رو ازش میــدزدم مدرســه خــالی شـده همــراه ان دومــرد ســوار ماشــین میشــو  

 .چشمان بسته
 

ــدارم    امــروز ــه بهارســتان همونجــایی کــه امتحــان دادم وخــاطره خوشــی ن ــریم تومحل ــراره همــراه بچههــا ب ق
ـ           9ساعت دم یعنـی وقـت نشـد    شبنامه هـا رو پخـش کنـیم گزارشـی ازکارهـاي هویـدا کـه هنـوز خـودم نخون

از  ردمنو زهرا کبیر وارد کوچه شـقایق شـدیم کبیـر کاغـذها رو از کـیفش دراورد مقـداري بـین مـا تقسـیم کـ          
شانس خوب هـم کوچـه خیلـی خلـوت بـود از الي در مینـداختیم داخـل خونـه انقـدر سـرعتعملمون باالسـت            

ی نمیتـونم بگـم بـا اینکـه     تـا خونـه پخـش کـردیم از اظطـرابم کـه هیچـ       50دقیقه همه رو بـین  10در عرض 
 .هواسردبودتمام لباسام خیس شده بود سریع سوار ماشین کبیر شدیم راه افتادیم

 
 خب چطور بود؟:نگاهی بهم کردوگفت کبیرازتواینه

 
ــراي اولــین بــار ســختبود حــاال ایــن شــبنامه هــا تــاثیري هــم میــزاره کــه مــا جونمــون رو بــه خطــر   :مــریم ب

 .میندازیم
 

مـردم بایـد اگـاه بشـن تـا ایـن اخبارهـاي دروغـی کـه پخـش میشـه            :هاشو در هم کشـیده که ابرو کبیردرحالی
روباورنکنن این کارهـا باعـث اگـاهی بیشـتر میشـه تـا جـایی کـه همـه متحـد میشـن ایـن حکومـت ظـالم رو               

 .برمیاندازن
 

 .اداي این کلمات همچین با اراده حرف زد که دیگه سوالی برام پیش نیومد درحین
 

همه بچه هـا اشـنا شـدم امیـر جـواد عبـاس مهـدي ابوالفضـل مهـدي زهـره زیبـا نسـترن ربابـه              مدت با  تواین
امینه همشون هـم زخـم خـورده ان مـثال بـرادر ربابـه سـالها قبـل بخـاطر فعالیـت سیاسـی اعـدام شـده پـدر               
مهدي بخاطر توهین در ملعه عـام علیـه شـاه تـوهین کـرده مغازهـاش رو بسـتن خودشـم بـه زنـدان انـداختن            

منبع درامدیشون از طریق مـادرش کـه تـو مدرسـه دستشـویی هـا رو تمیـز میکنـه فـراهم میشـه وقتـی             تنها
دردهاي دیگري رو شنیدم غـم خـودم از یـادم رفـت مخصوصـا وقتـی بـه دیـدن خانوادهـاي فقیـر میـرفتیم از            
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ـ           و دنیا بریده میشدم که بهترین غذاشون سیب زمینـی بـا تخـم مـرغ بـود کودکـان خردسـال لبـاس مناسـب ت
ایــن ســرما طاقتفرســا نداشــتن اکثــر اوقــات مــریض بــودن پــول دوا دکتــر رو هــم نداشــتن وقتــی در اغوشــم  
میگرفتمشون بدنشـون سـرد سـرد بـود ژاکـت خودمـو دراوردم پیچیـدم دورش بیچـاره انقـدر خوشـحال شـد            

نم رو بـودن یـه خـا    دهکه تو همون ژاکتم خوابیدشوهرهاشـون درامـد کـافی نداشـتن یـا زنهـا سرپرسـت خـانوا        
زهرا بهم معرفی کرد که بیوه بود شـوهرش موقـع حمـل مصـالح از طبقـه سـوم افتـاده بـودو مغـزش متالشـی           

تا بچه خردسـالش رو فـراهم میکـرد در حـالی کـه هیچکـدوم از همسـایه هـا خبـر          3شده با خودفروشی خرج 
ــ   ــا چــادر پوشــوند ســریع رفــت اون موق ــا صــورتش رو ب ــدن م ــه محــض دی ــا ایــن اوضــا عنداشــتن ب ع شــاه ب

ساله میگرفت کـه کلـی خـرج برمیداشـت کـه بـا نصـف اون مبلـغ میتونهچنـدین خـانواده رو           1500جشنهاي 
 از فقر نجات بده تا حرف هم میزنی میندازنت زندان که چرا میدونی ؟؟؟؟؟؟

 
کبیررو در حینه پخش اعالمیه گرفتن از دیـروز مثـل مـوش تـو لونـه چپیـدم البتـه ایـن دسـتوره کبیـر            دیروز
به محض دستگیري افـراد تـا چتـد روز هرفعـالیتی متوقـف میشـد تـا ابهـا از اسـیاب بیافتـه بعضـیها هـم             بود 

شــکنجه هــا  ریــفتغییــر محــل میــدادن خداکنــه کــاري بــه کــارش نداشــته باشــن البتــه ارزوي محالیــه از تع
ان موتوي تنم سیخ میشه جعفر یکی از فعـالین کـه روي ویلچـر نشسـته بـود نصـف بـدنش لمـس بـود بـا دهـ           

بهتـرینش کشـیدن ناخنـه بعدشکشـیدن دنـدان هـا نشسـتن رو صـندلی الکتریکـی بـا بـاتوم            :کج شده میگفت
اومـده نخـاعم    رممیافتن به جونت با کابل هرچی که فکرشـو کنـی اینهـایی کـه تعـرف میکـنم بـه شخصـه سـ         

 .قطع شده توي دهانش هم یه دندان نبود
 

ــان    ایــن ــی ابرویــی کــه ســره زن ســخنان شــنیدهها منــو مصــممترم کــرده دیگــه از هیچــی نمیترســم اال از ب
ــا مرگمــوش خودشــو    ــه ب ــاد شــقایق وقتــی ازاد میشــه تــوي اتــاقش خودشــو حــبص میکن دســتگیر شــده می

 .میکشه پزشکی قانونی گفته بود حامله بوده بدونه داشتن شوهر
 

شـده بـه جـرمم حمــل مـواد مخدرداشـتن اسـلحه ودروغهــاي       شـدن کبیـر تـو روزنامــه نوشـته      خبردادگـاهی 
دیگه بـه اعـدام محکـوم شـده از شـنیدن ایـن خبـر انقـدر گریـه کـردم درقبـال خبـر بعـدي هـیچ محسـوب                
میشـه تنهامادرکبیربخـاطر بـه حــرف اوردن کبیـر زیـر شــکنجه جلـوي پسـرش کشــته شـده از شـنیدن ایــن          

سـره مامـان میـاد بقیـه مهـم نیسـتن بابـام کـه نباشـه           رو سرم خراب شداگه منم بگیـرن چـه بـالي    اخبر دنی
بچه هاي مردم دیگه الوده نمیشـن بـه مـواده زهرمـاري ایـن دوتـابرادرم بـه اصـطالح انقـدر سابقشـئن خرابـه            

 .که بهمحض گرفتنشون میرن باالي دار
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زهـرا خودشـو    صداي زنگ در از جام میپرم نمیزارم مامـان درو بـاز کنـه بـا قـدمهاي لـرزان درو بـاز میکـنم         با

میندازه داخل بـه محـض دیـدنش یـه نفـس راحـت میکشـم زهـرا از تـه دل زجـه میزنـه بـزور میبـرمش تـو               
دیـدي احمـد   :انقدر در اغوشم گریه کرد تا از حـال رفـت بهـش ابقنـد دادم تـاکمی حـالش بهتـر شـدزهراگفت        

نـدم اخـه زهـرا    هـق هـق گرییـه اش مـانع حـرف زدنـش شـدمن مـات مو        .رفت دیدي باالخره منو تنها گذاشت
 برادري به اسم احمد نداره

 
اخرش هم به قولش عمل نکرد ورفت مریم اخـه چـرا چرااحمـد بایـد دسـتگیر میشـد مـاه دیگـه قراربـود          :زهرا

 .بیاد خواستگاریم من بخاطراون جزوء گروه شدم با اهدافش منو اشنا کرد 
 

 زهرا درست حرف بزن ببینم کیو میگی:مریم
 

 فهمیديکبیر کبیر حاال :زهرا
 

باز مونـده مـن وقتـی نگـاه کبیـر بـه زهـرا رو میـدیم نگـاه معمـولی نبـود وراي ایـن چیزهـا بـود حـاال                 دهانم
 .دلیلش رو میفهمم پس اسم واقعیش احمده همپاي زهرااشک ریختم تا بعدازظهر که رفت

 
 میـدونم  مـدت ارتبـاطم بـا مسـعود بیشـتر شـده بـه منـوزهرا کارهـاي بیشـتري رو تقبـل میکنـه حـاال              تواین

بعضی از بچه هـا اسـلحه دارن خـود مسـعود همیشـه یـه قـرص سـیانور همراهشـه تـا وقـت دسـتگیري هـیچ              
 .اطالعاتی ازش در نیارن 

 
امروز کـه خـودم تـو ایـن ماشـین هسـتم بـا چشـمهاي بسـته بسـوي مقصـدي نـا معـین همـه ي اینهـا رو                 تا

مـروز مامـان بـا اتوبـوس راهـی همـدان شـد        یاداوري کردم تاهیچ شکنجه اي منو به حـرف نیـاره خداروشـکر ا   
ــه  اماز ماشــین پیــادم کــردن مــد.تــا ســري بــه پــدر مفنگیتــر از پــدرم بزنــه مثلــه اینکــه نفســهاي اخرشــه   ب

درودیوار میخورم از عمد اینکارو انجام میـدن تـا اذیـتم کـنن وارد اتـاقی میشـم روي صـندلی میشـوننم همـه          
چشــمام بســتن نفــوذ نمیکنــه لحظــه هــا خیلــی ســخت جــا تاریکــه چــون هــیچ نــوري از دســتمالی کــه بــه 

 .داشتنمیگذره حاال حرفهاي بچه ها رو باتمام وجودم درك میکنمکه در اون لحظه ها چه حالی 
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پــایی نزدیــک میشــه دســتمال رو برمیــدارن یــه المــپ خیلــی ضــعیف روشــنه کــه چشــمام رو اذیــت   صــداي
علمومـه خیلـی قـد بلنـد قـوي هیکلـه بـه        سـاله نشسـته م  30میکنهروي صندلی مقـابلم مـردي جـوان حـدود    

طوري که صندلی به صدا در اومـده بـا ابروهـاي در هـم کشـیده بـه کاغـذهاي روبـروش خیـره شـده ابروهـاي            
بینی عقابی دهان متناسب بـا صـورتش و عضـله هـاي منقـبض شـده فکـش پوسـتش سبزسـت بعـداز            تهپیوس

پام رو چنـد بـار ورنـداز میکنـه از نگـاهش      چند دقیقه نگاهش رو بـه چشـمام میـدوزه چـه نگـاه نافـذي سـرتا       
 .معذبم نگاهم رو به میز میدوزم

 
 .خب خانم کوچولو تعریف کن :باعث میشه محکم سرجام بشینم صداش

 
سـاله نـام پـدرم ممـد ملقـب بـه ممـدمفنگی دیگـه چـی بگـم جنـاب            17اسمم مریم راسـتین  :میگویم مصمم

 .بازپرس
 
سـتی اعتمادبـه نفسـت هـم باالسـت ولـی مـن ازتوگنـده تـر هاشـم           خب زبون دراز هم که ه:پوزخندمیگویید با

بدونه حـرف اضـافه بگـو کیـا رو میشناسـی بـا ادرسـه دقیقشـون وقتـه مـن رو           .به حرف اوردم تو که جوجه اي
 .هم نگیر

 
اوالشمابراي همـین پـول میگیـري کـه وقتـت رو صـرفه ادمـاي کـم ارزشـی مثـل مـن بکنـی دومـا مـن               :مریم

 .کسی رو نمیشناسم همین
 

از روي صــندلینزدیکم امددســتش رو پشــت گذاشــت پشــتم دســت دیگــرش رو روي دســتم قــرارداد  بلندشــد
 .خب مثل اینکه کله شقی ولی خب به راهت میارم صبرکن:فشار میداد گفت

 
ــتم ــدا        دس ــه ص ــده طوریک ــتر ش ــتام بیش ــارش روي انگش ــه فش ــه دفع ــدنه ی ــه ش ــال ل ــتاش در ح ــر دس زی

 .میدهندنفسم رو حبس کردم تو سینه امچشمام رو میبندم تا اشک چشمامرو نبینه
 

 .بهتره به زبون خوش حرف بزنی اردشیرمثل من با حوصله نیست :ازاد شد گفت دستام
 

 اردشیر اردشیر:حرفی نمیزنم با صداي بلندمیگویید هیچ
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ــاگوش      واي ــیبیلهاي بن ــااون س ــزي داره ب ــاه هی ــه نگ ــود چ ــل وارد میش ــوي هیک ــدمردي ق ــروع ش ــدایا ش خ
ــد  ــودن میریزهنگــاهش رو ي منــه میگویی ــه سوســکه  :دررفتــه اش از چهرهــاش رذل ب ــل اینکــه خال خــب مث

 .نمیخواد حرف بزنه درسته 
 

اسـت میـره خونـه دمـاغو دهـنم بهـم خـورده        سیلی جانانه میزنـه فقـط میفهمیـدم صـورتم بـه چـپ ور       چندتا
خـب حـرف میزنـی    :اردشیردرحالی که چـونم رو گرفتـه محکـم فشـارمیدهدانگار میخـواد بشـکنتش میگوییـد       

 یا نه؟
 

 .حرفی براي گفتن ندارم:میگوییم
 

رو باال میزنه به طـرفم میـاداز روي صـندلی پـرتم میکنـه پـایین بـا مشـت ولگـد بـه جـونم میافتـه              استینهاش
این جسته ظریفم چطـوري دارم تحمـل میکـنم بـازجو هـم درحـالی کـه سـیگار میکشـه بـه مـا چشـم              من با

 .هرزهحرف بزن ده :دوخته انگار داره فیلم تماشا میکنه بعداز کلی زدن اردشیربافریادمیگویید
 

نقـدر  میگم هرزه اون مادرته کـه تـو رو پسـانداخته وقتـی سـکوتم رو میبینـه دوبـاره بـه جـونم میافتـه ا           تودلم
 .میزنه که دیگه هیچی نمیفهمم

 
چشـم بـاز میکـنم بــه دسـتم سـرم وصـله دارن تقـویتم میکــنن بـراي شـکنجه هـاي بعدیـدکتري کــه             وقتـی 

هنـوزبراي ایـن حرفهـا بچـه     :باالي سرم ایسـتاده بـا بـاز شـدن چشـمام سـري از تاسـف تکـان میدهدمیگوییـد         
ه افتـاده بـین جوونهـا اخـه شـماروچه بـه       اي بهتره حرف بزنی خودتـو راحـت کنـی نمیـدونم ایـن چـه مرضـی       

 .سیاست اصالمیدونید چطوري نوشته میشه
 

 سین ي الف سین ت:میگوییم بابیحالی
 

 .همه اولش همینجوري بلبل زبونی میکنن جوجه رو اخر پاییز میشمرن:میگویید
 

شـدیم همـه   عجل معلـق امـد از موهـام گرفـت از تخـت کشـیدم پـایینهمینجور وارد اتاقـه لعنتـی           اردشیرمثل
چی سره جاشه اال حـال مـن بـازجو بـه همـون حالـت نشسـته سـیگار میکشـهروي صـندلی میشـینم اردشـیر             
ــارم دســتم رو تــو دســتش گرفــت     ــور کــافی نیســت ایســتاد کن ــا وســیله اي کــه دستشــه نمیــدونم چیــه ن ب
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ــا شــهوت لمــس میکنــه  شــتامانگ ــ  :رو ب ــه بچ ــد االن کون ه چــه دســتاي قشــنگی معلومــه اصــالکار نکــرده بای
بـه چهـرم اشـاره میکنـه بـا همـون وسـیله ناخنهـام رو         .میشستی نه اینکه اینجا بشینی خوشـگل خـانم اریـایی   

میگیـره البتـه چـون همیشــه کوتـاه نگهشـون میداشتمنمیتونسـت زیــره انبـر بگیـره بـا تقــال چفـت کـرد بــه            
خـون تـوي دهـانم انگـار      ناخنم اروم اروم میکشه انقدر درد داده که براي اینکـه داد نـزنم لـبم رو میگـزم مـزه     

 .خب ماده سگ حرف میزنی یانه :سلولهاي بدنمو از هم جدا میکننمیگویید
 

رو با نفرت بهش میـدوزم از سرسـختیم عصـبانی شـده همـه ناخنهـام رو کشـید واقعـا نمیتـونم دردش           نگاهم
ه اون چهــره همــه بچــه هــا جلویــه چشــمم.رو در قالــب کلمــات بگنجــونم همینجــور از انگشــتام خــون میــره 

 سـرزنش بچه کـه بـا ژاکـت مـن خوابیـد اگـه حـذفی بـزنم همـه ي اعتقـاداتم رو زیـره سـوال بـردم زهـرا رو               
 .میکنن 

 
با کابلی در دست میایداینبار نگـاهم رو بـه بـازجو میـدوزم انگـار قلبـی در سـینه نـداره مثـل مجسـمه            اردشیر

بعدازچنددقیقـه بـا   .بـاره از هـوش میـرم   نشسته ضربات کابل بـه بـدنم انژیـه بـاقی مانـدم رو تحلیـل میبـره دو       
بسـته انگـار پوسـت سـرم      ااب داغی که روي صورتم میریزه به هوش میـایم موهـاي بلنـد رو نمیـدونم بـه کجـ      

داره کنده میشه اردشیر هم با کابـل ازم پـذیرایی جانانـه اي بـه عمـل میـاره ایندفعـه کـه از هـوش میـروم بـا            
ــه هــوش نم  یــایم منــو بــه حــال خــودم میگــذارن تــا خودشــون هــم  ســیلی هــاي کــه بــه صــورتم میخــوره ب

 .استراحت کنن از بس منو مشت ومال دادن
 

متــري هسـتم کــه نـه میتــونم بخــوابم نـه پاهــام رو دراز کــنم    1کــه بـاز میکــنم در یــک اتـاق تاریــک    چشـم 
صداي چیزي میاد وقتی دقـت میکـنم چنـدتا مـوش کنـارم هسـتن از تـرس نفسـم بنـد میـاد روي پاهـام راه            

هـا   نجهمیرن اون یکی منو بـو میکنـه واي خـدایا از حساسـیت زنهـا دارن اسـتفاده میکـنن بیشـتر ازاون شـک         
دارم عذاب میکشـمانقدر اسـم خـدارو میبـرم تـا اروم میگیـرم چهـره مامـان اومـده جلویـه چشـمام هیچوقـت             
از سوسک وموش نمیترسید یاد مامان قوتـه قلبیـه بـرام نمیـدونم االن رسـیده یـا نـه خـب شـد اینجـا نیسـت            

بـه از زیـره در   . سـه چون من طاقت شکنجه شدن مادرم رو نـدارم بـراش ایـت الکرسـی میخـونم تـا سـالمت بر       
چنـدتا سوســک ومارمولـک بــه جمعمــون اضـافه میشــن دیگــه همهچیـز تکمیلــه اونفــردي کـه بــرام مهمــون      

 .مواظبشون باش اگه یه مو از سرشون کم بشه واي بهحالت:فرستاده قهقه میزنه میگویید
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ارد اتـاق  غذام که خبري نیست نمیدونم سـاعت چنـده تـازه چشـمام گـرم شـده کـه دوبـاره میـان سـراغم و           از
بابـا جنـاب ایـن دختـرو بدیـد بـه مـن تـا         :که میشم ماتم میبره بابام روي صندلی نشسته داره التمـاس میکنـه  

ــردنش      ــزرگ ک ــن بچــه ب ــا ای ــه زن ب ــادر خــدانیامرزش خــدااعنتت کن ــه اون م ــیده ب ــارم کش ــه حــرفش بی ب
 .نرفتچنددفعه گفتم بزار شوهرش بدم بره من نونخوره اضافی نمیخوام تو گوشش نرفت که 

 
یخ کرده برسرم امـداز انچـه میترسـیدم نکنـه مامـان رو هـم اورده باشـن ایـن از خـدا بیخبـر پشـت             تمامبدنم

مگـه  :سرهم از مامان بد میگه یکی نیست بگـه مـردك اگـه اون نبـود االن کنـار جوبـا یـخ زده بـودي میگـوییم         
پـول گـرفتن    اسـه م مگـه و تو خرجیمون رو میدادي کـه نـاراحتی مـن کـه تـو رو سـالی یـه بـار هـم نمیدیـد          

 .ازموناونم با کتک
 

ــه ور میشــود.بــس ــدم   :یــم حمل ــه زیــره کمربن ــود ک ــونی میکنــی اگــه اون صــلیته گذاشــته ب ــرامن بلبــل زب ب
خجالت نمیکشـه ایـن حرفهـا رو بـه دختـرش میزنـه پـیش چنـدتا مـرد غریبـه اردشـیر            .... .میکشتمت دختره 

ــزاره ســرجاش میگوییــد ــاموس هم:میگیــرتش می ــوبی ن ــا بشــن  ازت ــادمفنگی بی ــه عمــل می چــین تحفــه اي ب
 .اتسرج

 
روي صندلی دیگه میشینم اردشیر چناتـا مشـت بـه صـورت بابـام میزنـه صـداي اه ونالـه اش بلنـد میشـه            منم

 .خب حرف میزنی ي بکشمش:اردشیر میگویید
 
ی د حـرف بـزن تولـه سـگ تـورو چـه بـه سیاسـت اصـال چـی چـ           :پوزخند نگاهش میکنم صداي بابام درامـد  با

هست بزار بیایی بیرون میدمت به اکبـر سـالخ تـا بـا سـاتئر تیکـه تیکـات کنـه چنـدتا کـه تولـه دوروبـرت رو             
 .که گرفت قدره منو میدونی

 
ــودي جنــازش بیــرون میــره از  :اردشــیرمیگویید نمیخــواد ادمــش کنــی اگــه تــو کــون داشــتی تاحــاال کــرده ب

 .ت معلومه خودشو نساخته اومدنیدوباره به جونش افتاد روي زمین ولوشدهاز حال رف.اینجا
 

ــین   :اردشــیرمیگویید ــه همچ ــه مردوگرن ــالش بلندبودک ــاد اقب ــتم نیافت ــه دس ــت ب ــادره کوربهگوری ــف اون م حی
 .جلوت سالخیش میکردم که حض منی

 
 .مادرت توراه اتوبوسش تصادف کرده جادرجا مرده:رو به بازجو میدوزم اوهم به من مینگردگفت نگاهم
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 داري مثل سگ دروغ میگی اره؟:عنی مامان رفته دارن دروغ میگن تا تکونم بدن باورم نمیشه ی نه
 

 .اوالسگتویی دوما اگه زنده بود ازش استفادهه میکردیم :بازجو
 

میگه از اینها هرکـاري بگـی برمیـاد مگـه مـادره کبیـررو نکشـتن تـازه بـاورم شـده دیگـه غـرورم مهـم               راست
نجه هـاي قبلـی انقـدر طاقـت فرسـا نبـود دادمیـزنم تـا راحـت          نیست باصداي بلنـد گریـه میکـنم عـذاب شـک     

 .بشم نفسم سخت باالمیاد
 

حرومـزاده چـه گریـه ایـم میکنـه ایـن همـه زدمـش اشـک نریخـت اونوقـت یـه             :قهقه میزنه میگوییـد  اردشیر
 .صلیته هرزه مرده داره زجه میزنه مادرسگ

 
به اي بـه زیـره شـکمش میـزنم نعـره      خودم رو نمـیفهمم بـه طـرفش یـورش میبـرم بـا تمـام تـوانم ضـر          حال

مادره من مثل گـل پـاك بـود هـرزه اون ننـه ات کـه تخـم سـگی مثـل تـو رو           :کشید نقش زمین شد دادمیزنم
 .پس انداخت

 
از عصیانیت میلـرزه فکرمیکـردن بـا ایـن جسـته کـوچکم هیچکـاري نمیتـونم انجـام بـدم کـه دسـتام رو              بدنم

ــاتحم      ــدونم دیگــه ف ــه می ــا ازحــال رفت ــاق باب ــه ات ــه گوش ــرتم میکن ــره پ ــام رو میگی ــونه ه ــازجو ش نبســتن ب
 .خوندست بازجو زشتترین فحشهارو بهم میدهکه الیقه مادرشه

 
 .قدر گریه میکنم که چشمام سیاهی میره برمیگردم به جاي قبلی ان دوباره

 
ضرباتی که پهلوم وارد میشـه بههـوش میـام اردشـیر مثـل ببرزخمـی بهـم حملـه کـرده مـن دیگـه چیـزي              با

 .براي از دست دادن ندارم
 

وقتـی فهمیـدم بـراي تـو حاملـه ام خـودم از پلـه هـا پـرت میکـردم پـایین            :حرف مامان افتادم که میگفت  یاد
ن بـدبخت بشـی چقـدر وسـایل سـنگین بلنـدکردم بابـات وقتـی فهمیـد حاملـه ام انقـدر            نمیخواستم مثـل مـ  

 شـتم کتکم زد کـه از حـال رفـتم ولـی تـو ازجـات تکـون نخـوردي مـنم گفـتم حتمـا حکمتـی تـو کـاره گذا              
ازاون موقــع جـون ســخت بـودم حــاال هــدف از   .همینجـوربزرگ بشــی حتـی زودتــر ازموعـد هــم دنیــا اومـدي    
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چیـه فقـط خـدا دانـد اردشـیر داره لباسـام رو درمیـاره واي خـدایا ضـربه نهـایی نگـاه            اینکه مـن بوجـود بیـام    
بلنــد  ختهترســانم رو بــه بــازجو میــدوزم اردشــیر ســیگارش رو روي بــدنم خــاموش میکنــه بــوي گوشــته ســو

شــده وقتــی صــورتش رو نــزدیکم میــاره از تــرس قــبض روح میشــم چشــمام داره بــه بــازجو التمــاس میکنــه  
ظــورم رو فهمیــده تــا لبــاي اردشــیر نزدیــک گــردنم میشــه بــا صــداي بازجودســت از کــارش اونــم میــدونم من

 .ولش کن براي امروز بسه:میکشه
 

 .میخواد جنس دست اول باشه :پوزخندسرش رو نزدیکه گوشم میاره میگویید اردشیربا
 

 .اون میخواد بهم تجاوز کنه  یعنی
 

م اسـمش رو نمیـدونم تنهـا مانـدیم بهـش خیـره شـدم        ازاتاق بالبخنـدبیرون رفـت منوبازجوکـه هنـوز     اردشیر
با قدمهاي مصمم به طـرفم امدمسـتقیم بـه چشـمام خیـره شـده هرچـه بیشـتر نـزدیکم میشـه ضـربان قلـبم             

ـ             بهـم   هتندترو تندتر میشه کنـارم میشـینه مثـل موشـی کـه توتلـه مـار باشـه شـدم نگـاهش داره ذوبـم میکن
چشـمات ندیــدم ولــی حــاال چشــمات التماســم میکنــه اون  تــواین مــدت تــرس رو تو:پوزخنـد میزنــه میگوییــد 

موقع کـه وارد دایـره میشـی بایـد همـه جوانـب رو درنظربگیـري اردشیرشـایداالن ازت بگـذره ولـی مطمئـنن            
ــاي زیــادي رو دیــدم ولــی هیچکــدوم زیبیــایی نداشــتن فقــط بــراي اعتــراف   جــون ســالم بــدرنمیبري مــن زن

شـیر گلـوش پیشـت گیرکـرده تـاازت بهـرهش رو نبـره دسـت         کردنشون بهشون تجـاوز میکـنن ولـی تونـه ارد    
 .بردار نیست زناي زیادي زیردستش حامله رفتن باالي دار بهتره حرف بزنی

 
 .من نمیترسم حتی فکر اینجاش هم بودم همونطورکه قبال گفتم حرفی ندارم.....م:خشک شده گلوم

 
ــه ــرزم    بازجوچون ام رو گرفــت صــورتش رونزدیــک کردانگارکــه میخــواد ببوســتم ازترســم مثــل گنجشــک میل

نگاهش خیره تو چشمامه تنهـا جـاي سـالم تـو بـدنم همینجاسـت نمیـدونم اردشـیر جلـوي چشـمم بادمجـان            
ســانتیمترازم فاصــله داره نفســهاش 1نکاشــته جایــه تعجــب داره چشــمام رو میبنــدم حــاال صــورتش کمتــر از 

 بم احساس میکنمرو روي ل
 

 .چشمات رو بازکن:بازجو
 

 .میگم بازشون کن:پلکهام رو میفشارم محکم



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 17

 
رو روي صــورتم بیشــتر میکنــه اروم پلکهــام رو میگشــایم دیگــه ازایــن کــه اشــکام رو ببینــه خجــل   فشــارش

 .نمیشم بی محابا اشک میریزم
 

ره وایمیسـه همـه مثـل مـن بـا      دیدي هنـوز بچـه اي فقـط میتـونی حـرف بزنـی قلبـت دا       :رو ولمیکنه  صورتم
 .حوصله نیستن 

 
نگاهش میکنم زبـانم رو قـالف کـردم چـون کـار دسـتم میـدهکمی تـوي اتـاق قـدم میزنـه کالفـه سـت               فقط

 .مدام دستش رو توي موهاي مثل شبقش میکشه میره بیرون
 

ــرام براشــون دردودل می   زیرلــب ــن موشــها همــدم خــوبین ب ــازم ای کــنم خداروشــکرمیکنمبرمیگردم ســلولم ب
واي کنـار موشـه چنـدتا بچـه هــم هسـتن واي پـس حاملـه بـوده بخــاطر همـین زیـاد حرکـت نمیکـرد بقیــه             
ازش باال میرفتن واي چقد خوشـگلن مـو نـدارن یـا مـن نمیبیـنم چـون نـور خیلـی کمـه خـودش هـم حـال              
ــه   ــادم االن کجــایی ک ــاد مامــان افت ــداره دســتام رو کــه بسویشــون دراز میکــنم عکســالعمل نشــون میــده ی  ن

 .ببینی چه حرفایی بهم میزنن انقدر گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم برد 
 
بلندشـو دوبـاره احضـارت کـردن خـوش بـه حالشـون زشـتا گیـره مـا میافتـه            :صـداي نگهبـان بلنـد میشـم      با

 .خوشگال نصیبه خودشون
 

حرف موهام سیخ شده نکنه اردشـیر منتظرمـه خودمـو میکشـم ایـن بیـابرویی تحمـل نمیکـنم بـه اتـاق            ازاین
همیشگی نمیرویم وارد اتـاق دیگـري میشـم واي تخـت هـم داره یعنـی دیگـه تمومـه هـیچکس نیسـت هـیچ            
وسیله اي براي دفـاع از خـودم یـا القـل خودکشـی نیسـت نـه شیشـه اي داره کـه بشـه شکسـت واي هیچـی             

 .یییییهیچیی
 

چشـمام رو میبنـدم حتمـا خـود حرومـزاد اش صـدایی نمیـاد دقیقههـا کنـدحرکت میکـنن کسـی             دربازمیشه
 .کنارم روي تخت نشست پاهام رو به شگمم میکشم 

 
 .میترسی نه:میگویید
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ــت       واي ــی نیس ــه طبیع ــو حال ــار ت ــی انگ ــنم ول ــاش میک ــا خوشــحالی نگ ــت ب ــیر نیس ــازجو اردش خــداجون ب
 .ام چموشی مثل سوزي ولی اونو ادم کردم توهام همچنین تو:توچشمام خیره شده

 
ولع لبام رو بوسید چیزي تـه دلـم خـالی شـد دسـت از کـارش برنمیـداره چشـماش رو بسـته رهـام میکنـه             با
همتون مثل همید خیانتکار توزیباتري پـس مکـارترازاونی ولـی مـن بهـش مجـال نـدانم میـدونی چـه جـوري           :

 .کشتم هم سوزي رو هم فاسقش رو
 

بهـم حملـه ورمیشـه مثـل ادم گرسـنه کـه بعدازیـه مـدت بـه غـذا برسـه خـودم خشـکم زده فقـط بـا                 دوباره
چشماي گشادشده نگـاش میکـنم لبـام درد گرفتـه ولـی انگـار خـودش داره لـذت میبـره خـدایا منـو بـبخش             

 .چون خودم هم لذت میبرم ولی ترسم بیشتر از لذته 
 

مـن بـودن بغـل هـم اونـم عریـان بـاکی بـا زیردسـت مـن کـه             وقتی رسـیدم خونـه تـو اتـاق خـواب     :میگویید
 .گذاشتم مراقب خونه باشه درنبوده من ازهم مستفیض میشدن 

 
حیوون بهـم حملـه میکنـه فقـط صـداي پـاره شـدن لباسـهام رو میشـنوم نمیتـونم حتـی تکـون بخـورم               مثل

نهام بلندشـده نفـس   ازبس سنگینه اخه مـنم ظـریفم ولـی غـول بـاد پیشـه ایـن لنـگ بنـدازه صـداي اسـتخوا           
 .کشیدن برام سخت شده 

 
 ......... .اون چه لذتی بهت میداد که من نمیتونستم بهت بدم هرزه:میگویید

 
فحشهاي زشت بکار میبرد از گفتـنش عـاجزم بـا روتختـی یکـی شـدم صـداي نالـه هـام اثـر نـداره کـار              ازبس

میــزنم بــا دســت جلــوي دهــانم رو خــودش رو انجــام میــده درد طاقــت فرســایی تــو دلــم پیچیــده دارم زجــه 
ــد ــراي اون بینــاموس عشــوه   :گرفتــه میگویی ــی ب ــاوردي ول ــه می هروقــت میخواســتم بهــت نزدیــک بشــم بهان

ــود از     میومــدي ــر کــی جــاي اون ب ــه ه ــازي صــداش میکــردي ک ــا چــه ن از پشــت درصــدات رو میشــنیدم ب
ــ 90خودبیخــود میشــد پیرمــرد  دادي هزارجــور ســال رو بــه وجــد میــاوردي پــس مــن چــی بــا اســمم پــز می

کثافت کاري میکردي وقتی صـداي اسـتخوانهاي گردنـت رو میشـنیدم میـدونی چـه احساسـی داشـتم وقتـی          
اش کردم از صداي فریـادش غـرق لـذت شـدم لـذتی کـه هیچوقـت بـا هـیچ زنـی تجربـه             ختهاون مردك رو ا

 .نکرده بودم هان میدونیییییییییییی
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تـی زیـره چـاه توالـت چـالتون کـردم روحـم اروم شـد ازاون بـه          وق:رو روم چندبرابرکرده ادامه میدهـد  فشارش
بعد به هیچ زنـی نزدیـک نشـدم اول کـه عاشقشـئن میکـردم بعـد عذابشـون میـدام بیچـاره هـا بخـاطره مـن              

 ..تا شدن6خودکشی کردن چندتاشون فکرکنم
 

ره نـزدیکم  واي دوبـاره دا .زیرم خیس شده از خونه من از هـوش میـروم ایکـاش کـه بـراي همیشـه بـرم         پتوي
میشه ایندفعه چاقو بـا سـاطور دستشـه انگشـتهام رو زد باصـداي جـیغم ازخـواب میپـرم واي پـس همـش یـه            

خـون   وارمکابوس بود خوشحال شدم ولی وقتـی نگـام بـه لباسـام افتـاد فهمیـدم بهـم تجـاوز کـردن همـه شـل           
نارمادرشـون شـیر   خشک شده روش هستحاال تنهـا ابـروم مونـده بـود کـه اونـم ازم گـرفتن بچههـاي مـوش ک         

میخورن سوسـکها از دیـوار بـاال میرنموشـه نـر دیگـه طرفـه مـاده نمیـره دیگـه کارخودشـو کـرده حـاال بـراي               
 .خودش میچرخه

 
گذشته هیچکس سراغم نیامـده خداکنـه اردشـیر منوبخـواد ایندفعـه میـدونم کـارم تمومـه بهـم الهـام            ساعتها

دنیــاي کثافـت میــرم از ایـن فکــر وجـودم غرقــه    شـده چبـا چنــدتا مشـت ولگــد کابـل بــراي همیشـه از ایـن       
 ایکـاش مسرت میشه همه ازمرگ میترسن ولی مـن بـا اغـوش بـاز پـذیراش هسـتم تـا ازیـن بیچـاره تـر نشـم            

منم مثل بقیه زشت بـودم تـا تـوجهی بهـم نداشـتن حـاال ایـن زیبـایی بـه چـه کـارم میـاد فقـط بـراي لـذت                
 .بردن دیگران 

 
روزه کسی سراغم نیامـده هرازگـاهی بلنـد میشـم میایسـتمتا خـون تـو پـام جریـان پیداکنـه انگـار            20 نزدیکه

منو فراموش کردن صداي بازشدنه قفـل در میـاد نـوروقتی تـو چشـمام میزنهانگـار کـه کـور شـدم ایـن دفعـه            
 کـه  اسـی یه خـانوم کـه معلومـه هـیچ احساسـی نـداره عینـه شیشـه بهـم لبـاس میـده تـا عوضشـون کـنم لب              

 .راه بیافت :نزدیکه یک ماهه تنمه میگویید
 

هولم میدهـد سـوار ماشـین میشـویم بسـوي مقصـد نـامعلوم دلـم بـراي هوایـه ازاد تنـگ شـده وقتـی               ازپشت
میبینم بچه ها به دوراز این دغدغه هـا بـازي میکـنن دنیاشـون تـو بـازي خالصـه شـده حسـرت میخـورم کـه            

 ثــلرد دنیـاي کثیـف ادم بزرگـا نمیشـدم دنیـایی کـه م      ایکـاش مـنم بچـه بـودم هیچوقـت بـزرگ نمیشـدم وا       
لجنـزار مــتعفن شــده هنــوزم بـرف تــو خیابــان هســت دلـم میخــواد کمــی بــرف بخـورم بعــد بمیــرم ماشــین     
ــه    ــوانی رو ب ــه ور میشــن انگــار حی ــاده شــدنم حمل ــه محــض پی ــی از خبرنگارهــا ایســتادهاند ب میایســتد خیل

ــ  ــزدیکم تماشــا گذاشــته باشــن از هــر طــرف عکــس میگیــرن حتم ــراي یادگــاري زن همــراهم نمیگــذارد ن ا ب
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ــار زن     وندشــ ــه اجب ــی ادل میایســتیم ب ــرام قاض ــه احت ــینم ب ــو مینش ــاه میشــویم روي صــندلی جل وارد دادگ
همـراهم منشــیش بــراي خــودش حــرف میزنـه همــه خزعــوالت مــن مــریم راسـتین بــه جــرم حمــل اســلحه    

کبیـر خوشـحالم کـه مقاومـت کـردم زیـره بـار        کیلو تریاك به اعدام محکـوم شـدم مثـل    3ومواد مخدر ان هم 
دوباره دادگاه رو ترك میکنیم نگـاه دقیقـی بهشـون میکـنم اینهـا فقـط عکـس میگیـرن بایـد هماننـد            رمزور ن

امثال ما تجربه کنن این عکسـها در روزنامههـاي دروغـین چـاپ میشـه اخرسـر سـراز سـطل اشـغالی درمیـاره           
تـا   معوده بـا چشـماي پـر شـده از اشـک نگـاهم رو میـدزد       چی یعنی درست دیـدم اشـتباه نمیکـنم ایـن مسـ     

بهش شک نکنن کسی کـه اینهمـه بـه بچههـا گوشـزد میکـرد خـودش باپـاي خـودش اومـده تـو دهـان شـیر              
 .قدمهام سست شده به اندازه کافی ازم استقبال شده از هوشمیروم

 
ـ         مایع بـا ایـن   :رام اشـنا نیسـت  سردي تو رگهام تو گردشه پـس بـازم نمـردم صـداي گفتگـویی میایدکـه صـدا ب

 .وضعیت دیگه دووم نمیاره بازم این اردشیر دسته گل به اب داده اخرسر سرش رو به باد میدهد
 

بهتره تقـویتش کنـی پسـفردا حکمـش اجـرا میشـه بایـد زنـده بمونـه از یـن مطلـب            :صدا صداي بازجوست این
 .هم حرفی به اردشیر نزن میدونی که دیوونست 

 
ـ    وقتـی  اد چشـمام رو بـاز میکـنم بـازجو روي صـندلیه کنـارم نشسـته بهـم خیـره شـده بــا           دیگـه صـدایی نمی

 .اکراه ازش رو مو برمیگردونم 
 

هنوزم که سرسختی درسی که بهـت دادم ادمـت نکـرده نـه ولـی دیگـه مهـم نیسـت تـا پسـفردا سـرت            :بازجو
رفم رو بزنمـو بمیـرم   بالبخنـد بـه طرفـه در میـرود منکـه قـراره بمیـرم بـزار حـ         .میره باالي دار خالـه سوسـکه  

میکـردم   روبیخود نیست زنـت بهـت خیانـت کـرد مـنم جـاش بـودم همینکـا        :قبل از اینکه خارج بشه میگوییم
 .ادم با سگ وخوك بخوابه بهترازتوجناب بازجو

 
بهتـره کنـار چـاه توالـت یـه دونـه قبـر        :زده فهمیدم مست بوده هیچـی یـادش نیسـت ادامـه میـدهم      خشکش

 .جا دفنت کنن پیش همسره گرامهم کنارش بکنی که همون
 

طــرفم برمیگــردد صــورتش مثــل لبــو ســرخ شــده درو میبنــدد باگامهــاي بلنــد خــودش رو بهــم میرســاند  بــه
 .اگه یک کلمه حرف بزنی میکشمت با همین دستام :گردنم رو فشار میدهد میگویید
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چـه ارزشـی داري تـازه    چرا حرف بزنم مگـه تـا االن همتـون رو مسـخره خـودم نکـردم تـو        :سختی میگوییم به
 .لبخند هممیزنم تا بیشتر دیوانه اش کنم. کسی حرفم رو باور نمیکنه جناب بازجو

 
بـالي سـرت میـارم کـه مرغـاي اسـمون بـه حالـت         :نفـس میزنـد رگهـاي گـردنش بیـرون زده میگوییـد       نفس

وشـگل  گریه کنن ارزوي مرگ رو به دلت میـزارم اردشـیر بلـد نیسـت شـکنجه کنـه خـودت بعـدا میفهمـی خ         
 .خانوم

 
رذل بــی همهچیزپســفردا راحــت میشــم ســرپل صــراط وایمیســم شــکایتمو پــیش خــدا میبــریم اون   مــردك

 .حقه منو میگیره تواین دنیا دستم بستس اونجا چه جوري جواب میده 
 

رفتم به سلولم با خـاك کفـش ناچـارا تـیمم کـردم بدونـه روسـري وچـادر بـه رازونیـاز بـا خـداي خـودم               بازم
 .قدر گریه کردم تا دیگه چشمام همه جارو تار میدید پرداختم ان

 
 .پاشو نوبتته :دیگه حکمم اجرا میشه از صبح زود مشغوله عبادت بودم اومدن دنبالم زن میگویید امروز

 
به بچه موشها میکشم همـراه زن بـه راه میـافتم وارد حیـاط شـدیم هـواي تـازه صـبحگاهی رو بـا تمـام            دستی

تم واي زمین پـره برفـه خـم میشـم از قسـمت لـه نشـدش کمـی در دهـانم میگـذارم           وجود به ریه هام میفرس
منتظـره   یسـتاده خدا اخرین ارزوم رو براورده کرد خـب حـاال سـبکبال میـروم بـازجو بـا مـردي کـه در کنارشا        

اجراي حکمن بـدون نگـاه بـه هیچکـدام بسـوي جایگـاه میـروم طنـاب امـاده ي در برگرفتنـه گردنـه منـه زن             
 .دستتو بکش خودم میرم:دستش رو پس میزنم میگوییم هولم میدهد

 
چارپایه باال میروم سـرباز طنـاب رو دوره گـردنم مینـدازه خـب دیگـه همـه چیـز تمـوم شـد درایـن حالـت              از

مردي کـه کنـار بـازجو ایسـتاده ازم عکـس میگیـره تـا بـزاره تـو البـوم اعـدامیها بقـول مامـان تـازه خورشـید                
 :هن کرده شعرفروغ رو زمزمه میکنمخانوم دامنش رو روي طبیعت پ

 
 گرفته است دلم

 
 گرفته است دلم
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 ایوان میروم وانگشتانم را به
 
 پوست کشیده شب میکشم بر
 

 رابطه تاریک اند چراغهاي
 

 مرا به افتاب کسی
 

 نخواهد کرد معرفی
 

 مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد کسی
 

 را به خاطر بسپار پرواز
 

 مردنیست پرنده
 

بـازم سـره حرفـت هسـتی نمیخـواي اسـمه کسـی رو        :کنارم امـده زن بـه اشـاره او دورمیشـود میگوییـد      بازجو
 بگی ازادت میکنم بدونه سابقه چی میگی؟

 
 حرفی ندارم:چشماش زل میزنم تازه قدم شده برابرش میگوییم به
 

م وزنـم رو گردنمـه دیگـه    را اززیره پایم میزنـد بـین زمـین وهـوا معلـق شـدم جـونم داره درمیـاد تمـا          چارپایه
 .هیچی نمیفهمم مادر درانتظارم ایستاده ولی فاصله مون زیاده هرچقدر میدوم فاصله ام بیشتر میشه 

 
تکان بخورم پـس روحـم از حسـاره بـدنم ازاد شـده میترسـم چشـمام رو بـاز کـنم انگـار کسـی دسـت              میتونم

زنـی زیبـا کنـارم نشسـته پـس یعنـی        گرمش رو روي پیشانیه سرد من گذاشته بـا وحشـت چشـم بـاز میکـنم     
 من نمردم اشکام سرازیر میشه

 
ــه دل ســرهنگ   : زن ــدونم از خوشــحالیه خــدا بهــت رحــم کــرده دختــرم مهــرت رو ب ــه میکنــی می چــرا گری

 .انداخته او حتی ازارش به مورچه هم نمیرسه خدا خیرش بده
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 .میگوییم خداخیرش نده چرا نذاشت راحتشم دیگه چقدر عذاب  دردلم

 
 .برم برات ابگوشت بیارم فعال دکتر گفته نباید غذاي سنگین بخوري برات خوب نیست:زن
 

ــد ــاع      بع ــوردن امتن ــاره از خ ــانم می ــه ده ــت قاشــق رو نزدیک ــینی غذاس ــرده دســتش س ــه برمیگ از چندلحظ
 .میکنم 

 
قـع  عزیزم بخور دکترت سفارش کرده تـازه اگـه سـرهنگ بفهمـه عصـبانی میشـه درسـته بـی ازاره ولـی مو         :زن

 .عصبانیت همه دنبال سوراخ موش میگردن بچپن توش بخور مادر
 

امتناع میکنم از او اصرار از مـن انکـار از اتـاق بیـرون میـرود بایـد ایـن سـرهنگه گوربـه گـوري رو ببیـنم             بازم
 .تا تف تو صورتش بندازم 

 
نجرههـا نردسـت   دقیقی به اتاق میکـنم کـرم رنگـه بـا پردههـاي قهـوه اي تخـت هـم همینطـور جلـوي پ           نگاه

معلومه فکر همه جاش رو کرده ولی رویهم رفتـه اتـاق دلبازیـه دلـم بـراي نـور خورشـید تنـگ شـده نمیتـونم           
 .بلند شم همه بدنم خردوخاکشیره هیچ وسیله شیشهاي تو اتاق نیست البته بجز شیشهها 

 
 

شـیدم کـه دیگـه    اگـه مـن دیوونـه بشـم بـا شیشـه کارخودمومیسـازم تـو ایـن مـدت انقـدر عـذاب ک             نمیدونه
ظرفبتم تکمیل شده راسـتس یـادم رفـت اسـم ایـن خـانم مهربـان رو بپرسـم بعـدازاین وت اولـین کسـیه کـه             
ازش محبــت دیــدم باقــدي کوتــاه وتیلــی ولــی مثــل فرفــره ســت صــورتی گردوســفید کــه نگــاه بــه چشــمان  

زنــدانبان بهــم ارامــش داده شــاید چــون منــو یــاد مامــان انــداخت ازش خوشــم امــده مثــل امــن زن   شســبز
نیست که انگـار نگهبـان جهنمـه بـازم میخـوابم نمیدونیـد چـه حسـی کـه پاهـات رو دراز کنـی وبخـوابی نـه              

 .اینکه مثل دوران جنینی پاهات رو توي شکمت جمع کنی 
 

ســوزنی دردســتم بیدارشــدم مــردي میانســال کنــارم نشســته وتندتنــد داروهــایی بــه زن مهربــان   بافروشــدنه
ن چنـدروز ابگوشـت یـا سـوپ رقیـق بهـش بدیـد چـون هضـم بقیـه غـذاها بعـدازاین             تـوای :توصیه میکند دکتر
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 دمدت بـراش سـخته ابمیـوه زیـاد بخـوره مـنم بهـش امپـول تقـویتی زدم بـراي زخمهـاي بـدنش ازایـن پمـا              
 ........... .بمالید صبح وشب 

 
ن رو بـه  خسته شـدم چـرا انقـدر خودشـونو بـه زحمـت مینـدازن مـن کـه داشـتم میمـردم چـرا ایـن ز              منکه

 .دردسر انداختن
 

دیـدي عزیـزم دکتـرت چـی گفـت      :تمام شـد کـیفش رو برداشـت رفـت زنکنـارم مینشـیند       خداروشکرعرائزش
خیلــی ضــعیف شــدي اون ازخــدابی خبرهــا چــه بالیــی ســرت اوردن وقتــی دکتــر معاینــت میکــرد یــه جــاي 

هنـوز اسـم شـما رو     مـن :بـا دسـتمال اشـکهاش رو پـاك کردمیپرسـم     .سالم تـو بـدنت نمانـده بـود مـادرجون      
 .نمیدونم 

 
 چی شد مادر ؟:به موهام میکشد ناله ام بلند میشه بیچاره دست پاچه شده میگوید دستی

 
 .هیچی پوست سرم درد میکنه ولی شما هنوز اسمت رو به من نگفتی:میگوییم

 
ــود دختــره سرســختی هســتی ولــی حــاال میبیــنم خیلــی هــم   :ســبزش میخنــدد چشــمان ــه ب ســرهنگ گفت
 .ین همه درد داري اونوقت اسم منو میپرسی اسمم بیبیگله عزیزم سرتقی ا

 
موهــام رو کنارزداشــکاش دوبــاره جــاري شــده او از دیدنــه وضــعیت اســفبارمن اینچنــین میگریــد اونوقــت  ارام

مـادرجون بایـد موهـاتو کوتـاه کنـی واي چـه موهـایی هـم داري         :اردشیر از شکنجه من لـذت میبـرد میگوییـد   
ـ         چه چوري دلشون او تقویـت بشـن    امده اخه بعـدازظهر یـه ارایشـگر میشناسـم مـیگم بیـاد کوتاهشـون کنـه ت

 .اینجوري این موهاي بلند بنیه بدنیت رو میگیره
 

وخیلــی زود برمیگـردد بــا غــذا میخـوام از خــوردن امتنــاع کـنم ولــی شــرمنده محبـتش شــدم اولــین      میـرود 
قاشق رو میبعم به محـض فـرو دادنـش انگـار معـده ام اتـش گرفتـه بـا سـرعتی زیـاد پـس میدهـد دسـتم رو              

 هجلوي دهانم میگیرم بیبیگل سـطل کنـاره تخـتم را جلـوي دهـانم میگـرد همـه رو پـس دادم حتـی یـک ذر          
 .تو معدم نمانده هم 

 
 .به دکتر خبر میدهم :هم دیگه اصرار نمیکندم نگرانی در چشمانش پیداست میگویید خودش
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قـدم چـون سـرم سـریع گـیج      4یـا 3نزدیکه یک هفتـه گذشـته هرازگـاهی فقـط قـدم میـزنم اونـم فقـط          االن

کمــی غــذا میــره تــواین مــودت بــا رســیدگی بیبیگــل بهترشــدم دیگــه رنگــم مثــل زردچوبــه نیســت میتــونم 
ــدم از بیبیگــل هــم هرچــی میپرســم جــوابی    بخــورم اگــه معــدم نگهــش داره هنــوز جنــاب ســرهنگ رو ندی

نبایـد هـیچکس بفهمـه تـو اینجـایی      :نمیدهد یا طفره میرود از ارایشگر هـم خبـري نشـد چـون بیبیگـل گفـت      
 .یا هنوز زنده اي 

 
شـده موهـایی کـه تـا نصـفه رونهـاي پـام        موهام رو کوتاه کرد نذاشتم زیاد کوتاه بشـه تـا زیـره گـردنم      خودش

بود براي از دست دادنشـون حسـرت نخـوردم چـون چیـزاي بزرگتـري رو از دسـت دادم بیبیگـل بـرام چنـدتا           
ــرام کتــاب بیــاره میگ  ــروغ اورده هرچقــدرمیگویماز صــادق هــدایت ب  وییدســرهنگکتــاب از دکتــر شــریعتی ف

 .گفته این کتابها به دردت نمیخورد
 

 .اب سرهنگ رو نبینم چکاره منه که به کتاب خواندنه من هم نظارتدارهاینکه این جن مگه
 

مـدت مـدام چهـره بازجوجلویـه چشـمامه کـاري کـه بـا مـن کـرد غیـره قابـل بخشـش بودشـاید روزي                تواین
اردشیر رو فرامئش کنم تمام عـذاببهایی کـه بهـم داد ولـی ایـن بـازجو رو هیچوقـت ازلحـاظی بایـد ممنـونش           

 اوزهک ازاین دست به ان دسـت نشـدم چـون زهـره بـرام تعریـف کـرد همزمـان مـورد تجـ          باشم که مثل عروس
چندنفر قرار گرفته بوده نمیدانسـا بچـه اي کـه در شـکم دارد بـراي کیسـت ولـی بـه جـز بـازجو دیگـه کسـی             

 .کاري به کارم نداشت
 
دمکشـی میـرن بـاالي    روزنامه خبرهاي ازاعدام افراد میخوانم که همشون مثـل مـن یـا بـه جـرم قاجـاق یـا ا        تو

 .دار از این همه ناحقی بیزارم امدیم حقمان را بگیریم که این بالها سرمون امد
 
پنجره اتاق بیرون را مینگرم بایـد تویـه بـاغ باشـیم کـه انطـرف هـم یـه عمـارت هسـت کـه معلومـه خیلـی               از

ولـی بـرف    بزرگ وقدیمیـه از معمـاي عمـارت مشخصـه حیاطـه بـزرگ همـه جـاش پرازدرختـاي بلنـد وزیبـا           
 روشون نشسته همه را پیر ومیانسال نشان میدهد

 
تویه باغچه نیست همشون عین من پژمـردن گرمـاي افتـاب در ایـن بـرف لـذت بخشـه مثـل مـوقعی کـه            گلی

بــا مامــان لباســهاي همســایه رو میشســتیم وقــی او اب داغ شــده رو داخــل تشــت میریخــت بــه دســتاي بــی  
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غـی اب رو حـس نمیکـردم واي مامـان بـاالخره از ایـن همـه عـذاب         حسم ازسرما جون میداد به طـوري کـه دا  
راحت شدي میـدونم االن نگـران منـی ولـی حیـف کـه خـدا گلچینـت کـرد وگرنـه منـو از ایـن قفـس نجـات               

 :میدادي بایش شعرمیخوانم
 

 به که نیاندیشی توهمان
 
 من و دردروان سوزم به
 

 من از دردنیاسایم که
 

 .من از شعله نیافروزم که
 

قراره بعـدازیکماه جنـاب مـرا بـه حضـور بپـذیرد دیگـه میتـونم خـودم تـا طبقـه پـایین بـروم اضـطراب                وزامر
 .دارم نکنه منو برگردونن به همانجا نه نهههههههههههه دیگه طاقت ندارم

 
بیبیگـل جـان لبـاس دیگـه اي     :موهام رو شـانه زده لبـاس زیبـایی هـم بهـم میـده تـا بپوشـم میگـویم          بیبیگل

 .نبود یه چیزه ساده تر
 
 .سفارشه جناب سرهنگه عزیزم:لبخند همیشگیش میگویید با
 

با پاهـاي لـرزان پـیش میـروم هـیچ صـدایی از پـذیرایی نمیاییـد فقـط صـداي سـوختنه هیزمهـا در              همراهش
 .اقا رویا خانوم اومدن خدمتتون:شومینه میاید بیبیگل میگوید

 
را نگـاه میکـنم هـیچکس بـه جـز مـن در اینجـا نیسـت بیبیگـل مـرا بـه جلـو میکشـاند روي صـندلی                دوروبر

ته خـون تـو رگهـام ایسـتاد سـریع میایسـتم بـا چشـمانه گشـاد اورا          مینشینم از کسـی کـه روبـه رویـم نشسـ     
 شـگی میبینم چندبار پلک میزنم شاید اشتباه کـرده باشـم ولـی نـه حقیقـت محضـه مخصوصـا بـا لیخنـد همی         

 .کناره لبش بازجوووووووو
 

 انتظاره دیدن منو نداشتی نه؟:میگوید
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 دقولی نیستم قولم که فراموشت نشده؟خب من کال ادم ب:به سقه دهان چسبیده ادامه میدهد زبونم
 

چه قولی من کـه یـادم نمیـاد همـه حرفـاش همیشـه تـوهین بـوده از چـه چیـزي حـرف میزنـه فنجـان               قول
قهوه اش را برمیدارد مزه مـزه میکنـد چشـمانش هـم میخنـدد میدونـه دارم بـه دنبالـه قـولش میگـردم مگـه            

د میخـواد بـا اعصـابه مـن بـازي کنـه خـودش گفـت         این فنجانه لعنتی چه قدر گنجایش دارد که تمـام نمیشـو  
 .که شکنجه گر ماهریه 

 
 .بهت قول دادم تا ارزوي مرگ تو دلت بمونه درسته :بهم خیره شده میگویید درحالیکه

 
ایــن مــدت منــو نگــه داشــته تــا بــه قولــه لعنتــیش عمــل کنــه نــه نبایــد فکرکنــه ترســیدم باپوزخنــد   یعنــی

قـع اعـدامم خیلـی بهـت خندیـدم کـه فقـط الف زدي ولـی میبیـنم اهلـه           نه فراموش نکرده بـودم مو :میگوییم
 عمل هم هستی جنابه سرهنگ بخاطره شکنجه گر قهاري که هستید نو این سن کم سرهنگ شدید ؟

 
 .زنه با هوشی هستی :اتش توي چشمانش باعث وحشتم شده میگویید تصویره

 
ــه ــو    ب ــت نخ ــرو دس ــره بک ــه دخت ــه دیگ ــد ک ــاره میکن ــم اش ــاوزش به ــه  تج ــغال ادام ــی اش ــتم عوض رده نیس

 نمرات درست که عالی بود راستی نفره دوم هم شده بودي نه؟؟:میدهد
 
دوم نـه اول ولـی امثـال ادمـایی مثـل شـما حقـم رو ازم        :یـاداوري حقـه پایمـال شـدم بـا حـرص میگـوییم         با

 .گرفتن 
 

 .اسم اون دختر هم فروغ معین الملک نیست:میزند میگوید  قهقه
 

 .ست چرا ه: مریم
 

 خب مثل اینکه بهترین فرصتها رو خاندان معین الملک ازت میگیرن میدونی اسم من چیه؟؟:سرهنگ
 

 .برام مهم نیست جناب بازجو: مریم
 

 .بهتره ازاین به بعد منو سرهنگ صدا کنی اسم من هم شاهرخ مین الملک :سرهنگ



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 28

 
 .بهت بهش مینگرم یعنی برادر فروغ نه خدایا نه  با
 

من پسـر عمـوي فـروغ هسـتم بـراي اون موفقیـت چـه جشـنی بـراش گـرفتیم خـودم فرسـتادمش             : سرهنگ
 .فرانسه تا بگرده خب الیقش بود

 
ــه ــت      هم ــازي نداش ــون نی ــت چ ــه ســفر مشــهد نرف ــت نداشــتم اون ب ــن لیاق ــی م ــاش کنایســت یعن ي حرف

رفـتم همـین بهارسـتان    اعتقادش رو هم نداره ولی براي من ارزو بود تـا بـا مامـان بـرم دورتـرین مسـیري کـه        
 .بود دارم از تو داغون میشم داره خردم مینه بخاطره فقیر بودنم

 
 .اقا شام حاضره :بیبیگل صداي

 
 انقدر زمان زود گذشته بجاي غذا زهرمار بخورم یعنی

 
بـا قهقـه بـه    .خـب ادامـه حرفهـا باشـه بـراي بعـد بایـد االن اشـتهاي زیـادي بـراي شـام داشـته باشـی             :میگوید

 .بیا کناره من :رنگارنگ میرود خودش در باالي میز مینشیند میگویدسمت میز 
 

 .اخرین صندلی مینشینم دورترین فاصله از او اخه میزش دوازده نفرست  روي
 

خب مثـل اینکـه حتـی طنـاب دار هـم از شـجاعتت نکاسـته میخـواي شـکنجه ام رو االن شـروع کـنم            :میگوید
 .زن گستاخ

 
ن بـا روحـم سـرکار داره بیبیگـل بـا ظـرف سـوپ وارد مشـود اول بـراي          میگه شکنجه گر مـاهري چـو   درست

او غــذا میکشــد بعــد بــراي مــن از بــوي ســوپ حالــت تهــوع دارم بــازم اومــده ســراغم خــودم را نگــه میــدارم  
 .نمیخوام مسخره ام کنه 

 
د نمیتونم ادامه بـدم بـا عجلـه از سـر میـز بلنـد میشـم تـو دستشـویی اسـتفراغ میکـنم چشـمام میخـوا              دیگه

بزنــه بیــرون بیبیگــل مــدام از پشــت در صــدام میزنهبــا بیحــالی بیــرون میــروم بیبیگــل زیــر بغلــم            
 ...اقا خانوم حالش خوب نیست اگه اجازه بدید:رامیگیردخطاب به سرهنگ میگویید
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بـزارش رو مبــل خـودتم میتــونی   :را قطـع میکنــد بدونـه نگــاهی بـه مــا مشـغوله خوردنسـت میگویــد      حـرفش 
 .بري

 
 اقاااااا ولی:بیبیگل

 
 .ولی واما نداره همون که گفتم: سرهنگ

 
مبل مینشینم سرم رو بین دستام میگیـرم خـارو ذلیـل شـدم یـه چیـزي مثـل خـوره داره منـو میخـوره            روي

. 
 

 .میکنم قواي لز دست رفتم رو بدست بیارم تا القل تا اتاقم دوام بیارم سعی
 

همان صندلی قبلـی مینشـیند بهـم زل زده ایکـاش خـدا بهـم یـه قـدرتی میـدادتا چشـماش رو از کاسـه             روي
 .در میاوردم ولی حیف که ندارم همچین زوري تا از پسه این قول بیابونی بربیام

 
 .اقا کاري با من ندارید:حرف بهم چشم دوخته بیبیگل میگوید بدونه

 
ـ   چی نـه  :ه نـه سـرهنگ بـا لبخنـد ذرحـالی کـه چشـم ازو برنداشـته میگویـد         میخواد بره منوبا این تنها بـزاره ن

 .میتونی بري در ضمن هیچکس این دوروبر نباشه
 

ام گرفته با نگاه بیبیگـل رو راهـی میکـنم تـرس رو از نگـاهم خوانـده مـن کـه اولـین بـارم نیسـت بلنـد              گریه
 .من حالم خوب نیست میروم به اتاقم:میشوم میگویم

 
 جازه ندم نمیتونی بريتامن بهت ا:سرهنگ

 
حـرفش وجهـه اي نمیــزارم بـه طرفـه پلـه هــا میـروم اسـتخوانه شـانه هــام داره میشـکنه از بـس از شــت            بـه 

 .ازاین به بعد باید به حرفم گوش کنی خوشگل خانوم:فشارمیده میگوید
 

میکنـد بـا   میکنداز پلههـا بـاال میـرود هرچقـدر تقـال میکـنم بـی فایدسـت در اتـاق رو بـه ضـرب پـا بـاز               بغلم
مشت به سینه اش میکوبم بالبخند شاهد کارهـاي منسـت بـا یـک دسـت هـردو مـچ دسـتم را میگیـرد عـاجز           
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 ضمیشم بهش لگـد میـزنم انگـار دارم قلقلکـش میـدهم کـه میخنـدد خسـته شـدم حـاال رنـگ نگـاهش عـو             
 شــده بــا وحشــیگري میبوســتم ایــن موجــود خســتگی ناپذیرســت فکــرکنم لبهــا و گــردنم کبــود شــده باشــه 

حیوون رذل دیگه کاري به کارم نـداره از اتـاق بیـرون میـره سـرم رو تـو بـالش فشـارمیدهم ازتـه دل میگـریم           
چـه   ینـی شدم معشوقه اقا چقـدر مامـان بهـم سـفارش میکـرد کـه بـا مـرد تنهـا یهجـا نباشـم کجـایی کـه بب             

 .بالهاي داره به سرم میاد نفهمیدم کی خوابم برد
 

 شیشه برف میبارد پشت
 

 برف میبارد شیشه پشت
 

 سینه ام دستی درسکوت
 

 اندوه می کارد دانه
 

 اخرشدي اي برف موسپید
 
 سرانجامم چنین دیدي تا
 

 اي افسوس......باریدي دردلم
 

 گورم نباریدي برسر
 

حـالم رو کـرده فـروغ خـوش بـه حـالش بـا شـعر خودشـو خـالی میکـرد مـن چکارکنمتواینجـا حـبس                وصـف 
ــا      ــه هیج ــدام ب ــازه ازاینجاص ــیطش دلب ــت مح ــري نیس ــوش خب ــک وم ــه از سوس ــی دیگ ــلولم ول شــدم مثلس

 .نمیرسه فاصله ام با عمارت جلویی خیلی زیاده حتی اگه فریاد بزنم
 
ش بــرام زنــدانبان دیگــري اورده کــه فقــط اوامــر اقــارو اجــرا دیشــب تاحــاال خبــري از بیبیگــل نیســت بجــا از

میکنه فقط مات بهم زل میزنه دیگـه ازاینجـا هـم خسـته شـدم شـوق قبلـی رو نـدارم دیگـه هـواي ازاد بـرام            
درحمـام   دارمنمیزارن حتـی نزدیکـه اشـپزخونه بشـم تامبـادا چـاقویی هـر وسـیله تیـزي بـر          .لذتبخش نیست 

 .واقعا عذابش از اردشیر بیشتره به پوچی رسیدم  هم به همین شکله اینه نداره
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هفتــه ســت فقــط غــذام رومیــارن کــه همونجــورهم برمیگــردونن دکتــرداره معاینــه ام میکنــه از حالــت   یــک

چهــرش مــیفهمم راضــی نیســت چــون خیلــی وزن کــم کــردم مخصوصــا تــو ایــن یــک هفتــه خطــاب بــه زن 
 هش بدید ؟مگه سفارش نکرده بودم غذاهاي مقوي ب:خدمتکارمیگوید

 
تـواین مـدت ظـرف غـذاش رو دسـت نخـورده برمیگردونـه وقتـی بهـش اصـرار میکـنم عصـبانی             :خدمتکار زن

 .میشه 
 

 میخواي خودتو بکشی درسته؟:نگاه عمیقی بهم میکنه  دکتر
 
بـا اینکـارا نمیمیـري فقـط خـودت رو ازار میـدي راهـی رو کـه شـروع          :اشـاره سـرم جوابـه مثبـت میـدهم       با

دامــه بـده مقـاوم بــاش تعریـف سرسـختیت رو خیلــی شـنیدم پـس کــو اون همـه شــجاعت        کـردي تـااخرش ا  
. .......... 

 
سـاله چـه انتظـاري دارن سـنگبود خـرد شـده بـود مـن کـه          17رو نمیشنوم بریدم جاندارم ازیهـدختره  حرفاش

 8نزدیکــه ســاعن.یــه ســري دارونوشــت ســفارش کـرد ورفــت تنهــا وظیــف اش رو انجــام داد .ادمـم چــی بگــم  
 .اقا میخواد شام رو باشما بخوره منتظره شماست:ن امده با چشمانه سردش میگویدشب ز

 
 .من میلی به شام ندارم:میزنم میگویم پوزخندي

 
 .ولی اقا گفتن بدونه شما پایین نرم:زن
 

مـنم گفـتم بگـو میـل نـدارم بـرو از اتـاق بیـرون تاعصـبانی          :درحالیکه نگـاه عصـبانیش رو بـه اودوختـه      مریم
 .نشدم

 
حــرف خــارج میشــود جلــوي پنجــره ایســتاده ام هــوا خیلــی ســرد شــده بااینحــال بــازم بــرف میبــارد   دونبــ

دراتاقم با ضرب باز میشود بازجوست مـردك احمـق رویـم رو دوبـاره بـه طـرف پنجـره برمیگـردانم صـداش از          
 چراوقتی بهت امر میکنم اطاعت نمیکنی؟:پشت سرم میگوید
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ــورم میشــود     جــوابم ــه گــردنم میخــورد مورم ــه ب ــرو میبــرد از نفســهاش ک ــام ف ــین موه ســکوته ســرش رو ب
 .بهتره بیایی شام بخوري تا اینکارم رو ادامه ندم :میگوید

 
بهتـره همیشـه اینطـور عاقـل     :فاصله میگیرم بـه سـمت در میـروم صـداي خنـده اش میایـد کـه میگویـد         ازش

 .باشی تااذیت نشی
 

میکند انتهاي میـز مینشـینم بـرام غـذا میکشـد اشـتها نـدارم فقـط بـازي میکـنم از سـر            با پیروزي نگاهم  زن
تـا نخـوري ازجـات تکـان نمیخـوري در ضـمن نمیخـواي کـه امشـب مهمانـت           :میز زیره نظرم گرفتـه میگویـد  

 .باشم
 

جنس زن رو بـدبخت افریـده مردهـا از ایـن طریـق بهشـان زور میگوینـد ایـن ضـعفه بزرگیـه بـراي زنهـا              خدا
 .ا اکراه مقدار یغذا میخورم ب.

 
 .بشین میخوایم قهوه بنوشیم:به سلولم برگردم میگوید میخواهم

 
ــزد از   میــدونم حــرف حرفــه خودشــه روي مبــل مینشــینم زن خــدمتکار مثــل ادم اهنــی برامــون قهــوه میری

 .بیبیگل مدام حالت رو میپرسه :ساختمان خارج میشه میفهمم دستوره اقاست میگوید
 

 زبونت رو موش خورده یا خودم چیدمش؟: ..... سکوت
 

خــب مثــل اینکــه ســر عقــل اومــدي هــیچ فکــر کــردي وعــده هــایی بهــت دادم هنوزبهشــون عمــل    ســکوت
 نکردم؟

 
نگاهم رو بهـش میـدوزم میخـواد مطلبـی رو بگـه داره مقدمـه چینـی میکنـه بـرق چشـماش شـیطانیه             خیره

 .معلوم نیست چه نقشه اي کشیده 
 

سـاله هـم عقلـت نمیرسـه رشـتتم کـه       7سـالته درسـته دیگـه ولـی انـدازه دختربچـه      17تـوگفتی :میدهد ادامه
 طبیعی بوده هیچ متوجه تغییراتی توبدنت نشدي؟
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تواینمدت معده ام خیلی اذیتم کـرده بـه محـض خوردنـه غـذا پـس میـده بیـرون وایییییییـی مـن وقـت             چرا
بـرق از سـرم گذشـت نـه نـه امکـان       هفتـه از موعـدش گذشـته یـه فکـري مثـل       2عادتمه ولی االن بیشـتر از  

 .من.......نداره یعنی من 
 

 من دارم از معشوقم بچه دار میشم جالب نیست؟؟؟؟؟؟؟:بهش چشم میدوزم بالبخندمیگوید هراسان
 

 داري دروغ میگی عوضی اشغال اینم یه روش دیگست درسته؟:باز شده زبانم
 
ازخـودم غافـل شـدم فکرکـردم بـه خـاطره        خودم که نمیتـونم دروغ بگـم عالئمـش چـی تـواین مـدت کـال        به

التماسام به خدا عادتم عقب افتـاده تـو محیطـه زنـدان تمـام بـدنم الـوده میشـد پـس دلـیلش اینـه ولـی مـن              
 زادشـده نمیخوام من هنـوز ازدواج نکـردم شناسـنامم سـفیده بـا صـداي بلنـد میگـریم بغـض ایـن چندماهـه ا           

 .مثل سیل روان نمیتونی جلوش رو بگیري 
 

شسته بالبخندبهم مینگرد به جزاون یکبـار دیگـه بهـم نزدیـک نشـد یعنـی همـون موقـع ازایـن ابلـیس           ن اوهم
 .حامله شدم دیگه ضربه از این بزرگتر میشد

 
ــو     باعصــبانیت ــتم ت ــن زور از کجــا اوردم نشس ــدونم ای ــن حــرکتم نمی ــه ور میشــم جــاخورده ازای ــش حمل به

بغلــش بــه صــورتش چنــگ مینــدازم ســیلی میــزنم اب دهــانم رو بــه صــورتش پاشــیدم ازاینکــه عکســالعملی  
اشـغاله حرومـزاده   :نشان نمیده تعجب کـردم بـا خونسـردي نشسـته بـا مشـت بـه سـینه اش میکـوبم میگـویم          

 و خودمو میکشم فهمیدي ؟؟؟من این بچه 
 
عجله به سمت پله ها میروم روي هشـتمین پلـه میایسـتم خودمـو پـرت میکـنم پـایین هـم خـودم میمیـرم            با

همــین بــدبخت ازهمــه جــا بیخبــر دنیــا هیچــی نــداره مــن کــه انقــدر تــالش کــردم واســه اومــدن االن ایــن  
 .روزگارمه توکه دیگه حرومزاده ام هستی

 
 اسم زهرا محمدي برات اشنا نیست؟:ور که رو صندلی نشسته میگویداماده شدم همونط وقتی

 
همچنـین محمـد رضـایی ملقـب بـه مسـعود کـه میخواسـت         :زده زهرا دوستم رو میگوید ادامه میدهـد  خشکم

 .باهات ازدواج کنه همه رو با نام فعالیت هاشون نام میبره یعنی شناسایی شدن من که حرفی نزدم
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هـر وقـت خواسـتی    :ه نرده میگیرم تـا نیـافتم حـاال پـایین پلـه هـا ایسـتاده میگویـد        گیج میره دستم رو ب سرم

خودتو بکشی ایـن حـرف یـادت بمونـه کـه سرهمشـون بـاالي داره مخصوصـا دلـت بـه زهـرا بسـوزه چـون بـا               
ازدواج  عمــولیمســعود نــامزد کــرده البتــه تصــمیمات از اون باالترهاســت میــدونی کــه نمیتونیــد بــا یــه ادم م 

بایـد از تـو گـروه باشـه تابـه فعالیـت هـاتون ادامـه بدیـد دیگـه طاقـت از دسـت دادن مسـعود رو               کنید حتمـا 
مثل کبیر نـداره مـن اون بچـه رو میخـوام الزمـش دارم فکرکـردي واسـه چـی بهـت نزدیـک نمیشـم تـا اون             

 .اسیب نبینه 
 

یـن بچـه رو میخـواي    ا.....ایـن  :به هقهق افتادم مـن چـرا بایـد همچـین سرنوشـتی داشـته باشـم میگـویم         دیگه
 .چیکار توکه از پابند شدن متنفري حاال چی شده این حرومزاده برات مهم شده 

 
اخرین باري باشه کـه میگـی حرومـزاده در ضـمن ایـن یکـی از دسـتم در رفـت مـن تـا االن بـا هـزار             :سرهنگ

ام امــار نفــر شــایدم بیشــتر بــودم ولــی هــیچ کــدومو قبــول نداشــتم هنــوز یــه مــاه نگذشــته میگفــتن حاملــه 
 تهمشون هم داشتم همشون پالونشون کج بـودولی از ایـن بچـه مطمئـنم کـه کسـی غیـره خـودم بهـت دسـ          

 .نزده که شک کنم
 

 .ازکجامیدونی شاید با اردشیرم بوده باشم:اینکه حرصش رو دربیارم میگویم براي
 

کـه میخواسـت    هنوز دهنت بـوي شـیرمیده کوچولـو اردشـیر روفرسـتادم قـم همـون شـبی        :میزندمیگوید قهقه
بهت نزدیک شه با این حرفا من ازکوره درنمیـرم درضـمن منـو دیوونـه نکـن صـبرم بـراي اون بچسـت کـه بـا           

بـه   راومدنش شکنجه هاي زیادي رو همراش میـاره خودتـو امـاده کـن خـانومی هرچـه تقویـت بشـی همونقـد         
 .نفعته حاال پاشو بریم بخوابیم

 
بلنـد میشـم سـرگیجه سـراغم میاداگـه از پشـت نگرفتـه بـودم         رو به طرفم دراز کرده پسـش میـزنم تا   دستش

سـقوط میکــردم مثــل پرگــاه تـو بغلــش میگیــره روي تخــت میــزاره لباسـهاش رو درمیــاره بــا تــرس نگــاهش    
 گفتـه نترس کاریت ندارم عادتمـه شـبا راحـت بخـوابم بـا ارامـش اسـتراحت کـن دکتر        :میکنم پوزخندي میزند

 .نباید مضطرب بشی خاله سوسکه
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میخوابد ازش فاصله میگیرم حکایـت منـو او هماننـد فیـل و فنجانـه بیشـتر تخـت رو بـا هیکـل گنـدش            مکنار
وقتـی فهمیـدم   :اشغال کرده ازپشت منو تـوي بغلـش میگیـره مقاومـت فایـده نـداره دم گوشـم زمزمـه میکنـد         
کـه بهـم    بـوده سوزي حامله ست وازمن پنهان کرده انقدر زدمش تـا بچـه افتـاد میدونسـتم حتمـا بـراي مـن ن       

 االع نداده هیچوقت عصبانیم نکن چون تواون حالت نمیفهمم مرتکبه چه کاري میشم خب ؟
 

 .باشه :نمیدهم محکم میفشاردم میگویم جواب
 

تا حالش خوبه ازش بخوام بـزاره بـرم تـو بـاغ یـه قـدمی بـزنم مـن کـه بـراي همیشـه پرهـام رو کنـدن               بهتره
 هنگ میتونم از فردا کمی تو باغ قدم بزنم ؟سر:فکرپرواز رو باید ازیادم ببرم میگویم

 
نمیدهد صورتش را هـم نمیبیـنم شـاید بـه خـواب رفتـه اهـی میکشـم خـوش بـه حـالش چـه زود بـه               جوابی

خواب رفت برعکس من که تا نیمـه هـاي شـب بیـدارم برمیگـردم نگـاهی بـه اوکـه در کنـارم ارمیـده میکـنم            
ـ      موشـه اه همـه جـا پاشـیده چراغهـاي عمـارت جلـویی هـم خا       خوابه ارام بلند میشم میام کنـاره پنجـره نـور م

حاال خودم دارم مادر میشـم هیچـی از دوران بـارداري و زایمـان ونگـه داري بچـه نمیـدانم اگـه مامـان کنـارم           .
بود دیگه هیچ غمی نداشتم ولی بهتر که نیسـت تـا منـو بـا ایـن ابروریـزي ببینـه ارام اشـک میریـزم تـا بیـدار            

خـودش انتخـاب کـرده     نیحتـی سـرهنگ کـه خیانتهـاي زیـادي دیـده منـو قربـا         نشه بـه حـال خـودم بچـه    
 .بیا بخواب منم بدخواب کردي:صدایش گفت

 
حرف دراز میکشم اشـکام بـالش رو خـیس کـرده چـه ارزوهـایی بـراي اینـده داشـتم خـانم دکتـر زهـی              بدونه

خیال باطل حتی سـال سـوم رو هـم تمـام نکـردم القـل سـایه شـوهر هـم بـاالي سـرم نیسـت تـابهش تکیـه               
 .کنم از زمین واسمان برام میباره

 
ریخـت بعـدازظهر سـرهنگ بـا یـه اقـا        بیبیگل امده بجـاي اون افریتـه بـاکلی غـذاي مقـوي بـرام اشـک        امروز

 .سریع حاضرشو بیا پایین:اومده گفت
 

پایین مرد روي مبل نشسته بـه احتـرامم بلنـد میشـود سـرهنگ هـم کنـارم نشسـت مـرد از حفـظ ایـه             میرم
هایی را میخواند ازم جوابه بله میخواهـد بـا نابـاوري بـه سـرهنگ نگـاه میکـنم میخـوام ازش بپرسـم کـه چـرا            

 .فقط جوابه بله بده :ه میگویدرویا معینی ک
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به صیغه او درامدم بـازم شـاکرم وقتـی بهـم دسـت میـزد حـس گنـاه سراسـر بـدنمرو فـرا میگرفـت              اینچنین
مریم راسـتین مـرد اعـدام شـد میفهمـی حـاال تـو رویـا معینـی هسـتی ازایـن بـه بعـد              :بعداز رفتنه او میگوید

 .باید به این اسم عادت کنی 
 

حاال میتونم توباغ با بیبیگل قـدم بـزنم شـکمم هـم بـاال اومـده انگـار تـوپ زیـره لباسـم           سریعتر میگذره  روزها
قایم کردم بیبیگل مدام قربان صدقم میره میگـه بچـت درشـته بـا ایـن کـه پـنج ماهمـه هماننـد هفـت ماهـه            

میـاد بیشـتر    مهاست راه رفتنم خیلـی کنـد شـده تـو نشسـتن برخاسـتن مشـکل دارم سـرهنگ کمتـر سـراغ          
جلـویی کـه هنـوز ندیـدمش اوقـاتش رو میگذرونـه جدیـدا مهمـانی میگیـره کـه مـا بایـد چراغـا رو               توعمارت

 .خاموش کنیم تا هیچکس نفهمه کسی اینجا زندگی میکنه 
 

ازش نفرت ندارم باید روراسـت باشـم دوسـتش دارم خـب شـوهرمه وقتـی از پشـت پنجـره میبیـنم کـه            دیگه
سـبونن انگـار دارن خفـام میکـنن همـه رفـتن تنهـا عـده اي         همه دور میز نشستن زنهـا خودشـونو بهـش میچ   

 اريباقی موندن زنی نمیدونم به شاهرخ چـی میگـه کـه بلنـد میشـه چشـمام عینـه عقـاب تیـزبین شـده مقـد           
قدم میزنن االن روبروي اتـاق مـنن زنـه دسـتش رو دور کمـراو مینـدازد قـدش نمیرسـه گـردنش را میبوسـد           

 .از دست بدم شاهرخ هم اورا میبوسد واي نه نمیتونم پلک بزنم نکنه صحنه اي رو
 
بـراي چـی میخـواي دنیـا بیـایی هـیچکس تـورو        :تختم میخزم ارام اشک میریزم مشـت میـزنم بـه شـکمم      به

نه نبایـد کـم بیـارم بـه پشـت پنجـره برمیگـردم هنـوز یکـدیگر را میبوسـن تکـه            .نمیخوادحتی من که مادرتم 
ــان    ــدازم طرفش ــدارم مین ــت برمی ــنگی اینجاس ــو   س ــرن خ ــراف را مینگ ــن اط ــان از یکدیگرجدامیش  بهراس

 .عیشتون رو بهم زدم 
 

از نیمه گذشته خـوابم نیبـره در اتـاقم بـاز میشـه چشـمام رو میبنـدم بـوي مشـروبی کـه خـورده بینـیم              شب
مگه نگفتـه بـودم وقتـی مهمـان دارم اصـال هـیچ صـدایی ازتـون نبایـد دربیـاد بـراي چـی             :رو ازارمیده میگوید

 ی؟سنگ انداخت
 

تـازه خوشـم اومـده بودچـه بوسـه اي میـداد معلومـه حرفـه اي         :نمیدهم حسابی سرمسته قهقـه میزنـد    جواب
 .حاال درس عبرتی بهت میدم تاازین غلطا نکنی
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حملهــور میشــه معلومــه بازنــه خودشــو تخلیــه نکــرده اومــده ســراغ مــن کــه عــین پنگــوئنی شــدم کــه   بهــم
سـم بـاال نمیـاد بچـه مـدام لگدمیزنـه تقصـیره مـن نیسـت          منتظره جوجه شـه نزدیـک صـبح رهـام میکنـه نف     

عینـه خـرس کنـارم افتـاده     .باباش بـی فکـره ولـی ازاینکـه اون افریتـه بیشـتر نتونسـت پـیش بـره خوشـحالم           
ــرام صــبحانه درســت میکنــه    لباســام رو میپوشــم میــرم طبقــه پــایین بیبیگــل ازصــبح زود همیشــه بیــداره ب

ــاعت از . ــوز ب  12س ــی او هن ــته ول ــر گذش ــرده      ظه ــت ک ــل درس ــربت عس ــراش ش ــل ب ــده بیبیگ ــدار نش ی
بـراش خوبـه معلومـه بـازم زیـاده روي کـرده االن یـه سـردردي داره کـه نگـو جلـوي چشـمش ظـاهر              :میگوید

 .نشو
 

هرروز جشن میگیـره میخـواد عـذابم بـده زنـاي جوربـاجور میـاره جلـوي پنجـره اتـاقم معاشـقه میکنـه              دیگه
 .بده دیگه کالفه ام باید از بیبیگل بخوام از این جهنم دره نجاتم بده بزار بارم رو زمین بزارم بعد عذابم 

 
تـورو جونـه هرکـی دوسـت داري کمکـم کـن هـرروز مثـل شـمع دارم          :دسـتاي بیبیگـل رو گـرفتم     درحالیکه

 .اب میشم خودتم میدونی غم رو تو چشات احساس کردم فقط از اینجا برم بیرون دیگه بقیش با خودم
 

عزیــزم نمیـدونم چــرااین  :چنـدین بــار میبوسـم ســرم را در اغـوش میگیردبــاهم میگـرییم    دســتش رو  بـاهقهق 
 .بچه اینجوري میکنه اگه بیشتر ادامه بده خودم خالصت میکنم

 
شب با زنـی وارد سـاختمان شـد درحالیکـه زن مسـت بـود در اغوشـه شـاهرخ وارد اتـاق میشـود انقـدر             همون

لحـن صـحبتش مـیفهمم زن انقـدر عشـوه میایـد کـه         تاریک هسـت کـه منـونبینن شـاهرخ مسـت نیسـت از      
 .......... .حالت تهوع گرفته ام به زور جلوي دهانم رو میگیرم جلوي چشم من بااین زن

 
هردو بخواب رفتن روي انگشتاي پام از اتـاق خـارج میشـم بیبیگـل بـا نگرانـی بـه بـاالي پلـه هـا چشـم             وقتی

بـاش همـین امشـب میبرمـت مـردك عوضـی حیـف اون        اروم :دوخته خـودم رو دراغوشـش مینـدازم میگویـد    
 .همه زحمت که براش کشیدم

 
شـب  .صبحانه میروند غذا از گلوم پایین نمیـره حسـرت ایـن بچـه رو بـا رفتـنم بـه دلـش میـزارم           بعدازخوردنه

شده صداي موسیقی میایـد از فرصـت اسـتفاده میکنـیم همـراه بیبیگـل از در پشـتی فـرار میکنـیم ماشـین از           
علـی   بـاش مـواظبش  :قبل منتظرمـان اسـت سـواره ماشـین میشـوم بیبیگـل خطـاب بـه مـرد جـوان میگویـد           

 .درحقم مادري کردي:دستش را میبوسم .من باید زودتر برگردم تاشک نکرده  جان
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ــه قــدیمی    جــاي ــامعلوم بعــداز یکســاعت جلــوي خان تعلــل نیســت ماشــین حرکــت کــرده بســوي مقصــدي ن

 .رسیدیم خاله منتظره شماست:میایستد میگوید
 
رسـته چنربـار بـه در حیـاط     جایی که اومدممطمئنم حتماامن بـوده وگرنـه بیبیگـل منـو هرجـایی کـه نمیف       از

میکوبم صداي لخ لخ دمپایی میـاد معلومـه مسـنه کـه درسـت نمیتونـه راه بـره بـه محـض بـاز کـردن در وارد            
ــه منــه   ــرویم ایســتاده درحــال برانــداز کردن حیــاط میشــوم میترســم کســی دنبــالم باشــد خــانم میانســال روب

ـ          35حدودا باید  ببخشـید انقـدر حواسـم    :دادم میگـویم سـاله باشـه ولـی شکسـته شـده تـازه فهمیـدم سـالم ن
 .پرته که سالم ندادن سالم خانم

 
سـالم دختـرم بیـا بـریم تـو یـااین وضـعیت سـرپا نگـه داشـتم منظـره خانـه راازنظرمیگـذرانم              :بالبخندمیگوید

حوض کوچکی وسط اتاقه باغچه گوشه حیـاط پـراز گـل محمدیـه کـه بـوش مسـتم کـرده چندتاپلـه میخـوره           
 پـرده ه چی کهنـه ولـی تمیـزه چنددسـت لحـاف وتشـک مرتـب کنـار دیـوار چیـده شـده            تاوارد اتاقابشیم هم

ــم چقــد چــایی میخــواد تواینمــدت     ــاق براهــه واي دل ــه بســاط چــایی وســماور گوشــه ات ســاده اي هــم اویزان
ازخوردنش دورنگه ام میدارن دستوره سرهنگ دسـتم روبـه پشـتی تکیـه میـدهم تاراحـت بشـینم دلـم بـراي          

 ییــدزحمــت نکشــید بیا:تنگشــده زن مراتنهاگذاشــته تــوي اشــپزخانه ســت میگــویم روي زمــین نشســتن هــم
 .بشینید 

 
 چندوقتته ؟:میوه اي در دستش کنارم مینشیندمیگوید باظرف

 
 .شش ماهمه :میگویم باخجالت

 
ــانی دســتش را روي    باحســرت ــی ناگه ــده اب میشــوم خیل ــت مان ــه روي شــکمم ثاب ــم مینگردازنگــاهش ک به

انس بچــه هــم تکــان میخــورد بهــم لبخندمیزنــه ازگوشــه چشــمانش اشــک         شــکمم میگــزارد از شــ  
 .خداروشاکرباش من تو حسرتش سوختم :میاید

 
ــا ــرایم تعریــف کنــد    ب ــاخودش ســروقت ب ــد ســوال نمیکــنم ت ــد.چــادرش اشــکهایش رو میروب بیبیگــل :میگوی

 .خیلی سفارشت رو کرده من که تااخره عمرم بهش مدیونم خدا هرجاکه هست نگه دارش باشه
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 اگه رسیدگی هاش نبود منتااالن دوام نمیاوردم راستی من اسم شمارو نمیدونم؟:میگویم
 

 اسمم اکرم توهم باید رویا باشی ؟:بالبخندمیگوید
 

 .بله اسمم رویاست:میگویم
 

 .خب واقعا هم چهرت رویاییه اسمت برازندته برم برات اسفند دود کنم دخترم:اکرم
 

نیســت بــه کــارش ادامــه میدهدمعلومــه پاهــاش خیلــی درد داره کــه بــه  اصــرار میکــنم کــه نیــازي هرچقــدر
سختی راه میره چهرتن زیباست متوسـط قـد بـا چشـمان قهـوه اي پوسـت سـفید معلومـه مهربانـه از نگـاهش           

 .پیداست به قول مامان چشم دریچه قلب ادمه پس چشمها هیچوقت دروغ نمیگن
 

مـه ماننـدي میگویـد اي کـاش همـه ادمهـا انقـدر قلبـاي         دوره سرم میچرخانـه زیرلـب چیزهـایی زمز    اسفندرا
هـم گذشـته یعنـی تـااالن متوجـه      12نگـاهی بـه سـاعت مینـدازم از    .رئوفی داشتن دیگه دنیا گلسـتان میشـد   

 تظرهغیبــت مــن شــده حــاال چــه عکســالعملی نشــان میــده خداعالمــه بــا ایــن حــرف بخــواب میــروم نبایــدمن
ــررم  ــت   بیبیگــل باشــم چــون حتمــا تحــت مراقبتــه اک ــرام تهیــه کــرده ازش خجال خــانم صــبحانه مفصــلی ب

 .میکشم شدم سربارش
 

 اکرم خانم من باید چکار کنم؟:میگویم
 

 .فقط استراحت:نگاهی از باالي عینکش بهم میکند بامهربانی
 

خـب اینجـوري کـه نمیشـه از صـبح بیکـار باشــم اینجـوري حوصـله مـم سـرمیره چـون معلـوم نیســت             :مـریم 
 .تاکی اینجاباشم بایدمنبع درامدي داشته باشم اگرنه بیشتر ازاین نمیتونم اینجابمونم 

 
ایـن چـه حرفیـه درضـمن خـرج خوردوخـوراك شـما رو بیبیگـل میـده نـه           :رو درخم کشیده میگوید اخمهاش

یست ولی اگه میخـوایی سـرت گـرم باشـه میتـونی لباسـاي بچهتـو امـاده کنـی بـرات عصـري            من پس منتی ن
 .میرم بیرون مقداري پارچه میخرم تادوخت و دوزت رو شروع کنی 
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دسـتانش مینگـرم کـه بـا چـه سـرعتی بـافتنی میبافـد معلومـه کـارش همـین اسـت واینهـا رو میفروشـد                به
 .درست کنی تا سرگرم باشی حاال هرچی دلت خواست اگه حوصله اش رو داري میتونی غذا :میگوید

 
 .من که دلم استانبولی میخواد خوشتون میاد تا درست کنم:خوشحالی میگویم با
 
 .ازکجا تو دل من بودي االن داشت از نظرم میگذشت :لبخندمیگوید با
 

رو  تبســمی از روي رضــایت وارد اشــپزخانه کوچکشــان میشــوم خــب همــه چــی هســت ســیب زمینــی هــا بــا
بایـد  :پوست میکنم واي چـه لـذتی داره خیلـی وقتـه اشـپزي نکـردم خـدابیامرز مـادر همیشـه بهـم میگفـت            

 .براي کنارش هم ساالد شیرازي درست میکنم .اشپزي بلد باشی تا هیچوقت گرسنه نمانی 
 

خونــه کــه بــراي همــه چــی خــدمتکاربود البتــه تعــداد معــدودي رو مــن دیــدم چــون ســرهنگ فقــط   تــواون
 .ارو برام میفرستادکه فکرکنم بهشون اعتماد نداشت بعضیه

 
 ....... .هرچقدرهم در مراتب باال قرار گیرند بازاین عالئق رو همراهشان دارن مثل اشپزي و زنها

 
خانم انقدر از دسـتپختم تعریـف کـرد کـه خـودمم خوشـحال شـدم بعدازهمـه مـدت همـه چـی بخـوبی              اکرم

 .خاطرم مونده
 

بـا اکـرم خـانوم صـمیمی شـدم بـا پارچـه هـاي کـه بـرام خریـده بـراي بچـه لبـاس               هفته گذشـته دیگـه    یک
میدوزم البته او برشش رو میزد من میـدوختم اونـم بـا راهنمـایی خـودش از دیـدن لبـاس بچـه تمـام وجـودم           

 .غرق لذت میشه درسته که من نخواستمش ولی خب باعث بوجودامدنش من بودم 
 

لـی ابروریـزي بـود همـش شـل شـده بـا اینحـال ادامـه میـدم بـا اینکـه             هم بافتنی میبافم اولین کـارم خی  من
نشستن زیاد خستم میکنه ولی به پول نیـاز دارم تـاکی بـه بیبیگـل اتکـا کـنم بایـد خـودم بتـونم گلـیمم رو از           

 .اب بکشم بیرون
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 41

با اکرم خانم توحیاط میشـینیم از خاصـرات دختـریش بـرام تعریـف میکنـد ولـی بـه ازدواجـش اشـاره اي            شبا
نــداره مــن هــم نمیپرســم بارهــا دیــدم بــه شــکمم مینگــرد یــاوقتی شــکمم را لمــس میکنــد همینجوراشــک  

 .میریزد
 

یـه جـا بنـد    اکرم حال وهواي دیگري دارد از صبح که بیـرون رفتـه دگرگـون شـده مثـل مـرغ پرکنـده         امشب
 .نمیشه

 
 میدونی امروز صبح کیو دیدم ؟:اکرم

 
امـروز دیـدمش االن یکسـال بیشـتره     :ندارمکه بدم من خانـه بیـرون نمیـرم انگاربـاخودش حـرف میزنـد       جوابی

چشمم بـه درخشـک شـدولی نیومـد اون مـادر افریتـه اش نذاشـت مـدام از سـه مـاه از عروسـیمون نگذشـته             
 ایـت سـالم بـود انقـدر علـی رو دوسـت داشـتم کـه نه       16میگفت اجاقم کوره خب منم سنی نداشـتم کـه فقـط   

داشت اونم دوسـم داشـت ولـی بـه زبـون نمیـاورد کـه بیشترعاشـق همـین اخالقـش بـودم مـادرش یکسـال              ن
گذست دیگه ول کـن نبـود یـه یـارخیلی عصـبانیش کـرداونم گفـت کـه مـن فعـال بچـه نمیخـوام بـرام خونـه               
ــده       ــردم فای ــر ک ــدر دوا دکت ــر هرچق ــیم دکت ــنم رفت ــادروخواهرش نک ــالی م ــم خرحم ــداگرفتتاراحت باش ج

ــ اشــتند ــر     پ ــه از دکت ــه ک ــون هردفع ــرد چ ــم ول ک ــی ه ــه عل ــرد دیگ ــه نک ــازم افاق ــتم ب ــانویس رف یش دع
برمیگشــتیم تایــک هفتــه خــوراکم اشــک و غصــه بــود مــنم بــراي رگرمــی بــافتنی بــافتن رو یــادگرفتم بــراي 

ســال گذشــت یــه یــوز مــادرش کــه بــه نظــرم  10روزمبــاداپس انــداز میکــردم مــادرش قیــدمون رو زده بــود 
بـود اومـد سـراغم کلـی اه ونالـه کـرد کـه مـن ارزوي دیـدن نـوه پسـریم رو دارم بیاخـانومی             جوونتر هم شده 

 .کن بزار زن بگیره توهم سروریت رو کن
 

نکـردم مـن علـی رو فقـط بـراي خـودم میخواستمنشسـت زیـره پـاي علـی مـدام میکشـوندش خـونش               قبول
اي موکتـک میـزد کسـی     علی هم احترامش رو داشـت یـه چندمـدت اخالقـش عـوض شـده بـود بـه هربهانـه         

سـاله بـراش گرفتـه بـدون اطـالع مـن وقتـی        15که به از گل نـازکتر نمیگفـت دیرفهمیـدم مـادرش یـه دتـره       
گفـتم درجـوابم گفـت تـو خانومیـت رو بکـن نـون یکـی دیگـه رو دادن ثـواب هـم داره سـر              بهعلـی موضوع رو

ســرنمیزدبابدنیااومدن  یکمــاه دختــره حاملــه شــد اون شــب خــون گریــه کــردم رفتــه رفتــه علــی دیگــه بهــم 
بچش که به کلـی فراموشـش شـدم یـه شـب کـه اومـده بـود بهـم سـربزنه ازش خواسـتم طالقـم بـده خیلـی               

بعـدازطالق سرکوچشـون نونـوایی بـود     .بـرام ایـن خونـه رو خریـد دیـنش رو بهـم ادا کـرد         ردراحت قبـول کـ  
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ه ســالم کــردم رفــتم توصــف میایســتادم تــا ببیــنمش صــبح زود دوســال گذشــت دیــدم جلــوي خونــه ایســتاد
داخل حیاط پشت سرم امد ازپشت بغلم کـرد کـه دلـم بـرات تنـگ شـده از ایـن حرفـا دوبـاره میخـواد عقـدم            

بـه علـی رویاهـام عـادت کـردم بـه جسـم فیـزیکیش نیـاز نداشـتم بعـداز اون خیلـی اصـرارکرد               گهکنه من دی
لـی پیـر شـده اکثـر موهـاش      قبول نکردم دیگه پیگیـر نشـد تـا اینکـه امـروز تـو سـبزي فروشـی دیـدمش خی         

 .سفید شده ولی با این حال بازم دوستش دارم
 

 .بلند میگرید منم یاد درداي خودم افتادم پابه پاش میگریم  باصداي
 

پوله اولین کـارم رو اکـرم خـانوم داد عـین بچـه هـا ذوق کـردم یکمـاه گذشـته اخـراي تـازه وارد هفـت              وقتی
 .ماه شدم دیگه لگدهاس هم پرزورشده

 
خـانوم رفتـه سـبزي بخـره در میزننـد پشـت در میایسـتم صـداي بیبیگـل در حـال سـالم واحوالپرســی             ماکـر 

واي حواسـت بـه ایـن طفـل معصـوم      :میاد سریع درو باز میکنمخودمو تـو اغوشـش مینـدازم بـا خنـده میگویـد      
 .باشه 

 
اکـرم بهــت  خــوب اب زیـره پوســتت رفتـه هـا معلومــه    :از خـودش دور میکنــد نگـاهی بــه سـرتاپام کـرده     مـرا 

 .خوب میرسه
 

چــایی میــارم دارم از فضــولی میمیــرم ولــی او خونســرد چــایش را مینوشــد معنــی نگــاهم را میخوانــد  بــرایش
 چی بهم زل زدي؟:

 
 خب دلم براتون تنگ شده اشکالی داره نگاتون کنم؟:هام رو باال میندازم  شانه

 
دن اکـرم همـه چـی رو بـرات تعریـف کـنم       بهتـره تااومـ  :یه دفعه جـدي شـد   . خودتی منتظره خبرایی :بیبیگل

بعدازمهمانی نیمه مست اومـد خونـه مسـتقیم رفـت اتاقـت وقتـی دیدنیسـتی ازتواتـاق پریسـد بیبیگـل مـریم            
 کو؟

 
 .تو اتاقشه اقا:دادزدم منم
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 .تو اتاق نیست :برق اومد بیرون گفت مثل
 

غ وقتــی همــه جــا گشــت مــادر همــه جــارو گشــت مثــل ایــن دیوونــه هــا بلندصــدات میــزد رفــت تــو بــا واي
 بیبیگل پس مریم کو؟:اومدسراغم

 
کـه بـزرگش کـردم اینجـوري ندیـده بــودمش همچـین نگـام میکـرد کـم مونـده بـود ســنگکوب             مـادرازبچگی 

 .نمیدونم اقا:کنم خالصه با تته پته گفنم
 
فریادکشیدمادرگوشام گرفـت تواینمـدت همـش زیـره نظـرم داشـت دلـش نمیومـد بهـم بـی حرمتـی کنـه              یه

مـدام توخونـه رژه میرفـت بـا مشـت بـه کـف        .اگه یکـی دیگـه از خـدمتکارا بودتـواون حـال حتمـا میکشـتش        
دستش میکوبید چنرروز سرکار نرفـت خـودش داشـت دنبالـت میگشـت بـه محلـه قـدیمیتون سـرزد خالصـه           

حدس میـزد رفتـه باشـی االنـم کـه اینجـام بـراي ماموریـت رفـت مشـهد دیگـه دلـم طاقـت نیـاورد                کههرجا 
اومدم بهت سربزنم ولی اگـه بـاد بـه گوشـش برسـونه کـه اینجـایی بایـد جفتمـون اشـدمون رو بخـونیم مثـل             

ردسـر  بـا صـداي در فهمیـدیم اکـرم خـانوم اومـده دیگـه ادامـه نـداد چـون بـراي اوهـم د            ........ببر زخمیه مادر
 .درست میشه دلیل امدنم شوهر قاچاقچیمه بخاطره همین پناهم داده

 
رو که دوختم بهش نشون دادم بیبیگـل مـدام قربـون بچـه ندیـده میشـد بعـد ازخـوردن ناهـار رفـت            لباسهاي

 از عذاب کشیدنش غرق شادي ومسرت شدم حاال نوبت توکه بفهمی عذاب یعنی چه؟
 

م عینـه پرنـده سـبکبال بـه ایطـرف انطـرف میـرفتم حتـی اکـرم جـون           براي شام غذا درست کـرد  باخوشحالی
 واي رویاجان انقدرازدیدن بیبیگل خوشحال شدي؟:هم تعجب کرده

 
 .خیلی خوشحالم........خیلی :میگویم

 
 هیجان خوابم نمیبره ولی صداي خروپف اکرم میاد خواب هفت پادشاه میبینه ازشدت

 
 .ت میزارم اقا شاهرخ حسرت دیدن بچه رو به دل خب
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چشمام گرم شده که صداي بازشدن درحیـاط امـد بـا عجلـه بـدون توجـه بـه وضـعم پشـت پنجـره امـدم             تازه
ولــی هــیچکس نیســت نفــس راحتــی میکشــم وقتــی برمیگــردم کســی جلــوي دهــانم روگرفتــه لبــاش رو بــه 

 .بهتره سروصداراه نندازي تااینزنرو نکشتم عین بچه ادم میایی بریم:گوشم میچسبونه
 
صداروخوب میشناسـم شـاهرخه میـدونم دیوونسـت بالیـی سـر اکـرم میـاره خـوابش انقـدر سـنگینه کـه              ینا

نهایت نداره همونجـور میـریم بیـرون ازترسـم پاهـام تـوان نـداره منـو کشـون کشـون میبـره توماشـین هـولم              
بـا   مدمیده درو اروم میبنـده نفسـم حـبس شـده تـو سـینه ام اگـه عزرائیـل رو میـدیم انقـدر وحشـت نمیکـر            

ــره  ــرار میگی ــو  :عصــبانیت پشــت فرمــون ق ــدکاري کــردي خــانم کوچول خــب کــه ازدســت مــن فرارمیکنــی ب
 .بدکاري کردي

 
ــم      ســرعتش ــدیمیم میش ــلول ق ــرده وارد س ــم ک ــاغ میشــه بغل ــه صــندلی چســبیدم وارد ب ــم ب ــاده از ترس زی

کـه سـرم گـیج     هیچکس اینجا نیست توجه اي بـه وضـعیتم نـداره صـورتم رومیگیـره انقـدربهم سـیلی میزنـه        
میره خون دمـاغ دهـنم جـاري تـازه اول ماجراسـت اقـا کمربنـدش رو بـاز میکنـه واي دوبـاره کتـک هرضـربه             
اش از دیگري دردناکتره داره عقـدش رو خـالی میکنـه فریـاد میکشـم ولـی هـیچکس بـه دادم نمیرسـه همـه           

گرفتـه بـا تمـام قـوا      انگار مـردن کنـارم روي زمـین میشـینه روي زمـین مچالـه شـدم بـا دسـتاش گـردنم رو          
فشارمیده صداي استخونام میاد بچه مشـت ولگـد میزنـه شـاهرخ متوجـه حرکـت بچـه شـد چـون کـامال بهـم            

 .چسبیده رهام کرده به سرفه افتادم ازحال میرم
 

چـون افتـاب وسـطه اسـمونه همـه لباسـام پارهوخونیـه نمیتـونم بلندشـم لـب تخـت رو میگیـرم              بایدظهرباشه
 .خب وقته ورزشه صبحگاهیه:راتاق باز میشه واي بازم اومد با پوزخندمیگویدبلند میشم یه دفعه د

 
رو میگــره وارد حیــاط میشــیم لبــاس ورزشــی تنشــه فقــط صــداي قارقــاره کالغهــا میادانگــار همــه رو   بــازوم

بایدپابــه :داره خودشـوگرم میکنــه میـدوه دادمیزنــه  .فرسـتاده مرخصــی دلـم بــراي بیبیگـل و اکــرم شــورمیزنه    
 .ش کنی پام ورز

 
مترازخـودم جلـوتره بـا هـر بـدبختی کـه شـده قـدمهاي تنـد برمیـدارم نصـفه            0.5با این شـکم بـدوم کـه     من

 .باید بدویی اینا تازه اولشه زودباش:حیاط رودورنزده دیگه نفسم باال نمیاد میایستم برمیگرده میگوید
 

 .نمیتونم......نم:مریم
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زمـین ولوشـدم همونطورکـه ازموهـام گرفتـه منـو میبـره         موهام میگیـره منودنبـال خـودش میکشـونه روي     از

 .طرف استخر هیچکس از اطراف به اینجادیدنداره لباساشو درمیاره انگارهمه چی از قبل اماده بوده 
 

 .خب حاال وقته شناست :شاهرخ
 

 مگه وضع منو نمیبینی؟:شنا نکردم میگویم منتابحال
 

ــه شــکمم میکنــه دســت روشــمیزاره لمســش کــرده  شــاهرخ میخــوام بچــه ام ورزش کنــه مامــانش :نگــاهی ب
 .تااالن خوره خوابیده بسه زود لباستو دربیار 

 
نگـاش میکـنم بـا یـه حرکـت لباسـام رو در میـاره خجالـت میکشـم بـااین وضـعیت منوببینـه هرچندبـه               فقط

خوبــه زیـاد سـردوگرم نیســت شـروع کــردم     اصـطالح زنشـم بــزور از پلـه هــاش پـایین میـریم واي ابــش هـم      
 مدست وپازدن مدام میـرم زیـره اب خـودش خیلـی راحـت تعـادلش رو حفـظ کـرده بالبخنـدمرامیپاه از موهـا          

گرفت سـرمو کـرد زیـره اب واي چـه لحظـه هـاي بـدي تـاعمردارم ازخـاطرم نمیـره مـدام سـرم میـره تـواب               
ل اینکـه تاحـدودي خودشـو خـالی کـرده میـارتم       میاره بیرون گریه ام گرفتـه زیـره دلـم تیرمیکشـه خـب مثـ      

 .بیرون بهم حوله میده کنار استخر مینشینم هاي هاي میگریم 
 

ایـن حرغهـارو   .واي خاله سوسکه چرا گریـه میکنـی خـب شـنا کـردي دیگـه مگـه بهـت بدگذشـت         :میزنه قهقه
و کاناپـه لـم   بالحن بچگانـه ادا کـرد خـودش وارد سـاختمون میشـه مـنم بـا هـزار زحمـت خودمـو رسـوندم ر           

 .داده نمیتونم از پلهها باالبرم همونجا میشینم زیره شکمم هنوز تیرمیکشه پشت سرهم 
 

انقدربهت بدمیگذشـت کـه گذاشـتی رفتـی اونـم بـدون اجـازه بـه خـودم میگفتـی حتمـا بهـت اجـازه              :شاهرخ
 .قهقه میزنه حاالبه دیوونهبودنش شک ندارم.میدادم 

 
 بقیه کجان؟:مریم
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ش هیچکس نیست کـه بـه دادت برسـه همشـونو فرسـتادم مرخصـی خـب اونـام بـاالخره بـه           زحمت نک:شاهرخ
ــل         ــی می ــار چ ــراي ناه ــب ب ــنم خ ــذیرایی میک ــه دارم ازت پ ــن ک ــل م ــن مث ــد برس ــون بای ــه هاش زن وبچ

 میفرمایین؟
 

 .زهرمار میخورم :مریم
 

 .حنما برات سفارش میدم:شاهرخ
 

ــتم ــ   دس ــذره دردش بیشترمیش ــتمهرچه میگ ــم گذاش ــره دی ــالم رو   زی ــذا ح ــوي غ ــه ب ــودش میزرومیچین ه خ
دگرگون میکنه دارم باال میارم ولـی نمیتـونم بلندشـم اشـاره میکـنم سـطل زبالـه رو جلـوي بینـیم میگیـره از           

فقـط چشـم    اربوي بد زباله ها حالم بدتر میشه میخنـده از عـذابم لـذت میبـره بـره زور سـرمیز مینشـونه ناهـ        
گوسفنده با مفزش منم ازهردو متنفر لقمـه میگیـره دولپـی میخـورهبزور یـه چشـم تـو دهـانم میـزاره خـدایا           

 .منوبکش راحتم کن فقط فرو میدهم همه رو خودش خوردروي مبل مینشینم 
 

وقـتش باشـه بـا بالیـی کـه ایـن سـرم اورد نمیـدونم چطـور زنـده مونـدم مثـل سـگ هفتـا جـون دارم                 شاید
قدم میزنم هروقـت دردسـراغم میـاد میایسـتم بـه دسـته صـندلی چنـگ میـزنم شـاهرخ هـم نشسـته              توخونه

کارهــاي منــو زیــره نظــر داره از شــدت درد فریــاد میــزنم روي زمــین میشــینم مثــل ماربــه خــودم میپــیچم   
 .وحشتناکه ایندرد وراي اون شکنجه هاست  ردشد
 

منـی کـه زیـره اون شـکنجه هـاي طاقتفرسـا دوام       درد جیغ میـزنم شـاهرخ فکرمیکنـه بـازي دراوردم      ازشدت
 .شاهرخ تورو خدا دارم میمیرم به دکتربگوبیادددددددد:اوردم دو نزدم االنه به شاپور التماس میکنم

 
ــاهرخ ــد  ش ــا پوزخن ــارس       :ب ــه ن ــن بچ ــه داري م ــد نگ ــه بای ــت ماهت ــوز هف ــت داري هن ــه وق ــاه دیگ ــا دوم ت

 .تنبل شدي چنددقیقه دیگه تحمل کنی بهترمیشی دردات براي ورزشته زیادي.ام..و..خ..ي...م...ن
 

اشــتباه میکــنم شایدراســت میگــه پــس چــرا فاصــله دردام انقــدر داره کمتروکمتــر میشــه انقــدر جیــغ  یعنــی
ــانم میدهــد    ــد تک ــارم میای ــم ترســیده ازنگــاهش میخــوانم کن ــل اینکــه اوه ــه بیحــال شــدم مث ــریم :زدم ک م

 .کاریت ندارم ببرم بزارم رو تختت مریم پاشو دلم به رحم اومد فعال...........
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بــاورکن وقتشــه دروغ نمــیگم بــه ارواح خــاك مــادرم راســت :میخواهــد بلنــدم کنــد دســتهاش رو میگیــرم  تــا
 .میگم دیگه طاقت ندارم

 
 .مادرم رو قسم میخورم میدونه چقدر دوستش دارم به طرفه تلفن میرود شماره رامیگیرد وقتی

 
 منزل دکتر زند الو
 

............ 
 

 سرهنگ معین الملک هستم بله
 

 .زودباش پیر سگ د زود باش:پایش رو با اضطراب تکان میدهد شاهرخ
 

 .....همین االن راه بیافتید بیایید اینجا حالش خوب نیست شدیدا درد داره سالم
 

موقــع ازشــدت درد جیغــی کشــیدم کـه خــودش هــم مــات مونــده دیگـه نمــیفهمم چــی میگــه بغلــم    همـین 
یکنه منومیبره اتاق خـواب پـایین رو تخـت دراز کشـیدم چشـمام ازبـس گریـه کـردم بـاز نمیشـه واي ثانیـه            م

ها دیر میگذره نمیدونم چقدرزمان گذشـته کـه دراتـاق بـاز میشـه دکتـره کـیفش رو زمـین میگـذاره درحـال           
 از کی درد داري؟:معاینه ام میگوید

 
 .سه ساعته:بجاي من جواب میدهد شاهرخ

 
 .وقت حاال خبر میدي جاي سالم هم که تو بدنش نذاشتیاون:دکتر

 
 .دکتربه کارت برس:با عصبانیت  شاهرخ

 
 .برو اب بزارداغ شه سریع وقتشه:دکتر

 
االن وقـت خــواب  :زمـان رو نمـیفهمم فقـط سـوزش صـورتم رو احسـاس میکـنم چشـمام رو بـاز میکـنم           گـذر 

 .باش نیست بایدزور بزنی هم خودت میمیري هم بچه ات یاال زود
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 .تمان توانم زور میزنم فایده نداره نمیخواد ازم جداشه  با
 

 .باید ببریمش بیمارستان اینجوري دووم نمیاره:دکتر باال رفته صداي
 

نمیشـه چـرا نمیفهمـی اگـه بـدونن زندسـت کـارش تمومـه اونـم بـا ایـن بچـه             :هم عصبیه فریادمیزنـه  شاهرخ
 .راحت عذابش میدن 

 
ــرفتم     دکترشــکمم ــرد نمی ــیش دکترم ــه پ ــی ک ــدهم من ــدانجام می ــاري میگوی ــد هرک رو ارام ارام فشــار میده

هرچقدرهم که مـریض بـودم حـاال االن میخـواد یـه مـرد بچـه ام رو هـم دنیـا بیـاره شـاهرخ هـم مـدام قـدم               
 .میزنه 

 
وم رو حنجـره ام پـاره شـده مـدام حضـرت فاطمـه رو بیـاد میـارم مثـل مـادرم همـه نیـر             فشاردکتربیشترشده

 .جمع میکنم زورمیزنم با فشار دکتر ازبدنم خارج شد از هوش میرم
 

ــاریم هســت نیتــونم     وقتــی ــده شــده روي تخــت کن ــو پارچــه پیچی ــه چیــزي کــه ت ــاز کــردم ی چشــمام رو ب
صورتش رو ببینم الي پام مقداري پارچـه گذاشـتن تـازه متوجـه شـاهرخ کـه جلـوي پنجـره ایسـتاده میشـوم           

 .اب میخوام:میگویم
 

ــر ــه   یعس ــه خون ــمامش کاس ــرده چش ــرفم برمیگ ــه ط ــازم   .ب ــماي ب ــدن چش ــد بادی ــان میرس ــرهم همزم دکت
 .خب راحت شدي خانم کوچولو :بالبخند

 
مـن مونـدم چطوربـااین جسـته ریـز همچـین شـاه پسـري رو زاییـدي          :مینشیند بـازم معاینهـام میکنـه     کنارم

ــود بخــا   ــی درشــت ب ــن ضــعیفی بچــه ات خیل ــه ای ــادر ب ــاعت درد درکــار خــداحیرونم م طرهمین چهــارده س
کشیدي سرش گیرکرده بـود ولـی تونسـتم خداروشـکر بکشـمش بیـرون بهتـره خـودت رو تقویـت کنـی االن           

بـرات کـاچی میـاره هرچقـد مـیگم یـه غـذاي دیگـه تـو گوشـش نمیـره میگـه زن زائـو بایـد کــاچی                گـل بیبی
 .بخوره 
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ت دارم ببیـنمش بـاورود بیبیگـل    بچه ام پسره کـه شـکم منـو بجـاي تـوپ گرفتـه بـود لگـد میـزد دوسـ           پس
واي خدامنوبکشــه اومـدم مــثال بهــت  :انگاردنیـاروبهم دادن اول مــرا در اغـوش میکشــه اشــکاش روانـه میگویــد   

ــیربدي      ــم ش ــل معصــوم ه ــن طف ــه ای ــد ب ــادرجون بای ــاز کــن م ــت رو ب ــرم دهن ــوره میگی ــدم خــودم ابغ غذاب
 .بدوتابیدارنشده

 
م بـه محـض تمـام شـدن غـذام صداشـبلند میشـه مثـل بچـه          کاچی شکرهم زده به اصـرار همـه رو میخـور    به

گربست بیبیگل بـا هزارقربـان صـدقه رفـتن میـزاره بغلـم پیـرهنم رو سرشـانه هـاش رو ازاد کـرده تـا راحـت             
جـا   جابـه شیربدم بلد نیستم بگیرمش خودمم که ته تقـاري بـودم هیچـی نمیـدانم بیبیگـل بچـه رو تـو بغلـم         

اوهــم بــی معطلــی مــک میزنــه قلقلکــم میــاد دهــنش رو از ســینهم  کــرده نــوك ســینه ام رو میــزاره دهــنش
جداکردم خنده ام گرفته بچه دوبـاره اواز سـرداده دوبـاره سـینه ام رو اجبـارا میـزارم دهـنش از شـدت خنـده          

 .نکن اذیتشدخترانقدرشیطون نباش بزار شیرشو بخوره :اشکام روان شده بیبیگل هم میخنده 
 

 .بیگل شاهرخ چیکارکردراستی چی شد اومدي بی:میگویم
 

واي مادرمیدونسـته جـات رو مـن میـدونم بـه بهانـه ماموریـت میخواسـته منوبکشـونه پیشـه تـو مـنم             :بیبیگل
فرستاده بود خونه سـرهنگ امـانی مهمـانی داشـت هیچوقـت ازاینکـارا نمیکـرد گفـتم بادکاسـه اي زیـره نـیم            

گریـه   اسرغ شـدي بـا کلـی عجزوالتمـ    کاسه اش باشه دیشب اومـدم صـداي فریـادت میومـد بعـدازین کـه فـا       
بخاطربچه میبخشم ولـی اگـه تکراربشـه خـودت میـدونی چـه عـاقبتی درانتظارتـه کلـی هـم بهـم            :زاري گفت

 .پول داد این بچه با اومدنش اخالق سگش رو درست کنه
 

 .الهی امین:رو بسوي اسمان دراز کرده همزمان میگوییم دستاش
 

ه بیبیگل بی حـرف بیـرون میـرود کنـارم مینشـیند بـه بچـه کـه هنـوز          شاهرخ دراستانه در ظاهر شد دربازشد
بـاالخره سیرشـد سـینه ام رو    .شیرمیخوره خیـره شـده ازاینکـه بـااین وضـع تماشـام میکنـه خجالـت میکشـم          

میزنــه  شــتشرهـا کــرده شــاهرخ بچـه رو میگیــره ارام روي شــانه هـاي پهــنش قرارمیــده باضـربه هــاي ارام پ    
ــداري از لبــاس ســرمه اي شــاهرخ رو کثیــف  یعنــی بچــه داري هــم بلــده ب ــه بچــه اروغ زده مق عــداز چندثانی

 .کرده بالبخند بهش مینگرد اگه دخترم بود انقدرخوشحال میشد 
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میخــوام اســمش رو بــزارم اشــکان ازایــن بــه بعــد اقااشــکان صــداش «رو روي تخــتش قرارمیــده میگویــد بچــه
 .کنید

 
 .اینهمه عذاب کشیدم اسمش رو او گذاشت من
 

میتـونم راه بـرم جـاي کبـودي هـاي بـدنم داره کمرنگترمیشـه اشـکان اکثـر اوقـات خوابـه شـاهرخ هـم               دیگه
مدام بهش میرسه مجبـورم کـرده غـذازیادبخورم تاشـیرم بـراي اشـکان کفـاف بـده ایـن بچـه انگـار سـیرمونی             

ــراش اســفندمیده     ــدبار ب ــل درروز چن ــه بیچــاره بیبیگ ــف میکن ــو کثی ــا جاش ــداره یاشــیرمیخوره ی ــوان ــه  ه ک
 .اقاچشم نخوره 

 
شاهرخ اذیتم نمیکنه البته گذاشـته بـراي بعـد چـون فعـال اشـکان بـا شـیرخوردنش ازم دفـاع میکنـه از            دیگه

لحاظ شکل ظاهري شبیه شاهرخه هیچیش بـه مـن نبـرده انگـاراین وسـط مـن هـیچ کـاره بـودم حتـی مثـل            
ــاي اشــک.اوهــم درشــته بیبیگــل هــم مــدام ازبچگــی هــاي شــاهرخ میگــه    ــی پرپشــت ومشــکیه موه ان خیل

هم عین خودش شـبه واي چـه لبـاي قلـوه اي داره میخـوام مـدام بخـورمش پوسـتش هـم گندمیـه            ماشچش
. 

 
وجودش عـادت کـردن کـه نهایـت نـداره حـاال مـادر رو درك میکـنم کـه چـرا رختشـویی میکـرد تـا               انقدربه

خونـدنم نـدارم ازعـالم     بچه هـاش راحـت باشـن اگـه االن بـود دیگـه هـیچ غمـی نداشـتم دیگـه وقـت کتـاب            
سیاست کشـیدم بیـرون انگـار وسـط بـازي فوتبـال بهـم کـارت قرمـز داده باشـن اززمـین اخـراج شـده باشـم               
مربی هم براي بازیهـاي بعـدي نمیـزاره بـرم زمـین تواینمـدت خیلـی فکرکـردم مـن االن بچـه دارم موقعیـت            

م سـرازیر شـده یـه دونـه محکـم      قبـل رو نـدارم طاقـت شـکنجه دادن اشـکان رو نـدارم بـه قـول مامـان شـیر          
 .میبوسمش بیدارشده بچه خنده رویی بجاي گریه ساکت بهم چشم دوخته تا غذاش روبدم

 
دارم راه بره که از شش ماهکی باهـاش کـار میکـنم ولـی تنبـل نمیخـواد راه بـره دیگـه رفتـه رفتـه            انقدرعجله

وارد ســاختمان شــد   امــروز دارم راش میبــرم کــه شــاهرخ   .زورم بهــش نیرســه ازبــس ســنگین شــده     
 رهبالبخندمیاد طرفه اشـکان اوهـم دربغلـم بیقـراري میکنـه خیلـی باهوشـه شـاهرخ مـدام قربـان صـدقش میـ            

انگار شاهرخ قـبلس نیسـت افـت کـرده دهـانش رو بـه شـکمش چسـبانده صـدادرمیاره اشـکان قـش کـرده از             
ــن شــکن   جه گــرم رو خیلــی خنــده مــنم روي مبــل مینشــینم هردوشــون رو تماشــا میکــنم حــاال میــدونم ای

 .دوست دارم اگه یه روز نیاد بهمون سرنزنه بیقرارش میشم 
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یادي ازمن نـداره حـاال کـه گشـنش شـده بیقـراري میکنـه شـاهرخ میـزاره بغلـم خـودش هـم کنـارم               اشکان

میشـینه شــیرخوردن رو تماشــا میکنــه اشـکان انگشــتش رو گرفتــه مــنم غـرق صــورت شــاهرخ شــدم چقــدر    
دارم با قبـل فرقـی نکـرده فقـط مـن اسـتخوون ترکونـدم هـم کمـی بلنـدتر وچـاقتر            چهره مردانش رو دوست 

شدم موهام هم بلند شده ابروهام رو خانوم ارایشگر بـرام نـازکتر کـرده دیگـه کمـونی کمـونی شـده ابـی زیـره          
پوستم رفتـه بشاشترشـده بیبیگـل مـدام میگـه خوشگلترشـدي ولـی شـاهرخ توجـه زیـادي بهـم نـداره همـه              

 .کانه حواسش به اش
 

تکـان دادنــم ازرویـا درمیـام بالبخنــد بهـم مینگـره چشــماش میگـه چـرابهم خیــره شـدي سـرم رو پــایین           بـا 
ــنم        ــلولهاي ت ــه س ــوام هم ــی میخ ــه ول ــدبرام عذاب ــده هرچن ــگ ش ــرمش تن ــوش گ ــراي اغ ــم ب ــدازم دل مین

 .فریادمیزنن میترسم بفهمه چه حالی دارم بخواد دوباره اذیتم کنه 
 

 .باغذات بازي نکن بخورش یه چنددقیقه دیگه اشکان شیرمیخواد:ارم شاهرخهم اشتها ند سرمیزشام
 

ــو    همششششششــش ــرام اورده خودم ــالوازمی کــه بیبیگــل ب ــن چــی ادم نیســتم تواینمــدت ب اشــکان پــس م
خوشـگل میکـنم تابــه چشـمش بیــام ولـی بــی تفائـت ازکنــارم میگـذره حتــی بعضـی مواقــع نگـاهم نمیکنــه         

تـونگران نبـاش اشـکان حتـی اگـه مـن گرسـنه        :بغض گلوم رو گرفته بـراي اولـین بـار بعـداز زایمـانم میگـویم      
 .اره براي خوردنهم شیرد مباش
 

اوهـم  .رو از مبـل برمیـدارم بـه سـمت اتـاقم میـرم درحـال شـیرخوردنش مـنم یـه دل سـیر میگیـرم              اشـکان 
ناراحتــه نمیخنــده بعــد از ســاعتی میگریــد فکرنمیکــردم انقــدر عقــل رس باشــه کــه از غصــه دیگــران اشــک  

وم نمیشـه صـداي بـدو    بریزه برعکس پـدرش خداکنـه مثـل او سـنگ دل نباشـه مـدام تکـانش میـدهم امـا ار         
 .بدوکردن کسی از پله ها میاد بالفاصله درباز میشه 

 
 .چرا گریه میکنه :شاهرخ

 
 توبراي چی گریه میکنی؟:رو روشن کرده ازم میگیرتش اشکام رو پاك میکنم  چراغها
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ــوابش ــه        ج ــغ میکن ــن دری ــرا ازم ــس چ ــه پ ــم ارامبخش ــراي اوه ــش ب ــده اغوش ــکان ارام ش ــدهم اش را نمی
 .ه دیگه اي جوره که سراغم نمیادحتماباکسای

 
ــدازبخواب ــد  بع ــکان میگوی ــتن اش ــوره    :رف ــی ابغ ــراي چ ــده ب ــرم جوابموب ــواب متنف ــی ج ــوال ب ــدونی از س می

 .میگیري 
 

 .دلم براي مامانم تنگ شده :بچه ها لب برمیچینم میگویم مثل
 

 .ولی تودیگه خودت مادري مادر میخواي چیکار بیا من مادرت :میخنده
 

ــی حــاال    ازخداخواســته ــرد ازجــم نخــوردنش فهمیــدم ول ــاتش ب ــه دل اول م دراغوشــش میخــزم میگــریم ازت
 .پشتم رو نوازش میکنه الاقل حرفی بزن تا ارومشم بهت نیازدارم

 
 .دوست داري ببرم سر قبرش اروم شی هان:چنددقیقه که اروم شدم میگوید بعداز

 
چیــه فکرمیکنــی دروغ مــیگم ولــی فــردا :بالبخندکیگویــد نابــاوري صــورتم رو از ســینه اش بیــرون میکشــم بــا

 .صبح زود میبرمت 
 

ــراي ــمام     ب ــو چش ــراریم رو ت ــت بیق ــن رو نداش ــت از م ــن حرک ــار ای ــم انتظ تشــکر چندبارصــورتش رو میبوس
میخونه لبام رو میبوسه برخالف دفعه هـاي قبـل مـنم همـراهیش میکـنم خودمـو تواغوشـش جـا میـدهم هـر           

ــاتتر   ــذره م ــه میگ ــه چندلحظــه خیــره نگــاهم میکنــه محکــم   لحظــه ک ــی لبــاش رو ازم جدامیکن میشــه وقت
ــمدراغ ــداي      وش ــریم باص ــاره میگی ــم کن ــبح ازه ــداي اذان ص ــویم باص ــی میش ــاهم یک ــدازچنماه ب ــه بع میکش

 .اگه میخواي بري پاشو زود حاضرشو:خشدارمیگوید
 

ــدنم ــادرم بگــذرم بالفاصــله میــرم حمــام غســل میکــن   ب ــی نمیتــونم ازم ــداره ول ــن حــس ن ــرام کــت ودام م ب
 .کنارگذاشته معلومه ازقبل هم برام لباس تهیه کرده 
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ــت میکشــم دیشــب    سوارماشــینش ــه بیبیگــل میســپریم تــوراه هردوســاکتیم ازش خجال میشــوم اشــکان رو ب
تواون حالت همـه احساسـم رو بهـش گفـتم ناخودااگـاه اوهـم فقـط گـوش میـداد نمیدونسـت از لبـاش ارزوي            

 .ارم ولی ازم دریغ کردشنیدن دوستت دارم رو د
 

با قـدمهاي لـرزان همـراهش قـدم برمیـدارم سـرقبري ایسـتاده روش رو میخـوانم اسـم مـادرم روش            بارسیدنم
هک شـده تـااالن زیـادبهم نمیومـد مـرگش رو باورنداشـتم ازتـه دل ضـجه میـزنم خودمـو رو قبـرش میمـالم             

حــال شــدم ســینه ام رگ کــرده لباســام شــاهرخ کنارایســتاده انقــدربامادرحرف میــزنم کــه دیگــه بی.میبوســم 
ــت   ــکان گرسنس ــا اش ــه حتم ــره .خیس ــام رو میگی ــانه ه ــاهرخ ش ــراري  :ش ــکان بق ــریم االن اش بلندشــو زودترب

 .میکنه
 

 .کرده وگرنه پاهام جونی براش نمونده مخصوصاکه موهام خیسه هردودرطول راه ساکتیم  منوبغل
 

غــوش گرفتــه بیقــراره بمحــض دیــدنم جیــغ محــض رســیدن صــداي گریــه اشــکان میــاد بیبیگــل اورادرا  بــه
ــدرنق        ــارمیده انق ــینه ام رو فش ــوك س ــاش ن ــه ه ــاحرص بالث ــیربخوره ب ــزارم ش ــنم می ــش میک ــه بغل میکش

 .زدتاخوابید خودمم مثل جنازه افتادم
 

خـاك برسـرم داره   :بلندشم همـه بـدنم خردشـده گلـوم میسـوزه بیبیگـل دسـت رو پیشـانیم میـزاره           نمیتونم
 .ه دکتر زنگ بزنمتو تب میسوزه برم ب

 
ــه ــاي دارو      بعدازچنددقیق ــل بج ــدید بیبیگ ــرماخوردگی ش ــه س ــرام دارو مینویس ــره ب ــرم حاض ــاالي س دکترب

ــه ســوپ بیچــاره اشــکان شــانس اوردم بــه غــذاخوردن   شــیمیایی بــرام گیــاه گیــاهی دم میکنــه بســته منــو ب
نشــب تاحـاال سردشــده  افتـاده ولـی چــون شـیرنمیدم بهــش کالفـه وبداخالقــه شـاهرخ هـم بهــم سـرزده از او       

چندوقتـه شـاهرخ گیـرداده کـه     .مـن اینجـورحس میکـنم ولـی بیبیگـل میگـه مـدام حالـت رو میپرسـه           البته
 .میخوام مهمانی بگیرم واشکان رو به عنوان پسرخوندم معرفی کنم به همه

 
 میخــواد کــال چهــرم رو عــوض کنــه شــاهرخ میخوادتوجمــع منوبــه عنــوان پرســتاربچه معرفــی  ارایشــگراومده

کنه تااشکان تومـدت مهمـانی بیقـراري نکنـه ایـن ارایشـگرهم نمیـزاره خودمـو ببیـنم ولـی بـااین رنگـی کـه              
موهـام   تـی وق.ابروهـام رو هـم برداشـته نـاخن هـام رو مرتـب کـرده        .گزاشته کف سرم میسـوزه خـب باراولمـه   

 .حاالمیتونی خودت رو ببینی:رو شست سشوارشم کرد گفت
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ــرام زده باسشــوارش  خــودم جــاخوردم موهــام  ازدیــدن ــی روشــن ابروهــام شــده نــخ موهــام رو گردب زرد خیل

اقـا مـیگن تـاکی طولمیکشـه میخـوان      :محشرشدم خودم که خیلی خوشم اومـده بیبیگـل وارد میشـه میگویـد    
 شچشـمش بـه مـن افتـاده مـات مونـده پلـک هـم نمیزنـه صـورتم رو چندباربوسـیده همـراه            .......برن بیـرون 

دکنــه داره بــا تلفــن صــحبت میکنــه حواســش بمــا نیســت بیبیگــل چشــم ازش  میــرم پــایین تــا شــاهرخ تایی
پـس ایـن زنـه دار چکـار میکنـه مـن       :برنمیداره مبخـوادعکس العملـش رو ببینـه خطـاب بـه بیبیگـل میگویـد       

 .االن باید برم
 

 .اقا خانم نیم ساعته امدن :مرانشان میدهد بیبیگلبادست
 

 .خوبه کسی نمیتونه بشناستت :چشماش برق مبزنه ولی خیلی زود خاموش میشه میگوید شاهرخ
 

 .بی حرف رفت بیرون میخوام از ته دل بگریم ازوقتی احساسم رو فهمیده داره بازیم میده همین
 

ــردا ــه ادم       ف ــه هم ــاي او ک ــا مهمانه ــانبودم مخصوص ــین ادم ــه ب ــی وقت ــم خیل ــه میترس ــانی برگزارمیش مهم
ان خیلــی سرخوشــه هرچــی دمــه دهــنش بیــاد میــزاره دهــنش االنــم یــه ســیب برداشــته بــا  حســابین اشــک

دندوناي نداشتش دراه گاز میزنه اب دهـنش تمـان اویـزون شـده بیبیگـل مقـداري سـیب گذاشـته توابجـوش          
تا حضـرت واال میـل نماینـد مخصوصـا اگـه شـیرین هـم باشـه وقتـی از دسـتش بگیـري یـه جیـغ               ربپزهبا شک

 .دازه اون سرش ناپیداودادي راه مین
 

از صبح زود بلندشـدن کـاري از منبرنمیـادبهترین کمکـم مهـارکردن اشـکانه تـا بـه میوههـا حملـه نکنـه             همه
 .براي اولین میخوام برم عمارت جلویی شاهرخ لباسم رو فرستاده ارایشگرهم بعدازظهرمیاد 

 
ته خـودم مالیـم بـرام الك زرشـکی     رو پوشـیدم ارایگشـر موهـام رو سشـوار کشـیده بـاارایش بـه خواسـ         لباسم

زده همرنگ لباسم شاهرخ فکرهمه جارو کـرده لبـاس تـا کمـرم تنگـه و دگمـه خـور پـاینش ازادتـر ازباالسـت           
ــتم    ــذب نیس ــوش مع ــیرش میــدم        .ت ــابی ش ــبلش حس ــنم ق ــنش میک ــکان روهــم ت ــوانی اش ــاي مل لباس

 .نیافته  جابهجونمتااون
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ده کــف ســنگ بامبلهــاي ســلطنتی پــرده هــاي همرنــگ عمــارت جلــویی میشــم دهــنم از تعجــب بازمونــ وارد
همه جا پرازگل میزگردبزرگی روش انواع شیشـه کـه احتمـاال بایـد مشـروب باشـه جـایی بـراي گـروه موزیـک           

 .خیلی هم بزرگه جابرایپانصدنفرهم هست بااشکان رو مبل میشینم دیگه همه چی امادست 
 

اي زیبــا جــواهرات گرانقیمــت از ظاهرشــون    میاینــد زنهاخودشــون روکشــتن از ارایــش لباســه     مهمانهــا
پیداست همه متمولن مردان بعضـیها بالبـاس فـرم بعضیهاباکتوشـلوار کسـی بـامن کـاري نـداره گـروه موزیـک           
اهنگ ارامـی رو مینـوازد همـه گـیالس بدسـت زنانشـون خیلـی لونـدن مـدام درحـال عشـوه گـرین دختـران              

 .زیبایی دارن 
 

وت دعــوت میکنــدتازه دیــدمش باکــت وشــلوار خیلــی جــذاب شــده شــاهرخ همــه رو بــه ســک بعدازچندلحظــه
ــد ــه افتخــار    :میگوی ــانی امشــب ب ــد درضــمن مهم ــول کردی ــوتم رو قب ــه دع ــی شــماممنونم ک ــزان ازهمگ عزی

 .......پسرمه
 

ــد صــداي ــاره میگوی ــد دوب بادســت بمااشــاره کردهمــه ســرها ...لطفــا ســاکت پســرخوندم اشــکان :پچــپچ میای
ن نزد شـاهرخ میـروم زنـان نگـاه خـوبی بهـم نـدارن یـه جـوري کینـه حسـادت            بطرفمان چرخیده همراه اشکا

ــه مــن    ــا اشــاره ب ــه هرطریقــی کنــارش میایســتم اشــکان رو میگیــره صــورتش رو میبوســه وب ایشــون هــم :ب
 .رویامعینی هستن رستارشپ
 

بـه بهانـه اشـکان خودشـون رو نزدیـک شـاهرخ میکـنن صـورت اشـکان تمـان رنگـی شـده از ماتیکهـاي               زنها
 .انوماخ
 

ــا ــوانی      ب ــراه دخترج ــاهرخ هم ــد ش ــه دو وســط میرون ــه دوب ــد هم ــیقی مالیمــی مینوازن ــاهرخ موس ــاره ش اش
ــد      ــاي بلن ــدم موه ــت می ــش دق ــمیمی هســتن به ــه ص ــان معلوم ــینم از برخوردش ــل مینش میرقصــد روي مب
طالیـی چشـمان سـبز کـه بخـوبی ارایـش شـره قدبلنـد هیکـل متناسـب باشـاهرخ مـدام پچـپچ میکـنن دارم               

 .میشم کسی کنارم نشست توجه اي ندارم نبایدازانها غافل شومخفه 
 

 .بااین یکی هم نمیمونه شاهرخ تنوع طلبه:کنارگوشم میگوید کسی
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بهـش مینگــرم پیرمـردي بـا ســیبیلهاي بنـاگوش دررفتــه کـه مـدام نــوك سـیبیلهاش رو میپیچونــه         باتعجـب 
 .باابهت طرزنگاش خوشایندنیست مدام براندازم میکنه 

 
هفت خطـی کـه لنگـه نـداره بـااین سـن کـم مثـل بعضـی دوسـتان همسـن وسـالم سـرهنگه از              :میدهد ادامه

 .بس زرنگه دم به تله نمیده
 

فقط گـوش میـدهم بـوي خطرمیشـنوم ازلحـنش معلومـه دلخوشـی از شـاهرخ نـداره باصـداي شـاهرخ             ساکت
 .مانی هستم ایشون تیمسار ا:به خودم میایم بامردکناریم دست میدهد وخطاب به من میگوید

 
ــا ــه او معرفــی میکنــد تیمســار  ب ــدهم ومــراهم ب ــن ســلیقه ســرهنگ رو تحســین :لبخندســري تکــان می کالم

 .میکنم زیباپسندن
 

 .مگه شک داشتین تیمسار:بالبخندي میگوید شاهرخ
 

به خـدمتکار باسیسـنس حـاوي مشـروب نزدمـان میایـد هرکـدام یـه گـیالس برمیـدارن وقتـی جلـوي              بااشاره
 .ایشون باید حواسشون به پسرم باشه :من میگیردشاهرخ

 
 .مدام بانگاه هیزش سرتاپایم رامیکاود نه تنها اواکثرمردان حاضردرجمع  تیمسار

 
 .بهتره اشکان رو ببري که استراحت کنه : شاهرخ

 
ــته ــنم      ازخداخواس ــاه میک ــه نگ ــروم خودموتواین ــاقی می ــه ات ــم ب ــاره میکش ــع کن ــذرت خــواهی ازجم ــه مع بای

البتـه چـرا یـه خـانواده متمـول کلـه گنـده صـداي         .واقعازیباشده ام خداروشکراززنهاي دیگه چیـزي کسـرندارم  
 .موسیقی بیشترشده ایکاش منم میتونستم باشاهرخ برقصم 

 
ــال ــ  درح ــکان در بازش ــیردادن اش ــع     س ــم خودموجم ــعیتم خجل ــده از وض ــار ام ــارم تیمس ــرخالف انتظ ده ب

وجورمیکنم تازه این اشـکان ملـچ ملـوچ راه انداختـه بـا نگـاهی شـهوت امیـز یهـم مینگـرد داره مـدام فاصـله             
ــزم حــواس شــاهرخ نیســت     ــاق میگری ــردن جــاي اشــکان از ات ــه عــوض ک ــه بهان ــه ب ــم میکن اش رو باهــام ک

 .مدام درحال دویدنه  قرارمیگیرمسرش شلوغه اربیبگلکن
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میزشــام حاضرمیشـه مقــداري غـذا میکشــم گوشـه اي میشــینم تیمسـارهم کنــارم نشسـت واي خــدایا       وقتـی 
ــد    ــزارد میگویـ ــقابم میگـ ــو بشـ ــودش تـ ــت خـ ــداري ازگوشـ ــردم مقـ ــري کـ ــه گیـ ــت :چـ ــماکه گوشـ شـ

 .برنداشتیدبخورجانم بخور
 

ــن ــود با     ازلحـ ــان میشـ ــاهرخ نزدیکمـ ــاره نیستشـ ــه چـ ــم میشـ ــش چندشـ ــرف زدنـ ــاختگی حـ لبخندسـ
 .ببخشید که پذیرایی خوب نبود:میگوید

 
 .اتفاقا بهترین مهمانی که اومدم مخصوصا باحضورایشون:به من تیمساربانگاهی

 
بـه درجـه دادن بـه    :شاهرخ به مـن پرازکینـه سـت بـه محـض رفـتن مهمانـان تیمسـار کنارگوشـم گفـت           نگاه

 .سرهنگ میارزي 
 

یم ایـن کنـه بـراي درجـه بـا دلشـوره بـه اتـاقم برمیگـردم شـاهرخ           یعنی شـاهرخ حاضـره منـو تسـل    ....... یعنی
لباسـاي اشـکان عـوض کـردم امروزخیلـی شـیطنت کـرد دختربچـه هـا دورش کـرده           .مشغوله خداحافظیسـت  

 .بودن لپشو میکشیدن االن انگارکوه کنده خوابیده
 

ش خـون میبـاره   شب گذشـته دیگـه همـه بـاغ رو سـکوت فراگرفتـه شـاهرخ وارد اتـاقم میشـه ازچشـما           نیمه
 ؟.نه بلدي دلبري کنی خوش گذشت با تیمسار هانننننننننن:میگوید

 
 من مگه چکارکردم ؟........من:من که کاري نکردم ترسیدم

 
اون سگ پیرو من میشناسم موقع رفـتن میگـه اتفاقـا مـنم نیـاز بـه پرسـتاردارم اگـه میشـه جنابعـالی           :شاهرخ

 .رو مرحمتشون کنم
 

 .من ازهیچی خبرندارم مدام ازش فرار میکردم ........ولی :میگویم
 

 میکشمت ولی نمیزارم دست هیچ عهدوناسی بهت برسه توفقط وفقط باید معشوقه من باشی:شاهرخ
 

چیه فکرکردي دیگه نمیچزونمت عاشـقت شـدم نـه جـانم بـراي بچمـه تااذیـت نشـه ولـی مثـل اینکـه            :شاهرخ
 ....م ادامه میدم خودت دوست داري عذاب بکشی چشم من
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 .ایندفعه ازقبلیها بدتره اماده باش :به اشکان  بااشاره

 
 .مگه خالفی ازم سرزده خودت یه نمونه اش روبگو بعدهربالیی خواستی سرم بیار:میگویم

 
چی بگه به من ربطـی نـداره کـه دیگـران بهـم نظـردارن چطورخـودش بـا زنـاي دیگـه میرقصـید ولـی              مونده

 .م ممبک نشسته بودم داره ایرادمیگیرهمن که عینه مجسمه س
 

رو میکوبـه میـره حاالچـه نقشـه اي بـرام میکشـه چرابـه اشـکان اشـاره کـرد یعنـی چـی بـا فکرهــاي               دراتـاق 
 .گوناگون خوابم برد

 
مـادرجون زودبـاش بیـا بـه اشـکان شـیربده اقـارو حسـابی         :باصداي بیبیگـل بلندشـدم از خـواب میگویـد     صبح

یع موهـامو شـونه میزنملباسـمو عـوض میکـنم اشـکان روپـاي شـاهرخ نشسـته نـق           سـر .عصبانی کرده بدو مادر
 .میزنه 

 
 .ساعت خواب بچه ازگشنگی هالك شد :به محض دیدنم شاهرخ

 
بـه سـینه ام حملـه میکنـه انقدرعجلـه داره کـه توگلـوش مونـده بـه سـرفه میافتـه چنـدبارارام پشـتش               اشکاه

ــرق چشــماش خبرازحادثــه اي     میــزنم انگــارازقحطی فرارکــرده شــاهرخ هردومــون      ــره نظــر داره ب رو زی
مـن   مچـه اقبـالی دار  . پیشـانی منوکجـا مینشـانی   :میدهدخدااخروعاقبتم رو خـتم بـه خیرکنـه مـادرم میگفـت     

قربون خـدابرم مـال ومکنـت باشـه مارواصـال حسـاب نمیکنـه ولـی بـراي بـدبختی وبیچـارگی مـارو اول صـف              
 .قرارمیده البته ناشکري نشه حقیقته

 
 .بیبیگل لباساي اشکان عوض کن میخوام ببرمش جایی :شیر ساهرخ خوردنبعداز

 
 .توام زودحاضرشو :به من بانگاه

 
کت ودامن بلندي میپوشم همـراهش راهـی میشـیم درطـول مسـیرنامعلوم یـک کلمـه هـم حـرف نـزده            سریع

ا وسـگها  فقط بانوك انگشتش گونـه هـاي اشـکان رو نـوازش میـده اشـکانم محـوبیرون شـده ازدیـدن بچـه هـ           
 .به وجدامده دستاي تپلش روبه شیشه میکوبه صدادرمیاره
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جلوي خانـه اي میایستدشـاهرخ چنـدبار بـوق میزنـه دروبـاز میکـنن البتـه پیرمـردي اخمـو نمیـدونم             ماشین

واردبـاغ میشـیم واي خیلـی زیبـا دوطـرف حیـاط       .چی زیره لب زمزمـه میکنـه حتمـاداره مـارو لعنـت میکنـه       
ــاراه   گلهــاي رز محمــدي قســمت ــاغ خــرده ســنگهاي رو پوشــونده کــه ب عقــبش درختــاي بیــدمجنون کــف ب

رفتن روش صدامیده شـش دونـگ حـواس اشـکان بـه ایـن صداهاسـت تـا منـبعش رو پیداکنـه خوبـه کفـش             
پاش کـردم میـزارم روي سـنگها باهرقـدمش صـداي سـنگها بلندمیشـه انقـدرذوق کـرده حـاال قـدمهاي کجـو             

 .اهاش رو جمع میکنه ازراه رفتن امتناع داره موج برمیداره درحالیکه توخونه پ
 

داخل میشـویم واي همـون دختـري کـه باهـاش میرقصـید اینجاسـت لباسـاش نشـون میـده کـه سـاکن              باهم
ــاز     ــدمهاي پرازن ــه باق ــه میزن ــدي اغواگران ــدن شــاهرخ لبخن ــی پوشــیده بادی همینجاســت چــون لباســاي راحت
نزدیکش میشـه شـاهرخ نمیـدونم چـی دم گوشـش میگـه کـه ازخنـده غـش کـرده مـادرم منومیکشـت اگـه              

صـداي خنـدم بلنـد میشـد واي ایناکجاماکجـا بـا اکـراه سـري بـرام تکـان میـده اشـکان رو              مامحرپیش مرد ن
 شاهرخ چقدرشبیه تو نکنه بچه واقعیته صداش رو درنمیاري هان؟:ازبغلم میگیره میگوید

 
 .تواینطورفکرکن عزیزم:بانگاهی به قدوباالي اومیگوید شاهرخ

 
ــی ــتم     چ ــیغه ای ــه زن حاالص ــی ک ــه من ــرت ب ــزم خاکبرس ــن     عزی ــراي ای ــارنبرده ب ــارهم بک ــراي یکب ...... ب

خدمتکارباسـینی قهــوه واردمیشــه اشــکان هـم میخــواد ودام کــتم رو میکشــه ناچـارا کمــی کیــک دردهــانش    .
ــدنم           ــمش رونمی ــوز اس ــه هن ــان دخترک ــواد هم ــه رو میخ ــی هم ــدهم ول ــوه می ــم قه ــی ه ــذارم کم میگ

 .ه بدیدچیزي ازبچه داري سرتون نمیشه بهش نباید قهو مهمعلو:میگوید
 

 .میدونم ولی وقتی همه رو سرش میکشه کاري ازدست من برنمیاد:میخورم ازتوخودمو
 

 .عزیزم بایدبفرستمش پیش تودوره ببینه :بالبخند شاهرخ
 

ــه هــم گــره میــزدم ولــی افســوس    دختــرهم لبخنــدي تحــویلش میدهــد ایکــاش زورداشــتم هردوشــون رو ب
 .فعالاسیرم 
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ـ  اشکان اره بـره حیـاط مـنم نمیخـوام ایـن دوتـا عجـوزه رو تنهـا بـزارم شـاهرخ هـم            بیقراري میکنه میخواددوب
 .ببرش حیاط یه دوري بزنه منم با دختر عموم حرف دارم:ازخداخواسته میگوید

 
بلندمیشــم میخــوام ازاشــکان بشــکون بگیــرم ولــی چشــمم کــه بــه نگــاه معصــومش میافتــه منصــرف   ناچــارا

ر حیـاط بـه ان سـرحیاط میـرویم گلهـا رو میکنـه نمیـزارم        میشم اخه این کـه گنـاهی نـداره مـدام ازایـن سـ      
دیگه خسته شـده شـیر میخـواد همونجـا زیـره درخـت میشـینم هردفعـه کـه شـیرمیخوره انگارمسـت میشـه             

خـوابش بـرده ارام بـه طرفـه سـالن میـروم صـداي قهقـه مسـتانه اي ازطبقـه بـاال            .حالتش خندم میگیره  زاینا
ــ   ــده صــداي هم ــیخ ش ــدنم س ــاي ب ــد موه ــره میای ــاورودم ازخدمتکارمیپرســم.ون دخت ــه رو :ب کجــامیتونم بچ

 بخوابونم؟
 

 .طیقه باال سمت چپ :به طبقه باال میگوید بااشاره
 

دارم میمیــرم ولــی قــدمهام لرزونــه بایــدخودموبراي هــر صــحنهاي امــاده کــنم بــه ســمت چــپ    ازکنجکــاوي
ش بـه مـن باشـه همیدیگـه رو     میروم میخکوب شدم سرجام شاهرخ منودیـد دختـررو طـوري قـرارداده تاپشـت     

میبوســن دختــره ازنبودپــدرومادرش داره نهایــت اســتفاده رو میکنــه چشــماي پــاهرخ بــه منــه لبهــاش بــراي  
اون ازدیدن خوردشـدنم غـرق لـذت لبخنـدي میـزنم بـه اتـاق کنـاري میـروم نبایدنقطـه ضـعف منـو بدسـت              

 .بیاره دیگه فاتحم خوندست 
 

ه نگـاه بـه انهـا میـروم پـایین روي میـز مجلـه اي هسـت خارجیـه بـه           ساعت اشکان بلند نمیشه بدئن تاچندین
محــض بــازکردنش پیمــون میشــم زنــان بــا لباســاي نیمــه عریــان کناردریــا ایســتادن خــب ازخیــره ایــن هــم  

 .گذشتم 
 
دیدن اطراف میپـردازم همـه جـا پرازگلهـاي تازسـت نمـاش عینـه خانـه شـاهرخه مـیگم خونـه اون چـون              به

 .هیچ سهمی دران ندارم
 

ــانمیخوان ــت        نخیراینه ــیش بیادتامحب ــوقعیتی پ ــارایکاش م ــب تیمس ــه خ ــواورده بچزون ــن من ــم جداش ازه
 .حاالش رو تالفی کنم ازاین فکرلبخندي میزنم
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چقدرزمان گذشـته کـه بـاالخره نـزول اجـالل فرمـودن دسـت دردسـت هـم چشـمان سـبزدختربرق             نمیدونم
میزناهار بااشــتها غـذام رو میخـورم مـن شکســت    میزنـه البـد از شـدت هیجـان نگــاه شـاهرخ پرازتمسـخر سـر       

 .ناپذیز هستم بچرخ تابچرخیم 
 

منو میپـاد حتـی بعدازغـذابرخالف ایمـانم مقـداري ابجـوهم مینوشـم تـا غمـم فراموششـه بهـم اشـاره              شاهرخ
 .میکنه تااشکان رو اماده کنم تنبل من هنوزخوابه مثل کوواال میمونه

 
ســرعت پــیش میـره کیــه کــه بگـه قــانون رو زیرپاگذاشــتی میگـه مــن خــودم قـانون نویســم واقعــاهم      باتمـام 

انقدرغـذاي خونـه   :شـاهرخ .هست یعنـی انقدرجامعـه شیرتوشـیره کـه منـواورده بـراي خـودش معشـوقه کـرده         
 بد که مثل ندیدبدیدا داشتی غذا میخوردي؟

 
 .شیرمیدم توخونه هم همینجورهنه چراندیدبدیدبازي من غذام انقدر چون به اشکان :مریم

 
 .حاالغذاهیچی ابجوت چی بود:شاهرخ

 
 .خواستم امتحان کنم ایرادي داره شماکه همه چیو امتحان میکنی ازمن ایراد میگیري:مریم

 
 منظورت چیه ؟:شاهرخ

 
 .منظوري ندارم اشکالی نداشت که براي یکبارم که شده مزه اش رو بچشم: باخونسردي

 
منظورتو فهمیـدم خـودتم خـوب میـدونی کـه چـی مـیگم درضـمن مـن ازادم مثـل پرنـده            :باعصبانیت شاهرخ

 .کسی نمیتونه اسیرم کنه ازچیزي که پابندم کنه متنفرم ازسرراهم برش میدارم اینوتوگوشت فرو کن
 

 فردا منزل تیمسـارامانی مهمـانی باشـه ازتـه دل خوشـحالم خـب چـی میشـه بـراي یکباربـه کسـی روي            قراره
ــت بــرم کــه    ــدم از بیبیگــل خواســتم ارایشــگر رو خبرکنــه مجبــوره ببــرتم واي اشــکان قربون خــوش نشــون ب

 .باوجودت فعال دست وپاشو بستی 
 

مهمانی لباسـی ازجـنس حریـر مشـکی کـه زیـرش سـاتن مشـکی هـم هسـت کمـی ازشـانه هـاش بـازه                براي
فیـان بهـم نریختـه فقـط پرتـر شـدم       اندامم رو بخوبی نشـان میـده خداروشـکر بعدازاشـکان هـیکلم مثـل اطرا      
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ازدیـدن خـودم لـذت میبـرم     .هیکلی بدون نقص موهام رو سشوار کشـیده ارایشـم ازدفعـه قبـل کمـی بیشـتر       
 .جون سالم بدرببره معجزست یمسارامشبت
 

به عنوان پرستارفرزندسرهنگ معین الملـک بایدهمـه چـی تمـام باشـی اشـکان هـم امادسـت شـاهرخ تـو            باید
 .حتی نگاهی به من نکردمعلومه عصبانیه حاالازچی خداداند ماشین منتظرماست

 
 .حواست باشه سرت به بدنت اضافه نکنه:جلوترازما امدن شاهرخ موقع پیاده شدن میگوید خیلیها

 
 .پیرسگ کفتار:روبرو مینگرم تیمشارباالي پله ها منتظرمانست شاهرخ زیرلب  بالبخندبه

 
و خوشــامدگویی گرمــی بــه عمــل میاوردشــالم حریــرم رو از محــض دیــدنم چشــمانش بــرق میزنــد ســالم  بــه

دور شـانه هـام برمیـدارم تضـاد رنــگ پوسـتم بـا لبـاس مشـکی جلــب توجـه میکنـه بایـد خودمـوبراي کتــک             
 .جانانه اماده کنم ولی میارزه

 
از هیجــان دو دو میزنــه ازشــانه هــایم نمیتونــه بگــذره شــاهرخ درحــال احوالپرســی بــا کســی تــازه  چشــمانش

لباسم میشه یـه لحظـه رشـته کـالم از دسـتش درمیـره همـراه اشـکان روي مبلـی مینشـینم تیمسـار            متوجه 
ــ    ــره تیمس ــرم خــدمتکاري اشــکان رو ازم میگی ــاس ف ــی بالب ــم میخواهــد زن ــوزیکش اهنــگ مالی ــروه م  اراز گ

ــیرنگاهم رو      ــده تیمسارمس ــورتش قرمزش ــدازم ص ــاهرخ مین ــه ش ــاهی ب ــرده نگ ــرفم دراز ک ــه ط ــتش رو ب دس
 .سرهنگ جان اجازه میدي با پرستارخوشگلت چنددوربرقصم:نه با لبخندمیگویددنبال میک

 
 .هرجورخودش صالح میدونه:انجام شده قرار گرفته میگوید توعمل

 
ــب ــاس      خ ــت ازتم ــدنش کورس ــدهم انگارب ــار قرارمی ــت تیمس ــتم رو دردس ــت بالبخنددس ــواب مثب ــنم ازج ای

 .دستش چندشم میشه خوب اخرت رو ول کردم ولی چاره چیست بایدادب بشه
 

شدن مابه وسط بقیـه دوبـه دو میـان دخترعمـوي شـاهرخ هـم همـین االن رسـید تمـام خوشـیم زایـل             باوارد
هتـره بگـم بغلـش خجـالتم نمیکشـه چسـبیده بهـش از اینـوراین تیمسارشـده          شد کنارشاهرخ نشسـته البتـه ب  

قوزباالقوز دستش رو محکـم دورکمـرم حلقـه کـرده شـاهرخ بـا دخترعمـوش هـم وارد رقـص میشـن دختـره            
دستاش رو دور گردن شاهرخ حلقه کـرده اوهـم کمـرش رو گرفتـه حـاال کنـاره همـیم بااشـاره سـر بـه جانـب            
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بم رو میـده معلومـه خیلـی سـرحاله همـه کنـارهم ارام تکـان میخـورن تومحلـه          دخترعموش اوهم بالبخنـدجوا 
ــ   ــاد معلومــه حس ــایین می ــا رقصــهاي ترکــی غوغــامیکردازبس جنــب وجــوش داشــت اینــا پرزتیژشــون پ  ابیم

مست کرده ازبوي تنـد نفسـش حالـت تهـوع دارم عجـب غلطـی کـردم میخـوام خودمـو بکشـم کنـار نمیـزاره             
ي ایـنم ازفرصـت اسـتفاده کـرده میبوسـتم شـانه هـام رو فشـارمیده وبومیکشـه          یه دفعه همه جاتاریک شـد وا 

کنـارمیزنم   وکسی ازپشـت دسـتم رو داره میپیچونـه میـدونم خودشـه تـواین تـاریکی ازکجامیبینـه تیمسـار ر         
زودحاضرشـو برمیگـردیم شـکنجه    :اوهـم از پشـت دسـتم رو فشـارمیده نمیتـونم داد بـزنم کنارگوشـم میگویـد        

ــه بـــدي گـــاه بگوحـــال اشـــ ــترازین ادامـ دخترعمـــوش اوویـــزونش شـــده ........ .کان خـــوب نیســـت بیشـ
 .کجارفتی شاهرخ من ازتاریکی میترسم:میگوید

 
شدن برقهـا موزیـک دیگـر نمینوازدتیمسـارهم کـه بخواسـت دلـش رسـید خودموتـاگردن کـردم بـراي             باوصل

هبیشــترعذاب وجــدان دارم ایــن مــردك واقعاپشــیمونم حــاالمیفهمم ارزشــش رو نداشــت خــدااز گنــاهم بگذر 
اشـکان رو میگیــرم شـاهرخ نزدیکمــان میشــود پـاي اشــکان رو بشــکون گرفتـه تاگریــه کنــه بـه ایــن حرکــت      

ــه ــو      حساس ــوش خودش ــرون دخترعم ــایم بی ــه می ــذرخواهی ازهم ــاهرخ باع ــه ش ــجه میزن ــه دل ض ــم ازت اوه
 .ومدم توکجا به راننده بگو ببرتشون من بخاطر توا:رسوندبه ماجلوي شاهرخ رو گرفته

 
 .فروغ سرم داره منفجرمیشه فعال خداحافظ:با بی حوصلگی دستش را از دست او بیرون میکشد شاهرخ

 
فروغ چرامن احمق وقتـی گفـت دخترعمـوم نفهمیـدم فـروغ مـین الملـک جـایزه مشهدبسـم نبـود            چییییییی

یــم پــروازمیکنیم باکشــیده شــدن بــازوم متوجــه مــوقعیتم میشــوم دار.حاالمیخوادشــاهرخم از چــنگم دربیــاره 
بجــاي راننــدگی بــه محــض رســیدنمان دســتش رو روي بــوق قرارمیــده چنــدتافحش هــم نثارنگهبــان میشــه  
اشکان رو گرفته بازوم رو هم میکشـه هنـوز اشـکان نـق میزنـه عمـارت اخربـاغ همـه چراغـاش خاموشـه پـس            

 .هیچکس نیست زیره لب اشدم رو میخونم 
 

بیـادببرتش  )خـدمتکاردیگري درعمـارت جلـویی   (رش بـده خجسـته   زودشـی :اشکان رو تـوي بغلـم مینـدازه    اول
. 

 
اشـکان رو میگیـره   .بـه محـض خـوردن خـوابش میبـره ازبـس کـه جیغهـاي بلندکشـید خسـته شـده             اشکان

بهتــره بــازبون :میبــره بیــرون مــنم ازفرصــت اســتفاده میکــنم خودموتواتــاق حــبس میکــنم پشــت درمیگویــد 
 .خوش بازش کنی هرزه تاخودم نشکستمش
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کنارمبل مچالـه شـدم ضـربات محکمـی بـه در میزنـه دربرابـر اون غـول بیـابونی تـااالنم خیلـی چـوب              زترسما

خوبی داشته کـه مقاومـت کـرده بایـه ضـربه اساسـی ازجـاش کنـده شـد واي مـن شـمر رو ندیـدم ولـی االن              
رو  شدارم حی وحاضر میبینمش نگاهی به لباسـم میکنـه بـا یـه حرکـت پـارش کـرد انـداخت زمـین کمربنـد          

ازاد کرده ازته دل میزنتم بـا هرضـربه نفسـم بنـد میـاد داره میـاد نـزدیکم جیـغ میـزنم شـانه هـام رو گرفتـه             
 .این شونه هارو اون سگ بوکشید مگه نه :فشارمیده 

 
ــه   اســتخوونام صــدامیدن یــه لحظــه از درد جیــغ بلنــدي میکشــم انقدربــه دهــانم ســیلی زده کــه خــون میزن

همـه بـدنم خـونی    .دارم غسلمیدمشـون کـه پـاك بشـه    ........ کـرده اشـغال هـرزه   اینارم بوسـیده نجسـت   :بیرون
 .وکبودشده ازشماتت عذاب وجدان از این طرف میگریم چه خودموارزون فروختم 

 
ازدستم عصبانیه یه کم مکث میکنـه انگـاري کـه دوبـاره یـادش بیـاد انـرژي مضـاعف میگریـه میـزنتم            حسابی

ه بـودم یکـی نیسـت بـه خـودش بگـه چرابازنهـاي مـردم میپـري چیـزي           هیچوقت تاانـدازه االن ازش نترسـید  
 یگـه نیست ولی من برخالف میلم کـه بوسـیده شـدم اینطـوري برخـوردمیکنی ازبـس ایـن جـنس مابـدبخت د         

 .خودمون که میدونیم هرچندفقط براي مردا شعار میدیم
 

ــداي ــم پیشــ        ص ــی ه ــم کس ــام پاش ــونم ازج ــال نمیت ــه بااینح ــه گشنش ــاد معلوم ــکان می ــارتش اش م نمی
 .بیبیگل اشکان بیارباال........بیبیگل :دادمیزنم

 
 .اقاگفتن نیاریمش پیشتون :میاید خدمتکاردیگري

 
 .اقاغلط کرده زودبیارش هالك شد:دادمیزنم

 
حـق نـداره بـه ایــن بچـه دسـت بزنـه اگـه بفهمــم        :بـین مادوتـا میـرود صـداي شــاهرخ میایـد      خدمتکارمونـده 

 بردین پیشش گردنتون رو میشکنم فهمیدید یانه؟
 

جنگ رو شروع کرده لین وسـط اون طفـل معصـوم چـه گنـاهی کـرده باحـال زار میـروم پـایین باهرقـدم            پس
 .بیارش اینجا :ون دادمیزنمانگاربندبند بدنم ذو ذوق میکنه دارن ازسالن میبرنش بیر
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 .ببرش حاضرش کن میخوام ببرمش پیش مادرایندش:نگاهی به منوشاهرخ میکنه شاهرخ  خدمتکار
 

یخ کرده ولی فعال اشکان مهمـه اوهـم بـه محـض دیـدنم دسـتاش رو بازوبسـته میکنـه تـابگیرمش جیـغ            بدنم
 .یه قدم دیگه برداري قلم پات رو میشکنم:میکشه میرم جلوتر شاهرخ

 
عقــده هــاي اینمــدت مثــل زخمــی دهــن بــاز کــرده میــدوم بســوي اشــکان ازخدمتکارجــداش میکــنم   همــه

 .بدش ببره امادش کنه اون روي سگ منوباال نیار :شاهرخ
 

میـرم همـه چـی بـه تیمسـارمیگم خـودم میمیـرم ولـی تـورم          .میخواي چه غلطی بکنی هـاننننننننن :دادمیزنم
هرکـاري دلـت خواسـت باهـام بکنـی مـنم عینـه مجسـمه نگـات کـنم           باخودم به ته دره میبرم چی فکرکردي 

 میخـواي یا عینـه زنـاي هـرزه دوروبـرت مثـل ایـن دخترعمـوت نازوادابیـام نننننننننننـه مـن اهلـش نیسـتم             
ببریش پـیش اون پتیـاره اره بروبگیـرش بـرام مهـم نیسـت ارزش نـداري لیاقتـت همونـان بـدبخت دسـت اول            

ـ     و میخـوري بـه خـودت میبـالی انجورزنـا عاشـق همـه مـردان نوکـه بیادبـه           نیستن توتـه مونـده غـذاي دیگرون
خـاك مـادرم    ارواحبازار کهنه میشه دل ازار تـاکی جـوونی ایـن بچـه منـه کـاري نکـن بـه سـیم اخربـزنم بـه            

 .قیدزندگی سگیم رو میزم
 

ــه ــیچ انتظــار همچــین صــدایی روازمــن     ب ــادم خــودش هــم باچشــماي گشــادنگام میکنــه ه نفــس نفــس افت
چیـه چـون پـول وقـدرت داري همـه چـی بـرات اسـونه نـه مـنم خـدایی دارم زورت بـه             :شت ادامه میـدهم ندا

من نشون میدي امیدوارم یه روزانقـدرزلیل بشـی کـه نتـونی اب دهنـت جمـع کنـی بقیـه مثـل سـگ باهـات            
اینم میشه یکـی عـین خـودت رحـم ومـروت حـالیش نمیشـه یـه قسـی القلـب           :بچه رونشانش میدم. نرفتارکن

مام معنا انتظار عصاي دست بـودن داري همـین عصـایه روزي میزنـه فـرق سـرت کجـاي کـاري ولـی مـن           به ت
 نمیخوام به تعداددیوونه ها اضافه کنم فهمیدییییییییییی؟

 
مونده ازپله ها باال میروم ضـعفم روفرامـوش کـردم اشـکان رو شـیرمیدم عـین یـه مـاده ببـر جگرگوشـمو            مات

 .به دندون میکشم 
 

شـده بـاخودم شـرط کـردم تـااخرش بایسـتم مـن کـه چیـزي بـراي ازدسـت دادن نـدارم اشـکان              بهتر زخمام
 .پیش خودمه وقتی هم بخواد شاهرخ ببینتش خودم هم میرم تابرنداره ببرتش 
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شدیدتوخودشه همـه عالقـم بـه نفـذت تبـدیل شـده راسـت مـیگن فاصـله عشـق ونفـرت انـدازه مـو               چندوقته
 .حاال خودم باتمام وجودحس میکنم

 
دومــاه امــروز دستورصــادرکرده همــه جاتمیزشــه مهمــان داره اشــکان امادســت جدیــدا بــه همــه چــی   بعــداز

چنگ میزنه تابلندشه وقتی میخـوره زمـین قلـبم هـري میریـزه خـودمم لبـاس سـاده اي پوشـیدم مـن بـراي            
 ور خودم شخصیت دارم نبادتن وبـدنم درمعـرض نمـایش یـه مشـت ادم هـرزه قـرار بـدم کـه اگـه مدالهاشـون           

اون اتفـاق بیـدارم کـرد توخوابـه غفلـت بـودم دوبـاره شـدم مـریم راسـتین کـه زیـره             .بگیري هیچـی نیسـتن   
 .شکنجه لب ازلب باز نکرد

 
خنده هاي مستانه فـروغ میـاد هـرزه عوضـی بـه دستورشـاهرخ پـایین میـروم بـدون حـرف روي مبـل             صداي

ــ  ــان صــدقش میــره مینشــینم فــروغ هــم تعجــب کــرده اشــکان رو میگیــره بــراي تظــاهرم ک واي :ه شــده قرب
 .شاهرخ هرچقدرمیگذره شیرینتر میشه گیالس من

 
زمــین تــا شــیطنت کنــه کنارشــاهرخ نشســته مــن هــم نگــاهش رو بهشــون دوخــتم مثــل شیشــه   میــزارتش

 .فروغ جون ازتحصیالتت بگو:فاقداحساس اوهم براي اینکه حرص منودربیاره 
 

ق ولـی خـودت میـدونی کـه بـراي چـی درس میخـونم تـازه         دانشـگاه میـرم حقـو   :با قري به سروگردنش فروغ
ــه )لــپ شــاهرخ رو کشــید(اگــه اســتادنخوادباهام کناربیادبابــا همچنــین نــامزدم  گوشــش رو میپیچونــه مگــه ن

 .عزیزم
 

نگـاهی بـه   (اون که بله کسی به خانوم مـن بخوادبگـه بـاالي چشـمت ابـرو از زنـدگی سـاقتش میکـنم         :شاهرخ
 ).من کرد

 
 .شماکه حرفه ات اینه کاردیگه اي نمیتونی انجام بدي:باپوزخند

 
صدبرابرشده مسـتقیم بـه چشـمانش مینگـرم فـروغ روکنارمیزنـه اوهـم عصـبانی شـده ازاینکـه مثـل             جسارتم

بازرس اونها رو میپاماشـکان پیـراهن اوراگرفتـه تابلندشـه اوهـم هـولش میدهـد محکـم میخـوره زمـین قلـبم            
 .میخواد ادبش کنم ولی به وقتش  سوزن سوزن شده هیچی نمیگم دلم
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دست بردار نیست شاهرخ براي جـواب دادن تلفـن میـرود کـه بـازم اشـکان بهـش گیرمیـده یـه سـیلی            اشکان
به صودتش زد اوهـم گریـه سـرداده مـن ازگـل نـازکتربهش نمـیگم ایـن پـاپتی توگوشـش میزنـه بـا قـدمهاي              

 .ونه اش موندهبلندخودمو بهش میرسانم دوتا توصورتش میزنم دستش روي گ
 

 .به چه جراتی منومیزنی اصال من مادر این بچم میخوام بکشمش :میکشه  جیغ
 

ــاي ــا       موه ــه دل دارم مخصوص ــه ازش ب ــابی کین ــه حس ــنم ک ــه م ــورتش میزن ــاره توص ــه دوب ــه رو میکش بچ
 .سفرمشهد اومده جلوي چشمم مادرحسرت به دل رفت

 
جــایی کــه شــاهرخ هســت جلــوي روي او  رو دور دســتم پیچونــدم همــراه خــودم میکشــمش طــرف موهــاش

 .دارید چه غلطی میکنید:چندبار صورتش میزنم شاهرخ سریع تلفن قطع میکنه دادمیزنه
 

میزنــه توصــورت بچــم موهــاش رو میکشــه صــورت فــروغ رو بــین دســتام میگیــرم توچشــاي گربــه  :دادمیــزنم
رو بچـم بلنـدکنی چشـماي    یـه باردیگـه فقـط یـه بـار دیگـه دسـت        :ایش زل میزنم معلومـه ترسـیده میگـویم   

 ؟.گرگیت رو ازکاسه درمیارم فهمیدي
 

 .تمساح میریزه شاهرخ ایستاده باناباوري نگاهش بین ماردوبدل میشه  اشک
 

پس اون تولـه تـو حرومـزاده بابانـداره نـه کـه شـاهرخ پدرخوانـدگیش رو بـه عهـده گرفتـه معلومـه چـه              :فروغ
 .کاره اي قیافت دادمیزنه

 
ــهگــري بهــش حملــ باوحشــی مــن هــرزه ام یاتوکــه هنــوز شــوهرت نشــده  :ه میکــنم اوهــم مــدام جیــغ میزن

خودتوانــداختی بغلــش خــوبم بوســه میــدي معلومــه ســابقه دار خــوبی هســتی درضــمن پــدراین تولــه همــین 
 ........... .جنابه جرات داشتی جلوي خودش میزدي توگوش بچش تا ببینی چیکارت میکنه پتیاره 

 
رد موهـاش تـو دسـتامه یـه عالمـه از ریشـه کنـدم شـاهرخم ازسـینه اش هـول           منوبـه زور ازش جـداک   شاهرخ

 .میدم جلوي چشمان ازحدقه دراومده هردو اشکان رو برمیدارم میرم باال
 

 .راست میگه بچه تو اره :فریادفروغ میاد احساس سبک بالی دارم انتقامم رو گرفتم دادمیزنه صداي
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ونـا خـودت میـدونی موقعیتهـاي خـوبی دارم بخـاطرتو صـبرکردم        ببـین یـا مـن یـا ا    :ساکته ادامه میده شاهرخ
 .حاال خوددانی باچشمان گریان راهی جهنمی که ازش اومده شده

 
هرچقدرهم کـه ازمـن بـدش بیـاد عاشـقه اشـکان بهـم ثابـت شـده بـه محـض تـب کـردنش خـودش                شاهرخ

ــه   ــه ی ــاره ازخوشــحالی چندبارمیبوســتش یادم ــر یاهرشــیرینکاري درمی ــه  میــره ســراغ دکت ــار مســتخدمه ی ب
ظرف معمواي رو شکست کلی دادوبیداد راه انـداخت ولـی اشـکان یـه مجسـمه عتیقـه رو شکسـت تـازه اومـد          

مجسـمه اي کـه خیلـی دوسـتش داشـت میگفـت یادگـاري از بهتـرین دوستشـه کـه فـوت             ردتانترسهبغلش ک
 .کرده

 
بـه مسـافرت رفتـه ریخـت نحسـش رو نمیبیـنم بااشـکان توبـاغ قـدم میـزنم دیگـه تـاتی              خداروشکرچندروزي

 .تاتی میکنه باپاهاي تپلش موقع راه رفتن دلم غش میره واسش 
 

کـه قـدیمیترین کـارگر خونسـت دربـاره سـوزي پرسـیدم اولـش نمیگـه فکرمیکنـه ازکسـی شـنیدم              ازبیبیگل
ون یـه عفریتـه اي بـود کـه لنگـه نداشـت خـداروناخوش        مـادرج :قیم میخورم که خودش بهم گفته نـرم میشـه  

 چـه نره اصال قیافه نداشـت ولـی لوندلونـد موقـع راه رفـتن یـه عشـوه اي میریخـت کـه مـنم جلـبش میشـدم             
برسه به اقا زنش نبود ولی حـرف حـرف خـودش بـود اخریـام بـا سـربازاقاریخت رو هـم اقـام انـداختش بیـرون            

بـا چنـدتا ایـه قـراره محرمـت بشـم میخـوام کـه نشـم          :ا نبـود میگفـت   زنشم که نبود یعنی زنه توخط این حرف
 .من این چیزارو قبول ندارم احمق نباش

 
ــارم ردمیشدلباساموابمیکشــیدم دســت همــه مــردا رو تــو مشــروب خــوردن ســیگار کشــیدن   مــادروقتی از کن

 .بسته بود مادر
 

امــروز .نمــاز قضـاهم نــداره دش حتـی  .چنــدباربیت انگشـت شســت و نشـانش رو گــاز میگیـره اخــه خ    بیبیگـل 
 .برگشته سرور همه عین قبل سگه معلومه تواین سفر تصمیم نهایشش رو گرفته شده مثل قبل 

 
خالصــه .لبــاس )انگــارداره بــه درخــت اشــاره میکنــه(بااینــابراي خــودت واینــا:جلــوي بیبیگــل میگــذاره  پــولی

 .هرچی که الزم دارین بخر اخرهفته جشن نامزدي منوفروغ
 

 مبارکه اینو براي چندمدت میخواي؟:اوتی به صورتم میزنم باپوزخندمیگویمبیتف ماسک
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 .براي همیشه ادم یه همدم تااخرعمرش میخواد بقیه براي سرگرمین:بالبخند

 
 .این همسفر شما راه رو میشناسه تا همقدمتون باشه :حرفش اتیش گرفتم بااین

 
بـراي  )بـه ایـن حـرفش میخنـدم    (ه تحصـیالت بله همه چی تمامـه چـه ازلحـاظ ظـاهر چـه اصـالت چـ       :میگوید

 چی میخندي؟
 

ــگ ــم.می ــداونم     :ی ــااالن بایددکترمیش ــود ت ــاش ب ــودنی بج ــه هرک ــازي اونوک ــارتی ب ــا باپ ــه حتم ــیالت ک تحص
ــازجوووووووو    ــیگم ب ــت نم ــه درس ــارطرف تموم ــه ک ــیلی بزن ــه س ــه ی ــاب بازجوک ــه .(باپشــتبانه جن ــن کلم ازای

 )متنفره
 

ی ایـن مثالخودتـو اوردمـت یـه مـدت باهـات خـوش بـودم االن مثـل          خب قـدرت یعنـ  :قروچه اي میکنه دندان
دسـتمال کثیــف انـداختمت دور یــه بچـه هــم گذاشـتم تودامنــت تـابرام بــزرگش کنـی بــراي همـین ســاخته        

درضــمن بعــدازازدواجمون دیگــه جــایی نــداري اینجــا البتــه میخــوام بهــت لطــف  )ازجــاش بلندمیشــه(شــدي 
 .اي کاراش الزمش میشی حاال فکراتو بکنکنم به عنوان ندیمه زنم قبولت کنم بر

 
نـه نیـازي نیسـت تیمسـار بـااغوش      :عین خودش بلندمیشـمروبروش قـرار میگیـرم توچشـماش زل میـزنم      منم

باز پذیراي من هست دیگه گوه شـوري بچـه بقـیش بـا فـروغ خـانم معـین الملـک دانشـجوحقوق قالبـی مـنم            
ـ     نیازبه تنوع دارم میدونی دیگـه سـرهنگ بـه دردم نمیخـ     تـورو   االتروره تـوقعم رفتـه بـاال تیمسـارمیخوام ارتوب

 .تجربه کردم زده شدم حیف زیباییم نیست که بی استفاده بمونه
 

ــایین    دســتش ــه توگوشــم ازرو نمیــرم هنــوزم بهــش خیــره ام پشــیمون میشــه دســتش رو پ ــاال بزن رو اورد ب
مـدت عـین مـن میزارتـت کنـار      دهنـه کثیفتـو ببنـدفکرکردي اون نگهـت میـداره نـه جـانم بعدازیـه         :میندازه

ـ                ابهتره همـونن ندیمـه باشـی وگرنـه جـایی نـداري بمـونی میخـواي بـري پـیش ممـدمفنگی یـاقلی قاچـاق ی
 .اهان حاالیادم افتادپیشه مسعودجونت که دنبالشم شکم زنشو که باال اورده حاالنوبت تو نه عزیزم

 
اال اینهمـه درجـه داري بـرو سـراغ     شـرف داره بـه صـدتاي تـو چنـدباراینجوري مـوش گرفتـی کـه حـ         :میگویم

 منبع موشا اقاي زرنگ اگه همه موشا متحدبشن 
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 .اقاگربه زاره مگه نه عزیزم کاره

 
 ::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 
 

خیلـی زبونـت دراز شـده اگـه همـه موشـا مثـل توباشـن کـه          :ازکوره دربردمش خودشو کنتـرل میکنـه   حسابی
 .همشون تو مشتمن خانم موشه 

 
 خب حواست باشه این خانم موشه سرتو به باد نده اقا گربه؟:بحث لذت میبرم ازاین

 
نـوش جـون   نه خانوم موش مرگ مـوش بـراي همـین موقعهاسـت کـه وقتـی حوصـلمو سـربردي بـدم          :شاهرخ

 .کنی
 

 .اره هست اقا گربه ولی مواظب باش باش همین موش مرگ موش خورده غذاي لذیذت نشه:مریم
 

ــکافانه ــره  موش ــونم رو میگی ــه چ ــام میکن ــوت داري  :نگ ــواین مغزکوچول ــري ت ــراي بک ــرم رو  .فک ــتخوان س اس
دلبنـدم حملـه   ولی من میشکنمش همه رو میکشم بیرون بلبـل زبـونی بسـه اوندفعـه کـه بـه فـروغ        :فشارمیده

 .کردي چیزي بهت نگفتم امادفعه بعد جوردیگه اي جوابتو میدم
 

ــرتق ــارم  س ــازي درمی ــنم        :ب ــه اي ادبــش میک ــه مــنم طوردیگ ــم بلندکن ــت رو بچ ــه دس ــه باردیگ ــه ی اگ
البته بایـد خـانوم حقوقـدان خـوش درس گرفتـه باشـه چـون مـن اسـتاداش نیسـتم کـه گوشـمو             )باپوزخندي(

 .ارم کف دستش نصیحتش کن دلبرمنبپیچونن من گوش خودشو میز
 

 .بتازون یه جایی محکم افسارتو میکشم مطمئن باش:شاهرخ
 

 .منتظرم بازجووووووووو:مریم
 

ــوب ــه        خ ــلی ک ــریم اص ــاده م ــوش وایس ــه جل ــاال ک ــن ح ــرد ای ــل م ــریم قب ــم اورده م ــدم ک ــش براوم از پس
 .فکرمیکردعاشق این نکبت شده
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دامـن کـه قـدش از مـچ پـام کمـی بـاالتر رنگشـم         .نامزدي لباس مناسبی انتخـاب میکـنم پوشـیده کـت      بذاي
به مشکی برداشتم بـراي مـن مجلـس خـتم باحاشـیه دوزي نقـره اي بـا کفشـاي مخـتلط از مشـکی ونقرهـاي            

 .اکه بیچاره بیبیگل به زور برام پیداش کرده چون منوهنوزم نمیزاره بیرون برم مخصوصا بعداون حرف
 

موهام که حاالبلندترشـده میـدم بـرام فـرش میکنـه بـاارایش عـالی پشـت چشـمام رو سـایه نقـره اي زده             خب
که بـا مردمـک مشـکی چشـمم متضـاد جـذابیتش رو صـدچندان کـرده بیبیگـل مـدام بـرام اسـپنددودمیکنه             

ــرق    ــدنش غ ــرف میادازدی ــرویم داره ب ــده می ــراه رانن ــه خودشــونه منواشــکان وبیبیگــل هم ــذت  مراســم خون ل
نمشم تمـام احساسـات منـو کشـت جالبـه دارم میـرم نـامزدي شـوهرم خـب امیـدوارم همیشـه یـه چشـمش              
اشک باشه یه چشمش خون ایـن فـروغ خـانم فکرمیکنـه داره شـاهرخ روازچنـگ مـن درمیـاره ولـی نمیدونـه           

ه این تلویزیونی کـه انقـدربراش هیجـان داره بـه محـض زدن بـه بـرق کـل سیمکشـی سـاختمون رو میسـوزون           
 .عزیزم خوش باشی باهاش هار
 
محض رسـیدنمان خـدمتکارپالتو پوسـتم رو میگیـره حاالحاضـرم همـون ژاکـت دسـتباف مـادرم رو داشـتم            به

بــه زمــان قبــل برمیگشــتم همــه بالباســاي خــارجی اومــدن یــه چنــدتاامریکایی هــم هســتن وقتــی کســی رو  
هـا همـه رو درمهمـانی هـاي قبلـی      مخاطب قرارمیدن طرف مقابـل ازهیجـان چرنـدجواب میـده خودفروختـه      

براتون وصف کردم همه جا پرازگلـه موزیـک هـم بـراي خـودش مینـوازه صـداي هلهلـه میـاد هردوشـون            یدمد
دست دردست واردشدن فروغ رو خیلـی قشـنگ اراسـتن پارچـه هـاي لباسـش هـم کـه از خـارج اومـده اسـم            

ـ           نم بالبخنـدتلخی تبریـک مـیگم    کشور رو نـام نمیبـرم چـون دقیـق نمیـدونم همـه بهشـون تبریـک مـیگن م
فروغ بادیدنم اخم کـرده اهمیتـی نـداره مـن بخـاطر بچـم اومـدم کـه نـامزدي باباشـه بـه ریـزه کـاري               ونبهش

لباسش نمیپردازم چون واقعا دلم گرفته مـن ارزو نداشـتم اینطـوري بـرام جشـن بگیـرن ایـن مـدلیش بخـوره          
م هرموقــع بخــواد صــیغه ام رو فســخ میکنــه توســرم ولــی بــاابرو میومــدم خونــه بخــت حاالمکــه لنــگ درهــوا

 .میگه هري
 

توموقعیت من بودین بـدونین کـه ارزوهـاي داشـتم بـه هیچکـدوم نرسـیدم حسـرت بـه دلـم ایکـاش             نمیدونم
همون موقـع بـه پسرهمسـایه روبرویمـون میـرفتم بیچـاره چندباراومـد مامـان گفـت داره درس میخونـه اونـم            

 نــهول نکــرد میترســیدم بعــد عقــد بزنــه زیــره همــه چــی خــودش بااینکــه اصــال ایــن موضــوع بــاب نبــود قبــ
بابیتابی اشکان ازفکروخیال بیرون میـام نفـس عمیقـی میکشـم مثـل هردفعـه عقـده هـام رو فـرو          ....خانوادش 

 .میدم
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ــاهرخ ــروغ       ش ــه ف ــزي خودش ــه ری ــا برنام ــه اینه ــزن هم ــده میری ــالي پرپرش ــون گ ــند براش ــروغ میرقص ــا ف ب

تواسموناسیرمیکنه ولـی شـاهرخ سـرحال نیسـت اینجوریـه وقتـی بـه مـراددل میرسـه ازش زده میشـه دیگـه            
 .مثل کف دست میشناسمش

 
نـه هرچنـد سـگ    این اومده سـراغم ولـی بهتـره مـودب باشـم خـدارو چـه دیـدي شایدتونسـت کمکـم ک           بازم

 سالم تیمسار حالتون خوبه؟:زرد برادر شغال بالبخندکیگویم
 

ــون  :ارام طــوري کــه منبشــنوم تیمســار ســالم ازماســت شــماخوبین میــدونم ایــن تولــه ســگ حوصــله اي برات
 .نذاشته 

 
 .مشتاق دیدارتون بودم بانو چراتومهمونیها شرکت نمیکردین:زبانم رو میگیرم که نیش نزنه  جلوي

 
اســت تــو چشــمم نگــاه میکنــه بــه روي شــریف هــم نیــاره مــردك بــه خــاطر تــو تمــوم بــدنم ذغــال  ر راســت

 .ماافتخارحضوردرکناشمارو نداشتیم جناب تیمسار:شد
 

 .افتخارازبندست حاال افتخارمیدید کمی باهم برقصیم:تیمسار
 

ــروي هــم ارام تکــان میخــوری    دیگــه ــه روب ــه بکن ــه هواروشــنه هــیچ غلطــی نمیتون ــه ک ــالم راحت م چشــم خی
 .بانو امروز خیلی زیباشدین ازدیدنتون سیرنمیشم :ازصورتم برنمیداره باالخره هم طاقت نمیاره

 
 .شمالطف دارید تیمسار:بالبخند

 
ــه مــردان برازنــده اي          از ــون بااینک ــت دارم چ ــوزاین لعنتــی رو دوس ــاالمیفهمم کــه هن ــریم ح درون میگ

باحسـرت نگـاهی بـه شـاهرخ مینـدازم اوهـم       اینجاهست منتظریه فرصـتن ولـی هـیچکس بـه چشـمم نمیـاد       
نگاهش به منه ولـی جهـت نگاشـو تغییـر میـده دم گـوش فـروغ چیـزي میگـه کـه اوهـم بالبخنـدي مسـتانه              

 .جوابش رو میدهد 
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ــودم     لــب ــوش کــرده ب ــارم اشــتباه کــردم چــون خــدامو فرام ــه ب ــزنم همــون ی ــی ابجــو نمی ــه مشــروب حت ب
یـدونم فقـط دیگـه گوشـه چشـمی هـم بهـم نـداره کـه اسـیراین           هرچنداون منو فاموش کرده به کدام گناه نم

 .کافرها شدم 
 

بریز بپاش اینجارو میبینم یاد همه بچـه هـاي کـه ازنزدیـک دیدمشـون کـه حسـرت غـذایی بجـز سـیب            وقتی
زمینی داشتن لباسـاي اینـا کجـا اون بـدبخت بیچـاره هـا کجـا خیلـی وقتـه انقـدر بالسـرم اومـده کـه یـادي               

بـه   میچسـبم الن دیگه همه چیز تمـوم شـده فکـرم ازاد میشـه اگـر از ایـن قفـس رهابشـم         ازشون نکردم ولی ا
درسم گوربابـاي سیاسـت بخـاطر هیچـی اینـدم تبـاه شـد بقیـه یـامیمردن یـا خودشـونو میکشـتن ولـی مـن               

 .اشکان چیکارکنم بندازمش زیردست این افریته 
 

ــدونم ــ   نمی ــل بری ــاده شــده گوســفنداي کام ــام ام ــه میزش ــر  چقدرگذشــته ک ــه عم ــه ب ــدنوع غذاک ان شــد چن
ــدارم گوشــتهارو تکــه تکــه میکــنم میــزارم   19 ســالم ندیــدم کمــی غــذا میکشــم بــدم اشــکان اصــال اشــتها ن

دهانش راستی یادم رفت بگـم دنـدان دراورده هرچنـد دیـر ولـی ایـن چهارتـاش دلمـو بـرده مخصوصـا موقـع            
م کـه میخواهــد بـازم برمیــدارم   کـه بادنــدانهاي جلـوش میجـوه نگــاش بـه میـز غذاســت ازهرکـدا       وردنغـذاخ 

میترسم همه رو قاطی کنه انقدر جیغ میزنـه ابروریـزي میکنـه کـه ناچارمیشـم بـدم بهـش اخـه تـزیین انهـام           
خداروشکرسیرشـد بعـدازلحظاتی همـه رو فرامیخـوانن حلقـه بـه       .عالیست هـرادم سـیري هـم بـه اشـتها میـاد      

رم بـراي خـودش حـرف میـزد فقـط سـرمو       دست هم میندازن کیک میبرن ازوصف حـالم عـاجزم ایـن تیمسـا    
 .تکان میدم 

 
میخــواهم کــه زودتــر بــرویم اوهــم طبــق معمــول اشــکان رو بهانــه قرارمیــده درحالیکــه داره کیــف  ازبیبیگــل

میکنه ازاهنگ به وجداومـده نمیخـوام بخـاطرخودم شـادیش رو زایـل کـنم چـون توخونـه فقـط مـارو میبینـه            
رو  یبیگـل سـرگرمش کـردن بـا قـدماي ناهمسـان میـره دنبالشـون ب       ازدیدن این همه ادم خوشحاله بچـه هـام   

 .هم منصرف میکنم غم رو تو نگاهم خونده اه میکشه بچزاین کاري ازدستش برنمیاد 
 

یعنـی همـه خوشـن اال مـن بـاالخره مهمـونی کـذایی تمـوم میشـه راهـی میشـیم اشـکان مسـت               اونهاخوشن
رهمیشــه بعــدازحمام چشــمام ســرخ میشــه پــس خوابــه خــودمم میــرم حمــام یــه دل ســیرمیگریم خداروشک

کسی شک نمیکنه باري پیشـانی نوشـت خـودم رو تخـت دراز میکشـم نمیـدونم چقـدرزمان گذشـته شـاهرخ          
 .خودمو به خواب میزنم خم میشه اشکان رو میبوسه نفس عمیقی میکشه میره بیرون میشهوارد اتاق 
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اومــده رو مــن ولــی پــررو مــنم پــایین نمیــرم  روزنــامزدي مــدام اینجاســت تــا شوهرشــو از ســر نکشــم اون از
ازبیبیگل شنیدم رابطش با اشکان خوبـه اره دیگـه بایـد یـه جـوري منـوازاین خونـه بنـدازه بیـرون یـا نـه داره            

 .وابستش میکنه بچمو بهم زیادي میدونن دنیاسرناسازگاري داره با من
 

 جزحسرت نباشدکارمن هیچ
 

 بد بیگانه اي شد یار من بخت
 

 گنه زنجیربرپایم زدند بی
 

 ازاین زندان محنت بارمن واي
 
 
 

اصـال ازایـن دختـره خوشـم نمیـاد همـه       :میشـه نریـدمش تـوي عمـارت جلـویین امروزبیبیگـل میگفـت        مدتی
کاراش ریاست اقـام روي خـوش نشـانش نمیـده وقتـی حـرف میزنـه تـوجهی بهـش نـداره همـه فکروذکـرش             

 .ازجلوي چشماش دورش کنه مادرجوناشکان اونم هرصش درمیادمادر مدام میخواد
 

 .که اهل غیبت نیست ببین چقدر سدبهسرش گذاشتهکه صداي اینم دراومده میدونم
 

ــزرگ کــرده پــس    بایــدزیروبم زنــدگیش روبکشــم بیرونبهتــرین فــردهم بیبیگــل چــون ازبچگــی شــاهرخ رو ب
 .همه خاندان اینها رو باید بشناسه

 
 .م همه چی دررابطش بدونمبیبیگل شمافروغ میشناسیش میخوا:میگویم

 
ــه تســبیحش ــی چــون رقیبتــه بهــت مــیگم   :رو میچرخون ــزدم ول ــه هــیچکس نمی ســرم میرفــت ایــن حرفاروب

ــو      ــاهر زیباش ــول ظ ــدمتکارا رو مجبورمیکردگ ــاورد خ ــو درنمی ــودش کفشاش ــود خ ــاده اي ب ــادرازبچگیش اف م
تـرین معلمهـا تـازه قبـول     نخور با اون همه ارایش میمـونم خوشـگل میشـه حرفـه اي مـادر درسـش بـه زور به       

همیشه شاگرداول مدرسـه بوددیگـه خـودت کـه بهترمیـدونی وقتـی خبـراول شـدنش اومـد همـین            دولیمیش
چندسـال پــیش اقـا انقدرخندیــد کـه حدنداشــت بـاتلفن کلــی سـربه ســرش گذاشـت کــه اخـرم تلفنــو قطــع        
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دوسـت داشـت ولـی    کردباباش چه جشنی گرفت اقـام فرسـتارش فرنگسـتون راسـتش یـه سـربازي ازگـارد رو        
ــره      ــدمش از چه ــود دی ــگ ب ــی زرن ــم خیل ــرون اون ــداختنش بی ــداد بیچــاره رو ان ــگ بهــش ن پســره محــل س
مادرجون جـاي پسـرم باشـهخیلی قشـنگ بـود بهـش حـق دادم اونـم از جـذابیتش اسـتفاده کـرد ازدختـراي             

مــرم همـین ســرهنگا رو فـراري داد بیچــاره سـرهنگم ازابــروش براشـون جشــن گرفـت جشــنی کـه مادربــه ع      
دار بــود شــده افســرگارد دیــدي بــراي جشــنش چقدرمتــه بــه خشــخاش  جربــزهندیــدم االنــم خــودش چــون 

گذاشـت کـه اونـم قربــون خـدابرم نیومـدن یعنـی دختــره نذاشـت ایـن زبـل خانومیشناســه ازبـین ایـن همــه            
 ........ .جونم اقا روانتخاب کرد که از هرنظریه سروگردن از پسره سرتره ولی مادرجون

 
حــرفش منصــرف میشــه بــه نمــازش میپــردازه پــس طــرف مقــابلم عقــده اي قربــون خــدابرم هرچــی  هازادامــ

 .دیوونه ست گیر مامیافته 
 

دیگــه راه میــره هرچنــد تنبلــی میکنــه موقــع خــوراکی مثــل بــرق میــدوه ولــی زمانهــاي دیگــه مثــل  اشــکان
بزرگتــر میشــه وابســتگیم  مــا ایــنم از حــرف زدنــش روزبــه روز کــه...خــرس ارام ارام میایــدتازگیها میگــه مــا

 .زندگیه وشدیدترمیشه هرچندموقع حاملگیم بامشت بهشکمم میزدم ولی حاال فرق داره تنها داراییم ت
 

شـاهرخ باخـانواده عمـوش بـرن شـمال بیبیگـل سـاکش روهـم امـاده کـرده اشـکانم ایـن گوشـه افتـاده                قراره
بهـش میـذه تــا تـبش پـایین بیــاد از      چنـدروزه بیحالـه حـاال مــیفهمم کـه مـریض بیبیگـل مــدام داروگیـاهی       

ــا همــین گیاههــا خــوب میشــه بــدون اینکــه ببیــنمش رفــت   دکترخوشــش نمیاداخــه خودشــم بیمارشــدنی ب
خــودم نخواســتم بچــه روبوســید رفــت بــه بیبیگــل هــم سفارشــش رو کــرد بلــه دیگــه خــانوم میخــواد  نــییع

 .خوش بگذرونه سرخر میخواد چیکار 
 

 .خودش به دکتر زنگ میزنه خدانگه دارش باشه زود هم امد  از شدت تب میسوزه بیبیگل اشکان
 

 .پس چرا انقدردریرخبرم کردین:دکتر
 
 مگه مریضیش چیه دکتر؟:نگرانی  با
 

 .انفوالنزاست بفرستید داروهاشو بگیرن:گوشی رو روي سینه اش تکان میده دکتر
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ــا اقارحمــت رو صــداکنه مــن کــه جــایی رو نمیشناســم واي بچــم داره پرپــر   بیبیگــل مثــل فشــنگ درمیــره ت
 .میشه اشکام روونه 

 
بـراش سـوپ رقیـق درسـت کنیـد تـنقالت هیچـی بهـش نـدین تابهتربشـه داروهـاش رو بایـد سـروقت              :دکتر

 .بخوره اتاقش گرم باشه 
 

ــه ــراي     ب ــی ازش تشــکرمیکنم کناربســترش نشســتم ب ــد کل ــولش را میزن ــر امپ ــدن اقارحمــت دکت محــض ام
 خودم مویه میکنم

 
 غنوده دربرمن بیمار طفلی

 
 هاي سرخ تب الوده باگونه

 
 درهم اشفته باگیسوان

 
 هاي شب نیاسوده تانیمه

 
ــ   موهاشــو ــیفهمم چراتاصــبح ب ــه واي مادرحــاال م ــه میکن ــدهم درخــواب نال ــوازش می االي ســرم مینشســتی ن

مــدام دســتمال نمــدار رو پیشــانیم میزاشــتی مادرهــا راســت مــیگن تــاخودتتون مــادر نشــید نمیتونیــد مــارو  
 درك کنید

 
صبح تبش پایین امـده نمـاز شـکر میخـوانم بیبیگـل بـراش سـوپ درسـت کـرده ازخـوردنش امتنـاع             نزدیکاي

ــر       ــرده س ــض ک ــی بغ ــورانم طفل ــش میخ ــده به ــه ش ــادعواهم ک ــی ب ــه ول ــینه ام  میکن ــزارم رو س ش رو می
عزیزدلم وقتی که خوب شدي یه عالمـه غـذاهاي خوشـمزه میـدم بخـوري بـرات قاقـا میخـرم ولـی بایـد           :میگم
 .بعد باشه عزیزم یخوبش

 
میکــنم انگارمیفهمــه چــی مــیگم اســم قاقــا روخــوب میشناســه باچشــماي معصــومش دلمــو میلرزونــه  نگــاش

کـرده بـود عاشـق بـوي عـرق تنشـم وقتـی میبـرنش         بهش شیر میـدم حمـامش میکـنم دیشـب خیلـی عـرق       
ــم    ــو میکش ــاش رو ب ــویی لباس ــارت جل ــی    .عم ــده وقت ــر ش ــدت الغ ــدتواین م ــول کشیدتابهترش ــرروز ط چن
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جیغــاي بــنفش میکشــید دیگــه دکتــرو میشــناخت بــه محــض دیــدنش بــه لباســم   زددکتــربهش امپــول میــ
 .چنگ میزدتاکسی نتونه ازم جداش کنه 

 
فتـه برگشـتن پوسـتش تیـره تـر شـده معلومـه زیرافتـاب نشسـته مـن کـه تـا             اشـرف بعدازیـه ه   امروزحضرت

قمم نرفتم نمیـدونم شـمال چـه جوریـه وقتـی از درواردشـدمن داشـتم بـا اشـکان بـازي میکـردم بـه محـض              
 بچه چرا اینطوري شده ؟:دیدن اشکان خشکش زده میگوید

 
بـاتوام  :بـازیش بـده دادمیزنـه    رانمیـدهم شـب بیداریهاشـو هـزار دردسـرش مـال مـن اقـا ترتمیـزفقط          جوابش

 مگه کري پرسیدم چی شده؟
 

ــنم ــاال  م ــرم ب ــدامو میب ــودش ص ــین خ ــوش   :ع ــدم خ ــه بای ــافرت خــوش گذشــت بل ــابودي هان؟مس تاحاالکج
گذشته باشه کجابودي وقتـی ایـن بچـه داشـت توتـب میسـوخت هـااااااااااا وردل فـروغ خـانوم انفـوالنزا گرفتـه            

 بود براي اینه که الغر شده فهمیدي؟
 

چـرابهم خبـر نـدادین    :رومیبوسـه میگویـد   رو میگیره به سـینه سـتبرش فشـارمیده مـدام سروصـورتش      اشکان
 .تابیام

 
 چه جوري اقا؟:باپوزخند

 
حـق نـداري ببــریش معلـوم نیســت بـابچم چیکــارکرده     :میخوادبـاخودش ببــرتش جلـوش میایســتم   بلندمیشـه 

که اینجـوري مـریض شـده خـودتم میـدونی سـابقه همچـین چیـزي نداشـته گفتـی بـرام کـالس بچـه داري              
میبـرتش ســوارتابش میکنـه ایـنم قهقـه اش میــره هـوا همونجـورعرق کــرده        بـزاره معلومـه لبـاس بچــه کمـه    

میچرخــونتش بــه نظــرتم داره محبــت میکنــه نــه جــانم میخوادبچموبکشــه یــادت باشــه اگــه  توحیــاطمیبــره 
اتفاقی براي اشـکان بیافتـه بـه ارواح خـاك مـادرم قسـم بـاهمین دسـتام زیـر چـاه توالـت کمارسـوزي جونـت              

موقــع خواســتی ببینــیش بیااینجــانترس جلــوي چشــمت ظــاهر نمیشــم یــاوقتی  زنــده بــه گــورش میکــنم هر
 .دلبرجونت بایدخودم باشم تا یه موقع زهر بهش نده  پیشمیبریش 

 
ــواه     ازچشــمام ــدن اشــکان گ ــه الغرش ــی بزن ــه حرف ــه میکشــه بیحــرف ســرجاش میشــینه نمیتون خشــم زبان

 .حرفامه
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بچـه دوسـت داره یدونـه عـین مـن بزارتـودامنش        نمیخوادبه بچه مـن برسـه مـادرمرده نیسـت خیلـی     :میگویم

 .واي فکرکن عروس باشکم باال اومده واردسالن بشه اي خدااااا) قهقه میزنم..(شما که متخصصی 
 

ــدت ــبانیت   ازش ــده باعص ــکام سرازیرش ــده اش ــوام    :خن ــه نخ ــدربرام ارزش داره ک ــروغ انق ــدد ف ــت رو ببن دهن
ملـه بـودي کـه صـیغه ات کـرئم ارزش وقـرب ادمـا        همچین کاري باهـاش بکـنم ولـی تـوالیقش بـودي کـه حا      

 .فرق میکنه خانوم
 

بلـه ایشـون الیـق باالترازاینهاسـت معلـوم بـود نامزدنشـده خودشـویله داده بـود تـو بغلـت            :خونمو میخوره خون
این تویی که نمیخـوایش وگرنـه حیـوونتر ازایـن حرفـایی مـن میشناسـمت درضـمن مـن بـه خواسـت خـودم             

پـاك   مه عینه خـروس وحشـی بهـم حملـه کـردي وگرنـه مـن بینـیم رو بـه کـت تـوه           نپریدم توبغلت یادته ک
 .نمیکردم االنم که میبینی اینجام فقطوفقط بخاطر بچست 

 
نــه کــه دختــره امپراطــوري ماهــارو قبــول نــداري خوبــه زیروبمــت رو میــدونم اگــه گذاشــته :میگویــد باخنــده

 .ت بهترشده واسه ما دم دراورديبودیم بابات کشته بودت مثل اینکه غذاي شکمت و لباس تن
 

نه همه چـی یادمـه مـن اون زنـدگی روبـه زنـدگی سـگی شـماترجیح میـدم بابـام خـوب خـاطرم             :باخونسردي
هسـت بخـاطرهمین ازجــنس شـما متنفـرم زنــدگی فقیرمـون رو بـه روم میــاري ولـی تـوام یــادت نرفتـه کــه          

درکتاب خونـدم فعـال سیاسـی    همین پـاپتی شـده اول کـه فروغجـون کـودن جـاي منـو گرفـت میـدونی چقـ          
جنمش رو داشـتم واي فـروغ چـی بهـش بگـو وزیرکیـه بهـش بگـو سوسیالیسـت کمونیسـت چیـه             نبودم چو

بااینکــه دختــر ســرهنگه نمیدونــه ازبــس محــدوده نــوك دمــاغش رو میبینــه نــه عزیــزم ارزش ادمــا بــه پــول  
ح میـدم امثـال ادمـایی عـین     وثروت نیست به شعورباالشه کماالتش مـن فقـر مـالی رو بـه فقـر شـعوري تـرجی       

زندگی میکنید تـولجن حمـام میگیریـد شـهوترانید تـو خوکـدونی هـم خوشـید کـه البتـه ایـن             دخوكتوهمانن
 .کاخهاي که ساختید دوام نداره تاریخ دوباره تکرارمیشه هیچکس باثبات نیست 

 
ــراي مــدل خونــدم شا   فقــط ــه هســت ب ــاي رو کــه توکتابخون یدبیشــتراز خیــره نگــام میکنــه چــون همــه کتاب
 .تا200

 
 بیبیگل کجایی؟....بیبیگل :جوابم روبده یهنی جوابی نداره که بده میگوید نمیتونه
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 سالم اقا سفربی خطر خوشگذشت؟:مثل همیشه قرقی مانند اومد بیبیگل

 
سـالمت باشـی بـرو چمدونـه خودتونـو ببنـد میـریم شـمال بـراي بچـه           :باهرکی بـدرفتاربوداال بیبیگـل   شاهرخ

 .الزمه
 

 .چی شماکه االن رسیدید :کردم نیامده دوباره میخواهد برودبیبیگل تعجب
 

 .نگاه خیرش روبهم میدوزه منظورش اینه که حرف نزن.تامیام اماده باشید:شاهرخ
 

ــه وجداومــده بیبــیگلم زیرلــب صــلوات    اینچنــین ــایی اشــکان از دیــدن ســبزي اطــراف ب راهــی شــدیم چهارت
یـه موقـع   :ه میـداره تـادل و جگـر بخـره اب دهـان اشـکان راهـی میگـویم        میفرسته براي عصرانه کنار جاده نگـ 

 .مسموم نشه تازه خوب شده
 

خـودمم اولـین بـاره اصـال     .حرکـت میکنـه اشـکان اشـک میریـزه شـم قـویی توشـناخت خوردنیهـا داره          دوباره
 ازتهران خارج شدم بروي خودم نمیارم هنـوز حرفـاش توگوشـن زنـگ میزنـه از سرسـبزي مـیط لـذت میبـرم         

ــ   اییچــه هــوایی عــالی جلــوي ویالیــی میایســتدبوقمیزند دربازمیشــه خــدایی دهــنم بازمونــده چــه نمــاي زیب
ــه       ــایلمان روجابجامیکن ــی خدمتکاروس ــی اب ــت اب ــه زیباس ــدرهم ک ــه چق ــا مشخص ــه دری ــمت دیگ داره از س

 .شاهرخ دوباره سوارماشین میشه ومیره نمیدونم کجا نه خودش گفت نه من پرسیدم 
 

عوض میکنم بیبیگـل هـم رومبـل چـرت میزنـه دقـایقی بعـد شـاهرخ دسـت پراومـده خـودش             اشکان لباساي
 .وارد اشپزخانه میشه با سیخهاي انباشته از دل وجگر میره تو حیاط

 
مون ازبیکـاري همـراهش میـرویم اشـکان اب دهـنش راه افتـاده مـدام پـاي شـاهرخ رو میچسـبه اونـم             هرسه

بـه محـض اینکـه دهـنش پرمیشـه میـره میچرخـه دوبـاره          عین بچـه گربـه قطعـات کوچـک میـزاره دهـنش      
 .برمیگرده

 
اخالقش خوشم میـاد مثـل اونهـاي دیگـه نیسـت کـه حتـی بـه فرزندشـونم محبـت نمیکـنن سـیخهاي              ازاین

 .منواشکان میریم کنار دریا شمام میایید:ماراهم میدهد میگوید
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 .روندداخل ساختمان لباس زخیمتري براي اشکان میارم هردوشون می میرم
 

ــا یــه   مــنم بعــدازحمام میخــوابم صــبح باسروصــداي بچــه بلنــد میشــم بعــدازخوردن صــبحانه میــریم کناردری
لحظه خشکم میزنه زنها چه لباساي پوشـیدن کـه نبـودنش بهتـره اینطـوري جلـب توجـه میکـنن مردهـا هـم           

شــه همچنــین خجالــت میکشــم نگاشــون کــنم شــاهرخ بالبــاس میــره داخــل اب اشــکان ازهیجــان جیــغ میک 
بــه انــدام اوســت تاحــاالاینجوري ندیــده بــودمش خیلــی ورزیــده مخصوصــا بــا شــانهاي پهــنش جلــب   منگــاه

ــه     ــداره متعلــق ب ــا ن ــراي مــن معن ــه اوســت دیگــه حســادت ب ــدتازن حســابی حواسشــون ب توجــه میکنــه چن
ــده      ــذابم می ــه ع ــی بااینک ــوش اســت ول ــل از دورخ ــداي طب ــد ص ــم مینگرن دیگریســت بعضــیها باحســرت به

بولیز وشلوارامده ام که خـودش باعـث توجـه دیگرانـه کـه مـیگن ایـن یکـی ازپشـت کـوه            امن ب.م دوستش دار
اومده پسـران دسـته جمعـی بـه اب زدن شـوخی میکـنن همـه حواسـم بـه انهاسـت وقتـی هردوشـون کنـارم              

 .میشینن یه لحظه حسرت زنهاي دیگه رو دارم که باخانواده اومدن
 

کان میرسـه مثـل قبـل شـده ازمـاهم چیـزي دریـغ نداشـته برامـونم          مـدتی کـه اینجـاییم مـدام بـه اشـ       تواین
ســوغاتی خریــده میخــواد ازش خــاطره خــوش داشــته باشــم شــبا اشــکان بینمــون میخوابــه اینجــوري خــودم 
ــه رویــش نیــاوردوقتی همــه خــوابن کنــارپنجره میایســتم همــه    راحتتــرم خودشــم از حــرکتم جــاخوردولی ب

ــا ــاه رو    روج ــور م ــی ن ــه ول ــاریکی فراگرفت ــاهرخ     ت ــداي ش ــنگی دارهص ــاس قش ــده انعک ــش ش ــا پخ ي دری
میـدونی فـروغ چـی میگـه دوسـت داره عروسـیمون رو توهمینجـابرگزارکنیم بـه         :منوازخیاالت میکشـه بیـرون  

 نظرت خوبه؟
 

خـب انقـدرارزش داره کـه همینجـا عروسـیتون رو برگـزار کنیـدخیلی هـم قشـنگ میشـه وبـراي همـه             :مریم
 .بیادماندنی 

 
 هاازچیت خوشم میاد؟میدونی تن:شاهرخ

 
از سرسـخت بودنـت تنهاکسـی هـم هسـتی کـه ازاجـراي حکـم فـراریش دادم          :هام روباالمیندازم میگویـد  شانه

 .البته اجراشدنه کامل
 

خاطرم هست مثـل اینکـه خیلـی دوسـت داري بـه گذشـته برگـردي شـایدبراي توپرخـاطره باشـه بـراي            :مریم
 .من نیست امیدوارم دیگه تکرار نشن
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اره چــون چندوقتــه دارم گذشــته رو مــرور میکــنم مخصوصــا اون شــبی کــه همــه احساســت رو بهــم  :شــاهرخ

 گفتی االنم روي خرفت هستی؟
 

اونشـب احساسـاتی شـدم جـدي نگیـر همـش عـادت بـود تـواین مـدت           :عذابم بده خردم کنه میگـویم  میخواد
 .بهم اثبات شده اسمش دوست داشتن نیست باورکن

 
 .به نتیجه خوبی رسیدي چون براي خودت بعداز ازدواجم سخت میشد:شاهرخ

 
 تواین مدت من ازت چیزي خواستم یانه؟:که بخوابه میگویم میره

 
 .منظورت رو بگو:شاهرخ

 
 .سوالم جواب داشت:مریم

 
 .نه..........خب : شاهرخ

 
 تو دردنیابه چیزي اعتقادداري؟:مریم

 
 این سوالها براي چیه؟:شاهرخ

 
 .خواهش میکنم جواب بده:مریم

 
 .فرض کن اره:شاهرخ

 
تـو رو بـه همـون چیـزي کـه اعتقـادداري بـزار منواشـکان بـریم بخـدا بـرات            :پشتم رو بهـش کـردم    درحالیکه

دردسر درست نمیکنم شناسنامه هـم کـه بـرام گرفتـی پـس مشـکلی نخـواهم داشـت اشـکانم میخـوام تـازیر            
 .ضعیت خسته شدم قبول میکنیدست نامادري بزرگ نشه بزار ازادشم ازاین و

 
 اوال ادم بایدموقع صحبت طرف مقابلش رو نگاه کنه دوما خودت چی فکر میکنی اجازه میدم؟:شاهرخ
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 .میدونم ولی شاید تجیدنظرکنی:خودم رو درپیش گرفته روش
 

 .بحثم نکن که حوصله ندارم.تومیتونی بري ولی اشکان نه :درحالکه دراز میکشه  شاهرخ
 

 .....اگه قول بدي خوب مراقبش باشی شاید:مریم
 

ببین اگه قول بـدي مـراقبش باشـی میـدونی کـه فـروغ ازش متنفـره جلـوي توظاهرسـازي میکنـه مـنم            :مریم
میتونم به فکرزندگیم باشم تاچندسال بایـدحبس شـم خیلـی وقتـه بیـرون نـرفتم روزنامـه نخونـدم ازبچـه هـا           

 نگرفتم میخوام فعال باشم قول میدي شاهرخ؟ خبرندارم من به هدفم هنوزنرسیدم حقموهنوز
 

دخترتـوادم نشـدي مثـل اینکـه شـکنجه هـاي اردشـیریادت نرفتـه اخـه شـما جوجـه            :پوزخندي میزنه شاهرخ
ــا ماموریــت پســنمیتونم    فکلیهــا میخواییدچیکارکنیــد درضــمن خــودت میــدونی کــه بیشــتراوقات ســرکارم ی

 .ریش کن همینقولی بهت بدم اگه بچت رودوست داري خودت نگه دا
 

 پس شاهرخ بزاربامن بیاد مگه تاچندوقت دیگه بافروغ عروسی نمیکنی ؟:مریم
 

 خب منظور؟:شاهرخ
 

خـب شـمامیتونیدبچه دارشـیداگه بچـه هـاي فـروغ بدنیابیاداشـکان دیگـه یـادت میـره           :بـالحن مالیمـی    مریم
 درضمن سرتونم شلوغ میشه باشه ؟

 
بــین بــه نظــرت مــن خــرم نننننننننننــه بچــه گــول میزنــی ب:روتخــت نیمخیزشدترســیدم ازصــورتش شــاهرخ

وعــده وعیدمیــدي درضــمن ایــنم بایــدبهت بگــم فــروغ ازبچــه متنفــره بخــاطرهمین قــرار گذاشــتیم ازتوبچــه  
داربشم هرچنـدتا کـه میخـوام خـودمم سـه تـا بچـه تپـل مپـل مثـل اشـکان ازت میخـوام هروقـت اینـا سـه                

ــه خواســی ت  نتاشــد ــمامیتونی هــرجهنم دره اي ک ــروغ  ش ــامزاحم ف ــري براشــون پرســتارمیگیرم ت شــریف بب
 ؟/عزیزم نشن ملطفت شدي یانه؟؟

 
زده بـا چشـمان خـون گرفتـه نگـاهم میکنـه یعنـی مـن انقدرپسـتم کـه فقـط ازم مثـل مـرغ جوجـه                خشکم

ــه     ــرار میگیــرم چنــدتا ســیلی بهــش میــزنم دراخــرم اب دهــانم رو ب ــنن باقــدم بلنــدباالي ســرش ق کشــی ک
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االي عوضـی فکرکـردي میـزارم بـازیم بـدین کـه بشـم ماشـین جوجـه کشـی اقـا کـه             اشـغ :صورتش تف میکنم
نمیخـواد هـیکلش بهـم بریـزه نـه عزیـزم تـوخیلی خـري مطمـئن بـاش ازاون مردتیکـه افسـرگارد              مفروغ خان

 .دوجین میزاییدتاپابندش کنه این اشکان اینم تو قیدشومیزنم 
 
ایـن وقـت شـب کـدوم گـوري میخـوایی       :رج بشـم میگویـد  توکمد لباس مناسبی برمیدارم میخوام ازاتـاق خـا   از

 /بري ؟
 

رونمیدم ازاتـاق خـارج میشـم بـه سـرعت پلـه هـا رو میـرم پـایین افتـاده دنبـالم از سـاختمون خـارج               جوابش
کجــامیري بــاتوام گیرچنــدتا اوبــاش میــافتی :میشــم بــه ســمت ســاحل میــدوم مثــل ســایه دنبالمــه دادمیزنــه

 .وایسااااااااا احمق
 

 .اراذل اوباش روبتوترجیح میدم احمق تویی بافروغ جونت:یزنمدادم منم
 

سبکم راحتتر میدوم بااون هیکـل ولـی دونـدگیش خوبـه ایـن حـرفم روکـه شـنید سـرعتش اوج گرفـت            چون
کـه اونـا رو بـه مـن تـرجیح میـدي       :چندثانیه طول نکشید کـه موهـامو ازپشـت کشـید دوردسـتش پیچونـده       

 امموهـ .د دارم تـودوره نظـامی یـادت رفتـه توامریکـادوره دیـدم جوجـه        اره بهت فرجـه دادم بـدوي مـن رکـور    
 .رو هرچه بیشتر میفشاره

 
همونا سگی مثل تورو تربیت کردن ولم کـن مگـه نگفتـی بـی اشـکان میـزاري بـرم خـب دارم میـرم          :دادمیزنم

 دیگه چی ازجونم میخوایی؟
 

 این وقت شب بدون پول ؟:شاهرخ
 

بـاالخره اشـغاالي   )حرصـم نفهمیـدم ایـن حـرف چطـوري از دهـنم دراومـد       از(اونـش بـه تـوربطی نـداره     :مریم
مثــل توپیدامیشــن تــابراي یــه شــبم کــه شــده نگهــم دارن تــازه پــولم بهــم میــدن اینجــوري تــونگران نبــاش 

 .پولشم جورمیشه
 

هـرزه پـس کـارت میشـه پتیـارگی      :به صورتم زدکـه سـرم بـه دوران افتـاده تـف میکنـه توصـورتم         انقدرسیلی
 .اره ولی من پول بشتري بهت میدم امشبو مهمونم باش 
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ــه هــیچکس     دادمیــزنم ــه صــدام ب ــاق زیرشــیروانی کــه دیگ ــره ات ــو میب ــانم رو گرفتــه من ــوي ده بادســت جل

میـز کـه چـون تاریکـه نمیـدونم روش چیـه هرچقـدر        نمیرسه درو قفل میکنه اینجـا یـه تخـت هسـت بـا یـه       
 ابـازم بیابسـه ی :تقالمیکنم فایده نداره پرتم میکنـه روتخـت دسـت میکنـه تـوجیبش پولهـا رومیریـزه رولباسـم         

 میخوایی هان ؟؟؟
 

ــه ــنم  هم ــاره میک ــادمیزنم    :رو پ ــه دل فری ــه ازت ــونتم نننننننننن ــروغ ج ــل ف ــنم مث ــردي م اشــغال رذل فکرک
ــ  ــاهم میکن ــب نگ ــورتش       باتعج ــه ص ــزدیکم میش ــزنم ن ــاد می ــور فری ــرفتم همینج ــتام گ ــین دس ــرمو ب ه س

 .ولم کن سگ :روجلومیاره بادندانهام گازش میگیرم دادمیزنه 
 

ــده شــد      بادســتاش ــرکنم ازجــاش کن ــه فک ــت ک ــازي گرف ــانه ام گ ــانش از سرش ــده باده ــولم می ــه عقــب ه ب
چرامنوبوجــداوردن میخــوام بمیــرم خســته  ازت متنفــرم ازهمــه بیــزارم ازبابــام ومامــانم کــه زاییــدم:دادمیــزنم

 .شدم روانیم کردي 
 
طرف پنجـره کـوچکی کـه هسـت میـرم تویـه چشـم بهـم زدم خودمـو مینـدازم پـایین فاصـله ام زیـاده بـا                به

دیوونـه محکـم دسـتمو    :زمین بین هوا معلقم دستام رو گرفتـه نصـف باالتنـه خـودش اومـده بیـرون دادمیرنـه       
 .بگیر

 
 .باره به همون جهنم دستمو ول کن که برگردم دو:میگویم

 
اینجـوري بـازم میـري جهـنم ایـن جهـنم مــن راه       :میکـنم تادسـتم روازدسـتش بکشـم بیـرون دادمیزنـه       تقـال 

 .گریزي داره ولی اونجا نه مگه اعتقادنداري خودکشی گناه پس دستمو ول نکن 
 

 .خودم میخوام توچکارداري :ازترسم میگریم میگویم درحالیکه
 

اشــکان توحیــاط پیچیــده بغــل بیبیگــل بچــم ترســیده وقتــی دیــده هــیچکس پیشــش نیســت  گریــه  صــداي
اقـا اخـه کجـارفتین ایـن بچـه      ..........ا قـا  ........مـریم ...........مـریم :بیبیگل حواسش بـه بـاال نیسـت مـدام میگویـد     

 .خودشو هالك کرد 
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 .بیبیگل مااینجاییم:همه صورتش پر از عرق شده دادمیزنه شاهرخ
 

اقـا توروخـدا   :نگاهی به باال میکنـه فریـاد میکشـه بـا یـه دسـتش کـه ازاده محکـم بـه صـورتش میزنـه            بیبیگل
 .دستشو ول نکنی 

 
 .گریه اش بند اومده بهمون میخنده فکرمیکنه داریم بازي میکنیم اشکان

 
میزه سراغ سرایدار اوهـم بـه سـرعت بـرق خودشـو میرسـونه پاهـاي شـاهرخ رو کـه دیگـه کـم مونـه              بیبیگل

ــره      ب ــه داره ازپنج ــوقعی ک ــه م ــاختمون میش ــالمت وارد س ــه س ــاهرخ ب ــل ش ــدش داخ ــره میکش ــه میگی یافت
 دوست داري حاالولت کنم بري پیش مادرت؟:میکشدم تو

 
 .اره خودت نذاشتی :جواب میدهم  پرو
 

عاشـق ایـن   :االنم دیرنشده هـولم میـده بیـرون چشـمام رو میبنـدم جیـغ میـزنم میکشـدم تـو بغلـش           :شاهرخ
 .اخالقتم

 
نگفـتم عاشـق خـودتم ازایـن کلـه شـق بازیـات خوشـم میـاد زن          :زده باتعجب نگاهش میکـنم میگویـد   خشکم

عین تو ندیدم ایندفعه بیخیر گذشت دفعـه دیگـه خـودم پرتـت میکـنم بیـرون اگـه بـازم ازایـن چـرت وپرتهـا            
 بگی شیرفهم شد؟

 
ـ         :رو نرفتم از ی کـه فقـط حـرفش    چطور تـوهرچی دلـت میخـواد هرکـاري دوسـت داري انجـام میـدي ولـی من

 .رو میزنم اینجوري عذابم میدي
 

بچه اي هنوز خانم کوچولو مردا اگـه بخـوام میتـونن بـا هزارنفرباشـن مـثال خـود مـن انقـدر تـو عمـرم            :شاهرخ
ــا خودشــونو دراختیــارم یزاشــتن   ــداره یــادت باشــه اون ــو .زن دیــدم کــه نهایــت ن ولــی زنهــا محــدودن بایــد ت

 .یده منهعمرشون بایک مرد باشن همین این ا
 

خب منم باالخره ازپیشـت میـرم بـامردي ازدواج میکـنم کـه واقعـا خواسـته دلـم باشـه ایـده           : رو دراوره حرصم
 .........ات رو براي خودت نگه ار درضمن فروغ
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واي خداروشـکر چـه کارهـا میکنیـد مـادرجون زهـرم اب شـد        :بیبیگـل مـانع ازادامـه بحثمـان میشـود       صداي
بغلـش میکـنم تـودلم    )بـه سـینه ام میگفـت میمـی    (نـد شـده مـدام میگـه میمـی      بچه رو بگیر هـالك شـد بل  

 .میگم اگه میمردم چه بالي سرت میومدعزیزم فروغ دیگه هرکاري میخواست باهاش میکرد
 

ــردار نیســت بیبیگــل تنهایمــان    بادســتاي ــازم دســت ب ــه ســینه ام بااینکــه بهــش غذامیــدم ب ــه ب تــپلش میزن
میـدم شـانه ام خیلـی میسـوزه ازش خـون میـاد شـاهرخ حواسـش بـه           میگذارد رو تخت مینشینم بهش شـیر 

ــی برمیگــرده وقتــی پنبــه حــاوي بتــادین رو مــزاره رو زخمــم    ــد ودواگل ــا بان ماســت میــره چنددقیقــه بعــد ب
ــد     ــدازه میگوی ــگ بن ــدبیادجلوش لن ــگ بای ــدانهاي س ــومیگزم دن ــاراتیش میگیرلبم ــی  :انگ ــاتو دروان اموزش م

 .ن دندانهام قوینگوشت خام هم میخوردیم بخاطرهمی
 

شـاهرخ بزاربـریم مـا اگـه بخـواي قـول       :ماچ ملوچ راه انداخته تـا میبیـنم حواسـش بـه اشـکان میگـویم       اشکانم
 .......میدم هیچوقت ازدواج نکنم اینجوري براي فروغم راحتتره 

 
همـین دوسـاعت پـیش داشـتیم بحـث میکـردیم غیـراز اینـه یـادت رفـت بـرات گفـتم ماچـه              :را میبرد کالمم

صمیمی گرفتیم بهتره عاقل باشـی بشـین بچتـو بـزرگ کـن اگـه ازادت کـنم بـازم میـري جـزو همـون ادمـا             ت
 میشی تکلیف اشکان چی میشه هام بهش فکرکردي ؟

 
 .الاقل یه خونه جدابگیر تامستقل باشم این که میشه:مریم

 
 .نزنبحث نکن که حوصلموسر بردي تازه بایدبه فکر بچه بعدي باشی حرف از رفتن :شاهرخ

 
منم نظرمو گفتم من ماشـین جوجـه کشـی نیسـتم درضـمن حواسـت باشـه کـه ناغافـل نـزارم بـرم کـه             :مریم

 .دیگه دستت هیچ کجا به من نمیرسه
 

 تهدیدم میکنی؟:شاهرخ
 

از عمـرم تودیـواراي خونـه تـو بـه هـدر رفـت ازم چـی میخـواي رك وپوسـت           3.5تواینطور فکـرکن االن  :مریم
میـزاري بمیـرم فقـط بایـد ارزوش رو داشـته باشـم ایـن بچـه رو گذاشـتی تـودامنم           کنده جوابم رو بده گفتی ن

 .رفتارهان تناقض داره درکت نمیکنم 
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ایــن بچــه خواســته دل مــنم نبــود حاضــرنبودم کســی بچــه اي کــه :بــه حالــت زومزمــه حــرف میزنــد شــاهرخ

ــدم دنیــا میــدونم صددرصــد وجــودش ازمنــه بخــواد زیــر دســت اینــو اون بــزرگ بشــه میخواســتم نشــون  ت ب
اونجوري که تصور میکنی نیست در ضـمن خـدارو فرامـوش نکـن ایـن وسـط وقتـی فهمیـدم توزنـدان حاملـه           

شــد کــه بیــارم نگهــت دارم پشــیمونم نیســتم وقتــی عــذاب میکشــی لــذت میبــرم اخــه مثــل  وحــیاي بهــم 
خـوام  خودم سرسختی عین بقیه زنها عشـوه نـاز توکـارت نیسـت عـین کـف دسـتی درسـته بعضـی موقعهـا می          

 .زبونت رو از حلقومت بکشم بیرون چون زبونت نیش داره پادزهرم نداره 
 

باشـه قبـول ولـی مـن تـو زنـدگیت چـه نقشـی درام همسـرتم خـواهرتم چیـه ام سـرگردونم شناسـنامم              :مریم
سفید یه بچه توبغلمـه بعـدا همـین بچـه ازم میپرسـه کـه مـن چـه نسـبتی باهـاش دارم بگـم مـادرتم میگـه              

 .پس بابام کو البد مثل حضرت مریم حامله شدي اینا داره دیوونم میکنه
 

ادزیادبــه خــودت فشــاربیاري ایــن بچــه هــم وقتــی بــزرگ شــد مــن جوابگــوش  معشــوقه منــی نمیخو:شــاهرخ
 هستم درضمن صیغه محرمیتم یادت رفته؟

 
ــه یــه دختــر ازدواج نکــردرو فکرکــردي نمیــدونم چــرا عقــدم   :مــریم شــنیدم زن بیــوه رو صــیغه کــنن ولــی ن

کشـم یابـه   نمیکنی بخاطر اینکه عـارت میشـه بگـی دختـر ممـد مفنگـی زنمـه میترسـی بـراي مالـت نقشـه ب           
 .پدر نداشتم پول موادش رو برسونم نه اقا 

 
را دراغوشــش میگــذارم بـدو ازپلــه خودمــو بــه اتقمـون درطبقــه پــایین میرسـانم درم پشــت ســرم قفــل     بچـه 

میکنم روتخت میافتم نمیدونم این کلمات چطـوري از دهـنم خـارج شـد انقـدر گریـه میکـنم تـاخوابم میبـره          
ـ            دوباره ضعیف شدم میدونیـد منشـا ا    وبهترینیـن ضـعفها چیـه گذشـتمه مـایی کـه تـا قـم هـم نـرفتیم اینـا ت

منطقـه ویـال دارن بـه داشـته هـا حسـرت نـدارم بــه اینکـه فـروغ چـیش از مـن بیشـتره چـرا بایـد از نــداري               
ادمایی مثل ماسواسـتفاده کـنن چـون فقیـریم اگـه پـدرم ائـم گـردن کلفتـی بـود یـه روزم تـو اون سـگدونی              

بایـد بزایـی مـن     بـرام به اون شـکنجه هـا اخرشـم سـراز اینجـا دراوردم بهـم یمگـه        نگهم نمیداشتن چه برسه 
اهداف بزرگی رو تو ذهنم میپرورانـدم بـه کجـا سـقوط کـردم اگـه مـاهم ادمـی بـودیم بـراي خودمـون دیگـه             

 .شاهرخ عارش نمیشد منو بین جمع معرفی کنه امروز همه چی دست به دست داد تاخرد بشم 
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بــا چشــمهاي بــادکرده حاضــر میشــوم بیبیگــل ازم ســوالی نمیپرسدهمیشــه حــالم رو ســرمیز صــبحانه  امــروز
بــاهم کنــار دریــا میــرویم شــاهرخم بــا اشــکان مشــغوله زنــی بــا لبــاس شــنا ازکنــارم رد میشــه .درك میکنــه 

 .عزیزم سرمانخوري :مردي ازدور به دنبالش میدوه به نزدیکش که میرسه میگوید
 

 ه مگه من از اینها چی کم دارم بگم این مرد کههم با ناز حوله رو کنارمیزن زن
 

رویـم رو ازانهـا برمیگـردانم شـاهرخ از سـاحل      .تا چنـدوقت دیگـه عروسیشـه منـو بـازي داد تمـوم شـد         کنارم
 .بیبیگل من سرم درد میکنه برمیگردم :حواسش به من بغض دیشب خودشو کامل رها نکرده میگویم

 
دن درودیــوار نــدارم وارد بــاغ پشــت ســرم میشــوم پــراز درخــت بلنــد بــه ویــال میرســم طاقــت دیــ باقــدمهاي

پرتقال ونـارنج هرچنـد بـاري روشـون نیسـت ولـی بـازم قشـنگن سـبزي نمـاد زنـدگی در طبیعـت توزنـدگی              
من که هیچ خبري از نشانه هاي زنـدگی نیسـت دارم وقـت تلـف میکـنم همـه حرفهـا تحقیرهـاي فـروغ تـوي           

کـه اونـم منـو بـراي مـدت کوتـاهی میخـواد دختـران سـرهنگها وبقیـه           نگاه اطرافیان یا حتی تیمسـار   مهمانی
بریـدم بـه اخـر جـاده رسـیدم ایکـاش همـون        .که چه احترامی برایشان قائل بودن اینـا شـده بغـض و حسـرت     

هـوس رو   ودیشب میمردم عجـل هـم ازمـن رو برگردونـده همـه دنیـا ازم بیـزارن مـن ایـن محبتهـاي در گـر           
 .نوهمینجوري که هستم بپذیره نمیخوام دنبال محبت خالصم م

 
قدم میزنم که وقتی سرم رو بلند میکنم نمیـدونم بـه کجاامـدم بـه هرطـرفم کـه نگـاه میکـنم همـه جـا            انقدر

پراز درخت اهمیتی نمیدم شـاید اینجـوري خودمـو گـم وگـور کـنم هرچندبرنامـه ریـزي نشدسـت بـازم بـه از            
خیــالم  جـام ثـل غارماننـد میبیـنم خـب ایـنم از     هیچـی انقـدر دور شـدم کـه نتـونن پیـدام کـنن یـه جـایی م         

ــد     ــرام از قصــرهم بهتــره دیگــه هــیچکس بهــم نمیگــه بای ــداره ب ــه درونــش میخــزم هیچــب ن راحــت شــد ی
توخـواب صـداي گریـه اشـکان میـاد ازت میگـذرم تامثـل        ........خدمتکاریشئن رو بکـنم خـوابم میـاد خسـته ام    

 .......... .من نشی عزیزم شاهرخ مواظبته 
 
اب میپرم هوا داره تاریک میشـه واي چقـدر خوابیـدم صـداي گـرگم میـاد باصـداي پـارس سـگها جغـدم           خو از

هست همه اینها دست به دست میـدهن تـا بترسـم دیگـه زیبـایی ظهـر خبـري نیسـت االن تنهـا واژه اي کـه           
 بـه  یـه میتونه وصفش کنـه وحشـت امیـزه مـدام سـوره حمـد رو میخـوانم چشـمام رو بسـتم انگـار صـداها ثان           

 .ثانیه نزدیکتر میشن صداي پارس سگی که االن باید کنارم باشه نفسهاش رو حس میکنم 
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 باید اینجا باشه اقا؟:نااشنایی مگوید صداي
 

نزدیک میاید فقط صـداي لـه شـدن برگهـا زیـر پـایش رامیشـنوم ایستادنفسـم توسـینه حـبس شـده             شخصی
بـاز کـردم تـا ببیـنم کیـه بـه خـودش اجـازه         فقط سوزش صورتم رو احساس میکنم بهم سیلی زد چشـمام رو  

 .داده کتکم بزنه واییییییییی دوباره او 
 

 .چی از جونم میخواي اینجام راحتم نمیزاري :دادمیزنم
 

بلندشو حرف نـزن میـدونی از کـی دنبـالتم هـام اخرسـر مجبـور شـدم بـدم سـگ پیرهنـت رو            :رو گرفت بازوم
 .بو بکشه دنبالت بگرده اینجا چه غلطی میکنی 

 
ــازوم ــزاري چییییییــی  :رو از دســتش بیــرون میکشــم  ب ــاراحتم ب ــوط نیســت از اشــکان گذشــتم ت ــه تــو مرب ب

 میخوایییی هان ؟
 

 .جونت رو بریم خونه میخوام ازت بگیرم زده به سرت نه نمیگی حیوونها بهت حمله میکنن:شاهرخ
 

 .همین االنشم یکیش کنارم ایستاده:مریم
 

 .پس اماده دریده شدن باش خرگوش کوچولو:دندان قروچه اي کرد شاهرخ
 

راه میرویم هنـوز بـه ویـال نرسـیده ایـم صـبح چطـور بـه اینجـا امـدم شـاهرخ جلـوتر از مـن میـرود                هرچقدر
 .حواسش بهم هست تا نخوام فرار کنم

 
اخـه بـه فکـر    مـادرجون کجـابودي   :محض ورودمان بیبیگل شـتابان بـه طرفمـون میـاد بـه صـورتش میزنـه        به

مانیستی به این بچه رحم کن راسـت میگـه هنـوز صـورتش از اشـک خـیس انقـدر گریـه کـرده خـوابش بـرده            
 .بین خواب هنوزم هقهق میکنه 

 
 .اخه اونجا چکار میکردي هان:بیبیگل
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نمیـدونم بیبیگـل فقـط میخواسـتم قـدم بـزنم سـرمو کـه بـاال کـردم دیـدم            :بابدنی که هیچ انرژي ندارد  مریم
 ...... .ام ازشدت خستگی هم خوابم برد دیگه هیچی نفهمیدم اونج

 
ــه   بیبیگــل ــین غــذاخوردن یهدفعــه اشــکان از خــواب میپــره جیــغ میزنــه وگری بــرام غــذا میــاره گرســنه ام ب

میکنه گرفتم بغلم پیـرهنم رو چنـگ میزنـه تـا از خـودم جـداش نکـنم یـواش یـواش اروم میشـه بهـش غـذا             
 .هم میدم 

 
ـ :بیبیگل ه هیچـی نـزده بهـش بـده بخـوره مـدام توخونـه سـرك میکشـید وقتـی میخواسـتم بهـش             مادر لب ب

 .غذا بدم لبهاش رو سفت بهم فشار میداد 
 

بـه مـادرش رفتـه وگرنـه مـن از ایـن اخالقـاي        :که روي مبـل لـم داده معلومـه حسـابیم خسـته سـت        شاهرخ
 .گند نداشتم 

 
نم مثــل کنــه بهــم چســبیده بــا چشــماش خــواب بــا شــاکان رو تخــت میخــوابم در رو هــم قفــل میکــ موقــع

تعقیبم میکنه بایـد فکـري اساسـی بکـنم اینجـوري داغـون میشـه مـدام از خـودش صـداهاي نـامفهوم کنـارم             
 .تکان میخوره مثل بچه گربه خودش رو بهم میماله انقدر نوازشش میکنم که خوابش میبره

 
خـانم  .........اقـا  :سـویمان میـدود  زود راهـی تهـران شـدیم بـدون حـرف بـه محـض ورودمـان نگهبـان بـه            صبح

معــین الملــک چنــد روزه مــدام تمــاس میگیــرن چنــدبار هــم حضــوري تشــریف اوردن دنبــال شــما میگــردن 
 .گفتن به محض ورودتان به خانه شان بروید

 
 .االن خستم حوصله ندارم اگه تماس گرفت بگو بیاد اینجا :با اسودگی شانه اي باال میندازد شاهرخ

 
کردم معلومه فـروغ مثـل اسـپند رو اتیشـه کـه اینجـوري پیغـام گذاشـته همگـی میخـوابیم بعـدازظهر             تعجب

چـرا بیخبـر رفتـی نمیگـی مـن نگــران      :بـه صـداي دادو بیـداد از خـواب بلنـد شـدم بعلـه سـرکارخانوم فـروغ          
 میشم االنم که اومدي درست وحسابی توضیح نمیدي با توام؟

 
 .گفتم بعدا برات توضیح میدم خسته ام نمیتونی منو بازجویی کنی :شاهرخ ازاو هم بلندترست صداي
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قطع شـده سـاعتی بعـد همـراه هـم بیـرون رفـتم خـوب قلقـه شـاهرخ دستشـه مـن از تویـه حـالی                صداشون
 .بگیرم که کیف کنی

 
بـراش جشـن بگیـره     هفته بدون اتفاق خاصـی گذشـت تـا تولـد فـروغ خـانم فرارسـیده شـاهرخ میخـواد          چهار

 .در این عمارت لعنتی 
 

زیبایی مثل هردفعه تهیه کـردم ارایشـگرم کـه اومـده موهـام رو بـرام فرکـرده بـا سـنجاقی پـر از نگـین             لباس
از یه طرف جمـع کـرده وقسـمت دیگـه روي شـانه هـام ریختـه ارایسـم هـم ابیـه همرنـگ لباسـم از بیبیگـل              

 .د خیلی دوست دارم ببینمششنیدم همون افسر گارد فاسق خانوم هم میای
 

شــروع شــده دیگــه نســبتا همــه رو میشناســم تیمســار زارع بــا دختــرانش کــه چهــره هــاي اروپــایی   مهمــانی
ــاقورت      ــه عص ــردین ک ــاهرخ ف ــرعموي ش ــري پس ــونن دیگ ــش میپوش ــوازم ارای ــا ل ــان رو ب ــک صورتش دارن ک

ن اختصاصـی بیایـد فـروغم    اگـه بخـوام نـام ببـرم طـول میکشـه لحظـه شـماري میکـنم تـا مهمـا           .....دادست و
تحـوالت شـدید داده لباسـش خیلـی بـازه هـم بـدن نمـا بـا لونـدي بـامردان حـرف میزنـه بعلـه مـنم                 فعهایند

 .همچین جشنی برام بگیرن انقدر ذوق میکنن 
 
ورود یـه نفـر همـه همزمـان سـاکت شـدم شـخص وارد شـده قـدي بلنـد کـه باکـت وشـلوار خوشـدوختش                با

تی خوشـرنگ کـه دقیقـا نمیتـونم بگـم چـه رنگیـه ابـروان شمشـیري چشـمان           بیشتر جلب توجه میکنه پوسـ 
عســلی زیــر ابروهــاي مشــکیش بــرق میزنــه لــب ودهــان مناســب موهــاي بــه مــد کوتــاه شــده وچــرب شــده  

 .تنهاست 
 

به طرفش میرود باهم دسـت میدهنـد بـا کمـال ادب بـه فـروغ تبریـک گفـت کـه جـواب سـردي هـم              شاهرخ
ی کنـار مـن بـود کـه اومـد نشسـت حـاال ازنزدیـک کـه کیبیـنمش بهـش حـق             تحویل گرفت تنها صندلی خال

 .میدم عاشقش شده باشه همه چی تمام رفتارش هم معقوله 
 
ــه همــه    از ســینی خــدمتکار گیالســی برمیــدارد اول میبویــدش کمــی مــزه مــزه میکنــه وارام ارام مینوشــه ب

هـش مینگـرد نـه پشـیمانی نـه      حرکاتش دقت میدهم هربـار کـه نگـاهش بـه فـروغ میافتـد بـدون احسـاس ب        
ببخشـید شـما رو تـواین جمـع بـه جـا       :عشقی تو چشماش نیست تازه متوجه من شـده خـوب برانـدازم میکنـه    
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ــا چــه کســی رو دارم  نیــاوردم واي ایــن صــداش هــم معرکســت خــوش طنــین کلمــات رو  .افتخــار اشــنایی ب
 .شمرده شمرده ادا میکنه

 
 .معین الملک هستم  من پرستار اشکان فرزندخوانده سرهنگ:میگویم

 
 .منظورتون سرهنگ شاهرخ:اقا
 

 .بله:میگویم
 

ایــن مــرد همیشــه خــوش ســلیقه بــوده حتــی بــراي پرســتار فرزنــدش بهتــرین رو  :تعجــب نگــاهم میکنــد بــا
 .انتخاب کرده

 
 .شما لطف دارید:لبخندمیگویم با
 
 من ادم رك گویی هستم بسیار زیبایید من رضا امیري هستم وشما؟:اقا
 

 .رویا معینی هستم واز اشنایی با شما بسیار خرسندم:مریم
 

مـنم همینطـور خـانم    :نافز زیاد نمیشه به چشـماش خیـره شـد البتـه بپـاي شـاهرخ نمیرسـه میگویـد         نگاهش
 .معینی 

 
 امیري پس همسرت کو افتخار ندادن؟:حرف به اطراف نگاه میکند شاهرخ نزدمان امد بدون

 
امشـب متاسـفانه کسـالت داشـت وگرنـه خیلـی دوسـت داشـت هـم           این چه فرمایشی جنـاب سـرهنگ  :امیري

بــه مناســبت نــانزدي وتولــد بــه خــانم معــین اللــک تبریــک بگــه ولــی نشــد ان شــااهللا تــو جشــن عروســیتون 
 .بتونیم شرکت کنیم

 
پخش شدن اهنگ مثل هردفعه اولین کسـایی کـه رفـتن وسـط فـروغ وشـاهرخ بـودن بـادراز شـدن دسـتی            با

 .افتخار میدید بانو:نگریستم امیریست به نزدیکم به صاحبش
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به هردو انها میکنم با کمال میـل دسـتم رو تـوي دسـتش قـرار میـدهم بـا وارد شـدن مـا خیلیهـا پـچ             نگاهی
پچ میکنن باالخره نوبت مـن شـد فـروغ جـون بـه محـض دیـدن مـا رویـش رو برگردونـد شـاهرخ نگـاهی بـه              

 .جانب ما میکند 
 

گفـت واقعـا یـه جنـتلمن دوسـت دارم همسـرش رو ببیـنم کـه ایـا بـه حـد             خیلی مالیم میرقصه میشه امیري
 شما تاچه حد تحصیالت دارید؟:او زیبا هست 

 
 .دیپلم طبیعی دارم جناب امیري :دروغ میگویم به
 

بلـه معمــوال ســرهنگ هرکســی رو قبــول نـدارن بایــد ویژگیهــاي خاصــی درشــما   .....بلــه :تکــان میدهــد سـري 
 .شمارو قبول کردن وجود داشته باشه که ایشون

 
 .ممنونم شما لطف دارید:مریم

 
البته من هم با اینکـه اولـین بـاره کـه باشـما مالقـات میکـنم جـذبتان شـدم چـه برسـه بـه ایشـان کـه               :امیري

 .گوهرپسندماهري هستن
 

 .دیگه دارید شرمنده ام میکنید جناب امیري :مریم
 

عطـر  .ت بـدم هرازگـاهی بهـش لبخنـد میـزنم      بهـم دقیـق شـده کـه حتـی نمیتـوانم اب دهـانم رو قـور         انقدر
 .خیلی خوشبویی هم زده که مست شدم با صورتی که مشخصه تازه اصالح شده ست

 
 البته جسارته شماباجناب سرهنگ نسبتی دارید؟:امیري

 
نـه منـو بـه ایشـان معرفـی کـردن کـه بعـداز جلسـه          :وپام رو گم کردم بدون اینکه بـه چشـماش بنگـرم    دست

 .م به عنوان پرستار قبولم کردندیداري که داشتی
 

ایکـاش زودتـر بـا شمااشـنا میشـدم      :میکنه مشخصـه کـه تیـزه فهمیـده دروغ مـیگم زیـر لـب میگویـد         سکوت
 .ولی چرخ روزگار معلوم نیست چه بازیهایی برامون در نظر گرفته
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 لحنش مشخصه که از موضوعی رنج میبره شاید اتفاقی مشابه من براش افتاده از
 

 .ازقسمت گریزي نیست  ولی
 
تعجـب میکـنم از سـرهنگ ایشـان کـه دم بـه تلـه نمیـدادن چطـور اینـو           :تمام شدن اهنگ میشینیم امیـري  با

 ).این هفت خط به تمام معنارو:اهسته زیر لب میگوید(انتخاب کرده
 
 .چون عقد دخرعمو پسرعمو رو تو اسمونا بستن دلیل از این محکمتر :شوخی میگویم به
 

 .بله کامال درسته به نکته خوبی اشاره کردید:زنهمی لبخند
 

خنده تمسخرامیز روي لبهاي فروغ نیست چـون کسـی کـه کنـارم نشسـته مثـل تیمسـار هوسـباز وپیـر           دیگه
نیست کـامال برازنـده بـین ایـن همـه زن بـا مـدلهاي مختلـف بـه هـیچکس نگـاه بـدي نمیکنـه وقتـی بـازنی                

 .بقیه ازباال تا پایین برانداز کنن حرف میزنه به صورتش نگاه میکنه نه مثل 
 
اعـدام شـد هسـتین     50چهره شـما خیلـی شـبیه مـریم راسـتین کـه درسـال        :سوالی که ازم پرسید ماتم برد با

 .اولش هم که دیدمتون تصویر ایشون اومد تو ذهنم
 

 .یخ کرده خب اینم هرچی باشه سرش تو اخور دولت اینجوري منو شاهرخ نابود میشیم بدنم
 

 .ایشون رو نمیشناسم به چه جرمی اعدامش کردن:به نداستن میزنم خودمو
 

بـه علـت فعالیـت سیاسـی جـزو فعـالین بـودن همینهـا کـه اعالمیـه و شـبنامه میـدن بـا              :با نگاه دقیقی امیري
 .چه عذابی هم کشتنش 

 
ـ         :یاد شکنجه ها بدنم یخ میکنـه میگـویم   با ا تمـام  مگـه شـما ایشـون رو دیـده بودین؟کـه انقـدر چهـره شـون ب

 .نکات تو ذهنتتون هست که با دیدن من ایشون براتون تداعی شدن
 

 .بله دیدمشون ولی ایشون هیچوقت منو ندیدن:امیري
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میگه هرچقدر به ذهنم فشارمیارم یادم نمیاد یعنی منـو کجـا دیـده اونـم بـا چهـره سـالم خـب اگـه تـو            راست
خـانم پرسـتار   :هرخ رشـته افکـارم گسسـته میشـه     بـا نزدیـک شـدن شـا    .دادگاه دیده باشه که قیافم داغون بود

 .ینحواستون به اشکان هست بچه خودشو کثیف کرده شما اینجا وقت اقاي امیري رو گرفت
 

 .اشنایی با ایشون افتخاري براي من است جناب سرهنگ:امیري
 

 .ولی ایشون وظایف دیگه اي هم دارن با عرض معذرت به کارشون برسن:شاهرخ
 

ببخشـید  :اینکـه حرصـش رو دربیـارم بـا لبخنـدي کـه دنـدانهاي مـنظمم رو بـه نمـایش گذاشـتهمیگویم            براي
جنااب امیـري بایـد بـراي انجـام وظـائفم بـرم از اشـنایی باشـما خوشـوقت شـدم ان شـااهللا درجشـن عروسـی              

 .هم مالقاتتون خواهم کرد با اجازه
 

رفتن بـه محـض دیـدنم دسـتاش رو بلنـد      خسته شده یـه گوشـه نشسـته بقیـه بچـه هـام دورش رو گـ        اشکان
 .میکنه تا در اغوش بگیرمش به جاش نگاهی میندازم تمیزه 

 
شاهرخ اشغال فقط میخواست منـو خـاروخفیف کنـه کـه کثافـت بچـه شـم میشـورم باشـه صـبرکن نقشـه             اي

هاي خوبی تو ذهنم دارم همیشه بـرگ برنـده دسـت تـو نیسـت تاچنـدوقت دیگـه تـو دسـت منـه فقطططـط            
 .رصبررر

 
از بغلم جم نمیخوره تا شـیرش رو بـدم وارد اتـاق خـواب میشـوم تـا بـا خیـال راحـت بهـش شـیر بـدم              اشکان

کـی میشـه از شـیر بگیـرمش واي بـه اون موقـع چنـدوقت بیچـاره ام میکنـه تـا عـادت کنـه بـراي اطمینـان               .
همـه   منشـین جاش رو هم عوض میکنم تـا گیرنـده خـوابش نمیـاد بـا هـم بـه سـالن برمیگـردیم گوشـه اي می          

شـاهرخم کنـار   ......... .مشغولن یه عـده کنـارهم از سیاسـت حـرف میـزنن خانمهـا دربـاره لبـاس و زیـوراالت و         
عـده اي نشسـته سـرش هـم بـه بحــث گرمـه فـروغم بـین دوستانشـه چــون بعـداز شـام همـه انـرژي نــدارن              

 .جوانان پاسور بازي میکنن خالصه هرکسی سرش به چیزي گرمه 
 

 .اجازه هست کنارتون بشینم:به گوشم میرسهخوش اهنگش  صداي
 

 .البته بفرمایید:کنار میکشم میگویم خودمو
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چــه بچــه شــیرینیه در ضــمن خیلــی شــبیه ســرهنگ :سرانگشــتهاش گونــه هــاي اشــکان رو نــوازش میــده بــا

 .هستن درست نمیگم
 

 .بله درسته:همه از نگاه اول میفهمن میگویم حقیقته
 

هنگ بـا دخترعمـوي گرامشـون اسـت چـون از ایـن دختـره هیچـی بعیـد          شایدم بچه خـود جنـاب سـر   :امیري
 .نیست 

 
چـرا اینطـوري نگـام میکنیـد طبـل رسـوایی خـانوم همـه         :نگاهش میکنم خیلی بی پروا حـرف میزنـه    باتعجب

 .جا پیچیده شایدم شما اطالع ندارید
 

 .تا حدودي اطالع دارم :به فروغ میکنم همه حواسش به ماست  نگاهی
 

اطر خاطرخواهی خانم خودمو تو هچـل انـداختم البتـه ایـن ضـرب المثـل بـراي مـن بـرعکس اتفـاق           بخ:امیري
هرچنـد از همـه لحـاظ بـه ایـن عجـوزه سـره ولـی         .افتاد مـن ازچـاه خـانم درامـدم افتـادم بـه چالـه خـانومم         

 خبببب؟
 

نـو شـما رو   جناب امیري اگـه بـاد هـم ایـن حرفهـا رو بهـش برسـونه مطمـئن م        :راحت اظهارنظر میکنه  چقدر
 .زنده نمیزاره

 
 .من پیش هرکسی این حرفها رو نمیزنم چون به شما اعتماد دارم :امیري

 
 .چطور بهم اعتماد میکنید در عرض این چند ساعت:مریم

 
 .انقدر تو زندگیم ادم دیدم که ادمشناس شدم تو نگاه اول طرف مقابلم رو میشناسم :امیري

 
 .ممنونم از لطفتون که منو قابل اعتماد میدونید:مریم
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چــرا در مقابــل او انقــدر کمــال ادب رو رعایــت میکــنم درحالیکــه درمقابــل شــاهرخ بیشــتر میخــوام  نمیــدونم
 .سرکوبش کنم 

 
ــري ــش    :امی ــاس و ارای ــه لب ــس ب ــن مجل ــاي حاضــر در ای ــر خانمه ــل اکث ــا مث .... شــما ادم مطلعــی هســتید ی

 .میپردازید
 

 .تاب خواندن عالقه زیادي دارمبه ک:مریم
 

 .در چه زمینه اي مطالعه میکنید کدام نویسنده رو دوست دارید:امیري
 

ببخشـید جنـاب امیـري کنابهـاي     :تو بغلم بیتابی میکنه بره پـیش بچـه هـا رو زمـین میگـذارم میگـویم       اشکان
جــالل ال احمــد  تــاریخی وسیاســی ســایر کشــورها کتابــاي ادبــی هــم مطالعــه میکــنم مثــل داستایوفســکی و

 .ولی بیشتر ازهمه سبک صادق هدایت و فروغ فرخزاد رو دوست دارم
 

خیلـی عالیـه اگـه دوسـت داشـته باشـین میتـونم چنـدتا کتـابی کـه تـازه ترجمـه شـده دراختیـارتون               :امیري
 .بزارم خیلی عالین 

 
 .ممنون میشم :مریم

 
بهتـره دیگـه مـن رفـع     :ر داره میگویـد نگاهی به شاهرخ میکنه حواسش بـه جمـع نیسـت مـارو زیـر نظـ       امیري

ــال       ــارن فع ــا رو می ــدمتکارمون کتابه ــاد خ ــیش نی ــرهنگ پ ــاب س ــراي جن ــاهمی ب ــوئ تف ــنم تاس ــت ک زحم
 .خداحافظ

 
چنـد نفـر دسـت میدهـد میـرود واقعـا افسـونم کـرده ایـن مـرد اشـکان رو برمیـدارم بـه عمـارت خودمـان                 با

کـنم مـن تابحـال همچـین کسـی رو ندیـدم چـرا بهـم         میرویم اول او را میخوابونم بـه حرفـاي امیـري فکـر می    
ــه     ــروغ ازدواج کرده؟ب ــا ف ــراي اینکــه ب ــره ب ــان بگی ــاره ســرهنگ اطالع اعتمــاد کرد؟شــاید میخواســت ازم درب

چـرا  .خودم نهیب میزنم نه اون به فروغ باچشم خـوبی نگـاه نمیکنـه پـس دلیلـی بـراي حسـادت وجـود نـداره          
 .مغزم جواب نمیده خوابم میبره با افکار گوناگون بین اینهمه ادم باید منو انتخاب کنه ؟
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 بیدارت کردم؟:نوازش موهام از خواب میپرم تو تاریکی صورتش رو نمیبینم با
 

 .میخواستی بیدار نشم نوازشت هم خشنه فعال شب بخیر:خودمو کنار میشکم  شاهرخ
 

 .خب دوست داري مالیم باشم چشم :بازوم رو میگیره  شاهرخ
 
 .برو تواتاق خودت بخواب االن بچه بیدارمیشه:بوي دهانش میفهمم مست کرده از
 

 .من اتاقم اینجاست پیش معشوقم:شاهرخ
 
 نه اقا ازفروغ خانم اجازه گفتی اومدي اینجا؟:این کلمه متنفرم پسش میزنم از
 

ت داشـته  فعال زنم نشده اگـه شـده بـودم نمیتونسـت بـراي مـن تعیـین تکلیـف کنـه مـن هرجـا دوسـ            :شاهرخ
 .باشم میخوابم باالخره درقبال تو هم مسئولم غیر ازاینه

 
ممنون نمیخواد ایـن احسـاس رو داشـته باشـی فقـط درقبـال اون مسـئولی درضـمن مـن نیـازي بـه تـو             :مریم

 .ندارم حاالم برو بیرون بزار بخوابم
 

بیـرون میکشـم    چیـه مغـزت رو باحرفـاي قلمبـه سـلمبه پرکـرده مـن همـه شـو         :صداش رو بـاال بـرده   شاهرخ
 .عزیزم

 
از کــی حــرف میزنــی شــاهرخ مثــل اینکــه حالــت خــوب نیســت :زیــاد باهــاش کالنجــار بــرم میگــویم نمیشــه

 .مجبوري اینهمه بخوري که اینجوري بشی بزار برم ازبیبیگل برات شربت عسل بگیرم
 

ــام دســتم رو میگیــره ازتخــت ــایین می کــه  خرخــودتی منظــورم اون امیــري درضــمن انقــدر مســت نیســتم :پ
 .نفهمم چی دارم میگم 

 
از بـوي دهــانش حالـت تهــوع   . دسـتم رو گرفــت منـو کشــوند تـو بغلــش لبهـام رو بوسـید بعدازچنــدوقت      مـچ 

 .میگیرم به زور خودم ازش جدامیکنم تو سطل کنارتخت هرچی تو معدم بود خالی میکنم 
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 .چیه حالت خوب نیست:شاهرخ
 
 . چه زهرماري خوردي انقدر بدبو:ازجار میگم با
 

اهــان ازایــن حالــت بدشــد باشــه عزیــزم بگیــر راحــت بخــواب فقــط میخواســتم بهــت ثابــت کــنم تــو :شــاهرخ
 .همیشه تو اختیار و مشت منی باشه براي یاداوري اومده بودم

 
امیـري طـوري بـا    .رفتارهاي شـاهرخ و امیـري رو مقایسـه میکـنم زمـین تـا اسـمان بـاهم تفـاوت دارن           وقتی

صـاحبتش لـذت میبـرم بـرعکس شـاهرخ کـه فقـط میخـوادتحقیرم کنـه حـاال چـه            ادم رفتار میکنـه کـه از م  
لذتی میبره خدا داند میدونم میخواد مثل بقیه زنهـا تـو مشـتش باشـم بـه زانـو در بیـام کـه ایـن ارزو رو مثـل           

 .ارزوهاي برزگ من به گور میبره
 

خـانم یـه اقـایی بسـته اوردن مـیگن فقـط بـه شـما تحویـل میـدن           :با صداي خدمتکار بلند شدم میگویـد  صبح
. 

 
رفتم کسی منونمیشناسه که بـرام بسـته ارسـال کنـه نکنـه از طـرف شـاهرخ ازش هیچـی بعیدنیسـت           باعجله

 .فقط میخوادمنو بچزونه
 

 .بفرماییداقا:کناردرمیایستم
 

 .شمارویا معینی هستین:مرد
 

 بله این بسته از طرف چه کسی؟:یممیگو
 

مـن ازطـرف اقـاي امیـري هسـتم کتابهـاي داخـل کـارتون مـال شماسـت درضـمن اصـرار مـن رو مبنـی               :مرد
براینکه حتمـا خودتـون تشـریف بیاریـد خواسـته اقـاي امیـري بـود بننـده هـم مـامورم ومعـذور بفرماییـدفعال              

 ..خداحافظ
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خوشـقول بسـته اش سـنگین باهزارمکافـات میبرمشـون تـو اگـه ایـن نگهبـان بـود ریـزه مشخصـات ایـن               چه
مرد رو هم بـه شـاهرخ میداداگـه بفهمـه بـراي هردومـون بدمیشـه ایـن خـدمتکار هـم کـه تاقبـل ازامـدن او              

 .میرودپس جاي نگرانی نیست
 

ــارتون ــازه وا    ک ــی اج ــی ب ــدم تاکس ــاق رو میبن ــدم درات ــت قرارمی ــتن  رو زیرتخ ــاپ جدیدهس ــه کتابهاچ ردنش
ــه حتــی اسمشــون رو هــم نشــنیدم بایدســروقت   .....ازدکترشــریعتی وصــادق هــدایت  ــی کســان دیگــه ک خیل

 .موقعی که عمارت جلوست اینها روبخونم چون ازجلدکتابهامشخصه که جدیدا حوصله دردسر ندارم
 

داره بــه ماســربزنه  چندهفتــه اي کــه گذشــته شــاهرخ مشــغول تــدارك مراســم عروسیســت کمترفرصــت ایــن
البتــه هرشــب بایــد قبــل از اینکــه اشــکان بخوابــه بــراي دقــایقی هــم کــه شــده ببینــتش مــنم بابهانــه هــاي  

ــروز کــه خــدمتکار بعــدازبردن اشــکان امــد   خــانم :مختلــف پیشــش نمیــرم چنــدبارهم پیغــام فرســتادمثل دی
 .تشریف بیارین پایین تااشکان بیقراري شمارو نکنن امیفرمایناق"
 

 .ه اقا بفرماییدبنده سرم دردمیکنه درضمن اشکان غذاش رو تازه خورده بهانه گیري نمیکنه ب:مریم
 

اخـرش ایـن خـدمتکارها فلـج میشـن ازبـس میـرن بـاال دسـت خـالی برمیگـردن خوشـم میـادکنفش               بیچاره
 .نه"کنم ببینه خوبه 

 
ــه ضــرب بازشــد درحــین وش کــردي پرســتاربچه ایــن بازیهاچیــه دراوردي جایگــاهتوفرام:مطالعــه درب اتــاق ب

باید همیشه همـراهش باشـه دیگـه تکـرار نشـه درضـمن وقتـی بهـت دسـتور میـدم بایـداطاعت کنـی حـاالم              
 .پاشو بیاپایین

 
ــه پرســتارش اینوفرامــوش کــردي دومااینجــا اون شــکنجه گــاه نیســت کــه هرچــی   :مــریم اوالمــن مادرشــم ن

م کـه همـه وقـت شـمارو پرکـردن نیـازت       گفتی همه تاییدکنن من هروقت دلـم بخوادمیـام پـایین فـروغ خـان     
 .دیدن اشکان که میبینیش پرستارکه دیدن نداره

 
ــاهرخ ــم     :ش ــروغ ه ــب ف ــتاقی خ ــارخیلی مش ــردونم انگ ــابرت گ ــه همونج ــونم ب ــت داري میت ــه دوس ــا اگ اتفاق

 .ولی توفقط پرستاري هرازگاهی اگه میلم بکشه معشوقمم میشی"همسرمه واختیارداره من 
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بــدم نمیـادبرگردم ولـی ایندفعــه بـرعکس دفعــه قبـل زحمــت رازداري رو     :ضـعفم رو فهمیــده باپوزخنـد   نقطـه 
 .به خودم نمیدم یعنی الیقش نیستی تو روهم با خودم میبرم قعر دره باهم جناب سرهنگ بازجوووو

 
مـه  زبونـت رو ازحلقومـت میکشـم بیـرون تـازه اینـو بـراي مـن ضـعف میـدونی معلو          :قروچـه اي میکنـه   دندان

 .هنوزم بچه اي نه عزیزم اگه اراده کنم همون موقع با توله ات میفرستادمت جهنم
 

اون توله بایدم توله باشه چـون ازتـو مـن ازت کمـک نخواسـتم بـه خواسـت خـودت بـود درضـمن مـاهی            :مریم
 .رو هروقت از اب بگیري تازست حاضرم برم جهنم دیرنیست افسوس نخور عزیزم

 
 .قعی رو هنوزندیدي برات خواباي خوشی دیدم فعالشب بخیرجهنم وا:باپوزخندمیگوید

 
 "الف نمیزنه مردعمل تنها خصلت خوبش  میدونم

 
ــا       از ــده ی ــش غذامی ــه به ــور میزن ــم ش ــنم دره اي دل ــدوم جه ــدونم ک ــرده نمی ــاخودش ب ــکان رو ب ــروز اش ام

 .رسیدگی بهش میشه اخه حساس اگه جاش کثیف باشه یاغذاش دیربشه مثل دیوونه ها میشه 
 

کتاب خواند ندارم یعنـی هیچـی نمـیفهمم سـاعتها گذشـته خبـري ازشـون نیسـت انقدرقـدم زدم کـه            حوصله
بیـابگیرش شـیرش بـده    :شـب گذشـته کـه برمیگـردن خـودش میـارتش      12رمقی تـو پاهـام نمونـده سـاعت از    

 .میخوام ببرمش
 

نگــارهیچی گــم کــرده اي ســفت تــو بغلــم میفشــارمش بــه نظــرم الغــر شــده ســریع بهــش شــیرمیدم ا  مثــل
 .نخورده عین این وحشی ها 

 
 .ازصبح کجا بردیش که اینجوري گرسنست:میگویم

 
 .به تو مربوط نیست بایدعادت کنه درضمن اونجابهش خوب میرسن ولی لوسش نمیکنن:شاهرخ

 
بـده ببـرمش حوصـله نـدارم هـا      :شیر خوردن خـوابش بـرد شـاهرخ میخـواد ازم بگیـرتش نمیـدم بهـش        بعداز

 .کاردستت میدم
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 .بزارشب پیشم بمونه توقلقش رو نمیدونی :دربغلم میفشارمش باسماجت
 

 .قلقش خب دست منم میاد از این برنامه همین عادت کن:شاهرخ
 

ــزور ــرار دادم      ب ــارچوب ق ــتهام رو روي چ ــتادم دس ــوي در ایس ــتم جل ــرون رف ــیدش بی ــم کش ــزارم :ازبغل نمی
 .ببریش مگه اینکه از رو جنازم ردبشی

 
 .وش بیاگمشو اینوربه زبون خ:شاهرخ

 
بهتـره بـه حرفـام گـوش     :دیدکنار نمیـروم از بـازوم گرفـت انقدرفشـار داد کـه نفسـم داشـت بندمیومـد          وقتی

 .کنی جوجه ایندفعه میشکنمش شک نکن
 

کرد رو تخت ورفتبـه همـین سـادگی منـو کنـارزد مثـل مگـس نمیـزارم اب خـوش از گلـوت پـایین بـره              پرتم
 .بدبختی اشکان تو گلوم گیرکده توسط او منو به زانو درمیاره 

 
برنامه چندروز ادامه داشت اشـکانم الغرتـر شـده دیگـه بچـه شـاد قبلـی نیسـت وقتـی میادپیشـم از بغلـم             این

ــو  ــو ع ــی جاش ــوره وقت ــوض    جــم نمیخ ــب ع ــاش رو مرت ــا ج ــوخته حتم ــاش س ــین پاه ــدم ب ــردم دی ض میک
نمیکـردن الي پاهـاش پـودر زدم چیـزي پـاش نکـردم تــاهوا بخـوره زودتـر خوبشـه خودشـم خوشـش اومــده            

 .یاد گاو افتادم چندبار میبوسمش امروز بیشتر پیشم مونده ..ما........ما..........ما: گهمدام می
 

ــذاهاي ــفارش داد  غ ــوردعالقش رو س ــغول      م ــت مش ــده بادس ــذاها ذوق زده ش ــدن غ ــنن از دی ــت ک م درس
 .خوردن شده خب هیچکس مادر نمیشه تا بابچه کناربیاد

 
 .اقافرمودن اشکان رو ببرم:خدمتکارامد

 
نمیخـوام بـا ایـن حـرف بیشـتر لجبـازترش کـنم بایـد کمـی کوتـاه بیـام            .اقـا غلـط کـرد    :تودلم مبگویم باغیظ

 .سالم:بل کنار شومینه نشسته میگویمهردو پایین میرویم شاهرخ روي م.
 

شــاهرخ اصــالبه ایــن بچــه :کنــارش مینشــینم میگــویم"جــوابم را میدهــد میدونــه دمــم زیرپــاش گیــره  باســر
 .رسیدگی نمیکنن 
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 .همه چیشو به موقع میدن دیگه چه دردت :شاهرخ

 
 .میکنن معلومه خوب ازش نگه داري:پاهاي اشکان رو باز میکنم سرخیها رو نشونش میدم  الي

 
خـب فـروغ کـه نمیتونـه یـه سـره بـه ایـن         :فهمیدم عصبانی شده ولی بخـاطر اینکـه عصـبیم کنـه      ازچشماش

 .برسه دنبال کاراي عروسیه
 

موقعی که میره سـرکار پـیش اون ابلـیس میمونـه مـیگم بچـم عصـبی شـده تـابهش دسـت میزنـه جیـغ              پس
 .میکشه حاالفهمیدم

 
ــم  باعصــبانیت ــد میش ــارش بلن ــت:ازکن ــن به ــزارپیش اون    م ــوم رو ن ــل معص ــن طف ــودم ای ــه ب ــنم "گفت میبی

چندوقته مثل خود اون دیوونه شـده نگـو کمـال همنشـین بهـش اثرکـرده ببـین اگـه میخـواي بـامن لجبـازي            
 نبالـه کنی از بچه استفاده نکن ایـنم یکـی مثـل خـودت میشـه روانیییییـی ودیوونـه مـنم اینـو نمیخـوام بریدد          

 .عنی نمیزارم ببریشکارهاتون اینم بزارش پیش من ی
 

 .مثالمیخواي چیکارکنی خانم مرغه:باپوزخندنگاهی به قدوباالي من کرد شاهرخ
 

ــیش اون افریتــه  :مــریم ــزارم ببــریش پ ــی نمی ــن همــون بچــه اي کــه از مــن  "خودمــو میکشــم ول ببیــنش ای
 .تحویلش گرفتی هانننن

 
اگـرم میخـواي خودتـو بکشـی حرفـی      "خب دوست داره اینجـوري تـربیتش کنـه بـه تـو ربطـی نـداره        :شاهرخ

 .نیست میخوام جربزت رو نشونم بدي
 

بیخـود شـدم فقطـم شـاهرخ منـو میتونـه بـه ایـن حالـت برسـونه چـاقوي میـوه خـوري رو برمیـدارم                ازخودم
ق باشـم بـزار بچـه ام رو کـه کیخـوادببره      هنوزم با لبخندبه حرکاتم نگاه میکنه بـاورش نمیشـه انقـدر کلـه شـ     

 .منم خودمو میکشم
 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 104 

مکـث رگ دسـت سـمت چـپم رو میـزنم خـونم بالفاصـله میزنـه بیـرون جـاري شـده روي فرشـها هـم               بدون
بیبـی  .........بیبیگـل :میریزه شاهرخ با دست جلـوي چشـم اشـکان رو گرفتـه تاشـاهد مـاجرا نباشـه بلندمیگویـد        

 .گل بیا این بچه رو ببر 
 
ــه   بیگــلبی هــم ســریع امــد میدونــه وقــی شــاهرخ اینطــوري صــداش میکنــه یعنــی اتفــاقی افتــاده بادیــدنم ب

 .خاك برسرم مادر این چه کاریه اخه ازجونت سیرشدي:صورتش میکوبه
 

 .بیبیگل بچه رو ببر میوه اش رو بده منم از همه چی سیرشدم زودببرش:مریم
 

 .خب ادامه بده منتظرم:مونطورنشسته بانگرانی منو اورا تنها میگذاره شاهرخ ه اوهم
 

دست چپ خیلـی دردمیکنـه ولـی بااینحـال رگ دسـت راسـتم رو هـم میـزنم مثـل دیوانـه هـا شـدم              هرچند
 .فقط به هدفم فکرمیکنم 

 
خونســرد روبــه روش نشســتم اوهــم بهــم خیــره شــده فکرمیکنــه ایــنم درد زایمــان کــه التماســش  همینجــور

 .رش هرلحظه برام تارتر میشه کنم با سماجت بهش خیره شدم تصوی
 

ــه جیگــرش رو داري خوشــم اومــد اهــل عملــی ولــی هرکــاري یــه تــاوانی داره کــه اینکــارت  :شــاهرخ ــه خوب ن
 .خودت خواستی  "تاوانش مردن

 
پاشـم ایسـتادم مثـل مـرد نـه مثـل تـو کـه فقـط ظـاهرت مردونسـت عینـه بادکنـک توخـالی               :زورمیگـویم  به

 .هستی جناب سرهنگ دوره دیده تو فرنگ
 

 . هیچی نمیفهمم دیگه
 

به هوش امدم بازم تواتاق خـودم هسـتم دور هـردو دسـتم بانـدپیچی شـده بـه دسـتمم سـرم وصـله بـه             وقتی
نشـون میـده یعنـی از اون موقـع بیهـوش بـودم اشـکانم کـه تـو           شـب رو  3سقف خیـره شـدم سـاعت حـدود     

تختش نیست نثل اینکه این بـازي تمـوم شـدنی نیسـت خوشـحالم کـه پیشـش کـم نیـاوردم اگـه ایـن دفعـه             
 .میومدم دیگه مدام ازم سواري میگرفت اهکوت
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بافرســتادن  مـدام تـوفکر امیـري هسـتم بـدون اراده پرنـده خیـالم بسـوي او پـرواز میکنـه مخصوصـا            چنـدروز 
اخرکتـاب بـرام نوشـته کـه دفعـه بعـد اگـه دیـداري         "این کتابها معلوم خیلی باید غنی باشه ازلحـاظ اطالعـات   

 ....... .میسر شد دوست داره نظراتم رو بهش بگم 
 

بابـاجون بـه سـگ گفتـی زکـی ایـن بایـد دهمـین جونـت باشـه           :مـزاحم وارد اتـاق شـدباپوزخندمیگوید    مگس
 .نده ايکه دررفته بازم که ز

 
 .تا جون تو رو نگیرم دست ازدنیا نمیکشم :اینکه نگاهش کنم بدون

 
 زبونت که هنوز کوتاه نشده عیب نداره حاالبهتري؟:شاهرخ

 
 .بااجازتون :مریم

 
میـدونی خیلـی دوسـت دارم بـدونم ایـن تـو چـی میگـذره اگـه بـه           :دستی بـه اسـتخوان سـرم کشـید     شاهرخ

بمممممـم منفجرمیشـه یعنـی هـیچ چیـزي بـرام انقـدر لـذتبخش          "ضررم باشه تودهنت یه دینامیـت میـزارم  
 .نیست

 
ارزوي مـنم  :هردوش بسته سـت نمیتـونم تکـانش بـدم تـا دسـت کثـیفش رو ازسـرم کنـاربزنم میگـویم           دستم

 .خارکردنت پیش همست 
 

ارزو برجوانـان عیـب نیسـت عزیـزم حاالکـه مـن اختیـارش رو دارم اینکـارو بـرعکس انجـام           :بلندخندید شاهرخ
 .میدیم یعنی من خارت کنم باشه عزیزم

 
 .میرسه اونروز دیرنیست منتظر باش من انتقام این سه سال رو میگیرم حتی به قیمت جونم :مریم

 
 .منتظرم :خت بلندشدبا پوزخند ازروت شاهرخ

 
بــاخوب .رو پیــداکنم کــه ازشــاهرخ ضــربه خــورده باشــه اونــم ازایــن واالمقامهــا تــابهم کمــک کنــه   بایدکســی

ــگ       ــی کمرن ــته اي خیل ــیدم نوش ــه رس ــر ک ــفحه اخ ــه ص ــرم ب ــتم بگی ــا رو دس ــونم کتابه ــتام میت ــدن دس ش
 :بامدادنوشته شده انقدر کتاب رو نزدیک وعقب میبرم که متوجه میشم
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باغبونه ماهریـه هرگلـی روپـرورش نمیـده واون گـل رو تازمـانی نگهـش میـداره کـه شـاداب باشـه یـا              شاهرخ

 ".توگلی هستی که هم زیبایی هم خوشبو ونایاب "ازبوش مست بشه مواظب باش گل مریم 
 
 
 
 "رضا  "
 

ـ "کامال واضحه یعنـی از جانـب شـاهرخ خطـري تهدیـدم میکنـه ایـن کلمـات بهـم هشـداردادن            منظورش د بای
 باهاش حرف بزنم ولی چطوري ؟

 
ــدرباخودم ــن رو       انق ــی م ــم حقیق ــه اس ــا میشناس ــن منوازکج ــه ای ــده اخ ــرد ش ــابم خ ــه اعص ــاررفتم ک کلنج

 .چراتونوشتش قرارداده تاصحت کالمش رو باور کنم 
 

 .تنها راه حل  "بیبیگل"به سرم زد  فکري
 

 .بیبیگل خسته نباشی:پایین میرم
 

زنده باشـی مـادرجون انقـدرپایین وبـاال نـرو سـرت گـیج میـره هـا خـون زیـادي ازت رفتـه فرامـوش              : بیبیگل
 کردي؟

 
 .نه یادم نرفته :مریم

 
 .بیبیگل من شماره ایري رو میخوام:به اطراف میندازم هیچکس اینجانیست  نگاهی

 
 امیري کیه دیگه؟:گنگ نگاهم میکنه بیبیگل

 
 .ومیگمهمونی که فروغ میخواستش اون:مریم

 
 میخواي چکار؟:باتعجب نگاهم کرد بیبیگل
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بیبیگـل اون اسـم واقعـی مـن رو میدونـه همـه چیـو میشـه گفـت کـه خبـرداره میخـوام باهـاش حـرف               :مریم
 .بزنم

 
واي مــادرجون میــدونی اگــه دیگــرون بفهمــن ســره خــودت و اقــا میــره بــاالي دار اخــه ایــن  :بــه صــورتش زد

 ؟.ازخدابیخبر ازکجا فهمیده
 

 .نم میخوام همینو بدونم شمارش رو الزم دارم برام گیرش بیارم:مریم
 

 میخواي چی بهش بگی اخه؟:بیبیگل
 

 .بقیش بامن نترس هیچ اتفاقی نمیافته "تو فقط شمارش رو گیر بیار:مریم
 

بیامـادر ازاتـاق اقـا برداشـتم تـو دفتـري یادداشـت        :موقع خواب بیبیگل امد برگه اي هم تـو دسـتش بـود     شب
 .مادر مواظب باش " کرده بود

 
ــال    االن ــع واوی ــن پیدامیشــه اون موق ــع ســروکله ای ــونم باهــاش تمــاس بگیــرم یــه موق ــالی "نمیت ــارو باق خربی

 .بارکن
 

تو اتاق قـدم زدم ازپنجـره سـرك کسـیدم وقتـی ماشـین شـاهرخ رفـت بایـد حـدود یـک سـاعت بعـد               تاصبح
 .باید تماس بگیرم 

 
کنـارم راه میـره مـدام میزنـه پشـت دسـتش از طرفـی نگـران منـه ازطرفـی شـاهرخ کـه مثـل مـادر                بیبیگلم

 .بزرگش کرده 
 

 .سالم با افسر امیري میخواستم صحبت کنم:رو برمیدارم شماره ها رو میگیرم  تلفن
 

 .افسر امیري هستم بفرمایید:اطالع دادصبر کنم بعداز چندلحظه  بهم
 

 .امیري هستم بفرمایید: یگویدبند اومده دوباره م زبونم
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 .سالم :لرزان میگویم باصداي
 

 .سالم بفرمایید:امیري
 

 .رویا معینی هستم اقاي امیري:مریم
 

بســالم حــال شــما خــانوم :اي مکــث میکنــه بعــد بــا صــدایی کــه نابــاووري ازش پیداســت میگویــد چندلحظــه
 .معینی

 
 .ممنونم غرض از مزاحمت میخواستم ببینمتون :مریم

 
 براي چی؟:يامیر

 
 .حضوري باید خدمتتون عرض کنم:مریم

 
 کجا؟"باشه حتما :امیري

 
 .من جاي خاصی رو نمیشناسم فقط نزدیک این حدود نباشه :مریم

 
 .پس بهتره من دنبالتون بیام:امیري

 
 .باعث زحمت میشه :مریم

 
 .جلوي درب منزلتون هستم پس فعال خداحافظ 10تعارف نمیکنم ساعت :امیري

 
 چی شد مادر ؟:سریع امدکنارم بیبیگل

 
 .میاد دنبالم تا بریم بیرون 10ساعت :مریم

 
بـه هـیچکس اطمینـان نکـن فقـط      "گـول ظـاهر ادمـا رو نخـوردي مـادر      .مواظـب بـاش   "مواظب باش :بیبیگل

 .ازش اطالعات بگیر همچنان اصرار کن که رویا معینی هستی
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 .شمامواظب اشکان باش"باشه حواسم هست:مریم

 
یشـوم بولیزوشـلوار ســاده اي میپوشـم عینـک دودیــم رو هـم برمیـدارم تاالاقــل نشناسـنم اخـه نصــف         م امـاده 

 .صورتم رو میگیره
 

 .ایستادبیرون میروم بله انطرف منتظرمست10در ایستادم وقتی عقربه روي  پشت
 

 .سالم اقاي امیري:تند بسوي ماشنش میروم بخاطر اینکه کسی شک نکنه جلو مینشینم  باقدمهاي
 

 .سالم بهتره زودتر حرکت کنم:امیري
 

ــدون ــه         ب ــوت نگ ــه اي خل ــار کوچ ــت کن ــله دوري داش ــا فاص ــه از انج ــیم ک ــیش رفت ــیري پ ــا مس ــرف ت ح
ببخشیدکه جاي بهتري نمیتـونم ببرمتـون چـون اگـه کسـی ببینـه هـم بـراي مـن مشـکل سـاز میشـه             :داشت

 .هم براي شما 
 

 .وقتتون رو گرفتمخواهش میکنم من باید ازشما عذرخواهی کنم که :مریم
 

ایـن چـه معنـی میـده اقـاي      :رو ازکیفم خارج میکـنم صـفحه مـوردنظرم رو میـارم بـه طـرفش میگیـرم        کتاب
 .امیري

 
 .بایدمعناي خاصی براي شماداشته باشه براي شما درست نمیگم:به نوشته کرد نگاهی

 
 .من رویا معینی هستم چه اصراري دارید که منو مریم راستین نام ببرید:مریم

 
ــري ــنامه    :امی ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد محم ــتین فرزن ــریم راس ــما م ــون ش ــران   158چ ــادره از ته ــتین ص هس

دوســتی بــه اســم زهــرا داریــد معرفتــون بــه "مــادرتون تــوي تصــادف فــوت کــرده .ســومین فرزنــد خــانواده "
 همون گروهی که عضوش شدید که االنم با مسعود ازدواج کرده بازم بگم؟
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مــن شــما رو کــامال میشناســم قبــل از اینکــه دستگیربشــید :بــرده فقــط نگــاهش میکــنم ادامــه میدهــد مــاتم
ماشـما رو کـامال   "همـراه مسـعود بودیـد یادتونـه کـه تواتـاق خلـوتی بودیـد بـا دقـت اطـراف رو مینگریسـتید             

دادن  وابمیدیــدم قــرار بــود بــا مســعود ازدواج کنیــد البتــه بهتــون پیشــنهادداده بــود کــه شــمام فرصــت جــ 
بهــش رو پیــدا نکردیــد چــون دستگیرشــدید وتوســط همــین جنــاب معــین الملــک بــازجویی شــدید وتوســط  

 .اردشیر شکنجه وبه جرم حمل موادمخدر که بخاطر اعتیادپدرتون بهتون نسبت دادن 
 
 .ولی شما اینهمه اطالعات رو از کجامیدونید:تته پته میگویم با
 

 .ي ومساوات هستش هستیدهنوزم برسر ایده هاتون که برابر:امیري
 

 .انقدر برام ارزش داشتن که زیره اون همه شکنجه دوام اوردم:مریم
 

 پس مایلید هنوزم به فعالیتهاتون ادامه بدید؟:امیري
 

وضـعیت  :زد ایندفعه راه برگشـتی بـرام نیسـت دیگـه شـاهرخی وجـود نـداره کـه نجـاتم بـده میگـویم            خشکم
اگه دوبـاره دسـتگیر بشـم دیگـه دربرابـر ایـن طاقـت نـدارم کـه بچمـو            من با قبل فرق کرده االن بچه دارم که

 .جلوي چشمم شکنجه کنن
 

 یعنی اون بچه متعلق به خودتون وپرستارش نیستید؟:ازحدقه زده بیرون میگوید باچشماي
 

 .بله اشکان پسرمه:مریم
 

 وپدرش؟:امیري
 

 .جناب سرهنگ شاهرخ معین الملک :مریم
 

 .؟شاهرخ چییییییییییییییی :امیري
 

 .بله شک نکنید:مریم
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 اونم میدونه؟ "ولی اون که داره بافروغ ازدواج میکنه:امیري
 

اي پســتفطرت شــما االن چــه نســبتی باهــاش :میکــنم کــه بلــه بادســت محکــم بــه فرمـان میکوبــه  باسراشـاره 
 .دارید

 
 .شماهنوز به سوالم جواب ندادید که منو ازکجا میشناسید"منم همسرشم ولی صیغه اي:مریم

 
 ..................... .بهتون اطمینان میکنم من:درهم میگوید بااخمهاي

 
 ببینید این حرفی که میزنم بایدپیش خودمون باشه نمیدونم چرادارم بهتون اطمینان میکنم :امیري

 
ه زیــر اون شــکنجه هــا دووم اوردیــن مــنم جــزو فعــالین سیاســی هســتم البتــه  ایــن دلیــل باشــه کــ شــایدبه

انقـدر محتـاط رفتـارمیکنم کـه تاحـاال هـیچکس نفهمیـده        "مخفیانه یعنـی هـیچکس نمیدونـه حتـی مـادرم      
 حتی همسرم 

 
بخـاطرهمین اعضـابه جـز اشـخاص مشخصـی هیچوقـت       :باز بـه دهـانش چشـم دوخـتم ادامـه میدهـد       بادهان

ــنن  ــو نمیبی ــی      او"من ــان دارم ول ــی اطمین ــش خیل ــه به ــت ک ــم هس ــعود ه ــون مس ــم جزوش ــخاص ه ن اش
خـودتم میـدونی کـه خیلـی دوسـتت داشـت بخاطرسرسـختیت ولـی         "هنوزبهش زنده بودنت رو اطـالع نـدادم   

کـرده همچـین ادمـی نیسـت ولـی چیـزي نگفـتم بهـش ایـن روزا سـرش خیلـی شـلوغ              واجاالن بادوستت ازد
خبراعــدامت توروزنامــه هــا نوشــته شــد مثــل دیوونــه هــا داره فعالیــت  ازمــوقعی کــه.ازهمــه طــرف توفشــاره 

 میکنه اینروزها مدام روي جنگ مسلحانه تاکید میکنه متوجه منظورم شدي؟
 

 منظورت تروره؟:تو بهتم میگویم هنوزم
 

اینجــوري کــه همــه تــو دردســر میــافتن تــازه اســلحه ازکجــا :ســري بــرام تکــان داد واي خــداي مــن  امیـرس 
 .اره مگه بچه بازیهمیخواد بی

 
بهتـره برگـردیم دربـاره ایـن موضـوع بایـد سرفرصـت صـحبت کـرد یـه موقـع            :نگاهی به ساعتش کـرد   امیري

 .شاهرخ میاد میدونم که زیر نظرت داره 
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ــلولم     باموافقــت ــدمهاي سســت بســوي س ــه باق ــاده شــدم تاکســی نبین ــر پی ــان انطرفت مــن برگشــتیم دوخیاب
ــ   ــزو ماس ــم ج ــري ه ــی امی ــپارم یعن ــده  رهس ــه نش ــیچکس متوج ــال ه ــرا ؟چطورتابح ــه چ ــس "ت اون دیگ پ

 .......... .مسعودینا اون اعالمیه ها واطالعات دقیق ومحرمانه رو از طریق اون بدست میاوردن 
 

واي ایــن "چیــز محکمــی خــوردم ســرم رو کــه بــاال گــرفتم چشــمان کنجکــاو شــاهرخ بهــم خیــره شــده   بــه
ه تـازه از ماشـین پیـاده شـده چـون هنـوز درش بـازه ولـی مـن          ازکجاپیداش شد نگاهی به اطراف کردم معلومـ 

 .که تا خونه هنوز یه خیابان فاصله دارم حتما دیدتم 
 

 ایینجا چه غلطی میکنی؟:شاهرخ
 

 .اومدم قدم بزنم اشکالی داره:پته میگویم باتته
 

 .زودباش سوارشو.سوارشوبریم خونه معلومه درنبود چه کارهایی نمیکنی :شاهرخ
 

ــرس شــاهرخ بــدون اینکــه نگــاهی بهــم بکنــه جــوایم رو داد راه افتــاد   راننــد بــه ش ســالم کــردم بیچــاره ازت
ــارمیده    ــدرتش فش ــتاي پرق ــوي دس ــتم رو ت ــارم نشســت دس ــاهرخم کن ــابی  .ش ــگ حس ــه جن ــه ی ــه ک معلوم

 .درپیش داریم
 

 .به تیمسار بگو برام مشکلی پیش اومد  "میتونی بري:رسیدیم راننده ماروپیاده کرد شاهرخ سریع
 

کرد رفتیم داخـل دسـتام رو همینجـور گرفتـه میـریم عمـارت عقبـی میخـوادبیبیگلم سـوال پـیچ کنـه             دروباز
 .اخه سابقه نداشته تنهایی جایی برم 

 
 .با ........با:اشکانم گفت.یگیره شاهرخ دراغوشش م"بادیدنمان بسویمان پرکشیده اشکان

 
کـردم مـن کـه چنـین کلمـه اي رو بهـش یادنـداده بـودم شـاهرخم ذوق کـرده مـدام مینـدازتش بـاال               تعجب

زودبیـا پـایین فکـرنکن یـادم     :هردوشون خوشحالن میرم بسـوي پلـه هـا کـه صـداي شـاهرخ متـوقفم میکنـه        "
 .رفت منتظرم 

 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 113 

ادمیـه غیرقابـل پـیش بینـی دوبـاره بااشـکان مشـغول بـازي میشـه فقـط بلـده منوگـازبگیره اي لعنـت               عجب
 .بهت مردك

 
 اقاکجادیدتت؟"واي مادرجون :رو عوض میکنم بیبیگل اومدداخل اتاق  لباسام

 
یــه :الي درســرك میکشــم نــه نیومــده بــاال درضــمن صــداي خنــده اشــکانم میــاد باخیــال راحــت میگــویم  از

حـاال خداروشـکرمنو دوخیابـان پـایینتر پیـاده کـرد وگرنـه بایـد هرسـه          "اصـله داشـتم کـه دیـدمش     خیابون ف
 .راستی دیدید اشکان بهش گفت بابا.تامون اشدمون رو میخوندیم 

 
اره مادر خودم بهش اطـالع دادم شـاهرخ بعـدازرفتن تـو زنـگ زد تـا عبـاس بـراش یـه سـري مـدارك            :بیبیگل

واي مـادرجون انقـدر ایـت    "ن شـد گفتـه بـود نمیخـواد بیـاره خـودم میـام        رو ببره بعدش مثل اینکـه پشـیمو  
تکـرار کـردم اخ    شالکرسی خوندم یه دفعه به سرم زد تابه اشـکان بابـا رو یـاد بـدم فکـم دردگرفـت انقـدر بـرا        

که قربون قـدوباالش بـرم باهوشـه مـادرجون چـون بـه محـض دیـدن شـاهرخ همـون کلمـات رو تکـرار کـرد              
 .حاال پاشو بریم پایین تاشک نکرده.اي جایزش براش کیکم پختم بر

 
مـن میـروم اشــکان رو پـاي شـاهرخ ایســتاده داره بـا موهـاش بــازي میکنـه انگشـتش رو کــرد تـو چشــم           اول

 .ولی او باخنده به اینکارتشویقش میکرد بچه هم ذوق کرده .گفتم االنه که بزنه درگوشش "شاهرخ 
 

بابـایی بـرو بـا اسـباب بازیـات بـازي کـن        :و گذاشـت پـایین   بادیدن مـن لبخنـدش محـو شـد اشـکان ر      شاهرخ
 .اگه پسر خوبی بودي بازم باهات بازي میکنم باشه

 
 خب منتظرم بیرون چه غلطی میکردي؟:شاهرخ"رفت سر وسایل خودش  طفلک

 
 .منم بهت گفتم رفته بودم قدم بزنم:اوردن حرفاي امیري همه انرژیم رو براي جنگ بکارگرفتم بابیاد

 
 بااجازه کی؟:خشاهر

 
 .بااجازه خودم :مریم

 
 اره؟"خب پس سرکش هم شدي :شاهرخ
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 .براي بیرون رفتن نمیدونستم باید کسب مجوز کنم :مریم

 
 .بچه رو هم که نبرده بودي پس معلومه جاي خاصی رفتی:شاهرخ

 
ــا ــود   :چشــماش خیــره شــدم ب ــه ب ــم گرفت اگــه میبــردمش کــه فکرمیکــردي میخــوام فــرار کــنم درضــمن دل
 میدونی از کیه به تنهایی بیرون نرفتم حاال مگه چی شده ؟"
 

عین سگ داري دروغ میگی میخواستی قدم بزنـی ایـن بـاغ بـه انـدازه کـافی بـزرگ نیسـت کـه تـوش           :شاهرخ
 اره؟.بچه که کیف کنی  بگودلم ددر میخواد اونم بدون"قدم بزنی 

 
فکرکــردي همــه مثــل فــروغ جــونن کــه صــدقلم ارایــش کــنن باماشینشــون دوره بیــافتن ودل پســراي  :مــریم

 .مردم رو اب کنن 
 

 ................اسمش رو تو دهن کثیفت نیار :شاهرخ
 

فکـرت مسـمومه اقـا کـافر همـه را بـه کـیش خـیش         "کثیـف مـنم یـا تـو یـافروغ جونـت       :حرفش میپرم وسط
بهنـه الکـی   .انقدر رذل نشـدم بیـافتم توخیابونـا از ایـن بـه بعـدهم هروقـت دلـم بخـواد میـرم بیـرون            "پندارد 

هم نیار بعـد سـه سـال مـن ازخـاطره هـا رفـتم درضـمن انقـدر مـردم مشـکل دارن کـه بـه فکـر امثـال مـن                 
 .نیستن 

 
 اش بري ددر ؟میدونم چی داره تو سرت میگذره دنبال لقمه چرب و نرم میگردي که باه:شاهرخ

 
مقابلـه بـه مثـل کـنم ایـن مغـزش خرابـه هرچقـدر بگـم بـازم حـرف خـودش رو میزنـه پـس بهتـر کـه                  باید

توکـه چنـدوقت دیگـه عروسـیته وبعـدش دیگـه یـادي ازمـن نمیکنـی بایـد بـه فکـر             .خـب  "اره :دیوانش کـنم 
 .ور نیست عزیزمصیغمونم که داره تموم میشه منم میتونم برم دنبال سرنوشتم اینط.تنهاییام باشم 

 
بیبیگـل  :گردنش بیرون زده نگـاهی بـه اشـکان میکنـه تـو دنیـاي خودشـه خـوش بـه حـالش میگویـد            رگهاي

 .بیا اشکان رو ببر تو باغ کمی بگرده 
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ــکانم ــتم            اش ــم گف ــبال ه ــه بــره ق ــده ک ــید بلندش ــت ازبــازي کش ــرف دس ــن ح ــض شــنیدم ای ــه مح ب
یین نگـاهی بـه مـن کـرد کـه باچشـمک خیـالش رو        بیبیگـل اومـد پـا   .خوردنیهاوگشتنیها رو خـوب میشناسـه   

 .راحت کردم با رفتن انها حاال تنهاییم
 

 خب گفتی که به فکر ایندتی درسته؟:شاهرخ
 

 .شمامگه به اینده فکر نمیکنین"بله :مریم
 

چرا منم برنامه هـایی دارم ولـی دربـاره تـو وقتـی کـه منـو فـروغ عروسـی کـردیم میشـی ندیمـه زنـم              :شاهرخ
ی مفـت خـوردي خوابیـدي دیگـه بسـه بایـدکارکنی درعوضـش بـه جـاي حقـوق بهـت جامیـدم             تااالن هرچـ "

که بخوابی وغذاتم بخوري وبچه ات رو هـم نگـه داري یـادت باشـه اگـه فـروغ ازت ناراضـی باشـه بالیـی سـرت           
 .میارم که مرغاي اسمون به حالت گریه کنن

 
بچـه هـم    "بـراي خدمتکارشـدن اراده خـودم مهمـه درضـمن میـرم جـاي بهتـر        :اینجوریـه باشـه میگـویم    خب

راسـتی گفتـی بـرم کلفتـی چـرا      .پیش فروغ جون بمونه خب فرزندخوانده تـو کـه هسـت بایـد مـراقبش باشـه       
 .باید اینکارو کنم میتونم شوهر کنم تانون بدون منت بخورم این حرف اخرمه 

 
 .که شوهر کنی :کرد خنده عصبی  شاهرخ

 
 .......... .حسرتش رو به دلت میزارم هرزه:دیوونه ها شد به طرفم یورش اورد  مثل

 
 .هرزه اون فروغ حرومزادست :دادمیزنم

 
 .یه چیز میخواید پول ولذت درست نمیگم.اونم یکی مثل تو همتون سرتاپا یه کرباسید :شاهرخ

 
م خیــره شــده باوحشــیگري لبهــام رو میبوســه البتــه بوســه بهــ"واقعاترســیدم ازچشــماش نفــرت میبــاره  ازش

 .که چه عرض کنم انگار گازم گرفته 
 

میکــنم فایــده نــداره مثــل شــیري کــه شــکارش رو تیکــه وپــاره میکنــه داره باهــام رفتارمیکنــه   هرچقــدرتقال
 .خیلی احساس بدیه تابحال اینجوري ندیده بودمش لذت نمیبرم دارم عذاب میکشم .
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سـوزي رو بــراي خــودت   "مـن میکشــمت اگـه بــدونم پــاتو کـج گذاشــتی   :ه نفـس نفــس میزنــه  کــرد دار ولـم 

عبرت کـن دختـره ي احمـق اگـه خیلـی دوسـت داري میتـونم اسـتخوان هـاش رو نشـونت بـدم بالیـی بـدتر              
 .ازاون درانتظارته 

 
 "یهدرضـمن تـا یـه هفتـه دیگـه عروسـ      :نمیزنم بانگـاهی سرشـار ازکینـه بهـش مینگـرم ادامـه میدهـد        حرفی

 خودت رو اماده کن باید ندیمش باشی هرکاري گفت انجام میدي هرکاري متوجه شدي؟
 

 .به چی لبخندمیزنی احمق:مینگرم فکم رو گرفت باپوزخندبهش
 

یـادت نـره رفـتن مـن بـه تـه دره مسـاوي سـقوط         "به اینکه چقدرپستی سگ بایـد جلـوت لنـگ بنـدازه     :مریم
مـن  )بـه سـرم اشـاره کـردم    (هتـره دیـوونم نکنـی میـدونی     تو هم هست چون بندي ازمـن بهـت وصـل شـده ب    

بهتـره دسـت ازتحقیـر کـردن مـن      .قاطی دارم یه کاري دستت میدم کـه تـااخرعمرت مثـل سـگ عوعـو کنـی       
 .خوك کثیف اريبرد
 

ببین مثل اینکـه تـو هنـوز منـو نشـناختی مـن اگـه منـافعم توخطرباشـه هـم تـو وهـم اون بنـد رو از              :شاهرخ
 .غز پوکت فرو کن بین میبرم اینو تو م

 
بایـد بهـم اثبـات کنـه باقـدمهاي بلنـد میـرم        .بـراي اون جـونش درمیـره    "حاضره حتـی اشـکانم بکشـه     یعنی

بیــرون اشــکان رو تــاب نشســته درمقابــل چشــمان حیــرت زده بیبیگــل میگیــرم میــارمش هنــوزم تــو وســط  
بـه   بـاش د رو نـابود کنـی مرد  حـاال وقتشـه تـامنو ایـن بنـ     :اشکان رو میگیرم جلـوش میگـویم  .پذیرایی ایستاده 
 .حرفت عمل کن 

 
مـنم گفـتم وقتـی    :دستهاش رو براي رفتن به اغوشش دراز کـرده بـا نابـاوري بهـم نگـاه میکنـه میگویـد        اشکان

 .که برام خطرافرین باشین اینکارو میکنم نه حاال
 

 .اون موقع شایددستت بهمون نرسه بهتره از فرصت استفاده کنی زودباش:مریم
 

 .حاالم برو کنار "زیر سنگم باشین گیرتون میارم :شاهرخ
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ایـن بابـات   :هنوز دسـتش درازه حرصـم رو سـراین خـالی میکـنم چنـدتا میـزنم تـو صـورتش دادمیـزنم           اشکان
 .نیست حرومزاده براي چی میخواي بري بغلش

 
بابچــه : مــات مونــده گریـه میکنــه شــاهرخ بــه زور ازدسـتم میگیــره چنــدتا ســیلی جانانـه نثــارم میکنــه    بچـه 

 .چیکارداري روانی
 

من روانـیم یـا تـو کـردیم درضـمن ایـن بچـه منـه هرطـور صـالح بـدونم باهـاش برخـورد میکـنم               :فریادمیزنم
 .اصال دلم میخواد بکشمش

 
موهـاي  "لحظات واقعـا دیوانـه شـده بـودم موهـاش رو تـو دسـتام گـرفتم بچـه هـم مـدام جیـغ میزنـه               دراون

بیبیگـل بـا شـنیدن صـداي فریـادمون امـد تـو اول اشـکان         .روي زمـین   اشکان رو از دستم جداکرد پرتم کـرد 
 .رو گرفت برد بیرون

 
ازموهام گرفـت کشـون کشـون از پلـه هـا بـردم بـاال تواتـاقم موهـام رو دور دسـتش پیچیـد موهـامم              شاهرخم

 .موهاي بچه شاهرخ رو میکشی بالي سرت بیارم که کیف کنی:کامال بلندشده بود دردش صدبرابر 
 

بیرون لحظاتی بعـد بـا کـابلی تـو دسـتش برگشـت واي هرضـربه اش مثـل بریـدگی تیـغ میمونـه اولـش              رفت
از حرصـم بلنـد میخنـدم اشـکامم از گوشـه چشـمم       .زیاد حس نمیشـه ولـی چندلحظـه بعـد شـدیدا میسـوزه       

 .ادمی هم صبري داره "پایین میاد مگه من چقدر گنجایش دارم ادمم
 

سـم کـه قـبال توسـط خـودش تیکـه پـاره شـده بـود دیگـه هیچـی ازش            هاي مـن جریحتـر میشـه لبا    باخنده
 .کامال خودشو خالی نکرده "نمونده تمام فرش غرق خون شده 

 
 .دل فریاد میزنم تاشاید خدابشنوه منه فراموش شده رو انقدر جیغ میزنم که از حال میروم ازته

 
ون بـدم بـا حرکـت دادن سـرم     چشم باز میکنم تمـام بـدنم بـیحس شـده حتـی نمیتـونم دسـتم رو تکـ         وقتی

نگـاهی بـه خـودم میکـنم لباسـام عـوض شـده رو تخـت تمیـز          .انگار به یکباره هزارتاسوزن به بدنم فـرو شـدن   
 .هستم 
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کسـی وارد اتـاق شـد کنـارم نشسـت چشـمام رو بسـتم سـعی میکـنم مـنظم نفـس بکشـم تـا فکـرکنن                انگار
 .هنوزم بیهوشم 

 
خواي بکشـیش بیـا بهـت قـرص بـدم بـه ثانیـه هـم نمیکشـه تمـوم           خیلی ضعیف میزنه اگه می:رو گرفت نبضم
 .میکنه

 
دیــوونم کــرد دکتــر نمیخواســتم اینطــوري بشــه یــه لحظــه خــون جلــوي چشــمام رو :خــود اشغالشــه  صــداي

 .گرفت به این قدوباالي ضعیفش نگاه نکن زبونش از صدتا مارو عقرب بدتره اتیشم زد
 

 .لحظه ها اتفاق میافته  خودت میدونی که خیلی ازقتلها تواین:دکتر
 

 خب حاال بهترمیشه یا نه؟:که توصداش نگرانی موج میزنه شاهرخ
 

ــه   : دکتــر ــا ن ــو بــدنش نیســت بایــد بهــوش بیــاد تابامعاینــه بفهمــم جــاییش لمــس شــده ی یــه جــاي ســالم ت
چندوقت پـیش مـوردي رو بـا کابـل زده بـودن از گـردن بـه پـایین لمـس شـده بـود مثـل یـه تکـه گوشـت                "

فعـال مـن میـرم کسـی     .افتاده بود رو تخت خدابـه جـوونیش رحـم کنـه تااسـیب جـدي بهـش نرسـیده باشـه          
 .باشه تابهوش که اومد بهم اطالع بده یششباید پ

 
بیرون ازحـرفش یـخ کـردم یعنـی مـنم مثـل اون دوسـتمون کـه در اثـر شـکنجه فلـج شـده بـود بشـم                رفتن

اروم ارو دست وپام رو حرکـت میـدن درد خیلـی شـدیدي دارن پـس معلومـه هنـوزم عصبهاشـون کارمیکنـه          .

. 
 

اي گریـه اش بلندشـده کمـی کـه ارومترشـد بـرام       صـد .کسی امد ازعطریاسش فهمیدم بیبیگـل کنارمـه   دوباره
 .قران میخونه خیلی وقته نشنیده بودم یه حس ارامبخشی تو وجودم ریخت واقعا به خواب میروم 

 
کنارم وول میخـوره سـرش رو بـه سـینه ام میمالـه بایـد اشـکان باشـه بـا یـاداوري دیونـه بـازیم اشـکام               کسی

 يبـا دسـتا  .... مـا ...............مـا :سـراغم بااصـوات نصـفه میگویـد     روان میشه معلومه دلـش شـیر میخوادکـه اومـده    
مــک زدن دلــم داره  کنــهدهــانش رو از رو لبــاس میــزاره رو ســینه ام شــروع می"کــوچکش میزنــه بــه ســینم 

 .کباب میشه 
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 .پس این بچه کجاست بیبیگل:بدبخت تر ازمنه که شده بچه من صداي شاهرخمیاد این

 
 .االن تو اتاقش بود واال نمیدونم اقا:بیبیگل

 
 .بیبیگل بیا اینجاست:درب اتاق باز شد شاهرخ.همیشه میگفت بچه ازبوي مادر پیداش میکنه  مامان

 
 .واي مادر جون دلم هزار راه رفت :باقدمهاي سریع که صداش میاید امد تو اتاق  بیبیگل

 
 .لباسم رو چنگ میزنه و گریه میکنه "جداش کنه  میخواد

 
 .غذا ندادي که اومده سراغ مریم مگه بهش:شاهرخ

 
ــل ــه     :بیبیگ ــدام بهان ــد م ــرفتیمش نمیبینی ــیر نگ ــوز از ش ــورده هن ــادرش رو نخ ــیر م ــه ش ــا االن دو روزه ک اق

 .میگیره االنم که از رو لباس داره مک میزنه 
 

جبـغ میکشـه بـا چنگهـایی کـه بـه سـینه ام مینـدازه دردم صـدبرابر میشـه ولـی بـرام شـیرینه چـون                اشکان
 .رو گرفتم بهتره اونم عذابم بده  موهاش

 
 .حاال بزار کمی بخوره شاید اروم شه :شاهرخ

 
 .ولی اقا از سینه اش خون میاد بجاي شیر:بیبگل

 
 .نمیدونم خودت یه کاریش کن:کالفست ضداش

 
بیبیگــل مانــده چکارکنــه ناچــارا چشــمام رو بــاز میکــنم ولــی میســوزه او بــا دیــدنم جیــغ  "ورفــت  دروبســت

 .میزنه 
 

مـادرجون مــن کــه نصـف عمــر شــدم االن ســه   :دســتش روبســوي اسـمون دراز کــرد شــکرگذار شــد   بیبیگـل 
 .روزه که بیهوشی 
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حرف بزنم که گلوم میسوزه با سر اشـاره میکـنم تـا بلنـدم کنـه باهزارمکافـات پشـتم بـالش میـزاره تـا            میخوام
 .کمی بنشینم 

 
و بـا دسـتمال میگیـریم بعـد میـدم بخـوره       بـا دیـدن سـینه ام چشـماش بـرق میزنـه اولـش خـونش ر         اشکان

ــوازش میکــنم   . وقتــی سیرشــد خوابیــد نذاشــتم بیبیگــل ببــرتش کنــارم خوابونــدمش موهــاي مشــکیش رو ن
اخـه چطـور تونسـتی اینکـارو باهـاش بکنـی اونـم اینـی رو         "اشکهام همینجـور داره میـاد عـذاب وجـدان دارم     

 .بیشتر از جونت دوسش داري  که
 

 .نمیتونم جوابش رو بدم خودش وارد میشه دکترهبه درب اتاق زد  کسی
 

مــن چیــزي میتـوانم بگــویم نــه او حرفــی زد از معاینـه پاهــام شــروع کــرد کـه مــردك رذل هــم واردشــد     نـه 
 .نگاهش هم نکردم 

 
ببین پاهات درد میگیـره سـوزنی رو درپـام فـرو کـرد باسراشـاره کـردم کـه درد رو مـیفهمم همـه جـارو             دکتر

ها جایی که بـه درد حساسـیت نشـون نـداد انگشـت کوچیـک دسـت راسـتم بـود هرچقـدر           معاینه کرد فقط تن
توش سوزن فرو کـرد نفهمیـدم گـرفتش وکمـی ماسـاژش داد بـازم فایـده نداشـت بـا تاسـف سـري تکـان داد             

 .انگشت کوچیکش عصبهاش مرده یعنی میشه گفت فلج شده:
 

م دسـتامم کـه سـالمه بجـز ایـن اگشـتم بـازم جـاي         نه انگار خداروشکرکه بازم فلج نشـدم میتـونم راه بـر    انگار
 .شکرداره

 
 یعنی هیچکاري نمیشه کرد؟:شاهرخ

 
 .نه وقتی عصبش مرده نمیشه کاري براش انجام دادسرهنگ:دکتر

 
 هنوزم بهش شیر میدي؟:به اشکان که کنارم خوابیده میکنه  نگاهی

 
 .هش شیربديبرات دارو دست ساز میارم تابتونی ب:دکتر .بله میدهم باسرجواب

 
 .شاهرخ رو روي خودم حس میکنم ولی دیگه برام ارزش نداره  نگاه
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 / روز مدام بیبیگل به تمام تنم دارو میزنه جاي کابلها براي همیشه ماندگارشده مثل زخم قلبم تاچند

 
 ر.مجسمه شدم سراسر وجودم سرشار از کینه ست یه روزي هم زهرم رو بهش میریرزم مثل

 
بیبیگـل بیچـاره   .سریع میگذره یادم امد کـه تـواین هفتـه عذاشـونه بخـاطر همـین همـه درتکاپوهسـتن          روزها

بـه سـفارش شـازده خیـاط امـد تاانـدازم رو       "یه پاش اونور از طرفی هم حواسـش بـه منـو اشـکان هـم هسـت       
بـین   همـه صـورتم کبـود شـده خیلـی بـرام جالبـه کـه بـااین قیافـه بایـد           .بگیره نصف شـدم تـواین چنـد روز    

بیچـاره خیـاط باتعجـب نگـام میکنـه دلسـوزي توچشـماش مـوج میزنـه همیشـه ازتـرحم            .مهمانها حاضربشـم  
 .بیزار بودم 

 
 .مادرجون اقاگفتن بیاید عمارت جلویی کارت داره:بعدازظهر بیبیگل امددنبالم امروز

 
 .ون نمیاماقا غلط کردن بگید من به اون گورست:احترام بیبیگل صدام روپایین نگه میدارم به
 

ــه نمیگــه داره   :بیبیگــل ــه نفــع خودت ــده بهتــره بیــایی اینجــوري ب مــادر میخــواد ســفره عقــداینا رو نشــونت ب
 .حسودي میکنه

 
راست میگه بـا هـم بـه سـمت جلـو میـرویم همـه جـا ریسـه کشـی شـده میزوصـندلیها رو هـم فعـال                میبینم

 .لهمونجور کنار دیوار گذاشتن تا بعدا بازش کنن براي مهمانان رذ
 

سالن خیلی زیبا اراسته شـده مخصوصـا جایگـاه عـروس و دامـاد بـا تورهـاي زیبـا وگلهـایی کـه مـن بـه              داخل
 .عمرم ندیدم 

 
توسـالن هیچـی نیسـت قـراره اینجـا رو هـم صـندلی بچیـنن همـراه بیبیگـل بـه            "موزیک هم مشخصه  جایگاه

طبقه باالمیرویم واي ازدیدن سـفره عقـد دهـانم بـاز مونـده خیلـی زیباسـت نمیـدونم چطـوري وصـفش کـنم            
شاهرخ در حـال دسـتور دادن بـه دیگـران امـد وقتـی چشـمش بـه مـن افتـاد حـرفش رو قطـع کـرد              .رویایی 

 چطوره میپسندي؟:م امد نزدیک
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احمــق انگــار اتــاق عقــد منــه از مــن میپرســه جــوابش رو نمیــدهم تازگیهــا وقتــی صــداش رو هــم   مردتیکــه
 .میشنوم حالت تهوع بهم دست میده چه برسه دیدنش

 
ســمت اتــاق خــواب راهنمــاییم میکنــه تختخــواب دونفــره کــه دروش بــا تورهــاي ســفید مثــل اتــاق عقــد  بــه

روي تخـت خـواب پـراز گلهـاي رز کـه      .ان میکشـم حریـره چقـدر هـم نـرم ولطیفـه      احاطه شـده دسـتی بهشـ   
مـن ارزو نداشـتم ایـن اتـاق     .فکرکنید اومـدم حجلـه شـوهرم رو میبیـنم تـازه بایدلـذت هـم ببـرم        "پرپر شدن 

 .فروغ اونم حجله من که تو زندان توجاي کثیف  این
 

کجکـی میـزنم هنـوزم نمیتـونم درسـت       نگـاه خیـره شـاهرخ رو حـس میکـنم لبخنـد      "اونـم بـا رسـوایی     تازه
مبـارك باشـه شـاه دامـاد امیـدوارم درکنـارهم همچنـان عـذاب بکشـیدرنگ خوشـبختی           :حرف بزنم وبخنـدم  

 ترو هیچوقت نبینید حسرت به دل بمونید مثـل سـگ هرجفتتـون ازدنیـا بریـد کـه بـازم امیـد دارم درحسـر         
 .ما جناب بازجومرگ بمونید چون باید عذاب بکشید اینم دعاي خیرم براي ش

 
ــدمیگویم   خشــکش ــار تخــت مینــدازم بالبخن ــه دســتمال ابریشــم کن ــن  :زده نگــاهی ب ــه ای ــازي ب فکــرنکنم نی

 داشته باشید چون قبال انجام شده مگه نه؟
 
اتاق خـارج میشـوم اتـش زیـر خاکسـتر دوبـاره شـعله ور شـده مـن اینجـانمیمونم تـا بیشـتر عـذاب بکشـم                از

 .ارم باید برم تادیرنشدهحسرت دیدن بچه رو به دلت میگذ
 

همـه  .به سرم زد تلفن رو برمیـدارم ولـی نـه ممکنـه سـروکلش پیدابشـه بایـد دنـدان رو جگـر بگـذارم            فکري
اینهــا رو هیچوقــت نبایــد شــاهرخ ببینــه یــه جــوري :کتابهــایی رو کــه امیــري بهــم داده میــدمش بــه بیبیگــل

 .ترتیبشون رو بده
 

 .باشه با اشغالها ردشون میکنم بره خیالت راهت باشه :بیبیگل
 

سرتاپاش رو میکاوم تواین مدت ازمـادر بـرام کمتـر نبـوده بهتـره بیخبـر بـرم تـا تـوي دردسـر نیافتـه             بانگاهم
 چی شده مادرجون ؟:بلندمیشم چندبار صورتش رو میبوسم باتعجب میگوید

 
 داره؟ هیچی دلم خواست یه دفعه ببوسمتون اشکالی:میگویم
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 .نه عزیزم بیا منم ببوسمت:بیبیگل

 
 .رو به ریه هام میکشم تنها کسی که تواین خونه برام خاطره خوش گذاشت همینه عطرتنش

 
امیـرس  :وقتـی همـه رفـتن عمـارت جلـویی شـماره امیـري رو از حفظـم میگیـرم بـازم منتظـر میمـانم              صبح

 .هستم بفرمایید
 

 .سالم جناب امیري:مریم
 

 اتفاقی افتاده خانم معینی؟:ی موج میزنه نگران توصداش
 

 .2نه ولی امروز تو همون خیابان منتظرم باشید راس ساعت :مریم
 

 .باشه پس فعال خداحافظ:امیري
 

 :لباس فقط براي اشکان برمیدارم خودم هیچی ازاین خونه لعنتی نمیخوام نامه اي مینویسم مقداري
 

نکــن اگــه بالیــی ســرتون میادتصــویرمن همیشــه جلــوي دعاهــایی رو کــه کــردم هیچوقــت فرامــوش  شــاهرخ
میرم تابـدون دردسـر زنـدگی کنیـد البتـه نـه بخاطرشـمامیخوام خـودم راحـت بشـم درضـمن            .چشمات باشه 

اشکان رو هم همـراهم میبـرم تـااون افریتـه کـاریش نداشـته باشـه میترسـم منافعـت بـه خطربیافتـه اذیـتش             
ـ       " کنی ت بچـه خواسـت فـروغ جونـت بایـد ازهیکـل خوشـگلش        حسـرت دیـدنش رو بـه دلـت میـزارم اگـه دل

دنبـالمون نگـرد دفعـه قبـل بـی عقلـی کـردم ولـی ایندفعـه فکرپیـداکردنم رو از           .بگذره برات توله پس بنـدازه  
ـ             .سرت بیرون کن   رياینم یـاداور بشـم مـن همیشـه تـو کمیـنم مواظـب خـودت بـاش البتـه بـا مـدارك معتب

ــواین مــدت از گاوصــندوقت برداشــتم میــ ــه دســت یکــی ازایــن گروههــا بیافتــه فاتحــه  کــه ت دونی کــه اگــه ب
 .همتون خوندست پس بهتره دست از سر مابرداري 

 
 
 

 سرسخت تو مریم دشمن
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خــب نــیم ســاعت دیگــه بایــد .ایــنم نامــه تــاش میکــنم میــزارمش روي میــز تاچشــماي کــورش ببینــه  خــب
سرقرار باشـم همـه سرشـون شـلوغه حواسشـون بـه مانیسـت ولـی محـض اطمینـان بـه یکـی از خـدمتکاران              

 .اشکان بیقراري میکنه کمی میبرمش بیرون:میگویم
 

ه مـن رفـتم بـا قـدمهاي تنـد ایـن خیابـان نفـرین         که یادش نیره تو این هیـري ویـري بـره خبربـده کـ      میدونم
ســر قــرار رســیدم .شــده رو تــرك میکــنم مــدام پشــت ســرم رو نگــاه میکــنم خداروشــکر هــیچکس نیســت  

 .ماشین ایمري از دور پیداست نفس راحتی میکشم به محض رسیدن خودمو میندازم توش 
 

مـن دیگـه بـه اون    :میگـویم  حرف باسـرعت دور میشـه بـه جـاي خلـوتی رسـیدیم بـدون مقدمـه چینـی          بدون
 .خونه برنمیگردم

 
 چییییی؟:میگوید باتعجب

 
بهتره برام یـه جـایی رو پیـداکنی کـه هـیچکس منـو نشناسـه چـون اگـه شـاهرخ پیـدام کنـه فاتحـه              :میگویم

 .هممون خوندست
 

 اخه چرا ؟:امیري
 

 .عروسیشونه چون براش نامه نوشتم که میرم البته باید شب بتونه بخونتش میدونی که فردا:مریم
 

 .حماقت کردي دختر اخه این چه کاري بود کردي:امیري
 

مـچ دسـتام رو   .خـوب بـه مـن نگـاه کـن توقـع داري بـازم تـو اون جهـنم میمونـدم           :دودیم رو برمیدارم عینک
 .انگشت ناقص شدم رو هم همچنین"نشونش میدم جاي بخیه ها معلومه 
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سـرم اورده اگـه نمیتـونی جـایی بـرام پیـدا کنـی میـرم         میخواي بدنم رو هم نشون بـدم کـه چـه بالیـی     :مریم
 .بدون دردسر

 
کجـا؟بهتربود از قبـل بهـم خبـر میـدادي تاجـاي مناسـبی        :رو که میخوام بـاز کـنم بـازوم رو میگیـره     درماشین

 .رو با بچه ها برات در نظر میگرفتیم
 

 .نمیتونستم ازجام پاشم :مریم
 

مـن یـه   :رو روي فرمان میگذارد میـدونم اوهـم مثـل مـن اضـطراب دارد کمـی کـه فکـر کـرد میگویـد            سرش
 .اپارتمان خالی تو دماوند دارم ولی بگم امکانات زیاد نداره 

 
 .اشکالی نداره هرچی باشه فقط از این تهران جهنم دره دور باشه:مریم

 
ش اعتمـاد کـرداز تهـران خـارج شـدیم      سرعت پـیش میـره نفـس راحتـی میکشـم میـدونم کـه میشـه بهـ          به
 .اشکان طفلک هم خوابش برده "
 

جا خاکیه جلوي خانـه اي نگـه میـدارد درو بـاز میکنـه و وارد میشـیم پـر از درختـه ولـی معلومـه بهـش             همه
ــا    ــه اي هســت اشــکان رو ازم میگیــره ت ــدون بــار تهــش خان ــه و ب رســیدگی نشــده چــون درختــان کــج وکول

 .راحتتر پیش برم 
 

رو روشن میکنه همه جـا پـراز گردوخـاك چنـدتا مـبلم هسـت کـه بـا پارچـه سـفید روش رو پوشـوندن             چراغ
 .اینجا رو که کسی نمیشناسه :میگویم

 
نه اینجا ارث پدریمه که فعـال بـه اسـم مادرمـه کـه اونـم بـراش تـو تهـران خونـه گـرفتم پـس کسـی              :میگوید

 .شک نمیتونه بکنه
 

 .درسته خیلی کثیفه ولی من دوسش دارم.لبازه به سمت باغه اتاق خواب داره اشپزخانه اش د دوتا
 

 .من میرم بیرون یه سرس وسایل بخرم تو اینجا هیچی براي خوردن نیست: امیري
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شدم ولی چاره اي کـه نداشـتم خـوب شـد قـبال پولهـایی رو کـه کـار کـده بـودم رو همـراهم داشـتم              شرمنده
 .تا زیر منت نمانم

 
د فقـط نیـاز بـه یـه خانـه تکـانی حسـابی داشـت کـه خـودم تنهـایی تمیــزش            وسـایل خانـه تکمیـل بـو     همـه 

 .میکنم
 

ــی معــذبم    باامــدن ــاهم مشــغول میشــویم ول ــراي یخچــال ب امیــري غــذا کبــاب گرفتــه بــا مقــداري وســایل ب
 .برعکس من اشکان با اشتها میخوره غریبی هم نمیکنه 

 
 .خیلی خوبه بچه خوش خوراکیه :با تعجب بهش نگاه میکنه امیري

 
 .براش اول شکم مهمه به بقیه مسائل کاري نداره :میگویم

 
جنـاب امیـري شـما    :میگـویم .ذوق بهش غـذا میدهـد معلومـه بچـه دوسـت داره از بـرق چشـماش مـیفهمم         با

 که انقدر بچه دوست دارید چطور تااالن بچه دار نشدید؟
 

 .من نمیخوام از همسرم بچه داربشم :غمی به صورتش اومد هاله
 

دیگه اي نمیپرسم بعد از غـذا میـرود مـنم اشـکان رو داخـل اتـاق میگـذارم خـودم اول پـرده هـا رو بـاز             سوال
 .میکنم تا بشورم 

 
فقط تونستم سروسامانی به پذیراییش بـدهم چـون زیـاد بـزرگ هـم نیسـت تومـدت کـار کـردن فکـرم            تاشب

توخونـه  .میخـوره لبخنـدمیزنم   به جایی نمیرفت ولی حـاال حتمـا شـاهرخ فهمیـده از اینکـه االن چـه حرصـی        
 .غوغا راه انداخته اخالق سگش رو میشناسم بااین افکار میخوابم 

 
شب با صداي باد کـه بـه درختـان یمخـوره از خـواب بلندشـدم خیلـی ترسـیدم بلنـد میشـم پنجـره هـا              نصفه

 .رو چک میکنم همشوم بستس
 

ان رو میـدهم میـزارمش پـذیرایی    افتاب وسط اتـاق پهـن شـده کـه ازخـواب بلنـد میشـم صـبحانه اشـک          صبح
 .تا جلوي چشمام باشه از اینکه دیگه زمین کثیف باشه نمیترسم چون االن داره از تمیزي برق میزنه
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ظهر همـه جـا تمـوم شـد تـازه میخواسـتم اسـتراحت کـنم کـه صـداي درب پـذیرایی اومـد ااز شـدت               تابعداز

رمنده زنـگ اینجـا خرابـه مجبـور شـدم      شـ :ترس خشـکم زده ولـی امیـري در چـارچوب در ظـاهر شـدمیگوید      
 .بی اجازه وارد بشم

 
 .اینجا خونه خودتونه من مزاحمتون شدم بشینید براتون چایی بیارم:میگویم

 
از دیـروز معلومـه کـه مشـغول بودیـد کـه تـا االن تمـومش         :متوجه اطراف شـده بادیـده تحسـین مینگـرد     تازه

 .کردید
 

 .مه جا سرك میکشه میترسیدم مریض بشهبله بخاطر اشکان مجبورم چون به ه:میگویم
 

ــه هــر حــال  "شــما بایــد ببخشــید اگــه از قبــل اطــالع میدادیــد  :امیــري میــدادم براتــون تمیــزش میکــردن ب
 .شرمنده

 
 .این چه حرفیه خیلی هم ممنونم که اینجا رو دراختیارم گذاشتید:میگویم

 
بـه محـض   .اشـق چـاي شـیرینه   چـایی ریخـتم یـه دونـه هـم کمرنـگ بـراي اشـکان تـا شـیرینش کنـه ع            دوتا

اقـا راضـی نمیشـه     "دیدن سینی اومد کنارم نشست منتظـره تـا بـراش قنـدبریزم دوحبـه قنـد مینـدازم تـوش        
براش فوت میکـنم تاخنـک بشـه مـدام خـودش رو تکـون میـده کـه بهـش بـدم از           .چندتا هم خودش میندازه 

 .اشهامیري هم بالخندشاهد کاره"بس هوله با دو دستش استکان رو چسبیده 
 
شاهرخ خبـري نمیگیـرم چـه خبـري میخـواد باشـه جـز اینکـه عروسیشـه ومـنم مـاتم زده حـاال کـه ازش               از

 .ادم به حیوونی که چندوقت پیشش باشه عادت میکنه چه برسه به ادم .دورم دلم براش تنگ شده 
 
بیایـد تـا    "تمبـراي اینکـه یـه موقـع دزد اینـا نیـاد براتـون سـگ گـرف         :صـداي امیـري از فکـر امـدم بیـرون       با

 .نشونتون بدم 
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راه میافتم اشـکانم دنبـالم راه افتـاده کنـار درختـی سـگ سـیاهی رو بسـته ادم از دیـدنش وحشـت            همراهش
امیـري دسـتی بـه سـرش میکشـه او      .میکنه واي کنارش بچشم هست چقدر نـازه دلـم میخـواد لمسـش کـنم      

 .از این دفعه این صاحبته :هم سرش رو تکان میده امیري
 

میفهمه چی میگه چون با دقـت بهـم نگـاه میکنـه بعـد پاهـام رو بـو میکشـه دسـتی بـه سـرش میکشـم              انگار
 .حرکتی نمیکنه 

 
بهتون عادت میکنـه ایـن سـگ مخصـوص منـه کـه جـون زنـم رو بـه لـبش رسـونده اذیتشـون میکـرد              :امیري

 .مخصوصا که حاال شده دوتا 
 

ــو بغلــم وول  میخــوام بــه ســمت بچــش بــرم دنــدانهاش رو نشــونم وقتــی میــده میــرم عقــب اشــکانم مــدام ت
 .میخوره چشمش توله سگ رو گرفته 

 
زمین به سمت تولـه اش میـره سـگ بـا دقـت نگـاش میکنـه بـا او کـاري نـداره اشـکان بـه تقلیـداز               میزارمش

خب ایـنم از اشـنایی کلـی سفارششـون رو بهـم کردورفـت خـب بـا وجـود ایـن خیـالم            .امیري نوازشش میکنه 
 .راحته

 
ولـی ایـن از اون شـاهرخ نجسـتر کـه نیسـت       .مادربود از دیـدن ایـن دو سـکته میکـرد کـه نجـس وفـالن         هاگ

بـراي اینکـه سـرگرم باشـم شـام      .ازتصور اینکه کـه االن میـره عروسـش رو از ارایشـگاه بیـاره خـونم میجوشـه        
 .وردن میپزم براي توله سگ هم مقداري کالباس میریزم تابخوره اولش مادرش غذارو بوکرد بعد خ

 
اسـم سـگ مـادر    "از پی هم میگذره خبري از هـیچ کجـا نـدارم از خونـه هـم کـه نمیتـونم بـرم بیـرون           روزها

خیلی جالبـه نـه یـه مـدت طـول کشـید تابـه اسمشـون عـادت کـنن ولـی            .رو گذاشتم شاهرخ وبچش رو فروغ 
شـکان منـو دیوانـه    بـازم خوبـه ایـن دو هسـتن وگرنـه ایـن ا      .االن وقتی صداشون میکنم بدو بـدو میـان پیشـم   

 .میکرد از بس ازم اوویزون میشد با فروغ بازي میکنه وشاهرخم حواسش بهشون هست 
 

قکــر مثــل خــوره جـانم رو میخــوره اونــم ضــربه زدن بــه شـاهرخ ازش مــدارك دارم لیســت تمــام فعــالین    یـه 
د خانـه یـه   اینـارو از گاوصـندوقش پیـدا کـردم یـه روز کـه بـا عجلـه امـ         .سیاسی که زیر شکنجه کشته شـدن  

سري مدارك رو برداشـت ورفـت فکـرکنم یـادش رفـت کامـل ببمـدتش چـون خیلـی عجلـه داشـت درضـمن             
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به مـن نبـود کـه اونجـا نشسـتم درضـمن مثـل اکثـر اوقـات دعوامـون شـده بـود اینهـا رو برداشـتم                سشحوا
پـا میکـنن   خب برگ برنده تودستم دارم اگه این لیست فقـط بـه دسـت یکـی از روزنامـه هـا بیافتـه قیامـت ب        "

 .خب بچرخ تابچرخیم
 

روزنامـه رو   "دار به سفارش امیـري هـرروز شـاگردش رو میفرسـته تاوسـایل مـورد نیـازم رو بـرام بیـاره          مغازه
عــزمم رو جــزم کــردم تافعالیتهــام رو از ســر .بــاز میکــنم بــازم دروغهــاي همیشــگی خبــر خاصــی درج نشــده 

نمیتـونم   کـردم تـو اینمـدت خیلـی فکر   :ن میگـذارم بگیرم ایـن موضـوع رو بـا امیـري کـه تـازه رسـیده درمیـا        
 .راکدباشم میخوام دوباره فعالیتهام رو از سر بگیرم 

 
 پس این بچه چی میشه؟:به اشکان مینگرد باخونسردي

 
ببینید میدونم اشـکان بـرام مشـکل درسـت میکنـه ولـی حـس کینـه تمـام وجـودم رو گرفتـه میدونیـد             :مریم

 .زه کنم تااین مصیبتها سر کسی دیگه نیاد اونها باهام چیکارکردن باید مبار
 

باشه فقط سعی کنید بیگدار به اب نزنیـد بایـد صـبرکرد ابهـا از اسـیاب بیافتـه هنـوزم کـه هنـوزه ایـن           :امیري
 .سرهنگ دست بردار نیست 

 
 شماخبري ازش دارید؟:میگویم

 
فکرمیکنـه از   "ذاشـته بی اطالع نیسـتم میـدونم اون خـانم کـه اسـمش بیبیگـل بـود رو تحـت فشـار گ         :امیري

 .جات اطالع داره
 

بـاالخره خـودش   :براي بیبیگـل میسـوزه تـو دردسـرش انـداختم ولـی خداشـاهده چـاره نداشـتم میگـویم           دلم
 .میفهمه که بی اطالعه وزمان رو از دست داده

 
 .تنها اونیست که دنبال شماست بلکه از اون بدتر فروغه که به خونتون تشنست:میدهد بالبخندادامه

 
 بگذریم از بچه ها چه خبر؟.کم من حرص خوردم حاال نوبت اونه :میگویم
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خبرخاصی نیسـت همچنـان اعالمیـه میـدیم ومـردم رو ازهمـه اتفاقـات پشـت صـحنه بـاخبر میسـازیم            :امیري
اینها کالفه شدن که این اطالعـات رو از کجـا میـارن شـدیدا همـه رو زیـر نظـر گـرفتن ولـی خوشـبختانه بـه            .

 .م از همه اطالعات باخبر میشم پشتبانه پدرزن
 

ضمن مسعود داره موقعیت همه رو بـه خطرمینـدازه باکارهـاي نسـنجیدش همـین هفتـه پـیش اگـه فقـط           در
چندثانیه معطل کرده بـود دستگیرشـده بـود میدونیـد کـه اینهـا از همـه چـی بـراي حـرف کشـیدن اسـتفاده             

ه هــم بـدون اطالعـش بـدنیا اومـد ســر     البتـه ایـن بچـ   .میکـنن مخصوصـا بچـه مسـعود کـه هنــوز شـیرخواره       
قضـیه کلـی بــا همسـرش دعواشـون شـد ولــی فایـده نداشـت اون از اینجـور موقعهــا میترسـه کـه یــه            همـین 

 .موقع قفل دهنش باز بشه
 

حق داره اگه مـنم از مـادرم میخواسـتن اسـتفاده کـنن شـاید مقاومـت نمیکـردم بهـش هشـدار بدیـد            :میگویم
 .بشه همه سرشون میره باالي دار که تنها نیست اگه قفل دهنش باز

 
راســتی جنـاب امیـري مــن تـو اینجـا حوصــلم     :مقـداري بحـث کــردیم کـه بـدون مقدمــه چینـی گفـتم       بـاهم 

 .سرمیره میشه یه کاري برام جور کنید که توخونه بشه انجامش داد
 

 .نمشما که به کارکردن نیازي ندارید اگه به چیزي هم نیاز داشتید بهم بگید تا تهیه ک:امیري
 

 .میخوام مستقل باشم درضمن تواین مدت ازبیکاري کالفه شدم:میگویم
 

 میتونید با دستگاه چاپ کار کنید؟:فکرکرد کمی
 

 .نه ولی یاد میگیرم:میگویم
 

محـل قبلـی جـاش لـو رفتـه دسـتگاه رو میـارم اینجـا اعالمیـه هـا رو همینجـا چـاپ میکنـیم              "خوبـه  :امیري
 ومنم شبانه میام میبرم چطوره؟

 
 .باشه خیلی هم خوبه فقط باید دستگاه رو شبانه بیارید تا کسی این اطراف نفهمه:یگویمم
 

 .پس فعال تاشب همین امشب میارمش"بله حواسم هست :میگوید
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اینم از کـار درضـمن فعـال هـم میشـم بـا ایـن اعالمیـه هـا ریشـتون رو از خـاك جـدامیکنیم از لیسـتی               خب

 .رتام رو نشون بدم یه دونه باشه براي روز مباداکه دستمه حرفی نمیزنم نباید همه کا
 
ــاد داد کــه اگــه خــراب شــد چکــارش کــنم روزي صــدتا چــاپ     از ــا دســتگاه مشــغولم امیــري بهــم ی صــبح ب

گنـدکاریهاي دولـت وشـاه رو    .میکردم البتـه بعضـیهاش کمرنـگ میشـد کـه بـا دسـت تصحیحشـون میکـردم          
رمان کـه ازش اطالعـی نداشـتیم وحقـی کـه ازمـون       خیلی خوب لو میـداد از اعمـال امریکـایی درخـاك کشـو     

هرچندباخوانـدن مطالـب اعصـابم    "نـون رو ازسـر سـفره مابرمیداشـتن میذاشـتن تـو سـفره انهـا         . یشدخرده م
 .خورد میشد ولی چاره چیه باید اهسته اهسته پیش رفت

 
امیري میامد وکاغـذهاي چـاپ شـده رو میبـرد کـه دیـروز بهـم اطـالع داد کـه امـروز همـراه مسـعود              هرشب
ناهـار رو حاضـر کـردم هردویشـان     .از صـبح دلشـوره دارم خیلـی دوسـت دارم عکـی العملـش رو ببیـنم        .میاید

ــاي کنارشــقیقش تمــام سفیدشــده از نگــاهش میترســم     ــی شکســته شــده موه وارد شــدن واي مســعود خیل
بادیـدنم کمـی روي چهـره ام مکـث     .خالی ازمحبـت وانسـانیتن دراولـین نگـاه ایـن حـس بهـم دسـت داد         نگارا

 .ایشون رویا معینی هستن:امیري بانشان دادن من"کرد ولی نگاهش رو دزدید 
 

 .از اشنایی با شما خوشوقتم:بهم زد که معنیش رو نفهمیدم میگویم پوزخندي
 

 .دب هم شده برایم تکان میدهد تواین مدت بی ا سري
 

 .شما خیلی شبیه یکی از اقوام هستین:ازم چشم برنمیداره دراخرم طاقت نیاورد  سرمیزغذا
 

 .شاید خودشون باشن:امیري"که با انها نسبتی نداشتم که مرا اقوام خویش معرفی میکنه  من
 

 .نه اون زیر خروارها خاکه خودت که میدونی این کافرها کشتنش:مسعود
 

گوش میدهد چون تواینمدت مـنم عـوض شـدم جاافتـاده تـر شـدم اونـم بـاوجود اشـکان کـه            به صدایم بادقت
 .دیگه اصال باور نمیکنه
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خب مسعودجان سـوپرایزي کـه بـرات داشـتم همـین بـود ایشـون مـریم راسـتین کـه سـه سـال پـیش              :امیري
 .اوردیش نشونم دادي 

 
اخـه چطـور ممکنـه پـس اونـی کـه       :میکنـه  بابهت بهم خیره شده تمام اعضاي صـورتم رو بادقـت نگـاه     مسعود

 اعدام کردن کی بود؟
 

 .به لطف جناب سرهنگ معین الملک زنده موندن:امیري
 

ماجرا رو بـراش تعریـف کـردم ولـی انگـار سـنگه میدونیـد چـه مـوقعی ترسـیدم وقتـی کـه نگـاهش بـه                همه
 .یداداشکان خیره موند از نگاهش ترسیدم چون برق شرارتی ته نگاهش بود که ازارم م

 
 پس این بچه جناب سرهنگه درسته؟:گفت

 
رو دراغوشش میگیـره نوازشـش میکنـه ولـی خشـنه اگـه مـن نبـودم حتمـا موهـاي بچـه رو میکشـید              اشکان

 .ایکاش امیري نمیاوردش اینجا "وعذابش میداد 
 

 .این بچه به دردمون میخوره ولی به موقعش:که زیر لب گفت شنیدم
 
حاالحرفهــاي امیـري رو بـاور میکـنم کـه مسـعود زمــین      "حسـاس خطرکـردم   ترسـم بچـه رو ازش گـرفتم ا    از

 .تااسمان عوض شده 
 

بوي قدرت طلبی میـده دیگـه ازش بیـزار شـدم بقـول مامـان خـدا خرومیشناسـه بهـش شـاخ نمیـده             حرفاش
 .حکایت اینه هنوز بجایی نرسیده اینطور نقشه میکشه 

 
ــن ــایل      ای ــی دوســت داشــت وبراشــون وس ــر رو خیل ــاي فقی ــه ه ــه بچ ــن میشــناختم ک ــه م ــی نیســت ک اون

همـین بـدبخت بیچـاره هـا مملکـت رو بـه ایـن گندکشـیدن اگـه          :موردنیازشون رو تهیـه میکـرد االن میگویـد   
 .همه پولدار باشن میتونن باپول همه چیو بخرن باید از اینها پله ساخت براي باال رفتن از نردبان
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امیري گـوش میکـردیم فکـراش پلیـده از اینکـه شـبها درسـت وحسـابی نمیخـوابم تـا اعالمیـه هـا چـاپ               نوم
نظرشـما چیـه جنـاب    :بشه واصالحشون کنم افسوس خوردم نکنه امیـري هـم بـا او هـم عقیـذه باشـه میگـویم       

 امیري؟
 

شـما یـه کـاره     مـنم بـا مسـعود مـوافقم البتـه از بعضـی جهـات مـثال اگـه منـو          :روي مبل صاف نشست  امیري
تــواین ملکــت بــودیم االن ایــن وضــعیت مــانبود همــین قشــر فقیرجامعــه هســتن کــه توبدبختیهاشــون غــرق  
شدن واز اطرافشون خبرنـدارن کـه دارن حقشـون رو پایمـال میکـنن وبـا وعـده وعیـد گـول میخـورن غیـر ازا            

 ................... .ینه
 

صورتشـون برداشـتن اینهـا بـراي رسـیدن بـه قـدرت از        ادامه حرفـاش رو نمیشـنوم هردوشـون نقـاب از      دیگه
ولـی بـا بـردن    .هیچی ابایی ندارن حتی ادم کشتن مسعود از تـرور حـرف میزنـه دقیـق نمـیفهمم چـی میگـه        

 همین جناب سرهنگ االن تو مشت ما درسته؟:نام شاهرخ گوشام تیزشد 
 
قـول مامـان شـاخکام تکـون     اشکان اشـاره کـرد امیـري بـا تـک سـرفه اي وجـود منـو بهـش متـذکر شـد ب            به

مــنم طــی صــحبتها تاییدشــان میکــنم تــابهم شــک نکــنن .میخــوره بــدجایی امــدم ولــی نبایــد حرفــی بــزنم 
 گروهمون به امثال مریم نیاز داره؟:مسعودمیگوید

 
تشکر میکنم خبرنداره کـه تـودلم چـه خبـره یعنـی مـن اینهمـه عـذاب کشـیدم بـراي اینهـا کـه              بالبخندازش

 .بردنحتی خدارو از یاد 
 

وقتی براي خواب رفتم انهـا مانـدن دراتـاق کنـاري مـن سـاکن شـدن بعـداز خوابانـدن اشـکان صداشـون             شب
 .منو کشوند تا فال بایستم کاري که همیشه ازش بدم میومد

 
 .هیسسسسسسس واسیا ببینم خوابیده یا نه :مسعودچی گفت که امیري گفت نمیدونم

 
زدم بـه خـودم گفـتم اینجـوري هـم کـه نشـون میدادنیسـتش         پریدم تـو رختخـواب خودمـو بـه خـواب       سریع

 .نمیدونه نباید به اتاقی که توش خانومه سرك بکشه وقتی خیالش راحت شد رفت
 

 خوابیده؟:مسعود
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 .اره خوابیده:امیریی

 
 .باید هرچه سریعتر کاري کنیم این جناب سرهنگ بدجور به پروپامون میپیچه :مسعود

 
 ؟.خب میگی چیکار کنیم:امیري

 
چـرا انقـدر خودمـون رو    :هیچ صدایی نیامد مسعود انگار کـه فکـري بـه ذهـنش خطـور کـرده باشـه         چندلحظه

 .عذاب میدیم االن تو مشت ماست زنو بچش
 

احمق نشو این برگ برنـده بـراي اخـر بازیـه طـوري سـرهنگ رو تـوي تـور اسـیرش کـنم کـه خـودش             :امیري
نمیـدونم ایـن دختـره تـواین مـدت چـه جـوري بـا اون عتیقـه کنـار           .کیف کنه چه خوابایی کـه بـراش ندیـدم    

 اومده میگم نقشه نباشه براي به دام انداختن ما؟
 

 .راست میگی چطور به فکرخودم نرسید :مسعود
 
 .باید براي اثبات حسن نیتش هرکاري که مابهش میگیم انجام بده:میريا

 
 مثال چه کاري؟:مسعود

 
 .مثل گذشتن از بچش:امیري

 
مـن خـودم یکیشـودارم تـازه ایـن فعـال       "این مـاده سـگا از هرچـی بگـذرن ازتولـه هاشـون نمیگـذرن        :مسعود

 .م رو میزدمبود اگه از مردم عادي دختر میگرفتم که االن باید قید فعالیتها
 

سـرهنگ دربــه در داره دنبـالش میگــرده کـافی اشــاره بـدم پوســتش رو     "مجبـوره اینکــارو انجـام بــده   :امیـري 
میکنه اون روزي کـه دیـدمش تمـام بـدنش جـاي کابـل بـود پـس مجبـوره وگرنـه بـرش میگـردونیم همـون              

 .جهنمی که بود 
 

 .خب اینجوري گوشت انداختیم جلوي گربه:مسعود
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ــه مــن ایــن گوشــت لذیــذي رو از دســت نمیــدم در ضــمن از ایــن بــه بعدنبایــد  بــراي ته:امیــري دیدشــه وگرن

 .دختره زبلیه.براي بیرون هم باید نگهبان بزاریم.تنهاش بزاریم یا توبایدباشی یا یکی از بچه ها 
 

خوب شد اون موقـع گـرفتنش وگرنـه مثـل ایـن یکـی دسـت وبـالم رو میبسـت باعشقوعاشـقی از ایـن            :مسعود
مـدام  .ازاون موقـع کـه بچـه بـدنیا اومـده دیگـه دل بـه کـار نمیـده مگـه اینکـه مجبـورش کـنم             .نفرم کلمه مت

 .میگه بهتره به فکر خودمون وبچه ها باشیم به اون باشه طرفداره دو سه جین بچست 
 

 .همه زنهااینجورین مثل مرغ بزاري فقط جوجه کشی کنن:امیري
 

 .بسوي اینده اي پراز قدرت:مسعود
 

رفایی کـه شـنیدم گـیج میـره روي تخـت نشسـتم بـه گذشـته فکـرمیکنم تـواون لحظالـت شـکنجه             از ح سرم
هـدفی پوشـالی بـراي مسـخره کـردن امثـال مـا        "من بخاطر کی لب از لـب بـاز نمیکـردم بخـاطر هـدفم بـود       

 نهــااینجورکــه مــن فهمیــدم اگــر بــه خــود ای.بــراي اینکــه پلــه اي باشــیم بــراي صــعوداقایان بــه مراتــب بــاال 
ی رو پیشنهادبدن ایناازخود ساواکیها هم بـدترن مـن احمـق بـا پـاي خـودم اومـدم تـو دهـان شـیر بـازم            منصب

 .پیش شاهرخ امنیت اشکان تامین بود ولی حال شدیم طعمه 
 

 .زمان به عقب بازمیگشت اصال امتحانی درکار نبود من به اینروز نمیافتادم ایکاش
 
صبح خوابم نبـرد ازبـس فکروخیـال کـردم وحسـرت خـوردم قـدر شـاهرخ رو ندونسـتم گیـره اینهـا افتـادم              تا

اشـکان اروم نفـس میکشـه تـواین مـدت بهانـه گیـري میکـرد بـازم خوبـه ایـن            .حاال چه خاکی به سـرم کـنن   
کـه   رياخـه توچـه تقصـیري دا   :اروم موهـاش رو نـوازش میکـنم    .دوتا سگ هسـتن وگرنـه پـدرم رو درمیـاورد    

 .مادر احمقی مثل من نصیبت شده 
 

بخوان اسیبی به بچم برسونن میکشمشون شـوخی هـم نـدارم بـراي اینهـا جیگرپـارم رو بـه خطـر بنـدازم           اگه
نـه  "باید فکري کنم خداکنه بیبیگل دربـاره امیـري ورابطمـون چیـزي بگـه شـاید اون تونسـت پیـدامون کنـه         "

کنـه از فرصـت   تازشـم اینهـا مم  .بهتره چیزي نگـه بـازم منوبرمیگردونـه بـه همـون جهـنم بـا نگهبانیـه فـروغ          
 .استفاده کنن براي سوئ استفاده ازما 
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اگـه هـم از اینجـا فـرار کـردم بـه کـی پنـاه ببـرم          "قول معروف خودکرده را تدبیر نیست شده حکایـت مـن    به

به پدر بیغیرتم به برادرام به کییییییییییـی اخـه؟پول هـم نـدارم کـاري از عهـدم برنمیـاد بخـوامم کـارکنم بـا           
بـه اشـکان باشـه     واسـم بایـد چارچشـمی ح  .ه خدا خودش بایـد دري بـه روم بـاز کنـه    اشکان اخه چطوري میش

 .تا از غفلتم استفاده نکنن وببرنش
 

 .خب من خر بودم که گیر اینها افتادم"برخورد صمیمانه تري باهام دارن مبخوان خرم کنن  صبح
 

 .امروز میخوام برات مهمون بیارم خودتو اماده کن:مسعود
 

ــرام ــ ب ــدارم مهــم نیســت ک ــواین وضــعیت حوصــله هــیچکس رو ن ــردم .ه مهمــانم کیــه ت ــاخودم ب اشــکان رو ب
اشپزخانه ووسایل بازیش رو جلوش ریختم تـا چشـمم بهـش باشـه سـریع کارهـام رو میکـنم بـراي نهـار قرمـه           

 .سبزي میگذارم بوش کل خونه رو گرفته
 

ـ "ظهـر صـداي زنـگ امـد بـراي اسـتقبال رفـتم جلـوي در اشـکانم بغلمـه            نزدیک ه کسـی کـه روبـروم قـرار     ب
بـا  .گرفته خیره شدم نمیتونم حرفی بـزنم فقـط مـیفهمم کـه توبغـل همدیگـه هسـتیم داریـم اشـک میریـزیم           

 الـه ببـین عزیـزم ایـن خـانوم خوشـگله خ     :گریه بچه ها به خودمـون امـدیم زهـرا پسـرش رو در اغـوش گرفـت      
 .مریمه

 
ــش ــماش     بچ ــا چش ــعوده مخصوص ــبیه مس ــدر ش ــمش چق ــرم میبوس ــت  .رو میگی ــه زهراس ــم بغل ــکان ه اش

 .میبوستش ومدام قربان صدقش میره 
 

 .بابا چه خبرتونه بریم بشینیم دیگه :مسعود درامد صداي
 
اسـم پسـرش   .لحظه ازش باتمام وجود متنفر شدم زهـرا دختـر بـه ایـن خـوبی رو بهـش میگـه مـاده سـگ           یه

 .م دوستش داره فهمیدم به یاد کبیر این اسم رو براش گذاشته پس معلومه هنوز"احمد 
 

رو میکشم زهرا هم کمکم میکنـه مـردان بعـد از خـوردن غـذا بـه اتـاق خودشـان میرونـد بچـه هـا هـم              ناهار
 .خوابشان برده 
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نمیــدونی وقتــی دیــدمت یــه لحظــه فکرکــردم دارم رویــا میبیــنم امــروز صــبح وقتــی مســعودگفت کــه  :زهــرا
باشــه تــا اینجــا دلــم مثــل سیروســرکه میخــواییم جــایی بــریم هــري دلــم ریخــت کــه نکنــه خطــري داشــته 

 .میجوشیدولی با دیدنت به ارامشی که سه ساله ازم دور شده رسیدم
 

از اینهـا بگـذریم تـو ایـن     "منم بهم نگفتن تو قراره بیـایی وگرنـه بـا حوصـله تـر غـذا درسـت میکـردم         :میگویم
 مدت چیکار میکردي از بچه ها چه خبر؟

 
از بـدبختیام از وقتـی کـه مجبـورن بـا مسـعود ازدواج کـردم االن مثـل         از چی بگـم  :اهی از ته دل کشید  زهرا

 .این طفل معصوم رو هم اسیره خودم کردم.سگ پشیمونم 
 

 چرا بدبختی مگه مسعود خوب نیست؟:مریم
 

اگه من کبیـر رو نمیـدیم وعاشـقش نمیشـدم پـام بـه ایـن گـروه هـا بـاز نمیشـد تـو رو             :زهرا روان شد اشکاي
هم بدبخت نمیکردم تواین سـه سـال ونـیم هرچـی بـال سـرم اومـده بـه خـودم گفـتم بخـاط اینکـه تـو رو بـا               

 .اعضا اشنا کردم باعث اعدامت شدم
 

 .ودم جزو گروه شدمنه عزیزم این چه حرفیه من با رضایت خ:میگیرم  دراغوشش
 

نه اگه مـن الل شـده حرفـی بهـت نمیـزدم االن نـه وضـعیت تـو اینجـوري بـود نـه مـن بـه ایـن روزگـار                :زهرا
 .میموندم

 
 زهرا انگار از مسعود راضی نیستی درسته؟:مریم

 
وقتـی باهـاش ازدواج کـردم بقیـه دختـرا بهـم حسـودي        "دسـت رو دلـم نـزار خونـه از دسـت ایـن مـرد       : زهرا

بـین اعضـا چـرا منـو انتخـاب کـرده خـودمم ذوق داشـتم خـب بـاالخره کبیـر رو تـازه از دسـت               میکردن کـه 
و ایـن   یـه اولـش مـدام از فعالیتهـاش میگفـت شـب تـا صـبح دنبـال اعالم        .داده بودم نیاز به یه همـراه داشـتم   

ابـام  حرفا بود وقتی دیگـه اه در بسـاط نداشـتیم اقـا هـم عـین خیـالش نبـود کـه خوردوخوراکمـون از خونـه ب           
میاد اون بیچاره با نداري خودش خـرج مـا هـم افتـاده بـه گـردنش خالصـه خـودم خیـاطی کـردم بـازم خـدا             

افتـاد گـردن مـن اولـش      يپدر مادرم رو بیامرزه کـه بـه زور بهـم خیـاطی یـاد داده بـود خـرج خونـه اینجـور         
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کـرده کـه    حرفی نداشتم وقتـی میدیـدم اینجـوري بـه فکـر مـردم بیچارسـت ولـی گذشـت زمـان بهـم ثابـت            
اشتباه کـردم وقتـی فهمیـد حاملـه ام نمیـدونی چـه قشـقرقی بپـا کـرد منـو فرسـتاد خونـه بابـام میخواسـت               

بـا اون وضـعیتم میشسـتم    .ببرم سقطش کنم کـه وقتـی کوتـاه نیومـدم وخودشـم گشـنه میمونـد برمگردونـد         
یا اومـد مـردم   پشت چرخ میبینی بچـم چقـدر ضـعیفه بخـاطر تغذیـه و نبـود اسـتراحتمه وقتـی هـم کـه بـدن           

براي پسر دارشدنشون قربونی میدن اقا اصال نیومد بـه مـا سـربزنه حـاال اینهـا بـه جهـنم میـدونی چـی خیلـی           
وداره از کـم اطالعیشـون بـه نفـع      یـزاره اینروزا عذابم میـده اینکـه خـودش از مردمـان هـم سـطح خودمـون ب       

چطـور بـه اینجـا رسـیدي بـه سـالمتی       راسـتی تـو   "اینهاست که داره داغـونم میکنـه  .خودشون استفاده میکنه 
 .ازدواج هم که کردي پسرتم معلومه که شبیه پدرشه چون اصال به تو نرفته

 
تلخـی میـزنم وکقـداري از ماجراهـام رو بـراش تعریـف میکـنم چـون بـا حرفـاي دیشـبی کـه شـنیدم               لبخند

دهـان بـاز بـه     وقتـی حکایـت منـو شـنید غـم خـودش یـادش رفـت بـا         .فهمیدم نباید به هیچکس اعتماد کرد 
 .من خیره شده 

 
 .بمیرم برات با شنیدن اینها عذابم رو بیشتر کردي گل مریمم:زهرا

 
تو نباید همچین احساسی داشته باشی یـادت رفتـه چقـدر ازاینکـه کـس دیگـري بـه جـاي مـن نفـر اول           :مریم

ز مسـیرم  شده جایزه مشهد رو برده ناراحـت بـودم وهمـین جرقـه اي شـد بـراي عضـویتم مـن بـا چشـماي بـا           
 راستی از خانوادم خبر نداري؟.رو انتخاب کردم تو تقصیري نذاري قسمتم این بوده زهرا جان

 
بابـاتم  "خـدا مـادرت رو بیـامرزه وقتـی خبـرش رو شـنیدم کـم مونـده بـود سـنگکوب کـنم            :اهی کشـید  زهرا

ــتن    ــراهش رف ــرادراتم هم ــتان وب ــتان وبلوچس ــتادنش سیس ــه فرس ــنیدم ک ــروختن دی .ش ــم ف ــه رو ه ــه خون گ
 .خبري ازشون ندارم

 
حرفـاتون تمـوم نشـد بـه     :سرگرم بودیم که متوجه ساعت نشدیم بـا صـداي مسـعود بـه خودمـان اومـدیم       انقدر

 .فکر شام باشید
 

 .فقط به فکر شکمشه:زیر لب میگوید زهرا
 

 .بخاطر اینکه هردوتون تنها نیاشید زهرا خانوم از این به بعد پیش شما میمونه :مسیز امیري سر



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 139 

 
 .پس کارام چی میشه کلی سفارش دارم:رازه
 

 .به درك همینجا میمونی دیگه ام نمیخواد کار کنی:مسعود
 
لحن حرف زدنش بدم میاد به زهـرا حـق میـدم انقـدر از ایـن مـرد بـدش بیـاد شـاهرخ از هرلحـاظ بـه ایـن              از

 .سره ولی حیف که دیر قدرش رو دونستم
 

 .بهتره اعالمیه هاي بیشتري رو چاپ کنید مخصوصا که دونفر شدید :امیري
 

 .این زهرا بجز با چرخ خیاطی نمیتونه با چیز دیگه اي کار کنه:پوزخندي میزند مسعود
 
 .منم اولش بلد نبودم یاد گرفتم مسعود خان:لحن خودش جواب میدهم با
 

 .ند چیزه مختصر میخواد دنیاش کوچیکهقضیه شما با زهرا فرق میکنه اون از زندگی فقط چ:مسعود
 

ادمهـا بـه انـدازه دهانشـون بایـد لقمـه بـردارن در غیـر اینصـورت          :قرمز شـده بـه جـایش جـواب میـدهم      زهرا
 .خفه میشن درست نمیگم

 
دهـان مـن خیلـی بزرگـه وگنجـایش لقمـه هـاي بزرگتـر رو         :با مسعود نگاهی ردوبـدل میکـنن مسـعود    امیري

 .هم داره شما نگران نباش
 

پس این دهان بزرگ براتون مشـکل سـاز میشـه مواظـب باشـید شـاید همـون لقمـه هـاي کوچیـک هـم            :مریم
 .گیرتون نیاد

 
کنایـه دار حـرف میزنـی میخـوام مثـل قبـل شـجاع باشـی و رك حرفـت رو بزنـی مگـر اینکـه جنـاب              :مسعود

 .سرهنگ شجاعتت رو ازت گرفته باشه 
 

لـی داري اوج میگیـري مسـعود بهتـره بـدونی بـا ایـن سـرعت         نه من هنوزم مثل قـبلم فرقـی نکـردم خی   :مریم
 صعود کردن با سرعتی دو برابر سقوط میکنی با چه حقی با زهرا اینچنین حرف میزنی؟
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در ضـمن بـال رو دادن   .چون زنمه هرجور بخوام باهـاش حـرف میـزنم بـه هـیچکس هـم ربطـی نـداره        :مسعود

 .شیرفهم شد براي پرواز کردن میخوام عقاب باشم نه مرغ خانگی
 

 .مواظب باش که شکارچی ماهري شکارت نکنه و بشی پرنده دست پرورده :مریم
 

بهتره با هم بحـث نکنیـد مـا میـریم بیـرون شـما هـم یـه سـري از ایـن اعالمیـه هـاي جدیـد رو چـاپ               :امیري
 .کنید

 
مثـل لبــو قرمـز شــده بـا جسـارت نگــاهم رو بـه چشــماي عصـبیش میـدوزم پوزخنــدي هـم نثــارش          مسـعود 
 .با هرس ما رو تنها میزاره .میکنم

 
 .خوب حقش رو کف دستش گذاشتی خیلی خوشم اومد:مدام صورتم رو میبوسید زهرا

 
 چرا جوابش رو نمیدهی؟:مریم

 
خودت میدونی که تو فامیـل مـا طـالق اصـال مرسـوم نیسـت اونـم فهمیـده بـرام ضـعف گرفتـه تـا میـام              :زهرا

 .حرفی بزنم میگه ناراضی برو طالقت میدم
 

 .پس تو این چند سال خیلی پست شده:مریم
 

 .فقط مریم حواست به این پسره امیري باشه مار هفت خطیه :زهرا
 
 .چه دیر خودم دیشب فهمیدم ولی:خودم میگویم  با
 

 .اعالمیه ها رو چاپ میکنیم وزهرا هم پر رنگشون میکنه  کمی
 

زهرا رفت به پسـرش احمـد سـربزنه از فرصـت اسـتفاده کـردم وکمـی دسـتگاه رو دسـتکاري کـردم تـا             وقتی
 .نتونیم ازش استفاده کنیم همینجورم شد وسطاش قفل کرد 
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 نمیدونم چش شد دیگه کار نمیکنه؟:مریم
 

زم وقتی هرکدوم ازاینها چـاپ میشـه اگـار جیگـر منـو بـه اتـیش میکشـن خـدارو شـکر خـودت            بهتر عزی:زهرا
 .رو نگران نکن

 
بهش اطمینان کنم نسبت به همـه دیـد بـدي پیـداکردم خـب هـرکس دیگـه اي هـم بـود ایـن حـس             نمیتونم

هـم  امیـري ومسـعود بازگشـتن ولـی بـا دیـدن تعـداد اعالمیـه هـا مسـعود بـا ابروهـاي در            .بهش دسـت میـداد  
 مشغول حرف زدن شدید ؟پس اینها رو چرا چاپ نکردید؟:کشیده گفت 

 
 .چون نباید به تو توضیح بدم:لحن خودش جواب میدهم  با
 

منظـوري نداشـت مسـعود اخـه از موقـع رفـتن مـا همـین بیسـتا رو          :که میدونست من کم نمیارم گفـت  امیري
 .چاپ کردید

 
 .دستگاه خراب شد بخاطر همین معطل شدیم:مریم

 
سریع به سراغ دستگاه رفـت وبـا عجلـه بـازش کـرد معلومـه بـراي خرکـردن مـردم خیلـی عجلـه داره             مسعود

امیــري هــم نگــاهی بهــش کــرد فهمیــدم .تــا شــب باهــاش ور رفــت خداروشــکر بــه هــیچ نتیجــه اي نرســید 
 .اساسی خرابش کردم 

 
یان دوهفته بیشـتر بـه خـودم لعنـت میفزسـتم چـون روز بـه روز اخـالق مسـعود بـدتر میشـد شـنیدم کـه               تو

اگـه میزاشـتن اشـکان رو زندنـه زنـده پوسـتش رو       .شاهرخ بدجور پاپیچشـون شـده واونـم زورش بمـا میرسـه      
 ممیکند همـین دیـروز اشـکان لیـوان سـرد شـده چـایی رو ریخـت رو پـاش اونـم محکـم هـولش داد کـه بچـ              

 .هول شد وبا پشت محکم به زمین خورد 
 

 .نفهم بچست چرا اینجوري هولش میدي روانی:بچه رو ارومش کردم وسر مسعود داد زدم اول
 

 اون حرومزاده رو نزار دوربر من بپلکه یه دفعه دیدي بالي سرش اوردم ها؟:مسعود
 

 مثال چه غلطی میخواي بکنی؟:شدم جلوش ایستادم بلند
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 .رو باز کنم نزار دهنم :مسعود

 
 .دهنت رو باز کن ببینم چی میخواي بگی:عصبانیت بهش خیره شدم با
 

اخـرم مثـل   ............. از اینکه مثـل ایـن هـرزه هـا صـیغت کـرد ایـن تولـه سـگ رو گذاشـت تـو دامنـت            :مسعود
 سگ از خونه پرتت کرد بیرون بازم بگم؟

 
ـ :ادم رذلی شده اینها رو تو سرم میکوبه جـواب میـدهم   عجب ودم کـه بـودم بـه تـو چـه ربطـی داره جنابعـالی        ب

از صبح تا شـب عـین زنهـا میشـینی کنـار مـا و شـعار میـدي بـرو کـار کـن            "خودت چه گلی به سر زهرا زدي 
 .از این چیزها نون درنمیاد بجاي گردن کلفت کردن برو زحمت بکش مردك زن صفت

 
 .ردانگی میديدهنت رو ببند اشغال تو اومدي به من درس م:خشم بطرفم امد با
 

از تــو اشــغالتر نیســتم مــردك یــادت رفتــه همیشــه پــیش خــودت ســیانور میگردونــدي تــا یــه موقــع   :مــریم
 .شکنجه نکننت میدونی چرا چون جیگرش رو نداشتی اینکارها مردونگی میخواد

 
 چون نمیخوام ازم اطالعات دربیارن وگرنه من ترسی از شکنجه ندارم فهمیدي یا نه؟:مسعود

 
 .پوزخندي هم تحویلش دادم .ب شد گفتی نمیدونستم خو: مریم

 
حرص سیبیلهاش رو میجوید جوابم رو نداد تـا کـارمون بـه جاهـاي باریـک نکشـه مـنم دیگـه ظـرفیتم پـره            از

دیگه اون ادم احمق نیستم چشمام دیگـه بـروي دنیـا بـاز شـده همیشـه شـاهرخ بهـم میگفـت بهتـره دنیـا رو            
 .رسیدم  اتازاد بشی و واقعیتها رو ببینی حیف که دیر به حرف از دید خودت ننگري باید از خودت

 
ــدارم اگــه اون    از ــه دل ن ــا اون کارهــایی کــه در حقــم کــرد ولــی ازش کینــه اي ب طرفــی دلتنــگ شــاهرخم ب

موقع من واقعا اعدام میشـدم چـه عبـث رفتـه بـودم ولـی او نجـاتم داد تـا شـکل اصـلی ادمهـا رو ببیـنم ازش             
 .هم داد البته همه اینها به خدا برمیگرده او رو وسیله قرار دادسپاسگزارم که فرصتی ب
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حرص مسـعود رو بـراي ثـروت و قـدرت میبیـنم بیشـتر منزجـر میشـم حاضـره بـراي هـدفش همـه رو              وقتی
زیر پـاش لـه کنـه حتـی بچـش رو تـواین مـدت ندیـدم بچـش رو درسـت و حسـابی بغلـش بگیـره دائمـا غـر                

خـدا خـر و   .میزنه و دستور میده که حـاال هـم زهـرا بـه تبعیـت از مـن محلـش نمیـزاره وبهـش گـرون میـاد            
شـاهرخ  .که بهش شاخ نداد حکایـت همینـه اگـه قـدرت داشـت دسـت هیتلـر رو از پشـت میبسـت           اختمیشن

با تمام خصوصـیات بـدش ادم قـدرت طلبـی بـود ولـی نـه انـدازه ایـن کـه حاضـر باشـه هرکـاري انجـام بـده                
چشم و دلش سیر بود تـو مهمانیـاش بریزبپاشـش زیـاد بـود سـنگ تمـام میگذاشـت ولـی ایـن گـرگ حسـاب             

دیگـه داره حوصـلم   "رو هـم داره انگـار هـر لقمـه اي کـه برمیـداریم از گوشـت تـنش میکنـیم          مـا  نغذا خورد
 .رو سرمیبره

 
از صبح امیري با عصبانیت امـده وبـا مسـعود بـه اتـق رفـتن غلـط نکـنم خبـري شـده کـه هـر دوشـون               امروز

 .بهم ریختن 
 

ب سـرهنگ مثـل اینکـه تـنش     ایـن جنـا  :میز ناهار مسعود با نفرت نگاهم میکنـد اهمتـی نمیـدهم میگویـد     سر
 .خیلی میخاره 

 
بـدجور دنبـال ردپـاي ماسـت چنـدتا از بچـه هـا رو هـم گرفتـه همـش           :سکوت نگاهش کردم ادامه میدهـد  در

تقصیر توئ وگرنه قبلش پرونده هاي سیاسـی رو قبـول نمیکـرد ولـی حـاال همچـین پیگیـره کـه تـا چنـدوقت           
 .دیگه حتما پیدامون میکنه

 
 .اتون پیش میارم از اینجا میرماگه مشکلی بر:میگویم

 
 مثال کجا خانوم؟:با پوزخند میگوید مسعود

 
 .مهم نیست فقط باید از اینجا برم:اي باال میندازم  شانه

 
 .این چه حرفیه مسعود کمی عصبیه شما توجه نکنید:وارد بحث شد امیري
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ن پخـش اعالمیـه هـا    نفـر رو در حـی   10چـرا بهـش نمیگـی    :با صـداي بلنـد خطـاب بـه امیـري گفـت       مسعود
خـودم میکشــمش ایــن  .گرفتـه داره در بــه در دنبـالمون میگــرده وهـر جــا کــه مخفیگـاهمون بــوده لـو رفتــه      

 .مردك رو
 

 تو همچین کاري نمیکنی مریم با ما همکاري میکنه درسته؟:امیري
 

 منظورت از همکاري چی هست ؟:را بمن دوخت میگویم چشمانش
 

 .ه استفاده کنیم قبول میکنیمیخوایم ازت به عنوان طعم:امیري
 

 چطوري؟:مریم
 

باهــاش قــرار میــزاي ومیگــی اگــه بچــه رو میخــواد بایــد همــه بچــه هــا رو ازاد کنــه تــا بــه حرفشــون :امیــري
 .نیاورده 

 
 باشه قبوله؟:مریم

 
 .برق نگاه مسعود ترسیدم انگار نقشه دیگه اي چیدن  از
 

موقــع خــواب متوجــه شــدم زهــرا پریشــونه خــودمم اضــطراب داشــتم چــون فــردا بهــش زنــگ میــزدم   شــب
نزدیکــاي صــبح تــازه چشــمام گــرم شــده بــود کــه حــس کــردم کســی .میدونســتم چــه ســاعتهایی خونســت 

 .کنارمه با ترس بلندشدم خواستم جیغ بزنم ولی زهرا جلوتر دهانم رو گرفت با تعجب بهش مینگرم 
 

 مریم تو این سرهنگ رو دوسش داري؟:م میگویدکنار گوش ارام
 

 میگم دوسش داري ؟:حرفاش رو نمیفهمم با اضطراب میگوید معنی
 

ظهــر بطــور اتفـاقی از کنــار اتاقشــون رد میشـدم کــه حــرف از   :میگویـد .اشــاره سـربهش میفهمــانم کــه اره   بـا 
میخــوان بکشــوننش "کشـتن کســی میـزدن وقتــی بیشــتر دقـت کــردم منظورشـون همــین جنــاب سـرهنگه      

ــن بچــه هاســت    ــدن چــون همونطــور کــه گفــتن پیگیــره ای ــرتیبش رو ب ــه .جــایی وت ــدم ک از نگاهــت میخون
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هرچنـد ازش دلچرکینـی طاقـت نیـاوردم همـین کـه بـه ایـن دردسـر انـداختمت کافیـه دیگـه              يدوسـش دار 
 .نمیخوام عذاب وجدان دوباره بیاد سراغم 

 
صـبح بایـد بهـش     7برق نگاه مسعود رو میفهمم اي پسـت ولـی چکـاري از دسـتم برمیـاد همـین سـاعت        حاال

 .زنگ بزنم
 

صـبح امیـري اومـد سـراغم سـوار ماشـین شـدیم        6از چشمام گریخته دقیقه هـا سـریع حرکـت میکـنن      خواب
قلـبم از اضـطراب خـودش رو محکـم بـه سـینه ام میکوبـه        .بعداز کمی چرخیدن کنـار تلفـن عمـومی ایسـتاد     

من حق نـدارم کـه باعـث مـرگش بشـم همـین مـدت خیلـی بهـش فکرکـردم کـه هرچقـدر پسـت بـود ولـی                
بـراش مهـم نبـودم عـین اردشـیر منـو بـا بچـه         داشت که وقتی فهمید حاملـه ام نجـاتم داد اگـه     رفتانقدر مع

 .تو شکمم راهی قبرستون میکرد 
 

 .بله بفرمائید:خانه را گرفتم صداي بیبیگل رو از پشت خط شناختم شماره
 

سـالم بـا سـرهنگ    .:تو سینه ام حبس شده حـواس امیـري بـه منـه نبایـد از خـودم ضـعف نشـان بـدهم          نفس
 .معین الملک کار داشتم خانوم

 
 بگم کی پشت خط هستن؟:رد شاید صدام براش اشنا باشد باالخره گفتمکث ک کمی

 
 .بفرمائید راستین هستم خانوم:میگویم

 
 بفرمائید؟:چون رفت تا شاهرخ رو صدا بزنه لحظاتی بعد صداش با همان لحن محکم گفت نشناخت

 
 .منم مریم جناب بازجو:به امیري میکنم کمی ازم فاصله میگیره نگاهی

 
 .متوجه شدم امرتون:ه بدم که شک نکنه خودمم میگویدنشان میخوام

 
تمـاس گـرفتم کـه بگـم بهتـره دسـت از سـره بچـه         :انقدر براش بی اهمیت بـودم بـازم مقابلـه بـه مثـل       یعنی

 ...... .هاي گرئه بردارید در غیر اینصورت
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 ؟.....در غیر اینصورت چی :میانه حرفم امد به
 

 .بهتره به فکر بچتم باشی جناب سرهنگ:میگویم
 

اگـه منظـورت اشـکانه بایـد بگـم اون فرزنـد خوانـده منـه در         "کدوم بچـه مـن بچـه اي نـدارم مـریم      :زد  قهقه
ضــمن بهتــره ازش بــه عنــوان اســلحه ضــد مــن اســتفاده نکنیــد چــون هــیچ اســلحه اي جــاودار مــن نیســت  

. ................ 
 
حرصـم رو دراورده بـه امیـري اشـاره میکـنم اشـکان رو بیـاره دم گوشـش          حرفـاش تـوجهی نـدارم دوبـاره     به

 .بگو بابا :میگویم 
 

با لحن شیذینش ازم تقلیـد کـرد از گفـتن بابـاش دلـم ضـعف رفـت تازگیهـا دسـت و پـا شکسـته حـرف              اوهم
 .میزنه 

 
خـوره  صداي نفسهاي تند شـاهرخ رو میشـنوم کـه داره بـه صـداش گـوش میـده از خـودم حـالم بهـم می           فقط

اشـکان رو بـه امیـري    .که دارم اینکارو انجام میدم همیشـه تقصـیره خودشـه کـه منـو روي دنـده لـج مینـدازه         
 .میدهم هنوزم اصوات بینعنی رو تکرار میکنه 

 
 .بهتره به فکرش باشی شاهرخ:میگویم

 
م مهـم نیسـت   وقتی کـه تـو مادرشـی واینکـارو انجـام میـدي ازم چـه انتظـاري داري بـرا         :عصبانیت فریاد زد  با

اگه حتـی جنـازه تکـه تکـه شـدش رو بـرام بفرسـتی ولـی یـادت باشـه همتـون رو دسـتگیر میکـنم ایندفعـه               
 .خوردن بیافتی ...بالیی سرت میارم که به 

 
رو قطـع کـرد از یـه طـرف خوشـحال شـدم کـه نقششـون عملـی نشـد میـدونم ایـن حرفهـا رو زد کـه                وتلفن

ــه بــه خــون مــن تشنســت ولــی هرطــور شــده اگــه ســرقرار هــم  نتــونیم ازش ات بگیــریم میــدونم االن داغ ون
چهـره عصـبانی بـه    .میامد یه جوري شده حتی اگه خودم رو بـه کشـتن میـدادم بهـش خبـر میـدادم کـه نیـاد        

گرفتم همه حرفهـا رو بـه امیـري تحویـل دادم زیـر لـب مـدام حـرف میـزد از زرنگـی شـاهرخ غـرق در              دمخو
 .لذت شدم
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مسـعود تعریـف کـردم چهـرش واقعـا دیـدنی شـده از عصـبانیت مثـل لبـو قرمـز             حرفاي شاهرخ رو براي وقتی

 .بله دیگه عشق وحالش رو کرده ودیگه نیازي به تو وتولت نداره:شده وطاقت نمیاره میگوید
 

حـرف دهنـت رو بفهـم مـن بخـاطر امثـال شـماها        :بلند میشم یـه سـیلی در گوشـش میـزنم میگـویم      عصبانی
 .ورتو نیمتم باقی احمق رذلاین بال سرم اومده حاال دوق

 
بـزار بیـاد ببیـنم چـه غلطـی میخـواد       :جلوي مسعود رو گرفـت کـه داشـت بـه طـرفم میومـد دادمیـزنم        امیري
 .بکنه 

 
 .مریم رو ببر اتاقش تا دردسر نشده:خطاب به زهرا گفت امیري

 
مش چـون وقتـی   التماس زهرا بـه اتـاقم برگشـتم واشـکان رو بهـش غـذا دادم از خوشـحالی چنـدبار بوسـید          با

صـداي  .نگاهم میکنه انگار شاهرخ بهم خیره شـده چنـدبار میچرخـونمش کـه غـرق لـذت شـده وقهقـه میزنـه         
 .مسعود هنوزم قطع نشده مثل قلیون یه سره داره غر میزنه مردك

 
 .من این اجنبی رو زنده نمیزارم حاال میبینی :دادمیزنه

 
تهدیدش ترسیدم ولی بعد از لحظاتی بـا فکـر اینکـه جیگـر اینکـارو نـداره شـانه اي بـاال انـداختم وبـه کـارم             از

 .ادامه دادم 
 

هفته گذشت مسعود دیگـه دوروبـرم نمیچرخـه وفقـط خیـره نگـاهم میکنـه ومعلومـه داره نقشـه میکشـه            یک
بــراي کارهاشــون داشــتن امیــري هــم عصــبی تــر از قبــل شــده میگفــت همــه ســوراخ ســمبه هــایی رو کــه  .

 .شاهرخ پیدا کرده وفقط یکی دوجا براشون باقی مونده ویکیش هم همینجاست
 

جاي دیگري هستن هر روز صبح مسعود میـره دنبـال جـا تـا هـم دنـج باشـه وهـم امـن کـه کسـی سـر              دنبال
داغـون  از کارمون درنیـاره وهرچقـدرم میگـرده پیـدا نمیکنـه از اینـور هـم دسـتگاهی کـه خـراب کـردم کـال             

 .شده واز اینطرفم دستشون بستست چون دستگاههاي چاپ دیگه هم توسط مامورین گرفته شده 
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مطیـع دنبـالش رفـتم درب اتـاق     "از صبحانه امیري هراسـان وارد شـد وگفـت میخـواد باهـام حـرف بزنـه         بعد
کلـک ایـن   بهتره برم سراغ اصل مطلب بـا نظـرات موافـق اکثـر بچـه هـا قرارمـون ایـن شـد کـه           :رو بست گفت

هـم از   هـا اگه اینجـوري پـیش بـره هممـون دسـتگیر میشـیم خیلـی از رده بـاالیی         .جناب سرهنگ رو بکنیم 
 .دستش شکارن وموقعیت خوبی براي اینکه ترتیبش رو بدیم 

 
قلبم از حرکت ایستاد تیر قبلیشون بـه هـدف نخـورد ولـی ایندفعـه از چشـماي مصـمم امیـري میترسـم           انگار

 چه کاري از من برمیاد؟:م میگویم به روي خودم نمیار
 

میخـواییم باهـاش وارد معاملـه بشـیم تـو واشـکان رو تحویـل میـدیم البتـه نقشسـت کـه بکشـونیمش             :امیري
 سر قرار وترتیبش رو بدیم نظرت چیه؟

 
 .حرفی ندارم باشه:دهانم را به زور قورت میدهم میگویم اب
 

امـایی بااینکـارت اعتمـاد همـه رو بـه خـودت       خـب خوشـحالم کـه تـوام ب    :نفـس راحتـی کشـید وگفـت     امیري
 .براي فردا شب اماده باش باهم میریم تا ببینتت.جلب میکنی 

 
از اینطـرفم اشـکان بـدقلقی میکنـه انگـار      "از رفتنش عذاب وجـدان داره مثـل خـوره وجـودم رو میخـوره       بعد

ن میشـه انگـار داره   فهمیده سـر بابـاش قـراره چـه بالیـی سـرش بیـاد چـون مـدام نحسـی میکنـه وازم اویـزو            
 رچشــمیالتماسـم میکنــه از خونــه هـم نمیتــونم بــرم بیــرون چـون مســعود مثــل سـگ نگهبــان مواظبــه وچا    

 .حواسش به ماست 
 

 .اهان این شد..........................دردمیکنه از بس فکر کردم وبه هیچ نتیجه اي نرسیدم  سرم
 

 ا تو مدت دوستیمون ازت چیزي خواستم ؟زهر:رو میگیرم تا زهرا به کارش برسه میگویم احمد
 

 .نه هیچوقت:با تعجب نگاهم کرد زهرا
 

 .حاال ازت یه درخواستی دارم که اگه انجامش بدي تا اخر عمر مدیونت میشم :مریم
 

 .هرچی باشه قبول: زهرا



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 149 

 
 .میخوام به سرهنگ زنگ بزنی:میگویم ارام

 
اون منـو  :دسـتاش رو میگریـرم میگـویم   .چهارتا شد ترس رو تو نگـاهش خونـدم بـه تتـه پتـه افتـاده        چشماش

 .نجات داد مهمتر از همه شوهر منه وپدر بچم بهت التماس میکنم
 

اون حتی بخاطر بچش حاضرنشد باهـات کنـار بیـاد حـاال تـو داري بـراش اینکـارو انجـام میـدي میـدونی           :زهرا
 .ن چه بالي سرت میارناگه امیري و مسعود بفهم

 
اون زرنگتر از این حرفاست ولـی ایندفعـه میـاد چـون میخـواد گیـرم بنـدازه ودر ضـمن نمیخـواد بـراش           :مریم

 ضعف بگیرین اگه کوتاه میومد همین مسعود ازش مدام سواري میگرفت تو بودي قبول میکردي هان؟
 

 .نمیدونم واال حاال شمارش رو یادداشت کن و دقیق بگو چی بهش بگم: زهرا
 

فقــط بایــد بــا خــودش :صــورتش رو میبوســم وشــماره رو در تکــه کاغــذي یادداشــت میکــنم میگــویم چنربــار
حرف بزنی بگو مریم گفت نیاد سر قرار واگرم میـاد تنهـا نیـاد جـونش در خطـره وبگـو مـریم گفـت کـه بـاهم           

 .بی حساب شدیم 
 
 .حاال این مسعود رو چیکار کنیم نمیزاره بریم بیرون:هراز
 

 .زهرا قرص ارامبخش داري:به ذهنم رسید  فکري
 

 اره خودم استفاده میکنم چطور؟: زهرا
 

 .یه چندتا میخوام تا اقا مسعود بخوابه اخه خستست:مریم
 

 .کنه شک نکنخوب فکر همه جاش رو کردي ولی بدون اگه بفهمه جفتمون رو خفه می:خندید زهرا
 

از قرصها رو ریختم تو لیوان ابمیـوه وبـراش بـردم بـراي اینکـه شـک نکنـه بـراي هرچهارتـامون درسـت            چندتا
 .کردم واخریش که نشون شده هم بود دادم به مسعود 
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 .نمیخورم:گفت

 
 .هرطور میلته :بکشمش ولی حرفی نمیزنم همونطور میزارمش رو میز میگویم میخوام

 
اشـکان مشـغولم کـه بـا لـذت شـربتش رو میخـوره وتمـام روي لباسـش ریختـه وقتـی دیـد همـه خـوردن                با

 .انگارم که تشنش باشه برداشت یه سره سر کشید انگار تودلم قند اب میکنن خب االن میره الال
 

نگاهش نمیکنم تا شک نکنه کـم کـم داره خمیـازه میکشـه ولـی مقاومـت میکنـه بـاالخره چشـماش بـی            اصال
جازه خودش بسته شد اخه پنجتـا چهارتـا قـرص ریخـتم تـوش فیـل بـود تسـلیم شـده بـود معلومـه از فـیلم             ا

 .قویتره
 

 .هم احمد رو سپرد به من وسریع رفت تا از اطراف بهش زنگ بزنه زهرا
 

ها خیلـی کنـد میگـذره مـدام دارم صـلوات وایـت الکرسـی میخـونم کـه یـه موقـع سـروکله ي امیـري               لحظه
طرفی بچه ها رو سـاکت نگـه میـدارم احمـد دنبـال مـادرش میگـرده ونـق میزنـه گـرفتمش بغلـم            پیدا نشه از 

بغـل  .........بغـل  :اشـکانم حسـودیش شـده مـدام دامـنم رو میکشـه میگویـد       .وارام کنـار گوشـش الالیـی مـیگم     
شـتم  میخواد او را هم بغل کنم از اون مـوقعی کـه امـدیم اینجـا الغرتـر شـدم همـین احمـد رو بـزور نگـه دا          "

بچه هم مدام جیغ میزنـه میترسـم یـه موقـع مسـعود بیـدار بشـه هـر چنـد اون قرصـا تـا            .چه برسه به اشکان 
 .بعداز ظهر ترتیبش رو میده ولی بازم استرس دارم 

 
نزدیکه چهل و پنج دقیقس که رفتـه تـو دلـم دارن رخـت میشـورن از بـس بـه سـاعت نگـاه کـردم همـه             االن

 .جا رو به شکل ساعت میبینم 
 

درب امــد ســریع رفــتم جلــوي در خــودمم از ســرعتم تعجــب کــردم بــا احمــد کــه هنــوزم تــو بغلمــه   صــداي
 چی شد؟:میگویم

 
زنـگ زدم انگـار کـه منتظـر     :بچه را ازم گرفـت واشـاره کـرد بـریم اشـپزخانه دنبـالش راه افتـادم میگویـد         زهرا

 .د برات پیغام دادکسی باشه سریع گوشی برو برداشت وقتی حرفات رو گفتم اولش خوب گوش کر
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 .جون به لب شدم"چی گفت زهرا :میگویم
 

گفت که انقدر ساده نیست که همینجـوري بیـام درضـمن بـه مـریم بگـو بـه نظـرش حسـاب بـه حسـاب            :زهرا
شدیم ولـی اینطـور نیسـت بـراي بدسـت اوردنـش حاضـرم از جـونمم بگـذرم ولـی از دوسـت داشـتن نیسـت              

نـده باشـه گیـرش میـارم وبهـش حـالی میکـنم کـه پـاپیچ شـدن بـه            بهش بگو اگه یه ثانیه بـه اخـر عمـرم مو   
چه عواقبی داره بـراي مـن نقشـه میکشـه بالیـی سـرش میـارم کـه مرغـاي اسـمون بـه حـالش گریـه               رخشاه

کنن وقبل از اینکه بخواد منو زیـر سـوال ببـره هـم خـودش وهـم تـولش رو فرسـتادم بـه جهـنم همـه رو مـو             
 .یم حتی منم میشناخت در حالیکه من خودمو معرفی نکردمدیدي مر.به مو بهش بگو زهرا خانوم

 
 .نمیدونستم انقدر ارزش دارم "مثل اینکه خیلی از دستم شکاره :میزنم لبخندي

 
طوري حرف میـزد کـه ادم میترسـید اگـه گیـرت بیـاره واویالسـت مـن اگـه جـاي            "مریم:با نگرانی گفت زهرا

 .بیافتمتو بودم خودم رو میکشتم تا بخوام به دست اون 
 

نگران نباش من مثل خر پوسـتم کلفـت شـده از ایـن چیـزام نمیترسـم اون شـکنجه هـا باعـث شـده اوج           :مریم
درد رو حس کـنم وبـا خـود شـاهرخ عـذاب روحـی کشـیدم دیگـه چیـزي نمونـده کـه بخـواد سـرم بیـاره در               

 .ضمن نگران نباش به بچه شیر میدي براش ضرر داره 
 

ـ   خیلی البتـه ایـنم بگـم کـه دلـم بـراش       "رم پیشـش ببیـنم میخـواد چیکـارم کنـه      دلم میخواد باپاي خـودم ب
تنگ شده یه چیـزي تـه دلـم میگـه کـه اونـم دوسـم داره وچـه دلیلـی داره کـه دربـه در دنبـالم بگـرده ولـی               

زود  نعقلــم جــوابم رو میــده کــه بــراي ایــن دنبالتــه کــه میتــونن از طریــق مــن رســواش کــنن بخــاطر همــی 
اون االن فـروغ رو داره ونیـازي هـم بـه مـن نـداره الکـی دارم        .ی دستش بهـم نرسـه   میخواد پیدام کنه که کس
 .به خودم امیدواري میدم 

 
 مریم حاضري؟:بعداز ظهر بیدارشد وامیري هم امد وگفت مسعود

 
 بله حاضرم کی میریم سر قرار؟:مریم
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شـبه تـا کسـی مزاحممـون نشـه معلومـه خیلـی ارزش داري کـه امـروز ده نفـر از            11قرارمون سـاعت  :امیري
بچه ها رو طبق قرارمون ازاد کرده وحـاال نوبـت ماسـت کـه تـو رو تحـویلش بـدیم ولـی دیگـه نمیدونـه عجـل            

 .این فرصت رو بهش نمیده 
 

 من قراره چیکار کنم؟:مریم
 

ــا :امیــري ــا اســلحه   هیچــی تــو تــوي ماشــین میشــینی ت ــدیم وقتــی میخــواد بیــاد طرفــت مــاهم ب نشــونت ب
 .میزنیمش همین کار سختی نیست

 
زنـایی مثـل میـرم کمـن کـه اینجـوري دل داشـته        :تجسم ایـن صـحنه هـم حـالم دگرگـون میشـه مسـعود        از

 .باشن از جنمت خوشم میاد
 

 .دارمبا اون بالها دیگه چیزي براي از دست دادن ندارم بخاطر همین واهمه اي ن:مریم
 

 .از شام که یه لقمه هم از گلوم پایین نرفت اشکان رو خوابوندم تا موقع رفتن اذیت نکنه بعد
 

رفـتن فـرا رسـیده سـاعت ده حکـرت میکنـیم مـن پشـت میشـینم وهمـراه مسـعود راه میـافتم امیـري               موقع
ه کـه دیـوانم   مسـعود رو ابرهـا پـرواز میکنـه یـه لبخنـد گوشـه لبشـ        .خودش نمیاد که یه موقع شناسـایی شـه   

 تــانـیم ســاعت اون اطــراف نزدیــک کــوه گشــتیم  .میکنـه انگــار ادم کشــتن هــم خوشــحالی داره مــردك رذل  
شد میدونم االن امیري وچند نفـر دیگـه تـو محـالي موردنظرشـون قـرار گـرفتن بـراي شـلیک بـه            11ساعت 
 .مسعود

 
بـه حـالش کـه از همـه چـی      یخ کرده مثل بید یملـرزم اشـکان رو محکـم در اغوشـم میفشـارم خـوش        دستام

بیخبره وقتی بزرگ بشه وبفهمه کـه مـن باعـث مـرگ پـدرش شـدم چیکـار میکنـه مطمئـنن منـو نمیبخشـه            
اي خدا ایکاش زمان برمیگشت به سه سـال پـیش ومـن احمـق بـه درسـام ادامـه میـدادم چقـدر مامـان بهـم            .
ال بایـد بکشـم چـون    حکایـت مـن بـود حـا    "نـرود مـیخ اهنـین در سـنگ    "که فقط به فکر درسـت بـاش    فتگ

 .خودم مسیر رو انتخاب کردم پس باید تا اخرش برم
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صداي کشـیده شـدن السـتیک روي خاکهـا بـه خـودم اومـدم همـه جـا بیابونـه وتـاریکی مطلـق چراغهـاي               با
خـب حضـرت اشـرف هـم کـه نـزول اجـالل فرمـودن         :ماسین روبرو روشنه وچشمام رو میزنه مسـعود میگویـد  

. 
 

گیـره از دیـدنش تمـام بـدنم مثـل میـت شـده سـرم ذق ذق میکنـه چشـمام سـیاهی            ازمون فاصـله می  مسعود
کســی داره بهمــون نزدیــک میشــه از صــداي پــاش مــیفهمم چشــمام رو بســتم صــداي گلولــه از چنــد  .میــره 

طرف بلند میشه هنوز تو همون حالـت مونـدم نمیخـوام مـرگش رو ببیـنم خودمـو بـه زیـر صـندلی میکشـانم           
کنه اشکان تو بغلمه اگـه تیـري هـم بهـم خـورد الاقـل ایـن چیـزیش نشـه کـه طاقـت            تا گلوله بهمون اصابت ن

 .این یکی رو ندارم
 

 .به ماشین شلیک نکنید:فریاد میاد صداي
 

جا سـاکت شـد طـوري کـه صـداي جیریجیـرك سـنجاقک رو میشـه شـنید ارام چشـمام رو بـاز میکـنم              همه
کمـی  .خاموشـه حتمـا گلولـه خـورده وشکسـته       تاریکی مطلق مـارو فراگرفتـه چراغـاي ماشـین روبرویـی هـم      .

خودم رو بـاال میکشـم ارام اشـکان رو داخـل ماشـین قـرار میـدم وخـودم پیـاده میشـم چیـزي کنـار پامـه بـا               
تـرس عقـب میــروم دیگـه چشــمام بـه تــاریکی عـادت کـرده ونــور مهتـابم کمکــم میکنـه بــراي بهتـر دیــدن          

 ......زي که میبینم جیغ میزنم نزدیکم یه جنازست کنارش میخزم برش میگردونم از چی
 
ته دل جیغ میزنم باورم نمیشه ایکـاش قبـول نمیکـردم بیـام ایکـاش قلـم پـام میشکسـت و فـرار نمیکـردم            از

تا همه رو تو دردسـر نمینـداختم قبـل از مـن بچـه هـا راحـت فعالیـت میکـردن ولـی بـا اومـدن مـن گـردن               
ـ      .مم نحسـه  شکسته همـه چـی ریخـت بهـم دیگـه دارم بـاور میکـنم کـه قـد           دمحـاال بـه زهـرا چـی جـواب ب

مسعود سوراخ سوراخ شـده هنـوزم کـه هنـوزه چشـماش بـازه بقـول مـادرم از دنیـا سـیر نشـده هنـوز بهـش              
چشمداشت داره کنارش میشینم اشک تمام صـورتم رو خـیس کـرده هنـوزم بـاور نـدارم همـین چنـد دقیقـه          

 میـدهم وري بشـه مـدام داد میـزنم و تکـانش     پیش باهم بودیم درسته ازش بـدم میـاد ولـی نمیخواسـتم اینجـ     
 ................ .. .مسعود پاشو با توام االن زهرا منتظره مسعوددددددددددددد:

 
 .زهرا خانومم دستگیر شده نگرانش نباش :پگفت کسی
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به پشت سـرم برمیگـردم خودشـه عزرائیـل جـان مـن بـه طـرفش میـدوم و محکـم بـه سـینش میـزنم               سریع
 .............. .چی بگم اخه بهت که فحشم برات کمه "رذل "اي اشغال کثافت :

 
 مگه پیغام ندادي تنها نیام حاال چی میگی؟:میزنمش دستام رو با یک دستش میگیره  همچنان

 
ه یـه موقـع نکشـنت ایکـاش زبـونم الل میشـد چـرا ایـن بیچـاره رو کشـتی مـن            گفـتم تنهـا نیـا کـ    :دادمیزنم

خواسـتم حواسـت جمـع باشـه نـه اینکـه همـه رو بـه رگبـار          .جواب زن و بچش رو چی بدم هـانننننننننننننن  
 .........ببندي اشغال 

 
خـب تقصـیر خودشـون شـد میخواسـتن سـره منـو بکـنن زیـره اب ولـی نمیـدونن مـن از ایـن حرفـا               :شاهرخ

زرنگترم این جوجه فکلیا چیرو میخوان ثابت کـنن کـه خیلـی زرنگـن نـه عزیـزم هـیچکس رو دسـت شـاهرخ          
مـن دسـتور دادم تـا اینهـا شـلیک نکـردن کسـی حتـی یـه گلولـه هـم نزنـه خـود کـرده را               .نمیتونه بلند شه 

 .نیست  تدبیر
 
زمین میشینم میگریم مدام زهرا جلوي چشـمامه وپسـرش احمـد اخـه مـن چـرا انقـدر احمقـم بـا اینکـارم            رو

بـا صـداي گریـه اشـکان سـرم رو از روي خاکهـا بلنـد میکـنم شـاهرخ بـه طـرف            .ببین چندنفر بیخودي مردن 
را میبوسـه بـه خـودش    ماشین میره بچـه رو بغلـش میگیـره گریـه اشـکان بنـد اومـده شـاهرخ رو شـناخته او          

میفشاره معلومه دلش بـراش تنـگ شـده ایـن همـون ادمـه کـه میگفـت اگـه تیکـه هـاش رو بفرسـتن بـراش              
 .اهمیتی نداره کامال مشخصه بخاطرش معلوم نیست چند نفر رو کشته 

 
از جـام بلنـد میشـم    .دستاش رو دور گردن او حلقه کـرده ومثـل بچـه گربـه خـودش رو بهـش میمالـه         اشکان
نم بچش منم یـه خـاکی بـه سـرم میکـنم بـا قـدمهاي سسـت راه میـافتم مقصـدم مشـخص نیسـت از             خب ای

خودم بیزارم دوست دارم کسی منو تکه تکه کنه تـا راحـت بشـم از ایـن زنـدگی لعنتـی مگـه مـن چـه هیـزم           
تـري بــه دنیـا فــروختم کـه ســر ناسـازگاري باهــام گذاشـته از خــدا شـاکیم مــن رو فرامـوش کــردم مگـه بــه         

خودم دنیا اومدم اونم تـو اون خـانواده کـه ایـنم بشـه عـاقبتم مگـه خـودش نمیگـه هـر انچـه بگـویم             خواست 
باش میشود پس کو ؟مـن کـه چیـزي نمیبیـنم هـیچ لطفـی در حقـم نکـرده اون از وضـع خـانواده کـه باعـث             
شـــدن مـــن حســـرت خیلـــی چیـــزا رو داشـــته باشـــم وبـــراي گـــرفتن حقـــم تـــو ایـــن راه وارد بشـــم  

همینجور با خودم حرف میزنم وراه میـروم باصـداي ترمـز ماشـینی بـه خـودم میـام نگـاهی گنـگ          .....................
 .بیا سوار شو تا کسی نیومده :به ماشین میکنم چرا دست از سرم برنمیداره میگوید
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مثل دیوانه ها تو دل شـب گـم میشـوم بـا ماشـین دنبالمـه چشـماش هماننـد عقـاب تیـزه ویـه لحظـه              میدوم

دیگــه نفســم درنمیــاد میایســتم ولــی او بــا همــان ســرعت داره پــیش میــاد میخــواد .غافــل نمیشــه از طعمــه 
 .زیرم بگیره با لبخند چشمام رو میبندم ولی ماشین روي کفشم توقف کرد 

 
شـد معلومـه خیلـی عصـبانیه بـه طـرفم میـاد از موهـام میگیـره وبـه زور پـرتم میکنـه تـو ماشـین درم                پیاده

 .جیک بزنی خفت میکنم صلیته:فرمان میشینه میگوید محکم میکوبه خودش پشت
 
که بترسم نه دیگه نا نداردم براي جروبحـث کـردن بـا صـداي بلنـد میگـریم اشـکانم بـا مـن همصـدا شـده             نه

 .خفه شو بچه رو هم گریش انداختی :واشک میریزه شاهرخ داد میزنه
 

 .ه که بمیره این توله منه به تو ربطی نداره بزار انقدر گریه کن:دادمیزنم
 

بهتــره ببنــدیش انرژیــت رو نگــه دار الزمــت :رو نگــه داشــت یــه ســیلی محکــم بــه دهــانم زد وگفــت  ماشــین
 .خواهد شد 

 
نمیبندم خسـته شـدم از ایـن زنـدگی چـرا نمیـزاري بـه درد خـودم بمیـرم هـان چـی از جـونم             :میدهم  ادامه

روي (یتم پــره بــه اینجــام رســیدهمیخــواي بچــه رو کــه بــرات گذاشــتم داشــتم میــرفتم چــرا نمیفهمــی ظــرف
ـ         )بینیم رو نشانش میدهم چـرا   هاگه منو بکشـی بزرگتـرین عمـل نیـک رو انجـام دادي زنگـی سـگ بهتـر از من

همون موقع نزاشتی اعـدامم کـن تـا ایـن روزا رو نمیدیـدم ایـن بچـه هـم اینجـوري بـدبخت نمیشـد بابـا مـن              
گیـرم مگـه چـی میخواسـتم کـه ایـن بالهـا رو        عقده داشتم میفهمی میخواستم حـق نداشـتم رو از حکومـت ب   

 .خدا پس کجایی ازت بدم میاد کافر شدم حاال راحتم کن . سرم اوردید
 

هم منو به بندگی پذیرفت این فکـر رو بـه سـرم انـداخت کـه خودمـو از ماشـین بنـدازم پـایین داشـت            شیطان
داغ شـد از موهـام گرفتـه     میپیچید کـه از فرصـت اسـتفاده کـردم درو بـاز کـردم تـا اومـدم بپـرم کـف سـرم           

 .کنترل ماشین از دستش خارج شد به درخت زد "
 

توانستم جیغ بزنم اشـکان بـه جلـو پرتـاب شـد اگـه شـاهرخ نگرفتـه بـودش بـا سـر میرفـت تـو شیشـه                فقط
نفس نفس میزنم همگی خوبیم اشکان هـول کـرده و گریـه میکنـه بـه شـاهرخ کـارد بزنـی خـونش در نمیـاد           .
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 رنــهخوبــه بــازم نزدیکـه خونــه ایــن اتفــاق افتــاد وگ :هــر سـه پیــاده میشــویم شــاهرخ  زبـان بــه دهــان گــرفتم 
حرفش رو ادامه نداد نگـاهی بـه اطـرف مینـدازم یـه بـاغ کوچـک پـیش رو مونـه کـه خانـه اي            ........................ .

 .وسطش قرار داره وچراغش هم روشنه یعنی اینجا میخواییم بریم 
 

رو در اغـوش گرفتـه بـا دسـت دیگـرش بـازوي منـو فشـار میـده تمـام حرصـش رو داره سـر بـازوي مـن                بچه
شـیکوندن اسـتخوانهات نمیـدمنی چــه    :درمیـاره اسـتخوانهام داره صـدا میـده از صـداش لـذت میبـره میگویـد        

 .حسی بهم میده
 

اتـاق داره کـه تـو در     خانه میشویم نمیدونم کدوم حوالی هسـتیم چـون شـبه بـه هیجـا دیـد نـدارم دوتـا         وارد
دیوارهـاش طوسـی رنگـه سـقفش چنـدتا تـرك داره       .تو واشـپزخانه اي هـم گوششـه و وسـایلش هـم قدیمیـه       

کـه   هیاد خونه خودمون افتادم شبیه اونجاست چنـد دسـت لحـاف و تشـک هـم مرتـب کنـار دیـوار جمـع شـد          
 .به عنوان پشتی هم ازش استفاده میشه 

 
 ؟اینجا کجاست ما رو اوردي:میگویم

 
 .................در ضمن درم قفل میکنم .قراره اینجا بمونی تا ابا از اسیاب بیافته :شاهرخ

 
 .همین که یه سر پناه امن داشته باشم بدون زندانبان فکر فرار به سرم نمیزنه :حرفش میپرم وسط

 
یـزدي بـه همـه    بهتره که نزنه چون در بـه در دارن دنبالـت میگـردن اون مسـعودي کـه بـراش زجـه م       :شاهرخ

دستیگیر شده ها اسـم تـو رو بـه عنـوان سرپرسـت گفتـه تـا در اعترافاشـون بگـن کـه اگـه تـو هچـل افتـادن               
 هگـاهی در ضـمن اون امیـري هـم کشـته شـد بهتـره بـدونی کـه دیگـه پنا         .ایندفعه جون سـالم بـه در نبـري    

 .بجز من نداري
 

 چی؟:مریم
 

پـیش دنبالشـم امـروزم بـراي ایـن سـر قـرار اومـدم         همون کـه شـنیدي از خیلـی وقـت     :با لبخند گفت شاهرخ
که تو رو از اون باغ بکشونم بیرون چون اونجا هم لـو رفتـه بـود وقـرار بـود شـبانه همـه رو دسـتگیر کـنن بـرو           

 .شکر کن
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 زهرا رو چی اونم دستگیر شده؟:دلهره میپرسم با
 

 .با اجازتون :شاهرخ
 

نـزدیکش شـدم بـه چشـماش     . بـورش میکـرد میفهمـی   ولـی اون بـی تقصـیره مسـعود مج    :رونه میگویم اشکام
ــتینش رو       ــرکنم اس ــرا فک ــه زه ــد ی ــی االن بای ــود ول ــده ب ــگ ش ــتاخش تن ــماي گس ــراي چش ــم ب زل زدم دل

بخدا شاهرخ اون امـروز بهـت زنـگ زد بخـاطر مـن بخـاطر اشـکان ایـن حقـش نیسـت بـه کـی قسـم              :میگیرم
 .........میدونی که از بچه براي شکنجش استفاده میکنن  خبخورم شاهر

 
 .میگی چیکار کنم االن خودم تحت نظرم با اینکار حکم تیربارانم رو امضا کردم:شاهرخ

 
 ....................... .بهت التماس میکنم شاهرخ هر کاري بگی انجام میدم تو رو خدا :مریم

 
کـه پـدر بچـتم    میخـوردي بـه اینجاشـم فکـر میکـردي از مـن       .....وقتـی ایـن   :با بی حوصلگی کنارم زد شاهرخ

میـدونی میخواسـتن ازت بعنـوان طعمـه اسـتفاده      "فرار کـردي رفتـی پـیش ایـن اراذل یعنـی از مـن بهتـرن        
ـ           اون هـا رو   افعکنن که منو گیر بندازن وبعد تـو رو بـه همـون حکـم قبلـی بفرسـتنت بـاالي دار کـه مبـادا من

 .هم به خطر بندازي چرا فکر نمیکنی اخه دختره احمق
 

انگشـت کـوچکم رو   (قـم بـرام تـو اون جنتـت جهـنم درسـت کـردي یـادت رفتـه ایناهـاش          مـن احم :دادمیزنم
میخواسـتی بمـونم کـه بـازم خـردم کنـی کـه فـروغ جونـت          .خـودت فلجـش کـردي    )جلوي چشماش میگیرم

بیاد هرروز بهم امرونهـی کنـه هـان جـوابم رو بـده االنـم کـه اونـو داري بهـت قـول میـدم بـرم گمشـم بـدون               
 .هویت باشه

 
میگم احمق قبول نمیکنـی عکسـت همـه جـا چـاپ شـده تـو ایـن مـدت میـدونی چنـد نفـر رو             :زد  پوزخندي

بخاطر شباهت به تو دسـتگیر کـردن مـنم از ترسـم اول خـودم میـرفتم میدیدمشـون دنبـال ایـنن کـه رابطـه            
 نشـده یـه ابهـام بـزرگ براشـون حتـی رفـتم نـبش قبـر کـردن ولـی مـ            "تو با مریم راستین چیه ایا خودشی 

زنی دیگر رو اونجا دفن کردم همـه گـیج شـدن اونموقـع میگـی بـرم بیهویـت زنـدگی کـنم حـاال بسـه             جنازه
 .فکم درد گرفت اصال حوصلت رو ندارم
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 اینجا کجاست؟:رو که خوابیده براش جا میندازم میگویم اشکان

 
یگـل لبـاس   حـاالم پاشـو لباسـت رو عـوض کـن بـرات بیب      .خونه مادري بیبیگله اینجـام اطـراف تهرانـه    :شاهرخ
 .گذاشته

 
اتــاق کنــاري لباســم رو عــوض میکــنم دســت وصــورتم رو میشــویم کنــار اشــکان مینشــینم مــدام چهــره    در

ــه کــردم   ــاك مــن "احمــد جلــوي چشــمامه االن دارن چیکــار میکــنن مــن اون لحظــه هــا رو تجرب زهــراي پ
ـ           ونم حـس کـنم   دامنش توسط اون روانیهـا الـوده میشـه واخرشـم میکشـنش بیچـاره احمـد چـون مـادرم میت

زهرا چه حسی داره وهمه چیو بخاطر بچشـم کـه شـده میگـه البتـه فایـده نـداره چـون اعضـاي اصـلی کشـته            
به کاراي زمانـه هـم فکـر میکـنم از امـروز صـبح تـا االن چـه اتفاقـاتی افتـاد           .شدن دیگه گروه هم معنی نداره 

 .رجب بازي داره روزگااونا که نقشه مرگ شاهرخ رو کشیدن حاال جسم خودشون بی روح مونده ع
 

 خیلی الغر شدي ؟:به شاهرخ میکنم زل زده بهم وقتی دید متوجه اش شدم نگاهی
 

 .انتظار داري با اضطراب زندگی کردن مثل گاو پروري بشم:حوصله جواب میدهم  بی
 

 اینهمه بال سرت اومد بازم این زبونت رو کوتاه نکردي؟:میزنه لبخندي
 

 .اومدم اینجوریم میمیرم من اینجوري به دنیا :مریم
 

 .حیف تو بمیري هنوز برات برنامه دارم:شاهرخ
 

عصبیم رو بهش میـدوزم همـین باعـث میشـه بخـواد اذیـتم کنـه نـزدیکم بیـاد بـه چشـمام خیـره شـده               نگاه
دیگه ازش نمیترسم منم مسـتقیم بهـش مینگـرم گسـتاخ شـدم وقتـی صـورتش رو نزدیـک میـاره بـا دسـتام            

 .به عقب هولش میدم 
 

عقب میکشم ودستش رو پـس میـزنم از تصـور اینکـه ایـن دسـتها بـه فـروغم خـورده باشـه حـالم بـد              خودمو
 .میشه 
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ــا پوزخنــدي کنــار لــب میگویــد شــاهرخ ــازم افســار گســیخته شــدي ولــی خــب  :ب ــودي ب ــه مــدت ازم دور ب ی
 .درستت میکنم مثل دفعه هاي قبل

 
تـو اینمـدت بـا امیـري ومسـعود      :زل زده میگویـد  سکوت کرده ایم ومـن بـه اطـراف مینگـرم واو بـه مـن       هردو

 بهت خوش گذشت یا اونا مثل من قدرتمند نیستن هان؟
 

دهـن کثیفـت   :حرف یه کشیده محکـم تـو گوشـش میـزنم کـه دسـتاي خـودم بـه ذق ذق افتـاده میگـویم           بی
 .رو ببند فکر کردي همه عین توان واون زنیکه بدتر از خودت

 
از .نـه جسـارتت هـم بیشـتر از قبـل شـده نگـو کـه پـاك و طـاهر مونـدي            :قلقلکش داده باشـم میخنـدد   انگار

 .ظاهرجذاب امیري نمیشه گذشت هرچقدر هم که قسم بخوري باور نمیکنم
 

افـرین خـوب حـدس زدي توبـه گـرد پاشـم نمیرسـی از        :اینکه اشکان خوابه ارام ولـی بـاحرص میگـویم    بخاطر
کنه عزیـزم خـب مـنم ازاد بـودم وگنـاهی مرتکـب نشـدم سـه سـال صـیغه تـو بـودم             بس که عاشقانه رفتار می

 .سه ماه صیغه اون چه اشکالی داره تازه تو که بیشتر بامن بودي غیرازاینه
 
ــردم    از ــز ک ــاق ک ــه ات ــدادم وگوش ــه ن ــدام  .نگــاهش ترســیدم وحــرفم رو ادام ــزاره وم ــتم نمی ــرا راح ــر زه فک

یش درمیـاد نگـاهی بـه شـاهرخ میکـنم کـه داره سـیگار میکشـه         خاطرهامون مثل فیلم جلوي چشمم بـه نمـا  
 .و توخودش نیست تنها راه چارم اینکه باهاش مدارا کنم تازهرا رو بتونه نجات بده مثل من 

 
 

خیلـی بـدبینی شـاهرخ تـواین سـه سـال هنـوز منـو         :کنارش مینشینم موهـاش رو نـوازش میکـنم     بلندمیشم
نگــاه ....ب حـرص منــو درمیــاري مــنم مجبـورم جوابــت رو بــدم   نشـناختی کــه ایــن حرفـا رو بهــم میزنــی خــ  

 شموشکافانش رو بهـم میـدوزه بایـد زا صـالح زنانـه اسـتفاده کـنم لبخنـدي بهـش میـزنم وبـه نـوازش موهـا             
 .ادامه میدهم برخالف میلم صورتم رو نزدیک میبرم وگونه اش رو میبوسم 

 
ـ        هنوز ا نیسـت غـرورم رو زیـر پـام میگـذارم ودوبـاره       بدون حرف مات بهـم خیـره شـده نـه مثـل اینکـه راه بی

 .میبوسمش وهمینجورم ادامه میدهم
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براي دوسـتت میبیـنم کـه دسـت بـه هرکـاري میزنـی مگـه هنـوز          :از لحظاتی خودمو کنار میکشم میگوید بعد
ــن     ــا م ــخص دیگــري هســتی وداري ب ــداري االن زن ش ــت ایمــان ن ــه دین ــري نیســتی مگــه ب صــیغه اون امی

 .ن موقع میخواي حرفات رو باور کنماو.معاشقه میکنی 
 

مـن هیچوقـت   :تو چشمام جمع میشه اخه چرا باید همیشه فکـر منـو بخونـه بـا هـق هـق گریـه میگـویم         اشک
اینکارو نمیکنم عروسک نیسـتم کـه هـرروز بغـل یـه نفـر باشـم بهـت دروغ گفـتم چـرا بـاور نمیکنـی ایکـاش              

بمـا   مخونـه مـادریش زنـدگی کـردم اونـم خیلـی کـ       خودش زنده بود بهت میگفت که تو این سه ماه فقـط تـو   
ــاور کــن شــاهرخ راســت مــیگم بــه هرچــی .ســرمیزد وهمــون دفعــه هــا هــم وســایل موردنیــازم رو میــاورد   ب

 ................ .بخوایی قسم میخورم به ارواح خاك مادرم
 

رچشـمه ایـن   گریه مجال صحبت بهـم نمیدهـد شـاید اولـیش الکـی بـود ولـی االن واقعیتـه نمیـدونم س          هقهق
ــدار شــاهرخ     ــا زا دســتگیري زهــرا بخــاطر احمــد یااینکــه از دی ــاراحتم ی اشــک کجاســت از مــرگ بچــه هــا ن

 .خوشحالم یا از اینکه تونستم جون سالم بدر ببرم از یاداوري شکنجه ها موهاي تنم سیخ میشه 
 

بـاور  :دي شـده میگویـد  رو نوازش میکنه که اونم خشنه انگـار داره موهـام رو میکشـه ولـی مـن بـرام عـا        موهام
کـردم چـون بـه روح مـادرت قسـم خـوردي تـو ایـن سـه مـاه از فکـر اینکـه تـو بـا کـی هسـتی وچـه بالیـی                   

میترسـم   بـت سراشکان اومـده داشـتم دیوانـه میشـدم تـا اینکـه وقتـی بیبیگـل نگـرانیم رو دیـد کـه از چـه با            
د چنددفعـه تونسـته بـود قـالش     گفت تو با امیري مالقات داشتی مـنم بـراش نگهبـان گذاشـتم ادم زرنگـی بـو      

بزاره ولی میدونی که من دست بـردار نبـودم تـا اینکـه جـاتون رو پیـدا کـردم اون موقـع اکثـر بچـه هـاتون رو            
کنـارم بـودي تـا گردنـت رو      تمدستگیر کردم نمیدونی وقتـی تـو بـازجویی اسـم تـو رو میـاوردن دوسـت داشـ        

خبــر نــداري بعــدام کــه میدونســتم طاقــت  میشکســتم وبهــت نشــون میــدادم گیــر چــه گرگهــایی افتــادي و
نمیاري ویجـوري بهـم خبـر میـدي چـون بـه اخـالق گنـدت وارد کـه نمیـزاري زیـر دیـن کسـی بمـونی اون               

مـدام تصـویر   .رسـیدم   بقیـه حرفا رو زدم تا مصممتر بشـی اینجـوري از اون خونـه کشـیدمت بیـرون وخـدمت       
واسـتی دیوانـه ام کنـی کـه مـوفقم شـدي       اشکان که بـا نـامردي بهـش میگفتـی پشـت گوشـی بگـه بابـا میخ        

وبراي خونه نگهبان گذاشته بـودم اگـه بالیـی سـرش میومـد بـاهمین دسـتام میکشـتمت شـک نکـن دیگـه از            
 .رحم و مرئت خبري نبود
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یـادت باشـه فقـط    :انتهاي حرفش که میرسه از پشـت موهـام ور میکشـه تـا صـورتم رو ببینـه ادامـه میدهـد         به
و به جـون خریـدم وگرنـه اگـه ایـن بچـه نبـود میـدادم بگیرنـت وبالهـایی سـرت            بخاطر اشکان این دردسرهار

 میکنی اره ؟ دحاال براي من ارتیست بازي در میاري ومنو تهدی.بیارن که دلت هواي اردشیر رو بکنه 
 

خـب  :چرا یدفعه انقدر تغییر موضع داد هر لحظـه کـه میـره عصـبانی تـر میشـه بـا تتـه پتـه میگـویم           نمیدونم
 .خب راه دیگه اي نداشتم ...............

 
 .خب منم چاره اي ندارم اال اینکه دوست گرامت رو بفرستم باالي دار عزیزم:شاهرخ

 
بخـاطر لجبـازي بـا مـن جـون مـردم رو میگیـري واقعـا کـه نـامردي بـویی از            :میـام بـا ارامـش میگـویم     کوتاه

د اذیـتش میکـرد بـزار حقـایقی رو     بهـت گفـتم زهـرا مجبـور بـود کـه باهـامون باشـه مسـعو         .مردانگی نبردي 
برات بگم مـنم وقتـی رفـتم پـیش اونهـا و حرفـا واهـداف واقعیشـون رو فهمیـدم مثـل سـگ پشـیمون شـدم              
ولی چاره نبـود بایـد میسـوختمو میسـاختم چـون مسـعود عـین عقـاب بـاالي سـرمون بـود ومیتونسـت بزنـه              

نمیتونسـتی کـاري کنـی چـون اشـکان      سیم اخر و منو تحویل بده ومیـدونی اونموقـع چقـدر بـرات بـد میشـد       
ازت میخـوام کـه کمکـش کنـی الاقـل بخـاطر بچـش خـودت میـدونی بچـه کوچیـک            .میشد نقطه ضـعف تـو   

یعنی چـی پـس درکـش کـن شـاهرخ هـر بالیـی میخـوایی سـرمن بیـار ولـی اون رو بچـه نجـات بـده                داشتن
 .از اشکانم کوچکتره .فقط یکسالشه 

 
 و بخطر بندازم براي توله یه نفر دیگه؟میگی چیکار کنم موقعیت خودم:شاهرخ

 
چطـور بـراي یـه تولـه میخواسـتی همـه ي مـارو بـه کشـتن          :مالیمت فایده نـداره بـا عصـبانیت میگـویم     نخیر

 /بدي ولی توله دیگرون ارزش نداره هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

خودت میگی توله من پس برام ارزش داره ولی بقیـه بـی ارزشـن مثـل تـو کـه فقـط بخـاطر ایـن تولـه           :شاهرخ
 .اینجا نشستی داري بلبل زبونی میکنی

 
 .این دل نداره که بخوام نرمش کنم"نرود میخ اهنین در سنگ "را نمیدهم  جوابش
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ل میشـد وبـه زهـرا نمیگفـتم     فایده نداره خفـه خـون میگیـرم ومیتمـرگم سـرجام ایکـاش ایـن زبـونم ال         بحث
بره پیش این کافر واالن اون دنیـا تشـریف داشـت وبـا مـامورین عـذاب دسـت و پنجـه نـرم میکـرد ولـی خـب             

 .خوشحالم که بخاطر اون دوتا رذل شاهرخ کشته نشد 
 

 .قهرکردن فایده نداره همونی که گفتم قیدشون رو بزن :حال بلند شدن میگوید در
 

 .برو به جهنم :میگویم
 
 .میخوام باهم بریم ته جهنم خوبه :عصبانیت بطرفم امد  با
 
بـا سـپیده صـبح رهـام     .حرکتی غیر منتظره بهم حمله ور شد خوبه تـا االن خودشـو بـزور نگـه داشـته بـوده        با

 درها رو قفل میکنم وبیبیگل رو میفرستم پیشت کله شق بازي درنیاري؟:میکنه ومیگوید
 
 .حاالم گمشو بیرون.بخواد میکنم  هر غلطی دلم:عصبانیت میگویم با
 
 .حرص نخور برات خوب نیست :خنده میگوید با
 

ودرهــارو پشــت ســرش میبنــدد از حرصــم میخــوام ایــن خونــه رو خــراب کــنم ولــی بجــاش میخــوابم  میــرود
 .حرف بزن د هرزه :میبینم احمد رو جلوي زهرا گرفتن ومیگن.

 
ارن رو دسـت بچـه کـه جیـغ بلنـدي زد واز حـال رفـت        هم مدام گریـه میکنـه لونهـا هـم سـیخ داغ میـز       زهرا

بـا جیـغ هـاي زهـرا از     ....مـن شخصـی رو بـه ایـن نـام نمیشناسـم ولـم کنیـد        :ولی زهرا حرفی از مـن نمیزنـه   
میگـریم   لخواب میپرم اشـکان کنـارم نشسـته وبـا دسـتاش صـورتم رو نـوازش میـده میگیـرم بغلـم واز تـه د           

 .ودم مادرم درکش میکنم ولی چه کاري از دستم برمیادبوش میکنم میدونم زهرا چه حسی داره خ
 

براي اشکان غـذا درسـت کـنم داره نـق میزنـه مشـغول شـدم چنـدبار دسـتام رو سـوزوندم بخـاطر اینکـه              باید
هواسم نبود اشـکان انگـار از قحطـی در رفتـه باشـه بـا هـر دو دسـت غـذا میـزاره دهـنش ایـن غـذا بـه دلـم                

اوقـات   یهم نـداره وقتـی اونجـا بهـش غـذا میـدادم معـذب میشـدم خیلـ          میشینه نون پدرشه و منت کسی رو
 .غذاي خودم رو هم بهش میدادم تا دوباره غذا نکشم
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 .تو باغ کوچکش قدم میزنیم واشکان سوار تاب میشه و تو دنیایی خودش سیر میکنه کمی
 

ــاز شــدن قفــل در اشــکان رو بغلــم میگیــرم وپشــت درختــان قــایم میشــوم زنــی چــادري    بــا وارد شــد واي ب
بـا  .شناختمش خودشه بسویش پـرواز میکـنم خودمـو تـو اغوشـش جـا میـدم میگـریم اوهـم بـا مـن میگریـد             

صداي اشکان به خودمون میـاییم بیبیگـل تـازه متـوجهش شـده انقـدر میبوسـتش کـه بچـه صـداش درمیـاد            
ــا  ــه میشــیم از خوشــحالی ســریع چــایی دم میکــنم    دســتاشوب ــا هــم وارد خان ــده ب ــارش اورو هــول می وکن

 .میشینم که با لذت به اشکان خیره شده
 

 .دوباره میبوسمش .بیبیگل دلم برات یه ذره شده بود :میگویم
 

 .راست میگی اونجوري بیخبر میزاري میري به فکر من پیرزن هم نیستی :میگوید
 
 .شما که از منم جونتري ماشااهللا:خنده میگویم با
 

برو خودتو مسخره کم دختر ولـی نمیـدونی تـو ایـن سـه مـاه مـن چـی کشـیدم از یـه طـرف نگرانـی             :میخندد
ــه خــودش میپیچیدوبــه همــه گیــر میــداد مــادر   تــو واشــکان از طرفــی شــاهرخ خــان کــه مثــل مــارزخمی ب
نمیتونستیم جیک بزنیم باور کن وقتـی بشـقایب از دسـت کسـی میافتـاد و میشکسـت انقـدر هـوار میـزد کـه           

مـدام همـه رو زیـر نظـر داشـت واي مـادر خـدا اون روزا رو        .شیمون میشد وبـه غلـط کـردن میافتـاد     پ دبختب
 .ببره دیگه برنگردوه هیچوقت از بچگی اینجوري ندیده بودمش مادرجون

 
چــاره اي بــرام نذاشــته بــود خــودت شــاهدي کــه میخواســت جلــوي چشــم مــن عروســی راه بنــدازه  :میگــویم

 انگشتم فلج شد تو که خوب یادته مادر بازم حقو به من نمیدي؟ واون اواخرم که انقدر زدم که
 

چرا عزیزم همه چی یادمـه ولـی خـودمم دلـم خنـک شـد ولـی ضـربت کـاري بـود تـو عمـرش بـراي              :بیبیگل
 .اولین بار ازتو رودست خورد براش گرون تموم شد

 
 .از فروغ چه خبر بیچاره تازه عروس باهاش چه رفتاري داشت:میگویم

 
 بهتره به فکر شام باشم مادرجون فروغ رو میخوایی چیکار؟:بلند میشود بیبیگل
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اینهمه شما به من خدمت کردیـد حـاال نوبـت منـه از ایـن بـه بعـد حـق نداریـد دسـت بـه            :رو میگیرم دستاش
حـاال  .سیاه وسفید بزنید که ناراحت میشم حـاالم شـما بـا اشـکان مشـغول باشـید تـا مـنم غـذا رو امـاده کـنم           

 .رید براتون درست کنم چی دوست دا
 

 .گوس گوس:دست وپا شکسته میگوید اشکان
 

پپـدر سـوخته زبـون وا کـرده بـراي مـن       :میخندیم بیبیگل طاقـت نیـاورد وچنـدتا مـاچ ابـدار ازش کـرد       هردو
 .توام پاشو براش چلو گوشت بزار که بچم هوس کرده .

 
اونروز با بگوبخند به پایان رسید هـر روز بیبیگـل بـا اشـکان مشـغول بـود ومـنم بـه کارهـام میرسـیدم            خالصه

وبراي اشکان شیرینی درست میکـردم وزنـش هـم بیشـتر شـده وگونـه هـاش درحـال انفجـاره ولـی دسـت از            
 .هدار رخوردن برنمیداره از ترسم هر صبح با خودم میبرم قدم میزنم اینجوري پیش بره براش ضر

 
مـاه ونـیم گذشـته وخبـري ازش نیسـت بـازم تمـام دلخوشـیم بـه بیبیگـل چـون حوصـله اشـکانم نـدارم                یک

 .جدیدا خیلی بیحوصله و کالفه ام 
 

وقتی داشـتم حیـاط رو تمیـز میکـردم دیـدم بیبیگـل رنگـش پریـده سـریع وارد خانـه شـد بـه محـض               صبح
شـدم واز گوشـه چشـم دیـدم الي پتـوي      دیدن من چیزي رو زیر چادرش قـایم کـرد مـنم پشـت سـرش وارد      

اشـکان رو بـه دنبـال بیبیگـل بـه اشـپزخانه میفرسـتم تـا         .خودش گذاشت شستم خبردارشد که خبـري شـده   
 .کنه همینطورم شد  مشسرگر

 
پتو رو گشتم روزنامه است خودشـم اطالعـات وقتـی بـازش میکـنم ایـن خبـر بـا تیتـر بـزرگ در صـفحه             الي

 :اول درج شده
 

 .سرهنگ شاهرخ معین الملک به دادگاه نظامی  احضار
 

ودسـتگیریهاي بـه العمـل امـده وبـازجویی از      ....در انحـدام گـروه  :دلـم پـاره شدصـفحه مـوردنظر رو میـارم       بند
افراد سرپرست خود را رویا معینـی معرفـی کـرده کـه گویـا ایـن خـانوم پرسـتار فرزندخوانـده سـرهنگ معـین            

ایشـان رو احضـار    گـاه این شـخص بـا سـرهنگ میباشـند وبـه همـین دلیـل داد        الملک بوده وحاال بدنبال رابطه
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کـه حتمـا اسـم مسـتعار ایـن خـانوم       .کرده براي حل کردن این مسئله وافشاي شخصـیت اصـلیه رویـا معینـی     
ــان  .................. بـــوده و همچنـــین بـــا تاییـــد تیمســـار امـــانی در صـــحت ایـــن مســـئله وپیگیریهـــاي ایشـ

................... ......... 
 
سرم امد از انچه میترسـیدم همونجـا روي زمـین ولـو شـدم بـاالخره ایـن تیمسـار زهـر خـودش رو ریخـت             بر

حاال چـه بالیـی سـرش میـاد وچـه دالیلـی میخـواد بیـاره کـال مـن ادم نحسـیم            .وشاهرخ رو تو هچل انداخت 
وزنامـه بادیـدن مـن حـالش     اشکام روان شده پس بیخـودي رنـگ بیبیگـل نپریـده بـود میـروم اشـپزخونه بـا ر        

ــد     ــب میگوی ــد زیرل ــت و خون ــرف ازم گرف ــدون ح ــد ب ــوض ش ــت از    :ع ــی دس ــه ول ــه مردنش ــگ وقت ــر س پی
ــه   ــه اینکــه شــاهرخ رو بکوبون کثافتکاریــاش برنمیــداره اگــه تــو رو میــداد االن مثــل شــیر ازت دفــاع میکــرد ن

 ....... .مردك خودشم مسئولیت این پرونده رو قبول کرده
 

 .ایمان رو کنده باشن یه طرف افتادیم انگار پره هردو
 

اگه بتونـه اثبـات کنـه بچمـرو زبـونم الل تیربـاران میکـنن بـراي نظامیهـا سـختتره و صداشـم            :میگوید بیبیگل
 .درنمیارن مادرجون

 
گریه هردومون خورده بهم اشـکان بـا تعجـب بمـا مینگردومثـل همیشـه امـاده گریسـتن میگیـرم بغلـم            صداي

 .ن به سکسکه افتاده وخوابش میبره اشکا.وهمگی میگرییم 
 

 :هفته بعد که جلسه دادگاه تشکیل شد در روزنامه درج کرد یک
 

ایــن خــانوم هــیچ نســبتی بــا مــن نداشــته وفقــط پرســتار بچــم بــوده وهمــین :معــین الملــک گفــت ســرهنگ
تفاده چندماه پـیش بـا ربـودن مـدارکی از گاوصـندوق متـواري شـده وتهدیـد کـرده بـود از انهـا علیـه مـا اسـ              

خواهد کـرد ومـنم از همـان زمـان بـا استشـهاد دوسـتان بـه دنبـال ایـن شـخص بـودم وتوانسـتم ایـن گـروه                
وسرکرده هایش منجمله افسر امیري رو دسـتگیر کـنم کـه متاسـفانه بـا درگیریهـاي پـیش امـده فـوت کـردن           

تگیر کنـیم وهـدف   ومن توانسـتم اون مـدارك رو از مخفیگـاه انهـا پیـدا کـنم ونتوانسـتیم ایـن خـانوم رو دسـ          
تـا بـه اطـالع     دهایشون از پرستاري فرزندخوانده من اشـنایی بـا سـران وگـرفتن خبرهـاي روز ودرجـه یـک بـو        

همکــارانش برســاند ومــن جــا دارد از زحمــات تیمســار امــانی بخــاطر پیگیــري ایــن پرونــده تشــکر بــه عمــل  
 ................................. .بیاورم
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اون شـیري رو کـه بهـش دادم حاللـش باشـه از بچگیشـم انقـدر بـاهوش و         :م گرفـت  بـا ذوق در اغوشـ   بیبیگل

 .اخ قربون قدوباالش برم من:اب زیرکاه بود خوب حال این تیمسار رو گرفت 
 

خودمــان جشــن ســه نفـره گــرفتیم ســر ســفره وقتـی بیبیگــل غــذا رو اورد بــا حالـت تهــوع پریــدم تــو     بـراي 
لی اومــدم بیــرون وبــا کمــک بیبیگــل دراز کشــیدم وخوابیــدم بــا بیحــا.دستشــویی وهمــه چــی رو پــس دادم 

 .حتما از هیجان اینطوري شدم 
 
واي نـه تـو ایـن هیروویـر ایـن سـروکلش از کجـا        ............سواالت بیبیگل به خودم امـدم یعنـی ممکنـه بـازم      با

ده بهــم از حرصــم در نبــود بیبیگــل وســایل ســنگین بلنــد میکــنم ومیپــرم ومیــدوم ولــی چــه فایــ.پیــدا شــد 
کـه فقـط بایـد     یدحـرف شـاهرخ بـه ذهـنم رسـ     .چسبیده وولم نمیکنه با تقـدیر کنـار میـام چـاره اي نیسـت      

 .خانومی کنه "براش بچه بزام وفروغ خانوم 
 

نمیزاره دست به سـیاه سـفید بـزنم واشـکانم خـودش مهـار میکنـه تـا اذیـتم نکنـه برعکـی اشـکان ایـن               دیگه
تهـوع رهـام نمیکنـه وقتـی بابـاش نیسـت خـوب بلـده جـاش رو پـر            یکی مدام اذیـت داره ویـه لحظـه حالـت    

 .کنه ومنو بچزونه 
 

کوچولو وبا اینکه پنج ماهمه زیـاد مشـخص نیسـت بیبیگـل مـدام سرزنشـم میکنـه کـه حتمـا ضـعیفه            شکمم
ولی منم این حرصـو جوشـام کـه دسـت خـودم نیسـت خـودمم الغـر شـدم اگـه تقـه اي بـه در بخـوره انگـار               

 .شه بنددلم پاره می
 

ــاهم تکــان    روي ــه البتــه موســیقی بیکالمــه وب ــه حســاب خــودش داره شــعر میخون تــاب نشســتم واشــکانم ب
میخوریم با باز شـدن در بـاغ نفـس تـو سـینه ام حـبس شـد ولـی بـرعکس انتظـارم خـودش در چـارچوب در             

 .ظاهر شد با ته ریش در صورت والغرترم شده
 

سـروروش رو بوسـه بـاران    .به طرفش پرواز میکنه درسته بـامن لجـه ولـی اینـو میشـه گفـت میپرسـته         اشکان
 .سالم:کرده با لبخند نزدیکش میروم میگویم
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علیــک ســالم :از بــاال تــا پــایین بهــم میکنــه از ایــن نگــاهش متنفــرم ولــی خــب چــاره چیــه میگویــد  نگــاهی
 بیبیگل کجاست؟

 
همیشـه  :یـالی بـا سـر بـا داخـل اشـاره میکـنم خـودمم برمیگـردم روي تـاب           نه انگـار مـنم ادمـم بـا بیخ     انگار

مادربیـا تـو   :بیبیگـل .حرصم رو درمیاره ولی اگه منم مقابله به مثـل نکـنم تـا االن صـدتا کفـن پوسـونده بـودم        
 .اقا باهات کارداره

 
بـراي سـفر    بهتـره خودتـو  :تو بچه رو پـاش نشسـته وداره ابنبـات میخـوره بـدون توجـه بـه مـن میگویـد          میرم

 اماده کنی ؟
 

معناداري بین منوبیبیگل ردوبدل میشـه اونـم بـا وضـعیت مـن ولـی حرفـی نمیـزنم تـا حـرفش رو تمـام             نگاه
 .کنه

 
 .قراره از مرز کردستان ردت کنم بري ترکیه پی سرنوشتت:شاهرخ

 
یتونـه تـو یکـی از    حـاال چـرا اونجـا م   :سرنوشتی با این تحفه اي که بارم بـه ارمغـان اوردي بیبیگـل میگویـد     چه

 ...................این شهرهاي دورافتاده ساکن بشه اخه 
 

دارن دربـه در دنبـالش میگـردن مخصوصـا ایـن امـانی پـدر سـگ اونموقـع میگـی           :مـانع حـرفش شـد    شاهرخ
 .بمونه ایران براي پیدا کردنش جایزه گذاشتن کجاي کاري بیبیگل

 
 ...........اخه نمیتونه که به سفر بره:بیبیگل

 
 .چندوقت دیگه باید راه بیافتم:حرفش میپرم میگویم وسط

 
 چیزي شده؟:مشکوکی به منو بیبیگل میکنه  نگاه

 
 .نه چطور مگه نگفتی کی باید برم:جواب میدهم سریع

 
 بیبیگل چرا گفتی نمیتونه بره سفر؟:شاهرخ
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 .طاقت دوري ازهمو نداریم همین:جواب میدهم بجایش

 
 .با شما بودم چرا خودت جواب بده:بیبیگل دوخته نگاه عصبیش رو به شاهرخ

 
 .حاال یه حرفی زد تو هم پیله کردیها کی باید بریم:داره من من میکنه میگویم بیبیگل

 
 .زود جواب بده.تو پاشو برو بیرون تا بیبیگل راحت حرف بزنه :شاهرخ

 
 .اخه وضعیت مریم طوري نیست که بتونه مسافرت کنه:اصال نگاهم نمیکنه وارام میگوید بیبیگل

 
 گفتم بگو چرا؟:بچه رو زمین گذاشت ونگاه مستقیمش رو به او دوخته شاهرخ

 
 .اقا مریم ابستنه...اخه .............اخه :بیبیگل

 
بیبیگـل  :م خیـره شـده میگویـد   شـاهرخ حـاال بـا نگـاه عصـبی بهـ      .راحت شد ونفس اسـوده اي کشـید    خیالش

 .بچه رو ببر حیاط بازي کنه
 

 .چرا الل شدي حرف بزن:شاهرخ. میخواد سوالپیچم کنه اوهم بدون حرف میرود یعنی
 

 .چی بگم بیبیگل اصل مطلب رو گفت دیگه:مریم
 

 نه اصل کاري رو تو باید بگی از کیه ؟:شاهرخ
 
 چی از کیه ؟:تعجب بهش میگویم با
 

 .همون توله که تو شکمته:شاهرخ
 
 .توله خودته نگران نباش:حرص میگویم با
 

 میگم این حرومزاده کیه ؟:خودش رو بهم میرسونه وچندتا سیلی مهمانم میکنه  سریع
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 .مگه کري میگم از خودته نکنه اون شب یادت رفته حضرت واال:میگویم

 
 از کجا بدونم؟:رو محکم گرفته فکم

 
ایـن دیگـه بـه خـودت مربوطـه میتـونی بـاور کنـی یـا          :رو کنـار میکشـم بایـد تالفـی امـروز رو دربیـارم       خودم
 .خوددانی"نکنی 

 
تحویلـت بـدم کـه روزي صـددفعه ارزوي بـودن بـا منـو        .کـه میتـونم بـاور کـنم یـا نکـنم اره       :رو میگیره موهام

 .میکنی اشغال 
 

 .تو تحویلم بده نگران بقیش نباش:میگویم
 

 .ستشو بگو از منه یا از دیگريرا:شاهرخ
 

 .اشغال منم یا تو که هردفعه یه تحفه میزاري تو دامنم :میکنم به صورتش  تف
 

شده از چشـمام میخونـه کـه حقیقـت میگـویم کنـارم مینشـینه وسـیگارش رو ورشـن میکنـه عمیقـا بـه              اروم
 .فکر فرو میرود

 
یـدونم کالفسـت از پـک زدن بـه سـیگارش      م.او حرفی میزنـه نـه مـن در سـکوت بـه روبـرو خیـره شـدیم          نه

 .مشخصه حرصش رو سر اون داره درمیاره بلند شد از اتاق رفت بیرون بیبیگل وارد شد 
 

 کار خودت رو کردي بیبیگل؟:میگویم
 

مادرجون میدونی قاچاق رفـتن چـه دردسـري داره بـا ایـن وضـعیت کجـا میخـوایی بـري مـن بخـاطر            :بیبیگل
االنـم بیچـاره کالفـه شـد رفـت تـو حیـاط قـدم بزنـه          .میمونـه بـراي مـن     خودت گفتم فـردا عـذاب وجـدانش   

اشکانم پـیش خـودش نگـه داشـت ولـی مـادرجون بـرق چشـماش رو دیـدي از شـنیدن ایـن خبـر خوشـحال              
 /نمیدونم چرا اینجوري بهم ریخت اخه؟؟ یشد ول
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ایـن دنیــا نیســت  پنجـره نگــاهی بـه بیــرون مینـدازم اشــکان رو سـوار تــاب کــرده وهـولش میــده ولـی تــو        از
 .حواسش پرته حتی متوجه افتادن اوهم از روي تاب نشد 

 
بیبیگـل مـدام   .ناهار اومد بدون حرف غـذاش رو خـورد کـه البتـه بـازي کـرد بیشـتر ورفـت دراز کشـید           براي

ــرم پیشــش ولــی نمیــرم غــرورم اجــازه نمیــده اخــرش خــودش صــدام     ــرو اشــره میکنــه کــه ب ــا چشــم واب ب
 .یممر.............مریم:زد
 
دلم یه جوري شـد تابحـال اینجـوري مسـتقیم بـه اسـم کوچـک صـدام نـزده بـود خیلـی قشـنگ تلفظـش               ته

 .میکرد ولی خودمو حفظ کردم وبا فاصله نشستم 
 

 میترسی بخورمت اونجا نشستی؟:نگاهی بهم کرد شاهرخ
 

 .نه اینجا راحتترم:مریم
 

 .توراحتی ولی من ناراحتم:شاهرخ
 

 .اون مشکل من نیست:هام رو باال انداختم شانه
 

 .خیلی دوست دارم یه روز به اخر عمرم مونده باشه زبونت رو از حلقومت بکشم بیرون :شاهرخ
 

 .این ارزوت رو با خودت به گور میبري:مریم
 

هرجـا دلـت میخـواد بشـین بـا ایـن وضـعت چندشـم میشـه ازت          .تو روهم با خودم میبرم نگران نبـاش :شاهرخ
 .به موجودیتش شک دارمچون 

 
 .بازم مشکل خودته:دیوانه ام کنه با لبخند میگویم میخواد

 
بهتره زبونت رو کوتاه کنـی صـدات نکـردم تـا وجـود نحسـت رو زیـارت کـنم بهتـره خـوب بـه حرفـام             :شاهرخ

چاره اي ندارم جز اینکه صبر کـنم تـا تحفـه ات دنیـا بیـاد بعـدش بایـد راهیـت کـنم ولـی اشـکان            .گوش کنی
 ...ش من میمونه واین یکی رو میتونی با خودت ببريپی
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 .باید بال وپرم باز باشه "این یکی هم مال خودت میخوام برم :حرفش میپرم وسط

 
 باشه قبول به شرطی که بعد چندسال نیایی ادعاي مادري دربیاریها؟:شاهرخ

 
 خب بعدش؟.نه نترس :مریم

 
مگـه دنبـال ارزوهـاي    .نـو بچـه هـا رو نمیبینـی همـین     بعدي نداره میـري دنبـال سرنوشـتت ودیگـه م    :شاهرخ

 .بزرگ نبودي دارم زمینه اش رو برات فراهم میکنم تابهشون برسی
 

ارزوها براي چندسال پـیش بـود وقتـی بچـه نداشـتم االن بـه چـه دردم میخـوره بـا دوتـا بچـه کـه تمـام               اون
ــا ه    ــه ب ــر خــودش ک ــه مهمت ــونم درس بخــونم از هم ــه نمیت ــش  فکــرم پیششــون میمون ــازم به ــه ازاراش ب م

 .نگاهی بهش میکنم داره عکس العملم رو پیش بینی میکنه .دلبسته ام 
 

 باید فکر کنم ؟:میگویم
 

 چه فکري مگه ارزوت نبود؟:با پوزخندي کنار لب میگوید شاهرخ
 

 کی از بچه ها نگهداري میکنه ؟:مریم
 

 اونش بهت مربوط نمیشه براي تو هدفت مهمه وباید دنبالش بري غیر از اینه؟:شاهرخ
 

بـا پوزخنـدي   .باشـه قبـول   :حقه باز خودش میدونه با دوبنـد پاهـام رو بسـته ولـی بـرخالف میلـیم میگـویم        اي
بچـه هـاي تـوان بـه مـن ربطـی نـداره چـه بالیـی سرشـون میـاري خـب ناســالمتی             :کنـار لـب ادامـه میـدهم    

 .پدرشونی
 

افـرین خـوب فهمیـدي ولـی     :رو با لحن مسخره اي میگـویم حرصـش درامـده ولـی بـا لبخندمیگویـد       پدرشونی
 بدون چهارماه دیگه نمیتونی منو از تصمیمم منصرف کنی یادت باشه؟

 
 .چهارماه دیگه معلوم نیست چه اتفاقاتی قراره بیافته خدا بزرگه  تا
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تـو اینمـدتم بهمـون     "رسـه وهـروز سـنگینتر از روز قبـل    پشت سرهم میگذرند ومهلت مـن بـه پایـان می    روزها

 .سر زده ووسایل الزم رو برامون اورده تا معطل نباشیم 
 

اینا همش بهانست میـاد تـا ببینـه حالـت خوبـه اخـه دیگـه روزاي اخرتـه ومیخـوایی بـارت رو           :میگوید بیبیگل
 .زمین بزاري 

 
رخ بــه هــیچکس اعتمــاد نــداره ومجبــوریم شــده بیبیگــل خــودش بچــم رو بــدنیا بیــاره چــون شــاه قرارمــون

امـروز بـا سـاکی از لـوازم موردنیـاز خـودش اومـده میـدونم توصـیه بیبیگـل تـا            .اینکارو بکنیم اخه چاره چیـه  
 .حواسش به اشکان باشه تو اون وضعیت هم میترسه وهم مزاحم بیبیگل میشه 

 
گـوئن وار مـن رو نگـاه میکنـه تـو ایـن       اهمیت نمیده واکثرا با اشـکان مشـغوله وزیـر چشـمی راه رفـتن پن      بهم

چـه برسـه بـه حـال پرسـیدن از      .حالت دوست دارم چشماش رو دربیارم حتـی بـزرو جـواب سـالمم رو میدهـد     
 .من میدونم از طریق بیبیگل حواسش بهم هست بخوره تو سرش 

 
یدم یـه  سـرجام دراز کشـ  .شب زیر دلم درد میکنه اهمیتی نمیـدهم شـاید بـراي خـوردن زیـاد غـذا باشـه         سر

چیزي مثل رعدوبرق زیره دلم زد که صاف سـرجام نشسـتم اوهـم متوجـه شـد چـون داشـت بـا اشـکان بـازي           
 .میکرد که یه دفعه سرش رو به طرف من بلند کرد 

 
 .بیبیگل بیا :میگویم

 
 چی شده مادر؟:امد  سراسیمه

 
 .انگار وقتشه بیبیگل:صداي لرزان میگویم با
 

 ادر؟چطور مگه م:با نگرانی  بیبیگل
 

 .زیر دلم درد میگیره ول میکنه:مریم
 

 چیزي شده بیبیگل؟:شاهرخ.دور خودش میچرخه دست وپاش رو گم کرده  بیبیگل
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 .وقتشه اقا :بیبیگل

 
ارام سـرجام دراز میکشـم مـدام حضـرت فاطمـه رو صـدا       .نگرانـی بهـم میکنـه کـه تـا حـاال ندیـده بـودم          نگاه

میزنم یاد دفعه قبل افتادم تـرس بـرم داشـته دلـم مـادرم رو میخـواد انگـار همـین بهانـه بـود تـا اشـکام روان             
 انقدر درد داري مادر؟:بیبیگل با دیدن صورت خیسم میگوید.شه ارام میگریم 

 
 .نه بیبیگل دلم مادرم رو میخواد:هق میگویمهق با
 

بارانی میشه میـدونم ایـن اشـکا از اضطرابشـه کـه دسـت تنهـا میخـواد اینکـارو انجـام بـده پابـه پـاي               نگاهش
 .بیبیگل بیا کارت دارم:شاهرخ. هم میگیریمم

 
ـ     :پیشش حرف شـاهرخ رو نمـیفهمم ولـی بیبیگـل میگویـد      میرود را ایـن  مـادرش رو میخـواد راسـتم میگـه اکث

 .موقع ها مادرشون پیششونه ولی این نه سر اشکان نه سر این یکی هیچکس پیشش نبود 
 

بیبیگـل مـدام   .دردم شـدید شـده پتـو رو گـاز میـزنم هنـوز بـراي جیـغ کشـیدن زوده         "حرفـی نمیـزنن    دیگه
 .مادر خودتو خالی کن هرچقدر میخوایی داد بزن:میگوید

 
ــراي ورود   از ــی ب ــه چ ــزنم هم ــغ می ــه دل جی ــودم ت ــت اال خ ــا   .ش امادس ــاط ت ــرده حی ــکان رو ب ــاهرخ اش ش

 .سرگرمش کنه 
 
 .زور بزن مادر اینجوري هرجفتتون خفه میشید:این ورم بیبیگل مدام میگه  از
 

ســاعتها گذشــته .از بــس جیــغ زدم درنمیــاد ریشــه چشــمامم درد میکنــه انگــار داره از حدقــه درمیــاد  صــدام
شـاهرخم اشـکان رو خوابونـده وپشـت در اتـاق      .ه بیحـال شـدم   ولی خبري ازش نیسـت نمیخـواد ازم جـدا شـ    

 بیبیگل چی شده پس؟:کشیک میده 
 

 .هنوز هیچی نشده اقا:صورت بیبیگل از عرق خیس شده میگوید همه
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تمـام لباسـم خـیس شـده بـه تـنم چسـبیده وناخنهـام شکسـته          .سپیده صبح زده ومـا همچنـان منتظـر     دیگه
 .الفه شده ومدام غر میزنه شاهرخم ک"از بس زمین رو چنگ زدم 

 
ــد بعــد ــی تــالش بیبیگــل میگوی ــدا شــد :از کل چنــدبار نتونســت ســرش رو بگیــره واز دســتش در  .ســرش پی

 پس داري چیکار میکنی بیبیگل؟:شاهرخ وارد اتاق شد میگوید.میرفت 
 

 .اقا بچه سرش لیزه از دستم در میره:بیبیگل
 

 .بیا اینور کار خودمه :میگوید
 

 .دروه اینم دیدم نگران نباشید:بی رمقی بهش میکنم میگوید نگاه
 
تالش فراوان بچـه رو گرفـت کشـید بیـرون مـنم از تـه دل فریـاد میـزنم بیچـاره اشـکان بـه صـداي مـن از               با

 .خواب پرید وبناي گریه گذاشت خالصه بیهوش شدم
 
پتـوي کوچکیـه وصـورتش     خودشـه کنـارم تـوي   .صداي ظریفی از خواب بلنـد شـدم مثـل نالـه گربـه اسـت        با

 .رو نمیبینم 
 

 .واي مادرجون این بچه هالك شد:با دیدن چشماي بازم با خوشحالی میگوید بیبیگل
 

 .سینه ام قرارش میده واي چقدر ضعیفه دستاش خیلی کوچیکه صورتشم قرمزه زیره
 

 بیبیگل چی هست؟:میگویم
 

 .دختره مادر جون :ناراحت شد میگوید انگار
 

شه دلم خواهر میخواست ولـی همـون بهتـر مـه نداشـتم کـه بـه روزگـار مـن دچـار بشـه ولـی             دختر همی واي
این میتونـه جـاي همـه رو بـرام پرکنـه همیشـه مـادرمم بخـاطر داشـتن مـن همیشـه خـدارو شـاکر بـود بـا                

 .لبخند صورتش را یمبوسم معلومه بد اخالقه که به محض جدا کرئنش از سینه ام داره جیغ میکشه 
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 اشکان کجاست ؟:ر شده ومدام لبش رو گاز میزنه نگران شدم میگویمپک بیبیگل
 

 .پیش اقاست :بیبیگل
 

 .بیارش خواهرش رو ببینه:میگویم
 

 .بهتره اینکارو نکنی مادر اقا عصبانیه:بیبیگل
 
 براي چی؟:تعجب میگویم با
 

 .هیچی مادر به فکر خودت باش بیا کاچی بخور:بیبیگل
 

 اونم میخورم ولی بگو چرا عصبانیه؟:مریم
 

 مادر اخه چی بگم؟:بیبیگل
 
 .میگید چی شده یا با این وضعم برم بیرون:نگرانی میگویم با
 

مـیگم باشـه اقـا وقتـی دیـد بچـه دختـره مثـل دیوانـه هـا           "نه مادر از جات تکون نخور برات ضرر داره :بیبیگل
 .بچه رو برداشت رفت بیرون

 
 چی بردش کجا؟:دلم درد میگیرهنیمخیز میشم که  کمی

 
 .هیجا همین تو باغن نمیتونه بره بیرون ولی مادر نمیشه نزذیکش شد:بیبیگل

 
 اسمش رو چی بزاریم بیبیگل؟:اینکه حواس جفتمون رو پرت کنم میگویم براي

 
 .هرچی دوست داري مادر:لبخندي به لبش امد بیبیگل

 
 .........کمکم کن بچه ها همشون فرشته ان :میگویم
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 بزاریم پري؟:میگویم
 

 .اره مادر جون ولی یه ماهم یهش اضافه کن اخه بچم مثل ماه شب چاردست:بیبیگل
 

 .اخه بیبیگل اینکه هنوز چیزیش مشخص نیست کجاش شبیه ماهه:میخندم
 

 .میشه مادرجون :بیبیگل
 

 .پس باشه پریماه خوبه:میگویم
 

 .اره مادر اقام حتما خوشش میاد:ذوق زده میگوید بیبیگل
 

 .خوش اومدي پریماه خانوم:پریماه کوچک رو میبوسم میگویم دستاي
 
اشـکان وقتـی از در تـو اومـد بسـویم      .کاچی هایی کـه خـوردم حـالم بهتـره ولـی نیمتـونم از جـام بلندشـم          با

نش میـدهم بـا دســت پـس میزنــه    پـرواز کردوخـودش رو بغلــم انـداخت سـرورویش رو میبوســم بچـه رو نشــا     
 .خوشش نیامده و اوهم گریه میکنه خدا اخروعاقبت منو با این دوتا ختم بخیر کنه

 
مثل برج زهرمـار نشسـته وبـا چشـماي خونبـار نگـاهم میکنـه نمیـدونم از چـی انقـدر عصـباینه اخـه              شاهرخ

 .دلیلی نداره
 

 باالخره زهر خودت رو ریختی اره؟:اهرخش. اشکان رو برد فهمید شاهرخ حرفی براي گفتن داره بیبیگل
 
 از چی حرف میزنی؟:بهت میگویم با
 

 متنفر میفهمی؟:با داد میگوید.میدونی من از دختر متنفرم .از توله جنابعالی :شاهرخ
 

 مگه دسته من بود؟:پراز اشک شد بعد از اون همه درد اینه مزدم میگویم چشمام
 

 تو اشغال من این بچه رو نمیخوام باید سربه نیستش کنی؟"اره تقصیره تو :به طرفم اومد شاهرخ
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 چی سربه نیستش کنی میفهمی چی داري میگی؟:بند اومد اشکام
 

مـن از  :شـاهرخ .ازش میترسـم بچـه رو بـه خـودم میفشـارم     :عادي نداره تو چشـماش پـراز کینـه ونفرتـه      حالت
از بچگـی چـون بـراي تفـریح خـوبن ولـی نمیخـوام دختـره مـن اسـباب            دختر بدم میاد همیشه بـدم میومـده  

 .تفریح یه نفر دیگه باشه اونم کی شاهرخ معین الملک 
 

بگــو از کجــا نــاراحتی میترســی بالهــایی کــه ســردختراي مــردم درمیــاوردي ســر دختــر :پوزخنــد میگــویم بــا
بـی سـیرت میکردیـد خـودت      حـاال میبینـی چـه حسـی داره وقتـی دختـرا وزنـاي مـردم رو        .خودت بیاد هان 

 رري بـارش میـارم تـا اسـی    .ولـی مـن ط  .یادت رفته چه بالهایی سـر مـن نیـاوردي هـان خوشـحالم خوشـحالم       
 ...ادماي اشغالی مثل تو نشه وعشق و حالشون رو تامین کنه

 
تـو  :رو باال برد تـا بزنـه تـو صـورتم ولـی همونجـا نگهـش داشـت نگـاهی بـه هرجفتمـون کـرد وگفـت              دستش
 .دخترت بمون با

 
 .وخودم مثل شیر مراقبشم.این دختر اسم داره اسمشم پریماه :لبخند میگویم با
 

قرارمـون یـادت نـره کـه رفتنـی هسـتس       :وقتی از در میخواست بیرون بره برگشـت وبـا پوزخنـد گفـت     شاهرخ
 .خودتو زیاد درگیرش نکن 

 
نمیزنم چون قـبلش سـنگ دل شـده بـودم ولـی حـاال بـاوجود پریمـاه خـانوم چطـوري ازش دل بکـنم             حرفی

 .نگاهی بهش میکنم که تو پتوش گم شده 
 

مدام بهانه میگیره وقتی بـه پریمـاه شـیر میـدم او هـم ازم اویـزوون میشـه انتظـار داره بـه او هـم شـیر             اشکان
وهـام رو میکشـه دلـم نمیـاد بـزنمش میـدونم بچسـت        بدهم وقتی هم که مـنعش میکـنم کـتکم میزنـه ویـا م     

واینها همش بهانه است بـه محـض اینکـه حواسـم نباشـه بهـش حملـه ور میشـه چنـدبار نزدیـک بـود خفـش             
تو دهان بچه ابنبـات گذاشـته بـود دیـدم بچـه رنگـش سـیاه شـده بیبیگـل از دهـانش ابنبـات رو بیـرون             .کنه 

شـت دسـتم زدم تـو صـورتش لـب برچیـد ویـه گوشـه کـز کـرد           اورد انقدر عصبانی شدم که خیلـی ارووم بـا پ  
تـا کمـی غـذا بخـوره      ردمهرچقدر براش تنقالت اوردم فایده نداشت واز خوردن ابـا میکـرد انقـدر نوازشـش کـ     
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بخاطر همین برناممون شد که وقتـی اشـکان خوابـه پریمـاه رو در اغـوش بگیـرم یـا وقتـی شـیر میـدادم روي           
 .پام مینشست ونوازشش میکردم

 
خونـه کثیـف شـده ولـی کـو حوصـله کـه        .وقت نمیکنم حمام درست و حسابی بـرم وهمچنـین بیبیگـل     حتی

بیبیگـل اگـه نبـود از دسـت ایـن دوتـا دیوانـه میشـدم ولـی خـب چـاره چیـه روزي صـدبار بـه               .تمیزش کنیم
 .شاهرخ فحش میدهم که تازه قهرم فرمودن که چرا دختر زاییدم انگار دست منه 

 
مـادر پاشــو دسـتی بــه سروصـورتت بکــش ادم وحشــت    :ابیــدن جفتشـون بیبیگــل گفــت بــه محـض خو  امـروز 
دیگـه بـراي   "نگاهی در اینه به خودم انـداختم پشـت لـبم سـیاه شـده ابروهـامم مثـل اولـش پـر شـده           .میکنه 

خودم ارایشکر شدم ابروهام رو کمـی خلـوت میکـنم بـه نظـرم هنـوزم چهـرم دخترونسـت وموهـاي صـورتمم           
از اونموقـع کـه پریمـاه اومـده اب زیـره پوسـتت       :ییـر کـردم بیبیگـل بـرام اسـپند دود کـرده      واقعـا تغ  میدارمبر

شـانس اوردي هـا خیلیهـا بعـد زایمـان صورتشـون لـک میـاره ولـی برایتـو           .رفته مـادر خیلـی خوشـگل شـدي    
 .نیاورد االن باید اقا ببینتت به دلم افتاده امروز فرداست که سروکلش پیدا بشه

 
مـاه قـبلم بـه دلـت افتـاد ولـی خبـري ازش نشـد بیخـودي بـه خـودت امیـدواري نـده              :زم اي باال مینـدا  شانه
 .حاال انگار ما چشم به راهیم تا حضرت واال تشریف فرما بشن"مادر 

 
 ).به بینیش اشاره میکند(به اینجاي ادم دروغگو :با لبخند میگوید بیبیگل

 
 .واقعا هم لعنت به ادم دروغگو:مریم

 
 .بشنوه مادر جون حاال تا این ول وله ها خوابن برو یه دوش بگیرخدا از دلت :بیبیگل

 
ــر اب    کمــی ــال راحــت بشــینه زی ــا خی ــه ادم ب ــر اب داغ میایســتم واي چقــدر خوب ــدم .زی ــد دوســاعت اوم بع

 .بیرون به سفارش بیبیگل با سفیداب به جونم افتادم رنگم باز شده وگونه هام گل انداخته
 

اشـکان  .گـل بـرام بافتشـون واز دوطـرف کنـارم انـداخت عـین زنـاي قجـر          که موهام رو خشک شـد بیبی  کمی
تو حیـاط مشـغول بازیـه وپریمـاهم بعـد شـیر خـوردنش دوبـاره خوابیـد انـداختمش رو پـام وارام ارام تکـانش             

 .میدهم که صداي جیغ اشکان اومد حتما بازم جونوري پیدا کرده که انقدر ذوق کرده 
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 .ا اوفدهباب:باز شد وپرید تو میگوید در
 

ــه خیــال نیســت روم رو برمیگــردونم           حتمــا ــی کــه جلــوي در ایســتاده خودش خیــال کــرده ولــی کس
 .قبالها سالم بلد بودي :میگوید.

 
 .خودت میگی قبال ولی رفته رفته با همنشینی با تو اینجوري شدم:مریم

 
 بعد اینهمه وقت اومدم اینجوري استقبال میکنی ؟:شاهرخ

 
 .یادمون رفت گاوي گوسفندي قربونی کنیم شما ببخشید :پوزخند نگاهش میکنم با
 

با اشکان کـار داره حتـی نگـاهی بـه پریمـاه نکـرد ومـدام بـه بچـه ابنبـات میـداد دلـم بـه بچـم سـوخت                 فقط
چون دختره باهاش اینجوري برخـورد میکنـه مثـل خیلـی از دوروبریـام کـه تـو محلمـون بـراي پسـر داشـتن            

ـ          میرفتن زن  ولـی   دندیگه اي میگرفتن همه چـی خـاطرم هسـت واقعـا ماهـا بـدبختیم بـراي پسـر قربـانی می
 .براي دختر مشت ولگد

 
 .اینم بچته ها سراغی نمیگیري مردست زندست:نمیارم طاقت

 
 .زنده بودنش از صداش مشخصه که اعصابم رو به هم میریزه خفش کن:شاهرخ

 
 .نداره بمونیاگه ناراحتی میتونی بري کسی اصراري :مریم

 
 .خونه تو مگه که ازت اجازه بگیرم تو اینجا مهمونی یادت رفته:شاهرخ

 
 .نه من صاحبخونم نه تو پس حرف نزن:مریم

 
من صـاحب همـه چیـزم اینـو بـدون هرچـی کـه بخـوام بدسـت میـارم اینجـا رو بـه دوبرابـر قیمـتش               :شاهرخ

 .میخرم چی خیال کردي هان
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 .بخريبله میتونی "با پول مردم :مریم
 

اونش به خودم مربوطـه ولـی محـض اطالعـت مـن ارث خـانوادگیمون بهـم رسـیده کـه انقـدر پولـدارم            :شاهرخ
 .جد مبارکم برامون گذاشته نه مثل بعضیها.

 
جروبحث کنم که فایده نـداره اخـرش خـودم خـرد میشـم نمیخـوام جلـوش گریـه کـنم بچـه رو میـزارم             نباید

میریـزم میخـوام بـرم کـه بـه خـودم نهیـب میـزنم کـه رسـم مهمـان            تو اشپزخونه بـراي خـودم چـایی    .پایین 
 رتــو دلــم بــه بیبیگــل احســنت میگــویم کــه انقــد.نــوازي نیســت ســه تــا میریــزم ومیبــرم بهــم خیــره شــده 

 .خوشگلم کرده تا چشم این دربیاد
 

 چه خبره به خودت رسیدي؟:شاهرخ
 

 ؟.قراره چه خبر باشه اونم از کی :مریم
 

االم میکنــه میــدونم کــه اقــا میخــواد اذیــتم کنــه بــی حــرف مینشــینم وچــاییم رو  نگــاهی بــه قــدوب شــاهرخ
 ادم ندیدي؟:میخورم دست از نگاه خیرش برنمیداره کالفه شدم میگویم

 
 .ادم چرا ولی فرشته نه ندیدم:شاهرخ

 
 .بهتره این حرفارو به کسی بزنی که زود خر شه نه من:میزنم پوزخندي

 
 اون موقع تو چه فرقی با بقیه خرها داري؟:شاهرخ

 
 .شما خودت چون خري فکر میکنی همه مثل خودت خرن دلیلش اینه.من خر نیستم اقا :مریم

 
 .حال این اقا خره دلش میخواد این فرشته خانوم رو ببوسه اشکالی داره:میزنه قهقه

 
کجـا  :ط بـا یـه خیـز بـازوم رو گرفـت      میخواد کالفـم کنـه بلندمیشـم تـا بـرم حیـا      "رو میفرسته حیاط  اشکان
 عزیزم؟
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 .برو کنار االن بیبیگل میاد:میزنم  پسش
 

اون بیشتر از این حرفهـا میفهمـه میدونـه خیلـی وقتـه ازهـم دور بـودیم نیـاز بـه تنهـایی داریـم ولـی             :شاهرخ
 .تو نمیفهمی که من بعد چندمدت اومدم اینجا اینجوري باهام رفتار میکنی 

 
نـه عزیـزم مـیفهمم حـاالم میخـوام      :مثل برق از سرم گذشت باید حسـابش رو برسـم بـا لبخنـد میگـویم      فکري

 .که اجازه بدي که برم اب بخورم چون خیلی تشنمه
 
باشه ولی فقط بـرو اب بخـور بیـا چیـزي هـم نمیخـواد بـه صـورتت بزنـی همـین جـوري هـم             :لخند میگوید با

 .خوشگلی 
 

چنـد خـودم بیشـتر عـذاب میکشـم رفـتم اشـپزخونه بـدون اینکـه طعمـش           ازت درارم که کیف کنی هر پدري
حـاال دختـره خـوبی    :بـه طـرفش میـروم ورو پاهـاش مینشـینم      .رو حس کنم مقـداري فلفـل مالیـدم رو لبـام     

 شدم نه؟
 

 .اره االن خوبی همیشه اینجوري باشی خوبه:شاهرخ
 

 ::.ساخته و منتشر شده است  )www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 
 
 
 
میبوسـتم اولـش متوجـه نشـد ولـی بعـدش مثـل بـرق         .دلم میگویم تا هربالیی دلـت خواسـت سـرم بیـاري     تو

صـداي اب میـاد داره اب میخـوره فلفلـش خیلـی تنـده حـاال حـاال         "گرفته ها ازم جـدا شـد ورفـت اشـپزخونه     
 .ها اثرش نمیره

 
 .تند بود عزیزم :میگویم

 
 .نه تند نبود عزیزم:سمتم معلومه دیوانش کردم میگوید برگشت
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طرفم میاد ایندفعه لـج کـرده فکـر اینجـاش رو نکـرده بـودم چـون نمیشـد پـیش بینـیش کـرد تمـام لـبم               به
 .داره ازش خون میاد حاال چه حسی که فلفلم بره رو زخمهام 

 
 .خوب بود عزیزم نه:رو زیره اب میگیرم داره میخنده  صورتم

 
اقـا چـایی   :میانـه داري میکنـه   "با اشکان اومـد تـو از همـون نگـاه اول فهمیـد اوضـاع قمـر در عقربـه          لبیبیگ

 .خوردین
 

 .چقدر هم خوش طعم و خوش بو بود :با لبخند میگوید شاهرخ
 

 .من بعد از این چایی میخرم"چایی صندوقی اقا :دوزاریش نیافتاد میگوید بیبیگل
 

 .خر بخراره بیبیگل ب:قهقه میزنه شاهرخم
 

ــه      بیبیگــل ــدهم زده ب ــاره جــواب می ــا اش ــده ب ــی ش ــاره ازم میپرســه چ ــا اش ــه وب ــاهش میکن ــب نگ ــا تعج ب
 .بعد کاراتون بیایید باهاتون حرف دارم:شامش رو خورد وگفت.سرش

 
وسایل رو جابجـا میکـنم وبـا بیبیگـل میـرویم از پنجـره بـه بیـرون خیـره شـده هیچوقـت ندیـده بـودم               سریع

 .ر فکروخیاالتشاینطور غرق بشه د
 

 .چی کارمون داشتی :میگویم
 

 .قراره براي اخر هفته هر سه تاتون رو بفرستم برید:نشست  شاهرخ
 

 کجا؟:مریم
 

 .باید برید ترکیه "یادت رفته :شاهرخ
 

 .اخه االن که ابا از اسیاب افتاده دیگه چرا اقا:بیبیگل
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هیچی تغییر نکرده منتظر فرصت مناسبن تـا گیـرم بنـدازن اگـه شـما اینجـا باشـید همـه چـی خـراب           :شاهرخ
االنـم میـرم چـون شـبانه کسـی نمیتونـه       .میشه بهتره امـاده باشـید بحـثم نکنیـد چـون اصـال حوصـله نـدارم        

 .چهرم رو تشخیص بده 
 

سـت هرچنـد زیـاد نیسـت یـه      اینهـا مـدارك مـورد نیازتونـه وتـوش پـولم ه      :مدارك گذاشت رو فرش  مقداري
موقع وسط راه گیرتون نندازن بخـاطر پـول ایـن کسـی کـه داره میبرتتـون اشناسـت بـرادرش تـو چنـگ منـه            

 .وسایل زیاد برندارید .بهش قول ازادي دادم هرچند قاچاق میکنن ولی چاره چیه ریشم گروشه "
 

 مادر با بچه کوچیک کجا بریم؟:بیبیگل
 

مـنم تـا االن بـه خـاطر ایـن بچـه صـبر کـردم دیگـه جـا بـراي مونـدن             : دسـتی بـه موهـاش میکشـه     شـاهرخ 
 .ندارید

 
 .چه خبره وسایل برداشتین:شاهرخ

 
مـن کـه وسـایل بـراي خـودم بجـز       :داره بهانه میگیره همه عصـبانیتش رو سـرمن خـالی کنـه میگـویم      میدونم

 .سه دست لباس هیچی برنداشتم وسایل بچه ها زیاده 
 
lبیبـیگلم بخـاطر مـن اسـیر شـده اخـه       .کـه خـواب بـود بوسـید وبـدون حـرف رفـت        وقع رفتن فقط اشکان رو

من دست تنها با دوتا بچه کوچیک کجا بـزارم بـرم اونـم کشـور غریـب تـو هموطنـام جـایی نـدارم چـه برسـه            
بیـرون   بکشـم از لحاظ زبان مشکلی نـدارم چـون اصـالتا تـرك زبـان هسـتیم میتـونم گلـیمم رو از اب         .به اونجا

بیگل سـخت میشـه چـون اهـل شـمال وزبـان ترکـی نمیدونـه ومسـئولیت همـه چـی روي دوش            فقط براي بی
مدام در این چندروز بیبیگل تـو فکـره ووقتـی بچـه هـا خـوابن بـه یـه گوشـه خیـره میشـه ووقتـی دلیـل              .منه

 .چیزي نیست مادرجون :ناراحتیش رو میپرسم میگوید
 

راه 8امشــب ســاعت .بچــه هاســت تــامنوســایلمان یــک چمــدان بــا ســاك دستیســت کــه بیشــتر لــوازم   کــل
میـافتیم بیبیگـل رفـت تـه بـاغ بـه خیـال خــودش کـه مـن متوجـه نشـم داره گریـه میکنـه بـه دل بــزرگش               
حسرت میخورم خیلی دلـش میخواسـت قبـل رفـتن یـه سـر بـره سـرقبرپدرومادرش دل مـنم داره پرمیکشـه           

ون نمــاز خوانــدم تــا خــودمم بــه براشــ"ولــی از ترســم نمیتــونم بیــرون بــرم واوهــم قبــر عزیــزاش شهرســتانه 
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ارامش برسم غذاي بچـه هـا رو دادم وهردوشـون خـوابن کـه شـاهرخ اومـد وسـایل رو جابجـا کـرد بـا اخمـی             
 .بین ابروهاش نمیتونم حرف بزنم میدونم بشکه باروت نیاز به جرقه داره براي ترکیدن 

 
یم از تـرس اینکـه کسـی پیـدامون     نمیزنه اشکان بغل بیبیگـل وپریمـاهم بغـل مـن نشسـتیم وراه افتـاد       حرفی

تـو ماشـین کسـی حـرف نمیزنـه وهـرکس در فکـر خـودش غـرق شـده           .کنه خودش مارو تا کردستان میبـره  
 ونبیبـیگلم خـوابش بـرده چـ    .چون هوا تاریکـه فقـط نـور ماشـین روي جـاده افتـاده وهیچـی معلـوم نیسـت          .

 .دیشب تا صبح نخوابید خودمم همچنین ولی خواب به چشمام نمیاد 
 

 .صداش رو قطع کن تابقیه رو بیدار نکرده:شاهرخ.پریماه درامده شیر میخواد  صداي
 

شـاهرخ سـرعتش   .رو نمیدم وپریمـاه سـاکت میشـه جاشـم عـوض میکـنم تـا دیگـه نـق نزنـه وبخوابـه            جوابش
 .ارومتر شاهرخ با این سرعت تصادف میکنیم ها:باالست وسفت به صندلیم چسبیدم میگویم

 
ز صبح اونجا باشیم تـا راحـت ردتـون کنـه وگرنـه بایـد تـا شـب صـیر کنیـد نمیخـوام وقـت             باید قبل ا:شاهرخ

 .تلف شه
 

مـدام سـرك میکشـم تـا     .تـا نگفـتم پیـاده نشـید     :چقدر گذشـت کـه ماشـین رو نگـه داشـت وگفـت       نمیدونم
جایی رو ببینم شاهرخ به سمتی کـه چـراغ کـم سـویی روشـنه میـرود سـایه یـه نفـر دیگـه هـم هسـت بـاهم              

 .بیبیگلم بیدارکن وپیاده شید:دارن حرف میزنن وشاهرخ به سمت ناشین برگشت وگفت انگار
 

همگی از ماشـین پیـاده میشـویم مـردي جلویمـان ایسـتاده وصـورتش واضـح نیسـت چـون ریـش تمـام              وقتی
بـه  :شـاهرخ وسـایل رو کنـارمون گذاشـت وگفـت     .صورتش رو پوشونده ولی خیلی خـوب فارسـی حـرف میزنـه     

 .اسماعیل بگید بمن زنگ بزنه منتظرممحض رسیدن به 
 

ــه    اشــکان ــداخت ب ــو دستشــه فهمیــدم طالســت کــه ان ــرق چیــزي کــه ت رو از بیبیگــل گرفــت وبوســید واز ب
ــاوري از م گــرفنش    .گــردنش  ــی در کمــال ناب ــه صــورت پریمــاه نگــاه نکــرده ول ــارم ب ــه ب ــاراحتم از اینکــه ی ن

 .مواظب هرجفتشون باش:وبوسید به گردن اوهم زنجیر انداخت وگفت
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این برگه رو بگیـر صـیغه نامتـه وایـنم مـدارك بچـه هـا ایـن دفترچـه هـم           :داز انها فاصله میگیرم ومیگوی کمی
براي بچه هاست که اگه اتفاقی براي من افتـاد پشـتوانه داشـته باشـن تـو خـارج هـم هرچـی داشـتم فـروختم           

کـه البتـه    اشماسـت وبراتون اونجا خونه خریدم تا اذیـت نشـید وشخصـی بـه اسـم اسـماعیل خـان رابـط مـن ب         
درضـمن گوشـات رو خـوب بـاز کـن حـق ازدواج نـداري چـون بایـد مواظـب بچـه            .ما دارم فقط من خبر از شـ 

شـک نکـن   "ها باشی در غیر اینصـورت از طریـق وکـیلم بچـه هـا رو میگیـرم وخـودتم مینـدازم تـو خیابونهـا           
 .همیشه تو مشت منی اینو فراموش نکن"که میتونم چه اینجا چه ترکیه 

 
مـن بچـه هـام رو بـا دنیـا عـوض       .یـدم کـه از یکـی دیگـه ببیـنم      چه خیـري کـه شـوهر باشـی ازت د    :میگویم

تـو فـرو کـن تـوي      "مـن پایبنـدم ایـنم   .نمیکنم درضـمن همـه مثـل تـو نیسـتن هـرروز یـه زن عـوض کـنن          
 .گوشت 

 
این لحظه اخرم دست برندار از این زبـون درازي حیـف کـه مجبـورم بـزارم بـري وگرنـه مـن تـو رو بـه           :شاهرخ

 .برو تا عصبانی نشدمعنوان کنیز خریدم حاالم 
 
 .ازش خداحافظی نمیکنی:لحظه اخر که میخواستیم سوار ماشین شیم بیبیگل کنار گوشم گفت تو
 

 .خداحافظی کردم :میگویم
 

 .بعدا حسرت امروز رو نخوري.زن و شوهر اینجوري خداحافظی میکنن برو بوسش کن مادر:بیبیگل
 
 .چیزي یادت رفت :ناچار نزدیکش رفتم میگوید به
 

 .حاال صورتت رو بیار پایین.نه بیبیگل گفت ازت درست وحسابی خداحافظی کنم : میگویم
 

 .خوب بیبیگل رو بهانه میکنی ها ولی بیا اینم صورت:میخندد
 

خــداحافظ بــا اینکــه بهــم خیلــی ظلــم کــردي ولــی مــن بخــاطر بچــه هــا  :هــاش رو میبوســم ومیگــویم گونــه
 .بخشیدمت 
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دلـم گرفتـه ولـی    "واو هـم منـو بوسـید    .هـا از ایـن زبـون تلخـت میگـزرم       مـنم بخـاطر بچـه   :رو گرفـت  بازوم
ــه ریشــم بخنــده   ســریع ســوار ماشــین میشــوم وراه میافتــه بیبیگــل  .نمیــزارم چشــماي نمنــاکم رو ببینــه وب

دور  ازشبراش دست تکان میدهد ولی مـن نـه یعنـی نمیخـوام اشـکام رو ببینـه بـراي اخـرین بـار وقتـی کـه            
 .بیبیگل روش رو کرده اونمور تا راحت گریه کنم .دم ودیدم همچنان ایستاده شدیم به عقب نگاه کر

 
 .پیاده شید:از لحظاتی مرناشناس گفت بعد

 
 .همگی پیاده شدیم کوهی رو نشانمون داد وگفت اونورش میشه ترکیه باید از اینجا بریم باال  وقتی

 
 .خوشامدي شرکو خان:گفت صدایی

 
از بـس ماشـینش داغـون    .زود بایـد راه بیـافتیم کـه وقـت تنگـه     .اومـدي ایـرج   :مرد پس شرکوست میگوید اسم

بود تمام بـدنم درد گرفتـه بیچـاره بیبـیگلم بـا اشـکان بیشـتر اذیـت شـد ولـی منـو شـرمنده خـودش کـرده               
 حرفی نمیزنه اگه شخص دیگه اي بود کلی اه ونله میکرد

 
ل رو برداشـت وشـرکو هـم اشـکان رو بغـل گرفـت ومـنم پریمـاه رو         نگاهی به مـا کـرد وبـی حـرف وسـای      مرد

مسـیر اولـش سـخت نیسـت ولـی رفتـه رفتـه داره نفسـمون رو میگیـره بیچـاره           .بستم پشتم تا راحت راه بـرم  
بـه پشـتش    رابیبیگل وسط راه ایستاد ونفسی تازه کـرد اشـکام کـه بـین راه بیـدار شـد بـا دیـدن مـرد کـه او           

 .فکرکرده داره سواري میدهد  بسته تازه خوشش هم امد
 

 .اینجا رو باید تکی برویم :که خیلی شیبش تنده جلومون قرار گرفت که شرکو گفت مسیري
 

بـه پـایین نگـاه نکـن     :ایرج خـان میـرود بـا وسـایل وبعـدش بـا صـلم صـلوات مـن میـروم شـرکو میگویـد             اول
 .ومستقیم برو 

 
دسـتم رو نگرفتـه بـود قـل میخـوردم میـرفتم پـایین         راه کم سنگی از زیر پـام سـرخورد اگـه ایـرج خـان      اخر

صداي فریاد بیبیگل خاموش شد وقتی به مقصـد رسـیدم رنـگ خـودش پریـده ولـی بـااین حـال میایـد مـدام           .
وارد  دخداروشـکر همگـی سـالم رد شـدیم ونزدیـک شـب روز بعـ       .لبش تکـان میخـوره داره صـلوات میفرسـته     
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ــران ســاکنا .خاکشــون شــدیم  ــل ای ــان  اون طــرف هــم مث ــه زب ــه ب ن کوهستانهاشــون کردهایشــان هســتن ک
 .خودشان حرف میزنن 

 
رسیدن ما چنـد نفـر دور اتـش نشسـته بـودن وحـرف میـزدن کـه بـه محـض دیـدن مـا حرفشـان را قطـع                با

لباسـهاي محلـی پوشـیده بـودن ودورتـادور کمرشـون هـم گلولـه بسـته بـودن وهمـه            .کردن وبما خیره شـدن  
 .ناینم مهمانانما:شرکو بلند گفت.ن که حتما توشون نشانه مردانگیست بال استثنا سیبیل گذاشته بود

 
بما دقیق شدن زیر نگاهشـان ذوب میشـوم مخصوصـا کـه زنـی بینشـان نیسـت یکـی از انهـا کـه جـوانتر             همه

 .حکومتیا دنبال این جغله هان :از بقیست میگوید
 

 .دهنت رو ببند شرمان :با عصبانیت میگوید شرکو
 

ایـرج وسـایلتان رو میـاره بـه خونـه      :شـرکو خطـاب بمـا گفـت    .ولبخنـد از لبـانش محـو شـد     ساکت شـد   اوهم
 .برید استراحت کنید که صبح عازم انکاراییم 

 
بدون حرف چمدانها رو برداشـت وراه افتـاد مـاهم پشـتش رفتـیم کـه بیبیگـل دیگـه نتونسـت اشـکان رو            ایرج

د نمیزاشـتیمش زمـین عصـبانی شـده بـود مـدام       بغل کنه از دیروز هممون رو اذیت کرده چـون مسـیر بـد بـو    
رو کـه   کانشـرکو امـد واشـ   .پیله میکرد چندبار خواستم تنبیه اش کـنم کـه شـرکو نذاشـت وبـا خـودش بـرد        

خواب بود بغل کـرد وراه افتـادیم بقیـه رفـتن تـو مـن دم در اول پریمـاه رو گذاشـتم زمـین ورفـتم جلـوي در            
خواسـتم اشـکان رو ازش بگیـرم دیـدم بهـم خیـره شـده اخـم          تا اشکان رو بگیـرم شـرکو داخـل نیامـد وقتـی     

بهـم میزنـه چیـه همـه      هبـدم امـد منظـورش از لبخنـدي کـ     .کردم که باعث شد لبخندي به لـب بیـاره وبـرود   
افتــادن از خســتگی ولــی مــن خــوابم نبــرد میترســیدم یــه نفــر بیــاد تــو مــن و بیبیگــل بــا دوتــا بچــه چکــار  

 بله؟:د با تقه اي به در بلند شدم رفتم پشت در اهسته گفتممیتونستیم بکنیم دربرابر اینهمه مر
 

 .این غذا رو بگیر بخور :خودشه صداي
 
 .ممنون میل ندارم:ترسم درو باز نمیکنم با اینکه دلم داره از گشنگی ضعف میره میگویم از
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تـره  اینجـا چـون همـه خسـتن صـداي بچـه اذیتشـون میکنـه به        .من غذا رو میـزارم پشـت در بـرش دار   :شرکو
درضـمن نتـرس مـا خودمـون نـاموس داریـم میـدونیم امانتـداري از نـاموس مـردم           .بخوري تـا سـیرش کنـی    

 .یعنی چه
 

از اضطرابم کم کرد ولی رفعش نکـرد بـه محـض شـنیدن صـداي پـاش درو بـاز کـردم غـذا رو برداشـتم            کمی
شـد فهمیـدم    تخم مرغ بـا ماسـت ونـون محلـی از بـوش بـه هـوس افتـادم کمـی خـوردم کـه اشـکان بیـدار             .

بـراش لقمـه گــرفتم انگـار از قحطـی در رفتـه باشـه میخــوره       .گشنشـه چـون بـه محـض دیــدن غـذا نشسـت       
ماستی شـده از بـس خوشـش اومـده بـه محـض سـیر شـدنش پریمـاه بیدارشـد سـریع شـیرش              دهانشدور "

در نمیـدونم چقـدر گذشـت کـه بـا تقـه اي بـه        .دادم تا صداش بیـرون نـره وبعـد لحظـاتی همگـی خوابیـدیم       
بلنــد شــدیم ایندفعــه بیبیگــل ســینی صــبحانه رو گرفــت وخــوردیم امــاده شــدیم هنــوز افتــاب نــزده شــنیده  

 .ساعتم نخوابیدن ولی همگی قبراق مشغول کارشونن3نه تا این حد سرهم  نبودم فعال
 

 .بهتره ببریشون یه موقع بیهوا بهمون حمله میکنن :از مردان گفت یکی
 

راه افتــادیم وبعــداز ظهــر رســیدیم بــه انکــارا البتــه هیچــی از محــیط اطــراف نفهمیــدیم چــون خــواب  ســریع
بودیم به محض رسیدنمان مـردي بـه اسـتقبالمان امـد ودسـت شـرکو رو فشـرد وخطـاب بکـا بـا زبـان ترکـی             

 .خوش امدید :گفت
 

لبخنـدي میزنـه وبـا سـر     به ترکی جوابش رو دادم بیچاره بیبیگـل مونـده چـی بگـه بـراش ترجمـه میکـنم         که
مـن دیگـه مـاموریتم تمـام شـد ولـی اگـه اون شـوهرت         :تشکر میکنه لوازم رو که گذاشتیم داخل شـرکو گفـت  

اگـه یـه موقـع کـاري     :داد  هبا اشاره سر بهـم فهمانـد کـه از مـا اسـتفاده میکنـه وادامـ       ........برادرم رو ازاد نکنه 
اگـه بگـی بـا مـن کـار داریـد بهـم خبـر میـده فعـال           داشتین تو بازار محلی شخصی به اسم ولـی خـان هسـت    

 .خداحافظ
 

خونـه جدیـدمان دلبـازه وفکـر کـنم خـود       .لفظ قلم ازش تشکر کـردم کـه امگـار خوشـش نیامـد ورفـت       خیلی
شـاهرخ عاشـق دارو درخــت کـه همـه جاهــایی کـه براشـه پــر از درختـه ولـی ســبک خـانش مثـل روســتایی           

 .ها نزدیک خانستهاست ومحل زندگیمان پر رفت و امد وبازار
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به اتفاق بیبیگل وبچه ها میریم بازارشـان انقـدر بـرام جالـب بـود همـه بسـاط کـردن واز مغـازه انچنـانی            امروز
خبر نیست منو بیبیگل از قسمت تـره بـارش خوشـمون اومـد مقـداري مـاهی دادیـم برامـون تمیـز کـردن بـا            

بـرا شــمیخرم   مقـداري گیـر داده ومجبــورن  مقـداري مـواد دیگـر خریــریم وراه افتـادیم اشـکان بــه خوردنیهـا       
اخه چون باز بـودن میترسـم مـریض شـه اخـه محـیط اینجـام کمـی الودسـت بـوي مـرغ ومـاهی وسـبزیجات              

خیابــان مـا هـم سـبک ســاخت خانـه هـا شـبیه بـه همــه ومـردمش هـم خـوبن تــو           .همـه چـی خـورده بهـم     
ــا هــم باهــامون صــم    ســتیمی شــده اســمش سودابرخــوردایی کــه داشــتم فهمیــدم اتفاقــا همســایه بقلــی م

خـودش هـم خیلـی خـوب ومهربـان وقتـی ازمـون پرسـید کجـا بـودیم           .وچهارتا بچـه داره دو دختـر ودوپسـر    
االن اینجا چکار میکنـین گفـتم شـوهرم تـاجره واالنـم رفتـه سـفر نمتـونم بـه هـیچکس مـاهیتم رو لـو بـدم              

بــه حیــاط مــا وبــازي  میترســم بــرام مشــکل ســاز بشــه هــر صــبح بــه خواســته خــودم بچــه هــایش میامــدن 
 .میکردن پسرهاش با اشکان همسنن ولی دختراش بزرگترن هرچند شیر به شیر هستن 

 
دیگــه بــزرگ شــده وشــکل خــودش رو نشــون داده بیبیگــل وســودا مــیگن شــبیه خودمــه وانقــدر    پریمــاهم

ـ .دوسش دارن که نهایت نداره اوهـم اخـه بامزسـت وتوجـه همـه رو بـه خـودش جلـب میکنـه از زیبـایی           ش به
بیبیگـل میگویـد کمـی موهـاش رو کوتـاه کـنم تـا تقویـت شـه ولـی           "یواش یواش غذا میدم تا بیافته بـه غـذا   

 .میخوام موهاش رو بلند کنم وببافم 
 

خـان هـم برامـون ســنگ تمـام گذاشـته وحواسـش بهمـون هســت ومـدام بـا شـاکان بـازي میکنــه             اسـماعیل 
بسـتن نشـده وبـا زور دعـا وجـادو جنبـل مردرونگـه        زنـش االن نزدیـک یـازده سـال ازدواج کـرده ا     :سودا میگه

 .داشته
 

خبر همـه همسـایه هـا رو از سـودا داریـم بـا اون موهـاي قرمـز وصـورت کـک دار بامزسـت بـا اینکـه               همیشه
تپله ولی خیلـی زبلـه ومثـل فرفـره دور خـودش میپیچـه وعاشـق فضـولی وقتـی از خبـري سـردرنیاره کالفـه             

 .میشه وبه همه بند میکنه 
 

بهـش رو نمیـدهم   "واخر از نگاه اسماعیل خـان خوشـم نمیـاد طـوري نگـاهم میکنـه کـه انگـار خریـداره          ا این
وبه بهانه هاي مختلف از سـرم بـازش میکـنم یـا وقتـی میـاد بیبیگـل رو میفرسـتم سـراغش ولـی پـررو تـر از             

 هدربــارایـن حرفاســت وهردفعــه بــه بهانــه خبــر مهــم میــاد پیشــم کــه هیچکــدوم هــم مهــم نیســت چنــدبار  
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اسـماعیل خـان از شـاهرخ    :شاهرخ سوال کردم خوشش نیامـد وبحـث رو عـوض میکـرد تـا اینکـه امـروز گفـتم        
 خبري ندارید؟

 
نـه خبـر نـدارم خـودش زنـگ میزنـه احـوال شـما رو میپرسـه وقطـع میکنـه االن            :رو درهـم کشـید    ابروهاش

 .نزدیک سه ماه زنگ نزده 
 
قهقـه اي هـم میزنـه ودنـدانهاي نداشـتش رو      .شـه خـانوم  فکـرکنم سـرش گـرم با   :لبخند شیطنت بار میگوید با

 .به نمایش میزاره هروقت اینجوري میخنده حرصم درمیاد 
 
این حرفش دلم گرفت بله دیگه بـا بـودن فـروغ دیگـه سـراغی از مـا نمیگیـره وپـی خوشـی خودشـه خطـر             از

ــا اینحــال جــواب میــدهم   ــی ب ــه شــاهرخ :رو هــم کــه ماباشــیم از خــودش دور کــرده ول اطمینــان دارم مــن ب
 .ومنتظرش میمونم

 
 .فعال خداحافظ کار دارم باید برم:گشادش رو بست وبا اخم گفت دهن

 
 .گمونم گلوش پیشت گیر کرده مادر :وارد شدوگفت  بیبیگل

 
از اون شـاهرخ چـه خیـري دیـدم کـه از ایـن ببیـنم هرکـدوم یـه          "غلط کرده مـردك اشـغال   :حرص میگویم با

 .بچه میزارن تو دامنم و ولم میکنن
 

مـادر ایـن چـه حرفیـه میزنـه شـاهرخ بـه خـاطر تـو خودشـو از دیـدن بچـه هـاش محـروم کـرد بـی                 :بیبیگل
 .انصافی نکن 

 
حقیقت میگم بیبیگـل منـو فرسـتاده کشـور غریـب اون موقـع خـودش بـا فـروغ جـونش خوشـه مـنم             :میگویم

 .ویلون سیلون این کشور غریب شدم 
 

 .نه عزیزم اگه زنگ نزده حتما دلیل داشته در ضمن زود قضاوت نکن که بعدا پشیمون میشی:بیبیگل
 

پـرو کـرده میخـواد از اب گـل الـود مـاهی        بیبیگل اخه چرا باید باور کنم با زنـگ نـزدنش ایـن مـردك رو    :مریم
 .ببینه ما مردیم یا زنده ایم "بگیره 
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سري تکان میدهـد ومیـرود میدونـه االن کـه عصـبانیم هـیچ حرفـی رو قبـول نخـواهم کـرد براسـاس             بیبیگل

ایـن هـم یکـی از خصوصـیات اخالقـی منـه کـه فکـر کـنم تـا بحـال باهـاش             .قضاوت خودم جلو خواهم رفـت  
ـ         اشنا شده باش ایـنم   اید وچوب همین اخالقم رو هم خوردم چقـدر مـادرم گفـت دنبـال ایـن برنامـه هـا نـرو بی

 .نتیجه اش منم با دوتا بچه تو دامنم
 

روز که میگذره عصبانی تر میشـم وبـه بچـه هـا پیلـه میکـنم بیچـاره بیبیگـل از جلـوي چشـمم دورشـون             هر
اعیل خـان پیلـه کـرده ومـدام میگـه شـاهرخ       میکنه تا مبادا کتکشون بـزنم اخـه از ایـن طـرف هـم ایـن اسـم       

 .دیروز زنگ زد وبا همسرش مسافرت هستن بخاطر همین نتونسته زنگ بزنه 
 

بـا حـرص   :مثل اسپند رو اتیش مدام بـاال وپـایین میپـرم بیبـیگلم ایـن مـردك رو نفـرین میکنـه میگویـد          منم
 .یشهخوردن چیزي درست نمیشه ودستت به شاهرخ نمیرسه اینجوري شیرتم خشک م

 
ــا چشــم گذاشــتم .دیگــه جــون گرفتــه میتونــه بشــینه واصــوات بــی معنــی از خــودش ایجــاد کنــه   پریمــاه ت

جدیـدا فکـري تمـام ذهـنم رو مشـغول      .یکسالشم شـد وبـراش بـا سـودا تولـد گـرفتیم وکلـی خـوش گذشـت          
 مـنم تـو حسـرت اوالدم بـه زنـی کـه      :اسماعیل خـان مـابین صـحبتهاش گفـت    .کرده وتا صبح بهش میاندیشم 

موقـع اداي ایـن کلمـات مسـتقیم بـه چشـمانم مینگـرد        .بتونه برام یـه پسـر بیـاره زنـدگیم رو بپـاش میریـزم       
منظـورش مـنم خـوب درك میکـنم کـه داره زمینـه چینـی میکنـه تـا اصـل           .مخصوصا وقتی میگویـد اون زن  

ضـمن  اخه منم تـا کـی بـی سـرو همسـر بمـونم وشـاهرخم کـه اصـال بـه یـاد مـن نیسـت در              .حرفش رو بزنه 
خـب چـه بهتـر کـه     "بچه ها رو دوست داره که هردفعه دسـت خـالی نمیـاد واشـکانم بهـش میگـه عمـو         قدران

باالي سر اینهـا هـم سـایه پـدر باشـه ولـی خـودم میـدونم منشـا ایـن فکـر لـج ولجبـازي بـا شـاهرخ میخـوام                 
 . اذیتش کنم وبفهمه با شخص دیگري بودن چه مزه اي داره از این تفکراتم لبخندي میزنم

 
اینکه بخـوام قبـل امـدن اسـماعیل خـان روزهـاي خاصـی میـاد سـرمیزنه بـه خـودم میرسـم واوهـم بـا                بدون

نگاه تحسین برانگیزش نظاره ام میکنه وداره بـا بچـه هـا بـازي میکنـه ولـی چشـمش بـه منـه وهرجـا بـرم بـا             
نـداد   امانجـ  نگاهش تعقیبم میکنـه وبـه بهانـه هـاي مختلـف بـرام هدیـه میـاره کـاري کـه شـاهرخ هیچوقـت            

بیبیگـل هـم مـدام    "تـازه همیشـه خـدا طلبکـارم بـود      .حتی سره بـدنیا اومـدن بچـه هـا دریـغ از یـک هدیـه       
خـدا شـاهده از ایـن مـرد بـدم میـاد وقتـی حتـی نگـاهم میکنـه چندشـم            .حواسش بماست ولـبش رو میگـزه   
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ـ               ه تـو جلـدم   میشه چه برسـه بـه اینکـه بخـوام زنـش بشـم حـالم بـد میشـه ولـی نمیـدونم چـرا شـیطون رفت
 ........ .ودوست دارم اذیتش کنم البته شاید هم

 
 .امروز اومدم تا حرف اصلیم رو بزنم :خان اسماعیل

 
 .گوش میدم اسماعیل خان:مریم

 
 .حتما متوجه شدي که من زنم ابستن نمیشه وحسرت اوالد به دل دارم میخوام زن بگیرم:اسماعیل

 
 .خب مبارکه :مریم

 
 .ر نظر گرفتم باید قبول کنهولی زنی که د:اسماعیل

 
میکــنم تــا ادامــه حــرفش رو بزنــه همــین موقــع بیبیگــل وارد اتــاق شــد وکنــارم نشســت             ســکوت
 .اسماعیل خان قصد تجدید فراش دارن:میگویم

 
 ).با لحن تندي این کلمات رو ادا کرد.(خب به سالمتی ما باید بریم خواستگاري:میگوید بیبیگل

 
 .میخوام شما راضیش کنید: اسماعیل

 
 حاال کی هست ؟:نگاه بدي بهم کرد گفت بیبیگل

 
 .با اجازه شما مریم خانوم: اسماعیل

 
 .ولی مریم شوهر داره:بی پروا گفت که شوکه شدم بیبیگل انقدر

 
 .ایشون که خودشون مشغولن ودر ضمن صیغه اي بوده وتمام شده:با پوزخندي گفت اسماعیل

 
داره یا نداره به مریم مربـوط میشـه ومـریمم بـا ایـن قضـیه مخالفـه وشـما هـم بهتـره دنبـال            حاال زن :بیبیگل

 .یه نفر دیگه باشید 
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 .بهتره مریم خانوم حرف بزنه:اسماعیل
 

 .باید فکر کنم وبعدا جوابتون رو میدم:مریم
 

فعـه بعـد   د:رنگش مثل لبو قرمز شده ودیگـه حرفـی نـزد موقـع بدرقـه کـردنش اسـماعیل خـان گفـت          بیبیگل
 .باید دست پر بیام 

 
ــا حــرص پریمــاه رو در اغوشــم   بــه محــض برگشــتنم بیبیگــل اخــم کــرده فهمیــدم شمشــیر رو از رو بســته ب

 مریم تصمیمی نگیر که بعدا پشیمون بشی ؟:میگذارد ومیگوید
 

بیبیگل چیزي نشده که شـما اینجـوري مثـل اسـپند رو اتـیش شـدي یـه پیشـنهادي داد شـما چقـدر           :میگویم
 .ولبخند میزنم تا رد گم کنم.گرفتیش جدي

 
ــو ایــن چندســال خــوب شــناختمت مثــل مــادرت  :بیبیگــل ســعی نکــن منــو گــول بزنــی از چشــمات  "مــن ت

ــري     ــا نیســت از شــاهرخ خب ــري از اون توبمیریه ــو بمی ــن ت ــدون ای ــی ب ــه قصــد چکــاري داري ول میخــونم ک
ــه اب دادي    ــی ب ــته گل ــه دس ــه چ ــه بفهم ــداریم ک ــن خو .ن ــنم از ای ــمن م ــی  در ض ــه ب ــون دیگ ــرم چ ــه می ن

 .برمیگردم ایران  منمسروسامون نیستی و
 

ــا ــویم    ب ــودم میگ ــده ب ــدر جــدي ندی ــل رو انق ــت بیبیگ ــرم تابحــال هیچوق ــت بهــش مینگ ــی :به ــدي نمیگ ج
 بیبیگل؟

 
نه مادر کـامال جـدیم وهمـین امـروز میـرم انقـدر کـه از وجنـات ایشـون معلومـه           :به سمت ساکش رفت بییگل

 .اتیشش هم تنده وهمین چندروزه عقدت میکنه 
 

بیبیگل اگه بخوام کسی نمیتونه مانعم بشـه ولـی بدونیـد بـه خـاطر همـون شـازده از ایـن جـنس بیـزارم           :مریم
ــ   ــل اون شــاهرخ خیانتک ــه مث ــی ک ــن یک ــی  مخصوصــا ای ــم بخــاطر بچــه ول ــه اون ــدفراش میکن اره وداره تجدی

ـ            بچـه تـو    همیدونیم این حرفا بهونست یه مدت هم کـه بـا مـن باشـه دلـش رو میـزنم وولـم میکنـه میـره بـا ی
ولی ازت انتظار نداشـتم بیبیگـل بخـاطر شـاهرخ منـو بفروشـی یعنـی االن کـه اینجـایی بـه خواسـت            .بغل من 

 .اونه ومن هیچ اهمیتی برات ندارم 
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اتاق کز میکـنم بیبیگـل لبهـایش رو میفشـاره همیشـه وقتـی بخـواد حرفـی بزنـه ولـی مـانعی جلـوش              گوشه

 .باشه اینکارو انجام میده 
 

نه مادر جـون مـن بخـاطر پـول اقـا اینجـا نیسـتم بـه خواسـت قلـب خـودم اینجـام انقـدر بـرام عزیـز                :بیبیگل
ــوا    ــی نمیخ ــا شــدم ول ــیر اینج ــیدم اس ــاکم دســت کش ــه از خ ــودي ک ــا اان چــوب  ب ــدر ت ــی چق ــتباه کن م اش

دوسـت نـدارم پشـیمون بشـی اخـه بـه چـه زبـونی بگـم تـا بـاور کنـی             "تصمیمهاي اشتباهت رو خوردي هان 
 .دختره کله شق هاخ
 

نمزنم اوهم تنهایم میگـذارد تـا بـا خـودم کنـار بیـام ایـن ارزو رو دارم شـاهرخ بیـاد ومنـو بـا ایـن مـرد               حرفی
یچکـاري از دسـتش برنمیـاد واي خیلـی جالـب میشـه ولـی بیبیگـل راسـت          ببینه اونـم همسـر قـانونی کـه ه    

 .میگه تا االنم با لجبازي پیش رفتم به اینجا رسیدم 
 

خان سه روزي پیداش نشـد ولـی در روز چهـارم بـا دسـت پـر امـد بـدون حـرف بقچـه اي رو پـیش             اسماعیل
لمسـش غـرق لـذت میشـم معلومـه       روم قرار داد چنـدتا النگـو وگردنبنـد بـا پارچـه هـاي خیلـی زیبـا کـه از         

 فکرامـو مـن  :بقچـه رو میبنـدم وکنـار خـودش قـرار میـدم میگـویم       .ابریشم خالص وبراي بچه ها اسـباب بـازي   
کـردم مــن وشـما بــه درد هـم نمیخــوریم در ضـمن مــن نمیتـونم بــه مـرد زن دار بــروم وبشـوم هــوي زنــش        

 .خدارو خوش نمیاد
 

 .مشکل اینه که حلش میکنم اگه:دستی به سبیلش میکشه ومیگوید اسماعیل
 

همه میدونن اجـاقش کـوره راحـت طالقـش میـدم در ضـمن مـن میتـونم چهارتـا زنـم           :نگاهش میکنم  منتظر
 .بگیرم این حقه منه 

 
دارم بلندشم خرخرش رو بجـوم مـردك اشـغال چـه راحـت حـرف میزنـه بـه اینجـا کـه میرسـه همـه              دوست

لطفـا از ایـن خونـه بریـد     :نمیکـنن بـا عصـبانیت میگـویم     دنباله رو سنت پیغمبر میشن ولی بـه حرفـاش عمـل   
 .بیرون ووقتی ببهتون نیاز داشتم براتون پیغام میفرستم 

 
 .اراده کنم صدتا زن برام صف میکشن نوبرش رو اورده تا زیاده زن :عصبانیت بلند میشه با
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وقتـی  :گرفـت  ومحکم هم درو پشت سرش بسـت طـوري کـه زمـین لرزیـد بیبیگـل بـا خنـده در اغوشـم          رفت

 .شاهرخ بیاد میفهمی اگه بهش جواب مثبت میدادي تا اخر عمر حسرت میخوردي 
 
اقـا دیگـه بـرام پـول نمیفرسـته چنـدیم مـاه مـنم تـااالن از          :چنر روزي که گذشت اسماعیل با تـوپ پـر امـد    با

 .جیب خودم خرج کردم 
 

اینهـا همـه پـوالیی کـه خـرج کـردم اگـه االن میدیـد کـه هـیچ در غیـر            :لیست بلند بـاالیی رو نشـان داد   بعد
 ............ .اینصورت 

 
 در غیر اینصورت چی ؟:مریم

 
 .مجبورم این خونه رو بردارم ما بقیشم بهتون پول بدم تا فردا وقت داري جواب بدین:اسماعیل

 
غلــط کــرده مـردك شــاهرخ بــه انـدازه کــافی بــراش پـول گذاشــته نمیتونــه    :قضــیه رو بیبیگــل فهمیـد  وقتـی 

 .کاري کنه
 
 خب چی شد؟:اقبال من همیشه سیاه بوده اسماعیل امد.این حرفا کمی دلم اروم گرفت  با
 

 قراره چی بشه ما از کجا بفهمیم شما راست میگید؟:مریم
 

 .ودت ببینیبرو حاضرشو بریم بانک تا خ:اسماعیل
 

اونـم  .ها رو پـیش سـودا میگـذارم وبـا بیبیگـل میـرویم متصـدي اعـالم کـرد ایـن حسـاب مصـدود شـده               بچه
 .نزدیک سه ماه 

 
گیجی راه میـافتیم شـاهرخ بـه فکـر بچـه هـاش نیسـت اونکـه الاقـل از اشـکان نمیتونسـت دل بکنـه حـاال               با

خـب  :رانـه رنـگ هردویمـان پریـده واسـماعیل     بیبگـل از مـن بـدتر نگ   .پریماه رو هیچی از دختر خوشش نمیـاد 
 .منم سر گنج نشستم وپولم رو میخوام.دیدید باورتون شد

 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 196 

 .چند روز وقت بدید شاید تونستیم جورش کنیم:صداي ضعیفی میگویم با
 

شـما دوتـا زن چجـوري یمخواییـد اینهمـه پـول رو جـور کنیـد بهتـره تـو ایـن            :بـا پوزخنـد میگویـد    اسماعیل
 .رو جمع کنید تا شکایت نکردمچند روز وسایلتون 

 
که تو کشور خودم حقم رو نمیدن چـه برسـه بـه ایـن کشـور بیگانـه اگـه شـکایت کنـه قـانون طـرف او رو             من

موقـع رفـتن وقتـی    .میگیره مخصوصا اگه بفهمن مدارکم هـم قالبـی معلـوم نیسـت چـه بالیـی سـرمون میـاد         
 .م صبر کنممن رو حرفم هستم هنوز میتون:میخواست درو ببنده میگوید

 
محکم به رویش میبندم میخواد منو تو عمـل انجـام شـده قـرار بـده تـا صـبح خوابمـون نبـرد بیبیگـل تـا             درو

وسـایل رو جمـع کـردیم تـا بـا پلـیس سـراغمون نیامـده ومقـداري پـول هـم            .خود صبح مدام غلـت میخـورد   
خـاکی   تـا نـه شـان شـدیم    بهمون داد که نصف اون مبلغ موردنظر بـود بـه اصـرار سـودا چنـدروزي مهمـان خا      

مـن بایـد تـا بـوق سـگ جـون       :به سرمان بریـزیم ولـی دیشـب موقـع خـواب صـداي شـوهر سـودا رو شـنیدم          
 .بکنم تو بریزي تو شکم این مهمونات کی میخوان برن

 
 .هیس چه خبریه ابروم رفت جایی ندارن برن میگی بیرونشون کنم :سودا

 
 .ها میري بیرون فردا بیام ببینم اینجان تو هم با این:شوهرش

 
اتیش گرفـت تـا بحـال انقـدر خـرد نشـده بـودم فـردا هـر طـور شـده از اینجـا میـروم حتـی شـده تـو                  جگرم

اخه خیابونم باشـم پلـیس میگیـرتم انقـدر فکـر کـردم تـا یـاد شـرکو افتـادم موقـع رفـتن بهـم              .خیابان بمونم 
 عمــی خوابیــدم بــا طلــوهمــین یــه جرقــه اي شــد ک.گفــت اگــه باهــاش کــار داشــتم پــیش ولــی خــان بــروم 

خورشـید ســریع بلنـد شــدم وبچـه هــا رو بـه بیبیگــل سـپردم بســوي بـازار میــروم همیشـه از صــبح زود بــاز        
 .هستن 

 
 .ببخشید اقا ولی خان رو میشناسید:اولین نفري که سر راهم قرار گرفت پرسیدم از
 

 .اونجاست :به سرتاپام کرد وبا دست به جایی اشاره کرد نگاهی
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 .سالم من با ولی خان کار دارم:مغازه موردنظر رفتم وگفتم به
 

 .همچین کسی رو نداریم:صاحب مغازه با بدبینی نگاهم کرد وگفت مرد
 
 .اقا تو رو خدا کارش دارم:خواهش میگویم با
 

 .گفتم نداریم برو بیرون مزاحم نشو:مسر میگوید همچنان
 

 .رو برام برسونه به شرکو خان همین بخدا فقط میخوام پیغامی:روون شده میگویم اشکام
 

کـی بهـت گفتـه مـن میتـونم پیغامـت رو       :نگاهم میکنـه وبلنـد یمشـه بـرون رو دیـد میزنـه میگویـد        مشکوك
 .برسونم 

 
فقـط بهـش اطـالع بدیـد کـه معـرف مـن سـرهنگ         "جایی ندارم برم بـا دوتـا بچـه    .خودش گفت بخدا:میگویم

 .بوده خودش یادش میاد
 

 .ببینم چی میشه  حاال برو تا:میگوید
 
اقـا تـو رو جـون هرکـی دوسـت داري بهـش خبـر بـده چنـد روزه مهمـون کسـی هسـتیم             :التماس میافتیم به

 .ولی اونم دیگه بیرونم کرده خدا از اون اسماعیل نگذره که مارو به این وضع انداخت 
 

 از کجا باور کنم؟:مرد
 

ن خونـه سـودا همسـایه کنـاریمون هسـتیم      بگیـد مـریم گفـت اسـماعیل خـان خونـه رو بـاال کشـید واال        :مریم
 .اهان بگید برادرش رو سرهنگ ازاد کرد اینو بگید حتما میفهمه .

 
 شوان رو میگی؟:مرد

 
 .اسمش رو نمیدونم ولی میدونم برادري داره که به جرم قاچاق گرفته بودنش :مریم
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 .باشه خبر میدم بهتره دیگه بري:مرد
 

 .کی بیام خبري بگیرم:مریم
 

 .خودش میاد سراغت همین امروز بهتره بري تا کسی شک نکرده:مرد
 

بیچــاره ســودا کالفســت وعصــبانیتش رو ســر بچــه .خنــده از مغــازش اومــدم بیــرون چقــدر دعــاش کــردم  بــا
ــی ســریع     ــدم ول ــوي چشــماش دی ــی از خوشــحالی ت ــی خبــر رفتنمــان رو دادم برق هــاش خــالی میکنــه وقت

 .ازمون خواست بمانیم  جایش رو به هاله اي از غم داد وبا اشک
 

ــدازظهر ــرکو رو      بع ــب ش ــال تعج ــی در کم ــت ول ــوهر سوداس ــم ش ــدس زدی ــد ح ــون پری ــگ همم در زدن رن
تـا بحـال از دیـدن هیچکـی انقـدر خوشـحال نشـده بـودم بـه محـض امـدن کمـی بـراش توضـیح دادم               .دیدم

 .االن میرم حقش رو میزارم کف دستش :وگفت
 

 .اینجوري تو دردسر میافتم :میگویم
 
سـوار  .سودا و بچه ها خداحافظی کردیم اشکان که تـا کجـا گریـه کـرد ولـی پریمـاه هنـوز عقلـش نمیرسـه           از

ــاش رو      ــاهرخ داره اخم ــري از ش ــیدم خب ــی ازش پرس ــی وقت ــاي قبل ــون ج ــتیم هم ــدیم وبرگش ــینش ش ماش
 .درهم کشید 

 
 .دلم شور میزنه غیبش زده وهیچ خبري ازش نداریم :میگویم

 
 .باشیدبهتره منتظرش ن:شرکو

 
 یعنی چی؟:دلم پاره شد میگویم بند
 

 :......شرکو
 

 .خبرش اومده که گرفتنش:شرکو
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 کیا گرفتنش؟:هراس میگویم با
 

ولـی اونجـور کـه شـنیدم یـه      .البتـه مـنم از بچـه هـا شـنیدم دقیـق خبـر نـدارم        .خب حکومتیهـا دیگـه   :شرکو
ــارا    ــی رو تیرب ــن چنین ــایی ای ــدونی ادم ــوب می ــرفتنش وخ ــه گ ــدوقتی میش ــائل  چن ــد مس ــا گن ــنن ت ن میک

 .............. .درنیاد
 

چیزي نمـیفهمم چـون دنیـا داره دوره سـرم میچرخـه وفقـط صـدایی دادوبیـداد میشـنوم وکـال صـداها             دیگه
با پاشیده شدن ابی به صـورتم بـه هـوش امـدم اولـش همـه چـی بـرام گنگـه ودلیـل بیهـوش            .برام قطع میشه

 هـاي از تـه دل میگـریم بچـه    .گـل همـه چـی بـه خـاطرم اومـد       شدنم رو نفهمیدم ولی با چشـماي سـرخ بیبی  
بیچـاره بچـم مـاتش    .بی پدرم رو دراغوشم میگیـرم مخصوصـا اشـکان رو کـه انگـار شـاهرخ داره نگـام میکنـه         

برده وبهم خیره شـده بیبیگـل هـم نمبتونـه ارومـم کنـه چـون خـودش حـال درسـتی نـداره هرچـی یاشـه از              
چـه   خـتم منـی کـه فقـط چندسـاله باهاشـم اینجـوري بهـم ری       "بچگی بزرگش کرده وشاهد قدکشیدنش بـوده  

اخه موقعیت منم فـرق میکنـه بـا دوتـا بچـه اونـم بـا سـابقه سیاسـی کـه از کشـورم رونـده شـدم              .برسه به او 
ناله هـاي بیبیگـل از زمـین تـا اسـمون تـوفیر داره مـن ضـجه بچـه هـامم بـزنم اخـه             "االنم که توکشور غریبم 

ـ    .دست تنها چه اینده اي میتونم براشـون فـراهم کـنم     ولـی بـازم بـه سـراغم اومـد       ودمهمیشـه از فقـر بیـزار ب
نه تجصیالتی دارم نه کاري بلدم اینهاست که منـو دیوانـه کـرده دل خـودم بـه درك بـره ایـن بچـه هـا از مـن           

 .بوجود امدن فردا میگن برام چیکار کردي به چشم قاتل نگام میکنن که باعث مرگ پدرشون شدم 
 

هم کمـی باهـامون حـرف زد وقتـی دیـد فایـده نـداره رفـت ومـارو تنهـا گذاشـت تـا بـه درد خودمـون                شرکو
خواب دیدم شـاهرخ تـو سـیاه چالـه تمـام بـدنش خـون الـود و کبـود وقتـی           "شب وقتی همه خوابیدن .بمیریم

 رواگیبه صورتش نگاه کردم حتـی نتونسـتم بـه چشـماش نگـاه کـنم از بـس متـورم بـود حـاال تـو ایـن هـاگیر             
کمی دلم خنک شد که جلوي چشماش اردشـیر منـو کتـک میـزد واوهـم سـیگار میکشـید خـب دیـت خـودم           

دیـدم هرلحظــه دارم ازش دور  .نیسـت هـرکس دیگــه اي هـم جــاي مـن بــود ایـن حـال بهــش دسـت میــداد        
ــه شــاهرخ کــه میگویــد ــه امــد .کمکــم کــن مــریم..ك .................کــم:میشــم وفقــط نال ویــه دفعــه صــداي گلول

 .اي شاهرخ قطع شدوصد
 
 طوریت شد؟"چی شده مادر :جیغ از خواب پاشدم بیبیگل هول کرده  با
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گریه خوابم را براش تعریـف میکـنم اوهـم در سـکوت بـه حرفـام گـوش میـده وپشـتم رو نـوازش میـده بـه              با
 منم به دلم افتاده زندست مادر نمیدونم چرا؟:محض ساکت شدنم میگوید

 
 میگی چیکار کنیم؟"تو هم بیبیگل  یعنی:رو پاك میکنم  اشکام

 
 .چکاري از دستمون برمیاد با این دتا بچه:سري از روي ندانستن تکان داد بیبیگل

 
 .باید برم ..........من میرم :زیر لب میگویم ارام

 
 کجا مادر جون؟:هراسان نگاهم میکنه  بیبیگل

 
مطمــئن بشــم وگرنــه تــا اخــر عمــرم اگــه شــاهرخم مــرده باشــه بایــد  "مــن نمیتــونم اینجــا بمــونم:میگــویم

 .بهم حق بده بیبیگل.نمیتونم دراین شبه زندگی کنم از کجا معلوم این شرکو درست شنیده باشه 
 

 اخه چی بگم مادر این دوتا طفل معصوم چی؟:بیبیگل
 
 .با بچه ها اینجا بمونید تامن برم سري بزنم وخبرهاي واقعی رو بشنوم تو
 

رو خـالی نکنـه زود از جـا بلنـد میشــم وبسـوي چـادري کـه شـرکو رو میشــه          اینکـه بیبیگـل زیـر دلــم    بـراي 
 .توش پیدا کرد میروم

 
 .شرکو................اقاي شرکو:مریم

 
 بله؟...ها :سرش رو از چادر بیرون کرد  شرکو

 
 .میخوام باهات حرف بزنم:میگویم

 
ــرارت گذاشــت     پوتینهــاش ــیا ســوختش رو روي ح ــري س ــرد وکت ــرون واتشــی روشــن ک ــد بی ــید اوم رو پوش

 .گوشم با تو بگو:میگوید
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 .من میخوام برم ایران:مقدمه چینی میگویم بدون
 
 .زده به سرت دخترجون:تعجب نگام کرد وگفت با
 

 .پولش رو هم بهت میدم هرچند اندازه پولی که شاهرخ بهت داد نیست :میگویم
 

 .دیوونگی منم تو خطر میافتم:وشرک
 

 .فقط اگه یه نقشه کامل برام بکشی خودم میرم الزم نیست تو بیایی:میگویم
 

 .اولی زنه جیگر داري که تنها اونم دست خالی میخوایی بزنی به کوه وکمر:با لبخندمیگوید شرکو
 
 .من از هیچی نمیترسم:جدیت در چشمانش خیره میشوم با
 

 .ها نیافتادي داري این حرفم میزنی گیر این حکومتی:شرکو
 

 .اتفاقا چندماه مهمانشون بودم وضرب شستشون رو خوب تجربه کردم پس ترسی نمیمونه :میگویم
 

رو بهش نشـان میـدهم جـاي چنـدتا نـاخنم خالیسـت وهمچنـین چنـدجاي سـوختگی سـیگار رو هـم             دستام
 .اینها هم یادگاریشونه بهتره منو نترسونی:نشانش میدهم

 
 .سرهنگ نگفته بود که گرفتنت فکرکردم فقط دنبالتن :بهت بهم خیره شده با
 

 .حاال چی میتونی کمک کنی یا نه باید فکر دیگه اي بکنم:میگویم
 

 .بهم وقت بده :شرکو
 

 .زود جواب بده چون میترسم دیرشه :میگویم
 

بـه چـادر خودمـان میـروم     .ازش دور شدم دیدم هنـوز بـه اتـش خیـره شـده وعمیقـا بـه فکـر فرورفتـه           وقتی
حوصــله اونجــا سروصــداي بچــه هــارو هــم نــدارم کمــی در اطــراف قــدم میــزنم از یــه طــرف کــوه هــاي کــه  
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 بتـه همـه جـه برهـوت فقـط چنـدتا      .فکرمیکنم مرز ایران باشه وبقیه جاها هم تـا چشـم کـار میکنـه ویروونـی      
هســت کــه بــراي اتــیش ازش اســتفاده میکــنن ولــی اســمونش دلگیــره هــوا گرفتســت ومثــل دل مــن خیــال 

 .باریدن داره اما بغض کرده یعنی چیزي مانع شکستن این بغضه
 

ایـن افکـارو کنـار میـزنم تـا روي      ..........کارم مدام میاد جلوي چشمام اگـه بگیـرنم یـا بـه دسـت ادمـاي        عواقب
 .ریسک کرد ومنو نجات داد حاال نوبت منه وارد میدان بشمهدفم متمرکز باشم اون 

 
شب خبري از شرکو نشد البتـه اگـه هـم نمیومـد مـن خـودم میـرفتم حـاال هرطـور شـده بایـد از ایـن کـار               تا

اون هفـت خـط رو   .سردربیارم شاهرخ ادمی نیست کـه انقـدر راحـت تـو هچـل بیافتـه وسـرش بـره بـاالي دار          
 شنـش بـودم هـم مـادر بچـه هـاش هرچنـد مـنم نتونسـتم کارهـاش رو پـی           من میشناسم هرچی باشـه هـم ز  

 .بینی کنم 
 

بعد از خوردن شام که نـون تـازه بـا مـرخ رو اتـیش سـرخ شـده بـود شـرکو اومـد سـراغم بخـاطر اینکـه               شب
 .راحت باشیم کنار اتیش نشستیم 

 
 میخواي چی بفهمی از سرهنگ اون مرده؟:شرکو

 
اینـا همـش خبـراي رسـیده بـه شماسـت ودرسـت وغلـط بـودنش رو           بایـد بفهمـم چـی شـده در ضـمن     :مریم

فـردا ایـن بچـه هـا منـو شـماتت میکـنن کـه         .نمیدونیم من باید مطمئن بشم ودلیل لو رفتـنش رو هـم بـدونم   
 .چرا از پدرشون خبري نگرفتم

 
حاال فرض کن مرده باشـه وبفهمـی کـی باعـث مـرگش شـده میخـوایی چیکـارکنی یعنـی چکـاري ازت           :شرکو
 .د که انجام بدي برمیا

 
خیلی کارا ازم برمیاد به ایـن زن بـودنم نگـاه نکـن جیگـر شـیر دارم واز هیچـی نمیترسـم درضـمن مـن           :مریم

 .دلم گواهی میده شاهرخ زندست
 

بعد اینکه حاال باعـث وبـانیش رو پیـدا کـردي وکشـتیش چـی نصـیبت میشـه هـان تـو بچـه داري بایـد             :شرکو
 .به فکر اونها هم باشی
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دلیـل اصـلی رفتـنم همـین بچـه هـان       "جوونیم سـر همـین کـارام رفـت پـس بقـیش مهـم نیسـت         من :مریم

اللقل بتـونم پـوالي شـاهرخ رو زنـده کـنم وگرنـه بایـد بمیـریم از گشـنگی البـد تـا کـی هـم میتـونیم اینجـا                
 واونجا باشیم باالخره سرپناه میخواییم یا نه اینده داریم یا نه؟

 
مـن میتـونم کمکـت کـنم همینجاهـا زنـدگی کنـی ولـی         :ز کمی مکـث گفـت  که عمیقا تو فکر بود بعد ا شرکو

 از رفتن باید منصرف بشی فهمیدي؟
 

 .ممنونم نمیخوام زیر منت باشم :مریم
 

 .من میتونم تو رو عقدت کنم.منتی نیست در ضمن همسر من چند سال پیش سر زایمان مرد :شرکو
 

رف اصـلیت رو بزنـی نـه اقـا مـن نمیخـوام شـوهر        پس همه ي این حرفا بـراي ایـن بـود کـه حـ     :ایستادم سریع
مـن همـین االن بـا    .کنم اگه میخواستم میرفتم بـه همـون اسـماعیل خـان کـه از تـو هـم وضـعش بهتـر بـود           

 .بچه ها میریم 
 

 .منظور منو بد برداشت کردي:هم بلندشد شرکو
 

 .من حرفی براي گفتن ندارم چیزي رو که باید میشنیدم شنیدم:مریم
 
 .الحق لجبازي :را افتادم از پشت امد و بازوم رو گرفت به
 

 .به من دست نزن :رو بیرون کشیدم بازوم
 

بهتره گوش کنی چون دیگه تکـرار نمیکـنم مـن عـین بعضـی مـردا نیسـتم نـاز زن رو بکشـم زنـم هـم            :شرکو
شـم تـا منتـی    میخـوام بگـم شـوهرت می   "هیچوقت ابراز محبت منو ندید پس بهتـره نـاز وادا بـراي مـن نیـایی      

 میخـوایی برات نباشه مرداي دیگه باهـات کـاري نداشـته باشـن سـایه سـرم بـاالي سـرت باشـه حـاال هرجـور            
 .یا زن من میشی وفکر رفتن رو از سرت بیرون میکنی یا میبرمت وتا اخرشم باهات هستم 
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ه بـا خـودم   مرد بـاش فقـط منـو برسـون اونـور مـرض بقـیش دیگـ        :از عصبانیتم کم شد ونرم شدم وگفتم کمی
. 

 
 .بهتره بري حاضرشی تا قبل طلوع افتاب بریم:شرکو

 
 .من با پریماه چکار کنم :میافتم از مردانگشی خوشم اومد ولی بین راه میگویم راه
 

 .میدیمش به عروس ننه زینب تا بهش شیر بده مواظبش باشه:شرکو
 

 .بیبیگل رفتنی شدم:پیش بیبیگل میروم ومیگویم سریع
 

میـدونم تـه دلـش ناراحتـه داره فکـر میکنـه اگـه        .باشـه مـادر بـه سـالمت بـري      :نکه زبونش گفـت با ای بیبیگل
 .منم برم برنگردم میخواد چیکار کنه

 
دوبـاره حـس تـرس سرتاسـر وجـودم رو دربرگرفـت       .هـا خوابیـدن ومـن تـا دمـدماي صـبح بیـدار بـودم          بچـه 

وم موقـع میگـذره بـه سـوزش افتـاده      طوري که جاي ناخن هاي کشیده شـدم هـم بـا اینکـه زمـان زیـادي از ا      
کــه  تایندفعــه دارم بــا پــاي خــودم دارم میــرم تــو بــاتالق کــه راه نجــاتی نــداره یعنــی دیگــه شــاهرخی نیســ

ــه هــیچکس را نخــواهم داشــت ضــربان قلــبم   .کمکــم کنــه  ــوده میشــه ودیگــه روي نگــاه کــردن ب ودامــنم ال
یـه لحظـه انگـار تـو رویاهـام جـون گرفـت         افزایش پیدا کرده هنوزم چهره اردشیر بـا جزئیـات خـاطرم هسـت    

وکنـارم احساسـش کـردم دســتم رو جلـوي دهـنم گذاشــتم تـا جیـغ نکشـم لبخنــدي گوشـه لباشـه وهمــین           
 .طور نگاهم میکنه ولی لحظه اي بعد از نظرم محو شد 

 
بهتـره امـاده شـی وقتـی افتـاب طلـوع کـرد راه میـافتیم در ضـمن          :با صـداي شـرکو امـدم بیـرون گفـت      صبح
 .رو هم بیدار کن تا ببرمتون پیش ننه زینب اینجا جاشون امن نیستبقیه 

 
بـه  .ها رو اماده کردم وراه افتادیم ماشینش داره از بـین میـره ولـی بـا اینحـال فعـال کـار راه انـداز هسـت           بچه

مـرغ وخروسـها هـم صداشـون همـه جـارو پـر        "محض رسیدن پیرزنـی داشـت وضـو میگرفـت لـب چاهشـون       
باشـه ولـی    دماشین متوجه ما شـدوبطرفمان امـد وقتـی از نزدیـک دیـدمش بایـد سـنش زیـا        کرده بود با ترمز 
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ســرحاله وتنــدهم راه میــره ولــی چــین وچروکهــاي صــورتش خبــر از زنــدگی ســخت میدهــد کــه پشــت ســر 
 .گذاشته

 
 .سالم ننه زینب :گفت شرکو

 
 .علیک سالم ننه اینن مهمانانمان:با نگاهی دقیق سرتاپاي مارا میکاود ومیگوید اوهم

 
 .اره مادر بهتره بریم تو:شرکو

 
تعارفش پشت سرش راه میافتیم ووارد خانـه میشـویم همـه وسـایل بـا اینکـه کنـه هسـتن ولـی تمیـزن واز            با

ویمــان گذاشـت بچـه هـا خــواب    ننـه زینــب بـا سـینی صـبحانه واردشـد وجل     .سـلیقه صـاحبخانه حکایـت داره    
 .بودن فقط ماسه تا صبحانه خوردیم واو تماشایمان کرد 

 
 .خب میخوایی بري پی شوهرت:زینب ننه
 

 .بله باید مطمئن بشم مرده یا زنده است:میگویم
 

 .میدونی چی تو انتظارته هان اماده اي:زینب ننه
 

 .بله قبال هم تجربه داشتم پس از هیچی نمیترسم:میگویم
 
بهت میاد شـیرزن باشـی از چشـات مشخصـه مـن مواظـب بچـه هـات هسـتم اگـه           "خب خوبه خوبه :زینب هنن

امدي که خب میبریشون ولـی اگـه نیامـدي مثـل بچـه هـاي خـودم بزرگشـون میکـنم همـه دلیـر و بزرگـوار             
 .ترست نباشه عین شیر به دندان میکشمشون بلندشید برید به سالمت.

 
بیبیگـل کنـار نشسـته وفقـط نگـاهمون میکنـه میـرم بغلـش         "رکـی باشـه   حرف زدنـش فهمیـدم بایـد ادم     از

 .میکنم بدون حرف بچه ها رو میبوسم ووسایلی رو که از قبل اماده کردم برمیدارم
 

 با این لباسا میخوایی بري؟:زینب  ننه
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 .بله ایرادي داره:تعجب نگاهی به خودم میکنم ومیگویم با
 

 .صبر کن االن میام:زینب ننه
 

 .بهتره اینو بپوشی اینجوري راحت از کوه کمر باال میري:ه اتاق پشتی وبا لباسی بیرون امد وگفتب رفت
 

یــاد جــوونی هــام افتــادم خیلــی زود بــه :رو پوشــیدم بــه محــض دیــدنم اهــی ســوزناك کشــید و گفــت لبــاس
 .خیر پیش:خودش مسلط شد وگفت 

 
زیر قران رد شدیم وراه افتادیم دیگه چیزي بـه طلـوع افتـاب نمانـده موقـع رفـتن نگـاهی بـه پریمـاه کـردم            از

بیشتر نگران او هستم چـون کـوچکتره واینکـه دختـره میترسـم اینـده اي مثـل مـن در انتظـارش باشـه ولـی            
 .اشکان پسره ومیتونه گلیم خودش رو از اب بیرون بکشه

 
ده فقـط پـیش میـرویم ننـه زینـب راسـت میگفـت لبـاس محلیشـون البتـه           کـوه زدیـم هـردو سـکوت کـر      به

 .مردانست وتوش راحتم دست و پام رو نمیگیره 
 

ننـه زینـب   :وسط اسمان بود کمـی اسـتراحت کـردیم ومقـداري غـذاي همراهمـان رو خـوردیم میپرسـم         افتاب
 .گذشته سختی داشته درسته

 
فـت همـراه شـوهرش میجنگیـد دوتـا از پسـراش هـم        اره خیلی سخت با همین لباسـی کـه تنـه تـو میر    :شرکو

االن بـا تنهـا پسـر بـاقی مانـدش بـا عروسـش زنـدگی میکنـه پسرشـم           "شهید شدن وشوهرشم دق کرد و مرد 
تو شهر کـار میکنـه براشـون خرجـی میفرسـته بـه عمـرم شـیرزنی مثـل او ندیـدم همچـین بهتفنـگ دسـت              

 .که وسط هدف رو سوراخ میکنه  یرهمیگ
 

فتیم با به شـب خوردنمـون نمیایسـتیم وشـرکو بـا سـتاره هـا مسـیر رو میشناسـه از بـودن باهـاش            راه میا بازم
احساس امنیت میکـنم وترسـی بـه دل راه نمیـدهم حتـی بـراي یکبـارم مسـتقیم بـه چشـمانم نگـاه نمیکنـه             

 .ومدام به زمین خیره میشه 
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ــد ــل تو   نمیدونی ــران شــدیم چــه حســی داشــتم غیرقاب ــت وارد ای ــی شــرکو گف صــیف کمــی از خــاك رو وقت
ــرکو    .برداشــتم و بوســیدم  ــاردانی ش ــنم از ک ــد ای ــیش نیوم ــون پ خــدارو شــکر در طــی مســیر مشــکلی برام

 .سرچشمه میگرفت انقدر مسیر رو خوب میشناخت که چشم بسته هم ادامه میداد
 

شـب رو  .شد که رسیدیم ایندفعه کمـی مسـیر طـوالنی تـر شـد بـراي انیـت خودمـان ولـی ارزش داشـت           شب
راحت کردیم از اشنایان شرکو لباسی گرفتیم مـن بـا چـادر وشـرکو بـا پیـرهن اسـتین بنـد وشـلوار راسـته           است

 مسالسـت تـازه چهـره اصـلیش رو میبیـن     25خیلی عوض شده مخصوصـا بـا ریشـهاي تراشـیدش انگـار جـوان       
ابروهـاي صـاف ولـی پرپشـت کـه تـا کنـار شـقیقش ادامـه داره چشـمانی کـه تنفـر ازش             .خیلی بـا جذبسـت   

سـئار اتوبـوس   .پیداست بینی عقابی و لبانی شـفت شـده بـا فکـی منقـبض شـده کـه نشـانه جـدیتش میباشـد          
شدیم بسوي تهـران تـو مسـیر حتـی نمیتـوانم چـادرم را یـه لحظـه کنـار بگیـرم از دسـت کمـک راننـده کـه               

تم همه خانمها رو زیر نظر داشت وقتی بـراي کمـی بـاد زدن چـادرم کنـار رفـت بـا اون چشـماي تیـزش صـور          
 .بهتره گرما رو به نگاهاي این هرزه ترجیح بدي:رو کاوید وشرکو کنار گوشم گفت

 
خود تهـران فقـط یـک چشـمم پیـدا بـود شـرکو هـم زیـر لـب ب خـودش حـرف میـزد البتـه فکـرکنم بـه                  تا

 .کمک راننده ناسزا میگفت اخه اینجا جاي درگیري نیست 
 
 حاال کجا بریم ؟:محض رسیدن گفتم به
 

 .ا دارم تو خیالت نباشهمن اشن:شرکو
 

گرفت وراه افتادیم وطرفاي همون جنـوب تهـران پیـاده شـدیم دلـم بـراي حـال و هـواي ایـن منطقـه            ماشینی
ــدم 16تنــگ شــده هرچــی نباشــه   ــرم در اینجــا گذران ــه شــدیم  .ســال از عم خــودش کلیــد داشــت ووارد خان

 .هیچکس نیست 
 

 .من میرم پی روزنامه هاي ماه هاي قبل :میگویم
 

 .تو به فکر شام باش من میرم پیدا میکنم:ویدمیگ
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از لحن حرف زدنش خوشم نمیاد همیشـه امـر میکنـه بـراي شـام یـه چیـزي سـرهم کـردم اخـه وسـایل             رفت
بـه زور پیـدا کـردم وقتـی     :شـب برگشـت بـا چنـدتا روزنامـه در دسـتش میگویـد       10نزدیک .بخصوصی نداشت

 .میبینن نیاز داري چندبرابر حساب میکنن
 

هــا رو زمــین پهــن کــردم ومشــغول مطالعــه شــدم چنــدروز پشــت ســرهم تیتــر مطالــب بــه شــاهرخ  هروزنامـ 
 .اختصاص داشت و اخرین روزنامه خبر تیرباران اورا نوشته که مربوط به یک هفته پیش است

 
 :اسمی که به عنوان شاهد ذکر شده چشمام چهارتا میشود  از
 

 .رضا امیري  سرهنگ
 

 :مگه این نمرده بود پس اسمش اینجا چکار میکنه ادامه مطلب را میخوان  واي
 

خرابکــار در پــی "پــی شــهادت ســرهنگ امیــري کــه از رابطــه ســرهنگ معــین الملــک بــا مــریم راســتین   در
تعقیب وهمچنین شهادت فـروغ معـین الملـک حکـم دادگـاه محـرض شـده وبـا پیگیریهـاي تیمسـار امـانی از            

ــی   ــرهنگ مع ــتن س ــت داش ــت    دس ــروه حمای ــحنه از گ ــت ص ــت داردو در پش ــا حکای ــک در خرابکاریه ن المل
برنامــه هایشــان ترورهــاي شخصــیتان اول حکومــت را در ســر داشــتن کــه بــا تــالش امــانی ایــن  درمیکــرده و

گروه منحل شدوسرهنگ به دلیل خیانت و اقدام علیـه امنیـت ملـی بـه تیربـاران محکـوم شـد کـه ایـن حکـم           
 .دشداجرا خواه 01/07/55در 
 

بـه مطالـب قبـل برمیگـردم ودنبـال سـرنخی از       .روز دیگـه حکـم اجـرا خواهـد شـد      25شدم یعنـی تـا    بیحال
ــراي    ــر ب ــن خب ــردم ای ــون میگ ــن ملع ــده25/5/55ای ــار داده ش ــري   .انتش ــدن امی ــی ش ــت از زخم ــه حکای ک

کـه بـا فهمیـدن رابطـه سـرهنگ ومـریم راسـتین        :وشهادتش درباره شـاهرخه کـه کـل مطلـب ایـن را میگفـت      
جان مرا داشتن وبهم تیرانـدازي کـردن وگـروه رو از محـل مـوردنظر فـراري دادن تـا نتـوان علیـه           قصدایشان 

ــرد  ــع ک ــدارکی را جم ــان م ــرده    .................ایش ــرد پ ــن ف ــاي ای ــانی از جنایته ــار ام ــهاي تیمس ــا تالش ــده ب وبن
ــتیم  ــه    ..............برداش ــري ب ــمت افس ــان از س ــاداش ایش ــوان پ ــه عن ــر ب ــردن  ودر اخ ــدا ک ــا پی ــرهنگی ارتق س

 .وجانشین سرهنگ معین الملک شدن
 

 .خونم رو میخوره خون
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امیري سرهنگ شد وبه ارزوهـاي دوردسـتش دسـت پیـدا کـرد ایـن شـیرینی رو بـه کـامش تلـخ میکـنم             خب

خواهیم دید ولی یه موضـوعی فکـرم رو خیلـی بـه خـودش مشـغول کـرده چـرا فـروغ علیـه شـاهرخ شـهادت             
شوهرش همچین کاري رو انجـام میـده ایـن وسـط بایـد یـه مسـائلی وجـود داشـته باشـه کـه             داده مگه ادم با

 شام نمیخوري؟:صداي شرکو رشته افکارم رو میبره ..ازش بی اطالعم  نم
 

 .نه میل ندارم:میگویم
 

بـا غصـه خـوردن کـاري از پـیش نمیـره بایـد قـوي باشـی تـا           :استینهاش رو باال زد مشغول خوردن شـد  شرکو
 .ل روبرو بشی وقادر به حلشون باشیبا مسائ

 
 راسیت کی برمیگردي؟:میگویم

 
 کجا؟:بدون نگاهی به من میگوید شرکو

 
 خب مگه نمیخوایی برگردي اینجوري دیدرت میشه ها؟:مریم

 
مگـر اینکـه غیـرتم را قـی کـرده باشـم کـه یـه زن تنهـا اونـم بـا سـابقه             .تا کارت تموم نشه برنمیگـردم  :شرکو

 .زارم حرفم نباشه سیاسی رو تنها ب
 

بــراي خــودت دردســر درســت میشــه اگــه مــن تنهــا باشــم :میخــوام شــروع کــنم دســتم رو خونــد میدونســت
 .راحتترم اگه هم گیر بیافتم خیالم راحته که تنهام اینجوري عذاب وجدان تو هم سراغم میاد

 
تو نگـران نبـاش مـنم کـم از ایـن حکومـت نکشـیدم پـس دخلـی بـه تـو            :درحال تا کردن سفره میگوید شرکو
 .درضمن تو رو که همه میشناسن پس به راحتی نمیتونی از پس کاراهت بربیایی.نداره

 
صـبح زود از خانـه زدیـم بیـرون     .دلم خوشـحال شـدم کـه یـه مـرد کنارمـه کـه بهـش اطمینـان هـم دارم            ته

از کجا شروع کنم فکـري مثـل بـرق از سـرم گذشـت بایـد بـرم خونـه شـاهرخ رو درنظـر بگیـرم             نمیدونم باید
 .حتما فروغ بیرون میاد با تعقیب کردنش خیلی چیزها برام روشن میشه 
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ــو ــا     ت ــو وب ــوار رفــت ت ــع شــب شــرکو از دی ــد بخــاطر همــین موق ــه بیــرون نیام ــن دو روز هــیچکس از خان ای
خـالی اسـت بایـد میفهمیـدم اینـو از درختـان خشـک شـده وهـرس           سرگوشی کـه اب داد متوجـه شـد خانـه    

 .نشده خواستم برم داخل دلم براي سلولم تنگ شده ولی شرکو نذاشت وشبانه رفتیم به خانه 
 

خانه پدري فروغ رو میدونم یعنی از بیبیگـل گـرفتم تـا محـض احتیـاط الزمـم میشـد بـا ماشـینی کـه            ادرس
تـونیم خانـه را دیـد بـزنیم ومثـل چنـدروز پـیش از بـس کوچـه را          شرکو از دوستش قـرض گرفـت راحتتـر می   

نشسـتیم البتـه    نامـا االن راحـتم ودر ماشـی   "به بهانه هاي مختلف باال وپایین کـردم کـه پاهـام تـاول زده بـود     
شــب ماشــینی جلــوي منزلشــان ایســتاد دقــت کــه کــردم دیــدم خــود  .بــا فاصــله تــا شــک برانگیــز نشــوییم 

 .ه شد وبه رانندش نمیدونم چی گفت وداخل رفت نامردشه که از ماشین پیاد
 

پس معلومه اینها در ارتباط هستن ونصـف شـب بیـرون امـد وکسـی هـم همـراهش هسـت بلـه یـه خـانم             خب
سـرهنگ رو تعقیـب کـردیم جلـوي ویالیـی پیـاده شـد        .که بوسـیدش از تـاریکی شـب دارن اسـتفاده میکـنن      

 .ه چه عرض کنم همسرش که از ظاهرش حدس مسیزنم خانه خودش باشد خودش ک
 

 چیزي فهمیدي؟:شرکو
 

امیــري زن داره :حالیکـه عمیقـا بـه فکـر فــرو رفـتم ودارم بـه دنبـال رابطـه بــین ایـن دو میگـردم میگـویم            در
وازش مثل سـگ میکشـه وفـروغم قـبال عاشـق سـینه چـاك امیـري بـوده واالن از پـیش اون میـاد درحالیکـه             

 طـالق گرفتـه یـا نـه کـه فکـر نکـنم بخـاطر بدسـت اوردن امـوالش           اون متاهله ولی نمیدونم از سرهنگ تاحاال
 .نمیدونم مغزم قاطی کرده.........مطمئنن صبر میکنه 

 
این سه روز امیري شبها میامد ومیرفت بایـد سـراز کـار اینهـا دربیـارم از بـین ادرسـهاي کـه بیبیگـل بهـم            در

 .داده سراغ یکی از خدمه میروم 
 

 با کی کار دارید؟:وقتی در رو به روم باز کرد گفتحوالی خانه ماست  منزلشان
 

 مهمان نمیخوایی؟:رو که نصف صورتم رو پوشونده برمیدارم مات موند میگوم عینکم
 
 .بفرمائید تو....ب :تته پته میگوید با
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ببـین اعظـم جـان اومـدم     :میروم بیچاره از شـرکو ترسـیده ومـدام نگـاهش بـین مـا در گردشـه میگـویم         داخل

میخــوام همــه .ال ازت بپرســم وقــول میــدم اســمت رو اصــال از یــاد ببــرم چــه برســه بــه حرفــات  چنــدتا ســو
 .چیزایی رو که میدونی بی کم وکاست برام تعریف کنی

 
 .من میترسم خانم...من :که رنگش مثل دیوار سفید شده میگوید اعظم

 
ـ         :رو روي دستش میگـذارم  دستم ب منتظـرمن ومـن   نتـرس بخـاطر بچـه هـام حـرف بـزن االن تـو کشـور غری

ناخواسـته اشـک تـو چشـمم امـد ودلـش نـرم شـد بـراي اطمینـان قـران رو از            ......باید شاهرخ رو نجـات بـدم   
 .روي طاقچه برمیدارم وبهش قسم میخورم تا حرفی ازش نزنم

 
واال همون روز که شما فرار کردیـد اقـا فرسـتاده بـود پیتـون تـا مسـئله اي رو باهـاتون در میـان بـزاره           :میگوید

وقتی دیدن جاتره وبچـه نیسـت واي خـانم مثـل دیوانـه هـا اروده میکشـید وهمـه رو مواخـذه کـرد مخصوصـا            
وخبـري ازتـون    طـراف بیبیگل بیچاره رو حتـی چنـد روز حبسـش کـرد وقتـی فرسـتاد پیتـون در خیابانهـاي ا        

 نشــد خودشــون هــم رفــتن وفکــر کنیــد همــون روز عروســی برگــزار میشــد واي قیــامتی شــده بــود کــه نگــو
ونپرس سرت رو دردنیارم فروغ خـانم بـا لبـاس عـروس ودب دبـه وکبکبـه مونـد بـدون دامـاد وعروسـی بهـم            

ــه میلرزیــد   ــه  حشوقتــی فــردا صــب.خــورد فــروغ خــانم همچــین از تــه دل جیــغ میکشــید کــه خان امــد خان
دسـت  صداشون همه جا رو برداشته بود وفروغ دلیل میپرسـید واقـام جـوابش رو نمیـداد اخـر کـه دیـد خـانم         

فـروغ خـانم غـش کـرد ولـی اقـا تـوجهی        .بردار نیست گفـت کـه مراسـم بهـم خـورده ودیگـه او رو نمیخـواد        
 .... .از اقا بگیره  رونکرد وحتی عموش امد همون جوابها رو داد فروغ خانم قسم خورد که انتقامش 

 
پایین افتاده با اشـاره دسـتم میـره بـرام ابقنـد میـاره کمـی حـالم بهتـر میشـه یعنـی تـو اینمـدت هـم                فشارم

 شاهرخ وبیبیگل بهم دروغ گفتن اخه چرا؟؟؟؟؟
 

تـا اینکـه اقـا گروهتـون رو منحـل کـرد وایـن افسـر امیـري گـور بـه گـوري نمیـدونم              :میخوام ادامه بده  ازش
نم اون مـدارك رو علـیهش جمـع اوري کـردن وتیمسـار امـانی       سروکلش از کجا پیداشـد وبـا کمـک فـروغ خـا     

 ....مهر نهایی رو بهش زد وقراره اقا رو 
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من تو ایـن چندسـال از اقـا بـدي ندیـدم نـه مـن همـه درسـته تنـد بـودن ولـی             :گریش بلندشد میگوید هقهق
ره بـدون اطـالع   بچه یکی از خدمتکارا مریض بود ومـا بـه اقـا خبـر دادیـم پـول دوا درمـان نـدا        .کمک میکردن 

ــود مــن اال   ــاز ب ــونش کــرد خــدایی دســت ودلب ــراش اورد ودرم ــرارو ب ــرین دکت ــماون خــدمتکار بهت ــا  ن دارم ب
دیگـه دسـت ودلـم نمیـاد جـاي دیگـه اي       .پوالیی که اقا به مناسـبتاي مختلـف بهـم میـداد دارم سـر میکـنم       

 .........کار کنم خانم جون
 

 .نم لطف بزرگی در حق منو بچه هام کردي ممنون اعظم خا:حرف بلند میشم میگویم بدون
 

خـدا نگـه دارشـون باشـه خـانم واقـا رو نجـات بـده         :که با گوشه چادرش اشکاش رو پاك میکنـه میگویـد   اعظم
 .از دست این خدابیخبرا

 
هم وضعیتم رو درك میکنه وسـوالی نمیپرسـه انقـدر حـالم بـده کـه در عقـب دراز کشـیدم وهمینجـور           شرکو

چـرا بیبیگـل کـه انقـدر دوسـتم داره ایـن کـارو کـرد هرچنـد چنددفعـه میخواسـت            "چـرا  اشکام روونـه اخـه   
 الچسزي بهم بگه ومنصرف میشد حـاال مـیفهمم اون حرفـاش کـه میگفـت زود قضـاوت نکـن بـراي چیـه حـا          

اگه اون حرفـا رو بهـم میگفـت چـی میشـد اخـه االن تـو ایـن وضـعیت کـه هـر روز کـه میگـذره وبـه موعـد                
 .زدیک میشیم باید این حرفا رو بشنوم تیرباران شاهرخ ن

 
 .بدون شام خوابیدم از شدت سردرد نمیتونستم بخوابم با دارو قوي به خواب رفتم  حتی

 
چنـدنفر  "همه جمـع شـدن ومنتظـر ایسـتادن جمعیـت رو کنـار میـزنم وبـه جلـو راه میـابم هرچنـد             میبینم

رگ بـاز شـد وشـاهرخ همـراه چنـد نفـر       فرصت طلب بشکونم گرفتن ولی به جلـو رسـیدم دیـدم در جـایی بـز     
بـا   اامد بیرون جاي سالم تو بدنش نمانـده وکشـون کشـون میـارنش بیـرون ومیبنـدنش بـه میلـه اي وسـربازه         

اماده باش شلیک کردن نمیدونم چقدر ولـی در عـرض یـک دقیقـه هـم لباسـش سـوراخ سـوراخ وخـونی شـد           
خـواب  :اب بـاالي سـرم ایسـتاده وارامـم میکنـه     شـرکو بـا یـه لیـوان     .از ته دل جیـغ میـزنم واز خـواب میپـرم     

 .دیدي نتري خواب بود
 

خوابم نبرد ودر جام مدام غـل میخـورم ونقـه میکشـم اگـه شـده بمیـرم بایـد ایـن امیـري وفـروغ رو بـا              دیگه
یاد حساسیت همسـر امیـري افتـادم بایـد یـه جـوري ارتبـاط اینهـا رو بهـش اطـالع بـدم            .خودم به درك ببرم 
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 کایتل هـم باشـن اخـه همسـر امیـري هـم از شـاهرخ بخـاطر زخمـی کـردن شـوهرش شـ            این سه تـا مشـغو  .
 .کرده پس بهتره باهم سرگرم باشن تا برم سراغ تیمسار امانی

 
ــبح ــاط         ص ــراري ارتب ــض برق ــه مح ــرفتم ب ــاس گ ــردم وتم ــدا ک ــان رو پی ــماره منزلش ــرکو ش ــک ش ــا کم ب

 /بفرمائید:خدمتکارشان برداشت
 

 .با خانم مهین کار دارم:میگویم
 

 بگم کی با ایشون کار داره؟:میگوید
 

 .بفرمائید فروغ معین الملک:میگویم
 

مهـین  :از لحظـاتی برداشـت معلومـه نفـس نفـس زده از شـنیدن اسـم فـروغ شـوکه شـده حتمـا میگویـد             بعد
 .هستم بفرمائید

 
بنده فقط میخوام یه خبري رو بـه اطالعتـون برسـونم اقـاي امیـري بـا فـروغ معـین الملـک در ارتبـاط           :میگویم

شـب در منـزل فـروغ معـین الملـک منتظـر       9اگه در صـحت حرفـاي مـن شـک داریـد میتونیـد راس سـاعت        
 ......ایشون باشید

 
ــه شــوهرم اطمینــان دارم والزم نیســت دیگــه تمــاس بگیریدکــه  :حــرفم میایــد وســط میــدم پیتــون رو مــن ب

 .بگیرن واز کارتون پشیمون بشید
 

 .من وظیفه خودم دانستم بهتون اطالع بدم وخدادحافظ:میگویم
 

میاد حرفاش براي اینه که مـزاحمش نشـویم وشـایدم از ایـن مزاحمهـا زیـاد داشـته بـه هرحـال شـک            میدونم
 .خب امیري جان بچرخ تا بچرخیم"میکنه 

 
ماشـینی جلـوتر ایسـتاد دیـدم خودشـه ولـی پشـت سـوار         .تري ایسـتادیم  بـا فاصـله ي بیشـ    9ساعت  نزدیکاي

شــده وچراغــاي ماشــینم خــاموش کــردن راس ســاعت نــه ماشــین امیــري امــد وخــودش پیــاده شــد وبســوي 
همسـرش حرکتـی نکـرد وهمونجـا مونـد بـراي اطمینـان واي نمیدونیـد تـو دلـم جشـن برپاسـت             .منزل رفت 
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نصــفه شــب بیــرون امــد همــراه فــروغ ودر حــال .ن وایســادهیــه اشــی بــرات پخــتم کــه یــه وجــب رو ش روغــ
دلـم داره تـاب تـاب میکنـه میخـوام ببیـنم       .معاشقه شـون همسـرش از ماشـین پیـاده شـد وبطرفشـون رفـت        

چیکار میکنه ارام نزدیکشون شد وایستاد انهـا بـا حضـور کسـی از هـم جـدا شـدن خشـک شـدن هرجفتشـون           
رفـت امیـري مثـل سـگ دنبـالش افتـاده وصـداش رو         نگاهشـون کـرد وبسـمت ماشـینش     مسـرش ه.رو دیدم 
 .مهین....مهین برات توضیح میدم...مهین :میشنوم

 
بـزار بـرات توضـیح بـدم     :بدون توجه بسمت ماشینش رفـت وسـوار شـد امیـري مـدام بـه شیشـه میزنـه         مهین

 .بده پایین شیشه رو
 

بهتـره  :گذاشـت وگفـت   داد ورفـت امیـري وسـط کوچـه نشسـت فـروغ اومـد ودسـتش رو روي شـونه اش           گاز
 .اهمیت ندي 

 
اهمیـت نـدم دودمـان مـن رو بـه بـاد میـده یـادت رفتـه بابـاش           :با پرخاش دسـت او را کنـار زد وگفـت    امیري

 .چکارست هان 
 

 .حاال کاریه که شده بهتره بریم خونه ما اینجا نمیشه که تا صبح بشینی:با ناز میگوید فروغ
 

 .نه باید برم براش توضیح بدم :امیري
 

خیـالم از ایـن بابـت راحـت شـد مونـد تیمسـار        .ماشینش شـد بـدون توجـه بـه خواهشـهاي فـروغ رفـت        سوار
 .امانی که باید به سراغش برم 

 
زمـان  .ادرسش رو دارم فقط بایـد سـاعات رفـتن وبرگشـتنش رو بـدونم خیـالم از بابـت اینهـا راحـت شـد            خب

روز دیگـه فرصـت بـاقی مونـده سـاعت شـنی        10به سرعت میگذره وبه تیرباران شـاهرخ نزدیـک میشـه تنهـا     
 .داره به اخر میرسه

 
شـرکو هــم اسـیر مــن شـده وبــی حـرف هرجــا بگـم میبــرتم بـدون ســوال خـدارو شــکر میکـنم کــه          بیچـاره 

ــیش ببــرم    ــیش اومــده کــاري از پ ــا وضــعیت پ ــه نمیتونســتم ب ــرارش داد وگرن  8از شــب ســاعت .ســرراهم ق
 6وصـبح سـاعت   .شـب بـه منـزلش امـد     2نشـده نزدیـک    جلوي خانه او کشیک میـدهیم وهنـوز خبـري ازش   
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رفــت همــین امشــب بایــد بــه ســراغش بــروم چــاره اي نیســت بــا حرفــایی کــه شــنیدم بایــد   ناز خانــه بیــرو
جـام زهـر رو سـر میکشـم وشـب بعـد از برگشـتنش از        .نجاتش بدم بخاطر مـن تـو ایـن دردسـر بـزرگ افتـاد       

رحیـاط فـرو میـام سـگی رو بـه درخـت بسـتن کـه بمحـض          حیاط پشتی با کمک شرکو از دیوار باال میـروم ود 
شده ویه سره پارس مسـکنه بـا تـرس از کنـارش رد میشـم اگـه زنجیـرش پـاره بشـه تکـه پـاره             هدیدنم دیوان

سـاکت بـاش پسـر ایـن روزا هـر چـی کـه میبینـی         .سـاکت بـاش   :ام میکنه صداي تیمسـار میـاد کـه میکویـد    
 .صدات درمیاد ارام باش میخوام بخوابم

 
بسم اهللا وارد میشوم تیمسـار کنـار شـومینه خـاموش نشسـته وداره گرامـافون گـوش میـده صـداي دلکـش            با

خانه رو برداشته وچه طنینی داره صـداش کـه از خـود بیخـود شـدم ولـی بـا اینجـال بـه خـودم مسـلط شـدم             
 .سالم تیمسار:با صداي بلند طوري که بشنود میگویم

 
ــا ــ   ب ــتام ت ــه دس ــه اول ب ــاه میکن ــم نگ ــت به ــه    به ــت یان ــراهم هس ــه اي هم ــز دیگ ــا هرچی ــلحه ی ــه اس ا ببین

 .هیچی همراهم نیست:میگویم
 
 .میدونستم از لونت میایی بیرون غزال تیزپا:جاش بلندشد از
 
بـراي شـما چـه فرقـی میکنـه      :کمـال خونسـردي البتـه چـاره اي هـم نـدارم روي مبـل کنـارش مینشـینم           با

 ؟.جناب تیمسار که منو پیدا کنید
 

 .خیلی بکارم میاد شاهرخ دیگه کیش ومات میشه با شهادت تو: تیمسار
 

 .ولی من براي این اینجا نیومدم:میگویم
 

اونش مهم نیست حـاال کـه اومـدي کـاري رو کـه مـن ازت میخـوام انجـام میـدي چـون راه دیگـه اي            : تیمسار
 .نداري با خواست خودت اومدي اینجا ولی با خواست من از اینجا میري بیرون

 
 .من اومدم یه سري حقایق رو براتون اشکار کنم:ممری
 

 این حقایق چی هست؟:با کنجکاوي بهم خیره شده  تیمسار
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 این حرفاي من شرط داره؟:مریم
 

 .تو نمیتونی براي من شرط بزاري متوجه هستی عزیزم:تیمسار
 
طالـب بـه نفـع    ایـن م :عزیزم گفتنش چندشم میشه مخصوصا بـا چروکـاي زیـر گـردنش بـا اینحـال میگـویم        از

شما وحکومت افرادي بین شما هسـتن کـه بـا کسـب اطـالع ازخبرهـاي مخفـی اونهـا رو بـر علیـه شـما بـراي             
 .شوراندن مردم استفاده میکنن

 
 خب شاهرخ رو گرفتیم دیگه شخص دیگه اي هم هست؟:تیمسار

 
 .بله کسی که االن جایگاه شاهرخ رو اشغال کرده :مریم

 
 .ون که براي یه درجه ارتقا براي همه داره دم تکان میدهمنظورت امیري است ا:تیمسار

 
بله این دم تکان دادنها بـراي اینـه کـه هـم از تـوبره میخـوره هـم از اخـور مـن بـا مـدرك حـرفم رو بـه              :مریم

 .شما اثبات میکنم
 

 این مدارك کجان؟:از جاش بلند شد ودرحال قدم زدن میگوید تیمسار
 

 .میگم ولی باید به شاهرخ کمک کنید:مریم
 

 .بعد نظرم رو بهت میگم"اول مدرك :تیمسار
 

هـر انچـه رو کـه بـه گروهمـون مربـوط میشـد        ....با اینکه میدونم میتونید به حرفتون عمـل نکنیـد مـیگم   :مریم
براش گفتم با شنیدن مطالـب چشـماش چهارتـا شـده وبـا دقـت بهـم گـوش میـده در اخـر بـرا اثبـات حـرفم              

 اشاون باغ که توش مخفـی شـدیم ارث پـدري اوسـت کـه امجـا بـودیم درضـمن مـن دسـت نوشـته هـ            :مگفت
 .رو زیر درخت چال کردم میتونید برید پیداش کنید تا باورتون بشه چی میگم

 
 ...الو حمیدي همین االن به ادرسی که بهت میدم میري :تلفن رو برداشت  سریع
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داره البتـه بایـد خیلـی دقـت کنـه تـا تشخیصـش بـده دقیقـا          زیـر درختـی کـه روش عالمـت ضـربدر      :میگویم
 .روبروي پنجره است خاك رو که برداره مدارك اونجاست

 
همـین االن میـري ونتیجـه رو بهـم اطـالع میـدي سـریع        :منو بـه ان شـخص مخـابره میکنـه ومیگویـد      حرفاي

 .منتظرم
 

ـ        :از قطع تماس میگوید بعد پـدر سـوختش دربیـارم کـه     "در اگـه حرفـات حقیقـت داشـته باشـه یـه پـدري از پ
ولی با اینحال جرم سرهنگ هـم بـازم سـنگینه کمـک بـه یـه زنـدانی سیاسـی بـراي فـرار از           .اون سرش ناپیدا 

 .اجراي قانون به هرجهت نابخشودنیست
 

شـما  .کمک بـه کسـی کـه بیجهـت فقـط بـه دلیـل اینکـه حقـش ضـایع شـده بـه نظرتـون نابخشـودنیه               :مریم
صلی بگـردین کسـانی کـه مـواد مخـدر وارد میکـنن بـدون موانـع قـانونی وباعـث تبـاه            بهتره دنبال خرابکاران ا

 اطرنـه اینکـه بـه دنبـال کسـانی باشـین کـه تنهـا بخـ         "شدن زندگی منـو امثـال مـن میشـن جنـاب تیمسـار       
اونـم قــانونی کــه از مـن نوجــوان بــه عنــوان   .بخطـر انــداختن موقعیــت شـما بــه دســت قـانون ســپرده میشــن   

 ..یاد میکنه وبه پاي چوبه دار میفرسته قاچاقچی موادمخدر
 
از جسارتت خوشم میاد بـی پـرده وبـدون تـرس حرفـت رو بـه مـن میزنـی هـرکس دیگـه اي           :لبخند میگوید با

 .جاي تو بود االن التماس میکرد
 

بـا اغـوش بـاز    .من اهل التماس نیسـتم هیچوقـت بـه سـرهنگ هـم التمـاس نکـردم حتـی موقـع مـرگم           :مریم
 .داشتم بسوي چوبه دار میرفتم ولی ایشون نجاتم دادن وباعث شدن چشمم روي خیلی مسائل باز بشه

 
 ؟.اگه به قبل برگردي بازم فعالیت سیاسی میکنی:تیمسار

 
انهـاي تـو خـالی وپـوچ کـه از امثـال مـا بعنـوان پلـه بـراي صـعود            گروهی که هدفش حقیقی باشه نه ارم:مریم

 .خودشون استفاده میکنن
 

راستش اگـه برمیگشـتم دیگـه سـراغ اینکارهـا نمیـرفتم وبـه درسـم میچسـبیدم واالن دانشـجو مملکـت             ولی
 .بودم وبه درد مردم میرسیدم نه اینکه به این وضعیت فالکتبار بیاافتم 
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ش قـدم زد کمـی اب خـوردم تـا دهـنم کـه خشـک شـده مرطـوب بشـه بـا زنـگ             نوشیدنی ریخت وخود برایم

 بگو حمیدي ؟:تلفن سریع به سمتش رفت
 

......... 
 

 .همین االن بیارشون اینجا خیلی سریع.اونجا بود  پس
 

 .دید یدحقیقت رو بهتون گفتم:میگویم
 

را نمیدهد عصبیسـت وبـا مشـت بـه کـف دسـتش میزنـد بـه سـرعت بـاد زنـگ خانـه بـه صـدا درامـد                 جوابم
ــه تیمســار داد  امــد ســر جــایش نشســت .وحمیــدي وارد شــد البتــه مــن ندیــدمش مــدارك رو جلــوي درب ب

 .وهمه مطالب رو چک کرد وسري تکان میدهد 
 

یسـوزه ایـن پسـت ومقـام     جنـاب سـرهنگ امیـري بـدجوري رودسـت خـوردي بیچـاره دلـم بـه حالـت م           خب
 .پدري ازش دربیارم که اون سرش ناپیدا:تیمسار.همانطور که به شاهرخ وفادار نبود به تو هم وفا نکرد 

 
 .من باید چکار کنم علیهش باید شهادت بدهم:میگویم

 
نـه اگــه بیـایی اول خـودت رو میگیــرن وحرفـت رو هـم بــاور نخواهنـد داشـت مــن از بقیـه دســتگیر         :تیمسـار 
سوال میکنم تا صـحت مطالـب رو ذکـر کـنن دال بـر اینکـه اصـال تـو رو نمیشناسـن وبـه دسـتور انهـا             شدگان 

 .اسم تو رو نام بردن
 

 تکلیف شاهرخ چیه اون که همیشه به این حکومت وفادار بوده؟:مریم
 

 .معلومه دوسش داري.اگه امیري متهم بشه خودبهخود شاهرخ تبرعه میشه نگران نباش:تیمسار
 

نیم دال بر دوسـت داشـتنم نیسـت نمیخـوام بیگنـاه بـه سرنوشـت مـن دچـار بشـه ومیخـوام تالفـی             نگرا:مریم
 .کارش رو دربیارم جناب تیمسار
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 .میتونی بري استراحت کنی عزیزم:در حالیکه به طبقه باال اشاره میکنه میگوید تیمسار
 
 .ا وقتش برسهبهتره راحت باشی کاریت ندارم ت:ترس بهش نگاه میکنم یا لبخند میگوید با
 

محـض رسـیدن بـه اتـاق درب رو قفـل میکـنم وفقـط یکبـار چـراغ رو خـاموش روشـن میکـنم تـا شــرکو               بـه 
خیالش از بابت مـن راحـت شـود صـداي تیمسـار رو میشـنوم کـه داره بـا تلفـن صـحبت میکنـه وبـه محـض              

 .دم اینم روشمن به اسیر بودن عادت کر.طلوع خورشید از خانه رفت بیرون ومنو تو اتاق زندانی کرد
 

همــه دســتگیر شــدگان اعتــراف کــردن کــه تــو رو نمیشناســن البتــه اولــش :بــه محــض برگشــتن گفــت شــب
تکـذیب میکـردن وقتـی مشخصـات چهـرت رو خواسـتم همــه چـرت وپـرت گفـتن ووقتـی گفـتم همتــون رو            
میزارم سینه کش دیوار نطقشون باز شـد وتائیـد کـردن اسـم تـو رو لفظـا شـنیدن وهمـش زیـر سـر شخصـی            

فـردا دادگـاه داره وهمـه    .کـه کشـته شـده در درگیـري وامیـري جـون سـالم بـه در بـرده           ودهبه اسم مسعود ب
 .چی مشخص میشه 

 
که تونستم شـاهرخ رو از مـرگ نجـات بـدم خـودش کلـی ومـنم شـاکرم از خـدا کـه زمینـه رو فـراهم              همین

امشـب تیمسـار برنگشـت    .کرد تا خـائنین رو بـه مـردم بشناسـونم تـا گـول حرفـاي فریبنـده انهـا رو نخورنـد           
ـ        .معلومه سرش خیلـی شـلوغه ومـنم راحتتـرم       رخیلـی دوسـت دارم عکـس العمـل شـاهرخ رو وقتـی ایـن خب

بهش میدن بشـنوم ایکـاش نـامري میشـدم ومیـرفتم زنـدان ومیدیـدمش واز میپرسـیدم دلیـل دروغهـاش            رو
 .چی بوده چرا گولم زده و اواره کشور غریبم کرد هرچند اگه میموندیم جان بچه ها هم در خطر میشد

 
 تیمســار میامــد غــذا رو میپخــت ومیرفــت فکــر کــنم از ترســش بــود چــون حتــی خانــه رو نظافــت خــدمتکار

بـا اینکـه میلـی بـه غـذا نداشـتم میخـودم چـون احتمـال میـدهم مـنم            .نمیکرد فهمیدم دستور اکید تیمسـار  
دستگیر بشم رو حـرف اینهـا نمیشـه حسـاب کـرد وبـراي حفـظ منافعشـون دسـت بـه هرکـاري میـزنن بایـد              

نـدارم  دلـم بـراي بچـه هـا پـر میکشـه خیلـی وقتـه ازشـون خبـري           .داشته باشم زیر شکنجه دوام بیـارم   ونج
بیشــتر نگــران پریمــاهم میــدونم بیچارشــون کــرده ولــی تــا اونجاســت اونــم پــیش شــیرزنی مثــل ننــه زینــب 

 نخیالم راحتـه ولـی کـار ایـن دل دسـت مـن نیسـت وبـی اختیـار بیتـابی میکنـه همونجـور کـه بهونـه دیـد               
وسـتش دارم  شاهرخ رو داره هرچقدر فکـر میکـنم نمیـدونم بـا بالهـایی کـه سـرم اورده چـرا بـازم تـه دلـم د           

بــا احساســات بچگانــه وشــایدم بهــش عــادت کــردم نمیــدونم .شــاید چــون وقتــی گیــرش افتــادم بچــه بــودم 
 .....خودمم سرگردانم خب هرچی نیاشه پدر بچه هام که هست 



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 220 

 
ــا ــه اي در دســت دارد    ب ــره اش خســتگی پیداســت وروزنام ــدم تیمســار از چه ــاز شــدن درب از فکــر در اوم ب

 .همه چی تمام شد:میگوید
 

 :رو جلوم میندازه سریع برگه میزنم در صفحه اولدرج شده روزنامه
 

 .سرهنگ امیري  خیانت
 

ــل ــاع از او       وک ــدون دف ــه ب ــن زمین ــش در ای ــدر زن ــکوت پ ــروغ از او وس ــه ف ــرده واز دفاعی ــر ک ــاجرا رو ذک م
از دیـدن اسـمش بهـتم میزنـه زهراسـت دوسـت دوران تحصـیلی کسـی کـه          ...وشهادت فـردي بـه اسـم زهـرا    

 :ست منو نجات بده تون
 

وهمســر مســعود کــه در درگیــري بــین ایــن گــروه وســرهنگ معــین الملــک درگذشــت ... اینجانــب زهــرا بلــه
مسعود همسرم منو بـه اجبـار در کارهـاي خـودش شـریک میکـرد وکـار مـن کپـی بـرداري از دسـت نوشـته             .

ــن اطالعــات رو از ســرهنگ رضــا امیــري می   ــه زور وهمســرم ای ــین مــردم هــاي ایشــان بودالبیتــه ب ــت وب گرف
 ....................... .و میکردپخش 

 
زهرا زنده است پس شاهرخ میگفـت کـه اعـدام شـده اي خـدا لعنتـت کنـه کـه منـو اینهمـه بـازي دادي             واي

چه شبایی که نمیتونسـتم بخـوابم وعـذاب وجـدان داشـتم پـس زهـراي مـن زنـده اسـت وحـاال بـا اینکـارش              
 جوییطلب رو میخـوانم کـه نوشـته خـود زهـرا هـم دسـتگیر شـده تـا بـاز          لطف شاهرخ رو جبران کرده ادامه م

 ....الزم ازش انجام بشه
 

به اندازه بزرگیت شـکر کـه چقـدر بهـم لطـف داشـتی اشـک همینجـور از چشـمام روان شـده وکنتـرل             خدایا
 .انقدر خوشجال شدي که داري گریه میکنی:خودم و از دست دادم تیمسار میگوید

 
 .بهترین خبر تو زندگیم بوده تو این چندسال:رو میگیرم ومیگویم پشت دستم اشکام با
 

 .براي محرض شدن خیانت امیري وبیگناه بودن شاهرخ باید در دادگاه بعدي حاضربشی:تیمسار
 

 .باشه حرفی ندارم :ترسیدم ودست وپام سرد شد با اینحال میگویم هرچند
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 .دسال قبل باید اجرا میشد به اجرا درمیادمیدونی که خودتم دستگیر میشی وحکمی که چن: تیمسار

 
 .بله میدونم :دهانم رو قورت میدهم اب
 

 خب نمیترسی؟:تیمسار
 

چه بترسم چـه نترسـم ایـن اتفـاق میافتـه خـب سرنوشـت مـن اینطـور بـوده ومـن راضـیم فقـط نگـران               :مریم
ــدارم دیگــه بــه اخــر دفتــر    ــراي انجــام دادن ن بچــه هــام هســتم کــه جاشــون هــم امنــه پــس دیگــه کــاري ب

 .سرنوشتم رسیدم وگریزي نیست
 

 .حق میدم سرهنگ میدزدیتت ونگهت میداشت حاال درکش میکنم :تیمسار
 
االن حکـم ازادي سـرهنگ   :نگاهش کـه بـه سـرتاپام خیـره حـس خـوبی بهـم دسـت نمیـده وادامـه میدهـد            از

 .دست منه وبراي صادر کردنش شرط دارم
 

 .وشرط ازادیش اینه که با من باشی تا اخرعمرت:نگاهش میکنم تا دادمه بده خیره
 

 .میبري  این ارزو رو به گور:از جام بلند میشوم وبسمت درب میروم ومیگویم سریع
 

ــاز کــردم وقتــی کافیــه پــات رو بــزاري بیــرون تــا هــم دســتگیرت کــنن وهــم ســرهنگ عزیــزت رو  :درب رو ب
 .سوراخ سوراخ کنن حاال میتونی بري عزیزم

 
جریـان بـرق بهـم وصـل کـردن بـا حضـور مـن هردومـون نـابود میشـیم البتـه بـا خزعـوالتی کـه امـانی                  انگار

بهـم فرصـت بـده فکـر     :اسـت وایـن از صـرقه سـر شـاهرخه برمیگـردم      یاد زهرا میافتم کـه زنـده   .سرهم میکنه 
 .کنم

 
نـه وقـت نـداري همـین حـاال مـن وقـت نـدارم تـا سـر ادمـاي بـی ارزشـی              :خودش جامی میریزه میگوید براي

 .مثل تو هدر بدم 
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 اگه بی ارزشم چرا تحویلم نمیدي؟:مریم
 

یدمت هـان یـادت هسـت مـن هنـوز کـام       اون مراسمی که گرفتم یادته با خـاموش شـدن چراغهـا بوسـ    :تیسمار
سـالت باشـه    22دلم رو از تو نگـرفتم ومیـدونم مـن هرچقـدر پیـر بشـم تـو هنـوز جـوونی االن بایـد نزدیـک            

 37سـاله دیگـه تـو هنـوزم جـوونی اون موقـع میشـه         15هـم عمـر کـنم یعنـی تـا       100اگه من تـا  "درسته 
جـوانم وخوشـگل کـه هـر دوتـاش رو داري       مـن عاشـق زنهـاي   )از حالت عادي خـارج شـده   (سالت واین خوبه 

 .وهمچنین جسارت که من خیلی دوست دارم عزیزم 
 

اول شـاهرخ رو ازاد کـن بعـد هرکـاري بخـوایی بـرات انجـام        :تلو خوران به طرفم میاد ازش فاصـله میگیـرم   تلو
 .میدم 

 
 .نه نه من طاقت ندارم بیا اینجا غزال گریزپا:با لحن کشداري میگوید تیمسار

 
سمت پله ها میروم وبدو به طبقه بـاال میـرم وخـدا رو شـکر پیـره وقـواي بـدنیش ضـعیفه وهمونجـا رو پلـه            به

بـدنم مثـل بیـد میلـرزه بـراي      .ها افتاد ونتونست بیاد باال اگه شاهرخ بود نمیتونسـتم جـون سـالم بـه در ببـرم      
و برشـون میگردونـه    اشاهرخ وبچه هـام بایـد تـن بـه خواسـتش بـدم اینجـوري شـاهرخ میـره سـراغ بچـه هـ            

نه نـه دوراهـی سـختیه نمیتـونم تصـمیم بگیـرم اخـه شـاهرخ بـه درو از خیلـی از رفتارهـاش جـذاب بـود              .....
ولی این پیري مخصوصـا بـا چـین وچروکهـاي صـورتش کـه مثـل سـگاي خارجیسـت رو نمیشـه باهـاش کنـا             

حکـم معشـوقه رو پیـدا     عـا راومد درضمن من همسر شاهرخ بودم حـاال هرچنـد صـیغه اي ولـی ایـن دفعـه واق      
صبح بـا صـداي تیمسـار بـه خـودم میلـرزم وقتـی دیـدمش خیلـی اراسـته داره بـه سـرکارش میـرود              .میکنم 

امروز شاهرخ ازاد میشه البتـه بـا کلـی تشـریفاتی کـه بـراش در نظـر گـرفتم چـون باعـث شـد غـزال             :ومیگوید
خوشـم اومـد ولـی شـاهرخ قبـول       تمیـدونی تـو همـون مهمـونی از    .گریزپاي من با پاي خودش بیـاد سـراغم   

ــودي    ــتار او ب ــع پرس ــب اون موق ــه خ ــتارم باشــی اخ ــوان پرس ــا بعن ــرد ت ــه  ....نک ــد وادام ــر میده ــه اي س قهق
وحاال نوبـت منـه اون جوونـه ومیتونـه بـاب دلـش رو پیـدا کنـه ولـی مـن چشـمم فقـط تـو رو گرفتـه               :میدهد

یـام تـا همـه حرفـام رو بـاور کنـی میـدونم        وبدستت هم اوردم بهتره تا برگشتن من امـاده باشـی بـا روزنامـه م    
 .در ضمن بلقیس هست تا کمکت کنه فعال خداحافظ.به هیچکس اعتماد نداري

 
بردن نام بلقیس زنـی سـیه چـرده کـه شـبیه دربونهـاي جهنمـه ظاهرشـد اینـو اورده تـا دسـت از پـا خطـا               با

ره معلومـه از اون بـه   نکنم وخودمم خـالص نکـنم اوهـم شـیش دونـگ حواسـش بـه منـه وچشـم ازم برنمیـدا          
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 صـیف قول مـادرم دریـرده هاسـت ونمیشـه باهـاش درافتـاد نیمـدونم ایـن گـذر زمـان رو چطـوري براتـون تو            
کنم که هرثانیه اش مثل عمر داره میگذره انقـدر گریـه کـردم کـه دیگـه چشـمام تـار شـده ودل بلقـیس هـم           

ـ     ده وبـزاره بـرم ولـی افسـوس و صـد افسـوس       به حالم نمیسوزه اولین باره که نیاز به تـرحم دارم تـا او نجـاتم ب
ایـن ننـه مـن غـریبم بازیـا رو      :تکه فایده نداره دلش از سنگه وبا پوزخنـدي از کنـارم رد میشـه ودر اخـرم گفـ     

 .بزار کنار بهتره خودتو اماده کنی
 

 .این یک هفته خبري از تیمسار نشد ولی زنگ زده وگفته که امروز میاید انهم با دست پر در
 

منـو روي صـندلی نشـوند وسـرخاب سـفیداب بهـم زد الحـق هـم کـه دهاتیـه وارایشـم خیلـی تنـده یـه                بزور
بـا روون شـدن اشـکام تمـام     .لباسم بهم داد که نپوشـیدنش ادم راحتتـره خیلـی بـازه حتمـا سـلیقه تیمسـاره        

ایـن   دهمدور چشمام سیاه میشه واوهم زیر لب غـر میزنـه اهمیتـی بهـش نمیـدهم بـه گریـه خـودم ادمـه میـ          
نـه نمیـزارم دسـتش    .چه سرنوشتیه من دارم اخه چرا بین اینهمه ادم چـرا ایـن بالهـا بایـد سـر مـن بیـاد اخـه        

بهم بخوره مردك رذل وکثافت مـن خودمـو نمیفروشـم همـون یـه بـار بـراي هفـت پشـتم بسـه بخـاطر اونهـا             
بشـم نمیخـوام بـا     لـوده الل مونی گرفتم وبچـه شـاهرخ رو بـه شـکم کشـیدم ایندفعـه فـرق میکنـه نمیـزارم ا         

 .نمیخوام نمیزارم:صداي بلند داد میزنم
 

ادم هرچقـدر پیـر میشـه حرصـش جـوون      "چه بخـوایی چـه نخـوایی بایـد خودتـو امـاده کنـی        :میگوید بلقیس
میشه اینم از اون دسته ادماست یـه مـدت باهـاش کنـار بیـا بعـدش دلـش رو میزنـی ومینـدازتت بیـرون بـرو            

اون ضـرب المثـل قـدیمی رو شـنیدي کـه میگـه زن جـوون ومـرد پیـر          خداروشکر کن عقـیمم هسـت وگرنـه    
 .بهتره راه بیایی چاره اي نداري اخه  "بیارو بچه ببر میشد حکایت تو سبد

 
امیـدوارم خـدا   .فکرش رو هم میکنم کـه میخـواد دسـتش بهـم بخـوره بـاورتون میشـه بـدنم کهیـر زده           وقتی

 .تنها چیزیه که ازش میخوام نظري بهم بکنه واز دست این مردك منو نجات بده 
 

همـین االن سـرهنگ زنـگ زد وگفـت بـراي میهمـانی میـره باشـگاه وشـب دیـر           :با اخم وارد اتاقم شـد  بلقیس
 .برمیگرده بهتره دیگه ابغوره نگیري که دیگه داري حوصلم رو سر میبري 
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ــه    از ــین فرصــت غنیمت ــازم هم ــزم ب ــد .خوشــحالی اشــک میری ــري ازش نش ــاي صــبحم خب ــا نزدیک ــنم  ت وم
ــام خــدا رو بــه زبــان میــارم تیمســار شــاید کمــی منــو بهــش بــدبین کــرد ولــی هیچوقــت   خوشــحال مــدام ن

 "خدایا شکرت"نمیتونست منو کافر ومنکر وجود خدا کنه همین کارش از صدتا معجزه برام با ارزشتره 
 

 .دمنزل تیمسار امانی بفرمایی:زنگ تلفن باعث شد تا سکوت کنم وگوش بسپارم بلقیس صداي
 

. ................ 
 

 چی؟:بلقیس
 

. ..................... 
 

 .اخه مگه میشه همین چندلحظه پیش تماس گرفتن وگفتن میرن مهمانی:با گریه میگوید بلقیس
 

.......... 
 

خـدا باعـث و بـانیش رو لعنـت کنـه      "واي چـی شـد اخـه تیمسـار     :هقهق بلقـیس بلنـد شـده ومیگویـد     صداي
 ..خدا ذلیلیتون کنه

 
خیالـت  :قدمهاي عصبیش رو میشنوم کـه داره از پلـه هـا بـاال میـاد درو محکـم بـاز کـرد واومـد سـمتم           صداي

 .ها راحت شدي ....راحت شد زنیکه هرزه
 

ــام ــه  موه ــتش میپیچون ــد     :رو دور دس ــت ش ــت راح ــارو خیال ــردن تیمس ــرورش ک ــغال ت ــردن اش ــرورش ک ت
 ................ .مسارلیاقتت اینه که دستمالی اشغاالي خیابونی بشی نه تی.

 
حرفــاش رو نمیشــنوم از خوشــحالی بلنــد بلنــد میخنــدم وایــن باعــث جریحتــر شــدن او میشــه وبهــم   دیگــه

حمله میکنـه مـنم دیگـه انـرژي مضـاعف گـرفتم بایـد از اینجـا خودمـو خـالص کـنم محکـم هـولش میـدهم               
بـه جـون هــم   .وموهـاش رو میگیـرم ودور خـودم میپــیچم بلنـد داد میزنـه وفحــش میـده مـنم قهقـه میــزنم         

روي سـینه ام نشسـته وگلـوم رو فشـار میـده دسـتم رو بـه اطـراف میکشـم گلـدانی کنـار تختخـواب              تیممیاف
هست برش میدارم ومیزنم تـو سـرش دسـتاش شـل میشـه ومیتـونم نفـس بکشـم بـا ایـن سـنش چـه زوري             
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هــم داره از چیــزي کــه میبیــنم بلنــد جیــغ میــزنم همــه ي صــورتش خــونی شــده وهمینطــوري روي زمــین  
 .افتاده 

 
کوچــه هــا خلوتــه وپرنــده پــر .م لباســی از چــوب لباســی برمیــدارم ومیپوشــم وپــا بــه فــرار میگــذارم ترســ از

نمیزنه از ترسم فقط میدوم نمیدونم چقـدر دور شـدم کـه دیگـه نفسـم بنـد اومـد روي پلـه خانـه اي نشسـتم           
ایا خـد  وايونفسی تازه کردم دسـتام میلـرزه واشـکام بـی وقفـه در حـال جـاري شـدن یعنـی مـن ادم کشـتم            

. .............. 
 
صداي پـارس سـگی بـه خـودم اومـدم بهتـره بـرم االن اگـه بـرن خونـه تیمسـار مـیفهمن زنـک هـم مـرده                 با

ودنبال قاتل میگردن یعنـی مـن قـاتلم نـه خـودش داشـت منـو میکشـت فقـط از خـودم دفـاع کـردم وگرنـه              
یکشـم تـا چهـرم معلـوم نشـه      چادر کهنه اي رو کـه رو چـوب لباسـی بـود رو روي صـورتم م     .اون منو میکشت 

 .افتاب زده وباعث دردسر میشه باید برم خونه شرکو اخه جاي دیگري رو ندارم
 

ابجـی  :خیابان میایسـتم مـزاحم زیـاده واکثـرا مسـت از شانسـم تاکسـی نگـه داشـت وسـوار شـدم راننـده             کنار
ایــد مواظــب ایــن موقــع صــبح خطــر داره ایــن طرفــا اینــوري هــا چیــزي از دیــن وایمــون سرشــون نمیشــه ب 

 .خودت باشی
 

سـکوتم را دیـد دیگـه حرفـی نـزد وبـه مقصـدش ادامـه داد سـر خیابـان پیـاده شـدم ونمیـدونم چقـدر                وقتی
ــول اضــافی رو بهــم   .بهــش پــول دادم  ــو برســونه وقتــی خواســت پ ــا فقــط من شــده همــه پــولم رو میــدادم ت
کـار کـنم پـس ایـن پــول     ایـن موقـع خـدایی بــود کـه شـما رسـیدید وگرنـه نمیدونســتم چی       :برگردونـه گفـتم  

 .باشه اقا لتونحال
 

جوابش نشدم فکـر میکـنم همـه طـور دیگـري نگـاهم میکـنن عـین ادم گناهکـار کـه همـه نگاههـا رو              منتظر
بــدو خــودم رو بـه خونــه رســوندم وپشـت ســرهم در میــزنم بعـد از کلــی کوبیــدن در    .علیـه خــودش میدونـه   

 کیه؟:کسی از پشت درب گفت
 

 .ریممنم شرکو م:میگویم ارام
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ــازه  .ســریع بــاز شــد وشــرکو ظاهرشــد  درب از نظــر ظــاهري بهــم ریختســت ورنگــش پریــده داخــل میــروم ت
 دستت چی شده؟:متوجه بازوي خونینیش میشوم با هراس میگویم

 
 .دستم تیر خورده:که از درد صورتش درهم رفته میگوید شرکو

 
 ؟.تیر اخه براي چی"واي خاك به سرم :مریم

 
 .به حال من بکنی به جاي سیم جین کردن  بهتره یه فکري:شرکو

 
بایــد درش بیــاري وجــاش :رو خــودش گذاشــته داغ بشــه دســتمالی رو در دهــانش میتپانــد ومیگویــد چــاقویی

 .رو بسوزونی وگرنه من نمیتونم برم بیمارستان اونم با این وضعیتی که االن هست
 

ــ   ترســیدم ــا بســم اهللا درون زخمــش فش ــت چــاقو رو ب ــی چــاره اي نیس ــاي پیشــانیش زده ول ــدهم رگه ار می
ــی      ــتم وکم ــاقوي داغ گذاش ــاش رو چ ــرون وج ــیدم بی ــه رو کش ــات گلول ــزار مکاف ــا ه ــدت درد ب ــرون از ش بی

شرکو بیحال شده وتمـام بـدنش عـرق کـرده جـایی بـراش مینـدازم تـا بخوابـه شـاید حـالش            .بتادین زدم روش
 .بشه  تربه
 

ـ       این ه بـراش سـوپی ابلتـه بـا مـوادي کـه تـو خانـه هسـت          فکر که چـرا شـرکو تیـر خـورده داره دیـوانم میکن
براش درست میکنم تـا بلنـد شـد بخـوره هرچنـد ایـن موقـع هـا دلـو جگـر خوبـه ولـی تـا ایـن اوضـاع دل و                

 .جیگر از کجا گیر بیارم 
 

 .اب بده اب بده دارم از تشنگی هالك میشم:بهوش اومد میگفت  وقتی
 

ــالش    بــراش ــده وقتــی عطشــش برطــرف شــد ســرش رو روي ب اب میــارم کــم مونــده لیــوان رو هــم قــورت ب
 تو حالت خوبه؟:گذاشت وگفت

 
 اره خوبم تو چرا ایمجوري شدي؟:میگویم

 
 مثل اینکه خبر نداري تیمسار ترور شده هان؟:شرکو
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 یعنی تو ترورش کردي؟...یعنی:بهت بهش مینگرم  با
 

ثبت میدهـد واي پـس نجـات دهنـده مـن شرکوسـت اگـه گنـاه نداشـت صـورتش           با اشتاره سر جواب م شرکو
 حاال چی میشه؟:رو غرق بوسه میکردم که منو از دست اون هیوال نجات داد میگویم

 
 .بقیه کارها با سرهنگه:شرکو

 
 کدوم سرهنگ؟:مریم

 
 .خب معلومه سرهنگ معین الملک:بهم میکنه که یعنی خیلی واضحه  نگاهی

 
 اون که تازه ازاد شده؟:این خبر وراي همه چیزهاست میگویم دیگه

 
از قــدرتش خبــر نــداري وقتــی ازاد شــد رفــتم ســراغش .مثــل اینکــه تــو هنــوز ازش شــناختی نــداري :شــرکو

واین نقشه رو کشـیدیم بـراي رفتـنش از ایـران جشـنی بگیـره وهمچنـین بازنشسـته کـردن خـودش وموقـع            .
 . برگشتن تیمسار منم ترتیبش رو بدم

 
 .شاهرخ میدونست من خونه تیمسارم:میگویم

 
اره من بهـش گفـتم وتمـام کارهـایی رو کـه انجـام دادیـم البتـه خیلـی عصـبانی شـد وقـرار شـد از اون              :شرکو

 .خونه بکشیمت بیرون خب تو بگو اتفاقی برات نیافتاد
 
 .نه صحیح و سالمم:شرمساري میگویم با
 

رفتـی داخـل خونـه و دیگـه خبـري ازت نشـد میخواسـتم         وقتـی :نفسی از سـر اسـودگی کشـید وگفـت     شرکو
بایم تو ولی گفتم نباید بـی گـدار بـه اب بـزنم ومیدونسـتم خـودتم دختـر زرنگـی هسـتی پـس کمـی خیـالم             

 .راحت شد به محض ازاد شدن سرهنگ رفتم سراغش 
 

 خب حاال باید چیکار کرد؟:مریم
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مـنم زخمـم خوبشـه اون موقـع سـرهنگ      "کمی معطل میشیم بایـد صـبر کنـیم ابهـا از اسـیاب بیافتـه       :شرکو
 .بهمون اطالع میده که باید چیکار کنیم

 
 حاال چرا تیر خوردي؟:مریم

 
بیرون باشـگاه منتظـر بـودم ووقتـی اومـدن بیـرون تعقیـبش کـردم وتـو جـاي خلـوت پیچیـدم جلـوي              :شرکو

 .بته رانندش بهم شلیک کرد ومنم ناخواسته اونم کشتم ماشینشون وبهش شلیک کردم ال
 

مـنم مجبـور شـدم    .اتفاقـا مـنم همـین اتفـاق بـرام افتـاد       :دمق شـد تـازه درد خـودم یـادم افتـادمیگویم      کمی
مسـتخدمش رو بکشـم البتـه نمیخواسـتم اون بهــم حملـه کـرد مـنم بــا گلـدون زدم تـو سـرش وقتــی از روم           

 .وحرکتی نمیکنه کنارش زدم دیدم از سرش خون میاد
 

 شاید نمرده باشه؟:شرکو
 

 .نمیدونم ولی اصال تکان نمیخورد از ترسم دیگه نزدیکش نشدم:مریم
 

ما ها مجبور به اینکار شدیم بـدون ایـن کـه بخـوایم وبهتـره خـودت رو ناراحـت نکنـی چـون کـاري کـه            :شرکو
وحتــی تــو خوابهــام هــم  عــذاب وجــدان دســت از ســرم برنمیــداره.شــده ودیگــه کــاري از دســتمون برنمیــاد

کـه   ییبـا روزنامـه هـا   .کابوس میبینیم مـدام اون صـحنه بـرام تکـرار میشـه چـه تـو خـواب چـه تـو بیـداري            
 :میخریدیم اخبار رو دنبال میکردیم از شانس بد من بلقیس مرده ودر روزنامه نوشته

 
تبـدیل شـد کـه چـه غلطـی       حـاال شـکم بـه یقـین    ............. .تیمسار هم در درگیري بـه قتـل رسـیده    خدمتکار

کردم ولی افسوس که خودش شروع کرد پـیش خـداي خـودم شرمسـار نیسـتم ناخواسـته نبـود تنهـا شـاهدم          
 ........اونه وخودش حق رو بهم میده 

 
وقتی دستشون به جایی بند نشـد تقصـیر رو انـداختن سـر گـروه منحـل شـده مـا واعـالم کـردن از            ودراخرهم

وبـانی ایـن اتفـاق هسـتن وسـرهنگ رو هـم بـا ایـن اتفـاقی کـه افتـاد زودتـر             طرفداران سرهنگ امیري باعث 
 .تیربارانش کردن 
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 .با اینحال ناراحت شدم وبراش گریه کردم کارهمیشگی من  بازم
 

از شـاهرخ مطمئنـی   :از مدتی از طریق شاهرخ بهمـون اطـالع دادن کـه سـر قـراري حاضـر شـویم میگـویم         بعد
. 

 
 منظورت چیه؟:شرکو

 
 .ه ما رو تحویل بدهنکن:مریم

 
نگاهی بهم کـرد کـه از حـرف خـودم پشـیمان شـدم خـب دسـت خـودم نیسـت نسـبت بـه همـه چـی                شرکو

اظـراب همـه وجـودم رو فـرا گرفتـه      .شـب نزدیـک میـدان بهارسـتان ایسـتادیم       12بدبیم شدم وقتـی سـاعت   
ومدام اطرافم رو میپا ام وقتـی ماشـین شـورلتی جلـوي پایمـان توقـف کـرد قلـبم فـرو ریخـت ولـی بـا پـایین              

شه نفس راحتی کشیدم خودشه بعـد از اینهمـه مـدت بـه نظـرم الغـر شـده وتـه ریشـی صـورتش رو           شی نامد
 .زود سوارشید :پوشونده من با اشتیاق نگاهش کردم ولی او بدون نگاهی به من گفت

 
 .مشکلی که پیش نیومد :سوار ماشن میشویم وراه میافتد از شرکو میپرسد سریع

 
 .نه راحت رسیدیم:شرکو

 
نگار من اونجا ادمم اشغال عوضی حیف من کـه بـه خـاطر تـو جـونم رو بـه خطـر انـداختم اگـه بـزارن           نه ا انگار

گردن کلفتت رو بـا سـاطور میـزنم ولـی هیـف کـه نمیشـه وقتـی از تهـران خـارج شـد ماشـین رو گوشـه اي              
بهـم   ضـاع بقیـه مسـیر و بایـد خـودت برونـی وسـعی کـن سـریعتر از مـرز ردبشـید چـون او           :نگه داشت وگفت

 .ختست وموقعیت خوبیه براي گریختن ری
 

 باشه وممنونم خودتون چی سرهنگ؟:شرکو
 

 .منم از طریق قانونی از کشور خارج میشم:شاهرخ
 

ماشـین راه افتـاد تـازه نگـاهی بـه مــن کـرد ومـنم صـورتم رو برگـردونم مـردك رذل انگـار نــوبرش رو             وقتـی 
نمیگیـویم ولـی ایندفعـه شـانس اوردیـم وگرنـه        اورده دیگه از دردسرهام وقتـی میخواسـتیم رد بشـیم از مـرز    
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ولـی شـرکو    نتو هچـل میافتـادیم چنـدتا سـرباز نگهبـان موقـع پسـت دادنشـون کـم مونـده بـود مـارو ببیـن             
 .سریع حواسش رو پرت کرد وبا هزار مکافات رد شدیم

 
قــدم بــه خاکشــون گذاشــتم احســاس امنیــت کــردم بــرعکس احساســی کــه در کشــور خــودم داشــتم   وقتــی
اسـتراحتی بکنـیم وبعـد بـریم تـوجهی      :معطلی رفتیم سراغ بچـه هـا بـه اصـرارهاي شـرکو کـه میگفـت         بدون

 .نکردم ورفتیم پیششون 
 

 کیه ؟:رسیدیم نصفه شب بود وهمه خواب بودن ولی با کوچکترین صدا ننه زینب امد بیرون  وقتی
 

 .ننه زینب "منم مریم:میگیوم
 

تــی خیــالش راحــت شــد میــرویم داخــل واي پریمــاه مــن کنــار  رو روبــروي صــورتمان نگــه میــداره وق چــراغ
بمیرم براش الغـر شـده معلومـه خیلـی اذیـت شـده دیگـه هیچـی نمیتونـه منـو از           "عروس ننه زینب خوابیده 

 .بچه هام جدا کنه حتی اون شاهرخ 
 

میبوسم وبـا خیـال راحـت سـرم رو روي بـالش میگـذارم وقتـی از خـواب بلنـد شـدم خورشـید وسـط              اشکانم
سمون بود فهمیدم زیاد خوابیـده ام اشـکان بـه محـض دیـدن چشـماي بـازم بـا جیـغ خـودش رو در اغوشـم            ا

 .انداخت ومنم صورتش رو غرق بوسه میکنم ولی پریماه انگار فراموشم کرده وکمی غریبی میکنه 
 
 

ا سـاکن  در یکـی از اتاقهـاي انهـ   . ننه زینب زن زیبـا ومهربانیـه وپریمـاهم حسـابی بهـش عـادت کـرده         عروس
ــه زینــب چــون نمیخواســتم ســربار کســی باشــیم   ــه اصــرار نن ــه ب ــی همــه .میشــویم البت ــین شــب وقت در اول

 بیبیگل چرا بهم دروغ گفتی؟:خوابدین از بیبیگل سوال کردم
 

شرمندتم مادر اقا قسـمم داده بـود چیـزي بهـت نگـم مـنم ناچـارا بخـاطر قسـمی کـه           :پایین میندازه. ر سرش
 .میدیدم داري از درون مثل شمع اب میشی ولی چاره اي نداشتم .خورده بودم حرفی نزدم 

 
 .میخوام وقایع اون روز رو دقیق برام تعریف کنی:میگویم
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وقتی زلیخـا رو فرسـتادیم دنبالـت ودیـد نیسـتی بـا دلهـره بـه اقـا خبـر داد اونـم سـریع اومـد اتاقـت               :بیبیگل
وهمه خونه رو زیروروکرد وقتـی نامـه ات رو پیـدا کـرد وخونـد مـادر چـاقو بهـش میـزدي خـونش درنمیومـد            

افتـاد  .هسـت   بهـم  سـش منم انقدر قسم وایه خوردم تـا بـاور کـرد ولـی میـدیم هوا     .اول از همه اومد سراغ من 
دنبالت وروز عروسی هم نیومـد وفـروغ رو هـم بـا اون بندوبسـاط اوردنـش وقتـی دیـد اقـا نیسـت قیـامتی راه            

هرکـی یـه چیـزي میگفـت وفـروغ رو اتیشـی میکـرد اون شـب         . انداخت کـه بیـا وببـین عروسـی بهـم خـورد      
ومعلـوم بـود اصـال نخوابیـده بـه      بـود   هرودر خانه موند تا اقا بیاد وقتی هم که اقا اومد زیـر چشـماش گـود رفتـ    

 تا االن کدوم گوري تشریف داشتید؟:محض رسیدن فروغ گفت
 

 .به تو مربوط نیست:خودش رو روي مبل رها کردوگفت  اقام
 

. مگـه دیـروز عروسـیمون نبـود هـان چـرا نیومـدي       :فروغ خانم جیغی کشید که مـن گوشـهام کیـپ شـد      واي
 .مدام به اقا فحش میداد/.......غال میخواستی ابروي منو جلوي همه بري اره اش

 
 .دهنت رو ببند تا نبستمش:یه دفعه از جاش بلند شد یه سیلی محکم بهش زد اقام

 
 .بخاطر اون هرجایی ابروي منو بردي :هم داد زد فروغ

 
اون هرجـایی بـه صـدتاي تـو میـارزه حـاالم گـورت رو زودتـر گـم کـن تـا بالیـی سـرت              :موهاش رو گرفت  اقا

 .نیاوردم
 

خانم هم ترسید اخه اقـا واقعـا وحشـتناك شـده بـود وهمـه وسـایل رو زد شکسـت ورفـت اتـاقش وهمـه             فروغ
مـادر چندشـبانه روز نخوابیـد ودربـه در دنبالـت میگشـت دعـا دعـا میکـردم          .تلفنها رو از اتاقش جواب میـداد  

وباهـات حـرف    فتـی وقتـی هـم کـه تمـاس گر    .یه موقع پیدات نکنه وگرنه اقا با اون حـالش زنـده ات نمیزاشـت   
زد کمی خیالش راحت شد ولی بازم بـا یـاداوري حرفـات مثـل اسـپند بـاال و پـایین میپریـد وهتهدیـد میکـرد           
ووقتی هم از جاتون مطمئن شد کلید خونه منو گرفـت تـا تـو رو ببـره اونجـا وبعدشـم کـه مـن اومـدم پیشـت           

 .همینها بود مادر
 

ریخــت ومــدام دعــا میکــرد کــه همهمــون ســالم  تمــام اتفاقــات رو بــراش تعریــف کــردم واو هــم اشــک مــنم
 .برگشتیم
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زینب بـه محـض فهمیـدن امـدن شـاهرخ سـنگ تمـام گذاشـت یکـی از گوسـفندانش رو سـر بریـد تـا از               ننه

همـه  .حضرت اشرف بهترین پـذیرایی رو انجـام بـده انقـدر تـو اینمـدت شـرمنده ام کـرده کـه گفتنـی نیسـت            
میخــواد تــا بــزاره دســتی بــه صــورتم بکشــه ولــی دلیلــی  در تکــاپو هســتن بجــز مــن عــروس ننــه زینــب ازم

 .که خودمو خوشگل کنم اونم براي ادمی مثل شاهرخ هه میبینمن
 

با شرکو امد من تو اتـاق نشسـتم وبـافتنیم رو بـافتم وصـداي هیـاهو بچـه هـا میایـد معلومـه دسـت پـر              وقتی
 .امده که بچه ها به وجد امدن واینجوري داد وقال راه انداختن

 
خـوش اومـدي   :از همـه وارد شـد ومـنم بیتفـاوت بـه بـافتنیم ادامـه میـدهم وخطـاب بـه شـرکو میگـویم             اخر

 .شرکو جان دیگه خبري ازت نیست
 

 .خودت میدونی سرم شلوغه :نگاهش بین ما دوتا در حال حرکت است ومیگوید شرکو
 

حـاال مهمـونش   "ادم :ننـه زینـب پـذیرایی میکنـه شـاهرخ اخـر سـر طاقـت نیـاورد وبـه فارسـی گفـت             عروس
 .البته تو ادم نیستی ازت توقعی نیست.هرکی باشه براي وروردش بلند میشه 

 
خیلــی خــودت رو دســت بــاال گرفتــی اینجــا دیگــه ایــران "ادم بــه پــاي ادم بلنــد میشــه :فارســی میگــویم بــه

 .نیست که دیگه سرهنگ وکوفت باشی اینجا منو تو برابریم حالیت شد
 

 .زبونت بازم دراز شده همچین بچینمش که کیف کنی:با تعجب به ما نگاه میکنه شاهرخ شرکو
 

 .جراتش رو نداري:مریم
 

 .خواهیم دید:شاهرخ
 

شـاهرخ داره ازتـون   :بحـث ادامـه نمیـدهم ننـه زینـب و عروسـش بـا کنجکـاوي بهمـون مینگرنـد میگـویم            بـه 
 .تشکر میکنه

 
 .نیاز نیست بگی خودتم بلدم:شاهرخ
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بانیت رویـم رو برمیگـردانم وپریمـاه رو برمیـدارم میـروم بیـرون وخودمـو بـا گوسـفندا مشـغول میکـنم            عص با

 .لیاقتت اینه که همنشینت گوسفندها باشی:صدایی از پشت گفت
 

 .ارزش این گوسفند از تو بیشتره:میگویم
 

 .ایکاش میزاشتم گیر اون تیمسار لعنتی بیافتی تا قدر منو بدونی:شاهرخ
 

 .ونو به تو ترجیح میدم اتفاقا تو اون مدت هم خیلی مهربون بود نه عین تو روانیا:میگویم
 

 .عوضی دستم رو ول کن:رو میگیره واز پشت میپیچانه دادم در میاد دستم
 

 .عوضی خودتی حاال عین بچه ادم جواب بده بهت دستم زد:شاهرخ
 

 .اره :باید دیوانش کنم میگویم واي
 

بهـت دسـت درازي کـرد    :ي خـودش قـرار داد چشـماش داره سوسـو میزنـه میگویـد      برم گردوند وروربرو سریع
 .یا نه راستش رو بگو

 
 .گفتم که اره"مگه کري :مریم

 
کـرم از خـود   "ادم اگـه خـودش نخـواد هـیچکس نمیتونـه بهـش دسـت درازي کنـه         :جانانه اي بهـم زد   سیلی

 .درخته
 
چطـور تـو زنـدان هرغلطـی دلـت خواسـت کـردي ولـی بـراي دیگـران           :عوضـش مـنم سـیلی بهـش میـزنم      به

 .امکان نداره 
 

ــتم ــک      دس ــراف مردم ــده اط ــا داغ ش ــین ذغاله ــماش ع ــه چش ــره میش ــمام خی ــو چش ــره وت ــم میگی رو محک
 .منو بازي نده"راستش رو بگو اره یا نه :چشمش قرمز رنگ ومردمک سیاهش برق خطرناکی داره 
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 .برات چه فرقی میکنه منو تو االن نسبتی باهم دیگه نداریم:ممری
 

جوابمـو بـده تـا زبونـت     :دستم رو محکمتر میفشـاره طـوري کـه صـداي اسـتخوانهام در اومـده میگویـد        شارهخ
 .رو از حلقومت نکشیدم بیرون

 
بهش مینگرم از این عـذاب کشـیدنش لـذت میبـرم عضـالت فکـش منقـبض شـده وچشـم بـه دهـان             مستقیم

 .مگه نه مریم؟.نه دست بهش نزده مریم خودش بهم گفت:ن دوخته صداي از شت سر گفتم
 

درسـته نذاشـتم بهـم دسـت بزنـه ولـی اون شـب کـه تـرور شـد اگـه میومـد             :به شرکو میکنم ومیگویم نگاهی
 .دیگه نمیتونستم مقاومت کنم که شرکو به دادم رسید

 
 .ولی این نقشه سرهنگ بود نه من:شرکو

 
 .جرا کنندست نه اونی که همیشه میشینه پشت پرده وبرنامه میریزهاصل ا:مریم

 
کنار هردوي نها رد میشوم وپیش بقیه برمیگـردم تـا موقـع شـام دیگـه حرفـی بـین مـا ردوبـدل نشـد ولـی             از

شاهرخ حسابی بهـم ریختسـت وحتـی شـامش رو هـم نخـورد وبهونـه اورد واز اتـاق بیـرون زد شـرکو نگـاهی            
 .میخورم  ومنم شانه اي باال میندازم وغذایم ر.این عصبانیتها از جانب منه  بهم کرد میدونه منشا

 
عــروس ننـه زینــب بــا تعجـب بمــا میکنگــرد کــه   .ایـن چنــد روز رفتارمــان درسـت مثــل دو ادم غریبســت    در

شـب موقـع خوابیـدن همـه شـاهرخ صـدام کـرد بـا         .شبها جدا از هم میخوابیم وهمدیگر رو محـل نمیگـذاریم   
 بله؟:ویماکراه میگی

 
 .بیا میخوام باهات حرف بزنم:شاهرخ

 
 .ولی من خوابم میاد بهتره بزاري براي بعد:مریم

 
 .میایی یا بیام بیارمت :با عصبانیت  شاهرخ

 
 میخوایی چیکار کنی؟:با فاصله ازش کنار اتش مینشینم میگوید ناچارا



مھدرمانسایت   
 

@donyayroman 235 

 
 .چی رو میخوام چیکار کنم:مریم

 
 .تا کی میخوایی سربار اینها باشی:شاهرخ

 
 .نمیدونم به فکرش هستم:مریم

 
 .من خونه اي رو که خریده بودم اماده کردم براي رفتن بهش امادست:شاهرخ

 
 کدوم خونه همونی که اسماعیل خان مارو انداخت بیرون رو میگی؟:مریم

 
ــه یــه پــدري ازش دراوردم اون ســرش ناپیــدا میخواســتم از مــردانگیش :شــاهرخ ــا دیگــه چشــمش ب بنــدازم ت

 .دنبال ناموس مرئم نباشه با التماس زنش از خیرش گذشتم
 
اي خدا ببین کـی دم از نـاموس میزنـه اگـه انقـدر نـاموس پرسـت بـودي بـه نـاموس مـردم            :پوزخند میگویم با

 .دست درازي نمیکردي
 

لیم نبـود چـه   اون شـب تـو حـال عـادي نبـودم وحـا      :گفـت .بـا کالفگـی دسـتی میـان موهـاش کشـید        شاهرخ
 غلطی میکنم حاال رازي شدي؟

 
 اونها چی؟.حاال من هیچی خودت گفتی خیلیها رو تو زندان بی سیرت کردي:مریم

 
. من گفتم نـاموس مـردم رو تـو زنـدان بـی سـیرت میکـردن ولـی نـه مـن          . من کی همچین حرفی زدم:شاهرخ

 .بقیه اینکارهارو میکردن وتو هم یه استثنا بودي که با فراري دادنت جبرانش کردم
 

منـتم سـرم میـزاري کـه نجـاتم دادي بـه فرضـم کـه اینطـوري باشـه مـنم            "خیلی پررویـی  :ومیگویم میخندم
در ضـمن فکـر کـردي یـادم رفتـه زنهـاي       .ایـران وکمکـی کـه بهـت کـردم بـاهم جابجـا شـدیم         با اومدنم بـه  

 .هان یادت رفته.مختلف رو میاوردي وجلوي چشم من عشقبازي میکردي
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ــاهرخ ــون     :ش ــا خودش ــرد اینه ــرق میک ــدانیها ف ــا زن ــیه اش ب ــتن  "اون قض ــارم میزاش ــون رو در اختی خودش
 .میدیدي که وگرنه تمایلی از جانب من نبود

 
 .به هر حال اینها گذشته ودیگه برام فرقی نمیکنه حرف اصلیت رو بزن:مریم

 
 .میخوام بریم تو اون خونه زندگی کنیم ومنت کسی سر بچه هام نباشه:شاهرخ

 
 تو چیکار میکنی؟.باشه بریم اینجوري خیال منم راحتتره :مریم

 
 منم از شما که خیالم راحت بشه براي همیشه میرم لندن واونجا زندگی میکنم:شاهرخ

 
 .زد وقتی این حرفو زد خیال کردم دیگه میخواد براي همیشه کنار هم باشیم زهی خیال باطل  خشکم

 
بعـد از رفـتن مـن میخـوایی     :دو سکوت کردیم وبه اتش چشـم دوختـیم شـاهرخ ایـن سـکوت رو میشـکنه        هر

 چیکار کنی؟
 

بچـه هـا وقتـی بـزرگ بشـن میـرن سـر خونـه زندگیشـون          .خب معلومه منم بایـد بـه فکـر اینـدم باشـم      :مریم
 .ومن تنها میشم باید فکري براي خودم کنم

 
 منظور؟:شاهرخ

 
اگـه هنـوزم سـر حـرفش باشـه قبـول میکـنم        .قبل از اینکه به ایران بیـاییم شـرکو ازم خواسـتگاري کـرد     :مریم

 .......یونشمخیلی برام زحمت کشید ومد
 

 باهاش از زیر دینش دربیایی درسته؟ "که با ازدواجت:وسط حرفم پرید شاهرخ
 

 .بله درسته:مریم
 

پس من بچه ها رو هم میبـرم تـا زنـدگی خوشـی رو در کنـار هـم تجربـه کنیدوبچـه هـا مـزاحم شـما            :شاهرخ
 .نباشن چون در اینده بچه هاي دیگري هم خواهید داشت 
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اونهـا  .چرا وقتی ایـن حرفهـا پـیش میـاد پـاي بچـه هـا رو میکشـی وسـط          :میکنه میگویمضعف من استفاده  از

 باید پیش من باشن فهمیدي؟
 

 .چون نمیخوام بچه هام سر سفره شخص دیگري بشینن :شاهرخ
 

 .براي اینم راه حل دارم تو مخارجشون رو تامین میکنی اینجوري منتی هم رو سرشون نیست:مریم
 

 ؟.دیگه امري نیست.فکر همه جاشم که کردي :نگاهی بهم کرد شاهرخ
 

بگو منظـورت از ایـن حرفـا چیـه ؟میخـوایی بـا زبـان بـی زبـانی بهـم حـالی کنـی             .چرا اینجوري میکنی :مریم
 اره همینو میخوایی بگی؟.که نباید ازدواج کنم وبشینم بچه هام رو بزرگ کنم 

 
 .از همین تیز بودنت که خوشم میاد:شاهرخ

 
 .فقط یه سوال دارم که ذهنم رو به خودش مشغول کرده :مریم

 
چـرا عروسـیت رو بهـم ریختـی اونـم بـه قـول خـودت ادم بـی ارزشـی مثـل            :سکوتش منتظر ادامـه حرفامـه   با

 .اینها سواالي منه .چرا تیمسار رو ترور کردي .دوم اینکه چرا به دروغ گفتی زهرا رو کشتن.من
 

رکی کـه همراهـت بـود میترسـیدم چـون اینجـوري دودمـان منـو بـه          بخـاطر مـدا  "جواب سوال اولـت  :شاهرخ
دوم .درضـمن مـن هـیچ زنـی رو بـراي ازدواج نمیخـوام وایـن بهتـرین فرصـت شـد بـراي گریـز             .باد میـدادي  

 سـتم چـون میخوا .زهرا با برنامه ریزي من فرار کرد چون دلم بـه حـال بچـش سـوخت ولـی چـرا بتـو نگفـتم         "
چـون  "سـوم .ه چی رو بدون کـم وکاسـت بهـم بگـی حتـی شـده بخـاطر زهـرا        براي اینکه هم.ازت حرف بکشم 

اون پیر سگ زیاد به پروپـام میپیچیـد ومیخواسـت تـو رو بازیچـه دسـت خـودش کنـه ووقتـی عشـق وحـالش            
 جواب سواالت رو گرفتی؟.رو کرد مثل یه تیکه اشغال دورت بندازه

 
 .اره متوجه شدم:مریم
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ایـن بشـر نمیـدونم از چـی     .گـول میـزدم بـا حرفـاي بیبیگـل       همـش خیـاالت خـام بـود ومـن خودمـو       دیدي
 .ساخته شده سنگم نیست که بگم سنگه تو سنگ بازم اب نفوذ میکنه ولی این

 
 به چی اینجوري زل زدي ؟:با صداي شاهرخ به خودم میام.چهرش خیره شدم هیچی نمیشه فهمید  به
 

 .حواسم جاي دیگه اي بود :مریم
 
فکـرات رو بکــن در  :مت خونـه میــروم اونـم بــا بالهـاي شکســته از پشـت میگویــد    جـام بلنـد میشــم وبـه ســ    از

 .مورد بچه ها چون من براي ماه هفته اینده بلیط دارم اگه بچه ها رو نمیخوایی با خودم ببرمشون
 
مـن اگـر اقبـال داشـتم ایـن اوضـاع       .پشت سرم نگاه میکنم حتی زحمـت برگردانـدن سـرش رو هـم نمیـده       به

 .من نبود 
 

اینجـا جـایی بـراي پیشـرفت تـو ایـن ده       .بهتـره بـا خـودت ببریشـون     :برمیگردم در حـین رفـتن میگـویم    منم
 .ندارن

 
بایـد بـه حـال خـودم زار بـزنم اگـه بـا        .منتظر شـدن بـه جـوابش وارد اتـاق میشـم ودر رو هـم میبنـدم         بدون

و انجـام میـدم تـا    بچه ها رفت من دیگه دلبسته مردي نمیشـم واینجـا هـم زنـدگی میکـنم وهـم کارهاشـون ر       
 .خورشید عمرم غروب کنه

 
دیگــه .روز میـره شـهر ونمیـدونم چـه کارهـایی رو انجــام میـده حتمـا داره برنامـه سـفر رو امـاده میکنـه             هـر 

 .حتی تو جمع هم نسبت به وجود من بی اعتنایی میکنه 
 

 نمیخوایی کاري کنی؟:بیبیگل نشست کنارم امروز
 

 .کاري از دستم برنمیاد.رو انجام میده که بره چیکار کنم داره همه کارهاش :مریم
 

 .فقط باید کمی کوتاه بیایی.چرا برمیاد:بیبیگل
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ببین مـادر مـن ایـن موهـا رو تـو اسـیاب سـفید نکـردم میـدونم اقـا           :دهانش چشم میدوزم تا حرفش رو بزنه به
 .هم دوستت داره همونجور که تو دوستش داري

 
نمیخـواد انکـار کنـی چشـماي هردوتـون داد میزنـه       :منکر بشم کـه بـا دسـت وادار بـه سـکوتم میکنـه       میخوام

تـو اول ابـراز عالقـه کـن مطمـئن      .بدون اگـه بـره دیگـه دیـدارتون میـره بـه قیامـت        .ولی هردوتون کله شقید 
ونبـون  بج دسـت بخـاطر بچـه هـا هـم کـه شـده       .باش اونم به حرف میاد چشماش منتظر اشاره اي از طـرف تـو  

 .اونها هم به مادر نیاز دارن هم به پدر
 

حرفــاي بیبیگــل خیلــی فکــر کــردم ولــی نمیتــونم خــودم رو قــانع کــنم کــه اول مــن پــاپیش بــزارم تــازه  بـه 
 .میترسم خردم کنه وبا تمسخر ازم فاصله بگیره

 
برگشـتم   بـا صـداي بـاز شـدن درب بـه عقـب      .وقتی همه خواب بودن رفتم طویله تا بـا خـودم کنـار بیـام      شب

 خوابت نمیبره؟:شرکو امده میگویم
 

 .نه خوابم نمیبره اومدم اینجا تا باهات حرف بزنم :شرکو
 

 .گوش میدم :مریم
 

مـن خیلـی وقتـه بهـت عالقـه منـد شـدم        :نزدیک وبازوهام رو گرفت با تعجب بهش نگـاه میکـنم میگویـد    اومد
 ....ولی اجازه ابراز ندادي ولی االن وقتشه 

 
ســانت  5هــانم رو پوشــوند وصــورتش رو نزدیــک و نزدیکتــر اورد طــوري کــه بــا چشــماش دســت جلــوي د بــا

ــانم رو بســته    .فاصــله داشــتم  ــوي ده ــواد ببوســتم چــرا جل ــه میخ ــده اگ ــی می ــارش چــه معن ــن ک اداي ....ای
 .بوسیدن رو درمیاره ولی حتی دستشم از روي دهانم برنمیداره 

 
ـ      درب دم خودشـه پـس معلومـه کشـیک مـا رو میـداده ودرب       یه دفعه باز شد وسـایه شخصـی کـه افتـاد فهمی

 .شما دوتا چه غلطی میکردین:صداي نفسهاي عصبیش کامال واضحه .رو بست 
 

 .اشکالی داره همسرم رو ببوسم:اصال تعجب نکرد وبا خونسردي او را مینگرد ومیگوید شرکو
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جونـت رو بـه خطـر     پـس بخـاطر همـین   .مـن میکشـمت مـردك عوضـی     .از کی تا حاال همسرتون شده:شاهرخ
 .انداختی واون سگ بدتر از خودت رو کشتی درسته 

 
درسته وگرنه کسی دیوانه نیست که همچـین کـاري رو انجـام بـده درضـمن تـو کـه تـا چنـد روز دیگـه           :شرکو

چـون در صـورت رفـتن تـو مـریم رو مجبـورش میکـنم بـا مـن ازدواج          .میري پس چه فرقی به حالـت میکنـه   
کنـه   خـاب امـا اگـه تـو هـم دوسـتش داري بایـد مـریم یکـی از مـا رو انت         .او لیـاقتش بیشـتر از اینهاسـت   .کنه 

 نظرت چیه؟.
 

 .حرف بزن چرا الل مونی گرفتی...د:در تارکی برق میزنه وبا صداي دورگه میگوید چشماش
 

مـات مونـدم کـه چـی بگـم هردوشـون بهـم خیـره شـدن دلـم میگـه شـاهرخ ولـی غـرورم میگـه شـرکو                  من
میـدونم ایـن نقشــه از قبـل برنامــه ریـزي شدســت وحتمـا هـم بیبیگــل طراحشـه میخواســته شـاهرخ رو بــه         .

 .حرف بیاره
 

 .کدومتون به من عالقه مندید این مهمه:مریم
 

 .ابت کردممن که شدت عالقم رو با ترور تیمسار ث:شرکو
 

کالفـه شـده ومـدام موهـاش رو     .سـاکته نمیتونـه خـودش رو بشـکنه مـنم منتظـر بهـش خیـره شـدم           شاهرخ
 .میخوام مادر بچه هام بمونی ...من ....من ...خب :چنگ میزنه ومیبرتشون عقب وباالخره میگوید

 
روي شــرکو  اي خــدا مــن از دســت ایــن چیکــار کــنم نگــاهم بــین هردوشــون در حــال نوســانه ودر اخــر  واي

 .میخوام مادر بچه هام بمونم ...........من ....من:ثابت میمونه ومیگویم
 

 .بهتره زودتر گورت رو از اینجا گم کنی:با پوزخند نگاهی به شرکو کرد وگفت شاهرخ
 

 .جواب زحماتی که کشیده اینه.با شرکو درست صحبت کن :مریم
 

شـرکو بیـرون رفـت بـدون اثـار      .و جبـران کنـی  خیلی دوسـت داري میتـونی زنـش بشـی وزحمـاتش ر     :شاهرخ
 .ادم بی صفتی هستی:نارارحتی در صورتش معلومه از این اتفاق خوشحالم هست میگویم
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ــرون میکــنم او سرشــار از غــروره ومــن     از کنــارش رد میشــم دیگــه حتــی فکــر شــاهرخ رو هــم از ذهــنم بی

 .ایی بوسه بدي هانکجا به پدر بچه هات نمیخو:دستم رو گرفت.نمیتونم اینو تحمل کنه
 

 .برو اونور ازت متنفرم:میدهم عقب هولش
 

ــا ــد       ت ــا عاق ــل ب ــاب بیبیگ ــوع افت ــض طل ــه مح ــبح ب ــاري وص ــه از ناچ ــدیم البت ــه مون ــون طویل ــبح در هم ص
 .وسه روز بعد باراهی لندن شدیم .منتظرمون بود وبدون حرفی به عقد هم درامدیم 

 
ــدم وتوانســت بــا دلیــل اصــلیش هــم اصــرار .م پزشــک کودکــان بشــم کمــک بیبیگــل وشــاهرخ درســم رو خون

اشـکان وپریمـاه   .شاهرخ بود کـه عاشـق بچـه هاسـت وخواسـت کمکـم شـامل حـال بچـه هـاي مـریض باشـه             
پریمـاه  "البتـه شـاهرخ   .االن هردوشون مدرسه میرن وهردوشون مثـل سـیبی هسـتن کـه بـا مـا نصـف شـدن         

بخــاطر :بهـم نمیـده ولــی بیبیگـل میگویـد    داره وقتـی دلــیلش رو میپرسـم جـواب درســتی     دوسـت رو بیشـتر  
 .شباهتش بتو انقدر دوستش داره

 
شـاهرخ تـو میگـی    :که هنوزه از احساسش نسبت بـه خـودم اطـالع نـدارم همـین دیشـب ازش پرسـیدم        هنوزم

 عشق قبل از ازدواج خوبه یا بعدش؟
 

 .باید از طرف مقابلت یه شناختی داشته باشی تا باهاش ازدواج کنی:شاهرخ
 

 ؟.س عشق قبل از ازدواج رو قبول داريپ:مریم
 

 .تا حدودي:شاهرخ
 
 .حاال تو کدومش رو تجربه کردي:ذوق میپرسم  با
 

پـس نمیتـونم جـوابی    . مـن هـیچ کـدوم رو تجربـه نکـردم     :حرص منو دربیاره اینو از نگـاهش مـیفهمم    میخواد
 ..بهت بدم

 
 پس چرا با من ازدواج کردي؟:مریم
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 ...چون بدون اینکه بخوام مادر دوتا بچم هستی دلیلش اینه:شاهرخ

 
 ؟.یعنی تو منو دوست نداري:مریم

 
 .بهتره فیلمت رو تماشا کنی: شاهرخ

 
 .جواب منو بده :رو خاموش کردم تلویزیون

 
 کمی بهت عالقه دارم راضی شدي؟"باشه بابا :شاهرخ

 
 .ال بودنه من نیازي به عالقه تو ندارم فقط برام یه سو:مریم

 
 ....عاشق همین لجبازیاتم:شاهرخ

 
 .....یعنی تو عاش:رو در اغوش میگیره میگویم وسرم

 
 تو گل مریم منی..........بهتره به فکت استراحت بدي:حرف بزنم نمیزاره
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