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  عنوان کتاب:خالکوبی

  )shadow_dasنویسنده:دنیا.ا.ص (

  

  

  

  ساخته شده در وبسایت پاتوق رمان.

  براي دریافت کتاب هاي بیشتر به سایت پاتوق رمان مراجعه فرمایید.

www.patogheroman.com 

 

 

  

  

 

 

 

  .....الرحیم الرحمن اهللا بسم

  

... الظّلمات الی النّور من یخرجونهم... الطاغوت اولیاؤهم کفروا الّذین و... الّنور الی الظّلمات من یخرجهم آمنوا الّذین ولی اهللا «

  ........ »خالدون فیها هم النّار اصحاب اولئک

  

  

  » آغاز سر «

  !کن باز من روي به را جهنمت درهاي تمام
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  !خواهم نمی کبریت

  ........ام سوخته خود من،

  ؟...!ام ببین

  ؟......!ببین

  ........شوم می ور شعله نسیمی، به گاهی، از هر که.. ام نشسته خاکستر به ي شعله

  .....دارم ایمان تو، هاي چشم اسارت به من،

  .....زقوّم آب براي جنگیدن به

  .....تو از خوردن، ترکش به

  !؟......م ببین

  .......است مقدس من، دفاع

  ....روم می تو هاي چشم اسارت به من،

  .....من دستهاي معراج به تو،

  !؟.....بینی می

  ....سادگی همین به

  ......بودي ساخته برایم که بهشتی از نمانده هیچ

  ....روانش نهرهاي از خواهم نمی هیچ من، و

  ............!بجنگم ات، جهنّمی دنیاي با بگذار، فقط،

  .....اي کرده مقدّرم که بهشتی از هیچ نه خواهم، می تو از هیچ نه

  ...نه

  ...ندارم طلب تو از من

  ...خواسته نه و نیاز، نه طلب، نه

  ..........!توام بدهکار وقت، تمام من،

  ....بخشیدي من بر که بهشتی بابت بدهی

  ....بهشتم به کردي سرازیر که آبی زالل بابت بدهی
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 خوانی یم بهشت تو، که آنچه هر بابت...... زرین هاي جام بابت.... نوشین هاي باده بابت... سرسبز و بلند هاي درخت بابت بدهی

  ........اش

  .....!جهنّمــ جهنمی، منِ و

  ! کن باز من روي به را جهنمت درهاي تمام

  ....!آمدي خوش من، جهنم به

  

 ***  

  

  

  اول فصل

  ......اند چوبی ها انسان* 

  ! دروغ از تر دراز عشقی دماغ با

  ........دم هر خیانت نهنگ

  .....بلعد می را وجدانشان ژپتوي

.....  

  ..... اي قصه هیچ ته دیگر

  !شود نمی آدم پــیــنــوکــیــو

  

Boarding pass شده مچاله ام، نشسته عرق به و شده چنگ دست میان....  

  .....چرخانم می ترانزیت، سالن دور تا دور را چشمهایم

  ...دارم اضطراب

  .....خفیف

  ....کنم می محکم ام، شانه سر را کیف ي دسته

  .....فشارم می سالن، کفپوش به را ام مشکی هاي صندل میخی ي پاشنه
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  .....دستشویی سمت افتم می راه

  .....چپ سمت بپیچ..... راست سمت بعد... مستقیم

  ....کنم می آویزان را سیاه عباي

  ....ایستم می روشویی جلوي

 معلوم بودنش ایرانی..... کند می مرتب را تنش قرمز تاپ.... ست آرایش تجدید مشغول و ایستاده کنارم سفید، روسري با زنی

 بهم ار کنجکاوش و خیره نگاه..... است معلوم من، براي....! ابلهانه نگاه این و باز ي یقه این و آرایش همه این از حداقل....... است

 تتفاو بی و خالی آنقدر..... بردارد من از چشم و برود رو از که آنقدر........! صاف.... کنم می نگاهش صاف آینه، توي از.... دوزد می

  .......شود مسرگر لباسش کردن مرتب با و کند پچ پچ خودش براي و بخورد وول هایش لب هی و پایین بیندازد را سرش که خیره، و

  ........!حیف.... دارم اضطراب که حیف...... حیف.... دارم آرایش که حیف.... سرد.... گیرم می آب شیر زیر را دستم

  .....رود می تقلبی، ظاهر و متظاهر نگاه با پوش، قرمز زن

 آب شیر زیر میگیرم را دستهایم جفت..... کنم می رها روشویی، سنگ ي لبه را boarding pass و بندم می را چشمهایم

  .......!ردسـ....... سرد

...... انتیس ده میخی هاي پاشنه و ایستاده حالت همان با..... کنم می مدیتیشن......... قعمیــ..... کشم می...... کشم می عمیق نفس

 خودم با زدن حرف وقت که دانم می را این فقط ندانم، که چی هر حاال،........ کرده عرق پیشانی همان با.... سرد آب شیر همان با

 قفسه روي.. ....سرد آب شیر با هم باز..... کنم می مدیتیشن هم باز جایش، به.......! نیست بیشتر، استرس تزریق وقت.....! نیست

 زيچی یک وسط، این حاال،..... کنم می رد را ها دنده....... کنم می عبور خون، و گوشت و پوست از..... شوم می متمرکز ام سینه ي

 بطن تر قوي ي ماهیچه و.... بینم می را راستم و چپ دهلیز دارم.... بینم می را قلبم دارم...... بدجوري...... زند می بدجوري دارد

...... مانده اکسیژن بی که اي ماهی... نرسیده آب بهش که اي ماهی..... بلور تنگ توي ماهی یک مثل... زند می دارد.......! چپ

 به..... شمک می عمیق نفس و...... شوم می خیره بهش فقط..... میبینمش دارم.... کنم می نگاه قلبم به........! امان بی.....! کوبد می

 ط،فق...... شاهد..... ناظر...... کنم می نگاهش دارم........ کشم می عمیق نفس و...... کنم می فکر ویرانگرش و نامنظم هاي تپش

  ..........کنم می اهنگـ

  ......شوم می رها

  .......شود می پمپاژ هایم رگ توي ناکردنی، باور سرعتی با خون

  ........دود می ام پی و رگ به وصف، غیرقابل شتابی با اکسیژن،

  .........کند می پیدا کاهش زدنی، هم بر چشم به آدرنالین،

  ......کنم می نگاه را قلبم دارم

  .........را ام پی و رگ ي همه و

  ......ام شده رها
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  .......کنم می باز را چشمهایم

  ......بدهم آینه تحویل که ندارم لبخندي

  .......!آرام ،...اضطراب بی....... مسکوت ،....لبخند بی

........ کرد خواهم ابرپ که قیامتی به شبیه رنگی...... بیزاري از رنگی..... دید نفرت از رنگی بشود شان، ته ته شاید که چشمهایی با

  ...............!!!انداخت خواهم راه به که ، ـمیجهنـــّـ و

 می باال سمت به را هایم شقیقه طرف دو..... کنم می چک آینه توي را خودم..... کشم می بیرون آب، شیر زیر از را دستهایم

 رژ.... .سیاه... ام کشیده سرمه را چشمهایم...... ام بسته اسبی دم زند، می قرمزي به نور زیر که را سیرم اي قهوي موهاي.... کشم

  .......سوخته آفتاب ي سوخته آفتاب تنم، پوست..... قرمز ،...لبم

 نمایان ه،ساد و سفید تنگ تاپ وراي از کرده، کمین ببر شده، حک چپم کتف پشت که کوچکی خالکوبی.... چرخم می درجه چند

 با دهش کار سیاه عباي.......کنم می مرتب دست با را، رنگم خوش جیغ صورتی و تنگ جین........ رببـــ....... من....... ببر...... شده

  .....بندم می را روبنده....  آبی و صورتی ي لمه نخ

  ......اندازم می ام سرشانه را کیفم

  ......زنم می پلک آینه، توي

  ............روم ـیمــ دارم،

  ...........بروم ـد،بـــایـ

  .....کشم می عمیقی نفس

  .........شود می اعالم ایران، سمت به شارجه پرواز

Boarding pass زنم می چنگ روشویی، سنگ روي از را......  

 فرش نآ انتها، بی و سیمانی گنبد آن بلند، آجري دیوارهاي آن کردم می حس ، گذاشتم پا امامزاده آن توي بار اولین براي وقتی

 من به انگار.... پاشند می من به را مثبتشان هاي انرژي ي همه نبود، میانشون اي فاصله هیچ که نقش پر و قرمز جان نیمه هاي

 ندسیش،ه شکل بنابر که نورانی مکعب آن امامزاده، وسط رنگ سبز متبرّك ي مقبره آن انگار، و! ؟....نیامدي زودتر چرا گفتند می

 ساعت و یرونب بکشی جسمت از را روحت بتوانی که باشد دنیا تیو جایی اگه میگفت داشت، را حالت ترین پرانرژي و پایدارترین

  .......منست ي زده حفاظ و اي شیشه مکعب این اینجا، باشی، آرامش از پر نسبی خالء یک توي ها، ماه حتی و روزها، ها،

 جز که یایدب یادت فقط کنی، می فکر هایت نداشته و ها خواسته به و بندي می را هایت چشم وقتی که باشد جایی اگر گوید می

 واستن،خ از جز بگیرد، جان ذهنت توي که چی هر اینجا، و.... نداري نیاز، اظهار و استغاثه براي جایی امنیت، پر سبز ي گوشه این

 که اشتنید دوست کنج همین....... داشتن فقط،..... داشتنه فقط..... نداري اي نداشته اینجا،.... داشتن ، فقط و فقط....... ست داشتن

 مرمر سنگ و کند رسیدگی بهش اوقاف اداره قرارست کی دانی نمی که نورانیش ي مقبره دور هاي فرش رو گذاري می پا وقتی

 روي ممحک را پایت توانی می که جایی به اعتماد..... اعتماد خوب حس از شوند می سرشار پاهایت کنی می حس ، بگیرد را جایش
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 که لوص،خ پر کنج همین..... شود خالی پایت زیر جایی، یک وقتی، یک روزي، یک نکند که نباشد هراست و بدهی فشار زمینش

  ......خودش سمت کشید قوي، مغناطیس یک مثل را من دادیم، سالم بهش عمه با روز آن وقتی

 بست و چفت الي هایم دست...... ضریحش به چسباندم را خودم و قدم دو شد قدمم یک و شد جدا عمه هاي دست از هایم دست

.... ردک می حس رنگ سبز چوبی ضریح از دلچسبی خنکی که صورتم، و... هم روي افتاد هایم پلک.... شد قفل چوبیش مورّب

 توي تریخ و شد قاطی بود، زده دستیم بغل خانوم که غلیظی عطر و گالب خوش بوي که آنقدري........ ـقعمیـ.... کشیدم نفس

  ......اینجا ام آمده چی، براي که افتاد یادم و رنگ سبز چوب به کشیدم را هایم دست بسته، هاي چشم همان با..... هایم ریه

...  

 من و دآم می داخل از خانوم حاج خواندن قرآن صداي. بود شده بسته تنفسیم راه برسم، ساختمان به و بدوم را حیاط طول تمام تا

  !کردم باز شتاب با را در و گرفتم را چادرم ي گوشه. کنم معطل این از بیشتر توانستم نمی

 از که اي سفره به بودم زده زل زنان، نفس و مبهوت و مات دستگیره، آویزان جور همان.... شد چرخیده طرفم به سرها ي همه

: ادد نجات قرآن، کردن متوقف و پرتی حواس از را ها خانوم که بود خانوم بهجت صداي.... بود شده پهن سالن، سر آن تا سر این

  ....اذانه وقت بفرمایید.. بفرمایید... خانوما.... شد دیر که بیا! خانوم ماهت روي به سالم

 تحویلشان ژکوندي و نیمه نصفه لبخند. کردند می نگاهم داشتنند نفري چند هنوز. بستم احتیاط با را در و درآوردم را هایم کفش

 نفس کی نیستم، نگاهشان تیررس توي دیگر شدم مطمئن و گذشتم که راهرو پیچ از. پله راه سمت کردم تند را هایم قدم و دادم

  .....دویدم

  .............آخیش..... کشیدم راحتی نفس و بستم سرم پشت محکم را در

 با فیدس چادري... کردم سفت را روسریم ي گره.. پوشیدم نباتی دامن بلوز... کردم عوض را هایم لباس نکردنی باور سرعتی با

  ...پایین رفتم و سرم انداختم صورتی ریز گلهاي

 بود سیک اولین خانوم، بهجت باز که فرستادند می صلوات داشتند و شد تمام ها خانوم از یکی خواندن قرآن ، رسیدنم با همزمان

 تشریف جونم هسار: گفت بلند خورد، می بهم برقشان از دلم که چشمهایی با و کشید پایم تا سر را نگاهش. افتاد من به چشمش که

  !آوردن

  !آشو؟ بکشم: گرفت ازش را واکنشی هر فرصت ها، خانوم از یکی صداي و من به برگشت خانوم حاج نگاه

 خانوم نیرم که کنم سالم همه به خواستم می و بودم ایستاده وسط آن هنوز. بگوید چیزي نرسید و آشپزخونه توي رفت خانوم حاج

  !خانوما؟ به کنی نمی سالم مادر! جون؟ ساره اوا: داد گردنش و سر به قري

  !!!مادر

  .چشم. خانوم منیر نشد فرصت واال: بخندم کردم سعی و کردم جمع را هایم لب

 مثل! بکنم ار اینکار تا کرد صبر همیشه مثل که ببوسم را دستش شدم خم. بود نشسته بزرگ خانوم که سفره باالي افتادم راه و

  .....!کرد صبر فقط،! » کاریه چه این« گفت نه کشید، را دستش نه! همیشه
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  !برداشتم اي، لحظه تماس یک با و دستش ي چروکیده پوست به چسباندم را هایم لب هم من

 را نگاهش. بود شده خیره سفره به انداخته، باال ابروي لنگه یک با و زده گره معمول طبق را روسریش. عقب کشیدم را خودم

  ....ادرم نباشی خسته: گفت و برد پایین و باال آهسته را سرش بعد..... کرد وارسی ، پامو نوك تا سر فرق از و من به برگرداند

...... ربالک صحراي..... اي آشپزخانه چه اما... بود آشپزخانه جا، ترین نزدیک. شدم بلند سفره سر از و گفتم ي »باشید سالمت«

 کردي دیر .نباشی خسته: کرد صدایم که بود خانوم حاج.... شست می ظرف یکی... برد می چاي یکی... کشید می رشته آش یکی

  ؟!!

 پاهایم به ،گرفت می شماره تلفن با که جور همان. شد تموم دیر کالسمم. بود ترافیک خیلی: انداختم اش خسته صورت به نگاهی

  !!باز رنگیه چه این:  کرد نگاه

  ....خانوم حاج دیگه جورابه: باال آوردم را سرم.... پا رنگ ایه شیشه جوراب. کردم نگاه پاهایم به و پایین انداختم را سرم

  .بیاد حاجی بگید: گفت خط پشت شخص به

  رنگه؟؟ این: کرد نگاه من به باز و

  !!نداري؟ نماز امشب شما بفهمن باید همه! من؟ مادر رنگه این: گفت خودخوري لحن با و آورد پایین را صدایش

 افتاده انگار اام... باشد افتاده خاصی اتفاق کردم نمی فکر........ م یقه توي کشیدم را سرم شد، می که جایی تا و گرفتم گاز را لبم

  .....بود رفته باد بر خانوم، حاج آبروي ي همه من، پاي کمرنگ هاي الك بودن معلوم با انگار....! بود

  .پهنه سفره ، شه می دیر. باال برم نیست وقت دیگه االن. شه نمی معلوم روش میفته چادرم: گفتم آهسته

  ....شد تلفن با زدن حرف مشغول و من به کرد را پشتش و داد تکان سري

 هم االب برو«  نگوید وقت یک تا شدم می دور چشمش جلو از باید... نداشتم اي چاره هیچ اما سالن به برگردم خواست نمی دلم

 ایه یشهش جوراب باید دختر: « گفت می بهش همیشه خانوم منیر ،....گرچه.....» بپوش کلفت مشکی جوراب هم کن، پاك الکتو

  !! »گونیا اون تو شن می خفه کوچیکش و ظریف پاهاي طفلی... جان ساره مخصوصا.... بپوشه نازك

  .....!!زد می ها حرف این از خانوم حاج جلوي که داشتم، دوست را خانوم منیر وقتی تنها هم من

 اولین... .بود ما ي خانه وسط انگار کوچه، سر مسجد اکبر اهللا صداي و بودند زدن حرف و خوردن مشغول همه. پذیرایی به برگشتم

 به دش می باعث که چیزي.. کنم سکوت ها وقت خیلی خاطرش به شد می باعث که چیزي! داشتم دوست خانه این از که چیزي

 جدمس همان........! دارم نگه را چیزها خیلی حرمت خاطرش به شد می باعث که چیزي.... نشوم مرتکب را ها اشتباه خیلی خاطرش

  .......کرد می بیدارم نماز، براي و اتاقم توي افتاد می صبح هر که سبزش نور و کوچه سر

 نشسته مکنار که خانومی... دیدمشان می انعام ختم یا سفره هر سر اما شناختم، نمی که کسایی الي البه.. ها وسط همان نشستم

  .داري ضعف: جلویم گذاشت هم چاي باریک کمر استکان یک. کردم تشکر و خندیدم. داد دستم سبزي پنیر نان اي لقمه بود
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. نشست مراست سمت کسی. بود مجالس همین مختص حضورش، احتماال..! نکردم اما.. کنم پیدا آشنایی از اي نشانه تا شدم دقیق

 کنار سوپ، اي پیاله و پاشید پایم تا سر را اش خریدارانه نگاه خانوم بهجت. زدم زورکی لبخندي خانوم، بهجت دیدن با و برگشتم

  .دلم عزیز بگیري قوّت بخور، سوپو این! خانوم عروس ي»  ندار حال«  معلومه: گذاشت چایم استکان

 لبخند رویم به دیگر، سریع موشکافی یک با و دوخت اندامم به بود، ایکس ي اشعه به مجهز انگار که را هایش چشم دوباره بعد

  !سنگینه؟ خیلی کارت! شدي الغر که چقدرم: زد

 نه،: دادم جواب متین بودم، شده قرار بی و گریزان »خانوم عروس«  لفظ از شدت به و کردم می مزه مزه را چایم که طور همان

  .بود زیاد اونا ماه، این داشتم درس یکم.... نیست سنگین

  .شه می کم هاتم استرس رفتی، که زندگیت خونه سر شاال ان خب: خندید جون بهجت

  !!؟...کم! ؟...استرس

 خصوصمم لیوان. ببرم پناه آشپزخانه به کوتاهی، عذرخواهی با و شوم بلند جایم از فوري که شد باعث و گرفت را وجودم اضطراب

 دیدنم با بار هر که اي کلمه.... گرفت آرام خانوم، بهجت هاي حرف از ملتهبم جگر. کشیدم سر نفس یک و کردم آب از پر را

  .....!عروس... عروس... عروس: خورد وول سرم توي کرد، می تاکید رویش

  !ننشستی؟ مهمونا پیش چرا تو -

  ....بزنم حرف خواست می دلم چقدر. دوختم خانوم حاج به را استیصالم پر نگاه و گذاشتم سینک توي را لیوانم

  !؟..کنی می نگاه منو طوري این چرا! مادر؟ چیه -

 براي یحرف هیچ.... هیچی! ؟....نکد باز گالیه به لب پدرم و نیندازد راه درد قلب نمایش مادرم که گفتم می چی! ؟...گفتم می چی

  .............نداشتم گفتن،

 آب لیوان یه اومدم! خانوم حاج هیچی: دادم خانوم حاج تحویل اطمینانی پر اما پوشالی، لبخند و زدم کنار ام چهره از را اضطراب

  .بخورم

 بهجت اما... شد می خلوت پذیرایی و رفتند می کم کم ها مهمان.... شدم خارج آشپزخانه از سرعت به و بوسیدم را اش گونه و

 را شنگاه سنگینی بودم، خودم همسن دخترهاي از یکی با زدن حرف مشغول که من و! بود نشسته محکم، و سفت هنوز خانوم،

  .شدم مواجه همیشگیش لبخند با که خانوم، بهجت طرف چرخیدم طمانینه با پس. کردم می حس

  .....پایین برنگشتم خانه، کامل نشدن خالی تا و رفتم اتاقم به زدن تلفن ي بهانه به... شدم کالفه

  .....!!سرش توي بود انداخته را صدایش باز.... کرد می آب طلب خانوم حاج از که آمد می علی بلند صداي

 که هم لیع و داد جواب لبخند با آقاجون که کردم سالم بلند. مبل روي بود نشسته آقاجون. رفتم پایین و شدم سرازیر ها پله از

  ....دیدمت یعنی که باال آورد را دستش فقط بود، آب لیوان کشیدن سر مشغول

  !باهات دارم حرف بخور، چاي یه حاجی: شد پذیرایی وارد چاي سینی با خانوم حاج
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  ...افتاد سرم از چادر

 صلوات و نشستم زمین روي زانو دو دست، دم مبل اولین کنار بود، دویده پوستم زیر جمله این از که بدي حس کردن پنهان براي

  ....فرستادم

  ....کردم می نگاه فرش به مضطرب، و منتظر که بودم من فقط و بودند نشسته راحتی به همه حاال،

  ..خدمتم در بنده. خانوم بفرما: گذاشت دستش کنار عسلی روي را چایش خالی استکان آقاجون

 دوید، می حیاط تو صبح به صبح که بس هنوز، که پهنش هاي شانه پی.... اش چهارشانه هیکل و بلند قد پی رفت هایم چشم

 و سیاه موهاي و کشیده صورت پی.... بودند ایستاده جایشان سر محکم و سفت داشت، را قندش و خون فشار هواي که بس

  ...مرتب و کم خاکستري هاي ریش پی... بود شده خالی جلوشان که سفیدي

  !کشید پیش پسرشو حرف خانوم بهجت: گفت می داشت خانوم حاج

  ....شد شل دامنم، روي هایم دست

  !زدي؟ حرف ساره با: کرد اي سرفه تک آقاجون

  ...!شماست حرف حرف،!! بزرگشی پدرشی، شما: داد جواب جانبی به حق لحن با خانوم حاج

  ........!عتیق عهد... عتیق عهد... عتیق عهد... خورد می چرخ سرم توي کلمه یک فقط

 پسند هک دخترمون، دل مونده. کردیم پسند دیدیم، ما... نیست حرفا این نقل خانوم: چرخاند هایش دست میان را تسبیحش آقاجون

  .....نکنه یا کنه،

  ...داد من به را نگاهش و

  ....پایین انداختم سرمو

  !شدي؟ قرمز چرا! شد؟ چی: گفت که بود خانوم حاج

 به هک ،... زدم می سفیدي به شاید!! ؟...قرمز... باشم داشته خودم مورد در توانستم می لحظه آن که بود حالی وصف تنها تعجب،

  .....نه قرمزي،

  !ساره؟ نه! نچسبه یکم منتها! نیست بدي پسر که پسره: گفت خودش خاص خیالی بی با علی

  ....خندید ریز، آقاجون و کرد اخم خانوم حاج

 پیش که مخودش هست، که پسرم تک نیست، بد وضعش که پدرش! شناسه پسره واال: گفت دلچسبی چندان نه لحن با خانوم حاج

 گهدی. ره نمی خطا نگاهش...! پیغمبره و خدا اهل... نیست اي فرقه هیچ اهل خدا شکر... که ایمونم و دین از! کنه می کار پدرش

  !خواد؟ می چی زن یه مگه

  ......خواد می چی زن یه مگه دیگه
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  ....افتاد دوران به سرم

  !!؟...........خوام می چی دیگه..... خوام می چی دیگه.... پیغمبر ،...خدا.... پسر تک... کار.... پول

  !؟...چیه نظرت... بابا جان، ساره: پرسید می اش همیشگی مالیمت با آقاجون وقتی سوخت می هایم چشم

  .....نتوانستم.... کننم بلند را سرم نتوانستم

  ....آقاجون شناسمش نمی من... من: گفتم آهسته فرش، ریز هاي گل به خیره و کشیدم دامنم به را ام کرده عرق دست کف

  !تموم زنید، می حرف جلسه دو خب: حرفم وسط پرید و کشید اي آسوده نفس خانوم حاج

  ....که جلسه دو با! من مادر: کرد نگاه خانوم حاج به بود، خیره من به که علی

 جوونه ات دختر... هست وقت بشی، اهل و بخوره سنگ به سرت تا حاال!! پسري!! نکن نگاه خودت به تو: وسط پرید خانوم حاج باز

 بگه خرمآ روش، بذاره اسم بپره، خواهرت با ماه شیش بیاد غریبه پسر داري توقع شما نکنه بعدشم،... شوهرش ي خونه بره باید

  ......کافیه جلسه سه دو همون ؟!!خوام نمی

  ...آشپزخونه سمت افتادم راه

 ساره ي شیفته که اونام!! بشکافن یخوان نم که اتم! کنن وصلت خوان می خانواده تا دو: آمد می پذیرایی از خانوم حاج صداي

  !همینه هم قضیه اصل... شدن

  .....نزنم حرفی دادم می ترجیح... کنم سکوت دادم می ترجیح

  ....صبوري

  ......صبوري

  ....ساره ي شیفته... ساره ي شیفته

  ....رفت می ور موبایلش با داشت علی و بگیرد وضو بود رفته آقاجون... پذیرایی برگشتم

..... مشد خیره پایم، ناخن صورتی الك به و.... درآوردم را ام زنانه هاي جوراب... کشیدم سرم از را روسریم.... ها پله سمت افتادم راه

  ......!نشده رد خانوم حاج هاي ناخن بغل از هم جت سرعت با الکی، هیچ حال به تا که بستم می شرط خودم با

  .....بستم سرم پشت را اتاق در

  .داشتم می نگهش خلوت و تمیز توانستم، می تا که جوري و جمع متري دوازده ده شکل مربعی اتاق

 اب چه هاش، دادن گیر الي به ال بار هر و آمد می بدش ازش شدت به خانوم حاج که تختی. انداختم ام فرفورژه تخت به نگاهی

  .برد می بکار را»  قراضه آهن«  لفظ ربط، بی چه و ربط

 و گرفتم مبغل توي و برداشتم بالشم کنار از را قرمز شکل قلبی کوسن. نشستم تخت ي لبه و کردم آویزون کمد داخل را چادرم

  !کردم جدل خانوم حاج با قرمز، قلب این سر چقدر که کردم فکر
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 گفته و خریده ها قلب این از مان تا سه هر براي. گلچین و حنا و من براي! ولنتاین روز و دوم ترم. بود خریده برایم شادي را قلب

  ...........!نداریم که پسري دوست جاي بود

 بود گفته و کشیده درهم ابرو که زدم می حرف شادي از ذوق همان با و. دادم خانوم حاج نشان را قلب شوق و ذوق هزار با اولش

  !نگذارم چشم جلوي را قلب که

  .....بودم رفته وا

  !؟.....قرمز تپل قلب یک خاطر به

  !نداره خوبیت چون گفت همیشه مثل هم او... چرا که بودم نالیده و خانوم حاج دنبال بودم دویده

  ........!خوبیت

 شام، صرف از بعد دقایقی! دانست می را خوابش رگ آقاجون. شدم وارد آقاجون طریق از...ممانعت خانوم حاج و کردم می اصرار

  !شد تصویب قرمز، تپل قلب داشتن

 نای من اما.....! آید می بدش قرمز رنگ از حد چه تا خانوم حاج که دانستم می من فقط... کشیدم قلب پرزهاي روي را انگشتم

 هم، بودم زده دیوار به و کرده تمام را چیدنش تازه که اي تکه هزار پازل دور قاب حاال،! رنگی هر از بیشتر! داشتم دوست را رنگ

 کمدم داخل و خریده خانوم حاج چشم از دور که الکی حتی و... نخی روسري یک... بودند قرمز هایم روفرشی! داشت قرمز رنگ

  .کردم می نگاهش فقط هرازچندگاهی و بودم گذاشته

  !بودم قرمز رنگ عاشق من،

 الدعوة تجابمس که تویی:« کردم زمزمه و بستش و چفت به کشیدم را ام بینی...... شد بیشتر چوبی، ضریح به هایم دست فشار

  .......کن اجابتم ،......اي

 نذار..... اشهنب رضا دلم نذار....... نذار... بگیرن تصمیم موردم در راحتی همین به نذار.... ببخشنم راحتی همین به نذار..... کن اجابتم

 کنم فکر ه،ش می دعوا شکافتن اتم و ساختن موشک سر که دنیا این تو نذار... گیرن می تصمیم برام که ام طفیلی یه کنم حس

  ......شوهر اسم به یکی ي سایه زیر برن می زور، به منو مث یکی و عتیقه عهد ما ي خونه تو هنوزه، که هنوزم

 و علی نسل از اي سایه هیچ.. خوام نمی اي سایه هیچ....... باشم خودت ي سایه زیر خوام می فقط من ،....خوبم خداي..... من

  ........»خوام می خودتو رحمت و مهر ي سایه فقط، و فقط من،......! اي زوري ي سایه هیچ..... خوام نمی پدرم

 توانستم نمی....... من هاي چشم تو افتاد ضریح، چوبی هاي میله طرف آن از چشم، جفت یک..... آرام..... کردم باز را هایم چشم

 یه که ودب باري اولین..... نگرفتم را نگاهم....... دیگر جاي یک روحش، فکرش،..... بود من به نگاهش فقط انگار اما ببینم، واضح

 نمی که عجـــــــــیب و..... بود درآمده من هاي چشم توي فرحزاد، توي هم آن امامزاده، یک ي مردانه قسمت از چشم، جفت

 چشم هب رفت می و آمد می نور پر مکعب از که نوري این به داشتم.... کردم می فکر داشتم....... بیرون بکشم را خودم توانستم

 يفضا...... گرفت رنگ نگاهش..... جسمش به برگشت روحش که انگار و........ زد پلک یهو، که ،.........کردم می فکر محوش هاي

 ختری هري دلم،.... دقیق ،...خیره...... زد پلک دوباره......... ببینم را، نگاهش گرفتن رنگ بتوانم که بود کوچک آنقدر مقبره

  .....ُهري......... پایین
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 باال شتاب، رپ که ام سینه ي قفسه رو گذاشتم را دستم و بهش چسباندم را کمرم! مقبره به کردم را پشتم و عقب کشیدم را خودم

 مکعب به دمکر تکیه و پایین شدم کشیده...... گرفتم گاز را لبم ي گوشه...... سرم بر خاك...... سرم بر خاك........ رفت می پایین و

.... .گرفتم گاز بیشتر را هایم لب! ؟؟.....شدم اینجوري لحظه یک چرا من! ؟......کردم که بود کاري چه این.... خدایا...... کوچیک

  ....بماند یادم که گرفتم پایم از هم محکمی نیشگون

  !کنم نمی باور که نشده هیچی نگو: گفت می داشت که گوشم توي نشست عمه صداي

 با بود، فتادها چروك هایش گوشه و داشت قشنگی پف زیرینشان پلک که هایی چشم با و گوشه یک بود نشسته. کردم نگاهش

 کنین اااورب: گفتم لبخند با و کنارش کشیدم را خودم.....! پایید می را من بود، کالمش و نگاه توي خدا ي همیشه که شیطنتی

  !جون عمه نشده هیچی

  !قشنگیه؟ جاي چه دیدي: گفت و دستم داد را بود دستش تو کی از دانم نمی که خرمایی

  !بودم نکرده آرامش احساس انقدر جایی هیچ حاال تا! عالی! عمه بود عالی واي: چرخاندم امامزاده دور تا دور را نگاهم

  !!شوهر؟ واسه کردي دعا: گفت و زد چشمکی

  .....آرام خندیدم،

  !نیست نگرد،! نبود گشتیم،..... نشود یافت جان عمه -

 و کوفتی استخر اون جز به تو! باشه؟ شوهر دنبال که هستی آدمی تو اصال بگردي؟؟ تو گشتی؟؟ تو..... برو..... سوخته پدر برو -

  !!!!کنی؟؟؟ می فکر هم اي دیگه چیز به نداره، خوبم پسر نمونه یه خدا رضاي محض که هوا، و آب بد ي دانشکده اون

 همدم ی،داشت زنیّت که وقتی اونوقت،.... باشه خودت جیب تو دستت... خودت پاي رو وایسا: گفت آهسته و داد تکان را سرش بعد

  .....دم....  همــــ.... باش داشته هم

  ....بود پیر عمه

  ....بود پیر خیلی

 اشتهد ظاهري همچین که شد نمی باورت پرسیدي، می را سنش وقتی که آنقدري.... داشت دردي یک بدنش، جاي هر که آنقدري

 ردترگ صورت و تپل اندام آن با خانوم عمه..... باشه داشته هایی چروك و چین همچین سن، سال شصت با شد نمی باورت... باشه

 ماهیچه دانم نمی که نازکی ابروهاي آن و..... کوچولویش بینی و باریک هاي لب.... دارش پف چشمهاي آن با.... ترش تپل و

  ......مینداخت راه ابرو رقص و کرد می پایینشان باال وقتی داشتند، قوتی چه هایش

 به انشزب...... ام خانواده.... مادرم... پدرم از بیشتر.... بودم دیده زندگیم تو که هایی آدم ي همه از بیشتر... بود داشتنی دوست عمه

 به زج زبانش و خنده به جز هایش لب..... رفت نمی افتادن، گره به ابروهایش و رحمی بی به هایش چشم.... گشت نمی تلخی

 اي عمه ......بود زندگیم هاي آدم ترین استثنایی از یکی که من، ي عمه..... بود عمه این....... شد نمی باز خنداندن، و گفتن جوك

 براي دوخت لباس.... کرد خیاطی..... کرد کار..... وایستاد خودش پاهاي رو..... وایستاد بعد...... دادند طالقش و نشد دار بچه که

 هاي کالس دنبال به افتاد راه باران، و برف توي بود، نزده سفید و سیاه به دست شوهرش، و پدر ي خانه تو که دختري..... مردم

..... ومنت صد کرد را قرانش یک و کرد استفاده...... درآورد را خرجش و کرد استفاده..... کرد استفاده ازش بعد... گرفت یاد...... خیاطی
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 حتی کس، هیچ جلوي..... نکرد دراز کس هیچ جلوي را دستش سالها، این ي همه توي و...... تومن دویست کرد را تومنش صد

  ...........!عمه تنی نا برادر و ،...من تنی پدر....... بود من پدر که برادرش،

 عدب که طالیی گردنبند به.... کرد شک خواهرش به که پدري....! نکرد برادري خواهرش براي اما داشتم، دوستش من که پدري

 تهمت به مردم، حرفهاي به ،....خرید دوزارش قران یک همان با که اي خانه به..... کرد شک خرید، خودش براي کردن کار سالها

  ..........!!!گرفت دیده را، ندیده و........! کرد شک آورده، کجا از را ها پول این اینکه به زدن، می سرش پشت که هایی

 من درپ....! ندیدم گفت و دید که پیغمبري همان ،..... پیغمبر ،...خدا..... پیغمبر ،...خدا بود خوانده ما گوش توي همیشه که پدري

  .....دیدم گفت، و ندید که پدري ،...بود پیغمبر همان مرید

 سال همان...... کرد ول را عمه رویش، گذاشت خانوم حاج هم تا چهار شنید، مردم از یکی..... کرد قطع عمه با را اش رابطه بعد

 تنــــها و.... گرفت می اي دوباره جان داشت تازه که ها سال همان..... کرد می کار داشت تازه عمه که ها وقت همان..... ها

 نکن«  گفت... ولز و جلز به افتاد خانوم حاج....... کنار گذاشتش و ،..کرد تر پررنگ ذهنش توي را عمه بودن تنی نا آقاجون...... بود

 رنمیب تصمیمش، از آقاجون! ؟.....داشت فایده چه اما..... » روشه پیش راه هزار.... بگیر خواهرتو دست... نداره خوبیت.. آقا کارو این

 میدهفه و گرفته درد وجدانش دانم نمی... عمه دیدن رفت می گهگاه هم خانوم حاج...... باشد برگشته که ندارم یاد به....... گشت

 یم هم تلفن...! زد می ولی کم،... زد می سر بهش اما....... دانم نمی...... بود سیاستش یا غازست، یه من صد مردم هاي حرف بود

  ......همین..... پرسید می را حالش و کرد

 خودم مه،ع ي خانه به آمد و رفت براي توانستم.... بیایم و بروم خودم توانستم..... شدم تر مستقل.... شدم بزرگتر من اینکه تا

 لقلکشق ها وقت خیلی سوا، پدر از جدا، مادر از ي ریشه این که دانستم می..... نکرد مخالفتی هیچ آقاجون، و....... بگیرم تصمیم

 نمی....... بگذارد حرفش روي پا خواهد نمی اما..... ببیند ناتنی، چند هر را، خواهرش خواهد می دلش ها وقت خیلی..... دهد می

  .....!برنگشتن مردانه و ایستادن، مردانه زدن، حرف مردانه این از نالیدم می چقدر من، و....... بشود تا دو ، آقا حاج حرف خواهد

 و بود کرده وضع خودش که اي قانونی ي ماده به زد تبصره یک اما.... حرفش سر ایستاد مردانه، و مرد آقاجون بود، که چی هر

 ایشپ به پا و نشست می.... بود عمه عـــــاشق که هم علی...... عمه ي خانه فرستاد می خرید، از پر ماشین یک با را علی ماه هر

 ......داشت را خودش ي شیوه..... داشت را خودش ي قصه هم، علی داشتن دوست این البه..... خندید می و گفت می پرت و چرت

  ....خودش روش به.... خودش ي شیوه به.... بود اي شیوه علی، داشتن دوست

 ریدخ دیدن از... ها خرید دیدن از شکست می دلش.... کرد نمی قبول.... گرداند برمی خریدش، از پر ماشین با را علی اوایل عمه

  ......بود شده ریجکت عمه، ،....آره.... بود کرده ریجکتش خریدارشان، که هایی

 گفت ستهسرب و فرستاد پیغام.... برابش فرستاد پیغام ها، خرید همین سر علی شدن عالف سال دو یکی بعد فهمید، که آقاجون

 و آمد تاهکو....... آمد کوتاه عمه، و..... بیا کوتاه ،.......دانی می را ها مرد ما تُلُپ و اِهِن که تو گفت سربسته.... خانوم بدري بیا کوتاه

 وده رابین شد من، پدر که شد این و......! هیچی... نکرد قبول پولی هیچ.... مایحتاجش همان حد در فقط اما.... پذیرفت را ها خرید

  .......زندگیش قالبی

 هگوش و کرد می ناپرهیزي آقاجون که جمعی توي... دیدیم نمی جمع در مهم، خیلی مراسم توي جز را عمه که بود سال ده حاال،

 اما ...زده حرف باهاش کالم چند که فهمیدم می هم ها وقت یک..... بشود خاموش دلتنگیش، بلکه کرد، می نگاه را عمه چشمی
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 دمش تازه هاي چاي عاشق من که قاجارش، ي دوره ي زده بند قوري از تر شکسته...... بود ها حرف این از تر شکسته عمه، دل

  ........بودم

 می کفري خانوم حاج دست از علی تا که ها وقت همان از..... شد باز خانوم عمه ي خانه به علی با هم من پاي ها، وقت همان از

 اي هفته یک هاي اتراق این از خورد می حرص خانوم حاج و...... شد می عمه خانه راهی و کرد می جمع را بساطش و بند شد،

 لیانق و خوشمزه شام و سکنجبین شربت جز به عمه، ي خانه توي که دانست می انگاري... گفت نمی هیچی آقاجون.......... علی

  ......بشود نگرانیش باعث که ، خبري...... نیست دیگري خبر بیگاه، و گاه هاي

 یم خانه توي خرش و بود آمده خانوم حاج دست کارش حساب دیگر..... کرد نمی اتراق عمه ي خانه دیگر شد، بزرگتر که علی

 خانه شب یک نداشت جرات....... بود آمدن خانه شب ي قضیه برد، می حساب آقاجون از سرش که هم اي مساله تنها........ رفت

  .........پیچاند می را گوشش خودش، ي شیوه به هم باز آقاجون، وقت آن...... بخوابه عمه جز به دوستی، کسی، ي

 ستد از را عمه داشتنی دوست و نور پر ي چهره دیدن موهبت نتوانستم....... شد زیاد من دلتنگی شد، کم که علی آمد و رفت

 اجازه آقاجون از....... کند راهی خودش، با هم را من و بزند سرش به عمه دیدن هوس علی وقت یک تا بنشینم منتظر و بدهم

 مثل جا هیچ که گفتم بهش و..... شکرگزارانه و طوالنی....... بوسیدم را دستش من و زد لبخند..... زد لبخند بهم فقط..... گرفتم

 که نرگسی هاي گل..... شد باز عمه، ي خانه به هم من پاي که بود اینجوري....... گذرد نمی خوش من به خانوم، عمه ي خانه

 نکرد غیبت..... ها خوردن آجیل...... ها دیدن فیلم.... سحر تا هاي نشینی شب.... خریدم می برایش بار هر من و بود عاشقشان

 ،»  داره گناه عمه«  بگویم و بگیرم را جلویش خواستم می من و زدن حرف کسی مورد در کرد می شروع عمه که بار هر......! ها

 بازي مؤمن من واسه انقده!! گم می روشم تو: گفت می و کرد می جمع اي بامزه جور یک را صورتش و دستم روي زد می آرام

  !!!بیروناااااا میندازمت!! ساره نیار در

 مؤمن عمه، به من..... هایش کردن تهدید از.... هایش گفتن مؤمن از.. هایش زدن حرف از...... خنده از کردم می ـشغـ من، و

  .........بودم

 بذارم........ برات کنم می جیک و جیک که من: گفتم می بودم، گرفته را دلم که همانجوري و زمین روي شدم می ولو

  !!!؟؟؟......برممممم

  ......شدم مؤمن داشت، رفتن مکه آرزوي حاال و بود قرتی شاه زمان که اي عمه کنار در من، که بود اینجوري و

«  گفت می و بودش ندیده حال به تا که خانومی بهجت از زدن حرف به بود کرده شروع..... نبود کن ول هم امامزاده توي عمه

 و احمد متس کشاند را من فکر و! » کرده نشون برات کیو دونم می نگفته! بگی نیست الزم....! مامانتو ي سلیقه دونم می که من

 را یمان دو هر مغرب، اذان صداي....... آورد می سرم خودش، هاي دست جفت با داشت خانوم حاج که بالیی و..... ش خانواده

.... وسیدمب را چوبی ضریح آخر بار براي و برگشتم رفتن، موقع...... خواندیم را نمازهایمان نشسته، عمه و ایستاده من و.... داد تکان

 یرونب موقع ها چشم آن مبادا اینکه ترس از و پایین انداختم را هایم چشم..... مردانه قسمت به ندوختم را هایم چشم بار، این اما

  .......داشتم نگه پایین را سرم بشویم، تاکسی سوار که وقتی تا ، ببیند را من هزار، در یک حاال ، آمدن

  .کردم می تنبیه را خودم باید برساندم، علی بودم نخواسته و کرده حماقت که حاال حداقل. کردم تند را هایم قدم
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 کالس به ات ، کردم می بود که اینی از تر تند را هایم قدم باید بودم، شده مرتکب را ام هفته این حماقت بزرگترین که حاال شاید

 ماشینها نارک از. گرفتم می پیش در را خیابان کنار راه و شدم می شلوغ روهاي پیاده خیال بی باید...! برسم افرش استاد ارگونومی

  ...!!برسم فقط، که کردم می خدا خدا و گذشتم می

 پهن ودالگ به بودم نرسیده هنوز... بودم نرسیده هنوز....!! باید.... کردم می عبور رویم، روبه آب پر و بزرگ گودال این از باید حتی

 ود،ب گودال توي آب که چی هر و گذشت کنارم از جت به شبیه چیزي که..... داشتم فاصله متري دو یکی هنوز....گل و آب پر و

  .........پاشید پایم تا سر ،....رو بود گودال توي گل که هرچی

  ...برد ماتم

  .....خیابان وسط زدم یخ

  .....مالحظه بی

  ........گذشت ذهنم از که بود اي کلمه تنها این

  ...........خیس.... چادرم.... خیس... هایم گونه.... خیس.. کشیدم هایم پلک پشت را دستم.... بود تیره ماکسیماي به چشمم

  ...کند مختصر عذرخواهی یک نایستاد حتی

  !هفته حماقت اولین از هم این..... دوختم خودم به را نزارم و زار نگاه و گرفتم باال را چادرم پایین

 گودال از هعجل با و. بردم باال اي، قراضه پیکان براي را دستم!!  رسیدم می عمرا..!! دقیقه پنج و چهل و هفت. کردم نگاه ساعتم به

 انگار که تهگذش کنارم از جوري پژویی، پیش، دقیقه چند همین که کردم فکر و عقب صندلی نشستم. نشم خیس باز تا شدم دور

  ..!!!..میگ میگ:  باشه گفته

---  

 دهرسی دیر که من نثار اي غره چشم و گشت برمی گاهی از هر بود دادن درس محو آنقدر که آن با و داد می توضیح داشت افرَش

 و دش جمع دیدنش با هایم لب! شد خم چهارچوب، توي کمر تا کالس پسرهاي از یکی و شد باز شتاب با در که ، کرد می بودم

 موهاي هک پسر، به نگاه یک و انداخت ساعتش به نگاه یک... باال داد را ابروهایش استاد.... دهانم توي رفت دستم توي خودکار ته

 آقاي نابج گذشته، کالس از ساعت نیم: گفت اي کننده توبیخ لحن با و...! بود پوشانده را پیشانیش روي ش آشفته شدت به

  .....کیانی

  ....چرخید استاد به کیانی از و کیانی به استاد از نگاهم و فشردم هایم لب به بیشتر را خودکار ته

  ؟!!دي می راهش جلسه هر چرا پس دیره، گی می اگه! استاد این کار تو موندم: کرد پچ پچ گوشم دم گلچین

  .......داره تمایالتی یه استاد این گم می که من: شد قاطی ما ردیف به استاد اخم با شادي، ریز ي خنده صداي

  ...!!شادي نکنه ت خفه خدا..... گرفتم گاز هم با را، خودکار و هایم لب

  !بشینم؟ تونم می حاال: گفت می استاد به داشت کیانی
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  !!!!! ـهـــتادمــُ!!! طلبکارو پرروي دهانش تو بزنم: کرد پچ پچ گوشم کنار گلچین باز

 روي اول، ردیف تا ما، طرف به آمد می داشت وقتی اما.... شدم اش ریخته بهم موهاي آن و کیانی صورت محو کی از نفهمیدم

 برگشت یوقت حتی.... پایین انداختم را سرم و کردم داغ.... آمدم خودم به داشت، برنمی را نگاهش و بشیند، من جلوي خالی صندلی

 ويت ممکن حد آخرین تا را سرم..... کردم می حس را اش خیره نگاه هنوز کند، آویزان صندلیش پشت را آدیداسش کج کیف تا

  ......کرد می فکري چه االن..... کردم لعنت را خودم و بردم فرو م مقنعه

 اشتمد برمی نت داشتم تند تند..... تخته به دادم را حواسم تمام هم من و داد ادامه را درس باالخره استاد سکوت، ثانیه چند از بعد

.... یجلوی صندلی سمت داد هل را ابروهایش و کرد گرد را خوشگلش عسلی هاي چشم... کردم نگاهش... پهلویم به زد حنانه که

  .....!!!!!!!!ــنهــیـ...... گرفتم را نگاهش مسیر

 رحط فقط استاد، معوج و کج خط جاي به اما..... تخته سمت برگشتم و دادم حنانه به ـظیغلیـ اخم و دزدیم را هایم چشم زودي

  ..........!!فقط........ دیدم می را کیانی زیر لباس دور ي ورساچه نوار

  ...!!!شد بیشتر تنفرم آمد، می بدم ازش

 که بودم مطمئن اما ندیدم، که شلواري و نشستن طرز آن و باال بود زده را هایش آستین که اي سرمه تنگ و جذب بلوز آن با

  ....!آنجاست از اصلی مشکل

  ....کردم یادداشت را استاد هاي نوشته و گرفتم گاز را هایم لب چندم بار براي

 چشم ويت افتاد چشمم که کردم بلند کالسورم روي از را سرم.... کند می پچ پچ دارد یکی کردم حس که بود نگذشته ربع یک

 حنا که برگردانم را رویم خواستم... هم توي رفت بدجوري... هم توي رفت هایم اخم.... زد می حرف حنانه با داشت که کیانی

  داري؟ مشکی خودکار: گفت

  !نع:گفتم آهسته

 ختهت به رویش که طور همان افرش استاد.... بود منفی هایشان جواب..... پرسید هم شادي و گلچین از را سوالش و شد خم حنانه

  ....کیانی آقاي: کرد صداش آهسته حنانه... داد سکوت به تذکر بود،

  ....چرخید کیانی

  باشه؟؟ مشکی باید حتما حاال... نداره هیشکی: کرد پچ پچ حنا

  ....کردم نمی نگاهشان

  !!بنویسم اي دیگه رنگ با تونم نمی مشکی جز به: گفت تند کیانی

  !!!!؟؟؟؟ واااا

  ..........!!!بدهد شفایت خدا
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 نم،برگردا ازش را نگاهم خواستم تا.... شدم چشم تو چشم باهاش ناخودآگاه بودم، کرده که تعجبی خاطرش به حرفش، با همزمان

  ......!برنداشت و..... دستم توي مشکی خودکار سمت داد هل را سمجش هاي چشم

  !!؟...چی یعنی...کردم نگاهش دادم، می فشارش کاغذ روي هدف بی داشتم که خودکار به

 رفح این از تر سمج.....! ـرنخیـ.... ثانیه بیست... ثانیه ده... ام جزوه روي کردم متمرکز را نگاهم و هم توي کشیدم را هایم اخم

 یم دیدنش، موقع همیشه که اخمی همان با.... کردم نگاهش.... بود ام مشکی خودکار روي هایش چشم سنگینی هنوز....! بود ها

 نمی ،.... که اخمی همان با...... صورتم به شد می سرازیر اسمش، شنیدن موقع همیشه که اخمی همان با....هایم ابرو وسط نشست

  ..........!!ــهاخمـ اینقدر چرا دانستم

 دکارمخو به و باال کشید را یش ابروها.... داشت امتداد هاش شقیقه تا که را پرش و مشکی هاي ابرو.... باال کشید را ابروهایش

 تباب چی؟ بابت چی؟ خاطر به! بدهم؟ بهش را خودکارم باید بود کرده فکر! خودش؟ با بود کرده فکر چی!  ـههــِـ..... کرد اشاره

 کمر ات بابت!! ؟....دانشگاه آورد می را مدلش یک روز هر که هایی ماشین یا سیگارش، همیشگی و تند بوي و خشن ي قیافه آن

  ......!!!ــريعمـ! ؟؟...بردم می حساب ازش باید! ؟...شد می نثارش دم به دم که دخترها خدمتی خوش یا پسرها کردن چاپلوسی

 دايص یکدفعه...... شد تر غلیظ اخمم، و باال رفت خورد، می وول سرم توي که هایی فکر از انزجار عالمت به باالیم لب ي گوشه

  .......!دَرید را، او طلبکار نگاه و من مسموم هاي فکر حنا،

  !!ساره بهشون بده خب! خواین؟ می رو ساره خودکار کیانی؟؟ آقاي چیه -

  !!! مــقاحــ!!! کیانی دست کف گذاشت و کشید دستم از را خودکار یکهو و

 طرف رگشتمب!! تخته از برداشتن نت به کرد شروع و برگشت کیانی بگویم، چیزي خواستم تا!!! شد گرد هایم چشم!!! شدم شوکه

  !!! »من؟ بگم تو به چی آخه.... « جویدم را هایم لب........ کرد می پرواز داشت بود، کرده کیانی به که لطفی از که حنا

  !بنویسه تونه می مشکی با فقط! بیچاره داشت گناه: گفت آرام

  !!!کنم اش خفه هایم دست جفت با خواست می دلم که آخ

  !!!!!!حنانه ريخــ تو که چقده: گفتم یواش و دادم فشار بهم را هایم دندان

  دي؟؟؟ می فحش چرا ؟؟؟!!تو کردي پرهیزي نا چه: رفت ریسه و اش گونه به کوبید خنده با و آرام را دستش

  !!!!مد می تو خودسرانه و احمقانه عمل این ترتیب بعدا بگویم و بگیرم نیشگون چادرش روي از را بازویش توانستم فقط

 را داستا هاي سوال جواب نخودش، ي اندازه مغز آن با گاهی از هر و بود جزوه نوشتن مشغول خیال، بی و ریلکس خیلی کیانی

  !داد می هم

 ودکارخ آن به دستم دیگر نبود ممکن یعنی!!! نفرت از پر....! چشمی چه هم آن.... بردارم چشم ازش توانستم نمی دقیقه چند تا

  !!!نداشت امکان!!! بخورد

  !!!!داد تحویلم شیطانی نیشخند یک!! نه که ژکوند لبخند یک و.... عقب سمت کرد کج.. باال آورد را سرش دفعه یک
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  !!!!گرفتم آتش

  !!!کردم داغ

  !!!زدم باد را خودم و دادم تکان را ام مقنعه

  !!!متنففففرم ازت

  !!!!دستشه؟؟؟ توي من خودکار!!! وااي

  !!!!!یییییی اَ

  !!!!!ففرممتنف ازت

  .....رفت و گرفت را راهش و کیفش توي انداخت را خودکارم بیاورد، خودش روي به آنکه بی کیانی شد، تمام که کالس

  ؟؟؟!!بهش بدي منو خودکار گفت تو به کی: گفتم حنانه به حرص با

  .....کنم کمک خواستم من: برچید لب و باال، کشید معصومیت با را ابروهایش تاج کرد، درشت را درشتش چشمهاي

 آي این اب شدي قبول دانشگاه چجوري تو موندم: داد تکان هوا توي سرت بر خاك ي نشانه به را دستش و کشید پوفی گلچین

  بهش؟؟؟؟ دادي خودکارشو داشتی ور نمیاد، خوشش این از ساره بینی می!!! خنگیااااا!!! کیوت

  !نباش ناراحت....! جونی ساره میگیرم ازش رم می خودم اصال خب... خدا به: نالید حنانه

  !بري خواد نمی کجا؟؟؟: کشیدم را بازویش که کیانی دنبال رفت می داشت

  ...خودکار دارم... کن ولش: گفتم حنانه به و گرفتم ازش را نگاهم... کاوید می را کالس ته نگاهش با شادي

  ...برم بذار نه: کرد اصرار باز حنانه

  ؟؟!!کنی نمی گوش چرا!! خیال بی!!!! جان حنا: گرفتم محکم را چادرش بار این

 بچه: فتگ تند و آهسته شادي که وسایلم کردن جمع به کردم شروع..... داد تکان سري و زد پوزخندي حنانه حرکات به به گلچین

  !میگم براتون فردا!! دارم کار برم من ها

 حنانه.. ..برویم که افتادیم راه و انداختیم باال اي شانه گلچین و من.... شد خارج کالس از ها پسر از اي دسته دنبال به و دوید و

  .....آورد می رحم سر را من دل و کرد می معصوم را چشمهایش هی و کرد می عذرخواهی من از اصلی، در برسیم تا هم

 چشمهاي و وهام و بود گرد صورتش.... ساده ها، حرف این از تر بیش خیلی شاید! بود ساده و پیله شیله بی..... داشتم دوست را حنانه

 اش حرصی و گلچین مغز روي رفت می ناجور هم ها وقت یک! آورد درمی زیاد هم بازي فردین! بود هم مهربان.... داشت روشنی

  .....!!کرد می

  ....شدند رد کنارمان از خودش ورودي هم هاي دختر از یکی و کیانی کردیم، می خداحافظی که هم از

  ...........کردیم می نگاه کیانی لب روي غلیظ پوزخند به مات من و ، خصومت با گلچین احمقانه، لبخندي با حنانه
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  ....بود چهارشنبه امروز

  !!بود؟؟؟ چهارشنبه!! واي

 روي جک به میلشان عجیب، که هایی قدم.... بروند را خانه راست راه خواستند نمی که هایی قدم... کشیدم زمین روي را هایم قدم

  .............روي کج به..... بود

  ....افتاد می اتفاق سرعت به داشت چیز همه

  ......خورد می رقم خانوم حاج هاي دست با داشت که تلخی روزهاي به رسیدن و من خوب هاي روز شدن تمام از

  !شود بسته زندگی، یک ي نطفه روز، یک توي بود قرار انگار

 فگیرک خانوم حاج که ها پله سمت گرفتم را راهم. نبود هال توي کس هیچ. کشیدم سرم از را ام مقنعه و بستم پا پشت با را در

  !سالم علیک: شد ظاهر آشپزخانه ي آستانه در بدست،

  ...ببینم رویش را خورده وایتکس بار هزار سبزي قورمه هاي لکه توانستم می و بود بسته سفید پیشبند

  .نباشید خسته. سالم -

  ؟!کردي دیر. نباشی خسته شما -

  ...بود ترافیک یکم.. نه -

 خیلی. وستتپ به بخوره آبی یه.. کن حمام برو... میانا شکوهی خانوم امشب ساره: سرم توي پیچید صدایش که باال رفتم قدم یک

  !شدي زرد

  !؟......قلبم شدن خون یا بود مهم صورتم شدن زرد! ؟.....زرد! ؟....ام شده زرد

  .....دانستم نمی

  ......دنستم نمی هیچی

  ....باال دویدم و دادم تکان را سرم

 مبخواب خواست می دلم... بستم را هایم چشم.. صورتم به خورد خنکش باد.... شدم رها تخت روي ها لباس همان با و زدم را کولر

 خوب هک چشیدن را ها لحظه طعم و کردن زندگی و زندگی.....! بود خوب که زندگی.... را امشب همین فقط.... نشوم بیدار امشب، و

 زهاییچی روي ببندي چشم توانستی می اگر گرفتی، می ازش را قدیمی تفکرات بودن زهرمار و زور هاي حرف تلخی اگر.....! بود

 هک کنی، عشق خودت حریم توي و خودت با و نگذاري فراتر پا کشیدي خودت دور که اي دایره از شد می اگر نداري، دوست که

  .......!!بود خوب زندگی

 کاري و کنم زندگی را زندگی شود، می محسوب من امپراطوري که باال طبقه اتاق همین توي شود می که کنم فکر شد می اگر

  ....بود خوب چیز همه باشم، نداشته کسی کار به
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 را رتمصو و خورد می قلب به داغم نفس... ظریفش و نرم هاي کرك میان بردم فرو را سرم و برداشتم بالشم بغل از را قرمز قلب

 ایینپ نگاه به..... کردم فکر احمد روشن صورت به...... بود شده تاریک من، امپراطوري.... بود شده تاریک ذهنم تمام.... کرد می داغ

 توي چی باید من..... شد می تر تاریک لحظه هر امپراطوریم،..... مرتبش هاي ریش و خمایی موهاي به.... دیپلماتش ي یقه و

 روي و بشوم زن و کنم گوش عمه هاي حرف به خواست می دلم که منی.... چی! ؟......بیاید خوشم ازش که کردم می پیدا احمد

 ويت عاشقی خیال و فکر ها حاال حاال خواست می دلم که من.... کنم انتخاب خودم خواست می دلم که من..... بایستم خودم پاي

 که نم براي هم متوسطش قد مشکلی حتی....! نداشتم دیپلماتش ي یقه و مرتب هاي ریش با مشکلی من...... نخورد وول مغزم

 قلب زا باید که حسی آن با...... داشتم مشکل نخواستنش با فقط ، من......! نبود اي مساله شدم، می حساب ها متوسط جز خودم

  ....چی! ؟......کردم می پیدا احمد توي چی باید!! نبود و من قلب به رفت می و آمد می احمد

  .....کوچک..... کوچک.... شد می کوچکی ي نقطه کم کم احمد، روشن صورت

  ..........تاریک...... شد تاریک ذهنم، تمام

...  

 آرام تمصور هم باز دلگیري، همه این با بدترین، همه این با چرا دانستم نمی اما.... زدم رقم خودم براي را ممکن ي قیافه بدترین

 رایتس صورتش به هیچی ساره که... ست دلش توي خوبش و بد ساره گفت می عمه که همیشه مثل... ها وقت باقی مثل... بود

 که..... اش اي قهوه چشمهاي و سبزه صورت به آید نمی دلی بد ساره که... همیشگی مالیم و کمرنگ لبخند جز کند نمی

  ........ساره

 شوم، تر یرهت کمی بگذار.....! را آدم پوست کند می سیاه نیوآ.... صورتم به مالیدم انگشت یک و کردم باز را نیوآ کرم آبی قوطی

  .......!!نیاید خوشش ازم خانوم بهجت بلکه

  !؟...اید می خوشش من از احمد ممکن، ي قیافه بدترین این با

 گونه این از..... کرده کادرشان هشتی و پر ابروهاي که ام، ساده و اي قهوه هاي چشم از.... ام کشیده ي چانه و سبزه صورت از

  ...ست صورتم زیبایی معیار تنها که برجسته، هاي

  !!بخواهد بلند قد دختر احمد شاید... نه

  ....کنم می سرم ساده چادر نیاید خوشش شاید

  ؟؟؟...نپوشم نپوش، رنگی روسري چادرت زیر بگوید اگر!! راستی

  ؟؟؟....بکشم خط بکش، خط را پروانه و پشت و سینه کرال و استخر دور بگوید خانوم بهجت اگر

  ...پسندیده و دیده جوري همین را من خانوم بهجت نه..... نه

  ......!!حالل نظر یک به... پسندیده و دیده جوري همین انگاري هم احمد

  ....گفت خودش خانوم حاج

  ...شیفته گفت خودش
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  ....ساره ي شیفته گفته

  .....ساره ي شیفته

  !؟....بیاید خوشش

  !؟......نیاید خوشش

  .....اتاق ي گوشه کردم پرت را نیوآ رنگ آبی قوطی

 حکم ق،اتا توي گذاشت می را پایش خانوم حاج اگر االن!! مشکی! ممکن رنگ بدترین. کردم انتخاب هم را ممکن لباس بدترین

  !!زنی؟؟ نمی در چرا: کردم اخم! تو انداخت را خودش اجازه، بی علی و شد باز بدي صداي با در!! بود درآمده تیرم

  !!!جون؟؟؟ احمد خدمت بري خواي می اینا با: زد نیشخند و انداخت تنم هاي لباس به نگاهی

  ........!روي پیاده بود آمده نداشتم، اعصاب

  ....ندارم شوخی حوصله اصال. علی خیال بی: تختم ي لبه نشستم حوصله بی

  !!!نداره گرفتن عزا که این!! دیگه نه گی می فوقش: گفت کرد، می رو و زیر را هایم لباس حالیکه در و کمدم سمت رفت

  ........گفت می چی!!! نداشت؟؟؟ ندارد؟؟ گرفتن عزا ندارد؟؟؟

  ره؟؟ می!! ره نمی بدبختی استقبال به که آدم: تخت روي انداخت جینی شلوار و چرك صورتی بلوز

  !بزن خانوم حاج به هارو حرف این برو تونی، می اگه ولی! ره نمی! نه -

  ......!خانوم حاج: گفت تمسخر با لب زیر.... اش تیره جین کمر به هایش دست و بود پایین سرش

  ....!شه می چیزي یه باالخره... نخور غصه: طرفم کرد پرت را سفیدم چادر

  .....شد می چیزي یک باالخره..... آره

 سابیح که خورد الکی حرص آنقدر و کرد بیداد و داد خانه بودن تمیز و میوه چیدن سر آنقدر خانوم حاج برسند، احمد ي خانواده تا

 اسم،مر توي را پایم من که یعنی این و! بست محکم را در و اتاقش توي رفت علی که آنقدري. ریخت بهم را علی و من اعصاب

  !!گذارم نمی

 اره؟؟د خوردن حرص و فنگ و دنگ همه این ساده پذیرایی یه و ریختن چاي یه آخه خانوم حاج: گفتم و مبل روي نشستم کالفه

  !!!!علی کرد قهر خب

 بخور، حرص حاجی؟؟ میبینی بینی؟؟ می: گفت هال، توي بود آمده موقع همون که آقاجون به رو و هم در کشید را هایش اخم

  !!!باشن طلبکار ازت همه تهش بدي، شوهر دخترتو که بکش زحمت

  !!!بدهی؟؟ شوهر را دخترت

  !!!دهند؟؟؟ می شوهرم دارند
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  ......شد راست تنم موهاي

  ....شد راست کمرم

  ......قلبم

  ...............!اجبار این به لعنت

 ایشج به.... گفت لبی زیر سالمی و دستم داد را گل فقط.... بود پایین سرش بودمش، دیده که باري دو یکی همان مثل احمد

  !!میبینه هم را چادرم زیر انگار که کرد می نگام جوري و بود گرفته قرض را شوهرش و احمد هاي چشم جفت خانوم بهجت

 اول انهم که چرا! شعور با و... آمد می خونگرم نظرم به احمد پدر.... باشد پایین سرم کردم می سعی و بودم ایستاده آقاجون کنار

  ...!نبست من به عروسم عروسم کاري

  ....یدپیچ پذیرایی توي علی، اعتناي بی و کشیده سالم صداي بروم، آشپزخانه به چاي ریختن براي من و بشینند همه تا

  ....شد گرم دلم

 دید،ن گرچه.. زدم لبخند بهش هم من.... زد لبخند بهش آقاجون و کرد نازك چشم پشت واسش خانوم حاج.... ببینمش تا شدم خم

  ....زدم من ولی

  .....بدم..... آمد بدم... کرد می پچ پچ پسرش گوش دم داشت خانوم بهجت بردم، سالن به که را چاي

 تعریف براي فقط حالی، بی اوج در.. شدم زده ذوق... کرد تعریف خوشرنگم چاي از و کرد استقبال ازم لبخند با شوهرش جایش به

 اب آنجور که میانسالی مرد براي داشتن اهمیت از ، م خانواده براي اهمیتی بی عین در..... شدم زده ذوق چاي، استکان یک از

..... شدم می خوشحال اي ساده و کوچک چیزهاي چه با...... شدم زده ذوق کرد، می تعریف چایم از و کرد می نگاه من به محبت

  .........ساده چقدر... کوچک چقدر

 تاپ تاپ من لد اما...... نکند تاپ تاپ دلم که پاشید اي کننده دلگرم نگاه بهم... نشستم. بنشینم پیشش تا کرد صدایم آقاجون

  .......لمد.......! شان خانه توي گذاشته پا اش رسمی خواستگار اولین که نبود دختري دل مث دلم......! نبود قرار بی دلم... کرد نمی

 عشوض که گفت... ست خوانده درس که گفت.... ست مؤمن که گفت.... گفت پسرش از و کرد شروع پدرش.... کرد شروع پدرش

  ......داد تکون را پایش علی و گفت.... کرد ذوق مامان و گفت..... کرد سکوت آقاجون و گفت.... هستیم پشتش ما و ست خوب

 به من و گفت.... کردم نگاه طرف یک به شده شانه موهاي و کشیده صورت آن به من و گفت... کردم نگاه احمد به من و گفت

 تا شده بسته ي یقه به.... بود تنش که رنگی بد اي قهوه شلوار کت به..... کردم نگاه اش شده قرمز گردن و انداخته زیر به سر

 دوستش توانم می چطوري که کردم فکر من و گفت..... اش اي قهوه هاي جوراب به.... هم کنار ي شده جفت پاهاي به.... آخر

  .............کرد گریه ، خودم براي دلم و سوخت خودم براي دلم من و گفت....  باشم داشته

!! باش تساک یعنی که پیشانیش روي انداخت ظریفی اخم آقاجون... انداخت آقاجون به آمیزي تاسف نگاه و آورد باال را سرش علی

 و کرد ماخ علی..... کنند صحبت جون ساره اتاق توي بروند ها بچه گفت می خانوم حاج به داشت بهجت..... پایین انداختم را سرم

  ........ساده و کوچک چیزهاي همین با...... کردم ذوق من...!! حیاط گفت
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 فشار و دستم گرفتن با و دید آقاجون انگار که.. لرزید پایم لحظه یک. شدم بلند جایم از! احمد به من ، کردند نگاه من به همه

 عادتش پاي گذاشتم!! کی به و چی به نفهمیدم!  گفت... ا یا شدیم، که حیاط وارد..... سرم پشت افتاد راه احمد.... کرد آرامم دادنش،

 ويت که اي صندلی تا چهار از یکی روي نشستم خودم سر آخر.. نشستن براي کرد من و من!! جدید محیط یک به ورود براي

 نه کنم، تحمل توانستم می نه...... شدم کالفه... بود پایین سرش هم باز.... نشست و داد رضایت مکث کلی بعد هم او.. بود ایوان

 که خواستگاري کنار شود می که کردم فکر و حیاط توي کوچک ي باغچه به کردم را رویم فقط.... بگویم چیزي توانستم می

  .........!کنی نگاه سفید و بنفش و زرد هاي بنفشه به و ، بشینی نداري دوستش

 یم ازت من که ست مردي همان این خدایا، کردم فکر گفت، که اي کلمه اولین.... آمد حرف به که گذشت اي دقیقه ده احتماال

  ......!!!! »هـــِــم اِ!!!! «  خواهم

.. اسمش.... گفت خودش از.... مالید می بهم را هایش دست بار یک دقیقه چند هر و داشت استرس..... زد می حرف منقطع و کوتاه

 ام چانه ات فقط که نگاهی..... صورتم به انداخت گذرایی نگاه..... هایش ریش به کشید دست بعد..... شغلش.... سنش... فامیلش

  !؟...ندارید سوالی شما: گفت آهسته و...... رسید

 من..... بود داده یادم کسی نه بودم، بلد نه که من! ؟.....ازش پرسیدم می باید چی! ؟.....باشم داشته توانستم می سوالی چه من... نه

 یک براي که هست هم دیگري هاي چیز پاك، نگاه و روزه و نماز و بزیري سر جز بود نگفته بهم هم بار یک خانوم حاج که

 ريت وسیع دید و تر عمیق هاي نگاه.... بپرسی باید که هست زیادي بنیادي و ربطی هاي سوال......! ست مهم مشترك زندگی

  .........!!باشی داشته باید که هست

 که نبود ذهنم توي هیچی فقط...!! نه بپرسم، نخواهم که نه نبود، مهم برایم که نه نداشتم، سوالی که نه... نیامد ذهنم به هیچی

 وير بشود جاري و کند خطور مغزم به جمله یک فقط شد باعث بودن، خالی حس همین و....... خالی..... بودم خالی... بپرسم ازش

  !؟....کنید ازدواج من با خواید می چی براي شما: زبانم

 اش هرهچ به بیشتري نور انگار که لبخندي.... زد جانی بی و کمرنگ لبخند..... کرد نگاه چادرم به آرام بعد.... باال آورد را سرش

  ........است مؤمن که کردم فکر...... بخشید

  .....داره وقتی یه چیزي هر دیگه: گفت آرام

  ......ـنهمی

  .....خواستم می را همین

  .....بشنوم خواستم می را همین

  .......دارد دیگري دلیل ها، نکردن تاپ تاپ این که بدهم حق خودم به و بشوم آرام که

....... دکن تکمیل را دینش دیگر ي نیمه خواهد می فقط... بشود کامل زندگیش سیکل خواهد می فقط..... خواهد نمی مرا او که

  .............!!!دیگر شده وقتش خب

  بپرسید؟؟ خواید نمی هیچی همین؟؟: بود خوشحال صدایش چرا دانم نمی.. شد پا فوري.. شدم بلند جایم از

  .... »کافیه... نه...... « بود خالی صدایم چرا دانم نمی
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  .....بود احمق چقدر

  .....!باشد همین تواند نمی رسمیش، خواستگار اولین از دختر یک هاي سوال تمام نفهمید که بود احمق چقدر

  ....نداد تشخیص را صدایم بودن خالی که بود احمق چقدر

  .............بشوم دور اش، اي قهوه شلوار و کت آن و بنفشه پر ي باغچه آن و حیاط آن از خواهم می فقط نفهمید که بود احمق چقدر

 ي ا ندهخ از که صورتی به زدم زل..... چی یا کی نفهمیدم.... باشد مبارك گفت بلند خانوم بهجت و کرد نگاهم خنده با خانوم حاج

 به قیعمی گذرا نگاه با که بود شوهرش..... کرد نگاهم فقط..... شد الل..... ماسید دهانش تو باشد مبارك........ بود لبریز احمقانه،

  .....»خانوم بشناسن همو باید هنوز..... بعدي هاي فرصت شاال ان «: گفت ام، چهره

 شیرینی خودش توي بود رفته که هم خانوم حاج... گفت بعدي هاي دیدار از مخاطب، براي همیشگیش احترام همان با آقاجون

 تگرف می پوست خیار خودش براي که جوري همان معمولش، خیالی بی همان با علی.....!! پاشید غره چشم من به و کرد تعارف

 می عقب دنیا کل از ، بگیري زن ؟؟!!بابا بگیري زن خواهی می چی واس ،....آقا احمد: گفت بود، چاقویش ي دسته به نگاهش و

  !!مونی

  .......!زدم لبخـنـــد صورت، پهناي به من، و... گزید لب آقاجون.... کرد گرد را هایش چشم خانوم حاج

  !!!شه می ادا دینش به آدم دِین... خداس امر.... پیغمبره حکم ازدواج.... واال: گفت بود، شده سرخ یقه تا که احمد

  ......کنم باور خواستم نمی..... بشنوم خواستم نمی ، حاال که حرفی همان

  ....شدم خالی باز

  ....!!خندید علی

  !!بلند و کوتاه

  » ؟؟؟!!! کنی بدبخت مارو خواهر خواي می کنی کامل ایمانتو نصف اینکه واسه یعنی «

 کارد که خانوم، حاج و.... پایین انداخت را سرش اما آقاجون!! خندید علی، با طراز هم!! خندید شوهرش اما!!! شد قرمز خانوم بهجت

  ........آمد نمی در خونش زدي می

 دل... .شد سبک..... شد آرام جو..... خندید تا دو گفت، تا دو... شوخی به کشاند را بحث اما پدرش... نداشت علی براي جوابی احمد

  ..............اما من

 روي هن بود، شنیده شام بوي نه انگار که خانوم بهجت و کرد شام تعارف خانوم حاج.... کردند رفتن عزم که بود هشت هاي نزدیک

  !برویم باید که گفت و کرد سفت را رویش بود، دیده خوش

 دي؟؟ز بود چی ها حرف این نمیگیري؟؟ کام به زبون دقه یه چرا تو: « توپید علی به حرص با خانوم حاج شد، بسته که هال در

 رسیدمپ تون آینده دوماد از سوال یه فقط من.... « شد بلند جایش از و سوییچش به زد چنگ علی!!!! » کن نگاه منو علی هان؟؟؟

  » زنی؟؟؟ می خود بی جوش چرا.... خانوم حاج
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  ...بگیرد وضو که رفت نفره، دو ي مجادله این به کردن نگاه بدون و باال زد را هایش آستین آقاجون

  ...بگیرد نفس تا کرد باز را اش روسري ي گره و کشید سرش از چادر خانوم حاج

  !!!بگیري یاد خواي می کی تو علی زنم؟؟؟؟ می خود بی جوش من من؟؟؟ -

 هک دختري اونم دستم؟؟؟ رو نمونه فردا پس که بدم شوهر دختر زوري بگیرم یاد بگیرم؟؟؟؟ یاد چیو هان؟؟؟؟ من؟؟؟ مادر چیو -

  چی؟؟؟ یعنی مرد دونی نمی خانوم؟؟؟ حاج شناسی نمی رو مردا جماعت شما زندگیشه؟؟؟ اول هنوز

  ....مبل روي نشست کالفه خانوم حاج

  ...زد باد را خودش

  ....بودم ایستاده وسط همان هنوز من،

  ...نشست صاف خانوم حاج.... در سمت افتاد راه علی

  کجا؟؟ -

  !بیرون -

  آقا؟؟؟!!! نده حرص منو انقد!!!!! علی -

  شنوي؟؟؟ نمی اکبرشو.. ا صداي!! خونه می نماز داره -

  .....بیرون رفت و بست محکم را در و

 حاج..... مادرش عین... بزرگ خانوم عین..... شود خنک که تکاند می را بلوزش هی... بود شده قرمز....کردم نگاه خانوم حاج به

  ..........نفوذي راه هیچ بی سخت، سفت،.... بود بزرگ خانوم اصل برابر کپی خانوم

 چرا ماهاش: گفت گرانه، سرزنش یا است دلسوزانه دانستم نمی که لحنی با آوردم، درنمی سر ازش هیچی که لحنی با من به رو

 رس بره زود باید دختر... نباشه بهتر خونواده این و پسر این از ها بعده شاید... میگم خودت واسه من... من مادرِ! ؟....فهمید نمی

  !!؟؟ ساره دنیا از خواي می چی دیگه باشی، شوهرت و خونه خانوم وقتی.... زندگیش و خونه

  ....ساره دنیاي

  ......کوچک.....مادرم دنیاي

  ..!.خانوم حاج ،...نه مادرم

 دست شیرینی به.... شده خورده چاي هاي استکان به... تمیز هاي دستی پیش به..... کردم نگاه ها خواستگار از خالی هاي مبل به

  .......نخورده

  ....دهند می شوهرم زور، به دارند

  ......!بودیم خوشبختی ي خانواده ما



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٧ 

 

  ......کردم می فکر طوري این من اقل ال یا

 شدر خانوم حاج که نفوذي ي همه و ذاتی سکوت رغم علی عمه، به کردنش بد رغم علی که دارم را آقاجون وقتی کردم می فکر

  ....!خوشبختم بخوانم، خواهم می که اي رشته هر دهد می اجازه من به دارد،

 ات گذاشته خودش روي که اسمی رغم علی بودنش، متخلخل غیر ي همه رغم علی که هست، خانومی حاج وقتی کردم می فکر

 رفح و کند می دلسوزي برایم هم باز من، براي هایش خلقی کج و علی به هایش دادن گیر ي همه رغم علی کنیم، صدایش ما

  .......!خوشبختم زند، می کردن سري تاج و داشتن خانواده و شدن خانوم از

 هر به اريب و خیالی بی ي همه با اش، شخصیتی بودن شوربا شلم ي همه با که هست علی اسم به کسی وقتی کردم می فکر

 می ام زندگی در کن مداخله همیشه بزرگِ خانوم و خانوم حاج جلوي خواندنش، نماز عین در رفتن، پارتی ي همه با بودنش، جهت

 سالن تا دص وقتی برود، غریقی نجات و گري مربی ته تا باید ساره گوید می و دهد می نشانشان را شنایم ي نقره مدال و ایستد

  .....!!تمخوشبخ حتما، حتما تماشاچی، فرستد می را دخترش دوست مسابقاتم براي و زند می حرف خوب مربی تا ده با و زند می سر

 که ويبش یکی باید تو گفته و داده یاد خیاطی من به که دارم اي عمه اگر خندد، می همیشه که دارم اي عمه اگر کردم می فکر و

 رسم و راه کسی، هر از بهتر که دارم اي عمه اگر بشنوم، را ات مندانه رضایت هاي خنده ي مستانه ي قهقهه هم گور توي من

 انسان الم،ک یک و نگویم، دروغ نزنم، تهمت نکنم، خلقی بد ننشینم، قضاوت به که داده، یاد من به را بودن مومن و خدا عاشقیت

  !!!...خوشبختم که راستی به ،.....) نیایم یا بربیایم پسش از من که چقدر هر حاال(  باشم،

 ها نای وراي معنایی خوشبختی، که کردم می گمان کردم، می فکر احمد به و بودم بیدار را گذشته شب تمام من که حاال حاال،

  .......دارد

  .....ما عادي زندگی ظاهري ي پوسته وراي معنایی

  .......درونی ي هسته به رسیدن و گوشته از عبور.... پوسته از فراتر معنایی

 اییچیزه یک مورد در و..... پرسید ازش را چیزهایی یک..... کرد امتحان احمد با را چیزهایی یک بشود شاید کردم می گمان ، حاال

  !باشم متنفر اش، اي قهوه هاي جوراب آن از که هم چقدر هر حاال...... داد وقت بهش

  !!نسوخت شود نمی! کرد امتحان شود نمی....! ساخت شود نمی خانوم بهجت با اما

  .....ساخت و زد لبخند و اش ثمره تربیت روي گذاشت دست شود نمی است، خودم مادر اصل برابر کپی که کسی با

  ....!نه

  .....توانستم نمی

  ....غلتیدم پهلو به شب تمام

  .....ماندم خیره من، جان به رفت می و گذشت می من اتاق ي پنجره حفاظ از و آمد می که مسجدي سبز نور به شب تمام

  .....ماندم خیره و کردم فکر و غلتیدم
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  ....!کردم پاك را ساره

..... ستمنش تماشا به و ناظر و شاهد شدم.... کردم پاك عصر، نداشتنی دوست ساعات این تمامی از اخیر، هاي روز این تمام از را ساره

 حمقانها شدت به خوشحال صداي و پایین نگاه آن و احمد جوراب و خودم بدبینی..... نشستم تماشا به و کنار زدم را هایم قضاوت

  ........... کردم پهن را سکوتم ي سجاده و کنار زدم را اش

 همین..... رفتاري هاي متانت همین... پایین هاي نگاه همین جنس از... ها گرفتن رو همین جنس از.... بودم احمد جنس از من

  ......چسبید می روزم به بدجوري که صبح، هر هاي دادن صدقه همین.... بیگاه و گاه هاي گرفتن روزه همین....  وقت اول هاي نماز

  ....شادي اهدایی تپل قلب و قرمز الك به شبیه چیزي..... تر متفاوت افکاري با بودم، ها احمد همین جنس از من

  ....!!طوالنی وهم یک رسیدن براي انتظار،...... تر کشنده بس ، انتظاري با و

  ......!تنها باشد، من منجی و بشریت موعود از باشد جدا که موعودي رسیدن براي انتظار

  ......!نه باشم، راکدي آدم ذاتا که نه... نخواهم من که نه

  ......نداشتم را، ایستادن و شدن بلند جسارت من،

  ...نداشتم درستی حال دیشب همان از نه، که صبح سر از... نداشتم درستی حال

  .....!!بزنم حرف آقاجون، با و شرکت بروم باید: بود این فکرم تمام فقط،

  !بخوریم؟ چیزي یه بریم میاي..... بعدو ساعت مونم نمی من: گفتم گلچین به رو شد، تمام که کالس

  !نیستی راه به رو! شده؟ چیزیت: حالم بی چشمهاي توي ماند و گشت صورتم دور گلچین نگاه

  ...شه می دب خیلی حالم نخورم چیزي اگه دارم، کالس امروزم... پایینه فشارم یکم فقط: نشاندم صورتم روي معنایی از خالی لبخند

  ...بدیم شکممون به صفایی یه بریم.. ندارم بعدو ساعت حوصله منم آره: شد بلند و بغلش زیر زد را کالسورش گلچین

 شان خنده با ها پسر از تا دو یک.. خندیدند می بلند صداي با داشتند ها دختر از تا چند! بود شلوغ راهرو بیرون، زدیم که کالس از

  ....گذشتند می کنارشان از و کردند می اخم هم اي عده... رفتند می ضعف

  !!!زنه نمی کسم هیچ ي سینه به رد دست میاد خوشم: گفت آهسته و زد پوزخندي گلچین

 می بش و خوش هم ها بعضی با و داد می دست همه با سر همان از و آمد می راهرو ته از داشت کیانی.. گرفتم را نگاهش امتداد

  ...نداشت که پسر و دختر!! کرد

  ........چه من به گفتم جایش به کنم، اخم دلم توي آمدم... رفت هوا به باالیی ترم هاي دختر از یکی ي قهقهه صداي

 اش تیدس بغل با و شد رد اي نداشتنی دوست و غلیظ اخم با بود نشسته ها دختر میان که اي چادري دختر تنها کنار از کیانی

  ....داد دست

  ....خورد بهم دلم
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  ...سوخت ، ام معده

  ....خوردم می چیزي یک باید

  !؟....بهش بپاشد نفرت و ندارد اعتقادي عقایدش به که یکی هاي چشم توي بندازد چشم آدم بود مهم

  !؟....بردارد را دانشکده راهروي کل اش خنده صداي و بدهد دست آدم بود مهم

 همین فقط ازش که اي مردانه هاي دست میان بگیري را سبزه سفید، تپل، ، ظریف دست همه این راهرو اول همان از بود مهم

  !!؟؟...اي کشیده یدك به را اسم

  ...سوخت می ام معده

  ...زدم چنگ محکم را گلچین بازوي

  ....بزنم حرف آقاجون با شرکت بروم باید

  ...کرد می نگاه ما به داشت کیانی

  ....دوخت چشم من به نگرانی با گلچین

  .....بشوم زنت خواهم نمی من احمد

  ....خورد بهم دلم

  !؟....ست منفور ، مزخرفت و خشن ي قیافه آن با تو امثال و تو براي اینقدر سیاه پوشش این چرا

  ....کرد می صدایم داشت گلچین

 چهب آن از یکی و آب توي بپرم و ،...بزنم قرمز الك..... بخوانم صنعتی طراحی دارم دوست من! نیستم تو ي خانه زن من احمد

  .....بدهم نجات ، زند می پا و دست عمیق بخش وسط دارد که را داشتنی دوست کوچولوي هاي

  ؟؟.......!خوریم نمی هم درد به ما ببین

  ....خورد گره هم توي کیانی سیاه و پر هاي ابرو

  ...شد رو و زیر دلم

  ....کرد تنگ و خفه را راهرو ها دختر از یکی ي دلبرانه ي خنده صداي

  ....ها پله سمت داد هلم گلچین

  ....سوخت می داشت ام معده

  ....خوردم می چیزي یک باید

  ....آمد شده بازیافت هاي لیوان توي چاي تا دو با گلچین
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  ....بود دستش هم عدسی کوچک ي کاسه یک و بیسکویت بسته یک

  ......ندااااارمممممم دوست عدسی من: نالیدم من اما بود کرده محبت

  ؟نحیفم؟ ي جُسه این با من کنه؟؟؟ بلندت خواست می کی!! وسط اون کنی غش بود مونده کم!! کنی می غلط تو: کرد اخم

  .....ـفنحـیــ بابا: زدم لبخند

  !!کنه کولت بیاد خاصیت بی کیانی اون گفتم می شایدم: کرد باز را بیسکویت جلد

  ...خندید غش غش

  ..خورد بهم دلم باز

  ...سوخت ام معده ، باز

  .......بزنم حرف آقاجون با بروم باید.... نبود بد.... عدسی ظرف توي سفید قاشق به بردم دست

  ...کانکس توي پیچید شادي صداي و سر

  گلی؟؟ تو چطوري!! اینجان که اراذلم بچ و بر!!! ــهب -

  !!!پایین بیار صداتو!!!! مااار زهر: گرفت شادي بازوي از نیشگونی گلی

 اهشنگ لبخند با.... خوردن به کرد شروع و گرفت دستم از را قاشق.. من کنار نشست و اش مقنعه باالي زد را عینکش شادي

  ....بودنش رودربایستی بی و تعارفی بی این براي مردم می.. کردم

  خوریش؟؟ نمی دیگه شد؟؟ کوفتت چیه؟؟: خندید بهم

  ...خرم می بخوام... بخور تو نه: باریکش و کشیده کمر پشت گذاشتم را دستم

  ....شد خشک تر، طرف آن میز تا چند روي... » خرم می برات االن«  گفت می داشت که جور همان شادي چشمهاي

  ......اونجارو -

  ...زدند می حرف و بودند نشسته هایش دوست از تا چند با.... ها باالیی ترم از یکی...!! بود سامان.... برگشتم

 همه آن زیر شادي، ي انداخته گل صورت به.. خندیدم هم من.... کرد می نگاهش خنده با داشت گلچین... شادي طرف چرخیدم

  ......خندیدم پودر، کم و پنکیک

  ...بخور خودت باقیشو: شد بلند و کرد رها را عدسی ظرف

  !!!شادي نبر خودتو آبروي کجااا؟؟؟: کشید را مانتویش ي گوشه گلی.. کردم نگاهش باز دهان با

  ....داد می تکان هوا توي را هایش دست و زد می حرف ذوق با... زد می حرف باهاش ذوق با.... سامان میز سمت دوید شادي

  ...را هایش دست خفیف لرزش نبیند سامان تا داد می تکان
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  .....آبرویش نریزد که داد، می تکان

  ..نداشت معنی که ،..... آبرو

  .....زدم لبخند باز،.... داشتنی دوست و صورت خوش و بلند قد.... بود صورت خوش و بلند قد.... کردم نگاه سامان به

 انداختم را سرم من،... کرد شادي نثار آبدار فحش تا چند لب زیر گلی.... ما میز سمت آمدند شادي همراه و شد بلند جایش از

  .....پایین

  ........سوخت می ام معده ، هنوز که من از تر گرم.... تر گرم گلچین، با و جدي من با... کرد سالم گرم... کرد سالم

  ....رفت بیرون کانکس از شادي پاي هم و گفت اي اجازه با سامان.... زد می لبخند وقت تمام شادي

 کمرنگی محبت یک ها وقت یک فقط!! نداشتم دوست را غریبه پسر!!! نداشتم دوستش...!!! نه..... داشتم دوستش... بود خوب سامان

 رفت می نم،ببی کنان ولز و جلز جور این را زده پنکیک شادي اینکه از قبل تا که محبتی..... کردم می حس بهش نسبت دلم توي

...... ردمک کمرنگش و کنار زدم را سامان داشتنی دوست و مهربان صورت.... کردم کمرنگش..... نگذاشتم که...... شود رنگ پر که

  .....کمرنگ

  ....داد دستم به را چاي ي شده بازیافت لیوان گلچین

  ....نوشیدنی از پر یخچال به شدم خیره

  ....!شده عاشق شادي..... خب

  ....شود می عاشقش دارد هم سامان البد... البد.... ال

  ...بستم را هایم چشم و ماشین عقب انداختم را خودم و گرفتم دربست شدم، جدا که گلی از

 و آورد درمی را اش نداشته آنتن خش خش صداي هی و کرد می کاري دست را موجش هی و بود گرفته رادیو میانسال ي راننده

 صورت لک مورد در داشت که مویی و پوست پزشک به بدهم را حواسم گذاشت می نه....!!  من اعصاب روي گذاشت می پا هی

 هایم پلک هم بار یک....!! بدهم گوش شد، می پخش وقت بی و وقت که را اي ورزشی اخبار داد می مهلت نه زد، می حرف

  !!!!کرد ام زده وحشت و ماشین توي پیچید مزخرف ولوم آن با افتخاري صداي که رفت می هم روي داشت

  ......فرستادم صلوات دلم توي و گرفتم راننده از را خشمگینم نگاه و ام معده روي گذاشتم را دستم

 راه و کردم سفت را چادرم هاي لبه و دادم درهم هایی اخم با را اش کرایه.... داشت نگه شرکت خیابان سر بعد دقیقه سه دو

  ......افتادم

 رايب فرستاد می احوالپرسی و سالم کلی دید می را من وقت هر که آقاجون ي ساله اي خرده و سی داشتنی دوست و ناز منشی

 رمیب االنه نماز، رفتن فتوحی آقاي. عزیزم نیست هیشک: گفت و آقاجون اتاق توي فرستادم دست با روشنک، و خانوم حاج

  ....گردن
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 هتب خوبی حال و چشمت توي خورد می رنگش عنابی هاي پرده ورود محض به که عامل، مدیر دلباز و بزرگ اتاق توي نشستم

  ....بودم نشسته رویش من که داشت قرار اي مشکی چرم مبلمان ست روي روبه درست اش دریچه و بود روشن کولر....... داد می

  ......دماغم توي پیچید آقاجون، تن عطر بوي که کنم، شروع کجا از کردم می فکر داشتم و بستم را هایم چشم

  ....دادم فاصله هم از را هایم پلک لبخند، با

  .....بود بخشیده معرفتش پر صورت به بیشتري نور تبسم، و زد می پایین را رنگش طوسی بلوز هاي آستین داشت

  ....شد چی دانم نمی

  ....گرفت دلم یکهو چرا دانم نمی

  ......شده تنگ برایش دلم ـدرچقــ که کردم حس یکدفعه چرا دانم نمی و

... .کرد حلقه دورم آرام را هایش دست و خندید..... خندید...... بغلش توي گذاشتم را سرم و دادم سرعت را هایم قدم.... شدم بلند

  .!......منــّـــت بی آغوش این به آوردن پناه بابت ، تراشی بهانه براي نکنم تقالیی من، که داد اجازه و نگفت هیچی و خندید

 کردم می فکر اه وقت خیلی که قلبی روي..... بهش بچسبانم را گوشم نداشتم را رویش ها وقت خیلی که قلبی به چسباندم را سرم

 مانک تیر عهد هاي حرف به سپارد می گوش مطیعانه چه اگر کردم می فکر ها وقت خیلی که...... بکوبد من قلب تا کوبد، می

 می هک علی، براي بیشتر ها وقت خیلی حتی و...... ست روشنک و علی و من براي فقط و فقط کوبشش، اما مادرش، و خانوم حاج

  ...........دارد دوستش بیشتر هم جانش از دانستم

  ....کشیدم عمیق نفس

 درانهپ حمایت به بردن پناه از کشیدم می خجالت که هایی وقت براي کردم ذخیره را خوشش بوي و هوا و کشیدم عمیق نفس

  .....اش

  !؟....بابا خوبی: گفت آرام و پشتم گذاشت را دستش

  .....بابا آره

  ......مخوبـ

  .......خوب

  ........مخوبــ دارم، که را تو

  .....شدم کنده آغوشش از میلی، هیچ بی و پایین گرفتم را سرم

  ....آقاجون خوبم -
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 مانه..... روشنک و علی با هوا به گرگم و بازي سرسره هاي وقت همان!! گفت می خودش.... بابا بگویید بهم بود گفته خودش

 ها مهمان هاي کفش شدن جا جابه و انعام ختم هاي وقت همان..... دهان دور شدن شکالتی وانیلی و خوردن بستنی هاي وقت

  ......روشنک هاي دست به

  .....بود ها وقت همان

 گفته تري بزرگ که رفت می غره چشم و گزید می لب بزرگ خانوم و»  اقا«  گفت می بهش خانوم حاج که بود ها وقت همان

  ......!!!آقا فقــــط...!!! نداریم بابا...... اند گفته تري کوچک... اند

 آهسته و لب زیر هی و انداختم پایین را سرم من و برچید لب روشنک و جون خانوم از خورد بهم علی دل که بود ها وقت همان

  !؟.....ـااقــ: که کردم تکرار خودم براي

  ....کنارم نشست و برداشت دستم بغل صندلی از را کیفم

  دختر؟ خوردي نهار -

  !خوردم عدسی.... آقاجون آره: کردم ممتد را لبخندم

  ......رفت فرو روزه، چند ي نشده مرتب هاي ریش زیر آقاجون، ي گونه که دیدم من و خندید! خندید

  ..... !!! صلواتی پدر نداري دوست عدسی که تو: گفت و زد چشمکی

  .....هایم رگ توي ریخت ، ذوق آدرنالینِ

  ....ام معده به شد سرازیر

  .........!شد نمی کنده لبم از که لبخندي، و

  .........داریم صمیمیتی چه غیابش، در ببیند که خانوم حاج بود کجا

  !؟؟....کرد می درد ام معده اینکه گفتن با نکنم، خراب را جومان دارد عیبی چه گفتم خودم به و کردم قالب هم توي را هایم دست

  ....آقاجون دونین می.... راستش: دادم ادامه ، لبخندم به و کشیدم را هایم درد زیپ پس

  ....میگی چی ببینم تا بخور: دستم داد و لیوان توي ریخت آب برایم میز، روي یخ آب پارچ از و شد خم

  ....خوردم تگري آب از قلپ یک

  ....اقاجون بزنم حرف باهاتون اومدم من.... من: گفتم مردد و آرام و کردم تر لیوان ي لبه با را هایم لب

  .....آوردم سردرنمی ازش جوره هیچ که ها نگاه آن از..... طوالنی.... انداخت من به اي طوالنی نگاه

... ردنک امضا و زدن مهر با.... ها برگه با کرد مشغول را خودش.... رنگش مشکی و بزرگ میز سمت رفت.... شد بلند جایش از بعد

  .....کن زون توي ، ها کاغذ چپاندن با

  .....اش درباره نزنم حرفی دهد می ترجیح که داد می نشان داشت.... نه
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  .....که داد می نشان داشت

  .!!!...نه من بار، این

: کردم هزمزم دلم، توي شمار بی ذکر و صلوات همه آن از بعد و میز لبه گذاشتم را دستهایم..... کنارش رفتم و برداشتم را کیفم

  ...بزنم حرف شما با فقط که اومدم راهو همه این من! ؟..بگم بچیزي خواین نمی

 به را خودش بیشتر اقتدار چشمهایش، توي که دیدم و... شود می کم موهایش حجم از دارد که دیدم من و.... باال آورد را سرش

  .....بودن بابا تا بودن، آقاجون.... پذیري انعطاف تا کشد، می رخ

  !خوبیه پسر: اش صندلی به داد را اش تکیه و میز روي کرد رها را خودکارش

  ......شد آزاد گلویم، توي کرده گیر نفس

  ...بیشتر آرامشم،

  ....آقاجون بدیه پسر نگفتم که من -

  نمیاد؟؟ خوشت تیپش از -

  ....کردم سکوت

  کنی؟؟ فکر خواي می مهلت!! کجاست از مشکل فهمم نمی من که نزنی حرف تا ساره -

  ...نه نه -

  ننشسته؟؟ دلت به پس -

  ....آره بگویم نشد رویم.. نشد رویم... شدم خفه

 من. مهمه که خودته نظر این آخر، در اما.. باشه خوبی وصلت کنم می فکر من.... هستید هم کفو هم. مناسبیه مورد نظر همه از -

  ....گیریت تصمیم تو کنم نمی دخالتی

 نک راهنمایی را من و بیا... کن گوش اَلکنم هاي چشم این حرف به دلم، حرف به و بیا فقط....!! نکن دخالت آقاجون نه دخالت؟؟

  ........نگیرم دستم را کنم چه کنم چه ي کاسه این که

  !!نه؟ بگم من خواي می -

  ....کردم نگاهش مات

  !؟...خواستم می

  !!؟؟...وسط بیندازم را آقاجون خواستم می

  !!!بود درگیر!!! بود دخیل!!! بود وسط خود خودي به آقاجون!! نه
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  ....چیزه... دونید می... می... آخه: گفتم آهسته

 و کشید پر نبود، درش پیش ثانیه چند محبت از خبري که اي جدي نگاه از آرامشم ي همه... گرفتم دلهره..... آمد بند زبانم

  .......شد دود ذکرها، ي همه........ رفت

 همجنس... بزن حرف مادرت با و خونه برگرد االن همین! ازت بخوان جواب و بزنن زنگ که فرداست امروز.....! ساره کن گوش -

.... کنه جبورتم تونه نمی کسم هیچ و بپسندي باید تو. خودت ي عهده به م گذاشته که منم....! کنه راهنماییت تونه می بهتر توئه،

.. .مادرته و خودت ي عهده به احساسیش بخش.. مربوطه من به که اي دیگه مسایل تو... کنم می اعمال نظرمو اي دیگه جور من

  !؟....متوجهی

 گویی می چی من؟؟؟ پسند کدام کرده؟؟؟؟ راهنمایی را من کی مادرم.....!!! خــــــدا به را تو آقاجون راهنمایی؟؟ مادرم؟؟؟

  آقاجون؟؟؟

  ......هم ، هایم زانو..... شد شل میز ي لبه از هایم دست

  ......هنوز من..... من! ؟.....همین ؟؟...آقاجون همین: گفتم بود، دستش توي تسبیح تماشاي محو حاال که صورتی به خیره و زدم پلک

..... خواهمن هیچی کس، هیچ از که ، زندگیم قبلی روال به برگردم و نبندم دل بهش دادم می ترجیح حاال، که لبخندي... زد لبخند

  ......باشم نداشته بیشتري توقع کند، می گل صمیمیتش ها وقت یک که آقاجون، از که

  ي؟؟دار کالس امروز.... بشه الزمت شاید... بابا بگیر: مقابلم گذاشت پنجاهی تراول و میزش کوچک کشوي سمت برد دست

  .....دادم تکان را سنگینم سر... دادم تکان سر

 معده ازب کردم، می نگاه که شرکت در سر به رفتم، می پایین که ها پله از کردم، می خداحافظی که اش داشتنی دوست منشی از

  ..سوخت می ، ام

 قلپ و بآ توي نرود سر با کوچولو هاي قورباغه مثل چطور که دادم می یاد ُدرسا به و استخر شمالی ضلع بودم نشسته وقت تمام

  ....جون ساره س مزه بد چقد: نگوید من به و نمالد را خیسش هاي چشم خواستنی آنجور بعد و نخورد آب قلپ

  !......!!جاش به اي خوشمزه تو که چقد:  بودم بوسیده را اش گونه و آبی شکل مربعی و ریز هاي کاشی ي لبه بودم شده خم

 قلپ ، قورباغه بچه عین و بزند پا وسط آن آدم ي بچه عین توانست من، هاي حرف ذوق از شاید بار، این و... رفت ریسه... خندید

  ......!نخورد آب قلپ

 داشتم... کردم ازب را در و انداختم کلید..... گذشت نه از خانه، برسم و بیفتم راه و بپوشم لباس تا و بودم استخر نیم و هشت ساعت تا

 بارتلن هم روي هایم درس ام، شده مسخره خواستگاري این درگیر هفته دو یکی این بس از که کردم می فکر این به خودم با

  ....!!زدم می لنگ هم اول از که بخوانم فیزیک کالم دو آدم ي بچه عین بنشینم بروم... شده

 ايبر بخواد که سالشه چند ساره مگه!!! گی می چی شما فهمم نمی من حاجی: کرد متوقفم در، ي آستانه در خانوم، حاج صداي

  !!!شن بزرگ اینا تا خوردم جیگر خون من دونی می که شما حاجی؟؟ چرا شما ده؟؟ می قد عقلش مگه بگیره؟؟؟ تصمیم خودش
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....  يداد انجام مادریتو وظیفه شما خانوم مهتاج: نشست گوشم به خورد، می وول کلماتش الي البه که آرامشی و آقاجون، صداي

 و گوي این!! بگیر بگیري؟؟ تصمیم دخترت واسه خواي می...! س دیگه چیز من حرف... ت سیده هاي بچه واسه کردي مادري

  !!!گیره می مونو یقه جایی یه آسمون، بره دختر این آه بدون ولی!!! برنمیام تو پس از من!!! میدان این

  ......منِ  آه

  ......منِ  آه

  ........منِ  آه

  .....آه

 و سفت ار آب لیوان و اش همیشگی مبل روي بود نشسته... بود نگاهم تیررس توي ، تیره سبز دامن و بلوز آن با خانوم حاج حاال

  ......بودند ندیده را من ، هنوز..... فشرد می هایش دست میان محکم

 م؟؟ هبود بیدار پاش به پا ، شب نصف و شب که منی براي بکشه؟؟؟ آه مادرش براي بکشه؟؟؟؟ آه من براي ساره آه؟؟؟؟!! آه؟؟ -

! !برنیومدم که تا دو اون پس از بذارن؟؟ کج قدم مبادا که بهشون دادم حواسمو هام بچه شدن بزرگ ي لحظه به لحظه که منی

 اربذ نداره عیب!! مرده! پسره میگیم!! اصال زنم نمی حرف! باشه!!! بزنم حرف باهاش کالم دو تونم نمی من که..... علی از اون

!! غریب شهر بفرستم!! دختر اونم مو، بچه که نبودم کسی من وگرنه!! شده سر خود شما هاي دادن رو از روشنک ولی.... کنه جوونی

 منو متزح مزد و اجر حاجی؟؟؟ چیه دونی می!!! باشه شده اضافه زبونش به متر دو اینجا، میاد هفته یه که بار هر برگرده، که بعدم

 اهللا آه؟؟؟؟!!! میگیردت ساره آه!!! مهتاج ، ساره زندگی تو نکن دخالت!! ت جمله تا دو همین با......!! دادي خوب زندگی این تو

  !!!!!اکبر

  ....کرد می درد سرم

  ..........دلم

  ....فشردم دستم توي را دستگیره

  ......شده تنگ نفسم

 یک و تبیس ، بیست دختر که شماس تقصیر: داد ادامه قبل، از تر برافروخته صورتی با بار این و خورد آبش از کمی خانوم حاج

 بپره ی؟؟؟چ که بشه نجات غریق!!! بیا کوتاه!!! حاجی کن ول چیه؟؟ ناجی چیه؟؟ مربی!!! بمونه بیرون شب وقت این تا باید ساله

 نا و نز مشت یه وسط بذاره پاشو که نخوندم ذکر گوشش تو عمر یه!!! نخواستیم ثوابه؟؟؟؟ چی؟؟؟ که بده نجات مردمو آب وسط

 و میاد بدم زنکی خاله هاي محیط از چقدر من دونستی می شما حاجی!! میشنفه چی و گه می چی دونم نمی من که جایی!! زن

!!! مادرم و من روي تو وایستاد و بشه باز دخترم گوش و چشم ندارم تحمل من دونست می نگرفته درد علی اون!!! دادي اجازه

!! پسرتونو خوایم نمی بگو ، شکوهی بزن زنگ و بردار رو گوشی بیا!! تلفن این.........!! بفرما!! میدون وسط ننداز منو حاالم...... حاالم

 بندازي راه شکوهی با خواي می که شراکتی این بیا!! بزن بهم بهجتو و من ي ساله دوازده ده دوستی بیا!! حاجی تلفنو این بگیر

 سعی الس همه این هرچی بیا.... کن پنبه م، رشته سال همه این چی هر و بیا!!! دیگه بیا دِ!!! کنی می چیکار ببینم ، بزن بهم رو

 بیتمتر تو هم همچین انگار...... چند هر!!! کن پنبه بشکنن، دست و سر واسش مردم که کنم تربیت خانوم و مومن دختر کردم
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 از!! وارنگش و رنگ دوستاي از!! هاش شیطنت از ندارم خبر من کرده فک....!! فهمم نمی خرم، من کرده فک........!! نبودم موفق

  ..!..کن بس ...حاجی کن بس!! توالتش میز کشوي توي قرمز ماتیک اون

  ....دادم تکان را ام مقنعه

  .....شده تنگ نفسم

  !؟.....شود می کوچک دارد مان متري سیصد ي خانه چرا

  !؟.....قلبم طرف به آورند می هجوم دارند ها پله چرا

  !؟.....شده سست پایم زیر چرا

  !؟...........ام خریده قرمز ماتیک چرا

  !ام؟ شده دوست قرتی شاديِ با چرا

  !؟.....دارم دوست اینقدر را نورانی ي محجبه ي حنانه چرا

  خوشحالم؟؟ گلچین با چرا

  آید؟؟ می خوشش شادي از سامان چرا

  !؟.....کشد می هم توي را اش مشکی و کلفت ابروهاي بیند، می را من بار هر کیانی چرا

  !؟......سوزد می دارد قلبم چرا

  شده؟؟ تنگ نفسم چرا

  عمه؟؟ ي خانه بروم باید چرا

  ؟؟....چرا

  ......دویدم را، عمه ي خانه به مانده راه چهار تا دو تمام

  .....نزند بیرون گلویم از اي اراده بی جیغ بلکه دهانم، جلوي گرفتم را ام مقنعه هی و دویدم را تاریک شب تمام

 یدمد که را اش خوشبختی از پر تنهایی عظیم حجم افتاد، محبتش با و کرده پف هاي چشم به که چشمم کرد، باز را در که عمه

  ....................گریستم زار، زار و بغلش توي انداختم را خودم ،

 را ایمه چشم..... آرامشش پر اما درد، پر ي سینه میان گرفتم را سرم و تپلش و آلو گوشت کمر پشت کردم چنگ را هایم دست

 هق هی و هایش کتف به زدم چنگ هی و..... بود پوشیده که بلندي و گلدار پیراهن روي بریزند هایم اشک که گذاشتم و بستم

  .........سوخت خودم، براي دلم هی، و کردم هق

 جدت به رو تو ساره گفت می هی... شده چی کردم، دق ساره گفت می هی... بزن حرف ساره گفت می هی... بود کرده هول عمه

  ......بگو چیزي یه
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  .......بود شکسته قلبم

  !؟...کند رفو توانست می را چی! ؟......بزند بند خواست می را چی! ؟......عمه به گفتم می چی

  .....شد می خفه هایش، صدقه قربان الي البه هقم هق

  .....عمه -

  !م؟ ساره شده چی... مادر بزن حرف...... عمه جونم به دردت... عمه جونم -

 ، میگفتم کسی یک به باید... گفتم می باید اما..... خواستم نمی... برنجانم را عمه خواستم نمی.... کنم درگیر را عمه خواستم نمی

  ......را جانکاه و بزرگ درد این

  .....بود خفه صدایم،.... لرزید هایم لب.... کردم نگاهش اشکی، هاي چشم با و بیرون کشیدم بغلش توي از را سرم

  !؟........عمه نداره دوست منو هیشکی چرا -

 ماهی نای به دختر کی نداره؟؟ دوست تورو کی...! عمه نگو واي: کمرم به کشید دست.... اش گوشتی ي گونه به زد.... گزید لب

  نداره؟؟ دوست رو

  ........را بوده خوشی چه هر کنی می تف انگار که ها خنده آن از...... تلـــــخ هاي خنده آن از...... گرفت ام خنده

 کسی چرا ؟؟....خواد نمی ماهو این خوشبختی کس هیچ چرا......! میگیره م خنده.. ! جون بدري نگو! ؟....عمه ماهم من! منو؟ -

  کنه؟؟ زندگی خواد می دلش که اونجوري ذاره نمی

 به ام زده گند نم بود گفته!!! شده خراب تربیتم بود گفته.... رنگارنگ هاي دوست بود گفته..... هایش شیطنت بود گفته خانوم حاج

  .............!!تربیتش

  ....کردم هق هق

  ......هایم پلک پشت کشیدم دست

 اون تو ندارم نقشی هیچ من چرا عمه؟؟ چرا..... چرا بره؟؟ زنش واسه گرگه، مردم واسه چرا! ؟...عمه مطیعه قدر این برادرت چرا -

 مین چرا عمه؟؟ فهمه نمی خانوم حاج چرا پس......  که من....... میکنم عمل طبعشون به که من.. میلشونم باب که من! ؟......خونه

 میارم، خوب ي رتبه و گیرم می طال مدال من اگه فهمه نمی چرا! ؟....خوام می زندگیم هاي شیرینی کنار در مو خدا من فهمه

 ردنک شنا که بگو...... بگو داداشت ن به.... عمه بگو بهش........ دارم برمی قدم بعد سرورم، جدم، گم می اولش خدا، گم می اولش

  .....عمه بگو بهش. .....ام نکرده غلط تربیتشو من که بگو بهش...... نمیاره دینی بی داشتن، قرتی دوست و

 هک کردم فکر و خورده ترك سقف به دوختم را هایم چشم.... دیوار به دادم را ام تکیه و کوچک هال ي گوشه جا همان نشستم

.... بود ستشد توي خاکشیر شربت لیوان یک.... پایم جلوي نشست عمه...... کوبیدنش به کند بند باز ، علی که هاست روز همین

  .......هتشن هایم، لب چقدر و..... خالیست ام معده چقدر که فهمیدم تازه خورد، دماغم به که بیدمشک بوي.... دهانم جلوي گرفتش

  .....شد نمی خالی اما بود، پر... زد می لبخند اما بود پر.... شد نمی سرریز اما بود پر.... بود پر هم عمه هاي چشم
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  ...........بود سوخته جگرم، که بس.... بود گرفته دلم که بس آمد، درنمی صدایم

 خودم که اصولیم، رعایت و معاشرت آداب باب که اي خونه تو وقتی...... اجتماعم تو نه ، دارم جایی م خونه تو نه: گفتم مانند پچ پچ

  .....دیگه.... دیگه ،.....ندارم جایی دارم، دوست اصولو این از زیادي بخش

  .....یادم توي پیچید گلچین، با بودنش گرم و من با سامان خشک سالم و کیانی نفرت باز

  ....گرفت بغضم

 و من، هاي ارزش واسه نیستن قایل ارزش پشیزي که آدمایی......... خونم نمی معیاراشون با که آدمایی از دارم توقعی چه دیگه -

  .....هیچی...... عمه هیچی............زنه نمی کنار چشماشونو جلوي کوريِ  ي پرده تالشی، هیچ بیستی، ي نمره هیچ ترفیعی، هیچ انگار

  .......ُپر... آه پر... حرص پر هاي نفس آن از... کشید نفس عمه

  .....آشپزخانه سمت افتاد راه ، سالنه سالنه و زانویش به زد دست بعد

  ....بود پایش رد به نگاهم هنوز

  ....زرشکی و قرمز گلدار فرش به

  ....مریمش خوب بوي به

  .بود کرده خشک جا قلبم، روي که ، سوزاننده زبانی از اي شده حک پاي رد به

  .....آشپزخانه کوچک میز سر گذاشت و چید رنگی آبی سفالی دیس توي را برانگیز اشتها هاي شامی عمه

  ...بود علی... برداشتم دستم کنار از خورد می زنگ که را تلفن

  !جانم؟ -

  اونجایی؟؟؟ تو -

  .....آره -

  ندادي؟؟ خبر چرا -

  ......رفت یادم -

  عمه؟؟؟؟؟ داره چی شام: گفت مهربانی لحن با...... ام حوصله بی فهمید انگار.... کرد مکث

  ....شامی: گفتم علی، بودن خط پشت از عمه شاد نگاه و شیرازي ساالد به خیره و زدم لبخند

  !! !!!ـمتیـَکرِ بگو عمه به. کنار بذارین منم واسه. ساره میام شب آخر من: علی صداي به دوید ذوق

  !!!منه هاي شامی عاشق م بچه: گذاشت دیگري بشقاب توي من جلوي دیس از را ها شامی نصف عمه.... گرفت ام خنده

  ...!!!پرست پسر ي عمه اي...... نشد کنترل ام خنده تا؟؟؟ هفت اش همه.... کردم نگاه ظرف در مانده هاي شامی به مات
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 يا قهوه هاي چشم و چرخاند می دستش توي را سوییچش.... آمد علی و شد بلند در زنگ صداي که بود گذشته یازده از ساعت

 مخ علی!!! علی.......! بوسید را عمه دست و شد خم! کند استقبال ازش که رفت می دردش، پا آن با که عمه به بود دوخته را اش

  ........بود اینجا خانوم حاج اگر!!! را عمه دست پشت!! را عمه!!! بوسید علی!!! شد

 همان و برداشت نم هایش چشم میدید، طوالنی مدتی از بعد را او یا کرد می محبت بهش علی که هایی وقت ي همه مثل عمه

  ......!!رفتن اش صدقه قربان به کرد شروع بیاورد، را شامش رفت می که طور

 بشین. .بشین جان علی.... میگیردت ضعف رانندگی موقع... خوردي می چیزي یه مادر.... موندي؟؟ گرسنه االن تا جونم به دردت «

  ....... »شم فدات بشین... میارم غذا برات االن من ساره پیش جا همون

  !!!!فففاووو

  !!!!.!....ــهعم تو دست از اي بود؟؟؟؟ آنجا ساره اسم به کسی مگر اصال!!! هوا رفت شد دود ساره پیش دقیقه چند همین ي غصه

 راچ نیاورد؟؟؟ ترشی من براي چرا وقت آن....! بود شده تا چهار هایم چشم... انداخت علی براي مفصلی اما کوچک، ي سفره عمه

 گذاشت؟؟؟؟؟ یعل جلوي را بزرگی این به دلستر عوضش نیست، خوب برایت نخور نوشابه گفت من به چرا نگرفت؟؟؟ لقمه من براي

  ...!!!!!!..ـهعمــ اي

 فکر عمه هک بخور تو.. سیرم: باال بردم را دستم. گرفت طرفم به را بود دستش که اي لقمه و زد من به بار شیطنت چشمکی علی

  !!!!اي کرده زندگی قحطی تو عمر یه کنه می

 نگاهش ضعف با داشت عمه..... پیشانیش روي ریخت اش اي قهوه موهاي و پایین انداخت را سرش و خندید غش غش!! خندید

  .....رنگ قرمز پشتی به دادم را ام تکیه و تر عقب کشیدم را خودم و کردم جمع را هایم لب....!!! کرد می

  کنی؟؟؟ می نگاه ذوق با اینجوري رو چی عمه -

  داري؟؟؟ دوست مادر؟؟؟ س خوشمزه: پرسید علی از عوضش!!! نکرد هم نگاهم حتی عمه

  ؟؟!!!عمه داشتی نگه من واسه رو تیکه تا چهار همین خورده، ساره شو همه: گفت تمام بدجنسی با و کرد باز را نیشش علی

  کمه؟؟؟!!! جان علی بمیرم الهی: گفت و دستش پشت زد عمه

  !!!!پررو علیِ سمت کردم گرد را هایم چشم

  !!!خوردم تو سوم یک من!! گذاشته واست تیکه تا ده علی؟؟؟ -

  ....!کافیه... عمه کردم شوخی: زمین نشاندش خنده با علی... کند درست غذا باز و برود که زانویش سر زد دست عمه

  ....!س آماده ش مایه. کنم می درست برات رم می... مادر نگو دروغ: گفت نگرانی با عمه

  !سیرم من....! جون بدري کافیه تو جون به: بوسید محکم را عمه ي گونه علی

  شناسی؟؟؟ نمی اینو عمه: گفتم عمه به رو و درآوردم شکلکی برایش
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  !!!!کرد می نگاه علی به و اش چانه زیر بود زده دست باز!!!! بودم عمه با که ارانگـ نه ارانگــ اصال

  !!!!!!شدم کفري

  ......!!بوسید را ام گونه و شد خم سفره سر آن از هوا، بی یکهو و دید را غضبم پر نگاه علی

 بخو علی چقدر..... بود روشنی جا همه چقدر..... بود بلند سقف، چقدر... بودند فراخ ها دیوار چقدر..... بود دلباز عمه ي خانه چقدر

 بود یتاهم بی چقدر...... ام گونه به کشیدم دست بشقاب، توي هاي شامی به خیره.... نشست هایم لب روي محوي لبخند.....! بود

  .........گذشت من بر پیش ساعت چند که چیزي هر

 و کرد می دم چاي علی براي داشت و خورد نمی اش قدیمی و فسقلی ي خانه به هیچ که اوپنی ي آشپزخانه توي بود رفته عمه

 ندار حال........ دانستم می... نداشت عادي حالت صورتم.... انداخت من به آرامی نگاه علی...... چید می قلیان و آجیل بساط احتماال

  ............طوالنی خواب یک ي تشنه و...... بودم

  !؟.....خوبه حالت: گفت آرام و زد مهربانی لبخند

  .....دونم نمی: کردم زمزمه و کشیدم باال را هایم ابرو

  .......گذره می: بگیرد را ها شامی ي لقمه آخرین تا برد دست

  .....صدا پر..... بیرون کردم فوت را نفسم

  .........!شهدم بفرستم روزي چند مامانو خوام می: گفت پر دهان با علی.... کرد می نگاه ما به و اوپن سنگ پشت بود ایستاده عمه حاال

  

  

  دوم فصل

  ...... »عبدَهُ ِبکافٍ  اهللا لیسَ  اَ «

  !؟.........نیست کافی اش بنده براي)  مهربان(  خداوند آیا

  

 خب اام!!! بود خوشحال که گفت شد می تقریبا و حال سر. برگشت مشهد، از زیارتی سفر هفته یک از بعد خانوم حاج باالخره

 را گبزر خانوم که رفت و حال وسط گذاشت را چمدانش علی که وقتی از یعنی......  کرد می برخورد سرسنگین من با کماکان

 همیشگی بلم روي و رفت گفتم، می خیر به سفر بهش لبخند با داشتم من که انگار نه انگار و کشید باال ابرو اش، خانه برساند

  ...!نشست اش

 هال به اجونآق..... گرمایی خانوم، حاج و بود شده گرم هوا.... ببرم سکنجبین شربت برایش که رفتم و انداختم باال شانه خیال بی

 هیچ..... نبود قهر حاجی با نه،.... هم خانوم حاج..... زد می حرف مالیمت با و زد می لبخند بهش داشت.... نشست کنارش و آمد

  .....داشت دوست را حاجی خانوم حاج..... نبود قهر حاجی با خدا وقت
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 گل هواس چی: کرد اشاره اش زرشکی چمدان به و زد خانوم حاج به چشمکی.... آمد هم علی نشستم، تا و کردم تعارفشان را شربت

  خانوم؟؟ حاج آوردي پسرت

 زيچی مشهد مادرم: داد را جوابش خوشرویی با اما شود، دلخور علی از بابتش که بود چیزي یک همیشه که عینی در خانوم حاج

  ....بگم بهت تا چمدونو اون بیار....! خب اما... دست این از و نبات و زعفرون جز نداره

 هایش لپ.... درسی می نظر به تر بشاش و بود رفته پوستش زیر آبی... دوختم چشم خانوم حاج به و آنها از دورتر مبلی روي نشستم

 گذشته، هاي روز این ي همه رغم علی که کردم احساس.... کرد می تبسم هی، و بود انداخته گل چی، هر یا بود گرما از حاال هم

  ........نیستم دلخور ازش

 حاج ...خندید می و کرد می نگاه علی حرکات به لیوانش باالي از داشت آقاجون..... کشید را زیپش و زد زانو چمدان جلوي علی

  ....باشه خودت ي سلیقه به کردم سعی... توئه مال اینا: گرفت علی طرف به شیکی مشکی و سفید پالستیک خانوم

 هاي آستین به خنده با علی.... ارتشی سبز یکی و نخودي یکی... مردانه خوشرنگ بلوز تا دو... کرد باز را پالستیک خنده با علی

  !!!!!کنی واردش خودتم ي سلیقه نیومده بدت گرما، این وسط انگار ولی: کرد نگاه نخودي بلوز بلند

  !!!!علی باش آدم: کرد اخم شوخی به خانوم حاج و خندید آقاجون

  .......خندیدم بلند صداي با هم، من ، بار این

 به کرد رو سر آخر و گذاشت کنار روشنک براي هم را کوچکی ساك.... داد هم را آقاجون سوغاتی و داد تکان سري خانوم حاج

 لوس ي هدختر ،..... ببینم اینجا بیا پاشو: گفت نشوم، خاله پسر باهاش خیلی تا گرفت می را خودش جلوي که طوري همان و من

  ............حاجی ننر و

 هر خانوم، اجح.... پایش جلوي نشستم و کردم قدم دو را قدم ده... نشدم بند پا رو...... لبم پهناي به لبخند،... باال کشید هایم شانه

  .......بگوید بگوید، خواست می که هرچی بگذار..... بودم اش بچه هم من....... بود من مادر ،!!! چی هر بود، که چی

 خندیدم!! !افتادم می کولر و تابستان یاد دیدنش با که اي روسري.... بود آورده خوشرنگ لیمویی آبی نخی روسري یک من براي

  ......!بود خوشایند.... بود متبسم.... بود متفکر اخمش اما ،...کرد اخم....... بوسیدم آبدار، و محکم را اش گونه و

  ....شنیدم می را خانوم حاج صداي هم طور همین و دادم می جواب را شادي اس ام اس داشتم و بودم روسري تماشاي محو

  !!!باشه ما پرواز تو باز نکنه کردم می فکر همش هم برگشتنه! بودم فکرش تو بیام تا..... شد چی رفتنه برات که گفتم حاجی واي -

  مگه؟؟؟ شده چی: پرسید می داشت علی

 ردیفمون وت خانومه دیدم ،...بستیم کمرامونو و نشستیم که همچی هواپیما، تو رفتنه.....!!! جان علی واي آقا؟؟ حاج بهش نگفتی -

  ....داره کوچیک بچه تر اونور صندلی تا دو

  !!!منزجررررر کوچیک بچه از که شمام: خندید صدا با علی

  ......ایم داشته بساطی گذشته، روز چند همین که انگار نه انگار!!!! علی بود شده رگ بی و خاله پسر چه
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...!! که باال رفت بچه این ونگ صداي همچین!!! بگذره ربع یه نذاشت!!! هیچی اون حاال: داد گردنش و سر به قري خانوم حاج

  منه؟؟؟ با گوشت!! ساره!!! بود شده کفري.... اومد می خوابش بزرگم خانوم

  !!آره آره: دادم تکان سر و زدم دستم خیار به محکمی گاز

 تشویی،دس تو بره پاشه اینکه جاي برداشت، نه گذاشت نه....!! نکنه چیکار رو مالحظه بی مردم این بگم خدا: داد تکان سري باز

  !!!!!کردن عوض شو بچه کهنه کرد شروع همه، جلوي هواپیما وسط

 جواب ار تلفنش شد بلند آقاجون! کردم نگاه خانوم حاج به تعجب با و کردم بلند را سرم.... رفت هوا به علی ي قهقههه شلیک

 ردمک قال همچین....... علی..... وسواسم اون با.... دیدم اینو که منم!!! نکنه نصیب خدا: داد تکان سر تاسف با خانوم حاج.... بدهد

 و داد چنان..... رفت دستم از اختیارم لحظه یه!!! واي...... بگم بهش میاد دهنم از هرچی خواستم می همچین..... هواپیما وسط

 ش بچه گریه صداي وسطم اون کنه؟؟؟ آرومم تونست می ،!!! ) علی بود خوشگل که چقدم(  مهمانداره مگه... انداختم راه بیدادي

 از اینارو دمکشی می بیرون کابینش از خلبانو بودم من به اگر.... داشت درد سر بزرگم خانوم... عصبانی شوهرشم حاال... شد بلند

  !!!!پایین کنه پرت پنجره

  ...هیجان پر و خودمانی جوري این.... بزند حرف اینجوري آمد می پیش کم... گرفت ام خنده خانوم حاج زدن حرف مدل از

... باش ومآر گفت می هی بود، گرفته منو دست... خانوم و متشخص همچین ،...بود نشسته دستم بغل خانومه یه: گفت می داشت

... بود رفتهگ قلبم.... داد ماساژم و گرفت دستمو انقد... گرفت آب برام مهمانداره از دیگه.... باش خیال بی... دیگه دستشویی رفت

 تا! ش بچه صداي هم ، خودش هم!!! شد محو اصن!!! نیفتاد زنه چشم تو چشمم دیگه... خالصه.... علی خورد می بهم دلم واقعا

 ینهم خلبان کمک پسرش گفت می.... بیرون بیام فکرش از بلکه زد می حرف باهام.... کرد می آروم منو خانومه این برسیم

  ....پروازه

  ....شدfailedشادي، به اسم ام اس

 با سر یه رفتیم!! بود ما هتل تو... دیدمش باري چهار سه هم رو هفته یه این..... بود مقبول که مادرش ولی ندیدمش، که من -

 ناسهش می رو مهمانداره خانوم اون ببینم ،..... گرفتم شو شماره.... خالصه..... حرم هم بار یه.. بیرون نهار رفتیم بارم دو خرید، هم

 حاال،... کنم اپ و دست واست رو دیگه یکی دم می ترجیح.. زیاد نمیاد خوشم....  نیستم خوشبین خیلی من... البته...نه یا پسرش

  .....شاید... چجوریه ببینم پسرشو هم نشناخت

 داحم ي قضیه دوباره باید انگار!!!!! نبود ماجرا کن ول خانوم حاج این... حیاط سمت افتادم راه و جا همان کردم پرت را ام گوشی

 می هک را در.... بود افتاده راه پیش روز چند همین که بساطی و بند و خواست می بیمارستان دلش دوباره البد.... شد می تکرار

 یرمم خودم بگیرم، زن و بشم خر بخوام چالقم؟؟؟؟ خودم من مگه من مادر: آمد می علی عصبانیت از شده کنترل صداي بستم،

  !!!جدّت به رو تو کن ول رم دختره این......!! ندارم نّیتی همچین ها حاال حاال که شکر رو خدا!!!! میگیرم

 حاج فته،ه یک گذشتن از بعد حاال که بساطی... افتاد راه افتضاحی بساط که بود مشهد به خانوم حاج رفتن از قبل روز دو یکی

 حرف دايص بگیرم، پیش در را اتاقم راه بودم خواسته و خانه بودم برگشته استخر از که عصر...! نبود بردارش دست هم هنوز خانوم

 می صحبت باهاش من باشه... اخه...واال نه ؟...جون بهجت زنی می شما چیه حرفا این آخه:  آمد می تلفن با خانوم حاج زدن

  ....کنم
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  ...!!یکهو!! ترسیدم..... بود شده قفل دستم توي کلید.. بود زده قرمزي به خانوم حاج رنگ

 درچق من.....!!! خداااااااا: رفت آسمان به فریادش صداي و جایش روي کوبید را تلفن گوشی خانوم حاج شده، چی بپرسم آمدم تا

  چقدر؟؟؟؟ مردم؟؟؟ از بشنوم مفت حرف چقدر نیست؟؟؟ بَسم!!! خدا اي!!!! دق!!! دادن دقم!!!! اوالد این دست از بکشم

  بود؟؟؟؟ شده چی... رفتم وا..... ماسید دهانم توي حرف

  شده؟؟؟ چی: کردم زمزمه

 داري اعتقاد خدا به تو!!! خدا به رو تو ساره شده؟؟؟؟ چی شده؟؟؟ چی: کشید فریاد قبل، از شدیدتر و تر بد و شد بلند جایش از

 کنهن چیکارت بگم خدا علی!!!!! شماها؟ دست از کنم چیکار من بود؟؟؟ جوش به بهجت خون که گفتی احمد به چی نه؟؟؟ دیگه،

  !!!زدي مراسم وسط که حرفی اون با

  ....شوند می کشیده سرش هاي مویرگ زند، می که دادي هر با کردم می احساس

  ...بودم کرده وحشت

  ......بودم ندیده اینطوري، را خانوم حاج وقت هیچ

 ناص دخترات انگار اما!!!! راغبه خودت مث دخترتم کردم فکر من میگه!! داره تمایل ساره کردیم فکر ما میگه من به: زد می داد

 حرف!!! گوب کیه؟؟؟ تقصیر اینا دیدي؟؟؟؟؟ فتوحی؟؟؟ حاجی دختر کرد بارم کلفتی چه دیدي دیدي؟؟!!! مهتاج نیستن خودت مث

  !!بزن

 سالو مهه این دوستی!!! ساره کردي خراب!!!! نگو هم کلمه یک اصن!!! نگو هیچی!!! نه: کشید جیغ که بزنم حرفی کردم باز دهان

  !!!بهتره آدم روي تو کنن تف بدتر؟؟ این از حرف! چیه ساره نظر ببین ولی اومده، خوشمون ما میگه!!! کردي خراب

  .....بود زده خشکم کوچک، راهروي وسط همان مات، و مبهوت

  .....ایستاده سرم پشت کرده، گره ابروهایی با علی دیدم و برگشتم... بست را در سرم، پشت از کسی

  !؟....خبره چه اینجا: پرسید نشود، بلند کرد می سعی که آهسته صدایی با

  !!!!سالمتی به خواهرته عروسی: زد پوزخند خانوم حاج

  ...!!شد غلیظ علی، اخم

  !؟...چی یعنی: جلو رفت قدم یک

 مادرت زايع... نیست جوریام این... نه البته!!! همین یعنی!!! خواهرته عروسی یعنی: غرید قرمز، و افروخته بر صورتی با خانوم حاج

  نه؟؟؟؟؟؟....!!! بهتره باشه

  !!!!کردم یخ

  !!!!!یخ



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴۵ 

 

  .......بود زده آتشش چطور بهجت!!! بود ممکن غیر!!! وقت هیچ!!! بزند حرف طوري این خانوم حاج نداشت امکان

  خبره؟؟؟ چه اینجا ساره نه؟؟؟؟ یا شده چی گی می: برد باال کمی را صدایش علی

 زا هرچی زد زنگ شکوهی خانوم!! بپرس من از!! نپرس اون از: زد داد عصبی خانوم حاج..... بود شده استرسی.. کرد نگاه من به و

!!! گلم تدس پسر گفت!! خوایم نمی ذاره، می باال طاقچه اگه دخترتونو گفت!! بکنی فکرشو که چی هر!!! کرد من بار دراومد دهنش

  ؟؟؟بگم برات بیشتر باید یا علی اینارو فهمی می!!! ساره گفت!! دخترتون گفت!!! عروسم نگفت!! خانومت دختر نگفت

  ...!!!بود زده بیرون گردنش، رگ و ایستاده هال وسط علی حاال

 اير چجوري حرف یه با ببین کردن، می دخترتو و خودت موس موس حاال تا که همینایی!! نخواستن که درك به!! نخوان خب -

  !!!ببین شما!!! من مادر ببین شما!!! برگشت شون

 می بیجا تو!!! !زنی؟؟ می گاز خیار و ندازي می تیکه پسرشون به خواستگاري وسط که تویی تو؟؟؟؟ میکنی؟؟ نصیحت منو داري -

  !!!کنی نصیحت و امر منو کنی

  .....شد آتش.... گرفت گر.. کشید فریاد... زد داد علی

  !!!!نیستم بده، شکوهیا به خواهر من!!! خانوم حاج بیار در گوشت تو از رو پنبه این!!! درك به!!! درك به -

  !!!!!!هستی؟؟؟؟ کی تو -

  کیم؟؟؟؟؟ من حاال فهمیدین!!!!! زبونشم من!!! نداره زبون که خودش!!! وصیشم وکیل!!! صاحابشم من من؟؟؟؟ -

 رس برو....!!! زنی بیل اگه تو!!! نداره احتیاجی تو به!! داره زبون خودش ساره......!!! چشمم جلوي از برو!!!!!  خداااااااااا!!!!!!!! ـیعلــ -

  !!!یکی با روز هر!!! دارم خبر کاریات کثافت از!!! نذار کاله مردمو دختراي

  ....زد کبریت خانوم حاج

  ....شد آتش ي گلوله علی

  ....رفت جنون به

  ....شد طوفان

 ونش همه از برو بیا زدم؟؟؟ کدومشون به دست ؟؟؟!!فاسد میگی وایمیستی پسرت روي تو من؟؟؟ کاریاي کثافت من؟؟: غرید

  !؟...... من مادر چیه دونی می اصال!!!! آخه که ري نمی دِ!!!! زده کدومتون به دست پسرم بگو برو!!!!!  برو!!! بپرس

 ،خداتون اینم شما، این من، این ساره، این: داد ادامه دارش خش صداي با و کرد تر زبان با رفت، می کبودي به که را هایش لب

  ...!!!اکبر اهللا اذون وقت همین به قسم، قران همین به طوریه، این که حاال!!! حاضر و حیّ

  .....خورد می قسم داشت علی

  ....اش پی و رگ تمام با
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  ....شد می مور مور تنم

  ...شد سست زانوهایم

  ....در ي گوشه جا همان نشستم

 و!!!! نکردم تاییدش من که کسی با نه!!! کس هیچ با!! اصال!!!! کنه ازدواج ساره ذارم نمی اصال: گرفت را حرفش ي ادامه

  ......!!!السّالم

  ....شد خشک هایم رگ توي خون

  ....بود سکته به رو علی

  ....گرفت را قلبش خانوم حاج

  ....گفتن می اذان داشتند

  .......!کرد نمی روشن را ما ي خانه مسجد، از نوري هیچ و

 زیر... .سنگین و ساکت.... بودم ساکت!! بود خون رنگ هم رنگش.... خانوم حاج سمت رفتم.... باال کرد یکی دوتا را ها پله علی

 ار خانوم حاج.... آمد علی اتاق در شدم کوبیده صداي.... اورژانس زدم زنگ.... کرد می ناله... خورد نمی تکان... گرفتم را بغلش

 به خانوم اجح.... کردم پرداخت پول... حسابداري رفتم... نشده طوریش اما ، بماند ساعتی سه دو باید گفتند.... بیمارستان رساندیم

 نرسیده ونآقاج..... خانه برگشتیم که بود گذشته یازده از ساعت..... بودم سنگین...... بود ساکت..... زد نمی حرف من با اما... بود حال

 اتاقش به فتر..... کشید دستم از را دستش خانوم حاج..... گرددد برمی و قزوین تا رفته که بود گذاشته پیغام گیر پیغام روي.... بود

....... راحمینال الرحم یا.... الراحمین الرحم یا....... الراحمین الرحم یا..... شنیدم عمیقی نفس.... هال وسط ایستادم..... کوبید بهم را در و

 را اقشات در و تختش کنار عسلی روي گذاشتم.... تنگش هم آب لیوان یک دستی، پیش توي گذاشتم را خانوم حاج هاي قرص

  ....کشیدم عمیقی نفس... بستم را هایم چشم..... بستم سرم پشت

 سیگار و حفاظ به بود داده تکیه را هایش آرنج.... بود باز چپم، سمت درست علی، اتاق ي پنجره.... بودم کرده باز را اتاق ي پنجره

 فقط.... .کرد باریک را هایش چشم و...  سیگارش به تري عمیق پُک...... انداخت من به نگاهی نیم..... کردم نگاهش...... کشید می

  .....فقط...... کردم نگاهش

  .... کنم خشکشان بودم نرسیده هنوز که خیسم موهاي میان کشیدم دست... کردم باز را سرم کش

  ......کردم نگاه علی به باز

  .....بود خورده قسم... وقت هیچ... نکنم ازدواج بود قرار

  ....مَرده که حالش به خوش «

  ......راضیم خودم بودن زن از من ولی حالش، به خوش

  .....سخته چقدر بودن زن راضیم، اینکه با ولی حالش، به خوش
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  .......! »باشی زن که خواد می مرد ولی حالش، به خوش

  .....زد سیگارش به را بعدي پُک

  ........... »حالشه به خوش اینقدر که حالش به خوش «

  .....آسمان به دادم را نگاهم

  ......ستاره بی ي ستاره بی

  ،........خدایا

  !؟.......نداره پیکر و در دنیات، مگه

 همچین صدایم... اي.. کردم می زمزمه را محبوبم آهنگ خودم براي و دادم می آب را مان شده کاري گل بزرگ ي باغچه داشتم

 بر ود،ب خنکی ي دوشنبه عصر.... کردم خیسشان و انجیر دختر هاي برگ به گرفتم را شلنگ... گرفت ام خنده!! ها نبود هم بدك

  ...اردیبهشتی آخر هواي این و گذشته روز چند این خالف

.. .رفته خانی نه و آمده خانی نه انگار که... کرد مختومه را قضیه مردانه، کامال و آقاجون زد زنگ احمد پدر خود دیشب باالخره

 خانوم بهجت با خانوم حاج ي رابطه احتماال فقط... نیفتاد وحشتناکی اتفاق هم ها آنقدر.. نشد طوفان هم ها آنقدر که مردانه جوري

 نمی استر سر من با وقت هیچ یقین، قطع به که خانوم حاج اخالق و... کشید می کنایه و تیکه به مجالس توي و شد می کمرنگ

 پایین و باال که بود من دل و ما زندگی فقط وسط این..! آقاجون خود ي عهده به بماند ،30 به 70 و شراکت ماجراي حاال.... شد

  ....شد

  ...!ساره خیال بی... خیال بی

  .....!!!تر رنگ پر و بلند بلند بعد.... کمرنگ و آرام... آرام اول... خندیدم

  !!!کرده چه تو با خانوم، حاج سفر هفته یک و خنک ي دوشنبه ببین....!! ساره اي

 کرد می ناجوري اخم یک بود آقاجون یا علی اگر.. کردم هول.... شد بلند در زنگ صداي که...... خندیدم قبل، از تر بلند بار، این

  !!میام االن: زدم داد و کردم ول را شلنگ بدو بدو!!! بود رفته هم تر ور آن خانه تا ده تا احتماال که اي خنده این بابت

 رد طرف به و سرم انداختمش می هولکی هول که جور همان و کردم پیدا ایوان توي سفید هاي صندلی روي از را سفیدم چادر

  ....دقه یه!! اومدم: گفتم می بلند بلند ، بود آب باز شیر پی حواسم و رفتم می

 من، هب پشت مشکی، شلوار و سفید پیراهن با بلندي قد مرد....!! باال پرید ثانیه، در متر 120 شدت با ابروهایم کردم، باز که را در

  بود؟؟ کی!! بود ایستاده

 جدي و مودبانه بود، پایین نگاهش و کرد می خم را سرش که طور همان و برگشت»  ؟ بفرمایید«  گفتم می که من صداي به

  !فتوحی؟ جناب منزل.. خانوم سالم: گفت

  ...!!بود باال آن هنوز ابروهایم
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 هاي سردوشی نای با خلبانی، ي کننده خیره و سفید یونیفرم با یارو این!! شد خشک هایش، سرشانه روي ثابتم نگاه میان ام بله

  کرد؟؟؟؟ می چیکار ما ي خانه دم ، کننده مات

  بود؟؟؟ علی دوست

 این حاال! خورد می چشم به کمتر اول سري البته که! الواط و خیال بی خیلی یا بودند، مؤمن خیلی یا علی، هاي دوست اصوال

  .....کرد نمی نگاه من به چرا یکی

 و فیدس یونفرم آن به حداقل! چسبید نمی بهش هم الواط....باشد مؤمن خیلی خورد نمی بهش... کردم نگاه بهش چشمی گوشه

  !!خورد نمی الواط کننده، وسوسه

  ....انداختم باال شانه

  !!!خالفکار و جانی و دزد تا بگیر، مهندس و دکتر و شهرداري کارگر از! داشت رفیقی جور همه علی

  !منزل؟ هستن فتوحی خانوم: گفت می داشت

  شما؟؟! نیستن.. نه: انداختم پایین را هایش سرشانه به ام شده مات نگاه و خجالت از مردم من و

 نوك یمقوای ساك داشت؟؟؟؟ چکار خانوم حاج با ساله هشت هفت و بیست پسر!!! داشت کار خانوم حاج با!!! نبود علی دوست پس

  ....دونن می خودشون... فتوحیه خانوم مال این. هستم صدر من: گرفت طرفم به رنگی مدادي

  ...او دست از را مدادي نوك ساك دیگرم، دست با و گرفتم را عقب خورد می سر داشت که چادرم دستم یک با

  ....!بخیر عصرتون... شدم مزاحمتون خوام می عذر:  گفت متین و آرام صدایی با و عقب رفت قدم یک

  ....هم شما عصر.. مامان به دم می اینو من باشه:  باال آوردم را سرم

  ...زدم می حرف داشتم

  .....کردم می بندي جمله داشتم

  !!!بخیر هم شما عصر گفتم می داشتم

  ....چشمش توي افتاد چشمم لحظه یک که

  ....گرفتم را نگاهم فوري

  ...هم توي رفت هایم اخم

  ......بود گذشته ذهنم از آشنایی برق

 ودمب داده را ام تکیه هنوز ، من و رفت می داشت و بود کرده کج را سرش من، ي نیمه نصفه بخیر عصر وسط من، ي جمله وسط

  !!؟؟....بود ـیکــ این که کردم می فکر و در به
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 شهای خرید از یکی اینکه مثل! بهش شد ور حمله و کرد ذوق! هایش چشم به آمد روح که انگاري خانوم، حاج به دادم که را ساك

 بودم، هچسبانید الواطی و دزدي و علی با رفاقت ي وصله بهش من که یارو این که انگاري و... همسفرش پیش بود گذاشته جا را

  ....حیاط به بردم پناه و شدم کالفه من و کرد ترش رو حرفش شنیدن با علی که بود همسفري همان پسر

 از... .داشت مخموري و کشیده هاي چشم! بود هایش چشم مهربانی وسعت به لبخندش گرفتم، می صدر خانوم جلوي که را چاي

 به دادم ار نگاهم من... شد خیره من به لبخند با و آورد باال را سرش.... اند داشته بیایی و کیا جوانی، زمان که بود هایی تیکه آن

 دو طالي شیک ساعت و پهن دستبند با ، داشت چپش دست توي هم اي حلقه و راست دست توي انگشتر یک... دستهایش

  !دارم ِهل چاي عاشق من: گفت می بود، صدایش توي که خاصی محبت با داشت... رنگ

  !!!منتفرم دار، هل چاي از که کردم فکر من بعد

  !نندار اي عالقه چندان بقیه. اینجوریم من فقط ما ي خونه تو البته:  گرفت را حرفش ي ادامه نشستم، که خانوم حاج کنار

 شاید که ینا به و.... کنم فکر خانوم حاج جدید ي لقمه این به خواست نمی دلم خیلی.. بنشینم کنارشان خواست نمی دلم خیلی

  ......!نباشد منظور بی چندان شود، می ام روانه گهگاه که صدر خانوم آمیز محبت هاي نگاه این

  ....!خــــانوم ورزشکاري شنیدم مامان از: پرسید ازم که بودم فکر غرق و بود چایم استکان ي لبه به دستم

  ...ام یناج....! کنه قبول خدا اگه بله: کردم بلند سر نیمه نصفه ي خنده همان با! گرفت ام خنده ورزشکار، ي کلمه شنیدن با

! بودن پیر چندان هم حاال البته.... جوانیش هاي عکس دیدن براي رفت ضعف دلم من و!! شد تر خمار چشمهایش و خندید! خندید

  !!!!!داشت المصّبی ژن عجب.....! برد ماتم ،48 گفت وقتی بعدا که نداشت بیشتر سال سه دو و چهل نظرم به

 مارو حرف که االنم جووناي! داشت عالقه خودش.....  نداشتم دوست خیلی من: که گرفت را حرفم پی دلخوري با خانوم حاج

  .دانشگاهش بعد.... ها عصر معموال.... سالن ره می روز چهار سه اي هفته. کنه کار زیاد ذارم نمی... خب ولی! کنن نمی گوش

! ن؟جو مهتاج چی خانومت دختر یکی اون: پرسید مامان از بعد..... زد پلک فقط باري چند و کرد نگاهم تحسین با صدر خانوم

  نیست؟

 میز يرو را چایش خالی استکان خانوم حاج و بیاورم آشپزخانه از را شده چیده سبز گوجه و فرنگی توت ظرف که شدم بلند من

 درسش ايپ نشسته بست نمیاد تهرانم. دیگه آخرشه سال... مکانیک. خونه می درس شیراز. نیست تهران روشنک واال:  گذاشت

 و من هدیگ که اینه! باهوشه و درسخون خیلی م بچه! بود تیزهوشانی روشنک. شه قبول تهران یا خودش دانشگاه یا ارشد، که

  ....اومدن تهران واسه پیچیم نمی پاش و پر به خیلی هم حاجی

  .....داشتیم جنجال و جار هایش، خواسته و روشنک همین سر چقدر که کردم فکر و خندیدم دلم توي

 از هک هایی اطوار و قر سر... نخواندنش و خواندن نماز سر.... موهایش ریختن بیرون و چادر کردن رد سر... پوشیدنش لباس سر

 خوردن آب راحتی به توانست می که روشنکی! درآورد را خانوم حاج داد که اي رشته انتخاب سر!! داشت دبستان دوران همان

 گیر رش از که تر ور آن ها کیلومتر!!! شیراز زد را اولش انتخاب و داد ترجیح قرار بر را فرار پدري، ي خانه بماند و شود قبول تهران

 سه........ خانوم حاج اما... شود بزرگ برود گفت. نداشت مخالفتی آقاجون.... باشد امان در خانوم، حاج هاي نهی و امر و ها دادن
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... شد شروع خانوم حاج درد قلب که بود هم ها موقع همان از!! بزنم حرفی کردم نمی جرات که من!!! داشتیم عزاداري تابستان ماه

  .....!برود هک گفت و کرد سکوت ، روشنک بیماري خاطر به هم باالخره.... آمد کوتاه هم باالخره..... فیلم غیر یا فیلم... دروغ یا راست

 صدر، خانوم مالیم نگاه اما..... گفت می روشنک هاي پروژه و تیزهوشی از داشت هنوز خانوم حاج.. میز سر گذاشتم را ها میوه

  .....بود من روي

 می فرق چقدر: گفت خنده با و پرید باال صدر خانوم هاي ابرو..... آورد سالن طرف آن از را مان نفره پنج عکس قاب خانوم حاج

  !!هم با هات بچه کنن

 مادر بیهش گفت می آقاجون!! بود ما ي بافته جدا ي تافته اما روشنک بودیم، مشکی و سبزه تقریبا علی و من. کردیم می فرق

  ...بود کرده تایید هم عمه و است خدابیامرزش

 سر تپش بوق تا دو صداي که باال بروم ها پله از برگشتم و کردم خداحافظی ازش در جلوي همان رفت، می داشت که صدر خانوم

! خوام می معذرت من... چشم! ... جان مامان دیگه اومدم: گفت می خنده با داشت.. شد بلند موبایلش با زدنش حرف بعد و هم

  !اومدم

 حتما... جون مهتاج دادم زحمتت.... کرد غرغر کلی... دنبالم بیاد کشوندمش من داره کار پسره این: خانوم حاج به کرد رو بعد

  .....بیارین تشریف کنم می هماهنگ

 توي از دیدمش، روز آن که پسري همان و بست را در صدر خانوم.... کنار زدم را پرده ي گوشه باال، کوچک هال ي پنجره از

 دارد چی ببینم توانستم نمی خوب و بود چشمش به دودي عینک...  شاگرد سمت ي پنجره طرف شد خم اي، سرمه ماکسیماي

  ....خندید می صدر، خانوم و کرد می غرغر داشت انگاري اما.... گوید می

 یم قراري بی دستم، توي چاي هاي فنجان محتوي سینی وقتی بودند شده رها هایم شانه روي چادرم هاي لبه و بودم شده خم

 هن،پ و پت اما گیج لبخندي و غازي کله ي رفته عقب شال و سبز درشت هاي چشم با دختري و شد باز شتاب با در که ، کرد

  ........تو انداخت را خودش

 ریش ونا با احمد اون به نه: گفت می عصبی صدایی با هال وسط داشت و بود شده متورم گردنش رگ باز!! بود کرده قال علی باز

 یم شوهرش رو ساره خودم من بابا الرجاله؟؟؟ قحط!!!! کردیش علم تازه که رسون نامه کبوتر این به نه کرده، شونه آب موهاي و

  !!!پیغمبر به تورو نگیر براش آسمونی هاي لقمه این از!!! خانوم مهتاج دم

  !!!زنیا می حرف مادرت با داري!!! پسر پایین بیار صداتو: کرد اخم بود، هایش کتاب حساب نوشتن مشغول که آقاجون

 اون رس پیش ي هفته دو همین ما: خانوم حاج نزدیک ، اوپن جلوي رفت و داد تکان استرس با را پایش.... کرد محکمی پوف علی

  .....!!!کردیما کل چِندش ي پسره

 روز دو ذاشتی می.... ! بچه میگه راست خب خانوم: پایین انداخت را سرش و گرفت اش خنده علی زدن حرف طرز از آقاجون

  !کشیدي می پیش بساطو این بعد بگذره،

  .....!!درمیارنا حرف سرت پشت جا همه ، بفهمه جون بهجت اگه االن: زد خانوم حاج خونسرد صورت به نیشخندي علی

  ...داد خانوم حاج تحویل درآر حرص اي خنده و
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  ...پایین انداختم را سرم و گرفت ام خنده بودم، ایستاده علی سر پشت که هم من

 و کنایه و تیکه و دهنده آزار هاي خنده با و خانوم حاج هاي حساسیت سر رفت می صاف!!! بود کرده عوض را مِتُدش جدیدا علی

 حرف که روز همان تا شد، بد خانوم حاج حال که شبی همان از من اما... آورد می جوش به را خونش شوخی، شوخی خالصه

  ....ینمشبب نزار و زار جور آن باز و کنم اذیتش خواست نمی دلم.... کردم می را مراعاتش بیشتر آمد، پیش صدر خانوم خواستگاري

  !؟..زنی می حرف ساره جاي به چرا تو: عصر روز آن بود آرام اینقدر چرا دانم نمی خانوم حاج

  !!!بیان اینا خواي نمی و شدي خسته که بگو خودت خب: من سمت برگشت فوري و باال پرید علی ابروهاي که دیدم

  ......!شدم الل چرا دانم نمی

  .....!شد خشک چوب دهانم، توي زبانم و اش کننده استنطاق چشمهاي توي زدم زل... رفت دست از تکلمم قدرت ي همه

 فتد؟؟ب راه جنجال باز خواستم می بود؟؟ آمده خوشم شود؟؟؟ باز مان خانه به خواستگار پاي باز خواستم می بود؟؟؟ شده مرگیم چه

  !!!نداشت امکان!!! نداشت امکان...!!!! نه ؟؟؟....ـیچــ ؟؟؟....بودم شده وسوسه نکند..... نکند یا... یا

 الل از شده گشاد هاي چشم توي زد زل و کرد تنگ را هایش چشم.... جلو آمد دوقدم یکی و کمرش به زد را هایش دست علی

  !آره؟! بیان؟ اینا خواي می تو..... تو: بود تردید و شک از پر صدایش...... شدنم

 ایند؟؟؟بی خواستم می.... بود دیدم میدان در جون، خانوم و آقاجون منتظر هاي نگاه.... گرفتم گاز تو از را هایم لپ.... بهش شدم مات

 و اوتمتف آدم یک حضور با را احمد ننگ ي لکه خواست می دلم باشم؟؟؟ داشته هم خلبان خواستگار یک که بودم شده وسوسه

  !!؟.....کنم پاك ، اجتماعی شان داراي احتماال

  !شی می آش از تر داغ ي کاسه ببین: کرد زمزمه موذیانه خانوم حاج

  .....بودم شده الل من،.... بود شده خیز نیم مبل روي آقاجون..... برود قرمزي به که رفت می رنگش... ریخت می بهم داشت علی

  .....!!!نه که دادم، تکان راست و چپ به محکم را سرم شده، درشت هاي چشم و الکن زبان همان با.... آمدم خودم به یکدفعه

: فتگ خانوم حاج به بیرون، فرستاد می را نفسش که طور همان و برگشت رنگش اما نشد، پاك تردید و شک از علی هاي چشم

  !نیست که تیرکمون عهد! کنید کنسلش بزنید زنگ

  ....کرد قایم دستش، توي بزرگ دفتر پشت را سرش و زد پنهانی اي خنده آقاجون که دیدم

 ،م خونه اومده دیدم، جلسه چهار سه رو ماهی اون به خانوم!!! دارم رودربایستی!!! تونم نمی: گفت می علی به داشت خانوم حاج

  !!!علی بفهم!!! نه بگم تونم نمی

 تمسخر با کند، نگاه من به خواهد نمی دلش کردم می حس که طوري همان و مبل روي کرد ولو را خودش! شد حرصی علی

 پسر هک دخترتم واسه دي، می پیشنهاد مهماندار دختر که من به!!! کنم نمی تعجب چیزي از زندگیم تو دیگه من که واقعا: گفت

 خانوم اتم، قرن تو گذاشته که پسریه چه این موندم من اصال شه؟؟؟ می بند جا یه دلشون مگه جماعت، پرواز! کنی می پیدا خلبان

 یارو همون ايه مایه تو چیزي یه ممکنه... البته!!! آدم این دیدنیه برنداشته؟؟؟؟ سنگ پاره عقلش!!! کنن پیدا زن واسش ایا جلسه

  ......ساره نزن صابون دلت به!! باشه چندشه
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  .....کرد نگاهم چشمی گوشه تمسخر، با و

  ....شد بلند سرم از دود

  ....خجالت از شدم آب

  .....!کردم نمی دفاع مدافعم، از کالم یک که بود شده خفه منه تقصیر اش همه

  بود؟؟؟؟ شده مرگم چه

  خانوم؟؟؟ حاج رفت کجا اعتقاداتت! شدي رو اون به رو این از رفتی، رضا امام یه ببین: داد ادامه و زد اشکاري پوزخند علی

 نم بار، این و.... خندید و کرد کل کل باهاش.... بود داده را جوابش بود، بعید ازش که تمامی خونسردي و خنده با اما خانوم حاج

  ..شده وارد دیگري درِ از هم، خانوم حاج که کردم حس

 مجلس وسط بود پریده خبر، بی و ها وحشی مثل که روشنک به بودم زده زل و صدر خانوم پسر جلوي بودم شده خم حاال

  ....سالم: گفت آهسته هایش، چشم توي ي قهقهه با و کرد جمع را اش شده بناگوش تا نیش!!! خواستگاري

  ....انداخت روشنک به عمیقی نگاه و باال شد کشیده ، رسان نامه کبوتر ابروهاي از لنگه یک که دیدم

 ینا میبینند، را روشنک وقتی همه... نداشته خاصی جنس نگاهش که کردم می فکر هم داشتم، عادت هم یعنی... داشتم عادت

 الك هایش ناخن و بیرون زده اش روسري از وجب یک موهایش که بینند می را مهندس خانوم وقتی همه.... شوند می جوري

  !کردند می تعجب ،..... ست خواستنی و سبز و درشت آنقدر هایش چشم و دارد

 وبیخ اندام و بود باریک هم کمرش... تر بلند من از سانتی ده..... پنج و هفتاد و یک حوش و حول! بود بلندي قد دختر روشنک

 لب ثلم درست هایش لب.... انداخت می اشتباه به را مخاطبش برنز، و بژ هاي پنکیک مواقع اکثر که سفید صورتی با.... داشت

 مدل هم ابروهایش... تو رفت می چپش، ي گونه خندید، می که وقتی اما نداشت، گونه من خالف بر.... گوشتی و پر من، هاي

 گلیخوش از درصد یک شاید...! وحشی....! کننده خیره نهایت بی.... هایش چشم و..... شده تمیز منتها بود، کشیده من، ابروهاي

  ....شی عروس کن صبر... نخورده دست صورتت تو گفت می من دلداري براي ها وقت یک عمه خب اما!! نبود من در روشنک

 گاهن... زدنش حرف ي نحوه روي.... کرد کار هم حرکاتش و رفتار روي برد، تکش ظاهر به پی وقتی از هیچی، که خوشگلی حاال

 هرهر، علی و کند اخم آقاجون و کند استغفار بار هزار روزي خانوم حاج که ساخت، چیزي خودش از و..... زدنش پلک... کردنش

 مه عموما.... تروفی هیپر... اش قلبی نارسایی و بود خودش به پشتش... کرد مبارزه و ایستاد همه روي تو هم خودش!! بخنند

  ....شد می تنگ نفسش کرد، می بحث و داد می پرش به پر خانوم حاج تا و بود پریده رنگش

 بودن، فتوحی آقا حاج دختر درد به..... خب اما دانست، می هم خانوم حاج خود را این نبود، سبکسر و جلف وجه هیچ به روشنک

  !!!خورد نمی

 درص خانوم!!! دیگر کرد می پر را آقاجون خالی جاي یکجوري باید باالخره!! خورد را اش خنده و کرد مصلحتی اي سرفه تک علی

  .....خــــانوم سالم: شد بلند جا از وسعتش، بی مهربانی همان با
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 ردمک می فکر داشتم من و... هم خانوم حاج... ایستاد علی،.... ایستادند صدر، پسر و مادر.... آمد جلو و بست را در فوري روشنک

 رزانل و خوشحال صدایی با داشت که خانوم حاج بغل رفت احوالپرسی، از بعد روشنک!!! بود آمدن طرز چه و آمدن وقت چه این که

  دنبالت؟؟؟ بیاد یکی نگفتی چرا مادر اومدي؟؟؟ خبر بی چرا تو: پرسید می

 برابر در ام جوجه و کوچک چقدر که کردم می فکر داشتم بار این.... بودم ایستاده وسط همان هنوز من... بنشینند کرد تعارف علی

  !!!رسان نامه کبوتر این

  !!!بود همین به ش مزه!!! شدي خوشحال چقد ببین!!! کنم سورپرایزتون گفتم: کرد جدا را خودش خنده با روشنک

  ......کردین سورپرایز منو بدجوري شمام... البته: گفت دار معنی و ها صدر سمت برگشت بعد

  ...دخترم بیا کن عوض لباستو برو – خانوم حاج

  ...بفرمایید.. میام االن... شرمنده... وسط پریدم یهو من ببخشید – روشنک

  ....گذاشت جا در، جلوي را چمدانش و باال رفت بدو بدو و

 روشنک این زده عطري چه که کردم می فکر داشتم و بودم ایستاده هنوز من و... انداخت پا رو پا علی.... نشست خانوم حاج

  !!!!ورپریده

 شستمن فوري! نشوم خیره و نایستم وسط آن ها احمق مثل اینقدر که رفت نامحسوسی ي غره چشم و بنشینم کرد اشاره علی

  ...دستم بغل گذاشتم را سینی و کنارش

 ها صدر و اشدب داشته حضور غریبه هاي خواستگار اول ي جلسه دختر پدر نداشتیم رسم ما... بیایند شب شنبه پنج بود شده قرار

 کالس از... شدم می بند اتاقم توي نه خوابیدم، خوب قبلش شب نه. بودم قرار بی صبحش از شنبه پنج..... پسر پدر که داشتند رسم

 روز آن دکر می اخالقی بد علی! کنم تحمل هفت، ساعت شب، تا را ناشناخته استرس این بودم مجبور و نبود خبري هم استخر و

 درست نهار ما براي ناکردنی باور اي خوشرویی با خانوم حاج عوضش... زد می غر بماند، آقاجون جاي بود مجبور اینکه از و

 باال دعا ي نشانه به را دستش علی شد باعث که!!! رفت علی ي صدقه قربان هم باري دو یکی حتی... گرفت پوست میوه..کرد

  .......!!!!!!بردم پناه تو به زنا، این مکر از خدایا: بگوید و بگیرد

 ولشنگ خیلی: گفت و کرد نثارم خطري اي غره چشم.... بود رفته هوا به دعایش و حالت از که من، هواي بی ي خنده غش غش و

  ؟؟؟!!!زنیا می منگول و

  ....نکشم خجالت ازش این از بیشتر تا کردم قایم اتاقم توي را خودم و گزیدم لب

  ....شنبه پنج روز آن بودم شده خنگ

  !!!!بودم شده احمق

 می ردشان درك به اصال گفتم می یکهو.... بیایند کردم قبول چرا که دادم می فحش را خودم بعد... کردم می قراري بی هی

 زرو که است، ناشناخته استرسی دلم ته که دیدم می هم سر آخر..... عمه؟؟؟ مثل یکی بشوم خواستم نمی من مگر.... کنم

  ......بخوانم نماز رکعت دو گرفتم می وضو و گفتم می.... باا اعوذَ.......!!! نبود ازش خبري احمد، خواستگاري
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 جحا... بود کرده عرق هایم دست کف موجهی، دلیل هیچ بی جهت، بی و خود بی... زدند زنگ که بود ربع و هفت طرفاي ساعت

 یعل!!! نخور تکون انقدر بشین من مادر گفت می و کرد می نچ نچ هی هم علی.. بود کرده هول... ور آن دوید می ور این از خانوم

  .....ناشناخته ي دلهره از پر.. ایستادم ،... تر عقب کمی هم من.. ایستاد کنارش خانوم حاج و کرد باز را در

 هب مشکی و سفید روسري و بود سرش مشکی ي ساده چادر... بود صدر خانوم خندان و مخمور هاي چشم دیدم، که چیزي اولین

 دبع....! عجیبی طرز به.. بودم زده خجالت.... دهد می را عمه بوي که کردم فکر از من و کرد بغل را من خوشرویی با... داشت سر

 پیراهن.... دبو کشیده و پر اما نبود هیکلی خیلی... بودمش دیده روز همان که بلندي قد پسر!! رسان نامه کبوتر به افتاد چشمم

 تقریبا علی، سر شتپ و پایین انداختم را سرم فقط.... چشمش توي بیفتد چشمم بار این نگذاشتم...  مشکی شلوار با بود تنش سفید

 گرفتم پناه اج همان.... نرفتم رو از من اما!!! ور این بیا!! سرت بر خاك یعنی که گرفت بازویم از نیشگونی یواشکی علی!!! شدم قایم

 و داد تکان سر خنده با هم علی!! علی دست داد را ها گل داد، می قورتش داشت انگاري که اي خنده با هم رسان نامه آقاي و

  !!!گرفت ازم تري محکم نیشگون

 من گاريخواست مراسم به چرا که کردم لعنت را معمارش مهندس و آشپزخانه توي دویدم من بنشینند، کند تعارفشان خانوم حاج تا

  !!!!!کرده علم پذیرایی روي روبه درست را اوپن ي آشپزخانه و نکرده فکر

 نیست ادمی اصال... دانم نمی... نه نه... نبود بد بود؟؟ خوب.... کشیدم عمیق و تند نفس تا چند و کردم قایم ستون پشت را خودم

  !!!کنی ردش خواهی می که تو!!! بود که شکلی هر اصال... بود شکلی چه

 حمدا دل به هم را چاي حسرت.... بریزم چاي که رفتم خودم، دستور به من.... مادر بشین بیا جان ساره گفت می داشت خانوم حاج

 مسئولیتش بیراه و بد کلی با علی هم سر آخر!! آورم نمی چاي من که کفش یک توي کردم را پایم بودند آمده وقتی چون!!!! گذاشتم

  ........بود کرده قبول را

 هاي چشم نآ با ، بود صدر پسر دیدم، که کسی اولین و آمدم می بیرون آشپزخانه از بدست سینی وقتی بودم ها فکر همین توي

  ....زدم لبخند هوا، بی و ریخت دلم یکهو دیدنشان با من و بود برده ارث به مادرش از انگاري که حالتی خوش

 و پایین انداختم را سرم فوري.... زدم می را ژکوند و هوا بی لبخند آن وقتی بود نگاهم تیررس در علی ي شده گرد هاي چشم

  !!!تو بود پریده داده، بو جن عینهو روشنک که بودم شده خم پسر صدر جلوي و... کنم تعارف چاي رفتم

  ....موند دلم به حسرتش که من!! نعمتیه! خانوم مهتاج دارین دختر که خوبه چقد: گفت می داشت صدر خانوم

 ببین پسر هی که دخترا این!!! دستتونه عصاي پسر.... خانوم باشه خداتونم از: گفت شوخی لحن با علی و باال رفت پسرش ابروهاي

  !!!!مکه حاجی حاجی میرن ،

  !!!!ابــــــله!!!! داد می باد به هم را من حیثیت شوخی شوخی داشت!!! ها عجب

 به شبیه چیزي.... گذشت دلم از چیزي.... داشت مالیمی لبخند و باال بود رفته لبش ي گوشه یک که پسر صدر به افتاد چشمم

  !!بود مردانه و شیک اش خنده اینکه

  !!!!ساره بمیر بود؟؟؟ شیک چی؟؟؟؟

  !!!!!مردانه نه بود، شیک نه!!! جان وجدان کردم غلط!!! نه نه اوه
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  زد؟؟؟ حرف کالم دو شه می شماها با مگه... مادرشه دل محرم دختر -صدر خانوم

 می ول کارشو وقت یب و وقت داشتی، دختر اگه ببینم: گفت بود، بعید رنگین و سنگین خواستگار یک از که شیطنتی با پسر صدر

  !!باشه؟؟ مادرش خدمت در کرد

  !!!!همینه: گرفت ماهی آلود گل آب از هم علی

  !؟..شدي وارد دانشگاه طرق از: رسان نامه کبوتر به کرد رو بعد

  ...خوندم مکانیک من... آزاد... نه: انداخت پا روي پا صدر

  ...میاد االن! شیراز! مکانیکه هم روشنک: گفت فوري خانوم حاج

  روشنک؟؟: زد صدا بلند، و

 تو به عنتل اي.... شیرینی از پر کریستال به دوختم چشم فوري.... پر بازوهاي... کوتاه آستین.. بود چپش دست ساعت روي نگاهم

  !!!!ساره

  ...بود نصیر خواجه کامی: گفت متبسم ، صدر خانوم

 حاج ازب که نداشتم حوصله اصال!!! بدبخت منِ سر فرق توي بزنند را شان دولتی هاي دانشگاه که بود کم روشنک حضور حاال

 که ،...بخواند صنایع آزاد رفت علی شد خوب.....! روشنک سرشار هوش و ها پروژه و افتخارات از زدن حرف به کند شروع خانوم

 شستهن بست علی که روزهایی به رفت ذهنم.... اش خاطرخواهی بابت.... شش ترم هم آن نصفه،.... البته!!! کرد ول نصفه هم را آن

 سال یک حدود ها، بعده... بود نزده حرفی عمه جز هم کسی هیچ به.... آمد می ها شب و بیرون رفت می روزها... عمه ي خانه بود

  ......رفته دست از تصادف توي دخترش دوست که گفت من به عمه بعد،

 از... سیدپر رسان نامه کبوتر از... زدن حرف به کرد شروع...!! گرفت را دلم ي خواسته که انگار و.....علی نگاه به خورد دلسوزم نگاه

 زا دادنش نشان که هیجانی با و بروم خواهد می دلم چرا! ؟....دارم خوبی احساس چرا که کردم می فکر داشتم من و.... شرایطش

 خیلی هم نم ،...خب که بگویم و بپرسم را نظرش! ؟...بگویم اش خلبانی ي گواهینامه و پسر صدر از روشنک براي است، بعید من

 هاینک از... هایم تردید از.... هایم شک از بگویم روشنک براي بروم داشتم دوست....!! کنیم ردش نزده، حرف که ندارم اصراري

 لمای قدر این خانوم حاج آنکه، تر عجیب و.... مادرش دست بدهد را اختیارش ها، ویژگی این با پسري است عجیب برایم چقدر

  !؟؟؟.......چرا...... باشد

 هخالص خواستگاري مراسم همین توي دنیا، خوب هاي دلشوره ي همه کردم می فکر که..... ساده و بچه نهایت بی..... بودم بچه

  ......شود می

.. کردم گاهن علی به پرسش با!! شدم گیج.... لبخند با صدر خانوم و منتظر خانوم حاج و کرد می نگاهم سینه به دست داشت علی

  !!!دیگ تو نیفتی حلیم حول از بپا: کرد زمزمه و خورد را اش خنده

  میري؟؟؟؟ خودت پاي با یا بزنی حرف کلمه دو جا همین خواي می: که آمد سر پشت از روشنک صداي بعد
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 و دمش سرخ من و خندید بلند صدر خانوم!!!!! زدنت حرف این با روشنک تو به لعنت اي!!!!! گزیدم تر، تمام هرچه شدت با را لبم

  .....پریدم جا از فشنگ، مثل

 جا همان که روشنک و ها پله راه به داشت علی.... شد بلند بود، دلچسب من براي که آرامشی با بعد، لحظه چند هم پسر صدر

  ...شین می خسته ،..زیاده ها پله.. میگم: کرد می نگاه بود ایستاده

 توي برود خواست کی!! باشد خب!!!! کنم علی نثار را عالم هاي بیراه و بد ي همه لحظه آن در خواست می دلم چقدر که واي

  ......!!!!!!کرده باد من براي حاال غیرتش رگ اتاق؟؟؟؟

  ......حاال.....گوششه بیخ خطر کرده حس که حاال.. آره: کرد نجوا دلم ته آور، دلهره و آرام صدایی

 صنويم بنفش صورتی هاي گل میز وسط.. بودند شده چیده مرتب میز دور سفید، هاي صندلی... کردم باز را در و جلو افتادم راه

 ساعت یمن تا احتماال و.... بود خنک تقریبا هم هوا... بودم کرده آبپاشی خودم را حیاط.... بافی قالب سفید کوچک رومیزي با... بود

  ....شد می بلند مسجد، اذان صداي ، دیگر

 همان با بعد و کرد مکثی پسر صدر... شد باز هایم شانه سر روي سفیدم حریر چادر هاي لبه.... نشستم ناشناخته ي دلشوره همان با

  ....نشست من روي به رو آرامش،

  !!!!!بگذارم کجا دانستم نمی را هایم دست

  بود؟؟؟؟ شده پیدایش کجا از دیگر مشکل این

 انستمد نمی....!!! خستگی شدت از کنم چکار پایم و دست با دانم نمی که است خواب موقع ها وقت بعضی فقط کردم می فکر

  !!!!!میگیرد را خِرم هم، شده گلکاري حیاط توي غریبه پسر با زدن حرف وسط

 صداي اب که بودم قرار بی و هول خیلی انگاري و کردم می رویشان و زیر هی و کردم می نگاه بالتکلیفم هاي دست به داشتم

  !؟...چیه واسه استرست: گفت آرامی

  ......کرد می نگاهم لبخند، با داشت و زانوهایش روي بود گذاشته را هایش آرنج.... باال اوردم تعجب با را سرم

 همان .کردم قفلشان هم توي و پایم روي گذاشتم را هایم دست... کمی فقط... کمی.. شد دور هم از اختیار، بی هایم لب ي گوشه

  !کنی؟ ازدواج خواي می چی واسه تو: پرسید مقدمه بی بود، شده خم که طور

 کرف فقط.... نکرد اذیت را گوشم اصال گفتنش،»  تو«  چرا دانم نمی اما آمد، نمی خوشم صمیمی و شو پسرخاله زود هاي آدم از

  .....!آید می خوشم کرده، استفاده مان مکالمه شروع براي که اي دیباچه از که کردم

  ....شوم هول نه بلرزد، صدایم نه که کردم هم سعی البته و... بدهم حسینی راست را جوابش کردم سعی

  ....!خوام نمی -

 تک با که دید می را خودش ي قیافه انگاري هم خودش.... گرفت ام خنده... آمد می خوشم حالتش این از... باال پرید ابروهایش

  اینجام؟؟؟؟ چرا من پس خواي؟؟؟ نمی: گفت اي خنده



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵٧ 

 

  .....شد بیشتر ام خنده

  ....هم او ي خنده

  چرا؟؟؟؟.... پرسم می جدي نه -

  .....بندازن زمین همو روي نتونستن مامانامون احتماال: گفتم سادگی با

 کنن نگاه اینجوري صدر، آقاي خیال بی.... سرش پشت به دادم را نگاهم فوري...... عمیق... هایم چشم توي شد خیره لحظه چند

  ؟..........!!ها شوم می هوایی وقت یک... را ندیده مهتاب آفتاب دختر

 بود، دهکر رفتار جوري و... بود برده بین از را من هاي دلشوره ي همه اش، العاده فوق ي دیباچه همان با میبینم کنم، می که فکر

  ....غریبگی نه کنم، ناراحتی احساس نه شد باعث که

  ...!حرفیه اینم: کشید عقب را خودش و زد کمرنگی لبخند

 این تو مدون می بعید... دونید می اینجایین؟؟؟ چرا شما: پرسیدم را، بود دلم توي که سوالی کوتاه، تاي چهار تا دو دو یک از بعد

  !سنتی قدر این! کنه ازدواج بخواد اینجوري کرده، تحصیل آدم یه دوره،

  !!!ام خوبی پسر من..... دونی می خب: داد تکان سري

  .........شد خیره من به شیطنت، از پر اي خنده با و

 از پر درِص رسانِ نامه کبوتر پسرِ این با کند بخیر را ما عاقبت خدا... انداختم پایین را سرم و آوردم در شدگی گرد از را هایم چشم

  !!!!شیطنت

 این وير بشینم روز یه که بود گانه هفت عجایب از برام دونی، می: کرد اضافه صدایش، توي اي خنده با و عقب کشید را خودش

 تربیش و من، ي خانواده درسته... بهتره بگم اینجوري واقع در..!! بزنم حرف ازدواج مورد در محجبه خانوم دختر یه با و ها صندلی

 لیقهس با شه مماس م سلیقه و باشم شرایطی همچین تو روزي یه که کردم نمی فکرشو من... خب ولی ن، روزه و نماز اهل مادرم،

  !مامان.... عاطفه ي

 یچه چرا دانم نمی بار این اما ،...شدم می منزجر نیت، سوء با و معمولی آدم یک زبان از شرایطی هر تحت محجبه، ي واژه لفظ از

  !!عاطفه... زند می صدا را مادرش چطوري که کردم می فکر داشتم بیشتر... نداشتم واژه این به حسی

  ....صندلی فلزي هاي دسته روي بودمشان گذاشته بار، این که بود هایم دست پی حواسم هنوز من و داد می ادامه داشت

 یستم،ن مطیعی آدم عنوان هیچ به... کنه انتخاب برام عاطفه بدم اجازه که ،.... دلیلی هر به حاال ،..داشتم اعتقادي یه همیشه اما -

  ....هست مامان و من بین که فرزندي و مادر خوب حس سري یه خاطر به...! اعتقادمه این ولی نیستم، هم ننه بچه

  ....بشیم خیس قراره کنم فکر: انداخت آسمان به نگاهی و کرد سکوت ثانیه چند

  بود؟؟؟ شده ابر کی... گرفتم باال را سرم

  رفتید؟؟؟ خواستگاري حاال تا بار چند: پرسیدم جهت بی و خود بی
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  ....بارمه اولین: خورد را اش خنده و داد فشار بهم را هایش لب... خندید

  !!دمش خر که: افزود خونسردي و شیطنت با که من، هستم خوشبختی دختر چه که خودم رویایی عوالم توي رفتم می داشتم

  !!!!!!!ها بود تربیتی بی آدم عجب بابا اي

  !!!!بکش رخم به ، را نکرده خرجت خانوم عاطفه که تربیتی بعد بزنیم حرف هم با کلمه دو بگذار جان پسر

  ...شم می ممنون بدي من به بیوگرافی یه: گفت مقدمه بی

  ....نیومد بدمون هم از شایدم: که کرد اضافه بعد ثانیه دو و

  ......!گرفت می ساده

  ...!کردم برداشت ازش که چیزي سومین

  ....سومی و ،... کرد می القا مخاطب به که اي راحتی احساس دومی.... بود اش مردانه و شیک ي خنده اولی

 ایمدسته چقدر....... خودم..... خودم از... گفتم می خودم از باید.... کردم نگه هایم دست به.... کرد عرق هایم دست کف الکی، الکی

  .................بود خالی

  ؟؟...بگم چی.... من -

  !!!بدي بیوگرافی چجوري دم می یاد بهت االن من... خب دونی؟ نمی -

 هفت و یستب صدر، کامران: گفت اش، کاپتانی خلبانی، کمک خلبانی، ، مهندسی ژست با و شد بلند جایش از حرکت یک با بعد

)  مسافربري خلبانی ي گواهینامه(  ATPL ي گواهینامه داراي مکانیک، مهندس هشت، و بیست میشه دیگه ماه چهار سه ساله،

  !!!ندارم هم روکش دندون دونه یه......! اِي... هم مغز بینی، و حلق و گوش قلب، چشم، کامل سالمت ، 186 قد ،

  .....کنم کنترل را ام خنده نتوانستم دیگر ، رسید که اینجا

  ....بود افتاده خنده به هم خودش

  ....جایش سر نشست

  .......!دیــــــوانـــــه

  ...!!نداشت خنده دیگه اینقدرام -

  !!!بود رفته نفس یک چه

  !!!راضی خود از چه

  !!!!!!تاس طرف نازا رنگ کور آلزایمري دختر یک با کرده فکر البد!! گفت می سالمتش از داشت که وقتی!!! مغرور هم کمی یک

  ...!اوه.. اینجوري.. حاال تا: کردم جمع را ام خنده
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  ....کنم پیدا را ام خانمی و خودم من تا کرد صبر

  مهمه؟؟ اینقدر دندون چرا: پرسیدم و کردم پیدا

  .....بگیري تهوع حالت باال فشار تو ممکنه باشی، نداشته جلو دندون تا سه دو اگه مثال چون: زد لبخند

  ....بود داده جواب صمیمیت با.... کردم سکوت

  ....بود من نوبت که انگاري حاال

  .....کرد می نگاهم منتظر داشت و بود کرده قفل هم توي را هایش دست

  ....شد تمام ام خنده

 فتی،گ داشتی مثبت پوئن وهرچی انداختی راه قدرت نمایش و کردي تعریف خودت از تو که اینجوري واال کردم می فکر این به

  بگویم؟؟؟ چی من

  ....شدند قرار بی هایم دست باز

  ....گرفتم را چادرم از اي گوشه و کردم برعکسشان باز... پایم روي گرداندم برشان

  ...کند می نگاهم دارد که دانستم می اما نمیدیدمش

  ...!بگی خواد نمی.. کن ولش... هستی هم ناجی و دانشجویی که دونم می: گفت مالیمت با و کرد نگاه هایم دست به

  ....مالیمت و آرامش همان با... صدر خانوم هاي چشم به شبیه هایی چشم به افتاد چشمم باز و... باال آوردم را سرم

  !؟..هوم.... نشد هم بد مامانامون رودربایستی کنم فکر: گفت آهسته بعد و کرد نگاهم لحظه چند

  ...زدم کمرنگی لبخند

  ....بود نشده بد نه،

  ....دارست تاب و حالت خوش هم هایش مژه که کردم فکر باز

... تحال خوش اما پر، چندان نه ابروهاي... بشود مالیم سبزه رود می که اي گندمی پوست... دارد تیره اي قهوه هاي چشم اینکه و

  !!!!!بود گفته اش راضی خود از خود که هم را باقیش.... محکم فک

  ....شد خیس صورتم

  ....شدم خیره آسمان به زده، حیرت و کردم بلند را سرم

  ....شد می تاریک تقریبا هوا و آمد می مسجد اذان صداي

 دلم نم...... بارون نم نم ،.... اذون صداي گل، از پر حیاط و ایوون توي ،.. خواستگاري ي جلسه اولین: بود لبخند با همراه صدایش

  ......شده چیده هم کنار که توئه بودن خالص خاطر به اینا ي همه کنم می فکر اما نیست، پاك خیلی
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  .......لرزید نگاهش توي نگاهم

  ......دلم

  .......بنفش و زرد هاي بنفشه پی رفت هایم چشم

  ...شدبا دیگري روز امروز، ، و بنشینم داشت شدن تا دو مدعی که مردي روي روبه و ها بنفشه این کنار دوباره که شد می چطور

  ....بود زده بیرون خانه از و برداشته را سوییچش حرفی هیچ بی علی

 ترش فتاد،ا بهمان چشمش و برگشتیم ایوان از ما که وقتی از درست.. بود شده اش ناگهانی ریختگی بهم این باعث چی دانم نمی

 نگاه اد،د می گوش بهش لبخند با صدر خانوم و شد می حرف شیراز از زبانی شیرین با داشت روشنک که هم مدتی تمام....! کرد

  ......بود ثابت پسر، صدر روي علی

 هاي لب خوردن تکان انگار که نگاهی.. فهمیدم نمی ازش چیزي که خالی نگاهی... بود روشنک روي نگاهش اما پسر صدر

....! کرد نمی حس را علی آلود اخم و خیره نگاه سنگینی حتی.. شنید نمی صدایی.... گوید می چی فهمید نمی اما میدید، را روشنک

  .....نبود آنجا فکرش اما داشت، حضور که همین....! بود آشنا برایم شدت به گنگی، همین و

  ....زد من به محوي لبخند و آورد باال را سرش که ،.. بیرون کشیدش ،!! علی نه که من، نگاه خیرگی انگار هم سر آخر

  .....کُند قرمزم و ام کرده متوجهش اینکه از بشوم حرصی شد باعث که لبخندي

  ................!نبود آنجا که بود محوي لبخند لبخند، همان اما

  ....نمیام شب: گفت فقط و برداشت را سوییچش علی بستند، که را در... شد خالی حضورشان از خانه که بود نشده نُه

  .............غصه با..... من و نبود حواسش روشنک ، کرد بدرقه را رفتنش مسیر نگرانی با خانوم حاج

 فتنشر که بود، رفته طوري اما... بود عمه پیش ماند، می هم اگر... ماند نمی کسی ي خانه علی.. نداشت نگرانی نیامدنش شب

  ......کرد می نگرانمان

  ساره؟؟ زده تور چجوري رو تیپه خوش آقا این: پرسید می خانوم حاج از داشت روشنک

...... گرفتم پیش در را ها پله راهِ... بود رفته بین از روشنک، با نظر تبادل و کردن تعریف براي قوایم تمام من، و گزید لب خانوم حاج

  !!دارم کارت نخوابی.. میاما االن ساره: گفت بلند روشنک

 کاش مادر :گفت می بهش ضعیفی صداي با خانوم حاج که شنیدم نبودم، دیگر که دیدشان توي گذشتم، می که ها پله پیچ از

  ....آخرش ذاشتی می.. مراسم وسط نمیومدي

  دونستم؟؟؟؟؟ می کجا از من خانوم؟؟؟؟ حاج وا -

 اگه.. بعدم... دش ناگهانی خیلی عزیزم: ایستادم گوش وجدانم، سرزنشگر نداي و باطنی میل رغم علی و گرفتم پناه ها پله کنار من

  ...گم می
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  ...!!شدم کنجکاو و حساس بیشتر من،... آورد پایین بیشتر را صدایش

  ...افته می سکه از دختره گی نمی -

  ......ریخت دستم از قلبم

  ....ها پله کف ریخت

  ...پایین رفت ها پله از

  ....هال وسط افتاد

  ....بود نشسته صدر پسر که جایی سمت رفت

  ....آمد می برق و رعد صداي

  !!!!!!مامان: گفت می هشدار و خلقی بد و اعتراض با داشت روشنک

  افتادم؟؟؟؟ سکه از من: که پرسید می ازش داشت پسر، صدر خالی حضور به بود رسیده که قلبم و

**   

 روعش و امتحان براي رفت می! تمام بعد، و داشتیم کالس تا دو هم بعد ي هفته... بود دانشگاه هاي جلسه آخرین شنبه صبح

  ..........دانشجویی بدبختی

!!! کشیدم ونبیر جیبم از آمد، نمی بند اش ویبره بود تمام ساعت یک که را ام گوشی من و شد تمام کالس که بود نیم و سه ساعت

  خانوم؟؟؟ حاج شده چی الو؟؟: گرفتم شماره فوري و شدم نگران!!!! بار ده خانوم، حاج

  دختر؟؟؟ نمیدي جواب چرا: گفت خفیفی عصبانیت با

  خوبه؟؟ حالش روشنک افتاده؟ اتفاقی.. بودم کالس سر -

  نه؟؟ نداري، کالس دیگه که امروز! ساره ببین! نشده چیزي مادر آره -

  چطور؟؟. نه -

!! نهبدو دهنمونو ي مزه خواست می گرفت، تماس اون واقع در زدم، می حرف صدر خانوم با داشتم صبح ببین! شکر رو خدا خب -

  !!مساعده 50 – 50 گفتم منم

  نکردم؟؟ اعتراض چرا

  رفت؟؟؟ یادم علی، دلخور ي قیافه چرا

  کردم؟؟؟؟ می حس دلم توي را، دلچسبی شیرینی داشتم چرا
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 بار هس دو یه گه، می داره من دست بغل نشسته روشنک االنم گفت، وقت آخر دیشب هم علی ، گفته پسره: داد ادامه خانوم حاج

  !!!شه می چطور ببینید...! بزنید حرف هم با

 اتفاقی چه گفت؟؟؟ می دیدن از داشت که بود خانوم حاج این زد؟؟ می را ها حرف این داشت که بود خانوم حاج این!!!! من خداي

  ..........آمد درمی آب از درست داشت روشنک، شب اخر هاي حرف انگار... نه شد؟؟؟ می داشت چی افتاد؟؟؟ می داشت

 یلتحل و تجزیه وقت حاال! نداشتم را وقتش حاال! نه حاال ولی! باید.. کردم می مرور خودم با را هایش حرف دیگر بار یک باید

  !!نداشتم را، گذشته روز سه دو اتفاقات و خانوم حاج هاي رفتار

  !کن خبرم.. بزنه زنگ بهت که االناس. بهش دادم تو شماره من -

  .....کردند می نگاهم خنده با شادي، و تعجب با حنانه و گلچین.... شد قطع تماس کی؟؟ به بزنم هوار گوشی توي آمدم تا

  االن؟؟؟ شد چی: گفتم لب زیر

. کردم اهنگ گلچین به ترس با بود؟ کی! شدم هول.  شناختم نمی را شماره. خورد زنگ ام گوشی همزمان و خنده زیر زد پقی شادي

  ...شدم آرام.... بود آرام

  بله؟: زدم را اتصال ي دکمه

  !جان؟ ساره خوبی... عزیزدلم سالم: داد نوازش را هایم گوش عطوفت، و مهربانی از پر صدایی

  !باشد متعلق صدر خانوم جز کسی به توانست نمی آسمانی، صداي این... بیاورم فشار مغزم به نبود احتیاجی

  !!نشد کَنده، و هایم لب به نشست لبخند

  شما؟ حال...  سالم -

  !ما؟ زحمتاي با چطوري؟ شما.. دخترم خوبم من -

  !!!کرد نمی عروسم عروسم که بود خوب چه

  ....دارید اختیار -

  ....بود شده زده خجالت صدایم

  خوشگل؟ خانوم دانشگاهی: کرد آرامی ي خنده

  !!شش و سیصد کالس سقف به چسبید بنفسم اعتماد

  ...شده تموم کالسم دیگه.. بله -

  ....ببینید همو بذارید قراري یه گفتم! آزاده! کنم عرض چه که بیکار البته.. بیکاره کامی امروز جان مامان! بهتر چه خب -

  !!!ام گونه به کوبیدم اختیار بی را دستم
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  چی؟؟؟ -

  .......کرد واري شلیک ي خنده من، گوش به بود چسبانیده را سرش که شادي

  .......!!!!زهرمااااااااااار: گفت می داشت گلچین

 یه اه شما بود قرارمون هم مامان و من... کنن پسند فقط ها خانواده که نیست اي دوره دیگه عزیزم: گفت می داشت صدر خانوم

 جلو جلو بازم... کامی به دادم ت اجازه با تو شماره من حاال. باشه خودتون پاي باقیش دیگه اومد، خوشتون اگه ببینید، همو جلسه

  ...میگیره تماس باهات خودش... جان مامان خوام می عذر

  !شنیدم نمی را صدر خانوم هاي حرف باقی دیگر

  کامی؟؟؟

  کامی؟؟؟ به بود داده را من ي شماره

  !!!!خداااا یااااا

  کردم؟؟؟؟ می چکار یکی این با

  ...بوسمت می.. جان مامان همراهتون به خدا: گفت من از قبل

  .......جان مامان

  .....رفت دلم

  ........کشید پر دلم،

  ؟؟؟!!شد سرت بر خاکی چه بگو سریع تند زود: بود نفر اولین شادي. چوبی صندلی ي دسته روي گذاشتم را گوشی

  بود؟؟ خواستگاره همون: پرسید آنها به توجه بی گلچین... خندید ریز حنانه

  ....دادم تکان سر

  ....کرد تعارف آدامس مان همه به شادي

  !بزنه زنگ بهم خواد می گفت: گفتم رفته وا

  ؟!!نیست که لولو!! بزنه خب: گفت مهربان گلی

  !!!کنی حظ که دربیارم آمارشو واست همچین باهاش؟؟؟ بزنم حرف من خواي می: کرد باز را نیشش شادي

  !!!شادي: داد اخطار گلی

  ....کردم نگاهش کالفه، و ناالن و گیج

  ...!!!موبایلت: شد دراز جلویم دستی
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  !!!!!اخداا یاااااا.... روند... بود یک خط!!! کردم نگاه حنانه هاي دست میان گوشی به زده وحشت

  !!!!!گوشم به چسباند را گوشی و خودش سر و کرد برقرار را تماس شادي

  !!!!بود شده حبس ام سینه توي نفسم

  ....!!!شده دوخته شادي به اضطراب، و وحشت از دریده هایم چشم و

  !؟...فتوحی خانوم: گفت می داشت آرام، و متین صدایی

  !!!گزیدم ممکن، قدرت آخرین با را هایم لب

  !!!!سوختم!!!! آخخخخخخ

  !!!! »سرت بر خاااك!!!! « سرم توي کوبید هایش دست جفت با شادي

  الو؟: گفت می طرف آن از داشت کامران

  ......آورد هجوم قلبم به معنویتش، از پر آرامش... بکشم عمیق نفس که کرد اشاره و گرفت را دستم سرعت به حنانه

  الو؟: کردم زمزمه گوشی توي سختی به و شد باز تنفسیم راه

  !!!زند می لبخند دارد روکش، دندان بدون آقاي که کردم احساس اما چرا، دانم نمی

  .خانوم سالم -

  !!!سسسالم: بودم داده را جوابش استرس از پر اما، من! خانوم بود گفته عادي! زد می حرف داشت عادي! بود گفته عادي

  .........شدم آرام و ،.....دیم آرامش دریا یک اش، عسلی هاي چشم توي... عمیق نفس به کرد اشاره.. زد پلک... فشرد را دستم حنانه

  !شدم؟ مزاحمت -

  !نه! نه -

  !خوبی؟ -

  !آره! آره -

  ....خنیدید

  ....آرام

  !اي؟ چیکاره امروز: گفت و کرد کوتاه مکثی

  امروز؟؟ -

  !!!کرد آنالیز زود ذهنم
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  !!!م عمه ي خونه رم می!! کالسم خاطر به شد کنسل که سالن رفتم می باید چهار ساعت. شد تموم کالسم تازه االن -

  !!!!بودم زده حرف تند تند چقدر

  !!!خندید می ریز شادي

  !ببینیم؟ همو داري وقت: پرسید رسان نامه کبوتر

  !!!!!ندارم وقت صالاص!!! نه نه ببینیم؟؟؟ همو دارم وقت..... دارم که وقت دارم؟؟ وقت

  !دارم وقت بله،.... راستش: دادم جواب! گرفت ام خنده

  !فعال. واسم کن اس ام اس آدرسو. دنبالت میام پس -

  !!!!!وقبو!!!!! قبووو!!!!! قبووو!!!!!! فعال!!!! همین!!!! قبووو!!!! همین

  !!!داره صدایی عجب ناکس: گرفت فاصله گوشم از شادي

 این با من: سرم توي کوبیدم دستی دو حنا، و گلی و شادي به شده گشاد هاي چشم و استرس و هراس با و عقب کشیدم را خودم

  ریختم؟؟؟

  !!!دویدیم نور سرعت با تایی چهار راهرو، توي دستشویی به رسیدن تا

 شادي!!! ودمب افتاده نفس نفس به بستم، را»  خواهران«  بودند نوشته ماژیک با پشتش که را دري و تو کردم پرت را خودم وقتی

  مگه؟؟؟ ريدا مرض!!!! زنیکه دوییدي اینجوري دیدي جن کردم فک!!! تو بگیري زهرمار اي: کتفم به کوبید دستش کف با محکم

  !!!!خلن تا چهار این.. تا چهار این گن می االن.. میکردن نگامون همه... مردم واي: دیوار به داد تکیه خنده، با حنا

  !!!!نیستید؟؟؟ که نه: کرد مان روانه سفیهی اندر عاقل نگاه گلی

 خانوم خب!!! ایششش: گفت گلچین به رو من، طرف آمد می که طور همان و کرد جمع انزجار حالت به را اش لوچه و لب شادي

  !!!!!!بزرگ

  !آب شیر زیر بگیر سرتو درآر کوفتیتو مقنعه یاال: گفت من به رو بعد

  !!!!!عممممرا اینجا؟؟ آب زیر: کردم گرد را هایم چشم

 حاالشم مینه من.. البته!!! کنه نمی نگاه سرشم پشت ره می که ببینه ریختت این با تورو بیاد االن پسره!! خره دِ : داد هولم شادي

  !!!!تو سراغ اومده کرده، ول رو جیگري و خوشگلی اون به مهمانداراي چجوري موندم

  ....!جان شادي: گفت دلسوزي با حنانه

  !!جووونتن؟؟ سامی اون مث همه کردي فکر دراومده؟؟؟ آب از آدم یکی ببینی نداري چشم چیه؟؟: خندید گلی

  .........ام داشتنی دوست شادي از نه حق، حرف از نه... وجه هیچ به.. شدم نمی ناراحت هایش حرف از.... درآورد ادا برایش شادي
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...!! ستمش را، موهایم جلوي و صورت!!! تهوّع حالت با تقریبا من و دستشویی ي کاسه توي گرفت را سرم بود، زوري و ضرب هر به

  !تمیزه: کرد نگاهی و گرفت را چادرم حنانه

 مهم: بود تهگف روشنک.... افتادم خانوم حاج همیشگی نگاه یاد.... گرفت نظر زیر را پایم تا سر گلچین، ي مآبانه معلم خانوم نگاه

  .......خواد می اون که کنی، ازدواج کسی با که اینه

  !!!!افتضاح: گفت می داشت گلچین

  !!!!شلوارم ي پاچه توي چپید قلبم

  !!!!!!چی؟؟؟ بگم برم م قیافه و ریخت این با من: نالیدم و سرم توي زدم دستی دو باز

 ترسم می!! !خوشتیپی زیادي همچین..... فقط!! جونم ناجی خوووبی خیلیم! کرد هول بچه بابا میگی اینجوري چرا: سمتم آمد شادي

  !!!!بگیرن اشتباه چیزي... اي پري کیتی... آلبایی جسیکا با تورو

  گرفته؟؟ شوخیت! میمیرم استرس از دارم من!! شادي کن بس: بهش پریدم اختیار، بی

  ....!!!شدي ایا مدرسه بچه عین!!! دیگه میگم راست خب: خندید غش غش

  !گفت می راست... انداختم ام اي سرمه مانتوي به نگاهی

  !!!که نیومده عروس دنبال!!! کنه تحمل باید پس!!! ببیندش بیاد دانشگاه بعد خواسته خودش: داد جواب من جاي به گلی

  ....گرفت تپیدن عروس، ي کلمه شنیدن با قلبم

  !؟....دنبالم آمد می داشت پسر صدر

  !؟....بزنم حرف و بیرون بروم مذکر یک با بود قرار

  ........خدااااا یا

  ...پریدم می پایین و باال دستشویی وسط مستاصل، و هراسان و هول

  .......شم تفدا باش نداشته استرس انقد! زیادي سرشم از! خوشگلی ماهی،! عزیزم خوبی خیلیم: گفت اش همیشگی آرامش با حنا

 به ور....!!! بود مرتب نا.... بود کرده عرق.. بود چروك مانتویم... واي... انداختم لباسم به نگاهی و زدم اضطرابی پر لبخند بهش

  !کنی؟ عوض من با مانتوتو شه می: کردم شادي

  !!بگیر گلچینو مال! نداره راه اصصصال!!! اَیییی: باال رفت ابروهایش

  ؟....!!ساره جون. سایزم یکیه تو با. خوره نمی من به گلچین مال ؟!چیه آِیش -

  ...کردم نگاهش مظلومیت با و کردم کج را سرم و

  !!!!!!ببرن تو مرده موش ي قیافه اون شور مرده: کرمش مانتوي هاي دکمه به رفت دستش و بیرون کرد فوت را نفسش
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  !بوسیدم را اش گونه محکم و خندیدم

 هب کردم نگاه.... کردم نمی حس عرقی بوي هیچ که زد می عطر خودش به آنقدر خدا شکر. پوشیدم را شادي مانتوي بدو بدو

 مقنعه و تو دادم را موهایم....!! خندیدند هم، با تایی سه.... سرم پشت دویدند تایی سه... آینه جلوي دویدم!! بود شده دیر.. ساعتم

  !!!!اصال: کردم اخم!! طرفم آمد کمرنگ، صورتی لب رژ با دستی که کردم می مرتب را ام

  !!!میمونه قبرستون هاي مرده عین رنگت!! المصبو این بزن دِ: غرید شادي

  !!!!استثنائا البته!!  گه می راست: کرد تایید گلی

  !!!نکنید اصرار!! عنوان هیچ به!! زنم نمی: دادم تکان راست و چپ به شدن به را سرم

  !!!!نگفتی نگی پرید، پسره!!! درك به: کیفش توي انداخت را رژ شادي

  !!آمد یادم استرسم پسره، ي کلمه شنیدن با باز

  ....خورد می زنگ داشت گوشیم

  !!!!!! ـنهیـ: زدم جیغ

  !!!!!!!! رضمَــ: بازویم توي زد شادي

  له؟؟؟؟ب: زمین روي کوبیدم ، اضطراب با و شدت با را پایم! گرفتمش هوا توي که بود خدایی. طرفم کرد پرت را گوشی گلی

  !کجایی؟.... ام اصلی در دم -

  !!!االن!! اومدم!! میام دارم من!! واي من؟؟ -

 وضعشه چه ینا!!! بازیات تابلو این با کردي خفه رو پسره که تو آخه:  گفت سرزنش با و کرد قطع و گرفت دستم از را گوشی شادي

  ساره؟؟؟

  ....بود گرفته ام گریه

  .....شد جمع هایم چشم توي اشک استرس، از پر و قرار بی

  ؟!توام کنی می چرا دعواش: زد تشر شادي به و طرفم آمد حنانه

  ...خوب دختر باریکال..... بکش عمیق نفس... بفرست صلوات یکم.... که نیست چیزي! جونم ساره باش آروم: کرد بغلم

  .....کردم نگاه تاشان سه به برچیده، لب و کردم پاك دستم پشت با را اشک ي قطره تا سه دو

  !پایینه... دیگه بجنب: زد لبخند گلیچن

 خودم.... آورد جلو را عطرش ي شیشه شادي! بودم شده تحمل قابل... انداختم آینه توي را ها نگاه آخرین.... کردم سرم را چادرم

  ...خوام نمی.. نه: عقب کشیدم را
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  !!!!!!ـَـنم با ، مردم پسر شدن تحریک گناه نترس! باش بو خوش یکم بابا وا؟؟؟: کرد اخم

  ....گرفتم گاز شدت با را لبم و شدم قرمز

  ....خنده زیر زد پقی گلی

  !شد دیرت ساره، بدو.....! بازي مسخره بسه: پشتم گذاشت را دستش حنانه

 می اش خنده دید، می را ما پله راه توي هرکی... بود گرفته ام خنده.. دویدند سرم پشت شان تایی سه. بیرون زدم دستشویی از

 روز آن مثل شود می یعنی بزنم؟؟ حرف چجوري بگویم؟؟ چی... شد بیشتر استرسم.... بود شده دیر.. کردم نگاه ساعتم به... گرفت

  .....جانم خدا... خدایا باشم؟؟؟ راحت حیاط توي

  .....!!!کردم فوت خودم به چجوري و خواندم الکرسی آیت چجوري نفهمیدم

 زدیکن!! کردم تر تند را هایم قدم و دادم تکان سر عصبی!!! کرده خفه عطر با را مانتویش شادي که فهمیدم کردن فوت حین اما

 از و رفتمگ مشتم توي را چادرم هاي لبه.... خندیدند می و تر عقب بودند ایستاده. کردم نگاه را سرم پشت برگشتم رسیدم، که در

 کجا از ،هوا بی لبخند آن دانم نمی..... بود تر طرف آن ماشین تا چند رنگ، اي سرمه ماکسیماي.. گرداندم چشم.... بیرون رفتم در

  .......نرفت رو از لبخندم، اما کرد، یخ ام کرده عرق هاي دست..... نشست هایم لب روي و آمد

.... استمخو نمی...... نه..... باال کشیدم را سرم..... کند می نگاهم خیره دارد یکی کردم احساس رفت، در ي دستگیره به که دستم

  .......بدا..... من شانس به بدا...... خواستم نمی

  ......شد می پیاده ماشینش از داشت کیانی

  ....کرد می نگاه را من داشت

  .....کرد می نگاه را رُل پشت پسر و اي سرمه ماکسیماي و من داشت

  .....مسخره پوزخند یک با

  .....تحقیر از پر

  بست یخ ، تنم تمام اش، سردي از که نگاهی و

  .....ماشین توي نشستم و پایین کشیدم را خودم و کردم سفت دستگیره به را دستم

  .سالم: زد قشنگی لبخند پسر، صدر

 توي استار یک در کیانی، و پسر صدر که جایی به کردن نگاه از گریزان و مضطرب نگاهش، و.. بود متزلزل فتوحی، ساره لبخند

  ...بودند دیدش

  ....سالم -

  !خوبی؟ -
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  .....میشه... ممنون -

 هنوز گاهن دومی، و بود سفیدش بلوز دیدم که چیزي اولین.... طرفش چرخاندم را سرم آرام... نکنم نگاهش شد نمی این از بیشتر

  ............کیانی ي خیره

  !؟...بریم اینجا از میشه: رو روبه به دوختم را چشمم و بیرون کردم فوت را نفسم

  .....البته: افتاد راه و کرد مکثی

  ....دیدمش می داشتم بغل آینه توي از

  ....بود لبش ي گوشه آور تهوع پوزخند آن هنوز، و ماشینش کنار بود ایستاده

 دارد خشنی ي قیافه که مزخرف ي پسره آن پیش بروم کنی صبر باید بگویم خواستم می... دارد نگه بگویم صدر به خواستم می

 باید.... کند می فکر او که نیست جوري آن که بدهم توضیح برایش و بروم باید... باید.... کند می بازي دستش توي سوییچ با و

 فتوحی ي رهسا همان هنوز من که ببین و بردار لبت ي گوشه از را مضحک و مسخره لبخند این! کنی می اشتباه که بگویم و بروم

 بگویم م؟؟بده توضیح برایش و بروم خواستم می چرا چرا؟؟........ خانوم حاج انتخابی خواستگار سفیدپوش، پسر این و زیرم به سر

 برایش تمخواس می چرا! توست هاي چشم کوري ي پرده پشت محض، حقیقت بگویم! نیست حقیقت میبینیم، که چیزي صرفا

 و نمک توجیهش که خواستم یمـ نداشت، ربطی او به اصال اینکه عین در ،...آمد می بدم ازش اینکه عین در چرا بدهم؟؟ توضیح

 ؟؟؟؟.........!بیاورم درش خورد، می وول سرش توي داشت یقین به حتم که انگیزي نفرت ذهنیت و اشتباه و عجوالنه قضاوت از

  چرا؟؟؟؟ ؟؟؟....چرا

  !آشناس؟ -

 ي وشهگ معنایی بی و سمج لبخند و.... کرد می نگاه عقب به آینه توي از داشت! طرفش برگشتم فوري! پریدم جایم از متر دو

  !!!بود لبش

  کی؟؟! نه: دادم تکان سر

  .....شد تر عمیق لبخندش،

  ...هیچی: پیچید چپ سمت را راه چهار و گرفت آینه از را نگاهش

  !کنیم؟ صحبت بریم کجا ،...خب: داد ادامه بعد ثانیه چند

 بابت بودم، دهش صحبت هم و بیرون بودم رفته نفر صد با حال به تا من که نه!!! بود پرسیده را ممکن سوال بهترین که راستی به

  .دونم نمی: گفتم آرام!!!!!! پرسید می این

  !نیست؟ نظرت مد خاصی جاي -

  .نه -

  !؟..نیستی چی، گرسنه -
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  !اصال! نه -

.... بود زده باال آرنج تا را هایش آستین که بود تنش سفیدي پیراهن.... کردم نگاهش چشمی گوشه..... کشید موهایش به دستی

  .....داشتم دوست..... تیره جین شلوار

  !پارك بریم -

  پارك؟؟؟؟ -

  ...!امروز خنکه..... باشم آزاد هواي تو خوام می.. بله -

  کجا؟! باشه... خب -

  ......شد می پخش اي خفه صداي با موزیک..... دادم آدرس

  !گرفتی؟ قرار شده انجام کار تو -

  ....اومدم دنبالت که همین: داد ادامه. کردم نگاهش گرانه پرسش ثانیه، دو ي اندازه به

  ....من! شد هولی هول خیلی.... بله... راستش: هایم دست به دادم را نگاهم

  !چیه شون برنامه گفت داد، تو شماره مامان بیرون رفتم می که صبح. نبودم جریان در منم -

  .....برنامه: کردم زمزمه اختیار بی

  .....بیرون فرستاد صدا با را نفسش

  .....شد پخش فضا توي خوبی بوي

  ........!بود معطر شادي مانتوي شد خوب

... اینجام هاگ حاالم....! نیست توش حرفیم عاطفه، دست سپردم خودم... منتها... فتوحی خانوم نمیاد خوشم بساطا این از خیلی من -

  !چطور؟ شما... مساعده نظرم درصد شصت پنجاه کنم می حس چون... بزنیم حرف هم با بیشتر باید

  ......شما

  ........بگویم را نظرم تا تو بگو

  ......شد طوالنی سکوتم! ؟...بود چی نظرم..... کردم فکر

  !؟..سخته خیلی -

  .....!!حدودا همین منم خب....خب... نه... نه -

  !خندید و باال رفت ابروهایش

  !!مردانه و شیک باز،
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  !!!!پنجره سمت برگرداندم را رویم و گرفتم گاز را لبم

  !خوري؟ می چیزي: انداخت پیچ سر فروشی بستی به نگاهی

  ...مرسی نه،: دادم تکان سر

  اي؟؟؟ روزه: خندید

  .ندارم میل اصال امروز ولی نه: زدم لبخند

  ....کشید میلت دیگه یکم شاید: کنار زد پارك، روي روبه

..... اداعتق طبق... طبیعت طبق... عادت طبق.. اي ثانیه دو هم آن.. کردم می نگاهش بار یک جمله، تا چهار سه هر از... شدیم پیاده

 یک.. خم و پیچ از پر و داشت قرار کمی شیب روي! بودم آمده روشنک و شادي با بار دو یکی قبال که بود خوشگلی و دنج پارك

 ستفادها سوء پسر و دختر تا سه دو جمال به هم چشممان و کردیم پیدا دنج ي گوشه کلی بودیم، آمده گلچین و شادي با که بار

 جیب توي را هایش دست کامران، و بود ها کاج به من نگاه..... شدیم رد پهن خیابان از! شد روشن ، پارك دنجی و خلوت از کن

  ....!!انداخت می پارك به مردانه ِکش بم و زیر هاي نگاه آن از داشت و برده فرو شلوارش

 وت جیک پسري و دختر..... زدم لبخند.... زدند می قدم هم دست به دست مسنی آقاي و خانم..... پنج حوالی... بود خلوتی ساعت

 هم اییج عجب: کرد غرغر لب زیر پسر صدر... پایین انداختم را سرم...... بودند نشسته سبز هاي نیمکت از یکی روي هم جیک

  !!!آوردیا مارو ورداشتی

  ....نبیندم تا پایین انداختم بیشتر را سرم و خوردم را ام خنده

  !خوشگله و دنج: بود صدایم توي آثارش، اما

  !!!البته صد اونکه: انداخت بهم سفیهی اندر عاقل نگاه

  !!!بخندم دل، ته از و بلند بلند خواست می دلم

  !بود شده بامزه بدجوري

 و انداخت پا روي پا.... کردم مرتب را چادرم.... نشستیم ها نیمکت از یکی روي سنگفرش، قسمت پیچ توي هاي کاج از یکی زیر

  .....من سمت به چرخید کمی

  !کنیم؟ صحبت راحت تونیم می -

  .....!!گرفتی نمی اجازه که تو

  ....بله: زدم کمرنگی لبخند

  !ت؟ آینده واسه چیه ت برنامه تو: کرد قفل دیگرش، دست توي و نیمکت گاه تکیه روي گذاشت را دستش یک
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 باید... بدهم گوش هم جان عمه هاي حرف به... کنم زندگی ها آدم باقی عین خواستم می خب... خب.... ام برنامه ام؟؟؟ برنامه

  !!!نگیري لکنت!!! باش آدم خدا به را تو! ساره بزنی حرف

 ودممخ ي رشته بر بنا.... دارم که کارمو.... کنم تموم درسمو خوام می: بگیرم را صدایم خش که کردم سعی و کردم تر را هایم لب

  !منه زندگی ي همه...! کنم نمی ول وقت هیچ هم رو شنا.... کار سر برم.. کنم پیدا کار شاید

  !ته؟ برنامه کجاي ازدواج: بود خفیف لبش، ي گوشه تبسم

  !!!کردم چفت هم توي را هایم دست

  ....اما.... کنم ازدواج خواستم نمی... یعنی... کردم نمی فکر بهش خیلی.... خب ازدواج؟؟؟ -

 تونی می ته، عقیده و داري دوست هرچی! توییم و من فقط اینجا: گفت بارید، می اعتماد ازش که لحنی با و زد مالیمی لبخند

  !مهمه این من، براي..... بگی

  .......داشت آرامی هاي چشم چقدر... کردم نگاهش

  !صالحمه به که اینه نظرش یعنی! خواد می مامانم! مامانم.... خا حاج! کنم ازدواج خواستم نمی من -

  !!؟...خواي نمی یا خواستی، نمی: کرد تنگ را هایش چشم

  ......بین نکته آدم اِي

  ......اي

  .......اي

 ه،ن دروغ؟؟؟ کردم؟؟؟؟ می اش مالی ماست گفتم؟؟ می چی باید!!! بودم کرده صرف گذشته را فعلم چرا دانستم نمی هم خودم

 برش خب: کرد پچ پچ مغزم، نه که دلم، توي یکی..... دارد می برش هوا شادي قول به... که هم را راستش...... نه دروغ...... اصال

  ؟؟....ساره کنی انکار اومدنتو خوش چرا... خوبی این به پسر.... داره

  !دونم نمی: کردم تر را هایم لب

  !ممکن جواب بهترین

  !!حریف میدان توي بینداز را توپ و کن باز خودت سر از

  مستاصلی؟ -

  ....اوهوم -

.... نه ای طبیعیه تردیدم دونم نمی... غلطه یا درسته راهم دونم نمی.... دارم شک همش! تردیدم از پر! همینم منم بخواي، راستشو -

  !طبیعیه گه می عاطفه

  .....شاید -
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 مینه واسه اصال! نیست شکی هیچ که کنم ازدواج خوام می اینکه در ببین،! داشتم حسو همین هم تون خونه اومدم که روزي -

  !خوریم می هم درد به چقدر تو و من دونم نمی دقیق خیلی.... که این اما!! اینجام

  ......خورد تکان آب دلم، توي که انگاري

  ..........نخواهد را من اگر

  ،..... نه یا میاد خوشت من از ببینی باید هم تو -

  !!!!ام داشتنی دوست و العاده فوق خیلی من اینکه با: زد آمیز شیطنت لبخندي و

  .....گرفت رنگ هایم گونه

  .....شد گرمم

  .....پایم جلوي ي سنگریزه به زدم را کفشم نوك

  !!!متشکر خود از پرروي

  .....زانویش روي گذاشت و هم توي کرد قالب را هایش دست و شد خم

  !بگم؟..... ساره دونم می تردیدمو علت -

  .....ساره

 به یکی این چرا.... مختلف هاي تُن و ها گویش و ها لهجه با... مرد و زن همه این..... بودند کرده صدایم کودکی از آدم همه این

  !!؟.......نِشست دلم

  ....بگین -

 قراره.... ندارم که تعارف: گفت اي، شده کنترل و آرام صداي با لحظه، چند از بعد..... کند می مزه مزه را حرفش دارد کردم حس

  !ساره نمیاد خوشم پوششت این از من..... کنیم زندگی

  .....خورد تکان دلم، توي آب

  .........من سرِ ریخت، فرو خانه گوئیا.... آمد زلزله گوئیا*

  ........را نگاهم معناي ي پوشاننده پاگیر و دست هاي بند کردم رها...... را طبیعت و عادت کردم رها... را نامحرمی و محرم کردم رها

  .........هایش چشم توي زدم زل هراسان،

  بود؟؟؟ گفته یچــ

  گفت؟؟؟؟؟ می داشت ـیچـ

  ....بزنم حرفی خواستم
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  ......کردم گم را ها واژه

  ....گرفت فاصله هم از هایم لب

  .....خورد تکان زبانم

  .....کردند فرار اصوات،

  .........شدند گم ، حروف

  .....شدم الل

  ......اَلکن

  خوبه؟؟ حالت شد؟؟ چی: گفت می داشت و بود کشیده هم در ابرو

  ....ساره بزن حرف

 چیزي یک!!!!! را شدن عام و خاص ي مضحکه و بازي گنگ این کن بس!!!! بگو کالم یک مادرت جان به را تو.....! خدا به را تو

  !!!!!!!بگو

  .....من...... ـمـَـ: بهم چسبید هایم لب

  ....کشید صورتش به دستی

  !زدم؟ بدي حرف -

  ......دانم نمی...... دانم نمی.... دانم نمی

 نمی نمذه به هیچی چرا!!!! هستم؟؟؟ که همینم من که نگفتم محکم و بهش نتوپیدم چرا!!!! آره؟؟ نگفتم چرا دانستم؟؟؟ نمی چرا

  !!!!آمد؟؟؟؟؟

  !!بزن حرف: گفت سرم توي صدایی

  .....کردم رها را نفسم

  !داره اعتقادي یه کسی هر. نه: کردم زمزمه و گرفتم ازش را نگاهم

  ....!!!چادر این... واقع در....  کردم نمی فکرشم که گم می دارم اول همین فقط.... نکردم توهین اعتقاداتت به من -

  ....کردم چادرم به اي اشاره و

  .....فشردم خودم به را چادرم اختیار بی

  ....!!بست نقش ذهنم، توي کیانی همیشگی تحقیر از پر نگاه

  بود؟؟؟ شده کیانی شبیه چرا
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  !!!!نبود کالمش توي تحقیري که پسر صدر! نزد حرفی که پسر صدر

  ؟.!....بودمش ندیده کاش که گذشت دلم از لحظه، یک براي چرا

  !!!باشه خداتم از میگه عاطفه: انداخت دستش توي مشکی چرمی بند ساعت به نگاهی

  ....خندید

  ......بخندد نداشتم دوست

  .......نداشتم دوست

  !نه؟! شه می روشن برامون مسایل خیلی همو، زندگی ي شیوه بدونیم اگه اول همین! مهمه میگم من! نیست مهم میگه -

  ....بله -

 سرهم تپش کلمه دو خدا رو تو: کشید سیاهش موهاي میان چنگی و بیرون کرد فوت را نفسش...!! شد کالفه یکهو چرا دانم نمی

  !!!!!!ساره بزن حرف

  .....ا بسم.....الراحمین الرحمن یا.... دستم کف دادم فشار را هایم ناخن

 نه هالبت... میرم مسجد میگیرم، روزه خونم، می نماز! دارم دوست اي دیگه چیز هر از بیشتر چادرمو! صدر آقاي اینه اعتقادم من -

 لواو حرف زندگیم توي که هم خواستش و خدا....! میدم انجام وظایفمو ولی ندارم، مسلمونی و بودن مومن ادعاي خیلی! همیشه

  ......میزنه

  .....شد باز اش چهره

  .....شد روشن

  .....گرفت فاصله هم از اش، بامزه اما پر، چندان نه ابروهاي

  .....خندید

  ........خندید

  !!!نیستی خجالتی هم خیلی پس -

  .....کردم جا به جا پایم روي را کبودم و بنفش ي کوله

  ........!!آخیش

  !!!!بودم شده راحت

  !!داد انج صدایش به دوباره رسید، می نظر به تر کمرنگ امروز و داشت خواستگاري ي جلسه توي که صمیمیتی کردم احساس

  !! کردم ذوق خیلی من بگم باید......! خجالتی خانوم خب، -
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  ....گرفت ام خنده

  ......گرفتم خندانش و ظریف هاي لب و نگاه از را رویم دلخوري با

  !!!!مزخرف ي مسخره

  !!پاکه.....! خودت سمت بکش اونو تو....! ساره پاکه.... نیست هیچی دلش تو: گفت دلم توي صدایی

  .....ساره خونم نمی نماز من -

  .........داشت عجیبی آرامش و مالیمت لبخندش، و نگاهش،..... سمتش برگشتم

 دوست...... خورم می مشروبم همیشه، نه ها، مهمونی توي گهگاه! رسیده پام کم خیلی مسجدم! گیرم نمی هم روزه: داد ادامه

! حفظم گیرم،ب یاد که کرد مجبورم و خوند گوشم تو بچگی تو عاطفه بس از قرآنو سی جزء! نیستم کثیفی آدم اما.... م داشته دخترم

  !دارم قبول هم رو خدا..... نمیندازم کسی به هم خطا نگاه

  ..............کردم نگاهش مبهوت، و مات

  ..............من ايخـــداا

  !!!بود کرده انتخاب خانوم حاج را آدمی چه که واقعا

  نماز؟؟؟ دختر؟؟؟ دوست مشروب؟؟؟!!! دقیقی گزینش چه

  !!!!آفرین!! خانوم حاج آفرین

  !!!کردي انتخاب را ممکن ي گزینه بهترین

  !!!!آمدیم می بهم ، پسر صدر کامیِ و من که چقدر

  !!ام خوبی پسر چه من ببین: زد اي بامزه لبخند و کرد کج را سرش

 خواستنی اینجور را سرت که تویی به توانم نمی من اما...... دارد منفی موج لعنت.... نیست خوب لعنت..... نکنید لعنت گفته پیغمبر

  !!!!لعنتی نگویم اي، کرده کج

  !!کنی؟؟ می فکر چی به: گفت بود، کج سرش که جور همان

  ......هایش چشم توي زدم زل خیره، و مات

  .......بود است، تر انگیز غم گریه از من تلخ ي خنده جور یک و استیصال و کنم چه و ندانم از پر صدایم،

  !!!!!!ـالهمح خوشبختی، همه این منو ،...  کنم می فکر دارم -

  !!!!کرد پر را پارك اتمسفر دلش، ته از و صدا پر ي قهقهه

  ......خندید می دل، ته از و عقب بود انداخته را سرش
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  !!!نکردم ، اش زده خجالت! نکردم پنهانش! نکردم دریغش!!! آمد هم من هاي لب به خنده

  !!!!دختر اي العاده فوق تو: گفت خنده، غش غش میان

  !!!!!!!ـارزهــرمـ بگویم بهش خواست می دلم شدت به لحظه آن ولی... بزنم بد حرف یا بدهم فحش نداشتم عادت

  !!!که نداشت خنده اینقدر....! بسه... خب خیله: شدم کالفه

  ....خورد می تکان هنوز اش سینه ي قفسه

  ....!!!داشت کن باور -

 شانه ورد پسر هاي دست.... بودند نشسته ما، روي روبه و تر طرف آن نیمکت چند روي تازه که انداختم پسري و دختر به نگاهی

 اب که دختري.... بود خوشحال که دختري..... زد می لبخند داشت که دختري... بود حلقه خوشرنگ، اي قهوه موهاي با دختر هاي

  .......داشت تفاهم پسر،

  .....رسید آنها به و گرفت را لبم ي گوشه لبخند و آمیز محبت نگاه امتداد کامران

 هب.... کردم مکث... اضطراب و هراس با مکثش، روي.... دختر شیک و کوتاه مانتوي بر مانده نگاه روي... کرد مکث لحظه چند

  ....داد من به و گرفت را نگاهش سرعت

  !گذره؟ می خوش: گفت کنایه و شیطنت با

  !!!خیر نه: کردم خاموش را لبخندم و زدم پس ذهنم از را مکثش!! موذي. کردم نگاهش

  .......!خشن: گفت لب زیر و کرد جمع را هایش لب

  !نبیند را ام خنده که دهانم به چسباندم را دستم

  !هم؟؟ با داریم مشترك وجه اینقدر چرا ما: بود نیمکت گاه تکیه روي که دستی به داد نکیه را سرش

  .....کشیدم باال شانه

 یفیتشونه،ک....! نیست مشترك نقاط بودن زیاد تفاهم، صِرف کنم می فکر: انداخت پارك وسط آب از پر و سنگی حوض به نگاهی

  !کمیت نه

 راشب حرفی و بگذره خوش بهمون و بخندیم هم با و باشیم هم کنار تونیم می که همین: دوخت من به را وارش عاطفه نگاه بعد

  !کنی؟ می فکر چجوري تو! بیاریم دووم همدیگه کنار تونیم می اینکه یعنی! تفاهمه باشیم، داشته گفتن

  !!!!تفاهمیم آخر ما کنم می فکر من: کردم مکث

  ....خندید

  .....باز

  !!!!!!!!امروز من بودم شدم بامزه چه
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  .......!!!!باد دور خانوم، حاج چشم

... عواق در...  کنم تحمل تونم نمی من: گفتم جدي و آرام صدایی با اما کنم، زهرمار را خودم دل ي خنده و او لب ي خنده نخواستم

  ....ببینید... نماز.... مشروب

  !کنی تحمل تو خوام نمی من: حرفم وسط آمد جدي

  !کنم؟ چیکار باید پس: کردم نگاهش مستاصل

 هر. گیریمب تصمیم باز چشم با که. گفتم بهت زندگیمو واقعیات تمام من همین براي و. زنیم می حرف هم با داریم همین واسه -

 ناروای!! غیرت بی و هوسباز نه ام، اي الکلی آدم نه....! فتوحی خانوم ذارم نمی تحمل اسم زندگیم، ي شیوه و خودم رو من. دومون

 روش لتحم اسم و کنیم زندگی قراره اگه! برسی هم تو رسم، می ازت شناختی یه به دارم من که جوري همون... بدونی که گفتم

 عزیزترین نتخابا تو! کن باور! رودربایستی بدون. دارم دوست ایمانتو من.... ساره ببین! نیفته اتفاقی همچین که بهتر همون بذاریم،

 نه یاد،م خوشم نه! نمیاد خوشم پوشش این و چادر این از واقعا ولی..... بگیرم ایراد خوام می نه تونم، می نه من و زندگیمی موجود

  !!دارم خوبی ذهنیت

  !!نداشت دوست خب

  !!نداشت

  !!!!نداشت

  !!بود نکرده که گناه

  !!!آمد نمی خوشش

  !همینم من! دیگه همینه! خب: داد ادامه و کرد تر لب

! اقعاو! نبود بد واقعا... رسید نمی نظر به بدي آدم.... کردم می تا چهار تا دو دو ذهنم توي داشتم..... کردم سکوت... کرد سکوت

 حاج گفت می روشنک..... پدر از نشان ندارد کو پسر اما ندیده، را او گفت می... ست محترمی مرد پدرش گفت می خانوم حاج

 می آب گريدی جاي از پروازي، خواستگار بابت من پاي و پر به پیچیدن ي قضیه......!!! اما نیست، پسره ي شیفته هم خیلی خانوم

  .........!!!!!خورَد

 ایمانی بی ناجور ي وصله پسرش به توانستم نمی راستی به من.... من.... بود مومنی و داشتنی دوست زن که هم صدر خانوم خود

 پسري به هن.... گذرد می چه دلش توي دانستم نمی که وقتی تا نه..... نداشتم خبر خلوتش از که وقتی تا نه...... بزنم خدایی بی و

 متري یک شعاع جز چرخد، نمی جا هیچ نگاهش که هست حواسم پارك، توي حاال و... نشد خیره من هاي چشم توي اول بار که

  ........!خودمان

  !دم نمی دست از حجابمو و چادر بشري بنی هیچ خاطر به من:  زدم را دلم حرف محکم، اما آهسته

  !!!!!زدم بلندي کف خودم، افتخار به دلم توي و

  .....!فتوحی خانوم ندارم قصدي چنین اصال: گفت آرام سپس و کرد کوتاه مکثی
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  !باشم قصه ي بده آدم خوام نمی من: دوخت من به را نگاهش بعد

  ....بگیرم را نگاهم نتوانستم

  ......بگیرم را پریشانم نگاه نتوانستم خنک، بهاري ظهر از بعد آن توي

 من. مزنی می حرف موردش در بعدا... خیال بی: گفت آهسته..... زد کمرنگی لبخند..... رفت باال کمی لبش، چپ سمت ي گوشه

  !هستم هم گرسنه... شدم خسته

 خدا فقط.... حد از بیش بودن جوجه احساس...... کردم مفرط کوتاهی احساس باز ، من و... ایستاد رویم به رو و شد بلند جایش از و

 وبخ بوي.... گرفت وزیدن بهاري نسیم که ،..... من روي به رو بود ایستاده هنوز.....!!! ندارد دکلی هیکل که کردم می شکر را

 و ودب برده فرو شلوارش جیب توي را هایش دست.... افتادم راه به کنارش، و ایستادم..... دماغم توي پیچید صدر، کامران ادکلن

  .......اوج از پر... باال خیلی.. باال... بود آسمان به نگاهش

... اآنه به داد را نگاهش.... کردند می بازي مادر، و پدر تا سه دو با بچه تا هشت هفت.... بود بازي زمین حوض، کنار پارك، وسط

  .........بود ، نگاهش لبخند پی حواسم

 شآرام من به تونه نمی اینا مث هیچی: گفت بود، بور موهاي و قرمز و سفید هاي لپ با بچه دختر آن به چشمش که طور همان

  !بده

  !!!بود خودش!!همین!! بود همین! تفاهم به مرسی

  میاد؟؟ خوشت ها بچه از: من سمت برگشت

  .زیاد: دادم تکان سر

  !!کمیت نه کیفیته، به که گفتم: باال داد شیطنت با را ابروهایش

  .....گرفتم ازش را چشمم

!!! ردمک وحشت!!! بود سفیدي کوتاه پا سگ ي قالده بند خانوم، دست توي و شدند می نزدیکمان مسن آقایی و خانم رو روبه از

 چرخیدم، می خودم درو من که طور همان!!! کامران دهان توي چپ، سمت!!! ها شمشاد توي رفتم می راست، سمت بروم خواستم

  !!!!!!!!گرفتم گارد کامران، سر پشت فوري و کشیدم بلندي هین!!!!! کردن وورجه ورجه به کرد شروع و کرد کوتاهی پارس سگ

  رفتی؟؟ کجا شدي؟؟ چی: شد خم پهلو به تعجب، با

  !!هیچی: عقب کشیدم را خودم

  !!!!!!داشتم کم را یکی همین فقط خدااااا اي

  ساره؟؟: عقب شد خم طرف آن از باز

  !!!اونور بره بگید!!! سگ!! سگ: گفتم تند تندو و ترسان!!! بیشتر اش، وورجه ورجه و شد تر نزدیک سفید سگ
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  !!!نجس خوشگل!! آمد می بدم ناجوري طرز به بترسم، فقط که نه

  اونور؟؟؟؟ بره بگم سگه به: گرفت اش خنده

  !!!!نداشتم زندگی هفته یک تا که بودم دیده گربه اگر!!! کوبید می محکم قبلم!!!! من با بود گرفته اش شوخی

  !!!هرچی!!! اِاااااه: بهش توپیدم خودم، با نسبتش و موقعیتم به توجه بی

  .....خانوم ببخشید: خندید می صدایش، اما دیدم نمی را صورتش

  ....دخترم نداره شما به کاري: آورد پایین را سرش و زد من به لبخندي خانوم

  !!!!هن یا دارد کاري بفهمد تا کردم می غش جلویش باید حتما!!! نداره شما با کاري!!!!! گفت می را همین داشت، سگ کسی هر

  ...بازي زمین وسط رفت و کرد کوتاهی پارس فرفري سفید سگ.... کرد صدا را اسمش و کشید را سگ ي قالده

  میاد؟؟ بدت -

  !!شدت به -

 الهس هجده هفده پسر!!! رفت ضعف دلم و شد خشک چشمم!!! بالل... شد قاطی پیچید، دماغم توي که زغالی بوي با لبخندش

 رفح باهاش شیرش، هاي بالل خوردن حین هم آنها و بود گرفته کار به هم را دیگر پسر و دختر یک مخ.... اش فروشنده بود اي

  ....زدند می

  !!بخوریم؟؟؟ بالل شکالتی، شِیک میلک جاي به و نباشیم شیک چیه نظرت: گفت می داشت که بود کامران

  !!!شد شکفته بدیل، بی اي خنده به صورتم

  بالل؟؟؟: پرسیدم خنده میان و باال رفت هایم شانه

 و ودنب متشخص و شیک جاي به بعد باشد، هم خواستگارت بروي، بیرون پسر یک با اول بار براي که..... داشت ناباوري خیلی

 ي همه داشتنی، دوست شیري هاي بالل خوردن با و بزنی کنار را ها نباید و ها باید ي همه رسیدن، نظر به خوب براي تالش

  !!!بریزي هم به را، ات کرده حفظ ظاهر

  !!نه!! نه نه: دادم تکان سر تند

  !!!نکنم نگاهت خوردي، می داشتی وقتی دم می قول: زد کجی لبخند

  ........!دلم هیجان پر شور یا بود، خجالت سر از دانم نمی که گرفتنی گاز!!! گرفتم گاز شدت به را لبم

...... ام دهش صمیمی خیلی امروز که کردم فکر و کنار ایستادم! فروش بالل پسرك سمت رفت و کند لبم ي گوشه از را نگاهش

 هایش اورب ي همه کردن پاك براي رسد، نمی نظر به جنبه بی و چی استفاده سوء که آدمی با ارتباط در ، را صمیمیت این....... اما

  .....دارم دوست پوشش، این و من امثال به نسبت
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 نمی گاهتن که گفتم: گرفت اش خنده دید، که را ناالنم ي قیافه!!! افتادم کردن غلط به داد، دستم که را انگیز هوس بالل شیر

  !بخور!!! کنم

  بشینیم؟؟ اینجا اگه براتون نداره اي مساله فتوحی خانوم: کرد اشاره تر طرف آن کمی سبز و سفید هاي جدول به بعد

..... بود مهم او بلند قد..... نبود مهم هم لباسم و چادر... نبودم مهم من رنگی؟؟؟ و بلند هاي جدول ي لبه بنشینیم جدول؟؟ روي

  ..........بود مهم بگیرد درد پایش نکند اینکه فکر

  بود؟؟؟؟؟؟؟؟ مهم چرا

  .....نشستم و رفتم جلو کننده، گیج هاي فکر از رهایی براي

  .....بشینی کردم نمی فکر: گفت آهسته بعد. نشست کنارم فاصله، با و آمد و کرد مکثی

  !!بودم کرده نگاهش خیلی امروز! بود بس... نکردم نگاهش اما شدم، متعجب

 چی و آوردمت کجا بگم عاطفه به اگه!!! من ام پرفکتی خواستگار چه ببین: گفت می خنده با داشت خوردیم، می که را ها بالل

  !!!!!ده نمی راهم خونه تو هفته یه خوردیم،

  ......افتادم خنده به اش، قهقهه از

  !!زنه می ناخوشایندي هاي حرف حتما کنم، تعریف روشی واسه اگه منم: گفتم لبخند با

  !کنید؟ می فرق هم با انقدر چرا شما: گفت و کرد تمام را اش خنده ي مانده ته

  بده؟ تفاوت این: زدم شور بالل به کوچکی گاز

  !اطالع محض! نه -

 زندگی، براي هامون راه..... نه یا باشیم داشته خونی نسبت کنه نمی هم فرقی.... شخصی عقاید سري یه با... جوریه یه آدمی هر -

  !!اطالعتون محض..... جداس

  .........!!تر بعید ، اي راحتی و صمیمیت و...... بعید شیطنتی با...... بودم کرده اضافه شیطنت با را آخر عبارت

  !!!شدم شوکه تون، خونه روز، اون.... که اینه واقعیت.... شدم متوجه: داد تکان سر

  .دونم می: گفتم حس این از کالفه...... بود ریخته بهم را دهانم و دندان و لب کل لعنتی ذرت

  ....!!!خوردیم نمی کاش: کردم نگاهش عذاب با بعد

  ....دهانم سمت رفت متبسمش و مالیم نگاه

  ....انداختم پایین را سرم فوري
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 دستم!!! من ندگ شانس این به بدا!!! کرد نگاه هایم دندان به خنده با..... کردم تشکر لب زیر... شد گرفته طرفم به سفیدي دستمال

 از هایش چشم!!! کرد چفت هم روي را هایش لب فوري!! کردم نگاه صورتش به!! شد تر بلند اش خنده! دهانم به کوبیدم را

  !!بخندید من به خواستید می فقط: گفتم تمیزم، نا هاي دندان خیال بی و گرفت ام خنده!!! زد برق شیطنت

  !!نکرد باز لب از لب اما خندید بیشتر

  !امش گذاشته جا شادي پیش که افتاد یادم!! نبود.... گشتم آینه دنبال به ام کوله توي و گرفتم ازش را نگاهم

  !!!نبودي اینجوري که اولش از..... ساره خانوم خیال بی -

  ....هست دستمال ماشین، تو بریم بیا... خب خیله: خندید باز.... رفتم اي غره چشم اختیار، بی

 سطل توي ذرت، از خالی هاي چوب. رسیدیم ماشین به مان، خورده بالل هاي دندان به شوخی و خنده با... شدم بلند جا از زود

 به لمد توي! کنم درست را ریختم من تا نشد سوار.... شدم سوار من و زد را ریموت.... افتادند تر طرف آن ماشین چند ي مکانیزه

  ....زدم بلندي کف شعورش، افتخار

 هشب را عمه ي خانه آدرس..... بود آمد و رفت در ماشین توي خنکی نسیم..... فرستاد پایین انتها تا را ها شیشه افتاد، که راه

 محاسباتمو ي همه امروز: چرخید سمتم به کمی کرد، توقف که آباد امیر هاي کوچه پس کوچه توي عمه ي خانه جلوي...... دادم

  !!!ریختی بهم

  .....کرد خشک جا ، هایم لب روي کمرنگی تبسم

  ....در ي دستگیره به رفت دستم

  ....نزد حرفی هیچ

  ....فشردم را خانه زنگ

  ......!ریخت وجودم به پریشانی، و تالطم از موجی یکدفعه

 ینقدرا غریبه، مردي با ارتباط در بار اولین براي ، امروز چرا بود؟؟ چی پسر صدر به نسبت احساسم بودم؟؟؟ کرده چکار امروز من

 براي خواستم می کنم؟؟؟ چکار را فردا خواستم می ؟؟؟!!نبود دلم، اضطراب و حد از بیش هاي خجالت از خبري چرا بودم؟؟ راحت

  بود؟؟؟ آمده خوشم ازش بود؟؟ آمده خوشش من از بگیرم؟؟ تصمیمی چه ام آینده

  ....اي سرمه ماکسیماي طرف شدم خم

  ........شد دور گاز، پر و آورد باال خداحافظی ي نشانه به را دستش.... شد خم.. بود فرمان روي دستش یک

  !بزنم حرف باهات باید عمه: کردم نگاه هایش چشم توي پریشانی با.... کرد باز را در عمه

***   

 یم هیجان با و بود کرده پرت تختم روي را خودش شلوارك و تاپ با بعدش ساعت دو روشنک ، رفتند ها خواستگار که شبی

  ناقال؟؟ کردي تورش کجا از اینو: پرسید
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  .......!!روشی: بودم گزیده را لبم

  !!کردم نمی فکرشم!! بود عالی!!! ساره بود خوووووب خییییییلی!! بازیارو خانوم این بابا خیال بی: خندید

  شد؟؟ چش علی روشی: بودم پریشان اندازه بی علی، حرکات دست از شب آن

  !کن ولش اونو! هیچی: کشید دراز

  اینا؟ مورد در چیه نظرات تو: کردم آزاد را ام روسري ي گره

  !!!کن خالص خانوم حاج هاي نکن بکن شر از خودتو و بله بگو: زد برق هایش چشم و خندید

 خواستگار این دست از تونی می کی تا ببین. کن مشخص خودتو تکلیف... ساره: بود کشیده موهایم به دستی. زدم محزونی لبخند

 باش آدم یا.. ....اما دونم، نمی رو علی!! باشم پشتت که نیستم من بجنگی؟؟ خانوم حاج با بازم تونی می! بکشی حاجی پسر اون و

  !زندگیت سر برو یا شو، بلند و

  کنی؟؟ نمی شوهر چرا تو -

  !!ساره کنم می فرق تو با من!! کنم می دنیارو کیف دارم خرم؟؟؟ مگه -

  !!ساره آخه بود خوب خیلی... پسري همچین چرا دونم نمی: انداخت بهم مشکوکی نگاه..... شد فشرده دلم

  !!بود شده فشرده دلم باز

 را ها چشم این اگر نبود، رتبه اگر داشت، درمان اش بیماري اگر نداشت، هیپرتروفی روشنک اگر که کردم می فکر این به داشتم

 روسري ،بود بعید دبستانی دختر یک از که جسارتی با و نمیایستاد خانوم حاج روي روبه مولودي، و روضه هاي وقت اگر نداشت،

  ....................کرد؟؟؟ می را مراعاتش اینقدر خانوم حاج ،!! » کنم نمی سرم اینو من«  که زد نمی کمر به دست و کشید نمی سرش از

  ............باورهایش روي بکشد خط که نبود پرست پسر اینقدر اگر... نداشت دوست اینقدر را علی اگر و

  .............اگر

 واسه هاینک مث خب؟؟؟!! بندي می دهنتو ولی چیه، داستان میگم بهت: گفت می و سقف به بود داده را متفکرش نگاه روشنک

 مه حاجی پسر قضا بر دست!! آلمان بردش می داره!! کن پر دهان.... شده پیدا قرص پا و پر خواستگار یه خانوم، بهجت دختر

  !!!نیست

 دنزن زنگ بهش میان در روز یک خانوم حاج نداشت امکان. داشت خبر احمد خواستگاري از روشی حتما..... کردم نگاهش رفته وا

  !نکند گزارش را اخبار و

 با.... که اینام شکوهی مورد در! نمیاد بدش هم چشمی هم و چشم از... باشه خودش حرف خواد می خانوم حاج... که دونی می -

 وريبدج جونش بهجت ماهشون، این ي دوره تو اینکه مث!! بود کفري! زد زنگ بهم پریروز خانوم حاج.... مادره و تو گل دسته اون

 همیديف حاال! سوخت براش دلم لحظه یه!ساره تلفن پاي بود خراب خیلی حالش.... سرش پشت زده زیاد حرفم... کرده محلش بی
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 که من! باش مطمئن!خواد نمی هم تورو بد.... البته! بده انجام رو کاري یه و کنه ول هاشو ارزش حاضره کجا تا ببین چیه؟؟ قضیه

  !اومد خوشم خیلی پسره مادر از

  ......که خودشم از: کرد اضافه شیطنت با و

  ...........بودم ندیده را شیطنتش

  ......شود می نازل سرم به دارد بالیی چه که کردم می فکر این به داشتم فقط

  .....افتد می اتفاق دارد من هاي روز این توي مصلحتی چه

 ي مهه وسط از ها، یکوقت و.. نیست صالحتان به که میبینید چیزي در را صالحتان ها وقت یک شما که افتادم اي آیه یاد و

  ...بیرون شود می پرت خوشبختی، ها، درنیامدن جور ي همه وسط از ها، ناخوشی

 یگرمد دست با و بود خیسم موهاي میان دستم یک من و نبودند خانه روشنک و خانوم حاج.  بودم برگشته استخر از شنبه دو

 و» ......  درص... « بودم کرده سیو کلمه یک. گرفت تپیدن قلبم. کردم نگاه. خورد زنگ موبایلم که ، کردم می روشن را کامپیوتر

 روز، سه از بعد کردم نمی فکر که کردم می فکر داشتم!!! آمد می خوشش هم شادي!!! آمد می خوشم بدجوري اش، فامیلی از

  .....بگیرد تماس

  !بله؟: دادم جواب فوري

  ......بود آرام نهایت بی ، صدایش

  ....فتوحی خانوم سالم -

  ....فتوحی خانوم

  .......کرد می صدایم اینجور وقتی شد، می سرازیر دلم به دلچسبی کِیف

  ....شما حال.. سالم: زدم لبخند

  !شدم؟ مزاحمت! خوبی؟ شما. نیستم بد -

  .نیستید مزاحم.. رسیدم تازه! نه.. نه -

  ...نباشی خسته پس -

  ...مرسی: شد تر عمیق لبخندم

  سرکاري؟ هفته در ساعت چند -

  .ساعت شیش پنج تقریبا روز هر. روز سه -

  .....آهان -

  ....ساره کردم فکر خیلی من: داد ادامه و کرد کوتاه مکثی
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  ....لرزید دلم

  ....زند می پسم دارد

  .....خواهم نمی را تو بگوید خواهد می

  .....خواهد می

  ،.....زدیم که هایی حرف وجود با چرا دونم نمی -

  ......کرد رد را ثانیه در تا هزار ، قلبم کوبش

  ....نداري دوستم که بگو

  ....آید نمی خوشت ام، برنداشته ابروهاي و معمولی صورت از که بگو

  .....آید نمی خوشت ازم که بگو

  !!!نکن بهانه را چادرم عزیزت، جان به را تو فقط

  !!!!کنم مختومه شو پرونده تونم نمی -

  !!!!!!!!!افتاده کار از مغزم تحلیل قدرت که میبینی!!! بزن حرف درست چی؟؟ یعنی چی؟؟؟ یعنی

  !خواي می اگه البته،..... بشیم آشنا بیشتر بیا -

  !!!!!باشد نشنیده که کند خدا.....!!!! دادم فاصله دهانم از وحشت با را گوشی بیرون، کردم فوت که را نفسم

  !!!نپیچد گوشی توي ام، خوشی و هیجان که کردم سعی و کردم مشت را دستم..... کامپیوتر میز صندلی روي نشستم

  !منفیه؟ نظرت! شد؟ چی -

: داد من به را شیطنت شجاعت که بود اش خستگی همین هم شاید.... بود خسته که انگاري.. بود نرمش یا شوخی از عاري لحنش

  کردید؟؟ ازم مفصلی پذیرایی چه شدن، آشنا خودتون قول به همین براي گفتید صدر خانوم به

  ............خندید آهسته، و.... صدایش به برگشت نرمش... شد دور ازش جدیت که کردم احساس

  !ساره خانوم میدي جواب رندانه -

  .......شدم قرمز ممکن، حد آخرین تا

  !!!!!بود بدتر بله، تا صد از که بودم زده حرفی مستقیم، جوابی از فرار براي خواسته، نا

  .هفته یه نیستم. دارم پرواز فردا من -

  کجا؟؟؟: پرسیدم هراسان
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  !تایلند: زند می لبخند که کردم احساس

 مرز از راترف را پایش نداشتم دوست اصال... برود نداشتم دوست..... بودم نشنیده خوبی هاي چیز تایلند از... نداشتم دوست.... نه

 لیقهس مطابق هاي آدم باقی با من پوشش فاحش هاي تفاوت به و شود، دور ام داشتنی دوست تهران از حتی یا بگذار، ایران هاي

  ...................ببرد پی اش،

  .ببینمت باید حتما اومدم، وقتی! زیاد. کن فکر -

  .....کورم شبه، یک من، دانست نمی که عمه.... ببین باز چشم با ساره بود گفته عمه.... بزنم حرفی توانستم نمی

  ..........ترسم می هواپیما از من -

  !!هم تایلند، از که نگفتم

  فوبیا؟ جدا؟ -

  .میگیرم زیادي اضطراب. شم می سوار وقتی ندارم خوبی حس اصال ولی... حد اون در نه -

  ! من کار! کنی فکر روش باید زیاد که مواردیه اون از یکی اینم... طورین این خیلیا.. طبیعیه: گفت مهربان

  ...........سکوتم توي رفتنش، و دادن دست از براي من ترس ي باقیمانده و.... شد خالصه جمله تا سه دو توي هایش حرف باقی

  .......باشید خودتون مواظب: که بودم داده لو را خودم حداحافظ، بود گفته وقتی خداحافظی، وقت سر، آخر چرا دانم نمی و

 فطر بودیم شد خم تایی چهار هر..... دوختم ها بچه با مان نفره چهار عکس به مزین دسکتاپ به را نگاهم و کردم رها را گوشی

 را نیشش شادي.... بهاري و ناب شدت به هوا و بود دوم ترم که هست یادم اما..... گرفت عکس ازمان کی نیست یادم.... دوربین

 ملوسی و خانومانه تبسم حنانه..... بود کرده دوربین ي حواله چشمکی گلچین..... خندید می دل، ته از و بود کرده باز بناگوش تا

  ........بودم داده تکیه گلچین سر به و کرده کج را سرم من، و.... داشت

 علی خودش، ولی....... زد می را چشم شادي، لباس و سر و کیف توي کلمه واقعی معناي به پول برق... بود دار کارخانه شادي پدر

 با یانیک دید که یکبار است یادم حتی....... بود خاکی خاکی ،!! سامان جز به پسرها ي همه براي هایش گرفتن قیافه برخی رغم

 کرده دانشگاه راهی را پدرش سیاه بنز بعد، روز صبح و گذاشته گرو پدرش پیش ریش دانشگاه، آمده عروسکی و سفید بلند شاسی

 ینهمچ!!!!! کنه دهن به انگست رو دخترا کل تونه می پسر یه کرده فکر!!!! آره خیلی کرده فکر: گفت می هم ما به.......!! بود

  !!!!!کنید حظ که بذارم کف تو رو پسرا باقی و خودش

  ......بودیم رفته کامران با که شد پارکی همین راهی آوري، سام سر آف تیک با آخر، ساعت و

 دلم ها وقت یک که همین.... کرده فوت هم مادرش و دارد کرده ازدواج برادر یک که همین.. دانستم نمی زیادي چیز حنانه از

  ......گیرم می نادیده ، را گاهش هراز هاي لوحی ساده و رود می ضعف اش مادري بی براي

  ........گلچین و

  .....تو آمد علی و خورد در به اي تقه
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  ......شد شکفته صورتم

  کنی؟ می چیکار: زد لبخندي

 عکسایی به نگاه یه خواستم می! هیچی هنوز: دادم جواب زند، می حرف باهام دارد و امش دیده روز چند از بعد اینکه از زده ذوق

  !بندازم انداختم که

 هایش مچش و گرفت را رویش خنده با بعد... کرد گلچین و شادي ي افتاده بیرون وجب یک موهاي و مانیتور به نگاهی و آمد جلو

  .....!!!استغفرا: کرد گرد را

  !بیا دقه یه: داد قلقلک را، دلم متعاقبا و ذهنم آنی، اي جرقه که برود خواست!!! بلند!!! خندیدم

 و رجستهب هاي گونه با..... داشت سفیدي و گرد صورت..... گلچین صورت سمت گرفتم را ام اشاره انگشت..... برگشت را رفته راه

  »!!! توییتی«  گفت می بهش شادي..... کوتاه ابروهاي و کوچک هاي لب.... فرم خوش بینی

  !شی؟ دوست باهاش خواي می -

  !!!!شد گشاد ممکن، حد آخرین تا علی هاي چشم

 هم آن... خواهرش... بود دهنده پیشنهاد شخص از تعجب.... شدنش دوست من دوست با حتی.. نداشت تعجبی شدنش دوست

... نم و.....!! زدند می زنگ برادرش گوشی به دقیقه به دم که دخترهایی دوست دست از شد می کفري ها وقت خیلی که خواهري

  ...دادم پیشنهادي چنین.. لحظه آن که شد چطور دانم نمی هم خودم

  ....نشست علی هاي لب روي کوچکی لبخند

  ....میمونه توییتی مث... نازه چقد ببینش -

 زندگی ااروپ مادرش و بود ایران پدرش.... بودند شده جدا هم از مادرش و پدر که گلچین به... گلچین به دادم را نگاهم.... خندید بلند

 پیرزنی با اما داشت، مجردي ي خانه که گلچینی..... زد می زنگ یکبار سالی مادرش و بود کار سر اش همه پدرش.... کرد می

  ...............یدکش می یدك به را، بودن تنها زنی از اتهام رفع براي پوششی پنهانی معناي و خدمتکار ظاهري عنوان که کرد می زندگی

..... .بوسید را موهایم روي ثانیه، از کسري در و شد خم..... بود حرف از پر نگاهش،... زد کمرنگی لبخند... دوختم چشم علی به

 خانه بش نداشتم دوست... کند می امید قطع هم من از که ببینم نداشتم دوست! ببینم را اش ناراحتی و دربدري نداشتم دوست

  ................زدم می چنگ ، ریسمانی هر به نداشتن، دوست این براي و...... باشد عمه ي خانه اگر حتی ،...نیاید

  !کنم؟ عروسی من خواي نمی تو علی: کردم زمزمه آرام که برود، خواست

 حبوبشم دختر که روزي که افتاد یادم..... بود پریشانی و سردرگمی از پر نگاهش،.... برگشت.... ایستاد من به پشت لحظه چند

  .........داشت را نگاه همین هم، رفت دست از تصادف توي

 از را کامران.... طرفش به شدم خم بودم، نشسته صندلی روي که جوري همان.... گرفتم را دستش که برود برگرداند را صورتش

  .......!باشد خوب علی، که خواستم می فقط من،..... سپردم فراموشی به را پیش ي لحظه چند ي مکالمه..... کردم پاك ذهنم
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 ه،اجاز بی اشک، هاي قطره که طوري همان هایم، چشم توي قراري بی و پریشانی با و صورتش طرف دو گذاشتم را هایم دست

  !؟.....کنم چیکار من خواي می تو.... بگو! ؟...جون علی.... علی: کردم التماس انداختند، می رد هایم گونه روي

  ...............شود می لِـــــه استیصال، و خواستن همه این فشار زیر دلم، که کردم حس و

  ....گرفت گاز را لبش

  .....من مظلومیت از پر صورت و ناخواسته هاي اشک بابت افتاد، گره ابروهایش و نشست مهربانی به هایش چشم

  ..........!خوام می رو تو خوشبختی من: گفت آرام و هایم دست روي گذاشت را هایش دست

  ........رفت بیرون اتاق، از و بوسید محکم را ام پیشانی و شد خم

  ..ودب شده دوخته من به مانیتور، توي از که گلچین، حرف از پر هاي چشم و سوخت می که محبت پر اي بوسه جاي و ماندم من و

 و گیرممی تماس آمد، سفر از که کامی بود گفته... بود زده حرف خانوم حاج با دوباري یکی صدر خانوم گذشت، که اي هفته یک

 لیک وسط این من، و بروند بیرون هم با ها بچه ندارم دوست دیگر بود گفته هم خانوم حاج..... پرسم می را جون ساره نهایی نظر

.... بود درگیر ذهنم آنقدر ها روز آن که منی هم آن...... دادم می جواب دیدن، بار سه دو همین با باید البد!!! بودم خورده حرص

  .....کند راهنماییم که نبود کس هیچ و بودم، کالفه و درگم سر و پریشان آنقدر

 که فلط... زد می حرف هایش دوست و تلفن با و بست می را اتاقش در بود خانه هم وقتی ، کتابخانه رفت می صبح از روشنک

  .......!!کشید می پیش را کامی باالي و قد حرف و گذاشت می هم من سر به سر کرد، می

 جمع شام میز سر همگی که بعد روز سه حدودا.... تا ندیدمش دیگر اتاقم، توي آمد که شبی آن از بعد... نمیدیدم زیاد هم را علی

  !بابا؟ چیه نظرت باالخره: بود پرسیده من از چینی مقدمه بدون آقاجون و بودیم

 هاي چشم توي شد نمی رویم.... بودم افتاده من من به..... کنم حس خودم روي را خانوم حاج ي خیره نگاه توانستم می خوب

 که همینم! حاجی بدن کشش بیشتر نمیاد خوشم من: که وسط بود پریده خانوم حاج.... بزنم ازدواج از حرف و کنم نگاه آقاجون

  !داره حرف جاي کلی ، بیرون برن گذاشتم

  قبوله؟؟ باشه، بگه دیدن بار یه با!!! کنن زندگی خوان می خانوم حاج: کرد مداخله روشنک

 هاي بچه از یکی... خب اما ندیدمش،.. خوبیه پسر کنم می فکر که من: بود گرفته را دختر و مادر تشر و توپ ي میانه آقاجون

 ارشهک هست، که اي مساله... فقط.... کرده تاییدشون خانوادگی نظر از که هم خانوم حاج.... تحقیق کارش محل فرستادم شرکتو

  بره؟؟؟ سفر هم پشت و باشه نداشته منظمی کاري برنامه شوهرت کنی تحمل تونی می!! بابا

 همه که یهای روز ها، روز آن... نه یا بیایم کنار مساله این با توانم می ببینم که کرد نمی کار ذهنم واقعا لحظه آن... دانستم نمی

 می گوشم توي دقیقه، به دم روشنک که باالیی و قد و......... چرخید می کامران خود روي صرفا فکرم بودند، سفید شان

  .............خواند

  .....آقاجون دونم نمی: بودم گفته لب زیر

  !پسرم؟ میگی چی تو: کند می بازي غذایش با دارد میدیدم چشمی زیر که علی به بود کرده رو آقاجون
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 مشکل یهقض اصل با من: گفت واضحی اخم با و بشقابش توي کرد رها را قاشقش....... آمد باال آقاجون پیراهن ي یقه تا علی نگاه

  ،...حال هر به...... دارم

  !!!دانند خسروان خویش، مملکت صالح: انداخت من به اي رنجیده و دلگیر نگاه نیم

...  

  ....شد ندبل موبایلم زنگ صداي که بود فیزیک کتاب توي سرم و بودم نشسته خانوم عمه ي جهیزیه رنگ اي سرمه قالی روي

  !مادر اینجاس: گفت آشپزخانه توي از عمه

  !!!خانوم عمه گفتن مادر با کردم می کیف

  !!!صدر: داد گردنش و سر به قري و انداخت باال ابرویی لنگه دستم، دادش می که طور همان و آورد برایم را گوشی خودش

: تادایس سرم باالي طور همان و داد تکان سري!!!! فرستادم صدا پر و محکم اي بوسه برایش هوا توي و گفت ام خنده حالتش از

  !!!فتوحی حاجی دختر دیگه بده جواب

  بله؟: گوشم کنار گرفتم را گوش خنده با

  !شما؟ احوال! خانوم سالم: بود سرحال و متین صدایش

  ......خیر به رسیدن: خوردم را ام خنده.....!! کرد می شیطنت و انداخت می باال را ابروهایش داشت.... کردم نگاه عمه به

  .........خوبی جور یک.............. ام شده جوري یک هفته، یک از بعد صدایش شنیدن از که کردم فکر و

  !!بودم خواب االن تا کله یه... رسیدم صبح... مرسی -

  !!!نباشید خسنه -

  !اي؟ چیکاره امروز.... خب! باشید سالمت: خندید

  !!!!شد تموم روز دیگه امروز؟؟؟ -

  !بود بیرون پس... آمد می ماشین بوق صداي خط طرف آن از.... انداختم بود، گذشته هفت از که ساعت به نگاهی و

  !ببینمت؟ تونم نمی.... یعنی این -

  .........زدم چنگ ، عمه پیراهن به اختیار بی

  .......بود ریخته هري صدایش، نوازش از دلم،

 خط، شتپ کامران به توجه بی و شدم شوکه که گفت چیزي بعد و کرد فکر لحظه چند.... ببیندم خواهد می که کردم اشاره عمه به

  چــــــــی؟؟؟؟؟؟: زدم جیغ

  !!!!!گفتم که همینی!!!! قلقلی کوفته: گفت آهسته و اش گونه به زد عمه
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  شد؟؟؟؟؟ چی: بود خط پشت کامران

  !!!بیرون بیام تونم نمی من..... راستش... ببخشید... هیچی: بیرون دادم را نفسم

  .....نیست اي مساله... باشه: داد جواب مایوس

  !!!!تو بیاید تونید می شما ولی: گفتم گوشی توي هول که گرفت نیشگونم عمه باز

  !!!!؟؟؟؟ اانجا: بود تعجب از پر صدایش

  ...اینجا بیاید تونید می.... هستم م عمه ي خونه االن من... یعنی: ام گونه روي زدم من بار این

  ت؟؟ عمه ي خونه -

  !بیارین تشریف! بله -

  این؟؟ عمه و تو فقط: گفت شیطنت با

  !!!!!ــلهبــ: رفتم غره چشم دستم توي گوشیِ به

  خودتون؟؟ فقط -

  !!صدر آقاي -

 ادگش پیراهن سمت رفتم بعد.... زمین روي ام شده ولو هاي کتاب روي...... گشت عمه نقلی و کوچک ي خانه دور تا دور نگاهم

  ......عمه گلدار و

  اینجا؟؟؟؟؟؟؟ بیاید خواد می -

  ....پیچید دماغم توي ها، کتلت سوختن بوي و

 ربا غذا ساعته یک چطور عمه!!!! پیچیدیم هم به چطور عمه و من در، زنگ روي بگذارد را دستش و برسد کامران تا داند می خدا

 زور به من و کردیم درست را وضعمان و سر رسیدنش، به مانده دقیقه پنج دقیقا هم سر آخر!!!! سابیدم را خانه چطور من و گذاشت

 رايب مجالی ام سبزه پوست آلبته!!! دادم رنگشان کمی و کردم پخش هایم گونه روي را اش جگري ماتیک عمه، کتک و فحش و

  ......داد نمی رنگی، ي هاله نمایی خود

 نمی هم دشای... بنفشم زنبق ي شیفته من دانست می کجا از داتنم نمی!!! آمد بنفش زنبق خوشگل گل دسته یک با کامران

  !!!!نمک معرفی من تا ، ایستاده سرم پشت پا لنگه یک عمه رفت یادم که کردم ذوق ها گل دیدن با آنقدر حال، هر به... دانست

 خوشش عمه از هم، کامران که کردم حس من و کرد ذوق عمه!!! شد خم خانوم، عمه براي کمر تا و بود پوشیده اسپرت کامران

  .....آمده

 تا بینم،می شما ي خانواده از جدید عضو یه دفعه هر من: بود کرده زمزمه آهسته بردم، که را عمه سفارشی بیدمشک شربت برایش

  !!!!!!شوکم تو هفته یه
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 سوال تمام... ماشین و خانه از... درآمدش از... پرسید کارش از..... زدن حرف باهاش کرد شروع رویش به رو مبل روي نشست عمه

 کنم رفک: گفت آهسته و زد من به محسوسی نا چشمک کامران نبود، حواسش وقتی هم اواسطش!!!! بودم نپرسیده من، که هایی

  !!!!!!میرسیدیم تفاهم به بیشتر اومدم می ت عمه خواستگاري

  ....و بودم کرده گرد را هایم چشم من و

  ....و بودم گزیده را هایم لب

  ...بودم رفته غره چشم ندارد، محرمیت برایم چقدر اینکه از فارغ

 را پایم وقتی که کند، پذیرایی زمین روي کامران از کند هوس عمه نکند که کردم می فکر این به داشتم من ، شد که شام وقت

 ریدخ براي عمه که هایی چیز ي همه دیدن با شده، چیده و رنگین ي نفره چهار و کوچک میز دیدن با آشپزخانه، توي گذاشتم

  ....بوسیدمش توانستم، می تا و شدم شرمنده داشت، می نگه ماهش یک

  ......پایند می را ما وار، عاطفه و حالت خوش چشم جفت یک که نبود حواسم و

 یمهربان با هم عمه..... بود کرده خم شرمندگی با را سرش و زده لبخند عمه، نقلی ي آشپزخانه توي شام میز دیدن با کامران

 من اگر که ودمب فکر این توي وقت تمام بشقابم، به زدن قاشق حین من، و..... رسید بهش توانست، می تا و کشید صندلی برایش

  !!!!!!کرد می مجبورم وصلت این به عمه، خواستم، نمی هم

 لترگ دختر همه اون! مادر؟ بگیري زن خواي می چرا تو پسرم: گفت کامران به شوخی با که دوختم چشم بهش ذهنیت این با

  !!چیه دیگه زنت!!! هواپیما تو ریخته ورگل

  ......خانوم عمه زبانی شیرین این از رفت ضعف وضوح به کامران، که دیدم اما کردم، گرد را هایم چشم

  ........!!!!!جووووون بدري: دادم اخطار لب زیر

  !!!بکنه کیفشو بره! پسره حاجی؟؟ دختر میگم بد مگه چیه؟: کرد اخم من به

  !!دارن صاحاب مردم ورگل ترگل دختراي..... خانوم عمه اختیار: بود گفته متانت با و خندیده کامران

  صّاحابه؟؟؟؟ بی ساره: بهش شد براق عمه

 منظورم......!! نکردم جسارت من: داد جواب آرام که ،!! گرفت خانوم عمه هاي حرف توي را چیزي یک انگار و گزید لب کامران

  ....که اینه

  ......مادر منظورتو گرفتم: بود داده تکان سري و زده بهش چشمکی خورد، می آب لیوانش از که عمه

 راچ من پس: که نالیدم می لب، زیر و حواس بی و میکردم، نگاه ها خنگ و ها گیج عین وسط این که بودم کسی تنها من، و

  ؟........!!نگرفتم هیچی

  .....کرد پر را، متري شش پنج ي آشپزخانه که کامران، و خانوم عمه بلند ي خنده و
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 من، ردننک ازدواج و استقالل بر مبنی حرفش سر هم باز که این به ندارد تمایلی خانوم، عمه که ببینم چشم به توانستم می

  ......کند پافشاري

  .....آمده خوشش کامران از که فهمیدم می

  .....میدیدم را، هایش چشم برق و

 دل پاي هم عمه، دل چرا ؟!نیست من به حواسش چرا فهمیدم نمی... بلندش هاي آرمان پی از رفته حواسش چرا فهمیدم نمی اما

  !!!!رفته من،

  !پسرم؟ ي برنامه بی زندگی با بیاي کنار تونی می ساره،: من به بود کرده رو عمه که بود رفتن اواخر

  !!!!خیال ـیبـ عمه پسرم؟؟؟

 چارت و زندگیم من... ساره خانم همینه: بود گرفته را عمه حرف ي ادامه کامران.... بودم انداخته پایین را سرم زده خجالت من

! باشم ایمت آن تونم می خیلی نه داره، مشخصی ریتم خوابم نه.... هفته به هفته... شب نصفه و شب... نیست اصول روي پروازیم،

  !؟....تونی می..... بیاي کنار باهام باید خیلی.... شناوره زندگیم

.....! سته یادت که منم ي مساله: داد ادامه تر آهسته کامران.... بگویم باید چی دانستم نمی... کردند می نگاهم داشتند دو هر حاال

  ...کنیم می صحبت اون مورد در بعدا حاال

 منحرف را بحث که خواند نگاهم توي چی کامران و دادم فیصله را قضیه چجوري شب آن دانم نمی!!! بود یادم خوب!! بود یادم

 اقیب قلبم، ي گرفته غبار هواي ذره ذره روي... چایش فنجان ي دسته روي... ها مبل روي هنوز خوبش، بوي رفتنش، با.....  کرد

  ..........بود مانده

  ........بودم قرار بی من، و..... بود مساعد نظرش آقاجون.... آمد نمی خانه هنوز علی... شیراز بود برگشته روشنک

 دلخوري ي حوصله امروز.. نه امروز... زنیم می حرف اش باره در بعدا اما... دارد مشکل چادرم سیاهی با هم هنوز گفت می کامران

 دیگري، مآد هر یا عاطفه جانب از نه جورهایی، یک که بدانی باید!! نیستی مجبور گویی می دلت توي دانم می گفت می....! ندارم

  .........!!مجبورم دلم، جانب از جورهایی یک اما

 را من بلندش، قد آن با خلبان، آقاي که بود شده باورم...... خواهد می را من که بود شده باورم.......... بود شده باورم من، و

  .......!!!داد می نفس به اعتماد آدم، به عشق..... پسندیده

 بعد... ردک انتخاب را ها غذا خودش و نشستیم رفتیم!!! » کنم می انتخاب جا خودم: «  بود گفته.  ولیعصر بود برده را من بار این

  !!زوره: گفت و زد چشمکی

 از که برندب را ریختت شور مرده بگویم و صورتش توي بکوبم مشت با خواست می دلم آوردند، را انگیز هوس شیشلیک که بعد

  !!!!!!!بري می لذت من، ي قیافه و ریخت ریختن بهم

  .........زد قهقهه دید، که را ام قیافه

  !!!!!نکنید فکر ازدواج این به هم درصد یک: بودم غریده..... خوددار... خشمگین... ناالن
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 یب........ شد تر طوالنی روکشش، بدون هاي دندان نمایش و تر بلند اش خنده..... رفت قرمزي به رو اش مزه با و سبزه صورت

 کننده هدیوان هاي شیشلیک از غیظ با را نگاهم ،!! نبود بند جایی به دستم من و آورد درمی را حرصم داشت که اي خنده از حوصله

  ......از اینم بالل، از اون....!! کنی می اذیتم که بس! نمیام بیرون باهات دیگه خدا به: بودم گرفته

  ،.......ریخت نگاهش وقتی

  ،........چشمهایش به شد سرریز مهربانی و آرامش دریا یک وقتی

  .....ستا زندگیم هاي نباید و ها باید وراي چقدر خواستنم، که فهمیدم تازه شدم، آبی و بنفش و قرمز وقتی گرفتم، گر وقتی

 با را، ها دلشوره و ها تردید ي همه و ،.....زند می کنار را محرمیت ضخیم کوري هاي پرده ،.....کند می تو را شما که خواستنی

  .....برد می خود

 لذت ،.... عشق ي مردانه و گر حمایت نگاه از کننده، دیوانه هاي شیشلیک و زغالی هاي بالل از بیشتر من، که بودم فهمیده تازه

  ...برم می

 هک دانی می هم را این.... ست جدي تصمیمم که بودم گفته و.. کنم ازدواج خواهم می که دانی می فتوحی، خانوم«  بود گفته

 نگفت...! ام شده عاشقت نگفت...... » ام آمده کنار تو با رفتاري، ي شیوه و سلیقه تفاوت همه این بین از چطور دانم نمی هم خودم

 تصمیم عقلش با داشت عادي، خیلی فقط!! کرد مشتی داش ي عالقه ابراز نه زد، رمانتیک هاي حرف نه!! خواهم می را خاطرت

  .......!انگاري.......! گرفت می

 جودو م گذشته تو چیزي... گم نمی دروغ بهت... ساره م کرده هامو شیطنت. جدیه ازدواج براي تصمیمم االن من: «  بود گفته

 چیزي هش،ت ته دلم، توي... بود گرفته ام خنده! » ؟...بگی بهم بخواي که نداره وجود تو گذشته تو چیزي.... کنم پنهانش که نداره

  !خوره می رقم داره که تو، یعنی من ي گذشته! تویی من، ي گذشته.... که کردم می فکر داشتم و.... بود لرزیده

  ..........!بزن رقمش خوب خدا تورو که، بودم کرده التماس بهش دلم توي و

 هک میکنم فکر طور این هم اغلب!... ساره خوشبختن خیلی من مادر و پدر: بود کرده قالب هم در میز، به عمود را هایش دست

 معرفی من به رو تو که هم وقتی از!... پذیره انعطاف... بسازه.... رفتاره خوش... آرومه خیلی عاطفه... خاصه و خوب خیلی مادرم

 معمولی... خصوص به اخالقاي همون با!!... اي عاطفه مثل تو که چرخه می ذهنم حوش و حول مساله این ش همه... کرده

  میگم؟؟ چی گیري می!!... روشنه خوب، مرد یه با ت آینده... اي عاطفه مثل اما... خیلی...هستی

  !؟....بودم گرفته

  .....بودم نگرفته... نه

  ....اي عاطفه مثل تو و است خوب عاطفه گفت که بود حواسم

  ..!...اي عاطفه مثل تو!! چون ، گفت که نبود حواسم اما

 هم کوچولو ادرس حتی..... استخر کنار نه ،...اتاقم توي نه شدم، می بند دانشگاه توي نه.... ریختگی بهم و تالطم از پر... بودم گیج

 زرگب خانوم...... بدهم جوابی چه باید که دانستم نمی و... بدهم جواب باید که دانستم می فقط...... دیدمش نمی زد، می حرف که
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 وبخ وضعش! اند خوبی ي خانواده که خواند گوشم توي خانوم حاج! کرد نصیحتم ساعته چهار و بیست و ما ي خانه آمد روزي دو

 همه این میان ،.....من و..... خواست می جواب صدر خانوم..... نپرسید میانمان هاي حرف از و زد لبخند آقاجون! دارد خانه! ست

  ....بودم شده گم گیجی، و شلوغی

  ......شدم خیره ، آینه توي و باال کشیدم انگشت نوك با را هایم ابرو

  .....بردم جلو را سرم و شدم خم

  !زد می برق هایم، چشم

 را خمی هاي دست کف..... خانوم حاج اکتشاف ترس از شده، جویده بار ده لب برق با هایی لب...... گرفتند فاصله هم از هایم لب

......!! خندیدم ه،آین به و باال سمت به کشیدم منقبض، را هایم شانه.......! بود آتش ي گلوله دو هایم، گونه..... صورتم طرف دو گذاشتم

! !ندارد سگ ، روشنک زمردي هاي چشم فقط که کردم فکر و خندیدم.......!! ندارم روکش، دندان یک هم، من که دیدم و خندیدم

 محض عطري........ شدم لذت از سرشار عطرم، مالیم بوي از و ام شانه به کشیدم را ام بینی و خندیدم........... هم من هاي چشم

 بعد..... .کشیدم هایم چشم توي و برداشتم آینه جلوي از را روشنک سیاه مداد..... نگیرم وجدان عذاب که خفیف، آنقدر و... شگون

  ........ندیدمخ دل، ته از و تر عمیق بار، این....... بودند گرفته رنگ... کردم پاکشان کن، پاك گوش با هم سر آخر..... زدم پلک بار چند

  .....!خندیدم و خندیدم و خندیدم

 مخفی چادر زیر شالم، همرنگ دامن و کرم بلوز و قرمز شال... انداختم سرم روي و برداشتم تخت ي لبه از را سپید حریر چادر

 کامران اس ام اس به حواسم و داشتم دلهره! بودم راضی قرمزم، شال و خودم از اما... دانستم نمی بودم؟؟ شده خوب..... شدند

  !!!! » .......سخته بودن تایم آن چقدر... « بود

..... گیرمب جدي را چیز همه باید که شد باورم گذاشتند، ما ي خانه به پا کامل، بار این و ، خرداد پنجم و بیست که صدر ي خانواده

 هاي زنبق بر عالوه که شد باورم و! نیست خیالی اش، مشکی شلوار و کت و روشن العاده فوق آبی پیراهن با کامران که شد باورم

 پدرش هک بار این!!! نکرده ست پیراهنش با و آید می بدم اي سرمه شلوار کت از چقدر من که شده الهام بهش جایی یک از بنفش،

 یشتريب اهمیت فرد، خود به نسبت خانواده گفت می همیشه عمه که افتاد یادم دیدم، که را داشتنی دوست بزرگ صدر دیدم، هم را

 درص با صحبت گرم آقاجون وقتی و..... است جایش سر و درست چیز همه باشند، داشته دوستت شوهرت ي خانواده وقتی! دارد

 محض هب که بود تلفن به نگاهش و کرد می کیف خانوم حاج وقتی ،....پاشید آمیز محبت نگاه من به الیش به ال و شد بزرگ

 باز رس حضور از علی وقتی و ،.....کرد بهانه را هایش امتحان روشنک وقتی ،....بدهد خبر آشنا و دوست و بزرگ خانوم به رفتنشان

  ...............بگیرم تصمیم باید که هستم خودم فقط و فقط خودم، زندگی قسمت این توي بار، این که شد بـــــــاورم زد،

 رو و قرمز شال به افتاد چشمش اینکه محض به اما زد، می لبخند و بود سرش روشن روسري.... تو آمد و کرد باز را در خانوم حاج

  رنگیه؟؟؟ چه این: کشید هم در ابرو من، ي رفته آلبالویی به

  ....دیگه قرمزه: زدم بهش معصومی لبخند

  !!!کن سرت رنگا این از شوهرت واسه کردي، شوهر وقت هر: گفت کالمش توي همیشگی ي کنایه با

  !کنم؟ می ارچیک دارم االن مگه: که کردم اعتراض و برگشتم بود، گرفته نشات وجودم کجاي از دانم نمی که نیرویی با اختیار، بی
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 جودمو توي چیزي..... کرد خشک جا بلندش، پیشانی باالي و گرفت فاصله هم از هایش ابرو... شد کشیده خانوم حاج هاي چشم

...! ودب شده شروع ،........داشتم، دوستش که چیزي براي جنگیدن و ایستادن....... اي لرزه.... سوزشی.... تلنگري........! خورد تکان

  ..........!دهد می جسارت آدم، به عشق....... نشست لبم روي لبخند خانوم، حاج هاي اخم به خیره!! کوچک چند هر ، چیزي هر

 بیا... رسن می االن: کرد زمزمه رفت، می بیرون که طور همان و گرفت من از بود، شده مات و دور اي لحظه براي که را نگاهش

  .....پایین

 موبایل ي حهصف روي گلچین تصویر افتادن با چشمکم..... کردم آینه نثار چشمکی...... سیاه ي فرفورژه قاب با اینه سمت چرخیدم

 ريآو سرسام ـغجیــ و پایم زیر پیچید سپیدم چادر مانده، تا چهار سه.... کردم یکی تا دو را ها پله..... شد قاطی خانه، زنگ و

  ............شوم پرت که بستم را هایم چشم و کشیدم

 پیشانی روي موهاي و شده اصالح صورت به....... بود ایستاده ها پله پایین ، شده گرد هایی چشم با که علی بغل توي افتادم که

 سر: گفت کرد، می ورانداز را وضعم و سر خودش، از کردنم جدا حین که طور همان و زد محوي لبخند...... زدم لبخند اش، ریخته

  ..........مگه آوردي

  !؟...خوبی: پرسید آهسته... گرفت اش خنده.. زدم کجی لبخند

  !بوسیدم محکم را اش گونه وقت، همه این از بعد و دادم تکان را سرم

  جون؟؟؟ مهتاج شده چی:  بود مان قدمی چند در صدر خانوم هراسان صداي

 سر دختر هک داد می توضیح داشت آقاجون..... داشت نگهم خودش کنار و کشید را دستم علی.... پایین انداختم را سرم و گزیدم لب

 ذیانه،مو لبخندي با که کامران، و...رفت می غره چشم آقاجون حرف به خانوم حاج... بود آرام علی.....  ندیده را پله تا سه هوایمان به

  .......کرد می نگاهم

 ي گوشه ذارمبگ را سبد رفتم که همین! بود پوشیده را مخصوصش یونیفرم صدر، کامران بار این و...... بودند آورده لیلیوم بار این

  ..........رفت ضعف دلم، و کردم نگاهش چشمی گوشه هال،

 هایم انهش روي تقریبا رسیدم، که کامران به.... عقب رفت می سانت یک لیزم چادر کردم، می تعارف که چاي کسی به که بار هر

«  که مهم این به برسند تا زدند، حرف شب شنبه سه هواي و آب از ربعی یک.... گرفت دستم از را سینی و آمد علی که بود افتاده

  » وکیلم؟؟! ؟....خانوم ساره خب

 مهم برایم که کسی اولین! بود علی کردم، نگاه که کسی اولین به....! بودم شده سرخ بناگوش، تا من و بود گفته کامران پدر را این

 ردوشیس روي..... انداخته پا روي پا... کامران به رفت علی از نگاهم بله؟؟؟! بشنود را، بران بله مراسم توي ام بله اولین که! بود

  بله؟؟؟؟..... شدم مات اش بَرنده دین و دل هاي

 صدا را داخ داشتم... خواندم می الکرسی آیت آیم، می عقدت براي بود گفته که ، عمه عادت به داشتم.... گفتم می.. ا بسم داشتم

  ....شد گم ها، نگاه شادي و ها زدن دست توي که من، ي بله و...... فشرد را دستم که بود علی..... زدم می
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 الغر زیادي نم هاي دست.. خیلی نه... بود گشاد کمی..... غلتید وسطم، انگشت توي درشتش، نگین تک با صدر خانوم انگشتري

 پچ ر،پد صدر آقاي و خانوم حاج.... کرد تعارف شیرینی علی.... زد لبخند... آوردم باال کامران نگاه تا را نگاهم.... ها روز آن بود شده

  .......کرد می نگاهم خندان، و َبراق نگاهی با کامران، و..... خندید خانوم حاج..... بوسیدم و کرد بغلم عاطفه.... کردند پچ

  .......عسل.... شکر... قند...... دلم توي

 بروهايا ،..... کامران ي قبلتُ و... من ي قبلتُ و ، عربی کلمات یکی یکی و خواند، می آقاجون که را ماهه شش محرمیت ي صیغه

  ...........نیامد خوشش انگاري که کامران و....... کامران و.... زد لبخند عاطفه.... بود درهم زمانش، مدت از وضوح به جون خانوم

  ........بوسید را پیشانیم و جلو آمد پسرش، از تر پهن هایی شانه و بلند قد همان با شد، بلند جایش از پدر صدر آقاي

  ......شدن خواسته خوب حس تمام و

  .....احترام و

  ......حرمت و مهربانی همه این و

  .......مکن جمعش که خواهد، می دلم نه توانم، می نه که من و افتاده، هایم سرشانه روي حریر، سپید چادر که نبود مهم دیگر حاال،

  ......خندیدم.... فشرد را دستش که دیدم و.. داد دست کامران با.. بوسیدم علی

  !داداشتو جنس میشناسم: گفت گوشم کنار خانوم عاطفه

... بزنم رفح باهاش داشتم دوست.... کنم نگاه را کامران داشتم دوست..... بوسید را ام گونه باز.... خندیدم و کردم نگاهش برگشتم

 قاجونآ..... شام میز چیدن براي آشپزخانه توي بودند رفته عاطفه و خانوم حاج........ داشتم دوست اما بود، زیاد خجالتم... نزدیک از

  ..........!خودي بی هی، و..... زدم می لبخند هی و..... مبل ي دسته روي بودم نشسته من... زدند می حرف هنوز پدر صدر و

... .زدند می حرف و بودند ایستاده حیاط توي!! دیدمشان..... کشیدم سرك... علی نه هست، کامران نه دیدم آمدم، که خودم به و

 امرانک لبخند.. زد می چنگ موهایش توي داشت و بود کالفه علی.... ببینم بهتر تا عقب کشیدم را خودم و شد گرد هایم چشم

...... دخندی کامران..... خندید علی...... کرد کج را سرش کامران...... باال آمد تهدید ي نشانه به علی ي اشاره انگشت..... بود مالیم

  ............زد لبخند علی..... فشرد را علی دست کامران........ زد علی دست به محکم را دستش کامران..... جلو برد را دستش علی

 و لندب پایه شمع تا دو..... بود شده چیده قبل از شام میز.... بزند چیزي به دست صدر خانوم ندادم اجازه..... آشپزخانه توي دویدم

 جوجه..... خوردن سبزي..... ساالد..... مخصوص خوري سوپ قاشق... بشقاب توي هاي دستمال...... کردم روشن را میز سر سفید

  !مغز از پر.......! خانوم حاج یک درجه پلوي مرصع و سوپ.... فارسی رستوران کباب

  !خوشگله خانوم کن صدا پسرارو بدو: گفت گوشم کنار خنده با خانوم عاطفه

  .......رفت فراتر مان، خانه بلند سقف از بنفسم اعتماد دانشگاه، توي روز آن مثل که کردم احساس باز

 و علی ي صمیمانه تقریبا گفت و گپ میان ناباور، نگاهم، و...... کردم می باز را در وقتی بود هایم سرشانه روي هنوز چادرم

 جانم: ادد جِر وسط از را لبخندمان علی..... زدم لبخند اختیار بی..... گرفت باال لبخند با را سرش و شد متوجهم کامران........ کامران

  !جان؟ ساره
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  !حاضره شام:  کردم تبسم و کردم کج را سرم...... علی کدورت رفع و محبت ته یعنی جانمش، این و

  ........!!خندیدم من،... کرد تعارف کامران... کرد تعارف علی

  ...خندیدیم در، ي آستانه در بخش، شادي و بلند سه، هر بار، این!! کردند تعارف من به جفتشان رسیدند، که من به

 شستن کنارم هم صدر خانوم.... نشستم کامران روي روبه من، و.... بنشاند هم کنار ها فیلم عین مارا که نبود حواسش کس هیچ

  .......کردم حس را عمه خالی جاي خوردن، شام وقت تمام من، و!!! ریخت ندارم، میل گفتم هرچقدر.. کشید غذا برایم و

  .......شدم ورکـــ........ و زد را چشمم....... و افتاد برلیان نگین برق به چشمم که بردارم را چنگالم بردم را دستم

 باورش خواست می تازه، انگار که اي انگشتري به مات، و زده زل ماند، نگاهم فقط.... دادم دست از را ام پنجگانه حواس ي همه

 مسر توي گفتنم قبلت صداي خودم؟؟ خود مال من؟؟ مال! ؟.....بود من ي حلقه....... کردم بسته و باز بار چند را دهانم...... کند

... اشهنب طوالنی نامزدي بود گفته پدر صدر...... شدم می عروس داشتم..... کردم می ازدواج داشتم..... ساره..... بودم من....... پیچید

 احساس و...... زدم لبخند....... درشت نگین تک با... ساده.... کردم نگاه انگشتري به باز..... بود داده تکان سر تند تند خانوم حاج

  ..........زد می لبخند داشت کامران..... آوردم باال را سرم...... حرارت پر امواجی از شد، داغ صورتم که کردم

  ....انداختم پایین را سرم و شدم رنگ به رنگ

  ....گرفت تپیدن قلبم ضربان

  ..هست کسی پس

 اگرفتهر مچم کننده دیوانه و مخصوص لبخند آن با کامران هم آخر بار... افتاد ام حلقه به چشمم شام پایان تا هم دیگر بار سه دو

  !!!کردم می نگاهش صبح خود تا وگرنه ،...بود

 مرانکا...... انداخت گل ها حرف!! نزدم چیزي به دست و نشستم من بار این.... کرد پذیرایی چاي با خانوم حاج شد، تمام که شام

  !فتوحی؟ آقاي کنم صحبت ساره با تونم می: بود پرسیده بلند

  !!!!زد جسارتش و مردانگی افتخار به بلندي کف دلم، و!! بود شده گرد من هاي چشم

 راهنمایی اباب جان ساره...! پسرم حتما: که داد جواب تبسم با آقاجون....!! بود میل بی ها پله به خانوم حاج نگاه اما حیاط، نگفت علی

  .....اتاقتو کن

  !!بودیم محرم ما که مثال و

 هاي دست هک زمین توي رفتم می داشتم مخ با باال، به مانده پله تا سه دو و بگیرم باال را چادرم پایین رفت یادم بودم هول بس از

 نیپایی خندان و خیره هاي نگاه و کامران هاي دست و ماندم برداشته خیز منِ  و چسبید را کمرم و شد پناه سر پشت از کامران

  ......ها

  .......!!!!اتاقم توي دویدم نور سرعت با و کردم جدا هایش دست از آهسته را خودم بار این

  ......شد نمایان در چارچوب توي خبیثانه، و کج لبخندي با کامران و خورد اتاق باز نیمه در به اي ضربه
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 جیب توي برد فرو را هایش دست... تو کردم تعارفش و کردم قفل هم توي را هایم دست بودم نشسته تخت ي لبه که طور همان

 را نگاهش ي دنباله!! شد ثابت چپ، سمت ي گوشه روي بعد! گرداند اتاق، دور تا دور را نگاهش شدن، وارد حال در و هایش

 و.....!!! .افتاده زمین روي تاپ و بلوز تکه تا چهار سه روي زدم شیرجه و!!!! ام گونه به کوبیدم محکم دیدم، که چیزي از و گرفتم

  ....نامرتب شالم یا شد کوله و کج چادرم که نبود حواسم دیگر

  !میگیره درد اما شه نمی معلوم قرمزیش! زنی؟ می خودتو اینجوري چرا: زد لبخند و... فاصله با... تخت ي لبه نشست

  سیاهم؟؟ خیلی: کردم کج ام شانه روي را سرم

  ......هایش چشم به دوید نور

  ....زد برق

  ........شد رعد

  .......ملوسی خیلی: کرد زمزمه و کشید را ام گونه آرام

  !!!بودیم شده محرم

 غرق عاشقانه، تماس این در.... نکش حجالت... کن زندگی..... شده محرمت وقتی خورده، تو به دستش!!!! ساره ایم شده محرم

  ..........شو

  ......کردم نگاهش زده، خجالت و عقب کشیدم را خودم

  !پیچوند گوشمو داداشت: زد اي کودکانه لبخند و کرد کج اش شانه روي من مثل را سرش

  !عادتشه: خندیدم

  !!!رو پسره ذاشتم نمی ش زنده! کردم می بدترشو داشتم، خواهر منم اگه -

  .........مردم پسر بیچاره -

  ..........کشیدم تختی رو روي فرضی خطی انگشتم نوك با

  .....شه کم ساره سر از مو یه اگه گفت -

  اصال؟؟ داري مو: کرد تصنعی اخمی

  .....عقب کشیدم را خودم مقدمه، بی و باال فرستادم را ابرویم تاي یک

  ؟؟!!!!!مردم پسر زن شدي کلک با شایدم.....!! ببینم بذار.... واقعا ، نه: طرفم شد خم شیطنت، با و کنارش کرد عمود را دستش

  ....مردم پسر زن

  .............زنِ
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  ..........!! !ـایدشـــ: کشیدم باال شانه بود، آمده کجا از دانم نمی که شیطنتی با

 که...... .ترسید و.... وقفه بدون..... لرزید...... درنگ بال.... کوبید..... تند تند.... رفت عقب من، قلب.... آهسته.... آورد جلو را دستش

 به ست محرم ته کامران، که کشید می فریاد خودش سر..... حاال و...... نامحرم و غریبه هاي دست ي همه از......... عشق از نه

  .....تو

 ايه فیلم تمام و....!! گرفت ام لرزه.....!! حسی هر از بیشتر.... ترسیدم... آمد جلو... اش داشتنی دوست و بزرگ دست... دستش

 النا که کردم فکر و...... رفت رژه هایم چشم جلوي....... عاشقانه هاي رمان... سانسور بدون امریکایی هاي فیلم... شادي گوشی

.... ودش می خم بعد.... آید می نزدیکم و میگیرد را ام چانه البد!!! نه...!!! نه نه...... کند بغلم بخواهد شاید کند؟؟؟؟ چکار خواهد می

 من و..... نخیابا سر ي کتابخانه توي هاي رمان ي عاشقانه و رویایی توصیفات ي همه شبیه... صورتم توي خورد می نفسش بعد

 مهم یخیل بوسه اولین گوید می شادي هستم؟؟؟ داشتنی دوست دارد؟؟ رژ هایم لب دهم؟؟ می خوب بوي اینکه از میگیرم دلهره

  .....بوسد یمــ را من و شود می نزدیکم البد!!! نه!! نه!! واي.....!!! است

  !!!!!کشیدم ناگهانی، ترس این سر از خفیفی جیغ و هایم چشم روي کوبیدم محکم را هایم دست

  ...........کرد صاف را شالم ي لبه آرام بخورد، صورتم به دستش آنکه بی

  .......رفت نفسم

  .....بیرون ریخت

  .....!!!همین بابت بودم، کرده آبروریزي

  ....میاد بهت رنگش: گفت آهسته

 آن هب طرف این از فوتبال، توپ مثل قلبم..... ماندم خیره بهش الیشان، البه از و کردم جا جابه هایم چشم روي را انگشتهایم

  !؟.....نخوردمت دیدي: زد محوي لبخند......! بود شده پرت طرف

  ......شدم زرد... شدم آبی... شدم بنفش

  !!!!ببرند را ندیده آدم منِ شور مرده

  ..........کنم گریه زار، زار که خواست می دلم و....... خیلی.... حرکاتم... هایم فکر... خودم از... بودم کشیده خجالت خیلی

  .......!ندیدم هیچی من: گفت مالیمت با و پایین کشیدشان نرمی به و گذاشت هایم مچ روي با را هایش دست

  ......آمد یادم ها بالل ي همه

 همه این براي.... شعور همه این براي ببوسمش داشتم دوست اما... رفت می ضعف... سوخت می مچم روي هایش دست جاي

  .......نکردن تحقیر و بودن، انسان همه این براي........ درك

  !!!!نداري مو وت که رفته یادم من نکن فکر ولی: برگشت هایش چشم و صدا به شیطنت باز شد، بهتر حالم و گذشت که ثانیه چند

  !!شدم دراز زبان و.... خندیدم
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  !!!دارم خوبشم!!!! دارم -

  !!ببینم: طرفم به برداشت خیز شوخی به

  ..........خندیدم دلم، هتـ از و عقب کشیدم را خودم

  !!ها داره عواقب میریزي، زبون -

  !!!انداخت باال نمایشی، را ابروهایش و

  .....شدم خیره بهش و گرفتم بغلم توي را قرمز تپل قلب

  .....ساره -

  !؟....بله -

  ....ومآر....... اما گیجم....!!تو دنیاي به چسبوندن و آوردن دیگه، دنیاي یه از منو که انگار.... مونه می توهم یه مث برام چیز همه -

  !چی؟ تو: پرسید و کرد مکثی

  ....منم: دزدیدم را نگاهم

  چیه؟؟؟ اینجام، االن و دادم، تن مسخره ي صیغه این به گذاشتم، دومو قرار که دلیلی بزرگترین دونی می -

  ....نبود هایش حرف توي تحقیر از حسی هیچ

  ....کردم نگاهش پرسشگرانه

  .......تو آرامش: گفت و زد آرامی لبخند... گرفت دستش توي را چادرم ي گوشه... پایین انداخت را سرش

 تا را، کس هیچ که کردم حس و...... شدم شناور و..... بود شفاف که نگاهش توي..... هایش چشم عجیب آرامش توي شدم رها

  ..داشت نخواهم دوست اندازه این

 نم و برد باالتر را صدایش تن.... دستش بدهم کار هایم، ترس ي همه رغم علی است ممکن که دید... شوم می رها دارم که دید

  !داري؟ دوست نشونتو! خانوم هی: کشید بیرون ام، خطري هواي و حال از را

  .....کامـ خوشگله خیلی!!! آرهههه: گفتم شادي با و کردم نگاه انگشتري به

  !!!بستم را دهانم و

  ......ها شِکن این ي همه براي رفت ضعف من، دل و... افتاد ریزي شِکن هایش چشم ي گوشه و.... خندید هایش چشم با

  !!!آمد می بهش سفید، و لباس این چقدر....!!!! اش وامانده یونیفرم به دادم و گرفتم هایش چشم از را نگاهم

  ....کرد دنبال را نگاهم

  !!تیپم؟ خوش -
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  !!!نع: دادم باال ابرو

  !!!زد قهقهه

  ......شم می امیدوار بهت دارم -

  .....کردم جمع بیزاري، از نمایشی حالت به را هایم لب

  ........کنم می امید قطع شما از دارم منم -

  .....میدما دستت کاري یه...!! ساره: شد تر پررنگ اش خنده

  !!!!!!نباشد تنش به سر خواستم می خندید، می من دستپاچگی به که ها وقت یک..... خندید باز..... نشستم تر عقب

  .....!خندي می من به خیلی: بود جدي و شوخی میان چیزي بداخالقم، و ناالن لحن حتی و اخمم

  !نخندیدم! بهت وقت هیچ: گفت مهربانی با..... شد کمرنگ اش خنده

  .....وارش عاطفه هاي چشم توي افتادم باز

  ......شدم الل باز

  .....افتاد میانمان سکوت

 می من اما کنه نمی گله ساره گفت.... کنی اذیتش مبادا گفت... کرد تهدیدم داداشت: کرد زمزمه آرام، و متفکر تختی، رو به خیره

  .....منه تن ي پاره ساره گفت.... خودمون میون نشون و خط..... کاري تهدید سري یه.... مردونه حرفاي سري یه..... فهمم

  ؟؟....تنشی ي پاره... ساره: آورد باال را سرش

  ......دونم نمی: دادم جواب لب زیر

  ....شد ساکت باز

  ...کنم صدات سارا دارم دوست من: کرد نگاهم بعد، دقیقه سه دو

  !ندارین؟ دوست اسممو: کردم زمزمه دار، غصه و مایوس

  ......!کنه می ترت ملوس سارا اما... دارم دوست: زد اي کننده حمایت لبخند

  !خاصیه؟ شخص سارا: کردم اخم آنی، و فکر بی

  ....گفت غلیظی»ِ  نخیـــر«  فرستادو بیرون را دلخورش نفس

 می چادرم ي قضیه مث اینم: گرفتم باال را تهدیدم انگشت قبل، موضوع سر ببرگشتن و خوب هاي حس تمام نکردن خراب براي

  !!مونه

  ....... و لوس خیلی ممکنه که... گاهی فقط.....! نباش سخت: خندید
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  ......بشی خواستنی: داد ادامه وار زمزمه و گشت صورتم دور تا دور گرمش نگاه

  ......رفت باال قلبم، حیاي بی ضربان

  .....لرزید هایم پلک

  !......نکشیدم عقب، را خودم.... جلو کشید را هایش دست

  .........بگیرد را، تنم ي همه و...را قرمزم قلب.... را تختم ي همه... را اتاقم ي همه تنش، خوب بوي بگذار

  ........کرد مرتب سرم روي و گرفت بود، افتاده هایم شانه روي که را چادرم هاي لبه سپید، حریر به خیره

  ......بستم را هایم چشم

  ......آغوشی هم هر، از تر بخش لذت

  .....عاشقانه کالم هر، از تر داشتنی دوست

  ........تالطم پر نفس هر، از تر کننده درگیر و

  ........میام کنار باهاش من: کرد زمزمه

...! منه دگیزن تمام پرواز اما ،.. نیستم پروازي بلند آدم خیلی: شد مردانگی از پر صدایش، و زد صورتم به دلنشینی و محو لبخند

  ...!اولمه عشق

  .........ریـــــخت زدنش، پلک از ،... قلبم..... زد پلک

  !؟.....باشی دوم عشق تونی می: کرد پچ پچ

  ....پایین انداختم را سرم

  .....بود چسبیده را چادرم هنوز هایش دست

  .......زنم می کنار را ها پرواز ي همه باشم، که تو عشق

  .......شد نخواهد خسته آسمان از پروازي، هیچ ، باشم که تو عشق

 قعش شوم، می دوم عشق ، تو کنار و زنم، می کنار را ها اسارت ي همه ، بخواهی که را من باشم، که تو خوب باشم، که تو عشق

  !..کرد خواهم پرواز و شوم، می آخر

  ....خندید

  .....خندید که دید نگاهم توي چیزي

  .......بوسید را چادرم نرمی، به و شد خم بعد

  .....من بران بله رویایی شب
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  ......من خواستن از پر خوب شب

  ...!.ام شده ـزعزیـ کسی، براي که کردم می فکر و بود بهش چشمم صبح خود تا که درشتی نگین تک و

 و خودشان کنار کشیدم شادي.... گذاشتند می کوه قرار و بودند شده جمع ها کالس از یکی توي ها بچه امتحان، آخرین از بعد

 ها چهب ي همهمه وسط شادي بلند صداي... موبایلم ي صفحه به نگاهم و بود پایین سرم من.... تاریخ تعیین به کردند شروع

  !!کیانی آقاي: پیچید

 انداخت سکال به گذرایی نگاه... ایستاد.... بود کرده خفتش شادي و شد می رد کالس جلوي از داشت کیانی... باال گرفتم را سرم

  !بله؟: گفت و

  شمام؟؟ هستین... ذاریم می کوه ي برنامه داریم: داد جواب شادي

 اي سالهم بیاد، هنگامه اگه: گفت میلی بی با کیانی!!! یکی این هم آن!! داشت ها باالیی ترم کار به چکار شادي دانم نمی من

  .نیست

 و اند ستهنش هم سانتی یک ي فاصله به بوفه، توي میدیدم ها وقت یک که همان!!! گفت می را فابریکش دختر دوست!!! هنگامه

  !!!دادم فشار هم روي را هایم دندان!! ندارند محیط به توجهی

  !زدم زنگ بهش! هست هنگامه: جلو آمد بود، هم کیانی دوستان از که ها پسر از یکی

  دیگه؟؟ هستن کیا... هست اونم اگه... اوکی: انداخت اش گوشی به نگاهی کیانی. شد همهمه از پر کالس باز

  .....دوستام و من ما، ورودیاي از تا هشت هفت اینا، سامان اکیپ: داد را جوابش شادي

  !فتوحی؟ خانوم دیگه هستین شمام: پرسید من از پسرك

 پاره وسط، از ار قلبم کیانی، پوزخند که بدهم را جوابش خواستم و گرفتم موبایلم ي صفحه از را نگاهم! بود مورد بی برایم سوالش

  ........!!کرد

  رن؟؟؟ می کوه چاقچولیام چادر مگه -

  .......کردم یخ

  .....توزش کینه و خیال بی هاي چشم توي زدم زل

 حتی که پسري سمت چرخیدم باشم، آرام کردم می سعی که طور همان و........ گرفتم را دستش که کند حمله خواست شادي

  .....میام.. بله بتونم، اگه: بود پرسیده را سوال و دانستم نمی را اسمش

...  

  ....بیرون برویم ساره دنبال ایم می بود گفته و خانوم حاج به بود زده زنگ کامران

  .....برویم شد تر خنک که هوا کند، تر گلویی و تو بیاید اول کرد تعارفش زد، زنگ کامران وقتی و کرد موافقت خانوم حاج
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  ......پایین بروم چجوري باید دانستم نمی و بودم اتاقم توي هنوز من

 شوارس با ها وقت خیلی اما بود، لخت تقریبا اصل در موهایم..... رسید می کمرم تا که کردم نگاه دارم حالت و درشت فر موهاي به

 یچیدهپ بیگودي بیکاري سر از هم را موهایم..... بودم رسیده خودم به فقط و بودم خانه توي صبح از هم روز آن... دادم می حالتشان

  ......بودند ریخته دورم درشت، درشت حاال، و بودم

  .....کرد می صدایم پایین از داشت خانوم حاج

  پایین؟؟؟؟ برم کنم سرم چادر من گلی؟؟ الو: گرفتم را گلچین ي شماره

  .....بود کرده نثارم وري دري کلی و زده ـغجیــ گوشی توي گلی

 ردندا دلیلی.... نه نظرم به اما.... راحتی خودت جور هر که گفت اش همیشگی آرامش و خنده با. زدم زنگ حنانه به و کردم قطع

  !!!ساره ندارد هم خجالت... بپوشانی را خودت

 را مموهای... کردم تنم اي مشکی و قرمز ربع سه آستین بلوز و کردم راضی را خودم کامران، کردن معطل ربع یک از بعد سر آخر

  .......رفتم پایین ها، پله از و افتادم راه و..... زدم مالیمی عطر.... ریختم دورم

 روي اهش،نگ و بود دهانش جلوي بلند لیوان.... خورد می شربت و انداخته پا روي پا... بود نشسته ها پله تیررس در درست کامران

  .......شد ثابت من

  .......زد می سرخوشانه، ریز، ریز قلبم،

  ....سالم: زدم لبخند

 ارکیده هاي گل به خانوم حاج..... زد لبخند رویم، به و گفت باالیی بلند سالم.... شد بلند جایش از و گذشت دستش کنار را لیوان

  ...ساره شما براي کشیده زحمتشو پسرم: کرد اشاره اوپن روي گلدان توي ي

  .........کرده لطف پسرتون: گلها به دادم را نگاهم و شد عمیق ام خنده

  بریم؟؟: ساعتش ي شیشه روي زد.... بود خنده از پر هایش چشم...! رویش به رو نشستم و

  ......بعد شه، خنک دیگه ذره یه: کردم خم را هایم شانه

  ......چرخید موهایم روي نگاهش

  ....ببیند بگذار

  .....آدمند هم، ها محجبه و ها چادري که بفهمد بگذار

 شیک و... ندبزن عطر.... کنند آرایش را موهایشان توانند می... باشند بو خوش و خوشرو توانند می هم ها آن که ببیند چشم به بگذار

  .........بپوشند

  .....بریم: طرفش رفتم دست، به چادر و روسري و مانتو بعد، دقیقه بیست
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  ....حیاط تو نري اونجوري: گفت می داشت خانوم حاج.... در سمت دویدم.... شیطنت از پر هایی چشم با... طرفم آمد.. برخاست

  !!!!!حیاط تو برو جوري همین دقیقا: گفت می کامران نگاه

  .....آمد می طرفم به دارند، پلیدي نیت که هایی آدم مثل و

 خونسردي و..... کامران جیب توي هاي دست و.... شادم ي خنده و... بیرون دویدم خانه، توي هاي لباس همان با و کردم باز را در

  .....زدم زل هایش چشم به نکردنی، مهار شیطنتی با و جایم سر ایستادم...... حدش از بیش

  ......نداري مو که: کرد اشاره موهایم به و انداخت باال را ابرویش تاي یک...... ایستاد مقابلم کوتاه، قدم یک ي فاصله به

 انتک سري و خندید....... دادم تکان هوا توي و کردم قالب هم توي ها بچه مثل را هایم دست و گفتم اي کشیده و بلند نـــچ

  .....دویدم و کشیدم جیغ... برداشت طرفم به خیز یک و...... انداخت آسمان به نگاهی... داد

  ......داریم آبرو همسایه، و در و مردم میان ما که.... کند تماشایمان پنجره، پشت از خانوم حاج شاید که نبود حواسم و

  ......باشد حواسم که خواست نمی ،! دلم و

  .....ندارم کاریت بیا: خندید بلند..... انجیر درخت پشت پریدم

  !!میگی دروغ -

  .......دارم دوست را، صدا این و ژست این که کردم فکر و

  !نمیگم دروغ... بریم بیا.... ساره شه می دیر -

  !!اصن نمیام!!! نخیر -

  !!!بیام تا وایسا، اونجا برو: کردم اشاره حیاط سفید در به دست با و

  !باش زود: جلو آمد قدم یک

  !!!ااااونجاا برو -

  !!بریم بپوش جا همین!! نمیرم -

  !!!!ـراعم: زدم سینه به دست

  !!ساره -

  ....عقب رفت قدم سه دو..... گرفت اش خنده

  .....ندارم کاریت خودم جون به -

  !!نخور قسم -

  ؟؟؟!!!دیوانه مامانت چشماي جلو باشم داشتم باهات تونم می چیکار من آخه!!! خب خیله: شد کالفه
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 چه... ودب پنجره به کامران پشت.... کردم نگاه شد، انداخته پنجره پشت از که اي پرده به تردید، با و بیرون آمدم درخت پشت از

  ....!!!تیز... داشت حواسی

  ......بپوشم که کرد کمکم و گرفت دستم از را هایم لباس و جلو آمد

  ....کن ولش: گرفت را بازویم.... بودم گذاشته جا ساختمان توي را سرم گل

  ....شه می گرمم: کردم پا آن و پا این

  ....!تو نرو دیگه... خنک جاي یه میریم -

  !!!کامران: زدم آرامی داد.... دورم ریختند و شدند باز..... کشیدشان پشت از و.... خندید... زدم شان گره بهم و پیچیدم را موهایم

  .....خندید

  .......نرسد بهم دستش تا ایستادم فاصله با بار این و زدم شان گره باز

  .....بزنیم حرف بعدا!!! ایـــــــنم مورد در باشه یادم: زد غر لب زیر انداختم، می سرم که را چادرم

  ....غر..غر...این... این... بعدا...بعدا

  ....قبلال گفتم که من!! این؟: گفتم آهسته

  !بعدا که، گفتم... کن ولش: داد تکان هوا توي را دستش

  ....!نشود تویی و من ،...شدنمان ما اولین که بستم را دلم دهان... نشود خراب روزم که بستم را دلم دهان

 و الوییآلب شال با ام گرفته قاب صورت دور تا دور نگاهش... گرفتم باال لبخند با را سرم و.... زدم کنار دلم و صورت از را دلخوري

  .....بیرون فرستاد را من اول احترام، با و ایستاد کنار.... گشت چادر،

 دوست ن،م سفارشی گردویی کیک از بیشتر را، خودش شکالتی کیک که فهمیدم نشستیم، هما هتل البی توي که شب آن

  .....!!دارد

...  

 مگرفت می تماس داشتم! کردید پیشدستی گفت می عاطفه..... کرد دعوت را صدر ي خانواده خانوم حاج.... تهران آمد روشنک

  ....بعدي ي دفعه گفت خانوم حاج بیاورید، تشریف شما اول! کنم دعوتتان

  !!!ودب بلد را کردن دم چاي آشپزي، کل از!! نزد سفید و سیاه به دست روشنک و کردم درست من را میوه ي ژله..... بود خوبی روز

  .....بارسلوناست ي آتشه دو طرفدار کامران که فهمیدم من و... کرد جمع تلویزیون مقابل را ها مرد ظهر، از بعد فوتبال

 با روشی دادن دست وقت نه.... گفت نمی چیزي علی... خندیدند می بلند.... کرد می کل کل کامران با... بود فوتبالی هم روشنک

  ........نداشتم مشکلی هم، من دید، نمی موردي علی که وقتی تا و..... ها خنده وقت نه.. کامران

...  
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 از... .کند ناراحتم و باشد زده نکند که هایی حرف از... اخالقش از... پرسید می کامی از.... زد می حرف باهام بار یک روز چند علی

 حاج و ؟.......!!را وت شده چطور ببینم بگو بیا دختر نگفت.... نپرسید هم یکبار اما آقاجون...... زد می لبخند.... گفتم می هایش خوبی

  .......دیدم می را لبخندش من، و...... گفت می اش خانواده و کامران بودن محترم از تلفن پشت من، چشم از دور گهگاه، خانوم،

...  

 از... .کند ناراحتم و باشد زده نکند که هایی حرف از... اخالقش از... پرسید می کامی از.... زد می حرف باهام بار یک روز چند علی

 حاج و ؟.......!!را وت شده چطور ببینم بگو بیا دختر نگفت.... نپرسید هم یکبار اما آقاجون...... زد می لبخند.... گفتم می هایش خوبی

  .......دیدم می را لبخندش من، و...... گفت می اش خانواده و کامران بودن محترم از تلفن پشت من، چشم از دور گهگاه، خانوم،

...  

 خسته.... بوده چطور استخر.... نه یا ام خوانده درس..... ام رفته کجاها.... ام کرده چکار امروز پرسید می ازم... زد می زنگ من به

 رفت می..... ها حرمت حافظ هنوز، من و بود من محرم..... نداشتم هم هنوز را، رویش...... زدم نمی زنگ بهش! ؟......ام نشده که

 و حیاط توي رفتیم می تهش ته و آمد می.... گذاشت نمی اتاقم توي پا آمدو می..... ما ي خانه آمد می گهگاه... آمد می... سفر

  ...زدیم می حرف و نشستیم می برانگیز خاطره هاي صندلی روي

...  

  کو؟؟؟ دوستم: گفت و دوخت مانیتورم به را فضولش نگاه.. اتاق توي آمد علی که کردم می سرچ نت توي داشتم

  .....داد نمی سیگار بوي که بود روزي چند... کردم نگاهش متعجب

  !!!!حیوونه همون: کرد پر را اتاق اش لودگی و انداخت باال شانه خیالی بی با

  ؟حیوونه؟؟

  بود؟؟؟ چی..... بود میگ میگ بود، توییتی: داد ادامه

  ......کردم کبود مشت، با را بازویش گلچین، به توهینش مجازات به و کشیدم غجیــــ

  !!!!گرفته رو تو که اونی بدبخت: مالید می را بازویش رفت، می بیرون که اتاق از

...  

 ظریفی فتگ می خنده با.... پاتو ي شماره دونستم نمی گفت می خنده با...... آورده کفش و کیف ست من براي...... ایتالیا بود رفته

  ......است اندازه ي اندازه گفتم می خنده با...... بود یادم کوچیکیشون و

...  

 درس تواند نمی خانه توي... دارد ارشد گفت... دارد پروژه گفت... شیراز برگشت روز، آن مهمانی از بعد روشنک چرا دانم نمی

 که کسیع تا دو یکی که گفت و گفت تبریک بهم هم باز وقتی و زد حرف تلفنی من با بار یک فقط چرا دانم نمی..... بخواند



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٠٨ 

 

 شبغل اي جوجه مث! ساره تیپه خوش و جذاب:  کرد اضافه هم سر آخر... آییم می بهم دیده، را ام کرده میل برایش و ایم گرفته

!!!...  

...  

  .......داشت رسیدن عرش به حس دستش، توي من دست و..... گرفت می را دستم فقط حاال

..  

 دهش دعوت... هایشان خانم همراه به دوستانش از تا سه دو بود گفته... رستوران برویم که شدم می آماده هیجان و شور کلی با

 انتوم این آنقدر... باال بیاید کردم صدا هم را خانوم حاج حتی... لباس انتخاب براي بودم داده خرج به وسواس چقدر... شام بودیم

  !!!شه؟؟ می معلوم چادرت زیر مگه!!! بپوش خواي می هرچی اصال: گفت و شد کالفه که کردم مانتو آن

  .....بود رفته رکود و خاموشی به رو... یکباره به..هیجانم تمام

 ودمخ براي ساعت سه چه... کردم نگاه سیرش نفتی آبی رنگ به... شد ول دستم تو خنک مانتوي... تخت روي بودم رفته وا

  !!!بودم کرده ست هم را کیفش و روسري

  ....کمرنگ ي رژگونه و کمرنگ رژ... پوشیدم لباس و شدم بلند جا از رسد، می کامران االن اینکه فکر با حوصله بی

  ...تو بیا: خورد اتاقم در به اي تقه

  ....لرزید... آینه توي دلم... کامران پوش مشکی و بلند قامت دیدن با اما است خانم حاج یا علی بودم کرده خیال

  ...من اتاق به گذاشت می پا... شب آن از بعد که بود بار اولین

... زنمب حرفی تا دادم فاصله هم از را هایم لب... کرد پر را ام گرفته گر صورت لبخند.... شد شل سرم، روي چادر کش از هایم دست

  ........شد گم... ابروانش بر نشسته اخم میان... امیدم پر سالم که کردم حس اما.. اما

  !!...فهمیدم... مالیم را لحنش و کند کمرنگ را اخمش کرد سعی

  !!!دیگه چیه چادرت -

  ....دلم به زد خش یکی

  ....سالم علیک: زدم لبخند.. آهسته

  ....عزیزم سالم: داد جواب آهسته و کاوید را صورتم... نگاهش در نشست مالیمت... داد تکیه بهش و بست کوتاه تقی با را در

  ...عزیزم

  ...عزیزم

  ......عزیزم

  ....نداره اخم که سالم! ؟...چیه اخمت: سمتش چرخیدم و کردم رها ،..همسرم ي بهانه به را آینه
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  ...بود چسبیده کمرش و در میان.. سرش پشت گارد، مثل هنوز هایش دست... جلو رفتم قدم دو

  !!ساره داري دوست کی هر جان رو تو بیار درش اینو: لباسم سمت داد هل را اش چانه

  !؟...چی: زدم پلک.... اما گرفت درد قلبم.... شد گرد هایم چشم

  ....کرد نگاهم... سکوت در

  ....داشتم دوست را نگاهش چقدر

  ...را حرفش پر و مسکوت نگاه

  ....لرزید... ام لعنتی دل... دلم

  !؟...کامران: ایستادم... نزدیکش

  !این از نمیاد خوشم: گرفت من از را نگاهش و رفت هم در هایش اخم باز

  ....گرفت درد... گلویم

 یادم. .چکار.... کرد می چکار... کرد؟؟ می چکار خانوم حاج ،..بود حوصله بی و عصبانی آقاجون وقتی... جستجو به کرد شروع ذهنم

 مین جرات که آقاجون....! خنثی!! بود یکجور همیشه آقاجون.. شد نمی حوصله بی و عصبی که آقاجون... آمد نمی یادم.. آمد نمی

  ....آمد نمی یادم.... ببیند را اش حوصلگی بی خانم حاج خواست نمی دلش یا!!... کرد

  !؟...دعوا اومدي! ؟...کامران: بود شکسته.. ناباوري با... هم صدایم و شکستم را نفسم... اما شد تر تنگ گلویم

 ردک جدا در از را اش تنه... نباید.. دادم می اجازه نباید...  نه... بود شده اشک از پر.. هایم چشم... هایم چشم توي افتاد هایش چشم

  !؟....سارا: کرد باز را هایش دست و طرفم آمد و

  !!...سارا نگو من به: عقب کشیدم را خودم خوددار اما.. عصبی

 شصدای و جلوتر آمد.....! کرد می سنگینی... دلم و.. هایم شانه روي چادر،... بیرون کرد فوت را نفسش... موهایش میان زد چنگ

  ...نکردم جسارت من.... عزیزم: کرد تر مهربان..  و تر مالیم... را لحنش.. را

 نگاهش بودمشان، نداده بارش ي اجازه که هایی چشم با و ذهنم گوش توي زدم... کرد می استفاده قشنگی هاي واژه... جسارت

  .....!!ـارهس...! بپوش خواي می چی هر اصال: ایستاد ام قدمی یک در و زد لبخند... کردم

  ....دمدیـ اما

  ......!بود فکري چطور.... بخوریم شام تا.... شویم آشنا و بنشینیم تا.. برویم تا که دیدم

  ....رسید می من چادر به... و گشت می.. میزمان دور نشسته هاي خانم میان نگاهش که دیدم

  ....اما بود شده فشرده دلم

  ...کرد می که نگاهم
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  ......!بود پاك چیز همه

 دوستش.... دهم می یادش... کم کم و دارم دوستش.. کنم می فراموش و دارم دوستش... کنم می فراموش.. ساره کنم می فراموش

  ........!کنم می حماقت..... و دارم

....  

 و بود بوسیده را من عاطفه..... روشن دکوراسیون با..... بود بزرگ و آپارتمانی شان خانه..... ها صدر ي خانه بودیم شده دعوت

  ...........بودم دزدیده را نگاهم...... بود شیطنت و اشاره از پر مادرش، ي شانه وراي از کامران، نگاه... آغوشش توي بودم گرفته محکم

 استخو و کرده سرخ هاي زمینی سیب سراغ رفت..... آمد سرم پشت هم کامران آشپزخانه، توي عاطفه کمک رفتم که نهار براي

 زمینی سیب تا چهار سه.... بودم عاطفه سر پشت من..... دستش پشت زد شوخی به و کرد دعوایش عاطفه که بزند ناخنک بهشان

 ،شوریده و مست..... کرد باز را دهانش و بست را هایش چشم... گرفتم کامران سمت به ، عاطفه چشم از دور و برداشتم طالیی

  ........گذاشتم دهانش توي را ها زمینی سیب و زدم لبخند

  !!!هکشت منو عروست سیاست مامان: بود گفته خنده با و زده من به چشمکی رفت، می بیرون عقب عقب که طور همان کامی

....! من شگفتی از پر..... آبی رنگ از کاملی طیف و اي سرمه از پر.... ماکت از پر... هواپیما از پر..... اتاقش برد را من نهار از بعد

  .....همش... پرواز همش... سخته: گفتم آهسته..... تختش روي انداخت را خودش

  ......پایین ریخت ،... الکی الکی هایم، اشک.... صورتم طرف دو گذاشت را هایش دست... خودش بغل نشاندم

  ..یدبوس طوالنی، و گرم را، پیشانیم مان، ماهه دو عقد طول در بار اولین براي و شد خم.... زدود شصتش انگشت با را هایم اشک

...  

.. رامترآ گفت می.... بیاید کامران بود قرار وقتی دلم، ته از و بلند هاي خنده به... قرمزم شال به.... من به داد می گیر خانوم حاج

  .....یواش

  .......بود شده تنگ خانوم عمه براي دلم من و

  .........شدم می سرخ هنوز من، و.....!! دارد مارا هواي بدجور ات عمه گفت می....!! کنیم پاتوق را ات عمه ي خانه گفت می کامران

....  

 نم و بود رسیده سفر از تازه کامران.... آقاجون و علی گردن بیندازم را چیز همه خواست می دلم..... خریدم را یخچالم و گاز امروز

 حالم و دز زنگ که کامران..... بودم مرگ به رو دیگر..... ببینم فرش که تیر هفت بردم علی عصر..... ناله از پر و بودم شده خسته

 توي نیبست آبمیوه بردند را من و گذشتیم دیگر جاي هزار و کاشان و یزد و تبریز شفقی فرش خیر از... رساند را خودش دید، را

  ..........دادند خوردم به معجون خرخره، تا و»  سلطنتی دوپینگ«  کامران قول به یا سهروردي

 بدید، همب دیگه قاشق یه: بهشان توپیدم و کنار زدم را جفتشان....!!! آوردم می باال داشتم..... کامران قاشق یک... علی قاشق یک

  !!!!!!!!!میارم باال خیابون، وسط جا، همین
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...  

 یکی و شگرم هاي دست میان بود گرفته را دستم..... کامران و من فقط... گشتیم خواب سرویس دنبال به را آباد یافت تمام دیروز

 می حرف ها تخت استحکام از منظور، با کامال و کرد می پج پچ گوشم دم هم ها وقت یک... داد می نشانم را ها سرویس یکی

 مین عروست: که برمیچیدم لب و نشستم می و شدم می دلخور و اش سینه تخت زدم می مغازه وسط من که بود وقت آن....!! زد

  !!!!شوم نمی که شوم،

 را فیديس عروسکی سرویس اش، کشیده ي اشاره انگشت با بعد...... رفت می اخمم ي صدقه قربان گوشم کنار..... کنارم آمد می

  .............شدم می خر من، و داد می نشانم

  .......خریدیم را سرویس همان هم سر آخر

....  

... گیردمی را خودش که بلندي قد گفتی می... مغرور گفتی می اش، شناختی نمی اگر اما... بود متواضع و مهربان و خوب کامران

  .....اشتم دلشوره اما چرا، دانم نمی..... فرودگاه برد را من بار یک..... کس هیچ براي.... گرفت نمی را خودش اما

  .......چرخید می سرم، دور تا دور فرودگاه دیدم، که را گیر نفس هاي مهماندار..... دوستهایش از یکی دنبال رویم می گفت

  .......کننده خفه هاي عطر.... ناز از پر نگاههاي.... دلبرانه و نظیر بی فرم.... کج کاله... العاده فوق هاي آرایش

  !!!!خالی شادي جاي!!!! گرفت قلبم.... دست در هایی کیف و فرم با کاپیتان تا چهار

  .....داد دست کامران با دارها مهمان از یکی

  ......دانستم می را زندگیش جزئیات این ي همه من،... برگرداندم را رویم

  .....کرد معرفی احترام با را من

  .....بشوم همکالم مهماندار دخترك با خواست نمی دلم

  ................بودم کرده پیدا آلرژي هم، پرواز اطالعات ي عشوه از پر صداي به حتی رفتیم، می بیرون که فرودگاه از

...  

 نمی تجمل و دغدغه همه این دلم...... بیاورد آلمان از بود داده سفارش ها ازمهماندار یکی به کامران را آرایشم لوازم کامل ست

  ......داشت دوست ، کامران اما...... ساده آرایش لوازم کردن بزرگ همه این... خواست

...  

 می نباشیدم خسته آمیز، محبت کامران.... کردم می رها استخر توي را خودم و کردم می ناله..... خورد می بهم خرید از حالم

  .......گفت

...  
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 هم وهک..... هم از افتاده دور همگی، ما و است تابستان.... نمیبینم را گلچین..... شده دوست گلچین با که ست ماهی یک علی

 و شده رمن ست مدتی که گفت... گفت سامان از و کرد ذوق کلی شادي.... ما استخر آمدند ها بچه یکبار... ببینمشان که نرفتم

 را شا گونه کنار، کشیدمش من سر آخر... چرا دانم نمی... کرد نمی نگاه من هاي چشم توي اما گلچین.... زنند می حرف تلفنی

 قابل یرغ واقعا وقتا یه تون علی.... ساره: بود گفته و خندیده!! کند اذیت خواهد، می دلش که جور هر را برادرم که گفتم و بوسیدم

  !!!خوبه خییییلی اما شه، می کن خورد اعصاب و تحمل

...  

 کامران... مانده باقی صیغه زمان مدت از اي خرده و ماه سه.... گذاشتیم را عروسی و عقد قرار.... ما ي خانه آمد جون عاطفه دیروز

 و یستب افتاد... نبود تکمیل هایم خرید هنوز من داشت، پرواز کامران... شهریور اول گفت خانوم حاج.... گفت را هایش پرواز تاریخ

  ......ماه شهریور یکم

...  

 کاري خرده و آرایشگاه و لباس دنبال رویم می و دنبالم آید می عصر روز هر.... کند می محبت من به خیلی ها روز این شادي

 هرهچ بردم!!! داد کامران فکسنی خودش قول به ماکسیماي و من به را پزش کلی و دنبالم آمد پدرش بنز با دیروز..... مانده هاي

 به زدم زنگ.... داشتم دوست بیشتر را یکی این دیگر، خوب آرایشگاه تا سه دو بین از.... نیامد بدم.... دیدیم را هایش عروس و ها

 در لويج.... بود گذشته هشت از ساعت ما، به برسد تا! کردم تعجب! برساند را خودش تا داریم نگه را آرایشگرش گفت.... کامران

 میزآ اغراق خوام نمی عنوان هیچ به: گفت مهري خانوم به تاکید، با و جدي و شمرده و کرد احوالپرسی شادي و من با آرایشگاه

 خراب تونسر رو رو اینجا!!! بدید تحویلم شده کاري بتونه عروسک یه کافیه فقط.... زیادي برق و زرق بدون و ساده کامال... باشه

  !!!!!!!!!کنم می

  !!!!!!ها شوورت قاطیه!!! کیه دیگه این بابا: گفت گوشم دم شادي رفت، وقتی و داد قول..... برد ماتش مهري خانوم

  !؟....دلم عزیز خوبی: کرد نگاهم مهربانی با و خودش نزدیک کشاند را من کامران

  باهاش؟؟؟ زدي حرف اینجوري چرا: گفتم اعتراض با.... کشیدم خجالت شادي جلوي

  ...نکن دخالت شما: کشید را ام گونه

...  

 روازپ کامران!! مشهد که بال و اال... بود شده بحثم عسل ماه براي کامران ي برنامه سر خانوم حاج با... بود گرفته بدجوري دلم

 بگویم امرانک به توانستم نمی رضا، امام به عشقم رغم علی من و.... رویم می خواستی که جا هر برگشتم، وقتی بود گفته.. داشت

  .....!!!!گفته مامانم بگو گفت می خانوم حاج..... گفته چه خانوم حاج

  .....شد نمی قطع تلفن، پشت هقم هق..... کامران به زدم زنگ

  ....کامران.. الو -

  چیه؟؟ تویی؟؟ ساره؟؟ -
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  ....بیا..... دنبالم بیا.. کامران..کام -

  !؟...عزیزم خوبه حالت کنی؟؟ می گریه داري جان؟؟ ساره شده چی: بود شده کالفه

  !!!باشم خونه خوام نمی!! دنبالم بیا: بودم فشرده دستم توي را خیس کاغذي دستمال

  ....رسم می دیگه ربع یه! اومدم... باشه باشه -

 از... کرد یم صحبت تلفنی بهجت با داشت خانوم حاج.... پایین دویدم.... مشکی پا تا سر.... پوشیدم را رسید دستم دم که هرچی

  ....بهشان ات، کنایه و تکه کردن پرت و ها آدم داشتن نگه محض.... نمایشی..... مریز دار کج هاي زدن حرف آن

  ........!خورد بهم دلم

  ......سوخت ام معده

 سوار و کنار بزنمش خواستم.... کشید می انتظار سینه، به دست و ماشین به بود داده تکیه کامران! بیرون زدم و کوبیدم بهم را در

  !؟...اراس: شد خم..... نبیند را اشکم پر و خسته هاي چشم تا پایین بردم شد می که جایی تا را سرم....... گرفت را بازویم..... شوم

  ..........!!بگو بگویی، خواهی می که جهنمی هر.... ساره.... سارا

  .....پایین ریخت اشکم

  ....کرد پاك را ام گونه و برد دست

  ......آوردم باال نگرانش هاي چشم تا را خیسم هاي چشم

  .....شم سوار خوام می... کنار برو: بزنم کنارش که زدم را دستم

 هحلق دورم را هایش دست من، ي جنگنده هاي دست با جدال در و.... انداخت آسمان به نگاهی..... بیرون کرد فوت را نفسش که

  ......کشید آغوشم در آرامی به بار، اولین براي و کرد

  .....کردم خالی را هایم اشک تمام و اش سینه روي گذاشتم را سرم

  ....نداشت خجالت دیدي

  .....نداشت ترس دیدي

  .......گرفته را تو آرام و محکم چقدر ببین

  .......ست آرامش مامن چقدر هایش، دست ببین

  ...........!توست مال ،.......! کامران ي همه که ببین ،....خوبش بوي ي همه ،... آغوشش ي همه ،... مردانگیش ي همه که ببین،

  !؟..........من عشق شده چی: کرد پچ پچ و گوشم کنار چسباند را سرش

  ......ریخت بیشتري شدت با هایم، اشک
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  ؟..!.اي شده عشقش ي همه که ببین

  .....هیچی: اش دودي پیراهن به چسباندم را هایم لب

  ........کرد تر تنگ را، هایش دست ي حلقه

  .......حاجی دختر نگو دروغ من به -

  ....گم نمی دروغ -

 و تنداش براي و کشید، پر دلم از تردید هاي سایه آمد، زمین به آسمان که شد چطور دانم نمی که عقب، بکشد را خودش خواست

  .....داشتم نگه ، امنیتش پر آغوش توي را خودم و کشیدمش من، بار، این داشتنش، نگه

  .......کمرم روي را، گرمش هاي دست فشار و...... کردم حس ندیدم، را لبخندش

  ......زد سرم به آرامی ي بوسه

  ،...... من آرامش تمام

  ،...... من امنیت تمام

  ..توست هاي خوبی تمام

 می اخد از هی دلم، ته ته من که وجودي با ،....کنم نمی استخاره وصلت، و خیر کار در گوید می آقاجون که وجودي با که ببین

  ...........آورم می پناه تو به و لب تشنه ماهی شوم می باز ،....بیاورد نشانه برایم که خواهم

 ادب دست به را، خودم ي مهریه تاي چهارده و صد چقدر و گرفتم مهر ازش چقدر.... کردم قایم بغلش توي را خودم چقدر دانم نمی

  .........سپردم

  .....دانم نمی

  ......دانم نمی

...... رانکام شود می خالی هایم دست..... کنی می تزریق ام پی و رگ به... تنم به ذره ذره داري که محبتی تمام از بعد... تو از بعد

  ........بدار دوست را من

  .......بدار دوست

 کجا: رسیدپ نشست، وقتی..... شوم سوار تا کرد باز برایم را در و کرد مکثی...... کشییدم بیرون زیر، به سري با و آهسته را خودم

  !بریم؟

  .......دونم نمی: بود ماشینش ي آینه به شده آویزان یکاد وان به ماتم نگاه

  ....برمت می خودم پس: گاز روي گذاشت را پایش
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 کی.... کامران سمت چرخیدم...... شد سرازیر وجودم به یکباره معنویت، و آرامش کرد، توقف که زاده امام بزرگ پارکینگ توي

  ......بود رو به رو به متفکرش، و خیره نگاه و فرمان روي دستش

  .....نبود آنجا که نگاهی

  .....نداشت رنگ

  .....خواستگاري روز مثل

  .....اینجا آمدیم عمه با که وقتی مثل

  آمدیم؟؟؟ عمه با

  ؟؟.......شده چیزي: کرد نگاه من، خورده گره درهم ابروهاي به متعجب و خورد تکان ؟؟؟؟.......یچــ..... جایم سر نشستم صاف

 زشا ماشین توي موقع همان وقتی ،.....رفتیم می امامزاده سمت به و خورد می تکان شهریوري خنک باد توي من چادر که وقتی

 از هانشد وقتی ،..... گفتم کوچک و سبز مکعب آبروریزي از برایش که وقتی ،......اي؟؟ آمده اینجا هم قبال تو که بودم پرسیده

... نیداشت دوست و افتاده دور ي امامزاده این وقتی که فهمیدم ،...........آجري گنبد به شد مات ، نگاهش و ،.........بود بازمانده حیرت

 چه ،......کرده تایید را کامران ،...خلوص و خدا و ایمان از پر نورانی ي مقبره این وقتی آرامش، از پر شکل مکعبی مامن این وقتی

  !؟.....استخاره به حاجتی

...  

  ....ماه شهریور یکم و بیست به مانده هفته یک

  .....ترسم می

  .....اتاقم به آمد بار اولین براي وقتی که چیزهایی آن ي همه از نه

  ....دارم دلشوره

  .....هایمان تفاوت براي نه

  ....پدري ي خانه از بریدن، و شدن بدست چمدان از..... هایم لباس کردن جمع از...... کندن و رفتن از ترسم یمــ

 و ون،آقاج و علی و خانوم حاج از گسستن از...... ام مسئولیتی بی روي بستن چشم از...... دخترانگیم کردن رها از دارم ـورهدلـش

  .....ام کرده روزشماري کشیدن، نفس کنارش براي که مردي به پیوستن

  ......تضادم از پر

  .......آید نمی بند هایم، اشک و بالش توي برم می فرو را سرم..... کنم می گریه...... میریزم اشک هایی شب یک

  ......کند تقسیم باهاش را هایش شادي است قرار که باشد دختري هاي اشک همدم خواهد نمی دلم..... ام نگفته کامران به
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... مشوی نمی چشم توي چشم خیلی..... کند نمی دل و درد من با خیلی..... تهران آمده ست روزي دو..... ام نگفته هم روشنک به

 قلبی بیماري سر از که روزهایی ي همه عادت به مان، همه و..... است همیشه از تر پریده رنگ ها روز این فقط...... چرا دانم نمی

 رصدد یک اگر هم خانوم حاج با.... کرده کم کیلو سه...... کنیم می را مراعاتش ، نداشت خوبی حال اش ژنتیکی و ناپذیر درمان

  ........که خورد، می را روشی بیگاه و گاه هاي نفس تنگی و کردن کم وزن ي غصه آنقدر حاال بزنم، حرف توانستم می

  ....دنبالت میام شو آماده گفت دید، که را ام حرفی کم و حوصلگی بی.... زد زنگ کامران

 پاك و کشیدم چشمم توي را مشکی مداد.... زدم ماتی و کرم رژ روزها، این ي همه معمول طبق..... پوشیدم لباس سرسري

  .....ما ي خانه برویم گفته عاطفه گفت... آمد..... کردم

 فتگر را دستم عاطفه.... آورد می چاي همه براي داشت کامران..... پرسید را همه حال مهربانی با پدر صدر.... عاطفه کنار نشستم

  !مادر؟ شده چیزي..... جان ساره پریشونی چقدر: گفت اهسته و دستش توي

  ...مهرش پر ي سینه روي گذاشتم را سرم

 سیک! بودم خفقان ي خونواده یه تو من.... خودمو زمان یادمه..... طبیعیه چی همه.... گلم دختر طبیعیه: سرم روي کشید دست

 چی از خوبی، و ماهی این به دختر تو ساره...... برگشت رنگش چیز همه... کردم ازدواج وقتی.... کرد نمی حساب آدم دخترارو

  ریختی؟؟ بهم اینجوري

  ترسی؟؟ می کامران از... از: گرفت باال را سرم

  .....پایین انداختم را سرم و گرفتم گاز را لبم

  ....بیا من با پاشو.....زندگیه از بخشی یه اینم: کرد نوازش را دستم پشت

  !داریم زنونه بحث یکم ما: گفت کرد، می نگاهمان مشکوك و بدست چاي سینی که کامران به رو و

  نیام؟؟ من یعنی: گفت شوخی به کامی

  !!میدي؟ استعفا مردونگیت از داري: خندید عاطفه

  ....بست دیوار، طرف آن هاي مرد روي به را خوابش اتاق در و

...  

 آمد کامران... کرد رها خود حال به مارا و آشپزخانه توي رفت عاطفه...... میزد قدم کالفه داشت کامران آمدم، بیرون که اتاق از

  !خوبی؟؟: دستش توي گرفت را دستم و سمتم

  .....بهتر..... بودم بهتر.... زدم لبخند

  !بخوریم؟ هوایی یه حیاط توي بریم -

  ...بریم -
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  .....بپوش چیزي یه بدو پس -

 بردم روف را دستم..... ساختمان ورودي حیاط وسط گرد حوض ي لبه نشستیم...... شدم روان دنبالش به و کردم سرم را شالم فقط

 ترك براي اش تسلی و مادري مهر به چقدر ،....زنانگی هاي بحث از جداي..... کردم فکر عاطفه هاي حرف به و...... حوض توي

  ......گرفت آب توي را دستم کامران....... داشتم احتیاج پدري، ي خانه کردن

  .....زدم لبخند و کردم نگاهش

  .....غمتو نبینم: کرد نوازش را ام گونه

  .......ام شانه به..... دستش به مالیدم را ام گونه ،....ملوس هاي پیشی به شبیه و..... کردم کج را سرم

  !دلخوري؟ من از: کرد زمزمه

  .....دادم تکان نفی ي نشانه به را سرم

  خصوصیه؟؟ خیلی -

  .....آره یعنی که زدم پلک

  ....کنما کمکت... خصوصی مسایل از خیلی تو تونم می منم: شد نزدیکم وکمی زد اي کننده ویران لبخند

  ......دادم کوچکی فشار و اش سینه روي گذاشتم را دستم فقط.... عقب نکشیدم را خودم.... شد تر نزدیک.... کردم گرد را هایم چشم

  .....بود تبدار اش، تیره اي قهوه هاي چشم

  ....واري عاطفه از پر

  .....شد دورگه و خفیف صدایم، و کردم بیشتر را کوچکم دست فشار

  .....کامران -

  ......بوسید بود، اش سینه روي که کوچکم مشت.... کرد خم را سرش

  .....کرد خودش ي وابسته را من و

  .....کرد هایش محبت ي بنده را من و

 به اپ.... شرمم هاي پرده رفتن کنار پاي به پا...... هایش برداشتن گام من، رشد پاي به پا..... مراعاتش..... هایش آمدن راه ي بنده

  ..............کوتاهم بنفس اعتماد کشیدن قد پاي

  .....ام گونه به چسباند را اش گونه

  .......بود برده را، حواسم و هوش تمام نفسش

  .......!مپرس که ام، گزیده بر دلبري ،......... کار آخر و جهان در ام گشته -
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  .....جدید ي خانه بچینم را هایم لباس که رفتیم می کامران با و ماشین عقب بودم گذاشته را چمدانم

 اطراف سفیدي برج یازدهم ي طبقه...... کرد اش مبله من، ي جهیزیه و نبود مبله که کامران ي ي خانه.... جدید ي خانه

  .....پاسداران

 ردهک خشک جا من، پدري ي خانه اتاق کمد توي هایمان، حلقه...... بود دستم توي انگشتري به نگاهم و.... کردم سکوت راه تمام

 که ، اجونآق اهدایی گردنبند.... کنم درست را قفلش تا داد را عزیزش گردنبند هم روشنک بخریم، حلقه رفتیم که روزي..... بودند

  ......کند جدایش خودش از که ندیدم من و بود گردنش توي سالگی پنج از

 هم، حاال و من فقط.... نداشت خبر گلچین ماجراي از کس هیچ هنوز.... شدند همراهمان گلچین و علی حلقه، خریدن روز

 اینم علی :گفت می کالفه کامران و خندید می گلچین......!! بعدي ي مغازه برویم حاال گفتم که بس کردم شان کالفه...... کامران

  دادین؟؟؟؟ من به بود زن

 نصف بود خوب تازه...... نالید می و خندید می کامران..... خندیدیم می قاه قاه گلی و من..... شکمش توي برود شد می شیر علی

  ....آورد درمی شدم خسته شدم خسته هم همه این!!! نبود هم را ها خرید

 اهنگ ها حلقه ردیف به زده ذوق!! آوردند هم شربت برایمان و بود خنکی و خوشگل ي مغازه..... کردیم انتخاب را من ي حلقه اول

  ....کرد حلقه تنگ ، کمرم دور را دستش و گرفت قرار سرم پشت کامران که کردم می

  ......بود دستم توي ي حلقه به اش، داشتنی دوست لبخند و حواس تمام اما..... زشته بگویم تا گرفتم باال را سرم

  !؟.....جونم: گفت آهسته و بخشید روشنی را تبدارش همیشگی و کشیده هاي چشم دید، که را من نگاه

  .....خندیدم

  .....فشرد را کمرم

  .....بهش چسباندم را خودم

.... کباری و زرد یکی.... هم توي ي حلقه تا دو... بود دوتایی حلقه..... داد سر چپم دست انگشت توي را حلقه دیگرش، دست با

 و ظزیف يها انگشت میان و...... داشت قرار وسط کوچکی، مربع شکل به که براقی و ریز هاي نگین با..... سفید و تر پهن یکی

  .......داشت قشنگی برق من، ي کشیده

  ......فشرد را دستم کامران

  !داري؟ دوسش -

  داري؟ دوسش تو -

  .......بود او چیز، همه..... بود او....... نبودم مهم من دلم، براي که

  .....شیکه.... آره: زد پلک
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 ریز یلیخ نگین تا چند با..... بود ساده و سفید نکرد، گوش حرفم به و باشد طال نداشتم دوست من که چند هر هم کامران ي حلقه

  ....شد می دیده سختی به که.... من از تر

  ؟!!بریم شد، تموم اگه: کرد زمزمه کنایه با و گفت اهمی علی که بودیم چسبیده بهم دار، مغازه روي به رو هنوز

 بزرگ ي آشپزخانه ورودي، در روي به رو......چرخاندم متري سی و صد ي خانه دور تا دور را نگاهم و هال وسط گذاشتم را چمدانم

 خواب و نداشت بیشتر خواب دو.... خورد می چشم به ها خواب اتاق راهروي هم آشپزخانه بغل و هال راست سمت..... بود اوپنی و

..... علی و روشنک و کمک بود آمده کامران هاي دوست از یکی..... خانه سرچیدن بودیم چقدرخندیده...... مهمان و کار اتاق شد دوم

 و سیاه هب دست که پروري تن تنبل گفت بهش علی چشم جلوي و گذاشت سرش به سر سیامک که انقدر اما بود پکر روشنک

 بابک سیامک.... صورتش روي کشید را ظاهر حفظ و لبخند نقاب بعد به لحظه آن از و هوا رفت اش خنده و جیغ زند، نمی سپید

 من و کشیدند دراز ها مرد.... شدیم ولو چسبید، می ماه شهریور وسط که خنکی و سرد سنگ کف همگی خوردنش از بعد و گرفت

 دو و بلند ها پرده... کند آویزان را لمه و سفید هاي پرده که نردبام باالي رفت کامران.... بچینیم را ها اتاق از یکی رفتیم روشی و

 داده تکان و گرفته را نردبام ي پایه روشی..... بودند کرده ها عروس ي خانه به شبیه درست را خانه و..... بودند ساده و تور الیه

  بندازمت؟؟؟؟: بود

 براي نکامرا دل و.... بودم ترس از پر من.... بودند افتاده قهقهه به وسیا، علی و روشی...... سمتشان بودم دویده و کشیده جیغ من

  ........بود رفته ضعف من، نگرانی همه این

  کنی؟؟ می اذیت منو زن: بود گفته روشی به و بود توپیده شان همه به

 هم سر آخر.......! سبزش هاي چشم نگران انگار، سیامک و بودم روشنک قلب نگران من....... بود گذاشته دنبالش به و برده وخیز

  .........خرید خودش، براي را عالم دو فحش و کرد خالی روشی سر روي را آب پارچ کامران

 پس فردا ودب گفته وکامی بود گذشته ده از ساعت..... نداشت تمایلی انگار هم روشی..... بزند خواب اتاق به دست کسی نگذاشتم

 کامران با بودن تنها به بود محال خانه، چیدن هاي روز تمام من، و...... بود زده من به چشمکی و...... میچینیم خوابو میام فردا

 عاطفه روز یک... روشی روز یک... شادي و گلی روز یک!! انداختم می راه خودم دنبال به را یکی شده طور هر......!!!! شوم راضی

  .......جون

  ؟؟؟؟!.....!میپیچونی منو بچه شرف بی: که بود داده اس ام اس ها، کابینت چیدن وسط من و ها لوستر کردن وصل وسط کامران

 چراوایسادي؟؟: زد داد همانجا از و.... بیاورد خنک آب یخچال از که رفت کامران...... چمدانم کنار ،.... حال وسط بودم ایستاده هنوز

  !دیگه خواب اتاق تو بذارش برو

  ....میام االن من بذار سنگینه؟: آمد صدایش..... کردم لمس را چمدان ي دسته

  .....ها خواب اتاق راهروي سمت به افتادم راه و نه گفتم

 خیره مهای لباس ي دسته به و کشیدم را زیپش...... رویش به رو نشستم و سفید ي دولنگه کمد روي به رو گذاشتم را چمدان

 پیراهن از یکی به کشیدم دست.... بود شده آویزان کامران لباسهاي...... اول ي طبقه گذاشتم و برداشتم را دسته یک...... ماندم
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 قتیو: نشست هایم گوش توي کامران، ي مردانه و گرم صداي که بود بسته چشمهایم.......... بهش کشیدم را ام بینی و هایش

  ......گوشتم بغل خودم

  .....بغلش توي کشیدم پهلو از بود، بسته هایم چشم که طور همان و

 دورم تر محکم را هایش دست.... فشردم بهش بیشتر را خودم..... داد حرکت موهایم روي نرمی به را دستش و کرد باز را شالم

  .....کرد قالب

  !؟...لرزي می چرا -

  لرزیدم؟؟ می

  .....بود خفیفی ي ویبره روي تنم... لرزیدم می داشتم.... آره

  ....نیست چیزي: بازویش روي گذاشتم را دستم

  ....شد دقیق غمگینم، و گریزان هاي چشم توي و داد فاصله خودش از را من

  ....سارا... هی -

  !س ساره اسمم -

  !؟...لرزي می چرا بگو حاال.... دونم می: زد عقب را پیشانیم روي افتاده موي تکه و زد لبخند

  ....دونم نمی: لرزید ام چانه

 ....هایش چشم سوختن از هایم، چشم و... سوخت می چشمهایش..... بود شده دار تب و شفاف هایش چشم... صورتم روي شد خم

  ....سوخت می

 چشم به ، آینده از ام زده وحشت چشم خواست می دلم... بکشم عقب را خودم خواست می دلم... صورتم توي خورد می نفسش

 توانش...... اما ...ببینی اینطور را من خواهم نمی بگویم... بیرون برو بگویم... بزنم عقبش خواست می دلم...... نیفتد نگرانش هاي

  ..........نداشتم را

  ....شد تر نزدیک

  !؟..ساره شده چی -

  کنی؟؟ نمی باور چرا... کامران هیچی -

  .........بزنم گول را، بزرگتري سال هشت این ي همه توانم نمی که فهمیدم تازه کرد، نگاهم که سفیه اندر عاقل

  کنم؟؟ باور باید -

  !!خدا به! خوبم من... من... دونم نمی -

  ...!!آ آ دروغ؟؟ ؟...!ساره: زد کجی لبخند و کرد کج را سرش
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  !نگفتم دروغ: زدم اش سینه به کوچکی مشت زنان لبخند

  !؟....ترسی می من از: کرد تنگ را هایش چشم.... گرفت را مشتم

  ......!کامران: برگرداندم را صورتم و گرفتم گاز را لبم

  ......ها ترس ي همه زدن کنار از خبر... بود شدن پناه از خبر... نبود شیطنت از خبري... خودش سمت برگرداند را صورتم

  ....پدریش ي ازخونه.. ش گذشته از داره اینکه از... دختري هر ببین.. فقط من... من: کردم زمزمه

... ساره ببین :کرد نوازش را ام گونه کنم، می پنهان فرعی هاي دلیل این کنار را دلیلم بزرگترین دارم چطور باشد فهمیده که انگار

  .....مدت این ي همه مث... نمیفته اتفاقی هیچ ،..نخواي تو تا

  .....شد می بلند ازش دود داشت که بود شده داغ صورتم آنقدر

  .....کامران کن ولم: کشیدم را خودم

  ...خندید

  .....آرام

  ....بغلش توي کشیدم باز و

  ......اي دیوانه میگم -

  !پاشو... نچیدم رو اینا هنوز دارم کار کلی.. کنم کار ذاري نمی.. اونور برو پاشو: دادم هلش و دستش روي زدم

  کنم؟؟ کمکت منم خواي می: کرد چمدان محتویات به نگاهی

  !بیرون.. پاشو! نخیر: باال دادم را ابروهایم و بستم را درش هایم، لباس یادآوري از

  کنی؟؟ بیرونم که داري قدرتشو اونقدر کردي فک: شد نزدیک

  !!!زنی می حرف کی با داري رفته یادت اینکه مث: زدم کمرم به را هایم دست و بیرون کردم فوت را نفسم کالفه

  !!!کاراته سه دان با... آره: گفت خنده میان!! گفتم چی بودم نفهمیده هم خودم.... خنده زیر زد قاه قاه یکدفعه

  !!مسخره: کردم اش حواله مشتی

..... کرد تثاب ها، پرده ست از طالیی تختی رو با عروسکی سفید تخت روي و گرداند اتاق دور تا دور را نگاهش و شد بلند جایش از

 یک ؟؟؟!!کرد می اینجوري چرا!! آمد بند زبانم..... کردم داغ.... انداخت من به نگاهی..... بست نقش لبش روي شیطانی لبخندي و

  ؟؟...کنم اذیتت یکم: آمد جلو قدم

  !!!!بودم شده خفففه

  ......بود شده خشک دستم توي بودم، داشته برش تازه که صورتی تاپ و
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  ......ماهه سه این کردي اذیتم خیلی تو آخه -

  .....ران... کامـ: بود دار رگه و گرفته صدایم

  .......!!!!کشیدم بنفشی ـغجیــ که بیاورد هجوم طرفم به برداشت قدم یک

 ي شانهن به را هایش دست که بکشم را بعدي جیغ کردم باز را دهانم..... زد می تند تند قبلم..... بود شده قرمز.... افتاد قهقهه به

  .....نیومده هنوز میگن!!! میدي باد به حیثیتمو!! نکش جیغ! نکش: گرفت جلویش استاپ

  !!!!!!ونبییرو!!!! انکااااامراا: کشیدم تر کوتاه را بعدي جیغ

 می در طرف به که طور همان و انداخت تخت روي و گرفت هوا توي را کوسن.... کردم پرت طرفش به را تخت روي کوسن و

  ....!!!م گرفته جغجغه رفتم...  کنه خیر به خدا: گفت خنده با رفت،

  !!زدم دیگري کوتاه و نمایشی جیغ

 یکی ته و سر تان همه...!! چرخد می مساله یک حوش و حول متفاوت، چقدر هر مردها، ي همه فکر که کردم فکر... بیرون رفت

  !!!هستید

 آورده در کنار از را سرش خطاکار هاي بچه مثل.... کند می نگاهم دارد یکی کردم حس که ها لباس چیدن به کردم گرم را سرم

  ......تو بود

  !؟...سارا -

  ؟!!!ها: کمد توي کردم پرت را روسري

  .....شد عطوفت پر... شد مهربان.... شد آرام...... برگشت نگاهش رنگ

  .بلرزي اینجوري تو خوام نمی فقط... فقط.... بخواي تو که وقت هر تا..... کنم کمکت دم می قول -

  .......شد دور ام، داشتنی دوست امپراطوري و من از و رفت.... کشید می طول عروسی، قبل شب دو تا که سفري رفت کامران

  .....افتادم جانش به مراسم، از قبل روز سه که بندي از ریخته بیرون صورت و بود ندیده هرگز که عروسی لباس و ماندم من

.... افتاد مین دستم از آینه ابروهایم، شدن تمیز و موها رفتن بین از از بعد ببندم، رخت خانه این از بود قرار فردایش که شبی ، حاال

 و پهن. ...افتاد ام کشیده و هاللی ي برداشته ابروهاي به حواسم تمام من، و..... بوسید می را سرم علی.... خندید می بهم روشنک

  ....بلند و حالت خوش

 سر کلی فقط .....نگفت بهم...... بودم نگفته بهش... بود شده تنگ دلم.... بودم زده حرف کامران با تازه.... تختم ي لبه بودم نشسته

 خوشگل، هک گفتم ام؟؟ شده خوشگل پرسید.... خندیدم!! ببینم زودي باید را عقربت دم گفت..... رفت ام ندیده ي برداشته هاي ابرو

  ........ام بـــــــوده

  کامران؟؟ گردي برمی کی پس: گفتم کالفه و نیاوردم طاقت سر آخر
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  ؟!شده تنگ برام دلت چقدر گی نمی چرا: گفت و خندید خط پشت از!!خندید

  !!!نیست خبرایی همچین هم اصال -

  !مطمئنی؟ -

  ......شده تنگ برات دلم: کردم زمزمه گوشی توي! بودم مطمئن نا! نه

  .....بود هایش نفس صداي فقط و

  ....بخش لذت سکوتی و

  .........ساره دارم دوستت: کرد زمزمه

 سرش.... .بنشیند تا تر، کنار کشیدم را خودم.... بود گوشی اسکرین روي کامران عکس به نگاهم..... تو آمد و در به زد خانوم حاج

  ......دارد دیگري بوي و رنگ نگاهش، که دیـــــدم من، و..... بود پایین

  .....قرمز تپل قلب سمت رفت دستش

  .....کرد پایینش و باال دستش توي

  ......نشست هایش لب ي گوشه کمرنگی لبخند

  ........ري می داري: گفت لب زیر قرمز، قلب به خیره

  .....کرد لمس را، قرمز تپل و کوچک قلب هاي پرز خانوم، حاج دست.... کرد باز سر داشت، راه گلویم به بود مدتی که بغضی

  !؟.....ترسی می -

  ......بود خفه صدایم

  ......نه -

 صهغ روشنک بابت که هایی وقت مگر... ام ندیده حال این به را خانوم حاج هاست سال که کردم فکر من و کشید باال را دماغش

  .....شد می دار

  !؟.....ساره -

  .....خانوم حاج بله -

  !؟؟...نه مگه.. اي راضی -

  .....راضیم.... راضیم... راضیم

  ....راضیم -

  ..........راگ... اگر......اگر..... بود خورده گره مطیعش نگاه و اي قهوه شلوار کت به من، سپید بخت اگر.... بود کامران جاي به احمد اگر
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  !؟......بود همین خانوم، حاج به جوابم هم باز

  ببینی؟؟ منو عروس لباس خواي می ؟!ساره: طرفم چرخید ذوق با

  .....شد اشک از پر هایم چشم

  !؟.....بودم ندیده صمیمی اینقدر را او حال به تا چرا

  ....دادم تکان سر

 راه هب رفت، می شمار به خانه مرتب و تمیز انباري بود ها سال حاال که باال هال انتهاي اتاق سمت به من از تر جلو و شد بلند

  ......افتاد

.... ردیمک پیدا بردیم، پناه اینجا به روشنک و من و گذاشت چشم علی که یکبار بچگی، هاي سال همان را خانوم حاج عروس لباس

 بعد.... ودب ریخته بهم و شلوغ انبار.... زدیم یخ کفش، ي نشده موکت هاي موزاییک و تاریکی از و توي رفتیم پاورچین پاورچین

.. هی :بود کرده صدایم روشی و رفتم می ور بزرگ خانوم ي صندوقچه با داشتم من...... بسته همیشه، براي درش و شد تمیز ها

  ....!!اینجا بیا! ساره

 سبزش، و درشت هاي چشم و بود من از تر بلند روشی قد.... رفتم سمتش به احتیاط با و گذاشته سرد زمین روي را کوچکم پاهاي

 با در چیدنش،پی محض به و...... رسید کلید به دستش تا کشید، را خودش آنقدر و شد بلند هایش پنجه روي.... قفل توي کلید به

 و پرت و خرت سري یک کمد توي.... بشود ما متوجه کسی که نبود بلند آنقدري صدا.....! من روي شد پرت روشی و شد باز صدا

 را مشچش سفیدي، و گیپور ي پارچه برق و باال کشید را خودش روشی.... شده آویزان لباس دست چند و بود نخور درد به لوازم

 به یوستنپ و لباس پوشیدن براي خیاالت و ها ممنوعه کشف از کودکانه خوشحالی و حیرت با و کشید را لباس آستین!! گرفت

  ......داد نشانش من به ،.......... ها قصه عروس دنیاي

 صورت..... بود تاریک و روح بی و سرد طور همان هنوز...... شد باز قیژي صداي با انبار در.... کرد باز را در و انداخت کلید خانوم حاج

 و شد ظاهر سرمان باالي خانوم حاج که شد چطور نیست یادم من دور آنقدر...... دور هایی سال.... داشتم انباري آن از تاریکی

 چه که نفهمیدیم هرگز روشنک، و من و.....! زد انباري ته قدیمی ي لنگه دو کمد به اي گنده قفل همیشه، براي و کرد توبیخمان

  .......شد توبیخ و خشم همه آن باعث چیزي

  ....جاس همین... بیا: گفت می داشت خانوم حاج

  ......نشست لبم به لبخند کرد، حس را خنک موزاییک که پایم

 نارنجی ي افتاده کار از برقی جارو و کهنه هاي صندلی و میز و ها پرت و خرت به حواسم من و ایستاد کمد جلوي خانوم حاج

  ......بود اش جهیزیه رنگ

 کمد به نگاهی..... کرد باز هم از ها، لوال شدن سفت از زوري با و دست با را در ي لنگه دو..... کمد قفل توي انداخت را کلید

  .....سنگین خیلی..... بود سنگین من، قلب چرا دانم نمی... زد کنار را ها لباس یکی یکی.... انداخت

  ........شیدک بیرون را، سفید دار پف و بلند آستین گیپور عروس لباس و.... بست را هایش چشم.... خورد لباس ي لبه به دستش
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  .....کردم لمس را لباس ي پارچه

  .....زد زانو کمد جلوي زمین روي خانوم حاج

  .....بود سنگین انباري، هواي

  ...بود تاریک انباري، و

  .....بببینم را خانوم حاج هاي اشک توانستم نمی من و

  ......کردم می حس را هایش شانه خوردن تکان و بینی حرکت فقط من و

  .....من و

  .......کنم کاري برایش توانم نمی چرا که ،....رمبمیـ خواست می دلم

  .....لباس دوزي سنگ روي دستش، کنار گذاشتم را دستم

  .....ساره -

  خانوم؟ حاج جونم -

  ....کرد رها را لباس

  مامان؟؟ اي راضی دل ته از ساره؟؟ اي راضی: دامنم طرف دو گذاشت را هایش دست

  ......مامان

  ......شد ریش دلم

  .......ــزعجـ همه این چرا

  ......چرا

  ...پایین ریخت تند تند هایم، اشک و رویش روبه نشستم

  ....خدا به راضیم من شده؟؟ چی خانوم حاج -

  ...........بودن یادم..... آید می بدش بلند، ي خنده و قرمز رنگ از نبود یادم... کرده پا به قشقرق مشهد سفر سر که نبود یادم دیگر

 پر آنجور.... رنجور آنجور... زده زانو آنجور را، مقتدر خانوم حاج خواست نمی دلم چقدر...... صورتم طرف دو گذاشت را هایش دست

  ........ببینم...... درد

  .....ریخت می هایش دست روي من، هاي اشک

  .....سرد هاي موزاییک روي او، هاي اشک و
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  ......توئه خوشبختیه آرزوم من: بود فشرده صورتم روي را هایش دست

  ......!گرفت را آرایشگاه سالن عریض ي آینه تمام که بود گشاد و هنپـــ آنقدر لبخندم

  !!!!!!ووي....!! چرخیدم خودم دور اینه، به رو و کردم جمع را هایم شانه ذوق با.....!! خندیدم و ام گونه به کشیدم دست

 که هایی سایه و آمیز اغراق هاي رنگ از خبري.... بود ساده و شیک اي، شده ها عرب شبیه بود گفته که مهري خانوم آرایش

 و توپ و کامران ممنون و...بودم مهري خانوم ممنون عمیقا من، و!!! نبود گیرند، می اشتباه نقاشی دفتر با را آدم پلک پشت

  ......!!تشرش

 اش دهمر کشته که اي العاده فوق قرمز لب رژ و.. همیشه از تر برجسته هایم گونه.... بود مشکی و دودي چشمم پشت هاي سایه

 نحوي هر به سر آخر و دادند مانور ام انتخابی مدل روي کلی و دادند تز کلی شادي و روشنک موهایم، کردن درست سر.... بودم

  .....شد سوار موهایم روي خوشگلی و کوچک تاج نیم و شد جمع سرم پشت بود

 تگذاش می دکلته هاي پیراهن روي دست کامران چقدر... عروس لباس خریدن سر کردیم بحث چقدر.... زدم چرخ آینه جلوي باز

 ببینیش ارمذ نمی اصال: بودم گفته غیظ با!!! بخري پوشیده بذارم محاله: بود گفته غیظ با..... خواهم نمی که نالیدم می من چقدر و

  !!!!تنم تو

 دامنی و.... شده دوزي سنگ و چسب ي تنه باال.... یقه طرف دو به متصل و ها سرشانه ي شده کار تور تکه دو با بود دکلته لباس

 هاي دستکش....... دامنم متري یک ي دنباله امتداد تا اش بلندي و بود شده کار و دار حاشیه سرم تور.... متوسط پف و چین با

  .......تانداخ سرم روي روشی را، بود متنفر ازش شدت به کامران که را سپیدي حریر چادر و بپوشم کرد کمک گلچین را سفید

 شیمانپ انتخابش از کامران امشب که.... ام شده چیزي که کرد می قرص را دلم ته ها، خانوم تبریک و کشیدن کل و اسفند بوي

  ........دارم آراستن، بهاي به چند هر را، شدن خوب استعداد هم، من که.... شود نمی

  .......کردم نگاه آینه توي دختر به آخر بار براي

  .....ساره

  .....کنم خداحافظی باهات باید

  ......ساره

  ....شوي می عوض داري

  ......شوي می خانوم داري

  .....جانم ساره

  .......!شوي می زن داري

  .......!منست ـالمـ بهشت، دارم، که را تو...... خوبم خداي.... زدم لبخند...... شدم خیره هایم چشم به

  ........!محتاجم ، تو حواس دانگ شش و محبت به چه که ببین و.... کن بغلم سفت..... بگیر امنت آغوش توي را من..... خوبم خداي
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 مهنی هاي نماز تمام که اي ،...مقدارم بی هاي نفس تمام که اي هستیم، تمام که اي.....! من بهترین بهترینِ اي،.... خوبم خداي

  ........!کافیست برایم تو، محبت از اي قطره ،............! توست المـــ شبم،

  ......کردم زمزمه و زدم پررنگی لبخند شده، کاري حاشیه تور و قرمز لب رژ و مشکی هاي سایه میان آینه، توي ي ساره به

  ! »؟.......عبده بکاف اهللا الیس «

 روي.... ...افتاد تاپ تاپ به دلم...... پیچید بهم بود، آنجا که دیگري عروس ي خنده و آرایشگاه زنگ و شادي دار خنده جیغ صداي

 نکهای از قبل...... خندید می ها دیوانه مثل و کشید می جیغ شادي..... کردند همراهیم طرف دو از شادي و روشی..... نبودم بند پا

 قامت به... .مـــــات من، نگاه و شد بسته سالن در که کنم اعتراض برگشتم.... برداشت سرم از را چادر روشنک برسیم، باال در به

  ........کامران ي کشیده

  ....شنیدم قلبُ تپش....... دیدم عشقُ نگاهت تو

  ....رسیدم تو عشق به من.... احساس هاي جاده توي

 اي نقره کراوات..... سفید سفید بلوز..... بود تنش دوختی خوش مشکی شلوار کت!!! گرفت نفسم اغراق، بدون...! گرفت نفسم

 یانم.... من قرمز رز گل دسته و.... کتش جیب توي قرمز زر و........ بودم خریده برایش خودم که هایی دست سر دکمه و.... مشکی

  ......شیري ساتن میان شده پیچیده.... هایش دست

  ......شد خیس هایم چشم

  .....جلو آمد قدم یک

  ............شد پله پله عمیقم، نفس...... کرد پر را ها چهره حیاط تمام.... ادکلنش خوب بوي..... گرفت را تورم هاي لبه

  ........زد باال را، دارم حاشیه اي نقره طالیی تور

  ......اش خورده ژل کج و باال سمت به موهاي..... وارش داماد و شده اصالح صورت..... گشت صورتش دور تا دور نگاهم

  ......نشوندم چشماتو نقش.... کتابا تو خورشید جاي...... سوزوندم خورشیدو عکس........ خوندم عشقُ  کتابا تو

  .......شد هایش چشم خیس ، هایم چشم

  .........وار عاطفه.... باز نیمه..... تبدار....... هایش چشم

  .........کرد پر...» رحیم غفور واهللاُ«  را، تنم تمام

  ...پاشید ورنــ عاشقم، هاي چشم به.... پاشیدم عشق تبدارش، هاي چشم به.... شد خم

  ......نشاند پیشانیم به ،...طوالنی و گرم اي بوسه و

  ....نیست جا دیگه.. ها غم واسه... تو و من دنیاي توي..... نیست صدا بی عاشق لب... تو و من هاي شب توي

  ...نداشتم پوششی هایش، دست عطارد در شدن حل براي کاش که کردم فکر من، و...... گرفت هایش دست توي را هایم دست
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..... بود کامران هاي دست..... آمد مزاحم بردار فیلم صداي..... شد بند تنم، روي چادر... سرم دور گردید اسفند.... پایین کشید را تورم

  .....مردانگی از پر... احترام از پر... خواستن از پر سکوتی و....... بود ها، چهره هاي پله از رفتن باال وقت به احتیاطش

 چقدر... ردک امتناع کامران چقدر..... کشید نشانه به را شوقم تمام ،....بنفش و شیري و صورتی هاي گل زیر شادي، پدر سفید بنز

 ي هفته یک شادي که شد چطور و...... کنیم می کرایه... باشد سفید دارم دوست گفت چقدر..... اي سرمه ماکسیماي همین گفتم

  ........کند قبول را بنز تا خورد را مخش تمام

... نم خجالت همه آن و..... بردار فیلم سري بر خاك هاي ژست همه آن و جا، آن و...... گذشت سکوت توي آتلیه، باغ به برسیم تا

  ....داشتنی دوست هاي عکس همه آن.... خوردن تاب و چرخیدن همهه آن و...... کامران عشق همه آن و

 خواندن هب رسیدن تا و فشرد، گاز پدال روي را پایش شد، کفري کامران بود، داده کشش فیلمبردار که آنقدر ، باغ به رفتن وقت

 که فتگ و.... رفت ام صدقه قربان و....  گرفت هایش دست میان را پوشم دستکش دست بعد........! گذاشت قالشان عقد، ي خطبه

  ......کنم می عشق ها، چشم معصومیت عین در وحشی ي ساره ابن با که گفت و.... ام شده آسمانی چقدر

  .........!!کند بخیر که تواند می خــــدا فقط را، امشب که افزود شیطنت با و.... زد چشمکی و

  ......بود بریده را گذشته،امانم شب هاي نیمه از که کردم فکر دردي کمر به من، و

 ،....بود باز باز طاق چهار لنگه دو و بزرگ در که جا همان شهریوري، پذیر دل خنکاي و غروب تاریکی میان باغ، ورودي جلوي

  ....!یدپیچ آوري هیجان و العاده فوق ویراژ با بودند، ایستاده فامیل هاي جوان از تا دو یکی و آقاجون و پدر صدر و علی که جا همان

 ات دو..... داشت امتداد ها سنگریزه به رسیدن تا در از که قرمزي فرش.... دود..... اسفند..... شادي... جیغ.... سوت.... دست صداي

.... .عشق.... شور...... حجاب بی و پوشیده..... پسر و دختر.... مرد و زن.... ها مهمان..... سبز و بلند هاي درخت....... بلند پایه مشعل

  !..ـدامیـ

 و.... .علی..... عاطفه..... بوسیدنم.... خانوم حاج آمدن جلو..... من به کامران ي بامزه تعظیم نیمچه..... بردار فیلم آمدن قدم به قدم

  .........!کرد تزریق هایم رگ به را، بودن رنگ که خالصش، و خوب بغل و......!!! عمه

.... ...فرشته چقدر.... دعا چقدر... مثبت موج چقدر..... بود روشن ماه، شهریور یکم و بیست غروب چقدر.... بود خوب چیز همه چقدر

  ....ـداخــ چقدر

 عسل دیدن زا نشستیم، که وقتی و....! شادي و روشنک عالی و کمال و تمام ي سلیقه به.... بودند چیده عقد براي را باغ از قسمتی

  ......رفت ضعف دلم جام، توي طالیی

  .....سنتی النکاح: خواند می داشت عاقد

  ......گرفتم پایم روي شده باز قرآن زیر را کامران دست

 شاخه یک.... مجید قرآن جلد یک..... آزادي بهار تمام سکه چهارده صدو صداق و مهریه به...... فتوحی ساره سیده خانوم سرکار

  ......نبات

  .....بچینه گل رفته عروس: زد داد سرم، باالي تور چهارم یک از کامران، ي خاله دختر
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  ......خندید کامران

  ....ساره سیده...... خانوم سرکار

 به لرزان، یصدای با روشنک.....!! نیست و رفته جایی عروس بگوید که زد می سقلمه روشنک به داشت شادي... بود آینه به نگاهم

  ......گالب رفته عروس: داد جواب عاقد

  ........کردم نگاه نورانی و روشن هاي آیه به

  .....پرسم می سوم بار براي

 دوستشان که کسانی ي همه ي اجازه با و....... بستم را هایم چشم....... گرفتم کامران هاي چشم به متصل ي آینه از را نگاهم

  .....دادم سر ،.... ام خوشبختی به امید بلنداي به اي بلــــه داشتم،

 جیغ جیغ ها دختر....... رفت باال تورم......  مان آینده شیرین شهد ها عسل و...... شد بدل و رد ها حلقه..... درآوردم را دستکشم

 ن،م خیاالت رغم علی باز و! ......شود نمی شدنم سرخ خرِ دیگر که گفت کامران و...... شدم سرخ من.... خندید کامران......... کردند

  ....تر ـرممحـ و تر امن بار، این......... بوسید را پیشانیم

  ..........زدم لبخند رویش به من، اما....... آمد نمی خوشش جدا، عروسی از..... رفت و گفت اي اجازه با و نشست کمی

 اسممر این با خوره می بهم ازت حــالم: گفت چندشی حالت با شادي...... آمد می مردانه قسمت از ارکستر جوان ي خواننده صداي

  !!!!!!اصال مردونه میرم من!!!! جدات

 حاج...... سیدر می نظرم به قبل از تر خانوم و بود شده حرف کم...... بود نشسته حنا کنار و پوشیده نباتی پیراهن... دیدم را گلچین

 یم لبخند من به اما بود، پریده رنگش چرا دانم نمی که.... روشنک و...... بود کامران هاي فامیل میز سر.... کردم پیدا را خانوم

  ......زد

 عدب..... رفتیم ها، مهمان به معرفی خوشامدگویی براي و کردم حلقه بازویش دور را دستم.... برگشت کامران بعد ساعت نیم

 نارک...... رفت می ضعف دلم شد، که شام وقت....... بگیرم را ام خنده جلوي بتوانم تا کشتم را خودم من که رقصی و..... موزیک

 دهان توي قاشق یک.... من دهان توي قاشق یک..... کرد جمع زود را فیلمبرداري مراسم لبخند با او و گفتم کامران گوش

  .......استخر کنار آالچیق به بردنمان پناه و...... کامران

  ...بودم دیده را گلشان بزرگ هاي سبد.... آمدند کامران دوستان از تا چهار شام اواسط

  ......بود یازده حوالی

  ......رقصید مان نفره دو تابلوي با روشنک

.... خوبمان لبخند و... کامران ي شانه به داده تکیه منن...... انداختیم آتلیه باغ آب ي برکه کوچک پل روي دو هر که عکسی

 ويت گذاشتیمش می آمد، می غریبه که وقت هر و خانه هال دیوار به رفت من، شدید هاي مخالفت رغم علی ها بعد که عکسی

  .....!!خواب اتاق

  .........نظیرش بی هاي چشم آن با..... خاصش لبخند و العاده فوق ژست آن با..... بلندش قد آن با..... آمد کامران
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  ........میمیره ها کینه و بغض.... تو با که عشقی همون تو

  ...........میگیره پر شادي مرغ.....لطیفت دستاي تو از

  ......موزیک

  .....رقص

  .....برقصم تانگو نبودم بلد که ، من و

  ..............داد می یادم داشت که کامران، و

  ......دوختش خوش کت روي.... اش سینه روي گذاشتم را هایم دست

  .....زد لبخند

  .....باریکم کمر طرف دو گذاشت را هایش دست

  .......کامران سمت به قدم یک... من سمت به قدم یک

  .....کردم کج ام شانه روي را سرم

  .......شد مهر... شد شور..... زد برق..... عطوفت از پرر هایش چشم

  .......آورد جلو را سرش

  .........کرد کج من، سر جهت خالف به

  .........ها لب قرمزي از پر...... خواستن از پر...... زدم لبخند

  ......شد نزدیک اش، داشتنی دوست صورت

  ......ام گونه به خورد اش گونه

  ...خونه می عاشقی از که..... هام رگ توي عشقه خونِ ...... شبونه داغ تب نه...... نشونه بی شعري نه تو

  .......داغش و بو خوش نفس

  .......خواست می را من

  .....خواستم می ،...را او

  .....قرمزم هاي لب به چسباند را هایش لب

  ...میمیره ها کینه و بغض... تو با که عشقی همین تو

  .....شد تر پررنگ لبخندم
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  .....خونه می عاشقی از که..... هام رگ توي عشقه خونِ

  ...بوسیدم

  ......عمیق

  ...نوازش از پر

  .....طوالنی

.......... بود سمب آغوشش، گرماي به وابسته شهریوري خنکاي..... خواستم نمی نسیم....... بود بَسَم او، نفس.......... خواستم نمی نفس

  .......شد فراموش هایش، دست داغ با هم کمرم درد حتی

  ......کردم چنگ اش شانه روي را دستم

  ...کرد چنگ کمرم، روي را دستش

  ...گرفت فاصله صورتم از آرام

  ........بسته ،...وزهنــ هایم، چشم

  ......قلبم ي گرفته آرام تپش

  .......عقب قدم یک..... جلو قدم یک ،.......حاال

  .........دادم فاصله هم از رخوت، و سختی به را هایم پلک

  ...........هایش چشم یجیب امّن به ،..بردم پناه و

  .....امنیت احساس از پر........ وار عاطفه..... حالت خوش هاي مژه با.... باز نیمه و آبدار چشم جفت یک

  ......بستم را هایم چشم و اش سینه روي گذاشتم را سرم

  ......من آرامش همه اي.......... ذارم می هات سینه رو سر........... من نوازش گرمی....... من خواهش تنها تو اي

  

  

  » سوم فصل«

  .........! »بربالصـــ تواصوا و... بِالحقّ تَواصَْوا و... الصّالحاتِ عَمِلوا و منوا ا الذین الّا... خُسر لفی االنسان َانَّ....! العصر وَ «

  

 و استیر و درستی به و... شدند نیکوکار و آورده ایمان خدا به آنانکه مگر..... زیانست و خسارت در همه انسان که.... عصر به قسم

  .......کردند سفارش دین در صبر و پایداري
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.......  

 یکی االن که کنم می فکر... پایین شوم پرت و کند گیر ام پاشنه که ست االن کنم می فکر روم، می باال ها پله از که وقتی تمام

 می ام قهی هیچی، بابت حراست االن که کنم می فکر.... ندارم پرواز ي اجازه که گوید می و زند می سیم بی دلیل بی و جهت بی

  ......کند

  ......!بریده را امانم دلشوره،

 از..... خودم... خواستم خودم..... وسط ردیف.... کند می چک را پروازم کارت و زند می لبخند رویم به آراسته، روي خوش مهماندار

  ..........تماشایی ابرهاي تمام از...........! متنفرم ،....پنجره کنار هاي پرواز تمام

  ....ست اي مطالعه مشغول و میانسال مرد ام دستی بغل... بندم می را کمربندم

.... استه وقت همین... کند صحبت زبان سه به خلبان که هاست وقت همین..... کنم می تیز را هایم گوش آور، تهوع اضطرابی با

  ......چرا ؟؟....شده کیپ نکرده، پرواز هنوز ، هایم گوش چرا

  ....ام نکرده خاموشش هنوز که اندازد می یادم موبایلم، زنگ صداي

  .....کنم می پیدایش ام، دستی کیف هاي پرت و خرت الي از و شوم می خم

  ......زنم می متزلزلی لبخند ،.....صفحه روي عکس و اسم دیدن با

  ......میگیرم گوشم دم را گوشی و کنم می اکسپت

  ........!لعنتی از پر.... غرور از پر... دلتنگی از پر صدایش،

  !!!!فهمیدي؟؟!!! باشی دور ازم همه این گذاشتم که بودم آخري بار!! بزنی دور منو دیگه یکبار بذارم اگر واحد و احد خداي به -

  ......سالم: کنم می پنهان هایم، خنده پشت را اضطرابم

  ..........من عمر سالم..... دلم عزیز سالم: کند می پچ پچ گوشی توي

  .....کنم قطع باید: گویم می تند تند.... کند می موبایلم به اشاره مهماندار

  اوکیه؟؟ چی همه... خب خیه!!! کنی قطع باید رسی می من به وقت هر -

  ....خوبه چی همه... آره -

  !؟...مطمئنی -

  .........!کن قطع.... بشنوم را خلبان صداي باید... دهم می قورت را دهانم آب

  ؟؟...نیستی تو -

  کجاست؟؟ جات.... نیست مهم.....!! میشناسمت -
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  !چپ سمت اول صندلی.... وسط ردیف: خندم می

  کیه؟؟ دستیت بغل -

  !!!تیپ خوش و متشخص آقاي یه -

  !!!بله؟؟ -

  .....میگیرد ام خنده لحنش از

  .....کشم می عبایم به را ام کرده عرق دست کف

  !کنم؟ قطع حاال... میانساله آقاي یه -

  ....!!!!بزنی حرف باهاش تونی می خواستی چقدر هر! خوبه.. خب خیله -

  ....شود می نزدیکم دارد مهماندار

  .....کنم قطع باید من -

  ......باش خودت مواظب! فرودگاهم دیگه ساعت نیم -

  ....توام -

  !!باالخره میارم که گیرت -

  !نداري؟ کاري: زنم می لبخند

  ...........!من عشق خداحافظ: کند می پچ پچ

  .....دهم می تکان سر آراسته، مهماندار براي و گذارم می پرواز حالت روي را گوشی

  .......ام داده دست از را خلبان صداي تمام

  .....را تمامش

  .....نمیبیند سیاه، ي روبنده زیر از کسی را آهم

..... زنم یم چنگ قرمز، عقیق ي حلقه دور به را دستم... شود می منقبض... کند می یخ دستم کنم، می رها کیف توي که را موبایل

 و.... بگویم کرذ... کنم لمسش ترسم، می که هایی وقت تمام باید... گردنم توي بیندازمش باید..... ترین عزیز قرمزِ  عقیق تسبیح

  .....بگیرم آرام

  ......بندد می نقش نظرم توي مخمور، چشم جفت یک

  .....ایم رسیده شهر این از زمینی ي فاصله حداکثر به

  ....شود می سفت چنگم توي تسبیح
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  ......فشارم می هم روي را هایم دندان

  ....صندلی پشتی به دهم می تکیه را سرم

  ....دارند نمی بر سرم از دست لعنتی، هاي چشم

  ام؟؟؟ نشنیده را خلبان صداي چرا

  ......شوم می کالفه

  .....فشارم می هم روي را ام زده ریمل هاي چشم

  .....زده ریمل خیس هاي چشم

  ....بروم باید

  ........!!!کنم پاره ،....را تسبیح این ي دانه آخرین ،....شده نفرین ي حلقه این ي حلقه آخرین و بروم باید

  !!!!بروم باید

  ....نشیند می هایم چشم به آتش

  ....خورد می تکان دستی، بغل مرد

  ......فشارم می هم روي را ام خورده ریمل هاي مژه

  .....شود می شل دستم،

  ...کنم می رها را، تسبیح

 خون و دماغم توي گرداند، سرم دور پایین عمه که اسفندي بوي هنوز..... داد تکیه بهش و بست سرش پشت را ورودي در کامران

 بودم، تادهایس ازش متري چند ي فاصله به که طور همان.... شدند قرار بی هایم دست باز.....بود چشمم جلوي شده، قربانی گوسفند

  ....هایم دست با رفتن ور به کردم شروع و کردم نگاهش مضطرب

  !قهوه؟ یا چاي: برداشت در از را اش تکیه

  ...میاد خوابم خیلی: کشیدم باال شانه

  .خوابیم می میریم بعد بخوریم، چیزي یه بیا: زد لبخند

  ....آشپزخانه توي رفت و

 اظبمو و.... نشستم اوپن، طرف این هاي صندلی از یکی روي سختی به گزیدم، می لب درد، دل و درد کمر شدت از که طور همان

  !کنه می وابخ بی: گفتم آهسته. میریخت شیر شیرجوش، توي داشت و.... بود من به پشتش... نکند گیر جایی به تورم که بودم

  ....کنه می ریلکست: زد اي نیمه نصفه لبخند و کرد کج من به رو کمی را اي تنه
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 یکردمم حس..... بستم را هایم چشم و هایم دست وي گذاشتم را سرم..... کشید تیر دلم زیر قهوه؟؟؟؟ که کردم فکر خودم با من و

 ورط همان و... گرداند صورتم دور را نگرانش نگاه... کردم بلند را سرم میز، روي گذاشت که را ها فنجان... شده عرق خیس کمرم

..... ذاشتمگ دستش توي را دستکشم از خالی دست.... گرفت من طرف به را دستش و نشست کرد، می پرت اي گوشه را کتش که

  !کردي؟ یخ انقد چرا: کرد اخم

  ....ترسیدم اخمش از بار، اولین براي و ناخواسته

  ....هیچی... هی -

  !ساره؟ -

 ایمه چشم توي ثانیه چند... داشت اخم هنوز اما ، فشرد را دستم.... زدم رویش به لرزانی لبخند...... کنم نگاهش که کرد وادارم و

 زندگیم اتلحظ بهترین از یکی بوسیدنت،: کرد زمزمه هایم دست به خیره بیرون، کرد می فوت را نفسش که طور همان بعد و ماند

  ......بود

  ....پایین انداختم را، قرمزم و گرفته بخار صورت

  ....نترسوندي منو... نترسیدي... بودي خوب هم تو: داد دستم به کوچکی فشار

  ؟....!!بگم چطوري.... ببین..... بشی اذیت خوام نمی... اما: داد ادامه و کرد مکثی

!! ددرص یک کن، گوش!! بشی اذیت تو درصد یک خوام نمی من....  من که یخی انقد: داد ادامه و زد موهایش میان چنگی کالفه

 می لذت وقتی.... من! خوره؟ می من درد چه به یکطرفه، ي رابطه یه.... ساره بخواي هم تو که میره پیش خوب وقتی چیز همه

  !ساره؟ گم می چی فهمی می! خواستنتو احساس تمام..... باشم داشته کمال تمام تورو تمام که برم،

  ..........گذاشت می لعنتی درد کمر این اگر.... فهمیدم می خوب... فهمیدم می

  .....نکرده یخ تا بخور: شد مهربان و داد دستم به را ام قهوه فنجان

 گوش از هایش، حرف خجالت از وقت، تمام من و.... زدن حرف به کرد شروع کردم، می مزه مزه را ام قهوه من که طور همان و

 تگف و گرفت محکم را دستم! نگذاشت اما.......... کنم فرار چشمش جلوي از خواست می دلم چقدر و.... شد می بلند بخار هایم

 زن چی براي بفهمم تا.... است مهم برایش طرفه دو خواستن فقط بفهمم تا.... شوم آرام تا! اش همه به! کنم گوش باید که

  .......گرفته

 لمتمای قرمز راهروي سمت کشاندم و کمرم دور انداخت را دستش دید، که را حالم بی و قرمز هاي چشم شد، تمام که هایش حرف

 آن وسط زد، می چشم توي بدجوري و.... کردیم رنگش نفري دو خودش، و خودم که راهرویی.... ها خواب ي تیره سرخابی به

  ....مینیاتوري و کمرنگ هاي طرح با دار، دیواري کاغذ هاي خواب اتاق و سفید ي خانه

  خوري؟ می آب: کرد رها را دستم

  .....دادم تکان را سرم
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 ي نجرهپ رویم به رو..... چرخاندم دور تا دور را هایم چشم کنم، می نگاه اتاق به بار اولین براي که انگار و کردم باز احتیاط با را در

 نسولک راست سمت..... محو نقش با دیواري کاغذ ها دیوار باقی..... تیره چرك سرخابی دیوار و سفید قاب با.... بود بزرگی و پهن

 ود،ب رو به رو دیوار با اتصال در که همان تخت، پشت دیوار...... تخت پایین تختی پا و طرف دو هاي عسلی و تخت چپ سمت و

  .....داشت چرکی صورتی و درشت اما کمرنگ هاي گل با کاغذي

  .....نشستم تخت ي لبه لبخند، با و گرفتم باال را دامنم ي لبه

  ....!داشتم دوست را اتاق این چقدر

 چالویخ مخزن.... نکنه درد مامانت دست: تو آمد آب لیوان یک با کرد، می شلش و بود کراواتش به دستش که طور همان کامران

  ....خانوم بفرمایید.... کشیده جورشو کنم، پر بود رفته یادم

 کشیده دق به خیره خیره..... تختی پا روي کرد پرت بود، دستش توي که را کتش....نوشیدم اي جرعه و گرفتم دستش از را لیوان

 یدهکش دست که عمه و... فشردند را هم دست و کرد پچ پچ گوشش دم در جلوي چطور علی که آمد می یادم و کردم می نگاه اش

  .....!باشه من نفس به حواست... گلم پسر: سرش به بود

  .....بوسید را سرش و نگذاشت عمه که ببوسد را عمه دست بود شده خم کامران

  !کنی؟ می نیگا نیگا! چیه؟ -

  .....بودم زده پا و دست مدت این تمام گفتنش براي که زدم، حرفی و.... زدم لبخند

  .....!!آخه تیپی خوش -

  ....!!فرمایین می چوبکاري: گفت کرد، می باز را آستینش هاي دکمه که طور همان..... خندید...... شد روشن هایش چشم

  ........رفتم باالیش و قد تصدق هایم، چشم مهربانی با

  .....!کاپیتان عنوان هیچ به -

  !!!شدم خر ساره؟؟ خواي می چی: کرد نگاهم خنده با و کمرش به زد را هایش دست

  .....!!!!خدااااااا به هیچی: کردم لوس را خودم و کردم جمع دامنم توي را هایم دست

  !صدر خانوم شدي گو دروغ: کشید انگشتش دو میان را ام بینی

  ....صدر خانوم

  ......صدر خانوم

  .....صدر خانوم

  .....شدم رها

  ...شدم شناور
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  !؟...ساره چیه: زد زانو پایم، جلوي و کرد باز را پیراهنش باالي ي دکمه تا دو

  ....گلویش به دادم را نگاهم

  !خوردم تکان خودم، هاي دست یخی و او هاي دست داغی از من و گرفت را هایم دست

  .....کرد می مرتب دورم، و تخت روي را دامنم طرف دو داشت

  ...!خوبی خیلی تو: کردم زمزمه..... زد آرامی لبخند.... هایم دست توي گرفتم را صورتش

  ...ره می داره چشمات ، کن عوض لباستو پاشو: زد پهلویم به آرام

 ستهخ آنقدر اما..... خیلی... بخوانم نماز خواست می دلم.... بودم نشسته مستاصل هنوز... کرد خاموش را چراغ.. شد بلند جایش از

 هب چشمم.... کرد خاموش را، تخت کنار سفید و دار کالهک خواب چراغ و برد دست... آمد نزدیک کامران... شدم بلند..... که بودم

  .....بود خواب چراغ ي پایه رنگ صورتی مینیاتوري طرح

  !خواي؟ می کمک -

 هب چسباند را سرش... کرد حلقه دورم سر، پشت از را هایش دست..... کرد باز را لباس زیپ و کرد کمک.... کردم بهش را پشتم

 می کم رفته رفته قلبم ضربان... ماند حال همان به دقیقه چند..... آرام...... گرفتم آرام...... ام شانه روي گذاشت را اش چانه.. سرم

 دستش از خواستم نمی چقدر..... کرد جدا ازم را هایش دست آهسته...... زند نمی دیگر کردم می فکر که کم، قدر آن... شد

 رد،ک می باز را دار دنباله و بلند تور که طور همان و خندید.... انداخت تاجم نیم و تور به نگاهی و ایستاد رویم به رو........ بدهم

  .....بود خوشگل خیلی تورت: گفت

 صدام شد تموم: کرد زمزمه رفت، می بیرون که طور همان و..... گذاشت تخت روي آرام و کرد لمس دست با را تور.... زدم لبخند

  ....کن

  ........کشیدم راحتی نفس..... آخیش..... درآوردم را ژیپون و لباس سختی به

  ........ها استرس و ها درد کمر تمام به فرستادم لعنت بستم، را در که وقتی و زدم را خواب اتاق توي شویی دست کلید

 رفتم، یرونب و کردم باز را در..... کرد می درد سرم..... پوشیدم را حریر و بلند هاي آستین با زانو تا و باز یقه آلبالویی خواب لباس

  !خوبه؟ حالت: دادم تشخیص در، به زده تکیه و چارچوب توي را کامران ي کشیده قامت که

  .....دید نمی تاریکی، این توي حتما..... بود درهم صورتم

  ....خوبم -

  !مطمئن؟ -

  ....اوهوم -

  ......متاسفم: گفت آهسته و گرفته صدایی با و داد دستم به لیوانی.... گرفت را بازویم که اتاق طرف آن بروم خواستم و
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  ..کردم می نگاه دستم توي پروفن و پرتقال آب به...... گرفته آتش صورتی و کرده یخ بدنی با.... باز دهانی با.... من و

  ......کنسول میز پشت نشستم ،!!! بود لبخند آنقدر چرا دانم نمی که لبخندي و انداخته گل هایی گونه با

  ....گذاشت پشانیش روي را ساعدش و کرد، خم را زانویش یک ، کشید دراز تخت روي کامران

 منو تونی می بار آخرین واسه: کردم اغشته بهش را پنبه و فشردم را کن شیرپاك نوي باکس سَر مسکوت، و مرموز لبخند همان با

  ......!!ببینی خوشگل انقد

  !کن نگام خوب: دادم ادامه صدایم، توي کمرنگ شوخی همان با و

  .......بست نقش لبش روي عجیبی و عاطفه پر لبخند

 را نبهپ انتحاري، حرکت یک طی..... مشکی و دودي هاي سایه آن براي رفتم می ضعف داشتم اینکه با... آمد نمی دلم که این با

  ........پلکم پشت کشیدم

  ......کرد می نگاهم خالص، و پاك لذتی با... آره لذت، با و سرش زیر بود گذاشته را دستش

 یشرو به آینه توي...... سایه از عاري هایم چشم پشت.... بود شده سیاه هایم چشم زیر..... کندم بدبختی به را نصفه هاي مژه

 پر بخندشل...... زدم لبخند..... شدم خیره بهش آینه توي از...... بردم لبم نزدیک را، دیگري کنی پاك شیر ي پنبه...... زدم لبخند

  ......!ساره: داد قلقلک را دلم ته صدایش،........ گذاشتم لبم روي را پنبه...... شد تر رنگ

  .......تر عمیق من، ي خنده..... شد خیز نیم تخت روي. ماندم خیره بهش لبخند، پر و بسته هاي لب با

  ......باشه اون بذار -

  ..... قرمز رژ جز به نبود، صورتم روي هیچی حاال..... کنسول روي کردم پرت را پنبه

  .......رفت هم در درد، از بدجوري ابروهایم کشیدم، که را یکیشان..... سرم هاي سنجاق به رفت دستم..... کردم باز را تاجم نیم

 موهاي ت،برداش که را سنجاق آخرین........ کرد باز را ها سنجاق یکی یکی و ایستاد سرم پشت.... لبخند با..... آمد کمکم به کامران

 روي گذاشتم را دستم..... زد زانو پایم جلوي زمین، روي...... شد ثابت آینه، توي نگاهش...... ریخت دورم و شد رها ام خورده مواد

 وسوسه، از پر...... کرد یخ پایم، و دست........ شدم داغ........ شد ذوب قرمز، رژ روي..... ریخت موهایم روي نگاهش.... بازم ي یقه

 گاهشن رنگ ،.... بعد... ثانیه چند فقط...... چشمش توي افتاد چشمم لحظه یک براي..... زد می تند تند قلبم...... شد نزدیکم

  ......شورب صورتتو برو: کرد زمزمه شد، می بلند که طور همان کشیدو را لُپم..... زد پلک بار چند...... خورد سختی تکان...... برگشت

  ....زدم لبخند شویی دست ي آینه به و شستم را صورتم

 سنگین و بدتر مراتب به شرمی و... داشتم بدي حال وضعیتم، خاطر به...... کردم پا آن و پا این کمی..... نمیدیدم را کامران صورت

 خاموش را، خواب چراغ و بردم دست...... بود درد و عرق خیس کمرم...... نشستم خودم سمت تخت، ي لبه دلی، دو با..... تر

 یم تپ تپ قلبم..... شدم مچاله و.... کردم جمع بغلم توي را پاهایم و.... کشیدم دراز خودم سمت ي گوشه زده، خجالت و..... کردم

  ......کرد
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 ،کامران آرام هاي نفس صداي که قرار بی قدر آن... بودم قرار بی....... کشیدم خودم روي کمی و گرفتم را سفید ي مالفه سر

  ..........شد می گم تویش

  .....تنش خوب بوي بلعیدن براي نیمه، نصفه هاي نفس آن نه که عمیق، هاي نفس کشیدن براي تالشم تمام و

  .....نبود جایم شدن عوض سر از ها آنقدر که... ام تابی بی تمام و

  .....خورد کمرم به دستی

  .....کشیدم کوتاهی جیــــــغ

  .....بخواب: کرد پچ پچ و بغلش توي کشیدم و کرد حلقه دورم آرام را دستش

!!! اتفاق محض ، هم علی بغل توي حال به تا من....... خجالت از پر... قراري بی از پر... کردم جا به جا جدیدم، مامن توي را خودم

  ......!!!!بود نبرده خوابم ،

 ژستی پر و شیک لبخند..... بازش نیمه و خمار هاي چشم توي بود افتاده مهتاب..... ببینمش که گرفتم باال بغلش توي را سرم

  ...کرد اخم..... گرفتم گاز را لبم ي گوشه.....!! وري یک...... زد

  .....!نکن -

  ......کردم نگاهش لحظه چند

  !!؟؟.......بود شده من براي

  !!؟؟..........بودم شده او براي

  بود؟؟؟ شده عوض ام خانه

  ؟؟...!!!..کردم می عادت آور، اعتیاد گرماي این به باید

  ...بره نمی خوابم ،..... شده عوض خوابم جاي: اش سینه توي بردم فرو را سرم

 به سر از پر....... داد ماساژ..... همسرانگی از پر و....... مهر پُر و...... وار دایره و.... آهسته آهسته و...... کمرم روي گذاشت را دستش

  ........هـــرمــ از پر..... لطف از پر....... همسري در خفته معانی تمامی دیلماجی و بالش یک روي شدن سر

  .......بود آلود خواب صدایش

  ......رفت می دردي بی به رو دردم،

  !؟.....شدي بهتر -

 بدع ي بنده ابد، تا که........... مشامم توي کشیدمش جوري........... بلعیدم را هوایش جوري............. کشیدم نفس جوري ،.......من و

  ........باشم مهرش پر هاي نفس عبید و

  ........شدم حل ،... من ،..... کرد تر تنگ را دستانش ي حلقه
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  ........بخیر شب -

 می سنگینی شکمم روي چیزي.... کشیدم اي خمیازه بسته، چشمهاي با..... کردم جا به جا بود، دورم به که حصاري میان را خودم

 ودمخ وحشت با میدیدم؟؟ چی... کردم باز را هایک پلک درز..... بودم نیافته را مکان و زمان هنوز.... رویش گذاشتم را دستم.. کرد

 نهیــ.. ..بود شکمم روي که کامران دست به افتاد چشمم بعد...... کردم نگاه بود، خوابیده کنار که کسی به و عقب کشیدم را

  ......!!!نشستم جایم سر صاف و کشیدم دلم توي بلندي

  ......کرد می تاریکش که کیپی ي بسته هاي پرده با ،...دنج و خنک.... گرداندم اتاق دور تا دور را هایم چشم

  ........بود خواب خواب.... کردم نگاه کامران به باز

  ....نشست لبم روي لبخند

  .....رسید می نظر به خواستنی حد از بیش صورتش

  .....کشیدم باال بازوانم روي تا را مالفه

 سلیع روي که اش مچی ساعت به خورد چشمم..... دیوار به بزندش رفته یادش حتما!! نبود.... کنم پیدا را ساعت تا چرخاندم چشم

 را اش مچی ساعت طرف آن از تا شدم خم کامران روي آقاجون، ي خانه بروم باید امروز اینکه فکر با..... بود خودش سمت

  کنی؟؟ می چیکار!  دیگه بخواب بگیر: شد بلند اش خفه صداي که.... بردارم

... گرفتم هایم چشم جلوي را مچی ساعت.... بغلش توي کشیدم و نگذاشت که عقب، بکشم را خودم خواستم و کردم بلند را ام تنه

  !!!! ِااِاِ!! کامران شده دیر!! برم بذار: خوردم تکان بغلش توي و کشیدم اي خفه جیغ!!!! 12 فیکس،

  .....خندید بسته، هاي چشم با و داشت نگهم تر محکم

  !!شدم حرصی.... بازویش روي زدم

  !!!!!نکــ ولم!!! کنه می مو کله خانوم حاج!! برم من بذار شی، نمی پا!!! دوازدهه ساعت میگم!!! کامران -

 به دیدشته انگشت بستم، می که را دستشویی در.... پایین پریدم تخت روي از و زدم کنار را دستانش ي حلقه حرص، و زور با و

  !!!!بیرون بیا داري جرات!!! بخوابم خواستم روز یه: بود طرفم

 ي تهگرف بخار ي آینه توي.... کردم باز را شان گره بدبختی هزار به و زدم کننده نرم را ام زده مواد موهاي.... گرفتم سبکی دوش

  ......!!نبود دیروز، نهایت بی خوشگلی و لوندي از خبري کردم، می نگاه که حمام

  .....نشست لبم ي گوشه تلخی لبخند

  .....الکی الکی

 زهنو.... بیرون زدم و پیچیدم موهایم به هم را کوچکی دستی ي حوله و کردم محکم دورم به را حوله... کنار زدم را بد هاي فکر

 نفرمت من و کرد می را کار این خانوم حاج که هایی وقت ي همه رغم علی تمام، بدجنسی با!!!! بود بسته هایش چشم و خوابیده

  ....نشستم کنسول پشت و کردم ساکت را ام خنده..... شد بلند غرغرش صداي..... کنار زدم را ها پرده ،!! بودم
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.... دکر می درد هم کمرم.... رفت می ضعف گرسنگی از دلم... دستم توي آرایش لوازم به چشمم یک بود، ساعت به چشمم یک

 خط شیدنک سرگرم را خودم خیال بی!!!! کنم استفاده ازشان چجوري باید نبودم بلد حتی... لوازم باقی به شدم مات بعد... زدم کرم

 المح..... بود صدر خانوم..... تلفن سمت دویدم!!!! شد سیاه چشمم کل و... خورد تکان من دست... خورد زنگ تلفن که کردم چشم

 پسرش، وشگ پیچاندن سفارش و سالمتی دعاي و محبت کلی با..... عصر براي شوم می آماده دارم گفتم و کردم تشکر.... پرسید را

 چشمم هک یکهو و..... نبودم بلد... لرزید می دستم.... کردم شروع نو از و.... کردم پاك را خط و کناري گذاشتم را گوشی.... کرد قطع

  !نکن نگام: گفتم اخالقی بد با!!!! شدم قرمز بناگوش تا افتاد، اش خنده پر و باز نیمه هاي چشم آن و کامران به

 جوري ن،م به و سرش زیر بود گذاشته را دستش یک بود، خوابیده شکم روي.... شد تر خندان هایش، چشم و تر رنگ پر لبخندش

  .......!!!پارك توي تفریحی لوازم به که کرد، می نگاه

  !خانوم؟ عروس صبحی سر شدي اخالق بد چرا -

  ...شدم طاقت بی

 یه که نهاال و خوابیدم وقت این تا) دادم ادامه ناله با و پیشانیم توي کوبیدم!!! ( سر بر خاك منِ!!! ظهره لنگه اینکه واسه چرا؟؟ -

  !!!!!!بکشم نیستم بلد چشمم خط یه من اینکه واسه.... آقاجونم خونه بریزه مهمون عالم

  !!!!قبل از تر افتضاح... پلکم پشت کشیدم را کن پاك گوش

 به را شدست..... کردم نگاه کامران به ، ناالن صورتی با!!! بود خانوم حاج.... برداشتم را گوشی.... شد بلند تلفن زنگ صداي باز

  ...کردم نگاهش گرانه پرسش... کرد دراز طرفم

  !من بدش -

  .....!!!!کشید برق، توي از را پریز و کرد نگاهی... بهش دادم را گوشی

  ....!شه نمی مزاحمت هم هیشکی! برس خودت به الزمه که وقتی هر تا و بشین، برو حاال -

  ....بست نقش لبم روي مطمئنی نا لبخند

  ....حمام توي رفت و زد پیچم حوله موهاي به اي بوسه.... زد لبخند... شد خم سرم پشت..... شد بلند جایش از

 ات را سرم من و آمد و بیرون حمام از اینکه از بعد هم کامران... نشد هم بدك... کشیدم را چشم خط بود، که اي بدبختی هر به

 به سمحوا من و زد می حرف موبایلش با داشت حاال کند، عوض را لباسش که بغلی اتاق رفت خنده با او و انداختم پایین خرخره

  ........بود خورده مان، خانه زنگ اولین.... شد بلند در زنگ صداي بعد دقیقه چند.... بود خودم کار

  .......خندیدم

  ....نهار بیا ساره؟؟: کرد صدایم هال توي از کامران

 بود هزد را دستش و بود نشسته اوپن پشت.... رفتم هال به بردم، می فرو موهایم میان را دستم که طور همان و کردم باز را حوله

  ....میز روي کباب جوجه به دادم و گرفتم موهایم به معطوف شیطنت پر لبخند از را نگاهم.... کرد می نگاه من به و چانه به
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  ....بود م گشنه خیلی: گفتم نشستم، می که طور همان

  !؟...اي خونه امروز تو...... تو: پرسیدم آهسته..... کرد گرم غذایش به را سرش و.... ریخت نوشابه برایم و زد لبخند

  !؟....باشم باید کجا: آورد باال را سرش داشتنی، دوست لبخند همان با

  ....پرسیدم جوري همین... هیچی -

  پاتختی؟؟ کنی دعوتم خواي می نکنه -

  ......حتما... آره: خندیدم

  .....هک وضعتم این با.. شدي خسته کافی اندازه به دیشب.... ایستی نمی پا رو زیاد.. کنی اذیت خودتو خوام نمی: گفت جدي

  ......!!!!گرفتم گاز توان، آخرین با را لبم

  .....کردي اضافه کار بفهمم: بیرون داد را نفسش

  بشینم؟؟؟ خانوما مث برم....! منه مراسم..... بابامه ي خونه.....! کامران: حرفش وسط پریدم

  !!دقیقا: داد تکان سمتم به را چنگالش

  ......بیرون کردم پرت حرص با را نفسم

  ...برس کارات به برو.. دیره: هال توي ساعت به رد اشاره شد، تمام که غذایم

 چرا دیگه تو!!! شدم خر گفتم که من: آمد می اش، خنده پر صداي... اتاق سمت دویدم و پاشیدم رویش به اي کننده خر لبخند

  کنی؟؟؟ می تایید

 ار پیراهنم.... بودم نشده بد کردم، نگاه که خودم به...... پوشیدم را لباسم و کردم هم را آرایش ذره یک همان چجوري نفهمیدم

 فهعاط.... بودم کرده گیر عروسی خرید توي خر مثل من و داشت پرواز کامران که هایی روز همان از یکی... بود خریده جون عاطفه

 انراهم..... رسد نمی من پرو و عروسی فرداي به دیدیم کردیم، که تا چهار تا دو دو.... خودش خیاط پیش برد را من..... دنبالم آمد

 شمچ هم گهگاه البته و عاطفه تحمل و من غر غر و پایین و باال همه آن از بعد ،....آسمان پاساژ توي..... ونک سمت کردیم کج را

 نگیر نباتی و کوتاه پیراهن.... بیاید من به هم بخورد، پاتختی مراسم درد به هم که کردم پیدا چیزي باالخره مادرانه، هاي غره

 روشنک یاهدای بدن لوسیون.... برش خوش و تنگ شدت به لباس دامن..... نداشت آستین یک که داري چین و کج ي یقه با... بود

 جمع باال و زدم موس هولکی هول را موهایم..... گذاشت می جا به پوستم روي براقی هاي دانه و بود رنگ طالیی... زدم هم را

 که شتمگ می مانتویم دنبال کمد توي داشتم و زدم عطر... پوشیدم را هایم سندل..... شد آویزان پشت از هم شان قسمتی و کردم

  ......شد قفل شکمم روي سر، پشت از کامران هاي دست

 را مدست...... کشید عمیقی نفس و..... برد فرو موهایم توي را سرش...... شد خشک لباسی، چوب به آویزان مانتوي روي دستم

  .....کامران: گفتم خفه و هایش دست چفت روي گذاشتم

  ........بوسید را بناگوشم
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  !؟.......جانم -

 آن که بود این رسید، ذهنم به لحظه آن که چیزي تنها کردم، حس که چیزي تنها..... خواهشش از پر صداي... اش تکه تکه نفس

  ............نکنم خراب را لحظه

 همه آن از عدب بگذارم.... بماند دلم توي ترسم بگذارم.... بیایم نظر به گیر بهانه و کوچولو هاي بچه به شبیه این از بیش نگذارم

  .......بگیرد مِهر کمی اش، گذشته شب لطف

  ....هیچی: گفتم آهسته...... بودم کوچک کنارش، در من که چقدر..... اش شانه گودي به دادم تکیه و عقب بردم را سرم

 خودم به ، دلم توي هی و..... درآوردم نوازش به دستش، روي را دستم.... بست را هایش چشم و ام شانه سر گذاشت را اش چانه

..... بده نشانش اما آوري، نمی زبان به چند هر را، داشتنت دوست: که کشیدم داد خودم سر هی و..... ساره باش آدم: که دادم تذکر

  .......!بِدَر را، گریز و ستیز ي پوسته این... آرام آرام و... کم کم و

  .....بوئه خوش: بوسید را ام گونه

  .....شد تر عمیق ، لبخندم

  !؟.......ذاري می تنها منو! ؟......بري خواي می -

  .....رفت فضــعــ کلمه، واقعی معناي به دلم،

  .....ساعته چهار سه فقط: بازویش روي گذاشتم را دستم

  ......!خیلیه: فشرد بیشتر را من

 شنگاه..... پیشانیش روي بود ریخته دارش نم موهاي از اي تکه. گرفتم قرار رویش به رو و چرخاندم هایش دست میان را خودم

  ............بود دلتنگ نگاهش.........! آره...... نگاهش...... 

  ......بود دلتنگی همین کنم، ترجمه نگاهش معناي از توانستم می را چیز یک تنها اگر

  ......دونستم نمی -

  !؟...بري خواد نمی دلم چقد که اینو: کرد تر سفت پشتم، را هایش دست قالب

  .......!!!!خري چقد که اینو.... نه: زدم اي موذیانه لبخند

  ....خندید آرام، و رفت باال لبش ور یک

  .....رفت ضعف من دل و

  .......بود دلتنگ و قرار بی هنوز نگاهش، و

  ....کرد کج را سرش

  ......!!کردم ثابت پیش وقت خیلی که اینو -
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  مهمونی؟؟ این به میلیت بی با -

  ......سوخت می هایش چشم.... هایم چشم توي زد زل.....شد رها پیشانی روي موهایش، از دیگري ي تکه.... داد تکان سر

  ......!!تو داشتن دوست با.... نه -

 دور و اه کردن مبارزه ي همه..........! کشید سر فاصله، این حفظ و ماندن براي ام فشاري پا تمام! شد تمام صبرم...! نیاوردم طاقت

  .!...کشید پس پا هایم، ماندن آتش از

  !؟.....هست اینجا، از تر امن جایی آیا که کردم فکر و آغوشش، توي بردم فرو را سرم

  !!!بجنب!! شد دیر: گفت می که کامران غرغر صداي به و کشیدم سرم را چادرم

  الزمه؟؟ این حاال: کرد اشاره چادرم به و کرد جمع را هایش لب.... انداخت پایم تا سر به نگاهی... بیرون دویدم

  .........!کنم خودم به شبیه را تو من بگذار،.... زدم لبخند رویش به

  ....بدو! ژکوند لبخنداي فاز تو رفت! خب خیله: داد تکان هوا توي را دستش

!! یکن نمی خسته خودتو: کرد کم را صدایش و گذاشت موزیک... هایم شانه روي کردم رها را چادر نشستیم، که ماشین توي

  !بکنه روشنک رو کارها ي همه بذار خب؟؟؟

  !داره گناه! مریضه اون!!! بدجنس: کردم گرد را هایم چشم

  !وخیمه؟ خیلی: کشید را لپم

 تشدید ولی..! .اینجا حداقل... نداره درمان..... ژنتیکیه... نیست شده شناخته زیاد... خیلی نه: کشیدم آهی روشی، بیماري آوري یاد با

  .....باشیم مواظبش باید... شه می

  نري؟؟ شه نمی حاال: کرد پا آن و پا این.... انداخت بهم نگاهی داشت، نگه که در جلوي

  .........بیرون پاشیدم بلند، صداي با را ام خنده

  میگی؟؟؟ چی -

  !کوفت: گفت شوخی به و کرد اخم

  .....نخوابیا... دنبالم بیا شب: کردم باز را در

  .....باشه گوشیت به حواست! ساره: در سمت به شد خم.... شدم پیاده

 گرفته نشانه را قلبم تمام ماشینش، گاز صداي بهش، دادم تکیه و بستم که را در.... آوردم باال خداحافظی ي نشانه به را دستم

  .......بود

 اجازه که خوب چقدر و... نباشد خودمان ي خانه مراسم کرد فشاري پا عاطفه که شد خوب... انداختم روشن هاي چراغ به نگاهی

  .......!نریزد بهم زندگیم ي همه نگذشته، روز یک داد
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 و دختر همه آن وجود با هم آن ، توقعات برآوردن و پذیرایی و بود زیاد تعداد...... بودیم میهمانی سرگرم دوازده حوالی تا شب آن

 ي خانه ضبط صداي اول، همان از روشنک! موزیک بی موزیک بود کرده شرط خانوم حاج....... سخت شده، تعیین پیش از کمک

  .......!!!!برد باال انتها تا را، فتوحی اقا حاج

 شده گممر چه بودم گفته فقط..... بودم شده قرمز..... بود پرسیده چیزي گوشم توي و.... کنار بودم کشیده خانوم حاج اوایل همان

  .......بودم رفته در دستش، زیر از و

 اندم خانوم حاج دست ها نقدي....... چک تراول.... سکه!!! ساعت!! پتو... وقتش سر بیایم بعدا تا بماند جا همان گذاشتم را ها کادو

  .....روشی به سپردم را خوشگل روتختی یک البته و ظروف و پتو و ساعت و

  .......کنم تمامش گفت می خط پشت از کامران قرار بی صداي وقتی بودند نشسته خودي نفر چند هنوز

  ....نشسته منتظرم تر قبل ساعت یک از که فهمیدم تازه شدم، ماشین سوار و زدم بیرون و کردم خداحافظی که همه با

 ها آدم ام که کردم می فکر این به شیري، راه کهکشان توي شد می پرت و گذشت می زندگیم عمر هاي ثانیه که روزهایی تمام

 ژگیوی یا خاص امتیاز آنکه بی ،..... بداریم دوست عمیقا را همدیگر توانیم می دغدغه، بی و راحت چقدر و...... خوشبختیم چقدر

 خوش و ها امید تمام و کنیم می زندگیمان سر بر خاك از تلی دستی دو چطور ها، آدم ما همین و..... باشیم داشته بفردي منحصر

  ........فرستیم می بیچارگی و تنهایی ي دره قعر به اشتباهاتمان، همراه را ها بختی

 راه از ازهت خوشی نا هیچ ندهم اجازه و کنم زندگی حال زمان در باید که... کنم استفاده لحظاتم تک تک از باید که کردم می فکر

  ........بگیرد آماج ام، آورده بدست ذره ذره من که را هایی خوشی اي، رسیده

 واقعی معناي باهم، ، ما و نداشت پرواز کامران..... هاش ترین دلچسب از...... بود زندگیم هاي روز ترین شیرین از اول، هاي روز

 بنددر رفتیم هم با.... سالم زن مادر رفتیم و خریدیم کادو خانوم حاج براي رفتیم هم با...... آوردیم می جا به را،»  زي«  ي کلمه

 فرداي همان ،.... مشترکمان زندگی غذاي اولین..... پختم غذا من..... خرید رفتیم..... کردیم کم را کوه روي توانمان، حد تا و

 آشپزي فن و فوت... کردم سرخ داغ پیاز دقت با..... خانه کدبانوي شدم روز آن!! بود عاشقش کامران که پلویی لوبیا..... بود پاتختی

.... زد ناخنک آمد، رفت، کامران..... کردم اضافه را گوشت.... برود بدش بوي که دادم تفت را رب...... آوردم یاد به را خانوم حاج

.... داد می قلقلکم... خندید می.... دستش روي زدم می من و گاز روي شد می خم سر پشت از...... داد حرص را من آمد، رفت،

..... خندید می!!!! !کنم آشپزي بگذار و بیرون برو پرستی می که کسی هر به را تو گفتم می!!!! گرفت می ام گریه....... کرد می اذیتم

 وخ تنش، بوي با داشتم.... داد می عادت خودش به را من داشت اما نداشتم، صد در صد رهایی بغلش توي هنوز..... کرد می بغلم

  .......پختم را، مشترکم زندگی غذاي اولین و عمرم، غذاي اولین که بود اینجوري و.. ..گرفتم می

 ستدو هم کامران و نیاید بدم خودم که زیاد آنقدر نه..... شد زیاد هم فلفلش.... کمی یک فقط... شد شور کمی.... نگویم دروغ

 آشپزي هک میگیرد زنی رود می بعد، بار که کند تهدیدم کامران و بخوریم آب لیوان یک قاشق، یک هر که آنقدري باشد، داشته

  ..!!!....باشد بلد

..... دیدم را کامران عموهاي پسر و ها خاله دختر.... گرفت میهمانی برایمان عاطفه... ها صدر ي خانه شدیم دعوت بعد، شب چهار

 به هک اي زنانه مرموز هاي نگاه این تمام از من که دانست نمی هیچ کسی، و..... گفتند می تبریک بهم همه... خندیدند می همه

  ..........خبرم بی ،... چقــــــدر شود، می روانه سویم
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...... ودمب زده لبخند رویش به من.....! بود خندیده نیش، با کامران هاي خاله دختر از یکی... زد می صدا خانوم خوشگل را من عاطفه

  ........بودم کرده صدا جون عاطفه را، عاطفه و

 هریس غش غش اش عمه دختر گوشی در هاي شوخی به.......  خنده و جیغ جیغ عالم یک با... چیدیم هم با همه را شام سلف میز

  ........زد می لبخند لبخندم، از....... زد می لبخند....... کرد می نگاهم دور از کامران..... رفتم می

 روانه ،بودم درمانده مفهومش در من که داري معنی نگاه و.... بوسید را من... گفتم بهش را این..... بود کشیده زحمت خیلی عاطفه

 روسمع کنار خواهم می بود گفته و گرفته را جایش و زده کنار را کامران..... بود نشسته دستم کنار پدر صدر...... کرد کامران ي

  .......بنشینم

  .......بودم خواب توي که گویی وقت، تمام من، و

  ......زدم می پا و دست رویا توي

  ...بشکافدشان دوبی، مقصد به شب، همان صبح 4 از بود قرار کامران که ابرهایی روي

....... بودم ایستاده در جلوي هنوز سر، به چادر من،.... کرد عوض لباس باال آمد..... دنبالش آمد ماشین خانه، رساند را من که همزمان

  ......برود خواست نمی دلم در،چقــ و...... سیاه ماشین هاي چرخ به خیره... پایین همان

  باال؟؟ نیومدي چرا تو: بود مهربان..... پایین آمد کامران

 می ذخیره خودم براي دوري، روز چند مدت به را، خوبش بوي داشتم...... سپردم می خاطر به را، صورتش اجزاي تک تک داشتم

  ........داشتم....... کردم

 سرایدار به کارها سپردن و ها در کردن قفل از وقتی زد، حرف باهام و گرفت بغلم وقتی که بماند... کندم دل ازش چجوري که بماند

  ......سفیدش یونیفرم بر ریخته ،...... شد روانی جوي هایم، اشک و افتادم لرزه به چطور گفت، می برج

 هی..... باش آرام ساره گفت هی... بیرون کرد فوت را نفسش هی... موهایش میان زد چنگ هی... عصبی... ناراحت.... شد کالفه

  .........گفت هی..... گفت هی..... گفت

 و.... است منتظرش راننده که کنم اش راضی و ،.... کنم پاك چادرم با را هایم اشک و.... بیفتم لرز از من که کشید طول چقدر و

  ......بودم داده قول...... گفت خواهم علی به باشم، داشته کاري هر و..... بود خواهم خودم، مواظب که بدهم قول

  .....رفت کامران، که بود اینجوري و

  ........بود خالی طرفش، یک که تختی و سرخابی راهرو و متري سی و صد ي خانه و ماندم من و

 هک ام نگفته جال، به تا که آمد یادم و... بالشش روي کشیدم دست.... اتاق آن به اتاق، این از.... رفتم راه روز، چهار این تمام

  ............دارم دوستش.... ـدرچقـ

 یه و پختم غذا هی و پختم غذا هی و جلویم کردم باز گرفتم، قرض را خانوم حاج منتظمی رزا آشپزي کتاب روز چهار این تمام

  .........پختم غذا
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  .......!!وردخ نمی چیزي.... نه.... کامران خیالی دست دادم را چنگال..... اوپن ور آن یکی اوپن، ور این یکی... کشیدم بشقاب تا دو بعد

  .......تر طرف آن کوچه تا دو ساختمان کارگاران به میدادم بردم می میریختم، مصرف یکبار ظروف توي را ها غذا

  ......کردم سرگرم استخر اضافی هاي شیفت با را خودم روز، چهار این تمام

  .....کردم می سکوت دمغی؟؟ چرا پرسید می که شادي به جواب در و

 شانه... ودمب پرسیده گلچین ي درباره ازش یکبار... شد نمی پیدایش خانه توي زیاد انگار هم علی..... شیراز بود برگشته روشنک

  !!!دیگه دوستیم: بود انداخته باال

 فحر گفت می... داد می آزارش سکوتم سنگینی... کردم می سکوت کامران، شب و صبح هاي تلفن پاي روز، چهار این تمام

  ...شد می سرازیر هایم اشک زدم، می که حرف... بزن

  .....بود شنبه چهار عصر

  ......هیجان از پر... شور از پر من، دل و

 واستمخ.... دادم صورتم و سر به سامانی و سر... بودم گرفته وقت آرایشگاه از...... بودم کرده را کارهایم ي همه بدو بدو صبحش از

 ويت بودم چیده و خریده گل بودم رفته....... آید می خوشش ام، خورده موس موي از کامران افتاد یادم که بکشد، سشوار را موهایم

  ......جفتمان ي عالقه مورد غذاهاي از دیگر یکی....... بودم داده ترتیب الزانیا شام براي..... ها گلدان

 ي همه رغم علی ،....حاال که یقین این به رسیدن با ،9 به رسیدنشان و ها عقربه گذر انتظار در ساعت، به مانده خیره حاال، و

 متوان می چقدر ببینم تا آرایشم، کنسول سوي به دویدم و جهیدم خورده باران ي پنجره لب از ،....خواهمش مــــــی تردیدها،

  .....کنم ثابت را، داشتنم دوست

 دلشوره..... رسیده بگوید بود نگرفته تماس کامران... بودند گذاشته مسابقه هم با انگار که بود ساعت هاي عقربه روي هولم نگاه

  ...........!!زیاد.... داشتم

 بلند... یدمکش لَختم و پرتقالی پیراهن به دستی.... کردم آویزان هایم گوش به را بنفش هاي آویز با و گرد دست کار هاي گوشواره

 ارب یک....... محرمیت اول روزهاي همان...... بود خریده کامران را این..... باز ي یقه و اي حلقه هاي آستین با ، تابستانی خنک و

  ........ببیند که نپوشیدمش هم

  .....داشت دوست او که طوري همان... بودم کرده رها را موهایم

  .....مالیم.... ملیح اما کم،... آرایشم

  ......داشت دوست او که عطري عطر،

 اشتمد و برداشتم کبریت..... کردم اسپري ها مبل و ها پرده به را کننده خوشبو.... گذاشتم مالیمی موزیک.....  هال توي دودیدم

 شده تنگ برایش دلم چقدر.... افتاد ام حلقه به چشمم که ،.... کردم می روشن را شام میز سر رنگ زرشکی بلند پایه هاي شمع

  ........!!!بود
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  ؟؟.....کجایی ،...خوبم پسر..... زدم لبخند ها شمع به

  .....هال بزرگ ي پنجره سمت رفتم...... داشت تاخیر.... انداختم ساعت به نگاهی.... کردم چک فر توي را الزانیا

  .....ریخت پایین ُهري دلم اي، طبقه یازده ي فاصله این از معمول طبق دوختم، پایین به که را نگاهم

  ......کردم نگاه ماه به و گرفتم باال را سرم

  ....کامل ماه

  .....بود فرستاده ارمغان به من براي را شوهرم امشب، که کاملی ماه

  .....زدم لبخند

  ......آمد می داشت شوهرم

  شوهرم؟؟؟؟

  ...........!!!!خندیدم ،.... زریــ و دهانم جلوي گرفتم را هایم دست

  .........بود آمده ،....او...... گرفت تپیدن قلبم.... شنیدم را آسانسور ایستادن صداي

...... اي لحظه هر از تر قرار بی قلبم،..... انداخت کلید..... در سمت به افتادم راه و... کردم صدا را خدا..... کشیدم عمیق نفس بار چند

  ؟؟........بیاورم تاب روز چهار بودم توانسته چطور

 به.... الحا همین.......... میدیدم اش کننده دیوانه سفید یونیفرم توي را شوهرم ،...تاب بی اینقدر من، و... شد می باز در این حاال

  ........نزدیکی همین

... .ندادم جواب...... زد را زنگ! ایستادم در پشت...! گرفت ام خنده! بود در توي کلید هم طرف این از...! چرخاند بار سه دو را کلید

  ساره؟؟: نزدیکست خیلی صدایش کردم حس... زد در به اي تقه..... شنیدم می را شدنش پا به پا صداي

  .....کردم خفه را ام خنده صداي و گرفتم دهانم جلوي را دستم

  ....ندادم جواب...... آمد می خواب اتاق توي از..... شد بلند موبایلم صداي

  ....!!!زد در به کوچکی مشت

  ؟؟؟؟!!دختر کجایی دِ -

  ....داد می مالش را دلم صدایش، نگرانی هاي رگه..... خندیدم

 صدر خانوم: آمد می خط، پشت سرایدار احتماال و تلفن با زدنش حرف صداي بعد، دقیقه دو!! ندادم جواب...... گرفت را خانه بار این

  آقا؟؟ کریم نرفتن جایی امروز

 و کوبید رد به محکمی مشت کنم، باز را در آمدم تا...... کنم اذیتش این از بیشتر نیامد دلم..... بود استرس و ترس از پر صدایش

  ساره؟؟؟؟: زد صدا بلند،
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  ....کشیدم عقب ترسم، از

  !!!خورد تر محکم بعدي، مشت

  ......کیه: در به چسباندم را دهانم و کردم آلود خواب را صدایم

  ....درو کن باز هستی؟؟ ساره؟؟: کرد تیز را هایش گوش

  .....!!!کردي بیدارم چرا..... خوابم: نالیدم

  .....!برجا پا ،...هنوز صدایش، توي مهربانی اما بود، کالفه

  !!!چرا گم می بهت کن، باز درو این شما -

  .......!!!!!میاد خوابم..... بیا فردا برو: گفتم قبل، از تر آلو خواب

  ....دادم تشخیص صدایش توي را خنده

  ؟؟؟؟!!!شبی نصفه برم کجا من ، اینو کن باز!!!! ساره خوابی واقعا بیام؟؟؟؟ فردا برم -

  !!!!ساره خستگی از میمیرم دارم!!! اینو کن باز: زد در به دیگري ضعیف مشت مستاصل، و کالفه نشنید، که صدایی

  .....گذاشتم دستگیره روي را دستم

  .....را کلید

  .......چرخاندم آرام

  ........پایین کشیدم را دستگیره و

 تا ،.....روشنش نگاه....... آمد باال... ذره ذره.... کرد شروع هایم صندل از...... بود پایین سرش...... بود زده کمرش به را هایش دست

 ومیند..... خسته شیطنتی و مرموز....... کرد تنگ را هایش چشم! ..... اکشن ري بارزترین.....! تعجب....... رسید صورتم و پیراهن

  ......هایش چشم واکنش

  .......زدم دلپذیري لبخند

  ......دلپذیر دقیقا ،... آره

  ..........!!!بود عشق دیلماجی تمام این، و!!! نخوردم تکان جایم از قدم، یک..... آمد جلو قدم یک

 قرار بی ،تنم..... شد تر عمیق لبخندم،........ کرد تر باز نیمه خودش، سبک به را، هایش چشم...... داد باال را، چپش ابروي لنگه یک

  ..............ام بوده ها چشم این دلتنگ چقدر...... تر

  .....!بودي خواب که: گفت آرام

  .....اومدي خوش: گفتم آهسته



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۵٠ 

 

  ......مالیدم بود، گرفته بر در را شوهرم روزها، این تمام که یونیفرمی به را صورتم و کردم حلقه گردنش دور را هایم دست و

  .....یخیل..... بود شده تنگ برات دلم خیلی: گفتم می داشتم..... زمانی هر از تر محکم... گرفتم محکم.... بست را در پایش با

  ........دلم عزیز: بود بوسیده را بناگوشم

  ......نذار تنها منو دیگه: گفتم خفه..... دید نمی او اما ،....بود رفته خیسی به رو هایم چشم

  .....باال بودم کشیده بغلش، توي و کرده جدایم زمین از

  ؟؟......شده تنگ من واسه دلت تو! اي؟ ساره تو -

  .....ببیند را صورتم تا... ببینم را صورتش تا عقب، کشیدم را خودم

  .....!!!تم زن من....... نیستم ساره من... نه -

  ......کرده چه من با ،....محبتش خالی جاي تمام نبودنش، روزهاي این تمام فهمیدم، که بود وقت آن ،..... تازه و

  ......سوزشم از پر و خیس هاي چشم روي... ام پرتقالی هاي لب روي..... خورد چرخ صورتم توي ناباورش و خسته نگاه

  !؟.....مطمئنی..... تو -

  .................ام نبوده مطمئن اندازه، این تا وقت هیچ....... بستم را هایم چشم

  ......رفت می مستی به رو جسمم تمام..... کردم جدا ازش سختی به را خودم

  .....سوزه می االن..... بیارم شامو بذار -

 نشسته یزم پشت.... رفتم هال به و کشیدم بیرون فر از را الزانیا..... رفتم آشپزخانه به و کندم دل مستش، و خسته هاي چشم از و

 شمع به اش، خیره نگاه و..... بود گذاشته اش چانه زیر و کرده قالب هم توي کرده، عمود را هایش دست.... میز باالي.... بود

  ......ها

  .........کردم فرار لبخندش، از.... پاشید رویم به لبخندي.... شد متوجهم..... گذاشتم بشقابش توي را غذا از برشی

  .....!!!دور چقد: انداخت دستش بغل صندلی به اي امیدانه نا نگاه..... رأس او، مثل... میز طرف آن... نشستم خودم جاي سر

 چهار این تمام که منی بودم، گرسنه همه آن که منی که کردم تععجب و..... شدم غذایم با بازي مشغول و پایین انداختم را سرم

 می قاببش توي را چنگالم فقط حاال، و.... کرد غلبه گرسنگی بر ام، دوري از ناشی تشنگی رفع چطور بودم، نزده غذا به لب روز،

  ........!!باشم چرخانده که چرخاندم،

  .....دزدیدم را نگاهم......  آورد باال را سرش و گذاشت بشقابش ي گوشه را کاردش...... بود مشغول متفکر،...... کردم نگاهش

  !نشده؟ خوشمزه -

  !لذیذه -
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  من؟؟؟ دلخوشی واسه -

  ......!!الزانیا خوشمزگی واسه -

  !!!بوده ساز کار تهدیدم چه ،!!!! ببیـــــــــــن دیدي؟؟ دوره نبودم؟؟ من کردي چیکار: افزود شوخی به و زد چشمکی

  .......پاشیدم لبخند رویش به فقط، و فقط......! درنیاوردم هم را شدن لوس اداي حتی... نکردم اخم.... نرفتم غره چشم

  .....کردم می نگاه اش یقه روي محو نارنجی هاي لکه به داشتم.... کرد می نگاه دستش توي لیوان به داشت

  .....کردم رها میز روي را دستم توي لیوان

 را هایم دمق..... کرد رها را لیوانش...... شدم بلند جایم از بود، گشته مستولی من بر باز که استرسی از پر و قرار بی..... کرد نگاهم

  ......!!!!ببندم تمنیاتم، ي همه و او روي به را، در و برسم زودتر کاش... کردم تند راهرو، سمت به

  .......!!!بودم شده دیوانه باز،

  .......انداخت می رد ذهنم، توي خانوم، حاج ي ممنوعه هاي حرف تمام باز

 مرد، یک با بایدن... پوشید کننده تحریک هاي رنگ نباید... خندید بلند نباید... کرد نگاه مردي هیچ به نباید که افتاد می یادم باز

  ......!!بود سقف یک زیر

  ...!..بود کفر گوشم، توي عمر یک که چیزهایی تمام زد، می ام ریشه به تیشه داشت باز

 باال ار سرم.... داد دستم به فشاري...... پایین انداختم را چشمم..... سرخابی دیوار به زدم تکیه.... گرفت سر پشت از را بازویم

 نگاهش، رنجش همه این بانی و باعث و خودم از چقدر........ دادم می آزارش داشتم چقدر........ بود خسته نگاهش چقدر....... گرفتم

  ............بمیرم........ بودم بیزار

  !ناراحتی؟ من از -

  .......خانوم حاج رسیدن آرامش به براي گرفتم، می چله امشب از باید

  .......ما کرد، را من که خانومی حاج

  .......کن فرار ها مرد ي همه از خواند، گوشم توي عمر یک که خانومی حاج نه

  ..داشت شرم و.... ارتباط این از ترسید می.. که اي ساره خود و

  .......!زدم کنار زده، شتاب و سریع حرکت یک با را، سالها این تمام کوري هاي پرده

  !؟....کردم اذیتت خیلی: گذاشتم صورتش طرف یک را دستم

  .....زد آرامی لبخند

  ......نه -
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  .....بوسید را، دستم همان و کرد کج را صورتش و

... .ترس... خواستن.... عذاب.... گیجی.... گنگی...... ناشناخته حس همه این هجوم از.... یکباره وجدان عذاب این از مردم می داشتم

  ......شرم...... شوق.... میل.... استرس

... کردم می ثابت خودم خداي به و ،...کامران به ،...خودم به را چیزهایی یک باید من،... توانستم می من،..... دادم قورت را دهانم آب

 ت،حرک یک طی و ،...بپیچی بزنی، دور را خودت! کنی قفل.... کنی آچمز را خودت خودت باید ها، وقت خیلی که دانستم می و

  .......!!!!بایستی هایت، ترس روي توي

  .............کردم اذیتت خیلی من پس..... بمیرم: فشردم صورتش روي را دستم

 گیخست تمام که اي، ساله پنج مادر........ شد می پسرش علی روشنک، با بازي توي که بودم، اي ساله پنج مادر همان من حاال،

 ي جزیره ساکن ،...پسرش که زد، می کنار را نامالیمات ي همه که اي ساله پنج مادر..... باشد آرام پسرش تا زد، می کنار را ها

  .............چاي کوچک هاي فنجان و صورتی خیاطی چرخ..... و سفید پالستیکی یخچال همان با حتی........ باشد عشق آرام و امن

  .....زیاد نه....  نه: زد پلک.... شد مهر از پر ،...تبدارش هاي چشم

  ....بست سرخابی، راهروي روي به را، در و کشید، باال بغلش توي را من و

  ......بیشتر خواب به مفرط، میلی و... تاریکی.... کردم می سرما احساس

  .....پچیدم خودم دور به و گرفتم را نازك ي مالفه ي گوشه

  ....کردم جمع شکمم توي را پاهایم

  .....آمد می خوابم چقدر

 خوابم هم با..... بستم را هایم چشم..... 9...... گشتم اتاق دیواري ساعت دنبال و کردم باز متر میلی دو قدر به را هایم چشم از یکی

 درچق.... واااااي..... کشیدم را کرخم هاي دست......آمد کامران دیشب...... شنبه پنج کنم فکر ؟؟.....بود شنبه چند امروز..... آمد می

...... بود 9 ساعت.......... زدم لبیخند و فشردم بهم بیشتري لذت با را هایم چشم...... کشیدم بلندي ي خمیازه....... آمد که بود خوب

 مروزا فقط!!! واي!!! دانشگاه آمد می بهروزي دکتر امروز!! واي شنبه؟؟ پنج سوم؟؟........ سوم احتماال! ؟....بود چندم..... شنبه پنج و

!! !کردم باز را هایم چشم جفت.....!!! دادم می دست از ترم یک براي را کورس این نه، اگر......!!! بگیرم امضا ازش که داشتم وقت

  ...!!!پریدم جا از و گرفتم دندان به را لبم.......!!!! اتاق کف شده پرت پرتقالی، هاي لکه با کامران، سفید پیراهن دیدم، که چیزي اولین

  !!!پاشو کامران!!! کامران -

 مین بیدار....... عزیزم! کامی؟: کردم تر آرام را، صدایم و بازویش روي گذاشتم را دستم..... بود خواب خواب! بازویش به زدم آرام و

  ....!!شده دیرم من! شی؟

  !گفتم ناله با تقریبا را آخر ي جمله و

  .....کرد اخم بسته، هاي چشم با
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  !!!!!شو بلند کامران!!! نبود دانشگاه بیشتر یازده تا بهروزي

 یم امضاشو.... ره می االن استادم: کردم زمزمه تر، ونوازشگر تر آهسته و صورتش روي شدم خم..... کشیدم موهایم میان دستی

  .....کامی خوام

......! ساخت را، صبحم دغدغه، بی و امن آغوش همین که نشدم این منکر.... اما... کردم محکمی پوف.... بغلش توي کشیدم هوا بی

  !؟......کاپیتان! شی؟ نمی بیدار: بردم فرو پریشانش موهاي میان را دستم

  ........!!!گفت اي کشیده نچ و باال فرستاد را ابروهایش خواب، جوري همان

. انگار بود اربید من از بعد... هم گذشته شب..... نیامد دلم..... بود خسته نهایت بی..... کنم اذیتش خواست نمی دلم اما... شدم کالفه

... تمریخ بهم را موهایش... بودم خوابیده باز... بیدارست هنوز قرمز، هاي چشم با که دیدم بودم، کرده باز چشم که صبح دماي دم

  ......شدم دبلن جایم از پیچ، مالفه طور همان و زدم اش گونه به سریعی ي بوسه.... کشیدم باال اش برهنه ي تنه نیم روي را مالفه

 وير لبخند بستم، می که را حمام در و برداشتم را ام حوله... گذاشتم اي گوشه و کردم جمع را ها لباس زمین روي از و شدم دوال

  !پسرم؟ خوابی: پرسیدم متبسم،...... دیدم را، هایش لب

 ابخو با.... شیطنت با.... کرد باز نیمه رسید، می نظر به اي لحظه هر از تر خمار صبح، امروز و حاال، که را، هایش چشم از یکی

  ....اي رگه دو و گرفتگی از پر صدایش، و..... آلودگی

  .....میاد خوابم -

  .....تر آرام... زدم لبخند... آرام... زدم پلک

  ....بخواب -

  ......بستم را، در و

 می من :گفتم زدم، می بیرون اتاق از که طور همان و برداشتم را چادرم و کیف...... پوشیدم لباس بدو بدو.... بود هنوزخواب کامران

  ....خداحافظ... کشه می طول کارم ظهر تا... دانشگاه رم

 دمچپان را ها گردو.... بیرون کشیدم را خرما ي بسته... یخچال سر رفتم.........!!! رفت می ضعف داشت دلم... بیرون زدم اتاق از و

 یم خودم بخور، چیزي یه: بود نزدیک خیلی کامران، صداي... نداشتم را یکی این وقت نه.... برق به زدم را ساز چاي... میانش

  .رسونمت

  .....بود ایستاده هال وسط.. کمر به دست.. برگشتم

 برو اي، خسته.. خوام نمی: برگرداندم را رویم بود، گذشته که آنچه ي همه یادآوري از ناگهانی شرمی از و دادم قورت را خرما

  ....بخواب

  ....دیگه رسونمت می رسونمت، می گم می: هنوز بود رگه دو صدایش،

  ....!اخالق بد: طرفش برگشتم اخم، با
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 ببین. ..از بعد... صبحی سر..... انداختم ها لیوان توي را، قرمز نوار احمد لیپتون و برداشتم لیوان تا دو و ساز چاي سمت رفتم و

  .....نشود جاري دلیلم، بی و موقع بی اشک تا گرفتم دندان به را لبم.... ساره باهات کرد خلقی بد چجوري

  .....سیاهم چادر دور شد حلقه هایش، دست

  !؟.......بداخالقم من: ام گونه به چسباند را صورتش

  ....کن ولم: کردم تر دلخور و تر غلیظ را، اخمم

 هب چایی یه......... من قعشـــ: بوسیدم محکم..... رفت اخمم.... صورتم توي خورد خوابش نفس..... گرفت ترم محکم... نکرد ولم

  !میدي؟ ما

  !!!اونور برو....! اِِااِ: کنار زدمش خنده، و خجالت و گریز با

  ......کشید را ام گرفته بخار و داغ لپ..... خندید

  .....رسونمت می ،...بخور کامل ي صبحانه -

  ....بگیرد دوش که رفت و

  .......باشد کرده ادا صبونه را، صبحانه یکبار، که نیامد یادم کردم، فکر چی هر من، و

  .....نیامد یادم

  .....زدم لبخند

... عسلی مرغ تخم و.... خانوم عمه فرنگی توت مرباي و گردو و پنیر و... خرما و..... پرتقال آب و..... ریختم خوشرنگ چاپ تا دو و

  .....اي شیشه و کوتاه هاي پایه توي

 نارنجی!! شویی خشک میدي پیرهنمو:  شیطنت از پر زد، چشمکی دید، که را ام خنده.... بود کرده تنش خوشرنگی آبی شرت تی

  !!!!شده

  .....................لعنتی.... پایین انداختم را سرم

  !!!بده ببر خودت -

  !!!کردم رنگی آقامونو پیرهن میگی بري می خودت!!! چنــ -

  ! اانکـــاااامرا: میز روي کوبیدم را لیوانم

  .دنبالت میام 12: زد باال را اش آفتابی عینک و کرد ام پیاده اصلی در جلوي وقتی زد، می زنگ گوشم توي هنوز هایش قهقهه

 باید که تگف ، گروه مسئولین از یک محمدي خانوم..... بود گذشته نیم و ده از بگردم، بهروزي دکتر دنبال به و گروه به برسم تا

 روز اولین خواست نمی دلم هیچ که بود، کنارش موجودي و آمد می راهرو ته از داشت.. بیرون رفتم.... بشود پیدایش ها االن

  ......!!بیفتد بهش چشمم آرامشم، و خوشبختی
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  .....کردم صاف را صدایم...... داد نمی اهمیتی بهروزي... زد می حرف باهاش داشت کیانی... شدند نزدیک

  ....ببخشید.... استاد سالم -

  ....است بزرگتر ما از سالی چهار سه حداقل که کردم فکر.... گرفت نشانه را من کیانی، ي خورده کور گره ابروهاي

  بله؟؟: انداخت بهم نگاهی نیم بهروزي

  ....ظرفیت افزایش واسه... استاد خوام می امضا -

  !!!تکمیله ظرفیت!! خانوم اصال: دوخت دستش توي هاي کاغذ به را نگاهش و داد تکان سر تند

 و لچه تونم نمی من!! شه می منفجر داره!! نداره جا کالس.. دارم کار من برید... کیانی آقاي طور همین شمام: کیانی به کرد رو

  !!!!!کنم جمع نفرو پنج

  !!!عرضه بی: کرد غرغر لب زیر کیانی

  ـه؟؟؟بلـ: کرد او معطوف را گردش هاي چشم!!!! شنید بهروزي و!! شنیدم من و

  !!!!زد مثبت حرف یک بار یک عجب، چه!!! خوردم را ام خنده

  شما؟؟؟ کالس تو کنم می درست اختاللی چه آدم، نفر یه من: داد جواب درهم، ي قیافه همان با کیانی

: فتگ کننده، خورد حالتی با و انداخت کیانی پاي تا سر آمیزي تحقیر نگاه ،..زد عقب را سرش جلوي پشت کم موهاي بهروزي

  !!!!!آقا اختالله پات تا سر شما

 قهقهه نی،کیا واج و هاج و رفته وا ي قیافه به دل، ته از و بگیرم، دستم پفک بسته یک بنشینم، خواست می دلم فقط یعنی

  ..!!!!!....بزنم

  .....گروه سمت افتاد راه بهروزي

  ....زد می نفس نفس کیانی

  .....انداخت من به آلودي غضب نگاه

  !!!!!!آبادته و جد اختالل: برد باال را صدایش

 انمد نمی حتی.... بدهد جوابی همچین کرد جرات چطور کیانی دانم نمی...!!! نشنیدن به زد را خودش یا شنید بهروزي دانم نمی

  کجایی؟؟؟ هنگامه؟؟: گوشش کنار گرفت را اش گوشی....!!! صورتش به بود برده ماتم آنطور چرا

  ....آمد می راهرو سوي آن از داشت که دیدم را هنگامه

 چطور یانی،ک اینکه و.... بگذرد کیانی کنار از نداشت امکان گرنه و... بوده سنگین هایش گوش بهروزي البد کردم می فکر داشتم

  .........!!!تازد می نفوذش، و ها پول با

  .....شد غلیظ اخمم،.... کرد براندز را پایم تا سر... من سمت چرخید و کرد قطع را اش گوشی
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  ...!!!!نمیاد خوشش سرا به لچک از بهروزي... بگیرن امضا برات دوستات بگو برو: زد پوزخند

  .......رفت و

  ......بود مانده باز صدر، علی غار ورودي ي اندازه به که من، دهان و

  .....شد می بلند هایم گوش از که بخاري و

  !!!ندادم را جوابش که من سر بر خاك و

  !!!!!!!خاك و

  !!ببینمت باید شادي؟؟؟ الو: گوشم کنار گرفتم را ام گوشی

!!! خودم بانز و ها دست با!!!! نبود سر به لچک که اي شادي ي وسیله به نه!!! گرفتم امضا بهروزي از بود، که ترتیبی هر به روز آن

  ......ببخشد را من خدا که گفتم دلم توي هی و.....! کردم استفاده سوء ازش و داشتم نگه بغلم را شادي فقط

 من.. .داشت حق هم شاید......!! خندید اما بخندد، خواست نمی دلم... خندید کلی بهروزي دیدگاه از کردم، تعریف که کامران براي

  ......تداش حق ،...شاید.... آید نمی خوشش ها چادري از بهروزي که بودم گفته فقط..... بودم نزده مزخرفش ي واژه و کیانی از حرفی

 نرویم، زده سر گفتم من... گذشت صدر عاطفه ي خانه به مان زده سر خانه نهار و ها خیابان توي زدن گشت به روز آن تمام

  !!!!بیاااا....!!! مامانمه که کشید را دستم کامران

 تگف نگاهش با هی شام، از بعد و..... گرفت غذا بیرون از کامران اما بار این.... زده سر باز، و..... عمه ي خانه شدیم خراب هم عصر

  ....برو: گفت گوشم کنار و!! فهمید عمه و... برگرداندم رو خنده، با هی و.. گزیدم لب هی من و.. برویم که

 و شاد جور آن تا، دو ما دیدن از من، عمر سال یک و بیست ، بیست تمام ي اندازه به... کرد ذوق عمه که بودم خوشحال من و

!! فتر یادش منو دید، پسر باز: که نالیدم دلم توي باز من، و!!! رفت کامران ي صدقه قربان من، از بیشتر و..... کرد ذوق سرحال،

  !!!!!!پرست پسر ي عمه اي

***  

 بودیم ادآدمیز!!  زندگی همیشگی هاي نباید و ها باید...! بود زندگی بود، هم اگر..... نبود مالیمتی نا..... گذشت می آرامی به ها روز

 آخر شهروند ي نفره دو هاي خرید عاشق چقدر ،...من و!!! داشت خرید هم داشت، خانه کار هم داشت، خرج هم زندگیمان!! دیگر

  .......بودم مان هفته

 اراضین ام، همیشگی حریر چادر از کامران.... بپوشم چی که بودم مستاصل..... کرد پاگشایمان کامران همکاران از یکی شب یک

  ..........زد نمی لبخند من، روي به... زد می لبخند رویش به من..... رسید می نظر به

 دستم..... ام هشد خوب گفت کامران..... پوشیدم روشنی دامن و بلوز..... بگیرم تصمیم آنجا بود بهتر..... کیفم توي گذاشتم را چادر

  ......زدم عطر کمی داشتنش، نگه راضی و نکردن اخم براي و.... خدایا گفتم دلم توي..... کرد اخم کامران... نرفت عطر ي شیشه به
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 ناراحت من.... خندید می مسخره به کامران... شد بیشتر بلند، هاي پاشنه به اصرارم زندگیمان، سر رفتیم و کردیم عروسی وقتی از

  ........نرسم نظر به جوجه آنقدر کنارش، که است، مهم برایم چقدر که بگویم توانستم نمی و....شدم می

 لبخند و مکرد مظلوم را هایم چشم کلی... رفتم اش صدقه قربان کلی!!!! کرد اعالم ممنوعه را ها کفش پیچید، پایم که هم بار یک

  ............کند باز را، ها کفش پلمپ که دادم، تحویلش ژکوند

 هاي دلهره از پر...... آمد می چشمم به تازه که تاریکی هاي نقطه از پر اما خوب،..... بود خوبی شب همکارانش، میهمانی شب

 ترس براي.... ها خانم با کامران دادن دست از گریز براي.... هم با ها مرد و ها زن ي دغدغه بی هاي خنده از فرار براي کوچک،

 و میداد اجازه خانوم حاج محرمیت، ي دوره توي تر، قبل خیلی یکبار، فقط یکبار، ،......اشکـــ اي که!!!!!!! من ي شده کور هاي

  .......رفتم می دوستانش معاشرت به باهاش

 تفاوت این به ربطی هیچ من، ي شده خراب حال..... بود نیفتاده اتفاقی هیچ... نه.... زدم لبخند هایش، چشم ي آینه توي خودم به

 ن،م هاي دست جز به خواهد نمی دلم که بگویم بهش بعدا باید... دارم نگه خوب را حالمان باید...... نداشت ریز، ریز و جزیی هاي

  ......حس بی... منظور بی... کوتاه چند، هر...بفشارد را دیگري هاي دست

  ..........کند نمی خطا هایش چشم که مردي...... ست مرد که داشتم ایمان..... ست پاك کامران، هاي چشم که داشتم ایمان.... من

  .....بود بوسیده همه، چشم از پنهان را، دستم..... زدم اي ترسیده لبخند بهش... زد چشمکی بهم... بود فشرده را دستم کامران

  .......شد رها ام، آسوده نفس

 روشنک حال.. بود هم سیامک..... بیشتر کمی یا ،..بودند کامران سنی رنج توي همه تقریبا.... بودیم نفري دوازده ده جمعا شب آن

  .....رفتم تصنعی اي غره چشم سیامک، به من.... خندید کامران... پرسید دار معنی.. پرسید را

  راحتی؟ چادر با: بود پرسیده ازم خلبانها از یکی خانوم

 از تا ود جز به... جمع هاي خانم باقی مثل.... بود مهربانی و خوب دختر!.... راحتم پوشش این با تنها که بودم داده توضیح برایش

  ......!!!بیفتد بهشان چشمم نداشتم دوست اصال که ها مهماندار

  .....نبودي همیشه مث امشب: بود پرسیده کامران راه، توي ،...شب آخر

  ......بگذارم کاله را سرش بتوانم که بود آنی از تر تیز.. بودم نداده را جوابش

  .....کرد سکوت

  ...راه همه این... ترمی اول که... چی براي که فهمیدم نمی و... تهران بیاید فردا بود قرار که روشنک به دادم را حواسم

  .....زد راهنما و گرفت را دستم کامران

  .........کردم نگاه هایمان دست ي حلقه به
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 خواست می دلم چقدر.......! گذاشته کاله را خودش سر دستی دو خودش که داشتم را آدمی حس چقدر.... داشتم بدي حس چقدر

 بیرون برایش را، بود شده گذاشته دلم روي ،...شب آن که دردي خواست می دلم چقدر...... بزنم بهش رك را، هایم حرف ي همه

  ..............بریزم

  ......کردم نگاه دستم تو دوتایی ي حلقه به

  .......داشتم را، شوهرم من،

  .....کشیدم عمیقی نفس و بستم را هایم چشم

  ......هاست انسان ي همه حافظ خداوند و

  .....کرد می نگاهم لبخند با داشت و تخت ي لبه بود نشسته برداشتم، سجاده از که را سرم

  !چیه؟: زدم لبخند رویش به و بوسیدم را مهرم

  ......ماند متفکر، و متبسم و خیره جوري، همان فقط... نگفت هیچی

 دور را اهشنگ..... نشست سبز، ي سجاده کنار... پایم جلوي... آمد پایین تخت از.... گرفتم هایم دست میان و برداشتم را تسبیحم

  !دارم؟ دوستت اینقدر... خونی می نماز وقتی چرا: کرد زمزمه و گرداند ام صورتی سفید ي مقنعه و چادر دور تا

  ....چادرم به کشید را انگشتش.... پایین انداختم را سرم.... پیچیدم انگشتانم الي را تسبیح

  زنی؟؟ می عطر... بخونی نماز خواي می وقتی -

  .....کردم تایید سر، تکان با

 اتخد به....... نکردیاااااا کارا این از من واسه حاال تا ؟....!!!!برسی خودت به اینقد ،!! بار هر بار، پنج روزي تونی می چجوري تو -

  !!!!شه می حسودیم

  ....بعدم نکردم؟؟ کارا این از من!!! نگووو دروغ: زدم لبخند

  ....س همه مال خدا نه، من خداي: لغزاندم موهایش میان را هایم انگشت

  ....برد می لذت موهایش، با هایم انگشت بازي از

 می ارزش برام ندارم، دوست من و داري دوست تو که چیزاي ي همه بینمت، می اینجوري وقتی: سایید ساعدم به را اش گونه

  !!شن

  !!!شه می الل زبونم بینمت، می که اینجوري: کشید عمیقی نفس و بست را هایش چشم

  !!باشم جوري همین همیشه پس: زدم لبخند و گردنش توي انداختم را تسبیحم.... جلو کشیدم را خودم

  !!!میشیاااااا محروم م دیگه چیزاي خیلی از بشم، الل: کشید تسبیح به دستی و خندید

  .....کشیدم سرم از را ام مقنعه و... خندیدم
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 شه، می لندب صدام خواسته نا یا شم، می عصبی که وقتا بعضی....!! داري محافظ ي حلقه یه دورت تو کنم می فکر وقتا خیلی -

  ....که م کوزه کاسه تو بزنه جوووري یه خدات ترسم می!! کنم اذیتت خوام نمی!! خواد نمی دلم!! ساره ترسم می

 گرفتی؟؟ اهاشتب جانی یه با خودتو مگه یا زنی؟؟ می حرف قدیس یه با داري مگه تو؟؟؟ میگی چی: لبش روي گذاشتم را انگشتم

  کامران؟؟؟؟ خوبه حالت

  ..........نیستم خوب... نه: کرد دور من از را نگاهش

  ....شده تا ي مقنعه به دادم را حواسم

 صرع مخصوصا خواندم، می نماز که وقتی هر... امروز که نه...... کرد می اینجوري امروز، چرا دانستم نمی... بود من پی نگاهش باز

 نم ي قبله تو که گفتم می بهش هم چقدر هر! بهم شد می خیره و رویم به رو نشست می جوري همین بود، خانه اگر غروب، و

 هدیدشت که بار دو یکی.... کنم عوض را جایم شدم می مجبور من که بود وقت آن!! کرد نمی گوش!! شود می خراب نمازم!! نیستی

  ......نکرد اذیتم دیگر و رفت تر طرف آن کردم،

.... .نشست لبم روي مرموزي ي خنده.... بود داغ هایش چشم.... آمد جلوتر..... داد من به و کَند گردنش، توي تسبیح را نگاهش

  !!!!!!اونورررر برو: دادم هلش و اش سینه تخت گذاشتم را دستم

  بکشی؟؟؟ دست مزخرفت دیالوگ این از شد بار یه: گفت خنده میان و کندم جا از حرکت یک با

  ....کردم بکش، پیش پا با بزن، پس دست با هاي خنده آن از و اش شانه روي زدم

  ......میاد بدت خیلیم یا!! کنی می گوش خیلی تو که نه -

  !!لعنت منکرش بر -

  .........خندید بلند و

  ........بودیم خوشبختی ي خانواده قطعا ما، و

 ي شه ده دوزار بودم گفته!!!! دارد اي مزه چه ناجی، یک پول ببیند خواهد می بود گفته کامران.... شد من مهمان شام شب آن

 باران من... زدیم ها خیابان توي گشتی... بیرون رفتیم!!!!! ندارد خوردن کند، می اذیتش اینقدر شوهرش که اي ناجی هم آن ناجی،

...... گفت هایش بچگی خاطرات از... کردم گوش من.. زد حرف کامران..... زدیم قدم را رستوران تا ماشین از..... بود گرفته پاییزي

  ....دیدنش بروم باید فردا و...  آمده روشنک امروز که افتاد یادم و..... دادم گوش من

: که دز نیشخند کردیم، حالل را ظرف توي مانده زمینی سیب آخرین او و نوشابه ي جرعه آخرین من و شد تمام غذایمان که بعد

  داشت؟؟ خوردن دیدي

 هم بعد.. ....کنم غالفش که گفت و کشید را لپم که درآوردم را پولم کیف و کنم حساب خواستم می شوخی بی.... بودم خندیده

 بار یه شد واجب!! هیکلن خوش انقد ها ناجی دونستم نمی: کرد زمزمه ،....کننده ویران شیطنتی با و شد دقیق هایم چشم توي

  !!ممنوعه بخش بیام

  .......رفت وا هایم، لب از لبخند
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  .....شد بیشتر شرفش، بی هاي چشم برق

  !!!کند تماشا را خوردنم حرص خواست می.....!!! بچزاند را من خواست می....!! کند اذیت را من خواست می

  !!!!بود کرده فکر

 اش چنته توي هایی چیز هم، زمینی و آسمانی ازدواج این و خودش ماه چند این ي پرورده دست ي ساره که دانست نمی

  ...........!!!دارد

 کنه گیر مترس می:صورتش توي کردم پرت را کلماتم و ،....زدم رویش به اي کننده وسوسه و کج لبخند ،....دادم باال ابرویی لنگه

  .....!!!!گلوتون تو

  .....تو کردم پرت را هالکم و خسته خود بدست، خرید ساك و چرخاندم در توي را کلید

 و بودم کرده تمیزش صبح من که اوپنی به افتاد چشمم, کشیدم می سرم از چادر که جور همان و زمین روي کردم رها را ساك

  ....شدم خسته... اه.... تمیزه جا همه ببینه تونه نمی بار یه: گفتم کنان غرغر!!! بود پرت و خرت از پر حاال

  .....!!!!من خداااااااي وااااااي.... برگشتم هال سمت به زده وحشت, چشم گوشه از کسی دیدن احساس با که

  ....پایین خورد سر دستانم توي از کیفم و شد رها سرم از چادر

  دیدم؟؟؟؟ می چی

  ....!نباشی خسته....! عزیزدلم سالم: آمد می طرفم به لبخند با که بود کامران

 روي که علی... کرد می گردگیري را ها میز روي داشت که کردم نگاه روشنک به شده، درشت هاي چشم و باز نیمه دهانی با

  .....ردنمک بغل ي آماده و بود ایستاده نزدیکم حاال که... کامران و..... آویخت می سقف آرگ به را ها بادکنک و بود ایستاده نردبام

  خبره؟؟؟ چه اینجا: گزیدم دندان به لب علی جلوي و کشیدم عقب را خودم ، زده شوك طور همان

  !!!خانومم مبارك تولدت: انداخت ام شانه دور را دستش مهربانی، با کامران

 میوه این... تزیینات این.. کارها این ي همه که!!! شد نمی باورم..... علی به روشی از و روشی به رفت کامران از نگاهم.... شدم مات

  .....سالن ي گوشه ي شده چیده هاي

  من؟؟؟ تولد: خودم سمت گرفتم را ام اشاره انگشت

  شه؟؟؟؟ نمی باورش ذوقیات خوش این حاال که دادي عذاب مارو خواهر این چقد: گفت خنده با علی

 تولدم گهم کنین؟؟ می دارین چیکار: رفتم ها بچه سمت به و زدم پس را دستش..... کشید سرم از را ام مقنعه و زد نیشخندي کامی

  اصال؟؟ چندمه امروز امروزه؟؟

  !!کوچولو آجی مبارك تولدتم! مهره شیشمه و بیست امروز: بوسیدم و کرد بغلم روشنک

  ......واااااي..... نبود یادم اصال من: خواهرم سبز هاي چشم به شد پاشیده و هایم چشم توي ریخت ذوق و خنده
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 خر: زد چشمکی و خندید بهم ها پله باالي از... علی طرف چرخیدم پران، پایین باال طور همان و بهم کوبیدم را هایم دست

  !!!خانوم مال ذوقش بود، ما مال حمالیاش

  !!!گفتن برادري: آمد سمتم به خنک آب لیوان یک با کامران

  !!!دامادي که حیف: پرید پایین ها پله از علی

 اولیه سال شه می باورت: خندیدم هایش، چشم توي و دادم کامران دست به را آب خالی لیوان.... مبل روي انداخت را خودش و

  ....هاا چمه میگم دپرسم، روزه سه دو هی بود؟؟؟ رفته یادم که

 را هایش دست چفت و نگذاشت که بزنم پسش خواستم و کشیدم خجالت روشی و علی جلوي... گردنم دور انداخت را دستش

  !!اینجا شن می خراب تاتار قوم هفت... بخواب ساعت دو بگیر برو: گفت می داشت علی.... کرد تر سفت

  تاتار؟؟؟ قوم -

  !!ما هاي بچه خانوم و رفقا-علی

  ...هستم من بخواب، برو تو-روشنک

  میان؟؟ کیا: گفتم روشی به و رفتم در کامران هاي دست زیر از

  !!!یُخ بابا، ننه!! خواهرم س جوونانه: داد جواب علی

  !!؟؟؟........چی یعنی....... ریخت دلم

  ...!!پریدگی رنگ از میمیري داري.. دیگه برو یاال!! داریم ساتی و سور: زد چشمکی روشنک

  ؟؟؟؟.....نبود مگر من تولد......تولد ؟......جوان ؟...دوست

  ....درست چیزي یه برم بذار چی؟؟ شام: پرسیدم روشنک از باز

  ...دیگه برو... بکنی کاري تو خواد نمی... م داده سفارش: حرفم وسط پرید کامی

, فهمیدمن من که چیزي به کامران و علی... شد بلند ها بادکنک از یکی ترکیدن صداي.... سرخابی راهروي سمت داد هلم روشنک

  !؟.....روشنک: پرسیدم, کرد می نگاه هایم لباس کمد به داشت که روشنک از و نشستم تخت روي..... خندیدند

  !؟.....هوم: داد جواب ها، لباس به خیره

  مهمونیه؟؟ روشنک -

  ؟!!ختمه مراسم پس شدي؟؟ خنگ: طرفم چرخید

  ...یعنی... نه -

  ساره؟؟؟ میگی چی -
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  !؟...هستن کامران دوستاي: مانتویم هاي دکمه به رفت دستم

  نشدي؟؟ خوشحال!!! دیگه تولده ساره... هستن خودتم دوستاي!! آره -

  ....موزیک... مو -

  !!!بزنیم دست انگشتی دو بشینیم خوایم می نه!! میبریاااا سر مو حوصله!! اَه -

  ....گذاشت تختی پا روي لباس دست سه دو.... بیرون کردم فوت را نفسم

  .....بپوشی چی کنیم انتخاب هم با بیام بزن، چرت یه -

  ......بستم را، ام خسته چشمهاي درماندگی، و خوشحالی میان حالتی با و گیج

  ........هشتهب مثل درست بودنت با زندگیم...... عشقه دنیا یه برات من ي هدیه عزیزم..... کنم باز چشمامو درز شد باعث موزیک صداي

 و.... ودب نشسته تخت ي لبه که کامران به خوردم که زدم چرخی و کشیدم سرم باالي دستامو... نشست هایم لب روي لبخند

 ار موهایم از اي دسته... شدم خیره مهربانش صورت به و شدم خیز نیم جایم سر...... کرد می نگاهم براقش، هاي چشم با داشت

  !!!نیمه و شیش!! حموم برو بدو: کشید

.... ،هم....کنم ذوق شنیدنش با ،هم...بشنومش من هم که بود بلند آنقدري موزیک صداي... حمام توي انداختم را خودم و زدم جستی

  .......نیست..... نیست من سبک به..... نیست معمولی خیلی... تولد این که کند پیدا راه دلم به دلهره هم

 اجازه یب ندادن یاد شما به: بوسیدم را گلی... زدند می حرف داشتند و بودند اتاقم توي گلچین و روشنک آمدم، بیرون که حمام از

  نرید؟؟ کسی اتا تو

  !!!باشه داشته بریده سر اینکه مگه!!!! نخیییییییر: داد باال ابرو شیطنت با گلی

  !!!نکردیم پیدا تم بریده سر که: زد روشی به چشمکی

 ینهآ توي از و گرفتم را مچش که بپیچد خواست... کشید سشوار را موهایم روشنک....  کردم اش شانه ي حواله کوچک مشتی

  !سرمه روسري من هست؟؟ حواست: کردم نگاهش

 انداختک مآرایش لوازم به نگاهی گلچین.... بیاورد را ها لباس که رفت و گذاشت کناري را بابلیس آرام بعد... کرد نگاهم لحظه چند

  !!ن معرکه چقد!! بشه کوفتت

  ....کن انتخاب بیا: انداخت تخت روي را ها لباس روشنک.... زدم لبخند

... وشیدمپ را سفیدي آبی دامن کت..., زدن چانه و چک کلی با هم باالخره.... چیز یک من چیز، یک روشی, گفت می چیز یک گلی

.... کرد دمتایی نگاه با گلی!! بزنی بهم را حالم و ببندي لبنانی هم را ات روسري خواي می البد گفت می! نیامد خوشش روشنک

 ونیت نمی اینکه با آخه: کرد جیغ جیغ روشنک..... داشت سفید آبی محو هاي گل و بود میدي دامنش و کت.... شدم مستاصل

  !!!ساره درنیار بازي امل!!! سفید یا باشی، لخت باید یا!! بپوشی مشکی ساپورت

  !!!!بودم حساس کلمه این به من که چقدر و
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 خانه یادگار کیی این. کشید بیرون کمد از را تنگی و بلند و سفید دامن خوبه، این گفتن با و!!! کرد رو و زیر را هایم لباس باز گلی

  .....رسید می نظر به راضی هم روشنک! شد خوب... بود خوب.... را قبلی کت و پوشیدم را دامن... نشد بد.. خب! بود پدري ي

  !!خوبست هک گفت و... کرد کمرنگ صورتی را رژم... کرد سفید را چشمم زیر... کشید سیر آبی خط را پلکم پشت و نشاندم گلی

  برم؟؟؟ اینجوري یعنی: گلی سمت برگشتم... کردم چک را خودم بار صد

  ...بپوشم لباسمو رم می من: در سمت افتاد راه و بیرون کرد فوت را نفسش روشنک

 و باندها هب نگاه یه و بیرون بري کافیه فقط..... انداخته راه فنگ و دنگ کلی کامران.... ساره مهمونیه: داد دستم به فشاري گلی

  .....ببره لذت... کنه افتخار خواد می! زنشی تو! توئه تولد!! بندازي اومدن که نفري چند و پذیرایی بساط و نور رقص

  ..........فهمیدم نمی....... فهمیدم نمی

  ......هایم دست میان گرفتم را سرم

  ...شو بزرگ یکم... ساره پاشو: گذاشت پایم کنار را هایم کفش گلی

... غریب و عجیب سبک این از..... دور سبک این از گرفتم دلشوره... گرفتم دلشوره.... بود تاریک تقریبا سالن رفتم، بیرون که اتاق از

  ......من با سنخیت بدون سبک این از

 وزیک،م صداي.... گفت تبریک و بوسیدم و دورم انداخت دست... دیدم که بود کسی اولین علی.... بودند آمده نفري هشت هفت

.... بود رستد چیز همه... خانه آشپز به رفتم تند.... داشتم هیجان... کرد می پذیرایی داشت گلی.... رسید می گوش به قبل از کمتر

  .....زد باالیی بلند سوت بود، ایستاده ورودي ي آستانه در که کامران که بیرون بروم برگشتم ذوق با

  !!!چیه اون: گفت اشاره با و انداخت سرم روسري به چندشی نگاه.... خندیدم

  ......زدم لبخند اما....... لرزید دلم

 به بسپارم., ..آید می چشمم به که تفاوتی هر, میبینم که را اي بدي هر کردم سعی و رفتم.... گفتم خوشامد دوستانش به و رفتم

  ........باد فراموشکار هاي دست

 با اوتمتف هایی پوشش... مختلف هاي لباس با..... پسر و دختر تا چهل سی نزدیک....! شد پر خانه سالن که بود 9 نزدیک ساعت

  !!!!!!!کرد می االرض طی خانوم، حاج که خواست می دلم چقدر من و..... من

  ....خندیدم فکر این از

 به نگاه یشن با تایی چند, لبخند با تایی چند... هایشان خانم با بیشتر... مجرد توك و تک... بودند کامران دوستان ها مهمان اکثر

 که هم حنانه... شادي و گلی.... ها ناجی از تا دو و دانشگاه هاي بچه از تا چند.... بودند هم روشنک دوستان..... سرم روسري

 روشن هاي چشم ي صدقه قربان دلم توي... بود خوب حنا چقدر..... بیاورد شادي بود داده را اش هدیه اما! آید نمی بودم مطمئن

  .....رفتم ترش روشن قلب و
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 من..... ردندخو می شربت تایی چند... کشیدند می سیگار چندتایی.... بودند ریخته وسط آدم عالمه یک..... بود باال موزیک صداي

 احمق ینع..... پاشیدم می خوشحالی رویش به باید من... بود خوشحال کامران.... باشم داشته حسی چه باید دانستم نمی دلم توي

 می قایم آشپزخانه توي را خودم هی و...... زدم می لبخند چرخیدم، می که وري هر... زدم می لبخند همه به... زدم می لبخند ها

  .......کامران اخم گهگاه، و... بیرون بکشدم که رسید می یکی و... کردم

 تا یامکس صورت.... رقصیدند می هم با داشتند... زد می حرف روشی با که دیدم را سیامک..... نشستم اي صندلی روي استرس با

  ........برقصد انقدر بود مجبور مگر کردم فکر... بود قرمز گردن

  .....شوم خنک که دادم تکان را سفیدم آبی روسري ي لبه کمی و

  .....بود کامران... نشست کنارم کسی

  نشستی؟؟ جا یه همش چرا تو -

  کنم؟؟ چیکار باید... خب -

  !ساره؟ نیستی خوشحال -

  ......ها پنداشتن خر را خود همان از باز... ها احمقانه همان از باز... زدم لبخند...... کرد تنگ را هایش چشم و

  ؟......!حرفیه چه این -

  !قصی؟ر نمی تو: کرد زمزمه..... نبود آنجا انگار که ها حالت آن از باز... رقصیدند می که انداخت بقیه به نگاهی..... داد تکان سري

  .....بزنم پلک رویش به توانستم فقط

  !شناخت؟ نمی را من

  ....!گرمه.. بزنم فنو برم: زد چشمکی و برخاست جایش از و زد ام شانه به دستی... برگشت هایش چشم به رنگ

 ندهخ با..... هم با کامران و من.... اوپن دور بعضی... تکی بعضی.. دوتا دوتا ها بعضی... سلف... شد صرف الیت موزیک با شام

  .................!!!درك به که کرد می اشاره... ماست به ها خیلی حواس که کردم می اشاره... گذاشت می دهانم توي را چنگال

  ....بودم دلشوره و شادي میان هنوز من.... شد یازده ساعت... باال رفت موزیک صداي..... شد جمع شام

  .....رقصان جمع وسط کرد پرت را خودش و گرفت باال را دستش توي اي شیشه بطري و زد سوت دور از, پسرها از یکی

  !!!داد می االرم مغزم توي چیزي......!! شد خشک گردنم.... نشستم صاف ام، صندلی روي

 تو یکج...... گشتم علی دنبال..... زد می حرف دوستانش از یکی با و بود ایستاده اي گوشه.... کردم جستجو را کامران نگاهم با

 زا یکی... تر طرف آن..... رقصید می داشت... شادي طرف برگشتم....... سالن انتهایی و چپ سمت ي گوشه ،...گلچین جیک

  ......دخترش دوست سمت گرفت... کرد روشنم سیگار تر، جوان پسرهاي

  .....ریخت دلم،... شد چنگ دلم..... شد شور دلم
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  ......باال بیس... تر کوبنده... قبل از تر شاد موزیک

  کردم؟؟؟؟؟ می چکار وسط این احمق من

!! بود من ي خانه اینجا.......! باشم احمق نتوانستم..... بزنم لبخند نتوانستم... کردند نگاهم برگشتند نفري چند... ایستادم جایم سر

  کرد؟؟؟؟؟؟ می چکار من ي خانه توي حرام بطري آن

.... سرخابی راهروي سمت دویدم..... اي لحظه هر از تر داغ... شدم می داغ... جلو آمد... دیدم دور از کامران.... شد سفت هایم مشت

  !!ساره: کشید را بازویم کامران

  .......خدایاااااا..... ببخش را بیشعور احمق و حقیر من... ببخش را من.... خدایا... خدایا... بود آمده بند نفسم.. برگشتم

  .....بیرون کشیدم دستش از را دستم

  ....تو... تو: سمتش گرفتم را تهدیدم انگشت

  .....آمد نمی باال نفسم

..... داد می نشان همه به را خودش داشت نیمه، نصفه پیراهن آن با لعنتی مهماندار آن هنوز.... رقصیدند می وسط آن داشتند هنوز

  ...بودم پایکوبی و شادي همه این ي بهانه من هنوز.......خندید می سیامک با روشنک هنوز... نبود من به علی حواس هنوز

  ......کرد دوران سرم توي شان خنده صداي

  ........انداختم بیرون را تعفنم پر و گندیده نفس ي الشه و کشیدم بلندي هین... زد کتفم دو بین آرامی ي ضربه کامران

  ....کامران... کام -

  برات؟؟؟ بیارم آب ساره؟؟ زنی؟؟ نمی حرف چرا -

 چیکار من ي خونه تو بطري اون: کردم التماس ،....خجالت بی ،...واهمه بی و گرفتم محکم را دستش.... سوخت می هایم چشم

  ؟......!کامران کنه می

  .....پیچید می سرم توي هال، توي هاي خنده صداي... کرد نگاهم لحظه چند..... رفت باال ابرویش تاي یک

  ....!تولده این... این ساره -

  تولد؟؟؟ -

  !خوبه؟.... کنن جمعش میگم باشه... ببین -

 خونم می نماز خونه این تو من: نالیدم خفه ،....نبود ها درمانده به شباهت بی که حالتی با.......  و زد حلقه هایم چشم توي اشک

  .....کامران

  کنم؟؟ چیکار من میگی! جان ساره دیگه مهمونیه:کشید دست صورتش به کالفه

  .....کردم رها را دستش
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  .....شد پرت صورتم به دهانش از بدي بوي

  ......بدهم قورت را دهانم آب نتوانستم حتی

  ....سرخابی دیوار به دادم را ام تکیه

  ........زدم می حرف بریده بریده ،.......چقدر

  !؟.........توام... کامران.... تو.... تو -

  ....جان ساره.... عزیزم: طرفم دو گذاشت را هایش دست.... جلو آمد

  !!!!نزن دست من به: زدم جیغ و زدم کنار خشونت با را هایش دست

  ......بستم محکم را درش و خواب اتاق توي انداختم را خودم و

  !!!!هم با تولدم، و من پدر گور به تف

 می اما کم،..... میخواست عذر... کرد می صدایم... زد می در به کالفه کامران... شد پخش.... ها زدن زار از, چشمم آبی خط

  ...زنیم می حرف موردش در بعدا شه، تموم بذار... عزیزم: گفت می... خواست

  ......بمیرم خواست می دلم.... کردم می هق هق

  !!!ساره!! ببر کیکو بیا پاشو!! زشته ساره: پیوست بهش روشنک صداي

  .....!!نکن ریزي آبرو جدت سر... زنیم می حرف مورد در بعدا بیا... جان ساره: کرد زمزمه ازقبل تر آهسته کامران

  جدم؟؟؟ سر..... جدم سر

  ....ریختم دستمال توي را اشکم ي قطره آخرین

  .....بریزم بهم را چیزي خواهم نمی... کنم اذیتش خواهد نمی دلم... خدایا... کنم اذیتشان خواهد نمی دلم..... خدایا

  ......کشیدم هایم پلک پشت را کاغذي دستمال

  ..........بشوم احمق باید، باز.... زدم دردناکی پوزخند.... آینه به شدم خیره

 غیب فهمیدهن کسی تا بیا: کشید را دستم روشنک... نکردم نگاهش... کشید اي آسوده نفس کامران... چرخاندم قفل توي را کلید

  !!شدي

  ره؟؟؟ می شوهرت آبروي گی نمی!!! نفهمی خیلی: کرد پچ پچ گوشم توي و

 غیبت ینا کس هیچ هم واقعا انگار..... نزدیک آمدند گلی و علی....نشستم اي گوشه و..... کشیدم بیرون دستش توي از را دستم

 یدچ شادي را کادوها.... هم جلویش میز... شد خالی سالن باالي ي نفره سه مبل...... بود نفهمیده را اي دقیقه بیست ربع یک

  .....قرمز.... سبز... زرد... بیشتر نور رقص... بنشینم آنجا گفت روشنک.... رویش
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 می حرف ای و بودند نشسته خوشرویی و خنده با همه.... رقصید نمی وسط کسی.... پیچید سرم توي مبارك، تولدت صداي باز و

  ...آمد سمتم به خنده با....... شد روشن شادي توسط ،...یکی یکی ،...ها دست توي هاي فشفشه.... بود من به حواسشان یا زدند،

  ......شوره و شادي و گل غرق ما شب امشب

  ....بوسیدم

  .....نوره پارچه یه آسمون ستاره جشن از

 که ولديت حتی ،....همچین نه که.......... ام نداشته تولدي همچین حال به تا که کردم فکر این به من و..... داد بدستم اي فشفشه

... نزند ونبیر خانه از و نکند غرغر علی که... را وامانده صداي آن کنید قطع نگوید خانوم حاج که........ گذاشت موزیک بشود تویش

  ..........نکنم خاموش را، ام سوخته سال خانوم، حاج و آقاجون کنار من و نروند مهمانی تنها تنها علی، و روشی که

  ......بشکنم دل خواهم نمی.... باشم احمق خواهم نمی... ببخش را من.. خدایا.... زدم لبخند

 سال دص انشاال... عزیزم ماهی خیلی: کرد روبوسی.. دادیم دست.... ایستادم... آمد سمتم به خوشرویی با ها کاپیتان از یکی خانم

  .....ها سال این از به

  ......رفت باال جیغ و سوت صداي که ،...دادم می را جوابش داشتم

  .....آمد می دور از داشت کامران

  .....بود هایش دست میان فشفشه پر بزرگ کیک

  ....بود نور هایش، چشم میان

  .....بود خنده

  ....بود شادي

  .............بود عشق

  .....بودم شنیده و دیده که را آنچه ي همه کنار زدم

  ....!!دارم نگهش خواهم، می.... خدایا

  ....شد پررنگ لبم ي خنده

 رتصو بر شده پخش کیک هاي فشفشه و ها شمع نور.... کامران صورت بر پاشیده نور.... باال موزیک.... سوت و دست صداي

  ......اش داشتنی دوست

 خوشحال خواهم می من...... من....... من......... درك به.... به! ؟......ضعیف بوي.............. درك به... به! ؟.....داد می الکل بوي دهانش

 نای با را کامران ام، نداشته که هایی تولد ي همه از تولدم، تمام از که دارم دوست من..... باشم خوشحال باید من.... من..... باشم

  ...........باشم داشته نورانی، و مهربان صورت
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  ......بهشته مثل درست دیدنت با زندگیم....... عشقه دنیا یه برات من ي هدیه عزیزم

  .....هایش چشم به دادم نور..... جشنم به ریختم نور..... خندیدم..... خندید می و....خواند می باهاش و

  .....دنبالش بروم خواست می..... ندهد بهم را کیک خواست می... کرد می بازي باهام داشت..... نزدیکم رسید

  .........!!مبارك تولدت... مبارك تولدت... دارم دوستت عزیزم... میخک و سرخ گلهاي سبد سبد خونه تو

  .....مبارك تولدت بلند صداي و

  ....بلند و

  .....بلند و

  ..........خندیدم اما... بود دلم توي زخم... بود دلم توي اشک... خندیدم

  .....شادیاست تموم زیباي شروع تو جشن..... هاست خوبی تموم تولد جشن تو جشن

 چقدر هک ببینم داشت دوست.... بخندم باهاش داشت دوست... خندید..... گزیدم را لبم... گرفت را دستم... کرد راست و چپ را کیک

 خمز! ؟..........اي کرده حرامش من بر شب چهل..... خدایا....!! باشم باهاش که.....!! ببینم که داشت دوست......! کشیده زحمت برایم

  .....زدم لبخند اما ،.....زد زار دلم....... زدم لبخند اما....... کرد گریه خون دلم،..... دلم به خورد

  .......توست طالع در بلند بخت ما آرزوي... توست ي واسه خنده هاي گل لبا رو امشب

 شادي یندورب.... گرفت می فیلم شادي..... کشیده و بلند... زد سوت علی..... زدند دست همه... گرفت صورتم جلوي را کیک کامران

. ......رفت ام صدقه قربان لب، حرکت با کامران ؟؟؟....بود خورده مشروب.... زد لبخند کامران..... بود کامران نورانی صورت توي

  .......!من داشتنی دوست پاییز ششم و بیست...... بود من تولد امشب..... کردم جمع را نفسم

 که..... کند حفظ را من که.... دارد نگهم خدا که... کردم دعا... باشد چنگم توي خوشبختی همیشه که... کردم آرزو.... کردم دعا

 ار من هاي فرشته اگر حتی..... دارد نگه من براي را کامران که ،....کردم دعا و.... برندارد دوشم روي از را نگهبانش هاي فرشته

  .........حتی....... بنشاند او هاي شانه روي و بردارد

  ......مبارك تولدت دارم دوستت عزیزم

  .............کردم فوت و.... خندیدم.... بود ها شمع نور پشت کامران صورت.... کردم باز را هایم چشم

  .......کردیم فوت هم با.... را ها فشفشه تمام.... را ها شمع تمام..... کرد فوت هم کامران و

  ....او نه.... شود زهر من براي بگذار اما ،.....خورد نفسم توي نفسش

  ................وار لعنتی جور، همان... کرد کج را سرش..... گردنم دور انداخت را دستش... نشست کنارم و میز روي گذاشت را کیک

 می متوجه را بویش اما ،..بودم ندیده من..... بود نوشیده حرام بطري آن از.... ام گونه سمت رفت...... ببوسدم خواست.... شد خم

 گونه به چسباند را هایش لب ؟؟.....بود همیشه مثل نگاهش چرا پس بود؟؟ هشیار همه این چرا پس...... ضعیف چند هر.. شدم
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 دلم که بود فهمیده شاید.....  شاید... بکشم خجالت آدم همه آن جلوي نخواست شاید...... کوتاه و آرام...... بوسید را ام گونه..... ام

  ......بنشیند ام گونه بر اش، خورده بطري به لب خواهد نمی

  .....زدم می پا و دست نخواستن، و خواستن میان چقدر..... من و

 گلچین و علی...... گردد برمی و رود می گفت کامران.... خانه توي پیچید اندي صداي.... باالتر صدایی با..... شد پلی اول از موزیک

 ي شیوه هب مومن و خانه از گریزان علی همان علی، که کردم فکر من و..... وسط رفتند دوتایی و گفتند تبریک.. بوسیدند را من

... .شدند کیک بریدن مشغول و آمدند ها خانم از یکی و شادي...... نشده عوض که درونش دارد، را من هواي اگر که.... است خودش

 می نگاهم دلبخن با و بود ایستاده اي گوشه هم روشنک.... گفتند می تبریک بهم و آمدند می یکی یکی..... بود ها هدیه به چشمم

 امتم....... بود کرده باز من سمت به را هایش دست کامران.... باال رفت نفر چند سوت صداي... آمد کامران.... نبود آنجا اما... کرد

  .!....ریخت ،.....ام زندگی و هستی تمام ،......قبلم

  برقصم؟؟؟ باهاش خواست می من از

  ......سوختم... گرفتم آتش... شدم قرمز

 ههم این چی براي و کنم؟؟؟ می استغفار دلم توي هی دارم چی براي سوزم؟؟ می اینجور دارم چی براي کی؟؟؟ براي چی؟ براي

  ....بود من در تضاد همه این چرااااا و...... باشم میلش مطابق....... باشم باهاش توانم نمی چرا که سوزد می دلم

 منی .....خواست می را من..... داشت لبخند..... زد می بشکن... آرام... بود کرده باز را هایش دست... بود شده داشتنی دوست کامران

 یه راتب من ي هدیه عزیزم: خواند می بلند بلند داشت کامران...... زد حلقه چشمم توي اشک...... نبودم اش شادي ي شیوه به که

 ولدتت! دارم دوستت عزیزم... میخک و سرخ هاي گل سبد سبد خونه تو....! بهشته مثل درست بودنت با زندگیم... عشقه دنیا

  ...............مبارك تولدت............. مبارك

  .......گرفت رطوبت را، چشمم سفید چشم ي کاسه باز.... چشمم زیر کشیدم را دستم

 کانت راست و چپ به را سرم..... کرد اخم کامران..... کردم اشاره روشنک به... گوشه یک.. سینه به دست... روشنک به خورد نگاهم

 مشوهر من... زدم لبخند من..... گرفت من از را نگاهش کامران..... کامران سمت رفت روشنک... کردم اشاره روشنک به باز..... دادم

... دبو آمده من طرف به که میل با ها آنقدر نه.... رقصید کامران...... تنم ي پاره دست... خونم هم دست.... سپردم کسی دست را

  ......زدم لبخد من...... گنگ تبسم همان با..... رقصید روشنک

  .....زدم لبخند و

  ..........زدم لبخند و

 قطع سیگار، و دود بوي........ شد خاموش ،... فالش و نور رقص..... شد خالی تک به تک خانه،..... رفتند یکی یکی ها مهمان

... کردم چک را ها کابینت تمام..... رفت می ضعف... کرد می گزگز بودم، ایستاده بس از پاهایم....نبود من به کسی حواس....... شد

  ......تنقالت و یخ هاي لیوان از بود پر اوپن روي فقط..... نبود اي بطري

  .....زد صدایم کامران

  ....بودند رفته همه
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  .......رفتم صدایش دنبال به

  ......بیفتد چشمش توي چشمم شب، آن خواست نمی دلم چقدر و

 وانو: ردک داخل به اي اشاره محو، لبخندي با.... بودند اش تیره جین جیب توي هایش دست و... بود ایستاده خواب اتاق حمام کنار

  ....میره در خستگیت.... شی می آروم... کن ریلکس یکم.... کردم گرم برات

  ......رفت بیرون اتاق از.... اش دزدیده و پایین نگاه... بود بهش ماتم و خیس نگاه

..... مامح کف ریخت اشکم.... قرمز و..... سفید و... کوچک و کوتاه هاي شمع از پر وان، ي لبه.... حمام توي گذاشتم را پایم ي پنجه

  ...........شد خاموش شمع... سوختم من... ها شمع از یکی روي گذاشتم را انگشتم

  ........بستم را هایم چشم.... وان توي نشستم ،...ها لباس همان با

  ........کنم چکار بگو... بگو تو...... خدایا

  .....فشردم را هایم پلک

  ....بود سختی شب چقدر

  ......ما داشتیم نرفته کنار ي پرده چقدر

  .....بودم ضعیف....... چقدر

  .......!بدهم دست از را زندگیم ي همه.... ها تفاوت این خاطر به خواستم نمی من ؟؟......!خدیایا اما

.... .بودم نداده دست از را حواسم هنوز اما... شدم هوش نیمه خستگی، شدت از..... شدم محو...... شدم منگ.... شدم گیج... برد خوابم

 مشروب که کسی.... کند می نگاهم دارد که کردم حس..... داشت نگهم بغلش توي کمی.... دورم پیچید حوله... کرد باز را در کسی

 ،....ناخواسته ای خواسته و ،...بود کرده ام فنی ضربه حرکت، یک توي باره، یک به اما ،...بود نینداخته حرام نگاه که کسی... بود خورده

  ..بود کوبانده صورتم به را، تفاوت همه این

  ؟..!..دارد دوست تورا چقدر که ببین...... طوالنی.... ام گونه به چسباند را هایش لب بودم، بغلش توي که طور همان

..... ام شانیپی روي کشید انگشت..... موهایم میان کشید دست.... رویم کشید را نازك ي شیشه پشم لحاف.... تخت روي گذاشتم

  ..........بیرون فرستاد ،....سختی به ،...را نفسش

  ....گذاشت هایم دست روي داشت، قرمز نگین پر توپ یک که همان ،...بود داده هدیه بهم که را زنجیري

  ........کرد خاموش را مینیاتوري خواب چراغ کالهک و

 ساعدش.. بود خواب کامران... شدم بلند جایم از و زدم کنار را نازك لحاف... بود روشن و تاریک هوا..... کردم باز را هایم چشم

 اتاق از و کشیدم کامران روي را لحاف و کردم پایم را سبکم هاي روفرشی..... شد جمع دلم.... تخت الیه منتهی... پیشانیش روي

 را مهای دست....شنیدم نمی هم را اذان صداي حتی.... نبود هم نور... نداشتیم مسجد.... بستم قامت و گرفتم وضو.... زدم بیرون

  ....گفتم اکبر اهللا و گوشم هاي کناره گرفتم
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  ....بستم قامت دوباره....!! من به لعنت... شد نمی جمع حواسم... شد نمی جمع حواسم

 فاتحه ،گانش رفته دست از ي همه براي صبح، نماز هر بعد خانوم عمه که افتاد یادم و... فرستادم را ام همیشگی تسبیح دور یک

  ......بود کرده را عمه هواي دلم چقدر.... فرستند می

 لخیت لبخند.... شد بلند نهادم از آه....... بود آمده تمیزم ي آشپزخانه سر بالیی چه.... آشپزخانه توي رفتم و کردم جمع را جانمازم

 را اه بشقاب اول.... کردم آب از پر را دوقلو سینک..... کردم جمع را ها بشقاب و ها لیوان یکی یکی.... نشست لبم ي گوشه

..... ردمک فرو آب از پر سینک توي ،...را لیوان دست سه دو تمام..... سر آخر... دیگر هاي ظرف بعد... چنگال و قاشق بعد.... شستم

 وجود از کاش... شد می پاك هم گذشته شب تمام کاش... شد می پاك هم من ذهن تمام کاش.... پاك... شد می پاك باید حاال

  ...........کرد تسخیر را وجودم تمام گناه، احساس و...... شد می پاك هم کامران

 را يکتر زیر.... آشپزخانه توي بردم و کردم جمع را ها آشغال.... نبود ریخته بهم خیلی آنجا... هال توي رفتم پاورچین پاورچین

  .....نداشتم هیچی به میل اما..... که بودم گرسنه آنقدر... رفت می ضعف دلم.... کردم روشن

! ؟.........بودم جان بی و حال بی اینقدر چرا! ؟......رفت نمی دلم و دست چرا... چیدم اوپن روي.... عسل و کره... کردم دم چاي

 و گرفتم هایش چشم از را نگاهم... آلود خواب... هال توي افتاد کامران ي سایه..... گذاشتم اي گوشه و کندم را هایم دستکش

 دلم توي..... نشُسته و بود خواب غرق صورتش... اوپن پشت نشست.... داد را جوابم آهسته، قدر همان.... دادم اي آهسته سالم

  ....زدم کمرنگی لبخند

 ررنگپ کمی معموال.... ریختم چاي مان نفره دو مخصوص هاي لیوان توي و فرستادم صلوات.... باز.... افتادم دهانش بوي یاد باز

 و روژننیت و اکسیژن هاي مولکول ، خشدارش و ضعیف صداي که بروم خواستم و جلویش گذاشتم را لیوان.... خورد می من از تر

  !؟...شینی نمی: نشست گوشم ي پرده به و کنار زد را هیدروژن

 دهانم به انین تکه و پایین انداختم را سرم... شد مشغول و پایین انداخت را سرش... نشستم... ندهم گوش نتوانستم... نتوانستم

  !؟...شدي بیدار کی: پرسید آرام.... گذاشتم

  ...داشتم دوست را آرام آدم این چقدر..... زد می حرف آرام چقدر... بود آرام چقدر

  ....نماز وقت -

  است؟؟؟؟ کی نماز وقت دانی می که بپرسم ازش خواست دلم و

  .....کردم سرزنش را خودم و گزیدم لب......... دلم..... بود شده بد دلم

 ها گاهن آن از... سرزنشگر... دلخور.... انداختم بهش نگاهی... گرفت را مچم که شوم بلند خواستم و کردم رها نصفه را چایم لیوان

  ........نبود من وجود توي که

  !خوري؟ نمی تو صبحانه چرا -

  ......ندارم میل -

  .....!هست حواسم... نخوردي چیزي دیشبم -
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  .........ها دردناك آن از.... ها تلخ آن از..... زد پوزخند دلم

 داختمان را سرم..... ایستاد رویم روبه و زد دور را اوپن.... شد بلند جایش از... داشت نگهش تر محکم که بکشم را دستم خواستم

  ....!!!شد خم کمر، تا مقابلش، در جوجه من براي.... شد خم... پایین

  !؟.....ساره -

  ........ام وامانده دل..... دلم.... لرزید دلم..... صورتم توي خورد نفسش

  ....کرد کمرم حایل را دیگرش دست

....... بشوم مرا تا کند نگاهم باید چجوري دانست می حتی... دانست می را ضعفم نقاط تمام... بود بر از را ام پنجگانه حواس تک تک

  ...........حتی

  .....باز... بود کج لبخندش باز... بود کج سرش باز.... کردم نگاهش و کشیدم باال را ام چانه

 و دمدی ام شده کور هاي چشم با که منی...... خطاکارم همه این که منی... ببخشم باید من مگر.......... ببخشم را چی! ؟....ببخشم

  .......بمانم عاشق، و الل همینجور که خواهم می و..... اللم ،.... هنوز و..... شدم الل.... ندیدم.... نپرسیدم هم بار یک

.... حوم... زد لبخند..... قلبم..... قلبم.... بازش نیمه و برگشته هاي مژه... هایش چشم... کنار زد را ام پیشانی به چسبیده موهاي

  ......کمرنگ

  ......مبارك تولدت -

  ...هایم لب سمت رفت و شد خم و

  ....بود نوشیده حرام

  ،...من زندگی آدم ترین حالل

  ......بود نوشیده حرام

  ....اش سینه به چسباندم را مشتم

  ....دادم قورت را بغضم

  .....ممکن قدرت آخرین با

  ..........برو که........... برو که..... دادم فشار را مشتم

  .....بیشتر... نکرد ولم... نکرد رهایم... شد خم بیشتر

  ........داشتم.... شدم می خفه داشتم... بغض از مردم می داشتم

  ......زدم می پسش داشتم
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  .....خواستم نمی و

  .....توانستم می.... نه.... شد می.... نه ،...خواستم می نه

  ....اش سینه به چسباندم را سرم

  ...کردم تخلیه را ساعت چهار و بیست این فشار تمام ،....عظیم هقی هق با و

  ......بود جایش سر من، دانشگاه و استخر و کامران هاي پرواز

 عطیالتت احتماال بودم گفته عسل؟؟ ماه روید می کی بود پرسیده و زده زنگ جون عاطفه... شیراز برگشت تولد فرداي روشنک

  ....ترم دو بین

 تنصیح.... کرد می نصیحت ریز به ریز... کرد می جواب و سوال مو به مو... گرفت می مواطالعات به مو... زد می زنگ خانوم حاج

  .........وقت هیچ....... نخورد دردم به وقت هیچ که هایی

 عدب... ندیدنم و کوري بابت دانستم می مقصر را خودم روزها آن ي همه من و.... نشد شب آن ي درباره حرفی دیگر تولدم، از بعد

... بکشم پیش را حرفش چجوري باید بکنم؟؟ باید کاري چه آید؟؟ می ازم کاري چه!! دیدم که حاال..! خب ،...گفتم می خودم با

 هاستفاد خودش محافظ ي حلقه از چرا خواند؟؟ نمی خودش چرا دارد، دوست را من نماز وقتی که بپرسم ازش و کنم شروع چجوري

 نمی.... داد نمی راه من به جوره هیچ کامران...... داد می دست فرصتی نه ،....بپرسم چجوري که بودم بلد نه اما! ؟......کند نمی

 نتری مهم هم شاید و..... دانستم نمی..... بگیرم بدست را خوابش رگ هم من چجوري دانستم نمی....... نبود ام حالی... فهمیدم

 یم ترجیح ،....ها واقعیت با شدن مواجه و قرار بر را فرار!!!! داشتم وحشت!! ترسیدم می!!!!! خواستم نمی ،...که بود این مساله

  .........دادم

 دش خوشحال.... کردم دعوتشان هفته آخر براي من و برداشت را گوشی نازي خانمش... همکارش ي خانه گرفتم تماس شب یک

 خیره همب لحظه چند گفتم، که کامران به.... کردم دعوتشان..... گرفتم تماس هم دیگرش همکار با... ندارند اي برنامه که گفت و

  ....کرد تشکر ازم متبسم بعد..... شد

  .......بودم برداشته را، قدم اولین

 ینهآ توي از من و کرد می تنش را بلوزش داشت کامران.... همیشه از بیشتر کمی،... رسیدم خودم به.... پوشیدم خوب شب آن

  !جونم؟: خندید و زد چشمکی... بودم خیره بهش

  ....هیچی: بستم را شالم و دزدیدم را نگاهم

  .....شده کشیده میانمان هال، هاي پنجره نازك حریر شبیه که است هایمان دل توي چیزي هفته، سه دو این که کردم فکر و

  ...دقه یه: دنبالم آمد و کرد تنش را پررنگش آبی شرت تی

  ....آید می بهش چقدر رنگ این که کردم فکر بار این و. ایستادم سرخابی، راهروي توي

  ....بخواي اگه -
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  ...بپوشی چادرتو تونی می: داد ادامه و کرد اشاره هایم لباس به

  ......کند می محبت دارد... نه: گفت سرم توي صدایی داد؟؟ می اجازه داشت توانم؟؟ می

  ....ترم راحت جوري همین... نه: هال سمت افتادم راه

 و... ردهک اثر هایش تهدید که گفت می شوخی به کامران... نشد بد هم من پخت دست.... گذشت خوش تقریبا و.. بود خوبی شب

 که مدانتس می خودم فقط و فقط هم باز و.... شکمش و است مرد که خوانده گوشم توي خانوم حاج چقدر که دانستم می من فقط

  ....میلش باب کنم، درست چیزي تا ام کرده تالش چقدر

  .....مدارا به... گریز به.... گذشت سکوت به روزي چند ریزي، بیرون و جنجال آن از بعد

 و رینیشی جعبه یک با روشی و درآمد صدا به ام خانه زنگ شنبه پنج صبح که فهمیدم وقتی را این... تهران بود آمده روشنک

  ....!بغلم توي انداخت را خودش سوغات،

  کنی؟؟ می چیکار اینجا تو -

  !!!خواهر من استقبالتم ي مرده کشته -

  ...!!شدم شوکه فقط... اومدي خوش: گرفتم ازش را مانتویش.... انداخت خانه دور تا دور به نگاهی و

 گفتیم مام !والیت رفتن همه تعطیلی روز سه دو این واسه... نیست کسی خوابگاه.... رفت سر م حوصله: کشید سرش از را شالش

  !!خواهرمون خونه بیام

  روزو؟؟؟ سه دو این کل: شد گرد هایم چشم

  ....ساعتو یه همین.... بابا نه!! کردي ذوق تو که چقدم: مبل روي انداخت را خودش و خندید

 به نگاهی شود، خنک تا داد می تکان تنش توي را تاپش که طور همان.... خورد می چی پرسیدم ازش و کردم آویزان را مانتویش

  تنهایی؟؟: انداخت ها خواب اتاق

  ...رفت.... داشت کار جایی کامران.. آره: گذاشتم میز روي را شربت سینی

  ...جایش سر گذاشت و کشید سر نفس یک را شربت

  نهار؟؟ داریم چی: کشید سرك گاز، روي هاي قابلمه توي و دنبالم آمد....  آشپزخانه توي رفتم

  ...!!خالی داغ پیاز.. هیچی هنوز: خندیدم سبزش، و خوشگل هاي چشم به

  !!!!بینی می تهیه چجوري بزرگت خواهر واسه ببینم: زد ام شانه به دستی

  اي؟ آماده کیه؟؟ امتحان: درآوردم فریزر از را گوشت و کردم جور و جمع را ها ظرف.... ها صندلی از یکی روي نشست و

  !!گوشش تو زدم.... م آماده... آره -

  شیراز؟؟ گوش تو -
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  ....تهران شایدم... دونم نمی -

  ؟؟!!!ذارم نمی بیرون شیراز از پامو بمیرم گفتی می که تو: طرفش برگشتم تعجب با تهران؟؟

  ....کرده اینجارو هواي دلم... اونجام ساله چهار.... دونم نمی: شکستن را دستش هاي استخوان ترق، ترق کرد شروع

  خانواده؟؟؟ ي سایه زیر: دادم تفت را گوشت و خندیدم

  !میگیرم خونه!!! ساااال صد!! کن فک: زد کشداري پوزخند

  روشی؟؟ خوشه حالت بگیره؟؟ خونه بره فتوحی حاجی دختر خونه؟؟ چی؟؟ -

  !!خوش خوشِ  -

  ...بگیري خونه بخواي مونده همین.... معلومه -

 قایدع نه دارم، مردم حرف به کاري نه من باش مطمئن اما...!! م نگرفته تصمیمی که هنوز: شد بلند صندلی روي از حوصله بی

  !!!م خونواده میرزایی قرقره

  ......بگویم که نداشتم چیزي..... دادم تکان سري

  .....میزبان شوهرم، و بود اولویت در خواهرم جا این.. بود قیمه عاشق روشنک.. کردم درست قیمه

 کامران.... کندم دل و بستم آب زن چشمک ي شیشه روي به چشم اما..... خواست می آب شدت به دلم و بود شده خشک زبانم

 احتنار جدا ام، روزه فهمید وقتی و کشیدم روشنک براي را نهار..... آمده روشی که نگفتم بهش... آید نمی نهار که زد اس ام اس

 ردهک نمی را فکرش که کرد تعریف کلی خورد، را قیمه که بعد... نبود مهم... ام ایستاده گاز پاي همه این چرا که شد دلخور و

 و درسی می گوشم به بد صدایش... زد زنگ کامران که بودیم عصر چرت و بیداري و خواب توي.....!!! کنم درست چیزي بتوانم

  .....بام برویم طرف آن از.... گویم می که آدرسی این به بیا گفت... بود شلوغ محیطش

 اشینم ریموت روشنک.... رسیدیم زود و بود ي خانه نزدیک.... کامران محبوب ي کافه سمت افتادیم راه و شدیم حاضر روشی با

  هستن؟؟ جیگرشم همکاراي: کشید سوت و زد را

  !!!روشنک: گرفت ام خنده

 چشمش دبع و زد لبخند.. زدم لبخند.... گرفت را بازویم سر پشت از که بود کامران.... رفت باال را ورودي ي پله تا دو و زد چشمکی

 خوشحال من خواهر حضور از که فکر این از و......... رفت درهم اش چهره که کردم حس اما... چرا دانم نمی... روشنک به افتاد

 و ازين.... یونیفرم با... بود سیامک.... چپ سمت ي گوشه بردمان کامی و دادند دست هم با معمول طبق..... شدم ناراحت نیست،

 خوري می چی: دستم بود داده را منو کامی... دادند سفارش همه و آمد خدمت پیش.... دوستانشان از دیگر یکی با... بودند شوهرش

  !عزیزم؟

  ....بخورم چیزي تونم نمی: گفتم گوشش توي آهسته و زدم لبخند.... بستم را منو

  چی؟؟ یعنی: شد باریک هایش چشم و رفت درهم هایش اخم
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  ....م روزه: گفتم تر آهسته

  ...رفت قرمزي به رو ، گردنش که دیدم و.......! شد پایین و باال یکهو ،!! یکهو اش، سینه ي قفسه

  ؟؟؟...نگیري روزه امروزو یه شد نمی حاال: غرید لب زیر حرص با

  ..........ام گرفته روزه پروازهایت و تو سالمتی براي من: اینکه از شد پر ذهنم تمام و.... رفتم وا

  خانوم؟ ساره دارید میل چی: پرسید می داشت سیامک

  ...خوره نمی چیزي: داد جواب من جاي به کامران

  چرا؟؟: وسط پرید نازي

  .....م روزه: بودم متبسم

  ......!داد تکان استرس با را چپش پاي کامران که دیدم... باال پرید شان همگی هاي ابرو

  ....پایش روي گذاشتم کسی، توجه جلب بدون میز، زیر از را دستم

  ....گرفت آرام پایش

  خاصیه؟؟ روز: پرسید نازي شوهر

 ي دوره!!!! گرفت می روزه علی واسه رِ  به رِ اي دوره یه!! کنه می زیاد کارا این از ساره... بابا نه: داد جواب من جاي به روشنک

  ...دانشگاش

  !!!!روشنک صورت توي بروم پا جفت و کنم استفاده شادي اصطالحات از خواست می دلم واقعا لحظه آن

  !!بکن ما واس دعاییم یه!! ما سر زیر راستت دست خانوم ساره بابا: خندید سیامک

 ي درباره روشی از و کرد عوض را بحث کامران.... برود سو و سمت این به بحث خواست نمی دلم وجه هیچ به و بود داغ صورتم

  .....روشنک نعناي چاي و کامران اسپرسوي قهوه و نازي شکالتی دسر به شدم خیره من و.... پرسید آمدنش

 درش هم، نم که بخندي بگو... بخند بگو و بقیه زدن حرف و... گذشت کامران سکوت به بودیم، شاپ کافی توي که ساعتی یک

 ربعی یک هنوز. ...بام برسیم تا کنم می صبر که گفتم و کردم امتناع من اما کنم، افطار من تا بمانیم کرد اصرار نازي.... بودم سهیم

  .....ودب درهم هایش اخم اما گرفت، نعنا چاي.. کنم باز را ام روزه ماشین توي تا گرفت نعنا چاي برایم کامران.... اذان تا بود مانده

 کافه تیمرف وقتی از.... خیلی... بود بهم خیلی دلم.... کامران با من و آمد خودش ماشین با روشنک. بود کامل سکوت ماشین توي

 ینیماش جا یک.... کرد می بدترش هم کامران دلیل بی هاي اخم.. نشدم بهتر... اذان تا کنم می صبر گفتم هی.. شدم اینجوري

 خاطر به نه.. .غرغر باز و.... ماشین کف ریخت دستم توي پالستیکی لیوان بیشتر نصف که زد ترمز محکم او و جلویش پیچید

 همب اینجور دفعه یک چرا فهمیدم نمی اصال! خالیست ات معده که تو، و مانم می من االن گفت می اینکه خاطر به.. ماشین

  !؟....شده چیزي: گفتم اهسته... ریخته
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  ....نداد را جوابم

  ....شدم طاقت بی

  .....کامران: زدم صدایش باز و

  ....بیست و صد روي رفت سرعتش

  ....خورد بهم دلم

  کنی؟؟ می چیکار!! کامران: باال رفت صدایم و بازویش روي گذاشتم را دستم

  بود؟؟؟ اي صیغه چه ت روزه این: صورتم توي کرد پرت را حرصش پر نفس

  چته؟؟: بود اراده بی جیغم...... کرد طی گاز پر را اردبیلی مقدس تند شیب کامران و ماشین کف شد پرت دستم از لیوان

  زنی؟؟؟ می حرف باهاش چجوري داري ساره چته؟؟ چته؟؟

  !!!!شو خففففه: که زد فریاد گوشم توي شادي صداي به شبیه صدایی

  .....بود شده طوفان کامران

  ....بود شده قرمز

  .........!!!ریختگی بهم همه این درك عجز از شدم می خفه داشتم من و

  کنه؟؟؟؟؟ می غلطی چه اینجا روشنک: فریادش توي ریخت ، اذان صداي و ،........آورد در رعشه به را تنم تمام فریادش،

  ....خندیدي من به تو

  ...دانستی نمی و

  .....دلهره چه به من

  .......همسایه ي باغچه از

  .....دلهره چه به من

  ....خندیدي من به تو

  .....دانستی نمی و

  .....دانستی نمی و

  ...دانستی نمی و

  ....ترمز روي زد سفید، 3 ایکس سر پشت
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  ....بود داشبورد روي سرم

  ....اي ضربه هیچ بی

  ....داشبورد روي بود افتاده فقط

  .......نداشت را اش نگهداري تحمل بدنم، که انگاري و

  ....ماشین کف پالستیکی لیوان روي کشیدم را دستم

  !؟.......بود زده داد من سر

  .....دماغم توي پیچید نعنا، ضعیف بوي

 پر را هایم گوش ،.....حنانه و خانوم حاج با شنبه پنج هر تهران ي مهدیه کمیل دعاي ،.......المستغیثین غیاث یا ي زمزمه و

  .........کرد

  ..!....نبود هم کامران هاي دست توي ، حتی هوا... نبود من هاي ریه توي هوا..... نبود ماشین توي هوا

 يها صدا ي همه از تر ضعیف.... داشتم هایم باور آوار زیر که قدرتی آخرین با.... ضعیف... زدم صدایش.... کرد باز را ماشین در

  ....دنیا

  !؟........کامران -

  ......شد پیاده ،..............و کوبید من قلب روي ،.....نه که فرمان روي را مشتش... کرد مکث..... بود بیرون پایش یک

  .......که کوبید بهم چنان ،...را ماشین در و

 روي به و شو خفه..... آمد می طرفم به داشت نازي... ساره شو خفه..... شدم پیاده و گرداندم دهانم توي را ام شده خشک زبان

 این: بود سرم پشت از روشنک، صداي...... کن رفتار ها خانم عین و ببند را دهانت.... باشه قبول: گفت می نازي..... نیاور خودت

.. ...کن فکر اش درباره بعدا و کن سکوت..... باال؟؟ رفت: کرد اخم نازي...... بزن لبخند و ببند را دهانت یهو؟؟ کرد قاطی چرا

  ....!!!......ـربمیــ و شو خفه...... رفت کجا ببینم دنبالش برم: بغلم توي انداخت را کیفش روشنک

  !!!!!؟؟؟.....بحثی چه... نه گفتم می من شده؟ بحثتون پرسید می نازي... باالکشیدم شلوغ، ي محوطه تا را خودم چجوري نفهمیدم

 مامت ساعت سه.... ببیندم بلکه کردم، نگاه کرد می نگاه او که را وري هر تمام ساعت سه.... گذشت من زجر به تمام ساعت سه

  .....خورد می بهم شدت به دلم و بود انفجار به رو سرم

 ندیدم ،...شود درهم صورتش ندیدم ،..برود باال صدایش ندیدم من که کامرانی.. فهمیدند همه را این... بود اخمو و درهم کامران

  !بود ریخته بهم بدجوري نکند، آبروداري

  ......ام روزه کردن باز و من براي چیزي خریدن ي بهانه به بردش، و کشید را دستش نازي شوهر فقط

  ......بود درهم برگشت، که وقتی باز و
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  .........کشیدم خجالت ،....خواهرم جلوي و ،...هایش دوست جلوي من و

 لتحلی و کردم می جدال ذهنم توي داشتم فقط!! شده چی پرسیدم نه کردم، صدایش نه هم من. شدم خفه هم من ماشین توي

 و اوپن روي ردک پرت را سوییچش...! تو بروم من اول تا نایستاد همیشه، مثل رسیدیم، که خانه به!!! بود کی تقصیر و شد، چی که

 بروم که داشتم را جراتش نه ،...کنم قال شبی آخر خواست می دلم نه من، که ،... بود این واقعیت.... خواب اتاق سمت رفت

  ......طرفش

 طمئنم که وقتی و.... کردم جا به جا.. کشیدم دستمال.... شستم را!! نمانده باقی هاي ظرف.... کردم سرگرم آشپزخانه توي را خودم

  ...شدم اتاق راهی.... برده خوابش که کردم فکر وقتی ،...! نه که

 ندبل جایش از کردم حس که شد می گرم هایم چشم تازه.. گذشت که ساعتی نیم.... زدم غلط و.... خودم سمت ي گوشه خزیدم

 دستش اب و پنجره قاب به بود زده را آرنجش... بود ایستاده پنجره کنار.. کردم باز را چشمم ي گوشه... افتاد راه و کرد، مکثی... شد

 انگشت.... کند یم فکر چی به دارد بفهمم توانستم نمی... ببینم را هایش چشم توانستم نمی.... بود داشته نگه کنار را پرده ي گوشه

 متوانست نمی چقدر من و.... بود ناراحت و کالفه کرد، می را کار این وقت هر.... شد غم از پر دلم.... لغزاند موهایش میان را هایش

  ....ببینم را اش ناراحتی

  .......خوابیدم می ،...ـایدبـ..... دادم فشار هم روي تر محکم را هایم چشم

 چنگ را ام هگون نمیبینمش، هفته یک که فکر این با و...!! نشستم سیخ جایم سر دارد، پرواز یازده ساعت کامران اینکه فکر با

  .....زدم

 دنکن!!! نبود هم فرمش!! کردم چک را تختی پا... آمد نمی هال از هم صدایی!! نبود... پایین پریدم تخت از و کنار زدم را لحاف

  باشد؟؟؟ رفته

 شممچ و چرخیدم خودم دور.... هال توي دویدم و کشیدم استرسی پر اما آسوده نفس بود، نیم و هفت هنوز که ساعت به نگاه با

  ....نوشید می چاي قالی، نقش به خیرگی و سکوت در و بود نشسته اي نفره تک مبل روي که بهش افتاد

 تدس توي که آدمی آن براي... داشتنی دوست هاي سردوشی و سفید هاي لباس توي آدم آن براي رفت ضعف دلم لحظه یک

  ......داشت مهربانی هایش

  .....لحظه یک و

  .....!!!کرده چه من با دیشب که افتاد یادم لحظه یک

 را ورتمص و دست که رفتم خودم، به دلم توي بیراه و بد کلی با و گرفتم کرد می سیر را من داشت حاال که نگاهی از را نگاهم

  ....بشورم

 خلخال هب افتاد چشمم که بریزم چاي خودم براي رفتم و پوشیدم را بودیم خریده هم با که را کمرنگی صورتی پوماي دامن و تاپ

 وقت یچه که خلخالی..... پرتقالی پیراهن آن به و... شد منتهی وصالمان به که آورد، برایم سفري از که همانی..... چپم پاي مچ دور

  ........نشد باز پایم از

  !!بمونی تنها خوام نمی! پدرت ي خونه میري هفته یه این -
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  ....دستم روي ریخت جوش آب

  ....احساس بی اما آرام،... بود احساس بی صدایش

  !!!رم نمی جا هیچ من: دادم فشار ام، سوخته چنگ توي را لیوان و کردم رها دادي، و جیغ هیچ بی را کتري

  رم؟؟ نمی جا هیچ چی یعنی: گرفت عصبانیت هاي رگه صدایش

  !!!!رم... می... نِ... یعنی: شد تر تنگ لیوان، دور هایم دست ي حلقه... کنم نگاهش و برگردم نتوانستم باز

  نشنیدي؟؟!! گفتم چی شنیدي!! ساره: داد دست از را اش خونسردي تمام

  !!شنیدم: هایش چشم توي زدم زل و چرخاندم درجه نود را گردنم

  !!گفتم من که کنی می رو کاري همون پس: گفت خوردکنی اعصاب ي بازیافته خونسردي با و داد تکان را سرش

  ...آرام خیلی.... باشم آرام که کردم سعی.... اوپن طرف آن او....  و طرف این من... ایستادم رویش در رو و تا دو شد قدمم یک

  برم؟؟ باید چی براي! منه زندگی! منه ي خونه اینجا -

  !!بمونی تنها هفته یک خواد نمی دلم من چون -

  .......کرد شُر شُر ،....قلبم توي چیزي

  !؟....بود من تنهایی نگران

  !؟.......ـمرحــ بی قدر این چرا پس

  !شدي؟ نما خواب شبه یک! نبود؟ اي مساله حاال تا چطور: گفتم قبل از تر آهسته و زدم پلک

 قتیو ،...شد می بحثش آقاجون با خانوم حاج که هایی وقت که دانستم می.... دانستم می را این!... نکردم صدا هم را اسمش حتی

  .....مهتاج: کرد نمی اضافه اي جمله هیچ ته ،...داد می جواب آرامش با آقاجون

 وير از مگ... عصبانیت روي از مگر.... جمالتشان ته چسباندند نمی را هم اسم....بودند ناراحت هم از وقتی... بود دلگیر وقتی

  .....داد

  !!س مساله حاال: میز به کرد عمود را هایش دست

  ....کردم باز دوباره و... بستم را هایم چشم

  ....بود قرمز هایش چشم

  ....داشت پرواز..... کردم می متالطمش نباید.... شد می عصبی نباید

  !چته؟ هست معلوم هیچ: کردم زمزمه
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 صفهن میگیري، روزه!!! کشی می آب جانماز من واسه راه به راه که چته تو!! چته تو من؟؟؟ چمه؟؟ من: اوپن روي کوبید را مشتش

  !!!!!ساره چته تو!!! کنی می بُغ گوشه یه میشینی مهمونی تو خونی، می نماز پامیشی شب

  .....آرام آرام من گوش در که هست ها سال

  ....کنان تکرار تو گام خش خش

  .....آزارم دهد می

  ........شناسمش نمی چرا

  .....شده اینقدردور چرا

  !؟....ام شده عادت ،....زود همه این چرا

  ....کنان اندیشه من و

  ....پندارم این در غرق

  ...چرا که

  ....ما ي خانه ي باغچه

  .....نداشت سیب

  ....چرا که

  ....چرا

  ..........چرا

  .........ناباور و ویران آنقدر ،...شد خارج ام حنجره از صدایی

  !؟......من -

  !!من!! نه: کرد من به را پشتش

.... تو...انمازج من.... کی من کنم؟؟ می بُغ من: ایستادم رویش روبه و هال توي دویدم و زدم عقب را بود افتاده گلویم روي که بختکی

  !؟....شده چت هست معلوم تو

  ......بود شکسته دلم

  ......نبود تویش حرفی هیچ و

  داره؟؟ دوست شوهرش که باشه اونجوري نباید زن مگه نیستی؟؟ من زن مگه تو -

  !!!!!لعنتی نیستی اونجوري چرا تو پس: که کرد اضافه فریاد با و
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  ....هایم گوش روي گذاشتم را هایم دست

  .....کردم می کز باال، هاي پله روي من و کوبید می بهم در و زد می فریاد علی که هایی وقت ي همه مثل

  .....هایم گوش روي گذاشتم را هایم دست

  .......کردم می فرار نداشتم، دوست که آنچه شنیدن از که هایی وقت ي همه مثل

  !!کنی؟ می فرار چی از: شد غرش از پر و صورتم روي شد خم و هایم مچ روي گذاشت را هایش دست

  ....قرمزش و عصبی هایش چشم به افتاد خیسم هاي چشم

  ......بودي شده خواستنی جور آن وقتی ،.....لعنتی بودم گفته تو به من

  ....!.ام شده نخواستنی.... اینجور وقتی ،.........لعنتی گویی می من به تو...... حاال و

  .....مفهوم نا... گنگ.... پریدند بیرون دهانم از کلمات

  ....برو... ببینمت.... خوام نمی..... برو -

 شرف بی منِ از و بزن حرف!! بزن حرف کنی؟؟ م شرمنده خواي می ساکتی؟؟ چرا ترسویی؟؟ انقد چرا: داد تکان را هایم شانه

  !!!!!شده مرگم چه بپرس

  ...لرزید کلماتش، امان بی هجوم از ام چانه

  .....پایین ریخت ،....درشت درشت هایم، اشک و

  ....کرد رهایم تمام، شدت با

  .....سیاهی به رو لباسش، سفیدي و..... رفت ترکیدن به رو گردنش رگ.... دیوار به کوبید مشت.... موهایش میان زد چنگ

  !؟......میاد بدت من از: که زدم زار و رفت دست از توانم

  !!!احمق!! احمق!! احمق: لرزید صدایش از خانه، تمام و آشپزخانه کف کرد پرت را من جوش آب لیوان

  .....!!!!!!!نزن داد: زدم جیغ عجز، با و گوشم روي گذاشتم را هایم دست باز... گرفت را بدنم رعشه

  ...ماهی آذر سرد سنگ روي نشستم

  ...لرزید می بدنم

  ...نداشتم دعوا و داد طاقت وقت هیچ

  ..........را رویاهایم شدن آوار و حرمت هاي پرده شدن پاره طاقت وقت، هیچ و

  ......زدم زار ،....ــدبلن صداي با من و..... کوبید بهم را خواب اتاق در
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 ناتوانی زا و زدم زار... بیندازم کی گردن را تقصیر که کردم استدالل هی و زدم زار... بوده اشتباه کارم کجاي که کردم فکر و زدم زار

  .......ردم لعنت را خودم چجوري، دانم نمی اما مقصرم، هم من اینکه تشخیص

 من و... باشد آخرت بار بگوید و بیاید باشم منتظر که نبود خانوم حاج دیگر که ،...کامران و..... ساعت نیم.... دقیقه ده.... دقیقه پنج

  ........کنم می رفتار ها ساله پنج عین دارم دقیقا که ،....دانستم نمی اما.... نبودم ساله پنج ي بچه دختر که

 راهروي وسط کالفه، که او به زدم زل ،....اشکی هاي چشم با و.... برداشتم زانوهایم روي از را سرم.... شد باز خواب اتاق در

  ......بود ایستاده سرخابی

 ،..قلپ لپق هایم، اشک ریختن و گرفتن بغل غم زانوي آنجور و نشستن فرم دانم نمی حتی.... بود حالتی چه هایم چشم دانم نمی

 چشم... ماهی آذر سرد سنگ روي.... پایم جلوي نشست.... جلو آمد که..... داشت اندازي چشم چه ،...وصورتی و کوتاه دامن روي

 شدن خورد و ها لرزه تن ي همه وسط... ها فریاد ي همه وسط که ،....من و...... کرد باز را هایش دست..... آبدار و قرمز هایش

  .........کردم می بیچارگی احساس ،...آغوشش به جور آن ،....ها

 ،....شکـــــا اینکه براي.... فراموشی براي التماس از پر.....  هق هق از پر... کشیدم نفس هی و.... اش سینه روي گذاشتم را سرم

  !؟.............محتاجم تو به چقدر ببین اینکه، از پر...... باشد عمیق خواب یک چیز همه

  .....شششش: گفت هی و..... امنیتش پر و تمنا بی بغل به داد فشارم.... خودش به چسباندم.... انداخت دورم را هایش دست

  .....تو.... چی براي... تو: کردم هق هق

  ...کن ولش: پشتم کشید ،...پدرانه ،...را دستش

  ....زدي...داد... من سر چی واسه بگو... بگو: زدم چنگ را اش سردوشی

  ......!تر کن خورد اعصاب ،...من هق هق..... شد بیشتر هایش دست فشار

  .....معذرت...... خوام می معذرت -

  ......شد بیشتر ،...غرورم پر کوه خواهی معذرت از ام گریه و لرزید بدي، صداي با ام سینه

  ....چرا... دونم نمی.... من.... تقصیرمو بگو... بگو....!! خوام.. نمی معذرت... مع -

  ....ساره -

  ...بگو..... میمیرم دارم بگو... بگو -

  .!...رسید می نظر به دور ،........ـدرچقـ.... مشترکمان شب اولین مثل.... شد وار دایره دستش حرکت

  .......ساره کردیم اشتباه ما -

  .....افتاد ضربان از ثانیه، یک براي قلبم

  ...شد قطع نفسم
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  ....زدن پلک بدون و گشاد هایم، چشم و

  ...بهش زدم زل و عقب کشیدم بغلش توي را خودم

  ....چی... چ...یعنی...یع..یع: کردم زمزمه ناباورانه

  ...!باال پرید عصبی چپم، پلک ي گوشه

... وقت... افتادنات لکنت به ي همه وقت... اومدنات راه ي همه وقت... پارك تو روز اون چرا دونم نمی: هایش دست کف به زد زل

  !خوندم شعورمو و منطق و عقل ي فاتحه... منطق با منِ... عاقل منِ....  نشستن جدول ي لبه وقت

  ....افتاد اش سرشانه از دستم

 یمعمول!! نبودي آل ایده تو: گفت کالفگی با..... بود سختش زدن، حرف چقدر... بود سختش.... داد فشار هم روي را هایش لب

 به نودی وقت هیچ عاطفه...! داره فرق باهم خیلی تو و من زندگی ساره!! خر من!! احمق من!! داشتی فاصلله من با دنیا یه و!! بود

 ودتخ گفت اول همون از!! کنی می تو که کارایی این از... بگیرم روزه بخونم، نماز نکرد مجبور منو وقت هیچ! نکرد تزریق من

.... انمام!! بگیر تصمیم خودت دادیم، نشونت چاهو و راه گه می که اي آیه اون مصداق شد اما کرد، راهنماییم... کن انتخاب راهتو

  .....اما... کرد انتخاب غلطی راه شاید.. کرد اشتباه شایدم.. دونم نمی!! نکرد کاري هیچ به مجبور منو وقت هیچ اون ساره

  ....کرد قالب هم توي سفت را هایش دست

 تحمل از من!! بیزارم کردن اطاعت از من!! س دیکته!! زوره!! جبره برام چیز همه کنم می احساس ،..تو با زندگی تو من ساره -

 من از........... بستم چشمامو و شدم خر انقدر چرا دونم نمی فقط...... من خداي... فقط... گفتم بهت هم اول روز!!! متنفرم کردن

  !! بعیده من از.... ساره بود بعید

 قدرت اب ،....پایین تا و ،.....ششم و قلب روي ،...ام سینه ي قفسه روي گذاشت را چنگش.... بود کی دانم نمی که یکی.... یکی

  ...کشید ،........تمام

  !؟.....میاد بدت... من از: بود صدا بی ،...اشکم رد

  .....تر تبدار... تر آبدار... تر درگیر... تر قرار بی..... هایش چشم

  ......!!!نه.... نه... لعنتی نه: بغلش توي کشیدم

  ......میاد بدت: هایش چشم توي ماندم و زدم پس ازش را خودم باز

  ........ـختلـ چقدر ،....ام زمزمه و

  ......شد مچاله ،...اش نشسته درد به هاي چشم زیر اخمش.. کرد اخم

  !؟....بدي عذابم خواي می -

  .....نکشی عذاب خوام می: دادم تکان راست و چپ به را سرم
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 مردانه و زرگب دست... دستم توي گرفتم را دستش... بود لبش ي گوشه دردي پر لبخند... ام صورتی دامن ي لبه به کشید دست

 می متوسل چیزي!! هر ،!! چیزي هر به و ندهند، دست از قیمتی هیچ به را عروسکشان خواهند می که هایی بچه مثل.... را اش

  .........!خود دین به.... م موسی... خود دین به عیسی.... بیا: کردم التماس ،....اشکی و خفه ،...شوند

  ....شد شل دستم توي دستش

  ....زد پلک

 هامامزاد...... کرد تاییدش امامزاده که روزي مثل.... خواستگاري آمد روزي مثل... تر دور خیلی.... دورتر... سرم پشت رفت نگاهش

  کرد؟؟ تاییدش

  .......ریخت دلم به ،....گرفت می نشات نورانی و سبز مکعب آن از قطعا که آرامشی ،...عمیق آرامشی ،....کجا از و چجوري دانم نمی

 دو!! محکم!! سفت!! دار نگهش!!! توست مال پس!! توست مال کامران که گفته امامزاده!! کرده تاییدش امامزاده ساره.....! آره

..... جداگانه ي رویه همین.... خود دین به عیسی همین..... راهست بهترین این!!! آره... ساره آره!!! شده که جوري!!! هر!!! دستی

 ؟؟!!نشببی خوب ؟!!ببین!!! ساره ساره ساره.... ست چجوري کی، که نباشد مهم حاال... باشید هم کنار شده، که جوري!! هر که همین

  !!!کن رهایش اما دار، نگهش!!! تمام قدرت با!!! دار نگهش!!! توست هاي مشت توي!! توست مال کامران

  ...ام گونه روي کشید را انگشتش و زد تلخی لبخند

  ....میگی داري چی -

  نفسم؟؟ باشه کامی؟؟ باشه.. کنیم می کارو همین... میگم درست دارم! میگم که همینی.. همین: بوسیدم و گرفتم را انگشتش

!! میکا میدم قول!! مون علی جون به... ساره جون به...!! هرکاري... کنم می بخواي تو کاري هر: پوشاندم هایم دست با را صورتش

  .............خوام نمی...... بدم دستت از خوام نمی!! خورم می قسم

  .......بگیرد را جلویش توانست نمی کسی دیگر که............. زدنم زار بلند صداي و

  .....شدنم خورد صداي و

  .....شکستنم و

  .......بودند شده پرتاب سو یک به کدام هر که ،...هایم شکسته شدن پودر و

  .....کرد می لگد را هایم شکسته داشت یکی... یکی

  ......شد می رد رویم از داشت یکی

  .........یکی

  .....سفیدش پیراهن به چسباندم را صورتم

  .....دنبالش بیاید ماشین که هاست وقت همین که رفت یادم و
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  .....گذشته من بر چه ،...ساعات این تمامی که رفت یادم و

  .....رفت یادم و

  ........رفت یادم و

  .....رفت یادم و

  .....دنبالم میاد ماشین االن: داد ماساژ را ام شانه

 ماشک رد.... کامران پیراهن به شدم خیره و... زدم هق هق!! هیچی نه ،....داشتم کاغذي دستمال نه.... نبود بند جا هیچ به دستم

 اهر دماغم و چشم از آب و کنم بلند را سرم توانستم نمی که وضعیت آن با آخه خب..... اگر نداشت ایرادي..... پس... بود رویش

  !!!!بکشم رخش به ،..را افتاده

  ....پیراهنش زیر خزید دستم

  !؟....االن! ؟....کنی می چیکار: کلماتش الي به ال رفت خنده و آمد قلقلکش

  .....کردم باز را ها دکمه از یکی آزادم، دست یک همان با

 یادم ماشین االن... ساره: گفت می داشت..... و گرفتم انگشتم دو میان را پیراهن..... بود منقطع نفسم و.... زدم می هق هق هنوز

  ...اِ... باال بیار سرتو دقه یه.. دنبالم

  ......بود آغشته افتاده، راه من بینی و چشم از آب به ،..سفید پیراهن ،...حاال

  .....کشیدم عقب را خودم آهستگی به وقتی ،...داشتم شیطنتی پر و مرموز و احمقانه لبخند چرا دانم نمی من، و

  ...........و ،.....شد تنگ هایش چشم ،....گرفت را ام مریضی از پر لبخند رد.... شد قفل هایم چشم توي نگاهش

  !!!!!هسارههه -

  ....شکها....... آبه..... مگه چیه: گفتم رگه دو صداي و خنده با و تر عقب پریدم کف، هاي سنگ روي و پشتم گذاشتم را هایم دست

  !!!!!!!!!دارم پرواز االن من: کشید تر بلند را بعدي داد

  .....نداشتم دستمال آخه: کردم مظلوم را خودم

 پاي جفت شش..... بگیردم که شد ور حمله کردو گرد را هایش چشم!! بخندد یا بزند داد دانست نمی!! کالفه!!! بود شده کفري

  !!!!کشیدم بنفشی ـغجیـــ و سرخابی راهروي توي دویدم و کردم قرض دیگر

  !!!کن باز!!! برسم حسابتو تا المصبو این کن باز: خواب اتاق در به کوبید

  کاپتان؟؟ نداري پرواز مگه!! دیگه برو: خندیدم ریز!!! بدهم تشخیص صدایش توي را خنده توانستم می وضوح به

  ....زد می قدم کمر به دست را، سرخابی راهروي... کردم نگاه کلید، سوراخ از و شدم خم و
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  ؟؟؟!!!داري جرات ببینم خوام می فقط!! بیرون بیا داري جرات تو -

  ....کوبید در به دیگري مشت خنده، با و

 دیگه یکی: کردم زمزمه درد، پر اي خنده با و انداختم بودم، گرفته شویی خشک از تازه که دیگري تمیز سفید یونیفرم به نگاهی

  ....هست

 هک نفري چند به ریزان، عرق طور همان و گذاشت حیاط دیگر ي گوشه و گرفت علی کمک با را ها دیگ از یکی سر آقاجون

  نمونده؟؟ چیزي دیگه خانوم: کرد نگاه بودند مانده در پشت

  ....شده تموم.. برن بگید... آقا نه: گذاشت ها پله از یکی روي را شده بندي بسته ظرف آخرین خانوم حاج

  دنبالت؟؟ بیاد خودش مونی می یا من؟؟ با میاي:  انداخت من به نگاهی و چرخاند دستش توي را سوییچش علی

  ...باهات میام.. نه: برداشتم را کامران غذاي ظرف

  ندارید؟؟ کاري من با: خانوم حاج سمت برگشتم و

  !!!میومد سر یه اگه شد نمی بد بگو شوهرتم اون به... سالمت به.. نه: پشتم زد و گذاشت دستم روي دیگري ظرف

 استراحت بمون نه گفتید خودتون بیام؟؟ پرسید حتی! کرد عذرخواهی زد زنگ که خدا بنده اون!! خانوم حاج: دادم جواب دلخور

  !!کن

  .شهوا گلوش گن دم واسش تخمم چهار این... برو.. حاال خب خیله: داد دیگرم دست به را کوچکی پالستیکی ساك خانوم حاج

 یک هک حیاط از را نگاهم.... گفت پیش خیر و بوسیدم که کردم خداحافظی گرفت می آب را حیاط ي گوشه داشت که آقاجون با

 تکان را اش یبین لذن با... شدم علی ماشین سوار و گرفتم بندي، بسته هاي ظرف اي گوشه و بود کفگیر و سینی و دیگ طرفش

  !!فسنجون جونم: کشید اي کشیده هوم و داد

  .خوري می گردي برمی االن: خندیدم

  ...م گرفته معده زخم قطاراش، هم دست برسونم گرامو مادر سفارشات این تا: شد اصلی خیابان وارد

  یکم؟؟ بخوري جا همین کنم بازش خواي می -

  !!دنیا اون شه می متصل شوهرت االن برسونم تورو من بیا.. خیال بی.. نه -

.... وت رفتم و دادم برج سرایدار به را ها ظرف از یکی... رفت و داد گاز و آورد باال را دستش.. شدم پیاده من و ایستاد خانه جلوي

 و کشیده دراز نفره سه مبل روي... گرداندم چشم و گذاشتم اوپن روي را ها ظرف... نداد جوابی... زدم صدایش و انداختم کلید

 منم ی،مریض نمیگی تو: گرفتم باال را مالفه ي گوشه و زدم لبخند... بود بسته هایش چشم و انداخته رویش را تخت ي مالفه

  کنی؟؟ می مریض

  ....سالم: گفت اي گرفته صداي با و کرد باز را هایش چشم از یکی درز
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  .....ـاآقــ سالم علیک: بوسیدم را پیشانیش و شدم خم

 فظر کردم، می باز را مانتویم هاي دکمه که طور همان و کشیدم سرم از را چادرم.... کشید مریضش و دار تب صورت به دستی

  ؟...خوابیدي کی: گذاشتم سینی توي را فسنجان

  ...نفهمیدم... دونم نمی: بود نشسته خیز نیم مبل روي تقریبا حاال

  ...جون اطفهع خونه بریم که شب تا بخواب بگیر بعد... بخور بیا: جلویش کشیدم را عسلی و گذاشتم عسلی روي را غذا سینی

  .!!میاد خوابم... خوام نمی: بخوابد که زد شیرجه و کشید رویش را مالفه باز و دوخت فسنجان ظرف به را کسلش هاي چشم

 ممخانو حاج.. کرده سفارش مامانت!! بعد!! بخورش پاشو.... حسینه امام غذاي: زدم کنار رویش از را قرمز ي مالفه... گرفت ام خنده

  !پاشو! فرستاده جوشونده واست

 توي و گرفت فاصله اش ریخته بهم موهاي از... گشت مریضش و سرماخورده صورت دور تا دور نگاهم... نشست جایش سر کالفه

  ....پسرم بخور: گرفتم دهانش جلوي و کردم فسنجان و برنج از پر را قاشق و زدم کمرنگی لبخند.... افتاد هایش چشم

  ....خورد دستم از را قاشق اولین و رفت خاموشی ي خنده به مریضش، و خسته هاي چشم

  ....شدم تماشایش محو لذت با من و داد ادامه خودش دیگر بعدش اما خورد هم را این... بعدي قاشق و خندیدم

  ؟...گذشت خوش -

  ...ببره خانومو حاج سفارشاي رفت رسوند منو علی.... معمول طبق.. بود شلوغ...نبود بد -

  !خانوم؟ حاج میگی مامانت به چرا -

.. گینب گفت خودش... بچگی از... عادته.. دونم نمی: کشیدم باال شانه و برداشتم مالفه روي از را برنج ي دانه!!! مقدمه بی چقدر

  ...گفتیم مام

 تربیش را غذا نصف آمدم، وقتی و کردم عوض را لباسم و اتاق رفتم.... خورد آبش لیوان از و گفت اي کشیده و دار معنی اوهوم

 راینبذا... نخوابیا: بردم آشپزخانه به و برداشتم را ظرف... مبل روي بود کرده ولو باز ا خودش و زده پس را سینی... بود نخورده

  ....بعد بخور، قرصاتم و جوشونده

  ...!!!خورم نمی جوشونده من... اه: کرد غرغر

 اون: داد انتک تنش توي را شرتش تی و نشست حوصله بی.... پیشش برگشتم تخم، چهار و جوشانده و دارو سینی با و خندیدم

  !!گرممه!! کن خاموش رو مسخره فن

  ...ببینم.... مریضی تو!! سرده خونه من عزیز: بیرون فرستادم را نفسم...... شود مریض که مردي دست از... خدایا

  ...یکم داري تبم: پیشانیش روي گذاشتم را دستم
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 و اخم کلی اب بعد کشید، بیرون تنش از را بلوزش عصبی، و کالفه حرکت، یک با اول که گرفتم سمتش به را جوشانده فنجان

  ...شی خوب زودتر بزن آمپول یه درمونگا بریم عصر: گرفتم اش خورده پیچ بازوي از چشم..... کشید سر را جوشانده تخم،

  !!!عمرا: برداشت دستم از را قرصش و کشید درهم ابرو

  !!!قدیم مرداي مردم: بود ام جمله صِرف تمسخرِ شبیه بیشتر که زدم پوزخندي اش، برهنه ي تنه نیم به خیره

 دیدج مرد! ؟...اِ : گفت خشداري صداي با..... و کرد متمایل سمت همان به هم را لبش ي گوشه.... باال فرستاد را ابرویش تاي یک

  ؟؟....نداري دوست

 داشت، یاکشن ري چه بود، شادي اگر اینکه یادآوري با.... گرفتم دستش از را آب لیوان و... تصنعی اخمی... کردم گرد را هایم چشم

  .....هایم گوش توي پیچید شادي گفتن جوووووون!!.... خودم سر توي زدم دلم توي

  !؟....نگفتی: کرد فوت صورتم توي و جلوتر کشید را خودش

 هنقط یه فکرتون... ندارین مریض غیر و مریض جدید، و قدیم: خوردم اش، اغواکننده لحن از را ام خنده و عقب کشیدم را خودم

  !!!کنه می کار

  ......اِِااِ: کردم امتناع و گذاشتم عسلی روي را لیوان... خودش سمت کشیدم و خندید صدا با

  ....!!!چیه فرقشون که بگم بهت خوام می خب: گرفت خودش صورت جلوي را صورتم

 با و دمدا فشار....» بگیرم منم که کردي مریضی رو مالفه« ِ  گفتن ضمن و اش برهنه ي سینه روي گذاشتم را کوچکم مشت

  .....کنی می مریضم اونور برو: که دادم ادامه خوردمش، می که اي خنده

 مریض رايب بلدم بهتري هاي راه: نشاند پایش روي و باال کشیدم و کرد باز نیمه را اش مریضی غیر و مریضی از تبدار هاي چشم

  ........کردنت

 به رس از او که... دانستم می ،...من و..... برم می لذت او، با گریز و ستیز و گربه و موش بازي این از چقدر که..... دانست می او و

  ......نیز او.... که...... دادنم خجالت و اذیت و آزار و کشمکش از... من با گذاشتن سر

. ..برنداشت شکمم روي از را دستش اما.... کرد خفه را زنگش و برد دست کامران... رفت می اعصابم روي موبایل زنگ صداي

 روي گذاشتم را دستم.... زدم زل مان، عروسی نفره دو عکس کنار هال، دیواري ساعت به کشان، خمیازه و کردم جا به جا را خودم

  ...شه می نگران مامانت االن... دیره: کردم زمزمه اش، پیچیده درهم عضالت با بازي ضمن و بازویش

 راننگ! کردي ریجکتش زد زنگ بار سه: مالیدم را هایم چشم و برداشتم را دستش....! بخواب که، دهانم روي گذاشت را دستش

  .....شه می

  ...شه نمی: داد جواب آلود خواب ، اي گرفته صداي با

  ....!!گذشته ده از.... دیره! پاشو: دستش پشت زدم آهسته

  ....بیدارن صبح تا اونا!! دیگه بخواب بگیر!! زنی می حرف چقد ساره: کرد غرغر
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  !!میره آبروم ببینه، منو ي قیافه مامانت االن خب: شوم خیز نیم که کردم سعی و چرخیدم بغلش توي ناالن

  !!!!مرییییضم!! میاد خوابم من!! ببینه: کرد باز را چشمهایش و صورتش به کشید را هایش دست جفت

 ظاهري پوشش و نقاب پشت که یافتم یقین روز، آن من و... کوفت می پا... کرد می ناله..... بود شده ها بچه پسر مثل...... خدااااا اي

  .....زند می پا و دست ساله، پنج کودکی مردي، هر

  !؟....جونم: کرد آرام را صدایش و زد نیشخندي که رفتم می اش صدقه قربان نگاهم با داشتم انگاري

  ...!!!هیچی: پهنش ي سینه تخت زدم محکم، اما حس، بی بار این

  ........رفتم سرخابی راهروي سمت به گیجی، از خوران دیوار و در به و پا لنگه یک و زدم پس را مالفه و

...  

 می فکر من و بود کرده پر را ماشین اصفهانی طالیی حنجره... بخورد صورتم به سرد، سوز که گذاشتم و کشیدم پایین را شیشه

 ازدواجم، زا قبل تا که منی براي حتی... عاشورا شب توي حتی.... است مشترکاتمان ترین پررنگ از یکی خواننده، این که کردم

 ار علی ماشین گهگاه یا خودم، هاي هندزفري هاي نوحه فقط و کشیدم می اي گنده قرمز خط را موسیقی دور روز ده این تمام

 به را گناه احساس عذاب ،....دارم دوستش قدر این که مردي کنار ،.....سرد فصل این توي.... حاال.... امسال اما.... داشتم دوست

 می خندلب ،....مالیم و ریتمیک غیر چند هر موسیقی، شنیدن براي پیشنهادش به و.....فروشم می همسرم لبخند بهشت بهاي

  .....زنم

 شراب که یتوی بودم نپرسیده.... پوشید می مشکی محرم، پنجم چهارم دو از... کردم نگاهش و صندلی پشتی به دادم تکیه را سرم

.... که تویی... ست دل ،...دلت که تویی...... معتقدي که تویی بودم، کرده فکر... خوانی نمی نماز که تویی بودم نگفته... نوشی می

 چقدر ....مشکی ي خورده ژل موهاي... مشکی کفش... مشکی شلوار.. بود پوشیده مشکی پیراهن..... داري باور ،...را ها باور خیلی

  ..!..داشتم دوست ،....حسین عزاي بند و قید در را، بند و قید بدون آدم این

  ....پایت به خزان شد که... بهاران آن از یاد..... هوایت در شکفته باران بوي که اي

  ....من سر بر نمانده.... مهرت بان سایه... من باور بهار.. پایت به خزان شد

  .....دلم توي ،..هایشان طبل کوبش صداي.... آمد می دسته رو روبه از

  ....شد متوقف دسته، و ها ماشین عظیم خیل و قرمز چراغ پشت کامران

 فرمان روي از ، را داد می را اش دستی دم in the mood for love man Gianfranco ferre بوي که را دستش

 این مامت.... بست انتها تا را ها شیشه و برد باالتر را موزیک صداي..... بستم را هایم چشم و هایم دست میان گرفتم و برداشتم

 مانیاد شود می مگر..... شود صاف دلمان ،...شود می مگر که.. بودم کرده فکر این به... دعوا از بعد هاي هفته این تمام... روز چند

 دمکر می حس... عاشورا شب... امشب.... حاال! ؟....باشیم کرده فراموش شویم، می هم چشم توي چشم وقتی شود می مگر... برود

  .....هست فراموشی ،...من در که.... افتد می اتفاق این دارد من، در که



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٩١ 

 

.. من باغ..... بیایی تا همیشه.. راهت به من چشم.... سیاهی شب این در چشمم نور که اي.... گواهی دل حال به ندارم غمت جز

  !؟.....کجایی! من بهشت.... بهارم

  !؟...بریم بعد بزنیم، دوري یه خواي می: کرد زمزمه عوضش.... نکشید بیرون دستم از را دستش افتاد، راه ماشین

  ....!مریضی تو آخه: زدم لبخند و کردم نگاهش چشم ي گوشه از

 متس ي پنجره به داد را نگاهش.....  بوسید و برد لب به بود، متصل دستش به که را دستم و زد دور را میدان.... آرام... خندید

  ...ایستاد دسته پشت هم باز.... خودش

  .....داد نوازش را هایم گوش اصفهانی صداي..... دلم توي ریخت سنج و طبل صداي.... داشت عجیبی غم هایش، چشم

  .....ام نشسته اي گوشه به... ام نهاده غم زانوي به سر..... ام دلشکسته تو بی که.... کجایی... کجایی من جان

  .....موهایش میان زد چنگ..... بود غمگین قرمزش، و مریض هاي چشم... کشیده پایین ي شیشه ي لبه بود گذاشته را آرنجش

  ......ناکجا به رود می که..... راهی به... نگاهی با مانده..... نوا از مانده ناي چون... خموشم و جان به آتشم

 دور.... تگذاش سر پشت را سفید شیش و دویست..... صدر توي انداخت... گذاشت جا را دسته.... کشید الیی..... گاز پر.... افتاد راه

 خورده رماس که ندادم تذکر من و صورتش به خورد سوز... صورتش به خورد سوز و بیرون گرفت را سرش... پایین داد را شیشه.... زد

 توي پیچید..... اش خورده ژل موهاي میان زد چنگ..... تاخت را یادگار.... زد دور را اصلی خیابان.... کرد کم را سرعتش..... اي

 یمن و یازده نزدیک ساعت.... شد رد سرمان پشت از دسته... گاز پر.... اطاعتی.... کرد رد را جنوبی و شمالی سرسبز..... مرزداران

 اش دلداري باید... زدم می حرف باهاش باید.... بود قرمز هایش، چشم.... بود نازك تنش، پیراهن.... آمد می برف ریز ریز.... بود

 لحظه کی.... کشید عمیقی نفس..... برف زیر گرفت را دستش...... دانستم نمی من و بود دلش توي که هرچیزي بابت... دادم می

 مزتر ، تویوتا سر پشت و چرخاند دست یک با را فرمان.... اش پدري مجتمع جلوي پیچید...... کرد باز و بست را هایش چشم

  .....کامرا: بزنیم حرف که کردم باز را دهانم....  کرد باز را کمربندش...... کرد

  ....شو پیاده: پاشید صورتم به اي خسته لبخند

  ....ـیجـــدایـ غم این از ايوااا

***  

 نمی لدلی بی را آشپزها حضور من و دهد می غذا تا نهصد هشتصد ساله هر پدرش گفت می کامران.... بود شلوغ خانه، پارکینگ

 خانواده این یارث آرامش از پر و صدا و سر بی تکاپوي به و بودم ایستاده کامران کنار... بودند گذاشته بار بزرگ دیگ تا چند.... دیدم

 دماغم ده،کر سرخ مرغ بوي... دادم تکان تعظیم ي نشانه به را گردنم... کرد می نگاهم لبخند با دور از کامران پدر... کردم می نگاه

 وااااي: بوسیدمش زده ذوق... گرفت جلویم را آور ولع دیگ ته و شده سرخ ران حاوي بشقاب که بود عاطفه... داد می نوازش را

  ....!!!کشیدم می نقشه واسشون داشتم دیگه!!! جون عاطفه

  !!بش ندي: کرد اشاره کامران به و کشید را ام گونه



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٩٢ 

 

 همه نآ میان سینه، به دست... کردم نگاه کامران به.... بود لذیذ حد از بیش.. زدم مرغ ران به کوچکی گاز.... رفت و زد چشمکی و

 نکه و کردم پاك دستمال با را دهانم... کرد می نگاهم داشت..... خاموش لبخندي به آمیخته و آرام نگاهی با ،....غرور پر ،....مشکی

 دلم ........بود درد ،.....هایش چشم توي و بود لبخند لبش روي که لبخندي... زد لبخند.. گرفتم طرفش به کوچک، دیگ ته اي

 هک رفت یادم... آنجاست آدم نفر بیست اقال که رفت یادم... زدم پلک... کرد باز کمی را دهانش و کرد خم را سرش.... شد چنگ

 یادم.... دهانش توي گذاشتم را دیگ ته کوچک ي تکه........... رفت یادم..... است صدر آقاي عروس تازه به حواسشان ها خیلی

  ......بوسید ،...را دهانش و هوا میان مانده روغنی انگشتان کامران که ماند یادم و ،....کرد نگاهمان عشق با عاطفه که رفت

..... و زدم حلقه شوهرم بازوي دور را دستم..... و شدم عروس تازه..... و ها صندلی از یکی روي گذاشتم را نیمه نصفه ران ظرف

  ..........ردمفش بهش بیشتر را خودم ،.....پیچی کوچه توي حسین ي دسته و طبل کوبش صداي و فشرد خودش به را من که وقتی

 االب هم ساعتی یک... ماندیم پارکینگ توي کمی... و ها دست به م دادي دل کوچه توي کمی.... بودیم بیدار 2 حوالی تا شب آن

 وقتی نبود ندب پا روي عاطفه و کشیدند می نصفه هاي خمیازه همه.... نوشیدیم چاي هم، دور نفري بیست ده و نشستیم سالن توي

 هاي لباس همان با و انداخت اش نصفی و نفر یک تخت روي را خودش... رفتیم کامران قدیمی اتاق به و گفتیم بخیر شب ما

 دارو و مولر آب برایش بیرون از رفتم.... گلویش براي رفت ضعف دلم... کرد سرفه و گذاشت هایش چشم روي را ساعدش بیرون،

  !بابا؟ شده چی: کرد تبسم و کرد نگاهم عینکش باالي از... خواند می کتاب داشت پدر... ببرم

  ....کنه می سرفه خیلی... شده بد سرماخوردگیش: گرفتم باال را دستم توي لیوان

  ....نگرانم براش خیلی: که کردم اضافه ناراحت و

  ....گلم دختر نداره نگرانی... بابا دیگه سرماخورده: کرد اشاره کنارش به و گذاشت کناري را کتاب

  !چطوره؟ حالت اصل: پرسید اش، ذاتی مهربانی با... کنارش نشستم

  !خوبه.. بابا خوبه... حالم اصل: کشیدم لیوان دور را دستم

  باهم؟؟ سازین می -

 یعل با... رفت می زیاد جمکران... داشت زیاد جلسه ها روز این خانوم حاج... نه اما..... پرسید می خانوم حاج باید را ها این احتماال

  ..............پرسید می باید کامران پدر همین احتماال را ها این... نه..... خورد می زیاد را روشنک حرص... کرد می دعوا زیاد

  !خوبه خیلی چی همه... پدر بله: کردم الپوشانی

  شی؟؟ نمی اذیت... سفراش -

  ....کنم عادت کنم می سعی... خب ولی.... چرا راستش -

 تعاد توهم براي... براش شد عادت کم کم اما.... کرد می نیاز و نذر چقدر پرواز هر سر دونه می خدا! شد می اذیت خیلی عاطفه -

  ....بابا شه می

... رمدخت برو پاشو: زد پشتم به دستی..... انداخت چنگ را گوشم کامران خراش پر هاي سرفه صداي.... بدهم که نداشتم جوابی

  .....درمیاد صداش االن که برو پاشو
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 به دویدم و بوسیدم را سفیدش دار ریش ته ي گونه فوري... کنم خودداري بوسیدنش به حصرم و حد بی میل برابر در نتوانستم

 سرفه و... دهانش جلوي بود کرده مشت را دستش... بود باز پیراهنش باالي ي دکمه تا سه دو... بود شده خیز نیم کامران.... اتاق

 و... وردخ بدخلقی با... دهانش جلوي گرفتم و کردم پر شربت از را قاشق... دستش دادم را آب لیوان و کنارش نشستم..... کرد می

  ....کمتر من، لد به ها سرفه خش.... شد بیشتر هایش سرفه بین ي فاصله.... دادم ماساژ و پشتش گذاشتم را دستم.... کرد سرفه باز

 و دمدرآور را اي خاکستري مشکی بلوز ترین دست دم کمدش توي از و گشتم... کند باز را پیراهنش هاي دکمه کردم کمکش

 کشیدم را سفید اي سرمه لحاف....  روشن را کوچک آباژور ،... کردم خاموش را چراغ... تخت روي خواباندمش.... پوشاندمش

 باز را وراعاش زیارت... بود پیدا اتاق ي پنجره پشت از ماه.... بود خورده بر تب... داشت تب... پیشانیش به کشیدم دست.... رویش

 با امروز... خواندم... بود غمگین کامران امروز... خواندم... داشت غم کامران امروز.... خواندم.... نشستم زانو چهار کنارش، و کردم

 ابنو اهللا ثاره یا از را نگاهم.... گرفت را چپم دست و خزید لحاف زیر از دستی.....!! نبود شاد کامران عصرش، هاي شیطنت ي همه

 سر..... بود پیشانیش روي ساعدش ،...همیشگی عادت به و... منظم نفسش... بسته هایش چشم..... دادم شوهرم به و گرفتم ثاره

 می را نگاهمان و دلگیري از شدیم می پر جفتمان ماندم، می چشمش توي که ها وقت یک.... درك به! ؟....بود زده داد من

 توي که دردي حجیم حجم..!!! درك به! ؟....نبود من دین به..... درك به! ؟....بود خود دین به يِ موسی..... درك به! ؟....دزدیدیم

 شود می چجوري بپرسم عاطفه از باید... بزنم حرف باهاش باید.. زدم می حرف باهاش باید..... گرفت را قلبم... کردم می حس اتاق

.... خواندم... .باید... را سنگینی این ازش بگیرم باید.... زند می حرف آقاجون با چجوري بپرسم خانوم حاج از باید... زد حرف پسرش با

..... دمش خم.......... نشست من قلب به اش سینه از...... آه... به شبیه چیزي.... چیزي و داد فشار را دستم.... سالمکم لمن سلمٌ انّی

 هب چسباندم را هایم لب.... بستم را هایم چشم..... صورتش روي چکید ،....اجازه بی اشکم، قطره یک..... صورتش روي شدم خم

 و... .انتَ بِابی.... تر اجازه بی ،..بعدي اشک ي قطره..... نگیر من از را خوشبختی این........ طوالنی........ عمیق........ پیشانیش

  ......اُمّی

 گفت نمی.... داد می را من نگاه اصرار همه آن جواب که خواست می دلم چقدر... آمد می هم کامران که خواست می دلم چقدر

 نمی نبیرو حدقه از هایش چشم... کرد نمی چنانی آن هاي سرفه... مریضم گفت نمی.. برساند را امشب غذاهاي برود علی با باید

  .........بود اینجا که خواست، می دلم چقدر..... زد

 نم جنس از گاه که هایی آدم... متفاوت هایی آدم.... بودند ها صدر دوستان و اقوام ي همه... بودیم پارکینگ توي صبح از امروز

  .......!زدیم می لبخند بهم ،...ها آدم ما ي همه ،...امروز و..... نبودند من جنس از گاه و... بودند

 امرانک... زد صدا هم را پسرش بعد.... کنم نیت و بزنم هم را آبکش به رو برنج دیگ زد می صدا را من... فرستاد می صلوات پدر

  .....زدیم هم ، هم با... و متري یک کفگیر چوبی ي تنه روي گذاشت را دستش

 هم علی... .شد مشغول کاري به باز و ایستاد! نداد گوش... بنشیند اي گوشه فرستادمش... آمد آب هایش چشم از... کرد سرفه بعد

 ايه نیت و ذکر به شده معطر پارکینگ و.... حسین امام نذري...  مرغ با پلو زرشک.... هم سیامک.... پیوست ما به حوالی همان

  ...پاك هاي قلب و خوب

 نکامرا... گرفت دستم از را سینی اش خاله دختر... خانوم عروس گفت کامران ي خاله... ریختم چاي من... خوردیم غذا هم دور باال

  .....زد لبخند ،....دور از

  ...زد می حرف موبایلش با حیاط توي هم علی... بزند چرتی که رفت کامران و عاطفه به کردم کمک
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 وستد منزل برود هم شب و کند استراحت رفت که بود خسته آنقدر پدر صدر.... رفتند کم کم ها مهمان ،...رفت غروب به که هوا

  ....!دوتایی غریبان شام برویم شو حاضر بپر گفت عاطفه....! شدت به... بود شده سرد هوا.... شان خانوادگی

 می یتنهای همیشه... کن ولش اونو: گرفت هوا توي را نگاهم عاطفه... بیاید که کردم التماس کامران به هایم چشم با... خندیدم

  ...ره

  !!بره ها بچه خانوم با باید!! شده مزدوج دیگه االن: وسط پرید رفت، می ور اش گوشی با داشت که علی

  !باشه؟... ره می مامانم با من خانوم.. ببریم رو ها غذا این بریم باید علی و من: اتاقش طرف به رفت و شد بلند کامران

 جان تهش اما.. زد می صدایم هم خوب.... هم جمع جلوي... کرد می محبت... کند صدایم اینجوري آمد می پیش کم.... من خانوم

... بود گیردل...  نگاهم اما باشد گفت زبانم.......! بود شده پیدا حاال.... نداشتیم من خانوم..... عزیزم همه از بیشتر و... بود خانوم... بود

 روي گذاشتم را دستم... کرد رها... را عاطفه و علی جلوي شده غافلگیر منِ  و بوسید را ام گونه کامران که بروم دلگیري با آمدم

  ....خندیدم و ام گونه

  ....کردیم گردي خیابان عاطفه با

 ـدمدیــ ،.....ها سال این ي همه مثل ،...من و..... شهر پایین... شهر باالي.. اصلی هاي خیابان... ها کوچه پس کوچه برد را من

  ..........ندارد ،..... پایین و باال ،.......حسین غربتِ پر غریبان شام و ها آدم دل که

 ،....جوان و رپی ،...پسر و دختر ،...اش گوشه گوشه که دنجی پارك سمت رفتیم و.. شدیم پیاده... زد کنار را ماشین که بود ده حوالی

  ....بود روشنایی از پر هایشان چشم و.... خواندند می دعا و... بودند کرده روشن شمع

  ....بود ها شمع به ،....وارش کامران نگاه.... نکند اذیتش باد تا باال گوشش کنار بود گرفته را چادرش عاطفه

  !؟...چجوریه زندگی: گرفت را دستم

  !؟...بود چجوري زندگی..... کردم فکر

  ....خوبه ،...کامران با... خوبه -

  !؟..کنه می زیاد بداخالقی -

  ....آرومه و ساکت و مهربون بیشتر... زیاد نه: خندیدم

 قتو اونم! بکشی حرف ازش باید! زنه نمی حرف....! م دیده عمرم تمام به که آدمیه ترین تودار کامران: زد پلک ها، شمع به خیره

 تونی می که این.. کمه سنت اینکه.. بود همین تو به م بینی خوش تمام من..... باشه اومده دستت باید دیگه... داره قلق... داره

  ...!بشی پشت ، من پسر کنار تونی می.... خانومی.. سیري دل و چشم دختر.. بسازي

  ....شد باد درگیر ،...زندگیم آرامش نیت از باردار شمع

  ....نشود خاموش تا گرفتم باال را چادرم

  !!کنم چیکار نیستم بلد وقتا خیلی من.. من.... جون عاطفه قلقه بد خیلی شما پسر -
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  ...چجوري نفهمیدم که شد جوري صورتش

  !!نزدید حرف هم با رودربایستی بدون و راست و رك هم بار یک که بگم تونم می بسته چشم -

  ؟؟...دانست می کجا از... شد گشاد هایم چشم

!! نیستی ذهنش تو وقتی باشی، تختش تو فقط باشی، همبستر فقط تونی نمی... بودنه رفیق ، شرط اولین! ساره: گرفت باال را سرش

 از رت قبل خیلی... م زده حرف خودم پسر با خیلی من.... نباشی محرمش اما باشی، زنش... باشی کوکی عروسک تونی نمی

... فتتونج چشماي تو االن! شناسمش می... بگیرم جواب ازش تونم نمی این از بیش.... حفظه منو نصیحتاي موي به مو.... ازدواجش

  !مادر! جان ساره... هست چیزي یه

  ....بازوهایم روي گذاشت را هایش دست

... .گذاشتم جلو پا بهش علم با و دونستم می اولم روز از که چیزي!! داره بها دوتا، شما بودن هم کنار! داره بهایی ،..چیزي هر -

  ...مساله این رو نبود ریز اینقدرا مامان... البته! مامانت حدودي تا هم ،...من هم

 تغییرات النا تا کردم می فکر من!! باید!! جفتتون...!! بیاري بدست بهترشو تا بگذري، چیزي یه از باید: چرخاند دهانش توي زبان

 رضاا ش مردونه غرور... بگیره اوج... شه بزرگ بذار... بیا کوتاه جان، مامان ،...جان ساره..! کمرنگه هنوز.... االن اما... ببینم زیادي

!!! بزن رفتوح!! بتاز! شده بزرگ!!! مشتت تو بگیرش ،...توئه دور دور که زمانی درست توئه، زنیت وقت که زمانی درست ،...بعد... شه

  مامان؟؟؟ میگم چی فهمی می

  ....دارم..... عاطفه فهمم می چیزهایی یک دارم... زدم لبخند..... کشیدم را هایم لب

  !جون؟ عاطفه خنگم خیلی من: کردم زمزمه مظلومیت، از پر و معصومانه

... لوغهش خیلی سرش... کنم می درك مامانتو من...! نبود حالیم هیچی کردم عروسی که منم!!! دلم عزیـــــز نه: بوسیدم..... خنیدد

  !توئه رضایت! پسرمه شادي و بختی خوش! دوتاس شما خوشبختی آرزوم من! علت مزید که خواهرتم نگرانی

  ....برداشتم را بعدي شمع

  ....بود گرفته وزدین باد

  ....بود هم کامران کاش

  ....کردیم می آرزو باهم، و آمد می کاش

 سنگریزه ي باریکه مسیر به.... پارك ورودي به.... شد کشیده ها تر دور به ،.....عاطفه ي شانه روي چادر وراي از... هایم چشم

 ستريخاک مشکی و نازك پلیور و مشکی پیراهن آن با.... اش سرماخورده صورت آن با..... بلندش قد آن با..... بود آمده کامران..... ها

  .............وارش کامران......... هاي چشم آن با.... اش

  ......چی...کی براي دانم نمی... او...... و او براي من..... کردیم آرزو و بستیم را هایمان چشم.... شد دور عاطفه.... کردیم روشن شمع
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 سرفه، همه نآ میان... خندید.... ماشین به برسیم تا کند تکیه من به گفتم.... شدم نگران.... همیشه از تر دردناك.... آفتاد سرفه به

  ....بلندش قد براي شدنم تکیه به خندید.... خندید من به

  ....بودنم میزه ریزه به خندید

  ...........!بود پناه ،.....همه....  که آدمی براي... شدنم پناه به....... خندید

 هایش شمچ از.... سرفه شدت از شد قرمز اش سبزه صورت... کشیدم خجالت.... نیستی بلد هم رانندگی که کرد غرغر ماشین جلوي

 دهخن و اخالق خوش پرستار.... درمانگاه رفتیم.... کرد اخالقی بد... کرد غرغر.... هیچ یا درمانگاه، یا که کردم اجبار.... آمد می آب

 باید ؟.....!.مریضی ببین گفتم.... خندیدم.... زد غر... رفت غره چشم... غرید من به کامران!! جانانه آمپول تا سه گفتند... بود رویی

  شود؟؟ مریض عروست تازه آید می دلت.... کنی می مریض هم را من گرنه و..... بشوي خوب

  گم.. می بهت بعدا: شد همراه شیطنت با اش سرفه و.. کرد کجی لبخند... شد خیره.... برگشت هایش چشم حالت

  !!!!بره ش کله تو چیزي یه کنم فک بیاد دوستت اون بگو برو فهمی؟؟؟ نمی منو حرف چرا شما خانوم -

 رو معادي انومخ اسم تونید نمی که بیارید محکم دلیل یه شما: نزنم بهش حرفی که کردم کنترل را خودم و کشیدم عمیقی نفس

  !!!پذیرم می من بنویسید، غیبتیا تک لیست تو

  !!!زنم نمی الکی حضور کسی واسه من: کشید درهم بود، باال سمت به انتهایش که را پرش ابروهاي کیانی

  !!!پایبندید مسایل این به شما که چقدرم: کردم سفت چنگم توي را چادرم

 خوبی هتوجی اصال الکی، حضور!! کردید رد غیبت جلسه سه دو همه براي که م دیده بارها: گفتم که برود خواست باز و زد پوزخند

  !!!نیست

  !!نیستم کامران جز کسی مدیون را، نفس به اعتماد این ي همه که کردم فکر لحظه همان و

  ....مچش دور مستطیلی صفحه ساعت به شد کشیده چشمم. کرد لوله را دستش توي لیست

  !!!ندارم حوصله من! بزن حرف سجاد با برو -

 دیدم، ات. زد می حرف سجاد با داشت که حنانه سمت رفتم عصبانیت با!!! شیک خیلی.!!! زد بیرون کالس از و کشید را راهش و

  .....شد درست... ساره بیا: زد لبخند

  نزنم؟؟؟ حرف دق ي آینه اون با ساعت یه من که نمیگی چرا پس: شدم حرصی

 کشدتن خدا..... برگرداندم را رویم مررررگ، حد به خجالتی با و کردم داغ.... پایین انداخت خنده با را سرش که شنید انگاري سجاد

 دل ییک آن با بروي خودت بعد!! بشوم کالس از نشدنت حذف و ها غیبت ارفاق پاپی باید من تو، کمرویی خاطر به که حنانه

  ......بیچاره و بگیري قلوه و بدهی

  !!!!فاوووففف
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 به چشمم باز تو، گذاشتم که را پایم... بگیرم جزوه ازش... بوفه بروم گفت و زد زنگ سادي که رفتم می خروج سمت به سرعت به

 یز،م نزدیک.... سامان سمت برگرداند را رویش بالفاصله چون... دیده را من دیدم که برگردم خواستم!!! شد روشن کیانی جمال

 بود یانیک هاي دختر دوست از یکی گمانم به که ها دختر از یکی و خشرویی با شادي اما شد، خفه که کیانی... کردم سالم آهسته

 و دار جز رفته هم او که کردم فکر... من و...! همین.... داد تکان سر فقط.... سامان......!...... سامان و..... دادند را جوابم مالیمت با

  ......ها کیانی ي دسته

  مونی؟؟ نمی! دیگه نهار بریم بیا: زد صدایم که رفتم می داشتم و گرفتم شادي از را کتابم و جزوه

  !!!کوبید شادي پاي به را پایش میز، زیر از سامان دیدم که بزنم حرفی کردم باز را دهانم

 ماندست یکجوري است ممکن... وقت یک که کنیم نمی فکر اما... دهیم می انجام دادن ندا براي ها وقت خیلی شاید که کاري

  ......که.... بشکنیم را طرفمان دل یکجوري و... برود آبرویمان یکجوري... بشود رو

  ....نه: بستم را ام شده باز دهان

  ...رسونیمت می بعدشم خوریم می چیزي یه میریم.. خودمونیم! دیگه بمون: کشید را دستم شادي

  ......!!اش کشیده پوف و کیانی شدن بلند همزمان، و سامان پاي حرکت باز

  ..دارم کار خیلی.. شم نمی مزاحمتون: زدم لبخند

  !!ساره بمیـــــــر برو... آره... نیاور پایین را خودت شخصیت اینقدر و گمشو برو... آره

 داد گیر یکس... بیا بابا آره: گفت لوحانه ساده اي خنده با کیانی دختر دوست کنم، انکار آمدم من کند، اصرار کرد باز دهان شادي

  !!!!داریم بسیجی خواهر یه خودمون ما میگیم

  ....خندید هرهر کیانی

  ....کرد سکوت سامان

  ....طرفشان برگشت خشونت با شادي

  .....من

  .....خراب..... شکسته... ریخته..... سالنه سالنه.. آهسته آهسته... گرفتم را راهم

  اي؟؟؟ ساره ببینمت؟؟ ماشین دم دقه یه میاي جونم؟؟ ساره... ساره: کرد می گریه داشت شادي... خورد زنگ ام گوشی

 خوش برید.... نیست اي مساله اصال... یکنم م درك من!! که نشده چیزي جونم شادي: شادي دلیل بی هاي اشک از شد خون دلم

  ...بگذره

 ازم که بگو!! ساره باهاش زدم بهم!! کردم تموم ساما با االن همین!!! جهنم به برن: غرید گوشی توي و باال کشید را دماغش

  ....ساره بگو....نیستی ناناحت
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  ...بگیرد آرام اش کودکانه و معصوم زبان که جوري.... بشنود را صدایم که جوري... خندیدم

  ...........هرگز.... زد نخواهد هم به سامان با هرگز شادي که... کردم فکر و

 که هشب توپیدم... شدم می رد نگهبانی جلوي از... کنم قطع تا بخندي باید گفت می... کردن تعریف جوك به کرد شروع شادي

 ته از ي خنده صداي بخندي، بلند باید که داد قسمم!! احـــــمق شادي.... داد قسمم... بخندم بلند توانم نمی من که... خوبم من

  !!!کنم قطع تا بشنوم، را دلت

  ؟؟ ناناحتی ازم هنوز: گفت قسمش میان و

  .....خره نه: کردم پاك صدایم از را ام دلگیري

  !!!!مورفی ادي نه کردم بازي شرك توي که بودم من کنم می حس که خره میگی بهم انقد جدیدا -

 رفیمو ادي با مقایسه و صورتش طرف دو شادي ولوي همیشه لختِ و مشکی موهاي و سفید صورت تصور از لحظه، یک.... من و

 گفتم می شادي به اگر که ردیف، و سفید و گنده هاي دندان با داشتنی دوست و ملوس خر آن و!!! وزوزي مو و کلفت لب و سیاه

  .....خندیدم ،.....بلند و اختیار بی و دادم دست از را مکان و زمان ،!!کند می را ام کله است تر ردیف تو هاي دندان از

  ....شد خشک مشکی، کفش جفت یک به چشمم

  ....دادم فاصله ام کرده عرق دست کف از را گوشی

  .....باال کشیدم را سرم و

  !!!هشتم امام یا

  کرد؟؟ می چکار اینجا کامران

 حد به ندک می سکوت عصبانیت، وقت که دانستم می را این فقط.. کنم نگاهش نداشتم جرات... بود عصبانیت غرق هایش چشم

  !!دلگیري این از!! سکوت این از بشوي دیوانه که آنقدر!!! مرگ

  !شو سوار: کرد اشاره ماشین به سر با

 اینجوري صداشونو بارم یه ما!!! مردمه مال خانوم هاي خنده: گفت بشنوم، هم من که جوري لب، زیر رفت، می که طور همان و

  !!!هایی خنده چه اونم!!! نشنیدیم

  ....دانم نمی... بودم کرده پیدا بهش نسبت جدیدا چرا دانم نمی که هراسی و هول.. شدم سوار هراس و هول با

  .....!کرد سکوت و.... گاز پدال روي گذاشت را پایش

  .....کرد سکوت و... خواندم الکرسی آیت

  ...کامر: زدم صدایش آهسته

  !!!شدم خفه که بود سنگین نگاهش آنقدر
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  !؟....باال نمیاي: پرسیدم آهسته و کردم باز را در!! ترمز روي زد برج جلوي

  !!باال برو!! کنم خرید شبت مهموناي واسه رم می: نکرد نگاه من به

  !!!مهمونات..... ساره بمیري... شادي بمیري.... عقب کشیدم را خودم و بستم را در

  !!ساره: پایین داد را شیشه که بودم ایستاده جایم سر هنوز

  !؟...جانم: شدم خم خوشحالی با... که کردم فکر... شده نرم که کردم فکر

  کشیدنو؟؟ آب جانماز معنی دونستی نمی یادته: داد جواب پوزخند، از پر صدایی با

  !!!!کشیدن آب جانماز میگن!! این به: زد داري صدا پوزخند

  .......منِ و... زده بهت منِ و.... شده خم کمر تا منِ و... شد دور و.... گاز روي گذاشت را پایش و

 کامران محبوب الزانیاي.... چاي ي آماده هاي فنجان... کردم چک را میوه ي ژله.... آب پر سیمک توي ریختم را ها میوه تند تند

 وسط پریدم پا جفت من و خورد در زنگ که....شوم آماده که دودیم و... کردم نگاه هم را خورش و برنج.... کردم چک فر توي را

 و بستم را اتاق در.... در سمت رفت... انداخت ساعتش به نگاهی.... آمد بیرون سرخابی راهروي از خونسردي با کامران! هال

 تناژ شادگ و خنک و بلند پیراهن ،! ؟....نه یا بیاورم بدست را دلش الزانیا، با شود می آیا که کردم می فکر داشتم که همانجوري

... کردم عیسری و مختصر آرایش!! بپوشم هم پشمی گرما، آن با توانستم نمی من و بود گرم خانه.. کردم تنم را سیري آبی و سبز

 سینک کنار که فکر این با بودمش؟؟؟ گذاشته کجا!!!! خدا یا!!!!! ییینهیی!! افتاد ام حلقه خالی جاي به چشمم و انداختم انگشتري

  .....بیرون زدم و پوشیدم را سفیدم هاي صندل زدم، عطر بدو بدو مانده،

 پرسیاحوال همه با... کرد نگاه را پایم تا سر تحسین با... بوسیدمش گرفتم را چادرش... یکرد م باز سر از را چادرش داشت عاطفه

  ....امتحان براي... بود آمده شیراز از دیشب همین که! روشنک و... خوب پدر صدر... علی... آقاجون.. خانوم حاج.... کردم

 امرانک با دعوا درگیر من و آمد که باري آخرین بابت... دلخورست حتما کردم فکر... کشید بیرون دستم از را دستش زود روشی

 نمی! شده گم م حلقه: گفتم آهسته دستش، دادم می که را چاي سینی... کرد کمکم پذیرایی توي کامران.... ببینمش نرفتم و شدم

  !گذاشتمش کجا دونم

 اونجارو: کرد زمزمه و آشپزخانه سمت داد را اش چانه درجه سه دو ي اندازه به.... انداخت بهم سفیهی اندر عاقل و دلخور نگاه

  ...شستی می ظرف داستی... بگرد

  ....خنیدم بهش ظهر، عصبانیت از بعد کالمی هم این از ها احمق عین

  ....سالن به رفت و گرفت ازم را دلگیرش نگاه

  رفتی؟ کجا ساره؟؟: زد صدایم خانوم حاج!! اشپزخانه کف نشستم ناله با!! نبود!! نع.... کردم رو و زیر را آشپزخانه تمام

  .....»اومدم.... « شدم بلند جایم از حوصله بی
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 را ودمخ بار سه دو! بود خوبی شب گرفتیم، می فاکتور هایش نکردنش نگاه و کامران هاي توجهی بی از اگر... بود خوبی شب

 وقتی تا ردک سکوت اما ،!!! دید کنم، می پر را جلویم دستی پیش دارم که دید... گرفتم پوست میوه برایش... کردم شیرین برایش

  ....ندارم میل: گفت نگاه بی... دستش دادم را دستی پیش که

  ....سرم روي ریخت که یخی آب

  ...بود ها حرف این از تر جدي

  ........!تر بسته رو از شمشیر...... و

  ناراحتی؟؟؟ من از: بوسیدم را اش گونه محکم بقیه چشم از دور... زد نمی حرف باهام خیلی... چیدیم روشنک با را شام میز

  ....نه: میز روي گذاشت را ساالد ظرف

  ....زد رویم به سرسري لبخندي و

... بهش خندیدم می.... کردم نمی دعوایش.... برد می زنان ناخنک را ها غذا... چیدم را میز علی شوخی و خنده با... کمکم آمد علی

 نگاه عاطفه!!! نفهمیدم هم را قاشق دو همان داشتم، را ام حلقه شدن گم و غذا درآمدن خوب استرس که آنقدر... خوردم کم غذا

  ......شد مچاله ،....دلم...... مرغ ي بنیه هم آن از کمتر..... خورد سوپ کمی فقط کامران اما... انداخت الزانیا به خاصی

  .....بخور: که کردم التماس آهسته، و گذاشتم الزانیا برشی برایش

  ....بلندم ي خنده و من به لعنت... خدایا... بمیري... ساره بمیري... کردم لعنت را خودم دلم توي و

  ......مرسی: که داد جواب وار زمزمه من مثل و خورد کوچکی ي تکه فقط

 واپسشدل من و... زد می دودو هایش چشم.... رسید می نظر به پریده رنگ تیره، پنکیک زیر روشی... کردم جمع تند تند را ها ظرف

  ....روشی ارشد کنکور بابت خانوم حاج نگرانی روي گذاشتم صحه دلم توي و... بودم

 اش لهحوص... ماند نمی یادش کامران.... دادیم می هم را ظرفشویی ماشین ترتیب ها روز همین باید.... دوقلو سینک پاي ایستادم

  ....باید.... کردم می زورش باید... نداشت هم را

  !!فرمالیته کاااامال کمکی، نیروي دو هر... البته... هم را خانوم حاج....کردم بیرونش که کند کمکم آمد عاطفه

 لچینگ شبیه چقد: خندیدم رویش به. دستم داد را اش نوشابه از خالی لیوان علی که بردارم کثیف ظرف اوپن روي از برگشتم

  !!!جدیدا میبینمت

  .....نیومده روزه دو! چطوره؟ گلی: پرسیدم..... اوپن روي راگذاشت ها بشقاب کامران.... کرد گرد را هایش چشم

  !اونه پیش.... کرده عمل شو بینی ش خاله دختر– علی

  عملیا؟؟؟ قاطی بري خواي نمی تو: داد ادامه من بینی به دار خنده نگاهی با و

  چیه؟ نظرت! کامی؟ نه: پرسید خنده با و کامران به کرد رو علی.... باال رفت ابروهایم
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 میان ار ام بینی نکردن، نگاه و دلخوري همه آن میان... زد پلک.... شد متوقف مرکز، در درست و انداخت صورتم به نگاهی کامران

  !شه می خوشگل بشه، عملی: گرفت وسط و سبابه انگشت دو

.... ودمب نکرده هم فکر چیزي همچین به وقت هیچ.... نبود هم فرم خوش اما... نبود بزرگ ام بینی.... ام بینی سمت رفت دستم

  ......خوشگل همان بود گفته..... نه.... تر خوشگل... نه نه خوشگل؟؟؟.... گلچین! ؟....بود گفته چی کامران

  ......ام بینی به کشیدم دست باز

  !!نگیر جدي!! بابا خیل بی: ام شانه به زد علی

  !!گرفتم؟؟ نمی جدي چطور!! بودند گفته جدي آخر نگیرم؟؟ جدي جدي؟؟

 هال به سرسري نگاهی.... داشتم درد کمر هم صبحش از... خیلی... بود زیاد... شدم مشغول سینک پاي و کردم جمع را ها ظرف

 روشی زا را رویم و زدم لبخندي... بود شده شروع علی و کامران انداختن کل و شد می پخش فوتبال... بودند مشغول همه... انداختم

 ،...ولمعم ضعف و درد کمر بر عالوه... کردم مالی کف را ها بشقاب کف و گرفتم بود دوخته نامعلومی ي نقطه به را نگاهش که

  ...کنم قایمش... بکشمش خودم توي بودم کرده سعی همش که اي دلشوره... داشتم هم بدي ي دلشوره عصر از چرا دانم نمی

  .....!کنم جمعش باید چجوري دانستم نمی جوره هیچ که بود شده شامی بازار شبیه ام زندگی

 واه روي دارم انگار... که حس این تصور.... ظهرش رفتن قاضی به تنه یک و تخم و اخم و کامران هاي روز این بداخالقی تصور

  ............!نیست محکم اصال... پایم زیر... اینکه حس... کنم می زندگی

.... بود کرده رقع صورتم تمام... کشیدم خیسم پیشانی به را ام کفی ساعد..... بود گرمم و کرده دم وحشتناکی طرز به و بریده نفسم

  ......خیس

  ....کمرم طرف دو گذاشت را هایش دست کامران

  ....پریشان.....  و.... عصبی... و... لرزان..... جورهایی یک و..... و... بود گرفته و دار خش صدایش

  !؟....کنی می چیکار -

  !بگویم؟ چی باید دانتسم نمی که کردم هنگ آنقدر لحظه یک

  ......شده گم م حلقه: کردم زمزمه ثانیه چند از بعد.... کردم کفی را دستم توي لیوان.... نگفتم هیچی

  .....ام کرده عرق ي گونه به چسباند را هایش لب

  !!!کرده عرق!! ام کرده عرق ي گونه به

 نمی حتی... بدهم نشان العملی عکس چه باید دانستم نمی حتی... دانم نمی هیچی..... چه..... بود لذتی چه..... لحظه آن دانم نمی

  ؟.......!!بگویم چی ،....دارد توفیر همه این پیشش، دقیقه چند همین با که مرد این به باید دانستم

  ...نباشی خسته: گفت سرعت به و گرفت فاصله ازم و بوسید را ام گونه
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  .......بیرون زد آشپزخانه از و

  .....شد خشک دستم، توي کفی لیوان

  ......گرفتم آب پر سینک از را ام خیره هاي مردمک

  .....بود نیمه دو بین.... خواند می داشت حدیثه.... سی ام پی بود زده علی

  .....کردم باز انتها تا را گرم آب

  ...........کنم عمل را دماغم باید

  ....رفت می ور موبایلش با داشت و تخت تاج به پشتش هاي بالش به بود داده را اش تکیه ،...بود باز پایش روي کتاب

 ها چراغ... کردم جور و جمع را هال.... دوازده یازده هم بقیه و آقاجون.... نیم و ده حوش و حول... رفتند زودتر پدر و جون عاطفه

 هنوز ،....ام کرده عرق ي گونه ي منتظره غیر و دلچسب ي بوسه رغم علی... شوم آماده خواب براي که رفتم و کردم خاموش را

  ......زد نمی حرف من با هنوز... بود سنگین هنوز.... ترسیدم می

 نشده که ،....ودب نشده پیدا ام حلقه... کردم رو و زیر را آشپزخانه و هال تمام... نشستم کنسول پشت و اتاق توي رفتم پنجه نوك با

  ........!بود

  .....!!!محبوبم داشتنی دوست دوتایی ي حلقه

 برس.... دش کتاب خواندن مشغول و کناري انداخت را گوشی.... بود بهش حواسم.... کشیدم شانه را موهایم و کنسول پشت نشستم

  .....گرفته صورتی و درهم ابروهایش.... بود بهش نگاهم.... دادم حرکت موهایم توي را نرم

  ....کرد تنگ را هایش چشم و گرفت باال را سرش... گرفت انگشتانش میان و بست نصفه را کتاب

  !؟....کنی می سرت چادر چی براي تو -

  .....کرد گیر موهایم توي برس

  .....اتاق کف نرم و قطور و قرمز موکت کف افتاد ،...داشتم واهمه کردنش علنی از ،...ها ماه این ي همه که سوالی از... قلبم

  ؟؟..کنم می سرم چادر چی براي: کرد پر را ام جمله جاي جاي تعجب و سقف به ،سبید...ابروهایم

  !ستیه فتوحی حاجی دختر اینکه از بعد: داد تکان هوا توي حوصله بی و گرفت باال کتاب با بود، کتاب میان که را دستی

 که دمکر می فکر این به فقط اند، شده آب پر و قرمز هایم، چشم کردم می حس که وقتی.... یکردم م نگاهش داشتم که وقتی

  ..........نیست پایم زیر ،......زمینی هیچ

  .....مسلمونم من -

  ....داند نمی را این حتما

  ....خونم می نماز -
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  ....رفته یادش هم را یکی این البد

  .....وجودم تمام با..... دارم دوست رو خدا -

  ....کرده فراموش هم را یکی این

  ....دارم امنیت احساس -

  ......دهم نمی تو به را حس این من پس که.... چی من پس که نپرس ازم

 و غدغهد بی و آسوده.... شه نمی مزاحمم کسی..... باشه گشاد و گل مانتوم حتما دیگه که نیستم این نگران.... راحتم باهاش -

  ....کنم می زندگی سالم

  !!خرابن مردم باقی پس: دلم به کشید چنگ پوزخندش،

  ...چیزي همچین من: ماند باز دهانم

 وسط ، اي حاجی دختر که شما فقط ،...ن ه ش ح ا ف زنا ي همه ،...خرابن مردم باقی: انداخت کناري و بست محکم را کتاب

!! قضا از و خندي می لوند و بلند خیابونم تو طرف، اون از بعد، کنی، می روزه و نماز به ارشاد منو کوبی، می بهم دیوارو و در تولدت

  !!!!!!!مقدسی مریم هستی، منم زن

  .....اندیشم می گاه

  .........گفت خواهد کس چه تو با مرا مرگ خبر

  ...شنوي می کسی از مرا، مرگ خبر که زمان آن

  ...تورا خندان روي

  .....دیدیم می ،..........اشکیکــ

 غالیتآش چادر از گفتم بهت کذایی پارك اون تو اول روز از!!! نمیاد خوشم کشیدن آب جانماز از گفتم لعنتی توي به اول روز از -

  !!!نمیاد خوشم

  !!!!!!!نگفتم؟؟ یا گفتم: کشید فریاد

  .....!قید بی ،....را زدنت باال شانه

  ........زیاد نیست مهم که ،....دستت دادن تکان و

 خاله قاطی منو گفتم!!!! لعنتی توي به!!! فتوحی توي به!! تو به!! اول ي ثانیه همون از....!! اول روز همون از: کرد باد گردنش رگ

  !!!!!نگفتم؟؟؟ یا گفتم!!!! نکن بازیات

  ....!!افسوس! ؟.....ُمرد عاقبت....! عجیب.... که.... را سر دادن تکان و

  !!!!شدي خفه...برمن و دور کیا دیدي... فرودگاه بردمت!! شدي الل.... سفر رم می گفتم -
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  .....دیدم می کاشکی

  ؟؟؟؟!!چرا شدم؟؟؟ کور چرا: پیشانیش به کوبید را دستش کف

  ....باد اي ،....کولی باد

  ...رحمانه بی چه تو

  ....کردي عریان را درختان برگ پر شاخ

 جلو وت بینم می همکارامو دارم وقتی تونم نمی چرا!! کنم؟ مقایسه خودم زن با رو زنا ي همه باید خیابون تو شب تا صبح چرا -

  !؟.....کورم من چرا!!! کنم نمی درك رو تو که من!! کنی نمی راضی منو که تو!! اي معمولی که تو ؟؟؟؟؟!!!نباشی چشمام

  ؟.........!!کوري تو چرا: شد مانند زجه و خفه صدایش

  ....کرد باور کسی چه

  ...مرا جان جنگل

  ..........کرد خاکستر تو عشق آتش

  ....کرد گیر موهایم میان شانه

  .....شد خم ،...ام شانه روي گردنم

  ....شد می جاري لبم ي گوشه از هم دهانم آب... ها مغزي سکته شبیه... داشت جا اگر شاید

  ...زد کنار را مالفه

!!! نشو هخف بگم کفر کنی می کاري یه داري و داري اعتقاد بهش که همونی به تورو!!! نشو خفه خونی می که قرآنی به رو تو -

  !!!!!نشو خفه!!!! ساره نشو خفه جدت سر!!! بزن حرف و کن وا دهنتو اون!!! لعنتی بزن حرف

  .....افتاد دامنم روي و شد باز موهایم الي البه از شانه

 این از مبکش جیغ خواستم می شده؟؟؟ چی اصال بگویم خواستم می.... کنم دفاع خودم از خواستم می... بدهم توضیح خواستم می

 دسترس در ام، حیاتی عالیم از یک هیچ...... خواستم می...... خواستم می.... بزنم حرف خواستم می....! ناگهانی والي و هول

  .....نبود

  ....طرفم گرفت نشانه را دستش کرد، پوزخند از پر را هایش لب ، برداشت را اش گوشی

 یم من که خواهرت حتی!! خوبی تو!!! خوبن ، کنا کر و هر و خونا عاشورا زیارت و کشا آب جانماز!! خوبن چادریا!! خوبن فتوحیا -

  !!!!ن ه ش اح ف دخترا و زنا باقی!!! خوبه ،!!! بدم تشخیص گرفتنشو آفتاب و زیر لباس خط تونم

  !!!!کردي درست واسم که اي زندگی این از میارم باال دارم: کشید عربده و کوبید بهم را اتاق در

  ...دید خواهد کسی چه
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  ؟....تو بی را مردنم

  ....آمد هال در شدن بسته صداي

  ....کردم نگاه هایم دست کف به

  ......مُردم ،...مُردم تو بی

  .....کنیم می قرمز را، خواب اتاق کف بود گفته..... دارم دوست قرمز بودم گفته.... قرمز موکت به چسباندم را صورتم

 حاج ،...رانب بله آمدي که روزي بودم گفته.... گیرد می ایراد قرمزم الك به خانوم حاج بودم گفته.... زمین به چسباندم را دستم کف

 براي قتو تمام بود گفته...... ست محرکی رنگ قرمز، دارند عقیده خانوم حاج و بزرگ خانوم بودم گفته.... نپوشم قرمز گفت خانوم

  .....بزن قرمز الك داري دوست چقدر هر بود گفته..... بپوش قرمز من

  ....خورد سر لبم روي... لغزید ام بینی ي کناره.... گرفت راه ،...چشمم ي گوشه از ،...اشک درشت ي قطره یک

  ......گذشت نیم و یک از ساعت

 وکتم ابریشمی و نرم پرزهاي توي و اتاق کف افتاد..... خورد سر ام گونه روي..... جوشید.... دیگرم چشم از.... بعدي اشک ي قطره

  ...........شد گم قرمز،

  ......نبود سفید، و زرد ي حلقه برق از خبري..... تخت زیر دواندم را هایم چشم

  .....شد پاك قطره، دو همان... شد پاك هایم اشک..... موکت به کشیدم را صورتم

 دنیا، بار تمام کردم می احساس... بود شده زیاد وزنم.... کرد می سنگینی تنم..... شدم بلند جایم از سختی به و کردم تکیه زمین به

 زیر را شوهایشک.... عروسکی و سفید کنسول سمت رفتم..... شدم بلند جایم از بیچارگی با.... کند می سنگینی من هاي شانه روي

  !!!!نبود ام، حلقه!!! نبود!!! نبود ،...کردم رو و

  ......نبود..... گشتم را کیفم و مانتوها جیب

  ......دقیقه پنج و چهل و دو...... کردم نگاه ساعت به

 به کاش..... آور هراس و هول ارتفاع و آدمیزاد و پرنده از خالی خیابان.... زدم کنار را پرده ي گوشه... انداختم اتاق کنج را خودم

  ............ترسم می ارتفاع، از چقدر که گفتم می کامران

  ....آمد می بدش من از

  ...زدم لبخند

  ....بود شده سیر من از

  .....زدم لبخند

  ...........!بود شده بیزار من، ي خانواده تضاد همه این از
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  .....زدم لبخند

  .....خواست می وارنگ و رنگ هاي زن دلش

  ....زدم لبخند

  .....دش می ختم درد کمر به که قرمزي الك نه...... خواست می دار دنباله هاي شب به متصل پرتقالی پیراهن و قرمز الك دلش

  .....زدم لبخند

  ......واستخ می خودش عادي معمول هاي تفریح با منعطف و آنچنانی ابروي و چشم و تراشیده بینی و عروسکی صورت با زنی دلش

  .....زدم لبخند

  .....بود گرفته تهوع..... من سکوت از

  .....زدم لبخند

 نبود بلد که زنی زبان آمدن بند از حفظش، براي شدن خفه و کندن جان هر به و تضاد از پر زندگی این به چسبیدنم دستی دو از

 آشوب که یزن هاي لب شدن چفت از!! بخواهد...... بایستد..... کند اعتراض.... کند قیام بود نگرفته یاد که زنی سکوت از.... بزند داد

  ...........بود شده خســــته ،..........نبود درش

  ......زدم لبخند

  .....زدم لبخند و خیسم ي گونه به کشیدم را دستم کف

  .....دقیقه دو و پنجاه و سه ،....ساعت

  ......زدم لبخند

  !؟....کجاست

  ......زدم لبخند

  .....کند می چکار

  ......زدم لبخند

 نبود لدب که زنی از.... رفت می اش صدقه قربان پرواز فرم توي که زنی از... کرد می اتو را هایش لباس عشق با جور آن که زنی از

 می مغلوب...... ابدا که غالب شدند، می معصوم ي بره بودند، اش سلطه تحت که هایی زن تمام از..... شده مرگت چه بپرسد

  ......بود شده ــتهخســ ،.........شدند

  .....زدم لبخند

  ......دقیقه پنج و چهار.... ساعت
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  ......زدم لبخند

  ....آمد ،....قفل توي کلید چرخش صداي

  .....زدم لبخند

  ......ها سرخابی تمام به منتهی اتاق چارچوب در مردي بلند قامت

  .......کرد پر را مشامم ،.... مان عروسی شب Creed Aventus بوي و

  .....اتاق کف گرفتم را دستم

 هک ساعدي و.... انداخت تخت روي را خودش کسی.... شد پرت کناري که اي گوشی..... رفت می پیراهن هاي دکمه به که دستی

  .......گرفت قرار پیشانی روي

  .....زدم لبخند

 کردم کوب گدل را قلبم و گذاشتم سر پشت را سرخابی راهروي.... رفتم بیرون اتاق از..... دنیا هاي کوه تمام سنگینی با و زدم لبخند

  ....نشستم آشپزخانه کف و

  ....گرفتم هایم دست میان را ام شده مچاله ذهن

  ....خوابیدم زمین روي و شدم خم

  .....بودند زمین به چسبیده ها کابینت... نه... ها کابینت زیر

  ....کرد یخ کف، سنگ سردي از تنم

  ....شدم مچاله خودم توي

  ....آمد خواب چراغ کلید شدن بسته صداي

  .....رفت تاریکی به سالن نور

  ....کردم جمع شکمم توي را زانوانم

  .....رفت می ضعف کمرم

  ....زانوهایم روي گذاشتم را سرم

  .....داد خراش را گلویم بغض

 نمی که صدایی!!! عصبانیت بدون صداي... حوصله بی صداي.... پریشان صداي... مردي آرام صداي.... آمد می مردي صداي

  !!!!!!بود چجوري دانستم

  .....!بره نمی خوابم من.... دیگه بخواب بیا -



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٠٨ 

 

 چنگ.... کشید تیر قلبم.... شدم بلند جا از...... واج و هاجi و سنگ کف گرفتم را دستم..... طوالنی مکثی از بعد.... کردم بلند را سرم

  ....سرخابی راهروي توي گذاشتم را ام برهنه پاي... فشردم خشک، خشک ، را ام خورده خراش گلوي...... چپم ي سینه به زدم

  .....اومدم -

  .....زدم لبخند ،......شده خون دلی با

: گفت ،لحنش تر خمار هایی چشم و شل لحنی با و گذاشت اوپن روي را، دستش توي خرید هاي کیسه و بست پایش یک با را در

  .....نکن بیدارم.... بخوابم رم می

  ....!شد خشک ام، مشکی و سفید پیراهن روي نگاهم

  ....هایم شانه روي شده رها موهایی روي

  ....پیراهن کوتاه دامن روي

 بودم فتهر.... صبح از.... سیامک پیش روم می بود گفته..... نیم و ده..... کردم نگاه ساعت به... آمد خواب اتاق در شدن بسته صداي

 علی به... ..استخر رفتم و کردم را کارهایش کمی.... بزنم حرفی نیامد دلم که بود پرسیده زندگیم از ذوق با همچین..... عمه پیش

... مگرفت را روشنک ي شماره.... خندید زمستان؟؟؟ وسط گفتم.... رامسر رفته هایش دوست با گفت.... نبود تهران.... زدم زنگ

 نمی ما از حالی شوهرت چرا زنی؟؟ نمی سر مادرت به چرا.... گزاري گله به کرد شروع... خانوم حاج به زدم زنگ.... نداد جواب

  .....شده چیزي یه: کردم باز را دهانم...... زند می زنگ اقاجون به گاهی فقط چرا پرسد؟؟

  اي؟؟؟ حامله: بود پرسیده هراس کلی با یکهو بعد.... بود شده ساکت

  ......!خانوم حاج: گفتم گوشی توي زده خجالت و گزیدم را لبم

  !!!!کردي جونم نصفه شده؟؟ چی!!  اِ: زد تشر

  .....نیست این مساله -

  خوبی؟؟ تو خوبه؟؟ کامران چیه؟؟ پس -

  .....خانوم حاج... یکم -

  !!براش نگرانم دل!! ساره نبود راه روبه.... شیرازه.... زدم می حرف روشنک با دیشب ساره -

  !؟....شده چی: بیرون بودم داده را نفسم

  !!!علی اب پریشب شد دعوا!!! ساره!!! میگیرم خونه ولی جا همین میام میگه.... زدم تهران میگه.... شیراز بره بذاره بازم خوام نمی -

  !میگه چیزي یه... خانوم حاج -
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 آقات به نکردم جرات که من!! کرده غلط گفت!!! کنه می پا به خون بار این گفت علی شناسیش؟؟؟ نمی شناسیش؟؟ نمی تو -

 تانبیمارس راهی بگم چیزي یه ترسم می..... کنم می دخترو این مراعات قسم علی به... که دستش از خوردم حرص انقد!!! بگم

  .....شه

  ......کردم قطع...... و دادم اش دلداري کمی..... شدم پشیمان! ؟.....کنم چکار من بگو بگویم آمدم

 رسم یم فردا پس.... جان ساره حتما گفت... دارم کارش گفتم.... آید می فردا پس گفت..... بود مشهد..... گرفتم را عاطفه ي شماره

  .....زنیم می حرف کلی

  .....کردم قطع

  .....براي بودم پوشیده را این..... داشت مشکی پهن نوار پایینش ي لبه.... سفیدم دامن به کشیدم دست

 تخت روي افتاد راهرو نور.... کردم باز را در آهسته.....خواب اتاق سمت افتادم راه.... گذاشتم یخچال توي جوري همان را ها کیسه

 گذشته ماه یک..... صورتش روي شدم خم..... شدم نزدیک...... پاورچین پاورچین..... خواب..... خواب...... خواب.... کامران صورت و

 نفس.... صبحی سر همان.... بود کرده اصالح....... کشید طول به قرن یک ،....رسیدنش صبح به که شبی از ماه یک..... بود

  .............الکل....... کشیدم

  .....گذشتم اتاق ي آینه جلوي از

  .......کشیدم سرم، از را مشکی و سفید سر گل و موهایم به زدم چنگ

  .....کشیدم دراز ،...کنارش تخت، روي و فرستادم بیرون را ام تکه تکه نفس

  ....کامران: زدم صدایش آهسته..... حالتش خوش موهاي میان بردم فرو را دستم

 هچ االن! ؟.....شی نمی بیدار.... عزیزم.... جونم کامی: بود ایست به رو قلبم.... دادم حرکت موهایش توي را دستم..... نداد جواب

  .....خوابه وقته

: بازویش به اندمچسب را پیشانیم... دادم فشار... گلویم روي گذاشتم را دستم..... کرد من به را پشتش و شد پهلو به پهلو... خورد تکان

  ...........بزنم حرف باهات خوام می پاشو

...  

  !دارم کارت دشببن دقه یه: گفتم قبل از تر بلند.... کرد می خشک را موهایش و بود نشسته کنسول روي به رو برهنه ي تنه باال با

  .....کرد نگاهم آینه، توي از و گذاشت کناري را سشوار

  .....شد سردم

  !زنی؟ نمی حرف من با چرا: زدم پلک

  ري؟؟ می داري کجا: نیاوردم خودم روي به را بغضم.... کرد نگاهم سکوت در
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  ...!یرمبگ تحویل ماشینو رم می: کشید صورتش و گردن به و کرد اسپري هایش دست کف به و برداشت را ادکلن ي شیشه

  ....شد می اي هفته یک.... بود خریده ماشین

  بیام؟؟ باهات منم: گفتم زده ذوق

  !چی؟ واسه: فرستاد باال را ابرویش تاي یک

  .....رفته سر م حوصله.... جوري همین: رفتم وا..... شد کور ذوقم

  ....خوري می سرما... سرده هوا: برداشت تختی پا روي از را پیراهنش

  !شد؟ چی عسلمون ماه ي برنامه پس: گرفتم نیرو توجهش از.... بست می یکی یکی را هایش دکمه

  ....هفته اون آخر بذار! چشم... ریم می... درگیرم االن جان ساره: بست می مچش به را ساعتش

  !!!داري پرواز که دونم می توام!!! عیده که دیگه هفته دو کی؟؟: دادم فشار دستم کف را هایم ناخن

  ...!قول قولِ... میریم دادم قولشو که دیگه ي هفته همون.. کن انتخاب جاشو.. بچین شو برنامه بشین: زد کجی لبخند

 نگاه ردم،ک می صاف که را اش یقه.... بپوشد را زانویش باالي تا رنگ ذغالی پالتوي کردم کمک و شدم بلند جایم از... زدم لبخند

  ....چرخید صورتم دور تا دور اش خیره

  ....!شدي خوشگل امروز: کرد زمزمه و پیچید مشامم توي اش کننده ویران و خوشبو نفس

  ....شد شل اش، سینه روي هایم دست

  ....تر پهن لبخندم،

  !!!!دید تورا باالخره!! پرید پایین و باال یکی!! زد جیغ یکی! کرد ذوق دلم توي یکی

  !؟....واقعا: کردم زمزمه خودش مثل و بردم نزدیک را صورتم

... دیدم ینم را هایش چشم..... داشتم نیاز بهش چقدر..... شد منقبض تنم تمام.... شدم تر نزدیک.... بود ظریفش هاي لب به نگاهم

  ...........بود کرده دریغ من از را خودش که هایی روز ي همه و.... بود خوبش بوي فقط

 می هک طور همان کند، نگاهم اینکه بدون و زد موهایم به سریعی ي بوسه کشید، عقبم بازوهایم، روي گذاشت را هایش دست

  ......گردم برمی زود: کرد زمزمه در، سمت رفت

  ......زد خشکم

  .....کردم یخ

  ........شد سردم

  !؟.......بود شهري برق
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  ....نشاندم و گرفت را دستم که بردم چاي برایش.... مبل روي نشست و کرد باز را اش روسري گره... گرفتم را عاطفه چادر

  !شده؟ چی -

  ......کردم نگاهش خیره

  ....کردم گیر..... یکم -

  !خب؟: گفت معمولش مهربان لحن با و داد تکان سر

  ....دلخوره: کردم چفت هم توي را بالتکلیفم هاي دست

  چی؟ تو: گشت دارم آرایش و شده اصالح صورت و برداشته ابروهاي دور نگاهش

  .............نبود مهم که من دلخوري...... نبودم دلخور که من... نه من؟؟؟..... گرفتم گاز را لپم تو از

  ....آخه... دونید می... اون فقط...!! نه من.. نه: خندیدم الکی

  ....خوام می کمک یکم... فقط.... طبیعیه کنم می فک: کردم راحت را خودم و بیرون فرستادم را نفسم و جلو به رو شدم خم

  !!!!!نکن عنوان ،!!خوب و مهربان هم چقدر هر شوهرت، مادر جلوي را، سرباال تف این و ببند را دهانت!! ساره آره

  !؟....چجوریه روابطتون: نوشید چایش از کمی

  .....شدم رنگ به رنگ

  ....کرد عرق کمرم

  .....کردم نگاه هایم دست کف به

  !؟؟؟....بود مان نداشته روابط منظورش

  ....خوبه: زدم لبخند ،!!! احمقانه و گرفتم باال را سرم

 انکار این از... را هایش سوال خیلی جواب..... که انگاري..... خواند را دستم که انگاري... فهمید که انگاري... نزد لبخند... شد خیره

  ......گرفت ،.....اي ریشه سوال این از... من

!!! بگویم گیمزند از برایش و بیاید عاطفه ام گفته چرا که شدم پشیمان!!!!! شدم پشیمان سگ مثِ!!!! شدم پشیمان لحظه، یک توي

  ................من مادر نه...... ست کامران مادر باشد، هرچی که نیست، حواسم چرااااااا که!!! کنم می باز برایش را چیزم همه دارم چرا که

  ....خنکه... جون عاطفه بخورید:  کشیدم جلو را میوه ظرف فوري که بزند حرف کرد باز را دهانش

... بد...بد.... دودلی... شک... حیرت... تعجب.... به شبیه بود چیزي هایش چشم توي..... شدم بلند جایم از... باال رفت ابروهایش

  !!!کن فرار!! ساره کن فرار.... بدبینی
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 قرار قراره تهالب.... رامسر سمت بریم امشب قراره... دونین می آخه.... شه می پیداش کامران دیگه االنا: آشپزخانه توي رفتم تند تند

 عاطفه آره... اونجا دارین ویال گفت.... داده قول که وقته خیلی یعنی... داد قول بیداري و خواب تو دیشب ولی نگفت قطعی... نه که

  ...دونستم نمی من جون؟؟

  ....کردم را پشتم.. بود شده بلند جایش از عاطفه

  ؟؟؟...ساره -

  .....بیاد خوشش کنه خدا... عیدي خریدم براش ساعت یه جون عاطفه واي -

  !!!!ساره: گرفت را هایم شانه

  !چته؟: هایم چشم توي زد زل

  ....باشه چم...جون عاطفه هیچی! ؟....واا: دزدیم ازش را نگاهم

  !ساره؟ خرم من -

  ....حرفیه چه این: گرفتم گاز را لبم

  شده؟؟ چی: گفت عصبانیت با

..... لرزید ام چانه.... وارش عاطفه هاي چشم سمت دوید سرکشم نگاه..... کردم نگاه ام حلقه از خالی چپ دست به..... خورد بهم دلم

  .......جون عاطفه شده گم م حلقه: اش شانه روي گذاشتم را سرم

...  

 را کامران ي شماره دهم بار براي.... در کنار ي شده بسته کوچک چمدان به چشمم یک و بود دیواري ساعت به چشمم یک

  ..باشد می.. ..... ـاموشخـ.... نظر مورد مشترك... گرفتم

  .....بارید می ریز ریز برف..... تاریک تاریک..... پنجره دم رفتم...... دادم تکان استرس با را پایم

  .....گذشته ساعت سه این مثل.... هال کردن متر به کردم شروع و افتادم راه

!!! ورپرایزس بود گفته!!! بودمش ندیده هنوز که ماشینی... برویم جدیدش ماشین با بود قرار..... کنیم حرکت شش و پنج بود قرار

  ......نداد جواب... نیامد...... نشستم منتظر و کردم را کارهایم بدو بدو رفت، که عاطفه....... باشد بود گفته

  .....بزنی حرف باهاش!!!! باید بود گفته عاطفه

  ؟؟؟!!ها باشم گفته چیزي من اینکه نه

  ......خدا به نه

  .....نگفتم هم کلمه یک حتی من
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 حرف باهاش گفت...... بود تر ریخته بهم خودش، ریختگی بهم از هم هایش حرف..... زد حرف خطی چند که بود عاطفه فقط

 آرامش... اشب میلش به روز دو.... بیایید کنار هم با..... بپرس را توقعاتش... بگو را توقعاتت... بپرس را دردش... بگو را دردت... بزن

 ینا هی و... نگفتم..... کردم سکوت!!!!! شده؟؟؟ چی بگو درست آخر پرسید.... بزن تر تیز را دلت حرف بعد...... کن رامش.... کن

 وشهگ از من، و دنبالش آمد غرغرویش پسر که ببینم، را زنی همان نتوانستم هی و....... داد جوالن سرم توي شوهر مادر ي کلمه

  ...............زدم دیدش پدري، ي خانه دوم ي طبقه ي پنجره ي

  ....نیم و دوازده.... کردم نگاه ام مچی ساعت به باز

  ....دواند پاهایم رگ توي خون تلفن، زنگ صداي

  کامران؟؟؟؟؟ الو الو؟؟؟؟: تلفن سمت بردم هجوم

  ساره؟؟: رسید می گوشم به دور و تاخیر با صدایش

  دي؟؟؟ نمی جواب گوشیتو چرا کجایی؟؟؟ شده؟؟؟؟ چی: مبل ي لبه زدم چنگ

  !؟؟...بیداري چرا تو: شد تر متعجب و دورتر صدایش

  .....رفتم وا

  ....هال کف شدم ولو

  !؟.....بیدارم چرا

  !؟.....کجایی.... تو: کردم خس خس و فشردم مشتم توي را تلفن گوشی

  .....بود آرام..... نبود عصبی.... بود سرحال.... نبود ناراحت صدایش

  بیداري؟؟؟ چرا.... میام تر دیر امشب که گفتم! دختر بخواب بگیر -

  .....در کنار چمدان سمت دوید ام، اجازه بی مردمک

  ؟؟...!!کجایی میگم: بودم شده خفه

 گیرم،ب ازش اومدم کرج، بود برده ماشینو سیا.... رسم می دیگه ساعت دو یکی.... کرجم طرفاي من: شد وصل و قطع صدایش باز

  ....بخواب تو.... کردم گیر

  ......شمال برویم بود قرار

  ؟؟؟....چی رامسر پس: نیفتم زجه و التماس به که کردم سعی فقط کردم، سعی و گوشی به چسباندم را دهانم

  ....عسل ماه برویم ماه هفت شش از بعد بود قرار

  ...گرفتارم خیلی امشب.... دیگه روز سه دو باشه -

  .....بود گرم... مبل پشت بزرگ فن به کشیدم دست..... شدم پا...... زدم یخ... بود سردم
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  .....ها خواب سمت افتادم راه و گرفتم را چمدان ي دسته

  ؟؟..!ساره -

  ......بود گرم هم کار اتاق

  ....شد دون دون تنم پوست

  ......خواب اتاق توي رفتم و کردم جمع را خودم

  ....کشیدم بیرون را شیکش و نازك نفتی آبی پلیور و کردم باز را کمد در

  داري؟؟؟ منو صداي ساره -

  ....کردم تنم را پلیور

  الو؟؟؟؟ -

  .....پشتش نشستم و بستم را اتاق در

 تمداش..... بود سردم..... ارغوانی روتختی از پوشیده تخت به دوختم را ام خیره هاي چشم و دستم توي گرفتم را چمدان ي دسته

  ......چسبیدم در به بیشتر و کردم جمع ام تنه زیر را لختم پاهاي..... خورد بهم دلم..... زدم می یخ

  .......عزیزم بخواب بگیر تو..... رسم می دیر من میگم -

  ...........عزیزم

  .....شد سردم

  ......نفتی آبی پلیور به کشیدم را دماغم

  .....اَونتوس خوب بوي

  .....کوچک و سیاه چمدان به شد خشک چشمم

  ....عسل ماه برویم بود قرار

 ار چیز همه برایش امشب خواستم می...... بزنم حرف باهاش..... ویال به رسیدن وقت بیشتر و..... راه توي امشب خواستم می

 عقب خمتاری ماه این که بگویم بهش.....ام آورده باال بار دو امروز که بگویم بهش خواستم می..... بپرسم را چیز همه ازش.... بگویم

 ممکن که.... افتد می هایی اتفاق یک دارد انگاري که بگویم بهش..... زده برق عاطفه هاي چشم امروز که بگویم بهش...... افتاده

  .................!کامران ترسم می من که....... که.... شاید که..... است

  ......سفتم و صاف شکم روي کشیدم دست

  ......گرفتم دندان به را پلیور ي گوشه



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢١۵ 

 

  ......شد پرت گوشم کنار از گوشی

  !؟.....عزیزم

...  

 هدرج شناي عینک..... خوشگل و بزرگ و پهن.... سفید پرتقالی روسري.... داد روسري من به... آمد خوشش ام اهدایی ساعت از

 حس که لحظه همان..... شد تحویل سال که لحظه همان..... من.... بودمش بوسیده..... خندید... خندیدم... بود خریده هم یکی

 نگهم..... نکردم جدا ازش را خودم و...... بوسیدمش و گردنش دور انداختم را هایم دست!! میمیرم نکنم، را کار این اگر کردم

 که تداش اجازه و کرد مردانگی.... بگیرم آرام من و بخورد گوشم کنار نفسش که گذاشت و داشت نگهم... کرد مردانگی..... داشت

 آغوشش، به وابسته آرامش و امنیت این به ،......چقدر که دانست می اش لعنتی خود...... باشم داشته را، آغوشش امنیت

  .................محتاجم

  ...!مبارك عیدت: کردم کج ام شانه روي را سرم

  ....دوخت ترمه و کوچک ي سفره به و گرفت ازم را نگاهش.... زد لبخند

  !بپرسم؟ سوال یه: سمتم برگردد تا دادم فشار را دستش

  ....بپرس: زد لبخند باز

 بالدن به نگاهش نی نی توي و کردم می پرت را حواسش من و بود فکر در جور آن وقتی چقدر... داشتم دوست را صدایش چقدر

  ........داشتم دوست ،......را گشتم می خودم از تصویري

  .......شدم اما..... ناشیانه شاید.... کم.... شدم لوس

  !؟...داري دوست تا چند منو -

 عدد: ردک حفظ را گنگش لبخند و بزرگم و گرد ي گوشواره به کشید را اش اشاره انگشت..... نبود سرد..... کرد نگاهم سکوت در

  !؟....داره

 ي همه... داره عدد هرچیزي... داره که آره: کشیدم باالتر پایش، روي را خودم و کردم چفت بیشتر گردنش دور را هایم دست

  ....!داره عدد دنیا داشتناي دوست

  !؟..بشمري بلدي چند تا: داد حرکت کمرم روي سفیدم، تاپ زیر را دستش

  .....!رامسر نرفتیم که درك به..... خندیدم

  توچی؟؟؟!!! بشمرم بلدم تا صد.... تا.......... ـنمــَ -

  .....خندیدم بازش نیمه هاي چشم توي

  .....تایلند رفت می فردا
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  .....بزنم حرف باید امروز

  !؟....داري دوست منو صدتا این از تا چند تو! .... تا صد تا منم: چرخید سردم پوست روي داغش دست

 یه!!!! دارم دوست تورو المهعـــ یه من من؟؟؟: خندیدم باز،.... کردم نگاهش زده ذوق و کردم جمع باال به رو را هایم شانه

  !!!!ییخییییلییی...... ممممم.... تا صد تا صد تا صد ي اندازه!!! ها ستاره ي همه ي اندازه!!!! عااااالمه

  !داري؟ دوست منو تا صد از تا چند تو..... حاال: خندیدم بیشتر و کردم نزدیک بهش بیشتر را خودم

  ......تا ده: زد چشمکی گرفت، می بغلش توي را من که طوري همان..... شد ثابت دستش حرکت.... کرد نگاهم

...  

 و رامشآ و امنیت من، چیز همه..... نبود کارش... نبود لباسش.... نبود صورتش من، چیز همه..... نه.... کردم نگاه خوبش رخ نیم به

  ......خواست نمی دلیل ،....داشتن دوست که...... بود داشتنش دوست خوب حس آن

  ....شدم متوقف هایش لب روي و زدم رج را رخش نیم..... کردم طی را اش بینی.... پایین کشیدم اش پیشانی از را ام اشاره انگشت

  ....بود سقف به خیره هایش، چشم

  .....شه می تنگ برات دلم -

  ؟؟....اي راضی من با زندگی از تو! ؟...کامی -

 روي از...... قسم حسین امام به..... خودت جون به.... خدا به ولی..... کنم می اذیتت چقد وقتا یه دونم می خدا به... دونم می -

  .....نیست عمد و قصد

 ي مهه از بیشتر..... خودم از بیشتر.... دارم دوستت من.... منی شوهر تو..... منی عشق تو! ؟...کامی گم می چی کنی می گوش -

  ........دنیا

  .....نداري دوست منو چیاي بگو من به بیا..... کامی ببین -

  نداري؟؟ دوست هیچیمو ؟؟ شد چی! هان؟ -

... ودنب من کنار از وقتا خیلی..... وقتا خیلی دونم می من... من..... کمم برات خیلی دونم می من... من... بگم من بذار..... ببین -

 ولق..... دم می قول من... من... دونم می..... نمیاد خوشت اصال یا... یا.... کشی می خجالت ،....بیاي راه من با بیرون اینکه از.... از

...... جونم یکام ببین.... کامی ببین.... جفتمون واسه باشه خوبی سال امسال میخوام من... من...عیده امشب..... بکنم سعیمو دم می

 بغ قدسیم خشکه روي از دونم می چه یا... یا گرفته، خودشو زنت نکنه فک کسی اینکه واسه ببین.... زنم می عطر دیگه ببین

.... دیرجوشم میک... سنگینم.... ساکتم فقط من.... کنم نمی بغ من خدا به.... نیستا اینجوري خدا به که.... نشسته گوشه به کرده

  ....تعطیالت آخر بگیره مهمونی گفتم نازي به ببین..... زنم می لبخند همه به دارم ببین..... خندم می دارم همش.... اینا واسه

  !حرفامو؟ کنی می گوش -

  .....بگو تو حاال -
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... من نیستم؟؟ خوب من ناراحتی؟ ؟..بدي االن... اَ ... االن..... کنه نمی راضی تورو من چی بگو... داري من از توقعاتی چه بگو -

  !؟........عزیزم! ؟.....جونم کامی! ؟....عشقم باشه.... خودمو کنم درست من که بگو..... عزیزم بگو نبودم؟؟ خوب من

 ات را مالفه..... زدم می حرف داشتم و سرم به بودم زده را دستم یک که من به..... داد من به..... گرفت سقف از را ثابتش نگاه

  .....بست را، مینیاتوري خواب چراغ و کشید باال گردنم

  !؟....خوابی نمی چرا -

  !؟...اي حامله..... واقعا.... حاال: کرد نگاهم تردید با و برداشت دستش جلوي ظرف توي از را محبوبش نخودچی شیرینی

 نمی.... روشی دونم نمی: گفتم تلخ، یا باشد شیرین باید دانستم نمی حتی لحظه آن که اي نگرانی با و مالیدم بهم را هایم دست

  ....ببین... راستش..... ماه این.... دونم

 حرفشو یستین مطمئن چیزي از تا پس: کرد مرتب تنش توي را رنگش صورتی و ناف تا تاپ و زد عقب را شیرینی ظرف بدخلقی با

  ؟؟!!!ببینم!! اصال بشه؟؟؟ چی که بگی بش!!! نزن هم

  چیکار؟؟؟؟ خواستی می بچه تو: گرفت نشانه سمتم به را درهمش ابروهاي

  ....نیس معلوم که حاال: شدم رنگ به رنگ کمی هم خواهرم جلوي حتی

 وضع!!! !کنی جمع تونی نمی شوهرتو و خودت تو!!! نداري!!! دیگه نداري عقل: انداخت باال هوا توي و برداشت ظرف توي از سیبی

  !!!بودي فکر بی بچگیت از!!! تو دست از اووووففففف....!!! وقت اون!!! اینه خودت

  .....ماند سبزش و کشیده هاي چشم روي ثابتم و مات نگاه

  !چجوریه؟ من وضع مگه... تو: کردم زمزمه

  ....دیگه معلومه... خب: گفت من و من با و کرد رها را سیب به اش نیمه نصفه گاز

  !معلومه؟ کجا از: بود هایش چشم توي چشمم هنوز

  ؟؟؟!!کنی می استنطاق منو: داد تکان هوا توي را دستش حوصلگی بی با

  ....کردم نگاه سبزش هاي چشم به باز

  ....کشید تیر چپم، ي سینه

  ....زدم لبخند

  ....روشنک شده تر شفاف چشمات چقدر -

  میگیري؟؟ من واسه آژانس یه: تلفن سمت رفت و دزدید ازم را نگاهش و دستی پیش توي انداخت را سیب ي تفاله

  ....بود شده تر شفاف هایش چشم

  .....کنیم جمع را خودمان توانیم نمی شوهرم و من که بود معلوم و
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  ....فشردم را چپم ي سینه

  ...شه می پیداش االنا.... بیاد کامرانم کن صبر! زودي؟ این به کجا -

  ....برنامه کلیم.. مثال داشتم امتحان.... اینجا کشیدي منو زور به االنشم همین: زد چنگ مبل ي دسته از را مانتویش

  ....شنیدم را ورودي در قفل توي کلید چرخیدن صداي

  ....ساره ببین... حاال.... باشی تنها.. شوهرت با خواي می توام: گفت می داشت روشی

 و نکردي کچ نشدي، مطمئن تا!! نزن مسخره حاملگی این از... از حرفی بهش فعال: پایین شد کشیده که بود دستگیره به چشمم

  .....ندادي آزمایش

 چرا پس..... از بعد... دوري روز چند از بعد... بود آمده کامران.... بود کامران...! در سمت کرد جمع را هایم گوش چیزي افتاد صداي

  ......چرخید می من به روشی از و روشی به من از ،...زده وق هایش چشم چرا... چرا پس... افتاد دستش توي از کیفش

  ....نشنیدم صدایی.. من.. اما... خورد بهم هایش لب

  ...سالم: فشرد را دستش توي مانتوي روشی

  ....تر سیر لبخندم،.... سیرم آبی پیراهن به کشیدم دست... در سمت رفتم قدم یک... من

  ....عزیزم سالم -

  ...من به روشی از... روشی به من از نگاهش.... خورد بهم هایش لب باز

  ....اومدي خوش: گرفتم روشنک تنگ تاپ از را چشمم

  ....شود بلند زمین روي که رفت هایم پنجه... بگیرد را دستش که رفت دستم

 هفته یک ويب خواستم می که صدایی با... باور قابل غیر... صدایی با... خفه صدایی با و کرد سفت انگشتانم دور را انگشتانش

  !!!!؟....س حامله... کی: غرید هایش دندان الي به ال از ،.........!! داد نمی و بدهد دلتنگی و دوري

  ....اصال.... حامله من اگر افتاد می اتفاقی چه مگر اصال... اصال!!! من؟ جز بود می حامله باید کی کی؟؟

  ....کن ولش.... هیچی: تر نزدیک را خودم و کردم تر عمیق را لبخندم باز.... شد می خورد دستش توي داشت دستم

 نمی اد،د می را عطر کدام بوي نفسش..... زد می قرمزي به هایش چشم.... هایم چشم توي رفت صاف..... شد بیشتر دستش فشار

  .....بودند کرده گیر هایش، دندان میان کلمات...... دانم

  ....بزن حرف -

  ...بده اجازه...  رسیدي تازه: زدم لبخند

  .....شد خورد ام، اشاره انگشت
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  !!نیستم مطمئن هنوز... یعنی!!! شاید...!!! من... خب.... آي.... آي -

  ....نیس معلوم چیزي که هنوز: گوشم توي پیچید روشنک صداي

  ؟؟؟؟!!!بذاري من ي خونه تو پاتو داد اجازه تو به کی: لرزاند را خانه تمام کامران، ي عربده که بود نشده تمام اش جمله

 چی ..!!!کامی: کامران سمت برگشتم!!! کرد می نگاه غضب با!! روشنک سمت چرخیدم تند!!! شد گشاد هایم چشم!!! زد خشکم

  !!!میگی داري

  !!!توام با!!!! ساکت تو!!!!! نزن حرف تو: درید را گوشم صماخ ي پرده بعدي، ي عربده

  اینجا؟؟؟ بیاي داد اجازه تو به کی: کرد تنگ را هایش چشم و بود شده گچ شبیه رنگش حاال که روشنک به کرد رو

  ....!نداد اجازه که بکشم بیرون دستش از را دستم خواستم و گرفتم گاز را لبم

 فکر: تگف تند بگیرد، کامران از چشم اینکه بدون کرد، می سر را شالش که جور همان و پوشید را مانتویش سرعت به روشنک

  !!!!بگیرم اجازه تو از باید خواهرم ي خونه اومدن واسه کنم نمی

  !؟....شد می داشت چی خدایا..... واي.... قلبم... کشید تیر سرم

  !میگی؟ داري چی هست معلومه: کامران سمت برگشتم اشک پر هایی چشم با

  ...خوره می بهم حالت االن... بشین دقه یه.... روشی توروخدا: روشنک سمت به چرخیدم باز

 دلت ور خواي می رو کی ي بچه: انداخت من به متاسفی نگاه... بودیم در جلوي که.. ما طرف به آمد و برداشت را کیفش روشنک

  !؟.....بکشی

 ي لهک تو اینو!!! بگی زور بهم بتونی نیستم ساره من: داد ادامه رفت، می بیرون که طور همان و زد کامران به محکمی ي تنه

  !!!!کن فرو پوکت

 دانم نمی. ..از ناشی... بدي حس.... دوید پوستم زیر... بدي حس!! لرزید خانه ستون چهار!!! شد کوبیده بهم وحشتناکی صداي با در

  ....که کسی به.... به نسبت... چی

  ....!دیوار به کوبیدم و گرفت را دستم مچ

  !!سرم پس پرید چشمهایم

  ....من هاي چشم جلوي درست... من نزدیک... کرد خم را صورتش

  .....!!نه... دلتنگی بوي نه!!! داد نمی هیچی بوي نفسش.... نه

  !اي؟ حامله -

  ....پایین ریخت تند تند هایم، اشک

  ....خورد بهم دلم
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  ....مهري بی همه این از خورد بهم دلم

  ....صافم و سفت هنوز شکم روي کشیدم را دیگرم دست

  ......کامران: نالیدم

... کلماتش فشار از کردم حس..... کرد تنگ را هایش چشم.... دیوار به بود چسبیده کمرم... شنیدم را مچم استخوان ترق صداي

  .....شد خیس صورتم

  !؟....کی از -

  ...اندیشم می گاه

  ....تو بی را مردنم... دید خواهد کسی چه

  ......مردم... مُردم تو بی

  .....زد رعد

  ....دیدم

  .....شد برق

  .....دیدم

  ....شد باران

  ........سوخت... باران زیر ،...سفید برجی یازدهم ي طبقه

  ....زمین کف افتاد قلبم

  ...شکست

  ....شد تکه تکه

  ...!.ـدمدیـــ

  .....کشید تیر ،.....کمرم ي تیره

  ......غرید آسمان

  .....رفت تاریکی روبه کامران هاي چشم

  ...کرد سقوط هواپیمایی

  ..........نرسید مشامم به.. هایش دست از... کننده مست اَونتوس از بویی هیچ
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  ......کشید پر.... آغوشش از ،....امنیت همه آن و

  ......کشید تیر ،..چپم ي سینه

  ........زدم چنگ را چپم ي سینه

  !؟......غیرُك لی من.... ربی و الهی

 ما آوارگی از پر هاي چشم... دیدنش از گریز براي.. التماسم از پر هاي چشم... را هایم چشم..... اش سینه روي گذاشتم را مشتم

 دوست از پر... اش خالی از پر هاي چشم از.... اش اعتمادي بی از پر هاي چشم از... اش رحمی بی از پر هاي چشم از.... را

 راهی و دارم تدوست بگویم تو به تا فرستادم تو به را کس هر که افسوس...... *گرفتم ،.... شدنش نداشته دوست از پر..... نداشتنش

 نمی لمد دیگر که دستی از انزجار با را مچم.... فشردم هم روي را هایم پلک......* گرفتی سخره به مرا که را او بگذارم پایت پیش

 شارف...... ـزعجـ با.... دادم فشار ،....اش سینه روي را کوچکم مشت..... و گرفتم ،...کنم خوش امنیتش و آرامش به را قلبم خواست

  ...درد با...... دادم

  ......زدم ضجه و

  .....ااااخدا -

 ریخت یمموها..... زمین نشستم و هایم دست میان گرفتم را سرم... زمین نشستم.... شد شل مچم دور از انگشتانش... شد خم کمرم

  ....همان.... بود معطر که موهایی همان..... بودمش آراسته ،!! او براي که موهایی همان.... دورم

  ....زدم هق

  !؟...س حامله کی

  ....زدم هق

  !!!!؟.....کی از

  ........زدم هق

  .....زدم هق

  .....زدم هق

 ريمت دو راهروي این و پیچد می خودش به چطور که نبود مهم برایم حتی..... است کالفه چطور که نبود مهم برایم حتی... حاال

  ...نبود مهم برایم ،.....دنیا خوب هاي شیشلیک ي همه وراي..... ها خوردن بالل ي همه وراي..... حاال..... کند می طر را

  ....دیوار به گرفتم را دستم

  ....شدم بلند جایم از

  ....سختی به
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  ......روزي هر از تر سخت

  .....گرفتم سرخابی راهروي از را چشمم

  .....کردم قفل سرم پشت را خواب اتاق در

  ...پشتش نشستم و

  ......ساعت یک

 186 قد ،ATPL ي گواهینامه داراي مکانیک، مهندس هشت، و بیست میشه دیگه ماه چهار سه ساله، هفت و بیست صدر، کامران

  !!!ندارم هم روکش دندون دونه یه......! ِاي... هم مغز بینی، و حلق و گوش قلب، چشم، کامل سالمت ،

  .....ساعت دو

 ینهم واسه اصال! نیست شکی هیچ که کنم ازدواج خوام می اینکه در ببین،! داشتم حسو همین هم تون خونه اومدم که روزي

  !خوریم می هم درد به چقدر تو و من دونم نمی دقیق خیلی.... که این اما!! اینجام

  ........ساعت سه

  ...........ومآر....... و... راضیم....!! تو دنیاي به چسبوندن و آوردن دیگه، دنیاي یه از منو که انگار.... مونه می توهم یه مث برام چیز همه

  ....زدم هق

  ....ساعت چهار

  .......بلرزي اینجوري تو خوام نمی فقط... فقط.... بخواي تو که وقت هر تا..... کنم کمکت دم می قول

  ......لرزیدم

  ....لرزیدم و زدم هق

  .....و زدم هق...... و زدم هق.... و زدم هق

 رجیب یازدهم ي طبقه... اینجا..... ام شده خشک ي گونه به کشیدم را دستم پشت..... ارغوانی و مرتب روتختی روي افتاد مهتاب

  .......کرد نمی روشن را ما ي خانه ،...اذانی هیچ... پاسداران توي رنگ سفید

 نماز عترک دو...... بستم قامت...... کردم پهن را سبزم ي سجاده..... گرفتم وضو اتاق بهداشتی سرویس توي.... شدم کنده زمین از

  ......براي..... براي.... براي... خدا رضاي براي.... خوانم می صبح

  !!شن می ارزش برام ندارم، دوست من و داري دوست تو که چیزاي ي همه بینمت، می اینجوري وقتی

  ..........ام گریه بلند صداي و...... افتاد پایین گوشم هاي کناره از هایم دست....... اکبر اهللا

  .....بستم قامت
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  .....دوباره

  .........باطل بودي گفته.... باطل بودي گفته.... ارزد نمی پشیزي به نمازم.... بریزم اشک تو براي جز بودي گفته... خدایا

  .....بستم قامت

  ..........باره چهار

!! ساره رسمت می شه، می بلند صدام خواسته نا یا شم، می عصبی که وقتا بعضی....!! داري محافظ ي حلقه یه دورت تو کنم می کر

  ....که م کوزه کاسه تو بزنه جوووري یه خدات ترسم می!! کنم اذیتت خوام نمی!! خواد نمی دلم

  .....گرفت رد ام گونه روي اشک

  .....شد خم هایم شانه

  .......مِهر و مُهر از خالی و سبز ي سجاده روي شدم پرت

  .....زدم زار

  .........زدم زار

  .....زدم زار..... و! ؟.........غیرك لی من... ربی و الهی... گفتم هی

  .....گذاشتم هال توي پا و گرفتم سفت را چادرم هاي لبه

  ....بود برده خوابش

  .....نفره سه مبل روي

  .....کند می اذیت را گردنش گفت می که مبلی همان روي

 آخخخخخ.... خیابان توي هاي زن با را من و..... بود زده داد من سر و..... کی از بود پرسیده من از و! ؟....اي حامله بود گفته من به

  .....دلم..... سرم... چشمم........ قلبم...... من خداي

  ....زمین روي سفید کوسن به افتاد چشمم

  !؟.....سرش زیر بگذارم بروم

  ......بیرون زدم خانه از و......ساره تو به لعنت.....  کردم تر سفت را چادرم.... گرفتم سفید کوسن از را چشمم

  .....خواهم می فوري جواب گفتم

  ....دارم عجله گفتم

  !؟........دانم نمی سوخت برایم دلش دختره

  .....بردم سر را اش حوصله یا
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  .....همانجا نشستم

  ....پاتولوژي بود شده نوشته رویش که تابلویی به زدم زل و استریل و لوکس آزمایشگاه ي گوشه

  ....زد صدا کسی

  .....فتوحی ساره

  ....صافم و سفت شکم به کشیدم دست

  ....الرحیم الرحمن اهللا بسم

  ....جلو رفتم قدم یک

  .....نبود دختره هاي لب روي لبخندي هیچ

  .....دادم فشار را شکمم

  .....بخواهد خدا که چی هر

  ......دادم فشار را شکمم

  ..........بخواهی تو.... که چی هر..... من خداي

  .......نیستی حامله: گرفت طرفم به را رنگی سفید و باریک پاکت جواب دخترك

  .......نیستی حامله.... نیستی حامله..... نیستی حامله

  !؟.......گذشت دلم از....  آنی اي خوشحالی چرا

  .....نریزد پایین هایم اشک که زدم پلک

  ......!!!!!!هیشکی از ،.....کامران از نه که.... نبودم حامله

 نم شکم توي کامران از اي بچه دیگر..... آزمایشگاه کف چکید هایم اشک....... خداااااا.... گرفتم دندان به را لبم!!! هیشکی از

....... مایشگاهآز کف چکید اشکم...... بزند فاحشگی انگ من به توانست نمی کسی دیگر..... آزمایشگاه کف چکید اشکم...... نبود

  ..........نداشت ،.....تورا ي بچه کشیدن دل به لیاقت حتی... من شکم و......... بود نشده بسته من، شکم توي اي نطفه هیچ

  !بروم؟ که داشتم را کجا! رفتم؟ می باید کجا

  ......کردم خاموش را»  کامی«  از کال میس بیست حاوي گوشی

  .....عمه ي خانه بروم

  ......عمه ي خانه بروم باید...... آره
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... !..شوهرت؟ کو پس: که پرسید زده ذوق آنجور بعد.... کرد باز را در... پاها ي دهنده آزار آرتروز آن با.... نزار و زار حال آن با که عمه

  ........شدم الل

  .....بستم را دهانم

  .....دردهایم روي کشیدم خط

  .....داشت کار: کردم زمزمه و بوسیدم را عمه و

  .....بودم کس بی ـدر،چقـ

  !!!!!!! اَه!!! که بدونه خواستم می اگه من!!!!!!! گفتی بهش چییییی واسه عمه: گفتم عصبی

 ش زهکو کاسه زیر زدي اینجوري که کرده چیکارت! گلی دسته اون به پسر!!! نگرانه!! شوهرته ؟؟؟!!کردم بد!! وا؟؟: کرد اخم عمه

  ؟!کردي قهر و

  !!نشده چیزي!! هیچی: چادرم و مانتو سمت رفتم حوصله بی

  ....دردش زانو آن با... دنبالم آمد عمه

  .....شده چی بگو من به وایسا دقه یه! برم باالت و قد قربون!! عمه! جان ساره -

  ....هیچی... هیچی: بستم می پایین و باال را مانتویم هاي دکمه

  ....آرتروزش آن با... آمد می داشت عمه... حیاط سمت رفتم و برداشتم را شالم و چادر

  !یهو؟ شی می جهنمی چرا..... وایسا جدت سر.....! عمه جونم به بالت و درد الهی -

 و بیعص و لرزان ،....کنم کنترلش کردم می سعی که صدایی و کرد، می ام خفه لحظه هر که بغضی با و حیاط وسط ایستادم

 وقت یه عمه منگفت اینجا؟؟ اومدم بگید گفتم کی بگید؟؟ بهش شما گفتم کی من! خوام نمی! عمه خوام نمی: نالیدم کنان، پرخاش

  !!!!گفتی چراااا آخه ندي؟؟ سوتی

  .....دیدم ماه، و حیاط سوي کم نور زیر..... و دلش و قلبش و لرزید اش چانه که دیدم.... کرد می بغض داشت عمه

  .....کنی می ناز داري کردم فک.... داره گناه پسره کردم فک خدا به... عمه شم فدات -

  !نه؟ مگه ؟....!عمه کنی می ناز داري: کرد نگاهم التماس با

  ......پیشانیم به کشیدم دست

  .........خداااااا

  .....زانویش به رفت عمه دست

....! عمه... آخه... من: اش شانه سر گذاشتم را دستم..... ببینم را عمه تابی بی نداشتم طاقت..... زمین افتاد هایم شانه از چادرم

  ...باشم شما پیش امشب خواستم می... همین... شده بحثمون یکم... رم نمی باشه... ببخشید
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  ....!امیدواري به التماس از شد پر عمه هاي چشم

  عمه؟؟ چی سر -

  ....بود جزیی خیلی... هیچی: دادم تکان هوا توي را دستم

 وقت هیچ..... کنه نمی جدا خوابشو جاي وقت هیچ.... کنه نمی ترك شوهرشو خونه وقت هیچ زن عمه: گرفت محکم را دستم

  باشه؟؟! ؟....عمه باشه....! لغزیدن واسه ذاره نمی باز راهو

  .....شد بلند حیاط زنگ صداي

  .....گرفت کوبیدن قلبم

  .....کرد نگاه در به ذوق با عمه

  ......عمه عقیم و دوست پسر هاي چشم به من،

  .....زدم لبخند

  ............زدم لبخند ،.....ـختلـ

 رتدو برو... شه سرد شوهرت نذار برو... عمه استقبالش برو: گفت تو، رفت می که جور همان و زمین روي کشید را پایش عمه

  ........بگردم

  .....آمد حیاط در شدن باز تقِ صداي

  .....بود در به پشتم

 به کشیدم دست...... دستم توي آزمایش کاغذ محو..... زمین روي شده رها چادر محو... کف هاي موزاییک محو... نگاهم و

  .....کرد پر را حیاط ،....کننده مست اونتوس بوي...... شکمم

 سوییچ.... عمه ي خانه حیاط سوي کم چراغ و ماه نور زیر.... بود ایستاده..... چشمی گوشه... ام شانه وراي از و... چرخاندم را سرم

 درگاهی توي که عمه ي کننده تشویق و زده ذوق صداي..... کردم نگاه چادرم به باز..... کجا دانم نمی نگاهش..... دستش توي

  !!مادر؟ وایسادي دور چرا: نشست هایم گوش به و شد رد آزمایش کاغذ و چادر از بود، ایستاده

  !ساره؟: گفت و بوسیدش عمه... داد دست عمه با و کشید پیش را دستش... شد دیدم میدان وارد کامران

  کنی؟؟ نمی نگاهش چرا پس روي؟؟ نمی جلو چرا پس که بود مستتر اش جمله توي! کرد خواهشم! کرد توبیخم... نگفت

  .....شد خشک دهانم ،......بگویم چیزي که کردم باز دهان

  ....سالم: کرد پیدا اکو گوشم توي صدایش،.... جلوتر آمد قدم یک کامران

  .....سالم... سالم... سالم

  .....گرفت را گلویم بغض..... شد جمع ام بینی
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  ....گرفت نیشگونی رانم از نبیند، که جوري و ایستاد نزدیکم آمد عمه

  .....شد مچاله مشتم، توي آزمایشگاه کاغذ

  ...بچینم شامو رم می من: عقب رفت عمه

 سخ و خفگی دچار گلویم.... زد حلقه هایم چشم توي اشک.... ببیند را صورتم که شد خم... شد خم..... جلو آمد قدم یک کامران

  .....کرد فرو ـبمقل به خنجر که انگاري..... صدایش..... شد تر نزدیک.... طرف آن برگرداندم را صورتم... شد خس

  !؟.....ساره -

 و.... شوم می احمق دارم و... کشم می دراز هاي گوش خودم براي دارم و..... ام ایستاده تولدم جشن وسط دوباره کردم احساس

  ..........دارم و.. شوم می احمق دارم

..... و ردمک صبوري پایش به پا که مردي همان..... بود ایستاده رویم روبه دقیقا حاال.... دیوار به خوردم..... عقب رفتم قدم دو یکی

  .......زد فاحشگی تهمت من به

 هایم نناخ.....! دلم به کوبیدم مشت...... لرزید دلم،..... صورتم به خورد نفسش.... کرد خم را سرش.... دیوار سمت برگرداندم را رویم

  .....کرده اذیتم.... کرده اذیتم..... ندارم دوستش.... ندارم دوستش که، کردم تکرار هی و..... سرکشم هاي دست کف دادم فشار را

  ....شد خم.... دیوار به کرد عمود طرفم، دو را، هایش دست

  !؟.......زنی نمی حرف من با! ؟.....ساره -

  !؟....زنی نمی حرف من با! ؟...زنی نمی حرف من با

  !!!تاس عذاب بدترین محلی، سگ و محلی بی بود، علی تز..... نگویم چیزي که کردم سفت را فکم... نکردم هم نگاهش حتی

 ام بیچاره خود براي دلم هی و.... بدهم عذابش خواهم نمی فهمیدم که ،....کوتاه ي لحظه همان درست... لحظه همان... من اما

  .........هی و....... سوخت سرم بر خاك خود براي دلم هی و..... سوخت

  .....برو: زمین کف چکید هایم اشک

  .....افکند سایه من بر تر بیش.... شد تر نزدیک

  !ساره؟ -

  !!!!؟؟؟....کسی چه از که پرسیدي من از و!!! فاحشه گفتی من به که کن صدایم جوري همان!! نکن صدایم طور این..... لعنتی

  .....شد شور اشک، خیسی از لبم

  .....کن ولم: گرفتم را رویم

  .....راستم ي گونه به چسباند را چپش ي گونه

  ..من عشق ببخش منو -
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 بیطنا.... تار تار و کندم می حیاط وسط همان را خودم موهاي نبودم ساره اگر که آخ! صورتش توي زدم می نبودم ساره اگر که آخ

  ......که آخ...... آویختم می دار به هایش، چشم جلوي را خودم و بافتم می

  .......بودم ساره من ولی

  !؟....دانی می

  .....نشست نمی کسی، صورت بر من، دست از اي کشیده هیچ و قلبم ته ماند می آخم، و بودم ساره من

  ..........بودم ساره من...... و بودم ساره من.....  و بودم ساره من

  ....ام گونه به مالید را اش گونه

  .....من با نکن قهر -

  .....خواست نمی ،....دلم و...... طرف آن کنم پرتش خواست می دلم

 من... افتاده دور من.... احمق من.... تشنه منِ.... آغوشش توي گرفتم..... نرمی به و... آرامی به و... دورم کرد حلقه را دستانش

  ........!دویدن سر به من، از.... منِ.... منِ.... منِ.... اشاره یک به تو از اوي...... ساره

  .....کرد می خیس را سفیدش پیراهن شورم، هاي اشک

  !حقی؟ چه به! ؟...زدي حرف اونجوري من خواهر با چرا -

  .......ششش -

  ....نداري دوستم -

  .....شششش -

  ....میاد بدت ازم -

  .....ششش -

  .....تونستی چطور تو... تو.... گفتی... گفتی من به -

  .....ششششش -

 گفت.... .و داد تکانم خوانند، می الالیی و دهند می تکان وار ننو ، بغلشان توي را هایشان بچه که هایی مادر شبیه... داد تکانم

  .......خواند الالیی....... و ششش

  !زنی؟ می داد چرا -

  نیستی؟؟ راضی ازم چرا -

  ؟؟!!!دي نمی جوابمو چرا، پرسم می وقتی چرا -
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  !!!....کشی؟؟ می عربده باشم حامله تو از که این از چرا -

  !؟....خوابی می... بزنم حرف باهات خوام می وقتی چرا -

  !نه؟...... میاد بدت ازم -

  .....جوجه دارم دوستت من: داد فشار کمرم روي را دستش

  ....!میاد بدت هام جوجه از تو: زدم هق

  ....آرام.... خندید

  .....آرام.... لرزید ،...دلم

  .....دارم دوست ،....رو رنگی هاي جوجه من -

: جلو گرفت را بلوزش خنده، با..... بود افتاده راه ام بینی و چشم آب.... عقب کشیدم ناگهانی، هول یک با حرکت، یک با را خودم

  !خواي؟ می

 جلوي درست... حیاط کف ي شده مچاله آزمایش جواب به شد خشک هایم چشم..... نبود من در اي خنده... نبود من در لبخندي

  ؟؟!!کی از بود، پرسیده من از و.....!! فاحشه بود گفته من به.... پایم

  !ساره داره دوستت اون... بوده عصبانی... نبوده قصد رو......! نـــــــه: کشید مخملی هاي گوش دلم، براي یکی

 نگاهش داشتم تازه.... برداشت زمین از را شده مچاله کاغذ انگشت، دو با و.. شد خم کامران...... حیاط موزاییک روي خوردم سر

 خطوط الي به ال هایش چشم... کرد باز سرعت به را کاغذ.... کنم نگاهش که خواست نمی و خواست می دلم.... تازه... کردم می

  چیه؟؟ این: بشنوم را اش خوشحالی خواست نمی دلم ــدرچقـ که.... صدایش و.... گشت

  .....گرفتم... گیجش..... و نشسته نور به.... نگاهِ از.... را نگاهم

  .....نیستم -

  موندین؟؟ کجا ها؟؟ بچه: زد می صدایمان داشت عمه

  ....هایم چشم به کشیدم را آستینم پشت

  .....بخور چیزي یه... کردي ضعف پاشو... پاشو: گرفت را بازویم زیر

 از.... شدم رد و.....شنیدم... را هایش چشم برق...... دیدم را صدایش توي ذوق..... عمه ي خانه کوچک حیاط انتهاي در.... من و

  ........!ببینم که نخواستم.... و دیدم و.... گذارد می کاله هم، خودش سر که کسی شدم و..... اش نکرده عذرخواهی

 دلم.....  چطور ،...من و.... برند می مسلخ به...... پوشم پرده هاي چشم پیش....... را دلم اسماعیل چطور، که دیدم...... دیدم من، و

  ......ببینم.... که خواهد نمی
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 بود ایینپ سرم هی و خوري؟؟ نمی چیزي چرا نگوید کسی که بشقابم به زدم را قاشقم هی فقط... خوردم میلی بی با را عمه شام

  .......هی.... و کردم نمی نگاه کامران به هی... و

 به و فوري که کرد حس انگاري هم عمه... خوب... آید نمی حرفش که کردم می حس خوب... زد حرف عمه با کالم چند کامران

 بزن گفت و برداشت را سوییچش... خندید... کامران....! نه نه... کامی..... بگذارید تنها را پیرزن من و بروید کنید جمع گفت شوخی

  !بریم

 ارهاش کامران.... بزنم حرف باهات باید گفت گوشم دم... رفت صدقه قربان گوشم دم.. کردم خداحافظی عمه با حال بی و کسل

 ماشین توي ماهی فروردین نسیم.... داد پایین را خودش سمت ي شیشه.... پنجره به چسباندم را سرم و شدم سوار..... بدو که کرد

  ..............فاحشه بود گفته من به..... بستم را هایم چشم... کرد پر را هایم گوش ضبط جان کم صداي.... پیچید

.... تا.... کنم کرف بیشتر بتوانم تا... نباشیم آسانسور یک توي باهم تا... کردم تر تند را هایم قدم... پارکینگ داخل برد را ماشین

  ..........کنم فرار... لعنتی فکر همه این و خودم از بتوانم

 را هال رد شدن بسته صداي وقتی بودم، خزیده نازك ي مالفه زیر..... دقیقه ده.... دقیقه پنج.... کرد دیر... گذاشتم باز نیمه را در

  ......بخواب..... دادم فشار هم روي را هایم چشم.... کشیدم باال گردنم تا را مالفه......شنیدم

 ،...اونتوس به آلوده.... و کرد عوض لباس آرام بعد... کرد مکث درگاهی توي ثانیه چند فقط.... نکرد روشن را، اتاق خاموش چراغ

  ......کشید دراز کنارم

 که کردم حس ....دادم فشار بیشتر را هایم پلک.......! ـربمیـ... ساره بمیر.... دادم فشار و قلبم روي گذاشتم را دستم... شد تند نفسم

 وابخ با جدال در و بود کرده عرق پیشانیم..... آرامش هاي نفس و... گذاشت پیشانیش روي را ساعدش... همیشگی عادت به باز

  ....کرد صدایم که ،...بودم بیداري و

  !؟...بیداري -

 ويت و.... اش عربده و... گفتنش کی از صداي و... ام درونی جنگ و..... کرد کر را عالم گوش که... باال آنقدر... من قلب ضربان و

  .....عمه ي خانه حیاط

  .....زدم رو احمقانه حرف اون چرا دونم نمی -

  ....بالش روي ریخت هایم اشک

  ....بودم مطمئن من... من... نداشت امکان اصال.. آخه -

  ....شد خیس بالشم

  !!!ایه صیغه چه دیگه بچه -

  ....تر خیس

  ....شیم دار بچه خواد نمی دلم من -
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  ....تر خیس

  .....نباشی ناراحت کن سعی.... حال هر به... ببین -

  ...بخیر شب: پهلو به چرخید

  .........سرم روي کشیدم را مالفه

  .......تر خیس

***  

  ....است ماه اردیبهشت چهارم امروز

  .....نیامده خانه کامران که ،....شود می روز چهار دقیقا و

  ....باشد داشته پرواز اینکه نه

  ....باشد کار درگیر اینکه نه

  ....باشد اش خانواده مسایل مشغول اینکه نه حتی

  ....شمال اند رفته ،...دیگرش هاي دوست از تا دو یکی و سیامک با.... فقط

..... ندیدخ.... شه می تنگ دلم: آوردم بهانه... روزه سه دو گفت.... خندیدم.... نشو بچه گفت..... خندید! مجردي؟ گفتم.... سفر گفت

 ونهخ برو... نمون خونه.. جایی یه برو توام گفت...... کردم پنهان ام دلتنگی و احمقانه هاي خنده پشت را، دادنش دست از ترس

  ..........خندیدم.... خندیدم..... خندیدم..... بیام تا بمون پس: خندید...... رم نمی جایی تو بی که من: خندیدم.... آقاجونت

  .....نیستند گلچین و علی

  .....کنم نمی پیدایشان گردم، می چه هر روزها این

  .....خورم می نهار دارم... خوابم... دارم درس گوید می... دهد نمی جواب روشنک

 واجب ارک... شده مجبور ام گفته....! تفریحی سفر ام نگفته بهش.... برود اي فرستاده را شوهرت چرا که کند می دعوایم خانوم حاج

 نمی انهخ کامران، بی ي خانه گفتم..... تنهاست خانه گفتم اینجا؟ نیامدي چرا که کرد گله... زد زنگ دیروز همین آقاجون..... داشته

  .......شود

...  

  ....آمد وقت دیر کامران دیشب

  ....نگذاشت خواب اتاق توي هم را پایش حتی.... و آمد وقت دیر

  ......دیدم... را خوابیدنش از ریخته بهم مبل.... بعد روز... من..... و آمد وقت دیر
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...  

 ریمب شام امشب! ؟ مجووونــ کامی: بودم گفته گوشی توي و شده خیره آینه به... بود سرم قرمز روسري.... بودم کرده آرایش

  !بیرون؟

  ....م خسته خیلی امشب نه: بود داده جواب حوصله بی

.... یمکن حل باهم رو چیزایی یه خوام می.... دارم باهات حرف عااالمه یه من.... باش خوبی پسر... دیگه بریم: بودم کشیده را نازش

  ......هیک خوش چقد ناجیا گفتی که همونی.... عروسیمون اوایل رفتیم که رستورانی همون بریم! کامی؟ باشه

  ........کرده جمع رستوران اون: داد خراش را هایم گوش...... و شد قطار سوت..... خشدارش صداي

...  

  ....دهم نمی جواب را عاطفه هاي تلفن

  ....زنم نمی سر هم عمه به

 لبخند...... و خانه کردن تمیز..... و مانده دوش بر تکالیف... و کننده خسته هاي کالس.. و دانشگاه مسیر توي شده خالصه زندگیم

  ........احمقانه هاي

...  

  .....زنم می سري تخت، کنار عسلی کشوي توي شده پنهان آزمایش، ي شده مچاله کاغذ به گهگاهی هنوز

  .....گردم می جدید چیز دنبال به... خطوطش الي به ال و کنم می بازش صبح به صبح

  ....تازه حسی دنبال به

  ........کنم می رها ، را چیز همه و شوم می کالفه کنم، نمی که پیدا

  یه؟؟چ این: کرد نگاه من به عصبانیت با و شد قرمز هایش چشم... کشید دستم از را کاغذ... گرفت را مچم کامران صبح دیروز

 کرد پرت را کاغذ..... زد پوزخند... کردم سکوت...... داشتی؟؟؟ نگهش چی واسه: بود داده تکان را کاغذ..... بدهم که نداشتم جوابی

  !!!!!کنم؟ درست بچه واست دیوث منِ  که نشستی: صورتم توي

  ......نه: کردم باز را دهانم

  .....بود کوبیده بهم را اتاق در

.... م گذاشته جا برگه این تو چیزي یه کنم می فک همش.... دونی می آخه... خدا به نه: بودم زده حرف اتاق در با خیره، و گنگ

  ..........ممکنه....... ممکنه....... ممکنه..... کنه معجزه کاغذ این ممکنه کنم می فک همش

...  

  !ام شده مشروط



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٣٣ 

 

  !میبینی؟

  .....ام نداشته دهی باالي ي نمره هیچ

  .....زنم می لبخند کامران، تاپ لپ مانیتور توي ام کارنامه تصویر به

  ،.....دارم را آدمی احساس

  .....شده رد رویش از..... یکی که

  ...........شده ـهلــِ.... که آدمی

  .....زنم می لبخند

  ،.....دارم را آدمی احساس

  ........نداده.... دست از.... چیز هیچ که

  .............ام شده مشروط

...  

  ....گذاشته جا........ گذاشته جا... کنسول روي را اش حلقه

...  

 جذبم و صورتی تاپ به کشم می دست.... رود می ور گوشیش با کامران.... اند کرده روشن را ها فن.... شده گرم هوا.... ست ماه تیر

  ....م گرفته وقت مشاور یه از: رویش روبه نشینم می و

  .......شنوم می... هایش چشم جهنم در... را تنم هیزم سوختن صداي

!!! برو اتنه ولی!! درك به!! برو خب دکتر؟؟ بري خواي می شدي؟؟ دیوونه! اي؟ بهانه دنبال: دیوار توي کند می پرت را اش گوشی

  !!!!!!!!رفت؟ فرو پوکت ي کله تو!!!! درنیار بازي مرده موش من واسه انقدم!! تنها

...  

  !هم؟ با قهرین: کند می پچ پچ گوشم توي نازي

  ....میگیرم گاز را لبم

  ......نباشد ات، خصوصی حریم بر اي پرده.... ها غریبه براي که روزي از امان

...  

  .....است عاطفه تولد
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..... ها رت قبل خیلی... قبال..... دارم قبولت من... بخر تو گفت کامران.... ابریشمی روسري یک و... ام خریده مجلسی بلوز برایش

  .....خنده و شوخی کلی با.... سالم زن مادر براي... بودیم خریده دوتایی.... را خانوم حاج کادوي...... خرید رفتیم می دوتایی

  کیه؟؟؟ ي سلیقه!!! خوشگله چه! وااااااي: شد گم.. ابریشمی روسري نقش توي عاطفه مشتاق نگاه

  .....!ساره: بوسد می.. سر پشت از را ام گونه کسی

  ....دهد می تکان سر... فقط... کامران به خیره نگاهی با و زند می لبخند پدر

 خر. ...است تاسف.... ست رنجش.... دلخوریست... نگاهش توي.... من به بعد... میکند نگاه کامران به... روسري پشت از عاطفه

  ......!است خودتانید

  ....ام شده بوسیده ي گونه به کشم می دست

  ......دهد نمی ،.....اونتوس بوي

...  

  ....چی دانم نمی تخصصی بورد داراي... زیبایی و پالستیک جراح... دکتر پیش بودم رفته امروز

  مگه؟؟؟؟؟ چشه: گفت غرغر با بعد... انداخت دماغم به آلودي اخم نگاه یک

...  

 هب... هم..... و بدهد را حنا عروسی کارت بود آمده دیروز شادي..... خودش اي قبیله هم یکی با.... است حنانه بران بله ها روز این

  ....ببیند را من.. خودش قول

  ....اي شده افسرده گوید می شادي

  ....شد گره هایش مشت افتاد، بهم چشمش تا

  ......ایینپ ریخت هایم اشک! ؟...کامران گفت...... خندیدم عمه؟؟ و روشنک.. کردم سکوت علی؟ پرسید.... زدم لبخند مادرت؟ پرسید

 هانشد بروم بگذار گفت می... کامران به... داد می فحش...... داشتم نگهش آیه و قسم هزار به..... کامران سراغ برود برداشت خیز

 حرف گفت. .....خندیدم.... شده چی بگو گفت ؟......!که نشده چیزي گفتم... نیست گفتم.... کردم می التماسش..... کنم سرویس را

 سیتر می شدي؟؟ الل چرا: داد تکانم..... و گرفت را هایم شانه آشپزخانه توي..... بیاورم شربت برایش که رفتم..... ساره بزن

 شروطم چرا بودي؟؟ منگ کالسا سر ترم این چرا ساره؟؟؟ ترسی می چی از کنم؟؟؟ زر زر من ترسی می شه؟؟ فیکون کن رازداریت

  کنی؟؟؟ می چیکار داري!!!!! ساره؟ بدن تذکر تو به باید چرا بده؟؟؟ تذکر بهت باید افرش چرا شدي؟؟

  !خوبه؟ این: گرفتم باال را آلبالو ایچ سن و.. زدم اي مظلومانه لبخند.. کردم کج را سرم

  ..گوشم توي خوابید... اش کشیده و رفت باال دستش

...  
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 نه. ..بودم شنیده را اسمش نه حال به تا که عمویی... کامران عموي پیش روند می..... دوسلدورف روند می امشب.... پدر و عاطفه

 ریشانپ عاطفه.... گرفته سرطان عمویش زن اینکه مثل... کند می زندگی آنجا که هست کسی دانستم می فقط... را حرفش زیاد

 و.... .کی تا نیست معلوم.... وند می امشب.... است متالطم..... ببندد چمدان ام کرده کمکش... ام بوده کنارش وقت تمام.... شده

 پدر... زند نمی حرف کامران... ماه سه دو گوید می عاطفه....... نکرد...هم تعجب... حتی کامران... ام نکرده سرم چادر امشب من

 دتن عاطفه.... کند می بحث پدر با و زند می قدم مدام... شده عصبی کامرام... زند می حرف باهاش و کناري کشد می را کامران

 ویدگ می... بروید هم با... مشاور پیش برو گوید می خوابی؟؟ گوید می... ساره کنی می خراب داري گوید می... زند می حرف تند

  ..... .گوید می.... گوید می.... گوید می.... زنم می حرف باهاش من

...  

 با یادز و دارد بهشان خاصی ي عالقه که متضادي هاي رنگ.... مشکی و سفید سوشرت با... کامران و چرخد می قفل توي کلید

  ....تو آید می... نادر اي خنده با ،....کند می ستشان هم

  ....حاضره شام..... سالم: گیرم می لبخندش از را نگاهم

  ....کرده باز طرفم به را هایش دست

  ...جلو آید می دارد

  .......!عشقه خودتو..... ولش شامو -

  .....شود می اذیت ام بینی

  ....ام بینی

  .........ام شامه

  ......کنم می نگاه هایش دست به

  ....کند می تیز را ام شامه..... ایفوریا بوي

  ....کمی... خیال بی کمی... عصبی کمی.... خندد می.....» خوام نمی... نه.... « دهم می تکان سر.... عقب کشم می را خودم

 ستم نخورده... هاي آدم شبیه.... نیست مست هاي آدم شبیه..... آورم درمی فر از را مخصوص الزانیاي.... بهش کنم می را پشتم

  ..!...است

  ....رود می ور الزانیا به اشتها با و میگیرد هایش دست میان را چنگال و کارد

  ...عملمه وقت صبح فردا: کنم می زمزمه

  !؟....عملِ: کند می نگاهم..... صاف و رود می باال ابروهایش

  .....دهد می آزار... را هایش گوش... بلندش ي خنده صداي... خورد می چین ام بینی.... دزدم می را نگاهم
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  !!افتادي؟ فکرش به باالخره ؟!!بودي نگفته -

  ....کنم می حلقه آبم، لیوان دور را چنگم

...... ممممم:  کند می خواستنی و آرام را صدایش و..... ام گونه به... موهایم به کشد می را اش بینی...  کند می نزدیک بهم را خودش

  ....رفتنی دم این بیا پس

  .....برم می فرو ام یقه توي انتها تا را سرم

  ....لرزد می.. هایم دست

  ......هم..... دلم

! بدي؟ ودتخ به تکونی یه افتادي فکر به شد چی حاال....! بچسب الزانیارو.... نداري دوست که توام... خیال بی: کند می زمزمه باز

  .......نبودا مهم خیلیم

  ......دهد می خراش را قلبم.... پوزخندش...  و عقب کشد می را خودش

  !شه؟ می بهشت زندگیمون! حله؟ چی همه کردن، عمل دماغ یه با کنی می فکر -

  .....خندد می... بلند

  ........خرگوشی خواب یه.... ساره خوابی -

 یدایشانپ خانه جاي همه... روزها این که.. موهایی تار به.... بشقابم کنار افتاده سیاه و بلند موهاي تار به افتد می چشمم... لرزم می

...... نمک نمی شانه... کشم نمی برس ،....ریختنشان از ها روز این ترسم می که بس.... من جان ي ریشه از... موهایی تار.... کنم می

... ایمه تنهایی از.. باهاش توانم نمی چطور که کنم می فکر و زنم می پلک و لرزم می.... زنم می پلک و لرزم می....... ترسم می

  .......بزنم حرف... بعد روز ترس از و

  .....شود می غذایش مشغول..... گیرد می فاصله من از

  .....کنم می نگاه هایش دست به باز

  .....دهم می چین... و کشم می بو را ام بینی

  ....شده تیز ام شامه

  ....ام شامه

 هایم، شمچ نوشابه، گاز از..... کند می باز نوشابه.. ام بینی توي یکی انگار...... کنم می نگاه اش مردانه و بزرگ هاي دست به باز

  !؟..................دارم دوست ،.....را ها دست این هم هنوز...... سوزد می

...  

  .....شوم می پهلو به پهلو هی.... برد نمی خوابم
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 ايه فیلم از یکی صداي... بعد کمی... رود می هال به و شود می بلند جایش از من، خوابی بی و شدن جا جابه از کالفه کامران

  .....رسد می هم خواب اتاق تا... ها سی بی ام

 و الشب به را ام بینی نتوانم وقت چند تا... فردا از نیست معلوم... آخر بار... ست آخري بار.... کامران بالش به کشم می را دماغم

  .......بکشم هایم ریه به را بویش... و بمالم هایش لباس

 منیتا من به... کمی فقط... کمی..... و بیا که... کن بغل را من و بیا که... بگویم بهش و... کنم صدایش یخواهد م دلم ـدرچقــ

  ...........!ترسم مـــــی من،..... ببخش

  ......شوم می جا به جا جایم، توي باز... کننده ویران و عمیق استرسی از

  .....ندارم خواب

  ......ندارم ،....خواب

  .....ترسم می

  .....دارم اضطراب

  ......!!وحشت

 خوشش ،....وهرمش که باشد، جوري یک گفتم... نباشد باال سر گفتم... باشد کشیده اش تیغه گفتم خواهی؟؟ می چجوري گفت دکتر

  ......بیاید

  ......بود داده تحویلم داري صدا پوزخند.... دکتر

  !بود شده خوب... نیامد بدم..... بود داده نشانم مانیتور توي را عکسم

  .....کامل بیهوشی.... عمل... فردا

  !؟........نگذارد هم گلی شاخه ،....قبرم سر کسی و بمیرم نکند بمیرم؟؟ عمل زیر فردا نکند

  !!؟؟.....ساره اي بوده ریخت توي کی مگر...... خندم می....بلند بلند... دلم توي بیفتم؟؟؟ ریخت از نکند نشود؟؟ خوب نکند

  ....ایستاده خواب، اتاق در چارچوب توي بعد، لحظه چند.... است حوصله بی و عصبی... آید می تلفن با کامران زدن حرف صداي

  ...پیشت بیاد کنم می پیدا یکیو من اصال، یا.. بیاد دوستات از یکی بگو ،...فردا واسه: کند می اشاره اش گوشی به

  .....کنم می نگاهش واج و هاج

  .....برم جاش باید من... حملشه وضع خلبانا از یکی خانم: موهایش میان زند می چنگ کالفه

 زا ،...اي پرسیده من از و.... نداشتنی دوست اي گفته من به که تویی براي... تو براي... تو خاطر به... عمل اتاق روم می دارم

  .......کی

  ......فشارم می ،....ام نشسته خون به پی و رگ میان ،...را قلبم و ام، شده چنگ مشت توي را مالفه
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  ......نداره عیبی -

...  

 میان ایستاده روشنک.... کنم می احساس هم خواب توي را گرما این حتی... من و... است گرم جا همه.... است قرمز جا همه

 نکروش موهاي... دهم می تکان را خودم.... نمیبینم ،...قرمز جز به رنگی هیچ.... زانو زیر تا دامنش... است برهنه پاهایش..... آتش

 که تگف تلفن پاي دیروز همین خانوم، حاج که افتد می یادم... بزنم زنگ بهش باید که افتد می یادم.... شده پخش دورش به

 اند تهرف گلچین و علی که... نیست علی که... آنجاست روزست چند که.. دوستش ي خانه رفته که... خرابست حالش روشنک

 یم عرق خیس.. تنم و گردن تمام.... کنم می عرق...... است روشنک نگران خانوم، حاج و.... تتنهاست دست خانوم حاج و... شمال

 وحشت......! شده خون ي کاسه دو ،...اش وحشی و سبز همیشه هاي چشم... هایش چشم... گیرد می باال را سرش روشی..... شود

... تغریبس نگاهش..... طرفم بیاید که دهم می تکان را خودم... خورم می تکان!!! کنم می وحشت هم، خواب توي حتی...!! کنم می

.... یدآ نمی در ازم صدایی... زنم می جیغ..... کوبد می تند تند قلبم،... زند می قلبم...... است خیس... نگاهش... دارد درد نگاهش

 و..... شوم می روح قبضه.... بیرون میریزد خون... دهانش از.. جایش به... بزند حرف خواهد می.. طرفم میگیرد را هایش دست

 برق.... گردنش پشت برد می را هایش دست............. کند می باطل را خواب خون، که فتد می یادم.. خواب توي لحظه همان

 میان میگیرد را گردنبند....... زند می را چشمم ،..کردیم درستش و بردیم حلقه خریدن وقت که همان... آقاجون یادگاري گردنبند

 هاي شعله... زده وحشت.... کشم می عقب.. خواب توي را خودم.......... کند می دراز طرفم به.. را هایش دست و... هایش دست

 می... سرخ و کش شعله آتش توي... روشنک ي برهنه پاهاي....... تر خیس... شوم می عرق خیس.... گرفته را جا همه... آتش

..... کنم می وحشت....... کشد می شعله ،....آتش.......... هایم دست میان گذارد می را گردنبند و کند می دراز را هایش دست.... لرزد

  ......پرم می ،.....خواب از

 از... فرداست اضطراب از اش همه..... اضطراب از.. وحشت از..... شده عرق خیس هیکلم، تمام.... گردنم پشت کشم می دست

 خداي آه.... برد خوابم که هم دقیقه دو... حاال و.. ام بوده بیدار شب تمام... گذشت خواهد چطور دانم، نمی که روزي اضطراب

 شب هر که را قرآنی.... شوم می مچاله خودم توي..... فردا ترس از که بس..... ها روز این که بس.... اي آشفته خواب چه..... من

 می دست..... کشم می دراز پهلو به و کنم می جمع شکمم توي را پاهایم..... کنم می بغل.... و دارم برمی گذارم، می بالشم کنار

  .........باید....... بزنم زنگ روشنک به باید...... تر طرف آن کمی... کامران خالی جاي به... کشم

...  

 کابوس آن از بعد... آور عذاب کابوس آن از بعد که وقتی.... بودم خواب من که وقتی..... رفته کامران.... افتم می راه صبح 7

  .......رفته بستم، را هایم چشم ساعت نیم براي.... جهنمی

 ؟.......!.نیست که کامران.... نزدیکانم از یکی رضایت... خودم رضایت.... دکترم اسم.. خودم اسم.... کنم می پر را نامه رضایت فرم

  ......کنم می بغض

  ....کند می امضا علی

 فهمی مین اصال... نیست چیزي گوید می گلی..... کوبد می تند تند قلبم..... فوت زمان... ترخیص زمان... شده نوشته برگه روي

  !هیچی
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 ازشان ههمیش که.... بیمارستانی آبی هاي لباس... شوم می برهنه... کنم عوض را هایم لباس باید... کند می ام راهنمایی پرستار

  .......!رفته..... ست خاموش.... نیست... بزنم حرف باهاش باید... میگیرم را کامران ي شماره..... پوشمان می.... آمده می بدم

  ......چسبد می ،....آبی هاي لباس به ،...مویم تار تار و کلینیک کف میریزد هایم اشک

 پی ی،کس هر... شام بازار به شبیه چیزي.... است همهمه ،...عمل اتاق توي.... گذارد می دستم کف بخشی آرام قرص نصفه پرستار

 دراز تخت روي.... کرد می اخم ،...من به و... خندید می همه به که دکتري... میبینم را اخمو دکتر.... گردد می خودش مریض

 هاي چشم و صورت به دلسوزي نگاه... بداخالقم و میانسال دکتر... کرد هایم رگ وارد را آمپول ،...بیهوشی مسئول... ام کشیده

 باشه..... کشیب ینفس اینجور مدت، یه تا بعد به این از کنی عادت باید: کشید و گرفت انگشتش دو میان را دماغم... انداخت خیسم

  !؟.....تونی می ؟؟...خوب دختر

  .....ابهام از اي هاله به شبیه.... تصویرش و.... شود می دور.... دکتر صداي

  .....کنم می باز را هایم چشم

  .....ایستاده سرم باالي گلچین

  ....است خنک.. کمی هایم چشم

  ......پرسد می را حالم دارد... شاید و بهتري؟؟ گوید می دارد انگاري..... فهمم نمی خوب،... بینم نمی خوب

  .....روم می خواب به... باز

  .....گذارم می بیرون کلینیک از را پایم... وقتی کرده غروب کامل آفتاب

  ........لرزد می علی، گرم هاي دست توي سردم دست

 حتی.. ...بندم می.... خانوم حاج پیش رفتن براي جدالش و بحث از فرار و خانه به رسیدن تا را هایم چشم... خواباند می را صندلی

  ......ندارم ،...را کامران بوي به آغشته ي خانه از دوري.... و جلف و سرانه سبک جراحی از خانوم حاج هاي غرغر شنیدن طاقت

  .....خوابم می... و بندم می را هایم چشم... و کشم می دراز... کند می پهن دیگري سفید ي مالفه تخت روي گلی

 گویمی م گلی به و ترسم می... دارم هم ترس... گیجم..... نه اما ام بینی... سوزد می..... کند می درد گلویم.... شوم می که بیدار

  اي؟؟؟؟ زاییده مگر که کند می ام مسخره و خندد می.... بپوشاند چیزي، با را کنسول ي آینه

 انگاري آورم می باال خون و...... کنم می استفراغ....... و شود می جمع ام معده... کند می درد گلویم.... دهد می سوپ بهم.... نی با

 ونریزيخ و گلو زخم خاطر به... شوند می اینجوري ها بعضی... ست طبیعی گفته دکتر گوید می دارد گلچین که انگاري و....... 

 تمام و کشم می نفس دهانم با...... کنم می گریه..... ست خون ي کاسه دو... هایم چشم...... هاست حرف این و آن از ناشی

  .......گیرد می درد صورتم،

 پیش نمیاد هک گوریه کدوم ببین!! بگیر روشنکو ي شماره دوباره: گوید می گلی به عصبی.... زند می قدم اتاق توي کالفه علی

  !!!!خواهرش
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  ...........دارم درد: زنم می زجه ضعیف، صدایی با و کنم می گریه

  ....میگیرد را دکترم ي شماره علی

  !!!اصال باشی داشته درد نباید.... بخش آرام... زدن مسکن بهت خدا به: گوید می نگرانی با گلی

  ....شوند می جاري ام، گرفته گچ بینی کنار از هایم اشک

  .....کن پیداش.... م حلقه: کنم می هق هق.... دهانم نزدیک آورد می را سرش گلی

  .....کند می نگاهم گیج

..... بهت ام دهز بخش آرام کلی گوید می.... باشی داشته درد ندارد امکان گوید می..... ست عصبی دکترم..... کلینیک بردم می علی

  !؟....کجاست کامران.... دارم درد.... کنم می گریه

...  

 شوهرش پس گفته دکترم... ست عصبی اش همه گفته دکترم... بخواب گفته دکترم... مورفین و.... اند زده تهوع ضد آمپول بهم

  ست؟؟؟؟؟؟ گوري کدام

...  

  ...............نیستی تو که.... هایی روز تمام نبوییدن براي.... ست سختی تنبیه... بکشم نفس دهانم با باید

...  

 وقتی هنوز... ست الیم عذاب هنوز.... اما..... دارم بهتري احساس حاال،.... آوردند در ام بینی از را ها تامپون.. امروز... گذشته روز سه

 تخم و خما یا کنم، فکر تو تماس از خالی هاي تلفن به باید دانم نمی..... بخورم غذا یا بکشم، نفس باید دانم نمی خورم، می غذا

  .....مان خانه دیوار و در به و.... تو به... من به....  علی هاي روز این غلیظ

...  

 گچ دکتر. ...شده بحثتان... است کشیده داد سرت تلفن پاي علی اما ام نشنیده را صدایت من... اي زده زنگ.... گذشته هفته یک

  !!!!!!!!یعلــ یا.... دادن ماساژ به کند می شروع و.... کند می باز را ام بینی

 روي... هایم اشک.... جایش به.... بزنم پس را دکتر دست خواهد می دلم.... بزنم جیغ یخواهد م دلم.... لرزاند می را تنم تمام درد

  ......گیرند می رد... گونه

  .....پایینه دردت ي آستانه... کنی می حس حد از بیش دردو: دهد می تکان سر دکتر

.... ههرا تو: کند می پخش رسد، می نظر به تر نرم امروز، که دکتر و من میان و گیرد می موبایلش ي صفحه از را نگاهش علی

  .....رسیده تازه

...  
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 دکتر. ...گذارد نمی علی.... کنم نگاه خودم به آینه توي یخواهد م دلم خانه، به رسیدن تا راه تمام!! زیاد..... خیلی..... دارم استرس

  ام؟؟ شده زشت خیلی: کنم می التماس علی به.... کرده ممنوع

  !!خبره؟ چه زندگیت تو: گیرد می من از را نگاهش و دهد می گاز حرص، با و کند می عوض را پرشیا ي دنده

...  

 چه... نیست کنارم هم شوهرم که ندارد خبر.... نیست کنارم که است ناراحت... ست ضعیف صدایش... گوشم به زده زنگ عاطفه

  ..........شوهرم مادر... به برسد

...  

 و ستا کالفه که کنم می نگاه کامرانی به... زده حسرت... من و... دهد می تکان را پایش و مبل روي نشسته عصبانیت با علی

 ندیدي ؟رفتی؟ چی واسه... زند می غر علی....... ببینمش ،.....ست پوش پرده ها روز این که خلوتی.... خلوت در ام نتوانسته هنوز من

  .....!نیفتاده اتفاقیم.... نیست بچه زنم... بودم مجبور..... مغرور و خونسرد کامران عمله؟؟ زیر زنت

  .....میگیرد درد... صورتم تمام و بینی باز

  !خوبی؟: اندازد می صورتم به!! گذرا.... گذرا نگاهی کامران

  .....زنم می لبخند

  ......پرسد می را حالم دارد و... اینجاست حاال... ام نشنیده را صدایش که درك به..... پرسیده را حالم

...  

 می دست لیگ.... ام ایستاده اي طبقه یازده ي پنجره پاي نگرانی با... برج بیرون کشیدش علی.... گرفت باال کامران و علی بحث

  !شده؟ چی: سمتش گردم می بر.... ام شانه سر گذارد

  ...ست تلخ... لبخندش

  ....آتیشیه علی ولی.. دونم نمی منم -

  کنین؟؟ عروسی هم با خواین می: موهایش به کشم می دست

  ......کنم فک.... ساره کنم فک: خندد می

...  

 گلی مکک با صبح را موهایم.... باشم تمیز و بو خوش که ام کرده را تالشم تمام... باشم دلپذیر و مطبوع که ام کرده را سعیم تمام

  .....نیامده رفت، علی با وقتی از کامران...... گرفتم آب خودم را تنم و شستم

 اهم چند که را چسب این گفت می... شده خوب اما داري ورم هنوز گفت می... خوبی گفت می گلی.... تخت روي ام کشیده دراز

  .......شود می تمام کنی، تحمل
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 سبچ ي شامه تمام.... نشینم می تخت ي لبه زده ذوق.... آید می در شدن بسته صداي.... بازم و گرد ي یقه به کشم می دست

  .....لبخند بدون.... و...... مانده.... انگاري و..... خسته... شود می ظاهر در چارچوب توي..... بوییدنش براي... میگیرم بکار را ام زده

  !چطوري؟: نشیند می تخت ي لبه و پیراهنش هاي دکمه به رود می دستش

  ......تر زده ذوق

  ....بمیرم اي؟ خسته خوبی؟ تو!! خوبم!! خوبم ولی... دارم درد یکم -

  .....تخت روي کند می رها را خودش... بدهم ماساژ را هایش شانه که برم می دست

  .....بخوابم خوام می فقط -

  ......مانده هوا و زمین میان که.... کنم می نگاه هایم دست به

  .......کشد می تیر... ام بینی

  ......کنم می خاموش را کالهکی خواب چراغ و زنم می لبخند

 تمام رد ،...درد.... کند می درد ام بینی.... فهمم می هایش نفس نامنظم ریتم از را این... نبرده خوابش هنوز.... گذرد می ساعت نیم

  !؟......کامی: کنم می صدایش آرام...... شود می پخش صورتم

  .....شود می پهلو به پهلو عوضش،..... دهد نمی جوابی

  .....شود می خیس بالشم

  .....هایم پلک پشت کشم می دست

  ......شده تنگ برایش دلم

  .......کنم می صدایش ،....باز

 ؟نیستم؟ تمیز من دم؟ می بو من! ؟....بخوابی اینجا خواد نمی دلت! ؟......میاد بدت من از! ؟....زنی نمی حرف من با! ؟..... کامی -

  .....ـرممیـمی دارم من........ بزن حرف من با کامی ام؟؟ شده زشت

  ......شود می مچاله ،....درد از عضالتم، تمام و میگیرم باال را خیسم صورت

  ..........کنم می ـهلــِ...... کنم می خورد..... خرچ خرچ... پاهایم زیر.. را غرورم و.... زنم می.... درد از پر و طوفانی دریایی به را دلم

 شده گم م هحلق.... م داشته احتیاج تو به... ا روز این تمام.... کنی آرومم و بگیري بغلت توي منو باید..... کامران کنی بغلم باید -

 بدي مامنیت و کنی آرومم و بگیري بغل مون عروسی شب مث منو باید.....!! کنم نمی پیداش گردم می هرچی!! شده گم...! کامران

  .......خوبم شوهر... باید.... کامران باید...... بشی پناهم و

... هایش چشم..... کرده حلقه من کمر دور را هایش دست...... است مان عروسی عکس به چشمم.... گذرد می... دیگر ساعت یک

  ......ندک می درد صورتم، تمام...... شود می خیس بالشم..... کشد می تیر ام بینی.... رود می ضعف دلم..... است تبدار و باز نیمه
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  .....نبیند.... را عجــــزم که.... گیرم می گاز را دستم... افتم می هق هق به

  .....دهد نمی ،....اونتوس بوي که... بهشتی و...... آمده بهشت از... گویی که... دستی.... شود می دراز طرفم به دستی

 چشم و گذارم می بازویش روي را سرم.... کنم می حمله.... برم می هجوم ،......مانده محبت از دور منِ ... درمانده منِ... پناه بی منِ 

  ......کند می پاك.... را ام شده خیس اشک از... را ام شده مچاله درد از صورت و دهم می فشار را هایم

  .....بخواب........ هیش: دهد می تکانم.... وار نَنو کمی

...  

  ....موهایم به کشم می دست... سرد آب دوش زیر

  .....نشیند می دستم کف.. بلندي هاي تار

  .....آید می.. زدنش حرف تلفنی و کامران عصبی صداي

  .......من محبوب محبوبِ تیم حساس بازي گزارش... و پور فردوسی عادل صداي و

  ....موهایم به کشم می دست

  ......دیگر موي مشت یک

  .....زند می داد کامران

  .....بخورد هایم چشم و صورت به مستقیم... آب قطرات تا باال گیرم می را سرم

  .......موهایم میان کشم می دست

  ........دیگر مشت یک

  

  

  »چهارم فصل« 

  ...... »الصُّدُور تُخفِى مَا وَ الْأَْعین خَائَنۀَ یَعْلَمُ «

  

  .....داندمى دارند،مى پنهان هاسینه را آنچه و گرددمى خیانت به که را چشمهایى او

......  

 خندلب.... شود می ثابت هایش دندانه روي نگاهم... داشتنی دوست چوبی ي شانه..... دهم می حرکت بلندم موهاي میان را شانه

 مخ بعد... اندازم می کنسول کنار کوچک سطل توي و کنم می جدا ازش را شده کنده موي هاي تار و زنم می لبخند.... زنم می
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 باز را ها لباس کمد در.... کنم می دل قرمز موکت با مفروش زمین از... کنم می نگاه دقت با را کنسول زیر.... زمین روي شوم می

 به رو که کمرنگی پیراهن آستین به کشم می دست.... راست سمت کامران هاي لباس.... چپ سمت من هاي لباس... کنم می

 می را ام یبین باز و زنم می لبخند...... کند می پر را مشامم اونتوس بوي..... آستینش به کشم می را ام بینی.... رود می سفیدي

..... آورد می عطر این از روشینک براي ترکیه، رفت می بار هر علی.... کشم می بو باز.... اونتوس نه... ست ایفوریا.... بهش کشم

 می وول ام پی و رگ توي... دارد چیزي.... گردم می ام شده مفقود ي حلقه دنبال به کامران، هاي جیب توي و زنم می لبخند

 رچقد..... دوزم می چشم کامران پیراهن به و زنم می لبخند باز....... دهم نمی تنم، به را نشستنش ي اجازه.... من و...من و... خورد

  ......کامران بینی نمی را من ـدرچقـ و....... کامران...... م....ر... دا دوستت چقدر...... کامران ام داشته دوستت

 ي حلقه و سرخابی راهروي از را چشمم..... شود می سالن راهی.... سنگینم.... و آهسته هاي قدم.... شود می بلند هال زنگ صداي

 می عمیقی نفس.... زنم می پلک...... فشارم می در ي دستگیره روي را دستم.... گیرم می کنسول روي کامران ي کرده خوش جا

  .......پایین کشم می... را دستگیره و...... کشم

  شده؟؟ کبود روشی چپ چشم پاي چرا

  ؟؟...لرزد می دارد هایش دست چرا

  شده؟؟ زرد و پریده اینقدر رنگش چرا

  !؟.....ست جاري... خواهرم صورت از... وقفه بی که.... چیست ها اشک این...... من خداي

  ....زنم می پلک

  ....بار یک

  ...بار دو

  ....بار سه

  ......ام پی و رگ توي پیچد می ایفوریا بوي

  .....لرزد می.... پایم زیر زمین

  ......افتد می رعشه به..... ناگهانی هایی لرزه توي.... امنم ي خانه.... ام خانه

  .....که انگار و

  ....برانگیز وحشت کبودي همین با چیزي

  .....ها چشم سبزي همین با چیزي

  ......نداشتنی.... دوست.... ي رایحه همین با

  ........شود می فهم ،...... وجودم توي
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  .....نشیند می

  .....شود می فهمانده ،...هایم یاخته به

  .....کند می بینی پیش را زلزه وقوع.... ده ساعت اخبار که انگار و

  !؟.....ببندم را ساکم کدام

..... چک چک....... شر شر.... ریختن..... قطره قطره و...... نشیند می دلم روي که..... بینم می را آگاهی غبار.... ذره ذره...... من و

  ...........قلبم توي...... دردي........ حسی.... چیزي

 را هایم چشم.... اي زننده چشم و قوي نور چنان با...... روند می کنار عجیبی قدرت چنان با.... ها پرده ي همه.... که انگاري و

  ............شدم کور........ چشمم آخ....... دلم روي شده کشیده ضخیم ي پرده که.... پوشم پرده هاي چشم که...... روند می نشانه

: کنم می صدایش..... ملتمس... آنجور وقتی... ناباور آنجور وقتی... آهسته آنجور وقتی.... شکسته صدایم توي انگاري.... چیزي

  !؟........روشی

..... اندازد می خش... قلبم به چیزي..... شود می بیشتر صورتش کبودي....... نشیند می کبودي به... اش خواستنی و سبز هاي چشم

 می هزجـــ......... زار.... زار و...... دهد نمی ایفوریا بوي که بغلی توي..... من کوچک بغل توي.... بغلم توي کند می پرت را خودش

  .........زند

  ......ببخش منو...... ساره ببخش منو -

  ببخشم؟؟؟ رو چی دیوونه؟؟ شدي خل: خندم می رویش به و بیرون کشمش می بغلم توي از

 چشم توي..... را عذابش... به شبیه چیزي.... از پر هاي چشم.... را حرفش از پر هاي چشم... را اش نشسته زاري به هاي چشم

  ......!م حامله من....! ساره: کند می حل... هایم

  .......افکند برون را خود سنگین بارهاى و شود لرزانیده خود] شدید[ لرزش به زمین که آنگاه و

  .......زنم می پلک

  !؟..... است شده چه را] زمین[ گوید انسان و

  .......شکمش روي کشم می دست

  .....نیست... سخت..... نیست صاف..... شبانه هاي روي پیاده... و ها نخوردن غذا و ها پرهیز ي همه رغم علی.... که شکمی

 نهبره... پاهایش و..... ریخته دورش موهایش... ایستاده آتش میان... هایم خواب میان.... که روشنکی شکم روي کشم می دست

  !؟....کی از..! روشی شدي مامان زود چه: خندم می و....... است

 اشک باز و..... شده سنگ زمین کف افتد می و.... خورد می سکندري..... شود می مات... شود می محو... خندانم هاي چشم توي

  ......پایین ریزد می هایش
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  .....پایش جلوي زنم می زانو

  .....ایستاده آتش میان روشنک

  ........پرم می خواب از

  ....زند می عق

  ....کنم می وحشت

  .....زند می چنگ و قلبش روي گذارش می را دستش

  ....زند می بیرون حدقه از دارد هایش چشم

  ....کیفش به کنم می حمله

  ....هایش قرص دنبال به و

  ....ست درمان بی درد این داروي چه هر و ونیتروگلسیرین نیفدیپین دنبال به و

  ........!!ببینم توانم نمی حتی

  ....لرزند می هایم دست

  .....خورد می تکان دارد... امنم ي خانه

  ؟؟....اند نکرده اعالم پیش از را زلزله چرا

  ......ببرم برایش آب خالی سر لیوان یک بتوانم تا خورم می زمین زانو با بار دو

  ....کشد می پس..... من لرزان تن تمام از.... من لرزان هاي دست از... را لرزانش هاي دست

  .....کبودش و کرده ورم هاي لب روي گذارم می را لیوان

  ......خورده دهانی تو

  ........خورده دهانی تو.... کسی از..... من خواهر

  کرده؟؟؟ جرات کی

  کی؟؟ آجی؟؟ کنه بلند تو رو دست کرده جرات کی: افتاده رعشه به.... هم صدایم حتی... حاال

  ....شود می رها دستش از لیوان

  .....پایمان جلوي زمین کف شود می پرت

  ......شود می تکه هزار و
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  .....من چشم گوشه پرد می.... هایش شکسته از اي تکه و

  .....فشارد می قلبش به را چپش مشت

  !!!اخدااااا: زند می جیغ روشنک ،.......دارم برمی چشمم ي گوشه از را شیشه

  .....درشت درشت.... قلپ قلپ...... جفتمان هاي اشک..... میگیرمش محکم و بازوهایش روي گذارم می را هایم دست

  کی؟؟؟ از جونم روشی چرا؟؟ جونم روشی روشی؟؟! شده؟ چی آجی -

  .....بینم می دارم

  .......آتش میان ایستاده

  .......پیچد می خودش به.... درد از

  ....ساره: زند می زجه

  ......کنم می پاك... هایم دست با... را هایش اشک... تند تند

  .....آجی کردي چیکار بگو... کردي چیکار... جونم به دردت بگو... خواهري جونم... ساره جون -

  ...فشارد می چنگش، میان و دارد برمی زمین از را شده شکسته ي شیشه اي تکه

  ...رممیــمیــ دارم ساره -

  .....ماتم نگاه..... ام شده خشک صورت... ام آمده بند هاي اشک

  ......پوچ

  !؟.....روشنک: کنم می زمزمه ،.... ناباور و تلخ

  .......ندارم... را هایش زدن زار دیدن طاقت... من و..... زند می زار

  .....دیدمش که باري اولین -

  ..........شششش...... ام کشیده و بخیه و گچ بدون بینی روي گذارم می را انگشتم.... کند حکم بهم یکی که انگار... اختیار بی

  ....زده بیرون... دیگرش مشت میان از خون

  .....کند می باطل را خواب... خون

!!! قسم علی به رو تو!!!! ساره..... بندازم لعنتیو این تونم نمی بگو... میمیرم دارم من بگو بهش برو... تونم نمی من بگو بهش ساره -

..... یمیرمم بندازمش اگه بگو... ریسکم هاي من بگو!!! گذشته انداختنش از دیگه بگو!!! دارم وحشت کورتاژ از من بگو بهش برو

  !!ساره...... میمیرم من بگو..... گرفتم جنون بگو... شد دیر بگو... نفهمیدم بگو
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 می زل و طرفم شود می خم و کند می رها دستش از را شیشه.... دهد می بهم بدي حس.... زردش صورت..... شده ها دیوانه مثل

  میگی؟؟ آره؟؟..... میگی!! ساره میگی بهش تو ؟؟!نه مگه..... میگی بهش تو: هایم چشم مردمک وسط زند

  ......برداشته خراش گلویم

  ......شکمش پی دود می نگاهم

  .....لرزد می دارد خانه

  .......کنیم سقوط طبقه، یازده برج این باالي از االن، همین که ترسم می

 من در کسی چه صداي..... دانم نمی..... هم خودم و...... آورم می باال..... اش نشسته خواري به نگاه تا را نگاهم...... گنگ... مات

  ...........روح بی... قدر این........ سرد قدر این.... خشک اینقدر...... ست جاري

  !؟....کیه مال -

.. .قلبش روي... چپش مشت..... در به دهد می را مرتعشش ي تکیه..... عقب کشد می را خودش که..... دیده هایم چشم توي چی

  ......وحشت.... به شبیه... مثل.... چیزي از... دریده.... هایش چشم.... شده باز دهانش...... لرزد می... سیاهش و گشاد مانتوي روي

  .......لرزم می دارم

  .....ساره کردم خراب ولی.. خواستم نمی.... خواستم نمی من: کند می زمزمه

  .......ندهد آزارم.. ایفوریا بوي تا... کشم نمی نفس

  ......کنم می نگاهش فقط

  ....زنم می پلک

  ....لرزد می

  .....رود می پس هایش چشم

  .....گوشی سمت برم می حمله

  .......ست خالی...... ام حمله حتی

 به را وت آقا..... اورژانس.... وپانزده صد....... میگیرد آتش دارد روشنک ؟....!!نگرفته آتش که مان خانه... نه نه... پنج و بیست و صد

 رددا خواهرم..... بیایید خدا به را تو..... آقا....... کرده زنا خواهرم بیایید خدا به را تو آقا...... رود می دست از دارد خواهرم بیایید خدا

  ..............گیرد می آتش

  ......دهم می تکانش و دهانش توي چپانم می را نیتروگلیسیرین و روشنک جلوي زنم می زانو

  .....اش شده شل مشت

  ......اش رفته پس نگاه
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  !؟.....روشنک: کنم می زمزمه

  ....درشتی اشک ي قطره

  ....چشمش ي گوشه از

  .....افتد می پایین

  .......رود می هم در..... برانگیزش ترحم و برانگیز وحشت و کبودي از پر و سفید و زرد صورت

  ......هم الل... و کور و شوم کر که خواهم می فقط

  .......دهم می تکانش

  .......روح بی....... هنوز...... خالی هنوز....  سرد هنوز.... صدایم و

  کی؟؟؟؟ از...... مون علی جون..... خدا رو تو..... بگو فقط..... روشنک کنم می کمکت خودم -

  .....بندد می را هایش چشم

  ....تنش ي رعشه و

  ......افتد می پایین و.......شود می باز..... چپش ي سینه روي از..... اش شده شل مشت

  .......سالن کف سنگ به.... سفید و زرد دوتایی ي حلقه برخورد هرتزي هزار بیست فرکانس و

  .....بار هزار

  .....بار هزار بیست

  ......من تایی دو ي حلقه

  ......چرخد می دارد

  .....چرخد می

  ......چرخد می

 ي انهخ وسط پریده بغلی ي همسایه..... من طرف آید می شان یکی..... میگیرند را روشنک بغل زیر..... اند آمده اورژانس از نفر دو

  ......من امن

  .......خورد می چرخ دارد هنوز.... ام حلقه

  ......زنم می پس را اورژانس مسئول دست

  ......شده برابر هزار...... قدرتم
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  .....عقب دهم می هلش

  ....زند می داد یکی

  .....بزنید زنگ شوهرش به زند می جیغ یکی

  .......خورد می چرخ...... زمین کف هنوز...... من سفید و زرد ي حلقه

 امن دیگر.... که اي خانه از.... کنم می بیرونشان ام خانه از..... سکوت در و.... عقب دهم می هل.. را الغر اما بلند قد هاي مرد

 صورتی دستمال.... آشپزخانه توي دوم می....... آمده زلزله....... لرزد می...... سوزد می.... آتش وسط دارد... که اي خانه از...... نیست

 روشنک خون... شیشه هاي خرده...... در جلوي... هال توي دوم می...... کنم می خیسش..... اوپن سنگ کردن پاك مخصوص

 ونخ.... رود می فرو هایم دست توي شیشه..... شوند می کشیده ها خون..... زمین کف کشم می را دستمال..... زمین کف ریخته

...... رخدچ می دارد هنوز...... کنم می نگاه ام حلقه به و گردم برمی...... کشم می عقب و جلو را دستمال... دستی دو.... بیرون زند می

 می تکرار...... سرم توي... بار هزار... پژواکش و..... دارد نوسان... دارد دوران.... کف کمرنگ صورتی و سفید سنگ روي هنوز

  ........شود نمی پاك.... شود نمی پاك..... شیشه و خون روي کشم می را دستمال....... شود

 می را خودم..... کنم می رها... را خونی و شیشه خرده از پر دستمال...... زنم می نفس نفس...... کنم می عرق...... ام کرده عرق

... ام شده گشاد هاي چشم....... کنم می جمع بغلم توي را زانوانم..... شوم می مچاله.... زنم می تکیه در پشت..... عقب کشم

 و..... زده حلقه دختري کمر دور را هایش دست که مردي.... ست رو روبه دیوار روي که شود می اي نفره دو عکس میخکوب

  .........دارد سفید لباس و تاج نیم و بلند تور که دختري و...... خندد می که دختري

  ......چرخد می... سرم دور خانه تمام

  ........رود می سیاهی هایم چشم

  .....بکشم نفس توانم نمی

  ......توانم نمی

  ........چرخد می..... سالن کف.... ام شده گم ي حلقه... سفیدم و زرد ي حلقه

  ...........کنم می گیر.... آوار زیر و.....رود می سیاهی هایم چشم....... شود می آوار... سرم روي... خانه آجر به آجر..... چرخد می خانه

  ......هایم گوش روي گذارم می را هایم دست

  ......آور درد و

  ......ـختلـ و

  ..سوز جگر و

  ...کشم می غجیـــ

  .....در به زند می کسی
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  !؟.....کنی نمی باز...... زند می در دارد یکی... ساره.. هی

  ....در به زند می کسی

  .....میگیرد درد در، به ام داده تکیه سر

  ....مزنید در.... نیست خانه کسی... نکوب بگویم.... آخ بگویم خواهد می دلم

  .....در به کوبد می کسی

  .....است توفنده..... چقدر که... است ملتمس...... چقدر که..... آشنایی صداي و

 که وبگ بهم فقط..... بزن حرف فقط... نکن باز..... جونم باشه... عزیزم باشه خواهرم؟؟ درو کنی نمی باز دلم؟؟ عزیز جان؟؟ ساره -

 نم با ساره! ؟.....من عمر دلم؟؟ عزیز! ؟.....م ساره... خوبه حالت که بده بهم نشونه یه فقط..... بمیره ت علی... جان ساره..... خوبی

  !؟.....زنی نمی حرف

  .....در به دهم می فشار را سرم

  ......سوخته اي قهوه چوب روي صامتم نگاه

  ......رفته ظلمات به رو اینجور ات خانه که شده غروب گمانم به! هست؟ حواست......! ساره شده تاریک چقدر.... هی

  .....سوزاند می.... را جگرم جاي یک.... ها حسی بی این ي همه توي..... اش مردانه ي ضجه و.... در به کوبد می مشت..... کسی باز

..... شیشخو پی رفت و کرد ولت که.... بست چشماشو که!! شد کور که بمیره ت علی!! عمرم بمیره ت علی!! ساره بمیره ت علی -

  ...رو مونده وا این کن باز..... درو این کن باز.... دلم عزیز.... دینم..... م ساره..... نابودیت پاي تا وایساد که شه نابود ت علی

  ....کشم می اي پله پله نفس

  .....دهم می تکان بدنم زیر... شده خشک که را راستم دست

  .......شود نمی آدم تن ي پاره هیشکی! ؟....گفت می که بود عمه

  ....در به کوبد می باز

  ......خورد می تکان..... سرم توي چیزي باز

 مدت چه... خدا حبیب همیشه میهمان این... خدا ي بنده این و..... شده خاموش ات خانه! ؟....بینی می.... شده غروب.... ساره هی

  .....کند می التماس تو به... چوبی در این پشت دارد ست

  ....!!نکشیدم آتیش به برجو این تا بزن حرف!! درو این نکردم خورد تا بزن حرف: در به کوبد می

 رادرب این با بزن حرف.... من با بزن حرف...... عمرم کن باز.... خوبم کن باز..... جونم کن باز: صدایش توي ریزد می... جز و عز باز

 لیدک این تا بزن حرف.... ساره بزن حرف من با..... سالمی بفهمم تا در تو بزن مشت یه...... جــــــونم بزن حرف...... غیرتت بی

  ........عمرم بزن حرف.... بیارن لعنتیو



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢۵٢ 

 

 و در بی قلب... من ي وامانده... قلبِ و... من هاي گوش توي تا و... کند می سوراخ را در که..... اي مردانه هق هق.... بد صداي و

 خودم..... شده خشک.. بدنم ي همه.... دهم می تکان.. را تنم...... فشارم می...... را ام شده چنگ مشت....... نشیند می.... من پیکر

 ي ضربه تا دو...... و... در روي گذارم می... را ام شده خشک مشت..... در لوالي به چسبم می..... باال کشم می... در ي گوشه را

  ......آرام

  ....تیز ،..هایش گوش..... شود می خاموش هقش هق

  من؟؟ ي ساره زنی می حرف من با زنی؟؟ می حرف م؟؟ ساره تویی تویی؟؟ عزیزدلم؟؟ جان؟؟ ساره -

  ..............برو.... بگویم بهش بخواهم که جوري..... تر رمق بی..... ام بعدي مشت

  .....زند می حرف باز

  ....کند می التماس... باز

  ......!کوبد می در به محکم را سرش... بار این

  .......شود می سوراخ... قلبم

  .....نمانده.... من در که قلبی

  ....شود می خشک.. رو روبه عکس قاب روي چشمم

  .....کوبد می مشت در به کسی.... باز

 مهای چشم... دهم می تکیه در به....کشم می باال را خودم.... دستم یکی آن با و.... فشارم می سینه به را ام شده خشک مشت

 ندازدا می را خودش... ست علی به شبیه شاید که... کسی..... نچرخانده را کلید...... زنم می چنگ را دستگیره.... رود می سیاهی

  .....تو

  .....در پشتی ي گوشه شوم می مچاله باز

  .......افتد می زمین به... پایم جلوي.... زانو جفت.... ست علی به شبیه که.... کسی و

 و کبودي به چپش ابروي ي گوشه کمی یک..... کرده فرق اش قیافه کمی یک فقط... فقط... ست علی خود این..... ساره هی

  ......جاریست.. خون از باریکی رد.... پیشانیش از و..... نشسته خون به هایش چشم... ست خاکی هایش لباس..... رفته پارگی

 لمسم که خواهد می... هایش چشم توي بدري در همه آن با و.... طرفم شود می خم وقتی.. شوم می مچاله خودم توي بیشتر

  .....کند

 آزار... شپی از بیشتر... را هایم استخوان.... تنم زیر سفت و سرد سنگ و.... دیوار به خورم می تر محکم که عقب کشم می را خودم

  ......دهند می

  ......پایین ریزد می.. قلپ قلپ... ست علی به شبیه که کسی هاي اشک... هایش اشک



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢۵٣ 

 

  ......قلبم تو بخوره دردت........ ساره قلبم تو بخوره دردت -

  ........را صدایش توي زجر...... خواهد نمی دلم... چقدر و

  !!برادریم و من روي به تف!! من به تف... ساره من به لعنت -

.... اغوند گویند می بهش احیانا که هایی چشم این و متالشی صورت این از هیچی چقدر..... است مفهوم بی برایم چیز همه چقدر

  ......فهمم نمی

  ....شوم می مچاله... در و دیوار توي بیشتر..... شود می نزدیکترم

...... میگرد زمین روي ي شده خشک خون رد از... خانه کنار و گوشه به دهد می...... دزدد می ازم.... را اش زده حیرت هاي چشم

  ......در به دهد می تکیه..... من مثل و... شود می ولو..... و

  ......فشارم می بیشتر...... را ام سردي و عرق و خون میان شده چنگ مشت

  .....کند می نزدیک دهانم به.. را آور تهوع سوپ حاوي قاشق

  .....کنم می امتناع

  ....سرم به کشد می دست

  .....روم می فرو در توي باز

  ......کشم می خودم روي بیشتر..... انداخته رویم دیشب از که را کوچکی مسافرتی پتوي و

  ......گذارد می کناري را سوپ ي پیاله

  ....برداشته خیس دستمال

  .....لبم ي گوشه کشد می

  .....پیشانیم روي

  ......هایم گونه روي

  ........خوشگلتم هاي گونه عاشق من: خورد می چرخ سرم توي صدایی

  .....زنم می عق

  ........آورم می باال... کف صورتی و سفید سنگ روي... را نخورده سوپ بوي تمام و

  ......کرده جمع بغلش توي را زانوانش

  .....بسته را هایش چشم

  ......کنم می گوش هایش نفس صداي به دارم
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  .....دارد حیاتی عالیم که کسی صداي به

  !؟.........ساره! ؟.......کنی پهن را سبزت ي سجاده روي نمی چرا..... نمیگیري وضو چرا! ؟...شوي نمی بلند چرا..... ساره شده ظهر اذان

..... سوزد یم گلویم.... کشم می باال گلویم تا را پتو.... طرفم شود می خم.... کند می باز.... را اش نشسته خون و اشک به هاي چشم

  .....مسافرتی پتوي روي میریزد.. هایش اشک

  !؟......ساره کنیم چیکار باید -

  .....کند می دوران... خانه توي صدایش

  ....پیچد می هی و

  ....خورد می چرخ هی و

  .....ساره هی

  ....اي ندیده را هایش اشک هم بار یک که ست علی همان این

  !!کنیم؟؟ کاري باید مگر...... ساره هی

  .....کند می خاموش جاسیگاري توي را هزارمش سیگار

  ......اشک بی.... لبخند بی... حرف بی.... کنم می سرفه

  .......کشد می عربده و دیوار به کوبد می را مشتش

  .........کنم می نگاه..... سفید لباس..... و بلند تور به........ و دیوار و در کنجی توي دهم می فشار را سرم

 زا که من... ساره ببین..... بیارن جوجه زدم زنگ... تو خاطر به ببین.... بخور غذا این از قاشق یه جانم؟ ساره خواهرم؟؟ ساره؟؟ -

  ؟؟.....عزیزم! ؟.....م ساره...... خورم می جوجه تو خاطر به دارم.... متنفرم جوجه

  .....دهم می هلش.... کم فشاري با.... و بشقاب ي لبه گذارم می را دستم

  .......سوزد می گلویم

  ......شود می داغ... هایم چشم

  !؟.......کند می کاري... هم من خاطر به کسی مگر

  .......برده خوابش

 و یشانیپ شکاف.... خاکی هنوز هایش لباس..... نیست تنش روي هیچی...... صورتی و سفید سنگ روي... پایم جلوي کشیده دراز

  ......صورت..... اش تکیده صورت.... خرابش صورت..... ابرویش
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 می پهنش و.... شوم می خم..... کنار زنم می را پتو...... شان ترق و ترق صداي و...... دهم می حرکتی... خشکم هاي استخوان به

  .....لغزد می.. اش بسته هاي چشم روي.... ماتم و سرد هاي چشم.... کشم می باال... گردنش تا و... علی روي کنم

  !!!!علی ترسم می من - «

  ....!!!پایین تا خوره می سر چجوري ببین!!!  روشنکو ببین!! لوسی که بس -

  .....ترسم می خیلی.... داداشی شه می جوري یه یهو دلم... جوري یه.... ترسم می من آخه... آخه -

  .......ده می کیف چقد این ببین بیا..... کن ولش اونو!! علی: کشد می آوري شادي جیغ کسی

  ....ترسم می من... علی نرو: میگیرم را آستینش... ارتفاع پر و آور دلهره ي سرسره به خیره

  ...... »میگیرمت پایین اون... مواظبتم من... بیا تو بعد.... رم می من اول.... نترس: سرم به کشد می دست

  .......عقب کشم می را خودم و.... کنم می مرتب را پتو..... لرزد می هایم دست

 را سرم شده؟؟؟ مرگت چه.... ساره هی... شو آرام... شو آرام..... میگیرمش محکم.. هایم دست جفت با..... افتد می لرزه به ام چانه

  ......کوبد می.... ام چانه...... بار سه.... بار دو... بار یک..... دیوار به کوبم می پشت از

 پاك را مهای لب ي گوشه... طرحدار کاغذي دستمال ي گوشه با بعد... کشد می عقب... چسبانیده دهانم به زور به که را آبی لیوان

 ازب هنوز مشت... بگیرد را هایم دست که.. جلو آورد می را دستش! ؟......صبح یا شده شب... ست روشن و تاریک هوا... کند می

 ایلشموب..... اش ریخته بهم موهاي میان کشد می دست...... کشم می عقب.. را دیگرم دست و.... کنم می قایم پشتم.... را ام نشده

 می.. .زمین....... زمین به کوبد می مشت...... طرفی کند می پرت... کشیده عربده اش دهنی توي یواشکی بار ده صبح از که را

 عمه هست یادت! ؟.....بودند مانده بم آوار زیر که هایی بچه عیدات.. بیمارستان بودي رفته هست یادت..... ساره هی........ لرزد

 ايه لکه! ؟....هست یادت شان قیافه! ؟......شدید مانده آوار زیر هاي بچه راهی.... عروسک ي کیسه تا چند با و گرفت را دستت

 تهس یادت! ؟.....شده چه مگر بودي پرسیده عمه از... خورد می چشم به بدنشان و صورت جاي جاي.. سیمان به شبیه... سیاهی

  !؟......هست یادت.. را هایشان چشم توي درد! ؟......ساره

  ........ساره بودند مانده آوار زیر

  ......بودند مانده آوار زیر

  .........نهمیــ

  ......شده غروب

  ......رسد می نظر به تاریک.... اي طبقه یازده برج ي گوشه گوشه

  ......لغزد می.. موهایم میان.... محبتی چه با... هایش انشگت.... موهایم به کشد می دست علی

  !؟......دلم عزیز! ؟.....م ساره -

  ......موهایم به کشد می و..... دارد برمی کنارش از را چوبی ي شانه
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  !؟.....علی عمر -

  ......دارد برمی خراش... گلویم

  .....سوزد می.... هایم چشم

  ........ام کرده تب

  ......تب

  ......کند می جدا... شانه سر از... را موهایم

  !؟.....آجی میاد دلت 1؟....م ساره بکشم زجر اینقدر من میاد دلت! ؟.....میاد دلت چطوري..... ساره نزدي حرف من با روزه سه -

  .......زند می... دارد هم گرما احتماال.... و دارد خون و دارد دریچه و دارد رگ که جایی یک... تنم توي جایی یک... چیزي

  .....کوبد می.... امان بی... ام چانه و..... افتد می لرزه به.... سردم تن... سردم هاي دست

  ......جلوتر کشد می را خودش

..... .میگیرد را یخم هاي دست........ زنم می پلک..... تر عمیق... ها شیار... شوند می باز..... کم کم که انگاري... ام مغزي هاي الیه

...... شود یم بیشتر... ام چانه پایین و باال حرکت... آورد می بهش فشاري..... کند می نگاه ام کرده یخ و سفت و کرده عرق مشت به

... غریزي تیحال به..... را مشتم...... سوزد می... میگیرد... گلویم..... آید می بند نفسم...... هایم سلول تک تک..... تنم تمام... لرزم می

 هاي انگشت... فشارد می..... را ام بسته روز سه مشت...... کند بازش... که کند می سعی و..... فشاردش می...... کنم می تر سفت

 عرق هاي قطره...... ام زده یخ... و روح بی... و ناباور هاي چشم جلوي... من هاي چشم جلوي و..... کشد می... را ام کشیده و یخ

  ......بیرون ریزد می.... شده خشک خون...... و سفید و زرد ي حلقه... و

  ......لرزاند می... را خانه تمام... را ام هستی تمام...... تلخش ي عربده

.... گیرد یم آتش... هایم چشم.... سوزد می گلویم..... پایین ریزد می هایش اشک.....گلویم بیخ گذارم می را دستم.... جلو کشدم می

... گلویم يتو چیزي.... شده تاریک جا همه.... افتد می پایین هایم شانه از.. مسافرتی پتوي..... افتد می ولوله به.. دهانم توي زبانم

 عیفض و دور آنقدر..... ناباور آنقدر..... ملتمس آنقدر... تلخ آنقدر.... صدایم و...... شکند می..... بدي صداي با..... خیسم هاي چشم و

  ..........دردم پر هاي ضجه و جیغ از

  !؟......علی -

  .....بغلش توي کشدم می

  .....اش سینه روي گذارم می را سرم

  ......رود می پایین و باال.. تند تند.... اش سینه

  .......میپیچد..... ام پی و رگ توي درد
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 و بود نور.. اذان هر سر هست یادت! بود؟ سبز چقدر هست یادت! داشتی؟ خوبی و کوچک اتاق چه هست یادت...... ساره شده اذان

 که بینب..... بده خودت به تکانی...... پاشو! ؟.....شده تاریک جا همه اینجا چرا پس! ؟....میریخت هایت چشم و قلب که... سبزینگی

  !؟.......ساره ببین...... شده تاریک جا همه که ببین...... نیست خانه این توي.. سبزي نور هیچ

  .......علی پهن ي سینه به زنم می چنگ

  ......ــختل و

  ......درد پر و

  ........شکنم می..... ام نشسته خون و اشک به صداي توي

  !؟.....راچــ -

 ***  

  ....کشیدم بیرون..... پناهم آخرین بغل از را خودم

  ....بود گرفته و خفه چقدر.. صدایم

  ....علی بریم باید -

  !کجا؟: گرفت هایش دست میان را ام سردي و عرق و خون به آغشته دست

: دمش کنده..... جا از و.... سپردم ام گرفته دندان به لب به را هایم استخوان درد.. کشیدم زمین روي را ام تنه.... زدم پس را دستش

.. که.... شده اباب اون... اون... اون که... که بگیم همه به.... بگیم همه به باید... باید.... بخریم کادو باید.... بگیریم جشن بریم باید

  ......بریم بیا.... علی بیا... شده مامان روشنک که

  ....سرخابی راهروي سمت افتادم راه

  ....خشکید..... مرده هاي خواب باز نیمه در به... راهرو انتهاي به چشمم

  ....بیا علی... بیا علی.. علی: کشیدم عقب عقب تند تند

  ...رساند بهم را خودش

  ....بیار لباس برام: باز نیمه در سمت دادم هلش

  .....دزدید ازم را سرخش هاي چشم

  .....کنم می بازي.. بالتکلیفم هاي انگشت با و.. ام ایستاده سرخابی راهروي وسط

  !هان؟.... .جایی.. رستورانی بریم اصال یا بگیم؟؟ آقاجونم و خانوم حاج..... باشه؟ چجوري جشنمون! بخریم؟ چی براشون نظرت به -

  .....داد تکانم
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  ....زدم پلک

  گی؟؟؟ می وري دري چرا: کشید عربده و داد تکانم

  .....خورد تکان..... خونم توي... مغزم توي.. هایم گوش توي چیزي یک

  ببین؟؟ منو ؟!!ساره ببین منو!! قسم علی به رو تو ساره: لرزید و داد تکانم

  .....علی گویم می وري دري دارم

  .....دانم می

  ....نخور غصه تو

  ....هاست وري دري همین با

  .....را ام گرفته آتش دل ور یک که

  .....را ام سوخته جگر ور یک

  ........علی آه

  .....بریم بیا:  سرم انداختم را سیاهم چادر

***  

  ....بود ساکت ها خیابان

  .....سیاه و تاریک جا همه

  ......سرد... و یخ..... علی دست میان دستم

  ....زد چشمک... شهرم ي گرفته غبار آسمان توي هواپیمایی

  .....لرزید..... هایم چشم

  ....شد تر شل...  شلم هاي قدم

  ............دانستم نمی حتی.... رو پیاده کدام کجاي.... خیابان کدام وسط دانستم نمی حتی... کجاییم دانستم نمی حتی

  !؟....کرد نمی نوازش را صورتم... خنکی باد هیچ چرا

  !؟......نبود بدنم توي حسی هیچ چرا

  .....گرفته غبار آسفالت به دادم را یخم نگاه

  ......دادم آسمان تا و باال کشیدم را سرم
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  ......قلبم ته

  ........سوخت

  !؟................چرا

 علی.... .کردیم متر... را خلوت و شلوغ هاي خیابان هم باز.... ها رو پیاده جان به افتادیم هم باز... کرد ولمان که کهنه و زرد تاکسی

  ........ندارد ارزش برایم.... سکوتش ي اندازه به چیز هیچ که..... دانست می انگار... انگار...... بود ساکت

 فخفی اي رعشه... را من تن تمام و...... بودیم ایستاده پدري ي محله مسجد جلوي..... نیامدم که خودم به.... آمدیم که خودمان به

.... بود کاش از خالی بغضم..... لرزید ام چانه..... کردم بغض..... نور پر و سبز گنبد پی دوید... گنگم هاي چشم...... بود گرفته فرا

..... ما پروانگی و دخترانگی خوب هاي روز اتاق..... دختریم اتاق ي پنجره ي پرده پس از چقدر..... خیسی از خالی... لرزانم ي چانه

 یبزرگ حجم وسط...... حاال..... گریه چقدر... خنده چقدر... دعا چقدر.. بودم کرده آرزو چقدر...... بودم دوخته چشم...سبز گنبد این به

... لیع صداي...... داد خراش... را قلبم چیزي..... لرزید... نور پر گنبد به چشمم..... شد تنگ نفسم...... بازار آشفته این هیاهوي از

  .......شنیدمش نمی کاش

.... ارهس... آقاجون... ساره نیست خوب کس هیچ حال... حالشون.. آقاجون.. خانوم حاج.... ساره ببین.. ساره... بیمارستانه.... روشنک -

 شنوي می !؟...میبینی منو.... م ساره.... خواهرم... بلیته دنبال... ولی شنیده کی از دونم نمی من.. من.... زده زنگ بار چند صدر خانوم

  !؟.....عمرم شنوي می! ؟...حرفامو

  ...مادر اون: گفت اي خفه صداي با و داد فشار را دستم

  .......شششش: کردم نگاهش... و چرخاندم یکی یکی را گردنم هاي مهره

 هاي یغج از گرفتگی از پر صدایی با.... درد با... بغض با..... مسجد به دادم و گرفتم ازش را نگاهم.... کردم بغض.... شد خیره علی

  !؟......زدیش: کردم زمزمه...... امان بی

  ....کرد رها.... را دستم

  .....شد دور... قدم چند

  .....ام بیچاره قلب به شد تیر... اش کرده گره هاي مشت

  ......لرزیدم..... غرشش از من و غرید

  !!شونم می عزاش به مادرشو -

... مدام... سوالی..... ذهنم توي و...... تو... افتادم راه... سالنه سالنه و.... گرفتم... مسجد سبزي از.... را پوزخندم از پر هاي چشم

  ! »؟.....کنم باورت....... « کرد می دوران

***  
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.... را چادرم و........ آمد می.. اش گرفته پیغمبر بوي عباي از که نوري از تر دور..... تر دور بودم نشسته..... آقا حاج پیش بودم نشسته

  .......تر پایین.... ام چانه زیر تا..... تر پایین... ام چانه تا... تر پایین... هایم چشم روي.. سرم روي بودم کشیده

  .......نشست می دلم به.... و شد می آوار...... پدري ي محله مسجد آقاي حاج تاسف از پر هاي حرف و

  ........نشنوم..... را ام سوخته دل به هایش دلداري از کدام هیچ... را هایش جواب از کدام هیچ که..... خواست می دلم ـدرچقـ..... من و

 به داغ که پدري مثل..... و کرد رها مسجد ي رفته رو و رنگ فرش روي را دستش توي تسیبح.... شد خم.... نورانی آقاي حاج

  !؟......دختر اومده زندگیت سر به چی: لرزید ،...باشند گذاشته دلش

***  

 ار آدمی احساس....... شوم می خیره.... علی ي شانه وراي به..... گذارم می بیرون ساله هفده دختران آرزوهاي مسجد از که را پایم

 شبیه. .باید... و بزند حرف بچگانه.. و بماند بچه تواند نمی دیگر که...!.. شده بزرگ ،...شبه یک که.. دارم را اي بچه احساس.. دارم

.. رضایتشان جلب براي عمري که هایی بزرگ آدم همان.. خورده ضربه ازشان که هایی بزرگ آدم همان... کند رفتار ها بزرگ آدم به

  ....کرده پیشه سکوت و.. جنگیده

 لخت بار هزار... اي تلخی با و..... رود می صدایی بی به رو که صدایی با و...... کنم می سفت... ام کرده عرق مشت میان را چادرم

 نلح از خالئی که جوري... محکم و سفت... اما..... مبهم...... و گنگ و سرد...... همیشه از تر ختلــ....... صبح هر اسپرسوهاي از تر

  ....... »خودم ي خونه تو..... فردا..... کن خبرشون...... « کنم می زمزمه..... تلخی به...... نشود وارد ام حامی آخرین قلب به لرزانم

  ......کسی عزاي به.. مادري که.... بکند اعتراضی که... بزند حرفی که کند، می باز را دهانش

 این.... کنم می نگاهش تیز و سرد.... من... بار این.... اما..........دهد می خراش را جگرم.... اش نشسته خون و اشک به هاي چشم

  .....! »تو بدون......! « دهم نمی اجازه من،... بار

  .....اما شده کبود

  .....اما گرفته گردنش رگ

  ....اما کرده گره را هایش مشت

  ...افتم می راه

  .....پوزخند با

  .......پیچد می... قدمم هر میان... پوزخند و

  !؟.....خودم ي خونه

***   

  .....شود می مچاله..... ام نشسته ِگل به مشت الي... عروق و قلب متخصص... ادیب دکتر ویزیت کارت
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  ......دلم.... رفته رو و رنگ... هایم قدم..... دوزم می ونک خیابان کف رنگ ذغالی آسفالت به.... را.. ام هیچی... از پر هاي چشم

  ....کنم می لخ لخ... کشم می را پایم.... حضور از خالی روي پیاده کف... زمین کف کشم می را پایم

  ....شوم می رد... رنگ سبز و گنده و بزرگ ي قورباغه آن با.. فروشی بازي اسباب جلوي از

  !؟....گفت چی دکتر

  .....خطر گفت.... آها

  ......هایی چیز همچین یک.... کنم فکر آره... آره ریسک؟؟ هاي گفت

 امکان!! فتوحی خانوم..... « گیرد می جان ذهنم توي... سیرش آبی چشم جفت یک و ادیب دکتر رنگ خاکستري و پرفسوري ریش

  !!!! »خطره در مادر جون!! نداره

  ....بودم نخندیده حتی

  .........بودم نکرده اکتفا.. هم ساده لبخند یک به...... تر قبل خیلی... قبل... قبل هاي روز ي همه مثل ختی

  ........بودم کرده نگاهش.... پوچی از عظیمی حجم میان.... خستگی و سکوت از عظیمی حجم میان فقط

 پر حنیل با و کرده باز یکی یکی را سفیدش روپوش هاي دکمه.... بعد... بود گرفته رنگ... اش سوخته اي قهوه میز روي عصبی

  ..........من حیثیت بی... هاي چشم وسط بود زده زل خشونت، از

 ؟؟!!باال ردآو شکمشو رفت که کرد مشورت کی با رفته؟؟؟؟ کجا عقلش!! بگو من به تو!! نه نیست؟؟ تو خواهر این سر تو عقل -

  !!!کردم می پیشنهاد بهش تري ساده هاي راه گفت، می من، عزیز خب بکشه؟؟؟ خودشو خواست می

  .....بودم شده بلند جایم از

  ......بودم کشیده زمین روي..... را داشتند بستن یخ آرزوي.... که پاهایی.... را پاهایم

  گفت؟؟ چی زنان متخصص -

  .....بودم برگشته

  .......بودم گردانده... اش آبی هاي چشم بر و دور... اش خاکستري موهاي میان... صورتش توي را نگاهم

  ....زمین کف بودم کشیده را پایم

  .......پوزخندم و

  ........را مطبش تمام

  .....بود کرده پر

***  
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  !؟....ساره -

  !؟....جانم ساره -

  !؟....بیمارستان من با نمیاي -

  ؟؟...میندازي زمین داداشیتو حرف -

  !م؟ ساره -

  ؟؟!!ذاري نمی ؟؟.....بمونم من خواي نمی -

  !؟.....جانم ساره زنی نمی حرف -

  !؟.....ازم دلخوري -

  !؟.....دلگیري -

  !؟......میاد بدت ازم -

  .......!!!کنم می عالمش ناموس بی -

  !!!نکن نگام اونجوري -

  !!!کنم می پاك زمین از اسمشونو!! قسم باهللا و اهللا به!! قسم علی به -

  ......ساره آخخخخخخ -

  ......ساره باالس سر تف -

  .......خدااااااا باالس سر تف -

  بگیرم؟؟؟ رو کی ي یقه -

  ؟؟؟؟؟!!خواهر خواهرمو؟؟؟ -

  .......برسون منو مرگ -

  ....برسون مرگمو -

  ......دیوار به کوبد می را سرش و

  .....دیوار به کوبد می و

  ........کوبد می

***  
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 مروی و رنگ بی هاي چشم..... گاه گیج سمت به... هایم گونه.... کشم می را پوستم... صورتم طرف دو گذارم می را هایم دست

  .....خندد می ،..آینه توي کسی..... دوزم می آینه به صاف... را

 شدي لخ!!! بگی؟؟ وریارو دري این جلوشونو بشینی تونی می اصال بگی؟؟ چی بري خواي می!!!! خیال یبـــ ساره؟؟ شدي خل -

  !!!شدي خل راحتیه؟؟ همین به کردي فکر!!! ساره

  .......کنم می رسوخ آینه به... نگاهم عمق با.... لبخندي هیچ بی

  ! »شدي خوشگل چقد.. « کند می فرو موهایم میان را هایش دست کسی

  ....»میاد بهت پرتقالی..... « خندد می بهم کسی

.... « دکن می پاك..... شده جاري تاخیر با لندینگ اضطراب سر از که را هایی اشک... را هایم اشک... شست انگشت با..... کسی

 تدوس....را اش خنده چقدر.... خندد می!!».... میرم؟ نمی نکشم، تورو تا من نمیگی تو...... نکنه گریه اینجوري زنم بمیرم من

  !!! »تو اي دیوونه.....! دیوونه آخه دِ ..... « دارم

 خانه ايج همه... گشتم را جا همه... نبود ،..برگشتم وقتی! مطمئنم... سینک کنار بودمش گذاشته... شده گم... ام دوتایی ي حلقه

 یایدب هی.... حاال........! نیست مهم که برایش! کند نمی گوش! کند نمی باور... گویم می بهش چی هر... حاال..... کردم رو و زیر را

  ........هی.... حاال........... ببوسد را ام کرده عرق ي گونه

 سوار که کشد نمی.. پایم... لرزد می هایم دست.... ام کرده پیدا بطري جور سه دو.... نداشتنی دوست ماکسیماي عقب صندوق توي

  .....باشد عاطفه ي خانه.. مقصد اگر حتی... شوم

 مولتی پدر و بهجت ي تازه عروس و خانوم منیر جدید سرویس از و زند می زنگ.... کند می غرغر و زند می زنگ خانوم حاج

 وانمت می من کرده فکر!! کرده؟ فکر چی خودش با... کند می را روشنک و علی شکایت و زند می زنگ...! گوید می میلیاردرش

 ار روشی گرفتن مجردي خانه جلوي توانم می کرده فکر بدهم؟؟ بهش حلی راه توانم می کرده فکر باشم؟؟ خوبی راهنماي

  ......کند می خداحافظی درنیامده، من دهان از جواب! نداري؟ مشکلی! خوبه؟ شوهرت... پرسد می... سر آخر....... بگیرم؟؟؟؟

 هم حالی.... بگذارد کارش و بکشد اش حوصله که ها وقت یک... باشد وري این راهش که ها وقت یک.... زند نمی زنگ آقاجون

  ......آید می پیش کم خیلی... که هایی وقت یک..... پرسد می من از

 بدبخت و نکردن شوهر براي که ،...بود برادري.. روزي.... رفته یادش انگاري......! هــِــــه.... گذراند می خوش... گلی با علی

  ..........!داد چاك سینه ،...من نشدن

  ..................شده ـالیخــ..... زندگیم...... چــــــقدر

 هم ساونتو بوي.... بیند نمی انگار هم را من..... شده تفاوت بی و خونسرد بیشتر.... نه... دهد می خودي بی گیر... شده عصبی

  ......دهد نمی..... که

 هم ها وقت همان.... زند می غیبش روشنک هم ها وقت همان.... سفر یرود م خودش بعد ،...گذارد می رامسر و شمال قرار من با

  ...........شوند می گم ،... ام زندگی توي عالم ي همه
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  !؟......روشنک

  ....آشناست..... اسمش چقدر

  ..بکشد عقب..... تو از را خودش..... و بیاید هی..... حاال و..... بکش زجر هی... کن گریه هی تو حاال.... ساره بترس هی تو حاال

 ي اجازه... هم ذهنم به حتی... وقت تمام... من و... کند می بیرون را روشنک! فاحشه! زند می مارك من به... زند می داد من سر

  !؟......چرا... پرسم نمی حتی...... دهم نمی شدن، شکاك

  .....راچــ..... که بپرس خودت از..... هی....... کننده ویران ي معرکه این وسط... هی... حاال

 گفته! بپوشی رمزق مبادا ساره گفته! دارند خانواده گفته!! است خلبان پسره گفته! بجنبم گفته! رسند می االن گفته خانوم حاج! واي

  .......گفته!! باشد حتما علی گفته!! آقا حاج و زند می حرف خودش فقط

 می..... امی و انت بابی...... خورد می سرما..... خوانم می ربی و الهی.... خورد می سرما.... خوانم می یجیب امن.... خورد می سرما

  ..........خوانم

 ،...پروازي هاي زن ي همه از من... فرودگاه رویم می..... گردي خیابان رویم می... خوریم می شیشلیک... خوریم می بالل هم با

  ........ترسم می

  ....کند می دوران سرم توي.. صدا

 عنتیتول تصمیم این ثانیه، یک براي تونی می کردي فکر ؟؟؟!!دربیاري خواي می چیه بازیا بچه این شدي؟؟ بچه!! شدي احمق -

  !!!!عملی؟؟ مرد تو کردي فکر مردشی؟؟؟ تو کردي فکر کنی؟؟ عملی

  .....شوند می رها... سرم پوست از... هایم انگشت

 هب آغشته هاي دست...... هایم حماقت ي همه میان..... من... گرفته تعفن بوي هواي این به چسبیدم دودستی من..... خواستم من

  ..........من....... پرستیدم... را ایفوریا

  ......ودش می جمع.... کشد می تیر.... ام کشیده ي تیغه با تراش خوش بینی... ام بینی.... زند می برق... آینه توي.... هایم چشم

  ....کند می عبور.. ام مغزي هاي شیار از... اي آهسته و ظریف صداي

  !؟......چرا دونی می تو -

  ....کند می تغلیظ.. را خونم توي آدرنالین.... تلفن Answering صداي.... کنم می رها بدنم طرف دو.. را حرکتم بی هاي دست

 بردار!! رو گوشی بردار!!! ساره ؟؟؟!!اي خونه جان ساره گه؟؟؟ می راست میگه؟؟؟؟ چی علی ساره شده؟؟؟ چی ساره! ؟....ساره -

 ازهت.... اونجا میام دارم من! ساره.... نگرانی از میمیرم دارم بده جواب مادرت جون ساره!! بده جواب خدا رو تو عزیزم ساره؟؟!!! ببینم

 کاري رهبمی گلچین ساره،! بیام تا نکن کاري هیچ جدت سر ساره... رسونم می بهت خودمو من ولی ترافیکه.... افتادم راه دماوند از

  !!!!ـارهسـ!! نکن

  ....کند می پر... را هایم گوش... پیغامگیر ي رساننده لب به جان و کشدار بوق



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢۶۵ 

 

  ....کنم می جمع... شده نفرین تخت روي از.... را ام دستی دم لباس دست چند

  .......بودند تر محرم من به من، از... پروازي هاي زن

  ......فشارم می... مشتم توي را هایم لباس

  ..........ریخت فرو..... دیگري جاي از... ام خانه آجر به آجر

 می چین..... نهکه بغضی از... ام بینی....... شوم می خیره..... پرتقالی ي شده تکه تکه پیراهن به... پرتقالی ي شده پاره پیراهن به

  .......خورد

  ......کشم می اتاق در سمت به را پاهایم

   .....عملم.... مردِ...... من که ،....میگیرم ها حسرت ي آینه از را نگاهم و

 می... ورودي در روي به رو...... آشپزخانه وسط گرد میز پشت صندلی روي.....  و کنم می مرتب.. را ام اي سرمه و ساده دامن

  ......نشینم

  .....تنم اي سرمه و سفید بلوز به کشم می دست

  ....علی با اش دوستی اول هاي روز همان... اول روزهاي همان..... بود خریده برایم گلی..... که رنگی اي سرمه و چوبی گردنبند به

  ......کشم می عمیقی... نفسِ..... و...... کنم می قالب هم توي را هایم دست و.....گذارم می میز روي را هایم آرنج

  ......در توي... کلید چرخیدن صداي

..... .بگیرد نشانه را ها هدف تمام و.... کند عبور در از که دارد، نفوذ آنقدر دانم، می که را هایی چشم.... را نافذم و خیره هاي چشم

  .....دوزم می در به

  ....چرخد می... پاشنه روي... در

  ......شنوم می... را اش نشسته خشکی به لوالي صداي.... من و

  .....زده باال... ساعد تا... را اش مشکی بلوز هاي آستین

  ..............بود مهم... برایم.. ها ژست این.. چقدر.. روزي

  .....نشیند می لبم ي گوشه.. تلخی پوزخند

  .....شود می رد ،...دلم از.. گذرایی خیرگی... فقط! شوم نمی هم، مبهوت و مات حتی..... شوم نمی شوك ،...میبینم که چیزي از

  ......پوشانده ُپري، ریش ته... را صورتش تمام

  ....شده بلند.... موهایش

  .....!شده هم، الغرتر ،...که کنم می حس کنم، می نگاهش تر دقیق که حاال و
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  .....ببینم را هایش چشم توانم نمی که ،....پایین آنقدر..... است افتاده و پایین سرش

  ......شود می بیشتر بهم، ام شده قالب انگشتان فشار

  .....مانده.... دستگیره به... دستش و... باز نیمه در هنوز

  ...آیند می باال... یکی یکی..... گردنش هاي مهره

  .....شود می سنگین... نفسم

  ......!چقدر...... دارم کم اکسیژن چقدر

  ......میگیرد... سردم هاي چشم از.... را قرمزش و تبدار هاي چشم

  ...........تنهایی...... میزِ....سمتِ..... افتد می راه.... آرام..... و بندد می سرش پشت را در

 نگت نفس ،....ام نشسته آوار به ي خانه سنگین حجم ي همه که دهم، می تکان جوري و بلوزم ي یقه سمت برم می را دستم

  .....کند آزاد ،....را ام شده

  ......کند می راست... تنم به مو... اش خالی صداي.... اش آهسته صداي و اوپن ي لبه گذارد می را دستش

  !؟.......بشینم ،.....تونم می -

  !!شده زبون و خوار چقدر!! طفلکی!! آخــــی

  ....کند می هدایت.. پیشانی باالي به را ابروهایش..... بلندم پوزخند

  !!!!البجــ چه!! میگیري؟ اجازه -

  .....!دیده را، ام جنگنده هاي چشم و رزم لباس...... شود می نفوذ پر و عمیق... نگاهش.... افتد می.. اوپن ي لبه از دستش

 ،...هم من ،.....آهش به شبیه چیزي... از پر... از پر... هاي چشم میان ،....اش شده سفت و فشرده بهم فک میان اما.. چرا دانم نمی

  .......!بینم می... هایش لب بر پوزخندي

  ....کشد می عقب.. را مقابلم صندلی

  ....راستم سمت ساید یخچال سمت به گردانم برمی را سرم

  ...!شده سفید که ،...ام چالنده آنقدر... را ام شده قالب هاي دست

  ......!زند می بهم ،...را دلم ،....اش تاریکی از پر و سیاه حضور و.... عطرش مزخرف بوي.... آرامش هاي نفس صداي

  ! »؟.....مزخرفش عطر.... « شود می شنیده... دلم ته ،....ضعیفی ي مویه صداي

  .........بندد می یخ ،....تنم تمام و افتد می پت پت به نفسم

  ......بینم می.... را لبش ي گوشه پارگی.... من و... پایین سرش... کرده قالب میز روي من مثل را هایش دست
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  .......شود می مچاله ،.....نیست دل دیگر ،...اسمش که دلی هاي ته ته..... چیزي یک

  .....کند می تنگ ،...داشت نفوذ قصد که هایی وقت ي همه مثل.. را هایش چشم..... گیرد می باال... آرام... را سرش

  ......گردد می.. هایم لباس و صورت سرتاسر.. نگاهش

  .....کند می جان... لبش پارگی ي گوشه... تلخی لبخند

  ......خورد می بهم ،...دلم

 می صاف ، لبش پارگی و بدن احتماال و گونه کبودي به پوزخند از پر هایی لب و ها چشم با و فشارم می هم روي را هایم دندان

  ....هایش چشم ي دره قعر روم

  ؟......!!شدي الت -

  !!!!!!کاپتان: که دهم می ادامه تحقیر با و

  ...!خورند می خفیفی تکان ،...اش دلی تو پوزخند از.. هایش شانه

  !!شوم می تحریک

  !!تحریک

 در به اشمبپ خون و هایش چشم ي کاسه ته بیندازم انگشت که شوم می تحریک! نباید که بشوم، اي ساره که شوم می تحریک

  .......و پایش سرتا کنم تف و صورتش توي بکوبم که.... دیوار و

  ! »؟.........شده مرگت چه! ؟...ساره.... « زند می زار دلم، ته کسی

  .....طرفش دهم می سر..... را میز سر دوتایی ي حلقه...... و دستم کف فشارم می ناخن

  .....کند می پر ،...را میانمان فضاي..... برانگیز ترحم.... و مات و گنگ....... سالح خلع..... صدایم و

  ........کردم پیداش.... بیا -

 هاي یدام از پر ي حلقه روي.... دوتایی سفید و زرد ي حلقه روي.... کنم تفسیرشان توانم نمی که هایی چیز ي همه... از پر نگاه

  ......خورد می سر.... ها بدبختی ي حلقه روي.... دخترانگی

  ......دیدار این به لعنت

  .......دیوار این به لعنت

  .....شود می سنگین و تند نفسم

  ......آوار این به لعنت

  ....آوارم زیر من
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  .......پایین ریزد می.... درشت درشت...... تند تند... هایم اشک

 تورو من یگفت می.....! قشنگه تو دستاي تو فقط حلقه این گفتی می! میاد خوشت دوتایی هاي حلقه از گفتی می! ؟....یادته -

 تهیاد....! میگیرم آرامش کنم، می نگاه چشمات به و ام عصبی وقتی میاد خوشم من! آرامشتم ي دیوونه من! ساره دارم دوست

  !؟......یادته! ؟.....خوبم شوهر

  ........دهم می تکان هوا توي را هایم دست هی و روم می راه اشپزخانه وسط و شوم می بلند جایم از

  ...!میشیم خوشبختی شوهر و زن ما گفتی می! داري فرق من زندگی دختراي ي همه با تو گفتی می! من خداي واي -

  ؟؟؟!!!!ایم خوشبختی شوهر و زن چه ما ببین!!! ـنببی: زنم می زجه و میز روي کوبم می محکم را هایم دست

  .....خورند می تکان.... ریز ریز... هایش شانه...... پایین انداخته را سرش

 ي هبچ دختر همان به شبیه... پدري ي خانه مظلوم و ساکت ي ي ساره به شبیه اشک، بدون بار این و کشم می عقب را خودم

 و تند ،....کرد می مچاله را خودش و شد می قایم اي گوشه.. برادرش و خواهر هاي شیطنت ترس از که جراتی و دل بی و ترسو

  ......زنم می حرف ،...عصبی

 که هاونجوری ببین... اونور اینور رن می شوهرش با چجوري ببین ؟؟!رو نازي ببین.. کشم می خجالت بیام راه باهات اینکه از -

 فتهگر تولد جشن واست ساره... کشیدنارو آب جانماز این کن بس ساره.... زنی می بهم حااالمو داري ساره..... داره دوست شوهرش

  !؟......کنه می چیکار ما ي خونه روشنک ساره!! شدي؟؟ حامله کی از ساره!!! م

 یم چیکار ما ي خونه روشنک! ؟......خوبم شوهر: کنم می زمزمه... درماندگی و ناباوري از پر و کنم می کج... ام شانه روي را سرم

  !؟.........کرد

  .......آورد می باال... ام بیچاره و اشکی هاي چشم تا... را خیسش هاي چشم

  !؟؟.....چرا آخـــه! ؟.....کنی می گریه داري! ؟....عزیزم: خندم می... و هایم گونه طرف دو کشم می دست

**  

  ....شده رنگ بی... فشار فرط از... اش شده قالب بهم هاي دست

  ...خم آنقدر... گردنش

  .....هایش دندان شدن ساییده صداي و

  ......زنم می حرف ،...خودم با و ظرفشویی سینک به دهم می را ام تکیه و کشم می عقب را خودم

 نمی بگی و وایسی توروم که نبودي مرد انقد اگه! خواستی می خواهرمو اگه!! خره آخه! ؟......دیدي! ؟.....ساره شد چی دیدي -

  ،!! کاریت کثافت پی رفتی می بعد!! بدم طالقت بریم بیا خوامت،

  .......کشم می جیغ و ام سینه ي قفسه به زنم می چنگ
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 بدي القمط که نداشتی مردونگی اینقد چرا!!! نداشتم کاریت که فاحشه منِ ! زدم نمی حرفی که من!! نداشتم کاریت که من آخه -

  !!!کاریت؟؟؟ کثافت پی بري بعد

  !خواهرم؟؟ با اونم: ام سینه تخت کوبم می و خندم می

  .......سوزد می...... دردآورم هاي جیغ از جگرم تمام و کشم می جیغ

  !!!!؟؟.....ـراچــ -

  ....دوزد می.. دردمندم هاي چشم به.... را آبدارش هاي چشم

  ......نشنوم...را صدایش کاش

  .....بسه -

  ...!!پرد می ،...عصبی.. چپم پلک ي گوشه... افتد می لرزه به تنم... طرفم آید می.... شود می بلند جایش از

  ......شوم می مچاله دیوار، و یخچال میان ،....بازش هاي دست از زده وحشت و عقب کشم می را خودم

  .....نه... نه -

  ....گیرد می را بازوهایم

  !!نزن جیغ!! نزن جیغ -

  ....پهنش ي سینه تخت و صورت و سر و ها دست به کوبم می مشت و کشم می جیغ... لرزم می

  !!!کن ولم!! نزن من به دستتو!! لعنتی کن ولم!!! کن ولم.... بروووو..... اونور برو... گمشو -

  !!نزن جیغ ندارم کاریت!!! ندارم کاریت: بگیردم که کند می را تالشش تمام و کشد می عربده

  .....خدایا پوسیدم... خونه این توي

  !؟......نداره در.. اینجا دیوار.. مگه

  .........عشق بی.. کرد تحمل باید چقدر

  ....نداره پیکر و در..... دنیا مگه

  .....بیهوده تقالي از رمق بی و جان بی

  .......دیوار ي گوشه خورم می سر

  .....تر طرف آن... تر دور... خورد می سر

  .....هق هق از پر... و ناهماهنگ نفسم
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  .....بسته را هایش چشم

  .......کنم می جمع.... بغلم توي را زانوانم

  .....ام بارانی هاي چشم با و

  .....کنم می نگاه

  .........داشتم دوستش..... روزي... که مردي..... و رفته دست از زندگی به

  ......رفتی که باري اولین از... درست

  ............مردم.... که باري اولین از... درست

  .....گیرد می رد... ام گونه روي.... تند تند.... هایم اشک

  .....اندازد می لرزه به.... را تنم... اش نشسته درد به صداي و فشارد می زمین روي را مشتش

  .......هیچی..... بگم بهت که ندارم هیچی -

  ......باختی که برگی آخرین از.... درست

  ...............بردم که دستی آخرین از.... درست

  ......زنم می هق

  .......شده آوار..... ام خانه

 می مصورت و سر دور تا دور.. هایش چشم که جور همان..... مردانه بغضی با و..... کند می کج... کابینت به داده تکیه که را سرش

  .....کند می زمزمه ،.........رفته دست از عزیزي به که ،...کند می نگاهم جوري که طور همان.... گردد

  !؟......ساره شد چی -

  ......بودي رفته اول روز از.. درست

  ........رفتم... دست از... من که روزي همون

  .......چکند می... ام تکیده صورت روي... امان بی..... هایم اشک

  ........شد دور...قدم ده..... برداشتم قدم یک.... که هایی روز تمام

  .....فشارم می... ام بیچاره هاي اشک رهایی براي را هایم پلک

  ........بود من بست بن تو عشق عزیزم

  .....رفتم ،....بست بن آخر تا منم
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  ...لرزد می....... شده ویران رویاهاي کاخ میان.... مردي تصویر

  .....میگیرد جان... نظرم در... شده تکه تکه پرتقالی پیراهن

  .....هایم پلک پشت کشم می دست

  .....میگیرم عمیقی نفس

  ......کنم می پخش... ها تاریکی ي خانه هواي در.... اي تازه دم باز و

  ،....میگیرم رویم پیش ي نشسته ویرانی به مرد از را نگاهم

  .......شوم می بلند..... و زمین میگیرم را دستم و

  !اهللا بسم -

  .....!کردم می حکم من که، اي لحظه به میگردم، بر... و جایم سر نشینم می و عقب کشم می را صندلی

  ....شده خالی و سرد... صدایم

  !بشین -

  !کند نگاه من به سکوت، و هیچی از پر و بنشیند تا.... کشدارند و کند دقایق

  !؟.....بود چطور! ؟...خب: زنم می لبخند رویش، به

  ....کند می تنگ چشم و کشد می درهم ابرو... من بینی پیش غیرقابل هاي حالت تمام از زده حیرت

  !؟...داد مزه...! میگم خواهرمو: شوم می سینه به دست

  .....رود می.. هایش چشم از رنگ

  ....زند می.. کوبش پر گردنش رگ

  .......قرمز... و سفت... صورتش عضالت

 بگو ریع،س تند زود!! باش زود حاال.....! بکنی تونی نمی فرارم.... بگی راستشو باید.... نشدا ؟....!اِ: کنم می کج را سرم و خندم می

  !!عزیزم باش زود!! یاال!! بود چجوري

  .....که غرد می.. هایش دندان میان از

  .....!شو خفه -

  ......خنده زیر زنم می... پقی

  !!شدي کلفت گردن!!! مردي عجب -
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  ......دوزد می بهم را آورش وحشت و خطرناك هاي چشم

  ....پاشم می... قرمزش صورت به... اي دلبرانه لبخند..... و کشم می باال شانه

  !کردم می خیس خودمو نگاه این با روووزي یه -

  .....!شده دور خیلی روز، اون دیگه االن: دهم می تکان هوا توي را دستم

  .....میز سوي آن دوتایی ي حلقه به شوم می خیره

  ؟.....!نگفتی -

  .....گرداند برمی را رویش

  ....!کامران دارم قبول اینارو ي همه من! کنی ردش تونی نمی که چیزیه! برانگیزه وسوسه! جذابیه دختر خواهرم خب -

  ......کند می گره... میز روي را مشتش

  !؟.....شی می ناراحت! ؟.....نمیاد خوشت من سواالي از! ؟......عزیزم: کنم می کج... ام شانه روي را سرم

  ....زند می در به... کسی

  .....!بشنود ،....را مان زده خیانت ي خانه زنگ صداي کسی و بزند زنگ کشد می خجالت شاید... دانم نمی

  ....کنم می صدا بلند،

  !میام االن -

  .....روم می در سمت به... دارم نلرزیدنشان بر تالش چقدر که... دانم می خودم فقط... که هایی قدم با... و شوم می بلند جا از

 زا عظیمی حجم میان.... الغرش و زرد صورت و سبز هاي چشم با که... ماست پدري ي خانه روشنایی این که.... کنم نمی باور و

  ....ایستاده ،.....من ي زده خیانت ي خانه تاریکی

  .....تو.... کنم می تعارفش و... زنم می لرزانی لبخند

  .....وبدک می.. ام سینه ي قفسه دیوار و در به را خودش.. قلبم..... کنم پنهان را پاهایم لرزش بتوانم و ام صندلی به برسم تا و

  ....بالتکلیف... ایستاده.. هنوز... گیرم می باال را سرم

  ..کنم می اشاره راستم سمت صندلی به

  ...بیا... بشین بیا... خواهر بیا -

  ....شده درآمده حدقه از و رنگ بی بدجوري هایش چشم

  !کنی؟ می تعارف: کنم می نچی
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  ؟!!کنه می گوش که تورو حرف!! بیاد بگو بش تو: کامران سمت گردم برمی

  ....خرخره تا... اندازد می پایین را سرش

 شهای دست و بدن لرزش توانم می هم، فاصله همین از.... افتد می راه... آرام و کند.. و فشارد می.. را کیفش ي دسته... روشنک

  ....مکن می نگاه... روشنک به.. کامران از و... کامران به روشنک از و زنم می ام چانه زیر را هایم دست.... نشیند می.... ببینم را

  !؟.....بود چطور شوهرم... روشنک.... خب -

  ......شود می..... پاره پاره...... پرسم می که هایی سوال از..... قلبم و

  .....شده الغر... چقدر..... کنم می نگاه روشنک به

  .....کنم می بغض

  .....کشد می رخ به... صدایم میان را خودش.... بغضم و

  !؟....روشنک -

  .....پایین ریزد می... هایش اشک..... لرزد می اش چانه... کند می نگاهم

  ..... کند می دوران سرم توي...» زنا«  کمرشکن و تلخ ي واژه

  ......میگیرم ازش را رویم

  ...!........زود چه.... روشنک شدي مادر زود چه: کنم می زمزمه لرزش، از عاري صدایی با و کنم می کنترل را سرانگشتانم ي رعشه

  .......گیرد می رد... صورتش روي... اشک

  .............ندارم... را هایش اشک دیدن طاقت... هم هنوز که.. بدبختم چقدر... من و

  ....دهد می تکان را چپش پاي... عصبی.. کامران

  .....دوزم می ام کرده گره و یخ هاي دست به را سردم اما خسته نگاه

  .......نمک می جان...... زندگیم حرف ترین درد پر گفتن براي..... افتد می خرخر به.. و برند می را سرش که گوسفندي به شبیه و

  ....که شناسین می.... شناسین می خرم منِ.. حتما... اما.... که دونی می.... سنگساره... حکم -

  ...نشیند می.... ام افتاده خرخر به گلوي روي بختک

  ......که کنم می جان.... دردآور و خفه..... اند زده بیرون حدقه از.... درد فرط از که هایی چشم با..... و گلویم بیخ گذارم می را دستم

  ......حرامه اندر حرام... شیکمت تو ي بچه حکم -

  .....افتد می رعشه به...... تنم هاي سلول تمام
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  ........یخ..... ام بسته یخ..... فشارم می بهم را پاهایم

  .....کنید می جمعش... آوردیدو باال که رو گندي این... این.... گندو این.... کنیم می جمعش..... ذارم نمی.... خوام نمی -

 و.... .میگیرم کامران سمت به.. میز روي.... نامعلومی ي نقطه به خیره.. را ام اشاره انگشت..... پوشاند می را کمرم..... سردي عرق

  .......کشد می تیر...... ام درمانده زبان به مصلوب حروف تمامی از..... پشتم ي تیره و..... ام بیچاره قلب

  .....شکند می..... کسم بی و غریب صداي توي درد

  .......کنم زندگی باهات تونم نمی دیگه -

  ......کند می ام بیچاره دارد... بغض

  ......نباید.....! کنی گریه نباید....! ساره هی

  ......دهم می فشار را گلویم

  .....هستی تو.. که جایی.... بکشم نفس تونم نمی دیگه -

  ................شوم می خفه... دارم

  .....بدي طالقم باید -

  ......گلویم به کشم می ناخن

  .....بدي طالقم باید -

  .....شده بریده بریده... نفسم

  ..........نیست...... کردنی پنهان.... دردم

  .......کنم تحملت تونم نمی -

  .....گیرد می نشانه را ام نشسته خون و خاك به تن ي پاره.... ام اشاره انگشت

  ......قلبم روي.. گذارم می را دستم

  .....تونی نمی...... بندازي تو بچه تونی نمی -

  ........کنم می جمع... شکمم توي... سرما فرط از... و آورم می باال را پاهایم

  ......ذاره می خدا نه.... تونی می نه دیگه.... تونی نمی دیگه..... ماهته چهار -

  ! »؟.....خدا..... « زند می زجه...... دلم توي کسی

  .....کشد می درد.... آبروداري همه این از.. قلبم و.. تنم تمام و
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  !!!شو خفه!! ساره شو خفه: میز روي کوبد می مشت... بکشد رخم به را مردانگیش تمام.. خواهد می که... مردي و... کسی و

  ....شود می قفل..... پریشانش و... مفلوك... درمانده.....  سرخ هاي چشم توي... ریزشم بدون اما ،...خیس هاي چشم

  .......خوانده.... خط آخر تا... ته تا... را تصمیمم... را حرفم

 تو هک غلطیو اون من!! کنم نمی کارو این من: کشد می فریاد... برافروخته و قرمز... شده برجسته.... گردنش و صورت عضالت

  !!کن فرو گوشت تو اینو!!! کنم نمی میخواي،

 می چطور که... دارم ایمان.... حاال و گرفت می آرامش ازش روزي.. او که آرامشی همان با.... آرام و.... دهم می فشار... را گلویم

  ......که کنم می زمزمه..... سوزاندش

  ......کنی می کارو این تو -

  ......کشد می عربده

  ......ترسم نمی... اش عربده از

  !!!!میندازي حرومو تخم اون ري می ؟؟؟؟!!فهمیدي!! ندازي می شکمتو تو ي توله اون ري می -

  ......که دهم می جواب..... کن خورد اعصاب و هیستریک آرامش همان با... سکوت همان با... باز

  .....!!!کنی می کارو این تو -

  .....روشنک سمت... کند می حمله

  فهمی؟؟؟ می!! بنداز رو لعنتی ي توله اون گمشو... بیرون من ي خونه از گمشو پاشو -

  .....کشد می جیغ... گریه میان.. روشنک

  .........!ما ،...داریم آبروداري هاي همسایه چه

 هیچ توام !!!دارم وحشت من!! کنم نمی کارو این من!! راحته تو واسه گفتنش!!! میمیرم بندازمش اگه!! تونم ـینم!! تونم نمی من -

  !!!!توئه مال سگ توله این چون!! بکنی تونی نمی غلطی

  .....آشپزخانه دیوار به... کوبد می.. را روشنک

  ......نپرم... جا از... شدن پشت به.. طرفداري به.....  حمایت به... یکوقت که... دهم می فشار صندلی به را خودم

 رفته ادتی!!! خانوم پتیاره!!! کردي؟؟ چیکار من زندگی با رفته یادت شدنات؟؟ فتنه رفته یادت رفته؟؟ یادت!!! خوري می گه تو -

  رفته؟؟؟ یادت!!! زندگیم؟؟ وسط نشستی و شدي شیطون چجوري

  ....صورتی... سري به... کوبد می مشت... روشنک

  .......شود می فیکون کن..... خدا عرش.. بیندازیم هم را بچه.. بدهد طالقم
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  ......کنم می متمرکز... چشمم پیش چوبی میز به... فقط... را نگاهم

 ياآقـ!!! بکش آب دهنتم!!! ننداز من گردن رو آوردي باال که گندي!! خواست نمی دلت توام که نه!! اومد بدت توام که نه!! هه -

  !!!!!!صدر

 فاسق..... نه نه.... شوهرم زن خواهر.... نه نه.... شوهرم ي معشوقه... نه! ؟...خواهرم..... خواهرم گوش توي.... شوهرم ي کشیده

  .....!هــِــه! ؟.....شوهرم...... شوهرم

  ......شوم می بلند... و کوبم می میز روي را هایم دست

  ......کنم می حکم..... نشسته گل به منِ .... بار این

  ....دوزم می کامران به... را روحم بی و وار ببر و خشمگین هاي چشم

  ....کشم می فریاد و

  ..!.توئه حروم تخم ،....زنا ولد این چون....!! کنی می کارو این تو -

  .....شود می ساکت ،...خانه

  .....شوم نمی... کسی از صدایی

  ...شود می خشک..روشنک گلوي بیخ.. کامران دست

  .....ریخته بهم.. موهایش..... باز نیمه... دهانش.... ناباور... هایش چشم

  .....کند می چهارزانو را پاهایش... خورد می سر دیوار ي گوشه.. روشنک

  ....پوشاند می.... را ام نشسته ویرانی به ي خانه.... بدي طرز به.... اش گریه صداي و

  ....همیشه از تر تنگ...نفسم.... گلویم به کشم می دست.... شوم می قرار بی و کالفه

  ....شده آویزان بدنش، طرف دو.. کامران هاي دست

  ....برنداشته... من از... هنوز... را ناباورش و مات نگاه و

 ،....ام نشانده ورتشص بر جانانه، اي کشیده به شبیه که کثیفی حقیقت تمام تا... ام گفته که آنچه تمام تا... کشد می طول ثانیه چند

  ......بیفتد جا.. برایش

 می بهم... را ام معده... ها کلید خوردن بهم صداي..... اوپن روي شده رها سوییچ پی رود می دستش.... افتد می پایین... سرش

  ......زند

  .....کند می خاموش.... را روشنک هاي گریه....... من زمستانی سوز هر از تر سرد صداي ،..رود می در ي دستگیره به که دستش

  ....دادم طالق درخواست صبح -
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  .....گردد برمی طرفم به دارم، شدنش خشک به یقین که زانویی روي باد، و برق سرعت به

  ........!نیست... من خواست به ،...چیز هیچ... روزها این انگار..... اما ،.....خواهم نمی

  ......زدنم زخم.... حتی

  ....جاریست... لبم بر... سوزاننده و درآر حرص هاي لبخند آن از باز

 طوالنی یلیخ شم پروسه! نداریم مشترکی وجه هیچ باهم ما مثال که انگاري.... که دونی می! فردا همین! بري باید توام...! توافقی -

 و خواد، می بارداري عدم ارزش بی حکم یه بزنه، حرف باهامون قاضی جلسه یه کافیه فقط! باش مطمئن! شی نمی اذیت! نیست

  !محضر تو تر، محکم مهر یه

  .....سوزاند می... را آبدارش هاي چشم..... تر تلخ ،...پوزخندم

  !بشه جمع اومده، باال شکم این زودتر بذار و نده کشش پس...! م پرسیده چیشو همه! که؟ بینی می -

  ....که کنم می تکرار ،...کنم تکرار.. اي بچه براي که انگاري و..... دهم می تکان هوا، توي را انگشتم

  !!کیفیته به! نیست کمیت به ،....وریا دري این و تفاهم...! که دونی می اینم -

  .......!را قصه این کن تمام... بگوید بخواهد که انگاري.... نگاهش و..... شود می شل... دستگیره از دستش

  .....افتاده فرو..... ـدرچقــ.... هایش شانه..... و چوبی در به دهد می را اش تکیه

 ي همه و... دغدغه بی هاي رستوران تمام از... وار رویا هاي وعید وعده تمام از... گرفته دندان به هاي بالل تمام از... را نگاهم

 لندب... جایم از..... و نشسته خون و اشک به هاي دونفره میز ي لبه گذارم می را دستم.... میگیرم....... آور تهوع هاي دارم دوستت

  .....شوم می

  .....دامنم به زند می چنگ.. آشپزخانه ورودي دم... روشنک

 به !دارم وحشت سقط از من!! کنه می سکته آقاجون ساره!! نکن اینکارو خدا تورو ساره!!  تونم نمی من!! خدا تورو ساره! ساره -

  !!نذار پرستی می هرکی به رو تو ساره.... نذار! نکن اینکارم اما!! بگو وحشی این

  ....کنم می نگاه.. دامنم به.. اش خورده چنگ دست به

  !؟....آقاجون

  !؟.....راستی کجاست

  .....بندد می نقش.. هایم لب ي گوشه.... مان برنده بی بازي از... رمقی بی لبخند

 دوست مال لجن! نداري؟ دوست شرعی باشه؟ شرعی واست چیز همه دیگه که شی می ناراحت! ؟.....خواهر شی می ناراحت تو -

  !؟.....دلم عزیز داري دوست کاري کثافت و کاري پنهون! ؟...روشنکم داري

  .......ندارم... را دیدنش طاقت...... وابسته ریشه و رگ این به منِ که... احمق منِ که... خر منِ  که.... هایی گریه... باز و
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..... داري احتیاج کمک به که بودم کرده فکر.... عملم زاي استرس هاي روز ي همه.... من و.... روشنک بودي آمده هایم خواب توي

  ......!نشد ،...بگیرم را دستت خواستم

  .......روشنک سوختی آتش توي

  ........سوختی... آتش توي

 راهروي..... ها سرخابی راهروي طرف... افتم می راه و.... کشم می بیرون.... کرده نجسم میکنم فکر... حاال که چنگی از را دامنم

  ........ها درد... راهروي..... ها نفرین

  .....!سوزد می.... گرفتنی آتش از... گرمایی از.. شدنی حلقه از دستم، مچ

  ....دهم می فشار محکم.. را هایم پلک

  .......!نپرند... جا از ،...منست حق چقدر، هر حاال، که... اي کشیده به... اراده بی.. هایم دست که گیرم، می کار به را همتم تمام و

 هاي جیغ تمام مثل... را دلم توي فریاد بار هزار که طور همان و... شده حلقه مچم دور که.. دستی و.. کامران سمت گردم برمی

  !زنن من به کثیفتو دست: که غرم می ،...بیزاري و نفرت از پر هایم، دندان میان از ،.....برم می عرش به.... روزها این دریغ بی

  .....ریزد می هایم چشم توي.. را تبدارش هاي چشم

  ....کند می زمزمه.. اي گرفته و بم صداي با

  ....بزنیم حرف باید -

 چه از هک بگیم بهم بیا... کنیم حل چیزو همه بیا.. بزنیم حرف باهم بیا..... جونم کامی خدا رو تو! بزنیم حرف بیا! ؟...کامران «

  ! »؟.....جونم کامی..... ناراحتیم چیزایی

  ....شود می پاشیده.. صورتش توي ،...دلم ته از و بلند ي قهقهه

  !جونم؟ کامی -

  ....کنم می کج.. چپم ي شانه روي... را سرم

 ینی؟؟بب منو ریخت خواد نمی دلت نمیاد؟ خوشت من با زدن حرف از کنی؟ می فرار من از! ؟...جونم کامی! بزنیم حرف هم با بیا -

  !!دم می حق بهت که خـــــدا به! دم می حق بهت!! جونم کامی آخ کنی؟؟ تحمل منو زشت صورت خواد نمی دلت

  ...منقبض.. صورتش عضالت... ساید می هم روي را هایش دندان

 ــینمـ عفریته، اون چاه تو تو طناب با من..... ! کشم می دارم ماهه یک..... بندازه.. حرومو تخم اون باید! کنم نمی اینکارو من -

  !!رم

  ....!!کنار بکش دستتو: که غرم می و... دوزم می دستم مچ به را نفرتم از پر نگاه

  ....کند می.. تر تنگ... را دستش ي حلقه
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  .....شکسته... صدایش توي چیزي

  !؟.....ساره -

  .....شود می چه که فهمم نمی دیگر

  .....برداشته طغیان به سر چنین.. من در که کیست فهمم نمی حتی ،...دیگر

  .....کنم تحملش.. توانم نمی که... ست مردي هاي چشم توي چی و

  ....اندازم می سرم توي را وارم عربده صداي

  .....تحقیر از پر.... لحنی با و

  ....صورتش توي... پاشم می... را کلماتم

  !!نکن تکرار ذهنتم تو حتی ، منو اسم گفتم؟؟ چی شنیدي!! نیار کثیفت دهن به منو اسم!! نیار دهنت به منو اسم -

  .....افتاده رعشه به... بدنم تمام

 مین! کنی می پاك ت شناسنامه از منو اسم اي، اضافه حرف هیچ بدون و بندي می دهنتو و ري می! میدي دادخواست ري می -

  !!هیچی! باشه زندگیم توي تو از نشونی هیچ خوام

  .......کشم می جیغ..... درد از پر و..... گریان هایی چشم با و

  ؟؟؟......!!!ـهنـ یا بفهمی تونی ـیمـ -

  ....هوا از خالی.. هایم گوش

  ......کند می کور.... را چشمم... ـارب هزار.... اش گونه روي.. جاري هاي اشک برق که... مردي هاي چشم به... هایم چشم

  .....کشم می خنجر.... نامردي از پر..... ام داشته دوستشان.... روزي که هایی چشم روي به..... تلخ و خفه

  !؟....خوبم مرد شی می هلــِـ داري -

  ....اندازم می باال شانه

  .....شوند می خشک.... هایم اشک

  .....زبانی هر از.... تر گزنده... زبانم و

 حرفام با دارم ؟؟...ترسی می... زدي پا و دست توش همه این که چاهی تو افتادن از! ؟....خوبم شوهر ترسی می من طناب از -

 يـاآقــ آره..... میگیره م خنده که آره نگو... واي کشی؟؟ می خجالت من از! ؟...عزیزدلم میگیري نگاهتو چرا! میکنم؟ اذیتت

  !؟....کشی می خجالت ازم! ؟....صدر

  ......جاریست...... ام نشسته درد به کلمات میان..... زمعجــــ و نفرت و.... صورتش روي.. شوم می خم
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  !؟.......ـزمعزیــ شی می خورد داري -

.. .تلخی به و...... کند می نگاه ما به.... ریخته دورش که موهایی با.. عزادار و مات... حاال که روشنکی... روشنک به کنم می رو

  ......!چرا پرسم، نمی ازت حتی:  که کنم می زمزمه

  .....کرده پر... را ام شامه.... خیانت گند بوي

  .....شده شل... مچم دور دستش.... کامران سمت گردم برمی

  .....کشم می خنجر.... باز...... و فرستم می پایین.... بار هزارمین براي... را گلویم توي بغض

  .......!خورن زخم بهاي به ،...حتی.... کشیدن خنجر

  ......چرا ،..پرسم نمی هم تو از حتی که.... منم این... حاال....! بزنیم حرف خوام نمی که منم این حاال -

  .....کشم می بیرون.. دستش از.. خشونت با.. را دستم مچ

  .....دارم برمی گام عقب به.. قدم یک و

 اختی،س که قصري این تو تونید می....! کدومتونو هیچ.... ببینمت خوام نمی م دیگه....! زدي من به دستتو که بود آخري بار -

  .....نباشید من چشم جلوي.... اما ،...بکشید نفس خونه همین تو تونید می... کنید زندگی

  ....رود می گیج سرم

  .....ام شقیقه کنار گذارم می را دستم

  .....چرخد می.. سرم دور خانه تمام

  ......شود می سیاه... جا همه

  .....ساره: که طرفم دارد برمی خیز روشنک

  ....جلویم گیرم می گارد... را هایم دست

  ....خورم می تلو تلو

  .....روم می عقب عقب.... نشیند می ام پی و رگ به بیشتر.... زهرش... لحظه هر که دردي از مست

  .......بشنوم کدومتونو هیچ صداي خوام نمی...... شششش -

  ......شوم می گم...... سیاهم دنیاي.....  و مهربانی از خالی کار اتاق..... و سرخابی راهروي توي و

  !؟....من عمر شنوي می صدامو! ؟..شی نمی بیدار! ؟...عزیزکم! ؟....م ساره -

  ....شود می تکرار... بار هزار.. سرم توي صدا

  .......گیرد می.. را یخم هاي دست.... گرمی دست
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  ...نیست جاري.. زبانم بر.. حرفی هیچ.. دهم می تکان.. را ام شده خشک چوب زبان

  ....کند می دوران.. سرم توي... برادري به شبیه... کسی گر حمایت و گرم صداي

  !؟....دلم عزیز! ؟...نازنازي خواهر کنی می باز خوشگلتو چشماي -

  ......دارم احتیاج... ها صدقه قربان این به... ـدرچقـ... من و

 و شوي، می مریض که روزهایی ي همه مثل... اما..... فهممشان نمی ها وقت خیلی حتی... کنند نمی آرامم.... نیستند مسکنم

 به.... برود ات صدقه قربان که باشد یکی فقط... کند خوب هاي زمزمه... گوشت توي که باشد یکی فقط ،...یکی که داري احتیاج

  .......دهند می تسکینم ،....اما ،...فهمم نمی را شان یکی حتی که... هایی حرف به....... دارم احتیاج... ها حرف این ي همه

  ....دهم می فشار.. و.... میگیرم.. سفت.. را دستش

  ....شود می گم.... شونم می که مبهمی ي همهمه میان... ضعیفم صداي

  !؟....علی -

  ......کنم می حس... را بودنش مرهم خوب بوي... را هایش برادرانه خوب بوي.. من و.. شود می نزدیک... فشارد می را دستم

  !بگو! خواهرم؟ جونم! ؟...جونم -

  .....کنم می تر.. زبان با.. را هایم لب

 یآب هاي پرده.... علی... واضح... شفاف... کم کم.. بعد... کدر و تار چیز همه اول... دهم می فاصله هم از.. سختی به.. را هایم پلک

  ....ودش می اتاق وارد حاال، همین که پوش، سفید زنی و..... برداشته خیز سرم باال که علی.... سقفی ریلی هاي مهتابی.... تیره

  ....کردیا خودت نگران رو همه! خوشگله؟ خانوم چطوري -

  ....کند می تنظیم را سرم دارد..... کنم می کج را سرم.... سوزد می.. ساعدم توي چیزي

  ....ییسرپا دارو و سرم زور به االنم! شه می اینا از بدتر حالت بدي، گرسنگی خودت به اینجوري دیگه بار یه.... تمومه دیگه -

 مفید تغذیه به اجاحتی.. باشید داشته هواشو کامال باید... ببریدش تونید می: گوید می علی به رو و کشد می بیرون دستم از را سوزن

  ...!بایسته پا سر تونه نمی گرنه و... داره

  ....پاشد می من به لبخندي

  .....شوم می گم... مهربانش هاي چشم و سفید ي مقنعه میان... من و

  ...!نبینمت برا و دور این دیگه -

  ....شود می خارج... اورژانس توي احتماال پوش پرده ي محدوده از.. کوتاهش هاي پاشنه تق تق صداي با و

  ......دارد درد... نگاهش توي... حاال که... علی به... است متورم و سرخ هایش چشم.. حاال که ،...علی به... کنم می نگاه علی به
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  ....خوبم.. من: دهم می فشار را دستش

  .....چکد می پایین.. چشمش ي گوشه از.. اشک قطره یک

  ...که کند می زمزمه.. خفه

  ....دونم می -

 پرسیده چیزي آنکه بی علی، صداي و زنم می پلک.... ام درآورده سر اینجا از چطور که کنم می فکر و زنم می پلک... زنم می پلک

  ....کند می پر.. را خالی و کوچک ي محدوده... باشم

! دمشندی من که چجوري نفهمیدم! بود رفته ناموس بی اون...زد زنگ... روشنک وقتی.. اون وقتی... وقتی بودي شده بیهوش -

 لويج چجوري دونم نمی و بودم پایین من! باال نیومدم چرا که کردم لعنت خودمو بار هزار و بودم پایین من.... بودم پایین من

  ....باال نیام که گرفتم خودمو

  .....کند می نگاهم تلخ

  !؟.....شد چی زندگیمون ساره! شد؟ اینجوري چی همه چرا! شد؟ چی! ؟....ساره کنم گوش حرفت به تونستم چجوري -

  .....کند می تحریک... را کردنم مرگ آرزوي..... اش مردانه هق هق و تخت ي لبه گذارد می را سرش

  !؟....شد چی زندگیت ساره -

  ....برم می فرو.. موهایش میان را دستم

 که نیکسا تمام نشکستن بهاي به... ایستادن سر از.. اجباري زیستن سر از... جبر روي از و دهم می تکان را ام شده سفت فک

  ....شوم می خیز نیم.. تخت روي..... دارم دوستشان

  ....علی پاشو..... بیمارستان بوي از خوره می بهم داره حالم.... خونه ببر منو پاشو.... پاشو.... علی پاشو -

  ....پاشد می فرو.... من روح بی هاي التماس و سرد صداي برابر در... مقاومتش تمام که... علی و

  ....بنشینم تخت ي لبه که کند می کمک و زند می کنار را هایش اشک

  ....بیاورد تر طرف آن صندلی روي از را ام روسري که رود می... مانده آویزان پاهایم که طور همان

  !؟....کجاست... خانوم حاج... حا -

  .............نیست... من در ،...پرسیدنش توان.... اما ،...است حقم که هایی سوال تمامی.. پرسیدن بابت.. شوم می شکنجه... چقدر و

  !!! ICU: کند می نگاهم متري، پنج چهار اتاق سوي آن از مات، و دست به روسري

  ...شود می چنگ... بیمارستان سفید ي مالفه روي دستم

  .....کنم می احساس... بدنم توي ناکردنی باور سرعتی به.... را خونم فشار سقوط و
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 رداشتهب رو گوشی خانوم حاج... خونه زدن زنگ بیمارستان از وقتی.. وقتی: دهد می ادامه که بیند می صورتم توي چی دانم نمی

  .....نیست خوب اصال حالش..... ساره کرده مغزي ي سکته... ي سکته... بیمارستان میان آقاجون با.. با... بود

  .....کنم می نگاه اورژانس کف تمیز و سفید هاي سرامیک به

 ایرادي هیچ که ییک!! بگی بش نتونی نه که کردم پیدا واست یکیو!!! بیا!! تفه؟؟ و اخ احمد نگفتی مگه ؟!!خوبیه پسر چه ببین «

  ............!!!!! »پاك چشم.....!!!! دار خانواده خوب،!!! بگیري ازش تونی نمی

  !؟.....بکشانم... زندگیم الینحل ي معادله کدامین حل پی... را ناتوانم پاهاي

  .....کند می پاره.... را اورژانس آبی ي پرده.... زنی ي نشسته گریه به و دار غصه و مادري از پر صداي

  !؟؟؟.....جانم ساره -

.... وار عمه برایم... که عزیزي هاي درد پرستار یا ،....باشم خودم هاي درد بیمار..... باید دانم نمی... حاال و..... تلخ..... خندم می

  ....کرده مادري

  .....ام زده پرپر.. نبودنش سوگ در... ها روز این ي همه ـدرچقـ که... فهمم می تازه.. گیرد می منتش بی آغوش توي که را سرم

 نلع... کند می پرت اورژانس کوچم ي محدوده سوي هر به که چراهایی و امان بی هاي هق هق... گرمش بغل و گوشتی ي سینه

 لبستگید رفتن وا دیدن از چقدر... من پرست پسر ي عمه که.. دانم می..... نیست و نبوده دلش به وقت هیچ دانم می که نفرینی و

  .......شکسته..... بود سپرده بهش را عزیزش که.. مردي به هایش

  ....کنم می پاك... را هایش اشک و گذارم می صورتش طرف دو را هایم دست

  .....زنی می زار جوري این نمرده که ت ساره.... عمه نکن گریه -

  .....من ي شکننده ي شانه سر گذارد می را سرش

  .....کنم می نگاه شده مچاله درهم علی به

  ....که کنم می فکر و

  !؟.........نمرده هنوز ،...ساره ،....راستی به

***  

 ار دستم..... گیرند می راه.... ام خسته هاي چشم پیش.... ام نوجوانی و کودکی هاي روز تمام که انگاري.... یو سی آي در پشت

  ....دهم می فشارش..... و سفید در روي گذارم می

  .....نیاموخت ،...زنانگی من به که....  ست مادري تخت... چپ سمت از تخت سومین

  .....کشم می.. زمین روي... را جانم کم پاهاي

  !! »میرم می و کنم می دق تا سه شما دست از آخر من «
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  .....گزم می... اختیار بی... را لبم ي گوشه

 تگاهیدس و دم به... شده رد اش بینی از که هایی لوله به.... خانوم حاج ي بسته هاي چشم به... و تخت ي لبه گیرم می را دستم

  .....شده وصل... بهش که

 هگوش..... پیچد می بهم دلم... آویزان... چپ سمت.. صورتش طرف یک.... رفته گود بدجوري هایش چشم پاي.... زیاد... شده الغر

  .....پیچد می بهم... دلم...... آویزان... هایش لب ي

 چه ...عرقم از خیس کمر با..... کشم می تخت سفید ي مالفه به... را ام کرده عرق دست کف.... کند می باز... را هایش پلک درز

  !؟......کنم

  .....خورد می تکان.. هایش لب... کنم می نگاه اش بینی توي هاي لوله به

  ....کوبد می.. تند... قلبم

  .....شمار بی.. هاي درد از..... ام شده سِر..... برم می نزدیک.. را گوشم

  .....گوید می چه فهمم نمی

  .....کشم می عقب را خودم

  .....اند افتاده طرف یک...  کدام هر.. هایش دست

  .....چکند می سفید ي مالفه روي... ناچیز ي قطره دو یکی.... هایم اشک

  .....کنم می مرتب.. طرفش دو.. را هایش دست و شوم می خم

..... باشد ام سوخته جگر بر.. درمانی هیچ... آنکه بی و..... باشم داشته را مادرم تماشاي قدرت آنکه بی و.... کنم نگاهش آنکه بی و

  .....کنم می زمزمه

 وريچج ، آقاجون و شما مث... شوهرا و زن! مامان؟ پرسیدم ازت.... بود سالم شیش پنج.. بودم کوچیک خیلی.... خانوم حاج یادته -

 رومآ ،! مامان نه خانوم، حاج گفتنِ از بعد... بعد.... بیاد دستم کار حساب که رفتی غره چشم یه...... کردي اخم! شن؟ می دار بچه

  .....ده می بچه بهشون خدام ،...خوان می خدا از.... گفتی

  ......خیسم... هاي پلک پشت کشم می... را آستینم..... و بلندش پیشانی به چسبیده موهاي به کشم می دست

  ......شد دار بچه..... و خواست خدا از..... سرم تو زدیش می همیشه که خواهري.... خواهرم... چجوري ببین.... حاال -

  ....کند می لک را بالش و افتد می بالش روي..... چکد می پایین.... راستش چشم ي گوشه از اشک

  ......نیست ،...ممکن ،.....درد از رهایی.... عمیق..... کشم می نفس هی

  ....کند می اشاره من به است، تر طرف آن تخت تا دو بیمار کردن چک مشغول که پرستاري

  .....خانوم حاج بالش کنار... کشم می دست
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  ......بشکنند... یکی یکی... زندگیت هاي بت.... که روزي از امان

  ....کنم می مرتب را اش مالفه

  .....گیرم می... کننده ویران دستگاه دم و ها لوله از..... را ام پاره پاره دل و

  .....زمین کف کشم می را پایم

  ......کنم می باز را یو سی آي در

  .....بیرون کشم می را سرم

  ........کنم می آزاد.... را ام شده تنگ نفس و

  ......باشد نداشته رنگی... هایم چشم پیش.. هم مادرم حناي.... که روزي از امان و

  .....خیزند برمی... درد از عاري تنفسی التهاب به... هایم ریه...گذارم می بیرون قانونی پزشکی ساختمان از که را پایم

  ......دهم می تکان دست... نشسته انتظار به تاکسی اولین براي و.... دیوار کنار گذارم می را دستم

  ......ست اي نطفه هر از خالی... شکمم که..... من از هم این

...  

 هحنان و شادي آرام هاي اشک.....  و علی هاي کوبیدن دیوار و در به تماشاي به تنها... روزها این ي همه... من و...! رفته...! نیست

  .........ام نشسته..... روشنک هاي چشم در نشسته مرگِ و حد از بیش الغري..... و تلفن خطوط پشت

...  

  .....شود می پدیدار.... بیمارستان طوالنی راهروي انتهاي از آقاجون

  ....کشم می.. را هایم قدم.... دارم برمی را کیفم

  .....اش افکنده سرِ ..... آقاجون ي خمیده کمر

  .....ریزد می بیرون.... اش سینه از..... آه به شبیه... چیزي و... میگیرد.. دیدنم با نفسش

  .....سفید دیوار به گیرد می را دستش

  .....زند نمی حرف کسی با.. بود گفته علی

  .....شده جهنم... پدري ي خانه که... دارم را خبرش

  .....کنم می عبور.... کنارش از.... آرامی به و..... ملتهبم پیشانی روي گذارم می را دستم

  ............رفته..... باد هاي دست با... ها فتوحی آبروي
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...  

 گوشه زا.. دونفره هاي عکس قاب تمام... کفشی جا کنار ام گذاشته... را کلیدش... ام کرده قفل... را ها سرخابی به منتهی اتاق در

... اندك هاي لباس همان با.... خودم و.... نیست اما ،...گردم نمی دنبالش به حاال که.. دوتایی ي حلقه و.... شده جمع.. خانه کنار و

  ......ست زندگی از خالی که ،...اتاقی هر... مهمان اتاق.... کار اتاق ي گوشه.. ام زده چمباتمه

...  

  ....دهد می تسکین...  را من... سکوتش با و... کند می سکوت.... منست کنار..... گلی

 یم بهش....افتد می حالی بد و حالی بی به.... کند می لعنت را خودش.... کند می گریه.... اش خانه بروم که کرده بند... عمه و

  ......!گویم می دروغ....... آرامم... که گویم می بهش... نیست هیچی که گویم

  .....نیست..ام تنهایی خالق از اثري.. گذاشته پا زیر.. را تهران تمام.. دنبالش به.... علی و

... ها روز این... نیست..... خواندمش پدر ناحق، به.. روزي.. شاید که.. پدري از و... وار عاطفه هایی چشم از... عاطفه از... اثري و

  .........بازند می نقش... یکی یکی.. زندگیم مهم هاي آدم ي همه

...  

 انهش گلی... کشد می جیغ روشی... شکمش به بزند لگد که... روشی سمت برد می حمله.... کند می دعوا... دارد جنگ سر علی

  .....ندارم... را عرش دوباره لرزیدن طاقت... چرا دانم نمی... حتی و.... کنم می نگاه.... سکوت میان... من... گیرد می را هایش

 رایمب خانه هواي که... من و....کند می حکم علی را ها این...! ببري را مادر و پدر بی آن آبروي باید!.... ساره بروي خانه این از باید

  ...............ندارم.... رفتن پاي.... هنوز..... دلیلی هیچ بی.... شده تنگ

...  

  .....شوم می خیره... ام شناسنامه دوم ي صفحه توي... صدر کامران ي خورده خط اسم به

  ....زند می حرف.. بلند بلند..... دار محضر آقاي حاج

  کجان؟؟... صدر کامران آقاي جناب -

  ....کند می تنگ را هایش چشم و

 از من ات است منتظر ،...پایین همین کامران داند می که شکر را خدا... داده توضیح برایش را چیز همه قبل از علی که شکر را خدا

  ....و بیاید بعد بروم، شده خراب این

  ....کشم می دوش به.. را توافقی طالق این بار.. تنهایی به.. من و نیامده.... نیامده

 به که.... هایی شاهد... قالبی هاي شاهد..... ام کرده پرداخت... کمال و تمام... اتاق به گذاشتن قدم از قبل... را ها شاهد پول

  .....کنند می امضا...  گرفته تعفن بوي که اي خانه از.... را من آزادي سند و.... اند نشسته... من ویرانی تماشاي
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.. مادياعت بی ابد حبس به..... ابد حبس به... محکومیت عمر یک بهاي به... عرش بر افتادن رعشه بهاي به... اي رهایی هیچ کاش

  ........کاش..... نبود... خوردن زخم و... دیدن داغ

  ....فشارم می.. سردم هاي مشت توي را کیفم بند

  .....زده خیانت.... بیوه.... مطلقه..... فتوحی ساره سیده

  .....کنم می نگاه.... نشانم و نام بی ي شناسنامه دوم ي صفحه پاي... دار محضر کوچک امضاي به باز

  .....پیچد می سرم توي... شادي و گلی کشیدن کل صداي

  .....را ها رویا سرسبزي ز سرشار دشت... کردم می آرزو

  ....اي نقره و کوچک تاج نیم و بلند تور و سفید لباس

  .....ست آراستگی همه فصلش چهار.... سرسبز فصلی همچون دوستی.. کردم می گمان من

  ......امنیت از پر... هاي چشم..... و محتاج هاي دست

  .....هست زمستانی.. باد هیبت... دانستم می چه من

  ...اندازد می چنگ.... ام حنجره توي بغض

  ....آبی بی از پژمرد می سبزه

  ......کشد می خنجر... من ي بسته یخ تن به... دار محضر اتاق ي پنجره از... مهرماهی سرماي

  .....!دي سردي از زند می یخ.. سبزه

  ......ناباوري و درد از دریدگی به هایم چشم

  ......شده تنگ و آور خفقان... هوا چقدر

  .....افتد می گلویم به بختک باز

  ......زنم می چنگ.... و خِرم بیخ گذارم می را دستم

  ............نیست دل ،...کس هر دل... دانتسم می چه من

... حضرم از...... عمرم هاي ثانیه تک تک تر تنها..... تنها...... و گیرم می بزرگش دفتر و میز روي شده پهن بساط و بند از را نگاهم

  .......زنم می بیرون

  .......گذشت... و گشت تبه که.... رویاهایی چه و

  ...........گذشت... رشته یک آسانی به که..... ها صمیمیت پیوند چه و

  .....شود می سیاه.. هایم چشم پیش.... طالق و ازدواج دفتر ي طبقه چهار ساختمان تمام... رود می گیج سرم
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  .....نشینم می... پله چهارمین روي... و خورم می سر... را پله تا سه دو و چوبی ي نرده ي لبه گیرم می را دستم

  ......مردانه ریز هاي نگین با ساده ي حلقه و دوتایی ي حلقه

  .....باد... هاي دست به... سپردنت و پدري امن ي خانه از کندن دل

  ....کند می نوازش... را هایم گوش... آرام اي زمزمه صداي

  !! » شده نارنجی! نره یادت....! خشکشویی بدي پیرهنمو باید «

  .....چکد می فرو... چشمم ي گوشه از... برداشته عصیان به سر.. ها روز این که اشکی ي قطره... اجازه بی اشک قطره یک

  !؟.....امید چه! ؟....امیدي چه

  ......گردید بر بی... و من نشاندم که نهالی چه

  ....کند می عبور.... طالق محضر تلخ راهروي خم و پیچ از..... کسی هاي قدم صداي

  ....... ویرانی..... و خستگی....  از پر... بار این و..... سنگین... آرام... متین....  همیشه مثل.... هایی گام صداي

  .....بندم می..... را آلودم اشک هاي چشم.... و دهم می تکیه چوبی ي نرده به را سرم

  .انجامید عبث به ،.......عظیمی امید چه و

...  

  ......گذارد نمی....  راحتم... ها شب این تمامی... شب تمام... روشنک هاي گریه صداي

  .....ام کرده درست جا برایش هال ي گوشه

  ....دارو مشت یک و آب لیوان... و بالش تا سه دو و تشک

  .....باشد نظر تحت باید

  .......نه یا ،...ترسم می برایش... دانم نمی حتی

... مشببین بروم توانم نمی حتی... من و.... کند نمی حرکت... بدنش چپ سمت.. بدنش طرف یک... افتاده تخت روي... خانوم حاج

.... ها زرو این ي ساره از... برداشته طغیان به سر.. من در... عجیب اي دافعه........ کنم نگاه... هایش چشم توي.... توانم نمی حتی و

  .......ترسم نمی...... و ترسم می

  ....دود می... من قلب... و کار اتاق تاریکی به.. هال تاریکی توي از.. برادرم هاي زخم مرهم صداي..... گلی صداي

 که دواح و احد خداي به..... گم می بهش من... باشه باشه.... بگیري آروم تا بخورش.... روشنک اینجوري نکن.... نچ... اینو بخور -

  ......کنم می خواهش ازت..... بخوابه شبارو ساعت دو یکی همین بذار.... روشی نیست خوب حالش اونم

  .....پیچد می اتاق توي.. باد پنجره ي گوشه از.. پاییزي خنک نسیم
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  ......ایستاده.... در ي آستانه در... گلی... حاال

  .....من....کارِ اتاق تاریکی و سرخابی راهروي روشناي میان

  !؟.....بیداري -

  .....دهم نمی... را جوابش

  ......بزنه حرف تو با خواد می فقط..... ساره بخوابه تونه نمی..... بزنه حرف باهات خواد می: گوید می لب زیر

  ......کنم می خفه... را تلخم هق هق و..... سرم کشم می را پتو.... گیرم می.. دستش توي آب لیوان از را نگاهم

  ..........شوم نمی... خوب.... وقت هیچ.... دیگر که..... رسم می یقین این به و

...  

  .....ام برخاسته... درد بستر از... امروز.... تمام ماه یک از بعد

  ....نیست کند، نگاه روشی صورت به خواهد نمی دلش حتی ، که عمه.. نیست علی.... نیست گلی

 من که چیزي هر و... اسمم از... هی... من و.... زند می صدایم.... هی و.. شده مچاله... هال ي گوشه که.... خواهري و.... منم تنها

  .......شوم می بیزار.... کند می وصل ام ریشه و رگ به را

 می انمدست میان را چاقو.... ایستم می.. تحریکشان برابر در.. من بار این و.. کنند می تحریک را هایم چشم... شده خالل هاي پیاز

  ....گیرم می نشنیده.... را روشنک هاي گریه و فشارم

  .....ساره... پرستی می که خدایی همون به رو تو!! دي می دقم داري ساره!! بزنم حرف باهات بیا!! اینجا بیا دقه یه لعنتی د -

 التماس جاي... خشم.... آب شیر زیر گیرم می را دستم.... کنم می باز را آب شیر... شود می جاري... ام اشاره انگشت از خون

  ......گیرد می... را صدایش

  !!همیشه!! شن خرت همه کردي کاري نماییات مظلوم همین با همیشه!! موذي!! بودي درآر حرص و سرتق بچگیت همون از -

  .....کوبم می... گاز ي رو.... فکم بر عارض فشار با... را شده خالل هاي پیاز حاوي ي ماهیتابه

  !!؟.....کنم چکارت باید! ؟...روشنک شوي نمی آدم چرا

  ....رود می راه.... مغزم روي... صدایش باز

  ....زنم می زل... اش زمردي هاي چشم به... روح بی و سرد و..... کنم می عمود اوپن روي را هایم دست

  !شی؟ نمی ساکت چرا -

  .....لرزد می و..... زند می پوزخند

  چی؟؟ شه؟؟ می عایدت چی!! بدي؟؟ زجرم بدتر خواي می ؟؟؟!!آره شم؟؟ ساکت خواد می دلت خیلی -
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  !شه؟ می عایدت چی تو: اندازم می باال شانه و خندم می آهسته

  ....کنم می تنگ... را هایم چشم.... و زنم می سینه به دست

  !؟.....شد عایدت چی تو -

  .....کنم می نگاه... تیره بلندآبی پیراهن زیر... شکمش به و

  .....کشد می.. شکمش به... را اش زده وق هاي چشم

  ....سرش پشت دیوار به چسباند می را خودش

  ....نشیند می... زبانش بر جاري حروف میان... لکنت و

  .....تو.... تو.... تتتت -

  ....ایستم می... آشپزخانه ورودي ي آستانه در و زنم می لبخند

  .....!تنم ي پاره... اي کرده شروع تو... را بازي

  !هوم؟ کنم؟؟ خراب خونه خواهر چی من! جذابم؟ و کرده تحصیل خواهر چی من! روشی؟ چی من! چی؟ من -

  ....شوند می اش زنانه سالح باز... هایش اشک

  .......!گرفته کار به... مسلح خرخره تا منِ برابر در... اي استفاده بال ي حربه

  .....ایستم می... گاز پاي و.... کنم می بهش را پشتم

  .....نشاند می.. تنم به... بدي سوز... اش ضجه صداي

 قطف من.... فقط من... من..... خواستم نمی... ساره خواستم نمی..... بشه اینجوري خواستم نمی من......!!! خواستم نمـــــی من -

  ......چیز همه.... بود زدن بهم چشم یه چیز همه.... بود لحظه یه چی همه...... خواستم نمی من ساره... من... فقط.... بودم ترسیده

  .....کنم می اضافه... کنان ولز و جلز هاي پیاز به را زردچوبه

  .......رود نمی... کار به.... شکسته دل.... رود می کار به شکسته دست

  .......شده تموم... عمرم تمام قیمت به... من براي که اي ثانیه یه..... زدن بهم چشم یه... لحظه یه

  .....کنم می رو و زیر... را ها پیاز و کشم می چدن ي ماهیتابه ته را کفگیر و خورد می بهم دلم

  ....اند کرده لمس را من خواهر.... ام داشته دوستشان.. روزي که هایی دست

  .....اند شده من خواهر هاي چشم مست.... اند بوده من هستی ي همه... روزي که هایی چشم
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.. ام دلخوشی تمام.... که جگري ي پاره..... بودم بسته بودنش گاه تکیه به دل..... ها سال ي همه... عمر ي همه... که خواهري

...... نکامرا سوختم...... روشنک سوختم...... سوختم..... آخخخ...... کنند تایید... را ام آینده همسر که ،...بود هایی چشم سبزي برق

  ........سوختم

  ......و مکم می را ام ماهیتابه به چسبیده انگشت...... و زنم می بهم را داغ پیاز

  ........جگرم ي پاره... سوختم.... شوهرم سوختم

  ...........سوختم

...  

  ....شنوم نمی... را اي سرمه ماکسیماي بوق تک صداي

  ....نیست... من در ،...شنوایی

 روي را ساعدش... غرغرکنان که.... دوزم می چشم مردي به و.... زنم می کنار را هال نوعروس و سفید ي پرده ي گوشه.. تنها

... ودش سوار کند می کمک که... گلی و.... اشکی... هاي چشم با.... برآمده شکم با.... سبز هاي چشم با... زنی و.... گذاشته فرمان

  .....نشیند می عقب... خودش و

  .....شدي ات نشسته ِگل به بی بی حکمِ تسلیم زود چه

  ......زود... چه

...  

 ادرتونم مراقب شبام بعضی... میان و رن می س هفته چند االن.. نیست خوب پدرتون حال خانوم.... « زنند می زنگ بیمارستان از

 به شونای.... ببرید پدرتونو بیاید خانوم.... کرده شون معاینه دکتر.... رفتن هوش از امروز... زنن نمی حرف کسیم با.... مونن می

  .....»خانوم..... دارن احتیاج مراقبت

  !!بده آقاجون حال!! علی؟: میگیرم را علی ي شماره و زنم می چنگ لباسی جا از را چادرم

  ....شده شب..... شود عمه ي خانه راهی که کنیم راضی... سکوتم.... و بسته یخ هاي چشم با.. من و زبان با علی... را آقاجون تا

  ....مانند می تنها... آقاجون و آرتروز و عمه.... و کند می پیاده پاییزي باران زیر را من.. کالفه و پریشان علی

  ......کند می تحریک... را تهوعم حالت... پخته گلی که اي ماکارونی بوي... اندازم می در توي که کلید

...  

  ...کشد می.. را پتویم ي کناره.. کسی

  ....کنم می پنهان زیرش را سرم و کشم می را پتو.. آلود اخم و کالفه

  ....کند می تبدیل.. بدیل بی کابوسی به.... را ام نشده ساعت نیم هنوز خواب..... وار زوزه اي مویه
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  .....ساره -

  ....پرم می.. جا از... ناك خوف عرقی از خیس و زده وحشت

  ....دهم می تشخیص... را زنی ضعیف ي گریه... تاریکی میان.... شود می پایین و باال... تند تند.. ام سینه ي قفسه

  ....کنم می روشن... را کالهکش چراغ... و تخت کنار آباژور سمت برم می خیز... لرزان و زده وحشت

  ......غریب امام یا

  .....کند می گریه... ریخته دورش.. نامرتبش موهاي.... گرفته دندان به را پتو ي گوشه... تختم پایین... روشنک

  .....درمانده... ي وامانده... بگیر آرام... گذارم می قلبم روي را دستم

  !؟...خواي می چیزي: کنم می زمزمه.... آهسته

 خون هاي چشم برق.... ام بسته یخ اتاق تاریکی حجم ي همه میان.. من و.. آورد می باال.. آرامی به.. را اش افتاده زیر به سر

 یب به رو ست، کمرنگی سبزي.. هست چی هر.. ندارد... وجود.. هایش چشم توي اي سفیدي هیچ..... بینم می... را اش گرفته

  .....محض گرفتگی خون جور یک و.... رنگی

  ......!کردنم تهی قالب به رو.... وحشت فرط از

  .....شود می گم... کنش راست تن به مو هاي مویه میان...... بلندم هیــــــن و کشم می عقب حرکت یک با را خودم

  !ببینیش؟؟ تونی می هم تو ؟!!ساره.... هیسسس -

  .....گردانم می.. اتاق دور تا دور... را ام شده گشاد هاي چشم

  ....ترسم می ازش خیلی... ساره ترسم می ازش... ببینش اونجاست -

  ....!!هیچی... نیست هیچی... شوم می خیره.... گرفته نشانه را رو روبه دیوار که.. اش اشاره انگشت به

  .....نیست اینجا که کسی: کشم می سمتش به تخت روي را خودم

  ؟!!!ببینش!! اونجاس!! هییین: گیرد می گاز را لبش

  ....گیرم می را بازویش..... کردنش لمس حتی.. بر ام میلی بی و امتناع ي همه رغم علی... ام باطنی میل خالف بر

  !!هیشکی!! نیست اینجا هیشکی!! هیششش -

  .....!!ببره منو خواد می ؟؟!!ببینش!! اونجاس!! ساره چرا!! چرا -

  .....که زند می زار.... ساله چهار هاي بچه دختر مثل......  و کشد می عمیقی هقِ

  ....بزنه دست بهم نذار..... ببره منو نذار.... ساره ترسم می ازش من.. من!! ببره خودش با منو خواد می گفت....! گفت خودش -

  .....خوابم لباس به... زند می چنگ
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  !؟....ساره کنی می کمکم تو.. تو -

  ....شوم نمی موفق... بکشم بیرون مشتش از را لباسم که کنم می تالش هرچقدر

  .....زنم یم زانو... پایش کنار... تخت پایین.... و پیچم می دورش به... را پتویم.... و کنم می آزاد... سختی به... را ام شده حبس نفس

  .....ببرتت ذارم نمی -

  ....کند می مویه... زند می هق.. لرزد می.... گیرد می دورش را پتو

  ....سفید صورتی فرش پرز به.. کشم می دست

  ....که شوم بلند جایم از آیم می و

  .....چسبد می.. را پایم ساق.... زده جهنم.... زنِ.. زده وحشت زن.. کنان مویه زن

  .....ترسم می ازش من.. من!! ساره دادي قول تو!! بره می خودش با منو اون!! ساره نرو اینجا از....!! نرو -

  .....اهللا اال اله ال

  .....ست جاري... زبانم بر که... ست کالمی تنها

  .....کنم می دراز... را دستم

  .....شوهرم امنیت میان..... خواهرم..... شوهرم هاي دست میان.. خواهرم... شوهرم بغل توي... خواهرم

  .....!!!خواهرم..... آخخخ

  ......!!!شوهرم.... آخخخ

  ....داند می خدا.. انگاري ،...اما

  .....ذاردگ می دستم توي را دستش.... روشنک ،..بکشم پس را دستم آنکه از پیش که ،...بند می را من ي لحظه این بیزاري خدا،

  ....باشم داشته.. ام ریشه و رگ از حسی هیچ.... آنکه بی.. کنم می کمکش.. شوم بلند کنم می کمکش

  ....بکشد دراز تختم روي کنم می کمک

  ...کنم می مرتب را پتویش

  ......زده سرم به.. خوابی بی.. باز

  .....کشد می... را خوابم پیراهن ي لبه باز.. که بروم آیم می

  ....ترسم می.... نرو -

  ....کنم می فوت بیرون را نفسم... کالفه
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  .....!معذب.. سنگین.. نشینم می... تخت ي لبه

  .......!کند می اذیت.. را ام شامه.. ایفوریا گند بوي

  ....گذرد می چقدر دانم نمی

  .....کشدار و کند ي ثانیه چند... ساعت چند... دقیقه چند دانم نمی

 میان... اش آهسته ي زمزمه و..... کشد می اي پله پله نفس.... رود می خاموشی به رو.... آتش میان ایستاده زن هاي گریه که

  .......پیچد می..... باز ي پنجره از کننده عبور پاییزي سوز میان... هایم گوش

  ........کنی فقر احساس همه این.... قناعت اوج در... دارایی اوج در که.. سخته خیلی -

  ....ببینی.. مهمنو برات که آدمایی خوشبختی نتونی که سخته

  ......ببخشم که ،...نشد وقت هیچ... باشم آروم نشد وقت هیج... نتونستم وقت هیچ

  

 به را اجازه این.. صدایش توي چیزي که.... بزنم بیرون اتاق از ،...شده گیرم گریبان که تهوعی حالت با آیم می.. کنم فرار آیم می

  .......اضطراب.... به شبیه... استغاثه به شبیه... درد... به شبیه.. جیزي..... دهد نمی... من

  !؟......متنفري ازم -

 اوج در وقتی.... باشی نداشته هیچی اما ،...باشی داشته چی همه وقتی... سخته: گیرد می رد ،..سکوتم میان از.. کنم می سکوت

  ........نداري هیچی.. کنی احساس...... اما..... باشی اجتماعی ي وجهه... علمی ي رتبه... غرور... زیبایی

  ....ارزشن بی برات ،.....جنگیدي براشون عمـــــــر یک که چیزایی تمام.. کنی احساس

 یه با ...تلنگر یه با.... حاال ،... کردي تالش موندنشون ارزش براي و بودن ارزش برات عمر یک که چیزایی تمام... کنی احساس

  ....میفتن.. چشمت از.. کوچیک تلنگر

  ....بینی می استفاده بال خوردي، زخم شنیدي، حرف خاطرشون به عمري که رو چیزایی ي همه

  ؟؟!! چــــی که.... چی که.... فهمم نمی.... فهمم نمی.. کند می توجیه دارد.. آورد می بهانه دارد

  .....میگیرم هایم دست میان را ام افتاده دوران به سر

...... کنه می خوشبختی احساس..... ارزشی بی عین در... نداري عین در که هست یکی ،...تو دارایی اوج در ببینی وقتی.... وقتی -

  .......کنه می خوشبختی احساس که ،....هست یکی

  ....یرمگ می.. دست دو میان.. را ام تپنده هاي شقیقه و شوم می بلند جایم از تمام خشونت با.. آورم نمی ،...تاب.. آورم نمی طاقت

  !!!خوام نمی!! بشنوم خوام نمی -

  ...کند می راست... تنم به مو... اش بسته یخ صداي که، بزنم بیرون اتاق از کنم، می تا دو یکی را هایم قدم
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  !؟.....کنی می فرار داري -

  ....ایستم می.. سرخابی راهروي ي نیمه نصفه روشنایی به رو... اتاق تاریکی به پشت

  ....خندد می

  !؟.....حرفامه پشت که دردناکی واقعیت از یا من؟؟ از! کوچولو؟؟ خواهر کنی می فرار چی از -

 از... هات بهونه از... میاري داري که توجیهاتی از!! تو از!! تو دروغاي از: که کشم می داد و کوبم می در به را ام اراده بی مشت

  .....فهممشون نمی من که چیزایی ي همه

  ....که نالم می.. پناه بی چه... افتم می زانو به.. قرمز موکت روي

  ......تونستی چطور! ؟.... شه می روت چجوري! ؟....شد روت چجوري -

  ...شده خیز نیم که فهمم می خوردنش تکان از اما.. بینمش نمی

  !!سرت پشت... اونجاس! ببینش؟ ؟!ببینش...! ساره هی -

  .....شوم می پرت عقب به ها، زده جن مثل کالمش، توي اضطراب از و بندد می یخ هایم رگ توي خون

 زن تا ود که راهرویی توي هیشکی... نیست راهرو توي هیشکی... نه... نه.... کشم می نفس... تند تند... زنم می پلک تند تند

  .....!نیست داده، جا را درمانده و بدبخت

  .....کنم می روشن... را راهرو چراغ و میخیزم بر جا از ،..روشنک هراس سر از هاي حرف از عصبی و لرزان بدنی و تن با

  ...که کنم می تلقین.... کسی به.. او به.. خودم به... بلند بلند و

  !!!هیشکی!!! نیست هیشکی ؟؟!!ببین -

  ...کرده مچاله.. تخت ي گوشه را خودش

  ...میکند زمزمه

  .....!بشنوي باید... ساره... من.. اینکه فبل.. بگم بهت رو چیزایی یه باید فقط.. ندارم کاریت خدا به بیا.. ساره اینجا بیا ؟..!بیا -

 خیانت واهرخ درون آنکه خاطر به تنها... خفته شکمش توي که بدبختی آن خاطر به تنها و تنها.... استرس از پر.. سردرگم... کالفه

 روز هر... .نینداختنش لرزه به را عرش از ناگزیر.. انداختنش گناه بار کشیدن دوش به از ناگزیر.... من و کشد می نفس من ي زده

 در.. .کردن عذاب که ،....بدبختم...... آنقــــــــدر اما نیستم فرشته من که ،....کنم می تحملش ،...ساعت و ثانیه هر.. شب هر و

  ....نشینم می تخت ي لبه... طوالنی اي فاصله با و بندم می را پنجره ،.....نیست من

  ...گذارم می شکمم در شده جمع زانوهاي روي را سرم

  !؟....ساره -

  ....!است محقـــ ،...که جـــوري آن ي همه... تلخ.. تند... بد.. زنم می پسش
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  ؟؟!!!ها -

  .....خیلی..... خوبه کامران -

  ....ندارم ،...را ضربه این طاقت.... واحد و احد خداي یا.... پیچد می بهم ،...دلم

  .....ساره بودم تر خوب خیلی... من!.. بودم تر خوب من اما -

  .....افتد می جوشش به.. ام معده اسید

 نیک درك واقعیتو این تونی می!!! نداشتم یهیـــچــ من!! ساره.....! نداشتم هیچی ،...خوبی همه اون تو..... و بودم تر خوب من -

 تخته به دري ات اما... باشی دانشگاهتون آس وقتی که کنه درك تونه نمی هیشکی..... تونه نمی هیشکی... تونی نمی.... نه!! نه؟ یا

 تو واجور جور قرص جور هزار وقتی شه، می سفید و زرد رنگت وقتی رسی، می شدن ب به معدل، بودن الف از تا... خوره می

.... انشکدهد دم بیاد آمبوالنس اما ،...خـــوبه چیت همه وقتی... داري چی همه وقتی بفهمی تونی نمی... ساره نه.....  وقتی.... کیفته

  ..........کنی هضم ،...همکالسیتو ي ساده دارم دوستت نتونستی تو چون

  ....فشارم می...مشتم میان را مالفه

 دور ي افهک تو شبا که باشه پسري دنبال چشمت.....!! غرور نهایت در... سلیقه نهایت در... وانی نامبر نهایت در وقتی... وقتی -

  .........س خونده ،....ت فاتحه ،......زنه می پیانو دوستات، و تو همیاي

  .....گریه زیر زند می...  و شکمش و من روي شود می خم.. دارد می بر خیز... بینی پیش قابل غیر کامال... دفعه یک

  بدبختم؟؟ خیلی من نه؟؟... بدبختم خیلی من ساره -

  .....دلم..... قلبم..... نفسم

  ...برود... چشمانم بر زده خیمه سیاهی بلکه... زنم می پلک

 امرانک!! ساره.....! پرفکت همه اون... اون... پا و دست بی... ساده... احمقا عین... تو... نداشتم من که بود چیزایی اون تمام... کامی -

  !!نبود تو حق ،...خوشبختی همه این!! نبود تو حق

  ....که زند می زار و کوبد می اش سینه به

 ماست و الدنگ ي پسره اون نامبروانی، همه اون از سهمم که بودم کرده گناهی چه من چی؟؟ من پس ؟؟؟!!ها چی؟؟ من پس -

 در دم ادبی آمبوالنس که بشه وخیم حالم انقد که گوشش؟؟؟ تو بخوابونم و بگیرم خودمو جلوي نتونم آخرم که ، باشه خیار و

  !؟.........ساره منه سهمه چی ،....آشغالی زندگی این تو پس..... دانشکده

 خفه تمگف خودم به هی ،...اومده خوشش کــــی از کی، دیدم وقتی! نشسته کجا کی، دیدم... و خواستگاریت سر رسیدم وقتی -

  ....هی..... روشی شو

  .....که زند می زار.... پاییزي تاریک شب نیمه وسط.... بلند صداي با
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.. ینمتبب نخواستم... تهران نیومدم..... گفتم که قسم علی جان به.... ساره گفتم خدا به... ساره شو، خفه گفتم خودم به هی -

  .....دمترسیــ... بدیام تمام از من........! ساره ترسیــــدم خودم از من... من....!! ببینمش ،...نخواستم

  .....کند می پاك... را اش بینی و چشم آب... مالفه ي گوشه با

  ......ساره زد پسم....! اون... من... تو زندگی وسط.. زندگیمون وسط بیفته آتیش ترسیدم -

  ....اند کرده گم... را مادرشان که.. شده هایی بچه دختر به شبیه.. هایش چشم

  .....کند می کج را سرش

  !؟....کنی می باور -

  ...!چسبم می تخت، انتهاي به... زده وحشت.....! تاریکی... سیاهی.... از هایی رگه... خشم... رود می صدایش از ناله

 ي هگوش بودن حاضر همه که رو منی منو،!! بیرون شم گم زندگیش از گفت!! کرد تفم!!! زد پس منو کثااافت، اون!! زد پسم -

  !!!زد پس کننو، لمس لباسمو

  .....!ترساند می.. را من.. هایش چشم برق... نشیند می.. جایش سر سیخ

 نانچ.... بفهمه چیزي نیست قرار که اون.... بدیم آزارش خوایم نمی که ما.. نداریم ساره کار به کاري ما گفتم، بهش بار یه -

  ......کرد می درد.. صورتم ور یه... هفته یک تا که.... گوشم تو خوابوند

  ......ام شده مچاله معده، درد از

  .......!کن بس......  من ي شده کشیده آتش به زندگی مجسمِ شیطانِ کن بس... روشنک کن بس

 لحــــقما که!! بربیاد من پس از تونه می کرد فکر!! جلوم وایسه تونه می کرد فکر.. کرد دوري اولش... کرد فرار اولش خب... خب -

 یه.. بودیم هال همین توي... جا همین مون همه که شبی یه... شب یه..... دفعه یه... یهو... اما....!! براومد راه، وسطاي تا!!! براومد

 وا.... شده گم ت حلقه گفتی بهم بار سی که شبی یه.... بودي کرده شستن ظرف وقف خودتو تو و بود شکرآب تو با انگار که شبی

  ...........داد

... را تتخ سفید ي مالفه.... هایم اشک... نفسم آمدن در جاي... چرا دانم نمی و... دهم می فشار... و گلویم بیخ ام گذاشته را دستم

  .......کنند می خیس

 ...سوزوند چیزو همه چجوري... کشید شعله چجوري... زدم که کبریتی.. نفهمیدم... شد چجوري... و شد چی نفهمیدم خودمم -

  .....کرد خاکستر... رو چی همه چجوري

  .....خورد جرقه..... زمانی ي وقفه کدوم تو... ثانیه کدوم تو دونم می..... بود لحظه کدوم دونم مــــی... اما

  .....کشیده... تلــــخ.... زند می پوزخند

  .....ندیدمش ،...من که کرد فکر و کرد فرار!!! بوسید تورو! کرد بغل تورو! تو پیش اومد کرد فرار!! کرد فرار....! هه -
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  ....!نبودم کشیدن، پس پا آدم من... اینکه اون و.. بود وسط این چیزي یه... اما

  .....که زند می ضجه و کوبد می شکمش به محکمی مشت

 ـــوبخـ چی همه!! نبود خودمون اختیار به هیچی دیگه!!! شد چی نفهمیدم بعدش دیگه!! لحظه یه فقط....! بود لحظه یه فقط -

  ....!!بود ،...کامرانم ،....بود ارزشام ي همه... بودم من!!! بود

  ....نکند پار، و لت را، خودش شکم تا... میگیرم را امانش بی هاي مشت

  ......ست وصل... دنیا ي دریاچه کدامین به... هایش چشم که دانم نمی.. من و.. زند می زار

 نگاهش رنگ ،.....من لبخند یه با اما میفتادیم، تو یاد جفتمون میدیدمش، وقتی! شدم می خوب میدیدمش، وقتی اما ترسیدم، می -

  !!!دیدم مــــی کردنو، دور این من، و.. کرد می دور ذهنش از تورو..... شد می عوض

 تحت و بود مغرور! داشت دوست منو، ي مبارزه اون، که بود این حداقلش اما، شد نمی..... کنم مغلوبش چجوري بودم بلد من

.... هباش غالب ،...داشته تو با که روزایی و شب ي همه مث ذاشتم نمی.... من.....! جنگیدم می باهاش من، اما.... اومد درنمی اختیارم

  .......!ساره شناختم خوب کامرانو ،....تو خالف بر... من... بشه حوصله بی.... بشه یکنواخت

 و!! زن هی با جدال!! جدال عاشق! نترس سر اوج، پرواز، تحرك، عاشق! بیزار یکنواختی، و رکود از! بود گریز و ستیز عاشق کامران

  !...باشه نداشته بازنده... که اي رابطه بر شدن سوار عاشق..... بودیم هم مثل ما! خواد می چی اون که دونستم می دقیقا من

... تیوق...... داره دوست زنشو... چقــــدر که کنم درك تلخو حقیقت این تونستم می ،...بار اولین همون از... اول ي ثانیه همون از

 وقتی... دش قرمز چشماش وقتی..... کشیدن سیگار به کرد شروع.... و کرد باز ته تا هتلو ي پنجره... سحر میش و گرگ تو وقتی

  ......نبودم زنش... که من اما...... اما...!! خوشبخت... چقــــدر و.... بودي زنش تو.... ساره..... دیوار تو کرد پرت رو پاتختی گلدون

  ....میگیرد دردم پر و خیس صورت نزدیک را سرش.. کشد می جلو.. را خودش.. سختی به.. زند می پس را مالفه

  ....که افتد می التماس به... فالکت... از پر... کودکانه... بچگانه

 سر زا که مردي کنار ایستادم....! ندارم ازش هیچی که جهنم یه وسط وایسادم دیدم... ماه چند از بعد! ندارم هیچی دیدم دفعه یه -

 اههم یه دیدم.... ایستاده من کنار... تو از فرار خاطر به... من هاي وسوسه خاطر به فقط.... اواخر این که مردي کنار منه، با هیچی

 هفته چند همین تو مو حامله ماهه یه دیدم! میاي خودت به داري روز به روز تو مو حامله ماهه یه دیدم! ندارم هیچی و م حامله

 بلهق به رو!! بود کرده وحشت....! هه! انداخت؟ بیرون ش خونه از منو چجوري یادته! ؟....یادته! زدي حرف بارداریت از من با قبلش،

 علی هک بود ماه یه... بود ریخته بهم زندگیم معادالت ي همه که بود ماه یه.... بودم ماهه یه... حاال!! م حامله من نکنه که بود شده

 خونه سر زا دست علی تا بود کافی هفته دو.... بیفته آسیاب از آبا تا... کردم آسه آسه و آمدم و رفت.... بود گذاشته جاسوس واسم

 قطف حماقت، اوج در و... کردم پنهون... نگفتم هیچی... نگفتم.... رستورانا... واجور جور هتالي سر از دست... برداره من دوستاي ي

  ....!!!..داراییم تمام داشتن نگه براي منه، ي برنده حکم تنها ،...اومده باال شیکم این که ،...بچه این که کردم فکر این به

  .....باید...... کنم فرار اتاق، این از باید... پیچد می بهم ام روده و دل.... زنم می پس را دستش

  .....چسبد می... را دستم مچ
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  ..!!!زده یخ بدجوري ،..دستش

... کم کم......! اومد باال من شکم... چجوري و کی نفهمید و داد خرج به اون که حماقتی برابر ده! حماقت....! کردم حماقت من -

... ودب شده تحمل قابل غیر... زد می بهم دیوارو و در... رفت می میذاشت دفعه یه... گیر بهونه... شد عصبی... کم کم... کرد شک

 تنت بوي گفت می... نمیاد خوشم چشمات رنگ از گفت می!!! گرفت می ایراد من از ؟؟!!کن فک!! من از! گرفت می ایراد ازم

  !؟.....گرفت می ایراد من از! ؟......ساره..... گفت می.... زنه می بهم حااالمو

  .......نیست... کردنی انکار... جیغم... کشم می بیرون دستش از را دستم

  ..........!!!وشــــ خففففه -

  .....زند می هق

  .....کنم می تند... زندگیم تلخ هاي حقیقت تمام از فرار براي را هایم قدم و دارم برمی خیز

  ....زمین افتد می سرخابی، راهروي وسط.... جان کم... سرعت کم.. دنبالم دود می

  ....لرزاند می... را صدرها ي خانه... دردش پر ي گریه صداي

 نگهش خوامب اینکه نه دیگه... بار این اما.. دکتر بردم کشون کشون و فهمید! شد طوفان و فهمید!! فهمید! برگشت ورق دفعه یه -

... داشتم وحشت.... اخیر ماه سه دو این کابوساي از..... مرگ از من....... ترسیدم می..... ساره ترسیدم می من... بار این ،...دارم

 قتو و دونست می... کرد ولم و دونست می! ذاشت می تنهام و دونست می! داد می عذابم بدتر و دونست می! دونست می کامران

 تازه کامران... ساره!! بودم کرده خیس عمل، وحشت از خودمو..... فرار.... کردم فرار... کرد تحقیرم و دونست می... گرفت کورتاژ

  ......کردیم چیکار... ما فهمید

  ......افتم می... سرخابی راهروي کنار... رویش به رو

  ......افتد می... چشم از که... خواهري به شبیه

  ....دردمندم... هاي چشم به دهد می را اش اشکی هاي چشم و میگیرد را دستم... ذره ذره... جلو کشد می را خودش

 تلفن هی حتی و شدن موندگار دوسلدورف باباش ننه که حاال.... رفته و کرده ول که حاال.. شه شناسنامه تو اسمم که حاال... حاال -

 ،!!!جون عاااطفه طرف از گالیه پر و تر کوتاه پیغام یه.. و کوتاه تماس یه.... تو ي احمقانه صبر ي همه جواب که حاال نزدن، ناقابل

 ،....خوره می منو داره ،..خونه این دیواراي که حاال ،...گردم برمی زودي به که انسرینگه رو پسرش، زیادي غلط از شرمندگی از پر نه

  ،....کشه می نفس داره ،...تو حماقت و من ترس به.... زاده حروم این که حاال

  .....کند می کج... شانه روي را سرش

  !؟.......کنی ول منو خواي می -

  .....کنند می ترق ترق.. تکانی به... ام شده خشک هاي استخوان
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 می... را هایش چشم..... ام شده خشک زانوي روي گذارد می را سرش...  خودش توي شود می مچاله.... زمین روي کشد می دراز

  ......بندد

  ......ترسم می ،...من.... ببره منو خواد می اون..... ساره ترسم می کنی، ول منو تو که روزي اون از من -

...  

  .....خانه در ي دستگیره به.. من دست... و بند روشی داروهاي دادن به گلی دست

  .....آورند می یادم به را شکستن... و غربت.. تنها.. واري عاطفه از خالی... دیگر حاال که.. هایی چشم با.... پوش سیاه زنی

  ....افتد می.. در ي دستگیره از دستم

  ....روم می عقب به.. قدم یک

  ....کند می زمزمه.. سنگین و خسته... دهد می من به.... و میگیرد روشنک از را ماتش هاي چشم... شود می داخل.. قدم یک

  !؟....کنی می چیکار... داري -

...  

  .....رفت عاطفه

  ....زندگیم هاي آدم باقی مثل

 راهش کامران، و روشنک با دادگاهم توي وقتی از که ،...آورد پناه ام مانده آوار زیر ي خانه به روشنک وقتی از که... علی مثل

  ....نگذاشته... باال را پایش ،...ندادم

 هایی یزچ و.... خسته ي جمله تا دو... حرف کالم دو.... پایین کند می صدایم و نشیند می البی توي و آید می.. ها وقت یک... تنها

 کاراي پی امپ یه...  شرکت پام یه.. اونجاس پام یه.... م گرفته پرستار واسش... تخت ي گوشه افتاده.. خانوم حاج...« اینکه به شبیه

 مردم رفح دونی می تو.....! ساره... کشیده تلفنارو و بسته درو و خونه تو نشسته..... خدا امان به کرده ول شرکتو آقاجون...... خودم

  ! »؟.....ـیچـ یعنی

  ....اش شانه سر گذارم می دست... من... ها وقت همین و

  ...که دهد می ادامه... بغض از پر و کالفه

  !!کَنی؟؟ نمی چرا! ؟...کشی می داري رو چی جور! بمونن دوتا خودشون بذار....! بیرون بیا خونه این از -

  .....کنم می بازي... بالتکلیفم هاي انگشت با

  !؟.....باشه مواظبش کی -

  ....!عصبی.. و بلند... خندد می
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 و شوهر خیانت از شده پر تهران تمام!! ساره کنه؟؟ می کار پوکت ي کله تو خواد؟؟ می مواظبت اون زاده؟؟ حروم اون مواظب -

 اموسون بی اون حق و کنی نمی باز دهنتو چرا موندي؟؟ شده خراب این تو چرا تو!!! خیابون تو شده تف فتوحیا آبروي!! تو خواهر

  کنن؟؟؟؟ می چیکار باهاش دونی می!!! ذاري؟ نمی دستش کف

  .....ست علی..... هم علی... خب

  ......ست کافی... همین.... باال فرستد می و کند می خرید که همین... زند می برادرانه حرف کالم دو و آید می که همین

  .....رفت هم عاطفه

  ....!!ویمبر فجور، و فسق ي خانه این از که بده را اتاقت کلید گفت و آمد گنده چمدان یک با سحر، ي کله روز یک که عمه، مثل

  ...اش کرده پف هاي پلک پشت کشیدم دست.... کرد گریه.... بوسیدمش... کرد گریه... کردم بغلش

  ؟؟...کجا! ؟....ببري منو اومدي! ؟....عمه -

  ....خورد تکان... بغلم توي آلودش گوشت بدن هی و کرد گریه

 ول.... .جــــونم به دردت... جون عمه.... کنم نگاه عفریته اون چشماي تو و بیام تونمم نمی... بمونی اینجا بذارم تونم نمی من -

 ولشون تارومصیب این.. رو عذابا ي مایه این..... کن ولشون اینارو بریم بیا.... بریم بیا....! داري زندگی و خونه خودت تو.... اینارو کن

  .....عمه بریم بیا..... کن

  .....بودم خندیده.... آرام و تلخ... عمه روي به.... بودم خندیده

  !؟.......بروم که داشتم را کجا

  .....باشد خودم مال ،..آجرش تکه یک ي اندازه به که داشتم را کجا

  ......نشود... پیشانیم مهر.. بودنم بیوه و شوند خسته ازم که روزي از نترسم و بروم که داشتم را کجا

  ......کردي تایید ،...را داده آب به گل دسته پسرِ  گل این تو... روزي که.. مهربانی ي عمه ،....بروم داشتم را کجا

  ..........ها مهربانی ي عمه ،...بروم دارم را کجا

  ...رفت عاطفه

 هب باشد، می خاموش نظر، مورد مشترك جواب در و گرفت را کامران ي شماره و نشست و آمد... نکشید ساعتی به آمدنش و آمد

  ......کرد نفرین.... را زده چمباتمه اي گوشه روشنک و کوبید اش سینه

  .....دوخت من به را آلودش اشک نگاه... درد با... بغض با... بعد

 امرانک!! کنه جمع شکمشو خودش بذار کن جمع پاشو!! برو بذار اینجایی؟؟؟ چرا تو ساره؟؟ چرا تو! ؟....چرا تو خواهر! بد من، پسر -

  !!!خوووبه ماهه، زنت پسر گفتم چقد دار؟؟ نگهش رو پسره این گفتم چقد... خدا اي!!!!  گوریه؟؟ کدوم
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 چشم اب که روشنکی، سمت نبرد خیز که فشارد می هایش دست میان را شربت لیوان و کند می کنترل را خودش چقـــــــدر و

  کردي؟؟؟؟؟؟؟ کار چی پسرم زندگی با آبرو بی ي دختره: کند می نگاهش پوزخند، و تحقیر از پر هاي

 اش جاري دادن دست از عزاي در...  سیاهش پا سرتا لباس امتداد در... من نگاه و بود شده بلند جا از... زده پس... را شربتش لیوان

  ......پسرش نشستن خواري به سوگ در.... و

  ....کوبید سینه به.. را پسرش سنگ.... اما کرد گریه من، چشم در ،..من براي.... دنیا هاي مادر ي همه مثل... در جلوي

  ......کردیم اشتباه... ما -

...  

  .....کنند می تشویق رفتن به را من همه

  .....گریزي.... فراري راه پی... کسی هر

 اي خاطره.... و کنم می نگاه بهش که چیزي هر از فرار در...... خانه این خاطرات ي باره هزار روزي شدن زنده و مردن در.... من

  ،.......بینم می

  ......کنند می تشویق... فرار به را من همه

  ......تنم هاي پاره میان عشق نشستن ثمر به پی ،....اما من

...  

  ....کشم می سرم..... هم را سیاهم چادر... سیاه ي مقنعه... پوشم می را سیاهم مانتوي.... گیرم می آب شیر زیر را صورتم

  .......زنم می بیرون.... خانه از و

  .....نیست جایز... ماندن.... ام کرده آماده را مدارکم تمام

 صبح هشنب گفتند خودشان..... کنم می بسته و باز.. را ها در تمام..... کل رییس دنبال به.... کنم می طی که را آموزش ساختمان

  .....دارند کاري.... یا نیستند، یا دارم، احتیاج بهشان که هایی آدم تمام... صبح شنبه حاال، و.. بیا

  .....!شده مگ..... دارم احتیاج ناچیزش امضاي یک تنها و تنها.... تنها به... هایم بدبختی تمام کردن تمام براي که مردي.... حقی دکتر

 يتو گاه که هایی همکالسی صورت به کردن نگاه از.... آموزش ساختمان گردم برمی باز... کنم می رو و زیر را دانشکده تمام

  ......ام گریخته ،»  ترم؟؟؟ این کجایی پس«  که اند کرده سوال ازم حیرت با و امشان دیده کالسی یا راهرو

  ....گزد می لب.. شادي.. آیند می بیرون گروه از.. شادي و هنگامه

  !؟..کنی می چیکار اینجا تو! ؟...ساره -

  ....دهم می دست.. دویشان هر با و خندم می... هنگامه روي به

  ...که بودم اومده... داشتم اداري کار سري یه -
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  گرفتی؟؟ مرخصی کجایی؟!! ترم؟؟ این پس نمیاي چرا: وسط پرد می.. خودش خاص لوندي همان با... هنگامه

  ...دارم احتیاج استراحت یکم به... تقریبا آره: کنم می اشاره شادي به نگاهم با

  .....!!!آخه عسل ماه برن خوان می: معرکه وسط پرد می ها، احمق عین شادي

  .....شادي بمیري اي... بگویم.... و کنم حلقه گردنش دور را هایم دست که کنم می فکر تنها... من و

  ....دهد می.. چادرم به... صورتم اجزاي تک تک به.. را تیزش نگاه... هنگامه

  !!شده نصف که خودشم... نیگاه صورتشو... چشماشو پاي ببین شادي؟ نه هوم؟؟! ؟....نیستی خوبم خوب همچین... انگار ولی -

  ....برسونین سالم همه به.. برم باید دیگه من: گویم می ،...ام نشسته زهر به هاي ماه تمام پی در و زنم می تلخی لبخند

  .....آموزش ساختمان به دوم می باز و کنم می یکی تا دو را دانشکده هاي پله

  ....رن می دارن باشین زود!! باال رفتن حقی دکتر فتوحی، خانوم: که زند می داد دور از فوري ها، چی نظافت از یکی

  ....دوم می پله با را طبقه چهار و افتاده کار از آسانسور

  !!؟؟ دکتر: اتاق داخل اندازم می را خودم.... کند می گیر پایم زیر بار ها ده چادرم و رود می گیج سرم... دوم می... زنان نفس نفس

  !شه می ربعی یه! رفتن: آلود اخم... دکتر منشی

  .....بدنم... هاي سلول تک تک با... روم می وا

 چهارشنبه :که غرد می کند، می قفل نهار به رفتن براي را در و اندازد می بیرون را من تقریبا که طور همان و شود می بلند جایش از

  !!میان

  .....خورم می سُر..... آموزش طوالنی راهروي وسط..... حقی دکتر اتاق در ي گوشه

  .....کند می پر... ـزعجــ..... را تنم تمام

  !»؟....منی زندگی کجاي.. تو.... « ام خاکی چادر خداي به...... ام خاکی چادر به..... خیسم هاي چشم

.... تاریک و خالی راهروي انتهاي از... قدرتمند و محکم هایی گام صداي.... طمانینه پر.... هایی گام..... و شمرده هاي قدم صداي

  ......رسد می گوش به

  .....اند تادهایس... من برابر که..... تمیزي اي سرمه سفید آدیداس کتانی جفت یک به و... ست چادرم خاکی پایین به هنوز... نگاهم

  !؟......افتاده اتفاقی -

 زا خالی صداي این آرامش و سنگینی به...... کنم نمی... اعتماد... هایم چشم به...  هایم گوش به... و کشم می باال... را سرم

  .....تحقیر

  .....شده خم.. من طرف به کمی... و جیب در دست یک
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  ....کنم می نگاهش... فقط... اشکی و درمانده

  ....نشیند می هایش چشم میان... نگرانی... به... اخم... به شبیه چیزي

  !؟...خوبه حالتون: کند می رها... جاري اتمسفر میان... مردانه و آهسته.. را صدایش و شود می خم بیشتر

 همان اشم! کیانی جناب نه....! کنم می امتناع آمیزش، ترح سوزاندن دل و نزدیکی همه این از و فشارم می دیوار به محکم را خودم

  ...!!!باشید انگیز نفرت و کننده تحقیر و اخمو که بهتر

  .....نیست ،..من در ،...رود زدن پس و بیزاري به رو که توانی هیچ... ها بلدرم الدرم این ي همه پس در... اما

  ....خوبم: دهم می جواب خفه، و گرفته

  !داري؟ کاري: رسد می گرفته ،...نظرم به صدایش.... و کند می اشاره کنارم ي بسته در به.... زند می پلک

  ...منست جواب.... مقطع و تند

  ....انصراف... واسه... خوام می امضا.. حقی.. دکتر.. حقی با -

 ،..لبخند..... هست دلرحمی... هست مهربانی... نگاهش در.... چرا دانم نمی.. ومن..... هایم چشم وسط... زند می زل... لحظه چند

  ...!....هست

  ....کند می دراز طرفم به را دستش

  ....میگیرم امضا برات من... پاشو -

  ...!شوم می خیره ،..هایش چشم توي انگیز اعجاب مهربانی به ،..اش شده دراز یاري ي نشانه به دست به زده، مات

  ....گویم می.. زده لکنت و دهم می تکان طرفین به شدت به را سرم

  ....تونی.. نِمی..ن..ن -

  ....دهد می تکان.. را دستش

  !یاال! پاشو! تونم می -

  ....!کنم وصفش آن، با توانم می که ایست کلمه تنها ،...زور

 ورچط تبارش، و واسم پول واسط به دانم می که اویی در... نه و... کنم می غضب اش شده دراز دست به من نه... امروز و... بار این

  .....هست... من به نسبت اي بیزاري رود، می ها گنده کله میان و دانشگاه توي خرش

 از... کیدهت صورتی و شکسته کمري با.... درمانده هاي یتیم بچه مثل... و آموزش کثیف و خاکی موزاییک کف میگیرم را دستم

  .....شوم می بلند... جا

...  
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  ....زنگ روي نیز، را دستم.... فشارم می.. هایم دست میان.. را آبمیوه و کمپوت ي کیسه

  !؟....کنم می چکار اینجا من: که کنم می فکر خودم با ،..کنم می عبور که پدري ي خانه ي زده خزان حیاط از

: که دکش می باال شانه پرسم، می آقاجون از که سوالم واب در و.... کند می باز رویم رابه در.. ساله سه دو و چهال تقریبا پرستار

  .....کنم فک... داوود امامزاده رفتن

  ....مانده... باز نیمه... خانوم حاج اتاق در

  ....رسد می نظر به تاریک اتاق و بسته ها پرده

  .....شوم می وارد... ناشناخته حسی و گنگ ترسی از پر و آهسته

.. ایمه قدم... روم می جلو... افتاده.. قدیمی تختی روي دارد، را سابقش وزن نصف بگویم توانم می جرات به که ضعیف موجودي

  .....کشم می.... زوور به.. را خودم... سست

  ....اند کرده آویزان بهش را سرم که کنم می نگاه اي لباسی چوب به و ایستم می تخت کنار

  ....شود می متمایل طرفم به کمی... خانوم حاج سر

  ....نشینم می.. تخت ي لبه... و کنم می رها... را آبمیوه ي کیسه و دهم می قرار نگاهش درتیررس را خودم

  .....کند می نگاهم.... ناتوانی.... رنج... حسرت.... کنم معنایشان چطور دانم نمی که هایی چشم با.... هایش چشم با

 طورو نهمی هم هاشونو دارو ن، خورده شونو صبحانه: زند می بهم را، میانمان سکوت بلندش، و کلفت صداي و تو آید می پرستار

  !اومدین شما که بزنن چرتی یه خواستن می

  ....آورد می باال.. سنگینی و سختی به.. را راستش دست

  ....کنم می قفل... دستش میان را دستم و گیرد می رد ام گونه روي اشک

  ....بودم منتظرت میگه داره کنم فک! آها چی؟؟... گه می.... کنه می سالم بهتون داره -

  .....شود می خیس... اشک از.. ام بوسه..... و بوسم می را رنجورش و الغر دست

  !؟.....مامان خوبی -

  ...خوبم همیگ: گوید می و کند می نگاه خانوم حاج به سرسري پرده، کردن باز مشغول... چیست نامش دانم نمی حتی که پرستار

 دو پرستار و بفمم توانم نمی من که دارد، اش کوله و کج هاي لب و خیس هاي چشم توي چی... کند می نگاه خانوم حاج به باز

  !؟....فهمد می آمده، هفته سه

  ....آقات گه می... بمون پیشم جا همین گه می.... نرو گه می -

  ....که ریزم می اشک..... و نرمش هنوز اما الغر، ي سینه روي گذارم می را سرم..... نیست درم اختیاري دیگر که... من و
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  !؟......بمونم کجا -

...  

  .....!برداشته... را خانه تمام... روشنک پی در پی هاي جیغ

  !!پرم می.. استرس و عرق از پر خوابی از

  !بندم می.. آور وحشت برق و رعد روي به را باز ي پنجره و نشینم می تخت روي زده وحشت

  ....شوند می... تر کوتاه و تر عمیق ها جیغ

  ...جهم می جا از

  ....رسانم می هال به را خودم و خورم می دیوار و در به

  .....کند می گریه..... کشد می جیغ... عرق خیس... روشنک

  ...شوم می هول

  ....دوم می

  ....خواب اتاق به هال از

 همه... نداشت مساعدي نظر پزشکش.... شدن بستري براي بردیمش می فردا پس همین باید!! مطلق استراحت... بوده نظر تحت

  !!!ریخته بهم چیز،

 مرگ هاي جیغ..... ساك توي چپانم می.. را آید می دستم دم که چی هر... کشم می بیرون کار اتاق تخت زیر از کوچکی ساك

 روي دستم.. ام کرده گم.. را ها شماره.... اورژانس زنم می زنگ... هال توي دوم می...... کنند می کر... را هایم گوش..... آورش

  ......لغزد می... ها دکمه

  !!اورژانس زدم زنگ نترس!! نترس: که بگویم فقط و بدهم آب بهش اینکه جر... رسد نمی ذهنم به هیچی

  ....پوشم می چی ،..دانم نمی حتی.. پوشم می لباس چجوري دانم نمی

 تمام....... دازمبین سرش را شالش تا و.... کنم می تنش سفیدش، و بلند پیراهن روي را، هایش روز این گشاد و کوتاه و سیاه مانتوي

  ......دهم می... دست از... اورژانس رسیدن به را امیدم

  .....تونم نمی: کشد می جیغ.... میگیرم را بغلش زیر

  ....بریده.. را امانش... درد

  .....ارواح... مثل... سفید.. رنگ بی و گود.. صورتش

  .....بیاد کامران بزن زنگ.... تونی نمی تو: ریزد می اشک... خودم روي اندازم می را اش تنه و کنم می اجبارش
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  .........سوزد می.... جگرم جاي یک

  .....برمش می پایین... آسانسور از.... بدبختی هزار به و دارم برمی را ساکش

  ....بینم می... البی هاي شیشه پشت از.. را آمبوالنس آبی و قرمز نور.... جلو دود می.. برج سرایدار

  .....پوشاند می.. را روشنک پاي زیر زمین ، رنگی بی مایع

 وول... هنمذ توي کلمه یک.. فقط و فقط و.... کنم می نگاه... خیسش و سفید و بلند پیراهن به..... افتاده لکنت به و زده وحشت

  !؟.....آب ي کیسه.... خورد می

  .....البی توي دوند می.. هیکل قوي مرد تا دو

 پشت.... مانده باز البی، اي شیشه درب..... زند می باران.... آورند می برانکار ها مرد..... شوم می الل.... رود می.. حال از... روشنک

 هاي نور با سفید آمبوالنس..... و بنند می صدا با را در و عقب پرد می اولی مرد.... زنم می چمباتمه.... آمبوالنس کوچک اتاقک

  .......افتد می راه... شالقی باران زیر... آبی و قرمز

...  

... ددار برمی را اش بینی روي ماسک کناري مرد... کند می باز را هایش چشم درز... اش کرده عرق پیشانی روي کشم می دست

  .....دهد می ویراژ آمبوانس

.... بخشهب منو بگو... بگو بهش... دیدیش اگه... اگه.. بود بابک اسمش... اسمش: کند می زمزمه... التماس و تانی از پر.... دور... خفه

  ...بگو... منو بگو

  ...بشنوم بهتر تا.... گیرم می گوشش کنار را سرم.. تهش و سر بی هاي حرف از حیران گیج

  .....شده فشرده بهم.. دلم

  .....ـمیردمیـ... دارد خواهرم

  هان؟؟! ؟...روشی کیه بابک -

  !!!کردي؟؟ چیکارش روشی؟؟ کردي چیکار باهاش پیانیسته؟؟ اون: دهم می ادامه ذهنم، توي گنگ اي جرقه به و

  ....کند می خس خس... روشنک

  ....زدم حرف.... صاحبش با.. با.... بیرون انداختمش... رستوران از... از -

 عرق خیس اش، چیشانی.... اش سینه به زند می چنگ.....! کبود... شده کبود....! ام کرده قفل... افتد می وحشتناك اي رعشه به

  .....شده

  ....گذارد می اش بینی و دهان روي را اکسیژن ماسک اورژانس مسئول

  ....زند می عق...و شود می خم
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  ......کند می فرو رگش توي سرنگی هیکل، درشت و بلند قد مرد

  .......لرزاند می ،....را باران... را من... را آمبوالنس کوچک اتاقک...  کوتاهش و کوتاه هاي جیغ صداي

 نارک صورتش روي از را ماسک.... دوخته من سر پشت به.. را سقفش از دریده هاي چشم که طور همان و کشد می دردي پر نفس

  !؟....کنی می حاللم: چسبد می سفت را دستم رسد، می گوش به سخت که دورگه، صدایی با... و کشد می

  .....خیسم ي گونه روي کشم می انگشت

  .....من... ترِ محرم من به محرمی، هر از خواهر

  بخشی؟؟ می: دهد می فشار.. جان بی.. را دستم

 اقش باران.... که برقی و رعد و..... شده خشک.. دهانم توي که جوابی.... آمبوالنس ي گوشه مانیتور روي صاف.... و باریک نوار

  ......زند می سیلی... صورتم به.... را اش گونه

  ......ایستد می..... بیمارستان حیاط وسط.... بدي صداي و سر با آمبوالنس

...  

 فقط هک گیرم، می بغل.. گیرم می بغلم توي و آورده در.. را کیفم توي کوچک قرآن..... عمل اتاق اي شیشه و بسته درب پشت

  ......!باشم گرفته

  ....کنند می دوران سرم توي ها صدا

... اشدب اش صمیمی هاي دوست از یکی احتماال.... کنم می مکث تارا، روي.... اي نشانه... اسمی دنبال به.. روشنک گوشی توي

  .....میگیرم را شماره گذشته، سه از ساعت به حواس بی

 قدم میان... آلودش خواب صداي و زند می زنگ خودش بعد، دقیقه ده..... دهد نمی جواب.... میگیرم دوباره... کند می ریجکتم

  .....شود می گم... بیمارستان خالی راهروي توي..  من اضطراب پر هاي

  !تارا؟ کیه بابک -

  !!!را کمشش نه که شکافند، می را قلبش دارند گویم می... نیست خوب روشنک گویم می.... کنم می توجیهش.... کند می تعجب

: هک دهد می جواب ندارند، ارزشی برایشان ها آدم بعضی و خاطرات وقت هیچ انگار که هایی آدم دست آن از.... تفاوت بی و ساده

 همین. داشتن خبر کسی! پریسا و من یعنی ما البته... سرش تو زدیم خیلی ما داشت؟؟ سلیقه آخه! میومد خوشش بابک از روشنک

 بابک و میومد خوشش بابک از روشنک....! جون ساره نداره خاصی ي قصه.... بود خراب حالش که فهمیدیم اتفاقی بار یه دوتام ما

 روشی فتنر کافه بار یه اي هفته فهمید نمی!! بود اعتنا بی ولی!! فهمید می ؟؟؟!!نبود که خر.... که نبودم حواسش... نبود حواسش

 ای که کردیم کار روشی رو کلی ها مدت بعد ما که روز یه.... روز یه!!! الدنگ ي ساده خر ي مرتیکه!!!! چی یعنی شب، هر شده

 بود لمخوشگ بدمصب آخه... بده طرف به چیزي نخی یه که اومد پایین شیطون خر از خورده یه آخرم بگو، بهش یا کن، فراموشش

 یه هک داشته کارش بودیم، شده آشنا باهاش که کافه مدیر پیش میره روشی.... بود باهاش پري نبودم، من... شب همون!!! پسره

  .....ش عمه دختر با... بابکه مال که شه می معلوم ،..جو و پرس کلی با... خالصه.... بینه می میزش رو عروسی دعوت کارت
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 سر این از ترهدخ یه به میفته چشمش بشینه، اومده اینکه مثل...... روشی شد حـــــــــــالی چه بگم برات باید دیگه نکنم فکر

... شبش فردا..... یلماف این مثل..... خالصه... پیششو بعد دقیقه چند ره می بابکم.... بوده نشسته پیانو نزدیک میز یه پشت.. ها ساده و

 چجوري ونمد نمی.... نشه طوریش رفتیم دنبالش یواشکی پري و من که بود خراب انقد حالش البته..... یادمه... رفت تنها روشنک

 می بابک همش انگاري که رسیدیم اینجاش ما..... نمیدید رو ما کسی که بود تاریک انقدم.... کافه پشتی در بود کشونده بابکو

 زن من«  تگف برگشت اونم یهو که بود گفته بهش چی روشی دونم نمی!! بزنه حرفشو روشنک واینمیستاد مردك!! بره خواست

 نمی عوض.... برنیاد هم ساده دارم دوستت یه پس از که کسی با... منیت و غرور از دنیایی با خودمو ي ساده و عادي و خانوم

 نشست روشنک و رفت بابک... حال هر به.... که پسره گوش تو خوابوند همچین کرد؟؟؟ کنترل روشیو شد می مگه دیگه.....» کنم

 گریه ینب....... گفت نمی هیچی... شد ساکت.... بعد... کرد می گریه ریز ریز اوالش... بود نشسته کی تا دونه می خدا...... بارون زیر

 بچه ات چند تونم نمی.. شم حامله آدما باقی مث تونم نمی... ضعیفم من....« گفت ته و سر بی ي جمله تا دو یکی فقط هاشم

  ! »؟......چرا...... کنم احساس..... بخندم.. بدوم... کنم لمس..... بزنم حرف آدما ي همه مث تونم نمی من.... من.... بیارم

 خطرناکه؟؟ عملش چطوره؟؟ حالش حاال: میگیرد نشانه... را مغزیم ي شده سر هاي سلول.... اسمش مثل... تارا روح بی صداي

  !!!!الوووو؟؟؟؟ ساره؟؟

 هاي زيبا نشستن تماشا به حسرت... کودکیش تمام از که.... اي تیله سبز هاي چشم با... اي بچه دختر ي زده حسرت آهِ طنین

  .......پیچد می.. هایم گوش توي.... کشید می دوش به را همساالنش تقالي و هیجان پر

 بی.... هک بارانی به...... و کنم می فکر شده حاضر پزشکی تیم به..... و عمل اتاق در سرد ي شیشه به چسبانم می را دستم کف

  .............کوبد می.... بیمارستان سقف بر.... رحمانه

...  

  ....رامآ... بسی... لحنی و.... اش نشسته خون به هاي چشم..... شود می گشوده... علی روي به.. پلکم درز... دهد می تکانم... کسی

  .....ساره بیا من با -

 در..... شوم می بلند..... و گذارم می علی گرم هاي دست میان را دستم.... گرفته را جا همه که سفیدي مه میان... مات و گنگ

  .......!اش گرفته خون... هاي چشم به... ایستاده کنارم که اي علی به... اتاق این به... دارم بدي حس..... کند می باز را اتاقی

 داغ هاي ستد میان را قرارم بی دست.... نشسته میز پشت... پوش سفید زنی... نشیند می کنارم خودش و صندلی روي نشاندم می

 بقل تا نشسته میز پشت زن از منفی، سراسر موجی...... خورد می بهم دارد دلم....! بد... است بد حالم..... دهم می تکان... علی

  ......!رود می نشانه... من

  .....کند می پر را هایم گوش... هواپیما بر شدن سوار از ناشی هواي فشار به شبیه.... زن صداي

 عارضه چارد نوزاد..... موعد از زودتر زایمان و شدید استرس.... مادر قلبی بیماري علت به که برسونم اطالعتون به باید متاسفانه -

  ....شده تنفسی زجر زبانی، به یا... تنفسی دیسترس سندروم نام به اي

  ......دهم می قورت... را گلویم ي شده خشک آب
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 یزخ مایعِ محتوي و خوابن می هم روي ریه هوایی هاي کیسه ، سورفاکتانت کمبود و ریه تکامل عدم دلیل به و نارسه نوزاد -

 اکسیژن دیدش دچارکمبود نوزاد که اینه ش نتیجه... مختل هوایی گازهاي تبادل و نابالغه تنفسی مجاري ملتهبه، ریه بافت...میشن

  ...میشه

  .....دهم می فشار... مانده من در که نیرویی ي مانده ته با... قدرت تمام با.. را علی دست

 کافی رشد امکان تنفسی، دستگاه...  هاست ریه ساختمان شدید نقص تر جدي مشکل...! شه نمی ختم جا همین به متاسفانه اما -

 نوجوانی و کودکی دوران در.. ریه مزمن دیسپالزي نام به.. اي دیگه شکل به..  تنفسی نقص این...پس...نداشته رو مادر رحم درون

  .....کنه می پیدا ادامه هم

  ....دهم می فشار... را دستش

 ادامه هفته دچن ممکنه وضعیت این و ونتیالتوره دستگاه با مکانیکی تهویه تحت فعال.... کردیم بستري NICU تو رو نوزاد ما -

  ...کنه پیدا

  .......کنم می خفگی... احساس

  !؟....روشنک: دهم می تکان را هایم لب... گلو در خفته چاهی عمق از.... درآمده حدقه از هایی چشم با و.. میگیرم باال را سرم

  .....کند می اخم علی به رو... دکتر

  ......خورد می تکان.... سخت... علی هاي شانه

  ....علی به... دکتر از... و دکتر به علی از... ام بسته یخ و مات نگاه... ام مانده باز دهان

  .....مرده.. روشنک

  ..هایم شانه.... یا... دستم..... بلرزد دلم... دانم نمی... من و

...  

  ....ام ایستاده سرش باالي

  ....کنم می لمس... انگشتم نوك با.. را سفید ي مالفه ي گوشه

  !؟.............ام بسته یخ.... دردآور اینطور ،...چرا من پس.... نیست سرد که اینجا... نیست سردخانه که اینجا

  .....زنم می کنار..... درد.... با... ترس با.... شوك با.... بهت با... آرامی به.. را مالفه

  ...بسته ،...را درشتش هاي چشم

  !؟...بستی چشماتو چرا! ؟...روشنک

  ....گیرد می درد... بغض ي درنده هاي چنگال خراش از.. گلویم
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 خطري چه بدبخت، ي ساره جانب از مگه! روشنک؟ بود کرده چیکارت ساره مگه! ؟...من از! ؟....خواهري کشی می خجالت من از

  !کرد؟ می تهدید تورو

  ....کشم می هایش پلک پشت... لرزان... و برم می جلو... تردید با.. را دستم

 به تورو اون! کجایی؟ تو بگم! روشی؟؟ بگم چی کامی به من آخه! شنوي؟ می منو صداي! ؟...عزیزم.... چشماتو کن باز! روشی؟

  .............من به.... عزیزدلم سپرده من

  .....بلندش و سفید پیشانی به کشم می دست

! اد؟د می راهت کی! خواهري؟ بري یخواستی م کجا تو... تو... داشتم نگهت که من..... بري خونه اون از نذاشتم که من! ؟....روشی

  .....شوهرم خوب ي معشوقه کنه پرستاري ازت خواست می کی... خانوم حاج آقاجون؟

.... ارحیم الرحمن... ا بسم.... روند می سیاهی و تاریکی به رو که هایی چشم با.... لرزان و آرام..... فشارم می چنگم توي را مالفه

 به هشبی که دردي با..... و کشم می باال... اش بسته همیشه هاي چشم روي تا... را سفید ي مالفه..... العالمین رب الحمدالهللا

  ....که زنم می صدا ،.....زند می بیرون ام سینه از.... اشک از خالی.. اي ضجه... ضجه

  !؟.......روشنک -

...  

 یسخ... کند می اش آغشته عمه که گالبی زیر... داشت می دوست را کسی... روزي که..... زنی قبر ي گرفته خاك و سرد سنگ

... هم دخترش رویاهاي ختم براي حتی... آقاجون و.... افتاده گردنش روي سرش... نشسته ویلچر روي... خانوم حاج..... شود می

 زنی از دور..... خوابیده سرد و سخت سنگ زیر که زنی از دور...... ام ایستاده دور آنقـــــدر چرا.... دانم نمی..... من و........ نیامده

  .............دور...... گوشه همین... ام ایستاده...... برخاستند..... من بر قیام به.. روزي که.. سبزي هاي چشم از دور...... باردار

...  

  ......کنم می نگاه انکوباکتور توي رنگ کبود و الغر کودك به و سرد ي شیشه به چسبانم می را هایم دست کف

.... و ام سینه ي قفسه توي رود می و آید می مستقیم..... انکوباکتور توي ي زاده حرام ناتوان و الغر پاي و دست وسط از... حسی

  .....کند می سوراخ.... را قلبم

...  

 اب.... نشینم می نوزادان بخش راهروي رنگ آبی نیمکت روي.... من که.... سال چند یا و... ماه چند... گذشته روز چند دانم نمی

 سکوت!!!! »..... ایدبـــ فهمی؟؟؟ می!! ساره باید....!!! پرورشگاه دیمش می...« که علی هاي حرف برابر در و... زنم می حرف خودم

  .....کنم می

  .....توانم نمی... که بینم می..... کنم می که رجوع... دلم ته ته... هم خودم
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 جفت یک بگیرم، آرام تا گذارم می اي گوشه را سرم که جا هر.. ها شب این و... مرده...حاال که زنی داشتن نگه.. تمام ماه سه

 می حرام من بر را خواب ،...گذارد می هایم دست میان که اي لعنتی گردنبند و ایستاده آتش میان ي برهنه پاهاي و سبز چشم

  ........!کند

 کف سفید سنگ به... قرار بی و عصبی.... تند تند... دهم می تکان را پاهایم هی... کنم می قفل هم توي هی را هایم دست

  ....دوزم می چشم بیمارستان

  ......منست با زندگی، این مسئولیت تمام..... بودم گفته علی به

  ....!کشی می خط را من دور یا حرام، تخم این یا که بود کشیده فریاد

...  قرمزي خط ،....را زندگیم هاي آدم ي همه دور... تو جز به که است وقت خیلی.... ـــختل... زده شوك... بودم خندیده.... من

  ......ام کشیده

  ....آید می... کوچکی سفید صورتی ساك با عمه

  ......دوزم می... اش خسته...  و مریض هاي چشم توي.. را اضطرابم از دریده هاي چشم

  .....ببریمش باید -

...  

  .....کودك الغر بازوي روي کمش می.. را تردیدم از پر انگشت

  .....کند می باز ،...را اش بسته هاي چشم از یکی

  .....!گیرد می ام خنده کند، نمی ول را انگشتم که کوچکی مشت و ،...سیاهش و درشت مردمک دیدن از

  ......زاده حروم... زند می فریاد... سرم توي کسی

 تخت وسط که پناهی بی ي بچه از و.... زنم می پس ناکردنی مهار خشمی با را کودك....  دهم می قورت را گلویم توي بغض

  !؟...کنم باور چطوري: پرسم می ،...خوابیده کار اتاق

...  

  .....کند می گریه... هم عشق همان با و کند می بغلش عشق با... کند می بغلش عشق با عمه

  !!!يبر!!! باید! عمه باشی اینجا خوام نمی: گویم می باورنکردنی، اي سردي و تحکم با و گیرم می بغلش از را روشنک دختر

...  

 را دنیا هاي زدن در ي همه آهنگ که در، شدن بسته و باز صداي به و پیچم می دورم به ،...را سیاهم و نازك و بافت ژاکت

  .....زنم می بیرون اتاق، از ،.....کرد تند و ناممنظم را قلبم ضربان که.... نداشت

  .....ستادهای ،...تنهایی هال وسط ،....روکش بدون.. هایی دندان... و... خسته نگاهی... پریشان موهایی با.... سیاهپوش.... بلند قد مردي
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  .....زنم می پلک

  ......مرده خواهرم

  .....زنم می پلک

  .....ام گرفته طالق

  ...زنم می پلک

  ......خوابیده..... خواهرم با... شوهرم

 خالی ،اش ناگهانی حضور از را ام شده تنگ نفس تا فشارم، می را گلویم که طور همان و کنم می بهش را پشتم و زنم می پلک

  .....متنفرم ازت: که کنم می زمزمه ام، بیچاره خود پیش ،.....کنم

...  

  .....کند می بیدارم خواب از.... خواهرم ،...شوهرم کودك سوز جگر ي گریه صداي

  ....کنم چکار باید دانم نمی

  ......!!نیستم بلد ـچیهیــ

  ....کنم می چک را پوشکش

  .....نیست هیچی نه،

  ...گیرم می بغلش

  ....!ترسم می کردنش، بغل از که ،....است شکننده و ضعیف و ظریف آنقدر

  .....!نیست ، عادي ،...کشیدنش نفس هاي وقت ي همه مثل... همیشه مثل... نفسش

 از نه که.... هی و... کنم آرامش که خواهم می هی و...... ششش: گویم می هی و روم می راه اتاق توي و بغلم توي میگیرمش

  ......کنند می فرار ،...تنشان هاي پاره از... که را مادرهایی اداي....... آورم درمی.... را خوب مادرهاي اداي دارم ،....عمد روي

 نارک کمی... خوابم پیراهن باز ي یقه ،....حال همان در و گیرمش می تر محکم و زنم می کنار را پریشانم موهاي..... شود نمی آرام

  ..............!من ي نکرده رگ ي سینه به.... بچه..... ي عــــــــاجـــــزانه.... زدنِ چنگ.... بعد و...... رود می

  ....دهم می تکانش

  .....بزند چنگ.... را ام سینه بگذار

  .....دهم می تکانش

  !؟......ام شده مقدس مریم
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  .....دهم می تکانش

 توي را سرم..... ها روز این ي همه در بار اولین براي و فشارمش می خودم به..... وقتی جاریست صورتم پهناي به... هایم اشک

  ........کشم می بو ،......ـقعمی... رتیحســ.... و گنگ لذتی با....... و برم می فرو اش زده پودر ي شانه و گردم میان گودي

...  

.... ار آمدنش ساعت چهار و بیست این تمام... حال به تا گذشته شب از.. زنم می بیرون... اتاق از... و کشم می سرم روي را شالم

  ............دلم.... ببینمش خواهد نمی دلم.... قلبم به... سنگینی و ام داده لبم به سکوت..... ام کرده کز تنهایی، اتاق توي

  .....گذاشته زانوانش روي را هایش آرنج و گرفته هایش دست میان را سرش.... شده خم... نشسته... نفره تک مبل روي

 قشن... ذهنم توي..... باد ي زوزه و باران هجوم وسط... آمبوالنس زیر... روشنک مانند روح و سفید تصویر و خورد می پیچ ام معده

  ......بندد می

  .....میگیرد باال..... هایم نفس... شنیدن به... نه شاید که... ام ابري هاي صندل شنیدن به را سرش

  .....!کنم متمرکز اي، لحظه براي کارش، خیانت و دار داغ و قرمز هاي چشم روي را هایم چشم توانم نمی حتی

 عسلی روي... را هایم خواب آور رعب و پوش سفید زن ي شناسنامه و تولد گواهی و ایستم می سرخابی راهروي ي آستانه در

  .......گذارم می دستم، دم کوتاه

  ......شوند می گشاد.... هایش چشم

  ............!فهمیده.... را حکم

...  

  !!!لعنتیو این کن باز!!! بزنم حرف باهات باید کن باز!!! درو کن باز: کار اتاق ي بسته در به کوبد می

  .....آشناست.... صدا ـدرچقـ

  !؟............بودم پوشیده پرتقالی پیراهن من یا بود آمده سفر از او! » ؟.....خوابی.... ساره درو این کن باز «

  ....پرد می خواب از بدي، جیغ با...  بچه و در به کوبد می

  !!!!!شدي؟؟ کر یا شنوي می!!!! گیرم نمی شناسنامه حرومزاده اون واسه من که کن فرو گوشات تو اینو -

  .....زنم می لبخند.... مسکوت... و گیرم می بغل... را درمانده ي بچه

  .......من... توخالیِ... طبلِ ،....کنی می را کار این تو

 ي مرهث من!!! دارن نگهش که میدیش اي شده خراب یه تحویل میبریش فردا!!!! کري؟؟: کند می شده قفل در نثار محکمی لگد

  !!!!!کنی؟ داغونم خواي می یا شنوي می!!! لعنتی؟؟ نه یا شنوي می!!!! خوام ینمـ رو، کبیره گناه از تو ترس
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 کارو این: که کنم می تکرار یکی یکی را حروف..... و چسبانم می در به را لبم...... و دهم می تکان بغلم توي را ماهه چند کودك

 ،....ببرم پروازیتون کادر تو آبرتو جوري تونم ي م جمله یه با چون...... دارم وقت ، DNA آزمایش واسه هنوزم چون ،...کنی می

  !بگیره گریبانتو عمر آخر تا گذاشتنش، کار و کس بی عذاب که کنم کاري تونم می چون کنی، می کارو این...... که

  ..........!بلرزد ،.....هم عرش که ،.....جوري... بار این...... کنم می صدایش...... ها سال..... شاید و... ها روز..... ها ماه از بعد

  ......!!!ـمجهنــ آتیش وسط بکشونمت، ،....بیداري و خواب تو و بشم عذابت ي ملکه عمرت، تمام تونم می.....! کامران -

  ......کنم می حس..... را شدنی خورد..... را خوردنی سُر... دیواري به.. را پیراهنی سایش... من و..... کند می سکوت

  ......دهم می تکان بغلم توي را زاده حرام کودك

  !؟.....پذیرد می را تو کسی چه

  ......تلخی.... درد... اضطراب.... سرِ  از اي بوسه...... بوسم می را کوچکش مشت

  ......بوسم می.... را کوچکش مشت

  ....ریخت فرو..... اعتمادم دیوار....... و بست ترك ،....هایم خواب تمام

...  

 داشتنی تدوس برق ،...کند می باز را هایش چشم بیشتر و است بیدار بیشتر که ها روز این.... ام کرده تنش را اش صورتی سرهمی

  .....بینم می ،...هایش مردمک میان غریبی

  ...قلبم توي... معظیــ دردي یادآور.... اش برگشته هاي مژه و.... است گرد تقریبا صورتش و سیاه اش کرکی موهاي

  .....کشم می بو... و صورتش به کشم می را ام بینی

  ....دهد می وقت سر حمام و بچه پودر بوي

  .....را ها پروانه بوي

  .......!دهد می.....  را ها پروانه..... بوي

 که گردم، نمی هم بر راهرو، توي حتی و..... مجاور اتاق سمت به.... کشم می... را سنگینم هاي گام..... و تخت روي گذارمش می

  .......ببینم ،....را اي سایه... را سیاهپوشی... را کسی

  .....گذارم می تو... قدم یک... را ام رفته خواب پاي و چرخانم می قفل توي را کلید

  .....!!گرفته بدجوري سیاتیکم، عصب

  ......چرخانم می اتاق دور تا دور را هایم چشم

..... چرك صورتی و سفید.... اومممم... هم ها پرده...! چرك صورتی روییشم روبه یکی ،...کنم دیواري کاغذ دیوارشو یه خوام می «

  !! »خوبه؟؟
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  .....کنم می باز... یکی یکی... را هایم لباس هاي دکمه

  ....افتد می زمین روي... شالم

  .....هم بلندم، تونیک

  ....شود می رها زمین روي.... دامنم

  ......کشم می بیرون... ازتنم.. را لباسم آخرین تا

  .....پوشم می خریده، برایم خودم، خواست به و خودش پول با علی، که را لباسی دست سه دو و روسري مانتو

  ......آرامش....... کنم می آرامش احساس

  .......کوبد می.. تند... قلبم.... ها آرامش این ي همه پس در... اما

  .....کنم می باز را کمد در

  .!!....»......دنبالشون بگردم ساعت یه باید دفعه هر من خب!!! نکن؟؟ قاطی من لباساي با لباساتو بگم بار چند!! کامی؟ «

  .....گلویم روي افتاده... بختک

  .....کشم می سرم به و دارم برمی شده آویزان ي گوشه از.... را اسمم به کشیده چادر... را ام ساده و سیاه چادر

  .....بندم می... را کمد در

  ............هم ،...خوب هاي روز ي همه روي به... را چشمم

  !؟.....ست قدیمی ي ساره همان هنوز، این ،...راستی به.... ایستم می.... کنسول ي آینه جلوي

  .....افتد می هایم شانه روي... و خورد می سر..... کشم می..... سرم از را چادرم

  .....کند می درد ،...پاهایم کف

  ......کند می درد ،.....قلبم تمام ،...بدنم تمام

.... برم می المش سمت به را دستم..... جلو به رو شوم می خم.... نشینم می کنسول، کوتاه پایه و رنگ سفید چوبی صندلی روي آرام

..... مشد مـــــی خوشگل.... نه نه.... بودم خوشگل...... ریزم می بیرون... را سیاهم موهاي از اي تکه دست، با..... کشمش می عقب

 پکی ي مقنعه آن با....... شدم نمی ،...شالم از زده بیرون و براق و سیاه گیسوان این بدون.......... ــهنـ! ؟......شدم می خوشگل

 نای با..... بودم ،......شده رها یکوري موهاي این با... شال این با...... شدم نمی...... نبودم ،...مشکی و ساده چادر آن با ،....صورتم

  .......بودم ،...رفته عقب شال

  .....دهم می هل باال، سمت به را دماغم نوك

  !؟........بودم..... نبودم اغواگر و غالب.... که دهد می را هشدار این بهم ،..اي مسخره نگاه
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 خاك ه،ک پاسداران اي طبقه یازده و رنگ سفید برج توي... نه که خاك.... گرفته خاك آرایش لوازم سمت شود می کشیده نگاهم

  .......غباري.... گردي... فقط....! شیند مکی

  ........شود می سردش... که انگاري ،...ام سینه ي قفسه.... کنسول روي اي گوجه ماتیک پی رود می دستم

  .....گلویم و..... خفیف.... ریز.... لرزد می

 رمزق.... چرخانمش می..... افتد می کنسول روي و باال پرد می درش و دهم می فشار را شصتم... گیرم می دستم توي را ماتیک

 واستنیخ.... آینه به کنم می نگاه..... آید می خوشم شدنش، کشیده از و..... کشم می هایم لب روي را ماتیک....! خوشرنگ اي گوجه

  .......بودم سرخ، ماتیک این با...... بودم! ؟......بودم.... ام نبوده

  .....شوم می بلند جایم از و کنم می پرت میز روي را ماتیک عصبی، رفلکسی سر از و مقدمه بدون

 می تند... هال سوي به را هایم قدم.... و بندم می خودم روي به..... را دردها.... اتاق... ها تنش اتاق... را ها خوشبختی اتاق در

  .......کنم

  ....پرد می جایش از

  !؟.......کسی چه عزاي در! ؟.....اي پوشیده سیاه

  .....کنم می سفت... مشتم توي... را چادرم

  ....قسم ت علی جان! ؟.....خودت و خودم با کنی می چیکار داري: که کند می باز را دهانش

  !نیار کثیفت زبون به منو برادر اسم: شوند می پخش صورتش، توي ازنفرتم، پر کلمات

  ......رود می وا... هایم چشم پیش.... وضوح به... رود می وا

..... هیچی.... برم نمی خودم با لباسامو از کدوم هیچ: کنم می حمله ،....افتاده راه به من در که جنگی با..... و دهم نمی دفاع ي اجازه

  .....!نیستن خریتم، دوران مال تنمم، لباساي حتی

  ....دهم می تکان تنم، توي را مانتویم و

  .....ام خورده ماتیک لب به کشم می انگشت

  !؟.....کردي ول منو این خاطر به -

 پیش... و کشمش می سرم از ،...انداخته رعشه به... را سلولم سلول که... عظیم بس... اي زلزله با..... خورد می چادرم به دستم

  ......صورتش توي..... کنم می پرتش..... اش نشسته آوار به هاي چشم

  !!!یبپوشون کاریاتو، کثافت و گرفته تعفن بوي که جایی هر رو بندازیش تونی می!! بگیرش! بیا! ؟....این خاطر به یا -

  .....کرده سکوت

  .......!من.... منفعلِ.... مردِ
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  .......نبودم...... نــــــــه! ؟.....بودم..... ام نبوده شوهري و زن دل و درد پاي

  ....شود می بلند اتاق از... شوهرم و.. خواهرم کودك کنان خس خس هاي ریه و گریه صداي

  .....یرمگ می بغلم توي را، پوش صورتی کودك و اتاق سمت دوم می چیست، دانم نمی که دلیلی هر به.... اراده بی اما خواهم، نمی

  .....برمیگردم هال به شود، می آرام که طور همان و دهم می تکانش

  !؟.....من محبوب مرد ،....کشی می زجر داري...... دهد می تکان عصبی را سرش.... کمر به... هایش دست... بار این

 چجوري باهاش ساالش و همسن دونی می شه؟؟ می چی ش آینده دونی می!! بدبخت؟ این کردن بزرگ از شه می عایدت چی -

  کنی؟؟ ثابت خواي می رو چی کنن؟؟ می رفتار

  ....خوابانم می مبل روي ،...گرفته شناسنامه برایش اسمی چه به دانم نمی حتی حاال که... را بچه

  !!!شدي؟؟ مادر از تر مهربون ي دایه!! خوبی؟؟ خیلی که -

  .....روم می جلوتر... و کنم می سفت را فکم

  ......کامران آمده سر به... زندگیم صبر

  .....افتد می لرزه به..... امنم نا ي خانه... اش عربده از و... کشد می عربده

 و تو خواهر هوس از شده کاشته تخم زیر داشتم من وقتی بودي کجا تو!!! کن بس!! مادریتو از تر دلسوز ي دایه این کن بس -

  !؟............شدم می ـهلـــِـ انداخت، زندگیم توي که آتیشی

 ینهس... اندك موهاي... ي شده سفید... توك و تک هاي تار پی حواسم.... من و کوبد می اش سینه به و لباسش به زند می چنگ

  ....اش

 هوظیف خواهرت!!! ـتتخـ خیالت! بشی؟ دقم ي آینه روز شبانه خواي می!! شدنت؟؟ عذاب ي مایه از!! ترسونی؟ می چی از منو -

 و بگو!!! گوب برو بیا! کردم زنا ناموس بی منِ بگو!! بگو خواي می که پدرسگی هر به برو!! بیا......!!! گرفته دوش به تورو خطیر ي

  ......بردار شده، لعنت منِ سر از دست

  .....شده خشک..... زمین روي افتاده چادر به... نگاهم

  .....سرسبز گیاهی رست دلم از

  ....بگرفت نیرو... و شد درختی سربرآورد

 یم! ؟....ساره آره! ؟.....ببینی منو ذلت خواي می!! پشیمونم ننگ از پر ي شناسنامه این از سگ مث که واحد و احد خداي به -

  !؟.....ببینی شدنمو خورد خواي

  سود گردون بر برگ

  ....سرسبز گیاه این
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  ...اندوه درخت برآورده این

  ..........بود تو مهــــــر.... حاصلِ

 چیکار! ؟....کامران کردي چیکار..... « کند می گریه خون... وار مویه...  و نشسته... دلم ي گوشه یک... بختی دم دختر... زنی

  !.....»؟.........کردي

 دعا که کنم، می کیپ جوري... را هایم گوش و..... دارم برمی ها انسان زمین از.... را چادرم..... کنم می خم.. را ام شکسته زانوي

  .....شوم کر که ، کنم می

  .....در سمت افتم می راه

  .....شود می بلند... کودك ي گریه صداي

 اديد قول تو!!! دادي قول تو ساره کنی؟؟ می ولش داري ساره ساره؟؟: گیرد می را هایم گوش پوش، سفید زنی ترس پر صداي

  !!!ساره

  .....برم می در ي دستگیره به را دستم

.... و تنـــــهایی... و قرمزي از پر هایی چشم و تکیده مرد امتداد تا... نگاهم.... و رود می دست از توانم.... لحظه آخرین در و

  .....خورد می سر..... ناباوري

  ....رویاهایی چه و

  ......گذشت و گشت تب که

  ....ها صمیمیت پیوند چه و

  .......گسست ،...رشته یک آسانی به که

  ......گیرم می.... صورتی سرهمی.... و دردمند و تبدار نگاه از... را دلم.... را نگاهم..... و فشارم می دست کف ناخن

...... یازدهم ي طبقه شش و چهل واحدِ از رسنده گوش به هاي جیغ میان.... پله راه خم و پیخ میان..... در خوردن بهم صداي

  ....شود می منعکس

  ......پیچد می دورم به...... ابري ي زده خزان خیابان و پاییزي وحشی باد ي زوزه ،.....زنم می بیرون که برج از

  .......کشم می..... افتاده خش خش به نارنجی و قرمز و زرد هاي برگ روي.... دردها آبستن زمین روي.... را سنگینم هاي قدم

  ..........خورد می تکان..... باد در..... چادرش که.... زنی تصویر ،....شود ثبت جایی..... شاید..... بعد سالها که... کنم می فکر و

  

  

  » پنجـــــم فصل« 
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  » خمینی امام فرودگاه ، تهران بعد، سال 3 «

  !رماییدبف خانوم، بفرمایید: گرفت دستم از را چمدان ي دسته سفید، و سیاه و پرپشت هاي سبیل با پوش خاکستري مردي

 باال را سفیدم دامن ي لبه ، کردم باز را سبز و سفید کمري عقب در. داد جا عقب صندوق داخل و کشید زمین روي را چمدان

  .....کردم روشن را سفید iPhone و گذاشتم کنارم را رنگم نفتی آبی Prada کیف. شدم سوار و گرفتم

  ....شد کنده جا، از ماشین و گوشی پشت رنگ اي نقره و زده گاز سیب به کشیدم را انگشتم

 از را خشپ میانسال ي راننده....! بخورد صورتم توي اردیبهشتی، ي شنبه سه خنک باد که دادم اجازه و کشیدم پایین را شیشه

  !یایید؟م کجا از! نیستید؟ ایران ساله خیلی ،...جسارتا: کرد نگاهم آینه توي از اش، وطنی موزیک ي ادامه در و برداشت رادیو روي

  ....زیاد نه: چرخاندم را دستم توي خوشرنگ و کمرنگ آبی درشت نگین با سفید طال انگشتر

  .....!ممنوع پرسش، ي ادامه کوتاه، جواب

 از... یمها مژه... صورتم... بدنم تمام که دادم اجازه و بستم را چشمهایم...... بلعیدم را شبانه خنک باد و بیرون گرفتم را سرم باز

  ....بگیرند آرامش دلچسب، خنکاي این با تماس

 زدحاما پر و شلوغ هاي خیابان به کردم، می فکر که چیزي آن از زودتر... کردم باز را هایم پلک درز... زد بهم را مدیتیشنم ،..........

 تو دقیقه ود بذار: چسباندم گوشم به را گوشی و گرفتم شبنم، اسم نقش از را چشمم و انداختم شماره به نگاهی...! بودیم رسیده

  !کن چکم بزن زنگ بعد بکشم، نفس گرفته غبار هواي این

  رسیدي؟؟ کی! حالک؟ کیف!!!! حبیبی یا ـالمالســ علیکم: نشاند لبم به لبخند اش، انرژي پر و شاد صداي

  ...!هتل رم می دارم ساعته، نیم.. خوبم.... نباش من نگران تو: خندیدم

  !چطوره؟ حالت اصل ببینم، بگو حاال! تخت خیالت. دادم انجام برات دیشب من رزروشو کاراي... سالمتی به خب -

  ....کشیدم رد... بلندم و سفید دامن روي

  !شبنمی خــوبه حالم، اصل -

 دنبال بري نهاییت پایین نندازي سرتو! دنبالت بیاد آریا بزن زنگ یه صبح فردا: گفت سرهم پشت و تند و کشید اي آسوده نفس

  !کارات

  !!بشم؟؟ وبالش و تو کلفت گردن داداش بزنگم جدي جدي داري توقع! پ نه پ -

  !!!دنبالت بیاد آریا زنی می زنگ!! بیشعور!! زهرمار: کشید ـغجیــ

  ....آرام... خندیدم

  ....باهاش گیرم می تماس.... نکن کثیف خونتو... باشه باشه -

  ....!باباي... زنم می زنگ بهت شب آخر من شو، جاگیر برو فعال پس: گفت و فرستاد صدایی و سر پر و محکم ماچ
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 ورشهپ به.... کشیده قد مردمم، پولی بی و بدبختی همه این وسط میالد برج به... کردم نگاه شهرم خاموش و روشن هاي چراغ به

  !بزنین؟ دور کم یه خواین می: پرسید آینه توي از راننده... داد می ویراژ فرودگاه، تاکسی گوش به گوش که قرمزي ي

 هن ،...زنم می حرف باهاش کالمی نه حاال که ام، بوده دور و نشین غربت چقدر البد کرده فکر خودش پیش... گرفت ام خنده

  ....!شهرم... معمولیِ چیزهاي ي همه به... ست تازگی و دلتنگی از پر ،...هم نگاهم.... دهم می را جوابش

  !!!آقا؟؟ مارا اي گرفته

  ....نیست احتیاجی... آقا نه: زدم لبخند

  ...س هفته وسط مثال.... شلوغه اینجا انقد چرا امشب چرا دونم نمی: زد حرف خودش با

  ....چمران بزرگراه توي انداخت

  !؟....بینم می شده عوض را چیز همه ،....براستی یا ام جنبه بی من.... کردم نگاه تبلیغاتی و بزرگ بیلبوردهاي به

  ....کشیدم عمیقی نفس

  .....من تهران آلود غبار و گرد پر هواي

  .....زدم لبخند

  ......!دارم دوست ،..هم را سربت حتی

 شهرم، رد خاصی تحول و تغییر نه که ام، تازه نگاه به که حسی.... داشتم حسی حتما، اما... دانستم نمی... دانم نمی! ؟...دارم دوست

  .....شد می مربوط

  ....ایستاد فعلی، آزادي و سابق هایت هتل جلوي شتاب، پر کمري

 کشیدم ونبیر کیفم از را ام طالیی کرم پول کیف.... کشید بیرون عقب صندوق از را چمدانم و دوید راننده.. شدم پیاده ماشین از

  !شه؟ می چقدر: کردم باز راننده، چشم وجلوي

  ...!رفت... و آورد البی داخل تا را چمدان.... دادم بهش را پول لبخند با... داد جواب و زد پولم کیف توي درهم و ریال به نیشخندي

  ...کرد چک را مدارکم خوشرویی با جوانی مرد... رفتم رزروشن سمت به و چرخاندم البی دور تا دور را نگاهم

  !؟..نامِ به -

  .....گذشته نیم، و ده از.... کردم نگاه ساعتم به

  !سرشار -

  .....بستم هتل، خالی راهروي سکوت روي به را اتاق در و گذاشتم نویی تومانی پنج خدمت، خوش خدمتکار دست کف

 سبکم ايه کفش کشیدم، می سرم از را سفیدم آبی شال که طور همان و انداختم تخته یک اتاق دور تا دور سریع اما دقیق نگاهی

  ....نشستم تخت ي لبه و کردم عوض الانگشتی و ابري سندل جفت یک با را
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 از را یدسف خنک و نخ مانتوي... گرفت نشانه را اتاق نوريِ  کم اي، قهوه کرم کالهک زیر از نور.. کردم روشن را تخت کنار استند

  ....خورد زنگ اتاق تلفن.... شدم خیره دورم، تا دور به باز.... انداختم تخت روي و کشیدم بیرون تنم

  رسیدي؟؟ تو؟؟ طوريچطط: بخشید نور را، اتاق خالی فضاي شبنم جیغ صداي برنداشته،

  !!برسم بذار بابا!!!! نظرمااا تحت من ثانیه هر یعنی -

 قشنگ شنگق فکراي و بزنی ژکوند لبخند و گوشه یه بشینی خواي می یا بشه؟؟ چی که برسی اصال!! برسی بذارم نداره امکان -

  !!!گم؟؟ می دروغ من مرررگ!!! بذاري مرگتو کپه بگیري یا کنی،

 میان دستی ،..کردم می چک را خودم که طور همان و نشستم شده گردگیري و تمیز توالت میز پشت بدست گوشی..... خندیدم

  !!الزمم بیهوشی کردم، بدو بدو هفته یک این که انقد!! دادم می ترجیح دومو ي گزینه: کشیدم سیاهم و پشت پر موهاي

  !!آمد درنمی جور اي، سرمه چوبی اي مهره گردنبند با رکابی، و قرمز تاپ.... کردم کج آینه سمت به را ام تنه.... ایستادم

  !!!!شدي؟؟ کر باز یا میگم چی شنوي می -

  ؟؟؟!!گفتی چی!! بگو!! ببخشید!! لحظه یه رفت حواسم ؟؟!!هااا -

  ....کشیدم بیرون را خوشرنگم سبز و لباسی ي حوله..... کردم باز را چمدان

  !!نره یادت!!! ها آریا به بزنی زنگ گم می -

  !!نه؟؟ یا بگیرم دوش یه داري برمی من سر از دست حاال!! چشم!! باشه -

  .....آزاد را، پایم مچ دور خلخال و کردم آویزان آویز به را دامنم حمام، ورودي جلوي

  حاال؟؟ خوردي شام -

  ...نداشتم میل... خوردم چیزي یه هواپیما تو آره -

  !!!بدي باید خودت جونتم عزیز جواب!!! توآ و دونم می من بکشی گشنگی و دربیاري فیلم بخواي قرآن به -

 دوش یه برم بذار مادرت جون شبنم!!! وااااي: دادم جواب بخندم، یا کنم گریه سپیچش، گیر دست از باید دانستم نمی کالفه،

  !اوکی؟!!! زنم می زنگ بهت بگیرم،

  .....شدم حمام وارد و انداختم ام شانه سر را حوله....  کرد قطع را تماس غرغر با

  ....کشیدم خط... را گرفته بخار ي آینه

  ....کرد نوازش را ام شامه.... شهرم شامپوي بوي

  ....بستم سرم به هم را رنگم یشمی حمام کاله.... پیچیدم دورم به را حوله

  ......کرد ام بدرقه.... هایت هتل بزرگ اتاق ي پنجره به رسیدن تا... آب ریز قطرات
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  .....رفت می خاموشی به رو... کم کم که هایی چراغ به.... پایم زیر شهر به دادم را نگاهم

 توي زن ویرتص به..... کرد پر را اتاق.... ام گوشی زنگ فرانسوي موسیقی صداي.... کشیدم گرفته بخار ي شیشه به را انگشتم

 اي، حظهل براي فرانسوي، موسیقی صداي..... رنگ یشمی کاله زیر اش، شده جمع موهاي به..... کردم نگاه گرفته، بخار ي شیشه

  .....کردم پاك... تند تند.. را شیشه بخار و تر پایین کشیدم را آستینم...... شده نگران عزیزترین، حتما..... شد نمی قطع

  ....رفتند می خاموشی به رو ،...یکی یکی ،...شهرم هاي چراغ

  ....زدم بیرون اتاق از و گرفتم مالیمم و آراسته صورت از دل ، انداختم ام دستی کیف توي را آرایشم لوازم کیف

 پرتقال آب..... ایستاده انتظار به هتل، در جلوي که کرد گوشزد آریا و خورد زنگ ام گوشی که بود اتمام به رو مفصلم ي صبحانه

 نجرهپ سمت به نگاهش و فرمان روي چپش دست.. بود نشسته مشکی بنز توي آریا... شدم خارج هتل از و کردم رها را خورده نیم

  !سالم: دمش سوار و گرفتم باال را سفیدم دامن... کرد باز برایم را در و داد تکان سر لبخند با.. زدم شیشه به و شدم خم...! خودش ي

  !بخیر رسیدن! شما؟ حال.. خانوم سالم علیک: زد مهربانی و مردانه لبخند

 تونزحمت خواستم نمی خدا به م شرمنده... ممنونم: دادم جواب بستم، می را کمربندم دیرینه عادت به که طور همان و زدم لبخند

  ....بدم

  ....حرفارو این نزن: گفت آورد، می در حرکت به را ماشین که طور همان و کرد اخم شوخی به

 یفمک توي از... بود زده باال ساعد تا را هایش آستین... انداختم اش مشکی و مردانه پیراهن و خودم دیشب هاي لباس به نگاهی

  !!شما امانتی اینم: سمتش گرفتم و درآوردم بژرنگی و کوچک ساك

  !شبنم؟ فرستاده سوغاتی: خندید

  ....من زحمتاي خاطر به!! احتماال داده باج: کردم آزاد مچم دور را ساعتم... گرفت را ساك و

  ....خانوم نفرمایید:  گزید لب

 انداخت.... آمد می آریا شخصیت به اما آمد نمی خوشم خیلی... داد می عود بوي ماشینش.... زد دور را میدان و چرخاند را فرمان

 دستم.. ..لرزاننده دل هاي لباس.. از پر هایی مغازه به..... شیشه پشت هاي آدم به بودند چسبیده من، چشمهاي و بهار خیابان توي

  .....دادم فشار... و گذاشتم قلبم روي را

  ....سپردم ام نفتی آبی کیف به و دزدیم او و ها پنجره از را نگاهم... کرد نگاهم آریا

  ...میام االن: ایستاد اي طبقه شش ساختمان جلوي

  ...!شما امانتی اینم: گذاشت کیفم روي پاکتی نشست، دوباره وقتی.... نکشید طول هم دقیقه ده برگردد، و برود تا

  ...انداختم پاکت محتوي به نگاهی

  ...بزنی سند بریم کنی مشخص رو تایمی یه مونده -
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 تو اصال راستش که امروزم دارم، قرار که فردا! شنبه براي بیفته احتماال منتهی... حتما.... واقعا ممنونم: زدم لبخند سپاسگزارانه،

  .....نیست م حوصله

  !؟...بزنیم دوري یه بریم پس: انداخت گردش و مچی ساعت به نگاهی

  .....هم مخالفت، میل و دل... نداشتم موافقت شور

  ...خانگی جدید هاي سریال تبلیغاتی بنر

 به رسیدهن بیلبوردي روي ،..!! العاده فوق پوشکی برند به سفارش براي ، خوردنی و مپل تپل ي بچه پسر و بچه دختر تا چهار سه

  .....وي پارك

  ...کشیدم نفس

  !؟......شناسد می ،....را من شهر این

. ...زد حرف موکلش با.... زد حرف دخترش دوست با او دادم، گوش موزیک به من... رفت طرفی کدام را وي پارك که نبود حواسم

 خشک دهان با..... افتاد بلند هاي درخت.. و پهن خیابان به من چشم و ولیعصر خیابان توي انداخت نهار صرف براي وقتی هم بعد

  ....!نه اینجا: گفتم اي شده

  ....!اوکی... اوکی: داد تکان آرامی به را سرش فقط

  .....!!داد خوردم به!!! مشتی دیزي یک او، از تضمین به و شبنم قول به و سنتی خانه سفره برد را من و

  ....بود خوب بودن، آریا کنار

 داشتهن اهمیتی برایت یعنی... ها آدم هاي حرف به نباشد حواست یعنی... خیال و فکر بدون آرامش جور یک یعنی بودن آریا کنار

  ......!تو....تفاوتیِ بی به چطور.... و کنند می نگاه آریا به چطور بغلی تخت هاي دختر که باشد

... ادمد دردسرت امروز خیلی: کنم تشکر تا دادم تکیه را هایم دست و پنجره ي لبه شدم خم کرد، ام پیاده هتل جلوي که عصر

  ....ازت ممنونم واقعا

  ....!بود افتخاري: کرد خم احترام، با را سرش و زد ژستی پر لبخند

  ......کرد می میل نهایت بی سمت به حدش که کردم می فکر بودنش آقا به داشتم

  !دنبالت؟ بیام فردا: حواسم برگرداندن براي زد بوقی تک

  ...برم تنها باید... مرسی... نه: دادم تکان راست و چپ به را سرم

  !؟...باید: باال داد را ابروهایش

  ....خوام می اینجوري خودم... باید که نه -

  ...!مساعده نظرش حتما داده، مالقات وقت بهت که حاال ولی خریه کله آدم بشر این... نده منفی انرژي خودت به اصال -
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  ...برداشتم پنجره ي لبه از را هایم دست

  ...باشه اینجوري امیدوارم -

  ...!ده می نشون اینطور که مکاتبات و شواهد -

  ....عقب کشیدم.. را خودم

  ...!سرشار خانوم: زد صدایم

  !شام صرف به مهمونی یه... شایدم! بلندم هوراي و جیغ یه منتظر فردا: زد اي مردانه و مطمئن و محکم لبخند... شدم خم

  ....خندیدم

  ...خیالی بی... اطمینان... آرامش... اضطراب.... هست چیز، همه تویش دانستم، می هم خودم که اي خنده

  ...شاال ان -

  ...عقب رفتم قدم یک

  !بگیري تماس کافیه فقط داشتی کاري هر روشنه، گوشیم: افزود دادن، گاز براي رفت می که طور همان

  .....نشستم تماشا به... را شلوغ خیابان میان... سیاهش بنز شدن دور و... صدا بی... کردم نگاه

 ارزش... اي ذره ،...دنیا تمام.... زدم پلک.... ترسم نمی چیز، هیچ از... زدم پلک.... کشیدم زمین روي... را کندم و آرام هاي قدم

 اراده تحت ،...جهان قدرت تمام.... منست پاي زیر شهر، تمام... اوین تقاطع... چمران بزرگراه.. اینجا......! ندارد... را من خوردن غصه

 به نگاهی ،..ورودي در جلوي.... ام آماده... جنگیدن براي بار، این.... فرستادم بیرون را ام زده سرب بازدم.... زدم پلک..... من ي

  .....انداختم کبود و قرمز آسمان و غروب به رو خورشید

  ....نشست لبم ي گوشه... تلخی لبخند

  ........!سالم ،......من شهر

***  

 ها دتم که اهمیت پر مالقات این دیدن استرس از حاال!! کردم چک را هایم لباس بار ده از بیشتر شاید اما بودم مطمئن خودم به

  ....!!رسیدند می خود بی نظرم به شبنم، توسط ام شده تایید هاي لباس حتی ام، کرده تالش برایش

 طالیی یزر ي حاشیه با مانتو رنگ به اي ساده روسري.... مانتو دور چوبی کمربند... خوشرنگ و سیر زیتونی سبز و لخت مانتوي

  ...مات طالیی ي ساده و سانتی پنج پاشنه هاي کفش... گرفت دربرمی را صورتم گردي که

  ...هم را، شبنم اهدایی تنیس دستبند... بستم چپم مچ دور را ساعتم

 یورد میس سمت به دستم میلی بی با شدم، می هم سردرد ازش حتی گاهی و نداشتم دوستش زیادي اینکه با..... مممم... عطر

  .....رفت
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  !!!تمبس محکم، را اتاق در و زدم چنگ را کفشم ست کیف گرفتم، را رویم حرص با هم سر آخر!! چسبیدم آینه به هزار بار براي

  ....کوبید می آرام اما ریز، قلبم. بود منتظرم در دم ماشین

 حساب حرف کالم دو باهاش بشود و باشد آدم اگر که آخ....!! کند قبول را طرحم اگر که آخ.... دیدم نمی و دیدم می را ها خیابان

  ......!!!اگر که آخ!! زد

 ساختمان يجلو ماشین ،...بعد ساعت نیم.... بستم می مقصد، به رسیدن تا را هایم چشم باید.... باز و دیدم می را ولیعصر باید باز

  ....ایستاد.... خوشرنگ آجري کرم نماي با.. اي طبقه چند و شیک

  ....دوختم ساختمان به را نگاهم و کردم رها راننده دست کف را را ها اسکناس

  .....Eros....» .... اِروس.... « بود شده نوشته درش سر

  .... پوشاك االصل ایرانی برند..... زیبایی و عشق ي الهه... اروس

 پنج از و گرفتم باال همیشگی حالت به را مانتویم پایین... عقب دادم را رقم و شق و صاف هاي شانه.. گرفتم ساختمان از را نگاهم

  ....رفتم باال ورودي، جلوي شکل اي دایره نیم ي پله

  ...آخر ي طبقه: افزود و.... زد لبخند... کرد چک را اسمم زده، کراوات و پوشیده فرم نگهبان

  ...سپردم گوش آسانسور داخل مالیم موزیک به و بستم را هایم چشم

 سهامداران از یکی با دورادورش آشناي و آریا هاي کمک... شبنم هاي سفارش... زدنم در آن و در این تمام.. هایم تالش تمام

 کتیممل و مهم هاي خانم براي اولویتش که خاص، پوششی بر مبنی ام، پیشنهادي طرح و رزومه فرستادن... باالخره و.... شرکت

  ....!تازه نگاهی با بار، این! ملی...! برتر حجاب هاي مایه توي چیزي.... بود

 واندم،خ که را جواب..... برسد دستم به عامل، مدیر معاون طرف از ایمیلم اولین جواب تا هفته، یک درست... کشید طول هفته یک

 بعد!! دش جوابیه خواندن مشغول و زد چشم به را عینکش ، برداشت پایم روي از را تاپ لپ شبنم!! مانیتور وسط کوبیدم مشت

  !!کنن؟؟ قبول ریسکی، پر طرح همچین اونم زدن، ایمیل بار یه با نکردي فکر که تو: انداخت من به نگاهی

 پیله و ، تازه طرح یه کردن رو اسم به داریم، متد یه اینجا: بود داده تکان هوا توي را انگشتش.... مشکوك... بودم کرده نگاهش

  !!شدن

.... دمبو سپرده گوش عزیزترین هاي دلداري و شبنم حرف به ناامیدي، همه آن میان و بود گرفته ام خنده... بود گرفته ام خنده

 اضافه هب... بود کرده اش پیاده عزیزترین، و بودیم کرده طراحی شبنم با که را مخصوصی چادر طرح بار، این و بودم سپرده گوش

 این... دمبو نشسته انتظار به باز و... بودم کرده میل را هایم طرح و رزومه... فرستادم ،....دیگر خاص و پوشیده لباس مدل سه دو ي

 نای و... داشتند مساعدي نظر.... بود شده مطرح طراحان، و سهامداران با جلسه توي طرح....! برسد جواب تا کشید طول روز ده بار

  ......!بود من رشد و صعود براي.. پرشی سکوي معنی به بود، همراه ناجوري میلی بی با نه و شدید میل با نه که مساعد نظر

 در ودب ها روز که ،...امید نام به چیزي و.... انرژي.... دمید زده، دنیا منِ در شور... گرفتم کار به را همتم تمام که شد که اینجوري و

  .........!بود مرده ،...من
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..... مشکافت و زدم کوك.. کردم مطرح دوستانش و شبنم با... کردم پاك و زدم اتود.. زدم طرح... ساعته چهار و بیست... روز شبانه

 به... ..کشیدم دندان به را شبنم و عزیزترین زوري ي شده سوخاري مرغ....کردم کم کیلو دو... شدم جنازه.. خوابیدم ساعت یک

  ....زدم طرح.. باز و.... کردم قناعت اي دقیقه ده چرت

 رمدی معاون و طراحان، هیات سهامداران، از یکی تایید مورد!! تر پسندانه اِروس تر، خاص بهتر، بعدي، طرح که شد طوري این و

  .....بود گرفته قرار.... عامل

  ....کردم دریافت را ایمیل که روزي

 ــدبخنــل ،....که لبخندي....! نبود نقاب که لبخندي.... بود رضایت سر از که لبخندي.... زدم لبخند.... ها ماه و ها روز از بعد... شاید

  .............!بود

 از... .بود شرکت عامل مدیر و... اصلی دار سرمایه جانب از داشت، عمق اما نداشت، عرض شبنم قول به که ام نگرانی تنها... حاال

 مدیر خود با داشتم بیشتري میل گرفت، می صورت Niaz.Malek اسم به معاونش اي دي آي با مکاتباتم تمام که آنجایی

... شناختم می اسم چند با تنها را موفق اما نوپا و ساله چهار سه برند این... بودم کرده سرچ اینترنت در خیلی.... کنم صحبت عامل

 نهایت بی زنی از کردم پیدا هم عکس تا دو یکی.... ملک کوروش به رسید می بعد... بود ملک نیاز همین هایش ترین اصلی از که

  ...نشانی نه داشت، اسمی نه که پوش خوش

  ....باز من هاي چشم و شد قطع آسانسور نواي

 راست سمت ي پرده تک و مبلمان... بود سالن نواز چشم و مالیم نورپردازي خورد، چشمم به ششم ي طبقه توي که چیزي اولین

 به مشرف درست جایی سالن، انتهاي در درست که جوانی دختر! آمد خوشم.... کرم و نارنجی و آجري از ترکیبی... ها دیوار و سالن

  ...زد لبخند بودم، رسیده میزش نزدیک حاال که من احترام به و زد لبخند بود، نشسته ورودي

  ....هستم سرشار -

  ....!ملک نیاز... خوشوقتم: زد لبخند... آورد جلو را دستش.... کرد خم احترام به را سرش

  ...دادم اندکی فشار را لطیفش و نرم دست

  ...بنشینید بفرمایید: کرد اشاره رویش، به رو ي نفره تک و استیل به

 زدم، می دید را ملک نیاز تن فرم و خاص هاي مدل از تابلوهایی و دفتر دکوراسیون محسوس، نا باز که طور همان و کردم تشکر

 ریخته انیپیش روي موهایش از اي تکه و بود بسته یکوري هم را شالش... بود تنش رنگی عنابی و شیک شلوار کت...! نشستم

  ....بود

  ..کشیدم اي آسوده نفس... انداختم پا روي پا

 شب همان از یکی!! نداشتم دسترسی هم ایمیلش به حتی....!! بود اصلی سهامدار و عامل مدیر نسبی نارضایتی مشکلم، تمام حاال

 به.. اروس مدیرعامل معاون طرف از... اي تازه ایمیل که کردم می چک را م Inbox داشتم و بود افتادنم جان به خوره هاي
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 بارهدر مذاکره و حضوري مالقات بر تاکید و.... بود شده فرستاده هاي طرح از هایی پرسش بر مبنی ایمیل تمام.... خورد چشمم

  ...اِروس مدیرعامل.... بس و بود نامفهوم امضاي یک خورد، چشمم به که چیزي تنها هم ایمیل پایین..... داد قرار

  ....!شد روشن ملک، نیاز دي آي چراغ که بودم پایینش امضاي و میل خواندن ویج و گیج

  ....شده خاموش چراغش بعد دقیقه دو که نبود حواسم اصال و ازش پرسیدن سوال به کردم شروع تند تند و هول

  ....بودم انداخته کناري را تاپ لپ کالفه و بیرون بودم کرده فوت را نفسم

 ویشر که بزرگی تابلوي از را چشمم کرد، اشاره خودش میز از تر طرف آن متر سه سیر آجري در به و کرد صدایم که ملک نیاز

... آرام.. .تق...تق صداي.... برخاستم..... گرفتم بود، نصب جوان دختر میز باالي و بود شده طراحی اروس از بفردي منحصر لگوي

 پایین.... حرکت یک با... را در ي دستگیره و.... زدم در به اي تقه..... فشردم هایم دست میان را کیفم ي دسته.... کفشم هاي پاشنه

  .......کشیدم

  .....بود بیرون سالن با متفاوت کامال دیزاینی با متر، 60 حدود اتاقی به ورود کردم، حس که چیزي اولین

 بزرگی یزم به که.... وسط کوتاه پایه میز و.... سفید اي سرمه مبلمان... سفید سنگ... سفید هاي چارچوب..... سیر آبی هاي دیوار

 ن،م به پشت که بود مشکی شلوار و کت با مردي به حواسم تمام... حاال..... شد می ختم در، روي به رو درست و اتاق انتهاي در

 راستش تدس.... کشید می سیگار دست همان با.... بود کرده تا دیوار به را دستش یک.... زده کنار را پنجره سفید ي پرده ي گوشه

  .....!انداخت طنین دلچسب، اما... تیره... سرد اتاق میان محکمم، و کشیده سالم.... جیبش توي هم

  ......چرخید طرفم به.... قبلی ژست همان با.... اِروس مدیرعامل..... من ي کشیده سالم صداي به و

  ....کشید تیر... چپم ي سینه

  ....افتاده خشکی به ي دریاچه... دهانم بزاق

  ....شده گشاد..... مرد هاي چشم مردمک و.... من هاي چشم مردمک

  ....کرد خاموش... میزش روي جاسیگاري توي را سیگارش... ایستاد جلوتر قدم یک.... رفت باال ابرویش تاي یک

  .......!ـوختسـ... چپم کتف روي خالکوبی رد

  .............کشید ـرتیـ.... ام گذشته تمام و.... قلبم

 اي دهکشی و تمسخر پر لحن با و.... پاشید... تاپایم سر.. محوي و کج لبخند.... کرد تنگ را هایش چشم... گرفت باال را سرش

  !؟.......ارسرشـ خانوم: گفت

 ردنشک فراموش بر سعی که آنچه ي همه شدن کشیده رخ به از ناشی... دردي.... آمد یادم به که بود اي واژه تنها... تحقیر ي کلمه

 ریز.... قدیمی هاي ضبط ي شده جمع نوار مثل.... سال سه این ي همه و... ام گذشته و...... ریخت دلم به... جا یک ،...اي داشته

  .....شد جمع... ذهنم توي و کشید جیــــغ.... صدا پر و

  !؟........کیانی آزاد
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  ...........!!!بود ممکن غیر

  ...زند می موج گروه، در جلوي اضطراب کردم حس که آمدیم می راهرو انتهاي از حنا و من« 

 تند را رشس کیانی،.... کرد می پچ پچ کیانی گوش کنار آتوسا.... رفت می راست و چپ... جلو و عقب.... تنش پر و عصبی هنگامه

  ....داد می تکان.. عصبی و

  !خبره؟ چه: پرسید لب زیر حنانه

  ....کشیدم باال شانه

  !!اینان امثال! همینان: گرفت باال تا، دو ما طرف به را اتهامش انگشت آتوسا ،...گروه به مانده قدم چهار سه

  !!!!!آشغال آنتناي: کرد جمع... وار چندش.. را هایش لب و

  !!!!گی؟؟ می داري چی هست حواست: شد برافروخته و آشفته حنانه.... دوید صورتم و مغز به خون.... شد گرد هایم چشم

  ....سایید هم روي دندان و کرد اخم کیانی

  ...کرد باز را دهانش آتوسا

  ....!!!هیس...خدااا رو تو.. ها بچه: گفت ترس با و گزید لب هنگامه

 حرف: زد رفح باز آتوسا... لرزید می داشت حنا.... بود آمده بند شرمگینم، زبان باز... کردم نگاه آتوسا به شنیده، توهین از عصبانی

  !!!!زدن اي زیادي زر چه که گزه نمی ککشونم و دن می راپورت رن می که همینان!! هنگام نزن

  !!گی می داري چی بفهم: غریدم... لب زیر... انداختم گروه ي بسته در به نگاهی

  ....شد قاطی... کیانی تحقیـــــر از پر لبخند با... پوزخندش... و زد پوزخند

  !کنیم؟ چیکار.. بگو چیزي یه: رفت کیانی طرف به.. استرس پر و عصبی هنگامه

  ....ندارد ربطی ،..ما به که... برویم که زدم اشاره حنا به و گرفتم سفت را چادرم

  برین؟؟ خواین می زودم اومدید، دیر: کرد سد را جلویم آتوسا

  !!!امروز؟؟ شده مرگت چه تو: پرید آتوسا به آرام، همیشه حناي بار این

  ....گزیدم لب ،...حنا گمنام الفاظ از

  ....!ننک ناراحت خودشو شما هیچی: خندید مسخره، به... و گرفت حنا و من کیپ هاي مقنعه و چادر از را بارش حقارت نگاه کیانی

  ...بود ولو بغلش توي تقریبا... آویزان تقریبا هنگامه... کردم نگاه کیانی به خشمگین

  !شده؟ چی: کردم نگاه هنگامه به.... لرزان و قرمز

  ...شد باز گروه در
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  !!!وضعشه؟؟ چه این: انداخت هنگامه مخصوصا و تاشان سه به بدي و عصبی نگاه مصطفوي خانم

  ...خدا تورو.. مصطفوي خانم: گرفت رد صورتش روي اشک.... ایستاد صاف هنگامه و هنگامه به زد کیانی

  سرت؟؟ رو گذاشتی اینجارو که وسط این اي چیکاره تو: کرد نگاه آتوسا به عصبانیت با مضطوي

  !!مصطفوي خانم زدن زیادي زر... خودشونه کار: کرد اشاره ما به پررو، همیشه آتوساي

  ...ایستاد مصطفوي خانم سر پشت.. گروه بداخالق کارمندان از محبوبی آقاي

  ....واج و هاج... حنا و من

  ...برید تون بقیه. بمونید شما فقط: کرد اشاره هنگامه به محبوبی

  !!مونم می من: گفت محکم کیانی

  !!نکرده الزم: غضب از پر.. محبوبی

  ....غضب از پر... نافذ...  کیانی

  ....کشیدم را حنا دست

  ...کردیم تند را هایمان قدم

 گریه نگامهه... بود برده باال را صدایش محبوبی... کرد می بیداد و داد کیانی... چرخیدیم... برگشتیم... شد بیداد و داد گروه جلوي

  شده؟؟ چی فهمیدي: ام شانه به زد کسی.... کرد می

  ....بود شادي

  ...شدم مات

.... دانشگاه تو پیچیده... بودن باالییا سال از یکی خونه پریشب دیگه سري یه و آتوسا و هنگامه دراومده گندش: داد تکان تاسف سر

  !!!حراسته تو باباش!! ریشوئه اون ،..محسنی

  ...شد گرد... حنا و من هاي چشم

  ....ایا عقده شما امثال همین: آمد سر پشت از کمی، ي فاصله به آتوسا صداي

  ...گزیدم لب

  ...بیشعوره کن ولش: کرد زمزمه... ریخته بهم و صورتش به زد شادي

  کمیته؟؟ کشن می اونو فقط بود؟؟ داغون انقد هنگامه چرا: پرسید حنا

  ....کردن پیدا سرنگ یه دستشویی تو: بیرون کرد فوت را نفسش شادي

  .....نداشت... را سرم ي کاسه تحمل.... هایم چشم
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  .....نداشتم.. تحلیل قدرت

  .....کنه می پخش مواد هنگام گفتن: داد ادامه شادي... انداخت حنا و من به بدي نگاه... رساند ما به را خودش زنان نفس سامان

  ....!!!نداره امکان: ام گونه به زدم چنگ

  !!!!ندارد امکان... حسابی چه روي دانستم نمی هم خودم

  ....کشید را شادي دست سامان

  ....زدن براش دخترا از تا سه دو مطمئنم!! خوبی این به دختر!! شادي گفتن چرت: پرسید حنا

  ....که ایست تحفه چه کیانی مگر که کردم می فکر این به داشتم

  !نه؟...! دروغه! شادي نیست چیزا این اهل که هنگامه: چسبیدم را شادي دست

  ....داد تکان سر

  !کشه؟ می: بود زده بهت.. حنا

  ....... »گاهی: شد دور شادي صداي

  .....دادم فشار دستم توي.. را کیف ي دسته

  ،....بنشینید بفرمایید: کرد اشاره مبلمان ست به دیگرش، دست با.... بود کرده خشک جا جیب توي دستش یک هنوز

  ....!!!ارسرشــ خانوم: افزود سوزاند، می را جگرم که... نیشخندي با و

... زا پر.... از پر دلی با و.. زدم کجی لبخند... کردم خم تشکر عالمت به کمی را سرم.. کشیدم هایم چشم روي سردي از اي پرده

  ....!نشستم... استیل مبل روي..... تلخ هاي یادآوري

 روي را خودش که طور همان بعد... شد جا به جا جایش سر قدم دو یکی... بست نقش صورتش روي واضحی لبخند بار، این

  !!!ــارشـسر خانوم ،...خب: کرد نگاهم کرد، می رها گردانش و مخصوص صندلی

  !!!!کشیدنش سرشار جور آن با!! مزخرف... مردكِ.... فشردم هم روي را هایم دندان

 از بعد تهالب طرحتون که هستید مطلع حتما: گرفت را حرفش ي ادامه و...!! تمسخر از پر نگاهی با... گذراند نظر از را سرتاپایم باز

  نیاز،! شده رو روبه مدیره هیئت آراء اکثریت موافقت با شمار، بی هاي جلسه

 ما که تنیس بد و باشه داشته پیشرفت حدي تا تونه می طرح این داره عقیده...! من معاون و ها برنامه مدیر: کرد اشاره اتاق در به

  .......!ـاامـ!! کنیم امتحانش

  ...زد آتش... طال زیپوي با سیگاري

  !ندارم قضیه این به نسبت خوبی دید.... متاسفانه که! بدم باید من رو نهایی ي تاییدیه -
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  !چطور؟: فشردم دستم توي را کیف بند

 یم کشور اول هاي خانم درد به بیشتر که طرحی با.... اعال ي پارچه و کارگاه و طراح همه این: باال فرستاد را ابرویش تاي یک

  !خوره

  .....ندارم خوبی دید اصال!!! کار تازه طراح یه با: گرفت را اش مسخره ي جمله ي ادامه و کرد اشاره من به

  !خالق اما کار، تازه...: هایم چشم وسط کشیدم، آتش... کردم صاف را کمرم

  .....کرد تنگ را هایش چشم

  ....کردم تر زبان با را هایم لب

 تطاق آمد و رفت این وسط و گذشته به نروم هی که..........! شناسم نمی.. را رو روبه آدم این که.. برود یادم کردم تالش... هی و

  .....!ننشینم مقابلم، ي شده عوض صد در صد آدم قضاوت به پیش پیش... هی و نکنم تحلیل هی... فرسا

 طرح این از تونیم می آخر در هم باز باشه، باال پذیریش ریسک و نباشه سودآور هم آنچنان اگر حتی!! نوییه طرح که کنید قبول -

  ...کنیم استفاده هم تر عادي افراد براي و تر، ارزون ي پارچه تر، پایین سطح در

 کارسرو عام جماعت با من: داد تکان هوا توي من، طرف به و برداشت میز روي از را خودنویسش و فرستاد بیرون را سیگارش دود

  !!!نیست عوام المــ من برند! ندارم

  ....پوزخند... باز و

  !!خاص خریدار خاص، برند خاص، طرح! خاصه هم من طرح: کردم ادا.. شمرده شمرده و دوختم، بهش را تفاوتم بی نگاه

  ....داد تکان سر

  !طراح؟؟ جوجه یه حرف بار زیر برم -

  .......ـردخونسـ..... باش ردخونســ... کردم گره را مشتم

  !!کنید اضافه بهش رفت یادتون اینو!! مبتکر طراح جوجه -

  .....یکهویی... صدا با.... خندید

  .......!!!ارزهرمـ... گفت دلم توي یکی

  !ببینم؟ نپوشیدي کارتو نمونه خودت چرا: میز روي کرد پرت را خودنویسش

  ...دادم تکان هوا توي را دستم کالفه

  ....شد قاطی دیگه یکی بار با بود توش طرحام که چمدونی -

  ...راست به کرد کج را، گردنش.... باال داد را ابروهایش
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  !؟...بار -

  ....دادم تکان سر

  ....بار

  !میاي؟ کجا از: کرد تنگ چشم

  ......من خون در.... که هم مراعات!!! دارم کار باهات فعال که حیف!!! خاله پسر چه!!! صمیمی چه

  ....شارجه -

  ....زد سیگارش به عمیقی پک

  ....بود کرده پر را اتاقش هوا، خوشبوي ي کننده خوشبو جور یک و سیگار بوي.... دادم چین را دماغم

  !نخوندید؟ مو رزومه مگه -

  ...!!چرا.. چرا: داد تکان را سرش تند تند

  .....!داد لم ،...نه که تکیه اش، صندلی پشتی به

  !!ره نمی کار، تازه یه طرح و حرف بار زیر من، ارشد طراح -

  !؟.....چی شما: هایم لب به چسباندم هم، را لبخندم.. کردم تنگ را هایم چشم من بار، این

  .....صورتم توي کرد پرت.. مستقیم را نگاهش

  ....شد گرمم

  ...زدم پلک

 و دسر ،.. هم سر پشت ،...تلخ هاي یادآوري تمام از فرار براي ،...نافذ نگاه این از فرار براي.. هم سر پشت و فکر بی.. را جمالت

 ندهکن خسته.. شده تکراري ، ساده چادر! داره گفتن براي اي تازه حرف که مطمئنم!  دارم ایمان طرحم به من: کردم ردیف محکم،

!! طمئنمم من!!  شه می موفق طرح این...! جدیدن پوشش یه دنبال ،!!نیست کم تعدادشونم که محجبه خانوماي از خیلی.... شه می

 به بنامناس هاي دید خیلی و پوشش، این از ها خیلی فرار خاطر به اصال...! م کرده تحقیق... پرسیدم اطرافم خانوماي از خیلی از

.... فردب منحصر و خوب تبلیغات با!!! جدید فکر یه!! فکري تفاوت یه دادن نشون براي فقط!! م کرده طراحی خاصو چادر این چادر،

  !!!کیانی آقاي شه می که دارم ایــــمان من...! خوب بازاریابی... عالی نظارت و مدیریت یه با

 ،....حال با ،....را گذشته بار حقارت سراسر ي سپرده باد دست به هاي نام..... و کرده عقلم شرع خالف... زبانم که... رفت یادم و

  ........زده گره

  ....شد بلند جایش از

  ....برد فرو دوختش خوش شلوار هاي جیب توي را هایش دست
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  ....عقب رفت قدم دو

  ....جلو آمد ،..قدم دو

  ....ایستاد فاصله، با

  !دم می وقت بهت هفته دو -

  .....نشوند گرد هایم، چشم که کردم سعی اما باال، پرید ابروهایم

  !!بگیره ایراد روش نتونه ارشدم طراح که!! کنه راضی منو که بیار چیزي یه -

  .....!نبود عادالنه جنگ، ،...او ایستادن و من نشستن

  ...!محکم.. و سفت.. برخاستم

  !!!!کنم یمــ... کارو این -

  ....گذشت صورتش از.... محوي لبخند

  ....داد تکان سر

  ....صورتم به رسید بعد..... گشت هایم لباس پی... هایش چشم

  ......!!!ـارسرش خانوم ،.....نداشتی جراتا این از قبال -

 خیتلـــ.... هست ترس... هست اضطراب... پشتش درچقــ دانتسم می خودم که آرامشی... آرام... خیال بی.. زدم پلک

  .............!هست

  !نبودم سرشـــار ،...قبال -

 کیمش و کشیده و پر ابروهاي وسط کمرنگی اخم.... برگشت نگاهش رنگ... ذره ذره... کم کم...  بعد.. انداخت بهم گنگی نگاه

  ....نشست اش

  ..کنم آشنات معینی، البته صد و پرسنل با خوام می... بیا صبح شنبه: داد تکان هوا توي را دستش هوا، بی و یکهو

  ....باشد ارشدش طراح باید معینی که زدم حدس

  ...حتما: کردم حلقه آرنجم توي را کیفم ي دسته.. کوتاه.. دادم تکان سر

  ...نیاز تو بیا: گفت بلند کیانی.... زد در به کسی

 می دوري مدتی.. را کسی وقتی کردم می خیال چرا.... اند گذشته هاي آدم همان هنوز ،...ها آدم.... گرفت را وجودم... بدي حس

  !؟.....شود می عوض ،....بینی نمی مدتی ،....کنی

  ...گشاده صورت و درخشان هاي چشم و ظریف اندام آن با.. ملک نیاز
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  !دارید؟ وقت -

  ...شده تموم کارمون... بله -

  !ماژوره فورس! میندازي؟ اینا به نگاه یه: کیانی سمت رفت و زد من به لبخندي.. بود دستش بزرگی دفتر.... تو آمد

  ...کردم صاف را صدایم... من کیانی، جواب از قبل

  !؟..ندارید من با امري -

  .....!!!اوووفففف.... که کسی با زدن، حرف معاشرتی آداب اینطور.. محترمانه اینطور داشت، زور برایم چقدر

  !!!ببینمت زدي که طرحی با شنبه ولـــی، ،...!! دوخته خوش و خوشرنگه: کرد اشاره تنم مانتوي به

 هایش، کنایه و ها تکه از کدام هیچ... چیزش هیچ!!!!!! کنم خورد دهانش توي را هایش دندان خواست می دلم چقدر که آخخخخ

  !!!!!کرد نمی اذیت شدن، خطاب مفرد شخص دوم این ي اندازه به را من

  !No problem: ساییدم دندان به دندان

  ....دادم تکان نیاز براي سري

  ...ناز و ملوس.. خندید

  .....کرد می اذیتم نزدیکشان، پچ پچ صداي زدم، می بیرون که اتاق از

  .بودم متنفففر... زنانه هاي پچ پچ از

... دمز بیرون ،..اروس ساختمان از و کردم خداحافظی نگهبانی با ،...گرفتم کف شیک و روشن گرانیت و مجلل البی از را چشمم

  ....زنم می قدم... هدف بی را، فرمانیه هاي کوچه پس کوچه تمام دارم نبود حواسم که ،...بودم گنگ و گیج آنقدر... بود سردم آنقدر

 همان و روشن پوست... محکم و سخت فک... مشکی مشکیِ ابروي و چشم... معمولی قد همان با... بود گذشته آدم همان هنوز

 ،..دز می که اي ضربه هر ،..حاال.... شده.. تر مردانه... تر پخته گذرزمان، در کردم می حس تنها.. حاال که..... بُرنده و طعنه پر نگاه

  ....!!بود کاري

  !کردي بُرد کنی، راضیش بتونی اگه ولی خریه کله آدم: پیچید سرم توي آریا صداي

 را شیشه تند ندت و عقب نشستم و گرفتم تاکسی خیابان سر... آمدم خودم به نشست، پیشانیم روي عرق و گرفت درد که ام پاشنه

 را دستم.. .مسموم ي طعنه چه هر از رها... عمیق... سنگین... کشیدم نفس... تند تند.. هی و بیرون گرفتم را سرم... پایین کشیدم

... دردها ي گذشته روي به.... را هایم چشم و.... کشیدم نفس... زدم چنگ.. را چپم ي سینه و.. ام سینه ي قفسه روي گذاشتم

  .....بستم

***  
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 یگوش... کشیدم تخت جاي جاي را دستم بسته، هاي چشم با... کرد بیدارم خواب از و داد آزار را گوشم فرانسوي موزیک صداي

  ...شدم خیره آیفون، ي صفحه بر بسته نقش شبنم اسم به و برداشتم را

  ...گذاشتم هم روي را هایم پلک

 به اندمچسب را گوشی!!! نکرده تخلیه را هیجاناتش بودم، کرده منورش اروس مدیرعامل با دیدار خبر با که حاال تا دیشب از حتما

  !!!؟.....هااا: گوشم

  داشتی؟؟ تشریف ناز خواب!!! چطوري؟؟!! بانو علیکم سالم -

  ....بذاري تو اگه: زدم غر

  ....کن فتعری دیگه بار یه پاشو!!! نذاشتیم بالش رو راحت سر دلت عزیز و من حاال تا دیشب از که پاشو.. ببینم پاشو: خندید

  ...صبح تا دیشب!! بخوام خوام می شبنم مادرت جون کن ول!!! صبحی؟ کله منو کردي مسخره: غریدم گوشی توي عصبی

  چــــــی؟؟ صبح تا دیشب!!  آ آ: گرفت را مچم و حرفم وسط پرید

  ....شدم بدبخت

  !!!برد نمی خوابم... هیچی -

  کردي؟؟ کار چی دقیقا اونوقت -

  ....تواما پرسی می سواالیی!!! کردم تماشا تهرانو باال این از -

  !!!نه یا کنی می زبونی بلبل بازم ببینم بانو، بدم رو گوشی بذار داري جرات -

  .....!!!مشبنــ -

 چه ببینم نمک می میل برات تاپ لپ تو زدم ایده تا چند منم... کارت سر بشین... بزن صورتت به آبی یه پاشو..... جان بابا اوکی -

  !!!!کنی می

 ود یکی مهمان بوي... گرفتم اتاق دور تا دور از را نگاهم... زدم کنار را تخت ي مالفه... آلود خواب و کسل... شد قطع که تماس

  ...نیامده... هاي استقبال... نشده باز هاي چمدان بوي...... دادم می روزه

 لباس ي رفته کنار ي یقه..... گرفتم باال آینه توي ا سرم.... زدم صورتم به آبی... انداختم اتاق بهداشتی سرویس توي را خودم

  ....بردم باال و کردم جمع دست با را موهایم... کردم مرتب را سبکم و لطیف رنگِ شیري ساتن خواب

  ......ترسم مـــی من - «

  !؟...چی از -

  .....خودم از -

  !؟...چی از دیگه -
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  .......!خودم از بازم... از -

  ....ام خسته.... و تاریک هاي چشم به بود داده را نگاهش.... سرم به بود کشیده.. را محبتش دست

  ....منی امید تو -

  .....پایین بود ریخته هایم اشک

  .......نیستم کس هیچ امید من -

  .....شش: بود گرفته دهان به را اش اشاره انگشت

  !خام طرح یه! ذهنیه ي ایده یه فقط این دربیاد؟؟ آب از خوب معلوم کجا از: هایش چشم وسط بودم زده زل

  .....آهسته... بود خندیده..... بغلش توي بود گرفته را سرم

  »...... سخته اولش همیشه -

  .....!!!طراح جوجه: زدم چشمک ،..خودم به و..... آینه توي کردم فوت.. را نفسم

 و خوابیدم شکم به زمین روي... کردم پهن اتاق کف داشتم، اجتیاج که را چه آن ي همه و پارچه و نخ و سوزن و کاغذ و قیچی

...... مداد تکان هوا توي ،..سرم پشت را پاهایم..... گوشم پشت زدم را مدادم... گذراندم نظر از را شبنم میل و کردم باز را تاپم لپ

  ...!!کرد شروع ،..جایی یک از باید

 نظاره تنها.. .ننشستم قضاوت به.. نکردم فکر... باشم شاهد... فقط... کردم تالش و خیابان توي افتادم راه... زدم بیرون هتل از عصر

 کرده فراموش که بود ها مدت را، مرز بی هاي کشیدن الیی و مکرر هاي بوق و شهر شلوغی.... را ها ماشین... را ها آدم.... کردم

 الیی تا چهار ،رل پشت شینی می تهرون، گذاشتی پاااتو.. « نشست لبم به دلی ته از بی خنده شبنم، هاي حرف آوري یاد با... بودم

 مارهش دي، می شماره باال، بري می موزیکو پایین، میدي رو شیشه زمین، ایران ریی می!!... بلند... زنی می بوق.. کشی می

 وتايتوی..!!!...» مسکوت و مرده مملکت این تو مردم که کنی می اساسی ـالحـ یک من جاي.... و گاز رو ذاري می پاتو.... میگیري

 ،..یوتات جیغ رنگ وضوح به...  دادم می ترجیح که.. اي خنده.. بود گرفته ام خنده.... آمد می.. آهسته آهسته کنارم خوشرنگی، قرمز

 تویوتاي رفط به چرخیدم.. پا ي پاشنه روي.. آرام... بود گرفته بازي به را سفیدم مانتوي و دامن مالیمی باد...... نباشد ختلــ آنقدر

  ...زدم لبخند و.. کردم نگاه اش عملی بینی به... بود هایش چشم و ها لب روي لبخند... قرمز

 از جا یه بریم بشین!! خوامت می!!! جووون: داد چین را اش بینی.. کرد جمع را هایش لب... کرد خمار را اش مسخره هاي چشم

  !!!دربیایم خجالتت

 مرکز مزد زل..... بلندم و سپید دامن یا صورتم؟ کیپ تا کیپ شال ؟...بود ایستاده من چیز چه براي... گذشت.. دلم از پوزخندي

  !!من دنبال بیا بعد بردار، خیابون دست اون از خواهرتو برو فعال: هایش مردمک

... ریز.. شد جمع هایم شانه... کردم تند را هایم قدم... شد باز.. احتمالی هاي فحش به زبانش و رفت هم روي فکش که دیدم

  ..بودم غریب... چقدر.... من آزار مردم تهرانِ .... شدم خیره.. شهرم ي گرفته غبار آسمان به..... خندیدم
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 و هتل مستخدم دست کف گذاشتم انعام و غذا روي پریدم همچین... شدم خود بی خود از... خورد ام عملی دماغ به که شام بوي

  ....!!!زد خشکش در پشت خدا ي بنده که بستم رویش به را در

  ....شکافتم جا سه از را پارچه.... خوردم آب قلپ یک...... زدم کوك تا دو... خوردم غذا قاشق یک

  ........برد خوابم ،...که بود برش کاغذ روي دستم... و دستم روي سرم

...  

  ..!!پریدم خواب از...!!.. صدایی بی صداي با

  ....گشتم را هتل تاریک اتاق دور تا دور نگاهم با زده، خواب

... نه... گرداندم را م هاي مردمک.... شدم خیز نیم... پارچه و کاغذ وسط.. جایمم سر و دادم تکان را ام شده خشک هاي استخوان

  ....نبود هیچی

  ...صورتم به کشیدم دست

 روي را دمخو نشسته و شدم مچاله خودم توي.... کشیدم را مالفه ي لبه و تخت به گرفتم را انگشتم و کشیدم زمین روي را خودم

  ...وشاندمپ را گردنم و آشفته موهاي تا و پیچیدم دورم به را خنک ي مالفه.... دادم تکیه سرم پشت دیوار به و کشیدم عقب زمین

  ...خورد چرخ زمین کف شده پهن بساط میان هایم چشم

 اي ردانهم و زنانه برندي... بود کرده اش معرفی بهم شبنم که برندي براي... پوشاك ایرانی برند یک براي.. زدم می طرح داشتم

  ....داد خواهد بیرون هم عطر زودي به است شنیده گفت می شبنم که

  ...ام گونه کنار گذاشتم را دستم کف

  ..زدم می طرح داشتم

  ....گذشت... ســـــال سی من بر که سالی سه از بعد.... فراموشی سال سه از بعد.. دوري سال سه از بعد.. تهران بودم آمده

 ادهار.. بواهد... روزي دانستم نمی هرگز که خودي به... خودم به اتکا و.. شبنم هاي راهنمایی... عمه تشویق به.. تهران بودم آمده

 ینم خوشش چرخ صداي از اما بود، نشسته عمه هاي خیاطی پاي به پا بچگی از که خودي.... بزند اي ساده کوك حتی... کند

 می پیشنهاد.. زد می حرف... اما... نداشت خوشی دل.. زدند می سوزن که لرزانی هاي دست و عمه هاي یچشم رو عینک از... آمد

  !..؟.....عمه!!....؟؟...نشده مده د زیادي مدل این نظرت به عمه! ؟...نیست بهتر کنیم طور این را اش یقه اگر عمه.. داد

  ...تهران بودم آمده

. .بشوم رو به رو باهاش.. روزي کردم نمی فکر عمرم تمام به که خاص آدمی با ،...ناگهانی دیداري شوك با مواجهه در.. انگاري و

 نه و رفتگ می نشات قطارانش هم و خودش به نسبت همیشگی اي دلشکستگی از بودنش خاص صرفا که... کنم کار برایش یا

 چنین از پرهیز و دوري بر مبنی بودم، اندیشیده ها سال این که آنچه ي همه خالف بر آنی تصمیم یک طی ،...دیگري چیز هیچ

  ........کنم می چکار دارم که... بود نشده باورم هنوز ،...هایی آدم چنان و
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  ....رفت گرمی به رو ام، گرفته آتش ي گونه از ، سردم دست کف

  ......ودب شده تر خوددار و بزرگتر کن، اهانت همیشه اوي و ،...تر باور بی و سردتر من که انگاري فقط... بود نشده عوض چیز هیچ

  !؟...کردم می چکار داشتم

  !؟...کنم می چکار دارم

  !....؟؟....عزیزترین و شبنم امید همه این ؟...تالش همه این ؟...نو زندگی ؟...حالل پول

  !؟.....کیانی... اسم به... آدمی ي سایه و سلطه زیر

  ...بود غیرممکن حقیقتا.... نه

  ...!!...تر باورپذیر غیر قطعا، و

  ...شدند می زده بهت همه.... خندیدند می همه.... اگر... گفتم می عزیزترین به اگر... شنید می کسی اگر

  ...ام شده شوك که انگاري.... من و

  ....شدم خیره زمین روي ولو هاي سوزن به

  ...نداشت وجود ممکن غیر که

  .....دیدم نمی... را دور هاي گذشته هاي آدم... را دور ي ها آدم.... من که

  ...بودم شده کور... من

  ....فردا سوي به.. تکاپو و امید از اي دریچه.. هایم چشم و

  ...کردم نگاه هایم دست به

  ....ایمان... از پر.. اراده از پر.. قدرت از پر... هام دست و

  ......!...نــــــه..... را هام دست اما ،....بودم داده دست از را ایمانم تمام روزي... من که

  ...بودند کرده معجزه... ها دست همین که

 و ها نباید و ها شود نمی تمام از... سختی از.. سردي از...  و سخت و سفت و سرد زمین به بودند چسبیده... ها دست همین که

  .....بودند رسیده ها باید به ،....ها خواهم نمی

 دورم هب را مالفه... کردم می چک را ها فن و شدم می پا باید... بستم می را باز ي پنجره و شدم می پا باید.. بود زیاد اتاق سردي

  ...کردم تر تنگ

  ....بودم گرفته ها این از تر قبل خیلی.. را تصمیم من

  ...من
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  ....که... باشد معینی که.. باشد کیانی که کرد نمی تفاوتی برایم

  ...تهران بودم آمده

  ....داشت قرار رویم پیش نوري پر و باز نیمه در و... را شکسته هاي پل و... بودم گذاشته سر پشت را امید هاي چشم و

  ...تهران بودم امده

  ....ام زندگی هاي آدم و... بود شده فوروارد....  ام زندگی فیلم انگار و

  ...فرستادم بیرون را صدایم پر نفس

  ...گرفتند آرامش.. هایم ریه

  ...کردم نگاه الگو کاغذ ي شده پاره ي گوشه به

  ...دارم گوش به را قطارانش هم و خودش هاي تحقیر آهنگ هنوز که.. کنم کار کسی براي باید

  ...دارم بغض ازش... که کنم کار.... کسی با... کسی براي باید

  ....!!...دارد بغض... ازم که

  ....کردم باور....  و ته و سر بی مداد و الگو کاغذ به زدم پلک

 فرار شاز حتی یا و.. بزنم پسش توانم می ،...بپذیرمش توانم می من که ،....ست زندگی از بخشی ها، این ي همه که ،..کردم باور

  ......بسپارم اش فراموشی به و کنم

  ..شده پر.... شدن کور و فراموشی ي برا ، من ظرفیت تمام و... بود بسته درها، تمام.... نداشتم راهی گریز، و فرار براي

  ...کرد می اش گزینه رد راه، ي ادامه به من عجیب رغبت و میل و... بود شده دور و دیر.. هم زدن پس براي و

  ....کشیدم آرامشی پر و عمیق نفس

  ....تهران بودم آمده

  ....تهران ماندم می

  ،...که کردم می باور و

  ......کنیم تصور بتوانیم که.. ست آنی از کوچکتر دنیا

***  

 شدم، راضی هک خودم از.... سرم انداختم لیمویی شال.. پوشیدم روشن کفش و کیف و مانتو... کردم را کارهایم تند تند شنبه صبح

 شبه که را سوزنی تا سه دو... بگیرم را ایرادهایش تا بودم کرده پهنش تخت روي... خودم ي شده طراحی چادر به افتاد چشمم

 را چادر.... گرفت درد... فکم... هایم دندان.... شد مچاله مشتم، توي پارچه... زدم پلک.... کردم لمس را اش پارچه... درآوردم بود
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 آبکش جانماز همکالسیاي... « زدم پلک.... جلویم گرفتم را چادر.... ایستادم آینه جلوي.... دادم قورت را دهانم آب.... برداشتم

 کنی؟؟؟ن سرت رو لعنتی این بیرون میاي من با وقتی شه نمی..... « زدم پلک»...  رن؟؟؟؟ می کوهم مگه ،!!! چادرچاقچولی متقلب

 آرامشی که.... آمد ندا که انگاري و... زدم پلک..... »..... خدا ترسم می... من... « خورد تکان.. هایم لب...... زدم پلک»..... 

 اییه دست با.. اثباتش و اروس به طرحم دادن نشان براي و گرفتم آینه از چشم.... ریخت دلم به... سرد و تلخ... اما عجیـــــب

  .......انداختم سرم روي را چادر ،....لرزان

 ظرن زیر موشکافانه را ام شده طراحی چادر ،...شد بلند جایش از دوخت، خوش و خوشرنگ سدري دامن کت میان بار این ملک نیاز

  ....!زن: گذشت فکرم از گرفتم، که دوم بار براي را دستش... آمد من سمت به متبسم، و ،..گرفت

 هفت و تبیس دختر..... بودم دیده عمرم به که بود زنی ترین زن ،...نیاز که کرد تایید را عقلم ي جمله این دلم،... تر بعد خیلی و

.... باریک کمرش.... بود پنبه مثل هایش دست... کرد نمی تجاوز حدي از ظریفش و ریز هاي خنده صداي که اي ساله هشت

  ....!!!بشمرم ،..را اش خورده ریمل هاي مژه توانستم می من و.... شده کادر لبش رژ... مخملی نگاهش

  ...گرداند تنم، چادر دور تا دور را نگاهش و رفت قدم یک

  !چطوره؟: باال فرستادم را ابرویم تاي یک

  !نوئه: گفت و... زد چشمکی... باال داد را، ابرویش تاي همان

  ...!نداره باور رییستون: کردم اشاره اتاق در به

  ....شد پخش...  مالیم موزیک با ساکت سالن هواي توي..اش خنده صداي و.. ظریف... خندید

  !!کنه می کار خوب اقتصادیش، مغز وگرنه! ره می پیش شده حساب یکم رییسم -

  ....!میاد نظر به طور این: گرداندم سالن، دور تا دور وار، اشاره را هایم چشم و گرفتم باال را هایم دست

  ....خندید ،..باز

  ....آمدند بیرون پوش، شیک و بلند قد مردي همراه به کیانی و شد باز مدیرعامل اتاق در

  ...کرد موشکافی را چادرم.. ساله اي خرده و سی تقریبا مرد نگاه

 اهشنگ... تاسف کمال در! دیدم می طرح، این از را هایش چشم اکشن ري اولین باید... اما خواستم نمی... کردم نگاه کیانی به

: گرفت هدهع بر را معرفی ي وظیفه نیاز..... کرد می ناتوانم ضعف، این و کنم تحلیل بتوانم من که چیزي هر از خالی......! بود خالی

  ....طراح ،....سرشار خانم ،..اروس ارشد طراح.. معینی جناب

  !!!نخواستیم ارشد، پسوند ما بردارید، ،!! گذاشتند جوجه و کردند لطف کیانی جناب دیروز را پیشوندش حاال! طراح! همین

  ....!کاري... نامفهوم... کمرنگ.. زدم لبخند... کرد خم احترام و ادب با را سرش معینی

  ....جلو آمد قدم یک کیانی

  ....!نیست بد: ماند ثابت... لیمویی شال روي نگاهش
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 بخش و اختمانس با من آشنایی و براي رفتیم می باید.. کرد سالن در به اشاره دست با معینی... بیرون کردم پرت صدا بی را نفسم

  .....دید ملک نیاز تنها را، اروس مدیرعامل واکنش از ام کالفگی..... مختلف هاي

 که سرشار؟؟؟ خانوم داده بهتون جسارتی همچین چطور یکساله، حداکثر یا ماه شش ي دوره یه: پرسید ازم معینی ها پله وسط

  ..... برندِ یه با و بیاید

  ...چرخاندم برعکس، و کیانی به معینی از را ام خالی و جدي نگاه.... پاگرد توي ایستادم

  !بود بسته رو از شمشیر معینی، که حقا

  .....!!نبود ها غول از سرانگشتی هنوز ،...اش کبکبه و دبدبه تمام وجود با نوپا، برند این که حقا و

 اروس املمدیرع به معینی از نگاهم... کرد تحریک را ام عملی ي شامه ادکلنش تند بوي و رفت پایین پله دو سرعت، به کیانی

  !بود من جواب منتظر جیب، در دست... برگشت

 شجويدان من: بدهم تسکین... خونسردم و کمرنگ لبخند با ،..را اولم ي جمله میان جاري درد کردم سعی و کردم نگاه معینی به

 و ،..دمکر کار خوب طراحاي از تا سه دو پیش... گذروندم امارات تو یکساله ي دوره یه..! هستم صنعتی طراحی آخر سال انصرافی

  !برخوردارم هم خوبی استعداد از

 به را ها لهپ و ،...گذشت کیانی منحوس صورت از گذرایی ي خنده که دیدم چشم گوشه از اما بود معینی به ام جنگنده و تیز نگاه

  ....کرد طی پایین سمت به سرعت

  ...کرد ام راهی کوتاه، بفرمایید یک وبا داد تکان سري معینی

  !!!دش ششم ي طبقه باقی دیار رهسپار هم خودش و بداخالق معینی به سپرد را من کیانی دوم، ي طبقه ي بسته در جلوي

 از....!! سوم و دوم نگاههاي همین و اول نگاه همان از! آمد نمی خوشم ازش... بهش شد خیره و کرد مانکن تن را چادرم معینی

 که بود داده آدمی تحویل را من اروس، مدیرعامل حاال و... روند نمی خودشان از بهتر طرح و کار بار زیر که هایی آدم دسته آن

 هب چیز همه همیشه، که بود کرده ثابت زندگیم شمار بی هاي تجربه....اما!! بزنم حرف باهاش کالم دو خواست نمی دلم حتی

 هیچ و....! بنشانم کرسی به را حرفم جوري یک خواهم، می که چیزي به رسیدن براي بودم ـورمجبـ.... رود نمی پیش من دلخواه

 اخم حملِت و... باهاش آمدن کنار و معینی براي زبانم انداختن کار به.... مضاعف خستگی.... بیشتر تالش جز ،...نداشت وجود راهی

  .....رنگارنگ هاي تخم و

 نگاه از!! مدآ نمی خوشش من از بدجوري... ،کافیست بیایم هفته در روز سه دو فعال گفت داشت، خبر اي هفته دو قرار از که معینی

 محکم و جدي نگاه نه ،...بزند حرف کیانی حرف روي توانست می نه... حال این با!! بود معلوم ترش، تیز نوك بینی آن و تیز هاي

  ....!بگیرد نادیده را من

  ...بود طراحی بخش ، چهارم ي طبقه

 مانکن و ها طرح از تعدادي عکس که خورد می رنگ پرتقالی هاي دیوار با روشنی و بزرگ سالن به چشمت شدي، می که وارد

 يانتها در هم نهایت در و.... پرو...رایانه...دوخت... الگو اتاق... بود شده نوشته کدام هر در کنار که.... اتاق تعدادي و بود آویزان ها

  ....استراحت اتاق عنوان با خورد می چشم به سیري پرتقالی در سالن
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  ....بود ، بسته مدار هاي دوربین به هم حواسم شدم، می آشنا شرکت مختلف هاي بخش با داشتم که وقتی تمام

 وشج و جنب پر و شلوغ بسیار سوم ي طبقه.... شدم آشنا پرسنل و ها طراح و ها خیاط ، ها برشکار از تعدادي با این بر عالوه

 همکاري هم با توانستیم!!! اگر و است تیر هفت سمت کارگاهها بزرگترین از یکی که داد می توضیح برایم داشت معینی... بود

  ....زد خواهیم سري هم آنجا به حتما کنیم،

  ..رفتم بیرون ساختمان از و کردم خداحافظی دوختشان خوش و شیک هاي لباس با پرسنل از زد زنگ که آریا

  !نزدي زنگ شد؟؟ چی -

  !نبود هورا و سوت حد در خبرم خب: کردم نگاه مرتبم و بلند هاي ناخن به

  شد؟؟ چی حاال... رسی می اونم به: خندید... زدم لبخند و

  ....باشد نکرده خبر با را آریا و گرفته را زبانش جلوي شبنم که کردم نمی باور

  ...!داده فرصت بهم هفته دو: افزودم و دادم مختصري توضیح

  !حله.. پس خب: داد جواب مطمئن و کوتاه

.. این و... .بگیرد ایرادي کوچکترین نتواند که دادم می تحویل کاري باید.... داشتم اطمینان خودم، به هم و.. آریا محکم لحن به هم

  .!..شد می شامل هم، را اي هفته دو فرصت این گذشته، سال سه ممارست بر عالوه که زحماتی... بود بسیار زحمات مستلزم

 هنوز نماشی زدن سند جهت وقت تعیین براي سوالش که افتاد یادم باز کردم، قطع ناشناسم خطی پشت خاطر به که را تماس

  ....ام گذاشته جواب بی را، ندیده

 به و مداشت نگه دیگرم گوش روي هم را دستم یک ترافیک، و بوق صداي از فرار ي واسطه به و گذاشتم گوشم کنار را گوشی

  ....دادم جواب دیرینه، عادتی ي واسطه

  !؟..نعم -

  ساره؟؟: کرد زمزمه گوشی توي اي خسته صداي

  .......علی: گرفتند فاصله هم از درمانده، و زده بهت.... بخواهم من آنکه بی.. هایم لب

  !خوبه؟ حالت: رسید گوشم به و... گرفت بازي به را ام ریشه و رگ... پیچید سلولم سلول میان... تلخش و گرفته صداي

  علی؟؟ کجایی تو.. خوبه حالم من.. من: ایستادم رو، پیاده ي گوشه و زدم پلک

  ...شناختمش می دنیا، این توي کسی هر از بیشتر... من... حاال... بود کسل

  ...بدبختیم پی... باشم باید کجا -

  ...جان علی -

  ....شد می وصل و قطع صدایش
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  ساره؟؟ برگشتی نگفتی من به چرا -

  ...موقتیه: کردم بدبختم کیف ي دسته با بازي مشغول را دستم

  !بودم من شد، می باخبر باید که کسی اولین کنم می فکر... هرچی: افتاد سرفه به

  ...بود دلخور ،..عمیـــــقا... کشیدم عمیقی نفس

  ....نفري اولین تو هنوزم -

  هتلی؟؟ کدوم: برگشت و رفت کردم، می حس اطرافش که اي شلوغی میان صدایش

  ...میداند که دانستم می

  ...کرد می قطع نباید.. نه... شد جمع دلم... زد صدایش کسی انگار نگفته، و گفته را هتل اسم

  .گیرم می تماس باهات: بود غمگین...  لحنش

  ...کردم سکوت

  ...زنم می زنگ شب.. شب -

  ....دوختم چشم گوشی ي شده خاموش اسکرین به

  ....نبود آشنا که اي شماره به

  ....شد می دوران.. سرم توي... صداها

  !شه نمی که اینجوري!! بده بهم ازش شماره یه حداقل.... کنم می خواهش ازت - «

  ...ساره س فایده بی -

  ....اما -

  ...نیست خوب حالم اصال.... شو خیال بی بحثو این کنم می خواهش -

 بذاري ایدنب!!! ـنمــ!! کنم می خواهش تو از من: بودم کرده التماس گوشی توي و کوبیده زمین به را پایم... استرس پر و قرار بی

  .....علی بذاري نباید!! شه تموم اینجوري

  ....شد می تر دور و تر دور... صدایش

 وقتا یه.. آدم... آدم!! شده راضی اونم بینی؟؟ می.. راضیه اونم.... کوتاهه مدت یه قرارمون..فهمی؟؟ می!!! من... بره گفتم من -

  ......ساره ـورهمجبـ

  ...کردم می حس... قلبم توي عمیقی درد ،...ویرانگرش غم و مردانه گریز از... صدایش توي زجر از

  ...بود شکسته... صدایم
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  ........بودید هم عاشق شما.... علی ؟؟...مون خونواده خاطر به! ؟....علی من خاطر به -

  ...... »بود گرفته بازي به را، گوشم لرزان ي پرده که... تلفن ممتد بوق صداي و

  ...شد رد کنارم از کم، ي فاصله و شدت با عقلی بی موتوري

  ....گرفت بازي به را شالم ي گوشه باد

  ....رفت نشانه را آسمان هایم، چشم

  !؟.......ـیعلـ

 قیقد ها آدرس به... شد نمی معلوم که کارت روي از... بود کجا اروس ي شعبه بزرگترین... انداختم دستم توي کارت به نگاهی

  ....ونک گفتم، آژانس ي راننده به و انداختم کیفم توي را کارت... سوزاند را چشمم پاسداران، ي محله و.. شدم

 با... بود یبزرگ و شیک فروشگاه....! ایستادم ،...اروس رنگ سفید دیزاین با شیک ساختمان جلوي زود خیلی و بود خلوتی صبح

 گاهن مشغول... بود زنانه بخش چپ، سمت و مردانه فروشگاه راست سمت... بودند لبخند از پر و پوش خوش همگی که پرسنلی

: آمد فمطر به بود، بسته که خاصی روسري مدل و آرایش با باال و قد خوش دختري که بودم زنانه هاي بلوز و تاپ رگال به کردن

  !کنم؟ کمکتون تونم می

 دور را گاهفروش دور تا دور... دادم نشانش را دستم توي تاپ... زدم لبخند جذبشریال و سیر بنفش شلوار مانتو و یاسی روسري به

 می چه ،...من طرح با ها روز همین که کردم می فکر و.... بود خوب بگویم، بخواهم را راستش.. بود خوب... نه.. نبود بد... زدم

  ...شود

 و کشی آرم با ریز ي سینه سنجاق از... گشت می اروس، جزئیات ریز ریز پی چشمم کردم، می حساب که را سیر کاهویی تاپ

  ...رویشان ي شده حک آرم و دستی هاي ساك تا.. اروس رنگ طالیی

  .......شدم هتل راهی بود، ام شده طراحی چادر در تغییرات درگیر مدام که ذهنی با و زدم آسمان پاساژ توي چرخی

***  

 جبع چه«  گفتن با بود، خنده نگاهش توي همیشه که رزروشن مسئول که زدم می بیرون هتل از رسید، که موعود ي شنبه

 بار هس دو و چیست کارم دانست می تقریبا.... انداخت سر دادن تکان و خنده به را من...» کردن رفتن بیرون هوس سرشار خانوم

  ...بود کرده پیدا برایم ضروري تماس شماره چند

 اي کننده هخست و طوالنی علیک و سالم به نگهبان ،....شده شلوغ فرعی، خیابان این چقدر امروز که کنم فکر و اروس به برسم تا

  ......دویدم آسانسور طرف به تقریبا و گفتم تعارفی بدون ي اجازه با.... بود کرده بند

  ........!بود ــردهمـ ،...قدیم ي ساره.... نه.... بودم قدیم ي ساره اگر که تعارفی... بودم قدیم ي ساره اگر که اي اجازه با

  ....داشتم تاخیر دقیقه ده... انداختم ام مچی ساعت به نگاهی



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣۴۶ 

 

 حاوي ساك و تنم توي چادر به شگفتی با... زد می حرف موبایلش با داشت و بود ایستاده مدیره هیئت ي جلسه اتاق در جلوي نیاز

 ربعه یه وبد:  گذاشت گوشی دهانی روي را دستش. گرفتم گاز را لبم.... کرد اشاره کیانی اتاق در به و کرد نگاه هم دیگر طرح دو

  !کنه قاطی که االنه!! منتظرن

  ....یا زند، می حرف صمیمی اینطور من با ملک نیاز بودم نفهمیده هم هنوز

  ....شدم داخل...  و زدم در به را ام اشاره انگشت پشت ها، خیال و فکر تمام خیال بی

 خشن هاي چشم وسط شکل، مستطیلی و بزرگ میز راس ،...صندلی ترین انتهایی درست افتاد، مستقیم هایم چشم که کسی اولین

  ...بود کیانی وسیاهش،آزاد

 آمیزي، موفقیت دلبخن و گفتم باالیی بلند سالم... بودند سرم چادر ورانداز مشغول که دیگر طراح چند ترتیب به و معینی نفر دومین

 که ودب نگاهها خواندن پی حواسم... گرفت من از را نگاهش و... انداخت پا روي پا تمام، بدقلقی با معینی... نشاندم لبم ي گوشه

 تنم به ثبتم انرژي از کوهی ملک، نیاز دیدن وبا برگشتم... بست سرم پشت ببندم، بود رفته یادم من که را دري کسی کردم حس

  ....شد سرازیر

  ؟؟...کیانی جناب کنید نمی فکر اینطور شما! سرشار خانوم عالیه: گفت رسایی اما لطیف صداي با نیاز

 شمارو نظر خوام می اول: شد خیره معینی به شد، می بلند میزش پشت از که جور همان و گرفت من از را بداخالقش نگاه کیانی

  ...بدونم

  ...بودم ایستاده ملک نیاز کنار خمیدگی، اي ذره بدون کمري با محکم، و صاف حاال

 اشند،ب کرده مجبورش انگاري که جوري و داد تکان سر معینی...! تر عمیق ، ها طراح باقی... انداخت چادر به نگاهی نیم معینی

  !خوبه خیلی: گفت گرفت، می نیاز حرف از پر و خیره نگاه از چشم که طور همان

 طمئنم و مشتاق هاي چشم برابر در هم بقیه... باالخره.... نیامد خوشش طرح از او فقط که بود خانم یک تنها دیگر، طراحان بین

 ارائه براي دبای که سیاستی و بازاریابی درمورد صحبت و کار، شروع جهت ریزي برنامه سري یک و پیاپی سوال چندین از بعد من،

 را هایم رحط باقی و گشودند تایید به لب ،...عربی کشورهاي از سفارش گرفتن احتمال براي من نظر و شد می گرفته کار به اش

  ...گذراندند نظر از هم

 کیانی.... یرهمد هیئت افراد تک تک بعد و... گرفت رفتن ي اجازه ساعتش به نگاهی با که بود معینی این بعد، دقیقه پنج و چهل

  ....کرد راهنمایی منحوس، اتاتق همان به داد، قرار بستن براي را من هم نیاز و شد اتاقش راهی

 عالوه اال،ح که رییسی... شناسمش نمی چقدر کردم می فکر که رییسی... ریسش هاي چشم وسط زد زل نیاز شدیم، که اتاق وارد

  ....داشت نگاهش توي هم، بداخالقی و سوال عالمت کلی همیشگی، غرور و تحقیر بر

  !سرشارو؟ خانوم داد قرار کنم آماده -

  ...نشست میزش پشت داد، می تکان سر که طور همان بعد و کرد نگاه نیاز به اي لحظه کیانی

  ....!بدونم رو اروس مدیرعامل اصلی نظر مشتاقم هنوز من: پرسیدم خورد، می وول ذهنم توي مدام که اي خنده با
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 درش.. تبرداش میزش روي ببینمش،از توانستم نمی خوب فاصله آن از که را رنگی تیره چوبی جاسیگاري... باال داد را ابروهایش

  ....نیست مهم من اصلی نظر... شد تایید طرحتون: گفت کشید، می بیرون سیگاري که طور همان و کرد باز را

  ...رسید ذهنم به لحظه آن که بود اي کلمه تنها خیال، بی

 سید،ر می نظر به بعید شناخت، می او که اي ساره از که اي زبانی شیرین با...! نه.... نه که... زبانی چرب با و دادم تکان سري

  ...!!شمایید مهمه، برام نظرش که نفري اولین...! جناب نفرمایید: دادم جواب

 شههمی که آدمی براي جوابی، حاضر جور یک و زبانی و سر خوش... نه هم باز.. که زبانی شیرین این از... قلبم اعماق در... هرچند

  .....بودم ناراضی بوده، سیاه ذهنم توي

 هب دار خش بعد، لحظه چند.. صدایش.... کرد تنگ را هایش چشم... دود پس از و گذاشت لبش ي گوشه را اش زده آتش سیگار

  ...نبود بد: رسید گوشم

  ...نشست لبم روي بعد دلم، اول عمیقی پوزخند

  ....کردم نگاهش خیره

  ؟؟...کیانی جناب گذرد می فکرت توي چی

  روي؟؟ نمی من حرف بار زیر

  روي؟؟ نمی طراحت جوجه طرح بار زیر

  !!دارم مشکل طرحت اصل با که دونی می: کرد ول پوزخندم، پر نگاه توي را، نامفهومش و عمیق و سیاه نگاه

 جناب گم مین درست.... کنیم دخیل شخصیمونو ي سلیقه تونیم نمی مورد این تو: کرد پر را اتاق فضاي ملک، نیاز ظریف صداي

  !کیانی؟

  ...گذاشت کیانی میز روي را من ي شده تنظیم داد قرار و داد تحویلش بفردي منحصر لبخند و

  ....رفت... و کشید من ي سرشانه را دستش رفت، می بیرون اتاق از که طور همان و

  ...بیارید تشریف: گفت سرش کردن بلند بدون کیانی

 را شخودنویس کیانی که کردم باز را کیفم امضا، براي و... کردم بررسی را چیز همه... خواندم بار دو... کردم نگاه داد قرار متن به

  ...بودم شده خم میزش روي کمی حاال که گذاشت دستم کنار

  ....برداشتم را خودنویس امضا، یک نکشیدن طول براي اما خواست نمی وجه هیچ به دلم

  .....!!نیامده خوشش من، به خودنویسش دادن از خیلی هم او انگاري که فهمیدم گرفتم، باال که را سرم

 ..هایم چشم روي.. نگاهش و شد باز پوزخند به لبهایش... انداخت قرارداد کاغذ چپ سمت پایین و کوچک امضاي به نگاهی

  !؟...سرشار: چرخید
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  !ندارید؟ من با امري: گذاشتم میز روي محکم را خودنویس.. پوشاند... را دلم و... را صورتم غلیظی اخم

 مروزا از: میزش کشوي توي کرد شوتش و کرد امضا را داد قرار پاي داد، هلش طرفم به میز روي انداخت، ام ملی کارت به نگاهی

  .شه می انجام معینی آقاي نظر زیر هم کارهاتون ي همه. کنه می راهنماییتون نیاز. دم می اتاق یه بهتون

  !!!شد نمی این از بهتر

  !!!معینی

  !!!پرفکت

  !نکنم؟ شروع امروز تونم می: کردم نگاه مچیم ساعت به

  ...!مرخصی که هم اول روز جلسه، براي تاخیر ربع یک!! شه می عالی: کرد خاموش زیرسیگاري، توي را سیگارش

  ....دارم قرار جایی 12 ساعت... تونم نمی امروزو: کردم نگاهش... خیال بی و مستقیم

  !سالمت به: زد باال کمی را اش دودي پیراهن هاي آستین کند، نگاهم آنکه بی

  !!مزخرف مردك

  ....!بستم ملک، نیاز ي گشاده لبخند روي به را، مدیریت اتاق در آرامش، از پر ظاهري و حرص پر درونی با

***   

  ..باشه مبارکت: گذاشت دستم کف را رنگ متالیک خاکستري 206 سوییچ آریا محضر، ساختمان جلوي

  ...اومدم وقتی از دادم زحمت بهت خیلی.. آریا مرسی: زدم لبخند و بستم را مشتم

  ...درمیاي خجالتم از: ماشینش سمت افتاد راه و خندید

 قیتموف از ناشی برجاي پا اما خاموش هیجان و.... بود گرم.. کردم ام زده آفتاب هاي چشم بان سایه را دستم.. باال گرفتم را سرم

 و نگر کرم اتاق کنکاش مشغول ، زده ذوق... شدم سوارش زنان، لبخند و کشیدم ماشین به را دستم... کرد می ترش گرم طرحم،

  ....بود رفته... خنده با و زده بوق تا دو آریا آمدم، که خودم به....  شدم اش داشتنی دوست

  .....درآوردم حرکت به را، خورده سند تازه و نو ماشین

 نگاه م،نداری را خواهید می شما که موردي فعال گفت و پایش روي انداخت را پایش که ملکی معامالت ي گنده شکم میانسال مرد

  .....زدم بیرون امالك از و گرفتم دستکش و دفتر از را انزجارم پر

  .....توچال سمت چرخاندم را فرمان

  ....دادم حرکت آسفالت روي.... را کندم و آهسته هاي قدم و کردم پارك را ماشین

  ....بود رنگی هاي کن گرم و زندگی جریان و روشن هاي چراغ به نگاهم
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 آبم بطري.... کرد پر را وجودم که ضعف... گرفت که نفسم... شدم که درد سر.... اول ایستگاه همان... کاري اول همان... جا همان

  .....ردمک نگاه... سیاهش آسمان و چراغ پر تهران به و نشستم سنگی تخته روي... دورتر خیلی... تر دور و فشردم مشت میان را

  .....کرد پر را هایم گوش درمانده، زنی جیغ صداي

  !!!!!ه؟؟؟چتــ -

  .....که هایی فریاد.... بشنومشان خواست نمی دلم که هایی فریاد.... تلخ هایی فریاد و

  !!!کنه؟؟؟ می غلطی چه اینجا روشنک -

  .....هایم گوش روي گذاشتم را دستم

  ....دادم فشار و بستم را هایم چشم

  ....پیچید سرم توي داغ ي نعنا چاي بوي

 البق ام، چسبیده بهم زانوان دور را دستانم و آزاد را ام شده تنگ نفس.... دوختم چشم پایم زیر شهر به و کردم باز را هایم چشم

 چشم... شهرم آسمان ي ستاره پر و تاریک ي پهنه به و باال گرفتم را سرم..... اما.... بروم... و شوم بلند باید.... بروم باید..... کردم

.... ریزگ و ستیز همه این از کشم می رنجی چه که دانی می تو... فقط و فقط...... ام خسته ،....ـدرچقـ که دانی می تو اما..... دوختم

  !؟.....دانی نمی.... دانی می ،..تو

 شدن مخ.... شدم می بلند من...... زدم پس.. را ها ناتوانی تمام و کشیدم عمیقی نفس.... تند تند... زدم پلک.... سوخت.. هایم چشم

 بش با چه... کردن حل با چه... نکردن فکر و فراموشی با چه..... نشدم خم.....  سال سه که طور همان.... نبود ایستاده، تازه من در

 ،..اینجا..... جااین... حاال... اما..... بیگاه و گاه هاي فرار با چه و..... کوبیدن دیوار به سر و شدن پهلو به پیلو و ماندن بیدار صبح خود تا

  .....ندارم فراري راه..... نیست گریز براي مجالی دیگر ،....ها روز این و ،...امشب و

... بودم هدید که تردید از اي سایه دنبال به... جهیدند هایم چشم.... بود ایستاده من، از دورتر ، بلندي قد پسر...! زد را چشمم چیزي

  .....شوند می آشنا خاطرات از پر..... گاه ،....هم ها غریبه ي همه.... اما.... بودند غریبه ها آدم این ي همه.... نه.... نه... کشیدم سرك

  ....کردم باز را آبم بطري رنگ آبی در

  .....کردم کج را بطري و پایین گرفتم را صورتم

  .....شست....  ام چانه تا... موهایم رستنگاه از.... زالل و سرد..... آب

  ....بود بسته هایم چشم

  ....شد می کمرنگ سرم توي...  درمانده زن والي و هول هنوز

  .....کشیدم عمیقی نفس

  ....چکید می ام چانه از آب قطرات
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  ....دربیاریم تنهایی از خانومو بریم: گفت می سرم پشت از داشت کسی

  .....فشردم مشتم توي را بطري

  .....!اند بسته ،...درها ي همه....! ساره نیست فراري راه هیچ....! خودم.... و هستم خودم فقط... ها ثانیه این تمامی از... امشب از

  .....کردم محکم و پهن.... را لبخندم

  .....!است توفیق من، براي ،...باشد که هم اجباري

***  

 لکسیونک براي پیشنهادي هاي طرح با رابطه در معینی هاي حرف به سپردن گوش براي وقتی ، اي شیشه طویل میز و بزرگ اتاق

  ....کرد می کجی دهان من به ، نشستم می ها صندلی از یکی روي ،..... پاییزه،

 نخوردن شکست و آمدن کنار ي نقشه و کردم می تحلیلش ذهنم توي اینکه حین من و نکشید طول چندان معینی هاي صحبت

  ....شدم چادر سازي الگو و خودم کار مشغول کشیدم، می

 هنوز ارم،ک در غرق و محو من و رفتند می یکی یکی همه.... بود گذشته چهار از ،..کردم نگاه که ساعتم به و نداشتم نهار به میلی

 معینی، با یخداحافظ براي و انداختم خودم به نگاهی بهداشتی سرویس ي آینه توي و کردم جمع را وسایلم تند تند.... بودم نشسته

 گوهاروال... شده تموم من کار: کشیدم پایین را صدایم... داد می ورود اجازه وقتی بود تلفن با زدن حرف مشغول... زدم را اتاقش در

  ...دادم تحویلتون که هم

  ..خانوم نباشید خسته. مرسی:  کرد جا به جا را چشمش روي عینک و گوشی دهانی روي گذاشت را دستش

 دستش ويت گوشی به آید، نمی خوشش من از که گفت می بیشتر روز به روز که نگاهی و درهم ابروهاي و کشیده بینی از چشمم

 اتاقش یطالی و کرم و قرمز دکوراسیون چشمی گوشه که طور همان و فشردم رنگ طالیی ي دستگیره به را دستم.... شد کشیده

  ...!معینی جناب بخیر عصرتون: پاشیدم رویش به اي کننده محسور و کشیده لبخند کردم، می آنالیز را

  ....کرد نگاهم لحظه چند

  ....عقب رفتم قدم یک

  ....نباشید خسته... خانوم بخیر هم شما عصر: گفت سرهم پشت و زد پلک عصبی

  .....!کردم تکیه ارشد، طراح بود شده حک کنارش که سرم پشت ي بسته در به شیطنت، از پر و راضی

  ....داد خبرم بود، کرده پیدا امالك ي مسخره و الغر ي پسره آن که اي خانه دیدن براي و خورد زنگ موبایلم

 حرف خودش براي داشت پسرك.... !! گذراندم نظر از را طبقه چهار آپارتمان آخر بار براي و زدم کمرم به دست زده ذوق و راضی

  !!!رفته دستتون از بجنبید دیر!! سرشار خانوم واال داره خواهان خیلی: زد می

  .رسم نمی امشب. کنید هماهنگ بعداظهر فردا واسه: گفتم و زدم را ماشین ریموت بیخودش، هاي حرف از حوصله بی



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣۵١ 

 

  .....هااا پره می: انداخت شدم می ماشین سوار داشتم که من به گیجی نگاه

  !پره نمی! نترس: زدم استارت

  !دیگه؟ امالك سمت میرید: کرد نگاه رفتن حال در من و خودش ي پیاده پاي و شاگرد صندلی به ها منگ عین

  ...متاسفانه نه:  زدم پررویش صورت به نیشخندي

 و تاهل از و درنیاورد بازي پررو این از بیشتر باشد یادش تا کردم نگاه ماتش ي قیافه به آینه توي از و دادم فشار گاز روي را پایم

  ...!نپرسد ام، خانه ماندن خالی و من تجرد

***  

 وسط و زدم کمر به دست ریزان، عرق و خیس...  دیوارکشیدم جلوي ،تا داشتم که زوري نهایت با را اي نقره مشکی استیل مبل

 اي نقشه خوش و خوابه دو متري نود جور و جمع ي خانه... چرخاندم خانه دور تا دور را ام راضی نگاه و ایستادم خانه کوچک هال

 مردمک. ...بگیرد را چشمم مبل دست یک تا بگردم ده ساعت تا گذشته شب بودم رسیده تنها... نشده چیده و خالی هنوز.... بود

 اتاق... خالی ي آشپزخانه... لوستر بدون... پرده بدون.... قلم سیاه اي نقره مشکی هاي مبل و شکل مربعی هال... گرداندم را هایم

  ........!نترسم که، کنم می سعی... زدم لبخند! ؟.....ترسی نمی ،....خالی همه این از! ؟...هی.... خالی هاي خواب

 و ها بلم به کردم نگاه هی.... افتاد نمی هایم لب روي از لبخند..... زدم بهم را، دستم توي خنک خاکشیر و.... زمین کف نشستم

 و هپرداخت کامل را رهن پول... نمکش با دختر دوست و خوب آریاي با.. آریا با... پریشب همین.... رفتم شان صدقه قربان ،... هی

 وصل تازه تلفن زنگ صداي که شکمم به کشیدم دست.... رفت می مالش گرسنگی از داشت دلم.....بودم گرفته تحویل را کلید

 وير را خودم و خندیدم.... سون... ناین... زیرو...زیرو.... زدم خواند می را شماره که زنی صداي به نیشخندي.... کرد پر را خانه شده،

  !......شد تکمیل ،..!...ام خوشبختی نه که ،...ام خوشحالی پیچید، گوشی توي که عزیزترین صداي..... کردم پرت گوشی

  ....مبارك نو ي خونه شدي؟؟ جا به جا -

  ....بودم کرده نگاهش درمانده و مردد «

  ....من خاطر به خوام نمی.. نه -

 گفتم هک بودم من.... بود من تقصیر... کنم می کاري همه تو خاطر به.... هیس: لبم روي بود گذاشته را مهربانش و پیر انگشت

  ....عقل بی من.... داشتم اي دیگه نظر همیشه که من.... خوبه

 شارشف سفت.... من ظریف ي شانه روي گذاشت را سرش.... دورش بود شده حلقه هایم دست بود، گرفته ریختن که هایش اشک

  ....هیشکی... نبوده مقصر هیشکی....! کنی می خون دلمو... عمه اینجوري نگو: بودم داده

  ....نداشتم اعتماد هایم حرف به که چقــــدر... خودم و

  ........بود مـــرده... من در ،...باور چقـــدر که

  ....من بدبختیاي خاطر واسه خوام نمی... داري که چیزیه تنها این: بودم داده فشارش
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 تو.... جونم به دردت مادر.. جان ساره..... تو غمگین چشماي و تو.... نزن حرف جدت سر... ساره نزن حرف: کمرم به بود زده آرام

  .......خوام نمی رو ادنیــ نباشی، خوب

.... یگرد جاي هزار... فکرش.... بود پاکت به چشمش.... بود کشیده بیرون اش قدیمی ي صندوقچه توي از را سند زرد پاکت... بعد

 شی غریب خواي می ؟....بري والیت این از خواي می! ؟...مادر مطمئنی: کرد نگاه من به اش اشکی و کرده پف هاي چشم با

  !؟......مادر

  .....پایین بود ریخته.... هایم اشک

  ........باشد غریب ،... ایـــنهمه ،...هم خودش شهر در ،...آدمی که شود می.... دانستی نمی که تو..... عمه

 وگرنه.. .شی مطمئن که پرسیدم فقط... خب خیلی...جونم به دردت خب خیلی: بود کرده بغلم باز و کمرم به بود کشیده دست

  .....نمیذاره من دل به دردي که خالی ي خونه این و باغ این فروش

  ....بود سند رنگ زرد ي کهنه پاکت به نگاهم

 بعد ها سال... گذاشته ارث به برایش را خانه و کوچک باغ این مرحومش شوهر سالهاست که بود گفته خودش... بود گفته خودش

 نرفته مه یکبار حتی گفت.... کنند جدا خودم، زندگی از را من خواستم نمی چون نگفتم کسی به بود گفته خودش.... مرگش از

  !؟.......چکار خواهم می را پولش... ام کرده حاللش من.... ساره خواهد نمی دلم بود گفته... ببیندشان

 ي خانه این.... دهم نمی اجازه.... اصال.... نه که بودم گزیده لب بفروشیم؟؟ هم را خانه این خواهی می اصال بود گفته هم بعد

  .....عمه توست هاي خوبی

  ....بود شده مات... ام زندگی عزیزترینِ به... عمه ي چروکیده دست به چشم

  .....عمه -

  ....نیست من دل درد که خونه این و باغ این فروختن.... برمت می اینجا از و فروشیمش می.... ساره فروشیمش می..... ششش -

  .... »ساره تویی من، دل درد: کرد نگاه من به ،...آلود بغض باز و رسیده آسمان از سند ي کهنه پاکت به کشید دست

 ذاشتهگ کاش... کن خورد خورد خریداتم... بگیر کارگر یه... ها نکنی کارارو ي همه تنه یه مادر: کرد طی را تلفن خطوط عمه صداي

  ؟؟...کنی می نگرانم چجوري ببین!! نچ... بیام باهات من بودي

.. .نه.. نخواهم را عمه ي خانه که نه..... خواست نمی دلم... بودم کرده سکوت! من؟ ي خانه بروي خواهی می بود گفته... بود یادم

 ولش... بخواي شاید کردم فک!! باشه!! مادر باشه باشه: بود گفته فوري..... خواست نمی ،...یادآوري دلم... خاطره دلم ،..آشنایی دلم

  .....کن ولش.. نیست خوب.. قدیمیه اونجام... کن

  !؟...آخه هستی چی نگران.... جونم عمه راحتم من خدا به: خندیدم

  !؟....نداري خبر علی از... از... از... مادر: بود لرزیده عزیزترین، صداي

  ...هنوز نه: آرایشم بدون صورت به کشیدم دست
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  ...گفتم می باید چی

  ....انداختم کناري را تلفن

 سفید قفس به نگاهم.... پیچید بیدمشک بوي.. دهانم جلوي گرفتم را خاکشیرم..... کشیدم دراز هال کف شده پهن ي روزنامه روي

  ....گرفت می نشانه را عزیزترین صداي نگرانی هنوز که هایم، گوش و شد خشک

 خاکشیر لیوان و نشستم سرجایم.... کرد سرازیر تنم به خوبی انرژي ثانیه از کسري در آمد، می بغلی واحد از که موزیکی صداي

 یم لبخند باید.... دادم می را خوبی همه این جواب باید.... بود عمه مال چیزم همه..... خانه ي گوشه گوشه به زدم زل باز بدست،

 لب يرو لبخند ،...من موفقیت و رضایت و شادي از قبل... هم هنوز که دانستم می و.... چجوري دانستم می و.... لبش به نشاندم

  ......!دارد اهمیت برایش علی هاي

 اکشن ري که طور همان و کردم تنم را روپوشم... پریدم جا از انتحاري حرکت یک طی..!! نیم و هشت!!! کردم نگاه ساعت به

 نبیرو خانه از ،..خورد بشود که چیزي خریدن براي سرحال و خندان ،.....کردم می یادآوري را امروز ي ساعته دو مرخصی از کیانی

  ......!!زدم

***  

 توي دمدوی و کشیدم سرم روي را ام صورتی طوسی شرت سویی کاله.... بود گرفته باران کوچه، سر مارکت سوپر به برسم تا

.... وزهن دارم نسکافه بسته دو که آمد یادم... نوتال و چاي و نان.... معدنی آب باکس و سس و چیپس و پنیري کوکتل... مغازه

 ي هخان.... زدم لبخند.... بخورد صورتم توي باران که گذاشتم و گرفتم باال را سرم... بیرون زدم مارکت سوپر از و کردم حساب

 هاي پالستیک.... کردم تنگ را هایم چشم... زد را چشمم ماشینی روشن نور....کردم تند را هایم قدم.... من امن ي خانه... من

  ....شدم خیره اش بامزه دختر دوست و ماشینش روشن هاي چراغ و آریا به و گرفتم بال را دستم توي

  نوازي؟؟ مهمون رسم اینه: گرفت باال را اش گوشی

 را لمموبای گذاشتم، می کانتر روي را ها خرید که طور همان و تو دویدم جلوتر.... در توي انداختم کلید و خندیدم گیج.. خندیدم

 رو باید: کردم اشاره هال کف هاي روزنامه به.... کرد متوجهم شان خنده صداي... آریا از رفته دست از تماس سه... کردم چک

  !بشینید زمین همین

 و خنده با... بود همراهش هم رنگی مشکی ساك.... گذاشت کانتر روي را خورده باران گل دسته دخترش دوست....  خندید آریا

  .......زد می لبخند من، به تفال ساز چاي..... کردم بازش.... جدیدم ي خانه ي هدیه اولین از تشکر

***  

 با هایم طراحی سر وقت بی و وقت که شنیدم می و داشت ذوق! بود کرده جلب را ملک نیاز نظر ام شده طراحی هاي روسري

  ...دارم دوسش خیلی اینو: زدم لبخند و معینی میز روي گذاشتم را ام روسري سومین طرح.... زند می حرف کیانی

  ...چرخید طرحم و من پیشانی بین نگاهش و آورد باال را سرش

  ...میگه چی آزاد ببینم: داد تکان سري
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  !!بگوید بگوید، خواهد می که زهرماري هر آزاد.. کردم غر غر دلم توي

  !راحتید؟ ها بچه با: گفت که بروم بیرون اتاقش از آمدم... شد بلند میزش پشت از

  .نیستم ناراحت: دادم جواب تفاوت بی

  ...نمیاد نظر به اینطور: برد پشتش را هایش دست

 هزار انگار که هم ها الکر.... بود زده دست من تاپ لپ به اجازه بی قبل روز دو.. آمد نمی خوشم ازش.... مهتاب سمت رفت فکرم

  ...نبود امان در هایم طرح از کدام هیچ... داشت کلید جور

  !معینی؟ جناب شده حرفی -

  ...خانوم نه: بود من به پشتش... کرد باز را اتاقش ي پنجره

  ....!خــــوبه: زدم دار معنی و کشیده را حرفم!! نچسب تفلون یخ

 و دور که بود حواسم! شناختم می را، ها آدم داشتم... برم و دور هاي آدم به کردم می عادت داشتم.... بودم افتاده جا اروس توي

 قاطی سیک با که...  نشوم صمیمی کس هیچ با که... کنم رفتار چطور کی با که بود حواسم... طلب فرصت هاي آدم از شده پر برم

.....! نمک زندگـــــی تنهایی و بنوشم قهوه تنهایی.... استراحت اتاق بروم تنهایی که بود حواسم... ها طراح از کدام هیچ با... نشوم

....!! ودمب متنفر ازش عمــــــر ي همه که خوردنی غذا تنها از... خوابیدن تنها از... آمدن و رفتن تنهایی از... ترسیدم نمی تنهایی از

 این و.... مافکار ماندن تنها از.... ترسیدم می کردن فکر تنها از.... ترسیدم نمی هم همسایه جوان پسر بیگاه و گاه نگاههاي از حتی

 دنآم آسه و رفتن آسه ي همه وسط که کسی تنها ،..ها طلب فرصت و ها دگرگونی ي همه وسط.... ها تغییر ي همه وسط.. وسط

 دن،ش شنوا گوش و خانمی و بودن زن در که ملک نیاز...! بود ملک نیاز کردم، می حس را بخشش انرژي و پررنگ حضور ، من اي

 حس.... دبیاور زمین به را، عصبانیت از رسیده عرش به کیانی تواند می چطور دیدم می خودم چشم با که نیازي! نداشت دست رو

 به گاهشن با که بود ملک نیاز.... نداشتم اروس مدیرعامل با صمیمیتش همه این و خودش به بدي حس هیچ.. نداشتم بهش بدي

  !....!نیست مهم!! کن ولش که زد می چشمک من براي معینی هاي غرغر سر پشت که بود نیاز... داد می اطمینان و آرامش هم من

 یلیموی و آجري نارنجی هاي دیوار با الگو متري شصت پنجاه اتاق از... کوچک و بزرگ هاي اتاق... شناختم می کم کم را اروس

 ، کش خط سوزن، مداد، ، الگو کاغذ هاي قفسه و اروس هاي کاتالوگ و ها بروشور و ترکی و عربی هاي بوردا و وایتبرد تخته و

 تا گرفته د،بلن پایه و چرم هاي صندلی با شده چیده هم کنار یکِ در سه ابعاد با صیقلی و براق و سفید روکش با هاي میز و متر

  .....پرسی بخار اتوي و چرخ چند با دوخت و پرو و رایانه اتاق

.... ام تهنگرف شکل هنوز ي خانه براي وقت بی هاي خرید به... گذشت می ام شده طراحی چادر تولید براي من هیجان به تابستان

 غره مچش به! معینی با بیگاه و گاه هاي بحث به.... کشیدن الگو و زدن اتود و ریختن طرح و شبنم با زدن حرف روز و شب به

... من الشت به...  معینی توسط شدنم گرفته پایین دست من گرفتن نادیده به...! من پنهانی هاي خواندن کرکري و او هاي رفتن

... رفت یم و آمد می ملک نیاز.... داد می آزارشان انگار که سکوتی و نشدن صمیمی و طراحان با نگرفتن گرم به! شدن دیده براي

.. بود خودم کار به سرم... زیاد دیدمش نمی.. بودمش ندیده...  کیانی.... انگار بود کیانی هاي چشم... کشید می سرك جا همه به

  ....بستم می را هایم چشم دقیقه چند و شدم می ولو راحتی کاناپه روي و استراحت اتاق رفتم می آوردم می گیر هم فرصتی
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... کردم می رفک استقالل هتل در پاییزه شوي فشن به.... کنم می چکار دارم که کردم می فکر.. ام ایستاده کجا که کردم می فکر

 می کرف.... نبودم و بودم آرام... نداشتم و داشتم هیجان... نداشتم و داشتم دلشوره..... طرحم ي ارائه به شدن نزدیک روز به روز به

 وقت هیچ.. ...کنم طراحی!! کیانی آزاد براي که... کنم طراحی پوشاك برند یک براي که گنجید نمی ام مخیله توي روزي که کردم

 برند این ملمدیرعا بقوالنم خودم به بتوانم و.....! کنم تحملش بتوانم که.... ببینم دوباره را آدم این بتوانم که نبود هم ذهنم توي

 هر شکدهدان توي سال دو.... داشت بازرگانی مدیریت لیسانس فوق... بود خوانده درس رشته یک توي من با که کسی ،....ایرانی

 به اريی دست یکبار فقط.. یکبار که همان.... ست کیانی آزاد ،.... داشتم شدن تحقیر بد حس و دیدم را او امثال او رفتم، که جا

  .......کرد دراز من سوي

... ببینمش نیامد که علی... علی سمت جایی، هر از بیشتر و... بود گردش در جا هزار فکرم.... دادم حرکت الگو کاغذ روي را مدادم

 فرس گفت.... ماهه دو سفر رفت که علی! زدم حرف باهاش بار سه ش همه بودم آمده وقتی از که علی.. نداشت حوصله که علی

 ایلمموب روي گرفت تماس عزیزترین که بود ها وقت همان... بود زده سر عمه به و شارجه سمت بود کرده کج را راهش بعد... کاري

  .......اش علی براي بمیرد الهی که گفت و پیچید گوشی توي هقش هق صداي و

  ....شدم کالفه... کرد؟؟ می فرار ازم چرا!.... ببیند؟؟ را من خواست نمی چرا.... دادم فشار کاغذ روي را را مداد

 اتاق ترف بعد.... زد حرف کالم چند بود ها بچه از یکی طرح بررسی مشغول که معینی با و شد سالن وارد کیانی که بود حواسم

  ....ردک سوال عصبی اما آهسته شد خم بود کار به ومشغول نشسته پشتش احمدي که نوري میز روي و برگشت دوباره و دوخت

 چهی که را خر من... را خر من! ؟...دانست می گلی رفتن مسبب را من آمد؟؟ می بدش من از.... شد بیشتر ، کاغذ روي مدادم فشار

  ....که را خر من...... علی به چسباندم را گلی که شد چطور دینداري، و تعصب همه آن با نفهمیدم وقت

  !کنید؟ صحبت کوروش با خود سر داد اجازه شما به کی -

  ....کیانی درهم هاي اخم به زدم زل متعجب، و گرفتم باال شتاب با را سرم

  ...کس هیچ: انداختم باال شانه و زدم تکیه ام صندلی پشتی به و کشیدم عقب را خودم... چرخید صورتش روي نگاهم

  !بدي؟ خبر نیاز یا معینی یا من به باید کاري هر از قبل دونی نمی هنوز: گرفت ضرب میز روي چپش دست با

 که نبود نیاز روز اون... دونستم می چرا: دادم تکان هوا توي را دستم کیانی، تر درهم هاي اخم و درهم هاي فکر از حوصله بی

  ...بگم بهش

  ....کنند می نگاهمان مهدي و مهتاب که بود حواسم.. زد کمر به دست

 زیر ،کیانی جانب از انتظاري قابل اما دلیل بی پرخاش یا توبیخ هر از قبل و آوردم پایین را صدایم و کردم رها میز روي را مدادم

  ...!باشه ساز دردسر انقد زدم خودم که طرحی تبلیغات واسه پیشنهاد یه کردم نمی فکر: گفتم لب

 فوري مهتاب... انداخت بهشان نگاهی نیم... گرفت را نگاهم رد... بود مهدي و مهتاب پی حواسم هنوز... کرد نگاهم لحظه چند

 انقدر چی از دانستم نمی... من به برگشت کیانی... بود اي موذي و زن زیراب آدم.... نخورد تکان مهدي.... نور میز سراغ رفت

 دارم گفتم بهت: پیچید گوشی و من گوش توي دادش صداي... خورد زنگ موبایلش که بزند حرف کرد باز دهان.... ست عصبی

  !!!!زنی؟؟ می زنگ بار چند!!!  میفتم راه
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 هر بعد هب این از: کرد اشاره دستم توي الگوي و کار میز به و کرد قطع را اش گوشی خشم با.. گرفتم باال را سرم! شد صاف کمرم

  !!کنی می هماهنگ نیاز با بکنی خواستی کاري

 ود،ب هم عصبی حاال که منطقی بی آدم برابر در کشیدن شانه و شاخ و کردن اخم جاي.. زدم کنارش صورتم از زود اما کردم اخم

 به نگگ و گیج.... زد بیرون.. طراحان متري پنجاه چهل اتاق از و کرد تند پا... خورد زنگ موبایلش باز... شدم بلند جایم از....! نبود

: گفتم هستهآ... نیست هیچی که زد پلک.... آمد جلو.... نشستم سرجایم و کردم نگاه بود ایستاده در ي آستانه در حاال که ملک نیاز

 دورادور و خوره می دردشون به چادرا این دونستم می که خانومایی از آدرس و تماس شماره تا چند و پیشنهاد یه فقط من

  ...!همین... کوروش به دادم میشناختمشون

  ...تنیس مهم دیگه.. کردي می هماهنگ باید فقط.. دونم می: داد جواب من از تر آهسته و داد تکان نیست مهم ي نشانه به سري

  ...شنیدم را مهتاب سالم بلند صداي

 فوري نیاز ی،پوش خوش و بلند قد ي ساله هشت هفت و بیست دختر دیدن با... کرده سالم کی به ببینیم که کشیدیم سر دو هر

 المس هم ها طراح از دیگر نفر سه دو... گشت سالن دور تا دور جوان زن نگاه.... داد تري کشیده لبخند و سالم و ایستاد پا سر

.. .زد اشاره من به نیاز.... رفت می اعصابم روي زن، ي تمانینه با کفش هاي پاشنه صداي... مختصري احوالپرسی و کردند

  !رفت؟ آزاد: پرسید نیاز از و زد لبخند.... داد ما به و گرفت میز روي هاي طرح و دیوار و در از را نگاهش جوان زن..... برخاستم

  ...االن همین آره: داد تکان سر نیاز

 بی چه نیاز.... کردم خم را سرم.... بود کرده پر را مشامم عطرش خوب بوي برسد تا... داشت تر عسلی هایی چشم و عسلی موهاي

  !؟...خانوم شما: زد لبخند جوان زن!! بود شده الل موقع

  ....گشت می ما بین نیاز تیز نگاه

  ...خودش از تر نامطمئن و تر کمرنگ... زدم لبخند

  ..هستم سرشار -

  ....افروزم: آورد جلو را دستش... شد تر پهن لبخندش

  ....افرزوم... زدم پلک

  ....گشتم اسم این براي جایی دنبال به ذهنم توي

  ...گشت افروز و نیاز بین پرسشگرم نگاه

  ....کشید ونبیر دستم از اي آهسته فشار با را دستش و گرفت آرایشم بدون هاي چشم و من از را عمیقش نگاه افروز... زد لبخند نیاز

  ....هستن شرکت سهامداران از کیانی خانوم: کرد معرفی نیاز

 دستش نیاز...! دبرگشتن جایشان سر ،...بشود متوجه!! کیانی افروز اینکه از قبل و رفتند باال هایم لب از کمی ي فاصله به ابروهایم

  ...برگرده دیگه آزاد کنم نمی فکر: افروز پشت گذاشت را
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  ...نداشتم کاري اون با.. بزنم سري یه بودم اومده... رفته کجا دونم می: کرد نگاه اش مچی ساعت به افروز

 چشم.. .خوشگلش و عسلی هاي چشم وسط افتاد هایم چشم.... کیانی افروز.. افروز...افروز.. بود گردش در افروز و نیاز بین نگاهم

: گفت رفت می عقب عقب که طور همان و کرد کج را سرش و زد لبخند.... انداخت می... قدیمی... دوستی یاد را من که هایی

  ...کنم صحبت مفصل باهاتون باید..  میام فردا پس فردا.... شدم خوشوقت

 کردن معج مشغول.... برگشت بعد دقیقیه دو و رفت نیاز... گشتم می نسبت دنبال به ذهنم توي داشتم... خورد زنگ موبایلش

... کیانی .. کیانی.... زد؟؟ حرف من با شاکی آنطور چی براي اصال!.. ؟..داشت نسبتی چه زن این با دیوانه کیانی.... شدم وسایلم

  !اومده خوشش هات ایده از خیلی: بود کشیده پایین را صدایش نیاز!!... ترساند می را من عصبانیتش

  ...خوشحالم: زدم لبخند و گرفتم باال را سرم

.. .میره و زنه می سري یه گهگاه.. نمیاد اینجا زیاد هم باشه... ماه سه نبود ایران: داد ادامه و انداخت دستم توي مداد به نگاهی

  ...آزاده ي عهده به چیز همه بیشتر

 ینح که دارد تاکیدي چه دانستم نمی حتی..!!... بزند صدا کوچک اسم به را اروس مدیرعامل که دارد تاکیدي چه دانستم نمی

  !!...بگیرد نظرم زیر و کند نگاه من به خیره اش، جمله گفتن

 هم زمانی یک که هگفت!.. گفته؟ بهش یعنی! ؟...باشد گفته بهش چیزي کیانی نکند... گشتم هایش چشم توي و گرفتم باال را سرم

 براببر در رچطو که گفته!... ؟...رنگین رویایهاي با.. بودم سال و سن کم احمق ي بچه دختر یک من که گفته... ؟..ایم بوده کالسی

 گفته اصال.. دانم می بعید.. نگفته.. نه... کاویدم را نیاز هاي چشم! ؟....شدم می الل.. هایش رده هم و خودش هاي حرمتی بی

  !!...دارد؟ اهمیتی چه... باشد

  ..!!....هیچی.. کشیدم باال شانه

 کجایی: گفت خنده با که بود مشخص نگاهم و کیف کردن جور و جمع و برگرداندن رو در اهمیتی بی این انگار و.. نبود مهم برایم

  !!؟...سرشار خانوم

  !؟..جان نیاز گفتی چیزي.. جام همین.. هستم.. نه: زدم بهش گیجی لبخند و کردم جمع را علی سوي به ام شده پرت باز ذهن

  ...اي خسته خیلی برو... هیچی: عقب رفت... نواز گوش و آرام... خندید

 حواسم ببخش.. م خسته خیلی آره: گرفتم چندم بار براي را علی ي شماره دستم توي موبایل با و ام شانه سر انداختم را کیفم

  ...پرته

  ...خانوم نباشی خسته... نداره اشکالی: گرفت ازم را متفکرش هاي مردمک و داد تکان سري.. خورد وول هایم دست روي نگاهش

  !کارتون؟ شد تموم: انداخت پایم تا سر نگاهی... شدم سینه به سینه معینی با ، رفتم می بیرون که اتاق در از

 داشتید مريا.. بله: دادم فاصله گوشم از را باشد نمی دسترس در نظر مورد مشترك صداي به آغشته گوشی و زدم اي آشفته لبخند

  !من؟ با

  ..!..نباشید خسته.. بفرمایید.. خانوم نه: زد باال بینی روي را عینکش
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  !...سرشار خانوم راستی: آمد صدایش که گذاشتم اول ي پله روي پا و شدم رد کنارش از

  !..صورتش به برسم تا کردم سیر را بلندش قد و سمتش به برگشتم

  !مشناسین؟ تاج شبنم شما: باال فرستاد را عینکش باز

  ...باال رفت ابرویم تاي یک

  !؟...ورچطــ: پرسیدم طمانینه با و... کردم نگاهش پرسشگر و صامت

  !!...خودم اطالع جهت صرفا: انداخت باال چانه خیالی بی به تظاهر با و کشید هم در ابرو

  !!اجازه با ..!!...نیست مهم که اطالع جهت صرفا... مهمه کردم فکر..!... ـاآه: پایین رفتم پله یک و کشیدم بال ام شانه سر را کیفم

 معینی ي وارفته و عصبی ي قیافه به عمیقی ي خنده... هایم لب روي و دلم توي ، ماشین به برسم تا و رفتم ها پله از بدو بدو و

  ..!...زدم

 چی مث اومد که منم دیدن مادر واال: گفت می خط پشت داشت عمه... کشیدم سرم از را شالم و گذاشتم کانتر روي را ها خرید

!!.. روزي سه چه... نموند روزم سه... ؟؟!!بزنم حرف باهاش کالم یک من گذاشت بگی تو...!!.. جونش از دور بود هاپو مث... بگم

  ...مادر بود دهدراوم صداش هم شبنم دیگه...!!.. تلویزیون جلوي بود نشسته زهرمار برج عین یا زد می حرف تلفن با یا شب تا صبح

  ...م شده کالفه... نیست دسترس در یا خاموشه یا میگیرم تماس چی هر منم: کردم باز جا جابه را مانتویم هاي دکمه

  ؟؟..هستی راضی کارت از خوبی؟... بگو خودت از -

  !عمه؟؟ نشده تنگ دلت! بیارمت؟ خواي می خوبه؟ حالت تو: پرسیدم عمه، سوال از حواس بی

  ...بیفتی جا بذار فعال... مادر باش خودت مراقب تو: پیچید گوشی توي عمیقش نفس

  ...تنهایی شما آخه: حرفش وسط پریدم

  ...نیستم تنها من... هست که شبنم..!!... جان دختر نیست مهم من تنهایی -

  ..!!من عزییییزترین برم قربونت: فرستادم برایش محکمی ماچ

  ....خندید و خندید و خندید

  ....زدم محکمی گاز دستم توي سیب به و کشیدم دراز یخی آبی و اي نقره روتختی با دونفره تخت روي حوله، با و گرفته دوش

 هیچی.. .کردم روشن را اتاق دي سی ال و گرفتم بغلم توي نرمی بالش...  کردم خاموش را موبایلم علی، ي دوباره تماس از ناامید

 یزيچ... نه... شدم خیز نیم.. آمد هال از صدایی.... زدم زل سی و بیست اخبار به و ایستادم دو کانال روي... نداشت هیچی... نبود

 فرو ام ردهک بغل بالش توي را سرم... اي گوشه کردم پرت را سیبم.. بستم را اخبار مجري صداي.... نبود چیزي که انگاري... نبود

  .....بود شده تنگ... دلم چقدر.... کشیدم بو و بستم را هایم چشم.... بردم
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 نهآی جلوي.... اوففف... و بودم خوابیده خیس ي حوله همان با ها احمق مثل!! پریدم خواب از خودم بلند ي عطسه صداي با صبح

 و.. !باش خودت مراقب بگوید که نبود کسی و.. بودم سرماخورده.. بودم خوابیده خیس ي حوله با... خوردم تاسف خودم حال به

 هعطس آنقدر... شرکت طرف به افتادم راه و کردم رها را ام نیمه نصفه چاي و خوردم قرص تا دو.... باشد مراقبم که نبود کسی

  !!...کنم کار آدم ي بچه مثل بتوانم دانستم می بعید که بینی آبریزش و داشتم

 محض بهو بود محبتی با مرد... شدم اروس وارد کردم سالم نگهبانی به قرمز هاي چشم با و کنان فین فین و زدم را ماشین ریموت

  شما؟؟ شدین چی ؟؟!!سرشار خانوم!! اووووه: شد گرد هایش چشم دیدنم

  نیست؟؟ معلوم... خوردم سرما: زدم کنار ام بینی جلوي از را الیه چهار سه دستمال

  !!تابستون ي چله اونم!!... شدین ناجور اصال... که معلوم واال: گرفت اش خنده

  ...تون اجازه با.. وحیدي آقاي آخرشه دیگه که چله: دادم جواب حال بی و کردم سرفه

 می ام یجهسرگ به هم رفتن پله طبقه چهار به کردن فکر حتی.. دادم فشار را آسانسور ي دکمه و کشیدم خودم دنبال به را کیفم

  ...!!انداخت

  ...رفت بیرون اروس از و زد کنار را من ، عجله با و عصبی و تند برابر، چندین شتابی با کیانی و شد باز شتاب با آسانسور در

: یچیدپ گوشم توي ملک نیاز صداي که کردم می نگاه کند، چکار دانستم نمی تا رفت می که آنرمالی آدم به باز نیمه دهان با

  !خانم؟ تو نمیاي

 گرفتم دستمال اب را ام بینی آبریزش... بود؟؟ اینجا... دادم آسانسور توي متبسم نیاز به گرفتم کیانی ي رفته راه ي ادامه از را نگاهم

  ..سالم... ندیدمت: داخل گذاشتم پا و

  !!فهمید مرییس حتی!! کرده پر اروسو کل فینت فین صداي!!... دیدمت من ولی: داد فشار را چهار ي شماره و خنیدید... کردم سرفه و

  !!!گی می چــــی: گفتم بزنم، پسش توانستم نمی که اي خنده با و کردم گشاد و گرد را هایم چشم... خندید و

  !؟...دیگه نیک می شوخی داري: کردم متمایل طرفش به را ام تنه نیم و گذاشتم بیرون را پایم... داد هل را در نیاز... ایستاد آسانسور

  !قطعا: زد چشمک

  ....بود قاطی خیلی: گفت داشت، برمی قدم کنارم که طور همان...  کردم مرتب ام شانه سر را کیفم

  !؟..کجایی... سرشار خانوم نیستی: باال داد ابرو... گفتم حواسی بی و کشیده هـــوم

  ...؟...نبودم ؟..نیستم

 چند ات نگاهم حتی.. بود عصبانی چطور رییسم که دیدم..... کردم نمی ضبط و ثبت اما ،..میدیدم.... دیدم نمی اما..... بودم.... چرا

... بودم کرده گاهن فقط.... را بودنش آتشی نه... را بودنش رییس نه... را بودنش کیانی نه.. بودم نکرده ثبتش اما گرفت، را ردش ثانیه

  ......همین
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 چرا! ؟...دیدم نمی که کردند نمی باور چرا... بودم ندیده.. نه... ؟؟...شد چی ندیدي مگه ساره؟؟ کوري مگه... بود کرده مالمتم عمه

  ..........شده پوش پرده هایم، چشم که... ام شده کور که کردند نمی باور

  ...بینمت می عصر.. دارم کار من..  ببخشید... جام همین: زدم پلک ، ملک نیاز هاي مردمک در

  ؟..باشم منتظرت بخوریم؟ هم با نهار: آمد صدایش که میزم سر بروم کردم کج را راهم

  ...ها بعد.. بعدا.... دیگه وقت یه باشه: دادم تکان هوا توي را دستم

  ...نشست و کشید عقب را اش صندلی و دستم کنار گذاشت ژورنال دسته یک مهتاب.. کردم پخش میزم روي روز هر مثل را وسایلم

  خوبی؟؟ -

 آماده بعد ي هفته آخر تا باید طرحا گفت معینی رفتی که دیروز: پرسید باز و کرد مکثی... دادم تکان سر کنم نگاهش آنکه بی

  ...بشه

  ...دادم تکان سر تفاوت بی باز

  شه؟؟؟ می غلط خدا قرآن بزنی حرف کلمه دو: انگار شد حرصی

  ..جون مهتاب کنم تمرکز بذار...!!... شه می غلط طرحام: که دادم جواب طوالنی اي سرفه از بعد و کردم نگاهش حوصله بی

  ...شد کارش مشغول و کرد محکمی پوف

  !!بود قاطی چقد مهندس امروز: درآمد صدایش که بود نگذشته دقیقه پنج

  !مهندس؟: بود خودم کار به حواسم

  ..!!کیانی مهندس...! مهندس... اوهوم -

  ....!!!گرفت ام خنده دل، ته از

  ت؟؟داش خنده چیش: داد باال را ابرویش تاي یک.... شد خیره بهم تعجب با مهتاب که گرفتم باال را سرم و خنده زیر زدم پقی

  !!مهندسه؟؟ مگه: دادم جواب ام، خنده ي مانده ته الي به ال و دهانم جلوي گرفتم را دستم

  چی؟؟ یعنی: پوشاند را صورتش کمرنگی اخم

  چیه؟؟؟ مدرکش مهندسه؟؟؟ اینجا، مدیرعامل مگه گم می -

  !!بود شده کفري من، ي خنده از احتماال.. شد تر غلیظ اخمش

  ....داره بازرگانی مدیریت لیسانس فوق.... خونده صنعتی طراحی -

  !!!؟؟ نخندي شه می: زد ضربه میز روي حرص با بعد
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.. وکیا: گرفتم باال صلح ي نشانه به را دستم مهتاب، دلخور صورت و کیانی ي قیافه تصور با و کردم جور و جمع را هایم لب

  !!چیه؟ گفتنت مهندس دیگه دونی، می تحصیالتشو که تو ،..بگو من به فقط... خندم نمی.. اوکی

  سرشار؟؟ کنی می م مسخره داري لیسانس؟؟ فوق آقاي مدیر؟ آقاي بگم بهش؟؟ بگم چی خب -

 لقابا این با من..!! شنیدم م دیگه نفر دو یکی زبون از! مهندس چرا گم می من کنم؟؟؟ ت مسخره باید چی واسه: گزیدم را لبم

  !!دارم مشکل قالبی

  !!...شه برازنده: کاوید را وضعم و سر.. کوتاه اي لحظه براي نگاهش

  ...کردم تنگ را هایم چشم مشکوکش، نگاه از دلچرکین

  کنی؟؟ می نگام اینجوري چرا!! سرشار خانوم خبره چه اوووو: داد تکان هوا توي را دستش

  ...هیچی: خودم کار به دادم را حواسم و... انداختم باال شانه

  ...بازرگانی مدیریت ارشد

 ردهک علم برندي همچین حاال... بود بیشتر اما داد نمی نشان... بود بیشتر ما از سنش... گذراند ما با را 2 و 1 ارگونومی که کسی

  ....کرد می ذوق هم چقدر البد... مهندس آقاي..... دارد هایی هدف چه و دارد برمی گام راسخ چقدر که بود معلوم و بود

  !نه؟ ،..نرفتی دانشگاه تو: زد بهم را افکارم مهتاب صداي

  !؟....گفته کی: کردم نگاهش ممکن، شکل ترین تیز به مهتاب، با شدن همکالم و بیهوده بحث از اعصاب بی

  ...!شنیدم: کشید باال شانه

  !نکن اکتفا هات شنیده به: رفتم نشانه طرفش به را خودکارم

  ....کرد سکوت هم مهتاب بار این و شدم مشغول

  ....داشتم خواب به مبرمی احتیاج.... کرد می درد گلویم.. بود شده بیشتر هایم سرفه

 صنا:کرد پر را میانمان فضاي بود، دیگري جاي حواسش و میز به نگاهش که طور همان مهتاب، آرام و زیر صداي بعد، دقیقه ده

 رکتش از عصبانی و کرد باز درو یهو... اومد می شون خنده صداي... معینی اتاق رفت.. اینجا اومد صبح اول... شد چی نفهمیدیم

  ...وقت یه نکنه سکته.... بیچاره... بود شده قرمز چقدر... بیرون رفت

 فکر و زد ي حرف خودش با ریز ریز!! بود شده گرد زند، می منگ و گیج حد چه تا بود معلوم که مهتاب هاي حرف از هایم چشم

.. .بود شده رنگ زیتونی موهایش.. کردم نگاه مهتاب به...!!... من خداي... سکته؟؟؟ بیــــچاره؟؟.... شنوم نمی من که کرد می

.. ردک پر را صورتم دلی ته ي خنده!!!!..... ؟؟....بگذارد دلش کجاي خواست می اروس عامل مدیر را یکی این... نبود بد هم صورتش

  ....نشود جلب مهتاب خصوصا کسی توجه تا بستم را هایم لب فوري اما

 و ردمک آهسته را صدایم ،..نداشتم سراغ خودم در که تمامی بدجنسی با کرد، نمی ولم کردم، می چه هر که موذیانه شیطنتی با

  !؟....خوبیه آدم: پرسیدم وار زمزمه
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 که چیزي از مست... هایش طرح تماشاي محو.. بود داده تکیه دستش به را سرش و زده میز به را آرنجش که جور همان.. مهتاب

 طبقه این معموال چون ولی ،..ها میده گیر... مودبه.. شخصیته با... آقاس خیلی.....!!!.... لیخیـــ: گفت لب زیر چیست، دانستم نمی

  ...نمیبینیمش زیاد ما نداره کاري

  !!!انگار راستشه دست!! جیکه تو جیک نیاز با همشم: رفت درهم هایش اخم

  !!کردم یم استفاده سوء مهتاب، مستی چاکش،از سینه و عاشق حالت با کردن تفریح براي تنها ،..باوري قابل غیر بدجنسی با

  چی؟ خواهرش -

  ...!!بگیره رو همه حال بلده خوب وقتش به اما مهربونه خیلی.. نمیاد خوشم اون از!! نه!! ایش -

  !؟...گرفته تورم حال -

 به شده، خورده هاي خنده شدت از... زد پلک تند تند... هایم چشم وسط زد زل و آورد باال را سرش مقدمه، بی و ناگهانی کامال

  گفتم؟؟؟ می داشتم چی: شد غلیظ اخمش.... افتادم سرفه

  ...!!بهت نبود حواسم... دونم نمی: کردم خفه را ام خنده و گرفتم ام بینی جلوي را کاغذي دستمال

  ....کردند می بودنم ویروسی به متهم همه که کردم طوالنی هاي سرفه و دار خنده و بلند هاي عطسه آنقدر ظهر تا

 سینه ربتش محتوي سینی برایم شرکت خدمات که بود گذشته دو از ساعت... دادم ادامه کارهایم به و ماندم و نداشتم غذا به میلی

  جمالی؟؟ آقاي فرستاده کی اینارو: بود شده گرد چشمهایم تعجب از... آورد دارو و

  ..فرستادن ملک خانوم: گذاشت میزم روي را آب خنک لیوان

  .....ملک نیاز.... کردم سفت لیوان ي تنه دور را دستم.. رفت می پایین گلویم از سرماخوردگی قرص

  !؟.........نترسم! ؟...بترسم

 خوب آدم مگر!!... ؟؟....خوب هاي آدم ي همه مثل.... خوب هاي آدم ي همه مثل هم نیاز.. من مثل هم نیاز..... بترسم چی براي

.. .شوند می پیدا کسانی... گاهی فقط... ندارد وجود خوب آدم... نه..... جویدم دندان با را مدادم ته!!.... ؟....سرشار خانوم دارد وجود هم

 می گرم ؟؟؟....سرشار ـانومخــ!!... ؟؟...اعتماد.... کرد اعتماد بهشان شود می کنیم می حس که... نیستند غریبه کنیم می حس که

 شوند یم پیدا کسانی ،...گاهی فقط....!!... نه.. نه..... بردم فرو دستم گوشت توي را هایم ناخن!!!.... ؟........کرد اعتماد کسی به شود

 نمی و!.... ؟......نباشی پذیرا که!... ؟.....باشی پذیرا که.... ترسی می.. تو و..... فرستند می شربت و دارو محتوي سینی برایت که

 ههم این از... ترسی می.. باز.. تو و... ست نگرانی حاوي چون.... است سرفه شربت و دارو محتوي فقط سینی، چون..... ترسی

 ایمه دست میان را سرم....!!!.... واي واي واي...... ترسی می بشود نگرانت کسی اینکه از.. اصال.... دلیل بی و دلیل با نگرانی

  ......بیمار ذهن شوم می دیوانه دارم.... سرشار خانوم شوي می دیوانه داري.... گرفتم

  ...داره ایراد یقه: کشید باال چانه... انداخت ها طرح به نگاهی... بود ایستاده سرم باالي معینی کردم، جمع که را حواسم

  ...شه تموم بذارید... نشده تموم هنوز: زدم لبخند... دادم معینی عینک پشت هاي چشم وبه کردم جمع جا همه از را فکرم
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 شدم مشغول خودم کار به.... رفت بقیه سمت به و شد دور من از قدم دو یکی و پشتش زد را هایش دست.. گفت اي کشیده اوهوم

 ستولیم من بر خواب و رفت می گرمی به رو هایم چشم که انگاري کردند می اثر داشتند ها قرص.... ام کننده کالفه آبریزش به و

  !کنی؟ رد مرخصی خواي می: بود مهتاب...!..پریدم جا از میز روي چاي لیوان شدن کوبیده با.... شد می

  ...خوبم... نه: گرفتم لیوان از برخاسته بخار نزدیک را وصورتم مالیدم را هایم چشم

 وشهگ!!... کرد نگاهم شده گرد هایی چشم با و پرید جا از معینی که جوري.... کردم عطسه ممکن شکل بدترین به لحظه همان و

  !سرشار؟ خانوم خوبه حالتون: شد نزدیک باز معینی.... نیاوردم خودم روي به و گرفتم دندان به را لبم ي

  ....بود تار ام، اشکی هاي چشم ي پرده پس از

  ...خوبم.. بله: کردم جمع محکم را هایم پلک

  ...نیست اي مساله.. برید زودتر ساعت یه تونید می بخواید اگه: انداخت ساعتش به نگاهی

 فکر این هب و.... بزنم زل تلویزیون خاموش ي صفحه به و هال وسط بنشینم وتنها خانه بروم خواست نمی دلم...  خواست نمی دلم

  ...دارم نکرده کار ،...چقــــدر که کنم

  ...االن شم می بهتر.. نیست احتیاجی اما.. لطفتون از ممنونم: زدم حالی بی و مریضی از پر لبخندي

  !!میاد منم اتاق تا شما هاي عطسه صداي صبح از که بود شدن خوب به بنا اگه خانوم واال: انداخت باال شانه

 کارم هب بقیه به توجه وبی آوردم پایین را سرم.... کردم نگاه خاموش، همچنان من اما... خنده زیر زدند پسرها از دیگر یکی و مهتا

 یدارب محکمی تکان با و... داد نمی اجازه سرم سنگینی اما.. شود کنده دنیا این از که رفت می هایم چشم داشت باز.... دادم ادامه

  ...شدم می

 کندن لعنتتت خدا.. بودم منگ و گیج... کنم تصادف بود نزدیک بار دو... آمدم بیرون شرکت ز و شد تمام کاري ساعت باالخره

.. همیشه مثل اما.. خاموش هاي چراغ.. تاریک ي خانه... انداختم خانه داخل را خودم و کردم رها پارکینگ توي را ماشین!!... نیاز

 کفش!... ؟....خانوم حاج!... ؟...پدري ي خانه..... بود روشن آشپزخانه چراغ ،...خانوم حاج و پدري ي خانه از مانده باقی عادت به

  ....!!...کوبیدم بهم را در وار، خوره هاي فکر از فرار براي و کندم را هایم

 ودار و شیر بزرگ لیوان یک کی و گرفتم آب شیر زیر را صورتم چجوري... کردم باز چجوري نفهمیدم را مانتویم هاي دکمه

  .........رفتم خواب به و شدم مچاله ،...کشیدم خودم روي پتو هال، ي نفره دو مبل روي که شد چطور و.... خوردم

 ردهنک بیدار را من و نکرده عبور اي پنجره هیچ درز از نوري هیچ پس.. بزنم کنار را ها پرده بود رفته یادم من و بود زده آفتاب

 سوخت می ام معده.... گشتم موبایلم دنبال به کالفه و کوبیده... بودم شده بسته گلویم... کرد می درد بدنم... پرسیدم جا از.... بود

 وصل.. .چهار عدد بعد... گرفتم را دفتر ي شماره عجله با....!!... میداد نشان را یازده ساعت... سفید موبایل.... بود میل بی دهانم اما

  ..!سرشارم... ملک خانم سالم: گفتم گرفته و دار خش پیچید، گوشی توي که ظریفش صداي... نیاز به شد می

 گفت... دمکر مرخصی درخواست ازش نیاز، نگرانی جواب در و فرستادم برایش باالیی بلند لعنت... کولر ي دریچه به خورد چشمم

 و مروزا بیایی خواهد نمی اصال... وقت نیمه... شنبه پنج هم فردا... کن استراحت و بمان گفت... زنم می حرف معینی با.. بمان

  ....بشوي خوب شنبه تا که بخواب بگیر و بخور دارو گفت... بزنم حرف نداد اجازه... کنم امتناع آدمدم... فردا
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 نمی دهشنی ،....ام افتاده سوزش به ي گرسنه ي معده اعتراض و رفت می هم روي داغم هاي پلک... گذاشتم بالشم کنار را موبایل

  .....شد

 ويجل را دستم... کرد می درد تنم... کردم آویزان مبل ي لبه از را پاهایم....  بود نیم و هفت انگار.. آره... بود نیم و هفت ساعت

 ورد هاي چراغ و... بود خلوت ساختمان حیاط.. زدم کنار را پرده ي گوشه... ها پنجره سمت افتادم راه کنان، سرفه و گرفتم دهانم

 و بودم من.... آمد نمی صدایی هیچ... نبود کس هیچ... دیوار به دادم را ام تکیه و کوچک هال طرف به چرخیدم.... روشن ، باغچه

 یروفرش درون را پاهایم... دادم فشار را ضبط پاور خانه، حد از بیش سکوت از فرار براي و انداختم را پرده.... خودم....  و بودم من... 

 ریضم جور همان.... کردم تنم را خوابم رنگ شیري ابریشمی شلوار و بلوز سفیدم، خواب اتاق توي دوم کمد از و کردم حمامم هاي

 شکالت باکس و عسل شیر قوطی تا دو فقط... خالی خالی... نداشتم هیچی.... کردم باز را یخچال در... شدم آشپزخانه راهی کالفه و

 بی و کرخ و زدم را ساز چاي!! بودم کرده پر را یخچالم بهداشتی، خرید جاي به پریشب کاش.... ها همین..  ترش لیمو...  و پنیر و

!!.. رفت یم شدن سوراخ به رو و بود گرسنه بدجوري ام معده.... کردم باز را دستم توي شیرعسل قوطی.. نشستم کانتر پشت حال

 جانی هن و داریم، خوردن براي چیزي نه که کنم حالی ام معده به کردم سعی و سرکشیدم نفس یک را عسل شیر کوچک قوطی

 اج از در، زنگ صداي که دادن سفارش و خیابان سر رستوران به زدن زنگ سمت بود رفته فکرم..... خرید و زدن بیرون براي

  ......پراندم

  ....فشردم دستم توي را عسل شیر خالی قوطی

  ؟؟....بود کی

  ....بزند؟؟ را ام خانه در زنگ و بیاید که داشتم را کی من

 آیفون مانیتور!!... دارد آیفون خانه این مثال که افتاد یادم... نبود معلوم هیچی... نه.... هال ي پنجره پشت دودیم... شدم بلند جا از

  ؟؟؟....کنی می چیکار اینجا تو: کردم جمع را حیرتم از مانده باز ودهان برداشتم را گوشی... من خداي... کردم روشن را

 نگینه،س دستم... در دم بیا پاشو من، استنطاق عوض!! سرشار؟؟ خانوم نوازیته مهمون عوض: شد همزمان ملک، نیاز تصویر و صدا

  ...رسه نمی زورم تنهایی

  ...پیچید سرم توي... رعد بلند صداي

 بیرون خانه از بودنم، نامرتب به توجه ب و پیچیدم خودم دور به را دیروزي گشاد مانتوي..  زدم چنگ مبل روي از پهنی شال

  ....زدم

 حیرانی. ...و اروس معاون دلنشین لبخند.....  و خرید ي کیسه تا سه دو..... و پیتزا هاي جعبه...  و بود ملک نیاز کردم، باز که را در

  ...!... همزمان شرمندگی و ترس دنیا یک.... و من گیجی.... و من

  ....کردي چیکار: کردم زمزمه و گرفتم دستش از را شهروند ي ها کیسه

  ...بودم شده نگران... داغونی خیلی... نکردم کاري: شد حیاط وارد تعارف وبی خندید

  !اینجوري؟: گرفتم باال را ها کیسه

  ...!!هرجوري: گرفت پیش در را ساختمان ورودي راه خودش و زد دلنشینی چشمکی
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  ...زد صورتم به مردادماهی، نادر باران نم

 درست... من ي خانه وسط... بود اینجا... اروس نازنین معاون.. ملک نیاز....کرد می آنالیز داشت ذهنم.... کردم نگاه رفتنش مسیر به

  !...؟....نبود درست! ؟...بود

: دمپرسی کردم، می باز میهمان ي غریبه براي را در و قفل توي انداختم می کلید که طور همان و بخشیدم سرعت را هایم قدم

  !!آوردي؟ کجا از رو اینجا آدرس

  !!سربازرس.. که منم!!.. دارن فایل اروس تو همه اینکه مث: شد وارد لبخند با و گفت اي اجازه با

  ....خنیدد و

  ...خندیدم و

 کنار را تشدس توي پیتزاي هاي جعبه.. گذاشتم کانتر روي را خرید هاي کیسه... گذراند نظر از را دکوراسیونش و خانه زنان لبخند

  ...!دنجی جاي عجب... wow: گفت زد، می دید هم را آشپزخانه که طور همان و گذاشت من دست

  !؟...کنی می زندگی تنها... داري قشنگی ي خونه: ایستاد من روي به رو و چرخید

 تند... مزد لبخند.... شد منقبض و سفت عضالتم... بستم یخ سرعت به بعد... شدم شل... شدم حل... هایش چشم وسط شدم محو

  ...کنم آویزون بده مانتوتو: کردم دراز را دستم... سرسري و

 کالمی هاتن انگار... که جوري و.... کرد می نگاهم هنوز گذاشتش، می هایم دست میان وقتی و... کشید سرش از را شالش... تانی با

  .....بود درك شد، می ساطع ازش که

 کش با را ام ریخته بهم موهاي... رفتم خواب اتاق به بنشیند، کردم می تعارفش که طور همان و کردم آویزان را هایش لباس

 چیه واسه گهدی اینا: گرفتم باال را سرم شرمندگی با... ها خرید سراغ رفتم دوخت، خوش و بلند خواب لباس همان با و بستم سبکی

  ...آخه

 فتمگ خودم با فقط.... هیچی: گفت کرد، می عمود کانتر به من روي روبه را هایش دست که طور همان ، ذاتی مهربان همان با باز

 بار دارم وستد... بگیرم رفت یادم شیرینی! تازه... بیاره باید شامشم زده سر مهمون... باشی نداشته کردن درست غذا حوصله شاید

  ...!داري طلب ازم باشه یادت.. ببرم شکالت یا شیرینی حتما کسی ي خونه رم می اول

  ...آرام.. زدم پلک و.... خندیدم

  ....!ملک خانوم ،...کردي لطف خیلی... اومدي خوش -

  ...سرشار خانوم نکردم کاري: بود خیالی بی پوزخند به شبیه بیشتر که کرد اي بامزه ي خنده

 را بزرگ هاي لیوان و نوشابه و آور ولع پیتزاي هاي جعبه و گرفتم رنگش آجري و گشاد و حریر بلوز و ظریف اندام از را نگاهم

 بچه ثلم و چهارزانو.... وسط کوتاه پایه و بزرگ و شکل مربعی میز پشت زمین، روي بود نشسته خودش... گذاشتم سینی داخل

  ...!.رسید می نظر به تر سال و سن کم بودن، رییس معاون و اروس از خارج و پوشش بدون حاال،.... گرفت ام خنده دیدنش از... ها
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  !!رسم؟؟ می نظر به عجیب! چیه؟: خنید محوم، تبسم و من خیرگی بادیدن

  ....چیدم میز روي را شام محتویات

  .....رسی می نظر به غریب.... نه که بگویم خواستم و

  ...نیستی عجیب... نه: کردم گاز پر نوشابه از پر را لیوانش

  !ام؟ چی پس: برد دهانش نزدیک را لیوانش

  ....ماند معلق هوا روي دستم، توي پیتزاي برش اولین

: زدم پیتزا لشک مثلثی برش به کوچکی گاز.... نداشتم خوردن ي اجازه گفتم، نمی تا که انگاري... بود گرفته هوا توي را لیوانش

  ...غریبی

  ...گرفت ازم را نگاهش متبسم، و کرد مکثی... باال فرستاد را ابرویش

... کرد م شوکه واقعا صدات هم صبح.. بودي مریض خیلی دیروز: کرد زمزمه ، برد می فرو فصل ساالد توي را چنگالش درحالیکه

  ...بزنم بهت سري یه گفتم خودم با ،....ندادي جواب گرفتم گوشیتو بار سه دو عصر

  ....همین فقط: گرفت باال را سرش

  !؟...غریبم نظرت به هنوزم... حال: زد می بخش اطمینان و زنانه هاي لبخند دفتر، توي که هایی وقت شبیه شد باز بعد،

  ....کردم سکوت

  ...زد برق و رعد

  ....بود پیدا.. باران پنجره، باریک ي گوشه از

  ...دانست نمی که او

  .....فهمید نمی که او

  ....کرد می نگاه هال خالی ي نیمه به داشت...  گرفتم پنجره از را حواسم

  ....کنم نمی وقت.. نشده کامل هنوز -

  !کنم می کیف کلی ، نشده وهنوزمبله نو ي خونه با من ؟؟..مهمه مگه: کرد باز هم از را هایش دست

  ...کردم بسته و باز را ام اشکی هاي وچشم فشردم ام بینی روي را ها کاغذي دستمال

  ....نبود حواسم و

  .....کاود می را من... چطور و... ست فکري چطور و.... زده زل حالم بی هاي چشم به چطور... ملک نیاز که نبود حواسم و
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 ذايغ به متعجب.. زدم حلقه دورشان به را هایم دست و کردم جمع شکمم توي را زانوانم... زدم پس را پیتزا ي خورده نیم ي جعبه

  نداشتی؟؟ دوست: کرد اشاره مانده

  ...شدم سیر... نه نه: دادم تکان سر تند

  ...بخور دیگه یکم... س پریده خیلی رنگت: کرد گرد را هایش چشم

  ...تونم نمی اصال: گرفتم باال را دستم

  ......داند می چی.... من از ملک نیاز که جوید می را مغزم موریانه مثل سوال این داشتم، نظرش زیر که طور همان باز و

 چی بهش من از کیانی... بردم پناه آشپزخانه به چاي ریختن براي و رفت سر ام حوصله که خورد می غذا طمانینه با و آرام آنقدر

 ي نامهشناس از ،...من ي گذشته و من از نیاز... داند می چه نیاز.... من خداي! ؟.......گفته چه نیاز به ها گذشته از کیانی! ؟....گفته

  !!؟......داند می چه باشد، کیانی دست دم که ندیدم اما ، دادم بهش داد قرار نوشتن براي که اي شده لعنت

 زندگی ويت و ته درآوردن براي اش فرستاده.. من زندگی در کشیدن سرك براي فرستاده... فرستاده را او کیانی شاید اصال... شاید

  ....من

  !!؟؟...بود بیکار اینقدر کیانی... من خداي آه

  !؟....ساره پرسی نمی خودم از چرا -

  !؟.........سـاره

  !؟....ساره

 دل عزیز از جدا... دفتر توي سرشار خانوم از جدا... بود زده صدا نام این به مرا.. اي غریبه.. کسی... ها روز از بعد.... ها مدت از بعد

... بود زده صدایم.... دور هاي گذشته میان از.... یکی انگار..... ها حرف این ي همه از جدا.... شبنم هاي خواندن دیوانه و بودن عمه

  ..........کرد می خون را دلم که.... صمیمیتی چنان با و... معصومیتی چنان با و!.. ؟....ساره

  ....ریخت دستم روي پر، سر لیوان از جوش اب که برگشتم شتاب با چنان

  ....کردم فوت و بردم دهان نزدیک را ودستم کردم رها را لیوان

  ....بود گردش در.. چشمم و دست میان... نیاز حرف از پر اما... گنگ نگاه

  ....خوام می معذرت: آورد پایین را صدایش

 چیزي: زدم بهم نتد تند را هایم مژه.... فکر هم شاید و... وزن هم تقریبا و.. همقدیم که کردم می فکر این به.. احمقانه... من و

  ...نشد

 رهايفک تمام کردن تمام براي و بستم را شیر ؟...!!!!کرد می غلطی چه من ي خانه در ملک نیاز.... گرفتم آب شیر زیر را دستم

: رسیدمپ همیشه،ازش از سردتر و بود زده تکیه ها کابینت به محکم، همیشه مثل و سینه به دست که طرفش چرخیدم دهنده، آزار

  !!؟....ملک خانوم میري شرکت هاي بچه ي همه ي خونه تو
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 همان و رفتگ باال را اش چانه... نشست پیشانیش بر کمرنگی اخم!! پرید باال ام، جمله شدن کامل از کمی ي فاصله به ابروهایش

  !؟..اومدم که ناراحتی: گفت کند، حالجی را هایم چشم داشت سعی که طور

  ....هم... را فکم... دادم فشار اش لبه به را هایم دست و چسباندم سینک به را پشتم

  ...!کنجکاوم: گرفتم نظر مد آشپزخانه هواي توي را نامعلومی ي نقطه و دادم تکان سر

 شراست دست زیر را چپش دست.... بود شده ناراحت سنگینم، و زده برودت آنجور زدن حرف از ملک نیاز... آره.... بود شده ناراحت

!! ناراحتی! تینیس کنجکاو! نیستی: داد سرتکان شود، دلخور و عصبی تا رفت می که لحنی با و گرفت دندان به را ناخنش.. گرفت

  !سرشار فهمم می رو ناراحتی و کنجکاوي فرق من

 تمام با کرد می مبارزه داشت ذهنم... هم.. بود کرده لطف هم.. بود من مهمان هم.. کنم ناراحتش خواستم نمی هم.. بودم درگیر

  ..!!خوب اتفاقات

 تر مالیم شصدای بار، این... کشید عمیقی نفس و زد بغلش به را هایش دست باز.. گرفت فاصله ها کابینت از دید، که را سکوتم

  ....رم نمی شون هممه ي خونه.. سرشار نه: بود

  ....!بود دیدنی.. ملک نیاز راسخ نگاه... و من فراري نگاه تالقی... گرفتم باال را سرم

  ....برگرداندم را رویم و کردم محکمی پوف

  ...کردم ناراحتت اگه حاالم:  کشید باال شانه که دیدم چشمی گوشه

  ...شدم ت خونه وارد که نیومد خوشت اگه: کرد من به را پشتش

  ...کردم می نگاه کانتر روي هاي خرید به

  ...رم می اینجا از االن همین: رفت می بیرون آشپزخانه از

 هنمذ... کرد می تنش را گشادش مانتوي داشت... چرخاندم سرم سرعت به... بود شده خشک پیتزا، ي مانده هاي جعبه به نگاهم

 که افتاد هک یادم آمدم، که خودم به!!.. خورد تاسف یکی... کرد بافی منفی یکی.. کرد سرزنش یکی... گفت بد یکی... کرد شروع

 پرت ار خودم تقریبا و شد کنده زمین از سرعت به پاهایم ام، نداشته نگاه را اش مهمانی حرمت افتاد که یادم هست، که و هستم

  ...هال توي کردم

  ....انداخت می سرش را شالش داشت

  ...کردم می لعنت را خودم داشتم

  !!...بود نکرده کاري.. بود نگفته چیزي... بود نزده حرفی که بیچاره

  ...رفتم تند یکم: کمرم به زدم را هایم دست!!.. کند نگاهم نداشت قصد انگار

  ...بود تو با حق... نه: کرد صاف را شالش ي لبه
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  !!همین.. بود عجیب برام: گرفتم باال را دستم

 که دباش احمق چقدر باید کیانی که کردم می فکر حاال... دوخت من به را درشتش هاي چشم... افتاد بدنش طرف دو هایش دست

 فتادما راه ،..!!...خودم موضع از نشدن دور براي... بیشتر اصرار از گریز براي.. اي اضافه حرف از فرار براي!!... بپوشد چشم زن این از

  ...دربیار مانتوتو توام کنم، می درست قهوه یه من تا: آشپزخانه سمت

  ....کردم می دم قهوه من وقتی بود ایستاده هال وسط صامت، و متفکر و ساکت هنوز

 و متفکر هنوز نیاز و... طرف یک ترك، قهوه هاي فنجان حاوي کوچک سینی و شدند شوت میز طرف یک پیتزا هاي جعبه

 یب کردم، می خفه کاغذي دستمال توي را باالیم بلند ي عطسه که طور همان... شدم ولو زمین روي... بود نشسته.. مسکوت

 می رقیف چه ش، خونه توي سرشار خانم با شرکت، توي سرشار خانم که کردم می فکر این به داشتم صبح از امروز: گفت مقدمه

  ....کنه

  !کن پاك ذهنت از داري، که اي دیگه فکر هر.... اینجا اومدم سرماخوردگیت و خودت خاطر به واقعا من: گرفت باال را سرش

  !ندارم فکري: کردم نگاهش تفاوتی، بی یکجور و آرامش با... بعد... کردم اش مزه مزه... دهانم نزدیک.... بردم باال را فنجانم

  !!دونم می: برد لب به را اش وقهوه کشید جلو.. زد پوزخند

  ....!ندارم عادت ،..ها صمیمت جور این به: انداختم باال شانه

 ودمب اومده.... کنم می انتخاب خودم دوستامو... دارم اخالقی یه: آمد بیرون دلگیري، جلد از و گذاشت نعلبکی توي را فنجانش

  !!بگیري گارد انقدر کردم نمی فکر... بگم بهت همینو که اینجا

  .....گذشت... ام زده یخ قلب از ،...خفیفی گرماي

  ....کردم نگاه ام قهوه فنجان به

  ...هست من در... گرما نام به حسی... هم هنوز که انگار

  ...باشد دوست که بود آمده

  ....کردم نگاه ملک نیاز ریاي بی و صادق هاي چشم به و گرفتم باال را سرم

  !؟.....داشت اشکالی چه

 یم آماده کم کم که اي پاییزه هاي ژورنال به.... جدید هاي بروشور در ام داشتنی دوست طرح عکس به... بود چیز همه به حواسم

 اروس.... شد می مربوط پاییزه کالکشن به که من، طرح به تنها نه که ،..دیدم می شهر سطح در گاه که بزرگی تبلیغات به.... شد

  .......بوي ،..من و..... بود تابستانی فصل،.... دادند می پاییز بوي ها طرح....  داد می پاییز بوي

 ، چادرها فروش.... زیبا... بلند قد من، ي شده طراحی چادر سه هر به ملبس اروس، فروشگاههاي زبان و سر خوش هاي مانکن

  ......بود شده افتتاح

  ....داشتم دلشوره من
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  .....!داشتم دلشوره... معینی به جانبم به حق و نفس به معتمد هاي لبخند رغم علی.. ظاهرهایم حفظ تمام رغم علی... من

  ....!باختن.... نفروختن... نگرفتن ي دلشوره

  ....زد می حرف شبنم

  ..زدم می حرف من

  ...بود مطمئن شبنم

  .....داشتم ترس من

  ...نداشت شک شبنم

  !؟......شاید.. اما.. اگر گفتم می من

 اخطاري... دکر می اخمی... کشید می سرکی.... ما ي طبقه به زد می گریزي.. کم خیلی... بود سایه که انگار.... دیدم نمی را کیانی

  ........رفت می.... داد می

.... خودم کار به دادم می را وحواسم پایین انداختم می را سرم که هایی وقت همان... ها ندیدن و دیدن حوش و حول همان اما

 کمرنگ، چند هر ها، همان از یکی که..... پرداخت می برم و دور هاي آدم آنالیز به ام، زنانه ي کاره چند و قدرتمند ذهن از بخشی

 و دبو گنگ.... میدیدمش که وقتی از و... روزها این و..... شناختمش نمی و شناختمش می که عاملی مدیر... بود اروس مدیرعامل

  .!...........نبود مهم برایم هم، نفهمیدن این و..... فهمیدمش نمی..... نبود و بود آتشین و عصبی... ونبود بود سردرگم... نبود

  !!!نداري و بزنی، میثمی الکر به دست و اتاق تو بذاري پاتو نداشتی حق!! مهتاب داري توجیهی چه که نیست مهم برام -

 شاز که نبود خودشم!!! بود میثمی دست کاغذام بدم؟؟ توضیح برات ذاري نمی چرا ملک خانوم واي: داد جواب وهول، تند مهتاب

  کردم؟؟ می چیکار باید!!! بگیرم

  !گفتی می من به: کرد تر غلیظ را اخمش نیاز

  ......آید نمی ملیح، صورت این به اصال ضخیم، و پررنگ اخم این که یکردم م فکر این به داشتم... من و

 زارشگ بعد ي دفعه: داشت پژواك اروس، زمین روي معینی، اتاق طرف به کفشش هاي پاشنه صداي و برگرداند رو مهتاب از نیاز

  ....!!کنم می

 یاديز ي مکالمه ،....کردم لعنت ،!!...ام نانوازي مهمان براي را خودم و زدم تکیه ، خانه ي بسته در به پشت من و رفت که شبی از

 سرمان درآنق فقط... نه باشد، رفته یادش را من چاي او و او لطف من اینکه نه... باشد تاریک میانمان که این نه.... نداشتیم باهم

  ...........!رسیدیم نمی بودن، دوست به که بود شده شلوغ

 رسیدن زودتر چه هر براي اشتیاق.... خارجی هاي مهمان از پر گاه.... ازدحام و جوش و جنب از پر شرکت.. بود شلوغ جا همه

 جا همه.... ندبود تکاپو در پرسنل.... میدیدش خود به بار اولین اروس، انگار که بفردي منحصر کالکشن دادن نشان براي.... پاییز

 میدا کسی، که انگار ازدحام، این ي همه میان و..... بودند پخش متري چهارصد طبقات در نفر چهارصد سیصد... بود ریخته کار
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 و معینی و فرهنگی بخش هاي پیگیري ي همه رغم علی....! نداشت من ي شده طراحی چادر به چندانی توجه و العاده فوق

...... یکس انگار بود، شده اروس جانب از من طرح پذیرش به منجر که هایی رسیدن یقین به و ها تالش ي همه رغم علی... کیانی

  .........بود نبسته دل... من خاص پوشش به

 و قرمز هاي دیوار با استراحت اتاق...... زدم بیرون اتاق از و برداشتم را موبایلم طراحی، اتاق حرارت پر وبحث هیاهو از فرار براي

 قرمز هم روي به رو دیوار دو....... داد عجیبی آرامش من به رنگ، این آور استرس واقعیت رغم علی ،...بژ قاب با گرد ي پنجره

 را اقات این اروس، تمام از..... شود پر کوچکم، فنجان تا ایستادم و کردم روشن را ساز قهوه.... سفید ها دیوار باقی و بودند رنگ

 ابربر در مقاومت براي کردم تالش چقدر لحظه آن که خورد می چشم به رنگ بژ راحتی هاي کاناپه اتاق وسط...... داشتم دوست

 به شبیه چیزي اتاق چپ سمت....!!... ربود می مرا خوشرنگشان، ي پارچه لمس با که عمیق خوابی از فرار و ،...نکردنشان نگاه

 و خوراکی و بیسکویت ي جعبه و ساز قهوه و چاي قوطی و چوبی هاي طبقه با.. داشت وجود اوپن و کانتر بدون اي آشپزخانه

 تیبهداش سرویس به منتهی به که دري و ،..مان شخصی لوازم حفظ براي ما مخصوص الکرهاي راست سمت.... کوچک یخچالی

  .....شد می اتاق مجزاي

 متوقف ار هایم گام ،.... علی اسم دیدن که ،........کردم طی پنجره سمت به را اتاق موبایل، اسکرین به خیره و برداشتم را فنجانم

 تماس، نشدن قطع از ترسان و زده هیجان.... بودم کرده سیو خودش نام به قبل ي دفعه که ناشناسی ي شماره همان!!.. کرد

  ...........دادم جواب چطور نفهمیدم

  .....کرد مور مور.. را تنم..... ـالیخـ... علی صداي اما

  علی؟؟! اینجوریه؟ صدات چرا! ؟...جــــان علی: کردم التماسش... گوشی توي گفت بشود شاید

  !کنی؟ می چیکار! ؟...چطوره اوضاعت: داد جواب... زده کسالت طور همان.. خالی طور همان

  ........بود نشنیده

  .....بود نشنیده.. را صدایم التماس... را هایم حرف

  !؟.......بود نشنیده

  .!....بود گرفته نشنیده

 کالم مايسر اتاق، فن سرماي بر عالوه که کردم حس و خنکش ي پنجره به چسباندم را پیشانیم و گرفتم پیش در را پنجره راه

  .!...کرده منجمدم ،...... هم برادرم

  ....ببینمت میام روزا همین -

  !!؟؟....کــــی علی؟؟ کی -

  ......نیستم عمیق، و حس پر و واقعی اینطور او، جز به کس هیچ برابر در که..... دانست نمی چطور... علی و

  ....سوئد رم می دارم -
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 را انخیاب عرض و شد رد اروس روي پیاده از ،..طوسی و یاسی جذب بلوز و جین میان پوشیده و متوسط باالي و قد با جوانی مرد

  .....کرد طی اروس، روي به رو شده پارك رنگ مسی مورانوي سمت به

 ،...کشدب طول دارم، را گنجایشش من که روزهایی از بیشتر نکند که پریشانی و پی در پی سفر همه این از سوال از پر و کالفه

  !!!علی؟ پیچونی می منو انقد چرا ؟؟ خبره چه سوئد سوئد؟؟: پرسیدم

 وارس رسید، می نظر به بود، شلوار کت با و اتاقش داخل که هایی وقت از تر ابهت کم و تر سن کم حاال که.. اروس مدیرعامل

 خوش... دو هر.. جوان دو هر.. دختر دو هر.. بود نشسته عقب که کسی... راننده سر پشت و.... دیدم می را راننده... شد مورانو

  ....کشیدم پنجره به را علی رفتارهاي از کرده داغ ي گونه.... صورت

  ....سوئده قراردادم طرف... بندم می قرارداد یه دارم. کشه نمی طول بیشتر ماه یک -

 دختري.. .خندید می جوان ي راننده... خندید می کیانی... دادند دست هم با.... شد خم جلو به خنده با بود نشسته عقب که دختري

 توي دادم سر را محتویش مایع و چسباندم هایم لب به را قهوه فنجان!!!.... کشید را اروس مدیرعامل گوش بود نشسته عقب که

  ....حلقم

  ؟؟...نداري من با کاري... برم باید دیگه... ساره خب -

 یعقب دختر.... خندید اروس مدیرعامل.... اروس مدیرعامل ي کله و سر توي زد... شد خم راننده.... داد هول را دختر... خندید کیانی

 از... .دورها از اي زنانه صداي..... بدهم جوابی علی به خواستم..... زد می حرف بلند بلند جوان راننده.... خندید و کشید را گوشش

  !!پس؟؟ نمیاي چرا: گرفت هدف را هایم گوش بود، نشسته علی که جایی از انگار.... تلفن خطوط پشت

  ....!باش خودت مواظب...  بینمت می -

 بردارم، نگریخت از ناشی ي گیرانه سبقت و تند هاي بوق صداي... گذاشت بیرون را پایش یک کیانی... شد باز مورانو جلوي در

 که زيچی کمترین!.. بود؟؟ کرده قطع!! بودم نکرده خداحافظی هنوز که من! ؟..بود کرده قطع.... رفت نشانه را گوشم و مغز اعصاب

.... .سوئد رفت می داشت... بود؟؟ کرده قطع..... مکالمه هر الینفک جزء خداحافظی و سالم..... بود ادب داد، یاد ما به پدري ي خانه

  .....علی ،....خداحافظ.... کردم نگاه خاموش اسکرین به... فشردم دستم میان را سفید گوشی..... زنانه صداهاي تمام با

 از ،....همیشه از تر تفاوت بی و..... کردم رها را ام شده حبس نفس.... کشیدم سر ته تا را ام قهوه فنجان.... کردم الك را گوشی

  ...شدم دور پنجره

.. معینی به شممچ ، نگذاشته بیرون سالن اصلی در از را پایم... گرفتم پیش در را خروج مسیر و بستم سرم پشت را استراحت اتاق در

 سنگینی و ممتبس سالم... گرفت هدف را من افروز بین تیز هاي چشم... آمدند می باال ها پله از که افتاد کیانی افروز دستش کنار و

  ...بود پهن قبل، ي دفعه مثل لبخندش،... نشست لبم بر

  !سرشار؟ خانوم چطوره شما حال -

  ...کنم می تشکر: کردم پخش معینی و او میان گذرا، را نگاهم و کشیدم پس لطیفش دست احوالپرسی از را دستم

 تمخالف همه اون که آزاد و شما نظر ببینم خوام می!! بودیم طرح این پشت نیاز و من: چرخاند معینی طرف به را اش تنه نیم

  !چیه؟ بود، اروس تو ها مجلسی از یکی خانم ،..دیروز ش نمونه...  و مملکتی هاي خانم که حاال داشتید،
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 که اییکار با... اما... نمیاد خوشم چادر از من: کرد نگاه من به باشد، درهمش هاي اخم با معینی جانب از جوابی منتظر آنکه بی بعد

  ،...مخصوص هاي خانواده براي فرستادنشون و تبریک و دعوت پستال کارت همه اون با.. داده انجام کوروش

  ...!!سرشار خانوم میاد خوبی بوهاي: فرستاد باال را ابروهاش همزمان و داد چین کمی را اش بینی

 که عمیق درآنق.... فرستاد بیرون صدایی پر نفس و دیدش معینی که عمیق آنقدر.. عمیق... گذشت هایم لب بعد و.. دلم از لبخند

 شکرت شبنم از و بزنم زنگ باید ،...نشده چیزي هنوز که.. حاال همین و.... میبینم را عمه ي نشسته شادي به صورت کردم حس

 دور من از لبخندش، و خودش تا کشیدم کنار را خودم و خوردم تکانی... کرد متوجهم افروز کفش هاي پاشنه صداي..... کنم

  ......شود

  ...نیمک صحبت اتاقم بیاین برگشتم.. پسندیدم روسریارو از مدل سه: زد صدایم معینی که بود نرفته دوم ي پله روي پایم

  ......دویدم ها طراح اتاق به و گفتم بلندي باال ي بله زده، ذوق و کردم سفت را مشتم

 ینح و خنده با شناختمش، می که هایی وقت ي همه رغم علی که... شدم سینه به سینه کیانی با خودمان، ي طبقه در جلوي

 یکی مثل ..کرد خم سر احترام با کوروش... آمدند می بیرون سالن از فرهنگی، بخش و تبلیغات مدیر سمیعی، کوروش با صحبت

 رد تمبرگش.... دادم را سالمش جواب کیانی، افروز رضایت از باقیمانده عمیق لبخند همان با... بودمش دیده که قبلی ي دفعه دو

 و سر ارسیو مشغول قید، بی و خیال بی.... کرد تالقی ، طوسی یاسی ریز ي چهارخانه پیراهن آن با کیانی نگاه با نگاهم که شوم

  ...!...بود وضعم

  !؟.....ارسرشـ خانوم: زد صدایم که بروم کردم کج را سرم

 و دمبرگردان عقب به را ام برداشته قدم!!... نشست دلم در ام، شده عوض فامیلی غرض و قصد با آنجور کشیدن از غلیظی اوف

 و ير می واسش همه این کنی، می طراحی چادر که شما: کرد زانویم زیر تا و سفید مانتوي به اي اشاره... کردم نگاهش منتظر

  ،....!!!!..کنی عوض مردمو دید ،!!!...ـالمثـ که ،....کنی می هزینه.. ذاري می وقت ،...میاي

  !؟....چیه این حکمت پس: کرد پایین و باال تنم، مانتوي به وار اشاره را اش چانه

 سیدمر نتیجه این به ساده، تاي چهار تا دو دو یک طی و... ماست به حواسش تمام که بود حواسم.. بود سمیعی کوروش به حواسم

 از تر مسخره لحظه آن که... اش مسخره صورت به زدم زل!!... نیست کیانی با گذاشتن دهان به دهان وقت حاال، و اینجا، که

  !شخصیه کامال: رسید می نظر به همیشه

... کرد مین نگاه ما به و... بود پایین سرش!!... زد نمی هم لبخند حتی کوروش... کرد نگاه کوروش به بعد... کوتاه و بلند... خندید

  ..!!شدم قانع: داد تکان سر کیانی

 که گاريان.... نه اینکه یادآوري و کیانی تیز دید به محسوس و مرئوسی، و رییس ي رابطه و کوروش به محسوس نا را هایم شانه

  !براتون خوشحالم: زدم درآري حرص لبخند و انداختم باال ،.....نشده بزرگ شاید، و باید که آنطور هم، هنوز

 زپروا ، طراحی میز سمت به و گفتم کوتاهی ي اجازه با ،... گرفتم اش شده قرمز گوش از را نگاهم لبخندم، کردن ممتد با و

  .........کردم

***   
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 چاي سطح در تصویرم انعکاس به.... کردم نزدیک دهانم به را چایم از پر و بزرگ ماگ و بستم کش شده لوله الگوهاي کاغذ دور

 زبان زخم یادآوري با.... چادرها قبول مورد فروش... کوروش متانت... افروز لبخند... گذشت گوشم از علی صداي... شدم خیره

 ربع مثل گفت می... داشت عقیده شبنم.... بودم گفته خودم..... مردم دید کردن عوض براي. گذاشتم میز روي را ماگ کیانی،

 بحثشان هب و شبنم و عمه وسط بودم نشسته... بودم شاهد فقط من... نکن مقایسه ها ایرانی با را ها عرب که بود توپیده عمه.... ها

 دامی از کورسویی انگار که وقتی از باالخره خوردن، غصه و کشیدن آه ها مدت از بعد.. زد می حرف داشت عمه..... کردم می گوش

 به تن جبر روي از.... فهمید می را شبنم عربی و انگلیسی اصطالحات بدبختی به... بود افتاده حرف به بود، دیده من برخاستن به

 دمفهمی نمی... زنند می حرف چی از فهمیدم نمی... بودم گر نظاره فقط من... ها روز آن و.... داد می تلویزیون شوهاي فشن دیدن

  ...........فهمیدم نمی..... نویسند می چطور را چادر حتی

 ختر بند روي و شست را پایم انگشت نوك تا سر فرق از شبنم که روزي تا.... بودم افتاده دور به ها آدم ي همه از که ،...انگار و

  ...........کرد پهن عمه، ي خانه کوچک بالکن

 از خوردن بهم حــــالت!! خودتو کن جمع پاشو!! گرفتی بغل به غم زانوي و گوشه یه نشسته مردن کسش همه که آدمی مث - «

  !!...شده؟؟ یکی تو خاطر به روزش و شب که بینی می پیرزنو اون وقتی کشی نمی خجالت رکود؟؟ این

  ...بودم برده فرو دامنم میان را سرم

 وبال!! !ساره؟؟ شدي گردن وبال: دیوار توي بود کرده پرتشان و تخت روي شده ولو دي سی تا سه دو و ها کتاب به بود زده چنگ

.... ؟؟هستی؟ آدمی جور چه تو خون؟؟ چشمش یه ، اشکه چشمش یه بینی نمی بدبخت؟؟؟ و علیل پیرزن یه وبال اونم شدي؟؟؟

 دو تا که جا یه آوردیش کردي، جداش زندگی سال شصت از... ش خونواده.. شهرش از بکنی؟؟ اینکارو باهاش میاد دلت چطور

 از بودن بس!!! چی؟؟ که اتاقت ي گوشه چپیدي بستی، روت به رو دنیا در خودتم و شه می تنگ گرما از نفسش ره می راه قدم

  ...سن؟؟؟ اون به کسی واسه سخته چقدر بفهمی تونی می کردي؟؟ جداش تعلقاتش

 واستخ نمی دلم حتی من.. نه...!!.... کنم بیرونش اصال.. بزنم داد.. بیاروم دلیل.. کنم توجیه که.. خواست نمی دلم چقدر... من و

  ......بزنم حرف ،..که

!.. ؟...فهمم نمی من!.. ؟....دونم نمی من کنی می فکر: بود گردانده تاسف با ،... را اش اي قهوه هاي چشم و... داده نکان سر

 کسانی براي. ..خودت براي نه اونم.... بکشی نفس و.. بایستی.. شی بلند باید که ،..رسه می هایی زمان... زندگی توي گاهی.... ساره

  ....داره بستگی تو بودن به شون هستی که

  .....شد می مچاله دستم زیر داشت مالفه.. بود چسبانده پیشانیش به را دستش کف

 وندرش پا از ما، نبودن که کسانی خاطر به باشیم، باید... ساره نیست خودمون دست بودنمون زنده که رسه می هایی زمان -

  .......... »میاره

 مداد!... بود هایستاد سرم باالي وار شوخی تاسفی و خنده با نیاز.. گرفتم باال را سرم... بود گرفته ضرب میزم روي چیزي با کسی

  خوري؟؟ می ترکی چایی: زد اشاره چاي از پر ماگ به... شد قطع ضرب.. کرد رها میز روي را دستش توي

  ...گرفت ام خنده
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  !بودم کرده هوس خیلی: دادم کمرم به قوسی و کش

  !معلومه: داد تکان هوا توي را دستش

  !گرسنمه خیلی من: کشید شکمش روي را دستش همان بعد

  !بیرون؟ بریم شام: افزود صمیمانه و

  .....را ـالمح... ساره زنی می بهم را حالم.... ندارد؟؟؟ اشکالی چه ؟....دارد اشکالی چه! ؟....بخورم شام بروم نیاز با! ؟...شام

  ....پیچید هایش چشم و جمله میان ،..حواسم بی و کوتاه ي... »  هنــ«  که ،...»...من مهمون«  گفت می ذوق با داشت

  ...کرد مکث

  ...بود حرف نگاهش توي

 ریجکت !؟...زنی می پس.. کنی؟ می رد گفت می داشت انگار..... دادم دوستانه شام یک پیشنهاد فقط من گفت می داشت انگار

  ....؟؟....کنی می

  .......ساره متاسفم، برایت گفت، می داشت!  قطعا.... نه که انگار ،...آخر ي لحظه و

 سالن مامت تقریبا و چرخید شتاب پر و سرعت به طور آن که بگیرم را جلویش و بزنم حرفی و بیایم خودم به من نداد اجازه حتی و

  .....دوید در، به رسیدن تا را

  ....شدم رها چرمی، صندلی روي خودم، انتظار از دور و رحمانه بی واکنش از شده شوك و نیاز گریز از زده بهت

  !؟.....بودم کرده چه... دقیقا.. من

  ...من خداي آه

 هاي مآد مثل توانستم نمی چطور!.. بودم؟ شده چطور... من خداي واي... بود پریده بیرون دهانم از که موقعی بی ي نه از پشیمان

  !!؟؟......داشتم وحشت... محبت هاي دست تمام از... ها دوستی از.... همه این که بود شده چطور ؟...کنم رفتار عادي

 براي ها، طراح ي شده معطوف هواس به توجه بی و برخاستم جا از سرعت به و زدم پس میز روي از را وسایلم و ها کاغذ

  .....کردم تند مدیریت، ي طبقه طرف به را هایم گام ملک، نیاز از عذرخواهی

...!!... اوردنی باال هم را سرش حتی، هایم قدم صداي به... بود دستش جلوي هاي کاغذ توي سرش و بود نشسته میزش پشت نیاز

 علی لیکهحا در و کشیدم عمیقی نفس... ایستادم میزش متري دو یکی... رفتم جلو کنان، من من و پیچیدم بهم را هایم انگشت

  ...واقع در.. راستش... خونه بریم تونیم می... خب: گفتم نبود، خودم دست ام طلبانه پوزش لحن مدت، این رغم

  ...شکست گوشه از شصتم، انگشت ي شده نرم ناخن

  ...باشم خونه تو دم می ترجیح... ندارم بیرونو ي حوصله اصال -

  !؟..نیاز منه به حواست: پرسیدم رسید می گوش به عصبی کمی که صدایی با و کردم جدا هم از شتاب با را هایم دست
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 کوکشمش نگاه..... شد خارج اتاقش از نیاز، سر آمدن باال با همزمان کیانی و شد باز مدیرعامل اتاق در که بود نشده تمام ام جمله و

 همان و آمد جلو... باشد معطوف دیگري جاي به هایم چشم دادم ترجیح... درآمد حرکت به بود، ایستاده حاال که نیاز و من میان

  !داري؟ تادینلورا: پرسید کوتاهی مکث از بعد و گذاشت نیاز میز روي رنگی سبز ي پوشه رسید، می نظر به مشکوك هنوز که طور

  ...برات میارم: داد تکان را سرش نیاز

 رو.... هنیامد خوشش نیاز، با زدنم حرف احتماال و من حضور از چقدر که کردم حس دقیقا.. من و... چرخید نیاز به من از کیانی نگاه

  ...!!میدمنفه را، بودنش امري یا پرسشی حتی من که اي جمله شاید و کلمات.. گفت نامفهوم کوتاه ي کلمه چند و نیاز به کرد

 کیانی تاقا در به و بود کرده گرد ، داشت توبیخ حالت که را هایش چشم که طور همان... کردم نگاه نیاز به ،..ناخواسته تمسخري با

  ...داد را جوابش کلمه سه دو حد در کرد، می اشاره

  .....کرد حس ،..را آلمانی ي برخورنده و نچسب زبان تغییر گوشم

 را اش شده قرمز گردن پشت رفت، می که جور همان و.. رفت اتاقش سمت به و برگشت...  گرفت رو ما از کمرنگی اخم با کیانی

  ....مالید

 که روزهایی ،....بودند درد و تعلق از عاري که روزهایی ،...بودند خوب که روزهایی ي همه یادآوري از جاري.... خواسته نا... لبخند

  .....گذشت... صورتم از ،.... کمرنگ چند هر ،....بودند گی دغدغه بی و خیالی بی از سرشار.. شان همه و همه

  ....پاییز بوي

  ...فصل تغییر بوي

  ...........پیچید دلم در

 کند حنل از داشت کم کم...!!! بودیم افرش استاد تماشاي محو چانه، زیر دست ،...حنانه و من... بود گذشته کالس از ساعتی نیم «

: گفت بلندي صداي با و انداخت بیرون به نگاهی در، باالي عرض کم ي پنجره از افرش که ،....گرفت می خوابم استاد، جان بی و

  !!!نکن معطل تو بیا!!! کیانی تو بیا

 اخم و... همیشگی ریش ته... معمول خالف بر مرتبش، چندان نه هاي لباس... کیانی ي خسته و حوصله بی صورت... شد باز در

 شساغت ي شیشه به افرش!!! پراند حنانه، و من سر از را خواب اول، ي وهله در که عطري ي العاده فوق بوي و...! پیشانی وسط

  !!!برسی؟؟ آدم مث خواي می کی: زد

 کیانی ،شوخی هم و کرد می توبیخش هم افرش که کسی تنها... نداشتند ها حرف این از هم با کیانی، و شوخ گاه افرش استاد که

  .......!افرش شد، نمی ناراحت غرولندش از کیانی که هم استادي تنها و بود،

 گاهن با را اول ردیف و پایین انداخت را سرش همیشگی، عادت به هم کیانی و بودیم نشسته دوم ردیف معمول طرق حنا و من

 هس ي فاصله به... نشست اول ردیف همان و در کنار هم روز آن... گرفت می جا جلو برایش دخترها از یکی معموال.. کرد جستجو

 که گرفتم ديب ي سرگیجه چنان برسد، ما به ادکلن ي جاافتاده بوي و بگیرد سر از قصه استاد و بنشیند تا.... ما با صندلی چهار

 باال را اش همقنع دیگرش دست با و بود اش شقیقه به دستش یک.... کردم نگاه حنا به...!! بنشینم تر عقب بروم خواست می دلم

!! !اامــ... کنیم می تحمل گفتم!!! گرفت ام خنده هم خوردم، حرص هم وضعیتش از....!! بود پوشانده را اش بینی و دهان و آورده
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 التح هم من... کرد نمی استفاده هم معموال و بود حساس عطر بوي به حنا... نمانده حنا روي به رنگ دیدم گذشت، که دقیقه ده

  !!!مزخرف کش حشره.....! بعد زند، می گول را آدم اول که زده خودش به چی نبود معلوم... بودم گرفته تهوع

 من ین،پای انداخت خرخره تا را سرش که حنا!! شده؟؟ چی پرسید نگاه با افرش که حنا، تا دو و کردم من مصلحتی ي سرفه تا دو

  !!!بیرون ره می صدا: کرد اخم افرش.. کردم اشاره در به اما

 نور ود،ب کشیده هم سیگار... خورد می بهم داشت حالم جدا... نه.. کردیم تحمل دانم، نمی بود کندنی جان چه به را دیگر ربع یک

  ...!ببخشید: گفتم آهسته و آب به زدم را ام خجالتی دل....!!! نور علی

 یررست توي بیفتم من و شود متمایل کمی شد مجبور که خواست می چیزي اش دستی بغل دختر که آوردم شانس... نفهمید

  ...!!ببخشید: دادم تکان هوا توي را دستم.... نگاهش

  !!!!بودم حرصی درچقـــ که آخخخخ و

  ....نداشت جان نگاهش و بود انداخته گل حنا هاي گونه

 اخم اما بودم، عصبانی و حرصی... ندادم نشان دلخور را صورتم... نکردم اخم... کرد نگاه من به مسخره، نگاه همان با کیانی

 و تهبس و خشک هاي آدم چقدر ما ي همه که کند فکر ها خیلی مثل نباید... باشد داشته من حجاب از بدي دید نباید.....! نکردم

  ....هستیم عزاداري... گاها

  !کنید؟ باز درو شه می: کردم اشاره در به

  !!!!پام به خوره می: من به بعد... کرد نگاه در به.. باال داد را ابروهایش

  !!!!!!کردم می اش خفه و داشتم قدرت خواست می دلم چقدر که آخخخخ

  ...گرفت اش بینی و دهان جلوي تر محکم را اش مقنعه حنا

  ....دوستم: کردم اشاره حنا به

  !خب؟: کرد نگاهم منتظر

  ....بود تخته روبه و ما به افرش پشت

  زده؟؟؟ بهم را دوستم و من حال عطرت گند بوي گفتم می گفتم؟؟؟ می چی آخر؟؟؟ بگویم چی

  ...!!!کالس تو نیست هوا -

  !!!!بیرون گمشو خودتم: گفتم لب زبر کرد، می باز را در که طور همان.... در به رفت دستش و کشید حرصی پر پوف

  ....خنده زیر زد پقی زدنم، حرف آنجور و من لحن از.... حنانه و

 در، ي نیمه نصفه شدن باز از بعد دقیقه دو بودند، کرده پر را جا همه ها روز آن که دانشگاه محوطه درختان درشت هاي گرده

 می دست. ..تکاند می را لباسش... بود بهش تابلو ي حنانه و من حواس... شد درگیر خودش با کیانی.... گرفتند را کالس فضاي
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 نمی قهدقی دو!! بچه؟ چته باز: برگشت افرش.... خندیدند می داشتند نفر سه دو.... خاراند می را اش یقه... سرش موهاي به کشید

  !!!بگیري؟؟ آروم تونی

  !!!!!اداستــ گیرم می خارش خب: داد جواب ، پیچید می خودش به که طور همان عصبی، کمی و حوصله بی و بامزه کیانی

 گرده لفص: گفت اي بامزه لحن با و.... داد تکان کیانی سمت به!!! سرت بر خاك ي نشانه به را دستش و خورد را اش خنده استاد

  ....که دونی می... دیگه افشانیه

  ...آمد کالس ته از شادي ي خنده بلند صداي

  !!!!بود شده شروع شادي کر و هر و شد خانوادگی تنظیم هاي حرف باز!! من خداي

  !!!!! »ـلشهفصـ!!!! دیگه لهبــ: انداخت استاد به اي مسخره نگاه... بود ما به رخش نیم... کیانی

  ...بود دستش توي ي پوشه بررسی مشغول... نیاز طرف چرخیدم

 مهم نم آمدن خوش و من اینجا، گرچه،.. بود نیامده خوشم... من نشدن متوجه براي نچسب، زبانی تغییر... کشیدم عمیقی نفس

  ..منتظرتم دیگه ساعت یه: شدم دور ازش.... نبود

  ...همین

  ....بود سختم هم، همینش که

 وستد پیرمرد ،..جمالی آقاي... کردم می وارسی نو از و گشتم برمی را رفته راه هی... شد نمی جمع حواسم.. نور میز سر برگشتم

  ....برداشت میزم روي از از ام شده سرد چاي حاوي ماگ خدمات، داشتنی

  سرشار؟ خانوم کنم پرش -

  ..!بود پر چروك، از صورتش... گرفتم باال را سرم

  ...ندارم میل.. مرسی: زدم لبخند و انداختم اش خسته هاي چشم و سفید سیبیل به نگاهی

  ...برگردونم شو کرده یخ باید. خوري نمی میارم، چاي برات که بار هر شما: خندید

  ...نشست من صورت به و گذشت پیرش صورت از آشنایی، از اي بارقه

  ....ریخت دلم به ،..ثانیه از کسري در اضطراب، و قراري بی

  ...شد شل دستم

  ...خورم نمی.. جمالی آقاي خورم نمی: که کردم تکرار هم پشت هی و کردم بهش را پشتم اختیار، بی و فوري

  ...مرگم چه.. بود شده مرگم چه.. شد تنگ نفسم... گرفت قلبم... شد مچاله جوري... دلم توي چیزي و

  ...بست نقش ذهنم در آقاجون ي خسته و پیر صورت
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  ...شدم تاب بی

  ...قرار بی

  ...عصبی

  ...کردم رها را نور میز

  ....گرفتم فاصله ها بچه از

 و.... ودب دیده چیزي ،..شرکت مستخدم همیشگی ي چهره در ثانیه، صدم چند براي.... زد نمی بود وقت خیلی که قلبی... قلبم

  ...کرد می پاره پاره را خودش طور این داشن.. حاال

  ...پیشانیم به کشیدم دست

  ....بگیرم آرامش که بودم آمده

  ...حاال و

  ..لحظه هر

  ....رسید می راه از طوفانی

  ......پیچید می بهم مرا و

 کندن و ریدنب باید.... کردم می فراموش یکجوري باید.... کردم می رسیدگی خانه خیاط کار به باید... گرفتم پیش در را پرو اتاق راه

  .........کردم می گوشزد.... خودم به را،

.. دشو می برخورد ام پیشنهادي طرح با چطور که دیدم می نزدیک از و رفتم می باید... اروس رفتم می باید که امروز و.. حاال و

 می جومه ها خاطره... گذاشتند می مسابقه هم با ها ساعت... شد می دلگیر نیاز.... نه یا هست کار در استقبالی که دیدم می باید

 می ،...ها خیال و فکر و تعلقات تمامی از گریز در.... من و......... کرد می درد تداعی برایم شرکت، میانسال مستخدم و... آوردند

  ....داشت نخواهم درستی خواب.. امشب همین از..  باز که دانستم

 که بود هیکلی خوش و بلند قد مانکن به نگاهم و کمرم به دیگرم دست و کردم می بازي ام شده بافته موي دسته با شال زیر از

  ....دیدم می بود، فرستاده خانه خیاط که را تنش دامن کت خور تن داشتم

  ...برود راه کردم اشاره دست با

  ....زدم فریاد ،..ام آواره وجدان سر بر و

... من دايخ... زد بیرون باریکی خون ام، سبابه سرانگشت از... چرخید دخترك... دادم فشار را دستم توي گرد ته سوزن و رفتم جلو

 و مکرد رها را پرو اتاق و دامن کت و مانکن..... درونی کشمکش و جنگ همه این از شدم می خفه داشتم... شد تند قلبم ضربان

  ....گرفتم را، ذهنم نشدنی فراموش تلفن شماره و دست دم تلفن اولین روي شدم خم.... دویدم طراحی، میز طرف به
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  ...کرد رو و زیر را ذهنم.. آقاجون ي شکسته صورت

  .....کشید ام زده عصیان وجدان بر بطالنی خط ،..مخصوص منشی ي ویژه خط ممتد بوق

 واستمخ نمی.... آمد نمی یادم ،...بود یادم... نبود یادم.. بعدي ي شماره.. بعدي ي شماره..... دادم فشار تلفن شاسی روي را انگشتم

 ولم! ببین؟..... .برنداشت خودش! ؟....ببین.... کردم گوش که حرفت به! ؟..ببین.. برداشتم را قدم اولین من! ؟..ببین.. بیاید یادم که

  ......نه؟؟ یا کنی می

  ...کردم رها میز روي را گوشی

  ....کن ولش

  !!یکدفعه؟؟ شده مرگت چه

  ....کردند نافرمانی هایم دست باز

.... رفت می دستم توي گوشی کردن خرد به رو هایم انگشت... اول بوق.. گرفتم.... موبایل... بعدي ي شماره.... برداشتم را گوشی

 آشناي صداي نخورده، و خورده چهارم، بوق...!!.... کن قطع.. ساره کن قطع... سوم بوق.... رفت باال طراحی سالن صداي و سر

  .....زد کشیده من، گوش به... را آقاجون

  ....ایستاد باز زدن از قلبم،

  بله؟؟ ؟..الو -

  ....کرد حس غریبی جوشش هایم چشم

  ....برد می نسکافه برایش داشت و بود ایستاده معینی دراتاق پشت جمالی آقاي

  ....شد گرم هایم پلک

  ...گوشی دهنی روي گذاشتم را دستم

  بفرمایید؟؟ -

  !!کوبیدم.. تلفن دستگاه روي ،..صدا با و محکم را گوشی

  .....!!ـنمـ....... به لعنت..... من دلتنگی به لعنت.... من ي زده خواب وجدان به لعنت

 یزيچ تماشاي محو و پایین بود گرفته را سرش... گذاشت رنگ بنفش ي کاسه داخل و آورد بیرون یخچال از را ها مرغ تخم نیاز

  اته؟؟پ به همیشه: گرفتم باال را سرم سوالش، پر صداي با... زدم می هم را ماهیتابه توي محتویات داشتم که وقتی انگار، بود

  ...بود شده خشک ،..چپم پاي خلخال به نگاهش.. گرفتم باال را سرم

  .همیشه: گذاشتم کانتر روي را ساالد ظرف و گرفتم را نگاهم

  !!کنه می خفه منو پابند و دستبند کنه؟؟ نمی اذیتت: پرسید باز گرفت، می گاز پشت را من جاي که طور همان
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  !!!کنه می خفه منو بنــــدي هر اصوال: خندید صدا با بعد

  ....شدم دور ازش هال، کوچک میز چیدن ي بهانه به و دادم تحویلش مصنوعی لبخندي

 فاوتت به گذشت، می که چقدر هر... زدم می حرفی من، گاهی و.. پراند می اي تکه نیاز گاهی.. شد صرف دلچسبی سکوت در شام

  .....بود تر خودمانی... و تر تکلف بی نهایت بی یکی، این... بردم می پی بیرون ملک نیاز و شرکت ملک نیاز هاي

. ..اتنهـ ،.. مادرش همراه به و... رفته ایران از برادرش تنها.... داده دست از جنگ در را پدرش که.... مختصر و کوتاه.. کرد تعریف

  ......کند می زندگی

  ....بود مشهد روز چند این که پیري مادر

 توجهشم کسی اما خوشگله... نداره صدا و سر که اینه خوبیش: گفت باز که.... کردم می دم سبز چاي من و شست نیاز را ها ظرف

  ...شه نمی

  ...رسیدم چپم پاي مچ به باز و گرفتم را نگاهش رد

  ...دیدم نمی جایز را بدرفتاري این از بیشتر اما نبودم مود روي عنوان هیچ به

  ...درنمیاد صداش زیاد.. آره: که کردم اشاره و دادم تکان کمی و گرفتم باال را پایم ،..بنابراین

  ....نبود معامله کن ول که ،...ملک نیاز و

  ..!نداره همونم یکی این... میاد خوشش آدم که جرینگشه جرینگ از -

  ...خندید و

  ...من و

  ......بندم می که نیست جرینگش جرینگ واسه: بود رفته در دهانم از هوا بی که

 را ام دهش زده گند ،...!!..عنوان هیــــچ به نداشتم قصد... و بودم گرفته را نگاهم.. من اما ،..کرد می نگاهم پرسشگر و منتظر نیاز

  .......بیاورم خودم روي به ،..

 یک يبرا را تنها شبی نیمه از نگرانی حس تازه.. من و بود گذشته دوازده از ساعت.. کرد رفتن عزم نیاز ،..خوردیم که سبز چاي

: وسط پریدم که کرد می تنش را مانتویش داشت... کردم می حس خودم در ،...شناختمش نمی خوبی به که دوستی براي.. دوست

  بگیرم؟؟ آژانس برات خواي می

  ...دارم ماشین: خندید

  ...دونم می آره: رفتم ور هایم انگشت با

  ..!!رفت یادم...!... من خداي واي: گرفت باال را سرش عجله با ناگهان.... گشت می سوییچ دنبال به کیفش توي

  شده؟؟ چی: خورد گره ابروانم
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 کلید امروز ودب قرار... گذاشتم جا خونه کلیدمو دسته: کشید محکمی پوف و رفت وا باشند، کرده خالی را بادش که بادکنکی مثل

  !!!!رفت یادم کل به ،..ببرم ساز

  !!...؟؟....چه یعنی این... خب که کردم می تحلیل تجزیه ذهنم توي داشتم

  ..شد گرفتن شماره مشغول و برداشت را اش گوشی

  زنی؟؟ می زنگ کی به حاال -

  ...نه یا برده ببینم بذار... برام بره می کلیدساز بمونه یادش اگه گفت آزاد -

  ...!!!کمـــــا تو رفته... نظر مورد مشترك... اه: داد فاصله گوشش از را گوشی بعد، ثانیه چند

  ...کردم نگاهش

  ....کما توي باشد رفته خب

  ...جهنم به باشد رفته اصال خب

  ....نیاز باشد نداشته کلید اصال

  ...نباشد خانه هم مادرش

  ...جا همین بمون: نلرزد.. نامطمئنم تصمیم از.. صدایم داشتم، سعی و کردم مالیم را ام شده گرد درون از هاي چشم

  ...آورد باال هایم چشم تا و گرفت کیفش محتویات از را نگاهش

  ...زد پلک

  ....بودم زده که حرفی نادرستی یا و.. درستی به.. نکنم فکر کردم سعی

  ...زد پلک

 شتركم هواي از...  داشت شدن آنشا به عجیبی اصرار چه که.. اي غریبه.... تمام شب یک باید!... ماند؟ می من پیش باید.. یعنی

  !؟....کرد می استشمام خانه و من

  ....زد پلک

  .....کرد جمع شد نمی ،...را شده ریخته آب... بودم زده حرف

  ...رم می... مرسی... نه: زد اي کننده درك.. انگار و کج لبخند

  ...بمون! ؟...شب وقت این بري کجا: کرد نافرمانی دلم، باز

  !؟....بروي پیش خواهی می کجا تا... ملک نیاز.. کرد مکث ثانیه چند

  ...دوستام از یکی خونه رم می.. بمونی معذورات تو خوام نمی من ساره -
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  ...!کن باور... نیستم معذورات تو: چرخید اجازه، بی ،..زبانم

 بی... اینقـــدر متوانست نمی... نه... وقتی.. بود کرده خرید برایم وقتی... بیرون برویم شام شود نمی بودم گفته که وقتی اش قیافه

  ..!.......باشم نانواز میهمان و مرحــ

  ...نکن تعارف: کشیدم و گرفتم را کیفش ي دسته ملک، نیاز و عقلم و خودم روي به درها تمامی بستن براي

  !!ساره نکن هم، را اتاقت فکر.... خوابید رویش شد می که راحتی مبل تنها.. هال طرف چرخیدم

  نداره؟؟ که ایرادي.. خوابم می مبل همین رو من: آمد می نیاز صداي

  ..!!یارمب پتو برات رم می..!! باشه: خوابم اتاق طرف کردم کج را راهم فوري...! کنم نگاه میهمانش، هاي چشم توي برنگشتم حتی

....!!... هالفــک... کردم نگاه تخت به... بخوابد؟ هال توي... کشیدم بیرون را گلبافت سبُک پتوي و کردم باز را کمد در ي لنگه تک

 کتف چککو ببر به چشمم که بردارم را سرم کش کنسول روي از چرخیدم... کردم پرت تخت روي و کشیدم بیرون تنم از را بلوزم

... برداشتم ار خوابم ي پوشیده و خنک شلوار و بلوز و گرفتم آینه از چشم شتاب با... پوشاند را تنم.. خفیفی ي لرزه..... افتاد چپم

 کمر به دست.... کردم طی بار چهار را اتاق عرض... کرد می نگاه سقف به و... بود نشسته مبل ي لبه... زدم دید را هال یواشکی

 بیرون اتاق از و.... بغلم زیر زدم را خودم نازك روتختی و پتو.. زدم چنگ تخت روي از را ها بالش!!... ساره تو به اوففف... شدم

  .....رفتم

  شدي؟؟ قرمز چرا چیه؟: خندید... رفت باال دیدنم با نیاز ابروهاي

 اضافه، سوال !!شده دیر خوابم: بغلش توي کردم پرت را پتویش و بالش ،...آید می کجا از دانستم می... و دانستم نیم که حرصی با

  !!!موقوف

  .....ملک نیاز صمیمیت یا.. عصبانیتم از.. آمده کجا از.. نشسته زبانم بر که جسارتی دانستم نمی.. خودم و

 هب چشمی گوشه... بود روشن آشپزخانه، توي هالوژن تک جز به ها چراغ... زمین روي.. مبل پایین.. من و خوابید مبل روي نیاز

 زیر زد ار دستش یک ، چرخید پهلو به که.... گرفتم خوابیدنش حالت از را نگاهم... بود پیشانیش روي ساعدش.. کردم نگاه نیاز

  ...!کردي چه ببینیم بریم باید... فروشگاه بریم باهم باید فردا: پرسید اشتیاق با و گوشش

  چیه؟ تو نظر: شدم پهلو به خودش مثل هم، من بار این و.. پوستمدوید زیر خوبی حس

 سید،ر که دومت ایمیل.. نیومد خوشش اولش افروز...  زدي ایمیل که موقع همون!! کرد دفاع طرحت از که بودم کسی اولین من -

  .....و بود پابرجا خودش ي قوه به اصلی ي مهره مخالفت خب اما!!... من ي جبهه تو اومد

  ....!!!ـتهسـ: بیرون کردم فوت را نفسم

 ،سقف به خیره.... کرد می مزین را خانه مهتاب از کمی نور و بود زده کنار را پرده ي گوشه... چرخید خانه دور تا دور نیاز نگاه

  !؟.....ترسی نمی تنهایی از: کرد زمزمه

  ....شدم خیره سقف به هم من... نامعلومی ي نقطه در و... گرفتم را نگاهش رد



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣٨۴ 

 

  !؟...بترسم باید: کردم زمزمه

  ....عاقالنه خیلی.. جورهایی یک.. انگار... خندید

  !..؟..بترسی نباید -

  !!..ترسی؟؟ می تو -

  ....کشید باال اش چانه تا را پتو

  ....بود نرسیده ،..پاییز هنوز

  ...وقتا گاهی -

  ....ترسید می... ملک نیاز هاي ترسیدن گاهی براي... ملک نیاز براي اما،.. نداشت گرما.. دلم

  .......رسید می تر دفاع بی و.. تر معصوم.. تر گناه بی.. نظرم به ـدرچقـ.. حاال و

 ،..تركمش غیر و مشترك مونولوگ و دیالوگ همه این از بعد.... بودن اروس در ماه پنج چهار از بعد.. بار اولین براي... که شد چطور و

  ....!نیـــاز: زدم صدایش ،..سقف به خیره ،.....داشتن نیاز، بی و نیاز با

  !؟....هوم -

  ....نترس -

  ....!ماست با خدا: خندید

  ....!نیــــاز: نخندیدم

  ...هوم -

  ...نداره ترس تنهایی -

  ......!دونی نمی ـوزهن... داره -

  ....بود شده سفت گلویم

  ....!ازنیــ -

  ...!...سرشار بله -

  ....وقتا گاهی.. حتی... نترس -

  .....کرد می اصابت.. خانه توي هواي هاي مولکول به ،..من هاي سلول تک تک از.. سرما که انگار و.... بود شده سفت گلویم

  .......بود آمده ،...که شد می وقت خیلی... پاییز که انگاري و
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  ....بدهد هم، بهتري خبرهاي که بود آمده پاییز و شنیدم می خوبی هاي خبر

  ...!نداشت.. چادرهایم موفقیت به چندانی اعتماد... انگار من هاي گوش و گذشت می سرعت به زمان

 ها هرستانش نمایندگان که کرد مطلعم.... گفت تبریکم ،.نیاز جلوي و دفترش توي زد صدایم معینی بعد... بود داده خبرم نیاز

 در دهش برپا ي پاییزه شوي فشن براي که داد خبر و.... اند داشته امارات از معدود، چند هر سفارشاتی و بازدید.. اند داده سفارش

 ،..اروس تمام... زدم بیرون معینی اتاق از... درآمد چرخش به ،..برعکس و معینی به نیاز از نگاهم..... شوم آماده ،..استقالل هتل

.. تپید می لبمق.... کشیدم بیرون مانتویم جیب زا را موبایلم.... بود شده گرم هایم چشم... دستشویی توي دویدم....!... بود شده روشن

. .نه.. زدم پلک... دادم عقب را ام چانه و گرفتم باال را سرم.... کردم حس هایم، پلک پشت را اشک هجوم...!... تپید می اما ،..آرام

 را هعم ي شماره و آوردم باال را گوشی...!... برد براي حتی.. رضایت سر از حتی.. خوشحالی براي حتی.. نه.. کردم نمی گریه من

 را وشمگ تلفن خطوط پشت از.. شبنم جیغ و عمه هاي گریه صداي وقتی اما... بود بعید ،..روز وقت آن شبنم، بودن خانه.... گرفتم

  .....!...نیستم تنها ،..زندگیم پیروزي اولین در.. بار اولین براي و... بار این که شدم مطمئن گرفت، نشانه

  ....نریزند پایین.. هایم اشک تا بودم گرفته باال را سرم

  ....کرد می تر تنگ اي، لحظه هر از را دلم... اش خالصانه هاي اشک و عزیزترین هاي صدقه قربان صداي

... خترمد دونستم می من.. عمه دونستم می من.... دلم جون بهت گم می تبریک.. گلم دختر باشه مبارك.. بره قربونت عمه الهی -

  بود؟؟ الکی ترست چقدر ببین ؟...!شدي موفق ببین.. گفتم بهت چقدر

 می فحر طراحامون از یکی با داشتم بعدازظهر دیروز همین!!!... خر ي ساره: کرد می جیغ جیغ داشت اسپیکرو روي بود زده شبنم

 دست از شوشانس بگو رییست به!! زیاده خیلی دادنش سفارش احتمال!!! ساره دیده نت تو چادرارو!!.. ایران بیاد هفته این قراره.. زدم

  !!نده

  ....شد می تر دور و دور... شبنم صداي

  ....تر محو... عمه صداي خوشحالی هاي رگه و

 از یکی در عمه که وقتی و بود ایتالیایی خوب برندهاي از یکی طراح که دیدم، می را باریکی و بلند قد دختر تصویر تنها.. حاال

mall به ماداعت با دختري.... بود کرده پیدا را من و کرده کمکش ،..بودم نشنیده را موبایلم زنگ صداي هم من و بود شده گم ها 

 نکشاندش تا و نکرد ولش که نشست عمه دل به جوري اول روز همان از که ،... قلب خوش اما مهربان، چندان نه...  باال نفس

.. ها وزر آن ي افسرده من از خیلی اول بار که شبنم.... برنداشت سرش از دست نریخت، را مخصوصش سنتی چاي برایش و خانه

 از جداي هم آن که ،..شد صمیمی که عمه با.... ذره ذره.... کم کم.. بعد..... بود نیامده خوشش... پریشان من از... مسکوت من از

 ،.....تگش برمی ،..امارات و اروپا میان گذرا زندگی در اش خویشی و قوم بی و شبنم بودن مادر بی به عمه، بودن داشتنی دوست

  ...!!..شد همکالم من با هم اي جمله چند

... گذرد می رت آسان برایت زندگی کنی، کار گفت.... کنم کار باهاش داد پیشنهاد... هم را من و شناخت را عمه که تر بعد کمی.. بعد

 از کوچکی یاربس بسیار عضو عنوان به... تاج شبنم پیشنهاد به که بود طور این و...!.. نیست خالی روزهایت... کنی می فکر کمتر

 ايچیزه و.... تر سبک روزهایم... شد تمدید ویزایم... شدم کار به مشغول اقوامش، از تا دو و خودش عربی ایرانی نوپاي شرکت

  ....گرفتم یاد.. پوشاك و طراحی از زیادي
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 حومشمر شوهر پسر ي کله و سر اخیرا طرفی، از... بماند تواند نمی این از بیش و... است اتمام به رو ویزایش.. بود داده خبر عمه

 یک صدایش در انگار اما.. بود مردد عمه.. داشت انگلیس در عمه ي ماهه دو یکی بردن براي زیادي تمایل انگاري و بود شده پیدا

  ....!...بود هم، نماندن کس بی و شدن دیده باالخره از خوب حس یکجور.. رفتن به میل جور

.... .برگردم اثاثیه، کردن جمع و خانه دادن پس براي روزها همین من شد قرار و شبنم دست سپرد را خانه... خودش پاي گذاشتم

  ....بروم زودتر چه هر بود گفته شبنم

 بزرگ اههايفروشگ همین از یکی ي فروشنده ،..پیش سال خیلی.. اوایل که کرد می تعریف... استایل خوش و رو سبزه که.. شبنم

 ساله هن و بیست دختر.... شد می محسوب موفق طراحان از حاال و..... کرده رشد.... گرفته را استعدادش و تحصیالت پی بعد... بوده

 و سکون سر پایم و پر به پیچیدن و عمه ي شده دوخته نیم هاي لباس به من، هدف بی هاي زدن کوك به دادن گیر از که اي

  ....بود کرده شروع ،..سکوتم

 نیاز و ودب گرفته قرار استقباال مورد پاییزه دوخت خوش هاي لباس و ها ژیله... شد برگزار خوبی به استقالل، هتل در هفته یک

.. یکالم.. حرفی... زد می لبخند شد می رد که من بغل از.... مکالمه حال در هتل در اروس مسئولین با یا بود، آنجا یا وقت تمام

 از نه زد یم داد که... معینی و... بودم مطمئن... بود نیامده خوشش کیانی.. دیدند کیانی هم و معینی هم ، اتفاقی کامال بار دو یک

  ...!!...آید نمی خوشش من از هنوز که روابط، این

 را ثاثیها.... دادم تحویل را خانه... شارجه برگشتم... بودم گرفته اي هفته یک مرخصی شو، فشن این از قبل روز چند دقیقا من و

 از.. انهخ از متبسمی اما... دلگیر خداحافظی.... کردم جمع کمکش با را عمه و خودم نیاز مورد لوازم باقی.... شبنم ي خانه فرستادم

 رايب را اینجا چرا بودم کرده فکر.... شدم فرودگاه راهی و.... کردم زندگیم، از سال سه ي گرفته غبار گاه و شرجی همیشه هواي

 علی ودخ دوستان از یکی چون شاید.... بود زیاد اینجا، با معامالتش و علی شرکت تجارت چون شاید!... ؟...کردیم انتخاب زندگی

 دل اش خانه از عمه.... کردیم کوچ عمه و من.. بعدش.... ست آرامی و دنج جاي که گفت و داد پیشنهاد ما به را اش خانه که بود

  ........کردم فـــــرار... ام خانه از.... من و کند

 و ،...ودب شده ختم خاکستري به عمه و او کمک با که سیاهی روزهاي از... هایش خوبی از و گرفتم بغل عجیبی محبت با را شبنم

  ........شدم جدا بود، نکرده بد من به که خوبی شهر از

  ..سرشار خانوم دارن کار شما با ملک خانم: زد صدایم محمدي.. خورد زنگ سالن داخلی

... من و... بود شده شروع سبز هنوز هاي برگ و صبح سر خنکاي با ،...ماه مهر ششم و بیست.... نبود... که انگاري و.. بود خوبی روز

 وصالخص علی و پاییزي کالفگی و.. آرامی نا از.. قراري بی از که ،..اتفاق از نه که اي دلشوره..... داشتم عجیـــبی ي دلشوره

 حیاط توي که جوانی مرد به و زدم کنار را پرده ي گوشه.. برخاستم جا از که صبح سر همان از.... گرفت می ریشه ام مهرماهی

 که انگاري ام، برخاسته نماز براي که صبح اذان از که.... گذشته شب از که.. امروز که آمد یادم.. بعد... ماندم خیره یکرد م نرمش

  ....شده سفت.. ام سینه توي قلبم

 و ودش می تمام سالم چهار و بیست... امروز که...!... زمستانی هر از بیشتر.. روزي هر از بیشتر...!.. شده سردم که آمد یادم... بعد

 و بیست ،...بایستد خودش پاي روي تا کند می جان دارد که اي بازنده.... بازنده... منِ.. بالتکلیف من... نامعلوم هویت این با... من

 داغ مهای چشم.. کردم حس هایم پلک و بینی به را غریبی جوشش ،..پنج و بیست عدد هجی و یادآوري از...... شوم می ساله پنج

  ..............بود شده خاکستري.... روحم که گویی و... منقبض و سفت عضالتم... مور مور و بسته یخ تنم پوست.. شد
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  .....بودم کرده فرار گذشت، می خانه هاي دیوار پشت که آنچه هر دیدن از و بودم انداخته را پرده

 رویم به..... و کنم حبس خانه توي را خودم یتوانستم م دیگر ساعت چند تا حداکثر ؟...کنم فرار توانستم می کی تا... شد نمی... نه

.... خانه ايه دیوار پشت.. بیرون آن ،....هست سالگی پنج و بیست وحشت از شده گرفته نادیده تالطمی من در اگر که نیاورم خودم

  .....است افتادن به رو اتفاقی

 هایم چشم...  تمانداخ سرم را آبی ي پاییزه و پهن روسري... نفتی آبی کیف و تیره جین و سفید مانتو.. کردم عوض لباس.. تند تند

  .........کردم پرت ،.....ها دیوار پشت در نشسته انتظار به پاییزهاي ي همه قعر را خودم.... و گرفتم خانه سراسر از را لرزانم

  ...!داشت خندلب ،..آنکه عجیــــب و.. کرد باالیی بلند سالم.. گرفتم ندید را پوششم روي اش خیره ونگاه رسیدم معینی با همزمان

  ......بود رسیده راه از طوفان داغدار... دلم... اما زدم لبخند رویش به که.... من و

 بخندل تمرین اما، کردم فرار هم کیفم جیبی آینه از.... دارد کارم ملک که زد صدایم محمدي که بودم نرسیده و رسیده.. وقت همان

 ادامه.. هنـــــوز.. ام درونی جنگ و.... شدم ششم ي طبقه هاي پله راهی و نرسیدم آسانسور به... نبود تاثیر بی ام رویی گشاده و

 بهم و بود کرده گره هم توي را هایش دست...! خورد چشمم به مضطرب، اول وهله در زنی سوم، ي طبقه پاگرد در که ،..... داشت

... بود نشت مشکی شلوار کت... گشت برمی را رفته راه باز و... باز نیمه در به.... کرد می نگاه سالن ورودي در سر به.. پیچاند می

 حوش و حول و.... نبود تاثیر بی درش سانتی 5 هاي پاشنه که بلندي قد..... شده عمل ترکیب خوش بینی و داشت فندقی موهاي

 می: یدمپرس بازویش، روي گذاشتم می را دستم که همانطور و رفتم جلو وقتی نبود شدنی پنهان تعبجم.... داد می نشان پنجاه،

  !..کنم؟؟ کمکتون تونم

  ......زد دو دو هایم، چشم وسط اش اي قهوه هاي چشم و طرفم برگشت برانگیز حیرت هولی با

  بلـــه؟؟؟ -

  بود؟؟؟ ترسیده

  .....!داد می نشان اینطور

  ....کنم منتقل بهش را آرامشم راه، این از کردم تالش و کشیدم بازویش روي را دستم

  !دارید؟ کار کی با! ؟...کنم کمکتون تونم می -

  ...؟؟بلدي اینجارو شما: کرد خواهشمندانه را، مقتدرش صورت و گرفت هایش دست میان را هایم دست جفت که شد چی نفهمیدم

  !!دارید؟ کار کی با.. شما... شناسم می.. بله: کاویدم را صورتش کردم، می حس را دستش هاي استخوان گرماو که همانطور

  ....رسید می آشنا نظرم، به چقدر... زد بهم را پشتش پر هاي مژه تند تند

 خرجش به ،...دردسره شلوغه و بزرگی این گفتم بهش چقدر... شلوغه که بس..! شم می گم میام، بار هر.... ببینم پسرمو اومدم من -

  ...!!نرفت

  ؟؟....!!کیست ، مضطرب و پریشان زن این که بدانم خواست می دلم
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  ....کنم می فکرو همین منم: گفتم آمد، ذهنم به که را اي جمله تنها و کردم نوازش را دستش

 دامها...... دارد چکار که آمد نمی یادش و آشپزخانه به رفت می که خانوم حاج یا...  یا... شد می گیج که هایی وقت افتادم عمه یاد

  !چیه؟ پسرتون اسم بپرسم تونم می... حاال... زیاده هم سروصداش... شلوغه خیلی آاینجا: دادم

 استایلش وشخ نهایت بی اش، کشیده و قلمی بینی و برجسته اما میانسال هاي لب... شد برجسته هایش گونه... زد مهربانی لبخند

  !!آزاده اسمش... آزاد: بود کرده

  !!!شده پرت طرفم به پرشتاب، هاي دارت از یکی و ام شده سیبل مثل کردم حس

  !!!ماند باز دهانم و شد برابر دو ثانیه از کسري در هایم چشم

  کیانی؟؟؟ آزاد مادر

  !!؟؟....قرار بی طور این و حواس بی زن این

  ......!!!من دايخـ

 این از.. االب بفرمایید.. بلدم راهو من: باشد زن این ي کننده دلگرم تبسمم، که کردم سعی....  و کمرش پشت گذاشتم را دستم

  ...طرف

 سرم در مختلف، فکر جور هزار من و داشت برمی من از تر تند را هایش قدم...!!... قراري بی همان با اما... خندید... شد خوشحال

  ......چرخید می

  !دخترم؟ چیه شما اسم -

  ..سرشار ساره... خانوم هستم سرشار -

  را؟؟..  سا... ره.. سا: کرد زمزمه خودش با و رفت باال را بعدي ي پله

  !ره سا،.. نه: خندیدم اش، داشتنی دوست صورت به و دادم تکان سر تند

  ....بست پلک اطمینان، ي نشانه به و داد باال را ابروهایش

  شناسیش؟؟ می کنی؟ می کار آزاد براي شما: ششم ي طبقه پاگرد به بودیم رسیده

  ...هستن رییسم..!.. البته: شود وارد من، از زودتر تا ایستادم کنار

  ...!!...میپیچاند هم توي را هایش دست هنوز اما.... خندید

  ....کرد نگاه بودند، چیزي یادداشت مشغول و شده خم نیاز میز روي که کیانی آزاد و نیاز به و چسبید را من دست ورود، محض به

  ....!آزاد: کرد پر را، مدیریت خالی سالن نیاز، بلند صداي

 و یکالفگ....  و تعجب میان حالی با و کرد صاف را کمرش..!!.. را مضطرب زن... بعد.. دید را من اول... گرفت باال را سرش کیانی

  !مامان؟ کنی می چیکار اینجا شما: آمد جلو ،...تکرار.. شاید که انگاري... 
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 کمک من به... خانوم این: کرد اشاره من به دیگرش دست با!!.. خورد نمی تکان هم جایش از... بود نکرده رها را دستم هنوز زن

  .....بیام باید چجوري اومد نمی یادم... کردن

  ...شد تکرار من، سر در بار ده.. آخرش ي جمله و

  ...اومدید خوش... جون بیتا: آمد بیرون میزش پشت از نیاز.. گذشت من، به کیانی نگاه نیم از خصم به شبیه چیزي

.. دش متوجهم... دادم دستش به نوازشی!!... شوم خالص پسرش، هاي چشم سنگینی شر از تا کند رها را دستم خواست می دلم

 تو مبری بیا.. مامان بیا: کرد دراز را دستش و آمد جلو آزاد.... ندادم را جوابش که! » شده؟ چی«  پرسید ازم اشاره با و آمد جلو نیاز

  ...من اتاق

  !!کردم می حس وضوح به را این! بود شده کالفه و عصبی

 وجود هب تشنج رسیدن آرامش به براي که نگاهش، براي نه... چرخید من به کیانی تند نگاه. بود نکرده رها را من دست هنوز زن

 از د،بدی اجازه اگر... کیانی خانوم تون آشنایی از شدم خوشحال خیلی.. خب: گفتم زن به مالیمت با شرکت، اتمسفر در آمده

  ...شم مرخص خدمتتون

 نوازش را وبازویم پاشید رویم به اي مادرانه لبخند.... کشیدم بیرون آهسته، را دستم... گرفت را بازویش آزاد... کرد شل را دستش

  ...برو... جان مامان کردي لطف: داد

  ....جان مامان بیا... خانوم ممنون: شکست آزاد، صداي با گرفت، نشانه را مادرم بی روح که اي مقدمه بی خال

  بود؟؟ کجا: کرد زمزمه ها، کیانی رفتن به مانده خیره منِ  گوش زیر و آمد نزدیک نیاز

  ...انگار بود شده گم... ها پله تو -

  بود؟؟؟ شده گم: پرسیدم و طرفش برگشتم زده شگفتی خودم، حرف از خودم

  !؟...هست هم صورتش در صدایش، جدیت و بودن عادي آیا که ندیدم من و میزش سمت افتاد راه

  ..ببین اینو بیا.. راستی...!... نیست مهم -

  .....ملک نیاز نبودن مهم از تر دور خیلی.. دور... تر دور بودم ایستاده هنوز

  ...هستی اروس رسمی میهمانان از یکی شب، فرد: زد صدایم باز

  مهمون؟؟: ایستادم میزش نزدیک و دادم حرکتی خودم به... کرد نگاه سوال، از پر هنوز من به لبخند با و آورد باال را سرش

 و... ودهب آمیز موفقیت تابستونیمون کالکشن... طراحا و شرکت هاي بچه از تا چند: داد بدستم را سیري بنفش دعوت کارت

  ،..همچنین

  ..!تو چادراي: بود خوشحال... راستی به هایش چشم
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 هب هنوز ،..انگار که احساسی... ناشناخته هیجان جور یک احساس.. داشتم احساس... بود شده خشک وهوا من دست میان کارت

 لوغب به حس جدید، صبح شروع همین از ،..دادند خبرم معینی و نیاز که گذشته روز سه دو همان از.. بود نرسیده بلوغ ي مرحله

  ......بدهد نشان چطور را خودش باید دانست نمی که نارسی هیجان.... داشتم اي نرسیده

 اتنه و ندیدم رستوران یا هتل از اسمی وقتی.... خرج پشت خرج، همه این و اروس مدیرعامل حال به بدا.... کردم نگاه کارت به

  ...ننوشته که تو این هست؟؟ کجا: پرسیدم نیاز از بود، پالك شماره کارت، پرنگ ي نکته

  ..خصوصیه رستوران یه: داشت برمی را گوشی داشت... خورد زنگ تلفنش داخلی

  ....جانم: که داد جواب گوشی توي و

 باال شانه !!...ناخوشایند کامال!!... بود ناخوشایندم... کرد همردیف پشت آلمانی ناآشناي ي جمله چند... نکشیده ثانیه به.. بعد و

  ...بیام بتونم نکنم فکر: آمدم حرفش میان رفتم، می بیرون دفتر از که همانطور و انداختم

  .....!...مسکوت.... مسکوتِ... کرد نگاه ،..فقط و... کرد نگاه من به و گوشی دهانی روي گذاشت را دستش

  ..!..ساره را دوري ي قصه این کن تمام که...!... کن بس گفت می داشت مثال که... کنم حالجی این از بیش تا نایستادم

 پی ايه فکر از فرار.. بودم فرار حال در ،..وقت تمام.... اما گذشت می کندن جان به ها ثانیه... شدم مشغول کارم به و پایین رفتم

 طرح وير ،!!..هم با است قرار که گفت... بود نشسته سالن طوالنی میز سوي آن... زد صدایم معینی.... یادآوري هر از فرار...  پی در

 چهره در یريتغی آنکه بی... پرسیدم من را این!.. نبود؟ دیر... خاص ي ژیله و زمستانی پالتوي... مردانه طرح.... کنیم کار مشترکی

 هب که هایی رز از... قرمز و سفید هاي رز از... گل از کوچکی سبد با جمالی آقاي....!!!... ـعنــ که انداخت باال چانه اید، پدید اش

 هک انگاري... شود الهام آدم به که انگاري...!!.. بود شده سفت میز، روي هایم دست.... آمد نزدیک ،...ـحصلـ و بودند عشق رنگ

 کخش بود، من قدمی یک در حاال که جمالی روي نفر، چند همزمان نگاه.... باشند درآمیخته ششمم حس با... خوبم و بد هاي حس

  ..سرشار خانوم آوردن شما براي اینو: بود شده

  ....کنم جدا اي شیشه میز از را هایم دست توانستم نمی

  !!!کنم می فرار گلش، کوچک سبد و جمالی از دارم که... شده مرگم چه فهمیدم نمی... چرا دانستم نمی

  جمالی؟؟ آقاي آورده کی: پرسیدم خونسرد و انداختم کار به دهانم توي را زبانم

  ...خانوم پیک: گذاشت میز روي را ها گل!!... کرد می اذیتم معینی، مستقیم نگاه

.... االح و گرفت می نادیده را همه که زنی به نیشخندشان!!!.. بود محسوس معینی، و ها بچه از تا سه دو نیشخند... برود چرخید

  !!!بودندش دیده ـورچطـ

  !جمالی آقاي: بردم باال را صدایم

  ...ایستاد

  کنید؟؟ می قبولش چطور کیه، طرف از دونید نمی وقتی... کنید صبر: شدم بلند



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣٩١ 

 

  ..!!..کن وبیخـ و بیا... سرشار خانوم بابا: آمد مهتاب صداي

  ...اش دهنده آزار ي خنده صداي و

 بیا.. مالیج گن می درست: گفت می داشت معینی.... گشتم را الیشان به ال کارت، از نشانی دنبال به و... گل سبد روي شدم خم

  ...ببرش

  .....لغزید ،....ـیعلـ.. روي.. مبارك تولدت روي... رنگ سفید کارت روي انگشتم

  ..خورد می بهم هایم، لب.. کردم نگاهش گنگ... بود آمده جلو.. ها گل بردن براي جمالی هاي دست

  ...ببریدش... خواد نمی -

  ...شد بلند ها دختر سوت صداي

  ....!!...اند افتاده حماقت به اینطور باطل، رویاي کدامین براي نفهمیدم

 قربانت... م ساره.. مبارك تولدت..... « خودش.. خودِ خط... بود علی خط.... بستم را هایم چشم.... بردم فرو ها گل میان را صورتم

  ..».....یعلــ ،

 براي ام نندهک بیچاره دلتنگی به که ،...ترسناك سالگی پنج و بیست استقبال به نه که ،..ترم داغ هاي پلک و شده داغ صورت

 سالن ويت تلفن زنگ صداي..!!... بود نکرده فراموش... را اش ساره... بود یادش را تولدم... بود یادش را من..... بودند نشسته.... علی

  ...!!...مدیریت بري باید ،....سرشار خانوم: زد صدایم میثمی.... پیچید

 ي بسته مدار هاي دوربین وسط خورد ،... صاف ،..هایم چشم.... کندم دل.. ها گل بوي از بدبختی به و کشیدم باال را سرم

  ......!....سالن ي چهارگوشه

 لبهغ ام خونسردي بر هیجان که بودم سرشار شدن داشته دوست و ماندن یاد به خوب حس از آنقدر اما لرزید نمی پایم و دست

  ...!نبود بند زمین روي پاهایم و بود کرده

 با و زد یم قدم سالن توي داشت نیاز. بود چهار حوالی ساعت باال، رسیدم وقتی و بودیم آسانسور داخل هم با دیگر نفر سه و من

 یچه به عقلم،.... اما.. بپرسم کسی از خواست می دلم... شد تداعی خاطرم در پوش خوش زن و صبح یاد.... رفت می ور موبایلش

  ...جایی بره باید. شده دیرش بدو: کرد اشاره کیانی اتاق در به دیدنم، محض به!! خواست نمی عنوان،

: میزش سمت افتاد راه و کرد ام روانه عمیقی نگاه!! نماند دور نیاز تیزبین چشم از این، و بود پریده باال ناخواسته هایم لب ي گوشه

  !!بیرونا میاد خودش کنی دیر

  ....شدم داخل باشم، اجازه منتظر آنکه از تر حواس بی و زدم در. ایستادم کیانی، اتاق در پشت و چسباندم بهم را هایم دست

  ...بود زده زل تاپش لپ به و ابهتش پر و مدیریت میز پشت بود نشسته

  !داشتید؟ کاري من با -

  ...وت بیا: داد تکان خفیف را سرش بعد.. کرد مکث ثانیه چند... آورد باال ،!!..کندن جـــــان جورهایی یک و... رخوت با را سرش
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 به را ستشد. رفتم جلو قدم دو سفید، و قرمز گلهاي از باقیمانده هیجان با. بود تاپ لپ مانیتور به نگاهش بیشتر؟؟ این از تو؟؟

  ..!!..کرد می کنجکاوترم ، سومش و سبابه انگشت میان اروس آرم با رنگ سفید بزرگ تقریبا پاکت. کرد دراز طرفم

  ..!دیگه بگیرش: داد تکان را دستش

 پاکت، نکردن رها رب اصرار همین و!! کشیدم دستش، میان از تقریبا را پاکت... رفتم جلو سنگین، و نشاندم پیشانی بر کمرنگی اخم

 معینی اقطع: کرد می نگاه تاپش لپ به داشت هنـــــوز اما..!..شوم خیره بهش کارش، چرایی براي و بگیرم باال را سرم شد باعث

 چکش معینی با.. داخلشه فلشم یه... اماتوره تا چند پیشنهادي طرحاي اینم. کرده صحبت باهات مشترکتون و جدید کار درباره

  !دم می بهت شخصا خودم که کاریه اولین... کن

  بهت؟؟»...  ؟؟؟..ت «

 نظرم در اروس خوشگل آرم... اختصاصی طرح اولین... کردم نگاه... زده هیجان...  را پاکت و کردم رها را اش صمیمی مخاطب

  ....شد قاطی سالگی، پنج و بیست از ترس و گلها ذوق با و گرفت جان

  ...بود آمیز موفقیت طرحات... گم می تبریک -

 طرف یه هک دمدیـ و... کشید عقب... زد اش صندلی به را اش تکیه.... آوردم باال هایش چشم تا ناخواسته، لبخندي با را هایم چشم

  ....!!..ارسرشـ خانوم: رفت باال اش، لعنتی لب

  ...!!..دببین را، ام گرفتگی گر است ممکن لحظه هر که کردم وحس شد گرمم... دوید صورتم به ممکن، سرعت باالترین با خون

  ....بود شده پخش دارش، تمسخر حدودي تا و جدي نگاه میان مصر، و منظور با و عمیــــقا حرفم، جور هزار حاوي نگاه

  ...کیانی آزاد

  !؟....چیست من با مشکلت

 و ورچط و.. بود افتاده راه به من از جلوتر خیلی.. خودش و کشیده بیرون لرزانم هاي دست از را مدارکم وقتی.... بودم نفهمیده «

 ندهک..در از... اتاق بیرون که... من و... بود کرده پیدا را حقی دکتر اتاق، کدام ي بسته در پشت.. راهرو کدام خم و پیچ در.. کجا

 یلب زیر... نگریست او به من از و من به او از حقی... گروه ورودي تا ،..بودم کشیده را خودم... بود زده صدایم حقی... شدم نمی

 دستم فک.. رفت می سیاهی هایم چشم.... شد می تکرار و چرخید می و میپیچید سرم در اصوات.... بودم نشنیده... پرسید چیزي

 يرو هایش کفش صداي... ها چشم از نه.. ها لب از نه... آمد می صدایش..... بودند افتاده هایم، پلک.... سرم روي بودم گذاشته را

 شنیدن غرغر.. .داشت انتظار.... داشت پیگیري... اتاق آن به ،..اتاق این از... دنبالش به.... بودم شده کشیده.... بود گروه اتاق موزاییک

  ....اهیسیــ ،..هایم چشم و بود رفته گیج سرم باز....!!... بودم نشنیده ،..من... داشت

.. هنوز... اما.... بودم برده خاطر، از را اساتید نام... آمد نمی یادم را ها کالس ي شماره.. بودم کرده گم را دانشکده راهروهاي تمام

  ....شدم می کشیده

  ....گرفت قرار بغلم توي رنگی سرخابی ي پوشه

  ...شد باز دري
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  ....تاکسی ي گوشه شدم رها

  ...بغلم توي ،..پوشه و مدارکم و کیف

  ....زد می حرف تاکسی راننده با داشت یکی

  ....بود شده بسته محکم، و صدا با در،

  ......شد می دور... ماشین و من از.. سفید هاس آدیداس برداشتن گام صداي

  ...... »بودم بسته ،..را هایم چشم

  ....بودم هایش چشم وسط... هنوز

  ...!...نبود سفید، هاي آدیداس از خبري... نه... کردم نگاه هایش کفش به و.. پایش زیر زمین به اختیار بی

  ....گرفتم باال را صورتم باز

  ....نبود ،..مادرش به شبیه ـچهیـ

  !نزدم لبخند

  ...افتخاره باعث شرکت، این براي طراحی..! کیانی جناب ممنونم -

  ....صدا بی و کوتاه.... خندید

  .......بزرگ لطفی یادآوري.. یا.. هیجان.. حرص از.. بود چی از دانم نمی.... فشردم انگشتانم، الي را پاکت

  ....کرد زمزمه.... تاپش لپ به خیره..... بعد و کرد تري نامفهوم ي خنده تک

  !؟...سرشار خانوم شن می عوض چقدر آدما -

  ....کردم نگاهش خیره

  .....!...ـرهخیــ

  !داره بستگی: گرفتم باال را ام چانه

  !چی؟ به: کرد قالب هم در میز روي را هایش دست و جلو به رو شد خم

 یم حرف ازت دارد فعال!!... نکن باطل خیال.. ساره نه!!... بود؟؟ آمده پایین اش کننده تحقیر موضع از! زد؟ می حرف من با داشت

  .....!..کشد

  ...شرایط به... چیز همه به: دادم تکان... را هایم دست و را هایم شانه محض خیالی بی با

 آن، و بود چیز یک تنها.. ست بدي حالت هرگونه و توهین از خالی که ببینم توانستم می من و.. بود موشکافانه و مستقیم نگاهش

  ..!....زدن حرف..... و زدن حرف آرام به شدیدش میل
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  !؟...شن می هم عوضی: کرد تنگ را هایش چشم

  ......!....بست یـــــخ ،..نگاهم و... شد مور مور.. تنم

  ......ودب کرده من به زمانی که لطفی به نسبت ام شناسی نمک و دین حس اندك همان ي همه براي ،..متاسف.... و بود آرام صدایم

  ...!داره آدمش به بستگی -

 لدب تنها ،..ـقاحمـ من... من..... کنم اش ترجمه نتوانستم عنوان هیچ به... داشت معنی چه که نفهمیدم... لبش روي آمد لبخند

  .........کنم دیلماجی را نفر یک نگاه بودم

  ......ــمهــ ،.. را پوستم زیر بد حس و گرفتم گاز تو از را لپم

  ....داد تکان سري

  ...ها شعبه از تا دو به سرکشی براي برید االن همین. کردم هماهنگ معینی با... خب -

 بهش ار چیزي باید قبلش اما....رفتم می.. باشد! ؟.....بود فرستاده گل برایم علی و شد می سالم پنج و بیست که امروز امروز؟

  ...نبود حرفش، اول هاي سوال به ربط بی که چیزي.. کردم می یادآوري

 و سهر می نظر به که نیست جوري اون ،...چیز همه همیشه: گفتم محکم، و مطمئن و گرفتم باال شد، می که جایی تا را ام چانه

  ...!کیانی جناب ،..میبینه ما بین ظاهر چشم

  ...بعد... کرد مکث ثانیه چند

  !بینی پیش غیرقابل کامال... خندید

  ...!!!ـارسرشـ خانوم سالمت، به -

  .......مبست سرم، پشت را اتاق در و کردم کج احترام ي نشانه به را سرم آرام، لبخندي به مزین اما هایش، العمل عکس از متعجب

 یادآوري ،...ار سال پنج و بیست این تمام و بزنم زل بهش بتوانم که پاکی ي شناسنامه نه و.. داشتم کیک نه.. داشتم شمع نه

  ....کنم

  ...شد می آرام و گرفت می شدت... شد می قطع و زد می نم... بود اش قاطی خاك و گرد... بود گرفته باران... راهم سر

  ...شدم رد... فروشی شیرینی کنار از

  .....بخرم اي هدیه ،..خودم براي توانستم می که فروشگاههایی و ها مغازه تمام کنار از

 گرفته.. ..گلها دیدن وقت از.. سحر ي کله از..  صبح از.. لعنتی گلوي این.... اما بود شده خوب سرماخوردگیم... کرد می درد گلویم

  ........کرد می درد...  و بود

 یک کردم پرت را هایم لباس... راهرو کوچک چراغ تک تنها... بود خاموش ها چراغ ي همه.... شدم خانه وارد و انداختم کلید

 دايص.... کردم رهایش کنم، بازش آنکه بی... بست نقش موبایلم ي صفحه روي ملک نیاز اسم.... بود رسیده اس ام اس... طرف
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 بیرون را مانده روز دو شکالتی کیک کاپ یخچال توي از... کردم دم چاي.... آمد می باال ي طبقه از همسایه، شوهر و زن دعواي

 آوردم می ار یکی باید... شد نمی درست بودم کرده کاري هر... کرد می چکه شیر... شستم را سینک توي کثیف لیوان... کشیدم

 که لفاظیا با... دادند می فحش را همدیگر داشتند ها باالیی ي طبقه... نشستم زمین کف... هال به برگشتم... کند درستش که

 شیرینی از گذشته ي هفته دو که ریزي هاي شمع ي بسته از.... سوخت هایم چشم.... دهان به... نه و... من دهان به نه.. هرگز

 سالم وپنج بیست داشت.. خب.... بردم فرو کیک کاپ درون را شکلی مارپیچی و رنگ آبی و کوچک شمع بودم، خریده فروشی

... نه.. م؟؟ا کرده تنظیم را دادم می انجام آینده در باید که کارهایی لیست! ؟...کنم چکار خواستم می! ؟....بود چه ام برنامه... شد می

 کسی.. رشارس ساره.. من که بنویسم....! ــمبنویس ،..ها نبود و بود تمام رهااز و.. بگیرم دست به قلمی و کاغذ.. بروم باید... ام نکرده

 مکک شادي پدر کلفت هاي پارتی و آشنایی از چطر... زد دیوار و در به چطور که کسی... کند می فرار هم خودش فامیلی نام که

... خواستم کمک ازش که بود کسی تنها.. سیاه هاي روز آن از بعد که شادي.. شادي... آخ... کند عوض را فامیلش تا گرفت

 برایم که بودم گفته فقط و.. بودم کرده سکوت چطور... من اما... تلفن پاي بود ریخته اشک چقدر و.. زدم حرف باهاش... ندیدمش

 پیش گویمب بهش باید... بزنم تلفن بهش باید.. شادي... شد می سرش دردي هم و بود بامعرفتی آدم شادي که!... نه؟ یا میند کاري

...!... ندمبخ... دل ـهتـ از بتوانم و ببینم را هایش چشم ي اندازه بی شدن گرد من و دربیاید هایش شاخ تا کنم می کار کسی چه

 ذشتهگ از.. زدیم می حرف ها گذشته از باهم.. بعد.... کردم می پیدا را شادي حتما... گرفتم گاز را لبم! ؟....بخندم دل ته از بتوانم

  .........شد می سرازیر ،..هامان خنده از هامان اشک و خندیدیم می بلند بلند.. بعد... حنانه و گلی و بودم من فقط که هایی

 دارد.. روز همه و روز هر... اما.. شدن گم و کردن گم این از ترسد می ساره که.... کرده گم را اش آینده... سرشار ساره که بنویسم

 به.. تنها... زیستن براي ندارد بهانه.. ساره... کند تمرین را کردن زندگی و بودن عادي که.. بزند بیرون پیله از که... یکند م تالش

 این ي همه... سال سه این ي همه که طور همان... یکند م زندگی...  و ایستد می اش، عمه ي کرده پف هاي چشم حرمت

 ،...پذیرفته که.. دبیای کنار تواند می که.. شده عوض که کرد فکر وقتی.. بعد.... بود کرده زیستن تمرین شبنم با... ساله سه سکوت

 به حاال... شد موفق تقریبا.. داد انجام.... بدهد انجام کاري ،!..خودش خاطر به نه هم هنوز که ،..عمه خاطر به تا برگشت... برگشت

  ....کند چکار خواست می حاال... چه بعدش

  .....کشیدم عمیقی نفس

.... دارد قح که خودي!.. خودش براي که...شبنم هاي لطف جبران و عمه براي نه بار این که.. کند فکر پیشرفت به باید تنها.. حاال

... بـــار این و بخواهد باید.. تنها... شناسد می را خودش حق وتنها تنها.. ساره.... شناسد نمی الناس حق و اهللا حق.. ساره

  !شود بلند ،...اساســـی

 رفتمشگ و.... جان بی ي شعله به زدم زل.... شد برق... بود کبریت نور کم نور... خانه روشنایی تنها.... زد رعد... کشیدم کبریت

  ....مهرماه ششم و بیست... بود تولدم.. امشب... شمع ي فتیله نزدیک

  ....شادیاست تمام زیباي طلوع تو جشن... خوبیاست تموم تولد جشن تو جشن

  ....زد رعد

  ....قهعشــ دنیا یه برات من ي هدیه عزیزم

  .....شد برق
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  ......بهشته مثل درست بودنت با زندگیم

  ....خورد سر ام گونه روي... خودسر و اجازه بی.. اشک ي قطره

  ....کردم جمع را لبهایم

  ...بهشت

  .....کرد می درد ،..ـبمقلـ تمام و.. گلویم

  ...را قصه این کنم می تمام

  ...مبارك تولدت

  .....ـمبارکــ.. تولدت

  .......کردم فوت..... و بستم ها فراموشی و دردها روي به را خیسم هاي چشم

***  

 قرمز لندب پایه شمع به نگاهم و بود قالب هم در میز، روي هایم دست و بودم نشسته خصوصی رستوران ي نفره هجده میز پشت

  ....بود میز روي کوتاه شاخه و کوچک گلهاي و

 در لويج شکل بادیگارد و هیکل قوي مرد دو تنها! کرد نمی معلوم را هویتش درستی به هم درش سر حتی که تاریکی رستوران

 وانستمت ومن کردند باز را رنگ سفید و ورودي در تمام احترام با بعد.. بودند پرسیده را اسمم... بود کرده متوجهم خاصش ورودي و

 دیدم... .جداگانه و بزرگ میزهاي.... طالیی و کرم هاي رنگ با شده دیزاین سالنی..... ببینم را، رویم روبه مجلل ي طبقه دو سالن

 سالن انتهاي... بود کرده ام راهنمایی مخصوصش، فرم با بود، ایسناده کنارم ورود اول از که جوانی مرد.. بود محدود باال ي طبقه به

 سالن ارکن و گوشه نفر چند..... گرفتم قرار مقابلم، سالن هاي شمع و ها هالوژن به منور تاریکی میان.... من و بود گشوده را دري

 نشسته میز پشت نفر چند.... انداختم ساعدم ي حلقه توي را ام مشکی دستی کیف.... کرد اشاره بزرگی میز به مرد...بودند ایستاده

.... آمد جلو...وشپ شیک و زنان لبخند... ببینم را ملک نیاز توانستم و کردم دقت.. برخاست میز پشت از کسی... رفتم جلو.... بودند

 میز نزدیک.. .دادیم دست.... بود ریخته صورتش توي یکوري را موهایش بیشتر نصف و.. معمول طبق تقریبا.. بود تنش دامن کت

.. کردم سالم... مدید را معینی.... چیست براي اروس تبلیغاتی مدیر حضور نفهمدیم... بود کوروش شد، بلند که کسی اولین... شدیم

 ام ندهخ! جدید عامل مدیر و سابق همکالسی.. دیدم را اروس عامل مدیر بود، برخاسته نیاز که جایی کنار درست.. میز انتهاي در و

 ودب میزایستاده از تر دور که افروز با... داد جواب..  و شد خیز نیم... دادم سالم!... زد تري کج لبخند و کرد کج را سرش.... گرفت

 تثاب... رنگ کرم شال و مشکی کلفت جوراب با چسب پیراهن پشت از اش برجسته کمی شکم روي نگاهم و دادم دست هم

 هب مختصري فشار... سمیعی کوروش و طراح هاي خانم از تا دو نزدیک...  میز دیگر انتهاي حدودا... داد نشانم را جایم نیاز.... شد

 بیرون سارو از که وقتی از ظهر، از.... نشست کیانی کنار سرجایش رفت کن، پذیرایی خودت از اینکه گفتن از بعد و داد ام شانه

 زدهن حرف هم با شرکت، بود نیامده هم صبح و ندادم را تبریکش اس ام اس جواب که گذشته شب از! تر قبل حتی... بودم زده

!.. اشتد خواهد بدتري عواقب احتماال نرفتنش، و نیست لطف از خالی میهمانی این به رفتن که بود داده مسیج عصر.... بودیم
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 زیاد، اما خاص باغل افرادي و نبوده اثر بی تبلیغات که بودیم دیده چشم با ها، شعبه به معینی و من دیروز سرکشی با که خصوصا

  ....کنند می خریداري را چادرها

 را مخود شدن دعوت علت دقیقا... شرکت مهم هاي بچه از تا چند و کیانی افروز ي اضافه به داشتند ایتالیایی مهمان نفر دو

  ....نداشت هم اهمیتی چندان اما بودم نفهمیده

  ...افهک.. رستوران.. بگذارم چی را اسمش دانستم نمی که شد سالنی پخش من حواس باز و رفت و گرفت سفارش پیشخدمت

 درشت ردم و جوان دختر.... داشت قرار شکلی چوبی بار میز... تر کنار کمی... و سرویس سلف میز شکل، مربعی سالن چپ سمت

 مهیج نارک در برایم چیز همه..  شدو می پخش مالیمی موزیک.... نوشیدند می چه دانم نمی و بودند ایستاده بار میز کنار هیکلی

 مخود متوجه را کیانی که بچرخانم چشم آمدم و گرفتم دار مدل هاي گیالس از را نگاهم.... رسید می نظر به عجیــــب بودن،

 برگشتم. ..بود مفهوم نا... دود ي پرده پس از صورتش و بود گرفته انگشت دو میان.. را دستش توي برگ کلفت سیگار.... دیدم

 می هک بود چیزي تنها این، و ،...! فهمیدم نمی را کیانی.... دادم نشان دیوار روي تابلوهاي تماشاي سرگرم را خودم و دیگر سمت

... باشد که چه هر که کردم می فکر من و تیره بنفش پاپیون همراه به.... بود تنش مشکی پیراهن و مشکی شلوار و کت!!!... فهمیدم

  ....است خاص و پوش خوش اندازه بی

 به ريس عباسی خانم.... کشیدم لباسم همرنگ روسري گردي به دستی و کردم مرتب تنم توي را ام زرشکی مشکی مانتوي

 تدرخواس جنوب کوچک ي شعبه پیش ي هفته گفت... پرسید چادرها از.. زدیم حرف کوتاه ي جمله چند و داد تکان ادب عالمت

  ....کشید جلو را سرش... بود نیاز.. نشست کنارم کسی....بودم راضی.... داده

  خوري؟ نمی چیزي چرا -

  ...ندارم میل -

.. پیش لسا چند.... کرده می کار آرمانی با مدت یه... ایتالیاییه طراحاي از اون... تنشه طوسی که بلنده قد اون... ببین... اوکی -

  ....کنه می کار مردونه طرح تا چند رو کیانی افروز با داره االن

  اینجا؟؟؟ کشوندیش چجوري: شد درشت آرمانی شنیدن از هایم چشم

  !!سختی به: خندید

 ایستاده کیانی نارک پیشخدمت... شد بلند و گفت ببخشیدي نیاز.... بود کیانی!!.. مثال زدیم می حرف داشتیم تازه.... زد صدایش کسی

  ...کرد می تعارفش را بلندي پایه گیالس شامل سینی و بود

***  

 از هک ،...بود دوري هاي سال..  به که... شراب جام به نه و سرش پشت بار حتی نه و... کیانی به نه که.. ام شده مسخ هاي چشم

 و رگردمب محض خیالی بی با نتوانستم... برگردانم رو نتوانستم..... سوخت هایم چشم..... بودم شده احیا.... دوباره.. و رفته دست

  .......بدهم زد، می حرف گوشم کنار داشت که را سمیعی کوروش سوال جواب
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 میان... تاریک.. .تاریک.... تاریک اتاقی ي گوشه... سیاهپوش زنی تصویر....... شد سِر ،... سرانگشتانم.... کشید تیر ،..هایم شقیقه

 اتاق ي پنجره طرف به ویسکی بطري شدن پرت صداي..... زدم پلک... شراب جام در خودم ندیدنی تصویر به... دود از غلیظی مه

  .....و تاریک

  ......سوخت هایم چشم

  .... و اتاق هاي پنجره شدن خورد

  .....هایم چشم

  ....پیچید... ها پنجره شدن خورد میان که.. جیغی صداي و..... ریختنشان پایین

  .....متنففرم..... متنفففرم ازت... وقت هیچ... جا هیچ...! نیستی هیچی تو -«

  ....سیگار پشت ،..سیگار.... کشدار هاي خمیازه

  ...سیگار پشت ،..سیگار.... ناچار به اي گوشه.. شب

  ...ست غریزي کندنش جان.. شب هر خسته روح این

  ..........سیگار پشت... سیگار...! آزار خود این به لعنت

  .....سیــــاه..... بودم پوشیده سیاه... کرده جمع شکمش توي را زانوانم... ها گوش روي هایم دست

  ...کبودند سرنشین بی... ختم این در صندلی صد

  ......سیگار پشت... سیگار... بیزار.. تکیده.. مردي

  ...!رنگی هاي جیغ با.. گوش ي الله تصعید

  ....سیگار پشت... سیگار... انکار شروع و شک

 روي دمکشی دست... زمین کف کشیدم دست... شدم خم... رعشه از پر... لرزان.... افتاد زمین روي... لرزانم انگشتان الي از سیگار

  ...بودند شده پرت... طرف هر به که هایی خورده شیشه روي کشیدم دست.... شده ریخته خاکستر

  ...کردم جدا پلکم پشت از را شیشه خورده... کشیدم دست... سوخت می پلکم ي گوشه.... آخ... پلکم ي گوشه

  .....زمین بر ریخته ویسکی.... و شیشه و خون.... سوخت هایم دست.... آلود خون ي شیشه خورده.... کردم نگاه.... سوخت بازویم

 این که.. انستد نمی و.. بگیرم آرام.. کنم فراموش من تا... بیرون بود رفته و دستم بغل بودش گذاشته که... استخر ناجی ي شیشه

 می هم از را من دارد.... و کند می منزجرم چیز همه از دارد.... غلط و درست.. بد و خوب میان زدن پا و دست این.... فروپاشی

  .....پاشد

  ....سیگارم کو؟؟ سیگارم... زمین کف کشیدم دست

  ....سیگار پاکت دنبال به..  زمین روي... درد پر بدنی و ن با
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  ....کشید تیر هایم شقیقه

... شا صورتی و لطیف سرهمی به کشیدم دست.. رفتم جلو پا و دست چهار... کرد می گریه... صورتی سرهمی با اي بچه دختر

  ........خورد سرد زمین به... دستم

  ...!هست ابد تا صحنه این.. متن هر الي البه در

  ....سیگار پشت... سیگار.. اقرار حال به مردي

  ....تاریخ الي به ال در... خائن هاي اسطوره

  .....سیگار پشت... سیگار.... کفتار عین خوابند

  ..اکسیژنی بی از شده کبود صورت و درد پر هاي گریه و آور عذاب هاي جیغ صداي

  .....کشیدم جیــغ.... گذاشتم هایم گوش وي را هایم دست

  ....کوبید می در به کسی

  ...زد می صدایم کسی

 دانستم مین که.. حاال و... بودمش دیده خیابان توي اتفاقی که.. بهش بودم آورده پناه که.. استخر ناجی به شبیه شاید که کسی

 برایم...آوردم پناه بهش که شبی... بودم کرده حبس را خودم.... تنها و تاریک اتاق این در.. اش مجردي ي خانه در... روزست چند

 خاطر هب که!!... گرفت ریشخندم به... ذهنم... اما کنم پرهیز خواستم....... رود می یادت بخور، بود گفته... بود ریخته زهرماري این از

... االح!.. ؟....ایستادي نفس آخرین تا که نبود چیزها همین براي شد؟ زهرمارت زندگیت روزهاي بهترین از یکی که نبود همین

 ادهد تکان محکم را سرم!... کنی؟ دفاع.... اند داده بادت بر که اعتقاداتی از که مصري!.. ساره؟ داري اصرار ایستادن به هم هنوز

 که آنچه هر از.. خدا از.. بودم متنفر خودم از.. بودم ریخته دهانم توي را زده زهر لیوان... زدم می پا و دست منجالب میان... بودم

  .....بودم ایستاده پایش به

  ....آمد می... هنوز.. باال ي طبقه از.. کن خورد اعصاب پیانوي بلند صداي... کردم جمع شکمم توي را پاهایم.. عقب کشیدم را خودم

  ....زدم پلک

  ....بود سیاه آسمان چقدر

  .....بود تاریک... ـمقلبــ و... دستانم... هایم چشم چقدر

  ...زدم پلک

  ....پایین ریخت اشکم و

  ....بود سیاه ،...روشنم روزهاي خداي چقدر

  .... پوچ.... هایم ربی و الهی ي همه و
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  .............بودم زاربیــ... ازش...  ـدرچقـ و

  ....بست بن هاي کوچه در... رهایی این از مُردم

  ....سیگار پشت... سیگار....! انگار نه ها انگار

 ینا که شود می بیزار خودش از و دهد می تکانش بغلش توي هی کی! ؟...دهد می شیر بهش کی... پوش صورتی ي بچه دختر

 دوستش ،...کند می حس چرا که پایین ریزد می هایش اشک... بعد ي ثانیه یک و... هی و...! ندارد دوست ،..را داشتنی دوست

  .......دارد

  ....کپسول... آمپول.. کند می مصرف دارو.... بکشد نفس ندارد هوا... که پوشی صورتی ي بچه دختر

  ....سیاهپوش... مردي و

  ....شده سیاه... تبدارش هاي چشم و.... لباسش.. نگاهش که مردي

  .....ام بیداري از پر... هاي خواب میان.... پوش سفید... زنی و

  ....کرد وزوز گوشم توي.. موذي پچ پچ

  ...هایم گوش روي گذاشتم را هایم دست

  ......کشیدم ـغجیــ و

  ..........شد تاریک ،.....جا همه

  ...انکار و بود تو قاب... قصه و بود تو عکس

  .....سیگار پشت... سیگار... دیوار به کوبیدمش

  ....!ست قدیمی ها شکوه این.... دودم رد مبهوت

  .....ـرارتکــ ـلاصـ تسلیم

  .....سیگار

  ......»سیگار پشت

 اي استوانه لیوان دور دستم.... گذاشتم هم روي... را ام افتاده سوزش به و قرمز هاي چشم...  و برگرداندم..  نرمی به... را سرم

  ....داد آرام را ام سینه التهاب آب... و گرفتند فاصله هم از هایم لب... شد حلقه... آب شکل

  ...سوخت می هایم چشم

  ....هایم چشم
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 گشتم متپیشخد دنبال به.. ام آشفته هاي چشم با.... برخاستم جا از و برداشتم را کیفم... حواس بی و میز سر گذاشتم هایم دست

 باز انتها ات را آب شیر.. ایستادم روشویی جلوي...... نبود... حواسم و بود حواسم.... بدهد نشانم را بهداشتی سرویس خواستم ازش و

 عقب شتاب با...!... ده... نه... چهار.... سه.. دو.. یک..... گرفتم آب شیر زیر را صورتم.... و عقب کشیدم را ام روسري.... کردم

 سرم......... دکشی نمی بیشتر ثانیه ده.. هایم ریه ،...لحظه این و.. حاال اما! کردیم می قورباغه تمرین درسا با! بودم ناجی!... کشیدم

 میقع نفس... ــیهـ و بستم را هایم چشم..... پاشیدم آینه به آب مشتی.... چکید صورتم از آب درشت هاي قطره.. گرفتم باال را

  .....!...کشیدم

  ....بود رفته یادم

 و.. نمبازگشت انتظار در.. و منست به حواسش تمامی که... هست کسی... رسیدن فراموشی به و خوردن دوبار یکی همان وقت که

  ........کنم دراز سویش به که دستی

  ....گیرد می آرام.. مقدارم بی قلب.. تلفظش از که هرآنچه و.. تو بسم... من خداي

  ....... الرحیــــمـ الرحمن اهللا بسم بحق ،...رحیــــم الرحمن اهللا بسم..... بود تر عمیق... و تر آرام... بعدي نفس

  ....فرستادم بیرون هایم ریه از مسموم، افکار تمام حاوي محکمی پوف

 خود به.. خودم به....!... زد می ذوق توي..!!... پروف واتر هاي سیاهی از صورتم.... کندم هم از سختی به ام خورده ریمل هاي مژه

 که مهربانی خود نام به ،..که شدم یادآور خدا به ،..دل ته و... زدم لبخند... ام ساله پنج و بیست خود به.. مستقلم خود به.. طراحم

  ......!اش بخشنده و مهربان خود حق به ،...بودم اش شرمنده و بود گرفته را دستم

  .....مبست سفت را روسري ي شده شل ي گره و داخل فرستادم را موهایم.... کردم تجدید را آرایشم و کردم باز را ام دستی کیف

 انگشت.. مکرد اخم ام آینه توي خود به ،....بود رفته شکستن به رو... تلنگري با.. باز که اي ساره ریختن برهم دوباره از.. ناگهان و

  .....!...تس قدیمی.. ها شکوه این... خندیدم..  آینه به و آوردم پایین را دستم... افتادم خنده به خودم حالت از.... گرفتم باال را تهدیدم

  .....سپردم... ها اروسی نامهربان دستان به... را داغم هاي گونه و کندم دل سرد سرویس از

 که کردم دعا و گزیدم لب... است شدن جمع حال در میز و اند خورده را غذایشان اغلب که شدم متوجه و برگشتم میز سر عجله با

 همان و رداشتمب بشقابم کنار از را چنگالم و کارد باشم، داشته کردن سربلند جرات اینکه بدون.. باشد ندیده را ام دگرگونی کسی

 قابلمم از را بشقاب ببخشیدي با و آمد جلو دستی که شدم خم ظرف طرف به ،...آید می بدم سرد غذاي از کردم می فکر که طور

 شده سرد غذاتون«  گفتن با و! گذاشت رویم پیش دیگري بشفاب!!... کردم نگاه خدمت پیش به شده گرد هاي چشم با!!! برداشت

  ..!!رفت... »کنم عوضش دادن دستور.. بود

  ...!دیدم خودم متوجه را کیانی اباي بی و ممتد نگاه و چرخاندم را سرم ،!!!....بودند داده که دستوري کشاکش و حیرت در

  .....بودند داده دستور

  !؟...بودند داده دستور چه براي

  !کرد؟ می بازي من با داشت
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 چی هر.. دانم نمی!!... ها؟؟ آدم گرفتن کنترل تحت یا آمد می خوشش راز و رمز از... چرخاند؟؟ می سرانگشتم! کرد؟ می امتحانم

  !!بودند نکرده دعوت بودن، کار تازه اما خوب طراح سر از و الکی الکی را من... بود که

 ...لبی زیر و کردم خم را سرم درجه چند.. ! داد خـــوب هاي وعده دلم به و شد کشیده دماغم زیر تازه و داغ سبزیجات خوب بوي

 یگريد سوي به و برخاست درجا و.... باشد... یعنی که... گذاشت هم روي را هایش پلک... بعد و کرد کوتاهی مکث..... کردم تشکر

  ....رفت رستوران از

 می لذت مصاحبتش از عجیب من و بود مودبی و اندیشه خوش پسر.. شد صرف کوروش با زدن حرف و کامل آرامش در غذا

 یم من که اي مهمانی... دیدم نمی ضروري را حضورم این از تر بیش... بود گذشته ده از.. کردم نگاه ام مچی ساعت به..... بردم

 طرفش به و شدم بلند میز پشت از احتیاط با... زد صدایم سالن از دیگري سوي از ملک نیاز.... داشت ادامه شب هاي نیمه تا دیدیم،

 و ردمک سفت را هایم قدم.... بودند زدن حرف مشغول دست، به گیالس و ایستاده اي گوشه کیانی، برادر و خواهر همراه به.. رفتم

 نگاه رد نبودند، روراست من با خیلی انگار که هاي آدم با متضاد آرامش این و... اي لحظه هر از تر بیش.. بودم آرام.... شدم نزدیک

  ...سرشار انومخ دیدمتون اینجا امشب خوشحالم: کرد برانداز را پایم تا سر دار کش لبخندي با افروز.... بود مشخص.. برداشتنم گام و

  ....همچنین: زدم لبخند.... بود شکمش کوچک برجستگی به حواسم

  مشخصه؟: خندید و شکمش روي گذاشت را دستش دید، که را نگاهم

  ...بودم فهمیده من اما.. آنچنان نه... نه

  ....گم می تبریک -

  ...ممنونم: خندید افروز.... چرخد می هم به ما از نگاهش هی و برد می دهان به گیالس هی کیانی که بود حواسم و

  !پوشیدي تنگ که انقدر: غرید لب زیر کیانی

  !!!بشود هم برابر هشت که داشت جا حتی هایم چشم

 تاج نمشب از ساره: گفت که بود نیاز...!!.. بود داده خرج به خواهرش لباس خاطر به که تعصبی براي که.. کیانی غریدن براي نه

  !؟...بودي نگفته

  ..بودید نپرسیده: کردم کج.. کمی.. را گردنم

 کردم نمی فکر!! میاد خوشم هاش ایده از نهایت بی و!.. میشناسمش من: گفت داشت، وجودش و صدا که عجیبی گرماي با افروز

  ...باشین داشته همکاري باهم

  ....هستن دوستانم از تاج خانوم حقیقت در... که همکاري -

  ..!افروز دونستم می شما از زودتر من اینو -نیاز

  !کی؟ از دقیقا -افروز

  ...!بگیره سفارش جنوب شهراي از یکی براي میخواد گفت و گرفت تماس که پیش روز چهار از دقیقا: نیاز
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 دست میز سمت رفت می داشت که افروز و نیاز با... بگیرم مرخصی ي اجازه خواستم و شد بدل و رد هم دیگر کوتاه ي جمله چند

 خانوم ،...رـبخیـ شبتون: گفت جوابم در دستش، توي گیالس پشت از و مرموزانه که گفتم می بخیر شب کیانی به رو و دادم

  ....!ـارسرشـ

 فک ، مبست معاونش و خواهر حضور روي به را هایم چشم و بگیرم نادیده را مزخرفش و مسخره تلفظ این نتوانستم دیگر که آخ

 دارین مشکلی من فامیلی با شما: غریدم هایم، دندان میان از و هایش چشم وسط رفتم صاف و فشردم بهم را ام شده سفت

  !!!!؟؟؟...کیانی ابجنــ

 دور کس یچه بیایم، خودم به تا و کند اشاره نیاز به چشمی گوشه ثانیه از کسري در شد باعث که اي نکشیده لحظه به اکشن ري

  !!!!نباشد برمان و

  !همین! آهنگه خوش: گفت محضی خیالی بی با و فرستاد باال را لبش یکور

 ،..رديک عوضش که داشتی مشکل خودت کنم فکر ولی: که فرستاد باال تمام جدیت یکجور...  و بدجنسی با را ابروهایش بعد

  !!!فتوحی انومخــ

 و آمده جاک از دانم نمی که حالتی با.... پیش دقیقه چند ولز و جلز از شده رها ،..ناگهان و... ثانیه چند.. ثانیه یک.... کردم ـرصبـ

.. .میاد پیش هایی زمان... زندگی توي... وقتا گاهی: کردم زمزمه ،.....بود نشسته ام بسته هاي لب روي مهري همچون... ورچطــ

  ....!کیانی جناب ،...ارزشترینشه بی که آدم فامیلی....!.. دور بریزه چیزو همه ده می ترجیح آدم که

  ...!!!!دشــ الل

  !!!شد الل ،..مهکلـ واقعی معنی به

 دکن نگاهم سکوت در شد باعث ،...بود که چه هر.. اما..... نبود من قلب ته از اما.. شکن دندان جواب روي از شاید که شدنی الل

 تنها... ار شان ایتالیایی مهمانان و ها اروسی میهمانی.... و بگویم بخیري شب.... و کنم تشکري.... و بزنم آرامی لبخند... من... و

  ....بگذارم

 می باران من.... کشیدم شهرم ي ستاره بی و سیاه آسمان به رو عمیقی نفس و گرفتم باال را سرم شد، باز که رستوران خروجی در

 گتنــدل ،.....بودم برمالکرده کیانی براي... برآمده دل از که... ناخواسته که ریختنی دور از... ها گذشته ریختن دور از..... من و... زد

  ...بودم

  .....رت تنگ... بودم ریخته دور که دلی.... دلم و..... شد خیس باران، صداي بی بارش از صورتم.. شدم خیره آسمان به لحظه چند

 یچه خواست نمی دلم.... بدهم را کسی جواب خواست نمی دلم... بود نیاز.... کردم نگاه... کشت می را خودش داشت موبایلم زنگ

 و... صرح و حد بی تنگی دل این و ،..بود تنگ دلم.... بزند برهم.... را ام ناخواسته تصمیم این.... و خوشایند ي خلسه این ،..آدمی

 نمی زهم دندانم زیر گذشته هاي شب مثل.... امشب که استقاللی و موفقیت به رسیدن ،....حـــــاال و ریختن دور و بریدن این

..... شد می رت دور ،..من انداختن تاخیر به براي و.... دیر شدنش عملی براي انگار که کنم فکر تصمیمی به بود شده باعث ،..... کرد

 تفاوتم سر از که چادرهایی.... حاال و.... بود خودم جیب توي دستم اما بودم شبنم و عمه مدیون.. داشتم استقالل.... شد تند باران
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 اساحس ،...ـوزهنــ و... بود شده ـالمسـ پنج و بیست... بودند گرفته قرار پسند مورد ،....بودم کرده طراحی ها محجبه دادن نشان

  .........کردم می اییتنهـ و خأل

 لب بر دلتنگی و عمیق لبخند.. کردم گره.... ام شده جزم عزم خاطر به که!.. اضطراب سر از نه.. خشم سر از نه که.. را هایم مشت

  ......کردم تند خاکستري، شش و دویست طرف به را هایم گام...  و نشاندم

  ....شد تند باران

  ....دادم فشار گاز پدال روي را پایم

  ...پایین ریخت هایم اشک

  ....بودم کرده گم را قلهک هاي خیابان

  ...زد باران

  ....کردم روشن را ماشین کن پاك برف

  ...فشردم را گاز

  .....انداخت طنین ذهنم در آقاجون ي خسته صورت

  .....بود افتاده.. ـادردهـ بستر روي که.. خانوم حاج ي شده کج هاي لب

  .....تا ده و صد.... سرعتم

  .....ها شیشه به کوبید باران

 را دستم دهنده، یاري هاي دست و خدا لطف به ،....اما بودم خورده محکمی دلگـــ.... نبودم دیگري محتاج... بودم رسیده جایی به

 بی و خأل احساس.... تداعی از پر و افتخار پر میهمانی این از بعد و...  لحظه این و.. ـاالحــ و.....!... بودم برخاسته و زده زانویم سر

  .........!نیستم شریک ،...!!..کس ـچهیــ با را موفقیتم که... کردم می کسی

  ...یگفتم م کسی به باید

  ....زدم می حرف کسی با باید

  .....ریختم می بیرون ،..را ام دلتنگی هاي اشک باید

  .....دادم فشار داشت، جان که جایی تا را گاز پدال

  .....زد می شالقی باران

  ...بود یادم خیابان اسم

  ...کوچه اسم
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  ....خانه بزرگ در

  .....کرد می پر را ما کوچک حیاط بویش و کشید می قد همسایه ي خانه سر از ها تابستان که هایی یاس و

  .....آقاجون واي

  .....آقاجون من بر واي

  .......!ـادرممـ ،....من وايِ

  ......مادرم ،....ـنمـ دلتنگی و من هیهاتِ

 اسمت بخواهی که طور هر..... کنم می صدایت بخواهی که طور هر..... باش خواهی می که کسی هر... !! مامان.. مادر.. خانوم حاج

  .........مکنید رهایم ،...ام افتاده هویتی بی کندن جان به که... امشب و.. حاال.. فقط..... برم می را

 ریخت هایم اشک..... شد جمع دلم..... ترمز روي زدم.... شد تند باران..... پیچید مریم ي کوچه توي ها چرخ پیچیدن صداي

  !؟......اییرهــ به بود مانده قدم چند..... کردم رهـــا... بسته و باز را، ماشین در..... پایین

 داخــ هاي اشک ـسخیــ.... تنم نوي مانتوي... صورتم روي ریخت باران..... بردم زنگ نزدیک.... را لرزانم دست... را دستم

  .......شد

  .....بود آمده دردم امشب

 از که اي دلگیري ي همه ي اندازه به ،...کندن بریدن این ي همه ي اندازه به ،...ســــال سه این ي همه ي اندازه به ،...امشب

  ...........بود آمده دردم ،....داشتم ها آدم

  ...........فشردم ،...ــودموج تمام با...... و زنگ روي گذاشتم را دستم

 وسرير زیر از که موهایی از باران.... فشردم را زنگ دوباره... زنم می زنگ من اما... خوابند.. گذشته یازده از ساعت... بعد ثانیه چند

 چسباندم ار گوشم..... کوبیدم در به را کوچکم هاي مشت.... بودم بسته یخ.... بود شده جمع قلبم..... چکید می ،...بودند زده بیرون ام

  ......!ونآقاجـ: زدم صدا ،....دلم ــهت از و.... در به

  .....شد ازبــ.. ها روشنایی سوي به که... دري و

 وانهدیـ جور آن که... من قلب و..... سپیدش یکدست موهاي و ناباور هاي چشم ،....سفیدش پیراهنی زیر و آقاجون ي تکیده صورت

  ......!!یکوبید م وار

  ....گرفت لرزم

  ...افتاد کوبش به ام چانه

  .....شد باز هم از آقاجون هاي لب

  ....من به لعنت
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  .....من خودخواهی به لعنت

  ....زد پلک آقاجون

  .....ناباور و دور... آنقدر.... صدایش و

  !؟....بابا! ؟....ساره -

  ....پایین ریخت هایم اشک

  ....بابا

  ....زد باران

  ....بخشیدم خدا

  .....بخشید می ،...را رانده خود از من خدا

  .....!بخشید می ـماحتـ

 یم ،...بشوي شریک باهاش را هایت خوشی که نداري را کسی اینکه احساس با.... کوتاه ي جمله دو با ،...را پشیمان من خدا

  .....بخشید

  ....خورد بهم.. هایم لب

  ....نیامد صدا

  ...کردم تالش

  ...ام شده سِر هاي لب

  !؟.....آقاجون: زدم صدا..... ملتمس....  پشیمان...  و پریشان.... آنجور و

 را ودمخ رحمی بی و نافرزندي عکس.... و ببندم ام خسته و پیر آقاجون هاي اشک روي را هایم چشم نتوانستم دیگر که.... من و

  .....استخوانیش کتف به زدم چنگ.... و بغلش توي انداختم را خودم..... و ببینم

 دل از خبري و.. ترسیدم می و.... دامنش ي لبه به بود شده چنگ.. دستم و.... زمین روي..... خانوم حاج پاي جلوي بودم نشسته

  ......بوسیدم.... را دامنش... و بردم جلو را سرم.... نبود چرکی

 سرم... دامنش روي ریخت هایم اشک... کشید سرم به و آورد جلو خوران تلو تلو ،...بدهد تکان کمی توانست می که را دستی تنها

 پر را جایش دیگري جور عمه چه اگر که بویی.. مادري بوي.. داد می را مادرها بوي..... اش نشسته ویلچر به پاي روي گذاشتم را

 وشبختیخ کردن تقسیم ملتمس طور این... پناه بی اینطور.. حاال و...... بودم محروم کشیدنش مشام به از تمام سال سه اما، کرد می

  .....کردم می گریه..... صدا بی و بودم گرفته بغلم توي را پاهایش ،....یتیم هاي بچه مثل.... هایم
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... ادرتوم ببین... نکن اذیت خودتو... بابا.. ساره: انداخت طنین.. پدري گرم ي خانه در آقاجون صداي.... نشست ام سرشانه دستی

  ...میدي عذاب اونم داري

 یم نامفهومی اصوات گلویش از..... داد می تکان تکان هی... را اش شده کج لب.... زدم زل خانوم حاج به و کشیدم عقب را خودم

 خط... را اش گودرفته ي گونه که.. اشک از باریکی رد و..... فهمیدم می را گریه گ و ساره سر سین همان اش همه از من که آمد

  .....بود انداخته

  .....ســــوخت ،.....جگـــرم

  .....کشیدم بو و ام گونه روي گذاشتم را دستش

  ....شد خیس... من هاي چشم از دستش و

 اجح دامن میان را صورتم.... ـودبـ ،...خدا صداي.... بود باران صداي....بود برق و رعد صداي.. کوبید می قلبم... زد صدایم آقاجون

 بی و ــقحـ به... خودم از سال سه که اي خانه بوي.... بود من از.... که اي خانه بوي.. آمد می خانه بوي..... کردم پنهان خانوم

  ......!....سوخت ـیم... پرم و بال...  و جگرسوز و تکیده هاي صورت براي دادم می جان داشتم.... حاال و بودمش رانده.... حق

 هایم کاش... هایش لب دیدن با.... و خانوم حاج نافرم دهان جلوي گرفتم را لیوان و برداشتم خیز.... دستم داد آب لیوان یک کسی

  ...آب لیوان توي ریخت

  ....گذشت چقدر نفهمیدم

 مچش.. دورتر کمی.. آقاجون...  و بود من سر روي او دست...  و خانوم حاج ویلچر ي دسته به زدم تکیه من... ساعت چند نفهمیدم

  .....بود بسته را هایش

  ....خوردم خفیفی تکان.... که بود ام دختري هاي سال مسجد سبز اذان صداي به تنها

  ....لغزید خیسم هنوز موهاي میان.. خانوم حاج متحرك دست تنها هاي انگشت

  ....بوسیدم.. را دستش پشت

.... اش ینهس روي گذاشتم را سرم... کرد باز را هایش دست..... دوختم چشم آقاجون به..  بیشتري ودلتنگی شرمندگی با.. بار این و

  ......گرفت آرام ،..هم با.. هایمان قلب تپش

 و نشسته... را شب تمام.... بکشد دراز خوابش تخت روي خانوم حاج کردم کمک... زدم برق به را سماور... بگیرد وضو که رفت

  ......داشتم او از ،..را مانمایـ تمام که... کردم نگاه پدري به و زدم کنار را اتاقش ي پنجره ي پرده.... بود نگذاشته هم بر چشم

  ........بوسید ،...را نزمیـ... همانجا و.. افتاد سجده به جا همان.. بست قامت حیاط وسط... جا همان

..... یدمکش بو.... بغلش توي گذاشتم را سرم.. کشیدم دراز کنارش..... نامفهوم ي »بیا« و ساره سینِ  با.. زد می صدایم خانوم حاج

... رکتشح بی و نشسته گودي به ي شانه میان را صورتم و قلبش روي گذاشتم را دستم..... تر ـقعمی..... کشیدم بو.... ـقعمیـ

  !....؟.....مامان... : کردم پنهان
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...  

 را تخت کنار ي نفره سه و آماده و کوچک ي سفره کردم، باز را خوابم از شده گرم هاي چشم وقتی و بود خریده تازه نان آقاجون

 خم.. .اختیار بی.. بعد.... گرفتم لقمه.. دویشان هر براي و رادزدیم نگاهم.... شد جمع دلم.... پایین ریخت هایم اشک باز.... دیدم

.... درمپ صورت از... گرمی خیسی که انگار.....  و بغلش توي کشید را سرم..... بوسیدم.. را آقاجون ي چروکیده دست پشت و شدم

  ......شد ـمگــ ،....من موهاي میان

 هایی سال از....  و زدم می حرف داشتم تنها.... شده رها اروس و بود خاموش موبایلم.... حرف و حرف و حرف.... بودم زده حرف

  .....داد می عذابشان هنوز.... دردهایم و خودم از نگفتن تمام با که.. هایم خودسانسوري تمام با که گفتم می

  .....ام شده ابر که کردم حس... بعد

  ...خالی تو

  ....ـارهــ

  .....و آسمان باالي باالي ام رفته

  ....برم می سر به تمام وزنی بی در

  .....حاال

  ....ابــرها روي.... و باال این

  ......شوم شریکشان.. را هایم خوشی توانستم می... من و... شدند می دلتنگم.... بودم مهم برایشان که داشتم را هایی ادم

  ......هک..... بنشینیم جدیدمان طرح سر معینی با بوده قرار که.... ام نرفته سرکار امروز که.. شده نگران نیاز که دانتسم می

  ....من اما

  ....حـــاال

  .....االحــ همین و

  ....و بودم سبک ابرهاي روي

  ....و مادرم هاي دست

  ....را پدرم نگاه

  ........داشتم
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  » شــــشم فصل« 

 سُوْءاً  ِبقَوْمٍ اللَّهُ أَرادَ إِذا وَ بِأَنْفُسِهِمْ ما یَُغیِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ ما یُغَِیّرُ ال اللَّهَ إِنَّ الَلّهِ أَْمرِ مِنْ یَحْفَظُوَنهُ َخلِْفهِ مِنْ وَ یَدَْیهِ َبیْنِ مِنْ مُعَقِّباتٌ لَهُ «

  »والٍ ِمنْ دُونِهِ  مِنْ لَهُمْ ما وَ لَهُ  مَرَدَّ فَال

  

 قومى حال خدا حقیقت، در. میکنند پاسدارى سرش پشت از و رو پیش از خدا فرمان به را او پى در پى که است فرشتگانى او براى

 او از غیر و نیست، آن براى برگشتى هیچ بخواهد، آسیبى قومى براى خدا چون و. دهند تغییر را خود حال آنان تا دهدنمى تغییر را

  11 آیه... رعـــد مبارکه ي سوره.» بود نخواهد آنان براى حمایتگرى

....  

 ساخته باعث ،..ایم کرده رها کاره نیمه گذشته در که کارهایی کردن تمام که گوید می راست شبنم البد کردم می فکر همیشه

  ...!شود می آینده شدن

 می سرانجام را ام کاره نیمه کارهاي و شده قطع هاي ارتباط و خودم.... کم کم و ذره ذره دارم.. من که حاال حتما کردم می فکر

 مامت اینکه ،.......بپذیري و.... بمانی و بخواهی و بیایی... حاال اینکه.... شد خواهند باز رویم به آرامش و امید از درهایی ،..بخشم

 روي و... روحت هاي خراش روي... اند شکسته که هایی پل روي ببندي را هایت چشم اینکه... کنی ترمیم را ها نیمه نصفه

 برمی ندهآی در که قدمی هر روي بر ناخواسته و خواسته ،...کنی شان بازسازي و عقب به گردانی برشان توانی نمی که اتفاقاتی

  .....شود می ات ذهنی آنالیز بیشتر چه هر قدرت و فکر بودن تازه باعث و گذاشت خواهد تاثیر ،...افکارت تمامی روي... داري

 یگران،د و خودشان درشت و ریز اشتباهات و ها سختی به بنا و داشته دوستشان که هایی آدم از بودنم دور.. بپذیرم... من اینکه

  ....شود نمی درشان خاصی دگرگونی باعث ،....ام کرده ـایشانرهـ

 که... .بخوابند بیرون شب یک پسرش و دختر خواهد نمی دلش که ست پدري همان آقاجون... هنوزست که ـوزهنـ بپذیرم اینکه

 ندارد صدق ،...بازگشت و دلتنگی و پشیمانی چه هر رغم علی.. حــاال و شده بزرگ اش تغاري ته که برسد باور این به تواند نمی

 سر رمچاد نداشتن به... ممتدش سکوت و شدن تر آرام از جداي.... خانوم حاج که...... بکشد دست استقاللش و زندگی و خانه از که

 یم غره چشم بهم کردن، رفتن عزم و تکانی خانه و خانه ریختن بهم و کنارش ماندنم روز سه دو از بعد و هنوز... و دهد می تکان

  .....نیست تحول این پذیراي.... فکرش و... ــشدلـ.... دلتنگی و دلنگرانی از سواي....  و رود

  ....زدم می لبخند من اما

 عوض را پدرم هاي چشم رنگ توانم نمی من که.... شوند نمی عوض...سال و سن این با خصوصا... ها آدم که بودم پذیرفته من

 می قبول.... آمدم می کنار باهاشان.... کردم می زندگی تر راحت ،...که بود طور این و..... عقایدش و ذهنیت به برسد چه کنم،

  ....!!آمدم نمی کنار ،..خودم موضع از اما.. کردم

  .......پذیرفتمشان می.... و زدم می لبخند ها آدم به فقط حاال

 و شدم واجهم ملک نیاز سرزنشگر نگاه و معینی بازخواست با تنها اما! بودم توبیخ و اخطار منتظر شدت به برگشتم، که اروس به

  .....بس
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  ....ام کرده تغییر چقدر دانستم نمی

... تر قبل یلیخ.. تر قبل حتی یا.. بودم برگشته و شسته پایین تا باال از ،...مدلـ همراه به را پدري ي خانه که وقتی از دانستم نمی

 در اتفاقی چه ،.....گذشت می ازش ماهها و ها هفته که امروز تا... شدم کار به مشغول اروس در و برگشتم شارجه از که زمانی از

 حتی و... دز می کننده دلگرم لبخند فقط نیاز که.... کرد می نگاهم شیطان هایی چشم با و رفت می راه... مهتاب که بود افتاده من

  !؟....سرشار خانوم شده خبري: پرسید می و کرد می تنگ را هایش چشم نچسب، و بداخالق معینی

.....!!! عینیم آقاي ،....ـابــابـ اي که انداختم می پاین را سرم.... ـوذیانهم.... و زیرکانه.... و نشاندم می لبم بر کوچکی تبسم.... من و

 هشانب باید چطور دانستم نمی...... ندارند خبر فامیلم تغییر از.. مادرم و.. پدرم هنوز که افتاد می یادم... شدن خطاب هر با.. بعد و

 خواهد مین دلم هنوز ،....ـاامـ.... زنم می سر بهشان.... و پذیرفتمشان چه اگر که ،..دانستم می را این فقط.... دانستم نمی... بگویم

  ....!!!!برود گشادي این به الهکــ سرم ،......و باشم خر..... و باشم فتوحی که

 همه با و سوخت حالش به دلم.. کنم خداحافظی ازش تا باال بودم رفته وقتی رفتند می خواب به رو هایش چشم و بود خسته نیاز

 قتو خیلی.... برسانمش که زدم تعارفش ،....داشتم ها آدم به ام دیده صدمه و لرزان نگاه کردن عوض در ها روز این که سعیی ي

 و ویدد هایش چشم به که نوري... بود نکرده را کار این هنوز اما کند عوض تا بود فروخته را ماشینش... نداشت ماشین که بود

..... که...ساره اي داده نشان را خودت چطور ببین که.. ساخت متنفرم خودم از.... اش!» ؟؟..ساره گی می راست«  کوتاه ي جمله

 بعد که وقتی از.. بود اي کننده خسته روز.... زدیم بیرون شرکت از نگهبان، هاي چشم مقابل و کردم جمع را وسایلم و حتما گفتم

 در حد هچ تا که بودم فهمیده من و گرفت می سخت معینی.. بود ریخته سرمان ها کار بودم، برگشته خبر بی مرخصی روز سه از

 دیدن از کردم، چک حقوقم شدن ریخته براي را حسابم وقتی تنها که اي مرخصی روز سه....!... است ـمرحـ بی و جدي کارش

 امدهنی شرکت به هنوز صبح از که...  اروس مدیرعامل اموشخـ تنبیه و... حقوق بدون مرخصی شد رد و کاري روز سه شدن کسر

  .......بودم زده لبخنده ،...بود

  ....بود ماه آبان اواخر

 سمت ادمافت راه و گرفتم را ها قهوه من.... داد می را کافه در خوردن قهوه پیشنهاد وقتی نبود تنش لباس نیاز و وزید می سردي باد

 بودم، زده حرف باهاش که دیروز... بود آقاجون هاي حرف پیش فکرم... خوردیم را هامان قهوه و کنار زدم کناري و نزدیکی پارك

 وقتی از آقاجون گفتم.. بود کرده سکوت!.. بودم کرده تیز گوش....».. وقتی از شده معرفت بی هم علی«  که بود رفته در دهانش از

... گرفته ولق من از... بابا گه می بهت خودش.. بود گفته غصه و ناراحتی با کردم، که اصرار....!! بود نگفته جوابم در هیچی چی؟؟ که

 تنها آقاجون!!... کند می دوري همه از که دارد دردي چه علی بفهمم شده جوري هر خواستم می و... بودم شده دلواپس حاال و

  .....دوستت... همون خاطر به.... توئه ي شرمنده: بود گفته

 بودیم هخست دو هر.. زدیم ها خیابان در گشتی.... داشت خواهد پیش در سختی خوردگی سرما که بود مشخص و کرد می سرفه نیاز

  ......ترسد می.... ـالیخـ ي خــــانه به رسیذن از ،...من مثل هم او که کردم می حس چرا دانم نمی اما

.... اما. . صمیمیت میزان همان و بودیم همان هنوز.... رسید می گذشته از تر الغر نظرم به نیاز و بود رفته مشهد به دوباره مادرش

.... ومنش اش دلگیري باعث و بدهم خرج به بیشتري مالیمت که کردم می مجبور را خودم.. ام درونی جدال رغم علی...  من بار این

 می نشانه را دیگران وقاحت و جسارت که منست هاي خریت... که.... نیستند هم مثل ها آدم ي همه.... که بباورانم خودم به و

  .... ندارد گناهی.... دوستی و محبت و پویایی همه این با بیچاره نیاز که...... گیرد
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 همانی ،....ها آدم و.. ها باور به اعتمادي بی در هنوز... من و شد می پیروز ام زده شوك و زده شک دل ،..راه آخر باز...  گرچه

  ........ـودمبـ که ،...بودم

 اسازگارين بناي سرزنشگرم ي نیمه بار، این که کنم فرار خواستم و تو کرد تعارفم... رسیدیم اش خانه جلوي که بود نیم و نه

 اهنگ زده روح دیوار و در به سکوت در و بخوابی بگیري که ؟؟...بشود چه که بروي خانه که.... نشکن... را دلش... که گذاشت

  !!..... ؟؟....کنی

 نمی مه سر آخر و رفت ور باهاش تمام ي دقیقه ده... آید برمی پسش از مادرش فقط گفت می ونیاز بود بدقلق باالیی دوم قفل

 فکر مراع که کردم نگاه هایی دست به واج و هاج...!!! شکست قفل توي باریک، ي تنه با بلند کلید که آورد فشار چجوري دانم

  شد؟؟؟ چی... واااي: اش گونه به زد..!!.. باشد داشته زوري چنین کردم نمی

  ....زد در به محکمی ي تنه و

  .....شد نمی باز باال، قفل شدن شکسته خاطر به اما بود سالم در

  ...کنیم؟؟ چیکار االن: شد عصبی... نبود خودم دست بهش ام غره چشم!!! داشتیم کم را همین فقط

  ...!!...شد نمی باز... بود ها حرف این از تر سفت... نه.. کوبیدم در به جانانه ي تنه چند من بار این و زدم کنارش

 رشس که ،!!!...کلیدت و قفل این با و خانه این با هم تو بگویم آمدم... رفت عقب و جلو قدم سه دو و زد کمرش به را هایش دست

  ....کرد باز درو و آورد ساز کلید که دفعه همون از!.. دارم آزاد پیش کلید دسته یه: آورد باال را

  ؟؟...!!خواست می را اش خانه که خودش شدیم، می خیال بی که را من.... کنیم چکار باید حاال.... خب گفتم خودم با

  ..!!..برم ور در این با نباید وقت هیچ من... شد بساطی چه ببین... تما شرمنده خدا تورو: کرد من به اي شرمنده نگاه

  کنی؟ چیکار خواي می حاال -

  ....بگیرم ازش برم.. بیاد آژانس زنم می زنگ: انداخت گوشیش ساعت به نگاهی

  ....کردم پا آن و پا این

  ...شد چی ببین اولی بار مثال... هستم توام ي شرمنده -

  ...بگیر کلیدو برو بیا االن... میام دیگه دفعه یه.. نیستم مهم منم -

  ....ساره برو تو... آزانس میگیرم تماس االن.. آره -

  ...بگیري کلیدو برمت می من ،.بریم بیا: گرفتم باال را سرم..... بود وقت دیر... کردم نگاه ساعتم به من بار این

  ...شه می دیرت.. برو تو نه ؟..جدا: باال رفت ابروهایش

  ...بیا کن محکم پایینو قفل: ها پله سمت بیفتم راه آمدم
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 باهاش تماس یه مهمامان اگه ببینم بذار.. نزدیکه تلفنم.. کوچیکه خونه: در به چسباند را گوشش... رسید گوش به خانه تلفن زنگ که

  .....بگیرم

 اسپیکر روي ،..اي مردانه و لرزان شدت به و عصبی صداي.... که کردم می نگاه باریک و شکسته کلید به و در به دادم را ام تکیه

  ......نشست ،..تلفن

  ....!!!...شم می دیوونه دارم بردار نیاز.... گوشیتو بردار!! رفته... نیست تا بی... بده جواب!!.. ؟؟...نیاز الو -

  .....پیچید درهم ،...نیاز ي شده گرد هاي چشم و من ي زده شگفت نگاه

... دویدم شدنبال به و درآمدم گیجی از....! پرید بیرون شتاب با طور آن.. آپارتمان ورودي از و کرد یکی را پله تا شش چطور نفهمیدم

  شده؟؟ چی ري؟؟ می داري کجا: برسد دوید، می خیابان وسط من از جلوتر که نیاز به تا بود بلند صدایم

  ...برم باید خودم.. برو تو... برم باید: رفت می عصبی و هول

 روي مزد پایش جلوي و زدم استارت و ماشین پشت پریدم.. بشود هم دیرتر است ممکن و شده تاریک هوا دارم که کردم فراموش

  ....کردم حرکت داد، می که آدرسی سوي به گاز پر.. من و نشست.. کند تعارف نتوانست حتی... ترمز

  ..بعدیه... یازدهم کوچه: گفت تند نیاز.. دادم گاز را طوالنی تقریبا خیابان و شدم وارد را شهرك ورودي

 که دمش کوچه وارد و پیچاندم آخر تا را فرمان بزنم، راهنما آنکه بی... بزنم حرف باهاش هم توانستم نمی و بودم گرفته استرس

 صداي و ردخو فرمان به سرم و شدم پرت جلو به که کوبید ماشین به کوبنده و محکم چنان آمد می رو به رو از که ماشینی ناگهان

 کامال خورديبر از شده شوکه!! کرد نمی حرکتی هیچ که بود زده خشکش فرمان پشت راننده که انگار.... شد بلند نیاز کوتاه جیغ

 من با همزمان.... شدم پیاده زد، می را چشمم رو به رو ماشین هاي چراغ لعنتی نور که طور وهمان کردم باز را در انتظار، از دور

 کامال یاضطراب از پر و عصبی چطور که ببینم را کیانی آزاد... ناباوري با توانستم من و... زد بیرون سیاهرنگ ماشین از راننده

 کنی؟ می چیکار اینجا ؟..آزاد: آمد نیاز صداي... رفت می ماشین ي دیده آسیب گلگیر طرف به کند نگاه من به آنکه بی ،...مشهود

  ...میومدم داشتم من

 ریخته همب موهاي الي زد چنگ... سالم یعنی که دادم تکان سر.... کرد نگاه ما به بعد و نیاز به گیج... گرفت باال را سرش کیانی

  ...شده چی... اوه... ندیدمت اصن: کرد اشاره ماشین به و اش

  جاست؟ک تا بی آزاد؟ شده خبر چه: جلو رفت نیاز.... بود شکسته چراغش فقط خودش ماشین... کردم نگاه شده نابود گلگیر به

  ...ندیدمت.. کنن درستش دم می: برد ماشین ي اشاره به را دستش باز... من به رو آزاد

: کند ول را ماشین تا باال بردم را صدایم کمی و مالیدم و کرد می درد تکان، و برخورد شدت از که گردنم روي گذاشتم را دستم

  ....!نیست مهم اصال

  ؟..آزاد: کشید را کتش ي لبه... شد نزدیکش نیاز

  ...تر پایین رفت صدایش

  ....بود کی نیاز
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 بیدار که حصب از... رفته... نیاز نیست: داد پناهی بی حس من به.... صدایش و لغزید موهایش الي قبل از تر کالفه.. کیانی دست

  ....نیست شدم

  نفهمیده؟؟ که بوده کجا صدیقه پس -نیاز

  ....بود تنها مامان... نیومده دیروز از اون -کیانی

  دادي؟؟؟؟ خبر پلیس به گشتی؟؟ جارو همه: داد تکان هوا توي را دستش و برگشت و رفت قدم سه دو کالفه نیاز

  ....کالفه.. م کالفه.... نیست! نیاز نیست!!! جارو همه: شد کوبیده.. رنگ سیاه ماشین سقف روي کیانی مشت

  ....همدردي درخواست هم شاید.. دانم نمی.. داشت کمک درخواست.. نگاهش.. کرد نگاه من به نیاز

  ....ماشین ي شده نابود گلگیر به بود شده بند نگاهم... رفتم جلو.. صدا بی و آرام

  !؟...نگفتی بهم زودتر چرا: شد تر آرام نیاز صداي

  ...هم.. کیانی صداي

  ...بکنی خواستی می چیکار تو... کردم می پیداش خودم... دونم نمی -

  ...کنیم می پیداش ریم می هم با کنی صبر لحظه چند.. خب خیله.. خب خیله: گرفت باال را هایش دست نیاز

  !پلیس؟ به دادي رو کجا شماره: کیانی ماشین سمت افتاد راه

  ...کنم فکر.. موبایلم... خونه: فشرد را پیشانیش کیانی

  ...موبایلتو بده: برد جلو را دستش بود، کرده شک رییسش حواسپرتی به انگار که نیاز

  ..برات بیارمش خونه از رم می.. حتما نیست همرات: داد تکان سري نیاز... گشت را هایش جیب کیانی

  ...بیام کن صبر... کجاست دونی نمی تو: افتاد راه کیانی

 کناري... اشدب رفته دست از ام زندگی شی عزیزترین که انگاري.. را دلبندم شش و دویست.. بود خیابان وسط هنوز کیانی ماشین

 شد جمع حواسم.. بعد.... کرد می درد... مالیدم را سرم و گردن.... تصادف جاي به ماندم خیره و دادم تکیه اش تنه به و کردم پارك

  ....یداشتن دوست تاي بی بیچاره.... آلزایمر طرف رفت فکرم!.. زده غیبش.. داشتنی ودوست پوش شیک زن همان.. تا بی که

  ...ماندم خیره.. مشکی فلزي در با ویالیی ساختمان به و بغلم به زدم را هایم دست

  ...زد سردي سوز

  ....کردم جمع بیشتر را خودم

 بذار..... مکن می خواهش آزاد: پیچید کوچه توي نیاز ي زنانه صداي.... بود مانده کوچه وسط اریب... کیانی ماشین پی رفت چشمم

  ...کنیم صبر صبح تا
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! کنم برص نمیتونم من: ملک نیاز طرف چرخید کوچه وسط... سرش پشت نیاز و آمد می تند هاي گام با کیانی... شد جمع حواسم

  !..؟...نیاز چی بیاد سرش بالیی یه اگه. فهمی؟؟ نمی چرا

  ....برگشت... و رفت را کوچه عرض و کمرش به زد را هایش دست

.. یادب مهرداد گم می: گفت کیانی.... دارد زنانه درد که بود معلوم و هم در صورتش... کمرش به هم دستش یک.... بود کالفه نیاز

  ...رم می مهرداد با... خونه برو تو

  گی؟؟ نمی افروز شوهر به چرا... بشه؟؟ چی که کنی بیدار شبی نصف رفیقتو مهرداد؟: داشت اخم نیاز

  !!بکنه تونه نمی غلطی هیچ شوهرشم!!.. گفتم می صبح از بگم، خواستم می اگه! س حامله افروز -آزاد

  ...میام باهات من.. باشه.. اوکی -نیاز

 می تنها... اج همین برگرده شاید حتی...باشم داده پلیس به درست موبایلمو شماره نیستم مطمئن من... خونه بمون تو نیاز -آزاد

  ...رم

  !!اصال بشینی؟؟ فرمون پشت حالت این با خواي می تو -نیاز

.. کالفه.... ردمک نگاه کیانی به... انداخت من به استیصالی پر نگاه نیاز... ماشین به داده تکیه... زده بغل به دست و مسکوت.. من و

  !!...متعادل نا... عصبی

  ....شد چه نفهمیدم

  ....کنم می را کار این دارم چرا دانستم نمی

  ...فقط

  .......منست دست ،...شود دراز باید که کمکی دست... ـاربـ این.... که کردم حس

  !؟...برمیاد من از کمکی: پیچید.... ـالیخـ و تاریک و سرد ي کوچه در.. وارم زمزمه و آرام صداي و.. رفتم جلو.. قدم یک

  !...آمد باال همزمان کیانی و نیاز سر

  ...زد قدردانی از پر لبخندي نیاز

  ....کیانی و

  ....کرد می تحقیر همیشه که

  ...حاال و

  ....شب آن و

  ،.....نکنند نشینی عقب کمکم، هاي دست تا... بیاید یادم که خواستم نمی
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  ....دید تازه را من انگار

  !نیاز؟!  خونه برید... ممنونم: داد تکان سر شدت به

  ..!..خونه تو برو هم تو: لرزد می.. هوا توي دستش که میدیدم... نیاز سمت برگشت

  ...!!کنم می پیداش خودم: داد ادامه عصبی و تالطم پر و بلند و ماشینش سمت افتاد راه و

  ....کرد می نگاه من به نیاز

  ....داشتم مختلف حس جور هزار... من

  ....بزند پسم اگر

  ....بکنم را کار این باید چرا اصال

  !است؟ درست

  ...نزار و زار اینقدر.. که هم نیاز!!! بمانم اش خانه توانم نمی که من... آید برمی ازم که ست کاري تنها ظاهرا.. خب

  !؟...نیست درست

  .....دانم می ــهچ

  ...دارد گناه

  !!!...بشوم؟؟؟ پشیمان!! سگ مثل که نکرده، ازملــ بگوید جوري نکند ؟؟؟...بگوید بهم خواهد می دلش چه هر باز نکند

  ....بارزترینش و

..  ار دستم... قبل ها سال که انصرافی بابت ،....خاص... نِدِی احساس جور یک... و دوستی نوع.... و کردن کمک عمیـــــق حس

  ........بود گرفته ،...دانشکده خم و پیچ پر و تاریک راهروي توي

 ايه چشم... شد تر محکم ،...داشت را شدنش سوار قصد که دري و کیانی ماشین طرف به ام بعدي قدم... و گوشم کنار زد سوز

... روت آرام و ماشین در ي لبه گرفتم را دستم.... آمد باال مصمم و آرام چشمهاي تا.. حاضر رییس... و سابق همکالسی پرسشگر

  .کنم می رانندگی من: گفتم.. اي لحظه هر از تر کننده سالح خلع

 چند... کردم روشن را ماشین و بستم را در و رنگ سیاه هیونداي فرمان پشت نشستم بدهم، گیري تصمیم فرصت بهش آنکه بی

 خاطر به... بود ایستاده کوچه وسط و زده بغل به را هایش دست که کردم نگاه نیاز به اینه توي از... شد می سوار داشت بعد ثانیه

  ....!کردم حرکت ببند، را در و شود سوار کامل کیانی آنکه از قبل و گذاشتم گاز پدال روي را پایم... شده که هم نیاز

..... دمخندی ،..دلم توي.. بست را کمربندش... پیچاندم را فرمان و نیاوردم خودم رویم به.... مانده خیره من به زده تعجب لحظه چند

 و لحا این با..  آدم این ترساندن.. حاال و!!... کند وحشت ام، المللی بین گواهینامه از کسی که بودم نکرده خرج درهم هزار چند

  .....!...کرد نمی خنک را دلم حاال.. نه... روز
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  ....زدم بیرون... اصلی خیابان از و دادم گاز

  !؟..برم کجا -

 افروز هب.. نیست احتیاجی نه.. حمید دونم نمی... نه... بله: داد جواب و..!!... کرد اشاره ممنوع ورود تابلوي به... خورد زنگ موبایلش

  ...کنم یم پیداش خودم!! کجاس نمیدونم دیگه دفعه این...!... نبود اونجام.. زدم زنگ بهش... بخوابه بذار خوبه،!.. نگفتی؟ چیزي که

 و نقره یکادي وان آویز به... بود داشبورد روي ي شده خشک قرمز رز ي شاخه تک به حواسم.. اما بود ثابت رو به رو به نگاهم

  ....!..کردم نمی هم را فکرش ،..ـرمعم تمام به.. من و بود آویزان آینه از که ظریفی

 کیهت بغلش ي شیشه به را آرنجش... خورد نمی چشم به بیشتر ماشین تا سه دو... ترمز روي زدم... بود قرمز چراغ بعدي راه چهار

 و ستادمفر پایین انتها تا را شیشه... کرد پر را مشامم مردانه ادکلن بوي... بود آرام.. هایم نفس... کردم می نگاه رو به رو به... داد

  ......کشیدم ،..عطري هیچ به نیالوده هواي از عمیقی نفس و...... گرفتم بیرون را سرم

  ....کردم حرکت و زدم راهنما

  !؟...دارن آلزایمر -

  ....آمده کجا از.. جراتم دانستم نمی

  ...!!دادم می خودم به را اي دهانی بد و توهین هرجور امکان که بود داغون و عصبی آنقدر کیانی بود، که چی هر

  ..نه: بود آهسته ،.اضطراب عین در.. صدایش

 را وجودم بدي حس بشوم، یخ روي سنگ و ندهد ادامه نکند اینکه از.... کردم سکوت بعدي، ي جمله انتظار در و زدم دور را بلوار

  ...!!گرفت

  ...شدید افسردگی -

  !شه؟ می هم پرتی حواس باعث.. افسردگی مگه: کردم تزریق جرات خودم به باز

 زنگ يرو گذاشت را دستش و پرید پایین ماشین از بدهد، را جوابم آنکه بی... کردم توقف بود، داده را آدرسش که اي خانه جلوي

  !!!داد فشار ،...!!!..ـامتقیـ قیام تا و خانه

  ...شبی نصفه شده چی... مهندس سالم... اِ ؟؟...آزاري مردم کیه؟؟؟: شد باز در دنبالش به و آمد پیرمردي صداي

  باقر؟؟ مش اینجاست مامان: حرفش وسط پرید کیانی

  ...اتفاق اون از بعد ندیدمشون وقته خیلی... واال نه: کرد راست و چپ نفی عالمت به را سرش و خاراند را اش کله پیرمرد

 ي کوچه در پیرمرد صداي.. ماشین طرف به افتاد راه و شد فشرده هم روي کیانی فک چطور که دیدم بغل آینه توي از.. دیدم

  ؟؟...میري کجا پسرم ؟؟ زده غیبشون باز: پیچید تنگ

  ....برو... باقر بخواب بگیر برو: داد تکان هوا توي را دستش کیانی
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  ....سرجایش نشست و

  ....کشید ماشین درون به... را حسرت از باري هجوم و

 جلوي هم آن.. ها واکنش این ي همه ،... بود دیگري وقت هر اگر که داشتم ـمانایـ.. من و... پوشاند هایش دست با را صورتش

  ....!رسید می نظر به ممکن غیر و بعید.... فعلی کارمند.. و سابق تنفر مورد و حقیر همکالسی... من

  ....بگردم رو کجا -

 جادای دیگري تنش صدایم تا بزنم حرف آرام آنقدر کردم سعی.... بود نیاز... خورد زنگ موبایلم.... زد می حرف خودش با داشت

 قبل عهدف مث که زیاده احتمالش خیلی... ساره گم می رو کجا دونه می خودش... ش قدیمی مدرسه بره بگو: گفت می نیاز.. نکند

  ....بزنه نادري کافه به هم سري یه بگو بهش... نبود... گرفتم تماس جا دو االن من....!.. اونجا بره

  ..گم می... نیاز باشه -

  ...ساره -

  هوم؟ -

  ...ممنونم ازت دنیایی -

  ....کنم نمی کاري: زدم لبخند

  ...کافه و... تون قدیمی ي مدرسه... بگم بهتون گفت: گفتم شدم، می خارج کوچه از که طور همان و کردم قطع را گوشی و

.. دردمند.. دایشص... و آمد باال بودیم گذاشته سر پشت که اي کوچه سوي به وار اشاره دستش،...داد تکیه صندلی پشتی به را سرش

 جاماین... دیدي که سرایدارشم... شه نمی استفاده ازش دیگه.. شده خراب... بود قدیمی ي مدرسه همون... اینجا: رسید بگوشم

  ...!...نبود

  !چی؟ کافه -

  ...نیست... زدم سر رفتم بار دو صبح از: زد پوزخند

  ....!بود ار،ب این شاید... ریم می م دیگه بار یه: افتادم راه به ،..جمهوري خیابان طرف به و دادم پایم زیر هیونداي به بیشتري گاز

 پیدا شا گمشده از اثري هنوز و گذشته یازده از که ساعتی به... بود تاریک و خلوت هاي خیابان به حواسش.. نبود من به حواسش

  ....بود نکرده

  ....بود منفی.. که جوابی و.. نشده پلیس از خبري پرسید.. گرفت تماس نیاز با

  ؟؟؟!!ـانهـ کنن؟؟؟ می دارن غلطی چه پس: کشید عربده بدبخت نیاز سر... گوشی توي

  ...داد می تکان استرس با را پایش... خوردم تکان ترس از لحظه یک... داشبود روي کرد پرت را موبایلش.. گرفتم دندان به را لبم
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 ،...هم نجاای... گشت را کافه اطراف خیابان دقیقه چند.. پرید بیرون ماشین از... زدم کنار کافه جلوي و فرستادم بیرون را نفسم

  .........!ودنبــ

...!!.. بود رفته فرو سخت نِزمیـ در و شده آب... ها کیانی تاي بی.. نبود... زدیم سر هم دیگر جاي دو.. ها خیابان توي افتادیم راه باز

 حالتی با اگهانن...!!... شد می دیوانه داشت... کشید می عربده پلیس و نیاز سر.. داد می تکان استرس با را پایش.. بود کالفه کیانی

  ...جایی برم باید خودم.. برسونم رو شما بریم: من به کرد رو نامتعادل، کــــامال و هیستریک

  ....زد می دو دو.. هایش چشم

  ...!کنم رهایش توانستم می نه کنم، ماندن به اصرار خواست می دلم نه

  ...برمتون می -

  ...تونی نمی.. شه نمی: بود کالفه

  ...برمتون می... که گفتم: که دادم جواب اطمینان و آرامش همان با و کردم خالی گاز پدال سر را حرصم

  ...نشست هم، من هاي گوش در اش عربده ناگهان

  !!!بیاي؟؟ خواي می!! قبرستون برم خوام می -

 ،..سپ.. بودي کرده را ها این همه بینی پیش تو... آرام... ساره باش آرام... ساره باش مسلط خودت به... گرفتم را رویم ،..مکث با

  ...!کن سکوت

  !؟؟...قبرستون کدوم دقیقا: پرسیدم.. ـامتم آرامش با و کشیدم عمیقی نفس

  ...ندیدم و دیدم چشمی، گوشه.. را اش شده تنگ هاي چشم... را اش غره چشم

  ...زهرا بهشت: داد جواب لبی زیر

  .....احتماله آخرین... اما بعیده... رفتم صبح: داد ادامه و

 نه اما... .داشتم ترس ریزند، می درش شبی نصفه چطور ها کامیون دانستم می که اتوبانی در رانندگی از خواست، می را راستش

  ....بود پریشانی و اضطراب شد، می ساطع ازش که چیزي تنها...ساعات آن که آدمی... نه... آوردم خودم روي به

 خوراك هک بودم چسبیده را فرمان مسلط، ظاهی با اما دودستی من و.. بودیم زهرا بهشت به منتهی اتوبان در بعد دقیقه بیست

 و شد ردگ کیانی هاي چشم که بکشم الیی شدم مجبور کردم، گیر که هم یکبار.... نشوم ،...حواس بی و پیکر غول هاي کامیون

  ...!!...کمربندش کردن سفت براي رفت دستش

  !؟...شن می گم که اوله بار -

  ....داد پنجره به و گرفت کمربند... و من رانندگی از را نگاهش

  ...نیست اول بار... نه -
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  .....سکوت.. باز و

  ...!نشد گم وقت هیچ اما... بود گرفته افسردگی اي دوره یه منم ي عمه -

  ...!!!نفهمم را آلزایمر و افسردگی و فرق که نبودم خر هم ها انقدر وگرنه! دروغ به! بودم گفته عمد از

 روشو رینت مناسب اونجا... آلمان بردمش... پدرم فوت از بعد... از بعد... داشت شدید افسردگی تا بی: بود حوصله وبی لرزان صدایش

ECT الکتریکی شوك با درمان... دیدن...  

 حدودي تا که ننک می پیدا مشکلی یه شوك از بعد بیمارا این از بعضی: بیرون کرد پرت ،!!..ممکن شکل ترین محکم به را نفسش

  ...دن می دست از شونو حافظه

  ...کنن می گم مکانو زمانو.. شن می گیج وقتا گاهی: کوبید شیشه به و کرد مشت کالفگی با را دستش

  ....من خداي!! شوك

  ....بست نقش ذهنم در کیانی تاي بی داشتنی دوست و زنانه صورت

  ....شد جمع... دلم

  !؟....داشت دوست را شوهرش چقدر مگر

 وقت ینا... رفتن زهرا بهشت نمیدانستم!.... کشیدم عقب ترسم از من و شد رد ما کنار از برانداز خاك گردو و شتاب با کامیونی

 هشتب ورودي به که چشمم..... بود ماشین آویز یکاد وان به چشمم وقت تمام ،..بزرگ در با ورودي به برسیم تا.... من خداي.. شب

  ........!....بست یـــــخ.. فرمان روي.. هایم انگشت ،...افتاد داد، می نشان را یک حوالی که ماشین ساعت همزمان و زهرا

  !؟..ترسیدي: پرسید آهسته و کرد نگاهم چشمی گوشه که... نماند دور کیانی تیزبین هاي چشم از.. انگار و

  ...بدهم که نداشتم جوابی

  ...سکوت

... زهرا تبهش وسط... شبی نصفه وهم و ترس شر از تا گرفتم، کار به بودم، بلد که را هایی آیه تمام و چسباندم بهم را هایم لب

  .....کنم پیدا رهایی

 رسمت بر هم، پایین انتها تا هاي شیشه و... ناخواسته.. بودم زده یخ.... بزنم دور شدم مجبور من و رفتیم اشتباهی را راه اول بار

 تــــی،راس به را، شدن مسخره و پوزخند تحمل بار این.... ببندمشان که نمیداد بهم را اجازه این کیانی حضور و... کرد می اضافه

  ....!!نداشتم

  ....شدیم اي خرده و دویست قطعه نزدیک

  ...کرد می دل دل گاز روي پایم

  ؟؟؟!!بودیم آمده کجا شبی نصفه خدایا
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  ...دار نگه.. جاس همین: کرد اشاره سفید آبی جدول به

  ...!!!..کرد می وادار عصبی دادنی تکان به را پاهایم هم قبر اسم حتی.... ها قبر از فاصله با اما.... داشتم نگه اي گوشه آرام

  ....پرید بیرون ماشین از داد، می تکان را چپش پاي هنوز استرس، با که طور همان و کرد باز را در

 شکیم کیانی هاي گام سرعت و شتاب به و... وابیدهخـ هاي قبر به.. بود زده پاییز و کشیده فلک به سر هاي درخت به حواسم

  ..........!شد گم ،...قبرها تاریکی توي بیایم، خودم به تا که ،.... پوشی

  !! زدم چنگ فرمان به زده وحشت

 زهرا بهشت از هک فرستادننه صلوات به کردم شروع لبی زیر.... کنم نگاه یکاد وان به فقط کردم سعی و فرستادم باال را ها شیشه

  .....تاریکی... و خیاالت و اوهام و ترسیدم می شب از فقط... نـــه.. بترسم

 کاش اقلحد!! پذیرفتم کردم طغلـ... دقیقه دو.. دقیقه یک.. ماندم خیره ساعت به و کردم ناخنم جویدن به شروع عصبی حالت به

  ....!!!...بودم رفته همراهش

  ....گذشت دقیقه ده

  ....کوبید می قلبم

 شخ خش... زدو می باد سوز فقط.. آمد نمی در جایی از صدا.... بود زده یخ بدنم تمام.... شدم پیاده ماشین از و زدم دریا به را دلم

 احمقی عجب یا!!  بود احمقی عجب... کردم نگاه اطراف به و ماشین سقف به زدم را دستم.... زمین روي پاییزي هاي برگ

  !!...؟؟.....بودم

 با و رفتم تر نزدیک.... قبرستان اواسط بود گفته که مطمئنم اما.. نبود یادم.. چندم ردیف گفت کنم فکر... رفتم جلو قدم چند

 بهم ،....ریز آهنگی با هایم دندان... کردم سفت بغلم زیر را هایم دست... آمد نمی صدایی..... کردم عبور ها فبر کنار از... احتیاط

 هانمد توي قلبم.... شش و هفتاد و سیصد و هزار یک.. طلوع... امجد فاطمه... رنگی سیاه و کوچک قبر به خورد چشمم.... خورد می

  ....!!!!دارم دستشویی به یمبرمـ احتیاج کردم احساس و ایستاد

  !؟...کیانی آقاي: زدم صدایش.. احتیاط با... و گفتم ي اهللا بسم.. آمد می در زور به و بود گرفته صدایم

  ...!!!ـودنبـ..!! نبود

  ....بلرزند.. هم پاهایم وحشت از و بپرم جا از متر ده شد باعث که آمد اي گربه میوي صداي

  ....بودند ایستاده.... هم ها روح که انگاري و... قبرها وسط بودم ایستاده من

 از املک فامیلش.... زدم صدایش قبل از بلندتر باز.. بود جاها همین حتما.. بود شمشادها همین پشت حتما..  کردم تند را هایم قدم

  ؟؟؟..داري کار کی با: گفت سرم پشت از ظغلیـــ اي لهجه با ، اي گرفته و زمخت صداي که بود نشده خارج دهانم

  ....ودب نشسته زانو یک روي ها، قبر از یکی کنار که افتاد کیانی به چشمم ، همزمان و پریدم جا از متر دو و کشیدم جیـــغ
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 حس و زدم گچن قلبم به را دستم.. درهم هاي اخم و چروکیده صورت با پیري باغبان. کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم شتاب با

  ......ام شده الل که کردم

 نمی صتشخی هم را اش لهجه حتی... فهمیدم نمی.. گفت می چی دانم نمی داشت باغبان.. آمد نزدیک و شد بلند جایش از کیانی

  چیه؟؟: پرسید باغبان از قرمز، هایی چشم با ،... خــــراب و گرفته... شد نزدیک کیانی... دادم

  فهمم؟؟؟ نمی گی می چی: شد عصبی کیانی...  گفت بیراه و بد شبیه چیزهایی تخم و اخم با باغبان

  ؟؟..داري.. چکار.. اینجا: کرد هجی ،!..بد نگاه همان امتداد در و....  کرد بدل و رد کیانی و من میان بدي نگاه باغبان

  .پدرم خاك سر اومدم: داد جواب و برویم یعنی که داد تکان جلو سمت به را دستش کیانی

  شب؟؟ وقته این: گفت خشی از پر صداي با باغبان

  !داره؟ ارتباطی شما به: شد تر غلیظ کیانی اخم

 به نگاهی منی... افتاد راه به جلوتر خودش و... کرد اشاره بود، ام رونده پایین و باال ي سینه قفسه به چنگم هنوز که من به رو بعد

!! دادم یم ترجیح قرار بر را فرار لحظه آن اما بخوانم فاتحه برایش خواست می دلم... انداختم کیانی پدر تر طرف آن متر چند قبر

 را باغبان!... !بخیر شبتان فعال!! خوانم می فاتحه خودتان خود براي سفارشی و آیم می سر یک بعدا کیانی آقاي گفتم دلم توي

 جز جایی به کردم می تالش و خواندم می دوري راه فاتحه لب زیر و خورد می بهم هایم لب که طور همان و گذاشتم سر پشت

  ....افتادم راه به ماشین طرف به نکنم، نگاه رویم روبه

  ..شینم می خودم -

  ...حتما: دادم تکان سر باقی، خودش ي قوه به ترسم اما بود بهتر حالم حاال که من و

  !شدي؟ پیاده چرا: انداخت من به اي حوصله بی و نیمه نصفه نگاه... حالی بی با... بود ایستاده ماشین نزدیک کیانی

  ....خورد گره درهم هایم، لب خوردن هم به روي ابروهایش.. شود تمام ام فاتحه کردم صبر ثانیه چند

  !!شدین گم.. کردم فکر -

  ...یا.. بشم؟؟ گم من کردي فکر: شد می سوار که طور همان بعد و شنیدم را اش آهسته پوزخند صداي اما ندیدم،

  ....!!ترسیــــدي: کرد اضافه تمام بابدجنسی و

  !بشید گم شما ترسیدم! که گفتم: غریدم اش، نمکی بی از کفري و صندلی روي نشستم

  ....ست ناکارآمد اي، اضافه توضیح و حرف هر کشیدم، من که جیغی آن با کردم فکر بعد

 مثل هم، اینجا هاي شب از شود می.. دانستم نمی... خروج راه دنبال به... چرخید می شبانه زهراي بهشت دور تا دور نگاهم

  ...کنارا گوشه همون شاید! گشتید؟ جارو همه: پرسیدم اراده بی... شد نمی که انگاري.... نه!.. ؟ گرفت آرامش روزهایش

  ...نبود... نه: بیرون کرد فوت را نفسش
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  ...افتادم پدرش سیاهرنگ قبر یاد

 پرت.. ما حافظه.. ذهنم....توانستم نمی..... بود انجامیده الکتریکی شوك به که عشقی درك از کنم رها توانستم نمی.... را ذهنم

 و شب به حواسم و.. گشتم می مثال دنبال به داشتم... شناختمشان نمی...  و شناختم می که هاي آدم.. ها آدم میان بود شده

  ....نبود.... و بود.. زهرا بهشت

  !؟....داشتن دوست خیلی رو همدیگه -

  ...زد دور را میدان و.... پیچاند دست یک با.. انتها تا را فرمان

  !...کنم؟ سوال که بود نیامده خوشش

  ...شدیم رد ها قطعه میان از

  ....کشید پایین را اش شیشه

  ....هم را من ي شیشه

  ....بشینه قبرش سنگ کنار.. روز شبانه..  ماه یک تا بی که بود اي اندازه -

  .....شد تا بی... تايِ بی.. تابِ بی... دلم

 بهش هک تشویشی و اضطراب دیدن چشم به دوباره و... شد می شنیده... دستی کنار بداخالق همیشه آدم صداي در که لرزشی و

  ....حالش بودن خراب و... دادن گاز... فرمان پیچاندن ي نحوه و... گرفت را ماشین فضاي و آورد هجوم

 پیدا و نشد گم براي ،...دارند وجود..... الیـــق.. و عاشق و پایبند چنین این هایی آدم هنـــوز اینکه از تر متاسف و.. بودم متاسف

  ....کشیدم آه... ناخواسته و آرام..... خوردم می تاسف... تا بی نشدن

  ....شدیم خارج... تا بی ي رفته دست از بهشت از

  ....کاش.. بود آمده من جاي به نیاز کاش.... دیدم مانیتورش، روي را نیاز اسم من و.... خورد زنگ کیانی موبایل

  !بره من اعصاب رو نزنه زنگ انقد بگو بده جواب -

  !!زده حرف پدرش ي خانه در نوکر مثل من، با چطور که نیاوردم خودم روي به.. و گزیدم لب

  ...نبود اینجا.. نیاز: کردم پچ پچ

 دارم منم.. .هست هم پلیس... باشه اونجا کنم نمی فکر من... خونه بیاید برگردید... ساره: کرد پچ پچ ناخواسته، که انگاري.. هم او

  ...شه نمی پیدا اینجوري...! زنم می زنگ دم می احتمالشو هرجا به

  ..باشه -

  کرده؟؟ اثر..! دادم بهش بخش آرام یه من..! ساره -

  ....!!ـههــِـ! ؟..بخش آرام... جوید می را هایش لب.... پاییدم را کیانی چشمی گوشه
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  !!هیچی! نه -

  بهش؟؟ دي می رو گوشی... نچ -

  ....کشیدش دستم از.. حوصله بی.... کیانی طرف گرفتم را گوشی

  ...پرسیدم نگهبان از... نبود اینجام.. نه -

  !..نشده؟ خبري هنوز نیاز -

  ..!!نـــه....نه -

... صدیقه بزن زنگ... ببینمش بیمارستانا گوشه دوباره ندارم طاقت من نیاز باشه؟؟ کرده تصادف اگه!! شم می دیوونه دارم من -

.... کنم نمی داشپی ایندفعه... نیاز نیست جا هیچ ایندفعه!! نبود اونجام!! بگرد باغو دیگه بار یه نیاز.... زدي؟؟ زنگ پلیس به...نه نه

  !!....؟؟....یچــ نکنم پیداش اگه نیاز.....نیــــاز شده ناپدید بار، این

 گردن ي شده برجسته رگ من و کشید می فریاد داشت.. شدیم اتوبان وارد... بیست و صد.... دیدم می داشتم... رفت باال سرعت

  ....دیدم مـــی..  را اش برافروخته صورت و

 امیونک تا دو بین.... گرفتم می ارتعاش زدنش فریاد از.... بود ریخته بهم باز.. پیچاندم می هم توي را هایم دست... ترسیدم می

 عربده یازن وسر کوبید فرمان روي مشت با!!... کنم پرت اتوبان توي و بگیرم دستش از را گوشی خواست می دلم.... راند می بزرگ

  !!باشه؟؟ اومده سرش بالیی اگه: کشید

 زا خاك... طرفش پیچید متعادل، نا و پرت حواس ، کیانی اما رفت می را خودش راه داشت ،..راستی سمت پیکر غول کامیون

  ....تا بی شدن گم و کیانی ي عربده و اسفالت روي ها الستیک شدن کشیده صداي.... شد بلند آسفالت

: کشیدم جیــــغ.... بخورد رقم تا رفت می که اي فاجعه و کامیون کشدار و بلند بــوق از شده الل و چسبیدم صندلی به وحشت از

  ؟؟؟..!!!!!!..اشبـ مواظب

 خودش ردو شتاب با ماشین.... پیچید سرم در ها کامیون هاي الستیک جیغ صداي... شد کوبیده بغل ي شیشه به محکم سرم

 پاشید شممچ به رو به رو از که شدیدي نور میان که.... گفتنم ابولفضل یا صداي و.... جلو ي شیشه به چیزي شدن پرت... چرخید

  ...شد ـمگـ ،......کیانی آزاد ي عربده.... و ها ماشین بوق... و ها چرخ جیغ... و

  ...کرد می نجوا سرم توي.. داشتنی دوست... و آرام صدایی با.. کسی

  ..»...اهللا یا... بک.... و اهللا یا بک... و یااهللا بک «

  !آزاد؟

  ...بود اشنا.. صدا

 زنی.. .فندقی موهاي و خوشرنگ اي قهوه هاي چشم با..  میانسال زنی به شبیه... کسی.... بدهم تشخیص... بتوانم که آنقدري

  .....کند می صدایم... تا بی به... به شبیه
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 هم روي وحشت شدت از.. ثانیه چند براي که..  را هایم چشم و کشیدم بلندي نهیــ ،...ناگهانی شهود این از عظیمی شوك با

  ...کردم باز بودم، گذاشته

 رب نشسته زیاد خاك...دوختم شیشه به و... گرفتم ازش سختی به.... را چشمم.... خورد می تاب.. هوا توي... نقره یکاد ان و آویز

 اب... آمد می اي مردانه زدن حرف بلند صداي.... سوخت می ام پیشانی و کرد می درد شدت به گردنم.... بود ماشین ي شیشه

 شده وقفمت ماشین به باز... بود خیره رو به رو به... زده بهت... کیانی!.. چرخیدم چپم سمت به سرعت به قبل، ثانیه چند یادآوري

  بودیم؟؟؟ سالم.... شدم خیره کامیون، پهلوي به پهلو اتوبان، وسط

  ....خورد بهم.... ام ترسیـــده هاي لب.. هایم لب.. کوبید می امان بی که قلبی به.. قلبم به زدم چنگ

  ...ا... ك... ما.. م -

  .....مفهوم بی... حروف... اصوات

  ....چرخید طرفم به کیانی سر

  .........بود زده بیرون کاسه از.. هایش چشم

  ....زد پلک

  .....!....شده شوك

  ....زدم پلک

  .....من خداي

  ....من ي بخشنده خداي

..... و شستهن ماشین بر آسمان از انگار که ،...دستی و.... دوختم چشم ماشین کاپوت به و برگشتم.... درنیامد نفسم.. کردم باز دهان

  .....!!...بود کرده متوقفمان

  ...خدا یا کوري؟؟ آقا؟؟؟: زد داد بیرون از کسی

  خانوم؟؟ سالمی؟؟ خوبی؟؟: داد تکان را کیانی... آورد داخل را سرش پشت کم موهایی با مردي... شد باز کیانی سمت در

  !!مشی می له االن کنار بزن: کشیدم داد بعدي، اتفاق از زده وحشت... آمد می سر پشت از ها ماشین بوق صداي.... آمدم خودم به

 به.... نه... پرید بیرون ماشین از... خورد محکمی تکان کیانی... بست محکم را کیانی سمت در بود، شده مطمئن من از که مرد

 ماشین چشم در چشم!! زده وحشت!!! برعکس... اتوبان وسط.... حاال و... بودیم چرخیده خودمان دور فقط... بودیم نخورده هیچی

 اجعهف اگر که!!... دید می احتمالی، تصادف از را ها شیشه بر شده پاشیده خون... ذهنم هایم، چشم!! آمدند می رو به رو از که هایی

  ......بود داده رخ اي

  ....درآورد حرکت به را ماشین.... کوبید می قلبم... زد استارت... تو نشست کیانی... افتاد راه کامیون
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  !!لرزید می دستش که دیدم

  ....خورد می زنگ داشت موبایلش باز

  ...اتوبان کنار کشید را ماشین

  ....!!بود زده یخ.. هایم انگشت... بدنم تمام

 ماست پلیس با االن! ؟...جان آزاد: پیچید... ماشین ي برداشته هول و بسته یخ فضاي در و گوشی انسرینگ روي نیاز صداي

  ....بیمارستانی هیچ.... نشده خبري هنوز... گرفتم

  ....ایستاد اتوبان ي گوشه ،...محکمی قیژ با ماشین

  ....شد پیاده کیانی

  ....کرد می صدایش داشت هنوز نیاز،

  ....کوبید می قلبم

  ....شدم پیاده.... درنیامده شوك از هنوز.... اراده بــــی... ناخواسته

  ....بود مانده باز.. طرف دو هاي در

  .....دیدم مـــــی... تاریکی توي.. را بدنش خفیف لرزش.... خاکی ي جاده خاکی طرف رفت... کیانی

  ...گرفت وزیدن سردي سوز

  ....پیچید باد هوهوي

  ....کردم حلقه بغلم را هایم دست

  ....شد گرم.. هایم پلک

  ....نگرانی از مردم من.. خونه بیا جان؟ آزاد: آمد می اما ضعیف، نیاز، صداي

  ....ماشین به کرد حمله کیانی

  ....برداشت را موبایلش شدو خم من سمت از

  .....خاکی ي جاده سمت دوید و برگشت

 تدس..... و گرفت باال را سرش و خــــاکی ي جاده و تاریکی توي کرد پرت ،.....!.....قدرت پر انچنـ... حرکت یک با.... را گوشی

  ..!!...ـداخــ: کشید عربده ،.. ...وزجگــرســ.... و...... ـاجزانهع و..... دل هتـــ از.. و داد تکان.. آور عـــــذاب جور آن... را هایش

  ....زد سوز

  .....شد ردمســ
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  .....چکید پایین... چشمم ي گوشه از..... اشک.... ي اجازه بی.. ي قطره یک... اشک

 نهایت اش، سیاهی... که سیاهی آسمان به رو... باالتر.. باال گرفت را سرش... گرفت باال.. بدنش موازات به... را هایش دست

  .....!...نداشت

  !...؟..........اییکجــ تو پس.... : کشید فریاد

  ...بعدي اشک ي قطره

  ....تر اجازه بی

  ......صورتم روي خورد سر

  ....برداشت زمین روي از سنگی تکه

  ...زد می باد

  !!!!فهمی؟؟؟ ـینمـ چرا....!! لعنتی ندارم تحمل دیگه -

 وايخ می....!! میارم کم دارم!!!  کن سبــ!! کشم نمی دیگه: کرد پرتاب آسمان طرف به ،.........درد با....!... نفرت با را سنگ تکه

  .....کن بس!!! لعنتی کن ـسبـ!!!.... ببینی؟؟ چشم به آوردنمو کم

  ...زد می باد

  ....خورد می تکان.... کیانی کت

  ....شد سردم

  ....کردم مچاله بغلم توي را خودم

 خواي یم!!! بابام؟؟ بغل بخوابونیش خواي بگیري؟؟؟می ازم رو تا بی خواي می: کشید عربده....و تنش سیاه پیراهن به زد چنگ

 زما ،..،مونده....لرزن می دائما که دستایی و حواس بی چشم جفت یک جز به ازش هیچی که رو زنی... رو نیمه نصفه آدم همین

 شرکتو کدوم. .رو داروخانه کدوم!! سرش؟؟ باالي ببرم دکترو کدوم بگردم؟؟ شوك دنبال تیمارستن کدوم تو باید دیگه!!!! بگیري؟؟

 دومک از... بار این بگو من به تو!!! دایی؟؟؟خــ تو!! ... بخوره؟؟؟ مشت مشت باید که هایی قرص کردن پیدا واسه کنم رو و زیر

 می یزندگ اسمشو تو که هرچی تحمل از ـالمحـ داره دیگه...! بگـــو من به تو.....!!!.... کنم پیداش زده کثافت شهر این ي گوشه

  !!!فهمی؟ می!!! خوره می ــمهـ به ،!!! نلجــ گم می بهش من و ذاري

  .....بودم زده یخ

  ...گرفتم لرز

  ....خورد بهم.. هایم دندان
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... دردآور آنجور.... گذشته شب نیمه از ساعت دو... زهرا بهشت ي جاده وسط.... قدیمی همکالسی ي برافروخته و قرمز صورت

  ....!...کشیـــده ،..درد آنجــــور

  ....پوشاندم را ام بینی و ها گونه.. و آوردم باال را هایم دست

  ...هایم اشک

  ...هایم گریه

  ..............بودم نکرده گریه اینطور که بود وقت خیلی

 نشسته عجــــز به... تا بی تابی بی از... هایش سلول تمام و.. صورتش.. هایش چشم... چطور که کردم حس ،..اما ندیدم من

  ......بود

  ....کوبید ستاره ـیبــ و سیاه آسمان طرف به را مشتش

 گوشت تیکه یه دیدن تحمل دیگه من...!!!  ندارم خوردن بازي طاقت دیــــگه من..... رو بازي این کن تمومش... کن تموم -

  !!!فهمی؟؟ مــــی...... ندارم ،... کشیده رنج و پناه بی نگاه با... بیمارستانا ي گوشه.. رو زده شوك

  ...هام اشک

  ....پایین ریخت

 و وردخ بهم هایم لب.... خورد بهم هایم لب!... ؟......بزنم صدایش باید دانستم نمی حتی..... بزنم صدایش باید چی دانستم نمی

  ......بسه: کنم زمزمه توانستم فقط

.... کردم می نگاهش.... بسته یخ... لرزانم هاي دست پس شده پنهان هایم چشم.. صورتم به هایم دست.... برگشت کیانی ناگهان

  .......باشم وبیخــ مسکن توانستم نمی که بود وقت خیلی..... من و ،.....بودش گرفته جنون که

 لبه به... .ثانیه از کسري در ،...را سرش و... گلویش بیخ از.. عربده... کشید فریاد.... و ماشین طرف برد هجوم... بودش گرفته جنون

.... اقتط بی.. ناخودآگاه... هیستریک..... زدم جیغ.... زد بیرون پیشانیش از خون...!!.... کوبید ماشین ي بازمانده درِ گوش سه ي

  ...!!! » .....نکـ بس..... « کشیدم جیغ.... پاشید خاك... شد رد کنارمان از ،...گوشخراش بوقی و شتاب با کامیونی

.... و ادافت زمین روي و خورد سر.. ماشین کنار جا همان و لنگید پایش... افتاد عقب سرش..... رفت شدن بسته به رو هایش چشم

  ......داد سیاه هیونداي ي تنه به را اش تیکه

  ....زد سوز

  ....پاشید خاك

  ....افتاد هم روي... خاموش.. کیانی هاي چشم

  ....بود جاري.... پیشانیش ي گوشه از... خون از باریکی رد
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  .....ـوتسکـ و

  ....ـمعظی بس

  ...لرزیدم

  ....نداشت را بدنم داشتن نگاه تحمل که... پاهایم و

  .....خوردم رسـُــ ،....هم من

 یدنپاش گاه و.... ها ماشین تردد نوازش به.. هایم گوش و... ماشین ي تنه به بودم داده تکیه را سرم.... بودم بسته را هایم چشم

... مسکوت... خشم از خالی..... امید از خالی تنفسی... تنها و.... سیاه آسمان صداي بی صداي.... جاده هاي کناره به خاکشان

  ............خستگی مغروق ،...تنفسی

  ...شد رد کامیون تا چند دانم نمی

  ....افتاد زهرا بهشت تاریک اتوبان به.. وارنگ و رنگ ماشین تا چند گذر دانم نمی

  ....گرفتند سبقت هم از دقایق، به رسیدن سراب به... و مالیدند شیره را هم سر بار چند... ها ثانیه... دانم نمی حتی

 طمتال و تپش از عاري ،.....روزها این جدید آدم.....و قدیم همکالسی هاي نفس ریتم که..... کجا و... شد چطور... بود کی نفهمیدم

  ....شد

 به ،...را هایم پلک درز ،...سوخت می حاال، و بود شده عمود زمین کف که دستم، گرفتن درد ي بهانه به تنها... من که بود کی

  ......کردم باز ،... گذشته هاي قضاوت از شرمسار و.... جدید هاي آدم ي همه روي

.... کرد می روشن را هوا کمی تنها.. کمی.... مهتاب اما بود سیاه آسمان.... گشت رو روبه خاکی زمین دور تا دور... هایم مردمک

 دهش پیدایش کجا از دانم نمی که کوچکی خراش به و..... کردم جدا را، چسبیده هاي سنگریزه و برداشتم زمین از را دستم کف

 به ماشین، به متکی طور همان و دادم سرم به تکانی.. بود شده سخت... سرما از گردنم هاي مهره..... کشیدم نوازشی دست بود،

  ....چرخاندم چپ، طرف

  ....مسکوت... مات.... آسمان به رو... باز.... قدیم همکالسی هاي چشم

 فقط... بنشینم قضاوت به ،...و کنم کنکاش... را کسی بخواهم که جوري نه.... کنم نگاه مرد یک به که جوري نه... کردم نگاهش

  .......!....شده متولد نو از.. هایم چشم پیش... آدمی به که ،...کردم نگاهش جوري

... شده کخش خون از باریکی رد و.... بود ها تاریکی آسمان به گنگش نگاه... و ماشین ي تنه به بود داده تکیه را سرش که آدمی

  ....پیشانیش ي گوشه

  ...!بود من ،...ـارانگـ که آدمی

... مامت روز ده.... که منی!!!... بشمرد ده تا یک از توانست نمی حتی که پیش سال سه مفلوك و درمانده منِ !! پیش سال سه من

 که بیش اولین در که راهی از تبعیت به..  و کردم پنهان بودمش، نشناخته هرگز که استخري ناجی ي شده نفرین اتاق در را خودم
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 همیدهنف من... و بود ریخته کریستال هاي جام در نوشین ي یادبرنده از برایم خودش، روش و خیال به او و بودم برده پناه بهش

  ........زدم زار.... و کشیدم سیگار... و خوردم ویسکی... و گفتم کفر خالقم به ،......بودم کرده وشفرامــ.... و بودم

  ..نویسند می چطور را سیگار دانستم نمی... که اي بریده دنیا از من

 یا هک هایی آدم به! ریختند می مغروق ناجی ي خانه به شب هر که هایی پسر و دختر به نبود حواسم... که برانگیزي ترحم من

  ....و رقص و موزیک صداي و.... آور عذاب... هایشان خنده یا بود، خمار هاشان چشم

  !؟.........شب یا شود می روز کند، می طلوع که خورشید دانستم نمی حتی که، اي بریده آدم و المعــ از من

 وجهشمت انگاري خوردم، خودم کردن مچاله جهت که تکانی شدو پله پله سرما شدت از که من نفس گرفت، وزیدن که باد هوهوي

  ...من طرف به چرخید درجه چند... ماشین به متکی طور همان.. سرش که.... کرد

 ،... غلطم باورهاي ریزش و ها چشم بارش امکان ،..آن هر و بود شده سردم.... چرخاندم دیگر سمتی به را سرم و گرفتم را نگاهم

  .....!..داشت وجود

  ...شدن بلند و زدن زمین به دست صداي... آمد عمیقی نفس صداي.. بعد ثانیه چند

  ....شده سرد: گفت آهسته.... افتاد چشمم توي چشمش... برگشتم کردن نگاه به اراده بی که... من و

  ...افتاد راه به.. راننده در طرف به ،..سالنه ســــالنه... و کرد کوتاهی ي اشاره ماشین به

  ....دمش ماشین سوار دنبالش به... متفکر و سنگین ،...لرزان هایی دندان و شده کرخ بدنی و تن با که بود، سردم آنقدر من و

  .....افتاد راه به.... و زد استارت

  ...کشیدم باال انتها تا را خودم ي شیشه

  .....کشید پایین انتها، تا..  را خودش ي شیشه

  .....کشید بیرون خاکی ي شانه از را ماشین و پنجره ي لبه گذاشت را دستش

 خیالم چرا دانم نمی من اما... داشت وجود هم هنوز علتش البته که قبل دقیقه چند اضطراب از خالی.. بود آرام ماشین، داخل فضاي

 وضوح هب.. ها مدت از بعد شب آن که خدایی حضور یا بود شهود از!.. بود راحت تا بی بابت کجاست، دانستم نمی که جایی یک از

  ......کردم می حسش کنارم، و قلبم درون

 مین دلم جوره، هیچ شب آن چرا دانم نمی که آدمی دست به بودم سپرده را اختیار و... بودم شده مچاله صندلی داخل خودم توي

  .....کنم مخالفت باهاش آمد

  ......سپردم چشم مقابل روشن و تاریک ي جاده به و کردم غرق صندلی توي را خودم.... داد فشار را پخش کوچک ي دکمه

  .....داد نوازش را هایم گوش ،..دلنشینی و مالیم صداي

  ....دیوار ور این از هنوز.. خونم می تو براي من
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  ................دار نگه هاتو خاطره ،....هستی که گریه هرجاي

 پاییدم، می را مردي چشمی، گوشه و.... بود رو به رو به.. داغ اما... گرم اما آرام.. هایم چشم....  کردم مچاله بغلم زیر را هایم دست

 یريدلگ خورد، می من به ازش که اي انرژي تنها که.. آدمی....!.... بود گردانده برمان و برده مرگ دم تا پیش دقیقه چند همین که

  .......بود حصري و حد بی خستگی... و

  .....مارو روزگار حالِ.. عزیزم دونی نمی تو

  ....هارو حادثه تک تک.. بشمر آینه ذهن توي

  ......فرستادم پایین... سرما همه آن رغم علی.. را ام شیشه و دکمه روي رفت دستم

  ...انداخت من به.. چشمی گوشه نگاهی نیم

  ........تا بی شدم پیر: کرد زمزمه خودش با لغزاند، می موهایش میان را هایش انگشت که طور همان و... گرفت را رویش

  ....پیداس ستاره ،..شب شکر... گرفتن ما از خورشیدو

  ......رویاس یه.. فانوسه تا صد ،..جرقه ما نگاه از

  .........هارو ترانه بهترین... خونم می تو براي من

  .....مارو خلوت کن تازه...!.. بلرزون ـوارودیـ دل

  ....دردآورش... ي زمزمه براي... شد جمع... دلم

  ....رفتند می خاموشی به رو نشده، رویا که هایی جرقه براي تپید می... خالص آرامش یکجور در.. دلم و.. بود گرمم

 به سپردم را هایم گوش و... دادم تکان سر تنها.... داشتم صدا بی هاي اشک دنیا، هاي رودخانه ي همه ي اندازه به که من و

  .........!بود کرده فیکون کن... را هایم درد... باورهاو... و من شب، آن.... که آدمی سکوت و.... موسیقی

  .....!زسبـــ چراغ به! لعنت..... ســرخ چراغ به لعنت... مرز بی قفس این تو.... من با بخون..  غصه هم

  ...خورد بهم هایم لب

 دهش خبر چه.. هام چشم توي و.. دلم توي که دانستم می خودم... خوانم می دارم چی که دانستم می خودم.... اما نیامد ازم صدایی

  .....ست

  ....پیداس ستاره شب شکر.. گرفتن ما از خورشیدو

  ......رویاس یه فانوس تا صد... جرقه ما نگاه از

 آزاد ینماش فرمان.. و رسید می انتها به چندم بار براي دانم نمی موسیقی وقتی ،.....بود روان چشمم ي گوشه از.. صدا بی.. اشک

  .....پیچید می... درکه کوههاي خیابان حوالی ،..نما خوش و جور جمع تقریبا هتلی ي محوطه داخل ،...کیانی

  !؟......آرامم... و ورصبــ ،...ـدراینق چرا که کردم می فکر و... زده یخ ي پنجره به بودم چسبانده را دستم جلو، به بودم شدم خم
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 حتی ه،ک بودم خودم دنیاي در غرق و خودم در آنقدر و.... کردم عبور اتوماتیک، اي شیشه در از تر، سوال بی... شدم پیاده سوال بی

 سر شتپ من... رنگ کرم بلند پشت هاي صندلی با ها میز... بود شکالتی کرم... هتل البی!... ؟....چکار ایم آمده اینجا نپرسیدم

  !!!...بیند نمی را من اصال که گذشت نمی هم ذهنم از حتی و.. رفتم می راه کیانی

 شبِ یمهن به نگاهم.... نشستم من و نکرد اشاره... بود گرفته نظر در قدي و عریض هاي پنجره به نزدیک را دنجی و نفره دو میز

... داد می تدس کیانی با و ایستاده میز کنار بلندي قد پسر.. برگرداندم رو اي، مردانه صداي به.... بود ها پنجره پشت ي زده خواب

 نمی و!!... هدبد سرویس خودش، مسافران از غیر شخصی به!! شبی نصفه که ست هتلی کدام که بپرسم خودم از نبود نیازي من و

 می قبر آسمان وسط تنها و تک که بود ستاره کدام دانم نمی...  پنجره به دادم را نگاهم باز.. نه یا دادم را پسر سالم جواب دانم

 روي یادهز... کیانی پیشانی روي ي شده خشک خون به افتاد چشمم.... چرخیدم آرامی به..  رفت پسرك که دیدم شیشه توي!... زد

... رفت زخم پی اراده بی دستش که گرفت را هایم چشم رد انگاري..... نمیدانستم هم را این حتی لحظه آن!!.. ؟؟....بود کرده

  ....بشورم دستامو رم می: شد بلند جا از... شد هم در صورتش

  ....خاکستري کوههاي سمت برگشتم باز

  .....بود نپرسیده من از!!... خورم؟ می چه بود پرسیده من از.. آورد را قهوه رنگ آبی هاي فنجان درهم، صورتی با پیشخدمت

 و... ینپای سرم و... بود حلقه فنجانم دور هایم دست.. نشست و کرد آویزان صندلی پشت ، درآورد را کتش آمد،.. دیدمش پنجره از

 میز روي اي شیشه ي جعبه از....!... نداشتم برایش جوابی و بود خورده وول ذهنم توي سال چند که بود سوالی هایم، لب پشت

 رد تنها. .بود نمانده خونی.... شد ریش دلم... زخم روي کشید را دستمال... شد کشیده هم من نگاه... کشید بیرن کاغذي دستمال

: افتاد تحرک به زبانم.... داشتم نمی بر سرش از دست کردم، نمی بارانش بخیه تا بودم، جایش به من اگر که زخمی سانتی چند

  !خواد؟ نمی بخیه

 و کشیدم رونبی رنگی سفید و کوچک آینه کیفم توي از.. زخم روي کشید را دستمال.. زد بیرون خون کمی. کشید زخم به دستی

 و تشدس توي گرفتش... بدهد پسم را اینه رفت یادش بعد.... کرد پاك را خون رد و گرفت را آینه مکث با.. گرفتم طرفش به

 من ،...ودب تمسخر و تحقیر به همیشه کیانی آزاد.. بود سکوت.. نبود سنگین اما.. بود سکوت... خوردم ام قهوه از... کرد بازي باهاش

 مهه این از... نشست هایم لب روي کمرنگی لبخند!.. ساره؟ واقعا.....! نبودم معذب من اما ،....بود دونفره میز.... بود شب... بودم

 هتل ي محوطه و کوهها به و خوردم ام قهوه از!!... ایستادنش جایی همچین...... و روزگار چرخیدن و چرخیدن همه این از... تضاد

  ...امد زدن فندك صداي.... کردم نگاه

  ...داد نوازش را ام عملی بینی.. که دودي و سیگار بوي... سرش پشت و

  ....افتادم سرفه به

  ....غلیظ و محکم

 خورده رس کنارش که بود ندیده را من! بود ندیده را من اصال انگار....! افتاد من به چشمش تازه ،....نـــاگهان انگار دقیقا... ناگهان

  ...!بودم خورده اجباري ي قهوه از و نشسته میز این پشت که... بودم شده هتل وارد و پایین انداخته را سرم که.. بودم
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  !!نکرده درك ،...دیده اگر و!! ندیده درستی به را من لحظه، این تا که فهماند می من به را این نگاهش حالت و رنگ تغییر

 این تمام و نشسته رویش به رو که اي ساره به بگوید چیزي خواست می انگار... بزند حرفی خواست می انگار... کشید را موهایش

  ......بود سهیم ،..عذابش در... شب

 می دلم! ؟...بپرسم که خواست می دلم.. نداشت باید! ؟....پرسیدم می باید!.... رفت می رزه مغزم توي سوالی شدت به اي جمله

 محوطه روشن توك و تک هاي نور کشاکش در.... بودم نگفتن و گفتن کشاکش در... فشردم هم روي را هایم لب..... خواست

  ....سفیدم آبی روسري به... افتاد تنم سفید مانتوي به چشمم.... خواستم نمی... نه! ؟....بپرسم تا بی از خواستم می.... هتل خاموش

 این: دیدم درش را پوزخند قدري حتی و خیالی بی هاي رگه من و... کرد من به مختصري ي اشاره و.. زد نامفهومی لبخند که

  ...!بود نکرده خطور هم ذهنم به هرگز ،....جا این و..!.. تو با اونم.. امشب اتفاقات ،..لحظه

 با شتمدا.. من اما.. توبیخ.. دفاع منتظر.. بود من نظر اظهار منتظر شاید.... راندم روسري زیر را مو اضافی تارهاي و کشیدم دستی

 به سرم. .و گرفتند فاصله هم از هایم لب و کرد نافرمانی زبانم که کردم می بش و شش خرم خود با داشتم... کردم می فکر خودم

  !؟...دنمیا خوشت من از چرا: پرسیدم آهستگی به و... زدم پلک... زد می آتش را سیگارش داشت.... چرخید کیانی طرف به نرمی

 بکنم فتصاد و بروم زهرا بهشت تا که بودم شده شجاع آنقدر شب آن من یا رسد، می سالح خلع نظرم به کیانی که ،..نفهمیدم و

  !...؟.....مبپرس چنین... و کنم خطابش چنین.... و بگذارم کنار را!! غریبگی و کوچکتري بزرگتر و رییس و جناب و شما ،...حاال و

  !افتاد سرفه به

  !!افتاد سرفه به اما رفت نمی انتظار

  ...آمد باال من، منتظر و آرام هاي چشم تا قرمزش هاي چشم و شد پراکنده سیگار دود

  !بپرسی؟ اینو شده باعث چی: بود شده دار خش صدایش.... کرد مکث... کرد تنگ را هایش چشم

  ....اراده بی.. زدم لبخند

  ....!نمیومد خوشت من امثال و من از وقت هیچ که یادمه -

  ...کرد نگاه پنجره به... زد سیگارش به محکمی پک... داد تکان سر... کرد صدایی بی ي خنده تک

  .....آدمین باورهاي رفتن سوال زیر ي مایه همیشه.... تو امثال و تو چون -

  ...فشردم بهم را هایم لب..... بودم فراري ازش چقدر که... شنیدمش می ور آن و ور این چقدر که... قدیمی بحث

  !شناختی؟ می منو -

  ....کرد نگاهم.. سیگار و سکوت در

  ..بود نور کم.. البی هاي چراغ

  ....خالی.. کیانی صورت خشونت از.. فضا و
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  ...کرد می نگاه ،...جواب بی هنوز

 چیزي! ره؟ب سوال زیر باورهات که کردم کاري من: فشردم هایم انگشت میان و برداشتم را میز وسط شده رها سیگار سفید پاکت

  !شناختی؟ می.. اسم یه جز به.. منو دیدي؟ من از

 می یدبا اما، بودم کرده فراموش که بود وقت خیلی شاید... گرفت جان نظرم در دانشکده راهروي... رفت باال.. اختیار بی صدایم

  ...پرسیدم

 همب ،..گروه اتاق جلوي که شناختید می منو امثال منو برید، نمی سوال زیر رو باورها که خوب، هاي آدم شما... دوستات و تو -

  !!زدید؟؟ چینی خبر مارك

  !کیانی؟ آقاي چیه براي ،...تنفر همه این: پرسیدم... تر آرام

 نفس.. !!!.کشت می را من داشت انتظار این و!.. منتظر.. بودم منتظر... داد فشار سیگاري جا توي ،..!..شدن له مرز تا.. را سیگارش

  ....خوندم می درس تبریز من: داد فشار بیشتر را سیگار... و کشید اي نیمه نصفه و سطحی

  ...شدم خم میز روي بیشتر...! نفهمیدم را ربطش... پرید باال ابروهایم

... ردمک پافشاري.. من... بود عاطفی خیلی.. ما رابطه... برم من خواست نمی دلش تا بی.. بود زنده هنوز پدرم شدم، قبول وقتی -

 افروز ...نبود راغب تا بی...! دیگه آدماي... دیگه دنیاي یه... دیگه شهر یه... کنم تجربه رو مجردي زندگی... برم خواست می دلم

 چیزي... حال هر به.... داره زیادي اهمیت براشون... هاشون بچه هاي خواسته که بود هایی آدم دسته اون از من پدر... منتهی.... هم

 چیزاي مذهن تو اما نداشتم دوست آنچنان مو رشته.. بودم شده قبول نساجی مهندسی... رفتم... دادم انجامش و خواستم، می که بود

  ....!جوون باور و امید دنیا یه با.. داشتنی دوست شهر یه... خوب دانشگاه یه... بود اي دیگه

  ....داد پنجره به و گرفت جاسیگاري از را رویش

  ...شد قفل هم در تر محکم هایم دست

  !..براش دي می شرفتو... که اونا از... ساله چندین هاي دوستی اون از.... داشتم صمیمی دوست یه -

  ...!!!دمشنیــ ،..را اش قروچه دندان صداي.. من و

  .....!!..بشنوم ازش ها حرف دست این از کردم نمی گمان ،..رمعمـ به که آدمی دهان به بودم زده زل ناخواسته

 ودب بینمون چیزي یه اما داشت، فرق م خونواده و من فکر طرز و من با اسمون تا زمین... بود اي ساده خیلی ي بچه.. حسین -

  ...بود آورده وجود به رو برادرانه عمیق حس یه.... که

 ، نبود رسد تو سرم خیلی من!.. داشتم دوست شهرو... قشري همه از همکالسیا... بودن خوب کالسا... گرفتیم خونه... تبریز رفتیم

  ... برعکس اون

  ....دختره.... میاد خوشش کالسمون تو دختره یه از حسین که شد جمع حواسم ، سال دوم ماهه شیش.... بود خوب چی همه
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 گاران که گرفت می چادرشو همچین!! رن نمی آرایشگاه بارم یه سالی که اینا از! مذهبی شدت به هاي خونواده اون از: زد پوزخند

  !!!کنیم کنترل خودمونو نتونیم ببینیم صورتشو کرد می فکر شایدم دونم نمی!! بخورنش خوان می آدم و عالم

  ......تر بلند پوزخندي و

 اهمیتی کردند، می فکر دیگران که آنچه.. برایم که...!... کردم نمی قروچه دندان حرفها این شنیدن از بود ها مدت که.. من و

  .......نداشت

  !!!بود شده پیچ بقچه موجود اون چیه عــــاشق دونم نمی واقعا -

 پیش که نمیومد خوشم دختره از اصال.. منم... بزنه حرف شد نمی روش حسین.... دیگه نبود سرش تو عقل: کرد اشاره سرش به

 می جمله تا دو با کرد می فکر!! کرد می فرار من از... زدم حرف دختره با رفتم...!.. ره می دست از داره دوستم دیدم!.. بشم قدم

... شد خوب حسین حال....! هــــه.... شد سفید و سرخ هی اونم و گفتم بهش... خالصه!! بود زده بهم حــــالمو!!! بخورمش خوام

 به احمق یه... زدن می حرف... تلفنی... داد می انجام خریداشو.... رفت می باهاش خوابگاه دم تا... زد می حرف دختره با کم کم

  !!بود شده معنا تمام

  ....موهایش الي زد چنگ

  ....!عـــاشق ي پسره: غرید لب زیر و

  ...عاشقی از ،..انزجارش همه این از... نشست لبم به لبخند

 می... بیش و کم زد می حرف پسرا با... خندید می... کرد می آرایش... رسید می خودش به!! بود شده باز روش هم دختره -

 برگشتیم ام... شد تموم اول سال! کنه ایجاد دختري همچین تو تغییري، همچین تونست نمی وقت هیچ حسین مث پسري ،....دونی

!! بخونه درس مونده گفت می... دونست می اینو حسینم.. خوابگاه بود مونده... شهرشون برنگشته دختره که داشتم خبر... تهران

  !!داد می خرش خود هاشم هزینه ي همه.... بهتره براش بمونه.. نیست خوب خیلی وضعشون ،..ن بچه تا هفت شش گفت می

  ....کرد محکمی.. اووفف

 آرام... من دست توي سیگار پاکت به افتاد چشمش.... کشید سیاهش پیراهن جیب روي.. ها سیگاري تمام عادت به را دستش

  ....زد آتش سیگاري.... دادم هل میز روي را پاکت

... نیدمش نمی خوبی هاي زمزمه....! نبود خوشایند برام اصال اکه خوندم می چشماش تو رو چیزي... برگشتیم ما وقتی... سوم ترم -

 شده کور !بود شده خر حسین... نیست خوب دختره اوضاع گفت می... باشم حسین مواظب گفت می من به خیلی... دخترا از یکی

  ...شنید نمی... فهمید نمی... کنه ولش گفتم بهش زبونی بی زبون به! بود

  ...زد آتش را بعدي سیگار

  ...دیدم خیابون تو پسر یه با رو دختره... بود پاییز... دوم سال -
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 اتاق اهخوابگ تو... رفت خونه از حسین... خورد بهم مون میونه!.. گم می دروغ کرد فکر.. کرد فکر... نکرد باور... گفتم حسین به

 با فتمر... بودم نگران... بود شده الغر... بود پایین سرش همش... نبود من با... داد می ساده سالم یه فقط دانشگاه تو.... گرفت

  !!...دونستمش نمی الیق اینکه با... زدم حرف دختره

 نمی دیگه... انگار!! کرد می نگاه چشمام تو صاف! نمینداخت پایین سرشم!! نبود صورتش تو مو دونه یه: زد نمایی دندان نیشخند

  ...!بخورمش ترسید

  ....نه یا شنید حرفامو اصال روز اون دونم نمی

  !!...؟؟...نه یا گم می چی من فهمید می اصال دونم نمی

  !!کرد می پرداخت هم رو دختره موبایل چنانی آن قبضاي.... و بود رفته فرو عاشقی تو خرخره تا حسین دونم می فقط

... و... خراشیده... اهسته.. صدایش.... زد سیگارش به محکمی پک.... بود ها پنجره وراي هایش چشم... شد سفت هم روي فکش

  ....رسید گوشم به.... دار درد

.... شده یبلبشوی ،..دخترا خوابگاه جلوي دیدم که رفتیم می داشتیم و بود شده تموم کالسمون تازه ما... بود ماه بهمن دوم، سال -

  .....بود اومده آمبوالنس.. خوابگاه نگهبان.. حراستیا... بودن شده جمع همه

  ......داشت بغـــض.... صورتش تمام و.. هایش لب و... صدایش و... بودند سرخ سرخ... هایش چشم.. کرد نگاهم... چرخید سرش

  ...!..بود زده رگشو.. دختره -

  ......داشت نم ،...تنفر و تحقیر به همیشه کیانی هاي چشم.. زد می برق.. چشمهایش... زد پلک

  !!...بود حامله دختره.. که.. پیچید خبرش.. بعد روز چند -

  .....شد مچاله.. دلم

  ...بزند دیگري حرف نبود احتیاجی

  ....پایین انداختم را سرم

  .....!...شده مال لجن ،..هم من اعتقادات... که کردم حس و

 روانی لتعاد گفت می... دختره... بود زده رگشو حموم تو.. بود اتاقیش هم... بود داده شهادت دخترا از یکی... کرد نمی باور حسین -

 رنگ... دشنی می اینارو همه... حسین...بود کرده غلطی چه دونم نمی....!.. داشته خونریزي.. هم قبلش شب... اخیر وقت چند نداشته

 پیداش جوريچ نمیدونم.... کرد پیدا... پرسون پرسون و بدبختی هزار با رو پسره افتاد راه... زد بیرون دانشکده از!... نبود صورتش به

... همحوط وسط... حسین... بودمش دیده بیرون من که بود همونی... کنه پیداش تونست که بوده کرده شک خودش حتما... کرد

  ....گرفت شو یقه... دانشگاه سلف جلوي

 ي رتیکهم... شدم درگیري قاطی ،..منم.... دید نمی.. شنید نمی... چشماش تو.. بود حسین صورت تو خون: زد آتش را بعدي سیگار

  ......حسین..  به یکی... زد من به یکی... آورد چاقو کجا از دونم نمی ناموس بی
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 دبرگردان را رویش.. بود شده سخت فکش... فشرد و... حدود همان جایی یک.. اش سینه وسط.. قلبش روي گذاشت را دستش

  ....رفت می روشنایی به که آسمانی به رو... بلند ي پنجره سمت

  ....کرد سکوت و

  !؟...مرد ،..حسین: شکستمش.... و نیاوردم طاقت.. من که.. طوالنی سکوتی

 شخصیش زندگی نداشت، خوبی خانوادگی زندگی... بود روانپزشک نظر تحت سال سه دو ولی... نه: داد تکان سر.... زد تلخی لبخند

... هطوری این واقعا عشق یا... بود پایین ظرفیتش.. دونم نمی... نشد عادي آدماي مث وقت هیچ دیگه..... هم اون از بعد.... که هم

  ...!...فاحشه جاي به ،.....س فرشته یه ،....دختر اون بود کرده فکر یا... یا

.... یهمکالس آره که گفتم می...  و دادم می تکان سر برایش باید!.. ؟.....بود چطور... عشق..... طوریه این واقعا عشق یا..... فرشته

  ......همکالسی ،..آره....... است مخرب.. و ویرانگر طور همین ،..براستی عشق

  .....کرد نگاه من به... طوالنی مکثی از بعد... و فرستاد بیرون را نفسش

  ....شده عوض چقدر!.. من به نه که.. نگاهش رنگ که کردم می حس من.. حاال و

  .....!..سوخت مــــی ،.....خودم امثال نام کشیدن گند به... از....!.. مکرر هاي خیانت ي قصه از.. تظاهر از.. ظلم از.. قلبم و

 ثلم درست که ،...تو مخصوصا...!.. نداختید می حسین یاد.. اتفاقات اون همه یاد.. دختر اون یاد منو... تو امثال.. و تو: کرد زمزمه

  !!...بودي زبون بی و ساده و مظلوم ،..اون

  ...کردم نگاهش سکوت در

  ....هایش چشم به

 یشپ پیش... و من هاي ناشناخته تمامی وسعت به هایی چشم.. دیدمشان می عصبانیت و خشونت از فارغ.. حاال که هایی چشم

  ...و ها زدن برچسب

  .....!ـوختس ـودمخـ براي که ،..رو به رو آدم براي تنها نه که.... دلم و

  ....!بودم نشسته قضاوتش به ،!!..غلط به سالها، این تمامی ،...ـنمـ و بودند گرفته را چیزش همه.... انگار که آدمی

  ....قدیم ي غریبه همکالسی

  ها، همکاري تمامی از فارغ و

  ......شود صبح... تا رفت می که شبی.... ي درمانده... و وامانده آدمِ

  ....!بود رانده چوب یک با.. را من امثال... را من که آدمی و

  !رفت نمی یادم را این

  ..متاسفم: کردم بازي رنگ کرم رومیزي با
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  ..متشکرم: آمد اما دیر،.. آمد صدایش

 آن که ینیتسک تنها.. من دلداري تنها شاید،... بودم بلد که کاري تنها ،..شاید....مسکوت.. آرام... کردم نگاهش... گرفتم باال را سرم

  ........بدهم توانستم می.. لحظه

 شده زردهآ عمیقا بود، انداخته چاه در خدا بی یک که سنگی و ضربه این از قلبم در که طوفانی عین در و.... زدم کمرنگی لبخند

  ....اولم جاي سر برگشتم و رومیزي هاي ریشه به کردم بند باز ،...بود

 وبچ یه با رو همه نیست درست کنم می فکر هنوزم.... اما متاسفم و متاثر بابت این از عمیقا من... کیانی آقاي دونی می -

  ....!..روند

... هزنند تحقیـــر.. و تنفر همه اون مستحق خودمو امثال و خودم من: شد تر عمیق ،!!..بود چه براي دانم نمی اصال که لبخندي

  !بینم نمی

  !زد نیشخند هایش چشم

  ...!عجــــب: کرد اشاره تنم مانتوي به

  ...بود.. ؟؟..فهمد نمی چرا این.. بابا اي اینکه سر از... دادن حرص سر از که اي خنده... گرفت ام خنده

  !دید من در شد می وضوح به.. را دلگیري این و.. بودم دلگیر

  ...مصمم... هایش مردمک وسط کردم قفل را نگاهم.. و کشیدم و گرفتم انگشت دو با را مانتویم

  !متظاهریم؟ آدم من کنی می فکر -

  ....رفت هم در هایش اخم

  ....زدم تلخی لبخند

 بازم و دونی می چیزي.....!... دونی نمی هیچی بازم که.. حاال و.. کردي تحقیرم بودم، ت رفته بین از باوراي شبیه چون زمانی -

  !میام؟ نظر به برانگیز تحقیر

.. نه یا ودب خالی لبخندش دانم نمی.... رفت باال ،..لبش چپ سمت ي گوشه.... کشید عقب را خودش... گرفتند فاصله هم از ابروها

  ....!...نبود مهم برایم اصال لحظه، آن.... پوزخند یا بود نیشخند دانم نمی

  !؟....کیانی آقاي داره وجود ممنوع، قضاوت اسم به چیزي ،..تو باوراي تو: غریدم... تحکم با و جلو شدم خم

  داد؟؟؟ نمی من سوزاندن دل همه این به جوابی چرا بود؟ کرده سکوت چرا

  !؟...کیانی آقاي سوزونن می هم با خشکو و تر... شما مرام تو: دادم ادامه... و سوخت هایم چشم

!.. درست.. بود ختهسو جگرم.. بود کشیده درد... زدم تکیه صندلی بلند پشتی به و کشیدم عقب... دادم تکان تاسف نشانه به را سرم

  بود؟؟ کرده تحقیر حقی چه به را من
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  ...بود حال بی و قرمز هایش چشم

 از ..لبخندي.. زد آرام لبخندي تنها ،..بپرسد چیزي حتی اینکه جاي به ،...دنیـــا هاي جواب تمام جاي به چرا دانم نمی.. من و

  ...عذرخواهی... شاید.. خستگی شاید.. تاسف شاید.. سر

 عوض بهش درجه 180 دیدم که آدمی از را نگاهم.... دادم پنجره به و برگردندم را نگاهم تنها... نپرسیدم چیز هیچ دیگر.. نپرسیدم

  ...گرفتم ،...را قضاوتش بودم نکرده فراموش هنوز اما بود، شده

  ...بود شده روشن هوا

  ...سفید ابرهاي.... کشیده قد هاي درخت.. هتل بلند هاي چراغ

 توي از..!.. ادد می نشان را صبح پنج نزدیک.. کردم نگاه ساعتم به!.. بود؟؟ شده خاموش کی.. کشیدم بیرون کیفم از را ام گوشی

 منو!... بود یچ دانم نمی که چیزي... با... حالی بی با... مکث با که.. کیانی و.... داد کیانی به را منو.. آمد پیشخدمت که دیدم پنجره

... .برنگشتم.... ندادم جوابی.... حق نا به هاي گذشته یادآوري از بود گرم هایم چشم.... دیدم پنجره از.... کرد دراز من طرف به را

  !؟...کنی می انتخاب... سرشار خانوم: گفت آرام و... داد تکان را منو

  ....دیدم پنجره از

  ....کردم رها... کرده طغیان هاي اشک با همزمان ،...را ام شده دار جریحه احساسات و زدم پلک تند تند

 بهجع از.... را دلگیرم هاي چشم.. آوردم باال را خیسم هاي چشم... کشید عقب کمی را دستش... بگیرم را منو تا کردم دراز دست

  .......زد لبخند... و گرفت طرفم به.. و کشید بیرون دستمالی.. اي شیشه ي

 و... رفتمشگ.. تانی با.. تردید با... داد تکان را دستمال... بودم گریزان بهش کردن نگاه از!.. گرفتش تر سفت... منو به کردم بند

  ....کردم خاموش... را دلتنگم هاي اشک و هایم چشم روي کردم پهنش

  ...نعنا چاي: کردم زمزمه.... کشید نمی چیز هیچ به میلم... داشتم برش.. جلویم بود گذاشته را منو

  ....پنجره به رو چرخیدم باز

  ...خوام می کامل صبحونه یه هم بعدش ربع یک: زد لبخند کیانی

  ....دیدم پنجره از

  ...را رو به رو آدم

  ...بود رفته یادم از تا بی

 که مدانست می اما.... بودم کرده فراموش را تا بی..... گرفته میش و گرگ ي پنجره پشت از... صبح پنج حوالی... شب آن.. روز آن

... رانگا هم کیانی و.... پسرش بر و دور... ها نزدیکی همین... شود می پیدا.. هست.. تا بی که دانستم می.... ست امن ،..جایش

 از عاري سرشار خانوم را من... بار اولین براي که افتاد یادم.. بعد و... تسلیـــم.. تا بی نشدن و شدن پیدا تسلیم.. بود شده تسلیم

  .....کرده خطاب حقارت
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  ...بود شده صبح

  ...روشن صبحی

  ....دیگر.. صبحی

  ....کشیدم صدایی بی ي خمیازه

 همحوط ي شده گلکاري محوطه و رنگ خاکستري کوههاي به را نگاههایمان و... برداشتیم را هایمان فنجان... آوردند را نعنا چاي

 و نفرت و کیانی آزاد نگاه که..! دیدم و.... ست روشن آبی... نگاهم رنگ... امروز که کردم می احساس... من و.... سپردیم هتل

  .....من روشنی به نه ،..اما... آبی هم شاید... روشن خاکستري ،...دردش و تحقیر

  ......دیدم پنجره از

 توي هک وقتی.. حاال... افتادیم راه به ها کیانی ي خانه طرف به و شدیم ماشین سوار که.. روشن و تاریک.. بود میش و گرگ هوا

 شانه روي از ر،جات نابه اتهامی پیکان و.. جا به نا قضاوتی بار که انگاري... داشتم اي نسبی سبکی احساس... نشستم می ماشین

  .....رسید می! تر تحمل قابل... البته صد و تر آرام و.. تر صبور نظرم به کیانی.. حاال و... بود شده برداشته هایم

.. پیوسته قیبا دیار به مفقوده شی افتاد یادش تازه انگاري که گشت گوشیش کردن پیدا براي را وداشبورد کت هاي جیب هم بعد

  !نزده؟ زنگ تو به... نیاز: گفت آهسته و رفت وا صندلی روي که

  ...خاموشه: گفتم کوتاه و گرفتم باال را موبایلم

 که یشب ي باره چند مرور جز به حواسم و بود صبح خوشرنگ آسمان به مستقیم نگاهم... داد ادامه مسیرش به و داد تکان سري

  !رفتن؟ سوال زیر.. هم تو باوراي: نشست گوشم در صدایش که... نبود ماشین جاي هیچ بود، گذشته

  ....انگار کرد اشاره هایم لباس به چشمی گوشه و

 مدت یه کردم حس فقط: نگذارم بحث ادامه براي راهی که بزنم، حرف جوري کردم سعی و فرستادم بیرون آهسته.. را نفسم

  ...دیگه چیزاي سري یه.. و... ندارم لیاقتشو

 هب افتاد چشمم... تو پیچید را درخت و دار از پر و پهن ي کوچه... شدم همراهش ها کیانی ي خانه تا سکوت در و... کرد سکوت

 می: ردک زمزمه لب زیر که خواند را نگاهم رد انگاري... ماشینم گلگیر.. بودیم کرده تصادف.. ام داشتنی دوست و کوچک ماشین

  ...کنن درستش دم

  ...!..بود چی منظورم که نفهمیدم خودم و دادم تکان سر

 در باز ای.. بروم باید دانستم نمی من و داشت برمی عقب از را کتش... شدم پیاده.. کرد پارك منن ماشین نزدیک و خانه در جلوي

  ...تا بی.. آزاد: پرید بیرون روسري، بدون و زنان نفس نیاز و شد باز شتاب با خانه در که ،...بمانم تا بی جستجوي

  کجاست؟ شده؟ چی: دوید خانه طرف به و کرد پرت ماشین توي را کتش کیانی

  ...قدیمیه... زمین زیر..  زیر: زد می نفس نفس نیاز
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 قرار وسط که يا طبقه یک ي خانه با بود رویم پیش بزرگی حیاط.. تو رفتم دنبالشان به... کرد اشاره من به نیاز.. تو دوید کیانی

 پشت... اند نشده حرس ست زیادي مدت که بود معلوم درختان و ها باغچه... زدند دور را خانه.. کردم تند را هایم قدم... داشت

... بود دهش ریخته بود، خانه ي متروکه قسمت به شبیه که ساختمان پشت شده چیده برگ و شاخ از انبوهی!.. بدتر که ساختمان

 شبکم هاي شیشه با فلزي دري به منتهی هاي پله تازه زدم دور وقتی و.. کردم دقت خوب! شد گم ها برگ و شاخ پشت کیانی

 ها پله.. .پایین دوید نیاز.... بود کرده مشغول را ذهنم که بود سوالی تنها این!!... بود؟؟ اینجا تا بی... کرد جلب را توجهم قدیمی

 نیاز.. دش داخل و زد در به محکمی ي تنه کیانی... بود افتاده ها پله پایین و بود باز در قفل... بودند رفته رو و رنگ و موزاییکی

 میان میقدی و کهنه آلبومی که افتاد، بسته هایی چشم و رنگ فندقی موهاي با میانسال زنی به چشمم... ها پله وسط.. من و.. هم

. ..بود نشسته رنگ آجري موکت روي شده، چیده هم روي هاي کارتن و ها جعبه به داده تکیه و.... خورد می چشم به دستانش

  ...مامان: شد کنده هم از سختی به.. انگار کیانی هاي لب

  ...نکن بیدارش... خوابیده: گفت آهسته و... دوید جلو نیاز

 چشم.. زد حرف خودش با لب زیر و کشید بیرون دستش میان از را آلبوم نرمی به... نشست زمین روي مادرش جلوي زانو دو کیانی

 دايص اینکه قبل: زد می حرف تند تند نیاز... نزده سر بهش کسی هاست مدت که بود معلوم.. گشت زمین زیر دور تا دور هایم

  !آزاد باشه اینجا کردم نمی فکرشو هم درصد یک.. من.. اومد صدا ازاینجا بشنوم، ماشینتو

  ...کردم پیدا باباتو وسایل... ببین بیا!... مامان؟ اومدي: کرد زمزمه آلود خواب و شد باز هم از.. تا بی هاي چشم

 یناروا نگفتی بهم چرا... دیدم.. جان مامان آره: داشت لرزش صدایش اما نمیدیدمش من... تا بی هاي شانه دور انداخت دست کیانی

  ..میاوردمشون برات خودم خواي؟ می

  ...گشتم می باید خودم.. تونستی نمی تو.. نه!..  ؟..بودن نشده گم مگه: بود خواب مست تا بی

  !!نبود؟؟ قفل اینجا در مگه.. نیاز: گفت.. بغض یا خشم سر از دانم نمی.. اي شده رگه دو صداي با کیانی

  بودي؟؟؟ کرده گم کلیدشو یادته!! موندم همین تو منم: داد جواب تند تند نیاز

 کیانی.. .کردم شکر را خدا!... ؟...بود شدن گم جاي.. اینجا! ؟...تا بی... بود رفته خواب به دوباره انگاري تا بی... نداد جوابی کیانی

  !؟..هباش..!.. نکن قفل اینجارو در دیگه!.. ؟..آزاد: کرد زمزمه تا بی... شد بلند جا از و کرد بغلش و مادرش زانوي زیر انداخت دست

  ...باشه.. جان مامان باشه: بوسید را تا بی پیشانی و شد خم.. شد منقبض کیانی فک

... زدم ازنی خواب بی صورت به اي خسته لبخند.... رفت بیرون زمین زیر از.... نیاز و من ي نشسته اشک به هاي چشم برابر در و

  ...بخور چیزي یه... تو بریم بیا: گرقت را دستم و آمد جلو

  ...شدن پیدا شکر خدارو.. دیگه شم نمی مزاحم: بروم خواستم

  ...ساره بیا: کشید را دستم

 می شمچ به همه از بیشتر که چیزي اولین... شدیم خانه وارد.... کنم ممانعت بتوانم من که نبود جوري خانه آن و روز آن فضاي و

 بود دور اییپذیر به که اي آشپزخانه داخل رفت نیاز... بود رنگ شکالتی هاي پرده و آنتیک لوازم و بزرگ نهایت بی پذیرایی آمد،

  ...تا بی اونوقت.. مردم صبح تا من: آمد جا همان از صدایش و
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 قهوه محتوي وچکک سینی با نیاز.... کنم خداحافظی تا آمدند می نیاز و کیانی زودتر کاش.. بالتکلیف... پذیرایی وسط بودم ایستاده

 چشم اب.. کیانی و شد بسته سالن انتهاي خواب اتاق در همزمان و زکردم با دهان چیه؟ مال پیشونیش زخم: پرسید آهسته و آمد

. .دیروز بود نخورده انگار داروهاشو... باشه بهش حواست... نیاز: آمد بیرون داشتند، امتناع ما به کردن نگاه از که قرمزي هاي

  !!..بودن اضافه... شمردمشون

 ذیراییپ ساره از: کرد اشاره رفت، می مبلمان سمت به حواسی بی با که طور همان و خورد نیاز دست سینی و من به چشمش بعد

  ...نخورده هیچی... نیاز کن

 که ردمک سعی و.... چسبیدند زمین به سفت.. هایم کفش.... شد خشک... ها کیانی سلطنتی و بزرگ سالن کف هایم قدم... من و

  !؟......زد صدا اسم به را من که شد چی... که کنم دوره خودم با چندباره و دوباره

  ..!!..کجاست دونستم نمی خودم من کرده؟؟ پیدا کلیدو چطوري: پرسید کیانی

  ...بگردیم رو اونجا نداد قد عقلمون حتی که ما... دونم نمی واقعا: داد جواب نارحتی با نیاز

  .....کردم نمی فکرشم: بیرون کرد فوت را نفسش کیانی

  ...بودیم رفته کجا تا...!.. کردم نمی را فکرش هم من

 چشمم ويجل را دستم... زد می را چشمم سالن وسط بزرگ لوستر نور... بودند نشسته دو هر... برگشتم... زد می صدایم داشت نیاز

  ...برم باید دیگه.. جان نیاز ممنونم: گرفتم

  ...زد می داد صورتش، اجزاي تک تک را خستگی این و.. بود خسته... آمد باال من رفتن تا کیانی هاي چشم

  ...صافکاري دم می ماشینتو من.. برو آزانس با -

  ...رم می ماشین با... نیست الزم: افتادم راه

 سر کوتس در و نکردم توجهی... افتاد راه دنبالم به و شد بلند جایش از هم کیانی که رفتم می بیرون خانه از و بوسیدم را نیاز

 کردم مکثی... گرفتش طرف آن از کیانی دست ، کردم باز که را در... آمد می هاي قدم صداي... کردم طی را زده پاییز حیاط.. صبح

  ...شه خوب حالشون زودتر امیدوارم: گفتم زدم، می را ماشین ریموت و ایستادم می کوچه داخل که طور همان و

  ...کنه درستش ببره ها بچه از یکی دم می فردا: انداخت ماشین به نگاهی نیم

  ...خداحافظ: گفتم تنها..!.. بکند را کار این خواست نمی دلم.. هم جورهایی یک... نبود مهم برایم

  ...شدي اذیت: گفت کوتاه و... انداخت صورتم به عمیقی نگاه

 مکالسیه شب آن و است رییس کیانی بود رفته یادم من شاید.. داشت حق شاید... کردنش تشکر طرز به! زدم لبخند دلم توي

  ...نکردم کاري: دادم تکان سر و زدم کمرنگی لبخند.... بود نشسته ذهنم در زیادي بودنمان

... بجی در هایی دست با.. کیانی و... شدم دور ها کیانی ي خانه از و زدم دور را کوچه... افتادم راه... زدم استارت... شدم ماشین سوار

  ....دیدم آینه از... دیدم.... کرد می نگاه نبود، آنجا که فکري با... مبهم..  گنگ.. را رفتنم مسیر و بود ایستاده هنوز
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 اب باید... کردم می تمیز را اش خانه رفتم می باید... برگردد روزها همین بود قرار و بودم زده حرف عمه با!.. بودم سرحال و خوب

 بهش ید،د می مرا بار هر که نداشت پرستارش از خوشی خیلی دل انگاري.... زدم می سر خانوم حاج به باید... میگرفتم تماس علی

 دادن براي بخورم، نهار اینکه بدون هم بعد و بودیم زدن طرح مشغول معینی با ظهر از بعد دو ساعت تا.... کرد می کجی دهان

 با تر رفط آن کمی هم کیانی... زدند می حرف و بودند ایستاده سالن وسط نیاز و سمیعی کوروش... رفتم باال ي طبقه به فلش

 خواست مین دلم خیلی... اما چرا دانم نمی... کنم نگاه نیاز به فقط کردم سعی و.... کردم کوتاهی سالم.... کرد می صحبت موبایلش

 کف تمگذاش را فلش.... ببینم را نفرت همان هنوز که خواست نمی دلم شاید.... بشوم چشم تو چشم کیانی با روز، سه دو از بعد

 شاروسر خانوم سوییچ... کوروش: زد اشاره کوروش به که بروم چرخیدم... دید را من چشمی گوشه کیانی که دیدم و نیاز دست

  .بگیر

 نفس و گیرمب را نگاهم سرعت به تا بود کافی مکث اي ثانیه.... شدیم چشم تو چشم که کنم امتناع برگشتم.. رفت باال ابروهایم

  ....نیست نفرت و تحقیر از خبري ،...همیشگی نسبی نیامدن خوش همان جز که بکشم اي آسوده

  ...نیست احتیاجی اصال -

  ...کوروش -

  ....من به نبدی.. سرشار خانوم نیست شما کار که کارا این: کرد دراز را دستش خوشرویی وبا آمد جلو کوروش!.. گفتم؟ چی نشنید

 سلیمت و کوروش به رو چرخیدم.... آرامش.. به شبیه داشت، وجود نگاهش در چیزي و... بود مصر... کردم نگاه کیانی به اي لحظه

  ...پایینه کیفم ولی.. اوکی: شدم

  .میگیرمش ازتون میام: زد لبخند

... وعمیق... یانهناش آنجور.. که لبخندي..... من خداي..  و... افتاد نیاز به چشمم که پایین بروم برگشتم من و اتاقش طرف رفت کیانی

  .....بگیرد کنترل تحت را اوضاع بود رفته یادش نیاز قطعا.. نشست هایم لب روي تبسم....!!... بود شده دوخته کوروش به

 که... خاص هیجان نوعی.. دلشوره که نه... داشتم دلشوره صبحش از روز آن.... زدم کله و سر معینی با باز و..... کارم سر برگشتم

 پارچه.... است گرفته خود به دیگري رنگ ،...روزهایم و روزم، که کردم حس..... علی آمدن با و ،...دارد چی در ریشه دانستم نمی

.... شناییآ خون کشش و جاذبه... آشنایی بوي شدم متوه که..... معینی اتاق سمت رفتم می داشتم و بود دستم توي انتخابی ي

... چشم هب طبی عینک و لب به لبخند که.. دیدند را علی.... خیسم و شده گشاد هاي چشم کردم، بلند که را سرم.... گرفته را دورم

  .....کند می تماشا را من.. و ایستاده تر دور کمی.... کوچک گل دسته یک با

 اش شانه وير گذاشتم را سرم.... دربیاورم پرواز به... علی تا را هایم قدم توانستم فقط و افتاد دستم از پارچه که... شدم شوك آنقدر

 ممکن علی که نبود حواسم.... اند کرده پر را طبقات تمام بسته، مدار هاي دوربین حتی یا.. شوند می له گلها که نبود حواسم و

  ........شود له ،...من ي رسیده پناه به هاي دست فشار زیر است

 حتی و آمدند یم پایین تند تند هایم اشک... کنند می نگاهمان و ایستاده سالن در نفر چندین که نبود مهم برایم و... بوییدم را علی

 شمچ... کردم جدا ازش سختی به را خودم.... بودم کرده فراموش.... هستم کجا بودم کرده فراموش... گوید می چه که شنیدم نمی

 دوستش اینقدر دلیل، بی... چرا نفهمیدم وقت هیچ..... اش گرفته غـــم... و گرفته نم هاي چشم به دوختم را ام اشکی هاي

  ......دارم
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 و آقاجون به... نه آقاجون... کرد اعتماد بهش شد می که مردي تنها... بود من زندگی همیشگی هاي کمبود همان جزو علی شاید

 اندم می.... شد می خوانده خود به خود که، هم ه مرد باقی ي فاتحه.... نبود اعتباري ، کمرنگمان ي رابطه به... اش تفاوتی بی

  ....اي نامردي هیچ بی و... مان خونی رابطه از بردن ضرر یا سود بدون... بود برم و دور محکم مرد تنها که علی،

.. علی اه نري.... بیام تا باش ماشین تو....!! االن.. میام االن.. کن صبر: گفتم ومقطع تند تند فقط... بزند حرف ندادم اجازه حتی

  !!وقت یه نري

«  که ماهج این کردن زمزمزه و... نیاز حرف پر و موشکافانه و ممتد نگاه تا... ام مرخصی برگه نوشتن و نیاز دفتر به رسیدن تا و

 کرده پرواز ،.... لوازمم و کیف برداشتن و.... »گرفتی؟ مرخصی چقد دونی می!!! کنه می تو کله بدم نشونش رو برگه این اگه ساره

 یلیخ.. حاال... لبخندش....  بلندش شاسی ماشین توي کردم پرت را خودم.... گذاشتم سر پشت را نگهبانانش و اروس.... بودم

 چی زا جان علی! ؟...علی: دستم توي گرفتم را دستش... داشت نگه تر پایین کمی را ماشین... رسید می نظر به تر غمگین

  !...؟....دلخوري

  .......!...ســــاره ،..شدي بزرگ چقد: کرد زمزمه ،...کمرنگی تبسم با و... گرداند صورتم دور تا دور را نگاهش

.... که مبزن حرفی کردم باز دهان و دستش روي ریخت هام اشک.. بودم دلتنگش چقدر... قلبم روي گذاشتم و دادم فشار را دستش

  .........کرد کور را چشمم... چیزي برق

  ....گشت نگین، بدون رنگ طالیی ي حلقه و گرفته صورت میان.. خیسم نگاه... زده بهت

  کردي؟؟؟.. ازدواج.. اِ!.. ؟....علی.. عَـ چیه این... این: خورد بهم هایم لب

  !!...؟؟....چرا بودم؟؟؟ گرفته لکنت

  گلی؟؟ با آره؟ علی؟؟ گلچین با.. با: ریخت صدایم به ،..!! اي احــــمقانه ذوق... داد؟؟ نمی جواب

 ايو واي... بود؟؟ همین آقاجون منظور پس... شدم می دیوانه داشتم... افتاد راه و زد استارت.. کشید بیرون دستم از را دستش

  ..!!!!!علی بده منو جواب: داشبورد روي زدم...!!.. شدم می دیوانه داشتم... واي

  ...!!..خورد می بهم خودم از حالم.... بود شده قاطی اشک با و بود رفته باال صدایم

  ...نیست مهم.. ساره کن ول: سایید بهم را هایش دندان

  .!!!..؟؟....علی استکجـ گلی ندادي؟؟ خبر چرا کردي؟؟؟ ازدواج کی با!!! مهمه!! علی مهمه: گرفتم محکم را بازویش نبود؟؟؟ مهم

  !!!نپرس ازم انقد!!! دونم نمی!!! ساره دونم نمـــی من: شد فریاد به شبیه صدایش مقدمه بی

  !!!...؟؟....کردي چیکار گلی با...! علی: شدم عصبی!... ؟...بود شده خبر چه! ؟...من خداي

  ....ریختند می بیرون دهانم از حواس بی... لغات... گویم می چه فهمیدم نمی

!!... بزنی بهش سر یه نیومدي سال سه بود، بسته عمه به جونت که تو علی؟؟؟ میگه چی آقاجون شنوم؟؟؟ می که چیه حرفا این -

  ....علی؟؟ چیه رفتارا این
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  !!!؟؟؟؟؟....یعلـ چیه لعنتی ي حلقه این: دادم تکان هوا توي محکم و گرفتم را دستش

  ......پایین ریخت... هام اشک و

 می ریهگ... گرفت دورم را هایش دست... کند بغلم خواست... کشید کنار آمد، ها چرخ از که بدي صداي با را ماشین حرکت یک با

  کردین؟؟ چیکار تا دو شما!... ؟...ریختی بهم چیو همه چرا علی: کردم

  ...لرزیدم می... سفت.. کرد بغلم

 ور چیزمون همه... دونی نمی.. نبودي که تو... جان ساره.. ساره.... ندارم تحملشو من نزن زار اینجوري قسم علی به تورو.. ساره -

  !..؟....کردم می بلند سرمو باید چجوري...!!.. افتضاح اون از بعد.... ساره.... بود هوا

  !!!؟؟؟...علی دادي پس رو چی توئون تو -

  ....شده تموم چی همه... ساره...  نریز بهم منو... ازت کنم می خواهش -

  نداشتین؟؟؟؟ دوست همو مگه چرا؟؟ چرا؟؟؟ -

  !...؟...خب... آروم.... ساره.... سسس -

 ی؟؟؟گ نمی کس هیچ به و کنی می عروسی صدا و سر بی که زندگیت تو شده خبر چه!... شم نمی آروم..! علی شم نمی آروم -

  !!...؟....علی کردي چیــــکار تو... تو

 بتونه که ییک با بره!! بره فرستادمش: کشید داد ،..تلــــخ...  و تند و زد پس آغوشش از مرا.. عصبی و کالفه که شد چی دانم نمی

  !!!...ساره؟؟؟ نه یا کنی می بس دیگه حاال!!! کنه جمع اونو هم خودشو، هم

  ...بود متورم و قرمز صورتش

  !...؟...نداشت ربطی تو به که اتفاقی بهاي به... بره فرستادیش: کرد می ام خفــــه داشت بغض

  !؟....راحتی همین به! ؟....علی کردي ولش.....: شکست.. صدایم در چیزي

 اینقدر داشت؟؟ن من زندگی تو تاثیري ساره؟؟ نداشت ربطی من به: شد عصبی... بود گرفته باران... پنجره به رو برگرداندم را صورتم

 برم و کنم ول رو پاشیده هم از ي خونواده یه و نیارم خودم روي به روهم، ریزه می دامادمون با خواهرم وقتی که بودم غیرت بی

  !!!بده منو جواب ،... زنی می حرف که تو!!!... ساره؟؟ آره!!!... خودم؟؟ کیف و عشق پی

  ....شدم هلـِـ ،....من و

  .........کرد می ترسیم را جهان هاي حفره ترین عمیق... قلبم توي... علی هاي حرف نیشتر ي کلمه به کلمه... که انگار و

  ....روهم ریخته خواهرم شوهر با خواهرم

  .....خدایا.... آخ
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 یزندگ این.. شدم له که بودم من این.. نداشت ربطی تو به.. نه..... : زدم می هِــــق ،...بدي طرز به... و بود خیس صورتم تمام

  ........بیشتر نه ،..کمتر نه.... داشتی سهم خودت برادري ي اندازه به فقط تو!!... علی بود نمــ

  !!!کشم می آتیش به روشنکو گور....!!... بزنی حرف دیگه کلمه یک... قسم وهللا به... ساره: کشید عربده... و فرمان روي زد

  ....!...لرزید... تنم تمام

  ....آمد پدید خاطرم در بود، گذاشته قدم هایم خواب در باز... گذشته شب چند همین که.. پوش سفید زنی و

  .....بستم را دهانم

  ...!....شدم خفــــه

 می چیکار باید... مونده زده غارت ي خونه اون از که مردي تنها... من.. بگو تو! ؟...ساره کردم می چیکار باید: داد ادامه... اما علی

  !؟....کردم

 تتونس می من هاي بدبختی دنبال اون.. ؟...داشت دردسر خودش گلی نیست یادت تو: لرزید می اش چانه و بود کرده بغض

 ستم؟؟وا پاش!.. محکم و درست... همیشه مث تونستم می... ذاشتم؟؟؟ می زندگیم کجــــاي باید رو گلی من.... ساره... ؟؟...بدوئه

  .....آوردم کم... وحشتناك بار این زیر.... من... ساره تونستم نمی... نه

  !...؟...بره گفتی: کردم گریه

  .......شدم منزجر.. خودم از.. شد ریش.. دلم.... چکید پایین... چشمش ي گوشه از اشک

 کار و آقاجون شرکت... نبود خوب هیچکس اوضاع.. بدم سامون و سر زندگیم به من تا... باشیم دور مدت یه گذاشتیم قرار... ما -

 ورد هم از تا بره گفتم بهش.... بفرسته دعوتنامه براش کرد می اصرار بود مدت یه گلچین مادر.... طرف ازاون.. بود هوا رو خودم

 تدرس... نتونستم من... من اما.... من.... شه درست چی همه تا مونم می.. مامانم پیش رم نمی گفت.. بره خواست نمی... باشیم

  ......خیلی...... ساره کشید طول خیلی... چی همه شدن

 موال به... ساره اما.... من دست سپردي امانت دوستتو.. تو.... هستم... و بودم شرمنده تو روي از: کرد پاك دست کف با را اشکش

  ......دش عمیق خیلی.. ناخواسته... افتاد بینمون که اي فاصله... و من و گلچین شدن سرد.. ولی خواستم نمی من ،.....قسم علی

  ....خراب... علی کردي خراب:  داشت اشک ،...هم پوزخندم حتی

 نک بس: رفت باال صدایش باز کرد، می حرکت بود بلد کجا از را آدرسش دانستم نمی که من، ي خانه طرف به که طور همان

 هک همینه واسه..!! کردم غرق مزخرف کار اون تو خودمو سال سه همین واسه!! بکنم تونستم نمی کاري من!!... کن بس! ساره

  !!ساره دم می پس رو دیگه یکی کاري ندونم تاوان دارم

 قول.... داشتیم دوست رو همدیگه.. ما... ساره!.. ؟...آسونه من واسه کنی می فکر: کرد زمزمه و برگرداند ازم.. را دردش پر صورت

 اچر.. من خـــداي!!... شناسی؟؟ می اینجوري منو آره؟؟ ساره؟؟ بودم نامرد و غیرت بی اینقدر!... بود روش اسمم.. داشتیم قرار و

 مرشک که آقاجونی با.. فلج و کرده سکته مادر یه با!... ؟.....ساره کنم ول چیزو همه تونستم می چطور من... فهمه نمی کس هیچ

.. ذهنم. .روحم.... نبودم سابق آدم اون دیگه من ساره.. من..!!.. رفته باد بر آبروي با.. بود کرده سکوت فقط و فقط و بود شکسته
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 می شبختیشوخو فقط من که قسم وهللا به.. زندگیش تو بیاد من از بهتر خیلی یکی شاید که... بره گذاشتم.. بود آشفته و خراب

..! .شناسمش نمی که زنی با... دم می پس تقاص دارم و... فرار راه بدون... شدم همیشه از ناگزیرتر حاالم... حاال!!!.. ساره خواستم

 یه ماا ساره رم نمی حرفا این بار زیر من...!!.. کرده محدود هم م خونواده با منو ارتباط که زنی!!! بسته منو پاي و دست که زنی با

 نوای...!... ساره نیست من دنیاي از که زنی با... دم می پس تقاص دارم من...! بوريمجــ.. فقط... که رسی می زندگی از جاهایی

  .....!!..بفهم

  !...کردي؟ درگیر اونم چرا پس: شدم تلخ

 تا دو نِگردود تنها انتخاب بین..انتخاب تا دو بین موندم.... کنم فراموش رو گلی خواستم... کردم فرار... شدم مجبور: شد کالفه

 میومد وششخ من چی از دونم نمی و کنه کمکم تونست می که مردي از گرفتن کمک یا ،...ورشکستگی به شدن منتهی و شرکت

  ....حاالم!... کردم انتخاب اونو.. من و.. تکراري خیلی.... ساره تکراري ي قصه یه!!..  گرفت تیکه برام دخترشو که

 که م شرمنده ازت من... من خواهرِ... کنم نگاه چشمات تو تونم نمی من.. من.... ساره م شرمنده تو روي از: لرزید اش چانه باز

  ...........رنجوندم... تو امانتی

 یول اي شرمنده: زدم داد زنان، زار... اما ،......کنم استقبال ازش طور این سال، سه از بعد خواستم نمی که خدا به.. خواستم نمی

  !!!!...؟؟.....اي شرمنده اینجوري... علی؟؟ آره!! ؟؟ دیگه یکی ي سلطه تحت رفتی و دور انداختی رو گلی

  ....شد برق... زد رعد... گذاشت هایش چشم روي را کاغذي دستمال

  !..؟....علی اي شرمنده چی از: کردم هق هق

  ....بود کرده خیس را ماشین ي شیشه باران

  ......بود رسیده پوچی به دیدنش، براي ام ساله سه شوق تمام انگار اما.... خواستم نمی

  ....بودم زده پرپر.. تنش عطر بوییدن براي که نبودم من این انگار

  .......کردم می پرپرشان.. دستم توي.. عجــــز با و... نفرت با و اختیار بی.. حاال که گلهایی و

  ......دبو کشیده آتشم به ،.....نحسم و ننگ روزهاي تمامی یادآوري.. بودم داده نشان بهش مانیتور تو را گلی که روزي یادآوري

 آره!!! !کامران پاي جا گذاشتی درست پاتو اما، خواستی نمی تو: زدم داد ،..زهــــر ـخیتل به اي گریه با و پایین ریخت اشکم

  .........اي شرمنده حاال و چی همه به زدي گند.... آره... علی

 یچ هر روي به تف..... وختمسـ.. اسمش یادآوري از.... و دوختم ممتد قرمز چراغ به را خیسم نگاه.... و صندلی ي گوشه چپیدم و

  .....!ـفتُـ....!!.. کامران توست و غیرتی بی

  .....پایین ریخت هایم اشک

  .....دوستم و برادرم ي عاشقانه و آرام زندگی به چه... را من ي زده کثافت زندگی

  ....سوزد می قلبم... خدایا آخ
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  .......ـبمقلـ

. .دلخوري از عظیمی حجم و.... داد ادامه من سکوت به.. علی و... کردم سکوت فقط شدنم، پیاده حرف، بی و خانه به رسیدن تا

  .....کرد پر را ماشینش فضاي

 که ها یفتوح تنهایی... دیدم که را خاموشم و تاریک ي خانه.... آمد که ماشینش هاي چرخ شدن کشیده صداي... انداختم که کلید

  ....!ریخت درونم چیزي ،....!!..زد ذوقم توي ،...ناجور یکجور

 احساس ه،ناگا به که دیدم، مقصر دوستم و تنم ي پاره ماندن ناکام در را بارم نکبت زندگی و خودم قدري به و گرفت آتش قلبم

  .....گرفت را دورم.... ندامت و پشیمانی احساس از عظیمی موج و!... کرد تسخیر را تنم تمام... وجدان عذاب بد

  ......بودم رفته تند

  ......رسید ذهنم به که بود چیزي اولین این

  !؟...بودم کرده مقایسه کسی چه به.. را کسی چه: بود این بعدي ي جمله

 دهپاشی از من... قسم خدا به... علی کردم حقارت احساس من: نالید.. ذهنم ي رفته تند و ساده..  ي نیمه.. ذهنم خطاکار ي نیمه

  ......شکستم ،...دیگه یکی اشتباه خاطر به تو، زندگی شدن

 مین... بدهد پس تقاص علی خواستم نمی من... بریزند.. پناهم بی هاي اشک که دادم اجازه و پوشاندم هایم دست با را صورتم

 گیزند و.. دیدنش.. بود نفهمیده علی چرا..... خواستم نمی که خدا به....!... بشود عوض بازي بار این.... و باشد من جاي خواستم

  ....که کسی پاي جا گذاشته پا.. کنم حس که... دهد می آزار را من همه این نیست، او دنیاي از که آدمی با کردنش

  !؟؟..کردم می دفاع خودم از داشتم

  !!..؟؟...کنی می قیاس تواینطور!.. ساره؟ عدالته این!... گلی کردن رها به کردي محکومش تو: کرد ام مواخذه سرزنشگرم، ي نیمه

  .... !!نه!  نه! نه

 شرمنده من از سال سه... من خداي اوه!.. بودم؟ رانده را علی چطور من... کردم لعنت را خودم.. صبح خود تا.. شب ي همه و

 ردیگ ي نیمه اما.. کرد می دفاع بودم زده بهش که هایی حرف از.. سرم در بدبین صدایی! ؟...بودم کرده چکار من.. من!... ؟...بود

 ي واژه از يدیگر صورت و... بود چشمم پیش تنها و پناه بی گلی صورت تنها لحظه آن..  من.... بینم واقع دیگر ي نیمه.. منصفم

  .....سوزاند می را جگرم... اش تلخی هنوز که ،...خیــــانت تلخ

 نیست، الیقش و خواهد می دلم که چی هر نداشتم حق... نداشتم حق من... ریختم اشک و رفتم راه را کوچکم هال.. رفتم راه

 فارغ تا ،خیانتم ي مایه از و بستم فرو لب که منی... نشود خبردار کسی تا ایستادم چیز همه پاي که منی..  من.... بگویم بهش

  !!...؟؟.....کردي چه علی با تو...!... ساره واي.... کردم پرستاري و حمایت.. شدن

  ..صورتم توي زدم

  ....دادم فحش خودم به و ریختم اشک
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  ...من

  !!..؟....بودم کرده مقایسه کسی چه با را برادرم!! احــــمق من

  کرد؟؟ خیانت و نداد را شدن ساله یک ي اجازه زندگیمان به حتی که کسی با

 گلی قطف اون.. بیچاره اون!!!... احمقی که حقیقتا!! ساره کرد؟؟ خیانت علی بود؟؟ کرده چیکار علی: زد داد سرم... منصفم ي نیمه

.. بود راريف خونه از که علی....!!.. موند تون شده جهنم زندگی پاي علی!! موند علی.... کنه زندگی تر خوشبخت بتونه تا کرد رها رو

  !؟....دیشندی ،...ساره بود علی همون این...!! داد دست از تصادف تو دانشجوییشو عشق که علی..!.. نبود راحت کس هیچ با که علی

 رینت خودخواهانه به ممکن، شکل بدترین به و رفتی تو ،....و وایستاد چیز همه پاي و موند علی...... ساره رفتی تو و موند علی

  ....!!!...ساره کن فرو گوشت تو اینو.....!!!... کردي فرار ،...ممکنه شکل

 ادالنهع کنم، می خودم نثار که هایی بیراه و بد از چقدر دانستم نمی حتی.. چیست غلط و درست دانستم نمی و کردم می گریه

 گوشت توي سال همه این! ؟....ساره.. ندادم؟؟ اش دلداري چطور.. نزدم؟؟ حرف باهاش خانه تا چطور.... من خداي....!.. است

  !؟......کردي چه تو.......!... برادر کش ستم زینب خواهر،... خواندند

  ....گرفتم را اش شماره

  ...داد نمی جواب

  ....!!!!...کردم غلط!! علی کردم غلط: زدم جیــــغ... و ایستادم خالی و سرد ي خانه وسط

  !؟...جانم: زد مسیج فقط که.. اذان دم... بود صبح هاي دمدمه

  ....من و

  ....شده لعنت من

  !!!کرده زیادي غلط من

  ...!!.بودم نشده بزرگ هنــــوز... علی ي گفته خالف بر که

  ...!..بیا فقط.. بیا: نوشتم برایش هق هق با

 دم رفتم اشم،ب جوابش منتظر آنکه بی مسیج، ارسال از بعد و کردم تنم رنگی اي سرمه بافتنی روپوش وقتی بارید می هنوز باران

  ....در

 و!!... تنم ي پاره نیستی قیاس قابل کس هیچ با تو... من دادگاه در که گفتم خودم با هی و.. کردم گریه... ایستادم باران نم زیر

 می... هک داشتم خاص اطمینان یکجور انگاري و..... گفتم.... کنم می خواهی معذرت ازش گفتم.... آید می که گفتم خودم با.... هی

  ......آید

 ایستاده وچهک وسط.. سرما و تاریکی این توي.. صبح وقت این توبیخ و عصبانیت با و بلند شاسی ماشین همان با... آمد او.. آمد و

  .......!..ببخش ،...را من...... علی ببخش را من... که کنم هجی هی و.. کنم بغلش توانستم تنها...!!.. شد پیاده ،...ام
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 از که ردمک می حس و داد می نشان بهم بیشتري توجهی روزها این... بودیم برگشته شعب یکی به سرکشی از معینی همراه به

 علی االح که ،...داشت شگرفی تاثیر چه بیشتر، شناخت و زمان گذشت دانم نمی.... نیست خبري چندان اولیه، نیامدن خوش آن

 موفقی چندان طراح که دانستم می خودم...!.. داشت من آموزش براي زیادي تمایل جدي، و خشک تقیربا رفتار همان حفظ رغم

 رد خوب استعداد که بودم کرده حس را این اما..... ندارم آنچنانی خالقیت کوچکی، ي محدوده جز به که دانستم می.. نیستم

 به... معینی دست کنار کم کم و بود باال ام یادگیري ي قوه اما، نبودم خوبی خیلی طراح شاید.... دارم ریزي برنامه و مدیریت

.... بود ردهک مکاتبه باهاش معینی داشتم، شبنم با که گفتگویی آخرین طبق... کردم می رسیدگی هم ها بچه از بعضی کارهاي

 بیشتري ي هتجرب شده باعث تاج، شبنم با کردنم کار مدتی کند می فکر معینی که کردم حس من اما نزد حرف جزئی چندان شبنم

 هب اخیرا که هم افروز وسط این...!. درخشید می ،..هم گاهی و کرد می پیدا نمود کارهایم در مرور به که اي تجربه.. باشم داشته

 روزاف قول به اما بود، خوب معینی و من مشترك طرح... داشت مساعدي نظر آمد، می شرکت به روز چهار سه تنها بارداري، دلیل

  .....داشتم بیشتري پیشرفت زنانه، پوشاك در معینی، شخص خود و کیانی

 کردن رد رايب دلیلی ،..من و داشتیم وقت ساعتی یک... داد نهار پیشنهاد که بودیم برگشت راه در و بودیم رفته معینی ماشین با

 جلوي. ...!.درآورم باهوشش و تیزبین ذهن از سر و بزنم حرف باهاش بیشتر آمد نمی بدم.. هم طرفی از.... نکردم پیدا پیشنهادش

 من دوز می حرف موبایل با داشت معینی.... بود هم اروس کارکنان پذیراي گهگاه که جایی... داشت نگه اروس نزدیک رستورانی

  ..!باشین زود مه گرسنه خیلی من... جا همین آره: گفت معینی که آمد گوشم به و... کردم می نگاه منو به داشتم

  !کردید؟ دعوت مهمون: پرسیدم. کرد قطع را تماس... کردم نگاهش متعجب

  .میبینمشن دیگه میگیره، مرخصی ظهر بعداز داره اینکه مث. بدم تحویل بهش پرونده تا چند باید... ملک نیاز: انداخت باال چانه

 معذب ورشحض از... بود رستوران کنکاش مشغول که را کیانی سرش پشت و دیدم را نیاز که بود نرسیده پایان به حرفش هنوز و

 نیاز، میصمی و گرمی سالم با اما.. نباشد شرکت بندي رتبه اصول طبق چندان ، مان نفره چهار جمع شاید که کردم حس و!.. شدم

  ...!!..لبی رزی سالمی احتماال، و داد تکان سر تنها من براي و داد دست مهینی با کیانی.... باشم تر راحت کردم سعی و آمدم خودم به

 من و ودب گذشته روز چند معمول طبق هوا.... داد سفارش خودش براي کیانی و گرفت معینی از پوشه چند نیاز.... انداختم باال شانه

: آمدم خودم هب کیانی صداي با که.... بودم خیره باران بارش و رستوران سرتاسري ي پنجره به هایشان، بحث و بقیه به توجه بی

  !سرشار؟ خانوم کنی می غریبگی احساس ما جمع تو

  ...داد می قرارم مخاطب مستقیم طور این شرکت، هاي جمع در که بود بار اولین شاید

  ...فقط... نه -

  !خوبه هوا: کردم اشاره پنجره به

  !!ممکن حرف ترین احمقانه

 ار خودم... آوردند را ها غذا که بزند حرفی خواست و فرستاد باال را ابروهایش بود، پیدا هایش چشم توي کامال که اي خنده با

 ارشب صداي تنها و شد برقرار سکوت اي لحظه چند.... کردم می گوش معینی ي خاطره و نیاز هاي خنده به و بودم کرده سرگرم

  !کردي؟ فکراتو آزاد: گفت مقدمه بی کامال نیاز که بود باران
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  !نکن فکرشم: داد تکان هوا توي را دستش غذایش، به مشغول کیانی

  !!کردیم می نگاه برعکس و آن به این از ها ابله مثل درست هم معینی و من

 سلیمی خانوم یحت... کردم معرفی بهت نفرو سه دو که من: گفت و کشید نفسی کالفه نیاز وقتی بود دهانم جلوي هدف بی چنگالم

  چطوره؟؟ اون! احمدیان آقاي... نه یا! خوبه هم

  نیاز؟ شده خبر چه – معینی

  ...!شه نمی راضی ازاد... طوالنیه یکم... بگیرم مرخصی باید من: رسید می نظر به مستاصل نیاز

  !بایسته؟ تو جاي بتونه که کنم پیدا رو کی من!.. من عزیز... جان نیاز: گذاشت بشقاب وسط را چنگالش کیانی

.. اشمب پیشش مدت یه باید. داره جراحی.. نیست خوب حالش مامانم: آمد حرف به نیاز... رد می نگاه نیاز به پرسشگرانه معینی

  !!مجبورم من و! کشه می طول... م خاله پیش.. مشهد ببرمش خوام می بعدشم... باشم مراقبش

  جات؟؟ بیاد کی.. که شه نمی -معینی

  !!کنه نمی قبول... اوففف که.. دادم پیشنهاد بهش نفرم سه دو..!! هست افروز -نیاز

  ....شرکت نمیاد زیاد جوریشم همین...  بارداره افروز: نوشید اش لیمویی دلستر از اي جرعه و داد تکان سر آزاد

  آزاد؟ هوم! نیست بد احمدیان نظر به... بردي اسم که اونایی -معینی

  !نمیاد خوشم ازش: شد کالفه کیانی

  .......ماندن دور کیانی چشم از که کردم حس و.... دستش روي گذاشتم را دستم ،..دلداري براي... انداخت من به اي رنجیده نگاه نیاز

  ...تره مهم خیلی مامانم.... دم می هم استعفا حتی شم، مجبور اگه که دونی می: گفت آرامی صداي با نیاز

  !!ماه یک فقط اما! باشه!! خب خیله: زد پس را بشقابش کیانی

  !!!خوام می وقت نیم و ماه دو کم کم!!!... آزاااد ماه؟؟ یک: شد گرد نیاز هاي چشم

 می لشد بود گفته... بگیرد ازم را عمه ي خانه کلید بود آمده... بود علی.. زدم لبخند و کردم نگاه شماره به.... خورد زنگ موبایلم

 کوچه در که دیدم پنجره پشت از من و... آمد هم ماشین بوق صداي موبایل، زنگ با همزمان....... کند تمیزش خودش خواهد

  ....اومدم.. اومدم: گوشم دم گرفتم را گوشی.. نشسته من انتظار به و کرده پارك... رستوران خلوت

 بهت کالم.. . و کیانی صداي همزمان که شوم بلند تا زدم عقب را صندلی ،»  گردم برمی االن«  اینکه ادامه با و گفتم ببخشیدي

  «....» !!... شرکتِ عامل مدیر... صنایع مهندسی انصرافی دانشجوي.... فتوحی علی سید: رسید گوش به آورش،

 و زقرم رزهاي سبد به مند عالقه و: زد نمایی دندان نیشخند..  و انداخت آوردم می باال را سرم ،..زده بهت که.. من به نگاهی بعد

  !!سفید

  !سرشار خانوم بیا زود: زد کجی لبخند.... خورد می زنگ داشت موبایلم.... زدم بهم ،...را ام زده شوك هاي پلک
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 می تداش چی!! بود تولدم روز درست شرکت، ي بسته مدار هاي دوربین تصویر آمد، هایم چشم جلوي سرعت به که چیزي اولین

 سرعت به نم شد باعث که بود هشداري به شبیه یکجورهایی کارش!!  زد پایم به میز زیر از نیاز!! معینی؟؟؟ و نیاز جلوي!! گفت؟؟

 خیابان انتهاي به نگاهش و فرمان روي دستش علی!!.. بدوم رستوران، در دم تا و بگیرم متعجب معینی و موذي کیانی از را نگاهم

! شتمگذا دستش کف را کلید و بوسیدم را اش گونه... همیشه از تر راحت و آویختم گردنش از. کرد راباز در و شد خم خودش. بود

  خوبین؟ آدماي: کرد می اشاره رستوران به وقتی ،..بود لبش به اي خسته اما مهربان لبخند

  ..!خوبن: کردم راحت را خیالش و دادم تکان سر

 با.. اب.. آقاجون خونه بیاي شب، یه خواي می... علی: دستگیره روي گذاشتم را دستم.. رفتم می باید اما بود سخت کندن دل

  ....خانُمـت

  ..جان ساره نشه دیرت!... دیگه وقت یه: شود تمام حرفم نداد اجازه

 زا باید.... کرد می را مان نفره چهار جمع.. و حنا و شادي و گلی هواي عجیب دلم... روزها این..  فرستادم بیرون را ناراحتم نفس

 ازش.. ..انگار... بزند حرف خواست نمی دلش انگار..... نبود وقتش هنوز انگار، ولی... نه یا دارد خبر گلچین از پرسیدم می علی

  ....برگشتم میز پشت بود، کیانی هاي حرف و او مشغول ذهنم که طور همان و... شدم پیاده و کردم خداحافظی

  !!بود مرموز شدت به و موذیانه کیانی نگاه... اما هنوز کردند می بحث داشتند

 حتويم لیوان ؟؟..!!داشت تاکیدي چه.. ما بودن انصرافی روي....!!.. کردم نگاهش خیره خیره و نشاندم پیشانیم بر کوچکی اخم

 دانشکده مه کیانی با ما.. گشتم می هایش حرف چرایی دنبال به ذهنم توي..... گرفت من از را نگاهش کشیدو سر ته تا را دلسترش

 گرچه ،..شناخت می خوبی به را گلی و شادي.... بود دوست سامان با کیانی... کالس یک سر ترم سه دو... بودیم رشته هم.. اي

 شادي زبان از را گلی و علی نامزدي ماجراي که داشت وجود احتمالش....!.. او از گلی نه آمد، می خوشش گلچین از او نه انگار

 وفپ..... و بودن آقاجون شرکت عامل مدیر.... و بودن انصرافی دانشجوي... اما... باشدشان دیده هم با.... حتی یا و.. باشد شنیده

 العمل عکس اختیار ست مدتی که کردم مالمت را خودم و گرفتم گاز را لبم!! نماند دور معینی و کیانی چشم از که کردم محکمی

  !!!...ام داده دست از را هایم

 یانیک افروز که شد قرار و کرد رد مرخصی ماه دو نیاز براي خورده، گره درهم ابروهاي و کامل بدخلقی با کیانی روز آن حال هر به

  ....برود نیاز جاي به نامعلوم مدتی براي فعال هم سلیمی خانوم و بزند سر

 تنهایی و نیاز يبرا..... رفتند می کارخانه به پارچه انتخاب براي باید نیاز و کیانی و شرکت برگشتیم باهم معینی و من نهار از بعد

 وقتی الری...بعد و.... نکند معطل آید، برمی من دست از کاري اگر که زدم مسیج برایش.. بودم نگران مادرش بار کشیدن دوش به

 از تر عمیق و.. شناسم می را نیاز است وقت خیلی... انگاري که کردم فکر و زدم موبایل اسکرین به لبخندي... فرستادم را مسیج

 اغلب ارتباطمان که بود درست...!.. برنجانمش اعتمادي، بی سر از.. یا... باشم داشته شک بهش رفته یادم که ست زیادي زمان آن،

 که حاال و...!.. دیگر ورژن یک با.. منست جنس از نیاز که داد می من به را حس این.... هم قدرش همان... اما بود کم و محدود

 رکتش کارمندان ي بقیه با را من ،....اول روزهاي مثل نیاز نه داشتم، نیاز به اعتمادي بی و بد حس هیچ من نه... کردم می دقت

  .....کرد می یکی
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 ي بهانه به تخت روي.... دارد هفته آخر قلب جراحی این از زیادي نگرانی فقط که گفت و کرد تشکر.. داد جواب شب آخر نیاز

 مسیجش، نرسید از بعد بالفاصله که کردم می گوش شد می پخش تلویزیون از که شادي موزیک به و بودم کشیده دراز خوابیدن

 واشن گوش جفت یک به شدیدي احتیاج من، نظر اظهار جور هر زا بیشتر که کردم حس من و... زد حرف..... گرفت تماس خودش

  ......داشتم طوالیی ید کار این در که... من و...!!.. الل اللِ... زبان بی شنواي گوش جفت یک... باشد

 نمی... دانم نمی.... جراحی از بعد روي پیش مسافرت از.. سالش و سن از.... گفت مادرش از.... زد حرف تمام ساعت دو حدود نیاز

 که داد می من به را حس این اما... نه یا داشت هم دیگري شنواي هاي گوش هایش، دوست میان در ، من جز به نیاز دانم

  !شد؟ درست ماشینت ساره راستی: گفت بهم وقتی که بود همین براي شاید... نزدیکست من به بسیار احساساتش

 مسایل زا خواست نمی نیاز.... شد منجر کمرنگی غم به..... ملک نیاز عمیق توداري و کوروش یادآوري با و نشست لبم به لبخند

 زیادي چیزي هم نیاز خود که چرا... دادم می حق بهش و... دانستم می سربست هم اش گذشته از حتی... بزند حرف اش عاطفی

  .....دانست نمی من، از

 يکار آزاد اگر لطفا و بده خبر بهم اومد پیش اي مساله اگه«  که جمله این و ،...خیالش کردن وراحت من دلداري با مان مکالمه

 رکتش اون تو رو کسی یا.. یا بخوام، کاري تو از بخوام من که نیست این مساله..  ساره ببین... ،....شب اون مث اگه یا... داشت

  ..... »که باشم نداشته

  ...بخواي من از تو که کنم نمی درك خیلی من!... نیاز؟ شناسی نمی من از تر مطمئن رو کس هیچ واقعا: کردم قطع را حرفش

  !!...برید را حرفم

 ریقط از رو شناسی آدم این از زیادي بخش و!.. هستم خوبی خیلی شناس آدم من که دونی می.... ساره نیست این مساله! نه -

 پونصد دچهارص بین یا..!!.. باشم نداشته رو کسی من که نیست این مساله.... زندگیم ي ویژه شرایط... خب و..... آوردم بدست آزاد

 و..ونجاا من که هستی دلسوزي هاي آدم معدود جزو تو، که اینجاست مساله..!... باشین اطمنانم مورد دیگه تاي چند و تو آدم، نفر

 تو سرت...!... سیره ،...کار... پسر... پول... چیز همه از دلت و چشم.. نیستی خودت منافع دنبال تو...!.. شناسم می برم و دور کال

 ارسرش به کارو فالن اگه که باشه حواسم مدام نباید من و!... دووندن موش و دخالت نه.... آرومی زندگی یه دنبال و خودته الك

  ...!بشه ساز مساله برامون قراره کنه، می کار ما با داره اگه یا ،..سپردم

 نشده احتنار ازم امیدوارم: فرستاد بیرون ناراحتی با را نفسش..... بودم داده آزار را نیاز چقدر..... کرد پر را صورتم.. عمیقی لبخندي

  نبود، کس هیچ اگر دیگه.. معینی... یا.... بگی افروز به کافیه فقط شدم، نیاز من که بود چیزي اگه بگم خوام می فقط.... باشی

  ...!گم می کوروش به: بریدم نما، دندان تبسمی با را حرفش

  ......کرد سکوت

  ....طوالنی

  .........شد گم.... دارش معنی سکوت توي.... من بخیر شب و

***  
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 لبخند و آورد باال را سرش مهتاب... کشیدم طرف دو به خستگی رفع براي را هایم دست و چرخیدم گردانم بلند پایه صندلی روي

  ...نباشی خسته: زد

  ...همچنین: دادم را ش جواب لبخند با

  خوري؟؟ می چاي یه: داد باال بینی روي را عینکش

 اصال.. نم خداي... دیدم می تار کمی.... کردم شان بسته و باز و زدم پلک بار چند.. مالیدم را هایم چشم سبابه، و شست انگشت با

 میز روي ار دستش توي رنگ آبی کاربن و پرید پایین اش صندلی از مهتاب!!... کنم فکر حتی زدن، عینک به خواست نمی دلم

  شدي؟؟ چی: کرد رها

  ..!!...رسید می نظر به کنجکاو و اعصاب روي کمتر ها، چشم ي قصه وراي هم مهتاب و دیدم می بهتر حاال. کردم باز را هایم چشم

 ها روز این.. بستم را هایم چشم و مبل به دادم تکیه را سرم... رفتیم استراحت اتاق به چاي خوردن براي و افتادم راه دنبالش به

  !دهش ضعیف چشمات شاید... برو اپتومتریست یه: داد پیشنهاد مهتاب.... داشتم هم سردرد گهگاه دیدم، شدن تار بر عالوه

 هک جوري.. شدت به من و گذشت می نیاز رفتن از روز چهار.... بودم خسته که بس نداشتم هم دادن جواب ناي... دادم تکان سر

 بودم ارخبرد مسیج با تنها و بود شده انجام مادرش جراحی شنبه، پنج روز... صبح امروز....! بودم دلتنگش شد، نمی باورم هم خودم

 نه که!.. !ذهنم بدبین ي نیمه دهان توي زد می و بود دلم... بود دلم.... بیمارستان بروم شب داشتم تصمیم.... خوبست حالش که

  .....عقلم

 زودتر باقیمانده ساعت دو یکی این تا برگشتم کارم سر باز و دادم گوش مهتاب هاي حرفی پر به دقیقه چند خوردم، که را چایم

  ....بگذرد

 يبد ترافیک من شانس... افتادم راه به خانه طرف به و کردم خداحافظی ها بچه از.. کردم جمع را وسایلم کار، اتمام ساعت راس

 باسمل آنکه بی و... گذاشتم خانه را خریدها.... کرد می معطلم زیادي زمان خانه، مایحتاج یا گل خرید و کوتاه توقف هر براي و بود

 ماه آبان و بود شده تاریک هوا.... افتادم راه به بیمارستان طرف به ، رنگ شکالتی گشاد و سنتی مانتوي همان با کنم، عوض را

 به بخنديل با... اش شانه سر گذاشتم را دستم....  بود نشسته نیمکتی روي.. راهرو انتهاي نیاز..... رسید می نظر به اتمام به رو

  ...خوابیده: بود کوتاه جوابش و پرسیدم مادرش از.... شد بلند جا از... خوشحال اما خسته شدت

 رد شد، می خودم بخش به مربوط بیشتر که را محدودم اطالعات.. پرسید اروس از... زدیم می حرف و بودیم ایستاده راهرو وسط

 یزچ دنبال به.... اروس از دانستن براي اصرارش رغم علی که.. کردم حس من و... بود قرار بی هایش چشم.... گذاشتم اختیارش

 خوشحال برایش باید که دانستم نمی قلبا... من و.... کرد می متاثر.... را درونم.... دیگر چیز این و... قراري بی این و.... دیگریست

  ......کنند سیاه را نگاهم.... ها ضربه و... دردها... ها گذشته بدم اجازه.... یا ،..باشم

  ...پرسید مامانتو حال... بود اونجا بودم معینی اتاق تو که دیروز سمیعی آقاي: بگویم توانستم تنها

  ......گرفت ازم را نگاهش.. زود و زد متزلزلی لبخند

 اما ذشتگ چقدر دانم نمی... زدیم می حرف و نیمکت روي نشستیم....!.. کردم تعجب.... سرمایش از و گرفتم دستم توي را دستش

  ..!بودم گرسنه حسابی آمدم، خودم به وقتی
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  نیست؟ ت گرسنه ؟...جایی شاپی کافی یه بریم میاي -

  ...مامانم.. آخه -

  ...نیست روت به رنگ... گردیم برمی زود: کشیدم را دستش

 نزدیک... نفري دو خواستیم می مثال.. کردم نگاهش ناامید و حوصله بی... آمد پدید راهرو پیچ از کیانی برگشتنمان، محض به اما

  چطوره؟ حالش: داد دست نیاز با... نبود تخم و اخم از خبري... رسید

  ...ولی ندارم مالقات اجازه.. خوابیده.. خوبه: دوخت او به را اش اشکی ناگاه هاي چشم نیاز.... من به هم اي نیمه نصفه سالم و

  ...شه می خوب.. نباش نگران: کرد نوازش را اش شانه کیانی

 از م دیگه ههفت دو... داشتم مالقات تا سه دو.. بیام صبح از نشد: گفت می داشت.... بود نیاز ي شانه روي... کیانی دست به نگاهم

  ...که اینه... دارم مهمون ترکیه

  ...نداره ایرادي: زد لبخند نیاز

  رفتید؟ می جایی: چرخید ما بین کیانی نگاه

  ...بریم ابی هم تو... ایم گرسنه و خسته... داشتم نگهش اینجا ساعته یه.. بخوریم چیزي یه رفتیم می ساره با داشتیم -نیاز

  ...خونه برسونمت برگردي، تا مونم می منتظر.. ندارم میل من -کیانی

  ..کنیم استراحت یکم بریم بیا... آزاد مونم می شب من -نیاز

 نمی... بود کرده پر را هایم رگ کیانی، حضور مجرد به ،...حالم بودن خوب رغم علی... که بدي حس... بود وجودم در بدي حس

  ....خونه رم می من.. جان نیاز: رفتم عقب قدم یک... خواست نمی دلم.. توانستم نمی.. بمانم خواستم

  ...!رفت باال کیانی ابروهاي شدو گرد نیاز هاي چشم

  ...!بودم پرانده ربطی بی و حواس بی ي جمله چه حرفشان، کدام وسط بودم نفهمیده

 زد، می چنگ را دلم بودو آمده ناگهانی که اي دلشوره با.. میریخت بهم را درونم.. ثانیه هر... حسی.. چیزي که انگار... نامتعادل

  .....خداحافظ... خونه برم باید... پیشت میام.. فردا: رفتم عقب عقب باز و کردم مرتب ام شانه سر را کیفم

 ام درباره خواهند، می فکري هر که دادم اجازه... و گریختم بیمارستان از ،....ها احــــمق مثل ،..درست و..... ها احمق مثل و

  .....!!...بکنند

 جاست؟؟ک حواست!!.. سرشار خانوم: کرد توبیخ کردم، می نگاهش!!.. ها زده شوك عین که را من و برداشت را کتش عجله با معینی

  ....گفته کیانی آقاي!! نیست که من تصمیم... دیگه گفتم

 چی رايب... آخه... معینی آقاي: شدم خیز نیم لرزیدند، می وضــــوح به که زانوانی با و میز سر گرفتم را ام بسته یخ هاي دست

  من؟؟ چرا اصال.. اصال!! ریخته سرمون کار همه این کردین؟؟ قبول
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 الحص البد... شو بحث خیال بی... میرداماد دارم جلسه من سرشار خانم: اتاقش در سمت افتاد راه و کرد قفل را کشویش معینی

  م؟؟ چیکاره من! اونه تصمیم!! دیده

  !!!!!خواد می نظر تو از!! کنه می مشورت تو با!!!.. اي؟؟ چیکاره تو: غریدم دلم توي و ساییدم دندان به دندان

  ...معینی آقاي: دویدم دنبالش به و شدم کنده میز از.... شدم خیره رفتنش مسیر به.. سوخت می که هایی چشم با.. زده بهت

  !!بزن خودش به داري، حرفی!!.. سرشار خانم: برگشت اخطار با

 فشار ار آسانسور ي دکمه.... بود سردم... بودم بسته یخ..!!.. زد می می محکم.. قلبم... کرد ترك را اروس.. رفته گره ابروهایی با و

 لزومی چه.. آن از بدتر و!! بود دردسر هم امتحانش که کنیم قبول را کاري ،...شلوغی همه این میان داشت لزومی چه... دادم

 همب کیانی، ي مغرضانه وضوح به برخورد این از را، ام شده سخت فک!.. ؟.....!باشم کیانی هاي انتخاب جزو هم، من که... داشت

 ود،ب کرده اشغالش مهربان ي ساله اي خرده و چهل سلیمی خانم حاال که نیاز میز جلوي... کرده گره هایی مشت با و ساییدم

  !!ببینمشون خوام می: ایستادم

 یانیک به و برداشت را گوشی حرفی، هیچ بی سلیمی خانم که ،...بود من در شوك... آنفدر... خشم... آنقدر.. بودم مصمم آنقدر و

 هایم سنف و شد می کوبیده اروس کف گرانیت روي دارم پاشنه هاي کفش.... کند اظهار را اش تاییدیه تا نایستادم.... داد اطالع

 اتاقش اردو بدهد، اجازه کیانی آنکه بی و ،..نه یا ام زده در حتی بدانم آنکه بی و کردم باز شتاب با را در وقتی بود صدا پر و بلند

 و بستم محکم را در... آورد باال را متعجبش نگاه من، ي یکباره و جا یک ورود با و بود میزش روي کاغذهاي توي سرش!!!.. شدم

 عقب را خودش و گرفت فاصله میز از کمی ناخواسته که ،...میزش طرف کوبیدم پا.... غرشی چنان با.... طوفانی چنان با

 طوفان ،...کردم می حس قلبم توي که دردي با... ام فشرده بهم هاي دندان میان از و میز به کردم عمود را هایم دست.....کشید

  !!!؟؟؟؟...چرا: غریدم و شدم

  !چرا؟ چی: کرد زمزمه محکم، اما.. آهسته ،..من مثل و کرد تنگ را هایش چشم

 هاي لباس طراحی براي منو چرا: دوختم بهش را ام وحشی هاي چشم و گزیدم محکم را لبم.... صورتم عضالت تمام...  فکم

  !!!!...کردي؟ انتخاب ایر، ایران مهمانداراي

  !!بدم؟؟ پس جواب ، جزء کارمند یه به باید: کرد کوتاهی مکث... کشید عقب را خودش.... گذشت صورتش از.. محوي لبخند

 ینا براي رو جزء کارمند همین تو: کردم غرش و کوبیدم بهم را هایم دندان.....!!!! بود انفجار به رو هایم سلول تک تک که خدا آخ

  !!!!!کردي انتخاب طراحی

  ...!!!!گرفتم می آتــــش داشتم من و کرد می تفریح داشت... کرد می تفریح من با داشت

  ....!...سرشار ســــاره خــــانوم.... سرشار خانوم: فرستاد بیرون را کلمات... شمرده و آرام

  ...!باش آروم: کرد پچ پچ و زد پلک

  !!!...زدم نمی جیغ که بود خدایی.... گرفت اوج صدایم.... شدم طوفان.. گرفتم اتش
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 وقتی باشم آروم چجوري!!!! کیانی؟؟ ايآقـ باشم آروم چجوري!!!! باش؟؟ آروم میگی من به چطور تو..!! تو آروم؟؟ باشم؟؟ آروم -

  !!!!ور؟؟چطـ!!!! کوبی؟؟ می صورتم تو زندگیمو درشت و ریز داري

  ....کشیدم بعدش که اي ناخواسته و کوتاه جیغ و

  !!میگی چی شنوم می نزنی، هم داد: گفت آمد، می طرف این که طور همان و برخاست اش صندلی روي از و زد عقب را میزش

  !!!!!ذارم می سرم رو شرکتو این!!! زنم می داد اصال!!!! نزنم؟؟ داد نزنم؟؟ داد: زدم داد

 داشتم... بودنم سرشار.. شرکتش و علی اسم کردن رو.. ها پوزخند.. بود چشمم پیش هایش حرف تمام... زد چنگ را موهایش

  ....!!!!بودم داده دست از را اختیارم و کنترل تمام.. من خداي.. خدایا.. شدم می دیوانه

 گوشش توي و نگیرم را اش یقه که بود این سعیم تمام فقط... کرد می نگاه من به و بود ایستاده ساکت و کمر به دست.. رفتم جلو

  .!!!نکوبم

  !؟....کنی می چیکار من با داري -

  !!کارت سر بري و کنی بس بهتره..! ساره کنم نمی کاري من -

  ایر؟؟ ایران ي پروژه سر برم -

  ..!نیست فکري بد اینم: گفت کننده دیوانه و درآر حرص حالت با و انداخت باال چانه

  ...دادم فشار دستم گوشت در را هایم ناخن

  ....!!..گوشش توي خواباندم می باید

  .....!!!ـایدبـ

 ،...زادآ.... : کشیدم نشان و خط... هایم چشم با... باشد شمرده کردم می سعی که لحنی با.... سوختن و ولز و جلز حال در... کفري

  ....!!..کنی می بازي آتیش با داري

  !!بود کِش نَسَق و تنگ ،..هایش چشم... امد جلو قدم یک... بودم کرده ادا تمسخر با را اسمش

  !؟...آتیش کدوم با -

  ....لرزید می.. صورتم تمام و...  سرم

 کن فرو گوشات تو اینو...!! ندازم می راه ،....کنی بازي باهام بخواي دیگه بار یه فقط... بار یه اگه که جهنمی با....!.. من آتیش با -

  !!!!کیانی آزادِ

  ....!!بده ونمنشـ ،....آتیشتو: کرد نزدیک صورتم به را صورتش و زد داري صدا پوزخند

  ....!..ایستاد ،...ـانزمـ

  ...خورد صورتم توي نفسش
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  ....کوبید محکم..  قلبم

  ....کرد می چکار من با داشت

  ....کرد می چکار

 داشت... دیگري از پس یکی.. ام جسمی هاي اکشن ري... قبل از بیشتر خیلی.. شد سردم... گرفت لرزیدن.. ناگاه به.. هایم دندان

 ،....مبکش بیرون را خودم توانستم نمی....!!... ـقعمیـ اهیچــ مثل... سیاه ي گلوله دو مثل درست.. هایش چشم... کرد می چکار

... بود لبمق توي آتش... بود هایم چشم توي آتش... نزدیک خیلی.. بود نزدیک.... شد تند نفسم....!!... زد نمی هم پلک حتی وقتی

 را اهمنگ توانستم نمی... بودم خیره.... سوخت می هایم چشم... سوخت می داشت ام سینه!!!... بودند بسته یــــخ هایم، دست اما

... میکرد اريک من با داشت.. سوخت می ام معده... خورد می بهم دلم.. گرفت نمی ازم... را هیپنوتیزمش به شبیه نگاه وقتی... بگیرم

 می پاره پاره.. رحمش بی هاي چشم با ،...را روحم ي پرده داشت... کند کاري من با خواست می...! داد می نشانم را چیزي داشت

 و یاهس ي گذشته توي داشتم من و....بود ایستاده زمان...نداشتم حرکتی هیچ توان و... بودم شده الل و کور و کر...من و....!.. کرد

 این و.. را شدن پرت این و... کردم می سقوط داشتم... زد می صورتم توي ،...قوا تمام با.. اش سیاهی که شدم، می پرتاب زشتی

 نگچ.. ریسمانی به.... ـایدوبـ.... دیدم یمـ ،...اش گرفته مذاب و سیاه هاي چشم در ،..خودم ي گرفته آتش هاي چشم با را سقوط

 ثلم... درست و کردم حس را هایم چشم سوزش... شد خم هایم شانه.... افتاد شماره به نفسم... شد تند قلبم ضربان....!.. زدم می

 گوشه از.. صدا بی و آرام... اشک و....... شدم ـالیخ ،..باشد داده دست از ،...مرگبار نزاعی در را جانش و روح تمامی که اي جنگنده

  .............ریخت پایین.... چشمم ي

 هاي چشم.... رفتم می حال از داشتم... نماند بدنم در جان... چرخید سرم دور.. ـادنیـ تمام که.. اروس تمام که.. کردم احساس

.... ام شده تکه تکه قلب و... ریخت صورتم روي.. هام اشک.... درآمد ،..سقوط و سیاهی از... خورد پلک... کرد عوض رنگ.. کیانی

 که یهرک جان به و... کن سبــ.. بگویم بخواهم که انگار... ـهنـ بگویم بخواهم که انگار.. آوردم باال را دستم... رفتم عقب عقب

 بیرون نمدها از... ونامفهوم بریده بریده.. کلمات و.. پایین ریخت هام اشک... گرفتم باال را دستم..... نگو هیچی ،..قسم داري دوست

  ...من..م.. باشه.. با.. به.. بس...: ریخت

 وسط لاستی مبلمان روي ،...باشد کرده اثر من بر جاذبه یکباره، به.. حاال و ،..باشم بوده فضا در معلق جسمی ،..ازل از که انگار و

  .......افتادم.... اتاق

  ..!بیار قند آب لیوان یه سلیمی خانوم: میزش روي تلفن سمت رفت دستش

 در به يا ضربه نکشیده دقیقه به.... بود نمانده بدنم، در که جانی و... سوخت می.. و رفت می سیاهی هایم چشم.. زد دور را میزش

  !!بیاید تو سلیمی نداد اجازه حتی!! گرفت را قند آب باز، نیمه در الي از و رفت خودش... خورد

.... ها هدرماند و وامانده مثل درست...  یتیم هاي بچه مثل درست اما... او جلوي نداشتم دوست هیچ اینکه با.. معصومانه و مظلومانه

 بعدش... شه تموم معینی با کارم نیمه مشترك طرح این... منتظرم فقط... خدا به... رم می اینجا از: کردم می هق هق... آهسته

  ...!!!!رم مــــــی ، شده خراب این از همیشه براي
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 مصرانه.... کردم می حس خودم در که ،..عجیبی سقوط و ناتوانی همان با.. ها اشک همان با.. کنار زدمش.. طرفم گرفت را لیوان

 لیوان د،بودن انرزي از خالی آوري شگفت طرز به که هایی دست با... مجبوري!!... کرد می خیسم داشت.... دهانم به چسباند را لیوان

  ......گرفتم دستش از را

 هک بامالیمتی و.. کرد قالب هم در را دستانش و زانوانش روي گذاشت را هایش آرنج.. شد خم... تکی مبل روي.. مقابلم نشست

  !؟..کنی چیکار خواي می بعدش بري، اینجا از:گفت نمود، می بعید بود، انداخته راه به پیش لحظه چند همین که طوفانی از

  ....پایین ریخت اشکهام... کردم نگاه که هایش چشم توي... باز

  ......زد می ذوق توي بدجوري داشت ،..بودم کرده فرار ازشان که چیزهایی تمام.. انگار سال سه از بعد... باز

  ....داد دستم به و کشید بیرون کاغذي دستمال میز، روي جعبه از و شد خم که نبود زیاد مان فاصله

  ...لرزید می.. ام چانه

 گذشته تباب... پناه بی هاي بچه مثل چطور.. دارم و.... ام نشسته کی پیش... ام نشسته کجا نبود مهم برایم... دیگر که انگاري و

  .....ریزم می اشک ،!..گذشته من بر که اي

  ....کشیدم هایم چشم به.... نو از و کردم مچاله دستم توي... را اشکی دستمال

  ......ندک خوردم.. رو به رو آدم جلوي این از بیش خواست نمی دلم که داشتم شدیدي ضعف احساس.. بردم دهانم به را قند آب لیوان

  .......کنی می اذیتم داري: برچیدم لب.... بود من به هنوز... عمیـــق و ممتد.. کیانی نگاه... کردم جدا دهانم از که را لیوان

.. ببین: وردمآ باال ممانعت ي نشانه به را دستم... گرفت مهربانی از کمرنگی رنگ ،..!..تمسخرش و تحقیر و خشونت به همیشه نگاه

  ...کن گوش

  ....!مسکوت...  و ممتد جور همان باز

 مبارزه نگاه همان باز... کیانی و..... ام زده گول را خودم.. سال سه این تمام که.. عمر تمام که کردم می حس.... خورد چنگ قلبم

  ....!!بود زده زمینم.... هامان چشم تن به تن جنگ در پیش، دقیقه چند همین که داشت، را طلبی

  !نکن فکرشم حتی: انداخت لرزش به را ام چانه... هوا بی... بغض

  ...گرفتم ازش بود، اش چاشنی هم خشم حاال که را نگاهم و

  ....کرده پر را هایش چشم.. محو لبخندي و رضایتمندي که دیدم چشمی گوشه و

 هب مزخرفو ي مناقصه اون و بیرون برم لعنتی در این از خوام می... خب؟؟!! برم خوام می: جویدم می را هایم لب.. شدم عصبی

  !!بفهمی؟؟؟ تونی مــــی!!!.. کیانی؟؟ آزاد فهمی می!!! بگذارم تیمت باقی و خودت ي عهده

  ....!نگرفتم جلوتو من... برو: رفت نشانه اتاق بزرگ در طرف به را دستش بود، شده خم که طور همان
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 مانه شدم باز!!... گاري بــــی.. بیهوده... پوچ که انگار.. تالشم ي همه و.... شوم بلند که کردم تالش و... مبل ي لبه زدم چنگ

 هک دانست می..! هم نامردش خود.. هم خودش.... برداشتم ،...برخاستن ي برا جنگیدن از دست.... پناه و پشت بی ي بچه دختر

 رفته تحلیل انرزیم تمام که.... کرده چه من با... دانست می.. نمانده من در رمقی هیچ که دانست می! بخورم جُم جایم از توانم نمی

  .......بشوم جا به جا... اي ذره... توانم نمی حتی و

  ....دي می آزارم داري: خیسم صورت به کشیدم را دستم پشت

  ...هستی خودت آزار باعث خودت: کرد زمزمه... وار تاسف.. شد راست و چپ.. سرش

  ..!!.تو طرف از بار، این ،...حاال و.... باشم آزار همه این الیق باید که کردم چیکار.. من!.. ؟...کردم چیکار من مگه.. مگه!... ؟...من -

  ....رفت می سیاهی هایم چشم

  !..دم؟ می آزارت دارم کنی می فکر واقعا -

 به بیهش ،...شد می بسته و باز مدام که هایی چشم با... لرزید می که هایی دست با... کرد می ام خفه داشت بغض... دادم تکان سر

 کارچی.. من با: کردم پچ پچ ،...!..روند می دنیا دار از دارند که هایی آدم به شبیه ،...شوند می بیهوش خواب از دارند که هایی آدم

  ......بخورم تکون.. تونم نمی حتی.. حتی! ؟...کردي

 می ار من.. متفکرانه.. صورتش و... رفته درهم ابروهایش که دیدم می ،..اما بود تار... گشت برمی و سرم پس رفت می هایم چشم

  ....پاید

 ،...اش میهیپنوتیز ي جاذبه تحت درست....گویم می چی دارم بدانم آنکه بی ،...خفه... و دادم فشار و گلویم بیخ گذاشتم را دستم

.. آ ،...کنه می خفــــه... داره.. روزا اون.. مث.. روز اون مث... هوا... هَـ.... پیشه نیم و سال سه درست... کنم می احساس: گفتم

 یه از.. از.. چاه یه از... انگار.. اِ...!.. کردم کارو این... اما خواستم نمی.. نمی.... خریدم خودم براي کابوس عمر یه... من.. مَـ... آزاد

  .....سرم.... کنه می درد سرم..... پایین شدم پرت...!.. کـــوه یه.. دره

  ....انرژي از تهی... وزن بی وزنِ بی... شناورم آب روي کردم می حس.... بود گرفته.. را حواسم و هوش تمام.. اش زمزمه

  !؟..داري می نگه خودت با کابوسارو این چرا -

  ....نالیدم آشفته.... بود شل صدایم

  ......!کنن نمی رهام.... کنن نمی رهام -

  ...اجبار... تحکم.. از رنگی... گرفت می خشونت از رنگی داشت صدایش تن

  ...!!برن بذار...! کن ولشون! چسبیدیشون دستی دو تو -

  ....شکست بغضم

  ....تونم نمی... تونم نمی -

  !..سرشار خانوم ببین واقعیتو...: میزش سمت افتاد راه... برخاست...! شد تند
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: یدکوب میزش روي و برداشت بودند، ایر ایران هاي قرارداد احتماال که را کاغذهایی و ها پرونده... رفت می باال لحظه هر صدایش

  ..!!امروزه واقعیت!! سرشار ایـــنه واقعیت

 بی.. .لرزید... هایش حرف از... پشتم ي تیره و شد باز هایم چشم....!... شدم کَنده... رهایی از... سقوط از.. بودن شناور از که انگاري

 ،....یدپاش می هم از ،..اروس ششم ي طبقه بزرگ اتاق وسط داشت که اي ساره به.... اعتنا بی.. من حال به توجه بی.. من به توجه

 واجهم قدرت که هایی آدم اون از!! کبریته قوطی یه ي اندازه دنیات تمام که هستی، حقیر و برانگیز ترحم موجود یه تو: زد داد

!! خشندگیشونهب و بزرگی ي نشونه نزدنشون، حرف کنن می فکر که اونا از!! زنن می بهم ـالموحـ که زاونایی ا!! ندارن حقیقتو با شدن

 فراموشی و گذشت اسم به اي پیله خودت دور که انگیزي نفرت موجود یه تو!!! اشتباهی در سخت!! نــــع!! سرشار ساره انومخـ نه

  ....!..کردي فراموش هم ،..بخشیدي هم کنی می فکر ،..امتمـــ صدر ي سعه با و!!! پیچیدي

 سر تپش و کردن فرار با... جعلی فامیل و اسم یه پشت شدن پنهان با چون!! جون بچه احمقی خیلی اما: زد باري حقارت پوزخند

 وجود ،..وشیفرام و گذشت اسم به چیزي ،... نیستی که چیزي به تظاهر و کشیدن شونه و شاخ من جلوي با ،....ها واقعیت گذاشتن

  !نداره

 ،...باز ايه چشم با تونستی وقت هر ،...بایستی میاره، دردت که چی هر روي تو و بري تونستی وقت هر: داد ادامه و گرفت نفسی

  ببینی، هست که جوري همون درست ،..حقیقتو

  ......!...سرشار ،...ـارهس خانوم.... شدي بزرگ که وقته اون....: آمد تر پایین صدایش.... زد اي عصبی پوزخند

  ...شوند تنیده هم در.. هایم انگشت که دادم اجازه و کردم سکوت

 ،....اند ادهافت تکاپو به طور این ،!..چی سر از دانستم نمی که هایی نفس.. اش عصبی و تند هاي نفس که داد اجازه و کرد سکوت

  ....کنند پر را اتاق

  ...!!بود گرمم شدت، به....!.. بود گرمم ،...تنها و....  آمده بند اشکم

 از هترب!!! دادم مسئولیتی همچین بهت چرا من بفهمی تونی نمی حتی تو: داد ادامه.. زنان داد و زد سرش به را اش اشاره انگشت

  .......دادم وت به رو مسئولیت این چی براي من.. بفهمی که نداري اینو تشخیص قدرت حتی تو اما تو؟؟ از تر تجربه با نبود؟؟ تو

 نخواستم مکک تو از من: زدم داد... خشمگین.... بریده بریده و کوتاه هایی نفس با و گرفتم طرفش به تهدید، ي نشانه به را دستم

 دي می اجازه خودت به چطور ؟؟!!بشی آش از تر داغ ي کاسه که شده باعث چی.. اصال!! دونی؟؟ می من زندگی از چی تو!! 

!. ؟...بزنی حرف نداري، خبر ازش که چیزي ي درباره راحت انقدر تونی می چطــور!.. کنی؟؟ قضاوت اینجوري من ي درباره

  ...!کیانی آقــــاي

  .....!!..بشنوم خوام نمی دیگه: پیچید تنم تمام در... درد

 ندگیز خودش جاي به فقط کسی هر!! نیست و نبوده تو جاي کس هیچ!! باشه: زد داد و پرید جا از... باشم زده آتشش... که انگار

 یونیفرم هرتشو براي نیست قرار تو که کنی فکر این به نیستی حاضر حتی که هستی، احــــمق و بچه اونقدر تو اما!!.. کنه می

  !!!!کن فرو پوکت ي کله تو اینو!!! بدوزي

  ...نیامد ازم صدایی... اما دادم تکان را زبانم
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  ....شدم الل

  ....پیچید می سرم در... جمله به جمله.. هایش حرف

  ....کردم نگاهش.. مات

  ....ونمت مــــی بگی و بکشی گردن و وایستی پاهات رو کنی می سعی داري اینجا... کنی وانمود تونی می اینجا: شد تر آرام

  ....این مث ،...بخوري تلنگر یه کافیه... سرشار خانوم.. اما: داد ادامه... همدردي به شبیه.. حسی با... تاسف با....  و کرد کج را سرش

  ...ریزي می: کرد پرت زمین روي.. من طرف به و برداشت را، ایر ایران هاي قرارداد و رفت میزش طرف به

 ،...من هاي چشم در خیره و گرفت انگشت دو با... برداشت ها مبل وسط میز از را قند آب ي وکشیده بلند لیوان.. آمد نزدیک

  ....کرد رهایش

  ....شکنی می -

  ....تر صدا بی.. من هاي اشک.... تر آرام... صدایش

  ......!....شی می نابود -

.... کردم نگاهش.... رویم به رو بنشیند و بیاید تا... اتاق کف گرانیت روي هایش قدم صداي.... کردم نگاهش... اشک ي پرده پس از

 با ،..مشد بیزار خودم از.... برنداشت را نگاهش... آمد بدم خودم از.... هیپنوتیزم.. به شبیه بود چیزي... هایش چشم در هم باز.. حاال

 هک بار هر ،...شوم بلند آمدم می که بار هر....!..  بودم بیچاره چقدر....!!.. ام پوچی تمام و.. خودم از..... دارند ازم دیگران که ذهنیتی

 ینا... حاال و!!...اي رفته غلـــــط ،..را راه که گفت می بهم و زد می گوشم توي و آمد می باید کسی.... زانویم سر زدم می دست

 هم، دانست می چقدر و دانست می کجا از که این حتی... حاال که.... کجا از دانم نمی.. چه براي دانم نمی... قدیمی همکالسی

  ....مبارزه... مواجهه.... گفت می من به داشت....!... نبود مهم برایم

  ....کشیدم صورتم به و برداشتم کاغذي دستمال...  و بردم دست خودم بار این

  ....کرد می نگاهم داشت هنوز

  ...هیپنوتیزمی.... ساکت طور همان

  .....رفتم می.. باید... مبل ي لبه زدم را دستم

  ....کرد می تماشا.. را رفتن و ایستادن براي تقالیم داشت

 که دبو صدایی تنها.... بودمشان پوشیده!! خـــوش دل هزار با.. امروز که.. کفشم هاي پاشنه تق تق... جانم بی هاي قدم صداي

  ....باید.... رفتم می باید.... در ي دستگیره به گرفتم را دستم..... پیچید می اتاق در

  !ساره -

  ....ایستادم
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  !!بعدین هاي اولویت تو تیمتون، طراحاي بقیه و کارت، بقیه! خوام می تو از فقط طرحو، این من -

  ...پایین کشیدم را دستگیره

  !ساره -

  ...بود باز نیمه در، حاال

  ...برنگشتم

  ....!بشه ققنوس بـــــعد،.... بزنه پا و دست ،..خاکسترش تو.... بسوزه خودش آتیش تو باید اول..ققنوس: گفت ارام

 اینقدر راچ که بود پرسیده ازم آقاجون.... دادند نمی کفاف هم، ها کن پاك برف و بود گرفته باران... گشتم برمی آقاجون ي خانه از

  ....بودم کرده نگاهش فقط!... ؟...بابا فکري در

 یم که بار هر... من و.... داشتند رنگ اش، کوله و کج هاي واژه... گرفتند می رنگ برایم کم کم... نامفهومش اصوات... خانوم حاج

  ...........کنم لعنت که نبودم کسی... من که...... کنم لعنت را کی باید دانتسم نمی..دیدمش

 دست.... ودب گرفته نم شب سر تازه که بارانی زیر.. ایوان توي بودیم نشسته هم با.. و آقاجون ي شانه روي بودم گذاشته را سرم

 من... .کردیم می بازي حیاط همین توي... تایی سه... روشی و علی و من که را هایی وقت بود افتاده یادم... سرم به بود کشیده

 که... نکروش و..... نکند تقال روشنک که بود حواسش پنجره همین پشت از خانوم حاج و پریدیم می پایین و باال جا همین وعلی

 را دستش.. بفهمیم ما آنکه بی.. هوا بی... و خندید می و پرید می من با داشت که علی به داد می را مغرورش و سبز هاي چشم

 می و زد می بغل را روشنک و ایوان توي دوید می خانوم حاج که بود وقت آن.. کرد می تنگ را نفسش و قلبش روي گذاشت می

 رجهو و ها رفتن پارك.... کرد می ممنوع را رفتن حیاط.... کرد می دعوا ما با.. بعد!... بیاورد اسپري علی که زد می داد و تو بردش

 د،بو که هرچی... کنند بلند دست ما، از یکی روي به.. روزي.. خانوم حاج یا آقاجون که آمد نمی یادم..... کرد می ممنوع را ها ورجه

 حیاط توي بچه پسر و بچه دختر... بود مولودي ما خانه.... که یکباري همان جز به... جز به.... بود ممنوعیتی و زبانی تنبیهی، هر

 مولودي خانوم و بزرگ خانوم دست بغل.... بنشیند دستش بغل هال، توي بود کرده مجبور را روشنک بزرگ خانوم... بودند ریخته

..!.. .فهمید نمی ازشان هیچی وقت هیچ روشنک شاید که هایی مولودي... و زنانه ي کننده خسته حرف و زن همه آن وسط... خوان

 همان. .گرفتم می آرامش عمیقا و داشتم دوست که... من برخالف.. کرد می برافروخته را روشنک نگاه و صورت که هایی مولودي

 بچه ي بقیه و علی و من و.. گذراند بوقش عهد اخالق آن با بزرگ خانوم دست بغل را شب تا صبح تمام روشنک که بود یکبار

 یزيچ.... دیدمش خودم.... ایستاده ایوان توي روشنک دیدیم که شد وقت یک... بود هوا به بدویمان بدو و شادي هاي جیغ که.. ها

 غرور به! ضعفی هر..... داشتند نمود دیگري جور روشنک، در ها ضعف همیشه البته که حسرت، به شبیه چیزي... بود نگاهش توي

.. دیدم نم..... ببندند یخ شفافش، و سبز هاي چشم که شد می باعث و.. کرد می پیدا نمود سردي به.. ضعفی هر... شد می تعبیر

 کرد وعشر..! هو یک.. بعد... کرد گریه و دهانش روي گذاشت را دستش.. کرد گریه.... پشتی حیاط دوید روشنک..! دیدم یواشکی

... هایش چشم... هایش لب.... رفت کبودي به رنگش که جایی تا... کرد می تقال...!! پرید می پایین و باال سرجایش!! زدن درجا به

 و کردند می بازي که هایی بچه وسط انداخت را خودش کی روشنک نفهمیدم... حیاط به بودند دویده همه..... من جیغ صداي و

... و لیع دهان توي زد دست پشت با بزرگ خانوم که بود یکبار همان.. بود یکبار همان که.. مانده یادم.. فقط..... رفت حال از.. کی

 ارانب.... هست یادم.... کشید بیمارستان به روشنک کار شب آن.... کرد محروم تلویزون دیدن از هفته یک.... را من هم خانوم حاج

  ....پنجره همین پشت از.... بودم دیدم پنجره همین پشت از... آمد می
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  !؟...آقاجون -

  ...بابا جانم -

  ....گرفت نشانه هم را ایوان.. باران

  !؟...کنی می بغلم -

!.. ؟...شده چی پرسید ازم.... کرد نوازش را موهایم.... گرفت آغوش در را سرم و آمد جلو دستش.... داشت غم... آقاجون هاي چشم

  .....!نداشتم جواب چرایی، هیچ براي ،..بود روز سه درست که... من و

  ....کرد می تماشا مارا داشت و بود آمده ایوان ي پنجره پشت تا... آمد خانوم حاج ویلچر چرخ صداي

  !؟...آقاجون: بود آقاجون ي شانه روي سرم

...  

  ....بود گرفته شر شر.. باران.. آمدم بیرون که پدري ي خانه از

  ...ایستادم زیرش اي لحظه چند

  ...پیچید می سرم توي کیانی، آزادِ دنیــــــا یک از آزاد هاي حرف.... ققنوس.. ققنوس... ققنوس

  ...توانستم نمی... توانستم نمی

  .....!بود من در ، ایستادن واقعیت روي تو از تر بیش خیلی خیلی شدن، سرشار و ایستادن ها اروسی و اروس روي تو جرات

  .....افتادم راه به... خانه طرف به و نشستم ماشین پشت

...  

 حرف اب مبارزه به بالفاصله که ،...ذهن بود ماهري بازیگر چه و...! ام شده سفت کردم می احساس... بود شده سنگ به شبیه دلم

... دنش سفت.. شدن سخت به کرد شروع و...! برخاست ،....داشتم باورشان کردم، می رجوع که دلم ته ته... عمیقا که.. کیانی هاي

  ....!!مخــــوب... و سرشارم ساره من.... نیفتاده اتفاقی هیچ بافی؟؟ می حرف چی براي ؟...!!وبمخــ که، من که...! نیست چیزي که

...  

 به حواسش ،...بهش انتخابیم هاي پارچه دادن نشان وقت به که بود حواسم... گرفته نظرم زیر بدجوري.. معینی که بود حواسم

 کرد می دوران.. و شد می تکرار سرم در جمل این.... زدم می طرح ایرانایر براي که وقتی تمام.... من و...... بود... دستم لرزش

  ......بدوزم لباس شوهرم براي نیست قرار.... که

  ....شوهرم

  ....سوت می هایم چشم... چطوري و کجا از دانم نمی اما... بود شده سفت قلبم... خواستم نمی

  !؟...شوهرم
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  .......خواهرم و

  !!!!کرد می واجر جر را قلــــبم ،...چسبید می اولی آن به و آمد می که دومی این

  .........داتستم نمی... یکی کدام از باید دانستم نمی... باشم بیزار کی از باید دانستم نمی

!! ایستادن این از سگ مثل و دانتسم می.. آره... دانستم می هم شاید... ایستاد یواقعیت رو تو چطور باید دانتسم نمی آن، از بدتر و

  ....!!!ترسیدم می

  ....ضعیف چه... طاقت کم چه.... من بودم ضعی و بدبخت چه و

  .....دیدمخن می ،...میز سفید و صیفلی روکش در خودم محو تصویر به.... و دادم می کش را هایم لب... الکی که بود موقع آن... بعد

...  

 از این و بود کفري عادت طبق خانوم حاج! زنم می حرف جهان ي دریاچه ترین یخ با کردم احساس... دیدم که را علی همسر

 هاي بازي تلفن به سرش وقت تمام که.... علی و... داشت سکوت و زد می لبخند تنها آقاجون... بود مشخص درهمش صورت

  ....دانستم می.... کرد می گرم ظاهر به... بود گرم ظاهر به... بود گرم کاري

. ..رق و شق.... کرد می دافعه ایجاد ناخواسته که سرد آنقدر اما فرم خوش صورتی.. اي قهوه و بادامی هاي چشم با... علی همسر

 االخرهب گفت... دیدار مشتاق گفت و زد کجی لبخند....!... داد دست تنها من با.... بود آداب مبادي نهایت بی و پوشیده دامن و کت

 صدر ندبنشی کردم تعارفش...  و زدم لبخند تنها.... نیاوردم علی روي به... نه که خودم روي به!!... دیدیم را علی ي خانواده و فامیل

 داد رغم علی که اي خانه نه.... پدري ساکت ي خانه.. بود صدا از خالی... پیش ها سال برخالف... که اي خانه.... ما پدري ي خانه

 را افض باید کردم می حس که بودم من این...  امشب.... سال چند از بعد.. حاال و..... بود شلوغ و گرم همیشه ها، اختالف و بیداد و

 رزط به... و.... اي ذره.... بود گفته کیانی که ست حقیقتی همان از اي ذره این حاال، کردم می حس که بودم من... دارم نگه گرم

 نمـــــ هاي شانه بر اما، نبود من گردن بر که وجدانی عذاب... نبودم مقصرش من که عذابی..... داشتم عذاب احساس.... غریبی

  ....!کرد می سنگینی

 تنها و تک که من به سري شده، که هم تعارف محض... ثریا که داشتم جزئی انتظاري اما.. نه که توقع.. بودم کرده درست را شام

! جان؟ علی: کرد صدایش ثریا آمدنش، مجرد به و آمد.. آمد علی.. جایش به!... تعارف محض فقط.... بزند بودم ایستاده اشپزخانه در

  !بیاي؟ لحظه یه شه می

 صدا علی وقتی که کردم می فکر این به.. شام سر... تمام و.... دزدید می را نگاهش که را علی... فرستادم را علی... و زدم لبخند

  ..........ثریا: زد می صدا علی وقتی و! ... ؟...گلــــی: زد می

...  

 استارت.... دمش ماشینم سوار و برداشتم را کیفم کنم، خداحافظی کسی از آنکه بی شد، تمام که کارم... حوصله بی و بودم خسته

 دوباره ،...زد می شیشه به که بارانی نم به خیره.... جلو ي شیشه به خیره... جهید جا از ماشین.. زدم استارت و بودم فکري.... زدم

.. بار ره من و.. بود واقع شبی در اروس، خیابان... پایین گرفتم را سرم...!!.. جهید جا از بیشتري پرش با ،..ماشین..... زدم استارت

 ندهد.... زدم استارت!.. ؟...شوهرت بود گفته کیانی..... گذاشتم می دنده توي را ماشین....!!.. داشتم شوهرم... از که عادتی طبق
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 می را متر یک این... جلویی ي شده پارك پژوي تا بود مانده متر یک!! پرید ماشین.... زدم استارت.. خیره و مات نکرده، عوض

 کرده ابانتخ را ممکن ي واژه بدترین.... سابق همسر... سابق شوهر بود نگفته.... شوهرت بود گفته.....!... کردم نمی درك اما، دیدم

 ي اندازه به که اي واژه.... را ممکن وازهی ترین مفهوم پر و... ترین زنده.... زدم استارت!!... را ممکن ي واژه ترین زنــــده...! بود

... توست هاي چشم پیش که شوهري یعنی ،!!.شوهرت....!!... داشت انعکاس سرم در مفهـــوم، هزاران ي اندازه به ،..جمله هزاران

 با چه....! رهسا هستی ماهري بازیگر چه... تو و...!!... لحظه به لحظه!! کند می زندگی تو با دارد ،...نبینی شاید آنکه با و.. توست در

.......!.. درد.... از.. نفرت.. از... کینه از.. سرشاري که.... دانی نمی...... و شوي می سرشار و آوري نمی خودت روي به که استعدادي

.... !.. ها زخم ي قصه خوب بازیگر.... ساره.....!.. کند تغذیه ،....ـانتجـ از و.. روحت از.. خونت از سرشار، این که... دهی می اجازه و

  .....میریزي فرو.... تو از.. ذره ذره داري! ؟...ببین

 فت،ر می سوختن به رو... که اي شده آگاه و شده گرد هاي چشم با!! شدم هشیار...!!.. جلویی پژوي به خورد محکم و جهید ماشین

 را دستش ورد از نگهبان... اروس به رو برگشتم.... بودیم شده سپر به سپر فقط... هیچی.... بود نشده هیچی.... شدم پیاده ماشین از

  خانوم؟؟ شد چی: آورد باال

  .....ببینم... را مدیریت اتاق ي رفته کنار ي پرده توانستم که.... نه بگویم که.... فرستادم عقب را سرم

  ...خورد صورتم به باران نم.... کردم مکث... اما دیدم نمی چیزي.... کردم نگاه

  ....!..شوم رها ،...سنگینی همه این از خواست می دلم

  ....ماشین پشت نشستم

  ....کردم خالص را دنده

  !؟..............شوم خالص طور این... روزي هم من شد می

  ...زدم استارت

  ...!نکوبید... نجهید... نپرید ماشین

....  بینم نمی خودم در هنوز... اما... خوام نمی دیگه... کنم فرار خوام نمی....« زدند می رج را ذهنم ،..سرهم پشت و تند کلمات

  ......»ترسم می...... ترسم می... رو مواجهه این قدرت... ندارم قدرتشو

  ....آهنی ماشین این مثل درست.... بشوم خالص... سیاهی همه این از که خواست می دلم

  ....کرد می خالصش... و گرفت می قرار دستی ترمز و دنده این روي و آمد می... دستی یک باید انگار اما

  .....منداشت ،....را خالصی نیروي و توان بودم، کرده احیایشان دوباره که اي خانواده وجود با حتی.... تنها آنقدر... تنهایی به... من

  .....!...بشوم رها که خواست مــــی دلم اما

  ..........خواست می دلم

...  



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴۶۶ 

 

  ...بود برگشته عمه

  ....بود آورده همراه به خوشبختی از عظیمی حجم... خودش با و

  .....بُرد می... تنش بوي با.. محبتش پر آغوش با.. خودش با... را دنیا هاي دلتنگی تمام که انگاري و بود برگشته عمه

 می سرزنش عمیقا.. داشت خاطر تعلق بهش همه آن که جایی از کردنش دور بابت را خودم.. من و.. کشید می بو را اش خانه

  ....کنم نگاه چشمهایش توي کشیدم می خجالت.. حتی... کردم

 حس اما اچر دانم نمی.. پرسیدم می اش رسیده تازه ي پسرخوانده از شوخی به.... دنبالش فرودگاه رفتیم هم با و دنبالم آمد علی

 که انگاري و شد می خیره علی به هم مدام! من ي ساله اي خرده و شست ي عمه! دارد زدگی ذوق با توام خجالتی که کردم می

 بوسید را عمه.... کرد چک را حیاط و برق و گاز... زد را ها چراغ... رساندمان علی.... زد می پسش اما رفت، می زبانش نوك تا حرف

  ....!..رفت... و

  ....عمه ي خانه کوچک هال کف انداختم جا

  ....کردم تماشایش شود، فارغ اش خانه دیدن سیر دل یک از عمه تا و ها تشک میان نشستم

  .....فرار.. فرار.. فرار.. پیچیدند می ذهنم در که بودند کلمات باز و.... زد می اما مقطع و کوتاه... زد می قلبم... کشیدیم دراز دو هر بعد

 می لمد تنها... هیچی.... نداشتم اشکی... اما شدند می جاري مشکم دم همیشه هاي اشک باید قائدتا،.... بودم کرده بغلش سفت

 ولط سالها... شدنش بیدار که.... عمیق آنقـــــدر و.... بخوابم و ببندم را هایم چشم من و بغلش توي بگیرد را سرم خواست

  .......بکشد

 ویدند و کوچک حیاط به هال، ي پنجره ي پرده پشت از و نوشیدن قهوه و صبح خود تا ماندن بیدار و شبی نصف گرم آب حمام

 کسل بیشتر... نبود کاري پر روز... رسید می نظر به حال بی و خواب بی صورتم اما... بود کرده بهتر را حالم زدن، زل همسایه مرد

  ...بگذرانی کارگاه در معینی و ها بچه از تا دو یکی با را ظهرت بعداز تمام بودي مجبور وقتی هم آن نمود می کننده

 دندی روم می فردا و امروز همین گفتم بهش... بود بهتر مادرش حال... بودم زده حرف نیاز با ظهر... بود گرم خودم کارهاي به سرم

... یازن پیش رفتن از اینطور که چیست دانستم نمی و..!! لنگد می حرفم، جاي یک که دانستم می هم خودم اما... مادرش و خودش

  ......!گریزم می باشد، درصد صدم یک حتی درش، کیانی آزاد حضور احتمال که جــــایی هر به رفتن از و

.... کردن غریبی ...بودن اضافی احساس به شبیه چیزي... چیست دانستم نمی که حسی... بودم کرده پیدا بیمارستان توي که حسی

 نیاز ي شانه روي کیانی دست دیدن از که عجیبی خال احساس... شاید و...!!... گرفتن را، ام کرده اعتماد بهش تازه نیاز را، دوستم

!!... نیاز ي شانه یا بوده، کیانی دست که نبود مهم... بود رنگ بی رنگ بی.. نداشت رنگی هیچ که حسی..... بود داده دست بهم

 کار به سرکوبش، براي را، سعیم تمام.... که حسی...... کند نوازش که ،!!...بود دستی و بود، نوازش محتاج اي شانه که بود این مهم

  !!!بودم گرفته

 یسع دندان، و چنگ هزار با که نقابی شکستن و سقوط آن از بعد از.. اروس در کذایی ظهر از بعد آن از بعد از... حس این حاال و

  ....!شد می تشدید داشتم، حفظش در
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 می احساس.. حاال! گریختم می شدند، می مربوط او به نوعی به که هایی آدم و کارها ي کلیه و کیانی با مواجهه از وضــــوح به

  !!نیست مرادم وفق بر وجه هیچ به که میبیند، را چیزهایی من در کیانی کردم

 سش،پر قوي حس این و پرسیدم می باید!!... داند می چرا.... و داند می کجا از پرسیدم می.... پرسیدم می ازش باید... هم طرفی از

 شبش تا بحص که نیست بیکار و احمق هم آنقدر کیانی دانستم می که بزنم زل هایی دوربین به هی ناخودآگاه، که شد می باعث

 شانپشت کسی خواهد می.. حاال! بریزند بیرون هایم سوال هایم، چشم از و... بشوم خیره بهشان و.... بگذراند تماشایشان به را

  ......باشد ننشسته.... چه باشد، نشسته

 ترساس... مادرش دیدن روم می ساعتی نیم غروب، دم که گفتم بهش و کردم قطعی را نیاز با قرارم و خودم با تصمیمم باالخره

  ...!!الکی هاي استرس آن از!.. داشتم

 آمد می بیرون از صدا... کرد جلب را توجهم افروز آشناي صداي که بودم فتوشاپ با رفتن ور مشغول و بودم نشسته کامپیوتر پشت

 دستگاه از ار فلش... بود شده تمام کارم... نکردم توجهی... کرد می بحث ها بچه از یکی با داشت!.. بشنوم من که بود بلند آنقدري و

 برجسته مشک روي نگاهم.. زد می حرف کارمندها از یکی با و بود ایستاده سالن انتهاي افروز.... آمدم بیرون اتاق از و کشیدم بیرون

 هاي أسی تمام لبخند، کردم حس که شد چطور نفهمیدم.... بود حسی چه دانستم نمی.... آمد لبم به لبخند! شد ثابت اش بامزه و

 روشکو بعد و کیانی ي سینه به سینه که بروم، و کنم جمع را لوازمم تا خودمان اتاق طرف کردم کج را راهم... کرد پر را، درونم

 غلط برداشتی ایجاد و آمدن کش این....!.. آمد کِش بکشم، درهم را ابروهایم کیانی، دیدن از و بیایم خودم به تا لبخندم..!.. درآمدم

  !!بندازین تونجلو به هم نگاهی یه نیست بد: کنم بند بیچاره کوروش به ،!!..سگ مثل درست که شد باعث و کرد ام عصبی او، براي

  ..سر خانوم: کرد باز دهان.. رفتند گشادي به رو کوروش هاي چشم

  !!کوروش: رفت اعصابم روي کیانی صداي

  ...هایش چشم توي آن از تر بیش و لب ي گوشه مضحک لبخند آن به.. افتاد بهش چشمم ناخواسته

  ...!!شدم دور و کوبیدم زمین به محکم را کفشم کف و گرفتم را رویم!! حرص با و فوري... کرد عذرخواهی لب زیر کوروش

  !!!سرتق اي مدرسه دخترهاي به شبیه درست

 ا،ت بی شدن گم شب آن از ،..که اي کیانی.... دادم حق کیانی خندیدن به دل در و..... گرفت ام خنده هم خودم.. بعدش که جوري

 که را یکی این حداقلش... نبودم دلخور ازش.... بود روشن خاکستري برایم هنــــوز گذشته، روز چند شکن هنجار برخورد وجود با

 بودم بانیعص ازش!.. چرا عصبانی، اما... نبودم ناراحت... نبودم دلگیر ازش... نداشتم دروغ که خودم با! بگویم خودم به توانستم می

  ....!!...فرصت.. بودم فرصت منتظر فقط.... بزنم حرف باهاش جدي طور به باید که کردم می حس و

 سارو از.... بود متبسم و موشکافانه نگاهش!! بروم در که ام، آمده بود مشخص کامال که جوري... هولکی هول.... زدم سر نیاز به

 ریباتق و کردم رها اش ترکی سریال پاي را ملک نیاز خوابید، که مادرش..!!.. بود سرسري همه هایم جواب... کوروش از و... پرسید

  ......کردم فرار داشت، کیانی حضور احتمال که جایی هر از اش، خانه از

***  

  ...شدم رو به رو باهاش هم باز شنبه دو
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 همان با.. .من و... بخواند صورتم توي چیزي است منتظر انگار بار، هر چرا دانستم نمی... ببینمش همه این باید چرا دانستم نمی

  .....دادم می را جوابش کشیده، ابروي دو میان اخم

 بهم کمتر لیخی خیلی کارمان که رییس، کیانی و جزء طراح من میان بزرگی، شرکت چنین در یقین، قطع به که دانستم می تنها

  ....بگیرد صورت هم کوتاه برخوردهاي همین نباید افتاد، می

 هب کیانی آزاد داشت، که دلیلی هر!.. نبودم هم خر... نبودم احمق.... بود پررنگ... قدیمی همکالسی ي کلمه.... ذهنم ته ته.. اما

 وشهگ گوشه را قلبم هاي تکه تکه و کرده خورد را من کذایی ظهر بعداز یک بودنمان، همکالسی اي خرده و سال یک همان حکم

 اه،کوت چند هر برخوردهاي این به بیشتري حق شد می بودنمان، همکالسی حکم به ،..شاید.. پس..... بود جاگذاشته اروس، ي

  .......داد

***  

 را هایم شمچ.... هفته دو این تمام و گذشت می کیانی و من میان ي نتیجه بی تقریبا تشنج از هفته دو... رفت می انتها به رو آذر

 هکرد تشویقم کردن فرار به بیشتر کار، این با او که انگاري.... نه...! هِــــه! بودم دزدیده اروس، در چیــــز همه و کس همه از

  ....تا بود

  ....ودب انتها به رو و داشتیم هم با که اي مردانه مشترك طرح به شد می مربوط... داد دستم به پوشه تا دو... زد صدایم معینی

  ...بدي نشون هم رو ها اتود این خوام می! کنه؟ امضاش مدیریت بري می اینو سرشار خانوم -

  ...بودم کرده نگاهش.....!!!...  الل طور همان لحظه چند

  داشت؟؟؟ ربطی چه من به دقیقا

  ...!!خدمات هاي بچه از یکی به بدید... یا... ببره بیاد سلیمی خانوم میگم: کشیدم هم در را هایم اخم

  ....شه نمی حالیشون اونا.... دونستم می خودم که اینارو: فرستاد باال را ابروهایش!! خودتون یا بگویم نکردم جرات

  ...نشده دیر تا ببر رو اینا پاشو.. سرشار پاشو: داد تکان را دستش

  !!برگرده زودتر نیاز امیدوارم: کردم غرغر لب زیر شدم، می بلند جایم از که طور همان

 طبق سرش.. تو رفتم و زدم را کیانی باز نیمه اتاق در و کردم رد ساله چهل و مهربان نگاه آن با را سلیمی خانوم دست به پوشه

  ...اشتمگذ میزش روي را ها پوشه کردم، می پنهانش شدت به که شکاري نگاه با و رفتم جلو.... بود کاغذ مشت یک میان معمول

  ...بود میزش روي هاي کاغذ به مصرانه هایم، چشم... کرد نگاهم و فرستاد باال را ابروهایش

  ...بیاره سلیمی داد می -

  !!نرفت خرجشون به! گفتم همینو منم -

 درست که اي نقطه روي را خودنویسش.... دوختم چشم A4 کاغذ بر شده ترسیم خطوط به باز... کردم حس را نگاهش سنگینی

  ....داد فشار و گذاشت بود، من چشم پیش
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  کو؟ پیوستش -

  !نداشتم دیگر را بازجویی ي حوصله...!!! بود آور خفقان برایم کافی قدر به اتاق فضاي... کشیدم درهم ابرو

  ...!!همینه دادن، من به که چیزي ي همه... ندارم اطالعی من -

  ....بیرون کرد فوت را نفسش

  ...اما کنم می امضاش من... ببین رو اینجا -

 فریم با يا شیشه و ظریف عینک.... فرستادم ام بینی روي انگشت یک با و برداشتم سرم باالي از را عینکم.... زد می حرف داشت

 نصفه کیانی حرف که بود حواسم.... نزدیک دید براي بزنم عینک باید گفت دکتر وقتی بودم ترسیده چقدر... ظریف و رنگ صدفی

 خواست مین دلم..... کرد می نگاه عینکم به خنده با داشت و بود باز نیمه کمی دهانش... شد چی بگویم که آوردم باال را سرم... ماند

 بخندل..... بود مانده نصفه که اي مبارزه بابت بدهکار....!.. بدهکـــــار.. انگاري ،..جورهایی یک و... بودم دلگیر.... کنم نگاهش

  !چیه؟؟ دیگه این: گذشت صورتش از کمرنگی

 متس به را ابروهایش.... زدم پلک هم سر پشت بار سه دو... پرید باال متر شش ابروهایم!!... شد شگفتی و تعجب وجودم، تمام

  ...باش داشته اینو: داد هل ها کاغذ

 اجازه اب.... کردم نمی نگاهش هنوز داشتم، برمی را پوشه و کردم می مرتب را ها کاغذ وقتی... داد توضیح کوتاه ي دقیقه سه دو

  ...سرشار: آمد صدایش که سرم باالي فرستادم روز سه دو این عادت طبق را عینکم... بهش کردم را پشتم و گفتم اي

 نمی...!!!.. .نداشتم ساده، و پیله شیله بی جور این زدنم، صدا جور این به نسبت خوبی حس هیچ.... شد ساییده هم روي هایم دندان

 تفلون ي دختره: آمد می غرغرش صداي رفتم، می بیرون که در از.... دادم ادامه را راهم و نکردم توجهی.... که شد چی دانم

  !نچسب

  !برگشتم اتاقم به آمده، کجا از دانستم نمی که جسارتی با...  و زدم بهم محکم را در

.. .بود کرده حفظ را اش خاکستري طیف روشنی اتفاقات، ي همه رغم علی و شد، می تکرار ذهنم توي هی آخرش ي کلمه سه

 مه خیلی کردن، قاطی این اما بودم کرده قاطی!!  کردم برخورد اخم با همه با... کردم برخورد اخم با هم معینی با... شدم مشغول

  ......!...رسید نمی نظر به بد

***  

 می صابماع روي بدتر و بود عصبی هم معینی... برهم و درهم و شلوغ!! شد سپري ممکن شکل بدترین به ماه آذر هشتم و بیست

 روز ود به داشتم.. بودم بسته را هایم چشم و گردانم صندلی به بودم داده تکیه.. کرد می درد هایم چشم و سرم صبح از.... رفت

! بگذرانمش؟ ورچط باید اینکه به.... کردم می فکر یلدا شب به داشتم.... کردم می فکر کننده کسل احتماال تعطیالت و باقیمانده

 دادم می ترجیح... نبود دلچسب نظرم در چیز هیچ چرا... دانم نمی!.. ؟....خانوم حاج و آقاجون با یا... عمه با سال چند این مثل

  ......برسانم اش سپیدي و صبح به ،.....سیاه و طوالنی چند هر ،..را شب و بمانم خودم ي خانه توي تنهایی

  !بله؟: است آلود خواب و کسل چطور صدایم که نباشد حواسم و بردارم را گوشی و ببرم دست شد باعث تلفن، زنگ
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  !!!ربیایمد خجالتت از وسط، اون کنن پهن برات خواب رخت دست یه ها بچه گم می االن: پیچید گوشی توي!! غریبه کامال صدایی

  !!!پریدم صندلی، روي جایم از متر دو و کشید تیر ام شقیقه و سوخت کمرم بگویم اگر ام نگفته دروغ

  !!!ستا آسایش مخل کیانی آزاد مختص صدا، این که کنم باور کردم سعی و دوختم چشم گوشی دهانی به زده بهت و شده شوك

  گفت؟؟؟ چی اصال!! بودم شده الل

  !!پرید؟ چرتت ،..چیه: پیچید گوشی در صدایش باز

 گوشه و چرخید اتاق دور تا دور چشمهام...!! کند می تفریح دارد انگاري که! ندارد جنگ سر صداي، که کردم می فکر این به داشتم

  ...!!سالم: کنم پیدا را ها واژه که کردم سعی و کشیدم درهم ابرو و گرفتم محکمی گاز را لبم....!! دید را ها دوربین گوشه،

  !!!خواب ساعت!!! آرسرشــ ـانومخ سالم علیک...  ـهبـ: پیچید گوشی توي درآرش حرص ي خنده صداي

 شب تا صبح هک!! باشه بیکار تونه می چقدر مدیر، یه که کنم می فکر این به دارم همش: گفتم جدي و گرفتم پایم از نیشگونی

  !!بگیره نظر زیر رو بزرگی این به شرکت یه بشینه

  !!!حالله دم، می کارمندام به که حقوقی از چقدر ببینم باید باالخره: خندید باز

  !نشست لبم ي گوشه پوزخندي

  !!ساقطه شما، گردن از! کارمنداتونه پاي حرومش و حالل -

  ...شما مث یکی و اومدیم!! سرشار خانوم دِ نه دِ -

 شه، می واریز من حساب به که حقوقی!! کیانی جناب باشه راحت راحت خیالتون: حرفش وسط پریدم و دادم تکان سري... عجبا

  !!حالله حالل

  ....خندید

!! ؟...گیردب مارا اتاق تلفن و بردارد را گوشی اروس مدیرعامل بود شده باعث که بود چکاري!! داشت؟ چکار اصال که کردم فکر من و

  !!!بودم نشسته دستش بغل من که خطی درست هم آن

  !چیه؟ ت برنامه امشب: شود تر جدي کمی لحنش شد باعث سکوتم

  !!ندارند شدن، باز براي جایی این از بیش.... هایم مردمک که دانستم می و!! شد گرد کاسه، ي.تو هایم چشم

  بله؟؟ -

  !نداري؟ اي برنامه امشب پرسیدم: کرد تکرار ،...حوصله با

  .....باشد داشته باهام کاري چه است ممکن که کنم فکر خودم با و.... نه کنم زمزمه توانستم تنها

  ....امشب براي دارم کنسرت بلیت تا دو من... خوبه -
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 کاش! !!بود شده خشک دهانم و میثمی کنجکاو هاي چشم توي بودم زده زل صاف!!!! ببرم پناه ائمه کدام به دانستم نمی اصال

  !!!!کیانی به محکم ي کشیده یک یا بزند، من گوش توي تا دو یا بگویم بهش توانستم می که بود یکی

  ...!بگذره خوش: گفتم اخم با که بودم من

  !!داشت حرفش، نشاندن کرسی به و من کردن اذیت براي کافی وقت انگاري

  !منتظرم هفت کن، رد کاري اضافه ساعت دو... گذره می خوش -

  ؟؟گفت؟؟ ـیچـ این... بودم زده زل دستم توي تلفن به مات طور همین! گذاشت را گوشی باشد، من جواب منتظر آنکه بی و

  !!!!کنند تب برایش یکجا افروز، و تا بی که.... بگیرم ازش اي اساسی حال چنان تا بودم کرده جزم را عزمم

 در رو آن، زا تر بیش و کنسرت ي وسوسه نه و کنند، تب افروز و تا بی آمد می دلم نه و نبود بیش اي فکاهی جمله این... چند هر

 ي وسوسه میان جنگی درونم که طور همان و بود وقت آخر...... کرد می ولم ازش، سوالهایم پرسیدن و کیانی با زدن حرف رو

 ي وشهگ نیشخندي....!!.. دقیقه ده و هفت.. کردم نگاه ساعت به دزدکی... کردم می جمع را وسایلم بود، شده پا به ماندن و رفتن

  !؟....کردیم می بازي داشتیم: پرسیدم خودم از.. دلم ته.. ناگهان و.... نشست لبم

  ....بگیرم باال را سرم شد باعث مردانه، عطري خنک بوي

  !!زد خشکم طلبانه، صلح کــــامال اي چهره با هم آن سرم، باالي ،درست کیانی دیدن با

 شیري ردنگ شال و داشت پا به سفید شلوار... بود زده باال ساعد ي نیمه تا را هایش آستین و داشت تن به رنگی یاسی پیراهن

  ....بود انداخته شانه سر را پهنی چندان نه سفید

 ابطهر در هایش حرف.... گرفت هدف را من دقیقا بود، نشسته سالن سوي آن و مانده کاري اضافه من با که مهتاب ي خیره نگاه

 همان و کردم سفت را رویم.. گذشت دلم از کمرنگی لبخند.... بست نقش ذهنم در روزش، آن ي باخته دل و بد حال و کیانی با

  ....نگرفت را نگاهش... کردم نگاهش جدیت با نشستم، می صاف که طور

 بیداد و داد و بیزاري و نفرت موجب همش که من آخه دِ!! بگذرونید؟ خوش باهاش ناقابلو ساعت دو نبود کس هیچ: گفتم لب زیر

  ....!!ـابجنـ شمام

  ...!بود دوستانه دعوت یه: گفت من از تر آهسته.... چیست ي نشانه نفهمیدم اصال که... داد تکان سري

  ....کردم نگاهش ثانیه چند

  !دوستیم؟ ما مگه: پریدند بیرون دهانم از ناخواسته... کلمات.. حروف

 دایمص توي چرا دانم نمی.. دانم نمی.... بود نفرت و تحقیر عدم و دوستی از نشان ام تکیه.... بود زیاد اول حرف دو روي ام تکیه

 حقیر،ت و بیزاري از رنگی روشن، و تیره صبح همان از کیانی، نگاه که ببینم نخواستم اما دیدم، چرا دانم نمی و... بود رنجش

  ......ندارد

  .....ساره خیال بی: گفت ودوستانه آرام و فشرد هم روي را هایش لب
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  ....!...رفت و

 عیـــار تمام ینفرت از بیشتر چیزي آدم، این وجود در قطعا.... بود رفتنش مسیر به نگاهم و بود مانده بالتکلیف میز روي هایم دست

 نگاه و لحن بتوانم من و ،...برگردد ورق ،...نچرخد همیشگی ي پاشنه روي در شد می باعث که چیزي!! داشت وجود من براي

  .....ببینم باالخره، ،...را کیانی آزاد ي دوستانه کامال

 شروع ون از به شبیه... شناخت به شبیه... چیزي... کرد می تر دور را، او نگاه تمسخر و تحقیر و... تر روشن را من نگاه که چیزي

  ...کردن

 می رویم و سر هب دستی دستشویی توي وقتی ،.... مانده منتظر یا رفته دانستم نمی... نه یا هست هنوز کیانی دانستم نمی اصال

 و کند م،های قدم.. آمدم بیرون دستشویی از.... کنم تر سرحال کمی را ام پریده رنگ هاي گونه رژگونه، با داشتم سعی و کشیدم

 روزها آن که چقدر... کنسرت برد زور به را من شبنم که را باري اولین بود یادم..... نرفتن... و رفتن بش و شش در و.... بود کشدار

 و دختر.. بودند شبنم هاي دوست از تا سه دو شب آن...! بود زیاد شبنم، و عمه تحمل که چقدر و... بودم پرخاشگر گاها و مغموم

 قایم بنمش پشت هی... بیمار و کوچولو.. من و.... من به بود کرده بند تبار، سوري و بود عبداهللا اسمش که ها پسر از یکی... پسر

... .شدم می خارج اروس از ام، خاطره یادآوري با همزمان وقتی نشست لبم روي و دلم سر لبخندي.... گریختم می ازش و شدم می

 و یچیدمپ دورم به را ام بافتنی.... اما بود پارکینگ توي هنوز ماشینش شاید... نبود کیانی از خبري... دوختم دور تا دور را نگاهم

 سرد.... باشد فتهر کیانی که رسید می نظر به و بود سرد.. نداشتم ماشین ومن بود سرد... گرفتم پیش در را شرکت خیابان سرازیري

  ...........!....نداشتم دوستی ،...من و بود

 پی در و ماشین شدن روشن صداي... کردم صبر... برنگشتم.... کرد متوقف را هایم قدم شنیدم، چپ سمت از که بوقی تک صداي

  .....کنارم ،..کیانی بلند شاسی ماشین داشتن نگه ،...آن

  ...بستم را کمربندم.. شدم سوار... کرد باز را در و شد خم تو همان از.. برگشتم.. جیب در دست

  .....سالم -

  ....سالم: رسید گوش به دیرتر کمی.. کیانی صداي

***  

 ظرمنت و بود بغلم به هایم دست... بود شده تاریک و داشت سوز هوا....  کشید می ما رخ به را خودش... تمام ابهت با میالد برج

 به حتیاجا... داشت کردن مزه مزه به احتیاج ،...سالم آن که انگاري... بودیم کرده سکوت فقط ماشین توي.... بیاید کیانی بودم

 ظاهر اما دبو شده دیر اي دقیقه چند.... سالن سمت افتادیم راه و انداخت من به ي نگاه. رسید کیانی..... افتادن جا براي فرصتی

  ...داد می نشان مشغول شدت به را، فکرش که نبود چیزي این

 نقدرآ.. من و.... سن روي به رو درست.... نشستیم... بود شده کمتر مردم ي همهمه و بود تاریک.. مانکرد راهنمایی سالن متصدي

 شد، نجرم تشویق و خواننده آمدن به که سکوتی محض به!! بخواند است قرار کسی چه دانستم نمی حتی که بود، درگیر فکرم

  ....!زد من به همزمان، چشمکی و لبخند و شد جا به جا جایش سر کیانی
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.... .باشم شنیده یا دیده را خواننده این که آمد نمی یادم.... دادم ها نوازدنده و سن به را نگاهم و کردم گرد برایش را هایم چشم

  !خوبی؟! خواي؟ نمی چیزي: گفت گوشم نزدیک کیانی

  !!!کشیدم می حرف ازش قطعـــــا

  ...خوبم.. مرسی: گرفتم را نگاهم و گذشت صورتم از محوي تبسم

 اییروشن بعد و تاریکی... بود تشویق... بود جیغ.. بود همهمه... دادم سن به را حواسم تمام.. من و داد لم صندلی روي راحتی به

 ذهنم توي... .افتاد بود، مشخص کامال مارکش سگک که کمربندي و مشکی شلوار کت به ملبس خواننده روي که شکلی اي دایره

 یدپیچ سالن توي جیغی و سوت چنان اول، بیت خواندن و آهنگ اولین شروع با.... سکوت مهر هایم، لب روي و بود حرف هزاران

 را من... ازب و.. داشت حرف که نگاهی... دوخت سن به را نگاهش و زد کجی لبخند.... کردم نگاه کیانی به لبخند با و ناخواسته که

  ....شستن جانم و... هایم گوش در و پیچید مردمم سوت و جیغ میان...خواننده گرم صداي که نکشید، طولی چندان اما... برد فکر به

  .....ندارم ستاره حتی... تو آسمون تو که من «

  .........ندارم ـارهچـ راه یه.... من تو بی که برم ــاکج

  ....!...یخی کوه ولی خودت... آتیشه مثل تو عشق

  ... »..ندارم ،...دوباره عشق...... آخره عشق تو عشق

 کوتاه مکثی با.... کردم نگاه بود، تماشا محو که کیانی به تر، اختیار بی... باز... داد نوازش را هایم گوش... صدایش عجیب سوز

 رقغ.. ها ترانه و نواها میان و دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم.... بود شده گرم هایم چشم..... داد من به و گرفت را نگاهش

  ....شدم

 می کنار را هایم دغدغه ساعتی، براي و ام نشسته اینجا که شد خوب چه کردم می احساس من و رسید پایان به هم دوم آهنگ

 بود خواننده به حواسم.... سوازند می... را هایم چشم و تن هنوز اولی آهنگ دلچسب حال عین در و عجیب غم.... اگرچه... گذارم

  ......دمترسی می بسته، فضاي و تاریکی از من: نشست گوشم در کیانی، صداي که زد، می حرف مردم با خطی سه دو داشت که

 و زد محوي لبخند... کردم تنگ را هایم چشم.... کشیدم عقب را خودم کمی... دیدمش صورتم سانتی چند ي فاصله به و چرخیدم

  !آوره؟ خجالت خیلی: داد سن به را نگاهش

 تداش ادامه اش جمله.... ماندم خیره بهش تنها....! سوال و بود سوال بود، که چی هر... نبود ذهنم تو جوابی یعنی... ندادم جوابی

: پرسید رد،ک می ورانداز را سالن که طور همان... شد بلند جایش از کیانی.... کرد اعالم آنتراکت خواننده که وقتی تا... نگفت چیز اما

  !بخوریم؟ چیزي یه بریم

 بخندل کردم سعی و....  انداختم بهش نگاهی تاریکی توي...!.. بخش آرام هم بود، عجیب برایم هم راحتی این و! بود راحت خیلی

  : کردم پاهایم به اي اشاره چشم با ، بزنم

  !! رفته خواب پاهام ــ

  ...االن میام. باشه: داد تکان سر
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 علی مثل درست لحظه این... بود دستش چیزها این از و اسنک و زمینی سیب محتوي ظرف تا دو برگشت، که بعد دقیقه پنج چهار

 نمک می خواهش: زد اي مزه با اما!! مسخره لبخند.. کردم تشکر ازش... نشست.... برد می بیرون را روشنک و من وقتی.. بود شده

  !خانوم

  ....بودم مانده خیره بهش بدست، ظرف من، اما شد مشغول او

  !؟...مهمه برات ،...من بودن جعلی و کردن فرار چرا -

 ار سرش.... نشست می هم من درون و آمد می هایش لباس روشن رنگ از انگار که صلحی... صلح نهایت در... بودم پرسیده آرام

  ...دونی نمی عاقبتشو تو چون: داد جواب و.... کرد مکث... گرفت باال

  !؟....نه یا بدونم عاقبتشو که مهمه برات چرا -

 مهم امبر همیشه ،...نکنی خودت دستاي با خودتو گور خودت، که مساله این: شد دقیق هایم چشم توي.... کشید خوردن از دست

  ...!..بوده

  ...باشم اهمات این جزو من که رسه نمی نظر به اما -

  ..!!داریم ما که درخشانی ي سابقه با اونم: کردم خودمان به اي اشاره

  !!آدمی هم تو حال هر به اما باشیم، داشته مشکل هم با ما ممکنه -

  !؟...کردي می فکر جوري همین بازم.... آموزش راهروي تو... روز اون -

 رمس توي سفید هاي آدیداس با هایش قدم صداي هنوز.... شد خیره هایش دست کف به... گذاشت کناري را آلومینیومی ظرف

  ....!...کند نمی فراموش شوند، می روانه بهش استیصال اوج در که را هایی محبت وقت هیچ آدم... بود

  ....!زند می لبخند چقدر شب، آن که کردم فکر من و... زد محوي لبخند

  ....رفتم که هرجا تا... اومدي من با که شب اون -

  !کنی؟ می دین احساس بار، این یا... مردمی دستگیر... هودي رابین یه تو: حرفش وسط پریدم

 ستمه قدرشناس....!.. کنم دین احساس کسی به که باشم آدمی من نکن فکر هرگز: داد تکان سر سرعت به و کشید درهم ابرو

 اروک اون که ،..داشتم دوست... خواستم خودم باش مطمئن.... گرده برنمی دین احساس به کنم، می کاري هم اگر!  ابدا.... دین اما

  ...!دادم انجام

  ..!.نیست من مرام تو محبتی، بی... کردم می کارو اون بود تو جاي به کسی هر شاید... شب اون: کردم بازي هایم انگشت با

  ...داري ارزششو تو که کردم حس منم: زد دلسترش خالی قوطی به شست، و اشاره انگشت با اي ضربه

  !!نکردي حساب هیچی منو، جز و عز و حرف همه اون اگرچه: افزود شوخی لحن با.. گرفتم باال را سرم
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 رقف شناسم، می که هاي کیانی ي همه با چقدر... اینجا... آدم این... من خداي... گفت می دلم در هر صدایی و.... کوتاه... خندیدم

  !!!دارد

  !؟...چرا... نگفتی بازم: بودم مانده حرفم سر

 پاي.. .تجربه پاي بذار: دوخت کردند می بازي سن روي که لیزرهایی نور به را هایش چشم..... بیرون کرد فوت را عمیقش نفس

 ندگیم،ز طول در من اینکه پاي.... کنه ش تجربه ، هم دیگه انسان یه خواد نمی دلم که پرداختم، بهایی تجربه هر بابت اینکه

  بگم، برات بخوام کدومشو هر... داشتم مشکالتو ترین سخت

  ....!ره می یادت خودت درداي...: رسید غمگین نظرم به...  لبخندش و من طرف به چرخید سرش

  !؟....دونی می همه این چرا دونی؟ می من از چقدر: کردم زمزمه... سکوت لختی از بعد

 سکوت و ادد اش صندلی به را اش تکیه...... بود پیدا سالن، تاریکی توي تیله، تا دو مثل درست کیانی، ي دوستانه هاي چشم

 کیانی به... ودمب سوالم جواب منتظر هنوز... شد می شنیده موسیقی صداي و بود رسیده پایان به آنتراکت وقتی بعد، دقایقی.... کرد

 هک دانستم می.. ام نیاورده کنسرت این به خودي بی که دانستم می.... خندیدند می مردم.. زد می حرف داشت خواننده... زدم زل

 در دنمش همراه براي اما، فهمیدم نمی من که بود چیزها خیلی شاید و.... دهد نمی انجام برنامه بی و دلیل بی را کاري هیچ کیانی

  .....بود شده برهان ماهی، آذر شب این

  ....کردم زندگی پدربزرگم با سال هشت من ساره -

  ....بشنوم را صدایش ساز، همه آن میان تا شدم گوش پا سرتا

 ماريبی و بود تنها چون و... شمیران تو داشت باغ یه.... شن می آروم و دانا پیري، وقت که مستبدي مرداي اون از... تا بی پدر -

 امیلف همون چون... موندم می پیشش رفتم می گهگاه ، سالگی هفت شش از من بود، حساس روش خیلی مامان و داشت قلبی

... پیشش رفتم می من که بود جوري این... شدم می محسوب هم پسریش ي نوه تنها من و نبودن ایران داشتیم، که هم کمی

 یلیخ بود، زیاد تا بی و من بین احساسی ي رابطه طرفی از و رفت، می طوالنی هاي مسافرت زیادش کار خاطر به هم پدرم چون

 خوبی مرد پیر... باشم پیشش تا کردم عوض پدربزرگم خاطر به هم مو مدرسه من که بود جوري.... باغ میومدن افروز با اون وقتام

 یه... اشتد اتاق و سنبه سوراخ کلی و بود درندشت پدربزرگم عمارت... شدم بزرگ خیلی کنارش من اما داشت نیش زبونش.... بود

 چراغ هن... بودن بسته درشو حاال اما بوده آشپزخونه قبال گفت می خودش که رسید می اتاق یه به و پایین رفت می هم طبقه

 از ودم،ب بچه خیلی وقتی از... اونجا باشم گذاشته پامو وقت هیچ نمیاد یادم من....! بود سرد هم خدا ي همیشه.... پنجره نه داشت،

 سیدر می روزهایی یه... ترسیدم می واقعا من اما برسه نظر به مسخره شاید....!!... داشتم وحشت سرما، و تاریکی اون از و اتاق اون

 سرك.. .کردم می سر خدمتکار تا سه دو با تنها و تک من و خوابید می ها ساعت بود باال طبقه که خودش اتاق تو پدربزرگم که

 تشدید نوم ترس که باشه چیزي یه جا اون و اتاق اون تو برم اینکه از داشتم وحشت اما.... ش گوشه گوشه... عمارت تو کشیدم می

  !کنه

 ایمچشمه و...!!آوردم می فشار هایم گوش به شنیدن، براي من و پیچید می کالمش توي آهنگ صداي.... کشید عمیقی نفس

  : گفت تري بلند صداي با و فهمید که انگار کیانی!  شد ریز ناخودآگاه
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 می باشه، تاریکی اون تو چیزي یه و کنم باز اتاقو اون در اینکه از بترسم، اینکه از من...!.. نبود و... نیست اي پیچیده داستان -

 رفتم شدر دم تا هم باري چند.. ترسیدم می من اما... زد می سر هم اونجا به و پایین رفت می گاه پدربزرگم اینکه با....!... ترسیدم

 چیزي یه براش که طبقه اون فرستاد می منو عمد از وقتا یه... نیست چیزي گفت می و داد می تکون سر پدربزرگم.... برگشتم و

 رفح کسی با دهنده، آزار اما مسخره ترس اون از تونستم نمی من و.. کرد می م مسخره و خندید می بهم وقتام بعضی.... بیارم

  ....مامانم با حتی...! بزنم

  ....!کردم فرار اتاق اون از تمام سال چهار من ساره: انداخت من به غمگینی نگاه و..... کشید صورتش به دستی

  ....!...داد زجر منو ،...باشه تونه می چی.. تاریکی اون تو... اونجا که فکر این سال چهار

  ...!..ترسیدم می بترسم، اتاق اون تو شده پنهان حقیقت با رویارویی از اینکه از... تاریکی از من

 شدت از... اقات در تو انداخت کلید.... پایین بردم و گرفت دستمو... شاید بود سالم ده...کنار کشیدم پدربزرگم شب یه اینکه تا

! بعق کشید خودشو..... پدربزرگم دست به زدم چنگ!! کنم کوپ سنگ لحظه هر ممکنه کردم می حس!! بودم زده یخ اضطراب،

 رست این دونستم می... ندارم فراري راه دونستم می... بودم شده الل..!! تو بري باید خودت که گفت و دیوار به داد تکیه رفت

 ایدش.. دادم می جون داشتم شاید.... اتاق در سرد ي دستگیره روي گذاشتم دستمو!.. بده عذاب عمر آخر تا منو تونه می.. احمقانه

 وت لوالش صداي و شد باز آخر تا و چرخید پاشنه رو در و پایین کشیدم رو قدیمی ي دستگیره اما... داشت رو مرگ حکم برام

 به شمامچ که اي ثانیه تا.... تو رفتم قدم یه وقتی.... در شدن باز ي لحظه همون از اما زد می قلبم.... زد می قلبم.... پیچید عمارت

... .خالی و تاریک و بزرگ... بود خالی اتاق! ؟.....دادم آزار این خاطر به خودمو... تمام سال چهار کردم احساس ،.....کرد عادت تاریکی

 بی ترس همه این جاي به اتاق، این از فرار جاي به کردم فکر من و... رفتن ها وحشت.... رفتن ترسام.... کردم حماقت احساس

 جور هی کنار در ،...بزرگ حماقت حس یه و... کردم نگاه اتاقو دور تا دور...!.. کنم راحت خودمو و بیام زودتر خیلی تونستم می مورد،

 ــــنای سال، همه این آیا که... کردم فکر خودم با و... نداشت هم پنجره که اتاقی کف نشستم.... داد دست بهم ،....عجیب آرامش

  !...؟.......ترسوند می منو

 وانستمت فقط.... بگویم بهش که نبود ذهنم در هیچی.... بزنم پلک توانستم نمی حتی.... من هاي چشم توي زد زل... و برگشت

 با... رست یه با مواجهه جاي به که بینم می رو آدمی وقتی..... : داشت درد پشتش، که لبخندي... زد محوي لبخند.... کنم نگاهش

 یکس تو بازم ،...رو فرار این که خواد نمی دلم و.... شه می تداعی ذهنم تو ترسو ي بچه پسر یه کنه، می فرار ،....مشکل یه

  ............ببینم

  .....نشسته تنقاب پشت که آدمی بابت.... کیانی آزاد ممنونم.. بگویم و دستش روي بگذارم را دستم خواست می دلم فقط.... لحظه آن

  ...!نره فرو ش کله تو حرفام هم چقدر هر: داد ادامه و زد دوستانه چشمکی

  ....پیچید خواننده صداي

  ....خواند می دوباره مردم، درخواست به را اولی آهنگ داشت وقتی صندلی به دادم تکیه را سرم

 کیانی، که آدمی هاي چشم... کامران هاي چشم.... نداشتم مواجهه براي نیرویی اما.. دانستم می هم خودم.. بودم کرده فرار من

 حاال و بود کرده فرار که بودم اي مطلقه زن.... دارم حسی چه دانستم نمی.... بست نقش ذهنم در.... بود کرده خطابش!» شوهرت«

  .....گفت می برایش نگریختن از داشت کسی
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  .....اما... لبخند با اما.... آرام اما.. خیس... نکند خیس را چشمهایم... صدایش سوز که نشد و... بود شده گرم هایم چشم

  ....خواند می داشت

  .....من تار آسمون تو... شده گم ستاره نگو «

  .......من شکار زخماي با.... شد کشته پرنده نگو

  ....توام با لحظه به لحظه.. هام ترانه با که من

  .....!... »من ـارکنـ... نفس هر تو... ابد تا نموندي نگو

 متوقف مپای نزدیک را ماشین کیانی... پوشیدم می تري گرم لباس فردا از باید.... بود سرد شدت به هوا... آمدیم بیرون سالن از

... ددی می هم را من آدم، هزار هزاران میان که ،...بود نشسته باال آن کسی قطعا.... کردم نگاه ستاره پر و سیاه آسمان به.... کرد

  .....داشتند را خودشان جاي هایش، بنده از کدام هر که کسی

 چشم به از... قدردانی حس از... بودم سرشار... امشب.... بستم را هایم چشم.... کرد حرکت.... زد را بخاري.... شدم ماشین سوار

  .....کیانی خاکستري طیف شدن تر روشن... از.. دیدن دیگري

 تر حملت غیرقابل رییس نه ،...هستی دانشجویی تحمل غیرقابل همکالسی نه تو که کنم می فکر خودم با... امشب: کردم زمزمه

  ....!...اروس

  ....خندید آرام

 نگاه بُعدي و چشم همون با ها، آدم به چون! ؟...چرا دونی می: گفت زد، می دور را بلوار که طور همان بعد و کرد مکث ثانیه چند

 ها آدم..... .مدیرت قالب تو یا!!... تحمل قابل غیر.... دیدي همکالسی یه قالب تو منو یا همیشه...!.. ارتباطن در تو با که کنی می

 منو شههمی تو!... سازه می شخصیت یه من از هم کنار در اینا همه و.... کنن می پیدا وجه.... کنن می پیدا بُعد که روابطشونن تو

  ......!...ندیدي ،.....دوست یه یا پسر، دوست یه پسر، یه برادر، یه چشم به منو وقت هیچ... دیدي چشم تا دو به

  ....بود من کار تنها... شب آن... سکوت

  .....رسید می نظر به تر بزرگ و گرفت می اوج چشمم، در لحظه هر که آدمی هاي حرف کردن مزه مزه هی و

 تحقیر هنوز حتی.... بود نرسیده سفیدي به سیاهی از کیانی... بود نکرده عوض رنگ شبه یک کیانی.. نه!... ؟....بودم کجا من واقعا

 حدسیاتم و ها بینی پیش ي همه بودم، دیده امشب من که آدمی این اش، شخصیتی ي دوستانه بُعد.... اما...! بود نرفته یادم هایش

  ...!کرد می کور را

 هک هستی خودخواه آدم یه من، چشم به هنوزم اما: گفتم را حسم باشد، شوخ کردم می سعی که لحنی با جو، کردن عوض براي

  !نداره حرف آدما، سالح خلع براي هات ریزي برنامه کنی می فکر

 قبول چرا و ونچ بی باید کنسرت، میگی وقتی کردي فکر چرا واقعا: کردم اخم تصنعی، و انداختم بهش نگاهی نیم... خندید بلند

  !کنم؟؟
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  ....!نداره وجود مخالفت براي دلیلی کردم فکر... کنی قبول باید نکردم فکر من: انداخت باال شانه

  ....کردم سکوت

.... وختمد چشم آسمان به و ماشین خنک ي شیشه به چسباندم را سرم... بود گوشم در هنوز خواننده داشتنی دوست و گرم صداي

 می دور ازش قدم یک گاهی اگر که بود خوب چقدر... بود نکرده فراموش را من که بود خوب چقدر.... نور چقدر... ستاره چقدر

....... کنم نظر کجا به من..... نظر در نشسته اوست.... « بود ذهنم و... دلم توي.....!... شد می نزدیک من به قدم ده روزي شدم،

  ............ »برم سفر کجــــا به من.... دل شهر گرفته اوست

  

  

  » هفتـــــم فصل« 

  )28( الْحَمِیدُ الْوَلِیُّ وَُهوَ رَحَْمتَهُ وَیَنُْشرُ قَنَُطوا مَا بَعْدِ مِنْ  الْغَیْثَ  ُینَزِّلُ  الَّذِي وَهُوَ

  )29( قَدِیرٌ  یَشَاءُ إِذَا جَْمعِهِمْ َعلَى وَهُوَ دَابَّۀٍ  مِنْ  فِیهِمَا بَثَّ وَمَا وَاألرْضِ السَّمَاوَاتِ َخلْقُ آیَاتِهِ وَمِنْ

  شوري مبارکه سوره) 30( کَِثیرٍ عَنْ  َویَعُْفو أَیْدِیکُمْ کََسبَتْ فَبِمَا مُصِیَبۀٍ مِنْ أَصَابَکُمْ وَمَا

  

 دهستو الذات محبوب خداوند اوست و.. گرداند می فراوان را خود رحمت و.. میفرستد نومیدي از پس را باران که خدایی اوست و «

  ..صفات

 هرگاه آنان آوردن گرد بر او و ، است کرده پراکنده جنبندگان از آنها در آنچه و است زمین و آسمانها آفریدن او هاس نشانه از و

  .تواناست بخواهد

  . »..کند می عفو را بد اعمال از بسیاري خدا که صورتی در... شماست خود دست از همه رسد، می شما به مصائب و رنج از آنچه و

  

  .برم اینکه از قبل برات بیارمشون سپرد رفت می داشت معینی! ؟..بندازي اینا به نگاهی یه شه می -

  .کشیدي زحمت: گفت زد، می امضا شان ها بعضی زیر که طور همان و کرد نگاه بودم، گذاشته میزش روي که را کاغذهایی

  !!دارم پرواز شبم! نیومده هنوز نیاز... س جلسه دیگه ساعت نیم: کرد نگاه ساعتش به و

  کجا؟؟! چند؟ ساعت -

  !ترکیه.. ده -

 زنگ وشیمگ به نیاز! رفت یادم پاك! راستی: افتاد یادم چیزي راه، وسط که بروم برگشتم و کردم جمع دستش جلوي از را کاغذها و

  ...!رسونه می خودشو دو از قبل گفت نداده، جواب سلیمی اینکه مث زد،
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 مخانو کشیدي زحمت خیلی: دوخت من به را اش خوابی بی از قرمز هاي چشم و کرد بلند میزش روي کاغذهاي توي از را سرش

  ...!سرشار

  ....زد قدردانی و عمیق لبخند بسته، دهان با و

  ....شد تر عمیق و... نشست لبم ي گوشه لبخند.... کردم نگاهش لحظه چند

  !؟.....نگرفتم گارد ،..هایش لبخند برابر در کی از من و زد لبخند من به اینطور کی از.. کردم فکر

 پیش چی گرم گهگاه، و نداشتم کاري اینجا... بودم نیامده اتاق این به که بود وقت خیلی... بهش دادم را ام تکیه.... بستم را اتاق در

 آزاد... بودن کیانی دیگر کیانی، که اي لحظه... افتاد اتفاق این که بودم اي لحظه دنبال به ذهنم در.... افتاد می گذرم که آمد می

.... میز شتپ نشستم و پایین سالن برگشتم..... شد شروع کجا از دانم نمی که... کردم فکر... زدم می صدایش آزادي همان به و بود،

 کلی نمش،ببی است قرار سال چند از بعد که امروز.... بزنم حنانه به که دارم حرف کلی امروز کردم فکر.... کشیدم رویش به دستی

 هافتاد که اتفاقاتی ي همه از باید امروز شاید.... کنم می رها را ها تلخی.. ها خوشی از... بگویم خودم از.... بخورم را سرش باید

  ...از..... بزنم حرف

 که تگف و ایستاد کیانی روي در رو نیاز و گذاشت وخامت به رو مادرش حال باز نیاز، برگشتن از بعد ماه دو درست که وقتی از

 دو اي فتهه که گفت... رسید می نظر به پریشان و عصبی.... شده کالفه هم خودش گفت... اید نمی راه پرستارها با خانوم پروین

 و دارد صهغ گفت.... برسد اروس به و کند رها دارد، که را کسی تنها را، اش خانواده تنها تواند نمی.... بیاید تواند نمی بیشتر روز

 ارداريب آخر ماههاي افروز!! باشد جدید معاونی فکر به کیانی که است بهتر و..! است مجبور اما، خواهد نمی اینطور قطعا هم دلش

 ت،شرک آمد می بار هر.... رسید می نظر به دار خنده کمی ظریفش، اندام کنار در و بود برجسته اي بامزه طرز به شکمش... بود

 ماند،ب توانست نمی هم اگر... برسد کارهایش به تا نشست می و خودش اتاق بردش می... استثنا بال.. بود همراهش هم شوهرش

 افیاض وقت بود، کیانی برایم بودم، شرکت که هایی وقت تمام و موقع آن که آزاد، اگر وقت آن.... ها خانم از یکی به سپرد می

 مطلق استراحت افروز بعد به هشتم ماه از.... خندید می بهش و گذاشت می سرش به سر کلی و افروز پیش رفت می آورد، می گیر

 مدیگره بود ها مدت که انگار دو هر اما پرسید، نمی او گفتم، نمی هایم خصوصی از من... گذراندم می نیاز با را زیادي وقت.... بود

 وقت خیلی..... کرد بارور.. و کاشت من در... کم کم... را اعتماد ي جوانه نفر، اولین عنوان به که بود ملک نیاز و.. شناسیم می را

 برایش همه آن که را طرحی که هایی وقت هایش، ایرادگیري و معینی مخصوصا و ها بچه هاي زدن غر از نالیدم می که ها

 باهام و نشست می که بود نیاز ،!!! کن کار روش برو!! خوره نمی درد به!!! نــــه گفت می و گذاشت می کنار کشیدم، می زحمت

 و اسم طراح بکشی، زحمت که هم دیگر سال چند ،...بکشی که هم را خودت تو..! ساره ببین گفت می... زد می حرف صادقانه

 و پرش که چادرها خاص طراحی جز به.... دارد قبول هم معینی را این گفت... نشو ناراحت من از گفت! شد نخواهی داري رسم

 ،...اما ساره است سر ها خیلی از هایت طرح گفت!.. ام نداشته دیگري آور شگفت طرح شده، می محسوب برایم خوبی ي رزومه

 گفتش استعداد از هستی، که هرجایی تو... ساره ببین باز هاي چشم با گفت... داري پیش در اي طوالنی راه که کنم می فکر من

  !!اش چاشنی هم، ات رشته به بسته استعدادي بوده، دیگران هاي تشویق و خودت همت از! نبوده آورت

 و نیاز هب! است حقیقت عین کلماتش، موي به مو چطور که نفهمم و نبینم که نبودم بچه... نشدم ناراحت نیاز هاي حرف از روز آن

 اهگ هایش، شلوغی و ها بپاش و بریز و خودمان ي طبقه... داشتم دوست را نیاز کار محیط... کردم فکر زحماتش و کارش محیط

  .....را خودم مال من، و داشت را خودش وافکار ت روحیا نیاز حال هر به.... شد می کننده خسته بودم، آرامی آدم ذاتا که من براي
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 به هاحمقان اما، هست من در هنوز که صبري از... کنم می حسشان وضوح به خودم، در که تغییراتی از... بگویم حنانه براي باید

 کرد عوتمد نیاز که سفري از.... گذاشتنش سر به سر و معینی با آمدنم راه از... کوروش با ام دوستی از....!!.. کنم نمی بدلش خریت

 نیرو من رد آنقدر که احساسی! کردم می زندگی مفرط احساس تمام، ي هفته یک و رامسر رفتیم دوتایی... رفتیم و برویم دوتایی

 چادرم هک بینم نمی خودم در هنـــوز و ست رنگی هایم لباس ،...اما ام نکرده گم را خدا اینکه از.... کرد تامینم ماهها تا که گرفت،

 ساره یحت نه و قدیم، ي ساره آن نه دیگر و شده خوب عجیبی طرز به اجتماعیم روابط..... بکشم سرم روي و دربیاورم کمد ته از را

 می کرف... گشت برمی وقتی که ساره!! نفس به اعتماد بی و زبان بی و بود موش اما کرد، زندگی درامارات سال سه که هستم اي

 ساره...! دبو نخواهد روزها آن با قیاس قابل هرگز آورده، دست به مدت این که بنفسی اعتماد... اما ست بنفس اعتماد از دریایی کرد

 به اش، هجمع شب هر کمیل دعاي اما... تر بلند کمی خلوتش، توي... بخندد و بگوید.. باشد شاد کند می سعی.. است شاد که اي

 ببینم یمبگو!! داده رخ من در ژنتیکی جهش کنم می حس بگویم... دارم خوبی احساس چقدر که بگویم حنانه براي باید...... جاست

 الك مرتبم، هاي ناخن به گاهی حتی کنم، می نظر اظهار و زنم می حرف مردها همه با... ام شده بزرگ.. ام شده عوض! ؟...حنا

 ود،نب دلم باب که همیشه از.... ترم مومن همیشه از کنم می حس... ها خیلی خالف بر که... ام نشده دین بی ،...اما زنم می قرمز

 تمام ،..من و دارد زندگیم در واالتري و باالتر جایگاه خدا.. حاال کنم می حس.... محکم هرچند عادت، و بود ارثی که اي همیشه از

  .........اویم مدیون هستم، که را آنچه

.... لمد ته.... اما برم می لذت من و دارد جریان میانشان که آرامی و عمیق داشتن دوست از.... بگویم کوروش و نیاز نامزدي از باید

 امزدين جشن از باید.... کنم می دعا شان خوشبختی براي وجود ي همه با و مشتم توي میگیرم را قلبم جایش به..... ندارد باور

 مسخره ي خنده که... بستمش دار مدل که ظریفی روسري و پوشیدم که اي ساده و بلند پیراهن از.. شدنم دعوت از... بگویم شان

 سرم ....ها مهمان بعضی دلچسب چندان نه نگاههاي نه.. کیانی ي خنده نه... ننداخت خش را دلم همیشه، خالف بر که کیانی ي

 پسرها هبیگا و گاه شدن جمع و نیاز نامزدي سالن ي گوشه بار از..! هایم درچشم روشنی و لبم بر لبخند و صاف کمرم و بود باال

 زدم یم لبخند تنها دار، معنی و خیره من، و کرد می تعارفم مسخره به هی و بود کیانی نگاه در هنوز که نیشخندي از... اطرافش

  !شده صرف: که

 بهش سبتن که عجیبی صمیمیت با و.. بودم زده لبخند بهش... بودنش کامل هشیاري در بار، این و شرکت به تا بی آمدن دوباره از

 چقدر وت: بود گفته و داده نوازش را پشتم... ها مامان مثل درست.. بود گرم تا بی بغل.... بودم کرده بغلش کردم، می حس خودم در

  !میندازي نیاز یاد منو

  .....بگویم حنانه براي باید

 هاي حرف و کنسرت آن از شاید... شد شروع کجا و کی از دانم نمی دقیقا که... مان ساده دوستی از..... آزاد شناختن ذره ذره از

 گیري پاچه و ها عصبانیت از بگویم برایش باید... قدیمی همکالسی... ترِ ساده جواب و من ساده سالم از تر، قبل خیلی و... بعدش

 نکهای.. کنم می زندگی حال زمان در هاست مدت اینکه از!! فراموشی از..! منست سرشت در که تحملی از.... آزاد گاه بی و گاه هاي

 سرم پشت اي خالی جاهاي هنوز آزاد، قول به شاید اینکه با.... هستم دیگري آدم کنم می حس ام، شده بزرگ کنم می حس

 از.... دمز حرف کامران از آزاد با بار اولین براي که وقتی از... بگویم برایش باید.... آرامست قلبم، اما ام، نکرده پرشان که هست

 باهاش اعتمادي، بی در زدن پا و دست عین در.. من و بود آزاد هاي چشم توي که اعتمادي از.... لرزان چقدر هر اسمش، آوردن

 آنقدر کار از بعد..... کردم می بازي بازي دستم توي سوخاري ران تکه با من و بودیم نشسته ولیعصر SFC توي... بودم زده حرف

 بیرون هم با که بود دفعاتی معدود جزو.... کرد ام همراهی بخورم، چیزي روم می دارم شنید وقتی کیانی که بودم گرسنه و خسته
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 ها تهگذش از برایش... لرزید می وضوح به که صدایی با... من و بود نشسته من روي روبه... حاال... خوردیم می غذا یا رفتیم می

  .....گفتم می

  ...اما... دونم نمی!... گم می تو براي رو انیا دارم چرا دونم نمی: بودم گرفته باال را سرم

  !مَردم؟ چون -

  ...نیست این.... نه.. نه: بودم داده تکان سر شتاب با

  !نداري؟ اعتماد من به: بود گفته آهسته خیلی... آهسته.... کرد مکث

  ......بود غریب چقدر! ؟....اعتماد.... بودم کرده نگاهش

  ....اعتماد: کردم می زمزمه وقتی داشت درد از رنگی... هایم چشم

  ....زد لبخند

  ....آرامش با

  ...!خواي می گوش جفت یه فقط حاال، تو، اما... ساره اعتماده ي مساله: گفت و

 رفِرش گوشامو شد، که تموم... بگو خواي می که چقدر هر! توئه اختیار در من، هاي گوش: زد اشاره خودش به و کرد کج را سرش

  ...!کنم می

 دلم از که باشد نفري آخرین کردم می فکر خدا ي همیشه که آدمی به.. بودم کرده پیدا تازه که دوستی به عمیق نگاهی با... من و

 از یکس با!.. بار اولین براي و بار این... ریختم نمی اشک بار، این.. کردم نمی گریه بار این.....! زدم حرف زنم، می حرف باهاش

 و !...دانی؟ می من زندگی از چقدر پرسیدم آزاد از.... گرفتم می فاکتور احساساتم از خیلی از.... و زدم می حرف قلبم توي درد

  ......بفهمد را دردم... که بود اي اندازه نه و کند، صرف من فروپاشی سر انرژي همه آن که بود اي اندازه نه دانست، می که آنقدري

 شده،ن یکسال اینکه و.... بوده چکاره.. بوده کی!!! شوهرم خودش قول به و سابق همسر من قول به دانست می تنها... کیانی آزاد

 زا.... دانسته می دانشجویی زمان همان از را اش همه گفت! دانست می قدر همین کیانی.... داده راه مان زندگی به را دیگري زن

 دنبو امارات و علی درباره گفت.. بعد!... گرفت را شادي دهان جلوي شد می کاش کردم فکر... اکیپشان در شادي هاي صحبت

  ....شده پیگیر اتاقش، در متفاوت ظاهر آن با شدنم شوك و اروس در شدنم مشغول از پس مدتی از من،

 همیشه که تیتفاو از... گفتم روشنک از.... گفتم و کردم بازي نوشابه قوطی با.... دلم و... بود سنگین سرم... بودم خورده ام نوشابه از

 سیدم،ر که اسمش به.... نگفتم اما کامران از.... بچگی در خصوصا روشنک توسط شدنم سرکوب ها وقت خیلی از... بود بینمان

  .....شوهرم با خواهرم،: که دادم ادامه.. آهسته اهسته.... نشست میانمان طوالنی سکوتی

  .....فرستاد بیرون صدایی پر و سنگین نفس کیانی که کردم حس و

  ....آزاد کنم نمی فکر بهش دیگه... دیگه...کنم می فراموش دارم من: بودم زده تلــــخی لبخند

  !برمیاد؟ من از کمکی: بود رستوران جلوي شلوغ روي پیاده به نگاهش
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  ...کردم نگاهش... قدرشناسانه

  ...کنه کمکی تونه نمی کسی.... بربیام پسش از تنهایی باید من... نه -

  ...دونی می اینو که خوبه: زد لبخند

 حاال و.... بود ورآ شکنجه خیلی... کیانی آقاي بود سخت خیلی گفتم... بیاید دنیا به اش بچه تا ماندم گفتم اما...  مختصر.... گفتم

 دکتر تیوق بودم گنگ که... نبود خودم دست اعمالم که بودم، مات و زده شوك قدري به روزها آن انگاري میبینم کنم، می فکر که

  ....گفت می خواهرم حرام اندر حرام ي بچه تنفسی سندروم از

  !حرومه؟ بچه، اون که داري باور -

  ....!!نه... نه: بودم داده تکان سر.. بغض با... پرخاشگر... تند

  ....بود سنگین گفتنش چقدر

  ....بود داده را حکمش پدري ي محله مسجد آقاي حاج که.... کلمه این از استفاده چقدر

 بی و ناهگ بی ي بچه یه!! کنی؟؟ می فکري چه تو که اینه مهم میگی؟؟ چی تو!! لطفا دور بریز رو ها منبري باال حرف سرشار -

  !!ساره؟ باشه حروم تونه می چطور... خبر

  ....پوشاندم هایم دست با را صورتم

  ....سوخت می.. هایش جیغ یادآوري از.. قلبم

  !داشتم می نگهش رو بچه اون.... و کردم می تحمل باید بازم من شاید.. آره... آزاد کردم می تحمل باید من -

 من از ونا! نکردم وفا دادم روشنک به که قولی به من...! آزاد: نالیدم التماس، و درد از پر صدایی با و کشیدم پایین را هایم دست

  ....قــــول... آزاد بود گرفته قول

 داري چی! ساره... هی هی هی: طرفم به بود داده هلش و میز روي بود شده خم.... مصرف یکبار لیوان توي بود ریخته آب برایم

 قدرچ ساره؟ هان! رسه؟ می عقلش چقدر ساله دو یکی و بیست و بیست دختر یه مگه داره؟ ظرفیت چقدر آدم یه مگه!! میگی؟

 ونستی،ت که جایی تا تو، که گم می بهت دارم فقط.... اتفاقات این از قبل اونم خودت، اشتباهات به ندارم کاري رسه؟ می عقلش

  ....!ایستادي

  ....بودم کرده نگاهش.. پریشان

  !منو؟ حرف پذیري می! ساره؟ باشه:زد می جانی بی لبخند وقتی ،....بود قرمز انگاري هایش چشم

 مبارزه ايبر.... ایستادن براي بود، نمانده من در جانی دیگر، که کردم می قبول باید شاید... پذیرفتم می باید شاید که.... من و

  ....!جنگیدن ،...بــــاز... و کردن

  ....آره که دادم تکان سر
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  ...بشود راحت خیالش که

  .....!بشود راحت بودند، من نگران که هایی آدم تمـــــام خیال که

  .........!بدهکــــارم ،...روشنک ي بچه به ،...هنــــوز که داشتم باور... دلم ته ته.. اما

 دفن که یوقت جز به ام، نرفته خاکش سر وقت هیچ اینکه از گفتم.... روشنک مرگ از.. گفتم.... دادم ادامه... و کشیدم عمیقی نفس

... ردک نمی حسش کسی.. بود خودم مال... شد می مربوط خودم به جزئیات،.. اش بقیه... گرفتم فاکتور چیزها باقی از..... شد می

  .......فهمید نمی را، زنانه درد ناخواه، خواه که کیانی، هم آن

 زدن دلبخن از.... بود عصبی و قاطی شدت به صبحش از روز آن که ،.... کیانی هاي چشم شدن غمگین از.. بگویم حنا براي باید

 همدردي و تسکین براي خواست و آمد که کیانی دست از و!... شام کردن زهر براي تاسفم اظهار از... بحث کردن وجمع خودم

 منو زهنو: بودم گفته بهش... بود کرده جمع را لبهایش...!!.. بودم کشیده پس را دستم سرعت به ،...من و بنشیند دستم روي

  !نشناختی؟؟

  ...!!بابا کن جمع: که داد ادامه اصولش ادا و هایش لب کردن جمع به باز

... روند می یرونب آزاد با اکیپی و شرکت پایین آیند می گهگاه هنوز که پسري و دختر هاي دوست از.... کنم تعریف حنانه براي باید

 موهاي زا.. بودم زده بهش که لبخندي از.... داخل کردم اش راهنمایی خوشرویی با من و دفتر آمده دوبار یکی که خوشگلی دختر از

 که قیر و شق کمر از.... بود پیچیده مچش دور به دور چندین که بندهایی و کرم رژ.. بودشان ریخته بیرون یکوري که سیاهی

 ام خنده من ایستاد، می آزاد کنار وقتی که بلندش قد از و... شد می نمایان خوبی به زیرش لباس کاپ ایستادي، می نزدیک وقتی

... دادم می نشان مشغول را خودم و گرفتم می را رویم و خوردم می را ام خنده اما.... بودنش بلندتر سانت پنج چهار بابت گرفت می

 عروفم به امر ذهنم.. بودم نشده کنجکاو ،...من و بود آمده بیرون کیانی اتاق از دخترك لوند هاي خنده صداي که دوبارهی یکی

 می وشحالخ بودند، اطرافم که آدمهایی خوشبختی از و بودم تماشاچی.. بودم تماشاچی تنها،... بود نکرده تنبه و توبیخ.. بود نکرده

  .....نیاز و کوروش برق پر هاي چشم با باشد، دخترك آور ضعف هاي خنده با خواست می..... شدم

 خنده با نیاز بگیرد، را هایش دست بود رفته کوروش وقتی و رفتیم بیرون کیانی و نیاز و کوروش با تایی چهار که تابستانی شبی از

  !شه؟ نمی تنگ واسم که دلت آزاد: بود پرسیده

  !!هست سلیمی خانوم.. نه: بود خندیده آزاد

 هرشو رغبت بی را خواهرش که شد برداري مثل درست کوروش، به نسبت لحنش همیشه مثل و داد تکان هوا توي را دستش

  !!بپر همین با!! س پسره همین لیاقت... البته: باشد داده

  ....زد آزاد بازوي به آرامی ي ضربه... رفت غش.... خندید نیاز

  !نگفتی من به و داشتی هم دوقلو خواهر یه تو کنم می فکر گاهی: بود نیاز با سخنش روي اما بود، کرده نگاه من به آزاد

 از.. ویمبگ برایش باید! نرفت پیش کردم می فکر که طوري آن اصـــال ایر، ایران مهمانداران ي پروژه بگویم حنانه براي باید

 ماه چند تا. .بعد و.... کنم پا به آتش و کیانی اتاق بروم بود شده باعث که وحشتی از! شد ختم هیـــچ به که موردي بی هاي ترس

 ام هگذشت به ربطی هیچ.. ایر ایران.. من کار فهمیدم.. بوده دار خنده چقـــدر هایم، ترس که فهمیدم شود، تمام ها لباس کار که
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 يقو آنقدر هنوز دانست می.. آزاد.... نکرد مجبورم.. نکرد وادارم دیگر...  نزد حرف ازش دیگر آن، از بعد آزاد که اي گذشته.. ندارد

  .....!...ام گذشته از بخش این با مقابله براي ام، نشده

 حظهل در.. میگیرم لحظه در را امیدهایم ،.....اما ندارم، طوالنی هدفی و امید اینکه با گذرند، می که گویم می روزهایم از حنا براي

 دوره و شود تمام ترمم این منتظرم اینکه از... گویم می زبانم کالس از برایش.... گذرد می خوش بهم لحظه در و کنم می زندگی

 حان،امت ساعت کردن هماهنگ ي بهانه به خواست می که شیطانی پسر از! مختلطمان نفره ده کالس از.... بگذرانم آیلتس ي

  .....بودمش پیچانده بودم، افتاده خنده به حالتش از که اوجی در... من و بگیرد را ام شماره

 ههم با... بود پیدا برف ریزش سالن، ي پنجره پشت از... ماه دي اول. ایستادم امروز تاریخ روي و زدم ورق را ام رومیزي تقویم

.... بستم ار هایم چشم... ایستادم برف زیر.... بخرم گل و شکالت حنانه براي که بود یادم و برداشتم را سوییچم و کردم خداحافظی

  ........بودم دیگري ي ساره... قطعا.... حاال.... من و بود گذشته یکسال.....! بود سپید ،...دلــــــم تمام اما بود شده قرمز پوستم

 که ودب اي نکته اولین این.... بود درآمده اندازه بی الغري آن از و شده قبل از تر چاق...!!.. نشناختمش اصال کرد، راباز در که حنا

 تدرش اش عسلی هاي چشم... بود سرخی به رو تپلش همیشه هاي گونه.. داشت خوشرنگی الیت هاي موهایش... آمد چشمم به

 بغلش یوقت که آغوشی.... منست آغوش در تغییرش، بارزترین کردم حس ،.....کردم بغلش وقتی و رسید می نظر به همیشه از تر

 ي چهب پسر گفتن ماما ، ماما صداي وقتی بعد، لحظاتی و... گرفته زنیت.... درآمده دخترانگی از که کردم حس وضوح به کردم،

  .........!...بود شده مادر شدت به حنا،.... کردم تصحیح را احساساتم تمامی شد، بلند سرش پشت از سفیدي و تپل

 ودب زده زل جدیدم ظاهر به هیجان با.... تو کرد تعارفم و بوسیدم دوباره... نه من، هاي چشم توي و بود حنا هاي چشم توي اشک

 هب براي که عجیبی میل به و زمین روي نشستم... اش خواستنی کوچولوي بچه براي رفت غش... دلم...! زد می لبخند هی و

.. داد می را ناح خود بوي... بوسیدمش... کشیدمش بو.... فشردم بغلم توي سفت را پسرك.... نکردم مبارزه داشتم، کشیدنش آغوش

 نمبد تمام و.. ذهنم از برق، از سریعی جریان بشود، جدا ازم خواست و کرد زدن نق به شروع وقتی و...... را روزهامان آن پاکی بوي

.. ایمه چشم.... شد خشک دهانم بزاق..... پیچید سرم در گناه، بی پوش صورتی ي مانده اکسیژن بی هاي جیغ صداي.... گذشت

 لمس با و کند بلندم زمین روي از تا گرفت را دستم هوا بی که بود حنا! افتاد غریبی طرز به فشارم و.... رفت سختی به رو فکم

 شربت برایم تا دوید و جورش و جمع و کوچک پذیرایی توي نشاندم... کشید اي خفه جیغ من، ي بسته یخ ناگهان به هاي دست

 آرام سرم وراند... بود برگشته نگاهم رنگ ،..یرفت م پایین گلویم از که قند پر و خنک خاکشیر بعد، دقایقی و.... کند درست قند

 پسر ستونکپ زدم مک براي عمیق اي ضعفه دل به را جایش نکردم، عمل گردبند آن گرفتن و قولم به من اینکه فکر و بود گرفته

  ......داد خوردنش، سنکدري و رفتن راه تاتی تاتی و حنا

 والیت قاسمی میرزا بوي و بود گرفته دعوتم نهار خودش.... بارید می رویش و سر از... خانومی.... مادري.... چرخیدم حنا به رو

 تیغ، زیر بردي اینم! شدي عوض خیلی: زد ام بینی به شوخی به را انگشتش..... بود کرده پر را گرمش ي خانه اش، مادري اجداد

  !!شدي مامانی

  ....خندیدم بلند!! مامانی! گرفت ام خنده

  ....نشدي عوض اصال تو اما -

  !خودمم کنن نمی باور میبینن منو آدم و عالم: کرد گرد را، درتش چشمهاي
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  !!داشتی دگردیسی ي پیشرفته ي دوره یه انگار فقط ،...اي حنانه همون... همونی تو! خیال بی و آدم و ـالمعـ -

 بغلش رت حنا.. شد بلند علیرضاست، اسمش دانستم می حاال که پسرش صداي... خندید صدا پر و زد بازویم به آرامی ي ضربه

  .......نبود خودم دست و.. کردم می نگاهشان.... متبسم و مات.... داد بهش را شیرش شیشه و کرد

  !وقتشه؟ چند -

  !ماه شیش و سال دو -

  !دارم راه تو م دیگه یکی: کشید شکمش روي دستی..... کردم منحرف را ذهنم!.. ؟....بود سالش چند

  ...شه بزرگ یکم یکی این ذاشتی می خبره؟؟ چه...!!... نگو... واو: شد گرد هایم چشم..... زد اي مادرانه و عمیق لبخند و

  ....آینده در ترم راحت من.... شن می بزرگ هم با بعدم،.. اومد پیش: انداخت گل هایش گونه

  ......انداخت نمی گل که بود وقت خیلی من، هاي گونه... هایم گونه به کشیدم دست.. بود انداخته گل هایش گونه

  .....بمونم تنها دست نمیذاره... کمکمه خیلی محمد: داد ادامه

  !ـانوم؟خـ کنی می چیکارا خبرا؟؟ چه تو: گرفت پوست میوه برایم و برداشت دستی پیش

 کی گذاشتم را دردها... تغییرات از.. ها خوشی از.. کرد می سنگینی دلم روي گاه که چیزهایی ي همه از... گفتم برایش من، و

 حنانه رخاط کدورت باعث نداشت دلیلی و بود خودم براي من مشکالت... زدم حرف مثبت اتفاقات از تنها و کنند خشک جا گوشه

  ...!!!!...ـیعلـ جون بگو: گفت می هی و بود شده تا چهار هایش چشم گفتم، که کیانی از. بشوم

 میز رس بیشتر علیرضا، زبانی شیرین با و بودیم گرسنه سه هر.... شد صرف بود حنا خود به مربوط که خاصی آرامش در نهار

 که ارانگ و ،...خونگرم و ساده.. بود سابق آدم همان هنوز... شد خیالم بی بعد اما گذاشت نمی حنا.. شستم من را ها ظرف.... ماندیم

  ........بود نکاسته روابطمان، گرماي از دوري، سال همه این

 ورتشص زدم، حرف که گلی از... امریکا رفته شادي گفت می حنا!.. شد گفتن پرت و چرت و خندیدن و زدن حرف صرف عصر تمام

 تو دیدمش پارسال..!! دارم خبر اون از!! سامان پسره اون از اما: بود افزوده خنده با بعد اما... ندارد خبري که گفت و شد درهم

 دختر یه با ولی!! دزدیده قاپشو پاره آتیش شادي این کردم فکر من. بود شده تیپ خوش خیلی.... نشناخت منو اون البته. خیابون

  ...بود دیگه

 رخورد،ب خوش و محترم مردي... بود شوهرش... شد بلند حنا داشتنی دوست و کوچک آپارتمان زنگ که بود گذشته شش از ساعت

 فکر ینا به و.... بود کرده پا به قشقرق سرش علی آمد، وقتی که همانی.. افتادم خانوم بهجت پسر احمد یاد دیدنش، محض به که

!! داشتم هک جوابی ترین قاطعانه... نه!.. ؟...باشم راضی زندگیم، از اینطور و کنم ازدواج احمد همان با توانستم می من آیا که کردم،

 شاید که مکرد می فکر گاهی گرچه،........ بپذیرم را احمد امثال توانستم نمی من نبود، بهش کردن فکر مجال که دلیلی هر به حاال

  ..........بودم خودم حاالي از تر خوشبخت خیلی احمد، با

 حنا هاي چشم توي محبت با... کرد پذیرایی ازش و آورد چاي حنا... کرد می بازي باهاش.. بود گرفته بغل را پسرشان حنا شوهر

 پیش ي خانواده به حواسم، تمام کمرنگ، تبسمی با و کردم می بازي علیرضا شیر شیشه با داشتم.... کرد تشکر ازش و زد زل
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 خودش توقع هم و رده هم شوهرش... داشت بچه... داشت خانواده حنا... بود خوشبخت چقدر حنا... گذشت دلم از..... بود چشمم

... خانواده... خانواده.... شد تکرار سرم در خانواده، ي کلمه..... کرد می تراوش شان خانه دیوار و در از وضوح به گرما، و.... بود

 قلب تا چند و دیوار تا چهار شد، می و.... نکنم خال احساس هم من که شد می... باشم حنا جاي توانستم می هم من.... خانواده

  ....!..خانواده ، بگویم بهشان که باشم، داشته مهربان چشمهایی و همخون

... بوییدمش و دمشبوسی و کردم بغلش شیشه، هواي به و خنده به... سمتم آمد شیرش شیشه گرفتن براي کنان، تاتی تاتی علیرضا

 هاي گونه ،....باز و زدند می حرف آهسته آشپزخانه در که افتاد شوهرش و حنا به چشمم سپیدش، و کوچک ي شانه وراي از و

 ،....باشم هداشت زنیت توانستم می هم من!.. ؟....باشم زن توانستم می هم من.... هایم گونه به کشیدم دست..... بود انداخته گل حنا،

 سحوا تمام توانستم می هم من.... بوسیدم را علیرضا موهاي ساکت، و خیره!... کنم؟ امتحان را، نشدن انداخته دور و بودن زن و

  !؟........کنم خوشبختی احساس و... باشم داشته خانواده..  و بیندازم کار به را ام زنانه

 عبد اهش ببري را من بود قرار که زد می غر تلفن پاي یکریز داشت عمه و بود گذشته شش از ساعت آمدم، می که حنانه پیش از

 مین که چیزي تنگ.. بود تنگ بدجوري دلم... زدم حرف باهاش برسم، تا و رفتم اش صدقه قربان گوشی توي هی.... العظیم

 چراغ بود فتهر یادم.. بود تاریک جا همه.. در توي انداختم کلید.... دانستمش می حنانه دیدار به بسته فقط و فقط و چیست دانستم

 اسکرینش روي»  همکالسی«  اسم و خورد زنگ موبایلم که کشیدم دیوار روي کلید دنبال به را دستم... بگذارم روشن را آشپزخانه

: بزنم لبخند دمکر سعی نفهمد، را صدایم توي دلتنگی خط، پشت تیز آدم اینکه براي و گوشم به چسباندم را گوشی. بست نقش

  !سالم

  !کجایی؟! علیک: کرد سالم انرژي پر صدایی با

  ..!نداشتیم برق اینکه مثل.. نشد روشن... زدم را کلید

  .رسیدم االن همین. خونه -

  !گذشت؟ خوش -

  ...خالی شما جاي -

  !باشه بوده خالی خودت از بدتر دوست پیش من جاي که کن فکر درصد یک: خندید صدا با

  ....مرفت آشپزخانه به کبریت دنبال به و بستم پا پشت با را در.... آمد نمی کش خنده به لبم اما نشدم ناراحت.... نخندیدم

  !دوستت؟ بود خوب: رسید می نظر به تر آرام صدایش حاال

  !بود شده بزرگ... داره ساله سه دو بچه یه... نبود بد -

 زدم ریتکب و کردم راست را کمرم... تعجب دنیا یک داشت، شگفتی دنیا یک که انگاري.. بود شده ادا عجیبی حس با اخرم جمله

  ...اشپزخانه کف نشستم..... شد روشن گاز و

  .....شدم اش طوالنی نسبتا مکث متوجه

  !ببینیش؟ همونجوري که نداشتی توقع... شن می بزرگ همه -
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  !شن؟ می بزرگ همه واقعا -

  تو؟؟ شده چت..!! مونن می همونجوري! نه! سرشار؟ خوبی -

 زبانم از مالیمت با و ذره ذره را، ام ناراحتی مردَم، خواست می دلم که هایی وقت تمام... آمد می بدم ،»  شده چت«  این از چقدر

 ردس روزهاي و جمله آن از که سرمایی... سرد خیلی.. شد سردم......بودم شده مواجه کوبنده و سرد ي جمله این با بکشد، بیرون

  !نداري؟ کاري! بخوابم خوام می! نیست هیچیم: دادم جواب دلخور.... پیچید می بهم مرا و رفت می ماه دي جان به و آمد می

  !!خداحافظ: نماندم جوابش منتظر

  ....انداختم اي گوشه و کردم قفل را گوشی

 انج ذهنم در حنا بشاش و خندان صورت باز... دادم؟؟ گیر بیچاره این به چرا! بود؟ شده مرگم چه... کردم جمع شکم توي را پاهایم

 بلند هک نداشتم را این توان و بود شده سردم.. بود سردم.... شوهرش محمد، حمایتگر نگاه و.... کوچکش علیرضاي صورت.. گرفت

 رفت... ومش بلند نداشتم جان... خورد زنگ خانه تلفن!!! بود بسته یخ هم، مغزم که انگاري و بود سردم... کنم عوض لباسی و شوم

 محال که هم خودش شده، گند من اخالق دیده... بودم مطمئن.... بود زده زنگ بهش آزاد... پیچید نیاز صداي.. انسرینگ روي

 او با شاید زنمب زنگ نیاز گفته!!! کرد می قطع فوري من مثل ادبی بی اگر خصوصا بزند، زنگ هم پشت دوبار کسی به بود ممکن

  ......بودم کرده صحبت نیاز با پیش ساعت نیم همین که من وگرنه! زدم حرف

 پیدا را کشی هلول گرم مسیر کردم سعی و سرد زمین به کشیدم دست و گذاشتم ام گونه زیر را بازویم... آشپزخانه کف کشیدم دراز

 را اسمش خواست نمی دلم که اي جرقه.... کرد روشن را ذهنم اي جرقه...  و کابینت پایینی کشوي به خورد چشمم که.... کنم

 و کیتاری میان.... بگیرم آرام.. کمی حداقل.. کمی تا دارم احتیاج... دارم احتیاج بهش کردم می حس... اما کنم، اش علنی و بیاورم

 ستطیلیم مکعب ي جعبه.. کردم حسش... زیر زیرِ بودم کرده قایمش.... کشو کف کشیدم دست... و بستم هم را هایم چشم ظلمات،

 پا حرکت یک با را کشو...! کرد خطی خط را، حنا شاد صورت و نشست لبم روي جانی کم لبخند... هنوز داشت هم زرورق... شکل

 اگر بود مشکی ESSE.... کشیدم بیرون را، سیگار رنگ سفید و الغر پیکر و کردم باز را جعبه بسته، هاي پلک همان با و بستم

 بود بسته هس دو.. آورد آریا و بود فرستاده برایم پیش ماه چند که هایی لباس الي بودشان گذاشته شبنم... باشد مانده یادم درست

 رهخی بهش و کردم گشاد را هایم مردمک و هایم چشم جلوي گرفتمش و کردم روشن گاز ي شعله با را الغرش پیکر.... انگاري

  .....ماندم

  !؟ .....گذشت می.. هایم پک آخرین از سال چند

  ....بود گوشم در حنا هاي خنده بلند صداي

  ....چرخاندم انگشتانم الي را سیگار

  !؟.........تنم به بچسبانمش بود آمده دلم چطور

  !...؟....بودم کرده را کار این خودم با چطور

  !...؟.......بسوزانم.. باهاش را پوستم و گوشت و بدهم فشارش آنطور بود آمده دلم چطور
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 را دود ...و تو کشیدم را نفسم.... چسباندم هایم لب به را سیگار و کشیدم عمیقی نفس... اي اي اي.. ساره اي.. گرفت بغضم

 خنده!! یسعادت چه!! افتخاري چه.. هـــه.... افتادم نمی سرفه به که بود وقت خیلی.... ثانیه دو.. ثانیه یک.... داشتم نگه..... باهاش

 که نک فکر این به...!! خودت زندگی به بچسب!... داري؟ حنا خوشبختی و ها خنده کار به چکار.... ساره خیال بـــــی.... گرفت ام

 داشته دامی تو اما شاید، گفته خودش.. تهران بیاید یکسر شبنم که روزهاست همین.... بگیرد عروسی نیاز که هاست روز همین

 می دارچینی چاي و لحاف زیر خزید می هم با و شود می جور عمه کرسی بساط فردا پس فردا همین که کن فکر این به..... باش

 اهاشب که نیست زندگیم توي کسی دیگر!.. ؟...چه بعدش... خب!... ؟.....خندیم می عمه با! ؟...خندیم می...... و خندید می و خورید

 مدتی براي باز هک بعد لحظاتی یا روزها، به ندوزي چشم نباشد؟ رفتنی نباشد؟ روز دو یکی این مال که نیست که کسی! ؟.....بخندم

 روي دیگر بار همکالسی اسم.... شد خاموش و روشن گوشی اسکرین.... زدم سیگار به مالیمی پک.... داد خواهی دستشان از

 دود، ي خلسه میان بار، این ام بله!! بود گرفته تماس دوباره و گذشته ساعتی نیم...! رسید می نظر به مقبول خب،... نشست صفحه

  ....نبود رنجش از خبري او، صداي در که طور همان.... بود آرام

  !خوبه؟ التحـ -

  !؟...حــــالم.... کشید را حالت

  داشتی؟ کاري شده؟ چیزي... خوبه که معلومه -

  !!باشم نداشته یا باشم داشته کاري من که مهمه هم خیلی که نه حاال: زد طعنه

  ....لبم به کشیدمش و... » چی هر حاال... « آتش ي شعله کنار گرفتم را بعدي سیگار

  !!منوعیاتتم؟؟م لیست تو کال یا نداري حوصله! کنم؟ صحبت باهات تونم نمی! بهت؟ بزنم زنگ که باشم داشته کاري باید حتما -

 کشمکش وصلهح اصال... خدا تورو خیال بی کدومه؟؟ لیست: تکاندم اشاره انگشت با را سیگار فیلتر.... که بود شده دلخور... بابا اي

  ....ندارم

  ....افتادم سرفه به و پرید گلویم به دود زدم، که بدي پک اثر در و

  !کنی؟ می چیکار داري: کرد کوتاهی مکث

  !کنم درست چیزي یه پاشم بیاد برقا نشستم نداریم، برق! هیچی: کردم سرفه

  !آها: شد کشدار لحنش

  !بخوریم؟ چیزي یه بریم دنبالت بیام خواي می... اوکی: افزود

 نگارا!! بودم کرده اشغالش که جایی متر یک همین از خوردن تکان نه... شام نه... آزاد با نه... خواستم نمی..  نه!.. ؟...خواستم می

! نمیاي بخو نظرم به: گفت خودش که ،...نــــه بگویم کردم باز دهان...! سیگار نخ یک و بسته یخ زمین این به بودم چسبیده

  !ببینمت باید

  ؟؟!!داشت حالش به فرقی چه! کند؟ چکار خواست می میدید، مثال حاال... زدم پوزخند

  .کنه می درد شدت به سرم. دیگه وقت یه باشه. م خسته خیلی: نشود ناراحت که جوري کردم، امتناع
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  !رفت سر اش حوصله

  ....ارهس دیگه نزن بهم حالمو!!! کن؟؟ پاك سبزي و غرغرو پیرزانی مث شدي ساعت چند عرض در شده چت! دیگه کن بس...! اَه -

  ...!داشتم عادت

  !سادگی همین به

  !داشتم عادت رحــــم، بی و خشن و مردانه آزاد، زدن حرف اینجوري ها، وقت گاهی به

 بودم، دآزا با وقتی چون شاید.... کند صحبت طور این زن، یک با من، با نباید کردم نمی حس... شدم نمی ناراحت... آمد نمی بدم

 آزاد با ...!کردم می فکر بهش و نشست می من در که بود حسی اخرین بودن، زن احساس رفتم، می جایی یا زدیم می حرف وقتی

  ...!نداشت زنانگی حس اما پوشید، می زد، می حرف کرد، می رفتار زنانه که بودم زنی

 ودمخ زنانگی از حسی هیچ بی.. زبان کالس و شرکت و بیرون. بودم طور این برم و دور مردهاي ي همه با شدم، می که تر دقیق

 می نشات خودش تفاوتی بی از دانم نمی حاال که... شد می هم تر قوي کمی آزاد، با ارتباط در حس این شاید و... آنها مردانگی و

  ....خودم درونی مانع یا گرفت

  !نمیام هم بیرون ولی! کنم نمی غرغر هم پیرزنا مث! زنم نمی بهم حالتو باشه، -

  ....ـدارکشـ.. خندید

  !ست دیگه چیز یه اون کنی، مهمونم خونگی غذاي یه به و کنی دعوتم خواد می دلت خودت اگه حاال...!خوب ـلیخیـ -

  !!!بود نیامده تر طرف این هم قدم یک حیاط، در طرف آن از آزاد پاي ؟؟!!باشد دومم بار که بودم کرده دعوتش کی من

  !دنبالم بیاي دیگه دقیقه ده بهتره: بود تر سطحی ام، بعدي پک

  ! نخراشیده: کردم زمزمه خودم با و دادم فاصله گوشم از را گوشی...! بلند... زد قهقهه

 هنوز سرم... .سیگار پشت سیگار، و آشپزخانه کف چسبیدم جور همان که ساعتی نیم! کیانی آزاد ساعت نیم شد من، ي دقیقه ده

 ix55 ممتد بوق صداي!.. بود برداشته سرم از دست خیال و فکر اما رفت می گیج سرم... بود شده بهتر حالم، اما... کرد می درد

 گرمِ  و کوتاه کت و کردم رها جا همان را خورده لب رژ سیگار ته از پر سیگاريِ زیر.... شدم کنده جایم از رخوت با امد، که آزاد

... مکرد دهانم ي مزه را تندي اکالیپتوس آدامس و پوشیدم ام تیره پا تا سر هاي لباس روي را کِرِمBurburri آستر با رنگ قرمز

  ....رفت نمی بین از جوره هیچ دهانم بوي اما خورد می بهم طعمش از حالم

 همکالسی، یريگ مچ به شد، می دیده که نانی تنور و سنتی دیزاین به خیره و من پیشنهادي»  ریحونِ«  رستوران توي بودم نشسته

  ....کردم می فکر ماشین در قبل دقایقی درست

 کرده ها و دهمالی بهم را هایم دست ماشین، توي بودم پریده...! بدود هوا توي سرما اینقدر و باشد نشسته برف زانو تا شد نمی باورم

 من هب نگاهی نیم.... پیچید می عوضی را ها خیابان و زد می گیج.. رفت انتها تا را مالصدرا و زد دور را اصلی خیابان آزاد... بودم

 وابج تلفنشو گفت نیاز: گفت کشیده، هم در را هایش اخم ام، شده سوار وقتی از چی براي دانستم نمی که طور همان و انداخت

  !بیاره کارت برات خواست می. ندادي
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  ..زنم می حرف باهاش شب آخر: خیابان به زدم زل!! کردم باور هم من و گفتی تو! کارت

 نخش و کشیده هم در ابرو من، سالم و جمله اولین محض به او و بودم شده ماشینش سوار خوبی به تلقین و خوب حال با من

  !اشمب نداشته را، شبم شدن زهرمار ي حوصله که داشتم سردرد هم آنقدري و کردم نمی درك را اش ناگهانی خلق تغییر! بود شده

 هک بودیم نخورده غذا هم با هم بار ده جمع سر... شام کرد دعوتم که افتادم باري اولین یاد! گرفت ام خنده شدن، زهرمار فکر از

 حال عین در و تر زهرماري همه از اما... قبیل این از و نیاز خانه بود عصرانه اش باقی... بودند شریک هم کوروش و نیاز را نصفش

  !بود اولی بار همان تر، دار خنده

 ده که اشینیم نفهمیدم که بودم فکري آنقدر و... گشتم برمی شرکت از سالنه سالنه و پیاده! کنسرت از بعد هفته یک درست «

 شدم، وارس و برگشتم وقتی که بماند! است خودمان شرکت اخالق بد رییس آید، می پایم به پا زندو می بوق سرم پشت دقیقه

 متخصص از میگیري وقت یه جاش به کنم، می رد مرخصی برات سرکار، نمیاي فردا«  که تخم و اخم و کرد بیداد و داد چقدر

 شستمن جایم سر صاف که بود موقع آن..........! بود رفته غره چشـــم بدي طرز به او، و... ناخواسته.... بودم خندیده من!!!! » شنوایی

 یچندش حالت با و کرده جمع را صورتش!!! نیست بردار شوخی و ندارد شوخی وجه هیچ به لحظه، آن توي کیانیِ که فهمیدم و

  !!!گیج ي دختره: بود گفته

.... کنم ابانتخ دیگر جاي یک گفت و کشید هم در لوچه و لب! سوخاري گفتم پرسید، را من نظر! داشتیم مکافات غذا انتخاب سر

 ار من نظر... کردم اصرار... دیگر جاي یک گفت هی! آمد نمی کنار باهاش جوره هیچ آزاد و بودیم سوخاري ثابت پاي نیاز و من

  !!!مثال!! بود پرسیده

 یفک سر موذیانه... برود خواهد می که جا هر به دادم رضایت... آخر و چرخیدیم خیابان در ساعت یک... شب آن داشتیم بساطی چه

  !!!نباشد تنش به سر خواست، می دلم کل به لحظه آن! گرفت را گازش و آمد

 پیش بحثی کرد می تالش و خندید می!! مزه بی هی او... دادم می تکان حرصی را پایم من... دادیم سفارش و نشستیم و رفتیم

 و... .کشیدم بیرون پیتزایم الي از نداشت، هم بحث جاي اصال شاید که کوچکی موي نخورده، را دوم قاشق... آمد غذا... بکشد

 به دست! آورد باال من، تا را اش شده گرد هاي چشم و آزاد بشقاب به خورد محکم که زدم پس را بشقابم چنــــان... چنــــان

  !!!کن انتخاب دیگه چیز یه بگو هی حاال: کردم اشاره غذا به خشونت، با و شدم سینه

... زدمن لب گرسنگی، عین در تمام، لجبازي با من کردندو عوض را غذا که بماند.. کرد عذرخواهی رستوران صاحب چقدر که بماند

  !کند پنهان زورکی، لبخندي پشت را خوردنش حرص کرد سعی چقدر آزاد، که بماند و

  ....... »زدم می رویش به تمام، بدجنسی با گهگاه ماهها، و ،...ها هفته تا و کردم زهرمارش چطور را شب آن که بماند، و

  !خندي؟؟ می چی به: کشید بیرونم خلسه از آزاد، بداخالق صداي

  !!اخالق بد! تو؟ شدي چی: کنم روشنش که ماشین پخش طرف بردم دست

  ....زد پوزخند

  ...گرفتم ناراحتی با را رویم

  ....دوختم چشم برف از پوشیده خیابان به و زدم بغلم به را هایم دست
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  !کشی؟ می کِی از -

  ...!کردم حس را هایش مهره سایش که چرخید شتاب با آنقدر گردنم

  !!!چی؟ -

  !کشی می کی از پرسیدم: گرفت پیش در را جردن سرباالیی کرد، می کم را بخاري که طور همان و زد پوزخند باز

  !!شده؟؟ چت و میگی چی هست معلوم اصال: رفت درهم ناخواسته، هایم اخم

  ...برگرداندم رو دلخور، و دادم تکان هوا توي عصبی را دستم

  !!!بودم خوب کامال! هیچی تو، بیاري خودت با سیگارو گند بوي و کنی باز ماشینو در اینکه از قبل تا -

 نم در آزاد هاي رفتار برابر در همیشه که حسی...!!.. محکم... دادم فشار دستم کف را ناخنم!!... ساره سرت بر خاك... گزیدم لب

  !لجبازي! برآورد شورش به سر باز شد، می تحریک

 رد هم یگارس!! گنــــد بوي و دود فرسخی ده از کردم فکر گفتی جوري یه!!! ـغمبريپیـ پسر شما که نه: بود کنایه از پر کالمم

  !!شی نمی

  ...بودم کرده ادا حرصی را! گند

  !بده سیگار بوي دهنت نباید!!! زنی تو! فهمی؟ نمی چرا! کنم می فرق تو با من: گفت بداخالقی با و کرد محکمی پوف

  ...زنی تو

  ....ریز..ریز.. شُرشُر.. دلم در ،..آب ریزش به شبیه حسی و.. شد سوزن سوزن قلبم... شکست.. هایم گوش توي چیزي... کردم حس

 رَمدَ بیگانه حس جور هزار جمله، یک با حاال که بود دور اینقدر!!... من؟؟ بودن زن داشت حرف اینقدر.. بود گفته وضوحی چه با

  !؟.....بود ریخته

 ستد سیگار با عمري که کیانی ي شامه براي که انگاري... نه! ؟...نداشت فایده خوردم، که آدامسی همه آن پس... کردم نگاهش

  ....نداشت بود، کرده نرم پنجه و

  ....کردم بغض

  ...بود شده ناپذیر انعطاف و سخت صورتش

!! کنم تحمل را سفید و بلند شاسی ماشین آن هم، دیگر ي لحظه یک خواست نمی دلم اصال! ببینمش خواست نمی دلم اصال

  ...!من.. بودنِ زن!! بود من بودن زن دست! نبود سیگار و آدامس بوي دست که شدنی خفه!! خفه!! شدم می خفه داشتم

  ...کردم بغض

  ..ارادي غیر آنقدر

  ....یکهو آنقدر
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 حالتو هک بندم، می دهنمو: کردم زمزمه رنجیده، و دادم پنجره به و گرفتم را رویم بچگانه، و نسنجیده العمل عکس هر از فرار براي

  !نزنم بهم

  ..!ساره: زد صدایم کالفه و موهایش الي زد چنگ.... بیرون کرد پرت محکم را نفسش

 بیاید ناح صورت باز تا بود کافی جمله یک همان... نبود خودم دست اما، بودم داده نشان حدواکنش از بیش شاید... ندادم را جوابش

!!! بپرم است، اطرافم که مردي ترین دست دم به شود باعث و کند ام کالفه و بپرد ESSE دودِ همه آن اثر و هایم چشم پیش

  ...حرفم به کن گوش دقیقه یه ،..ساره: طرفم چرخید و کرد پارك رستوران روي به رو ي کوچه داخل

 گهن خودت براي حرفاتو هم تو مربوطه، خودم به من کار: حرفش وسط پریدم شدم، می پیاده که طور همان و برداشتم را کیفم

  !دار

... االح همین تا... نشستم و کردم انتخاب میزي!! خورد نمی ُجنب و بود نشسته... رستوران طرف به افتادم راه او، به توجه بی و

  !!!کنیم سپري هم، را دوممان زهرمار و بیاید که دلخور،

 ار خودم... شد پیدایش کرد، می خشک کاغذي دستمال با را اش شده شسته هاي دست که طور ،همان دقیقه ده از بعد باالخره

  !من به زد زل و اش صندلی به داد تکیه طلبکارها، مثل معمول طبق و داد سفارش... کردم منو سرگرم

  !کنیم؟ جان نوش زهر قراره سالمتی به: کشید جلو را خودش... کردم تر غلیظ را اخمم

  !باشین داشته میل چی ـماشـ تا: خوردم حالتش از را ام خنده

  !فهمی؟ نمی چرا! خودته خاطر به زنم، می حرفی اگه من...! جون دختر آخه: کرد نگاهم تاسف با

  !نزن حرفی خودم، خاطر به دیگه لطفا: صورتش به زدم زل و کردم سخت را فکم

  ....کرد نگاهم لحظه چند.... داد تکان تاسف ي نشانه به سري

  !بکنی خالفا این از شناسمت، می که مدتی این تو بودم ندیده -

: شیدمک باال شانه تفاوت بی..... گفته ام زنانگی به راجع چی کنم فراموش کردم سعی! تر منعطف اما بود جدي! گرفت ام خنده

  ...!ببینی نداشت دلیلی

  کنم؟ خالف نمیاد بهم! چیه؟: کردم اضافه برسم، نظر به بدجنس و مریض و موذي کردم می سعی حالیکه بعددر

.... دوختم میز روي ي تازه سبزي ظرف به و گرفتم را چشمم.... کرد حفظ را ممتدش نگاه فقط.... نداد جوابی... کرد نگاهم خیره

  !؟...کنی می نگام اینجوري چرا: کردم زمزمه

  .....!برمیاد تو از هم دیگه کاراي خیلی که، کنم می فکر این به دارم: کرد زمزمه من از تر آهسته... خیره طور همان

  !داشتم اش جمله به بدي حس اما! گفته چه نفهمیدم! کردم نگاهش مستقیم

  !چی؟ یعنی -
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 مرد ای زن تا هزار بودنش، مرد یا زن به بسته آدمی، هر: کرد نگاهم بود، چجوري دانم نمی که دیگري یکجور و سفیه، اندر عاقل

  !ده می نشون کدومو هر از اي شمه یه ها، موقعیت بعضی واسطه به گهگاه که داره، خودش تو

 و طخ برام و اتاقم تو اومد وقتی! بود ت عاصی زن اولیش! دادي مننشون به تاشونو چند حاال تا: انداخت من به ابرو با اي اشاره

  !یادته؟! کنی می پا یه آتیش که کشیدي نشون

  .....بود یادم خوب

  ...خوب خیلی

  باقیش؟ -

  !!شی می پررو االن! میگم بهت بعدا باقیشو: گذاشت دهان به میز، روي داغ نان از اي تکه

  !!ی؟کش می کی از بگو، آدم ي بچه عین حاال: گفت و نیاورد حساب به اصال... دادم تحویلش بدي اخم و کردم گرد را هایم چشم

  ....سوخت گرسنگی و ضعف از ام معده... صدفی کمرنگ الك با شده مانیکور هاي ناخن.. میز روي چسباندم را هایم دست کف

  ...پیش وقت خیلی از -

  !مشخصه کشیدنت پاکت یه از! دونم می که اینو -

  !نبود پاکت یه: گفتم فوري

 غذامونو بذار.. چی براي و کی از داره اهمیتی چه اصال: گفتم حوصله بی... شد میز روي غذا دیس چیدن مشغول پیشخدمت

  ...بخوریم

 بی. ..زد نمی غذایش به دست و... کرد می نگاهم داشت جوري هیمن.... غذا کنار خیارشور در بردمش فرو و چنگالم به بردم دست

 پیغمبري رپس که نکنی هم وانمود! بخوري؟ غذاتو لطفا شه می آزاد: گفتم آرام بود، پایین نگاهم که طور همان... شدم مشغول خیال

 رارهق دونستم می اگه... شم آروم یکم خواستم کردم، غلطی یه سال چند بعد من! جیزه و اخ براش چیزا این که سنتی مرد یه و

  .....بخور غذاتو لطفا حاالم! رفتم نمی طرفش بگیري، آرامشو و بشم بازخواست اینجوري

  !شی؟ آروم خواستی می که بود شده چت: پرسید آرام کرد، می اش مزه مزه که طور همان و برد دهان به را دلسترش لیوان

 را خط هت تا پرسید، می دیگر ي کلمه یک اگر! عنوان هیچ به.. بخواند را دستم آزاد خواست نمی دلم... دادم تکان سر سرعت به

  ............دلــــم... خواست نمی دلم....!!.. خواند می

  ..!..هیچی -

  ...!ساره کن نگاه من به! هیچی؟ -

  !خورم می غذا دارم -

  !لطفا کن نگاه منو!! کنن نمی جمع جلوت از دیسو اون کنی، نگاه من به ثانیه سی اگه -
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  !شده؟ چی: کرد زمزمه... کردم نگاهش تردید با..! بود جدي و خشک نهایت بی

 براي دلم فقط: ابم لیوان به بردم دست وقتی بود ضعیف صدایم.... سوخت هایم چشم لحظه، یک دلیل، با و دلیل بی کردم حس

  ....شد تنگ حنا

 بود گفتهن! کی؟ افتاد عروسی! راستی: کنم عوض را جو کردم سعی... شد خیره من به و صورتش طرف یک چسباند را دستش کف

  ...نیاز

 کالم یک زدم، حرف باهاش دیروز همه این: دادم ادامه هم سر پشت و تند و هوا بی و خوردم کبابم از.. شنیدم نمی را جوابش

  ....گفت می کوروش! آزاد راستی...شده پرت حواس ،..عاشقه! بیاره کارت برام خواد می نگفت

  !بود؟ شده تنگ خودت براي دلت: کرد زمزمه و حرفم وسط پرید وقتی.. نشننوم که آنقدري نه اما بود، آهسته صدایش

.. دمش سیر من: گرفتم باال را سرم. برخاستم و زدم عقب را میز!!... آزاد؟ کنی نمی بس چرا... غذایم به زدم زل صامت، و ساکت

  ...بریم

  ...!شدم می اذیت داشتم.. گرفت نمی را چشمش و کرد می نگاهم ممتد خیلی امشب

  ....آزاد کنی می اذیتم داري: کردم التماس ،..تقریبا

  !ریم می بعد کن، تموم غذاتو بشین.. خوب خیلی: کشید صورتش به دستی و کرد فوت را نفسش

  ...بشورم دستامو رم می: دادم جواب پا سر همانطور

 نخورده هم ار غذایش سوم یک... میز سر برگشتم و زدم زل آینه به کمی و زدم صورتم به آبی... گرفتم پیش در را دستشویی راه و

  ....بریم: شد بلند جایش از من دیدن با... بود

 اب و کردم جمع بغلم زیر را هایم دست.... نرمک نرم و ریز ریز.. بارید می هنوز برف... شدیم خارج ریحون از و افتادم راه کنارش

  ..نخوردي چیزي اصال: گفتم اي عذرخواهانه حالت

 ایستاد و کرد باز را در و آمد همراهم... نشوم مزاحمش دادم می ترجیح من و بود فکري.. نداد جوابی و زد کجی و کمرنگ لبخند

 کمی و رد را صورتم و تو آمد می سوز و بود پایین ام پنجره... نشست.. و زد دور را ماشین سالنه سالنه هم خودش... شوم سوار تا

  !شدي؟ سیر: طرفم برگشت... نشست اي لحظه چند... کشیدم پایین را صدایش و کردم روشن را پخش.. بود کرده قرمز

  !شد زهرمارت تو کنم فکر ولی آره: زدم لبخند

 چیزي اگه! خوب دختر: کشید را ام گونه و کرد دراز را دستش هوا بی... چرخاند صورتم دور تا دور را نگاهش و زد محوي لبخند

 تا ،..الفتمخ ي پایه که من وگرنه! نمیاد خوششون بده، دود بوي دهنش که زنی از مردا بدونی که بود این براي فقط گفتم، بهت

  ....!!!ـشته

....! زد می باال ام مذهبی رگ که هایی وقت اداي.. درآورد را ادایم باز... کردم اخم.. دوختم دستش به را ام شده گرد هاي چشم

  !!!!یادنم خوششون بپره، هرز دستش مردي اینکه از زنا بعضی بدونی، که بگم، بهت من: بیرون کردم فوت را نفسم کفري
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 اقیشب!! میاد خوششون شون ـههم.... دونم می و دارم تجربه من که جایی اون تا! ؟.....اِ: گفت لودگی با و فرستاد باال را ابروهایش

  !اداست و ناز

  !!نکن باور تو: افزود و زد چشمکی

 اگه یاد،نم خوششون گفتم که زنایی همون... بدونی بگم اینم ، اطالعت محض! وقت یه نکنی ضعف دا؟؟خــ رو تو:  زدم پوزخند

  !!کنی حظ خودت که کنن، قلم پاتو و دست جفت ـانچن بذاري، دمشون رو پا دیگه و کنی تکرار دیگه بار یه

  !!!بدونی که گفتم فقط: زدم گشادي گل و مسخره و نما دندان لبخند

  .....خنده زیر زد بلند بعد و کرد مکثی

 ويت از و برداشت را کتش عقب صندلی از گذشت، که کمی.... رو به رو ترافیک به دادم را حواسم و گفتم »مرضی«  لب زیر

  !داري؟ آتیش: زد نیشخندي و انداخت من به نگاهی... کشید بیرون سیگاري پاکت جیبش

 ییبو خوش و بودن زن خیال بی ولی: گفت خنده میان و کرد روشن را سیگارش.... برد هوا به را اش قهقهه بلندم »ارـرمــزهـ «

  بشیم، که

  !میاد خوشم خالفکارت زن این از من: زد ـدارکشــ چشمکی

 یم فکر زیادي نیاز و آزاد شاید کردم، می فکر ها یکوقت.... آمد می من به بودن، خالفکار زن که هم چقـــدر.... گرفت ام خنده

 این طفغق... نه ،..آره هم من بگویم بخواهم که نه....  ام پاستوریزه خیلی کنند خیال خواست نمی دلم... طاهرم و طیب من کنند

.. نندک فکر همینجوري بگذار... داشت نخواهد و نداشت خبر من خلوت از کسی... کنم فراموش کردم سعی.... خودم وجدان پیش که

  ....ام داده تحویل دروغی من نه پرسیده، چیزي نه که کسی

  !؟..کشی می -

  !!خوند می رو ها روضه اون که بود من ي عمه پسر االن همین که نگو: فرستادم باال را ابروهایم

  !!خالفته ي پایه که گفت بعدش ت عمه پسر همون ولی! نه: خندید

 الفخ خالف...!.. کارش پی رفت شد تموم... کردم غلطی یه عمري بعد من اینکه اول: گفتم و کردم رد را تعارفش دست... خندیدم

! طرفی؟ ، لبشه گوشه برگ سیگار یه و دستش دم مشروب پیک یه شب تا صبح که قهار باز پوکر یه با کردي فکر! نبند من به هم

! بزنم لعنتی سیگار اون به پک یه شم می حاضر تو جلوي نکن فکر وقت هیچ.... بعدشم! نکن مقایسه خودت با منو هم هرگز

  !!ـامتم

  ....نگفت چیزي و.... تکاند بیرون پنجره از را سیگارش فیلتر.... بود کرده خشک جا لبش روز لبخند

  !بزنیم؟ قهوه یه بریم..! خالفکار خانوم ،..بخـ: پرسید مهربانی، و ژست از پر تبسمی با و طرفم به شد متمایل کمی

  !شده ده: کردم چک را ساعتم

  !!مونی؟ن بیرون غریبه مرد یه با شب وقت این گفتن جونتون مامان یا منتظرته خونه کسی! باشه شده خب: انداخت باال شانه
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 ردهک مرا جان قصد.... کردم نگاهش بغض با و آنجوري یکهو که نبود خودم دست.... نبود خودم دست.... کردم نگاهش همینجوري

  ......آزاد امشب گفت می چی.... نبود منتظرم کس هیچ که... نه!.... منتظرته؟ خونه کسی!.. امشب بود

 غلط! باشه باشه: گفت هم پشت و تند شده، مرگم چه من و گفته چه باشد فهمیده که انگار و گرفت صورتم جلوي باال، را دستش

  باشه؟؟!! سرشار؟ باشه! زنم نمی اضافه حرف هم دیگه و خونه رسونمت می آدم بچه عین! کردم

  .....برف درشت و ریز هاي دانه زیر.. بیرون گرفتم را دستم و دادم فشار بهم را هایم لب

  ....!....نیست منتظرت هیشکی بعدش که ها قهوه اون از.... خوام می قهوه من ولی: گفتم آهسته و خوردم را بغضم

 سکوت.... ودب آرام ماشین فضاي.... گذاشت سر پشت را ترافیک بیشتري، سرعت با و برد باال را پخش صداي عوضش... نزد حرفی

... ودب مانده که کارهایم به... کردم فکر فردا به...... رفت می و زد می من به کبریتی هی امشب آزاد این... بودم آرام هم، من.. بود

  ...خودم پیش آوردمش می روزي چند و عمه دنبال رفتم می باید اینکه به

  ...!ساره -

  ..هوم -

  !خوره؟ می نیاز درد به کووش نظرت به... گم می -

 ینا به باز: رفتم غره چشم بهش کالفه و بیرون کردم فوت را نفسم...!.. هستم هم من.. باشد..... کرد می عوض را بحث داشت

  ...بکنن زندگیشونو بذار جان بابا! دادي؟ گیر بیچاره

 ورن،خ نمی هم درد به که بده اطمینان بهم درصد یک یکی اگه... زنم می حرف جدي: بیرون کرد پرت پنجره از را دومش سیگار

  !زنم می بهمش

  !!شدي؟؟ قلدر -

  .....شدم برادر! نه -

  ....گرفت سبقت کناري ماشین از و

  ...شبیهی نیاز به خیلی چون پرسم، می تو از -

 اريج زبانم روي بودم، خانوم حاج ي خانه که روزهایی یادآوري با قبلی، اي زمینه با انگار فکر، بی حروف، و انداختم باال شانه

 تونه می کوروش میاد نظر به که... دردسر بی و آروم زندگی یه.... خواد می چی نیاز مگه! ؟....خواد می چی زن یه مگه: شدند

  ......!ساده داشتن دوست یه... دیگه خواد می همینارو نیاز.... اختالف و تنش بی... کنه فراهمش

 اشتند دوست یه داري؟؟ اعتقاد زنی می که حرفایی به ؟...!همین: داشت نگه اي کافه نزدیک را ماشین و کرد نگاهم مستقیم

  !ساده؟
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 یچ به... نبودم قدیم ي ساره چون.. نبودم زن چون نداشتم اعتقاد......! نداشتم اعتقاد هم درصد یک اما آره، که... دادم تکان سر

 ي ساره نه است، این زن یک هاي خواسته ي همه که فهمیدم می قدر هیمن اما دانستم، نمی را خواستم می چی و داشتم اعتقاد

  .........امروز

  !ست؟ ساده داشتن، دوست کنی می فکر -

  !لطفا باشه تُرك: کردم اشاره کافه به.....!!!... نکنم فکر اصال معقوله، این درباره دادم می ترجیح

  .....شد پیاده.. بعد و کرد مکث لحظه چند... زدم کنی باز سر از لبخند و

...... کردم می ـالحــ... کلمه واقعی معناي به... خنکی و برف و موسیقی با و بودم بسته را هایم چشم.... برگشت که بعد ربع یک

 وياسپرس از که طور همان... بردم لب به و گرفتم دستش از را فنجانم.... کرد روشن را بخاري.... آورد خودش با را سرما و نشست

 زنی، می دم ازش ظاهر به که اي مدرنیته همه این خالف بر دونستی می ساره: گفت من به خیره خورد، می خودش همیشگی

  !؟...هست ستنی شدت به زن یک درونت

 حالتی با و چککو پاکتی سینی توي گذاشتش بعد... داشت نگه منتظر را من و کشید سر ته تا را فنجانش.... کردم نگاهش گنگ

  !خواد؟ می چی زندگیش از زن یه مگه: پرسید ازم ،..استفهامی

 می که رطو همان و گرفت دستم از را خالی فنجان!... ؟...سنتی زن.... کرد روشن را ماشین.... بیفتد جا برایم تا کرد نگاهم آنقدر و

  .....زنم می حرف باهات ش درباره بعدا: گفت شهرداري، ي مکانیزه سطل داخل بگذاردشان برد

 گشتبر لبخند با و ترمز روي زد خانه، جلوي.... هنــــوز.... کردم می فکر بود زده که حرفی به داشتم هنوز.... شدیم خانه نزدیک

  ...!بود خوبی شب: طرفم

 تماس ودب نیومده هنوز برقات اگه ببین تو، برو زود: کرد باز را من سمت در... خواند را نگاهم!... ؟...سنتی زن... کردم نگاهش گیج

  !اوکی؟.. زنیم می حرف ش درباره بعدا... برق اداره بگیرم

  ...پریدم پایین ماشین از

  ....بود سرم توي صدایش

  ....بودم مهمانش عصر، و ظهر تمام که اي حنانه و سیگار دود و شب سر از هایمان بحث و آزاد صداي

  ....خیال و فکر جور هزار و

 رداشتمب را ام گوشی ست، روشن هنوز گاز ي شعله و آمده برق دیدم و شدم خانه وارد وقتی فقط.... نه یا کردم خداحافظی دانم نمی

  .بخیر شب. شد روشن چراغت دیدم: رسید مسیج لحظه همان که بزنم زنگ

.... تخت ي لبه نشستم.... بود باز تختم، روي به رو کمد در... اتاقم توي افتادم راه.. گیج و گنگ.... کندم هال وسط را هایم لباس

 ا،ر دلم و چشم خوشبخت، ي حنانه و سنتی زن و سیگار پاکت... بهش ماندم خیره..... زد می را چشمم رنگ، سیاه ي ساده چادر

  ....!زد می
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 رو ام چانه... کردم گره را مشتم.... نداشتی دوستش دیگه... داد جواب من در کسی!.. ؟...آوردم درش چی براي.. پرسیدم خودم از

 پس! ساره؟ ودب دلیل چی پس.. نبود کاملی دلیل هم این... نه... نداشتم را لیاقتش... داشتم دوستش.. نه... رفت می شدن بغضی به

 توي.... نپایی افتاد.... دستم توي خورد سر.... کردم لمسش.. احتیاط با.. و چادر سر کشیدم مردد، را، لرزانم دست!... است؟ دلیل چی

 رویش کهآن بی را یکی این میچیدم، را هایم لباس و کردم می باز را چمدانم وقتی.... اراده بی.. خودم به چسباندمش... گرفتمش هوا

 کردم روف را ام بینی.. خودم به چسباندمش...!.. کمد انتهاي بود گذاشته بدهمف شدن هوایی ي اجازه دلم به آنکه بی کنمف مکث

 دمبو شده دلچرکین ازت.....!.. من خــــوب ،..بودم شده دلچرکین ازت.... کشیدم نفس.... سیاهش و سبک کرپ ي پارچه میان

 بیهش ندارم دوست.... سرم بندازمت.. کنم لمست ندارم دوست کردم می حس.. خورم می ضربه بیایم، طرفت... کردم می حس... و

 ربط اب.. دانم می.. نشست سیاه خاك به... و رفت نمی سرش توي حرف و داشت می نگه را تو سماجت با که باشم اي بچه آن به

 ازت دلم... من هاي اشک مأمن متاسفم.... عزیزدلم متاسفم.... ام داده ربط تو به را، خودم اشتباهات تمام را، چیز همه ربط، بی و

 ربهض پشتت، اعتقادات و تو حکم به که همه این پرسیدم می خودم از..... بودم داده دست از بهت را اعتقادم تمام.... و بود گرفته

 الیعقل که... شده نفرین روز ده همان... لعنتی روز ده همان.... پرسیدم می خودم از!.. ؟....ام رسانده اي خدشه بهت کی ام، خوردم

  ..........نداشتم ،..دوستت...... من خــــوب نداشتم، دوستت.... آمد می بدم ازت...!... بود مرده درَم درك و فهم قدرت که... بودم

  !؟....چی حاال

 نفس.. یه و لطیفش ي پارچه به کشیدم را ام بینی... کردم نگاهش.... پرسید ازم آرامشم، به همیشه پوشش همان... انگاري را این

..... شیمانیپ... و ندامت.. سر از.. دلتنگی سر از هایی، اشک.. ریخت پایین چشمم ي گوشه از اشک قطره چند... کشیدم عمیق و بلند

.... نداشتنی دوست و خطا از پر چقدر هر ،...ها روز آن معصوم و پاك ي ساره... منی طفلکی تو...! منی ي ســـاره تو.... بوسیدمش

 امتم....!.. بودم پدرم ي خانه دختر فقط که هایی وقت تمام یاد.. اندازي می ام دغدغگی بی روزهاي یاد را من... منی دل بند... تو

 توي ار پاهایم.. تخت روي شدم رها.. ....نداشتم ،....مزخــ نداشتم، کابوس نداشتم، بند و قید نداشتم، خیال و فکر که هایی وقت

 اي ساره... نبودم معصوم، و پاك بودم، که چی هر... حاال.... فشردم صورتم به را چادر و بستم را هایم چشم... کردم جمع شکمم

 ،...خوشبختی و پاکی همه آن به شباهتی هیچ امروز، ي حنانه به شباهتی هیچ من،.... کمیل دعاي رفت می حنا با که نبودم

! بودم دهلغزی... بودم سیاه پیشانی.. بودم ضعیف... بود شده نوشته ام پرونده در لغزش بار یک بودم، که چی هر حاال..... نداشتم

 ،...را یاهمس و ساده چادر.... عبرت و درس هزاران... به شد منتهی... کتف پشت ببر به شد منتهی.. توبه به شد منتهی که لغزشی

 و ستد... وجودم تاریکی توي شاید حاال که..... باشد مُــــرده شاید.. حاال که ،...منی درون پاك ي ساره تو.... بوسیدم... و بوییدم

.... دارم دوستت....! من خطاي و حماقت از پر ي ساره.... من خوب ي ساره... من ي ساره ،..دارم دوستت.....! شده گم.... و زند می پا

  .....من آرامش تمام اي

 می کار اتاق توي ام، طراحی میز پشت من...! ییالق خودش قول به و من پیش بود آمده که شد می روزي دو یکی جون بدري

 جمله و گشت می کاغذهایم و ها پارچه الي البه هی.... کشید می سرك کارم به شیرینی، و چاي ي بهانه به هی عمه و نشستم

 می هم مشتاقی، چقدر نفهمد طرفت خواهی می هم که ها زدن حرف مدل آن از... راند می لب بر کوتاهی خبري یا پرسشی ي

 حاال داشتم، رو کسی خودم ي زمونه دوره من اگه: زد را دلش حرف و نیاورد طاقت هم سر آخر!! شود جمع تو به حواسش خواهی

  !!!جیبم تو میگذاشتم تورو تاي صد

 ماچ ندچ و گردنش دور انداختم دست کنم، پنهان را لبخندم جوره هیچ توانستم نمی که همانجوري و برداشتم چشمم از را عینکم

  !شی؟ می راضی..! تو مال دارم، من که هرچی اصال... من جاي تو: گرفتم تپلش و گرد صورت زا ابدار
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  !مقبولن؟ خوبن؟ چطورین؟؟.. مادر بگو کارت محل پسراي از: گفت ذوق با و صندلی روي نشست عمه

  ....عمه گی می چی: چشمم سر گذاشتم را عینکم باز و گفتم محکمی و غلیظ اوففف

 ؟؟!!! اِ: گفت ها، پسر به نسبت اش همیشگی ولع پر لحن همان با و اشتیاق و شور همان با عمه... چرخاندم کاغذ روي را مدادم و

 بذار بیا! مادر... جان ساره میگم... بمونی مجرد و تنها و تک عمرت آخر تا تونی نمی که تو کجاست؟ ایرادش عمه؟؟ چیه مگه خب

  نیومده؟؟ خوشت کسی از!! دارن؟ خونواده چجورین؟ ببینم کن تعریف اصال! بذاره پیش پا هست، کسی اگه

 ومده،ا خوشم کسی از من نه...! جان عمه: گفتم شمرده شمرده و عمه، سمت چرخیدم گذاشتم، مز روي را عینک... حوصله با اینبار،

 نه کم،مشتر زندگی آدم دیگه من نه چون... عمه نزنیم حرف ش درباره دیگه بهتره...!! بیاد خوشش من از کسی کنم می فکر نه

  !!!بگیره کرده، تفش یکی قبال که رو مطلقه زن یه میاد کسی

 فسن صداي..... کنم می چکار دارم بینم نمی... و شده تلـــخ زبانم که بوده، تلخ هایم جمله بقدري کردم حس و برگرداندم رو و

... مطلقه: گفت می خودش با که دمشنیــ من، و... در طرف افتاد راه سالنه سالنه... برخاست جایش از بعد.. آمد عمه آرام هاي

  میگه؟؟؟ چی دختره این.. مطلقه

 حرف و غروب از.... گرفت جا من، ي نفره دو تخت طرف یک و رفت عمه بشورم، را ها ظرف من تا و شد صرف سکوت در شام

 رد به آویخته کوچک دستی حوله با و تکاندم می را خیسم هاي دست!! بود نزده حرف باهام هم جمله دو جمع اتاق،سر در هایمان

  ....بود خورده گره هم در ناالن، حالتی به ابروهایش و بسته را هایش چشم که بود عمه به نگاهم و کردم می خشک

  عمه؟؟ خوابیدي -

  ....زدم کنار را لحاف ي گوشه و کردم خاموش را چراغ.... کرد باز را هایش چشم درز... شدم نزدیک

  خوبی؟؟! عمه؟ -

 حبس ما سینه در نفس.... گرفت قرار چپم کتف روي عمه دست که کنم روشن را کوچک آباژور که چرخیدم جایم سر...  زد لبخند

 می سح وضــــوح، به... را انگشتانش لرزش... من و.... کرد می بازي کوچک، و سیاه ببر با عمه ي چروکیده و پیر انگشت.... شد

  ....مَــــ خوشگل ي عمه: طرفش برگردم شوخی صداي با کردم سعی......! کردم

 هایش لب.... شد فشرده دلم..... بود مانده هوا، توي انگشتش و لرزید می کوچکش و گرد ي چانه.... بود خیس عمه هاي چشم

  ...........جانم ساره کردي بود چکاري این!!... تنت؟؟ رو َکندي بود چی این.... مادر آخه: خورد بهم

 هنوز ت،سف چقدر هر قلبم بودم، شده که چی هر.... عمه بغل توي کردم فرو را سرم و لحاف زیر خزیدم.... نیاوردم طاقت.. نتوانستم

  ......نداشتم را، عزیزترین هاي اشک طاقت

 ي!! جـــــون بدري خیال بی خانوم؟؟ بدري کنی؟؟؟ می چیه اینکارا... هی... جونم بدري... جان عمه.. عمه... هیش: گفتم هی

  عمه؟؟.... باشه چشمم جلو همیشه خواستم.... دونی می که تو.... باشه یادم همیشه خواستم.... دیگه م کرده کاري

  !!!حله؟؟ بگم شرکتمون پسراي از: گفتم شوخی به و کردم تصنعی اخمی... ببینم را صورتش تا عقب کشیدم را خودم
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 بچه یهچ تو گناه آخه: که کرد هیهــــــات بغض، با و لرزید بیشتر اش چانه... هیچ نیامد بند که اشکش تصورم، خالف بر اما

 ريو دري اون دیگه! جانم؟ ساره باشه! باشه؟... مادر ها رو حرفا این زنی دیگه مادر؟؟ رنی می حرفارو این که چیه تو گناه!... ؟...م

  ....ها نچسبونی خودت به رو ها

  !؟...جونم عمه دروغه مگه: زدم تلخی لبخند

 دیدين منو بمونه؟ همسر و سر بی آدم شه می مگه.... ازت نشنوم دیگه: داد فشار و بغلش توي گرفت محــــکم بار، این را سرم

 هباش...!!... دم نمی کسونش کس به... ماهی تو.... زنی می که چیه حرفا این... من جون... عزیزکم داره احتیاج زن سال؟؟ همه این

  .......شدم بدبدختیش باعث من که ببینم مو بچه این عروسی من بشه کی... خدا اي!... م؟ ساره باشه! عمه؟ جون

 و بود عمه دار وجدان عذاب بغل توي سرم.... بود چشمم پیش ومحمد علیرضا و حنا خندان صورت عمه، هاي حرف وقت تمام و

  ...باشم داشته توانستم می که اي ساده زندگی پیش فکرم

***  

  !بود عمه روز کمال، و تمام بعد، روز ي شنبه پنج صبح

 می داري چیکار نمیاي؟؟ چرا پس: زد می وغر بود ایستاده در دم عمه... کردم می پا آن و پا این هی شدیم، بیدار که صبح از

  کنی؟؟؟

 شده ات گوشه یک کشیده، اتو و صاف که رنگی سیاه چادر به بودم زده زل.... و بودم نشسته کمدم باز در روي به رو که.... من و

  ....بود

  ...زدم می دل دل کردنش، سر براي

  ....دل دل

 پا و باشد تنگ دلت شد می مگر! نپوشی؟ را خوب این و بروي زیارت شد می مگر.. واي.... کشیدم بهش و بردم جلو را دستم

 معطل! دار برش!.. شد؟ چی کردي، مال لگد را دلت همه این... ساره کن تمام!.. ؟....کنی لگدمالش و ات دلتنگی روي بگذاري

  !نکن

 جاري نم ورگ پوست در اش، آشنایی ،..غریبی عین در که بودم، زده زل آینه در زنی تصویر به و بودم ایستاده آینه جلوي حاال،

  ....بود

  ....نمیا چرا پس ساره؟؟: شد تر نزدیک عمه صداي

 هایش چشم... رفت باال هایش گونه.... بهش زده زل ،...مــــسخ و خیره جوري همان. دیدمش اینه ي گوشه از. شد ساکت ، صدا

 ي مهع...! نه ،...باشد من نپوشیدم و پوشیدن چادر پی اصال که نه ،...باشد نداشته دوست جوري این را من عمه که نه.... زد برق

 یچ هر به فقط.... باش کشد می دلت که طور هر.. بپوش خواهی می دلت که طور هر بود خوانده گوشم توي همیشه من، قرتی

  !باش داشته یقین هستی، که

  ....کشیدم خجالت اختیار بی چرا دانم نمی
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  ...ساله هفده دخترهاي مثل

  ....دوید پوستم زیر شرم

  ...ها شه می دیر... عمه دیگه بیا: شدم رد عمه کنار از سرعت با و پایین انداختم را سرم

  ......کردم تند پا در، دم تا و

  .....!ـــلاص به بازگشتن براي دلتنگی از..... اصل از..... بود دلتنگی... از ،..خجالت و سرخی این که... بودم نکرد بدي کار من که

 گفت یم هم دقیقه ده هر!.. گذاشت می سرم به سر و زد می ام شانه به هی و گفت می جوك.. خندید می بلند بلند عمه برسیم تا

 ســـال چند از عدب و بکشد پر دلم و گنبد به بیفتد چشمم و حرم توي بگذارم پا تا.... برسیم تا... من و.....!.. بود هم علی پسرم کاش

 پوست زیر را خوشی این و شوم لذت غرق و ببندم را هایم چشم و بکشم رابهش صورتم و ضریح به بچسبم تا.. کسی زیارت بروم

 ذره ،...بخشد می تقدس بهم کردم می حس که را اي داشتنی دوست چادر کردن سر ي لحظه ،.......بدهم ُهل هایم رگ توي و

  ........کردم می مزه مزه دندان زیر ،.....را بودنش همراه ، راه تمام و ،.را کشیدنش خود دور به ذره

 از با آشتی برق هم عمه هاي چشم در که خودم، در تنها نه که من، و... درآوردیم ادا و رقصیدیم ماشین توي.. خندیدیم عمه با

  .....کردم می حس ،...را ها دلتنگی و ها رفته دست

 سرد ريبدجو هوا و بارید می شدت به برف... زد غر و نالید لب زیر خانه، به رسیدنمان آخر ساعت نیم که کرد می درد آنقدر پایش

.... شد می گرد که من، هاي چشم و!! » زیارت؟ ره می هوا این تو مگه آدم«  گفت می عمه و شد علت بر مزید هم برف...و بود

 ،بخورد سر برف روي بود نزدیک که را ماشین....! کرد می ریزي برنامه دلچسب، اي هفته آخر براي و داشت کرسی هواي دلم

 کمک و شدم خم. کردم باز را عمه سمت در. شود پیاده کنم کمکش و بدهم را عمه عصاي تا شدم پیاده و پارکینگ جلوي کشیدم

 گرفتم باال ار سرم و کشیدم عقب را خودم... نبود پیدا برف پشت از... راننده ي شیشه به زد کسی که بیرون بگذارد را پایش کردم

  .....!بود زده زل چادرم به... خیره خیره بعد و باز نیمه دهان با اولش که آزاد به دوختم چشم و

 صبح که داشتم را حسی همان درست.... چی براي و چی از دانم نمی... قرمز هم کمی بودنم، سبزه عین در هم شاید..! شدم هول

 بلند صداي با مانده، بیرون پاي یک با که عمه جواب در و گرفتم را نگاهم سرعت به.....! خجالت به شبیه چیزي....! عمه برابر در

 عمه ي شده گشاد هاي چشم به کردم پرت را ام غره چشم و گزیدم لب و شدم دوال ، »کنی؟؟ می چیکار ساره! کیه؟ «پرسید می

  !!هیـــــس: که

  شی؟؟ پیاده تونی می..! عمه هستن همکارم: افزودم بلندتر صدایی با

  !بود نکردنی انکار ،...عمه هاي چشم برق

 هم رب چشم در اش، آرتروزي پاي آن با عمه چطور نفهمیدم و گزیدم تر محکم دید، نمی آزاد البته که تابلویی واکنش از را لبم

  ....پسرم سالم: کرد سالم مهربانی با! شد پیاده ماشین از زدنی

  خوبه؟ شما حال... خانوم حاج سالم: عمه به کرد رو خوشرویی با و درآمد گنگی از و گرفت من از را چشمش.. آزاد

  نمیکنی؟؟ معرفی جان، ساره: آزاد سمت داد لهـُــ را ابروهایش و داد فشار محکم را دستم عمه
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 آهسته.. .موهایش روي... هایش شانه روي بود نشسته برف... انداختم آزاد به ،...گریزان هنوز نگاهی نیم... بود شده تند برف بارش

  ...جون عمه هستن شرکت مدیرعامل کیانی، آقاي: دادم جواب

  .... !!شد برابر صد من، دست به عمه هایش دست فشار.... و صدا توي ذوقِ.... چطـــور و

 ودترز آزاد خواست می دلم ولی، چرا دانم نمی... دادم نشان ماشین از وسایل کشیدن بیرون مشغول را خودم... کردند احوالپرسی

  .بماند خیره سرم، روي چادر به این از تر بیش خواست نمی دلم.... برود

  !بگیرم؟ وقتتو لحظه چند تونم می..! سرشار خانوم: کشیدم بیرون بود، آرام تصورم، خالف بر که صدایش،

  !!!!نداد ـلتمهـ عمه

  !!مادر؟ ساره،!! پسرم؟؟ شه نمی چرا -

 ییعن ام، نوازي مهمان حس تحریک و گرداندن چشم جور این گفتنت، مادر مادر جور این!! چی؟؟ یعنی!! عمه؟؟ یچــ یعنی این

 طوري. حتما: برگشتم!!! زد می چپ علی ي کوچه به را خودش کردم، می نگاهش را جور هر!! زد خشکم!!! جون؟؟ بدري ـیچـ

  !شده؟

 برات... هن: بخشید می من به کامال و گرفت می گشت، می عمه و من میان که را نگاهش وقتی بود، لبش روي حواسی بی لبخند

  ....داشتم باهات کوچیکی کار یه.. و آوردم کارت

  !البته: زدم لب... انداخت عمه به مستاصلی نگاه و

  !!وسط پرید عمه باز

  !تو؟ بیان کنی نمی تعارف جان ساره!! سرما؟؟؟ و برف این تو! جا؟ این -

 نه باریک شناسمش، می که ست اي خرده و سال یک!!! کنی می باز ام خانه به هم را کسی چه پاي!! عمه نکند لعنتت خـــدا اي

 به هول! !تو کشیده سرك نیاز همراه کنجکاوي، محض حتی نه ام، زده تعارفش من نه گذاشته، فراتر کوفتی در این از پا خودش

 ماشین: زد اشاره سرش پشت به زنان، لبخند و عمه به کرد رو که فهمید، را ام میلی بی انگار که کنم باز لب آمدم و کردم نگاه آزاد

  !کشه نمی طول زیاد! خانوم حاج هست

  ...باشیم خدمتتون در چاي یه... تو بیارید تشریف! پسرم؟ حرفیه چه این اوا: گزید لب و زد اش گونه به نمایشی، عمه

 رد،ک می فرض بچه را من هنوز و نبود مستقیم صراطی هیـــچ به که را عمه حرف ي ادامه ناچار،... کرد نگاه من به کیانی آزاد

  ...بفرمایید: گرفتم

 و ینماش سقف روي بود گذاشته را دستش که آزاد به رو برگشتم.... کرد باز را در و انداخت کلید.... افتاد راه کنان، هن و هن عمه

 محکم درآنق چرا نفهمیدم هم خودم! کرد نگاه من به و پرید جا از که بستم شدت با را در.... کرد می نگاه عمه رفتن مسیر من، مثل

 نمیام... گم یم بهت ماشین تو بیا: کرد اشاره ماشینش به سر با... و باال فرستاد را ابروهایش!! گرفت ام خنده واکنشش از!! کوبیدم

  ..تو

  ...شه می ناراحت: کنم پارك و شوم سوار تا افتادم راه و گرفتم را نگاهم کالفه
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 روي هلحظ چند... صورتش به دوختم چشم و گرفتم باال را سرم... کرد مکث و من باز نیمه در روي گذاشت را دستش راه ي میانه

  ...سُره... تو میارمش من: کرد اشاره ساختمان به بعد و چرخید صورتم

... ذارشب بیرون همین... بگیرم داروهاشو برم باید دیگه ساعت یه: عقب رفتم قدم یک اش، موشکافانه و ممتد نگاه از فرار براي

  ...!لطفا

  ..!بزن ریموتو.. میگیرم برات رم می خودم: آمد صدایش ماشین، داخل نشست می که طور همان

...!! شیندبن ماشینی همچین رل پشت آمد نمی بهش اصال! گرفت می ام خنده ام، داشتنی دوست شش و دویست پشت دیدنش از

 کرد گیر مپای... برداشتم را بود افتاده ها مبل روي که لباسی تکه چند عجله با! تو دویدم تقریبا و زدم را ریموت و خوردم را ام خنده

 حرف شموبایل با داشت انگاري.. آمد می آزاد صداي..... رسید می عمه به دستم اگر.... بخورم زمین مغز با بود نزدیک و روفرشی به

 حرف حین نگاهش... تو کردم می تعارفش و زدم می لبخند ها احمق عین وقتی بود بغل زیر سرم بر خاك هاي لباس.. زد می

 هب آلوده که رفت می زبانش! کند؟ ام مسخره خواست می باز.... بردم فرو ها لباس داخل را چنگم.... چادرم روي خورد سر باز زدن،

 آخر: تگف خط پشت شخص به و کرد رهایش... بردم جلو را دستم.. گرفت هوا توي آویزان حالتی به را سوییچ!!... بشود؟؟ حقارت

  !فعال گیرم، می تماس باهات شب

.. .برق به زدم را آریا اهدایی ساز چاي و آشپزخانه توي دویدم... کرد می دعوتش و مبل روي بود نشسته عمه... کردم تعارفش

 نفسم و تخت روي کردم شوت را ها لباس.. خوابم اتاق توي دویدم و زدم بهش هولکی هول لبخندي... بود نشسته آزاد.. برگشتم

 ايج به کی هر... بودم شده هول الکی الکی.... گرفتم نفس و آرامش لحظه چند و کشیدم سرم از را چادرم! بیرون کردم پرت را

 عطر... دمکشی سرم روي آلبالویی شال به دستی.! شدم نمی اینطور هرگز میدید، وضع و سر این با را من که آزادي هم آن بود، آزاد

 و کشید دست عمه با زدن حرف از آزاد.... بردم هال به و گذاشتم قند و توت کنارش و ریختم چاي.. شدم هال وارد و زدم مالیمی

 افتاد ادمی تازه.... لَخت و مشکی شلوار و بلوز این با.... دید می اینطوري را من نیاز، نامزدي جز به بود بار اولین... کرد نگاه من به

 دهش حل کامال که سیگاري ي قضیه و شبش آن زدن حرف بابت گریز، جاي به و بزنم دلخوري به را خودم توانم می هنوز که

  ...!باشم طلبکار هم، کمی!! بود

  ...!کنه می رو شما تعریف خیلی جان ساره... اومدي خوش... پسرم خب: زد می حرف ذوق با عمه

 و آب با طور این هم آن بودم؟؟ زده حرف ازش کی من اصال بودم؟؟ کرده را آزاد تعریف کی من!! شد نعلبکی تا دو هایم چشم

 در و یختر قلبم در شعف... گذاشت مقابلش عسلی روي کشیدو بیرون پالتویش جیب از را کارت رنگ نباتی پاکت آزاد...!! تاب

  !خوشحالم خیلی.. آزاد واي: بود پهــــن لبخندم... خواندم و کردم باز ولع با را کارت.. هایم چشم

 ه،بیار برات خواست می خودش: گفت آزاد..... گردد می آزاد صورت روي چطور عمه، ي خنده پر و متفکر نگاه که... نبود حواسم و

  ...من دست داد اومد، پیش براش کاري

  ...ساره مدتی یه واال... نه یا بشناسید تاج شبنم دونم نمی: گفت می داشت عمه

.... انگاري بود شده سرد... آزاد چاي روي خورد سر نگاهم... دوخت و طراحی.. شبنم.. من از.. شد زدن حرف مشغول آزاد با و

  ...شده سرد.. کنم عوض چاییتو رم می: برخاستم
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 کرف هزار که داشتم ایمان.... بیفتد جوش به تا بهش زدم زل و چایساز جلوي ایستادم.... داد تکان سري عمه، با زدن حرف حین

 حتما! بزند؟ حرفی خواست می... بود چادرم به حواسش کرد، می صحبت عمه با داشت که حاال البد... خورد می چرخ سرش در

 کاش. .گرفتم گاز را لبم ي گوشه....! کرد می مسخره ،...خواست می دلش هم اگر... پرسید می.. گفت می وقتش به حتما.... زد می

  ....نخواهد دلش

  !داري؟ سیگار بساطت تو! ؟....جان ساره: آمد هال از صدایش

 کال ای رفت می دست از داشت بود، نرسیده بهش.... کردم نگاهش و باال فرستادم را ابروهایم... شد بلند چایساز قل قل صداي

  !کیانی جناب ـرنخی: رفتم غلیظی ي غره چشم!!!.. داشت؟ مرض عمه جلوي

 داخل و شیدمک بیرون را سیگار ي بسته پایینی کشوي از و شدم دوال... برداشت عمه.. آمد تلفن زنگ صداي... کردم بلند را کتري

 داییص که گرفت ام خنده بودم داده بهش که صفتی از!!! آزاد بود خري عجب... فنجان داخل کردم خم را کتري... گذاشتم سینی

  !خندي؟ می چی به: گفت سرم پشت از

 خم یشترب... قلبم روي گذاشتم را دستم.... بود شده خم و ایستاده سرم پشت! پرسیدم جا از ترس با و کشیدم اي خفه هیــــــنِ

  .....م کالفه! نداري؟ نخ یه: گفت خیالی بی با و انداخت نگاهی دستم توي فنجان به و شد

 باز نیشش! کوبیدم اش سینه تخت را دستم توي ESSE پاکت... بعد...!! کردم نگاهش سفیــــه اندر عاقل ثانیه، چند و برگشتم

  ! ممخلصیــ: گفت اي بامزه حالت با و!! شد

  !جاهلیت؟ دوران به برگشتی: گفت آرام آمد، می سرم پشت که طور همان آزاد.. هال طرف به افتادم راه و برداشتم را سینی

  !!بودي شده ها معلم خانوم شبیه: زد نیشخند... استفهامی... پرید باال ابروهایم... رویش به رو... چرخیدم

...! ممبفه را مفهومش توانستم نمی من حداقلش.. داشت فرق لحنش.. بود دیگري جور...! کرد نمی مسخره نه! ؟...کرد می مسخره

  !؟....اومد بدت ازم: کردم زمزمه هوا بی

 به ه،لحظ آن و حاال ،...نه که آزاد به!... ؟....بود کرده روشنش کی.. سیگار روي خورد سر نگاهم... زد دستش توي سیگار به پکی

 روسا در بار اولین براي که شده روزي شبیه درست گذشت، ذهنم از... کرد تنگ را هایش چشم... کردم نگاه همکالسی کیانیِ

  .....رفتم و گرفتم را راهم و چرخیدم پاشنه روي... نشست من در کوتاه مکثی.... نگرفت را نگاهش ، خیره...... دیدمش

 عوتد به لب عمه.... داشت را! حواس بی... و مرموز و متفکر نگاه آن هنوز که بعد ساعت نیم.... شد می بلند که بعد ساعت نیم

  ...پسرم بیار تشریف شام براي حتما شب فردا: گشود

 ار خودش هاي برنامه هفته آخر معموال.... پوشید می را کتش که کردم نگاه آزاد به برگشتم... شد خشک عمه لب روي چشمم

! نفهمد هک بود محال! خواند را نگاهم! میل بی کامال.... کردم نگاهش میلی بی با...!.. باشد نیاز با حتی بودم دیده کمتر... داشت

 نم از نگاه موزیانه ناباوري، عین در که... دارد را خودش مجردي هاي برنامه بودم مطمئن.... کند می رد که بودم مطمئن تقریبا

  ....نباشم مزاحم اگر: زد لبخند عمه به رو و گرفت

***  
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 ضیرا تقریبا لبخندي هم خانوم حاج و عمه دیدن رود می هفته آخر گفت می آقاجون. بودم مانده خانوم حاج و آقاجون پیش را نهار

 نمی یاتفاق هیچ... هیچی!... کردید؟ می را کار این زودتر کمی اگر شد، می چی که کردم فکر دلم در و بوسیدمش... داشت لب بر

 به جوره، هیچ.... و رفت می دست از زدنی پلک به که زمانی این.... کردید می جبران را رفته دست از زمان این اینکه، جز افتاد

  ....!..گشت بازنمی دست

 کتفاا»  بودن خوب«  گفتنِ  به پرسید، می را برادرش حال که عمه جواب در و کانتر روي گذاشتم را خرید سنگین هاي کیسه

 می ی،زبان شیرین و صدقه قربان با معمول طبق... اما بود فهمیده هم خودش و بودم سرسنگین باهاش حاال تا دیشب از... کردم

 حالش و مزد علی به زنگی. بود زده یخ پایم و دست و داشتم دلشوره.. نداشتم مساعدي خیلی حال عصر تا.... ببرد یادم از خواست

 یاد... رسید می بهتر نظر به خودش اما... کرد اکتفا... بودم داده عمه به من که داد را جوابی هم او پرسیدم، که ثریا از.. پرسیدم را

 تمام تیوق که ساعته نیم دیداري... کیانی دیدن رفت یکراست آمدو... بود پیش ماه هفت شش شاید... اروس آمد که افتادم روزي

  ....شنیده چی و گفته چی نگفت بهم هم وقت هیچ.... فهمیدم تازه من شد،

... دبیای نبود قرار.. آمد نیاز که دادم سامان و سر شرکت کارهاي به کمی و کردم مختصري آرایش خواندم، که را نمازم غروب، دم

 ین،بب اینو بیا ساره: گفت ذوق با نبود، بند پا سر که طور همان و تو آورد خودش با را سرما از عظیمی حجم کردم، باز که را در

  !تو نمیام

 هاي جیغ و پرید می پایین و باال.. زده هیجان و ذوق با نیاز...... داد نشانم را، اش عروسی تاج و کرد باز را دستش کوچک ساك و

 کشتبری دل ته از و بوسیدمش محکم... بودم آمده ذوق سر و افتاده خنده به هم من نیاز، هاي جیغ از... زد می شادي از پر و کوتاه

 بلند آیفون دايص باز که بود نگذشته رفتنش از دقیقه پنج.... رفت و است منتظر در دم کوروش گفت که تو کردم تعارفش! گفتم

  !!! آزاااااد: غریدم آزاد ي دهنده آزار نیشخند به حرص با و برداشتم را گوشی... شد

 و شنیدم را اش خنده صداي.....!!! آزاد مغز، اسم به چیزي از... آزاد خیال و فکر هزار از... آزاد دولت هفت از.... یعنی که جوري

 و هخان دم بود آمده چی براي دیروز نفهمیدم اخر اینکه فکر با و کردم مرتب سرم روي را ام مشکی شال.... گذاشتم را گوشی

 ذوق با داشت عمه... ایستادم منتظر ننداختم، یادش هم من و بگیرد را عمه داروهاي برایم رفت یادش هم آخر و ،..داشت چکارم

.. .آمد... برگشتم راهرو، توي آزاد هاي قدم صداي به!!! دانست می خدا بخورم، حرص عمه دست از بود قرار کی تا... کرد می نگاهم

 مبرمی تیاجاح...! بکشم سیگار.. شاید یا.. یا... بخورم مسکن خواست می دلم! ناگهانی اضطرابی از عظیمی هجم و متفکر نگاهی با

  !بخش آرام به شبیه چیزي شاید، یا....! داشتم بخش آرام به

  !بانو بخیر شب: زد لبخند و گرفت باال را ها لیلوم جور و جمع سبد

  !مهربون؟ خانومِ بدري نیستن!  آ آ: کشید را دستش فوري که بردم جلو گلها گرفتن براي را هایم دست!!! متملق باز زبان!! بانو

 می رد جلوي تا سختی به آرتروز، از درد با که اي فربه اندام متعاقبش، و شد بلند عمه صداي!! بود؟ فهمیده کی از را عمه اسم

  ...تو بیا... مادر اومدي خوش... پسرم سالم: کشیدش

 خواست می دلم حقیقتا لحظه آن که من، و....... داد می عمه به را گلها سبد آزاد، وقتی بود مانده وهوا زمین میان من هاي دست

 این به.. .نفره سه جمع این به... گلها این به خوبی حس.... داخل کرد دعوتش صمیمت با و کرد تشکر عمه!!! نباشد تنش به سر

 پزخانهآش به چاي بردن براي و گذاشتم آباژور کنار عسلی روي را گلها بودند، احوالپرسی مشغول تا..... نداشتم ،.. ها صمیمیت

....! ددار میل چی بودم نپرسیده و نکرده رعایت را ادب اصال که کردم می فکر این به داشتم من و... آمد می صدایشان.... رفتم
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 سینی.... رفتم هال به و گذاشتم کنارش را خوشمزه و کوچک هاي لبنانی شیرینی ظرف... برداشتم را چاي چوبی و کوچک سینی

  !بداخالق؟ خانوم احوال: پرسید لبی زیر و کشید جلو را خودش.... شدم وخم آزاد جلوي گرفتم را

 حاال...  LCD روي به رو یمبل رو کردم رها را خودم و چرخیدم سبکم هاي پاشنه روي....! کردم نگاهش بِر و ِبر جوري، همین

 با و کامل تماما، آزاد، هاي جواب.... پرسید بود گذرانده که روزي از... کرد تعارفش عمه... بود درجه نود آزاد، و عمه با ام زاویه

 خانوم عنیی شخصی کار کردم فکر من و بوده شخصی کار سري یک دنبال صبح از گفت می داشت وقتی حتی... بود خوشرویی

.... بود LCD سیاه ي صفحه به صامتم و ساکت نگاه.... کردم مالمت غیبتم، بابت را خودم دلم توي بعد...! رو و بر خوش هاي

  !ساکتی؟ چرا شما جان، ساره: کشیدم بیرون مخرب، افکار میان از عمه، ي دهنده اخطار صداي.... هیچی... نداشتم خوبی حس

  !!!است هارق باز پسر یک عمه، که گذشت ذهنم از فاصله بال.... صمیمی... بودند نشسته هم از کمی ي فاصله با.... کردم نگاهشان

 ست، یمعن بی کامال ام دلشوره اینکه خیال به و گذاشتم شکمم روي ناخواسته را دستم و کردم جمع احتمالی ي خنده از را لبم

  ...من: زدم زورکی لبخندي

  ....نیست راضی من حضور از احتماال: رسید گوشم به دهنده تسلی لحنش چرا دانم نمی و زد لبخند آزاد

  !؟!من؟ پرست پسر ي عمه جلوي بود حرفی چه این! احـــمق

  !!حرفیه چه این: کردم گرد را هایم چشم

  !وبی؟خ: پرسید آهسته... بعد و کرد اش بدرقه چشم با آزاد... شد بلند جا از من، به اي غره چشم با غذا به زدن سر ي بهانه به عمه

! آزاد ندک می ام خفـــه دارد چیشت، سر از دانم نمی که اي دلشوره و اضطراب گفتم می اگر... نه گفتم می اگر بود مسخره چقدر

  ...خوبم: درآمدم بدخلقی قالب از.... بود بچگانه.. و واحمقانه زشت چقدر

  !مریضی؟! چته؟.. رویی و رنگ بی خیلی: کرد اشاره صورتم به

  !!شدم کفري

  !!نـــع!!! چته نگو من به انقدر -

  ....کردم روشن را تلویزیون و

  !سرشار -

  ....پیچید خانه در سنتور صداي.. داشتم نگه ها کانال از یکی روي

  ...بله -

  ...کن نگاه من به -

  !رم؟ب من خواي می: زد کمرنگی لبخند.... دادم بهش را هایم چشم کرده، سقوط فشاري با عاصی،....! پیچید می بهم ام روده و دل
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 مهمان رسم طور این که اي شده بد چقدر! ساره سرت بر خاك!!.. کرد؟ می ام شرمنده اینجوري چرا!!.. بود؟ شده مهربان چرا

  ....دستشویی رفتم می باید.. شدم بلند....... آوري می جا به را نوازي

  ....میام االن: بود بیهوده زدن، لبخند براي تالشم

 به نباید. .شستم آب با را صورتم.... کردم تند آزاد، سر پشت حمام داخل دستشویی سمت به را هایم قدم بمانم، منتظر آنکه بی و

 هک آزاد بیچاره.... دادم نیم اجازه... گذاشتم نمی... کردم می شان علنی حتی نباید.. دادم می پر و بال ي اجازه خرابم فکرهاي

  ....رفتم بیرون حمام از و... ایستادم کمی... پاشیدم رویم به آب مشتی باز!... نداشت تقصیري

 زا هرگز آزاد که البته... شنید را هایش صدقه قربان گوشم.... زد می حرف موبایلش با داشت آزاد و بود ها غذا سرو مشغول عمه

 دبنشین کردم مجبور را عمه.. گفت می نیاز به خواست، می اگر بود، که جی هر! هرگز.. زد نمی حرف من با اش شخصی روابط

 رمس که طور همان... کنم اماده را چیز همه من تا ببیند را محبوبش سریال و آشپزخانه جلوي ي نفره چهار و کوچک میز پشت

  ...بده نشونم تاجشو بود اومده نیاز خوندي، می نماز داشتی که شما: گفتم بلند تقریبا صداي با بود، گرم

  ...دونستم نمی: زد لبخند و شد نزدیکم کرد، می قطع را موبایلش که طور همان آزاد که عمه پی برگشتم

 قبل... آره: انداختم بود، کنارم که آزاد به نگاهی نیم...! انگار شنید نمی هیچی سریال، تماشاي محو... کردم نگاه عمه به استرس با

  ...اومد شما از

  ....بکشم بیرون باالیی کابینت از را آبی گشاد دهان هاي لیوان تا ایستادم پنجه روي و

  !بود؟ چطور -

 را اه لیوان یکی یکی زدیم، می حرف حالیکه در و بود شده حایلم سر پشت از درست حاال.... داد بدستم را ها لیوان از یکی و

  ....داد می بدستم

  ....بود خوشگل خیلی -

  اومد؟ خوشت -

  ...اوهوم -

  ...کنم حفظ را فاصله حداکثر تا چسباندم ها کابینت به را کمرم... چرخیدم و گرفتم دستش از را لیوان آخرین

  ...!آزاد -

 من: اش یرهت طوسی و نازك پلیور ي یقه به زدم زل ام، بدرفتاري از پشیمان... زد چنگ جانم دلشوره باز... کرد نگاهم فقط منتظر،

  ...که نداشتم منظوري اصال

  بذارم؟ کجا اینارو: میز طرف به افتاد راه و برداشت هم با را لیوان تا سه

  !آزاد: نالیدم مستاصل،

  !..نشدم ناراحت من! نکن درگیر خودتو! ساره نیست مهم واقعا: گرفت باال هوا توي را اش خالی هاي دست... برگشت
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 تو: دمز لب! ماند نمی هم ثانیه یک یقیننا خورد، می اگر که.. بود برنخورده بهش که شکر را خدا خب... کردم تنگ را هایم چشم

  !امشب؟ شدي مهربون انقدر چرا

  !!نمیاد بهت اصال! نباش: کردم جمع میلی بی با را هایم لب بعد

  ....پیچید عمه و من میان نگاهش و خندید آهسته

 اب و کرد تشکر آزاد... کشید غذا آزاد براي عمه و ریختم ساالد خودم براي... بینشان من و نشستند هم روي به رو آزاد و عمه

 داد ، پرسید می را نیاز عروسی تاریخ که عمه جواب آزاد.... خورد می چنگ دلم..... شد عمه دستپخت از تعریف مشغول خوشرویی

  ...پسرم شما عروسی شاال ان: گفتد مهربانی با عمه و

  ....خورد بهم دلم باز

  ....کشیدم دهان به و بردم فرو خورده سس کاهوي داخل را چنگالم

 اشتهد جفت باید آدمیزاد! خداست ي برازنده فقط تنهایی... گم می جوونا همه به همیشه من خدا به: گفت می داشت که بود عمه

  !باشه

  .....سالن کف کرد سقوط ناگهانی، و عجیــــــب طرزي به فشارم

  ..... عمه دهان به زدم زل مات

  !بهتره براشون بمونن تنها ها بعضی! خانوم بدري کنن نمی پیدا جفتشونو که همه خب: کرد تبسم جواب در آزاد

 شههمی من! جان پسر زنی می حرفیه چه این: کرد تر زبان رابا هایش لب بود، کرده پیدا را اي عالقه مورد بحث انگاري که عمه

 برادر این...! یرهبگ دستتونو باشه یکی باید پیري سر... سرتونه تو سودا جور هزار... جوونید هنوز شما! خدا فقط تنها! گم می ساره به

 آخرش! یادبرب تنه یه زندگی، یه پس از تونه نمی که زن.... بگو بهش شما.... کیانی آقاي کنه می لج! کنه نمی گوش من ي زاده

  .....داره خوب خواستگار یه مدتیه اآلن! جان آزاد کنه می لـــج دختر، این.... پیري سر.... من مث یکی شه می

  ....!کرد گیر گلویم توي درسته غذا،

  ....رفت گیج سرم

  ....عمه به زدم زل

  ....گفت می داشت چی

 ارهز سرعتی با فشارم.... رفت سیاهی هایم چشم.... من خداي زد؟؟ می حرف کی از داشت عمه!!! نداشتم خواستگار اصال که من

  ....!بودم خـوانده ،....را عمه دست..... شد پرت سالن کف.... نور سرعت برابر

 سه ي گرفته گند جمع این از.... ام دلشوره.. بود همین براي ام دلشوره.... دوختم عمه به را ام گشاده هاي چشم.... شد تنگ نفسم

 چیده من را ها خوردن سبزي.... بودیم عمه ي خانه.... « شد می منتهی هایش نقشه و عمه به که هایی جمع ي همه از!! نفره

  .........»....خانوم عمه داره صاحاب مردم دختر: گفت می داشت کامران.... بودم
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  ....بگم چی من واال: شنیدم نمی و شنیدم می را آزاد صداي

 هشب.... بگو بهش شما ،...دوستشی که شما... کنه می تباه خودشو داره بچه این: کرد می پرتاب را آخرش هاي تیر که... عمه و

  ...برت و دور هستی، که کاري سر گم می

  ! عمـــــــه: زدم داد تقریبا و عمه سمت برگشتم.... درد با.. بغض با... کرده گیر گلویم توي ي لقمه با

  .....کردم تند آشپزخانه، طرف به را، لرزانم هاي قدم و برداشتم را بشقابم... کردم پرت را چنگالم

  ....جان ساره اِوا: پیچید عمه صداي

...  عمه.. عمه..... پیچیدمشان بهم.. هی و کردم قالب هم توي را هایم انگشت... ها کابینت به زدم تکیه... آشپزخانه کف نشستم

 نهبها به داري عمه! زنی؟ می حراج چوب را من داري عمه! آزاد؟ به بیندازي را من اي کشیده نقشه...... عمه نکند لعنتت خدا.. عمه

.... هعم کنی می خرابم داري!!.. ؟؟....آورد می فشار قلبم به خشتش خشت که کنی اي خانه ي آواره پیري، سر نماندنم تنها ي

  ........بفهمی اشکــ... کنی می خرابم داري

  ....زدم گره هم در لرزیدند، می وضوح به که را هایم دست.. عوضش... نکردم بلند سر.. رویم به رو نشست کسی

  !ساره؟ -

  ....کند گم را گورش برود کاش

  ....ببرد هم را عمه کاش

  !..؟...باشم متنفر یا بکشم خجالت... خدایا

  ....ت عمه جلوي زشته پاشو -

  !!نداره ربطی تو به: کردم نگاهش عصبی و گرفتم باال را سرم

  ....بود پیچیده سرم توي اونتوس گند بوي... گرفتم را نگاهم.... ماند خیره بهم فقط.. جوري همان

  ...بگیر اینو.. پسرم بیا: آمد عمه صداي

  ...پاشو.... حیاط تو بیا من با دقیقه یه پاشو: کرد زمزمه و انداخت هایم شانه روي چیزي آزاد! ؟....بود شرمنده.. صدایش

  .....!..داشتم داد.... داشتم بغض.. داشتم پرخاش... بودم عصبی

 راه....افتاد ما شانه سر از کاپشنم.... شدم بلند جایم از و زدم پس ، بود کرده دراز سویم به احمقانه آنقدر چطور دانم نمی که را دستی

  ....زد پا دنبالم به عمه.. افتادم

  ...جونم عمه.. ساره -

  .....کشید زبانه.. سرما از عظیمی حجم.. کردم راباز در

  ....پیچید بهم دلم... گرفت لرزم
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 به ..عمه! ؟...نبود بسش عمه... خدایا!... کردم؟ می چه جماعت این با باید.... شدم برف از پوشیده حیاط راهی و کوبیدم بهم را در

 خطور ذهنش به!! آزاد مثل کسی درباره فکري همچین چطور!! نبود؟ بسم شد، زده ذوق و داد هولم یکبار همان خودش قول

 به ي دهنخور دست برف روي هایی قدم صداي.... داشت فاصله زمین با سانتی شست پنجاه که باغچه ي لبه نشستم!!!.. کرد؟؟

 را دایمص نباید.. کردم می خالی عمه سر نباید.. زدم می بیرون نباید.. کردم سرزنش را خودم..... نشست گوشم در نشسته، شب

  !..ودب زشت کارم چقدر.. خدایا... کند لعنتم خدا.... کردم می بلند داشست، نمی هیچی عمه گمان به که میهمانی جلوي رویش،

 محکم ،انگشتم دو میان را کاپشن هاي لبه.... نشست کنارم.. کردم نگاه آزاد به چشمی گوشه.... شد پیچیده دورم باز، کاپشنم

  ....کرد پر را حیاط که بود صدایی تنها سیگارش، زدن آتش صداي.... گرفتم

  ...ساره کنی می رفتار پیرزن این با بد خیلی تو -

  !دونی نمی هیچی تو: انداختم بهش تندي نگاه

  !بدونم تا بگو: کرد تنگ را هایش چشم دود، پشت از

 فهممن نیستم بچه که من! احمق: داد وفشار گرفت هوا در محکم را دستم مچ ناگهان.... دادم تکان»  بابا برو«  عالمت به را دستم

  !!دلسوزیه سر از و نداره منظوري میگه هرچی

 تو :کرد پرتاب صورتم توي را دود اش، کلمه هر با و گرفت نزدیکم را صورتش.... داد می فشار تر دردناك.. را مچم که جور همان

 پس!! تو کردن خورد پاي بذارمش نیستم خر که من بگه، که چیم هر!! بشکنی؟ دلشو نباید فهمی نمی!! درمیاري؟ بازي بچه چرا

  !!!نکن محکوم رو همه انقد و ببند پوکتو ي کلهِ  دهن

  ... برگرداند را رویش و کرد رها محکم را دستم

  !!!گفتم می بلندتر مسلما نبود، او با حق اگر...! شعور بی.. مالیدم دیگرم دست با را دردناکم مچ

 آمده دستم دیگر هایش اخالق این.. نشست می صبح تا اگر حتی... زد نمی حرف زدم، نمی حرف من تا.... شد طوالنی سکوتش

  ....دونی نمی تو: کردم می زمزمه... بغض با و... آهسته وقتی بود سرم در هنوز... عمه ي خانه بوي.. اونتوس بوي.... بود

 خودت و توئه زندگی این چون! ساره نمیدونه هیشکی: رفت باال کمی صدایش و پایش زیر هاي برف میان انداخت را سیگارش

 نشدن اراحتن نگران دائم یا... کنه درك تورو که نداره ربطی کس هیچ به!! تنه یه!! فهمی؟؟ مـــی!! بکشی جورشو تنه یه باید هم

!! نبوده ش وظیفه غلط، یا درست! بگه که نبوده ش وظیفه بازم گفت، دلسوزي سر از جمله دو بیچاره پیرزن اون اگرم....! باشه تو

  !!بفــــــهم اینو

  ....بهش زدم زل... اشکی هایی چشم و باز نیمه دهانی با

  ....کوبید می را من چقدر

  ......ساخت می.. نو از و

  ....خورد بهم هایم لب

  .....رسید می نظر به خسته حیاط، چراغ جان کم نور زیر حاال، هایش چشم
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  ....شد فشرده دلم

  ....بزنم حرفی نتوانستم... اما... خورد بهم هایم لب

... و بهش بودم زده زل هنوز که منی سمت برگشت بعد لحظه چند... چرخاند اطراف به را سرش... موهایش میان زد چنگ کالفه

  .......صورتم توي کرد فوت را سیگارش دود

  ....خیلی.. بود سردم... کشیدم باال را دماغم.... زد مهربانی لبخند.. زدم پس دستم با را دود... افتادم سرفه به

  ...آزاد -

  !؟ دونی نمی... بدي نشون واکنش زود انقد نباید که میدونی ساره -

 شدن کور ي همه... را عمه ي خانه هاي تلخی ي همه... کردم سعی......!... بودم افتضاح من که چقدر... فشردم بهم را هایم لب

  !؟..نه..... افتضاحم خیلی من: بزنم کجی لبخند..... و کنم فراموش.. را ها بستن دل و ها

  !تر اونور چیزي یه: کشید پایین صورتم تا را کاپشنم کاله اي، خنده تک با بعد و کرد نگاهم لحظه چند

  .....بود گرفته باریدن دوباره که برفی به زدم زل و کردم جمع بغلم در را هایم دست و چسباندم بهم را پاهایم

  .....خوام نمی نگرانی دل.. خوام نمی محبت... خوام نمی دلسوزي من -

  ...!نداري دیگرانو دل اختیار که دونی می خودتم -

 ــالهمحــ دیگه، بار یه...! چاه تو رفتم م عمه طناب با بار یه من....  من آزاد... من... حرفها این از شم می کالفه.... شم می کالفه -

  !!ممکنه

  !بود؟ کجا شعورت! ؟ رفته کجا اختیارت! نزن گول خودتو -

  .....ام سینه به چسباندم.. ممکن حد تا را ام چانه

..! یارهب درِتم تونه می چاه، تو بندازه رو تو تونه می که قدري همون دونم، می بعید من البته که پوسیده چقدرم هر طناب، یه -

  اون؟؟ و این گردن بندازي خواي می! خودته دست تو اختیارش

  !فهمی نمی! نیستی زن تو... اما ندازم نمی -

  ...!دهنده آزار.. بلند... زد پوزخند

  !احمقانه چقدر -

  ....احمقانه چقدر... گفت می راست

 هم با دیدمش، و رفتم وقتی... اونجاست دونستم نمی من! قهر... مامان خونه اومد... بود شده دعواش شوهرش با افروز بار یه -

  ....دیگه مزخرفات یکسري و... کردید انتخابش مامان و تو گفت! من گردن انداخت حمیدو انتخاب... شد دعوامون

  !زد نمی حرف باهام سال دو تا که.... گوشش تو خوابوندم چنان: کرد نگاهم برگشت
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  .....کردم نگاهش فقط

  !نندازه دیگران گردن خودشو، هاي کوتاهی خودشو، اشتباهات باشه یادش تا: گرفت باال را اش اشاره انگشت

  ....زد آتش را بعدي سیگار.... کشید بیرون کتش از را رنگش طالیی زیپوي

......... کردم خراب من ،...را اونتوس صاحب... کردم خرابش من.... من.. نبودم بلد من... بود من از اشتباه.... سیگارش به زدم زل

 که ...داشتم بخش آرام به احتیاج چقدر..... سرد خیلی.. بود سردم........ بود برده بها چقــــدر دانستن، این و... دانستم می.. آره

  !؟...دي می من به هم دونه یه: گفتم معصومانه و اراده بی.. بود آزاد سیگار پاکت به ام خیره نگاه...... و بخوابم بگیرم

  ...دهنم گند بوي از اگه البته: کردم اضافه بود، آمده کجا از دانم نمی که خجالتی با... کرد نگاهم تنگ دود، پشت از

... را یگارس.... بارید می برف... گرفت جلو و زد آتش را فندکش... برداشتم یکی.... گرفت طرفم به را پاکت.... بدهم ادامه نداد اجازه

 خجالت جلویش بخواهی که باشد کسی آزاد اصال که... باشد زشت آزاد جلوي کردم نمی خیال اصال که... کشیدم نمی خجالت که

  ......کشیدم لب به ،...بکشی

  ....آمدند می فرود آسمان از... دانه دانه و یکی یکی که هایی برف به.... زمین بر نشسته هاي برف به برگرداندم را رویم

  ....داشت خش... صدایم

  ،...اما بود آرام.... صدایم

  .....داشت درد

 خیلی من.. من.... بار یه فقط.... نکرد توجیهم بار یه.. چیه درستش نگفت بار یه... خودشم حتی.. حتی... نداد یاد من به هیچکس -

 فقط نم... من....! شناختم نمی اونو حتی.. حتی... دونستم نمی رو زندگی.... نبودم بلد هیچی... بودم بچه خیلی.... بودم ضعیف

  ...........هیشکی..... ندید زدنمو پا و دست هیشکی..... که شدم غرق توش ناباورانه و احـــمقانه اونقدر و.... شناختم می عشقو

  ....زدم دستم توي سیگار به تري محکم پک.... و خوردم را بغضم

  ،... اما بزن منم گوش تو.. بیا -

  !...خوردم بدترشو دهنی، تو یه من: کردم نگاه زد می پک سیگارش به که آزاد به برگشتم

!.. رفت؟ دینش و دل چرا عمه! ندید؟ چرا عمه... شدم کور من... بودم کور من: دادم ادامه.... گرفت را رویش... شد سخت فکش

 حتی.....!... کردن رهــــام... دفعه یه... بعد! دادن هولم همه! خوبه گفتن همه!! ندید هیچکس.... آزاد!.. شدن؟ کور چرا مادرم و پدر

  ....زدن می بودن جون پاي تا از دم که اونایی

 بودم رفتهگ یاد.. بودم گرفته یاد من... گرفت جان ذهنم در عمه ي خانه.... افتادم سرفه به... پرید گلویم به دودش و گرفتم کام بد

 د،ش می نیاز و آزاد شامل که آنی و این و خودم مدد به را خودم هاي عیب.......! کنم تلقی گذشته را، ها گذشته و کنترل را خودم

 بی کهوی حاال، و..... کنم نگاه سرم پشت به خواست نمی دلم بود وقت خیلی که من،.... کردم می کشف را خودم بهتر و دیدم می

 باد هاي دست به را، چیز همه که بودم گرفته یاد بود وقت خیلی که ،...من.... خیلی... شد بد خیلی... گزیدم لب! بودم شده طاقت
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 نکه،ای و... شدم بچه لحظه یه:  دادم قورت ،!» داد؟ قورتش شود می چطور«  پرسیدم می خودم از همیشه که را بغضی...... بسپارم

  ...تو که ممکنه.. تو... کردم فکر

  !؟...دیدي یخ گل ساره: برید را حرفم

  ...نه: کشیدم باال بود، شده قرمز سرما از که را دماغم

 رمب می بار یه..... یخه گل از پر ما ي خونه حیاط! جدا؟: کرد نگاهم و فرستاد باال را ابروهایش... کرد می نگاه باغچه به داشت

  ....دم می نشونت

  !رنگیه؟ چه: شدم همراه باهاش... زد حرف یخ گل از چرا نفهمیدم

 یموییل بیرونیش گلبرگاي: زد لبخند.... کرد سوراخ را زمین و شد آب پایش جلوي برف ي تکه... انداخت برف توي را سیگارش

  ....بنفشه تقریبا هم داخلش ،..هستن

  بوئن؟ خوش: فرستادم بیرون بازدمم همراه هم را ام ناراحتی و دلشوره ي مانده ته

  ...خیلی: داد تکان سر و کرد نگاهم خیره....! کشید عمیقی و بلند نفس

  ...!قرمز ي الله..! دارم دوست الله من: رفت می شدن منجمد به رو پاهایم جفت و بود برف زیرم... شدم بلند جایم از

 ته به ام سترسید تمام گرفت، باال را سرش وقتی و ایستاد رویم به رو... بود پایین سرش.... برخاست جا از.. طوالنی نسبتا مکثی با

  .....بود رفته بین از حیاط، چراغ نور ي مانده

  ...ساره -

  ....هوا توي شد پرت و شد بخار.. نفسش

  ...ماندم منتظر

  ....هوا بی... افتادم دیروز یاد.... کردم نمی درکش اصال و بود غریب برایم که جوري... بود زده صدایم جوري

  !؟...کنی م مسخره و تحقیر خواست می دلت بازم ،...دیروز: بپرسم خواست دلم... چرا دانم نمی و

  ...بهم زد زل فقط.. جوري همین

  ....!بهش زدم زل فقط... جوري همین

  ...کردم تحقیر تورو کی من: گفت آهسته

 یراديا!... آمد؟ نمی یادش..! نیست یادم که من زنی؟ می حرف چی از بگوید بخواهد انگار... برود طفره بخواهد انگار... گفت جوري

  .....آوردم نمی یادش به هم من کند، فراموش خواست می اگر آمد، نمی یادش اگر... نداشت

  !جاهلیتت؟؟ دوران به برگردي خواي می: زد تصنعی کامال لبخندي و برد فرو شلوارش هاي جیب توي را هایش دست

  !خواست؟ می چه او.... گرفت ام خنده
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  .....بینمان فضاي در کردم رهایش... نخوردم را ام خنده

  !نیستی؟ دوستم دیگه بهش، برگردم اگه! مهمه؟ تو براي -

  !دي؟ می جواب سوال با سوالمو -

  .بگی اول تو خوام می اما.. نه: انداختم باال شانه

 ونازش که ندازم می کسایی ي همه یاد تورو زنی؟؟ می دار نیش پوزخنداي بهم! شم؟ می منفور: کردم تکرار.... شمرده شمرده و

  کنم؟؟ کار برات ذاري نمی دي؟ نمی راه شرکتت تو منو دیگه! ؟....هوم! تحمل؟ قابل غیر و اُمــــل... شایدم یا میاد؟؟ بدت

  ....کرد اخم

  .....بیشتر

  ......تر پررنگ

  !نگو چرند: گفت غضب با

  ....همکالسی پرسیدم جدي کامال من: کردم جمع سرما، از را خودم

  ...!دونم مین: داد پایان انتظارم به و کشید بلندي نفس... سرم پشت کرد معطوفش بعد و گرداند حیاط دور ثانیه چند را نگاهش

  ....زدم لبخند

  .....زدم لبخند ،...اما چی براي دانم نمی

 آزاد،... هاینک براي...! گفت می را راستش اینکه براي شاید.... تر منعطف کمی تنها... بود آدم همان هنوز ،..آزاد اینکه سر از شاید

 باشم، نتوانتسه که نه من، و.. بود نشده عوض اي خرده و یکسال این طی....! داشتم سراغ برم و دور که بود گویی راست مرد تنها

....... دبرس باور به خودش، که دادم می اجازه و بودم، خودم من.. اش شده آوار باورهاي تغییر براي بودم نکرده سعی...  بودم نخواسته

 یسع که آزادي.... یکبار حتی.... بود نکرده عذرخواهی من از هم هنوز هایش، توهین و ها تحقیر بابت هم یکبار حتی که آزادي

 به و یرهای براي ،...ثریا و گلی و خودش به که نبود علی.... زد می را حرفش راست و رك... بپیچاند دروغ با را کس هیچ کرد نمی

 ،...ـوزهنـ زادآ اینکه براي شاید.. زدم لبخند!.. نگوید را راستش حداقلش کمتر، نه، حتی یا.. بگوید دروغ شان، خوشبختی ي بهانه

  ...........گفت می را راستش ،....ـشههمیـ و

  !گفتی؟ راستشو -

  ....گفتم راستشو: کرد بسته و باز را هایش پلک

  !برگردي؟ خواي می... بگو تو حاال: پرسید که داخل، برویم بگویم آمدم.... پیچید می بیشتري سوز... بود شده قطع برف

  !؟.....برگردم خواستم می

  ....نمیدونم -
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  !گفتی؟ راستشو: برد باال بود، افتاده هایش چشم در چرا دانم نمی که تردیدي با را، ابرویش تاي یک

  ....زدم لبخند

  .....گفتم راستشو -

  ....زنم می یخ دارم من تو؟ بریم: کردم اشاره سرم پشت به... کوبید را پایش جلوي هاي برف کفشش، نوك با

  ....برم باید:  کرد نگاه ساعتش به

  ...بود؟؟ نداده شام قول عمه به مگر! بود؟ چند ساعت مگر... کردم نگاهش خیره، و متعجب

  بري؟؟ کجا -

  .....بخوانم چشمهایش از وضــــوح به را قراري بی توانستم می... کرد پا آن و پا این

  ...رم می و کنم می خداحافظی ت عمه از میام... خونه برم باید: موهایش میان زد چنگ

  !؟.....بود شده چش...... شدم خیره رفتنش مسیر به مات، طور همان... شد ساختمان راهی باشد، من منتظر آنکه بی و

 یه : «بودم زده مسیج بهش..... ملک نیاز رنگ نباتی عروسی کارت به بودم زده زل... و بود عمه پاي روي سرم بعد، ساعت نیم

 درددسترس...! نداد جوابمو... « بود نیاز... شد بلند گوشی صداي! »... رفت دفعه یه شد چش دونم نمی! زنی؟ می آزاد به زنگ

 یچ هر... آمد نمی یادم..... کردم فکر و! ».... پرسی؟ می تا بی از... « دفعه؟؟ یک بود شده مرگش چه.... شدم نگران!» .. نیست

 به دست عمه بودم؟؟ زده حرفی من.... باشم دیده اینطوري را آزاد اي، خرده و یکسال این توي آمد نمی یادم کردم، می فکر

 می تیره دلم آمد، می که ثریا اسم..... کنم دعوت را ثریا و علی و آقاجون و خانوم حاج شب فردا که کرد یادآوري و کشید موهایم

 ما خنده ام، خانه ي گوشه گوشه به خانوم حاج کِشِ  رو و زیر نگاههاي تصور از و.... باشد گفتم عمه به اما.... خواست نمی... شد

 الشخی تا بودم کرده سکوت من... کرد رو و زیر را جا همه اول باور.... اینجا بود نیامده بار دو از بیشتر مدت این ي همه..... گرفت

 نیاز... .شد بلند رنگ سفید آیفون مسیج صداي..... آقاجون و علی گهگاه یا بودم، زده سر من یا اش همه این، جز به.... شود راحت

.... وشیگ اسکرین به زدم زل!... بسته؟ یخ زمین این با! برف؟ این توي..... ».. کجا دونم نمی بیرون، زده تهران از: « بود نوشته

 می مبرای را این و نگرانم، کرد می حس که همیشه، مثل چرا! »... نباش؟ نگران«  بود ننوشته تهش چرا!... همین؟!.. نیاز؟ همین

  !نیاز؟....... بار این نوشت،

 مسیج زنگ صداي.... برد خوابم ، تاپ لپ روي زده خیمه همانجور که آنقدري... دیر خیلی... خوابیدم که بود وقت دیر شب آن

 را ودمخ و کردم باز را هایم پلک درز.... بخورم تکان که بودم خوابیده سطحی و سبک آنقدر اما نبود سبک خوابم... کرد هشیارم

 می نماییخود صفحه روي آزاد اسم و.... بود سه حوالی... زدم زل گوشی اسکرین به.... ببندم را تاپ لپ باز نیمه در تا عقب کشیدم

  ....کردم باز را مسیج و کشیدم باال گردنم تا را پتو.... کردم سرما احساس...! کرد

» Aslan delam nemikhast saret dad bezanam Banoo…!.« 

  ....گوشی روشن اسکرین به زدم زل

  ...زدم زل
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  ....!نداشت زدن پلک زدنم، زل

  :چرخید گوشی، تاچ ي صفحه روي ،..هایم انگشت

» kojaee??« 

 یانب تر واضح را، ام نگرانی کاش... کردم مالمت را خودم هست؟؟ هم من از تر احساس بی که کردم فکر فرستادمش، که وقتی و

  .....کردم می

  ...شد بلند مسیج دینگ صداي

»Bekhab sarshar! Kheili harf mizani«!!! 

  .....ساده لبخندي شکلک و

  ....ساده

  .........ساده

***  

 اذان دم از که يا شنبه... رسید شنبه.... نبود دسترس در ،...باز و گرفتم تماس موبایلش با یکبار.. نداشتم آزاد از خبري بعد روز تمام

... بودم دیده خوبی خواب... بود عجیبی روز....! داشت ادامه غروب خود تا بارشش شدو شروع اي پنبه و درشت هاي برف با صبح

 شال و وشمبپ رنگی شیري پالتوي که داد من به را حس این و بود خوب بود که چی هر اما! نبود هم یادم.. نبود تلخ.. نبود کابوس

 می مگ برف سفیدي توي که این از و... بودند سفید هایم حس.... بودم سفید....! بشوم اروس راهی و سرم بیندازم هم همرنگی

 ،کردم می گمان که هم آنقدرها و خندیدم می باهاش دیگر حاال... زدیم کله و سر مهتاب با ظهر بعداز تا....! بردم می لذت شدم،

  ....خوردم می را ام خنده... و دیدم می را کیانی از اسمی یا... ردي به اش خیره نگاه گاهی هم هنوز...! نبود اعصابم روي

 سر را ماشین بود، شلوغ پارکینگ و خیابان که بس. بود شده هفت حوش و حول بزنم، بیرون شرکت از تا و ماندم کاري اضافه

 رمیب گام آهسته آهسته که طور همین..... بخورم زمین که مبادا کردم، می کنترل را هایم قدم.. بودم کرده پارك اصلی خیابان

 ادامه راهم به و نیاوردم خودم روي به! شد تیز هایم گوش.... کردم حس سرم پشت از را ماشینی روشن موتور صداي ،.. داشتم

 وشمگ حلزونی بود، کرده اضافه خودش به کوروش با نامزدي بعد از را بعد این که شورش، و شر پر صداي... زد زنگ نیاز که دادم

  ...میاي.. میري صدا سر بی! خــــانوم؟ چطوري: کرد پر را

  ؟!!ندیدمت امروز... گردم برمی دارم من چطوري؟ تو: خندیدم

  ....دادم نمی تشخیص را صدها.... آمد می خط طرف آن از شوخی و خنده صداي

  !امشب؟ اي چیکاره.... کن ول اینارو... بودم نیومده -

  ...خونه رم می دارم -

  !ت؟برسونمــ: کشید پایین را صدایش
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 با و چرخیدم کامال! پراندم جا از بوق، تک تا دو صداي که ،.... من وخنداندن گفتن پرت و چرت آهسته، صدایی با کرد شروع و

 ازب را عقب در شدو خم نیاز.... کردم قطع را تماس طویـــل، و عریض لبخندي با کوروش، و نیاز با بودنش همراه و آزاد ix دیدن

.... بود اهکوت خیلی ،...جوابش که سالمی. کردم سالم هم، بود نشسته رل پشت که آزاد به و باال پریدم کردن، سالم حین... کرد

  بیرون؟ بریم شام: داد پیشنهاد کوروش.... کرد می کاري شلوغ نیاز.... پرسید را حالم و برگشت کوروش...... خیلی

  !من؟ نباشم مزاحم: پرسیدم تردید با

....! زادآ!! نداد نشان واکنشی هیچ آزاد اما کرد استقبال هم کوروش..... کرد نثارم لب زیر یی... » ها خُلی«  و.... رفت غره چشم نیاز

 ات بی با تماس یه: کرد می نگاه نیاز به آینه از که آمد صدایش!.... ؟.......بود شده چش..... داشت را من هواي همیشه که آزادي

  .تنهاست.. دنبالش بریم شه آماده بگو بگیر

 را الشح خوشرویی با.... گرفت را آزاد تاي بی ي شماره نیاز. بود گرفته عقب به رو نیاز طرف به که بود موبایلش به هایم چشم

  !نشدم توجهم جون؟ تا بی میگید دیگه بار یه: اسپیکر روي زد نیاز که گفت چی تا بی دانم نمی... داد انتقال را آزاد حرف و پرسید

 نخورید زيچی بیرون! آزاد؟! کردم درست خوشمزه شام یه براتون خونه، بیاید بدویید: پیچید ماشین در تا، بی جذاب و زنانه صداي

  !منتظرم من...! ها

  !ست تا بی امر امر،: داد تکان هوا در را دستش آزاد و شد قطع تماس

 در مه من براي آیا که، بپرسم نداد اجازه حتی و... برد باال را موزیک صداي..... کرد حرکت ها، کیانی ي خانه طرف به ،...گاز پر و

  !؟.....هست... راهی... جایی تا، بی ي خانه

... رییسم با ودمب داده جواب هستی؟ کی با و کجا پرسید.. رسم می دیر گفتم.. بخوابد و بخورد را شامش گفتم و گرفتم تماس عمه با

  !!مادر بگذره خوش! جان ساره بگذره خوش!! مادر سالاامت به: بود کرده قطع!! دار خنده شوقی با

 قدرچ.... کرد می بحث و شوخی آزاد با کوروش.... گفت می کوروش از داشت نیاز... زدیم می حرف آهسته... نیاز به بودم چسبیده

 شده هترب خیلی اوایل، به نسبت که البته خب، اما! گرفت می ام خنده بیچاره کوروش به نسبت آزاد نقیض و ضد هاي واکنش از

 شدم زنی دلتنگ چقـــدر لحظه، چند براي و.... گرفت جان ذهنم در تا، بی شدن گم شب ي خاطره پیچید، که خیابان سر.... بود

 وسط و کشید ها برف روي شتاب رابا ماشین و زد را ریموت....... بودیم گشته دنبالش به را شهر هاي خیابان شب، آن تمام که

 من رد عجیب حس این مدام و... بود خانه این به ام زده ذوق نگاه پریدم، می پایین که ماشین از..! داشت نگه سفیدپوش، حیاط

 ودب نیاز! پراندم جا از خورد، صورتم به که محکمی برفی ي گلوله....!! دارم دوست را، خانه این چقــــدر ،...که کرد می آمد و رفت

  !ساره یاال: زد جیغ دانستمش، می کوروش حضور مدیون تنها و تنها که صدایی... شور و شر پر صداي با که

 در یازن بلند هاي خنده صداي...! داد جاخالی.. انداختم طرفش به درشتی ي گلوله و کردم پاك را ام برفی صورت... گرفت ام خنده

  !!!!ـمزنتــ من!!! نامرد: زد جیغ نیاز! کوبید نیاز پهلوي به را بعدي برف کوروش... پرید پایین ماشین از آزاد.... پیچید حیاط

 جمعمان در آزاد که بود حواسم! خورد چپش چشم به درست من، بعدي ي گلوله... کرد ام برفی نیاز.... خندید غش غش کوروش

 اضرح.... پایین سرش و پالتو جیب در هایش دست... رفت می ساختمان طرف به آهسته، آهسته داشت... چرخاندم چشم! نیست

 ات هخف خدا.... کردم نگاه.... پیچید نیاز آور ضعف هاي خنده صداي...!! نیست برفی، حیاط و ما، میان آنجا، که بخورم قسم بودم

 ننشست و هوا بودن سرد روي ها، برف میان شان شده مدفون و ریز هاي خنده غش غش و نیاز روي کوروش زدن خیمه!!نیاز نکند
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 عقب حواس، بی و قرمز ، برافروخته زده، خجالت!!! برد باال درجه چهل را بدنم دماي ،....و کرد کم را صورتم روي برفی ي گلوله

 جواب دمخو به.. خودم و!.. کیانی؟.. پرسیدم خودم از!!!! درآمدم کیانی رخ به رخ که برگشتم شتاب با و کردم تند را هایم قدم عقب

... دش می حلقه هوا در تندم هاي نفس......!!! کیانی ،...که کنم می حس دقیقا خیابان، و خانه این توي لحظه، این و.. حاال که دادم

 که تگرف ساختمان طرف به را دستش آزاد..! نیاز نکند لعنتت خدا.. پایین انداختم را سرم.... کرد نگاهم فقط لحظه، چند.. آزاد

 دو! !من براي ماند بود، خجالت و اهمیت چی هر... نداشت اهمیت برایش آنقدري منتهی.... بودشان شنیده و دیده حتما.... برویم

 ايهو از حجمی هجوم پذیراي سوخته، اي قهوه در چارچوب میان تا بی... رسیدند ما به هیاهو با کوروش و نیاز خانه، به مانده قدم

 رمايگ هایش گونه چقدر! بود صمیمی و مهربان صورتش چقدر! بوسیدم! کرد بغلم گرم تا بی.... شد نفر چهار ما برفی و سرد

 وجه، یچه به که اي بوسه.. شدم جدا ازش محکمی ي بوسه با..! چسباندم می بهشان را یخم ي گونه وقتی داشتند مادرانه مطبوع

 یخ که شماها: پیچید می نفرمان، چهار میان خانه، گرماي و بیرون سرماي میان..  در جلوي تا بی صداي....! نبود خودم دست

  ....دخترا تو بیاین... اومدین خوش... ها بچه شومینه کنار بیاین.. تو بیاین.. کردین

 هاي هشعل با روشن و گرم ي شومینه...! داشت قرار سالن چپ سمت که اي شومینه سمت بردیم هجوم بقیه، همراه که بودم من و

 گونه هک احتماال... بود انداخته گل نیاز سفید هاي گونه... کردیم می»  ها«  و گرفته دهانمان جلوي را هایمان دست...! کش زبانه

 نبهتری و... آمد تا بی صداي....! بودم نشنیده.. حال به تا که نیاز هاي قهقهه بلند صداي با.... شوخی و خنده با.... هم من هاي

 و ریدپ نیاز... رویشان رنگ اي قهوه دارچین ذرات و شیربرنج رنگ الجوردي و کوچک هاي پیاله! چسبید می لحظه آن که چیزي

 رجایشس تا بی حواس که... ست خوب تا بی که کردم شکر را خدا دلم، ته و... زدم لبخند بهش تنها که... من و! بوسید را تا بی

 نشسته من بغل... آزاد سمت برگشتم.....! ببینم بریده و درمانده آنقدر را آزاد نبودم مجبور من و.... شد نمی گم تا بی.... که.. بود

 که لبخندي ...!زدم بهش پررنگی لبخند. بگیرد باال را سرش و کند حس را نگاهم سنگینی که کردم مکث آنقدر.... حرف کم.... بود

 ومینهش گرماي از... تا بی نسبی سالمتی از....! گرفتم می شان خانه از که بود خوبی هاي حس تمام بهمعناي لحظه، آن و شب، ان

 ات بی کردي درست چی... هوممم: کشید بو نیاز... خورد شیربرنجش ي پیاله از و زد کمرنگی لبخند.....  از... برف سرماي و

  جـــــون؟؟؟

  !شه می آماده دیگه ساعت دو یکی اما! خانوم عروس خوشمزه غذاهاي: نیاز موهاي روي کشید دست عمیق مهري با تا بی

  ...نیستی گفتم... زد زنگ مهرداد: آزاد به کرد رو

  ...!!ندارم حوصله اصال! اینجا بریزن یه خواستن می االن! کردي خوب: داد تکان حوصله بی را دستش آزاد

  پسر؟؟ ندارم حوصله چه یعنی: کرد قشنگی اخم تا بی

  ...!ها بچه پاشید...! بگذرونید خوش همی دور کنید، عوض لباساتونو پاشید... پاشید: زد بهم را هایش دست

 خورد، چشمم هب که چیزي اولین.... خوابش اتاق توي کرد هدایتم تا بی... کشید را دستم نیاز.. نبود مناسب وجه هیچ به هایم لباس

 پشمی زبلو که... بود تخت به حواسم..... شد می اشغال طرفش یک ،.....بود ها مدت انگار که بود اي دونفره و سلطنتی خواب تخت

  !خوشگل خانوم شما مال اینم: آمد صورتم جلوي رنگی سرخابی نازك و

 تا بی.... کرد مرتبشان آینه جلوي کشیدو بلندش موهاي میان دستی نیاز... گرفتم دستش از را بلوز و زدم تا بی به پهنی لبخند

  ....عزیزدلم نوئه نوئه خوبه؟: پرسید
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  ...!جون تا بی حرفیه چه این: گزیدم لب

 با ، شدم مخ! بود کرده را جایش همه فکر تا بی! من خداي...! بسته ي یقه و بلند هاي آستین با جیغش، رنگ آن با سرخابی، بلوز

  ....!خــــانوم: مالید را هایم شانه زده ذوق! بوسیدم را اش گونه... طوالنی و محبت

  ....بود بیشتر خیلی من، در قطعا که خوبی حس و

  !!کنه می بیرون شونو همه آزاد االن: گفت نیاز و من به رو و خنددي آهسته تا بی... آمد آیفون زنگ صداي

 کمرنگ ،اضطرابم... بیرون کشید را دستم نیاز....! شد سرازیر خانه به نکشیده، دقیقه به که پسرهایی و دختر ي همهمه صداي و

 چشمم..! .بود مودبی و صورت خوض نهایت بی پسر! شناختم می را مهرداد تنها جدید، ي نفره سه جمع بین! کمرنگ خیلی...! بود

 با و تگف چیزي گوشش زیر! پراندش جا از و کوبید کمرش به محکم مهرداد... کرد می نگاه جمع به میلی بی با که آزاد به خورد

  ...!!مرتیکه: شد بلند آزاد داد که گرفت فاصله ازش بلند اي خنده

 بودم تهنشس بیایم، خودم به آمدم تا من و.... آرش اسم به دیگري پسر و سایه مهرداد، دختر دوست. گرفت معرفی به را حواسم نیاز

 می خوشمزه هاي خوراکی آمد، می و رفت می تا بی...! بود دستم در ورق، هاي کارت و شومینه جلوي ي نفره 7 جمع در نیاز کنار

  !دارید؟؟ مارکت سوپر جون تا بی: پرسید خنده و بلند صداي با سایه.... آجیل... نوشیدنی... آورد

 ایشانه دست کوروش، و نیاز... گذاشت می آزاد سر به سر سایه.... بود تابع و حرف کم تقریبا آرش... گفت می پرت و چرت مهرداد

... بودند هایم دست میان ها کارت... کردم می نگاه خوشبخت جمع این به داشتم ،..من و...!!! بود گرم هم با سرهایشان، و ورق با

 شب و علی با که مشابهی خاطرات یادآوري با ذهنم، از اي گوشه و...! بود مقدسی عدد هفت، که... نفره هفت جمع وسط نگاهم

 از هک ها کارت از برگی و کشاندم بیرون خیال از آزاد، بلند داد صداي....! شد می روشن داشتیم، عمه ي خانه در اینچنینی هاي

  !!!سرشار کجاست حواست...! َااا: شد کشیده بیرون انگشتانم، میان

 ي اشاره انگشت... رفت هوا به آرش و مهرداد ي خنده شلیک.... بود بازي از دادش نبود، عصبی! ؟..سرشار... کردم نگاهش مات

  ...!خدا به شدي بامزه خیلی: بود من سوي به مهرداد

 در و. ودب حوصله بی و کشیده درهم ابرو... دوختم چشم آزاد به عذرخواهانه حالتی با و گرفتم گاز را لبم ي گوشه... گرفت ام خنده

 هب اخم با همراه اي، نیمه نصفه لبخند کشیدو را موهایش...!! زند می پا و دست اخم، و مهربانی میان کردم می حس حال، عین

  !!!شم پیاده جیب از باید من کنی، می سیر فضا تو هی تو جون دختر خب: نشست لبش

  ...گرفت ام خنده

 چرا مدانست نمی اما.. شده دار خنده ام قیافه دانستم می... گیجم دانستم می... گردد برمی سر آخر ها پول ي همه که دانستم می

 نم... شد تر بیش ها شوخی و ها خنده صداي... شد شلوغ بازي...! بود شده مظلومانه و بچه پسر نظرم به آزاد صورت لحظه آن

 ي شومینه هاي شعله میان ،..آزاد و آرش هاي کشیدن سیگار میان ها، بازي شلوغ این ي همه میان اما.... بودم همراه من.. بودم

  ......بود حواسم ،..گرم

  ....حواسم
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 شیشه هب که بود حواسم... شد گو و گفت مشغول تا بی با آهسته صداي با و... آشپزخانه سمت.. سالن انتهاي رفت مهرداد که بود

.. زد بخندل بهش... تا بی که.... بود حواسم..... و کرد اشاره سپردش، آزاد دست به آمد، وقتی که پاکتی توي ي شده پلمپ بلندو ي

 تهف جمع راهی مایوس،... را مهرداد اما نشنیدم، من که گفت چیزي و...  انداخت من به نگاهی نیم... اش شانه به کشید دست

 ن،م براي اش خانه که را، تا بی صورت..... ببوسم.... را تا بـــی صورت... را تا بی دست خواست می دلم که... من و..... کرد نفره

 دشای که بود حواسش... بود حواسش.... که تایی بی...! نداد مهرداد به را بطري کردن باز ي اجازه که تایی بی....! داشت حرمت

 من هب ها چیز این که بود وقت خیلی... نداشت ربطی من به.. چیست خودش اعتقاد نداشتم کاري....! نخواهد خانه، این در کسی

... ات بی..... داشت ربط من به که، مقدسش ي خانه حرمت... که اش خانه ؟.....!!داشت ربط من به که حواسش... اما..! نداشت ربطی

 قطعا ،...اما داشتن سالگی بیست تاثیر به شبیه تاثیري من در هم، شد می باز بطري اگر شاید.... همیشه براي.... بودم تا بی ممنون

 می کمی ،بار این...! کردم نمی ،...اجبار به شبیه ،..تقیه به شبیه چیزي.... کردم اروس میهمانی در که کردم نمی را کاري بار، این

 می خداحافظی ببرم، لذت ازش توانستم نمی من اما، بود مقدس هنوز که اي نفره هفت جمع از لبخند با قطعا.... بعد و نشستم،

  ....!بود تا بی حــــــــق، به که تایی بی....! زد برق وار، شُکرانه اشکی از هایم چشم.... تا بی.. تا بی.. تا بی....کردم

 رم می!! تنهان جون تا بی: کردم اشاره آشپزخانه به.. آمد اعتراض صداي.. شدم بلند جا از و سایه دست سپردم را هایم کارت

  ...!کمکشون

  !!رفتی بعد زدي، ضرراتو: کرد غرغر آزاد

 سیگار و چوب بوي که روشن، میان در یکی هاي هالوژن و کم نور با سالنی مطبوع هواي توي را ام خنده.. کنم نگاهش برنگشتم

 امشب غذاهاي ي همه و نیست خانوم صدیقه گفت آمدیم، که اول همان از... شتافتم تا بی کمک به و کردم رها داد می عطر و

  ......!...دش تنگ پدري، ي خانه علی براي دلم باز.. من و.... بود رفته اش صدقه قربان... بودش بوسیده آزاد.... کرده درست خودش را

  کنم؟؟ چیکار من! جون؟ تا بی -

: کشید بیرون را سفید و شکل مربعی هاي ظرف بود، کرده خشک جا لبش ي گوشه خدا ي همیشه انگاري که تبسمی با تا بی

  ...برمیام پسش از خودم... ها بچه پیش بشین برو شما خـــانومم

  ...نداره امکان: گرفتم ازش را سنگین هاي ظرف و شدم خم

  !میاد نیاز االن جات، سر بشین بیا ساره؟: آمد آزاد بلند صداي

  ...هستم من بشین نیاز!! ببازي؟ کردي هوس چیه،: بود بلند هم من صداي خودش، مثل

  !!من پدر مهمونی شما! خانوم ساره بیا: وسط پرید بار این که بود مهرداد

 که بروم ونبیر آشپزخانه از افتادم راه و برداشتم بودند سنگین حقیقتا که را رنگ سفید هاي ظرف..... خندیدم مهرداد زدن حرف به

  ...من به بده: تو آمد آزاد

 سایه جایش هب...! نیامد دیگر و برد و گرفت.... برد و گرفت را ها ظرف کند، نگاهم آنکه بی حتی یا... باشد جوابم منتظر آنکه بی و

 را مان شامه و پیچید می دماغمان زیر... تا بی غذاهاي برانگیز اشتها و خوش بوي... شتافت ما کمک به و داد استعفا بازي از
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 رديک ازدواج: پرسید ازم برشته، هاي مرغ کشیدن مشغول تا بی بردارد، لیوان سالن ي بوفه از رفت که سایه.... داد می نوازش

  !خوشگل؟ خانوم

 دوست هاي سنسور بودم گرفته یاد که بود وقت خیلی شاید... کرد نمی مکدر را خاطرم... ها سوال این که بود وقت خیلی شاید

 که جوري..! گفتنش خوشگل از! تا بی کردن صدا طرز از.. گرفت ام خنده ،..عوضش....! بیندازم کار از را ام دهنده آزار و نداشتنی

 نیلح چاشنی با همراه و گرفتم باال»  اجازه«  ي نشانه به را ام اشاره انگشت گذاشتم، کنار را دارم خنده توهم!!  شد می باورم

  ...!!جون تا بی بار یه فقط: زدم اش کشیده و درشت هاي چشم و گرم صورت به شوخ چشمکی ،..لوس

 ماشاء... یادنم بهت اصال: گرفتند فاصله هم از اش فندوقی و کشیده ابروهاي.... پشتم زد آهسته......! خنده از کرد غش که.. تا بی و

  ...بهت کنم می افتخار.... خوشگل خانوم اهللا

... ردک می محکومم..!!.. هم... تا بی شاید... کرد نمی افتخار دانست، می را ها چیز خیلی اگر شاید.... افتخار.... زدم خجلی لبخند

  ....شاید...!.. خودم مثل درست.. همه مثل درست

 هاي دست.. ایستادند کوروش و نیاز.... زمین روي شدند رها ها ورق... کرد مان متوجه آمد، می سالن از که موزیکی باالي صداي

 نور یانم رقصشان و تاب و پیچ... پیوستند جمعشان به هم مهرداد و سایه که نکشید، طولی و.... شد حلقه کوروش گردن دور نیاز

 و سرتاسري ي پنجره پشت از. ریز ریز که برفی به... بود مشخص سیگار فیلتر ضعیف نور تنها آزاد، از و.... بود پیدا سالن، جان کم

 حنهص این چقدر... دستم توي خنک آب جام به کشیدم دست.... بود باال موزیک صداي.... کردم نگاه بارید، می آشپزخانه بزرگ

 راگ.. بودم نشده عاصی اگر.... چسباندم داغم ي گونه به و کشیدم باال را خنک جام.... ها خنده.. ها صدا این چقدر... بود آشنا ها

 چی ....اگر.... کند سیاه را صورتم هایم ریمل و بریزد هام اشک که کردم نمی گریه آنقدر اگر... خواب اتاق توي کردم نمی فرار

 تی،داش که محدودي دنیاي از... اما ساره دهم می حق بهت... گرفت ازت را تفکر قدرت که بود ذهنت توي چی! ؟...ساره بود اشتباه

 همراهی خودم ي شیوه به... حاال... ندارد ربطی من به ،..حاال.... پذیرم می.. حاال!... ؟....است چطور حالم حاال!!! گیرد می لجـــم

 خندبالب.... رقصیدند می... ها برف به پست... چرخیدم.... کشیدم عمیقی نفس....... بزرگ.. ام شده بزرگ.. حاال.... کنم می شان

 حس یگار،س فیلتر پشت از را نگاهی سنگینی!.. بود خودشان مال دنیایشان، و داشتند، آرامش داشتند، عشق... کردم نگاهشان

 کردم حس لحظه، یک فقط و لحظه یک و.... شدم چشم تو چشم آزاد با لحظه، یک فقط و... لحظه یک... چرخاندم چشم.. کردم

 وزنس.. قلبم به کسی.......!.. شد سوزن سوزن ،...موزیک و دود و جان کم هاي نور و تاریکی از عظیمی حجم میان ،....قلــــبم که

 این دستور تونم می من جون تا بی: ریختند بیرون دهانم از کلمات و گرفتم را رویم ،...غریـــب.. عجیب شتابی با.... بود زده

  !!بگیرم؟ ازتون رو خوشمزه کوکتل

 واسه این: کرد اشاره رنگ پرتقالی مایعی با بزرگ و بلند هاي لیوان از یکی به و داد بدستم را داري پایه سینی مهربانی با تا بی

  ....نشه قاطی.. آزاده

  !؟....نه ،...آمد برنمی آزاد پس از نه، گفت مهرداد به که... تا بی.... بود آزاد براي که لیوانی به... کردم نگاه تا بی به

 و خواب اتاق توي رفتم و کردم فرار ها همین از که! ؟...من!... ؟....کردم می سرو را چی داشتم من.... چرخیدم.... کشیدم باال شانه

 طوسی آبی ازكن پلیور از..!.. درآمدم کیانی ي سینه به سینه نگذاشته، بیرون آشپزخانه از را پایم.... من.. حاال... گذاشتم اشک بناي

 تو:کرد بند دستم، توي سینی طرف دو به را هایش دست خشونت با ،..اما چرا دانم نمی... گرفتم باال را سرم...! شناختمش تنش

  !بشین برو! کنی کاري خواد نمی
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 ظه،لح یک و ،...شد می اروس تحمل غیرقابل مدیریت... شد می کیانی لحظه یک چرا!!!! بود؟؟ مرگش چه... زدم پلک تند تند

.. از.. زا حداقل!! نداشتم را، نقیض و ضد رفتارهاي این تحمل! کشیدم هم در ابرو...! غمگین.. کمی... شاید.. لحظه یک و... مهربان

  ....!آدم این

  !!چی؟؟ یعنی -

 پشتش تا بی..!بود سفت سینی، ي لبه هنوز آزاد، هاي دست.... پرسید می چیزي ازم بلند بلند داشت...شد پیدایش تا بی لحظه همان

 از یناش عصبانیتی با فهمیدم، می را خودم حس نه و کنم، درك را آزاد توانستم می نه که من، و... زد می حرف داشت و بود ما به

  !!کنی؟ می چیکار داري هست معلوم: غریدم لب زیر ادراك، این از ام ناتوانی

 ـــالاستیص احساس عجیبی طرز به... حیران و مات!! دیدم آزاد هاي چشم در ثانیه، از کسري در را، توصیف قابل غیر خشمی برق

  !آزاد؟ کنی بس شه می... : نالیدم.. هم شاید.. غریدم شاید... لب زیر ،...رفتارها این از کالفه.... داشتم

  .....کردم تند استیل، خوري نهار میز سوي به را ام درمانده هاي قدم و

 کی اب عمرم، تمام... من!.. کی؟ با ،...امـــا... باید.. زدم می حرف کسی با باید.. بزنم حرف نیاز با خواست می دلم.... بودم کالفه

  !!بودم؟ زده حرف حسابی و درست

 نیاز زا آهسته و کردم کج را خودم... شام میز سر بود نیامده هنوز آزاد. نشستم تا بی کنار و زدم دلم صداي به پررنگی پوزخند

  کجاست؟ آزاد: پرسیدم

  ...کشه می سیگار داره... ست تا بی اتاق ایوونه تو: کرد پچ پچ و انداخت تا بی خواب اتاق باز نیمه در به نگاهی نیم

 مثل اش، نگرانی چرا زد؟؟ می حرف راحت اینقدر چرا چی؟؟ یعنی... زدم زل نیاز باز نیمه و فرم خوش و کوچک دهان به مات

  !؟...نبود همیشه

  !!نیاز؟؟ بزنی حرف باهاش ري نمی.. همیشه مث چرا! خبرم؟ بی ازش من که شده چیزي نیاز -

 اینجا: گفت آهسته و... دوخت چشم من به بعد، لحظه چند... بود کوري.. و دور ي نقطه به نگاهش.... کشید عمیقی و بلند نفس

  .......کنم کمکش همیشه مث نمیتونم دیگه که ،..جاییه یه

 ورتص... چرخد می ام روسري روي.. هم شاید یا.. صورتم روي نگاهش که کردم حس دوبار یکی... بود آزاد به حواسم شام میز سر

 هک وقتی!! کرد؟ می فکر بهش باید چی براي اصال! کرد؟ می فکر بهش! جاهلیت؟ دوران خودش قول به به گردم برمی داشت

  .....!بودم دوستش ،...عاقل.... و جاهل ،..مـــن

 آزاد گردن يقید بی با را اش همه و! بود شده کـــور اشتهایم، تمام.. نداشتم میل... کشید غذا برایم بود، نشسته کنارم که تا بی

.. ذاشتمگ درمیانش نیاز با. بودم رفته الهام شبنم هاي طراحی از یکی از من را لباس.... شد نیاز عروس لباس سر بحث!! انداختم می

 که یرنگ پرتقالی و بلند لیوان روي خورد سر نگاهم... درآمد ازش نظیري بی کار..... و خانوم خوب هاي طراح از یکی به سپردش

 بی لحن به..! من خداي! ؟.....نخورد که باشم امیدوار توانستم می... هنوز.. بود نخورده ازش هنوز... داشت قرار آزاد دست کنار

 وردمبیلب هاي چشم خواستم.... داشت اهمیت چه من براي...!... خندیدم بودم، پرسیده خودم از را سوال این که اي معصومانه نهایت

 یک.. .برنداشتم چشم خودش، مثل! کرد؟؟ می نگاه اینجوري چرا امشب... شدم نگاهش سنگینی متوجه که بگیرم را لیوان به
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 دستم، توي چنگال و قاشق دور به انگشتانم.... گشاد دهان و بلند لیوان روي خورد سُر... دستش... پنج.. چهار... ثانیه دو... ثانیه

 که گویی را، لیوان حرکت هر و.... هایش چشم به بودم داده را هام چشم.... گرفت فاصله میز از رنگ، پرتقالی لیوان...! شد چنگ

.. چیدپی دلم در بدي حس....! زد نمی هم پلک حتی... لعنتی آزاد این... لعنتی........! کردم می حس ،..بدنم هاي سلول تک تک با

 به یوانل...!!! المپیک براي... اسبدوانی براي... رئال هاي فوتبال تمام براي باشی داشته هیجان که انگاري... انتظار از بدي حس

...! نخـــور ،...کنم می خواهش.... نخور... نخور آزاد... تر محکم چنگال، و قاشق ي تنه دور به من هاي انگشت و... رسید لبش

 رازیرس دهانش، به را پرتقالی مایع و... شد کج لیوان... پیچید می نیاز و سایه هاي خنده بلند صداي... شد تند قلبم ضربان

  ...............................کرد

  ....زدم پلک

  ....شد شل بشقابم، طرف دو هایم دست

  .....!...رئــــال نه.. شناختم می آرسنال نه.. بودم مونیخ بایرن طرفدار نه... من که

 خوشرنگ، خابیسر چند هر بلوزي من به که تایی بی.... بود کشیده میان به حرمت برایم که بودم تایی بی ي خانه طرفدار تنها... من

. .اي نخواسته من از هرگز! نداشته ربطی من به هرگز...! آزاد... بودم مان دوستی طرفدار... من..... بود بخشیده خودم رسم به اما

 که تخواس می دلم.. عجیبی طرز به... امشب... اما.... باشی نداده توضیح که اي، انداخته دستم اي، کرده ام مسخره... اي نپرسیده

  ....خواست می ـمدلـ.... آزاد..... بمانم باقی ،..تو تاي بی و تو طرفدار

  !؟...کردي چکار دلم با

  ....!کشیدم سر ،...ســــره یک و برداشتم را نیاز دست کنار یخ آب لیوان

  ...کشیدم سر و بستم را هایم چشم

 نهی و روفمع به امر عمرم به من... نه! تاثیربگذاري؟.. دوستی روي اي توانسته ببینی اینکه ساره؟ بود مهم چی! بود؟ مهم برایم

 از ،...ــدرچقـ که.. من و!.... ؟....چرا پس! ؟....ساره! بودم؟ چکاره مگر ،...گناهکار و خطاکار همه این... من... بودم نکرده منکر از

  .......بودم عاجز سوال، این به دادن جواب

 نصفه دشای... بود پر هنوز... خورد سر آزاد پرتقالی لیوان روي چشمم آبم، از خالی لیوان آوردن پایین با و.... کردم باز را هایم چشم

  .......بود دار خنده.... خودم دادن دلداري اینطور بود، دار خنده... هنوز.. اما نیمه

.. ..رفت و کرد خداحافظی هم او شدیم، بلند میز کردن جمع براي ما که طور همان.. شد رفتن به مجبور فوري، تماسی با آرش

... فهممب خوبش پخت دست حقیقی ي مزه از چیزي نتوانستم که بودم تا بی ي شرمنده چقدر من و شدیم میز کردن جمع مشغول

  !!کند فلک افرش، دورمان، هاي سال استاد قول به را، پسرش گفتم می بهش باید

 که ،..آزاد و.. موبایل با صحبت کشغول کوروش... میز کردن جمع آمد و رفت در ونیاز من.. بردند پناه شومینه به مهرداد و سایه

  .....!سیگار پشت سیگار،... و میز سر بود نشسته هنوز

 ودب چی!.. کند؟ کمک توانست نمی خواهر، همیشه و دوست همیشه نیازِ که بود چکاري... نیاز هاي حرف فکريِ ... بودم فکري

 بود؟؟ رگشم چه... انداختم آزاد به نگاهی نیم... برگشتم میز سر غذا دیس بردن براي وقتی بودم تنها!! گویی؟؟ نمی من به! نیاز؟
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 شتانگ میان از ناگهانی را سیگار... شدم نزدیکش!!! بپرسم ـندبلـ صداي با را سوال این خواست می دلم چقدر!! من خـــداي

  !!!کردي خفه خودتو: کردم خاموش مقابلش، ظرف در و کشیدم هایش

 مچ هک بروم برگشتم! ندانستم جایز را، کن خورد اعصاب حقیقتا بداخالقِ این کنار ماندن... خورد کوري ي گره درهم ابروهایش

.... ردمک نگاه صورتش، به بعد و خودم، مچ و او دست به اول.. خیره و چرخاندم را گردنم...! شد حبس نفسم! گرفت محکم را دستم

 رنگی... دش غمگین نگاهش ناگهان! عصبی! رسید می نظر به تند و کوتاه هایش نفس...! رسید می نظر به مصمم آزاد.... مستقیم

  .....ببخشید: کرد ول شرمندگی، به شبیه پیزي با را دستم یکهو و گرفت تاسف از

  ....کرد ترك را میز و شد بلند و

  ....شدم شوکه

  !!بودند چسبیده زمین کف به انگار، پاهایم

  ...کردم نگاه مچم روي دستش چاي به

  ...دستش جاي به

  !؟....بود کرده چکار

  .....من خداي

  ........کرد می چکار داشت

  .....خشونتش از گرفته نشات فشار از.. دستش فشار از قرمزم مچ

  .......سرم.... ترکید می درد از داشت سرم.... کردم رها را میز.... خواندمان می اي میوه چاي نوشیدن براي که آمد می تا بی صداي

 فکرم... را من خوره مثل داشت...!!! کرد می حــــرام من، بر را شب این داشت آزاد... زدم آب را صورتم.. بردم پناه دستشویی به

  ....کاش.. زد می حرف کاش.... خورد می... را

 اشینمم... رسانند می را من که داد اشاره دور از نیاز.... کرد می تعریف خاطره بلند، صداي با مهرداد... ها مبل از یکی روي نشستم

 با ،پرسید می مادرم و پدر از که را تا بی جواب... خوردم نیمه نصفه را چایم...!.. حواس بی من و بود پارك شرکت خیابان در هنوز

  ....!است متزلزل حد، چه تا دانستم می خودم فقط که حـــالی با... دادم خوشرویی

  !؟....شد نمی تمام امشب

 اشاره یازن به.... بمانم بیشتر خواست نمی دلم من اما، نبود دیر... گذشت می دوازده از ساعت... کشید آلودي خواب ي خمیازه سایه

 و فشردم بهم بار سه دو را خوابم از سوزان هاي چشم.... رفته عقب شالم کردم حس.... باشد که زد پلک... برویم کم کم که زدم

 ار ساعدم بود، باال هایم دست جفت که جوري همان.... خورد مشامم به عطر بوي ساعدم از که ،....کنم درست را شالم بردم دست

  ........کشیدم بـــــو... و گرفتم صورتم نزدیک

  ....من و
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  ....نبود حواسم اصال که

  ....و نشسته رویم به رو... آزاد مثل کسی

  .......!منست حواسی بی به ،...حواسش تمام

  ...یکهو

  ....ناگهان

  ...ست خاص خیلی گیرد، می نشانه را ام بویایی حواس و آید می ساعدم از که عطري کردم حس

  ..ناگهان و

  ....!ــویکهـ و

  ..........!ریــــخت ،...دلم در چیزي

  ....!آورد هجوم تنم تمام به دلشوره، به شبیه چیزي... زمین شتاب با برابر شتابی با و.. سرعت به و

  ...گرفتم باال را سرم

  ...بود نشسته شومینه کنار رویم، به رو درست و انداخته پا روي پا که آزاد هاي چشم توي افتاد.. نگاهم

  ...لحظه یک

  ........!!کرد عبــــور بدنم از!!... قوي فشار..... بیست و دویست یا شصت و سیصد... شهري برق مثل.... حسی... چیزي

  .....کرد اتصالی هایمان، چشم میان ي فاصله در که ،..برقی

  ....!پیچید بهم ،....مرا جــــــان و دل... و وجود تمام و

  ...گرفت بر در را دلم شدید، پیچشی و... را گلویم بیخ ناگهانی، و عجیب تهوعی حالت.... پیچید بهم.. دلم

  ....کردم می نگاه آزاد به داشتم

 ،....ـانیــد هاي ــالاستیصـ ي همه از ـارسرشــ... حالتی با... بود! ملتمس.. شاید.... بود معصوم شاید که حالتی با.... ذهنم توي و

  »..... !نه؟ ،....دوستیم فقط ما! ؟...آزاد... « پرسیدم ازش

  !افتادند پایین صورتم، سرف دو و شدند وانرژي جـــان از خالی باورنکردنی، و عجیب طرزي به.. هایم دست

 باورم، ان و گنگ نگاه و... رفته تحلیل بود، بسته آتشم به دفترش توي که روزي همان مثل درست انرژیم، که کردم می حس

 را خودم دبای... کردم بند جایی به را دستم... زد می صدایم رفتن و پوشیدن لباس براي... آمد می نیاز صداي....! اوست به هنــــوز

 از و شدم بلند جایم از ادم، همه آن به توجه بی و مبل به گرفتم را دستم...!!! باید... کردم می جمع را خودم باید.. کردم می جمع

 بعد.. دز زل بهم ثانیه چند.... پرسیدم را دستشویی راه دوم، بار براي و گیج رفت، می جلوتر هایمان لباس دادن براي که تا بی

  !افتاده؟ اتفاقی: گفت گوشم زیر کرد، یم ام راهنمایی که طور همان و پشتم گذاشت را دستش
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  ...من و

  ....کردم باز انتها تا را آب شیر و بستم را دستشویی در که

  !بدهم را تا بی جواب حتی آنکه بی

  ....رنگ گلبهی قاب با آینه به زدم زل

  ....آب شیر زیر گرفتم را دستم

  ...بود شده مرگم چه

  !!!بود شده!! مرگش چه

  !من خـــداي

  !افتاد؟ می اتفاقی چه داشت

.... نگیدلت سر از نه... بود درد سر از نه بار، این که گریستنی... داشتم گریستن براي... ـبیعجیـ میل..... زدم بهم را هایم لب

  ...!بود تــــرس سرِ  از.. اش همه بار، این که گریستنی

 و حد بی پریدگی رنگ در تاثیري سرخابی، همه این... نه.... کشدم ام گونه به وار، کشیده را چپم دست کف و زدم پلک محکم

 رت شتاب با را دوم مشت! من حداي! هـــوه! پاشیدم صورتم به.. ـممحکــ.... و کردم سرد آب از پر را هایم دست! نداشت حصرم

 بی یهشب کسی.... زد می در به کسی.... سرد آب زیر گرفتم را صورتم... چسبید بهم ام خورده ریمل هاي مژه... ریختم صورتم به

  !!!بشنوم خواست نمــــی دلم که... من و... زد می صدایم... در به باشد چسبانده را دهانش که انگاري.. تا

  ....بستم را آب

 شمنقب صورتم عضالت... چسباندم خیسم صورت به را شده جدا هاي دستمال و چرخاندم بار نهایت بی را کاغذي دستمال رول

 که یبغض با..  را دستشویی.... زد می صدایم که بود نیاز بار این.... کردم خشک را صورتم.....!... قلــــبم عضالت و!... بود شده

  ...زدم بیرون.... و گذاشتم جـــا کرد، می ام خفه دشات

 و مد،آ باال آزاد به کردن نگاه تا چشمهایم نه کردم، چه هر چرا دانم نمی اما... بوسیدم را تا بی.. کردم خداحافظی سایه و مهرداد با

 بغضم مامت و چپیدم آژانس عقب نیاز کنار و کردم فرار کوروش و نیاز دنبال به.. کردم فرار..... شد گشوده.. کالمی به هایم لب نه

  ....گذاشتم جا... ها کیانی ي خانه را

  !!ریخت بهم کل به ترکیه، به آزاد رفتن ناگهانی خبر شنیدن با بعدم روز و

***  

 تمیز هم از و ببینم را خطوط توانستم می نه. بودم زده زل دستم زیر طرح به و گردانم صندلی روي بودم نشسته قرار بی و عصبی

 میز وير عصبی را اتودم!! داشت نظارت رویش مستقیما معینی خدا ي همیشه که بشوم کاري خیال بی توانستم می نه و بدهم،

 ار هایم قدم... شدم ها پله راهی و دادم تکان هوا در عصبی کامال را دستم»  کجا؟«  پرسید می که مهتاب جواب در و کردم پرت
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 چکار داشتم! ایستادم ششم ي طبقه به منتهی ي پله پنجمین سر....!! کنم می چکار دارم دانستم نمی حتی و بودم بخشیده سرعت

  ....!..من خداي ؟؟!رفتم می کجا کردم؟ می

 من و.. ترکم طبقه این حاال... بود پرسنل آمد و رفت امکان لحظه هر... پوشاندم هایم دست با را صورتم و پله آخرین روي نشستم

 را هایم تانگش سردرگم و کالفه.. بزنم حرف باهاش توانستم می و بود کاش.. بود نیاز کاش... بودم نشسته هنوز امید، همین به

... گوشی ریناسک به زدم زل!! اي نشده دریافت تماس نه داشتم، مسیجی نه... کشیدم بیرون جیبم از را موبایلم و لغزاندم شالم زیر

 اینباکسم وارد! خورد می بهم!!!.. فرار همه این و خودم از!!... اهمیت همه این و خودم از... کالفگی همه این و خودم از داشت حالم

 کیهتر به خبرش بی و ناگهانی رفتن به و بودیم شان خانه که شبی همان صبح 5 درست... آزاد از.. داشتم که پیامی آخرین.. شدم

 به يبدجور.... یکی این اما! نبود طور این اصال!! نه! باشم داشته خبر هایش قرار و ها سفر و کارها تمام از من که نه! شد منتهی

  !کرد می ام دیوانه داشت دلشوره، این و.... انداخت می ام دلشوره

  ....کردم باز را مسیج

  .....! »ریزد می بهم راه ي همه نسیمی به «

 م،بخواب خواستم نمی اندازه همان به و! ترس از بخوابم، خواستم می.....!.. نبودم خواب.... و بودم خواب... بودش فرستاده صبح 5

  ...!!تــــرس... از هم باز

  ...!رنگ سفید آیفون اسکرین به بودم زده زل

 نآ که چیزي....!... نمود می غریب و عجیب اینطـــور.... و بود شده چیزیش یک.. آزاد یا ،....بود افتاده کار از من ادراك ي قوه یا

... وستد چشم به! نیم و سال چند بیشتر، هم شاید یا.. نیم و یکسال که آدمی هاي چشم در دیدنش از.. شب آن که برقی.... شب

.. اوه.. بدیش اما! بود دوستم. نبود بردارم آزاد! نبود هم علی به شبیه حتی من براي آزاد شاید.. نه.... بودم کرده نگاه بهش... برادر

  ....!من خداي

 نور تنها هک اتاقم، دلچسب خنکاي و تاریکی توي و.... کلمه به کلمه.... بودم خوانده بود، نوشته که را کوتاهی مصرع دهم بار براي

  !؟....آزاد..... بودم پرسیده خودم از بود، کرده روشنش موبایل

  ! زادآ به نسبت من، حس آخرین و اولین! ترس! داشتم که بود احساسی بارزترین.. ترس.... ماندم خیره گوشی روي اسمش به

  .....!آزاد :نالیدم! بود ترس سر از هم بـــاز که بغضی.. بغض به شبیه چیزي... با... با و کشیدم اسمش روي را ام اشاره انگشت

 مثل رستد دوستانه، و کمرنگ لبخندي با که کردم نگاه افروز به و کردم بلند سر هراسان و هول.. گرفت قرار ام شانه روي دستی

  !کرد می نگاهم بودمش، دیده اینجا که اولی روز

  !شده؟ چیزي -

  ..نشست.. پله روي کنارم و

  ...بود زن بهم دل و اشنا آمد، می جانبش از که عطري بوي

  !نه: دادم تکان سر و انداختم جیبم توي و کردم قفل را گوشی
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  !کرد گردش صورتم به جیبم داخل گوشی از دارش معنی نگاه و... شد تر عمیق لبخندش

  !داشتی؟ کاري اینجا -

  آزاد؟ دنبال اومدي: کرد اشاره سرش پشت به

  !بشینم اینجا شدم مجبور رفت، گیج سرم لحظه یه فقط... نه: کنم حفظ را، خودداریم و آرامش کردم سعی

  .....کردم شـــرم احساس.. دروغم از و

 هب کرد سعی عمر یک آقاجون که چیزي تمام.... بودم نگفته هم کوچک دروغ! هیچ که بزرگی این به دروغ عمرم تمام جرات، به

  !بدهد یاد ما

  بزنیم؟ حرف یکم داري دوست! ساره؟ شده چیزي: بود ام شانه روي هنوز خوشرنگ، هاي چشم آن با افروز دست

  !!!نداشتم دوست که بود معلوم!! نه! من خداي واي

.. پایینه يزیاد فشارم کنم می فکر... نیست خوش حالم... یکم... جون افروز نشده چیزي کنید باور: دستش روي گذاشتم را دستم

  ...بودم اومده

 صبح .استامبول رفت صبح آزاد: گرفتند فاصله هم از افروز هاي لب! کردم رها کاره نصفه اش، ادامه کردن پیدا براي را ام جمله و

  !زود

. کرد قالب درهم را هایش دست... بودم قائل نهایتی بی احترام برایش که بود هایی زن دسته آن جزو افروز... کردم نگاهش فقط

  ....ماند جا نگینش پر و پهن ي حلقه روي چشمم

  !نگرانشم شدت به من و! بینیه پیش قابل غیر خیلی آزاد -

  !من هاي مردمک وسط زد زل

  ...!ریخت هایم رگ در وحشت

  !چیست بعدیش، ي جمله کنم بینی پیش توانستم نمی اصال... شفاف و روشن هاي چشم این با! افروز.. اوه

  !هستی؟ مواظب: زد کمرنگی لبخند

.... تگف می داشت چی..... گفت می داشت چی.... کردم نگاهش فقط... گرفتند فاصله صورتم تمام از و.. هایم چشم از... ابروهایم

  .....افروز

  ..!مواظبی که دونم می: انداخت دستش امگاي مچی ساعت به گذرایی نگاه و شد بلند جایش از

 می ایدب بار این! اما.. بایستم یپا رو نمیداد اجازه و پیچیده هم در شدیدم ضعف و ترس احساس شاید... بود پایین فشارم شاید

 عرضه براي هم جوابی شاید وقت، آن و! شدم می خیره...! قد تمــــــام....! قد به قد... رخ به رخ... افروز هاي چشم در و ایستادم،

  ...!کردم می پیدا کردن
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  !سرشار دونم می! هستی مواظب: بدهد دست که آورد جلو را دستش

 من! دش تر شدید.. دلم توي ي خنده چــــی؟؟ بابت تهدید؟؟... گرفت ام خنده! کرد؟ می تهدید.. داشت یا... کرد می تاکید داشت

  !!بود آخرش دیگر این!  من خداي اوه... تفاوت همه این با... من مثل آدمی اصال.. داشتم اش خانواده و افروز براي تهدیدي چه

  !کیانی خانوم ام بینی پیش قابل کامال من اما: کنم بازي رك دادم ترجیح و فشردم را دستش

  ....بودم گفته غیــــظ با چه.. را کیانی و

  ....بلند اما کوتاه.. خندید

  ...سرشار خانوم نیست آدم خود دست چیزا بعضی: بود دستش توي هنوز دستم آمد، بند که اش خنده

  !خودمه دست که چیزیه تنها زندگیم، و خودم اختیار یقین، به قطع: دادم دستش به اي دوستانه و خفیف فشار

  ...!شناسمش می: گفت آهسته.... رسید می نظر به تر شبیه تا بی به حاال،.. زد پلک آرام.... ثانیه چند.... کرد نگاهم

  !پیچید بهم ام، روده و دل

 ینا عصبی فشار شدت از افروز، روي به رو درست و طبقه همین در و حاال همین که توهم این و شد گیرم گریبان تهوع حالت

. دارم دوستت خیلی من... هستی خوبی دختر خیلی تو... ساره: زد بهم را هایش لب! کرد ام زده وحشت آورد، خواهم باال روز چند

! اومد می خوشم مجهولت کارکتر و تو از زاول رو همون از من که دونن می همه اینو... حمید هم.. نیاز هم دونه، می آزاد هم اینو

  ....اینجا... امروز اما

  ...کشیدم دستش از را دستم

  .....خورد می زنگ موبایلم

  !!!کرد می اسکی اعصابم روي زنگش،

  !ساره زدم حرف باهاش جمعه تمام من -

 هم یکبار! مبود نشنیده هم یکبار! زد می حرف آزاد با کی افروز اصال. کردم اش خفه خشونت با و کشیدم بیرون جیبم از را موبایل

 اهایمپ....! داد می چاك سینه طور این داشت حاال که بود آزاد دلیِ خواهرِ کی افروز!! آزاد براي بود نیاز مثل کی افروز! بودم ندیده

 تماشا و دننایستا و نماندن به.. سرکشی به.. خشونت به شدیدي میل... گرفتم می پیش در را ها پله راهِ وقتی نبود ام اراده تحت

 بودم، ردهک تالش رسیدنش نظر به و ساختن دیگر جور براي تمام نیم و یکسال من و گفت می افروز که اراجیفی ي همه نکردن

  !بود برداشته طغیان به سر من در

  !کنه می غلطی چه داره دونه نمی دقیقا خودشم اون! کن صبر! ساره: دوید دنبالم به افروز

  ....رسید می تار نظرم به بعدي ي پله

  !!!ساره؟ کردي چیکار باهاش تو!! ده نمی پس نم! زدم حرف باهاش رو جمعه تمام من -
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  ....دااااخــــ.... من... بودم کرده چیکار باهاش من.. من

!! ارهس کنه می فرار داره اون!! آورده گیر بلیت چجوري دونم نمی حتی من! گه می چیزایی یه هم مهرداد... رفته خبر بی دیشب -

  !!!دونی می هم تو اینو

  ...شد متوقف ها پله روي افروز پاي صداي

  ......شدم پرت پنجم، ي طبقه ي پله آخرین روي.... خراب و سر آسیمه و کردم یکی را پله دو که من، و

  !ساره -

 حاال تا کی نم.. کشیدم بیرون دستش از را بازویم.... گرفت عقم ، بود زده خودش به که ایفوریایی گند بوي از.. گرفت را بغلم زیر

 از خشونت با را بازویم.... آمد می سراغم که بود برادرش خاطر به هم بار این.... باشد دومم بار که بودم شده همکالم افروز با

 خشک و دار گهر که صدایی با و کردم بند ها نرده به را دستم سختی به.... کشید تیر لگنم و کمرم... شدم بلند و کشیدم دستش

  !!مهرداد با کنه می غلط آزاد: کردم زمزمه رسید، می گوش به

  ...!بگو خودشم به اینو: که دادم ادامه.. نفرت با و

***  

 رفتن، برخ بی و افروز به پریدن و سرکشی همه این بابت نافرمانی، و مرخصی همه این بابت نداشت اهمیتی.. شدم ماشین سوار

  !!!نداشت اهمیت چیز هیــــچ دیگر لحظه، آن و حاال! بشوم اخراج

 د،بودن کرده سد شماره کردن بدل و رد با را راه که پرادویی و کروك و ام بی تا دادم فشار آنقدر و بوق روي گذاشتم را دستم

 ورد را تجریش میدان!! نداشت اهمیت هم این حتی حاال،! گفتن بیراه و بد به کرد شروع پرادو داخل از دخترك!! کنند حرکت

 رفح کی با.. بروم کی پیش! کوبیدم فرمان روي حرص با را مشتم!!! گفت؟ می چی افروز....!!! خــــداااا.. بار دو.. بار یک.... زدم

 جمله دو.. حل راه خط دو و بروم پیشش که داشتم را کی علــــی؟؟ آقاجون؟ خانوم؟ حاج!! عمه! مانده همین!! اصال.. عمه.. بزنم

  ! نبود.. که انگــــار.... و بود برم و دور آدم همه این!.. بخواهم؟ عاقالنه و منطقی دلداري

 یکبار، هن. گرفتم را آزاد ي شماره. ترافیک به زدم زل و ترمز روي زدم! بود کبري محشر.. وي پارك پل سمت به ولیعصر ترافیک

 تا را یشهش.... که یداشبورد رو کردم پرت جوري را بیچاره گوشی!!! بود خاموش بود، که قبرستانی هر نظر مورد مشترك! بار ده که

 گردم هاي مچش! شد دراز سمتم به اي شده لوله کاغذ سرم، گرفتن بیرون با همزمان.... گرفتم بیرون را سرم و کشیدم بیرون انتها

 ترافیک، آن سطو ماشینش و بود من ماشین داخل تقریبا دستش! انداختم زانتیا پشت پسر به انتها در و کاغذ به متصل دست به را

  چطوري؟: زد جذابی لبخند!! مماس من با

  ...فشردم بهم را هایم دندان

  !!!دریدم می را زمان و زمین لحظه، آن و.. روز آن

  !کن کم روتو -

  !!بگیر اینو حاال! بداخالق! ترسیدم: زد نیشخند
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 ي همه! احمق مردك! احمق... نشست لبم به پوزخند! دارد ماشینش و جیب توي شده لوله هاي کاغذ این از تا چند نبود معلوم

  .....!!!شان همه که خدا آخ!! بودند احمق ها مرد

 که شیشه... ودب پررو... رفت می باال شیشه با دستش... زدم پسر به کجی لبخند و..... شیشه باالبر ي دکمه روي گذاشتم را دستم

.... مشد دور... پسر هاي پرت و چرت و زانیتا از گاز پر من و شد باز راه همزمان! کشید را دستش فوري رفت، می شدن چفت به رو

 می دلم چه هر من و نبود خاموش کاش.... داد می جواب لعنتی این کاش.... صورتم به کشیدم دست.... زدم را ماشین پخش

  .....لعنتی آزاد این کاش... گفتم می بهش خواست

  ...فرمان روي کوبیدم را مشتم

  ....کرد دگرگونم باز افروز، آور عذاب... اما دوستانه ظاهر به هاي حرف یادآوري

  !؟...آزاد

  !؟....بهفمند همه گذاشتی

  !؟.....بزند رقم برایم را ها خاطره بهترین توانست می که اي میهمانی وسط و گذشته شب هم آن... همه از آخر.. من.. وقت آن

  ....لرزید... بغض از ام چانه

  !؟.....آزاد

  ....فرمان روي زدم

  !!!؟؟..بود شده تا پنج طور این ،...من تاهاي چهار تا دو دو ي همه که شد چطور.. بود شده چی... خدایا

 شود؟ می گلی آزاد که شود؟ می نیاز آزاد که بودم کرده خیال چطور...!! احــــمق من.. خــــر منِ .. بودم کرده چکار من.. من

 دیگر، ي ساده دوست تا هزار... من که.. شوم نمی نیاز... من که بودم نکرده را اینجا فکر... اما! بود شده که قسم خدا به!! بود شده

  ؟؟!!!!کردي غــــلطی چه شبه، یک!!! کردي؟ غلطی چه...!!! آزاد.. آزاد.. آزاد..... گزیدم را هایم لب! شوم نمی

 م،کشید پایین را شیشه گذاشتم، سر پشت را وي پارك.... زدم.. زدم.. زدم.... صورتم به زدم.. ام گونه به زدم.... فرمان روي زدم

  ........کشیدم ـغجیـــ ،....کردم می احساس که ترسی و درد تمام با و گرفتم پنجره بیرون را سرم

***  

 بزرگ اطحی داخل بودم کرده پارك و... بغلم به هایم دست.. بود روشن بخاري... ماشین صندلی پشتی به بودم داده تکیه را سرم

  ....بود شده دوخته امامزاده آجري گنبد به.... خواست می کوري دلشان... که هایی چشم..... خیسم هاي چشم و.... امامزاده

  ....کردم زیاد را ضبط پیچ

  ....بود گرفته دلم

 هب بودم آورده پناه.... که بودم دلشکسته هایش بازي و خدا دست از آنقدر و.... بود گرفته... زندگیم هاي روز ي همه قدر به دلم

  !نکردیم... نشد..... و کنیم عوضش توانستیم، می توانستم، می شاید که سرنوشتی! زد رقم را سرنوشتم که جایی
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  .......پیچید امامزاده، خالی حیاط و من به... برفی غروب در... اذان صداي و شد روشن گنبد سبز نور

  ....دانستم نمی! ؟...بود شده تنگ اینجا براي دلم

 ورچط... هایم حماقت تمام و... خودم از که.. اینجا از نه شاید، که.... بود گرفته... بود پر.. آره بود؟ پر بود؟ گرفته.. جا این از دلم

  .....حاال و.. زدم پا و دست.. و شدم غرق چطور.. ندیدم

  ...!من دايخــــ

  !گرفت را گلویم بغض

  !!!من خداي.... همانجوري.. دیگر آدم یک حاال

  !بریزد هم، شده لعنت اشک قطره دو همان نگذاشتم و کشیدم باال را دماغم

 دلم... .پشتی به کوبیدم را سرم! » آدمین باورهاي رفتن سوال زیر ي مایه همیشه... تو امثال و تو....« بود سرم توي آزاد صداي

  !!!!رمبمیــ خواست می دلم! بمیرم خواست می

  ...تردید ي واژه دوباره.... نوشتن تو از دوباره

  !دزدید تورو من از کسی...! خیـــانت بـــوي دوباره

  ......پیچید تو درد دوباره..... آآآآي

  .....کنی می چیکار داري... آزاد..... شد فشرده.. قلبم

  !؟........کردي چکار..... کامران

  ...!هات هوس تند ي شعله.. هات نفس عطر دوباره

  !دستات بون سایه زیر.. دیگه مرد یه ي سایه

 مین ختم جا هیچ به من براي! بود نشده شروع جا هیچ از من براي.... دانم نمی.. دانم نمی... نه.. نه کنسرت؟ از شد؟ شروع کجا از

 اشنب منطق بی: گفت سرم در صدایی!... ؟....بودم رفته غلط را راه کجــــاي من.. شدم مچاله خودم در بیشتر... شد سردم!! شد

  !بیاد پیش بود ممکن کسی هر براي اتفاق این! ساره

  !تکرار! هبش تکرار انقدر نباید من براي... کنم می خال احساس اینقدر که حاال اونم... بیاد پیش نباید من براي: دادم تکان سر

  .........پیچید تو درد... پیچید تو درد دوباره.... آآآآي

 می احتم... کردم می ریجکتش و زد می زنگ نیاز که بود سوم بار.... گذاشتم فرمان روي را سرم و گرفتم امامزاده از را هایم چشم

  ....فهمید می.. حتما... دانست

  ...! دیگه زن یه ي سایه.... نوشتن تو از دوباره

  ...دوباره
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  ......دوباره

  .......!دوباره

  ......پیچید تو درد دوباره...... آآآآي

 جازها بار این! دادم نمی اجازه بار، این! دادم نمی اجازه.... کشیدم اینه داخل صورتم به دستی و دادم قورت بار هزارمین براي را درد

 استارت! ندبک دیگري فکر کرد می غلط آزاد و بودیم دوست ما! بودیم دوست ما!! کردم نمی صادر را دیگر نفر یک و خودم بدبختی

 اهر... کنم راحت را خیالش تا گرفتم را نیاز ي شماره... برگردد خواست وقت هر بگذار. زدم نمی هم زنگ بهش دیگر حتی. زدم

  !دادم نمی اجازه.... بود سرم پشت اذان صداي.... کردم طی را امامزاده سراشیبی و افتادم

  !!!!آزاااااد -

  !بشم؟ خیر سبب خوام می بده!! گفتم؟ چی مگه خب: خندید بلند!! بودم کشیده جیغ

  !!کنی می م دیوونه داري!!! نگووو وري دري: کوبیدم زمین رو پامو

  !!گی یم چی ببینم دقیقه دو بگیر آروم! خب خیلی.. خب خیلی: خورد را اش خنده و گرفت باال آرامش ي نشانه به را هایش دست

  !! ـمهـ ابـ ، مهندس با کنی می طغلـ تو... گم می.. من: کردم حالجی عصبی، کامال اما شمرده، شمرده

  !!حسابی؟ زن چیه حسابت حرف آخه دِ! تو گی می چی: آمد طرفم به و شد بلند جایش از

  !گفتم حسابمو حرف: کشیدم هم در را ابروهایم

  !!!حسابی مرد: کردم اضافه چندش با و

  !فرستاد باال را ابروهایش و و زد کجی نیشخند

  !؟...آررره -

  !!!بود زده چت ، برگشته استامبول از وقتی از! ؟...خودش براي گفت می چی.... کردم تنگ را هایم چشم

 شتهگذا بازي شلوغ و ناسازگاري بناي ،!دستورش نه، که پیشنهاد کردن رد محترمانه و همیشگی هاي زدن حرف جاي به من، و

  ....بودم

  !!! زهرمــــار: غریدم لب زیر

 مهم! !کرد می دیوانه و تربیت بی را!! آدمی هر هایش رفتار و آزاد! بودم شده تربیت بی من که نبود مهم... رفت هوا به اش خنده

  !!!خندید می جهت بی و خود بی قدر این چرا امروز که بود این

  !سرشار ـانومخـ شدي ادب بی چقد -

  !کارت رد برو وگرنه بزن، داري حرفی! بدي یاد آداب من به نکرده الزم یکی تو -

  ....!نبودمـــا سرت زباال رو دو ش همه.....! شدي که التم -
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  !هفته یک و نه روز دو: گفتم اختیار بی و زدم پوزخند

  !شمردي؟ هاشم ثانیه نشستی! ؟....هفته یه: گفت آهسته.... شد نزدیکم.... رفت باال ابرویش تاي یک

  !!آوردي گیر منو هم تو بابا برو: زدم اش شانه به بودم، آورده خودم با پایین از کرد احضارم وقتی که کشی خط با

  ؟!!کنی می چیکار... اوي اوي: کردم بند شالم به را دستم.... کشید انگشت دو با را شالم ي لبه که بروم برگشتم

  !نرفته؟ یادت که اینو! بري تونی نمی ندادم، اجازه تا: گفت بود، ام مشکی شال ي لبه به دستش هنوز که جور همان

  !!دارم کار کلی برم خوام می کن ولم!! تت؟ گرفته ریاست حس: دادم تکان هوا در را آزادم دست و کشیدم هم در را هایم ابرو

  ....کردم سرما احساس اش، مابانه رئیس ژست و جدیت از لحظه یک فقط.. لحظه یک! خورد گره درهم بدجوري هایش اخم

  !برس کارت کلی همون به برو: رفت میزش سمت به و کرد ول را شالم

 رکتش در ها برخورد این از ممکن حد به بودم، کرده پیدا اي دوستانه ي رابطه آزاد با و کردم می کار اروس در که مدتی این تمام

 از بعد روز دو درست امروز، حاال. شرکت از خارج به کرد می موکول را بود رفتن بیرون و حرف چی هر هم او. کردم می دوري

  !!!!زد می ازدواج از حرف من براي و باال بود کرده احضارم کاره یه استامبول، از برگشتنش

  ...!کشت می را من این و کردم نمی درکش جوره هیچ... کردم نمی درکش

 بیست و دویست برق او نه و ام، پوشیده سرخابی من نه.. انگار که جوري هم آن.... برگتنش صدا و سر بی به نه.. رفتنش به نه

 راه به تازه بساط این با رابطه در که تصمیماتی و هایم، مقاوت اینکه از خوشحال حال، عین در و گیج.... من و! کرده وصل ولتی

  ....دارد چکارم ببینم باال بودم آمده رود، می پیش خودش همکاري با بودم، گرفته افتاده

  !؟...کیانی جناب: دادم تکیه میزش به و برگشتم را رفته راه قدم دو.. شده ناراحت کردم احساس

 کخش و جدي آرامی، عین در صدایش و شد تر سخت ابروهایش ي گره! بهاره ي پروژه به رسیدگی مشغول و بود پایین سرش

  !باشم دهکر گوشزد شما به رو مساله این بارها کنم می فکر! سرشار خانوم ده نمی تکیه رییسش میز به آدم: رسید گوشم به

 از ارهیک.... خودته تقصیر خب: کردم زمزمه و برچیدم لب ها بچه مثل آشتی، براي راهی یافتن از امید نا... شد جمع ام لوچه و لب

  !کردي پیدا شوهر من واسه اینجا، اومدي شدي بلند ترکیه

 او ايه چشم مهمان ها روز این که عینکی پشت از و گرفت باال را سرش که»...  شوهر«  ي کلمه یا... بود حالتم تاثیر دانم نمی

 یم فکر بار اولین براي داشتم من و... کردم می فکر داشتم من و... دلخور هم کمی شاید... بود آرام.... شد خیره من به بود، هم

  ......آید می بهش مشکی، فریم با کائوچویی عینک این چقدر... کردم

  ! کوبید ام سینه ي دیواره به محکم قلبم،

  !!!بودم؟ کرده فکري چه بار اولین براي.. من

  ....انداختم پایین را سرم ناراحتی با و گرفتم گاز تو از را لپم
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  !گریه؟ زیر زنی می ها بچه مث چرا حاال: رسید گوشم به آرام... صدایش

 خش صداي و کردم جمع فوري را هایم لب..! دوید هایم رگ در سرعت با خون.... بود هایم لب به چشمش... گرفتم باال را سرم

  !کنم نمی گریه: رساندم گوشش به را دارم

  !باشه؟ داشته ضرري دیدنش، بار یه نظرت به! کنی نمی گریه! خب خیلی: زد محوي لبخند

  !!دیدمش شرکت تو بار ده حاال تا من!! آزااد: کوفتم زمین به پا! کرد ام حرصی باز

  !داره فرق دیدن اون با دیدن این! من عزیز -

  !!بفهمی؟ تونی می! خوام نمی یعنی خوام، نمی گم می -

 مثل!! نی؟ک زندگی آدمیزاد مث خواد نمی دلت: داد تکیه ریاستش صندلی به و میز روي کرد پرت و برداشت چشمش از را عینکش

  !خانوم؟ یه

  !رسید نمی نظر به خوب هیچ من براي رسیدن، نظر به جدي این و... رسید می نظر به جدي

  !!بمونن؟ مجرد بهتره ها بعضی براي گفت می عمه جواب در که بود کی: گفتم می تمسخر با وقتی شد منقبض فکم

  ....!!تره صرفـــه به ،..بعضیا واسه بگیم باید شایدم: زدم داري معنی پوزخند

  !کرد نثارم ِکش رو و زیر هاي نگاه آن از و زد بغلش به را هایش دست

  !دادم قول بهش من چون بزنی، حرف باهاش بري بهتره -

  ...تو.. تو: شدم خم میزش روي خشم با و ساییدم دندان به دندان

  !؟...خـــب: شد خم من، مثل درست

  !!!!دادي قول بهش کردي غلط تو! اوه... تو -

  ....بلدي که خروجو راه: کشاند اتاقش، ورودي در دم تا را ابروهایش

  !!!کشیدم اي خفه جیغ

  !!نخندد احتماال که گزید، را لبش

  !!!هستی معنا تمام به روانی یه تو!!! آزاد -

  !بیرون حاال! شدم متوجه! اوکی -

  !!!آزاااد -

  !!سرشار -

  ! رووونبیــ: داد هل در سمت به را ابروهایش باز و زد اي بامزه نیشخند
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  ....!!ـاسرمـ رو ذارم می رو جا این: شدم خم سمتش به بیشتر

 نمز می منم: کرد می زمزمه وقتی! پهلو دو حرف یا... جدیت... تفریح... کنایه... شده جزم عزم.... بود نگاهش توي چی نمیدانم

  ! ـاکنمـ می لهت

  !شد چی نفهمیدم

  !کشیدم عقب را خودم زده شتاب که شد چی نفهمیدم اصال

  !بود شده تند قلبم ضربان

  !رم نمی من: زدم پلک تند تند

  !!رم نمی -

  !!!بیروناااا میندازمت اروس از! سرشار -

  !!شد بلند اش قهقهه!! کردم میزش نثار محکمی لگد و کشیدم اي خفه جیغ

  !یاس رستوران هشت، ساعت امشب: گفت تفریح با که بروم تا گرفتم فاصله میزش از

  !!!کشت می را من آزاد این که آخخخخ

  !!!!شم راحت من ترکیه برگردي تو شه می کی: کردم جیغ جیغ در، دم برسم تا

 اي انهمحجوب لبخند و ببندم را در تا که زدنی فندك صداي.. بعد و..... ساکت خیلی..... ساکت..... شد خفه.... که اي خنده صداي و

  ...!انداخت طنین اروس، مدیرعامل اتاق در بدهم، سلیمی خانوم تحویل

 رد بارها و ها بار که نیست اي ساله اي خرده و سی مهندس آن بخورم قسم بودم حاضر نشستم، می که ایلیا مهندس جلوي

 زدم sms برایش میز زیر از یواشکی و کردم دعا را آزاد دلم توي که بود صحبت خوش و طبع شوخ بقدري! بودمش دیده شرکت

 !!! »khoda biamorze pedare har chi adame KHAYERE: «  که

  .....دل ته از ي خنده هاي شکلک از کردم پر را صفحه و

 وقت یخیل که دادم می هشدار خودم به اما نداشتم حوصله اصال... بودم کرده مختصري آرایش پیشش، ساعت یک همین که منی،

 ذهنی از دور و احمقانه دیدار چنین به گنجید نمی باورم در هرگز که.. من.... گیرند می قرار دوم ي درجه در حــــالش، و ساره ها

 بودم زده لز و بودم نشسته کنسولم جلوي که وقتی تمام.... پرسیدم خودم از بارها را این! بودم؟ شده راضی چرا پس. بشوم راضی

 غمر علی... بودم کشیده پررنگی چشم خط...! زد می پــــس را، مردها ي همه یاري دست نیاز، عین در که زنی مات تصویر به

 آزاد دفتر در که کاري مثل! کردم؟ می لج داشتم... شد می خالصه ها چشم توي مدادي و ساده لبی رژ در آرایشم که همیشه

 کس سر از آزاد، دفتر در نادرم هاي اطوار و ادا تمام...! بود اي گنده ي نه جوابم بار، هر و! پرسیدم خودم از هم را این! کردم؟

 ولق مهندس به من: گفت می و کرد می نگاهم جدیت با طور آن که آدمی براي گرفتن؛ پیش روشی سر از... بود شدن دیگري

  !ش ببینی و بري خوام می فقط! دادم
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 تامبولاس راهی که نداشت آدمی به شباهتی هیچ شک، بی آزاد این...... بود ریخته بهم معادالتم تمام چرا دانستم نمی که... من و

 در ار کننده کور برق این بودم خورده مقســـ که.... من و! لنگید می کارش، جاي یک خونسردي، به متظاهر قدر هر آدم این! شد

 در. .بودم کرده حس تنها.. من! ندادم را چیزي کردن علنی ي اجازه! هایم لب به و.. افکارم به و.. خودم به حتی!!! کنم خفه نطفه

 نه که انه،بچگ آزاد، دفتر توي! کنم پافشاري ناباوري، این بر که داشتم شدیدي میل و... گیجی و گنگی و ابهام و ایهام از اي هاله

 ات دو مثل که هایی وقت تمامی خالف بر.. لحظه آن... بودم کرده ابراز را ام ناراحتی کوتاه، و محکم ي جمله دو با همیشه مثل

 ینا توان من نه... که کردم می حس کردم، می اش راضی یا شدم می راضی یا! یقین به قطع من و زدیم می حرف هم با بالغ آدم

 ساسماح....! دوباره کشمکشی تحمل اتاق، این دیوار و در و رابطه این نه و.. شنیدن براي گوشی آزاد نه.... دارم را زدن حرف عاقالنه

 از که رفت می سمتی به رو بحث شاید، اما بود کم احتمالش.. شاید بزنم، حرف صادقانه و جدي باهاش بخواهم اگر گفت می

  ......که بود وقت آن و شد می خارج من کنترل

 بودم گذاشته پا وقتی و بود کرده اصالح را صورتش! بود شده وارد شوخی در از بودم، دیده را آزاد که اي لحظه همان از درست

 حاضر و قدیمی همکالسی همان شده بودم کرده حس که.. من و! بود شده باز کنایه و تیکه به بعد و کمرنگ اول لبخندش داخل،

  !بگیرد هم ام سخره به بیخودي، چیز هر بابت حتی که بخورم قســــم بودم

 نه که دمرسی نتیجه این به هم سر آخر! کردم می فکر نرفتن و رفتن به را دقیقه ده ي همه و شدم رستوران وارد دیرتر دقیقه ده

 فکر او به هرگز که گرفت می تر جدي شاید اینطوري،.. حاال! بدهم بیشتري مهلت اش باوري خوش به.... نه ببرم، را آزاد آبروي

 ردک نخواهم فکر مردي هیــــچ به هرگز که شد می متوجه شنید، می را ام منفی جواب وقتی این، از تر بعد حتی و! کرد نخواهم

!  

  !نداشتید؟ دوست. نخوردید چیزي که شما: خورد چرخ پرم نیمه بشقاب روي مهندس نگاه

 ستهب... پیش سال خیلی.. بودش آورده کربال از عمه.. بودم بسته مچم دور که سبزي و نازك اي پارچه بند روي خورد سر نگاهم

  ........بودم خورده قســــم ،...مـــن.. باشد یادم تا مچم به بودم

  ! غذام بد یکم من.. س خوشمزه خیلی اتفاقا: زدم لبخند

  !رسید نور سرعت به آزاد مسیج

  !!فتر خشکی به رو آزاد، جدي ي جمله دیدن با که اي خنده!! بود شده شروع ام خنده کنم، باز را پاکت اینکه از تر قبل خیلی از

» shame romanticetoon ke tamoom shod , paien montazeram« ! 

  !سرشار؟ خانوم شده چیزي: پرسید مهندس

  !هیچی! نه: زدم الکی لبخندي و انداختم مشربمان خوش مهندس به نگاهی

 استرسی! مبود کرده دریافت آزاد پیام از ناخواسته که استرسی به و... گذشت کار و شرکت ي درباره زدن حرف به بعدي ساعت نیم

 خالف رب که شبی!  داد پایان خوبمان، حقیقتا شب به و کرد جور و جمع را بحث لبخندي با که چرا شد، متوجهش ایلیا انگار که

 حرف به هن که شبی! بود گذشته راحت و خوش راستی به درآوردنم، بازي عنق و رفتن براي گرفتنم گارد آنجور خالف بر تصورم،
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 و ندهخ به هم کلی!! زورگو آزاد چشم کوري به که دوستانه دیداري.... مسایل قبیل این نه گذشت، خواستگاري با رابطه در زدن

  !گذشت مفرح

 رفتمگ نظر تحت را خیابان سرعت به. شد من خروج منتظر و کرد باز را در ایلیا مهندس و کردیم طی رستوران ورودي تا را ها پله

 از. دارم نماشی که گفتم. کرد اشاره ماشینش به ایلیا! دادم تشخیص رستوران، از باالتر کمی را آزاد رنگ سیاه کروك BMW و

 ريدیگ جور ي دلشوره دلم ته میز، سر مدت ي همه که بود درست... من همراهی از او و کردم تشکر بودیم گذرانده که خوبی شب

 هم من حال.... نبرد سو و سمت آن به اصال را بحث ایلیا چرا دانم نمی اما، داشتم را اش اصلی دلیل و دعوت این به کردن نگاه

  ..!نشد بد،

 دادم فشار ار گاز پدال و بردم باال خداحافظی عالمت به را دستم! لعنتی. بروم تا بود مانده منتظر. کرد ام همراهی ماشین دم تا ایلیا

 زدم!  دارد جلهع چقدر که بدهم تشخیص توانستم می هم تماسش موسیقی پشت از حتی! خورد زنگ موبایلم نکشیده، ثانیه به و

  !بله؟: اسپیکر روي

  !!منتظرتم؟ نگفتم مگه -

  ! بود طلبکار لحنش

  !برم؟ تا بود وایستاده ندیدي مگه -

  !ببینم کنار بزن -

 می لمد... نه بودم، صبح کن کل کل و اخالق خوش آدم نه داشتم، تنش اعصاب نه اینکه براي فقط. کنار کشیدم و زدم راهنما

  .....ها بعده که بزند و بزنم حرفی خواست

  ...!سرد.. و خشک خشک! باران نه بود، برف از خبري نه. کشیدم پایین انتها تا را ام شیشه! همیشه مثل هم، سر پشت بوق تا دو

  !دارم کارت اینور، بشین بیا -

  !داشت غلیظی اخم

  !خونه برم باید! وقته دیر: زدم اشاره ساعتم به و فرستادم باال را هایم ابرو

: کردم ضافها بشود، تبدیل نیشخند به تا رفت می که هایش لب ي گوشه اي مسخره لبخند احتمالی ي طعنه از جلوگیري براي و

  !کنی درك اینو امیدوارم که بخوابم خوام می فقط! هستم کسی منتظر من نه منتظرمه، کسی نه

  ........ام نبوده صبح ي ساره.. هرگـــز من، که... انگـــار و

  !کشه نمی طول بیشتر دقیقه چند: کرد نگاهم کوتاه

 کثیم از بعد و شد خیره رو به رو به! ساکت. نشستم. کرد باز را در داخل از و شد خم خودش. شدم پیاده و کردم خاموش را ماشین

  !گذشت؟ خوش: گفت کوتاه

  .خالی شما جاي. نبود بد: بودم عادي
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  !جدا؟ -

  !اوهوم -

  !ما جاي به دوستان: زد اي مسخره پوزخند

  !چی هر حاال: انداختم باال شانه

  !نداشتم را متناقضش هاي برخورد این توقع اصال! خیابان به و مستقیم من، نگاه. چرخید پایم تا سر نگاهش

  !ریخت بهم را اعصابم بلندش، پوزخند

  !!!کردن خفه میلی بی از خودشونو ماشاال که خــــانوم کار سر!!! کردم پرونی لگد اونقدر نیومدن، واسه که بودم من این کنم فکر -

 باهوش آدم مادرو پدر بر! کرد ساکتم بودم، کشیده که پهنی تقریبا چشم خط روي مستقیمش نگاه که بفهمم را منظورش برگشتم

  !!!!!صلوات تیز، و

  ......شناختم نمی بود، برگشته امامزاده از که را خودي.. هم خودم! بدهم بهش نداشتم جوابی

  !اومد؟ خوشت حاال -

- .....  

  !!!سرشار ساره خانوم هستم شما با -

  !بدم؟ جواب باید تو به -

  !م واسطه من -

  !بالغیم آدم منم! باشه داشته ارزش دوزار ها حرف این که نیست اي زمونه دوره دیگه شکر رو خدا!! هه: خندیدم مسخره، به

  .....دارم شک: کرد کج دستش، کنار آمد و رفت پر خیابان طرف به را سرش و داد تکان سر

 کرده زیادي غلط یک یکبار من!! را معنی بی و چندگانه هاي رفتار این ي حوصله! نداشتم را بازي گربه و موش این ي حوصله

 اشینم موسیقی و بوق ازدحام در صدایش که کنم باز را ماشین در بردم دست!! هرکسی با حاال! شدم نمی مرتکبش دوباره بودم،

  !!ندادي منو جواب باالخره: پیچید ها،

  !!!لطفا نگیر، ها لقمه اي از من براي دیگه: پرسیدم تلـــخ و رك

  !کنم می بخوام کاري هر من: شد عصبی

  !کیانی آقـــاي! آزاد!! کنی می چیکار داري فهمی نمی خودتم تو: شد بلند دادم

 روي اي ردهپ.... نباید! کشاندم می اینجا به را بحث نباید! نبود خودم با من قرار این! نبود ما قرار این! نه! بستم شتاب، با را دهانم

  !!!شدي؟ زورگو انقدر چرا:  برگشتم....و کشیدم هایم چشم و ها گوش
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  !!شدي؟ عوض انقدر چرا تو: کشید نزدیک را خودش

  !چیه؟ منظورت: کردم نگاهش مردد

  ....موهایش الي زد چنگ

  ....سکــــوت و

  !توام با! آزاد: اختیار بی کامال.. کشیدم را آستینش اش، مشکی و اسپرت کت روي از

  ...بود خوبی آدم: کردم کنترل را ناراحتم لحن و انداختم را دستم... آمد کش نگاهم تا...  و من دست روي خورد سر نگاهش

  !!بود؟ خوبی آااادم! چی؟: سمتم به شد خم.. و کرد نامفهوم اي خنده تک

  !کند عبور اینجا از گشت ماشین خواهد نمی دلم هیچ که کردم فکر و چسباندم در به را خودم

  !بود؟ خوبی مرد یا بود خوبی آدم: گرفت را حرفش ي ادامه

  ....کردم نگاهش گیج

  !بود خوبی آآآدم...! من خـــداي: داد تکان سر و زد فرمان روي..! آور تاسف.. اي خنده با را دستش

  !طرفم برداشت خیز

  !!!کنی؟ می غلطی چه زندگیت و خودت با داري تو هست معلوم ساره -

 دیدم، می که هایی روز... آخر هاي روز مثل درست.. بودم شده اما! فهمیدم می! دانستم می... ابروانم میان افتاد گره! کردم هول

 و کر و کور!!!! گرفتم می نادیده را، ها نشانه ي همه و بودم داده دست از عمد به را ادراکم ي قوه! کردم نمی درك اما شنیدم، می

  !!!گنگ... 

  ....!ســـرد... و بودم محکم.... شد زد کنارمان از بلند بوقی با گاز پر ماشینی.. کردم باز را در

 که اي دیگه احـــــمق هر و ایلیا و عمه و خودت گوشاي تو اینو بهتره! شم نمی مرتکبش دوباره کردم، غلطی یه بار یه من -

  ! کنی فرو شناسی، می

 تمام مرغ علی.. بودم کرده که توهینی تمام رغم علی.. و شدم شش و دویست سوار.... و کوبیدم بهم قدرت تمام با را ماشین در و

  .........فشردم گاز پدال روي پا داشتم، جدید ي ساره این به که اي ناشناخته حس

***  

 روینپ مساعد حال از آرامش این دانستم نمی من و بود آرام نهایت بی صدایش... لغزید مچم، دور رنگ سبز بند روي نیاز دست

  ...دیگر چیزي یا گرفت می نشات خانوم

  ؟...ساره -

  هوم؟ -
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  .گذاشتم طالیی هاي زمینی سیب کنار را شده سرخ هاي کوکتل و

  بشینیم؟ میاي دقیقه یه -

  دنبالت؟ نمیاد کوروش االن مگه -

  !مونه می منتظر! نیست مهم. چرا -

  .همی دور خوریم می مختصري شام یه تو بیاد بگو! خدا بنده داره گناه -

 حرف نم با خواي نمی: بود گذار تاثیر اندازه بی لحنش،. دستم روي گذاشت را دستش. بردم لب به را ها زمینی سیب از یکی و

  !بزنی؟

  ....کردم نگاهش

  ...سرد شاید

  ....گذار تاثیر ،...شاید

  !کنار کشیدي پاتو تو -

  !قسم پروینم مامان جون به نه: ریخت صورتش توي اش، شده الیت هاي موهاي و داد تکان طرفین به را سرش

 کاري و هندار ربطی تو به که جاییه همون جا، این: شدم ها کوکتل باقی کردن سرخ مشغول و کشیدم دستش زیر از آرام را دستم

  !نیاز گفتی ها بار خودت اینو! برنمیاد تو دست از

  !شدم می جا به جا که قدمی هر. بود دنبالم به. کشیدم بیرون یخچال از را نوشابه بطري و کردم رها را ماهیتابه

  !ساره گفتم حقیقتو -

  !مونه نمی حرفی پس: اش شده گشاد هاي مردمک وسط زدم زل

  ...یخچال ساز یخ مخزن زیر گرفتم را لیوانم و

  !میام دیگه دقیقه پنج: داد جواب. ورد زنگ موبالش

  !م؟ غریبه: کرد نگاه من به و

  !تویی اون باشه، آشنا یه اگه: زدم توانستم، می که را لبخندي ترین مهربان... چرخیدم... شد جمع دلم

  !چی؟ پس: اش ریخته بهم موهاي به کشید دست کالفه

  ....داشتم آزاد با گذشته شب دو بعدش، کمی که بحثی و ایلیا دیدن از بعد حداقل.. رسیدم می نظر به تر آرام

  ! بدي نشون درایت و خواهري همیشه، مثل که بود این توقعم کمترین -

  !هستی؟ چی نگران...! نیاز راهه به رو چیز همه: زدم تلخی لبخند... بود عصبی و ناراحت.... داد فشار بهم را هایش لب
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 به ور هیچی و مونده عروسیم به دیگه ماهه یک از کمتر! ساره گی می چرت: رفت هایش لباس طرف به و کرد من به را پستش

  !نیست راه

  !؟...ساره خواي می چی تو: کرد زمزمه.. بردم جلو را دستم... کرد سر شُل، را اش روسري.. افتادم راه دنبالش به

  ...!ملــک نیازِ  خوام می همینو فقط! کنی ش مختومه که خوام می: دادم انگشتانش به خفیفی فشار... داد دست دلخوري با و

  !برسون سالم کوروش به: شد تر پررنگ... و تر تلخ.. لبخندم

...  

 وجودم و کالم در که غریبی سرماي.... و تنهایی به من ي اندازه از بیش حس در که هایی روز... بودند سردي روزهاي.. ها روز این

  .....شد می خالصه کردم، می حس

  ....کرد نمی کفایتش نیاز، عروسی خرید تکاپوي و شوق و... ام خانواده و عمه حضور گرماي... حتی که هایی روز

  ....!مــــا ي خانه نه بود، من ي خانه نه که اي خانه و بودم من که، روزهایی

...  

! بود احتر خیالم، من و شمال اند رفته شان بچه و حمید با گفت می نیاز. بودم ندیده را افروز دیگر داشتیم، که برخوردي از بعد

 یازن آزاد با ام ساده دوستی به چیزي هر از بیش روزها این که.... من و. رود می و شرکت آید می. شده خودش کارهاي سرگرم نیاز

 مــــی م،ا ساده دوستی و خودم با تر، سبک سلــــامی... حتی یا و.. کوتاهتر تماسی... کوتاه پیامی فرستادن کشاکش در دارم،

  ....!جنگم

  ....کشیده کنار را خودش.. آزاد دارم، احتیاج نشان و خط بی و ساده دوستی این به همه این که رووزها این و حاال و

  ........!کرده رهـــــایم.... بعد و زده، ام جرقه زده، تلنگرم ،...همیشه مثل

  ......که باشه نامرد باید خیلی: خوردم را بغضم و سرم کشیدم را پتو

  ......داشتم احتیاج ها، گذشته مثل خندیدنمان به و رسیدنمان، نتیجه به و کردن بحث به بودنمان، هم با به من

  .دارم بدي حس

  !ترس حس همان هم آخریش و است ترس حس اولنش

..... رمبگذا دیگري زمان براي را فکرهایم.. باید که انگـــاري... نکردنم فکر به منجر.. شود می کردنم فرار به منجر که حسی

 دبری خواهم چیز همه از ،....که گیرد می را خِرم ها روزمرگی وسط چنان یکهو که دارم پقین اما، رسد می یک دانم نمی که زمانی

  .......گرفت خواهم دست به کنم، چه کنم چه ي کاسه.... و نشست خواهم زمین...... و

  ....را این و

  ....!کرد می تایید نیز، هایم خواب
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  ..........هاییتنـــ.... از.. نکردنی درك هاي ترس از بود پر.... فرار از بود پر شان همه که هایی خواب

...  

 آشغالیت چادر از گفتم بهت کذایی پارك اون تو اول روز از!!! نمیاد خوشم کشیدن آب جانماز از گفتم لعنتی توي به اول روز از _ «

  !!!نمیاد خوشم

  !!!!!!!نگفتم؟؟ یا گفتم: کشید فریاد

 خاله قاطی منو گفتم!!!! لعنتی توي به!!! فتوحی توي به!! تو به!! اول ي ثانیه همون از....!! اول روز همون از: کرد باد گردنش رگ

  !!!!!نگفتم؟؟؟ یا گفتم!!!! نکن بازیات

  !!!!شدي خفه...برمن و دور کیا دیدي... فرودگاه بردمت!! شدي الل.... سفر رم می گفتم -

  ؟؟؟!!چرا شدم؟؟؟ کور چرا: پیشانیش به کوبید را دستش کف

 جلو وت بینم می همکارامو دارم وقتی تونم نمی چرا!! کنم؟ مقایسه خودم زن با رو زنا ي همه باید خیابون تو شب تا صبح چرا -

  !؟.....کورم من چرا!!! کنم نمی درك رو تو که من!! کنی نمی راضی منو که تو!! اي معمولی که تو ؟؟؟؟؟!!!نباشی چشمام

  » ؟.........!!کوري تو چرا: شد مانند زجه و خفه صدایش

  ....فشردم سپیدم بالش به را صورتم

  ....کرد می خیس را، بالشم داغم هاي اشک

 درك را من که شد چطور! ؟...چرخند می برش و دور جذاب و خوشگل دختر و زن همه آن ندیدم چرا!.. ؟.....بودم شده کور من چرا

  !نکردم؟ اش، راضی که شد چطـــور! نکرد؟

  ....بود پیدا اتاقم، نازك ي پرده پشت از این و بارید می ریزي ریز برف.. دادم فاصله بالشم از را صورتم

  !؟...چی حاال

  ...حاال

  !؟...........کنم راضی... و بشوم درك و کنم درك توانستم می! نشوم؟ کور ایلیا، مثل کسی با توانستم می مثال

  ....بودم کرده اشتباه چقدر من... خــــدایا

 دهش ریزي برنامه هاي شب تمام من! خواستم نمی را عاطفه من! کند هشیارم که نبود کسی چقدر و.. بودم بچه چقدر من خدایا

 صبح به عاطفه، هاي توصیه دادن جواب هواي به که هایی شب ي همه آمدم، برنمی پسش از خوب هم ها وقت خیلی که را اي

  ............!شد می ختم هیــــــچ به و ،.....رساندمش می

  ....من که هایی شب
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 ما صداي..... و زد می بیرون اتاق از.. من از بعد کمی... او.... و کردم می خفه بالشم توي را هقم هق و تختم ي گوشه چپیدم می

  ....ردمک می پیدا ظرفشویی سینک توي را اش شده شسته گیالس صبح سر هم گهگاه.... و برد می باال ته، تا را ها سی بی

  ....نبودم بلد من

  !نبودم بلد عــــاشقانه، تواما و عــــاقالنه اي رابطه از هیــــچی من،

 سرش....!... .باشد بهانه منتظر فقط که انگاري...و نداد یادم و نشد پایم هم ، نکرد صبوري.... نکرد صبوري.... هم زندگیم شریک و

 نه و آمد، برمی شمارش بی هاي سوال پس از ام دخترانگی نه که دنیایی وسط کرد ول.... را من و برد فرو برف توي خرخره تا را

  ......شناختمش نمی.. خوبی به هم خودم حتی که اي زنانگی

  ....حرفمو نگفتم بهش... بستمو دل خودم پیش

  ....طلسممو نشکست باز عاشقش، نگاه حتی

  ! نشکست سکـــوتم بغض...! هست که چی هر بگم خواستم

  .......نِنشست اون،... شدم کم من.. گرفت باز گلومو بغضی

.... کردم طعق سرعت به کوتاه، بوقی تک خوردن از بعد و گرفتم را نیاز ي شماره. کردم پیدا را موبایلم و بالشم زیر کشیدم دست

. .بودش آورده علی.. بود آمده شب سر از.. سپردم گوش تخت طر آن درست عمه، هاي خرخر صداي به.... کردم می بیدارش نباید

  ! منست نگران گفت می! دیده بد خواب گفت می عمه

  ! نبــــاش ، نگران...: که یگفتم م بهش چطـــور.... من و

 اسم وير خورد سر نگاهم... شدم رد علی و قدیمی گلی و کوروش از... شدم خیره کانتکتم اسامی به و کشیدم سرم روي تا را پتو

  ! پیچید وجودم در ، خأل از عمیـــقی حس... باز و.... حنانه

  ...کرد سایه واژه رو بختک!  اومد بند زبونم راستش

  .....درد سکوتِ و موندم من.. گرفت منو خأل و رفت

  .......ـهکلمــ از شدم خالی!  نبود ، بود فکرم تو چی هر

  .......!ـالمهعـ یه.. شدم خسته... کنه راحتم که خواستم

  !!ساره کردیم اشتباه ما - «

 هب عیسی.. اصال! منی نفس! منی جون تو! دم می قول! جونم کامران! کامران: صورتش طرف دو بودم کرده قاب را هایم دست

  !!..... »جونم؟؟ کامی باشه! کامی؟ باشه!! خود دین به موســــی خود، دین

... .که اي خالکوبی براي و.. هایم زخم براي.. هایم درد براي بود مرهی شاید هایش، اشک که هایی پلک پشت کشیدم دست

  .......که نکنم فراموش دارم، عمر تا بودم کرده حکش
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  .....خورد سُر... همکالسی روي و افتاد راه به ها اسم روي شستم انگشت... زد می حرف خودش با داشت ریز ریز.. آمد عمه صداي

  ...!آزاد بودي بد چقدر

  !کردي می ولم که بودي بد چقـــدر

 بی قــــدرچ که بنویسم... اي شده بد چقدر که بنویسم.... بنویسم برایش خواست می دلم... لغزید تاچ، ي صفحه روي انگشتم

  ....!گسیختند می هم از ، حروف.... کرد نمی یاري انگشتم! همکالسی اي شده معرفت

  .....! »بـــد ،...خیـــلی... بدي: «  نوشتم تنها

  .....فرستادمش

  ....سفیدم بالش توي بردم فرو را صورتم

 ،....اما دیدم می را خودم به مربوط هاي کوتاهی و اشتباهات باز چشمان با حاال من. کردم نمی تصور خودم براي اي آینده هیچ

 دیگري، مرد هیــــچ براي که ایلیا، براي نه من، ي اینده در....! اعتمادي بی همـــه این! سردي همه این... بد حس همه این

  .......نداشت وجود جایی

  ...بالش توي بردم فرو را صورتم

  !....باشدش گرفته لقمه بدم، همکالسی اگر حتی

  !بشه عاشقی فرصت ،...دیگه اي لحظه یه شاید

  !بشه شقایقی شانس ،...دیگه شانس یک دوباره

  ...!بده مجـــالمون لحظه...! فرصتی.. جــــایی یه شاید

  ...............بده امـــون اگه گریه...! بگم باید رو گفـــتنی

.. ببینم فتهر دست از تماسی.. رفته دست از پیامی تا کردم می نگاه ام گوشی خاموش ي صفحه به که بود چندم بار براي دانم نمی

  ...شدم می مشغول کارم به و کردم می رهایش رنجیده که بود بار چندمین براي و! یافتم نمی

 براي اوایل همان..  ها وقت آن. افتاد می بسه مدار هاي دوربین به چشمم و شد می جمع حواسم کارها، ي همه وسط یکهو.. بعد

 گاهن... نبود اي بهانه هیچ.. حاال... چی حاال. آورد می در سر کارم از باید. داشت دلیل. داشت بهانه داشتن، نظرم زیر اوقات گاهی

 پوچ و هیچ سر بعد گرفت، می نظر زیر را آدم زندگی ي همه خواست می دلش وقت هر! گرفتم ها دوربین از یکی از را مغمومم

 کسی حاال تا ازل از انگار که کرد می گور و گم شرکت توي جوري را خودش و داد نمی اس ام اس جواب کرد، می دستی پیش

 حداقل..!.. ..بریزم نسکافه خودم براي که رفتم و زدم کنار را نور میز روي پالي و پخش وسایل!! نبوده رییسش کیانی، اسم به

  !!بود هنوز هایش، حرفی پر ي همه با مهتاب

  ....کشیدم آه

***  
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 راغچ کردن خاموش با و کردم سفت را مچم دور رنگ سبز بند. انداختم دورم به را ام پشمی شال. بستم کش با را خیسم موهاي

  ..رفتم بیرون خانه از ها،

.. رست یم بود، خیال و فکر چه هر بند از و گرفته نشانه را ذهنم پیچید، می پاساژ انتهایی راهروي در که مالیمی موسیقی صداي

 کردن اهنگ زدنم، قدم خیالی هر از خالی و رهـــا آنجور با ، رنگ تیره و گرانیت سنگ روي هایم کفش ي طمانینه با و آرام تق تق

 ردهک خوش جا هایم لب ي گوشه که محو، چقدر هر لبخندي و ،...کشیدنم سبک هاي نفس بند، و قید بی و ها آدم به مالیمم

  ....ست آرام چقـــدر زن، این که کرد می منتقل کسی هر به را حس این دور از شاید ،.... بود

  ...بودم آرام.. حقیقتا که من، و

 طارشاف برف با و گرفتم گذشته روز که دلچسبی ي روزه از... خواندنم شب نماز از.. زدنم حرف از ، گذشته شب تمام که آرامشی

  ....گرفت می آرام....  و خدا و دعا به زد می لب هی که دلم، از.. شد می سبک و گفت می ذکر هی که ، دلم از!..  کردم

  ..بودم زده حرف خدا با

  !گذشته شب همین

 و فتمگ و گفتم و..... زدم حرف چقــــــدر بسته، هایی لب با...  من اما بود کرده سکوت او! زدیم حرف صبح خود تا و نشستیم

 گفتم،... یمآ برنمی پسش از است، امتحان اگر که گفتم.. بهش... ترسم می که گفتم بهش! افتاد می داشت که اتفاقی از ، گفتم

 داد ـلمهُــ پشتم، گذاشت را دستش شد، سبک که دلم هاي اشک.... کرد بغلم... گرفت را دستم ،..خدا بعد... گفتم.... خدا دارد درد

  .......جا همین.... هستم جا همین.. من.... برو گفت.... جلو

! مد؟آ می معنی بی نظرش به. لبخندم به بود زده زل پسره. خریدم کرد، می پخش که را موسیقی و شدم فروشی دي سی وارد

 یب هم ها آنقدر... نه که کردم فکر دیدم، دي سی کوچک ساك داخل که را پشتش ي شده نوشته خودکار با ي شماره و کارت

  ....!شد تر غلیـــظ چه ام، خنده و.. نبوده معنی

.. نبود بوت یشپ فکرم... بود مانده رنگی کرم بلند پاشنه بوت به نگاهم... ایستادم کفش سرتاسري و بزرگ ي مغازه ویترین پشت

 باید ردمک فکر.... کردم می نگاه فقط... و کردم می نگاه بوت به داشتم..! نبود جا هیچ فکرم.... و نیاز و اروس پیش حتی فکرم

 چیزي اج همین دادم ترجیح و گرفت ام خنده! گرفت ام خنده! طراحیم ما مثال گفتم خودم با بعد،.. بخرم چیزي نیاز عروسی براي

 صندلی وير نشستم.. خواستمش فروشنده از. بود گرفته را بوت بدجوري چشمم. شدم مغازه وارد. کنم پیدا پوشیدن، و خریدن براي

 مسیج و بردم دست....!... بده اهمیت گفت، دلم ته چیزي یک.. نده اهمیت گفت رهایی... آمد مسیج کوتاه تق صداي... کوتاه پایه

 کریناس روي را انگشتم! ».... ؟ کجایی.. « آزاد کوتاه ي نوشته به دیگرم، دست و بود بوت ي لنگه به دستم یک. کردم باز را

 نداده... نه! ؟..بود داده بود، نداده را جوابم... بودم گفته.. چرا! ؟...بودم نگفته است، بد چقدر که بودم گفته بهش... دادم فشار گوشی

 زدم زل !بود داده انصراف من، با دوستی از که بود روز سه... بودمش ندیده که بود روز سه.. بود نداده را جوابم که بود روز سه... بود

.. .بخش رهایی لبخند همان با... من و.. نه؟ یا هست ام اندازه گفت می داشت فروشنده!.. ؟....آزاد آره.. پرسیدم ازش و اسمش به

  ... »پاساژ.. « بودم داده را آزاد جواب... آرام

 می داج ازم را هایم عزیزترین از یکی انگار که بودم مانده خیره بهش حسرت با جوري من و نبود ام اندازه نازنازي و خوشگل بوت

 روانی ايه تخلیه و گیرزها اینجور براي.. رهایی براي که هایی وقت..  ها وقت بعضی اما نبودم چیزها این ي دلبسته معموال! کنند
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 تشد به حاال که را مغازه! ماند می بهش چشمم هم دنیــــا ته تا گرفت، می را چشمم چیزي و زدم می بیرون خرید براي زنانه

 بی ي بچه دختر... کشاندم پاساژ از دیگري سوي و سمت به را آرامم هاي قدم و کردم رها بود شده صدا و سر پر و شلوغ هم

 پدرش. فتمر جلو اختیار بی! کرد می نگاهم خوردنی، یکجورهایی و بود نشسته کرییر توي طوسی هاي چشم با خوشگلی نهایت

 ايه چشم آن با ملوس، ي بچه دختر... بردم جلو را دستم. بود فروشی دي سی ي مغازه همان ویترین تماشاي مشغول کنارش

 توي را تمانگش.... بوسیدنش و شدن نزدیک براي رفت غش دلم! بود افتاده راه دهانش ي گوشه آب.. تپل و سفید صورت و درشت

 سلم را اش گونه خواست می دلم چقدر.... بود خوردنی ي بچه به درخشانم هاي چشم... برگشت و شد متوجه پدرش.... گرفت هوا

 آهسته ار انگشتم... رسید نمی نظر به اخالق بد... کردم نگاه پدرش به مردد!... ؟....دارم را کار این ي اجازه آیا، که دانستم نمی. کنم

 صورت ي دوباره لمس براي.. سرانگشتم..... رفت ضعـــــف ، دلم....! خندید غش غش... اش گونه زیر کشیدم ،...احتیاط با و

 غش غش ازب.... دادم قلقلکش سرانگشت با ارام... خندید... اش گونه به کشیدم را انگشتم... کرد می تابی بی سفیدش، و ملوس

 تنش رنگ گلبهی لباس این و ها چشم این و ها خنده این که را چیزي هر... زدم پس را آمد می ذهنم توي چی هر.... خندید

  !امروز شدي خنده خوش چه بابا: گفت می داشت پدرش... لطیفش پوست به کشیدم را انگشتم باز و زدم پس.. کرد می تداعی

 می را ما هفته یک قطعا، که خوبی حس این ي همه بابت.... کنم تشکر تا دوختم پدرش به را اشتیاقم و خیس سراسر هاي چشم

  ....زد صدایم سر، پشت از آشنایی صداي.... ساخت

  !ساره؟ -

  ....بستم را هایم چشم

  !؟....بود زده صدایم کسی

 و رگ در لذت،! دهانش آب از شد خیس دستم... شد کشیده طوسی، هاي چشم با بچه دختر کوچک مشت میان ام اشاره انگشت

 اندمچسب را لبم... ببخشد را من کاش اي که پدرش، از اجازه بی و ، بستم را هایم چشم... بردم نزدیک را صورتم......! دوید ام پی

 عقب را خودم.... داد دلم به خوبی حـــال... اش دلی ته هاي خنده غش غش صداي.... بوسیدم ،.........طوالنی را اش گونه و

 ،بودم شده زده صدا که سمتی به را گردنم و. انداختم پدرش به اي عذرخواهانه نگاه.... کردم صاف را ام شده تا کمر... کشیدم

 دمیق یک در درست! زدند می برق رطوبت، و نم از که موهایی و اي سرمه شلوار روشن، آبی بلوز با... بود ایستاده آزاد. چرخاندم

 محو تبسمی به را هایم لب...... برایش دلم چقدر ،..گذشت دلم از... بود آمد و رفت در خوردنی، کودك و من میان نگاهش و... ما

 و ندت عطرش. کردم حس را شدنش نزدیک خورد، دماغم زیر که عطرش بوي. شدم خیره پدرش، و بچه رفتن مسیر به و کشاندم

 و داندمبرگر را سرم همزمان من که بزند حرفی بود کرده باز را دهانش انگار! بود سرد شدت، به که زمستانی براي گرم،. بود گرم

  ..!رسید می نظر به همیشه از تر درخشان و تر سیاه هایش چشم. ماندم خیره هایش چشم به

  !خوبی؟ -

  ...خوبم: زدم لب آهسته و کردم کج ام، شانه سمت به را سرم

 که بود نای تنها و تنها مهم،... رسیده من به تا گشته را طبقه پنج چهار این چطور که نبود مهم.. کرده پیدایم چطور که نبود مهم

  !کرد نمی قهر، من با و بود برگشته... کیانی ام همکالسی.. دوستم.. حاال

  ..بریم: کرد حایلم سر پشت از را دستش
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  !میاد؟ برف: آمد کش ام خنده! هنوز بودم ندیده را برف... کرد فرار پشتش، یکریز برف و اي شیشه آسانسور تا نگاهم

  کنی؟ می چیکار اینجا. شه می ساعتی نیم:  بود عمیق لبخندش،.. کشید باال نگاهم تا ام، خنده از را نگاهش

 چه ودنش،ب که بشوم این منکر توانستم نمی.. خندیدم صدا بی و انداختم باال شانه و گرفتم باال را دستم توي خرید هاي ساك

 من...!.. پرسد می بودنم خوب از و کند می حایل من پشت را دستش که همین هست، اینکه آمده، اینکه! بخشیده بهم خوبی حس

 هب حضورش که خوبی حس و دوستم بیگاه و گاه هاي محبت منکر و گفتن خودم به بزرگی این به دروغ اهل بودم، که چی هر

 شی می رمجبو! روانی؟ تخلیه: گرفت دستم از را تر سنگین هاي ساك از یکی و زد مهربانی لبخند! نبودم شدن، بخشید می من

  !بگیري مساعده ازم بیاي ماه سر

  ...!آمد که شد خوب چقدر...! آمد که بود خوب چقدر..... بود خوب چقدر.... خندیدم

 یک اهگ... زدیم می قدم درش سکوت، در و خیال بی ما و بود شده بودم آمده من که قبل ساعتی از تر آمد و رفت پر و شلوغ پاساژ

  ...داشت اهمیت همین هم تنها و... بود خوب حـــالم،.. بود خوب حسم.... دادم می را جوابش کلمه یک گاه،.. گفت می کلمه

 هیجان رامب خیلی خانوم یه با خرید بخش این: گفت می هیجان با داشت آزاد... بود برقی پله کنار جات بدلی اِستند روي چشمم

  !انگیزه

  !دادم فشار هم روي محکم را هایم لب اما کرد جانانه اي خنده دلم

 دار خنده خیلی! چرخید می ها پرت و خرت روي اشتیاق با هایم چشم! گران البته صد و شلوغ جات بدلی جلوي تا کشید را کیفم

 حاصال صورت روي هایم مردمک.... کرد می نگاه دار مدل هاي گوشواره و ها دستبند به رسید، می غریب نظرم به که ذوقی با و

 انتزيف سِت متوجه را حواسم و کشید را کیفم... اصال.. نبود مهم اصال... آمد نمی یادم بودمش؟ ندیده بود روز چند. چرخید اش شده

 لداخ ي بچه دختر سمت به باز ذهنم... ایستادم ها گوشواره ي دسته نزدیک و رفتم غره چشم بهش شوخی به. کرد جدیدي و

  ...برگشت و کرد پرواز کرییر

  !بود خوردنی خیلی -

 از یکی.... شد آمد و رفت در ها گوشواره و من میان نگاهش.... آمد کش آزاد، تا ها گوشواره ي دسته از نگاهم. گفت او را این

  !رسید می نظر به خوشگل. رنگ طالیی و درشت نسبتا اي حلقه. برداشتم را ها گوشواره

  !چطوره؟ این -

 خریت این زا را لبم! گوشواره انتخاب سمت به! نباید که دادم می سوقش سمتی به داشتم اما بودم رفته طفره!... بودم؟ رفته طفره

  !میاد؟ خوشت بچه از: پرسید آرام که نبود من خریت به حواسش او انگار اما گرفتم گاز

  .بود مانده بالتکلیف دستم، توي گوشواره. کردم نگاهش مردد

  !بیاد؟ بدش که هست کسی -

  !بیاد خوشم ازشون که م رسیده سنی به االن کنم می فکر: داشت لبخند و انداخت می باال شانه و بود جیبش در هایش دست
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 از ار ها گوشواره آمد؟؟ می بدش قبال کردم، تصحیح را ام جمله آمد؟؟ می بدش بچه از.... شگفتی از پر و شد درشت هایم چشم

 نمی راراص اینقدر بود دیگري هرچیز شاید! دادم می را پولش باید. دویدم دنبالش. کرد حساب و داد فروشنده به و کشید دستم

  !بود رفته گوشواره بابت پول، این اما! کردم

 اژپاس وسط ایستاد هم سر آخر!! »... بابا برو«  که داد تکان را دستش کردم، اخم...! کرد اخم.. کردم خواهش.... گذاشت نمی محلم

  !!کنم؟ حساب من اگه افته می اتفاقی چه حاال: کمرش به زد را هایش دست و

 چنان!! !کرد قانعش لفافه در بشود که نبود هم آدم حتی!! کرد بحث پاساژ وسط باهاش بشود که نبود آدم. کردم جمع را صورتم

 فیپو.... رسید می نظر به تر راضی انگار حاال،. آمد دنبالم... شدم دور و گرفتم را راهم!!! اوفففف.. که گفت می رك را چیز همه

: افتادم خنده به سوخاري، میگوي و مرغ انواع بزرگ هاي عکس دیدن از. کرد اشاره پاساژ ي محوطه توي فود فست به.... کردم

  !؟ دي می سوخاري پیشنهاد بهم میل سر از که کنم باور یعنی

  !داري دوست که تو: زد اشاره فود فست در سر به و لغزاند موهایش میان را هایش انگشت

  .....شد محو.. لبخندم

  ....شد راهی خرید هاي ساك با و گرفت من از را نگاهش

  ...کردم می نگاه رفتنش مسیر به و بودم ایستاده هنوز

  !؟...هستی ،..خدایا: کردم زمزمه ستاره، پر و سیاه آسمان به رو و گرفتم باال را سرم.. کشیدم عمیقی نفس

  آوردیش؟ گیر کجا از! کارشه آخرین این: انداخت بودم خریده که اي دي سی به نگاهی

  .ببرش.. خریدمش جا همین از -

  .میگیرم ازش بریم اینکه از قبل -

  ؟..کنسرت بري نمی منو دیگه -

 قفل چشمهایم توي و چرخید صورتم روي نگاهش. داشتم لبخند. دوخت من به را هایش چشم... پرسیدم را این چرا دانم نمی

  ....رفتم طفره کردنش نگاه از و میز ي لبه کشیدم را هایم دست... شد

  !؟..کنی نمی قهر من با دیگه -

  گیري؟ می پیش دست -

  !نفعمه به کنیم فکر جوري این -

 رها رفمظ سر را چنگالم بودش، گذاشته جواب بی که مسیجی و بودم گذرانده که بدي شب یادآوري با....!!.. پررو... گرفت ام خنده

  !؟..قهري: پیچید رستوران ي همهمه میان صدایش.... کردم سرگرم معدنی آب نوشیدن با را خودم و کردم

  ..م بچه مگه: نکردم نگاهش
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  کنن؟ می قهر ها بچه فقط مگه -

  کنن؟ نمی قهر ها بچه فقط -

  !!...نیست بند جا هیچ به دستم کنی، می قهر که تو...! کنی لهشون بزنی خواي می کنن، می قهر وقتی ها بچه -

  ....کرد کوتاهی ي خنده و

  ....بودم ساکت

  !شد؟ چی ایلیا -

  !اومده خوشش ازت: داد جواب بعد ثانیه چند.... شد سخت فکش

  !!!بود اختیار بی کــــامال و هوا بی بلندم، ي خنده

 لطغ که گفتم بهش خودم! دونم می دونم می: گرفت باال را دستش که بزنم حرفی آمدم.... کردم جمع را خودم. ام خنده به زد زل

  !کرده

 بی کردن داپی براي که بود شده شبی شبیه.... رسید می نظر به روشن چقدر امشب.... کردم نگاهش.... صندلی به دادم را ام تکیه

  ...........گذاشتیم پا زیر را تهران تمام تا،

  ....رفت باال لبخند به لبم ي گوشه شب، آن یادآوري از

  !س؟ دیگه چیز قضیه یا نمیاد خوشت ازش مطمئنی! بگو بهم راستشو -

  !!باشه؟ تونه می اي دیگه چیز چه قضیه مثال -

  !هرچی: انداخت باال شانه

  !زنی نمی منظور بی و بیخود رو حرفی هیچ تو: رفتم نشانه طرفش به را چنگالم

 جدي! ودب جدي.. نه... نه! ؟....رسید می نظر به غمگین نگاهش... چسباند صورتش کنار به را دستش کف و داد تکیه به را آرنجش

  !کن اش قاطی غم هم قدري... خواستی اگر.. حاال!! عمدي خشونت هم قدري و

  .....باشه دیگه جاي فکرت اینکه مثال -

  ...گی می چی: دادم جواب تلخ و گرفتم را رویم... شد سفت اش، اشاره از قلبم.... ها گذشته به.. داد تکان عقب به را دستش و

 همان اشتد هنوز شدم، بدم ناگهانی حس خیال بی و کشیدم عمیقی نفس که باالخره. داشتم سکوت. داشت سکوت. نداد جوابی

 و زورگو و تخس هاي بچه! بود شده ها بچه پسر به شبیه حاال.... صورتش به داده تکیه دست همان با.. کرد می نگاهم جوري

  !نما مظلوم

  ...نیست بدي پسر -

  کی؟ -
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  !ایلیا -

  ؟..آزاد خوبه حالت جدا -

  !کرد فکر روش میشه. خوبیه پسر... سفرم آخرین همین،... دیدمش ترکیه تو من خب: کشید آرامی نفس

 فکر روش خواي نمی حتی چرا که کنی قانعم تونی می: داشت را خاص حالت و قرمزي آن هنوز نگاهش... زدم پس را غذایم

  !کنی؟

  .....باشم داشته آرامی شب بود قرار.. بدهم دست از را ام رهایی و آرامش کنترل خواست نمی دلم

  !بگردي؟ شوهر دنبال من براي و بشی نما خواب شبه یه باید چرا که بیاي دلیل یه تونی می تو -

  ؟!!!بمونم دستت رو ترسی می که نگو: باشد دوستانه تلخم، لبخند کردم سعی

  ...مونی نمی دست رو تو: داشت کوچکی اخم

  !!چاك سینه عاشق طویل صف این با... مونم نمی دست رو من قطعا آره!! باشه امسال جوك بهترین تونه می این: خندیدم

  !!ري؟دا چاك سینه عشاق این از که خودتی فقط کنی می فکر نکنه! چیه؟: بودم گذاشته شوخی بناي. شد بیشتر اخمش

  ...!درنیاد صدام نمیذاري خودت ببین: نشست عقب و زد کنار را دلسترش لیوان بداخالقی با

 اذیتت امشب بود قرار: کشید عقب و موهایش به زد چنگ... داد فشار هم روي را هایش لب... کردم نگاهش فقط جوري همین

  !باشه؟. کنیم می صحبت ش درباره بعدا.. نکنم

 اول که نیابریشمی و قرمز روسري پی دوید چشمم گذشتیم، می که پاساژ اصلی در به منتهی راهروي از.. زدیم بیرون فود فست از

 آزاد !داشتم کافی اندازه به را، روسري رقم یک این. دیگر هاي خرید پی بودم رفته و بودم شده خیالش بی. بودم دیده آمدنم

 ريروس مغازه ویترین طرف به و کردم جدا ازش را راهم.... کرد می فکر داشت و بود انداخته پایین را سرش.. نبود من به حواسش

 روي ار روسري و خودش حال به گذاشتمش. نبود من به حواسش هنوز آزاد. تو رفتم باالخره و کردم پا آن و پا این. رفتم فروشی

 ويت. کرد می تعریف روسري از فروشنده دختر! طوسی هاي چشم با کودك صورت مثل درست. بود لطیف و نرم. انداختم سرم

 نای. بود خوب. زدم گره را روسري پر. دید تو، بود آمده موقع همان که آزاد را ام خنده و گرفت ام خنده. نبود بد. کردم نگاه آینه

  !!روز چند این روانی فشار ي تخلیه آخرین عنوان به هم

  اومده؟ خوشت -

  ......دلم... بپرسد ها سوال این از ازم نمیخواهد دلم... تو بیاید خواست نمی دلم.. که گذشت دلم از

 تثاب مچم روي چشمش. کنم بازش تا گرفتم باال را هایم دست. داشت محوي لبخند. خورد چرخ صورتم روي نگاهش... چرخیدم

  .شد

  !؟...چیه این -

  !گفت می را شده تبرك سبز بند. کردم نگاه
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  ..یا.. حاجت واسه بندن می... این -

  !؟..حاجت: کرد زمزمه تردید با...! خندید نمی من، نیاز و نذر و حاجت به که بود وقت خیلی آزاد.... شد تنگ هایش چشم

 اجتح که مچت دور بندي می اینو: پرسید باز. گذاشتم اي شیشه میز روي و کردم باز خودم شال روي از را سبک و قرمز روسري

  بگیري؟

  .نیومد خوشم مرسی،: گفتم بلند. بود ما به حواسش تمام فروشنده دختر

  !!!تو هستی خري عجب بگویم بهش خواست می دلم چقدر لحظه آن من، و! کرد می نگاهم منتظر و ایستاده هنوز آزاد اما

  ....که باشه یادم کنم، می نگاهش وقت هر که. باشه یادم چیزي یه که بستمش: کردم جور را کلمات

  ....آمد بند گیجش، هاي چشم به کردن نگاه با کالمم

  !؟...امش بسته چی براي گفتم می باید

  ؟..بریم: گفتم آهسته.... گفتم می نباید.... نه

  .خوام می همینو: چرخید دخترك به رو و گرفت ازم را نگاهش کشید، تالطمی پر نفس

 صداي اب کردم باز دهان... داد دستم به را خرید پاکت.... رفت بیرون مغازه از و کشید کارت بیاورم، در را پولم کیف بیایم من تا و

  !ساره؟ ناراحتی من دست از االن: گرفت باال را دستش و طرفم برگشت که کنم اعتراض بلند

  ...رو روسري اون پول تو نداره دلیلی گم می دارم من! داره ربطی چه چی؟؟: پرید باال ابروهایم

  !؟...ناراحتی من دست از بگو -

  پرسی؟؟ می اینارو چرا -

  !بستی؟ دستت به که چیه اون -

  !!!چیست؟؟ دانست نمی سبز بند ساله سی مردك! کردم می شک عقلش به واقعا دیگر

  بستی؟ اونو که داري مشکلی -

  ....بودم گیج

  ....نه -

  !ناراحتی؟ من دست از -

  !!!بگم؟ کدومشو! ناراحتم همیشه که تو دست از: کردم پوف

  ؟..!میاي که شرکت: زد دل دل... و براقش و سیاه موهاي میان کشید را هایش انگشت
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... شد رد دلم از خنک نسیمی مثل شب، سر رهایی همان باز.. کرد می کنترل را خودش داشت شدت به و! قاطی خیلی.. بود قاطی

  ...!اومدم روز سه این تمام: بخشیدم صدایم به بیشتري آرامش و کردم تکرار دلم در را خدا اسم

  .....!شدي بـــد.. خیلی تو اینکه با: زدم کجی لبخند

  ...کشید اي آسوده و عمیق نفس

  بد؟: گفت آهسته

  ...!بد خیلی -

  هنوزم؟ -

- ....  

  ...!ساره -

  !هوم؟ -

  !؟...میگی بهم ،...داشتی مشکلی -

- ...  

  ! ساره -

- ...  

  !!گی می پس! اوکی -

  ....گرفتم پیش در را خروج راه و شد مخلوط ام غره چشم با ام خنده! خیلی! داشت رو خیلی

  ....نبوده شلوغ انقدر سرم وقت هیچ... بهار براي داریم کار خیلی -

  !!میگیري؟ ازم رو روسري پول -

  !!زد ازم کل به نیازو مرتیکه!!  بدم کوروش به اساسی حال یه باید -

  !!پولشو گیري می پس -

  !بابا ببند -

  !!!اوووووو -

 سرت موهاي اندازه به مــــاشاال که خانوما با ارتباط کل از: گفتم چندشی حالت با و دوختم بهش را ام شده درشت هاي چشم

 یا نمک می حس نکشیده، دومی به اولت جمله!!! بلدي بازیشو قرتی و پرت و چرت خرید قسمت همون فقط داري، تجربه توش

  !!!!نیستی اروس بردار کاله و پرستیژ با رییس اون تو یا ام، لوتی و مرام با دااااشِ  یه من
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  .....زد بلندي ي قهقهه

  !!شد اخالق خوش خب

  !!دیگه؟ میگیري ازم پولشو پس: بهش کردم بند

  !نیومده خوشم ازشم تازه: گفتم لب زیر دلخور! بسه یعنی که آورد باال جلوي را دستش

  ..!کرد کوله و کج بامزه را صورتش

  !!ت عمه ارواح -

  !دستپختت این با برم قربونت من الهی -

  عمه؟ اومده خوشت -

  خانوم؟ بدري بیاد بدش که کیه -

  !جونم به دردت بخور داري دوست چقدر هر -

  ....بگیرن یاد یکم ها بعضی کاش: آورد پایین را صدایش و برداشت غذا ي قابلمه سر از دست علی

 امشب:  علی ي شانه روي گذاشتم را دستم. برگشت و رفت بود، نشسته سالن توي که ثریا تا نگاهم. داد می دلخوري بوي لحنش

  شده؟ خبري! میاي خوشحال نظر به

.. ونمد نمی! نه یا هستم خوشحال دونم نمی: داد تحویلم زورکی لبخندي بعد و زد پلک بار چند... دوخت بهم را اش کالفه نگاه

  !!نه یا باشم

  شده؟ چی: ما پچ پچ به داد را حواسش... شد نزدیک عمه... کردم نگاهش مشکوك

  !گذاشتی؟ تنها خانومو عروس ، جان ساره: گفت بلند صداي با عمه، ي خانه کوچک هال از آقاجون

  .چشم.. میام االن. آقاجون میارم چاي دارم: دادم جواب آقاجون به و و گرفتم ثریا ناپذیر نفوذ و بسته یخ صورت از را چشمم

 .نیامد بدش خانوم حاج! شد پذیرا باز آغوش با آقاجون. بودم کرده جمع را همه من.. سالها از بعد. بودیم جمع عمه ي خانه امشب

  ...بودمش کشانده بدبختی، و زبان هزار با که... وثریا.. پایش تا سر پاشید شور عمه

 گرفته رانقد چرا: پرسیدم علی از آهسته و برداشتم را چاي سینی. نشود ناراحت نفرمان سه اجتماع از ثریا تا گاز سمت رفت عمه

  س؟

  ؟!!!زنه می لبخند داره و شاده روز هفت اي هفته که نه: زد آوري عذاب پوزخند

  ...یخوب این به خانوم.... هیس: کنم منتقل بهش را آرامشم که بود این تالشم تمام و کردم نوازش را بازویش. شد فشرده دلم

  !!؟؟..چی که کردم می خون را دلش.. نبود حرفش تصدیق براي راهی.... گفتم می باید چی
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  ...برم می من: گرفت دستم از را سینی

  ...جان علی -

  !خوبه چی همه.. ساره خیال بی -

 و شتگ برمی هم گاهی.. بود تلویزیون دیدن مشغول خانوم حاج. کردم حرکت هال سمت به سرش پشت و کشیدم عمیقی نفس

 گزیدم ار لبم. زد پس را دستش خشک، و سرد ثریا. کرد تعارف ثریا به را سینی علی... زد می حرف ابرو و چشم ي اشاره با من، با

 آقاجون خود حتی! بود آنها به عمه و خانوم حاج حواس دانگ شش!! خامی خیال چه!  هـــه! باشد ندیده کسی که کاویدم را جمع و

  ...خواند می روزنامه داشت ظاهرا که

 خیلی من. بابا نزلم بیارید تشریف بابا و مامان با باید شب یه جون ثریا: شکستم را، ناخوشایندش اتمسفر و بد سکوت که بودم من

  .هستم دیدارشون مشتاق

 یرانا که فعال... بشه پیدا فرصتی یه شاال ان: داد جواب و دوخت من به را اش آبی و سرد هاي چشم. داد باال را ابرویش تاي یک

  !انگلیس داداشم، پیش رفتن. نیستند

 فروشگاههاي از یکی بریم بیا روز یه و بده افتخار پس: زدم لبخند و کنارش نشستم. کرد می تحصیل انگلیس و بود مجرد برادرش

  !باشه ت سلیقه تو کارهامون کنم می فکر..! اروس

  ...بزنم سري یه باید گفتم.. دیدم می سایتتونو داشتم پیش روز چند اتفاقا: انداخت پا روي پا

  !!!علی بیچاره!! رفت درهم ام لوچه و لب!! بود یخ چقدر خدایا

  !دارید؟ هم حاملگی لباس: برید را ما بحث و زد دستش توي سیب به محکمی گاز علی

  ! علی: گفت تحکم با و کرد اخم ثریا.. کردم نگاهش گیج

 دامها مصرانه علی! دست به کفگیر. بود ایستاده آشپزخانه درگاه داخل هم عمه حاال،. کرد نگاه ما به و انداخت را روزنامه آقاجون

  .بگیرم مهمونی یه هفته این آخر خوام می: داد

  مناسبت؟ چه به: کردم باز لب

  !!علی: زد داد تقریبا و نشست صاف ثریا

  ....استغفرا: کرد زمزمه آقاجون.. شد درهم علی هاي اخم

  نه؟! بگیم همه به باید باالخره: انداخت دستی پیش داخل را خورده نیم سیب علی

 دستش و درسان ثریا به را خودش ثانیه از کسري در عمه... میگفت چی علی... شدند پاتی قاطی هایم حس.... شد تند قلبم ضربان

  شده؟؟ خبري عمه؟ آره: گرفت ذوق با را
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 می که هایی چشم با...  خانوم حاج!! زد خشکش عمه،... گرفت رو و کشید عمه دست از را دستش... سردي... با.... انزجار با ثریا

 من، و. کرد می نگاه ثریا به ،.....ي دختره گذاشتم می دستت کف را کارت حساب چنــــان داشتم، جـــان اگر زبان، اگر گفت

  !بودم جدالشان و بحث گیر میانه تنها انگار

  ؟...بارداري گه؟ می چی علی! جون ثریا -

  !گه می خودش واسه علی -

  کجا؟: ایستاد علی. شد بلند جایش از و

  !!حیاط تو برم خوام می! شم می خفه دارم! کوچیکه اینجا: کرد نگاهش نفرت با لحظه آن.. آره!.. ؟....نفرت با.... نفرت با

  ...خوري می سرما! بیارم پالتوتو بذار: داشت اخم علی!! بود؟ حرفی چه این... بمیرم.. شد ناراحت عمه صورت

 را مهع ي شانه.. رفت دنبالش به داد، می فحش خودش به لب زیر که وهمانجور برداشت را پالتویش علی. شد حیاط راهی ثریا

  ..!برم قربونت غذات... جون عمه: بودند اشکی هایش، چشم حاال. کردم لمس

  !!ثریا رو ها بازي بچه این کن بس!! کنی؟ قایمش خواي می کی تا: رسید می گوش به علی عصبی صداي

  !!گفتم بهت بار صد اینو!! خوام نمی بچه من: داشت جیغ جیغ ثریا

  !!خودخواه! زنی می بهم حالمو داري... : شد زهر علی، صداي

 رهایشان ...کشید می حرصی و بلند هاي نفس خانوم حاج.. کرد غرغر آقاجون.... بردم باال را تلویزیون صداي و برداشتم را کنترل

 را اش گونه و گرفتم را دستش... پلکش پشت کشید می دست و بود ایستاده گاز سر... رفتم عمه ي شکسته دل دنبال به و کردم

  ...نخوردمااا هیچی فسنجونت ي بهونه به س هفته دو من خوبی؟؟! اي؟ عمه: بوسیدم

 زمین ور نداره عادت گمونم. کوچیکه میز این رو بچین هم خانومش و علی واسه..  واسه. بچین رو سفره بساط: خندید اشک میان

  ..!بشینه

 هم کوچک و کوتاه شمع جفت یک برایشان جهت، بی...  و خودي بی چرا، دانم نمی و.. شدم میز چیدن مشغول.. شد جمع دلم

 نستمنتوا و دستشویی بودم برده را خانوم حاج. زد زنگ هم دیگر بار دو. ندادم جواب. بود آزاد. خورد می زنگ موبایلم... کردم روشن

 نمی بشل از که اي خنده با و کرد نگاه من به. زد می حرف تلفنم با ذوق با داشت عمه آشپزخانه، برگشتم وقتی. بدهم را جوابش

 گوشی.. رمپس خونواده برسون سالم... من پیش بیاید جان ساره با شب یه حتما.. برم قربونت! پسرم اومد خودش.. اوا: گفت افتاد،

  ...مادر دستت

  عمـــه؟؟؟. گرفتم دستش از را گوشی شده گرد هایی چشم با

  !اومدم می باال ت خونه دیوار از باید داشت، برنمی ت عمه اگه -

  چی؟؟ -

  .سالم علیک -
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  .بود بند دستم.. من شده؟ چی. سالم -

  !زنم می زنگ دارم ساعته نیم -

  ...!برده را دلش انجــــور و زده حرف عمه با پیش دقیقه چند همین که نیست لحنی آن این بودم مطمئن! بود خلق بد

  !بودم نمرده نترس،: گفتم آهسته و گوشم به چسباندم را گوشی و کردم خورد ساالد ظرف توي را ها کاهو

  !!کنم رزرو برات مسجدو کدوم کردم می فکر داشتم منم!  هه هه: شد مسخره

  !!برادر زدي کاهدون به: کردم اضافه ها کاهو به را قرمز هاي گوجه

 روي هم علی حاال که عمه کوچک هال به گذرا نگاهی با و گذاشتم میز روي را ساالد ي آماده ظرف... کرد سکوت ثانیه چند

  ؟!!کنم رزرو مسجدو من خواي می! ؟..شد چی: گفتم بود، نشسته هایش مبل از یکی

  !؟..خونه میاي کی: رسید می نظر به حوصله بی

  !میام؟

  !کجایی؟ تو: کردم تنگ را هایم چشم

  ...ت خونه دم: پیچید گوشی در اش شده فوت نفس

 قرار را زامرو تمام گفت می نیاز. نداشتم ازش خبري خانه، بود رسانده را من گردي پاساژ از بعد که دیشب از! شد تیز هایم گوش

  ..کرده خودداري کوروش، جاي به خرید، براي نیاز همراهی از که آنقدري. بوده شلوغ نهایت بی سرش و داشته کاري

  !؟ کنی می شوخی -

  ؟!! دارم شوخی تو با من: کرد غرغر

  ....کیانی آقـــاي.. کیانی آقـــاي.... دادم فشار هم روي را هایم لب

  شده؟ چیزي -

  !آره -

  چی؟ -

 پشت دز و ایستاد رویم به رو و چرخید باز! کردم بهش را پشتم اي غره چشم با!! دهانم توي بود رفته صاف و جلویم ایستاده عمه

  !! »گه می چی ببینم بذار!!  حیـــا بی ي دختره!  دِهــــه«  که دستم

  !؟...کردي خاموش چراغاتو چرا -

  !! مادرت مرگ!  آزاد....! شد هراســـان عمه، هاي چشم به رو هایم چشم.. شدم ساکت باز



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵۵٨ 

 

: فتمگ شوخی به کردم، می حسش ،...دلم در.. شُرشُر و.. پوستم زیر که آوري وحشت و عمیق لرزش با و خودمان علی کوچه به زدم

  !سالمم و خوب شهروند یه من چون

  !ساره نشو مسخره: بود کالفه

  !بودند زده یخ ناگهانی، چه. کردم چفت هم در را پاهایم و نشستم. کشید عقب صندلی برایم عمه. کشیدم درهم ابرو

  !؟...کیانی آقاي شده چی -

  !ته عمه کیانی -

 اش ینهس روي گذاشتم را دستم..  گرفتم بود، ایستاده فالگوش هایم، چشم جلوي درست که عمه تپل صورت دیدن از را ام خنده

!! وت آید می یکی االن که کردم اشاره! من دست بغل صندلی روي نشست صاف عوضش... برود تر عقب که دادم هلش کمی و

  !!!!است کیانی آقاي خود عمه، که یافتم یقین من، و!! »... بابا برو«  که داد تکان را دستش

  ؟!!رییس شده چی... خب -

  !دارم دوست بیشتر!  بهتره اینجوري: کرد لودگی

  !!خوابی؟ب درآري، صدامو و بدي آزارم اینکه بدون شب یه تونی نمی واقعا!! بچزونی منو زدي زنگ فقط! خوبه حالت انگار نه: غریدم

 وريآ وحشت طرز به که جوري یک... جوري یک.... و آهسته صداي که... صدایش که ،..کنم قطع را تماس تا شدم بلند جایم از و

  .....پیچید پوستم زیر و گوشم، در ،..بود مالیم و آرام

  ....تونم نمی... نه -

 تمدس که بود عمه.... دادم تکان هوا در واقعی،.. پنـــاهی... کسی.. چیزي جستجوي در را دستم و دادم فشار هم روي را هایم پلک

  .....چسباند اش سینه به و گرفت محکم را

  ...دادم قورت.. زور به را دهانم آب

  !؟...جان خواهر شد چی شام این پس: آمد هال از آقاجون صداي

  ...!کیانی آقاي برم باید من: زدم لب... گوشی توي...  و کردم جمع را قدرتم تمام

  !ساره نیست خوب حالم من -

  !!!!؟ چته: رفت در دستم از کالمم، و خشم کنترل ثانیه، یک براي و بودم عصبی و ریخته بهم شدت به! بودم عصبی

  !دستش پشت زد و کرد گرد را هایش چشم عمه

  !زد داد من، مثل درست

  !!میاي؟ کی -

  ....بگیرم آرام تا کردم صدا را اسمش... خدایا.. خدایا.. ساییدم دندان به دندان
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  .جا همین بمونم شب شایدم. وقت دیر.. نیست معلوم -

  !اینجا بیاد شب بگو: زد اشاره زده، ذوق آنقدر چرا دانم نمی عمه،

  !!!!بود؟؟ مالحظه بی اینقدر چرا عمه این!!! من خــــداي

  .کنه می صدام آقاجونم.. برم باید من -

  ؟..!ساره -

  !؟....بود کرده صدا اینجوري چرا

  ........!زد می دل دل کردن، قطع براي ،...تنم تمام.. زدم دور را میز و کردم رها را عمه

  ...بزنم حرف باهات خواستم می: کرد زمزمه...! پریشان شاید... کالفه

  ....راه بهترین.. ممکن راه بهترین.... فرار.. فرار.. شوخی.. شوخی

  !تره مفید خیلی من با زدن حرف از بکش، سیگار نخ یه: بشنود را ام خنده صداي او، و بخندم کردم سعی

  ....!کرد مور مور را پوستم کالمش،

  !...نداد جواب! پیک ده شایدم! پیک دو! خوردم! نخ ده! کشیدم -

  ....رفتم وا

  ....شکست درهم مقاوتم تمام.. توانم تمام

  ....شدم مچاله خودم در و کشیدم باال را پاهایم.. نشستم صندلی روي

  ......آزاد.. آزاد.. آزاد

  ....نالیدم.... و هایم لب به چسباندم.. را گوشی دهانی

  ....!آزاد -

  ...برگردي تا مونم می. تم خونه دم من.... ساره -

  ...انداخت چنگ گلویم به بغض

  .....دادم فشــــار.... و گلویم بیخ گذاشتم را دستم

  !؟..خب... زنیم می حرف فردا... خونه برو.. جان آزاد -

  .....!...جان آزاد.... جان آزاد.. جان آزاد

  ...من خداي
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 گوشه وشهگ که حیاطی به! حیاط به بردم می پناه من و کرد می قطع باید..! کرد می قطع باید... کوبیدم دهانم به محکم را دستم

  ...بودم کرده گریه... و خندیده اش،

  ....!عـــاري بی در به زدم و صدایم توي ریختم را خنده

  ....ـــــاه داره حرف باهات من از بیشتر مطمئنا اون ؟...هوم دخترت؟ دوست پیش ري نمی چرا... اصال یا! ؟...دنبالت بیاد نیاز بگم -

  ..!خورد می هبست در به تظاهر،... و کشاندن دیگر سویی به را ذهنش و فکر براي.. لودگی براي.. شوخی براي.. تالشم تمام.. انگار و

  ...ندارم اونم حوصله -

  کردید؟ دعوا چرا؟ -

 نمک کنجکاوي دادم، می اجازه خودم به من، که بود باري اولین و. زد می حرف دخترش دوست از مستقیما او که بود باري اولین

  .....بپرسم چیزي.. و

  ...!...ندارم اونو حوصله االن... نیست مهم.. شده بحثمون یکم.... : کرد پچ پچ.. گوشی توي

 عیتهو حالت... اما... افتادم می اشتها به باید قاعدتا.. خورد دماغم به بویش... کشید می پیرکس توي را فسنجان خورش عمه

  ....کرد تحریک را ام شامه ، عجیـــب

 یا. .نبودم حدش در من همیشه.. بزند حرف من با بود نخواسته وقت هیچ.. بود ندیده را من وقت هیچ.... پیچید سرم توي صداها

 که رديم بود، گرفته ام سخره به و کرده تحقیرم تحصیل دوران تمام که مردي حاال، و... کنم آرامش توانستم نمی واقعا ،..شاید

 دم د،بو گرفته استهزاء باد به را ایمانم همه و داده خرج به انصافی بی که مردي بود، رانده دوستش دختر دوست چوب با... را من

...! من خداي! داشت صحبت طلب من از...! کرد می حرف طلب من از..... و دوخته خاموش هاي چراغ به چشم... ام خانه در

  ...!من خـــداي

: گفتم شتم،دا سراغ که لحنی ترین تاثیرگذار با...! حســــرت... با و.... دلتنگی.. با و.. بغض با و.. دادم فشار گلویم روي را دستم

 پسر باشه... بخواب بگیر و بخور بخش آرام یه... شو خونه راهی خوب پسراي مث بعد ،..بزن استارت بچرخون، سوییچو... رییس

  !؟....رییس باشه! ؟...خوب

  ....کردم قطع را تماس

  ...گریه هاي هاي

  ....آور زجر هقـــی هـــق

  ...درد

  .....پیچید تــــنم تمام در

  ....نه فکر،... نه شکست،.. نه اشک،... نباید.. نه.... دادم فشار بهم را لبهایم

  ....!نشوند زمین، ي جاذبه تسلیم هایم، چشم خیس ي کاسه که گرفتم عقب و باال را سرم و زدم پلک تند تند
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  ...کشیدم وعمیق.. بلند.. تند هاي نفس

  ...شد نمایان آشپزخانه، درگاهی توي علی

: کرد زمزمه ناباورانه و آمد جلو... را قرمزش هاي چشم.... دوخت عمه به من از.. و من به عمه از را اش زده تعجب هاي چشم

  !؟....ساره

 داشت ،...آور وحشت روشنایی این... روشنایی این.. خدایا.. خدایا... گرفت را ام زده یخ هاي دست.... زمین روي.. پایم جلوي نشست

  ....!!کرد می کـــــور را من

  ؟...خواهرم شده چی برم؟ قربونت ؟..جانم ساره -

  ....من و

  ...درمانده و پناه بی آنقــــدر که

  ....زده وحشت... و ناباور آنقـــدر

  ،...شبانه هاي کابوس از تر ترسیده بــــار هزااار که

 فهخ ،...را ام شده شوکه و هیستریک هق هق و... اش شانه به بودم چسبانده را هایم دندان... آغوشش توي بودم گذاشته را سرم

  ...........کردم می

 داشتم، برش.. گذشت که ساعت یک.. بعد.. طرف آن کردم پرتش... و کردم خاموش را موبایلم.... ماندم عمه ي خانه شب آن

 می که حرف کلی.. داشت حرف... شد می پهلو به پهلو هی عمه.... بالشم زیر گذاشتمش و انداختم، تاریکش ي صفحه به نگاهی

 نگاهش و حواس تمام...! رفتنی چه هم آن. بود رفته که.... علی و... بریزدشان بیرون دادم نمی اجازه... اما! مانده گلویش بیخ دانستم

  ..!!!خـــــدا به که....! نیفتاده اتفاقی خــــدا به.. که..! خوبم خــــدا به.. که بودم کرده سرش به دست چطور.. من و. بود من به

 معینی.. تشرک رفتم... شلخته و ریخته بهم صورتی و سر با. شرکت رفتم خواب بی و قرمز هاي چشم با. شرکت رفتم فردا صبح

 اتفاقا هک سرشار ساره جاي به امروز کردند خیال که کردم نگاهشان الل آنچنـــان کند، کنجکاوي آمد مهتاب کند، کنجکاوي آمد

  !آمده شرکت به سگـــــی کرد، می هم طراحی

  ...خورد نمی چرخ.. زبانم... آمد نمی کش لبهایم... نزدم حرف.. آدم و عالم با

 تکیه را سرم.... تلـــخ خیلی. ریختم تلخ ي قهوه فنجان یک خودم براي و استراحت اتاق رفتم بعد... کردم سرگرم را خودم ظهر تا

 ایمه پلک درز..! شرکت بود آمده امروز پس. تو آمد نیاز و شد باز در که کردم می سر رهایی آرزوي در و مبل پشتی به بودم داده

  خوبه؟ حالت: پرسید آهسته بعد... انگاري داد تکیه من مثل. نشست کنارم. بستم را

  !؟...حالم

  .....بـــالم... نپرسید کسی چرا
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 ستمدون نمی: دادم جواب شدم، می بلند ام قهوه خالی فنجان شستن براي که همانطور و گرفتم فاصله مبل از کردم، باز چشم

  ...میاي امروز

 مددراو دهنش از چی هر زد زنگ صبح سر.... که هم آزاد. برنمیاد پسش از سلیمی.. ریخته بهم کارها: رفت می ور هایش دست با

  !کنم جمع هارو گندگاري بیام پاشم که گفت بهم

  !شه نمی اینجوري. مامان واسه پرستارم یه دنبال: کرد نگاهم کالفه و مالید را صورتش

  .برگردي تونی می بعد... بگیري مراسمتو بذار: کردم خشک را ام شده شسته فنجان

  !موقع اون حال به واي! داره بحث کوروش با کلی االن همین! ذاره نمی واسم زندگی آزاد!! میتونم؟: داشت پوزخند

  ...شه می تموم اینم -

  ...!..من عروسی شد بدموقعی -

  .دارم کار خیلی. برم باید من -

  ؟؟..تنهایی باال تو: ایستادم نرفته، قدم دو. در سمت افتادم راه و

  ...!ها ریختی بهم اعصابشو خیلی: زد جانی بی لبخند

 ودشمخ! بود اعصاب بی خیلی.  بزنم تو به سري یه گفت من به: بست را هایش چشم و شد رها مبل روي. کردم نگاهش گیج

 فتهر هم روي که داره هفته این تو هم مهم ي جلسه و مالقات تا دو.. اومدن ترکیه و ایتالیا از که مهموناش با قرار سر هتل رفت

  !!!ساختن ازش انگیزي نفرت موجود همچین

  ....خندید آهسته و

  !نیست اي تازه چیز که بودنش اعصاب بی: جویدم را هایم لب

  کنه؟ می اذیت تورو این: آمد صدایش که بودم کرده باز را در

  !!بود ممکن ي پاچه ترین دست دم نیاز، ي پاچه.... و داشتم اخم

  !کنه نمی اذیت منو هیچی -

 ریدمپ بهش چنان معینی، پیش رفتم که هم سري آخر همان و نزدم حرف کس هیچ با. بودم عصبی و گم و گیر روز آن وقت تمام

  چیـــــه؟؟!! خــــب! سرشار خانوم خب خب: برد باال را هایش دست که

  ....کردم ترك را اتاقش و کردم پوفی... آمد می دستش به... بود قشنگ.... دیدم را دستش توي ي حلقه برق تازه... من و

***  

 خداحافظی ملک زنیا با بودم رفته وقتی اتفاقی کامال هم شنبه سه! کیانی.. هــا نه آزاد! کیانی!.. آره... ندیدم شنبه سه تا را کیانی

 سیگار دود از اي پرده پشت و بود تنگ هایش چشم... زد بیرون اتاقش از که بود نیاز دست توي دستم.... خورد بهش چشمم کنم،
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 معج دلم... زد می حرف... خط پشت شخص با.. وآرام بود چسبانده گوشش به را گوشی دست یک با.... پنهان هایش، لب میان

!.. ؟...مبریز بهم بعدش، لحظه یک درست و باشم خوب لحظه یک که کرد می رفتار جوري چرا... رسید می نظر به ایطوري چرا. شد

 ودیم،ب دوست اگر. کردم نمی خاموش را موبایلم بودیم، دوست اگر... نبودیم دوست بودیم؟ دوست! ؟.. بود جدي و سرد اینقدر چرا

 وقوع من.. میریخت بهم داشت مان دوستی اما بودیم دوست.. ساره بودیم دوست! نبودیم دوست پس! کردم نمی رهایش شب آن

  ! بودم کرده حــــــس را، زلزله

 هم المس حتی! زد؟ نمی حرف من با.... که... شب آن بعد از ببینمش که ست؟ خوب ببینم که.... اختیار بی.. صورتش به زدم زل

 طورچ..! من ي خدا!... کردیم سالم هم به که بود شرکت همین خیابان از تر پایین کمی جا، همین ما که قسم خدا به کرد؟ نمی

 یانم دستم.. اما... چی از و چرا نفهمیدم.... چطور... موجود اما کمرنگ، دلتنگی احساس این، با... حواس بی ي دلشوره این با باید

 ،....مان خورده گره هاي دست به ،..من مانتوي از نگاهش... گرفت را وجودم تمام.... بدي حس... شد خشک ،..ملک نیاز دست

 حتی... دمکشی بیرون.. ملک نیاز دست از را دستم..... گرفت نشانه... را سلولم سلول ،...اش شده ساطع منفی امواج تمام..... چرخید

  ....زدم رونبی ،...گیر نفس اروس از و کردم کج را پاهایم.... نداشت توان... هایم چشم... نکرد یاري زبانم حتی.. بزنم حرف نتوانستم

  ...آدمی هاي ترس تمام از نه که... من

  ...طوالنی نگاههاي از نه که

  .....دود و سیگار... از نه که

  .........ترسم می... ها مرد تمام از... خودم هاي ترس از ،...من

 صداي.... ماهی دي سرد ي پنجره به دادم تکیه را سرم..... دود هاي حلقه به دوختم را هایم چشم...  خورد زنگ خانه، تلفن

  ....داد تنم به خفیفی لرزش..  انسرینگ روي.. عزیزترین

  ....بزن زنگ بهم... مادر نگرانم برات -

***  

 خودش! نبودم بنـــد پا روي خوشحالی، از من و کنم اش همراهی جلسه این توي توانم می که بود گفته خودش! بود گفته خودش

 داده قول خودش.... بود گفته خودش.. بود گفته اما کرده؟؟ ام مسخره نکند انداخته؟ دستم نکند کردم می فکر هی من و بود گفته

 انهخ با کار و شرکت! کرد نمی کارها این از آزاد! داشتم اي ترکیه هاي طراح با مالقات قرار این از خوبی و خاص هیجان من و بود

 فردا قرار سر باید گفت چطور؟ گفتم من و نه یا دارم نیاز از خبري بپرسد تا زد زنگ وقتی بار این اما! شد نمی قاطی دوستی و

 دادنش یحتوض به شوقم وقتی اما بود خلق کج.. مفید و مختصر.. داد را جوابم اما بود خلق کج.. پرسیدم قرار از من بعد.. باشد حاضر

  !؟..باشی هم تو داري دوست: پرسید مقدمه بی و کوتاه... و ساده خیلی دید، را

  !!!؟؟..گی یم جدي!!!  آزااااد!! وااااي: نبود شباهت بی جیغ به صدایم،.... آنجوري... پریشب که انگار نه انگار! بود برده ماتم تلفن پاي

  ..!!آزاد: بود کرده غرغر

  ...!چی یعنی بودم نفهمیده اصال من و
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! شد می آویزان ام لوچه و لب بود، دیگري وقت هر اگر که ندارم شوخی باهات گفت یکجوري بعد.. ندارم شوخی باهات گفت بعد

 برایت را نیاز خودم اصال که!! نده را من ماه این حقوق شما اصال که...! کردم بعیـــد هاي خواري پاچه کلی عوضش... نشد اما

..  یوانهد«  گفت بعد.. داد قلقلک را دلم.. اش خنده صداي... شنیدم را اش خنده صداي.... خندید آهسته... اصال که!! کنم می پیدا

  .....کرد قطع... و» 

 جا از و دمنیاور طاقت که بود نیم و سه حوالی! زدم می زل رو به رو ساعت به یکبار دقیقه چند هر و میزم پشت بودم نشسته حاال

 هب مطبوعی گرماي شالم، تند نارنجی آجري رنگ و بودم پوشیده خوب حسابی. کردم چک ام دستی آینه توي را خودم! پریدم

 کجا اري؟د کاري خانوم؟ خوبی: زدن حرف به کرد شروع. آمد بیرون سلیمی خانوم و شد باز برسم، آسانسور به تا. بود داده صورتم

  ري؟ می

 و روم می کجا که بدهم پس جواب هم سلیمی خانوم به نبود الزم! بهتر خب. زدم را آسانسور ي دکمه و دادم را جوابش سرسري

 را یرهدستگ بمانم، جواب منتظر آنکه بی و زدم در! دویدم.. و گرفتند شتاب هایم قدم شدم، که واردسالن! دارم چکار رییسش با

 شمچ و کرده قالب درهم و گذاشته میزش روي را پاهایش اش، صندلی روي بود شده ولو. تو فرستادم را سرم و پایین کشیدم

  !!!تو؟ اومد اجازه بی احمقی کدوم: زد داد... گرفت ام خنده ژستش دیدن از!! بود بسته را هایش

  ....کنم قایم.. را ام خنده ریز صداي نتوانستم اما گرفتم گاز را لبم

  .پرید باال ابروهایش که دیدم فاصله همان از. داد فاصله هم از را هایش پلک

  !!؟...تویی...! اِ -

  . تو کشیدم کامل را ام تنه و دادم خرج به تري بیش جسارت

  !ببند درم اون کارت، سر برگرد: بست را هایش چشم باز و رفت اي غره چشم

  .جلو رفتم قدم یک و بستم را در

  گفتم؟ چی نشنیدي -

  ...!ها زنی می حرف بد من با خیلی تو: شد درهم هایم اخم

  ....چرخید پایم تا سر نگاهش،. کردم باز را هایش چشم

  شده؟ چی -

  ... اومدم! هیچی: انداختم باال شانه

  !!نمک می استراحت دارم مثال! ببند درم اون بیرون، برو: خوابید باز و کرد قالب سینه به را هایش دست و کرد محکمی پوف

  !من نفع به مثبت امتیاز یک! رسید نمی نظر به بداخالق و تحمل غیرقابل.. زدم تخمین

  !بزنی حرف اینجوري نیاز با ندیدم وقت هیچ من -

  ! خــــانومه خیــــلی نیاز آخه خب: کرد اسکی اعصابم روي نیشخندش



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵۶۵ 

 

  !رسید می نظر به شیطنت از پر. کرد باز را هایش چشم از یکی. کردم نگاهش حرصی و شدم میزش نزدیک

  !؟ خوبی -

  !؟...خوبی تو: کردم نگاهش نرم!... بود؟ قبل شب چند آزاد همان آزاد، این.... خونه میاي کی... پیچید گوشم توي صدایش

! خوبم :گفت قبلی قید بی لحن همان با و کشید عمیقی نفس... داد فشار هم روي سخت را فکش.... درخشید چشمش در چیزي

  !بخوابم خوام می ، کارت رد برو! واینستا اینجا این از تر بیش حاالم

  !اینجوري حتما:  کردم نگاهش چندشی حالت با و شدم مشمئز. کردم نگاه میز روي هایش کفش به

  !بخیر شب: برگشتم و

  !؟..ساره: پیچید اتاق توي صدایش برنداشته، را قدم اولین

  ....برو: گفت تر آهسته و کرد اشاره در به آهسته.. بودند قرمز هایش چشم و بغلش به هایش دست. چرخیدم پا، نوك روي

  ....بودند قرمز هایش چشم اما برو بود گفته. بود گفته آهسته.... اما برو بود گفته

  خوبی؟ تو: گفتم احتیاط با و جویدم را لبم. کردم قفل هم در را هایم انگشت

  !نخوابیدم ساعته هشت و چهل فقط...! که بینی می: کرد باز طرف دو از را هایش دست

  چرا؟؟ -

  !خوبم؟ چرا یا نخوابیدم چرا -

  !بودن؟ خوب به نداري عادت: خندیدم

 نگاهم کالفه و کشید دستش جلوي کاغذ مشتی... برداشت میز روي از را پاهایش و گرفت ازم را چشمش.... کرد نگاهم لحظه چند

  ..!ندارم عادت بودن حـــال این به: کرد

  ....!بودم داده دست از را، احتیاطم تمام.. بودند قرمز و آبدار هایش چشم. شد جمع دلم

  !چجوریه؟ مگه ،..حالت -

  ...ساره نیست خوبی حال: گفت آرام و زد صورتش به را دستش.... زد آرامی لبخند

 ها تقصیر که مکن پیدا را کسی.... و بروم باید. بروم کردم را پشتم.... بود کی تقصیر.. بود من تقصیر. دادم فشار بهم را هایم دندان

  !شد کنسل شب قرار: زد صدایم...! گردنش بیندازم را،

  چرا؟؟؟: برگشتم باز، دهانی با و سرعت به

  !دهانش توي رفتم می صاف شدم، می زده هیجان تر بیش کمی اگر و بود ایستاده سرم پشت درست

  .دیگه روز هس دو میفته احتماال. رُم برگردن پرواز اولین با صبح شدن مجبور که افتاد اتفاقی یه: بود زده کمرش به را هایش دست
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  !؟...بري می منو بازم موقع، اون: کردم نگاهش آویزان، اي لوچه و لب با

  ....گذشت نگاهش از... حــــالی

  ...کرد می قراري بی لبش ي گوشه لبخند

  !!بودم رسیده خودم به همه این..! پرم توي بود خورده بد

 تپیدن چک،کو گنجشکی قلب مثل قلبم.... کشیدم عقب را خودم سرعت به و افتاد کار به عقلم..... آورد باال ام گونه تا را دستش

  !گرفت

  ....کرد نگاه دستش کف به

  ...زد می قلبم

  !؟...ممنوعه اینم: کرد زمزمه خودش با

 از عدب شب آن مثل خواست می باز! افتاد تالطم به.. ام سینه توي.... قلبم و!!! شنیدم من، را اش زمزمه!! شنیدم من! نکرد زمزمه

  !!دارمن هیچی!! ندارم!! نه دارم؟؟ حاال! دارم هم قلب دانستم نمی اصال شب آن! بود نزده قلبم شب آن! بکشد؟ را ام گونه رستوران،

. باشیم یرونب شامو تونیم می ناراحتی، خیلی اگه: گفت می مسخرگی با. آمد می صدایش. کردم تند پا و گرفتم نشانه را خروجی در

  .بچینم خودم واسه اي دیگه هاي برنامه من که نه اگر

  دیگه؟ هاي برنامه: بودم در نزدیک

  !کرد صبح شه می جور زارهــ امشبو: داشت خـــش.. صدایش

... ار انگیز هیجان قرار و هتل شور مرده.. را اش بامزه ژست شور مرده! زد می تند قلبم...! دستم گوشت توي کردم فرو را ناخنم

 ور دیگه هاي برنامه همون: پیچید کیانی، اتاق گرانیت روي بوتم، هاي پاشنه صداي... خـــداا اي.. را صبح و شب شور مرده

  ..!بچین

 نآ... طرف آن از و قرار شدن کنسل با انرژیم ي همه.نکردم بلند میزم روي از را سرم هم مدت تمام و ماندم بیشتر ساعت نیم

 هاي هورمون نای باز! شود خفه تا کوبیدم قلبم روي دوبار یکی را کوچکم مشت! بود رفته دست از.... لعنتی و ناگهانی قلب تپش

 وشمزهخ شام خودم براي و نکنم خراب را شبم که رسیدم نتیجه این به خانه راه در هم سر آخر... اوف!!! شدند پایین و باال لعنتی

  !بفرستم درك به هم را همکارهایش و آزاد و کنم درست اي

 نظر به هترب اینطوري.. میانشان کشیدم را انگشتم. زدم موس موهایم به و گرفتم سبکی دوش. گذاشتم کانتر روي را هایم خرید

  ...داشت دوست اینجوري هم کامران. آمد می بهم بیشتر اینطوري،.. رسیدند می

 پشمی لوزب و پوشیدم سپیدي و بلند دامن... زدم عطر.. کردم آرایش... ساره خیال بی. دادم تکان سر و کشیدم عمیق نفس تا چند

 یورش ، رغم شنیسل کردن درست براي کشدار اي خنده با و زدم آینه جلوي چرخی. کردم تنم اي تیره سبز بلند آستین ظریف و

  !بردم
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 ابیحس و درست غذاي دیروز از. کردم نگاه لذت با را افتاده ولز و جلز به روغن و کردم جا به جا را خریدها گذاشتم، مالیمی موزیک

 مانه! ایش! کردم جمع بود، گفته که پرتی و چرت یادآوري با را هایم لب!! بودم کرده رد که هم را آزاد پیشنهادي شام و نخورده

 هک هایی شب جور این ي مزه از دهانم... خندیدم.. خوردم می که حرصی.. و خودم به!! بچیند آنچنانی هاي برنامه و برود که بهتر

 کاسه تا دو. .خندیدم اما بود، متاثر بود، تلخ رنجاندنم، براي بهشان شدن مستمسک و آزاد انصافی بی ي مزه از رسید، می صبح به

. کردم اهنگ دستم توي هاي ظرف به خنده با! نفهمیدم تا؟؟ دو چرا. کشیدم بیرون کابینت از خوري بستنی کوچک دار پایه ي

 ساعت ايه عقربه و تصویري آیفون و خوري بستنی هاي ظرف میان هایم چشم شد، بلند که آیفون صداي بودم؟؟ کسی منتظر

 را گوشی باز، دهانی با!! بود؟ آزاد! من خداي. هال توي ودویدم کردم رها را ها ظرف! بود گردش در دادند، می نشان را هشت که

  کنی؟؟ می چیکار اینجا تو:  برداشتم

  !دي؟ می راهم:  دوربین به زد زل صاف

 برف. هال زرگب ي پنجره پشت دویدم و گذاشتم را گوشی!! بسنجد را چیز همه و کند آنالیز مغزم تا نکرد صبر حتی که.. انگشتم و

 زمستانه تک جیب در برده فرو دستهایی با انداخته، پایین سري با آزاد. شد بسته حیاط در! برف درشت و یکریز هاي دانه! آمد می

 در و کردم چک را خودم. انداختم سرم رنگی یشمی شال.. آمد می بدهم، تشخیص را رنگش توانستم نمی تاریکی توي که اي

 طرابیاض بدترینشان، که هایی حس! داشتم متفاوت حس جور هـــزار... من و... بود آمده. کشیدم عمیقی نفس. کردم باز را، ورودي

  ...بود نکردنی درك

  خوبی؟: زد کمرنگی لبخند و آورد باال را سرش

  ...سالم: رفتم کنار در جلوي از! بود قرمز عجیـــب هایش چشم

  !؟...هست اجازه.. سالم -

  ...اومدي خوش -

. بود شلب روي لبخند... کشید عمیقی نفس و بست را هایش چشم اي لحظه بست، سرش پشت را در و شد وارد اینکه محض به

  ..!اضطراب هم داشتم، آرامش هم حضورش، از. رفتم آشپزخانه به و کردم را پشتم

  !میاد خوبی بوي چه -

  ته؟ گرسنه -

  ...نه -

  .نشست و کشید عقب را کانتر پشت هاي صندلی از یکی.  سرم پشت افتاد راه

  !داري؟ مهمون -

  !شد خشک ها، خوري بستنی روي نگاهم

  ...نه: دادم فشار هم روي را هایم لب

  خوبی؟ -
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  !آره..! آره: بود بهش پشتم

  مطمئنی؟ -

  .خواباندم ماهیتابه داخل را ها شنیسل

  !برم؟ خواي می -

  ! نه: طرفش چرخیدم می وقتی بود، باال بلند نفسم

! د؟ش چی پس: زدم داري معنی نیشخند! بودند شده آب موهایش، روي سفید هاي برف. لغزاند موهایش میان را هایش انگشت

  ...!!داشتی امشبت واسه شادي هاي برنامه اینکه مث

  !نرسیدم؟ هام برنامه به که ناراحتی.... تو اونوقت: کرد تنگ را هایش چشم و فرستاد باال بامزه را ابروهایش

  !!!داره ربطی چه من به: کردم را پشتم

  ؟ اینجا اومدي چرا... حاال: کردم رو و زیر را شنیسل. شد ساکت

  ...دونم نمی: رسید صدایش بعد ثانیه چند

 خیارشور ظرف درحالیکه و کردم باز را یخچال در. پایین بود انداخته هم را سرش. بود تنش کتش هنوز. کردم نگاهش چشمی گوشه

  !باشی داشته دوست شامو حداقل ریختی، بهم جذابتو هاي برنامه که حاال امیدوارم: گفتم کشیدم، می بیرون را گوجه و

  !دارم دوست من کنی درست چی هر تو: زد لبخند

 همه من! س آماده یکی این متاسفانه: چیدم کانتر روي را مخلفات مابقی و گرفتم را رویم... کردم حس پوستم زیر را خون گردش

  !بوده کردنش سرخ هنرم ي

  !نیست؟ گرمت: باشم عادي ، همیشه مثل کردم سعی. شد خشک اش، سوخته اي قهوه کت روي چشمم باز

  !نه یا بیارم درش دارم اجازه دونستم نمی -

  اجازه؟؟ -

  ....بود آرام یکی، این. زد لبخند باز! بود رفته باال ابروهایم

  ....نباشه درست تو نظر از شاید کردم فکر -

  ...من بدش.. حرفیه چه این: سمتش رفتم!! کردم لعنت را ام دویده صورت به خون و گرفتم گاز تو از را لپم

 راباضط! دزدیم؟ می را نگاهم. بردم جلو را دستم کتش، گرفتن براي... من نگاه و. بود من روي نگاهش آورد، درمی که را کتش

  !بود داشته نگهش. شد کشیده کت کنم، آویزان ببرم که کشیدمش و کتش ي لبه کردم بند را دستم!... داشتم؟

  !؟ ساره -
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  .....چکار اینجا بود آمده

  ....داشتم اضطراب چرا

  ....دوتایی

  ....رسیدند می نظر به مهربان هایش، چشم چقدر. گرفتم باال را سرم مجبوري. کشید را کتش ي گوشه

  ..!برم من ،...معذبی اگه -

  .نیستم معذب: کردم نگاهش ناراحت... زد اما بزند، را حرف این نداشتم دوست

  !!!؟ اکـــــبر اهللا سقف، یه زیر تنها ، تو و من شما، دین تو االن: گرفت شوخی بوي لحنش و کرد رها را کت

  !کن آویزونش خودت پاشو اصال: بغلش توي کردم پرت را کتش! شد قاطی غره چشم با ام خنده

  !..بدونم خوام می چرا؟؟... جدا نه: بریده و کوتاه. بود سرم پشت اش خنده

  !!!!!!!!ندونی خوام می! ساییدم دندان به دندان

 این یصندل روي نشستم و گذاشتم کانتر روي هم را آب اي شیشه و بلند بطري و سس و نان. چیدم ظرف توي را ها شنیسل

 دو. بکشم برایش تا برداشتم را بشقابش. کرد می نگاهم خنده با و جایش سر بود برگشته و مبل روي بود انداخته را کتش! طرف

  !کافیه؟: بپرسم که گرفتم باال را سرم و گذاشتم بزرگ ي تکه

  ؟..!!ندادي منو جواب: گرفت دستم از را بشقاب

  !ست مسخره نگاهش، از چیز همه که بدم توضیح آدمی براي خواد نمی دلم: بردم فرو خوشرنگی ي گوجه وسط را چنگالم

  ..!هایش چشم توي زدم زل و

  !بگو! نیست مسخره: گفت و کرد کوتاه مکثی

  !کرده؟ گل انداختنت دست رگ اون یا منبر باالي برم شدي مند عالقه بگم؟ چی -

  !انگار شد دلخور

  ...انداختم دست تورو کی من -

  ....کرد رها را چنگالش و

  !پرسیدم ازت سوال یه فقط -

  !!بخور شامتو! آزاد؟ میگی چی معلومه اصال... لحن اون با تو، پرسیدن اون واال -

 !داشت برنمی ازم را نگاهش. شدم خوردنش مشغول خاصی آرامش با و گذاشتم دهانم به را غذا از اي تکه خونسرد، و خیال بی

  !!بود منتظر هنوز
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  !تنهایی؟ من با ترسی نمی -

  !شد خشک دهانم آب

  !احمق

  !!احمــــق

  !!!گفتنش وري دري یکهویی این با

  !خطري بی کبریت تو: که رفت در دهانم از شد چطور دانم نمی و انداختم باال شانه

 نگران خیلی اگه چیه؟: کردم نگاهش کالفه و خوردم آبم لیوان سر از... کرد می نگاهم خیره خیره... دادم ادامه خوردنم غذا به و

  !!!کنم می بیرونت بگو، اکبري، اهللا اون

  !!بود تردید از پر صورتش، تمام

  !؟....خطر بی کبریت: کرد زمزمه لب زیر باشد، نشنیده را حرفم اصال که انگار

 آزاد به حواسم. شدم زدن حرف مشغول عمه با کوتاه دقایقی و دادم جواب! نداد را بحثمان دادن ادامه ي اجازه تلفن زنگ صداي

  !؟...ینداشت دوست: زدم زل پرش نیمه بشقاب به و کردم قطع را تماس... کرد می بازي بازي غذایش با و بود پایین سرش. بود

  ....نداشتم میل من! بود خوشمزه خیلی.. چرا ؟..ها: گرفت باال گیـــج، لبخندي با را سرش

  !خوردي؟ چیزي ها بچه خانوم با: شد جاري هایم رگ در شیطنت

!!! دودب گویی، پرت و چرت و بازي مسخره و شیطنت سمت به!! سر با تا بود اشاره یک به من از منتظرِ خـــدا ي همیشه که او، و

  !!کانتر روي زد

  !!!! بمصـــ ـال ریختی بهم منو هاي برنامه ي همه که تو آخه دِ -

  ....بده شفات خدا: کردم بهش را پشتم و برداشتم را ها بشقاب دادم، می قورتش که اي خنده با و گرفتم گاز محکم را لبم

  !بده شفامم که نمیاد خوشش من از خیلی خدا: آمد می سرم پشت از صدایش

 و ها تکابین به چسباندم را خودم. بود ایستاده سرم پش درست که بدهم را جوابش برگشتم و گذاشتم سینک داخل را ها ظرف

  !کنه رحم من به امیدوارم پس: زدم متزلزلی لبخند

  ....نشست لبش روي محوي لبخند

  ....کنه می رحم همیشه تو، به.... کنه می رحم تو به -

  ...شد نمی باز تو شرکت به پام وگرنه. نیست اینجوریام -

  ....دیگر چیز یک ،..و... گیجی.... سوال... تردید... مهربانی.. داشت خاصی حال هایش چشم
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  ؟..ناراحتی اتفاق، این از -

  کنه؟ می ایجاد تغییري باشم، اگه مثال -

  !هستی؟ -

  ....!نیستم -

  ....بودم گفته اراده بی

  ...!اراده بی..  ي اراده بی

 یم دلش و برداشته طغیان به سر من در عجیـــــب که داشتم، حسی.. شدم ها ظرف شستن سرگرم و کردم بهش را پشتم

  !بایستد هایم، ترس روي تو خواست

  ....بود کرده سکوت... و ها کابینت به بود داده را اش تکیه

  ....بهم ها ظرف گَهگُدار خوردن بهم....  و آمد می آب باز شیر صداي تنها، و

  ....ره می داره نیاز: گفت آهسته

  !..؟....کنه می اذیت تورو این: کردم نگاهش. شد متوقف آب، شیر زیر هایم دست حرکت

  ....!سیاره کدامین در دانم نمی حواسش، و.... بود زمین به نگاهش

  ! کنه می م خفـــه داره -

  ....ریخت دلم

  !؟...آزاد: کردم متمایل سمتش به را ام تنه.... و کشیدم شستن از دست

 شمچ داشت، کف هایم دست.. نگرفتم ازش را هایم چشم! بود هایش چشم حرف بارزترین سردرگمی،... آورد باال من تا را نگاهش

... او و بود نگاهم توي دلم، تمام! زد می پا و دست جنسیت، تعیین عذاب در که عمیق محبتی میان چیزي،.. عمیق حسی هایم،

  ....!دید.. را ژرف...  و ناخواسته محبت این

  .....شدم تنها: فرستاد بیرون سینه از.. آه به شبیه چیزي.. را نفسش.. کشید صورتش به را دستش کف

 آنچه از جز چیزي، هر به! کردن دوستی.. به.. آزاد براي کردن خواهري به.. آزاد براي کردن مادري به... داشتم اي اندازه بی میل

  ...خواندم می اخیرا که

  !شه؟ می تموم دنیا.. نباشه نیاز: گرفتم ازش را، میلم را، نگاهم و بردم سینک توي لیوان سمت به را ام کفی دست

  !کنه تحمل منو تونه می که کسیه تنها نیاز -

  !کنه؟ تحملت که داري احتیاج کسی به االن -
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  ..... که دارم احتیاج کسی به اآلن -

  !!ندارم احتیاج کسی به من: بیرون کرد پرت عصبی، را نفسش

  ....ترین دلچسب... و ترین مهربان... و ترین آرام... آوردم ممکن ُتن ترین پایین را، صدایم

  ..میشه تموم همدیگه، زندگی تو نقشون که رسه می هایی زمان -

  !کنیم می فرار نقشامون از که هست هم هایی زمان: بود دور اندازه بی.. صدایش

 برام نهایت یب باشی، وابسته بهش انقد تو اینکه تصور: گفتم بحث ي خاتمه براي و کشیدم آب را لیوان. فشردم بهم را هایم لب

  !باوره قابل غیر

 دار، نگین و سیلور هاي دسته با اي شیشه هاي لیوان توي و برد دست خودش. شد بلند برقی کتري قل قل صداي. نداد را جوابم

  ...بدتر که، هم سکوتش. ببینم را صورتش توانستم نمی. بود من به پشتش. ریخت چاي

 دوست رو همدیگه. اومده کوروش... وسط این حاال،..! نداره عادي زندگی یه اصال نیاز.. میگیري سخت بهش خیلی داري تو -

  ...تو هاي بداخالقی این با. دارن

  !!زنه می حرف عادي زندگی از داره کی: گفت تمسخر با و کوبید میز روي محکم را کتري

  !من؟ به رسی می آسمون، و زمین از چرا: رفتم جلو و بستم را آب شیر

 دست با. تمگذاش میز روي و کشیدم بیرون یخچال از را شکالت ي بسته. نشست اش صندلی روي و گذاشت کانتر روي را سینی

  ..!رییس: دادم هل سویش به را چاي لیوان. کرد می بازي اش، شده قالب درهم هاي

  !!نشنید

  !!رییس: زدم صدایش بلندتر

  .گرفت باال را سرش

  ...کنی می اذیتش داري خیلی. لطفا نگیر سخت بهش انقد. شه تموم مراسمش منتظره. شرکت برگرده خواد می نیاز -

  ...!بخندید شماها هستید، دوقلو خواهراي تا دو شما بگم چقدر من: داشتند مهربانی از حالتی هایش چشم

 براي ودب آزاد تعریف نهایت بودن، قابل و خانوم و خوب بودن، نیاز مثل.. من براي بود آزاد تعریف نهایت این شاید،. زدم لبخند

  !؟...قدره همین نهایتش اوضاع، این با تو، براي کنی می فکر ؟...جدا: پرسید دلم توي کسی.... من

 همب را مزخرفم فکرهاي خشش خش تا بازکردم ممکن حالت صداترین و سر پر با را شکالت زرورق و شو خفه گفتم خودم به

  !بریزد

  !کرده تصدیق منو حرف هم تا بی اما! بخند تو: برداشت هایم، دست میان از کردم، می بازش داشتم که زرورقی میان از را شکالت

  !مامانت؟ خوبن: شکفت هم از صورتم تا، بی اسم شنیدن با



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵٧٣ 

 

  !میاد؟ خوشش تو از خیلی دونی می: نوشید چایش از کمی و خورد را شکالت

  !تو عکس بر درست: صدا با! خندیدم

  ....شد خیره بهم کمرنگ اي خنده با و رفتند باال سیاهش، ابروهاي

 ظهرم تا بی براي تو که دونی می و: گفت مالیمت همان با که نوشیدم، می چاي... و خوردم می شکالت.. و خندیدم می داشتم

  !کرد؟ مهرداد زهرمار و کرد تعطیل مارو گذرونی خوش بساط تو، خاطر به فقط شب اون و هستی جوونیش

 و ديج. بود جدي. شدم خیره صورتش، اجزاي تک تک به.. هایش چشم به.! بود نکرده شب آن به مستقیمی ي اشاره وقت هیچ

 شنیدن زا تنها من،. بودم فهمیده و دیده شب همان را تا بی دلپذیر حرکت من، که. تا بی کار از نه. داشتم خوبی حس من، و. مالیم

  ...داشتم خوبی حس آزاد، زبان از ها حرف این

  !کرد؟ خالی دستشویی تو داشتم، خونه تو بطري چی هر رفتن، همه وقتی شب، اون که دونی می -

  ...نه

  ...دانستم نمی

  ....گرفت فاصله هم از بخت، ي نشانه به هایم لب

  ...کنی می شوخی -

  ! ابدا: زد لبخند

  ؟؟....چرا -

  .بپرس خودش از: نوشید چایش از و انداخت باال شانه

  !؟...ديش عصبانی تو: پرسیدم داشت، مثبت و مطلوب هایی جواب شنیدن به میل آنقدر چرا که... چرا دانم نمی... که تردیدي با

  ..زد پلک آرام،.... خندید آرام

  ...!رمندا ، میره و میاد توش که وایتی اند بلک و ودکا و جین و خونه اون تو دخالتی هم من. تاست بی ي خونه اونجا. ساره نه -

  !!!کنی می چیکار اونجا ببینم خودت ي خونه بیام بار یه شد واجب پس: گفتم شوخی به

  ! بیا حتما: بود جدي

  ساره؟؟؟ بمیــــري توانی می!! رفت قرمزي به رو رنگم و درآمد آخم. گرفتم گاز را زبانم

  ....ماهه خیلی مامانت حال هر به: راه آن به زدم را خودم

  !ساره؟ چجوریه تو مامان: پرسید دوستانه، حالتی با

  !؟...من مامان
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  ....گویم نمی مامان بهش که من.. خب

  ....زنم می صدا آقاجون هم را پدرم خانوم، حاج گویم می بهش من

  ...تر قبل خیلی. بود قبل مثل چیز همه هنوز کاش. کرد مکدر را ذهنم داشتم، خانوم حاج از که ویلچري تصویر

  ....دیگه همن مثل مامانا ي همه -

  اي؟ همه مثل هم تو! هستی؟ مامانی چجور تو -

  .دوید صورتم به خون

  چرا؟؟؟

  ساره؟؟ چرا چی

  چرا؟؟؟ پس! ام بوده شان دوستانه هاي جمع در هم این از تر ناجور هاي بحث شاهد که من دوید؟؟؟ صورتم به خون چرا

  ....گمشو: گفتم زده، خجالت اي خنده با و شدم بلند واز زدم عقب را لیوانم

 توي. .سرم پشت.. بود شده نزدیکم.. کردم حس را صندلی روي از شدنش بلند. شدم خودم براي دیگري چاي ریختن مشغول و

 وت: کرد زمزمه گوشم زیر و آورد نزدیک را سرش.... کرد عمود ها کابینت به سر، پشت از طرفم دو را هایش دست... آشپزخانه

  !؟....ها...ساره شی می مامانی چجور

  ...گرفت لرزم

  !شد منقبض بدنم تمام و کردم جمع را خودم

  ....کردم پر چاي از را لیوانم و گرفتم دیگري سمت به را سرم

  !بود شده گرمم... باشد نزدیکم همه این خواست نمی دلم

  !؟....هستی مامانی خیلی دونی می: کرد زمزمه گوشم زیر آرام

 و کرد مکث انیهث چند! عقب بکشد را خودم که برگشتم شتاب با و برداشتم را لیوانم! شد سفت قلبم،. شد سفت لیوان دور دستم

  ....میز سر برگشت لبش، ي گوشه محوي لبخند با بعد

  !!!!!دادم راه ام خانه به را تو که من به لعنت اي

  ...!!!پـــوففف

  !ساره؟: گرفت ضرب میز روي انگشتانش با

  .کنم پرش که برگشتم! بودم ریخته کم چقدر. بود پر نیمه لیوانم

  !نشدي؟ حامله وقت هیچ... که اینه منظورم... که موقع اون: گفت می داشت
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  !!!پایین افتاد تاالپی ، قلبم

  !!!تو دادم راه را تو که من سر بر خاك

  !!رفت بازگشت، قابل غیر شدنی گشاد به رو هایم، چشم کاسه

  !نداشتم هم برگشتن قدرت حتی که شد خشک جوري تنم، تمام و گردنم،

  !!!شد بلند ام کله از دود و.... برد باال را فشارم.. کرد علم قد صورتم در... دوید هایم رگ در نکردنی باور سرعتی با خون

... نشینمب جایم سر و باشم عادي کردم سعی... چرخیدم کنم، نگاه صورتش به آنکه بی... و دادم قورت بدبختی هزار با را دهانم آب

  .بپرسم نباید دونستم نمی. ببخشید: گفت لب زیر گذشت، که لحظه چند. بود حاکم میانمان بدي سکوت

  !!!!خنگی تو چقدر که آخ

  !!!اووفففف

  ....!رسید نمی دریا به جوره، هیچ و بود گرفته را من غریبی عطش. خوردم داغم چاي از و ساییدم دندان به دندان

  !شد شروع اش، لودگی باز

  !!خواهشا نکن رفتار بوقم عهد زناي مث!! ساره نشو مسخره مگه؟؟ ازت پرسیدم چی! حاال خب خیلی -

  !!بودم قرمز اندازه بی که مطمئنم. کردم نگاهش حرصی

  !!زنم نمی حرف دیگه!! باشه..  باشه: افتاد خنده به حالتم، از

  ....سیدمپر چی مگه خو: کرد زمزمه تخس، هاي بچه مثل دید، که را سکوتم. کردم باز را بعدي شکالت و رفتم غلیظی ي غره چشم

  !!!نباشد تنش، به سر خواست می دلم

 درباره نگرفت گارد بدون و راحت خیلی که بزنم دخترم دوستاي با تونم می حرف تا هزار االن من! کنی می شلوغش خود بی تو -

  !!!هکن جمعت بیاد آتشنشانی بزنم زنگ باید کنم، مطرح تو با رو همونا از کوچیک ي نمونه یه اگه اما! کنیم بحث شون

  !کنی بحث باهمونا بري تونی می!  اوکی فناتیکم؟؟ و مونده عقب من که برسیم این به خواي می -

  !دونی می خودتم! ساره نبود این منظورم من -

  !!کنم نمی درك منظورتو! ناقصه خیلی من عقل! نه -

  !کنه می فرق مدلت کال تو: گفت کالفه و بیرون کرد فوت را نفسش

  ...!شو خیالم بی! تم 57 مدل پیکان من: گفتم مسخره به
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 شموبایل. گذشت سکوت به کمی!!! نمیکردم درك که وهللا را، واجور جور و ته و سر بی هاي سوال این.. را آمدنش. کرد سکوت

 کرف در من. بودیم فکر در دو، هر و بود شده تمام صحبتش. نشستم و کردم عوض را چایش من. خورد زنگ هم سر پشت بار دو

  ....که فکري چه در دانم نمی او و ،...برود دیگر کاش و شود می وقت دیر دارد اینکه

  !؟...ساره -

  !!شدم خفه

  !!!شدم خفه کردنش، صدا آنجور با

  ...و مالیم آنجور با

  .بردم لب به هوا، بی را سوزان و داغ چاي و دادم فشار دستم کف را ناخنم

  !؟...کنی سرت چادر... دوباره ممکنه بودي؟ قبال که اونی به برگردي... دوباره روز یه ممکنه -

... ذره هذر دارد که دانستم می.. خواهد می که دانستم می... پرسد می را ها این که شود می چی به چی دانستم نمی.. دانستم نمی

  ...خورد می.. را اعصابم.. را روحم

  !پرسی؟؟ می اکبري و اهللا سواالي این از انقد امشب شده چی: زدم لبخند والکی گذاشتم میز روي را لیوانم

  ....نشست لبش ي گوشه تلخی ي خنده

  ......کرد رها را نفسش... و داد اش صندلی به را اش تکیه و لیوانش ي تنه دور کرد حلقه را دستش

  !بریزه؟ بهم مارو دوستی اینقدر ممکنه برگردم، بهش اگه که بودم چی قبال -

  .!ریزه می بهم مونو دوستی نگفتم من: نشاند ابرو بر کوچکی اخم! هدف به بودم زده

  ....بودن.. که بود وقت خیلی..! نبود تحقیر، و تمسخر از خبري... داد تکان سر و انداخت باال چانه. کردم نگاهش فقط. نزدم حرف

  !کنم تحملت تونستم نمی اصن.... و خشک.... و محدود خیلی. بودي بسته خیلی قبال -

  .کردم نگاهش منتظر و ام چانه زیر زدم را دستم. زد زل من به لبخند با و

 دهن واستخ می دلم! شد می پیدا ت کله و سر وقتی بودم بیزار اصن..! دونی می: کرد می بازي بازي لیوان، ي لبه انگشتش با

... اما! بیاي پام به پا هم تو پرونی، تکه و لفظی دعواي این تو خواست می دلم! کنم بارت درمیاد دهنم از هرچی و بذارم دهنت به

  !سوخت می برات دلم.... که بودي ساکت و زبون بی انقد تو

  ؟...دادي می آزارم اونجوري و سوخت می برام دلت: پرید باال ابروهایم

  ...بود چاي لیوان به نگاهش، لبخندش،. زد لبخند

. زد می بهم تو امثال و خودم و تو از حــــالمو سوختن دل این. گرفت می حرصم سوختن دل این از بعد. سوخت می دلم. آره -

  ....تر تند زبونم.....  و بشم تر جري که شد می باعث بعد
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  ....بود یادم

 هیچ که اي کیانی آزاد آن از هم و.... خورد می بهم ازش حـــالم هم.... و سوخت می پا و دست بی آدم آن براي دلم چقـــدر و

  ...!بود نداده پس را خودکارم وقت

  ...!پستی خیلی: کردم زمزمه آرام و زدم پلک

  .....خندید

  ....کوتاه

.. دلخور.. ناراحت.. داشتند حال هزار که من، هاي چشم.. ریخت هایم چشم در را سیاهش هاي چشم و کرد کج را سرش بعد،

  !..مضطرب... آرام... مهربان

 قتو هیچ باشه؟ داشته منفی اثر آدم تو تونه می چقد... ت زننده و بد رفتاراي اون... حرفا اون کردي فکر خودت با وقت هیچ -

  !کردي؟ بازخواست خودتو! شدي؟ ناراحت خودت، از شدي؟ پشیمون بابتشون

  ....ساکت.. کرد می نگاهم داشت

  !؟..شکستی اینجوري نفرو چند دل آزاد: جلو به رو شدم خم.... بودم گرفته ُگر... باال بود زده حرارتم اما داشتم عجیبی آرامش

  !خواست خودش... کرد شروع خودش.. نبود من دست. رسید می نظر به ملتهب اش، گندمی صورت. داد فشار بهم را هایش لب

  !بودم کارمندش من، که شرکتی رییس شد و زد پوزخند

  !!ساختی اینجوري نفرو چند بگو دربیاري؟؟ بازي معلم خانوم خواي می -

 هک هستی آدمی ترین خودخواه تو! بود عالی!! من خداي اوه: کشیدم می عقب را خودم وقتی بود مسخره و بلـــنـــد.. ام خنده

  !!دیدم

 نگارا که حالتی با و کردم جمع را ام خنده و دست. کرد می نگاهم اخم با داشت. زدم کوتاه کفی برایش نمایشی، حالتی به و

 خودخواهیه نای! بسازیش و کنی کمک بهش نیستی موظف نخواسته، کمک تو از کسی وقتی تا: غریدم ندارم، را دیدنش چشــــم

  !محضه

... لهب: داد جواب بار، این. بود کرده ریجکتش بار دو حاال تا. خورد زنگ موبایلش. برخاستم خالی، هاي لیوان کردن جمع براي و

  ...بیایی؟؟؟ تو گفتم من میام؟؟ گفتم من..... نیست معلوم. خونه نیستم

 اشتد. بودم کرده پرت آشپزخانه کردن جور و جمع به را حواسم. بود هم، عصبی و کالفه که انگار و بود آورده پایین را صدایش

  !اومدم ماشین، تو بشین. میام دارم... اوکی... پوف!! ندارم اعصاب پگاه نکن گریه... عزیزم باشه: گفت می

  !شنوم نمی را صدایت من که بودم، کرده باز را آب شیر

  نداري؟ کاري من با: بود بلند صدایش
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  کجا؟: برگشتم زده، تعجب

  .برم باید: پوشید می را کتش داشت

  ...شد جمع دلم ته.. چیزي

  ...بیارم بستنی خواستم می: برسم نظر به تفاوت بی کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس. دادم فشار بهم را هایم لب

  !شدیم شما ي شرمنده هم همینجوریش ما: زد لبخند و بست مچش دور بود، شده باز که را ساعتش

  ....حرفیه چه این: داشت فرار از رنگی... لبخندم

 از که تاس نیاز کردم فکر. ایستاد رویم به رو قد، تمام و پوشید را اش مشکی هاي بوت نیم... رفتم دنبالش به. در سمت رفت

  ...موندي می: رفت در دهانم

 به خمار هک خستگی یا بود حوصلگی بی از که هایی چشم با....  و کشید جلو را سرش. در کوچک ي لنگه به چسباند را اش تنه

  ......خطرم بی کبریت که نه: کرد زمزمه رسیدند، می نظر

  ...سالمت به: کردم پرت سرش پشت به را نگاهم.... بودمش ندیده اینجوري حال به تا.... شدم قرمز

  !بخیر شب: داد نظامی سالمی و چسباند اش شقیقه به را دستش

 در..... اهپگ براي دویدنش و آزاد شدن قرار بی.... و پگاه هاي گریه.... و پگاه اسم.... چسباندم در به که را پشتم.... بستم که را در

 خیره بودم، هبست دستم به بودم، کرده حس میهمانی شب که برقی هر فراموشی براي که رنگی سبز بند به...... گرفت جریان سرم

 را ودمخ... نگرفتم گاز را لبم.... برسد من دل یکی کاش.... شد داغ هایم پلک! ؟.....برسد دخترش دوست دل به بود رفته.... شدم

 رد علیرضا صداي و زدم می حرف باحنانه که بود عصر دیروز همین.... کنم پنهان توانستم نمی که خودم از.... نکردم سرزنش

  ........برسد دخترش دوست به بود رفته.... بوسیدم را سبز بند...  و آوردم باال را مچم.... پیچید می تلفن خطوط

 را کار این حال به تا. فرستادم مسیج برایش گذشته، دوازده از...شبی نصفه رفتنش، بعد وقتی نبود خودم دست.... نبود خودم دست

.. اما. بشوم قدم پیش شبی، نصفه هاي مسیج اینجور هم آن مسیج، فرستادن براي که نبودم نفري اولین حال به تا. بودم نکرده

 سرم واستخ می دلم که حسی... کننده خفه نهایت بی حسی... حسی برسد، پگاه به رفت وقتی چرا دانم نمی و.. شد چی دانم نمی

... بروم اهر خانه توي رفتنش، بعد ساعت سه دو تا شد می باعث که چیزي... چیزي ،...بردارد سرم از دست تا دیوار و در به بکوبم را

  !؟.....رفت ،.....که قلبم روي بگذارم دست هی و بدوزم، چشم بستنی ي نخورده دست هاي ظرف به... کنم متر را کوچکم هال

 به ،...بار ــدچنـ و!... نیست؟ منتظرم در پشت کسی ببینم تا کردم روشن را آیفون بار ده... برگشتم و رفتم وودي در دم تا بار دو

 به هشبی رنگی حسادت،.... که کنم اقرار خودم پیش خواستم نمی... چطور و.... زدم زل کانتر پشت صندلی روي اش خالی جاي

 هک چی؟؟ براي آخر ،...که پرسی می خودت از هی تو.. بعد و زند می چنبره قلبت ي.ر و آید می که کدري زرشکی! دارد زرشکی

 که! شوم می پر کسی، حضور حجم از خانه شدن خالی از دارم که بود واضح پر چطور و کی؟؟.. به چی؟؟ به حسادت؟؟ و من آخر

  !!زنم می پـــر پـــر.... تنهایی از دارم
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 روي ردمک پرت را خودم و خوابم تویاتاق دویدم و کشیدم تنم از حرکت یک با را بلوزم ، زدم اش صندلی به محکمی لگد سر آخر

 حهصف به زدم زل و کردم باز را موبایلم.... کرد می قراري بی خنک، هاي مالفه میان داغم تن... بغلم گرفتم را بالشم!!! تخت

  !زدم ول ول!! رفته دست از حتی تماسی، انتظار در و بالشم توي کردم فرو بار ده را سرم!... ؟......خواستم می چه... اش

 به و بردم باال را پایم! ؟....بیاورم بستنی خواستم می تازه من و بود رفته! تخت روي کوبیدم را مشتم برسد؟ پگاه دل به بود رفته

 را جوابت دنتوان حاال شاید گفت می همیشه که کسی داد، می هشدار همیشه که کسی حتی! نیاوردم طاقت!! کوبیدم تخت تشک

 ودم،خ و..... نوشتم برایش... شنیدم نمی را صدایش من الاقل یا. بود کرده سکوت هم او... شبی؟؟ نصفه! چل خل آخر که بدهد،

 گذشت، شارسال از دقیقه دو وقتی... بعد!  وتمام بودم گذاشته چین نقطه تا چهار... افتادم خنده به فرستادم، و نوشتم که چیزي از

  ....پگاهه با حاال: کرد زمزمه ذهنم توي کسی

  ...گزیدم را لبم

  ! »? chera nakhabidi peykan 57... « کرد سرریز قلبم به را شادي مسیج، ریز صداي

 شبرای من که است، پگاه پیش که نبود مهم اصال حاال! خندیدم دل ته از!! شد باز جهـــان، هاي دروازه تمام ي اندازه به نیشم

 mikhastam.. « نوشتم بریش...! بود داده را جوابم آزاد و بودم، 57 مدل پیکان من، که بود این مهم ام، فرستاده چین نقطه

bastani biaram« ..  

 farda: آمد جوابش بالفاصله.....! ساره اي ؟....کرد می فکر چی حاال.... برداشت سرزنش به سر ذهنم تمام کردم، که ارسالش

shab hemasho mikhoram!  

  ?!!ki davatet kard: گرفت ام خنده

  .!…na ke kebrit bi khataram: رسید بعد ثانیه چند

 hale doostet khoob.. « نوشتم..... زدم لبخند چرا که نفهمیدم.... خودم و... زدم لبخند گوشی، اسکرین روي اسمش به

shod..?« !  

 ستهخ و شد می گرم هایم چشم... کشید طول دقیقه ده! ؟....برد خوابش پرسیدم، خودم از... دقیقه دو... دقیقه یک... کشید طول

  !Be to rabti nadare...: که داد جواب باالخره اما.... بودم

 باندمچس را گوشی و فرستادم ناراحت شکلک برایش! آزاد؟... سرِ از.. بود همدلی سر از اش همه... بودم گفته چی مگر.... برد ماتم

  .....خوابیدم.... و بالشم و سینه میان

***  

 اهیگ و شدند می باران گاهی که ریزي ریز هاي برف. بود پنجره پشت ماه بهمن اول ي نیمه هاي برف به چشمم زد، که آفتاب

 وشیخ حال با....!.. باشد بخیر که صبحی از زدن حرف! بود بار اولین! بود فرستاده بخیر صبح sms آزاد... معمول حد از تر درشت

 زد، می رنگ ار دلـــم تمام شان، سپیدي که هایی برف ي نظاره به پنجره پشت را دقایقی و بود لبم به لبخند... شدم بلند جایم از

. نداختما سرم اي تیره سبز شال و پوشیدم سفید پالتوي. کردم آرایش معمول حد از تر بیش کمی. رسیدم خودم به.... گذراندم

channel امروز اما. زدم نمی عطر معموال. پاشیدم گردنم به را رنگ سبز.....  
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 اقات رفتم که بود یازده حوالی ساعت! داشت ادامه معینی اخالقی خوش با و شد شروع نیاز حضور با که روزي. بود خوبی روز

 کرد اركپ زد آزاد که کردم می نگاه اروس خیابان به و قدي ي پنجره کنار بودم ایستاده. برگردم و بخورم اي نسکافه تا استراحت

 کشیدم ار خودم. گرفت باال را سرش چرا دانم نمی شدن، پیاده محض به و سرش باالي بود زده را عینکش. شد پیاده ماشینش از و

 فکر این به و.... زدم لبخند.. آمد می بهش چقدر که.... بود زده رویشان که عینکی به و... موهایش به پنجره، ي گوشه از و. کنار

. دمش جدا پنجره از نفرت با و دیدم، را دخترها ماشین داخل شدنش سوار جا همین از بودم، ایستاده جا همین پیش ماهها که کردم

  !؟.....بود شده مرگم چه.... امروز و.. حاال و

 کردم گاهن رنگش مدادي نوك شلوار کت به من و زد لبخندي. دیدم ها پله توي اتفاقی را ایلیا مهندس گشتم، برمی که اتاقم به

  !شده سنگین تون سایه سرشار؟ خانوم شما احوال: بود کرده خوش جا لبش ي گوشه که لبخندي و

 سعی.... اما ازدواج براي بود مناسبی آدم حقیقتا مهندس، همین و... مهندس همین سر بود انداخته راه اي خوردي اعصاب چه آزاد

  ....جام همین که من واال مهندس؟ خوبه شما حال: بزنم لبخند کردم

  !!خوبه خیلی: که کردم اعتراف دل در. گرداند صورتم دور تا دور را نگاهش

... که شنیدم کیانی آقاي از چیزایی یه واقعیتش... سرشار خانوم بگذرونیم هم با رو وقتی یه شم می خوشحال من: گفت متواضعانه

  .کنیم صحبت رو در رو دم می ترجیح

 فرصت یه وت حتما. چشم اما. نداره فرقی خیلی من حرف با کیانی آقاي حرف: کردم نگاه ساعتم به عمد از و تر پایین رفتم پله یک

  ..تون اجازه با... مناسب

  !نخندم ریز،.... و کنم پنهان هست، هم زیادي من سر از ایلیا که را این نتوانستم برسم، پرو اتاق به تا و

 بمجی توي راه اول از که را سیگاري. کردم روشن را ها چراغ ي همه!  گرفت قلبم شدم، واردش وقتی و بود تاریکی سراسر خانه

 باشیم هم با شام و بیاید نیاز بود قرار....! کشید هوهو برفی، خنک هواي.. کردم باز را ها پنجره تمام! زدم آتش کرد، می قراري بی

  جـــانم؟: زدم لبخند نیاز، اسم دیدن با... خورد می زنگ موبایلم.... کردم عوض را لباسم! بدهد نشانم هم را عروسش لباس و

  !خنده وو بود شور سراسر صدایش

  ...!باشم گفته که گفتم! تو سمت میاد داره ما پسره این -

  نمیایی؟؟ تو کجایی؟؟؟ تو پس ؟؟!!نگفت هیچی که من به اِ؟؟ -

  .کوروشم منتظر بیمارستان در جلوي االنم. کشید طول بیارمش و دکتر ببرمش تا خورد، بهم خورده یه مامان حال من -

  !خواد نمی سرخر که کرد تاکید اکیدا آزادم: زد قهقهه... موذیانه و

  ....میندازه سرشو همینجوري! کرده بیخود چی؟؟ یعنی: کردم اخم. گرفت جریان هایم رگ در خون

  !!ببرش یاب. مونده کارام از کلی من. نیاز بیا هم تو: کردم رها را نفسم.... ساره شدي بد چقدر! گفتم؟ می چی داشتم! بستم را دهانم

 ایلیا عصر !ساره راستی. میاد اونجا از داره. بود تا بی پیش اآلن. بمونه زیاد نکنم فکر. زنم می زنگ بهت دیگه ساعت یه: خندید

  سرت؟؟ تو خورده چیزي! خـــوبه خیلی که این! دیدم رو
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  نیاز؟ نداري کاري: دادم را جوابش حوصله بی

  !خوش شب! بپیچونم گوشتو باید حضوري: بود مهربان

..!! بودند مه ي لنگه! شد می چیزیش یک هم این... انداختم باال شانه بعد. ماندم خیره نیاز اسم به. نشست دلم به کوتاه مکثی

 می سکته ـاقطعــ دید، می را صحنه این خانوم حاج اگر. کشید می شعله که کوچکی بخاري کنار نشستم و زدم سیگارم به پوکی

 کشیدنم ESSE نخ یک به بود، عمه اگر اما زمستون؟؟؟ وسط نشستی!! دختر بده شفات خدا گفت می و صورتش به زد می!! کرد

 پر ار صورتم اجازه، بی لبخندي! بست نقش صفحه روي آزاد اسم..... و کشید می دستم از را سیگار عوضش. گرفت نمی ایراد

  ...!کرد

  !ـله؟بــ -

  داد؟؟ خبرارو کالغه -

  ....خندیدم

  !کردي؟ دعوت خودتو خودت -

  !رم می و خورم می مو بستنی میام فقط -

  !؟...بود گفته مظلوم

  ...عمیــــق.... زدم لبخند

  ...!بیا -

  !؟...کنی می داري چیکار! مشکوکی... : داشت خوبی حـــال صدایش،

  !کنم می خالف دارم: دادم جواب موذیانه

  ....کرده تنگ را هایش چشم که داشتم حتم

  !؟...خالفا کدوم از.... ممم -

  !بود؟ حرف همش ؟؟؟!!!!تهش تا منی، خالف ي پایه نگفتی مگه تو -

  !من روي به رو نشست و درآمد تلفن توي از که انگار و گرفت رنگ.... شد خاص صدایش

  !! بچـــه سیگارته نخ یه همون خالفت ته که تو آخه دِ -

  !؟...مطمئنی: کردم زمزمه

  ...!برسم خدمتت سنگینام خالف با من تا باش همونجا -

  !! است کام به معشوق و کف در می و بر در گل که نکن فکر هم درصد یک حتی -



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵٨٢ 

 

  !؟...زند می لبخند کردم حس چرا... آمد می ها ماشین صداي میان از صدایش... داشت مکث

  ! است تمام دوست رخ ،ماه ما مجلس امشبدر که جمع این در میارید شمع گو -

!... ؟...دبو چندم بار براي... دوباره.. باز! شدم خفـــه... که.. بیت این که بداند؟؟ حافظ آزاد است ممکن مگر که ،....تعجب نهایت در

  ....!!!لعنت....!!! آزاد روحت به لعنت.. شد تند قلبم ضربان

  !ري می و خوري می تو بستنی میاي: کردم زمزمه...! پریشان.. و مضطرب و تند

 دستم... کیانی آزاد طرف از.. آمد sms... چسبیدم بخاري به بیشتر و کردم جمع بغلم توي سرما از را زانوانم. کردم قطع را تماس و

  ....کردم بازش بعد و فرستادم صلوات چرا دانم نمی... رفت نمی کردنش باز به

  !!! » است حرام اندام گل سرو اي تو روي ولیکنبی است حالل باده ما مذهب در «

 هب سرسري نگاهی.... کردم سرم را شالم و پریدم هستم، ات خانه در دم گفت می که همی سر پشت بوق تک تا دو صداي به

 سرم توي کسی..... آلبالویی بار، این منتهی دیشبی، پشمی بلوز ي لنگه بلوزي با بود، تنم مشکی کلوش و بلند دامن. انداختم خودم

  ...!!کن عوضش: زد داد

  .....کردم فرار آینه، برابر از و... ام انداخته گل ي گونه به چسباندم را دستم

! ردمک باز را در و دویدم و کردم خاموش جاسیگاري توي را سیگارم ي مانده ته!! داشت برنمی و زنگ روي بود گذاشته را دستش

 تمگذاش را هایم دست... شد باز نیمه دهانم......! رفت دلـــم، تمام.... رنگ قرمز بود، اي الله کوچک گلدان دیدم، که چیزي اولین

  .....!آزاااد: صدایم به ریخت شور و دهانم روي

  ..!داشت لب به کن خورد اعصاب و موذیانه هاي لبخند آن از. گرفتم ازش را گلدان

  !!رفتم کش تا بی ي باغچه از اینارو -

  ....!افتاد نمی لبم از که خنده.... بوییدم را ها الله

  ! آزاد!! خوشگلن خیلی اینا! مرسی..! آزاد واي -

  ؟؟..نخریده گل برات حال تا کسی چته؟؟: بود گرفته اش خنده من، ذوق همه این از

  !!بعیده شما از ها مرحمت این آخه: تو بیاید تا رفتم کنار و کردم اخم شوخی به

  !دم می نشون اي دیگه جور یه هامو مرحمت من آخه خب: آورد نزدیکم را سرش و خندید

  خوبه؟؟؟ حالت: باز هاي پنجره به زد زل و ایستاد هال وسط...!!! مردكِ!! بکوبم پهلویش به محکمی لگد که بود حقش

  .ببندشون سردته، اگه: گذاشتم کانتر روي را الله کوچک گلدان و خندیدم

  !!!کنم می کارو این صد در صد -
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 چیـــز هر من، که... قرمز ي الله من که! دارم؟ دوست الله من که بود مانده یادش.... ها الله میان کردم فرو را سرم باز

  !....؟.....قرمز

  ! حاال نشی خفه -

 مالتج این سر از را ام جمله نتوانستم جوره هیچ. آوردم باال بود، ایستاده کانتر آنطرف حاال که آزاد تا را ام خنده از پر هاي چشم

  !!!م دیده عمرم به که هستی مردي ترین رمانتیک تو قطعا: که بخورم ضمختش و احساس بی

 رمانتیک! ؟..اِ: کرد نزدیک را صورتش!  لرزید ها، الله میان دستم... کشید جلو را خودش... افتاد هم روي کمی... هایش پلک

  !...؟....داري دوست

  ! ریخت پایین هري ام، سینه توي قلبم

  ....بودم دیده را صحنه این قبال

  ....بودم شنیده دیگري، کس زبان از ر جمله این شبیه قبال

  !کنی می کم شرو خوري، می تو بستنی: کردم غرغر و کشیدم عقب را خودم

  !!شی می تر ادب بی روز صد ي اندازه به شم، می غافل ازت که روزي یه هر: زد قهقهه

  کنن؟؟ نمی کار فنات خطرناکه؟ چیه این: ایستاد بخاري نزدیک و رفت عقب و

  !؟....بپرسد من ي خانه هاي فن نکردن کار از که بود مردي... رفت ضعف دلم، ته چیزي

  ....گذشت دلم از خنکی نسیمی

  ....ریختم فرانسوي شکالت سس رویشان و کردم پر را بستنی هاي ظرف

 ماتیک ،سیگارم ته. کرد می نگاه سیگاري زیر به داشت.. بود من به او حواس نه بودم، داده را جوابش من نه شدم، می که نزدیکش

  !!!گزیدم لب! داشت قرمز

  ....بابا بدبختی خیلی! همین؟ همش -

  !! 57 مدل: کردم تاکید دیشبی، بحث پی

 ستنیب دیگرش دست با. کردم دراز طرفش به را بستنی ظرف.. داشت حرف نگاهش و بود دستش توي هنوز سیگاري زیر! خندید

  کو؟؟ ش معشوقه و می پس: زد لبخند و گرفت را خوري

  !شد می زیادیت: بروم چرخیدم و رفتم غره چشم

  ...!!اخــــالقتم همین ي مرده کشته من دونی می: شد نزدیکم سر پشت از و کشید پایین را صدایش تن

 پایین اهشنگ که کردم سکوت و بخاري کنار نشستم!! نباید! بافت می بهم مزخرفات این از نباید. بستم را هایم چشم. شدم داغ

  !من به لعنت. زدم پایین را دامنم فوري! بود پیدا خلخالم، و بود رفته باال دامنم از کمی. کردم نگاه فوري. ماند دامنم،
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  !چیه؟ این: گرفت باال نشسته، شگفتی به نگاهی با را سرش

  !!نزن من به دستتو: گفتم عصبی و کشیدم بیرون دستش از و دادم تکان محکم را پایم

 ام داريدل کسی ؟...شناخت نمی را من هنوز.... کردم تند آشپزخانه سمت به را هایم قدم. کرد تکرار را سوالش حرفم، به توجه بی

 یه که احـــمقی انقد تو وقتی کشیدوو فریاد سرم، توي دیگري کس.... بودم متالطم....  نداره عادت.. ره می یادش گاهی.. داد

... یدمکش داد!... گویم راست ذهن سر.. بدبینم ذهن سر و دادم تکان طرفین به محکم را سرم..... ت خونه دي می راه رو غریبه پسر

  !!!باشه اینطوري که خوام می من.. حداقل! نیازه مث اون!! دوستیم فقط ما

  چیه؟؟؟ این دونی نمی تو: شدم براق آزاد طرف به

  ...!..رسید می نظر به دفاع بی

  ...!..ببخشید خب...! شی می عصبانی چقد: بخاري کنار کوچک و رنگ صورتی ي تشکچه روي نشست

 مشکی نازك لورپی.... انداختم بهش نگاهی.... نشستم بخاري کنار او، از فاصله با.... برگشتم هال به بستنیم، ظرف با و کردم پوفی

  ....باشه ادمی چیزایی یه که بستمش: خوردم ام بستنی از. بود مشخص پیراهنش، رنگ طوسی ي یقه و ها آستین سر و بود تنش

  چی؟؟ -

  ....چرخید دستم رنگ سبز بند به بود، دامنم زیر حاال که پایی مچ از اش فکري و خیره نگاه.... شدم کالفه

 هب خودتو انقد چیزي هر براي چرا تو: کرد زمزمه....  دلسوزانه.... و آهسته...  و گذاشت زمین روي را اش بستنی ظرف. کرد نگاهم

  !؟...کشی می بند

  !؟...گرفت بغضم لحنش، از چرا.... زدم پس را ام بستنی ظرف و کردم جمع بغلم توي را زانوانم

  ....نیست بند: دادم جواب خفه و برچیدم لب

 و در رو هک بمونه یادت باید چی کنی؟؟ می خودت با چیه کارا این!! ساره هست که خدا به!! هست: گفت تند! شد عصبی ناگهان

  ذاري؟؟؟ می نشونه تنت، رو ، دیوار

  .....نبود بند... که تنم هاي نشانه

  ......دانست نمی که....بود ندیده که.... را تنم داغ.... را تنم ي نشانه

  ....بدهم بهش نداشتم جوابی

 یم،ها لب و هایم گونه کردم می حس و بود شده گرمم.... زمین روي کرد رهایش باز.... و خورد اش بستنی از کمی.... کرد سکوت

  .....آمد صدایش که بنشینیم طرف آن برویم بگویم آمدم..... شده داغ شدت به

  .....پریشان.... آنقدر.... مضطرب آنقدر...محبت با آنقدر... خفه آنقدر... صدایش که

  !؟....کامران به برگردي خواد نمی دلت -
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  !افتاد گلویم روي بختک،

  .....کرد نمی نگاه من به که او... اما کردم نگاهش مات

  ! شد تموم ت بستنی: زدم لب

  ..!بود موشکافانه نگاهش،... آورد باال را سرش

  ...!..پرسیدم سوال یه فقط من -

  ....که بود جایگاهی در نه.. بپرسد داشت حق نه.. شد می بد داشت حالم

  ! نداره ربطی تو به: شد تند لحنم

  ....که کنم کمکت.. بخواي اگه کردم فکر چون... چون پرسیدم، من ؟..فرار همه این از شی نمی خسته: افتاد گره ابروهایش، میان

  !!کرد می میل نهایت به رو حدش که عصبانیتی! یکهویی! ناگهانی! بودم شده عصبی

 آقـــاي کنی، خرج دیگه جاي هودیتو رابین و دوستانه انسان ي روحیه این بهتره کرد؟؟ گل ت خودخواهانه حس باز چیه؟ -

  !!کیانی

 آقاي شم می نداري، حلی راه تا بینی؟؟ می: زد پوزخند.... بود اش دردي چه.... داشت جنگ سر من با... زبانش و.... چشمهایش

  !!!!غیظ این با اونم!! کیانی

 شخصی دگیزن تو که نیستی جایی در تو:  رفت باال قدري صدایم،....! خانه به ریخت... گرومب..گرومب... استرس... تند تند.. تپش

  !آزاد کنی دخالت من

  !!!بود شده تحمل قابل غیر

  !!سوال یه فقط! ازت پرسیدم سوال یه من! ساره -

  ...ملتهب و داغ.... بودم قرار بی

 می اینو! آزاد برگردم ها روز اون به نیستم حاضر هم ثانیه یک حتی من!! شده تموم شده، تموم که چیزي!! نه!! ئه نه جوابت -

  فهمی؟؟

  .....کرد نگاهم فقط

  ....ساکت

  ...حرف از پر

  ....ات عمه جان... اینکه از پر

  ...!خواست می آب دلم
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  ....نیستم مطمئن من: لغزاند موهایش میان را هایش انگشت

  !محترمه خودت براي نظرت: شد جاري هایم رگ در خشم

  ...خواي می اصال! ؟...ببینیش خواي می ؟...بزنی حرف باهاش خواي می: کرد مدارا... و کشید پایین را صدایش تن

  کنی؟؟ کمک من به داري اصراري چه!! فهمی نمی یا فهمی، می منو حرف یا تو: حرفش وسط پریدم قرار، بی

  !!!اومده خوشش تو از که!! خر ایلیاي اون واسه! متاسفم: غرید هایش دندان میان از

  !!!!چسبید آمپرم

  !!کردم داغ

 رو نقدا کیانی؟؟ آقاي برانگیزم ترحم انقدر ؟؟ شدي نگرانم باال؟؟ زده خودخواهیت و دلسوزي رگ باز!! چیه؟؟: رفت باال صدایم

  !بفهـــم اینو! آزاد مربوطه خودم به این! کنم فرار دارم دوست من! آره فرار؟ گی می موندم؟؟ تون همه دست

..: بزند بریتمک خونسردي، و تفاوتی بی با اینطور.... رفاقت و دوستی همه این از بعد نداشتم توقع اصال که.. نداشتم توقع که... من و

  !رسیدي االن که رسیدي نمی اینجایی به وقت هیچ نبودن، خودخواه منِ امثال اگه

  !!!باشند زده آتشم انگار!!! من خداي کشید؟؟ می رخم به را چی داشت اینجا؟؟؟ وقت؟؟ هیچ... شد تنگ هایم چشم

  !!هستم؟ که چی هر توئه، امثال و تو سري صدقه از گی می داري: ایستادم و هایم ران به کوبیدم محکم را هایم دست کف

  !کشیدن اینجا تا رو تو که کساییه تمام سري صدقه از: زد زخم... تمــــام رحمی بی با و ،.. حوصله بی

  ....سوخت.... قلبم

  ....داد خراش.. پایین تا... و انداخت چنگ باال از را ام سینه ي قفسه... یکی انگار

 ار من داشت که بود شاکی اینقدر چی از ؟...رسید می چی به چی از! آزاد؟ زد می در کدام به. آورد هجوم هایم پلک پشت اشک

  !؟.....کرد می خنک و آرام را خودش جگر... من کوبیدن با که کوبید؟ می

  رسیدم؟؟؟ کجا به من: زدم داد نکردنی، مهار بغضی با

  ....شد خفه صدایم

  ...گرفت لرزیدن... اختیار بی ام، چانه

  ...!پســــتی... خیلی -

 بخ خیلی.. خب خیلی: آورد باال آرامش، ي نشانه به را هایش دست و ایستاد..! نیستم راه به رو که فهمید. شد درهم صورتش

  !باشه؟؟!! خوام می معذرت

  !!شدم نمی خاموش.. و بودم گرفته آتش
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  !ریخت نمی پایین... و بود چشمم در اشک

 یخواست معذرت ناحقت رفتار کدوم بابت حاال تا اصال خوام؟ می معذرت گی می و زنی می زخمتو!خواي؟ می معذرت چی بابت -

  !!!آزاد؟؟ کدومشون بابت باشه؟؟؟ دومت بار این که

  بخوام؟ معذرت باید چی بابت: رفت باال صدایش.... شد کالفه.. بود کالفه

  !ساختی که اي تاریخی بناهاي بابت: زدم تلخی و بلند پوزخند

 آرام کرد می سعی... جلو آمد قدم یک بعد، ثانیه دو عقب، رفت قدم یک... موهایش میان زد چنگ... کرد تنگ را هایش چشم

  ....آمد طرفم به... باشد

  ...عزیزم ببین -

 جیغ! ودب گذاشته دست بدجایی ایم، بوده که آنچه هر کردن فراموش و دوستی نیم و سال یک بعد! بود گذاشته آدمی بد پاي جا

  !زدم

  !عزیزم نگو من به -

  ...شد تر نزدیک

  ...کرد می مراعات

  ....کرد می مراعاتم.. و داشت هایش چشم توي فریاد

  ...من به کن گوش... جان ساره -

  !آمد باال من، هاي شانه گرفتن را هایش دست و

  !نزن دست من به: زدم داد دار، بغض و تلخ و تند و کشیدم عقب را خودم

  !رفت در کوره از و شد عصبی ثانیه، از کسري در! شد عصبی

 منو جواب آدم عین تونی می که داري اگه!! نداري یا داري، شعور و فهم یا کنی؟؟؟ می اینجوري چرا هـــان؟؟!! مرگته؟ چه -

  !!!!ننداز راه نزن دست من به نزن دست من به و نکن جیغ جیغ انقد و شو خفــــه نداري، اگرم! بدي

  ......ریختم

  .....!ریخت چیزم، همه.... بلدرمم اولدرم... قالم و داد.... قلــــبم تمام.... تنم تمام

.... منخواست فقط من! احمق من.. من... گفت اینجوري که بودم گفته چی من.. من ؟....شو خفه گفت... من به! گفت؟ چی.. من به

  !؟.....گفت چی... خدایا

  !؟....آزاد....: شکست صدایم،

  !!نبود بنده چی، سر از دانم نمی که را، زمان و زمین و بود کرده باد گردنش رگ.... بود ملتهب و برافروخته
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 بازي امل و بندازي راه بازي سلیته بلدي فقط!!! بینی نمی رو هیچی!! بینی نمی!! کوري! احمق یه! احمقی یه تو: کشید فریاد

  !!!گناهه عیبه، زشته،! دربیاري

 باهات يندار لیاقت! هاتو بازي مسخره این کن جمع!! بابا کن جــــــمع: کشید را، ها مولکول تمام و کرد بلند هوا توي را دستش

 می رهکنا همه از! مرتاضا عین گوشه یه نشستی!! ها امل مث پیرزانا، مث! نداري حساب حرف شعور و لیاقت! کنن رفتار درست

!! آخه دارين راحتو زندگی یه لیاقت!! ارزه نمی دوزار که تفکراتی!! دقیانوسیت عهد عقاید به کنی می محدود رو همه خودتو! گیري

 یشترب خوردي، می و بودي که همونی از خودتم! میبینی؟!! درنیاد صداتم و سرت تو بزنه که کارته خیانت شوهر همون لیاقتت

  !میاد خوشت

  ....بود قرمز.. صورتشو تمام

  ...هایم گوش روي گذاشتم را هایم دست

  ....کشید عربده...و کشید را تنش پیراهن

  ـرا؟؟؟چـ!!!! کوري؟؟ چرا فهمی؟؟ نمی چرا بینی؟؟ نمی چرا -

 جلو وت بینم می همکارامو دارم وقتی تونم نمی چرا!! کنم؟ مقایسه خودم زن با رو زنا ي همه باید خیابون تو شب تا صبح چرا «

  !؟.....کورم من چرا!!! کنم نمی درك رو تو که من!! کنی نمی راضی منو که تو!! اي معمولی که تو ؟؟؟؟؟!!!نباشی چشمام

  » ؟.........!!کوري تو چرا: شد مانند زجه و خفه صدایش

 الزحمه حق!.. ؟...نبودیم دوست ما مگر... بود آتش یکپارچه.. صورتش تمام... صورتم تمام.... ایستاد هال وسط.... خانه توي افتاد راه

  !؟....بود من بازي سلیطه مان، دوستی ي

! ؟...بینی ینم منو چرا تو!.. کنم؟ حالیت باید زبونی چه به دیگه! بزنم؟ ودیوار در به خودمو جلوت باید دیگه چقد لعنتی منِ آخه -

 که مردو یه بوي!! زنی می ـمقانهاحـ لبخند زنی، می طرح تا دو میندازي، تسبیح دستت، به بندي می پارچه... گوشه یه نشستی

 واي،خ نمی عشق خواي، نمی کمک!!! گیري می فاصله قدم ده شم، می نزدیک بهت که قدم یه کنی، می وحشت کنی، می حس

 ورمتص تمام.... روزي یه.. زمانی یه! نداري ارزش برام پشیزي دیگه!! سوزه نمی دلم که معلومه! نسوزه؟ دلم!!! خواي نمی خانواده

 تو کردم یم فکر... خوشبختی پذیراي... هست اي آگاهی هر پذیراي که یکدسته و سفید انقد تو، لوح تو، ضمیر ، تو که بود این

  !!ی؟؟کـ واسه! ساره؟ زنم می دیوار و در به خودمو انقد کی واسه من..... اما!! داري رو خوشبختی لیاقت

 قلبش و برود البا فشارش ترسیدم نمی...  ترسیدم نمی دیگر.... بود افتاده چشمم از.... نه! ؟....کند سکته ترسیدم می.. ترسیدم می

  !؟..فهمید نمی چرا....! افتاد می چشمم از داشت...!.. خدا واي.... چشمم از...... و بگیرد

 ريُب می سوال زیر چیزو همه!  ساره میبینی صفر چیزو همه!! کوریه خودِ این من، هم داري، قبولش تو هم که خدایی همون به -

  همه؟؟؟ به دي می تعمیمش ـراچــ!! رفت خوردُ گهی یه اومد یکی! اشتباه یه حکم به

 را سرش.. .و طرفم دو چسباندشان... و دیوار به کوبید را هایش دست کف...! داشت خفیفی ي ویبره سلولم، سلول....شد نزدیکم

  !! دعمــ به... قصد از.. کرد خاصی جور.... و کرد سست.. و کشید پایین را صدایش.... گوشم زیر و آورد جلو
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 پیش چرا!.. ؟....کنی می فکر که نباشم خطري بی کبریت اون.. من که دي نمی احتمال خودت پیش! درصد یک حتی چرا -

 که رياکــ هر تونم می و ـامتنه نیست بند جا هیـــچ به دستتم که تو با خونه این تو مردم، یه من که دي نمی احتمال خودت

  !!!!بکنم؟ بخواد دلم

 یه برات همه چرا!.. ؟....بینی نمی منو مردونگی چرا: شنیدم می زحمت به... را آشوبگرش... و خاص... آنجور صداي.. را صدایش

  ! کن محِـــسـ...! منو ببین...! ساره... ؟...جنسن

 یسخ... که هایی چشم... شد خیره هایم چشم به.... بــــاید.. آوردم می باال باید.... دلم... خورد بهم دلم... افتاد کوبش به.. قلبم

  .....بودند

 و.... رفت عقب عقب....ادافتــ... هایش شانه که... افتاد طرفم دو از هایش دست... که دید هایم چشم توي چی دانم نمی... من و

  ....شد دور ازم

  ....کنم صدا را اسمش تا خورد بهم هایم لب

  ...چشمم از داري.... بگویم بهش.. تا

  ....نداشتم صدا اما

  .....نداشتم را، ام پنجگانه حواس از کدام هیچ

  ...بود هایم پلک پشت گریه،

  ....خفــــه داشتم. شدم می خفه داشتم. گلویم بیخ گذاشتم را دستم

 و ها تیدوس تمام! قد تمـــام روشنک،! قد تمام کامران،... کشیدم هستریک.. و خشدار هاي نفس.. و گلویم بیخ گرفتم را دستم

 رفت، باد بر ام هستی تمام خاطرش به که روشنک، پوش صورتی ي بچه جیغ صداي!! بود چشمم پیش...! قـــد ـامتمـ ها، عشق

  ....!!!شدم می ـهخفـ داشتم... شدم می خفه داشتم!! کرد می دوران سرم توي

  !!!! وونبیــرو برو: کشیدم غجیــ.... تنم هاي سلول تمام با... بدنم تمام با.... و گرفتم در سمت به را دستم

  ...!بست یخ ،تنم تمام و کرد افت وحشتناکی طرز به فشارم! شد قاطی جیغم با سالن، وسط لوستر المپ ترکیدن ترسناك صداي

  !رفت فرو کامل تاریکی در خانه و رفت برق و پرید فیوز

  ....بود سردم

  ....بودم ترسیده

  ....بود آمده هایم پلک پشت تا گریه،

  ....شدم می خفه داشت

  !؟....کجایی!.. ؟...ساره: آمد صدایی
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 می پیدا را، یروشن و هوا مسیر باید.. دیوار به چسباندم را دیگرم دست... بود گلویم به دستم... کنار کشیدم تاریکی، توي را خودم

 می چی ، بود آمده یکی حاال.. نبودم داشتنی دوست من... آمد می بدش من از کامران.... زد می داد داشت کامران.... کردم

  کجایی؟..! بده جواب! ؟...جان ساره: آمد صدا.... سوخت ام سینه.... زد می اعتماد از حرف یکی حاال!... ؟؟...گفت

  ....پاورچین پاورچین.. رفتنی راه صداي و

  !آخ -

  ....انگاري پایش توي رفت شیشه خورده

  ....سوخت ام سینه

  ....نیست کامران اینکه.. نه

  ...!نیست عشق اینکه... نیست مرد اینکه

  ....هم مردِ، هم.... گفت خودش ؟...نشنیدي مگه.. چرا: افتاد روحم جان به خوره،

  ....شد تا کمرم

  ...شد تا.... و دیوار به چسبید کمرم

  ...نبود پاهایم در جان

  .....افتادم داد، دست از را اش شعله کی نمیدانم که اي بخاري کنار جا، همان و دیوار ي گوشه خوردم سُر

  !!بینمت نمی اصال من ساره؟؟! کنم می درستش من کن صبر! پریده فیوز: بود عصبی

  ....نداشتم ؟...داشتم حرفی باهاش.. نداشتم جواب ؟..داشتم جواب

 می رها را گذشته باید.. شدم می آرام و کردم می آرام و کردم می گریه باید.... سوزش از پر و بود قرمز.... و بود باز هایم چشم

  .....شدم می آرام... و کردم

  .....کردم می حـــس را، بویش..... بود نزدیک... آمد پایش صداي

  ...!زد فندك... تِق

  ...افتاد تویصورتش نور

  ....نشست پایم کنار

  .....بکشم کنار را خودم توانستم نمی حتی

  ...کردم نگاهش متورم، هایی چشم با

  ..بود ناراحت.... صورتش تمام... بود پریشان صورتش، تمام
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  ....نداشت اهمیتی

  !؟....عزیزم: کرد زمزمه

  ...!ـتشکســ عزیزمش، از بغضم

  ....شدند ریز سر ،..اشکم درشت هاي قطره که.... سوزاند را دلم جوري... عزیزمش و کرد تابی بی اشک

 هک همانی کردم می حس من و بود نزدیکم اینقدر کسی، که حاال.. ریخت می هام اشک که حاال.. شدم نمی خفه داشتم دیگر

  ....کردم می انکارش داشتم که همینی.... کند می هم حمایتم زده، زخمم

  ....گرانه حمایت... و مالیم نهایت، بی... کشید جلو را خودش.. دیدمش می بهتر و بود کرده عادت تاریکی به چشمهایم حاال

  ....!نکن گریه... عزیزدلم -

.... راريف من، و.. ضعیف من و.... بود پاشیده زخمم به نمک.... کردم گریه جگر، سوز با.... کردم گریه.... بغضم... صدایم... هایم اشک

 و غوشآ محتاج آنقــــدر تنی، با.. کرد می خیسشان که هایی اشک و داغ آنقدر هایی لب با... گرفته آتش آنطور هایی گونه با

  .....حمایت

  ....گرفت آغوشم در...  احتیاط با و آرام.... کمرم دور انداخت را دستش

  ....داد می چوب بوي

  ....نبود اعتراضی نامحرمی، این به من، در و

  .... صدایم در و... من در حسی هیچ اینکه گو

  ...!متنفرم ازت: کردم زمزمه

 ونهگ طرف دو چسباند محکم را هایش دست. کشید باال بغلش توي را من ناگهان و شد سفت طرفم دو هایش دست. کرد مکث

  ..........بوسیدم... و چسباند لبم به را هایش لب... و داغم هاي

  .....رفتند دست از ، ام پنجگانه حواس تمام

  ....ایستاده زمان کردم می احساس

  ! شده برهــــنه نیم، و یکسال این توي بــــاورهایم تمـــــام و

  ....خــــودم.. از... مردها از... مرد این از.. فرار براي... هایم تالش.. هایم زدن نفس نفس تمام و

  ....بوسیدم می داشت

  .....ریخت می... ریز.. ریز... شُر شُر... من دل در چیزي و

  ....دیدم.. دلم تاریکی عمق در را، نشسته خاك به سالهـــــا اي دانه سبز ي جوانه.... من که انگاري و
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 یماريب احساس من، و..... بود شده ِکرِخ عضالتم، تمام و.. پایم و دست...! کنم چکار باید دانستم نمی حتی.... داد نمی فرمان مغزم

  .......خواهد می پرستار ،...غریبی طرز به که داشتم، را

  !!!کنی؟؟ می چیکار داري: زد فریاد سرم توي کسی

  !شد هشیار مغزم، و

  ....دادم هلش و کردم بند آزاد بازوهاي به را هایم دست

  ....قفسم تاریکی سمت به بود، نور از اي دریچه شدن باز از زدم، می که نفسی نفس

 وحشت... .کردم نگاه آزاد به....! نبود سرد دیگر، که هایی دست و... شد می بلند حرارت ازش که صورتی با!  زده بهت... بودم شوکه

  ! خواستن به شبیه چیزي... از پر.... محبت از پر... پریشانی از پر... هایش چشم! کردم نگاهش زده،

  !بودم ندیده حال به تا که چیزي

  ...!!باشم بوده کور ، الســ صد که انگار...! خـــدایا! باشم کهف اصحاب من، که انگار.... خدایا.... دیدم می داشتم... حاال

  ....زد برق چشمم، توي اشک

  ....ساره: کرد زمزمه و کشید جلو را خودش

  ..؟....دوباره خواست می یا ؟..کند عذرخواهی خواست می

 ي گوشه باران، زیر ما، بچگی سر از و داشتیم می نگهشان جعبه توي روشنک با که هایی رنگی جوجه مثل زده، بهت من، و

 هایش، چشم چقدر... بود هایش چشم توي هایم چشم.. شدم جمع خودم در و کشیدم عقب را خودم شدند، می پناه بی حیاط،

  ....چکید پایین چشمم از درشت، اشک قطره یک... بودند سیاه و عمیق

 به هایمان، دست درگیري در و! زدم پس لرزانم، هاي دست با شدت، با را هایش دست.. آورد جلو گرفتنم، براي را هایش دست

  ....افتادم نفس نفس

 هایش چشم.... نشد شنیده ازش آوایی هیچ اما خورد بهم هایش لب.... کرد نگاهم.... زد چنگ موهایش، الي.... شد بلند جایش از

  ،..زد چنگ موهایش الي فشرد، بهم را هایش لب..... رسیدند می نظر به اي، لحظه هر از تر شفاف

  .....رفت و

  ....بینم می خواب چشــاتو... درگیرم تو رویاي با... چینم می ابر یادت به بارونی روزاي هنوز

  !؟....دارم نمی بر چشـــامو عکست، از که بینی نمی.. گرفتارم بدحالی به.. تو بی ي لحظه این هنوز

  ...!..دزدي می چشمـــاتو ازم.. حتی عکستم قاب تو... دزدي می رویاتو داري.. من از چرا فهمم نمی

  ..داد تکانم حیاط، در خورد بهم صداي

  ....رو به رو سفید دیوار به.. بودم زده زل
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  ....دقیقه پنج

  ........دقیقه ده

  ....گرفت لرزم

 پاهایم،.. .کشیدم در، تا را پاهایم! ؟.....بوده اینجا کسی.... بود باز نیمه خانه، در.. ایستادم هال وسط و برخاستم اراده، بی و ناگهان

.... رسید می نظر به پوششی و حجاب هر از عاري ،...ادراك شدت از ،...نور شدت از که هایم، یاخته تمام و... نبود زمین روي که

 دورم را هایم دست. برگشتم هال به دوباره.....! بود آمده پیش، ي لحظه چند از نور، اما... برگشت برق،.... زدم آشپزخانه از را فیوز

 هآهست بعد،.... کردم نگاه کوچکم لوستر به.... زمین روي المپ هاي شیشه خورده به زدم زل... مالیدم را بازوهایم و کردم حلقه

 هایم لب.. رامآ آرام و.... کشیدم صورتم به را ام بسته یخ و لرزان سرانشگتان.... بود نشسته آزاد که جایی به.. کردم نگاه.... آهسته

 می گان که چیزي هر به بودند، ریخته ها پوشش که انگاري بودند، رفته کنار ها پرده که انگار.... را هایم گونه..... کردم لمس را

!!  بود شده اِدراکم و آورده هجوم من به آوري، سرسام شدت و سرعت با ، ـاهیآگـ ، درك ، نـــــور که انگــــاري و.... کردم

 احساس همه این چرا،.... خواست می بیهوشی همـــه این دلم چرا! ؟.....بودم آرام آنقــــدر چرا....ترسیدم نمی چرا.... بود حسی چه

  ......!ـدارمنـ و!.... ؟..دارم گناه

 حیاط، توي... رفتم در دم تا و کردم رها باز نیمه را خانه در..! بود سرم روي هنوز شالم. پوشیدم را پالتویم.. خوابم اتاق توي دویدم

.... رگشتمب را رفته راه.... نبود در دم کسی.... کوبید می سرم توي چیزي.... آمد می پاهایم مچ تا که برفی..... بود نشسته بــــرف

  ! »ود؟ب پوشیده شو مشکی هاي بوت نیم.... « ها برف روي مانده، جا پاي رد به زدم، زل و..... ایستادم برف از پوشیده حیاط وسط

  !! ـدمدویـ

  .....کندم در جلوي را پالتویم

  .....دویدم و کشیدم سرم از را شالم و درآوردم را هایم لباس

  ......حمام در به کوبیدم را ام تنه

 شیر.... من خــداي!  ـوهه! آمد بند نفسم.... کردم باز را دوش! وههــ....!  ـخیـ آب زیر گرفتم را سرم... کردم باز را سرد آب شیر

 ار ـکلمهیـ تمــام...... هایم لب روي! مغزم روي! بود سرم روي! بود تنم روي یخ، آب! سرد آب! پیچاندمش ته تا و کردم لمس را

 اندهم جا رویشان هایش، کفش رد که برفی وسط! بود آمده که برفی وسط! ماهی بهمن سرماي وسط! یخ آب دوش زیر کشیدم

 اهويپرهی و درشت و ریز قطرات..... گرفتم باال را ام چانه....... کشیدم عقب را گردنم.... شد گزگز پوستم،.. گرفت لرزم.......! بود

 همه این طاقت من، که!!  ـوههـ! من خداي.....! را بمقلــ... را ام کرده داغ مغز.... را مغزم.... گرفت نشانه را صورتم ، ردســ آب

  ........نداشتم را، آگاهی

  !؟ همیـشه! ...  بود تحقیر نگاهش در همیشه!  نبودیم خوب هم با وقت هیچ ما...  آید می بدش من از میگفت

  !! میخندید ، میزدم لگد میزش به وقتی! نــه که بود وقت خیلی..  خُب...  نه...  نه

  ! ............. خندید نمی هیــــشکی به آزاد
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 گفتم ها الله زا برایش من که بودیم نشسته حیاط توي........  گفت!  زن دهان گفت!  منست با تهش تا گفت میکشیدم که سیگار

  ... تا بی خانه یخ هاي گل از او و

  !؟ جاهلیت دوران به برمیگردي بود پرسیده ازم

  ... پایین ریخت اشکهایم

 همه نایــ...  لبم به کشیدم دست...  ندهم اجازه بودم داده قول که من..  کنم خفه نطفه در را چیز همه میــخواستم که من

  !!؟ بود آمده کجا از آرامش

  !؟...  آزاد

  ...نه

  !! هنــ

  !!! وربیشعــ آزاد!! نفهم آزاد!!! آزاد

  ....هایم گونه طرف دو چسباندم را هایم دست

  !؟.....بودند گرم سرما، همه این زیر چرا

  .....دادم فشار داخل طرف به را هایم گونه

  ....!وبخـ آزادِ

  .....گرفتم گاز را هایم لب

  ....دادم فشار محکم را هایم پلک

  !کوفت می ام سینه ي قفسه به وار دیوانه ، بمقل

  .....دااااااخــ

  ....صورتم به کوبیدم ام، زده یخ و کرخ هاي دست کف با

  ....کشیدمشان و موهایم به زدم چنگ

  ....بازوهایم به کشیدم ناخن

 ــملد ته از و.... هایم گوش روي گذاشتم را هایم دست. کردم جمع بغلم توي را زانوانم... حمام کف نشستم... رفت می گیج سرم

  ......کشیدم غجیــ ،

  .....شد قاطی حمام، سرد آب با.. هایم گریه که بعد، اي ثانیه و

  ...دستاتم عطر دچار.... من اما دوري من از تو
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  ........دستاتم چتر زیر که... شم بارون خیس محــــاله

.....  

  ....کرد چکه حمام، دوش زیر... هایم اشک و گرفت لرزیدن هایم شانه

  .....کردم باز را گرم آب قدري رفتند، می خواب به رو که اي بسته هاي چشم با.. کنم می کوپ سنگ دارم کردم حس

  .....و شدم مچاله حمام ي گوشه

  ....شدم مچاله

  ....آمد می تلفن زنگ صداي

  .....داشت اهمیتی چه

  .....!بود ، هــــم درد ،...بود بصیرت.. بود نور

... و ردب خوابم ،..ساعت چنـــد دانم نمی و..... پریدم...و برد خوابم آب، دوش زیر بار چند دانم نمی من، و... بود سنگین هایم پلک

  .....پریدم

  .....تلفن زنگ صداي.. باز و

  .....در به چیزي شدن کوبیده صداي

  ...داد صداي

  ....زد می جار ساختمان، در بار هزااار را اسمم که صدایی

  .....خوابیدم باز، و بستم را هایم چشم

***  

  .کوبید می در به محابا، بی کسی

  ....داشت پژواك حمام، باز دوش زیر ثانیه در بار هزار ها، کوبش صداي اسمم، زدن صدا صداي و کوبید می کسی

  .....کرد می سوزن سوزن را پوستم بدنم، و صورت با آب برخورد. کردم باز را هایم پلک درز

  ....برخاستم بوده، کوهها کردن جا به جا کارم عمري انگار که سنگینی با.. وسستی رخوت با

.... هن نه ؟...بود همکالسی صداي... کردم باز را حمام در..... پیچیدم دورم به را ام حوله... بستم بود شده گرم حاال که را آب شیر

 این نمشک می علی والي به ساره: کشید داد و در به کوبید مشت.....! هــــا کرد می اذیتت خیلی که همان... بود کیانی صداي

  !!! درو

  ....خانه دور تا دور چرخاندن چشم
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  ....بود ریخته دستبافم فرش روي هنوز المپ، هاي شیشه خورده

  .....!بود پُـــر دیشب، همین تا که... بخاري کنار خالی جاي و

  ....شد بسته و باز هایم چشم

  ....آمد می خوابم چقدر

  ....زد صدا را اسمم و کوبید مشت

 در به.... شدم می بیهوش داشتم.... بود چسبیده گردنم به و ریخته هایم شانه روي خیسم، موهاي و زدم گره را ام حوله کمر

 پشت حاال،... .کشید تیر ام شقیقه..... بود سنگین گریه، و درد سر و فشار از هایم پلک.... کشیدم زمین روي را هایم قدم.... کوبید

.. حاال که ودهنب سرم اختیار به هرگز دستم، اما.... کرد می منعم سرم توي کسی..... دستگیره روي گذاشتم را دستم... بودم رسیده در

  ......ایینپ کشیدم را دستگیره. بود بسته باالیی، قفل زنجیر.....رفت سیاهی هایم چشم..... حاال که نبوده اختیارش به ودلم،

  ....خورد بهش چشمم که چیزي اولین

  ! افتضاح ،..آزاد

  ....!...افتاده فرو انچنــــان، هایش، شانه و.... شفاف و خمار و قرمز هایش چشم

  .....ســــوخت ام، سینه ي قفسه

  ...!دیدمش می که بود بار اولین براي که انگار من و

  ...!بودم ندیده حال به تا که دیدم، می نگاهش و صورت توي رنگ چقدر... دیدمش می چقدر.... داشت فرق چقدر

 اینطور که بودم، شده برانگیز ترحم و بار اسف خیلی حتما... گرفت ام خنده.... کرد می نگاهم آنجوري داشت که بود من توي چی

 قینی که هایی چشم با.... چکید می سرشان از آب که پالیی و پخش موهاي و تیره سبز ي حوله آن با... کرد نگاهممی شوکه

  .....زد می سفیدي به که هایی لب و.... نشسته خون به داشتم

  ....کشید تیر شقیقهام

  ! کوبید گیجگاهم، در نبض

  ....ســــاره: زد لب ناباورانه،

  .....باشی نشده خواستنی که هم چقدر هر حاال،! ؟....سارا گوید نمی تو به دیدي

  ....چرخید چکید، می صورتم از که آبی قطرات روي خیسم، موهاي روي اش، نشسته درد به و نگران نگاه

  ...آورد جلو سرم، روي ، حوله کاله کشیدن براي شاید را دستش

  ....رسید می نظر به خـــوب... و شفاف چقدر

  !ببند درو: داد فرمان سرعت به مغزم
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.... گرفت تالطم هایش، چشم...... ختلـ.... ردســ.. کردم نگاهش در، الي از! کوبید بهش را اش تنه محکم آزاد که دادم هل را در

  ....!....کردي ـدبـ اما، کردي خوب.... آزاد کردي بد.... شد دار نَم هم، شاید

  ...؟....!خودت با کردي چیکار -

 می دل دلم، .زد می نبض ام شقیقه. کشید می تیر کمرم. در به چسباندم را کمرم... بستم فشار، یک با را در و شد ریز سر صبرم

  ....!زد

  ؟..داشت خش صدایش چرا... در به چسباند را هایش لب

  ....ساره کن باز.... عزیزم درو کن باز... ساره -

  ....کشید را ام پی و رگ صدایش، توي عجــــز

  ..جوشید داغم هاي چشم در اشک ي چشمه

  ...شد تا کمرم،

  ....و در پشت خوردم سر و

  ....و نشستم

  ....کردم مچاله را خودم

 ن،م پشت به پشت... و خورده سُر.. هم او که داشتم یقین راشنیدم، صدایش وقتی و.... آمد در به چیزي شدن کشیده صداي

  ....نشسته

  !؟....ساره -

  !؟...بود شده تنگ صدایش براي دلم

  ....نریزد هایم، اشک تا هایم، پلک پشت کشیدم محکم را هایم مشت

  ....بود شده تنگ... صدایش براي شبه، یک دلم،.. آره

  ....زد می حرف من، گوش بیخ که انگاري و.. در به بود چسبانده را هایش لب

  ...اصال.... زنیم می حرف ش درباره کن باز! ؟...درو کنی نمی باز.. عزیزم -

  ..نرود بیرون هقم، هق صداي تا دهانم روي گذاشتم را دستم

 قبرستونی هر رم می بعد ببینم، صورتتو بذار... خوشگلم... ساره.. بزنم حرف باهات بذار... ببینمت بذار فقط... کردم غلط من اصال -

  !.بگی تو که

  !؟...خوشگلم
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  ....لرزید و شد جمع ام چانه

  ....سوخت ام سینه

  ....آمد می خوابم

  ....نبودم کسی خوشگل هم، خواب توي حتی من که

  ...!شناختم می شد، می که جوري هر را، صدایش من. داشت بغض صدایش،

  !؟.....کرد می سرما احساس قدر این قلبم چرا پس بود، چشمم توي هم اشک جوشش شناختم، می را صدایش

 اشتنید دوست.. و مردانه.... و گرم گوشم به بار، اولین براي و حاال، که صدایی... گرمش صداي و کوبیده در به جان، کم را، مشتش

  .....بود انداخته طنین.... جـــــانم در... تنم خون در.... هایم گوش در....  و گذشت در رنگ فندقی چوب از ،...بود

 عیفی،ض نور ،...بودند قرمز که هایش چشم... بود گفته که جانم عزیز،.. بود زده که مشت.. بود خورده که سُر.. بودم خورده که سُر

 چشم به و پیچید خواب اتاق و اشپزخانه در.... بود افتاده راه به تاریکم، ي خانه در و کرده حرکت.... بود گرفته جریان انتهاي از

  ...آمد باال هایم چشم تا... روشنایی..... رسید تاریکم هاي

  ....شد سرازیر قلبم به گرما، از ضعیفی جریان

 پمپاژ هایم رگ در را خون بود، آورده دست به شده، کهنه سرماي سالها از پس که را گرمایی ندادن دست از براي چپم، بطن

  ....کرد

  .....دوید هایم رگ در سرعت با خون،

 یانم گرما.... شد پراکنده هوا در بودند، گرفته فاصله همه از سالها این ي همه که غریبی اجزاي صامتش، خواستنِ حرفِ به حرف

 لرز از وامت غریبی، حس را بدنم! رسیدند می نظر به طالیی چقدر... چسباند بهم را حروف و پیچید تنم دور گرما،..... پیچید حروف

  ....شد سرازیر چشمم، ي گوشه از داغ، اشک... گرفت را گلویم بغض... شدم مچاله بیشتر خودم در.... پوشاند گرما، و

  ....ام سینه روي گذاشتم را دستم

 از خوبی حس.... میکردند تزریق بدنم به قطره، قطره را قند سینه، سوزش و سردرد و فشار و خوابی بی همه این وسط انگار

  ...!موجودیت و... هستی... از.... شیرینی

  ....بلند اما منقطع،.... کشیدم بلند هاي نفس

  ....بود در پشت هنوز که شنیدم، را هایش نفس صداي و

  ....!بشوم خوب من تا ماند، می در پشت هم قیــــامت قیام تا بخورم، قسم بودم حاضر که

  ....چرخاندم دهانم توي را زبانم

  ..!.نبود شیرین شدم، عاشق که باري اولین مثل...  دهانم، اما بودند سرجایشان حواسم تمام... بود غریبی حال دچار پوستم
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  .. بود گــس

  ! نارس خرمالوي مثل

  ... تلخ بادام...  هم شاید یا

  ... تلخ

  .... ! ختلــ

****  

 بی و یبیهوش امتداد براي اندازه بی میلی و عمیق رخوتی احساس با رسید، هایم چشم به و تابید ها پرده میان از که نور پرتوي

 تمام درچق و.. سوخت می گلویم چقدر.. بودم سنگین چقدر... کردم باز سختی به و آهسته را هایم پلک درز... خوردم تکان خبري،

 ودب جمع شکمم در هنوز که پاهایی..سوزاند را هایم ریه و داد نوازش را گلویم آور درد و سخت اي سرفه....! بود متورم ، بدنــــم

  ....و خیس هاي چشم و خیسس موهاي و

 کند می حس که داشتم، را مریضی احساس..... کرد سفر هایم پلک پشت تا داغ، اشکی... هال ي گوشه بخاري به افتاد چشمم

  ....شد نخواهد خوب هرگز

... را شحرارت و در ي تیره چوب به بچسبانم را دستم کف خواست می دلم چقـــدر! بود؟ پشت این هنوز.... در به چسباندم را سرم

 هیچی.. دلم چقدر و...... کنم حس را،! »  تمهســ«  من گویند می و شوند می جمع هم کنار که هایی این ي همه... را نبضش

  .....خواست نمی

  ....ریخت هایم گونه روي داغ، غایت به هایی اشک

  ....بخوابم هم باز خواست می دلم چقدر

  ...!نبود کبیره همه این ، ابـــــد تا خوابیدن تاوان که شد می خوب چقدر

  ..شتاب پر و محکم... کردم سرفه

  .....ندارد اهمیت برایت چیز هیچ دیگر که کنی می حس و شوي می بلند خواب از روز یک. دیگر بود جوري همین

 میل.. ريندا خوردن به میل!...  ندارد ات، قلبی و مغزي امواج بر تاثیري هیچ تاریکی، و روشنایی نیست، و هست نبود، و بود که

.... ایته پلک پشت بگذاري سَد توانی نمی... خب اما!  نداري هم کردن گریه به میل حتی.. نداري خندیدن و زدن حرف و دیدن به

 بل ي افتاده فرو هاي گوشه کنی، می کاري هر و ایستی، می آینه روي تو.... نیست تو در هم، شدن مانع توان اما نداري میل

 چی براي: پرسی می خودت از و شوي، می بلند خواب از روز یک...! دیگر است طوري همین! ؟...دانی می.... روند نمی باال هایت،

  !ام؟ زنده

  ....پیچید روحم در عمیق یاسی و افسردگی احساس بی احساس

  ...خواست مین دلم، اما... دادم می تحویل را هایم طرح باید امروز.. داشتیم کار کلی امروز... شرکت رفتم می باید... شدم می بلند باید
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 آتش ام، هری.. کردم سرفه.... نبود بدنم در جان،.... شدم بلند جا از بود، انداخته چنگ وجودم بر که تلخی تفاوتی بی و سستی با

 به... شوییدست تا کشیدم را خودم!... هست؟... کسی ببینم که چشمی، به را چشمم.. در به بودم نچسبانده را گوشم حتی...! گرفت

  ...مشکی اش همه و... پوشیدم لباس.... نکردم هم نگاه حتی آینه ي تو اما، زدم آب صورتم

.... کانتر روي ي الله گلدان به افتاد چشمم راه، سر و زدم بغلم زیر را سوییچم و کیف بردارم، و کنم نگاه حتی را موبایلم آنکه بی

  .....گرفت می رد هایم گونه روي ،....صدا بی و آرام هنوز و.... بود همیشه اشک، که.... بود هنوز اشک اما، بودم یاس از پر

  .....کردم می باز را در وقتی نداشتم حســــی هیچ حتی که بودم بدبخت چقــــدر من، و

  ....نبود

  ....نبود در پشت کس هیچ

  !نبود هم، بود نشسته اینجا صبح چهار تا شب یک که همانی

 عربی هاي آهنگ نه دادم، گوش را صبحم هر عهد دعاي نه راه، تمام... نزدم هم بوق یک حتی راه، تمام... بودم ساکت راه تمام

  ....نبود هم، دعا حتی دلم، توي..... را صبحم اول فرانسوي گاه و

 حس... و یزمم پشت نشستم! نکردم بلند را سرم هم، معینی جواب در. نکردم نگاه کس هیچ به. نکردم علیک سالم نگهبانی با

 همه و! نیست کشیدن نفس براي هوا اروس، جاي هیچ که کردم حس.... و ها دوربین به افتاد چشمم..... شوم می خه دارم کردم

 ســــتد میزم، پشت نیم، و نه ساعت تا... اندازد می سوختن و وَل وَل به را من هاي ریه دارد که کربنی مونوکسید از شده پر.. جا

  !! کندم جـــان میزم، پشت ، نیم و نه خود تا..... زدم پــــا و

 ببرد هک جمالی آقاي به دادمش و..... » برگردم کِی دونم نمی: « نوشتم نیاز براي و برداشتم ام رومیزي تقویم از کاغذ تکه یک

  ....باال

 علوم،نام قصدي سوي به را هایم قدم میزم، روي کوچک گلدان و مداد با حتی یا کسی، با خداحافظی بی و کردم جمع را وسایلم

  .....کشــــاندم

  .....کرد می دوران سرم پشت ،»  کجایش کجا«  و مهتاب صداي

...  

 و.... دادم گاز باز.. رفتم باز.. درآوردم گیشا از سر... کردم رد را صالح امامزاده.. رفتم تجریش تا... چرخیدم ها خیابان در هدف بی

« ِ  تمام و ودب بوسیده را من....! بود بوسیده را من.... گوشه یک کشیدم را ماشین. کشم نمی دیگر کردم حس که رسید جایی یک

 که ار سبزي ي جوانه بپذیرد، خواست نمــــی که منی متالشی، من مقاوم، من و بود بوسیده را من!! بود شده مقاومت»  مــــن

  !!کرد می سرکوب داشت، سراغ خود در که قدرتی شدیدترین با داشت، ثانیه به ثانیه رشدي ، لحظه هر انگار

 هایش شمچ ،..بعد...! ببین را مارکدارش زیر لباس که پهلویم به بود زده حنانه...! پوشید می آدیداس همیشه و کالس بود آمده دیر

 و ودب گرفته را ام مشکی خودکار..! بودش گرفته ازم حنا، حماقت و خودش طلبکاري با و ام مشکی خودکار سمت بود داده هل را

 و پارتی توي که هم را هنگامه!!! زد می الس شان همه با.... داد می دست راهرو توي دخترهاي تمام با...! بود نداده پسم هرگز
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 که! رود ینم کوه که فناتیکی و امل چادرچاقچولی شدم می رسید، می که هم من به!!! بودند گرفته کردنی دود و کشیدنی وسط

  ....بود کرده نگاهم سردي و تحقیر با شدم، می که هم کامران ماشین سوار!! نیست ، آدم که! کند نمی زندگی

  ...اروس بودم رفته

  ...!ایران بودم برگشته

  ....بود کرده نگاهم سیگار، و عطر و دود میان از

  ! ارسرشــ خانوم: گفت می تمسخر با و بود تنگ هایش چشم

  !پذیرفت را، من چادر هاي طرح اما، زد، می پوزخند کرد، می مسخره بود، مسخره

 پارتی وي ت و هنگامه پاي اما، رسید می دیر هم خــــدا همیشه و کرد می لودگی ، داشت حساسیت فصل تغییر و بهار به

  ! ایستاد می دانشکده، در کشیدنش مواد ي آوازه پیچیدن و گرفتنش

 زیر حتی تجربه صرف به بودن، انصرافی دانشجوي هم آن و آزاد کالس سال دو با شود می مگر پرسید می که معینی جواب در

  ....بدهم جواب خودم تا کرد می سکوت و ایستاد می کنار شد، موفقی طراح تاج، شبنم دست

 یم کبریت را من.... انداخت می ها گذشته فکر به و زد می کبریت را من...کرد می ام پدري ي خانه راهی و زد می کبریت را من

  !!انداخت می خـــودش فکر به و زد

  .....سوخت ،...هایم چشم.... سوخت گلویم

  ....ام پیشانی به کشیدم دست

  ...داشتم تب

  ...تب

  ....بود شده گم تا بی

  ! داشت دوست را، تا بی و کوبید می دیوار و در به

 ماشینش ي آینه به و بود طلبکار خدا از و کشید می عربده و کشید می الیی.... کرد می رانندگی درماندگی با و بود خراب حالش

  ......بود آویزان یکاد ان و هم،

 من اب اما بود متنفر من امثال از! داد می برایش را شرافتش که حسین مثل داشت دوستی اما بود ریخته بهم هایش باور ي همه

  ....زد می حرف و کشید می سیگار و نشست می بزند سپیده تا و هتل رفت می

 توي و بود رفته باالیشان پول همه آن که هایی بطري امابه.... کرد می احترامش... کرد می بغلش... داشت دوست را تا بی

  ! نداشت کاري شد، می خالی دستشویی
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 یم داغ ي قهوه برایم و کشید می را لپم و شام برد می را من اما، داشت دختر دوست هم کلی ، بود سوزانده هم با را خشک و تر

 باریک..! خرید می خواستم، نمی که را قرمزي روسري و کرد می حساب را ها گوشواره و زد می قدم پاساژ توي پایم به پا! خرید

 توي من رب و دور!! شدي تر تحمل قابل خیلی کردي، عمل دماغتو وقتی از بود گفته بازي مسخره و لودگی کلی با و یواشکی هم

 هستی یمامان که گفت می و شد می نزدیک بهم... شوم می خوبی مامان که گفت می و شد می نزدیک بهم پلکید، می آشپزخانه

 و آورد می در را من کفر و داد می دلش به دل و گرفت می دستش را عمه خواب رگ.... شد داغ هایم، پلک.... سوخت قلبم! ساره

  !!بابا کن جمع گفت می ام، گیري کناره و مهمانی توي سرم شال دیدن با هنـــوز، که هنـــوز

  ....فرمان روي گذاشتم را سرم

 تا یب هاي جوانی شبیه ،..من که... گذاشت می احترام که کرد، نمی تحقیر که بود ماهها... بود ماهها.... اما بابا کن جمع گفت می

  .....بودم

 ي اندازه به و کالس سر آمد می دیر!!.. خورد می مشروب و کالس سر آمد می دیر... خواند نمی نماز و کالس سر آمد می دیر

  !!داشت آزاد روابط و دختر دوست سرش موهاي

  ...کردم بغض

  ....شد جمع کوچکم ي چانه

  .....گفت می را راستش... همیــــشه ،..اما کالس سر آمد می دیر

  ....غلتید چشمم، ي گوشه از اشک

  ....لبم به کشیدم انگشت

  ،...اما بود بوسیده را من

  .....بود نداده بهم بدي حس هیچ

  .....سوخت ام سینه... باز و کردم سرفه و سوخت ام سینه

  ....و کردم روشن را ماشین

  ....افتادم راه

...  

.. .تو پیچیدم را اصلی در!! روم می چه براي و روم می کجا دانستم نمی اصال! بودم زهرا بهشت ي جاده وسط آمدم، که خودم به

 هک حواسم... شد می تکرار اي قطعه ي شماره و ردیف سرم توي مدام! ؟..بود چند ساعت ،..راستی.. شدم سرگردان ها مقبره بین

: طلوع.. فتوحی روشنک سیده: بود شده نوشته رویش که سیاه، گرانیت با بودم ایستاده قبري مقابل درآمدم، خأل از و شد جمع

  ...غروب.. 1361

  ...پیچید هایم گوش در شورش، و شر و شاد همیشه هاي خنده صداي
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  ...قبر کنار نشستم و شد تا زانوانم

  ....گالب نه بودم، آورده گل نه... بودند خالی که کردم، نگاه هایم دست به

 و خانوم اجح که داشتم خبر..... بود نزده سر بهش کسی که بود وقت خیلی انگار،...  بسته یخ قبر سنگ روي کشیدم را دستم

  !؟...روشی: پرسیدم آرام.... و اسمش حروف میان لغزاندم را انگشتم... حاال اما زنند می سر و آیند می ماه سه دو هر آقاجون

  ..!نیامد صدایی هیچ

  !؟...خوبه حالت: لرزید ام چانه و ماند ثابت اسمش روي انگشتم

 و، من خواب هب آمد می شب به شب.. بود تنش سفید و ها مقبره بر نشسته هاي برف میان بود ایستاده.... گرفت وزیدن سردي باد

 می.. مدهآ گفت می.. چسبید می من به اش همه!  بود ترسیده... کرد می گریه... شنیدم می را هایش جیغ صداي! بود تنش سفید

  ....ترسد می ،..گفت می.... بیندش می دارد گفت

 من! ودب قهر دنیـــا کل با علی. زد نمی سر بهمان کس هیچ! بود قهر من با. بود قهر خودش با. بود قهر شکمش توي ي بچه با

  ...!!بود شده گــــم ،...کامران! بودم قهر شکمش توي ي بچه با من. بودم شده الل

 ردس.... خریدم گالب بطري تا دو و دادم بهش تومانی دو تا چند! شد سبز چشمم جلوي گالب، بطري تا سه دو با اي بچه پسر

. ارمد دوستش چقدر دانستی می که تو روشی... بودم گفته بهت که من روشی...... کردم نمی حس ،...من اما بود بندان یخ. بود

 فکر هتانب که ترسم می حتی... حاال.... باشم دلگیر کدامتان از باید دانم نمی. حاال... داشتم دوستش اما، شاید ام نبوده خوشبخت

 دريقل هست یادت ؟...گشتی برمی شیراز از که هایی شب مان، دخترانه و دونفره هاي خنده همه آن هست یادت! ؟...روشی.... کنم

 ورخ سري تو ازل از که من.. نداشتم کاري که من! ؟...را من به هایت گفتن زور و کردن بازي فیلم و زدن داد علی سر.... را هایت

 آفتاب به داشتم چکار... زهرمارت؟؟ و کوفت و مکانیک و شیراز دانشگاه و حالت و عشق و تو به داشتم چکار!! ام بوده الل و

... است ضمری قلبش... که خانوم حاج هاي گذاشتن الال به تی تی به داشتم چکار! بود شده داده تذکر بهم بابتش که گرفتنی

 ي واژه از داشتن، دوست تکرار از... دارد دوست را من گوید می که آمده، یکی... حاال.... زد سوز و سنگ روي ریختم را گالب

 آنقـــدر و... تالطمم در.. گیجم... بدهم راه کدام دل به دل... دانم نمی و..! ترسم می....! روشنک ترسم مــــی خواستن، غریب

 می رخت دلم، توي که... زنم می ضربه خودم به دارم اش همه که... خورم می زخم دارم اش همه که ،...هست من در کشمکش

 جنگ دلم، توي که... ریخت پایین هایم اشک... سیاه قبر روي ریختم گالب....... ریزند می درد.... و سابند می جان و شورند

!.. ؟...روشنک.... شستم رفت، می کرخی و قرمزي به رو سرما شدت از که هایی دست با را قبرش......!..  افتاده راه به جهــــانی

 تمام ورج این و بریزي هم روي شوهرم با نبود قرار! بسوزانی را دلــــم و بروي اینجور نبود قرار....! نبود قرار،... روشنک نبود قرار

 داغ بودن قرار..... دادم نوازش را، ام بسته یخ هاي اشک و کشیدم صورتم به را گالبم به آغشته هاي دست!! بسوزانی را جگــــرم

 که هنوز بخورم قسم حاضرم که.. افتاده من اشتباه انتخاب و من گردن چیز همه.. حاال.... روشنک بگذاري مان همه دل به

 از بویی کامران، ي طایفه نه ام، بوده بلد شوهرداري من نه که کند می خیال و رود می ضعف برایت دلش خانوم حاج هنوزست،

  !؟...بینی می... روشنک اي افتاده دیگران گناه به تو تنها،... روشنک اي بوده خوب تو تنها،!! اند برده آدمیت

... بودم آمده که صبحی از تر سرد و بود تاریک هوا... بودم نگفته روشنک با هم را هایم گالیه نصف هنوز وقتی بود شده تاریک هوا

... لــــید هیچ که.. دستی هیچ که سرما همه این بیرونی، و درونی سرماي همه این گوي جواب من، نازك پالتوي و بود گرفته برف

  ....نبود کند، نمی گرمش
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  ....ترسم نمی قبرستان، هاي شب از دیگر کردم فکر و زدم بیرون زهرا بهشت از

 که آزادي اب... تا بی شدن گم پی.. اینجا بودم آمده آزاد با.... داد مالش را دلم تفاوتی، بی تمام رغم علی و پیچید دلم در آزاد یاد باز

 که ..نباشد نخواست دلم هرگز که.. بودم نکرده امنی نا احساس هرگز کنارش که آزاد با! برد مرگ دم تا را من جاده، همین وسط

 سرم به رس و کشید می را لپم و آورد می در بازي مسخره وقتی که! باشد که خواستم می بود، بداخالق و کرد می دعوا وقتی حتی

  ...!.بود پشتت یکی ، همیـــــشه که انگار هم، نبود وقتی که بودم، آمده آزاد با! باشد خواست، می دلم هم باز گذاشت، می

 به و مگرفت سرماخوردگی قرص داروخانه از. بود شده خورد هایم استخوان برسم تا و بود بدي ترافیک. تهران رسیدم نیم و هشت

 یم هفته دو درمیاد، پدرت! بزنی آمپول بري بري بــــاید«  که بود کرده نگاهم شده گرد هاي چشم با که داروساز دکتر حرف

  ......ندببر را من دل شوي مرده.... دلم... خواست می پرستار دلم... خواست نمی دکتر دلم.... بودم نداده اهمیتی ،! » اینجوري افتی

 فقط! تمنداش هیچی.. نداشتم دلشوره.. نداشتم ترس... رساندم صبح به را شبم و کردم پارك پدري قدیمی ي محله مسجد جلوي

 اذان..... نگذاشتم هم روي چشم... اذان خود تا... صبح خود تا....  و عقب هاي صندلی روي کردم مچاله را خودم و زدم را ها قفل

  ....شدم بیهوش.. و افتاد هم روي ضعف و مریضی شدت از هایم پلک دادند، که

...  

  ....روشی سالم

  .....آمدم هم باز من

 وتاهک دستت که دانم می... بدهی را جوابم توانی نمی هرگز که دانم می.. روشنک. خاك ها خروار زیر از. بزنیم حرف هم با تا آمدم

 خواهد می دلم هی روزها، این کنم می فکر.. فقط... بدهم آزارت خواهد نمی دلم.... حقیقتا باشی، و باشد که چی هر من و ست

 یک !دیدي؟... باشد صبور سنگ و کند گوش یکی خواهم می هی.... کنم قسمت یکی با را دردم خواهد می دلم هی.... بزنم حرف

 خواهد می دلت.... چرا نپرسد ازت کسی اما بگویی، بیراه و راه کنی، شکایت زمان و زمین به خواهد می دلت که هست هایی وقت

 چقدر کنم یم فکر گاه که خسته و مریض منِ  این من،.. حاال....! نگیرد را جلویت کسی و بکوبی، و بپاشی و بریزي... کنی گالیه

 چیزي و زنمب حرف برایش که ام نیاورده گیر تو از تر زبان بی را کسی! بینی؟ می.... ام افتاده حال همین به دارم، راه شدن بزرگ تا

 گشایی عقده ،راحـــت بتوانم من و باشد نداشته نخ، باریکی به چند هر ارتباطی نوعی به باهاش که نیاوردم گیر را کسی.... نگوید

 چی ،..کردم فکر! داشتیم؟ تفاوت هم با اینقدر تا، سه ما که شد چی کردم فکر... کردم فکر اذان خود تا دیشب تمام... روشی.... کنم

 خیال بی که هم را جبر و اختیار روم، می که راهی هر....! من دچــــار دچارِ و... و کامران دچار من.. و شد ثریا دچار علی که شد

 از... .شوم می شاکی خودم از... بعد..! رسم می بنیاد و بنیان به! دانی؟ می..... رسم می آقاجون و خانوم حاج به تهش ته شوم، می

  !اختیار؟ بی اینقدر آدم که... شوم می شاکی خودت

 زمستان یاد... اندازد می تو یاد را من برف! آمده؟ سپیدي برف چه بینی می...! هم گالب ام، آورده گل امروز.... روشنک... پوف

! کرد می ممنوع را، خوردن گلوله و زدن گلوله و کردن درست برفی آدم و بازي برف و حیاط به آمدنت خانوم حاج که هایی

  ......نیفتادي.. من یاد به بهــــاري هیچ که نگو! ؟...روشی

  ...!بودم من

  ....نشست زمستان به که هایی بهار تمام
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  ...شد پاییز که هایی تابستان تمام

  !رابطه؟ اولین بود فصل کدام ،..راستی

 یم اي بسته در هر به گردم، برمی و روم می چی هر...! نیست یادم.. و را گذشته کنم می جلو عقب هی ها روز این.. نیست یادم

 نور از اي باریکه زمــــان، و زمین ي اندازه به هایی تفاوت و ها دار و گیر ي همه وسط.. آزاد.. انگار...... رسم می آزاد به کوبم،

  .....پاشد می من تاریکی به

 و ام شده فراري ام خانه از چرا دانم نمی اصال،.... گویم می تو براي را ها این دارم چرا دانم نمی اصال.... روشنک.... هی هی هی

 آشنایی نگاه و اسم هر از و کس همه و چیز همه از خواهد می دلم تنها...! رسد می تو به که... زهرا به نه که بهشتی، به ام زده

 خانوم حاج خودخواهی از هایی رگه را، تو خودخواهی از هایی رگه هم من کنم می خیال گاه... دانی می.... کنم فرار.... و کنم فرار

 پاي بگذارم.... کردم سکوت هم، هایم خواب میان حتی یا... نزدم سر بهت و نیامدم سال چند این که خودخواهم.... دارم را،

  !ضعف؟... یا خودخواهی

  ....روشنک دانم نمی

  ...!کسی گردن بیندازدم را ها تقصیر خواهد می دلم گردم، می وري هر ها روز این

  ....روشنک هی

  ....هی

 گفتم !بود؟ نرفته تو به اصال دخترت، هاي چشم بودم گفته بهت! ام؟ داشته دوست را سبزت هاي چشم چقدر بودم گفته بهت

 ي قوه انگار. ودنب یادم انگار. دیدم نمی انگار هم خودم چون نگفتم..... روشنک نگفتم..... نگفتم! بود؟ نرفته تو به صورتش هیچی

 ریکبا..... ام زده پا و دست خواب میان امروز، تا روزها آن ي همه که انگاري.. دانی می!! بود شده خاموش پریشب، همین تا ادراکم،

  ......که درآمدم شکمش توي چنــــان تراپی، بروي باید گفت آزاد

  !روشنک؟ گفت می راست آزاد

 چیهی به میل. بودم داشته نگه مزه بی هاي ساندویچ با را خودم حاال تا دیروز از... کردم سرفه.... گرفت باریدن شدیدي برف

 فضع... کردم خراش گوش هاي سرفه باز.... بود کردن رانندگی و خودم داشتن نگه پا سر محض هم لقمه چند همین و نداشتم

 کند آرام را وت یکی کاش... روشنک کند پرستاري من از یکی کاش.... رفت می گیج سرم و سیاهی هایم چشم.. بود گرفته را بدنم

  ....روشنک

 استخوان از ممرد مــــی داشتم. کنم رانندگی توانستم نمی. بردم ماشین تا و گرفت را بغلم زیر خانومی که بودم بیهوشی به رو

 چشم و اشدب گفتم فقط کنم چکار باید فهمیدم نمی اصال. بنشیند فرمان پشت تهران تا گرفت اجازه ازم... تب و مریضی و درد

  .رفت بود، آمده خودش ماشین با که پسرش با و بودم گفته خودم که مسجدي جلوي رساندم.... بستم را هایم

  .....ندارد یا دارد، امنیت مسجد، جلوي ماشین، توي تنها زنی که نبود مهم اصال انگار حاال

  ...خوابیدم
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  .....ام آمده تو دیدار به آفتـــاب، از تر جان کم من، و زده جانی کم آفتاب امروز. آید نمی برف امروز... روشی سالم

  .دلگیرم خودم از امروز

  !ام عصبانی ،... تو نبخشیدن خاطر به تنهها قلبم، شدن سفت از امروز،

 و نکردن فراموش و بودن شاکی این.. اما! باشی تو باشم، شاکی حــــق به توانم می که کسی تنها از میان، این در کنم می فکر

  ....کند می غلیظ... ذره ذره.. را قلبم دارد نبخشیدن،

  ....کشیدم اي پله پله نفس

  ...روشنک

  !ست سخت بخشیدن،

  ....سخت خیلی

 دلرزی می بدنم.... و زنم می صدایت آرام و آیم می روز یک... دانم می ،اما...اما شود نمی امروز.... قبرش سنگ روي کشیدم دست

  .....افتاد می هم روي هایم پلک و شد می گرم هایم چشم! کشت می را من داشت آنفوالنزا و

  .....برد خوابم کی نفهمیدم و

  ....داد می تکانم دستی

  ...کردم باز ر هایم چشم درز

.... فتمر می باید... مالیدم را هایم چشم و کشیدم کنار قبر روي از ر خودم! بود مهربان غایت به صورتی با افتاده کار از پیرمردي

 دست کف پولی.... سرم خدا آخ... دکتر رفتم می باید... کرد یم ام پرستاري یکی باید. کنم تحمل توانستم نمی این از تر بیش

  ....بخواند قرآن خوابیده، زیر این که کسی براي گفتم و گذاشتم پیرمرد

  ....رفتم عقب عقب

  !...؟.....بخوابد خاك خروار خروار زیر استعداد، و زیبایی همه آن باید چرا... دادم قبر به را ام مریضی از آبدار هاي چشم

  ....کشــــاندم ماشین، تا را پاهایم و کردم را پشتم

  !خورد دماغم به نکردنی، باور غلظتی و شدت با داد، می شب آن که چوبی بوي آزاد، بوي نشستم، که ماشین توي

  !ریخت پایین هُري دلم

  ....نبود کسی.. نه. کردم چک را ماشین عقب و برگشتم فوري که آنقدر

  ....سوخت ام سینه باز
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 جمع دلم... .کشید می من رخ به را خودش برافراشته قامتی با احساسی، بی روز سه از بعد که احساسی.... عمیقی دلتنگی احساس

  ....شد

  ....خانه بروم باید

  !؟...ندارم... و دارم گناه احساس چرا

  ....افتادم راه و زدم استارت

  ....نیست من منتظر کس هیچ

  ....زدم بیرون زهرا بهشت اصلی در از

  ....بود سرازیر ام، بینی و چشم از آب

  ....کنار بزن گفت می رانندگی راهنمایی پلییس اگر

  ....!بود بوسیده را من

  !دهانم به کوبیدم محکم را دستم

  ! نهیــ

  ....رفت گیج سرم

  ....برسد من به یکی باید

  ...میرم می دارم

  ....دکتر بروم باید

  .....باید

!... تدرس! تنده؟ آتیشت..! درست! سیدي؟.. جون مادر... عمه: گفت استرس پر و بلند صدایی با ، اشکی چشماي و گریه با عمه

 که خونه وت نشسته بست اومده صبح از!! داره گناه پسره این داخـــ به اما!!! درست! میگیره؟ جهنم رو جا همه بشه، که عصبانیت

 دو ینش،بب دقیقه دو بیا تو! نیست درست که قسم علی به... مادر.. ساره!! نداره خوراك و خواب بچه این روزه سه!! بشه پیدات تو

  !!!ره می که خدا به!! مـــیره بزن، حرف باهاش کلوم

  ....گرفت می آتش داشت قلبم

  ....لرزید می صورتم تمام

. .شدم طوفان.... پرداختم می خشم بهاي نریختنشان، براي من، و بود گرفته را چشمهام و.. وجودم وحشتناکی طرز به اشک،

 بس!!!! دادي باد به حرفات همین با منو زندگی تمام که کن بس!!! عمه کن بس: کشیدم فریاد... غریدم.. تاختم.. کردم خاکستر

  زه؟؟؟؟سو می مردم پسراي واسه دلت انقد ـراچـ!!! خوند زندگیمو و من ي فاتحه گفتنات پسرم پسرم همین عمر یه که عمه کن
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  !کرد نمی خنک را ام گرفته آتش جگر یخی، آب هیچ و سوخت می تب در تنم تمام

  

 و باال ،غریب حسی از قلبم، ضربان... نفس هر... ها قدم تمام.. برسم تا راه تمام.... گمانم به بود گذشته یک.... بودم رسیده ظهر «

 رگ به ریزدب محبت و کند پرستاري ازم یکی فقط.... کند پرستاري ازم یکی فقط خواست یم دلم و بودم مریض.... شد می پایین

  ....بخــــوابم... من و نگوید هیچی و هایم

  ...بودم انداخته کلید

  !بودند روشن که، هایی چراغ و.. آهسته زدنی حرف صداي... آمد می تلویزیون ي آهسته صداي

  !شد خشک باز، نیمه در و کلید روي دستم

 از زده وحشت و شده درشت هاي چشم با و بود ایستاده رویم به رو... چرخید عمه تپل اندام روي ام مریضی از آبدار هاي چشم

  اره؟؟؟؟ســ: گفت می ظاهرم

  ....آزاد و

  .....آزاد و

  ..........آزاد و

 چشم با... ریش ته با... ریخته بهم موهایی یا... بودم ندیده ازش حال به تا که نامرتب آنقدر وضعی و سر با ثانیه، از کسري در که

  !...ســـرخ هایی

  ...و شد شل دستگیره از دستم

  ...افتاد

 تا ونید می نبردي؟؟ موبایلتو چرا نشن؟؟ مرگ دق اینا بدم خبري یه نگفتی دختر؟؟؟؟ تو بودي کج ساره؟؟؟: سمتم دوید عمه

  !!!ساره؟؟ دونی مـــی برگشتم؟؟ و رفتم مرگ

  ....بودند منتظر هایش، پلک پشت همیشه که...  هایش اشک و

  ....زدم بهم را هایم لب

  ....گفتم می چیزي باید

 اینقدر.. حاال که کسی.... آمدم می بیرون بود، کرده زنده من در را حس همه این که کسی دیدن شوك از تا گفتم می چیزي تا باید

  !بود داه اختصاص خـــودش به را، ام خانه روشنایی و نور تمام و ایستاده اینجا ، آشفته

  !ام؟ خانه شد می آمد، می دل و آزاد اسم که حاال... خانه بودم گفته همیشه.. ام خانه بودم گفته کی! ؟..ام خانه

  !!بود؟؟ شده مرگم چه
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 آقا این کــی: گفتم آمد، عجیب هم خودم گوش به که بود، تناقض در احساساتم تمامی با که ،...روح بی و خشک بس صدایی با

  !من؟ ي خونه تو داده راه رو

  !کوبید اش گونه به بهت، و وحشت با عمه

  ...!بود سقوطم امکان لحظه هر و سوخت می گلویم.... برداشت جلو به قدمی آزاد

  !!!ـن؟؟م ي خونه تو داده راه اینو کی نشنیدید؟؟ صدامو!! عمه شمام با: عمه به زدم زل صاف و انگاشتم هیچش

  ...خـــداا... پسرم آزاد،... جان ساره: کرد نگاه برعکس و آزاد به من از گریه با عمه

  .بود کرده پر را خانه ي همه تشنج

  .بودم ضعف و اضطراب از پر

  ....!دلیل بی خشمی.. از پر

 حاج نباشید ناراحت: کرد زمزمه شدم، زده حیرت.... دردش... و خراش.... و خستگی از... شنیدنش از که صدایی با و آمد جلو آزاد

  ....رم می من... خانوم

 بی و بدبختی از خونم! خــــواستن چه هر از! انسانیت و شعور و مردي چه هر از! اش مردانگی از خونم... آمد جوش به خونم

 به ،...غلط و درست میان زدن پا و دست از خـــونم! بود ایستاده رویم پیش که کسی براي ام ضعفه دل و دلتنگی از! خودم لیاقتی

  !!آمد جــــوش

 اومدي ديش پا اصال کردي؟؟ فکر چی!!! بري باید که معلومه: کشیدم عــــربده و انداختم سرم توي را ام خراشیده و گرفته صداي

  !!!!!ببر خودت با کاریاتم کثافت و بیرون برو من ي خونه از چی؟؟ که اینجا

  !انداخت چنگ قلبم به کسی

  !ماند باز نیمه آزاد دهان

  ....ما میان عمه گردش در نگاه

  !!! ـنهیـ

  !!!گفتم می نباید

  !!!!!بدهد رگمــ مرا خدا

 اینطور و نداشتم کاري کثافت و هوس احساس... خواستنش به.. بوسیدنش به نسبت.. لمسش به نسبت اي ذره حتی که مرا خدا

  !!بدهد مـــرگ زدم، می زخمش رحم بی

  ...!نشست ابرویش دو میان غلیظی اخم



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶١٠ 

 

 یه. .بود نگرانت ت عمه! بودم نگرانت فقط من! ؟...کاري کثافت: گفت عصبی، و گرفته و دار خش و فشرد بهم را هایش لب

 منتظرت لعنتی در همین پشت تونستم می! بمونم منتظرت ماشینم تو تونستم می!! بودن هات بازي بچه و تو نگران خونواده

  بفهمی؟؟ تونی می که اینو! رفت می دست از داشت بیچاره زن این اما! نذارم اینجا پـــامو تونستم می!! بمونم

  .....!بردم می پناه خشم به دستم، نشدن رو براي من و بود گریه امکان لحظه هر. کوبید می ام سینه به وار دیوانه قلبم. شد نزدیک

  !!شدي؟ نگرانم ؟..چیه: زدم درآري حرص پوزخند

  .......انداخت پایین را فشارم... نفسش و گرفت نزدیکم را صورتش.... شد منقبض فکش و سایید بهم را هایش دندان

  !خودخواه: غرید فشار، پر هایش، دندان میان از

  ..آمد باال چی براي دانم نمی دستم

  ...!ریخت دلم! بود بوسیده را من

  ....یستادا صورتش نزدیکی جایی دستم..... بودم دلتنگش چقدر من.. خدا.. کرد می ام خفه داشت بغض... کردم نگاه هایش لب به

  .....بست.. را هایش چشم

  !..کشید بلندي هین عمه

  ....کردم نگاه اش بسته هاي چشم به

  ...!بمیـــرم کاش

  ! تــــو به لعنت... من به لعنت..... کردم چنگ را دستم... بردم فرو گوشتم توي را هایم ناخن

 ؟...یتوی دلخوشیش ي همه که داري پیري ي عمه یه گی نمی تو آخه.... « کرد می گالیه... و کرد می گریه بلند صداي با عمه

 لب بسته، هاي چشم با...!!! کرد می ام خفــــه داشت اشک.... بود آزاد به چشمم....»... آقات دونی می ؟...دفعه یه شد چی آخه

  ....باشم خیابون و کوچه در به در باید همیشه چرا... بودم دنبالت ش همه: زد بهم را هایش

  ....گرفت رد ام گونه روي... و داد دست از را مقاومتش اشک

  .....راه نیمه رفیق شدم نگرانت... معرفت بی شدم تنگت دل: زد لب تر، آرام

 اشتد ترس هنوز که عمه به کردم رو! کنم غش که بود حاال همین و دادم می دست از را مقاوتم تمام داشتم.. شکستم می داشتم

  !ه؟عمــ بیرون ره ینمــ من ي خونه از چرا این پس: گفتم ،...امردنــ..... و زخمی.... و رحم بی نهایت بی صدایی با و

  ....دیدم و

  ...شد فشرده آزاد، ي بسته هاي پلک که

  ..شد فشرده لبش که

  .....برجسته و متورم اش، پیشانی رگ و قرمز صورتش که



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶١١ 

 

 داري چی :گفت مهربان، یا نگران یا باشد عصبانی دانست نمی هم خودش که حالتی با و ایستاد حایل او و من میان! آمد جلو عمه

 نای داري و برگشتی حاال که بودي کجا اصال خورده؟؟؟ کجا به سرت!! شدي؟؟ اینجوري چرا تو هست؟؟ معلوم دختر؟؟ گی می

 ضعو این با و ري می خبر بی بدي؟ خبر یه نباید! درست خودته، دست اختیارت و خودتی پاي رو مستقلی، زنی؟؟ می حرفارو

 اینجوري پسرو این مهربونیاي و ها خوبی حق داري... اومدي حاال!! شدي مریض شدي؟؟ داغون اینجوري که بودي کجا میاي؟

 راه از شده چت! کردن؟ تربیتت اینجوري مادرت و پدر! نمیاد؟ خوش خدارو گی نمی گناهه؟ گی نمی دستش؟؟ کف ذاري می

  !!بهش؟ پري می نداده، توضیح نرسیده،

. فهمه نمی دختر این نیست، خوب حالت هم تو بیا.. مادر اینجا بیا: کشید و گرفت پیراهنش روي از را بازویش و آزاد سمت رفت

  ....بگیري آروم بشین بیا.. عزیزم بیا.. پسرم بیا! بیارم آب براتون بشین اینجا دقه دو

  ....گرفتم را نگاهم

  ...بودم خسته

  ....عمه هاي حرف این از

  ....هاي حرف این از

  ...نیفتم که دیوار به گرفتم را دستم

  ....بود بسته.. را هایش چشم و دیوار به بود داده را اش تکیه

 یدك اسمشو فقط مردي از و مرد گذاشتید خودتونو اسم! همید عین تون همه: کردم پرتاب صورتش، توي را کلماتم و شدم تلخ

 و تو هب احتیاجی هیـــچ!! کنی می علمش من نموندن تنها واسه که پایی و سر بی هر نه دارم، احتیاج تو به نه من! کشید می

  !ندارم محبتت

 ریشه به یشهت داري چـــرا!! هستی؟ کی تو ،..ام کی من ببینی کردي باز چشماتو بار یه آخه: کشیدم داد اختیار بی و لرزید ام چانه

 رس بر خاك من! فناتیک من! خیانت الیق من! خوندي رو دوستی سال چند ي فاتحه! گفتی دراومد دهنت از چی هر زنی؟ می م

 کنار شبک من زندگی از پاتو! شه می سرت که تو خوبی، که تو! کن بس تــــو حداقل!!! دردبدري الیق مـــــن! پا و دست بی

  ....!نریز بهم منو آرامش انقدر.... بکنم زندگیمو بذار!! کیانی آقــــــاي

  ....کشیدم خیسم هاي گونه پشت را ام شده گره هاي مشت

  ....بودم شده ها بچه مثل چقـــدر

 مردا همه! مرده چی هر واسه دي می چاك سینه که تو! من پرست پسر ي عمه کن بـــاز چشماتو: زدم داد لرزان و زده تشنج

....! شقع از زارمبیــ من که! خوام نمی عشق من! خوام نمی مرد من! بگیرن شون سایه زیر رو مونده دستتون رو دختر بیان خوبن،

  !!!مبفهـ!! عمه بفهم....!! مردا از بیـــزارم من که

! تنده؟ آتیشت..! درست! سیدي؟.. جون مادر... عمه: بود آمده جلو استرس پر و بلند صدایی با ، اشکی چشماي و گریه با که... وعمه

 تو ستهنش بست اومده صبح از!! داره گناه پسره این ـداخــ به اما!!! درست! میگیره؟ جهنم رو جا همه بشه، که عصبانیت!... درست
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 قیقهد دو بیا تو! نیست درست که قسم علی به... مادر.. ساره!! نداره خوراك و خواب بچه این روزه سه!! بشه پیدات تو که خونه

  !!! »ره می که خدا به!! مـــیره بزن، حرف باهاش کلوم دو ببینش،

  ....بود بد حالم

  ...!بود بد خیلی حالم،

  ...!دوباره عشق!... دوباره مرد طاقت من که... دوباره تفاوت همه این طاقت من که.. دوباره جنگ طاقت من که

  .........نداشتم

  ....ریخت می پایین... درشت درشت... قلپ قلپ.... هام اشک

  .....رسیدم می نظر به درمانده..... و پناه بی چقدر

  ....ام سینه تخت زدم

 دختر اون جاي به روز، و حال این با... سن این تو.. من االن که حرفاته همین با...!! سوزوندي زندگیمو حرفات همین با عمه -

 تونی می اینارو!!!!!! وایستاده مطلقه زن یه ،...ـاالح خوندن، درس و خندیدن ي بهونه به ت خونه میومد که اي بسته گوش و چشم

  ؟؟...سوزه می خدا ي بنده اون واسه دلت بازم یا! عمه؟ بفهمی

 زن که اي ارهس به دارم شباهتی ؟؟؟!!عمه منو ببین! ببین منو: کشیدم فریاد.... را ام گرفته آتش جگر..... و ام سینه تخت کوبیدم

...... من نموندن بیوه واسه نگرانیتون و دلسوزي از امون که آخ.... شماها از امون که آخ عمه؟؟؟ دارم شباهتی شد؟؟؟ اشغال اون

 تخوشبخ اینجوري.. خوشتون خیال به کنید؟؟ می چیکار من زندگی با دارید....!... الظالمین قوم شما از من وايِ..... عمه من وايِ

 پس مه؟؟؟ع نداري ایمون و دین بچسبم؟؟ اون از بدتر یکی به برم کرد؟؟؟ تف منو که اونی عین ، بچسبم یکی به برم شم؟؟ می

 نی؟ک جمع منو میاي تو...!! بگو! عمه وبگـ!!! کنی؟؟؟؟ جمع منو میاي تو ،..کرد اَخَم هم یکی این.... کرد تفم هم یکی این.. فردا

.... ـداخـ اي!!... بگیره؟ دستمو میاد ـیکــ عمه؟؟ کنه جمع منو میاد کی شده؟؟؟ گیر زمین و پیر که خانوم حاج یا میاد؟؟ حاجی

  !!!....گم؟؟ می چی من فهمن نمی چرا اینا

  ...!پاییزه... ـالسـ هر.. پاییزه اهمـ هر.. پاییزه لحظه هر... پاییزه روز هر

  ....زدم زار

  ....پایین ریخت... اشکهام

  ....بریده بریده و کوتاه نفسم... کوبید می قلبم

  .....هام اشک

  ......سوخت ـیمـ ،...خودم براي دلم چقدر

 ودیمب ت خونه حیاط تو!!!بودیم ت خونه حیاط تو عمه؟؟ یادته سوخت؟؟ کامران واسه دلت یادته! سوزه؟ می اون واسه دلتون چرا -

 آزمایش ي رگهب!! بودن زده فاحشگی تهمت من به و بود حیاط تو... ؟؟...نیست یادت یادته؟! عمه زندگیت خونه سر برگرد گفتی که
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 نــــذاشتم ...پیشت بمونم روز چند بذار گفتم....!! نبودم حامله پدرسگی هیچ از من.. گفت می که اي برگه!!  عمـــه بود دستم تو

 دردش به... .عمه کرده بدي گفتم.. حقم در کرده ناحق گفتم... بفهمه کسی نذاشتم خودمو دل تو ریختم! بفهمید کدومتون هیـــچ

 جاستک.. خانوم بدري.... اي زده مصیبت که تو.. داري شعور و درك که تو.. عمه کردي می درستش باید تو اما! باشه! خوردم؟ نمی

 اشتباه هک آخ... زندگیت؟؟ سر برگرد گفتی میاد یادت میاد؟؟ یادت شد؟؟ چی حاال باشی؟؟ من مث خوام نمی گفت می که زنی اون

 پسره اون واسه دلت حاالم!.. ؟....عمه چی حاال..... دادي می یادم و شدي می حکم و داشتی می نگهم باید که آخ.... عمه کردي

 ومن....!!.. هست هم خدا به که.. آقا.. خوب اون.. غلط من اصال نداره؟؟ من با سنخیتی هیچ که اون از بدتر یکی واسه! سوزه؟ می

.!! ......عمه ـهمبفـ زنی؟؟ می سینه ب سنگشو که شه نابود هم زندگیدیگه تا دو خواي می عمه؟ اون به چی منو!!... نَ؟؟ نَ سَ

  ..........من واي......... عمه من واي..... بمیرم خودم درد به ذارید نمی که... شماها از... عمه من وايِ....!!!!! ـهمبفـ

  ....دیوار ي گوشه.. خوردم سر

  ....زمین کف نشستم

  ...صبرم ي کاسه من

  ......!لبریـــزه کاسه این

... چطور هک بدهم تشخیص را آزاد صورت روشنی، و تاریک میان توانستم می و.... آمد چشمم به دیوار، بر داده تکیه مردي، ي سایه

  !؟......ام ندیده تورا ست روز سه ببین: گوید می من به که ریشی ته و.. شده قرمز هایش چشم... فشارد می هم روي را هایش لب

  .....عـــالم تمام از.. عمه از.. آزاد از.. خودم از.. شد فشرده دلم

 زادآ به درد و خشم از مملو نگاهی.... کردم پاك دست پشت با را اشکم و مریضی از ریخته بهم صورت و کشیدم باال را دماغم

 باید ....بیرون کردم پرت را نفسم... موهایم به.. صورتم و سر به زدم چنگ... کردم آمد و رفت قدم چند. رفتم اتاقم به و انداختم

 و هکرد تحمل امید ي روزنه همین با را بدحالی و مریضی روز سه.. بودم رانده اینجا تا امید از سویی کور با.. کردم می تمامش

 یم تمامش بــــاید! را دل شور مرده ،...اما خواست می پرستار من دل.. خواستم می پرستار من... بودم کشانده اینجا تا را خودم

  .....!کردم

  ...!ودمب خورده قســـم.... ندهم اجازه بودم خورده قســــم. کشیدم عمیقی نفس. باشم خونسرد کردم سعی. کردم پاك را اشکهایم

  !!بیرون: در سمت گرفتم را دستم و... و دلم روي گذاشتم پا.... و انداختم آزاد به سردي نگاه. آمدم بیرون اتاق از

  کنی؟؟؟؟ می چیکار!!! ساره؟؟!!! سرم به خاك: ش گونه به زد چنگ عمه

  ....پایین انداخت را سرش.... نگفت هیچی آزاد

 تو ازاد؟؟؟ دش چی شد؟؟ چی پس دوستیم؟؟ فقط نگفتی مگه دوستیم؟ فقط نگفتم بهت مگه: داد با.. بغض با... جلویش رفتم

  !!!کردي؟؟ چیــــــکار

  ....کرد می نگاهم ،...تلخی مهربانی با که او، و.. دلگیــر که.. او و.. درمانده که.. او و.... کند را صورتش.. زد جیغ عمه

  ....و زد پلک
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  ...اشکی ي قطره

  ...آرام

  .....ریخت پایین چشمش از

  ...بود اراده بی هقم، هق

  ....دهانم روي گذاشتم را دستم

 همیشه ثلم.. باش خوبی پسر.... کنی می پاره پاره را قلبم داري نکن.. من با را کار این نکن... ندارم را طاقتش من نکن.. آزاد نکن

...! زادآ کشاند می جنون به را من هایت چشم رطوبت این...! نباش اینجوري اما کن، تحقیرم بده، فحشم اصال. کن لودگی.. باش

  .....نکن.. اما بده آزارم باش، بد اصال...باش ماه.. باش خوبی پسر... اینجوري نکن

 رطوبت، و غم همه این ندیدن بهاي به او به زدن زخم... و خودم کردن کور براي و گرفتم دست به را، تحقیر ، را خودش سالح

 دست بی من پیچو؟ بقچه من خواي؟؟؟ می منو: کشیدم را تنم لباس سردي، و تلخی با و گرفتم خودم سوي به را ام اشاره انگشت

  ...چیکار؟؟ خواي می!!! رو مطلقه حقیرِ متعفن چاقچولی چادر من تو آخه دِ  خور؟؟ سري تو و پا و

  !!!ـرووونبی: در سمت گرفتم را دستم و کردم بهش را پشتم. کردم حبس را نفسم

  !!داره دوستت که! مهمونته پسر این ساره.. که کرد حایل را خودش... داشت گریه... جلو پرید عمه

  !!!!بیییزااارم داشتن دوست از من!!!!!!!! داره دوستت نگو من به: کشیدم جیــــغ

  ....رم می من.. عمه نکیند ناراحتش: گفت آرام.. آمد جلو ازاد

  ...باشید مواظبش: زد مهربانی لبخند و دوخت عمه به را قرمزش هاي چشم... برداشت میز روي از را سوییچش

  ...پیچید بهم مرا عطرش بوي

  .....نکشد پر مشامم از عطرش تا کردم حبس را دَمم

  ...شد رد کنارم از

  ...!نکرد نگاهم، حتی و

  ....و زد بهم را باز درِ

  !رفت

  ...بودم ایستاده ورودي در جلوي کوچک راهروي وسط

  ....کردم نگاه عمه به

  ..ام خالی هاي دست به



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶١۵ 

 

  ....بسته درِ به

  ...!...بود گذرانده من با را صبح تا شب یک در، همین پشت

  ....در به کشیدم دست

  !؟....رفت

  ....گرفت را وجودم سقوط، و خفگی و ضعف احساس

  ...و دیوار به گرفتم را دستم

  ....در پشت خوردم سر

  ....گرفت بغلم.... دوید عمه

  ....شد بلند دردم پر هق هق صداي

 در جانی نه.. حاال و بودم کرده فغان چقدر.. بودم زده زجه بغلش توي چقدر دانم نمی... کردم باز گردنم دور از را عمه هاي دست

 ایمه چشم خواست می دلم فقط و بود افتاده ول ول به گلویم.. داشتم خفگی احساس.... زد می حرفی عمه نه بود، مانده من تن

 وبخ حالت: بود آرام.. و سالح خلع صدایش چقدر.. شد بلند عمه... کشیدم زمین روي را خودم...! بخوابم قــــرن یک و ببندم را

  ...کنه کمک خودش خدا... کن نگاش. بیارم قرص برات بکش دراز تختت رو برو... نیست

  ...زد آشپزخانه به و زد دستش پشت ناراحتی با و

 هایم پلک... برید ار امانم سرگیجه و شد پایین و باال فشارم... ایستادم پا روي سختی به و کردم بند کانتر پشت صندلی به را دستم

 سر اشکم، ي قطره باز.. گزیدم را لبم.... آمد درد به قلبم... بود کرده پر را هایم ریه تمام آزاد، عطر بوي... دادم فشار بهم محکم را

 دوال....یچیدپ ام پی و رگ به آزاد عطر بوي... رفت گیج سرم... یعنی کیه: دوید پرسشگر عمه... شد بلند آیفون زنگ صداي... خورد

  ......کردم سقــــوط و کانتر ي لبه به گرفتم را دستم!! ....  دکتره میگه: زد را آیفون ي دکمه عمه... شدم

***  

  ...دادم فاصله هم از سختی به را تبدارم و متورم هاي پلک

  ...پیچید هایم استخوان در درد

  ...رنجاند پیش از بیش را ام آزرده بدن و چسبید گلویم بیخ وحشتناکی ي سرفه

  !عمه؟ شدي بیدار: گفت گوشم کنار نوازشگري صداي

  .....افتادند هم روي ناتوانم هاي پلک... نبود نوري هیچ.. دیدم نمی تاریکی جز به هیچی

  ببیندت؟ عمه کنی می باز چشماتو... نازم دختر ؟..جانم عمه ؟...مامانم: گرفت را دستم
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 چشم دیدن محض به اما بود نشسته اشک به صورتش. کردم باز را پلکم ي گوشه بیچارگی با و دادم قورت را دهانم خشک آب

 خودت اب کردي چه ببین.. بشم ماهت عین صورت اون فداي الهی. بره قربونت عمه الهی: زد لبخند و کرد کنترل را خودش من، باز

  ...عمه

 فسمن به نفسش که دارم پیري ي عمه یه گی نمی: کرد پاك را خیسش صورت و گرفت دهانش جلوي را اش روسري ي دسته

  !؟...عمه بره قربونت گی نمی! ؟...ست بسته

 رونبی را آزاد که دست این بشکند... گرفت را دستم فوري و فهمید خودش. بگذارم دستش روي تا آوردم باال را دردناکم دست

 مهع...بستم را هایم چشم و گرفتم ساعدم روي ي پنبه و چسب از را نگاهم... شد رها ام سینه از آه.... که زبان این ببُرد... کرد

. رفتگ فشارتو زد، سرم بهت اومد. رفتی هوش از که موقع همون... بود فرستاده دکتر برات: کرد زمزمه و بوسید را دستم پشت

  .رفت بعد بشه، تموم سرمت تا موند. کرد تزریق دارو و تقویتی برات

  ....بود فرستاده دکتر من براي

  ...گرفت رد چشمم ي گوشه از اشک

  ...شد فشرده قلبم

 وپس برات رم می: شد بلند و کشید باال ام چانه تا را پتو.... فهمید می خوب را، حالم.. بوسید را دستم... دادم فشار را عمه دست

  ..نشی بلند جات از. بیارم

 پتو.... خواستم می پرستار که من، براي.. بود فرستاده دکتر من براي.... گرفتم دندان به را پتو.. و ام پیشانی روي گذاشتم را ساعدم

 پنجره.. .بدهم تکیه تخت تاج به خمیده حالت به توانستم زحمت به... آمد عمه پا صداي..... گرفتم گاز را پتو....  و گرفتم گاز را

 هم را اشقق گرفتن توان حتی.... گذشته ساعت چند دانستم نمی حتی.... نداشت نوري هیچ اتاق و بود شده بسته کیپ تا کیپ

 دست حتی چرا... گذاشت دهانم در سوپ قاشق قاشق بودم، زده حرف بهش همه آن که اي عمه خود.. عزیزترینم خود. نداشتم

 با عمه.... من بودم بیچاره و فلج چقدر... گرفت راه لبم ي گوشه از سوپ... کردم بغض!.. ؟....داد می چوب بوي هم، عمه هاي

  ....نداره عیب... عمه نداره عیب: کرد زمزمه آهسته و... ام چانه و لب به کشید را دستمال و کرد کنترل را لبش لرزش

  ....سرم کشیدم را پتو و زدم پس را دستش ،...عجــــز با

  ....!!کن راحتم و بکش مرا خدا

  ....بود شده تسلیـــــم هم، عمه که انگار.. نزد حرفی هیچ... و بیرون رفت اتاق از... نگفت هیچی عمه

 موبایلم هباالخر و تخت روي کشیدم را دستم... رسید گوشم به تر دور کمی از داشت، مسیج رسیدن از خبر که کوتاهی تق صداي

 خشک نشده، باز هاي sms و ها missed call روي چشمم و کشیدم را سبز نوار.. بود شده خاموش اسکرینش.. کردم پیدا را

  ....بود نیاز و عمه و آقاجون شرکت از هم تایی چند...!! اش همه... آزاد اش همه.. آزاد اش همه..... شد

  ...ریخت اسکرین روي هایم اشک

  ...آزاد
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Sms صبح نیم و پنج به شد می مربوط اولینش... کردم راباز ها....  

 تا رون جایی! ؟..ساره.... دارم جلسه ده ساعت. بیام تا نرو جایی کنم می خواهش. بزنم سر بهش باید. نیست خوب تا بی حال «

  ... »بیام

  !! »المصبتو گوشی این بده جواب کنم می خواهش... راهم تو... « کردم باز را بعدي مسیج.... وقت آن ام بوده خواب حتما

  ...نشست لبم کنج غمگینی لبخند

  ....بد

  ...کردم بغض

  ...کردم سرفه

  ...!بد آزاد

  !!!.... کن باز!! ساره درو این شکنم می قسم پدرم خاك به... درو کن باز... کجایی...  بعدي هاي sms تمام و

 سیاهی مهای چشم... بایستم کردم سعی و زدم کنار را پتو.... قلبم... بود ایست به رو قلبم.. آمد می تلفن با عمه پچ پچ صداي

... یچیدپ دلم در درد خودم، دیدن از.... ایستادم آینه روي به رو و کشیدم را پاهایم.... شوم آرام تا کردم صبر و گرفتم را تخت.... رفت

 توان حتی... ادد می نشان پریده بیشتر را رنگم و بود تنم خواب سفید شلوار و بلوز!.. ؟....بودم شده مریض و ترحم قابل اینقدر کی

 بیهش من، که.. بودم تا بی شبیه من که... زدم زل آینه در خودم تصویر به.... نداشتم هم، را ام آشفته موهاي به کشیدن دست

  ادر؟؟م شدي بلند چرا: پرید جا از دیدنم محض به.. بود شده قطع عمه صداي.. رفتم بیرون اتاق از آهسته آهسته...! بودم عـــاطفه

  ...خوبم: گفتم شد، می شنیده زحمت به که خشدار صدایی با

  ....نشست جایش سر و کرد سکوت که دید، نگاهم توي چی دانم نمی و

  ....بود کرده جمع را ها شیشه خورده کی... شد داغ هایم چشم... شکسته المپ به... لوستر به شد کشیده چشمم

  ...دادم فشار و گلویم روي گذاشتم را دستم

  .. نیست این شایسته و

  ،...ببارد باران که

  ....نباشد من دل پیشوازش، در و

 آروم.. من و بودن سیاه هاش چشم..! شد روشن جا همه اما... نبود نوري هیچ بوسید، می منو وقتی... بودن سیاه هاش چشم «

  .....»بودن سیاه خیلی هاش چشم.. پایین ریخت اشکم.... بودم
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 ستهنش که جایی... فرش روي کشیدم را دستم کف.. زمین نشستم.. بود جا همان هنوز.. کشیدم بخاري تا را جانم بی هاي قدم

. ...خــــدااا... کردم بیرونش ام خانه از من خدا.. گفتم بهش درآمد دهانم از چه هر خدا.... بود دهانم توي قلبم... که جایی... بودیم

  ....زمین روي ریخت هایم اشک

  عشق؟ اي بودم کجا

  گرفتم؟ سر بر چتر چرا

  را خود احساس عطشناك هاي ریشه چرا

  نگفتم؟ باران به

  ماندم؟ تشنه و ننوشیدم را آسمان چرا

 ثابت بسته، رد روي نگاهم... آشپزخانه سمت افتادم راه... شدم بلند.... نشود نزدیکم که گرفتم باال را دستم.. جلو بیاید خواست عمه

 هگون پشت کشیدم دست.... سرد هایم دست و داغ تنم... شد سخت ام چانه.... بود آورده قرمز ي الله من براي در همین از... ماند

 می! دارم دوست رو قرمزي چیز هر من دونست می.. دارم دوست الله من دونست می... بود خریده الله برام.... « خیسم هاي

  !! »هام گوشواره.. واي! روسریم.. آخ!! خرید قرمز روسري برام و دونست

  ....ماند ثابت شد، می روشن و خاموش که کانتر روي تلفن انسرینگ چراغ روي نگاهم

 پیچید، هخان در که اي عصبانی شدت به و مردانه صداي از هایم چشم.... و دادم فشار را دکمه.... تلفن سمت رفتم پاورچین پاورچین

  .....سوخت

  !!! »کنی؟؟ می غلطی چه داري!!!  احــــمق!!!! ســــاره!!! بشکنمش نزدم تا صاحابو بی در این کن باز! ساره؟ «

  ....تر آرام صدایی با تر، قبل پیام

...! هخوب حالت بفهمم من بزن حرف کلمه یک فقط کنم می خواهش... بهت برسم تا بمون.. میام دارم من... عزیزدلم.. جان ساره «

  ! »؟....ساره

  ...گرفتم ازش را نگاهم.... ریخت می اشک.. ریز ریز داشت عمه

 دعوایم و بود آورده کاپشن برایم.. بود گفته حیاط همین توي.. منست با خالفم ته تا بود گفته.. بودم خواسته سیگار ازش وقتی

  ...!بود خندیده و کرده

... بود داده تمدس به... یکی یکی را ها لیوان... بود تر بلند من از قدش... رسید نمی ها لیوان به دستم... ایستادم ها کابینت جلوي

  ...لیوان توي ریخت هایم اشک... کشیدم بیرون را آبی گشاد دهان هاي لیوان از یکی و کردم باز را کابینت در

 تیغه... هک بداخالق انقدر ها وقت یک و. کردم نمی باور که شد می محبت پر انقدر وقتایی یه.. داشت خاصی خشونت صورتش «

 دست شوساعت همیشه... من و رسید می نظر به تر مهربون خیلی عینک، پشت از... زد می عینک اواخر این و بود صاف بینیش ي

 دست..!! .که شد می تحمل قابل غیر قدر اون... گرفت می پرش به پرت نباید داشت درد سر که وقتام بعضی... بست می چپش

 شوهرت واسه نیست قرار! احمق گفت می بهم.. زد می داد من سر! نداشت خودنویس جیبش تو هم خدا وقت هیچ...! بود هم چپ
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 بود، بسته جونش به قهوه داد، می گوش کالیفرنیا هتل... کنسرت بردم می و داد می کاغذي دستمال بهم بعد!! بدوزي لباس

  ...شد می برجسته شد، می عصبانی وقت هر که داشت پیشونیش رو هم نامشخص رگ یه! کرد نمی جدا خودش از سیگارم

 من ....بردیم می لذت برف تو قهوه خوردن از دومونم هر...! بود مشترکمون وجه ترین پررنگ این شاید و.. بودیم تنها مون دو هر

 سبز متبرك بند من و بود آزاد اون.. داشتم خلخال من و بود آزاد اون...! بود آزاد اون و بستم می بند خودم به چیزي هر بابت

  .......!داشتم درد ،...من و بود آزاد اون.. داشتم

 ذره ذره... اخالقیش خوش و بداخالقی به... حضورش به.. خودش به.... داد عادت خودش به.. منو ي ذره ذره...  منو جوري همین

  ....داد عادت خودش به.... بفهمم خودم اونکه بی...! خودش تمــــام به.. منو ي

  ....آخ

  .....کنم چیکار حاال

  ...کنم چیکار نیستی که حاال

  .....!دارم درد همه این که حاال.... روندمت کردم، بیرونت که حاال

  !؟....آزاد هستی دردي چجور تو

  .....هستی دردي چجور تو

 هک داشت دخترم دوست یه! نیاورد من جلوي کدومشونو یه اسم وقت هیچ! بزنه حرف دختراش دوست از من با نشد وقت هیچ

  .....خندیدم.. داشت دوست آزادو هم خیلی... بود خوشگل خیلی دختره.... خندیدم!! بود تر بلند خودش از قدش

 زا وقتی.. بود شده گرمم.... من که چقدر.. بودم نادون من چقد.. بودم احمق من چقد.. خدااا ؟...خطر بی کبریت بودم گفته بهش

 می تر يقو سیگناال و کنم خفه چیزو همه خواستم می هی.. شد می تند قلبم ضربان... دیگه بود آخریا همین... شد می نزدیکم

  ....بودم کرده چیکار من!! شد

  .....کردي چیکار تو

  ....خندیدم

  ...!پرسید می شدنم حامله از وقتی بود زیاد روش چقدر

  ...!!زیاده خیلی روش که بگم بهش باید حتما

  ...شد جمع م چونه

  !؟...بگم بهش

  !؟....بینمش می بازم مگه

  ...خوام نمـــی... دارمو ازش که تصویري آخرین
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  ..خوام نمی تصویرو این من

  ....میاره دردم تصویر این

  ....کنه می نابودم

  ....باشه همیشه مث خوام می

  ....باشه کرده اصالح و مرتب و بو خوش همیشه مث و بره یادش منو خوام می

  ....نخواد منو که خوام می

  !؟....خوام می اینو من

  ....ریخت اشکم

...!! ذارمب دهنش به دهن که کنه کاري و دربیاره حرصمو خواست می دلش هم همیشه... ببینمش ریخته بهم و نامرتب نشد بار یه

 داره؟ سردرد ؟...قرمزه هنوز چشماش ؟...کجاست االن... کجایی اآلن... خواستی می منو چی.... دیوونه آزاد.. مریض آزاد... مریض

  » ؟...خورده شام

!... ؟....شوم می مامانی چجور من بود، پرسیده و طرفم دو بود گذاشته را هایش دست.... آبی گشاد دهان لیوان توي ریخت اشکم

 من منتظر. .بوده اینجا... بهش کردم را پشتم.. جلو دوید عمه... شکست بدي صداي با و افتاد دستم از لیوان و رفت تحلیل توانم

 زمین، روي و شکستم... شدم تا..... داشتم زجه... داشتم هق... داشتم جیغ.... دادم فشار گلویم روي را دستم.... خــــدااا... بوده

  ....اش سینه به زدم چنگ.. گرفت بغلم... جلو دوید عمه....! شدم تـــا

  !؟....ببینم را اشکش و کنم نگاه هایش چشم توي توانستم چطور

  ؟...ساره توانستی چطور

  !!؟...داخـ توانستم چطور

  ..عشق اي ببخشاي

  چیدم ندانسته را ارغوان اگر من بر ببخشاي

  بوته یک لبخند روي اگر

  گشودم آتش

  اما دیدم را ماشه اگر

  ، آهو گیر نفس نگاه هراس

  ....نیامد چشمم به

  ....زهـــر.. با.. درد با.. زدم هق
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  .....عمـــــه -

  ...عمه میاري داري خودت روز به چی.. عمه جون.. جونم -

  ....ندیدم هرگز که من بر ببخشاي

  بشکفاند مرا نسیمی نگاه

  کشاند اوجم به شهابی شگرف شعر و

  ...بگویم دریا به را خود که نرفتم هرگز و

  ...برویم مهربانی ي ریشه باور از و

  ....نــــــدارم دوسش عمه -

  ..!بد خیلی آزاد.. بد آزاد.... پایین بود ریخته اشکش و بودند سیاه هایش چشم... پایین بود ریخته اشکش

  .....کردم خفه اش سینه میان را دهانم

  ....!!!کرد گریه مــــــن خاطر به عمه... بود اومده من خاطر به.... کردم اذیتش... عمه کردم بیرونش من -

 ؟؟!اشهب این باید بچه این سهم چرا خدا اي.. آورده روزت به چی ببین.. کامرانو کنه لعنت خدا الهی: زد هق...و سرم به کشید دست

  ....عمه نفس شی می خورد داري... خودت با نکن تا اینجوري.. مادر نکن

  

  عشق؟ اي بودم کجا

  ندیدم؟ را روشنی چرا

  بودم؟ الل من و بود روشنی چرا

  روستایی کودك یک دست تاول چرا

  نلرزاند؟ را دلم

  شهر یک سرشار رنج ي کوچه چرا

  * ماند؟ طرف بی من شعر در

...  

 و ستمنش تختم در عرق از خیس! پریدم ،..و کردم تب.. پریدم و دیدم کابوس..! پریدم خواب از.... گذشته شب نیمه یک از ساعت

 پاتختی از را آب لیوان...! برد نمی خوابش خواب، چراغ بدون عمه. آمد می هال از کمی روشنایی... کردم نگاه تاریکم اتاق به
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... اشتمد برش و کردم دراز دست حالی بی با. کرد جلب را توجهم و شد خاموش و روشن مویالم اسکرین... نوشیدم کمی و برداشتم

  ...اخالق بد... نشست لبم ي گوشه تلخی لبخند! »... بداخالق«  بودم کرده سیوش اخیرا... آزاد اسم

  ....گفت می دلم نکن، بازش گفت می عقلم

  ......!..روزها این زد می مفت حرف چقـــدر... دلم

  ! »؟...ساره...: « بود پرسیده فقط... آمد درد به قلبم و کردم بازش

  ! »....؟...کاري کثافت.... « زد مسیج دوباره.. بعد دقیقه چند.... دید می تار خیسم هاي چشم

  ....ساره تو به لعنت

  ....!ات زهري زبان و تو به لعنت

 سب.... را خودم هم را، لعنتی موبایل این هم.. کنم می خاموش... آزاد کن بس.... شد روشن موبایل ي صفحه باز بعد، دقیقه ده

  ....!!کن

  ....کردم بازش و بالشم به چسباندم را صورتم

  

  ..شود می چه ببینم که بوسیدمت «

  شود می چه دینم ، تو هاي بوسه با

  عشق زمانِ  ببینم که بوسیدمت

  ..! » **شود می چه یقینم و شکّ تکلیفِ

  

 شوکه رقد آن... اشک شوري از خیس.... لبم روي کشیدم را انگشتم... فشردم بهم را هایم لب.... سفید بالش روي خورد سُر اشکم

 را مشصت انگشت.... حاال و کاري کثافت بودم گفته بهش....نمیانده یادم به خوب، حسی جز.. نور از دري جز هیچی که ام بوده

 دو بعدش.. هن نه. گزیدم لب بودم؟ کشیده سیگار!! ».. بده سیگار بوي دهنت نباید.. زنی تو... « اسمش روي.. صفحه روي کشیدم

  .......شد سرازیر اشکم و گرفت ام خنده... خوردم بستنی قاشق سه

  ....بود نخواستن و خواستن میان زدن وپا دست و گناه و تلخی حس هرچی و گرفت ام خنده

 پوستم رزی دلچسبی تلخی ،..آزاد نور به آغشته تاریکی یادآوري از... مرا چطور که نیفتد یادم کردم سعی و بستم را هایم چشم

 هک انگار و شدم خنک ثانیه از کسري در..! شدم خنک!  کرد فوت صورتم توي کسی، انگار... شد جمع صورتم در خون.... دوید

  .....اتاقم ي بسته ي پنجره از خنکی، نسیم

  ...کردم خفه بالش توي را صورتم
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  !...؟.....نزنم یا بزنم حرف.... نکنم یا کنم گریه

Sms رسید بعد دقیقه بیست ،..بعدي...  

  ..... »خوام می همینو فقط،.. باشه خوب حالت خوام می فقط «

  .....سپرد دل شه می تو با نه... برید دل شه می تو از نه

  ،...موند شه می تو عـــاشق نه

  ........مُــــرد شه می تو از فارغ نه

 مانما سرفه...!... مریــــض منِ  که.. طاقت کم من که.. ضعیف منِ که.. نداشتم طاقت.... انداختم کناري و کردم خاموش را گوشی

  ......برد خوابم درد، و تب در زدن پا و دست میان در و برید را

  ...ببین عشقو این بست بن

  ....رو به رو هم.. سر پشت هم

  !؟....کجاست تو با سفر راه

  .......بگو... پرسم می تو از من

. ودب برده خوابش گوشه یک عمه. رفتم هال به آیفون به دادن جواب براي و کردم بلند تخت روي از ناتوانی با را ام خسته تن

 نیاز ادمد اجازه و دادم فشار را دکمه... شد می بیهوش خوابید، می وقتی که بود پا سر و رسیده من به آنقدر روز چند این طفلکی

 وقتی ودب آرایش بدون و خسته صورتش... ایستادم انتظارش به ورودي در کنار و کشیدم نامرتبم موهاي میان دستی... شود داخل

 یم خرید... پیچید پوستم زیر تلخ حس همان باز... ها کیسه روي خورد سر نگاهم. شد ظاهر چشمم جلوي خرید هاي کیسه با

. تو بیاید تا مرفت کنار حرف بی...! بست را دهانم نیاز، ممتد و ساکت نگاه که کنم باز اعتراض به لب آمدم... فرستاد می دکتر.. کرد

 بی.. .بود ثابت خرید، هاي کیسه لوگوي روي من نگاه و کشید می سرش از را شالش داشت... کانتر روي گذاشت را ها کیسه

 هاي کپل و گرفتم را رویم... شد جمع بغض از ام بینی... داد می چوب بوي... ها کیسه به کشیدم را ام بینی و... شدم خم اختیار

... ذاشتمگ تنهایشان... شد احوالپرسی مشغول نیاز با و پرید خواب از عمه ام سرفه صداي با و افتادم سرفه به.. کردم کنترل را داغم

  ...!بودند درآمده او عطر تسخیر به هم هوایش هاي مولکول که شوم بند جایی توانستم نمی و بود آمده درد به دلم

 ستگیخ کردن پنهان براي ستودنی تالشی با اما حال بی جفتشان... آمد می عمه و نیاز صداي.... نشستم زانو چهار تختم روي

... اشتمند خبري علی از..... نداشت گفتن حالم که... من و... رسید می من به و بود پا سر... بود پا سر زعمه رو سه این تمام... شان

 بی خبر، بی... عمه رفت راه هزار دلم: گفت می و کرد می نوازش را موهایم... خواب دم دیشب، همین کنارمو بود نشسته عمه

 می هی! کنه می سکته تلفن پاي االن گفتم زد زنگ که من به..! روز سه این تو نخوابید ساعتم پنج جمع سر پسر این... موبایل

 ده،ش چی گفتم هرچی! رسیدم من که شکست می درو داشت.. که ریخت همچین بیچاره من دل.. ساره؟ از ندارید خبر شما گفت

 پاش یه ،بود شرکت پاش یه روز سه این..!! نکردم سفید آسیاب تو هم هارو گیس این... عمه نیستم خر که من اما.. نگفت هیچی

 چه تو رو خداها بنده.. رفت می دست از داشت آقاجونت... زد سر من به اومد بار چند هم بیچاره اون... نیاز دوستت اون... اینجا

  !!...نیست دسترس در گوشیش س هفته یه ماشـــاال که هم علی! انداختی تالطمی
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 سوالی نگاهش هی.. کرد می نگاهم هی خانوم حاج... بودند اینجا عصر دیروز خانوم حاج و آقاجون ،...اما نبود دسترس در هم علی

  !؟...کنید نمی باور....! ام گرفته آنفوالنزا فقط خـــدا به که.... دزدیم می را نگاهم هی من، و.. بود

  ....رفت و.... داد دارو و زد آمپول و سرم پایینم فشار از زده حیرت و کرد، ویزیتم.... آمد دکتر دوباره، هم صبح امروز

  ....من و

  ....!...داد می چــــوب بوي هم دکتر.. که خندیدم می.. اشک با

 دلم... .ریخت دلم... ام شانه سر گذاشت و آورد جلو را دستش... کرد نگاهم فقط. گرفتم باال را سرم..  تخت ي لبه نشست نیاز

 فرو یازن بغل توي و جلو کشیدم را خودم......! دهد می را او بوي... بوده او پیش.... دستش به کشیدم را ام بینی اراده بی و ریخت

  !؟.. رفت: که زدم بهم بغض با را، هایم لب و.... رفتم

  ....داد تکان آرام را سرش

  ...لرزید می دلم

  .....لرزید می و ریخت می هــــی دلم،

 قعر زا صدایم.... کنم نگاه بزرگترم، خواهر هاي چشم توي توانستم نمی.... زدم بهم را خیسم هاي مژه و عقب کشیدم را خودم آرام

  ...گیري می من از بمونی، اینجا... برو: آمد می چاه

  ....!داره واگیر عشق آخه: پاشید رویم به تلخی لبخند و زد بهم را دارش نم هاي چشم

  ....لرزید.. باز ام چانه

  !روزیه؟ و حال چه کنه؟ می چیکار کجاست؟ بدونی خواي نمی! بپرسی؟ حالشو خواي نمی: گفت خفه

  ....نشود بلند هایش، حرف درد از هقم، هق که دهانم جلوي گرفتم را دستم

  !کنی؟ تمومش خواي می: کشید جلو را خودش

 ترتیبشو و سمبنوی استعفاتو اآلن همین تونم می... ببین: گفت عاقالنه و خواهرانه همیشه مثل و کشید عمیقی نفس.. نزدم حرفی

 بکشی قرمز خط یه تونی می... نکنی باز روش به تو خونه در و کنی عوض تو شماره تونی می. کنی کار دیگه جاي یه که بدم

  !؟ خواي می اینو تو ،...ساره اما! کنی تمـــــومش...  و سال چند این روي

 كدر تورو هاي ترس تمـــام من ساره... سختیه راه چقدر کنم می درك.. دونم می من: داد ادامه.... هایم پلک پشت کشیدم دست

  ...بدین بهم فرصت یه نیست بد.. اما! کنم می

 هشت مـــیدونم و داره تفاوت من با نوري هاي سال که کسی به اگه بار این: پاشیدم اش آراسته همیشه روي به تلخی لبخند

  فهمی؟ می اینو...! نیاز شم بلند تونم نمی دیـــــگه بدم، فرصت جهنمه،
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 که چیزي اون...! سازیم می تصوراتمون تو ما که نیست چیزي اون واقعیت وقتا خیلی اما... فهمم می: فشرد بهم را هایش لب

 تو تنگذاش پا همیشه! ساره... کنه می فرق واقعیت با اضافی، برگ و شاخ عالمه یه با سازه، می مون دیده آسیب و ترسیده ذهن

  ! نیست شدن غرق ي منزله به عمیق، دریاي

  ....شده تنگ! خودم براي کرد، می شنا ها غورباقه مثل که کوچولو درسا براي استخر، براي آب، براي دلم چقدر... دریا

  !بودم بر از را، راه این تمام را، هایش حرف تمام من، که... بدهد ادامه این از بیش خواست نمی دلم

  ...!خوام نمی من: گذاشتم لبش روي سکوت ي نشانه به را دستم

 ي،کرد خاموش اینو تو! شه می دیوونه داره... کن روشنش: ماند ثابت تخت، طرف آن سفیدم یموبایل رو نگاهش... نزد حرفی

  !!دیوار و در تو کنه می پرت خودشو گوشی بار ده روزي

... خونه امپ یه شرکته، پام یه که منم... نیست خوب حالش مامانم: گفت بعد کمی... کردم می بازي روتختی با و بود پایین سرم

  ...اووففف..!!که عروسیمم

  ...بیام اونجا تا کشم نیم دیگه پیرزن من.. بخورین چاي بیاین دخترم: آمد هال از عمه صداي

  ..خانوم حاج میایم اآلن -نیاز

  !ساره باالست وحشتناك ت، درونی مقاومت دونم می فقط:  من به کرد رو

  اون؟؟ یا منی با تو: شدم تند... اما دانستم می

  ....عشقم طرف من من؟: زد لبخند تلخ

 زل و... رمس کشیدم را پتو... رفت هال به و شد بلند جا از... انداختم سرفه به و گرفت را گلویم عفونت... افتاد چشمم از قطره یک

 دست از هاي تماس تنها.... کردم روشن را گوشی... آمد می هال از زدنشان حرف صداي.... گوشی خاموش ي صفحه به زدم

 به.. .داشتم ازش که عکسی تنها.... کردم باز را نیاز نامزدي هاي عکس..... زد می دلم، نبض... کردم باز را ها عکس فایل... رفته

 این يتو از حتی که این! دید؟ نمی چطور... داشتیم فاصله همه این... عکس طرفین درست...! او..  و کوروش و نیاز و من ترتیب

 داري دهخن جوك انداختیم می عکس وقتی بود یادم... خندید می داشت.. صورتش روي کشیدم را انگشتم...!! بود معلوم هم عکس

 شا میلیونی چند ساعت برق و بود کرده درست شلوغ و کج را موهایش!  خنده زیر زدند باهم دو هر و گفت کوروش گوش زیر

! ...خندیدم مـــی من،.. خندید می کوروش.. خندید می نیاز....! زد می را چشم بود، متمایل دوربین سمت به که چپی مچ روي

 را اروس اسم... اینترنت به شدم وصل... آمد می نیاز و عمه خداحافظی صداي... شد خیس اشکم ي قطره از گوشی ي صفحه

 به! بودم کرده خاموشش کاش...لرزید دلم.... رسید مسیج که... طرف آن انداختم را موبایل...! کن رهـــا.. ساره کن رها... زدم

  .... »باش خوب فقط... « زدم زل اسمش

  !؟....نمرده آنفوالنزا از کسی حال به تا.... سرم روي گذاشتم را بالش و کردم آفالین

  ....پرسیدم می دکتر از را این کاش

***  
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 هم اتاقم نتلف و نداشتم شدن بلند ناي... کرد هشیارم تلفن زنگ صداي که بود چند ساعت دانم نمی و بودم بیداري و خواب میان

 معناي به و ته،خســـ... آزاد صداي و انسرینگ روي رفت تماس که بدهم ادامه خوابم به خواستم و نکردم توجهی... بود قطع

  ....پیچید خانه در ،.. داغـــون کلمه، واقعی

  .....»نیست خوب اصال حالش... پیشش بیا تونی می اگه.... شد فوت صبح دم نیاز مادر «

  !نشستم تختم وسط صاف و پریدم جا از

...! یدترس می فوت خبر از همیشه.. بود ترسیده... شد ظاهر اتاق دم هراسان عمه.. بود گذشته صبح هفت از. کردم نگاه ساعت به

 نشانم آورد ذوقی چه با را تاجش... بود چشمم پیش نیاز صورت.. فرستادم فاتحه و صلوات... ناباوري عین در و زدم بهم را هایم لب

 پتو !دستش پشت زد می کرد، می هم وقت.... خواند می فاتحه و فرستاد می صلوات بلند بلند عمه!... ؟....کردي چه... خدایا... داد

 یچارهب... ساکتی و خوبی آن به زن... نیاز مامان.. کردم عوض لباس سرعت به... کنم می چکار نفهمیدم دیگر بعد و کنار زدم را

 ي بهغیرمترق اینقدر مرگ از یا آمد می آزاد خراب صداي از دانم نمی که اي دلشوره.. بودم گرفته دلشوره...! نیاز بیچاره.. نیاز مادر

  ...!خانوم پروین

  ..بود گذشته هفته یک

  ....بودم کرده آزاد با که قیامتی از هفته، یک درست

  ......!بود سیــــاه که ،...خاکستري نه ،...تمامش که اي هفته

 چیزي زدم، نمی حرف.. رختخواب توي بودم افتاده هفته یک.... داشتم ضعف و درد استخوان هنوز اما بود بهتر ام مریضی حال

 و سالم آدم گفت می.. کنم رنگی بی آرایش کرد وادارم زور هزار به عمه....آورد درمی پا از را آدم روحی، مرض که.. خوردم نمی

 کردم، هرچه من اما گفت، عمه! بدهی اش دلداري بخواهی تو که معصوم طفل آن حال به واي! دهد می جان ببیند، را تو زنده

  .....لرزید نیاز براي دلم باز و پوشیدم مشکی...! نشد پوشیده هایم، چشم زیر بدریخت و عمیق گودي

 از ...کرد می نرم پنجه و دست آرتروز با خودش جوري همین... بشود من اذیت بیشتر خواست نمی دلم. اش خانه رساندم را عمه

 شانس شور مرده!طور همین هم کوروش. نداد جواب. گرفتم را نیاز ي شماره و کردم روشن را موبایلم اش، خانه جلوي جا همان

  ...اووففف...!!! مرا

  ...کردم دل دل آزاد، به زدن زنگ براي

  ...گرفتم را اش شماره باالخره

  ...بود دهانم توي قلبم

  ...!لرزید می سلولم، سلول و کرد می گزگز پوستم

  ....داد نوازش را گوشم.. اش خسته و آرام صداي

  ....جانم -

  ....رفت ضعف ،..دلم
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  ...دلم به شد سرریز.. دلتنگی

  ...چسباندم می گوشم به صدایش، شنیدن بیشتر براي را گوشی وقتی نفهمیدم هم خودم و

  ....سالم: گفتم آرام

 و دادم قورت سختی به را دهانم آب!! کشت می را من داشت این و بودم کرده گم آوري گریه طرز به را پایم و دست. کردم مکث

  !بیام؟ کجا: دادم ادامه

  ...زهرا بهشت: رسید گوش به شد، رها که عمیقی نفس از بعد صدایش

  .... که کنم قطع خواستم

  ! ساره -

  ....دانستم نمی هم خودم و بودم دلتنگ چقدر.. بودم صدا این دلتنگ چقدر... شد داغ هایم پلک

  ...فهمید می حتما... داشتم بغض

  ...هوم -

  ...دنبالت فرستم می ماشین -

  ..بیام تونم می خودم... خوام نمی: زدم زل سرم پشت به آینه از و دادم فشار فرمان روي را دستم

  ...!باش مواظب: باشد آرام داشت سعی و انگار شد کالفه

  ...آ: گفتم اراده بی

  !!اراده با! بستم را دهانم

  ......وقت هیچ... آزاد نبوده سخت اندازه این تو با زدن حرف وقت هیچ.. دستم کف دادم فشار را ناخنم

  !خوبه؟ حالش.. نیاز -

  ! نیست خوب حالش کس هیچ: گفت آرام بعد... کرد مکث

  ....شد قطع تماس و

 به واه.... پرسیدم را قطعه کوروش از بار این و رسیدم که بود اي خرده و نه.... شدم زهرا بهشت راهی و کشیدم تالطمی پر نفس

 هم، میانسال مداح و بودند نایستاده خاك دور تا دور بیشتر نفري دوازده ده... دیدمشان دور از... زد می بدي سوز و بود سرد شدت

 این ..درآمد اشکم.... گرفت نمی آرام که نیاز اما بود کرده بغلش کوروش.... زد می زار و خاك روي بود افتاده نیاز....  خواند می دعا

... کناري ودب ایستاده... دیدمش.... و کردم کج را گردنم.. کشید می را نگاهم عجیبی مغناطیسی نیروي!  شد می عروس داشت دختر

 هنـــوز هم ریش ته.... داشت تن به مشکی پیراهن و شلوار کت و بغلش به هایش دست... بود چشمش به اش دودي عینک

 ار شالم ، گرفتم را نگاهم آرام بعد... کردم مکث... کردم حس خودم روي را نگاهش مغناطیس.... سرد خیلی... شد سردم! داشت
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 وروشک بغل در نیاز.... کرد می ام عصبی مداح صداي.. زد می زار... کنارش نشستم.... سیاهپوش نیاز سمت رفتم و دورم پیچیدم

 یدمشکش.... ریخت اشکم و آمد دردم.... صورتش.. هایش چشم... شود متوجهم بلکه اش شانه روي گذاشتم را دستم! شد نمی بند

  ........بمیرم.. نیاز بمیرم... کردم بغلش و خودم سمت

 باورم اصال... بود آورده درد به را همه دل که زد می زار مسکوت و خانومانه آنقدر و شد نمی بند... کندیم خاك از بدبختی به را نیاز

 وزهن که نیاز آخر... گرفت مرخصی اروس از خاطرش به نیاز که باشد مهربانی خانوم همان خوابیده، زیر این که زنی شد نمی

 بوي انگار جا همه.... وزید می بدي باد... کند خاك از و زد بغل را نیاز کوروش!! کردي؟ چه... خدا! خانوم پروین بود نشده عروس

 ي بهانه به چقدر حاال.. متاثرم چقدر حاال بودم، بهت در و رفت روشنک که روزي برخالف کردم می حس... من و داد می مرگ

 ار نیاز بغل زیر و آمد جلو آزاد.... کنم می پنهان ساختگی نقاب این پشت را غمم و ریزم می اشک.. ریزم می اشک نیاز، مادر

 چقدر....بود سرد جا همه چقدر.... شدم ماشینم سوار و زدم بهم را خیسم هاي مژه.... نکرد نگاهم... و نیاورد باال را سرش... گرفت

  ........کردم می تنهایی احساس چقدر.... نکرد نگاهم چقدر... بود نزدیک من به

 ورآ خفقان چقدر عزا، صاحب و من براي رستوران فضاي و... نیاز دوستان از تا دو یکی... بودند آمده شرکت هاي بچه از تعداداي

 سنگینی قلبش روي نبودش، که کسی خاطر به نیاز، براي و ،...ریخت می بهم را قلبم حضورش که کسی خاطر به من، براي...! بود

  ......کرد می

 را شسر... بود نشسته کوروش ماشین صندلی روي ساکت، و حال بی نیاز... کردیم رها را رستوران که بود نیم و یک ساعت

 با.. کرد نگاهم و کشیدش پایین صدا بی.... شیشه به زدم و شدم نزدیکش.... بود خیابان به اش خالی نگاه و شیشه به بود چسبانده

 وجود دادن، دست از درد براي دهنده تسکین ي واژه کدام.... گفتم می باید چی.... کردم پاك را صورتش روي اشک انگشت،

  !؟....داشت

 رفیح... بوسیدم را نیاز ي گونه و شدم خم!  ریخته بهم دنیـــا ثانیه، از کسري در و پیچیده بهم زمان و زمین کردم می حس

  !ده؟ش بد حالش: گرفتم فاصله ازش لرزاند، را بندم بند که سر پشت از صدایی با.... هیچی.... نداشت وجود تسکین براي

  ...نه: گرفتم را رویم... کنم نگاهش آنکه بی

  ....کشیدم... ماشین تا را ام شده نفرین هاي قدم و

 مان ههم... بودند رفته همه... کردم کم را سرعتم.... بود نشسته ماشینش توي.. خیابان طرف آن هنوز آزاد زدم، می دور که را بلوار

 می شموهای میان را هایش انگشت و.... پنجره به بود زده را دستش... تنها.. بود نشسته ،...اما او.. راندیم می نیاز ي خانه سمت به

  !؟...نیاز مادر پیش بروم هم من خدا... لغزاند

 را رمانف زده وحشت!! کشید الیی گوشم بیخ از نور سرعت با ماشینی لحظه همان و فشردم گاز روي ممکن حد آخرین تا را پایم

  ....چسبیدم

  .....!!رفتم می داشتم

 ستهنتوان و نبوده خوب حالش انگاري.. بود منتظرمان در جلوي تا بی.... رفتن دست از بوي... داد می غم بوي... نیاز مادر ي خانه

..... بود تا یب ،...داشتیم که مادري تنها حاضر حال در و نیامده هنوز نیاز ي خاله... کرد بغل را نیاز نگرانی با.... زهرا بهشت بیاید بود

... کشدب طول سفرشان دیگر روز چند نبود معلوم گفت، می تا بی که اینجور و بودند سفر کوچکش پسر و شوهر همراه هم افروز
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 هم را انداکی آشنایان و اقوام همان ي شماره دوستش و بود افتاده مبل روي رمق بی نیاز... رفتم سالن وبه کردم عوض را لباسم

 دوست... بود زدن حرف مشغول کوروش با اي گوشه که.. او و... بود نشسته نیاز کنار تا بی... کند خبرشان تا گرفت می داشتند که

  ....بیان شیش نیم و پنج کنم فکر: گفت تا بی به رو و کرد قطع را تلفن دانستم، نمی هم را اسمش که نیاز

 دوست توق همان که قرآنی صداي و بود گرفته دلم... کنم درست حلو تا رفتم آشپزخانه به حرف بی... انداختم ساعت به نگاهی

 تا بی ارخدمتک را خودش که بود آشپزخانه توي خانمی..... کرد می بیشتر را ام دلتنگی ،...کرد سرازیر خانه در تلویزیون از نیاز

 رمايخ از همیشه بودم که بچه.. بخیر یادش.. شدم ها خرما کردن درست مشغول وکنارش زدم بهش اي خسته لبخند.. کرد معرفی

 دوگر به آغشته خرماي من.. خب.. گرفتم نمی من اما.. بگیر گاز را زبانت که رفت می غره چشم خانوم حاج.. آمد می خوشم ختم

  ......پرستیدم می را، نارگیل پودر و

  ...افتادم سرفه به

 فرستاده تردک.... نداشتم هم را رفتن اتاق تا قدرت... بیاورد را کیفم خواستم ازش شرمندگی با من و داد آب دستم به خانوم صدیقه

 درد همه ینا ،..داشتم پرستار اگر که... کشید نمی طول اینقد شدنم خوب داشتم، پرستار اگر که.. خواستم می پرستار اما من بود

  ......نداشتم

 پشتم را نوازش دست.... شد گرم دلم تا، بی ي کننده دلگرم همیشه و آهسته صداي به و ریختم دهانم به بغض با را آب لیوان

  !؟...خـــانوم خوبی: زد لبخند و کشید

  ..!داشتم دوست را، زن این چقدر.. بوسیدم را اش وگونه شدم خم

  .....ندارد ایرادي ،...باشم تا بی هاي جوانی شبیه که هم چقدر هر حاال

 رآنق صداي.... داد را خریدها این ترتیب کی کوروش دانم نمی.. کردم می درست را ها خرما داشتم من.... برسد حلوا به رفت تا بی

 گریه صداي.... حاال و... داشتند آرامش من براي همیشه که هایی آیه.... خورد می بهم ها آیه امتداد در هم من هاي لب... آمد می

  .....ریخت هایم دست روي... نیاز پاي به پا اشکم، و کردم درست را بعدي خرماي.... گرفت قلبم.. آمد می هال از نیاز بلند هاي

  !؟...مامان ندارین احتیاج چیزي -

  !؟..بود چندم بار... لرزید دلم باز

  ....ونهلرز می منو بدن و تن داره بچه اون هاي گریه... فقط... نداریم کاري... عزیزدلم نه: رفت می اش صدقه قربان صدا با تا بی

 بند ار هایم اشک کردم سعی... کردم می حس را نگاهش سنگینی.... بودم ایستاده بهش رخ نیم کامال من و بود دیدم میدان در

  !!کردم سعی فقط جدا اما... بیاورم

 گهن براي اي پله پله نفس.. رسید ام بینی به و پیچید هوا در عطرش هاي مولکول.... نگفت چیزي و موهایش میان زد چنگ

  ...شد جمع تا، بی حواس هم او حواس هم شد باعث که کشیدم داشتنش

  !خانومم؟ خوبه حالت -تا بی

  ...شد رد دیدم از آزاد... بزنم رویش به اي احمقانه لبخند تا گرفتم باال را سرم
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  ...خوبم... نیست چیزي -

  ....گلم که داري تب! داغی چقد: گذاشت پیشانیم روي را دستش و آمد جلو تا بی

  ...نباشید نگران...  االن شدم خوب. جون تا بی بودم مریض یکم: زدم لبخند باز

 پا سر خواد نمی: کردم حــــس ،..عطرش هاي مولکول ناگهانی هجوم با که.. هایم چشم با نه که را آمدنش جلو که... او و

  ...کن استراحت یکم برو... بایستی

  ..!خوبم که گفتم... نیست احتیاجی: کردم نگاه تا بی به

 شد می مگر. ..بود پیدا نگاهش از.. دانست می.. بود لبش ي گوشه محوي و گیج لبخند... گشت او و من میان تا بی مستاصل نگاه

  !؟...نفهمی و باشی مادر

  !ینی؟ب نمی.. لرزه می داره دستات... کن استراحت یکم برو!  نیست مهم برات هیچی باشه، خودت به اگه: شد نزدیک باز... اما آزاد

 به: الیدمن استیصـــال با و کردم نگاه تا بی به اشکی هاي چشم با! خودم؟ آزاد.... خودم آزاد بود شده باز.. بود تند و کالفه لحنش

  ..!جون تا بی کنید باور... آرومم اآلن... دهنم تو میاد دلم بشینم برم...  آرومم اینجوري.... خوبم خـــدا

 انداختم را سرم.. بود من روي آزاد سنگین نگاه.... رفت حلوا سراغ و گذاشت تنهایم.. آرامی زدن پلک با و کشید ام گونه به دستی

  ....!کهنه آنفوالنزاي این به لعنت...! شد سرریز ام بینی و چشم از آب باز.. پایین

  !!لجیاز: غرید لب زیر

 انگشت ود میان ام بینی بیایم، خودم به تا و برداشت طرفی آن هاي کابینت روي از کاغذي دستمال برگ شش پنج ،.. حرف بی و

  .....!!بود اسیر ها، کاغذي دستمال و

 دستمال!! دستش پشت بزنم.... یا بخندم دانستم نمی من و بود اخمو و جدي اش قیافه! بود شده نعلبکی تا دو ي اندازه هایم چشم

 را رویش حرف بی و کرد نگاهم درهم هاي اخم همان با. کرد جدایشان ام بینی از حرکت یک با و داد فشار بهم محکم را ها

  !!!آشغال سطل توي کرد شوت را ها دستمال آشپزخانه، از خروج حین و گرفت

!!! داشتمن که تب! داشتم؟ تب... گرفت را رویش تر عمیق اي خنده با خانوم صدیقه... گزید لب خنده با تا بی! چرخیدم زده بهت

  !!چه؟ من به نداري آبرو مادرت جلوي توي! هردویشان به کردم را پشتم شتاب با و دوید صورتم به خــــون!!! داشتم مرض

 نبیرو خانه از شد می ساعتی یک... بود صورتم روي هنوز آزاد، هاي دست عطر و داغی گذاشتم، می ظرف توي که را خرما آخرین

 ،..ار بازي بار این.... کنم تمامش بخواهم هی حاال... دستم بگیرم کنم چه کنم چه ي کاسه هی حاال... دادم تکان سري... بود زده

 باز اما بخوابم خواست می دلم و بودم خسته... فرستادم فاتحه برایش چندم بار براي و زدم تلخی لبخند......! کرد شروع نیاز مادر

 وردخ می دقیقه چند هر هم خانه زنگ. بود درآمده اشکشان باز و رسیده مشهد از اش خاله... بود شده بلند نیاز هاي گریه صداي

 نگینس فضا و شد می پر کم کم سالن... مشکی پا تا سر و تسلیت از کالمی با. رسید می... همکاري.... دوستی.. اي همسایه و

 پایه هاي معش کردن روشن براي و برداشتم کبریت... همه از تر سنگین سکوتی...  و قرآن صداي و کم نور.. سنگین خیلی... بود

. زدم بخندل هایشان دست ي گره به... بود کوروش دستان میان دستش و بسته را هایش چشم نیاز.... رفتم سالن به مشکی بلند

  ....!بودم خوشحال ،..من و داشت پرستار نیاز
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... پیچید یم خودش به داشت و بود کرده عود میگرنش طفلی. ببرم سالن به را تا بی تا رفتم آشپزخانه به و کردم روشن را ها شمع

 و رنگ. یارمب قرصاتونو براتون من بکشید دراز اتاق تو یکم برید. جون تا بی: گفتم تا بی گوش توي آهسته. آمد در زنگ صداي

  ..پریده خیلی روتون

  ..خوبم: داد دستم به فشاري

  ...بود درهم درد از صورتش تمام

  ...کنم می خواهش... نیستید پا رو -

  ! نیــــاز: پیچید خانه در دختري ي مالحظه بی و گیرا و بلند صداي درنیامده، دهانم از حرف و

 ینکیع ،..خوشگل و آراسته اندازه بی صورتی کشید، می زمین روي که کوچکی چمدان با دختري. سالن سمت چرخیدیم همزمان

 دختر... گفت چی نشنیدم و زد بهم را هایش لب تا بی...! رفت می نیاز طرف به ،...اش ریخته بیرون و شده هایالیت موهاي باالي

 خدا نیاز ....من خداي..!! رسوندم خودمو پرواز اولین با شنیدم، تا: گفت بریده بریده هی و ریخت اشک قطره چند و کرد بغل را نیاز

  ...هانی... عزیزم اوه... مامانو کنه رحمت

 دختر: گفت بیل زیر و بزند ها حلوا به سري رفت که کردم نگاه تا بی به پرسشگر. رفت آغوشش به دختر و شد نزدیک نیاز ي خاله

  ...کنه می زندگی ترکیه. نیازه ي خاله

  ....شد روشن ذهنم در چراغی

 با دش همزمان این و گرفت فاصله نیاز از باالخره.... بود سالن وسط نگاهم... پیچید می قرآن صداي... نیاز سمت رفت باز دختر

  !چطوري؟!!  هــــانی!!! آآآزااااد: شد بلند دختر صداي که بود دستش موبایل و سوییچ به من نگاه.... آزاد برگشتن

  !شد آویزان گردنش از و آزاد به رسید و کرد یکی تا چند نفهمیدم را هایش قدم و

  !ماند راه وسط بخورم، ام افتاده پایین فشار براي بودم برداشته که خرمایی

  !!!!داشتم کـــم را صمیمی سوگل همین فقـــط وسط این اصال

  ...خیر به رسیدن! جان؟ سوگل خوبی: دختر پشت زد را دستش بار سه دو بود، نشده شوکه هم خیلی انگار که آزاد

  ....فشردم انگشتانم میان را خرما

..! .نگذشته بد بهش.. پس.... رفت هفته یک که باري آخرین همین... ترکیه رود می هی.. گفت می داشت... ذهنم روشن چراغ

  !هوم؟

  ...شدم عصبانی بود بیمار ذهنی چراغ چه هر و خودم دست از

  ...بود شده تنگ دلم: کرد نگاهش لبخند با و کشید عقب را خودش سوگل

  ...خاله... خبر این از شدم شوك خیلی: کشید پایین سمت به را هایش لب بعد
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 بود یگرم دختر... بود گرمی دختر... زد اش شانه به مالیم ي ضربه دو یکی تسکین براي آزاد... گرفت جا صورتش روي اشک و

  ! انداخت می تــــب به مرا فاصله، همین از گرمایش و

 کنید تاستراح شما بریم... جون تا بی: شدم تا بی نزدیک.... کردم حس خودم، روي را نگاهش گرماي ثانیه آخرین و کردم را پشتم

  ...یکم

  سردي؟؟؟ انقدر چرا: شد کرد هایش چشم ناگهان و گرفت محبت ا را دستم

 حالت: دش ثابت من روي باز و رفت سرم پشت نگاهش... گرفت را هایم دست هایش، دست جفت با... زدم رویش به گیجی لبخند

  !خوبه؟

  ....ببرم رو چاي سینی من بدید... خوبم: بیرون کشیدم را هایم دست! ؟....حالم

  ...نشده قطه هنوز که تبم. میاد صدیقه اآلن.. عزیزم چرا تو: برداشت را سینی

  ...برم می من بدید... کنه می پذیرایی داره اون: خندیدم.. الکی و گرفتم را سینی

 را رمس... اش خاله و نیاز بلند هاي گریه صداي.. آمد قرآن صداي... شدم رو به رو آزاد با آشپزخانه، ي آستانه در که بروم چرخیدم

 را ام نتیلع نگاه نتوانستم و... کردم نگاهش متعجب.... نداد اجازه و کرد سد را راهم که شوم رد کنارش از خواستم و پایین انداختم

 که ماشینی مثل درست.....!.. افتاد پِت پِت به قلبم... شد نزدیک... و غمگین و دلگیر... بودند تیره و دلگیر.. هایش چشم...! بگیرم

 دست!! بودم یدهچسب را سینی دستی دو اختیار بی.. آورد جلو سینی گرفتن براي را هایش دست..... بیاورد کم نفس سرباالیی توي

  ....من دشب: گفت ،...تاریک و تسلیت و قرآن و گریه همه آن میان از و آورد پایین را صدایش.. و سینی هاي لبه کرد بند را هایش

 راندنش خود زا پیش حواسم.. بود قرآن هاي آیه پیش حواسم.. بود سوگل پیش حواسم... سرماست پشت که بود تا بی پیش حواسم

  ......نبود... حواسم و! بود

  ....دزدیم را نگاهم و انداختم پایین را سرم

  ...شد تر نزدیک

  ....بود چاي سیلور سینی همین مان فاصله

  ....را قلبم ضربان و کرد پر را مشامم چوب بوي

  ....را قلبم ضربان

  !؟...جوجو نخوابیدي وقته چند: کرد زمزمه ،..کرد می داغ را هایم پلک... که مالیمتی با

 این!! مقس خـــدا به را تو آزاد.. آورد تر نزدیک را سرش.... بزنم پلک نه.... بکشم نفس توانستم نه.... و فشردم بهم را هایم لب

...! نزد..! .نزد.. اما بزند حرفی کرد باز دهان.. خورد صورتم به و پیچید قرآن سوزناك هاي آیه الیه نفسش!!! نشسته اینجا آدم همه

  ....رفت... و گرفت دستم از را سینی تنها

  !؟.....اندخت می را فشارم ،...نفسش که شد می چطور.... نیفتم که یخچال به گرفتم را دستم.... رفت پاهایم از جان
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 پخش بطض از که اي مداحی صداي... بود سرم توي نیاز بلند هاي گریه صداي.... گوشه یک نشستم.... کشیدم سالن تا را پاهایم

 کم نور. کنارم نشست... بود تا بی.. کردم نگاه.. داد خرما دستم کسی.. آورد نبات و چاي برایم کسی.... تسلیت صداي... شد می

 انهش به چسباندم را سرم ،..بودم نشسته که همانجوري... تر جان کم هاي هالوژن تنها.. جان کم و سیاه هاي شمع تنها.. بود شده

... ردک رجوع قلبم به گذاشتن، شانه بر سر این با که حسی همه این بود خوب چقدر..... شد رها.... مرتعشم نفس و.... تا بی ي

.. .آرام هاي اشک با همه... ساکت همه... معینی و مهرداد کنار.. سالن سوي آن بود نشسته آزاد.... دستم روي گذاشت را دستش

 یم غریبی احساس اینجا. نداشتم را کس هیچ.. فشردم.. را تا بی دست.... تشخص و مرگ..!!متشخص و انداخته پا روي پا همه

 جوان مرد و خودم میان عمد به که بود اي فاصله از که ،..شناختم نمی که هایی آدم نصف حضور از نه... شاید که غربتی... کردم

  ......رسید می من ي بسته هاي چشم به.. و آمد می هایش چشم از که غربتی.... انداختم می سالن سوي آن ي ساله سی و

  ...کرد نگاهم و آورد باال را سرش

  .....دلگیر

 روي که سیگاري پاکت به... بودند حلقه چاي فنجان ي تنه دور هدف بی که هایی دست... هایش دست روي خورد سر نگاهم

  .....کرد می تعارف خرما مهرداد و او به لحظه همان که سوگل روي.... بود دستش کنار عسلی

  ....باشد سوگل و تو میان چیزي کاش

  ...!ســـوخت قلبم

  ....بستم را هایم پلک

  ....نبودم غریب ایـــنهمه کاش.. نبودم اینجا من کاش.. بود نمرده نیاز مادر کاش

 انهخ... بود گذشته یازده از.. آمدم که خودم به.... داد سفارش شام کی حتی.. و آمد کی و رفت کی... گذشت ساعت چند دانم نمی

 نیاز ي خاله... برساند را ها مهمان از یکی بود رفته مهرداد... دکتر دنبال رفت کوروش.... خورد بهم نیاز حال اما بود شده تر خلوت

 یم نگاه برعکس و مادرش به نیاز از سیاهش، ي شده گشاد و درشت هاي چشم با سوگل... ریخت بهم چیز همه... رفت هوش از

 و یازن کمر و زانو زیر انداخت دست آزاد....! باشد بند کـــدام به دستم دانستم نمی... من.... و بود کره عود تا بی میگرن.... کرد

 دویدم!! ؟؟رسیدم می کی به باید! نبود خودم تن ي تو خون!! کوبید اش سینه به زجه با و آمد هوش به نیاز ي خاله.... کرد بلندش

 سعی... سیدر می تا بی به داشت خانوم صدیقه... بود ایستاده اي گوشه همه از پاتر و دست بی سوگل... بردم قند آب برایش و جلو

 از یازن جگرسوز جیغ صداي.... رفت می گیج خودم سر... ریختم آب حلقش توي و گوشه یک کشیدمش... کنم آرام را خاله کردم

 هاي دهخور!!! افتاد... هم من ي جنبه بی فشار هایش، جیغ از.... بمیرم! ؟..بود شده باورش تازه.... افتاد دستم از لیوان ،....خواب اتاق

 ختیار،ا بی را ها تکه از یکی... زد جیغ باز.. برداشتم را بزرگ هاي تکه... زمین روي کشیدم دست... بود ریخته زمین روي لیوان

 نیاز... لوج دوید و برداشت دستمال مشتی و کرد جیغ جیغ سوگل.... گرفت رد دستم روي خون و سوختم........ دادم فشار دستم کف

 را ما تنه.... کشاندم نیاز خواب اتاق تا را خودم و دستم دور گرفتم را ها دستمال... شدم بلند جا از سختی به... خدا... زد می جیغ

 نیاز.... رفت سیاهی هایم چشم..... زد می پا و دست.. آزاد بغل توي که دوختم نیاز به را جانم بی نگاه و باز در چارچوب به چسباندم

  ...مامان... مامان..... آزاد خوام می مــــامانمو... مامانم: کوبید می آزاد هاي شانه به
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 خـــون.. دلــــم.. بود خـــون دستم،.. بود خون جگرم... کوبید آزاد هاي شانه به و.... زد جیغ و... گفت هی و.. مامان گفت و

 آرام رامآ و نیاز ي شانه گودش توي بود گذاشته را سرش آزاد.... نداشتم اشک.. لحظه این چرا... دیوار به دادم تکیه را سرم.... بود

 و در زنگ صداي.... کرد می آرامش... آهسته آهسته... هایش پچ پچ و ها زمزمه با اما آزاد ،.. زد می جیغ نیاز.. زد می حرف

 ار نیاز موهاي آزاد.... هم کوروش... تو رفت و شد رد کنارم از دکتر... تو آمدند زنان نفس کوروش و مهرداد... آمد ،..دکتر متعاقبش

.. تخت روي خواباند را نیاز.. گرفت را جایش کوروش.... قرمز همه آن.. هایش چشم... چرخاند در سمت به را نگاهش و.. بوسید

  ...اندم ثابت ام، خونی دست روي چشمش.. آمد من سمت به و شد بلند جایش از آزاد.... کرد باز را کیفش... کنارش نشست دکتر

 نزمی روي... دلگیر و گر سرزنش نگاهی با و گرفت کاغذي دستمال روي از را دستم.... زد حرفی نه.. داشت اخم نه... بار این و

 وگلس.. زد زانو پایم جلوي...! بودم داده دست از را هایم حس تمام ناگهانی، چرا دانم نمی... کلمه.. نبود سرم توي حرف... نشاندم

 ظرف وگلس... شست بتادین با و گرفت باال را دستم... نبود سطحی چندان.. انداخت زخم به نگاهی.... آمد اولیه هاي کمک جعبه با

 دور.. رامآ آرام که طور همان....و برداشت را باند... چرخید می دستم روي.. آزاد سرزنشگر نگاه... بشورد تا برد را دستم زیر بتادینی

  ...حواس بی... گیج دختر... بد دختر: کرد زمزمه.. آرام آرام ،...پیچید می دستم

  !؟..عاشقی: پاشید رویم به تلخی لبخند و گرفت باال را سرش

 کرده گم را حروف... دیدم می دلگیر و سیاه ي تیله دو... من و بود شده قفل هایش چشم در هایم چشم... زدم بهم را هایم لب

  !!!زدم می پــــا و دست کردنشان، پیدا براي و بودم

  ...دستم به داد را نگاهش باز

  ...نکن نگام اونجوري -

  ....کنم می لعنت بار هزار روزي خودمو: گفت شد، می بلند که طور همان و زد دستم روي استریل باند به پهنی چسب

..! ست ملوس هاي پیشی شبیه چقدر.. کنم فکر خودم با شد باعث که زد بهم لبخندي. شوم بلند کرد کمکم و شد نزدیکم سوگل

: کشمب دراز تخت روي کرد کمکم سوگل. گرفت قلبم خانه، خالی اتاق تنها به ورود از... خالی اتاقی به بردم و گرفت را بازویم

  نداري؟ الزم چیزي

  ..کردي لطف: زدم لبخند

  .سوگلم من...! نمیدونم شمارو اسم من. راستی: شد عمیق غمگینش لبخند

  ....ساره: گذاشتم دستش میان را سالمم دست. آورد جلو را دستش و

  ..آزاد کاش..! باشند نشده بند درترکیه هدف بی.. ها دست این کاش...! باشد درست مالیخولیام کاش

  ....نشست دلم در تلخی ي خنده

  ....خواستم می چی من

 نیاز اشتنگذ تنها و رفتن براي تمایلی نه و جان، نه هم خودم... بمانم شب بو کرده خواهش تا بی.... رفت و گذاشت تنهایم سوگل

... انداختم اله به سرسري نگاهی... گرفتم وضو و رفتم دستشویی به صدا و سر بی...!! شدم نمی بند.. نه.. شدم پهلو به... داشتم
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 سایه و مهرداد.. .پیشانیش روي بود گذاشته را دستش و مبل روي بود کشیده دراز تا بی... بود رفته فرو انگیز حزن سکوتی در خانه

 خاله و سوگل.. بودند اتاق توي نیاز و کوروش... ندیدم را آزاد... کرد می جمع را ها پاش و ریخت داشت خانوم صدیقه... بودند رفته

 زن، ینا به محبتم.. بوسیدم را پیشانیش آهسته و شدم تا بی نزدیک! ؟...آوردند می دوام آنجا چطور... خانوم پروین اتاق توي هم

  ...!بود اندازه بی

  !مامان؟ خواهید نمی چیزي: کردم چپ چپ

  ....شد گرم... اراده بی گفتن مامان این از دلم و

  ...فتیگ می دکتر به کاش.. داري تب هنوز: کرد زمزمه بسته هاي چشم همان با.. نشست تا بی هاي لب روي گري حمایت لبخند

  ..کنید استراحت شما. خوبم من: کشیدم باال اش سینه روي تا را نازك پتوي

 یاهمس شال روي را سپید چادر و کردم پیدا جانماز زحمت به. برگشتم اتاق به خانوم، پروین براي اول شب نماز خواندن براي و

 قامت و کردم پهن مهمان اتاق کنسول و تخت میان را جانماز... کردم خاموش تخت ي گوشه آباژور جز به را اتاق چراغ... کشیدم

  ....کرد می گزگز.. صدا بی صداي بی که.. قلبم و... سوخت می دستم... بستم

 امش،آر و.... آمرزشخواستم نیاز ي رفته دست از براي دلم توي.... شمرده شمرده و آرام چقدر دانم نمی.. خواندم رکعت چند نمیدانم

 ويب.. خورد گوشم به اتاق در شدن بسته و باز صداي که بودم بسته خودم دل آرامش براي را آخر رکعت دو..! اش بازمانده براي

  .....کرد می آرام را من خط، یک همین چقدر.... الرحیم الرحمن اهللا بسم.... نمازم به دادم را حواسم... پیچید دماغم زیر چوب

 ،..باز... کردم می حسش.. بود سرم پشت... بوسیدم می را مهرم و دادم می سالم وقتی.. شنیدم می را آرامش هاي نفس صداي

  .........!دور اینهمه ،...بـــاز.. نزدیک همه این

 ایدب باز.. انگاري.. نیاوردم خودم روي به... دیدمش می چشمی گوشه.... گذاشتم تخت روي و بستم را جانمازم و کردم تا را چادرم

  ...ساکت ساکتِ... صدا بی.. حرف بی بار، این... کردم می تجدید.. را قولم باید باز.. را عهدم

 هایش دست و بسته در به بود داده را اش تکیه... دیدمش.. که ایستادم کنسول ي آینه جلوي ام، مشکی شال کردن صاف براي

  ....کرد می نگاهم ،...ساکت... و پشتش بود زده را

  .....کردم نگاهش.. شکننده و آرام

 فراري سرم از را خواب که بود آمده ،...خـــوابی بی انصاف بی و قوي عامل این ،..حاال و بخوابم خواست می دلم.. بودم خسته

... نطورای... مصمم اینطور.. بود ایستاده در جلوي که حاال.. کردم می چه باید حاال... بروم برگشتم و.. کردم مرتب را شالم....! بدهد

  ...!آور خوابی بی

  ...بیرون برم خوام می: گفتم آرام و. رفتم جلو

  ...!انگار آرامش این بود نماز اثرات

  !نزد حرفی

  ...بیرون برم... شم رد خوام می.. کنار برو: دادم ادامه... تر آهسته
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  ...کرد نگاهم فقط ،..جوري همان

  ...!رفتم جلو زدنش کنار براي محکم، و مصمم و کردم سفت را ام زخمی دست

  ....!ساره -

  !!بودم کرده قاطی باز...کرد می ام عصبی صدایش

  !!چشم؟؟ همه این جلوي چیکار اومدي اینجا!! کنار برو: فشردم بهم را هایم دندان

  !کن گوش من به دقه یه: کرد نگاهم ،..آزرده و کالفه

  ....!!بودم آزاد محصور دیوار، و در میان کنم، بازش بخواهم اینکه از قبل اما دستگیره به زدم را دستم

 ،..من تا اش فاصله و طرفم دو دیوار به بود چسبانده را هایش دست جفت....  و در کنار دیوار به بودم چسبانده ،..بیایم خودم به تا

  ....!کرد می میل صفر به

  !!!لعنتی بده گوش من به دقه یه -

  .....آرامم نا دریاي..! قلبم... افتاد تالطم به قلبم

  ....!ساره: بود دلـــتنگ... و درمانده صورتش، و.. صدایش

  ...!نکند آب را دلم یخ... لعنتی چوب بوي این کردم سعی... نکنم نگاهش کردم سعی.... دادم فشار بهم را لبانم

  ...غمگین و دلگیر... اما

  ....ریخت ،..دلم

  ...چشمش توي افتاد چشمم

  !؟..نفهمیدم من که شدي بد انقد کِی: کرد زمزمه

  !؟...دي می بازي منو داري: زد تلخی لبخند

  ....چشمت ي گوشه صداي بی هاي قطره این با بمیري ساره آخ

  !!بوده عذاب همیشه بودنت، که بمیري ساره آخ

  ....خورد می سُر ام گونه روي که کرد نگاه اي قطره مسیر به

 را اشکم ،شالم ي دسته با و شد تر پررنگ تلخش لبخند... کرد مکث لحظه یک ،..اما آورد جلو کردنش پاك براي را سرانگشتش

  .......کرد پاك

 راشب عشق این با و پرستی می که خدایی همون به.. گفتم که من.. باشه! ؟...نباشم دیگه خواي می! ؟....برم خواي می: زد لب و

 یزاییچ تمام...! نیستم ،..آومدن در پا از و مریضی همه این.. وحشتت همه این به راضی ، تو نابودي به راضی من بندي، می قامت
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 درگیري خود این تو.. کنی کمکم بخوام ازت بودم اومده روز اون.. بودم اومده! کرده درگیر خودم با منم و ترسی می ازش تو که

 اب کردي چیکار... روزت و حال این با.. حاال ولی...! کنی کمکم خواستم! ساره برنمیام خودم پس از تنهایی من.. من! آور جنون

  !؟....دختر خودت

 ریش ته به کشید را دستش....! او چشم پاي گودي روي من، هاي مردمک و.. ماند ثابت... چشمم زیر گودي روي هایش مردمک

  ...بود مهربان تلخِ چقدر... اش آشفته موهاي میان زد چنگ.. صورتش

  ...اما!  بخواي تو که چی هر....! قســـم اســــمت به... کنم می درك... من -

  ...غمگین.. کرد کج را سرش

  !؟...کنی می محاکمه دیگه یکی گناه به منو داري...! ساره اما -

  ....چرا... آزاد داري لبخند همه این چرا... دوخت خیسم هاي چشم به را دلتنگش و قرمز هاي چشم... گذاشتم دهانم روي را دستم

  !؟....ترسی می چی از... هستم تهش تا گفتم که من -

 اب... و هایم چشم توي ریختم داشتم اراده بی مهربانی چه هر... و رفتم نشانه سویش به را ام اشاره انگشت.... من..  بار این و

  :کردم زمزمه تلــــخ لبخندي

  ...ست بدي انگیز غم عصر من ي خانه در

  ..ست بدي پاییز چه.. بهـــارها پشت در

  ! ترسم مـــــی شما محبت و مهر از

  ........ست بدي چیز.. عاشقی است شده ثابت

 نهات اتاق در..  و کشیدم پایین را در ي ودستگیره زدم تري تلخ لبخند ،...دردش پر.. و قرمز و مرطوب هاي چشم در خیره.. بعد

  ..گذاشتمش

 بیرون اتاق زا دقیقه چند دانم نمی از بعد باالخره که آزاد و... بودم ساکت.. و بود ساکت.. ببرد خوابش تا نشستم تا بی پیش کمی

 تلخی ي همه و.. خودم از.... افتاده دگرگونی روز این به مـــن، خاطر به که.. رنجاندمش طور این که بودم متنفر خودم از.. آمد

  .گیرب تماس داشتی کاري. فردا تا کن استراحت. خودم خونه رم می: گفت تا بی به رو و برداشت را موبایلش و سوییچ.... هایم

 تا بی ي بسته هاي چشم به معذبی نگاه..... رفت... و شد رد کنارم از خنکی نسیم مثل ،..بگیرد باال را سرش حتی آنکه بی و

 شینش،ما شدن کنده صداي.... برد نمی خوابم که من، و... بود گرفته را آزاد بوي.. حاال که اتاقی به. برگشتم اتاق به و انداختم

 دنکن.. کردم نگاه خالی حیاط به و کنار زدم را پرده هی.. کردم متر را اتاق.. رفتم راه! رسید هم من هاي گوش تا گاز، پر آنطور

 آورد را رشس مظلومی لبخند با و زد در سوگل.. نشستم تخت ي لبه حرص با! شدم عصبانی خودم دست از... نکند.. کند تصادف

  نخوابیدي؟ چرا: تو

  ...حاال خوابم می: زدم اي نیمه نصفه لبخند
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 و... کردم فکر ، هــــی و خواندم قرآن نیاز مادر براي کمی... نبرد خوابم اذان تا...! رفت ،..باالخره و کرد پا آن و پا این کمی

 ،من ناباوري عین در.. اش کله و سر و.. خورد گوشم به آشنایی ریموت صداي که دادند، می را اذان.. بود سحر دماي دم.. باالخره

 برداشتم شیبال و انداختم را پرده... شد مچاله دلم که، فکري آنقدر و.. بود پایین یقه تا سرش.. کنار زدم را پرده ي گوشه.... شد پیدا

  ...کرد تحریک را ام شامه سیگار بوي فاصله، همان از و.. کشیدم دراز زمین روي و

  .....بود زنده نیاز، مادر ـاشکـ اي که کردم آرزو و گذاشتم هم روي را هایم چشم

***  

 وختمد سقف به را هایم چشم... نیاز آرام هاي گریه و هال صداي و سر از.. شدم بیدار خواب از بلند هاي سرفه و درد گلو با.. صبح

 زیر ،...ودب آزاد هاي چشم از شفافی تصویر ،...بست نقش خاطرم در که چیزي اولین بعد،...شده شروع تازه عزاداري که کردم فکر و

 بی... شیدک تیر ام بینی و شد کند ام تنفسی ریتم.... بودم زده بهش را هایم حرف آخرین وقتی ،..در کنار... اتاق آباژور جان کم نور

  .عزیزم بخور: زد جانی کم و مهربان لبخند... نشست کنارم پرتقال، آب لیوانی با و زد در تا

  ...کشیدید زحمت. بیرون بیام ذاشتید می: گرفتم دستش از را لیوان و... نشستم

  ..بره یادش صدیقه ممکنه بیارم، اآلن خودم گفتم. سفارشیه: زد بهم را هایش دست

  !سفارشی؟: کشیدم موهایم به دستی

 نگاهش در!..  مندار خوبی حس... تا بی نگاه سنگینی بار زیر که کردم حس و کشیدم سر ته تا را لیوان. کرد نگاهم لبخند با تنها

  !؟جون تا بی شده چیزي: پرسیدم ازش محوي تبسم با و زدم راه آن به را خودم سر آخر... بگریزم شد می باعث که بود چیزي

  ...آزادم نگران یکم فقط: زد استرسی به آغشته لبخند

 هر به. شتمبرگ سالن به و شستم را صورتم و دست... پوف.. رفت بیرون اتاق از و گرفت دستم از را لیوان و زد ام شانه به دستی و

 او از شانین بتوان که جایی هر و اینجا، از.. بروم خواست می دلم.. گرفت می بیشتر قلبم کردم، می نگاه که نیاز ي خانه ي گوشه

 چه و.. ام کرده درستی کار که دادم می اطمینان خودم به و کردم می تکرار را آخري بیت همان خودم براي.. هـــی و... یافت

  ....اطمینانی

 و.. کرد یداپ ادامه عصر تا اشنا و دوست آمد و رفت این و... آمدند تسلیت براي نیاز آپارتمان هاي همسایه که بود نگذشته ساعتی

 براي کرد می سفارش و زد می حرف آزاد با و رفت می راه اشپزخانه در تا بی وقتی بود حواسم و...... من قراري بی همچنان،

. بود تهبس را هایش چشم و کشیده دراز. بردم پناه نیاز اتاق به نشنیدن، و ندیدن براي و ریختم بهم... بخورد مسکن سردردش

  ....دادم امتداد ،...غمگینش سکوت به و گرفتم را دستش

 خانه وج و بودند ساکت و رفته خود در همه آنقدر... گذراند تا بی و نیاز با شد می که وقتی هر از تر تنها.. بودم تنها دوم روز تمام

 میام ارمد شو آماده«  بگوید بزند، زنگ ،..کِی داند می همیشه که کسی... آزاد مثل کسی خواست می دلم فقط که داشت غم آنقدر

  .....ببرم پناه او درد به خانه، غم از رهایی براي من و..! »... دنبالت

 و... دنش پیدایش هم عصر تا و بود زده بیرون خانه از آزاد دیدن براي ظهر که سوگلی... خوابیدیم اتاق در سوگل همراه به شب

 فحر ازم کمی... بدهد ادامه اش، احمقانه بینی خوش به و بگیرد آرام که خواست می هم زد، می شور دلم هم من بود، رفته وقتی
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... دارد دوست را اش زندگی محل بدجوري و خوانده گرافیک اینکه از گفت، خودش از. پراند سرم از پیش از بیش را خواب و کشید

  !!باشد منتظرش ترکیه در که پسري دوست نه زد، حرفی آزاد دیدن از نه اما

***  

 نیاز ي خاله.. بود آشنا و دوست به حواسم من و پذیرفت می را ها تسلیت سنگین و آرام نیاز.  شد برگزار مسجد در سوم مراسم

! باشد وگلس خود به حواسش خواهد می یکی بگویم شد نمی رویم من و بگو، او به خواستی چیزي بگیر، کمک سوگل از گفت می

 دوستی، دیدن با عزاداري، و قرآن صداي وسط!! زد می هشت و شش بدجوري مجلسمان، صورت خوش و مشرب خوش دختر

 و ذشتگ می زمان!! سپردم می یکی دست را او باید من.... که رفت می طرفش به و کرد می هیاهو بلند و شعف با چنان اشنایی،

  ...نداشتم هم را تا بی از پرسیدنش روي.. نه یا آمده دانستم نمی و نداشتم آزاد از خبري... بود ساعتم به مدام من نگاه

 می لمد درگیري، خود این از کالفه... خدا... حتی.. بپرسد را حالم نزد مسیج حتی... فهمیدم مهرداد ي واسطه به را این... بود نیامده

 م کاش... خورد می را ام ذره ذره اش، خاله و نیاز آرام ي مویه صداي و گذشته چهار از ساعت!! بکوبم دیوار به را سرم خواست

 می خفگی اساحس و بود گرفته قلبم..... کرد می ام بیچاره.. ناتوانی و عجز احساس این توانستم، نمی چون و کنم، کاري یتوانستم

 نمی مه بد! شدم می حذف رفتم، نمی جلسه این.. بروم کاش. شد می شروع زبانم کالس شش. انداختم ساعتم به نگاهی. کردم

 این با.. .خانوم حاج پیش رفتم می باید حتما چون. بردارم فردا براي هم لباس خانه از توانستم می.... خورد می سرم به هوایی.. شد

 و فشرد را تمدس. گردم برمی زود اما. بروم باید. نیست خوش حالم گفتم گوشش کنار. رفتم تا بی سمت به و شدم بلند جا از فکر

... نبود سک هیچ به حواسش اصال که هم نیاز.  روم می کجا گفتم او به فقط... باشد راحت خیالم.. کند می درك.. یعنی که زد پلک

  ....ببخش تو.. عیفمض زیادي من... نیاز ببخش! شد برداشته ام سینه ي قفسه از سنگینی فشار کردم حس گذاشتم، بیرون که را پایم

 مامات که هایی لباس و مشکی بلند هاي بوت. انداختم ها ماشین از یکی ي شیشه در خودم به نگاهی مسجد، ورودي در جلوي

 صورتم و سر به که ماه بهمن سرد سوز.. شدم راهی و نشست لبم ي گوشه غمگینی لبخند!! زبان کالس مناسب کامال... سیاه

 ي خنده داشت، که خوبی جو و شد که هایی بحث با کالس سر! رفتم که شکر چقدر را خدا و... آورد جا را حالم کمی خورد،

 هک کردم، مقابله خودم با نیم و ساعت یک و... کردم فراموش را هایم آزردگی دقیقه، چند براي شاید و آمد لبم به کمرنگی

  ....کنم سرکوب صفحه، روي اخالق بد اسم دیدن براي را انتظارم که.. نیندازم موبایلم به نگاهی کوچکترین

 ه،خان خود تا خواهد می دلم چقدر کردم می فکر خودم با داشتم و کردم جور و جمع را کیفم.. کشید طول نیم و هفت تا کالس

 تعارف... زدیم حرف مهاجرت براي قصدش و کالس از کمی و شد همراهم آموزشگاه ورودي دم تا ها پسر از یکی.... بروم پیاده

  .....بود تنگ ،...چیزي براي دلم بودیم، ایستاده ماشینش نزدیک که وقتی تمام من و برساندم زد

 پارك ماشین که خیابانی سر تا کردم کج قدم.... پیچیدم هایم شانه دور را شالم.. زد می سوز... دادم تکان جوان پسر براي سري

 خوبی بازیگر من که دانست می خودش خدا،... بود چشمم پیش بودیم، زده حرف اتاق در که آخري هاي لحظه ،..نگاهش... بود

... شد ندبل موبایلم زنگ صداي....! است محض احتیاطی بی من، به عذاب ي ملکه نقش سپردن که دانست می خودش،.. نیستم

 مقاومت ن،نداد جواب به میل برابر در بتوانم آنکه بی و کردم پیدایش کیف محتویات میان از باالخره... رفت می قلقلک دلم ته

  ؟ بله: گوشم به چسباندمش کنم،

  ....کرد غافلگیرم... آرامش صداي

  ؟...کجایی -
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  ....کردم بازي شالم هاي ریشه با... بود ماشین نور از پر و طوالنی خیابان به نگاهم... شد شل هایم قدم

  ...سالم -

  ؟...زد لبخند که کردم احساس چرا

  ؟..کجایی... سالم -

  ....بزنم قدم یکم.. اومدم -

  ....خــــوبه -

  ....!بیشتر گوشم، به را گوشی.... فشردم بغلم توي را زبانم هاي کتاب... کرد مکث

  ...طرف این برگرد -

  ..اینجام: بود صدایش توي محوي ي خنده. چرخیدم خودم دور. باال پرید ابروهایم

  ....دیدم را زدنش باال نور دورتر، متر ده و برگشتم

  ...شد گـــرم! یکهو! هوا بی زمستان، سرماي و سوز تمام وسط انگار که.. دلم و

  کنی؟؟ می چیکار اینجا -

  ..سرده شو، سوار بیا فعال -

! !!بشوم حـــالی به حالی اینطور نباید و ام، رانده خودم از را آزاد ،..عزادارند همه ،..مرده نیاز مادر بود رفته یادم انگار که.. من و

 این! ساره باش آدم.. کردم آهسته را هایم گام... ایستادم راه وسط.... که دویدم ماشینش سمت به و کرد پر را صورت لبخند چنان

  !؟..توانی می که را یکی

  ...کرد نگاهم.. صاف و پایین فرستاد را شیشه و شدم دوال

  ...ریخت دلم

 دیدنش، از حاال، اما برود بودم گفته بهش چرا.... پا با و زدم می پس دست با چرا... زدم می زیرش و دادم می قول هی با چرا

  ...خونه برم باید هم سر یه.. آوردم ماشین: کردم اخم... اما گرفت نبض نگاهم و ضربان قلبم!.. ؟....نبود دلم توي دل اینطور

  ....مالید را قرمزش هاي چشم

  .برات بیاره یکی فردا فرستم می ماشینم.. برمت می باشه، -

  ...خودم ماشین با خواد نمی -

 ماغمد عطرش خنک بوي.... شدم سوار و کردم پوفی.! کرد قطع ،»  باال بیا«  گفتنِ و داخل از در کردن باز و شدن خم با را حرفم

 چقدر هک کردم فکر... داشت پررنگی خالی جاي نبودنش، روز سه دو این چقدر که کردم فکر و بستم را هایم چشم... داد نوازش را

 روي هب چنان عقلم کردم، را فکرها این که همین بعد،.... است آور لذت و خوب ،...توجه احساس این ،..دنبالم آمده اینکه بودن، این
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 نفس دايص دست به... شد می پخش که مالیمی موزیک دست به سپردم را هایم گوش.... که کرد سرزنشم و کشید شمشیر دلم

  ....!بودند گرفته را، آرامشم ي همه که هایی

: ریدندپ بیرون اجازه، بی حروف و گرفتند فاصله هم از هایم لب... کردم بازي باهاش و زبانم کتاب جلد به کردم بند را هایم دست

  ...آزاد

  ....چرا دانستم نمی هم خودم و.. بودم زده صدایش

  ....کرد نگاهم ،..آرامش نا و خسته غایت به هاي چشم با

  ....بودند ترانه تصرف در تماما که من، هاي گوش و

  ...همدستی جاده این با تو.. من دلتنگیاي با تو

  ...!هستی... کنم می تظاهر...! دوري ازم کن تظاهر

 ودم؟ب نگفته بهش! اتاق؟ توي بود نشنیده را هایم حرف... حرفش از پر نگاه... اش خسته و سرخ نگاه... بود من به که او نگاه و

 قلب. .نداشت طاقت قلبم... دادم سرما از گرفته بخار ي شیشه به و گرفتم را رویم.. ؟...دید نمی را روزم و حال ؟...بود نکرده باور

...! شود می پاره زدنی، بهم چشم در... کنی می شل را دلت بند که است لحظه یک... است لحظه یک... دانی می... ناتوانم و مریض

  .....شوي می غرق... و شوي می خر... و است شیرین همه آن که حسی دست سپاري می را خودت.. تو و

  ...کردم می شل را دلم بند داشتم... من و

  ...داشتم

  ...خستگی از ره می حال از داره چشمات... بخواب بگیر برو ، خونه بذار منو: گفتم آرام

  !؟...منی نگران -

: زدم بل... کنم پنهان ،! را شان دلسوزي ،...را شان نگرانی احساس را، محبتشان توانستم نمی که هایی چشم با. کردم نگاهش

  ...بدم نشون القلب قصی انقدر کردم نمی فکر

  ! نباش نگران: زد راهنما و گرفت را رویش و فرستاد بیرون را نفسش

 کوروش ،نیست نیاز... شرکت دارم کار تا هزار... س ریخته بهم خیلی اوضاع: گفت و زد کوتاه بوق تک تا دو جلویی ماشین براي

 کنم، جمع ایدب نفرو پونصد! شده قاطی همه قرارهام، هام، برنامه!! زنه می ُپنگ پینگ سلیمی... میاد نیمه نصفه هم معینی! نیست

  ....ندارم کدومشونو هیچ تحمل اي ثانیه براي اما

 مه وار طوفان و زده جنون احساس این... رفتم نمی سرکار... شدم می مریض گرفتاري، همه این وسط... من بودم بد که چقدر و

  !؟...برمیاد من دست از کاري: گفتم دلسوزي با و آهسته!! باالقوز قوز.. که

  ...جوجو باش خوب فقط تو: گفت زد، می دور را میدان که طور همان و کرد تلخی ي خنده



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶۴٢ 

 

 فردا نیاز، پیش ماندم می هم امشب... بردارم را وسایلم بروم تا داشت نگه خانه دم...! فشردم ممکن، قدرت باالترین با را کیفم بند

 این مامت در آنکه عجیب و.. کشید طول اي دقیقه بیست برگردم، و کنم عوض لباسی بروم، تا... زدم می سر خانوم حاج به باید

 اشینم توي و برگشتم وقتی!! کرد می بود، پیش ماه چند آزاد اگر حتم به که کاري..! هیچی.. گرفت تماس نه.. زد بوق نه مدت،

 جا به جا یمصندل روي... باشد خواب که رسید می نظر به و. بود رابسته هایش چشم و صندلی به بود داده تکیه را سرش نشستم،

  خوابی؟؟: کشیدم پایین را صدایم و شدم

  ....ده می آرامش من به بو این چقدر: گفت بسته هاي چشم با

  ....!ماشین کف ریخت و پایین افتاد قلبم

  ...بود زده امروز که کردم فکر سردي عطر به و داشتم نگه را دَمم

  !؟....ام نزده عطر که من..  کردم فکر بعد

 زيرو اولین یادته: کرد باز را هایش چشم درز و چرخید بود، صندلی به سرش که جور همان... کردم نگاه رو به رو به سکوت در

  دفترم؟ اومدي که

  !نچسبید تو به مسخره دیور میس اون وقت هیچ: داد ادامه لبخند با و

  ...انداخت می لبخند به هم مرا.. روزها آن یادآوري و بود بهتر کمی حالش انگاري... نشست لبم به لبخند

  ...کردم می بودن رفیق تمرین باید

  ..انداختم می یادش باید

  ...باید

  !!دادي تشخیص منو عطر اسم چجوري فاصله اون از!! هستی کی دیگه تو -

  ! متعدد دختراي دوست مدد به: کشید را سرش سیاه و کوتاه موهاي از اي تکه بامزه، حالتی با

 عرق و کردن تب به مرا هم، دخترهایش دوست به کردن فکر که... لعنت... ها دست این به لعنت... افتاد کردن عرق به هایم دست

 یم روشنش نور از اي باریکه تنها که سیاهی شب همان... شب همان از... بود انداخته جانم به درمان بی درد!! انداخت می ریختن

  !کردي؟ن ازدواج یکیشون با چرا: گفتم آهسته..! بودم نفهمیده هم خودم که تر، قبل خیلی خیلی.. تر قبل خیلی از.. نه.... کرد

  !بشم عاشق بودم منتظر -

  ....لرزید دلم

  .....بودم منزجر خودم از چقدر

  !نمیاد بهت -

  !بشم؟ عاشق که نمیاد بهم: زد لبخند
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  ....بودم فراري ها بحث این از

  !باشی منتظر که نمیاد بهت -

  ...هام گرفتاري و گیر ي همه وسط.. شد پیدا ش کله و سر خودش..... نبودم: داد پنجره به را نگاهش و کشید عمیقی نفس

 باهاش هک کسی با دخترش، دوست با آدم!  کوچولو خانوم ، ضمن در: گفت محوي لبخند با و سمتم برگشت بعد.... زد استارت و

  !کنه نمی ازدواج خوابه، می

  ...!..اش جمله اجزاي حرف به حرف از.... گرفت تپیدن قلبم

  !خوره می بهم تفکر طرز این از حالم: زدم پوزخند

  !!کنن می عمل بهش خیلیا که واقعیتیه: کرد حرکت

  !!باشی ها مرد دسته این جزو هم تو کردم نمی فکر: گرفت تمسخر رنگ نگاهم

  !باشم؟ بار و بند بی خیلی میاد بهم: گفت رك

  ....زدم بود، کرده خاموش که را ضبط ي دکمه و گرفتم را رویم!! پرسید می ها سوال چه

  !نرسیدي نظر به ناراحت بیاي، نظر به اینطور اینکه از وقت هیچ یادمه که جایی تا -

  ....هم من..! نشست لبش روي خنده و صدایش در غریبی روشنایی که بود روزها آن یادآوري با انگار

  !بودم خراب کله خیلی -

  !!بودي خواب هم خدا ي همیشه -

 آي: شدبک زبانم زیر از کرد سعی... افتادم خنده به ،...افرش و کیانی بازي همجنس پیرامون گلی و شادي هاي حرف یادآوري با و

  !!خندي؟ می چی به! نداشتیم..! آي

 که ،...باشد رفیق کیانی همان من، براي کردم سعی.. نگیرد دلم کردم سعی... داشت سرخوشی از کمرنگی هاي رگه... صدایش

 زد، می دار خنده هاي حدس و خندي می چی به پرسید می ازم داشت طوري همین.... کنم خاطره تجدید باهاش خواهم می حاال

 یالتتما تئوري گفت می بهش شادي که ،...افرش و تو ي درباره داشت وجود تئوري یه... دونی می خب: آمد زبان به باالخره که

!  

  ....او و

  ....ها مدت از بعد که

  !!!شد منفجر خنده از ،..خستگی اوج در
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 به خنک باد و گرفت بیرون را سرش.... کشید هایش چشم به و برداشت جعبه از دستمالی ، فرستاد پایین را اش شیشه که آنقدري

 یه ادمهی ولی گرفتی، می حالمو خیلی: گفتم شد، که آرام... کارهایش به.. اش خنذه به.. حالتش به... زدم لبخند... خورد صورتش

  میاد؟ یادت! دراومد خجالتت از خوب بهروزي روز

  ....سپرد من به ،....لذت با را اش پرسشگرانه نگاه و کرد تنگ را هایش چشم

 افزایش هواس بده امضا بهت گفتی بهش برگشتی!! شدي سبز جلوم هم تو بدم شانس بگیرم، امضا ازش بودم اومده: زدم لبخند

 اختالله پات تا سر اشم گفت برگشت اونم! بهش گفتی بد خیلی... کالس سر کنه می درست اختاللی چه آدم نفر به گفتی... ظرفیت

  !!! ـاآقـ

  ....خنده زیر زدیم بلند صداي با دو هر

 می و...! زد می کنار.. را ها درد... را ها عزاداري.. را آنفوالنزاها ي همه که خوبی حس.... داشتم خوبی حس دلم ته چقدر.. من و

  ...خندد می... تو کنار دارد ؟...ببین گفت

  ....عقل و... عقل و...  عقل و

  ....انداخت می گریز و ستیز به خودم، با مرا طور این که

 مین حتی وقتی... کردي می نگام اونجوري وقتی... چشماته تو چی نفهمیدم وقت هیچ: گفت آهسته شد، تمام که مان خنده

 و خودم از حالمو که شد می تشدید توم بودن ظالم حس اونقدر کنی، دفاع و بگیري حقتو بگی، خواي می که رو چیزي تونستی

  ...!بزنم نیش بهت بیشتر شد می باعث و زد می بهم تو حالتاي اون

  !!!بود آبادش و جد اختالل!! مردك: کند عوض را بحث کرد سعی انگار و گرفت را نگاهش.... کردم نگاهش آرام

.... زد آتش سیگاري و برد باال کمی را ضبط صداي.... گذاشتم هم روي را هایم پلک هوا، بی آرامش این از و دادم تکیه را سرم

 بغلم هب را هایم دست.... کردم می ترش کور لحظه هر انگار اما کنم، باز را اي گره خواستم می... کشید پر سوگل سوي به فکرم

  ...خوبیه دختر سوگل: گفتم بسته هاي چشم با و چسباندم

  !باشه صاحابش مبارك: بود خونسرد

  ....شد رها سختی به نفسم

  خوبی؟ -

  ...آره: شدم خیره بیرون به و کردم باز را هایم چشم

  ....ساره کنی می احمقانه خیاالي و فکر: گفت تلخی با و بیرون انداخت را سیگارش

 همین ،..را من که انگار و آمد می که بود او هاي نفس صداي تنها.... کرد سنگین را ماشین سکوتم و... رفتم ور هایم انگشت با

  !بخوریم؟ شام بریم: گفت آرام..! کرد می کفایت او، هاي کشیدن نفس
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.. گاران شد نمی... نه... خواست می دلم زنی؟ می کوچه کدام به را خودت داري بگویم خواست می دلم.. نه بگویم خواست می دلم

  ....بود بسته را پایم و دست رفاقت، تمرین

  ...خونه برم خوام می.. نه: کشیدم عمیقی نفس

  !؟..نیستی گرسنه: بود بغلی ماشین به من نگاه و کرد می نگاهم داشت

  ...نه -

  ...ریم می بخوریم، شام بزنیم، دور یکم. کنه می خفه منو خونه هواي -

  ...تنهاست نیاز: گفتم. صورتم به زد زل کناري، ماشین میانسال مرد

  !کنی؟ می نگاه رو چی: گفت جدیت با و طرفم چرخید کامل. ایستاد قرمز، چراغ پشت

 رس حواسم. بود نشسته من به رو کامال و فرمان روي بود گذاشته را دستش. چرخیدم او به رو و کندم میانسال مرد از را نگاهم

 این و باز آغوش.. برانگیزش وسوسه ژست.. حاال... و ونیاز سوگل و قبل دقیقه چند هاي حرف میان جایی حواسم،. نبود جایش

  !؟..چی: زدم مژه! بود کرده گیر ،...مغناطیس همه

  ؟!کنی می نگاه چی به..!! اینجاست جنس اصل گم می: کرد اشاره خودش به و زد کجی لبخند گرفتگی، و خستگی اوج در

  ...!آزاد ذاتت به تُف

 و گرفت را شالم ي گوشه.. برگرداندم را رویم کنان غرغر و جویدم آورد، ببار آبرویی بی تا رفت می که اي خنده از را هایم لب

  !؟..کنی می غرغر چیه ؟ ها: گفت کنان خنده و کشید

 می.... ماا باشم جدي خواستم می.. کردم نگاهش صاف و کشیدم دستش از را شالم..!!! بگویم چیزي یک برگردم!!  هـــا اکبر اهللا

  ......کرد آب بر را، هایم خواستم می تمام... مهربانش و قرمز نگاه.... اما باشم حوصله بی و پرده بی خواستم

  ...م خسته خیلی: کردم زمزمه هایش، چشم به شده بند

  ؟...کرد نگاهم اینطور کی از ،...پرسیدم خودم از و

  ....خانـــــوم نباشی خسته: افتاد راه چراغ، شدن سبز با همزمان و زد مهربانی لبخند

  ...شدم عاجز نگاهش، برابر در کی از... که پرسیدم می! خودم از باید انگار.. نه

 می.. را رفاقتی شام این... را نفره دو شام این دلم ها، زدن پس دست با این همه میان کردم، می رجوع که دلم ته ته من، و

 ه،شیش به بود داده تکیه را آرنجش ، هم او. کردم سکوت محبوبش، و خاص هاي رستوران همان از یکی به رسیدن تا.... خواست

 تا و ینشماش ي گوشه بدهم لم بخواهد دلم که آنقدري. بودم خسته.... بود فکري عمیقا و لبش، به بود چسبانده را دستش پشت

 گهن رستوران جلوي.... کی.. کی.. شدم اینطور کی.. بود آرام او، آرامی از دلم... بود آرام دلم... کند رانندگی او و..... بخوابم.. ابد

 اشاره و کشید موهایش میان دستی... شد پیاده رسید، می نظر به غمگین چرا دانم نمی که لبخندي با. شود پیاده تا ایستادم.. داشت

  ...بفرمایید: که کرد
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 به حواسم... ردک باز را سرآستینش هاي دکمه و درآورد را کتش.. نشستم ها میز از یکی پشت بیندازم، رستوران به نگاهی آنکه بی

 گاه تکیه را دستم... خنده خوش میانسال آقایان و ها خانم اکیپ و بغل میز روي دادم سُر را نگاهم... بود تنش اي سرمه ي ژیله

  ...شد هایم لب میهمان لبخند شان، سرحالی از و کردم ام شقیقه

  ..!هست حواسم... زنیا می هشت و شیش خیلی امشب -

 احساس! کرده؟ ازدواج! ؟...تنهاست... ست آدمی چطور دیگر سال ده... آدم این.. چرخاندم صورتش روي را نگاهم لبخند، همان با

 نم... بعد سال بیست... بعد سال ده من.... ندارم ام اینده از درستی تصور حتی من ؟...چی من... من و! ؟...کند می خوشبختی

 دلم چقدر... آزاد کرد اعتماد بهت شد می خواست می دلم چقدر... لغزید چشمهایش روي هایم چشم!... ؟....هستم تنها! ؟...چطورم

... کردم نگاهش..... نبودي آسمان تا زمین...  همه این... من با...تو که نبودم، گزیده مار من که.... نترسید شد، می خواست می

  !؟....آید می یادت را من.... آزاد کجایی دیگر سال ده تو... متسبم

  !جانم؟: زد لبخند.... حوصله با و بست را منو

 رطوبت چشمهایم کردم حس... شد جمع آمیزش، محبت و کوتاه ي کلمه و ام، پیچیده درهم افکار ي جمله آخرین از ام بینی

  ....بخشیدم عمق را لبخندم و زدم پلک تند تند.... گرفت

 احساس... شیمب پیر وقتی! بخندیم؟ اینا مث تونیم می ،...بشیم پیر هم ما که وقتی.. نظرت به: بگیرم را حروف جلوي نتوانستم

  !؟...کنیم می شادي و خوشبختی

  .....رفت.. دست از.. لبخندم

  ....بود ترس... بود نگرانی... نگاهم تمام و

  !؟....میاد یادت منو تو... دیگه سال ده...! آزاد -

 گاهشن.... صندلی به داد تکیه و میز روي کرد رها را منو... باال داد را لبش یکور... شد منحنی خطوط... اش کشیده و پر ابروهاي

 بدهد را اطمینان این من به خواست می دلم چقــــدر.... بزند حرف خواست می دلم چقدر... دوخت بغلی میز به و گرفت ازم را

  ....آید می یادش..... آید می یادش مرا ،...بگذرد که هم ســــال صد... که

  ...!ساره -

 می شتباها داري خدا به.. اینکه به شبیه... استیصــــال به شبیه... بود چیزي نگاهش در.. فشردم بهم را هایم لب.. کردم نگاهش

  !؟...ساره.. اینکه به شبیه... کنی

  ...شد خم

  .....بودند عصبی.. حدي تا و غمگین هایی منحنی هنوز ابروهایش

  !؟...ساره بشنوي خواي می چی تو: صورتم به خورد نفسش

.. خوام می چی من نیست مهم: کردم زمزمه معصومانه و... زدم مژه سیاهش، هاي مردمک میان! بخندم که نشد کردم، سعی هرچه

  ....دي می جوابی چه تو... ببینم خوام می
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 یستادها انگار دوباره،... گرفت ازم را نگاهش و فشرد بهم را لبانش... شد می سفید و قرمز مشتش... کرد مشت میز روي را دستش

 ینپای را صدایش.. طرفم چرخید ،..بعد ثانیه چند..... انداخت می جنون به مرا.. اشک قطره یک آن و زدم می داد و خانه وسط بودم

 اسم من! ساره! ره؟ نمی یادم تورو من که بشنوي خواي می! ؟..مونی می ذهنم تو ابد تا.. تو بگم خواي می: کرد پچ پچ و کشید

  !خواي؟ می چی تو! حفظم کردمو استخدام که کارمندهایی تک تک

  ...سپردم دستی کنار هاي میانسال به و کردم جدا ازش سختی به را نگاهم

  ....تمرف می لو داشتم.. بروم لو بود نزدیک.. بشوم اشکی بود نزدیک.... ها حرف این.. صدا این.. لحن این.. زدنش حرف طور این

  ؟؟!!!پرسی می که سوالیه چه این...! ساره آخ! ؟....نره یادم تورو من خواي می -

  ! پراند دستش، عصبی ي اشاره با بود، شده میز نزدیک که را پیشخدمتی

  !!کن نگاه من به! ساره ام تو با -

 ظلومیم و محو تبسم چرا دانم نمی و.. کردم نگاهش محتاط و ترسیده.. نشست تنم بر لرزي ،...پرخاش این از... کالمش تندي از

 ونبیر کرد پرت را نفسش.. دیدم را اش کالفگی.. خورد سر ام چانه و ها لب تا ها چشم از نگاهش...! کرد خوش جا لبم ي گوشه

  ....مرا او و.. خوردیم بستنی... که بودم افتاده شبی یاد شدن، چشم در چشم این از... من و... زد صدا را پیشخدمت و

 و خوب حس همه این بود، کرده که کاري از کاش... را گناهکار من... خدا ببخش مرا... زدم صدا را خدا و بستم را هایم چشم

 لومنامع اي نقطه به سینه، به دست. کردم نگاهش و گشودم را هایم پلک....  کاش... آمد می بدم کاش..! نداشتم نور ي دریچه

  ...نم.... بزنم حرفو اون خواستم نمی...! پرسیدم چی کن فراموش اصن: گفتم آهسته و چسباندم بهم را هایم دست. بود خیره

 سال هد ببینم خواستم می: کردم زمزمه سپید، دست یک موهاي با ساله اي خرده و شصت زن به خیره و کشیدم عمیقی نفس

  !؟..کنیم می خوشبختی احساس اینا، مثل هم ما... دیگه سال بیست.. دیگه

  ....بود سرد هنوز،... کرد نمی نگاهم هنوز

 می خوشبختی احساس باشم، لحظه همون تو بازم دیگه، سال ده اگه. کنم می خوشبختی احساس.. لحظه این.. اینجا.. اآلن من -

  ..!کنم

 عبوس وقتی اصال..! نکرد توجهی.. زدم صدایش..!! انگاري داشت جنگ سر! باطل خیال زهی... اما کند نگاهم تا برنداشتم را نگاهم

  !!!! هـــا بروي اش صدقه قربان خواست می دلت هــــی طور همین شد، می

  ....ها شمام با... کیانی آقاي -

 دمدا سر میز روي و برداشت را کاغذي دستمال ي جعبه.. شده کالفه و ناراحت انقدر چی از کردم نمی درك اصال. نکرد توجهی

  ...برادر شمام با: زدم ضربه بار چند.. بخورد آرنجش بخ تا

  ...اصن هرچی!!  آزي.. آزاد... کیانی آقاي خب: کشیدم عقب را دستم... شد آویزان ام لوچه و لب. کرد نگاهم تند و عصبی

  !!شد گرد ، خنده به هایش چشم
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  گفتی؟؟ چی: طرفم برداشت خیز

  ها؟؟ گفتم؟؟ چی: گرفت ام خنده هم خودم

  !!کن تکرار دیگه بار یه داري، جرأت: رفت نشانه سویم به آمیز تهدید را اش اشاره انگشت

  ....!!! ي ي آزي: دادم کش را هایم لب و پاشیدم رویش به آمیزي شیطنت نیشخند

 خودم. گرفتم نیرو اش، خنده از... گرفت تأنی، با را رویش... و داد تکان سر.. برگشت هایش چشم به خنده. کرد جمع را هایش لب

  !کرده؟ صدات اینجوري کسی حاال تا: گفتم حرارت با و کشیدم جلو را

  ..!قدیمی تدوس یه فقط: کرد نگاه بنوازد، تا رفت می که جوانی پسر و سالن ي گوشه پیانوي به زنان، لبخند و رفت اي غره چشم

  !دختر؟: پرید بازم نیمه دهان از فوري

 چشم یانوپ به و بکشم خجالت شد باعث که.... محو وتبسمی کمرنگ محبتی به آغشته و... ممتد و مسکوت. کرد نگاهم مستقیم

  ...باشم داشته اي رابطه هیچ باهاش خواست نمی دلم که بود دختري تنها:  دوخت چشم هایش دست به....! بدوزم

 رقع به ناخواسته که دستم، کف و... داشت را خوب هاي حس یادآوري و تجربه رنگ که نگاهش و... رفت صورتش به هایم چشم

  ....بود نشسته

  !بود ماه خیلی: زد لبخند و گرفت باال را سرش

  ...خواستی نمی چرا پس: رفت باال ابروهایم

  ....باشم داشته باهاش اي دیگه هاي برنامه خواستم می: برید را حرفم

  !زنی؟ می حرف کهنه عشق یه از داري: زدم مژه

 دیگه هک خوبی هاي لحظه.... بود پایدار داشتن دوست جور یه.. داشت فرق عشق با خیلی بود، ما بین که چیزي!  ابدا.. نه: خندید

 خبر ودب من سر تو که فکرایی از. بود من پاي به پا و. داشت تحمل. کرد می درك. بود اي العاده فوق دختر.. نکردم شون تجربه

 به کاامری! بود خوبی خیلی دوست.. حال هر به.... که نشد جدي اونقدري هرگز منم فکراي که بماند.بود باهام همیشه اما ، نداشت

 اذیت داشت! وردخ نمی اینجا درد به.. کنه زندگی اینجا تونست نمی اما ش خاله پیش بود برگشته تنها بود سال چند. بود اومده دنیا

  ....بره که کردم رهاش امریکا، بره خواست که هم وقتی... شد می

  ...بپرسم را اسمش خواست نمی دلم

  ....یافته شکل تغییر.. دیگر چیزي به او، با بودن دوست از حسم انگار که داد می هشدار من به داشت نخواستن، این و

  !!بزنه صدا اونجوري منو نکرده جرأت کسی دیگه: گرفت صورتم جلوي باز را تهدیدش انگشت که بودم خودم افکار در

  .....مبزن حرف باهاش امشب، هاي فصل سر ي همه ي درباره داشتم احتیاج.. بزنم حرف باهاش داشتم احتیاج.. کردم نگاهش فقط
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 من به و برداشت را چنگالش و کارد... بود آمد و رفت در جا هزار فکرم و کردم می نگاه او به داشتم هنوز من اما آوردند را ها غذا

  !خوري؟ نمی چرا: کرد اشاره

  ....داد دستم به و ریخت آب برایم خودش که فهمید انگار. نرفت پایین اول ي لقمه.... شدم مشغول و برداشتم را چنگالم سستی با

  !خوبه؟ حالت -

  .خوبم.. آره. اوهوم -

  !مطمئنی؟ -

  ..نیستی تو انگار -

 ستد پی.. صورتش اجزاي پی رفت هایم چشم... بدهم ادامه خوردنم غذا به نتوانستم... کشید سر را لیوانش و کرد نگاهم تنها

  ...خوردنش آب پی.. هایش

  !؟...نداشتی نگهش چرا -

 و،ر کس همه و چیز همه شه می: سپرد من به را آرامش و جدي نگاه و غذایش ظرف کنار گذاشت را لیوانش. رفت باال ابروهایش

  !داشت؟ نگه

  !شه می باشه، داشته ارزششو اگه بخواي، اگه: بودم مصمم.... کردم می پیدا.. هایش حرف میان از چیزي باید انگار

  .رفت می باید -

  !نداشت؟ ارزششو یا نخواستی تو -

  !گرفتم؟ می ازش هاشو بال باید -

  !نداشت؟ ارزششو داشتن، دوست این! نداشت؟ دوستت نداشتی؟ دوسش بمونه؟؟ خواستی نمی -

 آورده هجوم ذهنم به که هایی خاطره کردن خاموش براي راهی هیچ اما.. دانستم می.. گویم می پرت و چرت دارم که دانستم می

  .....کردم نمی پیدا بودند،

  ...!ساره خواستم نمی من: کرد زمزمه و آورد نزدیک را سرش که ،...دید را کوفتنم میخ و نعل به

  !؟..چرا: پرسیدم تنها... و شدم شناور سیاهش هاي مردمک در

 میشدو! بود ما جفت بودن سن کم اولیش! داشت وجود دلیل تا هزار: انگار رسید می نظر به ناراضی بحث این از. کشید عقب

  !نبودم موندن و رفتن اهل منم! شد نمی بند اینجا.. بود اون زندگی سبک

 مونپشی اآلنم! دادم انجام رو ممکن کار بهترین دیدم کردم، فکر بهش عاقالنه که بعد مدت یه: داد تکان هوا در را هایش دست

 که دنبو اونقدري احساسم حتی وقتی! خوام؟ می چی من... خوشبخته و کرده ازدواج.. زنیم می حرف زنه، می زنگ گاهی.. نیستم

  !خوشبخته من با که بدم تضمینو این بهش
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  !ساره؟ کجاست گیرت اآلن: کشید پایین ممکن، حد آخرین تا را صدایش و کرد تنگ را هایش چشم و شد خم

 معذرت: کردم زمزمه کنم، نگاهش آنکه بی دارم، تب قدري کردم می حس که حالی در کوتاه، اي سرفه از بعد و برداشتم را چنگالم

  ...بخور غذاتو.. خوام می

 زور به هم دبع ي لقمه چند... نوشید لیوانش از کمی و کشید عقب بعد... برنداشت را اش خیرگی و. ماند حالت همان به ثانیه چند

 صداي.. ادمفرست پایین را لقمه و خوردم آب باز... آییم می دیگر ساعت یک تا که گفت آزاد و زد زنگ نیاز... رفت پایین گلویم از

 ران،کام گذشته، میان جایی... نبود آنجا اصال ذهنم.. رفت می تر باال لحظه هر بدنم، حرارت اما.. بود کرده ترم آرام کمی پیانو

 ات کردم نگاه دستم به!!! کنم خالی را ذهنم تمام ، خأل پمپ با خواست می دلم... بود گردش در زندگیم، هاي سال تمام و... آزاد

 از.. .برگرداندم خودم طرف به را آزاد مچ به شده بند ساعت و شدم خم حواس بی... پرت حواس منِ بودم نبسته.. ببینم را ساعت

  ...کرد می نگاهم داشت فقط... بود گذشته نه

 ایدب! شد نمی اینجوري.. !  نع.. افتاد من صرافت از و شد خیال بی دید، را سکوتم که هم او. رفتن ور غذایم با کردم شروع باز

 پر هاي گونه به چسباندم را خنکم هاي دست کف و میز به کردم عمود را هایم آرنج دادم، تکیه ام صندلی به!! زدم می حرف

  !کنی؟ ازدواج نیستی حاضر داشتی، رابطه باهاش که کسی با دخترت، دوست با چرا: پرسیدم و حرارتم

 با و رداشتب دستمال...! خورد می آب اینجا از قضیه پس..  بگوید که انگار لبخندي، لبش ي گوشه و. بود پایین سرش. کرد مکث

 ســـال صد !بزرگه؟ توهین یه حرفت، این کنی نمی فکر: شدم خم. نداشتم را دادنش قوس و کش طاقت. کشید لبش به طمأنینه

 خرمآ دست باشی، خواي می که تا چند هر با بیاي،! آزاد؟ راحتی همین به!! بشنوم! تـــو زبون از چیزي همچین کردم نمی فکر

  دور؟؟؟؟ بندازیش

  !دور انداختمش اگه بوده، انداختنی دور حتما: کرد نگاهم جدي و سرد

  ....اووففف.... چون زد می دست عظیمی خیل به داشت، برنامه برایش چون زد نمی دست یکی به... شد سفت فکم

 کنی،ب حالتو و عشق جوره همه بپري، اون و این با بخواي که سال چند هر اینکه از! خوره می بهم حـــالم تفکر، این از: شدم تلخ

!! آزاد س خرهمس تو، دهن از شنیدنش!! ندیده مهتاب آفتاب و خــــانوم و نجیـــب دختر یه دنبال بیفتی بعد بکنی، هاتو استفاده

  ...مسخره خیلی

  ....کرد نگاهم.. خالی و جدي طور همان

 یه! بشه هجامع این پسراي غلط تربیت عـــمر یه پاسوز باید که کرده گناهی چه دختر اون: دادم پیانیست به و گرفتم را نگاهم

 این! ..آزاد کنم نمی درك... اوووففف..... که یکی بغل بذارنشون صاف بعد.. خانومی... نجابت خونن می دخترامون گوش تو عمر

  ...!کنم نمی درك رو، تفکر

 من: گفت بعد. کرد نگاهم سکوت در و چسباند صورتش، طرف یک به را دستش کف و لغزاند موهایش میان را هایش انگشت

 امانم سپرم می گفتم! زدم؟ اي مسخره حرف همچین من! ندیده؟ مهتاب آفتاب دختر دنبال رم می کنم، ازدواج بخوام اگه گفتم

  !ساره؟ گفتم ایــــنو من! کنه؟ پا و دست دار خونه و خانوم و نجیب دختر یه واسم!!! جونم

  ..کردم نگاهش دلگیر، و منتظر
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... نیستم ديمن قانون آدم کال من ببین،: داد ادامه گرفت، می ضرب میز روي پیانیست، با ریتم هم با که طور همان و کشید نفسی

 انونق برام مساله این که رسید جایی یه ،..ها قانونی بی این ي همه وسط... خب اما... دارم دوست زندگیمم! بیزارم بنده چی هر از

  ...شد

  !؟..کِی از: پرسیدم آهسته و کردم لمس را رومیزي

 ته.. کمی کردم، می فکر که هایش حرف به... کرد مشغول مرا فکر پیش از بیش ندادن، جواب این و.... نداد جوابی و کرد سکوت

 دست ار کسی برایش گفت مادرش به بعد کرد، خواست کاري هر که داشتم را کسی با زندگی ي تجربه من... گرفت می آرام دلم

 من دنبو بسته همه آن میان..! او تجربگی پر... و من تجربگی بی همه آن میان... وسط این و...! نلرزد دلش و دست که کند پا و

  ....که پاشید فرو هم از چیز همه چنان....!... او بودن حوصله بی.. و

 لب لخی،ت و اتفاق همه این از فشار تحت مغزي با و ناخواسته وقتی بود، محصور میز روي سوییچ کوچک ي حلقه میان انگشتم

  ....متنفرم مردونگیا دست این از: که زدم می بهم را هایم

 می حرص انقدر چرا تو: که بود کرده نگاهم ،...رحــــم بی..  و جدي.. و صاف ،..بیایم خودم به تا من، و کشید خوردن از دست

  !!کردي ازدواج دارن مردونگی ي داعیه که همینا از یکی با خودت که تو! خوري؟

 اینطور چرا... سوخت هایم چشم.. هایم مردمک وسط بود زده زل.... کردم سرما احساس غریبی طرز به و... شد خشک دهانم آب

 را النس بغل، میز بلند هاي خنده صداي!! ؟؟..بَِکنَم را نگاهم توانستم نمی چرا شد؟؟ نمی قطع پیانو این چرا... ؟...آزاد زدي خنجر

 ،..داشتم نفرت چی هر.... رحم بی آزاد... دغدغه بی بحث.... دغدغه بی ي خنده همه این از بعد.... گرفت را من اعصاب.... گرفت

  ......برگرداندم را صورتم و هایم چشم توي ریختم

 چون....! « دزدن می رحمم بی عقل میخ به یکی...و دلم نعل به یکی که کلماتی.. رفتند می رژه سرم در کلمات.... زد می تند قلبم

 که همینی.... داره شو داعیه... داره اسمشو فقط دونستم نمی!! خریت یعنی عاشقی که؟ دونی می!!! شدم خـــر.. چون! شدم عاشق

  !»دارتون خنده مردونگی همین! زنه می بهم حالمو که همینی! زنی می دم ازش تو

 بود،ن حوصله و رفاقت و مالیمت از خبري دیگر درِش که لحنی با و داد قهوه سفارش... آمد جلو میز کردن جمع براي پیشخدمت

 بزرگ دآزا من! مسخره اصطالح این با نه اما دارم، فاکتورهایی خودم براي! ساره رم نمی ندیده مهتاب آفتاب دختر دنبال من: گفت

 این مگ می اگه... دارم هم خودمو خاص اخالقاي اما ، کردم زندگی بار و بند بی جاها خیلی حقیقتا و.. تو نظر به شاید و آزاد.. شدم

 پیدا رابطه اون تو ممکنه که بدي احساس به.. خودم قانوناي به گرده برمی مساله این..! شناسم می خودمو چون کنم، نمی کارو

  !بود خواهد بدبینی و شَک از پر برام دونم می حاال همین از که اي آینده و... کنم

 طمع دندون براش من که داره وجود اي بسته گوش و چشم دختر اینجا نه کنم، ازدواج قراره من نه اآلنم: کرد اضافه بدخلقی با و

  !!!باشم کرده تیز

  ...زد زخم

  ....باز

  ....آزاد اي
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  .....اي

 ورتص التهاب و... او سیگار زدن آتش و... آمد می پیانو مالیم صداي تنها... نشد بدل و رد میانمان حرفی دیگر ها قهوه آوردن تا

 که تلخی حقیقت و رحمی بی سراغ رفت می ذهنم...! وهم همه این از.. خیال همه این از ببرم پناه کی به دانستم نمی که...! من

 چه سطو این! تکلیف بی منِ تکلیف حاال، و.... آورد که دالیلی و زد که هایی حرف تمام پی رفت می.. دلم اما ،..بود آورده زبان به

... بند ینا دانستم نمی اما، ببُرمش خواستم می که منی... داشت خواهد ادامه کجا تا خواستن، این دانستم نمی حتی که منی! ؟...بود

 قدرچ و ،....را اشکش دردآور ي قطره یک همان را، پوبش بوي را، خواستنش فهمیدم نمی که بود تلخ چقدر.... دارد استحکام چقدر

  .........شد می کوبیده سرم بر ممکن، شکل بدترین به ام، گذشته که ،..من بودم بیچاره

  ! ساره -

 آن... آزاد چطور... ام برنجانی آمد می دلت چطور... سیاهش هاي چشم به زدم زل و گرفتم باال را سرم.... بود زده صدایم خشدار

 اسرسر هاي چشم!.. ؟...را ناگهانی سردي.. و رحمی بی این یا.. کنم باور را ماندنت در پشت صبح تا شب یک و پریشانی همه

  ....مالید را اش خستگی

  ....کردم نگاهش میل، بی... و دلگیر

  !کن ختمش بحثو این و بریم شو بلند: برداشت میز روي از را سوییچش

 آخرش يچندپهلو حرف به داشتم که.. من و گذاشت میز روي پیشدستی روي را ها اسکناس. بست را آستینش هاي دکمه. ایستاد

 و بود هگرفت دلم.. بودم نرمش منتظر... بودم منتظر.... بخورم تکان خواست نمی دلم هنوز... بودم نشسته هنوز و... کردم یم فکر

  ...نداشت سازش سر جوره هیچ ،..او که انگار

  برم؟! نمیاي؟ -

 خیلی :گفت قبل، از تر آرام و زد موهایش میان چنگی...! نباش بد.. آزاد نشو بد... شد جمع ام چانه... کردم نگاهش... دلگیر و تلخ

  ...خانوم پاشو.. بریم پاشو... خب

  ....کردم می نگاهش هنوز

 و دوخت من به را، دارش خواب کسري و قرمز هاي چشم و شد خم کمی و زد تکیه ام صندلی پشتی به را دستش... شد نزدیک

 نتاکیک یه باید تو و من آخرش همیشه.. دیگه داده دستمون کار که کنجکاویاته همین... کنجکاو خانومِ  پاشو: زد تلخی لبخند

  ...عزیزم پاشو... باشیم داشته

 در... من کنزدی... افتاد راه دنبالم بعد... بشوم رد من اول تا ایستاد... شدم بلند جا از و زدم چنگ را کیفم ي دسته... شد فشرده دلم

 سرم...کند عوض مرا حواي و حال بود آمده بعد ،..سردرد همه این داشت، دوندگی همه این بود، خسته همه این.... کامل ي احاطه

 چند براي که سیاهی هاي لباس و نیاز مرگ بوي به آغشته ي خانه تصور از و... فشردم را ام شقیقه...! ترکید می درد از داشت

 که کردم می فکر و کردم می نگاه آسمان به داشتم من و بود شده تر سرد هوا... شدم دار غصه بودند، کشیده پر ذهنم از ساعت

... دآزا کرد می کارها چه... شدم خیره ماشین باز در به... شوم سوار تا ایستاد و کرد باز را من سمت در که.... آید می برف امشب،

. .بستم را هایم چشم.. زد دور را ماشین و بست را در.. نشستم حرف بی... بگذارد مرهم بود بلد خوب چه بعد، و زد می ها زخم چه
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... ودیمب کوتاه چند هر سقفِ یک زیر.. بودیم تنها... بود نزده استارت هنوز... گرفت را حواسم و هوش ،..عطرش خنک بوي.. نشست

.... سرمان باال که هم خدا... بیاید خواست می که هم برف... بود هم شب...! داشتیم خنک عطر بخواهد، دلت تا اما.. بود کم هوا

  .......!بود بوسیده... که هم را من

 متب انگار! ؟...کنی می سرفه هنوز چرا! ؟...بهتره حالت: نشست هایم گوش در ،..دارش رگه و آرام صداي.. کردم سفت را مشتم

  ...داري

  ..نباش نگران.. خوبم: زدم بهم کندن، جان به را هایم لب

 فقط.. ادآز برو فقط.... کوتاه خیلی خیلی سقف، این و است نزدیک خیلی که بودم مطمئن.. چرخیده من به رو که بودم مطمئن

  !؟...هستی ،..خدایا... ترسم می خودم از دارم... ترسم می دارم... کن حرکت

  !بستی؟ چشمتاتو چرا ساره؟: شنیدم را کتش خش خش... و خودش پچ پچ

  !!!آزاد کن حرکت فقط!! کن حرکت!! بیفت راه!! آزاد تو به لعنت... فشردم را کیفم ي دسته

  !فتی؟ا نمی راه! تنهاس نیاز! آزي؟: برسم نظر به سرحال و شوخ نگاهم، دلگیري عین در کردم تالش و کردم باز را هایم پلک درز

 امان: کرد روشن را ماشین و داد، تکان سري کشید، پوفی.. بعد و آورد نزدیک چی براي دانم نمی را دستش.. شد باز خنده به لبش

  ! امــــان.... ها زن شما از

 کیتمال متصل ضمیر اي، خانه هیچ به توانم نمی دیگر چرا کردم می فکر گاهی. خانوم حاج ي خانه. خانوم حاج پیش بودم آمده

 وبخ خیلی البته که سبزي، قورمه. بودم کرده درست غذا برایش.. حمام بودمش برده. خانوم حاج ي خانه بودم آمده! کنم؟ اضافه

 زور و ضرب با. بخوریم هم دور آید، می که نهار براي بودمش کرده آماده من و بود آقاجون ي عالقه مورد غذاي اما نبودم بلد هم

. خندید می تا دو ما انکار و اصرار به و بود ایستاده اي گوشه میانسال پرستار... کردم رنگ را خانوم حاج ي گرفته سفیدي موهاي

  ....ندارم زبان که حیف گوید می هایش چشم با دارد خانوم حاج که کنم باور گفت هم سر آخر

 حرف حال رد دائما پرستار.. شد می فیزیوتراپی. رفت می درمانی گفتار.. جایش سر بود برگشته زیادي قدر زبانش. داشت زبان

 را وجدان عذاب حس خواهد می شاید کردم می فکر خودم با گاهی. زد می حرف کمتر رسید، می من به تا اما. ازش بود کشیدن

  ...کند تقویت من در

 تخواس نمی دلم. دادم می انجام خودم بودم، تا را کارهایش.. میز سر... اتاقش به اتاق. بودم خانوم حاج کنار بود روز دو... حال هر به

 ي طبقه هب پایم بار یک اما خانوم، حاج پیش بودم آمده... بود من گردن بر که اي وظیفه اداي به برود پرستار دست هستم، وقتی

 تمام که اي پنجره از باال، راهروي از باال، هاي اتاق از... ترسم می ام، دختري خواب اتاق از کردم می حس.... نشد کشیده باال

  ...کردم می نگاه دزدکی و ایستادم می پشتش نامزدي، دوران

 آمدن انتظار در و نشستم می باال ي طبقه به منتهی راهروي هاي پله روي ، تختش توي بردم می که را خانوم حاج شب، آخر

 می رخ و کشیدند می قد سرم در سر، کردن رنگ وقت تلویزیون، جلوي غذا، میز در حمام، در روز، تمام که افکاري به آقاجون،

  ...دادم می جوالن ي اجازه نمودند،
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 احساساتی و ام، داشته که احساساتی و قبلی زندگی میان. ام شده که آنچه و ام، بوده که آنچه میان. مقایسه به نشستم می گاهی

 به ،نبودنش و بودن رفیق نداشتنش، و داشتن براي.... امروز که آدمی.... و دادم می جان برایش روز یک که آدمی میان. داشتم که

  ....بودم افتاده کنم چه کنم چه

 و مرور همه این از شدم می خسته حقیقتا گاه، و. کردم می مرور شناختمش، می که روزي اولین از را، هایش حرف ي همه بعد

  ..!مرور... و مرور

 ي خانه در که چیزي آن نه مخم، توي بود کرده خانوم حاج که هایی آن نه... رفت می رژه چشمم پیش ام مذهبی اعتقادات تمام

.... و عمه اب زندگی و ایران از رفتن از بعد الخصوص، علی و... بودم گرفته یاد قرن ربع یک طی که چیزهایی تمام!  نه بودم، پدري

 سیريم ترین روشن او، که یقین این به رسیدن دوباره و شدن، برهنه خدا، از بریدن... خدا به نزدیکی و دوري و فروپاشی ها آن

... شوند برهنه باید ها، موقعیت بعضی در ها، آدم بعضی ، گاهی داشت عقیده شبنم اینکه..!  یافت دست بهش شود می که ست

 هایش تهرف دست از ي همه و بگردد.. است حالج مرده چند ببیند بعد،.. بدهد دست از را باورهایش تمام... شوند بَند بی و لخت باید

 نخواهد تکان کوهی هیچ را، یقین این که داشت عقیده همیشه شبنم.... برسند یقین به نو، از و دوباره بعد... بچیند هم کنار نو از را

  ! داد

 نم که شد می این کنم، نگاه آزاد پخت دست آش این به زمانی هر از تر واقعی و تر منطقی خواستم می اگر که من... من حاال

 وقت گاهی مه خودم کرد، تکیه بهشان بشود که نداشتم اي خانواده بود، گذشته زندگیم از بهار شش و بیست که بودم مطلقه زنی

 پیدا یکس.. وسط این حاال و بگذارم پا زیر بود محال را اعتقاداتم... رفت نمی درایتم به ایمانی و شدم می منطق بی و ضعیف ها

 نمی.... من و بود آزاد عمر ي همه که کسی!!  بود من روي به رو که کسی! داشت فرق من با درجه هشتاد و صد که بود شده

  .....بکشم بندش به خواستم

 خون با ار زندگیم بند بند من... کردم نمی درکش جوره هیچ که آزاد، خواستن ي شیوه به.. کردم می فکر اش امریکایی دوست به

 فکر این از شدم می درد سر چقدر و..... من براي زد می حرف کردن رها از و آمد می کسی حاال و. بودم داشته نگه دندان، با دل،

... روب بگویم بهش ؟...کند می تا طوري همین بخواهد،... اگر.. را کسی اگر هم حاال اینکه! بوده؟ چقدر داشتنش دوست میزان که

 دنم،ش داشته دوست و من که خیال و فکر این از شدم می دیوانه دشاتم!  خدایا.... بخواهم را عذرش کنده پوست و رك! ؟...رود می

  !!؟....داریم ارزش چقدر

  ....داریم ارزش چطـــور... حتی یا و

  .....کاروانسراست دارد، که کنی می خیال حداقل یا دارد، دوست را تو که کسی دل اینکه به کردن فکر بود تلخ چقدر و

 گوشم در خانوم حاج که آنچه ي همه وراي ام، مذهبی باورهاي ي همه وراي بود، آمده که کامران.... فشردم بهم را هایم لب

.... من دمبو کور چقدر.... من بودم احمق چقدر.... گرفتم گاز را لبم..... داشته دختر دوست تا چند که نبود مهم برایم اصال بود، کرده

 که.. .بودم شده عاشق و فکر بی و بچه آنقدر من، و.... داشته هم آزادي روابط و کند می تر لبی بود گفته خودش! گفت خودش

 خانواده هم بود خلبان هم که واردي تازه خواستگار براي را حواسش و هوش خانوم حاج وقتی...! فهمیدم نمی را چیزها این اصال

  ....رفت می توقعی چه من از.... بود داده دست از خانوم، بهجت دهان در بکوبدش توانست می هم بود، دار

  ....انگاري داشت مار ي مهره.. کامران
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  ...کرد کور را همه

  ....را همه

 نزد، رفیح بود گزیده مار که عمه بگویم توانستم می... کنم تقسیم را ها بَال خواستم می هی روزها این.... کشیدم عمیقی نفس

 می... داشت را چیزي هر پورت و هارت فقط خدا ي همیشه.... که هم علی... کرد سکوت که هم خانوم حاج مطیع همواره آقاجون

  .....شد خراب که بود من زندگی ، آخرش و اول ،..اما کنم قسمت را ها تقصیر خواستم

 انتخاب و من گردن افتاد می باز ها، این ي همه.... خوابیده آوار از تلی زیر حاال روشنک و رفت گلی اگر کرد، ازدواج ثریا با اگر علی

  ....تنها و یکه بودم مانده من... وسط این و میکردند را زندگیشان داشتند مشکلی، هر با حاال ، همه اگرچه،.... غلطم

 ثالم! زد؟ می حرف ازش نیاز که دادم می آزاد به باید فرصتی چه من!  بود محض حماقت شدن، بازي این وارد دیگر بار یک... نه

  ......کند چکار خواهد می و خواهد می چه دانست نمی دقیقا هم آزاد خود که بستم می شرط! کنیم؟ چکار خواستیم می ما

 مولمع حد از تر پررنگ گاهی من شد، کمرنگ که نیاز حضور... بودیم اي ساده هاي دوست ما! ؟...شد اینجوري که شد چی... اصال

  .....شد چی... کردیم می بحث کردیم، می شوخی زدیم، می حرف.. شدم می

  ....نشست گلویم بر دیگري ي سرفه

  !کرد می دیوانه را آزاد یا.... کشت می را من یا ، بازي این ي ادامه دیگر بار

  !؟...افتاد سوزش به که آزاد شدن دیوانه یا بود سرفه از گلویم

  ....باید.. زدم می حرف او با باید... بدهم عذابش خواستم نمی..... خواستم نمی من

 یحت تصویر این.... کردم تصورش و گذاشتم هم روي را هایم پلک... بود خوابش بی و قرمز هاي چشم آزاد، از تصویرم آخرین

  !!کنم فکر من داد نمی اجازه

  !آقاجان؟ خندي می چی به -

 امنمد به دستی. ایستادم ها پله روي فوري. کرد می نگاهم مشکوك داشت! پریدم جا از آقاجون صداي به و گرفتم گاز را لبم

  ...کیفتونو من بدید! نباشید خسته! آقاجون سالم.. سَ: کشیدم

 دختر هشبی صورتم، به خون دویدن و قلبم رفته باال ضربان با که من، و.... بود من به هنوز نگاهش... کرد دراز را کیفش آقاجون

  ......باشند گرفته را مچش بافی، خیال و پردازي رویا وقت که بودم شده اي ساله هجده هفده

***  

 زدم یم زل. شدم می دلتنگ نهایت بی گاه و نداشتم خبري آزاد از. بودم پدري ي خانه هنوز من و جمعه بود افتاده نیاز مادر هفتم

 هایی وقت... یا بودیم، دوست که ست هایی وقت جنس از ام دلتنگی که کردم می فکر و نیاز نامزدي در مان نفره چهار عکس به

  !؟...باشیم دوست فقط اینکه شد نمی مستقیم صراطی هیچ به که
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 به دبو آورده برق ثریا، آمدن کوتاه و سونوگرافی بروند بود قرار. روز آن خندید می و بود بهتر حالش. رفت و زد سري آمد علی

 خر،آ.. کرد می نگاهم مشکوك آقاجون، مثل شام سر هم او! کرد استقبال اندازه بی هم خودش و داشتم نگهش شام... هایش چشم

  ..!دارد دوست کتلت چقدر آزاد که کنم می فکر این به دارم و ام نشسته خانوادگی میز سر نبود حواسم اصال من

 یللی یچ هر دیگه: « کردم باز را مسیجش.  موبایلم روي افتاد اسمش شام از بعد بالفاصله باشند، زده آتش را مویش که انگار

  !! »کارت سر میاي آدم بچه عین شی می پا فردا از!  بسه کردي تللی

 معج دلخوري با را لبهایم!!  دانست می خدا حال، به تا بودم نشده تلف من چطور!! آمیز محبت و عاشقانه کلمات همین با! همین

 چند... دادن مسیج اینجور حاال و سکوت این نه را، جا یک مهربانی همه آن و فهمیدم می را زبان کالس دم آمدنش نه... کردم

 مچش و نازنین سوگل با البد!! اووفف.... که دهد می اس ام اس دارد برمی حاال اي، زنده اي، مرده بپرسد نزده زنگ یک است روز

 ! درك به اصال.... نماند دور علی چشم از حرکتم و طرف آن کردم پرت را گوشی دلخور! است خوش ملوسش، پیشی عین هاي

  !!! جــــا یک و باهم شان همه!! درك به مردها ي همه

 را خودم!! تکش می را من داشت دلگیري این و بودم دلگیر شدت به. رفتم موبایلم طرف من نه شد، مسیجش پیگیر او نه دیگر و

 انن شیرینی شد می دهانم ي مزه گاهی... داد می عذابم این و.. کردم نمی درك را متناقضم احساسات همه این.. کردم نمی درك

  !!!ماند می زهرمـــــار مثل اش تلخی و برمیداري آجیل ي پیاله از که هایی بادام مثل... گاه و تازه و تر هاي اي خامه

 سرش تا اشدب دستم دم خواست یم دلم و بودم کفري دستش از حسابی. زدم قدم پایین هال در و ماندم بیدار نیمه تا شب شنبه پنج

 چی هر.. .گرفته نشأت میز سر هاي بحث از دانستم می... که سکوتی!! بکوبم دیوار به سکوت، و دوري و توجهی بی همه این از را

 انهدیو را من که کردنش مهربانی جور این و.... کرد مهربانی و خندید باز بعدش که هرچی حاال... شد سخت موقع همان از بود که

 حتی و ها خودشیفتگی براي هایش، لودگی براي دلم اصال..! خواستم می را خودم ي مسخره آزاد همان من اصال!! کرد می

  ..... شده تنگ!... نبود ساکت! زد می حرف! زد می اما زد، می تشر که هایی وقت براي هایش، بداخالقی

  !!!رتماد جان نیفت مغزت مثقال دو جان به خوره عین انقدر و بخواب و بمیر گفتم خودم به و سرم روي کوبیدم محکم را بالش

 از که کردم پرت تمام هرچه شدت را گوشی بار این..... puma %20 حراج.... پوف! بردم یورش! شدم هشیار! آمد مسیج صداي

 صالا.... شدم می رها ها خیال این از ،....استخر رفتم می صبح فردا اصال! نشد چیزیش و افتاد فرش روي بلندم اقبال و شانس

  !!!! کـــــی خاطر به بیدارم وقت این تا که من بودم خر چقدر اصال.... بود شده تنگ آب براي دلم چقدر

  ! کردم سرازیر خودش و خود به که بود فحشی و سرم روي کشیدم را پتو

***  

  

.. ستادمای تراس در.. برخاستم خوشی حال با..! کرد بیدار خواب از را مان همه شرشرش صداي و بود گرفته باریدن سحر از بود باران

 و خانه به سري بخواهد خدا اگر تا کردم خداحافظی همه از من و خوردیم هم کنار را صبحانه. آمد جا حالم و شدم خیس کمی

.. تازگی و خاك بوي و بود خوب هوا... کشیدم پایین انتها تا را ها شیشه گذاشتم، آهنگ شدم، که ماشین سوار! بزنم خودم زندگی

 را حواسم... دادم می دلداري خودم به هی اما ،.. بساط این از بود خون دلم داشتم، تالطم بودم، خراب!  را آدم کرد می سرمست

  ....باشم آسوده کمی را، امروز حداقل که کردم می تالش کردم می پرت
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 تدس آدم به که هایی حس تمام از مخلوطی... داشت هیجان ریز ریز... دلم. گذاشت استخر داخل را پایش که بودم نفري اولین

 لولمس سلول.... بود خنک...... بردم فرو آب در احتیاط با را پایم ي پنجه.... سرزنش ي اضافه به... چیزي کردن طرد وقت دهند، می

 تهآمیخ لذتی با.... گرفت ریتم سرم در بود، آب با بازي عشق و ها آدم دادن نجات عاشق که دختري رویاي.... و افتاد مور مور به

  .....کردم سرزنش موهبت، و آرامش منبع این از کردنم محرور بابت را خودم.... و شدم رها آب در ،..غم و دلتنگی به

!! ببلعم اج یک را استخر آب ي همه خواستم می داشتم، دلتنگی که بس! شدم نمی خسته لعنتی. کردم شنا نفس یک ساعت دو

 باید کی پرسمب و بگیرم تماس نیاز با رفتم و افتاد یادم خانوم پروین هفت مراسم باز.  کندم دل آب از نسکافه خوردن براي باالخره

  بله؟: انداخت طنین گوشی در گرمش صداي و برداشت تا بی را گوشی. باشم آنجا

  !سالم جون؟ تا بی خوبین -

  خانوم؟ شما کجایی. عزیزم سالم -

 ناای مهرداد و کوروش با! جان ساره نیست نیاز: داد ادامه خودش و بدهم را جوابش نداد اجازه.. داشت نگرانی از رنگی ته صدایش

  !میاي؟ کی شما! شه می منفجر درد از داره سرمم. تنهام خونه من. صبح سر خاك سر رفتن

  ....تا بی آخري ي جمله این براي زد پر دلم

  خوردید؟؟ ونوداروهات! رفتید می دکتر یه کاش نیست؟ خوب حالتون چرا شما. بیام که شه می شروع کی مراسم ببینم خواستم می -

  !ده نمی جواب موبایلشو و خونه گیرم می هرچی! م پسره این نگران بیشتر اآلن.. نیست چیزي.. کرده عود میگرنم -

  !!! گفت می را آزاد! شد باز نیشم پسره؟؟

  ...کردم سعی... باشم خوددار کردم سعی اما.. کرد سرایت هم من به نگرانیش نکشیده، ثانیه به

  .میاد. دیگه خبره چه امروز یدونه م حتما. نباشید نگران -

 پیگیرش دممون خودم برن، فرستادم رو ها بچه. باشه مونده خواب شاید گفتم. خاك سر بره اینا با بیاد صبح بود قرار! جان ساره نه -

 رسن، می شب هم شوهرش و افروز. کنه اضافه غذا خواد می نداره، رو کرده هماهنگ آزاد که رستورانی ي شماره کوروش. بشم

. بیاره رو انیارگ یه بفرسته باید حمید صبح اول فردا که مدرك و پرونده سري یه بگیره شونو خونه کلید من از بیاد آزاد بود قرار

  !خدا به خیاله بی پاك پسر این... دونم نمی! صبح فردا باشه. خوابم می م خسته گفت بره، بود قرار دیشب

  ! حتما سایلنته گوشیشم خوابیده گرفته. جون تا بی نشده چیزي مطمئنم من خدا به -

 مه شمارو جان ساره! اصال نبود راه به رو... داشت سردرد... زد می حرف باهام وقتی نبود خوب اصال دیشب. نگرانم خیلی من -

  !فکر بی!  کجاست ببینم ش خونه دم رم می اآلن میگیرم آژانس. کردم ناراحت

 یک به ردنک فکر که آزاد براي.. بود شده قاطی میگرن با که اش نگرانی و تا بی براي بودم نگران.... کرد می چکه پوستم از آب

  !!بود دار خنده هم، نگرانی درصد

  ....جون تا بی برمتون می خودم. دنبالتون میام -



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶۵٨ 

 

 حرف ي همه رغم علی.... و بود شده منتقل هم من به تا بی ي دلشوره. گرفتم آب از حسرت با را نگاهم و خوردم را ام نسکافه

 تخراس از و سرم کشیدم روسري و پیچیدمشان خیس خیس طور همان و کردم خشک را موهایم تند تند..! بودم شده نگران هایم،

 آسمان به نگاهی شدم، پیاده که نیاز ي خانه دم!! داد نمی جواب. گرفتم را اش شماره ناچارا اما خواست نمی دلم. زدم بیرون

  » بگیره؟؟ نفرینام قراره بار یه همین... ها نداري من کار به کاري وقت هیچ حاال. « انداختم

! بیاورد زيچی شربتی گفتم صدیقه به و گرفتم را سردش دست! ریخت دیدنش با من قلب و نداشت صورت به رنگ جون تا بی

 ربتش! بخورد تکان جایش از آمد نمی دلم حقیقتا اما بود تنش هم روسري مانتو.. کند نمی افاقه اما خورده را هایش قرص گفت

  .آخه بیاید خواید می کجا حال این با شما. رم می خودم من بگید آدرسشو: ریختم حلقش در زور به را

  ..که بکشی زحمت ذارم نمی. اصال. عزیزم نه: عقب فرستاد را سرش

 اآلن من ونیدبم. بیاید شما حالتون این با نیست درست اصال. نیست زحمت: تا بی به کردم رو و خانوم صدیقه دست دادم را لیوان

  ..بفرستن چیزي دکتري خیابون، سر درمانگار این زنم می زنگ

 ختمونشونسا نگهابانی گیرم می تماس من.. برو تو. رم می اون با بیاد، مهرداد تا مونم می.. نه: گشت را کیفش داخل و کرد امتناع

  ...خانوم تم شرمنده. کنه باز برات درو که

  ...چیه حرفها این: گرفتم فاصله ازش و بوسیدمش

 التح به واي که کشیدم می نشان و خط برایش دل در هی.... باشد افتاده اتفاقی ترسیدم می جدي جدي و زد می شور هی دلم

 من حاال... دادم گاز و کردم رد هم را قرمز چراغ اضطراب با!  باشی داده مادرت و من به نگرانی دل همه این و! باشی سالم اگر

 آپارتمان جلوي که بود نیم و دوازده!! بخوریم گره بهم که آمد می پیش چیزي باالخره... باشم دلخور حاال کنم، دوري بخواهم

. دمش البی وارد.. بودم متنفر ها برج ي همه از که بود بد چقدر. انداختم برج دلچسب و شیک نماي به نگاهی... ترمز روي زدم آزاد،

 یکی جلوي .آمد ششم ي طبقه به همراهم و کرد قطع را تلفن و داد تکان سر که بود کرده خبرش تا بی. گفتم نگهبان به را اسمم

 از ار نگاهم. بزنم لبخند شد باعث و کرد پر را دماغم چوب بوي در، شدن باز محض به. کرد باز کارت با را در و ایستاد واحد دو از

 خورد مچشم به اي مالفه نگاه اولین در. بود شکل مربعی و بزرگ سالنی با متري سیصد دویست ي خانه. چرخاندم ورودي همان

.. .شدند روشن حضورم، به حساس هالوژن چند و داخل رفتم! بود آمده باال خوشگل، چرم سفید سِت ي نفره سه مبل روي که

  بودم؟؟ نگفته... !! بودم گفته که تا بی به... کردم تنگ چشم

 اعیتد ذهنم در شب آن ي خاطره و ریخت اش خانه در تنهایی و سکوت از دلم اي ثانیه براي. بستم را در و فرستادم را نگهبان

 و فیدس یکی. بود شده دکور مبل دست دو با خانه بزرگ سالن. رفتم جلو... همین... رفتیم می و کردم می بیدارش فقط.... شد

 سالهم ترین جالب اما.. خورد می چشم به بیلیاردي میز هم راست سمت انتهاي و بود چپ سمت خوري نهار. رنگ گردویی دیگري

 اب اروس مدیرعامل اصال که انگار! داد می تمیز شناختم، می که آزادي دفتر با را خانه که بود خاصی هاي رنگ وجود من، براي

 کیانی زادآ شناخت از را باورم تمام بود، خوابیده مبل روي که حجمی... رفتم جلو!! باشد داشته فرق کند، می زندگی اینجا که آزادي

 نازکی ي فهمال تنها و خوابیده خوشگل سفید مبل روي و بود تنش سفید شرت تی که اي بچه پسر دیدن با! کرد می کور اروس،

... بود خواب غرق که کردم نگاه صورتش به کمی!! بود شده نگران چه تا بی طفلی.... نشست لبم به لبخند بود، گرفته را رویش

 پر يا جاسیگاري همراه به.. داشت قرار اي شده نفرین و تراش خوش بطري میز روي.. کردم نگاه مبل جلوي مربعیِ میز به بعد

 خجالت فکرم از ودمخ..! نباشد رژلبی یکیشان ته مبادا که گشتم را جاسیگاري چشم با... میز ي لبه نشستم اختیار بی.. سیگار ته از
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 که اي خانه هب.... کردم نگاه آزاد به.... مارکش روي کشیدم را انگشتم... داشتم برش.. نبود پلمپ که کردم نگاه بطري به... کشیدم

 نقره و فیدس ي اشپزخانه... سفید هاي پرده به.. در به مبل ترین نزدیک روي افتاده لباس دست سه دو به....بود سفید رنگ از پر

 درشت هایش طرح. کرد می فرق ورودي به رو بزرگ دیوار دیواري کاغذ اما... مینیاتوري روشن دیواري کاغذ با دیوارهایی.... اي

 دیواري کاغذ روي به رو دیوار چهارم سه که آزاد از بزرگی تصویر به.... داد می نوازشش ، بنفش و طوسی از هایی رنگ و تر

 را ابروهایش از گهلن یک..! بگیرم ازش را نگاهم نتوانستم ثانیه چند تا که گیري نفس و شیطان ژست..! بود پوشانده را مینیاتوري

 را کسی مچ بخواهد که انگار و... بود دوربین به اش تنه نیم... داشت ریش ته.. بود کرده تنگ را هایش چشم... باال بود فرستاده

  ! کرد می نگاه بگیرد،

 لبخند ات بی... بودند ایستاده دوربین به رو رخ نیم دو هر..! خورد می چشم به تا بی و خودش از بزرگ و عمودي عکسی هم کنارش

 دست که ..آزاد و! بود گرفته دوربین به رو را اش اشاره انگشت و بود سرش سیاهی شال.. داشت لبش ي گوشه آلودي رمز و شیک

  ...!خندید مـــی دوربین، لنز به دل ته از و اش شانه روي بود گذاشته را سرش و تا بی دور بود کرده حلقه را هایش

  ....سالن راست سمت دنج ي گوشه چوبیِ بار به خورد چشمم

 بخواهد هک کسی مثل درست کشید، عمیق نفس چند.... نگرفتم باال را سرم اما... شد هشیار که کردم حس... کردم نگاه بطري به

  !؟....ساره: کرد زمزمه آلود خواب.... بدهد تشخیص را بویی

 نم... کرد نگاهم کمی... بودند قرمز حسابی هم باز هایش، چشم...  بردم باال را سرم... کردم حس را نگاهش حرارت و سنگینی

  کنی؟؟ می چیکار اینجا تو: نشست جایش سر و مالید را هایش چشم.... کردم نگاهش ساکت، هم

 گراند بک... نداشت قفل!! دیوار و در به کرده پرتش گفت می راست نیاز... برداشتم بالشش کنار از را موبایلش و شدم خم حرف، بی

! بودم من.. .کشیدم صفحه روي را انگشتم... ماند ثابت شماره، آخرین روي چشمم... داشت اما رفته دست از تماس بیست..موبایلش

 هب.... بود کرده پر خنده را صورتم و ام چانه زیر بودم زده را هایم دست جفت و بود سرم سرخابی شال! بود من از خندانی عکس

 از ار عکسم اینکه حتی... نداشت اهمیت دیدم، می که اسمی ي اندازه به چیز هیچ لحظه آن در... نه... کردم نگاه شده سیو اسم

 مدست از را اش گوشی و شد خم.... کرد نگاه آزاد به مات یخ؟؟؟ یخ؟؟؟ گل» !!!  یخ گل... « اسم به شد خشک چشمم... آورده کجا

  !تو؟ اومدي چجوري: گفت بداخالقی کمی با و کشید

  .....کردم نگاهش فقط

  ....معذرت: گفت لب زیر شد، می باز ابروانش ي گره که طور همان... بعد و کرد نگاهم لحظه چند

... بود دهش نگرانت. داشت درد سر نبود، خوب حالش مامانت: گفتم آرام و پایین انداختم را سرم...! سرتق! گفت نمی را اش خوام می

  .....کجایی ببینم بیام کرد هماهنگ نگهبانتون با زد زنگ

 رد حضورم... کند می درد سرش که بود مشخص.. مالید را هایش چشم باز.... چرخید برعکس و من تا سالن ورودي در از نگاهش

 مچش و کرد قالب هم در را هایش دست!  بود روز آن ي مساله ترین برانگیز تعجب شک بی مقدمه، بی و روز وقت آن اش، خانه

  !کارت؟ سر نیومدي چرا: دوخت من به را دلخورش هاي

  !نداشتم دفاعی هیچ
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  !!دونی؟ نمی! ندارم شوخی کس هیچ با مساله این تو که دونی می: کرد اخم کمی و کشید هایش انگشت با را موهایش

 که!! زنش یا!!  دخترش دوست نه بودم، کارمندش من. بود او با کمال و تمام حق، صد در صد. داشت حق... شد جمع هایم لب

  ...کرد مالی ماست بشود حدي تا را هایم غیبت

  !زنش؟

  .....!!خورد می بهم افکارم از حالم

  !بیاورد بهانه و توجیه برایش بتواند هم زنش حتی کردم نمی فکر

  ...خب اما... بود دیده که خودش.. نداشتم خوبی حال فقط من

  ! هستی تو نشسته، میزش پشت ببینم باید که کسی اولین فردا -

  ....نگفتم چیزي و گرفتم باال را سرم

  !!!نیست ها بچه مال! اونور بذارش! برداشتی؟ چی براي اونو: شد بلند جا از بداخالقی با و کرد نگاه دستم توي بطري به

  ...!بزند حرف نفهم زبان اي بچه با که انگار... بپراند مزاحمی مگس که انگار دقیقا

...! داشت فرق شناختم، می اینجا از بیرون که آزادي با چقدر... شدم خیره خانه به دوباره بعد و بطري به...  شد آشپزخانه راهی

 بود ستمد بطري هنوز... بودم دیده دانشگاه در پیش سال شش پنج که باشد آزادي ي شده بزرگ و یافته تکامل ي نمونه..انگار

 می شیرجوش داخل شکر و قهوه قاشق قاشق داشت و بود من به پشتش... شدم آشپزخانه وارد دنبالش به و شدم بلند وقتی

 می هم اب بشین، نداري عجله اگه: گفت آرام و کرد فوت را نفسش.. کرد مکث ثانیه چند... بود عصبی و تند حرکاتش.... ریخت

  ...بگیرم دوش باید. ریم

 را انگشتم.. .یخ...یخ... یخ گل!!... بودنم؟؟ یخ... یا بود مهم بودنم یخ گل... بطري به زدم زل و... کانتر پشت صندلی روي نشستم

 آرام.... بود مسر باالي اش سایه حاال.... کشیدم را انگشتم باز.. بود پایین سرم... آمد جلو... بطري مارك روي کشیدم.. کشدار و کُند

  ..!همین... شه داغ م کله زدم یکم.. نبود خوب حالم... داشتم سردرد: گفت

 شرت تی رچقد اینکه به یا بودنم، یخ گل به کردم، می فکر بطري این به باید حاال... آوردم باال دارش ریش ته صورت تا را نگاهم

  !؟..آمد می بهش سفیدش

  !!ساره؟؟!  الو: داد تکان صورتم جلوي را دستش

  ....بیاي تا شینم می: کردم زمزمه و کردم رها را نفسم

 ها رشتهف بین از منم مامان: گذاشت جا به را غرغرش زد، می بیرون آشپزخانه از حالیکه در بعد... ایستاد کمی... کشید را موهایش

  !!!آدم سر باال فرسته می ، کنه می چین دست ما واسه عزرائیلشو ،

  ....آمد لبم به لبخند
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 پله بود، یدهپیچ خانه در که جوبی بوي با که کشیدم عمیقی نفس... شدم بلند جا از آمد، خانه اتاق ترین انتهایی از که آب صداي

  .....محواس.... شود پرت حواسم! ظهرانه یا صبحانه، کردن درست با شاید کردم فکر و.... کانتر روي گذاشتم را بطري... شد پله

 موهاي انمی دستی و کردم باز را شالم... چیدم کانتر روي را اش صبحانه و گذاشتم تُستر در را ها نان و درآوردم نگرانی از را تا بی

 رستد خودش خواست می دلم. بود مانده نخورده دست شیرجوش... کشیدم سرم را شالم شد، قطع که آب صداي... کشیدم خیسم

  ؟؟...یخ! یخ؟ گل... دلم.... کند

 شرت تی بار این... ایستاده کانتر طرف آن دیدم که چرخیدم و برداشتم را پرتقال آب لیوان.... آمد می زدنش حرف تلفن صداي

 حوله و یقه ي گوشه از رنگی اي نقره گردنبند برق روي هایم مردمک... گردنش دور کوچکی سفید ي حوله و بود تنش نفتی آبی

 بود ردهک اصالح! ؟..بود شده تنگ دلم. کردم نگاهش ثانیه چند.. بودم ندیده را برق این حال به تا که بود عجیب... ماند ثابت اش،

 را یوانل... کرد می ام دستپاچه کردنش، نگاه اینجور و من به بود زده زل... بود ریخته پیشانیش روي نمدارش موهاي از اي تکه و

  ...خوري می چی دونستم نمی: گفتم هول کمی و کانتر روي گذاشتم

  !؟..کردي گریه: برنداشت را نگاهش

  ..چی براي گریه... نه: بگیرم رو سریع شد باعث نزدیکش و موشکافانه حالت... که گریه.. نه.. کردم نگاهش گیج

  ....نکنه درد دستت: آشپزخانه توي آمد و گرفت سختی به را اش نشده قانع هنوز نگاه

  ...!افتاد می کار به عجیب ام بویایی ي قوه او، با رابطه در.. گرفت ام خنده! داد می حمام بوي فقط حاال،

 خانه. کرد می اهمنگ و بود برداشته را پرتقالش آب لیوان. گرفتم باال را سرم... شده نزدیک فهمیدم که بود قلبم تپش رفتن باال از

  ..نیست خوب حالشون مامانت.. بریم شو آماده زود لطفا: گفتم هم سر پشت و تند... شد تر تند قلبم تپش! بودم؟ آزاد ي

  ...سفید خیلی. بود سفید ي حوله روي من هاي چشم. برداشت جلو به قدم یک

  مامانم؟ -

  .دکتر بردتش رسیده، مهرداد! بود بهتر: داد نشانم و گرفت باال را موبایلش

  !خوبی؟: رسید می نظر به دلخور هنوز نگاهش. کرد مکث

  ....شد سرد هایم سرانگشت

  !پرسید؟ می اینطوري چرا

  ...صبحانه بیا.. خوبم: رفت شالم سمت به ناخواسته دستم... کشیدم عقب را خودم

  ....بود وقت خیلی.. صبحانه گفتم می هم من

  ...زدم تلخی لبخند

 آب پر یمهن لیوان... کرد می اذیتم داشت این! ؟...داشت ها فاصله کاستن به اصرار اینقدر چرا. ایستاد کانتر به رو کنارم، درست

  ..ببینمت: کرد خم را سرش... شد تر نزدیک بهم.. پهلو از و گذاشت کانتر روي را پرتقالش
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 دبن هایم چشم به و خورد سُر سرم شال روي از... رسید من به.. و گرداند سالن دور تا دور را اش تیره هاي مردمک. کردم نگاهش

  چیه؟ اینجا ي درباره نظرت: شد

  !!بود مشخص صورتم در وضوح به این و.. بودم معذب

  ! خوبه -

  ...!نشست می اروس میز پشت که بود شده هایی وقت شبیه حاال.. کرد تنگ را هایش چشم.... کاوید.. را صورتم.. را شالم باز

  ؟..اینجا اومدي نترسیدي -

 ابماعص متضادم، و چندگانه هاي حس تمام... و بود صورتم پوست روي مستقیما هم نفسش.. زد می حرف بامنظور و جدي کامال

  !داره؟ لولو اینجا مگه: رفتم عقب قدم یک! کرد می خورد را

 ونمد نمی: آمد جلوتر و کرد حلقه لیوانش دور را هایش دست... ریخت بهم را اعصابم که کرد خوش جا لبش ي گوشه پوزخندي

  ...واال

 گذاشت را شیرجوش. شد دور و بیرون کرد فوت را نفسش! نشستم کانتر ور این و بیرون آمدم من که انگار بود بازي گربه و موش

: گفت تهآهس کرد، می پر را ها فنجان که طور همان.. کشیدم می حاشیه نان سبد ي لبه انگشت با.. بود من به پشتش... گاز روي

  !نیومده؟ خوشت اینجا از

 زیر و برداشتم را فنجانم. کرد نگاهم منتظر، و ایستاده طور همان و گذاشت مقابلم را قهوه سفید فنجان... کردم نگاه اطرافم به

  میریم؟ کی: پرسیدم آرام... کرد رو و زیر را دلم قهوه خوش بوي.. گرفتم ام بینی

  !خوبه تا بی حال گفتم که من: انداخت فنجانش ي حلقه داخل را انگشتش و نشست!  باال رفت لبش ور یک

 روي! بودم معذب بود، او تملک تحت که نور و موج و انرژي همه این میان... اش خانه در.. نگاهش زیر... کرد نگاهم.. ریز و تیز و

  ..نداري عجله تو انگار. رم می من پس: کانتر روي گذاشتم را فنجانم و شدم جا به جا صندلی

  !داري؟ عجله چی براي تو: برید را حرفم

 خنک. مچسباند ام گرفته حرارت ي گونه به را دستم کف...! نبود خوشایند اصال بودن، او بین ذره زیر.... کرد نگاهم آنجوري باز و

  ...بود

  ...تورو بودم اومده فقط من -

  !؟ ترسی می بودن من با از!  ساره -

  ..!آمد بند نفسم

  !کنند حفظ را شان سیاهی بودند مُصِر شدت به که هایی مردمک به زدم زل بزنم، پلک آنکه بی

  !؟...او با بودن از
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  !!کنم نگاه سوالش به چطور دانستم نمی حتی

  ...برگشت و رفت جا هزار ذهنم! بودن؟ او با

  !؟؟..ترس

 نفس.... فپو... پایین انداخت را سرش..! بردارد دست کردنم نگاه کِشان نَسَق آنطور از دست باالخره تا کشید طول چقدر دانم نمی

  ....بودم تر پریشان رفتن، براي حاال.... کردم ازاد را ام شده حبس

  ...بري تونی می: رسید می گوشم به دلگیر و دورگه صدایش

  !بروم؟

  ...کند بیرونم اتاقش از و باشیم شرکت که انگار

 ربانض.. زدنش حرف اینجور از قلبم.... را شدن رو و زیر طور این هی خواست نمی دلم... فنجان به چسباندم را سردم هاي انگشت

  !؟..کنی می بیرونم: پرسیدم دلجویانه.... گرفت می

  ! کوتاه ي دقیقه چند همین عرض در.. بود شده تر قرمز هایش چشم... گرفت باال را سرش.. کوتاه مکثی با

  ..!ناراحتی تو -

.. اما.! ..من.. بود بوسیده مرا که شبی از من.. بدهد رخ بود ممکن که اتفاقی هر از.. خودم از من! ترسیدم می من.. نبودم ناراحت من

... ندک مقاومت او، مرطوب موهاي و سپید ي حوله و من دلتنگ ي نیمه برابر در نتوانست نگرانی و ترس این اینها، ي همه با

  ...!دلخور ي پسره... آمد لبم به لبخند

 هب کنم می شک دارم کم کم! ؟..خندي می چی به: داد ماساژ را هایش شقیقه وسط، و سبابه دوانگشت با و گرفت را نگاهش

  ...عقلت

  !خندیدم؟ می چی به من، و... بود طعم خوش... کردم نگاهش طوري همین و خوردم ام قهوه از کمی

... تراشش خوش ي قواره و قد به... شدم خیره مارکش به...! بود کانتر روي هنوز بطري،.... ریخت هري دلم باز که چرخاندم را سرم

  !!اینجا؟ گذاشتی چی واسه اینو: کرد پر را هایم گوش بداخالقش صداي

  !نشده؟ خوب هنوز سردردت چرا: کردم نگاهش..  آرام

  !! نیومده تو به فضولیا این: کشیدش و بطري سمت برد را دستش... بود شده تلخ نگاهش

 نگاهم تا یدمکش را اش حوله! شد بند سپیدش ي حوله ي گوشه به و کرد پرواز اختیار بی دستم که شود بلند جا از برداشت خیز و

  ....ریخته صدایم و.. هایم چشم به کجا از... استیصال همه آن دانستم نمی...! کند

  !؟...آزاد -
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 من ورتص به و فرستاد بیرون محکم را نفسش..! کرد می فرار من، به مستقیم نگاه از داشت.. بود دستش بطري.. بود شده خم

  ..!رسیم نمی خوبی جاهاي به بمونیم بیشتر... بریم بپوشم لباس برم بذار! ساره کن ول: خورد

  ...نکردم ول

  ..خواست نمی دلم

  ...خواست نمی هایم، انگشت

  ...و خواستم می جواب

  ....خواستم نمی

  ...استیصال از پر همانجوري.. کردم نگاهش فقط

  ...کشیدم را حوله.. تر آرام کمی و

  !؟...نشدي خوب چرا: کردم پچ پچ

: گفت آرام بسته، هاي چشم همان با... داد فشار بهم و بست را هایش چشم اي لحظه... نزدیک خیلی.. شد تر نزدیک.. بود نزدیک

  !خانوم؟ کنی می ول

  ...افتاد و شد شل.. دستم

 نداختها اندامم به رعشه که لحنی از لرز احساس.. کردم می گرما احساس... ها کابینت از یکی سمت رفت و کشید عمیقی نفس

 ايبر یخچال مخزن از بعد و کرد گور و گم کجا دانم نمی را بطري..! کوبد می بهم را ها کابینت در عمد از که بود حواسم... بود

  ! کشید سر ، نفـــس یک و ریخت یخ آب پر لیوان یک خودش

  ...ریختم هایم رگ به را قهوه گرماي و کردم حلقه فنجان دور حریصانه را هایم دست

 ولط زیاد اش مکالمه...! شود ام آسودگی باعث بتواند موبایل، زنگ روزي که کردم نمی فکر هرگز من و... خورد زنگ موبایلش

 قبل از رت خیس موهایش که دیدم ناباوري کمال در میز، سر برگشت وقتی.. گوید می چه شنیدم نمی و زد می حرف آرام.. نکشید

  شما؟ خوبی: زد لبخند و نشست! داشت نم هم صورتش! رسند می نظر به

  ...کردم نگاهش گیج

  !نزنیم حرف اش درباره بیا گفت می داشت دقیقا نگاهش

 بازش چشم با.. داد ماساژ هایش انگشت با باز و بست را چپش چشم که کشید تیر اش شقیقه انگار... کردم می نگاهش هنوز

  ...بود شده مزه با.. زد لبخند و کرد نگاهم

  !!!!ست بهـــــانه سردرد!!  بخشه آرام و لطیف دستاي و تایلندي ماساژ هدف، -
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 تمبرداش تست نان اي تکه... گرفت ام خنده هم خودم... افتاد خنده به حالتم از!!! پررروووو! کردم نگاهش شده گرد هایی چشم با

  ..!!پررو: گفتم لب زیر و گذاشتم دهانم به و

  ....بیشتر چقدر خندد، می وقتی که کردم فکر و خندیدم... خندید و فشرد را اش شقیقه... خندید بیشتر

  ...!بریدم ذهنم، در را ام جمله

 چرا بخ: گفتم جدي و شوخی میان... داشت لب به لبخند و کرد می نگاه فنجانش به... کردم نگاهش و ام چانه زیر زدم را دستم

  ..!کنی تحمل امروزم نبودي مجبور دیگه! نکردي؟ امتحان هدفو

  !نکردم؟ امتحان دونی می کجا از: گفت کند نگاهم آنکه بی و برداشت را تست شکل مربعی نان

  !لعنتی

  .شدم ثابت گردنش، زنجیر برق روي

  !نداد؟ جواب خب؟ -

  !کنیم؟ صحبت ش درباره مفصل داري دوست اآلن: گرفت باال را سرش وقتی رسید، می نظر به جدي

  ..!کرد می لجبازم هایش، شدن عوض اینجوري

  !کردم نگاهش ، فقط

 شروع قسمتش کدوم از دقیقا داري دوست... خب: آورد پایین را صدایش و کشید جلو را خودش کمی و برد راباال ابرویش تاي یک

  !؟..کنیم

 که بس :شدم بلند جایم از و زدم پس را فنجانم سرعت به بعد..! بگیرم چشم ازش نتوانستم حتی ثانیه چند!  آمد بند نفسم

  !!اي مســـــخره

  !؟؟..حاال کنی می قهر چرا: بنشینم تا کشید مُچ از را آستینم و شد دوال خنده با فوري

  !یديرس می نظر به مشتاق خیلی که خودت عزیزم شدي؟؟ ناراحت! چیه؟: گفت اش خنده ي مانده ته با کردم، نگاه دستش به

  !نکرد رهایم کشیدم، را دستم...!! داشت وجود ابراز به احتیاج بدجوري ام، وجودي التِ زنِ!! عزیزم

  !!کن گوش جوابشم پرسی، می سوال: رسید نظر به عوضی و مرموز.. باز و کشید جلو کمی را خودش

  ..!برَم از تورو جواباي: که پرید دهانم از و کشیدم بیرون دستش از را آستینم

  ! باال پرید ، ابروهایش جفت

  !زد برق.. هایش چشم

  ...!باشد گرفته را دنیـــا آتوي بزرگترین... که انگـــار و
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  !!ساره: زد صدا سرحالی صداي با و زد بهم محکم را هایش دست کف

 را هایش دست... سالن سمت رفتم عقب عقب و کشیدم عقب طبیعی واکنشی طبق!  من خداي... طرفم آورد هجوم! پریدم جا از

 سینه به تدس!! بگویم بلند بلند میخواست دلم که بود چیزي تنها این..! مریض... زد قهقهه و عقب انداخت را سرش و کانتر به زد

  ...که اشتمند کاریت... بابا بشین بیا... چرا.. ترسیدي: گفت اش خنده ته با و کانتر به زد را هایش دست!! شاکی! کردم نگاهش

 دشخو!!!  آزاد هستی خري عجب بگویم بهش خواست می دلم فقط لحظه آن..! نشستم دلخور، و رفتم جلو..! شد تر غلیظ اخمم

  ...!!دلم! نزند ها حرف این از دیگر و ببند را دهانش خواست می دلم.. خواست می قهوه دلم.. کشید جلو را

  ...!ســـاره... هی هی: داد تکان آرام آرام را سرش و کشید پایین را صدایش

  !دونی؟ می منو جواباي تو: زد مالیمی لبخند

  !!دونه می هم دوساله ي بچه یه تورو جواباي: کردم نگاهش حوصله بی

  ...کرد نگاهم فقط ساکت، لحظه، چند

  ...شد گرمم

 نای کنار، گذاشتم می که که را آزاد... ها حرف این.. ها حرف این... بود سنگین زیادي میانمان، کوچک و خالی حجم و خانه هواي

... داشتن خوبی حـــال قلبم،... کردم نگاهش دلخور،..! بودم گرفته یاد.. کامران با زندگی برکت به شد می سالی چند را ها جواب

  ...کامران

 یوارد روي تصویرش به.. شد نمی.. نه... بطري خالی جاي به دوختم را نگاهم... زد صدا را اسمم... گرفت را نگاهم تلخی نگاهش،

  ...کردم نگاه سالن بزرگ

  !بگم؟ قسمتش کدوم از داري دوست! بگو تو... خواي می منو جواباي اگه... باشه -

  ....!کردم یخ بودم، زده که حرفی از.. خودم و

: ردک زمزمه شد، می خالی و پر لحظه هر که نگاهی با... بعد لحظه چند...! گیج... کِش رو و زیر... پر.. خالی.. مسکوت.... کرد نگاهم

  ...خوام نمی رو تو جواباي

  ....بودم گفته چی

  ....بودم گفته چی

  ....چی

  ....کرد می نگاهم داشت هنوز

  ..!!!بــــروم خانه آن از خواست می دلم و بود گرمم.... نداشتم دوست اصال را بحث این و بود گرمم... بود گرمم

  !خواي؟ می آب -
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  ...دارد را کردنم اذیت هوس که بود مشخص کامال و داشت لب به شیطنتی پر نیشخند.. کردم نگاهش گیج! ها؟

  !شدم مریـــض خودش، مثل و جدي... و زدم سینه به دست

  !لطفا باشه خنک -

  ....بیاورد آب برایم که رفت و گفت غلیظی چشم

  ...بودم زده حرفی چه

  ...حرفی چه

 را آب نصف. نشست و رویم به رو گذاشت را آب لیوان! نشستم صاف برگشتنش، محض به و زدم باد دست با را داغم هاي گونه

  ...بهم بود زده زل و اش چانه به بود چسبانده را دستش کف وقت، تمام... خوردم

  ...!!!بیرون کردم پرتش من ولی.. نداشت حرف ماساژشم!  بود جذاب و باحال -

  !!پرید گلویم به تر، تمام چه هر شتاب با آب

***  

  ....افتادم سرفه به

  ...کردم می کارو این که بود باري اولین: فشرد بهم را هایش لب

  !میز روي کوبیدم را لیوان زده، حیرت و گرد و سرخ هایی چشم با

  !!!! آزاااااد -

  ...کرد نگاهم فقط و لغزاند موهایش میان کالفه را، هایش انگشت و زد مظلومی لبخند

  !!!کنم اش خفـــه هایم، دست جفت با خواست می دلم...!! من خـــداي... بودم مات... بودم داغ

  گفت؟؟؟ می مَــــن به چه براي را چرندیات این

  ...وقتاس همین واسه... کارت سر بیا پاشو آدم بچه عین گم می بهت وقتی خو -

 دویدم و مشد بلند جا از ؟؟؟...چـــی.. این گفت می چی.. تکاندم تنم در را مانتویم.. زدم باد را صورتم دست با... بودم گرفته آتش

  !!! رفتم یمــ شده خراب این از باید.. سالن سمت

  کنی؟؟ می داري چیکار.. کجا: آمد دنبالم

  !!بودم شوکه... شد نمی باز دهانم

  !! ساره: کشید و گرفت را آستینم

  !!!رمبــ خوام می: نشود سرریز درونم، آتشفشان کردم سعی و زدم چنگ را سوییچم
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  ..!داشت که هم سردرد... بود قاطی... بود مظلوم

  !! ساره -

  !!!! ارهسـ و ـرضمـ: گرفتم باال صورتش طرف به ، عصبی و گرفته آتش را دستم

  ! خنده زیر زد پقی... ناگهانی.. یکهو بعد... کرد نگاهم ثانیه چند

  !!! دیـــوانه... دیوانه.. دیوانه.... کردم نگاهش مات

 بود، صدایش رد هنوز که اي خنده ته با.. دنبالم دوید.. برداشتم عروسکی سفید مبل روي از را کیفم و کشیدم دستش از را آستینم

  ...ببینم وایسا.. خب خیلی: کشید را کیفم

 وقتی شدي بامزه خیلی خب: گفت لب زیر و کرد جمع را اش خنده. رفتم لبش روي ي خنده به اي غره چشم. داشت نگهم

  ...مرض گفتی اونجوري

 تا.. ینبش: ها مبل سمت داد هل را ابروهایش.. بود داشته نگه هنوز را کیف!! بود کرده مسخره...! کشیدم عصبی و محکم را کیفم

  .بریم شم حاضر

  !!!!بزنم فریاد ممکن، صداي ترین بلند با را این شد می کاش!!!!  مســــخره!!! مسخره! صورتش به زدم زل ساکت، جوري همان

  ....جون عمو دیگه نشو هاپو: رفت عقب عقب و گرفت دستم از را سوییچم کرد، رها را کیفم و زد چشمکی

 اراحتن... آشپزخانه طرف رفت و کشید گردنش از را اش حوله و خندید...! خندید! زدم جیغ شده، گرد هایی چشم با بسته، دهان با

... جورچ... بود خواستنی چجور این... شد گرمم باز... پیچید سرم در صدایش باز!  نداشت چرا ناراحتی، این و بودم ناراحت... بودم

 می: فتمگ ممکن، لحن ترین آرام با... کرد باز را پایین ردیف هاي کابینت از یکی... چرخید می خودش دور... ایستادم کانتر پشت

  ...آزاد برم خوام

 به و تگذاش کانتر روي را جعبه. شد نزدیک. برگشت طرفم به زنی، چشمک شکالت ي جعبه با. ایستاد و کرد صاف را کمرش

  !؟ ساره: کرد نگاه هایم چشم

  ....ریخت... هایم انگشت نوك تا...  سر فرق از غریبی حرارت

  ....ریز ریز

  ...شُر... شُر

  !؟.....زد می صدا اینجوري چرا

  ...لطفا بده سوییچمو: بردم جلو را دستم

  ...صورتم به زد زل.. حرف بی.. لبخند بی

  !؟...بود آمده دردم
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  ....خیلی.. آره

 یوقت که...! شود می ، هِــــی... و خواهی نمی وقتی... شود نمی و خواهی می وقتی که... تابی بی هواي... داشت گریه هواي دلم

  ....اینجوري.... شود می اینجوري... هم شود می

  ...آزاد سوییچم: دادم تکان را دستم کف

  ....آزاد

  ....!!آزاد

  !! نـــه بند در

  !! نـــه ، من بندِ در

  ! آزاد

  ...آمد درمی اشکم ماندم، می آنجا دیگر ي لحظه یک اگر

  ....قسم خدا به! بودم مطمئن

 ختت که وارنگی و رنگ دختراي و هات رابطه و هات داري زنده شب از برام تو و بشینم اینجا ندارم طاقت من: دادم تکان را دستم

  ......!نـــدارم طاقت!!  بگی کنن می مزین خوابتو

  ....فشرد بهم را هایش لب

  ....لرزید می داشت قلبم

  ....!گفت می کسی با خوابیدنش از.... و بودم یخ... و بودم گل

  .....بود کرده ردش سرسري، و خنده خنده به او و بود تلخ چقدر

  .....گاهی شد می رحم بی چقـــدر... او و بود تلخ چقدر

  ..!آزاد: اعتراض با.. تلخی با... بغض با.. زدم صدایش

  ...!شد می برابر هزار کانتر، این پهناي کاش... شد نزدیک

  ...جونم -

  .....!!!واي.. واي.. واي

  ....رفت دستم از.. اختیارم تمام.. ام اراده تمام

  !!! ـزننــ حرف اینجوري من با: افتاد صورتم روي اشک قطره یک

  بزنم؟؟؟ حرف وريچجـ پس: رفت باال صدایش... شد نگران... فشرد را اش شقیقه.. شد عصبی
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 این... ستون هب داد ام تکیه و کشید و گرفت را آستینم.. کردم تند پا.. بودم ستون نزدیک... زد دور را آشپزخانه.. کشیدم را کیفم

 را تمدس... بود ابروهایش میان غلیظی اخم... گرفتش تر محکم... کشیدم را آستینم.... کرد می تا را کمرم داشت نزدیکی، همه

  !!! ساره: زد داد.. کردم تقال.. کرد نمی ول.. کشیدم

 شهای دست... شد نزدیک... کشید را موهایش.. ستون به چسباندم را سرم...! خوردم شدیدي تکان دادش، از! شد جمع هایم شانه

 و ساره پدر گور! کنش درست اروس و اروس پدر گور! ساره بمیري! ساره شوي خفه... پیچید حمام بوي... کرد عمود طرفم دو را

  ....!!!گـــورِ!! شدنش پایین و باال

  ...کنی می اینجوري چرا: شد خفه صدایش،... کرد سِیر را صورتم.. هایش چشم

  ..!کردم نمی تضمین را چیز هیچ آمد، می جلو دیگر سانت پنج.. کردم خفه هم، را قطره دو همان و فشردم بهم را هایم پلک

  !؟.. ساره باشه! ؟..باشه... زنیم می حرف ش درباره: گفت گوشم دم ممکن، لحن ترین گرم و ترین مالیم با کنان، مراعات آرام،

  ......شد می حرام قطعا ما، از یکی! ؟..برویم راه مستقیم خط یک روي هم، با توانستیم می چطور ما... ترکید می داشت سرم

 می! داریم؟ هم با مشترکی حرف چه ما چی؟؟؟ ي درباره ها؟؟؟!!! آزاد؟ بزنیم حرف چــــی ي درباره: لرزیدم خودم به تصورش از

 ي ربارهد داشتی؟؟ حالی چه و خوردي شات چند اینکه ي درباره... نه یا! کنیم؟ صحبت گذروندي دیشب که شبی ي درباره خواي

  !!!کــــدومش؟ ؟؟...آزاد بزنیم حرف مشترکمون درد کدوم

  ....گرفت دندان به را لبش... فشرد و بست درد از را هایش چشم از یکی

 تو وت میارم، دووم شور آب تو من!! کنیم نمی شنا هم مث ما! بریم راه صاف خط یه رو تونیم نمی وقت هیچ ما آزاد: شدم تاب بی

 ود،خ دین به عیسی خیال با که گذروندم رو روزایی و شبا من! کردم تجربه من!! مُردیم! آزاد ُمردیم شه، عوض جامون! شیرین آب

  !شد کشیده لــــجن به خود، دین به موسی

  ....گرفت فاصله ازم

  ....من قلب امان و قرار بی ضربان صداي و آمد می حمام بوي... شد ساکت جا همه

  !؟..نیستی خوب من کنار: گفت آهسته

  !؟...او کنار

 بهم هایم لب.... تایید از بود لبریز که سکوتی... نشست سنگین سکوتی به اعتراف، از فرار براي هایم لب.... چسبید بهم هایم لب

  ..!خوبم تو کنار فقط که هاست مدت من...! چرا نگوید تا شد، می بسته که لبی.... و شد دوخته

  !؟...باشه! ؟...ساره باشه... کنیم امتحان بذار... بدیم فرصت بهم بیا -

  .....دادم دست از را طاقتم من و کرد صدایم اینجوري باز... شد تمنا تنم تمام.. نیاوردم تاب

  ....هایم گونه روي ریخت هایم اشک

  .....متون نمـــی ،..من.... آزاد تونیم نمی ما! آره؟! ؟...بري و کنی رهام رسیدي، من حرف به که بعد ؟؟..کنی م وابسته خواي می -
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  ...گی می داري چی:  آمد جلو

  ...افتادند هم روي دلم، ضعف شدت از هایم پلک

  ...نکن صدایم اینطور تا بی جان به را تو

  ...!بودم زده بهش را هایم حرف ي همه من و ،..داد می حمام بوي... کردم نگاهش

  ..ساره: انداخت حرارت پوستم، روي نفسش

 به.. تشنه ماهی مثل... کند بغلم که آمد...سوخت قلبم.... کشید بند به را هایم الکترون تک تک مغناطیسش،... کرد ام احاطه کامل

: گوشم یخب ستون به کوبید مشت عصبی، و کالفه و دار خش صدایی با.... شد کالفه.... عقب کشیدم را خودم... شدم خیره آغوشش

  ! کنم آرومت بلدم که اونجوري بذار لعنتی

  .....شد پاره دلم بند

  ...رفت دلم

  ...ریخت

  .....!واستخـــ را، بودن بلد این ،..را کردن آرام این ، دلم

 ساره کنــن گریه: زد داد... بلند... عمیق نفس... کشیدم نفس.... داشت نشستن و شدن تا به شدیدي میل زانوهایم... رفتم ضعف

!!!  

  ....!خوردم تکان

  !محکم! شدید

 اشکم.... نفس.... پنج... دو.. یک.. کردم پاك را شان خیسی و هایم گونه پشت کشیدم دست.... کردم تر کشدار را عمیقم هاي نفس

 اش اريقر بی و بود برافروخته صورتش. کردم نگاهش... شد تمام.. شد خشک... کردم نمی گریه حاال... نفس هم باز.... شد خشک

  .....خورد می تاب من قرار در

 تانگش..... فاصله دریا دریا از من.. حرارت همه این از من.. نزدیکی همه این از من... بود گرفته لرزم... گرفتم باال را چپم دست

  ...جانم نگو من به: چپم دست کوچک انگشت به چسباندم ضرب، با را، راستم دست ي اشاره

  ...عزیزم نگـــو من به.. : بندگی و بردگی و تعلق ي حلقه هر از خالی و بود و تر بلند که بعدي انگشت به چسباندمش

  ....!نگو برام خوابت تخت از: وسطی انگشت

  !! نیا م خونه: سبابه انگشت

  !!! ـوسنبـ منو: انگشت آخرین... تیر آخرین... سوخت... کشید تیر.. چپم کتف
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 ، دایمص... سوخت چپم کتف... بود قرمز هایش چشم.... چپم دست کف کوبیدم.. درد با.. شتاب با.. محکم را، راستم دست پشت

  !؟؟... خیــ گل.. آزاد: شکست

  ....بودم داده وا

  !!!بودم داده وا افتضـــاح چقدر و

 نفس.. تهشکس چینی مثل.. فقط ،..بار این.. کردم نمی گریه بار این.. کردم نمی گریه.... صورتم به چسباندم را هایم دست کف

  !؟...ارهس: کرد زمزمه گوشم کنار.... بودم کاملش ي احاطه در آنقدر... بود نزدیکم آنقدر که تنی حرارت و.. خورد صورتم به گرمش

 ورتمص با صورتش.... که بود نزدیک آنقدر... داشتم نگهشان ام چانه نزدیک تر، پایین کمی... انداختم صورتم از را هایم دست

 مقلب ي کوبنده ضربان! ؟..بود مفت حرف هایم، تهدید ي همه... کرد نگاهم سردردي، و آشفته و قرمز هاي چشم با.. بود مماس

  ...!شنودش می هم، او داشتم ایمان که بود باال قدري به

  ...نداري طاقت چرا: شنیدم می زحمت به.. را صدایش

  ....نزن.... نزن صدا جور این... گیرم می ضعفه دل... عوضی.. عوضی... صورتش به زدم زل

  ...!!!متنفففرم ازت -

  ..بود دل ته از

  ..بود ممکن لحن ترین محکم

  !؟... ترین حقیقی اما

 رکتیح هیچ بتوانم اینکه از قبل ثانیه، از کسري در و شد خم..... زد می وحشتناك قلبم... شد خم... آرام خیلی.. آرام.. زد لبخند

  ... باشه: کشید عقب را سرش و زد دستم پشت سریعی و نرم ي بوسه بکنم،

  ....شد پمپاژ هایم رگ در سرعت با... چپم دست انگشت میانی بند از خون

  ....نداشتم عادت ها بوسه این به من

  ....بزرگ و کوچک هاي محبت این به من

  ....شدن خواسته همه این به من

  ..!بودم شده زده پس.. بود که وقت هر.. بود که چی هر.. من

  ....من

  ...آزاد.... دهی می آزارم داري.. آزاد... دهی می عادتم داري.... آزاد

  ......قدرتت همه این از

  ...بستم محکم را هایم پلک
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  ....کشیدم عمیقی نفس

  ....منتظره نیاز -

  .....شدم دور... و خزیدم.. هایش دست حصار زیر از آرام، و احتیاط با و

  ...بود او تصرف در قبال که جایی.... صندلی روي نشستم

  ...نیاز.... کرد می چکار بود، من جاي اگر نیاز. کردم فکر و

  ....ستون روي به رو بود ایستاده هنوز

 اسم و.... بست نقش صفحه روي صورت، خوش و خندان نوزادي از تصویري... شد روشن گوشی اسکرین.... خورد زنگ موبایلش

  ....تصویر باالي درست افروز،

  ...بود ایستاده هنوز

  ...ستون به دستش و

  ...چرخید

  ....کردم نمی... نگاهش... کرد نمی نگاهم

 هک دوستی.. بود دوست پیش، ماه چند همین تر، قبل کمی تا آزاد،.... شد مردمک هایم، سلول تمام.... پایین انداخت را سرش

 نگه بابت یا.. رفت خواهد پیش خوب چیز همه کنم خیال که نبود عشق.. بود رفیق.. شدم نمی شبم شدن زهرمار نگران باهاش

  ...خورد چین بغض از... ام بینی... کنم مشوش و نگران را خودم داشتنش،

 غصه قرمزش، هاي چشم... رفت ها خواب راهروي طرف به کند نگاهم آنکه بی و گرفت باال را سرش..  شد قطع موبایل زنگ

 ،..عجیب غلظتی با نگرانی.... تایلندي ماساژ نه.. و داغ ي کله نه که... فشرد محکم و بست را هایش پلک... ایستاد.. کرد می دارم

  !؟..داري مسکن: شدم بلند جا از.... ریخت هایم رگ در

  ...نه یعنی که فرستاد عقب را سرش و... کشید عقب به و برد موهایش داخل را هایش دست جفت

  ...دادم دست از هم، را هایش نشانه آخرین ها، خواب به منتهی راهروي در من و شد دور من از

  !نداشتم نه،... کند خدا... کند خدا... کردم رو و زیر مسِکنی التماس به را کیفم داخل

  ....گرفتم بازي به را ام قهوه فنجان

  ...!بود من زندگی ي فاجعه ترین دردناك این و ،...بودم کرده چال ممکن شکل بدترین به را گذشته من

 را او باید... بود این گفتند، می من به که چیزي اولین احتماال... کمک... گرفتم می کمک باید ؟..گرفتم می کمک کسی از باید

  ...!.شد می فلج بدنم، اعضاي هم بهش کردن فکر با حتی که ،..ممکن اتفاق ترین وحشتناك...! شدن رو به رو...! ببینی

  ...کردم بند خودم، از تر سرد و خالی فنجان ي لبه به را سردم هاي انگشت
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 میز.... تمگذش کرد می جدا سطح اختالف با را کوچکتر و انتهایی سالن که اي پله تا سه دو از... کاوید سالن سرتاسر هایم چشم

... را تونس... کردم رد را سالن ي گوشه خوشگل اي شیشه چوبی بار... کردم رد را ها مبل روي افتاده لباس دست سه دو و بیلیارد

  .....کنم رد نتوانستم

 شکل نتری رندانه به ،..ام زنانه ي خفته ي نیمه... شد جمع ام چانه.... خواست می را بودن بلد این من، دل... کند آرام را من بود بلد

  ....خدایا.... کند آرامم خودش، روش به خواست می حاال و بود بوسیده را من.... بود شده بیدار ،..ممکن

 ینا ي همه برابر در که اي گنده ي»  نـــه«  و... شدنم حساس... آمدن رفتن،... آزاد با دوستی.. گذشته سال دو یکی این تمام

  ...!همین! خواهم نمی.! نه!  فکر بی و عمیق و شدید اي دافعه!  نه!  شد می ظاهر خونم، آدرنالین هاي شدن پایین و باال

  ....بود شده رها عروسکی مبل روي سفید کوچک ي حوله

 اش هصاحبخان که بودم، آمده اي خانه به... فشردم و بستم را هایم چشم.... کردم نگاه اش بوسه جاي به و... گرفتم باال را دستم

 همراهش ارب اولین براي که اي صاحبخانه!  بود نگرفته آرام تایلندي، ماساژ با نه و رنگارنگ هاي بطري با نه که داشت سردردي

 با... خانه این به بودم آمده من! دارد احساسی من به کرد می فکر قضا از که اي صاحبخانه...! بیرون بود کرده پرت اش خانه از را

  ....خودم پاي

  ....من و داشت تاثیر من روي همه این چطور... کرد می را کار این چطور.. هایم چشم به جا ترین نزدیک... گرفتم باال را دستم

  ....کردم لمس.. را چپم دست پشت.. راستم دست با

  ....بودم کرده فکر بهش لحظه آن که بود چیزي تنها ، »کنم تحریک را صاحبخانه این نباید «

  ....قلبم روي گذاشت می دست مستقیما، بار هر که اویی با.. کردم می طی مریز دار کج او با باید انگار

  ....تونم نمی..  لرزه می دستم! ؟..ببندي منو ي دکمه این تونی می -

 با و دمش حالی به حالی حالتش از چنان.... نبود من روي اینکه با هم نگاهش و لرزید می شدت به دستش... گرفتم باال را سرم

  ....پزخانهآش کف افتاد قلبم.... برجسته پیشانیش، رگ و بود قرمز صورتش..! افتاد عقب از صندلی که برخاستم جا از نگرانی

  ....آزاد -

  ...!بریم... ببند اینو: داد تکان مقابلم را دستش فقط

  ..!ببند اینو فقط.. خوبم: زد پس را دستم.... آوردم آب برایش و دویدم

  !خور: بودم مصر

 یدند با ذهنم و کردم باز را یخچالش... رسید نمی ذهنم به هیچی.. گرفت ازم را لیوان... شد رد صورتم از کوتاه اي لحظه نگاهش

 یم دلم فقط.. نبود مهم.. کرد نمی نگاهم اصال.. دادم خوردش به زور به...!! لجباز.. خورد نمی... افتاد تکاپو به ها، ترش لیمو

  ...بست را هایش چشم لحظه چند... صندلی روي نشست.... بگیرد آرام خواست می دلم... بشود خوب رو و رنگ این خواست

  ....کردم نگاه سیـــر بود، ذهن از دور هم خودم براي که حالتی با... را صورتش
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... باشمش گذاشته جا دور خیلی هایی گذشته در جایی انگار که شدم، می نزدیک اي ساره به عجیــــب مرد، این برابر در من

  ....شناختم نمی که ،..دادم می نشان.. و کردم می لمس را اي ساره

  !؟..بهتري: کردم زمزمه داشتم، سراغ... زنم ي نیمه در... خودم در که لحنی ترین مالیم با ، اراده بی

  ...آره که داد تکان سر تنها

 من دل شلرزش و لرزید می وضوح به دستش... نگفت هیچی... ببندم را اش خاکستري پیراهن ي دکمه تا گرفتم را آستینش مچ

 با... کردم سر بدهد، دستم کار و بریزد بهم دوباره که کنم کاري دوباره نکند اینکه از ترس با مدام و...... ... کرد می قرار بی را

 شبخ آرام بسته یه.. دوم کشوي: گفت آهسته... و صورتش به کشید دست.  بستم هم را بعدي ي دکمه... آرام آرام و حوصله

  ...هست

  ...!بود نخورده هیچی.. دوختم چشم اش قهوه خالی فنجان به.... کردم پیدا را قرص و پریدم

  ...بعد بخور چیزي یه -

  ....میکنه اثر تر زود خالی معده ندارم، میل: داد تکان و آورد جلو قرص گرفتن براي را دستش

  !بخور لقمه یه اول: کشیدم عقب را دستم

 یه قتاو گاهی: گفتم و زدم کمرنگی لبخند گرفتم، می برایش کوچکی ي لقمه که طور همان و بردم دست... کرد نگاهم اخم با

  ....!بخورم کشیده یه که اآلنه کنم می فکر که ترسونیم، می و کنی می نگاه جوري

  ..!کردم می حس را سفیهش اندر عاقل نگاه سنگینی

  ...نگو مزخرف: موهایش میان زد چنگ و کرد عمود کانتر به را هایش آرنج

 در... تنشس هایم چشم در بودم، چسبیده ستون به که هایی ثانیه تمام.... چشمش توي افتاد چشمم.... سمتش گرفتم را لقمه

... ورتشص نزدیکی جایی.. بردم جلوتر را دستم... کرد دور من از را دلگیرش هاي چشم.... داد عذابم باز و... شد پایین و باال ام حافظه

  ..کنم می خواهش: کردم زمزمه

 را هایش چشم... چرخاند کمی را رخش نیم... را سیاهش و خسته و دلگیر هاي مردمک... سپرد من به را سیاهش هاي مردمک

 کوچک ي لقمه آرام،... زده رخوت و سست... شد سِر دستم...... بویید عمیـــق.. را دستم کف.. فاصله با.. تر پایین کمی... بست

  ....خورد.. را

  ...بشین دقیقه چند میام، اآلن: گفت آرام و شد بلند جا از و برداشت را قرص

  ...شدم بلند میز، کردن جمع براي

  ..شم آماده تا بشین فقط: چرخید و ایستاد نرفته، قدم دو

  ..شی می حاضر تو تا: افتاد نان، سبد از دستم

  ...بشین: زد پلک
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 هم اهینگ نیم حتی کردم سعی و... زدم بیرون آشپزخانه از من و رفت... باشه.. که انداختم باال شانه آرام و زدم اي درمانده لبخند

  ..!نیندازم پهن، و سفید راهروي آن به بود، رفته که مسیري به

  ...برگشتم سالن به

 ـــاهنگ... بزند حرف.. بخندد چجور بود بلد خوب... کرد پر را، صورتم تمام لبخند.. ایستادم دیوار روي آزاد بزرگ تصویر مقابل

.. تا بی یکش صورت.. تا بی شیک لبخند... عکس این داشت خوبی حس چقدر... کردم نگاه داشت تا بی با که عکسی به....! کند

 یرهخ تا بی شکم روي آزاد هاي دست ي گره به.... بود ریخته بیرون شالش زیر از که تا بی فندقی موهاي و اي قهوه هاي چشم

 یم دل ته از... کردم مکث... لبخندش روي.. شدم خیره آزاد به..! بود نگرفته بغل اینطوري را خانوم حاج وقت هیچ علی... شدم

... هایش چشم به کشیدم دست اراده بی.. بود کننده کور هایش، چشم برق! خندید می دل ته از و بود کرده بغل را تا بی..! خندید

  .....داشتم دوست.. را لبخند این چقدر... لبخندش.. تر پایین کمی

 اییج گذاشت را سرش... شد قفل شکمم روي هایش انگشت و... کرد حلقه دورم را هایش دست سر، پشت از.. پیچید چوب بوي

  ...دارم دوست تورو لبخند منم: گفت آرام... ام شانه و گردن گودي میان

  ....کنم بلند تو رو دست بکنم غلط من -

  ....!خوردم سنگینی تکان

  ...گردنم گودي به کشیدم دست

  ...!نبود هیچی

  !!خیال! توهم

  ....نواخت تر سریع و تر ریز گردنم نبض و گرفت ضربان قلبم

 رگشتمب..... گرفت جریان ام بینی زیر چوب عطر... کشیدم عمیقی نفس.! بودم کرده فکري چه..... من خداي... گرفتم گاز را لبم

 و داشت نت به مشکی شلوار و ژیله و خاکستري بلوز.... بود برده فرو جیب در را هایش دست و ایستاده تر، عقب کمی که طرفش

  ...داشت جریان من صورت از خاصی ي نقطه و عکس لبخند میان عمیقش نگاه و بود انداخته مبل روي هم را هم کتش

  ...کند می فکر تجربه کدام به و چیز، چه به بزنم حدس توانستم می دقیقا

... شد راهمهم و برداشت را کتش بعد و کرد مکث ثانیه چند.. ایستادم منتظرش در کنار و برداشتم را سوییچم و کیف حرف، بی

 آسانسور نکخ فضاي که نفري اولین.. کرد می ام کالفه این و بود دیده لبخندش روي را نوازشگرم دست... بود ساکت بودم، ساکت

.... زد حرفی و دش نزدیکش برج سرایدار. برود تر پایین طبقه یک تا آسانسور ي آستانه در بود ایستاده هنوز!  بودم من کرد، ترك را

  ..!سرشار خانوم: برید می را برج سرایدار حرف که شنیدم را صدایش... کردم تند پا... گذاشتمش سر پشت

  .برنگشتم اما ایستادم،

  !رسونی؟ می منو -
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 عرق دست کف را سوییچ! کرد نمی ها درخواست این از شرایطی هیچ تحت که بخورم قسم بودم حاضر! کند رانندگی توانست نمی

  ...!کیانی جناب دارم عجله من ببخشید: گفتم و گذاشتم قلبم روي پا... کردم جا به جا ام کرده

  ...باد مثل و

  ...و پیچیدم

  ....دویدم

  ...باش مواظب: کرد بدرقه را هایم قدم بعد، ثانیه چند اش، زده بهت صداي

***  

 موهایش ، داشت تن به کوتاه و تنگ دامنی و اي شیشه ساپورت! بود نشسته رویم به رو درست افروز زدم، می حرف که مهرداد با

. تمنداش حضورش به خوبی حس. نخورد تکان جایش از شوهرش، کنار نشست که هم اول همان از و بود کرده جمع سرش باالي را

 وقت هر مثل. آمد نمی خوشم نگاهش حالت از من و شدیم می رو در رو کردیم، بحث اروس طبقات در که باري آخرین از بعد

  ....را برادرش دارم کرد می خیال حتما! نبود دوستانه شناختم، می کیانی افروز اسم به زنی که دیگري

 الهخ.. بود شده اضافه مان آهسته بحث به حاال و کرده بغل را افروز ي ماهه چند کودك بردیا، که سایه و مهرداد به دادم را حواسم

 انتهاي که.. او و... شد می خالی و پر نیاز هاي چشم و کرد می صحبت جمع براي خواهرش خاطرات و ها خوبی ي درباره نیاز ي

 و نیاز مادر از را حرف هی که بود مهرداد به گوشم... کردم می حس خوبی به را نگاهش سنگینی من و بود نشسته زاویه در سالن،

 ام خنده مهرداد و خودم رفتار از اي لحظه!! پیچاندمش می توانستم، می که طور هر من و آزاد تا کشید می ، اروس و نیاز خود

 هغریب هاي مهمان و شد سرو که شام! شد بسته هایم لب... آزاد درهم هاي سگرمه با که گرفتم باال را سرم اي ثانیه و گرفت

 در هک داشتم عمیقی و عجیب تنهایی احساس.. عمه دنبال بروم خواست می دلم. آمدم بیرون خانه از و کردم خداحافظی رفتند،

  ....داشتم واهمه.. ماندن تنها از خودم، با خلوت و تنهایی خود به نیاز عین

 گرفته نیاز براي برگشت راه در ظهر که داروهایی که افتاد یادم... کشید طول دقیقه چند که بودم فکري آنقدر حیاط در به برسم تا

 بلند نیاز واحد از زنی بلند صداي گذاشتم، ساختمان ورودي داخل پا اینکه محض به و برگشتم را رفته راه. مانده جا کیفم در بودم

  !کنه می بدبخت خودشو دستی دستی داره!! نگم بهش هیچی تونم نمی من! من مادر نه!!!  نه نه نه: شد

  ....نبود خودم دست

  !رق و شق فقراتم، ستون و شد تیز هایم گوش

  !بود کرده ام شوکه بدجور افروز صداي

  !کنه می فرق آسمون تا زمین گرفتت، تبش و کنی می حس داري اآلن که چیزي با مشترك زندگی جان، آزاد -

  !افروز: بود حمید صداي

  ....نهک می عرق بدجوري تند، تب این که بفهمونم بهش بذار! حمید کن ولم: رسید می گوش به عاصی و نگران و ملتهب افروز

  ....که میگیره زندگیشو... بدنشو جوري عفونتش: که داد ادامه تلخی با و
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  ....بود ساکت آزاد

  !؟؟..شنیدم نمی را صدایش چرا

  !!بدیم یادش چیزي یا بگیریم تصمیم واسش شما و من نیست که بچه آزاد جان افروز: شد تند حمید

  ...چسبید در به اراده، بی پیشانیم... و کرد طی را ها فاصله آخرین پاهایم

  ...آزاد بزن حرف

  ...!بزن حرف

  ...می درد سرم من ولی جون افروز ببخشید: بود نیاز

 ندت تب: رسید.. من هاي گوش تا و کرد قطع را نیاز حرف ، گرفت جان آزاد دیر و دور ي حنجره از که ،..امید از ضعیفی جریان و

  !نیست که دونی می خودتم! نیست تند تب... افروز نیست

 هچ چیه؟؟ پس! بگو من به! آزاد.... من خداي واااااي: انداخت هم با ساختمان، و من جان به استرس اش کالفگی.. شد کالفه افروز

 یستی؟؟ن آدم نفر پونصد چهارصد مسئول مگه تو باشه؟؟ حوصله بی و گیج ماه چند شرکت مدیرعامل شه می باعث که مَرَضیه

 که گوب دختر این تو چیز یه! آزاد باعثشه؟؟ چی بدیم، دست از پیش روز ده همین درست رو مناقصه یه شد باعث که گندي اون

  !چیز یک فقط! آزاد خدا رضاي محض! کرده جذبت

  !افروز بري می سر مو حوصله داري: شد تند آزاد

  ...کرد درآري حرص و تلخ ي خنده افروز

 من گردی روي آن که آزاد! بودم؟ یخ... گفت می آزاد.. بودم یخ.. بودم یخ گل.... گفت می تا بی... بودم خانوم اما.. بودم معمولی من

»  هن«  جوابم.. نه!... بود؟ نکرده کامران مگه: زد بدي زهرخند ذهنم، در کسی... بود نکرده زندگی من با که آزاد... شناخت نمی را

  ....نداشت وجود دیگر حاال که اي ساره به بود گشادي دهان ي

  !خواستم نمی را سکوت این من! داد می جواب افروز به آزاد کاش

 یکی حاال که نکردي، ازدواج سال همه این خوره؟؟ می مون خونواده و ما به چیش! اومده خوشت دختره اون چی از موندم -افروز

 بشه جدا دهش باعث که اتفاقی به من! اصال. ندارم بودنش مطلقه به کاري اصال داري؟؟ خبر زندگیش از تو کنی؟؟ انتخاب اونو مث

 به هم اینا صالا! داشت خواهید مشکالتی چه بگم بهت تونم می نشناخته، و ندیده من بیاي؟؟ کنار تونی می! تبعاتش به! دارم کار

 طراح یه ونا که دارم قبول اینو البته کنی؟؟ زندگی تونی می ها حاجی دختر این امثال با تو ببین؟؟ خودتو زندگی سبک! درك

 ــــیم شوهرش شوهرش، که بود شدنی اگه! آزاد همونه اصل، اما... بیرون بکشه آب از مجردیشو زندگی گلیم داره عرضه... خوبه

 ـــسب و همین! اومده خوشت نیست، دستت دم اي دیگه دختر هر مث اینکه از! س ناشناخته تو براي فقط اون...! من برادر! موند

  !!آزاد

  ....گوشم روي گذاشتم را چپم دست

  !ببند دهنتو! افروز دونی نمی هیچی تو!  نیست بقیه مث اون: زد می داد آزاد
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 فکر! كدر به تو اصال داغونی؟؟ انقد همین واسه! ترکیه؟ رفتی گذاشتی همین واسه: داد جِر... وسط از را هایم باور..  افروز پوزخند

 ندگیز اون مثل تونی نمی دیدي وقتی... داد دست از برات هاشو جاذبه که مدت یه بعد بیاري؟ دووم باهاش تونی می چقدر کردي

 می حالتو و عشق مردا باقی مث ري می بشی؟؟ دچار شوهرش سرنوشت به خواي می! بگی؟ بهش خواي می چطوري ،...کنی

 ودبـــن پریـــا مگه نبود؟؟ هنگامه مگه!! بیـــرون کنی می پرتش زندگیت از لگد یه با یا... ره می یادت بدبختم اون و کنی

  ..!!بـــگو من به ؟؟ کنی ولش خواي می چطور آزاد؟؟؟

  ...شد بلند افروز ي بچه ضعیف ي گریه صداي

 ستفادها خواستم می و بودم ناموس بی اگه من! افروز نبـــودم اینجا اآلن بود خونم تو نامردي و خیانت اگه من: کشید عربده آزاد

 دست اباب حساباي به شد نمی که موقع اون بود، آلمان پام یه اینجا، پام یه من و بود بستري آلمان تا بی که موقع اون بکنم، مو

 والشپ و خودش از امریکا، رفتم می گرفتم می رو پریا دست داشتم، احتیاج سرمایه به شده خراب اون انداختن راه واسه من و زد

  !!!!المصب؟؟ نیــــستی من خواهر مگه تو دِ!! کردم می ولش و کردم می مو استفاده

  ....انداخت اندامم به رعشه اش، عربده

 که وییت.. شناسم می را تو من.. آزاد که.... نکن اینجوري خدا به را تو که بزنم داد و کنم صدایش.. در به بکوبم خواست می دلم

 در تا یب خون و هستی تا بی خلف که تویی.... نیست ات پی و رگ در گذاشتن، راه در و خیانت که توي.. گویی می را راستش

  ....آزاد.... توست هاي رگ

  !افروز کن تمومش: شنیدم بار اولین براي را، تا بی سرد صداي

  !!امامان اما -افروز

 صحبت درست هم دختر اون ي درباره! زندگیش با دونه می خودش! مربوطه خودش به آزاد مسایل! شنیدي که همین -تا بی

  !نکنید دخالت و نکشید سرك هم زندگی توي! دادم؟ یاد چی شما به من... کن

  !!فهمی؟؟ می! مامان خواهرشم من: بود متالطم و عصبی افروز

  !بیشتر نه کمتر، نه! باش خواهریت، ي اندازه به پس: بود ُبرنده و... سنگین... سرد... تا بی

  ....گرفت جان چارچوب در افروز، قرمز و زده بهت صورت و شد باز شتاب با در

 از نگیر نگاهش... کشید عقب را خودش افروز.... شنیدم را نیاز»  هین«  صداي... بردارم چشم نمیتوانستم.... کردم نگاهش خیره

... کننده ناراحت یا است کننده خوشحال شود می باز سالن به رو درست خانه در اینکه دانستم نمی! داشت توأمان دلسوزي، و خشم

 بردیا یدحم... سالن انتهاي نیاز... بود نشسته مبل روي تا بی... گشتم هایم چشم با..! بود من روي زده، بهت و خیره نگاهها، تمام

  !..؟..کردم نمی پیدایش چرا... او و... داشت بغل را

  !جون؟ ساره نرفتی: شکست را، جمع ي کننده ویران و سنگین سکوت نیاز

 می را موهایش و زانوانش روي بود گذاشته را هایش آرنج.. بود نشسته! دیدمش... و گرفتم نیاز از را گرم جستجو هاي چشم

  ....بود قرمز اندازه، بی هایش چشم. آورد باال تأنی با را سرش... کشید
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... بخورد سُر ام، کرده عرق دست از داروها ي کیسه بود ممکن لحظه هر... بود مقابلم درست افروز.. برداشتم جلو به رو قدم یک

 را نای هایش چشم! بود من بیداد و داد و دفاع منتظر دقیقا! ؟ کنم حمله بهش بود منتظر کرد؟؟ می نگاهم اینطور چرا زن این

  !؟...کرد می فکر این از غیر افروز چرا! دادم می حق شد، می برادرش رفتن دست از نگران که خواهري هر به من! زد می فریاد

  !؟..جـــان افروز: گرفتم باال را داروها ي کیسه و زدم لبخند

  ...گرفت فاصله هم از افروز ابروهاي

  ..پرید جا از آزاد

  ...بود مونده جا ماشینم تو داروهاش! نیاز؟ به بدي رو اینا شه می: دادم ادامه را ام جمله و کردم تر سفت را لبخندم

  ...گرفت ازدستم را کیسه ناراحت، هایی چشم و گیج نگاهی با و آورد جلو را دستش

  ..!بس.... بود بس.. اما... کوبید می قلبم

  .بخیر شبتون. شدم مزاحم خوام می عذر: زدم جمع به کمرنگی لبخند

  ...کردم مکث نیاز دار غصه و نگران هاي چشم در

  ...چرخیدم

  ...گفتم ترکشان و

  !کن صبر!!  ساره: آمد می سرم پشت از کسی صداي

  !! بــــبر اینجا از زنتو حمید: کرد پر هم را حیاط آزاد فریاد... کردم نمی صبر.... کردم نمی صبر

  ....کردم نمی صبر...! بود شده ریخته من آبروي..! بودند فهمیده داشتم، کردنشان خفه در سعی که را چه آن ي همه همه،

  !کردم نمـــی صبر

 خانوادگی ي رابطه نکردن خراب ي اندازه به من براي چیز هیچ لحظه آن اما بود مهم... گفته من سر پشت چی نبود مهم حتی

  ...!نداشت اهمیت ایستاد، می رویشان در رو حاال و دید نمی آزاد که هایی پرده تمام رفتن کنار ي اندازه به چیز هیچ و آنها،

  ...باشند دیده را، لبم ي گوشه تفاوت بی و قوي لبخند خواستم می تنها

 هاي الستیک شدن کشیده و غرش صداي... افتادم راه و کردم روشن را ماشین... کردم ردش.. افتاد گوشی اسکرین روي آزاد اسم

 نمی فقط من..! بود نیفتاده که اتفاقی! ... بودند؟ نگران چرا.... گرفت تماس نیاز... برد باال را سرعتم خیابان، اسفالت روي ماشینش

  ! نباش نگران: نوشتم نیاز براي و فشردم را گاز پدال... کنم صحبت توانستم

  ....شد تمام ، چیز همه و

  ....فشردم مقابلم طرح روي را مدادم

  ...بود شده تمام چیز همه که بود هفته سه
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  ... که اي هفته سه... گذشت می هم شبیه روزش هر که اي هفته سه... تحمل قابل غیر ي هفته سه

  ....رسید می او به که ردي هر از من، نگاه و شد بریده من ي خانه و ذهن و دل از آزاد پاي که بود هفته سه

  ..برید تمام مهارت با افروز را چیز همه

  !باشد او، مثل خواهري هر.. زنی هر وجود در توانست می که مهارتی

  !کرد تن به...  و کرد نگاه سکوت در آزاد دوختم، من برید، افروز

  ...شد بیشتر کاغذ روي مداد فشار

  ...افروز

  ... »خري که بس از«  گفت می نیاز گاهی! بودم کرده واگذار او به کمال، و تمام را، میدان

  ....نباشم دلتنگ اینقدر زند، می خورشید که بعد روز کاش ، کردم می آرزو روزش هر که بود، گذشته اي هفته سه

 ادامه ک،نزدی از آنقدر ، طرحم از گرفتنش ایراد به دیگر ي لحظه چند اگر که داد می چوب بوي آنقدر و بود ایستاده کنارم معینی

  .....ِبتکانم پنجره از را هایم ریه و استراحت اتاق بروم کنم، ترك را سالن شدم می مجبور داد، می

  ..!ببینمش بیار کن تمومش دیگه ساعت یه سرشار؟؟ خانوم شد درست -

  !ماندم خیره مداد فشار از شده سوراخ کاغذ به و زدم پس را میز و کردم پرت را ام شده حبس نفس

  شد؟؟ چی: کرد نگاهم تعجب با مهتاب

  خوري؟؟ می نسکافه هم تو: شدم بلند جا از و کردم رها را میز

  ...نمیاد بدم: پرید باال بیشتر ابروهایش

 را در و اتاق داخل انداختم را خودم. دویدم ها پله از... آمد نمی.. آمد نمی. بود ایستاده پنجم ي طبقه... زدم را آسانسور ي دکمه

  ....کردم آرام و عمیق را تنفسم و گذاشتم هم روي را هاي چشم! بستم سرم پشت

 می جوابش شرایطی، هر تحت که اي شماره تنها. گوشم دم گرفتم را گوشی. بست نقش موبایلم روي پدري ي خانه ي شماره

  ..!دادم

  جونم؟ -

  ..دستتون گوشی شما؟ خوبید.. خانوم سالم -

  بی؟؟.. خو... الو: آمد گوشم به حوصله بی و بدخلق... خانوم حاج صداي

 می که من به چرا دانم نمی اما! گفت می آقاجون گفت، می عمه گفت، می علی را این! قبل از بهتر خیلی خیلی..! زد می حرف

  ....کرد نمی دلبازي و دست کلمات، کردن خرج در و شد می بیشتر کالمش گرفتگی رسید،
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  خوبه؟ حالتون خانوم؟ حاج جونم -

  ؟؟..ت خونه ؟؟..یی.. کجا... خوبم -

 اتفاقی هچ که کنم فکر و ابروهایم میان بنشیند اخم شد می باعث که ها جور آن از. کرد تکیه بدجوري ،»  ت«  ملکی ضمیر روي

  !افتاده؟

  شده؟ چیزي داشتید؟ کاري... شرکتم نه -

  ...ثریا.. ثر.. ثر با. میاد.. علی... اینجا بیا شب.. نه -

  .چشم. شه می تموم کی کارم ببینم -

  ! ره.. سا -

  خانوم؟؟ حاج جونم -

  .خداحافظ. بیا شب. کار.. بسه: انگار بود دلخور صدایش. چسباندم گوشم به بیشتر را گوشی

 وير تکیه از!  من براي حروف صرف در خانوم حاج خساست از! بود نیامده خوشم مکلمه این از. کردم نگاه موبایل ي صفحه به

 ؟؟تنهایی تی؟ خونه! «  گرفته پا تازه هاي حرف... شنیدم می را ها زمزمه این که شد می مدتی. در به چسباندم را سرم!! ام خانه

 افتاده من کردم زندگی تنها یاد به کی از دانم نمی... شنیدم می عجیبی هاي زمزمه»  داري؟؟ مهمون کنی؟؟ می چیکار داري

 ادی دیر اینقدر چرا فهمیدم نمی! شده می رد ها طرف این از که گفت دروغ به و آمد ام خانه به زده سر آقاجون پریشب که بودند

 رشانس زیاد. بودم کرده شلوغ شرکت کارهاي با دیگري، زمان هر از بیشتر را خودم سر که بود این خاطر به حتما.. اند افتاده من

.. بود شتهگذ هفته سه. کردم نگاه پدري ي خانه اسم به باز!  کردم نمی هم ثریا خرج را دریغم بی لبخندهاي حتی دیگر و زدم نمی

  ...شد می تکرار ذهنم در مدام جمله این

  !بودم؟ ندیده را آزاد من و بود گذشته هفته سه

  ....بودم ندیده

 دیدنشان اب من و ثریا ي برجسته شکم براي داشت ذوق چقدر. آمد ثریا با هم بار دو یکی. زد می سر من به بیشتر علی.. روزها این

 داري؟ن کاري«  پرسید می و گرفت می تماس بیشتر... زد می سر بیشتر علی.... شد می بیدار ام، خفته هاي حس یک به یک

  ....بود منفی من، جواب که البته و »چیزي؟ خریدي

 پیش یشترب گفت می من به! ترسی؟ نمی تنها، و خانه این از ها شب باباجان گفت می من به و! اتفاقی.. بود آمده آقاجون پریشب

 بغری عجیب پدري ي خانه جو... رفتم می طفره هم، خانوم حاج دیدن از و بودم کرده شلوغ را سرم عجیب من، و... باباجان بیا ما

 صیبمن آقاجون جانب از آن، ي واسطه به که بیشتري مراعات و دیدم می خانوم حاج پیشانی روي محوي اخم... بود شده سنگین و

  !شد می

  !فهمیدم نمی

  !!کنم فکر گذرد، می سرشان در که چیزي به حتی خواست نمی دلم اما فهمیدم می
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 از و نداشتم اوضاع این از خوبی حس..! شود نمی جاري ها زبان بر اما آید می باال هایشان لب پشت تا حرف گاهی که دیدم می

  !نپرسم چیزي دادم می ترجیح بابت همین

  ..بودم کرده گرم دویدن، نیاز با ها شب بعضی هم اخیرا و زبان کالس و کار و شنا با را خودم سر

 خوبست المح ببیند یخواسته م فقط خانوم حاج و ندارد خاصی کار بود گفته و خانه بود زده زنگ خانوم حاج پرستار هم بار دو یکی

  ! نه یا

  ....بود کم من، روزهاي در چیزي اما داشت خوبی هواي و حال جا همه. بودیم عید نزدیک... بود گذشته هفته سه

 صدایی و سر یب و مختصر مراسم عید از بعد بود قرار. بهترست حالش براي این که داشت عقیده کوروش و شرکت بود برگشته نیاز

 دندوی در شد می خالصه ما هاي دیدار تمام... شدم می رو به رو کمتر هم نیاز با حتی، روزها این... خودشان خانه بروند و بگیرند

 رفتن مسیر به خیره و ایستاد می دویدن وسط نیاز گاهی.... کردیم می جمع را تهش و سر زود که هایی حرف و شب آخر هاي

  !نشده؟ تنگ دلت: پرسید می هوا، بی من،

  !یاال! اینستاو! نیاز تنبلی خیلی: نیاز طرف گشتم برمی... گرفتم می بلند و عمیق هاي نفس.. شدم می دوال... ایستادم می.. من

  ...دویدم می و

  ....دویدم می و

  ! »شد؟ می سپري چطور آزاد بدون «

  ....پرسیدم می خودم از بار هزار روزي را این

  ....کردم می درد احساس قلبم در پرسیدم، می وقتی و

  ...شد می ثابت باید چیزي. بودم گذاشته قرار تا، بی با من ، خودم با من. بودم داده قول من اما

 و ستادای حلقممی در درست معینی حاال و بودم افتاده دور چوب بوي از که بود هفته سه من. ریختم نسکافه مهتاب و خودم براي

 تپش وست،ا مختص فقط که چوبی بوي با بوده، او با آمدن، من پیش از قبل اینکه فکر! گفت می کارم ایرادات از قوس و کش با

  ....گرفتم می قلب

 نگاه خیابان هب و ایستادم نمی استراحت اتاق ي پنجره پشت همیشه، عادت طبق حتی که بود هفته سه. پایین ي طبقه برگشتم

  !کردم نمی نگاه هم اي بسته مدار دوربین هیچ به و بود خودم کار به سرم من که بود هفته سه..! کردم نمی

  .....کرد می طلوع شرق از خورشید هنــــوز،.. و بود قبل روز مثل روزش هر که اي هفته سه

 آمد که نکشد یقهدق ده. پرو اتاق بود رفته مهتاب! معینی به لعنت.. چوب بوي.. کشیدم بو.. خورد چین ام بینی.. میزم پشت برگشتم

  !سرکشید جا یک را اش نسکافه و

  !پایین بود اومده رییس -
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 میز روي آرامش با را فنجانم! بود خیال بی. ماندم خیره جله این زبیان ا مقصودش و مهتاب به. داشتم نگه دهانم در را نسکافه

  !داشت؟ کاري اینجا مگه: گذاشتم

  !تو اون رفت بعد زد، اینجا دوري یه: کرد اشاره معینی اتاق ي بسته در و سالن انتهاي به

  .کرد یخ هایم سرانگشت. زدم زل معینی اتاق در به

  اونجاست؟ هنوزم -

  !رفت. نه: گذاشت میز روي را خالی فنجان و زد لبخند

 حرارت ي گونه هب را سردم دست... شد پمپاژ هایم رگ در نکردنی باور سرعتی با دلتنگی. کوبید سینه در قلبم. کردم نگاه در به باز

  !؟..بوده اینجا.. او. چسباندم ام زده

  !؟..ایستادم نمی حرفم پاي چرا پس.... تا بی به من... بودم داده قول تا بی به من. برداشتم را مدادم

 ببر.. ببینمش هترب بتوانم که بودم گرفته طوري را چپم کتف و باال بودم زده را تاپم پشت ، توالتم میز ي آینه پاي بودم نشسته «

 ثلم درست ببر، کمر انحناي طرح... کشیدم باال را کمرم... را کمرش قوس.. دیدم می را هایش دندان ظریف طرح.. بود اي گرسنه

  !بود خالقی و اي حرفه دختر کارش، تاتو... بود ظریف... خالکوبی سیاه رنگ به کشیدم را ناخنم...! بود من کمر انحناي

  !؟...کنم را کار این شد باعث چی

 در، کردن باز محض به و عمه ي خانه دم بودم رسیده.......... درد... از پر... خراش از پر... خون از پر... زخم از پر..... الش و آش «

  ....بغلش توي بودم انداخته را خودم

  ....!بود کرده کوپ سنگ

  ....قلبش به بود زده چنگ

  !!!!!!ارهســ!!!!! هشتم امام یا: بود کشیده ـغجیـ

  ......بود شده بسته... هایم چشم

  ...کردم می باز درد، با آنجور... را هایم پلک درز وقتی کرد می درد تنم

... گرفتم ار دستش..... صورتم به کشید می بتادین و خیس دستمال.. ریخت می اشک درشت درشت... بود نشسته سرم باالي عمه

  آورده؟؟؟ سرت به رو بال این کی!!! عمرم!!! جونم به دردت!! رهبمیـ ت عمه: اش سینه تخت بود زده

  .....نداد مهلت... بزنم حرفی کردم باز دهان

  !!!!!!!کی؟؟؟؟ بگو من به فقط ساره!! اهللا یا!! ده نمی جواب کسی تونم خونه.... ده نمی جواب... میگیرم رو علی دارم ساعته دو -

: رفتمگ قبل از تر محکم را دستش......! نخواستم... خواست.. کنم استراحت خواست... نگذارد خواست... شدم خیز نیم... کردم سرفه

  ........اینجام من نگو کس هیچ به ،.....قسم پدرت روح به
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  ....بود شده بسته... تر طوالنی مدتی به... بار این و.. دوم بار براي.. هایم چشم و

  ....بود ایستاده... ام خالی هاي خواب وسط سبزش، هاي چشم توي همیشگی وحشت همان با.. سفیدپوش زن

  !پوشید؟ می سفید چرا

  !!!! »ببر اینجا از منو!!! ببر اینجا از منو: بودم زده چنگ را عمه دست و پریده کابوس از ،...عرق از خیس و زده وحشت

  ..آمد در زنگ صداي

  .خوردم تکان

  ...ماندم خیره.. ببر خالکوبی به

  ...دانست نمی کس هیچ

  ...فهمید نمی کس هیچ

  .بود گذشته من، سفت لبخند و افروز هاي فریاد از بودم، شاهدش نیاز ي خانه که اي مرافعه از روز چهار..... شدم بلند جا از

. بدهم کردن فکر فرصت مان همه به و بگیرم مرخصی توانستم می. شوم دور شهر آن از و بگیرم مرخصی روز سه توانستم می

 را ارک این من براي او و... توانستم می..! شدم می دور باید اي، واقعه هر براي کردنی، فکر هر براي من! دیگر بودم اینجوري من

 قصد هرگز من اما! کرد می امضا اروس، لوگوي و رنگ زرشکی هاي حاشیه با را من حقوق بدون مرخصی ي برگه او! کرد می

  .کنم استفاده او،»  نگفتنِ  نه«  این از.. او مهربانی همه این از نداشتم

 می رفتار جوري و کردم، می حفظ همچنان را سفتم لبخند. آوردم نمی در بازي بچه. شدم نمی دور. کارم سر گشتم برمی... پس

  ....نیفتاده اتفاقی هیـــچ انگار که کردم

  !شدم شوکه دیدم، آیفون در که را تا بی تصویر

  کرد؟؟ می چکار اینجا

 عشانجم سرم پشت و کشیدم موهایم به دستی! کنم جمع را رسد می دستم دم که چیزي هر و بدهم فشار را دکمه رسیدم فقط

  !کردم؟ می را کارها این چرا. درآمد حالی بی از صورتم و زدم لبم به کمرنگی رژ. کردم

 هم یکیش لبخند و رسید می نظر به مالیم و جدي صورتش. بود دستش صورتی هاي ارکیده از کوچکی سبد کردم، باز که را در

  !خانوم؟ خوبی: بوسید را صورتم. گرفتم ازش را سبد! کرد می خودنمایی لبش ي گوشه

  ..تر گیج ها، ارکیده این از.. بودم گیج آمدنش، از. شود داخل تا رفتم کنار

 نوشیدنی، بردن براي من و نشست. گرفتم را اش روسري و مانتو و کردم تعارفش. انداخت کوچکم ي خانه به اجمالی و کوتاه نگاهی

 باعث م،بود شاهدش و بانی نحوي به هم من و بود افتاده راه به دعوا پسرش و دختر بین قبل روز چهار اینکه. رفتم آشپزخانه به

  ...شود گرفته نادیده سوال، و استرس از پر چند هر داشنم، حضورش از که خوبی حس شد نمی
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 بهترین.. .من تنهایی و تا بی آمدن و دلگیر عصر آن اما بشوم رو به رو ها کیانی از کدام هیچ با خواست نمی دلم. داشتم اضطراب

 شروی به رو بودم شده خم آمدم، که خودم به. تا بی براي خشک توت و شکالت. ریختم چاي دقت با. کردم انتخاب را ها فنجان

  داري؟ استرس همه این چه براي: پرسیدم می خودم از و

  نشدم؟ که مزاحمت: بود زده لبخند

  .اومدین خوش. ابدا: زدم لبخند... بود سرم در افروز هاي حرف

  ..من صورت به بعد.. دیوار روي یکاد وان کوچک فرش تابلو به بعد.. کرد نگاه چایش به.. نشستم و

 اروس هاي پله در بار، اولین براي که داشتم را روزي حس درست... بود گرم و میانسال دستش. گذاشت دستم روي را دستش

  ...بودم کرده پیدایش

  ..!ساره خانومِ -

  ...رفت دلم

  ....!رفت زدنش، صدا جور این براي دلم

 براي مدل کردم می حس روزها این که بود کسی مادر زن، این... برسم نظر به خوب کردم سعی... باشم داشته تبسم کردم سعی

  .....باشد شده تمام چیز، همه که چقدر هر... شود می تنگ دیدنش،

  ...آدرسو. خبر بی اینطور. کردین خوشحالم خیلی. جون تا بی اومدین خوش -

  ..گرفتم پسره اون از: داد فشار را دستم

  .....شد تنگ دلم،.. خورد چین ام بینی! پسره؟.. خندید من با.. پسره.. گرفت ام خنده

  .داشتم تر قبل خیلی از آدرستو! اینجا اومدم که دونه نمی اما -

  .اي سلیقه خوش خیلی: انداخت خانه به کوتاه نگاهی

  ...بود انداخته اضطراب به را من بار این داشت، همراه به همیشه که آرامشی با همراه تا بی. کردم تشکر

  !بگیرد؟ را اش مادري حق بود آمده

  ...کردم نگاه ها ارکیده به

  !دربیاورم؟ چنگشان از را پسرشان خواهم می کردند می فکر

  !کند؟ تکرار را افروز هاي حرف بود آمده

  ...!نبود ها حرف این آدم تا بی.. نه... نه.. کردم نگاه گرمش صورت به

  ! نباشم من کند، می شروع را اصلی حرف که کسی دادم می ترجیح من و
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  ...اینجا اومدم من که نگو بهش هم تو: کرد می نگاه فنجانش به

  .بگم چیزي که زنم نمی حرف باهاش من -

  ...شدم آرام کمی... زد لبخند که بود همین از احتماال! بودم زده حرف دفاعی کامال

  !افتاد اتفاق اون شب اون که متاسف من!  ساره: کرد نگاهم صاف

  !؟..باشد تا بی چرا... نبود متاسف کس هیچ. شدم خیره پایم زیر فرش هاي ریشه به

  ...نیست مهم -

  .جونم بشی خاطر آزرده نکرده، گناه خاطر به تو خوام نمی من. هست. چرا -

  ....نداشتم گفتن، براي حرفی. کردم سکوت

  ...افروز شبم اون. کنن دخالت هم زندگی تو ندادم اجازه هام بچه به وقت هیچ من -

  ..!فهممش می.. دارم برادر خودم من. جون تا بی کنم می درك من -

  ...ماند خیره ام، احمقانه شـــاید لبخندِ به

  ...!بخواهم دنیا این در بود ممکن که بود چیزي آخرین این! هرگز! کند عذرخواهی ازم تا بی خواستم نمی هرگز من

  ...رفت باال لبش ي گوشه

  ..خانومی خیلی تو -

  ...اومده خوشش تو از م بچه چرا دونم می من: کرد نوازش را ام برهنه بازوي

 وتسک جز هیچی پسرش، از من شب آن که داشت وجود جوابی چه چرا؟؟ واقعا چـــرا؟؟..!! بخندم بلـــند بلـــند خواست می دلم

  !نشنیدم؟

  .دونم نمی من اما: گفتم تلخ و رك

 را ات بی برابر در آمدن کوتاه قصد اصال حاال و ببرم را چیز همه بودم کرده سعی روز چهار این تمام. شد متوقف دستش حرکت

 به سالهم اصال! کنید؟ می قبول منو حرف که شما. کنید باور. جون تا بی نداره وجود ما بین چیزي: نزدم هم، لبخند! نداشتم هم،

  !همین! شد حل بود، اشتباهی تصور یه!  نیست کنن می فکر جان افروز که شدتی اون

  !بود شده پسرش شبیه حاال. رفت باال ابرویش تاي یک

  مطمئنی؟ -

  ..!نبودم.. نه... کردم رها را نفسم

  !کنید؟ صحبت جدي و درست باهم شینید نمی چرا -
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  !!کنیم می دعوا هم با داریم همش ما! شه نمی -

  ...بودم زده حرف ها بچه مثل... داشتم قبول! خندید کوتاه و بلند تا بی! شدم سینه به دست و دادم تکیه مبل به غضبناك و

  ..کردم نگاهش امید نا

  !!مضحکه رابطه این چیزه همه! داره خنده.. دونم می -

 نمی ور رابطه این ي سررشته کدومتون یه چرا اینکه... کنم می فکر رفتارهاتون به دارم من! ابدا..! نیست مضحک اصال.. نه -

  !دستش گیره

  .دوختم چشم ترکیبش خوش دهان به

 مانای درایتش و هوش به من که پسر اون نه... داري زندگی ي تجربه.. عاقلی که شما نه.. کنم نمی درك کدومتونو هیچ من -

 هممشف می من. کنه می آنالیز رو چیز همه. زنه می پا و دست باورهاش غلط و درست بین داره. کنم درك تونم می اونو باز! داشتم

 جوره هیچ نخواد، وقتی و بزنه حرف کسی با خواد نمی! کشیده سیگار هم پشت و بوده من ي خونه روز چند این تمام. جان ساره

  !؟..کنی نمی کاري هیچ چرا شما... شما اما. دم می حق بهش حدي تا حال هر به. بکشی حرف ازش تونی نمی

 نهمچی از باید تا بی چرا اینکه اما زند می حرف چی از دانستم می دقیقا. بود گردش در چشمش، و دهان بین ماتم هاي مردمک

  !کرد می ام زده شگفت بزند، حرف چیزي

  !؟...چیه آزاد به نسبت احساست: گذاشت بازویم روي را دستش باز

  ...زدن ها حرف این از و شوي، می دلتنگش که کسی مادر برابر نشستن نبود ساده اصال! شد منقبض بازویم ي عضله

  ....!بودم نزده حرف پرده بی طور این! شوهرم خود با حتی... روشنک نه. خودم مادر نه.. عاطفه با نه!! هرگز که منی براي هم آن

  ...جون تا بی -

  ...خبره چه بفهمم کن کمک منو یکم... من به بگو... جان مامان... جونم -

  ....!باشد من جانِ مامان دنیــــا آخر تا خواست می دلم... نبود خودم دست دلم اختیار دیگر.. گفت می که جان مامان

 چطور حاال من بود، من مادر تا بی اگر که تصور این اما.. بود من مادر آخر و اول.. ماندم می خانوم حاج خدمت در عمر ي همه

  ....کرد می ام زده حسرت.... بودم

  ....باشم خواستم می عمر یک من که بود چیزي آن ي همه تا بی

  ..!بداند را این آزاد کاش

  !افتاده؟ اتفاقی بینتون -

  ..!بود پررنگ زمانی، هر از بیشتر بودنم، زن لحظه آن. نزدم هم مژه حتی. شد گرمم

  .هیچی. نه: دادم تکان سر
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  ...گفتم دروغ

  .براتون بیارم میوه -

  .نمیخوام چیزي من! اینجا بشین: گرفت را فرارم جلوي و داشت نگهم

 ارماختی از میارم، افروزو اسم. رفت طرفش شه نمی اصال. ساره قاطیه خیلی آزاد: آمد حرف به باالخره. گذشت سکوت به کمی

  ...اومدم امروز اگه. اینجام اآلن اگه! شه می خارج

 یم چی من از... لطفا بگید من به! دارم رو چیزي هر تحمل من. باشید رك من با کنم می خواهش... جون تا بی: بریدم را حرفش

 بود، یزيچ یه.. گفتم که من! نیست وسط من پاي که قسم خـــدا به کنار، بکشم پامو من که جونه افروز صحبتاي اگه خواید؟

  !نزدم هم حرف آزاد با روزه چهار اآلن من! رفت شد تموم

 شکنم،ب را سکوت خواستم می که اي لحظه درست. کرد گرم فنجانش با و انداخت پایین را سرش. گذشت سکوت در لحظه چند

 ایلمس تو... بود خارج من دست از زیادي حد تا. بود دیگه جور یه همیشه آزاد اما داشتم هام بچه روي زیادي تسلط من: کرد زمزمه

 و دونستم می چی هر... نکردم تحمیل هام بچه به رو چیزي هرگز هم من. گرفت می زیادي تاثیر پدرش ي خونواده از اعتقادي

 تحت توق هیچ... کنن تجربه چیزو همه خودشون تا گذاشتم آزادشون اما! دونستن می باید که چیزي هر. دادم یادشون رو بودم بلد

  .کنم محدودش تونستم نمی قانونش، و بند بی و مبارز کارکتر خاطر به که رو آزاد الخصوص علی. نذاشتم فشارشون

 استفاده شدنش عوض براي من از خواید می: زدم می را حرفم باید من و رفت نمی خوبی جاي ذهنم.. باشم رك دادم ترجیح

 حضم حماقت بار یک... رفتم راهو این بار یک من... جون تا بی نه! نشده؟ و خواستید می شما که چیزي اون بشه که! کنید؟

  ...کنم نمی اشتباهی همچین دیگه باره یه... بذارم تاثیر کسی رو خواستم و کردم

 مخود من!  هرگز.. خانوم خوام نمی چیزي همچین شما از هرگز: فرستاد باال را پهنش ابروهاي و گرفت باال را اش اشاره انگشت

 که بود سنی وت وقتی خواستم، می اگر. کنم نمی استفاده پسرم رو گذاشتن تاثیر براي کسی از وقت هیچ... زنم یه من... دارم دختر

  .کردم می اینکارو باشه، من باورهاي پذیراي

  .کردم سکوت

  ...خواست می چه تا بی پس

 یه یاجمال خیلی آزاد. بودید اي دانشکده هم قبال که دونم می: گفت گرفت، می جریان وجودش تمام و.. ها چشم از که آرامشی با

  ...چادرهات طرح براي اروس بودي رفته تازه شما که روزهایی همون درست. کرده تعریف برام چیزایی

  ....گفته چی.. گفته چی آزاد.. بدانم خواست می دلم. شد صاف کمرم

  ...زده حرف ازش من با آزاد که هستی خانومی اولین لحظه، این به تا روز اون از -

  ...افتاد تپش به قلبم

  ...بود شیرین

  ...بودند شیرین هم، کنار کلمات این ي همه
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  ...کنم انکار توانستم نمی

  ....خواستم نمی

... نمک می مصرف من که دوایی دارو همه این با اونم ، ندارم خوبی ي حافظه. نشد شما از حرفی دیگه.. بعد به تاریخی یه از اما -

  ....اخیرا اما! بود لبش گوشه لبخندم یه اومد، شما اسم وقت هر.. قبل اي خرده و ماه یک همین تا

 پدرش یا نم که نه... کرد زندگی پدربزرگش با گریخته جسته سال چند: گرفت را اش قبلی حرف ي ادامه و کشید عمیقی نفس

 هیچ از ه،گرفت یاد چیز خدابیامرز اون از که اونقدري گه می همیشه و داشت دوست خیلی پدربزرگشو. خواست خودش! اصال. بگیم

 با نوزهه که هنوز که داشت تبریز تو دانشجویی بد ي دوره یه. داشت زیاد متفاوت و تلخ هاي تجربه.. دونی می... نگرفته کس

  ....پدرش فوت بعد... زنه نمی حرف ازش کسی

  .شدم دلواپس. کشید عمیق نفس چند و قلبش روي گذاشت را دستش

 وقتی.. .کرد تالش.. شنید زیاد حرف... کشید سختی خیلی من خاطر به... شم شرمنده همیشه.. کردم اذیتش خیلی من: داد ادامه

 تا... تنداش گفتن حالم که هم من و بود شده فوت پدرش تازه موقع اون. داشت پول به احتیاج کنه تاسیس رو اروس خواست می

 هم تمشکال سري یه... نداشتیم حسابارو به زدن دست حق شد، نمی رسیدگی پدرش شرکت کتاباي حساب به که هم زمانی

 می خوشم من. داشت قبولش آزاد. بود خانوادگی دوستاي از حمید. اومد پیش افروز ازدواج ي مساله دار و گیر همون تو... بود اونجا

  ....آزاد گردن مینداخت هم اغلب! نبود راضی ازدواجش از وقت هیچ! خواد می چی نفهمیدم وقت هیچ اما افروز. ازش اومد

  ..!جنگید و ایستاد آزاد بسه، آدم یه براي تنهایی به کدومش هر که... سخت شرایط اون ي همه تو... حال هر به: کشید عمیقی نفس

  ! خوام می تو از من که چیزیه این و: کرد نگاه من به.. مستقیم و صاف

  ...شد نمی باورم

  !بشنوم جنگیدن، و ماندن از و آزاد مادر برابر در بنشینم روزي که شد نمی باورم

  ....شناسمت نمی... شناسمت نمی... تا بی..  تا بی... بودم زده بهت

  ...جون تا بی: خورد بهم هایم لب

 زندگی اي خرده و سال یک تو تو پس! کن مبارزه و! بمون! بده گوش من به! هیس: گذاشت لبم روي را اش اشاره انگشت

 یدست دو چیزو همه خواي می! اي؟ نشسته چرا! کردم می باز حساب اي دیگه جور تو رو من!! دختر؟ گرفتی یاد چی زناشوییت

 عذاب باید و شن می سوارت همه عمرت آخر تا بري، پیش بخواي اینجوري... ساره خانوم متاسفم! نشینی؟ عقب کنی؟؟ تقدیم

  !خواي؟ می اینو تو...! بکشی

  ..بود پرده بی و رك

  ..شد حبس نفسم

  ..!تا بی
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 زندگی چجوري قراره ببین. کن فکر خودت با بشین اول! کن گوش من به خوب: زد می حرف خودش خاص جدیت و متانت با

 می دلت ینبب! هست که چه اون ي همه با! کیانی آزاد اسم به شخصی! نه من پسر. کنم یم تاکید میاد؟ خوشت آزاد از ببین. کنی

 وقتی! ري؟ب می لذت کنارش بودن از ببین! بگذرونی؟ اون مث کسی با... زندگیتو باقی داري دوست ببین باشی؟ باهاش خواد

 نتیجه ،رسیدي موجه ي نتیجه یه به که بعد! شه؟ می گرم قلبت کنی، می فکر بهش وقتی داري؟ خوبی احساس هستی باهاش

... دلت نببی! نکن فکر راهت سر هاي سنگ و ها تفاوت از کدوم هیچ به لحظه یک. ساره خانوم باشه بافی منفی از دور به که اي

  !؟..خواد می چی

 به رو آدم ینبب. ببین راهتو سر مشکلت باز دید با. کن باز چشماتو خوب حاال رسیدي، گه می قلبت که اي نتیجه اون به وقتی

 هست خوب انقدري باهاش بودن وایستی؟ پاش که داره ارزش اونقدري روت، به رو آدم ببین! داره؟ جنگیدن چقـــدرارزش روت،

 جدا کدومتون، هر به. زنم می هم خودم پسر به هارو حرف این! بکشی؟ زحمت داشتنش، نگه براي و بشی زخمی یکم بخواي که

  ...بگذرونی چجوري رو، زندگیت باقی خواد می دلت ببین. ساره خانوم کن فکر خوب بشین. گم می شما به اول. جدا

  ...شد تلخ.. لحنش.. صدایش

  ...انداخت پایین را سرش

  ...!داشتم ایـــمان صدایش، وقار با و سنگین بغض به من

  ...نخواد تنهایی ایش بنده هیچ براي خدا -

 ي سرچشمه که دیدم می وضوح به.. من و.... نشست می جانم در ذره ذره هایش حرف... کنم بغلش خواست می دلم. کرد مکث

  .....کجاست از آزاد، نور

 می... ارهد درد خیلی که دونم می.. تلخه خیلی که دونم می: ماند خیره چشمانم به کشیدو عمیقی نفس و کرد صاف را صدایش

 و نآسمو نفر دو شما نمیکنم فکر اصال من... گرچه..! نیست بد بودن، زمین و آسمون هم همیشه.. اما.. داره ضربه خیلی دونم

  !دارید داشتن دوست و درایت، زمان، به احتیاح فقط... باشید زمین

 این آیا اما. اشیب داشته کفو هم ازدواج یه تونی می... خودته شبیه که کسی با بري تونی می تو. کنم نمی تشویقت چیز هیچ به

 شه مین.. سندي هیچ با رو زناشویی زندگی.. کن فکر کمی! داشتن؟ موفقی هاي زندگی کردن، ازدواج که هم به شبیه آدم همه

  !بایستی پاش خواستی، اگر بعد. بشناسی. باز چشمهاي با.. ببینی که خوام می ازت تنها من... کرد تضمین

 خوامب هم دیگه بار هزار! ؟..بینی می اینو: ازدواجش پهن ي حلقه روي گذاشت را اش سبابه انگشت.. گرفت باال را چپش دست

 نمی! ساره مشنید عمرم به که ایه واژه ترین تلخ..! تنهایی! بینی؟ می اآلنمو.. مونه می من دست تو ابد تا حلقه این کنم، زندگی

 رعم یک... شد می شروع شوهرش هاي صدقه قربون با صبحش هر که... من مث زنی... دربیاره پا از رو آدم تونه می چطور دونی

 چیزهایی ونا تمام دادن دست از کنی درك تونی می.. حاال... گرفت جون.. گرفت پا... شد قوي کنارش.. داشت گاه تکیه و پشتیبان

  !؟...ده می معنی طور چه کردي، تکیه بهشون عــــمر یک که

  ...آمد می اذان صداي

  ....باال ي طبقه از اذان ضعیف صداي
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  ...بودم دیده عمرم به که زد، را لبخندي ترین مادرانه و.. سپرد من به را گرمش و فندقی نگاه... کشید صورتش به دستی

  .....زنم می حرف تو بودن زن از. زنم نمی حرف آزاد از..! نمون تنها... نباش تنها -

  .....است بزرگتر.. خدا.. است بزگتر خدا... است بزرگتر خدا

  ...ایستاد و برداشت را کیفش

  ...ایستادم

  .بمونید -

  ...بود قلبم ته ته از

! فاوتمت حسی. بود نگاهش در چیزي گشتم، برمی وقتی. شدم دور هایش لباس آوردن براي.. ماند نمی که گفت می نگاهش اما

  .موندید می: گفتم باز... پوشید را هایش لباس

  ....چپم کتف پشت گذاشت را دستش

  ..!شد راست تنم به مو

  !بود تنم تاپ من

  !داشتم خالکوبی من

  !داشتم ببر من

  !!من خداي واي

  ...داد نوازشم.... و لغزاند آرام را هایش انگشت

  ....تا بی.... را قبل ي مرده ي ساره.. را خالکوبی این تا بی... شناخت می را من من، از بیشتر خیلی تا بی... دانست می تا بی

  ....پیچید می ام زنانگی در و خورد می چپم کتف به و آمد می هایش مردمک از که حروف از جریانی... بود عمیق.. نگاهش

  .باش چیز همه مواظب -

  ...نشستم

  ...بود نشسته تا بی که مبلی روي

  ...بودم شده خشک

  ...است بزرگتر خدا... است بزرگتر خدا

  ....کردم پاك را چشمم پشت دلتنگ اشک هاي قطره
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  .....بودم ناشکر چقدر... من و گذاشت می پا من ي خانه به خوب آدم همه این

 کتفم، روي تا بی دست یادآوري..! رسید می نظر به قشنگ دور از چیز همه... کردم می دوره را تا بی هاي حرف باره هزار باید

 غریبه اولین ...دید را من ببر که اي غریبه اولین... بود تاریک هوا... گفتند می اذان.. ایستادم پنجره پشت... ریخت سرم در فکر هزار

  ...!شناخت را من ببر که اي

 که پسري... بود کرده پر را مشامم دود بوي و... سوت.. جیغ صداي... پیچید می سرم در موزیک صداي... کرد می درد سرم «

. شد می عوض هم شیشه یکی این حتما... مرد دو ي عربده صداي.. پیچید شیشه شکستن صداي... دادم هل را بود ایستاده مقابلم

! ناختمشش نمی حتی که دوستی ي خانه. بودم ناجی ي خانه.. بود شده عوض که اتاق ي پنجره ي شکسته ي شیشه مثل درست

.. و نزدیک بهم هی کسی... بودم گیج... زد می را چشمم که مزخرفی فالش... لیزر رنگی نورهاي.. بود مغزم روي موزیک صداي

  !کن فرار: زد می داد سرم در کسی... دادم هلش... شد می دور

 می مچندش زدنش حرف حالت از.. کشید را پایم مچ پشت از کسی... خوردم زمین صورت با و فرش ي لبه کرد گیر پایم.. دویدم

 کف دمکشی را هایم ناخن بود؟؟؟ گوري کـــدام ناجی، دوست این.. رسید نمی صدایم... زدم جیغ... اش الکلی و تند نفس از.. شد

 زده توحش و شد رها پایم... زدم جیغ... ها مردانگی تمام به لعنت... خراشید شده شکسته گیالس از اي تکه با ام چانه... پارکت

 موهایم رس پشت از کسی... کردم؟؟؟ نمی پیدایشان چرا... خدااا کو؟؟ شالم.. مانتو... دویدم رویی به رو اتاق طرف به و برداشتم خیز

  ...کوبیدم اش سینه ي قفسه به... بود مخم روي موزیک... کشید را

  !! سگ پدر -

  ...شد حس بی صورتم طرف یک

  ..!پراند سرم از هوش اش کشیده

 متعفن صداي... دویدم... دویدم... زدم تنه بود راهم سر کسی هر به... دویدم... شد می نزدیک داشت... کرد می خس خس نفسم

 روز ده که نم به لعنت... شناختم نمی که کسی ي خانه گذاشتم پا که من به لعنت... من به لعنت.. آمد می گویانش»  سلیته« 

!! اریشانک کثافت نه، که پارتی مهمانان پاي و دست میان پیچیدن در هم را من و داشته برشان خیال هزار حاال و نوشیدم و کشیدم

  ....کنند می سهیم ،

  ...ست مرد چی هر و من به لعنت.. کامران تو به لعنت.. روشنک تو به لعنت

  ...بودم دویده

  ...ریخت می هایم اشک

  ...نداشتم پول

  ...سوخت می صورتم تمام و زد می سوز

  ...انداختم دیدم، که زردي تاکسی اولین مقابل را خودم

  ...!! »برو: بودم گفته فقط و داده را عمه ي خانه آدرس
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  !شمان با ملک خانوم سرشار، خانوم: داد تکانم مهتاب صداي

  ...جانم: گرفتم را گوشی و ام مقنعه باالي زدم را عینکم. کرد می اشاره دستش توي تلفن به. آمدم خودم به

  یهو؟؟ زد غیبت کجا..! خدا به خري خیلی ساره -

  !داشت خنده و نگرانی از مخلوطی و بود آهسته صدایش

  شده؟؟ خبر چه. کنم درست نسکافه رفتم سر یه فقط هیچی من؟؟ -

 کشمشب کردم، جور بهانه یه زدم زور کلی... پایین اومدیم سر یه عمري بعد!! کنم؟ جمعش چطوري رو دیوونه این من: کرد پچ پچ

  رفتی؟؟؟ گذاشتی شیک خیلی پایین،

  !بهش کردم را پشتم و چرخاندم را گردانم صندلی..! من دهان به بود زده زل که کردم نگاه مهتاب به

  ...بود گذشته هفته سه

  ...دیدم نمی را او که شد می هفته سه

 لبخند امتم ي بهانه انگار... بودم کرده گم چیزي انگار.. بود افتاده جانم به بدي سرماخوردگی مثل هفته، سه این ي لحظه لحظه

 نور اقات... گشتم برمی و رفتم می را اروس متري صد چند سالن.... بود شده گم بودنم، تمام هایم، رساندن شب به را ها روز هایم،

 یم تکلف بی و ساده هاي لبخند... زدم می سوزن.. کردم می طراحی.. زدم می کله و سر طراح و خیاط با.. کردم می متر را پرو و

 ي نوشته به آزاد، نه داشت را خودش مسئول قاعدتا که هایی دوربین به اما... خندیدم می مهتاب ي مزه بی هاي جوك به.. زدم

  ....کردم نمی نگاه ،»  مدیریت: «  که آسانسور ششم ي دکمه ي گوشه شده حک

 چیز همه به بنسبت... بودم زده قدم خواب در که انگار هفته، سه این تمام و... بگیرم تصمیم... کنم فکر بودم داده قول تا بی به من

  ....باز هاي چشم و آرامش و دلگرمی عین تا، بی هاي حرف و حقیقت، عین و بود پتک مثل افروز هاي حرف.. داشتم تردید

 یزچ همه مواظب که بودم داده قول تا بی به هم من و داد، می چوب بوي معینی پایین، کشانده را آزاد که زد می زنگ نیاز حاال،

  ! باشم

  دربیارم؟؟ دلش از ببوسمش، باال بیام خواي می اآلن -

 ازيب دل و دست این هم تو! کنم جمع تخمشو و اخم باید خودم معمول طبق! نخیر: درآورد ادا نیاز! بودم گفته سفیه اندر عاقل

  !فعال! بدو برو تنها. بیرون رم می کوروش با دارم شب!! دار نگه خودت واسه هاتو

  ...بود آور کسالت خیلی! بدوم؟ تنها. کردم نگاه مهتاب به و گذاشتم را گوشی... گرفت ام خنده

  کنی؟؟ می نگاه چی به -

  !زنی می مشکوك -

  !نباشه حرف: کردم هدایت ام بینی روي را عینکم و باال فرستادم را ابرویم تاي یک
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 ودشخ اثر افروز که آوردم می ایمان کند، نمی کاري چرا که تردید این در گاهی.. نداشتم خبر ازش بود هفته سه... بود تنگ دلم

  ...گذاشته را

***  

  ؟!ملک خانوم بـــله: برداشتم را تلفن و کردم رها را مانکن. بود خط پشت نیاز باز

  !دارم کارت. باال بیا پاشو دقه یه: گفت تند تند

  نیاز؟ شده چی -

  .فلش رو ریختمشون. بدم بهت طرحامو خوام می هیچی -

. جون یازن میبینم میام وقت آخر: گفتم نشود، ناراحت که جوري. نداشتم ششم ي طبقه به رفتن و جدید طرح این به خوبی حس

  باشه؟

  .کرد قطع و شد کفري

  کجا؟: گرفت باال را سرش مهتاب. زدم عقب را میز. برنجانم را نیاز آمد نمی دلم. گذشت دقیقه بیست

 آسانسور از هک الیتی موزیک به اضطراب با. برنداشت ، گرفتم را نیاز ي شماره. زدم را ششم طبقه ي دکمه و کردم رد را شلوغ البی

  ...بودمش ندیده که شد می هفته سه. دوختم چشم طبقات رفتن باال به و کردم گوش شد می پخش

. فتمر جلو کمی اختیار بی... زدم زل آزاد اتاق باز نیمه در به. نبود میزش پشت نیاز. شدم سالن وارد... کرد می دل دل هایم قدم

 پچ چپ صداي.. ایستادم اتاق قدمی چند و گرفتم را نیاز ي شماره همزمان..! دلشوره یا استرس، دارم، هیجان نمیدانستم دقیقا

 دیوار از اي زنانه و بلند التماسی لحن کنم، تحلیل را صدا آمدم تا.. ماند ثابت گوشی، اسکرین روي دستم... شد می شنیده ضعیفی

  ...کرد پر را سالن و گذشت در و

  ...کنم می خواهش آزاد -

  ..بزنم پلک توانستم نمی حتی

  ...مضطرب اما بلند هایی خنده و کِشدار گفتنِ »آزاد«  صداي باز

  ....بود مشتم در عرق، و شده خشک خون به آغشته دوتایی ي حلقه و بودم نشسته در پشت روز سه

  ...دیوار به گرفتم را دستم

  ......کرد تسخیر را وجودم تمام که بود احساسی تنها مرگ، احساس

***  
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 آنقــــدر ،قلبم و شد داغ هایم پلک و کرد تغلیظ را خونم خشم.. کردم نمی نگاه هم را سرم پشت و رفتم می باید.. رفتم می باید

 ویمزان مفصل. بروم برگشتم تند.. شد نزدیک صدا.. خـــدا..! کردم می فرار شده خراب این از باید.. کوفت ام سینه در محکم

  ...شد تر بلند دختر صداي بجنبم، و بیایم خودم به تا.. بشوم خم درد از شد باعث و کرد قفل شدت به و ناگهانی

  ..کردم راست را کمرم

  ...شد نمی راست که

 دلیل یب و ناگهانی ي خنده صداي. دادم فشار بهم را هایم پلک... کاش.. کرد نمی ام وسوسه نیاز کاش.. بود شکسته پایم کاش

 با یهثان از کسري در! دیگري وقت هیچ یا بار، این یا.. زدم صدا را خدا...! هم خودم ي شکسته قلب صداي. بود اعصابم روي دختر

  ....و کشاندم آزاد اتاق در تا را خودم و چرخیدم داشتم، که مرگی احساس تمام

  ..!تق

  !کردم باز فشار یک با را در

. نبود شخصم صورتش و بود من به پشتش که بود رنگ فیلی پالتوي با دختري ي آشفته و سیاه موهاي دیدم، که چیزي اولین

 هاي چشم و آمد باال حرکت یک با آزاد سر... ست حالی چه دیدم نمی من و آزاد صورت طرف دو بود گذاشته را هایش دست

  ...مرگ کذایی احساس! شد قفل هایم چشم در اش آشفته و عصبی

  ...بود صافش ي سینه تخت و پالتو باز ي یقه دیدم، که چیزي اولین و. برگشت دختر

  ....دهم می دست از را، ام حیاتی عالیم یک به یک که کردم می احساس

  ..شدم خیره صورتش به و کردم بلند سر ،..مـــرگ حس با

  .اي قهوه و ساده... هایش چشم و داشت ماتی صورتی لب رژ. بود رها دورش اش ساده و سیاه موهاي

  ....شده چی: مدآ سر پشت از نیاز صداي.... فقط... کردم نگاهش فقط. بود بلند و تند آزاد نفس. بود شده خشک دستگیره روي دستم

  تو؟؟ بیاد نوپایی بندازه سرشو تونه می کسی هر اینجا بزنن؟؟ در ندادي یاد کارمندات به: کرد تحریکم پرخاشگرش، و زنانه صداي

  ....نشنوم را آزاد صداي کاش

 ود،ب زده کمرش به را هایش دست که آزاد. ایستاد نزدیکم کرد، می خشک کاغذي دستمال با را هایش دست که طور همان نیاز

  !؟ شده چیزي: گفت بلند نیاز. انداخت دختر به تندي نگاه

  !نشدم متوجهشون من کیانی؟ جناب داشتید مهمون: پرسید سرد و جدي... دید را حالم... کردم نگاهش ناباوري با

  ...بود دستگیره روي هنوز دستم

  !ببندید سرتون پشت هم درو و بیرون بفرمایید! شدید متوجه که حاال: بود مضطرب و عصبانی زنانه صداي

  !دیگه دقیقه ده! کنیم؟ صحبت بعدا شه می: آمد جلو قدم دو و زد دور را دختر آزاد
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  ...دوختم او به.. تاسف با... و گرفتم دختر از را نگاهم

  ..نمونده صحبتی: بود دار خش... صدایم... زد می اعتقاد بی و کند قلبم

  ! ساره: انداخت طنین اتاق در بلندش صداي. کردم رها را دستگیره

. ینجاستا فلشتون سرشار خانوم: رفت میزش طرف به پیچید، می سالن در خشمش پژواك که سنگین هایی قدم با نیاز. چرخیدم

  .بفرمایید

  !!!کنی؟ معرفی من به ایشونو میشه آزاد؟ ساره؟؟ -

 دست قفل روي نگاهم. کشید و گرفت مچ از را دستش. رسید آزاد به و برداشت بلندي قدم. بود صدایش در خشمی و تعجب چه

  ..شود خراب صاحبانش، سر روي اروس تمام که خواست می دلم فقط. ماند ثابت هاشان،

  شناسم؟ می اینو من آزاد؟: گفت عصبی و دار جیغ صدایی با باز

  .برگشتم طرفشان به ناپذیر، انعطاف و سخت صورتی با»  اینو؟؟ «

  !بود خشن و تند آزاد، بلند صداي

  !پگاه -

  .رفت عقب کالفگی، با و کشید او دست از را مُچش و

 امآر براي و، کند خداحافظی من ي خانه از کرد مجبورش چطور و.. کرد می گریه تلفن پاي چطور که بود یادم هنوز! » پگاه؟ «

  ....برود او کردن

  ...کنم می معرفی که البته: رفتم جلو داشتم، شک هم قلبم زدن به حتی حالیکه در... سخت و سفت صورت همان با

  ...شناسید نمی منو شما: بردم جلو را دستم

  .کردم می حس را آزاد نگاه سنگینی. کرد می نگاهم تردید با

  .خوشوقتم. هستم سرشار ساره: انداخت دستم در شک، با را انگشتانش نوك

  ...کشیدم بیرون نرمی به را دستم. داشت اخم

  رییست؟؟ اتاق تو بیاي و پایین بندازي سرتو شه می باعث چی! سرشار ساره -

  ...!همه از بیشتر ،..خودم از... بودم متنفر آزاد از... شد گرمم.. بود گرمم. پاشید صورتم به خون

  !رفته؟ کجا ادبت! نه؟ یا کنی می بس پگاه: آمد جلو آزاد

  ....نداشتم هم را رویشان گذاشتن اسم جانِ حتی... من و بود نگاهم توي که چی هر با... کردم نگاهش... ادب

  ..آزاد بازوي دور انداخت را دستش که ،..بزنم حرفی تا زدم بهم را هایم لب
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  ...که شه می عث با! بودن سرشار چیِ بدونم خوام می فقط من.. نشو عصبانی... باشه -

  ...سوخت قلبم

  !؟..کنی می گرما احساس قلبت در کنی، می فکر بهش وقتی ببین بود گفته تا بی

  ....کنم می درد احساس قلبم در تنها.. لحظه این و.. حاال که.. نوشتم می تا بی براي باید

... چرخاندم.. هایش چشم روي.. آزاد صورت روي.. گرفتم او تصرف تحت بازوي و پگاه صورت از را خیانتم از خسته هاي چشم

  ...کردم تر زبان با را هایم لب... شد سردم

  ...هیچی دیگه -

  ...گفتم ترك را سالن و کردم را پشتم

  .زد می صدا بلند را اسمم داشت

  !داشت؟ اهمیتی چه

***  

 را چشمم و بود نور پر البی بزرگ هاي چلچراغ.. بود اي مشغله پر روز. ایستادم شلوغ البی وسط. دویدم نفس یک را طبقه شش

 خوبی زمان! ز؟رو یک بیست.. ندیدمش روز یک و بیست... نریزد هایم اشک که باال گرفتم را سرم. دستشویی به بردم پناه. زد می

 کشدار و عمیق هاي نفس و زدم پلک و گرفتم باال بیشتر را سرم! ؟...بود کرده ترکم ،...که بودم عادتی...! عادت ترك براي بود

  ..!نیستم ها، کامران میدان مرد من گفتم می بهش و تا بی به زدم می زنگ فقط.. بود بس.. کردم نمی گریه.. نه... کشیدم

  ..آزاد.. زد نبضم.. زد ام شده تنگ دل.. زدم پلک باز. پیچید موبایلم آرام ملودي

  .گوشم به چسباندمش کنم، نگاه را شماره آنکه بی

  .لطفا کنیم صحبت باال بیا دقه یه ساره -

 نشسته در پشت روز سه که اي ساره تصویر. میزم پشت برگشتم. کند صحبت آرام کرد می سعی اما بود تند. کردم قطع را تماس

 لحظه و بست می یخ هایم رگ در را خون داشتم، پاسداران برج در پشت روز سه آن که هایی حس آن تمام و مرگ، احساس بود،

  .شد نمی دور ازم اي

  .نیازه: گرفت طرفم به را گوشی مهتاب

  ..جان ساره: گرفتمش حرف، بی

  ...جان ساره

  ..فشردم بهم بغض از را هایم لب

  !!!دي؟؟ نمی تشخیص نیاز با رو مردونه کلفت صداي: شدم بلند و مهتاب دست دادم را تلفن
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  ....بود نیاز خدا به: کرد نگاهم مات

***  

  چـــرا؟؟..!! آزاد.. آزاد.. آزاد. آمدم بیرون اروس پارکینگ از گاز پر

 حضور از ،..ناباوري عین در... کردم می ترس احساس و! آزاد و پگاه از ،.. بودم عصبانی. ندادم جواب. افتاد موبایلم روي اسمش

  ...کردم می ترس احساس کیانی، قبلی دختر دوست

 سکوت اندمباور می خودم به که زمانی درست بگیرم، تا بی هاي حرف براي تصمیمی خواستم می که وقتی درست هفته، سه از بعد

  !شد می پیدا افتضاح آن با پگاه ي کله و سر بدهم، خاتمه تفاوتی بی این به باید که ست، عادي آزاد ي روزه یک و بیست

  ..ام گونه به کشیدم را دستم پشت

 سالی دچن تمام چه! وقت هیچ.. نداشتم هرگز که حسی..! بود افتاده تالطم به قلبم بار، این اما.. گفت می را راستش همیشه آزاد

 زیدهنلر قلبم امروز، ي اندازه به روز آن!  انداخته بیرون اش خانه از را دختري گفت که روزي چه اواخر، همین تا شناختمش می که

  !بود نترسیده...  و

 به یاجاحت. داشتم احتیاج سکوت به فقط و نبود خوب حالم.. نبود خوب حالم. خانه طرف دویدم و کردم رها پارکینگ در را ماشین

  ..مبخور تکان تکان هِــــی و بگیرم بغل را بالشم بنشینم، ام نفره دو خواب تخت روي خودم، تنهایی غار به بروم اینکه

 قلبم. ..کردم دوره باره هزار بودم، دیده که را آنچه تمام و سفیدم تخت روي نشستم شب هاي نیمه تا. نداشت سوز اما بود ابر هوا

  ...زد رعد!  خواست نمی دلم و بزنم حرف آزاد با خواست می دلم.. بود سنگین دلم،.. بود سنگین

 یک را ام آشفته موهاي.. کنار زدم را پرده.. ایستادم اتاقم ي پنجره پشت خواب، کوتاه دامن و بنده دو تاپ با و شدم بلند جا از

 یچارگیب انتهاي این و!  دارم او به حسی چه دقیقا دانستم نمی حتی من.. شدم خیره شیشه، میان ي آشفته زن به... ریختم طرفم

  ...!!بود من

  !گفت می راست افروز

  !آزاد؟ آمد در چیزمان همه گند نشده، ماه سر چطور ببین! دانست می ما از بهتر را چیز همه افروز

 دیگر ،..االح... نفر دو یکی چشم جلوي نه... بودم شکسته... شکستن احساس همه آن از بعد.. شد نیاز ي خانه که افتضاحی از بعد

 انستد می..! دانست می افروز! گفت می راست افروز... و کوروش نیاز، حمید، افروز، تا، بی... بودند فهمیده همه.. دانستند می همه

 می را این آزاد هاي چشم از من! ؟..گفت می راست افروز.. آمده خوشت ازش ساره، نبودن دسترس در خاطر به تو گفت می که

  !؟...خواندم

  ...زدم پوزخند

  !؟...بخوانم چیزي ها چشم از که بودم بلد من مگر اصال

 شیشه به را ام شده گره مشت! بود نیامده هم ام خانه دم حتی.. بود نگرفته تماس دیگر داشتم، شرکت در که کالی میس سه از بعد

  !بود نیامده... چسباندم سرد ي
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 خوش انکاپیت نشسته؟ خون به دوتایی ي حلقه روشنک؟ آزاد؟ صورت روي هایش دست پگاه؟ بیاید؟ خواستم می! آمد؟ می باید

  !؟ پوش صورتی جیغ کن؟ پر دهان و پوش

  ...بود گرفته در ترکید، نمی که بغضی از گلویم

  !؟....خواستم می چه من! خواستم؟ می را خودم من! خواستم؟ می را آزاد من

 یم درد احساس همه این ،»  هیچی«  خاطر به چرا! گرفت؟ نمی آرام گلویم چرا.. اما بود خیس هایم گونه.. کردم می گریه داشتم

  !کردم؟

 نمی«  گفت می که خودي از.. بود کرده قضاوت جا بی که خودي از.. بودم بیزار خودم از.. سرد ي پنجره به چسباندم را ام پیشانی

 خودي از... داد می آزار را آزاد که خودي از.. خواهد می چه دانست نمی که خودي از..!! شد می ناراحت پگاه دیدن از اما ،»  خواهم

  .....بود تنگ ،..خودش خودِ  براي دلش که

  .....!بودم بیزار زدن، پا و دست همه این از

 اب درجه هشتاد و صد که جایی هم ان ، کاري کثافت پس کرد، می بحث اش خانواده با من اسم به که کسی که شد می چطور

 زار،بی خودم از بودم، اعتماد بی چیز همه به که شد می چطور... خدایا!! شد نمی!! شد نمی! ؟...برود داشت، فرق اروس از بیرون آدم

  ! پریشانی و پشیمانی میان سردرگم و

 و تختم روي دویدم... گرفت بغضم... شوم گرم تا کند، نگاهم بود کافی فقط اواخر این.. پیچیدم دورم به را هایم دست...بود سردم

 یعنی ،»  برو«  گویند می وقتی ها زن دانست نمی! بود؟ کرده رهایم چرا! زد؟ نمی زنگ چرا! هیچی. کشیدم را موبایلم سبز نوار

  !؟»  بمان«  نفس آخرین تا

 شد می مگر... کرده کات پگاه با دانستم می که من ؟..باشم راحت نبودنش از شد می مگر شوم؟ ناراحت بودنش از شد می مگر

  !کند؟ کاري کثافت سرم پشت زد، می ماساژورش از حرف من با که آدمی

  !کردم؟ می خطر احساس همه این و ،... » نه«  گفتم می که شد می چطور

  !؟...بنشینم تماسش انتظار به همه این من و کند، بیدار را هایم حس تمام ، ببوسد مرا شد می مگر

 از... وقت همه.. داشتم گناه احساس.. بود گناه.. کشیدم لبم روي را انگشتم... شد گرم صورتم... شدم گرم فکر، این از حس، این از

 وبخ اش بوسه.. بود خوب.. اما...! پوشاند می را گناه حس این تمام گاه کرد، می پر را دهانم که گسی طعم اما.. بودم شرمنده خدا

  ...!شد یم تنگش دلم ،...من و بود گذشته روز یک و بیست...! خدایا...! نبود و بود خوب بود، گشوده من به رو که درهایی تمام... بود

 که وقتی حتی...! داد می دست دانشکده، دخترهاي ي همه با را راهرو طول تمام که وقتی حتی! نبودم متنفر ازش وقت هیچ

  !نداد پس را خودکارم

  !آزاد؟

  !بزن زنگ
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 ار ام سجاده... کردم توجیه را ام خوابی بی اروس، روم نمی و است جمعه فردا اینکه خیال با... بود صبح اذان آمدم، که خودم به

 هاي اشک بالتکلیفم، هاي اشک... خواستم را پدري ي خانه سبز نور آن ي همه خدا از و مهر روي گذاشتم را سرم.. انداختم

  ! »؟... السوء یکشفُ و دعاهُ اِذا المضطر یُجیب أمَن.... « کرد خیس را مهر ام، درمانده

***  

.. روز.. ام.. ساره.. سالم: رسید گوشم به و پیچید ها مالفه الي البه از و تلفن اسپیکر روي رفت خانوم حاج صداي بار اولین براي

  ..خدافظ... ظهر... بیا.. جا.. این

  ...زدم کنار رخوت با را سفید ي مالفه

  ! بروم خواست نمی دلم

  ...!بود گرفته پوزخند از رنگی ها، خواست نمی دلم این ي همه بودم، پدري ي خانه ظهر یازده حوالی وقتی اما

 اما دز حرف بیشتر جمله چند همیشه خالف بر من با. بود درآمده حمام از تازه و رسید می نظر به همیشه از تر حال سر خانوم حاج

 چیزي توانستم نمی هم آقاجون صورت از..! دلخور قدري، انگار و تر سرد هم، هایش جمله... بود سرد بوسید، می که را ام گونه

  ..بفهمم

 می ظرن به اش بارداري از قبل زمان از تر خوشگل صورتش و بود شده برجسته ثریا شکم. آمدند هم علی و ثریا بعد ساعت یک

 ورد ، بیگاه و گاه و ثریا کمر دور انداخت می را دستش مدام علی! بود کرده حفظ همچنان را، اش آبی چشمان سرماي اما. رسید

  ...زد می بوسه هایش گونه به ها، بزرگتر چشم از

  ...شد می منقبض پایم و دست

  .....کند دور لمس، و محبت همه این از مرا که دیگري چیز هر و... بیاورم چاي.... بیاروم میوه بروم مثال تا کردم می را پشتم

 همس و کردم درست نسکافه خودمان براي. شد روان دنبالش به هم علی و رفت اتاقش به استراحت براي خانوم حاج غذا از بعد

. زد ایمصد خانوم حاج بروم، دنبالش به خواستم تا. رفت هال به و آمد بیرون عصبی که بردم، خانوم حاج اتاق در پشت تا را علی

: پرسیدم متعجب. بود قرمز کمی صورتش و هم در هایش ابرو. نشستم فاصله با کنارش،. کرد اشاره تخت به دستش با. شدم داخل

  باالست؟؟ فشارتون خوبین؟؟ خانوم؟؟ حاج شده چیزي

  .باهات.. بزنم حرف.. خواممم می.. نه: داد تکان سر

  ..درمانی گفتار بردش می پرستارش! روان اما مکث و تأنی با! زد می حرف روان خیلی

  .کنم می گوش من. بفرمایید -

  ...تو... تو -

  .دیگه بیرون بیا جان ساره: بود کشیده هم در ابرو. شد داخل علی ي تنه نیم. شد باز در

  !بود؟ خبر چه. شد تیز هایم شاخک. کرد اخم خانوم حاج
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  !گرفت را دستم و جلو کشید را خودش خانوم حاج

  !بمون -

  !!خانوم حاج: بیرون کرد فوت را نفسش علی. کردم نگاهشان واج و هاج

  !بیرون برو که زد اشاره و... کرد رها را دستم خانوم حاج

  !بود؟ خبر چه. رفتم بیرون ازاتاق گیج

  شده؟ چی: کشیدم را علی بازوي

  بشه؟ باید چی. هیچی: داشت اخم کمی هنوز

  ؟...نذاشتی که بگه خواست می چی -

  ..تنهاست ثُري بیا.. بگه خواست نمی چیزي.. بابا هیچی -

 شکم هب و زدم لبخند. گفت می اش سیسمونی هاي خرید از خاصی وسواس با. ثریا کنار نشستم. کشید خودش دنبال به مرا و

 بار هد دستم... بود اندازه بی من، در میل این.. کنم لمسش و بگیرم اجازه ازش خواست می دلم. کردم نگاه اش بامزه و برجسته

  ....کشید عقب.. دلم و رفت جلو

  !؟...ترسیدم می بود، خفته ذهنم پنهان زوایاي در که تاریکی چیز آن از یا بزنم رو ثریا به خواستم نمی

 می شا ساله دو و بیست ي خاله دختر الوقوع قریب ازدواج از ثریا. بخوابد بود رفته آقاجون. برگشت هال به ویلچر با خانوم حاج

 گزارش و تلویزیون به خیره علی..! نداشتم خوبی حس. کرد می نگاه من به و گشت برمی یکبار دقیقه سه هر خانوم حاج. گفت

... زد نمی زنگ.... برداشت چین ام بینی. افتادم آزاد یاد باز. گردنم دور انداخت را دستش و زد لبخند. نشستم کنارش. بود فوتبال

  اوکیه؟ چی همه آبجی؟ خوبی: نشست نزدیکم کمی علی... من.. اجازه بی.. بودم کرده باز را اتاقش در من... بودم بد من

  ..!بودم بیزار هم با بارسلونا، و خیانت از. زدم لبخند دي، سی ال به خیره

  .خوبه -

  هات؟ همسایه اونجا؟ نداري که مزاحمت -

  ...بود افتاده یادش دیر خیلی

  .ندارم هم مشکلی. آرومه خیلی اونجا.. نه -

  .کرد اي برادرانه تبسم فقط و نگفت هم سر آخر. کرد می تعلل و بگوید چیزي خواست می. شد جا به جا مبل روي

  .بیاره علی دم می رو ها کارت. عروسی بیارید تشریف هم شما جان، ساره: گفت سر پشت از ثریا

  !بود ثریا لطف نهایت این

  !خودت عروسی ایشاال: گفت باز که برگردم خواستم و کردم تشکر
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 لبخند. ردب باال را تلویزیون صداي علی! داد می فشار بهم سفت را هایش لب! بود خانوم حاج افتاد، بهش چشمم که کسی اولین

 حیرت و هتبُ دلچسبی، چندان نه لحن با که بود خانوم حاج!! بدهم بهش جوابی چه باید دانستم نمی اصال. زدم ثریا به مستاصلی

  ...زودیا.. همین.. ال..ایشا: کرد تزریق من به یکباره به را،

  ...!ریخت انگشتانم، نوك تا سر ازفرق ، اضطراب از موجی

 هاي ژهم ثریا! شد منقبض و سخت و سفت بدنم عضالت!! ها؟؟ زودي همین به...! کردم نگاه ثریا به بعد و خانوم حاج به شوکه،

  !؟..جدي: زد بهم را سیاهش

  !جان؟ ساره: کرد نگاه من به

 صدا یاثر. کرد می نگاه رو به رو به تنها قرص، و سفت خانوم حاج! بود شکستن حال در مبل، ي دسته روي فشار شدت از ناخنم

  ! بودي نگفته چیزي علی؟؟: زد

 دوست لبخندي ثریا..! شوم بلند جایم از توانستم نمی بود، هم آزاد اگر حتی.... خورد می زنگ هم من موبایل.. خورد می زنگ تلفن

  !مامان؟ هست کی.. گم می تبریک...! خبر بی چه: برخاست آرام و زد نداشتنی

  ....انداخت طنین سرم در گفتنش مامان

  ...بودم دخترش که من

  ..مم..میگ... تِش.. وق به: داد جواب محکم و جدي خانوم حاج

  !دیگه بده جواب صاحابو بی اون یکی: زد داد خشدار صدایی با علی

  ...بودم چسبیده مبل به

  ...بودم چسبیده

  ...!شدم نمی کنده و

  !!خواستی؟؟ می همینو: خانوم حاج به کرد رو عصبی و گرفت را بغلم زیر جهش یک با علی و دستشویی رفت ثریا

  !؟...دي.. نبو راضی... خودت تو ممگه..ممم.. گذاشتم.. چی..هر... بسه دیگه: گفت جدي و سرد خانوم حاج

 باال ي طبقه از آقاجون صداي... کشیدم بیرون دستش از را بازویم آرام..! شد سردم... که بود نگاهش در چیزي. کردم نگاه علی به

  ..نشدم متوجه: کردم نگاه فقط خانوم، حاج به... آمد می

  ..!پرید عصبی معمول طبق چپم، پلک ي گوشه

  ..بعدا: ویلچرش هاي چرخ به گرفت را دستش

 بسه. .جان... ج ره.. سا: شد تر نرم خانوم، حاج نگاه... شدم خم.. کشید تیر ام معده. زد صدا را علی ثریا. ساییدم بهم را هایم دندان

  ...!تنهایی
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: دهانش به زدم زل... اما زد می حرف تر روان! شنیدي می زیاد نامفهوم اصوات هنوز. زد می حرف وقتی شد می کج هنوز دهانش

  چی؟؟

 از و پدرش شرکت رفت روز یک که اي ساره از... بود شده خمیده و پیر قامتش. پایین آمد می را ها پله داشت. آمد آقاجون صداي

  ! بودم متنفر ، هم خواست کمک او

 روي انومخ حاج سرزنشگر و خیره نگاه. بوسیدم را ثریا سرد ي گونه. برداشتم را شالم و روپوش و شدم اتاق وارد تند هایی قدم با

 به. شتمدا»  بداخالق«  از رفته دست از تماس یک. برداشتم را موبایلم و سوییچ و کردم خداحافظی... گشت رنگم شیري بافت

 به. داشت نگهم ورودي، در جلوي خانوم حاج...! شدم می لِــــه داشتم من و آورد می هجوم خانه هاي دیوار. دادم سرعت رفتنم

.. پول. .مومنه...سالشه هفت و سی: داد فشار دستش در هم را دستم و گوشش نزدیک گرفت را ام شده خم سر بوسیدن، ي بهانه

  ...تصادف تو.. زنش... داره

  ..کشیدم را دستم

  ..!بیان گفتم من! ساره -

  .کشیدم ممکن، نیرویی ترین نهایی با را دستم

  ...!بود انزجار از پر نگاهم،

  .کرد اخم

  ...آمد می بند داشت نفسم

  !! »خواد؟ می چی مگه زن یه دیگه... اهله... شه می سرش پیغمبر خدا هم.. شناسه هم «

  ....شدم تا ،...درد معده شدت از بستم، می سرم پشت که را حیاط در

 اب بچه دو همراه زنی. آمد می عید بوي. بود شلوغ جا همه. بارید می ریزي ریز برف. کنار زدم. خورد بهم دلم خیابان پیچ سر

  !بارید؟ می برف چه براي اسفند آخر. شد رد خیابان عرض از خرید هاي پالستیک

 فرمان.! ..بود مرده تصادف توي بود، گرفته تکه خانوم حاج که هم مردي زنِ و بود زده زنگ بداخالق. کشیدم را موبایلم سبز نوار

 ام عدهم. کردم باز را ماشین در! ترسیدند؟ می من بودن عذب از رسیدم؟ می نظرشان به سربار انقدر... فشردم هایم پنجه میان را

 تمام. مکرد نگاه آسمان به و جدول سر گرفتم را هایم دست...! بزنم عق توانستم نمی حتی.. نشستم آب جوي لب. پیچید بهم

! بودم رمتنف خودم از.. جدول سر کوبیدم را مشتم..! بود آورده هجوم مغزم به یکباره کنم، فراموششان کردم می سعی که چیزهایی

 تمام و د،بچینن برنامه بزنند، حرف سرش پشت پنهانی داد می اجازه که خودي از! بگیرند تصمیم برایش داد می اجازه که خودي از

 از! دپرسی می ام خانه بودن امن از که علی از! کرد می چکم و زد می زنگ که بودم متنفر علی از! بگیرند ازش را انسانی حقوق

 بر خاك هرخوا بپرسد و بیاورد، کند، خرید سرخود نشد یکبار... خــــدا رضاي محض و من پیش بماند شب نیامد بار یک که علی

 ندارد؟ تعویض به احتیاج لوسترت المپ کند؟ نمی چکه ات خانه آب شیر نداري؟؟ مزاحم ترسی؟ نمی تنهایی همه این از! من سرِ

  !آپ؟ تون ببرم خواهی نمی را ماشینت

  ...!گشت برمی او جانب از آوري شگفت طرز به هایم، درد تمام پژواك که... خانوم حاج... خانوم حاج از... خانوم حاج از و



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٧٠۵ 

 

 لیاقت که خودي... بود الل که خودي.. بزند را حرفش توانست نمی که خودي... خودم از... بودم بیزار همه از تر بیش خودم از

  ..!نداشت را، رشد و استقالل همه این از استفاده

 هیچ ايصد خواست می دلم چقدر. ماشین داخل نشستم. بود افتاده علی ي شماره. خورد می زنگ هم سر پشت و ریز یک موبایلم

 یک. مخورد می چیزي باید. افتاد نمی ام معده درد. خریدم شیرکاکائو و کیک خیابان طرف آن مارکت سوپر از...!! نشنوم را کس

  .دادم جواب چطور نفهمیدم حتی. افتاد علی ي شماره باز. خورد بهم دلم. دادم قورت زور به و کندم کیک از تکه

  ...ساره الو -

  ...رفت می گیج سرم.. زد می قلبم و بود تند نفسم

  ...!من خواهر ریختی بهم چرا تو! گفت چیزي یه ساره؟؟ فرمونی؟ پشت کجایی؟؟ تو -

  ...بزنم حرف توانستم نمی

  کجایی؟؟ ببینم بده آدرس..  ساره -

  ...آمد می بدم هم صدایش از

 من.. نیک ازدواج باید که باالخره! کنه زندگی تنها و تک جوونش دختر ببینه تونه نمی...! دیگه میگه داره راست اونم من عزیز -

.. شناسی می رو کسی اگه من، دل عزیز من، خواهر!  جدا خونه یه تو اونم.. موندن مجرد بسه دیگه میگم فقط آدم، این گم نمی

 به شونگفتن بش و شش تو خانوم حاج ماهه سه اآلن که نفري دو یکی این بذار که نه، هم اگر.. زندگیت سر برو کن، معرفیش

  ..ببینیشون بیان، توئه،

  !!! هبـــســ!! علی بســـه: بودم انفجار به رو.. شد سرریز هایم رگ در خشم

 را مسر.. بود که هم پولدار و مومن بود؟ رفته دست از تصادف در زنش. گذاشتم آفالین حالت در را گوشی. کردم قطع را تماس

 اب کنم؟ ازدواج!.. خانوم؟ حاج ي مرده زن ي ساله هفت و سی ي تکه یا بود بهتر آزاد... سوخت می ام معده... فرمان روي گذاشتم

 شریک دارد سال هفت و سی و مرده زنش که کسی با را خوابم تخت بدهم؟ دست از را استقاللم تمام سقف؟ یک زیر بروم کسی

 شریک ازدواج با ها آدم ي همه مگر اصال! زده؟ ازدواج از حرفی اصال مگر آزاد خواهد؟ می ازدواج براي را من آزاد! ؟..آزاد با یا شوم

 جسم و روح شدن شریک از پگاه با آزاد نزده؟ حرفی پگاه ؟..نزده! زده؟ خوابم تخت شدن شریک از حرفی آزاد! شوند؟ می هم

 چون بوسد می را من! ؟..رسد نمی بهم دستش چون خواهد می را من آزاد ؟..کنند نمی را کار این ها آدم ي همه آیا نزده؟ حرف

 باز و دنکر کشف در که هستم پیچی لفافه شیء مثل برایش چون کند می لمسم! ؟...بخوابد تخت یک روي من با تواند نمی

 خانوم حاج ي مرده زن و مومن ي تکه به اند؟ نداشته لفاف اند، بوده اطرافش که کسانی تمام چون! دارد؟ هیجان لفاف، کردن

 خانه دوران به گرداند برم خواهد می خانوم حاج ي ساله هفت و سی ي تکه بگیرد؟ را استقاللم خواهد می آزاد! ؟..آزاد یا کنم فکر

 من! ؟..است بس برایش کردن، تللی یللی و نبودن کنترل تحت و کردن زندگی مجردي که هستم مجردي زن من! ؟..پدري ي

 کسی چه من! کند؟ اش حالی نحوي به را این خواهد می کسی هر و دهد نمی تشخیص را بدش و خوب که هستم مجردي زن

  !؟...هستم

***  
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 غریبه من اب که آشنایی. خواست می غریبه دلم. گرسنه هم بودم، شده کسل هم که چرخیدم گرفته باران خیابان در هدف بی آنقدر

  .....بسپارد گوش وار غریبه من، به و.. باشد

 زنگ ه،کوچ ي زده باران تاریکی در و کردم پارك.. بود گرفته ریزي باران را جایش و بود آمده بند برف. گرفتم را نیاز ي خانه راه

 تنها. ودب خیس هایش دست. آمد استقبالم به. گذشت می زیادي مدت بودم، گذاشته خانه این به پا که باري آخرین از. فشردم را

  ..کردي گم راه: تو کرد تعارفم و بوسید را ام گونه

  نشدم؟ مزاحمت.. نبود خوب حالم: بستم را در رفته، فرو خود در و خسته

  .میام اآلن. کنم می درست غذا دارم. اومدي خوش: شد آشپزخانه راهی و خندید

 قالب بهم ار هایش دست و نفر تک مبل روي بود نشسته! ایستادم. چرخیدم هال راست سمت به و کشیدم خودم دنبال به را کیفم

 نم نیاز: بروم که چرخیدم سرعت به.. بمانم آنجا خواست نمی دلم.. زدم پلک. کرد می نگاهم سیاهش، هاي چشم با و بود کرده

  !رم می

  !رم می من. بشین: شد بلند آزاد صداي. کرد نگاه ما به و ایستاد آشپزخانه وسط

  ...ها بچه: بود مستاصل نیاز

  .زدم می زنگ قبلش باید. اومدم خبر بی ببخش: ام شانه سر انداختم را کیفم

  ! ساره: گفت بلند آزاد

 من. شینب دقیقه پنج: کرد زمزمه خواهش، به آلوده کمی و تر مالیم نظر به لحنی با آزاد. شد گم آشپزخانه در و کرد را پشتش نیاز

  .رم می

 وردبرخ صداي تنها و بود کامل سکوت در خانه. نشستم دور، ها، مبل از یکی روي و کردم رها را کیفم... نبود خوب نیاز جلوي

  .داشت دوست نیاز معموال که کالسیکی موزیک و آمد می باران قطرات

  ..ساره -

  !کرد می صدایم مدل صد از بیش کردم، می حساب و نشستم می روز یک اگر

  !؟..خوبی: گفت آرام و زد کمرنگی لبخند... کردم نگاهش فقط

  ..مرسی: زدم بهم را هایم لب

 نگاهش. مکشید بارانم از مرطوب پیشانی به و برداشتم کاغذي دستمال... اشگرفتم مشکی طوسی آدیداس گرمکن از را نگاهم و

 مه کوروش بزنم زنگ خواستم می.. اینجا اومد باشگاه از اآلن همین هم آزاد:  آورد قهوه نیاز... کردم می حسش. بود صورتم روي

  .باشیم هم دور بیاد

. داشت ریش ته. افتاد چشمش به چشمم.. کردم نزدیک لبم به را فنجانم. برگشت آشپزخانه به شام، کردن درست ي بهانه به باز و

  !شده؟ چیزي: که نپرسم ازش ام، سردي تمام وجود با نتوانستم و. آوردم پایین را فنجان. شد زهرم قهوه
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  ...کنم اشاره باشد، او ي گرفته ریش ته صورت جاي انگار که خودم صورت به دست با و

  ...نیست چیزي: زد پلک و انداخت باال را سرش

  ...بود سخت. بمانم توانستم نمی. رفتم می و نوشیدمش می زودتر باید. ام قهوه به کردم بند را لبانم

  ...میاما اآلن خوري؟ می چیزي تو آزاد: گفت بلندي صداي با نیاز

  . قهوه از مرسی. نیاز رم می دارم من: برخاستم و گذاشتم میز روي را فنجانم

  ..!!کنما می درست شام دارم. بشینید دقیقه چند بابا: کرد نگاهمان گیج و آمد کانتر پشت نیاز. ایستاد آزاد

  .کن درست شامتو برو باشه: گفت او به رو آزاد

  ...بودم کشیده عذاب روز دو این تمام. نداشتم خوبی حس. طرفش برگشتم. گرفت را آستینم و

  !بزنیم؟ حرف یکم: گفت مهربانی با و کشید را آستینم آرام

  .کردم نگاهش

  ....بودي کجا روز یک و بیست این تمام

  ....زدم می حرف خودم با من که روزي یک و بیست تمام

  شده؟ چی! ؟..مامانم جونم: داد می جواب وقتی بود دستش در آستینم هنوز. کرد پر را فضا موبایلش اشناي موسیقی

 مطمئنی تا بی.. افتم می راه دیگه دقیقه بیست تا من نه!... چطوره؟ حالت اآلن..  اونجاست؟ افروز: گرفت نگرانی از رنگی صدایش

  .فعال... بیام تا بخور داروهاتو... باشه نیست؟ چیزیت

  !؟...بود نشده من نگران همه این یکبار من، مادر و شد می مادرش نگران همه این پسر، این چطور

  شده؟ چیزي: پرسیدم آرام

: فتگ سخت... بود مهربانی و دلخوري و ناراحتی از مخلوطی هایش چشم. کرد نگاهم ثانیه چند و انداخت مبل روي را موبایلش

  ...بود شده متوجهش صدیقه. شبی نصفه بود رفته خونه تو لباس با خیابون سر تا... کرد قاطی... دوباره پیش هفته

 ضرب پاش. مینز میکنه پرتش.. کشه می گردنش از گردنبندشو ، میندازه گیرش خیابون سر عوضی یه: بیرون کرد فوت را نفسش

  ...شه بهتر تا داشتم نگهش بیمارستان روز سه دو... نبود یادش حسابی و درست که خودش. دیده

  !بود؟ نگفته من به چیزي نیاز چطور. شدم شوکه

  .ریخت هایم چشم در بود، دلسوزي و نگرانی هرچی

  خوبن؟ اآلن -

  ...بود پدرم یادگاري... کنه می گریه گردنبند اون واسه بند یه شب اون از اما... بهتره -
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  ...متاسفم: کردم زمزمه

  ...!نزدي من به زنگ یه! دوم می سگ مث دارم س هفته دو: کرد نگاهم دلخور و کنار زد را تا بی فکر

  ...سوخت دلم

  ....بدهم کسی چه به را حق دانستم نمی

.. داشت مشکل روزها این که آزادي به یا.. بود دار غصه وضعیت، آن و پگاه از ، افتاده راه به آبروریزي و افروز از که اي ساره به

  ....داشت زدن تلفن توقع من از و شد، می بیمار باز مادرش.. بود شده بحثش هم خواهرش با.. بود شلوغ اندازه بی شرکتش

 احساسات وقتی کنم، استفاده ها واژه از خواست نمی دلم. بخواند نگاهم از را چیز همه خواست می دلم. کردم نگاهش دلگیر

  ....بودند هایم چشم تصرف تحت وضوح، به آنقدر اعتمادم، بی و شده شکسته

  !ساره نبود خبري: کردم می حس صدایش در را خواهش و آرامش به دعوت هاي رگه من و بود جدي

  ...رسیدم دیر یکم من فقط آره:  کشیدم نرم را آستینم

  .بودم تر کوتاه کنارش، من باز اما بود متوسط مرد یک براي قدش. ایستاد رویم به رو

  ...که زدم می حرف باهاش داشتم من. رسیدي اون از بعد دقیقه سه فقط تو -

 گرفته آفتاب تنِ زیرِ  لباس خط شوهرم که رسید می جایی به بعد ،...شد می شروع زدن حرف همین از چیز همه. گرفتم باال را سرم

  ...کنم می درك من: گفتم آرام..... داد می تشخیص هم را خواهرم ي

  ...متأسفم: کرد مکث.. کنم نگاهش که کرد وادارم و گرفت را شالم ي گوشه

  !شد؟ می اینجوري چرا. بود خراب من حال اما دید، نمی او. گرفت بغضم

 خورده ربهض بخش این از آنقدر اما. بخواهم توضیح ازش منطقی خیلی توانستم می. نشست کنارم فاصله، با. مبل روي نشستم

 البق هم در را هایش دست! بپرسم چیزي و کنم بازخواستش که دانستم نمی مُحق آنقدري را خودم حتی.. طرفی از و... که بودم

  .وقته خیلی. کردم کات پگاه با من: گفت آهسته و کرد

  ...بود مجروح من، قلب اما.... گفت می را راستش همیشه آزاد،. گفت می راست. نداشتم شک... کردم نگاه هایش دست به

  ...بدي توضیح بهم نیستی مجبور: گفتم آرام

  ...بدونی که دارم دوست: شد خم و مبل پشتی به انداخت را دستش

  !بود؟ اومده چی براي: زدم لب شکسته، دل... داشت لغزش و لرزش نگاهم. کردم نگاهش تردید با

  ...نیست مهم -

  .بدونم خوام می -

  ....داره دوستم... نیست جدي شدن کات این کنه می فکر: چشمانم روي خورد سر نگاهش
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 ام یکرهپ بر سخت، هاي زمستان سرماي شبیه... خطر احساس باز و.. کنم هضم را داشتن دوست معناي تا کشید طول ثانیه چند

 لبخند و.. غزاندل موهایش الي بالتکلیف، را هایش انگشت...رسید نمی نظر به راضی آخري، ي جمله بردن کار به از انگار... بنشیند

  !!طرفت حواس کردن پرت براي آوري، درمی ادا داري کامال و شود می جمع صورتت کل که ها لبخند آن از!! زد مضحکی

  ....بزنم حرف خانوم، حاج ي ساله هفت و سی ي تکه از کسی براي شد می کاش.. کردم نگاه تنش طوسی شرت تی به

  !کنی؟ نمی فکر اینجوري تو -

  ..!باشم بوده نفر دو با واحد آن در نمیاد یادم: شد سخت نگاهش

  ...شد باز نفسم راه

  ..!آمد نمی یادش که بود خوب چقدر.. آمد نمی یادش

  ..!بودم کرده خطر احساس من،.. بود ترسیده پگاه... گفت می راست تا بی.. داد نمی چوب بوي... زدم پلک بار چند

  ...متنفرم خیانت از: گفتم آرام... گفت می را راستش.. بود جدي... لغزید هایش مردمک روي نگاهم

 همه از... اه نشستن در پشت ي همه از.. بودم متنفر خیانت از.. بود کند قلبم ضربان. داد فشار هم روي را هایش پلک ثانیه چند

 نای وقت هیچ من: کشید جلو را خودش کمی و فشرد بهم را هایش لب...... دادند می زنانه عطر بوي که، اي مردانه هاي دست ي

  ...کنم نمی تو با کارو

 آیا هک دانستم نمی ؟...ایستد می حرفش پاي هم آینده در آیا دانستم نمی اما گوید نمی دروغ دانستم می.. کردم نگاهش فقط

 خانوم حاج ي مرده زن ي تکه.... هم را علی حتی.. نداشتم ایمان کسی به آقاجون جز ؟...نکند خیانت که شود می پیدا مردي

  !چطور؟

  ...سوخت ام معده

  ...!ساره نمیان دنیا به کار خیانت ذاتا ها آدم ي همه -

  ..نترس: زد بهم.. اطمینان با را هایش لب

  ...دارد مفهومی چه و ست چجوري دانستم نمی هم خودم که لبخندي. زدم کمرنگی لبخند

  ...گن می همینو همه -

  !ننویس همه پاي نفرو یه گناه -

  ..شون همه مردا -

 خراب ت،هس اگر رو، خوشبختیش بخواد که شه می باعث چی! کنه؟ خیانت مرد یک که میشه باعث چی! کنن؟ نمی خیانت زنا -

  کنه؟

  !کنه؟ خیانت مرد یک که کنی می چیکار تــــو: گرفت نشانه سرفم به را، اش اشاره انگشت
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  ...ماندم خیره اتهامش انگشت به

  ...کنی می چیکار تو

  ...کشید تیر ام معده

  ...کردم فکر خیلی مدت این: گفت. دادم تکیه مبل به و رفتم عقب. کشید تر نزدیک را خودش

  ....کشید طول هفته سه: گفتم آرام

  !؟ هفــــته سه: شکست صدایم

  ...ساره بزنیم حرف هم با جدي باید ما: کرد نگاهم ناراحت

 یم چه دید، می را آزاد خانوم حاج اگر بزند؟ حرف جدي خواست می. بودم گفته تر قبل خیلی از که من کند؟ تمام خواست می

  گفت؟

 ي درباره.. قسم خدا به. کنم می درکت من.. آزاد: گفتم. آورد می درم پا از ها خوابی بی این روز یک آخر. مالیدم را هایم چشم

  ...خوام می معذرت. نداشتم رو اجازه این. اتاقت تو اومدم که متاسفم... من.. روزم اون

  .کرد سکوت

 بس چرا! ه؟سار کنی نمی تمومش چرا: آلود اخم و سرزنشگر و تند ناباوري، عین در هم، آن. بیاید حرف به تا کشید طول ثانیه چند

  !سالته؟ چند تو! کنی؟ می فرار بزنیم، حرف گم می بهت بار هر که اي بچه مگه کنی؟؟ نمی

  ..!نبــــاید که میندازي اونی یاد منو داري! ساره... پوف: فرستاد بیرون صدا پر را نفسش

  ...شد نمی شکسته سکوتم، ي روزه

  ....ترسونه می منو واقعا گاهی ،..ترست همه این: داد ادامه تري مالیم لحن با و گرفت ناراحتی حالت پهنش ابروهاي

  ...شد شرمندگی از مملو اختیار، بی نگاهم

 می من! ؟...وحشتناکه انقدر من با زدن حرف ترسناکم؟ انقدر من: گفت آرام ، آشپزخانه به نگاهی نیم با و آورد پایین را صدایش

  ...!نه چـــــرا بگی من به تو و بزنیم حرف هم با خوام

 کرف نه، بگی تو شه می باعث که چیزایی اون ي همه به دارم که هاست ماه... دونم می: نداد اجازه که بزنم حرفی بازکردم دهان

 و کنی تحمل تونی نمی رو چی بگی. نه چرا بگی من به خوام می من. بشنوم خودت زبون از خوام می من ساره... اما. کنم می

  ...بیام راه باهات تونم می اي اندازه تا و کنم، درك تونم می اي اندازه تا اما فهممت، می زیادي ي اندازه تا من. ده می آزارت چی

  ...ساره دي نمی راه من به تو اما: داد تکان سرزنشگر و آرام را سرش و کرد رها را نفسش

  !نریزید بهم هم منو اعصاب نندازید، راه برم برم کنید، حفظ خودتونو موقعیت. میارم بستنی دارم: آمد نیاز صداي. کردم سکوت

  .زد لبخند نیاز به آزاد
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  ...عشق... بوسه.. بستنی

  ...زدم لبخند آزاد، نگاه امتداد به

 با را، روز دو این درد ي همه ،..را پدري ي خانه درد ي همه توانستم می که بود خوب چقدر... بود اینجا آزاد که بود خوب چقدر

  ...کنم قسمت هایش چشم

  !ندادي؟ جواب تلفنتو چرا -

  .بود کننده توبیخ لحنش

  .کردم نگاهش فقط

  ...کردم دقت هایش لب فرم به بار، اولین براي من و کرد جمع را هایش لب

  !!!!شی می دانشگاه دوران پاي و دست بی پیچ بقچه ي دختره اون شبیه وقتی میاد بدم انقد -

 از آمدنش بد و بودن پیچ بقچه از صداقتش، این از من و... بود صادق... خوردم را ام خنده. گرفت ام خنده. کرد اخم. شدم مات

 سیک نه... ست کیانی خود... است آزاد این باوراند، می من به که بود چیزي تنها این... شدم نمی ناراحت حاال، همین حتی خودم

  ...زند می حرف عاشقانه من با که

  ..بود خودش

  ...بود آزاد

  شده؟ چی: کرد تنگ را هایش چشم. بود مبل پشتی به هنوز دستش. کرد اخم

  ..کرد می درد قلبم

  ...!گرفت می درد تنم ي همه کرد، می نگاهم اینطور وقتی و بود نزدیک قدر این وقتی اصال

  !؟..سرشار بگی؟ خواي نمی.. دونم می.. شده چیزي یه -

  ...سوخت هایم چشم

  ...که کنی می چیکار تـــو

  !؟...اینجوریه چشمات حـــال چرا: زد مالیمی لبخند

  ...کرد می لمس را آزاد صورت پگاه و.. .بود مرده زنش... بودم خسته.. ترسیدم می... کنم ازدواج خواستم نمی من

  ....کند لمسش کسی خواست نمی دلم

  !شد منقبض صورتم، هاي ماهیچه و دست هاي پنجه
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 گریه... و دهم نشانش را تمــــامَم... و بگذارم کسی ي سینه روي را سرم... عمـــرم تمام در بار اولین براي خواست می دلم

  .....کنم

  ...طوالنی و سخت گریستنی محتاج و.. تنها همه این من، و... نزدیک همه این.. بود اینجا آزاد

  ...سوخت چشمم و کردم نگاه پهنش ي سینه به

  ......بود من مال پهن، ي سینه این که شد می کاش

  ...برات دلم: زد پلک آرام

  ..برم باید من نیاز: پریدم جا از

 کشم، می پیش پا با و زنم می پس دست با که تصور این از. بوسیدم را نیاز... شنیدم سرم پشت از را نفسش شدن پرت صداي

  ....زدم می پس باید فقط... انگار بعد به این از! بودم متنفر

  ....کرد می نگاهم شاکی و اخمو. افتاد چشمش به چشمم. برداشتم را کیفم مبل روي از و چرخیدم

  ....نیستند کار خیانت ذاتا ها آدم ي همه

  ..شد منقبض عضالتم.... بازش آغوش به. کردم نگاه اش شده باز هم از هاي دست به

  ...گرفتم پهنش ي سینه از را نگاهم

  ...زدم بیرون نیاز ي خانه از شتاب، با و

 می... مداشت رو پیش سختی شب.. دوختم چشم ستاره بی و تاریک آسمان به و... باال گرفتم را سرم.. خورد صورتم به باران نم

 اقلع خواستم نمی من... خورد چین ام بینی... شدم نمی کس هیچ زن من.. چکید صورتم روي باران ریز ي قطره یک... دانستم

 مطلقه خودت که تو! داشت؟ درد بودنش مرده زن... ببینم را اش مرده زن ي تکه خواستم نمی... باشد بگویم خانوم حاج به و باشم،

 هیچ با ،را تختم و خانه و استقالل من.. شدم نمی کس هیچ زن من... ببینم را اي تکه هیچ خواستم نمی.. فقط نه... نه..! هستی

  ....شد می تنگ آزاد براي دلم اما ،..شدم نمی شریک کس

 را نم هاي چشم.. کرد می گرم را خانه آن و... بود آنجا او... دوختم چشم نیاز ي خانه به.. بود گرفته لرزم... ایستادم ماشین کنار

 انهش به کردن نگاه با.. هایش چشم دیدن با ، ام لعنتی درد معده اما شدم نمی کس هیچ زن من... را من هاي دست.. کرد می گرم

  ...شد می آرام ،....و بیاید و باشد پگاه که چقدر هر حاال ،...امنیت و آرامش به آمیخته حس همه آن به.. پهنش هاي

 براي مدل من و بود آنجا او.... شدم می خسته کردن، رانندگی تنهایی از من و بود آنجا او... کردم می رانندگی تنها من و بود آنجا او

  ...شد می تنگ دوتایی، هاي خوردن قهوه

  ...کردم عجیبی درد احساس ،..قلبم در

  ...کردم باز را ماشین در

  !؟... کردم می فراموشش باید
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 هاي شمچ پشت تا اشک...خورد چین ام بینی.... شد می تنگ برایش دلم.. گرفت بغضم... کردم نگاه نیاز ي خانه روشن چراغ به

  ...آمد ناباورم

  ...!داشتم دوست اورا من

  ..سرشار خانوم: زد صدایم کسی

  .زد می برق کوچه، برق چراغ کم نور زیر پگاه سفید صورت از نیمی. برگشتم... هیاهو از پر.. بود تالطم از پر قلبم

  !کنیم؟ صحبت هم با دقیقه چند تونیم می -

 پگاه، حضور از ناشی اضطراب با و.. بود دهانم در اعتراف گس طعم هنوز. انداخت من به دلچسبی چندان نه نگاه و آمد جلو

  ..بله: انداختم یکدستش و خوشرنگ ي شده هایالیت موهاي به نگاهی.. میپیچید

  .بشینیم جا یه بریم. همراهمه ماشین من: کرد اشاره سرش پشت به

  .شنوم می جا همین هست، حرفی. نه: دادم تکان سر

 سخت را شفک. روشنش هاي چراغ و نیاز ي خانه سمت کرد کج را سرش بعد. انداخت بود آمده بند تقریبا که بارانی به نگاهی نیم

  !حدیه؟ چه در تون رابطه: گفت آنجا، به خیره و فشرد بهم

 شما رايب باید کنم نمی فکر: گفتم. بزند زل چشمانم به و برگردد شد مجبور تا کردم نگاهش آنقدر. زدم بغلم به را هایم دست

  !بدم توضیح

  !بپرسم خودش از تونم می! باشه: بود مشخص کامال. باشد آرام کرد می سعی

  !کنی؟ نمی کارو این چرا پس: گرفت پوزخند از رنگی هایم چشم

  ...خانوم ببین: زد ماشین سقف به را دستش

  .کنم گوش حرفاتون به این از بیشتر تونم نمی من متاسفم: کردم باز را ماشین در

 شخصومت و نجیب زناي اداي من براي: غرید هایش دندان میان از.  بود قرمز صورتش! شدم شوکه. کشید خشونت با را آستینم

  ...و بره و ت خونه بیاد جوري همین میگذره؟؟ چی بینتون ندارم خبر کردي فکر! درنیار

 دايا که کسایی از خوره می بهم حــــالم! کردي؟ فرض چی رو بقیه! کردي؟ فرض چی منو: کرد برانداز را سرتاپایم حقارت با

  ...!تمام کاهی زیر آب با و درمیارن نجابتو

  !!کنید؟ می نگاه همو میشینید ت، خونه میاد ایشی؟؟ دانشکده هم فقط!! کارمندشی؟ فقط: دار غصه..  و بود عصبی

 دور از شینه می فقط.. اون.. آزاد زنی؟؟ می حرف باهاش شینی می دور از فقط تــــو،: خزید کالمش الي البه.. حقارت باز

  !؟...ها ساعت! کنه؟ می تماشات
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 آمارتو وم به مو کردي؟؟ فکر خودت پیش چی: کرد پرت صورتم به را کلمات خشمگین، و وار مسلسل. بزنم حرف نداد اجازه حتی

 من! یناستا از بیشتر خیلی لیاقتش آزاد... خوندي چی گوشش تو دونم نمی.. خودت طرف کشیدي آزادو تمام زیرکی با... تو... دارم

 ازيب مظلوم و ادا و ناز هزار با و کردن تفش ممکن شکل بدترین به که آدمی پاي خودشو ذارم نمی! کنی بدبختش ذارم نمی

  !!کنه حروم کرده، جا ها کیانی دل تو خودشو

  ...جنگید می داشت

  ...خواست می که کسی.. خواست می که چیزي براي

  ...بودم نکرده هرگــــز، من که کاري

  ....حاال نه و.. گذشته در نه

  ...سوخت برایش، دلم... لرزید برایش دلم.. اما نباید شاید دانم نمی. چکید پایین چشمش از قطره یک ناگهان

  ...دارم دوستش من: گفت غصه با و شکست صدایش

  ...نخواستم چیزي کسی از وقت هیچ: چشمش زیر کشید را انگشتش نوك

  ..!بیرون بکش پاتو کنم می خواهش... ولی! نمیاد خوشم ازت اصال: زد هق

  ...شد حلقه دستم ي پنجه به و خورد سر ام شانه سر از کیفم

  ..کردم نگاهش ثانیه چند

 نگه رايب بودم، کرده التماس که بودم من این همیشه.. کند حفظ را عشقش تا بکشم کنار بود نخواسته من از کسی وقت هیچ

  ...زندگیم.. عشقم داشتن

  ...دوستشم فقط من: زدم بهم را هایم لب آرام

 اتفاقی و یادب وجود به تغییري باشه قرار اگه کنم می فکر اما: بودم گفته را بعدي ي جمله من کند، رها را راحتش نفس خواست تا

  ...گیره می تصمیم زندگیش براي خودش کسی هر ،...بیفته

 اشکی هاي چشم و خشم پر صورت و... بود چشمم پیش بازش آغوش.. زد می زنگ گوشم در آزاد صداي. کرد نگاهم خشم با

 بچه مه وآزاد کنی توهین من به نداري حق شما! بدونم خوامم نمی. بوده شما بین چی دونم نمی من: گفتم قبل از تر آرام... پگاه

  ...بدم فریبش!! نیستم بلد من و بلدي شما که ترفندي!! هر با بخوام من که نیست ساله دو ي

  ...و شد قیمتی هـــر به عاشقِ... و شد خطرناك... و شد سرد هایش چشم

  ،...ها کالم ترین پست با و ها، حربه ترین حقیر با

  ...زد زخمم
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 و ختهفرهی ي خونواده داري، عالیه تحصیالت خوشگلی، بیاد؟ خوشش باید تـــــو چی از! میاد؟ خوشش تو از آزاد کردي فکر -

  !!!داري؟ چــــی تو... داري متمولی

 طعم تمام.. را هایم امید.. را باورهایم ،..دردش به آلوده هاي واژه با زد، می برق اشک از که هایی چشم با و کشید جلو را سرش

  ....داد جِــــر.. وسط از ،...را آخر دقایق آن بخش لذت گس

 تشدوس چقدر و بودم بغلش تو شب چند.. بودم باهاش ماه چند من دونی می!! ؟؟.کردم صبح کنارش شبو تا چند من دونی می -

  !دارم؟

  ...ضربه آخرین

  ..تیر آخرین

  ...خالص

  !؟..چی یعنی داشتن دوست بفهمی تونی می -

  ..!ـستنیــ تو مال اون: داد ادامه... نفرت و... عجز با و

 بلندي و خشدار صداي با کوبیدم، می بهم را در و نشستم می ماشین در که طور همان و زدم چنگ را کیفم. ترکید می داشت قلبم

  ...!نـــــشو من مزاحم هم دیگه..! بگو خودش به اینارو برو: گفتم

 جنبنده هیچ هک کردم می تمنا و فشردم می گاز پدال روي را پایم تمام قدرت با تنها... کنم نگاه رویم به رو به درست توانستم نمی

  ...!نکند اصابتش من، کور هاي چشم تا نباشد خیابان در اي

  ؟...کردي چیکار تو ؟..کنند می خیانت که کنی می چیکار تو

  ...پولداره و مومن.. مرده تصادف تو زنش... سالشه هفت و سی پسره

  ...و کنار زدم باالتر کوچه دو

  کردم؟ صبح باهاش شبو چند دونی می

  ....و بارید باران

  !!چــــی؟ یعنی داشتن دوست بفهمی تونی می

  ....!!هنــ... نه... نه: کشیدم داد... گریه با و فرمان روي کوبیدم

  ......گریستم... هــــاي هـــاي و

 که هآنچِ  کردن پرواز تماشاي به و... کرد می رها آزاد.. جنگید می خواست می که آنچه براي نیرویش تمام با.. جنگید می پگاه

 کامران... ودمب کشیده بند به بود، که ترفندي هر به همیشه... بودم کشیده بند به همیشه من.. من و.... نشست می داشت، دوست

 هک دهانش توي گذاشتم می حرف... او دهان روي بودم گذاشته دست و بودم گرفته را خودم هاي گوش... بودم کشیده بند به را
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 و ها حدیث و حرف از پدري، ي خانه اسارت پُر ي نقطه به برگشتن و بریدن از او، از کندن از من که... بدهیم ادامه که... بسه

  ....داشتم وحشت.... او دادن دست از از ،...داد می من به او با بودن که آنچه ي همه کردن گم از ،...ها شنیدن لیچار

 را در دانم نمی حتی.... کشیدم.. خانه تا را خودم ،..کالم واقعی معناي به و... کنان هِن و هِن.. افتادم راه....  ترکید می داشت قلبم

 مال ناو..  ذارم نمی من... کنی بدبختش ذارم نمی من... « ایستادم هال وسط و کندم را هایم لباس.. باران از خیس..! نه یا بستم

  ...!! »نیــست تو

  ...اََااَه -

  ..کردم پرت ضربه یک با را کانتر روي کریستال

  ...شد منعکس ام خانه کوچک هال در شدنش خورد صداي

 بدهند؟؟ شوهرت خواهند می!!! شوي؟؟ می خــــفه ، ناحق حرف همه این برابر در چرا کنی؟؟ محافظت خودت از نیستی بلد چرا

 يخود از... بودم ـزاربیـ خودم از.. بودم متنفر خودم از... برداشتم را شده خشک ي الله کوچک گلدان!!!! الی؟؟لـ ساره!!! ـالی؟؟ل

  ...یوارد توي کردم پرت را گلدان!!... بدهد انجام را کار این هم باز بود ممکن که خودي از..! کند خیانت کسی تا کرد می کاري که

  ...شد خورد

  ...ریخت زمین روشن سنگ روي رنگ تیره خاك و

 درد یا برده خوابت برده؟؟ خوابت! ؟...نمیبینی مرا که اي نشسته کجا تو پس! ؟...خدا کجـــایی تو پس.. گرفتم سقف به رو را سرم

  !؟...ندارد اي جاذبه برایت من هاي

  ...لرزیدم

 خودي از...! ندارم را لیاقتش که داشت ادعا رسید، می راه از کســــی هر و... داشتم دوست را آزاد... بود شده خورد.. آزاد یادگاري

  ....بودم متنفر گذاشت، می صِحه دیگران هاي حرف روي ذهنش در حتی که خودي از.. بود نفس عزت از خالی همه این که

 اتاق این. ..کجـــایی تو... نیستی خـــدا وقتِ هیچ که خدایی کجـــایی تو... خزیدم خوابم اتاق به ،...آمد نمی بند که هقی هق با

 شممچ به کوچه جان کم نور از متاثر روشناي و تاریکی همه آن میان که چیزي اولین... بود من اَمن ي نقطه تنها که خالی، خواب

  ...بود ام قدیمی قرآن خورد،

  ...برداشتمش لرزان هایی دست با

  ...بودمش برده یغما به شده، تکلیف تازه هاي سال من و بود عمه مال... بود شده کهنه رنگش، اي قهوه چرمی جلد

  ...کردم بازش... ـالاستیصـ نهایت در و فشردم سینه به را قرآن

  ....کرد خیسش هام، اشک و پیچیدم دورم به اي مالفه... نشستم سفیدم تخت وسط

  ....بودند تر روشن و تر نور پر نوري، هر از تاریکی، همه آن میان در از که کشیدم خطوطی روي را انگشتم
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 ما ناتوانی... گرفت شرمم... گرفت دردم... گرفت لرزم...  زدم بهم بار چند را هایم چشم... گفت می من به داشت چی... لرزیدم

  ....بزنم صدا را اسمش توانستم نمی حتی... پیچیدم خودم به... آمد

  )28( الْحَمیدُ الْوَلِیُّ هُوَ  وَ رَحْمَتَهُ  َینْشُرُ وَ َقنَطُوا ما بَعْدِ مِنْ  الَْغیْثَ یَُنزِّلُ الَّذي هُوَ وَ «

  ...تر پایین کمی

  شوري ي مبارکه ي سوره) 30( کَثیرٍ عَنْ  یَْعفُوا وَ َأیْدیکُمْ  کَسَبَتْ فَبِما مُصیبَۀٍ مِنْ  أَصابَکُمْ  ما وَ

 ستوده الذات محبوب خداوند اوست و.. گرداند می فراوان را خود رحمت و.. میفرستد نومیدي از پس را باران که خدایی اوست و

 یم عفو را بد اعمال از بسیاري خدا که صورتی در... شماست خود دست از همه رسد، می شما به مصائب و رنج از آنچه و.. صفات

  ... »کند

  ..زدم هق

  ....دیدم مـــی.. تاریکی از عظیمی حجم میان.. را ها آیه این من... دیدم می من

  ...زدم هق

  ...کردم نگاه آیه به

  ...زدم هق

  ...شدم تا قرآن، روي و سوخت درد از ام سینه ي قفسه

  ...کردم نگاه آینه به

  ...زدم هق و

  ...بیزارم خودم از

  ....ندارد را »تو... « همه این که خودي از

  ...زدم زل آینه به ،..نداشتند را چیز هیچ تحلیل و تفکیک قدرت انگار که هایی چشم با.. ناباور و اشکی هایی چشم با

  ...دیدم و

  ...بود کرده کز اتاق ي گوشه و کرده جمع شکمش در را پاهایش که دیدم را اي بچه دختر

  ...فشردم بهم را هایم لب

 سیاه یدستمال با که دیدم، را زنی و...  پایین ریخت اشکم.. زدم بهم را هایم پلک... چسباندم ملتهبم و قرار بی آغوش به را قرآن

 رستد سالها، این تمام انگار... افتاد می اتفاقی چه داشت... بستم را قرارم بی هاي چشم... بود بسته را هایش چشم ، ضخیم و

 آیه روي را چشمم وقتی.. شدم کور و دیدم را او که وقتی... شد رد ام بسته هاي چشم جلوي از قدیمی، هاي فیلم نوار به شبیه

 که وقتی..! نببی.. کن تعقل.. بهترست تو براي این گفتی می که تویی.. اي بوده من راهنماي بهترین که تویی.. بستم تو هاي
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 وقتی... .نبینم که خواستم و دیدم که وقتی..!.. بســـتم را، نشده باز هاي دهان تمام سکوتم، با خودم که بود کن پُر دهان آنقدر

 من و شد می دور من از که وقتی... خواندم نمی کتابی.. گرفتم نمی مشاوره.. پرسیدم نمی کسی از من و شد می دور من از که

 چنگ اب چیز همه داشتن نگه جز به من و شد می دور من از که وقتی! بودم نکرده هم تالش خودم، طرف به کشاندنش براي حتی

 تمام.. ار چیز همه که وقتی.... بودم نکرده کاري ،...شود باز خواست می که دهانی بستن و کردن التماس با ،..احـــمقانه دندانی و

 وقتی.. اندمم وقتی.. آمد برجسته شکم با روشنک که وقتی... بستم می لب باز و بودم کرده حس قبل از را ها لرزه پیش و اتفاقات

 حتی که لبیق... بود سیاه ها سال این تمام قلبم... بود سیاه.. قلبم و شنیدم را مریض ي بچه آن ي گریه صداي وقتی.. کردم صبر

 همه هک وقتی... باشد تفاوت بی کرد، صبر آمدنش دنیا به براي ماه چند که اي بچه ضعیف هاي گریه صداي به کرد می سعی

 که ردمب پناه دوستی ي خانه به وقتی....! بودي پشتم»  تـــو«  باز ،...زدم هق و ریخت پایین اشکم ،...رفتم و گذاشتم را چیزم

...! شیدک طول روز ده ،..تو از بریدنم تمام..! کشید طول روز ده اش همه..! روز ده.. بکشاند پرتگاه هاي لبه آخرین تا مرا توانست می

... و رديب سقوط نفسِ آخرین تا مرا... دیدم نمی من و دورم به بود شده حلقه سر پشت از هایت دست.. ام بردي پرتگاه ي لبه تا

  ...!نــــکردي رهایم

 دمیا ابد تا که ،..کند داغم جـــوري ببندد، تنم روي چیزي خواستم دخترك از... پوستم و ودست دل روي گذاشتم داغ وقتی

  ....را بستنم دل احمقانه طور آن و بریدن تو از ،...بماند

 دش می که وقتی... کردم نمی حست من و زدي می قدم کنارم..! تر غریب شهري در.. غریب کشوري در.. بــودي»  تو«  وقتی

  ....بودي تو هم باز ،...شود باز تاریکی به رو که دري به بزنم و ببُرَم روز ده آن از تر بد بار هزار هزاران

 بیزار من از که کردم، رو کسی براي را ام تازه هاي ایده و برگشتم وقتی... باشند کمکم که دادي قرار راهم سر را هایی آدم وقتی

  .....حاال و بود

  ...چکید اشکم

 میز و خالی تخت همین به خانه، این در ام تنهایی هاي روز تمام وقتی..! نلغزیدم و بلغزم توانستم می ها سال این تمام وقتی

 ادگیایست برایش که آنچه ي همه روي را هایم چشم توانستم می که هایی سال تمام.... رسید می تلخ ي قهوه فنجانی و طراحی

 نیاز من راه رس... خواهرم با که بشوم کسی شبیه نگذاشتی و... داشتی لطف من به... بودي»  تو«  و... کنم سقوط..  و ببندم کردم،

  ...آوردي ها نصیحت ترین مادرانه و بهترین با را تا بی.. آوردي را

  ...لرزید ام چانه

  ..آوردي را او

  ...برگردم... تا بسوزم خاکسترم و آتش در داد می یاد من به که اویی

  ...بودم نداده گوش من و

  ...کشیدم سیاه و ضخیم دستمال به را هایم دست

  .....بودم داده دست از ،..را عمرم هاي فرصت ي همه
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 این وسط که من... نبود هیچیم که من... کرد خیس را ها آیه اشکم.... بود افتاده اتفاقی چه... ریخت قرآن روي اشکم و زدم پلک

 که من... بودم ناسپاس که من... دیدم نمی که من... تراشیدم می درد خودم براي.. خوشبختی همه این وسط ،..دردي بی همه

 صداي.... کردم می پناهی بی احساس و زدم می زجه اینطور دردي، بی همه این میان که من... بودم کور که من... بودم ناشکر

 دیـــــده ،...تو و بودم زده صدایت که هایی وقت تمام صداي... پیچید سرم در حنا و خانوم حاج با پنجشنبه هر کمیل دعاي

 را سرم... جمکران وسط ،..شد می پخش حنا موبایل از که سوازنی ي زجه با نوایم هم هاي گفتن اَباصالح تمام صداي...! بودي

... توانستم نمی من و ببینم خواستی می تو... ببینم توانستم نمی.. ؟...بود نشسته من رخ به رخ اینقدر کِی از آینه این... گرفتم باال

 هاي شتانگ....! نبودم طلبکار.. و بودم دختر که هایی وقت تمام براي کشید می پر دلم... جمکران مسجد براي کشید می پر دلم

 ودش نمی رویم حتی.. بزنم صدایت توانم نمی حتی...! کردم می حس را، ضخیم دستمال آن... کشیدم هایم پلک روي را لرزانم

 لمس... را آور چندش و ضخیم دستمال.. کردم گره سرم پشت را هایم دست! ؟...بود من از! ؟..بود خودم تقصیر... ببرم را اسمت

 و وديب همیشه... تر نزدیک من به چشم سفیدي و سیاهی از.. تر نزدیک من به گردن رگ از.. بودي تو جا همه.. بودي تو.. کردم

  ...کشیدم حرکت، یک با را دستمال.... خـــــدا.... جا همه.. بودي تو... ندیدمت و آوردمت زبان به تنها

  ...شد رها سینه از.. ام آسوده بازدم

.. .قرآنم الي گذاشتمش و.. بوسیدمش.. کردم بازش دندان، و دست با... مچم دور سبز بند به بردم را دستم.. کردم رها را قرآن

 لرزانم هاي تدس... ببینم توانستم نمی درست که بود آب پر قدر آن هایم چشم... کشید تیر قلبم.. افتاد مچم دور خلخال به چشمم

 بند به مامت.. هایم بند تمام.. تعلقاتم تمام... و پیچید اتاقم در روشنک مادر بی و مریض ي بچه ي گریه صداي... و بردم نزدیک را

  ...کشیدم ،..خشونت و شدت با را خلخال... هـــایم کشیدن

  ...سوخت پایم

  ...شد مرطوب

  ....ها بَــند شدن پاره رد... تعلقات شدن پاره رد.. خلخال شدن پاره رد و بود شده قرمز و زخم... بهش کشیدم دست

  ...کردم رها را نفسم

  ...گرفتم بغلم را قرآنم... کشیدم دراز.. تخت روي و گذاشتم عقب آرام را سرم

  ...بودي تــو.. جا همه

  .بستم را هایم چشم

  ...همینه حالم ها لحظه این تو سال هر

  ..اضطرابم حس یه غرق که انگار

  ..شه می ســـال یک درست دیگه ساعته چند

  ....بخوابم تونم نمی که شه می سال یک
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 خانم قبل ساعت یک. آمد می بکوب و بزن صداي باال ي طبقه از. دوختم تلویزیون خاموش اما رنگی ي صفحه به را هایم چشم

  ..کنم شان همراهی سال، آخر مهمانی براي دارم تمایل اگر کرد دعوتم و آمد همسایه

 سبزه و قرمز ماهی تنگ و سنبل کوچک گلدان و طالیی و آبی رنگی تورهاي با.. بودم چیده زمین روي را سینم هفت ي سفره

  ...بودم خریده ها فروش دست از که اي

  ...آمد می خوشم ظهر، از بعد افتاد می که عیدي از

 سین هفت ي سفره.. خندیدند می و بودند نشسته هم دور خواننده و هنرپیشه چند... دوختم تلویزیون ي صفحه به را ساکتم نگاه

  ...انداخت می آزاد یاد به را من صورتش و.. خواند می جوانی پسر.. بود نور استودیوشان، جاي همه و داشتند خوشگلی

  ...حالت خوبه هم که سال زمان تنها

  ...عیده.. دردي حس درگیر خودت با هم

 من و. مبودی کرده طراحی ها بچه از یکی و نیاز و من تر قبل خیلی از را البی بزرگ سین هفت. بود شده تعطیل شنبه از اروس

  ...بودم ندیده را او که شد می روز چهار نیاز، ي خانه شبِ همان از درست

  ..نبینمش هم، تعطیالت تمام که بود قرار انگار و

  .بزنم لبخند که کردم سعی و فشردم بهم را هایم لب. افتاد قرآن باالي کوچک ي آینه به چشمم

  ...نه یا گردي برمی عید ندارم کاري

  ....عیده برگردي که ســـال زمان هـــر تو

  ..آزاد اسم و. شد خاموش و روشن موبایلم ي صفحه

 هاي شیرینی از یکی و.. کردم دعا.. آمد ها کوچه از صدایش که توپی انفجار و... الحال احسن الی حالنا َحوِل..  بستم را هایم چشم

 یزیونتلو کمی... دواند می تنم به خوبی حس باال ي طبقه از موزیک باالي صداي. گذاشتم دهان به زور، به چند هر را، طعم خوش

 تحول هب که هایی ثانیه و عید روز درست تنهایی حس این اینجوري چون نکردم، خاموشش. بستم را صدایش بعد و کردم تماشا

 ها روشدستف کنار که دقایقی تمام.. کردم می وزنی بی احساس... زد نمی ذوق توي و رسید نمی نظر به بزرگ انقدر رسید، می

 لحظاتی تمام و ،..پختم می خوشمزه و کوچک هاي شیرینی که هایی ثانیه تمام بودم، کرده خرید کوچکم ي سفره براي و زده قدم

 شماره. .زمین روي کشیدم دراز.... کردم می مطلق وزنی بی احساس دیدم، می فیلم یا خواندم می کتاب من و آمد می عید بوي که

 شده نگت صدایش، شنیدن براي دلم.. کرد مقاومت حس، این برابر در شد نمی دیگر. چسباندم گوشم به را گوشی و گرفتم را اش

  ...بود

  !مبارك نوت سال.. عزیزم جونم -

  ..دادم گوش گرمش صداي به و بستم را چشمم.. زدم لبخند

  ..مبارك عیدت. سالم -
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  ...پدرسوخته نکن: داشت خنده از هایی رگه صدایش... آمد می خط پشت از موزیک و خنده صداي

 دلیلی من و نداشت خبر پگاه و من دیدار از... بودم خوشحال... بود خوشحال. دادم تشخیص را افروز ي بچه هاي خنده صداي

  !؟..دارين کاري.. برس مهمونات به. باشی داشته خوبی سال: شد تر عمیق لبخندم.. دیدم نمی کردنش، وآشفته بازگویی براي

  !زنی؟ نمی حرف کنی؟ قطع داري دوست: شد جدي

  ....کردم نمی دریغش ،..خواست می من از چه هر.. کس هر که بودم، وزن بی و مهربان و آرام آنقدر لحظه آن.. بودم مهربان

  ..بعدا براي باشه. شلوغه سرت اآلن اما بزنم حرف باهات دارم دوست -

  ..!خلوته همیشه تو براي سرم -

  ....عیده برگردي که سال زمان هر تو

  ...شد گرم دلم

  !؟..مهمونی میاي من با شب دنبالت؟ بیام -

  ..آزاد -

  ...جونم -

  ..بکنم کاري، هر.. بزنم حرفی هر بود ممکن اآلن... نبود زمانش اآلن... کرد می ام احساساتی داشت

  .باشم تنها خوام می امشب -

  ..میام شب آخر. ببینمت خوام می من اما.. باشه: کرد مکث

  ..نه امشب،.. خواهش به آلوده لحنی با چند هر.. گرفتم می را جلویش باید.. بود مُصِر

  ..!عزیزم.. آزاد -

  ..!بود نکردنی انکار صدایش، بُهت و خنده و هیجان! شد قرمز صورتم! گزیدم را لبم

  !اونجا میام اآلن همین -

 خواهش! سرجات بشین! آزاد: نشستم جایم سر صاف! لعنت! بگیرم؟ را آدم این و خودم زبان جلوي شد می چطور! من خداي واي

  !کنم می

  ..کرد سکوت ثانیه چند

  ! خوام نمــــی اینو من! باشی؟ تنها عید اول روز باید چرا -

  ...بود کانتر روي هنوز الله، ي شکسته گلدان.. کردم نگاه ها ماهی و آینه و آب و قرآن به

  ...بود ها الله فصل
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  ...بیار الله برام: زدم بهم را هایم لب

  ...کردم می وزنی بی احساس

  ...دارم دوستت. باش خودت مواظب. ببینمت میام شب آخر -

  ...کردم نگاه خاموشش ي صفحه به و دادم فاصله گوشم از را گوشی... هم سر پشت و ریز هاي بوق

  ...!برگرد..! بســـه.. شد تموم امسالم تقویم

  ....بشینم سفره این پاي محـــاله تنها

 و شبنم هب زدن زنگ. کردم می نگاه فقط، ، سیاه آسمان و خیابان به و بودم ایستاده هال ي پنجره پشت.. تند و ریز.. زد می قلبم

.. نتوانستم.. نشد.. نیاید که بزنم مسیج آزاد براي خواستم بار ده! بود نظیر بی دیگر، ماه دو یکی تا حداکثر آمدنش خبر شنیدن

 ،فقط و.. زدم می لب فقط اما.. زدم می لب همراهش ناخواسته من که لطیفی آهنگ... آمد می باال ي طبقه از هنوز موزیک صداي

 دم میاي: دمز کنار بیشتر قدري را، پرده و گوشم دم گرفتم را گوشی.. کرد پر را خانه موبایلم متفاوت موسیقی... کردم می نگاه

  !؟..در

  ...شد می پیاده ماشینش از داشت

  ...عیده برگردي.. که ســـال زمان هر تو

  ..آزاد: چسباندم سرد ي پنجره به را پیشانیم

  !ده؟نش تنگ برام دلت! ؟..ببینمت خواي نمی! ؟..ببینی منو خواي نمی یعنی این: گفت آرام بعد. کرد سکوت ثانیه چند

 کرد سبکم رآنقد وزنی بی حس... خواستم می الله من.. کردم نگاه سینم هفت به.. آمد لبم به دلنشینی لبخند.. شد مرطوب چشمم

  ...خورد می سقف به سرم حاال همین کردم می فکر که

  ...دقیقه یک فقط: انداختم را پرده

  ..زد می محکم قلبم اما بودم، سبک. زد می محکم قلبم. بود در پشت بعد، دقیقه سه

  ...کرد می نگاهم.. عشق.. با.. با... خنده با و چارجوب به بود کرده عمود را دستش یک کردم، باز که را در

  ..صورتی هاي الله.. دیگرش دست در و

  ...باالتر.. رفتم باال... گرفتم فاصله زمین از

  ...خواستی چیزي یه من از عمرت تمام در بار یه: آورد نزدیکم را ها الله

 باال را دستم.. .اینقدر وقتی.. شدم می دلتنگش اینقدر وقتی.. بود مهربان اینقدر وقتی.. بردارم هایش چشم از چشم توانستم نمی

  ...آزاد: خورد بهم لبانم... کنم لمس را صورتش خواست می دلم... بودم آرام.. بودم رها.. بودم سبک... بردم

  ...جانم: کرد زمزمه. ایستاد ام نفسی یک در.. کشید جلو را خودش
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 فافشش هاي چشم در و گرفتم باال را سرم.. کرد لمس را پررنگ و خوشرنگ صورتی ي الله ام، اشاره انگشت.. انداختم را دستم

  ...خوبیه سال.. امسال: شدم خیره

  ...شد تر نزدیک

 پس ي هشد کشیده اسارت به حروف... خورد می صورتم به نفسش.. بودم سبک.. بودم رها.. نشد دوخته بهم هایم لب.. نتوانستم

  ...کردم رهـــا ،..را ذهنم

  ...بود شده تنگ برات دلم -

 ها الله زا حتی ،..او و بودند من بغل توي ها الله.. بود نزدیک خیلی... داشت نگه.. سبزم شال نزدیک جایی و آورد باال را دستش

 و تهداش برشان جدیدي مدل که ابروهایم روي از.. کاوید را صورتم.. شفافش و سیاه هاي چشم.... رسید می نظر به تر نزدیک هم

... کشید طوالنی و سخت نفسی.. تأنی با... صورتم تمام.. هایم چشم روي.. افتاد لبانم روي و خورد سُر بودم، کرده سیرشان اي قهوه

 تونم یم اآلن: گفت گوشم زیر و آورد جلو را سرش بود، لبش ي گوشه که باري شیطنت لبخند با و کرد عوض را نگاهش رنگ

  ...بخورمت درسته

: دهمب هلش کردم سعی و دادم فشار اش سینه به را الله گلدان.. کردم کنترل را ام خنده.. دادم فشار محکم را هایم چشم و ها لب

  ..شد تموم دقیقه یک

 ،..ببندمش خواست نمی ـبمقلـ تمــــام که در، بستن براي و گرفتم را دستگیره. کشید موهایش میان دستی. خندید. رفت عقب

  .رفتم جلو

  مون؟؟؟ خونه برم شب؟؟ وقت این برم؟؟ نوازیت؟؟ مهمون رسم اینه تو؟ نیام کنی؟؟ می بیرونم داري اآلن -

. .نی..تَ..س..خوا که بس.. بود شده شیطان که بس...! بزنمش ،..خورَد می تا خواست می دلم... خنده از شدم می منفجر داشتم

 فاصله شناختم می که بداخالقی ي ساله سی مرد از و زد می حرف بازي لوس و شیطنت و خنده با آنجور وقتی که بس... بود شده

  ....شد می لعنتی گرفت، می

  !؟..برم: کرد مظلوم را اش قیافه

  ..رفت در دستم از.. خنده

  ...برووو... آزاااااد -

  ...وایسادي جلوم اینجوري تو وقتی برم کجا من المصب آخه: آمد جلو باز

  !زمین بخورم سر با یا بخورد، سقف به محکم یا سرم که بود اآلن

  !؟..برم یعنی: تگف مستاصل و لغزاند موهایش میان کالفه را انگشتانش.. انداختم صورتش به عمیقی نگاه و.. کردم مکث ثانیه چند

  ...داشتم دوستش

  ...اندازه بی
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 بیخو پسر: گفتم.. کنمش نمی کسی هر خرج چقدر و.. است خاص چقدر.. دانستم می خودم فقط که محبتی با.. و زدم مژه آرام

  ..باش

  ..بستم آرام را در و

  ..بهش دادم تکیه

  ..گرفتم بغلم را ها الله

  ..بستم را هایم چشم

  ....عیده.. برگردي که سال زمان هر تو

 شده رنگ ابروهاي و موها روي خانوم حاج نگاه.. دیدنی عید آمدند.. سرزده.. بقیه و خانوم حاج و زدند زنگ که بود اول روز عصر

 عکس بعد !کرد تشکر من از بار اولین براي و خورد می ها شیرینی از خاصی ولع با ثریا. نزد حرفی و بوسیدم علی.. ماند ثابت ام

 اتاق. شد می حس خانوم حاج خالی جاي بردم، می که چاي... زد حرف بچه بودن پسر از و داد نشانم را اش سونوگرافی هاي

 .بود کرده توقف ام، نفره دو خواب تخت کنار ویلچرش، روي. کردم باز را خوابم اتاق در. نبود کردم، چک را آشپزخانه و مهمان

  .زد بهم بار چند را هایش چشم... کردم می وزنی بی احساس هنوز. گرداند سمتم به تأنی با را سرش

  خواین؟ می چیزي -

  !؟..خوبی -

 مین دلم. رفتم نزدیک. چرخاند را ویلچرش و گذاشت تخت روي را بود دستش که من از عکسی قاب.. کردم نگاهش لحظه چند

  ..شدي خوشگل: گفت آرام و داد تکان را سرش. افتاد آینه به چشمم و گرفتم قرار سرش پشت.. کنم اذیتش آمد

 یخوشرنگ و سیر اي قهوه را موهایم. بودم برداشته جدیدي مدل را پهنم ابروهاي.. کشیدم ام شده رنگ تازه موهاي میان دستی

  ..زیاد خیلی. بودم کرده تغییر. بودم کرده کوتاهشان هم کمی و کرده

  ...کرد می تعریف ازم مستقیما خانوم، حاج که بود باري اولین این شاید و

  .مرسی: هال طرف به دادم هل را ویلچر

 براي يدیگر روش بخواهند درصد یک حتی که فکر این. کردند بیشتر را حیرتم و ماندند من ي خانه آقاجون و خانوم حاج شب آن

 شب آخر ...شد می مانع هم من سنگین سکوت و نگفت چیزي کسی حال هر به! بود تحمل قابل غیر بگیرند، پیش کردنم رام

 که بودن هم باري اولین و آمد، می اینجا که نبود باري اولین... کرد اذیتم خوابم، تخت به خانوم حاج ي خیره نگاه باز خواب، وقت

 يچیز آخرین.. حتی یا و! » ست؟ نفره دو چرا! « بود معلوم هایش چشم توي ذهنش، سوال ترین رنگ پر! دید می را تخت این

  ! »؟..باشم مطمئن: « که ،..بدهم بها بهش خواست نمی دلم حتی من و زد می پرسه ذهنم اعماق در که

  ! »خالیست؟ چرا: « پرسید می خانوم حاج بود بهتر شاید کردم فکر و خوابیدم کاناپه روي شب

***  
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 چیزي و بود مشهد اولویتم.. کنم جور بلیت شده، که جا! هر براي تا زدم زنگ داشتم هواپیمایی در که آشنایی هر به عید، دوم روز

  ...کننده امید نا ،»  نداریم خالی جاي هفتم تا حداقل«  شنیدم، می که

.. دیدمخن من و نرود یادم تولدش کادوي کرد یادآوري تلفن پاي خودش. چیدم کوه ي برنامه فردا صبح براي و زدم زنگ نیاز به

 بیاید شام ازنی: گرفتم را اش شماره دوباره بعد ثانیه دو کردم، قطع که را تلفن..! بود ستودنی خانوم، پروین مرگ از بعد اش روحیه

  .اینجا

 انعم خط، سوي آن از او به نیاز اخطار به آمیخته و ریز هاي خنده و کوروش ي آهسته صداي که بزنم حرف بیشتر خواستم می

  ..برخاستم و کردم فوت را نفسم. شدم خیره تلفن به ثانیه چند. شد

 دانم نمی و کردم آرایش. پوشیدم رنگی یشمی لطیف و دوخت خوش شلوار با همراه خوشرنگی سبز تونیک و کردم عوض را لباسم

 باور هک خواست می دلم من و ام، شده خوشگل گفت می ثریا.. زدم لبخند آینه، در ام آراسته و تازه ي قیافه به چندم، بار براي

  ....کنم

 تمام اب اولویت،. سرم روي انداختم را شالم عجله با! خورد زنگ هم موبایلم همزمان! کرد متعجبم آپارتمان پی در پی زنگ صداي

  ...بود بداخالق هاي آدم

  ..درو کن باز! فرستادم عیدي برات -

  چـــی؟؟ -

 آن با را شادي توانستم نمی. زدم پلک تند تند. کنم درك تا کشید طول ثانیه چند. کردم باز را خانه در شتاب با و گرفتم آینه از رو

 بلند بود، هرفت در بناگوش تا که نیشی با. زد پلک چشمم در بار چند! کنم هضم عطر، گرم بوي و بشاش صورت و زیتونی موهاي

  ساره؟؟: گفت

  ...!گرفتمش بغل محکم و رساندم صفر به را مان فاصله

 همه که دوري هاي گذشته بوي.. داد می خوشبختی بوي شادي! شده تنگ برایش دلم چقدر که کنم تصور توانستم نمی حتی

  ..!بودیم»  زنده«  که هایی وقت تمام و داد می دانشجویی ي دوره بوي شادي.. بودیم شاد مان

  .کردیم نگاه بهم سوم بار براي

  !!ســـاره!! شدي خوشگل چقد!!! شدي عوض چقد.. دیوونه دختر -

  .چسباندمش خودم به قبل، از تر محکم

 خداي. گرفتم پایین را سرم. کرد متوجهم اي بچگانه صداي! نبودم بند پا روي ام، خانه در پشت درست هم آن دیدنشان، شوك از

! یدکش می را شادي مانتوي داشت شد، نمی هم متر نیم قدش که تخسی ي بچه پسر! بود؟ خوشگل اینقدر چرا بچه این! من

  !شما؟ احوال: زد لبخند من به رو و کرد بلندش زمین روي از سامان

  !؟..آوردیش کجا از اینو.. عزیـــزم.. شادي.. سامان واي: ناباورم صورت روي گذاشتم را دستم یک
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 یگهد ساعت یه تا یا تو؟؟ بیایم کنی می تعارف حاال: خندید شادي. کشید عقب را خودش اخم با که بچه طرف بردم را دستم و

  ...دارم آبرو شووَرَم جلو من بابا بایستیم؟؟ جا همین باید

 هاجاز کسب و خندید سامان. رفتم کنار در جلوي از! بود نشده عوض اصال... کرد سامان به اي مزه با ي اشاره ابرو و چشم با و

  سامان؟؟... وااي شادي؟؟ بودي کجا... شه نمی باورم اصال واي: خندیدم. کرد

  ..کرد می نگاهم لبخند با و بود داده تکیه چارچوب به آزاد چرخیدم، در بستن براي وقتی من و شد داخل سامان

  !؟..تو دي می راه که رو واسطه -

  ..شد داخل بعد و کرد نگاهم ثانیه چند.. رفتم کنار و زدم آرامی لبخند

  یادته؟؟ رو ساره سامی؟؟ کردي؟؟ پیدا کجا از منو دوست آزاد: گفت نشست، می سامان کنار مبل روي که طور همان شادي

  ...کرد پیدا مارو شما دوست: زد کمرنگی لبخند آزاد

  ..بردم باال کُتش گرفتن براي را دستم

  ..ببینمت: گفت صدایش در اي خنده ته با و آرام. شد ثابت چشمانم روي نگاهش باز

 چاي فروا اي عالقه و هیجان با. برگرداندم را رویم آرام و متبسم... بود آمده خوشش جدیدم ي قیافه از... کرد نوازشم خنکی نسیم

 وستد صورت به را ام اشاره انگشت و شدم نزدیک.بود نشسته آزاد پاي روي تخسش ي بچه پسر. برگشتم هال به و ریختم

 ار موهایش و خندید آرام آزاد. کردم نگاهش شده گرد هایی چشم با. کرد پنهان آزاد بغل در را خودش. کشیدم نرمش و داشتنی

  ...کرد نوازش

 و تر شاداب و تر افتاده جا صورتش و بود شده تر پشت کم سرش جلوي موهاي! بود شده عوض چقدر. دوختم چشم سامان به

 زمان مدت کوتاهی خالف بر زدم، بهش من که لبخندي و... پرسید لبخند با را حالم.. آمد می نظر به ها وقت آن از تر راضی

 هیجان با. شادي کنار نشستم... بود پهن کردم، می پیدا بهش نسبت داشتم دانشجویی اوایل که غلطی تصورات و مان آشنایی

 بیشتر روز ده اینکه از. زد حرف رفتنش امریکا از شادي. کنیم سکوت اي ثانیه براي نتوانستیم کداممان هیچ و گرفت را هایم دست

 آزاد دبع را، آزاد و کرده، پیدا را اروس سامان که گفت.. گردد بازمی دیگر ي هفته دو و آمده ایران به پدرش عمل براي که نیست

  نکردي؟؟ شوهر تو: پرسید هایمان حرف وسط ناگهان و... کرده جور را امشب

 انگار .کنم متوجهش تا دادم فشار را شادي دست! کرد برخورد هایم چشم به صاف آزاد، نگاه! کرد نگاه چپم دست به درنگ بی و

: گفت لندب و حیرت با باز هم یکبار. کرد نگاهم مشکوك بعد و واج، و هاج اول و کرد بلند را سرش..! بود رفته یادش چیزهایی یک

  !!باشه داشته تورو آدرس!! آزاد اینکه تا کردم می باور زمین، اومدن ها فضایی آدم گفتن می بهم

  ...داشت لبخند... کرد تالقی آزاد با نگاهم

  ...کرد نگاهم دار معنی و پرسشگر شادي

  ...شدم ساکت

  » ؟؟؟ آره: « پرسید هایش چشم با. برگشت من به دوباره و کرد، مکث. داد آزاد به و گرفت من از را نگاهش
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  ...کشیدم سر را چایم

 ایینپ آزاد پاي از بود پارسا اسمش که بچه پسر!  خوب اندازه بی.. بود خوب حالم.. شد گرم بحث.. حنا از.. پرسید گلی از شادي

 بوي نم براي... صورتش به کشیدم می دست هی... شد نمی باورم را شادي هنوز... کشید سرك خانه به کنجکاوي براي و پرید

  ..!داد می»  خوشی« 

  !کردم ترك: زد لبخند سامان. کرد تعارف سامان به و زد آتش سیگاري.. آمد آزاد زدن فندك تقِ صداي

  !کنی؟ می شوخی: رفت باال آزاد هاي ابرو

  .شدن حساس هامم ریه. ندارم دوست من. کشه نمی من خاطر به: خندید شادي

  ...!کردم نثارش داري معنی نگاه و فشردم بهم را هایم لب.. متعجبش و خیره نگاه و آزاد به رو برگشتم اختیار بی

  !!پارسا: دوید شادي. آمد آشپزخانه از چیزي تق صداي. کشید عقب و کرد رها را فندك! آویزان هایی لب با

  خانوم؟ ساره بشورم تونم می کجا دستامو: ایستاد سامان

  ...ودب گرفته نظرم زیر.. عمیق و محو لبخندي با.. کردم نگاه آزاد به. زد می کله و سر پارسا با داشت شاید. کردم اش راهنمایی

  ...برخاستم آرام

  ..!ساره: زد صدایم آهسته

  !؟..افتاده اتفاقی: کرد اشاره چشمانم به. گرفت وسیعی مهربانی با همراه اندازه بی دقتی لبخندش

  ...کردم می وزنی بی احساس

  ...ممنونم: کردم زمزمه هایم، مهمان به اشاره با و برداشتم را خالی هاي فنجان سینی... زدم پلک نرمی به

  دور؟؟ ننداختی چرا اینو: گفت بلند شادي

 آن اما رکانت وسط درست بودم گذاشته را قبل شب چند ي الله. شد جمع کانتر انتهاي ي شکسته ي الله گلدان به آزاد حواس

.. کردم نگاه آزاد درهم ابروهاي به چشمی گوشه. رفتم آشپزخانه به! کنم دورش چشمم جلوي از بود نخواسته دلم.. را قبلی یکیِ

  ؟؟ خبریه: گفت گوشم زیر حرص با و کنار کشیدم شادي

  ...کوروش و نیاز متعاقبش و آمد در زنگ صداي بدهم، را جوابش خواستم تا

  ...کرد پر را ام خانه مهربانی، و خوشی و خنده صداي

  ...داد می عید بوي جا همه

  ...کردم می وزنی بی احساس

 ،...مآبانه متأهل مهمانی این. شدند می محسوب عطفی ي نقطه من براي که جوانی هاي شوهر و زن میان.. بودم دوستانم میان

  ...بود دوانده پوستم زیر خاصی سبکی و لذت
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  !نداري؟ درینک ساره: پرسید می شوخی و خنده با و بود ایستاده یخچال روي به رو کنارم سامان

 نظرت!! دارم یطبیع پرتقال آب! چرا: گرفتم باال را دستم توي یخ لیوان... بود آزاد به چشمم ي گوشه. برگشتم سمتش به خنده با

  !چیه؟

  !کنی؟ می امتحان! هست م دیگه هاي چیز نداري، دوست اگه: کردم اشاره آبمیوه هاي قوطی به و کردم باز را یخچال در

  ...ببینم بذار: کرد نگاه یخچال محتوي به شیطنت، براي من ي پایه هم و شد خم خنده با سامی

  ..خوره نمی تو درد به پس الغریه واسه که فرنگی گوجه و کرفس آب مخلوط... اممم..! دارم انبه نکتار.. ببین: گفتم

  ...رفت هوا به سامی، متعاقبش و شادي ي خنده بلند صداي

  ...پاییدم بود، داده ما به را حواسش تمام لب، ي گوشه کمرنگی لبخند و فکري و خاص نگاهی با که را آزاد چشمی گوشه

  !هوم؟!! نوشیدنی! دیگه درینکه اینا همه: دادم ادامه خنده با

! ساره بود وت به امیدم ي همه! بدترن خودش از... ببینین مارو زن دوستاي: گرفت دستم از را یخ لیوان و کشید عقب خنده با سامی

  ..خوبه همین

  !ســـامـــان: شد لوس شادي

 آزاد دست... گفت دانشجویی دوران خاطرات از.. باز روي و صـــدر ي سعه با شادي و بود گرفته گرم شادي با نیاز شام میز سر

 دست غلب که پارسا و کرد می نگاه آزاد و من به مدام کوروش.. خندید می شادي هاي حرف به بلند بلند نیاز و بود گردنش پشت

 بود هشد سسی دهانش دور... کنم جدا و کوچک را مرغ هاي تکه برایش که زد می بهم بداخالقی با را چنگالش بود، نشسته من

 مخ اختیار بی... رفت ضعف ،..سسی و کوچک دهان و لب و سفید صورت و طالیی فر موهاي آن براي دلم اي، ثانیه براي من و

 ثانیه ندچ... گردنش به.. موهایش به.. زدم گوشش به دیگري ي بوسه. نکشید عقب را خودش.. بوسیدم لذت با را اش گونه و شدم

 را چکیکو ي هدیه.. بود پارسا روي آزاد ي خیره نگاه کشیدم، که عقب.. داد می خوبی بوي چه..کردم رهایش بعد و گرفتم بعلش

 از ستهسرب شادي. کردم تشکر سامان و شادي ي هدیه از و دادم مخصوص کادویی قول پارسا به. دادم ، بودم گرفته نیاز براي که

 تپش قرمزي به من، لبخند و حواس و. آزاد حساسیت و افرش کالس سر بخندهایمان بگو از و گفت دارشان خنده هاي تئوري

  ...بود بهار شروع با آزاد گردن

 زندگیش از پر هاي چشم به من و بزند حرف او و بکشم دراز شادي کنار خواست می دلم. دارم نگهشان شب خواست می دلم

 کوروش. .رفتند که بود گذشته یک از ساعت.. داشتم احتیاج.. خاص و ممتد تنهایی این به.. سکوت این به هنوز.. اما.. شوم خیره

 کرد نگاه نم به مستقیم آزاد! بود شادي کرد، استقبال شور با که کسی اولین و بود داده را شمال به اي روزه سه دو سفر پیشنهاد

  ...نه یا بیام بتونم دونم نمی: بودم گفته آرام.. بپرسد را نظرم تا

 الله ي هشکست گلدان به.. کردم نگاه ام ریخته بهم ي خانه به و نشستم در پشت.. »... چیز همه براي مرسی: « نوشتم آزاد براي

 روحم جایشگن ،..جسمم که انگار... کنم پرواز خواست می دلم... کشیدم عمیقی نفس... کرد می بازخواستم بابتش حتما آزاد که اي

 شلوغی و ها ریختگی بهم تمام میان.. هال وسط جا همان و کردم، خاموش را ها چراغ گرفتم، بغل برداشتم را قرآنم... نداشت را

  ...خوابیدم ،..ام داشتنی دوست هاي
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 تنیداش دوست هاي دودکش و شیروانی و داشت شیب قدري محوطه ورودي.. دریا به رو و بود رنگ سفید ، قو متل در واقع ویالي

 و گردو هاي درخت حیاط داخل. بود خنک و خوب تصور حد از بیش هوا. کشیدم عمیقی نفس و شدم پیاده در جلوي! آجري

  ..بودند شده پر شکوفه از هایشان شاخه که داشت وجود آلبالو و گیالس

 آمد، و رفت هی فقط. نزد حرفی دارم، اصرار خودم ماشین با آمدن به دید سامان وقتی و داشتیم قرار کرج ورودي اول هفت ساعت

 کردم دهبسن نیاز ي جمله به تنها و نیامد آزاد که شد چی نپرسیدم حتی من.. کرده سفارش آزاد گفت.. باشم مراقب کرد خواهش

 می ام خنده. آمد می سرم پشت فاصله با و کرد می را مراعاتم سامان... » .. رسه نمی گفت. بود شده قاطی هاش برنامه: « که

  ...اشدب آزاد، خواست می دلم هنوز کردیم، رد که را کندوان! بریزد ترسش که کشیدم الیی جوري قصد از بار دو یکی و گرفت

. انستمد نمی را اسمشان من که خورد می چشم به ورودي در کنار هم سفید و ریز هاي گل از بوته یک.  بود صفا با و شیک ویال

 ي امهش و بود کرده پر را ویال ها بچه صداي و سر.. ایستادم پنجره پشت و دوم ي طبقه هاي خواب از یکی در گذاشتم را چمدانم

 هایمان اتاق به خواب براي سر آخر و زدیم قدم اطراف و زدیم حرف کمی نهار از بعد.. تازگی و دریا و خزه و رطوبت بوي را من

  .برگشتیم

 گونه روي ات مانند بوسه و کننده گیج و نمناك لمس این! شدم هشیار ام گونه روي نمناکی حس با که بود گذشته چقدر دانم نمی

 و شد اج به جا بغلم در پارساست، کرد آنالیز ذهنم که کوچکی و گرم جسم.. کشیدم دست بسته، هاي چشم با.. شد کشیده ام

 شیرین و آلود خواب طور آن که دیدنش از و کردم باز چشم... افتاد قلقلک به اش طالیی و فرفري موهاي با تماس از گردنم

 ردو را کوچکش هاي دست پارسا... آمد می صدا و سر پایین ي طبقه از... شدم لبخند و لذت غرق بود، چسبانده بهم را خودش

  سی؟ نمی بیدا:  کرد حلقه گردنم

 ردنشگ... شده بیدار تازه من مثل که بود معلوم! رفت می ضعف دلم انداخت، می جا را حرف و زد می اینطور شینش و سین وقتی

  خاله؟ خوشگل شدي بیدار کی تو: بوسیدم را

 گفت عمو: گفت آلود خواب لحنی با و چسباند من به را کوچکش و داغ بدن.. آمد پایین از شادي هاي خنده غش غش صداي

  ! نخواب دیده بسه گفت.. کنم بیدارت

  .شدم خیز نیم! عمو؟

  پارسا؟ جان؟ پارسا کیه عمو -

 یک هک هم پارسا! گذشت نمی پارسا با اش آشنایی از هم ساعت پنج هم روي که باشد کوروشی توانست نمی مطمئنا عمو این

 هاي چشم با داشت بودو نشسته پارسا حاال. کردم عوض را لباسم و پریدم جا از!! شد می ساکت بعد سال تا و گفت می جمله

  ...کیه عمو ببینیم بریم: کردم بغلش! کرد می نگاهم متعجب

 بود ستهنش زانو چهار شادي. زدند می حرف بلند صداي و خنده با و بودند ایستاده سالن میان سامان و آزاد رسیدم، که ها پله وسط

 که ودب کسی اولین کوروش! کوبید می بهم محکم را هایش دست و کرد می تشویق چیزي چه به دانم نمی را سامان و مبل روي

  !خواب ساعت: دید مرا

  !زد اش شقیقه ي گوشه خنده با ، احترام واداي سالم ي نشانه به را دستش دیدنم با. کشید سرك آزاد
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  !سرشار اومده قولمون بد مهمون: شد سالن وارد نسکافه هاي فنجان و آجیل هاي ظرف با نیاز

  !عمو: گرفت آزاد سمت به را اش اشاره انگشت. انداخت نگاهی جمع به و کشید گردن پارسا

  !داد جاي گردنم، گودي میان را سرش دوباره و

: گفت هستهآ لبخندي با و آمد جلو پارسا گرفتن بغل براي آزاد. رفتم پایین را ها پله و کردم سالم.. افتادند خنده به حالتش از همه

  !شما؟ احوال

  ..گرفتم را نگاهم... گرفت رنگ هایم گونه کردم حس

  ..بیاي تونی نمی گفت که نیاز -

  !رسوندم خودمو کله با.. کردم ردیف زود کارامو -

  ...!بروو: انداختم باال را ابرویم تاي یک

  ..!تو جون: خندید

  !ت عمه جون: کنم جدا خودم از را پارسا کردم سعی

 وراینج آمد می بعد کرد، نمی حساب آدم را من ها وقت یک! ست فُرمی چه نبود معلوم بچه این اصال. رفت نمی آزاد بغل پارسا

  !نمیاي؟ من بغل پدرسوخته: خندید آزاد..! چسبید می بهم

  !وایستاده اینجا چی مث باباش..! اوي -سامان

  !!چــــی؟؟ مث: افتاد خنده به آزاد

 اصابت ام پیشانی به محکم سیب بجنبم، خودم به تا و داد خالی جا آزاد! کرد پرت و برداشت میوه ظرف از درشتی سیب سامان

  !بود کرده

: یددو شادي! داشت نگهم و گرفت را ام شانه محکم آزاد که دادم می دست از را تعادلم داشتم خورد، محکمی تکان ترس از پارسا

  ! هین

 می چشمم سر بالیی چه دانستم نمی بود، خورده تر پایین سانت یک ضربه اگر و بودم شده شوکه. نزنم جیغ تا گرفتم گاز را لبم

  ...ببینم.. خورد کجات! خوبی؟: گفت بودم، گرفته محکم هنوز که آزاد! آمد

  ..نشده هیچی: کند ولم که کشیدم عقب را خودم

  ..من پیش بیا عزیزم: آورد پیش پارسا گرفتن براي را هایش دست

  !سامی سرویس دهنتو: کرد اخم سامان به

 هم اي غره چشم و داد ماساژ را پیشانیم شادي.  کرد می عذرخواهی داشت سامی. ها پله از یکی روي نشستم! گرفت را پارسا و

  ...شرمنده ساره.. بود این تقصیر بابا: گفت ناله و خنده میان سامی. رفت سامی به
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  ..میگیره درد نکن: زدم پس را شادي دست

  .نخورد پارسا به شد خوب. نشد چیزي: دادم ادامه سامان به رو و

 ارتک سر برگرد! ها بود امان و امن چی همه بودي نیومده رییس: گفت بلند خورد می میوه و بود شده ولو مبل روي که کوروش

  ...بابا

 حداقل انج آزاد: گفت شوخ اما گر سرزنش لحنی با نیاز. رفتم جلو اختیار بی! ترسیدم کوروش، جاي به من! کرد نگاهش تیز آزاد

  !! هــــا کرد تکیه تو به شه می عجب... تو به بخوره کنار کشیدي نمی

  !باشه میزم رو استعفات شنبه: گفت کوروش به رو جدي و شوخی آزاد

 یشانیپ به نگرانی نگاه. برگشت اخم با. کشیدم را آزاد بازوي آستین بودم، کرده حس دیگري چیز که اما من خندیدند می همه

  خوبی؟: انداخت قرمزم احتماال

  ..!انداخت.. و آورد باال پیشانیم لمس براي را دستش. دادم تکان سر

  !؟..نخورد که چشمت به کنه؟ می درد -

  ...آزاد.. نیست چیزي نه: کردم لمس را ضربه جاي

 جک.. قدري خواهش، ي نشانه به را سرم. افتاد صورتش به کمرنگی اخم. کردم اشاره کوروش به. گرفت محبت رنگ نگاهش

  ..کردم

  ...ها خورد بد نشد؟ چیزي مطمئنی: گفت آهسته. آمد جلو نسکافه هاي فنجان با نیاز.. داد تکان سر و کرد رها را نفسش

  .باش مطمئن. خوبم نه: خوردم ام نسکافه از کمی

  !مخلصیم: داد تکان سر شرمندگی به تظاهر با.. انداختم آزاد به طلبکار هاي نگاه آن از و

  ..!دونم می:  انداختم باال تاسف عالمت به را ام چانه

  ...نشستم بقیه کنار و

 ار پیشانم درد حتی من و بود آمده.. باشم مفرد و تک ها، بچه میان روز سه این که نبود قرار و بود آمده آزاد.. داشتم خوبی حال

  ..!آوردم نمی خاطر به هم

  !اومدي؟ لگن این با: کرد اخم و اشاره ماشینم به آزاد.. بزنیم دوري تا پوشیدیم لباس غروب

  !!اووو: برداشتم خیز..! شد گرد هایم چشم

  ...دیگه لگنه: ایستاد عقب

  !!بسپرم سامان به ندارمو و دار کل باید بعد به این از: داد ادامه و

  ...شد نمی خودم، هاي الله هیچی.. زدم لبخند.. بوییدم و چیدم را رنگ سفید هاي شکوفه از یکی.. رفتم در دم تا پیاده
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 و االب نشست، من کنار.. بود من کنار وقت تمام پارسا و بود خوبی شب... بست نقش خاطرم در اش، ثانیه هر و بود خوبی شب

 دیرجوش از و کرد می نگاهمان زده حیرت شادي... بگذارم دهانش در کوچک هاي لقمه خواست من از و... خورد غذا پرید، پایین

 وبخ چیز همه...کرد می دگرگون را حالم که شد می روشن چیزي.. ذهنم و.. دلم ته و بوسیدم می را پارسا.. گفت می پارسا بودن

 من از را خوشبختی این تواند نمی.. دنیا این در کس هیـــچ و... چیز هیچ که رسید می نظر به و بود العاده فوق چیز همه.. بود

  ....بگیرد

 بستنی به آغشته ار صورتم ریسه با پارسا و خوردیم می بستنی و بودیم نشسته فروشی بستنی رنگ سفید هاي میز دور وقتی حتی

 و زد جیغ ها کولی مثل! بودم مالیده صورتش به را ام بستنی تمام تالفی، براي من و رفت می اش صدقه قربان شادي... کرد می

 شدیم یزم نزدیک. بودم افتاده نفس نفس به من و شوخی از داشت برنمی دست...! دوید دنبالم را فروشی بستنی ي محوطه تمام

 یـــغج بزنم، شیطان و موذي صورت آن به حرفی شده گشاد هاي چشم با خواستم تا و گرفت باال را پایش آزاد که دیــــدم من و

  ....!بود کرده پر را خیابان شادي

  !زد آزاد پهلوي به پا روي با محکمی لگد نفسش، آمدن جا محض به شادي و گرفتش محکم آزاد خود

 تعجب با و مخندید بلند... کرد شادي نثار بیراهی و بد لب زیر که شنیدم نشست، می وقتی و کشید نشان و خط سامی براي آزاد

 ،...داشت اهمیتی چه و.. بود آرام.. بود خوشحال... زدند می برق هایش چشم.. بود هایش چشم میان خنده.. گرفت باال را سرش

 وقتی بود، من مال خوشبختی... بکشد نقشه برایم خانوم حاج یا و... بزند حرف سرم پشت افروز اگر.. باشد شسته را من پگاه اگر

  ....زد می برق و شد می شیطان ،..آزاد هاي چشم وقتی... بود آرام قلبم

  ..برگشت ویال به آزاد و من با پارسا شب آخر

 باد و ودب خیره رو به رو به آغوشم در که پارسا و من به گاه گاه.. بود برده باال انتها تا را صدایش و گذاشته مالیمی موسیقی آزاد

 می ها روز آن یاد به که ها بعده... بودم خوشحال من، و.. زد می لبخند... کرد می نگاه ریخت، می بهم را اش آشفته و فر موهاي

 رايب را اي ثانیه هیــــچ.. من و بود خنک و نمناك هوا..... ام داده لبخند با را، هایش لبخند تمام جواب که بودم خوشحال افتادم،

 از زج بماند، برایم که چیزي تنها و ،...بدهم دست از را ها ثانیه این ي همه که روزي از.. ترسیدم می... دادم نمی دست از زیستن،

  ....نباشد پشیمانی، و حسرت

 کتابی یا ،.. است فیلم به حواسش که دانستم نمی.. من و بود کشیده دراز تلویزیون جلوي هنوز آزاد خوابیدند، همه وقتی شب آخر

  ...شده رها هایش دست میان که

 هایم یهر به را دریا بوي و رطوبت تمام هی.. کشیدم بو هی.. کشیدم نفس هی و تختم وسط نشستم زانو چهار.. برد نمی خوابم

 دورم پهنی شال...! نیست کافی من هاي ریه براي اکسیژن، این که کردم حس بعد،.. دارم کم چیزي که دیدم ،..بعد.. فرستادم

 و ختهری بهم موهایش ، سرش باالي بود گذاشته را دستش یک.. بود برده خوابش مبل روي.. رفتم پایین ها پله از و پیچیدم

. .ایستادم سرش باالي کمی... بودند کامل آرامش در که من، هاي سلول تک تک مثل.. من مثل.. بود کامل آرامش در صورتش

 هرانت از را من هاي الله عطر آیا که دانستم نمی ،..من و.. آمد می الله بوي... سیگار بوي نه تلخی، بوي نه آمد، می چوب بوي نه

  !؟...گرفته امانت به

 پله از ،...دو با و کردم را پشتم.. انداختم رویش را ضخیمم تقریبا و پهن شال... کردم پاکش فوري که چکید چشمم از قطره یک

  ....رفتم باال ها



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٧٣٣ 

 

 ی،مرخص بود رفته ویال سرایدار! بود نکرده درست غذا کس هیچ برگشتیم، گردي پاساژ و خرید از شادي و نیاز همراه که ظهر

  !بود خواب باال آزاد و دید می فیلم کوروش زد، نمی سفید و سیاه به دست خودش ي گفته به سامی

 بعد، هثانی ده و کرد پر را ویال شادي جیــــغ! بود؟ شده چی... زدیم زل نهارمان بی ظهر و ریخته بهم ویالي به ثانیه چند سه هر

 ما سمت به ویال کوچک هال از کوروش و بود نشسته مبل روي صاف سامی بود، ها پله وسط آلود خواب و آشفته موهاي با آزاد

 داخالقیب با و داد فحشی لب زیر ، کرد پرت سامان طرف به ، کند می چکار دستش در دانستم نمی که را کوسنی آزاد! کرد پرواز

  !! اَه!! ؟؟..جغجغه یا گرفتی زن: گفت ممکن، شکل بدترین به هم آن خواب، از پریدن از ناشی

  ...برگشت اتاقش به بدخلقی با و

 پررو براي ازنی و من و کند درست چیزي تا رفت آشپزخانه به کنان غرغر.. شد خیالش بی بعد و کرد دنبالش ها پله وسط تا شادي

 بیدار که صبح! دبخواب باید دیگر چقدر دانستم نمی.. برگشتم و رفتم اتاقش دم تا.... خندیدیم زیر و کردیم را پشتمان بقیه، نشدن

  ...بود در پشت شده، تا و مرتب شالم بودم، شده

 براي ،»  کرد زهرمارشان«  آزاد قول به و زد غر که بس ، داد ها مرد خورد به ممکن شکل بدترین به شادي که نهاري از بعد

 انتهاي هک رفتم آزاد اتاق سمت به قدم چند اراده بی و زدم بیرون اتاقم از. نخوابیدم بیشتر ساعت یک. شدیم جدا هم از استراحت

  بله؟: کرد سرفه. زدم در! داد تشخیص را سیگار قوي بوي مشامم و ایستادم در پشت. بود باال هال چپ سمت

 را ورتشص جلوي دود دیدنم با. کشید می سیگار و بود نشسته تختش روي پنجره، به روي. کشیدم سرك و کردم باز نیمه را در

  نخوابیدي؟: زد کنار

  نخوابیدي؟ چرا تو: ایستادم چارچوب میان

 خوابم: چرخاند من سمت به را اش تنه نیم. کردم نگاه پاتختی روي جاسیگاري به بدتر آن از و دستش توي سیگار به سرزنشگر، و

  .کنه می درد سرم. بره نمی

  .شده قرمز: کرد نگاه پیشانیم به و

  ..شینب بیا: تخت روي خودش، کنار گذاشت را دستش و زد لبخند!! داد نمی نشان را قرمزي وقت هیچ من پوست. گرفت ام خنده

  !داشتم که بود جوابی ترین تأمل بی این!نه

  ..بخوریم چاي.. پایین بیا -

  ؟ نمیاي -

  .منتظرم پایین -

  !ساره -

  ! نــــکش: دادم هل سیگارش طرف به را ابروهایم. خندید می داشت
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.. بود سفت ره،دستگی روي دستم... آمد نزدیکم بدست، سیگاري زیر و شد بلند جا از.. شد تر عمیق لبخندش... کرد نگاهم ثانیه چند

 جاسیگاري در را سیگار و خندید.. اخم و کردم سرفه.. کرد فوت صورتم توي ،..مالیم را سیگارش دود.. شد تر خاص لبخندش

  ...کرد خاموش

  ...شدم سرازیر ها پله از

.. بگیرم را ام خنده جلوي توانستم نمی من زانو، زیر تا گشاد شلوارك آن با و بود کرده عوض را شرتش تی. پایین آمد بعد دقیقه ده

 قطعا ارشانآث و خوردمشان می که هایی خنده از! بود کننده وسوسه..! هیبت این در ببینند، ازش عکسی کارمندهایش اینکه فکر

 چیده حیاط از صبح که را گلدان توي هاي گل از یکی.. آمد صورتش به مشکوکی و محو لبخند بود، مشخص صورتم روي

  !؟ ها: گرفت طرفم به و برداشت بودمشان،

 و اشتمگذ مقابلش را چایش... بودم بیزار هم، سیگار از روزها این.. سیگار بوي.. آزاد عطر تلخی بوي... آمد می دریا بوي... خندیدم

  ؟..نیومدي صبح دیروز همون چرا: پرسیدم آرام

  .اومد پیش کاري: گفت بعد ثانیه ده و کرد گرم چایش لیوان به را سرش

  !عید؟ اول -

  !کنی؟ می بازخواست -

: یدمبرچ لب و گرفتم درهمش هاي اخم از را نگاهم! ؟..کرد اینطوري چرا! کشیدم عقب را خودم اراده بی! بود گفته ناگهانی و جدي

  ..ابدا

  ..کرد رها شدت با بعد اي دقیقه و حبس را نفسش

  ...خوام می معذرت -

  ..خب خیلی: کرد نگاهم صاف و گذاشت میز روي را لیوانش. نزدم حرفی

.. دیگه خب خیلی:  کرد بامزه هاي حالت آن از را صورتش...! کنم بازخواستش خواستم نمی هرگز من. کردم نگاهش دلخور

  ..!ساره... باشه داشته گفتن ارزش که نبود اي مساله.. نکن نگام اونجوري

  ..منظورم من: دزدیدم را نگاهم.. کرد نزدیک صورتم به را گل ي شاخه

.. اشتد لبخند.. زدم پلک نگاهش در... گرفت رنگ هایم گونه.. آمد می دریا بوي... داد نوازش را ام گونه صورتی، گل هاي گلبرگ

  ....کننده ویران.. خوب.. مهربان.. هاي لبخند آن از

  ...تهران برگردیم وقتی -

 رد زندگیمان تمام شد می کاش.. را او من... را ویال این من.. را نفره دو خوردن چاي این من... بود مالیم قلبم ریتم و آرام نفسم

 تر زرگب مقیاسی در ، تویی و من این کاش.. نداشت وجود تضادي هیچ کاش.. شود خالصه تنش بی و سبک هاي نفره دو همین

  ...آمد نمی ِکش.. حد ایـــــن تا ،..جامعه اسم به
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  ...دارم دوستت: کشید ام چانه زیر را گل

  !!ســــاره؟؟ -

  !بهم دست دو شدن کوبیده محکم صداي و

  !پریدیم جا از دو هر

 سرمان باالي بود رسیده شادي حاال.. کردم خفه را ام خنده من.. زد نامربوطی حرف لب زیر آزاد! خورد سُر ها پله باالي از شادي

  ...زهرمــــار: برگرداند را رویش و برداشت را چایش آزاد.. کرد می نگاه کانتر روي شده رها گل ي شاخه و ما به شگفتی با و

  آره؟؟: کوبید اش شانه روي محکم شادي

  !!چـــته؟؟ اآلن! بذاریم مرگمونو کپه نذاشتی که صبح: رفت غره چشم شادي به آزاد... گرفتم دندان به را لبم من

  !!آره؟؟: آورد پناه من به و نکرد توجهی شادي

 رها را ام هخند و بگیرم را خودم جلوي نتوانستم.. بود کرده تنگ چشم شادي.. شد بلند جایش از و گفت لب زیر دیگري چرت آزاد

 چرا کشم می خودمو دارم روزه چند من االغ: کرد پر را جایش سرعت به شادي... شد دور و داد تکان سري خنده با آزاد.. کردم

  ....!ساره …wow من؟؟ با کنی می شوخی آره؟؟ گی؟ نمی هیچی

  .. »بهش نزنی حرفی.. نداره عقل.. « که کرد می اشاره شادي و خودش سر به دور از آزاد

 از و زنیم تا هس ما زد می غر نیاز.. کردیم می بازي والیبال آرام نا و مواج دریاي از زیادي نسبتا ي فاصله با داشتیم بعد ساعت نیم

 قد کدام سابح به دانستم نمی..! باشد این از غیر نبودیم حاضر عنوان هیچ به شادي فمنیستی رگ و من و.. آییم برنمی پسشان

 المثل ضرب یاد به مرا و کرد می نگاهم شده گرد هایی چشم با بازي اواسط سامان و بودم فرز اما.. گذاشتند تیم پاسور مرا باال و

 و قد و.. خندید می.. زد می چشمک.. کرد می پرت را حواسم قصد از.. کرد می شیطنت آزاد.. انداخت می.. ریزه چه نبین فلفل

.. ودب شده قرمز خنده از هم خودش صورت که بود گفته پرت و چرت آنقدر بار آخرین..! انداخت می دست را تیممان پاسور باالي

 بازي مینز از توپ.. کردم پرتاب محکم را توپ! کرد نمی را فکرش.. نبود حواسش.. گرفتم اش نشانه تنگ هایی چشم با و حرصی

  ..!خورد شکمش به و گذشت تورمان بی

  ..کرد نگاهم خنده و شگفتی با لحظه چند

  !!! ـکلــایـ: آورد باال را شصتش انگشت شادي

  ..زمین خوابید.. بامزه حالتی با که آزاد و

  ..بودم شده نگران.. دنبالش رفتم... آمد درنمی بود، تر دور بقیه از نسبت به که آزاد صداي.. شدند ولو همه

  !خورد می مالجش به دیروز باید که سیبی جاي: گفت داد، می ماساژ را دستش مچ که همانطور و خندید بلند سامان

  اي؟؟ زنده: زد داد نیاز

  ..زدم می نفس نفس.. ایستادم سرش باالي
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  نشد؟؟ که چیزیت! خوبی؟ -

  ...!حـــد از بیش.. خیلی.. بود مریض خیلی... خندید می صدا، بی و بود کرده جمع را هایش چشم

  !کوبیدم گوشش بغل محکم را توپ

  ...پرید جا از خنده با

 سفیدي و خنک پیراهن با را لباسم.. تو برگشتیم و کردیم جمع را بساطمان... متالطم دریا.. و شد باران و شد ابر هوا بعد دقیقه ده

 ها موج صداي.. و ویال حیاط هاي چراغ و باران نم زیر که اي خوشمزه ماهی.. خوردیم ویال بزرگ ایوان در را شام... کردم عوض

 از هک آهنگی صداي کوروش شام از بعد.. نشد فراموشم وقت هیچ که شبی.. نرفت یادم از هرگز که اي خوشمزه شام... شد صرف

 من.. ودب برده خوابش مبل روي پارسا.. وسط پرید شادي.. برقصند هم با تا گرفت را نیاز دست برد باال را شد می پخش ماهواره

 این سطو حتی.. بود جمع میان من نگاه.. زد می حرف موبایلش با داشت آزاد.. شادي پیش رفت سامان... بودم ایستاده پنجره کنار

 کرده طعق را تماسش آزاد... نفره شش و کوچک اجتماع این میان حتی.. کرد بسنده ،..ابـــد تا بودن دوتایی به شد نمی هم، ویال

 چند و اندچسب لبش به را موبایلش. شدم متوجهش. داد تکان صورتم جلوي را دستش. بود ایستاده مقابلم آرام لبخندي با حاال و

  !برقصیم؟ میاي: زد لبخند.. بود کرده پر را ویال.. شادي و خنده و موزیک صداي.. کرد نگاهم لحظه

  ...داشتم نگه را نفسم

  ...پیچید ویال در داریوش صداي و شد تمام شاد موزیک

  ..کن عوضش: کرد می جیغ جیغ شادي

  ...خوبه همین: کشید را کوروش دست نیاز

  :گفت می داشت داریوش

  ...نشستی کنارم.. مهتاب شام اون تو

  ...شکستی پایم به.. وار گل شاخه عجب

  ...آمد باال آزاد دست

  :خواند می هنوز داریوش

  ...من باورم خوش چه... بودي دونسته تو

  ...من پرپرم عشـــق از.. گفتی و شکفتی

  ...ام گرفته آتش ي گونه به چسباندم را، خنکم دست کف

  ..آشفت ماهو رخ.. ابري لحظه همون

  ...واي اي گفتم خود به
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  ...گفت دروغ مبادا

  ...انداخت را دستش

  ..رقصیم نمی: زد سردرگمی لبخند

  ..ناب ي لحظه اون از روزگاري گذشت

  ...مهتاب درگاه به بود دل معراج که

  ...بود سالن وسط رقصان جمع به.. اش فکري و خیره نگاه

 یک حتی.. بدهم دست از را ها ثانیه این خواستم نمی.. بدهم دستش از خواستم نمی.. بود کرده پر را هایم ریه تلخش عطر بوي

 این رداف... دادم نمی.. بهایی هیـــــچ به ،..را داشتم شب آن.. و ویال آن در که آرامشی این از ثانیه یک حتی.. بودن او کنار ثانیه

... فردا.. .کشید می را انتظارم تهران، در واقعی دنیاي و شدم می جدا کوچکم اجتماع از من فردا.. رسید می پایان به نفره شش جمع

  ...!نه..! بود گیر نفس هم تصورش حتی.. نه

  ..ببین آسمونو: کشیدم را آستینش

 هب و... ایستاد کنارم... هیچی.. خواندم نمی نگاهش از هیچی.. برداشت سمتم به قدم یک.. کرد نگاهم ،..سخت هایی چشم با

  ...دوخت چشم آسمان

  ...خوره می درد چه به باشه، نداشته ماه که آسمونی -

  ..کشیدم را آستینش

  ..بیشتر

  ...!نببیــ... خوره می درد به -

 این ورچط... بود سرم در موسیقی ضرب... سیاه و ابري آسمان به من و کرد می نگاه من رخ نیم به او.. تر نزدیک.. ایستاد کنارم

 مانآس به و گرفت ازم تأنی با را نگاهش.. کردم جاري زبانم به را، آخر ي جمله دو... را زیبایی همه این چطور... دید نمی را آسمان

  ...کرد عمود دیوار به را اش پنجه و انداخت پشتم فاصله با را دستش... داد پنجره پشت

  ...نشستم محتاج چه عشق درگه اون در

  ...شکستم یادت به.. مهتاب شام هر تو

  !؟...نه یا داري خبر.. شکستن این از تو

  .....نه یا داري سر به.. عشقو شور هنوز

  ..داري ماهو اگه.. هات شب تو هنوزم

  ....یادگاري تو به.. دادم ماهو اون من
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.. ـادرــم کجایی:  بود پیچیده تلفن گوشی در خانوم حاج اضطراب پر صداي و پریدم خواب از پیشانی بر نشسته عرق و هول با

  ...گرد.. بررر.. یا.. بی! ره..سا.. دیدم ـدبــ خواب.. زنه می.. شور.. دلم

  !بد؟ خواب

... دمخو و بودم کرده سقوط بلندي از تکان و هول با مدت تمام خودم.. بودم دیده بد خواب خودم.. زدم می نفس نفس داشتم خودم

  ...!بود اضطراب پر و سنگین خوابم تمام

  ...بود تشنج.. بود هراس خوابم تمام... داد خواهم دست از را چیزي یا کسی که شد می القا من به حس این خواب در شب تمام

  ..شد سرریز تنم تمام و دلم به دلشوره

  !افتاده؟ اتفاقی خانوم؟؟ حاج شده چی -

  ..اونجا نمون.. بیا تو -

  شده؟؟ چی آخه -

 بود رارق صورت هر در.. کرد ام کالفه و گفت... بمانی دور راه نیست دلم به گفت هی.. بیا گفت هی نارحتی، با فقط. نزد حرفی

 استقاللم از و کشد می خودش طرف به مرا ترفندي هر با کردم می حس اینکه خانوم، حاج زدن حرف اینطور اما برگردیم امروز

  !ریخت می بهم را اعصابم کند، می دور

 آرام ردمک سعی.. بود کرده گیر دنیا آن و دنیا این میان بدنم انگار.. پوشاندم هایم دست با را صورتم و کناري انداختم را گوشی

 وقتی هک بود سال چند... کند آرام مرا تواند می که هست تر طرف آن اتاق چند کسی، اینکه فکر.. کردم متمرکز را حواسم.. باشم

  !؟..کند آرامم که نبود کسی پریدم، می خواب از اینطور

  ...رفتم سرد آب دوش زیر

... کرد می تنگ را نفسم راه ،..کنم ترك را، ویال این را، شهر این بود قرار اینکه. بودم کسل بدجوري من اما چرا دانم نمی را نیاز

 بحص آزاد... نشست می کاغذم روي فکر بی و اراده بی که پیراهنی طرحی و بودم کرده گرم مقابلم آچار کاغذهاي به را خودم سر

 پشت یازن صورت.. زد زنگ نیاز به افروز که بود نهار از قبل. بود آرام و ساکت ویال و بدهد نشان را ماشینش بود رفته سامان با زود

 گرفتم، دلشوره.. کرد می نگاهش درهم ابروهاي با و بود رسیده لحظه همان که آزاد به و.. کرد نگاه من به.. شد هم در تلفن

 مین افروز به حقی هیـــچ ، آزاد کردن ناراحت بابت لحظه آن... باال دوید را ها پله و کشید نیاز دست از را گوشی.. شد عصبی

 که ودب اتاقش در هنوز آزاد... نداشتم دوست را، شادي پرسشگر نگاه و نیاز ناراحت نگاه.. پایین انداختم را سرم...! هیچی! .. دادم

 خوشرویی با.. کردم احوال و حال مؤدبانه... انداخت جانم به اضطراب.. و کرد تا چهار را هایم چشم افروز، اسم. خورد زنگ من گوشی

.. هستم کجا پرسید.. نیاوردم خودم روي به هم من.. شد چه نیاز، ي خانه در پشت شب آن که نیاورد خودش روي به.. زد حرف

 آنقدر و ودب سخت آنقدر صورتش... رسید می آزاد به امتدادشان که کردم نگاه هایی پله به و ،...شمال گفتم! گفتم؟ می باید چی

  ...!گرفت می ازت را اي محاسبه هر قدرت که داشت، اخم

 برابر در ستمتوان فقط! نرسیده من به تا بیاورم هم را افروز با حرفم ته و سر توانستم فقط.. آمد پایین و کرد یکی تا دو را ها پله

  !کنم قطع و بگویم ي»  برم باید ببخشید«  دوید، می افروز صداي به که خشمی
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 روي به رو پایین ي طبقه را کوروش بار آخرین و بود خوابیده نیاز. خرید بودند رفته سامان و شادي. کردم باز را اتاقم ي پنجره

 دریا به رو. بودن مناسبت بی بود، شده الم آسمان وسط صبح از که آفتابی با حضورش که وزید گرمی نسیم... بودم دیده تلویزیون

  ...داشت چشم تنش، نازك پیراهن همرنگ درست روز، آن کمرنگ آبی دریاي به و بود ایستاده آزاد. شدم خم

  ..فشردم دست در را سفیدم آبی پیراهن

  ...شد می تنگ دلم

  ...شد تنگ دلم که کردم حس کردم، باز را هایم چشم که وقتی صبح از..  و بودم بسته را چمدانم

  ..کردیم می ترك را اینجا دیگر ساعت دو یکی

  ...دیگر ساعت دو یکی

  ...شد می تمام من کوچک خوشبختی

  ..دیگر ساعت دو یکی

  ...!من عید

  ...!من عیدي

 با. بود ردهب خوابش مبل روي کوروش. رفتم پایین ویال چوبی هاي پله از پاورچین پاورچین و برداشتم را شالم. بستم را پنجره

  ..نبود.. نبود من به حواسش... شدم دریا نزدیک و پوشیدم را سبکم هاي سندل.. رفتم بیرون ویال از احتیاط

 که ودمب نگفته بهش وقت هیچ. گرفت بازي به را موهایش و.. زد مالیمی باد. گرفتم آغوش در را زانوانم و ها ماسه روي نشستم

  ....ببرم دست موهایش میان خواهد می دلم چقدر

 همین دم،بو بلد نقاشی اگه: گفت. کردم نگاهش و گذاشتم زانویم روي کج، او، به رو را سرم.. داد من به و گرفت دریا از را نگاهش

  ..کشیدم می العاده فوق تصویر یه ازت حاال

... بودند گرم قدري ماهی، فروردین کمیاب آفتاب از ها ماسه. نشست کنارم آمد و پایین انداخت را سرش کند، نگاهم آنکه بی بعد

  ؟..نخوابیدي چرا: گفت دریا به خیره و کرد قالب زانوانش روي و تنید هم در ساعد از را هایش دست

  ...رسیدند می نظر به احساسی بی و صاف خطوط به شبیه لحظه، آن پُرش ابروهاي

  ؟..ساکتی انقد چرا -

 در... شد داج ازم کند، نگاهم آنکه بی.. بزند حرفی آنکه بی گذشته شب! بودم پرسیده اما..! دانستم می خودم... نداشت پرسیدن

 شمچ توي چشم من با صبح از هم امروز.. کردم می حس را سیگار بوي بودم، ایستاده در پشت که شب آخر من و بست را اتاقش

 من به الس یک اینکه.. بودم دلتنگ ،..من.. بودم کرده بینی پیش من،.. شناختم می را ها گریز این من.. بودم نگران..! بود نشده

  ...نداشت تفاوتی هیچ ساعت، یک اینکه با نکند، نگاه

  ...کرد سکوت
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  ؟...ناراحتی چرا -

  ...دریا به هنوز او، نگاه و... بود زیباتر خیلی من از کمرنگ، آبی دریاي

  ..دیر لیخی.. آمد دیر اما.. نشستم انتظارش به ظهر.. کردیم تماشا را ماه و ایستادم هم کنار که بود دیشب همین.. گرفتم دلشوره

  ...آمد می نظر به ساکت و.. ناراحت.. حوصله بی بود، برگشته وقتی از و

  ؟..زنی نمی حرف من با چرا -

  ..کنیم می چیکار داریم اآلن -

  !؟..کنی نمی نگاه بهم چرا -

 رفح او با خواست می دلم... کنم آرامش خواست می دلم فقط لحظه آن... سپرد من به و گرفت دریا از تأنی و مکث با را نگاهش

  ...نه یا دارم، را اش توانایی آنقدر آیا که دانستم نمی... کنم پاك را هایش ناراحتی تمام و بزنم

  ..شدند نگران و احساسی هایی منحنی سیرم، اي قهوه و پهن ابروهاي

  !؟...ببینم تورو ناراحتی تونم نمی من دونی نمی تو -

  ...کنم بغلش خواست می دلم.. شد می تمام امروز. صورتش نزدیکی تا. رفت باال اراده بی دستم

  ..کوبید ساحل به محکمی موج

  .نباش ناراحت: گفتم آرام.. شد شُل هایم انگشت

  .نمک می خواهش: زدم لب. لغزید انگشتانم روي نگاهش. بود مشهود هایش چشم در گذشته، شب خوابی بی. کرد نگاهم خیره

  ..دنفهمی همه: دوختم چشم دریا به و انداختم را دستم. زد کمرنگی و خسته لبخند. رفت باال کمی لبش، چپ سمت ي گوشه

  ...شد خالی و پر ، هوا ناگهانی حجم از ام سینه ي قفسه

  ..متاسفم: کرد نگاه دریا به من مثل

  ...نیست مهم -

  !؟..کردم می فراموش را ها لحظه این تا گذشت می باید سال چند. سپردم گوش ها موج آرام صداي به

  ...کنم فراموش خواستم نمی

  ..آزاد -

  .شد خیره دریا، به خیره منِ رخِ نیم به

  ...ترسم می نباشی، که روزي از -
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  ...رسید ساحل به بزرگی موج

  ...کرد می درد آنقدر که انگار، بود زخمی گلویم

  ...!خواستم می او با کمال و تمام را، دریا این من

  ...خوام می تو با رو دریا این من -

  ...شد می گرم نگاهش، گرمی از صورتم

.. ردمفش و گرفتم دست در را پیراهنم ي گوشه.... بود خراب قراري، بی همه این از.. شمالی ظهر بعداز این از حالم.. بود خراب حالم

  ...!خوام نمی و: زدم پلک

  ..شد نزدیکم

  ...کردم جمع بیشتر را پاهایم

  ....خواستم نمی را دریا اندازه این تا وقت هیچ نبود، آزاد اگر... بود مهربان و آبی چقدر... بود عظمت با و آرام چقدر دریا

 هرظ بعداز آن ، لحظه آن حتی... نبودم مضطرب.. ترسیدم نمی... کرد می سرایت هم من به که بود نزدیک آنقدر بدنش گرماي

  ....منست روي فقط خدا، گرم نگاه کردم می حس طالیی، و بهاري

  ...شمال نمیام وقت هیچ دیگه ،...نباشی تو اگه -

  ..کردم نگاهش

  ...بزنم حرف خواستم می فقط... بفهمد خواستم نمی اما داشتم بغض

  ...ذارم نمی اینجا پامو وقت هیچ: خورد چین ام بینی

  ..گذاشت ام شانه روي احتیاط، با..  و آورد باال آرام را دستش یک.... شد تر نزدیک

  !؟..شده چی.. ساره شدي عوض -

  ...دادم تکان سر

  ...!افتاده اتفاقی یه..! شدي عوض! چرا -

  ...بودم تاب بی زدن، حرف براي

  ...نم.. آزاد ممنونم ازت من... بودي خوبم دوست.. بودي دوستم... کنم اعتماد بتونم شدي باعث.. هستی خوبی خیلی آدم تو -

  ...ششش... هِی: کرد پچ پچ.. آورد نزدیک را صورتش

  ..زدم می حرف باید
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 وت اگه ،..شم می متنفر خودم از من.. از... شدن بیدار از.. کردن طراحی از.. متنفرم رفتن اروس از من.. متنفرم دریا این از من -

  ...نباشی

 حالم.. ترسم می خودم از..! ببین.. تو.. شه می عوض چی همه.. خوبه حالم... هستی که هم وقتی: فشردم مشتم، در را پیراهنم

 معتقدي مادر و پدر. بود شده بزرگ عاطفه دامن تو کامران.. کامران...! ترسم می ،..منم من، و تویی تو اینکه از... شه می خراب

 یه وت گفت می... گفت می بهم.. کردم می تماشام و نشست می کنارم اومد می خوندم، می نماز نشستم می وقتی بارها. داشت

  ...کنم اذیتت ترسم می گفت می..... داري دورت محافظ ي حلقه

  ...فشردم هم روي را هایم پلک

  ...بود صورتم پوست روي.. مطمئنش و گرم و آرام نفس

  ...من.. دونی می... ندارم هیچی اآلن -

  ! سرمه پشت اشتباه کـــوه یه من: کردم رها را، نفسم از سنگینی حجم

 استخو می حاال... گفتم می را چیز همه باید... آمد یادم خوابم هراس و هول.. شود باز نفسم راه تا گذاشتم ام سینه روي را دستم

  ....استیصال با.. باشد تنگی نفس با

 شکمک من.. من.. کردم کوتاهی من کنم می فکر خودم با... عزاست بعدم روز تمام بینم، می روشنکو خواب که شبا بعضی -

 نهایت در اام.. خودم سمت بکشمش تونستم می. کنم کمکش تونستم می من.. حتی یا.. کرد نمی ازدواج من با اگه شاید.. نکردم

 سطو گذاشتمش صاف من که بود اي مسخره المثل ضرب چه این..! خود دین به موسی خود، دین به عیسی گفتم! حمــــاقت

  !مشترکم؟ زندگی

  ...کرد می نگاهم فقط

  ...آرام

 پیش از العملی عکس چه است ممکن یا و... کند می فکري چه خودش پیش که نبودم این نگران حتی که آرام، و مطمئن آنقدر

 من ندگیز آدم ترین محرم که انگار... نداشتم نزدیکی و راحتی احساس اندازه این تا وقت هیچ.... باشد داشته ام گذشته کشیدن

  ....نباشد زشت یا سخت هم، گفتن زندگیم هاي خصوصی از کنم حس که آنقدر...! باشد

  ...کرد می باز تنفسم، براي را راه و داد می حرکت ام شانه روي نوازشگر، و آرام را انگشتانش تنها

 ابت و تب از چیز همه که زمانی درست اونم.. داشت نگهش باید! محرکه یه فقط.. عشق.. داشتن دوست آزاد، ببین.. تو حاال -

 ستدو منو اونقدري اصن تو.. تو..! کرد فداکاري باید... بود وال و هول تو روز هر باید! دونم می من.. گذروندم روزارو این من! افتاد

  !؟..کنی فداکاري بخاطرم که داري

  ..شدم نزدیکش

  ....بود کرده یخ هایم دست

  ...بخواي که نـــداري دوست منو اونقدري اصال تو آزاد -
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  ...کرد نوازششان... گرفت دست در را هایم انگشت سر احتیاط، با هم باز دیگرش، دست با

 ودموخ دنیاي چرا! ؟..خودم دنیاي تو بکشم تورو بخوام چرا! خوشبختی... کنی می زندگی خوب خودت، دنیاي تو داري وقتی -

  !؟..کنم تحمیل بهت

  ...کرد می نگاه هایم انگشت به

  ...آزاد -

  !خوشبختی؟ کی با تو -

 هچ اونا با من ؟..برادرت مث یکی خوبه؟ اون مث یکی خوبه؟ کامران ؟..کامران با: شد خیره هایش چشم به و فشرد را انگشتم

  !؟..دارم فرقی اونا با من تو، نظر از موقعیت، این تو.. اصال دارم؟ فرقی

  ...چرخید صورتم در نگاهش

  ! خودمم من! آزادم من.. منو ببین -

  !کنم محدودت خوام نمی من و -

  .کرد نگاهم سکوت در

! کنی؟ حملت عمر یه تونی می! کردي تحمل! کردیم تحمل تو و من مدت این تمام. گذشت ازش بشه که نیست چیزایی اینا: گفتم

 خواد نمی دلم من.. من... تونی می جایی یه تا تو.. بگذرم هات حرف و افکار بعضی کنار از و ببندم دهنمو تونم می جایی یه تا من

 و،ر نمیاد خوشت که چیزي هر تو اینکه از من. نمیاد خوشم بدي، دست زنی هر با تو اینکه از من. کنه لمس رو شوهرم کسی

 و حد در..! نکنم خطر احساس که جایی تا. کنم تحمل تونم می رو چیزایی یه! نمیاد خوشم بري، می سوال زیر رو، من اعتقادات

. ذارهب بدنش روي اي منفی تاثیر کوچکترین که بزنه چیزي به لب همسرم خواد نمی دلم من... اما.. نیاز مث محدودي ي اندازه

 اون. تنیس من مثل طرفم که نبود مهم برام یکبار من! متنفرم بگیره، تورو هشیاري که چیزي هر از مشتقاتش، و الکل از من

 رو تو ذارن، می خودش قبر تو رو کسی هر میگم، هنوزم. من فکر طرز روي. نداره من زندگی روي اثري هیچ کردم می فکر موقع

  ...شه می سخت و تنگ خیلی برامون زندگی.. ذره ذره.. ذاره می تاثیر... اما. کنند نمی مجازات من خوب و بد کارهاي خاطر به

 گویمب را چیز همه خواست می دلم داشت، خبر خودش براي من دلتنگی از که حاال.. بگویم بهش خواست می دلم اما، بودم ناراحت

 بازگو برایش بدهم، نشان دار غصه را خودم اینکه بدون و آرامش کمال در را ها این ي همه خواست می دلم.... کند باورم او، و

  ...کنم

 هر رو، مهست که همینی رو، من تونی می آیا اما! خوبی تو آزاد: دادم ادامه رسید، می نظر به تلخ هم حدي تا که کمرنگی لبخند با

 آزاد یادته؟ رو اروس هاي مهمونی یادته؟ رو نیاز نامزدي! کنی؟ همراه هستند، تو مثل که هایی نگاه ي همه زیر میري، که جا

  ...رو دیشب آزاد... تو براي و دارن حرمت من براي که چیزهایی تمام

 و کالفه ،کنه نگاه من پوشش و من هاي لباس به تمسخر با کسی اینکه از.. و باشی من کنار تونی می: فشردم بهم را هایم لب

  !نیفته؟ فاصله بینمون... بعد و! نشی؟ ناراحت
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 می متهم رو همدیگه بشیم، اجتماع وارد بخوایم وقتی بیفتیم، احساسات این از و بگذره کمی وقتی... آزاد افته می..: شد آشوب دلم

 می اینجوري و .کنی افتخار اجتماع، تو کنارت در من حضور به تونی نمی تو و کنم تحمل تورو زندگی سبک تونم نمی من... کنیم

 و عصبی هاي فشار باعث ناخواسته که رو من... کنی می محکوم ذهنت در رو من خودمون، خلوت تو گردیم برمی وقتی که شه

  ....تکراره تکرارِ این، و... شیم می سرد هم از. شدم تو براي فکري

  .کرد می نگاه انگشتانم به

  ...بود تلخ و سخت اندازه بی ها، جمله آخرین

 االخرهب... ساعت نیم... دقیقه ده.. گذشت چقدر دانم نمی. دیدیم می را این من و بود کالفه. داد دریا به و گرفت من از را نگاهش

  ....کشید می قد.. باور نگاهش، در.. دوخت من به و گرفت آرام و آبی و امن دریاي از را نگاهش

  ..دم می فرصت خودم به دارم -

  ...زد زنگ گوشم در تا بی حرف

  ..کنیم تمرین بذار -

  .کوتاه مدت یه: داد ادامه آرامی به

 من اما ترسیدم می...! بود من خوب هاي حس تمام مغلوب که شد می روزي چند.. ترس این اما آره! ؟..ترسیدم می.. ترسیدم می

.. هم را داشتن نگه.. بار این خواستم می ،..اما...! داشتم وحشت دادن، دست از از.. بود دیده خواب خانوم حاج... بودم دیده خواب

  ....کنم تجربه

  ..بعدش: گفتم

  ..تونیم می چقدر.. تونم می چقدر ببینم بذار.. مونده دیگه ماه دو یکی گذشته، بخشیش یه.. کوتاه فرصت یه.. نکن فکر بعدش به -

  ...!خوام نمی اینو من.. شی می اذیت -

  ..شی می اذیت داري هم تو: زد محوي لبخند

 زندگی ومآر تا کنم ولت که نیستم مرد اونقدري که شاکیم خودم از: داد دریا به و گرفت من از چشم و داد تکان تاسف با را سرش

  ...کنی

  ...گرفتم دندان به را لبم

  ...زد می حرف اینجوري نباید

  ...رسیدند ساحل به هم سر پشت و کوچک هاي موج از ردیفی

 به هک وقتی از بود؟ چطور لحظه این! ؟..رسید می نظر به چطور حاال... من ي گذشته.. من شکست.. من ترس.. داشت اهمیتی چه

 ینانهب واقع اگر حتی.. داشتم شدن، مادر از غیر به را زنانه هاي تجربه تمام.. بودم زن من! ؟..بود چطور ،..دارم دوستت بودم گفته او

 مدتی براي اگر افتاد می اتفاقی چه حاال... داشتم هم را عمیقی اما ماهه، چند و کوتاه خوشبختی ي تجربه کردیم، می نگاه هم تر
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 که.. .کنم زندگی را بهار همین تنها است قرار کردم می خیال اگر داشت اهمیتی چه! ؟...بستم می چیز همه روي را چشمم کوتاه،

 ودند،ب زودگر که چیزهایی به کردن دلخوش و نگري آینده از عاري تفکر این.. نبود درست... منست عمر بهار آخرین بهار، این

 شمالی، ي روزه سه سفر این رویاي که من براي بودم، دیده خواب که منی براي... بود خوب من براي ،....اما نبود درست اصال

 می رجوع که درونم و.. خودم به.. بود خوب ،..ما براي.. بود خوب آزاد براي...! بود خوب ،..بود کشیده قد هایم کابوس تمام میان

... و ببندم باشم، داشته دیگري شخص هر کنار توانستم می که آرامشی به رو خودم، روي چشم بودم حاضر.. صادقانه.. کردم

 فقط.. میک توانستم می.. کنم فراموش ، بودم کرده تجربه سالگی یک و بیست در که را هایی لذت توانستم می... شوم همراهش

 و آرامش نهایت در من.. بودم آرام من.. نه اوه! ؟..دادم می دست از را عقلم داشتم.. کنم زندگی.. ام لحظه در.. دلم براي.. کمی

 انستمتو می که بود خوبی هاي حس تمام ،..داشت اهمیت که چیزي تنها ،..دریا و ساحل کنار هاي ثانیه آن تمامی و.. بودم سالمت

  ...کنم تجربه دوباره

  .........درك به ها، لحظه در زیستن این رسیدنِ  پایان به از بعد ثانیه یک.. دردش.. اش دلشوره و تالطم

  ..دادم دستم به حرکتی

  ...شدن خواسته و.. خواستن از پر.. بود آگاهی از پر که بودم هایی لحظه تمام محتاج من

  ..بودم تنها من

  ...داشتم دوست را او و

  ...کرد رها را ام شانه و دست

  .بود مانده چیز یک فقط

  !؟...من چرا -

 می هایش شمچ در خورشید... گرفت باال را سرش.. ام کشیده و باریک هاي انگشت به... کرد نگاه لباسم لیمویی گل به.. زد لبخند

: زد لبخند... ام ساده هاي چشم... فرمم خوش و پهن ابروهاي... چرخید صورتم دور تا دور اش خواستنی و گرم نگاه... درخشید

 عصبانی وقتی... دارم دوست هاتو خنده صداي خندي، می وقتی... حرفن از پر هات چشم... مهربونی... خانومی... ملیحی تو چون

  ...شی می خودم عین کوبی، می بهم رو تخته و در و شی می

  ! هاپ: زد شیطنتی پر چشمک

  ...کرد نگاه لبانم به

  ...خوام می... درنیاد صدات که دي می فشار هم روي اونجور لباتو و ناراحتی وقتی -

  ...شد تر پررنگ لبخندش... کشید هایم چشم روي را هایش مردمک باز

  ...خوبم تواَم، با وقتی... دي می آرامش من به -

  ...خوبم انقدر تواَم، با وقتی فقط من... ساره ن همدیگه ي آینه ها آدم: نداد اجازه که بزنم، حرفی کردم باز دهان
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 رجیحت که شه می کور منطقت قدر اون وقتا گاهی چه اگر: گرفتم هوا در همزمان را حرفش رُکی و تلخی من که زد شوخی لبخند

  !بگیرم قرار کیلومتریت ده شعاع تو دم می

  ...وادخ نمی دلیل داشتن دوست که البته و: گفت پچ پچ به شبیه صدایی با.. تر آرام.. دوختم خیس هاي ماسه به را نگاهم

 هنوز. .کردم نگاه پیراهنش ي یقه به... شد قرار بی نگاهم... کاوید موشکافانه و دقت با را چشمانم و صورت.. کرد کج را سرش

...! نیک می سرویس آدمو و عالم دهن..! بزنه کبریتت یکی باید..! داري خاص جسارت جور یه تو: کرد می زمزمه.. و داشت لبخند

 غریب... هاي چشم و تر عجیب ظاهر و عجیب ي قیافه اون با دادي، نشون هارو طرح اون و دفترم اومدي بار اولین واسه وقتی

 تا پوسته نای! بیاري دووم تونی می کجا تا! بایستی تونی می کجا تا ببینم خواست می دلم واقعا لحظه اون! اومد خوشم ازت..! تر

  ...و کنار زدم رو پوسته من تر، بعد یکم..! کشونه می تورو کجا

  ..کردم امیدت نا: زدم شرمگینی لبخند

 مخوش بازي از من..! بود بازي یه مثل برام اما کردي، می امیدم نا گاهی کردي، می خورد اعصابمو.. نه: شد تر عمیق لبخندش

  ...!میاد

  ..کردم زمزمه ها، دکمه گیجِ حواسی با... کرد می قراري بی بستنش، و شدن دراز براي دستم.. بود باز پیراهنش دوم ي دکمه

  !؟..دادي هم بازیم -

  !میاد؟ نظرت به اینجوري!  نع: نه یا دارد اخم صورتش بفهمم که دیدمش نمی

  ..ببندم را سفید ي دکمه و کنم دراز را دستم شد می کاش

  ...نه -

  !خوردم بازي تو از من اما -

 عمیقش و شیطنت، به آلوده کمی سیاه، هاي چشم تا نگاهم و کردم حبس سینه در را نفسم! خورد گره اش دکمه در اراده بی دستم

  .آمد باال

  !!کردي استفاده سوء من پرتی حواس از -

  ...!چرا.. چرا... آمد نمی یادم چرا.. آمد نمی یادم... شد تنگ چشمم

  ! تمــــام مهارت با -

  من؟؟ -

  ..!هـــوم: انداخت باال ابرو

  ...آوردم فشار مغزم به و فشردم دستم در را دکمه
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 ،..میاي نم با گفتی و اومدي جلو وقتی! بودمت ندیده شب، اون تا! دیدمت نمی.. کنم فکر درست تونستم نمی حتی شب اون -

  ...!متدیـــد ،...کنم پیدا رو تا بی تا.. باشی همراهم.. کنی کمکم که خواستی و شدي ت دیده خسارت ماشین خیال بی وقتی

  ...کنم اش معنی بتوانم که بود چیزي آن از تر عمیق خیلی نگاهش

 وروت شه می مگه.. عروسک! کردن تحمل منو همه، از بدتر.. قبرستون تو.. جاده اون تو ،..رفتم که جا هــــر تا من، با بودنت -

  !؟...اومدي من با آخرش تا و خوبی انقدر وقتی باشم نداشته دوست

 اه ثانیه آن تمام و را، هتل در خوردن نعنا چاي آن را، شب آن شد می مگر... شد شل اش، یقه از دستم... کشید جلو را خودش و

  ....خورد چین بغض از ام بینی! ؟...ببرم یاد از را،

 کردن رازد یاري دست این من که بگویم بهش توانستم نمی... کردم معطوف دیگري جاي را نگاهم و انداختم پیراهنش از را دستم

  ...زدم می پرپر ، دانشکده راهروهاي در وقتی... شد می دشمن عشق وقتی بود، بسته ها در تمام وقتی.. ام گرفته یاد خودش از را،

  ..ببندش: کشید جلو را خودش

  !چیو؟: پرسیدم تردید با

  ..کنی کارو همین خواستی نمی مگه.. ببندش: کرد اشاره اش یقه به

 بهش تمدس آنکه بی... نه یا نیاورد خودش روي به و دارند خفیفی لرزش سرانگشتانم که دید دانم نمی. بردم جلو را هایم دست

 فتهر یادم انگار! کنم دوري تنگ حصار این از زودتر که دادم فحش خودم به حال همان در و شدم اش دکمه بستن مشغول بخورد،

  !!! نداشتم اعتماد هم خودم به حتی ،..حاال..! کرد حذر او، به نزدیکی همه این از باید که بود

  ..اي سوخته سیاه یکم فقط... نیستیا بدم -

  !شد خشک اش شده بسته ي دکمه روي دستم. کردم نگاهش گرد هایی چشم با

  !؟..بودي کرده هماهنگ نیاز با قبل از.. بگو راستشو: کرد تنگ را چپش چشم

  چیو؟؟ -

  ..!گم می شبتو اون بازي هود رابین -

 دهانی اب! گذاشت؟ می سرم به سر داشت! هماهنگی؟؟! سوخته؟ سیاه گفت؟؟ می چی... نه که بود معلوم نه،.. زدم پلک تند تند

  ...کاویدم را صورتش بود، آنالیز حال در ممکن سرعت باالترین با که مغزي و باز نیمه

  ...!داشت بصیرت.. داشت تب.. داشت عمق ،..انگار هایش چشم

  ! *؟ هست حواست حاال! زیبایی فقط هست، حواست وقتی. ترینی زیبا نیست، حواست وقتی: کرد زمزمه

  ...کردم نگاهش گیج

  !هست؟ حواسَت: شد قاطی چشمکش و لبخند
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 زدنش سحد.. البته! فرعیاته همین حد در دسترسیمون ما که فعال حاال: گشت لباسم و صورت دور تا دور نگاهش و زد نیشخندي

  ...پنجِ و هفتاد سایزِ مثال.. ممم.. نیست سخت هم چندان

  ..!آمد فرود سفتش بازوي روي محکمم مشت و رفت باال دستم

  !زد قهقهه

  !رفتم غره چشم جدي، و ترسناك اخمی با

  !کنم خرد را فکش توانستم می

 ها هماس روي را خودم و زدم جیغ..! زد بهم گرفتن گاز ي نشانه به را هایش دندان و برد حمله صورتم به! کشید جلو را خودش باز

  ..کشیدم عقب

  ...خندید بلند

  ...خندیدم

  ...خندیدم

  ....خندیدم

 و من اسلب.. زد می باد... شد نمی بند زمین به هایم قدم.. بود ها ابر روي سلولم سلول...! افتاد شور به دریا.. رفت آفتاب... زد باد

  ! باال بپر: زد را ماشینش ریموت... ریخت می بهم را او موهاي

 بی حصب از که بود فهمیده.. مضطربم که دانست می... شمالی عصر هواي... زد بیرون ویال از و داد گاز... شدم سوار لباس همان با

  ...بود حواسم... حاال...! بود چیز همه به حواسم...! بود حواسم... گرفت جریان ماشین در خنک باد... قرارم

 قرمز خط از... انداخت می در خودش با را او که چیزهایی ي همه از.. بود ترس من براي که هایی چیز ي همه از... زدیم حرف

 زده حرف کردن امتحان از... وزید می که اي العاده فوق نسیم از.. زدیم حرف دریا از.. زدیم حرف..! او هاي قرمز خط از.. من هاي

 رفح باز و... دادم را پاسخش کرد، می دل دل تنم هاي مویرگ در که عشقی با... کرد نگاهم دلگرمی با... دادن فرصت از.. بودیم

 ها بچه اشتنگذ قال از..! نداشتیم هم پول حتی نداشتیم، گوشی ، نبود خیابان مناسب من لباس اینکه از... دهان با چشم، با.. زدیم

  ...برگردیم بخواهد دلمان که زمان هر تا ویال در

  ...خواند ابی با... گرفت وزیدن تپشی و تاب پر باد و برد باال را ضبط صداي

  دارم سینه در خون دریاي دل جاي اگرچه

  ..میارم کم دل از دریایی تو عشق در ولی

  من با آیینه مثل رویی روبه اگرچه

  ...دیدن سیر براي.. نیست بسم چشمام ولی
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  دل یک نه

  دل هزار نه

  ..عالم دلهاي همه

  خوام می دلهارو همه

  .....باشم تو عاشق که

  مجسم شعر تویی عشق، از تر عاشق تویی

  شبنم کرده گل سحر تو، از قصه باغ تو

  شیراز ناب شراب مخمل، خواب چشمات تو

  ..راز شب یک و ِهزار آواز، هزارمیخونه

  ..ببینم تورو خوام می

  ..بار یک نه

  ..بار صد نه

  ..! نفسهـــــام تعداد به

  تو دیدن براي

  چشم یک نه

  چشم صد نه

  ...!خوام می چشمــــــارو همه

  بویید کردو نوازش گل مثل باید تورو

  ..دید تورو باید فقط دنیاست تو چشم هرچه با

  کرد نگاه ها قله رو ماه مثل باید تورو

  .......کرد صدا باید تورو دنیاس تو لب چی هر با

***   

 وقتی کردم می خیال. بگذرد خبري بی و آرامش همین در چیز همه قرارست هنوز کردم می خیال من و بود ماه اردیبهشت اول

 همه ،کرد ثابت من به بارها و بارها که بود زندگی این.. اما! دیگر اي کشیده خط ،..کشی می خط زندگی در را چیزها بعضی دور

  ....رود نمی پیش.. خواهد می دلم من که طور آن چیز
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 بود ارقر و نبود، راضی بود گذرانده اروس که زمستانی از آزاد شد، می نزدیک تابستان فستیوال. بود درهم هایم برنامه ي همه

 اريک هاي مالقات قرار از یکی و بیایند بود زده کله و سر کشاندنشان براي کلی افروز که مهمی هاي طراح نفراز دو ها روز همان

. .بودن شاد و خندیدن شدن، دلخور ، زدن کله و سر با وقتمان اغلب و دیدم می کمابیش را همدیگر.. بود راه در.. هم اروس مهم و

 و مینز میان توانست می که هایی حرف تمام. گذشت می باشد، داشته وجود توانست می که معمولی و معقول اتفاقات ي همه و

 به و آرام و درست ها، عصبانیت حتی یا و ها، خنده ها، بحث این پایان که کردم می را تالشم تمام من و.. بیاید پیش ما آسمان

  !شود جمع مان رابطه نفع

 که سته شلوغ اي اندازه به آزاد سر دانستم می و نبود خوبی روز اصال. بود شده پیدا اروس در پگاه ي کله و سر هم دیگر یکبار

 دو از اعتس. نشست انتظار به آزاد دیدن براي نیم و ساعت یک و آمد پگاه. باشد نداشته کس هیچ براي خوبی خورد باز دیدار این

 العمل عکس ننگرا نیاز. آنجاست هنوز پگاه که دانستم می. بیرون برویم نهار براي گفت و گرفت تماس آزاد که بود گذشته نیم و

 شه یم: « بود این خواستم، آزاد از که چیزي تنها و بستم را فتوشاپ ي برنامه. مان همه نگران.. من و بود پگاه غیرمنطقی هاي

  ...»نهار میریم داشتی حوصله و وقت اگه بعدش! کنی؟ صحبت پگاه با و بري

 ي خانه در که مشکوکی اما آرام جو و خانوم حاج وقت بی و وقت هاي تلفن ، خودم و شرکت فراوان کارهاي و شلوغی بر عالوه

  ...شد می فرسا طاقت و ظریف اي دلشوره باعث داشت، وجود پدري

 که آنچه هر و.. پرسید می کارم از.. زد می تمام نا هاي لبخند من به اما خانوم حاج ، بود حرف وبی ساکت معمول طبق آقاجون

  !نداشت سابقه

 صالا را آزاد.. نبود خوب هیچ حالش روزها این.. بود شده مرخص بیمارستان از تازه که وقتی درست. بودم دیده بار یک را تا بی

... بدهم تسکینش تا کردم می نگاه منقبضش فک و آزاد به.. شد می فشرده دلم... دید می مادرش شبیه هم را افروز و شناخت نمی

 می سنتک شان وسیله به من که چیزهایی با شدن آرام به کنم دعوتش یا بگویم کالمی بخواهم که بود چیزي آن از تر خوددار

 جور من.. نک دعا تو که بود گفته آرام دعا، بودم گفته دوم بار... شد میانمان بدي دعواي ،...دعا بودم گفته یکبار قبل سال. گرفتم

  ..کردم می نگاهش تنها... .. گیرم می ارتباط دیگري

 بی هک کردم نگاه علی به! ببرم خودم با هم را پارتنرم کرد اضافه هم سر آخر. کرد دعوت من از و گرفت خصوصی میهمانی ثریا

 اما من !کرد قبول جدي کامال گفتم، که آزاد به! کنم همراه خودم با را، هست کسی اگر نبود میل بی هم چندان انگار و بود خیال

! ذیرفتپ می بود، شده صحبت هم علی با باري دو یکی که آزاد... حاال و بودم گفته شوخی محض.. خواستم نمی را چیزي همچین

 را یهمانیم این به رفتن مجال ایتالیا به آزاد ریزي برنامه بدون و کاري ي روزه شش سفر نه دادم، نشان تمایلی من نه حال هر به

  ...داد

 من به و بست می نقش خاطرم در سفید ویالي آن و نظیر بی ساحل آن طرح روز هر. کردم می فکر شمال سفر به روز هر من، و

 یدشا و ،..خواهیم می که آنچه از.. اهدافمان از.. زدیم حرف آزاد با... داد می جنگیدن دوباره و.. جنگیدن براي تازه آرامشی و انگیزه

  !خواهیم نمی که آنچه از: تر مهم اندکی

  ...پرسید می شدن دار بچه ي درباره من از

  ...بدهم درستی جواب لحظه همان بودم نتوانسته من،
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 نمی اما ،..دانستم می را منشأش که ترس نوعی.... بود من در ترس نوعی داشتم، تجربه این به که عجیبی نیاز احساس عین در

  ...بزنم حرف آزاد با مورد یک این از توانستم

 آن سمت برد را من ذهن اما! نداشت دوست را اي بچه هر، کنم، اضافه بود بهتر یا. نداشت دوست را ها بچه آزاد. پرسیدم او از

 دري زيرو اگر گفت می و... داشت دوست را ها این! پارسا یا.. افروز پسر تر، نزدیک حتی یا.. بودیم دیده پاساژ توي که اي بچه

 يعاد هاي انسان مطابق صورتی در تنها ،..شویم دار بچه بخواهیم! تر خر هم آن از یا ، بگیرد را من که شد خر و خورد تخته به

  ...باشد رفته ها این از یکی به که کند می رفتار

 مامت روز دو.. ناباوري عین در من و برد، را پارسا.. امریکا برگشت شادي وقتی... شادي سمت رفت یم ذهنم.. اما خندیدم می من

  ...کردم گریه ،..رفتنشان براي

  !؟..پسرش یا ،..شادي... دلتنگم بیشتر کدام براي دانستم نمی هنوز و

  ...کردم می فکر شمال به هنوز من و

 و ،..دباش زنده بود ممکن که اي بچه با ،..شد خواهم رو به رو ام گذشته با ناخواسته یا خواسته که زد می حرف روزي از آزاد وقتی

  ...چیست تصمیمم پرسید می من از

  ...کردم می فکر شمال به هنوز من

  ...بودم گذاشته جا نرم و خیس هاي ماسه میان که قلبی به

.. ردمب باال را سرعتم... کردم شیطنت.. او پاي به پا حس، این از رهایی براي و داشتم جاده در که اي دلشوره و استیصال حس به

 پاي به پا و باشد شیطنتم پاي خواستم. کنم می شیطنت دارم و خوبست حالم کردم وانمود او به... کردم اذیتش.. گرفتم سبقت

 چه تا قلبم بفهمد کسی ندادم اجازه و برم می لذت بازي این از دارم کردم وانمود.. گذاشتم سرش به سر و کردم حرکت ماشینش

 ورط آن و بزند زنگ سر آخر و بوق، روي بگذارد را دستش بدهد، چراغ هم سر پشت آزاد که جایی تا.. است گرفته و تنگ اندازه

  ...برانم آرام ،..آدمیزاد مثل یا گردم، برمی او با و کنم می رها جاده وسط را مشینم یا که کند دعوایم عصبانی

 یم وقتی! پرسید می من احساس و کامران از صراحتا طور آن وقتی! چیست؟ بچه آن به نسبت حسم پرسید می من از وقتی

  ......نه یا ام بخشیده را او ایا بداند خواست

  ....کردم می فکر شمال به باز من

  ..گرفت خواهد من از را خوشبختی این کسی کردم می حس که هایی لحظه تمام به

  ...فرودگاه وسط... رفت می وقتی... کردم می خداحافظی شادي از که اي لحظه به

 صمیمیت.. مشا ندیده سال چند که انگار نه انگار.. بود شادي نوبت بعد.. بوسیدم و فشردم خودم به را پارسا خوب توانستم می تا اول

 تیر قلبم.. .ببینم را پسر صدر بار اولین براي تا کرد عوض من با را مانتویش که بود شادي همان هنوز! بود نخورده تکان میانمان،

 ي هپارچ روي را اشکم قطره چند چرا دانم نمی من اما ببینیم، را همدیگر هم باز بود قرار کنند، ترك را ایران بود قرار... کشید

  ...گذاشتم جا مانتویش، لطیف
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  ...شود تر تنگ من بر اوضاع تا داد می چیز همه دست به دست و خواست می قاطع و روشن جواب من از آزاد وقتی

 دلتنگی ات علی شرکت رفتم می سر یک وقتی قبلش روز دو دقیقا من، و.. بود زده حرف مدرسی آقاي آمدن از تلفن پاي خانوم حاج

  ...بودم دیده را مدرسی آقاي ببرم، میان از سرزده را، ام سرزده

 دست. ادد می نشان هفت شش و سی حوالی سالش و سن. دار ریش ته صورتی و داشت جوگندمی هاي شقیقه که بلند قد مردي

 نشیم خانوم پرتِ حواسِ از اجازه بی را علی اتاق در وقتی... لبش ي گوشه مداومی و محکم لبخند و داشت عقیق انگشتر چپش

  ...بودند بحث غرق و علی میز روي بود شده خم بودم، کرده باز

 اش ارهاش تا نکشیدم نفس ثانیه صدم یک براي...! زد اشاره من به نگاهش با تري خاص جور و کرد، اش معرفی خاصی جور علی

»  جان رسول«  علی که ،..مدرسی آقاي و...!! است مخالف چیز چه با و موافق، چیز چه با علی نفهمیدم وقت هیچ. بگیرم را

 وادارم نگاهش خاص آرامش شدیم، چشم در چشم ناخواسته که باري چند همان اما کرد نمی نگاه را من زیاد... کرد می خطابش

 در شتپ علی، با بگذارم را هایم حرف و کنم ظاهر حفظ علی، راضی لبخند رغم علی و فرستاد می که هایی پالس رغم علی کرد

  ...بسته هاي

 من به احساسی دین هیچ که آدمی جاي گذاشت می را خودش و شد، می رحم بی وقتی.. خواست می جواب من از آزاد وقتی

  ....خواست می جواب و ،...ندارد

 ،..من که.. رمبگی نادیده ، شدند می ردیف ذهنم در هم سر پشت که را کلماتی توانستم نمی.. صداقت و تنگدستی نهایت در.. من و

  ...!بودم آمده ستـــــوه به تنهایی، همه این از من که..! خواست می باز آغوش دلم..! خواست می بچه دلم

  بگذرانم آزاد با را عصرم و بزنم خانوم حاج به سري فردا بود قرار من و بود ماه اردیبهشت اول

 ار هایم چشم. دادم می جواب آزاد هاي سوال به باید من و بود شده تمام شمال سفر. خوابیدم و بستم را تختم کنار خواب چراغ

  .بود بهتري روز قطعا فردا،. کنم پیدا حلی راه تا گذاشتم هم روي

***  

  ...!بودم آتشفشان از کوهی بستم، می سرم پشت را پدري ي خانه در وقتی

  ..بود باال فشارشون یکم. خوابیدن تازه: زد لبخند و آمد بیرون اتاق از پرستار

 وير هال در رو سفید و سیما خوش زنی بگذرانم، مادرم با را خوبی روز تا آمدم که وقتی درست! بود اینجا مدرسی اسم به زنی

 تونم می نم: پرسید خانوم حاج از و گرفت تحویل اندازه بی را من! کرد می بش و خوش خانوم حاج با و بود نشسته استیل مبلمان

  ...باشن هم جون ساره که وقتی یه! بشم؟ مزاحمتون داداشم با بعد دفعه

  !نه -

  !مادرم دار اخم و شده گرد هاي چشم برابر در! سادگی به! صراحت با! بودم من

 یخوشنام از اما.. پدرم خوشنامی از.. کرد تعریف من از.. خودش از.. گفت برادرش از کمی.. کرد پا آن و پا این کمی مدرسی خانوم

  ...بود کرده ساکت را همه علی ي بود، نشنیده چیزي یا! نزد حرفی خواهرم
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  ...کرد هبهان را بدش حال و گرفت پیش در را اتاقش راه بگذارد، من بر وقعی آنکه بی خانوم حاج حاال و. رفت و نشست ساعت نیم

  !اینجا؟ گفت می چی این: کردم باز شتاب با را اتاقش در

  ...شد می یدهفا بی صدایم، و خودم کنترل براي تالشم انگار لحظه هر و شدم تخت نزدیک. نیامد صدایی. بود ساکت و تاریک اتاق

  !آره؟! کنه؟ می کار علی پیش بردارش! نیست اولش بار که بود معلوم داشت؟ چیکار اینجا مدرسی خانوم گم می -

  ..خانوم: تو دوید پرستار.. بنشیند تخت روي کرد سعی و داد خودش به تکانی اخم با خانوم حاج

  !بیرون شما: گرفتم باال را دستم

  ..خانوم اما -

  !!بیرون -

  ..!من از تر برزخی نه.. اما.. بود برزخی صورتش که خانوم حاج سمت برگشتم

  ...ـایینپــ.. بیار.. صداتو ؟..چته -

  !بود؟ کی این -

  !ساره!! ندیدي؟ بودي، کور مگه -

  !!؟؟ ها!! ؟ چـــی واسه!! خونه؟ دادي راهشون چی واسه!! عــــلی؟؟؟ علی؟؟ دوستاي! خواستگار؟!! اند؟؟ کی اینا! ـردمُـ ساره -

  ..!باال.. نبر.. من واسه صداتو: گفت کشدار و سختی به همیشه مثل و کوبید تخت روي را مشتش

  ..!نزنید داد.. نیست خوب حالشون خدا به خانوم: در به زد پرستار

 یحرف من ام؟؟ ناراضی زندگیم از گفتم من خواستم؟ شوهر من!! کنی؟ می پیدا شوهر من واسه افتادي دوره یچــ واسه: زدم داد

  زدم؟؟

  ...بود کرده بازي را ها فیلم همین ـمرعُــ یک... فیلم.. قلبش روي گذاشت را دستش

  ...سخته.. بفهم... ببینم.. تونم نمی.. من! ؟..بمونی بیوه خواي می کی تا ؟..کی تا.. تنهایی بسه -

 ائقف خشمم بر بتوانم و بگیرم آرام بله چرخاندم اتاق دور تا دور را نگاهم. سوخت می حرارت، از صورتم.. داد فشار را اش سینه

 شوهر من :نریزم اشک که زدم داد. بود افتاده تخت انتهایی ي گوشه صورتی کوچک هاي پاپیون با سفید جوراب جفت یک.. آیم

  ..!!خوام ـینمــ.. رو کنی می پیدا واسم که اینایی من! خوام ـینمـ

 نام احمد زا یا ،..بودنش معقول و مدرسی آقاي نگاه دلنشینی از.. ام گرفته آتش طور آن که چیست از دانستم نمی.. دانستم نمی

  ....شدند می سرازیر خانه این به که هایی
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 من هک خریتی همه آن و ام بوده گذشته در که احمقی آدم آن به کردن فکر ثانیه یک حتی که بد قدر آن.. بد.. داشتم بدي حس

 ادانن و پخمه ي قیافه.. روشنک هاي شیطنت.. علی آقاجون، سکوت.. خانوم بهجت.. احمد تصویر! زد می بهم را حـــالم ام، کرده

  ...برد می انفجار به رو را سرم ،..بپرسم چه دانستم نمی و بودم نشسته ایوان در کامران روي به رو وقتی خودم،

  ..بودم بد من..! بود عالی مدرسی آقاي.. بود خوب احمد

  ...شود گرفته تصمیم زندگیم براي دیگر بار یک که بود این خواستم نمی که چیزي تنها.. من

  ...بدوزد و ببرد برایم کسی خواستم نمی تنها من،

  ...!رسیدم می انفجار مرز به که بود همین از تنها،

 ود! شه؟ می آدم نصیب خوب بخت کی تا کردي فکر آخه دِ..! من عزیـــز.. خوبم دختر.. دخترم: کند آرامم کرد سعی خانوم حاج

 خودي تونی می داري، کاري.. داري رویی و بر یه.. جوونی تا اآلن! کنه نمی خورد هم تره واست کس هیچ بگذره دیگه سال

  ..!نزن پس! کرده تاییدش که هم علی ،...شده پیدا که هم مناسب آدم بدي، نشون

  ..!!ِهه!! ـلی؟؟؟ـعـ: خواستم می که بود چیزي آن از بلندتر.. پوزخندم

 لیاقت.. خوبی اون به مرد: غرید.. تاسف و انزجار با.. بود شده برافروخته صورتش.. کرد قروچه دندان..! دارد نگه را آرامشش نتوانست

  !!کردن ت دوره که الواتن و الت مشت یه لیاقتت!! نداري

 من..! رایدب حالم و زبان پس از توانست نمی کسی دیگر ماندم، می.. نباید که زدم می حرفی اماندم، می. بمانم جا آن توانستم نمی

 از ستد. لیاقت بی من. باشه: شدم دور تختش از... کردم می خراب را روزم نباید.. داشتم قرار داشتم، دوستش که کسی با عصر

  .!..نمیبینی منو دیگه بعد، ي دفعه.. گم می که آخریه بار! بیزارم گرفتنا تیکه این از من آخره، بار این! بردارید سرم

  ..ساره: زد چنگ اش تختی رو به

  .کشیدم پایین تنفر با را دستگیره

  .. ساره -

 ولم راچ! داري؟ برنمی سرم از دست چی براي!  کــــــن ولم..! کن ولم: ببیند.. را لرزیدنم که خواستم نمی..و بود بهش پشتم

 همون به !خوبن آدم و عـــالم ي همه!!  متنفرم تون زندگی سبک از من.. متنفرم میگیري واسم که هایی تیکه از من! کنی؟ نمی

  ...کنم زندگی شماها مث خوام نمی من.. ! کنید ولم اما!  مـــن.. لیاقت بی من.. بد من! خوبن خونی، می که قرآنی

 عذاب و جتشن تو دیگه.. دارم خوب کار.. دارم آرامش. راضیم من که خدا به:  گذاشتم سرم روي استیصال با را هایم دست.. برگشتم

! ن؟ک معرفی خواستی کسیو هر گفتی.. ندید آزارم انقدر دیگه شماها ولی..! هستم هم شاکرش.. دارم چی همه! کنم نمی زندگی

  ...کنید نمی رهام خودم حال به چرا... بکنم زندگیمو بذار... بده فرصت من به فقط..! باشه

 می ؟..باشی تنها عمرت آخر تا خواي می! زیادیه سرتم از!  عرضه بی! لیاقت بی: زد نیش... و کشید جلو تختش روي را خودش

  !؟..نیست بس ؟..بگردي ول عمر یه خواي

  !کردي؟ غلطی چه.. ت عمه با رفتی.. فهمی می.. شدي بزرگ.. کردم.. فکر: کرد برانداز را پایم تا سر تاسف با
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 تقصیر.! .لیاقت بی..! ـاکهخـ زیر جوونم دختر.. کشتیش تو..! نفـــهم..!! خاکه زیر م بچه: ریخت پایین چشمش ي گوشه از اشک

  !!لیاقت بی..! لیاقت بی..! بود تو تقصیر..! بود تو

 زد چنگ بیاید، پایین تخت از خواست می که طور همان... شد داغ تنم تمام.. گوشم روي گذاشتم را هایم دست.. زد زنگ گوشم

 تقصیر خوابیده، اكخ زیر روشنک! بود؟ من تقصیر.. کوبید می قلبم... شکست بلندي صداي با و افتاد گلدان و کشیدش و عسلی به

  ..شد می منفجر داشت.. قلبم.. ام حنجره! بود؟ من

  ....متنففففرم ازت... متنفففرم ازت -

  ..کوبیدم بهم را اتاق در

  ..آمد پرستار جیغ صداي

  ..!بود بیشتر انگار اما، پوش صورتی جیغ صداي

  ..!بمانم جا همان عمر تمام و ویال برگردم خواهم می من! ؟...بود کوتاه همه این هایم، لذت عمر چرا! شد تمام من خوشبختی چرا

 هخون آقا حاج... خداا رو تو.. شده کبود.. میمیره داره.. خدا تورو خانوم ساره.. خانوم: زد می صدایم سر پشت از التماس با پرستار

  ..!!میمیره اآلن خانوم ساره.. نیست

  ..ایستادم حیاط وسط

  ..کردم نگاه آسمان به و باال گرفتم را سرم

  .آمد می اذان صداي

***  

  ...بود رفته هوش از بیمارستان، برسانمش تا

 با من و کرد می ناله و آه و جیغ پرستار و داشتم وحشت... کنم رانندگی درست توانستم نمی و داشتم وحشت.. داشتم وحشت

  !!اندازمش می بیرون ماشین از که زدم داد سرش بلند صداي

  ...ماندم.. بسته درهاي پشت من و اتاقی توي بردندش

  ..بودم بیزار بیمارستان از

  ....داشتم وحشت.. بیمارستان از

 هر و را، یمارستانب این بتواند که کسی به.. آقاجون به.. علی به زدم می زنگ باید.. داشتند می نگهش باید... قلبی ي حمله گفتند

 مجبور راگ نبودم، تنها اگر و بود کرده یخ هایم دست... کند آرامم داشت سعی پرستاري... کند تحمل را، خانوم حاج براي احتمالی

  ....رفتم می سرم زیر همانجا حتما ، کنم تکیه خودم به نبودم
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 تا بی به را حواسش کردم کاري هر... نشد بدهم، نشان سرحال را خودم کردم کاري هر. زد زنگ دوباره. ندادم جواب. زد زنگ آزاد

 حال. .آزاد: گفتم فقط.... فهمید صدایم از... نشد بیاورم، هم را مکالمه ته و سر جوري یک و ندهم بروز بپرسم، او از و کنم پرت

  ...نیست خوب مامانم

  ...مامانم از سوخت دلم و

  ..سوخت دلم و

  ...کرد قطع را تماس و! » بیمارستان؟ کدوم«  گفت فقط

.. رفتم می آنجا زا باید. بود پایین فشارم. بود آمدنش حوالی و بودم زده زنگ علی به. کنم تحمل را بیمارستان اتمسفر توانستم نمی

  ...بیرون زدم... ام طبقه کدام پرسید و زد زنگ علی

 علی حاال. مبست را هایم چشم و نشستم. بود اصلی ساختمان از تر دور کمی اي رفته رو و رنگ نیمکت آوردم، گیر که جایی اولین

  ...بود

: تادایس رویم به رو و چرخاند دست در را سوییچش.. گشودم را هایم پلک درز.. شنیدم می را شد می نزدیک که هایی قدم صداي

  !شده؟ چی

  ..!بود خوب بودنش، لحظه، این چقدر. گرفتم باال را سرم

  ..بوده قلبی حمله: دادم تکان سر

  .آمد سراغم به باز زدیم، می باید امروز که هایی حرف اضطراب

  !بود؟ افتاده اتفاقی: پرسید تري آرام لحن با. انداخت پایم تا سر به نگاهی و کنارم نشست

  ..نه: خورد چین بغض از ام بینی

  ..!ساره: گرداند برم خودش سمت به و کشید را آستینم

  ..کردیم دعوا: دادم فشار را لبم

 سالم و مثبت روزم ي همه تا نیاوردم خودم روي به شدم، بیدار که صبح اما بودم دیده بدي خواب دیشب.. کرد نگاهم ثانیه چند

 دیگه من اما.. نباید.. دونم می. زدم داد سرش: کردم گره هم در را انگشتانم.. گرفتم را رویم.. بود قفل من روي هنوز نگاهش. باشد

  ...!نداشتم تحمل واقعا

  ...کردم نگاه بیمارستان ساختمان روشن هاي اتاق به

  ..خانوم حاج البد حاال و.. روشنک.. بود من تقصیر

  ...ترکید می داشت قلبم

  !؟..بزنیم حرف.. بخوریم قهوه یه بشینیم جا یه بریم میاي -
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  ..دادم تکان سر

  ...کند آرامم توانست می که بود چیز یک تنها و... ترکید می داشت قلبم.. بود گرفته دلم

  ..برم قربونت.. شده چی ببینم بزن حرف.. عزیزم: شد تر نزدیک

 می اشتد قلبم! بود؟ من تقصیر! بیفتد؟ اتفاقی برایش اگر! دادم؟ می را هایش سوال جواب بود قرار امروز! نشود؟ خوب حالش اگر

  ...ترکید

  !؟..جایی یه بري می منو: کردم نگاهش بود، اما باشد، پناه بی و اشکی خواستم نمی که هایی چشم با

  !؟..کجا.. آره: داد تکان سر و فشرد بهم را لبانش

 ما، فرن دو هر ي اندازه به که بود قطوري درخت ي تنه به مان تکیه و امامزاده ي محوطه زمین روي بودیم نشسته بعد ساعت نیم

  ...داشت جا

 همه أمنم اینجا انگار.. رسیدم می اینجا به بریدم، می دنیا جاي هر از که انگار.. بودند کاشته من قلب وسط را امامزاده این انگار

 خودش -کرد پر را هایم ریه آزاد تلخ عطر و کشیدم عمیقی نفس -... و بود داده درد خودش که جایی... بود من هاي درد ي

  ...!درمان

  !؟...ده می آرامش تو به واقعا اینجا -

  !؟..ده نمی تو به: دادم جواب خودش مثل... زد می حرف آرام

  ...امامزاده سبز نور به دادم را نگاهم و

  ...گرفت نشانه را صورتم صبح، سر اردیبهشتیِ خنک باد

  !؟..شده چی بگی خواي نمی: کرد زمزمه.. شد خیره رخم نیم به

  !؟..ساره: گذاشت درخت ي تنه روي سرم باالي را دستش یک.. قبل ساعت نیم ي اندازه به نه اما... بود سنگین هنوز قلبم

  ...باید چرا.. داشتم آرامش من.. بودیم زده حرف ما

  ....بیزارم.. بگیره تصمیم برام کسی اینکه از -

  !بگیره؟ تصمیم تو براي کنه می هم جرأت کسی مگه -

  ؟..ساره: پرسید مالیمت با.. بودم تلخ.. اما من.. بود شوخ

  ...بود کرده صدایم اینجوري باز

  ...کنم تقسیم امامزاده، گنبد سبز نور و او میان را لرزانم نگاه توانستم نمی

  ..روشنک مردن.. نبود من تقصیر همش.. آزاد سنگینه زیادي من، هاي شونه براي بار این اما.. دونم می... بود من تقصیر -
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  ..دادم هایم دست به و َکندم آغوشش از سختی به رفت، می رطوبت به رو که را چشمم

  !بزنیم؟ حرف! ؟..بگی برام بیشتر داري دوست -

  ..دادم تکان سر

  .نه... نه -

 اشتهد باشم، داشته را شادم ي نیمه خواستم می فقط حاال من. بود بس. کنم قسمت او با را هایم درد این از بیش خواستم نمی

  .ببیند مرا درد خواستم نمی... باشد

  !؟..کوچولو یه حتی -

.. گفتم نمی دردهایم از حاال. نه حاال. بکشد حرف ازم خودش، هاي روش و شیطنت با خواست می که آدمی به. کردم نگاهش

  ..شاید... ها بعده شاید

  ...بزنیم حرف امروز بود قرار -

  ...تونم نمی.. اآلن.. داشتیم قرار که ساعتی همون اما. زنیم می.. باشه -

 نمی مدل.. بودم نکرده باز را هایم چشم کردم، می زیارت را امامزاده داشتم وقتی. بستم را هایم چشم و دادم تکیه درخت به را سرم

 بازي به را محوطه هاي سنگریزه کفشش با داشت آزاد بیرون، بودم آمده وقتی.. چوبی ضریح سوي آن به بیفتد چشمم خواست

  ...بود گرفته

  ...دیدم اینجا کامرانو بار اولین براي من -

  .داشتم بغض

  ...روزها آن تمام خاطر به داشتم، بغض.. نه کامران، دادن دست از از نه

  ..دونه نمی کس هیچ -

  !بغلت؟ وت گذاشت الدنگو اون که جایی آورید برداشتی منو: زد پوزخند و فرستاد بیرون را سنگینش نفس. شد مات رخم نیم به

 نه.. کرد یم توبیخش نه بود، کوتاه و لفافه در همیشه هم آن البته که شد، می کامران از صحبت وقت هر.. کشیدم عمیقی نفس

 من هک.. پرسید نیاز ي خانه که سوالی همان مثل درست... چرا که کرد می توجیه... کرد می توجیه را من فقط.. داد می حق بهش

  ...کند می خیانت مردي که کنم، می چه

  !!ببینم بریم پاشو! ساره خلی خدا به! دیــــوانه بهت خندن می!! بگی نباید کسیم به که معلومه -

  ...بود امامزاده به هنوز من نگاه اما

  !!کردي نیاز و نذر واسش جام همین البد شه؟؟ می پذیرفته دعات! ده؟ می آرامش بهت فلز تیکه تا چهار اینجا میاي -

  ...بابا برو: داد تکان هوا در را دستش
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  ...گرفتم دست در را مانتویم ي لبه

 اتفاقی، هر و مکان هر از توند می آدمی... ندارد اینجا به ربطی ها آدم کوتاهی که دانستیم می دو هر.. من هم دانست، می او هم

  ..بکند برداشت هزار

  ...نداشت خبر.. ها دعا اعجاز از.. امامزاده این اعجاز از که او.. دانست نمی که او.. اما

 آن از.. ها اعجاز همین از.. بودیم زده حرف بارها ما... حرف بی و خیره.. کرد نگاهم و چرخاند را سرش.. کشید صورتش به دستی

 عاقل ام، ردهک نذر تا بی شفاي براي بودم گفته بار یک. داشت را خودش ارتباط.... بود آویزان ماشینش ي آینه به که یکادي وان

  !بود کرده نگاهم سفیه اندر

 رامشآ باعث کار این بدونم اگه.. اگه.. بخواد تا بی اگه! نیست یا هست، یا هم درمان هست، پرستار هست، پزشک«  گفت می

... ارهس دارم نمی نگهش زور به.. اما.. گیرم نمی ازش رو مثبت انرژي.. امیدو این.. دم می انجام براش اینکارو قطعا شه، می کسی

  !! »نمیارم پناه امامزاده این به مطمئنا و

  !آورد نمی پناه.. خب

 و مروحیات و من با ذره ذره که همین.. داشتم قبولش من.. کنم تحمیل بهش را هایم حرف نداشتم قصد... کردم می درکش من و

  ...بود بس ،...کنم می انتخاب دارم خودم که ست چیزي این پذیرفتم می داشتم که منی براي ،..آمد می کنار اعتقاداتم

 دنیا تا من اما بودي شده بامزه و خاص.. بود سرت بیرون اومدي زیارت از وقتی که چادري اون و: زد لبخند و چرخاند را سرش

  ...روزي یه خواد نمی دلمم و! نمیاد خوشم ازش دنیاست

  ...ختمپردا می بها باید و... دارم نگهش خواستم می که بودم من این اما بود سخت.. بود سخت.. اندیشیدم گفت می که روزي به

 روز سه.. داشتند دعوت هم آزاد نظر مد خاص و گنده کله همکاران و طراحان و داشت خصوصی میمهمانی اروس ها روز همین

.. استخو نمی دلش انداخت؟؟ خواهم سرم هم را کذایی روسري آن آیا پرسید! بپوشم؟ خواهم می چه پرسید من از تلفن پاي قبل

 تو! نیستم کور.. دانم می گفت می.. بدهم توضیح برایش ها روز آن ي همه مثل کردم می سعی و... فهمیدم می وضوح به را این

 ندچ براي و کرد می مسخره.. خواست نمی.. نداشت دوست اما.. هستی اجتماع در و کنی می فعالیت آزادانه داري.. نکرده محدود را

 بی قدراین ها آدم همه مگر! شوند؟ تحریک و ببینند مرا اندام و مو تار تا اند نشسته ها مرد مگر که شد هم عصبانی حتی ثانیه

.. همه نای میان هستی یکی تو که.. آوردم می دلیل... گفتم می باز... من و!! شود؟؟ می هم باالتر این از توهین مگر اند؟ ظرفیت

 مین.. اما.. چیست اش فلسفه اصال که.. کرد صادر دستور جدا فرد، هر براي شود می مگر.. کرد کنترل را همه شود می مگر که

..! آمد نمی پایین خودش خر از اما گویم می چه فهمید می! شد نمی توجیه دادم، می توضیح برایش چقدر هر! توانستم نمی! شد

  ...کنم قانعش توانستم نمی حرف با من و بود گرفته شکل درش سال سی که بود چیزي

  ..دونم می: زدم لبخند و دادم تکان سر

  .انداختی روز این به مامانتو چی سر بگو حاال -

 تهآهس! میگرفت ام خنده هم خودم.. بداند نامی مدرسی از خواست نمی دلم! گفتم نمی که نه، که بود معلوم. بود ممکن محال

  ..روشنک... ها گذشته سر: گفتم
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  ...مرده.. حاال اون که منه تقصیر کنه می فکر: کردم بغض اراده بی باز

  !نیست من تقصیر کسی مرگ.. نیست من تقصیر اما: خوردم را ضعفم و بغض و کردم نگاه سیاهش چشمان به

  ..دیوانه نیست تو تقصیر که معلومه: کرد رها را نفسش.. و گذارند نظر از را صورتم

 مطمئن که همین. بدهم گوش بیدادش و داد به بخواهم که نبود خوب آنقدر هم من حال و بود عصبانی بدجوري. زد زنگ علی

 من یمبخور چیزي یه بریم: تکاند را لباسش و شد بلند جا از آزاد... کردم قطع را تماس ،..شده رفع خطر و است بهتر حالش شدم

  ..مه گرسنه خیلی

 اندازه این تا را او.. حال به تا... زدن حرف به کرد شروع و زد پس را غذایش.. بود حواسش.. کردم بازي غذایم با مدت تمام من و

  ...بودم ندیده.. صبـــور و آرام

 به... ودمب کرده یخ و بود افتاده پایین باز فشارم... دهد تسکینم.. ها واژه ترین مهربانانه با کرد می سعی او و.. نبود خوب من حال

 و،ا با زدن کله و سر و عصر براي و کنم استراحت تا خانه رساند می را من و بود باقی خودش ي قوه به مان شام قرار آزاد قول

 زادآ.. بود کرده هم سر چرتی چه احمق پرستار دانم نمی... زد زنگ آقاجون زدیم، می بیرون که رستوران از... باشم داشته جانی

 حاال که! ما کرده اشتباه همیشه که حرف این به... خطوط پشت آقاجون تندي به بودم مات من و نزدیک بیاورد را ماشین بود رفته

.. دز بوق تک تا دو آزاد... داد نوازش را پوستم بهاري خنک نسیم..! کنم می خراب را چیز همه دارم ست، مناسبی موقعیت که هم

 جمع صندلی ي گوشه را خودم و کیفم توي انداختم را گوشی... دانستم نمی را مدلش اصال من و بود جدید و سفید ماشینش

  ...کردم

 صداي. رکتح بی عضالتم تمام و شد رو و زیر دلم ناگهان.. پیپید خیابان در آمبوالنس آژیر صداي شدیم، که بیمارستان نزدیک

 روشنک بآ ي کیسه وقتی. قبل ها سال به شدم پرت... کرد پر را گوشهایم.. روشنک بند گردن.. روشنک مریض ي بچه هاي جیغ

  ...بود شده پاره

  .بگیرم آرام تا ببندم را چشمانم و هایم گوش روي بگذارم را هایم دست توانستم فقط

  .. کرد صبر سکوت، در. بزنم حرف توانستم نمی. داشت نگه را ماشین آزاد

  ...داد می بد گواهی دلم

  ..ام تنه روي شد خم رسیدیم، بود، پارك بیمارستان محوطه در هنوز که ماشینم جلوي

  !اوکی؟. خوابی می فقط و ري می.. اآلنم. باش محکم و قوي ،..دارم سراغ ازت من که وقتایی اون مثل -

  ..!انداخت می تشنج به را گیجگاهم نبض تلخش، عطر بوي و داشت اردیبهشتی خنکاي ماشین

  .باشه: دادم تکان سر

  !ساره -

  !کنی؟ می ازدواج من با: گفت ، لبش ي گوشه شیطانی و کمرنگ لبخند با و شد نزدیک. برگشتم
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  !بکوبم اش سینه تخت محکم را کیفم و کنم درك را موقعیت و او شیطان لبخند تا کشید طول ثانیه صدم یک

  ..خندید بلند

  ..شوم پیاده تا کردم باز را در

  ..داشت نگهم و کشید محکم را کیفم

  ..برم خوام می.. بازیو مسخره کن بس آزاد -

  ..نیست بازي مسخره تو جون -

  !ت عمه جون -

  .شدم ماشینم سوار و گرفتم بازش آغوش از چشم سختی به... خندید تر بلند.. کوبیدم بازویش به تر محکم را کیفم

 لقات من یقین به و شود می خوب مادرم حال گفت.. درآورد بازي مسخره... زد حرف من با تلفن پشت... خانه برسم وقتی تا و

 هب سر خواهم می و زنمش می طور آن وقتی باشم او قاتل توانم می فقط من که داد ادامه خاصی حرارت با! شوم نمی شناخته

  ....و ام برجسته لب روي افتد می سفیدم دندان و.... گیرم می گاز را لبم خنده میان و خندم می وقتی... نباشد تنش

  ....کردم می گریه داشتم من و.. کند شوخی خواست می فقط... بغل صندلی روي انداختم را گوشی و.. زدم جیغ سرش

 بغل ار بالشم.. خوابم تخت توي چپیدم و خانه رسیدم... گرفتم درد سر... چیست براي ها گریه این.. فهمیدم نمی... فهمید نمی

 باز ماا بود، سردي و تلخی سراسر آخر، ماه چند خصوصا ، مشترکم زندگی که هم چقدر هر... خوابیدم می تنها بود ها سال... کردم

 حس نزدیک از را، برادرم و پدر حتی ، را مردي هیچ بدن دماي حال به تا که منی... بود داده عادت خودش بغل به مرا کامران هم

.... حاال و... بود داده عادت امنیت، و گرما و نزدیکی و لمس همه آن به حضور، آن به دما، آن به مرا کامران..! بودم نکرده لمس و

 مسخت هاي روز انتهاي و من ي آشفته هاي خواب از قبل آرامش تنها که آور، سکر اعتیاد آن تركِ ... بودم تَرك در که بود سالها

  ....بود

  .......داشتم احتیاج خواب، از قبل هاي بغل آن به امنیت، و گرما آن به چقدر... چسباندم بهم را هایم لب... فشردم را بالشم

  ...فهمید نمی

***  

 و بچرخی ها خیابان در فقط خواست می دلت که ها روز آن از. بود معتدل و خنک هوا. کردم باز را پنجره شدم، بیدار که خواب از

  ..!بکشی نفس

  ...سدبر را حسابم شب فردا بود داده قول و کرده عذرخواهی.. باشد من با را شب تواند نمی و کرده گیر کارش بود داده مسیج آزاد

  ...شد خالی انرژیم تمام

  ...شد زهرمارم و رسید بیداري به سخت سردردي با خوابم
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  ...بدهم را هایش سوال جواب خواستم می من

  ...ببینمش خواست می دلم ،..رویا به آلوده اما اضطراب پر خوابِ این از بعد

  ..کرد تر را هایم گونه اشک قطره چند و تختم ي لبه نشستم. نبود دسترس در و گرفتم را اش شماره

  ...دانستم می.. و چرا دانستم نمی

 کی ي اندازه به.. بود شده تنگ دلم و... داشتم هراس باشد، آمده سر به.. عمر کم فرصت این.. ماهه چند مهلت این اینکه از من

 خواستم نمی دیگر که تختی براي من تابی بی این و.. بود بعید من از قراري بی این... بود شده تنگ دلم ندیدن، غروب تا ظهر

  ....غریب ،..باشد تنها منِ  مالِ

  ....رفت می رژه چشمم پیش ،..بودیم گذرانده هم با که هایی وقت تمام رفت، و رساند مرا که ظهر از

  ...کرد می حس هایی لرزه پیش که.. خواب از بعد مزخرف حس آن و

 و سبک و نخی مانتوي... رستوران بود کرده دعوتم شام براي که دیدم تلفن انسرینگ روي را حنا پیغام تازه سبکی، حمام از بعد

 لب رقب. کردم آرایش. داد می نشان دلنشین را صورتم و تر روشن را رنگم. انداختم سرم پرتقالی شال و کردم تنم رنگی کِرم

 در جلوي .پوشیدم را ام حصیري دار پاشنه هاي کفش و برداشتم را کرمم دستی کیف و زدم لبخند آینه به.. زدم نارنجی کمرنگ

  !معرفتا؟ بی احوال: زدم لبخند و شدم خیره اسمش به! بود حنا. کرد متوجهم گوشی مالیم ملودي که بودم

 تمگذاش باري چهار سه یه دادي؟؟ گوش پیغاممو. ساره بودم کرده گم همراهتو شماره: بود سرحال و لطیف همیشه مثل صدایش

  ...کنم فکر

  !هست؟ هم اي دیگه کس.. دادم گوش. دادم گوش آره: گذشتم البی از

  !اي؟ هچیکار حاال... گذاشتم پیغام شانسی منم. کنم دعوتت امشب گفت محمد برات بود شده تنگ دلم.. خودمونیم نه: خندید

  ...پیشت میام دارم! کاره هیچ تقریبا: بود هفت حوالی. کردم نگاه ساعتم به. رفتم بیرون ساختمان از

  ...منتظرتم پس: گفت می داشت

 می نگاهم و ودب زده تکیه رنگی سفید تویوتاي به سینه به دست ام، خانه پهن خیابان دست آن که بود جوانی مرد به... من چشم و

  ....کرد

  !بودمش؟ ندیده بود ساعت چند... زد تند ام شقیقه نبض... کردم گم را حروف

 ماشین ويجل درست ماشینش. گذشتم می خیابان عرض از باید... شدم می رد خیابان از باید!! » فتوحی؟؟ الو «گفت می داشت حنا

! آید مین بود گفته خودش... زد سوزن را قلبم بهاري، گرم هواي به آغشته دلتنگی... ساکت... کرد می نگاهم خیره... بود پارك من

.. ردک عبور کنارم از سرعت با ماشینی... آمد می کش هایم قدم... نیازمندم.. آمدنش به چقدر.. امروز که دانست می خودش.. انگار و

  ...میام دیگه ساعت یه: گفتم گوشی توي و ایستادم آزاد روي به رو و چپم گوش روي گذاشتم را دستم

  ...وزید خنکی نسیم
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  ....گرفت بازي به را شالم

  ..بود نزده باال را ایشه آستین استثنائا، بار این و... سفید خنک شلوار با... بود تنش سفید پیراهن... گرفتم پایین صورتم از را موبایل

  ...پیچید باد

  ...گرفت بازي به را موهایش

  ...شد پایین و باال تابی بی با دلم، در کوچکی و قرمز ماهی که انگار

.. بیام و کنم جورش و جمع تونستم. خورد بهم قرارمون که خوام می معذرت: زد کمرنگی و آرام لبخند و گذراند نظر از را پایم تا سر

  دعوتی؟ جایی

  ...شد رو و رزی ، دلم آبِ و گرفت بغل را درشتی حباب ماهی! رسید می نظر به تر بلند اش پیشانی و بود فرستاده باال را موهایش

  .شام -

  .رسونمت می: گرفت ماشین از را اش تکیه..! بود خوب چقدر هوا... شد بیشتر باد

 براي من دل...» باشه که تو حرف.. شه می عوض حالم... « آمد می موزیک آرام صداي... کرد باز را جلو در... کردم نگاهش کمی

... کرد می شیطنت کوچولو ماهی... شد می تر نازك لحظه هر حباب جدار..! بود قرار بی و کوچک زیادي بودن، خوب همه این

 اما خوب هاي حس تمام از سرشار... و عمیق...  و عمیق طور آن توانستم نمی.. شدم نزدیک... کرد می بازي کوچولو ماهی

 شر شر لمد.. بود پایین موزیک صداي. شد سوار و بست را در. رنگ کرم روکش با ماشین توي نشستم... نکنم نگاهش مسکوت،

 آرام دلم... داشت را روزه یک و بیست هاي عادت تركِ تمام ترس من براي امروز ندیدنش، ساعت چند همین حتی... کرد می

  ...بود کُشنده ،...دادنش دست از ترس درصد یک براي شده حتی اما.. بودم راحت.. بود

 حتی. جا؟ک کی؟ با نپرسید ازم حتی.. بودم آرام... بود آرام... داد گاز.. زد کنار را سقف کوچک ي دریچه... فرستاد پایین را ها شیشه

 را وهایشم... بود تنش سفید... بود سرم پرتقالی شال... بود خوب هوا.... وزید باد! نشدم؟ مرض! نشدم؟ عادت ترك نپرسیدم، ازش

 مامت کنار در... پوشاند را صورتش محوي لبخند... گرفت ضرب و شد همراه موزیک ریتم با نرمی به راستم پاي... باال بود داده

 نگاه را زادآ دیگري جور.. غروب آن که شد می باعث همین و دانستم، می.. بیفتد اتفاقی قرارست که دانستم می خوبم، احساسات

  ..باشم او با.. دیگري جور و.. کنم

 انستندتو می که بخورم را چیزهایی تمام حسرت کنم، می نگاه ام سالگی چند و بیست به که ها بعده خواستم نمی هرگز ،..من

.. دآم می چوب بوي.... بردم باال را موزیک صداي... زد موهایش به باد.. بردم جلو را دستم!  دادم دستشان از من.. و باشند من مال

 دمکر نگاهش خیره...! بودند هموار شهـــرم، طویل و عریض هاي خیابان تمام... نبود ترافیک... من مالیم عطر بوي... حمام بوي

.. .داشت غلظت اما... بود محو هنوز لبخندش... امشب... زدیم می حرف امشب.. بود خوبی شب امشب.. نه... بردم تر باال را صدا و

 املک ماه... بود اردیبهشت.. بود شب هفت... بردم تر باال را صدا... بود گرفته ضرب فرمان روي چپش دست با... کردم نگاهش

  ..بود

  ....تنها من کنار.. باش من با اینکه یا... دنیا ي همه به کن اعتمادم بی

  ...!بود تفاهم سوء تو از قبل عشقاي... زود بودم فهمیده.. ت جمله اولین از
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 شیطنت و پرید می پایین و باال ماهی... زد لبخند... گرفت ستاره.. گرفت نور هایش چشم.. لغزاند موهایش میان را هایش انگشت

  ....کرد می

  ....بردم تر باال را صدا

  ...همراشه تو عطر... بارونه تو اسم... باشه که تو حرف.. شه می عوض حالم

  ......نیست مشخص اصال! شد؟ آروم تو با کی.. نیست کس هیچ مال که.. قلبم از گوشه اون

... وزید می ادب.... صندلی به دادم را ام تکیه.... داد گاز... کم شیب با سرباالیی بلند خیابان... بودم نداده آدرسی هیچ هنوز... زد راهنما

  ....داشت غلظت اما بود، محو که لبخندي... داشت لبخند... شد می پایین و باال ماهی... گرفت می بازي به را شالم

  ....باشه که تو حرف... شه می عوض حالم

  ..خورد می بهم هایش لب

  ....همراشه تو عطر... بارونه تو اسم

  ...خورد می بهم هایم لب

  ....زد می باد

  ....قلبم از گوشه اون

  ...شد می روشن تک تک شهر، بلند هاي چراغ

  ...نیست کس هیچ مال که

  ...کردم نگاهش

  !؟..شد آروم تو با کی

  ....برد بیرون پنجره از را دستش.... سیاهش و آرام و ساکت نگاه و.. شد رنگ پر لبخندش

  ...!بود خــــوش حالم... کوبید می مغزم روي موزیک

  ...بستم را هایم چشم و گرفتم بیرون پنجره از را دستم

  ...ترکید حباب

  ...کرد می بازي آب کوچولو ماهی

  ...بعدي حباب

  ...همراشه تو عطر... بارونه تو اسم... باشه که تو حرف.. شه می عوض حالم

  ...چکید دستم کف قطره، یک
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  ......نیست مشخص اصال شد؟ معلوم تو با کی.. نیست کس هیچ مال که.. قلبم از گوشه اون

 رفح بود قرار... بود آرام... بودم آرام.. آمد کنارم و زد دور را ماشین. شدم پیاده. داشت نگه ملت، پارك روي به رو رستورانی مقابل

... رسیدپ نمی هیچی... رستوران ورودي تا زدیم قدم هم کنار.. شد می صرف من قدیمی دوست کنار که شامی از بعد امشب،.. بزنیم

 رامشآ اینقدر شب، این چرا... زد می موج حرکاتش تک تک و نگاه در خاصی محبت و آرامش فقط..! داد نمی هم سیگار بوي حتی

  ...شدي خوشگل خیلی: آورد گوشم نزدیک را سرش! ؟...داشت

  ...!خواست می را دنیا شاد هاي آهنگ تمام دلم،.. بخندم بلند بلند خواست می دلم... بگیرم را دستش خواست می دلم

  ...بود داشتن دوست از پر لبخندم،

  ...دزدیدمش.. خاص حالتی با که نگاهی و

 حنا.. دبودن نشسته سالن انتهاي محمد و حنا. شدیم وارد و کرد احاطه سرم پشت از را دستش.. خندید صدا بی و عمیق که دیدم

  کنی؟ نمی معرفی: گفت گوشم زیر! ببینم همزمان، را، هایش چشم و دست شدن خشک توانستم من و داد تکان دست

  .شوهرش و حنانه. نیست یادت تو. دانشگاهمن دوستاي: کشیدم را بلوزش پایین

  ..!یادمه باشه، مربوط تو به که رو چیزي هر من: کرد پچ پچ باز.. خندیدم. داد قلقلکم و خورد گوشم به اش خنده نفس. خندید آرام

 اینجوري .برخاستند سوال پراز هایی چهره با حنا و محمد. بدهم را جوابش توانستم نمی من و بودیم ایستاده میز کنار دقیقا حاال

  ..آقاي همسرشون و حنانه دوستم: که کردم معرفی

  .هستم بهرامی محمد: آورد جلو را دستش خنده با و شد متوجه خودش! دانستم نمی را محمد فامیل

  !!!زد خواهم گند اش، عنوانی بی اش، معرفی در کرد می فکر احتماال. نداد من به زدن حرف ي اجازه آزاد

  ..هستم کیانی آزاد -

 را ارداريب آخر هاي ماه که حنانه نگاه... کرد می بازي ها ظرف با و بود نشسته پدرش پاي روي کوچولو علیرضا. نشستیم همگی

 ارهس کردي ازدواج: بکشد دقیقه دو به نگذاشت محمد! کند ام خفه خواهد می دلش بودم مطمئن. بود سوال از پر هنوز گذراند، می

  !خانوم؟

 شال متدادا و آورد جلو را دستش و زد لبخند گویم، می چه من ببیند بود منتظر انگار که آزاد. کردم نگاه محمد به بعد و آزاد به اول

  ..همکاریم.. ما نه: زدم مستاصلی لبخند کرد، می که کاري از گیج. کرد مرتب ام شانه روي را پرتقالی

  ..آها: خندید محمد

 شیدک جلو را خودش. داد بدستم را منو آزاد!!بود داده را راپورتم شادي حتما. آمد جلو پیشخدمت و کرد نگاهم سفیه اندر عاقل حنا

 چیکار: مگفت ریز ریز و کرد اشاره محمد به گرد هایی چشم با و گرفتم گاز را هایم لب. کرد قایم منو پشت من، کنار را صورتش و

  کنی؟؟؟ می

  ...زد لبخند و کرد مکث لبم روي... گشت صورتم دور تا دور..! عاشقانه جوري.. جوري نگاهش.. نگاهش
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  !کنی؟ می ازدواج من با -

  .کردم نگاهش ثانیه چند فقط جوري همین

  ...نبود شوخی از اثري نگاهش در

  !بود شوخی در به زدن رسید، ذهنم به که کاري تنها... حاال و... بود کرده مطرح هم صبح را سوال این

  !!کــــاریه چه اینجا؟؟ اآلن؟؟ همین -

 بوي شد رت نزدیک کمی..! باشم جدي گذاري نمی..! ست خودت تقصیر ببین که گفت می نگاهش. باال داد را ابرویش تاي یک

  !کرد می ام خفه داشت عطرش

  !چیه؟ نظرت! هوم؟... دیگه دقیقه پنج... بعدا.. اینجا حاال -

  ..کنن می نگاه دارن اینا زشته اآلن! دیگه دقیقه پنج باشه: دادم فشار و چسباندم اش سینه تخت را منو ي گوشه

 با ظهر که منی براي این و.. بکشم نفس درست توانستم نمی..بود پر تلخش بوي از هایم ریه.. باال رفت شیطنت با لبش ي گوشه

 دارم یگهد کنار برو.. اِا: کردم پچ پچ حرص با و گرفتم دندان به را لبم..! نبود خوب هیچ بودم، خوابیده ها خیال و فکر و مشقت آن

  !شم می خفه

  ساره؟؟؟: که شد بلند حنا صداي و افتادم خنده به ها منو پشت مان گرفته گارد حالت از و

 از ادآز.. کرد زبانی شیرین کوچک علیرضاي. دوختم چشم حنا به عذرخواهانه و آزاد به سپردم را منو و گرفتم دندان به را لبم

  ...گرفت می ام خنده و..! کردم می حس او در را بچه این به محلی کم در اي اندازه بی میل من و آمد نمی خوشش علیرضا

  ..بود خاص حنا هاي نگاه

  ...من به نسبت آزاد مالیم و آرام داشتن دوست به اشاره جنس از ،..خاص

... داشت آرامش.. داشت دوام که بود چیزي.. نبود عشق... کردم می حس ،..را داشتن دوست این جنس.. را حنا نگاه جنس من و

  ....بود صورتی هاي الله رنگ.. بود کتاب و حساب روي

  .آرام و بود تاریک کوچه. داشت نگه ساختمان جلوي را ماشین

 ه،حنان هاي آمدن ابرو و چشم همراه من و بود نیامده بدش محمد با همصحبتی از کردم می فکر که ها آنقدر آزاد. بود خوبی شب

  ...بودم گذرانده را آرامشی به آغشته و مالیم شب

  .ساره: زد صدایم که شوم پیاده کردم باز را در

  .شنیدم را چیزي خش خش صداي من و کرد باز را داشبورد. برنگشتم اما ایستادم

  .باشی خودت مواظب بده قول فقط. توئه مال این -

  !چیه؟ این: دش گردش در دستش و صورت میان نگاهم! بود دستش توي رنگی آبی بلیت و لبش روي کمرنگی لبخند. برگشتم



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٧۶٧ 

 

  ..بگیرش: داد تکان را دستش

  ...من خداي... مشهد مقصد به یکشنبه، صبح هشت.. کردم باز و گرفتم دستش از را بلیت ناباورانه

  !آزاد -

  !گرفت درد گردنم که گرفتم باال را سرم سریع آنقدر

  ..شنبه سه برگشت تاریخ. خواندم را بلیت باز. بود رنگ بی لبخندش

  ...بزنیم حرف بود قرار -

 باید ست،ه چیزي اگه. بدم کشش خوام نمی دیگه من. کنیم می صحبت جدي هم با برگشتی وقتی.. سفر این از بعد اما!  حتما -

  ..کدوممون هیچ... بشی اذیت تو خوام نمی.. بشه طرفی یه

  ...آزاد -

  !کنم مین تضمین چیزو هیچ ، بشینی بیشتر دقیقه دو. برو دیگه: گفت زنان لبخند و کرد باز داخل از را ماشین را در و شد خم

  ..برو: داد هل در سمت به را ابروهایش.. کنم نگاهش قدرشناسانه توانستم تنها

 ال :برگرداند اش پنجره سمت را صورتش. فشرد بهم را هایش لب که بود هایم چشم در چیزي چه دانم نمی.. کردم نگاهش باز

  ...اهللا اال اله

  !!بخوابم برم خوام می! دیگه برو: زد تشر خنده، ته با و چرخید

  ..!باش خودت مراقب و.. ممنونم: زدم پهنی لبخند

 سفید، و الیخ تخت از را نگاهم و دادم تکان اضطراب با را پایم.. تختم ي لبه نشستم.. تپید می اندازه بی قلبم شدم، که خانه وارد

  ...!باشم تفاوت بی ،»  تو کنم تعارفش خواست می دلم چقدر«  که جمله این به نسبت کردم سعی و... گرفتم

 ات را گوشی و گرفتم را اش شماره. آنجاست هنوز ماشینش که دیدم هال ي پنجره از.. نیاوردم طاقت من و گدشت ساعت نیم

  ..چسباندم گوشم به شد، می که جایی

  داري؟؟ برنمی من سر از دست تو گی می چی -

 گوشی توي . ماندم خیره زد، می که بارانی نم و ستاره پر آسمان به و ایستادم اتاقم ي پنجره پشت. گرفت را صورتم پهناي لبخند

  !تون؟ خونه ري نمی چرا: کردم پچ پچ خنده با

  ..!ساره: کرد پچ پچ من مثل. داشت خنده از رنگی صدایش

  ...جــــانم: نبود خودم دست اختیارم... رفت می ضعف دلم و بود گرفته ام خنده

  ...کرد تزریق هایم رگ به عشق آرامش، هاي نفس صداي و شد ساکت

  ...خندیدم
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  ...کرد پر.. را گوشی.. را اتاق ام خنده صداي

  ؟...خندي می من به: کرد رها شتاب پر را نفسش

  ...کنیم می تمومش.. برگشتی وقتی: داد ادامه مالیمت با

  ...ریخت.. دلم

  ..شدم الل

  .بودم نگریسته اش جمله به منفی ي جنبه از تنها

  !باشه؟. برات فرستم می راننده. برسونمت بیام رسم نمی خودم! مدیره هیئت با دارم جلسه صبح هشت فردا -

- ...  

  !ساره -

 باالخره.. بله... کنیم می تمامش گفت می وقتی ،..حاال و.. کنی می ازدواج من با پرسید می ازم وقتی.. بزنم حرف توانستم نمی

 اختیاري... دادنش دست از والي و هول در امروز، هاي اضطراب تمام پس در من، ناگهانی ریختن دل این اما... شد می طرفی یک

  ....نبود

  !شه می تنگ برات دلم -

  ..!ببینم توانستم می. بود لبخند صورتش تمام. شد ساکت

 حس این از که زنی پوست به.. ام انداخته گل هاي گونه به.. صورتم به کشیدم دست.. نشستم کنسولم پشت و انداختم را پرده

  ...بازیگوشم کوچولوي ماهی به... کرد می گز گز خوب،

  ...کردم لمس را چپم کتف انگشت، نوك با و کشیدم عمیقی نفس

  ...بخیر شب. باش خودت مواظب.. نفسم... شه می تنگ دلم منم -

  !باشد نمی دسترس در نظر مورد مشترك: گرفتم گوشم بغل را گوشی و گذاشتم زمین را چمدانم

! قبول زیارت! حاجی دختر: پیچید خندانش و شاد صداي نخورده، دوم بوق. شد رد و زد تنه بهم جوانی دختر. گرفتمش دوباره

  !رسیدي؟

  .اآلن همین آره. سالم: خندیدم

 به سیدند،ر می کجا دانم نمی از بعدي پرواز با که ورزشکارانی استقبال از ناشی جمعیت میان آهسته آهسته و کشیدم را چمدانم و

  !کجایی؟ تو: افتادم راه به فرودگاه خروجی در طرف

  !یام؟ب تا مونی می. برسم بهت تا کشه می طول ساعت نیم. تهران گردم برمی کارخونه از کله با دارم اآلن همین من جان ساره -

  .رم می تاکسی با من: زدم لبخند. بود ده. کردم نگاه ساعتم به
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 رودگاهف تو صبح ي کله خوشگلو و جوون زن آدم مگه.. حرفارو این نزن: افتاد شوخی ي دنده روي اخالق، خوش و سرحال لحنی با

  !؟..بیاد تاکسی با کنه می ول

  .برس کارت به نکن، اذیت خودتو..! کردي کارو این که فعال: خندیدم

  .میام بمونی -

  .میام خودم. ندارم دوریتو طاقت نه -

  ..خندید بلند

  !شنوم می جهان اوضاع زِ بهبود بوي! ساره -

  !افتاد؟ نمی لبم از لبخند این چرا

  .خونه رم می خودم من ، دیگه کن قطع...نیست حالیت.. احتماال سرماخوردي -

  !مطمئنی؟ -

  ..کن رانندگی آروم: خندیدم

  !دنبالت میام شب پس -

  !نداري؟ کاري باشه -

  ..پیچید ام بینی زیر آشنایی و ضعیف ي رایحه

  ...شد کرخ تنم

  ...افتاد کار از اي، ثانیه براي تنفسم مرکز و

  !دیدمت وقتی باشه.. ولی دارم زیاد که کار: گفت آمیز شیطنت

  !!آزاااد: دادم اخطار

  !فعال. خوشگلم باش خودت مواظب: گفت مهربان

  ...شنیدم... را تلفن خطوط به اش بوسه صداي من و

  ...کردم نگاه اطرافم به گیج

 پشت زا زنی پرخاش متعاقبش و اي پسربچه غرغر صداي.. آمد باال حلقم تا و گرفت جریان دلم زیر از دلشوره، به شبیه جیزي

  ...شد خالی دلم در آب، از بزرگی تشت شبیه اضطراب و کرد پر را مشامم بیشتري شدت با آشنا، بوي.. سر
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 عیتجم میان زنان، دو دو هایم چشم و شد زیاد قلبم ضربان. کردم نگاه مردم به و ایستادم فرودگاه سالن وسط دست به چمدان

 از یکی هب متصل طالییِ مشکی هاي سردوشی توانستم تنها.. زد را چشمم تر دور متر چند برف، مثل سفید هاي پیراهن... چرخید

  ...!نبود هیچی.. کشیدم سرك.. ببینم بهتر تا ایستادم پنجه روي و کشیدم را چمدانم... ببینم را ها شانه

  .نشستم صندلی اولین روي

  .کرد می صحبت همراهش با بلند صدایی با و بود نشسته کنارم مردي

  ...ممکن غیر.. بود ممکن غیر.. نه.. بستم را هایم چشم... پیچید بهم دلم

  ...شنوم می جهان اوضاع زِ بهبود بوي: نشست گوشم در آزاد صداي

  ..ام کرده اشتباه حتما

  .شدم بلند جا از و گرفتم را چمدان ي دسته

 امروز و.. .بود خوب کلمه، واقعی معناي به ،..سفر این.. گذاشتم هم روي را هایم پلک و نشستم فرودگاه رنگ سبز تاکسی توي

  ..نیدنش براي هایی حرف.. شاید و.. گفتن براي بود هایی حرف. زدم می خانوم حاج به سري اول خودم، با قبلی قرار طبق باید من،

 برایش و هانداخت چنگ آقا ضریح به.. نشست لبانم روي پهنی لبخند.. کنم مرور خودم پیش را کوتاه سفر این دوباره کردم سعی

  ...دازهن می شک به منو کرده، وصل بهم مارو آسمون و زمین که ریسمانی بودن محکم میزان از آگاهی نا این گاهی،: بودم گفته

 ومخان حاج به سري اول باید حاال،.. بودم گذرانده شمال دریاي کنار که بود روزهایی تمام از تر آرام دلم،... بود گرفته آرام دلم و

 از مه سنگ بار این! آزاد با زدن حرف براي کامل آمادگی و جانانه استراحتی و خانه رفتم می بعد پرسیدم، می را حالش زدم، می

  ..بودم کرده لمس.. بودم کرده حس روز دو این در که ،..گفتم می اي تازه چیزهاي از و. زدم می حرف او با آمد، می آسمان

  .بود الیقش او که زدم، می حرف چیزي از صادقانه، و رویش، به رو نشستم می باید

  ..رهایی

***  

 هب. بود چمدانم در هم مشهدش سوغاتی و بودم خریده را دلخواهش شیرینی خانوم حاج براي راه سر. شدم پیاده و دادم را کرایه

 باغچه. شدم حیاط وارد و انداختم کلید بزنم، زنگ اینکه بدون. بودم ناراحت بیفتد، بیمارستان یه بودم شده باعث اینکه از حال هر

 به و کشیدم خودم دنبال را چمدانم. کرده شان آبیاري صبح امروز همین آقاجون که بودم مطمئن من بودو شده سبز کوچکمان ي

 را شیرینی ي جعبه و نشاندم لبم روي عریضی لبخند. بود بیدار پس. بود باز خانوم حاج اتاق ي پرده. افتادم راه به ساختمان طرف

 کفش تجف یک.. تر دور کمی و.. سنگین و دار پاشنه کفش جفت یک دیدن ،..اما. بخشیدم سرعت را هایم قدم و فشردم دست در

  ..بود گرفته قرار منظم و هم کنار که.. سفید ي بچگانه

  ..زدم زل ها کفش به و کردم رها را چمدان ي دسته

  ..بود افتاده کار از ممکن، حالت شدیدترین با ادراکم، ي قوه
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  ...و انداختم قفل داخل را کلید

  ..چرخاندم

  !خودش مخصوص مبل روي من، مقابل درست بود، خانوم حاج برزخی صورت دیدم، که چیزي اولین

 یم چشم ي گوشه از که چیزي اما، بود خانوم حاج و رو به رو به درست نگاهم.. نتوانستم اما.. کنم سالم تا زدم بهم را هایم لب

  ...گرفت می ازم را بیان قدرت و بود تصورم حد از فراتر ،...دیدم

  !مادر سالم: انداخت طنین پدري ي خانه در خانوم، حاج رساي و بلند صداي

  ..برخاست جا از چپ، سمت ي گوشه از کسی

  ..جان ساره.. سالم -

  برگرداندم، را سرم

  عاطفه، دیدن با و

  اش، آراسته صورت و مشکی و قرمز روسريِ  و براق چادر میان

  ...شد خشک یکی یکی گردنم، هاي مهره

  ؟..چطوره حالت: آمد جلو قدم دو یکی آمد، ممکن حالت ترین کریه نظرم به که اي خوشرویی با و زد مهربانی لبخند

  ..همیشه بودم حالت جویاي مامان از: زد لبخند باز و کرد برانداز را پایم سرتا

  !؟...همیشه

 لوترج عاطفه! نیست راضی کداممان هیچ حضور از که داشتم ایمان و بود کشیده درهم ابرو. کردم نگاه خانوم حاج به سرعت به

  ..بینمت می که خوشحالم: آمد

  ...پیچید بهم دلم.. صامت.. ســـرد.. کردم نگاهش ثانیه چند. شد نزدیک کردنم، بغل براي و

  ..!نیستم خوشحال اصال من اما -

  ...مکن می درك: داد صورتش به اي کننده دلگرم حالت بار این. کند ظاهر حفظ کرد سعی اما افتاد، لبش از لبخند. ایستاد

  ..!ماند می خاطرم در ابد، تا که بود چیزي تنها این و. بودم بیزار زن این از. نشست لبم ي گوشه پوزخندي

  ..کنی نمی درك.. نه: دادم تکان سر

 ینا شده، خبر اي پرده پشت هاي تصمیم و نقشه از باز که مزخرف حس این. خانوم حاج سمت کردم رو.. کرد نگاهم ناراحتی با

 رعتس با ثانیه هر دلشوره، و.. انداخت می تالطم به را تنم تمام ،..بگیرد ازم را زندگیم و استقالل و آرامش خواهد می کسی که

  ..شد می تزریق هایم رگ به بیشتري
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  !خبره؟ چه اینجا -

  ..!نزن حرف اینطور زن، این جلوي که.. کرد اشاره ابرو و چشم با

  ...نبود مهم برایم

  !پرسن؟ می منو حال شما از وقته چند -

  .نداد جوابی

  خونه؟؟ تو دادي راهشون چرا -

  ..ساره: گرفت گاز را لبش ي گوشه

  ...!سوخت مــــی ،...جهنمی آتشی در ،..بدنم تمام و.. صورتم.. بود گرمم

  .کنیم صحبت هم با بشینیم که اومدم فقط من خانوم، ساره ببین: آمد حرف به عاطفه

  !ندارم شما با حرفی من: زدم داد

  !زنین؟ می حرف باهاش نگفتین مگه: کرد نگاه خانوم حاج به و رفت عقب. شد سفت. کرد اخم

  !بود نشده وقتش هنوز: داشت اخم خانوم حاج

  !وقتشه؟ کی دیگه: گفت بلند، کمی صدایی و ناراحتی با عاطفه

 یزير برنامه کلی با من..! کنم هضم واقعی، آنقدر خودم، هاي چشم جلوي آقاجون، ي خانه در را صدر عاطفه حضور توانستم نمی

 نداد گیر.. خبرم بی من و شده باز پدرم ي خانه به صدرها پاي که ست زیادي مدت که فکر این حاال، و.. بودم آمده خوب حال و

  ...عدب ي دفعه باشه: بود گفته و بزنم، بهش سري خواستم و زدم زنگ بار دو یکی اینکه.. بودنش مشکوك.. خانوم حاج هاي

  !رتیصو هاي پاپیون با سفید جوراب جفت یک و! » خاکه زیر م بچه که توئه تقصیر: « گرفت جان سرم در خانوم حاج صداي

  !شد قطع ام تنفسی مرکز

  ...ترسید می ازم انگار. کرد نگاه من به نگرانی با.. شد سالن وارد آلبالو، شربت محتوي سینی با خانوم حاج پرستار

  ..که اومدن صدر خانوم.. جان مامان ببین -

  ...سوخت قلبم

  ..گرفت را حرفش پی و داد تکان سر ناراحتی با

  ..!!!اهللا اال اله ال.. ندارم چشم من. نیستم راضی خودم من -

  ..کردم گوشزد شما به بارها اینو! نیست مقصر نفر یک تنها زندگی یه خوردن بهم تو..! فتوحی خانوم: برخورد عاطفه به

  ...بود کرده گوشزد هم من به... بارها
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  ..هم من به

  ..خواندم می اش چهره در.. را پیري و خستگی عمیق خطوط من و.. بود شده شکسته. کردم نگاه عاطفه صورت به

  ..بود کرده گوشزد

  ...بودم بیزار بود، کرده گوشزد که زنی از من و

  ..ریخت هایم چشم در و... شد تلخ.. وجودم تمام

 ثلم درست.. را من یا! ؟..افتاد می.. من به گذرش اصال آیا کنیم؟ صحبت که خواست می هم باز آیا بودم، زده را گند این من اگر

  !؟..کرد می پاك.. پسرش و خودش زندگی از.. نجاست

  ..افتاد گلویم روي.. بختک به شبیه بغض

  ..شد تنگ نفسم

  ...سوخت هایم چشم و

  ..ندارم شما با حرفی من.. برید اینجا از: زدم بهم را هایم لب

 حرف باهات بود قرار مادرت و میام که سومه بار این. کنیم دعوا که اینجا نیومدم من! ساره نباش خودخواه: کرد نگاهم ناراحتی با

  .بگیریم زندگی این براي درست تصمیم یه و کنیم فکر عاقالنه خوام می من.. بزنه

  !!زندگی؟ کدوم: زدم داد

  ..سالم: گفت مالیمی، و ظریف صداي

  ...سرسبز گیاهی رست دلم از

  ..و شد درختی.. سربرآورد

  ...بگرفت نیرو

  .برگشتم

 هایی چشم اب.. پریده رنگ.. الغر. بود ایستاده باال، ي طبقه به منتهی ي پله ترین پایین روي که ،...کردم نگاه اي زندگی به و

  ..مشکی و درشت

  ..سود برگردون برگ

  ..سرسبز گیاه این

  ...اندوه درخت برآورده این

  ....بود تو مهر حاصل
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  ..کردم سقوط مبل، ترین نزدیک روي

  خانوم؟ شد چی: دوید جلو کسی

 ام نهسی.. کرد می نگاه من به نگرانی و ترس با که دوختم ها پله روي ي بچه دختر به.. را ام شده گشاد و سوزش پر هاي چشم

  ..کوبید ممکن، حالت بدترین به ام شقیقه نبض.. سوخت

  ...گرفت دهانم جلوي لیوانی خانوم حاج پرستار

  !؟..بگیرم بچه این از چشم توانستم نمی چرا

  ...سوخت می.. و کوبید می.. وار دیوانه.. قلبم و بود افتاده ولز و جلز به طور آن هیکلم ي همه چرا

  ..!شد خواهم خفه لحظه، هر کردم می احساس و بکشم نفس توانستم نمی.. زدم چنگ و ام سینه ي قفسه روي گذاشتم را دستم

  ..شد بند هایم لب به قند آب لیوان

  ..شدم می خفه داشتم

  ..آمد پایین هم را پله آخرین بچه دختر

  ..شدم نمی خنک.. شدم نمی آرام. انداختم قند آب لیوان ي تنه دور را لرزانم هاي دست

: رسیدپ عاطفه از آهسته و فشرد بغلش به را عروسکش.. کرد می نگاه من به.. ترس با و.. خانوم حاج مبل پشت بود ایستاده حاال

  !؟..مامانی شده چی

  ...کشید هوهو گوشم در و.. شد باد.. شد صدا.. سیاهم روزهاي ي همه

  ..زدم پس را لیوان

  ...زمین روي بود افتاده شیرین ي جعبه

  ...کردم متمرکز.. لرزانم هاي دست به را نگاهم و.. گلویم به انداختم چنگ

  ..جان کیمیا: کرد زمزمه خانوم حاج

  !؟..کیمیا

  .شد سکوت جا همه. بستم را هایم چشم

 میگین مگه لعنتی دِ  ؟..شه می برخورد باهاش چطور اجتماع تو اینکه ؟..کردي فکر شدنش بزرگ به.. « پیچید سرم در ها صدا

 ینا چون.. وایستی پاش باید...» .. « دارم نگهش تونم نمی.. ترسم می من..! ».. « پرورشگاه ببرمش بذار پس ست؟؟ حرومزاده

  ....! »تـــــوئه حروم تخم ،..زنا ولد

  ..گرفتم باال را سرم
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  ..دوختم بودند، زده صدایش کیمیا که کسی به را خیسم هاي چشم

  ...نشست شرم به.. خودم از.. وجودم تمام و

  ..اینجا ابی.. عزیزم نشده چیزي: گفت آرامی به ،..خودم کردن پیدا براي.. سکوت دقیقه ده از بعد.. بود من به عاطفه ي خیره نگاه

  ..گرفت نمی من از را سیاهش و درشت هاي چشم چرا

  ..نشست کمرم روي.. سردي عرقی

  ...! »ست زنده اون «

  ..!لرزیدم خودم به

 اجح خداحافظ.. برم باید من: گفتم ،..آمد می در چاه ته از که صدایی با گشتم، می کیفم دنبال که طور همان و برخاستم جا از

  ..بعدا.. زنم می سر بعدا.. خانوم

  ..!خواد می مادر.. ست شکننده.. مریضه بچه این: داد ادامه بشنوم، من فقط که جوري عاطفه

  ..ساره: گرفت دندان به را لبش ي گوشه.. کردم نگاهش.. بیزاري و ناباوري با. شدم قرمز

  ..برم باید.. صدر خانوم برم باید: داشت خش صدایم

  ! ساره -

  !ُمرد ساره: زدم داد

  ..نیامد صدایی کس، هیچ از و.. جا همه. شد ساکت

  !؟کنم مادري براش برسم؟؟ بهش ؟ کنم مراقبت ازش که م زنده کی تا من مگه: کرد نگاهم تأسف با و گرفت باال را سرش

  !کنم؟ مادري براش من خواي می: زدم داد بغض با

  !آره: زد داد

  ..شدم رها

  ...نشست خانه روي ،..نشده شسته هاي سال غبار و گرد مثل ،..سکوت از سنگینی حجم

 ايه سردوشی.. سفید و پهن هاي سرشانه! ؟..بار این! ؟..دوباره! ؟..من! ؟..کنم مادري.. افتاد وَل وَل به قلبم.. بستم را چشمانم

  !؟ کامران! ؟..بود کسی چه از حرف... پیش ساعت یک همین ،..فرودگاه.. زدن نبض و ایستادن پنجه روي.. طالیی مشکی

  ..سوخت جگرم

  !؟..جون ساره: شد کشیده مانتویم پایین

  ..بود شده پیچیده لباسم ي گوشه به که ظریفی، انگشتان به دادم را نگاهم و.. کردم باز چشم
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  ..نشستم

 که... تداش برگشته و ُپر همه آن ،..هایی مژه چطور که.. بود گندمی و گرد صورتش چطور که.. ببینمش بهتر توانستم می حاال

  ...بود سیاه و عمیق همه آن.. هایش چشم چطور

  ..لرزید.. دلم

  !؟ ست ساره شما اسم: پرسید احتیاط با و کرد رها را لباسم

  ..آره.. که دادم تکان سر

  !؟..کنم صداتون ساره تونم می: پرسید خاصی ظرافت و آرامش با

  ..بردم هایم چشم طرف هدف بی را لرزانم ي سبابه انگشت

  !؟..بود شده خیس کی

  ..خانوم این.. کیمیا: کرد زمزمه عاطفه

  ..کنید بس: زدم لب

 خترد. جان کیمیا شمان ي خاله.. خانوم این: داد ادامه ،..خواستم نمی همه این که این به توجه بی ،..خرابم وحال من به توجه بی

  .مهتاج مامان

  ..کشیدم مانتویم به را ام کرده عرق و زده یخ هاي دست کف

  !؟...کرد می درك ،..را بودن مهتاج مامان دختر.. و من بودن خاله ،..کیمیا! ؟..کرد می درك

  !؟..کیمیا

  ...بگیرد شناسنامه بودم گفته من

  ..بود گرفته

  ...بود گرفته

  ...کیمیا

 انوانمز روي را کوچکش هاي دست.. کند درك تا داشت احتیاج ثانیه چند انگار.. دوخت صورتم به را کنجکاوش هاي چشم دخترك

  !نشست ورتمص به اي کشیده مثل بود، چشمم پیش که چیزي بودن زنده برق. شد منقبض زانوانم.. شد دقیق چشمانم به و داد قرار

  ....!ریخت هُري ،..دلم

 عاطفه دونم یم: گفت بود، بعید سال و سن آن به اي بچه دختر از که متانتی و آرامی به... نشست لبش ي گوشه ضعیفی لبخند

  ...کنم صدا خاله رو کسی ده نمی اجازه بابا ولی.. جون
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  ...شد سردم

  ...ده نمی اجازه.. بابا

  ...ده نمی اجازه

  ؟..چرا: پرسیدم اراده بی و آرام

 اون.. میادن خوشش بابا فقط.. دونم نمی: انداخت باال را کوچکش هاي شانه زد، می فریاد را اش بچگی سرِ  از ندانستن که حالتی با

  ...»خاله«  گفتم جون، ستاره به که کرد دعوا منو.. مهد تو روزم

  ...!لعنت.. لعنت.. لعنت.. گرفتم را هایش دست.. سوخت قلبم

  !؟..تونم می: زد لبخند باز

  ..کرد می ام خفه داشت بغض

  ..تونی می -

  ...تمداش احتیاج اکسیژن به ،..من.. دهانش و بینی جلوي بود گرفته را اش روسري پرهاي خانوم حاج.. کرد رها را نفسش عاطفه

  ..فتوحی خانوم خب: درآمد حرف به که بود صدر خانوم باز

  ...پیچید بهم ام معده عضالت

  ..تموم.. کنید تمومش بهتره. خودتون براي دارید نگه حرفتونو: کردم نگاهش ،..بسته یخ و آشفته

 مشهد رصف در خانوم حاج با که ببینم، را اي عاطفه توانستم نمی چرا من اما.. برسد نظر به آرام و مهربان کرد می را تالشش تمام

 ذرخواهانهع صدایی داشتم، خاطر به زن این از که تصویري تنها چرا! ؟...گذاشت می پا ما ي خانه به بار اولین براي و بود شده آشنا

  !؟...بود ام زده خیانت ي خانه انسرینگ روي سرد، و

  ..کنی می درك حتما تو -

  ..داشت چشم ما به کنجکاو، هایی چشم با که کرد نگاه کیمیا به و

  ..کنم نمی درك رو هیچی من.. نه: افتاد نمی لبم از ،..پوزخند.. دادم تکان سر

  ...بود رفته دست از کجا دانم نمی من، نگاه.. کیمیا به.. انداخت خانوم حاج به نگاهی.. رسید می نظر به متاسف

  ..توئه ي وظیفه این: گفت آرام

  وظیفه؟؟ -

  !بودند؟ زده آتشم
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.. خانوم حاج!! دادید قورت جا یک رو، حیثیت و حیا و آبرو شما صدر خانوم...! من خداي منه؟؟ ي وظیفه این من؟؟ ي وظیفه -

 نمی دخترت مرگ مقصر آدمو و ـالمعـ مگه.. منو مگه!! بگن؟؟ خوان می که چی هر و اینجا بشینن دي می اجازه چــــرا!! چرا؟

  !!خبره؟؟ چه اینجا! گی؟ نمی هیچی چرا.. مقصر.. خانوم این..! بیا! دونی؟

  ..!متاسفم! ساره: گفت شده کنترل اما عصبانی عاطفه

 تاسفمم نمــ! زنی می عاقالنه تصمیماي از دم و اومدي سال پنج بعد که متاسفم پسرت و تو براي من! متاسفم من! نه: زدم داد

  ! صدر ـومخـان

  !دوخت چشم من به ترس با و رفت عقب قدم دو. کشید عقب را خودش کیمیا

 س زنده چهب این نپرسیدي بار یک و رفتی گذاشتی که خودت واسه! من واسه نه! باش متاسفم خودت واسه: شد بلند جا از عاطفه

 در ذره یه خواي نمی چرا! نیست؟ تو خواهر ي بچه این مگه! کنی؟ می خالی شونه چرا حاال بمونه؟ نخواستی تو مگه!! مرده یا

 رتوندخت به چرا! فتوحی خـــــانوم داري؟؟ خبر مریضیش و ها حمله از کجا داري؟ خبر مشکالتش از کجا تو! کنی؟ محبت حقش

  !نیست؟ نطفه یه نبردن بین از تو فقط کردن، عمل خدارو حکم و انسانیت که گید نمی

  ...افتاد آمد و رفت به چشمم پیش... سیاهم هاي روز تمام

  ..سیاه

  ...تر سیاه

  ..گرفتم دستانم میان را سرم

  ..بود انفجار حال در مغزم

  ...بزنم داد توانستم نمی حتی

!! آور هوعت نصیحت تا چهار.. بگیري خودتو میل باب ي تیکه ش واسه.. بشناسی تو بچه.. صدر خانوم شماست کار انسانیت -

  ..!متاسفم بگی بزنی زنگ خورد، دماغت به که هم تعفن بوي.. بري بذاري.. تنگش بذاري

  ...دادم تکان سر

  ...!هخور می آب گنداب کدوم از کثافت، این که نیاري خودت روي به و بگیري دماغتو جلوي.. صدر خانوم ایــــنه انسانیت -

  ..نکند آبرویم بی هایم، چشم سوزش که گرفتم باال را سرم

 خیال یحت امرو رسید می نظر به که اي عاطفه.. کرد پنهان بغلش در را سرش و نشست پایش روي و رفت عاطفه طرف به کیمیا

  ...بگیرد دهان به زبان زند، می سینه به را سنگش که اي بچه جلوي ندارد

  ..امروز بود گندي روز چه

  ...مشهد هاي سفر داد، می من به سوغاتی چه
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 هاتون هبچ زندگی واسه افتادید دوره دلسوز، مادرهاي.. دوباره باز: شدند پرت دهانم از کلمات، و.. تاسف.. بیزاري با.. دادم تکان سر

  !؟..بگیرید تصمیم

  ..نداد جوابی کس هیچ

  ..مامانی: شد بلند ترسیده، و ضعیف کیمیا، صداي

  !بیزاره ها فتوحی از اون.. اطالعت محض: زد پوزخند عاطفه

  !!کنید؟؟ می هم حرمتی بی میاید، آدم ي خونه تو!! خانوم واال خوبه: گرفت آتش خانوم حاج

  !کشیدن؟ کثافت به منو پسر زندگی شما دختراي که اینه از غیر -عاطفه

  ...کثافت

  ..بود من سهم که این

  ..جهنمی روز ده

  ..مریضی و تنهایی و غربت سال سه

  ...تنـــــهایی.. اعتمادي بی.. کسی بی

  !؟..پسرش سهم و

  ..کردم نگاه کیمیا به

  ...سوخت چشمم

  ...سوخت

  !!چیه؟؟ واسه احمقانه و مسخره تقاضاي این! صدر؟ خانوم زنی می سینه به کیو سنگ داري پس -

 پسرم، رخاط به اما! بزنم حرف مساله این مورد در و اینجا بیام پاشم که آسونه منم براي نکن فکر اما! دونم می.. س احمقانه.. آره -

 تمام.. عشقش تمام بینم می وقتی و خوام می پسرمو خوشبختی من. کردم کارو این ،..منه ي نوه حال هر به که بچه این خاطر به

  !کاري هر.. کنم می براش بیاد بر دستم از که کاري هـــــر ،..کیمیاست با خوبش هاي لحظه

  ..کاري هر.. کاري هر.. خوام می پسرمو خوشبختی من

  ..کردم نگاه خانوم حاج به

  ..سوخت ام سینه

  !؟..بود خواسته خودش، ي طریقه از غیر جوري ،..را من خوشبختی کی
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 ،..دلیل بی بمقل ضربان. انداخت نگاهی شماره به و کشید بیرون را گوشی کیفش زیپ از. شد مانع همراهش، تلفن ي غریبه ملودي

  ..پدرته. میاکی بیا: گفت کیمیا به رو و زد لبخند رفت، می پایین و باال که اي سینه و برافروخته صورت با.. شد پیش و پس

 موهاي به.. اش بامزه مشکی و قرمز پیراهن به.. روشنک دختر مشکی و ضخیم شلواري جوراب به.. من جان بی و مات نگاه و

  ...بودند پوشانده را بلندش پیشانی که هایی چتري و بود کرده شان اسبی دم طور آن که سیاهی

  ..بابا سالم: گرفت عاطفه دست از را گوشی

  !؟..کیمیا. من خداي.. کیمیا صداي در شور همه آن

  ...شده ذره یه برات دلم کامران کجایی! خوبی؟ تو. خوبم من -

  ..ام گرفته آتش ي گونه به چسباندم را سردم دست کف

  ...بودم بیزار.. زن این جلوي ریختن اشک از من.. نه

  !کامران؟ دنبالم میاي کی. کنم می تعریف واست خونه اومدي وقتی. موندم مامانی پیش. نرفتم مهد امروز -

  !؟...کرد می ادا نقص بی و درست را ها واژه ي همه ،..نظیر بی قدر این چطور.. بود کامران دختر.. بود روشنک دختر.. بود کیمیا

  .شدم بلند

  .شدم می خفه داشتم

  .زدم چنگ را کیفم

  !ساره: گفت بلند خانوم حاج

  ..شدم رد شیرینی ي جعبه روي از

  .دنبالم میاد عصر گفت: آمد کیمیا صداي

 می کجا: شد می نزدیک عاطفه بلند صداي. خورد دیوار به بدي صداي با در. تر محکم. شد نمی باز. کشیدم پایین را دستگیره

  ..ساره کنی می اشتباه داري اما! برم می اینجا از رو کیمیا.. برمش می! میریم ما! باشه ري؟

  ..هایم کفش.. کردم نمی پیدایشان چرا.. کو هایم کفش

 خودتو سهم فقط تو! درك به.. حاالم بود؟؟!.. فتوحی؟ خانوم بود! نبود رجوع اسم ، زدم حرف مادرت با که اول روز از من اصال -

 پاي! ن؟؟ببی رو بچه این! بودي باعثش تو بدي، نشون که رو چی هر خواستی! داره نگهش شدي باعث که تویی..! بگیر عهده به

  !!کنی؟ می فرار کجـــا داري! شده کشیده گند به من پسر زندگی!! وایسا کردي که کاري

 ي همه .بود من تقصیر. زدم گند من باشه: زدم داد ،..خیس هایی چشم با! کردم؟ نمی پیدا را هایم کفش چرا. گرفتم باال را سرم

 پسر به هن کنم، می مادري نه من.. من و! بشنوم صداتو خوام نمــــی. کن ولم! برم بذار حاال. بود من تقصیر هایش کاري کثافت

  !!صدر خانوم کن فرو گوشات تو اینو! گردم برمی زنی می سینه به سنگشو همه این که عزیزت
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  ...چرا! ؟..کردند می مجبورم چرا.. نبود من در توهین و قصاوت همه این.. خواستم نمی.. بزنم حرف اینطور خواستم نمی

 لیاقت ،..هتوئ خون از که بچه این واسه کردن مادري! نداشتی اولشم از.. نداري لیاقت: گفت غریبی خشونت با و گرفت را بازویم

  ..!نداري تو که.. خواد می شعور.. خواد می

.. حمقما چقدر من.. اي فهمیده.. عاقلی کردم می فکر. زندگیت سر برو: رفت لوازمش و کیمیا طرف به و کرد رها خشم با را بازویم

  ..من

  !دار نگه احترام!! خانوم: غرید خانوم حاج

  ..خودم واسه. متاسفم: کشید را کیمیا دست و برداشت را کیفش ، زد پوزخندي

  ...کند سکته که.. حاالست همین کردم می فکر من و لرزید می بدجوري حاال.. بود چشمش در اشک. من سمت برگشت

 و تیبایس نداري طاقت حاال.. نموند م واسه آبرو.. آبروت بی خواهر و تو.. پاشوندید هم از منو ي بچه زندگی..! نشناس خدا کافرِ -

  ؟..ترسی می! کنی؟ نگاه شدي، دنیا این تو موندنش باعث که اي بچه به

  ...بود مادر هانداز بی بود، ایستاده من روي به رو که کسی. کرد بلند سر.. چرا.. بودم شده الل. پوشاند را کیمیا هاي کفش و شد خم

  ..داد تکان سر تاسف با و ریخت چشمش از اشک

  ..بدبختی خیلی ،..تو که روزه اون و.. شه می بزرگ روزي یه -

  !باشه؟ خوشبخت پسرت ذاري نمی چرا پس: صدایم در خش و بود چشمم در اشک

  ..!متاسفم بابت این از جدا و.. بپذیره رو بچه این تونه می که هستی کسی تنها تو کنم می فکر هنوزم چون -

  ..کردم نگاه حیاط رنگ سفید در به

  ..شد دور تند هایی دم با و کشید را کیمیا دست

  ..افتادم راه... کفش بدون

  ..کرد نگاهم سوال پر نگاهی با و چرخید کیمیا سر

  ...گذشت.. و گشت تبه که.. رویاهایی چه و

  ....گسست.. رشته یک آسانی به که.. ها صمیمیت پیوند چه و

  ..کیمیا بیا:  کرد باز را در عاطفه

  ..داد تکان هوا در را کوچکش هاي دست.  زد ملیحی لبخند کیمیا

  !؟....امید چه! ؟...امیدي چه

  ....گردید بر بی.. و من نشاندم که نهالی چه
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  ..شد بسته ،..بلندي صداي با در

  ...برهنه پا.. پریده رنگ هاي مواییک روي.. حیاط وسط ایستادم

  !؟..رفت -

  ...آوردم باال ایوان، روي خانوم، حاج ویلچر تا را هایم چشم

  ..چکید هایم گونه روي اشک

  !؟..دیدیش -

 ار دستم آرام شدم، می رد که کنارش از.. بروم.. بروم و بردارم را چمدانم خواستم می فقط.. کشیدم زمین روي را ام برهنه پاهاي

.. ببیند کسی مخواست نمی... باشد شدنم شوکه شاهد کسی خواستم نمی.. بروم بگذارم خواستم می.. بزنم پسش خواستم می.. گرفت

  ..شوم می شکنجه دارم چطور که.. بکشم نفس توانم نمی چطور که.. کرده تنگ را ام سینه چطور قلبم، که

  ..نتوانستم

  ...مادرم پاي روي گذاشتم را سرم و.. شدم خم.. شد شل زانوانم

  ..ریخت پایین هایم اشک

  ...! »شده ذره یه برات دلم! کامران؟ کجایی «

  ..موهایم به کشید دست

  ! »؟..شدي موندنش باعث که ببینی رو اي بچه و بایستی نداري طاقت حاال «

  ...ریخت پایین هایم اشک

 گرا بود خوب چقدر.. داشتم را پاها این من، که بود خوب چقدر.. کشید ام بافته ماهی تیغ موهاي به را چروکش و پیر هاي دست

  ...کنند آرام مرا توانستند می پاها، این و چروك دست این

  ..شدم نمی آرام من اما

  ...شدم می خفه داشتم فقط، من

  ...خفه

 چونه یبرجستگ.. قدش کشیدگی.. دهنش و لب فرم! ؟..بود شده روشنک شبیه چقدر دیدي: گفت داري بغض و دردآلود صداي با

  ..ساره دیدي.. ش

  ...ندیدم

  ..!پدرش به شبیه اندازه بی بود اي بچه دختر بود، مانده خاطرم در که چیزي تنها
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 اطرخ واسه من، مریض ي بچه... گرفت ازم مو بچه.. کنم نگاش تونستم نمی حتی.. خدایا.. اینجا آوردش صدر که بار اولین -

 یه.. بار هی.. ده می دست بهش حمله. شه می بد خیلی حالش گاهی میگه... ببردش اینجا از گفتم صدر به.. خوابیده خاك زیر.. اون

 بچه نای با! ؟..کنیم چه بچه این با ما ساره! ؟..بود مصیبتی چه این.. خدا.. شد کبود خودم چشماي جلوي.. حیاط تو.. جا همین بار

  ...نیست حالل که

.. شیدک می نفس.. بود زنده او.. کرد پر را هایم مردمک ،..کیمیا سیاه و عمیق هاي چشم تصویر. کردم بلند پایش روي از را سرم

 بختیخوش براي که نداشتم را کسی من.. من و.. دادند می جر یقه اش خوشبختی براي خانواده یک.. کرد می صدا اسم به را پدرش

 توانست نمی وا.. بکشم نفس.. بزنم پلک توانم نمی حتی که.. ام شده شوکه اندازه چه تا بفهمد که نداشتم را کسی.. دهد جر یقه ام

  ...داد می جر سطو از را قلبم ،..تنفسی زجر سندروم نام به چیزي. و.. بود نشسته کنارم علی.. بودیم دکتر اتاق در حاال.. بکشد نفس

  .کردم نگاه خانوم حاج حالت بی و سخت صورت به

 زرگب روزي ،..بود زنده روشنک بند گردن من خداي.. رفت می کودك مهد... کرد می زندگی.. کشید می نفس.. بود زنده بچه این

  ...بودم بدبخت من و شد، می حاالیش از تر

  ..س بچه یه فقط اون: گرفتم فاصله خانوم حاج از و دادم تکان سر شتاب با

  !؟..بست مردمو دهن شه می مگه. شه می بزرگ. مونه نمی قدري همین بچه این: کرد نگاهم اخم با

 چیکار دبای بچه این با اصال کنم؟ چیکارش بگم؟ چی! محضه واقعیت ولی..! بگم.. خواد نمی.. دلم منم: داد تکان سر تاسف با

  !!کرد؟؟

 ما.. ودب کرده ترك را مان همه کامران.. نبود کس هیچ.. ریخت البی کف پاهایش زیر رنگی بی مایع.. شد پاره روشنک آب کیسه

 من.. .تنفسی زجر سندروم.. بودیم دکتر اتاق در حاال.. زد باران.. آمد آمبوالنس.. داشت وحشت.. کورتاژ از.. زایمان از...بودیم تنها

. .دونم نمی.. دونم نمی من.. من خداي..: گذاشتم سرم روي را هایم دست..! من.. گذارم نمی گفتم من.. دارد نگهش بودم گفته

  ..!!!نــــگو بهش..! حرومزاده نگو بهش فقط

  کنم؟؟ چیکارش بگم؟؟ چی پس: نداشت من از کمی دست انگار هم او بد حال

  !کو؟ هایم کفش

 قتیو که اندام الغر و زبان شیرین دخترك این به.. سیاه و درشت هاي چشم این به خدا.. حرامزاده گفت نمی خدا.. گفت نمی خدا

 و پاك ي شناسنامه که مادر بی طفل این به خدا ،..بود رفته تنم از جـــان انگار.. پاهایم روي بود گذاشته را کوچکش هاي دست

 دسته.. مپوشید را هایم کفش.. ترکید می داشت سرم!!  حرامزاده گفت نمــی ،..بودند کشیده کثافت به ها بزرگ آدم را سفیدش

  ..کشیدم را چمدانم ي

  ..ساره -

  ...کوبیدم می.. دیواري.. دري به را سرم و رفتم، می باید فقط.. زمین روي کشیدم را چمدانم

  ..!قراره بی روشنک.. بزنیم حرف.. باید..  ساره -
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 تضمین را کسی چه سالمتی خانه، آن در ماندنم بیشتر ثانیه یک دانستم نمی... بروم کجا.. کشیدم را چمدانم... روشنک.. روشنک

  ...کنم چکار.. کنم چکار.. کیمیا.. کیمیا.. کشیدم را چمدانم.. کند می

 حالم.. ردک باز برایم را در بودو ایستاده در جلوي سرایدار.. داشتم نگه رنگ زرد سمند براي دست و کشیدم خیابان سر تا را خودم

  سرشار؟ خانوم بیارم چمدونتونو: پرسید را

 ار خودم.. شدم بلند.. سوخت هایم دست کف.. خوردم زمین محکم ساختمان، به منتهی ي پله اولین روي.. کشیدم را چمدانم

 دهان من به ،مشکی پالستیکی ي زمینه در رنگ اي نقره شیر.. انداختم قفل داخل را سوییچ به متصل کلید.. را چمدانم.. کشیدم

 را در اپ پشت با... خورد زنگ موبایلم.. تو رفتم کفش با.. شد باز.. چرا... چرا.. کرد نمی گیر چرا.. چرخید نمی چرا.. کرد می کجی

 وسط را محتویاتش و کردم ته و سر را کیفم.. چرا... شد نمی پیدا چرا.. کردم رو و زیر موبایلم، کردن پیدا براي را کیفم و بستم

 و آینه.. شد پرت تر طرف آن متر چند و خورد چرخی قرمزم ماتیک در...کردم خالی ام، داشتنی دوست باف دست فرش روي هال،

  ..آزاد سوغاتی شکل مستطیلی کوچک ي جعبه و.. ماشین کارت.. پولم کیف و موبایل

  ...آزاد

  ..زدم زانو زمین روي

  ...خورد می زنگ هنوز موبایلم

  !رسیدي؟! دختر کجایی! ساره؟: گوشم کنار گرفتمش و کشیدم را سبز نوار

 نتکابی.. انداختم کانتر روي و کشیدم سرم از را ام روسري.. برخاستم و کردم رها را سوغاتی رنگ قرمز ي جعبه... دیدم می تار

  ..نبود اینجا.. نه... کردم باز را اول

  ..الو! خطی؟ پشت ساره؟! ؟..عزیزم -

  ...نبود هم اینجا.. نه.. دوم کابینت

  !افتاده؟ اتفاقی الو؟؟! دي؟ نمی جواب چرا -

  ...پایینی کشوي

  ..دیدم می تار

  ..لرزید می دستم

  ..بود کشو آخرین در سیگار ي بسته

  ..زدم هق

  ...کردم رها را کشو

  ..بود خوابم اتاق در حتما
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  ..!ساره: زد داد

 وشرنگخ هاي صورتی آن از تا دو.. تختم کنار عسلی کشوي اولین داخل.. بود جا همین.. کردم تند را هایم قدم و انداختم را گوشی

 آینه ويت زن به چشمم.. بود مقطع و کوتاه هایم نفس.. نشستم تخت ي لبه... کشیدم سر را دستم توي آب لیوان و کردم جدا را

.. ما ماهی تیغ موهاي به کشیدم دست.. زدم هق.. بود کیمیا اسمش و.. خواست خدا.. داشتم نگهش من.. زدم هق... بود زنده.. افتاد

... بود ازیب موها، خوشرنگ اي قهوه میان سفیدم و راست فرق.. کشیدم عقب سمت به و ام شقیقه طرف دو گذاشتم را هایم دست

 تولد هب هواپیما در وقت تمام.. کشیدم دست گوشم به... بود خریده آزاد که هایی گوشواره.. هایم گوشواره.. ام مِسی و مالیم آرایش

  !م؟داشت فرصت چقدر اش، سالگی یک و سی مرداد تا! ؟..داشت وجود بعدي ،..رهایی از پس آیا اینکه به.. بودم کرده فکر آزاد

 یم امروز.. رسیدم می نظر به همیشه از بهتر ،..امروز.. لغزاندم ام برجسته لب و ها گونه و عملی بینی روي را ام اشاره انگشت

 چسب تاپ... انداختم اي گوشه و کشیدم تنم از را مانتویم.. شد تار نگاهم.. خواستم می. بزنم حرف تري مهم چیزهایی از خواستم

 چشمم ازب.. کردم کیپ را اتاقم هاي پرده.. کشیدم برق از را خانه تلفن... خورد زنگ موبایلم.. بود شده عرق خیس.. تنم نارنجی و

 چهب اون! « ؟...بود آور عذاب و سخت قدر آن ،..برایم چیز چه هضم.. آورد بند را نفسم سردرد.. شد تار دیدم.. افتاد آینه توي زن به

 مسبک و پر بالش و انداختم تخت روي را خودم!» میاي؟ کی پس..! کامران شده ذره یه برات دلم... ست زنده بچه اون... مریضه

  ..گذاشتم هایم گوش روي را

  ...بخوابم خواستم می فقط

***   

  ؟..!ساره.. کن باز چشماتو ؟..عزیزم! ساره؟ -

 گیج.. بخوابم خواستم می فقط.. مزخرف هاي گفتن..» ساره.. ساره«  صداي باز و.. داد تکانم کسی.. بود سنگین سرم و دور صدا

 دار موج نینگرا حتی.. بود افتاده کار از تشخیصم ي قوه.. نداشتم تحلیل و تجزیه قدرت اما شناختم می را صدا این.. بودم منگ و

 می یغلط چه لعنتی هاي بخش آرام این پس.. کشید تیر و افتاد تالطم به ام معده.. کردم نمی درك باید، که طور آن را لحنش

..!.. مزخرف عنتیل... اَه.. داد تکانم بیشتر.. داشتم ام معده محتویات کردن خالی براي شدیدي میل و بود شده بسته گلویم راه.. کردند

  ..!بخوابم خواستم می فقط

  ؟..ساره.. شو بیدار.. عزیزم.. جان ساره -

  ...خورد صورتم به اي ضربه

  ..بودم منگ

  ...آمد می خوابم

  !تر محکم ،..بعدي ي ضربه

  ...کردم باز کندن، جان به را سنگینم هاي پلک درز

 میل شد باعث که بود خوشایندي بوي کردم، حس که چیزي تنها.. دیدم نمی درست... شد می پیش و پس رویم، به رو تار تصویر

  .بستم را هایم چشم.. خنک نه.. بود چوب نه.. بود تلخ نه که بویی... شود تقویت خواب، براي شدیدم
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  !!!المصب؟ زدي چی -

  .آزاد

  .المصب.. داد می قرار محبت مورد طور این را من که کسی تنها

  ..ساره.. کن نگاه منو: داد ام فاصله بودم، خوابیده که جایی از و انداخت تنم زیر را هایش دست

  ..زدم پلک بار دو.. نداشتم واضحی تصویر.. کردم باز چشم اخم با.. زد ضربه صورتم به باز.. پیچید بهم ام معده

  !خوردي؟ چی -

 و دادم فاصله هم از را هایم لب.. سستی و رخوت با.. سنگین.. الل..  الکن.. چرخاندم دهانم در را زبانم.. مالیدم بهم را هایم لب

  ..بخـــوابم.. بذار.. اَه: گفتم

 چه تا؟؟ چند! خوردي؟ چیه اینا شده؟ چی: محکم هایی تکان و عصبی و دار خش صداي بعد و. آمد چیزي خش خش صداي

  !ساره؟ کردي غلطی

  !؟..گذاشت نمی چرا..! بخوابم خواستم می من.. گرفت ام گریه.. غلط.. خدا واي

  ..میاد.. خوابم.. هیچی.. کن ولم: نالیدم

  .شد خالی اش، سنگینی و حجم از تخت و کرد رهایم

  .رابستم هایم چشم

  ..عزیزم! ساره.. بخور اینو.. پاشو.. ساره -

 کمک و مپشت گذاشت را دستش.. شد منقبض ام معده.. پیچید بهم دلم دستش، توي لیوان دیدن از.. کردم باز چشم حالی بی با

  ..شد منبسط و منقبض شکمم.. بنشینم کرد

  ..خوب دختر آفرین.. بخور اینو -

  ..نه: گفتم منگی با و زدم پس را لیوان. کرد تحریک را تهوعم حالت خورد، دماغم به لیوان از که ترشی بوي

  !بخورش. حاال همین: گرفت دهانم جلوي سماجت با را لیوان

 دهانم هب را لیوان باز..! کرد نمی درك.. خدایا آه.. گرفت ام گریه. کرد نمی درك. بود بهم حالم. بخورم نتوانستم بیشتر قلپ دو

  ..پیچید بهم دلم.. گرفت را لیوان.. بخورم را مزه بد و ترش مایع آن کرد مجبورم و.. چسباند

  شده؟؟ چی ساره! خوردي؟ چیه آشغاال این! کردي؟ چیکار خودت با: داد تکانم

  ..کشید تیر ام معده! نگران؟. بود سخت و نگران و قرمز صورتش. کردم نگاهش سختی به

 کنم می واهشخ.. ساره.. درمونگاه ببرمت بپوش لباس: کرد بلندم نکشیده، ثانیه به. بستم را هایم چشم باز.. کرد رهایم تخت روي

  ..کن گوش حرفم به
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.. آمد می خوابم.. ست قرمز صورتش چرا که.. سردند اینقدر هایش دست چرا که کنم درك توانستم نمی.. انداخت دورم را روپوشم

  ...ابد تا

  ..کشید سرم روي چیزي

  !کنم؟ بغلت بري؟ راه تونی می -

 چشم.. نبود سیاه کامران هاي چشم.. زدم پلک.. آمد می کش حروف ذهنم توي! ؟..کرد می بغلم باید چرا.. کردم نگاهش منگ

.. خب یخیل: زانویم زیر انداخت دست... کیمیا... جوشید چشمم در چیزي.. کیمیا... بود سیاه آزاد هاي چشم.. بود سیاه کیمیا هاي

  ..نیست چیزي.. خب خیلی

  ...بیمار.. منگ.. گیج.. نالیدم.. دادم تکان را دستم.. شد بیشتر تهوعم حالت.. سوخت ام معده.. کرد بلندم تخت روي از

  ..تونم.. مــــی.. خودم.. زمین.. بذارم -

  ...خورد بهم حـــالم.. لحنم کشداري از و

  !نیست چیزا این وقت اآلن عزیزم ببند دهنتو -

  ..بخوابم خوام می.. کن ولم: نالیدم باز

  ..بیا خودت.. باشه: زمین گذاشتم آرام.. بودیم در جلوي تقریبا

  ..گرفت را بازویم.. رفت گیج سرم

  .شد سیاه ام خانه کوچک هال

  ..شدم شُل

 آزاد نماشی این که بدهم تشخیص توانستم می حاال. کرد می اثر داشت ترش، مایع انگار. کردم باز چشم معده، تالطم شدت از

  ..کرد رد را قرمز چراغ آور سرسام طور این که.. آزاد.. این و.. نبودم بلد را مدلش که همانی.. ست

 چشم و.. بود سیاه آزاد هاي چشم.. بود اي قهوه.. نبود سیاه هایش چشم که کامران. ببینمش بتوانم تا چرخاندم را گردنم کمی

  ...کیمیا. کیمیا هاي

 ار ماشین.. ترمز روي زد.. بار چند.. بار دو.. شیشه به زدم. کردم حس گلو، سمت به را ام معده محتویات هجوم و جوشید چشمم

 کجا ادمد نمی تشخیص من و بود خیابان کنار آبی بزرگ جوي.. بیرون کردم پرت را خودم تقریبا و کردم باز را در.. کنار کشید

 خدا ؟..نیک نمی لعنتم چطور خدا.. من به لعنت خدا آه.. کیمیا.. آمد می سر پشت از دویدنش صداي.. جلو کشیدم را خودم.. هستیم

  ..هایش چشم

 ي بهل گذاشتم را هایم دست. گرفت قرار ام شانه روي دستی.. پیچید بهم ها ضربه شدیدترین با شکمم.. باال کشیدم را خودم

  ..و جدول

  ...آوردم باال
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.. عقب یدمکش و گرفت را بازویم دستی.. بود آب از خالی جوي در شده ولو رنگ سفید مایع به چشمم. بخورم تکان توانستم نمی

  ...جوشید.. شد گرم.. سوخت هایم چشم.. بود نگران و سیاه هایش چشم.. برگرداندم سر

  ..گرفت دهانم جلوي را الیه چند هاي کاغذي دستمال و آورد باال را دستش

  ..نیست چیزي.. شــش -

  ..بود سیاه هایش چشم که.. او به.. کردم نگاه رنگ سفید مایع و آب جوي به

  ..کرد می کنترل را صدایش و خودش و

  ..شد بهتر.. شه می خوب زودتر حالت.. شد بهتر.. ساره نیست چیزي -

 االب را سرش.. گذاشتم دهانم روي و گرفتم دستش از را دستمال.. کرد نمی نگاه هایم چشم به چرا.. زد می حرف آرام اینقدر چرا

  !؟...تر سیاه ،..من بخت و بود سیاه همه این هایش چشم چرا... خواستم نمی را نگاهش توي تاسف و درد.. آورد

  ...شد خیس صورتم

  ...کیمیا.. من خداي.. کیمیا.. او.. من.. خیابان وسط.. بودم آورده باال.. چشمش جلوي من

  ...آزاد...: نشست تنم تمام در... عجز

  ..گزید لب

  ..کشید جلو را خودش

  ..زد می را چشمش ظهر، سرِ آفتاب

  ..ساره -

  ..متاسفم...: ریخت صورتم پهناي به اشک

  ...نداره عیب.. نداره عیب..  شــش: انداخت کناري و کشید دهانم دور را دستمال.. آرام.. زد پلک

 کار چه من.. متاسف و خیس هایی چشم با.. کردم نگاهش.. بود کرده رها باز درهاي با خیابان کنار را ماشین.. چرخاندم چشم

  ...بودم بیزار ،..ها صدر از! ؟..کردم

  ..ریخت پایین اشکم باز

  ...ساره... هیش.. نکن گریه.. نداره عیب.. عزیزم.. ساره: ام گونه روي گذاشت را دستش

  ..!..شد نمی آرام... لعنتی منِ  این.. شدم نمی آرام... نه

  ساره؟؟ افتاده اتفاقی چه بودي؟ کجا صبح! شده؟ چی نمیگی من به چرا: بود سرگردان نگاهش و بود زده زانو

  ..ما ي همه به لعنت.. من به لعنت.. شد تار دیدم.. گرفت لرزم
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  ..بعدا. زنیم می حرف بعدا.. باشه.. باشه: گفت آرام

  ...شدند رها کثیف هاي دستمال و کردم باز را ناتوانم دست

  ..!نکنی غلطا این از بعد دفعه تا دیم می شستشو تو معده ریم می.. خوشگلم پاشو.. پاشو: بازویم دور انداخت دست

.. .هیش.. باش آروم.. خوام می معذرت.. خب خیلی.. خب خیلی..« گرفت گوشم نزدیک را سرش و کرد نوازش را بازویم.. لرزیدم

  ....بود دلگرمی ي مایه.. پهنش ي شانه به ناچیزم اتکاي این.. تنش حرارت ،..ذهنم جهانی هاي جنگ تمام وسط که انگار و» 

 به یکمرنگ لبخند.. کرد مکث.. افتاد ام شرمنده و خیس هاي چشم به نگاهش ببندد، خواست می که را در.. شوم سوار کرد کمک

  ..رسیم می اآلن.. ببند چشماتو.. نیست خوب حالت.. خوشگلم نداره عیبی واقعا: کرد زمزمه و نشاند نگرانش صورت

  ..سوخت هایم چشم

  ...کیمیا

  بهتره؟ حالت.. شد تموم: کشید بیرون را آنژیوکت و کرد چک را سرمم اي سرمه ي مقنعه با پوش سفید خانوم

  ..آمد می راهرو از تلفن با آزاد زدن حرف صداي.. دادم تکان سر بود، شده دوخته سفید سقف به که هایی چشم با

  ..بودم حال بی و کرخ هنوز

  ..آمد می خوابم ،..هنوز و

  .سپردم آرامش صداي به گوش و بستم را هایم چشم. بود تنظیم نیم و یک روي درمانگاه اتاقک ساعت

  ..چِشم روي.. جانم. باشید مطمئن. باشه راحت خیالتون.. خانوم حاج نه -

  .بعدي ي مکالمه بعد دقیقه دو و سکوت

.. کنن یم راه به رو معینی و خودش.. اوکی. بودم بانک داشتم چِک امروز نه. بیام تونم نمی هستم جایی من شرکت بفرستش -

  .فعال.. زنم می سر یه تونستم اگه کنم می چیکار ببینم

  ؟..عزیزم بهتري: شد وارد لبخند با آزاد و رفت کنار درمانگاه رنگ آبی ي پرده

 ومانت داخل را سنگینم هاي دست.. کردم آویزان تخت از را پاهایم.. انداخت سرم را شالم.. آورد را روپوشم و آمد جلو.. نزدم حرفی

 می شخیصت را تنش بوي تنها نفسم... ایستاد نزدیکم ها دکمه بستن براي... رسیدم می نظر به بیچاره و رنجور چقدر.. بردم فرو

  ...بس و داد

  ...زد ام شقیقه نبض

  ...هستی خوردنی اینقدر بساط و بند این بدون بودي نگفته: کرد زمزمه.. شوخ لحنی با و آرام

  ...درد با... کردم نگاهش.. بردم باال را سرم کمی

  ...رسید می نظر به ناتوان ،..فکرم کردن منحرف براي چقدر
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  ...عزیزم... جونم: زد می موج درِش ،..صدقه قربان که هایی چشم. دوخت بهم را محبتش پر هاي چشم

 کنی نگران منو خواستی می فقط. شد ختم جا همین به آوردي شانس: کرد زمزمه و بست را دکمه آخرین.  انداختم پایین را سرم

  !اومد بند نفسم باشی خورده رو خالی ي بسته اون ي همه که این فکر از لحظه یه ؟...آره

  ؟..زد زنگ.. بود کی: گفتم اي خفه صداي با

 اینکه.. مهمن آدم و عالم آره؟.. نیستم مهم برات من فقط: گفت خاطر رنجیده. انداخت چشمانم به را دلگیرش نگاه ثانیه چند براي

 بد نزدیک بار ده و بگیرم ت عمه از تو خونه کلید که برگشتم و شهر سر اون رفتم اي دقیقه چهل که من.. مهمه زد زنگ کی

  !؟..نیستم مهم ،..کنم تصادف

  ..بود مهم

  !!نیستم؟؟ مهم انفجاره به رو باال فشار از سرم که من.. ساره: زد صدایم.. ممکن صداي ترین پایین با

  ...کردم نگاهش.. بحث این پایان براي ملتمس و گزیدم را لبم

 و ریخته بهم ذهن.. نداشتم.. را دادن توضیح و زدن حرف توانایی.. من اما ،..بود زندگیم آدم ترین اهمیت پر او. نبودم خودخواه

  ...فهمید می کاش... هیچ.. نبود بحثی و جنجال و فکر هیچ پذیرش ي آماده سنگینم

  ..فرستاد بیرون را سنگینش نفس

  ؟..بیاي راه تونی می: گرفت فاصله

  ؟ بهتره حالشون نشد؟ تموم: زد کنار را رنگ آبی ي پرده کسی

  ..سپردم آزاد به و گرفتم پوش اي سرمه خانوم از را نگاهم

  .نبود رنجش از خبري نگاهش در حاال

  ..بهترن. متشکرم -

  ؟..عزیزدلم نیست اینطور: کرد خم کمی را سرش و زد اي کننده دلگرم و محو لبخند

  ..آمدم پایین تخت از آرام و فشردم بهم را هایم لب

 سبچ ساعدم روي.. کرد باز را در..  تند آفتاب و.. بود ظهر.. آمدیم بیرون درمانگاه از و داشت نگه سرم پشت فاصله با را دستش

  !؟...بود کجا کیمیا.. گذاشتم هم روي را هایم چشم و نشستم... سوخت می ،..سرُم جاي و بود بزرگی

.. بود رمگ هوا.. فرستاد پایین را ام شیشه کمی... دوختم رو به رو خیابان به را ماتم نگاه و ماشین ي شیشه به چسباندم را سرم

  !؟..بهتري: گفت آرام.. کردم می حس خودم روي بار یک دقیقه دو هر را نگاهش

 زبانم ردمک سعی.. بود لغزانده موهایش میان را انگشتانش و پنجره قاب به بود داده تکیه را آرنجش.. دیدمش می چشم ي گوشه از

  ...داد ادامه اش رانندگی به و کشید عمیقی نفس.. بود سنگین و خشک.. بدهم تکان را
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  ..برو: مگفت می وقتی داشت حالی چه صدایم دانم نمی.. تو آمد سرم پشت.. شوم داخل تا کرد وصبر انداخت کلید خانه در جلوي

  ..بگیري دوش یه بهتره: گذاشت کانتر روي را ها دارو پالستیک.. نگفت چیزي و بست سرش پشت را در. نداد اهمیتی

 می وابمخ ، ضعف شدت از اما.. بهتر... گرفتم می دوش بود بهتر... شد متوقف حمام ي آستانه در.. تفاوتم بی و سنگین هاي قدم

  ...آمد

 گوشه و گذاشتم زمین روي را ام برهنه پاي... خواست نمی دلم... باشد اینجا خواست نمی دلم.. تو بروم کرد کمک و کرد باز را در

 و خورد در به اي ضربه.. ریخت ام شانه روي آب ریز شر شر.. پیچاندم کمی را آب شیر و کردم دراز دست... نشستم حمام ي

  !؟..خوبه حالت..  ساره: آمد آزاد آرام صداي متعاقبش

  ..حالم

  !؟..مرتبه چی همه -

  ...دوختم چشم آب جان کم و ریز قطرات به

  !؟..شده چیزي.. ساره -

  ...نشده هیچی

  !!عزیزم؟؟ ساره؟؟ -

 نگرانش هنگا تا.. را جانم از خالی نگاه... کرد باز را در و کشید پایین را دستگیره.. خورد در به دیگري ي ضربه.. زدم زل حمام در به

  ...هیچی... نگفت چیزي اما.. زد بهم را هایش لب... بود مانده دستگیره روي دستش.. آوردم باال

  ...نشست زانو یک روي پایم جلوي و گذاشت ابري دمپایی روي را پایش

  ..برو: زدم بهم را هایم لب

 یم بعد ،..بخوري داروهاتو بگیري، دوش باید اول.. باشه..: چرخاند بودم، نیاورده درشان هنوز که تنم هاي لباس روي را نگاهش

  .رم

  ..!برو اآلن: گفتم.. دار خش و گرفته اندازه بی صدایی با و زدم پس را دستش

  ..شد سخت فکش

 به نگاه. .داشت نگه صورتم نزدیکی و آورد باال را دستش.. داشتم نگه سفید دیوار روي کوري ي نقطه را حسم بی و سرد نگاه

  ..بود سنگین قلبم.. ریختم هایش چشم در را م» َ داغون«  کالم واقعی معناي

  ..ساره -

  ...خیلی.. م خسته -

  ...دلم عزیز: گذاشت صورتم طرف دو را هایش دست
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  ..من عشق شده چی: شد برجسته..پیشانیش رگ و زد بهم را هایش لب خاصی محبت با

 سُر قیفند بدن شامپو روي از نگاهم... شد خیره من به سکوت در و گرفت فاصله.. کشیدم باال را خودم و زدم کنار را هایش دست

 و گرفت ندیده را رنگ صورتی و کوچک هاي شمع.. گذشت گذاشتم می صابون پرهایش روي که رنگی نارنجی اردك از.. خورد

  ...رسید او هاي چشم به باز

.. میاد جا التح.. بگیري دوش باید.. پاشو: کرد وار زمزمه ناراحتی هاي چشم با و کرد باز بیشتر کمی را آب شیر و برد باال را دستش

  ..کنیم می صحبت بعد

  ..شدم می خفه داشتم. کرد نگاهم. برگشت. گرفتم لرزانم انگشت دو با را آستینش ي لبه که شود بلند خواست و

  ...کیمیا -

  ..تونم نمی من: کشیدم بیشتر را آستینش... کرد تنگ چشم

  !؟..کیه کیمیا: گرفت باال را ام چانه و بیرون کرد پرت را نفسش

  !کیمیا؟.. شد جمع هایم شانه

  ..بود کوچیک خیلی اون.. اون ؟..کیمیا: شد خیس صورتم و بستم را هایم چشم

  ...داد سرانگشتانش به نوازشی و گرفت باال را سرش. دوخت زمین به را اش کالفه نگاه. داد فشاري دستش به

  !؟ ساره کیه کیمیا -

 چهی حاال چرا..کیمیا.. کرد قاب را صورتم باز.. سوخت قلبم.. کرد می آرامم بو این.. را خودش بوي.. داد می خوبی بوي دستش

  ..کیمیا.. هایش چشم من خداي! کرد؟ نمی آرامم دستی،

  ..شکست.. بدي طرز به صدایم.. و دستانش روي گذاشتم را دستانم

  ....!خیلی.. آزاد کوچیکه خیلی اون.. کوچیکه خیلی کیمیا -

 و پر هاي مژه. دیدمش من. بود آنجا او. گشتم خودم دور و ایستادم متري چهار حمام وسط. شدم بلند جا از و زدم کنار را دستش

  ...بودم ریخته بهم.. نگاهش حالت از من و داشت اي برگشته

  !ساره -

  بودي؟ رفته کجا صبح: خورد گره درهم پهنش ابروهاي. آمد ساختمان در زنگ صداي.. زد می داد چرا. برگشتم

  ...خـــــدااا.. روشنک.. کامران.. کیمیا.. صبح

  ..ساره: بود تر آرام صدایش بار این و شد خم. فشردم انگشتانم میان را سرم و فرنگی توالت روي نشستم

  ..!.بمیرد ساره

  ..زنیم می حرف بعدا.. خب خیلی -
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  ...کنم تفسیرشان چطور دانستم نمی که نگران آنقدر. بود نگران هایش چشم. گرفتم باال را سرم

  ...میاد خوابم: گفتم اي خفه صداي با

 در به اي هضرب. آورد جلو مانتویم هاي دکمه کردن باز براي را هایش دست و نشست زانو روي باز. زد بالتکلیفی و کمرنگ لبخند

 و چرخیدم می پا روي وقتی.. کردم باز انتها تا را آب شیر و برخاستم. زد موهایش میان چنگی. کشیدم کنار را خودم. خورد هال

  ...بود رفته داشتم، برمی را شالم

 و بود دهش جفت در جلوي رنگم صورتی ابريِ و سبک روفرشی جفت دو.. کشیدم پایین را کالهش و پیچیدم دورم به را ام حوله

  اومدي؟.. عزیزم: رسید گوشم به صدایش.. رفتم اتاقم سمت به و کردم جمع را ام یقه.. آمد می آشپزخانه از آزاد صداي و سر

.. بود وشمگ به هنوز بود خریده برایم آزاد که هایی گوشواره.. کرد پر را هایم چشم اشک. نشستم آینه روي به رو و بستم را اتاقم در

 هاي ریمل از سیاهی ي حلقه چشمانم دور و بود شده پاك آرایشم... کنم باز حمام آب زیر نداشتم جان حتی را ام بافته موهاي

 و کردم تنم کمرنگ صورتی بلند آستین بلوز.. کردم عوض را هایم لباس و گرفتم رو... بود نشسته.. آب با نبرد در خورده شکست

  ...بود مرده که اي ساره مال. بود ام دختري دوران مال که راحتی گشاد و رنگ طوسی شلوار

.. نداختا من به نگاهی.. دارو و بود بزرگی لیوان دستش در. تو آمد و زد در آزاد. نشستم تختم ي لبه و انداختم سرم سیاهی شال

 آرام.. دچرخی سرم شال روي اش ناراضی نگاه. گذاشت پاتختی روي را لیوان. آمد جلو آرام.. بودم شده ها مریض شبیه که منی به

  کجان؟ هات روسري: پرسید

 شمچ اتاق دور تا دور و کرد رها را نفسش.. کرد نگاه ، بود رو به رو به روحم بی و مات نگاه که من به کمر به دست ثانیه چند

  ..برود خواستم می.. کرد نمی پیدا چیزي.. بود جایش سر و مرتب چیز همه.. چرخاند

 از زيچی آوردن ي بهانه به و دستم روي انداختش.. بود دستش روشنی طوسی شال برگشت، وقتی و.. کرد باز را کمد اولین در

 روي چشم.. شد ظاهر در چارچوب در.. باز نیمه در به زدم زل و کردم پرت تخت ي نقطه ترین دور به را شال.. رفت بیرون اتاق

  ..رگرداندمب را رویم.. گرفت طرفم به را لیوان و نشست کنارم.. آمد جلو.. کرد نگاهم ،..گر سرزنش و انداخت شده تحریم طوسی شال

  ..ساره -

  ..بخورم تونم نمی -

  ...گرفت کوتاه، ي جمله همین از نفسم و

  ..یکم فقط: گفت مالیمت با و آرام

 ،..خودم عفض همه این از... دارم نگهش نتوانستم.. لرزید هایم دست. آوردم باال لیوان گرفتن براي را دستانم.. فشردم بهم را لبانم

  ...نداره عیبی: کرد زمزمه و.. دید را ضعفم انگار که او، و... کردم بغض

 زنگ وديب حموم وقتی. گذاشته مسیج تلفنت رو پدرت: گفت حال همان در.. نوشیدم لیوان از کمی.. گرفت دهانم جلوي را لیوان

  ..پیشت بیاد خواسته می.. بود شده تنگ دلش انگار. زد
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 ذره هی فقط.. خب خیلی: لبم به چسباندش زور به باز.. زدم پس را لیوان.. بود شده تنگ دلش... شد جمع چشمم در اشک... پدرم

  ..دیگه

 می من هب..! ساره.. گرفت تماس بار ده.. نگرانته خیلی.. گرفتم کلید ازش.. ت عمه پیش رفتم: داد ادامه.. محتاطانه بعد، اي لحظه

  !؟...خوشگلم شده چی گی

  ..کیمیا

  ..!بود شده کیمیا

  .کیمیا. بود همین»  شده چه«  آن ي همه اتفاق، ي همه

 صدایش.. کردم را پشتم و کشیدم خودم روي را مالفه.. لرزید می بدنم.. کشیدم عقب تخت روي را خودم و زدم پس را لیوان

  ..ساره: بود نزدیک

  ..بخوابم خوام می: بود دار بغض و گرفته وحشتناکی طرز به صدایم،

  !خواي؟ نمی چیزي. بخواب.. باشه: خورد می پوستم روي نفسش گرماي

 و ودمخ به قدر آن بود، گذاشته پا خانه این به تنهایی به که هایی وقت ي همه. چرخیدم طرفش به کمر از و نشستم جایم سر

 ي قوه!  نبودم مسلط چیز هیچ به ،..من.. روز آن و.. بار این اما. نکنم احساس خطري که داشتم، اطمینان و بودم مسلط اوضاع

  ....بودم اعتماد بی خودم به.. همه از بیشتر.. من و بود، افتاده کار از تشخیصم

  !..باشم تنها خوام می.. برو اینجا از: شدم متمرکز هایش مردمک در

  ...نشست ابروهایش میان اخم

  ..کن صدام خواستی، چیزي: آورد باال ام مالفه کردن مرتب براي را هایش دست

 نبود آزادي از تر دست دم کس هیچ و کنم خالی یکی سر را ام غصه و درد تمام داشتم احتیاج انگار.. بودم خیره صورتش به هنوز

  ....!بیاید کوتاه ،...نهایت بی تا داشت قصد و بود نشسته مقابلم اینطور که

  !باشم تنهــــا خوام می گم؟؟ می چی شنوي نمی! گفتم؟ چی نشنیدي: گفتم بغض با

 برام :گفت محکمی لحن با و آورد باال چشمانم تا را هایش چشم آرام بعد،. کرد مکث گردنم و ها لب روي. داد فشار بهم را فکش

  !شینم می جا همین هم دیگه ي هفته یک الزمه، موندنم که بدم تشخیص اگه..! خواي می چی تو نیست مهم

: سرم روي کشیدم را مالفه. خوابیدم بهش پشت و کشیدم دستش از را مالفه دانستم، نمی و دانستم می را دلیلش که خشمی با

  !بخوابم ابد تا منم بذار! جهنم به برو پس

 صورتم کینزدی از صدایش، و نفس گرماي بعد، ثانیه چند... کرد خیس را بالشم و صورت.. گرمم هاي اشک و افتاد تالطم به نفسم

  ..خوري می داروهاتو شی می بلند دیگه ساعت دو هم تو ،..جهنم رم نمی من: آمد می

  ...من بداخالق عشق: کرد زمزمه گوشم کنار.. کرد مکث
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  ...تر خیس بالشم.. و خیس صورتم

 چشم.. رفتهگ قرار ام سینه روي سنگینی ي وزنه کردم می حس و بود رفته خواب راستم دست.. بود کوفته بدنم و سنگین سرم

 ضعیف صداي.. کردم مچاله تختم ي گوشه را خودم و دادم بدنم به قوسی و کش.. بود تاریک کامال اتاق.. کردم باز را هایم

  ..دبو نرفته هنوز.. بود اینجا او... بود افتاده اتاق در باز نیمه در الي از هم نور از باریکی ي دسته و آمد می هال از تلویزیون

.. رفت گیج وضعیت تغییر این از سرم و ایستادم اتاقم چارچوب در.. انداختم سرم را شالم و کشیدم مرطوبم و بافته موهاي به دستی

 رو ودب نشسته.. چرخاندم چشم.. بودند داده خانه به مالیمی روشنایی درمیان، یک هاي هالوژن همراه به هال وسط کوچک لوستر

 با اش چیم ساعت و پد آي.. بود باز مقابلش شکل مربعی میز روي تاپش لپ. داد می نشان را مُد ي شبکه که تلویزیونی روي به

 زیونتلوی میان سرگردان نگاهش، و.. دستش در هم قهوه مخصوص رنگ سفید فنجان. داشت قرار میز روي هم مشکی چرمی بند

 هفت شش روز وسط که باري آخرین آمد نمی یادم. بود گذشته نیم و هشت از. کردم نگاه ساعت به.. فکري اندازه بی ،..تاپ لپ و

 را باسشل.. گرفت باال را سرش.. شد متوجهم. افتاد دَوران به سرم باز. رفتم جلو قدم یک... بود کی خوابیدم، هم سر پشت ساعت

 و ودب چشمش روي عینک. نبود غریب و عجیب گرافیکی هاي طرح با رنگ سفید تک بلوز آن از خبري حاال و بود کرده عوض

 تشدس.. آمد طرفم به و گذاشت میز روي را عینکش و فنجان.. هنوز... بود اینجا هنوز.. رسید می نظر به اي لحظه هر از تر مهربان

  .برد فرو جیب در را هایش دست و نشاند لبش ي گوشه لبخندي بالفاصله بعد آورد، باال را

  !شما؟ احوال.. خانوم خواب ساعت -

  .دادم فشار ام شقیقه روي را ام اشاره انگشت

  ..بشین بیا ؟..ره می گیج سرت -

 اي ابلمهق.. ایستادم کانتر جلوي... آمد سرم پشت.. شدم رد کنارش از.. زنی بهم حال کرخی و سستی با و پایین انداختم را سرم

: آمد شیطنت با سرم، پشت از صدایش.. نداشتم میلی هیچ من اما.. داشت اي کننده تحریک و آور اشتها بوي که بود گاز روي

  !کنی ردش تونی نمی که پیشنهادیه

. داشت غاتتبلی به زیاي ي عالقه و خوب ي حافظه همیشه.. نشستم نفره سه مبل روي.. است رستوران کدام تبلیغ آمد نمی یادم

 پیراهن با لندب قد مانکنی.. بود تلویزیون روي نگاهم.. کشید جلو را تاپش لپ و نشست کنارم.. کرد می صرفشان هم زیادي وقت

.. آمد یم خوشش ها، لباس و باز کمر تیپ این از... بود باز باسن روي تا کمرش پشت و خورده برش اش سینه زیر که رنگی کرم

 شمچ دقیقه پنج.. رفت آشپزخانه به و کرد کم را صدایش. گذاشت موزیک روي و کرد عوض را کانال.. بودم دیده هایش طرح در

  ...نداشتم ،..دیدن به میل.. آوردم می کم انرژي.. بستم را هایم

.. انداختم بهش تفاوتی بی نگاه.. خورد دماغم زیر بود، ریخته بزرگی ماگ توي که گیاهی و گرم چاي بوي و شد پایین و باال مبل

  ...نرفتی چرا: گرفتم دستش از شد، می بلند بخار ازش که را ماگ و

  !؟..برم داري دوست: گفت آرام.. انداخت باال را ابروهایش

 میک... داد می هم خوبی بوي.. فاصله این از و ،..داد می نشان مصمم و آرام.. بود داده تکیه من سر پشت مبلِ به را دستش یک

 آن تا وقت هیچ.. نداشتم دوست... برود نداشتم دوست.. نه.. کرد نمی اذیت هم را ام معده.. داشت خوبی طعم.. نوشیدم چاي از

  ...هنرمندي اینقدر دونستم نمی: گفتم آرام.. نبودم محتاج بودنش به اندازه،
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  ..وگرنه نبوده موقعیت! دارم م دیگه هنراي خیلی: گفت شوخی لحن با و شد نزدیکم کمی

  ...ریخت گیاهی چاي داخل صورتم از اشک اي قطره

  ..ساره... هی هی -

  ...تونم نمی: سمتش گرفتم را لیوان.. توانستم نمی

... والس و ناراحتی و کالفگی از پر.. بود نگرانی.. از پر ،..نگاهش... چرخید طرفم به... گذاشت میز روي و گرفت دستم از را ماگ

  !؟ کنم بغلت دي می اجازه: گفت آهسته.. کرد نگاه چشمانم به ثانیه چند

 ي هدکم..  یقه و آستین سر مارك ي حاشیه با بود تنش مشکی ي مردانه پیراهن... لغزید پهنش ي سینه روي هایم مردمک

 را صورتم.. کرد نمی اذیت را ام معده.. داشتم دوست هم را چاي طعم... داد می محبت به آغشته آزادِ بوي.. بود باز هم دومش

  ..چکید صورتم روي دیگري ي قطره باز و برگرداندم

  ـ برو...

 تاپش لپ... تگذش سنگین سکوتی به دقیقه چند.. ریخت می بِهمم.. لباس تعویض از بازمانده جانِ  کم تلخ عطر بوي. کرد سکوت

 هارو پرواز رینت نزدیک دارم. ببین رو اینجا بیا.. ساره خب خیلی: گفت ، نیفتاده اتفاقی انگار که لحنی با و گذاشت پایش روي را

  ...میاد خوشت کجا از بگو بیا.. کنم می چک

  ...بود تصویر توي بلند هاي نخل و آبی دریاي و زیبا ساحل به چشمم

  .مِی 14.. ببین رو یکی این -

 داستان یدمفهم وقتی از! کرد می تنظیم چهار ساعت و تاریخ با مهمو قراراي وقتا خیلی! معتقده نامبرولوژي به خیلی افروز: خندید

  ...درگیرم حسابی من قبلش روز یک تا ولی خوبه.. مِی 14! زنه نمی حرفی دیگه.. انداختم دستش و قراره چه از

  ..بامزه قدیمی هاي خانه و ها قایق... بود ونیز از تصویري حاال.. شدم خیره صفحه به و نشستم چهارزانو

  چیه؟ نظرت -

  ..زد دلچســـبی لبخند

  !میاد؟ خوشت اینجا از! ؟..هوم -

: زد اي ندهکن دلگرم لبخند و برگرداند را سرش... بود ایستاده باز تحلیل، و تجزیه از ذهنم،.. کردم نمی درك... کردم نگاهش فقط

  ! خــــوب جاي یه ببرمت بدزدمت خوام می

  ...بود پیشانیش بر ریخته موي دسته به چشمم

  ! ببین: کشید جلوتر را تاپ لپ

  .بست نقش صفحه روي شب، در آتالنتیس تصویر بار این
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  ...نداشتم دوست را کشور این

 مین.. هستی که اخالقم بد.. اي سوخته سیاه تو.. نه ولی! خورا آدم جزیره ببرمت تونم می حتی: کرد نگاهم اي بامزه حالت با

  ..!خورنت

  ..کرد تنگ را شیطانش و مهربان هاي چشم

  !کشم می جورشونو خودم! درك به -

  ..بزنم لبخند توانستم نمی چرا

  ...کرد می تالش همه این او وقتی

  ...بود من آوردن حال سر و کردن نرم مشتاق قدر این صورتش وقتی

  ...چرا

 روي زا کاغذي دستمال... سوخت هایم چشم و خورد چین ام بینی همزمان.. فرستادم باال میلیمتر یک را لبم ي گوشه.. زحمت به

  ...زد حساب حرف کلوم دو تو با شه نمی... بابا اي: کشید طرفم به به و کشید بیرون عسلی

  ...شدم نمی خالی چرا. دادم فشار هایم چشم به را دستمال

  .بزنی حرف که خوام می. ساره شه می تموم داره صبرم من: زد صدایم جدي کامال

  ...بده فرصت یکم.. تونم نمی اآلن: نبود ها سرماخورده به شباهت بی صدایم.. کشیدم پایین چشمانم از را دستمال

 همنگا و کشیدم جلو کمی را خودم.. شد تمام.. خانوم حاج.. رجوع.. حرامزاده.. کرد سکوت او و دادم فشار چشمانم به را دستمال باز

  ...ببینم خوب تونم نمی بیاري؟ اتاق اون از عینکمو بري شه می: سپردم تاپش لپ به را

  ..شد خیره چشمانم به

  ..بودم عاجز دادنش، جواب از من لحظه آن که... خالص و ناب محبتی به شبیه چیزي... با

 قتیو از اصال: داد فشار را ام بینی نوك دستش توي خودکار ته با... گذاشت چشمم روي و برداشت میز روي از را خودش عینک

  ...اومد خوشم ازت شدي عینکی

  ...گرفت درد.. صورتم هاي ماهیچه ،..کمرنگ چقدر هر بزنم، لبخند خواستم

  !دارم دوستت بیشتر من باشی، اعصابم رو و کنی پرونی لگد بیشتر چی هر تو! کن باور: کشید جلو را تاپ لپ

  کجاست؟ اینجا: زدم زل بود سایت روي که معبدي تصویر به. خورد را حرفش باقی و انداخت صورتم به گذرایی نگاه

 به.. وردهخ نیم ماگِ به.. بود تاپ لپ ي صفحه به حواسم.. دادن توضیح به کرد شروع.. حوصله با و مالیم صدایی با و زد لبخندي

 وسط.. خورد می چشم به ها مبل از یکی روي مرتب، کامال حاال و بودم کرده اش خالی زمین روي صبح که ام دستی کیف

  .فهمیدم افتاد صفحه روي که کوچک بردیاي تصویر از را این. بود افروز. خورد زنگ موبایلش صحبتش،
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. باش خودت مواظب. کردم فیکس صبح 11 ساعت فردا پس براي قرارو من نه. دادي ترتیبشو که مرسی.. اوکی.. افروز جانم -

  .فعال

  !داري؟ قرار تُرکا با فردا پس: گفتم آرام. گرفتمش و بردم جلو را دستم بگذارد، میز روي را تلفنش اینکه از قبل

  !باشم؟ اونجا تونم می منم: آوردم باال هایش چشم تا را هایم چشم. داد تکان را سرش که دیدم

  .البته: گفت آرامی به.. کرد تنگ را چپش چشم

 خوشگلی ي بچه. بود شده شیطان و شیرین. آمد بردیا تصویر دوباره. داشتم نگه افروز اسم روي و کشیدم صفحه روي را انگشتم

.. سبزه هم میک و پریده رنگ... الغر و بلند قد. بود خوشگل کیمیا. باشم داشته دوستش من که نشست می دل به آنقدري اما نبود

  ...من که نشست می دل به هم آنقدري و داشت درشتی هاي چشم

  ..شیطونه: کشیدم صفحه روي را انگشتم

  !البته: زد لبخند

  ..توئه مث -

  .زیاد خیلی.. آره: رسید نمی گوش به مطمئن خیلی اما صدایش. بود من روي مستقیم نگاهش

  !؟..بپرسم سوال یه تونم می: گفت آهسته و گرفت دستم از را آن چشمانم، به خیره. گرفتم طرفش به را گوشی

 ام ینیب و لب فرم اما بودم آقاجون شبیه من. کرد سکوت لختی. آب در تصوریرشان و نور همه آن به. کردم نگاه شب در ونیز به

. رخاندمچ کمی را سرم... کیمیا و. بود رفته شادي به پارسا. رسید می نظر به آزاد به شبیه بردیا. داشتم ارث به خانوم حاج از را

 نمک فکر.. اي عاطفه شبیه چون میاد خوشم ازت... « سیاهش موهاي و بلند کمی پیشانی روي.. لغزید رخش نیم روي نگاهم

  ! »ونیا هاي جوونی شبیه تو گه می تا بی... « افتادند هوهو به سرم در اصوات. شد منقبض فکم... » مادرم و پدر مثل بتونیم

  مادرتم؟ شبیه چون میاد خوشت من از -

 چه این :گفت لب زیر و نشاند ابروهایش میان کمرنگی اخم... آمد باال من زندگی از خالی و روح بی هاي چشم تا متعجبش نگاه

  !حرفیه؟

  ..!بیاد خوشش مادرش با شباهتم خاطر به من از کسی اینکه از متنفرم -

 کمرنگ، خمیا با و کرد کج را سرش شود، اشک از پر هایم چشم اینکه از قبل و.. ثانیه پنج... ثانیه سه... زد پلک متفکر، و آرامی به

  !ساره؟ بودي کجا امروز: گفت لب زیر

  ..دید.. او و.. هایم چشم توي... افتاد سرم توي بغض

  ...شم می دیوونه دارم من ؟..ساره شده چی: پرسید نرمی به

  ...خوشگلم: کرد تر نزدیک را خودش
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  ..همین فقط! بخواد مادرش خاطر به منو کسی که این از متنفرم: کردم زمزمه.. سرد و.. محکم اما گرفته

  ..گذاشتم هم روي را هایم چشم دقیقه چند. کرد می نگاهم سکوت در. کشیدم عمیقی نفس

  ..بود ها پرواز تاریخ کردن چک مشغول آزاد کردم، بازشان وقتی و

  مسافرت؟ ببري منو قراره حاال:  گذاشتم چشمم روي باز را عینکش

  .اوهوم: بود لبش به لبخند و مانیتور به چشمش

  ..بود خوب... ها آدم ي همه از... دور ازاینجا جایی. آزاد با. سفر رفتم می آزاد با

  !کنم؟ همراهیت قراره که کنی فکر خودت با شده باعث چی و -

  نیست؟ قرار: گرفت متشکري خود از حالت نگاهش و فرستاد باال را ابروهایش از یکی

  ...مالدیو جزایر تصویر به زدم زل بدهم، را جوابش آنکه بی

  سرشار؟ نیست قرار -

  ..امم.. یادم خوشم یکی این از:  فرستادم باالتر اشاره انگشت با را عینکم.. کشیدم خودم جلوي را تاپ لپ. صورتم به بود زده زل

 اسخپ من و زد حرف او بیشتر البه. بودند سفر مناسب سال وقت آن که زدیم حرف کشورهایی و شهرها از ساعت یک به نزدیک

 نم کار اتاق از که دستش دم آچار کاغذ روي. پرسید می را نظرم و زد می مُد هاي شبکه به گریزي وسطش.. دادم می کوتاه هاي

 حاشیه. دمکشی دیگري ي یقه بود، کشیده که شلی ي یقه روي و گرفتم ازش را مدادش. بود توجهی جالب هاي طرح بود، برداشته

 از و بود فرستاده باال را ابرویش تاي یک. کردم پر داشتم، ذهن در قبل روز چند از که خاصی طرح با هم را پارچه چپ پهلوي ي

  ...دارم دوست بیشتر رو یکی این: گذاشتم دستش کف را کاغذ و مداد.. کرد می شاگردي و استاد هاي نگاه آن

  !دارم؟ دوست چی من که نیست مهم -

 نندهک تحریک بوي.. خالی ام معده و بودم گرسنه. بود ده نزدیک ساعت. کرد می نگاه من به و داد می فشار اش چانه به را مداد ته

. زنم من.. نه: بردارد سرم از دست ضعف این تا خواست می تازه هواي دلم... نداشتم میلی هیچ من و بود برداشته را خانه سوپ ي

  .بپرس من از

 یم عوض هایمان جمله جاي باید احتماال بود، همیشگی خودرأي و شق کله آزاد او اگر که کردم فکر خودم با و شدم بلند جا از و

  ...شد

 سرم.. دش داخل خنکی هواي. کردم بازش انتها تا و رفتم پنجره سمت به کنم روشن را چراغ آنکه بی. بود تاریک. شدم اتاقم وارد

 سادگی این به. .من مثل توانست نمی کیمیا.. کشیدم بلندي نفس.. کردند برخورد صورتم به هوا هاي مولکول... بردم بیرون کمی را

  ...بکشد نفس

  تو؟ بیام تونم می: خورد در به اي ضربه

  ..کیمیا
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  ..عاطفه

  ...رجوع

  ...بودم بیزار همه این کدامشان از

  ..شده صاف آسمون باز اآلن.. گرفت بارون بودي خواب وقتی.. خوبه هوا -

  ...کشیدم کنار را خودم کمی.. بود فاصله بی همه این که تنش بوي از.. اش نزدیکی همه این از

  !؟..بزنیم دوري یه بیرون بریم خواد می دلت -

  ..نه که دادم تکان سر آرام

  ...خوبه جا همین -

  ..دیدم چشم ي گوشه از که زد کمرنگی لبخند

 و یزر هاي ستاره از پر و بود شفاف آسمان.. آمد می ماشینی بوق صداي گهگاه و بود خنک هوا.. ربع یک.. ایستادیم دقیقه ده

 ها سال. ..بود پشتم کسی که انگار.. او و بودم شده اش ناراحتی باعث روز تمام که همین.. کنارم بود ایستاده که همین... درشت

.. همیشه. .بود همیشه. بودیم نزدیک و شناختمش می که ماههایی این تمام حتی. بودم نکرده تجربه دوم بار براي را حس این بود

  ...بودم دیده را کیمیا من که امروز... امروز اما

  .شد بسته گلویم

  ...ظهر بابت.. متأسفم -

  ...شنیدم ،..داد قلقلک را دلم و آمد گلویش از که را آرامی ي خنده صداي من اما بود ایستاده سرم پشت هنوز

  ..باشی خوام می.. میان مون اي ترکیه همکاراي. بیا من با فردا پس -

  ...آزاد -

  !مسافرت؟ میاي من با -

  ..خورد خراش گلویم

  ..خوام می معذرت -

  ...خورد می گوشم به.. شال روي از نفسش

  ...گرفت ضربان قلبم

 هباش.. ندارم دوست که باشم آزادي شم می مجبور موقع اون چون.. کنی خالص منو و بیاي حرف به زودتر خودت خواد می دلم -

  !؟..من عشق
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  ..باشه: گفتم آرام.. داشتم احتیاج.. او با زدن حرف به.. نداد آزارم تهدیدش.. وزید خنکی باد

  ..شد پایین و باال دوباره قلبم ضربان. کرد کوتاهی مکث

 الح این از تو و کنیم می صحبت بعدش.. بخوري غذا خوام می فعال: بخشید خیالی بی صدایش به و کشید عقب را خودش

  ..ساره بیا... سبک غذاي اآلن اما.. درمیاي

  ..کردم ثبت ذهنم در را هایش قدم صداي من و رفت بیرون اتاق از و

  ...کمرنگ صورتی بلوز و طوسی شلوار با.. بود آینه توي زن به حواسم.. شدم می رد که کنسولم جلوي از

 با ار آبی گشاد دهان هاي لیوان.. نشستم رویش و رفتم باال کانتر کوتاه دیوار از.. ریخت می سوپ ها خوري سوپ داخل داشت

 بعق کمی را خودم. آمد لبش به لبخند و رفت باال ابروهایش کانتر، روي چهارزانو طور آن دیدنم از. چرخید طرفم به و کرد آب

 حاال بلند، هپای صندلی روي. نشست مقابلم و کشید عقب را خودش صندلی. بود ها ظرف چیدن براي کافی ي اندازه به جا. کشیدم

 ايه صندلی روي که کامران. گذاشت دستم کنار و کرد جدا لفافش از قرصی و داد دستم به را سوپم ظرف. بودیم شده قد هم

  ... ردمک می جمع بوسیدنش براي را هایم لب و نشستم می باال این من وقتی حتی. بود بلند هنوز نشست، می کانتر پشت

  شد؟ چی -

  .رفت گیج سرم لحظه یه.. هیچی: چسباندم سوپم ظرف به را سردم انگشتان

  ..کرد بازي سوپش با و نشست اش پیشانی بر کمرنگی اخم

 مچ به هک سیاهی چرمی بند ساعت.. زنجیرش.. گردنش.. بازویش ي عضله برجستگی روي.. خورد سُر هایش سرشانه روي نگاهم

  ...بود بسته چپش

  .کرد غافلگیرم مستقیمش، نگاه با و گرفت باال هوا بی را سرش

  ...شد گرمم

  ...گرم خیلی

  !خواي؟ می چیزي: نشاند لبش روي کنی پرت حواس لبخند بالفاصله و زد پلک

  .آب: گرفتم باال را لیوانم

.. ردک می رها ظرفشویی در و جمع را ها ظرف او وقتی بودم نشسته باال همان هنوز من... کشید طول ساعتی نیم خوردنمان شام

 طرف این هاي صندلی روي ، زد دور را من... بود گرفته آرام ام معده... داد را من هاي قرص و کرد دم اي قهوه خودش براي

 کرد وعشر وقتی و بود پایین سرش... کرد می تحریک را ام معده قهوه خوش بوي.. گذاشت مقابلش را اش قهوه فنجان و نشست

  ..دریا کنار.. بودیم گذرانده شمال در که رسید گوشم به وقتی شبیه صدایش زدن، حرف به

 رفح هم با.. خوب و مخصوص رستوران یه بعدشم و العاده فوق جاي یه ببرمت بود قرار.. داشتم امشب واسه زیادي هاي برنامه -

  ..م گرفته که تصمیمایی از من و بدي منو سواالي جواب.. تو.. بزنیم
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 خوب روزاي جزو.. اخیر ماه دو یکی این.. شده تموم تقریبا.. بودم داده خودم به که فرصتی: داد ادامه و نوشید ش قهوه از کمی

  .. خب و بودي متفاوتی ي تجربه تو. ساره بود من زندگی

  !بودم؟ -

  ..هستی: گفت و داد قرار چانه روي را شصتش و گیجگاه به را اش اشاره انگشت.  زد لبخند

 اینم که البته و.. دونی می کسی هر از بهتر اینو تو و. خوبه تو با من حال: داد ادامه و انداخت پایین را سرش.. کردم نگاهش منتظر

  ...زنیم می لنگ هم واسه جاها خیلی ما که دونی می

  ..بود محتاط زیادي زدن حرف براي

  .باش راحت.. آزاد نکن سختش: گفتم بود، همراه من با شب آن تمام تقریبا که مالیمی لحن با

  ...زد فنجانش ي تنه به اي ضربه چپش دست ي اشاره سرانگشت با

 و نده،آی از اما. مطئنم احساسم از من.. و بگیره خودش به تري جدي حالت مون رابطه خواستم می.. فقط. کنم نمی سختش. نه -

 ش ربارهد امشب نیستم مایل چندان. فردا براي بذاریمش بهتره نظرم به.. خب.. نه کرده، مشغول ذهنمو که مهم مساله تا دو یکی

  ..کنیم صحبت

 کردن پر براي بلندي نفس. زدم می را حرف این باید.. او خاطر به اما. نبودم بحث این ي ادامه به مایل واقعا شب آن هم من و

 من. نیمک صحبت ش درباره تونیم می هم امشب همین.. بخواي تو اگه اما: گفتم لب زیر و کشیدم قهوه دلپذیر بوي از هایم ریه

  ...خواستم نمی

 می صحبت ش درباره نزدیکتر فرصت یه تو حتما. نیست تر مهم تو بودن خوب از اما. هست یعنی.. نیست مهم: زد مهربانی لبخند

  .بود من پیش حواست تمام و شدي بهتر که وقتی یه. کنیم

 هنوز. .برد می بین از را تمرکزم.. بود نشسته رویم روبه که مردي دستان به آغشته ي قهوه عطر... لغزید دستانش روي نگاهم

 و.. ایشموه.. گوشش ي الله به.. دوختم چشم پهنش ي سینه به.. باالتر کمی.. نوشید می اش قهوه از وقتی بود پایین سرش

  ...گردنش به.. بار چندمین براي

  ..!شدي پرت حواس اینقدر که وقتی نه: گفت لبخند به آلوده و خمار قدري هایی چشم با و گرفت باال را سرش هوا بی

  .کردم حس را صورتم به خون ناگهانی هجوم

 ***  

  .زد کجی لبخند

  .توئه پیش حواسم من: گفتم تفاوت بی و ساده

  ؟..مطمئنی: ایستاد نزدیکم.. شد بلند جا از... کرد نگاهم لحظه چند
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.. نبود پیدا گاهشن از چیزي.. داد تکیه کانتر به تقریبا و شد تر نزدیک خیلی. خواستم نمی را نزدیکی این. زدم تخمین را مان فاصله

  ...برداشت ضربان نگاهم.. موهایش.. لبخندش.. خوبش بوي

  ...اینجاست حواست ي همـــه پس: گفت خاصی لحن با

  ...بوئه خوش نفست: کرد زمزمه... لغزید گردنش زنجیر روي چشمم... نشست صورتم بر نفسش

  .شد حبس نفسم

  .کردم نمی بینی پیش را خودم بعدي حرکت ماند، می دیگر ي ثانیه یک

 ختیس تکان.. بود شده مدفون وجودم سنگین و شنی هاي الیه ترین عمیق زیر یازده ساعت صبح امروز از که جانی کم ماهی

  ...!خورد

  چیه؟ پالکت: برود که گفتم می بعد،. کنم پرت را حواسش خواستم می فقط

 الكپ روي نگاهم. بیرون کرد پرت را نفسش همزمان و کشید بیرون را زنجیرش و برد اش یقه سمت را دستش آرام. کرد مکث

 گاهشن دقت با... بود داغ ،..بود تنش روي که پالکی.. بود داغ.. گرفتمش و بردم جلو را دستم اختیار بی.. نشست ساده و صاف

  .خورد نمی چشم به طرحی یا نوشته هیچ.. کردم

  ...اینکه: گرفتم باال کنجکاوي با را سرم

  .آزاد -

 اسم هم پالکش حتی... تعلق از عاري.. چیزي هر از... بود آزاد او.. آزاد.. آزاد. گرفت رنگ ثانیه دو عرض در.. ام استفهامی نگاه

  ...بود آزاد او چون..! نداشت

  ..کردم رها را پالك

  !پسر اي العاده فوق تو -

  ...بخندم که آوردم کش را هایم لب و

  !کنم عوض را حالمان که

  ...رفت می کاش

  ...خواست می قهوه آن از دلم عجیبی طرز به. کردم اش قهوه ي خورده نیم فنجان متوجه را خودم

  ؟..کنی درست قهوه یه منم براي شه می -

  ..عروسک کنه می اذیتت: گفت و انداخت بهم.. وار»  خودتی خر«  و متبسم نگاههاي آن از

  .برود خواستم می فقط

  ...خورم نمی زیاد.. کمی یه فقط -
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  ..شدي بهتر یکم تازه نیست خوب! قاشق چهارتا همش. نخوردي حسابیم و درست شام تو -

  ...کردم نگاه اش قهوه فنجان به آویزان اي لوچه و لب با

  ..عروسک -

  ..کرد می ام عصبی واژه این

  ..دارم برات بهتري چیزاي من: زد لبخند. بود ایستاده جا همان هنوز. برگشتم جانبش به بالفاصله و تند

 را تشک حرکت یک با و برداشت خیز. دوختم چشم او به پرسشگرانه و کردم کج شانه روي را سرم و دادم کمرم به قوسی و کش

 نزدیک نم به دوباره و. کشید بیرون خوشرنگی اي سرمه مخملی کوچک ي جعبه و جیبش داخل برد دست. کشید میز سوي آن از

  ...شد

 نمی و.. دمبو نشسته باال آن زانو، چهار هنوز... بود لبش ي گوشه که کمرنگی و ممتد لبخند روي... افتاد پالکش روي نگاهم باز

 و رتحی.. دیدم می که چیزي از... من و رفت کنار دیدگانم برابر از جعبه در.. چیست مخملی، اي سرمه ي جعبه این درون دانستم

  ...آمد هایم چشم به.. روشنی

 لپ ايپ وقتی نیاز ي خانه در پیش ماه یک ، بار آخرین را این... دست شکل به رنگ سبز جواهرنشان سرِ سنجاق. بود نظیر بی

 مهرداد و کوروش با را وقتش تمام آزاد شب آن. بودم دیده کردیم، می نگاه را Swarovski هاي جدیدترین و بودیم نشسته تاپ

  ...باشد انداخته ما تاپ لپ ي صفحه به چشمی گوشه که کردم نمی هم را فکرش حتی من و بود گذرانده

 کمرم... رفتگ تپیدن قلبم... نشست پوستم روي نفسش و شد تر نزدیک... داشت عجیبی حرارت هایش چشم.. گرفتم باال را سرم

  ...بود بخش لذت.. دستم زیر لمسش... کشیدم سنجاق ي خورده تراش درشت و ریز جواهرات روي را انگشتم... کردم صاف را

  ...عروسک -

  ..کنند مقاومت ،..نشست می لبم بر که دلپذیري و عمیق لبخند برابر در نتوانستند هم صورتم سست هاي ماهیچه

  ...او استواییِ  و گرم نگاهِ و.. او عجیب لبخند و... او نادر و عمیق لبخند و

  ...رفت می.. او بعد و کردم می تشکر اش هدیه از باید. رفت می باید

  ..!ست العاده فوق.. این -

 کمی را سرش... کرد می آزاد.. را ام رفته خواب هاي حس تمام ،..هایش دست اسارت. گذاشت کانتر روي طرفم دو را هایش دست

 یانم نگاهم.. کرد نزدیک را صورتش و گرفت باال را اش چانه... دوید موهایم رستنگاه تا صورتم گردي روي نگاهش و کرد کج

 اي تازه جان.. شد زنده... گرفت نمی آرام جایش سر.. زده خواب کوچولوي ماهی... شد آمد و رفت در.. فکش تراش و ها لب

  ...برداشت بزرگی حباب و افتاد حرکت به.... خورد وول.. گرفت

  .کوبید در به محکم کسی

  .خوردم سنگینی تکان
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 گاهمن آنکه بی. فشرد بهم را لبانش..! من خداي. چسباندم ام گونه به را دستم کف. شدم داغ. کشیدم عقب را خودم سرعت به

 دمباز.. ثانیه دو.. ثانیه یک.. گذاشت هم روي را هایش پلک اي لحظه و برداشت کانتر از آهستگی به را هایش دست ،..کند

  .رفت در سمت به و کشید عقب فرستاد، بیرون را سنگینش

  آلن؟؟ا نیستن. بهشون بدم نبودن سرشار خانوم. اومده پریروز: گفت می و داد می آزاد تحویل را ها قبض که آمد سرایدار صداي

  باهاشون؟ داري کاري: ببینم بود، نشسته آزاد پیشانی بر که را اخمی توانستم می هم ندیده

  ..واال نه -

  .بخیر شب. بگو بهشون فردا داشتی کاري اگه -

 نزدیک که دستشویی در شدن بسته و باز صداي. کرد نمی حرکتی و بود ایستاده جا همان. دیدمش نمی. بست محکم تقریبا را در و

 به انگشتم کهاین از قبل... بود بس. بیایم پایین تا کردم آویزان کانتر از را پاهایم.. دادم تکان تنم توي را لباسم. آمد بود، ورودي در

 قلبم...کیمیا...شدم متوقف.. هوا و زمین میان جایی..  جایم سر...انداخت طنین خانه در آقاجون اسم و شد بلند تلفن صداي برسد، زمین

  .شد سفت

  ...کیمیا

  .بزنم حرف خانه آن از احدي هیچ با خوانستم نمی

  ..نشست ام بسته یخ ذهن روي آزاد صداي و شد قطع زنگ

  .ساره -

.. بود زده آب ار صورتش. سپردم بود ایستاده مقابلم زیادي، ي فاصله با حاال که او به و گرفتم آقاجون اسم و تلفن گوشی از چشم

  ..دیدم می را سیاهش موهاي رطوبت من و. هم را موهایش

 همیشه... داشتم ایمان اش»  هستی«  به همیشه. آمد دنیا به که روزي همان از. دانستم می تر قبل خیلی از را بودنش زنده.. کیمیا

 ار گردنبندش.. کرد می التماسم... زد می قدم من هاي کابوس تمام در مادرش.. بودم دیده هایم خواب در را او من.. داشتم باورش

.. را اکیمی.. بودمش ندیده.. واقعی و.. جدي اندازه این تا گاه هیچ. بودم نکرده لمسش گاه هیچ اما.. دانستم می من... خواست می

  ...را روشنک... و ران.. کام دختر

  ! را مادرم خودخواه روي این نه را، او نه

 سک هیچ.. بودم گفته شان همه به من.. بودم زده را حرفم من.. نبود مهم... کشیدم سبز سر سنجاق هاي تراش روي را انگشتم

 تشدس از کسی هیچ خاطر به نیستم حاضر که دانستم می من. خواهم می را آزاد اندازه چه تا که دانستم می من اما دانست نمی

  ...هرگز ،..دیگري بهاي به اما دادم می خودش آزادي بهاي به را او. بدهم

  ...باشه یادت کردم نمی فکر اصال.. آزاد ممنونم.. نظیره بی این -

  .خوام می قهوه هنوزم من اما: زدم لبخند و گرفتم باال را سرم



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨٠۶ 

 

 بريخ دیگر حاال.. برداشت جلو به قدم یک... ام چانه.. هایم لب.. چشمانم روي.. گشت صورتم روي نگاهش.. زنان لبخند و خیره

 گاهمن. نداشت فاصله من با بیشتر قدم یک حاال... خواست می فنجان آن از قدري.. هنوز من دل اما نبود کرده یخ ي قهوه عطر از

  ...کنم تعریف را چیز همه.. بلند صداي با.. من و بگیرد بغلم محکم خواست می دلم. ماند ثابت اش سینه ي قفسه روي

  ..امروز تمام براي. خوام می معذرت: زدم لبخند

  ..نشاند لبش ي گوشه محوي تبسم

 می قطف.. و بودم شوکه.. بخوابم خواستم می فقط من.. من.. بشه اینجوري خواستم نمی واقعا من. کردم اذیتت خیلی: دادم ادامه

  ..نبود این نیتم اصال. انداختمت زندگی و کار از که خوام می معذرت.. حال هر به. بخوابم خواستم

  ...شد تر عمیق لبخندش

  ..کرد نگاه من به.. خندان هایی چشم با و زد کمرش به را هایش دست

  ..کردم رها ،..نگاهش سنگین مغناطیس زیر را نفسم

 متما.. بودي من کنار که روزهایی تمام.. که بگم بهت خواستم می امشب. کنم خرابش خواستم نمی.. امشب و هدیه این و -

 یم.. من... بوده آرامش و خوشبختی از سرشار من براي ،..بعدش چه و.. احساس این.. این از قبل چه.. گذشته تو با که ساعاتی

  ...بزنم حرف باید چطور اوه.. بگم خواستم

  ..زدم تري بالتکلیف لبخند و گرفتم باال را بالتکلیفم هاي دست

  ...داد می گوش من به آرامش در و بود کرده کج را سرش

 بودن هم با این از بخواي تو اگه حتی.. حتی.. نداره وجود تاریکی ي آینده.. نداره وجود بعدي دیگه من براي بگم خواستم می -

  ،...بمونیم پایدار شخصیمون هاي ارزش به و بدیم استعفا

  !مسافرت؟ میاي من با -

  ..کردم نگاهش.. کاوشگر چشمانی و رفته باال ابروهاي با

  ..زد می مداوم لبخند همه این چرا

 پایین الکام کانتر از. چرخید من روي بعد و ماند گوشی روي نگاهش. خورد زنگ دوم بار براي تلفن بدهم، را جوابش اینکه از قبل

 موشکافانه آزاد .نشست پیشانیم بر اخم اختیار بی آقاجون، ي خانه ي شماره شنیدن با و شد جمع لبخندم. برداشتم را تلفن و رفتم

  .دادم جواب میلی با. کرد نگاهم

  بدي؟ جواب خواي نمی -

  .دادم فشار را دکمه اخم با

  .بله -
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  .سالم -

  ...بود سالح خلع و آرام اندازه بی خانوم حاج صداي

  .سالم -

  گرفته؟.. صدات چرا خوبی؟ -

  ..نیست چیزي -

  ؟؟..تنهایی ؟..کنی می چیکار.. خب -

  ..نبودم تنها. بود تاپش لپ به حواسش ظاهرا که کردم نگاه آزاد به

  ..جان ساره -

  .نباشید نگران. خوبه حالم من -

  .نگرانم ولی -

  ...که بود گفته خالصانه و مادرانه آنقدر.. شد دار جریحه قلبم

 خرهباال. نباش ناراحت: داد ادامه خانوم حاج. کرد نگاهم مستقیم و برگشت آزاد که آمد وجود به صورتم در تغییري چه دانم نمی

  ...دیدیم می رو بچه این روز یه ما که

  !؟..بود بار چندمین -

  ..پنجم چهارم: داد ادامه بعد و کرد سکوت لختی

  ...کردم رها را نفسم

  ..ساره ببین.. خب -

  ...نبود پشتشان خوبی خبر وقت هیچ! شد می چندشم ها»  ساره ببین«  ازاین

  ..زد زنگ دوباره صدر.. عصري -

  .شد مشت زانو روي راستم دست

 دو شما رجوع از حرفی وقت هیچ اون خب.. صدر.. کرد چیکار باهاش باید دونم نمی واقعا. ایم بچه اون ناراحت.. مون همه.. ما -

  ..نزده تا

  !زدم صبح حرفامو تمام من -

  !ساره -
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 و. ودمب سرم زیر ظهر. کنم متوجهش حسابی و درست نتونستم که بودم شوکه اونقدر صبح. نیست خوب حالم من. خانوم حاج -

  ...دیگه وقت یه واسه بذارید کنم می خواهش پس! کنم فکر مساله این به تونم نمی حتی اآلن

  ...رسید نمی گوش به صبور هم ها آنقدر.. حاال صدایش

 حسش من... آرومه نا روحش.. شه بچه نگرانه دختر اون!  ندارم آروم خواب شب یه ببینم، آورده رو بچه این وقتی از من ساره -

  ...کنم می

  ...کرد می حس را روشنک... کرد می حسش

 چشمم خواست نمی مدل پیش دفعه همین تا من... کرد چه باید ببینیم کنیم فکر بشینیم بیا جان ساره: شد مخلوط گریه با صدایش

 چطور بینیب نبودي روز اون تو ساره..روز اون از.. اما. ببردش اینجا از گفتم صدر به. کنم تحملش تونستم نمی. بیفته بچه این به

  ...رفت نفسش.. شد کبود. شد بد حالش

... باشه هداشت مادر بچه این وقتی.. آبرویی بی این رو ریخت خاك بشه شاید. شد دفن چی همه تا دو شما رجوع با شاید: کرد گریه

  ..!بست مردمو دهن بشه شاید

 می چطوري من داري؟؟ من از که ایه احمقانه ي خواسته چه این بچه؟؟ اون یا من، دخترت،! هستی؟ چی نگران شما: ایستادم

 و یبپاش خاك خواي می چطوري بگو من به! قبل؟؟ به برگردوند چیزو همه شه می چطوري کنم؟؟ زندگی آدم اون با دوباره تونم

  کنی؟ دفن

  ...دادم تکان سر

  ..!بریزي آبرویی بی این رو منو گور خاك تونی می فقط -

  ..آمد می خط پشت از نفسش نفس صداي

  !ساره -

  فهمی؟؟ می اینو...! بیـــزاره زندگی اون از ساره! برگرده خواد نمــــی ساره -

.. بگیرند را چیزم همه خواستند می ،..ها دست همان که انگاري. بودند چسبیده را گلویم ضخیم و قوي هایی دست که انگار

  ..!را آزادم.. را آزادیم.. را زندگیم.. را استقاللم

 بختیخوش براي خط پشت که زنی به دانستم نمی و بودم ایستاده هال وسط که من، و... رحم بی خیلی... شد رحم بی.. شد تند

  ..!بگویم چه دهد، می جر یقه همه

  !سوزه نمی خودش جز به کس هیچ اون واسه دلش ساره! نیست رحم دل ساره! خودخواهه ساره -

  !یکن فکر بهش خواستم ازت فقط من: داد ادامه.. موهایم به.. شالم زیر زدم چنگ... گفت می راست شاید.. کشید تیر ام معده

  !کنی؟ فکر بهش حتی تونی می چطور: رفت باال صدایم و سوخت ام معده
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 نیک فکر اینم به تونی می بدي، جلوه مقصر دخترت جز به رو همه داري دوست اگه بیاري؟؟ اسمشو تونی می چطوري: زدم داد

  !!نمیبینی؟ اینجوري چرا! شدن دخترت مرگ باعث زنی، می سینه به سنگشو که اي نوه و.. اون که

  !ســـوزهب برام دلت..! تم بچه منم.. بابا باشی؟؟ رحم بی اینقدر تونی می چطوري: گفتم و دادم تکان طرفین به شدت با را سرم

 اما ردک می گریه داشت.. کرد می گریه داشت که.. مادرم.. او و.. غمگین و نگران هایی چشم با.. شوکه. بود ایستاده مقابلم آزاد

 هک! خوبیه مرد.. مدرسی یارو این میگم که سوزه می دلم! کن ازدواج گم می بهت که سوزه می برات دلم: داشت نیش زبانش

 ونهم می واست که کسی آخرین.. احمق دختر مادرتم من برادرت؟ پدرت؟ بوده؟؟ نگران واست انقدر من جز کی! تم آینده نگران

  !باشه سرت پشت باید که منه خیر دعاي..! منم

 سیاه ي هصفح روي خودم قد تمام تصویر به نگاهم... آورد جلو مکالمه، این به دادن پایان و تلفن گوشی گرفتن براي را دستش

 من: گفت دل ته از خانوم حاج و کردم را پشتم.. هایم گوشواره و.. ریخته بهم صورتم.. بود رفته عقب شالم.. بود تلویزیون تبلیغات

 خوام ینم.. مشهد بري تنها خوام نمی من..! خالیتو ي خونه ببینم تونم نمی من. کنی زندگی خوب تو. باشی خوب تو خوام می

 خاطر هب که گلم دسته دختر یکی اون مث خوام نمی.. باشی تنها خوام نمی.. باشی خانواده بدون خوام نمی.. باشه هوا رو زندگیت

 وامخ نمی... بشه خالی هم تو از دستم و کنم غفلت ازت یکی اون مث.. بري دست از.. شد تباه جوونیش! صفت بی مردك اون

 یم.. مادرو یه هاي نگرانی.. اینارو! فهمی؟ مــــی! کنه می زندگی توش تنها زن یه که اي خونه تو باشه نفره دو خواب تخت

  !خوام می صالحتو من فهمی؟

 که یچیزهای. بودم نیاورده زبان بر هرگز که بزنم را هایی حرف خواستم نمی.. کنم خراب را آرامم شب خواستم نمی.. خواستم نمی

 بزنم رفح چیزهایی از خواستم نمی.. کردم نمی حرامشان را زندگیم و بودم کرده فراموششان دیگر حاال اما.. داشتند واقعیت اگرچه

  ...بودم گذرانده سبک و رها.. را اردیبهشت این تمام.. ماه دو این تمام.. عید تمام و بودم زده کنارشان من اما داشتند، وجود که

 داري هنوزم! زدي سینه به تو سلیته دختر سنگ عمري یه چـــی؟؟ یعنی حرفا این آخه: زدم داد خرابی حال با.. اما خواستم نمی

 وايخ می باز! کنی؟ نمــــی تمومش چرا تو س شده تموم من براي داستان این! میندازي همه گردن تقصیرارو هنوزم! زنی می

 خانوم؟؟ حاج میگی داري چــــی نبـــود؟؟ تو دختر نکرد؟؟ بد نبود؟ بد تو دختر صفت؟؟ بی مردك همون بغل تو بفرستی دخترتو

 همه ومد،ا می که روشنک اسم! سرم تو کردي پیغمبر و خدا اسم به تو پوسیده افکار گرفتی، ایراد من درشت و ریز به عمري یه

 هر اریدبذ... بیماره قلبش نگید م بچه به چیزي.. مریضه دخترم کنید رعایت... نداره عیبی شد می چی همه! مراعات شد می چی

 بکنه، خواد می غلطی هر بذارید.. مریضه م بچه بخونه، درس خواد می شهري هر بکنه، خواد می اريکــ هر بره، خواد می جا

  ..مریضه م بچه

! شید خفه! ـدنگیـ هیچی! ساله بیست دختر یه زندگی به زده کثافت باال، اومده شکمش! ـنمـ شوهر بغل خوابیده رفته: زدم عربده

  !! ـضهمریـ بچه این

 مادر اي! کردم دق تو دست از من مادر اي! ردممُــ تو دست از من ادرمـ اي: کشیدم داد.. جگرم ته از و ریخت پایین هایم اشک

  ! کُشتی منو تو

  ...شد حلقه بازویم دور به اي مردانه هاي انگشت
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 دادي، زجر منو تو که انقدري! نکشیدم بشري بنی ـچیـه از کشیدم تو از که انقدري! تو دست از مردم من مادر اي: زدم زجه

 هم ییک این پسره، یکی اون.. بگیر خون خفه گفتی عمري یه.. من سر کوبیدي رو همه عمري یه... نداد روشنک.. نداد کامران

 آدم از و دارم اون از زندگیمو ي همه.. بوده پشتم همیشه.. بوده خدا لطف از دارم و داشتم هرچی کردي؟ چیکار من واسه.. مریضه

! بودي؟ کجـــا بود می بهش چشمش باید که موقع اون! منه؟ خواب تخت به چشمت تو! شه می سرشون انسانیت که هایی

 من !توئه سفر همین سوغات ،..گذروندم من که بدي روزاي تمام.. کشه می بچه اون که زجري تمام منه؟ مشهد سفر به چشمت

  !ودي؟ب خوشبختیم نگران کی نموندنم؟؟ دست رو نگران منی؟ نشدن خراب نگران فقط تو ؟ کردي چیکار برام.. ؟..دارم چی تو از

 م؟کن چیکار برات خواي می اآلن..: زدم جانی بی داد... زد نمی چرا قلبم.. گردنم گودي در گذاشت را سرش... بغلم سر پشت از

  !بپوشونم؟ رو کی گند دفعه این!  خانوم حـــــاج کنم؟ بزرگ رو کی ي بچه بشم؟؟ کی زن برم دفعه ایـــن

  ...شد بیشتر.. شکمم دور اش شده حلقه هاي دست فشار

  !...متنفرم ازت!! خانوم حاج متنفرم ازت: زدم داد

  ...دارهن عیبی: بوسید را موهایم.. کرد پر را خونه کوچک هال ام، گریه بلند صداي. انداخت مبل روي و گرفت دستم از را گوشی

 هک فهمید می کاش..! داشت عیب این و! بودم ندیده زخم مادر این ي اندازه به کس هیچ و چیز هیچ از! داشت عیب. داشت عیب

  ..دارم مزخرفی و گند حس چه که بدهم توضیح برایش توانستم می کاش. داشت عیب

  ..ساره.. شش -

  ...زدم هق

  ..داشت عیب

  ...خب خیلی.. عروسک خب خیلی.. آروم.. آروم: کردم حس گوشم ي الله روي را اش بوسه بعد و ها لب گرمی

.. موهایم روي ..کشید می بازویم روي را نوازشگرش انگشتان... بغلش به چسباندم آرامی به و شد بیشتر دورم به دستانش فشار

.. زدم یم حرف باید... نداشتم سراغ گرفتن آرام براي راهی هیچ من و لرزید می بدنم.. توانستم نمی اما کردم می جمع را خودم باید

  ...آزاد: شکست هم با بغضم، و صدا.. زدم می حرفی باید

  ..من عشق بزن حرف.. جونم: بوسید را گیجگاهم

  ...نداشتم حروف روي تسلطی هیچ.. شدند خارج دهانم از فکر بی و ریزي برنامه بدون کلمات

  ...برگردم خوان می -

  .شد سفت و سخت کمرم، دور به انگشتانش

 وقت هیچ. .بودم نکرده فکر بهش جدي اینقدر وقت هیچ من.. شه نمی باورم.. ست زنده کیمیا: بود تنگ و تکه تکه هنوز نفسم

 وقتی. .چشماش.. خیلی.. شده خوشگل.. مریضه... کشه می نفس.! ست زنده اون.. نداشتم بچه این موندن زنده از واضحی تصویر

  !..کنه صدام چی باید دونم نمــــی من... کرد لمسم
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  ...نیستم..! آزاد نیستم متنفر ازش من: ریخت خیسم صورت روي درشتی هاي اشک

  ...بزند بیرون ام سینه از ترسیدم می که تند آنقدر.. بود تند قلبم تپش

... ذره ذره که ریز هقی هق.. انداخت می سکون از را فضا که بود من ریز هق هق صداي تنها... گذشت سکوت به چقدر دانم نمی

 منی ماگِ تر طرف آن کمی.. بود شده رها میز روي عینکش و تاپ لپ. چرخاندم خانه دور تا دور را هایم مردمک... شد کمتر و کم

 و گبزر دار لبه کاله با زنی و.. بودم کرده اش خالی زمین روي صبح که بیرونم دستی کیف... خورد می چشم به من ي خورده

. کرد می نگاه تلویزیون ي صفحه به و بود گرفته باال را اش چانه و زده کمرش به را دستش مشکی و بلند پیراهنی و مشکی

 ینهس ي قفسه... کرد پر را هایم ریه... ریخت چپم بطن در.. گرفت جریان چپم سمت ي شانه از عجیب امنیتی و آرامش احساس

.. بازوانم روي هایش دست مالیم نوازش... است امن و محکم اندازه بی ام، کرده تکیه آن به که کوهی کردم فکر و.. شد گرم ام

  ..بگیرد آغوشم در ها حرف این از تر محکم خواست می دلم.. بخشش آرام و نرم هاي بوسه

  .گرفتم فاصله شتاب با و کردم جدا تنم دور از را هایش دست

  .برو آزاد -

  .نشنیدم را جوابش

  .خواستم می که نبود چیزي این و. بود داغ تنم ي همه. بود گرمم

  ..آزاد.. کنم می خواهش -

 به و مبرگشت.. نداشتم تسلط چیز هیچ روي شب آن اما. کنم بیرونش خواست نمی دلم. شوم چشمش در چشم خواست نمی دلم

  ..نمون اینجا: کردم نگاه هایش چشم

  !خواي؟ نمی: انداخت صورتم به بعد و داشت نگه سرم پشت ثانیه چند را نگاهش. شد سخت فکش

  ...آزاد: کردم نگاهش استیصال با. شد تند قلبم ضربان

. برداشت رد سمت به بلندي قدم و زد چنگ را سوییچش و گوشی. برداشت مبل روي از را آن. رفت کتش طرف به کردن فکر بدون

 ایینپ خشونت و شتاب با که اي دستگیره روي چشمم. رفتم سرش پشت قدم چند اراده بی! رفت می داشت! آمد بند نفسم

 ودمخ فقط که درآمد گلویم از اي خفه»  آزادِ. « نزنم صدایش که گذاشتم دهانم روي را هایم دست جفت. ماند ثابت کشیدش،

. بود زقرم هایش چشم. چرخید من سمت به درجه چند سرش برود، بیرون اینکه از قبل و کرد باز چپش دست با را در.. شنیدمش

  ..کوبید بهم محکم و کرد باز انتها تا را در. شد چنگ دستگیره روي دستش. فشرد بهم را هایش لب. شد حبس نفسم

  ...بود دهانم روي هنوز هایم دست

.. شتگذا هم روي را هایش چشم اي لحظه... رسید می نظر به برافروخته.. گردن انحناي تا صورتش. کرد نگاهم عصبی و کالفه

 دو اب. کوبید در به محکمی مشت. کرد باز را هایش چشم. بود سرد تنم، خالف بر هایم دست.. زد را چشمم گردنش زنجیر برق

 ـــوت: صورتم طرف دو گذاشت را هایش دست. کرد پرت میز روي را موبایلش و سوییچ و کت. رساند من به را خودش بلند گام

  !خواي؟ می چی
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  .کردم نگاهش تنها.. بود مرطوب موهایش

  !؟..کنم چیکار باید من: داد دستانش به اندکی فشار

  ...چرخید هایش لب و ها چشم میان سرگردانم نگاه بزنم، حرفی بتوانم آنکه بی

  ..!ساره -

- ...  

  ..کنم ولت تونم نمی من -

  .بود گرمم

  .گرم خیلی

  .کرد می ولم باید

  ...کرد نمی ولم کاش

  !؟..نداري احتیاجی من به باشی؟ تنها خواي می برم؟ خواي می: داد تکانم تر محکم

  .داشتم

  ..داشتم

  ...گذاشتم هم روي را هایم پلک

  ..داشتم

.. ار گردنش انحناي.. داشتم دوست را سیاهش هاي چشم.. دادم فاصله هم از را هایم مژه آرامی به.. شد کاسته دستانش فشار از

  ..بلغزانم موهایش میان را انگشتم و کنم لمس را اش پیشانی ي برجسته رگ خواست می دلم

  ...نرو -

 شتانگ.. کاوید را هایم چشم.. شد تر نزدیک..! کشت می را من داشت که چیزي. بود ذهنم در چیزي... گذشت نگاهش از لبخند

  ...کشید لبم روي نرمی به را شصتش

  ..اینجوري نه اما -

  ...کردم خالی هایم چشم در ،..را ذهنم تمام و.. آرام.. مستقیم. کردم نگاهش.. صاف. کرد نگاهم صاف. شد متوقف دستش حرکت

  ..شد شل دستانش

  ..ساره -

  ..رفتم عقب قدم یک و شدم جدا ازش
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  ..کشید را موهایش دیگرش دست با و زد کمر به را راستش دست

 متمسخري و گیج لحن با و کرد عمود مبل به صورتم کنار را دستش. بنشینم مبل ي دسته روي شدم مجبور که جلو آنقدر. آمد جلو

  !!حروم؟؟؟ جمله یه با کنم، حالل خودم به رو تو جمله یه با تونم می یعنی: گفت

  .خورد زنگ خانه تلفن

  !ساره -

  .بلند تقریبا و عصبی

  .دوم بوق

  .شد منقطع و کوتاه نفسش

  .سوم بوق

  ...انداخت می تب به را من حرارتش و. نزدیک خیلی. بود نزدیک

  ...جهید پایین و باال و گرفت بغل را حبابش باز.. بازیگوش کوچولوي ماهی

  ...رفت می باید. بماند خواست می.. بود کالفه.. لغزید هایم لب روي نگاهش

  ...آزاد: زدم می صدا را اسمش وقتی ،..داشت خش صدایم

 روي طبوعشم بازدم وقتی بود گرفته صدایش.. ام کرده عرق هاي دست کف و.. بشنود ترسیدم می که بود بلند آنقدر قلبم ضربان

  ...نشست می صورتم پوست

  ...جانم -

  ..شد حبس نفسم

  ..بود انفجار به رو سرم

  ...بازیگوش ماهی این و

  ...تونم نمی من -

  ..بود نزدیک اندازه بی هایش لب

  ! » نــــه«  زد داد مذهبم، شخصیتم، دینم، عقلم،

  ..کشیدم را آستینش ناگهان

  ...آزاد تونیم نمی -

  ..!بودم متنفر عقلم از
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  !بودم کرده بیان که چیزي از و

 آرامش و آغوش این ي تشنه.. بود کشش.. بود میل. بود خواستن وجودم تمام... چرخید مهربانش و تبدار هاي چشم روي نگاهم

  ..تنش عطر... زد تند قلبم..! بود

  !؟..برم: کرد نگاه چشمانم به

  !برو: گفتم... خواستم نمی را این نه،.. ثانیه یک براي... مصمم ،..من و

  ...سوخت ،..بود سرم در که چیزي از قلبم

  !ساره -

  ..داشت خش صدایش

  ..کردم خالی هایش چشم در.. بود ذهنم در که را آنچه ي همه.. دوباره و. کردم باز و بستم اي لحظه را هایم چشم

.. اي رفتهگ و بم صداي با.. شد می خارج کنترلم از داشت چیز همه.. کرد نزدیک لبم به را لبش.. شد زیاد مبل روي دستش فشار

  !..احمق دارم دوستت من: کرد زمزمه

  ...سخته برام: زد لب.. دادم فشار هم روي محکم را هایم چشم

 شریان تمام و... انداخت می پا از را من هایش نفس حرارت.. ریختم هایش چشم به را نگاه همان باز و. کردم باز را هایم چشم

 و روهایشاب میان کمرنگی اخم و... بود.. ».. نه«  به شبیه.. امتناع به شبیه چیزي ،..نگاهش در.... رسید می او قلب به.. بدنم هاي

  ...پیشانی ي برجسته رگ آن

  !نه: داد تکان شدت با را سرش

  ...ترکید حباب

  ...سوخت می قلبم

  ..!متنفرم کار این از -

  ...برو: گفتم.. بود تلخ وجودم تمام... بودم تلخ.. بزنم کنارش و شوم بلند تا کردم جمع را نیرویم تمام

.. کشاندم هآشپزخان تا تقریبا را خودم... کرد خالی و پر ام، خانه اکسیژن از را اش سینه... گرفتم مبل به را دستم... رفت گیج سرم

  ...سرد خیلی.. خواستم می سرد آب

  ...ساره: زد صدایم

  ..کردم باز را آب شیر

  ...لعنتی ماهی

  ...!آزاد برو: داشت خش و بغض صدایم،.. کردم عمود سینک به را هایم دست
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  ....در خوردن بهم صداي بعد و ،...سکوت ثانیه چند

  ...نکنم گریه که دادم فشار محکم را هایم پلک بودم، شده خم سینک روي که طور همان

  ...رفت

  ...گذاشتم می هم روي شد، می که زمانی هر تا را هایم چشم و.. گرفتم می دوش.. رفتم می باید

  ..بودم کرده خراب من

  ...بود کرده رها مرا او و.. بودم کرده خرب

  ..سوخت هایم چشم

  ..داشتم سرد آب دوش به احتیاج

  ..بود کرده ولم

  ..بود کرده ولم او و گذشته دقیقه ده

  ...بودم متنفر خودم از

  ...برگرداند را ام حیاتی عالیم یکِ یک ،...در شدن باز... تق.. و ،..قفل توي کلید چرخیدن صداي

  ...ماندم خیره شد، می جاري ظرفشویی در که سردي آب به

  ...شد متوقف آشپزخانه، درگاهی حوالی آرامش، هاي قدم صداي

  ...انداخت کانتر روي را سوییچش

  ...برگشتم آرام

  ...انداخت جا همان هم را کتش

  ....گذشتم کنارش از.. سبکی نسیم مثل کنم، نگاهش اینکه بدون و دادم هایم قدم به جانی

  ...!بود تشخیصش به قادر ام کرده داغ و ناتوان مغز لحظات، آن در که بود چیزي تنها این و..! باید.. گرفتم می دوش باید

  ...لطفا.. باشم تنها خوام می: گفتم ، برگردم سمتش به آنکه بی هال، ي میانه در و برداشتم را ام حوله

  ...گرفت را بازویم نرم

  ..کن نگاه من به -

.. نیاز زا سرشار شب این. بود بس امشب،. بود بس. شکیدم بیرون را بازویم... نداد اجازه... کنم آزاد را دستم کردم سعی و چرخیدم

  ...مبر تونم نمی: گفت گوشم زیر... گذراند نظر از را صورتم اجزاي تک تک... آورد جلو را صورتش. بود بس ،..عمرم تمام براي
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  ...افتاد تالطم به هایش، نفس با آهنگ هم قلبم ضربان

  ...!خواستم نمی و.. برود خواستم می.. شد نزدیکتر... انداخت کناري و کشید دستم از را حوله

  ...کنم ولت تونم نمی: گفت تر آرام

  ...افتاد گردش به شریانم در خون و.. شد منقبض تنم... خورد گوشم زیر داغش نفس

  ..بري خوام نمی: کردم زمزمه

  ...متنفرم کار این از -

- ...  

  ...بودم متنفر هم من

  ..ساره زنه می بهم حالمو..! نکردم کارو این عمرم تمام در.. شرعی کاله.. اسم این از -

- ...  

  ...بود پریشان.. بود ملتهب.. بود کالفه

  ...من از خواي می چی تو -

  ..خواستم می چه من

  ..خواستم می را او.. من

  ...خواستم می را ها نام مدرسی و کامران از رهایی.. من

  ...خواستم می را بودن او با امنیت.. من

  ..را بودن او با

  ...خواستم می

  ..لغزید گردنش پالك روي.. کنم لمسش آنکه بی اختیار بی دستم

  ...بمون -

  ...شد تکه تکه نفسش

 رتصو.. عاطفه.. ام نبوده مادرم دخترِ وقت هیچ که.. خانوم حاج... برگشته هاي مژه آن با... روشنک دختر درشت و سیاه هاي چشم

  ...بودم متنفر بو این از.. اونتوس بوي.. کامران

  .ماه یک -
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 که هایی ایدنب تمام و... بودم ایستاده من اما بود بسته یخ مغزم.. داشتم می نگه را ایمانم داشتم... ایستادم می چیز همه پاي داشتم

  ...بودم ایستاده چیز همه پاي.. من... کردم می باید.. را داشت نگرانی بابتشان مادرم

  ...کرد نگاهم تبدار هایی چشم با و گرفت باال را سرش

  ..خواي می چی -

  ..زد را چشمم گردنبندش برق... چرخید.. بازش ي یقه.. پیراهنش روي هایم مردمک

  ...خواي می که چی هر -

 رگ در گرم نخو... تعلقش از عاري پالك و.. لغزید انگشتانم میان زنجیرش... کردم بند پیراهنش به را هایم دست.. تر پایین کمی

  ...ریخت هایم

  ...خوام می اینو -

***  

 سر...یدکوب ام سینه ي دیواره به قلبم.. خوددارش و سنگین هاي نفس و.. بود بسته را چشمانش. گرفتم باال را سرم. شد تمام

  ...بوسیدمش.. و ایستادم پا ي پنجه روي... فشرد سخت را کمرم... کردم بند صورتش به را ام زده یخ انگشتان

 نوازش را گردنم... لغزاند ام بافته موهاي میان را انگشتانش.. برد گردنم پشت را راستش دست و گذاشت کمرم روي را چپش دست

 نگاهش.. بردم عقب را صورتم.. چسباند خودش به مرا و داد خفیفی فشار کمر به... شد رها دورم رنگ، خوش ماهی تیغ... داد

.. لبخند.. کرد باز و بست را هایش پلک اي ثانیه... کنم معنا را کدامشان دانستم نمی من که داشت حرف آنقدر هایش چشم... کردم

 براي يا اندازه بی میل و رفت می پایین و باال شتاب پر ام سینه ي قفسه... شد سرریز لبش ي گوشه.. حرف پر.. عمیق.. کج

 می تر داشتنی دوست و تر کج ثانیه هر لبخندش... لغزاندم سیاهش موهاي میان را انگشتانم... داشتم ها لحظه این در شدن جاري

  ...بوسید... و کشید باال آغوشش توي مرا... شد

***  

 افتادند یم هم روي خوابم پر و گرم هاي پلک... برگشت و رفت پنجره پشت سیاه شب به اتاقم رنگ سفید هاي پرده پی از نگاهم

 کرد فتس شکمم دور را دستش... چسباندم بهش بیشتر را خودم... گرفتند می فاصله هم از.. آور اضطراب سوالی با بعد اي لحظه و

..! نهک نمی ازدواج خوابه، می که کسی با آدم... کوچولو خانوم» ... «  ؟...کنی می ازدواج من با... « شد بند اش سینه به ام شانه و

  ...آزاد: کردم زمزمه و کردم جا به جا بازویش روي را سرم»... 

 ودب افتاده تخت روي مهتاب مالیم نور... داد نوازش را موهایم.. آرامش هاي نفس و چرخید بازویم روي نوازشگرش انگشتان سر

  ...رفت می سَر.. ما آرامش از.. شب و

  ...کردیم چیکار ما -

 توي رنزدیکت مرا... کنم فکر بهش خواست می دلم که بود چیزي آخرین.. این... بودیم کرده کار چه ما... ایستاد نوازش از دستش

 این و.. .نداشت پاسخی هیچ ،..من سوال... خواستم نمی جواب... بوسید را گردنم پشت نرمی به و زد کنار را موهایم. گرفت بغلش
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 هاي نفس منظم ریتم با نفسم و افتاد هم روي داغم هاي پلک.... کرد می آرام را قلبم تمام ، هایم سوال به او دادن جواب طور

  ....برد خوابم و نشست انگشتانش میان انگشتانم... شد همراه.. او

***  

 می لعابش و رنگ که بود آویزان بهش هم رنگی اي نقره کوچک لوستر. سفید خیلی. بود سفید. دوختم سقف به را بازم هاي چشم

.. .رهایی و لذت از اي العاده فوق مخلوط ،..بود شکمم روش که دستی خنکاي و بودم داده تکیه آن به که اي شانه گرماي. داد

 کنار رفته، عقب آلبالویی شال با تنها، من، از عکسی کنارش و بود کنسول رو، به رو دیوار... تر پایین.. آوردم پایین را هایم مردمک

 که منتظمی و آرام بازدم از گردنم. بود کی بودم، دیده شفاف قدر این را هایم چشم که باري آخرین آمد نمی یادم. پرتقال درخت

  ...کردم باز و بستم را هایم پلک. شد گرم بود، جاري سمتم به

  ...پوشاند را تنم تمام و.. هایم دست.. هایم چشم.. هایم لب.. ذره ذره.. لبخند

 یم گوش داشت، جریان کنارم که هایی نفس به.. نهایت بی لذتی با... حاال و بودم کرده باز چشم عمیق آرامشی احساس با

 میک را سرم... بود جریان در.. انگشتانم نوك تا سر، فرق از.. رهایی و آرامش و لذت.. دوختم سقف به را هایم چشم باز... سپردم

 دور لبم زا را لبخند توانستم نمی... ببینمش بهتر تا کشیدم عقب را خودم کمی و کردم جا به جا بازویش روي را سرم... چرخاندم

 و بود یختهر بلندش پیشانی روي اش ریخته بهم و سیاه موهاي از بخشی... بود بسته کامال هایش لب و بسته هایش چشم... کنم

 ستدو را بسته هاي چشم این.. بردم نزدیک.. صورتش لمس براي را انگشتم... کرد می تقویت من در را لمسشان ي وسوسه

... بود من مال ،..گذشته شب تمام که را آغوشی و... را عاصی و سخت هاي دست این... را شد چفت بهم هاي لب این... داشتم

  ...داشتم دوست ،..را آدم این من

  ! »کنی؟ می ازدواج من با «

  .شدم متوقف پهنش ي سینه روي

  ..! »کنه نمی ازدواج ،..خوابه می باهاش که کسی با آدم «

 بیهش... بود آرام صورتش... شد قرمز صورتم... که کسی با آدم. کردم نگاه خواب در آرامش صورت به باز.. افتاد ابروانم میان گره

  ...ریخت بهم آرامشم ،..آب در سنگ افتادن

  ...خزیدم بیرون هایش دست میان از کنم، بیدارش اینکه بدون نرمی، به و پیچیدم دورم به را ام مالفه

 را ام برهنه پاي... بدهم دست از.. سال چهار از بعد.. را آرامش احساس این خواستم نمی من و. بود خوب چیز همه. بودم خوب

 به شبیه ،..ضعیف ترسی احساس... شد رها مالفه. بود آزاد او. بودم رها من. بود خوب چیز همه.. گذاشتم حمام سرد زمین روي

 قطرات و گرفتم باال را صورتم... ایستادم دوش زیر و کردم باز را آب شیر... نشست پوستم زیر.. آرام دریاي کوچک و ریز هاي موج

  ..بود آزاد او. بودم رها من... نشستند پوستم روي آب، درشت

 کشیدن رايب تمام ساعت یک شب آن اما نبودم زیبا وقت هیچ. رسیدم می نظر به زیبا و بو خوش.. داشتم تن به پرتقالی پیراهن

 که میشا... شد تمام که ام تنهایی.. پیچید خانه در که عطرش بوي.. رسید که در پشت.. گذاشتم وقت سیاهم، و پهن چشم خط

  ...سرخابی راهروي و... شد رها نیمه نصفه
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  ..بود افتاده گرفته بخار ي آینه در کامران تصویر

  ...بودم وا مال ،..تماما وقتی... شد جمع ام بینی... داشت برمی را برج هامان خنده صداي وقتی.. بود من مال وقتی.. بود من با وقتی

  ..کامران

  ..کامران

  ...آزاد

  ..کردم درد احساس قلبم در

  ..کشیدم گرفته بخار ي آینه روي را انگشتم و بردم باال را دستم

  ...کنند رها را چشمم ي کاسه ها، اشک که دادم اجازه و ایستادم دوش زیر

 ادی به را روزها آن دل ساده دختر گذشته، شب زن دادم می اجازه نباید... کردم می را کار این نباید.. بود آور عذاب ،..مقایسه این

  ...کردم می را کار این نباید... بیاورد

  !بود؟ ممکن چطور اما

  !کرد؟ فراموش را ها اولین شد می چطور

  !؟..کنی فراموش را سختت و سفت حریم به محرم اولین شد می چطور.. را مالیمت و خواستن همه آن شد می چطور

  ...را امروز سالگی شش و بیست همه این... و دیروز سالگی بیست مراعات و مالیمت همه آن شد می چطور

  ...بود چه من در خأل احساس این

  !بودم؟ کرده چکار من

  ...المَعلوم مِهر علی المَعلومۀ المُدة فی نفسی زوجتک: بودم خوانده

  ...کشید تیر ام شقیقه

  ...ودب کرده ادعا.. عمر یک.. انگار.. که کردم نگاه زنی به و زدم گوشم پشت را موهایم. شدم دقیق اینه به و بستم را آب شیر

  ...بود خوابیده من خوابِ تخت روي ،..تر طرف آن قدم دو که کردم می نگاه کسی صورت به باید چطور.. حاال

  ..شد سردم

  ...کردم باز را آب

  ..بودنش خالی در داشت شک هم خانوم حاج که تختی

  ...گرفتم باال را سرم و بستم را هایم چشم
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  ...بودن او با و.. او بوسیدن و ،..رفت می توقع ازم که آنچه ي همه داشتم، باور که آنچه ي همه میان... زدم می پا و دست

  ..بود آور عذاب ،..کند می ام درباره فکري چه امروز اینکه حتی.. حاال

  ..شد می زهرمار من به داشت چیز همه انگار

  ...من و بود من سوي به دنیا اتهام هاي انگشت تمام

  .داشت اهمیت چیز یک ،..تنها حاال و... بودم ایستاده بودم، کرده که کاري پاي.. من. بودم ایستاده من.. نه

  ...خورد می وول سرش توي چی ،..کرد می نگاه هایم چشم به وقتی.. امروز.. حاال

  .افتاد حمام کف اشکم ي قطره آخرین

 تفرص من و بود خواب هنوز... بود خواب هنوز. کردم نگاهش و ایستادم اتاق ي آستانه در. آمدم بیرون و پیچیدم دورم به را حوله

 خصوصا !بود العاده فوق خواب در آزاد. کردم نگاهش آینه از باز و نشستم توالتم میز پشت... کنم محو را قرمزم چشمهاي تا داشتم

 امتداد تیصور خوشرنگ لب برق کشیدن تا را سمجم ي خنده. گرفت ام خنده! بزند حرف توانست نمی و بود بسته دهانش وقتی

 هک چشمی خط و... پاشیدم گردنم و بناگوش به مالیمی و گرم عطر.. کردم رها دورم را مرطوبم موهاي.. آراستم را صورتم... دادم

 خط... پیچید وجودم ي الیه الیه در دوباره.. مزخرف حس کردم؟ می را کارها این چه براي... . کشیدمش می خوب خیلی ،..حاال

 و باال میآرا به اش سینه ي قفسه و سفید بالش زیر بود برده را راستش دست. چرخیدم صندلی روي... انداختم میز روي را چشم

  ..کرد قراري بی خندیدن، براي ام صورتی هاي لب. رفت می پایین

 میان ار انگشتانم و بردم جلو را دستم.. داد می قلقلک را هایم سرشانه فرشتگان دل دادنش، آزار ي وسوسه. نشستم کنارش

 صورتم... سیدر می نظر به بلندتر پیشانیش حاال... زدم کنار را پیشانیش روي ي ریخته بهم هاي تکه.. نرم و آرام.. لغزاندم موهایش

 رزی اش روزه دو یکی ریش ته.. لغزاندم صورتش روي را ام اشاره انگشت... خندیدم صدا بی... شد جا به جا قدري... بردم جلو را

 کوچکی ي گره. .لرزید پلکش... کشیدم پوستش روي شیطنت با را سرانگشتم و بردم جلوتر را صورتم... کرد می قراري بی پوستم

... شستن لبش ي گوشه محوي لبخند... دادم شان فاصله هم از و گذاشتم ابروهایش ي گره روي را انگشتم... افتاد ابروانش میان

 بشل ي گوشه شیطانی و آلود خواب لبخند.. شد سفت پهلوهایم طرف دو هایش دست... ریختم بهم حرکت یک با را موهایش

 ستد کردم سعی... کرد باز را هایش چشم از یکی.. خندیدم.. کشیدم خودش سمت به تر محکم... عقب کشیدم را خودم! نشست

 باز را هایش چشم و زد غلتی... خندیدم.. افتادم بغلش توي.. کشید و گرفت حرکت یک با مرا بار این. کنم باز کمرم از را هایش

 صدایش... دبوسی و بویید را بناگوشم.. خزیدم آغوشش در میل با... کشید ام گونه به را اش گونه... خندید... شد گرم صورتم... کرد

  خوبی؟: داشت لبخند لبش، ي گوشه و بود گرفته

 ام ونهگ روي گرفتن گاز هواي به را هایش لب... بیمارش و آلود خواب هاي چشم.. ببیندم بهتر تا کشید عقب را ام چانه... خندیدم

  ...بوسید را لبم ي گوشه و آورد نزدیک را صورتش دوباره... بود گرمم... بوسید را ام گونه و گذاشت

 روي ار گرش نوازش سرانگشت.. کرد سِیر را صورتم هایش چشم.. شد تر عمیق لبخندش.. گذاشتم اش گونه روي را دستم کف

  ...خوبی پس: کرد زمزمه و انداخت آرنجش روي را اش سنگینی... نشست هایش چشم در شیطنت از برقی... کشید ام چانه
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.. کوچولو قرمز ماهی... کشید می پایین مرا و داشت وجود هایش چشم در دره به شبیه چیزي. شدم خیره سیاهش هاي چشم به

... دمدزدی را هایم چشم... بود آزاد ،..بودم رفته مرز آخرین تا ،..مرز بی او با که آدمی... بود آزاد او،... شد پایین و باال قلبم ضربان

 انگار و.. فهمدب مرا او تا کنم ردیف هم پشت را کلمات تا داشتم احتیاج.. کلمات به داشتم احتیاج.. مستقیم.. میکرد نگاه مرا داشت

 به حاال هک آنچه و بود ما میان قبال که آنچه تجسم ؟...نبود حواسم وقتی و... نبود حواسم او، تن عطر و صبح دلپذیر ساعت آن در

  ...داد می فراري صورتش به مستقیم کردن نگاه از را هایم چشم ،...نشست می اتفاق

  ..بیایم بیرون آغوشش از آرامی به کردم سعی

  کـــجــــــا؟؟ -

 حصار از کردم می تالش که طور همان و کردم بند ام حوله هاي لبه به هایم دست. چرخید ام حوله باز ي یقه روي نگاهش و

  ...دقه یه: گفتم آهسته بروم، بیرون بازوانش

  ..داشت شیطنت.. داشت آرامش.. داشت خنده صدایش

  ...ببینمت ؟؟ ساره: گرفت را بازویم

 چه هایش، مچش خیالی بی و شیطنت پشت که کنم تصور خواست نمی دلم حتی.. کردم بیشتري تقالي... بود شده داغ صورتم

  ...زند می سوسو فکري

 یچ تئوريِ اون ي درباره دوستات و تو پیشگویی خوام می حاال: کرد زمزمه گوشم زیر بود، داشته نگه را بازویم که طور همان

  ..بود؟؟

  !تمایالت: گرفتند فاصله هم از ،..اراده بی اي خنده به لبانم

  ..!بشنوم اونو خوام می..! همون! آها: کرد رها پوستم روي را داغش نفس و فرستاد باال را ابرویش تاي یک

 دايص میان و زدم پایش به آرامی لگد. آورد هجوم سمتم به و خندید بلند. زدم بازویش به محکمی مشت. دوید صورتم به خون

 درد با و گرفتم دندان به را لبم.. کرد پر را اتاق اش خنده سرحالِ  صداي. پریدم پایین تخت از و برداشتم خیز هامان، خنده بلند

  ...زدم بیرون اتاق از کردم، می احساس که خفیفی

 سفید امند و تاپ. کردم عوض لباس و گرفتم ریخته بهم روتختی از را نگاهم... برگشتم اتاق به آمد، که دستشویی از آب صداي

 هاي سندل ، زدم موس کمی را مرطوبم موهاي ، بستم زحمت به را تاپم پشت هاي بند ي گره.. پوشیدم خنکی روشن صورتی و

 که اي بحانهص اولین. چیدم را صبحانه کوچک میز و گذاشتم مالیمی موسیقی. برگشتم آشپزخانه به و پوشیدم را سفیدم سبک

 اج همان و کردم رها را نان ي بسته... ها نوازش اولین.. ها بوسه اولین.. گذراندم کامران کنار که هایی لحظه اولین.. بودم چیده

 متنفر م،کرد می که کاري از ؟...کردم می چکار داشتم من.. گذراندم نظر از بودم چیده که را میزي.. نشستم ها صندلی از یکی روي

. کردم سح را نگاهش سنگینی... نداشتم خوشی حال ،..صبحانه میز این چیدن تکرار از من... تکرار... دوباره... دوباره داشتم... بودم

 ورهدلش این و.. بودم آرام. آوردم باال ،..لبخندش به آلوده هاي چشم تا.. پیراهنش باز هاي دکمه از را نگاهم و گرفتم باال را سرم

  ...غریب ي
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 نگینش،س نگاه زیر... بفهمد خواستم نمی را، یکی این.. شدم بلند جا از و زدم کنار کردم، می حس دستانم و زانوان در که را ضعفی

 کلمه چه باید دانستم نمی.. من و رفتند می راه سرم در حروف.. گذاشتم میز روي را فرنگی توت و انجیر مرباي کوچک کریستال

 همان و آمد نزدیک. بگذارم میز روي را او غلیظ ي قهوه و خودم چاي فنجان تا برگشتم.. فشردم بهم را هایم لب... کنم درست اي

 و.. ترف نمی کنار جوره هیچ هایم، چشم تردید. گرفتم باال را سرم... بوسید را ام گونه گرفت، می دستم از را ها فنجان که طور

 ار لبخندم. زدم لبخند ناچار،.. کرد نگاهم باز و گذاشت کانتر روي را ها فنجان... کشت می را من داشت که خأل احساس این

  ...بوسید

 و تگذاش پشتم را هایش دست.. گذاشتم اش شانه روي را دهانم... زد نمی که قلبم.. نه... زد می تند قلبم. گرفت آغوشم در آرام

 و کرد رت نزدیک بهَم را بازوهایش.. شد تر عمیق دستانش نوازش... فرستادم بیرون را ام پله پله نفس... کرد نوازش را کمرم آرام

 آرام ي هبوس... ماند ثابت»  یکاد واِن«  فرش تابلو روي نگاهم... زد گیجگاهم به آرامی ي بوسه... کرد جمع آغوشش در بیشتر مرا

 نقطه ،..هایش مالیمت و ها زدن پس ها، آخرین ها، اولین تمامی با.. بود هنوز کامران... بود موهایم روي بعدي، بخش آرامش و

 یا... بود تهشکس انگار که حمام ي گرفته بخار ي آینه توي تصویر آن و.. گذشته شب اتفاقات تمام و.. ذهنم ي گوشه تاریکی ي

  ..خوبی: کرد زمزمه و کشید کمرم و موها روي را نوازشگرش دست.. کردم می تصور اینطور سردرگمی، شدت از من الاقل

  ...نبود همراه زجر با دیگر ،..نفسم شدن رها

 آرامی ي سهبو و گرفت دستانش میان را صورتم که ،..بود هایم چشم در من، حقیقتِ ي همه و.. ببیند را صورتم تا کشید عقبم آرام

  ...نشاند ام گونه روي

 بود پر گاهشن. بود ُپر نگاهش. کردم تشکر.  گذاشت مقابلم را چایم فنجان. کشید عقب خودش براي را کنارم صندلی او و نشستم

 از د،بو گذشته میانمان که آنچه... داشت داشتن دوست... داشت رنگارنگ ماهی همه آن... داشت گرما.. من نگاه و داشت لبخند و

... دخور می گره هم در هایش، حرف یادآوري با ابروهایم.. آمد می لبم به لبخند.. شد می گرمم... رفت نمی کنار هایم چشم پیش

  ...افتاد یم شور به گذشت، می آزاد سر در که آنچه به کردن فکر از ،..بود جریان در صبح دیروز از که اتفاقاتی به کردن فکر از دلم

  کنی؟ می فکر چی به: زد گوشم پشت را موهایم آرام و شد خم

 اش مزه مزه سرم، در کوبان پاي جمالت همراه و گذاشتم دهان به طعم خوش نوتالي از کوچکی قاشق.. زدم کمرنگی لبخند

  ...دیروز به: کردم زمزمه بود، اش قهوه فنجان به نگاهم که طور همان... کردم

  ..کرد می بازي موهایم با دستش

  ..تو به -

  ..پیچیدم چایم فنجان دور را انگشتانم

  ...حوصله با و بود صبور نگاهش. کردم نگاهش و گرفتم باال را سرم

  ...افتاد که اتفاقی به -

  ..کرد زمزمه و تنم دور انداخت دست داد، می گوش او و زدم می حرف که طور همان

  ..خُــب -
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  ...نشاندم پایش روي و کرد بلندم صندلی روي از... خودم.. به.. کیمیا به.. مادرم به.. بگویم خواستم می

  ...داد می گوش هنوز.. گرفت خوشرنگ فرنگی توت مرباي از کوچکی ي لقمه برایم

  ...آزاد -

  ...گذاشت دهانم به را لقمه

  ...زد می لبخند داشت

  ...بود صبور و

  ...آزاد:  دادم فرو اورا هاي دست به آغشته ي لقمه... کرد مزه مزه اش قهوه فنجان از کمی

  .کنی فکر خوام نمی من: زد آرامی لبخند و کرد تر سفت بود، کمرم دور که را دستی

  !خب؟... کنیم فکر هیچی به خوام نمی امروز. نه امروز.. زنیم می حرف ش درباره: داد ادامه. شدم ثابت هایش مردمک در

 یدهند دیگري وقتِ هیچ من که داشتند خاصی رنگ هایش چشم. بودند مهربان و شفاف هایش چشم. شد خیره هایم چشم به و

 براي که کسی نه ،..اروس مدیرعامل نه دانشجویی، هاي سال کیانی به شبیه نه. نبودند وقت هیچ به شبیه هایش، چشم.. بودم

 هشسیا هاي مردمک در را، خودم هاي چشم تصویر من و... نبودند وقتی هیچ به شبیه هایش، چشم حاال... بوسید مرا بار اولین

 دور را دستم... خواستم می قهوه گذشته، شب تمام... خواستم می قهوه بودم، خوب که حاال... آرام.. روشن.. شفاف... دیدم می

. .بود طعم خوش... کرد نوازشم و زد کنار ام سرشانه از را موهایم... نوشیدم ازش کمی و کردم حلقه عطرش خوش ي قهوه فنجان

 کتف روي و شد رد تاپم هاي بند از دستش... بود عطر خوش و طعم خوش بود، نوشیده آن از او و بودم کرده دم من که اي قهوه

 گاهن و گرفت بغلش توي بیشتر مرا... آوردم باال هایش چشم تا را هایم چشم... سیاهم و کوچک خالکوبی روي... لغزید چپم

 چشم و رفتم فرو آغوشش در بیشتر... شدم گرم.. خوابم اتاق تاریکی میان... گذشته شب... ریخت هایم چشم به را پرسشگرش

 شتانشانگ داغ جاي بود، مانده یادم که چیزي تنها... هیچی.. نزد حرفی.. بود نپرسیده چیزي. بستم محکم اي ثانیه براي را هایم

  ...کتفم روي ،...حرف بدون و عمیق اي بوسه و... کشید طول ثانیه ده شاید که مکثی... بود سیاهم ببر روي

  ...بمونه یادم که.. باشم داشته نشونه یه خواستم می موقع اون -

  ..وامشخ نمی دیگه اآلن: کردم رها گرفت، سر از که نوازشی با را سنگینم نفس و کردم باز را هایم چشم. گرفتم فاصله ازش

.. ردمک آویزان صندلی طرف دو را پاهایم و چرخیدم طرفش به کامال... بودم ندیده او در هرگز که خواستنی و حوصله با. کرد بغلم

  ...گذاشتم هم روي را هایم پلک. چسباند پیشانیم به را پیشانیش

  !؟..کنی پاکش خواي می -

  ...او قلب هاي تپش و... انداخت می پوستم زیر خوبی حس موسیقی صداي

 سر از را موهایم.. دادم تکان را سرم تنها... خواستم می داشتم، او آغوش در که رهایی احساس و آرامش همه این با.. خواستم می

 را خودم و بستم را هایم چشم... بوسید ،..طوالنی و عمیق و... گذاشت کتفم ظریف و سیاه ببر روي را هایش لب و زد کنار ام شانه

 عطر.. .برد لب به را اش قهوه فنجان... دادم تکیه اش شانه گودي به را سرم من و بوسید را ام پیشانی.. چسباندم اش شانه به
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 نهسی عمیق و اریب زخم روي انگشتم... رنگ سفید فنجان سرِ من هاي لب صورتی کمرنگ جاي و.. او تن عطر با قهوه خوش

  ..جوییهدانش دوران مال.. ست کهنه: گفت آرام... بود نرفته میان از هنوز اثرش که سانت هفت شش طول به شاید زخمی.. لغزید اش

 از بریزل تردید به. بود حسین بست، نقش ذهنم در که چیزي اولین اما چرا دانم نمی.. دانشجویی دوران. کردم نگاهش سوال پر

  ...آره که زد پلک کند، تلفظ نیمه نصفه را اسمش رفت می که هایم لب و چشمانم

  !ش؟بگیری ازم خواي نمی: بوسید لبخند با را ام گونه... آزاد.. تعلق از عاري پالك روي... لغزید گردنش زنجیر روي انگشتانم

. نرفت من، خاطر آرامش براي که مردي از... گرفتم می مردي از که چیزي اولین... بود من مِهر اولین این،... کردم لمس را زنجیر

  ...بود من مهر اولین ،..این! زد می بهم را حالش که چیزهایی تمام روي گذاشت پا و. ماند

.. بودم بخشیده را اش همه..! بود چه مهرم که آمد نمی یادم حتی آزاد، آغوش در لحظه آن و.. بودم بخشیده کامران به را مهرم

  ...من زندگی ارزش با ي هدیه اولین... بود اولین.. این و.. بودم نیاورده اش خانه از لباس اي تکه حتی

 به نگیکمر لبخند.. کردم نگاهش و کشیدم عقب را سرم.. انگشتانم میان تعلقش، از عاري زنجیر و بود او ي سینه روي دستم

  ...شبوسیدم آرام و کشیدم باال را خودم.. شدم جا به جا بغلش توي.. دادم نمی جوابی.. من و بود سوال نگاهش در هنوز.. زدم رویش

 من ايه چشم انعکاس در و.. بود همیشگی شیطنت برق هایش چشم در و خندید می هایش لب. نشاندم کانتر روي و کرد بلندم

.. آرامش از پر اي خنده.. بوسیدم... نشست پوستم روي هایش نفس و انداختم گردنش دور را هایم دست! هم او، هاي مردمک در

 شیطونی دیگه یکم نمیاد بدم من: گفت شیطنت با و بوسید لبخند با را ام گونه و شد خم دوباره. بود لبم روي زیبایی و امید از پر

  ...کنیم

.. بلند.! .خندید. کردم نگاهش بَراق لبخندي با.. فقط و.. گرفتم عقب کمی را سرم بود، گردنش دور هنوز هایم دست که طور همان

 ديش شیطون اینجوري: بود شده کنترل قابل غیر.. و خندان و شیطان.. زدم جیغ! گرفت گردنم از محکمی گاز و شد خم هوا بی

  ...برسیم مون جدي هاي حرف به بدم قول تونم نمی

  ..!داشت شیطنت و لبخند از برقی اخمم، که انگار و. خندید. کردم اخم و گذاشتم گردنم روي را دستم

  ...باشی من مال فقط قراره بریم؟ کجا داري دوست امروز: گفت و فشرد را کمرم

 وتختیر روي را دستم.. کرد می صحبت تلفنش با داشت هال توي آزاد.. تخت ي لبه نشستم.. بود ریخته بهم هنوز ام تختی رو

  ...شد پایین و باال ،..دلم... کشیدم

 باال ار سرم... زدم می نفس نفس چرا دانم نمی ایستادم، که اتاقم وسط. انداختم حمام داخل و کردم جمع حرکت یک با را روتختی

 عکس رد لبخندم پر تصویر تا را نگاهم... کنم آرام را خودم کردم سعی... کردم آرام را خودم. دوختم چشم سفید سقف به و گرفتم

  !؟...گرفت می جاي عکس این در چطور... لبخند همه این... دادم امتداد

 شتانگ برویم؟ کجا داري دوست بود پرسیده ازم.. انداختم تخت روي را همرنگش شال و مشکی و قرمز سنتی و خنک مانتوي

 محکم و شد بلند اش خنده صداي که بودم شده بامزه و فیلسوف زیادي انگار.. بودم گرفته متفکري حالت و لبم به بودم زده اشاره

 داج لب زیر بیراهی و بد با شد، بلند همزمان که خانه در و من موبایل زنگ... کرد آور شرم هاي زمزمه گوشم دم و گرفت بغلم
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 با آزاد ...بودم داده گوش فقط.. اش خانه کند دعوتم شب براي خواست می فقط و نداشت خبر هیچی از.. بود خط پشت علی... شد

  !متنفرم فضول آدماي از: که بود بسته سرایدار روي را خانه در غرغر

  باال؟ نمیاي: کرد نگاهم شیطنت با. داشت نگه برج مقابل

  !بیا زود: فشردم بهم را هایم لب

 مشغول.. ودب کرده تن به سیر آب بلوز و اي سرمه جین برگشت، وقتی و ربع یک شد دقیقه ده.. پرید پایین ماشین از و خندید

 برمی سریع و کوتاه هاي قدم بست، می را راستش دست آستین ي دکمه دست با که طور همان و بود تلفنش با کردن صحبت

 تحت را هایم ریه ،..کرد باز را ماشین در وقتی که عطرش خنک بوي و گرفته دوش بود مشخص موهایش و صورت از.. داشت

 یم براندازش داشتم، خوردنش در سعی همه آن چرا دانم نمی که اي خنده و رفته باال ابروهایی با داشتم..! درآورد خودش تصرف

.. بود کرده هدایت باال طرف به کامال و زده ژل را موهایش.. بود کرده عوض را ساعتش... کرد می صحبت تلفنش با او و کردم

 براي چشمش.. نگرفتم ازش را سمجم نگاه و زدم بغلم به را هایم دست... زد می حرف خنده با و بود کرده تنگ را هایش چشم

 ي بوسه و شد خم.. » سپردمش خودت دست مهرداد: « گفت می که طور همان و رفت باال ابروهایش. افتاد من به اي ثانیه

.. انداخت مریت از را قلبم منظم هاي تپش و کرد آمد و رفت صورتم از کمی ي فاصله در خنکش عطر..! نشاند ام گونه روي دلچسبی

  ...شد باز خنده به هایم لب

 کرد آفالین را موبایلم کرد، می خداحافظی مهرداد با که طور همان. گرفت دستم از را موبایلم و کرد هایم چشم ي حواله چشمکی

  ..خانوم خب: شد خم طرفم به شیطنت با و ام صندلی پشت گذاشت را دستش. گذاشت سایلنت روي هم را خودش تلفن و

.. .افتاد نمی هایش دست از اي لحظه من، دست و بود خنک هوا.. زدیم قدم ساعت دو یکی.. بود خلوت ،..صبح یازده تهران بام

 مکالمه تمام و بود مشغول دومان هر فکر.. زدیم می قدم آرامش در و بودیم ساکت.. آوردیم نمی زبان بر خاصی حرف کدام هیچ

  ...شد می خالصه قبل، شب اتفاقات جز به آنچه هر در مان

 برق گاهی هامان چشم.. زدیم می حرف کم.. نداشتم ازش خوبی یا بد ي خاطره هیچ من که کردیم صرف رستورانی در را نهار

 زد گالشچن سر غذا اي تکه.  پرسید او را این»  نداشتی؟ دوست.. « زدم عقب نیمه نصفه را غذایم.. صدا بی و متفکر گاه.. داشت

 مالیدست فوري... کرد تنگ چشم... شد باز خنده به هایم لب و دلیل بی خیسی از رپُ هایم چشم همزمان.. گرفت دهانم نزدیک و

 همه مهض... آورد باال دستم گرفتن براي را چپش دست و گذاشت دهانم در را لقمه.. کشیدم هایم چشم به و برداشتم میز سر از

 پیش در هک طوفانی براي ،..دلهره و.. بودم کرده سپري قبل روز که طوفانی هضم... داشتم که آرامشی هضم... بود دشوار برایم چیز

  ...ممچش مداد: زدم الکی لبخندي و کردم مچاله را دستمال.. کشید انگشتانم روي.. دستم پشت را نوازشگرش انگشت.... بود

  ...دستم پشت گذاشت را هایش لب

  ...ماند نیمه نصفه ام جمله

  ...بویید را دستم پشت آرام و زد انگشتانم به دیگري ي بوسه و بست را هایش چشم

  !... کردند می پیدا حساسیت چشمم مداد به گاهی که کشیدم هایی چشم به و برداشتم را کاغذي دستمال دوباره

  ..نباش نگران: کرد زمزمه
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  ...داد نوازش را دستم پشت بازدمش و

  ..تونم نمی: دادم تکان سر

  ..نیست خیال و فکر وقت اآلن -

  ...ترسم می -

 هاي مردمک آن در همچنان کرد می وادارم که آور، عذاب سکوتی و. افتاد کار از دستانش نوازش. شد ساکت سیاهش هاي چشم

  ...بمانم خیره سیاه

 حالتی حاال .کنم نگاهش کرد وادارم و گرفتش تر محکم که ،..بکشم بیرون را دستم خواستم. گرفت جریان پوستم زیر بدي حس

  ...است آورده کجا از دانستم نمی که ،..صبوري همه آن هنوز و. بود هایش چشم در اعتماد و اطمینان از

  .نکردیم اشتباهی کار هیچ ما کنم می فکر من -

  !؟..نویسند می سین کدام با.. را آسودگی دارد؟ معنایی چه شدن شُل! ست؟ چجوري شدن رها

  ...شدي غذا بد خیلی. بخور این از یکم: زد دستم پشت اي بوسه

 رمزق هاي لب روي من نگاه و دورم بود انداخته را دستش... کردیم پایین و باال را خرید مرکز طبقات آسودگی و آرامش کمال در

 رخواهیعذ بود، زده آزاد به که اي زده شتاب و محکم ي تنه بابت کننده رو و زیر و خاص لحنی با که بود جوانی زن ي برجسته و

  ...کرد می

 ودشخ با مرا و برداشت جلو به قدمی و کند بس که داد تکان برایش سري حوصله بی و خیال بی.. چرخید آزاد روي هایم چشم

 روي گاهشن... شد بیشتر کمرم روي دستش فشار... کشیدم بازویش ي عضله روي را انگشتانم و بردم باال را دستم... کرد همراه

 اج ،..وجودم اعماق در.. چیزي... کردم نزدیکش را خودم و کردم حلقه بازویش دور را دستم... خورد می چرخ آرایشی لوازم ویترین

... فتر نمی کنار چشمم پیش از ،..حواسی بی سر از اي تنه خاطر به تنها ،..زن گر اغوا لحن و برجسته هاي لب... بود شده جا به

 کانت و مات نگاه سمت به را خبرش بی نگاه... خورد محکمی تکان.. دلم ته... لمس این از و... کردم لمس را بازویش اختیار بی

 نزدیک را سرش... نشنیدم.. گفت چیزي و کرد اشاره ویترین عطر ي شیشه تبلیغ به دست با.. زد لبخند... کشید من ي خورده

 اش خورده تاب و پیچ هاي عضله! » ؟..جوجو خوبی: « داد می قلقلک را گوشم سرم، روسري روي از حتی نفسش.. آورد گوشم

 مال ،..آغوش این... بود من مال ها دست این... بود من مال... زن اغواگر لحن و.. دلچسب نزدیکی این گرماي... دستم لمس زیر

... مغازه ویترین به اش اشاره به سپردم را نگاهم... کردم مزه مزه.. را مالکیتم احساس.. کردم مزه مزه را حرفم... آدم این... بود من

  ....من مال.... رفت سَر دوباره و گرفت اوج فواره شبیه... آمد باال و کرد شُره دلم ته چیزي

 خیالِ  از حجم این به نیازي زدیم، می حرف مفصل و جدي که وقتی تا اقل حدا. بیفتد سرم از حس این تا دادم تکان را سرم

  .نداشتم مستاصل،

 پاستیل ي یسهک مجتمع در گردش از سهممان تمام نشستیم، می قیطریه پارك نیمکت روي وقتی و نبودیم خسته.. نبودیم خسته

  ..بود رنگ و آب خوش هاي

  ...نت به سفید پیراهن و داشت بلند قد که پسري و بود دور هاي نیمکت روي خجالتی چادري دختر آن به فقط من چشم حاال
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  اصفهان؟ میاي من با: گرفت دهانم جلوي را سفید شکل استخوانی پاستیل

  اصفهان؟: بردم جلو پاستیل گرفتن براي را دستم

  .مرکزي فروشگاه یه ي اضافه به... اونجا بزنم دفتر یه باید: گرفت دهانم جلوي دوباره را خودش دست و زد کنار را دستم

 دهانم آب.. بود باز طور همان که آغوشی روي.. چرخید خوشرنگش پیراهن روي نگاهم. گذاشت دهانم در را خوشرنگ استخوانِ  و

  س؟ مذاکره و بازدید فقط یا کردي؟ کاراشو ي همه: کردم نگاه دور دخترِ نیمکت به باز و دادم قورت را

 مسئوالي از ات چند با صحبت و ریزي برنامه و دفتره به سرکشی اآلن.. دنبالشه ها بچه از یکی هم فروشگاه.. م گرفته که دفترو -

  ...اونجا

  ...آمد می سرمان پشت از که هایی بالل بوي پی و بود ام سرشانه روي دستانش نوازش پی من حواس

 آغوش روي حواسم بی هاي چشم باز. کرد می ام بررسی عمیقا و بود کرده باریک را هایش چشم.. چرخیدم طرفش به کامال

 ینم سرش حرف که را رو و چشم بی خواستنِ و عطش این تا دادم دهانم به اطواري و قر و گرفت گاز تو از را ُلپم... افتاد بازش

  !..نیاورم کداممان هیچ روي به ، شد

  !ساره -

  .کردم نگاهش گیج

  ...باش ما با: فرستاد باال را ابرویش تاي یک و کرد متمایل چپ به را سرش کمی.. کرد نگاهم سفیه اندر عاقل

  ..!!من به لعنت..! بود آور خجالت صورتم به خون ناگهانی هجوم

 همان.. خورد گزن تلفنش بدهم، جوابی و برگردم اینکه از قبل.. گرفت سر پشت از را دستم خنده با. برخاستم نیمکت روي از فوري

 پاستیل خالی ي کیسه... بود شده سنگفرش آب جوي روي نگاهم... شد صحبت مشغول بودیم، گرفته سر از را زدنمان قدم که طور

 از وقتی خواستم می: برگشت سمتم به و کرد قطع را تماسش.. آمد می خوشم ها سنگفرش این از چقدر. انداخت سطل داخل را

  ...دارم کاري پیشنهاد یه بگم، بهت برگشتی مشهد

  چی؟: رفت باال ابروهایم

  .باشی بخشت مدیر خوام می -

  !چطور؟ -

 هم اشهب خوب کارش هم که دارم احتیاج کسی به من و بیاد و بره هم اصفهان قراره و شلوغه سرش معینی. رفته باال کار حجم -

 جاش کیوی باید.. باشه آزاد مدت یه و زندگیش خونه سر بره.. مرخصی بفرستم نیازو خوام می طرف اون از.. کنه جبران اونو کمبود

  .داري ولیاقتش هم ،..اشنایی من کار روش و من با هم.. تو. بالم و دست تو ندارم اآلن خوب نیروي. میگیره وقتمو اینم که بیارم

  ..کردم نگاهش متفکر و زدم بغلم را هایم دست. برد جیب در را هایش دست و ایستاد تر نزدیک

  ..کردي ثابت من به قبال اینو -
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  !دیوري میس خانومِ: کشید و گرفت اش اشاره و سوم انگشت میان را ام بینی

  ..بردم عقب را سرم

  !؟.. وَ -

  .باشی ساده طراح یه خوام نمی اینکه دیگه و: برد فرو جیب در را هایش دست باز

  دي؟ می ترفیع بهم داري: انداختم باال ابرو

  ..فرستاد باال را ابرویش تاي یک... انداخت دورم را هایش دست.. براق و خاص نگاه آن با.. شد نزدیکم

  ..؟ چیه نظرت..  آره -

  .بیار تر محکم دلیل یه اما.. خوبه -

 کسی خواستم نمی من و... آورد می بند را نفسم داشت عطرش بوي و بود نزدیک اندازه بی... داد حرکت کمرم روي را دستش

  ..کردم زمزمه! باشد رفتنم دست از طور این شاهد قیطریه، پارك وسط

  ..کنیم مذاکره چیه نظرت -

  ...کرد زمزمه دهانم و لب به خیره

  ..کنیم مذاکره.. هوم -

  ...بگیرد فاصله تا اش سینه روي گذاشتم را دستم.. رفت باال قلبم تپش

  ..گفتی خودت.. کنیم مذاکره خوایم می خب.. چیه -

 بزنم هدیگ ي العاده فوق طرح یه پیش سال دو مث تونم می من مثال! کنیم می مذاکره اوکی: دادم فشار اش سینه روي را دستم

  .بدي ترفیع بهم بابتش تو و

  ...گشت هایم چشم و ها لب روي نگاهش... داد کمرم به اندکی فشار

  !بود عوضی و آرام، بم،.. صدایش

  !؟...بدي تر خاص هاي لباس واسه نظیر بی طرح یه من، واسه تو و بشیم خیال بی چادرارو بار این که چیه نظرت -

  !کنم دخالت تو تخصص تو ندارم عادت من: غریدم و زدم اش شانه به... شد گرم صورتم.. داد حرکت لباسم روي را دستش و

  ..!تخصصی عجب..: بوسید روسري روي از را گوشم.. کرد بغلم خنده با

... حکمم خیلی.. کرد بغلم تر محکم.. کردم حلقه تنش دور و آوردم باال را بالتکلیفم هاي دست.. چسباند خودم به بیشتر مرا و

 را شا سرشانه عطر و بودم چسبیده بهش سخت و سفت طور این که کوتاه ي لحظه همین زندگی شاید.. دانست می چه کسی

  ...دوختم غروب حال در آسمان به.. و گرفتم ها بچه بازي و ها سنگفرش و پارك از را نگاهم.. کشیدم می نفس
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 آنکه بی. مکشید بیرون کیسه از را اسپاگتی ي بسته. بشوید را هایش دست که رفت و گذاشت کانتر روي را خرید هاي کیسه

 صمیمت اینکه دانستم نمی و بود مشغول شدت به ذهنم. شدم غذا کردن درست و ها خرید کردن جا به جا مشغول کنم عوض لباس

 بود، دهکر نگاهم فقط و داشته نگه در جلوي وقتی... نه یا ست درستی کار بخوریم، من ي خانه در و هم کنار را شام ایم گرفته

. ندک خداحافظی خواست می حاال و بود شده بیرون شام خیال بی من خراب ي معده خاطر به. داخل نکنم دعوتش که نرفت دلم

 خوابمان صبح تا کدام هیچ شان، لبریزي از که داشتم اطمینان من و بود هامان چشم در حرف هزار که وقتی درست هم آن حاال،

 رانگشتانس تا میلی بی و بود میل هایش چشم در. بود زده موهایش میان چنگی کالفه.. بخوریم شام هم کنار گفتم.. برد نخواهد

. داشتمن اصراري من. بگیرد را تصمیمش او تا چرخیدیم اطراف همان ساعتی نیم خرید ي بهانه به.. آمد می موهایش میان کالفه

. باشیم مه کنار را شام خواستم می. بیاد خواستم می. خورد می چشم به مختصري تعارف تنها هایم لب روي اما بود اصرار تنم تمام

 سیح با و دیگر بار یک که همین انگار بود، شده شب که همین انگار اما... باشیم هم کنار را شب تمام خواست می دلم.. اصال

 اي دلهره و خورد می وول سرم در مدام»  ماه یک«  عبارت... بود کرده تغییر چیز همه بودیم، ایستاده خانه روي به رو متفاوت

 و زیر وجودم تمام.. بودم ساله شش و بیست.. بود شب! ؟..افتاد می اتفاقی چه بعد ماه یک ؟..ماه یک... انداخت می جانم به عمیق

 غوشآ در مرا دیگر یکبار حداقل و تو، بیاید خواستم می.. حاال و.. بودم کرده تجربه را متفاوت ساعت هشت و چهل.. بود شده رو

  .بگیرد

  !شی می پیر: شدم متوجه را آخرش ي کلمه دو تنها من و کشید بیرون تنیده، درهم افکار از مرا صدایش

  هوم؟؟ -

  ..شی می پیر.. نکن خیال و فکر انقدر گم می: زد لبخند

  ...نشست صورتم پوست روي اراده بی ام خیارشوري دست

  ..بندازش .دیگه چیز یه سراغ برو تو: گفت خنده با گرفت، می دستم از را چاقو که طور همان و ایستاد سرم پشت و زد دور را کانتر

 مودع کانتر به طرفم دو را هایش دست.. مقدار بی ي فاصله آن با. بود ایستاده سرم پشت هنوز. برچیدم لب و کردم رها را چاقو

  ..شد چی: کرد

. دوختم چشم چپش ي شانه به و گرفتم بازش آغوش و سینه از را عطشم پر و سرکش نگاه.. چرخیدم بازوانش حصار میان آهسته

  ..!شه نمی هیچیت نکنی، پیر منو تا تو. نترس: گفت خنده با

 کی.. نشست هایم چشم روي داغش نگاه... بود تنم به بیرون لباس هنوز و شده رها هاي شانه روي شالم. کردم نگاهش خیره

 چی: گفت آرامی صداي با و کرد رها صورتم روي را گرمش نفس.. بعدش... ماه یک این از بعد.. بعدش.. ماه یک خاطر به.. ماه

  !کنی؟ درمون به راه از خواي می.. جوجو شدي

  !!!داشت؟ زمان چرا! بود؟ کوتاه اینقدر زمانش چرا!! داشت زمان!! ماه یک اش همه! ماه یک

  ..ترسو: شد قاطی اش گوشی زیباي ملودي با آرامش ي خنده صداي.. کردم فرار دستش زیر از و شدم خم

  ...ریخت. ..شد شل هم، سر پشت و وقفه بی تنم عضالت تک تک. افتاد پگاه اسم به چشمم و برداشتم میز روي از را موبایلش

  ...پگاه
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  ...من خداي

. کرد نگاه هصفح روي اسم نقش به کمر به دست بگیردش، آنکه بی. گرفتم سمتش به را گوشی و دادم حرکت زمین روي را پایم

  .پگاه: دادم تکان را دستم

  !بدي؟ جوابشو خواي نمی! پگاهه! آزاد: دادم تکان را دستم دوباره. کرد نگاهم و فشرد بهم را هایش لب

  بود؟؟ بیشتر اطوارم و ادا اما بودم، پگاه شبیه هایش چشم در من بودم؟؟ ماهه چند هاي آدم شبیه من بود؟؟؟ ماهه چند پگاه

 همه حرمت و بودیم هم با همه این ما. داشتیم دوست را همدیگر ما.. نه.. رفتم خوابم اتاق طرف به و گذاشتم میز روي را موبایلش

 داشتن ماه یک.. باشم ماهه یک خواستم نمی من.. من. برسم نظر به دخترهایش دوست شبیه خواستم نمی من. داشتیم نگه را چیز

  ....خواستم می عمر ي همه براي را او من! کرد نمی کفایت من براي آزاد

.. زیبا خیلی.. ودب زیبا. کردم لمس را کنسول روي جواهرنشان سنجاق. نشستم کنسولم صندلی ي لبه کنم، روشن را چراغ آنکه بی

 قبلش شعطر بوي.. کردم لمس را سنجاق انگشتم با و گذاشتم تخت ي لبه را پاهایم... داشتم روزها این که احساسی مثل درست

 بقال بهم زانو روي را هایش دست. نشست تخت ي لبه رویم، به رو و شد داخل کند روشن را چراغ آنکه بی.. پیچید خودش از

  .شد خیره دستم توي سنجاق به و کرد

  ؟..زدي حرف باهاش -

  ...جنگ بدون و آرام. بود آرام نهایت بی صدایم

  ..نداریم حرفی هم با ما -

  !؟..مطمئنی -

  .نبودم تخت این رو اینجا، دیشب نبودم، اگه: زد زل هایم چشم به مستقیم و گرفت باال را سرش

 و من بین ..ساره: گفت تري آرام لحن با.. فشردم انگشتانم میان را سنجاق. گرفت گر صورتم مستقیمش ي اشاره و جدي لحن از

  .نیست حرفا این تو

 چه :کردم نگاه رسید، می نظر به دیگري زمان هر از تر داشتنی دوست حاال که سیاهش هاي چشم به و فشردم بهم را هایم لب

  ؟..داري من به حسی

  ...بود درگیر اما حوصله با.. بود عمیق نگاهش.. کرد خم شانه روي را سرش

  ؟..ناراحتی افتاد بینمون که اتفاقی از -

 جور یک ودنب او با!.. بود لبه دو شمشیر شبیه رابطه این.. دانستم نمی... دوختم چشم پهنش ي سینه به.. گرفت را گلویم چیزي

  ...داشت ترس دیگري جور بودن او بی.. و

  ..دونم نمی: گرفتم باال را سرم

  ...کرد رها شتاب پر را نفسش
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  ..کرد گره زانو روي را راستش مشت و شد سخت فکش

  داري؟ حسی چه: فشرد بهم را هایش لب

  ..بودن تو با شب یه واسه که نیستم هم اونی! آزاد نیستم دخترت دوست من: فشردم مشتم در را سنجاق

  !ساره: کرد می نگاهم اخم با

  ..بگم بهت باید. بدونی خوام می. نه -

  اینجوري؟؟؟ -

  ...رفته سوال زیر چیزش همه که دارم رو آدمی احساس: کردم رها را نفسم

  ...دش خیره دستباف متري چهار فرش به و انداخت پایین را سرش.. شد تمام... بودم گفته باالخره.. افتاد اتاق میان سکوت

  ..شدیم مجبور که بودیم شرایطی تو ما -

  ..صیغه اینجور نبود خوشایند برام.. اینقدر خواستم نمی.. کردم نمی فکرشم.. نداشتم تصوري هیچ من -

  ..شدي می آروم باید تو: گرفت باال را سرش و برید را حرفم

  ...فشردم بیشتر را سنجاق

  ...کنم آرومت تونستم نمی جوره هیچ من و بودي داغون تو: داد ادامه سردرگم، و فکري میزان همان به اما قبل، از تر آرام

 سخت فسمن... کنم نگاه تختم به توانستم نمی.. ایستادم اتاق وسط.. افتاد زمین روي و شد رها دستم از سنجاق.. شدم بلند جا از

 رهپنج طرف به.. پیچید وجودم در حقارت احساس.. خواستم می من.. بودم داغون من. رفت می پایین و باال سینه س قفسه در

 قاحم من بود؟؟ من خاطر به فقط حاال، تا صبح از خوب حس همه این.. صادقانه نگاه همه این پس. کردم بازش انتها تا و رفتم

  .گرفت را تنم و کرد عبور پنجره حفاظ از ماه خرداد با مناسبت بی سردِ هواي بودم؟؟

  ..تو -

 که یگ می داري آره؟؟ بود؟؟ من خاطر به همش بگی خواي می!  تو تو، نگو انقدر: برید را کالمش لرزان، کمی بلند، کمی صدایم

  !کردي؟ گذشتگی خود از من؟ خاطر به کردي؟ لطف من به

  .. میگم دارم!  نه: آمد طرفم به و زد دور را تخت و برخاست اخم با

  !گی می همینو داري دقیقا! چرا -

  .کرد نگاهم و زد کمرش به دست کالفه

  ..زدم لب بود، شده دوخته بهم که هایی لب از ناباوري با

  ..!آزاد من به لعنت -
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  ..نکن اشتباه: شد نزدیکم

  ...داشت جریان هایم سلول تک تک در ناباوري.. نیاید جلو این از بیش تا گرفتم باال را دستم

  !ساره -

  ..خودمو نتونستم من که میگی داري! کردي؟ می کارو همین پگاهم آرامش خاطر به -

  ...داد می زهرمار ي مزه دهنم

  ..!لعنت..! ماه یک اون به لعنت.. من به لعنت -

  !!نه؟ یا بزنم حرف ذاري می -

  ...ردک می سنگینی هایم شانه و دلم روي که خودم، از تنفر و حقارت از عظیمی حجم با...  وارفته من، و.. شدت به.. بود عصبی

  ..!کردم مجبورت که متاسفم -

  ..باخت رنگ نگاهش

  !خودت؟ واسه گی می داري چی: غرید و گرفت دست در را بازویم

  ..هیچی: دادم تکان سر

 من چون .خواستی می اینجوري تو چون. بود تو خاطر به کوفتی ي صیغه اون! ساره؟ بافی؟؟ می بهم چیه اینا پس هیچی، اگه -

 خیال و فکر انقدر! دومون هر خاطر به گذاشتم سرم رو گنده و گشاد شرعی کاله یه! خواي می تو که باشه اونجوري خواستم می

...! نمک عنوان رو مساله این خواستم می من که آخرش و اول.. بودیم شرایطی چه تو و کردیم چیکار دونیم می دومون هر ما.. نکن

 وقت هیچ هک کاري. ارزشن با برام تو باوراي چون تو، خاطر به گم می اگه... نکن تکرار سرت تو رو لعنتی ي کلمه این انقدر اآلنم

  ...م نکرده

  .تلخ دهانم.. شد منقبض ام معده

  ...کردي کارو این همیشه تو اما -

  ..!ساره: شد تلخ

  ..بود گرفته خودش به را ممکن شکل بدترین احساسم،

  ...کنم پنهان ازت که ندارم چیزي..! کردم اینکارو همیشه من! بله -

  .بودن مهم برات باوراش بودي، هم اي دیگه کس هر یا پگاه با وقتی پس -

  کنی؟؟؟ می مقایسه خودت با رو، دیگه کس هر -

  ...چرا بود گرفته آتش
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  چرا؟؟؟!! نکنم؟ مقایسه -

  !نه..! لعنتی نه -

  آزاد؟؟؟ ـراچ -

  !اینجاست جات تو چون: اش سینه تخت زد

  ...خورد تکان قلبم

 کس هیچ واسه زندگیم تمام در من چون..! ببري سوال زیر منو نداري حق چون..! دارم دوست تورو چون: زد اش سینه به دوباره

  !دارم برمی تو واسه.. لعنتی برداشتم تو واسه اما! ام برنداشته قدمی

  ...کشید صورتش به دستی

  ...دوخت هایم چشم به را خیالش و فکر از خسته هاي چشم و ایستاد رویم به رو

  ...خورد دیگري تکان قلبم

  ..کنیم چیکار قراره ما -

  .کرد نگاهم فقط بدهد، جوابی آنکه بی

  ..زدم بهم را هایم لب

  ...کوچولو خانوم.. کنه نمی ازدواج.. خوابه می که کسی با آدم.. گفتی من به -

  ...شد خیره من به و کرد کج شانه روي را سرش.. لغزاند موهایش میان را انگشتانش

  ...کرد می تقویت من در ذره ذره را بدي حس ، این و.. نزد حرفی

  !؟...بود کرده انتخاب را سکوت زمان، جاي بدترین چرا.. سکوت چرا.. گفت نمی چیزي چرا

  .خورد بهم خودم از حالم

  ...شدم زهرمار شبیه

 یستمن حاضر وقت هیچ... من. کنیم می باطلش اآلن همین..!! کنم کنترل خودمو نتونستم من اگه.. بوده من خاطر به همش اگه -

  .بگیرم قرار همخوابه یه سطح هم ،..شد اثبات افروز حرفاي وقتاي.. روزي یه داشتنت، دوست خاطر به

  !ساره -

  !نزن داد من سر: رفت باال صدایم

 پیشانیش ي برجسته رگ نداشتم دوست حتی حاال... رسید می برافروخته کمی نظر به تاریکی آن در صورتش... کشید را موهایش

  ...کنم لمس را
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  ...گی می چیه اینا آخه ؟..دیوونه زنی می حرف اینجوري چرا -

  ..بود شده طفلکی

  !؟..بودم شده چطوري من.. من

  ...کنه نمی ازدواج.. داره رابطه که کسی با آدم.. گم می من: گفتم آرام

  !کنیم؟ فسخش باید چجوري: گرفتم باال را سرم

 این دننش متحمل براي نشدن، تحمیل براي درمانده، اینجور که بود دار گریه.. بپرسم که بود دار خنده... ندانم که بود دار خنده

  ...بپرسم ،..بد حس همه

  !!بدونم که نکردم صیغه کسیو حاال تا من -

  ...نباید... زد می داد اینجور نباید.... زد می داد نباید

  !کن گوش من به -

  ...نزن داد :گفتم خفه...! بزند داد همه آن تاریک، و ساکت بس اتاقی و بودیم نفر دو ما وقتی نداشت دلیلی. فشردم را ام شقیقه

  ...افتاد اش بیچاره موهاي جان به کالفه، باز

  !؟..کند می چکار کند، ازدواج او با خواهد نمی اما دارد، رابطه که کسی با باید آدم گفت، نمی من به هنوز و

  ...رسید می نظر به زشت چیز همه چقدر

.. نوم کوبی، می پگاهو داري اینجوري اینکه وجود با که.. بیزاري ازش که گذاشتی چیزي رو پا من خاطر به که.. ممنونم ازت -

  ..!بدي منو ي ساده سوال یه جواب تونی نمی اما.. کنی نمی قیاس کسی هر با منو

 عالم اب اومد، تو اسم وقتی! م نبوده نفر ده با واحد آن در! ننداختم دین گردن بودم، که کی هر با من..! بده گوش من به دقه یه -

  ..!کردم کات آدم و

  ...میاري گناه از بدتر عذر -

  !!لعنتی؟ کنم چیکار پس -

  !کردي هم درستی کار ننداختی، دینت گردن چون نکن وانمود اما کن زندگی خواي می که جور هر -

  !ندیدي؟ جوري همین اول از منو مگه تو -

  !دیدي جوري همین منو هم تو -

... نداشتم شبی، همچین درست هم ان را، تلخی ي مشاجره چنین تصور حتی.. بود رفته تحلیل توانم.. شد خیره سردم هاي چشم به

 دریاي این از بیش امشب. آزاد نه امشب. نه.. امشب.. اما.. زدیم می هم زیادتر بعد، به این از و بودیم، زده زیاده ها حرف این از ما

  ...این از بیش... نکنیم قاطی را شیرینمان و شور
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  ..ساره: گفت آرام و انداخت هایم مردمک ي برکه در را هایش مردمک

  ..سرد خیلی. بود سردم

  ...بودن تو با شب یه واسه که نیستم خیابون زن من -

  !ساره -

  ...زد داد

  ...نزن داد انقدر خدا تورو: بستم را چشمانم و گذاشتم پیشانیم روي را دستم

 که آنچه هر و آرامم چقدر که دانستم می خودم فقط لحظه آن و.. حس بی. بودم شده کرخت... زد نمی. نه ؟..زد می.. زد می قلبم

: گشودم اش ریخته بهم صورت روي را ام گرفته گُر هاي پلک. است محض واقعیت گویم، می محکم و مالیم صداي آن با

 می هک دونی می. همیشه براي کنیم، می فسخش! چجوري دونم می اما نشدم، کسی ي صیغه حاال تا منم. کنیم می فسخش

  ..تونم

 شارمف من.. بود افتاده ابروهایش میان کمرنگی اخم.. کرد صاف را اش مشکی پیراهن هاي لبه و ایستاد رویم به رو.. .. آمد جلو

  !؟..باشیم داشته پاییزي باد ماه خرداد وسط بود قرار یا بود پایین

  ..!عزیزدلم نگو مزخرف -

 یم اینجا روزي یه دونستم نمی.. دونستم نمی.. شب اون رستوران، تو موقع، اون.. نیست مزخرف: زدم بهم را هایم لب دردمند،

 واقعا.. من ای... هام همون بقیه، نظر از حاال احتماال من و.. شون کوبیدي تو که کسایی به.. کنم می فکر ت جمله این به و ایستم

  ...انصافی بی خیلی تو.. یا تر، الوصول سخت کمی همونام،

  ...کرد نگاهم فکري، و خیره و گذاشت هایش لب طرف دو را دستش

  ..بود سردم و. کردم بغض

  ..باشیم داشته انصاف یکم بیا.. فهمم می ،..پگاهو.. کنم می درکش من -

  ..عزیزدلم -

 تر ونداغ اي لحظه هر از منو جمله این اآلن انگار.. گیرم نمی آروم»  نیستی اونا مث تو«  که جمله این با دیگه اآلن انگار آزاد -

  ؟؟..چرا... کنه می

  بشنوي؟ ازم چی خواد می دلت -

  بگی؟ بهم خواد می دلت چی تو -

 !کرده من زهرمار امروزو تمام کوفتی، درست و غلط همین اما.. درست یا غلط.. هست من در تفکر این بگم بهت خوام می من -

 تمرکز ذارب.. ترکه می فکر از داره سرم خدا به بگم؟ بهت خوامو می واقعا که اونچه ذاري نمی چرا... کنم فکر.. بگیرم آروم یکم بذار

 م، ردهک کاري هر! بوده سیاه ي نقطه یه سرم تو اسم این م ساله سی عمر ي همه...! نکن برداشت بد منو هاي جمله انقدر و کنم
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 و! ارهس نویسم نمی دین پاي به هامو هرزگی ،..هستم که چی هر من! بپوشونمش دین نام به که روش نذاشتم اسم بد، یا خوب

 جواب من.. ساره نترس... کنم می مبارزه خودم با داره! گرم استفاده سوء منم که خوره می خوره عین منو مغز داره فکر این حاال

 ،..افتاده ونبینم که اتفاقی هر.. م کرده کاري هر بدون، اینو و. نکرده تغییر تو به نسبت من احساس تو چیز هیچ.. دم می سوالتو

  .هستم پاش

  .نشست ام گونه روي دستش ببندم، را پنجره موقع بی سرماي شدت از و برگردم اینکه از قبل. گرفت لرزم

  ..متاسفم -

  ؟..چی براي تاسف. نه: کشیدم کنار را صورتم

  ..ساره: کرد لمس را ام گونه دوباره

  ...شد می گرم ذره ذره ام، زده سرما قلب

  ...هم گی نمی بهم دیگه که اینه حداقلش. نباش متأسف -

  ..گذاشت لبم روي را لبش

  ...کرد کوچ ها سیاره ترین دست دور به.. بدنم سرماي

  ...کردم می دریافت او لمس و او از فقط اخیرا که آرامشی.. دور... و غریب آرامشی و

  ..زودرنج جوجوي -

  ..زودرنج من -

  ...مکرد رها بازوانش میان را خودم... گرم هایم پلک و بود شده شل عضالتم تمام.. نداشت اثر دیگر انگار تابستانی سرماي

  ..بزنم حرفمو درست نتونستم.. زدم داد. متاسفم -

- ...  

  !بخشیدي؟ -

  خواستی؟ معذرت مگه -

  ...داد قلقلک را گوشم اش خنده و خندید

  ...!رییس نوکرتم -

***  

  ..کن عوض لباستو پاشو: گفت آرام و گذاشت پایم روي را دستش

  ..آزاد: گفتم خودش آرامی به
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  ...نجا ساره: شد دقیق هایم چشم در و نشست من به رو و فاصله با. نشاند تخت ي لبه خودش کنار مرا و گرفت را دستم مچ

 اینو توق هیچ. کنم استفاده.. باورام از.. دینم از خواستم نمی من.. کن گوش.. کن گوش.. هیس: گذاشتم لبش روي را انگشتم

  ..ها استفاده سوء این از پره ذهنت که تو برابر در و تو، براي اونم... نخواستم

  ..نشست هایم شانه روي هایش دست

  ...ریخت درونم حقارت تلخ اما کمرنگ طعم و هیاهو روي آرامش قدري

 هایش چشم ...دیدم می را سیاهش هاي چشم برق من اما بود تاریک اتاق.. چسباند پیشانیم به را پیشانیش. کردم باز را هایم چشم

 دومون هر ..کردم می بغلت باید من و ،..شدي می اروم باید تو. کنم تحمل تونستم نمی دیگه من: گفت شمرده شمرده و بست را

 لعنتی.. م لهک به بخوره هوا که برگشتم و رفتم خیابون سر تا بار چند بیرون، رفتم که در این از..! شد چجوري.. و شد چی دونیم می

  !کنه می بدتر آدمو حال!! نداره سرما ذره یه که تابستونم این

 خواستم یم وجودم تمام با..! برم تونستم نمی من ساره: داد هایم شانه به فشاري.. داد تسکین را دلم ته کالمش انتهاي شوخ لحن

  ...ساره نیستم کور نبودم، کور.. دیدم اینو من... کردي بیرونم که دیدي خواستنو این تو... بمونم پیشت

  ...معلقم... دارم حسی چه دونم نمی.. باشم داشته حسی چه باید دونم نمی: شد رها صورتش در نفسم

  ...خورد می تاب جلو و عقب آهسته آهسته و بود ام شانه روي هایش دست... زدیم می حرف وار زمزمه و آرام دو هر

  .تر متفاوت یکم.. تو مث منم: بوسید را ام گونه

  کنه؟ می اذیتت چی -

 حلش دمخو تو خودم..  و کنم فکر باید فقط.. خورده بهم ترازوم.. شدن پایین و باال چیزایی یه انگار... کنه نمی اذیتم چیزي -

  ...کنم

  ...بزن حرف مــن با -

  ..زنم می حرف تو با دارم -

  ...نگو من از غیر هیچکی به. نزن حرف من از غیر کس هیچ با -

 ي گوشه محوي لبخند... کرد آرام را هیاهویم پر و معلق تنِ... لرزاند را دلم.. هایش مردمک سیاه برق و کرد باز را هایش چشم

  ...زنم می حرف تو با فقط: کرد پچ پچ دوباره... نشست لبش

 و ذابع تمام با.. خوردیم می تاب مسکوت، هاي لب و بسته چشمان با آرام آرام ما که ها ثانیه این.. داشتم دوست را ها ثانیه این

 به ،آرامش این از اندازه، این تا وقت هیچ... ام نبوده آرام اندازه این تا وقت هیچ که... آینده تاریکی و گنگی تمام با.. اش دلهره

 دانستهن را هایم لحظه قدر.. ام نترسیده.. ام نخندیده... ام نکرده زندگی امروز ي اندازه به سالها، این در وقت هیچ... ام نرسیده ایمان

  ...ام

  ...آزاد -
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  ..جانم -

  ...کردم نوازشش آرام.. چرخید صورتش روي نگاهم. نکرد باز را چشمش. گذاشتم اش گونه روي را دستم

  ..معذرت -

  ..بوسید را دستم کف و کرد متمایل را صورتش

  ..کردم نوازش را صورتش

  ..شدند نمی تکرار وقت هیچ ها اولین

  .شدند نمی تکرار دیگر شد، می خلق مشابهش که هم چقدر هر ها، ثانیه این امروز،

  ..آزاد -

  ..جونم -

  آرومی؟ -

  ...اشتمد دوست بیشتر جوابی هر از را، ها جواب این من... نشاند پیشانیم روي نرمی ي بوسه. زد لبخند و کرد باز را هایش چشم

  ..!نه اوه... کشیدم بو.. دادم ام عملی و فرم خوش بینی به چینی

  ..آزاد -

  ..کرد نگاهم وسوالی خندان هاي چشم با

  !کردي؟ تست شفته اسپاگتی حاال تا: کشیدم عقب را خودم

  ..!کردم پرواز آشپزخانه طرف به جت مثل و

  ..بخوریم چی حاال: برچیدم لب وارفته، و شل هاي اسپاگتی و سوخته قارچ به خیره

 من را ها ظرف.. زدیم می حرف نیاز مراسم و فردا ي جلسه ي درباره هم گهگاهی.. کردیم صرف سکوت و آرامش در را شام

  ...کرد دم عطري خوش چاي او و شستم

 هب. خورد می آب کجا از که زدم می حدس من و داشت دلواپسی قدري صدایش.  کرد تلفن عمه که بود گذشته یازده از ساعت

 حس را آزاد نگاه سنگینی زدم، می حرف عمه با که طور همان. زد خواهم او به سري فردا احتماال که گفتم و نیاوردم خودم روي

 انتخاب را ام انهخ پیراهن ترین پوشیده اختیار بی. بودم کرده عوض حالی بی بنفشِ  و بلند پیراهن با را بیرونم لباس... کردم می

: فتمگ می گوشی توي که طور همان.. آستین بدون اما بسته اي یقه و نازك و خنک حریر الیه چند و بلند دامن با... بودم کرده

  ..گم می برات میام فردا

.. کرد می را پدرم و علی ي گالیه.. زد می حرف تلفن پشت یکریز عمه.. گذاشتم تنها چایش، لیوان با را آزاد و شدم بلند جا از

 و شدم خم کنسول جلوي..! بود شده تلنبار هم روي من، نبودن تهران ي واسطه به اش نزده روز چند هاي حرف و بود پر دلش



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨٣٩ 

 

 او هب باید... شد می گرمم نگاهش، گرماي همه این از من.. کرد می نگاهم اینجوري چرا.. کشیدم بیرون را کشو اولین هدف بی

 زیر دارم که مگفت می باید... کنم خداحافظی او با امشب که رود نمی دلم گفتم می او به باید...! نکند نگاهم اینطور که گفتم می

. شوم می رت تاب بی ،..شد می بیشتر شدیم، می تر نزدیک شب پایان به چه هر که سکوتی همه آن زیر ،..تنم بنفشِ به نگاهش

 هب آغشته حاال عمه صداي... رود نمی و رود می دلم... دارم اضطراب ،..گذشته شب نشدن یا شدن، تکرار از که.. دارم اضطراب که

 احافظیخد ازش و کوچکم هال توي رفتم می باید اآلن. برود خواست نمی دلم.. خب. بستم و کردم رو و زیر را کشو. بود دلتنگی

 پر صداي... ودب بسته موهایم به خودش که سنجاقی روي کشیدم دست. بگویم بخیر شب باید چطور دانستم نمی حتی. کردم می

  ...کشیدم بیرون را بعدي کشوي و دادم فشار هم روي محکم را هایم پلک. کرد می ام کالفه داشت دیگر عمه ناراحتی از

  ...برم قربونت عمه -

 افص آرامی، به.. چسباند ام شانه به را اش چانه. کردم مکث. کرد ساکتم ،..شد حلقه کمرم دور سر ازپشت که آزاد گرم هاي دست

 عمه... دبویی را موهایم و گرفت گوشم کنار را سرش.. دادم تکیه اش شانه به آرام.. رساند بهم شکمم روي را هایش دست. ایستادم

 را ایمه چشم و گزیدم را لبم. ماند ثابت پررنگم نارنجی و تمیز تختی رو روي نگاهم»  ؟..خبر چه رییست از: « گفت می داشت

  .بستم محکم

 بکشم دراز میک برم من... برم قربونت کنه می اذیتت تنهایی. بمونی پیشم بیا روز دو یه میارمت اصال پیشت، میام فردا عمه -

  ..م خسته خیلی

 هایش دست روي را هایم دست! گرفت؟ می جا چطور.. او آغوش در جا یک.. من در جا یک.. آرامش همه این.. بوسید را موهایم

  !خوبه؟ حالت: بوسید را گیجگاهم. گذاشتم

  ..زدم کنار پیشانیش روي از را موهایش و بردم جلو را دستم.. کردم نگاه مهربانش هاي چشم به و چرخیدم بغلش توي

  ؟..خونه ري می -

  ...برد پایین و باال را سرش

  ...برود خواست نمی دلم

  ...بودم مضطرب

 صبح که بخواب زود.. دارم کار خودم هم بعدش. بریم هم با اونجا از شرکت میام... پرسم می مامانتو حال زنم می زنگ صبح -

  ..نشی بداخالق

 لحظه هر هب.. بودنش به شدم می معتاد کرد، می که اینجوري.. لغزاند موهایم میان را انگشتانش. نشست لبش ي گوشه لبخندي

 یاداعت عجب... ام کرده پیدا اعتیاد که باوراند می من به و ریخت می هایم رگ توي مخدر سرانگشتانش، نوازش هر با.. بودنش

  ..!بخشی لذت

  ..نشه دیرت.. برو -

  ..نشاند هم روي را هایم پلک عطرش خوش بوي باز و کرد رها پوستم روي را نفسش
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  ..داري تو که بدیه عادت چه این -

 نهخو از آدمو همش: کرد زمزمه ممکن، صداي ترین پایین با و آورد نزدیک را صورتش. گشودم رویش به را سوالم پر هاي چشم

  ..کنی می بیرون ت

  ..ها رم می دارم من شی؟ نمی بیدار -

 طرع خوش و قرمز رز نوازش از و ، لبخندش و سیاه هاي چشم دیدن از. گشودم پلک صورتم، پوستم روي معطر لطافتی تماس از

  ...آمد خوابم ُپر هاي لب به لبخند صورتم، روي

 همه نای نفر، یک منِ براي سفید، بزرگ حجم این نبود قرار دیگر. ماند نمی تنها دیگر تخت این.. تخت این روي.. بود اینجا

 ر،با هر و بار، این.. شود می خیس و گذارد می آب در پا دوم بار براي که بود آدمی شبیه حالم من و.. بود اینجا...! باشد زیادي

  ...تر خیس.. تر جسارت پر.. تر عمیق.. تر متفاوت

  ...شه می دیرمون. نکن تنبلی پاشو: نشاند پلکم روي اي بوسه

  ...کشیدم سر را خنکش عطر مست، و ولع پر من و جست تخت از حرکت یک با و

. فشاردم هم روي محکم را هایم چشم و کشیدم سرم روي را مالفه... شد گم خواب اتاق ورودي در و کردم دنبال را رفتنش مسیر

  ...گرفت می جریان من پوست زیر هیجان، به آغشته آرامشی و.. بود اینجا هنوز،. بود اینجا هم باز

 یم دیروزي مرباي اون از من: پرسید که کرد حس را حضورم انگار. گشت می چیزي دنبال و بود شده خم یخچال جلوي کمر تا

  ..خوام

 مرباي ي هشیش کابینت از که طور همان و بستم را یخچال در. رفتم جلو کنم، نگاهش آنکه بی. نشست لبم روي پهنی ي خنده

 را هآشپزخان قهوه عطر... کرد تشکر کرد، می نگاهم خیره خیره که طور همان. دادم دستش به و کشیدم بیرون را فرنگی توت

 را عسل ي شیشه باالیی، کابینت از تا چرخیدم و شدم بلند ام برهنه پاي ي پنجه روي. بود اخبار روي تلویزیون و بود برداشته

 داشته همنگ. بردارم را شیشه تا کشیدم را خودم من و داد پهلوهایم به فشاري. نشست بدنم طرف دو هایش دست. بکشم بیرون

  .داشتم برش: دادم خودم به تکانی. کرد نمی رهایم و بود

 دیروزمان، هاي حرف خاطر به نه. کردم می فرار کنم، نگاهش مستقیم اینکه از.. شد رها من روي اش خیره نگاه باز و کرد ولم

 ساعت به گذرا نگاهی با و عقب کشیدم را رنگ سفید صندلی. شد می تر متفاوت او کنار بار هر انگار که اي تجربه خاطر به که

  ..شم می حاضر زود اآلن. شد دیرت ببخشید: نشستم نیم، و هشت

  ..بخور چیزي یه اول. نداره عیب: گفت موهایم، به بسته ي حوله به خیره و نشست و کشید عقب را خودش صندلی

 رستد برات که بخوري خواستم می اگه: اورد جلو فنجان گرفتن براي را دستش. کردم مزه را میز روي ي قهوه فنجان تنها من و

  ...!کردم می

  .کشیدم سر را قهوه از نیمی تقریبا و نرسد بهم دستش تا کشیدم عقب را خودم

  ...!شم نمی زهرا بهشت راهی قهوه فنجون یه با من -
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  !شم می من اما: زد اشاره نیمه فنجان به

  !!!خوردي؟ همشو چیه این: شد خم فنجان توي سر با

  ..!دهنیه... من بدش اصن: برداشتم را فنجان و بردم دست

  !؟..اِ: کرد رها صورتم روي را گرمش نگاه و فرستاد باال را ابرویش تاي یک

  ...بــله: کردم کوچکی ي لقمه گرفتن مشغول را خودم و گذاشتم طرف آن را فنجان

 نگاهش آنکه بی را فرنگی توت کوچک ي لقمه..! من به زد زل و داد تکیه مشتش به را سرش و گذاشت میز روي را آرنجش

  ..درمانده فرنگی توت ي لقمه به بودم زده زل من، و. من به بود زده زل حرکتی هیچ بی.. بردم دهانش سمت به کنم،

  ..!کنم می دم دیگه قهوه یه ت واسه کوچولو باشه... دیگه بخور: دادم تکان را دستم

  ...!خورد انگشتم، گرفتن گاز از بعد را لقمه باالخره و کرد نثارم لبی زیر یی »پررو بچه «

 بیچاره ي وهقه ي مانده ته اینکه از قبل... کشید سر و برداشت را فنجان همان شوم، بلند قهوه کردن دم براي اینکه از قبل هم بعد

 قراره امروز خب :نشستم جایم سر... داد تکان سري و خندید! برگرداندم نعلبکی توي و گرفتم دستش از را فنجان و پریدم ببلعد، را

  باهاشون؟ بزنیم حرف چی درباره

 می هک حرفی و.. تصمیمم... کیمیا پی... بود روز دو این پی من ذهن گفت، اش برنامه از او و زدیم حرف که ساعتی نیم تمام و

  ...بزنم آزاد به خواستم

  !شد؟ چی ما فال.. خب: کرد تمام اینجوري را حرفش

  .عزیزم شد دیرمون پاشو،: زد پشتم دستی و شد بلند جا از. نشست هایم لب روي مرددي لبخند

 فالتو خواي نمی مگه: برداشتم را فنجان و گرفتم را بازویش شد، می حلقه کمرم دور او دست و ایستادم می کنارش که طور همان

  ببینم؟

  ..شده دیر برم قربونت: بگیرد دستم از را فنجان که آورد هجوم

  ؟..نگم: برچیدم لب. حاال همین. گفتم می باید

  ..چرا: کرد باز سرم از را حوله و نشست اش صندلی روي خنده با

 جیبع اشکال دیگر سمت و بود شده جمع سمتش یک قهوه... چرخاندم دستم توي را فنجان... ریخت دورم خیسم و فندقی موهاي

 دنبال.. ودمب کلمات دنبال فقط. گفتم می جوري یک باید. کردم می شروع جایی یک از باید باالخره... خورد می چشم به غریبی و

  ..چیست العملش عکس که بزنم حدس توانستم نمی.. کلمات ترین مناسب

  ..بزنم حرف باهات اي مساله یه مورد در خواستم می -

  چی؟: بود فنجان پی چشمم هنوز
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  .کیمیا -

  .کیمیا

  .داد تکانم

  ..!شه می قاطی نیتامون دیگه نکن.. اِ -

  ..خندید

  شده؟؟ قاطی اآلن -

  ...خورد صورتم به اش خنده پر نفس

  ..کرد تر نزدیک خودش به مرا و

 موهاي.. .بود دیدنی هم لباسم روي از شاید من قلب ضربان. داشت لبش روي لبخند. کرد نگاهم داشتیم، که کمی ي فاصله از

  ش؟ بقیه.. خب: زد گوشم پشت را خیسم

 امرانوک باید: زدم گوشم پشت را خیسم موهاي.. و گرداندم اش داشتنی دوست صورت دور تا دور را هایم چشم.. خندیدم نمی دیگر

  ...ببینم

  !کِی؟.. خوبه: چرخاند صورتم روي را نگاهش

  ..روزا همین دونم نمی -

  ؟..ببینیش خواي می کجا -

  ...پدرم ي خونه برم باید اول آزاد دونم نمی -

  .کرد مکث

  !؟..بگی بهش خواي می چی -

  ...گذاشتم میز روي را، دستم توي بالتکلیف فنجان

  ...بزنم حرف باهاش باید -

  ...کرد می نگاهم تنها حرفی، هیچ بی

***  

 دش نمی هم ساعت نیم من و بود خودش اتاق در نیاز. نشستم و دادم دست زبان ترك ي نفره چهار جمع آن همراه خانوم تنها با

 را مربوطه ي پوشه. داشتم کافی وقت رفتنش، استقبال به براي و بود هفت ساعت پروازش. بودم کرده قطع را شبنم با تماسم که

 دم،ش می آزاد اتاق وارد من و بود نیاز با زدن حرف مشغول وقتی افروز سوال پر و خیره صورت اما کردم باز توضیحات دادن براي

  .رفت نمی کنار چشمم جلوي از
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 آزاد خاص هاي رستوران همان از یکی به نهار صرف براي بود قرار و بود شده تمام ها حرف.  تو آمد نیاز و گرفت را داخلی آزاد

 هنگام متوانست نمی اینکه از.. نشست می ها داد قرار پاي که آزاد امضاي پی من حواس و بود من روي نیاز نگاه سنگینی. برویم

 جمع به لبخندي. کرد نگاهم و کرد بلند ها برگه روي از را سرش آزاد. برخاستم جا از و کردم عذرخواهی کنم شان همراهی نهار

  .تون اجازه با: کیانی آقاي به لبخندي. زدم

  شده؟ چیزي: کرد زمزمه گوشم کنار شدم، می رد که نیاز کنار از

  .نه که انداختم باال را سرم

  .سرشار خانوم -

 ودتونخ مواظب: انداخت من به بخشی اطمینان نگاه و کرد پایین و باال آرام را سرش. چرخاندم را ام تنه نیم. کرد تاپ تاپ قلبم

  .باشید

  .کردم باز.. و بستم را هایم پلک

  .بودم چیز همه مواظب

 هک طور همان خیره،. کرد می نگاهم خیره و اتاقش چرخان صندلی روي بود نشسته افروز. کردم استفاده آسانسور از بار این

  ..ماند میزش، پشت افروز... شد بسته آسانسور در زدم، را دکمه.. فشرد می میزش روي را خودکارش

 آغوشی ،آدم این از تصویرم آخرین. » هستم همیشه. « نشست موبایلم روي آزاد طرف از مسیجی شوم، ماشین سوار اینکه از قبل

 باال را رمس. کیمیا پدر با زدن حرف براي. کیمیا از زدن حرف براي. کیمیا دیدن.. دوباره و دوباره براي جرأتی و. بود اطمینان از پر

.. است اطمینان از پر داشتم ایمان که نگاهی و او، از محوي تصویر. کردم نگاه آخر ي طبقه اتاق سرتاسري ي پنجره به و گرفتم

.  

 تکه با ،هایش دیوار تمام با و دیدم می را خانه آن دیگر یکبار باید. آمد می شبنم امشب. گرفتم پیش در را پدري ي خانه مسیر

  ...باید. کردم می حجت اتمام مادرم، اسم به زنی با هایش، آجر تکه

 چشم غم از اي هاله گرفت، باال را سرش وقتی. کرد باز را در بالفاصله زدم، زنگ وقتی که انگار بود ایستاده در پشت آقاجون

 طیعم مردهاي تمام از حالم. مطیعم و ساکت همیشه آقاجونِ براي.. بود شده تنگ برایش دلم.. گرفت دلم. بود پوشانده را هایش

 قرن ندیدنش، روز چند این انگار کردم حس و اش شانه روي گذاشتم سر... بود شده تنگ آقاجونم براي دلم اما خورد می بهم دنیا

  بابا؟ خوبی: زد پشتم به دستی... گذشته ها

  خوبید؟ شما.. خوبم:  کردم پهن مشجر، حیاط روي را دلتنگم اندازه آن تا چرا دانم نمی نگاه

  شده؟ چیزي. نیستی خوب: زد لبخند و انداخت من به نگاهی. گرفتم فاصله میلی بی با و

  ..هیچی.. نشده چیزي. نه
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 خانه، دم مبرس تا بودم، رسیده قلهک حوالی وقتی زا که دلتنگی همه آن از.. نگفتم ام دلتنگی از برایش و. نه که دادم تکان سر

 ي تادهاف فرو هاي شانه.. حاال و خانه این و کوچه به رسیدن محض به که ،..دلیل بی دلتنگی همه آن از. بود شده گیرم گریبان

  !بابا؟ داریم مهمون دونستی می: گفت او عوضش و نگفتم برایش. نگفتم برایش. بود افتاده جانم به ،..پدرم

 سفت. آمد نبیرو ساختمان در الي از لخت، و مشکی موي اي دسته و الغر و کشیده اي تنه نیم بزنم، حرفی بتوانم اینکه از قبل و

  ...دوباره... شدم سفت دوباره... شدم

  !دانست؟ می هم او پس. کردم نگاه آقاجون ترِ  غمگین حاال هاي چشم به

  !؟..هم شما -

  ...میبینمش که دومیه بار امروز.. من. نه.. بابا نه: کرد دست به دست را کیفش

  ...کشید سفیدش ي ریخته بهم موهاي و پریشان صورت به دستی و

 هاي گل هب. کردم نگاه حیاط سبز هاي درخت به. کرد می نگاهم وري یک و بود گرفته بغل را عروسکش. کردم نگاه کیمیا به باز

  .کیمیا به باز و... بنفشه همه آن به. رونده رز

  .سالم: نشست لبش روي وري یک لبخندي و رفت باال اش گونه

  ...مریض صداي آن.. باز.. آرامش پر صداي آن باز.. طنین پر صداي آن باز و

  !بابا؟ دیدي کوچولومونو مهمون: گرفت خود به دیگري هواي و حال صدایش و نشست ام شانه بر آقاجون دست

  !زد برق کیمیا هاي چشم

  کردم؟ نمی درك را آقاجون چرا

  ؟...آقاجون -

  ...!کالفه.. حیران.. ملتمس.. انداخت بهم ملتمسی نگاه

  ...بود گردن رگ کردن باد گذشته، از اي نقطه حتی با پدرم برخورد از تصورم ترین کمرنگ

  !گردن؟ رگ

  ...نداشت وجود گردنی رگ

  ..ام رفته اشتباه مادرم، و پدر شناختن براي را راه ي همه که پذیرفتم می باید انگار من و

  ..نبود طوفانی

  ...نبود خشمی

  ...سکوت هم باز و. بود سکوت
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  ...بودم شده گیج

  !بود؟ خبر چه اینجا

 خون از که ها آن ي همه که دانم؟ نمی من و دانند می همه که شوم؟ غافلگیر جور یک آیم، می خانه این به که بار هر بود قرار

  !؟..کنند می پنهان ازم را چیز همه اند، من

  ..نگریستم پدرم به

  ...نموده رخ ، من حضور از تر قبل.. قبال خشمش شاید

  ...شاید

  !؟..کیمیا دیدي منو دختر: کرد باز او به رو را دستش آقاجون

 همه این اب مغایر تصویري... داشتم پدرم رفتار از دیگري تصور ؟..کردم می آماده شوك کدام با رویارویی براي را خودم باید دیگر

 من محاسبات این انگار و.. بود غلط که بود من تصورات این انگار و...! داشتم چیز همه از دیگري تصور... » . انگار نه انگـــار« 

  .آمد درمی آب از اشتباه دیگري، از پس یکی که بود

 روي را هایم چشم. شد خیره من به باز و ایستاد تراس روي. آمد جلوتر کمی و کرد پیدا جرأتی آقاجون، رفتار ي واسطه به کیمیا

  !شدم خیره او به باز و گرداندم توت درخت

  .بله: گرفت بغل تر محکم را عروسکش

 جلوي مترسید می.. کسی چشم جلوي نداشتم دوست..! کرد می ام دستپاچه کردنش، نگاه جور این و. کرد می نگاهم خیره آقاجون

  ...!کسی چشم جلوي کشیدم می خجالت.. کسی چشم

  ...آقاجون: گفتم خفه

  ...بزنم حرف باهات باید اومدم، وقتی.. خونه بمون: داد تکان تأسف عالمت به سري

  ..برم باید اآلن: کرد زمزمه لب زیر

  ...شد بسته سرم پشت در، و

  جون؟ ساره.. یادته منو: ایستاد حیاط به منتهی ي پله اولین ي لبه کیمیا

  !پرسید می ها سوال

  !ببرم؟ یاد از را ها چشم این شد می مگر

  !ببرم؟ یاد از را، جا یک خواستن و لطافت همه این شد می مگر

  ...کرد می ها سوال روشنک دخترِ



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨۴۶ 

 

 رد جایی و برد عقب عروسکش همراه را هایش دست. بودم ایستاده رویش به رو که آمدم خودم به وقتی و قدم دو شد قدمم یک

 دار، سال و سن اما جذاب هاي زن هاي چشم شبیه اما بودند رفته گود و مریض که هایی چشم با بعد. کرد پنهان سر، پشت

  ...انداخت باال را ابروهایش از یکی و کرد نگاهم رسیدند، می نظر به دلفریب

  ...کرد شُره دلم، در چیزي

  ..لرزید کنم، لمسش تا باال آوردم می که دستی

  ..بردم سر پشت او مثل درست را، هایم دست

  ..!منترس ،..معصوم طفل این از که.. باشم محکم و سخت بودم داده قول.. کنم امتحان بودم داده قول.. خودم به. بودم داده قول من

  ..بودم داده قول من

  .شد خیره من به قبل، از تر مغرور و کرد پایین و باال را اش انداخته باال ابروي

  ...کند می اینجوري چرا فهمیدم نمی

  ...کرده انتخاب کردن بازي براي را من دنیا، هاي آدم تمام میان از بچه، این چرا فهمیدم نمی

  ....داشت کار و سر دلم با تماما اي بازي براي

 از يزیاد که هاي بچه دختر شبیه و کر متمایل سمتی به باال، به رو هم را اش چانه. بود فرستاده باال را ابروهایش دوي هر حاال

  !کرد نگاهم اند، مطمئن خودشان بودن خواستنی

  !باشد روشنک جز به کسی هیـــچ دختر تواند نمی دختر، این که بخورم، قسم بودم حاضر.. من و

 را گاهمن حالت چه؟ یعنی سفیه اندر عاقل فهمید می.. کردم نگاهش سفیه اندر عاقل و خیره... فرستادم باال را ابرویم تاي یک

 حرف و او، به تا نبودم اینجا.. ندادم اهمیتی.. رفت کنار خانوم حاج اتاق ي پرده که کردم حس چشمی گوشه! ؟..کرد می درك

  ...بود اینجا روشنک، عروسکِ.. بود اینجا کیمیا حاال و... بپرسم کیمیا از تا بودم، اینجا امروز... بدم اهمیتی هایش

  !بره؟ یادم رو عروسکی همچین یه باید چرا: کردم تنگ را هایم چشم و شدم خم جلو به رو کمی

  !شکفت هایش لب روي و ها چشم توي خنده

  ...رفت باال قلبم ضربان

 ام گونه يرو را انگشتش. فشردم بهم را هایم لب. گرفت صورتم نزدیک و آورد باال بود اش بافتنی عروسک از خالی که را دستی

 با چطور... ادرم بی عروسکِ این... لرزید پلکم... کرد تکرار را انگشتانش حرکت دیگر یکبار. بستم اي لحظه را هایم چشم. کشید

  !؟...کشید می خودش به را من خونِ ساده، لمس یک

  ...بوسیدم را انگشتش نوك و کردم کج را سرم اراده بی

  عروسک؟ اینجاست بزرگتم مامان: پرسیدم نرمی به بسته، هاي چشم همان با
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  مامانی؟ کدوم -

  .عاطفه مامان -

  ..!شدم منزجر هم، اسمش آوردن زبان بر از و

  .تنهام من. نچ: داد تکان طرفین به را سرش

  .خانوم سالم -

  .سالم: خوردم را ام خنده! بود هایش چشم در من، از ترسِ هنوز اواخر، این مثل و... بود خانوم حاج پرستار. کردم بلند سر

  ...خوابن خانوم -

  ..!باشه: کردم حفظ را مرموزم لبخند

  تو؟؟ میاي.. جون ساره: کشید را دستم کیمیا

  ...البته: رفتم باال ها پله از کنم، نگاهی پرستار به آنکه بی

 پرده! ؟..ادفرست می خانه تاریک این به را بچه این دلخوشی کدام براي عاطفه. نشست لبم ي گوشه پوزخندي. بود تاریک سالن

 هدوبار.. زدم مادرم اتاق ي بسته در به سردي وزخند... آمد می دنبالم حرف بدون پکیمیا... ریخت خانه داخل نور و زدم کنار را ها

. کردم بلند زمین روي از را شان یکی. کردم نگاه سالن ي گوشه ي شده چیده هم کنار مرتب هاي عروسک به و برگشتم هال به

  ...فرستادم عقب دست با را اش کرده وز موهاي. طالیی موهاي و داشت سبزي و درشت هاي چشم

  چیه؟ این اسم -

 و ایستاد ام نزدیکی. برگردم پا روي سرعت به شد باعث زدنش نفس نفس صداي. شد نزدیک بهم دوان دوان سر پشت از کیمیا

  ...کشید نفس کنان، خس خس

  کدومشون؟؟ اسم -

  ...!بشنم هم را هایش ریه تقالي صداي توانستم می حتی من.. من خداي

  ...این: کردم زمزمه و فشردم دست در را سبز چشم عروسک... زمین روي نشستم... شد سست زانوانم

  ! ساراس اون: زد پهنی لبخند

  ..!سارا

  ...کردم رها را عروسک اراده بی

  ..داشت برش و شد خم

  سارا؟ -
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  قشنگه؟: کرد نوازش را سبز چشم عروسک موهاي

  ...سارا

 بدون قبري، نبش هیچ انگار اما... بکشم عذاب که بودم نیامده.. بدهم عذاب را بچه این که بودم نیامده... فشردم بهم را هایم لب

  ...!نبود عذاب

  !سارا؟..  گذاشتی اسمشو تو -

  ..نازه خیلی..  داریم جون سارا یه. آره -

  ...نیستا تر ناز شما از: زد اي دهنده دلداري لبخند و گذاشت ام گونه روي را دستش هوا بی بعد

  ...خورد گره گلویم توي بغض

  قشنگه؟ -

  ...آره -

  داري؟ دوستش -

  ...آره -

  باشه؟؟؟ تو مال خواي می -

  ...کردم نگاه بود گرفته سمتم به که عروسکی به گنگ

  ...باشد من مال

  ...نداشتم عروسک من

  ؟..باشد من مال عروسک این

  !؟..داد می من به را جانش سارا

  ...را اش جان سارا

  ...باشه خودت مال... نه: آوردم لب بر محوي لبخند و دادم تکان سر

  ...!کرد می ولش ناگهان و قله ترین باال برد می را آدم دل که ها خنده آن از باز و کرد راست و چپ را سرش تند تند

  ..شماا نمی ناراحت من -

  ...دونم می -

  !؟..دونی می کجا از! دونی؟ می -
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 بابت ندبود گفته و بودند کرده پیشنهاد من به را شان عروسک نفر چند حال به تا! ؟...دانستم می کجا از واقعا.. نداشتم جوابی

 بقیه، و اعلیرض و پارسا... نبودم بلد هم را ها بچه با زدن حرف حتی..  من.. نه! ؟...دانستم می من که شوند، نمی ناراحت بخشیدنش

 بود اي بچه تنها اکیمی انگار!.. نبودند هیچ که انگار بود، ایستاده مقابلم که سیاه هاي چشم این برابر در اصال.. نبودند بچه که انگار

 کیمیا، انگار.! .بود چیز همه انگار و نبود کس هیچ... نبود هم بچه کیمیا.. نه... کیمیا... شناختم می.. دیدم می بار اولین براي من که

  ....بگذارم اسم رویش توانستم نمی که بود چیزي

  ...کیمیا چرا دونم نمی من: شد گرم من دست اما بود سرد. گذاشتم اش گونه روي را دستم کف

... ساندر هیچ به را مان فاصله و آورد جلو را صورتش... گذاشت مخالفم ي گونه روي را دیگرش دست من مثل درست.. شد نزدیکم

 شما :گفت ممکن صداي ترین آهسته با... گرفت تپیدن قلبم... کرد رها پریشانم هاي چشم در را عمیقش و درشت هاي چشم

  !مامانی شبیه خیلی

  .زد نمی دیگر قلبم،

  عاطفه؟؟ ؟؟..مامان کدوم -

  ...بگوید.. مهتاج مامان بگوید.. عاطفه بگوید خواستم می... کرد نوازش را ام گونه

  ...!خودم مامان -

  ..خودش مامان

  ...بود رفته یادم

  ...دارم مادر که نیستم من فقط بود رفته یادم

  ...دارد مادر هم کیمیا که بود رفته یادم

  !دیدي؟ مامانتو مگه.. تو -

  !بود احمقانه

  !بودم پرسیده احمقانه

  !!! احمقانه

  ...انداخت عذاب به را هایم گوش ، اش سینه خس خس صداي.. زد پلک بار چند

  ...ندارم مامان من.. نه: پوشاند را هایش چشم کوچکی ابر تکه

  ...مردي می کردي، می اراده وقت هر شد می کاش

  ...گفت چه او مثل اي بچه به باید ،..ها وقت جور این بودم بلد کاش

  ...کیمیا -
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  ..جون ساره بله: زد کنار را ها چشم بغض و گرفت باال را سرش

  ...شد گم هایش دندان الي البه ساره»  ر«  و

  ...شد گم شیرین چه و

 مامان من مث اخیلی: زد لبخند کنم، هم سر دادنش دلداري براي را لغات بتوانم اینه از قبل.. نخور غصه.. کیمیا بگویم اینکه از قبل

  ...جون ساره ندارن

  ...دادم تکان سر.. درك همه این از زده بهت

  ...بود عکسی یه -

  عکسی؟؟ چه: دادم فشار قدري را اش گونه! گرفت سر از را ضربانش قلبم

  ..خانوم بفرمایید: ایستاد سرمان باال ، شیرینی و شربت سینی با خانوم حاج پرستار

  ..کیمیا: نشست کیمیا صورت دیگر طرف هم دیگرم دست

  ...تر هاي شیرینی پی بود رفته کیمیا حواس و

  بردارم؟ دونه یه هست اجازه: گفت پرستار به رو و برد باال را دستش

  !نشو گم ات کودکانه دنیاي میان حاال..! نه حاال... نه.. کیمیا نه

  ..!منو ببین! کیمیا -

 هیچ او. .بود احمقانه.. نداشت امکان.. شدم دقیق هایش چشم در.. برگشت من طرف به زنان لبخند و برداشت درشتی اي خامه نان

 قلبی و ذهن روي کند حک روشنک، جاي به را من تصویر نداشت امکان... گذاشت نمی بچه این مادر جاي را من عکس وقت

  ...!کرد نمی من با را کار این او... نداشت امکان نه.. نه... ندارد داشتن مادر از تصوري هیچ که

  !شدي؟ ناراحت.. جون ساره -

  ...زد می حرف آهسته داشت باز

  !؟..کیمیا عکس کدوم: گفتم لب زیر و بردم نزدیک را سرم

  بردارم؟ اینا از بازم من شه می: چرخید بود شده دور کمی حاال که پرستار به رو باز

 هوایی به سر با که اي بچه با زدن حرف! نبودم بلد را ها بچه زبان زیر از کشیدن حرف! نبودم بلد را ها بچه با زدن حرف من

  ...نبودم بلد گذاشت، می تنها بهت از دنیایی بار را من اش کودکانه

  ...شد آشپزخانه وارد پرستار دنبال به و شد دور من از کوتاه هاي قدم با

 ايه عکس باید او که! ؟...عکس کدام که! ؟..عکس آن که کردم فکر این به و... آمدم ،..رفتم را خانه بزرگ هال.. شدم بلند جا از

 من. خندیدم خودم به... بودم کرده خاك را چیز همه روزها همان بودم، او جاي اگر من که... باشد کشیده اتش به را مان عروسی
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 پیشانیم به ار دستم... کیمیا مادر که... کیمیا که.. ببینمش است بهتر چطور که.. کردم فکر..! باشم خودم جاي ام نبوده بلد حتی

  ...روشنک آه. چسباندم

 روي من، به شتپ و پهلو به. کردم بازش انتها تا و کشیدم پایین را دستگیره. بود بسته کامال در. ایستادم خانوم حاج اتاق در پشت

 اش سینه ي هقفس رفتن پایین و باال و آمد می هایش نفس صداي تنها... ببینم را صورتش توانستم نمی من و بود خوابیده تخت

  ...گذاشتم تنها را خانوم حاج و بستم را در... اینجا بودم آمده امیدي چه به من.. اینجا آمد می امیدي چه به کیمیا. بود معلوم

 می ته و سر یب هاي سوال خانوم حاج پرستار از و بود گرفته دست در را پرتقالش آب لیوان.  آشپزخانه میز پشت بود نشسته کیمیا

 چیه؟ شما اسم دارید؟ دوست پرتقال آب هم شما دنبالم؟ میاد کی عاطی شه؟ می بیدار کی مامانی خوابیده؟ مامانی چرا: پرسید

 منو شه می ؟باال اون برم تونم نمی من چیه؟ باال اون بشه؟ شبم بیاد، بابا اآلن همین شه نمی یعنی میاد؟ بابا بشه شب که اآلن

  کنم؟ بازي حیاط ببري

 تهرف سر اش حوصله. کرد فراموش را هایش سوال و دوخت بهم را هایش لب من، دیدن با. نشستم دستش، کنار صندلی روي

 ابایشب و شود شب زودتر خواست می دلش و کرد می تابی بی که بود رفته سر خانه، این روح بی دیوار و در از اش حوصله.. بود

 می نگاه نم به خیره خیره طور همان و نوشید پرتقالش آب از کمی کیمیا. بود شستن ظرف مشغول حرف، بی پرستار... ببیند را

  ..کرد

  کنی؟ بازي حیاط تو بري خواي می -

  .کرد نفی سر، تکان با

  بخوري؟ خواي می چیزي -

  .کرد نفی باز

  باال؟ طبقه بري خواي می -

  ...داد تکان سر

  .گفتی می خانوم به اینارو داشتی اآلن همین مطمئنی؟ -

 لبخند. ادد من به و گرفت او از را نگاهش کیمیا. کشید آب را دستش توي لیوان و انداخت ما به نگاهی نیم شانه وراي از پرستار

  ...کیمیا کرد می بازي.. شدم خم میز روي.. خندید و انداخت باال را سرش. بود لبش روي

  ...نهز نمی حرف هیشکی با آخه: کرد پچ پچ مثال و گرفت دهانش جلوي را دستش.. آورد جلو را سرش.. کردم تنگ را هایم چشم

  !ناناحته؟: زد چانه زیر دست و برچید لب بعد

  ...رفت ضعف دلم

  ...ذاتی محبت آن براي.. ها چشم آن براي.. برچیده هاي لب آن براي

  ...نه: کردم نوازش را اش پیشانی روي موهاي
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  ...خوره می غصه.. دونم می من.. چرا: داد تکان سر

  ...!بود اراده بی همگی ،..غریب و عجیب موجود این برابر در که هایی لبخند... زدم لبخند

  اي؟ خورده نهارتو! نمیاد؟ خوابت -

  .خانوم با.. خورد بیاید شما اینکه از قبل: حرفم وسط پرید پرستار

  ...!قهرنیست ما با: کرد پچ پچ و کشید جلو را خودش. زد لبخند جوابش، و پرستار صورت به کیمیا و

  ...موهایش روي... لغزید صورتش روي انگشتانم

  ...ترسیدم می

  ...ترسیدم می ،..لمس هر با

  ...داشت برمی طغیان به سر من، در متفاوت حس هزار و

  کیمیا؟ سالته چند تو -

  !ماه چند...و سال چهار -

  ..خندیدم

  ماه؟ چند -

  ...انداخت باال شانه

  ...اما... آمد نمی خوشم ها بچه با رندانه زدنِ حرف جور این از ،..اصال.. بپرسم خواست نمی دلم

  اي؟ عاطفه پیش همیشه -

  ...نوشید پرتقالش آب از

  ..کرد فکر و

  ..نباشه کامران اگه.. نه -

  ...رفت بیرون و گذاشت من مقابل چاي لیوانی. کرد خشک را هایش دست پرستار

  داري؟ دوست رو عاطفه -

- ...  

  گذره؟ می خوش بهت عاطفه پیش -

  ...آره که کرد پایین و باال را سرش نوشید، می لیوانش از که طور همان
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  ...کیمیا -

  !؟...نمیاد بدت من از دیگه: کرد نگاهم صاف و گذاشت میز روي را لیوانش

  .شد منقبض عضالتم

  !میاد؟ بدم تو از من گفته کی... من -

  ...کرد می دعوا تو با اونم.. مامانی سر زدي می داد همش -

  میاد؟ بدش عروسکا از مگه آدم... کیمیا -

  ! نه: شکفت چشمهایش

  کیمیا؟ چیه دونی می بزرگونه حرف.. بود بزرگونه حرفاي اون.. روزم اون... خوب دختر آفرین -

  بدونم؟ نباید من یعنی -

  .دقیقا -

  !س بزرگونه حرف گفت.. قوله یه این گفت.. اینجا اومدیم نگو بابا به گفت.. گفت مامانی.. دارم بزرگونه حرف منم اما -

  ...عاطفه مرحبا

  ...عاطفه بارکال

  !مریزاد دست

  .پیشت میام زودي کنم، بازي برم اآلن -

  ....شد دور من از دادند، نمی دویدن ي اجازه او به که هایی ریه و الغر و جان بی هاي قدم با و

 بازي اه ساعت از انگار.. داشت عادت کار این به انگار... کرد می بازي هایش عروسک با داشت هنوز و بود برگشته هال به کیمیا

 ورتیص سرهمی که روزهایی دردآور هاي جیغ شنیدن از حتی هایش، ریه صداي و... شد نمی خسته ،..بقیه و جانش سارا با کردن

 بچه این از خودم، از ترس. کرد می ترس ایجاد من در کیمیا. بود هم آور ترس اما بود آور عذاب... بود تر آور عذاب هم، پوشید می

 داد مین امان محبتش لحظه همان در درست اما.. کشید می زبانه او به کردن نگاه با گاه که نفرتی احساس از ترس. ساله چهار ي

 روي نشستم.. شدند می نزدیک 5 به که بودم هایی عقربه نگران دلیل بی من و بود خواب هنوز خانوم حاج...! ُمرد می, دَم در و

 می رتبم را لباسشان.. داشت برمی را ها عروسک یکی یکی. کردم نگاه تنهایی، در کردنش بازي به و.. هال سوي آن بزرگ مبل

  ...ها عروسک با.. خندید می ها عروسک با.. زد می حرف ها عروسک با.. اي گوشه نشاندشان می.. داد می نوازششان.. کرد

  مون؟ خونه برم شه می -

  نداري؟ دوست رو اینجا -

  ...دارم: گفت بعد و خورد تکان تکان کمی.. کرد جمع را هایش لب
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  ...کرد می حوصلگی بی احساس گرفته، ماتم و زده یخ دیوارهاي این میان ولی داشت

 کورتاژ از که تگف و ایستاد مقابلم برجسته شکم آن با روشی که بود تر بعد.. بود تر بعد.. نه.. ماه تیر... بود ماهی چه. شدم اش خیره

  ....آورد پناه خودم به من، از که... بگویم کامران به کرد التماسم که.. ترسد می

  ....خورد می وول شکمش توي کیمیا دانستم نمی ها وقت آن

  ...چه یعنی تنفسی زجر دانستم نمی

 تیح بعد ها سال و کیمیاست، اسمش ،..هاست بزرگتر ما کمبود و عقده مشت یک حاصل که اي بیچاره موجود آن دانستم نمی

  ...بکشد نفس عادي آدم یک مثل تواند نمی

  ...کیمیا آخ

  ...دانستم نمی من

  !کیمیا؟ -

  !عجیب لبخندي با باز،. گرفت باال را سرش

  !کنی؟ می بازي تنها همیشه -

  ..شد چنگ خودم، قلب و

  ..هایش عروسک پی برگرداند را سرش باز و زد پلک هم پشت بار دو

  ...کردم جمع بغلم توي را زانوانم

 شنود،ب اي غریبه هیچ نخواهد انگار که جوري ، آهسته و زیر صدایی با و کاشت اش گونه روي اي بوسه و برداشت را جانش سارا

  کنه؟ می درد نفست: گفت

  .کرد نگاهش فقط جانش سارا

  ..سارا نخوري غصه.. بابا پیش ریم می شب: گفت دوباره و جان سارا گوش نزدیکی برد را دهانش

  .زد سارا ي بسته پلک روي محکمی ي بوسه و

  کیمیا؟ -

  .کرد نگاهم و فشرد بغلش به را سارا

  اینجا؟ بیاري رو سارا میشه -

.... ردک پر را خانه اش سرفه بلند صداي و... دوید.. دوید... دوید من سمت به ها پنجه نوك روي و شد بلند جایش از خوشحالی با

 چه اب که بزنم تخمین توانستم نمی... کرد هم سر پشت و کوتاه هاي سرفه به شروع و ماند حرکت از.. شد رنگ بی صورتش
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 به. .داشت و بود زده بیرون حدقه از هایش چشم.. کنم چکار دانستم نمی.. رساندم بهش را خودم و پرتشدم مبل روي از سرعتی

  ....هوا اي ذره براي کند می جان کالم، واقعی معناي

  !کیمیا -

  ...گرفت دهانش جلوي را کوچکش هاي دست

  ...سرفه

  ...سرفه

  ...سرفه

  ...تنفس براي هایش ریه تقالي و بدن لرزش

  !کندمش زمین روي از و کردم بغلش

  ...!خدا! مامان! کیمیا -

 جمع اش ینهس ي قفسه توي را هایش شانه... آمد می نظر به همیشه زا تر سفید و بود بسته یخ و لرزید می... لرزید می بغلم توي

... دندش کم هایش سرفه آرام آرام... عروسک بگیر آرام... روشنک دختر بگیر آرام.. کیمیا بگیر آرام... دادم فشارش خودم به.... کرد

 درشت ي هدان چند اش پیشانی روي... گشت برمی عادي حالت به تري مالیم ریتم با اما منقطع، و کوتاه همیشه مثل هایش نفس

  ...زد می برق ، عرق

  خوبی؟ ؟..عزیزدلم -

  ...سالن وسط تا بود آمده ویلچرش با هم خانوم حاج حاال

  ...آورد پایین دهانش جلوي از را کوچکش هاي دست

  ...ریختم ،..من و

  ؟...باز شدي چی: کشید جلو را خودش خانوم حاج

  ...زد می پر پر کیمیا، دست کف خونی خلط پیِ من، هاي چشم و

  ...دردش بزرگی همه آن.. و کیمیا کوچکی همه آن پی

... شستم ار دهانش.. شستم را هایش دست.. کردم باز را آب شیر... شدم دستشویی وارد بودم، داشته نگهش بغلم توي که طور همان

  ...کیمیا ،..خدایا... بودم شده الل من، و... زد نمی حرف

 مک عمرم از سال دو اندازه به انگار من اما بود نشده هم دقیقه دو کردنش سرفه ي همه... داشت خفیف لرزي کوچکش بدن هنوز

  ...بود شده

  !؟...کیمیا عمر و
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 می صانهحری و کوتاه هاي نفس من آغوش توي حال بی.. نشستم زمین روي... آمدیم بیرون دستشویی از و گرفتمش بغلم توي

 از هایش بل و بود بسته را هایش پلک.. بود شده رنگ بی و سفید کوچکش صورت... زدم کنار پیشانیش از را موهایش... کشید

 بهایمل و... اش سینه ي قفسه روي... هایش شانه روي.. کمرش پشت کشیدم دست.. کردم نوازش را اش گونه... داشت فاصله هم

  ....بلندش پیشانی به چسباندم را

  ...یکرد م نگاه و وسط آن بود ایستاده خانوم حاج و

  ...کرد می نگاه و جا آن بود ایستاده روشنک و

  ...کرد می نگاه ،..خدا و

  ...داشتم فریاد ، من و

  ....کنم بازخواست را خدا و باال ببرم را ام اشاره انگشت خواست می دلم من و

  ...مکن استیضاحش خواست می دلم... اما..پرسیدم می را حکمتش.. داشتم باور را امتحانش من و.. داشتم ایمان عدلش به من و

  ..خدایا که

  ....کیمیا چرا

 چکار دارم میدمفه نمی و کوچکش بینی به چسباندم را لبم... فرستادم صلوات و خواندم دعا دلم توي و اش گونه به چسباندم را لبم

  .....افتد می من در اتفاقی چه دارد که نفهمیدم و بوسیدم را هایش دست کف... کنم می

  ترسیدي؟ -

 ترسوندیم حسابی :گفتم خفه و بوسیدم را دستش کف باز.. زدم لبخند ببرند، بین از را لبخندش ام، گرفته ابر هاي چشم ازاینکه قبل

  ...عروسک

  ...دهنم تو بود اومده اینا از بازم.. نترس: گفت آرام و زد بهم را ُپرش و سنگین هاي مژه... کشید باال بغلم توي را خودش

  ...زد می زار من قلب و حال وسط بود ایستاده متالطم و گریان روشنکِ حاال

  شی؟ می اینجوري همیشه: بوسیدمش

  ..همیشه نه -

  ...دویدي می نباید: بوسیدمش

  ..بوسیدمش و

  ..بوسیدمش.. باز و

  ...افتاد می اتفاقی من در داشت ها بوسه این با و

  ...نشست می وقوع به چیزي من، در داشت و
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  ...!کیمیا

  ...خوشگل دختر ببینمت اینجا بیا: آمد جلو خانوم حاج

  ...برود بغلم از که خواست و کرد نگاهم عمیق لبخندي با کیمیا

  !جون ساره خوبم من: زد بخش اطمینان لبخندي بیفتد، زبانم سرِ ام نگرانی دوباره اینکه از قبل

  ..!رفت.. و خانوم حاج دست توي گذاشت را دستش و

 حاج پاهاي روي که شدم خیره او به و کردم جمع شکمم توي را پاهایم.. دادم تکیه دیوار به و کشیدم عقب زمین روي را خودم

  .بود گرفته بغل را اش اي قهوه چشم عروسک بار این و نشسته خانوم

  ...دادم تکیه دیوار به را سرم و بستم را هایم چشم

  ...آمد می تر رنگ پر نظرم به عاطفه هاي حرف انگار... حاال و

  ...است مریض بچه این که

  ..!بدبختم من که است وقت آن و شد خواهد بزرگ روزي که

  ...کیمیا آخ

  شدي؟ اوف جون؟؟ ساره: آمد ام نزدیکی از کیمیا صداي... دادم فشار و گذاشتم قلبم روي را دستم.. کشید تیر ام سینه

  شدي؟ چی: کرد می نگاهم ناراحتی با... دادم فاصله هم از را هایم پلک

  شد؟ چی: شد اضافه هم خانوم حاج نگران صداي

  ...خاله خوبم: زدم لبخند کیمیا به

  کنه؟ می درد نفست هم تو: قلبم روي گذاشت را دستش. آمد جلو

  ...کیمیا آخ

  نفسه؟ اسمش -

  ..داد تکان سر لبخند با

  کنه؟ می درد هم نفسش کسی مگه -

  ...کنه می درد نفسش که بابا مث... کنه می درد نفسم که من مث.. آره -

  کنه؟ می درد نفسش هم تو باباي -

  ..شد غمگین صورتش



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨۵٨ 

 

  ..کنه می درد من واسه اونم نفس گه می بابا کنه، می درد نفسم من وقتی -

  ...انداخت پایین را سرش..  نشست هایش چشم روي کوچکی ابر

  ...کنه درد بابا نفس خوام نمی من -

  ...خدایا و

  ...خدایا مرتبه هزار و

  ...گرفتم نوازشگرم انگشتان میان را الغرش بازوهاي

  داري؟.. دوست.. بابارو -

  ...کرد پایین و باال تند تند را سرش

 نفسش دیگه مه بابا.. شی می خوب تو... کیمیا ببین منو: دادم بازوهایش به اندکی فشار و خوردم فرو را گلویم بر انداخته گره بغض

  ...کنه نمی درد تو واسه

  ...!کنم می باور تو آرامش خاطر به من اما ،..» خودتی خر«  که نگاه جور یک با.. کرد نگاهم تردید با

  کنه؟ نمی درد نفست پس: داد زینت را هایش لب اي پژمرده و کمرنگ تبسم

  ...کنه می درد قلبم من... نه -

.. وقت هیچ: داد تکان هوا در را اش اشاره انگشت.. شدند معمول حالت از تر درشت کمی هایش چشم.. فرستاد باال را ابروهایش

  ...کنه درد قلبت نباید

  ..کردم نگاهش سوال پر

 می اباب: گفت بود، داشته نگه سختی به را خودش حالیکه در و آورد نزدیک را صورتش.. کشید باال من زانوهاي روي را خودش

  ..گه

  ...سوخت تر بیش قلبم

  !؟..میگه چی.. بابا -

 درد هم فستن کنه، درد که قلبت.. گه می... بخنده باید همیشه قلبت گه می... کنه درد قلبت بذاري نباید وقت هیچ گه می بابا -

  ..!شی نمی خوب دیگه... کنه می

 قلب ذاردگ نمی او چرا که... کند درد آدم قلب نباید چرا که.. فهمیدم من فقط و... رفت آشپزخانه به گویان اهللا اال اله ال خانوم حاج

  ...شود نمی خوب وقت هیچ ،..بگیرد درد قلب اگر که... بگیرد درد اش بچه

 خوش ورتص به و کردم سفت بود، بسته اسبی دم قبل ي دفعه مثل که را وبلندش سیاه موهاي کش. کردم تنش را هایش لباس

 و.. زد می جوانه دواند، می می ریشه.. گرفت می جریان من در ذره ذره ناشناخته حسی.. شدم خیره اش داشتنی دوست و تراش
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 ریبیغ کششِ قلبم، در.. شد رو و زیر دلم در چیزي.. خندید سیاهش هاي چشم... آمد می باال و خورد می تاب و پیچ پیچکی مثل

.. مشد خیره اش کشیده هاي چشم به... بود من خون از... بود من خونِ... کشید می را خون ، خون... داشتم ها خنده این به نسبت

 درچق... بود ایستاده آتش میان برهنه، پاهاي با و داد می من به را بندش گردن که. دیدم می را روشنک من، و.. خندید می هنوز

  ...عمیق.. آرام.. متین.. بود پدرش چقدر... نداشت را روشنک هاي چشم شیطنت از اي ذره چقدر... بود عمیق و آرام ها چشم این

  ...بوسیدم را هایش چشم و شدم خم اختیار بی

  ...شد حلقه گردنم دور کوچکش هاي دست

  ...گرفت تپیدن قلبم

  ...چسباندم خودم به را او.. آهسته آهسته.. بعد و شد منقبض عضالتم اول

  ...شد گرم بدنم

  ...افتاد گردش به هایم رگ در دوباره مرده، حیاتی که انگار

 قاب را صورتم نرمش و کوچولو هاي دست با و برد عقب را صورتش کمی.. دادم فشارش خودم به و داشتم نگهش آغوشم در

  !منی؟ ي خاله تو: گرفت

  ...بدهم جوابی چه دانستم نمی.. زدم هایش دست به اي بوسه

  جون؟ مینو و جون ستاره مث -

  ...کنم صدات خاله تونم نمی بازم اما باشی، که دارم دوست من.. باشی خاله اگه.. باشه اونا مث اگه: شد غمگین. کردم نگاهش باز

  ...شد فشرده قلبم

  ...کنم می چکار دارم دانستم نمی

  ..!کیمیا َان الکی ي خاله اونا -

  ..کنه نمی فرقی اما... دونم می: داد تکان سر غمگین، و سیاه هاي چشم و برچیده هاي لب همان با

  ..ببین.. یمیاک واقعیم من: کردم پچ پچ و چسباندم خوشگلش و بلند پیشانی به را پیشانیم و انداختم گردنش دور را هایم دست

  ..شد تردید از پر هایش چشم

  ...بودم کرده شروع را بازي من

  !باشه تو و من بین فقط راز، یه تونه می این -

  گیم؟؟ نمی کس هیچ به: کرد پچ پچ زده ذوق... شد ستاره از پر هایش چشم

  !کس هیچ به: شد عمیق لبخندم
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  !بابا؟ به حتی -

  ...بابا

  ! بابا به حتی: گفتم خاطر اطمینان با و کردم بسته و باز را هایم چشم

  ...خورد وول بغلم در زده ذوق

  هستی؟؟ واقعی واقعی نیستی؟؟ الکی از ي خاله -

  ...لبم روي.. چپم پلک روي.. کشید ام گونه به بودنم، حقیقی کشف براي انگار را دستش و

 کنار را دلسوزي، عالقه، نفرت، ترس، ي همه آورد، می هجوم من به که متفاوتی حس هزار آن ي همه.. چسباندمش خودم به

  ...واقعی واقعی: کردم زمزمه ،..کشیدم می بو را تنش که طور همان و.. زدم

***  

  قشنگه بس از داشتنت دوست

  نخورده جم پلکم ساله چن

  زنگه به گوشم در، به چشمم

  ....نبرده خوابم که ساله چن

  

 نمی دلم هک من، و! شود خانه این نزدیک دیگر یکبار خواست نمی هم عاطفه که انگار. باشد منتظرش خیابان سر عاطفه بود قرار

 کیمیا یرنگ و عروسکی کیف هاي بند.. کردم نمی استفاده رابطی هیچ از او، با زدن حرف براي. بیفتد چشمش به چشمم خواست

 هب و برگردم طرف آن از و باشم همراهش کوچه اواسط تا بودم پوشیده لباس. کردم باز را حیاط در و انداختم هایش شانه روي را

 زیاد مرا يپدر ي خانه روح بی و سرد فضاي! بود خوشحال گشت، برمی خانه به اینکه از انگار هم کیمیا و. بروم شبنم استقبال

 عقب لوج به را دستش و بود گرفته بغل را جانش سارا که طور همان کیمیا که بودم برنداشته را دوم قدم... انگار نداشت دوست

 دست و کردم اش انداخته پایین سر و باال و قد به نگاهی.. گرفت را دستم خواند، می شعر خودش براي لبی زیر و داد می تکان

 من شنگق عروسک: خواند می بلند صداي با داشت کیمیا و بودیم نرسیده خیابان ي نیمه هنوز... گرفتم تر محکم را کوچکش

  ...پوشیده قرمز

 هاي دمق و داد می تکان هوا توي را دستم کیمیا. ماند ثابت خیابان سوي آن کوچه، انتهاي رنگ مشکی ي سانتافه روي چشمم

 تن به یمشک پیراهن. پرید پایین سانتافه از نداشت، عاطفه به شباهتی هیچ که بلندي قد و جوان مرد. داشت برمی هوا به سر

 حرکت رینت سریع با را کیمیا. چرخید و فرستاد، سرش باالي را عینکش زد، را ماشینش ریموت. بود زده آفتابی عینک و داشت

  .کشیدم دیوار پشت ممکن،

  جون؟ ساره -
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  ..هیس: گذاشتم ام گرفته دندان به لبِ روي را انگشتم

  .ماشین از خالی و بود خلوت کوچه. گرفتم نظر در را بود مانده باقی کوچه انتهاي تا که کمی ي فاصله

  کردم؟ کاري من -

  ...اومده بابات کنم فکر بري؟ تونی می خودت بعدو به اینجا از..! نه -

  .بوس. رم می باشه -

  !شد ناپدید ثانیه، از کسري در و کاشت ام گونه روي و کرد غنچه را لبش و

  .نیفتد برایش اتفاقی کوچه، انتهاي برسد تا کردم خدا خدا و ایستادم دورتر و کشیدم دیوار ي تیغه پشت را خودم

  ..شد متوقف ام، متري چند در جایی کیمیا هاي قدم

  ...بودم نشنیده بود سال پنج که شنیدم را صدایی بعد، ثانیه چند و

  !!اومدي؟ تنها چرا بابا،.. کیمیا -

  ...کنم خودداري نتوانستم

  ...کردم خم سر و دیوار ي لبه گذاشتم را دستم و شدم خم

  ...بود ایستاده جا آن

  ...کوچه انتهایی ي نیمه

  ...ببینم را صورتش خوبی به توانستم نمی من و

 براي ار هایش دست و زد زانو زمین روي... کرد می نگاه کیمیا به شیرین و عمیق لبخندي با و کمرش به بود زده را هایش دست

  ....انداخت بغلش توي را خودش و برداشت تر تند را آخر قدم دو کیمیا... گشود خواستنی، و کوچک موجود آن کردن بغل

  ...نکنم نگاه توانستم نمی من و

  ...بود شده جمع من در عالم هاي چشم تمام انگار که

  ..بودمش ندیده که شد می سال پنج نزدیک... من که

  ...بود من شوهر روزي ،..مرد این که

  ....بود من عشق

  ...من خوشگل بودي کجا چطوره؟ من عسل -

  ....بود لذت از پر صدایش
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  ...کرد نگاهش عشق با و بوسید را کیمیا صورت بار چند

  ....شناختم می وقتی هر از تر بیش کردند، می نگاه عشق با وقتی را، ها چشم این من که

  ...کرد می درد کیمیا براي که کیمیا پدر نفس مثل... کرد می درد که کیمیا نفس مثل... کرد می درد قلبم

  ...کشیدم خانه تا را هایم قدم و دادم فشار را ام سینه

 یراه که بود شده خانه این صرف امروزم تمام بودم، آمده راه همه این... بروم و بگویم خانوم حاج به کالم چند خواستم می فقط

  ...کنم چکار ،..هایم دست با.. خودم با دانستم نمی بود، اینجا آوري بهت طرز به که حاال... حاال و کنم، پیدا او دیدن براي

 کمر... نمک نگاهش توانستم نمی.. برداشتم را ام دستی کیف.. بود نشسته ویلچرش روي ناراحت و درهم اي قیافه با خانوم حاج

 رفتم می حیاط به باید... کنم باز دهان نتوانستم باز و کردم مرتب را سرم روي سیر زیتونی شال.. بستم را ام مشکی گشاد مانتوي

 بود آمده رچطو... ایستادم شده آبپاشی حیاطِ هاي بنفشه کنار... زدم می حرف مادرم با و تو آمدم می بعد.. نشستم می دقیقه چند و

... دارد حرف نم با بود گفته بمانم، بود گفته آقاجون... شد بلند حیاط زنگ صداي... بود نگفته عاطفه وقتی چطور... کیمیا دنبال

 تند دتن و هوا بی... من که.. است شنیدن و دیدن روز فقط امروز که ؟...نیست من با زدن حرف روز امروز که گفتم می باید چطور

  ..اومدم:  دویدم در سمت به

  ،..بازکنم انتها تا را در اینکه از قبل و

  .ایستاد زمان

 روعش پاهایم از نگاهش... بود انداخته پایین را سرش و کمرش به دستش یک... و در چارچوب به بود زده را دستش یک... کامران

 لبش ي گوشه.. نشست نگاهش در پوزخند طرح.. انداخت باال را ابرویش تاي یک...رسید هایم چشم به و.. آمد باال.. آرام آرام... شد

  !فتوحی خانوم... سلـــام.. به: گفت ،..رسید می گوشم به ها قرن از پس انگار که صدایی با و داد باال وري یک را

 سري با.. بلندش قد آن با. اَمن و بزرگ هاي دست آن با. طالیی مشکی هاي سردوشی و سفید یونیفرم آن با. جا همان بود ایستاده

 بودم هانداخت را سفیدم چادر من و.. جا همان بود ایستاده... کشیده مادرش به چقدر فهمیدم ها بعده که هایی چشم و بود پایین که

  ...کند می چکار ما ي خانه در پشت آشناست، همه این که غریبه این غریبه، این دانستم نمی و سرم

  ...جا همان بود ایستاده

  ...طالیی مشکی هاي سردوشی و سفید یونیفرم همان با

  ...شد می رو و زیر دلم، در همزمان که درد، و نفرت از موجی و

  ...!خانوم شد عرض سالم -

  ...کشیدم دهان در زبان

 کلمات ناولی که بودم من این.. زدم می پوزخند که بودم من این دیدنش، دوباره تصویر در... بودم نکرده را لحظه این بینی پیش

 مهه این براي جایی ، نکردم تجسمش وقت هیچ که تصویري همان در..! بودم طلبکار که بودم، من این.. آوردم می زبان بر را
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 ي یکه از کنان استفاده سوء و حروف بازي میان... ثانیه از کسري در... بود شده عوض ما جاي...! نداشت وجود او پیش دستِ

  ...بودم خورده که سختی

  ..سالم علیک -

  ...صدر جناب: کشیدم پایین تا باال از.. را نگاهم

  ...جا همان بود ایستاده

  ...بود دستش در مادرم ي بازگشته مشهد از امانتیِ

  ...بودم داده آب را حیاط

  ...!شد جمع او وجود در و رسید، هایش چشم به کرد، طی را عصرگاهی خورشید نور هاي باریکه که امیدم، تمام و

  ..جا همان بود ایستاده

  ...شد می جمع من در.. لحظه به لحظه..  دنیا هاي زمستان تمام و

  ...نگاه همان با. برگشته هاي مژه همان با. ها چشم همان با. شد ام خیره رفته باال ابروهاي با

  ..!شد رد هایم چشم پیش از نور سرعت با گذشته

  ..!پایین بیام خوام می! کامران -

 و ،..هنوز هک عظیم لعنت این به. ببخشد قوت پاهایم به و بدهد تکان مرا که بود آمده بهشت از صدا این انگار و. بود کیمیا صداي

 کند، باز را ینماش در داشت سعی که کیمیا به نگاهی نیم با و چرخید...! بود هایش چشم در ،..تر کوبنده و بیشتر شدتی با هنــــوز

  !بیام نم تا بشین جا همون دقیقه چند عزیزم: رساند گوشش به رفته، پایین ي شیشه پسِ  از را اش جدي صداي و زد را ریموت

 آن در مرا تواندب اینکه از تر قبل خیلی حتی و بریزد، من وجود در را لعنتش دوباره بتواند اینکه از قبل و برگردد، اینکه از قبل و

 وجود دیگر که روزهایی در بشوم وغرق کنم فراموش را هستم امروز که آنچه هر و را خودم که بدهد قرار مغناطیسی ي دایره

  !؟..ورا نای از: پرسیدم ،..ممکن لحن ترین غریبه با و انداختم هایم چشم در را یخ هاي تکه ناگهانی، دیدارِ  این بهتِ در نداشتند،

  ..پرید باال ابروهایش جفت بار این

  ..لعنتی پوزخند آن طرح دوباره و

  ..!آمد نمی بدم پوزخند آن ي اندازه به صورت، آن در و دنیا، این در چیز هیچ از من که

  !نوازیه؟ مهمون رسم -

  مهمون؟: در فلزي چهارچوب به دادم تکیه را ام تنه

  !بینم نمی مهمون اینجا من: گرداندم مان متري پنج چهار ي محدوده دورِ تا دور را نگاهم

  ...امش شناخته نمی وقت هیچ.. انگار که خودي از و... بودم متنفر پوزخندش از.. برگشت پوزخندش
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  !ریخت دلم،. شد خیره هایم چشم در خشونت و سردي با و گرداند پایم تا سر سریع دور یک را هایش مردمک

  !نیست شکی ،..که شما نابینایی در -

  !بودم متنفر هم، لعنتی پوزخند آن امتداد در هایش چشم برق از

 که: دز زخم و گرداند سرم پشت ساختمان روي را تحقیرآمیزش نگاه.. داد پایین و باال آرام را سرش و زد بغلش به را هایش دست

  !هست هم ارثی انگار

 انبج به حق همه آن واضح، همه آن بود توهینی از! نبود سال پنج گذشت از پس دیدنش بهت از خوردم، که محکمی ي کشیده

  !صورتم توي درست پرده، بی و بزرگ همه آن ،

  ..فشردم رانم روي را هایم مشت

  ...سوزاند را استخوانم مغز تا ،..عمیق نفرتی و حقارت

  ...نبود لعنتی وقت هیچ من، پوزخند و.. زدم پوزخند

  !بینه می خوب شما چشماي بخــــواي، تا عوضش اما -

  !نباید که رو چیزایی اون الخصوص علی: کردم تر عمیق را ام زهري لبخند. کشید درهم ابرو و شد منقبش فکش عضالت

 مینهز پیش هیــچ بی و بود شده عوض جایمان.. بود شده عوض جایمان نکشیده، سوم به دوم بند از مان مکالمه که انگار حاال و

 به ،..ندزن می دري هر به دردشان تسکین براي و دارند زخم هم از که بدبختی هاي آدم به شبیه ناخوشایند، بسیار طرزي به اي،

  ....انداختیم می چنگ هم

  ...بودیم باخته را بازي.. تر قبل خیلی... تر قبل ما اینکه از غافل

  ...ممکن شکل ترین کثیف به

 مانتوي روي و افتاد.. کرد بازي ام داده جلو ي سینه و کشیده گردن با.. صورتم آرایش با و خورد سر... افتاد سرم شال روي نگاهش

  ...نشست تنم سیاه

  !ساره؟ کیه: در ي گرفته ُگر چارچوب میان نشست و گذشت حیاط از خانوم حاج بلند صداي

  ...هایش چشم در خشم از هایی رگه تر، باال کمی و.. نشست لبش ي گوشه وري یک لبخندي

  !دیدم هایش چشم در را تر عمیق بار هزار تنفري برق

  ...بود متنفر زن این از

  ...خوردم می قسم بسته چشم... گفتم می بسته چشم

  ....بود متنفر من مادر از
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 کس هیچ: زدم داد و فرستادم عقب را سرم.. دادم هلش کمی هایشف چشم در خیره و در پشت گذاشتم را دستم برگردم، آنکه بی

!  

  ...کس هیچ

  ...افتاد سفید، فلزي چارچوب روي از دستش

  ...افتاد باشد، شده زدن چتگ خیال بی که آدمی شبیه

 نسبتی هیچ.. تیمنیس کس هیچ! نیست کس هیچ که.. کیستیم ما که.. کجاست اینج که.. باشد افتاده یادش ناگهان که آدمی شبیه

  ...نداریم

  ...نیست من چیز هیچ او و

  ...کس هیچ... چیز هیچ

 همه زيرو که کسی ؟...باشد من مثل پایی و دست بی و آویزان دخترِ کسِ  هیچ ،..سادگی همین به که ،..کند باور شد می مگر و

  ...بوده من کسِ

  !بینی؟ می! چی رو بچه اون: کرد متمایل ماشین سمت به را اش تنه و زد بغل را هایش دست

 بردن بار هر هک کیمیایی. کیمیا از بود شده پر خیابان، این تمام و کوچه، این تمام خانه، این تمام. کیمیا هم باز و. کیمیا. کیمیا

  ...خواستن با.. نفرت با.. ترس با.. رنج با بود همراه اسمش،

  ...زنم می لبخند ،..چه به که.. چه براي که کردم می فکر داشتم من و... پوشاند را صورتم از نیمی معنایی بی لبخند

  ..!ست بچه اون بینم، می که چیزي تنها اینجا.. آره -

 تو مه عقلی بی خدا شکر نه اما! هست سرت تو عقل اي ذره که باشم امیدوار تونستم می پیش دقیقه چند همین تا..! خوبه -

  !ارثیه شما ي خونواده

  !کردي نمی ول خیابون وسط رو ساله چهار ي بچه که داشتی عقل اگه: زد داد

  !بود شده قرمز و زد می داد

 ،..استخو نمی را من که هایی وقت ي همه مثل و... طالیی مشکی هاي سردوشی و سفید یونیفرم همان با... جا همان بود ایستاده

  ...زد می داد ،..کرد می پیدا آزمایش ي برگه که وقتی مثل ،..بود شده خسته که هایی وقت ي همه مثل

  !جا همان بود ایستاده

  !زد می داد و

  !فهمی؟ می! ساله چهار ي بچه: زد داد دوباره که کردم باز دهان
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 یم من بار بود کنایه و نیش چه هر و گلو توي انداخت می صدا نرسیده راه از طور این که بود مرگش چه. کشیدم هم در ابرو

  !!بود؟ شده استاد همه این ، گفتن چرند در کی از!! ؟..کرد

 آمد و رفت هم ماشینی توش که س کوچه اسمش وایستادي توش که اینی! نکردم ول خیابون وسط رو تــــــو ي بچه من -

  !کنه نمی

  !!چیه؟ این هان؟؟ چیه؟ این پس: کرد مشکی ي سانتافه نثار لگدي و رفت عقب

.. شناختمش نمی هک... فهمیدمش نمی که عصبانیتی... عصبانی اندازه بی صورتش.. بود شده برجسته دلیل با و دلیل بی گردنش رگ

  ...بودم دیده اش چهره در دست یک هاي انگشت تعداد به که

  ..انداخت چنگ ماشین ي شیشه به زده وحشت کیمیا

  ...شدم اش خیره و گرفتم آغوش در را بازوهایم

  ...داد می تکان داشت، جریان من سمت به که هوایی توي را اش اشاره انگشت

  ...بیاره منو ي بچه اسم خونه این از احدي هیچ خوام نمـــی... خوام نمی -

  ...بود عجیب

 کیمیا من از رخب بی بفهمم اگه شده، باز خونه این اعضاي و خونه این به من ي بچه پاي بفهمم دیگه یکبـــار فقط... یکبار اگر -

 خانباجیا الهخ این که اراجیفی این دیگه بار یه کافیه فقط نداره، فرقی هیـــچ کی، نداره فرقی کنه، می آمد و رفت خونه این به

  !کنم می سیاه روزگارشو برسه، گوشم به کنن می مم بچه گوش تو و ریزن می برنامه من سر پشت و بافن می بهم

  ...بود نگفته عاطفه پس

 ارهدوب و اش بچه شدن هوایی سرِ  و کرد می ورم گردنش رگ طور این که اشنا ي غریبه این و بود عاطفه سر زیر چیز همه پس

  ...بود خبر بی چیز همه از ،..کرد می جز و عز ها فتوحی دست در افتادن

  !!فتوحی؟ خــــانوم فهمیدي: زد داد

  .. بود عجیب و

  ...زد می داد من، پدري ي خانه در جلوي ، من پدر ي شده آبرو بی یکبار ي کوچه در که

  ...لرزیدم نمی من و زد می داد که بود عجیب و

  ...سوخت نمی من دل و زد می داد که بود عجیب و

  ..زدم نمی پرپر

  ...ترسیدم نمی
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 لبط: دوختم اش، دیده سفید و سیاه ریسمان چشمِ به.. اش خفگی حال در چشمِ  به.. خشمش پر چشمِ  به را ام شده تنگ چشم

  !صدر؟ آقاي کنی می وصول من پیش نرسیده، راه از سال، پنج بعد داري کیو

  ...اش آدمی سیب و.. هنوز بود برجسته گردنش رگ.. کرد چفت بهم را هایش لب

  ...کنید جمع... فتوحیا کنید جمع... ساره کن جمع: غرید هایش دندان میان از و کشید پایین را صدایش

  ...ساره کن جمع

  ...ساره

  ...ساره

 نه یاکیم! ببینه رو شماها از کدوم هیچ م بچه خواد نمی دلم ولی.. گذره می سرتون تو چی دونم نمی: کرد زمزمه و داد تکان سر

  !بزرگ مادر بزرگ پدر نه دایی، نه داره، خاله

  ...باشند زده آتشم که انگار

  ! توئه مث آدمی هرزگی حاصل زنی، می سینه به سنگشو داري که بچه این حیفِ  -

 کانت هم سانت یک که دادم فشار زمین به را پایم.. آورد نزدیک را سرش.. گذشت هایش چشم از برقی.. شد مشت هایش دست

  !ببینیش خوام نمـــی! زنا ولد گفتی بهش که همونیه این! دقیـــقا: غرید زده نفرت.. بود شتاب پر نفسش! نخورم

  !کنی می ول خیابون وسط مریضو ي بچه و شه نمی سرت مسئولیت هنوز که تویی: داد ادامه ناپذیري وصف خشم با و

 و تبس می را دهانش نرسیده، کیمیا حضور به عاطفه هاي حرف عذاب هنوز کاش..! شد می خفه کاش... ساییدم دندان به دندان

  !کرد می دور چشمهایم جلوي از را کیمیایش و ماشینش و خودش

 کشی ربدهع من واسه و اینجا بیاي بخواي بعدش که نسپري ها خانباجی خاله دست تو بچه تــو بهتره! پذیر مسئولیت آقـــاي -

 و محله این و خونه این اسم شد روت چجوري تـــو! بذاري؟ کوچه این تو پاتو شد روت چجوري! صدر جناب برم روتو! کنی

  !بیاري؟ فتوحیارو

 خونه نای تو هنوزم هرزگی، و آبرویی بی همه اون تو قول به بعد که جالبه: کرد خانه به آمیزي تحثیر نگاه و زد دردآوري پوزخند

  !کنید می زندگی

 و.. کرد می صدا را جانش بابا... ملتمس و سیاه و عمیق هایی چشم با.. شده گشاد هاي چشم با... شیشه به بود چسبیده کیمیا

 تشمآ اما... خواستم نمی... خواستم نمی... بردم جلو را سرم... کرد می سوز جگر هاي سرفه من بغل توي پیش دقیقه چند همین

  ...بود زده

  !وایستاده تـــو جلوي ابد، تا پیشونیش رو گنده داغ یه با جون، بی و مریض فتوحی، یه که فعال -

  ...شد دار تب هاي چشم

  ...رفت هایش مردمک از روح
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  ....کیمیا بکشد مرا خدا

  ...مرا خدا

 خودتو و گذاشتی رو اومده باال شکم با زن یه که غیرت بی توي! واینستادي هرزگیت پاي که بودي تو این.. یادآوري محض -

  !دور بندازیش و پرورشگاه بذاریش خواستی می که تویی! کردي گور و گم درندشت شهر این وسط

 همه آن در... خودم وجود لرزان بندِ بند در... خاموشش و خیره هاي چشم در.. روحش بی هاي چشم در.. نفرت با... را جمله آخرین

  !پذیر مسئولیت آقاي! نزن مسئولیت از دم من واسه هم دیگه: کردم تف ،..درد و تحقیر و توهین

 ها کیمش ي همه روي... دنیا یونیفرم ترین رفته دست از روي.. کیمیا ي شیشه پشت درشتِ و سیاه هاي چشم روي را حیاط در

  ...بستم ،..زده درد هاي طالیی و

 ایمه نفس... گرفتم کار به آور، عذاب اما نامحسوس لرزش این بر غلبه در خشمم، کردن مهار در را ام اراده بند بند و بستم چشم

 گوشم. ..کشیدم باال تا و رستنگاهم موهاي روي انداختم پنجه! خالی تا، چهار تا دو دو و کتاب و حساب از مغزم و بود تند و کوتاه

 ي سانتافه هب گاز از سنگینی حجم هجوم.. شنید می که را گوشی... را گوشم ببندم، توانستم می را چشمم. داشت عادت شنیدن به

  ...را پدري ي خانه ي کوچه آسفالت از شدنش کنده و سیاه

 هب را پایم. بود نشسته ویلچرش روي در ي آستانه در شده، درشت هاي چشم با خانوم حاج.. دادم فاصله هم از را هایم پلک درز

 آرامی ديملو. شد بلند موبایلم ملودي. کشیدمش جلو و سرم شال به زدم چنگ. برداشتم ها پله سرِ  از را کیفم و انداختم حرکت

 گردش ردمک سعی و گوشم به چسباندم را گوشی. کردم تند پا! باشد دنیا ملودي ترین کن خورد اعصاب توانست می لحظه آن که

  .شبنم جانم: نیاندازد مضاعفی طنین زدنم نفس نفس در ام، غیرعادي تنفس و خون

  !میگیرمت دارم ساعته نیم تو کجایی دختر. ساره سالم: نشست حیاط و من هاي گوش میان شبنم، سرحالِ و شاد صداي

  ...من گلوي از صدایی که طور همان.. آمد نمی خانوم حاج از صدایی.. حیاط در به کردم بند را دستم

  رسیدي؟؟.. افتم می راه دارم.. جان شبی -

  !معرفت بی تنبلِ نیومدي پس. فرودگاهم من -

  .برسم بهت تا بمون. کردم گیر جایی.. شبی معذرت: چسباندم ام پیشانی به دست شرمزده

 گاهمن! آسفالت از شده کنده خشم با هاي الستیک رد حتی.. نبود. دوید بدنم، از دیگري عضو هر از تند چشمم و کردم راباز در

  ...پیش دقیقه چند همین.. بودند جا همین.. بود جا همین... ماند کوچه میان

  ...زد می حرف تند و تند شبنم.. انداختم ماشین داخل را خودم و بستم را در

 می. رسم می بهت دیگه ساعت دو یکی دارم، کار جا یه راه سر.. آجی میام دارم. زیاده تاکسی که اینجام. ننداز زحمت به خودتو -

  !پسربازیت به رسی

 و»  مرض«  گفتم می باید.. دادم می شوخی با را اش شوخی جواب همیشه مثل باید... فشردم راستم ي پنجه میان را فرمان

  ....نباید... کیمیا هاي چشم جلوي نباید اما.. باید... آوردم درمی را اش خنده بلند صداي
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  ...گذاشتم سر پشت را کهنه هاي درد خیابانِ و چرخاندم را سوییچ

  ...ساره تو به لعنت

  ...تو به لعنت

... توانستم طورچ... عقب ي شیشه.. جلو ي شیشه.. بغل ي آینه.. وسط ي آینه.. آینه وسط افتاد کیمیا هاي چشم. گرفتم باال را سرم

 هم بـــاز من که.. بودم بدهکار من.. داشت طلب من از... کیمیا..  آخ.. بزنم را ها حرف آن.. کیمیا مریض هاي چشم پیش چطور

 می ورچط... کردم کم را سرعتم و کشیدم عمیقی نفس... ساره تو به لعنت.. کامران تو به لعنت چـــرا؟؟ چرا؟؟! بودم بدهکارش

 صورت.. او صورت.. صورتش... بریزم صورتش توي را خشم همه این بودم توانسته چطور... کنم کنترل را خشم همه این توانستم

  ..!کیمیا.. آخ... کیمیا... کیمیا پدر صورت.. بود خودش.. کامران

  ...ایستادم قرمز چراغ پشت

  

 و خاموش خشمِ  این و.. کامران.. خودم از.... بود کرده استفاده سوء کیمیا، اسم به و کیمیا از که خودي از... بودم متنفر خودم از

  !کشت می را من داشت که فروخورده،

  ...زدم فرمان به آرامی ي ضربه

 پر را ماشین خاصی، معناي هیچ بی و فریاد به شبیه دردمندي، و شده فشرده هواي حجم ام، حنجره میان از و کردم باز دهان

  ....کرد

 نم به لعنت..! باشد داشته را کس هیچ اش بچه خواست نمی! نداشت پدرش جز را کس هیـــچ اش بچه.. نداشت خاله اش بچه

! روشنک تو هب خدا لعنت.. کامران تو به لعنت.. من به لعنت.. رفتنش زیرآبی و عاطفه به لعنت.. کوچه وسط کردم ول را اش بچه که

  !لعنت

 فکر هی.. و نمک فکر هی نتوانم تا... کند کم را ماشین سنگینی و تنش از کمی صدایی، هر تا فشردم ماشین پخش روي را انگشتم

  ...بیفتم مغزم جان به چکش با... و کنم

  ...بست نقش آیفون ي صفحه روي نیاز اسم

  ..چکید چشمم از هیجان، و درد و خشم به آغشته اشک، قطره یک تنها و اشک، قطره یک

  ...چسباندم گوشم به را گوشی و کشیدم را سبز نوار

- ...  

  هستی؟. سالم -

  ....بود بخش آرامش و آرام نیاز نفس صداي و

  ...بود گره بی و آرام همه آن من، جز به دنیا، هاي آدم ي همه صداي و
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  خوبی؟. خونه رم می دارم: کشیدم بهم را هایم لب و زدم دور را بلوار

  ...دیدم می دنیا خطوط تمام پشت از من زد، می لبخند که نیاز

  اینوري؟ نمیاي. راهم تو منم. قربونت -

  ..دیگه وقت یه باشه.. میاد داره دوستم نه -

  ساره؟ -

  ...صدات حاله بی تو؟ خوبی -

  ...بغل ي آینه افتاد کیمیا تصویر بار این و کشید عمیقی نفس

  زنی؟ می حرف آزاد با. خوبم.. که خوب -

  ...آزاد

  ...فشردم بهم محکم ثانیه از کسري براي را هایم پلک

  ...اطمینانش همه آن.. مان دلواپسی پر صبحِ.. مهربانیش.. خشمش.. آغوشش.. آزاد

  ...هست آزادي که... هست که بود رفته یادم.. دارد وجود که بود رفته یادم

  .نه -

  ...کیمیا... کامران... آزاد

  ..داشتم نگه خیابان کنار را ماشین

  نه؟؟ -

 یمزندگ روز، دو طی که وقتی نه. زدم نمی حرف. چسباندم بهم را هایم لب. آزاد الخصوص علی و. کس هیچ با. زدم نمی حرف. نه

 هم هب شبیه زندگیم، هاي مرد تمام که وقتی نه. بودم کور زندگیم مردهاي ي همه براي که وقتی نه. بود شده رو آن به رو این از

  ..!بودند

  ساره؟؟ -

  .بزن زنگ بهش پس: پرسید دوباره نیاز. شد می نزدیک خط پشت از آزاد دور صداي

  ..فعال. زنم می زنگ بهش خونه برسم -

  !خوردم جا گرفت، می دستش کیف جاي به همیشه که کوچکی ساك و عمه دیدن با و زدم را برق کلید

  !عمه؟ -

  ..م نشسته اینجا ساعته دو مادر؟ بودي کجا: چرخید صورتم دور تا دور نگرانش نگاه و زد زانویش سر را دستش
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  شما؟ کنی می چیکار اینجا: گرفتم دستش از را ساکش

 عمه هاي چشم.. ماندم خیره کوچکم ي خانه به راهرو، ي استانه همان در سرش، پشت خودم و. شود خانه وارد تا ایستادم کنار و

 ..!داشت برم ترس اراده، بی و ناگهان من اما داشت عادت. کشید سرك هم را آشپزخانه تا حتی و گشت خانه دور معمول طبق

 اج دگرگونی، همه آن از جیزي بود، افتاده که اتفاقی از چیزي آزاد، از چیزي مبادا که.. انداختم راه عمه سر پشت را هایم چشم

  ...باشد مانده

  !فهمم؟ نمی خیالت به کردي وا سرت از منو دیشبم.. زنی نمی ت عمه به سري یه که هم تو. بود کرده هواتو دلم -

 نآ هوا، هاي مولکول ي همه میان از را آزاد بوي هایم ریه... رسید پایان به ،..کشید طول سال هزار انگار که بازدمی با عمیقم دمِ

 را هعم ساك و کردم رها را کیفم... دادند می تشخیص بود، نشسته خانه اجزاي تک تک بر جا بر پا و صریح طور آن وقتی هم

 ي صبحانه ي خورده نیم هاي فنجان تا نگاهش رد و دوختم عمه ي خورده چین بینی به را نگرانم هاي چشم. گذاشتم زمین

 داري، مهمون گفتی می مادر خب: گرفت رو و کرد نگاهم دلخوري با. دویدم جلو و گزیدم شد می که آنجا تا را لبم! گرفتم صبح

  ..!شدم نمی مزاحمت من

  ...عمه برم قربونت: زدم تشویشی پر و نیمه نصفه لبخند و کردم بند اش شانه سرِ را دستم

  ..بود اینجا دوستم: چروکش و تپل ي گونه به چسباندم را هایم لب

 لپم! دش تکه تکه بود، کرده خوش جا ها صندلی روي سماجت با طور آن که عطري بوي از بازدمم. کرد نگاهم سوال پر ثانیه چند

  جون؟ بدري کنی نمی عوض لباستو: پشتش گذاشتم را دستم.. گزیدم تو از را

 ساسیتح چیزي هر به. چرخاندم خانه دور را نگاهم! کردم خالی سینک توي را کانتر و برداشتم خیز شد، ناپدید که مهمان اتاق در

 فهمدب عمه و بیاید چشم به که داشت وجود امکان این و بود آزاد حضور به مربوط هم رومیزي شدن جا به جا انگار. بودم کرده پیدا

 پیچیده انهخ جاي همه بویش... بودم شرمنده گفتن، دروغ اینطور و کاري پنهان بود، افتاده که اتفاقی خودم، از! بوده اینجا کسی چه

 باز را ممانتوی باالي ي دکمه... تختم کنار رنگ کاربنی آباژور روي حتی.. آبی گشاد دهان هاي لیوان.. ها مبل.. صندلی روي.. بود

 آزاد... تادنداف راه به سرم در کلمات... کیمیا هاي چشم تصویر کنار.. آینه وسط بود افتاده تصویرم... تختم وسط نشستم و کردم

.... بود ادهایست در پشت کننده، ویران مشکیِ و طالیی همه آن و سفید یونیفرم بدون که کامران، و.. تخت همین روي.. بود اینجا

  ....ام کوري بدهکارِ .. ام کوري طلبکارِ .. من و رنگ سیاه هنوز ماشینِ ي رفته باال هاي شیشه پشت کیمیا

  ...افتاد گوشی روي تصویرش، کامل تجسم از تر قبل اسمش

  ...شد نمی جدا هم از ، حروف کردن هجی به روز، آن هاي ثانیه تمام مثل که من، هاي لب و

  ...رفت نمی تماس برقراري و سبز نوار کشیدن به که دستم، و

  ...ترسید می که دلم، و

  ...خواست نمی.. انگار که

  ...آزاد.. کیمیا.. کامران
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  ...ترسید می.. خواست نمی

 همین.. بزند گزن دوباره نیاز که بود حاال همین.. بیاید شبنم که بود حاال همین.. گذاشتم بالشم زیر را گوشی بدهم، جواب آنکه بی

  ..!بیاید خوابم به کیمیا و بخوابم که بود حاال

  !بدقول؟ خانوم احوال!  به -

  ...رفت غلیظش هاي»  ح«  پیِ  گوشم و شبنم تند بنفش شال و بلند قد محو نگاهم.  چرخاندم سر

  ...گذاشتم جا اش، استخوانی هاي شانه و تخت ي سینه در را ام دلتنگی و تخت روي را هایم نگرانی تمام و گرفتمش بغل

 شاتما بود، موهایش زدن شانه مشغول که را شبنم وافري حظ با و نشست کنارمان عطرش خوش دارچینی چاي سینی با عمه

 هاي دوست از قدران که بودم گفته گوشش توي یواش. بگیرد علی براي را شبنم خواهد می دلش بود گفته گوشم توي یکبار... کرد

  ..!نگذارد مایه اش دردانه براي من

  !یم؟رژ تو رفتی باز! شدي الغر چقدر! عمه برم باالت و قد قربون الهی: بوسید را شبنم پشت پر و سیاه موهاي دهم بار براي

  !راحت خیالت نیستم رژیم ولی. جون عمه دارم اجرا آینده ماه اول: کرد من به اي خنده پر و دار معنا نگاه شبنم

 که آنچه هر بوي.. ایران بود آورده خودش با را سالها آن بوي که انگار و بود، اینجا شبنم.. انداختم شبنم و عمه به لذتی غرق نگاه

 نگی،دلت شرجی، امارات، بوي... داد می پیوند نداشتم، دوستش ها قدر آن و هستم که آنچه نه بودم، که آنچه به گذشته، به را م

 همیشه صورت روي پوستش، روي هایم مردمک بگیرم، را نگاهم آنکه بی. ایستادن و ،..خواستن شدن، بلند رفاقت، زخم، تنهایی،

 به هم او انگار و کرد، می نگاهم.. برگشت سمتم به و گرفت را نگاهم رد.. گشت صافش کمر و سفت هاي شانه روي اش، جدي

  ...بود زده پرسه من خیال در که کرد می فکر چیزي همان

  تو؟ خوبی -

 شپزخانهآ به کنان زمزمه که دیدنش با و گشتم بود، من با شب سر از نگاهش سنگینی که عمه دنبال هراسان هاي چشم با اول

  !نیستی راه به رو چیه؟: گذاشت رانم روي را اش سبزه و کشیده دست. برگشتم شبنم به رو رفت، می

  ..میل بی.. حواس بی.. زدم لبخند

  .میارم جاتو اآلن نمیاد؟ خوابت.. م خسته یکم نداشتم، خوبی روز.. هیچی -

  !بود استرس تنت تمام کردي که بغلم شده؟ خبر چه ببینم بزن حرف.. ندارم خواب دونی می که منو.. بابا بشین -

. آمد خواب اتاق از موبایلم زنگ ضعیف صداي! تر سنگین هم گوشش آن، تبع به و.. بود شده بلندتر عمه خواندن شعر صداي حاال

 نگاهم هثانی چند حرفی، هیچ بی.. دوختم چشم سیاهم روزهاي ناجیِ به و گذاشتم شبنم دست روي را دستم. بسته چشم. بود آزاد

  !؟...گفتم می چی از باید دقیقا.. بگویم برایش توانستم می چطور... خواند می قبل از بلندتر داشت عمه.. کرد

  ...بود شده تنگ برات دلم: کردم نوازش را دستش
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 با بار هر و بودم گفته او به بارها را این! شد می مردها شبیه خندید، می اینطوري وقتی. باال فرستاد را لبش ور یک و زد لبخند

  ...بود خندیده بلند صداي

  !ببینم دلو عزیز این شد واجب -

  کیو؟؟ -

  !شدي؟ خل: زدم مبل به را ام تنه و کشیدم پس را دستم..! کرد نثارم وار»  خودتی خر«  هاي نگاه آن از

  !ده می نشون اي دیگه جور که شواهد: انداخت باال ابرو

  !خوره؟ می گاوزبون گل کسی: زد داد عمه... بود دروغی هم، ام خنده. دادم تکان سر و خندیدم

  !خورم می من! عمه من: پیچید شبنم جواب به موبایلم ي دوباره زنگ صداي

 از يسِر چه با دانم نمی را خواب بی همیشه شبنمِ که ها همان.. زدم لبخند عمه مخصوص هاي گاوزبان گل براي شبنم شوق به

  ...انداخت می پا

  !!نفهمم که باشم خر خیلی باید من که.. چشماته تو چیزي یه: برگرداند حال زمان به مرا دوباره صدایش

 و یرهخ آنقدر.. کردم نگاهش ممتد... دانست می کسی هر از بهتر شاید. دانست می او. دانست می شبنم. کردم نگاهش سکوت در

  ...فهمد می چه نگاهم از ببینم تا ممتد

  ...ها موقع اون.. شدي اوایل اون مث -

 سیاهش، هاي چشم جلوي من و بود، کیمیا بار این که تفاوت این با... روزها همان مثل... ها موقع آن مثل.. کردم نگاهش خیره

 جودو عمق تا را خودم که بودم زده هایی حرف نرسد، گوشش به ها قدر آن صدایم و باشد باال ماشین ي شیشه که چقدر هر حاال

  ...استفاده سوء... بود استفاده سوء که.. گفتمشان می نباید که.. نبود من زبان الیق که هایی حرف... سوزاند می

  !شده؟ خبري -

- ...  

  ؟..اینا مامانت -

- ...  

  !کامران؟ -

  ..!رفیق.. دوست.. ناجی شبنمِ.. تیز همیشه شبنمِ .. تیز شبنمِ .. زدم دستش روي آرامی ي ضربه اختیار بی

  .میام بدم، جواب تلفنمو: گفتم اي خفه صداي با و نشاندم اش گونه روي کوتاهی ي بوسه

 افتادم راه اتاق وسط... رفته دست از تماس دو. کشیدم بیرون بالشم زیر از را گوشی کنم، روشن را چراغ آنکه بی و شدم اتاقم وارد

.. و راشمت می بهانه دلیل با و دلیل بی بوده، کنارم متوالی روز دو و همراهم دوسال که کسی با نزدن حرف براي که کردم فکر و
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 کیمیا زا خواست نمی دلم.. بگویم برایش خواست نمی دلم... کردم بسته و باز را ها کمد یکی یکی و هدف بی... کنم می امتناع

 ینم دلم و ،..کند شُره دلم در آرامش و بشنوم را صدایش خواست می دلم..! بودیم انداخته بهم که چنگی از.. کامران از.. بداند

  ...خواست

 ي ارچهپ روي کشیدم دست.. شد ثابت کمد انتهاي سیاه شیء روي نگاهم.. شدم متوقف ترم قدیمی هاي لباس کمد روي به رو

 و کیمیا هاي چشم.. بود اتاق وسط آزاد عطر.. بود اتاق وسط هال از شبنم و عمه خندیدن صداي... کشیدمش جلو و سیاهش

 اتاق طوس یکجا، من، ي رفته دست از خلوص و پاکی... مالیدم صورتم به را چادر لطیف ي پارچه..! بود اتاق وسط کامران، پوزخند

  ...!بود

 خاطرم در ،انگشت نوك تا سر فرق از پوزخندش، پر و بار حقارت نگاه... فشردم قلبم به و گذاشتم ام سینه ي قفسه روي را پارچه

 شکیم هاي سردوشی و سفید یونیفرم ي خاطره لفاف در شده پیچیده اما پوش سیاه آدمِ آن... شناخت نمی را ساره این... ریخت

  ...دادم فاصله گوشم از عجیب، امتناعی و میل با را گوشی و گرفتم را شماره... شناختم نمی را طالیی

  ..پیچید شنوا، و آرام صدایش

  ...ساره جانم -

... بود من با را قبل روز دو تمام که آدمی همان.. دیدم نمی و دیدم می روز هر که آدمی همان.. بود خودش.. کردم رها را نفسم

  ...بود من با سال دو این تمام که همان

  ..خوبی -

  ...فشردم بغلم به بیشتر را سیاه چادر

  !؟ نخوابیدي چرا -

  .بود تو پیش فکرم -

  ..افتاد نوسانی حرکت از دلم ته چیزي

  .برام اومد مهمون. نشد... بهت زنم می زنگ گفتم نیاز به -

  .ببینمت نشد بود، در پشت من از زودتر دوستت.. شدم متوجه.. آره -

  بودي؟؟ اینجا! چی؟ -

  ..هوم -

  !کجایی؟ اآلن -

 ماومد پیش ساعت یه. م خونه اآلن: گفت آمد، می سراغش مان نفره دو هاي زدن حرف اینجور وقت فقط انگار که مالیمتی با

 ترجیح نم به دوستتو و خواب کردم فکر بعد بدن، جواب شونو گوشی خانوم موندم منتظر ساعت نیم.. اومد دوستت که ببینمت

  .برگشتم دادي،
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 هک گذشت، چطور که شد، چی پرسید نمی که همین.. نبودنش عصبانی.. مالیمتش... داد آرامش هایم گوش به شوخش لحن

  !؟...آیا

 هیچ رايب و آزاد، براي توانستم نمی که چیزي.. بود کرده سد را نفسم راه چیزي... دادیم گوش هایمان نفس صداي به دقیقه چند

  ...کرد می سد را کیمیا نفس که آنچه به شبیه شاید چیزي... دهم شرح کسی

  !؟..بخوابم برم -

  ...بودم پرسیده تلخ و غریب

  ...کرد درکم و کرد رها را عمیقش نفس... کرد کوتاهی مکث

  .بوسمت می.. برو -

  ...بود مانده جا بغلم، توي چادر و پنجره پشت ماه میان نگاهم

 زخانهآشپ وارد و کردم جمع سرم پشت را موهایم. کرد می مدیتیشن و بود بسته را هایش چشم ، پنجره روي به رو بود نشسته

 نشست .برگشتم صندلی شدن کشیده صداي با. شدم صبحانه کردن آماده مشغول صدا و سر بی و زدم برق به را چایساز. شدم

  .بخیر صبح: زد لبخند و کانتر پشت

 صبح. سالم: پاشیدم صورتش به بود، تر واقعی گذشته شب به نسبت امروز که را لبخندي و گذاشتم مقابلش را چاي بزرگ لیوان

  .بخیر

  هنوز؟ خوابه عمه: پرسید همزمان و گرفت کوچکی ي لقمه خودش براي

  ..بخوابه یکم دادم، داروهاشو و مسکن.. کرد می درد پاش صبح اذان -

  .تره شاداب ها موقع اون از ولی شده شکسته خیلی -

  ..جونش علی.. دیگه اینجان ش خانواده: زدم لبخند

  ...خندیدیم دو هر و

  هست؟ اوکی چی همه -

  ...بله که دادم تکان سر

  !مطمئنی؟ -

. ماند مدهان در چاي.. داد سر طرفم به کانتر روي را رنگ قرمز ي جعبه. کردم بلند سر و فرستادم گوشم پشت را موهایم از اي تکه

  .بود آزاد سوغات خودنویس

  ...رسید یم نظر به اینطوري یعنی. ندونه عمه شاید گفتم فقط. کنم فضولی خواستم نمی.. بود تلویزیون کنار عسلی رو -

  !هست؟ کی محبوبت مرد این حاال: گفت شیطنت با و انداخت جعبه به نگاهی... نه که دادم تکان سر سرعت به
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: شیدک عقب را خودش و خندید شبنم... خوردم را ام خنده! آمد نمی آزاد به که صفتی تنها..! محبوب مرد.. کردم نگاهش خیرگی با

  !؟ نه دیگه، محبوبه بخري گرونی هدیه همچین واسش یـــخ تــــوي که کسی باالخره خب

 سرم در یالخ و فکر آنقدر اما... بخندیم بلند بلند و دربیاورم بازي مسخره شبنم پاي هم خواست می دلم. رفت باال لبم ي گوشه

  ...داد می قرار سایه در کامال را، او به نسبت ام پیچیده احساسات و آزاد شخص که بود

  ...نیست خاصی شخص: زدم بهم را هایم لب

  ..!خورد بهم حالم شد، می اش متوجه زود یا دیر شبنم که بزرگم دروغ این از و

  ...خریدي جووون علی براي اینو که نگو! داره؟ که وجود باالخره اما! نیست خاص اوکی، -

  !شمال؟ از گرده برمی کی زدي؟ حرف آریا با.. شبی خیال بی: خندیدم

  ..!دیگه همینه! مارو؟ بین جاري خونوادگی محبت میبینی. هفته آخر اینکه مثل: کرد باز هم از را هایش دست

 انهم با. خودش بفرد منحصر و خاص اندام با. طراح و مدل. بود شبنم.. شدم اش خیره حال، به تا گذشته شب از چندم بار براي

 می خود از را مردها که تلخ و تند گاه زبان همان با. داشت وامی نصیحت به را عمه و شد می مردانه شدت به گاه که ها اخالق

  ...مردها که کردن سرزنش و زدن دست پشت به انداخت می را عمه و راند

  !هست؟ چیکاره: بشورد که برد را هایمان فنجان و شد بلند کانتر سر از

. بود ستادهای خودش پاي روي و رفته ایران از پدرش محبتی بی سر از ناموفقش، ازدواج از بعد که بود شبنم. کردم دنبالش نگاه با

  ...خودش خاص هاي ویژگی همان با... داد می نشان مردها به نسبت اغلب که تنفري همان با... مردانه گاه هاي اخالق همان با

  .احتماال هفته آخر.. حاال ش بینی می -

 ي انهخ به نیاز رفتن براي جوري و جمع و سبک مهمانی. شد کشیده هفته آخر مهمانی بر مبنی نیاز مسیج به بار این ذهنم و

  ...شبنم به و. نیاز به. کردم نگاه خودم به. اش مادري ي خانه از کندن دل و خودش

  .مجموعه ارشد طراح معینی، آقاي جناب... .  کمپانیِ طراحِ و مدل.  تاج شبنم: گذاشتم کمرش پشت را دستم

 را شبنم دلیل نهمی به و نیست شرکت آزاد که بودم شده متوجه. فشرد را دستش کوتاه مکثی با معینی و برد جلو را دستش شبنم

 که شبنم هک بودم کار غرق من و کشید طول ساعتی یک صحبتشان. گذاشتم تنهایشان دقایقی براي و کردم معرفی معینی به

 سابح یک با.. کردم جمع کارم به را سرم..! کنم معرفی کیانی آقاي به را او دیگري روز تا کرد خداحافظی و آمد بود، شده دیرش

 وقت رايب داشتم قرار نیاز با که هم بعد.. ماندم می هفت تا تا امروز باید گذشته روز چند هاي کاري کم جبران براي سرانگشتی

 تیاجاح تنهایی این به عجیبی طرز به من و.. گذاشت تنها را مغشوشم ذهن و من و نیامد نهار از بعد تا. نیامد آزاد.. آرایشگاهش

 کیمیا و امرانک سرم در و ببینمش اینکه.. باشد نفعم به بیشتر ندیدن، این کردم می حس اما بود شده تنگ برایش دلم.. داشتم

 مان نزدیکی از و باشمش داشته دوستش و ببینمش اینکه... بخورد وول سرم در ماه یک این پایان و ببینمش اینکه.. بخورند چرخ

 وقت هر علی. پرید باال ابروهایم افتاد، موبایلم روي که آقاجون شرکت ي شماره. بکشم عقب بخواهم، بترسم،... شوم زده خجالت

... شتگ برمی و زد می شرکت به سري ظهر تا روزها بعضی که هم آقاجون. کرد می استفاده موبایلش از بگیرد، تماس خواست می

  ! ري می و ذاري می باباتو خوب: پیچید آقاجون دلخور اما گرم صداي و چسباندم گوشم به را موبایل
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 بل به را گوشی دهنی... بود نکرده خطابم خودمانی طور این که بود ها مدت... گرفت فاصله هم از عمیق لبخندي به هایم لب

  خوبی؟.. آقاجون برم قربونت: کردم نزدیک هایم

  کاري؟ سر... هللا الحمد: بود دلخور هنوز

  ..افتاده شرکت شماره. تون اجازه با -

  ...کنه می چیکار داره پسره این ببینم. بزنم سر یه اومدم -

 بمون مگفت دیروز.. بابا: گفت آرامی صداي با. چرخید نمی دهانم در زبان گرفته، تماس چه براي اینکه به علم با. کردم سکوت

  ...دارم کارت

: مگفت دیروز، ي دهنده آزار مرور با و ایستادم راهرو کوچک ي پنجره روي به رو.. زدم بیرون سالن از و شدم بلند میزم پشت از

  ...اومد پیش کاري

  !تر؟ واجب بابات با زدن حرف از کار -

- ...  

  !ساره؟ -

 بلق روز استنطاق به مربوط که چیزي هر ي درباره خواست نمی دلم مان، مکالمه خط اولین از جدا. بزنیم حرف خواست نمی دلم

  ...آقاجون بله: کردم زمزمه ناچار و دادم فشار بهم را هایم لب..! بزنیم حرف بشد،

  خونه؟ میاي امروز -

  !نه! خانوم حاج! خانه

  ...دیگه روز سه دو باشه... سرکارم وقت دیر تا منم.. قاجون ست خونه عمه امروز -

  ..ساره -

  ...ندارم گنجایششو.. ي درباره بحث گنجایش اصال امروز.. بدید مهلتم روز دو یکی.. آقاجون میام خدا به -

  ...بابا کنم بحث باهات خوام نمی -

  ..!نمیام خونه ولی. میام. چشم -

  !؟..بابا نذاري منتظرم.. ساره. بگو بهم قبلش فقط.. بیاي خواد نمی خونه اصال.. خب خیلی -

  ...راحت خیالتون. بابا چشم: ریختم صدایم در را محبتم تمام... گرفت لحنش از دلم

 باشد یکس آخرین احتماال مطیع، و مظلوم همیشه آقاجونِ که کردم فکر و.. دوختم شرکت خیابان به را نگاهم شد، قطع که تماس

  ...کرد خواهم سرزنشش یمان، خانواده در غلطش نقش عین در که
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 شد، می باز دهکنن کسل ترافیک این اگر و بود گرفته وقت آرایشگاه از نیاز. رساند ما به را خودش شبنم که بودیم میرداماد حوالی

 من از اشاره با و کرد می نگاهش آینه از گاه نیاز. زد نمی حرف زیاد و بود خودش توي شبنم.. رسیدیم می کارمان به زودتر چه هر

 چیزي تنها. .است پکر طور این حاال چرا و رفته کجا صبح از دانستم نمی. نداشتم جوابی من و! خوبست؟ دوستم آیا که پرسید می

.. شد هم ورط همین باالخره که. بازگردد ما به و کند پیدا را خودش دادم می اجازه باید. بزنم حرفی نباید که بود این دانستم می که

  ...کرد سوال هفته آخر جشن ي درباره نیاز از و هایش لب روي نشاند لبخند که بودیم رسیده آرایشگاه نزدیک تقریبا

  ..مغرور.. تودار.. طوري همین.. بود شبنم

 نیاز و شبنم... کرد می خودنمایی ها دیوار روي که بود هایی عروس تابلوي روي من چشم و بودیم نشسته خلوت آرایشگاه در

 پایین راه چهار دو یکی.. بود حوالی همین هم من عروسی آرایشگاه. بودند»  جون مینا«  با زدن حرف و آلبوم زدن ورق مشغول

  ...بود آراسته را صورتم هم ها»  جون«  همین از یکی.. بود دیوار و در به هم ها عکس همین.. رفت می پایین و خورد می پله.. تر

 به ایدب که گفت می داشت جون مینا.. سبک و ساده.. کردم جستجو را آلبوم روي نیاز ي اشاره انگشت انتهاي و برگرداندم سر

 خانوم پروین یادآوري از اي لحظه براي اش بینی... نیست عروسی جشنش اما است عروس کرد می اضافه نیاز.. بسپاریم خودش

 رابطه پی رفت حواسش احتماال و داد سُر نیاز روي را اش خیره نگاه شبنم... لغزید می کمرش روي من دست و خورد می چین

  ...نداشت وجود او زندگی در هرگز که عاطفی چنین این هایی

. آمد یم سالن به آرایشگاه انتهایی راهروي از که شدم اي بچه دختر متوجه و برداشتم سینی توي از را ام شده تعارف چاي فنجان

 به هدوبار و بود موهایش شدن سشوار مشغول و نشسته صندلی روي که خانومی سمت رفت.. دورش پریشان و بلند موهاي با

... گرفت بازي به را پالیش و پخش طالیی موهاي و داد تاب را خودش هی و نشست ما نزدیک نیمکت روي... برگشت ما سمت

 فضاي در بازدمش و دم هر صداي که اي سینه و دردناك هاي سرفه همه آن و عمیقش هاي چشم.. بود هایم چشم جلوي کیمیا

 برخ... بود گرفته آتش همین از و نداشت خبر عاطفه پنهانی کارهاي از کامران... نداشت خبر کامران... کرد می پیدا اکو خانه

 وجود با.. بودن انصاف این... ببینم را کیمیا توانستم نمی دیگر پس... داد نمی را آنجا به کیمیا آمدن ي اجازه دیگر پس... نداشت

 انصاف اما ود،ب خونی کشش و تنفر و ترحم و تنش از مخلوطی حسم تمام اینکه وجود با نداشتم، او به نسبت مشخصی حس اینکه

  ...ببینم ملیح، لبخند و برگشته هاي مژه آن با.. را سیاه هاي چشم آن نتوانم دیگر که نبود انصاف... نبود

 شناخت مین را نیاز آنقدري هنوز.. خندید می شبنم... برسد کوروش به که رفت و خانه رساند را ما نیاز زدیم، بیرون که آرایشگاه از

  ...کند تاسف ابراز کوروش، به محبتش و رسیدگی بابت بخواهد که

 آن سطو! نگذاشت نصیب بی محبوبمان مدلِ آبدار هاي بوسه از را خودش و بود منتظرمان شبنم محبوب فسنجان خورش با عمه

 عمه و کرد می اش کفري سر آخر که انقدري! بود عمه هاي لپ آویزان خدا ي همیشه شبنم بودیم، که هم شرجی و غربت همه

  !! »کردي م خفه بسه«  که زد می عقب می دست با

 چیزي چه تمدانس نمی دقیقا! کرد می غافلگیرم نگاهش با داشتم، برمی بشقابم از را سرم که گاهی.. بود سنگین هنوز عمه نگاه

 انفنج ترتیب.. بودمشان شسته وقت آخر دیشب.. تخت هاي مالفه پی رفت می حواسم... شده نگاهش خیرگی همه آن باعث

 شانین دیگر و... بدهم صاحبش به مناسبی فرصت سر تا بود کیفم در سوغاتی خودنویس... بود شده داده دیروز همان هم هایمان

 نبیرو خانه از کندور و اسفند با عطرش بوي..! نبود خانه این در آزاد از اثري آوردم، می فشار مغزم به چقدر هر..! ماند نمی آزاد از

 رك دروغی، هیچ بدون هم را این... بود موهایم روي نشان جواهر سبز سنجاق همین ماند می که چیزي تنها احتماال و بود رفته
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 رافتص به عمه باالخره...  گذاشتم فشار تحت را ام خاکستري هاي سلول... ماند نمی دیگري چیز..! خریده آزاد بودم گفته وراست

  !ماند نمی زبانش سر ساعت چهار و بیست حرف که جونی بدري هم آن! ماند نمی اینطوري که ابد تا... افتاد می زدن حرف

 یازده یحوال.. زدیم بیرون خانه از و پوشیدیم سبکی لباس... بود کرده را ها خیابان هواي شبنم خوابید، عمه و خواندم که را نمازم

 جمعیت و بود خنک هوا.. حرف کالمی بدون و سکوت در... افتادیم راه به زنان قدم و کردم پارك بام پارکینگ در را ماشین که بود

 بعد ینکها.. ببینمش طور این آمد نمی دلم... میل بی کرده، ناراحتش امروز آنچه کردن بازگو براي و بود خودش در باز شبنم... کم

 اي گوشه سر آخر و رفتیم راه ساعتی یک... بدهد آزارت که باشد چیزي بازگشتت، روزِ اولین در و برگردي سال هشت هفت از

  ...مان پا زیر.. شهر و دستمان در معدنی آب هاي بطري.. نشستیم

  ...دیدم کامرانو دیروز: کردم باز لب

  

  سوزه سینه و تلخ اما ، قدیمی تنهایی حرف+ 

  ...هنوزه و روز هر حرف.. حرف آخرین و اولین

  ...نهایت بی تا راهیه ، راهه یه شاید تنهایی

  ...تکرار همیشه ي قصه

  ...و هجرت و هجرت

  ....هجرت

  

  ...بود رو به رو به خیره هنوز نگاهش

  ...همونجوري -

  ...بیاورم خاطر به را صورتش کردم سعی

  ...شد می ترسیم صورتش از که بود چیزي آخرین و اولین سیاه، رنگ پر ي نقطه دو

  ...بستم نو از و کردم باز را دستم توي بطري در

  ..طلبکار..  بلند قد -

: کردم ندب ام بهاره مانتوي ي لبه به را هایم دست و گذاشتم پایم کنار را بطري. کرد نگاهم و برگرداند من سوي به را سرش آرام

.. وزخندپ.. پوزخند.. منه گردن اومده، باال که گندي این و بودم دیگه یکی با من انگار که.. فراوون طلب با.. گفت خواست چی هر

  ...پوزخند

  ..!خودش مث.. منم: داشتم نگه درش شیارهاي میان سخت، و سفت را نگاهم. کردم باز را درش و برداشتم را بطري دوباره
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 روي غزاندمل را انگشتم. خنک هنوز و بود روشن آبی. برگشتم بطري به. بود احساس بی و صامت هایش چشم. گرفتم باال را سرم

  ...کردیم می طراحی را ها این ي همه هایمان کالس سر وقتی یک.. اش بدنه طرح

 نگاه با. .کامران قد با.. کامران چشمهاي با... کیمیاست اسمش کیمیاست؟ اسمش دونستی می... روشـ ي بچه دونستی می تو -

  ...!کامران

  .گذاشتم زمین را بطري

  ...!کیمیا چشماي جلوي -

  ...خوره می بهم خودم از حالم: پوشاندم هایم دست با را صورتم

  ...نشست ام شانه روي دستش

 می ما ي همه... خورده بهم خودش از حالش روزي هم او حتما... کرد می درك را این شبنم قطعا و... خورد می بهم خودم از حالم

  ...بخورد بهم خودمان از حالمان که روزي رسد

  ...نداره عیبی... نداره عیبی: داد ام شانه به خفیفی فشار

 عیبی... بود ام شانه روي هنوز شبنم، دست... دوختم چشم روشن و خاموش شهر به و کردم مشت ام چانه زیر را هایم دست

  ...نداشت

  !؟..کنی چیکار خواي می حاال -

 رايب گذاشت نمی وقت! مطلب اصل سر رفت می راست و رك. شد نمی کسی گرفتن عزا پاي هم. داد نمی دلداري. بود شبنم

  ..!کشیدن نفس

  !کنم؟ چیکار باید: کردم رها را نفسم

  !دونی می تو -

  !کنه فروکش عصبانیتم کنم صبر باید اول که عصبانیم ازش انقدر -

  بعدش؟ -

 صویرت...  سرمه تو همش حرفاش... عصبانیته رو از بگیرم تصمیمی هر اآلن... شه خاموش آتیشم بذار... گم می بهت.. بعدش -

  ...گیره می قرار شعاع تحت چی همه اآلن، احساساتیم... کیمیا

  دونه؟ می عمه: برگشت سمتم به دوباره... نوشید آبش از کمی

  ...دونن می اینا بابام. نکنم فکر: کردم بسته و باز را هایم پلک

  !چطور؟ کیانی آقاي -
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 هزد ایمیل چادرها طراحی بابت که روزي از سال پنج کردم فکر و شدم خیره اش تیره هاي چشم در... چرخیدم طرفش به کامال

  ...گذشت بود، داده جواب نیاز و بودم

  بدونه؟ باید -

  بدونه؟ نباید -

  !شبنم؟ -

  !کنی؟ می خر بچه ساره؟ -

  ...زدم صورتش به محوي لبخند

  ؟!نیست یادت... پختما برات آشو خودم من مثال -

  ...یادمه -

  ...کشید آسفالت روي را کفشش نوك

  ..کنه دوا ازت دردي... کرده که کاري این با خواهرتو بده خیر خدا اینکه گفتن دوباره کنم نمی فکر -

  .کنه نمی دوا.. نه: دادم تکان طرفین به را سرم ببند، نقش ذهنم در روشنک از تصویري بخواهد دلم آنکه بی

  !بزنی؟ حرف باهاش خواد می دلت -

 خیره شهای چشم در چندم بار براي... شدند گم شب، نیمه تاریکی در تر، جلو قدم چند و شدند رد مقابلمان از جوانی پسر و دختر

 یم بوط مر گذشته و او به که آنچه هر از را خودش او، با زندگی در شدن مال لگد خاطر به دلم که بود وقت خیلی! ؟..دلم... شدم

  ...کشید می کنار شد،

  ...کیمیا. بزنم حرف باید -

- …  

.. روزا مونه... نیست یادم اسمشو درست اآلن که داره نقصی یه گفت دکترش اومد دنیا به وقتی یادمه... شبنم مریضه خیلی -

  ...دوتارو اون.. تصویرِ بتونم که... که بشه انقدري کردم نمی فکر.. میره می کردم می فکر همش

  ...شه می درست: کرد می دنبال را شبنم کفش بازي مسیر هایم چشم

  .شه می درست. آره: ایستاد باز کفشش حرکت. کرد نگاهم لبخند با و کرد بلند سر

  !زرنگه بچه خیلی کرده فکر. ارشده.. یارو این: گفت متفاوت لحنی با بعد اي لحظه و نوشید آبش از کمی

  راستی؟ گفت چی چطور؟: گرفت ام خنده

 اسمم و نم از اي استفاده سوء یه وسطام اون.. وسط بکشه پولو اسم هی و ببنده داد قرار باهام وعید وعده با تونه می کرده خیال -

  ...مدت یه بعد و بکنه
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  !نیست اي کاره مالی مسایل تو معینی -

  !چی؟ دوستمون اون: کرد تنگ چشم و انداخت باال را ابروهایش

  !ست کاره همه اون.. چرا: برگرداندم رو... گرفت ام خنده

  !زرنگه؟ بچه کنه می خیال قدر همین اونم -

  ...کنه نمی خیال -

  !زرنگه بچه جدي جدي پس -

- …  

  !رفتین؟ پیش ها کجا تا -

 شتپ تا! » شدم ش صیغه من.. « شبنم صورت به زدم زل... رفت هایم لب از لبخند... گرفت شکل ذهنم در آزاد از محوي تصویر

  ...دوختم چشم پایم زیر خاموش و روشن هاي چراغ و شهر به و فشردم بهم را هایم لب!.. شد خفه جا همان و آمد هایم لب

  ..هیچی هنوز -

  ! بزنی حرف هم خودت با حتی اش درباره بتوانی که نبود چیزي این

***   

 تقسیم را نهارمان ساعت و بودیم بیرون شرکت کارهاي از اي پاره انجام براي نیاز با صبح از. دیدم خانه نزدیک پارك در را آقاجون

 قرار .نپذیرفت رستوران، ببرمش کردم اصرار چقدر هر و آقاجون به زدم زنگ.. من و برسد هفته آخر هاي خرید به رفت او. کردیم

 رنگ بزس هاي نیمکت از یکی روي دورتر، کمی بود نشسته. گرفت دلم پارك، به ورود محض به من و خیابان سر پارك گذاشت

 بی و افتادگی کار از شان، همه بارز مشخصه که پیرمردهایی کنار. رسید می نظر به ها آدم میانسالی شبیه که اي رفته رو و

  ..!بود همصحبتی

 چطور.. دهمب را سالمش جواب و بشوم خیره هایش چشم در بتوانم آنکه بی.. بوسیدم را دستش پشت اراده بی و کنارش نشستم

... تمتوانس نمی ؟..بودم داده راه وجودم و قلبم به جا همه و کس همه از خبر بی را آزاد وقتی شوم، خیره هایش چشم در توانستم می

  .شوم دقیق کرد، می ریز سر من به را اعتماد همه آن که هایی چشم به و کنم بلند سر توانستم نمی

 به رو هب داد را نگاهش – آمد می پیش کمتر البته که – بزند خصوصی یا جدي حرف خواست می وقتی که همیشه معمول طبق

  ...سوزه می بچه اون واسه دلم: زد لب چینی، مقدمه بدون و رو

  ...کردم رها رو به رو از معلومی نا فضاي در و گرفتم سفیدش ریش ته و شده پیر رخ نیم از را نگاهم

  بپذیریش؟ تونی می اصال.. یا ؟..داري دوسش -

 هر.. .بکند خواهد، می که برداشتی هر آقاجون دادم اجازه و کردم سکوت. نداشتم مشخصی، نا این به سوال براي مشخصی جواب

  ...بود من ي شده سفت و سیاه قلب به بردنش پی از بهتر که او، برداشت
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  ...روشنک انگار آدم، چشماي تو زنه می زل وقتی.. جوریه یه بچه این -

  ...حرفش میان بپرم خواستم

  ...کامران انگار! آقاجون نه بگویم خواستم

 خدا... مکن نگاه صورتش تو شه روم چجوري... ساله پنج چهار ي بچه یه به بگم چی من آخه.. شیطون بر لعنت... اهللا اال اله ال -

 دعوا قدرچ... کنم نگاهش گیره نمی طاقتم.. بیرون رفتم کشیدم راهمو من خونه، اون تو گذاشت پاشو که اولی بار از ساره شاهده

  !داره پا یه مرغش.. شناسی می که اونم... مادرت با سرش کردمش

  ...پیچید بهم دلم دوباره کیمیا، اسم آمدن میان به از... کرد سکوت لختی

  ...اما... شه عمل باید گن می.. بیمارستان بردش اومد خانوم اون.. نبودم خونه من.. شد بد حالش بار یه اوایل همون -

.. مگذاشت کم برات خیلی من... بابا ساره: دوخت من به را اش غصه پر هاي چشم و گذاشت دستم روي را دستش و برگرداند رو

  ...دونم می

  ..آقاجون -

  ...کن گوش.. بابا نه -

 استخو نمی دلم... بود شده تاریک بدجوري خورشید، نور از پر و بهاره ظهر وسط هایش چشم.. دوختم بهم ناراحتی با را هایم لب

 که قیقتیح. بزند بیرون بچرخد، شیرین به توانست می که هایی لب میان از تلخ حقیقت خواست نمی دلم... بزند را ها حرف این

... کنم فنشد خودم توي نیست، برایش جوابی وقتی بودم کرده عهد خودم با که حقیقتی.. بیاروم رویش به وقت هیچ نداشتم قصد

  ...ببینم را رنجش خواست نمی دلم... بشنوم خواست نمی دلم

 خونه به ونپاش مامانت هاي پرورده دست ذاشتم می نباید.. بشی پسره این زن ذاشتم نمی و شکست می دستم باید موقع همون -

  ...من... ساره بابا.. آخه... بشه باز

  ...انداخت پایین ناراحتی با را سرش

  ...شود مادرش دامان به دست که اي بچه مثل... زد می صدا مادرش شبیه مرا و.. بدهد ادامه توانست نمی

 و وممظل و گیر بهانه... بود شده کودك افتادند، می پیري سراشیبی در که هایی آدم ي همه مثل هم او.. انگار بود طوري همین

  ...حواس بی

  ..نکن فکرشو... گذشته دیگه. آقاجون: دادم فشار را دستش

 ..دونم می.. کردم کوتاهی هام بچه حق در چقدر دونم می من: نشاند صورتم روي را غمگینش هاي چشم و گرفت باال را سرش

  ...بابا ببین..  ولی

  ...بگیرد را رویی به رو درخت ي شاخه تا برد جلو آهسته و کرد بلند را را دستش

  ...نتوانست
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  ...تونم نمی بخوامم، اگه! تونم نمی -

  ....برگرداندم کشیدنش، رنج از رو و کردم رها را ام شده سنگین نفس

 هس این تو کرده هم اخالقی بد باهاش گاهی.. نداره دوسش خیلی مادرت... کنم کوتاهی بچه این حق در خواد نمی دلم.. حاال -

 یه... بچه ینا به کنم می دین احساس! لعنت.. ساره شیطون بر لعنت... ببینم ناراحتیشو کشه نمی دلم اصال... من ولی..! بار چهار

 شتشپ هفت لعنت... بمونه احوال مریض... بمونه نام بد بچه این... و بمیرم ترسم می.. بمیرم ترسم می... ندارم خواب س هفته

  ! بابا بمونه من واسه

  ...کنم نگاهش توانستم نمی من و لرزید می صدایش

  ...بود گذاشته اثر جوري یک کسی، هر روي کیمیا انگار

 یدك دشخو با رو تو اسم حتی بذارم که شه رد من نعش رو از باید لیاقت بی مرتیکه اون بار این! ساره دور بریز مادرتو حرفاي -

  !بکشه

  ...کشید تیر ام معده

  !لیاقت بی ي مرتیکه

  ...بکند اي اشاره کامران به حتی آقاجون بودم ندیده روز آن تا

  ! ودمب شده عاشقش من، و ام شده شوکه هاي چشم جلوي بودندش آورده.. را لیاقت بی ي مرتیکه.. بودند کرده انتخاب خودشان

  ...کرد می ترش متشنج اعصابم و بود انداخته راه به شدیدي درد ام خالی ي معده اسید

  !شه نمی گزیده بار دو سوراخ یه از موءمن.. کنه بیرون سرش از مزخرفاتو این باید.. گفتم مادرتم به -

  .بود شده رنگ بی و لرزید می پا، روي چپش مشت

  ! شه نمی آبرو بی بار دو آدم -

  ...جنباند بهم را هایش لب و برگرداند رو

  ...زد می حرف اتفاق آن از مستقیم، اینطور که بود بار اولین

  ...بود نشده فرصت وقت هیچ

: ودب هایش لب روي کیمیا حاال و زده کنار ذهنش پس از را کامران... برگشت من طرف به باره دو گرفت، آرام و گذشت که کمی

  ..بچه اون اما

  !؟..آقاجون کرد چیکار باید -

 مث بازي این... ده نمی قد عقلم..  شدم پیر دیگه من.. کنی کمک باید تو.. خوام می کمک تو از... ساره دونم نمی.. من.. باید -

  ...طال سر دو چوب... مونه می طال سر دو چوب
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  ...کنه آمد و رفت ما با ش بچه خواد نمی اون.. کام -

  زده؟؟ تو به حرفی دیدیش؟؟ تو: کشید هم در ابرو

 هک گرفت می را اش یقه رفت می ؟..کند چکار خواست می آقاجون بود، زده هم حرفی و بودم دیده اگر مثال حاال... گرفت ام خنده

  ...شد می گرفته ها حرف این از تر قبل خیلی باید ها یقه... آقاجون نه! چنان؟ و چنین چرا

  ...هنوز وقتی اونم تازه... باشه نفعش به شدن هوائه دو این دونم می بعید.. کنم می حس طوري این: گفتم آرامش با

  .دادم قورت را ام جمله

  ...دونم می... بابا دونم می... بالتکلیفیم باهاش خودمونم هنوز وقتی -

  ...کردم دور ذهنم از را صدرها و کیمیا ام، معده درد تسکین براي و کشیدم عمیقی نفس

 نهمی کردم می خیال و بود اذان نزدیک... بودند نشسته شده کاري چمن ي باغچه روي که بود هایی کبوتر به آقاجون نگاه

 حرف به ،نبود کفري و عصبانی دیگر که صدایی با سکوت، لختی از بعد باالخره... مسجد برود و کند تمام را بحث که حاالست

  ..آمد

 عادت.. .گذره می زندگیشم! داره بچه ازش اآلن نداشت، دوست رو ثریا که هم چی هر علی.. بزنیم گول تونیم نمی که خودمونو -

  ...عادت... بابا کنه می

  ...دوختم چشم مندش درد صورت به و گذاشتم ام معده روي را دستم

  ...عادت... بابا بود همین

  ...تو مثل درست

  ...تویی دردم تنها... جان ساره تویی من درد تنها اآلن... بگذره همه تقصیرات سر از خدا... دخترو اون ببخشه خدا -

  ...آقاجون -

  !نشدي؟ خسته! بابا؟ نشدي خسته... ببینم رو تنهاییت و تکلیفی بال تونم نمی من بابا -

... نزدیم و بزنیم حرف هم با ها این از بهتر خیلی توانستیم می که روزهایی براي سوخت دلم و خورد چین ام بینی... سوخت دلم

  ...وقت هیچ حرفا این اما بودند، همه داشتم، کس همه من که... شد سوخت که ام دختري عمر طالیی روزهایی براي سوخت

  !آقاجون؟ بدي شوهرم خواي می: کنم شوخ را لحنم کردم سعی و دادم ماساژ را دردناکم ي معده

 خواهش زا بایستی در رو حصار از را خودم بتوانم اینکه از قبل و ام شانه روي گذاشت دست. رفت باال کوتاه ، لبش هاي ي گوشه

  ! آره: زد لب دهم، نجات چشمانش

  .شد متوقف شکمم روي دستم حرکت

  .زدم زل اش شکسته صورت به سوال از پر هایی چشم با
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  ! منه با دنیا اون تا تو درد برم، و زمین بذارم سرمو امشب همین من اگه: کشید بیشتر را لبش هاي گوشه

  ...آقاجون: نالیدم

  ...پیرمرد منِ با نکن لجبازي.. خانوم: فشرد بیشتر را ام شانه

  ...ساره جانِ  آقاجون: نالیدم دوباره

  ..باشه نه؟ گی می.. کردم ازت خواهش یه من! چی؟ واسه قسم... بابا نده قسم... هیس -

  !کردم؟ می چکار. خاطر تعلق همه آن و بست نقش چشمم پیش آزاد تصویر.. بودم کرده گیر اي مخمصه بد در

  ...کنم می فکر روش اومد که خواستگاري اولین.. بدید فرصت من به یکم.. آقاجون باشه -

  ! یه مدرسی اسمش! مدرسی: زد برق هایش چشم

  !خانوم حاج! مدرسی! زد جرقه ذهنم در اسمش

  !خدا رو تو آقاجون! خانوم؟ حاج ي تیکه همون: کشیدم هم در را هایم اخم

  !یه علی شرکت تو! کردم معرفیش مادرت به من اصال. شناسم می خودم من که اونو.. نه.. بابا نه: داد تکان سر فوري

 اشتمد مدرسی از محوي تصویر..! خورد می آب کجا از قضیه این فهمیدم می ها این از زودتر باید... کردم نگاهش حوصلگی بی با

  ..!کردم می آلرژي احساس هم اسمش به نسبت حتی و

  .شرکت برم باید دیگه من.. خونه برسونمتون بیاید: کردم نگاه ساعتم به و برداشتم نیمکت روي از را کیفم

  !زنی؟ می حرف باهاش پس: بود نگاهش در هنوز ذوق،. شد بلند جا از

 باز! آقاجون رآخ که.. دارم تعلق دیگیر کس به من بگویم تا... کنم رد را مسخره پیشنهاد این تا... نه بگویم تا زدم بهم را هایم لب

 درو هاي چروك و چین... درخشید می و بود شده روشن اندازه بی... درخشید می هایش چشم! کنید؟ می چکار من زندگی با دارید

  ...اما.. ایدب.. کنید بس گفتم می باید... نه گفتم می باید..! کرد می قراري بی افتادن، خنده به براي لبش و شده باز چشمش

  ..نتوانستم

  ! نه بگویم و شوم خیره بود خواسته من از چیزي بار اولین براي که آقاجون هاي چشم در نتوانستم

  ! بزن حرف باهاش فقط -

  ...خواهم نمـــی من،.. توانم نمی من.. آقاجون دارم تعلق آزاد به من... کشیدم بهم را هایم لب

  ...کرد می آرزو خیر به ختم را، ماجرا این ناخوش عاقبت و تپید می قلبم

  !؟..چی آزاد پس! آقاجون؟ چی آزاد پس
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 رو ودب ایستاده...! نکنم ازدواج خانوم بهجت احمدِ با تا کند کمکم خواستم می ازش و آقاجون اتاق در شرکت، داخل بودم ایستاده

  ...!خواست می کمک من، براي من، از و پارك، وسط من، روي به

  ...باشه: فرستادم بیرون را نفسم و انداختم پایین را سرم

 روي اش، طوالنی و عمیق ي بوسه و هایم شانه روي آقاجون لرزان هاي دست افتد، می اتفاقی چه دارد بفهمم آنکه از قبل و

  ...نشست ام پیشانی

  ..زد حلقه چشمم در اشک

  ...بودم نگفته نه که شکر را خدا

***  

 را ام contact بدهد، کاهش را ام معده درد که رستورانی کردن پیدا براي دواندم می چشم که طور وهمان زدم بیرون پارك از

 را اسمحو بودم، ام سفارشی کباب جوجه منتظر و نشسته رستوران هاي صندلی از یکی روي که بعد لحظه چند. کردم رو و زیر

 آن آنکه براي داشت وجود دلیلی چه... گرفتم تاسف باد به را صدر عاطفه نام کردن پیدا براي ام بیهوده جستجوي و آوردم بدست

  !باشد؟ شده ثبت تلفنم در هنوز شماره،

 هب برگردوندنت براي: « کردم باز را آزاد از دریافتی مسیج. شد میز روي ساالد و مخلفات چیدن مشغول پیشخدمت جوان پسر

.. برگرد زود! کنم نمی استفاده کدومش هیچ از چرا نخواي، خودت تا دونم نمی اما. دارم دلیل تا هزار دیدنت، به اجبار و شرکت

 و رفتگ جان ام رفته حال از لبِ ي گوشه لبخند.. لغزاندم صفحه روي را انگشتم... بوسه و گل انتها در و. » اینجاست هم شبنم

  ...بود شده تنگ دلم..  کشیدم اخالقش بد اسم روي عمیق احساسی با را انگشتم. شد تزریق قلبم به نور

 تلفن لمسی ي صفحه روي را انگشتانم آب، کمی نوشیدن از بعد خره باال و کردم تمرکز حواسم کردن جمع براي اي دقیقه چند

  .گرفتم برود، ذهنم از گاه هیچ نبود قرار انگار ناباوري کمال در که را اي شماره و چرخاندم

  بفرمایید؟ بله -

 از غریب یشرم به آمیخته صدایی با و کشیدم رستوران شیک رومیزي روي را انگشتم. معصوم و نرم طور همان. بود کیمیا صداي

  .کیمیا سالم: گفتم آرام او، با شدن همصحبت

  !شما؟: گفت بالفاصله و کرد مکثی

  ...نشست دستم کف عرق هاي قطره داري، خنده ناباوري عین در و.. گرفت جریان ذهنم در لعنت ي واژه حرف به حرف

  .م ساره: گفتم کوتاه

  !بود شده تنگ برات دلم: گرفت خود به خاصی محبت اش مخملی صداي

  ...پیچید هایش دندان میان و زد اش»  شین«  و

  !خوبن؟.. جان مینو و جان سارا کیمیا؟.. خوبی -
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  ...باشم شده درمانده طور آن آدمی، هیچ با زدن حرف براي نداشتم یاد به... بودم کنده جان... خندید

  ! جون ساره.. خا خوبم: گفت برد، می ضعف را دلم که هایی خنده میان

  ...آمد تلفن حوالی از اي زنانه صداي! باهوش نهایت بی!  بود باهوشی ي بچه

  !هست؟ بزرگت مادر.. کیمیا -

  جون؟ عاطی -

  ...بشود»  دال«  که رفت اش»  جیم «

  !بهش؟ دي می رو گوشی. آره: کشیدم عقب و کردم رها رومیزي بندِ از را دستم.. آمد می عاطفه صداي

  .خدافظ. باشه: گفت میل بی

  !بفرمایید؟: پیچید گوشی در عاطفه صداي بالفاصله

 رفح کیمیا درباره خوام می: ریختم بیرونشان یکجا و کردم جمع را ها واژه.. شد سکوت لحظه چند. بود آهسته اما محکم سالمم

  ...بزنم

  ؟..شده چی.. بزن حرف: گفت نداشت، نیش انتظارم خالف بر و بود گرفته حاال که صدایی با

 نآ که لحنی با شمرده و آرام طور همان و گرفتم میز از را نگاهم. شد گذاشته مقابلم آور اشتها و عطر خوش کباب جوجه دیس

  ...خوام می رو معالجش دکتر آدرس و تلفن شماره: گفتم خورد، نخواهد رد دست دانستم می لحظه

  .شد سکوت دوباره

  دفعه؟ یه شد چی نفهمیدم من خواي؟ می چی براي -

 متوجه طورچ کامران اینکه شنیدن حتی.. نداشت اختصاص اش گرفته پیش دست و تکراري هاي حرف به این از بیش هایم گوش

 حکمم لحن همان با! بود بیهوده بس کاري نیز، بدهم را صدر خانوم هاي نیش جواب بخواهم اینکه و شده ما خانه در کیمیا حضور

  .آدرس و شماره... صدر خانوم: کردم نزدیک دهانم به را گوشی مالیم، و

 گاهن دیس داخل هاي جوجه به. بیاورد را شماره تا رفت ،»  کن صبر دقه یه«  گفت می که طور همان و کشید حرصی پر نفس

... ودب تنگ دلم... خوردن تنها به میلی هم، شاد یا و.. ندارم خوردن به میلی کردم می احساس و بود گرفته آرام ام معده درد.. کردم

 ردهک احساس! مدرسی بود گفته آقاجون که اي لحظه همان از درست... کرد می تابی بی و بود تنگ آزاد براي غریبی جور دلم

 عاري گردنبند آن تداعی و ماه یک عبارت ي واسطه به باز و.. ندارمش دیگر بودم کرده احساس... دهم می دستش از دارم بودم

 بی مزندگی... شبنم عمه، آزاد،... زدم می حرف کیمیا پزشک با باید... دیدم می را مدرسی باید... گرفت می آرام دلم ته تعلق، از

  !نبود سردرگمی، کالف به شباهت

  ..ولیعصر. کن یادداشت هستی؟: خط پشت برگشت عاطفه

  .یهر تخصص فوق ، ادیب دکتر: داد خاتمه را اش جمله عاطفه. کردم یادداشت شرکت بروشورهاي از یکی پشت را شماره و آدرس
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 ددمر اما سرد عاطفه. آمد می خط سوي آن از کیمیا ي خنده صداي. کردم دست به دست را تلفنم. شد سکوت بار آخرین براي

  !؟ همین: پرسید

 رانمکام ي شماره: زدم لب و کردم سنجاق ترمه رومیزي به را نگاهم... کردم صاف را کمرم ي تیره... باالتر... گرفتم باال را سرم

  .خوام می

  !کامران؟: بیاید لحنش به پوزخند تا کشید طول ثانیه سه

  .کامران. کیمیا پدر شما، پسر. کامران: زدم بهم را هایم لب.. بود تکمیل کافی قدر به عاطفه، از ظرفیتم

  ..0912197: گفت باشد، نداشته کنایه و نیش کشش که انگار بعد و.. ثانیه چند. کرد مکث

 همه... بود کرده عوض را خطش... شد می قطار ذهنم در اش قدیمی ي شماره کرد، می ردیف هم پشت را ارقام که زمان همان

  ...بودیم کرده عوض را چیزمان همه مان،

 آرام ايفض تماشاي به و زدم عقب را دیس... بود نمانده خوردن براي میلی دیگر... گذاشتم دهانم به را معطر کباب جوجه اي تکه

  ...نشستم رستوران دیگر هاي مشتري و

***  

 مهع که کامواهایی توپ شبیه شود می گاهی. است همین همه براي. ندارد ایشان و شما و من. ست جوري همین همیشه زندگی

 آنقدر. کنی داپی کجا از را نخش سرِ باید دانی نمی که اي پیچیده کالفه شود می. تو هزار و رنگی رنگی. بافت می بافتنی آنها با

  .شوي می گم کالف، الي به ال هم خودت که کنی می اش رشته رشته

 نگهم ور پیاده وسط. بود بد شدت به. بود بد. نبود خوب که حالی. بود طور همین رستوران، از آمدن بیرون از بعد درست من حال و

 و ،..زادآ به سرش یک آقاجون، به سرش یک رسید، می کیمیا به سرش یک که کالفی توي هزار به برد می را ذهنم و داشت می

  .رسید می کامران به دادم، می ادامه که را سرش هر آنکه عجیب

 ا،دنی هاي کالف ي همه که خواست می و بود تنگ بودن او پناه در ي خلسه و آزاد براي دلم. بود تنگ آزاد براي دلم که من، و

 به جا رعتس به را فولدرها. کشیدم بیرون را موبایلم شلوغم، همیشه کیف میان از سوییچ کردن پیدا جاي به... برسد او آغوش به

... بود نیاز نامزدي در مان نفره چهار عکس همان داشتم، او از که عکسی تنها هنوز که بود عجیب..! بود عجیب... و کردم جا

 کرده لطیغ چه.. بودم کرده غلطی چه.. ببندد نقش صفحه روي بداخالقش اسم تا کشیدم صفحه روي تند تند را شصتم انگشت

 توي را اضطرابم... بربیایم پسش از که دیدم نمی خودم در هم درصد یک براي حاال و زدم آقاجون به که ها حرف آن با بودم

  ...کشیدم دندان به را ناخنم و ریختم ناخنم

  ؟..!کرده ما از یادي وفامون بی جوجوي شده چی -

 نمی او به ای کرد، می تسخیر را زنی هر گوشِ که دلپذیر لغات به آغشته زدنِ  حرف طور این. بود کالفه حتی، لبخندم. زدم لبخند

 از دانم نمی. زد می حرف آرام. آمد می ام ذهنی تنهاي ي ساره به ناجوري ي وصله چشمم به... که بودم نشنیده آنقدر من یا آمد،

 ستانش،د داشتنی دوست حصار براي تنم و شد مچاله برایش دلم. زد می حرف آرام بودیم، ارتباط در که اوقاتی اغلب اخیرا اما کِی،

  ...ریخت
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  ..آزاد: نبود خودم دست اما آمد صدایم به که استیصالی کردم، پنهان را اضطرابم

  شرکت؟ میاي کی: رفت قراري بی به رو لحنش، آرامش و کرد مکث.. کرد رها را نفسش

  ..پیچید گوشی در هیاهویش و شد رد کنارم از شتاب با موتوري

  !ساره؟ -

 آزاد و دارم احتیاج آزاد به و کنم می فکر آزاد به وقتی خواستم نمی خدایا.. خواستم نمی. کوبیدم بهم را در و نشستم ماشین داخل

 خواستم نمی..! کنم فکر ام پیچیده احساس و کیمیا ي درباره خواستم نمی..! بزنم حرف دیگري آدم هر یا مدرسی با دارم، دوست را

  ...!خواستم نمی..! بزند زنگ کامران به شود می مجبور که باشم من این

  ...!بگو دلیلو تا هزار اون از یکی: کردم سرریز صدایم در را استیصالم به آغشته و دگرگون قلب

 ري،آخ و اولی.. دور بریز تارو هزار: بود شدنی حس لبخندش،... بود شده تنگ تعلقش، از عاري مدال لمس براي دلم. شد ساکت

  !شده تنگ المصب توي واسه دلم

 الفک این. نکن کاري. بمان. ایست... و دارد نگهت و بگیرد را کالف سر یک که دستی، شد، می پیدا کسی هم ها وقت گاهی

  ...بمان قدري تو. هستند ها، رشته. هست

 ي طبقه رد واقع اتاق آن براي ساختمان، این براي غریبی، و عجیب طرز به دلم.. بود رفته کنار اتاقش ي پرده. گرفتم باال را سرم

 به عیسری سامان و سر. بود نشده پیدایش هنوز هم نیاز و بود گذشته دو از ساعت شدم، که شرکت وارد..! بود شده تنگ ششم،

 با زدن حرف مشغول و انداخته را اش دستی کیف افروز شد، باز که آسانسور. گرفتم پیش در را اروس طبقه آخرین و دادم کارهایم

 می: سیدپر. دادم دست و کردم سالم. زد زورکی لبخندي و انداخت من به بدبینی به آغشته نگاهی. داشت رفتن عزم مومنی، آقاي

  !آزاد؟ پیش ري

 هاي سوال باشد؟؟ گفته آزاد نکند! خواند؟ می چشمهایم از! دانست؟ می. کردم مکث زیبایش و خوشرنگ هاي چشم در اي ثانیه

  .تاج شبنم. باالست دوستم. بله: گفتم ساده و زدم پس را ذهنم ي احمقانه و وار خوره

  .دیدمشون. بله. آها: زد کمرنگی لبخند

  شده؟ بهتر مامان حال: پرسیدم و کشیدم کنار را خودم شود، آسانسور وارد مومنی همراه اینکه از قبل

  .بهتره. جان ساره مرسی: زد پلک آرام افروز. کرد می نگاهمان خیره مومنی. داد تکان سر

  ...رفت و

  .بفرمایید: بود رسا صدایش. زدم آزاد اتاق در به اي ضربه. انداختم باال خفیف را هایم شانه و چرخیدم پاشنه روي

 .نشاند می هایم لب به دزدکی لبخندي هایم، سردرگمی ي همه وسط و کرد می تپ تپ اراده بی قلبم. تو بردم را سرم اول

. دندش بلند جا از شبنم و آزاد و دادم سالم..! شد نمی جمع دوختم، می بهم شبنم حضور از را ام کوفتی هاي لب چه هر که لبخندي

  سرشار؟ خانوم احوال: نشست لبش ي گوشه وري یک و پهن لبخندي
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. نه. پرسیدم را الشح و نشستم شبنم کنار نگاهش، سنگینی زیر و کردم تشکر کنم، نگاهش بتوانم آنکه بی. داد نسکافه دستور و

  ! بود تر سنگین هم ازآزاد شبنم، نگاه انگار

  .شمان منتظر هست ساعتی یک تاج خانوم -

  ...کشید طول انتظار حد از بیش کارهامون مقدار یه. کنم می عذرخواهی -

 هدیگ: گرفت را آزاد حرف ي ادامه..! کرد پهن بالعکس و آزاد صورت روي من از را تیزش هاي چشم! زدم کجی لبخند شبنم به و

  ...رسیدي شد بهتر.. خدمتشون از کردم می زحمت رفع داشتم

 فهممب بلکه دادم می سوق دیگري به یکی از را نگاهم. سپردم گوش شان نهایی هاي صحبت به و کردم قالب بهم را هایم دست

 ادد می گوش جدیت با بود، کار مساله که دیگیري هاي وقت ي همه مثل. بود تودار و خاموش آزاد نگاه.. گذرد می چه سرشان در

 رسید می خودش اعالي حد به شبنم بنفس اعتماد که بود وقتی درست این و گذشت می هایش چشم از برقی گاه. زد می حرف و

 که برقی... شناختم می را برق این من و! شد می دیده بود، هم حق به البته که خودش خاص خودستایی هایش حرف الي به ال و

  ..سیگار بوي و دود به آغشته تر، تاریک مبلمان، همین روي اتاق، همین... تر قبل سال چند به برد می را من

 پیشرفت زا.. گفت می اش ایرانی معتبر برند اولین از آزاد که هایی وقت..! بود تمسخر پر و سرکش گاه آرام، و جدي شبنم، نگاه و

 هایی وقت... داشته جواهرات از محدودي ي اندازه و حد در اواخر این و خاص پوشاك برخی طراحی و مد ي زمینه در که سریعی

 ها سال که انداخت می پدربزرگی یاد را من.. دوید می اش کهنه و خاص هاي فکر طرز آن از بعضی هایش حرف الي به ال که

 من اندکی و خودش،... را شبنم و.. انداخت می کرد می شماتت ها خانوم دهان از سیگار بوي بابت که مردي یاد کرده، زندگی او با

  ....اندازد می چیزي چه یاد که دانستم می

 و داد دست آزاد با. داشته نگه خانه براي را چیز همه که دانستم می و بود ُپر نگاهش. کرد رفتن عزم شبنم که بود بعد ساعت نیم

. بود زوم صورتم روي آزاد هاي چشم گرفتم، باال که را سرم. کرد مکث هایشان دست ي حلقه روي نگاهم. کرد خداحافظی

 که طور مانه و کردم مانتو جیب در دست. آمد تلفنم مسیج کوتاه صداي. رفتم آسانسور نزدیکی تا شبنم همراهی براي و چرخیدم

  ...داري کاري اگه. بیام زودتر امروز کنم می سعی: گفتم شبنم به رو کشیدمش، می بیرون

  ...اولویتت نذار منو. خونه رم می بعد دارم کار جا یه. ندارم کاري -

  . »جوجو برگرد: «  چرخید آزاد از دریافتی مسیج روي هایم چشم

  .باش دتخو مراقب: زدم لبخند و چالندم انگشتانم میان را موبایل..! کرد شکارم شبنم تیزبین هاي چشم و گرفتم باال را سرم

  ؟..پایین نمیاي: کرد زمزمه.. رفت باال کمی لبش ي گوشه. شد باز آسانسور کشویی در. کرد نگاهم خیره

 یدست... کرد می القا را دزدي.. بدِ... احساسِ... دروغ احساس. نداشتم دوست را کردنش نگاه طور این. شدم خیره هایش چشم به

  .فعال. برس کارت به: زد ام شانه به

  ...رفت و

! بود شده حل مانیتور در هم آزاد منشی و نبود اتاقش در نیاز. گرداندم سالن دور را نگاهم و چرخیدم پا ي پاشنه روي مستأصل

 انیتورم توي هنوز منشی سر.. رفتم در نزدیک و کردم شل قدم... اتاقش باز نیمه در پی رفت نگاهم و کردم پا آن و پا این کمی
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 شمچ از را عینکش.. کرد بلند را سرش و بستم را در آرام.. کرد می یادداشت چیزي داشت. شدم داخل و زدم آرامی ي ضربه... بود

 منشی، مچش از دور و یواشکی که داشتم را کارمندهایی حس. بودم کالفه. کردم نگاهش خیره فاصله، همان از. زد لبخند و برداشت

 زد عقب ار اش صندلی... افتاد می کار به داشت باز ام درونی ي خوره! لعنت! اسم این به لعنت و... گذارند می مدیرشان اتاق به پا

  !وایسادي؟ جا همون چرا: شد بلند جا از و

.. شیدک می لجن به را اسم این که چیزهایی ي همه به لعنت... ها اسم این ي همه به لعنت... فشردم مانتوام جیب در را هایم دست

 تنگ لمد. بودمش ندیده که بود روز دو... بود شده تنگ برایش دلم و..! لعنتی ماه یک مدت به.. بودم زنش به شبیه چیزي.. من

  ..!بود

  شده؟ چیزي: شد نزدیک

 می تنها... آزاد.. یا و عاطفه پدرم، با زدن حرف.. بوده تر سخت امروزم ازکارهاي یک کدام دانستم نمی... باشم آرام کردم سعی

  ..!کشد می را انتظارم ها، این از تر سخت دانستم

  ساره؟: کرد لمس را بازویم

 محوي ي خنده هایش چشم... دادم تکان راست و چپ به را سرم و کردم منبسط آرامش با را هیاهویم پر ي سینه ي قفسه

  ...بود هایش روز آن مختص که مهربانی جور یک و خنده... داشت

  خوبی؟ -

  ...خوبم -

  ؟..ببینمت -

  !گفت؟ چیزي دوستت: داد نوازش را بازویم... گرفتم باال بود، افتاده پایین گنگ خجالتی از دوباره که را سرم

  ...نه: زدم لب اش، گویی رك از میل بی

  ؟..پس خب -

  ...نیست خوب پایین؟ برم: کردم مکث..! داشتم عجله اتاق از رفتن براي اما بمانم خواستم می

  !چیه؟ مشکل..! بودي تنها باال این من با ساعت دو ساعت دو بارها تو: نشست ابروهایش میان کمرنگی اخم

  .مشکل

  ...تمداش که تلخی و بد حس از... کرد نمی درك او که چیزي از... بزنم حرف مشکلم از برایش توانستم می چطور. کردم سکوت

  بخوریم؟ قهوه یه بشینیم -

  برم؟.. مرسی. ندارم میل -

  !بري؟ خواي می هی که داره وجود تر مهم من از چیزي ،..پایین اون و اروس، تو -
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 مچش عمقِ وقت هیچ که هایی چشم. بود شده تنگ ها چشم این براي دلم. اخمو کمی و آرام ، سیاه. کردم نگاه هایش چشم به

  ...آنها. بود شده نفر دو حاال.. که اویی... نداشت را او هاي

  !خودشیفته:  زدم صورتش به کجی لبخند

 احساس.. داشت نگهم و کشید را شالم هاي لبه انگشت، دو با که بروم چرخیدم. بود متفکر هنوز نگاهش اما زد، لبخند رفت، اخمش

  ...اندگرد صورتم روي را نگاهش و آمد جلو... کردم نگاهش دلخوري با و ایستادم.. رفت کنار کمی شالم و برگشتم.. کردم گرما

  ..علیکی نه.. سالمی نه.. بري.. بیاي راحتیاس؟ همین به کردي فکر -

 اختگیس اخمی و تردید با... لغزاند می پوستم زیر را خواستن و دلتنگی ، نگاهش و کالم محو شیطنت.. فشردم بهم را هایم لب

  ..نشست لبش روي مهربانی لبخند... کردم نگاهش

  !؟..چی یعنی دونی می شده تنگ دلم -

 در مآرا مرا و آورد جلو را هایش دست... کرد می تابی بی اینطور که خودم قلب از.. کلماتش تک تک از.. نگاهش از.. دانستم می

... انستمد می را دنیا هاي دلتنگی ي همه معنی من... بستم را هایم پلک و گذاشتم اش سینه روي را سرم... کشید بازوانش حصار

... یدبوس را لبم آرام... کردم نگاهش و بردم عقب را سرم و گذاشتم اش سینه روي را هایم دست... کشیدم نفس را اش چوبی عطر

  ...متبسم.. لبخند با

  !نزدي؟ ما به سري یه وقته چند دونی می -

 چشم و کامران صداي را، هایم سردرگمی ي همه خواست می دلم... آمد لبم روي لبخند اش، داشتنی دوست و شیطان لحن از

  ...بمانم آغوش، همان و ها بوسه همان میان ابد تا و بگذارم جا در پشت جا همان را، آقاجون دردمند هاي

 روي حويم لبخند فکر این از... کرد می تمام ام گونه با را چیز همه بوسیدم، می وقتی همیشه... گرفت بغلم و بوسید را ام گونه

  ...کرد جدایم خودش از گرفتم، که آرام... نشست لبم

  ؟..ببینمت -

 آنِ  »ببینم کامرانو باید«  ي جمله آن و پیچیده کالف این.. کاویدم عمیق... ببیندم بهتر تا کردم خم عقب به رو بیشتر را گردنم

. .بشم رییست.. بشیم دوست: کرد زمزمه و کرد لمس نرم را ام گونه... برود او خاطر و من صورت از که نبود چیزي صبح، روز

  !؟..بزنی حرف برام ،..بشم همکالسیت

  ..شد جمع ام بینی

 اکسترخ و ققنوس و خلبان و مهماندار و ایر ایران ي پروژه از حرف صامت، نگاه و آور عذاب صداي آن با و میزش پشت بود نشسته

  ..!بود زده

  ...آمدند باال گلو تا ریخته خودم در کلمات

  ...کردم می تصورشو که چیزي اون از بدتر.. بود بد -
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  ...بعدا: زدم کنار را دل درد حروف و کردم مکث

  ؟..عزیزي برام چقدر دونی می: داد نوازش را ام گونه

  ...آره.. که دادم تکان سر

  ؟..دارم دوستت دونی می -

  ...که دادم تکان سر

  ؟ توئه مال حواسم دانگ شش و هام گوش بخواي، وقت هر..بعدا دونی می -

  ...دادم تکان سر

  ؟..کنارت.. پشتت ؟..اینجام من شرایطی، هر تحت و همیشه دونی می -

  ...دادم تکان سر رفت، می پایین و باال که پهنش ي سینه به خیره

  !بخواي؟ کافیه فقط که دونی می اینم -

  ...بود داشته نگه را کالف دستی... چسباندم اش سینه به را ام پیشانی... بود پیچیده هم لبخندم به کالف

  داري؟ مهمون هنوز -

  ...آره که فرستادم پایین را سرم

  !!!گذاشتن تنگنا تو مردمو زن چی یعنی اصال ندارن؟؟ زندگی خونه خودشون برن؟؟ ندارن قصد یعنی -

  ...ریختم

  ...مردم زن

  ...مردم زن

  ...مردم.. زنِ

 بازویش دور را ستم و داشتم پاساژ در روز آن که حسی همان.. حسم ؟...بود خوب بودن، مردم ي ماهه یک زن بودن، مردم زن

  ...داشت اعتقادي بود زده که حرفی به اصال که.. بود درآمده آزاد دهان چطوراز حرف این ؟..بود می خوب باید بودم، تنیده

  ..!بودم نیاورده خودم روي به را چیزها خیلی امروز که طور همان. نیاوردم خودم روي به

  .دارم می نگهش شبنمو ولی.. ره می عمه -

  جانــم؟؟؟: کرد نگاهم رفته باال ابروهاي و اخم با

  ..تنها که منم.. نیست تهران برادرش اآلنم. داره حق خیلی من گردن به دوستمه، خب -
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  !چی؟ دیگه.. خب آره؟.. تنها که اَم تو -

  ...اینکه دیگه -

 بی و کردم نزدیکش را خودم دوباره... فرستادم هایم ریه به را عطرش و کشیدم آرامی نفس.. گرداندم صورتش روي را هایم چشم

  ...همین دیگه: کردم حلقه دورش را هایم دست کنترل، از خارج و اراده

: کرد زمهزم گوشم کنار*... کهنه زخم همان حوالی جایی.. فشردم اش سینه به را ام بینی... فشرد خودش به مرا قبل از تر تاب بی

  ...جوجو شده کم طاقتم

  ...کردم پنهان پیراهنش و کت میان بیشتر را صورتم

  ...خورد می وول ها مه ته آن.. لعنتی ماهی

 دست... ترکید می خیال و فکر از داشت سرم.. کرد نگاهم عمیق... گرفت دست در را هایم دست و داد ام فاصله خودش از آرام

  کنی؟ می فکر چی به: بوسید و گرفت باال را هایم

  ...اش برزخی صدايِ... بود سرم توي صدایش... انداختم هایم دست روي را نگاهم

  .کامران -

 کرده ایر ایران ي پروژه مسئول را من که بود، رییسی همان.. دوست همان این،. نپرسید چیزي و داد هایم انگشت به خفیفی فشار

  !بودم رسانده جنون مرز تا و

  خونه؟ ري می. بزنم سر مامانت به امروز خواستم می -

  !داره تو براي همیشه که هم سالمم خوبه، تا بی.. دارم کار وقت دیر تا نه -

  ...شده تنگ دلم حال هر به: زدم لبخند لبخندش از

  !؟..بگی بهم اآلن بخواي که نیست اي دیگه چیز مطمئنی.. داري دوست طور هر: کرد نوازش را صورتم

... ونآقاج درخواست ي ناگزیرانه و احمقانه قبول و مدرسی دیدن جز! نبود چیزي! نه... و کیمیا و کامران و آقاجون جز. نبود چیزي

  ...بودم زده حرف آزاد از کاش.. بودم گفته آقاجون به موقع همان کاش..! بود محض حماقت ؟..گفتم می باید را یکی این

  ؟..برم.. مونده کارام. مطمئنم -

  .خندانم الکی و لجباز و مُصر هاي چشم به زد زل کمر به دست

  بري؟؟؟ خواي می هی تو که داره چی کوفتی پایین اون! انداخت راه برم برم باز -

  ..!ببینی بیاي خودت تونی می.. خب... پایینم اون! نفره چهار تیم یه و من گردن انداختی سنگینی پروژه چه رفته یادت اینکه مثل -

  !بخونم خودمو فاتحه باید بالکل باشه، پیشت دیگه روز دو ستیزت مرد دوست این کنم فکر -

  ...!بودم گرفته کم دست را، اروس مدیرعامل و قدیمی همکالسی باز! ستیزم؟ مرد دوست. شدم متعجب
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  !برم؟: کردم کج در سمت به را سرم و کشیدم عقب را خودم کمی. داشتم نگه را لبخندم

 راقبم.. برو: کرد رهایم ،..داد می را کوچولو هاي ماهی بوي و بود قبل از تر متفاوت بار این که اي بوسه با.. کرد نگاهم اي لحظه

  .باش خودت

. کرد گاهمن متفکر و داد سُر سرش باالي بود، زده چشم به تازه که را عینکش. بودم ایستاده هنوز. نشست میزش پشت و برگشت

 پیکر و رد بی شرکت این مدیرعامل کیانی؟ آزاد آزاد؟ کردم؟ می معرفی را کسی چه آقاجون به باید واقعا گفتم؟ می چه آقاجون به

 اما ادمد نمی توضیح کسی براي ؟... دوباره که شد نمی تاسف و سرزنش از مملو هایشان نگاه ؟..نبود مشخص فهمید؟ نمی را؟

 زیر را زادآ توانستم می کی تا.. نه... تا بی از.. گفتم می آزاد ي آمده وجود به حال هر به اما جزئی تغییرات از برایش شاید... آقاجون

  !کنم؟ پنهان تا بی ي سایه

 شماره به .داشتم نگه رسید، می نظر به تر خلوت ظهر به نسبت حاال که شرکت ي کوچه در و آوردم بیرون پارکینگ از را ماشین

 رد کیمیا صداي... براي فقط دادم می انجام آقاجون، ي خانه جلوي بار خفت ي مکالمه آن از بعد هم آن را کار این. دوختم چشم

 ي آشفته هاي خواب خاطر براي خانوم؟ حاج و عاطفه هاي حرف براي... نه کیمیا؟ براي فقط کیمیا؟ براي... گرفت جان سرم

 انهخ در.. بود کنارم هنوز آزاد وقتی.. بودم بسته خودم با قبل روز چند همین که عهدي خاطر براي.. خودم خاطر براي... نه آقاجون؟

 یم حرف باید خودم، با قبلی عهد طبق که باالخره. گرفتم را شماره... بروم را خط این ته تا بودم، بسته عهد خودم با من و.. ام

 بهم طور آن و بودمش ندیده اگر شاید..! بود فایده بی شدت به او، جانب از اقدامی براي نشستن انتظار به زود، و دیر روز یک.. زدم

 بلق شب از و حاال.. نداشتم اي چاره حاال اما... زد نمی وول پوستم زیر طور این ، همیشگی خاموش خشم بودیم، نیانداخته چنگ

 به بود، برده کار به را»  نورچشمی و اول ي نوه«  لفظِ و زده حرف ثریا و علی توراهی ي بچه از شوق و ذوق با طور آن عمه که

  ...!بودم افتاده تالطم

 هک انگاري.. داشتم بدي حال...! دید هایم چشم توي را چیز همه شبنم و شد هیاهو پر سرم و گفت را این عمه که دیشب همان

 گرما ي بهانه به... بود شده فراموششان سیاه، هاي سال آن و کیمیا که انگار من، رنج و من که انگار... بود شده فراموش چیز همه

 مگر! ؟..فراموشی.. پرسیدم خودم از و.. فراموشی.. کردم فکر خودم با و ایستاده دوش زیر. بودم رفته حمام به و گذاشته تنهایشان

... بودم بسته را آب شیر! ؟...بود شده مرگم چه.. حاال! ؟..خواستیم نمی را همین ما ي همه مگر اصال ؟...خواستم نمی را همین من

  !؟...!دیدم می را کیمیا هم، حمام ي گرفته بخار ي آینه در که بود شده مرگم چه

 همین بودم جات من: بود پرسیده بودم، دوخته چشم سقف به و کشیده دراز خیس موهاي با که من محو و داده تکیه در به شبنم

  !کنه نمی صبر خورده، ازش بار یه که کسی از خهوردن ضربه واسه آدم! چیه حسابشون حرف ببینم زدم می زنگ اآلن

 راه دیدن. فرستادم پنجره از بیرون ام، آشفته حواس کردن پرت براي را هایم چشم و گرفتم ضرب فرمان روي راستم دست با

 مشبن آخر ي جمله و کردم نگاه رو به رو به... کرد نمی کم ازاد، هاي بوق آمدن کش اندازه از بیش این از چیزي هم ها آدم رفتن

  ...کردم مرور را

  بله؟: نشست گوشم در شلوغی جاي از اش کالفه صداي نخورده، ششم بوق

  .شدم ساکت

  ...ام شنیده تلفن خطوط ازشت کِی را صدا این بار آخرین آمد نمی یادم
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  ؟ بله الو،: پرسید دوباره بدخلقی، با

  .المس: گفتم شد، خشم بدون و آرام چطور دانم نمی که صدایی با و کشیدم بهم را هایم لب... دادم ام صوتی تارهاي به تکانی

  بفرمایید؟: پرسید شک با.. شناخت نمی مرا.. بود نشناخته مرا. کرد کوتاهی مکث

  .م ساره -

 وقتی از سال هزار انگار. کردم سفت فرمان روي را ام کشیده هاي انگشت. بس و آمد می ازدحام صداي تنها. شد کامل سکوت

  ...بود گذشته رساندم، می گوشش به طور این را اسمم که

  !نگرفتی؟ اشتباه مطمئنی -

  ...بود پُر طعنه، از صدایش

  !شدم مطمئن اآلن: دادم فشار بهم را هایم لب

 سرعت به ند،ک پیدا دوباره شدن طلبکار و گرفتن پسش دست براي فرصتی اینکه از قبل... آمد خط پشت از عمیقش نفس صداي

  !بزنیم حرف باید: گفتم

.. من شدن قدم پیش... بود سخت بود، زخم و خودخواهی سراسر که آدمی با زدن حرف براي من شدن قدم پیش. بود سخت و

  ...بود سخت کرد، می ام زهري وجود تمام با که کسی از.. من کردن درخواست

  ي؟ درباره -

  .کیمیا -

  !!بود واضح هم تلفن پشت از حتی پوزخندش

  !وحیفت خانوم شدي حواس کم! باشید برش و دور ندارم دوست کردم یادآوري بهت که بود پیش روز چند همین انگار! کیمیا؟ -

  !کنیم؟ تصحب کیمیا چی درباره قراره دقیقا حاال: گفت خیابان ازدحام میان از بلندتري صداي با... شدم می بدهکار.. بود طلبکار

 صداي و لبکارط لحن از..! بودم متنفر پیشش دست از... بود شده عمیق و تند نفسم... دادم فشار فرمان به را ام شده سفید انگشتان

  !رفتی؟گ کی از منو ي شماره! بکنیم؟ هم با داریم صحبتی توچه و من اصال: شد بلند جدي جدي صدایش! بودم بیزار بلندش

 نآ و کیمیا هاي چشم جلوي کذایی روز آن از بعد قلبم توي درد حس... بود دوباره عذاب آن حس خواستم، نمی که چیزي تنها

  ...لعنت پشت لعنت، همه

  !کامران: نشست اطرافش ازدحام و صوتی تارهاي هجوم در آرامم، اما بلند صداي

  .کرد سکوت خفه، حرصی به شبیه چیزي با و کشید تندي نفس

  ...بزنم حرف کیمیا درباره زدم زنگ فقط: دادم ادامه تر آهسته.. ندادم مهلتش



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨٩٨ 

 

 جمله دانستم نمی... نه یا گرفته آرام دانستم نمی. زد نمی حرف... کردم ولز و جلز را تندش لحن برابر در ماندم خاموش اینطور و

  ...ودب افتاده انداختن، چنگ صرافت از هم او انگار بود، که چه هر اما..! شناختم نمی را آدم این که آنقدري.. چیست اش بعدي ي

  !بگو اآلن همین بگی؟ خواي می چی -

  ...!لعنت... فشردم بهم را هایم دندان

  ...ببینمت بهتره -

  ..!خورد هایم دندان و بشود گرد هایم چشم که بود واضح آنقدري پوزخندش

  ! کنی درك یکیو این امیدوارم..! ندارم دیدنت به اي عالقه -

  !فهمیدم باشه، خب خیلی: دوید کالمم میان عصبی و حوصله بی

  ..شد چی: گفتم باالخره. نیامد زبان به ماندم منتظر چه هر. بدهد را جوابم تا ماندم ساکت لحظه چند

  ..دارم کار اآلن: گفت کالفه. شد قرار بر سکوت هم خط سوي آن و رفت میان از ازدحام

 به باالخره... مدوخت چشم گرفته غروب خیابان به باشم، داشته زدن حرف قصد آنکه بی ، گرفته دلی با... کشیدم صورتم به دستی

  .زنم می زنگ بهت: آمد حرف

  .خداحافظ: گفتم کوتاه.. بود نمانده بیشتري جان. کردم مکث

  .شد قطع تماس و کرد کوتاهی مکث. نبود تماس کردن قطع به حواسم

 اسم و چرخید ها تابلو روي هایم چشم. ایستادم پزشکان ساختمان روي به رو و کردم پارك شلوغ اي کوچه در زحمت به را ماشین

 ایشصد حرص و خشم..! شناختم نمی را، خودش.. شناختم نمی را صدایش... بود رفته یادم از صدایش... شدند رد یکی یکی ها

.. ادیب دکتر. .ادیب بود گفته عاطفه.. بودند آبی و سفید همگی ها تابلو! ؟...آمد نمی یادم چرا... را کیمیا اسم تلفظ.. را سکوتش.. را

 کامران تلعن... بود محبتش و مهر و نیاز... بود دار تب و جذاب سوگلِ... بود شبنم، با دستش ي حلقه.. بود آزاد... ریه تخصص فوق

 و شبنم و آزاد از غیر کسی با.. بزنم حرف کسی با داشتم احتیاج... شد رد و زد ام تنه کسی.. خواندم را تابلوها..! بود کیمیا، درد و

  ...نشناسد را من که کسی با... و عمه و نیاز

... ودب مانده جا گوشه یک خدا ي همیشه که کودکی... بودم شده بچه... بود می جاها همین باید.. ریه تخصص فوق.. ادیب دکتر

 شببینم خواستم می اصال.. ادیب دکتر... رفت می ها چشمی نور و ها چشمی توي توقع ازش شد، بزرگ وقتی که اي مانده جا

 حرف طور این من با چرا.. ریه تخصص فوق!! ؟..بزنم حرف چه از بزنم، حرف کجا بزنم، حرف چطور بود قرار! کنم؟ غلطی چه که

 هایم چشم! ؟..بزند حرف طور این کرده، نابود سال یک عرض در را زندگیش که کسی با داد می اجازه خودش به چطور.. زد می

  .روانکاو – روانپزشک ، حکمت دکتر. ماند ثابت نئون، تابلوي بر شده حک اسم روي

***  

  ..کنند می بزرگ را چیز همه همیشه ها ترس
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 باعث و.. نیست خودش جنس از... نیست خودش مال که کالبدي توي برود و بگیرد قرار تاثیر تحت هرچیزي شود می باعث ترس،

  ...برسد نظر به معمول حد از تر اثرگذار و تر بزرگ شود می

  ...آدمند همراه همیشه ها، ترس

  ...خودمان از ترس عاقبت، در و.. دیدن درست و دیدن از ترس... تنهایی از ترس... شدن بزرگ از ترس.. ماندن کوچک از ترس

 همراه من با که ترسی... داریم حضور آن در که ست اجتماعی و ما خود دست ي ساخته ماست، مال که خودي با مواجهه از ترس

 شنیدن از ترس.. زدم می حرف دکتر براي و بودم نشسته اي قهوه - کِرِم اتاق آن توي که مدت تمام. آخر به تا اول، از.. بود

  ...خودم از ترس.. خودم کردن بازگو.. خودم اسم آوردن زبان بر.. خودم صورت

 آن زا تر موهومی حقیقت، شد می سبب و بود داده قرار الشعاع تحت را خانوم حاج و آزاد و کیمیا و کامران ، را چیز همه که ترسی

  ...فتگ من از من، با و.. آمد زبان به من با... نشست دکتر مطب صندلی روي من با که ترسی. بیاید چشمم به بود، که چیزي

 پنهانش شد نمی که تعجبی با و م کشید بیرون کیفم از را کلید. کرد می بازي سوییچش با و ورودي در جلوي بود ایستاده علی

  ورا؟ این از: کردم سالم کنم،

  شدم؟ مزاحمت: دیدم را موهایش میان خاکستري تار من و زد لبخند

. نه که تهالب: رفتم کنار و پاشیدم صورتش به عمیقی و آرام لبخند.. آوردم نمی هم خودم روي به را ام دلتنگی اگر بود رحمانه بی

  ..اومدي خوش

 ودب گذشته هشت از ساعت. انداخت ها عسلی از یکی روي را سوییچش و کرد جفت در جلوي همیشگی عادت به را هایش کفش

  .بود عمه نزدي؟ زنگ چرا: کشیدم سرك ها اتاق به عمه کردن پیدا براي و

  کجاست؟. نکرد باز کسی. زدم: دیدم خواندن نماز مشغول را عمه من و آمد هال از صدایش

  .خونه می نماز: برگشتم هال به و کشیدم سرم از را شالم

  چطوره؟ ثریا: ایستادم شد، می بلند جا از عمه دیدن براي که علی به رو کانتر پشت و کردم روشن را چایساز

  .زایمانش تاریخ ست دیگه روز چند براي.. شه می فارغ روزا همین انشاال: زد برق هایش چشم

  خوبه؟ خودش حال... باشه مبارکتون -

  ...کنه می زیاد غرغر -

 متايزح و دردسرها بارداري حال هر به. طبیعیه: ببرم بین از را اش گرفته حال تا زدم لبخند.. رفت درهم اي لحظه چند صورتش و

  ...داره خودشو

  !کنه؟ غرغر کی به نکنه، غرغر تو به ماهت به پا زن.. برم قربونت مادر آره: پیچید عمه صداي

  ...بوسید و بویید.. گرفت بغل را عمه خنده با علی
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 قطعا اما دانستم نمی من... داشت را خودش هاي دردسر بارداري حال هر به... شدم محبوبم چک سرویس در چاي ریختن مشغول

 خالی جاي هب. گذاشتم کانتر روي و دادم فاصله دستم از را کتري... من اینکه.. بودم نکرده تجربه من اینکه.. نبود ربطی بی حرف

.. دکتر ؟..ام شده باردار کامران، با زندگی در آیا بود پرسیده... شوم می مامانی چجور بود پرسیده... کردم نگاه ها صندلی روي آزاد

 بچه از هک رسده سنی به گفت می. گرفتم صندلی از چشم... بزن حرف.. خواهد می دلت که جا هر از.. بگو بود گفته فقط.. دکتر

  ...بود پریده عطرش،.. کشیدم نفس را هوا هاي مولکول... آید می خوشش ها

  !خانوم؟ آبجی احوال -

 از: مگذاشت سینی داخل را شکالت ظرف... زد می لبخند پرتم حواس به و بود ایستاده سرم پشت. خوردم یکه علی صداي به

  ...داداش هاي احوالپرسی

.. اداشد س شرمنده: نشست ام شانه روي دستش... بود تلخ اندازه بی ام، جمله پشت حقیق. بود تلخ ام جمله اما داشتم لبخند

  ...داداش گرفتاره

  ...دادم پیشنهاد را گلچین که بود شده روزي شبیه درست. شدم خیره هایش چشم به

  ...خیر به همیشه -

  ...کوچولو ساره نوکرتم -

.. بودم زده رفح دکتر براي هم کوچولو ساره از. کوچولو ساره. بخورم تکان نتوانستم ثانیه چند. گرفت بغلم و گرداند برم هوا بی و

 ي یقهدق پنج و چهل و ساعت یک تمام... گذاشتم پشتش را هایم دست.. کرده بغلم کی بار آخرین آمد نمی یادم.. آمد نمی یادم

 سکون و دنیا خیالی سکوتِ این به علی، محکمِ  چارچوب در حاال و... بودم زده حرف.. بودم زده حرف.. بودم زده حرف را گذشته

 صداي نه آمد، می یادم دکتر ي چهره نه.. گذاشتم هم روي را هایم چشم... داشتم احتیاج خودم، ي افتاده هن و هن به ذهن

 ي بوسه.. پشتش زدم آرام... کردم می حس را عمه نگاه سنگینی... حرف.. حرف... حرف همه آن نه.. علی آغوش نه.. خودم

  مرتبه؟ چی همه: گرفت فاصله و نشاند پیشانیم روي محکمی

 واهرخ سر بر ریخت محبت و رفت صدقه قربان.. نشست در پشت من پاي به پا تمام، روز سه که بود شده وقتی شبیه. نه

  ...ام خانواده هاي محبت همیشگی بودن کالمی از بگذریم.. کوچکترش

  !!کنیم می مرتبش نباشه، مرتبم:  دادم بدستش را سینی

  ..نشی نگرانش.. میاد دیر یکم گفت زد زنگ شبنم: گفت می داشت عمه... شدم روان سرش پشت.. برد را چاي و خندید

 می صورتم جان از چه عمه. پایین و باال بدنم دماي و شد قرمز صورتم ثانیه از کسري براي. شد خیره صورتم به دقت با باز و

  !خواست؟؟

 اول ي نوه از.. بود راه توي که پسري از.. شدنش تر خوشگل از.. اش کرده ورم پاي و دست از.. گفت ثریا از.. نشست کنارم علی

 تگرف و علی راهی تو براي رفت ضعف من دل.. نیامده هنوز که موجودي براي رفت قنج دلش و اش سینه توي زد عمه.. خانواده

  ...کیمیا هاي چشم تصویر از
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 رصتف هنوز عمه کاري پنهان براي اما بودم مطمن که علی از... نداشتند خبر کیمیا داستان از عمه و علی. نه. کردم تیز گوش

 روي به و کردم قطع را ملودي صداي.. علی هم دیدم، من هم را بداخالق اسم.. شد خاموش و روشن موبایلم اسکرین..! بود مانده

  !شرکت؟ میاي شنبه: زد لبخند و کرد، مکث گرفت، باالتر کمی را سرش. زدم لبخند علی

  .کوبید قلبم ضربان

  چطور؟ -

  ...باشم خانوم آبجی با نهار یه دارم دوست -

 ایشه چشم به زدم زل. بودم نداده قول دیگري بشر بنی هیچ و علی به. درست بودم، داده قول آقاجون به. هایش چشم به زدم زل

 خبرها، نای از که کنم برادرم حالی بود، کرده آزاد حالی را چیز همه شب آن که نگاهی همان با تا.. چیست سر از دعوت این ببینم تا

  .خانوم آبجی و من: نیفتاد لبخندش و زد پلک آرامی به! نیست

 ومهتم کارم پنج ساعت: زدم پلک خودش مثل درست! بود خوب خانوم، آبجی و من. بود خوب. دادم ادامه دیگر ثانیه چند را نگاهم

  ..دنبالم بیا. حدودا

  !ده می مرخصی آشناس، رییست حاال: وسط پرید عمه و داد تکان سر

 چشم و باز دهان اما! درست بودند، زده حرف ساعتی هم با شناخت، می را آزاد علی! چرخاندم عمه سمت را ام شده گرد هاي چشم

 روي را اش فربه تن و زد لبخند هولکی هول ام، شگفتی دیدن از و آمد خودش به سرعت به گفت؟؟ می چه عمه ي بسته هاي

  !!داد مرخصی بهت شاید داري، کار اینکه نه گم می: کشید مبل

  !جون بدري پره مرخصیام خط چوب: کردم نگاهش سفیه اندر عاقل

  ...چون گفتم من.. مرخصی نگیر.. حاال خب: افتاد من و من به دوباره

  ..بزنم شبنم به زنگ به رم می: شدم بلند جا از بزند، دیگري حرف اینکه از قبل

 واهرخ احساسات بود آمده فقط انگار. رفت زود خیلی ثریا، نماندن تنها خاطر به و نماند شام براي علی ، اصرارم تمام رغم علی

  ...دبرو.. و ببخشد اطمینانی بگیرد، بغلم اي لحظه بزند، اي بوسه... برود و بیاندازد جریان به را من ي شده خاموش برادري

 حالی و یرمبگ تماسی نشده دیر تا کردم می یادآوري خودم به و بودم پذیرایی بساط کردن جمع مشغول که من به برچیده، لب عمه

  !!خوردي منو اینجوري نگفتم چیزي حاال خوبه: کرد می نگاه بپرسم، تا بی از

 یچ من: کردم دلخورش صورت ي روانه را ام خنده به آغشته نگاه و کردم راصاف کمرم بدست سینی... گرفت ام خنده لحنش از

  برم؟؟ قربونت مگه گفتم

  !کنیم می قایم ازش تو و من و هست چیزي کنه خیال راستی راستی که کردي نگام همچین پسره جلو! گفتم؟ چی من: کرد اخم

.. ناختمشش می.. باشد شده دلگیر هم ها آنقدر عمه که رسید نمی نظر به.. نه.. کردم نگاهش کمی..! بود بودار شدت به آخر، ي جمله

  ..!شناختم می را، خودم ي عمه من
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  ...نیست چیزي دونیم می که شما و من. نیست مهم: انداختم باال شانه

  !نیست؟: پرید جا از

  هست؟؟؟: گردشد هایم چشم

  !عمه؟: کردم تنگ چشم. کرد نگاهم افتاده برق هاي چشم با حرف بی

  .عمه: شد بلند جا از اتاق، به رفتن براي

  .دوختم چشم بود ایستاده در پشت که شبنم به. خورد زنگ آیفون

  ...کنه می فکر ندونه کی هر زنی می حرف جوري یه! عمه؟ خوبه حالت -

  !!فهمم نمی من خودت واسه گی می چی! مادر؟ خوبه حالت تو -

 جلوي ات را تپلش هیکل. کردم می نگاهش و ایستاده هال وسط خیره طور همان. کرد باز شبنم براي را در و گرفت رو ادا و ناز با و

  ...!کردن بازي نقش استاد.. عمه اي.. کشید در

  !!ببرن تهرانو شور مرده: تو انداخت را خودش هالك و خسته شبنم

 ایستاده وسط نآ هنوز که من به شبنم.. آورد خنکی شربت برایش و کشید پشتش به دستی صدقه قربان با عمه. رفت باال ابروهایم

  !وایستادي؟ اونجا چرا: انداخت باال ابرو و کرد نگاه بودم

  ..گذاشتم کانتر روي را سینی و خوردم را ام خنده... کرد نثارم مصلحتی اخمی و شد نزدیک سرش پشت از عمه

  ...بره تنت خستگی بگیر دوش یه برو -

  داشتی؟ مهمون -

  .علی -

  رفت؟ چرا پس: داد تکان سر.. نشست هایش چشم در تلخی از نقشی. برگشتم سمتش به و

  ..بیارم تمیز حوله یه برات تا برو.. بود تنها زنش: حمام طرف به دادم هلش

  ...بود شده الغر چقد.. م بچه بمیرم: گفت می بلند صداي با داشت عمه

  ..زدیم لبخند و دادیم تکان تاسف ي نشانه به سري دو هر.. افتاد بهم نگاهمان همزمان و دادم شبنم بدست را حوله

  !زدي؟ زنگ -

 از و..اروس از.. ظهر از هایش چشم.. زد نمی حرف کامران به زدن زنگ از هایش چشم... شد خیره هایم چشم به... دادم تکان سر

  ...کرد می صحبت کیانی آزاد

  ...بستم حرفش، پر هاي چشم روي به نرمی به را در و کشیدم خودم طرف به را حمام ي دستگیره
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 می آزاد ي خانه به شش ساعت تا باید نیاز و رسید می ظهر تا ها گل سفارش. بود برنامه طبق و مرتب چیز همه صبح، پنجشنبه

 از.. اریدب می صورتش از ناراحتی و سشوار زیر بود نشسته نیاز... بودیمش آراسته نیاز و من قبل روز دو تمام که اي خانه. رسید

  ...اردد نگه خوب را حالش کرد می سعی و گرفت می رو. کرد می قیچی آمد، می زبانش روي تا را خانوم پروین اسم بار هزار صبح

: گفتم گوشش زیر و بردم نزدیک را سرم.. شدم بلند جا از و گذاشتم کناري را ژورنال.. کرد ام روانه را غمگینش نگاه آینه توي از

  ...باشه قرار بی مامانت نذار.. شدي ها فرشته مثل

  ...هستی هک مرسی: داشت لبخند کرد، باز چشم وقتی و داد دستم به خفیفی فشار.. گذاشت هم روي ثانیه چند براي را هایش پلک

  !کنید؟ می رنگ منم سر هاي ریشه: چرخیدم جون مینا سمت به و کردم شوخی اخم

 دختر هک بود دو ساعت حوالی.. میلی بی از من و دلشوره از نیاز.. بخوریم نتوانستیم کداممان هیچ را فرستاد کوروش که نهاري

 کردم فکر و رفتم عقب قدم یک من که گرفت بغل را نیاز چنان رسید تا و بود آمده آرایشگاه به هتل از یکراست.. رسید اش خاله

  !؟..بود خواهم چطور بیاندازد، راه شوري پر این به مراسمی بخواهد هم آزاد دیدن موقع شب اگر

 دمکر فکر و کردم نگاه خندانش و سبزه صورت به.. کرد اي صادقانه و صمیمی روبوسی و آمد من سمت به انرژي و خنده با

 هک مزخرفی پرواز از زدن حرف به کرد شروع سوگل و برد آرایش براي را نیاز جون مینا...! پیداست زیادي هایش، چشم صداقت

  ...داشته

 ها تعریف و کنم خفه را احساساتم نتوانستم نیاز، دنبال به آمد وقتی که انداخت می علی یاد را من و بود شده مزه با آنقدر کوروش

 این از هسار.. داري نگه سال چند تا اینارو باید کوروش: گفت می خنده با نیاز.. آوردم زبان بر را او به نسبت ام خواهرانه احساس و

  !!کنه نمی ناپرهیزیا

 روي تا بلند چاك و تند بنفش لباس آن با! بود رسیده خودش به بیشتر نیاز از که سوگل و ماندم من و آتلیه به رفتند هم باالرخ

 بد: دخندی و برگشت طرفم به و کند دل آینه از.. افتادم خنده به چرا دانم نمی و کردم نگاهش کمی.. ها چشم غلیظ آرایش و ران

  !جون؟ ساره شدم

 من الگیس سه و بیست با وجه هیچ به و وانرژي شور از بود پر که سالی سه و بیست.. داشت سال سه و بیست اش همه سوگل

  !هتل؟ میري... شدي خوب خیلی: زدم اش شانه به دستی.. نبود مقایسه قابل

  ..خدابیامرز خاله خونه رسیده دیشب. مامان دنبال برم بیاد آژانس گفتم نه -

  !نمیاي؟ من با پس -

  !آزاد؟ خونه ري می تو. شم نمی مزاحمت دیگه نه -

  ...عزیزم بینمت می شب پس: کردم تنم را سبکم و حریر مانتوي... کرد شره دلم در خوشی اضطراب

 از.. بود تر قبل ساعت دو به مربوط پیام ارسال ساعت»  دنبالت؟ بیام: « بود زده مسیج آزاد.. زدم بیرون آرایشگاه از و دادم دست

 محو اطرمخ در را کامران صداي داشت قدرت که لبخندي... نشست لبم بر عمیقی لبخند نبودنم، تنها تصور از.. بودنش احساس
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 دویده وستمپ زیر که دلنشینی و مالیم خوشی با و. » عزیزم نه: « نوشتم برایش... بنشاند را آزاد داشتنی دوست هاي چشم و کند

  ...بود محبوب شبنم، قول به که شدم مردي ي خانه راهی و نشستم فرمان پشت بود،

 سبز بلندِ و لَخت پیراهن تاثیر تحت پوستم.. انداختم آسانسور ي اینه در صورتم به نگاهی و کردم لمس را لباس لطیف ي پارچه

 به و گذاشت باز جا یک را نیاز و سوگل دهان که بود گیر چشم قدر آن که خاصی و درخشان اما تیره سبز. درخشید می رنگم،

 خودم قلب بودم، زده که گرمی عطر و بود معمول حد از تر تند قدري صورتم و ها چشم آرایش. بود بفرد منحصر شبنم، ي عقیده

.. انداخت یم هیجانم به تابی، بی این و کردم می تابی بی آزاد، نظر شدن جویا براي دلم ته ناخواسته... کرد می پایین و باال هم را

 نقدرآ صبح از هم تا بی.. رسید می دیگر ساعت دو یکی شبنم و بود علی ي خانه عمه.. رسید می درست و آرام نظر به چیز همه

 باقی یردرگ صبح از هم آزاد. دادم اطمینانش چیز، همه بودن درست از بار هزار که بود کرده را جشن و نیاز پیگیري و گرفته تماس

. شد ستهآرا نیاز جشن براي آزاد اصرار به که اي خانه. بودم خانه دیدن مشتاق. بودیم نکرده پیدا زدن حرف براي وقتی و بود کارها

 ردِ پاگ در.. مختصر جشنی چند هر نداشت، را بود خالی خانوم پروین حضور از که اي خانه در گرفتن جشن دماغ و دل کس هیچ

 منتظر و شردمف را زنگ.. بوییدم را ها لیلیوم و زدم لبخندي.. بود شده چیده قد ترتیب به لیلیوم گل دسته سه خانه، جلوي بزرگ

 انسالیمی خدمتکار را در.. من افکار خیالی بی شب و باشد نیاز شب امشب بود قرار.. ماند ام سفارشی هاي گل روي نگاهم.. ماندم

  ...شدم وارد و گذاشتم جا پاگرد، در جا همان را، هایم ناراحتی و زدم لبخند. کرد باز

 نتیجه دبشو که بود نشده چیده آنقدري هنوز آمدیم، چیز همه کردن چک براي نیاز با که دیروز. بود مانده خیره خانه به هایم چشم

 سفید ي پارچه تمام هاي صندلی و سبز رومیزي با گرد میزهاي محدود تعداد با سفید، هاي پرده و سفید سالن. دید را زحماتمان ي

 فوق چیز مهه.. دوختم چشم سالن به شوق پر هایی چشم و باز نیمه دهانی با.. درخشید می ، بودند گرفته را سالن دور که شیکی و

 وردخ می چشم به میز هر روي بلندي پایه گلهاي.. کردم لمس را خوشرنگ سبز رومیزي نرم ي پارچه و رفتم جلو.. بود العاده

 و نفره تک مبل دو به بود داده را جایش و شده جمع بیلیارد میز... داشتند حضور سالن ي گوشه گوشه درشتی و ریز هاي وشمع

 آقا: آمد جلو تشرب لیوانی با داشت، تن به اي ساده لباس که جوانی دختر... بود کوروش و نیاز مختص که زیبایی طالیی - سفید

  .نیستن سالن تو

.. اندمچرخ چشم سالن ي گوشه گوشه. کردم تشکر و نوشیدم شربت از کمی. بود آمده کمک براي هم دیروز. بود آشنا اش چهره

 پشت.. ستون همین کنار.. بودیم جا همین... نشست لبانم بر کمرنگی لبخند بودم، گذاشته اینجا به پا که روزي اولین یادآوري با

.. نبود سالن در آقا.. چرخیدم خودم دور و زدم لبخند..! کنم کارش چه باید دانستم نمی که آزادي با... آشپزخانه طوالنی سنگ همان

 بودم نداده سُر را نگاهم حتی هنوز که طرف آن به سفید و پهن راهروي از خصوصا خانه، دیگر هاي قسمت دیدن کنجکاويِ

 نرفته ها، خواب و راهرو طرف کدام هیچ گذراندیم، نیاز با اینجا قبل روز دو که هم را ساعتی چند... کرد می ام وسوسه طرفش،

 گوشه.. .خورد می چشم به هم خانه داخل در، جلوي هاي لیلیوم ي لنگه. چرخیدم پاشنه روي و گرفتم باال را پیراهنم دامن.. بودیم

 روي از هم آزاد و تا بی هاي عکس.. داشت قرار بود داده را ترتیبش مهرداد که اي جی دي دستگاه و دم هم سالن چپ سمت ي

 نروش دیگري نور ها هالوژن جز به.. آزاد خود ي عهده بر بودم گذشاته و بودم نزده دستش که چیزي تنها.. بود شده جمع ها دیوار

 و امشآر تحت چیز همه و بود نشسته سالن در ابی بلند چندان نه صداي.. داد می نوازش را فضا اسفند و عود خوش بوي و نبود

  ...رفت ضعف خانه، این بودن خانه تجسم از اش، خوشبختی و نیاز لبخند تصور از دلم... بود خاصی نظم

 آراسته یباز شعري بیت تابلوي با که بزرگی چندان نه راهروي.. شدم خانه پهن و سفید راهروي راهی و گذاشتم سر پشت را سالن

 خم میک و رفتم جلو.. باز نیمه هایم، چشم روي به رو درست در، ترین انتهایی و آخرین و بود راست سمت بزرگ در سه.. بود شده
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 منتظر.. ودب موهایش آراستن مشغول و کنسول روي به رو بود ایستاده. سفیدي از حجمی و ببینم را آزاد توانستم می تنها. شدم

 هب سفیدي از حجمی.. کردم باز بیشتر را در آمد، که اش»  بله«  صداي..  زدم در به اي آهسته ي ضربه.. شود متوجهم تا ماندم

 چشم در هک اي عجله با. برگرداندم سر. کرد متوجهم زبانش از اسمم زدن صدا ببینم، را اتاق بتوانم آنکه از قبل و پاشید صورتم

  ...مونده ساعت یه هنوز: گفتم سرعت به. کرد نگاه دیوار روي ساعت به بود، آمده هایش

  .درآمده حمام از تازه بود معلوم و بود باز سفیدش پیراهن هاي دکمه.. کشید اي آسوده نفس

  !تو؟ نمیاي -

  .کرد نگاهم لبخند با و زدم لبخند. نگرفتم ازش چشم و شدم اتاق وارد.. گرفت تپیدن قلبم

  .نباشی سخته -

  ...آمد جلو قدم دو کج، سري و زده کمر به هاي دست با.. شد تر عمیق لبخندش

  ..سالن این زحمت با خانوم شماست مال خستگیا بعدم.. رفت در خستگیم اآلن -

  شده؟ خوب -

  !؟..خانوم رفت می اي دیگه توقع شما از -

  !؟..شما احوال: زد لبخند... گرفت جریان هایم رگ در لذت و اطمینان

  ...بود تر عمیق ، من لبخند

  !عالی -

 حس. ردک می قراري بی قلبم.. نشست تنم روي اش کننده تحسین و مشتاق نگاه.. آمد می سالن از اِبی داشتنی دوست صداي

 رویم به رو.. خواستن و شرم به آمیخته خاص ي دلهره جور یک به بود داده را جایش حاال داشتم، اروس در اتاقش در که بدي

  ...شیدمک عقب را صورتم خنده با... کشید انگشتش دو با را ام بینی کرد، می نگاه لباسم به دقت با که طور همان و ایستاد

  ...آرایشم نکن -

  ...افتاد نمی لبش از اش لعنتی و مرموز لبخند

  !عمو؟ دي می بوس یه.. شمارو ببینم -

  ..من به خاطري تعلق مردش، و دارد مرد بدانم که بود اي خانه تنگ دلم. بود خانه این در حضورش تنگ دلم

 شیوش تراف بوي... بوسیدم را اش گونه ،.. » نشه خراب آرایشتون«  گفت می لبخند با که طور همان و شدم بلند پا ي پنجه روي

... خنددن تا بود کرده جمع را هایش لب... ببینم را نتیجه تا کردم نگاه هایش چشم به و کشیدم عقب را خودم.. پیچد مشامم در

 چیزي..! ماند باز حیرت، شدت از دهانم برگشتن، محض به و چرخیدم پا روي اتاق دیدن براي... داشت خوشی برق هایش چشم

 چند باز، نیمه دهان و شده گرد هاي چشم با..! بود ها مجله مجلل هاي خانه و داخلی طراحی هاي سایت توي تنها دیدم می که

  .شدم خیره رنگ، سفید و گرد جکوزي به و رفتم جلو قدم
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  ..این -

 هم دایره کمان سوم یک که اي دیواره تنها روي.. کردند می روشنش آب توي نور کم هاي هالوژن تنها و بود خاموش جکوزي

  ..بود شده چیده رز کوچک هاي گلدان و خاموش درشتِ و ریز هاي شمع بود، متصل جکوزي به و شد نمی

  !؟..کنه شنا تو این داره دوست کوچولومون ماهی: گذاشت ام شانه گودي روي را سرش و کرد بند بازوهایم به را هایش دست

 بیش اش شوخی! کوچولو جکوزي این توي شنا.. ببینمش تا بردم عقب و کردم کج را سرم بود، مانده جا هنوز که حیرتی و خنده با

  ..کشید ام بینی به را اش بینی و کرد بغلم سر پشت از طور همان.. بود داشتنی دوست حد از

  ماهی؟؟ یا ام جوجو من باالخره -

  ...رفتند خنده به رو خمارش اما آرام هاي چشم

  ...!خوره می لیز دستم از و شه می ماهی وقتا بعضی که جوجویی یه تو -

 می لمد تا اما.. نداشت وجود بودم، گذاشته جا طبقه این پاگرد توي که چیزهایی آن ي همه به کردن فکر براي دلیلی.. خندیدم

  ...داشت وجود بودن، خوشحال و زدن لبخند براي دلیل خواست،

 نگیر کاراملی راحتی ي کاناپه.. بودند سفید و بلند ها پرده.. گرداندم چشم و چرخیدم کمی بودم، بازوهایش میان که طور همان

 از بود پر هک راست سمت سفید چوبی ي قفسه.. کاناپه جلوي کوچک و سفید میز روي زیباي و بلند گلدان... بود پنجره نزدیک

. بود هم نارک تصویر سه دیوار، روي تابلوي تنها... بودند شده داده تکیه دیوار به دیگري ي گوشه که هایی اسکی چوب... کتاب

 روي نگاهم! آمد می خوشم اتاق این از... بود ِشن آخر تصویر و بنفش زنبق دومی ، آب درشت هاي قطره با سبزي برگ اولی

... یختر ام سینه در تلخی جریان و شد منقبض ام سینه و شانه عضالت... ماند جا کاراملی، روتختی با رنگ سفید خواب تخت

  چیه؟: زد لب و داد فشارم بازوانش، میان کمی

  ...بوسید را ام شانه... بگیرم تخت از را هایم چشم توانستم نمی

  !دور ریزیم می پنجره همین از باشی نداشته دوست رو چی هر -

 جخر به دلم آوردن بدست براي که اغراقی از... بماند جا تخت روي ام قراري بی و دلخوري کنم، می نگاهش وقتی کردم سعی

  ...بوسید را گیجگاهم... زدم لبخند داد، می

  میاد؟ خوشت اینجا از حاال -

.. ریخت هایم شانه روي حرکت، یک با موهایم و کرد باز را سرم ي گیره داشت، برمی سرم از را شالم که طور همان و برد دست و

  ..!ست العاده فوق: کردم اشاره سفید جکوزي به... خواند می هنوز اِبی.. کوبید دستش، لمس و روسري افتادن از قلبم

 وشبختیخ احساس بندم، بند.. خواست می را، ماندنم زن و بودن زن بندم، بند... ببینمش تا کشیدم عقب ، نگاهش گرماي حس از

... ها ماندن دور.. ها نشدن لمس.. باالجبار هاي کردن رفتار مردانه.. ها زمختی ي همه زدن پس به نیاز احساس... کرد می

  ...خندیدم دوباره اختیار، بی... بود هایش چشم توي لبخند... خندیدم

  ...خندي می چرا... برم قربونت -
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  ...بوسیدم طاقت، بی و چرخاندم... کرد نگاه هایم خنده به لذت با... خندیدم دوباره

  ...بود شناور اتاق، داشتن دوست به آغشته هاي مولکول روي.. ام عالقه مورد آهنگ آرام صداي

  ؟..آزاد -

- ...  

  ؟..شمال بري می منو -

  ..جوجو -

  ...شمال ببر منو -

- ...  

  ...ببر اینجا از منو -

- ...  

  ..روز چند شده حتی... ببر منو.. نخند -

  ؟..کنیم فرار -

  ...نداره وجود کردن فرار براي چیزي دیگه.. نه -

  ؟..بدزدمت -

  ...زدم لبخند

  ..نگو هم کسی به.. روز چند براي حتی.. بدزد منو.. آره -

  ..گیم نمی کسم هیچ به -

  ..عمه.. نیاز به.. نگو هم تا بی به -

  ...گیم نمی کسم هیچ به..: بوسید را پیشانیم

  ...خندیدم

  ...آرام و سبک

  ..دارم دوستت -

  ...پرید باال ابروهایش و زد برق سیاهش هاي چشم

  ..نشنیدم چی؟: چسباندم خودش به تر بیش و گرفت آغوشم در تر محکم
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  ...خندیدم

  ...نشنیدم گفتی؟ چی..: آورد هایم شانه به فشاري

  ...آزاااد..: خندیدم

  !تو جونِ  شده سنگین گوشام -

  !خوام نمی گوش سنگین مردِ من: گرفت شدت ام خنده

  گفتی؟؟ چی: دوخت ام شده آرایش هاي چشم به را محبتش با و.. زده شگفت.. خندان هاي چشم

.. می.. نِـ.. گوش سنگین.. مردِ.. من گفتم: کردم رها را نفسم شمرده، شمرده و خندان طور همان و بردم گوشش کنار را دهانم

  .!خوام

 مردي چجور شما! ؟..جانم: آورد جلو را سرش و رفت خماري به رو سرحالش هاي چشم.. کرد پایین و باال را شیطانش ابروهاي

  ..کنن آماده بسپرم بفرمایید.. خواین می

 و اراده اب هم شاید که ناخواسته، و اراده بی که ست شماري انگشت بار چندمین این دانستم نمی.. کردم کج ام شانه روي را سرم

 جک ام شانه روي را سرم..! کنم حرامشان تنها تنها آید نمی دلم.. که خوبی هاي حس از پرم و ام شده زیبا که.. زنم ،! خواسته

 می رو ها دل همه: زدم لب زنان، لبخند هایش، چشم در خیره و کشیدم جلو.. آوردم لب به را نایابم و خاص، آرام، لبخند و کردم

  ...باشم تو عاشق که.. خوام

  ...زد بهم را هایش لب... گرفت رنگ لبخندش

  ...بویید و کرد نوازش.. گل مث باید رو تو -

  ..دنیاست تو چشم چی هر با -

  ...!دید تورو.. باید فقط -

  ...داد تابم.. وار گهواره.. آغوشش در

  ...کرد نگاه ها قله رو.. ماه مث باید تورو -

  ...کرد صدا باید تورو.. دنیاست تو لب چی هر با -

  ..بار یک نه... ببینم تورو خوام می -

  ..بار صد نه -

  ...هام نفس تعداد به -

  ...داد می تابم.. آرام آرام... داشتم دوست چیزي هر از بیشتر.. را وارِمان زمزمه اليِ الي.. رفتیم می عقب و جلو آرام آرام

  ..تو دیدن براي -
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  ..چشم یک نه -

  ...چشم صد نه -

  ...خوام می چشمارو همه..: زد لبخند

 به را نشت عطر بتوانم که جوري.. بود عمیق و آرام هایم نفس... کردم بغلش قبل از تر محکم... کرد پنهان اش سینه میان را سرم

  ..دارم دوستت: زدم بهم را هایم لب... باشم داشته ذخیره همچنان بعد، ها سال تا و بکشم هایم ریه

  ...شدم می حل پیراهنش، ناب و خالص سفیدي آن میان آغوشش، میان داشتم انگار... داد فشارم بیشتر

  ...زیاد خیلی: زدم لب دوباره

 هب نابی مستی... کردم رها خمارش و خوب هاي مردمک سیاهی در را شفافم هاي چشم.. ببیند را هایم چشم تا برد عقب را سرم

  !میاد خیلی چشماتم به: خندید هایش چشم... شد می تزریق.. تنم رگ به رگ

  ...بود ممتد لبخندم

  ...کنم پیدایش اورانوس نزدیک جایی و بگیرم را نخش سرِ توانستم می

 نگارا.. نبود ساره انگار... نبود امتناعم را، ها چشم این زیر شدن گداخته... پوستم روي ریخت... شد مذاب... شد گرم هایش چشم

 نیداشت دوست از سرشار.. بودم سرشار من انگار... بود مُرده خانه، این از غیر به کجا هر ي ساره انگار پیش، ساعت یک ي ساره

 را سفید اتاق این ي ساره من... بود مرده آقاجون، ي ساره... شناختم نمی خودم، که بودم اي ساره... ها شدن داشته دوست... ها

  ...خواستم می

 روي کنارم ، سبکم مانتوي... تر خاص لذتی داشتنی، دوست جکوزي هاي هالوژن به کردن نگاه و داد می خاصی آرامش اتاق، نور

 و گردن.. مداد تکان و گرفتم انگشت دو با را ام یقه... رقصید می تنم، بر نشسته لباس روي آزاد نگاه و بود کاراملی ي کاناپه

 دقیقه چند عرض در اتاق.. کرد روشن را اسپیلیت دیدم، آینه توي از... کردم می گرما احساس و رسید می نظر به ملتهب صورتم

  ...شد قبل از تر خنک کوتاه ي

  شدي؟ خنک -

 کتحر میان.. بود هایش دست توي نگاهم.. درآورد تنش از را پیراهنش و زد لبخند.. دادم تکان سر و کردم رها را پیراهنم ي یقه

 همان و برداشت میز روي از را عطر ي شیشه ببندد، را هایش دکمه آنکه بی و کرد تن به رنگی مشکی پیراهن.. هایش انگشت

  بیارن؟ برات بگم خواي می چیزي: پرسید و زد آرامی لبخند کرد، می نگاهم آینه از که طور

 بلند اناپهک روي از که همزمان و گرفتم دندان به را لبم ي گوشه! بود رفته یادم را خدمتکارها. است بیرون آن کسی بود رفته یادم

  ..نبود بیرون به حواسم اصال.. واي: گرفتم باال را پیراهنم دامن شدم، می

  شد؟ چی -

  جانم؟: برگشتم دلهره با. گرفت را بازویم برسم، در به اینکه از قبل
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  .کرد نگاهم خیره

  ...آدمه بیرون اون رفت یادم اصال: دادم فشار بهم را هایم لب

  ..کرد آرامی اخم

  ..شد بد خیلی. بیرون برم: اش گونه روي گذاشتم دست

  .راحت خیالت. کارشونه به سرشون اونام. نیومده کسی هنوز: داشت نگهم

  .نباش نگران. ره نمی بیرون خونه این در از حرف: زد اضطرابم به اي بوسه.. دادم فشار بهم را هایم لب مضطرب

 اگر. نداشت وجود نگرانی براي چیزي حتما نباش، نگران گفت می وقت. زد نمی حرف هوا روي از داد، می اطمینان آزاد وقتی

  .نبود الکی، هاي حرف آدمِ من، دلخوشی براي شده حتی. کرد نمی پنهان داشت، وجود

  ..مونده ساعتی یه هنوز. بیرون ریم می دیگه دقیقه چند تا اینجا بشین -

  ..مامانت -

  ..!برسه بذار -

. بود تمیز و مرتب اش خانه جاي همه بودنش، آزاد خالف بر. کردم نگاه کاراملی تخت به میلی، بی و دلی بد با و کردم سکوت

 ختت ي لبه خاموش، وسواسی و غریب اي وسوسه با. بودم تر آرام بود، داده که اطمینانی از حاال و پیچید می موسیقی صداي

. خورد نگز موبایلش.. زد آرامی چشمک. کرد می نگاهم آینه توي از.. کردم نگاه شدنش آماده به و برگرداندم سر.. نشستم کاراملی

  .تاست بی: برداشت را گوشی

  !مامانم؟ جانم: داد جواب بعد

 هداشت وجود ها مهمان شدن سرریز لحظه هر احتمال که آنقدري نه البته.. بود شده دیر.. گرداند دیوار ساعت روي را هایش چشم

  ...زدم لبخند اش عجله با پوشیدن لباس به! بود تا بی هم آن و داشت وجود درصدي نه و نود احتمال یک تنها! باشد

  ..بست مچش دور و برداشت را شان یکی. درخشید چشمم در ساعت، از ردیفی.. کرد باز را کنسول اول کشوي

  .. شما؟ کجایی.. هنوز نه -

  ...دیگه رسه می اآلن اونم: انداخت من به نگاهی نیم

  ...کرد ام روانه آرامی اخم.. گرفتم دندان به را لبم

  .عزیزم منتظرتم -

  !بیامرزه ترافیکه چی هر پدر خدا: داد اش بینی به چینی و گذاشت میز روي را تلفن

  ..!تو جون: داد تکان سر و خندید.. خندیدم و کردم نگاهش سرزنشگر
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 شدن یرجاگ صداي و سر به بود داده را جایش و شده قطع سالن موسیقی صداي برگشت، که بعد دقیقه دو و رفت بیرون اتاق از

. رداشتمب را شان یکی. کردم نگاه پاتختی روي هاي ریموت به. نیامد بیرون از صدایی هیچ بعد و بست کامل را اتاق در. جی دي

 و کردم کم را اتاق نور کمی. زد لبخند ام، سرحالی و بازي به! آمد می خوشم نورها، کردن زیاد و کم از. بود ها چراغ به مربوط

 بخندل و بود کارهایم به حواسش آینه از.. سپردم گوش کنجکاو. کردم روشن را اتاق ي گوشه پخش.. برداشتم را بعدي ریموت

 موسیقی ..کنیم خلوت هم با کمی میهمانی، از قبل خواست می دلم. سپردم گوش موسیقی وبه گذاشتم کناري را ریموت. داشت

 گاهین من لباس ي پارچه به و چرخاند را گردنش! بودند گیر چشم ها کراوات.. کرد باز را دوم کشوي... باشیم آرام و کنیم گوش

 لبخند... شیدک بیرون را رنگش سبز کراوات و دستمال سِت ، سر آخر و کرد رو و زیر را کشو.. برگشت کنسول سمت به باز.. انداخت

 روي و دکشی بیرون رنگی مشکی شلوار کت و کرد باز را کمد... بود طیف همان در اما مانست نمی من لباس به اش سبزي... زدم

 چی همه.. نه.. افروز؟ جانم: برد موهایش میان را هایش انگشت. کرد نگاهش و داشت برش. خورد زنگ موبایلش... انداخت تخت

  .منتظرتم اوکی.. مرتبه

 از که بود آنقدري زنگ صداي... کشید بیرون را شلوارش کت نوي کاور و انداخت تخت روي زیاد ي فاصله همان از را موبایل

 نکشید طول تربیش ثانیه چند.. رفت بیرون قدمی و کشید پایین را دستگیره! پریدم جا از..! تا بی.. برسد گوش به هم آهنگ میان

 رابستم در.. تمرف جلو. کردم حس را استرسش... شد پیراهنش هاي دکمه بستن مشغول»  بود گلفروشی از«  گفتنِ با و برگشت که

 اش سینه روي را هایم دست کف... بود آمده خیالم بی آزاد سراغ به استرس ساعت، هاي عقربه هجوم از.. رفتم سمتش به و

 کنم، اكپ را کمرنگم لبخند آنکه بدون..! بود همزمان شیدایی، و تعجیل نگاهش در... کرد نگاهم و گرفت باال را سرش.. گذاشتم

 باال ار سرم کمی.. افتاد قراري بی از و گرفت آرام سرانگشتانم، نرم و آرام حرکت از... شدم هایش دکمه بستن مشغول آرامش با

 از نگشتانما لمس.. برداشتم را کراواتش و بردم دست.. بخشیدم صورتش به را شیرینم خودش قول به و پیدا کم تبسم و گرفتم

 احتیاج شدنش خم به بازهم اما نبودیم بلند آنقدري کداممان هیچ.. شدم بلند پا ي پنجه روي... شد لذت غرق ، اش پارچه ابریشمِ 

 گرفته جریان فضا در الیتی موسیقی.. شدم بستنش مشغول و فرستادم یقه زیر را کراوات... کرد خم را گردنش و زد لبخند... داشتم

 چشم.. .کرد نگاهم بود، پیدا هایش چشم توي که لذتی با و گذاشت هایم پهلو روي را هایش دست.. داد می نوازش را گوشم و بود

 افتاد، می اتفاقی چه پوشیدم، می را شبنم انتخابی هاي کفش اگر اینکه تصور از و کردم گردنش معطوف را هوایم به سر هاي

 به فیفیخ فشار!! ببندم را کراواتش تا شدم می خم که بودم می من باید این سانتی، ده هاي پاشنه آن با احتماال... گرفت ام خنده

 اي بوسه و شدم بلند پا روي دوباره و کردم سفت را کراواتش ي گره... شد خیره هایم خنده به متبسم و پرسشگر و آورد پهلوهایم

 و شدم خیره هایش مردمک سیاهی در زده خیمه خوشیِ به... داشت نگهم بروم، اینکه از قبل و چرخیدم.. نشاندم اش گونه روي

 شمچ این از واي... کشید فکم تراش و گونه به گر، نوازش و آورد باال را چپش دست...! ست سوري ها، عجله این که کردم فکر

  ..!افتاد نمی که لبخند، این از امان... درخشید می که ها

 بخندل.. شد همراه تنم ریتم با... خوردم تکان تکان سبک، و نرم هایش، چشم در خیره و کردم بند هایش شانه به را هایم دست

  ...شناسمت نمی انگار: گفت نرم و زد آرامی

  ...ریخت هایم چشم در و گرفت جان لبخندم

  ..امروز: داد نوازشم
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 انگار... کنم لذت احساس بازوانش، میان گرماي از احساس، این سرِ از و.. کنم سرما احساس که بود شده خنک آنقدري اتاق

 شرکتی تو نه. .دیدم مشترکمون کالساي تو نه تورو..: کرد نزدیکم خودش به بیشتر و شد تر عمیق لبخندش که فهمید را احساسم

  ...بودي بغلم وقتی حتی ت، خونه تو نه.. کنی می کار توش که

 نگاه ام شده آرایش هاي چشم به.. خندید هایش چشم.. نشست صورتش روي عمیقم بازدم و کردم رها را ام شده حبس نفس

 از وايس را، ها چشم حالت این که ام، دیده جایی قبال را لحظه این که بگویم و کنم باز دهان اینکه از قبل.. انداخت اي عاشقانه

  ...م دیده بار یه فقط رو ساره این: گفت مالیمت با ام، دیده ،..شبی.. روزي شان، خنده

  ...خورد می نعنا چاي من با هتل تو وقتی: گرفت رنگ لبخندش و داد نوازش را ام گونه

... بودن نفرت.. نبود غصه.. نبود خشم چشماش تو: گشت صورتم روي هایش مردمک.. داد تابم مالیم، و نرم.. آوردم فشار ذهنم به

  ...کرد تحمل تحملو، قابل غیر منِ .. بود من با رو جاده تمام.. بود من با شب تمام

 اهنگ هتل هاي پنجره پشت از هوا، شدن شدن روشن به هم با و نشست روم به رو.. خوردیم نعنا چاي هم با: داد نوازشم عشق با

  ...کردیم

 کنار موهاي و گرفت بغلم.. نبود پیراهنش به حواسم.. نبود آرایشم به حواسم... کشیدم نفس و بردم فرو گردنش گودي توي را سرم

  ...بوسید را گوشم

  ...خوام می بیشتر... خوام می رو ساره این -

 در نشین،دل و الیت موسیقی... خوردیم تاب نرم،... اش سینه ي کهنه زخم روي.. بازویش روي... کشیدم اش شانه سرِ را انگشتانم

.. ردک نگاه ام کشیده و باریک هاي انگشت و خورده الك هاي ناخن به.. برداشت اش شانه سرِ  از را دستم.. انداخت می طنین اتاق

 و زد لبخند.. ببینم را صورتش تا کشیدم عقب کمی و گذاشتم اش سینه روي را دیگرم دست... بوسید را هایم انگشت و زد لبخند

  » چیه؟«  پرسید نگاه با

 موسیقی، با آرام آرام و جسباندم پیشانیش به را پیشانیم... انداختم گردنش دور را هایم دست و کشیدم باال.. هیچی که دادم تکان سر

 ؟..خورمب تکان توانستم نمی و بود شده خشک هایم دست بود سال چند بودم؟ نرقصیده بود سال چند... زد لبخند... خوردم تاب

 آنطور ستمتوان می تنها.. بود رفته یادم از رقصیدن،.. برقصم نبودم بلد! ؟..بودم گذاشته جا کجا یکجا، را، غریزه و لطافت همه این

 تازه بدن و کرد حرکت آرام آرام... لغزاندم موهایش میان و بردم سرش پشت را انگشتانم.. شوم بند هایش شانه به و بخورم تاب

 آغشتگی و ها هالوژن مالیم نور و رقصیدند می فضا در موسیقی هاي نت... کرد همراه خودش با را، ام گرفته گرما و جان

 اتاق ي ساره.. بودم او با.. بودم او هاي دست میان... کرد می العاده فئق و خواستنی واري دیوانه طرز به را چیز همه عطرهامان،

 ،..کردم می حس و... خوشبختی رنگ به شفافی محلول در شدم می حل و رقصیدم می نرم اما نبودم بلد.. رقصیدم می... بودم سفید

 که یحس انعکاس از ،..منست بودن دیگر اي ساره این، که کردم می حس... کرده اینطور مارا، که مرا، که نیست بودنش آزاد این

 او با لحظات ي همه با همیشه، با اتاق، آن در و روز آن که دیگري جاري حس با.. دیگر اي ساره... خورد می من به رابطه این از

  ...کرد می فرق حتی، بودنم

  ...هستم آنجا که خوبست چقدر و.. زیباست لباسم.. ام شده زیبا که گفت من به رقصمان میان و.. رقصیدیم
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 نه. دمبو گرفته جاي آغوشش در و پا روي من و بود کاراملی راحتی روي... دادم تکیه ، راحتی به اش شده بند ي شانه به را سرم

 ظهلح هر اتاق، کمِ نور و موسیقی... گرفت بازي به را تعلقش زنجیر هایم دست.. ام شده رها موهاي نه بود، مهم صورتم آرایش

 روي را دامنش و کرد لمس را پیراهنم.. داد نوازشم و کرد ترم نزدیک خودش به... کرد می ترم پابند آغوش، آن و لحظه آن به

  ...کرد مرتب و کشید تر پایین پایم

 در چیزي هر زا تر داشتنی دوست اش، تنفسی ریتم و بود قبلش روي سرم.. موهایم به.. هایم گوشواره به کشید دست زنان لبخند

 هک.. داد می من به اي ساره.. داد می من به چیزي لحظه، این و اتاق این امروز،... کرد نزدیک صورتم به را صورتش... دنیا این

 پشت یمیاک و کامران بود، سرم پشت تاریک و سرد گذشته،. نداشتم دادن دست از براي چیزي... کنم عوضش دنیا با نبودم حاضر

 شتم در نشدنی، تکرار و شیرین و گرم.. لحظه آن.. لحظه و ،..رو پیش دور و مبهم ، مان ماهگی یک ي دلهره و آینده بودند، سرم

 آن از انتظارم سهم امن، و آرام هاي لحظه این.. رقصید می پوستم روي گرمش نفس... بود ها لحظه همان ام، دارایی تنها! من

  ...سپردم قلبم و ذهنم به را، لحظه آن و اتاق آن آرامش و گذاشتم هم روي را ام شده آرایش هاي چشم... بود آرزو همه

 لبم ژر.. نریخته بهم هایم چشم آرایش که کردم شکر را خدا و ایستادم آینه جلوي.. شدم بلند و خزیدم هایش دست میان از آرام

 رايب و برد فرو موهایم میان را سرش.. برداشتم را حریرم شال.. ایستاد سرم پشت.. کشیدم هایم لب روي و درآوردم کیفم از را

 عقب را دستم.. بود سرم پشت هنوز کمرنگی، لبخند با.. پیچیدم موهایم به را شالم.. نبود فرصتی دیگر... کشید نفس بار آخرین

  .مونم می منتظرت بیرون: کشیدم اش گونه به نرم و بردم

  ...بوسید را دستم کف و کرد کج را سرش

  ..آزادم: دمز صدایش... بود شده خیره زمین به کمر، به دست و انداخته پایین را سرش.. رفتم عقب قدم یک و کردم مرتب را لباسم

  ...آورد باال را اش ستاره پر اما فکري هاي چشم

  ...دارم دوستت: زدم لبخند و کردم جمع را هایم لب چرخاندم، را دستگیره

  .کردم شربت لیوانی تقاضاي ها، خانوم از یکی از و رفتم بیرون اتاق از

  ...ذاشتم یم پست زودتر وگرنه! افته می اتفاق بار یه سال صد هر جان سودي قول به که مسیر تو اتصالی! بود رفته برقامون+ 

 عاشقانه یا ، زیبایی خاطر به ها، پست این که بگم. زیبان هستن، نامتواري و نامرتب اینکه با پستا این بودن گفته دوستی+ 

 تکرار و انهعاشق لمس نه. ن شده نوشته هست پشتشون که مقصودي براي فقط و فقط ها پست این. ن نشده نوشته بودنشون

 در د،ش می اگر قطعا.. بردم جلو خاصی ي صحنه کوچکترین بدون رو داستان صفحه نه و بیست من... ها دارم دوستت مکررات

 قیقاد نمیاد یادم. حال هر به.. میگیرم فاکتور چیزها خیلی نوشتن از دارم اآلنشم که طوري همون. کردم می رو کار همین هم ادامه

 ببینم هاینک براي فقط. دارم سوال یه ازتون ها، پست این تو و اآلن اما نیاوردم، نقد ي صفحه و نقد از اسمی که ست صفحه چند

  !کردید؟ حس اتاق این تو و ها، پست این تو چیزي چه شما: سوال. نه یا شده منتقل هام خواننده به خواستم می که چیزي

 در سمت از ات بی رساي و بلند سالم بیاندازم، نگاهی جی دي ي شده چیده دستگاه و دم به و برگردم کامال بتوانم اینکه از قبل

 گرفتم لشبغ میل با. کرد باز گرفتنم آغوش در براي را هایش دست. بود کرده پر را صورتش لبخند. انداخت طنین سالن در ورودي

  جان؟ ساره خوبی: بود صورتم روي دقتش با هاي چشم شد، جدا وقتی و کشید بازویم به دستی.. بوسیدمش و
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  ...انگار بهترید الحمدهللا. بودم نگرانتون خیلی جون؟ تا بی چطورید شما: گفتم دلتنگی با و گرفتم را دستش

  ..آقـــا سالم علیک. شکر خدارو. بهترم خیلی روز چند این: زد صورتم به داشتنی دوست چشمکی

 آمد جلو. دمکر نگاه کرد، می نگاهمان لبخند با و برده فرو جیب در را هایش دست که آزاد به و برگشتم. کرد نگاه سرم پشت به و

 وشیدمن شربتم از.. شده داغ نگاهش دقت از صورتم کردم احساس.. خورد می تاب مان میان تا بی نگاه. بوسید را تا بی ي گونه و

  !؟..بدهم را آزاد بوي نکند که کردم فکر و ایستادم تر دور کمی و

 اي شیشه دنبال به و برداشتم را ام مهمانی دستی کیف. نبود من به حواسش. کردم نگاه آزاد به دلهره با و گرفتم دندان به را لبم

 آشپزخانه از زادآ. نشستم بلند پشت و سفید هاي صندلی از یکی روي.. گرفت را سالن موزیک صداي! نبود. کردم رویش و زیر عطر،

  چیه؟: که کرد نگاهم لبخندش پر هاي چشم با. آمد بیرون

 و گذراندم ظرن از را سالن چشمی گوشه.. کرد تنگ چشم آزاد.. دربیاورد را مانتویش بود رفته تا بی.. بیاید کردم اشاره و شدم بلند

  دم؟ می عطر بوي من ببین: کردم پج پچ و کشیدم باال را خودم. کرد نگاهم پرسش و خنده با. پهن ستون پشت کشیدمش

  !آره؟ :اش شانه به زدم.. کشید عمیقی نفس.. گذاشت گردنم گودي در و آورد پایین را سرش شده، چراغانی هاي چشم و خنده با

  !!دم؟ می تورو عطر بوي آره؟؟: گفتم حرصی قدري و تر آهسته و گزدیدم را لبم.. کرد نگاهم خنده با و گرفت باال را سرش

 هآهست مشت و شدم حرصی اش، نشناسی وقت بازي مسخره از! خندید و گذاشت هم روي محکم را هایش چشم بست، را لبش

  !!!ازااااد: زدم اش شانه به اي

 اش بینی روي دست بود، اش پرستاره هاي چشم در خنده هنوز که طور همان.. داشت نگهم و راگرفت بازویم که بروم چرخیدم

  ! هیـــس: که گذاشت

  .کمی یه: زد لبخند و کشید عقب.. بوسید و بویید عمیق را گردنم.. شد خم

 و شبنم دنآم تا باید... شدم دور و کَندم ازش سختی به را نگاهم. نزنم لبخند که نتوانستم صورتش، حالت از اش، استفاده سوء از

 یانم نگاهم. شد بلند در زنگ. را دقت پر نگاه همان باز و داشت لبخند. آمد بیرون اتاق از تا بی. کردم می صبر عطر، رسیدن

 در کموزی صداي.. واردشدند نیاز ي خاله و سوگل... شد آمد و رفت در ورودي در و تا بی رنگ طالیی – شکالتی و بلند گیراهن

... کرد دل دل دلم،. آزاد پِی سالن، دور تا دور چرخاند چشم.. بوسید را تا بی و شد وارد باخوشی سوگل... بود انداخته طنین سالن

... یچیدمپ بهم را هایم انگشت. رفت نزدیکش وهیجان شور با سوگل. زد می حرف موبایلش با داشت. گشتم آزاد دنبال به سریع

 را آزادش تدس آزاد شود، آویزانش و گردنش بیاندازد دست اینکه از قبل و رسید اش قدمی یک در سوگل... کوبید تند تند قلبم

 ردک مکثی سوگل... داد سالم سر با و کرد اش روانه لبخندي زد، می حرف که طور همان و کرد مهار را سوگل دست گرفت، باال

  ....کشید عقب ،»  بود شده تنگ برات دلم«  گفتنِ  ضمن و داد دست ازاد با بود، خوش هنوز که طور همان بعد و

  ...کردم رها را ام شده حبس نفس

  ..برگشتم

  ....کرد می نگاهم خیره و بود ایستاده تا بی
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 زیبا و سبز هاي گل هاي گلبرگ... میزها از یکی سمت کردم کج را راهم و دزدیدم را نگاهم و پاشیدم رویش به کمرنگی لبخند

 مالی،احت برخوردهاي این بابت را شب تمام نیست قرار که.. شده کنجکاو فقط تا، بی که دادم دلداري خودم به و کردم نوازش را

  ...کنم زهر خودم به

 و ودب ایستاده مهرداد کنار در جلوي آزاد. میزها از یکی دور سوگل، و تا بی کنار نشستم... شد شلوغ سالن... رسیدند ها مهمان

 می رها سرعت به و آورد نمی دوام چندان که اي حلقه... ماند می ها خانوم با دستش ي حلقه روي گاه نگاهم.. گفت می خوشآمد

 آرام و راندگذ نظر از را لباسم. زدم لبخند کرد، می نگاهم تبسم با داشت که تا بی به رو و کردم مرتب پایم روي را پیراهنم... شد

  !خوبه؟ چیز همه: گفت

 را ما شانه خوشحالی با.. کردم تایید و گذاشتم هم روي چشم..! بود خوب چیز همه بعد، به سفید اتاق آن از.. بود خوب آره خوب؟

 بوسید هم ار حمید سوگل.. برخاستیم سه هر.. شدند می نزدیک شان بامزه پسربچه و حمید و افروز که سمتی برگرداند رو و مالید

 با یدحم. نبود احساس بی و سرد بودمش، دیده شرکت در که باري آخرین خالف بر دستش لمس. دادم دست افروز با فقط من و

 کنارمان ادآز کردم، بلند که سر. بخش لذت بوسیدنش و بود شیرین. شدم خم بردیا بوسیدن براي من و پرسید را احوالم احترام

 پر و خیره اهنگ و کند بلند سر خواست می دلم.. داد گوش ما هاي احوالپرسی امتداد به و افروز پشت راگذاشت دستش. بود ایستاده

.. یزانآو تهِ و سر هاي گیالس همان با. بود جا همان هنوز. سالن ي گوشه بار روي گرداندم چشم.. نبود حواسش.. ببیند را محبتم

 بودند یدهنوش قطعا.. شان رقصان هاي صورت به.. کردم نگاه ها مهمان به.. کرد نمی استفاده بار از کسی. نبود نزدیکش کسی اما

 یلیدل. بود نمانده تنها مهندس. شد سالن وارد جوان بسیار دختري با همراه که ایلیا مهندس به خورد چشمم! چوبی بار از نه اما

 و اخم و آزاد کروکی و شب آن ي خاطره مهم.. نبود مهم! نکند امتحان را شانسش آمده، خوشش من از اینکه محض نداشت

.. شدم خیره ،بودش گرفته آغوش در که بردیا با تا بی ي عاشقانه بازي به و نشستم.. بود ترم غلیظ همیشه از آرایش براي تخمش

 شمچ به اشک خانوم پروین خواهر... خندید می مدام و بود سرحال کوروش هاي چشم. شد تر شلوغ سالن کوروش، و نیاز آمدن با

 سوگل لحا هر به... کرد می دار غصه را اش خاله بیشتر همین و بود نپوشیده عروس لباس نیاز... گرداند اسپند سرشان دور و آورد

  ..!نیست شباهت بی عروس لباس به هم چندان سفید، و بلند پیراهن این که کرد اش راضی

 هاي گاهن.. بخشید می سالن به تري خاص هواي و حال مجلس، بودن سبُک همین و نبودند بیشتر نفري هفتاد شصت ها مهمان

 هاي چشمک... نبود متوجهم کسی حواس وقتی شد، می روانه دنبالش نگاهم... کردم می حس خودم روي را آزاد بیگاه و گاه

. بودم آرام... کردم می نگاه رقصیدند می که کسانی به و گرداندم برمی سر... شد می تنگش دلم،... زد می لبخند... زد می یواشکی

 دآزا و خودم هاي رگ به سپید اتاق آن در را آرامش و محبت جایش به و بودم گذاشته جا بیرون پاگرد در را هایم دلهره وقتی از

 کموزی صداي... فهمیدم می لبخندهایش از.. ایستادنش سبک از نگاهش، حالت از را این.. بود آرام هم او.. بودم آرام بودم، ریخته

. بود شبنم. یستادا رویم به رو بلند قد با کسی.. داشت روشنایی ها شمع و لیزر رنگی نور با تنها تاریک سالنِ و بود بلند نهایت بی

 به وشیدنین برداشتن براي و کردم اش معرفی تا بی به.. خورد می بلندي چاك ران روي از که بود پوشیده بلندي مشکی پیراهن

 ابرویی و شمچ و گذراند نظر از را سراپایم شیطنت با شبنم. نبود ما به کسی حواس و بودند مشغول همه.. رفتیم سالن دیگر سمت

 دست ار ها جام.. آشپزخانه توي گرداندم چشم.. دادم دستش به خنک نوشیدنی لیوان یک و کردم نثارش شوخی ي غره چشم.. آمد

 هاي جام سِرو داشتم، حضور جمعشان در که دیگري هاي مهمانی کل در و نیاز نامزدي به نسبت امشب.. دیدم نفري چند

 نمی نیسی چرا! خوام می اونا از منم: گرفت را نگاهم ي دنباله شبنم.. کمتر خیلی. رسید نظرمی به همیشه از تر کم خوشرنگ،

  !گردونن؟
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  !دونم نمی: دادم بازویش به فشاري

  !کجاست؟ ما پسر شازده.. خب خب -

  ..ببینم بذار.. بود جا همین -

 به اي تهآهس چشمک. آمد بیرون تاریکی از لبخند با آزاد. چرخیدم و کشیدم اي آهسته هین. نشست کمرم روي تاریکی از دستی

  .اجت خانوم آمدید خوش: دادند دست هم با! شبنم؟ چشم جلوي درست کرد، می لمس مرا. آورد جلو شبنم براي را ودستش زد من

  ..دیوانه آزاد..! بود ندیده را دستش.. نه. نمود وتشکر کرد خم را سرش شبنم

 و رقصید یم نیاز.. ایستادیم رقصان جمع نزدیک شبنم همراه. کرد پرشیطنتی لبخند. کردم گرد برایش نامحسوس را هایم چشم

 یاد نم و خورد می تکان موزیک ریتم با شبنم هاي شانه.. هم مهرداد و سایه.. رقصیدند می حمید افروز... خندید می و چرخید می

 اهويهی پر صداي... نشست لبم روي لبخندي لحظات، آن و روزها آن یادآوري از... بود برده دیسکو به مرا که افتادم باري اولین

 ورد از آزاد.. شبنم مجاور رقصان، جمعِ از تر دور کمی. جا آن بودم ایستاده من.. شد بیشتر ها خنده.. گرفت باال موزیک با جمع

.. مدآ می نزدیک... بود هایش لب روي و ها چشم توي خنده... شد می پایین و باال صورتش روي رنگی لیزرهاي نور.. آمد نزدیک

 می تداش... درخشید می شمعها، نور پشت از هایش چشم و بود هایش دست توي کیک... کرد می قراري بی ام، سینه توي قلبم

  ...خوبیاست تموم تولد جشن تو جشن: خواند

 آمد یم جوري.. بندان ریسه هایی چشم با.. لیزر رنگی هاي نور زیر.. بود مان قدمی چند در آزاد.. بردم فرو دستم راکف هایم ناخن

 و آورد نزدیک را سرش خنده با... رسید مان نزدیکی.. خواندم آرامش به را قرارم بی قلب... ببرد رقص به مرا بخواهد انگار که جلو،

  !جوجو؟ خواي نمی چیزي: گفت گوشم زیر

 پرسید یم. بود کشیده سرك گرفته، گند خاطرات همه آن الي به ال از و! چشم همه این جلوي.. کوبید ام سینه ي دیواره به قلبم

 بخنديل شبنم، ي خیره و زده شگفت تقریبا هاي چشم به رو و برد عقب را سرش... کرد نمی دعوتم رقص به و خواهم؟ نمی چیزي

  !خانوم؟ شبنم خواي نمی چیزي: زد بنفس اعتماد با

  !بشه مخصوص پذیرایی یه منم از نمیاد بدم: گفت بعد.. کرد نگاهش ثانیه چند شبنم

  .البته: گفت مودبانه! بود خوانده خط ته تا را شبنم ي رندانه نگاه. رفت باال آزاد ابروي تاي یک

 برد ستد شبنم. گرفت قرار مان روي به رو رنگ خوش جامِ چند حاوي سینی... برد باال خدمتکارها از یکی سوي به را دستش بعد

  !آزاد؟ کنید نمی میل شما..: برداشت یکی و

  !کنی می آور حرص کارهاي من، نفع به همیشه که شبنم تو به لعنت

  ...فاوتت و اهمیت از خالی صورتم اما بود تیز آزاد جواب شنیدن براي هایم گوش.. دوختم نیاز به و کردم جدا دویشان هر از را نگاهم

  .بفرمایید شما. شده صرف: که شنیدم را صدایش

! کردم می حس صدایش از را شبنم به خوبش حس نداشتن اما بود رو خوش. کردم نگاهش پرسشگر و مردد! بود؟ شده صرف

  !عزیزم؟ جانم: زد عمیقی لبخند. دوخت من به و گرفت شبنم از را نگاهش
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  ! آزاد تو به لعنت!  آخـــ

  ..هیچی: کردم زمزمه بهت با هایم دندان میان از و دوختم صورتش به را ام شده گرد هاي چشم

 قبل ؟؟کوفت می شبنم براي را میخش! هم بود، نشسته حاال که افروز حواس. بود ما به حواسش. کردم نگاه تا بی میز سمت به

  ..یگهد شده صرف! گفتم؟ دروغ مگه: گفت گوشم زیر و آورد جلو را سرش بدهم، نشان العملی عکس و بیایم خودم به اینکه از

  ...دسفی اتاق آن وسط... بود شده صرف.. گفت می راستی... کرد نگاهم محبت با! الکل تا داد می نعنایی آدامس بوي دهانش

 هوب گرفت رو و زد آرامی چشمک.. کرد می نگاهم داشت هنوز... تر بلند هیاهو و جیغ صداي... شد تند و گرفت شتاب موزیک

... بردش رقصان جمع نزدیک و کرد بلندش رقصیدن براي بامزه، و ادا با و کرد باز هم از را هایش دست.. برگشت تا بی طرف

  ...عشقه دنیا یه برات من ي هدیه عزیزم: خواند می و آمد می نزدیکم کامران

 به را، شوهرم رقص خواهان ي ها دست.. روشنک به افتاد چشمم و... توانم نمی من دانی نمی تو مگر که... خندیدم زده خجالت

 هریس همه آن به.. شان پسري و مادر ي نفره دو رقص به.. کردم نگاه هایشان خنده به... بودم داده سوق خواهرم، باز آغوش سوي

 پیشکش دیگري، باز آغوش به را کسی.. هرگز که.. کردم فکر و... تا بی هاي چشم محض عشق به.. آزاد هاي چشم چراغانی و

  ....کنم نمی

 جاخوش لیاای مهندس هاي لب روي لبخند. برگشتم. کرد سالم سر پشت از کسی که بودم ایستاده سوگل نزدیک شام، میز کنار

  سرشار؟ خانوم شما احوال: بود کرده

  چطورید؟ شما. مهندس متشکرم: زدم رویش به لبخندي سوگل، کنجکاو نگاه زیر و گذاشتم بشقابم توي را چنگالم

  .آزاد از هستم احوالتون جویاي: کرد تشکر

  .کردم اکتفا لبخندي زدن به تنها

  مهندس؟ شی نمی مشغول چرا -

 پیدا کم. .پرسیدم می خانومو حال داشتم: گفت ایلیا. کشید سرك سرم پشت از که بود آزاد مشکوك اما برخورد خوش صداي این

  .شدن

 ساره: زد اش نهشا به دستی کند، نگاه من به آنکه بی آزاد! ام داشته برخورد ایلیا با چقدر و ام بوده پیدا پُر چقدر من که انگاري حاال

  کو؟ خانومت.. مشغوله خودش کاراي به جان

  ...برم می راشب من. نشسته: زد اي نیمه و نصفه لبخند گرداند؛ ما میان را مشکوکش نگاه ایلیا. گرفت ام خنده کالمش بدجنسی از

  .خانوم دیدنتون از شدم خوشحال حال هر به: کرد نگاه من به

 چرا: نم طرف برگشت و نشدم متوجه که گفت چیزي لب زیر کرد، تعقیب را رفتنش مسیر اینکه از بعد هم آزاد. شد دور ما از و

  خواي؟ می چیزي ایستادي؟
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: آمد وشمگ کنار از صدایش که ریختم بشقابم توي ساالد کمی. کردم را پشتم و دادم تکان سر آهسته. کردم نگاهش لحظه چند

  !شکستم می گردنشو آورد، اسمتو دوباره دادم، بهش ردتو جواب اینکه بعد دفعه همون بود حقش! ازش نمیاد خوشم

  !؟..اونو گردن..: کردم نگاهش خیره ، رفته باال ابروهاي با

 میان یدست! من دادن شوهر براي بود افتاده دوره کسی چه اصال که. کرده معرفی من به را ایلیا کسی چه بود رفته یادش انگار

  ..!خودمو دست بعد اونو، گردن اول: برد موهایش

  ..ریختم سس ساالدم روي کنم، نگاهش اینکه بدون.. خوردم را ام خنده

 او و دانست نمی چیزي کسی هنوز وقتی... رفت می من آبروي و کردند می شک همه بود، گرفته پیش در امشب که اي رویه با

  ...کرد می نزدیکی من به آشنا، و غریبه چشم جفت چندین مقابل

  .نباش تابلو انقد: گفتم دلخوري با

  .ساره -

  ...خانومم بیا کوتاه.. خب خیلی: گفت آرام و گذاشت بشقابم توي گوشت اي تکه.  کردم نگاهش

 این میان ار آبرویم من کنار، به سفید اتاق. نکند پرش این از بیش تا کشیدم عقب را بشقابم..! دلچسب همه آن خانومم، میمِ و

  ساره؟ نمیاي: زد صدایم سوگل! داشتم دوست چشم، هزار سالنِ

  ..برو بعد برام، بخند: زد آرامی لبخند. گرفت تپیدن قلبم. کرد نگاهم مهربانی با. گرفت باال را سرش

  ..پیشمون بیا: گفتم آرام.. زدم کمرنگی لبخند

  ...رفتم بودند نشسته شبنم و سوگل که میزي سمت به و چرخیدم و

  ...ولـــــی نداره قیافه: گفت گوشم زیر شبنم

  ..سِ: که کرد باز دهان شیطنت با. زدم زل دهانش به شده تنگ چشم با

  !بده ادامه داري جرأت: رفتم نشانه سمتش به را چنگالم

 نارمانک و آورد نوشیدنی لیوان دو بعد دقیقه چند... دادم تکان سر و خندیدم.. کرد نگاهمان کنجکاوي با سوگل... خندید بلند

.. انداخت لگ میانمان کار بحث.. زد لبخند و داد دستم به را ام نوشیدنی.. رقصید می سبزش دستمال و کراوات روي نگاهم. نشست

 زا بعضی و کیانی ي خانواده انگار حاال. بود آمده پایین اش رندانه موضع از هم شبنم و کرد می نظر اظهار حرارت با سوگل

 دشمنی که نگاهی... کردم می حس را بغلی میز از افروز ي خیره نگاه...! داشتند خبر ما میان جاري حس از نزدیک، همکارهاي

 فعلی اهجایگ من که.. بودیم گذرانده خوش و خندیده افروز با همه آن که.. نیاز نامزدي به افتاد یادم.. بود سنگین هنوز اما نداشت

 لمد... بود صلح در چیز همه و آمد، نمی چشم به هایمان تفاوت کرد، نمی خطر احساس حضورم از او نداشتم، برادرش زندگی در را

 گفته و فشرده را دستم اول روز که افروزي... بود صمیمی ها، فاصله کردن حفظ عین در که افروزي.. بود شده تنگ افروز آن براي

 ینگران دل به اما بکشد سرك آزاد با ارتباطم به دادم نمی اجازه که افروزي... آید می خوشش ازم و شنیده را کارم تعریف بود

  ...دادم می حق ،..و افتادم می ثریا و گلچین و علی یاد... دادم می حق اش، خواهرانه
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 از. رگشتمب سالن به و کردم تجدید را کمرنگم رژ... رفت باال موزیک صداي نگذشته، شام از ساعت نیم و شد تاریک دوباره سالن

 می سرجوانیپ با.. کنم پیدا را شبنم تا چرخاندم چشم.. بود افتاده خوشایند تپی تپ به قلبم شدم، می رد که سفید اتاق مقابل

 گوشه. تنداش ها مهمان جانب از چندانی دید و بود رفته فرو محض تاریکی در که راهرو نزدیکی جایی. ایستادم اي گوشه.. رقصید

 خوبی حال الیزره رنگی نور... گرفت دوران سرم در موزیک.. شد لبم زینت لبخند. انداختم نگاه سفید اتاق ي بسته در به چشمی

 به .چرخاندم و نشست پهلوهایم روي هایی دست... برقصم او با رنگی، نورهاي زیر و بزنم کنار را همه شد می کاش.. کرد می ام

 هایم دست... بوسیدم و گذاشت لبم روي را لبش و آورد پایین را سرش... کوبید فضا در موزیک.. شدم خیره سیاهش هاي چشم

 حس بودن، وا با.. باشم سفید اتاق آن وسط و کنم باز چشم خواست می دلم.. کند پیدا ادامه خواست می دلم... شد بند اش سینه به

... اختمشن نمی هم خودم را زنیتش که ساخت، می اي ساره من از بودن، او با... بودم نکرده اش تجربه حال به تا که بود متفاوتی

 رخوت و مست و سُست... کرد می شُره تنم، تمام در مستی این و... کرد نگاهم و کشید عقب را سرش وقتی بود مست هایم چشم

 را شلب انگشت با.. داشتم نگهش و کشیدم را کراواتش شود، روشن ها چراغ و برود انکه از قبل و زدم لبخند.. زدم لبخند زده،

  ....شد دور.. و بوسید را انگشتم.. کردم پاك را ماتیکم رد..  کردم لمس

  ...شد گم تاریکی، میان.. دنبالش به گرداندم چشم

  ..واي

  ...دزدکی هاي بوسه این از

  خوبن؟ خانواده: ام شانه سرِ گذاشت دست. تا بی کنار نشستم

  ..خدمتتون دارن سالم: دستش روي گذاشتم دست

 نمی را تا بی.. داشت رضایت.. هایش چشم و.. دادند می نوازش را کتفم ببر نزدیکی جایی انگشتانش،... ماند خیره هایم چشم به

  ...ببینمشون نزدیک از روز یه انشاال.. خـــانوم: زد لبخند... بشناسمش توانستم نمی هم، عمرم تمام در شاید... شناختم

  ...!نزدیک از

  .شد آسایش لبریز تا، بی کالم در جاري حس از آرامم دل

  ...انشاال: زدم لب. بود رویم نگاهش تیزي که کردم نگاه شبنم به

 سوگل... نواختند شان نفره دو رقص براي را ها آهنگ آخرین! خندیدند همه کشید، خمیازه که نیاز... بود گذشته شب نیمه از ساعت

 رقص آخرین نوبت باالخره. هم حمید، و افروز.. رفتند وسط همسرش و معینی.. رفت وسط شناختمش، نمی که پسرها از یکی با

 این از. دمش نمی بند میز سر. توانستم نمی.. شدم شان خیره پهن، ستون پشت از.. رقصیدند می آرام آرام کوروش و نیاز. رسید

... شدم می خوبی حال دید، نمی مرا خوب حال کسی که تاریکی این از! آمد می خوشم دزدکی، هاي بوسه و وقفه بی تاریکی

 ملبان روي آرامی لبخند و ستون به دادم تکیه را سرم.. درخشید می کوروش هاي چشم و بود کوروش ي شانه سرِ  نیاز دست

 این. ودب بس... ماند می نیاز هاي لب روي ابد تا باید لبخند این.. شدند می خوشبخت قطعا. شدند می خوشبخت باید... نشست

  !بود بس تاریخم، براي کشیده زجر زنِ  همه



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٩٢٠ 

 

 را سرم کمی... » نیست خواب تنت لمس.. بیدارم یا خوابم: « خواند می داشت جوان ي خواننده.. نشست کمرم روي دستی

.. شدم شنزدیک... فشرد خودش به بیشتر مرا و کرد تر سفت را دستش.. کرد نگاهم مهربان لبخندي با و کنارم ایستاد.. چرخاندم

 و صرق به را آرزومندم چشمان و دادم تکیه اش سینه به را ام شانه. کردم می تشکر سالن، تاریکی همه آن و ستون آن از باید

 را، روشکو و نیاز خواست می دلم.. شد تنگ دوباره، رقصیدنی براي دلم.. چسباند سرم به را اش چانه... سپردم مالیم موسیقی

.. زد یم حرفی او کاش.. برقصم او با و دارم نگه را سفید هاي اتاق ي ساره تنها.. دارم نگه را آزاد تنها و بزنم کنار را سالن ي همه

 یک این ي دلشوره کاش.. گفت می چیزي و آمد می کنار خودش با زودتر کاش! تا بی ي اشاره روي گذاشت می صِحه کاش

  !کُشت مـــی من، در را بودن ماهه

  ؟..کنی می فکر چی به: رساند گوشم کنار را هایش لب

  ..هیچی: گفتم آرام. بود آرام اش، چراغانی هاي چشم. کردم نگاهش اي لحظه چشم، ي گوشه از

 شم کمی هی نبود؟ حیف نیاز براي سلیقه همه این..! ن معرکه کردي؟ پیدا کجا از رو گلها این: چسباند ام شقیقه به را هایش لب

  ...!داشتی می نگه خودت براي

  ..خوام می براش هارو بهترین. دوستمه نیاز: زدم لبخند

 سیعرو دلم اصال ؟..او با ؟..آزاد با خودم عروسی خودم؟ عروسی.. کردم فکر»  خودم براي«  به و... نگریستم نیاز به و گرفتم رو

  ...بود غریبه و تلخ زیادي برایم، واژه این.. عروس! ؟..خواست می ، را دوباره عروسی لباس و جشن دلم ؟..خواست می دوباره

  .اندچسب گوشم کنار را سرش و گرفت بغلم سر پشت از بار این. گرفتم تر محکم.  شوم رها دستانش ي حلقه از که رفتم

  ... »بخوابم بذار ابد تا.. خوابه یه فقط این اگه «

  ...داد تکانم راست و چپ به آهنگ، ریتم با همگام. دادم فشار بهم را هایم لب

  ...شه می روشن چراغا اآلن. برم بذار: گفتم آهسته. شدم دقیق هایش چشم ودر بردم عقب را سرم

  ...خندید

  ...خندید صورتم، حال به

  ..هست حواسم -

 ضطرابا... کرد می نگاه زیبایی همه آن و وکوروش نیاز به من، با همسو.. کردم نگاه نیاز به.. کرد تر محکم را دستانش ي حلقه

  !آزاد؟: گفتم... نداشتم را، خوبم حال زدن پس جانِ... اما شود، مان متوجه کسی اینکه براي داشتم

  ..جونم: گفت

 برگشتم... یدسف اتاق آن مستِ..! بود سفید ي ساره آن سفید، اتاق آن تاثیر تحت هم او انگار اما نبود مست.. نبود مست ؟..بود مست

  ...ضعیفه قلبم .اینجوري نکن: کرد رها صورتم در شیطنت با را نفسش با و گرفت دندان به را لبش.. کردم نگاهش متبسم، و خیره و

  ...خندیدم



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٩٢١ 

 

  ...داد تابم و چسباند ام شقیقه به را صورتش

  ...بخوابم بذار ابد تا.. خوابه یه فقط این اگه «

  ...»بتابم.. تو چشم تو از.. خواب تو و شم بذارآفتاب

 من،. .شدیم می خوشبخت بــاید شده، که هم مان گذشته به زدن دهانی تو براي ها، آدم ما... شدند می خوشبخت کوروش، و نیاز

  ....بود آور حیرت جکوزي آن میان من، هاي دست میان شفاف، محلول... شدم می خوشبخت باید

  ..کرد بدرقه هایش چشم با مرا شب، تمام

. شدند یم آماده رفتن براي کم کم داشتند هم بقیه.. بیایند فردا و بروند فرستاد را خدمتکارها آزاد... شد می خالی کم کم سالن

 دوست اي منظره... گرفت می آرام کمی که بود تا بی و آزاد بغل در تنها و بود افتاده قراري بی به.. شد بلند بردیا ي گریه صداي

..! اشتد عظیم خوشبختی یک بقایاي از نشان چیز همه... رفته حال از سبز، گلهاي.. روشن ها شمع.. نور کم سالن،.. بود داشتنی

 را یراهنمپ دامن.. انداختم پا روي پا... ماندم خیره خوشبختی، این از مانده جا به آثار به و سفید هاي صندلی از یکی روي نشستم

 به را تششس بردیا. گرفتم باال را سرم. ایستاد رویم به رو بغل، به بردیا آزاد،... ها شمع و گلها میان گرداندم چشم و کردم مرتب

 خوبی پسر چه. کنه نمی گریه دیگه پسرمون ببین: گفت و کرد نگاهش آزاد... کرد می نگاهم خیره و مکید می و بود گرفته دهان

  !ما داریم

 و دسفی صورت.. داد جایش دستانم میان آرام و شد خم.. زدم گرمی لبخند و کردم باز بردیا گرفتن آغوش در براي را هایم دست

 پیشانی روي را موهایش.. خندید و کرد نگاهم اشکی هاي چشم با.. بوسیدمش و کردم خم سر.. چسبید ام سینه به بچه خواستنی

  !ماست مال هاش گریه مامانشه، مال هاش خنده: کشید را بردیا لپ.. زد زانو زمین روي مقابلم آزاد.. زدم کنار اش

  !گیره می آروم جا یه فقط! رفته داییش به زاده حالل: آورد پایین را صدایش و انداخت آغوشم و من به نگاهی بعد

: گفتم.. دمبوسی را کوچکش انگشت.. لباسم ي یقه به کشید دست بردیا. ایستاد و زد لبخند. شدم بلند جا از و خوردم را ام خنده

  ...کنم عوض لباسمو برم میگیریش؟

  ؟..مونی نمی: گفت لب زیر و آورد جلو بود، زده چنگ سخت ام سینه به که بردیا گرفتن بغل براي را هایش دست

  ...نشست تنم بر خوشایندي گرماي

  ...شدي خسته خیلی. بخواب: کنم جدا را بردیا کردم سعی

  ...ساره: کرد زمزمه. بود ام سینه از بردیا چنگ کردن باز پیِ چشمم. داشت برنمی من روي از را نگاهش مصرانه

.. بمانم واستمخ می...  بود متفاوت همیشه با زبانش از اسمم تلفظ که بود شب آن تاثیر تحت انگار.. کرد می قرارم بی گرمش نگاه

 رسید، خانومانه خیلی هم خودم نظر به که جوري و آرام... اما نداشتم، را ماندن تنها و اروس مدیرعامل اتاق مزخرف حس آن دیگر

  ...بریم باید. منتظره شبنم: گفتم
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 ام، سینه کرد، می آزاد را بردیا ي شده حلقه و کوچک مشت که طور همان.. برد پایین را سرش و شد خم.. کرد رها را نفسش

 راهرو از افروز.. دمچرخان چشم.. بود کوبنده قلبم ضربان... رفت..  و کرد بلند سر.. گرفت بغل را بردیا و بوسید را قلبم نزدیکی جایی

  ...گذاشتم قلبم روي را دستم... من و کشید می سیگار آشپزخانه در حمید... رفت بردیا گرفتن براي و آمد بیرون

  ..کنم می پاك هایم، واژه تمام میان از را لعنت

  ..امان گفت، تو به باید

  ...امان

  ...تو از امان

  .آوردم تو مانتو: گفت متري چند ي فاصله از شبنم. بود بلند کوروش و نیاز خداحافظی صداي

 اه شمع یکی یکی و رفتم میزها سر... کردم رها روشن هنوز هاي شمع روي را، ام شده حبس نفس و میز روي شدم خم. چرخیدم

 می من روي نگاهش سنگینی و وگرما بود زده تکیه کانتر به آزاد.. گرفتم شبنم دست از را مانتو و برگشتم.. کردم خاموش را

 باال یکی کنن جور و جمع بیان که فردا تا اینجا مونم می امشب... کنه می درد خیلی سرم من ها بچه: گفت تا بی... نشست

  ...نیست که آزادم.. باشه سرشون

. دیدم را وا ببینم، را افروز اینکه از قبل. گرفتم باال را سرم.. آمد جلو دستی.. انداختم دوشم روي را مانتو. داد دست شبنم با افروز

 شدم وشحالخ: فشردم را افروز دست... کرد می نگاهم خیره، و.. بود شل خاصش سبز کراوات.. کانتر بودبه زده تکیه سینه به دست

  .دیدمت

 ودتخ مواظب. طور همین منم: داد دستم به مختصري فشار. بود هم، احترام و آرامش. بود میلی بی. بود بدبینی افروز، نگاه در

  ..باش

 خیلی: دکشی کمرم به اشرا مادرانه دست. بوسیدم را تا بی. برداشتم را ام دستی کیف... گرفت حمید بغل از را بردیا و چرخید و

  ...!خــــانوم کشیدي، زحمت

  ...هستم هایش گفتن خانوم ي مرده کشته چقدر من، که دانست نمی و

 بود، اش بسته درِ به حواسم چشمی گوشه حاال که سفید اتاق آن تجسم و قلبم ي آشفته ضربان از نگاهم، و آزاد به کردم رو

  .بخیر شب... خوامشون می. لطفا نریز دور گلهارم این.. بخیر شب..: شد دزدیده

  ..بخیر شب: زد لب.. نگرفت را اش خیره نگاه.. کرد تر شل را کراواتش و برداشت کانتر از را اش تکیه

  .ساره :بود دهانش ي گوشه آدامسی و رفت می ور دستش توي سوییچ با شبنم. بستم را هایم چشم من و شدیم آسانسور وارد

  ..هوم: زدم لب بسته، هاي چشم با

  !؟ مطمئنی آدم، این از و بار، این: نشست برج سکوت در صدایش،... کرد می آرامم آسانسور، خنکاي
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 هایم شمچ پیش سفید، آیفون اسکرین. بدهم را سوالش جواب کردم باز دهان. کشیدمش بیرون کیف میان از. خورد زنگ موبایلم

  .شد خشک

  .بود کامران

  !گوشی زد یخ! دي؟ نمی جواب چرا -

  !لعنت! لعنت! لعنتی! برسد صبح به آسودگی با زندگیم، آرام شب تنها بود نداده اجازه حتی

  !بود؟ چند ساعت. لغزید اسکرین روي شصتم انگشت

  .ایستاد آسانسور

  بله؟ -

  .سالم: پیچید خطوط الي به ال میل، بی و سرد طمأنینه، با و آرام صدایش،

  ..!کامرانم: کرد اضافه. کشید می را بازویم تقریبا شبنم. کردم سکوت

  ...!دانستم می که را این..! هه! بود کامران..! نشست لبم ي گوشه پوزخند

  ..دونم می: زدم لب

  ..زدم زنگ وقت دیر -

- ...  

  ...!کیمیایی نگران بودي گفته.. که افتاد یادم.. اما وقته دیر -

  !بود نهفته کیمیا نام تلفظ در که آنچه ي همه از ناخوانایش، و خونسرد لحن از نه! شد حبس نفسم

  .هستم -

 شور به رانینگ سرِ  از که صدایی با. کرد نگاه بود، زده خشکم البی وسط که من به و برگشت را رفته مسیر شبنم. کرد سکوت

  !افتاده؟ اتفاقی: گفتم بود، افتاده

  ..آره: خونسرد و آرام.. بود خونسرد

  !!!شده؟ چی کامران: دادم دست از را صدایم کنترل و گرفتم مشتم در را لباسم دامن. کوبید تند قلبم

  !کردي ش تازه دوباره لعنتیو ي کهنه زهرِ این... که کرد می گم گورشو داشت.. شد می کم داشت البته.. نیست اي تازه اتفاق -

 زدي زنگ بیش نصفه لعنتی: کردم تند پا و کشیدم شبنم دست از را سوییچ. کرد می ام روانی لحنش تفاوتی بی و حد بی آرامش

  !!بگی؟؟ من به چی
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 حرف ش درباره دبای بودي گفته! کیمیایی نگران بودي گفته افتاد یادم که، گفتم فقط... خوام می عذر.. ببخشید ؟..شب نصفه -

  ...دانشوري مسیح بیمارستان... کن یادداشت آدرسو.. بزنیم حرف بیا.. خب! بزنیم

  .ایستاد زمان

  .بود تاریک جا همه

  .بدهم تشخیص را ماشین توانستم نمی

  ... .کیمیا

  گه؟ می چی بود؟ کامران ساره؟؟ شده چی -

  ..تانبیمارس برم باید: دویدم تقریبا و زدم را ماشین ریموت سرعت به. بدهم جواب سواالتش امان بی رگبار به توانستم نمی

  !شده؟ خبر چه! ساره -

  ..رم می خودم و خونه رسونم می تورو.. دونم نمی خدا به. شبنم دونم نمی -

  .میام باهات منم -

  .نه -

  نه؟ -

  ..!برم تنها باید: کنم می زمزمه.. عجب.. شده لقی دندان عجب.. کنم می باز را در

  !شده؟ خبر چه -

 گاهن شبنم. آمد می چشم به هنوز اش، شده شل کراوات و بود باز پیراهنش باالیی هاي دکمه. برگشتیم دو هر آزاد، صداي به

  !پایین؟ اومدي چرا: پرسیدم. انداخت من به نامطمئنی

  ...رفتید کردم فکر. داروخانه رفتم می داشتم.. شده شروع دردش سر.. نیاورده قرصاشو مامان: چرخاند دست در را سوییچش

  !شده؟ چی: پرسید دوباره و من سمت کرد رو

  .زد زنگ کامران: داد جواب من جاي به که بود شبنم

  ...نیست خوب حالش کیمیا: دادم تکان راست و چپ به نامحسوس را سرم. شد متوقف سوییچش حرکت. ماند خیره آزاد نگاه

  .بریم: بخشید سرعت هایش قدم به بالفاصله.. بعد و کرد سیر را هایم چشم ثانیه چند. کرد مکث

  .ریم می من ماشین با. دوستت بده ماشینو: آمد جلو و زد دور مرا ماشین

  ؟..بیام منم خواي می: آمد نزدیک شبنم

  .برم خودم باید من. آزاد کن صبر.. من.. نه: کردم نگاه دویشان هر به گیج قدري
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  .تنها: زدم لب. شد ام خیره تنگ، هاي چشم و رفته باال ابروهاي با

 شبنم سمت به و کشید دستم از را سوییچ کند، عادت خیابان تاریکی به هایم چشم اینکه از قبل بعد، ثانیه ده. شد متوقف اي لحظه

  ..رم می باهاش من. دیروقته برو شما: انداخت

  ...آزاد: کردم خواهش تقریبا و کشیدم مشکی پیراهن روي از را آستینش. آمد جلو و گرفت هوا در را سوییچ شبنم

  ..خواستم نمی

  ...داشت جریان من در غریب امتناع جور یک

  ..!شب آن درست نیامدنش، از امتناع... آزاد شدن دیده از امتناع

 نمی ار کامران این من که... ببینم را او اول باید خودم من که... نشود مواجه او با من، همراه که.. نیاید آزاد که.. میلی بی جور یک

  ...آزاد شناسم

  » ؟..ساره جونم: « یعنی که کرد نگاهم جوري. کرد نگاهم و گرفت باال را سرش

  ..برم خودم باید -

  !؟..چرا -

  ...تنها. باشم باید خودم که دونم می فقط. دونم نمی -

 که نیست صاحاب سر بی همچینم دنیا بدونه باید آقا این: کرد جزم را عزمش جدي و مصمم بعد. کرد مکث هایم چشم به خیره

  !بلرزونی یکیو بدن و تن بزنی زنگ شبی نصفه

  ...شد پارکینگ راهی بپرسد، مرا نظر اینکه بدون و

  ...شناختم نمی را آزاد این

 به تنرف براي.. نبودم خوب... کردم نگاه خودم وضع و سر به... شد من ماشین سوار و انداخت باال اي شانه. کردم نگاه شبنم به

  ..!نبودم خوب اصال دانشوري، مسیح بیمارستان

  !بري؟ يخوا می لباسا این با: گفت و انداخت بود کرده طی آزاد که مسیري به نگاهی میلی بی با که شد فکرم متوجه شبنم

  ..نه: کردم هایم چشم بان سایه را دستم. زد را چشمم آزاد، ماشین نور

  !باشه خوشحال شبانه مالقات این از خیلی نمیاد نظر به. باشه بهش حواست. ساره -

  ..هست حواسم -

  .ساره -

  .زنم می زنگ بهت.. سوییچه رو خونه کلید.. شبنم برو -



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٩٢۶ 

 

: دادم یهتک صندلی به را سرم انداختم، ماشینش توي را خودم. شبنم از کندن دل براي شد اي بهانه آزاد متوالی و کوتاه بوق دو

  .کنم عوض لباس بریم

 و خلوت هاي خیابان در و زد خداحافظی بوق شبنم براي. شد کنده جا از ماشین و فشرد گاز پدال روي پا عوضش. نزد حرفی

  ...شد گم شهرم، تاریک

... کرد می اپید اکو سرم در صدایش.. تنیدم هم رادر نگرانم ابروهاي و فرستادم پایین را شیشه. نیاوردم طاقت را آرامش پر ژست آن

 ضاف در آرامی موزیک.. گرفت هدف را ماشین ضبط آزاد دست.. پیچیدم بهم را هایم انگشت... چرا... کرد می من با را کار این چرا

 ،لعنتی هاي دلشوره آن بود قرار.. برسد اش خانه به کالغه قصه، آخر بود قرار.. باشد خوب چیز همه امشب بود قرار.. شد پخش

 خداي.. نم خداي! ؟..بیاورند طاقت را شب تنها شب، یک نتوانستند چرا نشدند؟ منتظر چرا پس ؟..چرا..! بمانند پاگرد توي جا همان

 خنجر خمز و کنم می جمع برج این پاگرد از را هایم دلشوره تمام من.. خدا باشد خوب کیمیا.. دار نگه را کیمیا.. کیمیا.. من مهربان

 هاي رگ ي بازمانده آخرین این ، را کیمیا.. من خوب خداي... نشست دستم روي آزاد دست.. خرم می جانم به را کامران صداي

  ...نگیر را، ناعادالنه جنگی از ها فتوحی ي افتاده تپش از

. کنم عوض را لباسم و برسم خانه به شبنم از زودتر که بود بیشتر من شش و دویست از انقدر سفیدش عروسک شتاب و سرعت

 را اهمسی شال. کردم تن به را مهمانی سبک مانتوي همان رویش و کشیدم بیرون را ام خانه طرح بدون بلند و مشکی پیراهن

 بیمارستان هب برسیم تا و... انداختم ماشین توي را خودم و دویدم کنم، پیدا اطمینان در شدن بسته از آنکه بی و انداختم سرم روي

 و پیچیدم هم در را هایم دست.. نگرفتم رو به رو خیابان از چشم ،..انداخت می ام دلهره به بدجوري.. اسمش که دانشوري مسیح

 هایم تانگش پیچش به گرفتم، می را اطرافم هاي اسم از کدام هر سرِ ... گرفتم دلهره چیست، دانستم نمی دقیقا که چیزي براي

 ذکر ..کرد هدایت را فرمان دیگرش دست با و.. گرفت محکم و گذاشت دستم روي را دستش... آزاد.. کامران.. کیمیا... رسیدم می

 نکخ فضاي در ام شکسته صداي.. کرد نوازش را دستم شصتش، انگشت با... خدا.. که ریختم هایم رگ توي چپ، بطن از را ها

  ...خدایا: پیچید ماشین

  ...!کیمیا.. آزاد: دادم ادامه کند، پیدا اي جمله بتواند اینکه از قبل

  ...باشه نشده چیزي امیدوارم.. نباش نگران: زد اي دهنده تسکین و کمرنگ لبخند هایم چشم استیصال به

  ..!کرد می شُره صورتم از درماندگی و خورده گره بهم بدجور ابروهایم. زدم زل پنجره به و گرفتم رو

  ..!دهنم تو میاد داره قلبم.. تونم نمی.. تونم نمی -

  ..ساره: داد فشار را دستم.. بود گرفته لرزم ماشین، خنکی از

 خدایی: گفت آرام و کرد کم را کولر ي درجه»..  هوم«  یا»  بله«  جز داشت شباهت چیزي هر به که کردم اي ناله جوابش، در

  ...ها بهترین براي کنیم دعا تونیم می فقط. بگیریم جلوشو تونیم نمی که تو و من باشه، افتاده که اتفاقیم هر نکرده

 وريدانش مسیح: که کنم می رها اش دهنده تسکین هاي چشم در را ام شده آرایش هاي چشم و طرفش گردم می بر استیصال با

  نیست؟ پیوند براي مگه اونجا چی؟؟ براي اونجا اصال..! ندازه می ترسم اسمش... دانشوري مسیح..! آزاد

  ..رسیم می اآلن.. باش آروم تو.. عزیزدلم دونم نمی واقعا.. دونم نمی: گفت آرام.. داد خیابان به و گرفت صورتم از را نگاهش
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  ...زدم دِل نظر، مورد بیمارستان به برسیم تا.. من و

 هم آزاد دايص.. داد جان بهم زمین انگار نشست، آسفالت روي که پایم.. پایین پریدم و کردم باز را در نایستاده، و ایستاده ماشین

 اطفال، ويی سی آي شنیدن با و.. پرسیدم را کیمیا اسم بخش اطالعات از.. بخشیدم سرعت هایم قدم به... کند متوقفم نتوانست

  ....نشست سکوت به بیمارستان، تمام که انگار

  ...بگردد سرم دور بیمارستان، تمام که دادم اجازه و.. سالن وسط.. جا همان ایستادم

 گرفتم باال را یراهنمپ ي گوشه...! کیمیا خدایا،... بودم گفته.. بودم گفته... کیمیایی نگران بودي گفته... پیچید سرم در کامران صداي

 .شم خاله من: که کردم خواهش.. داد نمی راهم نگهبان که. شوم واردش نداشتم اجازه که... یو سی آي سمت به کردم تند پا و

  ...آقا کنم می خواهش.. باالست احتماال پدرش

 قابلمم پوشی سفید پرستار ورود، محض به که... کند ام راهی خاله، اسم از و شود نرم دلش مرد که بود ملتمس آنقدر صدایم که

 و ردد پر آنطور وقتی حتما.. بود شنیده حتما ؟..چطور را»  هستم ش خاله من«  تلخِ هجی ؟..بود شنیده را کیمیا اسم... شد سد

  ..!صدر کیمیا: که زدم بهم را هایم لب و کردم نگاهش ملتمس

 وارهاين با بسته در به را دستش یک و بود ایستاده سالن انتهاي من، به پشت که مردي بود، نیامده هم یادش.. بود آمده یادش

.. کیمیا هک.. اوضاع که شدم متوجه قرمزش هاي چشم از برگشت، وقتی که بلندي قد مرد... آمد می یادش بود، داده تکیه قرمز پهن

  ...نیست خوب اصال ، یو و سی آي ي گزنده و تلخ ي واژه این که

  ...شد رها دستم از پیراهنم

  ...گرفت مرا هاي چشم ي دنباله پرستار نگاه

  ...آمد جلو قدم یک و کند سفید درِ از دل سیاهپوش مرد

 دوران و چرخش جور هزار بهش نبست احساسم که کسی از بردن اسم براي را دنیا هاي صدا ي همه... بودم کرده گم را صدایم

  ...!کیمیا: انداختم کار به را زبانم و کردم پیدا حروف میان از را کاف... بودم کرده گم داشت،

  ..نیست خوب: نشاند صورتم روي را تفاوتش بی و آرام نگاه

 اهیچهم و بودند قرمز هایش چشم... کرد می خودنمایی صورتش روي روزه دو یکی ریش ته و بود تنش سیاه پیراهن.. نبود خوب

  ...نبود خوب کیمیا... فروافتاده و تفاوت بی صورتش، هاي

  شده؟ چی: رفتم جلو و کردم مشت را سردم دست

 واسه ؟..شده چش: شدم تاب بی... کرد نگاهم خیره و عمیق تبدار، و قرمز هاي چشم همان با.. کرد نگاهم تنها. نداد را جوابم

  اینجاست؟؟

  ..!لعنتی... داد نمی جواب... لعنتی

  !!گفتی؟ بهم چی واسه کنی اینجوري خواستی می که تو ؟...چشه کیمیا!! ؟؟..زنی نمی حرف چرا -
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  !مهمه واست گفتی چون -

  ...بود بلند کمی صدایش،

  ؟...بزنیم حرف نگفتی ؟مگه..نیستی نگرانش مگه: داد ادامه کامران کرد، باز تذکر به دهان تا و رفت هم در پرستار هاي اخم

 صداش روب... بزنیم حرف باهاش بیا! بزنیم حرف بیا! بزن حرف باهاش برو! بیا: گرفت آور خفقان ي بسته در سمت به را دستش

  ...تونی می اگه برو...! اومده نگرانش ي خاله که بگو و کن

  ...شد مچاله مبهمش و آور درد ي اشاره با قلبم

  ..نگرانش ي خاله.. خاله

  ...کیمیا نکند که آور ترس و بود تاریک که ها جمله این از نکنم بغض که دادم فشار بهم را هایم لب

 سیک با نشود سرفه، تا چهار با شود می مگر..! خدایا ،..خدایا... ایستاد تر دور کمی و کرد اخم پرستار... در به زد زل و گرفت رو

 ؟...دارد حرف و آمده.. اش واقعی ي خاله.. اش الکی از ي خاله که نگفت و نکرد صدایش شود می مگر ؟..زد حرف کیمیا مثل

  !؟...کجــــایی پس... خدایا

. نبود وممعل هیچی. نبود معلوم. بسته درِ هاي شیشه تا کشیدم قد.. کردم مچاله ام، زده یخ هاي دست میان را پیراهنم.. رفتم جلو

 فکرم به خواست نمی دلم حتی که را آنچه..  خفه و آهسته... بود ام خیره که، مردي خالی و روح بی نگاه به زدم زل و چرخیدم

  !؟...آره.. س زنده: آوردم زبان بر برسد، هم

 می یشصدا باید چجوري.. پیچید شد، می دور ما از تلفن زنگ صداي به که پرستار ي کننده دلگرم لبخند به کامران پوزخند

 قايآ.. کامران: برداشت خش صدایم و گلویم به افتاد گره! ؟..کردم می هجی چجور را اسمش ؟...کیمیا گفتم می چجوري ؟..کردم

  ؟...شه می خوب.. حالش ؟..س زنده.. صدر

 طور آن نباید. .کنم خطابش اسم به نباید... باشم متنفر ازش باید بود رفته یادم.. ست کسی چه رویم، به رو مردِ که بود رفته یادم

  ..بپرسم سوال ازش تمنا، به آلوده

 ره پیِ نگاهم.. بود سخت صورتش،.. بود سخت فکش.. داد فشار بهم را هایش لب و برد فرو شلوارش جیب در را هایش دست

  ...زد می دِل صورتش، ي ماهیچه حرکت

  !س زنده.. آره ،..بودنه زنده این اگه -

  ؟...شه یم خوب حالش: گفتم دوباره و.. مات ي شیشه سوي آن فرستادم را نگاهم.. دیوار به زدم تکیه... شد شل پیراهنم از دستم

 آرامشم خواست نمی چرا.. داد نمی را جوابم چرا ؟..کرد می تر خراب را حالم چرا.. فشردم بهم محکم را هایم چشم... نداد را جوابم

  ...چسباند در به و برد باال را هایش دست از یکی.. در به رو و من به پشت ایستاد ؟...ببیند را

  !تان؟بیمارس تو بیفتی راه اینطوري خاطرش به شبی نصف شده باعث چی ؟...مهمه برات کیمیا چیِ... نگرانشی چی براي -
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 نیدهش براي گوشی دلگیر، یوي سی آي آن وسط و لحظه آن اما.. کیمیا ي درباره داشتم حرف اما... نداشتم توجیه و توضیح من

  ...ودب منفور که روشنکی داشتنی دوست ي بچه.. بود روشنک ي بچه کیمیا اینکه براي... نداشت وجود من هاي حرف شدن

 تو رو قانهاحم حرفاي این چی براي! شی؟ خاله گفتی بهش چی براي: برگشت طرفم به گرفته، رگه صداي و کرده گره ابروهاي با

  !؟؟!فتوحی خانوم کنی نابود منو سال پنج زحمت تونستی چطوري کردي؟ بازي باهاش چرا کردي؟ سرش

  ..کردم نگاهش فقط خیره،

  ...!نباشه.. .نباشه کیمیا اسم گفتم که بود روزا همین واسه... بکشید خط دورشو گفتم که بود همین واسه: زد اي گزنده پوزخند

  ...بود شده سردم

  ..!من نه. بود گفته عزیزت مامان.. انگار دونست می خودش.. بگم بهش خواستم نمی من: گفتم حس بی و خیره

 بچه میان را اکیمی شد نمی شیشه، پشت از.. نشست گلویم به بغض... ایستادم در ي شیشه به رو و برداشتم دیوار از را ام تکیه

 آلودش خون هاي سرفه عظیم ي حجمه تصور ماند، می که آنچه هر و دید را کوچکش جسم شد نمی... داد تشخیص دیگر هاي

  ...بود

  ..کرد می سرفه خون... افتاد سرفه به.. بود اومده که روز اون -

  ...خواستم نمی. بگم دروغ بهش تونستم نمی.. دونست می.. شدم مجبور: چسبید بسته درِ به دردم پر مشت

  ...برو! شدي مجبور که بگو و بزن حرف باهاش برو! نگو دروغ بهش حاالم..: تلخ خیلی.. بود تلخ.. صدایش

  ..گرفت دردم

 رفشط به بود، شده گرفته گناه بی طفلک این حق در که عدالتی بی همه این زدن داد براي که گلویی و مرطوب هاي چشم با

  !چرکی زخم نای رو نپاش نمک انقدر.. نگو انقدر پس! تونم؟ نمی بینی نمی مگه! تونم نمـــی..! تونم نمی: گفتم تند و چرخیدم

 زدن حرف واسه نیفت دوره تونی، نمی که تویی: ریخت هایم چشم به را بیزارش و تلخ و ُپر هاي چشم... پیچید بِهَم و شد باد

  !دونی نمی ازش هیچی که کیمیایی ي درباره! کیمیا ي درباره

  !هیچی: کرد پرت را حروف و برد فرو چشمم توي تا تقریبا.. را اش اشاره انگشت

  ...گرفت را نفرتش پر نگاه

  ...را تلخش و درد پر نگاه

 من مادرش؟ یا پدرشم ؟؟ بدونم باید چــــرا من ؟..گفته من به کی بدونم؟ باید کجا از بدونم؟ باید چی: ترکید گلویم توي صدا

  !حسابی؟ مرد چیه سهمم!! بکشم؟ هام شونه رو رو دنیا ي همه بارِ باید که چیه وسط این سهمم

 کند ازب سر المذهبم بغض خواستم نمی.. بریزد اشکم خواستم نمی من و..! ترکید می داشت پُرم هاي چشم.. بود پر هایم چشم

  ...!دارد نفرت من از اینطور که ام ایستاده مردي جلوي وقتی
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 منِ  ناختمش می را خودم.. چیست احساسم دانستم می... چیست سهمم که دانستم می ام لعنتی خود دلم ته ته و بود پر هایم چشم

  ...المذهب

 اون گی نمی چرا گی؟ نمی چرا هان؟ ده؟ می بهم درست جواب یه کی! بده؟ جوابمو که کیه پرسم، می دارم و اومدم که حاالم -

  !!چشه؟؟؟ افتاده تخت این رو اآلن که بچه

 بود دور شصدای.. داد فشار و هایش چشم سرِ  گذاشت را اش سبابه و شصت انشکت.. کرد نگاه بسته درِ  به و گرفت رو... گرفت رو

  ...!واقعیش ي خاله خاطر به.. عصبیه ي حمله..: دور خیلی... گرفته و

 دهز بهت..! شدم شوکه اش، اقعی ي خاله خاطر به از ،..نه بود یو سی آي در حضورش توجیه که عصبی ي حمله از..! شدم شوکه

 یو سی آي ي شیشه به صامتش و سوخته نگاه.. کرد نمی نگاهم! ؟..من خاطر به ،..کیمیا ؟..من خاطر به... برداشتم جلو به قدمی

  !؟..من.. خاطرِ  به: کشیدم را آستینش اراده بی و رفتم باال دستم... بود

  ...افتاد دستم،.. شد دار معنی و نشست دستم روي قرمزش هاي چشم.. کرد نگاهم و چرخاند درجه چند را سرش

  !!؟..من خاطر به: کردم تکرار دوباره

  ..تداش سوال خیلی.. داشت سوال... بود دیده تورو عکس.. آورد تورو اسم..: داد عبور صورتم از گذرا را دردش پر و تبدار هاي چشم

  ...بدم جواب سواالش به تونستم نمی من:  شکست.. اش مردانه صداي

 و طفالا بخش یوي سی آي زمین روي ریخت ،..تکه هزار... شد تکه هزار.. قلبم و قلبم ي ریشه به زد و برداشت تبر یکی انگار

  ...افتاد طرف یک.. اش تکه هر

...! ادد نمی من به اطفال بخش در کس هیچ را حق این و شدم می خفه داشتم.. شدم می خفه داشتم.. گلویم روي گذاشتم دست

 زاري،ب این پیکان نوك که دانستیم نمی هم خودمان و بود بیزار ازم و بودم بیزار ازش که مردي چشم به و شدم می خفه داشتم

 تصور از قلـــبم تمام و کیمیا براي شوم خفه که نبود حق به... نبود حق به ،..دیگري کس هیچ نه است خودمان سوي و سمت به

  ...بریزد کوچکش، هاي ریه و دردناك تن

  ...داد نمی من به را حق این کسی

  ...بود شده زمین پخش هایش تکه که بود اي الکی از ي خاله همان کیمیا، از من سهم تمام

 چشم رورغ توانستم نمی من و نبود باال سرش رفت، می راه وقتی... نبودند صالبت ا هایش قدم.. شد دور و من به کرد را پشتش

  ...بود افتاده فرو ،..تنش تمـــام که انگار و.. هایش شانه رفت، می راه وقتی و کشید می را هایش قدم.. ببینم را هایش

  ..افتادم فرو.. او مثل کمی و دیوار به دادم را ام تکیه

  ...داشت وجود سالن در که نیمکتی روي نشست

  ...گردید می ما روي گاهی از هر استیشن، داخل پرستارهاي چشم

  ...!شد یم خفه که بهتر همان رفت، می پایین نه شکست می نه که بغضی... کردم خفه را بغضم و گرفتم مشت در را پیراهنم
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  ..موهایش میان زد چنگ و زانو روي شد خم و نیمکت روي نشست

  ...بسته ي دولنگه در سمت به چرخیدم

  ... کیمیا پیِ دواندم چشم و کشیدم قد

  ...خواستم می را کیمیا فقط لحظه آن و بودند طرف یک دنیـــا همه

 عزیز ینمتب نمی.. خورد بهم و لرزید هایم لب... گناهم بی مریض خوشگل بینمت نمی... خاله کیمیاي بینمت نمی... دیدمش نمی

  ...بینمت نمی... خاله

  ...بینمش نمی: کرد شکستنی را صدایم بغض و زدم بهم را هایم لب

  ..بینمش نمی: کرد سیر را شیشه تنِ سردم دست

 می: صاندمرق پرستار و کامران میان را هایم مردمک.. بود شده بلند زنگی صداي... آمد می طرفمان به ها پرستار از یکی.. برگشتم

  ..خانوم... ببینمش باید... ببینمش خوام

  ...کردند بازي و خوردند بهم در هاي لنگه و شد اتاق وارد من به توجه بی

  ...بود دوخته من به را آبدارش و قرمز هاي چشم و گرفته باال را سرش شده، خم طور همان.. کردم نگاه کامران به

 یم دانشوري بیمارستان وسط و اینجا باید حاال که ما بودیم کرده چه ؟..بود شده چه... شد بسته گلویم و سوخت هایم چشم

  !؟...بود اطفال یوي سی آي وسط درست زمانی، ي نقطه این در ما جاي که بود شده چه ؟...بودیم

  ...بدم جواب سواالش به و تو برم بذار.. برم بذار خب ؟..بدم توضیح براش.. بزنم حرف باهاش برم نگفتی مگه -

  ..شد خم و خورد سر و گرفت را دیوار تنِ کمرم

  ...دم می جواب سواالش به من.. دم می توضیح من.. بدن راهم بگو بهشون برو.. پدرشی.. تونی می که تو -

  ...شد متورم گردنش رگ و فشرد بهم را هایش لب

  ...داد فشار بهم را هایش لب و دوخت هایم چشم به را تلخش و خیره نگاه

 تخت وير که کیمیایی... بود کیمیا صورت در حاال که چشمی... بودمشان ندیده اینطور بود ها سال که چشمی از نگرفتم چشم

  ...بود افتاده

  !؟..شده چی..! ساره: شکافت را اطفال بخش تنِ آزاد پرسوال و جدي صداي

.. دش نزدیک و آمد بیرون نداشت قرار دیدم در که دیواري نزدیکی جایی از.. چرخاندم صدا، کردن پیدا پی در را گردنم هاي مهره

 ایشه چشم.. گرفت را آزاد رد و آمد باال سرعت به کامران سر... شنیده را هایمان حرف از چقدر و ایستاده آنجا کِی از دانستم نمی

.. شد نمی خوانده چیز هیچ صورتش، از. خونسرد و بود جدي.. کردم نگاه آزاد به.. برداشت چین ابروهایش و پیشانی و شد تنگ
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 َامش هگذاشت جا بود رفته یادم... هست هم آزادي بود رفته یادم... شدم جدا دیوار از و گلو ي نقطه ترین دور به فرستادم را بغضم

  ...ببینم.. بخواهم.. نباید طور، این را ها چشم این دیگر که بود رفته یادم.. خیابان وسط.. پایین

 مشت دست رد را سوییچش... ایستاد ام قدمی یک در بیاندازد، جانبش به نگاهی نیم آنکه بی کامران، چشم پیش درست و آمد جلو

  !شده؟ چی: کرد آرامی اخم صورتم، روز و حال به نگاهی با و کرد

  ..هتوئ این.. داده دست بهش عصبی ي حمله..: نکنم نگاه کامران سمت به کردم سعی... بود رفته باال کمی قلبم ضربان

  ...کردم اشاره سرم پشت ي بسته در به فروخورده بغضی با و

  !چطوره؟ حالش -

 سخت فکم... کرد می نگاه را آزاد طوري همان هنوز... گذراندند نظر از را کامران و کردند نمی اطاعت اما هایم چشم ي گوشه

  ...دونم نمی: شد

  !نمیدونی؟: شد بیشتر آزاد اخم

: چرخید ريپرستا استیشن و کامران و من میان نگاهش... نبود خودش حال به قلبم... انداخت کامران به گذرا نگاهی نیم و برگشت

  !نپرسیدي؟

  ...استیشن سمت به برداشت قدم بزنم، حرفی اینکه از قبل بداند، را من جواب انگار و

  !شه می مربوط م خانواده و خودم به فقط من ي بچه حال -

 و تادایس آزاد. چرخید میانشان نگاهم سرعت به دانستم، نمی که چیزي از هراسان. کرد مختل را ام پنجگانه حواس کامران صداي

 بپرسم تونم می: رفت باال پوزخند به آزاد، ابروي تاي یک... شد بلند جا از طمأنینه با و زانوهایش سر زد دست کامران،. برگشت

  ؟..!آقاي..زدین زنگ تون خونواده از غیر کسی به شب نصف یک ساعت چرا پس

  ....یو یس آي ي بسته درهاي پشت بود کرده گیر من، تمامِ و.. افتاد تشنج به اتمسفر.. بود مریض کیمیا.. آورد هجوم اضطراب

 این زا عضوي که داشتن اصرار خیلی ظاهرا: کرد من به گذرایی ي اشاره... تفاوتی بی و پوزخند از پر. شد پر کامران هاي چشم

  !نبود تخت اون رو منم ي بچه اآلن نبود، اصرار این اگه.. ن خونواده

  ...انداخت آزاد به ناخوشایندي و تردید پر نگاه و

  ؟!شم نمی متوجه منظورتونو..: رفت جلو قدم یک شد، می تر غلیظ صورتش روي لحظه هر که اخمی با آزاد

 فاحش تفاوت این از حتی... آمد نمی خوشم ناخوشایند جدال این از.. آمد نمی خوشم تنش پر ي مواجهه این از.. خورد بهم دلم

  ...!قَدهاشان

  ...آزاد: دادم پاهایم به حرکتی
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 نآ در آزاد ریختن بهم.. کردم می آرامش جوري یک باید.. شدم اش خیره ثانیه چند... داد من وبه کَند کامران از سخت را نگاهش

 از ريکس در کامران، پوزخند صداي اما گرفته آرام یعنی که داد تکان را سرش... بخواهم توانستم می که بود چیزي آخرین شب،

  ....ریخت بهم را چیز همه و برگرداند هایش چشم به را آتشفشان ثانیه،

  !چیه؟؟ مشکلت -

  ...گرفتم گاز شدت با را لبم

  ..نگرفت را هایش چشم در خوابیده پوزخند کامران

  !نشیم اوقاتتون مصدع این از تر بیش تا چطوره حالش بگو کلمه یه کنه، می ناراحتت انقد دیدنش اگه -

  ..!آزاد -

  !عزیزم ،..ساره: انداخت جانبم به عصبانی و کوتاه نگاهی نیم

  !ساره نکن دخالت که یعنی عزیزم این و

  !ساره شیشه تن روي انداختن ناخن یعنی گذاشته پیش پا رجوعمان براي مادرش که کامرانی جلوي عزیزم این و

 فردا تا. باشه وی سی آي ساعت چهار و بیست باید بوده، عصبی حمله یه! نیست؟ صدر کیمیا مگه مریضتون: گفت که بود پرستار

  ..بخش شه می منتقل عصر

  ...نشنید را هایش حرف دیگري کس هیچ زدم،نه می پرپر کیمیا حال شنیدن براي همه آن که من نه انگار اما

.. داختان آزاد به تفاوتی بی و باال از نگاه.. برد فرو هایش جیب در دست هنگام، به نا عزیزمِ این از خیره قدري و خونسرد کامران

 هاروز این بیزار کامران همان بود، ایستاده رویم به رو که مردي دوباره، حاال،... نبود آزاد آمدن از قبل نگاهِ  آن از خبري هیچ حاال،

  ...بود

  ..بده توضیح براش بره خواد می: کرد دراز یو سی آي سمت به را دستش

  ..!بره: انداخت را دستش.  کرد مکث

  !بده؟ توضیح چیو: شد غلیظ آزاد اخم

  ...کرد نگاه تنها و انداخت باال شانه محسوس نا کامران

  !بدي؟ توضیح باید چیو: من به کرد رو آزاد

  ..!نبهتو که گفتم.. بهتره مریض حال آقا: گفت دوباره پرستار.. کردم نگاه کامران به بیزاري با.. گرفتم دندان به را لبم

  !توئه؟ اون چرا پس: کنم خفه پرستار با زدنم حرف با را میانشان صداي بی غرشِ کردم سعی

  ..باشه نظر تحت باید: داد جواب حوصله بی

  !بمونم؟ پیشش تونم می: زدم لب اراده بی.. شد فشرده قلبم.. انداختم بسته در سمت به نگاهی نیم
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  ..برن باید دیگه پدرشونم.. خانومی نه: زد اي کننده دلگرم لبخند

  ..ساعت چند فقط: گفتم دوباره کرد، باز دهان آزاد

  !شه نمی که گفتن. جان خاله نه..: آورد خود با را سرما از حجمی و پیچید سالن میان کامران تلخ صداي

  !کنم جمع سردخونه از دخترمو تن بیام باید دفعه این: شد زهرمار به شبیه کامران. شد خشم از پر آزاد صورت

  ...کردم یخ

  ..حسابی مرد: غرید هایش دندان میان از و برداشت جلو به زده طوفان گامی آزاد

  !شبا ساکت خانوم: شد بلند آزاد صداي... پیچید بهم کامران کرده گره ابروهاي و پرستار»  خبره چه اینجا«  با گفتنم آزاد

 بیرون ریدبب اقوامتونو باال؟ اومدید چطوري شما اصال! یوئه سی آي اینجا! بیرون: غرید و کرد باز دهان.. شد گرد پرستار هاي چشم

  !نکردید متشنج رو اینجا این از بیشتر تا صدر آقاي

  !االب بیان بزن زنگ یه! باقري خانوم.. حراست زنم می زنگ وگرنه.. ببرشون بگیر دستشونو شما خانوم: کرد نگاه من به

 تارپرس.. بودند شده خارج کنترلم از رویم به رو مردهاي... هوا هاي مولکول در ریخت اضطراب... پیچید بهم چیز همه اي، ثانیه در

  ...نبود.. تخت روي کیمیاي به حواسش کسی و.. کردند می تخم و اخم ها

  ..!ناسمش نمی.. نیستن من اقوام: دوخت پرستار به و.. کرد رد من از.. بیزاري و تأنی با..  گرفت آزاد از را غضبناکش نگاه کامران

  ..رسد جان به دلم کار

  ....رسد استخوان به کارد

  !!شناسیش نمی که کسی به زنی می زنگ شبی نصفه کنی می غلط تو پس: گرفت آتش آزاد

  ...خدا واي

  ...پیچید دلم

  ...رفت کامران گردن رگ و آزاد پیشانی ي برجسته رگ پیِ چشمم

  ..گرفتم می را رگ کدام باید

  !؟..زدم می.. را رگ کدام باید

  !بسه خدا تورو. بسه آزاد: کشیدم را آزاد آستین و گرفتم کامران از را ام بیزاري از شده لبریز باز نگاه

  !باقري حراست بزن زنگ: استیشن طرف به کرد تند پا پرستار

 ملتمس و ممحک و کشیدمش قدرت با... شد نمی کنده زمین از لعنتی.. کشیدم را آزاد آستین... نداشتم را ها آبرویی بی این تحمل

  !آزاد: زدم صدایش
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 رو.. ردفش بهم حرص با را هایش لب و فرستاد بیرون را کوتاهش و تند هاي نفس. کرد نگاهم و کند کامران از چشم سختی به

  ...!نزن زنگ. شد تموم. نزن زنگ: گفتم بود تر نزدیک که پرستاري به

  ...کرد نگاهمان اخم با و آورد پایین تردید با را دستش توي تلفن بود استیشن در که پرستاري

  ..آزاد.. اینور بیا دقه یه. بیمارستانه اینجا.. خدا تورو: زدم لب آهسته و کشیدم را استینش دوباره

.. بمونم خوام نمی..  بریم: گفتم بشنود، خودش فقط که طوري.. کوبید می محکم قلبم.. کشیدمش دیوار کنار تا.. شد دور قدم چند

  !آزاد بریم... دیگه بسه

  ..!نیست خوب حالم: زدم لب. انداخت صورتم به درهمی همچنان اما نگران نگاه

. بمون اج همین: انداخت حرکت به را پاهایش بعد اي ثانیه و داد تکان آرام را سرش.. فرستاد بیرون هایش ریه از سنگینی نفس

  .اآلن میام

 روي دوباره حاال که کامران به نگاهی نیم آنکه بی. کرد کج پرستاري ایستگاه سمت به راه. رفتنش مسیر به دوختم چشم مضطرب

.. بود کم ردناکم،د هاي ریه براي بیمارستان ي زده تشنج هواي و کوبید می قلبم.. آمد نمی باال نفسم. بیاندازد بود نشسته نیمکت

 درهاي سمت به کشیدم را پاهایم... سوخت سنگینم ي سینه ي قفسه.. کیمیا.. یو سی آي ي بسته هاي در پیِ دواندم چشم

 روي اشتمگذ دست.. کردم می حس را کامران نگاه سنگینی.. بود خوابیده تخت همه آن از یکی روي پشتش، کیمیا که سفیدي

.. نیست من جاي انگار اینجا.. کیمیا.. بکشم نفس پایین بروم باید.. کیمیا بمانم توانم نمی.. فشردم هم روي را هایم پلک و شیشه

 و تو و من از گدرست. ندارد دوست حاال و زده زنگ.. باشم اینجا ندارد دوست پدرست.. خاله نبوده من جاي وقت هیچ انگار

 متس گردانم برمی را صورتم وقتی کردم سعی و چرخاندم را گردنم آرام... ببخش را من... خاله ببخش را من..! ترسد می سردخانه،

 صورتم روي نگاهش.. حرفش هزار هاي چشم توي. هایش چشم توي کرد گیر هایم چشم... نشد اما،.. نکنم نگاهش پرستاري،

 انگار..! بود دهکشی زبانه آزاد حضور هنگام که نفرتی از خالی و خستگی از بود پر دوباره دقیقه، چند از پس و حاال که نگاهی.. گشت

 که را آراسته ي ساره این... را بلند پاشنه هاي کفش و میهمانی مانتوي آن... دید می را ها چشم آرایش حجم آن داشت تازه

 شمچ به درد همه آن میان اش، بیزاري و داشت درد از رنگی دوباره، که هایی چشم.. دانشوري مسیح بود رسانده بدو بدو را خودش

  !؟..شه می خوب: گفتم خفه.. آمد نمی

 شصدای.. فرستاد پایین و باال آرام بار چند را سرش.. آمد در سمت به و شد بلند جا از.. دوخت هایم چشم به را قرمزش هاي چشم

  ...بشه خوب باید ،..من نفس...بشه خوب باید: شنیدم می زحمت به را،

  ...چرخید هایش شقیقه خاکستري تارهاي روي هایم مردمک

  ..!کند جا از را دلم باره، یک به چطور نفهمیدم که هایی خاکستري روي

  ...ریخت جانم به را، پاسداران ي خانه در پشت ي روزه سه درد.. را درد که هایی خاکستري

 و بود تلخ صدایش،. کرد نگاه هایم چشم به و گرداند هایم کفش و مانتو تا شال از دور یک را نگاهش.. برگرداند کمی را سرش

  ...برو..: آرام
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 رستاريپ تلفن زنگ صداي..! برو... کلمه یک.. همین.. برو.. کرد شناور هایم چشم در را هایش چشم.. پیراهنم ي لبه گذاشتم دست

 سی آي... کیمیا... صدر آقاي.. خانوم... پیچید می پرستار صداي.. بود خیره... بَکنم را هایم چشم توانستم نمی... پیچید بخش در

 هاي چشم... شد می نزدیک بلند هاي قدم با چشمم، ي گوشه از آزاد... زد مژه.. آرام و گذاشت هم بر را هایش پلک... ممنوع.. یو

 صدایی و ...گرفت را بازویم کسی..! شدند می خوب باید.. و بودند خوابیده تخت روي حاال که هایی چشم.. بود صورتش در کیمیا،

 خیرگی. ..پیچید تنم دور دستی،... ماند ام خیره قرمزش، هاي چشم..» بمونه اینجا باید فردا تا.. نیست چیزي.. شه می خوب«  که

 گرفتیم، می فاکتور که را اش الکی از ي خاله... شد می خوب کیمیا.. بود خوب کیمیا.. کرد خانه هایش چشم به دستم لمس جاي از

 به لعنت.. خاکستري تارهاي این به لعنت... آمد پایین عمیق بعد، ثانیه چند و رفت باال اش سینه ي قفسه... شد می خوب کیمیا

 يها سنگ تا را قرمزش هاي چشم.. نشست کمرم روي آزاد دست گرماي...! رویا همه آن به لعنت... نشسته در پشت ي ساره آن

  ...رفت.. و چرخید.. برد فرو هایش جیب در فروافتاده، هاي شانه امتداد در را هایش دست... آورد پایین یو سی آي سالن

  ..بگو.. اي خورده چه باز... روي می راست و کژ هین

  ..روي می خراب و مست

  ...کو به کو.. خانه به خانه

 سی آي ي بسته درهاي به کردم رو.. شد فشرده بازویم.. شد می خوب باید کامران، نفس.. سوخت رفتنش، مسیر در هایم چشم

  ...چکید چشمم از قطره یک.. یو

  

  ..رسد جان به دلم کار

  ....رسد استخوان به کارد

  ..بگویدم کنم ناله

  ....مکن بیان.. و مزن دم

  ...ام پاره پاره دل اي

...  

  ...کشید می خودش دنبال به و بود گرفته اش پنجه میان را دستم

  ...بیمارستان اطالعات... پرسنل.. ها آدم... کردند می عبور من ي اجازه بدون ها پله

 چشم و ندمچرخا را گردنم خورد، صورتم به که شبی نیمه مالیم باد و خنک هواي بیمارستان، ساختمان از بیرون گذاشتیم که قدم

 طیمخلو.. چشمش توي گرداندم چشم.. شد قشرده آزاد ي پنجه میان دستم... بیمارستان خاموش و روشن هاي پنجره پی دواندم

 این اسم وقت هیچ چرا.. سفید عروسک توي نشستم... کرد باز برایم را در و ماشین سمت بردم... نگرانی دل و ناراحتی از بود

 و رنگ رمک راحت صندلی به داد تکیه.. کرد خاموش.. اي ثانیه دو مکثی.. زد استارت.. کنارم نشست! ؟...بودم نپرسیده را عروسک

 هب از.. بزنم حرف... بزند حرف خواست نمی دلم.. رو به رو به دوختم چشم و دادم تکیه را سرم... بیمارستان ي محوطه به زد زل
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 به مدوخت چشم... کرد روشن ممکن، صداي ترین پایین با را مالیمی موسیقی و کرد دراز دست... بودم فراري حروف، افتادن راه

 مبب ترین عظیم با پدرش، اش، خاله مادرش، که کرد، پیدا نیمه و سال چهار دختري شد می شان یکی کدام پشت.. ها پنجره

  ...اند شده منفجر.. جهان هاي

  ...بستم را کالم بی موسیقی صداي و بردم دست

  ...بزنم حرف مادرش از کیمیا براي باید

  ...داشت را آمدنش شوق اندازه چه تا مادرش که بگویم کیمیا براي باید

  ...!نبود دنیا به مامان، عمر.. خاله.. کیمیا.. اما دیدنش براي زد می دل که

  ...کشیدند می انتظار را آمدنش دنیا به صبرانه بی که بگویم هایی آدم ي همه از برایش باید

 اش عاطی مامان خریدن بلیت از...  NICU توي اش بسته هاي چشم از.. بزنم حرف شور و ذوق و شوق همه آن از برایش باید

  خریداري ذوق با صورتی و سفید سیسمونی از... آید می دارد کیمیا که دوسلدورف از سربرگشتنش با و

  ..پدرش ي نشده خاکستري تارهاي از... خانوم حاج حصر و حد بی هاي محبت از.. آقاجون ي نشده خم کمر از... شده

  ...نیست بارانی شب آن آمبوالنس از تر آهنگ خوش آمبوالنسی، هیچ آژیر که بگویم برایش باید

  ...کیمیا بودیم نترسیده ما که

  ..بودیم نرمیده

  !کردیم می شماري روز آمدنت، دنیا به براي ما

  !؟..کیمیا

  ...خاله آمدي دنیا این به چرا

... دنشان تنم دور را دستش و اش شانه روي گذاشت را سرم.. کشید خودش سمت به مرا آرام... شد گرم آزاد دست نوازش از دستم

 باد به حرف، یب و ساکت... داد نوازشم.. بازویم به کشید دست... کشیدم نفس ،..بود پیدا او سمت ي شیشه از که خیابانی به خیره

 حتی آنکه بی.. یکرنگ و سبز طور آن.. صالبت با ، باال بلند کاج.. کردم نگاه داد می تکان را ها درخت و وزید می که مالیمی

 کاج..!دندش نمی زرد...  و زمستان سخت جان و پاییز دلگیر تن به دادند می تن... بودند صبور ها، کاج... شود زرد هایش برگ از یکی

 و رصبو هاي برگ سبزشان، هاي برگ... ریختند می.. اي ناجوانمردانه باد به.. بلندي صداي به.. طاقت کم و بودند صبور.. ها

 رویشان اي بوسه و کرد نوازش را موهایم دیگرش دست با.. بود کوچک ها، کاج دل... مردند می شوند، زرد آنکه بی سبزشان،

.. خورد مین ها کفش درد به فقط که پینه وصله... باران بی.. بوسه بی.. نوازش بی... افتادند می طوري همین هم ها برگ... نشاند

 پینه صلهو بهم را هایت دروغ.. بنشینی.. من مثل شدي می مجبور گاهی... آمد نمی هامان لباس رفوي کار به فقط که پینه وصله

 دروغ... دافتادن می طوري همین ها برگ... بوده ها دروغ همین از مشتی بودنش، بهاي که کنی عزیزي تنِ و.. ببافی لباسی.. کنی

  ...بافم می نو از را، لباست بار این... کیمیا گرفته درد دوزم پینه هاي دست.. خط هر.. اسم هر دروغِ به
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 تیطاق کم براي دلم من ؟..آمد نمی بند چرا باد این.. بوسید را موهایم روي... داد نوازشم و کشید بازویم روي را هایش انگشت

  ...لرزد می ها، کاج

 حبتص.. خوبه حالش: گفت آرام.. نشست انگشتانم میان و گرفت راه ام سرشانه امتداد از دستش... کردم جدا اش شانه از را خودم

  ..بخش میارنش فردا... اونجا داشتن نگهش باشه نظر تحت اینکه واسه فقط.. پرستاره با کردم

  ...ساره: داد انگشتانم به فشاري... گرفت جان ماشین در صدا کم و کالم بی موسیقی... پخش سمت به کردم دراز دست

  ...چسباندم بهم را هایم لب

  !؟..خواي می.. نباشه کسی کنم می جور.. ببینیش میارمت فردا -

  ...برداشت چین ام بینی

  !؟..بود راه چقدر ها، کاج این و محوطه این و ماشین این از کیمیا تخت تا

  ...خوام نمی: بود دار خش و گرفته صدایم زدم، که حرف

  ...باشه..: چسباند رویشان را لبش و کرد نزدیک صورتش به را هایم انگشت

  ...شد نمی تمام که خیابانی به زدم پلک

  ..ساره -

- ...  

  ...ببین منو -

 خطرش.. شه می خوب حالش..: زد اي دهنده تسکین و کمرنگ لبخند... چرخاندم را سرم کمی صندلی، به زده تکیه طور همان

  ..نیست چیهی.. منو ببین... ست ریه تخصصی اینجا اینکه مثل چون اینجاست... آوره دلهره زیادي بیمارستان این اسم.. شده رفع

 چجوري..: ادمد تحویلش شدنش، آرام براي لبخند شبیه چیزي و بردم باال را لبم ي گوشه.. اش نگرانی به بزنم لبخند کردم سعی

  ؟..باال اومدي

  !بودم بلد زبونشونو: زد اش مشکی پیراهن جیب به دستی و کرد رها را نفسش

 سر.. .بود رسیده دانشوري مسیح یوي سی آي به امتدادش که سبزي همه آن به... رنگ سبز کراوات دنبال به رفت من نگاه و

  !روانی همرتیک: شد منقبض آزاد فک... داد تکان را ها کاج باد... آمد می بیرون بیمارستان ساختمان از بلندي قد مرد... برگرداندم

  ...شد منقبض قلبم،

 می شکیم ي سانتافه سمت به ، برده جیب در را هایش دست... انداخت ماشین ي شیشه به و برد هوا به را روشنی سبز برگ باد،

  ...مردند می طوري همین ها، برگ... شدند می سفید طوري همین.. سیاه تارهاي... رفت

  ....کنید بیدارم شد، تمام باد وقت هر. بستم را هایم چشم
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  ...ساره: گرفت را دستم. داشت نگه خانه جلوي که بود گذشته سه از ساعت

  !خونه؟ بریم ،..بره تا بی بگم خواي می.. باشی تنها خواد نمی دلم: گفت آرام.. بود گرفته.. کردم نگاهش

 که یشپ ساعت یک تا اش جوري همین... گرفت ام خنده رفتنش، به امر و شب نیمه نیم و سه درست تا بی کردن بیدار تصور از

 شده ننگرا تا بی و نیست خوب من حال بود گفته آزاد.. بود شده نگران دل و زده زنگ بار چند چرخیدم می خیابان در هدف بی ما

  ...باش مواظب را خانوم آن.. خواهم نمی قرص که.. بود

  ...بخوابم برم خوام می -

  ...خوابم می... م خسته خیلی: گذاشتم هم روي را ام خسته هاي پلک.. کرد نگاهم قدري

 رخیدچ که هوایی... شدم هشیارتر خورد، صورتم به که شب نیمه خنک هواي.. کردم باز را در و بردم دست.. باشد که داد تکان سر

 نم میل به جدال این آنکه با.. امشب که آورد یادم به و رساند مشامم به را ام داشتنی دوست مرد عطر هاي مولکول و چرخید و

 یک... ساندمر اش گونه به را هایم لب و کشیدم جلو را خودم.. برگشتم طرفش به... ام نشده گذاشته تنها.. ام نبوده تنها اما ،..نبوده

  ..نباش نگران: شدم جدا صورتش از... ثانیه ده... ثانیه دو.. ثانیه

  ...شدم پیاده ماشین از و کردم باز انتها تا را در

 باز را در آرایش، بدون و زده خواب صورت با شبنم.... شوم ساختمان وارد و بزنم زنگ و برسم تا ، ماشین توي بود نشسته هنوز

  بود؟؟ شده چی..: کرد

  !خوبی؟: ایستاد در ي آستانه در و آمد دنبالم به... شدم خوابم اتاق وارد حرف بدون و گذشتم کنارش از

  !م؟بزنی حرف فردا... بود خوب حالش.. خوبم: افتادم تخت روي و کردم جدا سرم از را شالم تنها دربیاورم، را هایم لباس آنکه بی

  !کنم؟ خاموش چراغو... البته -

  ...آره: گذاشتم هم روي را نورم از فراري هاي پلک

  ...بیدارم. کن صدام داشتی کاري: گفت رفت می که طور همان و گذاشت هم روي نیمه تا را در بست، را چراغ

  ...فشردم را ام بسته هاي چشم و گذاشتم پیشانیم روي را ساعدم

  ...شد نمی تمام شب این چرا

***  

 مپای و دست هاي انگشت...! رفت نمی هایم خواب از روشنک، و بودم نشسته عرق به.. داد می آزارم تنم هاي لباس... بود گرمم

 گردنبند این و خواهر این باید... گذاشتم می زمین جایی را ام حامله شکمِ  بارِ  باید.. کشیدم می بیرون را خودم باید... دادم تکان را

  ...کشیدم بیرون خواب از را خودم و گفتم علی یا و دادم خودم به فشاري... کردم می رها را خواهرم از متساعد برهوت این سرماي و

 عرق تدرش قطرات.. شد پدیدار کنسول ي آینه در رویم و رنگ بی تصویر... بود سردم.. بود گرمم.. نشستم تخت روي خیز نیم

... کشیدم رونبی را مانتو.. شدم کنده تخت از و زدم صدا را خدا اسم لب زیر... دادم تکان را تنم هاي لباس.. بود نشسته پیشانیم روي
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 یخچال از را آب بطري... کشاندم آشپزخانه تا را خودم.. کردم جمع سرم باالي را موهایم.. داشتم بدي حال... لرزید می دستم

... آشپزخانه فک به زدم زل و صندلی روي نشستم... کردم خالی صورتم روي را لیوان ي باقیمانده و نوشیدم آب کمی.. کشیدم بیرون

 متما خواب این عذاب... گذاشتم خشکم دهان به بیسکویت اي تکه و کردم روشن را چایساز... آمد می حمام از آب شیر صداي

  ...بود من با امروز

 جبمتع... دیدم را آزاد چشمی، از... آمد در صدا به خانه زنگ... بود حمام هنوز شبنم... ریختم چاي و ندادم اهمیتی موبایلم زنگ به

... بود زده باال قیدي بی با را اش اي سرمه پیراهن هاي آستین... کردم باز را در ،..خوابم توي بد حال از کرخت و حضورش از

 رویم هب رو و آمد جلو قدم یک... کردم بلند سر.. متعجب و گرفتم هایش آستین از چشم شد، نزدیک پاهایم به که هایش کفش

 باال را سرم و گذاشت صورتم طرف دو را هایش دست... بود خوشایندي احساس نگرانش، و متبسم هاي چشم توي... ایستاد

 وير نوازشگر را شصتش انگشت... شد نمی باز اما دهانم.. بزنم حرف بدم ازخواب خواست می دلم... کرد نمی کار مغزم... گرفت

  ...تگذاش لبم روي را لبش و آورد پایین را سرش...! بود آمده هم خوابم توي تا غم، این بار... آزاد بودم حامله من... کشید صورتم

 تارهاي ، ما خسته تن... بگذارم پایین توانستم نمی تنهایی را شکم این بار... بود آویزان بدنم طرف دو بالتکلیف هایم، دست

 هک هایی وقت ي همه مثل هایم چشم خواست می دلم چقدر... کرد نمی تحمل تنهایی به را روشنک ي پریده رنگ و خاکستري

 دامتدا در را نوازشگرش انگشت... بارند نمی... ها چشم و خواهم می من که باري این... ببارند بودند، باریده و ام نخواسته من

  ...من عشق بخیر صبح: گفت آرام و چسباند ام پیشانی به را اش پیشانی...کشید بناگوشم

 ایمه دست محرم بود روز ده که خطوطی.. کردم لمس را صورتش خطوط... سُراندم صورتش روي را انگشتم و بستم را هایم چشم

 روز هر از بهتر را جنسشان صبح، آن و امروز که، اي دوکلمه... بودند شده بخیرم صبح محرم که کلمه دو همین مثل... بودند شده

  ...را بود خوابیده پشتش که اي زیرکانه یادآوري..  و... را احساسشان... را تملکشان... شناختم می دیگري

  ...رمق یب هایمان، خواب.. و خواب بی هایمان شب... بست را پلکش سرانگشتم، لمس با.. یافت ادامه هایش پلک روي تا انگشتم

  ..نخوابیدي چرا -

  ...بود کافی -

  رفت؟ مامانت -

  .رفت: بوسید را انگشتم و کرد جدا صورتش از را دستم

  !؟..بخوري صبحونه ما با میاي: گفتم آرام... بود دهانم توي خواب، طعمِ بد طعمِ... کردم نگاه هایش چشم به

  ...کرد پیدا پژواك سرم در افتاد، نمی هرگز که باالیی بلند و کشیده ي»  آ«  با ، صبحانه ي واژه و

  اینجاست؟ هنوز -

  ...حمومه -

 و ریبغ... بود غریب دلم... دلم بار... ام برآمده شکمِ  بارِ ... تنم... بود نیفتاده خواب، بد حال از هنوز من تن و.. بود ناراضی نگاهش

 ساره.. .ساله هفت شش و بیست ي ساره این جاي به.. بزرگ ي ساره این جاي به عمرم، تمام در بار اولین براي انگار و.. دار غصه
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 ،..المح... است بد حالش، و... کرده کز سالن هاي گوشه همین از یکی که.. سالن ي گوشه که... دیدم می را اي ساله پنج چهار ي

  ...نیست خوب حالم ؟..کنی می بغلم: گفتم تر آرام... بود بد

  ..تو بیا: گفتم فرستادم، می گوشم پشت را ام شده باز موهاي که طور همان و شدم جدا ازش آرام

 از شمچ و انداختم سرم روي را سیاهم شال.. کنم تنم چیزي شبنم، هاي چشم جلوي که رفتم اتاقم به من و گفت اي»  باشه «

 به المیس.. برگشت و پوشید لباس و رفت اتاق به یکراست حمام از شبنم.. برگشتم هال به و گرفتم آینه روي و رنگ بی زنِ

... رسیدیم یم نظر به خواب بی و کسل مان سه هر.. نشستم میز پشت و ریختم چاي فنجان سه.. نشست میز پشت کردو آزاد حضور

 شبنم... بزند یمهربان لبخند رسید تنها شبنم، تیز نگاه زیر... زدم رویش به کمرنگی لبخند.. کرد تشکر و برداشت را فنجانش آزاد

  شه؟ می مرخص امروز حاال: گفت

 اینکه مثل: تگف آزاد.. شد تنیده فنجان ي تنه دور هایم دست... بود گفته کیمیا از مختصري برسم، ها فنجان با اینکه از قبل آزاد

  .آره

  !بده؟ تمیز هم از رو مسایلی همچین بتونه که آنالیزگره ذهنش چقد اون سن به بچه مگه آخه: گفت فکري شبنم

  دیگه؟؟ تمیز: گفت من به رو که گرفت اش خنده زدنش حرف فارسی غلظت از انگار بعد

 این از لنمقب که دونم می ولی.. اونجاس حاال که شده چی نگفت حسابی درست: گفتم آرام... دادم تکان سر و زدم حالی بی لبخند

  ...خاله م کرده ها خونی سرفه این از بازم گفت... اینا مامان خونه تو.. بار اون.. داشته ها جمله

  ...زد حلقه هایم چشم در اشک زبانم، بر کلمه آخرین ي اراده بی شدن جاري با و

  ...شدم خیره رنگ قرمز چاي به و انداختم پایین را سرم

 این به. .و آمد می ها چشم ي کاسه تا فقط که اشکی به.. و بغض از خورده چین بینی این به.. و چاي فنجان توي خودم عکس به

  ...بدم حال همه

  ...عزیزم ساره: کرد زمزمه مالیمت با آزاد

 در شدن خیره از نگاهم.. بود فراري دویشان هر از نگاهم... شوم خفه که دادم هایم لب به فشاري و ام بینی روي گذاشتم دست

  ..برم قربونت: گفت آرام شبنم... بود فراري اي، زنده چشم جفت هر

  ...داد اي کننده دلگرم فشار و ام شانه سر گذاشت دست و

  ..بفهمه که نیست سنی تو اآلن. کنید جمعش جوري یه و بزنید حرف باهاش باید: داد ادامه

  ..کنم می کاریش یه خودم: گفتم داري رگه صداي با و آوردم باال نگاهشان تا چشم و کشیدم عمیقی نفس

 ار روزشان و حال که نداشتم کار و سر ها بچه با وقت هیچ من.. گفت می راست شبنم قطعا... نگرفت را حرف ي ادامه کسی

 و باهوش قدري به بودم، دیده من که کیمیایی.. ها این ي همه با... گذرد می چطور ها بچه ذهن دانستم نمی وقت هیچ.. بفهمم

 نمی من که..! ترش باهوش بار هزار هاي چشم آن با باهوش کیمیاي... کرد می ممکن من براي را غیرممکنی هر.. که بود خاص

 نآ چرا.. چرا خدایا..  که پدرش، که... افتاده روز و حال از طور این که شده چه... پرسیده سوالی چه... دیده را عکس کدام دانستم
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 چه ها چشم آن پس ؟..چی براي ؟..کی به ؟..بزند زخم ؟...بدهد زجرم فقط که.. آنجا تا کشاند را من چرا.. بود طلبکار من از همه

  ..!شدم می خفه نه، اگر... زدم می حرف باهاش باید.. پرسیدم می باید... بود انفجار به رو سرم! ؟...گفت می

 ام کنیمس هیچ... سردردم براي کردم پیدا داروها میان از مسکنی... بردم آشپزخانه به را خالی هاي فنجان سینی و شدم بلند جا از

  ...نداشت وجود قلبم تسکین براي

 صدا. ..لرزید می اما خفیف، که هایی دست با.. شدم ها فنجان شستن مشغول... آمد می اتاق از تلفن با شبنم زدن حرف صداي

: فتگ آرام... بود دستم توي ي خورده کف هاي فنجان روي نگاهش سنگینی.. ایستاد کنارم و شد آشپزخانه وارد.. امد آزاد پاي

  ...ساره

  ...بگیرد بغلش توي دوباره مرا توانست می کاش

  ...است بد.. حالم چقدر بود فهمیده تنم، به تن لمس از که بود او تنها

: ردک نگاه چشمهایم به.. داشت نگه دستش توي آب، شیر زیر و ها کف توي را دستم.. گرفت را فنجان و آورد جلو را دستش

  ...کن استراحت. بخواب یکم برو.. کن ولشون

  ...بخوابم تونم نمی -

  ...شکست خواب، توي ام برآمده شکم بار بغضِ از صدایم و

 ثانیه ندچ براي را لبش.. شد خم.. ببینم هایش چشم در شفافیت، این با را غصه آمد می پیش کم... شد دار غصه و درهم صورتش

  ...بده زمان یکم.. شه می درست.. عزیزدلم: گفت گوشم بغل و گرفت بغلش توي کج طور همان را سرم.. چسباند پیشانیم به

 روب: گفت بلند آزاد.. آمد بیرون شبنم.. کرد نثارشان اي بوسه لرزان، و خیس خیس طور همان و شست آب زیر را هایم دست

  ..کن استراحت

  ...بهت بود حواسم دیشب نخوابیدي اصال.. بخواب یکم بیا آره: آمد جلو شبنم

  خواي؟ مین چیزي: آمد دنبالم به شبنم... نشستم تخت ي لبه و کشیدم سرم از را شالم.. رفتم اتاقم به و شدم جدا دویشان هر از

  ..نه: دادم فشار را دردناکم ي شقیقه

  ...نگرانته خیلی: گفت آمیز محبت

 وهرش و الخمر دائم پدر درد... داشت محبتی بی درد.. داشت شبنمی درد که ها لبخند آن از.. زد لبخند.. کردم نگاهش لحظه چند

  .کن صدام داشتی کاري. تاپم لپ پاي من: زد چشمک و فرستاد برایم هوا روي اي بوسه... داشت دار بزن دست و فحاش

 ببذم، کار به مشال برداشتن براي تالشی آنکه بی... زمین به خیره.. بودم نشسته هنوز.. خورد در به اي ضربه بعد دقیقه وچند رفت

.. .بود دنیا هاي آدم ي همه سواي شبنم،... دارد حضور شبنم نداشت اهمیتی برایم... کرد چفت را در و واردشد آزاد.. زدم زل در به

 را ش نگاه و ستادای رویم به رو... بد فکر بی.. بدگویی بی. زد می مستقیم بود، حرفی اگر.. داشتم ایمان ، ننشستنش قضاوت به به

  ....اگر.... بود دیده را کیمیا اگر... ماند اش زده باال آستین روي چشمم... گرداند اتاق روي
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  ؟..نداري الزم چیزي -

  ...نه که دادم تکان سر

  ..برگردم دوباره و بدم انجام کارامو یکم و دوستش خونه تا ببرم رو تا بی ؟..برم من -

  ...سالن ي گوشه ي ساله چند ي ساره پناه بی و درشت هاي چشم با.. کردم نگاهش طوري همان

 ازت ستمد نیستی، تنها ولی.. نیست تر مهم تو از کارم: بوسید را ام گونه و شد خم گرفت، را صورتم طرف دو.. انگار نیاورد تاب

  باشه؟.. میام زود رم می... نکنم کاري و ازت باشم دور و بیرون بشینم تونم نمی.. دوره

  ...خوبم من برو: گذاشتم هم روي را هایم پلک

  !خوبه؟ نیاز: گرفتم را آستینش برود، اینکه از قبل

  .ازش ندارم خبر: زد لبخند

  !بشه معرکه خرمگس زنه نمی زنگ عروسی از بعد روز صبحِ ي کله که آدم: افزود شیطنت با بعد

 آن ببرد، مخواب کمی تنها..کمی دارد امکان که جایی تنها... حاال که کردم اعتراف خودم پیش و.. زدم شیطنتش به جانی بی لبخند

  ...ندارد وجود ندیدن کابوس براي تضمینی اما برد، می خوابم... است سفید اتاق

  ..آزي..: کشیدم را آستینش آرام.. نبودم راضی او شدن بد به... اما بود بد حالم... کند ترکم نگرانی با نیامد دلم

  .برگرد زود..: بود وارفته برنج شبیه لبخندم،... کرد نگاهم رفته باال ابروهاي و براق هاي چشم با

  ...براق هاي چشم با.. صورتم روي شد خم... آمد جلو

  ...بود درآورده خودش تملک به را بندم به بند ،..غم

  ....بیاندازم را، آور درد لبخند این و بودن خوب نقاب این زودتر خواهم می... برو آزاد

***  

 هایم نفس و کرد می درد قلبم... فهمیدم نمی شد می پخش که فیلمی از چیز هیچ و تلویزون ي صفحه به بودم دوخته چشم

... داشتند لباس ،هم روحشان براي ها آدم کاش... گذاشتم مقابلش را بودم گرفته پوشت شبنم براي که پرتقالی.. بود جان بی و کوتاه

... گذاشت دهان به پرتقال اي تکه حواس بی شبنم.. دیدند می... دیدند می.. را بود شده پذیرایشان تنم که هایی ترکش.. وقت آن

 خورده رکشت تن که من، مثل... میدید را ام خورده ترکش لباس مسلحشان چشم که.. شبنم مثل کسانی بودند هم، ها وقت بعضی

 گوشِ ... بودن کردنم، تماشا تلویزیون و صندلی روي نشستنم جان و نداشتم آرام... نداشتم آرام و دیدم می... دیدم می را، شبنم ي

  ...هم ،..شنیدنم »برو« 

 شال و کردم داج اي تیره مانتوي... رفتم اتاق به و کندم دل بود محبوبش دینروي رابرت از فیلمی کردن تماشا مشغول که شبنم از

 و زده زنگ که آزادي براي ماندن منتظر و نشستن قرار... بود رنگ بی و ریخته بهم صورتم... انداختم سرم روي را رنگم طوسی
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: آورد باال نم ي پوشیده لباس قامت تا را متعجبش هاي چشم شبنم... نداشتم هم، را بیرون برویم دنبالم آید می عصر بود گفته

  کجا؟؟

  .میام: انداختم تویش را عینکم و سوییچ و برداشتم را کیفم

  !بیمارستان؟ ري می: پرید جا از

  .نگو آزاد به: پوشیدم کفش

  .ساره -

  ..شبنم -

  باهات؟ نیام -

  ...بخوره هوایی یه رفت بگو: گفتم بستم، می را در که طور همان و دادم تکان سر

  ...همرات به خدا: داد تکان اعتماد سرِ ،..دوستم... داد تکان سر

 مجس آن براي که من نبض مثل.. زد می کیمیا براي که من دل مثل... زد می هنوز باد،... زد می باد.. شدم می که ماشین سوار

.. خاکستري تارهاي آن براي... شد می متساعد قرمزش هاي چشم از سرما که سبز چشم زن آن براي افتاده، یو سی آي تخت روي

  ...زد می.. ام برآمده شکم براي

 پیدا اهر.. پرسان پرسان... بودم نکرده فکر ها خیابان به من و بود رانده آزاد شب، آن ي همه... کجاست بیمارستان بود رفته یادم

 روي ایمپ و فرمان روي دستم... بود نشانده کابوس به.. را قبلم شب ي همه که... آور دلهره ساختمان آن به... بیمارستان به کردم

 کاج و دمش پیاده... بود چهار نزدیک ساعت... کردم نگاه بیمارستان ساختمان به و کشاندم کناري را ماشین... شد شل گاز، پدال

  ...بگذارد جا سرم، پشت را، ها کاج که جایی هر سمت... نگهبانی و ساختمان سمت کشیدم پا... زد را چشمم بلند،

  ...نبودم بلد دانست، می آزاد که را ها آدم زبان من

  ...را مالقات ساعت طور همین

  ...افتاده باال آن که هستم کسی ي خاله دانستم می فقط من

 زیادم روي از دیدنم، از و بود جزوشان که دیشبی پرستار آن که اي همه به... گفتم همه به را این و دانستم می را همین فقط من

 درد يها چشم... کرد دورم دیگر هاي چشم از و گرفت را بازویم.. جلو آمد... بود کرده تعجب شاید، آنجا به گذاشتن پا دوباره براي

  ...اما.. بردش می داره پدرش.. شده امضا ترخیصش برگه هست ساعتی یه مریضتون: گفت آرام... شاید ؟..دید را درم به

  ...است بد چقدر.. حالم که دانست می هم او حتما... انداخت صورتم به نگاهی

  ...ببینیش باشه صالح به نکنم فکر -

  ...خالص تیر.. آخر تیر
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  ....نداشتم هم، را کیمیا براي بودن خاله صالحیت من

 اگه. نیست عادي شرایطتون خیلی کردم حس دیشب... کنه می درد ش سینه... کنه می گریه باباش بغل تو داره ساعته دو -

  ...دیگه وقت یه واسه بذار اینجوریه،

  ...پله راه به دوختم چشم

  ...برم باید من: گفت و انداخت ساعتش به نگاهی

... بود هچ دانستم نمی که عکسی از.. پرسید می اش الکی از ي خاله از باز اگر.. دید می را من اگر.. سالن دور تا دور انداختم چشم

 گریه نای... بدهم رنج را خبرش بی و کوچک دل توانستم نمی... بدهم عذابش توانستم نمی. نه... اگر... شد می بد حالش باز اگر

... رود می یادش قطعا... برود یادش چیز همه و باشد آرام کیمیا بگذار..! بود بس من، افتادن زندگی از براي دردناك هاي سرفه و ها

 و روشنک ي عقده از پر هاي نگاه جز ام سالگی پنج ي خاطره آخرین اصال... رود می یادش چیز همه ساله، پنج – چهار ي بچه

 ويت را من... زمان بگذار... ببرد دخترش یاد از کامران بگذار! مانده؟ یادم علی، و من با بازي براي قلبش و سینه زدن خس خس

  ...را الکی از ي خاله... کند حل خودش

 هم رشپذی مسئول به را این و بود سرم توي ادیب دکتر اسم.. بوده که معالجش پزشک دانستم نمی.. رفتم اطالعات سمت به

 صورت وشخ و جوان زن که... نه یا آمده بیمارستان به پزشکش شده، که هم کیمیا ترخیص محض جمعه، روز دانستم نمی... گفتم

  !دارید؟ مریض با نسبتی چه گفتید. هنوز هستن: گفت و گرفت باال را سرش

 بود تهنشس میزش پشت جوگندمی، پروفسوري ریش و موها با میانسال مردي که دیدم اتاقی در را خودم.. بعد دقیقه چند... من و

 ذاشت،گ میز روي را خودکارش... ساله اي خرده و پنجاه دکتر مهربان صورت به زدم زل و.. نشستم... بنشینم که کرد می تعارفم و

  !؟...خانوم برمیاد دستم از کمکی چه من.. خب: زد مالیمی لبخند کردو بلند را سرش

  ..بوده یو سی آي.. اینجا آوردنش دیشب... هستم صدر کیمیا ي خاله من... کیمیا:  زدم بهم را خشکم هاي لب

  ..بله آه: کرد مکث اي لحظه

  !؟..دکتر آقاي چشه کیمیا: ریختم نگاهم توي را تمنایم تمام

  ...انداخت طنین.. من هاي گوش و اتاق در دکتر آرام صداي ،..مانستند می ها قرن به که هایی ثانیه.. بعد ثانیه چند... بعد و

...  

 مگوش به اي بچگانه صداي... بودم شده مچاله خودم در من اما بود گرم هوا... کشاندم بیمارستان محوطه تا را رمقم بی هاي گام

  !؟..عاطی مامان خونه ریم می..: شد می شنیده اما بود دور که صدایی.. خورد

  ...اند طور همین دخترها ي همه یا زند می حرف ایراد کم و زیبا اینطور که کیمیاست فقط دانستم نمی

  ...بست را نفسم راه و چیپید گلویم به کننده، خفه کور گره همان

  !؟..شد می بسته طوري همین هم، کیمیا نفس
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 غلطدب درد میان طور این.. بود عمیق و سیاه همه آن هایش چشم که اي بچه.. باهوشی و زیبایی این به اي بچه شد می مگر خدایا

 این و من به لعنت.. من به لعنت... دادم فشار را هایم پلک و بستم را هایم چشم ؟..دادنش امان براي نکنی دراز را دستت.. تو و

 حرف همه و دکتر اتاق و من به لعنت... بود کوتاه نوازشش، براي حتی که من ناتوان دست به لعنت... شد نمی شکسته که بغض

  ...بود سوزانده را تنم که هایی

 هایم دست... گفت می روشنک پوش صورتی نوزاد تنفسی زجر از دکتر و.. بود کنارم علی.. دکتر روي به رو بودم نشسته انگار که

 دکتر هاي واژه دتوانستن نمی که.. ناباورم هاي گوش.. هایم گوش و... بود شده بند صندلی پشتی به ام وارفته تنِ ..  نشسته سرما به

 شنوایی و صوتی تارهاي و گرفتند می گُر هوا توي نیامده، بیرون دکتر دهان از طور همان که هایی واژه... کنند حل خود در را

  ...کشاندند می آتش به.. مرا

 از چقدر ونمد نمی.. هست هم پزشکیش پرونده توي که.. اومده دنیا به تنفسی دیسترس اسم به اي عارضه با کیمیا متأسفانه -

 صحیح کلش به تنفسی گازهاي تبادل به قادر و نداره رو نرمال فعالیت نوزاد هاي ریه بیماري این تو ولی دارید، اطالع بیماري این

 می نفست سخت و شه می درد دچار کشیدن نفس موقع نوزاد و شه می محبوس تنفسی هاي مسیر تو هوا علت همین به.. نیست

 مشکل، به تهبس ها کیست این که. کنن می کیست تولید و شن می سخت و حجیم ریه هاي بافت مشکل، این ي نتیجه در.. کنه

 ریه که هاین افته می که اتفاقی و کنن می رشد هم ها کیست این ، نوزاد شدن بزرگ با.. هستن متعدد اغلب و کوچیک یا بزرگ

 دچار 1 تیپ به کیمیا که داره مختلفی درجات بیماري. CPAM شه می تبدیل و. کنه نمی پیدا تکامل خودش نرمال اندازه به

 یرگ همون علت به که ریه کالپس.. درد با همراه سریع و کوتاه تنفس... دونید می هم رو بیماري اثرات و عالیم قطعا. هست

... همراهه یخون هاي خلط با همراه گاه که تب و سرفه.افته می اتفاق زیاد کیمیا براي که مکرر، هاي عفونت... میاد پیش هوا افتادن

 این به مه کیمیا ، شما ي خواهرزاده متأسفانه و... کنه می زیادي تقالي کشیدن نفس براي که مریض همیشه ي بچه یه خالصه

 نوع، این از اونم اي جراحی هر حال هر به اما کنم نمی نگرانتون.. جراحیه فقط و فقط هم بیماري این درمان... دچاره بیماري

.. بخ و کنیم می ایجاد سینه ي قفسه توي ها کیست ي اندازه به بسته بزرگ برش یه ما.. داره رو خودش خاص هاي ریسک

 ترشدید اخیرا و داشتن ها کیست که رشدي و کیمیا شدن بزرگ با هم حاضر حال در. نیست خطري بدون و آسون چندان عمل

  .بشه جراحی باید حتما تننفسیش، مشکالت شدن

  ...خودمون خونه ریم می.. عزیزدلم نه: بود مهربان اما حوصله بی خاکستري، تارهاي صاحب صداي

 هفت.. بود گرن سیاه ي سانتافه سمت به مسیرشان... دواندم چشم و گرفتم پناه تشنی غول پرادوي پشت و کشیدم کنار را خودم

 به تشانپش و بود کامران بغل توي.. ببینمش توانستم نمی... کیمیا دیدن به زدند له له حدقه، در هایم چشم... من متري هشت

  ...من

  !؟..پیشم نمیاد عسل -

  ..آمد محکمی ي بوسه صداي

  ؟..خوشگلم هان! چه؟ واسه بیاد عسل اون! منه بغل تو اینجا که عسل -

  ...بود حال بی و امید نا.. کیمیا صداي

  ...تُنیم بادي بیاد عسل بگو.. ره می سر م حوصله... ندارم دوست خودمونو خونه -
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  ...بود شده تلفظ زبانی توك و بچگانه که اي»  کنیم بازي«  میان پیچید اش سرفه و

 مچاله ررفتنش،س حوصله و تنهایی از.. معصومیت از قلبم و شنیدم نمی را صدایش دیگر.. شنیدم نمی دیگر...شد بسته ماشین در

 از باید.. ردمک پیدا کیفم از را موبایلم... کشیدم ماشین تا را خودم... آمد در حرکت به و شد روشن رنگ سیاه ي سانتافه... بود شده

  ...است خوب حالش بگوید فقط... باشد ببیند؟ خواهد نمی را من.. شدم می مطمئن هایش سرفه شدن تمام

  ...بله: پیچید تلفن در اش خسته و متعجب صداي

 تارهاي آن با ،..بیزارش و خسته بیزارش، و قرمز چشمهاي.. بود کرده خفه خود در را قلبم که دهانی.. دهانم جلوي گذاشتم را دستم

 پیدا طنین.. شد منعکس ذهنم در گفتنش»  برو.. « بست نقش ذهنم در ،.. کشد می نفس سخت کیمیا که... ها شقیقه خاکستري

  !؟...خوبه حالش: بود خفه و شکننده صدایم... یافت دوران بار هزار و.. کرد

 چشمم و گرفتم باال را سرم... بده را جوابم.. بده جواب... بود تشخیص قابل هم مخابرات خطوط الي به ال از حتی.. عمیقش نفس

  ...بده.. را جوابم ،..کامران ببافم نو لباسی ام داده قول.. ماند ثابت ها، کاج روي

  .خوبه: کرد ام آسوده صدایش

  ..بود خوب ،..خاله دل عزیز.. بود خوب.. نشست لبم ي گوشه رنگی بی لبخند

  ...مرسی.. باشه -

  ..ببین: کرد غافلگیرم صدایش کنم، قطع اینکه از قبل و

  ...خونه نریم: گفت می داشت کیمیا. ماندم منتظر متعجب،

  .خداحافظ. هیچی: کرد رها را نفسش

  ...کامران: چرخید زبانم اراده بی

  ...شد جاري بدنم در بدي حس و

  ..!بله..: بود سرد

  ....ببینم خواهم نمی را، ها برگ مرگ.. هم را هایم چشم.. دادم فشار بهم را هایم لب

  !؟..شه جراحی باید.. کیمیا -

  ...شد زهرمار مثل و پیچید بهم... شد تلخ

  !؟..پرسی می چی براي -

  !بپرسم؟؟ نباید چی براي -

  ...شد عصبی

  ...کردم نمی.. درك و کردم می درك
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  !مربوطه؟ خودم به فقط و فقط من ي بچه حال نگفتم! نکنید؟ دخالت نگفتم! ؟.برو نگفتم -

  !م خانواده و خودم به گفتی -

  ..!کوبیدم دهانم روي محکم را دستم و

  !خانواده..: کنم حس را کالمش به دویده سوال و پوزخنده و ابروها پرش توانستم می

  ..!کیمیام ي خانواده من: دویدم حرفش میان نکند، زهري را هردویمان و درنیاید این از بیش گندش اینکه براي

  ...خندید

  ..ناگهانی و کوتاه

  ...شد فشرده قلبم

  ...آمد می کیمیا گفتن»  کیه«  صداي

  !؟ خانواده خانومِ بودي کجا سال پنج این تو: گفت عصبی و تلخ

 رماخوردهس و مریض همیشه کیمیا.. افتد می حال این به کیمیا.. دهد می دست حمله که بار هر... شد پخش سرم توي دکتر صداي

 جان. .اکسیژن قدري ي ذخیره تا.. کوچکش جسم و افتد می تقال به هوا، از اي ذره براي اش سینه ي قفسه... است زده عفونت و

  ...نیست خوب که.. من حال مثل... نیست خوب پدرکیمیا حال... نیست خوب کیمیا پدر.. دهد می

  ...نبودم خوبی جاي ،..تو مرحمت به: پیچید زخم به ارده، با و اراده بی زبانم،... افتادم راه به و کردم روشن را ماشین

 ي آینه از... ایستادم ،..سرش پشت.. بود شده متوقف خیابان کنار... دیدم را سیاه ي سانتافه و کردم رد را خیابان پیچ... شد سکوت

 ریدهپ رنگ که من صورت مثل... بود قرمز هایش چشم... کردم نگاهش ،..دست به گوشی و خیره... کرد نگاهم ماشین، بغل بزرگ

 هایش نفس صداي... کردم نگاهش آرام، و مسکوت... نبود خوب که ما، ي همه حال مثل.. لرزید می که من هاي دست مثل... بود

  ...پیچید گوشی در

  ...اند آماده بافتن، براي هایم دست

  ...کنی باور.. را ها برگ مرگ کاش

  ...دزدید... و َکند.. ُکندي به را نگاهش

 صورت متوانست نمی اما بود پنجره ي لبه هنوز آرنجش.. رو به رو به زدم زل و گذاشتم صندلی روي را گوشی و کردم قطع را تماس

 و دادم کیهت صندلی پشتی به را سرم... ماندم منتظر و کردم خاموش را ماشین... نداشتم تصویري هم کیمیا از حتی.. ببینم را ش

  ...دودي هاي شیشه با سیاهرنگ ي سانتافه به دوختم چشم

 م،آمد خودم به وقتی که هایی دقیقه... شمردم می را ها دقیقه دلم در و بودم رو به رو به چشمم.. گذشت می اما کُندي، به زمان

 و شستن موهایش میان و کرد ترك را پنجره ي دیواره اش پنجه.. بعد دقیقه بیست.. بعد و... بودند کرده رد هم را بیست شمارش
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 نگفته من،... یمیاک بد حال بود گفته... باال ریسک بود گفته.. رسیده جراحی وقت بود گفته دکتر... کشید عقب به را موها تار به تار

  ....ما ي همه بد حال بودم

 اما بود وشنر هنوز هوا... نشستند زمین روي طمأنینه با که گرفت نشانه را بلندي پاهاي چشمم... شد باز رنگ سیاه ي سانتافه در

 فتوحیا... « مدآ باال هایش شانه روي تا چشمم... شد بسته ضربی با ماشین در... ببینم را آسمان توي سیاه ابرهاي توانستم می من

 شوگرفتن آفتاب و زیر لباس خط تونم می من که خواهرت حتی!! خوبی تو!..خوبن ، خونا عاشورا زیارت و کشا آب جانماز.. خوبن

 شهای قدم... کشید من ماشین سمت به را اش آهسته و ُکند هاي قدم... » ن ه ش اح ف دخترا و زنا باقی!  خوبه ، بدم تشخیص

 و مالیم رعط هجوم و شد باز کوتاه مکثی با در... برداشتم صندلی روي از را موبایل و بردم دست.. ایستاد در نزدیک... کشیــد را،

  ..کرد ُپر خفگی، مرز تا را ام بینی و ها ریه.. اشنایی

 متوقف دسته، و ها ماشین عظیم خیل و قرمز چراغ پشت... دلم توي ،..هایشان طبل کوبش صداي.. آمد می دسته رو روبه از «

  ...شد

 تمدس... بستم را هایم چشم و هایم دست میان گرفتم و برداشتم فرمان روي از داد، می را اش دستی دم عطر بوي که را دستش

 وير ساعدش ،...همیشگی عادت به و... منظم نفسش.. بسته هایش چشم... بوسید و برد لب به بود، متصل دستش به که را

... زد فحر پسرش با شود می چجوري بپرسم عاطفه از باید... بزنم حرف باهاش باید.. زدم می حرف باهاش باید... بود پیشانیش

  ... »زند می حرف آقاجون با چجوري بپرسم خانوم حاج از باید

  ...بست را در و ماشین توي نشست

  ...بود شده دوخته رو به رو به تماما که نگاهی با

  ...بود فراري زدند، می پرسه هوا در که عطري هاي مولکول از که هایم، ریه با

  ...کیمیا -

  .برد خوابش -

  ..زود چه: کردم زمزمه تنها... بود بریده را حرفم کوتاه،

  ...ببره خوابش کردم صبر.. بود حال بی -

... شده زیاد ش ریه کیستاي. بشه جراحی باید: کرد نگاه ماشین کنار آب پهن جوي به... مالید را صورتش و آورد باال را هایش دست

  ...شده زیاد هاش حمله

  ...وقتشه: افزود تلخ... سینه اعماق از جوري.. بعد و

  ..سوخت ام، سینه ي قفسه تمام که

  ...گرفتم را فرمان پایینی ي تنه هایم دست با

  !چقدره؟ خطرش -
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  ...منم ي بچه براي... ترینن خطرناك ساله، پنچ چهار ي بچه یه روي ها جراحی ترین خطر کم -

  .خورد را اش جمله و

  !؟..ترسی می: گرفتند فاصله هم از دارد، درد که زنم می حرف.. پدري.. اي غریبه با دارم فقط که انگار ، هایم لب

 طمشپرتال نفس.. داد می فشارشان هم روي طور آن که دوختم هایش لب به را چشمم ي گوشه. نخورد تکان اش سینه ي قفسه

  ...نداد را جوابم و... فرستاد بیرون را

  ..گویند نمی ضعفشان از ندارند، بهشان ربطی هیچ که هایی زن براي قوي، مردهاي.. داد می جواب نباید

  ...گویند نمی ضعفشان از دارند، بهشان ربطی که هایی زن براي حتی قوي هاي مرد

 کیمیا دکتر که. هن حاال، که کند ام توصیه و بداند را کیمیا باباي حال پرستار که نبود مهم. باشد کیمیا باباي مرد، این که نبود مهم

 هم چقدر ره.. ترسید می مرد این... رنجور بدنی و تن و حمله بار هر با کیمیا، ي خانواده و کیمیا پدر و کیمیا براي بدهد تکان سر

  ...است دخترش قهرمان پدري، هر که. باشد کیمیا پدر که

 به ادنند تن براي شده ستبر سکوتِ  در ،..مانست می ها نخوابیده سال هزار به که مریض صورت آن با.. حالم بد صداي.. صدایم

  ...ترسم می من اما...: شکست شکست، این پذیرش

 به زمان، کجاي هیچ کردم نمی فکر... کرد نگاهم شده، تلخ و درد پر هاي چشم با چشمی، گوشه.. چرخید گردنش هاي مهره

 هیچ انگار که ..باشم او دنبال به کیمیا، اسم به اسمی ي واسطه به که باشم من این جایی، روزي، کردم نمی فکر. بشود ختم اینجا

 که چهآن از را مان رابطه و زندگی کیمیا، اسم به مشترکی درد و هم کنار ایم نشسته ،..اند نخورده تکـــان دنیا هاي آب از کدام

  ...!کرده دگرگون شاید، و باید

 مدوخت چشم.. آوایی.. کالمی.. حرفی به گرفت فاصله هم از هایش لب... دوخت تَرَم هاي چشم به را خوابش بی و قرمز هاي چشم

 بهم ماشین هواي بی هواي بلعیدن با هایش لب... اما... کرد جستجو را»  ترسم می هم من«  حروف تنم تمام.. هایش لب به

  ...برگرداند رو و شد دوخته

  ...خانوم خاله نترس -

  ..الکی از ي خاله.. خانوم خاله... افتاد جوش و جنب به و شد گرم هایم، رگ ي مرده خونِ

 نمی حرف ضعفشان از اند، دیده را ضعفشان یکبار که هایی زن جلوي اند، زده زخمشان که هایی زن جلوي قوي، هاي مرد. نه

  ...زندد

  ..کنم چیکار براش باید بگو -

  .کار هیچ دقیقا. کار هیچ: زد رانش روي آرامی ي ضربه دستش با

  ...ببین -

  !کشم می زجر دارم.. کشه می زجر داره کافی قدر به. نکن هواییش. نباش برش و دور -
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  .شد مشت رانش روي دستش. کرد بسته و باز نخواستنی، اعتراف این از را دهانش

  ....!کنم می خواهش. کن تمومش -

  ...کرد شُره ازش چیزي و.. شد جمع.. شد مچاله.. دلم توي کوچکی و سیاه ي توده

  ...حاال که نکردم شروعش من -

 تمومش وت حاال! باشه: برید دیدم، می را پیچش این وضوح به من و پیچید می بندش بند در که دردي با.. استیصال با را کالمم

  ..باشی نکرده شروعش تو که فرضم بر! کن

  ..متوجهی اصال! کردم؟ شروعش من کنی می فکر: خورد گره هم در ابروهایم

 دردش همه این چرا. کشید می درد همه این چرا. بست را هایش چشم چسباند، پیشانیش به و آورد باال را اش شده مشت دست

  ...کردم خواهش... هیش..: دیدم می را،

  ..خواهش

  ...کرد می خواهش

  .نداشت جانم، بی مانتوي ال یک به ربطی که سرمایی احساس. کردم سرما احساس

 و زخم از! بود شده دگرگون نوري سال هزار حال، به تا گذشته شب همین از زمانه،. بود گذشته زمان. کرد می خواهش من، از

  ....نبود کسی هر کار.. رسیدن التماس و عجز به ، نفرت

  ...انداخت رد گلویم توي سنگینی، سربی ي گلوله

  ..!.داره سوال گفتی.. گفتی.. بزنیم حرف بیا گفتی.. نیست خوب کیمیا حال بیا گفتی. دیشب.. زدي زنگ خودت -

  ..شکست هم، خودم هاي گوش توي صدایم،

  !شدي؟ راحت! نبود تو تقصیر سواالش: تلخ و حوصله بی. پرید حرفم میان

 یدهکش و شد همراه خاکستري تارهاي با هایم مردمک... کشید و زد چنگ و برد موهایش میان را انگشتانش. کردم نگاهش گیج

  ...شد

  ...بوده اونجا کیمیا... کرده می تمیز رو انباري داشته عاطفه.. عا. بود دیده تورو عکس -

  ...شیدک می.. کشیدش می و عضله هر روي بود انداخته تار عنکبوتی انگار که صورتی. صورتش به زدم زل باز نیمه دهانی با

  !بودي رفته یادش از.. چون پرسید می نباید قاعدتا... پرسید تو از دنبالش رفتم! نداشت خبر روحمم من -

  ...کشید را موهایش

  !کردم می فکر اینجوري احمق منِ الاقل یا -
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- ...  

  ...!پرسید من از رسیدم، که من... بود کرده دعواش عاطفه... عکسا به بود داده گیر... کیه این بود پرسیده عاطفه از -

: رداشتب رگ صدایش،. ماشین جلوي مشکیِ ي سانتافه به. رو به رو خیابان به کرد وصل نامرئی تارهاي با را قرمزش هاي چشم

  ...پرسید مامانش از

 و يباز ي وعده با همیشه طبق کوچیکش ذهن کردم فکر: داد فشار و گذاشت هایش چشم سرِ  را اش سبابه و شصت انگشت

 الشدنب وقت هیچ اون مامان چرا.. دنبالشون مهد میان دوستاش مامان چرا پرسید... تو کرد می فکر..میشه پاك پارك، و کارتون

  !مامانمه؟ جون عاطی گفت.. ره نمی

  !شد؟ پیدا ت کله و سر چی واسه لعنتی آخه: کشید عربده و رانش روي کوبید مشت

  ...شدم خیره... گردنش رگ.. و قرمزتر صورت و قرمز هاي چشم به

  !!!؟..رهب دستش به سوزن نذاشتم حاال تا وقتی بشکافن شو سینه بشم راضی چجوري! جراحی؟ زیر ببرم چجوري رو بچه این -

 یب هاي ماهی مثل. پیچید درهم صورتش عضالت و گرفت دهانش جلوي را مشتش. شد ُپر هایم چشم. پنجره سمت گرفت رو

  ..نداشت وجود درماشین که اکسیژنی بلعیدن براي کردم باز لب هی هوا،

  ..!ساره برو و بردارر محبتتو... برو -

  ...کردم باز دهان

  ..!برس زندگیت به: افزود کنایه پر و تلخ

  ؟..بود تلخ برایش همه این.. بود دیده من با دیشب که مردي.. من زندگی.. زندگیم

  ...دوخت دارم غصه هاي چشم به را تلخش و پُر هاي چشم

  ...کنی کم خودتو وجدان عذاب خواي می فقط...! فهمی نمی... فهمی نمی تو -

  ...من -

  ...و داشت رگ گردنش و داشت رگ صدایش و ریخت نمی و بود پُر هایش چشم.. زد داد

 چند یزندگ! بره؟؟ اون با نذاشتی چرا...! شد می نابود داشت که مجسم شیطان اون! بکشه زجر سال همه این شدي باعث تو! تو -

  !ترس؟ خدا خانومِ خاله شد می سوخت باید نفر

... دهش زده اتهام از... زده بهت و شوکه...! بود شده پنهان ام، صورتی تارهاي از یک کدام میان دانم نمی صدایم، و. بودم شده خفه

  ...بارید می... خطش به خط از.. زجر که کردم می نگاه مردي صورت به

  !منه؟ هگنا بود، مونده و موند می مریض مادر اون تن تو نباید دکترا گفته به که اي بچه نخواستم اینکه: زدم بهم را هایم لب

  ....داد جـــر.. وسط از.. را ام کهنه باورهاي ي همه.. تلخش پوزخند
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 شکل رینبدت به خواستی می تو...! نشو قایم پیغمبر خدا پشت! شه جمع صدا سر بی چی همه نذاشتی که بودي احمق انقد تو -

  ...!گذاشتی... االنصاف و الحـــق که خواهرت، و من دل رو بذاري داغ ممکن،

 و گناه به بردن پناه با ساله، بیست احمق ي ساره آن که کردم نمی باور... باشم خواسته را این که کردم نمی باور.. کردم نمی باور

  ...باشد ظالم همه این گناهی، بی

  .کردم نگاه کیمیا پدر هاي چشم به

  ...کثافتم..خواهرِ. شیطانم خواهر. خواهرم فاسق هاي چشم به

  ...ساره کردي بد... کردي بد -

  ...شد خفه صدایش و فشرد را هایش چشم و موها به زد چنگ

  ....بودم دهکر باز ابــــــد تا را، چرکی دملی این سر پیغمبرم، و خدا اسم به وقتی. بودم کرده را کار این.. انگار.. اما.. خواستم نمی

 نمی خواهرت مادرتو از سراغی چیه؟ پس.. نه..  اي؟؟ حامله شده؟ چی.. ؟..خانوم حاج. « ام سینه ي قفسه روي گذاشتم دست

 بچه ماش دست از خدا واي... کرده قیامت علی.. بگیره خونه جا همین خواد می.. شیراز گردم برنمی گرفته بهونه روشنک گیري؟

 خاله.. جون ساره مامانی شبیه چقد شما...»...« کنیم می ایجاد برش یه ش سینه ي قفسه روي ها کیست سایز به بسته....» .. « ها

 به»  !؟...جون ساره کنه می درد نفست هم تو.... کنه می درد من واس نفسش گه می بابا.... کنه می درد نفسم من ؟..الکی از ي

 عذاب تتش وقتی. نشسته حساستان، ي نقطه بر درست. رفته نشانه را درستی جاي. بوده کاري زهري، نیش. برگشت سمتم

 خواهر کودك به ، دردي کودك این به.. همه این.. من چرا که را فاجعه این عمق و... شود می خالی شما سمت به درست وجدان،

 باورش خودم ي درباره توانستم نمی هنوز که زشتی حقیقت شدن عریان از را مبهوتم هاي لب... دارم احساس ام، زانی شوهر و

  ..گشودم هم از کنم،

  ...نباشه خواي می.. خوایش نمی هنوزم -

  ...کرد خالی فشار با را سنگینش نفس

  ..فهمم می من... بفهمی تونی نمی خیابون، وسط کنی می ولش که تویی...! تونم نمــــی.. خوام نمی.. نه -

 زجریش، سنف هر با.. ش ثانیه هر با.. کنه می سرفه وقتی که منی: شد چنگ مشتش، میان پیراهنش و اش سینه به انداخت دست

  ......شه می کم عمرم از ســـال چند

 خوب چیزاي ي همه چرا... بود من سهم کامران... آجی ترسم می من... ببره منو خواد می.. ساره بینمش می. « جلو به رو شدم خم

.. یرندبگ نفس هایم ریه که باال کشیدم را ام تنه! » ؟....کنه می درد نفست هم تو.. جون ساره! ... چـــی؟ من پس باشه؟ تو مال

  ....ریخت آسفالت روي هام، اشک و بیرون گرفتم را سرم.. ماشین دستگیره توي انداختم دست

  .بشکنید انداخته، ناخن روحتان روي روزي که کسی چشم جلوي اگر نیست مهم

  .بپاشید هم از کرده، فرونپاشیدن براي را تالشش تمام که کسی چشم پیش اگر نیست مهم
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 گناه هب که حقی برابر در را، مُحِقتان زن شما، وقتی... ببیند طور این را شما خواسته نمی دلتان هرگز که... نیست مهم.. اصال

 پر دارد ان،ت دستی کنار قوي مرد وقتی... نیست مهم... چشم برابر در چشم،... شکنید می شده، نابود شما هاي دست به اما دیگري

 بزند داد و بدزدد چشم و بگیرد چشم و کند باز لب که.. کند خالی را پرش هاي چشم که.. ترسم می هم من بگوید که.. زند می پر

 اقاتف از هم شما و کند می درد نفسش که دختري هاي قصه قهرمان نشدن نابود ازاي در را تان قوي زن... شما اما ،..نشکند که

  ....بماند پدر پدر، یک اینکه براي گذرید، می خودتان از... شکنید می دردید، این متهمین از یکی

  ...دیدم خواب دیشب تمام من -

  ...هایم گونه پشت کشیدم دست

  ...ببینم خواب خوام نمی دیگه -

- ...  

  ...!ببینم تورو... ببینم آتیشو وسط سرما همه اون... ببینم روشنکو خوام نمی دیگه -

- ...  

  ...!بگیر من از کابوسارو این -

  ...افتاد جا نفسم و شد خفه اشکم

  ....کنم چیـــکار کیمیا براي بگـــو -

 ریخته مبه هاي نفس ریتم... بود پریده صورتش رنگ... انتظار و اراده از پر... برگشتم طرفش به.. نشست پایش روي اش پنجه

 می مکرد فکر.. زدم می زنگ بهت نباید...: نالید.. غرید دانم نمی هایش، دندان میان از... بود پیدا اش سینه ي قفسه از هم اش

 بهت عنتل! لعنت..! دستاته تو راهشم داري، کمک ادعاي وقتی کردم فکر... بودم تنها.. جهنم اون وسط دیشب.. کنی باز راه تونی

  .......!مادرم به لعنت! مادرت به لعنت! من به لعنت! ساره

.. رداندمبرگ رو...! » مپرس که ام، گزیده جهان در دلبري. « شدند کشیده بیرون به مکش مثل هوا هاي مولکول و شد باز ماشین در

 که یبرق رعدو و ماشین در شدن کوبیده وارِ زلزله صداي و شد کنده ماشینم از دردمندي حجم... سوزاند را هایم چشم اشک، نیش

  ....کرد دوران.. بار هزار.. هزار هایم گوش در پیچید، آسمان در

 زیاد چندان نه هاي قطره... کرد می یادداشت را ماشینم ي شماره داشت رانندگی راهنمایی مامور... کردم رد را راه چهار قرمز چراغ

 و مرفت باال را تنگ خیابان و زدم راهنما... کرد می حرکت ها، کن پاك برف آمد و رفت با هایم، چشم.. خورد می شیشه به باران

 احترامی پر سالم آشنایم، صورت دیدن با نگهبان... بود داده جاي خود در را، دنیا بخش آرامش برج تنها که شدم پهنی خیابان وارد

  ..گرفتم پیش در را ها پله راهِ .. داد

  !آسانسور خانوم؟ -

 باالبر اتاقکِ يا سرمه -طالیی فضاي دلنشین پیانوي به را خودم و دادم تکان سر برایش... بود باز آسانسور کشویی در... برگشتم

  ...سپردم



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٩۵۵ 

 

 توي جا همان درست نخورده، دست هایم، رنج و ها دلتنگی اما... نبود سبز هاي گل از خبري.. غلتاندم زمین روي را هایم مردمک

... خواهد نمی باد کنی، باور را ها برگ افتادن شاخه از اینکه براي... گذاشتم زنگ روي را دستم.... بودند کرده خوش جا پاگرد

  ...افتند می نسیمی به ها، برگ... خواهد نمی طوفان،

 آدم این از گفت می شبنم. خوریم نمی هم درد به ما گفتند می همه. کرد می صحبت تلفن با گوشش، کنار گوشی. شد باز در

 نبود.. سک هیچ... فهمید نمی کس هیچ.. دانست نمی کس هیچ.. اما... گفتند می همه. بود بدبین و متاسف افروز نگاه مطمئنم؟

 کس هیچ... خوریم نمی هم درد به ما گفتند می همه.... شوم می آرام آدم، این هاي دست به کردن نگاه با چطور من.. ببیند که

 تويمان و من روي سیاه، کائوچویی عینک پشت از متعجبش هاي چشم... دانستم می من. دانست نمی کس هیچ. فهمید نمی

 پشت شخص تذکرِ به هایش لب... شدم وارد سوالش، پر هاي چشم پیش و گرفتم باال را خیسم مانتوي ي لبه.. چرخید مرطوبم

  ...بفرمایید. کنم می یادداشت اآلن... کنم می گوش دارم... بله بله: گرفت فاصله هم از سرعت به انگار، خط

 زيچی کاغذ، روي و شد خم... سفید هاي مبل میان سالن، وسط شکل مربعی میز سمت کرد تند قدم و گرفت فاصله من از و

 ي مهه پیکان ُبرنده و تیز نوك... ندید کس هیچ.. بود شده خیانت من به... درآوردم را هایم کفش و بستم را در... کرد یادداشت

 تگف می مجسم شیطان از... نخورد زخم خودش غرور که این براي گفت، می من گناه از کامران... بود من سمت دنیا، اشتباهات

 کشتی نای سکان گرفت دست به و تغییر دکترم،... خواستند می من از ام، خانواده... داد می جلوه قربانی را خودش صفت، این با و

...! بود کرده حل خود در را شده روا خیانت تاریخ، بد تاریخِ  این هاي وقت ي همه مثل جامعه،... خواست می من از را، زده طوفان

 مردي دنیا، این مردم تمام از... کرد می یادداشت ایستاده و بود گرفته گردنش و شانه میان را گوشی... رفتم جلو و انداختم را کیفم

 از سواي ، » کنه؟ خیانت کسی که کنی می چیکار تو«  ي جمله سواي که بود، سفید ي خانه این و برج این طبقات از یکی در

 دور دست و رساندم هیچ به را مان فاصله کردم، رها را مانتویم... داد می من به را حق هایش، ساختن نو از و ها کوبیدن ي همه

  ....کردم پنهان پهنش ي سینه میان را صورتم و انداختم گردنش

 شب ات کنم می بررسی من: گفت خط گشت شخص به... گذاشت کمرم پشت و آورد باال را دستش بعد لحظه چند. کرد مکث

  ..جان کیایی گیرم می تماس باهاتون.. بکنم تونم می چیکار ببینم کنم می فکر روش ولی ندارم نیرو اآلن. دم می بهتون خبرشو

 تحرک کمرم روي را دستش... فشردم اش آبی پیراهن به را ام بسته هاي چشم.. گرفت دورم را هایش دست و کرد قطع را تماس

 شتپ را دردهایت که تو به.. بینم می را ام برآمده شکم کابوس که من به.. کامران ما به لعنت... آرام سوال، بی حرف، بی.. داد

 نپایی را سرش... کامران مادرهایمان به لعنت... اي کرده پنهان ،..ام کرده شک غلطش و درست در که انداختنی ناخن و زدن انگ

  بیارم؟ آب برات: کرد زمزمه... گرفت آرام قلبم، توي خفیف لرز... خورد ام گونه به بخشش آرام نفس و آورد

  ...نه: گفتم کوتاه و آرام

  ..بشینم: گفتم کنم، نگاهش بتوانم آنکه بی.. آمد برق و رعد صداي.. داشت نگه را هایم دست... شدم جدا ازش آرام

  بیمارستان؟ بودي رفته: زد گوشم پشت بودند، زده بیرون شالم از که را موهایم و آورد پایین را سرش

  ...نبود آزاد که فهمید نمی اگر

 را سرم. مهربانش و جدي هاي چشم. نگرانش و سیاه هاي چشم.. کشیدم باال نگاهش تا را، ها چشم ي همه از ام فراري نگاهِ

  !دیدیش؟: گفت آرام.. دادم تکان خفیف
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  رو؟ کی -

... خواست نمی را، سیاه و گرفته ابرهاي دلم... خواست نمی باران دلم... آمد برق و رعد صداي دوباره. کرد نگاهم تنها حرف، بدون

  ...ببینمش نتونستم. بود شده مرخص: گفتم رندانه و کوتاه

 را دستم... کرد نگاهم کرد، می بازي موهایم و شال ي گوشه با دستش هنوز که طور همان و داد تکان سري حرف بدون و آرام

: رداشتب آشپزخانه سمت به قدمی... کشیدم عقب را خودم... زد کمرنگی لبخند... برداشتم چشمش روي از را عینکش و بردم باال

  ...بیارم نوشیدنی برات بشین

.. رفتم پنجره سمت به... شد سرگرم و گذاشت گاز روي را استیل جوش قهوه.. کردم نظاره را رفتنش و گذاشتم میز روي را عینک

 خیابان به و زدم کنار را پرده ي گوشه... ایستادم پنجره پشت و گذراندم نظر از را بیلیارد میز.. بود برگشته قبلش حالت به خانه

 ام، هنشست شیشه روي دستِ...» االنصاف و الحق که.. بذاري داغ خواستی.. ساره کردي بد... « دوختم چشم بهاري بارانِ از خیس

.. اروزه آن.. آیا که بودم مانده مبهوت و گیج چرا بودم؟ کرده هنگ چرا ؟..کرد نمی یاري ذهنم چرا ؟..بود گفته راست... شد مشت

 این را گناه احساس کالمی، با توانست می! ؟..کند می کم او خطاي از فکر این بوده، هم اصال حاال، و! ؟...بوده سرم پسِ فکر این

 چرا! ؟..است من تقصیر حاال، کیمیاي... که بودم گناه احساس این پذیراي همه این چرا من.. من و..! کند جاري من سمت به طور

 هم نم اینکه به.. اعتراف به نکند باز لب تا شد می خفه و کشید می را موهایش که آدمی براي دلم چرا.. سوخت می برایش دلم

 بازدمِ.. .کرد بغلم سر پشت از... کردم خفه سرد، و سنگ را ام شده تَر هاي چشم..» برو و بردار محبتتو... « سوخت می ،..ترسم می

  ...م حامله دیدم خواب: شکمم روي گذاشتم را دستم... شد خیره خیابان به من، هاي چشم امتداد در... کردم آزاد را سنگینم

  ...شد متوقف دستش، حرکت

  ...اومد دنیا به فصل کدوم نیست یادم -

- ...  

 خوان می چجوري... خوام می چی بودنش، خوب از بودنش، از اآلن دونم نمی... خواستم می چی اومدنش دنیا به از دونم نمی -

  ...بره دستش به سوزن یه نذاشته وقتی ؟...بشکافن شو سینه خوان می چجوري ؟..کنن عملش

  ؟..بشه عمل باید کی -

  ..هنوز نکردن معلوم وقتشو... دونم نمی -

  ؟..ساره -

  ..آزاد -

  ...کشید کرد، نمی حمل را باري هیچ که سفتی شکم روي را دستش

 تو دهغ یه مثل مادریش، بی و مریضی و کیمیا که.. مادرها و بچگی و ها بچه به دارم خأل احساس انقدر: گرفت را گلویم بغض

 وامیستاد هگوش یه همیشه.. نبود شریک دلمون ته از جیغاي تو وقت هیچ... نبود ما بازیاي تو وقت هیچ روشنک...! کرده گیر گلوم

 میاوردش و گرفت می دستشو علی گاهی... زد می حرف علی و من با فقط... اومد می بدش ها بچه از... ها بچه به زد می زل و

 کردو، می اهنگ رو ها بچه و ایستاد می گوشه اون که روشنکو کس هیچ... ندید کس هیچ... گیم نمی کسی به گفت می.. بازي تو
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 شده سرازیر توجه ي همه من... دیدم شد، می بزرگتر روز به روز که چشماشو تو سرطانی ي غده اون من... دیدم من... ندید

 و پول چهی با بودنش، متفاوت خأل ندید کس هیچ... نداره اي فایده هیچ ، ها توجه و امکانات این ندید کس هیچ... دیدم سمتشو،

 رو کارهاي ي همه اون وقتی... دیدم.. امتیازو همه اون اثري بی من..  رو غده اون رشد من... دیدم من... شه نمی جبران امکاناتی

 داره نکروش ندید کس هیچ... بود ما بین تفاوت همه اون وقتی... داد می انجام رو بود ممنوع برام و بدم انجام تونستم نمی من که

 وبابار راه علی ندید کس هیچ.... عدالتی بی و زور همه این از میارم باال دارم من ندید کس هیچ... عقده همه این از شه می خفه

  ...من... دیدم من... شده تفاوت بی خواستش، می که دختري مرگ از بعد و گرفته

 نمی.. ش بچه حاال...: گذاشتم جا ام بسته هاي چشم پشت را خیس خیابان... چسباندم خودش به تر محکم و گرفت را هایم شانه

 نمی کس هیچ... جلومه بیدارم،.. جلومه خوابم، می! چشممه جلوي رم، می جا هر.. بچه اون اما..  خواد نمی... باشم نزدیکش خواد

  ...!بینم مـــــی دارم من... نمیبینه دومو روشنک کس هیچ.. بینه

  ...کرد ام مچاله خودش در غصه، مثل درست آزاد،

  ...!مادرامون به لعنت -

 پیشانی... نشست سفید ي خانه در باران تند بارش و برق و رعد صداي... شوند ساکت ام، شکسته صداي و بغض تا بستم را دهانم

  ...فهمم می من... بینم می من: چسباند ام شقیقه به را اش

  ...کرد رها را ام شده حبس نفسِ خیس، ي شیشه به خیره و دادم فاصله هم از را هایم لب.. کردم باز را هایم پلک

  ...برم قربونت -

 تو که دنب رو چیزي تاوان بعدمون نسل هفت تا شه می باعث غلط، تفکر یه غلط، رفتار یه وقتا بعضی: گفت آرام و داد نوازشم

  ...نبوده ضمیرشونم

  ..نداشتم گفتن براي چیزي سکوت، جز

 ولی... حالشو بفهمم تونم نمی.. ندارم بچه.. نکردم ازدواج من... مونده جا بیمارستان اون تو دیشب از ذهنم: داد ادامه آرام و نرم

.. ونا اینکه اما... پرسیده چی و شده چی ره می یادش دیگه روز دو.. فهمه می چقد مگه ساله پنج چهار ي بچه... عزیزدلم.. ببین

  !؟..ساره نداره.. داره حق بشه، هوائه دو نخواد! پدرش

 بی.. نداشت را بحث این دادن ادامه یاراي ام خسته ذهن.. کردم سکوت... داشت حق.. داشت حق... دادم تکان مفهوم نا را سرم

 و دش قطع باران... گذشت سکوت به طوالنی دقایقی.. نبود ام برنامه توي حرف همه این. بروم بشوم، آرام اینجا، بودم آمده هدف

 را ستمد... خیس هایی ذهن.. و خیس خیابان.. و خیس ي پنجره پاي بودیم ایستاده هنوز ما، و.. شد گرفته سر از دوباره بعد، کمی

. مون کاريهم رو. کنم می فکر تاج رو دارم: گفت.. کردم نگاه بود کرده یادداشت تلفن پاي که اي شماره و دستش کف به.. گرفت

  .رسم نمی. تونم نمی اآلن ولی.. اونجا برم سفر یه باید کنیم همکاري بخوایم اگه. گرده برمی روزا همین گفت دیشب

  ...برم من خواي می: گفتم فکر بدون

  ...گویم می چه دانستم نمی اصال! ؟..بود داده ام بزرگی سال سی راه که شهري یا بود، داده غربتم سال سه که شهري بروم

  ...کنم بررسی بذار.. دونم نمی -
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.. ردک می ام عصبی و کرد می خطی خط را ذهنم خودکار، جوهر هاي سیاهی... شود پاك شماره تا کشیدم دستش کف را انگشتم

  .خوامش می.. نکن: گفت داشت، خنده ته که صدایی با و کرد جمع را مشتش

  ؟..بکنی براش خواي می چیکار: گفت بعد کمی.. کردم جدا دستش از را انگشتانم

 تجاوز طخ یک از هایم دل درد که منی براي ریزي برون همه این.. بزنم حرف توانستم می دیگر نه و دانستم، می نه.. دانستم نمی

  ..بزن حرف تونی می تا.. بزن حرف: شد جاري سرم در دکتر صداي... بود زیادي کرد، نمی

  ...سرشار کن جمع حواستو.. اما. پشتتم من بکنی، بخواي کاري هر -

 محبتی و خیشو من، ي گرفته غم فضاي به کرد سعی و کشید را ام بینی و شد خم.. نشست لبم روي محوي لبخند سرشار لفظ از

  !؟..باشه: بپاشد کمرنگ چند هر

 گاهشن و کالم از طنز.. کرد نگاه ام خسته و آرایش بی هاي چشم به... داشت نگهم.. بروم تا چرخیدم بغلش توي و دادم تکان سر

 را یگريد خوبی که کسانی مثل ها، معلم مثل پدرها، مثل و آمد پایین کمی و گذاشت هایم شانه روي را هایش دست... کشید پر

  !خب؟.. بینی نمی ته و سر بی خواباي این از م دیگه: گفت دهند، می دستورش ، محبت به آغشته و خواهند می

  ...کردم نگاهش خیره

 که باران این اگر... نبود او اگر ؟..بود نشده کج برج این و خانه این به راهم اگر کردم؟ می چکار داشتم اآلن بودم، نیامده اینجا اگر

  !؟...بارید نمی نداشتم، دوستش همه این امروز

  ...گفتی چی نشنیدم: نواخت ام شقیقه به آرامی ي ضربه

 رداشتمب زمین از را کیفم... کردم کج را راهم و گذاشتم هم روي تصدیق عالمت به را هایم پلک.. زدم محبتش به جانی بی لبخند

 دست هاي فنجان از چشم.. کرد می نگاهم و برده اش ورزشی شلوار درجیب را هایش دست.. کردم مرتب سرم روي را شالم و

  ..شدم مزاحمت. ببخشید: گرفتم قهوه ي نخورده

 نهات خواست می دلم.. بمانم خواست می دلش.. پوشیدم را هایم کفش و کردم را پشتم.. سوخت ها فنجان براي دلم... کرد اخم

 به یآرام مشت و زدم لبخند. بود خوشرنگ اندازه از بیش اش نفتی آبی شرت تی. طرفش به چرخیدم... آمد در جلوي تا.. باشم

  ...خوشرنگه خیلی اینم: نشاندم اش سینه

  ...کرد نگاهم و گرفت دستش توي را مشتم

  ؟...برم -

  ...کرد رها آرامی به را دستم

  ...مرسی: گشودم هم از را هایم لب

  ...شدم گم برج، پاگرد خم و پیچ در و
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 بدم اما... بودن مهم دیگر ها رویا این من براي... نه یا ایستاده پنجره پشت دانستم نمی.. گرفتم باال را سرم و ایستادم ماشین کنار

 را رفتنم و بایستد، پنجره پشت که باشد نفر یک اند، کرده خالی من کوتاه دیوار سرِ را شان دلی و دق دنیا ي همه وقتی آمد نمی

 من یسالگ بیست خام رویاهاي تا بلندش، قد. بود بلند قدش... خورد صورتم به باران ي شده ُکند هاي قطره.... باشد گر نظاره

 عمیقی فسن! ؟..بود بلند قدم اگر.. رسد نمی ها، بلند قد به کسی دست.. کند نمی خراب ، کسی را ها بلند قد دیوار... داشت امتداد

  ...شد نمی تماشاگرم.. اي پنجره هیچ پاي.. کس هیچ شاید وقت آن... کردم گود باران، بارش زیر را دستم و کشیدم

 ارب آخرین براي تا گرفتم عقب را طرح و کردم یادداشت را پارچه جنس. کردم رنگ را لباس دامن و برداشتم را اي فیروزه مداد

 وقت شته ساعت... گذاشتیم خاموشمان اما معنی پر هاي حرف میان که قراري همان. ببینم را علی بود قرار. بود شنبه. ببینمش

 از روز، هد درست روز، ده. بود پُر سرم...  و رفتم می اتاق آن به اتاق این از و ها دوربین این زیر بودم نشسته... حاال و. داشتم دکتر

 و ودب آریا ي خانه شبنم... زدم می پس.. هِی و بود پر کیمیا و کامران تصویر از ذهنم تمام... بود گذشته میانمان ي آیه خواندن

 دم... بودم دهش خوبی حال.. بودیم کرده مدیتیشن هم با ساعتی یک و بودم نشانده برود اینکه از قبل... بودم شده تنها دوباره من،

 بودند هرفت هفته یک. بودم پرسیده را نیاز حال و زده زنگ صبح... برگردد هم، باز که داشتم نگه را چمدانش برود، خواست که در

 بود شده شتم دستم و لبم کنج بود نشسته لبخند... مانست می جویبار به که ظریفش صداي! بود قهقهه از پر صدایش.. ترکیه

 طور همان.. آن از بعد و بودم کرده خداحافظی خودم اصرار با... باشد ابدي.. ها خنده این... خدایا مهربان.. خدایا.. که تلفن پشت

  .بودم کرده مرور اول، از را نیاز با ام آشنایی و دوستی خاطرات تمام.. زدم می طرح که

 جورآن حال، به تا را علی صداي... زدم بیرون ها مانکن اتاق از نخورده نهار و بدست سوزن من و افتاد موبایلم روي علی ي شماره

  .بودم نشنیده

  سرکاري؟ خانوم عمه -

  ...نشست هم من صداي به علی، صداي در نشسته شعفِ و گرفتند فاصله هم از صورتم اجزاي تمام.. کردم مکث لحظه چند

  !باشه مبارك کِی؟؟ کنی؟؟ می شوخی -

  ...بلند... خندید می بلند... خندید بلند

  ...خواهرم مرسی.. پیش ساعت یه -

  خوبه؟؟ ثریا سالمن؟ سالمه؟.. جون علی گم می تبریک -

  .خوابیده هم ثریا.. ببینه شو عمه منتظره مون نی نی -

  عمه؟؟ دنبال برم بیمارستانی؟؟ کدوم. تمومه کارم دیگه ساعت دو من: انداختم ساعت به نگاهی

  ...خندید باز،.. خندید

  دیگه؟؟ میاي. غروب تا میاد هم ثري خواهر... رفتن و اومدن اینام خانوم حاج. دیگه بود ما خونه.. صبح از اینجاست عمه -

  پدر؟؟ آقاي نیام شه می -
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 وشخ و خیالی بی به دادم پا و خندیدم... کردم حس را، جدید نسبت این از اش خنده ضعفِ .. اش خنده متفاوت جنس من و خنیدد

  ...مالقاته وقت شده شلوغ اینجا.. برم دیگه من: پیچید صدایش... شد شلوغ خط پشت... بودنش

  ....رفت قنج»  خانوم عمه«  ي واژه تداعی از دلم و کردم خداحافظی

 صدایم تُنِ  و ها چشم در را شدنم عمه ذوق قدر آن غذا سر و خوردم نزدیک هاي رستوران از یی در آزاد با را گذشته وقت از نهارِ

 یدکش هم در ابرو دارد؟؟؟ ذوق چقدر مگر گی عمه این که! آمد در من، پاي به پا لبخندِ همه آن از بعد صدایش سر آخر که ریختم

 هعم: که کردم درازي زبان برایش احتیاط با و شدم بغل به دست و زدم پس را ساالدم ظرف هم من..! شد بداخالق و کرد غرغر و

  !دونی نمـــی نشدي،

 و تگرف خصوصی به رنگ نگاهش... دانم نمی من، شیطنت پیداي کمتر رگِ آن یا بود نشدنش عمه از.. رفت باال ابروهایش

 دختركِ . .آمدیم می بیرون که رستوران از.... خورده باران ي شیشه پیِ فرستادم را نگاهم و شدم رنگ به رنگ هوا بی... شد بدجنس

 ازويب دور و آمد باال اراده، بی ام، افتاده حرکت بی دست... داد تکان خداحافظی سرِ و شد بلند جا از صندوق پشت لبخندِ خوش

 ار دستم... نبود انتظارم در خوبی هاي حرف لمس این پشت.. شناختند می را ما... آمدیم می زیاد رستوران این... نشست آزاد

 باید ادنی هاي زن تمام... کرد هدایتم خروجی سمت به و گذاشت پشتم کوتاه را دستش. کرد نگاهم برگشت اي لحظه.. انداختم

 یکی یکی به توانستم نمی... نه ؟...ها خدمتی خوش و ها لبخند این است سختم من که است؟ من مال مرد، این که فهمیدند می

 نجر هم، بود پیچیده احساسم دور پیچک مثل روز ده این در که تملک احساس این از گونه، مریض طور این و کنم حالی شان

  ...او... دانست می او... زدم می حرف دکتر با باید... گذاشتم جا خیابان توي را باران نمِ نم و ماشین توي نشستم..! بکشم

  ...خانوم عمه خب،: آورد داخل به خودش با را گرفته باران هواي و نشست

 را مرد این. کردم نگاه زندگیم اخیرِ روزهاي در اخالق خوش آسایی معجزه طرز به اما بداخالق داشتنی، دوست کوتاه، مردِ به

  .داشتم دوست

 تپوس از که اي بچه دیدن براي بودم، نکرده حس عمرم در هرگز که شوري با و کردم جمع را وسایلم شد، تمام که کاري ساعت

 دسته.. دمش بیمارستان راهی داشتم، بود نگذاشته تنهایم هرگز که زنی با من که داشت را نسبتی همان من با و بود برادرم خون و

 پله... دبشمرن را هایش شاخه بتوانند علی و ثریا نه شود، جا من بغل در نه که بزرگ قدر آن.. خریدم صورتی رُزهاي از بزرگی گل

 شمچ درخشش و بود صورتم پهناي به لبخند... بردم لذت کفشم هاي پاشنه تق تق صداي از و دویدم را خورده باران و خیس هاي

 گردنش از بغل، در گلها.. دیدم راهرو ي میانه را علی... نبود گرفتنی نادیده تیره، و خاکستري روزهاي این ي همه میان هایم

 و بودم پدري ي خانه پاي و دست بی و ساده دختر همان من انگار که... ام نگرفته بغلش وقت هیچ انگار که طوري... آویختم

 طور ینا وقت هیچ... ام نکرده بغلش طور این وقت هیچ کردم فکر و گرفتم آغوشش در تنگ... من زبان و موکل و پناه تنها علی،

 ....چقدر هر حاال... ام نداشته دوست اندازه این تا را برادر ي واژه وقت هیچ... نگذاشته جا تنم سلول به سلول در را اش شادي

.. کرد پنهان ام، بینی کشیدن و زدن پلک دوبار با را چشمش نمِ... کردم نگاهش خندان، و خیس هایی چشم با و گرفتم فاصله

  ..بخوره شیر بود اومده. بردن تازه رو نی نی: گفت گوشم کنار علی... داشتم خوبی حال ثریا اتاق در پشت

 رویی و نگر و شده جمع آشفته موهاي با ثریا... شدیم اتاق وارد و پشتم گذاشت را دستش.. زدم لبخند خالصش و شیفته لحن به

 را ثریا.. زد یم حرف تلفنش با بود خواهرش نظرم به که جوانی دختر.. تختش پاي بود نشسته عمه... بود زده تکیه تخت به پریده،

 و مالیم حال حالی، بی عین در من و زد لبخند. گفتم تبریکش حسم نهایت با و دادم دست. آمد نمی خوشش تماس از. نبوسیدم
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... دایستا کنارش زنان لبخند علی.. کرد نگاه علی به... شد زده شگفت زیادي، آن به گلها دیدن از... دیدم را هایش چشم آرامِ 

 هرچی صبح از. رز جز به. داره حساسیت گل بوي به ثري: گفت حال همان در و... گذاشت گلدان توي و گرفت را گلها خواهرش

  .بیرون فرستادیم آوردن گل

 بود توق خیلی.. کشید می چشمش به را اش روسري پرِ  بار یک لحظه چند هر و کرد می نگاه ثریا و علی به شوق و ذوق با عمه

 درهم ابرو اثری... احساسی و نمادین یا واقعیست سن، این به زنانی بیگاه و گاه چشم هاي کردن پاك این دانستم نمی دیگر که

 عمه.. .بود نشسته ثریا صورت بر هایش دست نوازش روي هایم چشم... داد نازش و ریخت آب برایش علی.. کرد اي وناله کشید

  .بده نشونش خوشگلمونو پسر رو ساره ببر مادر: گفت مهربانی با

  !کنه نمی هم گریه.. پسرم رفته مامانش به: انداخت ثریا به نگاهی محبت با علی

 یاطح وسط.. بود عمه ي خانه زمستانیِ هاي شب آن از یکی... کرد علی ي روانه حالی بی و دلپذیر اخم ثریا و خندید ثریا خواهر

 هصدق قربان زده ذوق... بود آمده هم من هاي گوش تا خشمگینشان صداي.. خواست نمی بچه ثریا..  کردند می دعوا و ایستاده

  کجاست؟؟.. بریم: رفتم مان ندیده طفل ي

  ...و شه عمه.. و ته عمه ؟..که هست حواست. جون ساره ها شدي عمه: خندید و آمد جلو ثریا خواهر

 داج ثریا از علی. شد مخلوط جوانی مرد و زن ورود و در شدن باز با هامان خنده صداي... خندیدیم بلند صداي با نفرمان پنج هر

 قبال را، دلنشین نگاه با مرد این و سیما خوش زنِ  این کردم می فکر داشتم و بود لبم روي لبخند هنوز.. رفت سمتشان به و شد

  ..جان رسول خواهر مدرسی خانوم. عمه جان، ساره: گفت علی... ام دیده جایی

 دست مان همه با و آمد جلو بود، گرفته را سفیدش صورت گرداگرد که خوشرنگ روسري و مشکی چادر آن با جان رسول خواهرِ

 احوالش و ذاشتگ تختش کنار را شیرینی ي جعبه و رفت ثریا سمت به بعد. کرد رها و فشرد را دستم اي ثانیه رسید، که من به. داد

 و. بودم دیده خانوم حاج ي خانه در. بودم دیده را خانوم این قطعا. داد را جوابش و آورد لب به را اش خسته لبخند ثریا. پرسید را

 فتمگر باال را سرم. شد هم در اراده بی ابروهایم! بود خانوم همین برادر با زدنم حرف بر مبنی آقاجون خواهش هم، تر قبل روز چند

 لمی بی.. ها مدرسی سمت برگرداند رو بعد و کرد نگاهم ثانیه چند».  چیه؟«  که زدم اشاره. شدم مواجه عمه ي خیره نگاه با و

 لب تا توانست می و بود علی هاي لب روي خنده.. بودند صحبت مشغول گرمی به بابا، سفارشی مدرسیِ و علی. کردم نگاهشان

 شد رت غلیظ اخمم. کرد ام رونه خاصی و متبسم نگاه و افتاد من به علی چشم! نبودند اتاق در خانواده این اگر، برسد هم من هاي

  !ببینیم؟ رو نی نی بریم: ثریا خواهر سمت کردم رو و

  .بریم. ببینه داره دوست جونم طناز آره: زد برق مدرسی خواهر هاي چشم و داد تکان سر

 خانوم متس بی اراده بی چشمم. آمدند بیرون لبخند با طناز و ثریا خواهر. ایستادم منتظرشان راهرو در و کردم حرکت بقیه از جلوتر

.. بیفتد یشرو آزاد از اسمی بلکه کردم می نگاه ام گوشی به بار یک دقیقه چند.. آن از تر اراده بی و. شد نمی کشیده عزیز مدرسی

  !هزشت چقد ببینش! اونه.. اوناهاش: کرد اشاره انگشتش با ثریا خواهر. شد متوقف هایم قدم بخش، عریض ي شیشه جلوي

 نمی کیمیا .بکشد نفس توانست می. کشید می نفس. شدم خیره تخت روي ظریف موجود به و چسباندم شیشه به را هایم دست

 صداي و ودنب تنها خانه آن توي من با کس هیچ. دانست نمی کس هیچ. ندید کس هیچ. زد می جیغ کیمیا. زد نمی جیغ. توانست
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.. دمکشی شیشه روي را انگشتم. بود نشده همراه هایش کابوس با ماهه، چند پوش صورتی نوزاد هاي سرفه و مریض هاي جیغ

  ..!عسله چقد.. برم قربونش: گفت محبت با طناز... خواب خوابِ آلود، پف و قرمز صورت بسته، هاي چشم

 عسل مه وقت هیچ. نبود عسل کیمیا. کرد گیر مان همه گلوي توي که بود زهرمار مثل اولش همان از کیمیا. نبود عسل کیمیا

  ...نشد

... من قهرمان.. من پسر.. عمه برم قربونت الهی: آمد کِش عشق با هایم لب و گرفت رد ام عملی بینی ي تیغه روي اشک اي قطره

  ...!من عسل

  !درسوختهپ این ریخته بی خیلی ولی گم نمی ثریا جلو! زشته و ُکرکی! عسله کجاش بابا اي: شد بلند ثریا خواهر شوخ صداي

 ها توجه ي همه! نوه ترین خوشبخت! پسري ي نوه اولین. نوه اولین... چرخاندم آلود خواب جسم روي را ام زده ولع هاي مردمک

 به هشیش آن پشت بیشترم، ماندن آنجا اما خواستم نمی... توست مال جا، یک ها، محبت ي همه... عمه عزیز طفلکی توست مال

 ذره رايب دادند می چاك را اش سینه باید حاال و بودش ندیده کس هیچ که کیمیا براي گرفت دلم.. داد می آزارم نشستن، تماشا

 یکی، وت.. عمه بکش نفس.. بکشد نفس باید علی پسر! اش نفسی بی در شوم می محکوم عدالتی، بی کمال در من و! هوا اي

  ...بکش نفس

 اهگ و آمد می خوابش.. انداختم ثریا اتاق داخل را خودم.. آمدند می پیش بچه تماشاي براي راهرو انتهاي از جانش مدرسی و علی

 مهع هاي چشم. کرد تعریف ها فتوحی عسل قند از و گفت تبریک مجددا ورود محض به طناز. افتاد می هم روي هایش پلک گاه

 ساره دست ار بچه این گفته علی بود گفته وقتی.. ها بیمارستان همین ا یکی خم و پیچ در. بود یادم را برق این خاموشیِ. زد برق

  .میاد خوابم: نالید ثریا و برگشت علی... نبینم

  .بریم مادر، بریم: برخاست جا از فورا عمه

  خواي؟ نمی چیزي: ایستاد ثریا کنار علی. بماند توانست نمی آن از بیش و داشت درد پا. خوردم را ام خنده

  .کنید استراحت برید شما. جان علی مونم می شب من: آمد جلو ثریا خواهر

  ..دیگه مونه می. برو علی: بود حوصله بی ثریا. کرد امتناع علی

 حبتص توي که خاصی شیرینی با مدرسی رسول خواهر شدیم، خارج اتاق از ثریا خواهر ج به مان همگی وقتی بعد دقیقه چند

  !ها نشه فراموش ما شیرینی آقا علی: گفت بود، هم کردنش

  .خدمتتونم در شام بفرمایید: کرد نگاه ساعتش به علی. گرفتم رو و دیدم را خواهرش به مدرسی شوخ اخم

 تهخس هم خانوما. کنیم می زحمت رفع دیگه هم ما. کن استراحت برو. طناز کنه می شوخی: داد تکان سر مدرسی و خندید طناز

  .سرپا شدن

 اراصر تعارف بی علی... شد گم صورتش کمِ  هاي ریش الي به ال و گذشت هایش چشم از ام ناراضی نگاه عمه؟ و من. ها خانوم

  .نیستم خسته من دوتا؟ شما ندارید که کاري. بخوریم چیزي یه بریم بهتره پایینه فشارش هم عمه نه: کرد

  ..اینجوري. باشه خانومم ثریا که وقت یه باشه: کرد تکرار مدرسی



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٩۶٣ 

 

  !کشه نمی انتظارمو هم املت خونه برم من! رسول؟ شدي تعارفی: زد اش شانه به دستی علی

  جان؟ ساره: من سمت برگشت

  .باشم جایی باید هشت ساعت. باشم خدمتتون در تونم نیم من: بزنم لبخند کردم سعی و انداختم ساعتم به نگاهی

 شم یم خفه دارم من. فعال اینجا از بریم مادر: داد اش گوشتی تنِ به تکانی عمه. شد آویزان طناز هاي لب که دیدم چشمی گوشه

  ...دیگه

 علی وقت کی تا بخورند چیزي بیمارستان از بیرون تریاي همان در شد قرار پایین برسیم تا هم باالخره... کرد بلند را ما ي خنده و

  !خوام می تونو روشنی چشم شام من. آقا علی نیستا قبول این ولی: گفت شیطنت با طناز. نمانند غذا بی عمه و

  ..خانوم طناز تر باریک مو از ما گردن: زد لبخند علی

  ..!خانوم طناز: کرد اخم خواهرش به باز مدرسی

  !!رسول آقا: شد کفري برادرش اخم از طناز و نشستیم تریا میز پشت

 بی مهع. دیگر ساعت نیم تا نه حداقل. داد نمی من به را اجازه این حاکم جو اما بودم مصر رفتن بر. نشستم حوصله بی و معذب

 ولمشغ مدرسی و علی. چرخاندم می میز روي هدف بی را سوییچم من و شد سرگرم اش سفارشی دمنوش با گرسنه و رو و رنگ

 ساره :پرسید طناز. اش صفحه به زدم زل و گذاشتم میز روي را موبایلم. خورد می اش شکالتی کیک از طناز و بودند زدن حرف

  ..هستید طراح گفتن آقا علی. جون

  ..کنم می کار اروس براي. بله: زدم آبروداري لبخند! اه! خانوم حاج! آقاجون! آقا علی. کردم نگاهش میل بی

  دونستی؟ می تو: کرد نگاه برادرش به زده هیجان و رفت باال ابروهایش

 ماا داشت همراه به خوبی حس و آرامش حضورشان.. دانستم می.. بودم انصاف بی! کنم نگاه را مخاطبش خواست نمی دلم حتی

  .شد می پررنگ ذهنم در لحظه هر آقاجون به ام کذایی قول و خواستم نمی. خواستم نمی را حضور این ابدا و اصال من

  !خانوم؟ سرکار بوده مرتبط تون رشته -

 از هعم و علی نگاه خیرگی. بود ورزي غرض بدون و آرام نگاهش. گرفتم باال را سرم! بودم مدرسی جان رسول مستقیم مخاطب

  .کرد می گرمم چپ، سمت

  ..خوندم صنعتی طراحی من. خیر -

  !نگفتن؟ جان علی: گرداندم علی سمت را دارم معنی هاي چشم

  مرتبطه؟ صنعتی طراحی مگه... بود نگفته آقا علی نه جدي؟: داد جواب طناز

 نمی دلم! اوف... ساره که.. ایران از خارج دیده دوره ساره که.. داند می تجربی ساره که.. نه که. داد را جوابش من از زودتر عمه

 روي ار مدرسی بیگاه و گاه اما کوتاه هاي نگاه! بشکافد ها غریبه این براي را امارات در ام خصوصی زندگی سال سه عمه خواست

 به طور این اي غریبه هیچ مردي، هیچ خواست نمی دلم من اما بدهد، آزارم که نبود چیزي نگاهش در. کردم می حس خودم
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 ها گاهن این بود، آزاد وقتی بود، شده خوانده آزاد و من میان تعلق هاي آیه آن که وقتی. کند نگاهم.. باید که آنچه از غیر چشمی

  ...گن می جان عمه که طوره همین: حرفش وسط پریدم. داد می آزارم

 حال ره به: گفت تر مالیم که کرد حس انگار طناز... دوختم کرد می درك را ام کالفگی خوب حاال که علی به را ام کفري نگاه و

 ارتزی رو نازنین خانوم عمه و شما نداشتیم سعادت ولی همکارن ساله خیلی رسول و آقا علی.. دیدمتون دوباره شدم خوشحال

  ...کنیم

 اش اريد معنی. زدم لبخند و کردم، تشکر... زد می داد را دیرینه آشنایی این جانش مدرسی و علی زیاد صمیمیت هم گفت نمی

  ..کنه می ایجاب هارو فاصله اآلن هاي زندگی حال هر به: کرد می حس علی قطعا را،

.. رکتهش وکیله جان رسول: گفت دلجویانه. بگیرم را شدنش پدر خوش حال خواستم نمی بود، چه هر نگاهش در. کرد نگاهم علی

 زحمت هب خیلی جان ثریا بابت اواخر این هستیم شون شرمنده که هم رو خانوم طناز. داریم آمد و رفت و همکاریم هست سالی چند

  ..انداختیم

  ..آقا علی: کرد اخم طناز

  ...بودم سفر من وقتی زدن می سر ثُري به زیاد نزدیکه ما به شون خونه: دید را پرسشگرم نگاه علی

 این هک داشت چیزي طناز البد.. خب کند؟ تحمل را خودش جز کسی بتواند ثریا. هم کنار در طناز و ثریا تصور از خوردم را ام خنده

 شدن، رماد.. شیشه پشت نوزاد و ثریا و اتاق آن و طبقه آن به. کرد پرواز رو به رو بیمارستان به ذهنم.. شد می ممکن غیرممکن،

  !؟..کند عوض را ها آدم توانست می

. زد یم حرف اش روزه یک عسل قند از داشت. هایش چشم برق و کردم نگاه علی به... گذاشت بشقابم توي کیک اي تکه عمه

 ها آدم شدن مادر. کیمیا پدر کامران،. دیروزش ناحقی همه آن و کامران هاي چشم.. کامران هاي چشم خاموشیِ به رو برق مثل

  !چطور؟ شدن پدر..  کرد؟ می عوض را

 و خوانده ار حالم رودربایستی، و اضطرار همه آن وسط انگار. آمد صورتم به کمیابی و عجیب لبخند افتاد، تلفنم روي که آزاد اسم

 و ادرن لبخند توانستم می هم خودم حتی. شدم خواندنش مشغول و کردم باز را مسیجش. بود شده پیدایش کردنم مشغول براي

 چشم ويت صاف هایم چشم. کردم بلند را سرم و گذاشتم میز روي را موبایل و فرستادم را جوابش! ببینم چوبی میز روي را خاصم

 و دلنشین و آرام جور همان هم مدرسی نگاه. بود لبم روي غلیظ، و محکم و خاص جور همان هنوز لبخندم،. نشست مدرسی هاي

 تازه که جیمسی خواندن براي را اشتیاقم بگذار. نبود مهم. برگردانم را نگاهم نه بیاندازم، را لبخندم توانستم می نه. بود متبسم

  ...کند می تر راحت را من کار..فهمد می! نیست که احمق! ببیند رسیده،

  .ترافیک به خورم می. برم باید دیگه من: شدم بلند میز سر از و کردم نگاه ساعتم به

 رویم ،چپ سمت از عمه ممتد نگاه و رو به رو از مدرسی نگاه. آورد جلو محبت با را دستش طناز. بوسیدم را عمه. شدند بلند همگی

  ...میبینمتون جون ثریا خونه انشاال: گفت طناز. بود

  ...انشاال: کردم رها را طناز دست

  ...شدم خارج تریا از کرد، می پرواز خروجی در سمت به که پاهایی با و برداشتم را کیفم
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  ....دکتر میز روي ریختم را، علی ي بچه و کیمیا و کامران شد، بسته که در نشستم، که دکتر اتاق در

 نگاه دلنشین، هاي چشم.. بگویم دکتر به بودم نتوانسته که اي صیغه. دوختم پنجره پشت مهتاب به چشم و گرفتم بغل را بالشم

 بغل تر محکم را بالشم... ها گذشته پوشِ صورتی شکاف به آماده ي سینه شیشه، پشت عسل قند علی، و عمه ي خیره هاي

  ...بود شده تنگ آزادم براي دلم. گرفتم

***  

  ارن؟بی چاي یه گی می مهتاب؟. لطفا معینی آقاي براي ببرید رو فلش احمدي آقاي.. ببینم من بیار طرحارو رحیمی خانوم -

 را چاي زرگب لیوان جاللی آقاي. شوم خالص پرکارمان روز سرسامِ از تا شدم خیره شلوغ میز به و چسباندم پیشانیم به را دستم

 می زنگ داره: داد سُر میز روي را موبایلم مهتاب. کردم تشکر و چشمش ي گوشه هاي چروك به زدم لبخند. گذاشت میز روي

  .خوره

 سبز نوار و گذاشتم شال زیر گوشم پشت را مداد. انرژي پر و شاد. بودم کرده شروع را خوبی روز. کردم نگاه شماره به لحظه چند

  بله؟: کشیدم را

  .هستم عاطفه. سالم: بود خالی و آرام عاطفه صداي

.. لهب: زدم زل بود، شده ام خیره و انداخته پا روي پا که مهتاب به و زدم کمر به رنگم اي قهوه و گشاد مانتوش روي را دستم یک

  .سالم

  خوبی؟: گفت آرام لحن همان با بعد و کرد مکثی. نشست گوشی در نفسش

 آتش. انگار ودب افتاده تفاق بس آتش به شبیه چیزي میانمان بودم، خواسته را دکتر و کامران ي شماره و گرفته تماس که روز آن از

  ..تشکر: دادم جواب تأنی با. سکوت مالحظه، بس،

  زدي؟ زنگ کامران به -

- ...  

  زدي؟ حرف.. کیمیا دکتر.. با -

  ...زدم حرف. بله -

 مثل ود،ب من احساس. افتادم می اش طعمه دور به عنکبوتی ي شده تنیده تارهاي یاد آمد، می اسمش وقتی. کیمیا. کرد سکوت

  .کیمیا دور به ، پیچیده و نامفهوم تارها آن

  ...ساره -

 گیزند تو من خواد نمی! داره حق باشه داره؟ حق. ببینم شو بچه من خواد نمی شما پسر..! صدر خانوم: شدم مستأصل و کالفه

  ..تماس من با دیگه پس! داره حق که البته داره؟ حق. بشم رنجشش باعث نکرده خداي و کنم دخالتی ش بچه

  ...بوده یو سی آي تو ساعت چهار و بیست کیمیا ساره: گذاشت باز آلودش، آشک صداي از را دهانم و دوید حرفم میان
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 ولی آمد می بدم زن این از... کنم قطع و بزنم را حرفم داد نمی اجازه آمد، می حزنش از که دردي و آلود اشک صداي. شدم سست

  ..!آمد می بدم ازشان که هایی آدم با رابطه در بود خورده گره من زندگی ي همه انگار

 چشم ازش تونم نمی. بچه این کرده کم کیلو دو حاال تا پریروز از.. بچه پیش بره کسی نمیذاره کامران شه می اینجوري وقتی -

  ...ساره.. هبش جراحی باید! نزدي؟ حرف دکترش با مگه. تره تنها همیشه از اآلن بچه این اما! باشه. ساره باشه منم؟ مقصر. بگیرم

 جلوي را خودش نباید عاطفه مثل زنی هیچ بود، که چی هر زد؟ می من به را ها حرف این چرا کرد؟ می خورد را خودش چرا

  !؟..بود چقدر ،..کیمیا ي غصه..! شکست می بودند، انداخته ناخن را همدیگر تر پیش کمی اتفاق از که عروسی

 زا کاري چه..! زدید حرفاتونو ي همه پدرم ي خونه روز اون کنم فکر! صدر خانوم: کردم مشت را دستم و مهتاب به کردم پشت

 بودید، یم نگران باید که وقتی اون میریزید؟؟ بهم منو زندگی دارید چرا! کنید؟ می کارو این من با چرا! برمیاد؟ کیمیا براي من

  !کنم؟؟ چیکار کیمیا تنهایی براي باید من.. حاال! رفتید گذاشتید

  ...برد می تحلیل را اعصابم ریختنش اشک صداي و بود کرده سکوت

 براي مادر یه هم آوردید، درمی تنهایی از پسرتونو هم! نبودید؟ کیمیا فکر به سال چند این چرا: دادم ادامه و کشیدم پایین را صدایم

  !کیمیا

  ...بودم زده که حرفی از سوخت خودم دل ته و

  ...سوخت چرا نفهمیدم.. سوخت

  ...چجوري مردمو دهان! کنه؟ ازدواج دوباره حاضره بالها این بعد مگه! کنه؟ می ازدواج کامران مگه: آمد حرفم میان

  ...بودم سوخته... بود زده نیشم... زد می نیش

! هخونش و گوشت از کیمیا هم س، بسته مردم دهان هم زده، پا و دست گند اون تو خودش هم! خرتر ساره از کی گفتید شمام -

 طبع ابب که راهی تو بیاردش که گیرید می رو دختري میشناسیدش که پسرتون واسه میاید روز یه! صدر خانوم مریزاد دست

 نجات ونوت نوه و پسر تا میگیرید دخترو همون دست پسرتون، خاطر به بازم دیگه روز یه خدا، دست سپرید می چیزو همه شماس،

  ...!رفت نمی انتظاري این از غیر شما ي پرورده دست از! صدر خانوم مریزاد دست..! بده

  ...بگیر گوش دقه یه ساره -

 کیمیا ي وادهخان من که مصره پسرتون! بایستید نشدناتون نگران پاي...: کردم می ولز و جلز درون از... بود کشیده باال را ام شعله

! اطهار ائمه و خدا هب بسپرید.. نشید نگران.. نمونید ایران.. سفر برید برسید، خودتون زندگی به برید همیشه مثل هم شما. نیستم

  ....برنمیاد من دست از کاري.. صدر خانوم متأسفم نه؟ دیگه، شه می درست

  ..انداختم میز روي را موبایل

  ...کشیدم عمیق نفس چند

  ...!بود خانواده این هنرِ کشیدن، کبریت
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: مهتاب متس چرخیدم طوفانی، هنوز و کمر به دست... روزم به بزند گند گذاشتم نمی.. کشیدم نفس تر محکم... عاطفه بزنند گندت

  !بودیم؟ کجا خب،

 جیب در دستش یک. جا آن بود ایستاده. کرد می نگاه راستش سمت به فشرده، بهم هایش لب و بود باال به رو مهتاب ابروهاي

 روي را ام اُخرایی – نارنجی شال و رفت باال هایم دست. کرد می نگاهم العمل عکس بدون و خیره. بود رفته کنار کتش و شلوار

 ويت بیانداز کن مچاله را دردها و ها خشم ي همه گفته دکتر که. است من روز امروز، که کردم تلقین خودم به. کردم مرتب سرم

  !کیانی؟ جناب داشتید امري: زدم لبخند و داشتم نگه جا همان را قلبم آتش! میزت کنار آشغال سطل

  .بودم منتظرتون: کشید جیبش از دست

  .میام اآلن: گفتم سرعت به.. دارد کارم که بود رفته یادم

. تنیس الزم: آورد باال را دستش و رفت عقب.  گذشت صورتش از محوي لبخند. چرخید گوشم حوالی جایی و شال روي نگاهش

  ..بعد براي باشه

  ...شد خارج ما سالن از و

  !اومد؟ کی -

  .آخرش: کرد فوت را نفسش و داد هل سمتم به را شده خنک چاي لیوان مهتاب

  !بابا گوشت پشت از بردار اونو: داد ادامه بپرسد سوالی آنکه بی و

 و دمکشی عقب را صندلی. گرفت ام خنده نشسته، گوشم پشت مداد و معوج و کج شال دیدن از و شدم خم اي شیشه میز روي

 بتوانم ات زدم زل دستم جلوي کاغذهاي به دقیقه پنج. بود دستم جلوي که طرحی به زدم زل و کردم پرت میز روي را مداد. نشستم

 ي اندازه به نه چند هر دارم، نگه را روزم انرژي بتوانم تا کشید طول دقیقه پنج. ام بوده عاطفه تماس از قبل که آدمی به برگردم

 خوبی: فتگ کردم، می حس را نگاهش سنگینی بود اي ثانیه چند که مهتاب. کردم باز را فتوشاپ و کردم روشن را تاپ لپ. قبل

  امروز؟

  .آره: دادم جواب مانیتور به خیره

  خبریه؟ -

  چطور؟. شدم عمه. نه -

  .آخه کرد می نگات جوري یه کیانی: کرد اضافه فضولش قدري و خاص اخالق همان با و خندید. زدم لبخند و

  !مهتاب: گفتم خونسرد. شد خشک موس روي دستم

 را نم.. بودند دیده مارا میان ي شده کنترل چند هر صمیمیت داشتند حضور نیاز جشن در شب آن که هایی آدم ي همه حال بهر

  .رسید می مهتاب به خبرش قطعا.. بودند دیده

  !مهندس به برسه چه! کنم نگات دارم دوست منم که هستی جوري یه و شدي خوشگل انقد امروز! دختر؟ بده مگه خب -
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  !مهندس گفت باز: ببینمش تا کردم کج شانه روي را سرم و گذاشتم میز روي را خودکارم

 که ولیا روز از!! پس؟ بگم چی... بابا برو: داد تکان هوا توي را دستش. داشتم نگه دلم توي اش جمله بندِ به بند از را لبخندم و

  !!خوبه؟ کنم صداش»  یارو! « بود من مهندس به گیرت اینجا اومدي

  ...جست بیرون هایم لب میان از بلندش صداي و نشد کنترل ام خنده

 میمیص مهتاب با وقت هیچ. کردم مخفی تاپ لپ پشت بودند، سالن در که نفري چند نگاه از را خودم من و گزید را لبش مهتاب

 فحر. جون مهتاب برس کارت به: دادم کارم به را حواسم... بود کرده تکلفمان بی ناخواسته ، همکاري سال چند این اما نبودم

  .کنم می خواهش درنیار

  !باشه خداتم از: شده هم در صورتش که بود معلوم لحنش از

 شدي جوري یه اصال! زدي؟ چی من جون: کشید جلو را خودش و شد زیاد رویش. بود گرفته ام خنده. کردم نگاهش خیره خیره

  ت؟؟وق اون از سالن این بود کرده بند خودشو الکی احمدي ندیدي! کنه نگات خواد می دلش همش آدم زنه می برق چشمات امروز

  !!مهتاب: گرفتم دندان به را لبم

 دلی رِس هايِ  حرف از آنقدري وقت هیچ.. کرد مشغول را خودش و برچید لب.. برداشتم را چایم خالی لیوان و شدم بلند میز پشت از

  ...بار این و حرف این اما شدم نمی دلخور اش عقلی کم روي از و

 ساعته کی صبح نماز آن از بودم، شده بیدار که صبح از.. قرار بی شدت به.. بودم قرار بی و دلتنگ آزاد براي. دانستم می هم خودم

 از خودش یادگاري هاي گوشواره آویختن و خواب تخت روي هایم غم گذاشتن جا از بعدش، ي ساعته دو رسیدن خود به آن و

 هایم حرف ممکن جاي بدترین که هم حاال. بودم قرار بی برایش نارنجی، تند رنگ این انتخاب و هایم گوش به مان پاساژگردي

  .ببینمش قبلش خواستم می و کارخانه برود بود قرار وقتی درست. بود رسیده عاطفه با

 و زدم گزن علی به. کم چند هر داشتم، اضطراب. بزند زنگ عاطفه باز بودم منتظر انگار. بود تلفنم پی نگاهم اراده بی غروب تا

 براي دلم .کردم قطع و زنم می بهشان سري شب فردا گفتم. بهتر ثریا حال و بود اش خانه عمه.. کردم خالی کیمیا فکر از را ذهنم

  !بود رفته ضعف زد، می صدایم»  عمه«  دیگر وقت چند که آلودي خواب موجود گرفتن بغل

 ات هایم چشم و صورت به زدم زل و مالیدم هایم لب به را خوشرنگ آجري رژ.. کردم تجدید را آرایشم دستشویی ي آینه توي

 که بارانی نهمی حتی یا هایم، هورمون شدن پایین و باال بود، شدن عمه تاثیر! گفت می راست. ببینم کند، می مهتاب که را برقی

 راییاُخ – نارنجی شال! بود براق هایم چشم و انداخته گل صورتم بود؛ معلوم شرکت عریض هاي پنجره پشت ز بهاري و نم نم

 دست .بود برنگشته هنوز کارخانه، بود رفته که ظهر از اما باشیم هم با را شام بود قرار. زدم بیرون شرکت از و کردم مرتب را ام

 تاب بی. کردم عوض را تصمیمم. زدم بیرون شرکت از باران نم زیر و بردم فرو رنگم اي قهوه مانتوي بزرگ هاي جیب در را هایم

! کوبیدم نمدها به خنده با بود، آمده ذهنم به که اي ناخواسته ي واژه از! کنم صبر فردا تا علی ي توله دیدنِ  براي که بودم آنی از تر

 تا مگرفت پیش در را شرکت خیابان سرازیري! شنید می ثریا اگر.. نزده هرگز هاي حرف کردم فکر و ریخت ام خنده روي باران

 سفیدي عروسک باالي نور که کشیدم بیرون آزاد ي شماره گرفتن براي را موبایلم. باشم زده قدم هم کمی ماشین، گرفتن براي

 ايه شب در نورباالها این از بداند که بود بلد را من کی! کند؟ غافلگیر طوري این را من بود بلد کی. زد را چشمم رو به رو از

  !مهندس سالم: شدم خم خودش سمت ي شیشه از ؟!اید می خوشم بارانی،
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  .نشدي خیس تا باال بپر: کشید پایین کامل را شیشه و خندید

  !؟..نشم مزاحم: کردم احساسی پُر اصرارِ زنان، لبخند جیب، در هایم دست

 چشم حال... غریبانه و غریبه ي زنانه جور یک.. زنانه حد از بیش.. زنانه. خوردم جا خودم، ي زنانه و خواهش از ُپر لحن از خودم و

  ..باال بپر: کشید سمت آن در به را سرش و شد عوض هایش

 کمی وجودم، ي رفته دست از آواي شنیدن از قلبم. گذاشتم پایم روي را کیفم و شدم سوار. کرد باز را در داخل از و شد خم و

 شیشه هب نگاهم. بود مانده ام خیره.. فرمان روي را دیگرش دست و گذاشت ام صندلی پشت را دستش یک... بود برداشته ضربان

  !ري؟ نمی چرا پس: برگشتم. کند حرکت بودم منتظر و بود جلو ي

  !بودند براق و خواستنی سیاهش، هاي چشم

  .برداشت نبض نگاهش، از هایم دست و پیچیدم درهم را انگشتانم

  ؟..نریم -

- ...  

  ؟..بریم -

- ...  

  !خوبی؟ -

  !هایش چشم تخسی و جوابی بی از گرفت ام خنده و

. مهگشن خیلی: کردم کج را سرم و»  شدي جوري یه و خوشگل«  که گرفت جان سرم در مهتاب صداي و کردم جمع را هایم چشم

  !بخوریم؟ چیزي یه بریم

 فرستاد االب را ابرویش تاي یک.. کردم می نگاهش رفته باال ابروهاي با.. انداخت عقب صندلی روي و برداشت پایم روي از را کیفم

  !هان؟.. دیگه زنی می حرف اینجوري داري شخصیت راننده با: شد نزدیکم و

  ...بابام ي راننده با! نه: تپید تر تند اش نزدیکی از قلبم و شد باز اراده بی نیشم

 ي هرانند که: شد قاطی افتاد، آسمان به که رعدي با برقشان و زدند برق.. کشیدند می نشان و خط هایش چشم.. شد نزدیک

  ...بابات

 داریم جاک: برگشتم طرفش به خورد، ها مسیر به که چشمم. انداخت راه به شلوغ هاي خیابان در را ماشین و گرفت غذا رستوران از

  ریم؟ می

  .خونه: شد متوقف قرمز چراغ پشت و کشید بیرون را سیگارش قوطی. کرد باز را داشبورد من پاي جلوي از و شد خم
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 چیزي خانه این به اما. داشت خوبی حس ،»  م خونه: «  گفت نمی اینکه. نداشت ملکی ضمیر. نداشت پیشوند و پسوند».  خونه «

 می لبش ي گوشه را شده روشن سیگار که طور همان کرد، حس که را خودش به ام خیره نگاه» .  کاراملی تخت: « بود چسبیده

  بریم؟ داري دوست کجا: گفت گذاشت،

 در بار چند. همسر. نداشت را، همسرت چند هر مردي ي خانه به رسم و اسم بی بد حس آن. نبود کار در اجباري. شدم تر آرام

  ..کردم تکرارش ذهنم

  ..خوشگله خانوم: داد تکان صورتم جلوي را دستش

  !کجاهایی؟: کرد فوت صورتم کنار از مهارت با را سیگارش دود. کردم نگاهش

 :آوردم باال رو، به رو حرارت پر و خواستنی مرد هاي چشم تا قرمزش و جان بی ي شعله از را نگاهم. دوختم چشم سیگارش به

  !؟..من ي خونه بریم میشه

 آن از. ردک نگاهم دوباره. ثانیه هشت و بیست و صد. گذراند نظر از را شمار ثانیه معکوس شمارش و برگرداند را سرش. کرد مکث

 چشم.. بخوابم خودم تخت روي و باشم خودم ي خانه در دادم می ترجیح! آمد نمی خوشم واقعا. آمد نمی خوشم کاراملی تخت

  نیستی؟ راحت اونجا: رسید می نظر به قرمز کمی دود پشت از هایش

  .نه -

  ؟..کنه می اذیتت چی -

- ...  

  .ساره -

 در دانم نمی... نبود من کار خودم، هاي دست با خودم کردن خورد..! نبود من کار کاراملی، تخت آن از گفتن. بگویم توانستم نمی

  .گردونم می برت شب: گفت آرام و برگرداند پنجره سمت را رویش که دید چه نگاهم

. ردمک لمس را بازویش... ذره ذره و ریز ریز طور همان. بود گرفته باریدن دوباره و شده قطع باران.. گذاشتم پنجره پاي را آرنجم

 هایش لب میان از را سیگار و بردم جلو را دستم. کرد نگاهم.. باشیم هم با که من دنبال بود آمده خوب هواي همه این در غرق

 ندخواهشم جوري و آرام اما خودش، خاص طلبی ریاست حس با. گرفت هایش دست در را بازوهایم و شد متمایل سمتم به. گرفتم

 رداممَ اون از.. خوشبختانه یا متأسفانه و... کنم خلوت دارم دوستش که زنی با خواد می دلم: گفت من، جانب از شدن درك براي

. وزر شبانه از ساعت هر. خونه گردونم می برت کردي، ناراحتی احساس لحظه هر اگر... خوام می خودم شخصی خلوت تو اینو که

  ..شم می اذیت اونجا، بیام اآلن

  ..فرستاد بیرون را نفسش و

 یمردانگ شدن دار خدشه من و بود فشرده بهم را هایش لب. دوخت شمار ثانیه به را نگاهش. شد شل بازوهایم روي هایش دست

 رایمب اتاق آن داشتنی دوست هاي سفیدي ي همه وراي خودم ي خانه شاید نداشتم، قبول شاید. کردم می درك را مالکیتش و

 .کردم می درك باشیم، شریک هم با تا بود رسانده را خودش کرج از که خوب حال و باران این زیر امشب، الاقل اما بود، بهتر

  ...آزي: کردم لمس را بازویش. بود شده زیاد سیگار خاکستر
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 بدم راهت بخواد دلتم: کردم اخم و»  بابام ي راننده: «  بود گفته که همان به شبیه شدم دوباره. کرد نگاهم مصلحتی اخمی با

  !م خونه

  !گیره می قلبم! کوچیکه ت خونه: شد رودار و تخس و خندید تنگش هاي چشم

 زندگی ي ههم اونجا: صندلی به دادم تکیه و کشیدم عقب. بگیرد را سیگار که آورد جلو را دستش. کردم گرد برایش را هایم چشم

  ...منه

  بهتره؟ نشینی اجاره نخریدیش؟ چرا: گفت افتاد، می راه که طور همان و زد مهربانی لبخند

 ها کن پاك برف حرکت به... داشتم نخریدنش براي تري مهم دلیل.. نبود مهم رسید، نمی خانه خریدن به پولم موقع آن اینکه

  »... مون«  خونه»...  من«  ي خونه. باشه نامم به خونه اسم به.. جایی.. چیزي نداشتم دوست: دوختم چشم شیشه روي

: رفت باال را واربل و زد راهنما. گذاشت لبش ي گوشه دوباره پنجره از خاکسترش تکاندن از بعد و کشید انگشتانم میان از را سیگار

  .بود شده برابر سه اآلن وگرنه. کردي فکر احساسی

 دننش تلخ و من حواس کردن پرت براي را مقتصدش و مردانه غلیظ وَرِ  این بفهمم که شناختمش می آنقدري! گرفت ام خنده

  ..جوجو چیه: زد لبخند و کرد نگاهم چشمی گوشه که دید را ام خنده. کرده رو اوقاتمان

 می چیه این : کشیدم هایش لب میان از را رسیده انتها به تقریبا سیگار و شدم خم. نشستم کج و کردم جمع صندلی روي را پایم

  !هوا این تو کشی

  ....اه بخوریم دودي یه هوا همین خاطر به دقیقا اومدیم عمري بعد: داد تکان سر اعتراض با و خندید! انداختمش بیرون پنجره از و

 باز را پیراهنش باالي هاي دکمه رفت می راهرو سمت به که طور همان و انداخت مبل روي را کتش.. شدم خانه وارد احتیاط با

  .بیام بشورم دستامو: کرد

.. دش متوقف مانتویم هاي دکمه روي دستم.. انداختم هایم شانه روي و کشیدم سرم از را شالم آرام و چرخاندم خانه دور را نگاهم

 و سر.. تگرف را صورتم تمام لبخند.. کرد پر را ام بینی عطرش خنک بوي.. گرفتم بغل اراده بی و برداشتم مبل روي از را کتش

  ..بود گرسنه داشتیم جوجو یه: آمد آشپزخانه از صدایش

 پهن کانترِ. .کردم باز را مانتویم هاي دکمه آهسته و نرود نداشتنی دوست کاراملی آن و سفید اتاق پی ذهنم کردم سعی. زدم لبخند

 ندلیص از یکی روي درآورم، را لباسم آنکه بی.. ریخت می یخ گشاد دهان و بزرگ هاي لیوان تو و بود چیده را آشپزخانه بزرگ و

 خوش و تردلس شبیه.. نوشیدم ازش کمی و داشتم برش... گذاشت رویم به رو و کرد پر رنگی طالیی مایع از را لیوان. نشستم ها

 کسی. ام نفهمیده هم با را فرقشان وقت هیچ که ست مطلوبی و دار طعم نوشیندنی مدل صد آن از شدم متوجه باز من و بود طعم

  ..باش راحت: گفت گوشم کنار و بوسید را چپم ي گونه

 تنم اسلب به اش اشاره از.. کرد پر را ام گونه و بناگوش خنکش بوي. بود رسانده من به را خودش و زده دور را کانتر کی نفهمیدم

 انتر،ک سوي آن از لبخندزنان... برداشتم گردنم دور از را شالم و انداختم صندلی روي را مانتو.. شدم آرام بخشش، اطمینان لحن و

  ...گرفت دهانم طرف به و زد چنگالش سر مرغ اي تکه
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 شیدهک چشمم گذاشت، میز روي را گوشی و کرد قطع که را تماس.. شد مهرداد با صحبت مشغول اي دقیقه و خورد زنگ تلفنش

 گذاشته اج خط پشت را آلودش حزن صداي و عاطفه که. کند خراب را روزم نتوانسته تلفنی هیچ که بودم خوشحال.. گوشی پیِ شد

  ...خوردم می خوشمزه و دار یخ هاي نوشیدنی از و کردم، می شوخی ، شنیدم می آرامی موسیقی اینجا، بودم نشسته حاال و ام

  ...بودم ممنونش. کند باز را حرف سر خواست نمی که بود واضح پر. خواند فکرم. دید را گوشی به ام خیره نگاه

  کنی؟ نمی نصبشون چرا ؟..شدن چی سالن تابلوهاي -

  ..حاال زنم می: خندید می و بود تودار هایش چشم. کرد نگاهم اش نوشیدنی لیوان پسِ از

  ...دیوار و در نزنیم عکسشونو گفتن جان تا بی: داد ادامه که کردم می نگاهش داشتم هنوز

  کردي؟ چیکارشون: رفت باال بیشتر ابروهایم

  !نکردم کاري من. اتاقن تو: گرفت اش خنده

 ورهدلش! چرخید می کاراملی تخت آن روي بدتر همه از و سفید اتاق آن در فقط من کوفتی مغز و داشت خواب سه خانه این. اتاق

  ..چنگالم و قاشق به دادم را حواسم.. ! شدم عصبانی خودم از... گشت برمی و گرفت می

  !شی؟ مطمئن ببینیشون خواي می -

 بعد و زنم می پرپر لطافتش و دستی یک براي که اتاق آن توي بروم را؟ ها عکس ببینمشان؟! زد می حرف مریض و مشکوك

  !آزاد؟ شود می نه، شود؟؟ می! نیفتد؟؟ کاراملی همه آن به چشمم

  !!عکسارو؟: کردم باز لب

 انستمتو می نه خواستم، می نه که بود چیزي هایش چشم در... نگرفت را نگاهش و کرد نزدیک لبش به را لیوانش. زد لبخند

 نمی هایم چشم در را این چرا.. باشد اش اي ثانیه یک دیدن قدر به اگر حتی.. آمد می بدم کاراملی موجود آن از... کنم مقاومت

  !؟..دید

  .نه: دادم تکان تند را سرم

 زپایی فستیوال حول هامان حرف و شد عوض بحث! کشیدم می خط را دنیا دور باید فهمید نمی را حرفم آزاد. فهمید می قطعا

  ...انداخت می شور به را دلم تهِ که بود مان شخصی ي آینده این. بود پررنگ و روشن مان کاري ي آینده... چرخید

.. مبود زده گرمی عطر.. بودم پیچیده و برده باال طرف دو از را موهایم و بود باز فرقم... بود گوشم به اش یادگاري هاي گوشواره

 مضطرب قدري نگاهش زیر.. باره چند.. کردم می مرور را خودم.. کردم می رخوت احساس دنج، خلوت این از و داشتم خوبی حال

 به را َام تمام بودن، او نزدیک بار هر... دیگر طرف یک مان دوستی اندي و سال دو طرف، یک ام روزه ده شناخت تمام.. بودم

 خواندهن هرگز که هایی کتاب... بود آمده هم گرفته جاي پاتختی در و شده خریداري هاي کتاب تا که چالشی.. کشید می چالش

 از ،..بود یدهکش پیش را حرفش دکتر ، کیمیا و کامران مرور در گذشته شب وقتی و... بودم نرفته شان پی هرگز که مطالبی.. بودم

 گذشته یخصوص زندگی ي همه و نشسته دکتر مقابل گذشته شب وقتی... آمد بدم نکردنم، تالش و ناآگاهی و پایی و دست بی

 فترمد ي گوشه صبح را این.. بودم دیروزم شدن خاکستر مدیون را، امروزم آرامش تمام.. بودم ریخته میز روي کیمیا با همراه را ام



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٩٧٣ 

 

 دانستم می.. دانستم می... اما نداشتم شدت آن به را اول روز خأل حس آن حاال.. کرد می تا خوب من با آزاد.. بودم کرده یادداشت

  ...گرش اغوا زنِ خواهر پی رفته و گذاشته را زنش چه براي کامران

 میان خوردنمان غذا.. کردم جمع میز روي از را شام و زدم دور را کانتر. آمد باال من تا نگاهش.. برخاستم و زدم عقب را صندلی

 دهکر بررسی را ها ژورنال آخرین همدیگر همراه و نوشیده سبز چاي هم بعدش. بود کشیده طول ساعتی یک ها، نگاه و ها حرف

 تکانم عدر بلند صداي... برداشتم را نوشیدنی خوشگل هاي لیوان... گذاشت سینک توي را ها بشقاب.. شد بلند همراهم... بودیم

. .کردم نگاهش.. گرفت دستم از را ها لیوان... داشت ادامه گاه برقش و رعد اما بود آمده بند باران.. کشیدم سرك پنجره از.. داد

  ...انداخت می تب به مرا هم فاصله همین از که بود، سوگل حرارت به شبیه گرمایش

 به ار صورتم خواست می دلم و بود داغ هایم گونه. کرد لمس را چوبش خنک تنِ کمرم و کردم بند کانتر طرف دو را هایم دست

.. بود غوششآ تاب بی تنم.. رفت باال صورتش تا و لغزید آغوشش روي نگاهم.. شد نزدیک نور پر هاي چشم با. بچسبانم خنکایش

 ،تنش حصار در و کشید جلو را خودش.. کرد بند کانتر به طرفم دو را هایش دست.. کردم نگاهش منتظر، و براق هاي چشم با

  ...کرد محصورم

 الشت کوچکترین از آزادش که را خانه این. داشتم دوست داد، می را آزاد بوي اش نقطه هر که خانه این. داشتم دوست را خانه این

 هاباور با هایی آدم بتواند که داشت توان آنقدر و. بود شده باور که اي خانه. داشتم دوست کرد، نمی دریغ من همراهی براي ها

 را خانه این.. شدند می هم باورِ  ذره، ذره و.. بود مرده باورهایشان که متفاوت، دنیاهایی از هایی آدم.. بدهد جاي خود در را، مرده

. داد می زنیت و بودن خواستنی و شدن خواسته من به. داد می امنیت و عشق من به اش، نقطه هر که را خانه این. داشتم دوست

 ود،ب جهان از مختصات این در اتفاق از که استوا ي نقطه ترین کِشش پر اسم ریختیم، می دور که را جا این و من هاي گذشته

  .بود خانه

 تا نوازشگرش انگشت.. کرد لمس را هایم پلک برجستگی..  هایم مژه.. هایم چشم.. داد حرکت ام بسته پلک روي را انگشتش

 لب روي و ها لب باالي ي حفره تا ام، بینی امتداد تا انگشتش سر و نشست پوستش زیر ام بینی ي تیغه.. برگشت و رفت ام گونه

 پلک.. .شد جا به جا سرم زیر بازویش و خورد صورتم به نفسش.. خندید لمس این لذت از ، ام بسته هاي لب... شد کشیده هایم

 ردنشگ و ها شانه از را دستم و چرخیدم بغلش به رو... شدم خیره اتاق، آباژور مالیم نور زیر صورتش به و کردم باز را منتظرم هاي

 مغناطیس... داشتم دوست وصف، قابل غیر و غریب حالِ این با نور، این زیر را هایش چشم... لغزاندم صورتش روي و کردم رد

 را اش روزه دو یکی ریش ته... داشتم دوست نداشت، اهمیتی شد، نمی هم صبح اگر که شب این و نور این زیر را هایش چشم

 و ها لکپ پشت تا را انگشتم.. شدم لذت غرق بود، مانده هایم ریه و بینی توي بود ها ساعت حاال که خنکی بوي از و کردم لمس

  ..خوابی نمی چرا: آورد تر نزدیک را مطمئنش و آرام هاي چشم... کشیدم اش گونه استخوان برجستگی

  ...خندید می هنوز ام، بسته هاي لب

  !؟..هایم چشم و

 روي را انگشتانم... افتاد نزدیکش همه آن هاي چشم جان به و شد مسري مرضِ ام خنده و رقصید لبخندم و لب روي چشمش

 و شد تفو اش خنده و خندید... رفتم باال اش شقیقه تا و گرفتم راه دوباره و آوردم پایین فکش تراش تا و دادم حرکت صورتش

 مصورت روي را متبسمش و آرام هاي چشم... خندید و گرفت فاصله هم از هایم لب و شد قلقلکی دلم.. نشست صورتم توي

  ...بوسید را ام بینی ي تیغه و شد خم.. چرخاند
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 سرش، تپش تابلوي روي چشمم و چسباندم اش شانه به را ام چانه.. خزیدم نزدیکش آغوش به میل با و گرفت بغلش توي را سرم

  .ماند ثابت

  ..بدجنس -

  ...خندید گردنم، گودي توي

  ...ازل از بود خراب جنست: زدم بازویش به رمقی بی و کوچک مشت

 ويت مان، نفري سه عکس قاب به خیره طور همان و چسباندم بهش را خودم بیشتر که کند نگاهم خواست و خورد تکان خنده از

  ...آزادم: گفتم اش شانه

 سه قاب به... گرفت خاطر اطمینان ذهنم و شد آرام هایم نفس ریتم محکمش، آغوش میان شدن پیچیده از... گرفت برم در تنگ

 ايه چشم... من لباس همرنگ دستمالش و کراوات. بود تنم خاص سبز همان. هم تا بی بود، آزاد بودم، من. کردم نگاه مان نفره

 ودشخ به خنده با و جفتمان طرف دو بود گذاشته را هایش دست... بودم دیده لحظه آن تا که داشت را حالتی ترین آرام تا، بی

 یوارد به اي گوشه و شده بزرگ قدر این هم آن نیاز، جشن در شده گرفته ي نفره سه عکس این دیدن از... کرد می نزدیکمان

... بود فتهگ نازنینم تاي بی.. بردارد دیوار از را هایش عکس بود گفته تا بی... بودم زده شگفت هم هنوز آزاد، اتاق در خورده تکیه

  ..نخواي لحظه هر گفتم: خورد گوشم توي پچش پچ نفس

 داشت معنی یک و هزار که شده بزرگ ي نفره سه قابِ این نخواهم؟ شد می شد؟ می.. ببینم را چشمانش تا کشیدم عقب را سرم

 شد می را، آرامش و لذت همه این و گرما این و ها نفس این... را اتاق سوي آن رنگ ارغوانی الوستِ آن و ارغوانی تخت این... را

 انقد من قوالي تو... پایین کنیم می پرت پنجره این از باشی نداشته دوست رو چی هر گفتم: زد کمرنگی لبخند! ؟...نخواهم که

  ؟.. خانوم ره می یادت زود

  ...ره نمی دمیا: زدم لب و چسباندم پیشانیش به را ام پیشانی.. لغزاندم سیاهش موهاي میان را وانگشتانم بردم باال را چپم دست

  ..شلوغیات بین میذاري جا زود منو.. کوچولو ماهی فراموشکاري: زد لب

 مرد: دز لب.. کرد نگاهم دوباره. زد لبخند و بست را هایش چشم اي لحظه نفسم از.. نشست صورتش روي ام شده پله پله نفسِ

.. بره مدست از.. بریزه ساختم، که پلی آجر به آجر اومدم، که راهی ي همه و بمونم جا.. ترسونیم می داري روزا این اما. نیستم ترس

  ...بري ،..دستم از

  ..آزادم: بوسیدم را اش بینی ي تیغه و نشاندم صورتش توي را نفسم... صبورش و مردانه لحنِ... لرزاند می را دلم لحنش،

 و بقل و ذهن تو.. جا همه انقد تو: زدم لب... داشت لبخند و بود آرام هنوز... کرد نوازششان و برد فرو موهایم میان را انگشتانش

  ...کنم فراموشت تونم نمی هم، بخوام که.. هستی من زندگی

.. ببینم نتوشد عمه نذاشتی چرا.. بیمارستان بیام باهات نذاشتی چرا: گرداند ام چهره بندِ  بند روي را متبسمش اما دلگیر هاي چشم

  ...ببینم جدي کامال بار این و دیگه بار یه رو علی نذاشتی

  ...دونستم نمی من... نگفتی تو -
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 در اش ماهه یک قدِ لحظه هر و روز هر اما رنگ، پر و محکم قدر هر را، مان رابطه عمر دانستم نمی من.. دانستم نمی واقعا و

  ...دانستم نمی من... شد می تکرتر سرم

  !؟..گفتم می چی علی به ؟..باهام باشی خواستی می: پرسیدم تاب بی. زد لبخند تنها جواب، بی

  ..گفتی می باید چی...: داد نوزاشم

... نبود یاديز چیز ، تابی بی تا خوبم هنوز حالِ ي فاصله. بود شده مستأصل و تاب بی هایم چشم. شدم اش خیره. پرسید می من از

 مرد هی بعدم... خانومت عمه.. کردیم صحبت هم با که دوباري یکی اون دونه؟ نمی برادرت کنی می فکر: ماند خیره هایم لب به

  !نفهمه خواهرشو هواي و حال باشه پرت خیلی باید

  !دونه؟ نمی کنی می فکر واقعا ،..خوشگلم ماهی: شد ام خیره محبت و لبخند با و گرفت باال را سرش

 تا و نمببی را شان ساله هفت و سی ي لقمه بروم دادم می قول..! من بودم خر چقدر... افتادند پایین به رو یأس از لبم هاي گوشه

  .نبودم مطمئن: گفتم آرام و شدم خیره پهنش ي سینه به...! بودم برف توي خرخره

  !چی؟ از: کنم نگاهش تا آورد سرم به اي آهسته فشار

 یچ دیگه.. رفتیم هم با تهش تا ما: گفت و کرد فوت را نفسش بعد.. ماند ام خیره اي لحظه... کردم نگاهش فقط طوري همان

..! اآلن زنمی. ..موندم پات و موندم پاش بیاد، خوشم یا بیاد بدم صیغه اون از..! ساره نیستی دخترم دوست ؟..باشی مطمئن که مونده

  ...سن این تا که بزرگه انقدر... من واسه بزرگیه حرف ازدواج

 دگیموزن! دارم دوستت! اآلن زنمی من، ذهن از دور و بزرگ چقدرم هر! زندگیتم وسط زندگیمی، وسط اآلن: گفت و گرفت را صورتم

  ...برم کنم نمی ولت... ریزم نمی دور

  ...شد برداشته ام، سینه ي قفسه تمام و قلبم روي از ناگهانی، و جا یک کوه، سنگینی به حجیمی بارِ

  ...گرفتند راه بیرون به ام سینه از.. یکی یکی.. تردید هاي مولکول تمام و شد باز نفسم راه

  ...آخ... آزاد آخ

 همیشه من..! نکن باز حساب من آیکیوي رو انقدرم: داد ادامه و برگشت هایش چشم به باز خودش، خاص غُدي و مآبی ریاست

  ...!بزن حرف من با... خواي نمی چی.. خواي می چی بگو بهم... نیستم باهوش انقدر هم

 گرفته قرار ابیِت بی و گذاشتم گردنش و شانه گودي توي را سرم.. گرفتم انگشتانم میان را موهایش.. کشیدم جلو.. بریدم را حرفش

 اون از نبودم مطمئن... خونه این از نبودم مطمئنم... بزرگه برات که اسم این از نبودم مطمئن: پاشیدم اَمنش و گرم تنِ به را، ام

 نمی جا تورو.. نیستم ماهی من... نداشتم دوست که شوند می جاش رو چیزاي و کرد می پاك ذهنم از تورو که کاراملی تخت

  .... نبودم مطمئن فقط من... کنم نمی فراموش هاتو خوبی.. ذارم

 لنگه کت و شد فوت گوشم توي نفسش... ریخت هایم زخم روي و شد مرهم بخشش، تسلی و آرام ي خنده و گرفت بغلم تر تنگ

 ونکش آزاد امشب: کرد زمزمه گوشم زیر ،..خودش خاص شیطنت با و بوسیدم... خورد تکان مانده، گوشم بر هنوز ي گوشواره ي

  !؟..داریم
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 را شهای دست و کرد دود را سیگارش شد، تمام مان دلچسب ي دونفره ي صبحانه که لحظه همان از قلبم. زد می تند تند قلبم

 یستادها اروس در پشت که حاال همین تا ،»  باش خودت مراقب«  که چسباند پیشانیم به را هایش لب و صورتم طرف دو گذاشت

 و سیدر می نظر به گلگون خون پمپاژ از صورتم و زد می تند تند! زد می تند تند کنم، شروع را ام کاري روز خواستم می و بودم

 برق و ورتص روي تا عینک زیر از کنجکاوش همیشه نگاه و بود. بود اما بینمش می که باشد نفري اولین معینی خواست نمی دلم

  ..!دادم سُر شرکت، سالن کف هاي سنگ تا را نگاهش و نشاندم ابروهایم میان کمرنگی اخم. آمد هم، هایم چشم

 را نمت دیروزي هاي لباس روي مهتاب ي خیره نگاه. بود شرکت از بیرون کارم بعد به شهر از هم من و کارخانه رفت می باید آزاد

 حال سر صداي شنیدن براي دلم کردم فکر و گرفتم باال آبی و صاف هواي به رو را سرم.. زدم بیرون و گذاشتم جا درها پشت

 براي دلم.! .شده تنگ شبنم، براي دلم که... شده تنگ حنانه، مند رضایت هاي چشم و نیاز هاي لبخند براي دلم.. شده تنگ شادي

 پدري، ي خانه ي رفته دست از تماس به توجه بی و کشیدم بیرون را موبایلم...! شده تنگ عزیزانم، دوستانم، خوب حال تماشاي

 شب هک اطمینانی تصور حتی اما ام موقتی اسم از زد می دل هنوز دلم ته. بودم کننده شروع من بار این. گرفتم را آزاد ي شماره

  .بله: بود متبسم و آرام صدایش. کند آرامم توانست می هم، بود هایش چشم در گذشته

  !نشم؟ مزاحمت بگی خواي می یعنی: زدم لبخند و زدم را ماشین ریموت

  شده؟ چی: خندید

 ارگر،ک همه آن و کارش محل وسط رفت نمی انتظار کیانی آزاد از مطمئنا. دوختم ماشین شکل مستطیلی ي آینه به را نگاهم

 از... تمنگرف آینه از را هایم چشم... گرفت رنگ صورتم و رفت سَر گذشته شب تا هایم چشم...بزند حرف من با این از بهتر جوري

! کنم؟ قطع رزودت و اي جلسه سر بگی خواي می: چسباندم گوشی به را هایم لب... گرفتم نمی رو بود، آبستن را زنیتم که اي حادثه

  ... بگی خواي می یا! ها؟ دوربین میون و اتوبان وسط و فرمونی پشت یا

  ...!کنم نمی قطع بازم من بگی کدومشو هر..: کردم رها را نفسم... شدم آرام اش خنده از و خندید بلندتر

  ...شماست با گوشم: انداخت رد صدایش توي ها دستگاه و کارخانه صداي و سر

  ؟..کردم می حس هم پشت همین از را لبخندش که بود عجیب

  ....طرفش دادم سُر و هایم لب توي ریختم را قلبم تپش.. کردم نزدیک گوشی به را دهانم

 آزاد ودمب نگفته. ماند می آریا پیش روزي چند بود گفته و زده زنگ شبنم. شدم علی ي خانه راهی که بود گذشته شش از ساعت

 به.. بودم یدهرس خانه جلوي... خندید بلند بلند. ببین را اش توله بیا گفتم. هستم علی ي خانه شام گفتم... من و است خدایش از

 دامک برادرم، ي خانه زنگ دانم نمی من که است بد چقدر و اینجا بیایم که آمده پیش کم چقدر کردم فکر و کردم نگاه ها زنگ

  ..بفرمایید: نشست آیفون در باشم، داده فشار را اي دکمه من آنکه بی زنی خندان صداي... هاست زنگ این از یک

 خانه هب باید.. شدم وارد و کردم دست به دست را قندعسل ي توله ي هدیه.. انداختم اش شده گلکاري البی و ساختمان به نگاهی

... ودمب رفته در مکالمه این زیر از شده نحوي هر به صبح از من و داشت کار من با که بود کسی حال بهر. زدم می زنگ پدري ي

 دلم کردم فکر.. کردم مالمت شد می روا گیر زمین و پیر ومادري پدر حق در داشت حال، هر به که کوتاهی این بابت را خودم

 ،زندگیم و قلبم من آقاجون، شد تمام بازي گویم می و روم می کردم فکر.. شده تنگ پارك در هایش نگاه آن و آقاجون براي

 باز در... یرمگ می تصمیم خودم بار این قطعا که... باشد آزاد مثل کسی گیر من قلب کند نمی را فکرش قطعا که... گروست جایی
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 پشت کشید دست زده ذوق. بوسیدمش و کشیدمش بو و گردنش دور انداختم دست. گشت نمایان عمه خندان و گرد صورت و شد

 دعسلقن ي هدیه کوچک ساك.. آمد استقبالم به خوشرو و خندان علی..! برگشت و رفت را پایم تا سر هایش چشم برق و کمرم

  .کردم می سالم و گشتم برمی سالن طرف به وقتی بود، دستم در ها فتوحی

  ...روند می.. و آیند می مان زندگی به زیادي هاي آدم

  ...!روند نمی.. و آیند می مان زندگی به زیادي هاي آدم

  ...دهد نمی تکان آب از را آب آمدشان، و رفت که هم هایی آدم هستند

 می زخمی.. زنند می زخمی.. دهند می درسی.. گیرند می درسی... رفتنشان.. آمدنشان دارد حکمت.. ها آدم حضور دارد حکمت

 ار مدرسی رسول حضور حکمت من، و. داشت حکمت. ها آدم حضور دارد حکمت.... برند می لبخندي.. نشانند می لبخندي... برند

  .دانستم نمی ام، خورده تاب و پیچ زندگی وسط درست جایی ، متبسم و روشن همیشه هاي چشم آن با

 بلم به بود زده تکیه ثریا... آمدند کش هم از سالم سینِ تا مدرسی، به دادن جواب براي اکراه با هایم لب و طناز با دادم دست

 تمام تتوانس نمی هم او انگار و بود بغلش توي توله. رسید می نظر به تر سرحال مریضی، کار در هایش چشم و راحتش استیل

 و یندبیا هم ها آن شبی که بوده قرار انگار که بود رفته یادم! ببرد بین از را، برادرم ي خانه در خانواده این حضور از من بد حس

 و افتاده هم روي دارش پف هاي چشم.. علی و ثریا نوزاد سر روي شدم خم..! ام حافظه به لعنت... بخورند شامی و بزنند سري

 یدارب ربعی یه. خوابه همش: کرد پچ پچ ثریا...! کنم بغلش حتی بخواهم که چیزي از تر ظریف و تر کوچک قدر آن و.. بود خواب

  جان؟ علی.. برد خوابش دوباره اآلن بود،

 گرفته ربانض قلبم... افتاد و آمد باال گرفتنش تا هایم دست.. کردم مبارزه کردنش بیدار و گرفتن آغوش در براي شدیدم میل با

 اتاقِ در رفت لوکوچو پسر! سوزاند می را گردنم مستقیما که نگاهی تیزي یا بود علی پسر کردن بغل اشتیاق از دانستم نمی. بود

 واستخ نمی دلم حتی. کردم کج وري یک و چسباندم م کنار را پاهایم. نشستم و دادم را کادو... شد روانه دنبالش عمه و ساکت

  ...خودم من بفرمایید.. شما چرا: کردم باز لب میل بی. شد خم مقابلم چاي سینی با طناز..! کنم عوض را لباسم

  !مشتاق نگاه آن با باز. لبخند با باز. برید را حرفم

  ...جون ثریا با نداریم حرفارو این ما -

. اشتند را ها حرف این خانواده این با جدا هایش، دیرجوشی و ها حوصلگی بی رغم علی انگار نه،. انداختم ثریا صورت به نگاهی

 می انیپیش به اخمی ضعف و درد از گاه ثریا.. بود باز علی شطرنج میز.. شد می پخش مالیمی موسیقی.. برگشتند علی و عمه

 به و دهستن ساکن خیابان همین در مادرش گفت وقتی که آنقدري... مهربان و خودمانی اندازه بی طناز، و بود تیز عمه نگاه.. آورد

 دنبال هب را علی و ثریا و آمد اتاق از نی نی ي گریه صداي.. نکردم تعجبی زده، می سر او به زیاد ثریا بارداري هاي ماه دلیل همین

  .خانوم عمه کمکتون میام منم: که شد بلند طناز و بزند شام به سري رفت عمه.. کشاند خود

 ریشمیاب فرش روي نگاهش و بود حریفش بازگشت منتظر شطرنج میز پشت مدرسی. شدم جا به جا مبل روي قبل از تر معذب

 باال را سرش که دیدم چشمی گوشه.. گرفتم ضرب مبل ي دسته روي انگشتم با و کردم جفت بهم بیشتر را پاهایم... ثریا ي خانه

  .نگرفتم دیوار روي»  یکاد وان«  تابلوي از را هایم مردمک. کرد نگاهم اي لحظه و آورد
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  !کنم؟ باز رو پنجره خــــانوم، -

. ردمک نگاهش استفهامی. بدهم تمیز کردنش باز پنجره از را مالیم و کشیده طور آن ، گفتنش خانوم چطور ندانستم اي لحظه

  خوبه؟ حالتون. اید برافروخته خیلی. گمانم گرمتونه: داد ادامه مالیم طور همان

 مردي با شدم می چشم توي چشم برادرم، ي خانه هال در بودم نشسته! شد برابر دو ام برافروختگی جمله، این گفتن از بعد قطعا

 شام که ادد می مسیج بودم رسانده صبح به کنارش را گذشته شب تمام که مردي و بود، خواستگارم قضا از که ساله هفت و سی

  !!بود؟ خوب حالم! ؟..بخوریم هم با را

  ..نیست احتیاجی. متشکرم: رسید گوشش به سرد صدایم و برگشت غلیظم اخم. شدم جا به جا مبل روي کمی

 انم خانه در همه این نامش و نبود رویش خواستگار اسم اگر شاید کرد، نمی برخورد محبت با همه این طنازش خواهر اگر شاید

 قتو ي همه سردِ  و اخالق بد ي ساره از متفاوت چیزي... داشتم تري مهربان رفتار و کردم می پاك را اخمم شد، نمی نبات و نقل

 و یندلنش لبخند. چرا نفهمیدم. زد لبخند... بود ساره خوي و باطنی میل رغم علی که چیزي. داشت حضور خانواده این که هایی

  نداشتید؟ خوبی روز: زد کمرنگی

 یرونب بیا زودتر علی. شدم خیره همرنگ، کفشی در ام شده محصور مشکیِ نازك جوراب به. دادم فشار زمین به را پایم ي پنجه

 ایشه چشم به. کردم رها آرامی به را نفسم و گرفتم باال را سرم..! چیست کارهایت به جوابم که کنم ات حالی هایم چشم با تا

  ..!هباش داشته ادامه هم شب تا ها بودن خوب این نیست قرار البته. م داشته خوبی خیلی روز: دادم جواب خونسرد و کردم نگاه

 ریافتد خوبی به را ام تکه کند متوجه را من که دیگري حرکت هر یا کند، تنگ چشم برود، باال ابروهایش آزاد مثل داشتم توقع

 ظحف را اش همیشگی انگار و کمرنگ لبخند و داد امتداد را مالیمش نگاه همان! نخورد تکان! نخورد تکان صورتش اما..! کرده

  .متینه شما حرف. البته: دوخت شطرنج میز به را گذرایش نگاه و کرد خم قدري را سرش. کرد

  !درسته؟. کنیم تحمل نمیاد خوشمون که رو هایی آدم نیست هم قرار: کرد نگاهم دهم، نشان العملی عکس آنکه از قبل

 این: شیدمک درهم را هایم اخم! آدم؟ این برید می سر پنبه با! بود داده خجالتم متبسم، و پرده بی و صریح. پاشید صورتم به خون

  ...صحبتیه چه

 رد وقت هیچ! نفرمان سه هر از بیشتر علی از! بیشتر خودم از! آمد بدم ازش. شطرنج هاي مهره به داد را نگاهش و زد لبخند باز

 مین مشخصات این با را کسی ها سال این تمام در! بودم نشده آشنا او، مثل مردي: کنم می تصحیح او، مثل آدمی با زندگیم

 علی و آقاجون... کنم تا چطور آزاد با بودم بلد! داشت پی در بدتر مراتب به العملی عکس برابرش، در من عمل هر حاال و شناختم

 در طور این که نبود مردي اطرافم وقت هیچ اما... بود دستم در بیش و کم مردم همکارهاي و معینی چم و خم.. دانستم می را

 ماا دوخت خوش پیراهن هم باشد، دستش توي عقیق انگشتري هم که مردي! باشد داشته جا یک را صالبت و آرامش سکوت،

  ...!ندهد آزارم نگاهش و بدهد را جوابم پرده بی و بزند حرف و هایم چشم در شود خیره هم تنش، به ساده

 خنکاي و مالیم موسیقی صداي. ایستادم در ي میانه. داد تکانشان و خورد ها پرده به باد... رفتم تراس در سمت به و شدم بلند

  ...پایین کنم پرتش تراس همین از خواست می دلم و نداشتم دوست. نداشتم دوست را، ساره این. کرد بهتر را حالم شب،

  ...ساره خانومِ -
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 زدم زل و مپیچید دورم به را هایم دست. سویم به دستش و بود دستش در موبایلم و ام قدمی چند بود ایستاده. داد تکانم صدایش

: ادد تکان را دستش و داد زمین به را نگاهش... کشید می رخ به را آزاد اسم و شد می روشن و خاموش که موبایل ي صفحه به

  .نشدید متوجه کردم صداتون. خورد زنگ دوبار. صداشو نشنیدید

.. اند شده رسِ انگشتانم سر چقدر که..  ام شوکه چقدر که دانستم می خودم و.. گرفتم دستش از را سفید گوشی و بردم جلو را دستم

 هایش یبج در را هایش دست و کشید عقب... کند غافلگیرم طور این و ببیند را من گوشی رو افتاده اسم خواهد نمی دلم چقدر که

 حاال مینه. بودم چسبانده اش شده ذخیره اسم انتهاي به صبح از که مالکیتی میمِ به. زدم زل شده خاموش ي صفحه به. برد فرو

  ...مدرسی آقاي ببینید: کردم باز دهان و گرفتم باال را سرم. تمام و گفتم می را چیز همه

 حالخوش هم رو دیگران تون خوشحالی با که خوبه: برید را کالمم صدایش، و خورد تکان ها پرده و پیچید دورم به خنک نسیم

  .کنید

 هنوز اما بودن خبري روشنی همه آن از. رسید می نظر به تیره قدري هایش چشم. بگیرم را صورتش به ام مانده خیره نگاه نتوانستم

 از کیخن حجم شد نصیبم که آنچه ي همه اما کردم باز لب سردي به و فشردم انگشتانم میان را گوشی. مالیمت و داشت برق

  !بود زده ریشه از نکشیده، قد را حروف که او صداي باز و بود هوا

  ..نگرانتونه خیلی -

  ..داشت اشاره ثریا و علی اتاق سمت به دستش

  ...شه می خوشحال بدونه،. بگید بهش. دارم رو طناز.. که بینید می. کنم می درك رو خواهرش براي برادر یه نگرانی من -

 توقع هاي آدم به شبیه... بود خورده رودست هاي آدم حال به شبیه که حالی... گرفت را ام انرژي تمام آخرش، ي جمله حالِ و

 قبل. مدآ طناز دورِ صداي. بگذارد کاله را سرش خواسته می که نبودم کسی آن من. نبود من دست حال این... به شبیه... نداشته

  .تون اجازه با: کرد خم احترام با را سرش بزنم، حرفی اینکه از

  ...رفت دیگري سمت به کند نگاهم آنکه بی و

  بودیم؟ کجا! رسول خب: انداخت طنین خانه در بلندش و حال سر صداي و برگشت سالن به علی

  !کنی؟ نمی بازي ساره: چرخید جانش رسول و من میان نگاهش شطرنج، کوچک میز پشت نشست می که همزمان و

  .اشمب نایستاده اینجا که چیدم می طوري را خودم زندگی هاي مهره بودم، بلد اگر. نیستم بلد شطرنج من که دانست نمی علی

  .نه: گفتم

  ...بیا. شد بیدار. ساره: آمد اتاق از صدایش لحظه همان که ثریا جاي نشستم و

  ...کردم گم لطیفم، و آلود خواب ي برادرزاده تاریک اتاق در را خودم و گذاشتم تنها شان بازي میز با را مدرسی و علی

 توي اطاحتی با را شکننده و ظریف نوزاد... کرد نگاه بغلم توي ي بچه به زد، می برق هم تاریکی همان در که هایی چشم با ثریا

 اتاق تسکو وار، زمزمه و آرام ثریا، صداي... شود خوش حالم نفسش، از تا گرفتم اش بینی جلوي را صورتم و کردم جا به جا بغلم

  .میاد بهت: شکست را تاریک
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  ..میاد بهت تر بیش من از: شد بچه لباس کردن مرتب مشغول و گرفت رو. شدم اش خیره و گرفتم باال را سرم

 به... بود صادق و ساده قدر این من، با کالمش که بود که باري اولین این شاید.. اما بود حس بی و سرد همیشه طبق صدایش

 بود زن. بود برادرم آرامش ي مایه تفاوت، بی و خاص هم چقدر هر. بود برادرم همسر زن، این.. زدم زل اعتنایش بی هاي چشم

 هرگز من براي که چیزهایی. داشت قرار اول ي درجه در خودش براي -شدند می نامیده خودخواهی اگر حتی – هایش خواسته و

... فهمیدم می را اطرافم هاي زن وجود تمام با.. روزها این... فهمیدمش می وجود تمام با روزها این من و. بود زن... نداشتند اهمیت

  ..شه می داشتنی دوست و شیرین انقدر توئه بغل تو وقتی فقط: گفتم آرام

 یدندرخش ارزش شیرین، دروغ این انگار و. بودم نگفته را حقیقت ي همه اصل در نه،. بودم گفته دروغ. کرد مکث هایم چشم در

: دادم ادامه و زدم لبخند... داشت را ارزشش. داشت را، زن این سرد همیشه هاي چشم را، برادرم همسر سرد همیشه هاي چشم

  !شه؟ می عزیز گوش بی ي گوشواره

 ریز رس آرامش من اما بود، دار خود اینکه با و رسید نظر به تر نرم هایش چشم... شد کشیده باال به رو قدري لبانش هاي گوشه

  ..خودت براي امیدوارم: گفت آرام... دیدم را صورتش به شده

 سینه از که طور همان و گرفت آغوشش در سبک و نرم... آورد جلو تپید، می بغلم توي که موجودي گرفتن براي را هایش دست و

  ..خوبیه مرد: کرد زمزمه کرد، می جدایش ام

 علی به: گفت تر آرام و چسباند اش سینه به را پسرك.. نشست شان خواب تخت ي لبه و کرد را پشتش! شدم اش خیره زده بهت

  ..اما. نکنه دخالت بودم گفته

 یم فکر من حال هر به: کرد نگاه هایم چشم به و گرفت باال را سرش ثریا... آمد هم اتاق تا عمه گفتن»  حاضره شام«  صداي

 انقدري وبت،خ موقعیت این با تو کنم نمی فکر که البته و. بگیره تصمیم هاش خواسته و زندگیش براي باید خودش زنی هر کنم

  ... بخواد علی که باشی تنها

 تمام شصحبت تا.. کشید رویش لطیفی و نازك پتوي و گذاشت تخت روي را نوزاد. انداخت پایین را سرش و کرد قطع را حرفش

  ...زنه می لبخند ببینش: گفت بود، پایین سرش که طور همان.. نداشتم دادن جواب قصد شد، نمی

  نمیاید؟ چرا.. ُثري: که پیچید اتاق تاریکی در علی صداي و

 لندب جا از حرکت بدون ثریا.. بوسید را ثریا سر روي و شد خم کمی. شد نزدیک علی.. بود مانده جا تخت روي نوزاد روي نگاهم

 رو دمبلن ي سایه.. بود داشته نگه دست با را ثریا علی.. گرفتم پیش در را خروج راه.. آمد شام صرف به طناز دعوت صداي. شد

  ...بودند اتاق توي هنوز ثریا و علی... افتاد روشن راهروي

 عمه.. گشتم یدنینوش دنیال به و گرفتم باال را لیوانم. دیدم را مدرسی کردم، بلند که آب برداشتن براي را سرم و نشستم میز پشت

  ...عزیزم شدي ضعیف.. باشی خوراکت و خورد مواظب باید مادر جون؟ ثریا شده خوشمزه: پرسید

 به را سرش.. نشست علی دست روي نرم ثریا، دست... ریخت آب من لیوان توي کسی و گذاشت ساالد ثریا بشقاب توي علی

 ستهنش... کردم نگاه گذاشت می کناري را آب پارچ که مدرسی به... رفت نشانه را اردوور ظرف علی دست و کرد نزدیک گوشش

 لیع. بگویم چه نشسته، مقابلم اي قهوه هاي جوراب و ساده ظاهر آن با که پسري از نبودم بلد و آقاجون ي خانه ایوان در بودم
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 حاال هک پسري... کرد می نگاه پسرش به حظ با خانوم بهجت و خواهد؟ می زن دینش تکمیل براي که بود گرفته اش سخره به

 خدا اهل.. شمرد می یکی یکی را، خواستگارم محسنات که خانوم حاج و.. خانوم حاج و... ندارم خاطر به درستی به هم را اسمش

 خوش.. .کردم نگاه مدرسی ي ساده و صاف صورت به! خواد می که هم تورو... رسه می دهنشون به دستشون.. شناسن.. پیغمبره و

 می حرف ها زن با وقتی و بود برخورد خوش... کرد می حس هم را عطرش از رقیقی بوي ام شامه حتی. بود لباس خوش و پوش

 هایش جوراب... نبود علی تمسخر مورد... نداشت تن به بزرگتر خودش از قواره یک شلوار و کت..! دزدید نمی را چشمش زد،

  .لطفا آب.. جان علی: داد نوازش را میز ثریا نرم صداي ؟...!هم

 نمی خواست؟ می! ؟...که هم تورو... رسه می دهانش به دستش هم... شناسه هم... پیغمبره و خدا اهل هم.. شمردم را محسناتش

 الدنب به ها، قیاس این ي همه میان من... نداشت اهمیتی... زدم چنگالم سرِ را مرغ از ي تکه و انداختم پایین را سرم خواست؟

  ...!خواست نمی فقط! خواست نمی را، اي قهوه هاي جوراب و پایین سرِ آن با خواستگاري که دختري و.. برادرم... مادرم.. بودم پدرم

  ري؟؟؟ می: گرفت باال ر سرش عمه. کردم تنم را رنگم اي قهوه مانتوي

  .جون هسار نشستی کم خیلی.. کنیم صحبت خواستیم می تازه: گفت فروافتاده هایی لب با طناز و کرد نگاهم تنها ثریا

  ...دیگه هاي فرصت انشاال: زدم لبخند طناز به... بوسیدم را هایشان گونه

 مردها. ردمک نگاه تراس باز نیمه در به. شد دور ما از و خورد زنگ تلفنش اما بگوید چیزي خواست... انداخت ثریا به ناراضی نگاهی

  ..تراسه تو علی: داد هولم زبانش، با عمه... بودند کشیدن سیگار مشغول

  ..جان علی: ایستادم تراس در ي میانه و انداختم ام شانه سر را کیفم

 شدست کف و آمد جلو.. شد تنگ چشمش و نشست درهم کمی ابروانش.. کرد نگاه آرامم و حال بی هاي چشم به و برگرداند سر

  داري؟ تب: گذاشت ام گونه روي را

 و دش نزدیکم... بود کشیده پر جا یک دماغم و دل طرف، این به شام سر از.. نبودم خوب زیاد فقط.. نداشتم تب. دادم تکان سر

  !بري؟ خواي می کجا شدي؟ اینجوري چرا ؟..دلم عزیز خوبه حالت: کرد ام احاطه لمسی، و کالمی محبتش،

 فقط. بود شلوغ رمس خیلی امروز: کردم بند علی ي شانه به را ام پیشانی... بود نشسته فضا در سیگاري، سومِ شخص نگاه سنگینی

  ..کنه استراحت بهتره ست خسته هم ثریا. اآلن تا شد که بزنم سري یه بودم اومده

 غریبه چشم جلوي ها حرف این خواست نمی دلم من و بود حرف هایش چشم توي. داد نوازش آرام و پشتم گذاشت را دستش

  ...م آورده کوچیکی چیزاي یه سفر از برات. بمون لحظه چند: گفت آرام... شوند جاري اي،

 هک سیگاري و هوا خنکاي و مدرسی با را من و کرد عبور تراس پوش پرده و باز نیمه در از باشد، من پاسخ منتظر آنکه بی و

 اینکه از لقب. نداشت وجود بود، داده قرارم تحتش علی که اجباري به دادنِ تن و ماندنم براي دلیلی. گذاشت تنها بود، شده خاموش

  .کنم می عذرخواهی: کرد پر را تراس صدایش بروم، و برگردم

 شده هخیر حیاط به و ها نرده سرِ  بود گذاشته را هایش دست که علی دوست به و گرفتم باال را سرم. ماندم ، حرکتی هیچ بدون

  .خانوم: ... داد ادامه شود، بسته دهانش اینکه از قبل که بودند مانده معلق زبانش سر حروف انگار. کردم نگاه بود،

  .نیست احتیاجی: گفتم آرام و انداختم باال شانه. علی دوست به و. ماه نور به. کردم نگاه موبایلم ي صفحه به
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 هر: کردم ازب لب ساده، و تفاوت بی. خواست می را خوابم تخت فقط دلم،. کرد نگاهم چشمی گوشه و برگشت سمتم به رخش نیم

  ...داره خودشو زندگی کسی

 حیاط به گذرایی نگاه. کردم جا به جا ام شانه روي را کیفم ي دسته. ایستاد مقابلم زیاد ي فاصله همان با و چرخید کامال بار این

 بابت من قول از. کنم خداحافظی ازشون درست نشد اتاق، تو بودن تلفن مشغول جون طناز: گفتم و انداختم روشنش هاي چراغ و

 خیصتش رو بدش و خوب که هست بالغ و عاقل اونقدري جون، طناز..  خب.. و کنید تشکر کشیدن جان ثریا براي که زحمتایی

  .بده

  ... .نداره نگرانی به احتیاجی: دادم تکان سر آرام کرده، دریافت را کالمم فهوي هُشیارش نگاه اینکه از اطمینان با

 هاست ورمونه شدن پایین و باال دانستم نمی.. نبود خوب حالم. کردم نگاه خورد، می تکان که سفیدي حریر ي پرده به و برگشتم

 پیش و دمبر باال را دستم. داشتم گریه به شدیدي میل که ،..کردم می احساس امشب تمام که»  رفتگی دست از«  عجیب حس یا

  !ببینمتون؟ هم باز تونم می: نشست گوشم در تراس، توي هشیار و متین مردِ بم صداي بزنم، کنار را پرده آنکه از

 حرف نای ي همه با دوستش،. شد می نزدیک علی صداي بود؟ چطوري دیگر گفتند، می که پاکی آب. شد سرد پرده روي دستم

  !بود؟ عجیب قدر این چرا مالکیت، میم آن ي همه با ها،

  .گرفتم علی از را هایم سوغاتی و انداختم را پرده

***  

 ردهب ارث به تا بی از که خوشگلش اي قهوه هاي چشم. داشت چشم مادرش به ناراحت، اي چهره با و بود انداخته پا روي پا افروز

 گرفتم دست رد را گیاهی شربت بزرگِ و بلند لیوان. فرستاد می بیرون آه به شبیه چیزي اش سینه از پاه و بود ناراحتی غرق بود،

 را دستم. بود هشد منقبض کشید، می که میگرنی درد از صورتش ور یک و بود بسته را هایش چشم. نشستم مبل ي لبه کنارش و

  ..بخورید این از.. جون تا بی: زدم لب و گذاشتم اش شده منقبض صورتِ ي گوشه نرم

 زدیکن دهانش به را لیوان. آورد لب به کمرنگی لبخند و نشست من روي لیوان از نگاهش. کرد باز حالی بی با را هایش چشم

 الشمیانس و گرم دست. دادم تا بی به و گرفتم خورد، می تکان تکان که آزاد مضطرب و انداخته هم روي پاهاي از را حواسم و کردم

  ..تونم نمی دیگه: کرد دور را لبش و گذاشت دستم روي را

  ..کنه می بهتر حالتونو.. دیگه یکم: کردم اصرار

  .کنم می خواهش: کردم کج را سرم و خواهشمند و جمع را هایم چشم. کرد نگاهم میل بی

 چه درپ بی ساعدي اون پس. درمونگاه ببرمت پاشو: بست را هایش چشم تا بی و آمیخت هم در من ي جمله با آزاد عصبی صداي

  !پاشو! افتادي؟ حال این به باز که تجویزیش داروهاي اون با کنه می غلطی

 مادرش هب تنها و گرفت نمی نگاهم عامدانه اما بودم نگاهش تیررس در کامال. شدم خیره آزاد به ملتمس و گرفتم دندان به را لبم

  !مرتیکه! کنه تخته مطبشو در بره: گرفت را برادرش تنشِ ي ادامه افروز. داشت چشم

  ...جان مامان: آمد حرف به تا بی
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  !چی؟ جان، مامان: شد خیز نیم نفره تک مبل روي آزاد

 از ات دو کردم قطع خودم.. گفتم که من: شود بلند جایش از کرد سعی تا بی. شدم اش خیره و دادم فشار دستم توي را لیوان

  ...داروهامو

  ... خود سر بعد کشی می درد داري سال همه این!! چی؟ یعنی! کردي اینکارو بیخود آخه دِ: رفت باال آزاد صداي

  !!چیزا؟ نای برمیداره شوخی! میاد؟ پیش مشکلی قلبت واسه دفعه یه گی نمی مامان.. فهمم نمی واقعا من: برید را کالمش افروز

 تیاجیاح که شده بهتر قدري آن کرد می خیال بیچاره و عزیز زنِ . بود کرده قطع را اعصابش داروهاي خود سر بود هفته یک تا بی

 و بوده تانبیمارس تخت روي پیش هفته سه دو همین که نبود حواسش... باشد داشته بود متنفر ازش تقریبا که درمانی و دارو به

 يرو بدجوري و خورده پیچ پایش بد حال و سرگیجه از ، اش همیشگی خدمتکار نبود در غروب دم و نبود حواسش... نزار حالش

 ي تهبرجس رگ و برافروخته صورت با آزاد... بزند حرفی خواست و نشست مبل روي سرگیجه با..! بود خورده زمین حیاط هاي پله

 رس افروز اگه!  شدم خسته خدا به..! آزادت سر تو بالت و درد.. من مادر آخه: نداد کداممان هیچ به را حرفی هیچ ي اجازه پیشانی،

 این!! ردم؟ک می چیکار باید من بود دیده آسیب کمرت یا بود خورده جایی به سرت اگه! کردم؟ می غلطی چه باید من بود نرسیده

  ...!!آخه کنی می تو که کاریه چه

 هشدار ماا آهسته و گرفتم گاز محکم را لبم.. دید نمی آزاد و شد می تر سرد تا بی دست لحظه هر. بمانم ساکت نتوانستم دیگر

  ..!ساکت آزاد: گفتم دهنده

 دهان و گذاشت هم روي را هایش چشم... کرد رها مبل روي را خودش و کشید عقب و داد بیرون صدا پر را نفسش. کرد مکث

 افروز.. تنشس کامال و فشرد را دستم تا بی.. کرد می نگاهمان خیره و تیز افروز. کرد خالی و پر حرصی، هاي نفس از را اش بسته

 و تدوخ فشرد می را هایش شقیقه که آزاد به را بازش نیمه و خمار هاي چشم تا بی... رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند جا از

  ..جان آزاد: گفت آرام

  ...جانم مامان: گفت قبل از تر مستأصل تا بی. نکرد حرکتی

: گفت دلجویانه و زد لبخند. شد جا به جا تا بی. کرد نگاه تا بی به منتظر و داد فاصله هم از خسته و حوصله بی را هایش چشم

  ..نیفتاده اتفاقی که حاال

  ...اتفاقی: شد طوفان دوباره آزاد

 آب ینا از یکم. دیگه شد تموم. باشه.. خب خیلی: داد هل آزاد سمت به بود شده سالن وارد دارو و آب سینی با که را افروز تا بی

  ..مامان افروز.. بخور

 خورده یمن لیوان آزاد. نشست و داد تکان سري افروز. کرد او ي روانه هم عشقی پر و دلجویانه نگاه تا بی. کرد نگاهش دلخور افروز

 گردنش شتپ کالفه دستی.. زد قدم سالن توي کمی. کردیم دنبالش چشم با نفر سه هر. شد بلند جا از و گذاشت میز روي را آب ي

 آرام و نشست ام شانه روي تا بی دست... بودم کرده فراموش که بود مدتی را، او از بُعد این. کند آرام را خودش کرد سعی و کشید

  ...آوردیم درد هم تورو سر.. عزیزجان ببخش: گفت گوشم کنار

  !کردي؟ فکر امارات تیم درباره افروز: گفت و ایستاد آزاد. بوسیدم را اش گونه و شدم خم تنها حرف، بی و کردم اخم
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 نرسیدم یجهنت به«  گفت می که افروز صداي به و نشست ما روي اي لحظه آزاد نگاه. بوسید را ام پیشانی و فشرد را دستم تا بی

  .دم می ترتیبشو خودم پس خب: دوخت چشم خواهرش به و کَند ما از» 

  ..!تاج خانوم این با رفتم می خودم وگرنه ترکیه رم می دارم من: کرد من ي روانه ناراضی نگاهی نیم افروز

  ..ردهگ برمی نیاز کنی صبر روز چند: داد ادامه افروز! آمد درمی شدنش خطاب طور این خجالت از کامال بود اینجا اگر که تاج خانوم

 تمشبفرس عروسه تازه دختره: سالن هاي سنگ به دوخت چشم و کشید هایش لب به را دیگرش دست و زد کمرش به دستی آزاد

  ...بره ساره که اینه ترجیحم..! نیست که طراح... مدیرعامله معاون نیاز بعدم! ماموریت؟

 طراحی جز تخصصی نداریم، عروس تازه! برید دوتایی سرشار خانوم و خودت خواي می اصال: زد پوزخند و انداخت پا رو پا افروز

  ..!نداریم ، هم

 ردمک باز دهان... کردم نگاهش تیز و سرد! بود؟ همیشگی خانوم افروزِ این! اش زننده و پرده بی کالم از گرفتم گر و شدم داغ

 الزم: ستنش خانه سنگین سکوت در آزاد، ي بُرنده و جدي و تیز کالم که کند می اندیشه فکرانه کوته چنین چطور که بگویم

  .کنیم می کارم این باشه،

 ناخن معطوف را نگاهش و کرد من بعد و برادرش ي روانه خشمگینی نگاه! شد سکوت نهایت در و کرد بسته و باز را دهانش افروز

  .کرد پایش ي خورده الك هاي

  !ساره؟. شناسه می رو تاج هم کمپانی، اون به آشناست هم حال بهر -

 را ماه کی این روزِ چند و کشد می طول روز مأموریتچند این نپرسیدم و دادم تکان سر... چه یعنی نفهمیدم خودم و دادم تکان سر

 نازکم شارپا من و شد تلفنش با کردن صحبت مشغول افروز. بست را هایش چشم و کشید دراز دوباره تا بی ؟..باشم دور تو از باید

 و دز می قدم سالن در هنوز آزاد.. بزنم قدم حیاط در کمی برسد، شده داده سفارش شام آنکه از قبل تا انداختم هایم شانه روي را

 وير چشمم. فرستادم هایم ریه به را ماهی خرداد خوب هواي و زدم قدم ها کیانی سبز حیاط میان کمی. کرد نگاه را رفتنم تنها

  ...فرستادم بیرون پله پله را نفسم.. شد متصور ذهنم در کیمیا اراده، بی و چرخید حیاط ي گوشه تاب

  !تو؟ نمیاي -

 تکان سر و یدمپیچ دورم به بیشتر را اشارپ. بود داده تکیه قاب به را دستش یک و ایستاده در ي آستانه در. برگشتم آزاد صداي به

  !ناراحتی؟ افروز از: کرد نگاهم. دادم

  .نه: گفتم کلمه یک و رفتم جلو آرام آرام

  ست؟ روزه چند سفر این: پرسیدم بود، پایین سرم که طور همان. کرد نگاهم موشکافانه و متفکر

  .فعال نیست هفته دو از کمتر -

- ...  

  بري؟ نداري دوست -
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  .نیست اي مسأله. نه -

 اسم هب طوفانی و تا بی خورد زمین با هم امروزم و نبودم خوبی حال دیشب از. گرفتم باال را سرم. داشت نگهم و گرفت را بازویم

 ام یرهخ سوالش، پر و دقیق هاي چشم با. بود نشده سپري جالب چندان بود، کرده بیداد و داد گذشته ساعت دو این تمام که آزاد

 حارج احساسش به من، کار و آشنایی و تخصص دوري؟ این نبود مهم برایش اورد؟ می تاب! سفر؟ فرستادم می هفته دو. شد

  !؟..کرد نمی زندگیش هاي خصوصی وارد را کار! ؟..بود

  .رم می خودم من. پیشش بمون امشب: گفتم

  بري؟ خواي نمی -

  !گفتم؟ اینو من -

  کردي؟ گریه -

 و دش شل بازویم از دستش. نداشت او به ربطی هایم هورمون ي ریخته بهم ریتم و من ي گذشته هاي گره قطعا. کردم سکوت

  ...بود قرمز چشمات صبح: گفت نامطمئن

  کردي؟ گریه: کرد تکرار را سوالش و گرفت راباال سرش باز که گشتم می جواب دنبال به

  .یکم: بگویم را واقعیت خواست می دلم

  چرا؟ -

  ...دلیل بی -

  ؟..کنی نگرانم داري دوست: شد درهم کمی ابروهایش

  ...جوري همین. واقعا نه: بزنم لبخند کردم سعی و دادم تکن سر

 رضف خر بر قرار اگه..! نفهمم کردي می آرایش یکم حداقل..! شه نمی ختم ها چشم اون به دلیل بی ي گریه: کرد تنگ چشم

  ...منه شدن

  !بینه؟ می چیزو همه زیادي تو چشماي چیه من تقصیر: خندیدم و کردم اخم

 همیشه از د،پوشی می را رنگ این وقتی و بود تنش روشن آبی پیراهن. کردم لمس را بازویش که تو برود برگشت و داد تکان سري

 بهم.. بدنم یتمر.. خب.. یکمم.. بود گرفته دلم: گفتم آرام و زدم بخشی اطمینان لبخند... کرد نگاهم منتظر... داشتم دوستش بیشتر

  ...س ریخته

 ادامه وخیش به.. گرفت را جایش نگرانی از دیگر حالتی بار این و برگشت صورتش به آرامش.. کردم می گرما احساس صورتم توي

  ،...شی می نگران وقتی: دادم

  ؟..خب: پرسید منتظر.. بگذارم خودم دل توي را ام جمله ي ادامه داشتم دوست. کرد نگاهم طور همان
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  ؟...دکتر بریم الزمه: افتاد راه دنبالم. افتادم راه و کردم اشاره سالن به. آمد هم با افروز و در زنگ صداي

: فتگ گوشم زیر و شد نزدیکم آمد می سرم پشت که طور همان. شدم خانه وارد و»  نه«  که دادم تکان سر و شد تر گرم صورتم

  ؟..بگی خواستی می چی خب

 هست رديم اینکه. هست کسی اینکه. کنم می امنیت احساس همیشه از بیشتر شوي، می نگران وقتی. کردم تمامش دلم توي

  ...ردمک تمامش دلم توي. شوي می نگرانم وقتی زنی می خط را هایم تنهایی. نیستم تنها دیگر که این. باشد نگرانم که

. دهمان تا بی پیش افروز آزاد، جاي به که بودم خوشحال و خواست می زدن قدم دلم. بود العاده فوق هوا آمدیم، بیرون که خانه از

  بزنیم؟ قدم یکم: برگرداندم رفت می ماشینش طرف به که او سوي به را سرم

 ندچ بزرگی و دنج پارك.. آمد سمتم به و انداخت جیبش در را سوییچ. کرد نگاه من هاي چشم به بعد و ساعتش، به اي لحظه

.. کنند لمس را هایش سنگفرش کمی پاهایم امشب خواست می دلم و داد می خوبی حس من به که بود شان خانه از باالتر خیابان

 پیشش کسی خواست نمی تا بی. بود کرده بیداد و داد باز برگشتن، دمِ . بودم بهتر شب سر به نسبت حاال و بود گذشته ده از ساعت

 همه آن خواست نمی دلم واقعا... بود رفته باال هایش بچه صداي باز و بود هایش به زندگی نظم خوردن برهم نگران و بماند

 مالیمت کنار در هم جدیت کمی که رسید می نظر به طور این اما بزد، حرف تا بی با! محمدي اخالق همان با شودو عصبانی

 خنکی نسیم اول.. کردم تکیه و پیچیدم بازویش دور را دستم. است الزم بعدي، اتفاقات از ترساندنش براي تا، بی با اش همیشگی

 به زچی همه کردن واگذار و کردن تکیه این... خواست می را حمایت این دلم.. نشست دلم در گرمایی بعد و داد نوازش را صورتم

 شانه به پهلو از را سرم.. بودم ریخته دور را علی ي خانه اتفاقات تمام صبح و بودم گریسته خواب از قبل گذشته شب. را مرد یک

 بندي سهری مذهبی، اعیاد از یکی ي واسطه به و بود خلوت خیابان. زدیم قدم پارك تا آرام.. خواستم می را پناه این.. دادم تکیه اش

 به ار سرش.. چسباندم خودش به و انداخت دورم را دستش.. کردم نگاه شده پیچیده هاي ریسه به و ایستادم. خورد می چشم به

 اطرخ به موجود سنگین جوِ و تا بی ي خانه در برافروختگی و خشم همه آن از بعد.. بود خوب حضور این چقدر... داد تکیه سرم

 بسته ايه دریچه از یکی شدن باز از بعد بودم، نکرده سپري که جالبی چندان نه شب از بعد.. بود خوب هایش، تکه و افرو حضور

 را اش آبی پیراهن بر نشسته خنکی و تنش عطر و چرخاندم بغلش توي کمی را سرم.. بود خوب چقدر قبل، شب در گذشته ي

  ...بود خوب که اي دلشوره. انداخت می ام دلشوره هنوز بو، این.. فرستادم هایم ریه به و کشیدم نفس

  !؟ دیدي خودتو حاال تا.. کنترلی از خارج واقعا هستی عصبانی وقتی: کشیدم نفس دوباره و بستم را هایم چشم

 بود لوتخ پارك.. بازگشتم قبل حالت به دوباره و کردم نگاه رخش نیم به اي لحظه.. نگفت چیزي و گذاشت کمرم روي را دستش

 وشگ لغزیدند می ها سرسره روي که ها بچه شادي از پر هاي جیغ. بودند بازي مشغول پسربچه دو با جوان مرد و زن یک فقط و

.. کردم رفک کیمیا به و کشیدم عمیقی نفس... غصه. داشت غصه.. نداشت آرامش آزاد، دست مثل نوازشش... داد می نوازش را هایم

 و یدندو به و بایستم پارك وسط طور این که آمد نمی صاحبم بی دل. آمد نمی دلم.. اش بدبختی و تنهایی عظیم ي توده به

  .ها فتوحی ي نوه اولین: که بگیرم بغل را عسلش قند و علی ي خانه بروم یا. کنم نگاه ها بچه شادي

 یستن ساخته برایش کاري من از. را کیمیا دار نگه. را کیمیا کن حفظ.. آمد هایم لب روي تا خدا اسم و کردم نگاه ها ریسه به

 هفاصل هم از دور اي زمزمه به هایم لب و. نزدیکتري من به من، از که تو... کشیدم گردنم رگ روي را انگشتم... نیست... خدا

 ردت،د.. شی می سبک هم تصورش از نزدیکه، بهت هم این کسی وقتی.. نزدیک خیلی.. نزدیک یعنی.. گردن رگ از: گرفت
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 اون و این هب کنی بند که.. نکنه حلت خودش تو ؟...نکنه سبک..  و باشه نزدیک همه این شه می مگه.. شادیشه شادیت،.. دردشه

  ؟...بزرگ و کوچیک چراغاي این به احتیاجیه چه هست، خورشید وقتی..! تسکینت براي کس، هر و چیز هر سمت کنی دراز دست و

.! .زنه می هم کورو هاي آدم چشم حتی نور این: کردم تمام را ام جمله.. داد نوازشم آرامش، ضربان.. دادم تکیه قلبش به را سرم

  ...اینکه مگه

  .آرامش قبل، ي دقیقه چند خالف بر هاي چشم به. کردم نگاه هایش چشم به و ایستادم رویش به رو

 خواد مین و داره دوستتون. دوتا شما انداختن زحمت به از. فقط خوره می بهم ناتوانیش از دلش.. خوبه که دونم می.. خوبه تا بی -

  ..نکن ترش نگران.. آزاد فهممش می من.. بشه دردسر ي مایه

 لحظه هر نکهای جاي آدم مادر که خوبه: گرفتم دستم توي را دستش.. کشید موهایش میان دستی و فرستاد بیرون را عمیقش نفس

 واقعا این .بده نشون هست که چیزي اون از بهتر خودشو هاش، بچه لبخند خاطر به نکنه، تالشی هیچ و شدن بدتر به کنه وانمود

  ...آزاد خوبه

  ...بود شناور آرامم، و مطمئن هاي چشم در عمیقش و سیاه نگاه

 خواسته و من از آدمی شب آن اما. خواست می را خودم ي خانه دلم خواستم، می را راستش اگر و کردم می عوض را لباسم باید

  .شدم می همراهش من..  و داشت وجود تر مهم هایم

 به و مبل وير بود نشسته بزند، حرفی اینکه بدون. کردم رسیدگی شرکت در کارهایم ي باقیمانده به و نشستم تاپ لپ پشت

 مقابلش زمی روي هم کاغذ مشتی.  دستش توي ژورنالی و بود تنش سفید شرت تی. بود مانده خیره دي سی ال خاموش ي صفحه

 خشب به ذهنم، و بود تاپ لپ به چشمم. کردم نگاه بود گذشته یک از که ساعت به و مالیدم را هایم چشم.. خورد می چشم به

. شد یم تقسیم کامران و کیمیا ام، خانواده میان دیگر نیم بود، پوشانده آزاد تماما را اش نیمی. شد می تقسیم مختلفی هاي

 قیقد تاریح حتی. نداشتم کدامشان هیچ از خبري. کردم می کار رویش داشتم که طرحی به رسید می هم بخشش کوچکترین

 شمچ شد می بلند ازش که بخاري به. گرفت قرار مقابلم میز روي بزرگی ماگ و مالیدم را هایم چشم. دانستم نمی هم را جراحی

 ايخو نمی: برد فرو رنگش اي سرمه آدیداس شلوار جیب توي را هایش دست. کشیدم مشام به را نسکافه خوب عطر و دوختم

  بخوابی؟

 دستانم میان ار داغ ماگ. کنم کار سره یک و بنشینم آنجا دیگر ساعت سه بتوانم که بیدار قدري آن. بود بیدار ذهنم اما بودم، خسته

  .مونده دیگه یکم: گرفتم

  ..شدي خسته. فردا براي بذار: داد تکان سر آرام.. انداخت مقابلم باز تاپ لپ و مداد و ها کاغذ به نگاهی

 سمتم به را عطرش هاي مولکول از حجمی اش، ناگهانی شدن خم با. کشید بیرون گوشم پشت از را سیاه مداد و برد دست و

  ؟..بخوابیم: زد کمرنگی لبخند و گذاشت میز روي را مداد.. لغزید اش سینه روي هایم مردمک.. کرد تابم بی و فرستاد

 غروب تمام حالیِ بی مثل چیزهایی. بفرستم ذهنم پسِ  را تابی بی این بخواهم که داشت وجود زیادي چیزهاي اما بودم تاب بی

 اپت لپ به کردم سعی و نوشیدم ام نسکافه از اي جرعه... من شدن انتخاب و سفر اسم به چیزي..  و خودم، ي مانده کارهاي او،

  .میام دیگه یکم: کنم نگاه
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: بوسید را سرم روي و شد خم. دوختم چشم مز روي طرح به و نوشیدم ام نسکافه از. کردم می حس را اش خیره نگاه. کرد مکث

  .منتظرم

  ...رفت و

  ...ودب گذاشته جا کارم، مداد روي را هایش دست عطر. گرفتم ام بینی زیر و برداشتم را مدادم..  کردم خالی و پر هوا از را هایم لُپ

.. دمکشی ته را شده سرد ي نسکافه ي مانده ته و دادم ام شده خشک و دردناك بدن به قوسی و کش.. بود گذشته دو از ساعت

 وارد آرام ست،ا خواب اینکه خیال به و شدم راهرو وارد احتیاط با.. کشیدم پایین تنم روي را رنگم شکالتی تاپ و بستم را تاپ لپ

... رفت یم پایین و باال منظمی ریتم با اش سینه ي قفسه.. کردم نگاه ارغوانی تخت روي کشیده دراز مرد به اي لحظه.. شدم اتاق

 میک رفته، کنار هاي پرده پس از ماه نور.. شدم نزدیک تخت به و گرفتم خاموش هاي شمع با داشتنی دوست جکوزي از چشم

 و ودب گرفته درد وقفه بی نشستن از کمرم.. لغزیدم تخت روي آرام و زدم کنار را ارغوانی ي مالفه ي لبه. کرد می روشن را اتاق

 میان ار گردنم و بستم را هایم چشم... دادم تکیه اش شانه به آرام را سرم و شدم نزدیکش... بود دیده آزار بدتر مراتب به گردنم

  ...دادم فشار هایم انگشت

  ؟..چنده ساعت -

  .شدم خیره بود، باز سقف به رو هایش چشم و گذاشته ساعدش روي را دستش که او به زده تعجب و شدم خیز نیم. پریدم

  ؟..نخوابیدي -

  ..نبرد خوابم: چرخاند طرفم به را سرش و برداشت را ساعدش

  ...باشی بیدار کردم نمی فکر... شده دو.. ساعت: کردم لمس را صورتش و کشیدم باال را خودم بود؟ دلخور

  ..منتظرم گفتم: کشید بغلش توي را سرم کمرنگ، اخم و دلخور نگاه همان با و کردم باز را دستش

  .برده خوابت کردم فکر: برچیدم لب و کردم پنهان اش سینه و شانه میان جایی را سرم

  ؟..چیه: گرفت راه گردنم روي انگشتانش و چرخید طرفم به... نشست ابروهایم میان اخم و فرستادم عقب درد از را گردنم و

  .نشاند سکوتش به او، واکنشی بی و حالی بی و من خستگی و کرد تپ تپ اش نزدیکی از قلبم

  ..آخ.. کنه می درد -

  !؟..نیست حقت..! تاپ لپ پشت نشستی ساعته چهار -

  ..!اخالق بد.. خوام نمی اصال.. دادم می انجام شرکتو کاراي داشتم:  کردم اخم

 با رفت،گ می راه دردناکم کمر و گردن به انگشتانش که طور همان و گرفت بغلم تر محکم بکشم، عقب را خودم اینکه از قبل و

 مانیتور به چشمت فقط و کردي می کار داشتی اگر البته.. بعد براي بذارش گفتم منم: زد لب داشت مالیمت و لبخند که صدایی

  ..!کنم می شکر شناسی وظیفه و نمونه کارمند همچین داشتن بابت رو خدا من که نبوده
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 ساکت تاق،ا این. بود ساکت خانه. بود ساکت برج... کردم پنهان پهنش ي سینه میان را متبسمم صورت و گرفتم دندان به را لبم

 و آهسته آهسته.. دردناکم هاي مهره روي سرانگشتانش لمس و... انداخت می طنین که بود هامان نفس آرام جریان تنها و. بود

 و شد می شل گردنم و کمر انقباض دستش، تماس هر با... گرفت جریان بدنم در سستی و کرختی به آغشته آرامشی ذره، ذره

 قشن پلکم پوست پشت که تصویري اولین.. گذاشتم هم روي را داغم هاي پلک... کرد می ام احاطه ذهن، بیداري نهایت در خواب

. شد زبا کامل هایم چشم. کیمیا آلود غم هاي چشم تر، بعد و بود آزاد آبی پیراهن بعدي، تصویر. بود شارجه در مان خانه بست،

 را، مدل ته موجود اما کمرنگ دلخوري فردا. زدم می حرف سفر این ي درباره فردا.. رفت می پایین و باال نرم اش سینه ي قفسه

  ...یافت می جریان آرام، و مسکوت و زده مهتاب طور همین باید امشب،. نه امشب. آوردم می زبان بر

 مردمک. نه هنوز او، سر از وقفه بی بیداريِ اما بود افتاده من تن درد. کردم نگاه بازش هنوز هاي چشم به و بردم عقب را سرم

 این و.. بودم مشتاقش... کردم نگاه صورتش به و کشیدم باال را خودم. بود شده ثابت دیوار روي ي تکه سه تابلوي روي هایش

 ار سرش.. دادم امتداد موهایش گردن تا نرم و لغزاندم اش سینه روي را هایم انگشت... شد می خفه اش، حالی بی در اشتیاق

 گره کنار در که بود مشغول ذهنش آنقدري امشب ، شروع براي اش همیشگی هیجان و شور خالف بر.. کرد نگاهم و چرخاند

 لبش روي را لبم... دادم سُر هایش چشم روي از را نگاهم و کردم لمس را صورتش... بود ساکت و آرام هایش، چشم در افتاده

 تشدس.. کردم نگاه آرامش و سیاه هاي چشم به و شدم جدا آرام. بود چیز همه این و داشتم، دوستش... بوسیدمش نرم و گذاشتم

 وير دستش... بوسیدمش و شدم خم دوباره... کرد لمس را فکش تراش.. ام کشیده و باریک هاي انگشت... گرفت راه کمرم روي

 ایینپ را خودش کمی و پیچید شکمم دور را دستش برسد، بالش به سرم اینکه از قبل اما.. شدم جدا ازش آرام... آورد فشار کمرم

  ..بردم فرو موهایش میان را دستم و شدم خیره سفید سقف به.. کشید

  ...بست را هایش چشم و گذاشت قلبم روي را سرش

 چطور گهم حاال: گفتم بودم، داشته نگه ام شانه با را گوشی که طور همان و زدم امضا بود گرفته مقابلم نیاز که درخواستی پاي

  !شده؟

  !گذاشته؟ لج سر که شده بحثش تو با. ره نمی. مکه بفرستمش عمه با خوام می -

  !زده؟ حرفی مگه.. نه -

  .بیمارستان از بعد از هنوز نیومده منم ي خونه! زنه نمی و دنده اون رو افتاده دوباره که حرف -

 هر به که ودب شده تنگش دلم آنقدر ، بود برگشته که دیشب از. کردم نگاه ترش براق همیشه از هاي چشم و نیاز خندان صورت به

 صداي و ندیدمپخ... خندید! بوسیدمش محکم بدست، گوشی و بردم جلو را سرم.. نشستم می تماشایش به یا کردم می بغلش بهانه

  !چطوره؟ عسلت قند حاال. نباش نگران. گذره نمی مکه از: انداخت طنین سالن سنگ روي کفشم هاي پاشنه

  ...کرد تازه را روحم گوشی، پشت از اش خنده صداي و خندید

  ..بدهم دست از را ها لحظه بخواهم که بودیم نفر چند و بود مانده چقدر ها فتوحی ما از مگر

  !شرکت؟ بیاي نبود قرار مگه! طلبکاریما هنوز شما از نهار یه ما خانوم آبجی: گفت قبراق و حال سر

  !رفت یادت خواهرت با قرارت و قول داشت، عجله ت بچه شما: خندیدم و زدم بیرون سالن از و برداشتم کمد توي از را کیفم
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  !اي؟ چیکاره امروز حاال -

  !بدي؟ نهار بهم خواي می. دارم کار بانک بعدشم! فرستادن اشتباهی بلیتمو آژانس، رم می دارم -

  ري؟ می داري کی بلیت؟؟ -

 بود نمت دوختی خوش و مشکی شلوار و کت. کردم برانداز اي شیشه و بزرگ در در را خودم و دادم تکان سر شرکت نگهبان براي

  .دیگه روز سه دو: زدم را ماشین ریموت. بودم پوشیده رویش سبکی بارانی آمد، می صبح از که هم نمی نم باران خاطر به و

  .نکنی دیر. باش اینجا یک ساعت: گفت بود، شده دمق کمی که صدایی با و کرد مکثی

  ...گذاشتم جا سرم پشت ونک طرف به را ها خیابان

 مین دلم. شوم دور و بروم خواست نمی دلم هنوز. نداشتم سفر این به خوبی حس هنوز. زد می دل آژانس، به رسیدن براي دلم

 آنقدري ها این از کدام هیچ اما. شوم دور آزاد از خواست نمی دلم. بگذرند هایم چشم پیش از گذشته روزهاي و برگردم خواست

 ثانیه دچن ،! » برم؟ روز، ده هفته، یک خواي می واقعا«  بودم گفته بهش وقتی قبل روز سه. شود لغو رفتنم که نداشت اولویت

: « بود تهگف جدیت با و گرفته را دستم. رسید می نظر به آرام صورتم و بودم داشته نگه دلم توي را ام ناراحتی. بود کرده نگاهم

 که البته و. » نیست من خواستن بحث. شناسی می کسی هر از بهتر رو کمپانی اون و تاج و خودتی پروژه این مدیر. کاره موضوع

  ...گفت می درست

 بود احساس کارش تنها من قلب. شد نمی آرام منطق با من قلب اما بود منطقی جیز همه.. شدم اسفندیار وارد و چرخاندم را فرمان

 دادهن جوابش سفر، این و کار اهمیت و اخیر هاي شلوغی میان آزاد و خواست می دلتنگی و دوري این از اطمینان من قلب. بس و

  ...بود

 روز یک هک باآلخره. کشیدم بیرون کفشم همرنگ ي تیره بنفش کیف توي از را ها بلیت. دوختم چشم آژانس بزرگ تابلوي به

  ...رفتم می باید

  !پیششونه؟ کسی: زدم لبخند و ایستادم علی منشی روي به رو

  ...ببینم بذارید. نکنم فکر: شد بلند جا از و زد لبخندي مهربان منشی خانم

 شدهن تایپ هنوز که ها نامه این خانوم: رسید پوش به چپم سمت از اي مردانه صداي شود، خارج میزش پشت از اینکه از قبل و

  !بیاد فکسش منتظرم ساعته یک! ن؟

 ار دستش هاي پرونده و شد وارد اصلی راهروي از که دیدمش چشمی گوشه. فرستادم لعنت خودم به و فشردم بهم را هایم لب

  .براتون فرستم می دیگه دقیقه پنج: گفت بودم کرده فراموش هم را اسمش که منشی خانوم. گذاشت منشی میز روي

 نیمه صفهن لبخند! بیاید علی شدم می منتظر و باال آمدم نمی کاش. بود سمتش به رخم نیم هنوز که کرد نگاه من به و آمد جلو

  .سالم: برگشتم و نشاندم لبم روي اي

  ..خانوم سالم: گفت آرام و انداخت لباسم و سر به اجمالی نگاهی.. رفت باال کمی ابروهایش
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 حرفی اینکه زا قبل .کردن نگاه بود کردن تایپ مشغول تند تند و کامپیوترش پشت بود برگشته که منشی به و رفتم عقب قدم یک

  .شما احوال: آمد صدایش بزنم،

 ي هخان خنک تراس و حریرها آن میان کردم فکر. کردم نگاهش باز.. بود چی نفهمیدم. نبود هم خبري. نبود پرسشی اش جمله

  !؟..بودم نگذاشته. امش گذاشته جا علی

  جون؟ طناز.. خوبین شما.. تشکر -

  .براتون داره سالم. شما مرحمت به -

  مهندس؟ بود تنها شد؟ چی: گفتم منشی به رو بزند، دیگري حرف آنکه از قبل. انداخت پایین را سرش و

  .اتاقشون زنم می زنگ اآلن! واي اي: گرفت باال را سرش هول

  !دارید؟ کار علی با: شد خم من سمت به و میز روي کمی مدرسی

 دبای مهمونش: کرد نگاه ساعتش به.. دادم تکان سر...! کنم چک را شرکت هواي و آب ام آمده! پس نه بگویم خواست می دلم

  .بپرسید بگیرید تماس یه خانوم. هنوز باشه

  .شه می تموم بنشینید، دقیقه ده گفتن: کرد نگاه من به و گذاشت دستگاه روي را تلفن منشی

 ساکت النس در مدرسی، ي مودبانه و نرم صداي. بنشینم سالن وسط هاي مبل از یکی روي تا برداشتم عقب به قدم یک میل بی

  ..بشه پذیرایی ازتون اتاق اون بیارید تشریف.. نشینید اینجا.. جسارتا: نشست شرکت آرام و

  ..مونم می منتظر.. نه: کردم پا آن و پا این و دادم تاب هوا و زمین میان را کیفم ي دسته. کردم نگاهش کالفه

  ..نفرمایید.. کنم می خواهش: کرد تکرار مودبانه انداخته، زیر نگاهی با و گرفت سالن از دیگیر سمت به را دستش

 دمق و انداختم ام شانه سرِ را کیفم. کرد می ترم کالفه و خورد می چرخ صورتم روي منشی میانسال و درشت چشم جفت یک

  ...نداشت را صبح مالیمت و نرمی آن کفشم، هاي پاشنه صداي. برداشتم سالن روي را ام حرصی هاي

. بودم عذبم. کرد تعارفم و گذاشت باز نیمه را در. کرد جلب را توجهم مالیمش، نور و پرتقالی دکوراسیون و شدیم بزرگی اتاق وارد

 و کردم فیپو کنم؟ خوشحال را ام خانواده است بهتر بود نگفته علنا! بودم؟ نگفته علنا، را، چیز همه من. رفت می بود بهتر حداقل

 و رکتش این به بودم آمده خودم پاي با... بود کرده دیگري مالقات درخواست علنی، کامال اتفاقا.. چرا.. نالیدم دلم در مستأصل

 خورد می زنگ هک را موبایلش. شد وارد شیرینی و نسکافه سینی با سرش پشت بالفاصله پیرمردي.... نداشت وجود او بر سرزنشی

  ...بفرمایید. خوام می عذر: برگشت من طرف به و کرد خاموش و برداشت میز روي از

  ..موندم می منتظر من: گفتم آرام و زدم زل میز روي ي نسکافه فنجان به

 دقیقه چند رهب مهمانش تا. پذیرایی بدون اونم اتاقش، در پشت بنشینید ذاشت نمی مطمئنا علی.. نفرمایید: داد جواب من از تر آرام

  ..کنم می خواهش بشینید.. کشه می طول اي
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. نشست قابلمم بعد و بنشینم کامل کرد صبر. نشستم بیاورم، درش آنکه بی. دوخت چشم ام بارانی به.. انداختم ها مبل به نگاهی

  !گفتم؟ می چطور باید دیگر. بودیم بالغی و بزرگ هاي آدم

  ..!بکنم کاري هر دقیقه، ده این گذراندن براي بودم حاضر... برداشتم را ام نسکافه

  ...خانوم -

 نه. نبود کس هیچ به شبیه. داشت فرق ها گفتن خانوم ي همه با گفتنش خانوم. بود جوري یک گفتنش خانوم. گرفتم باال را سرم

 الاحتما. انداخت می پدرم یاد را من گفتنش خانوم. کردم نگاهش خیره اختیار، بی. اطرافم مردهاي از کدام هیچ نه علی، نه آزاد،

 همان با و نشاند دارش ریش ته صورت به کمرنگی لبخند. زده می صدا طوري این را خانوم حاج بوده، تر جوان خیلی وقتی آقاجون

  ...متأسفم هم باز و. کنم می سرزنش خودمو شب، اون بابت: گفت برخوردش، چند این مالیم لحن

  ..من. نیست اي مساله مدرسی آقاي..: شدم جا به جا مبل روي شرمنده و کالفه

  ...که بودم فرصتی منتظر و مونده جا اونجا شب اون از فکرم: کرد نگاهم مستقیم و برید را حرفم

  ..مدرسی آقاي نیست مهم: بریدم را حرفش

 یب. کردم اتاق دیوار و در به نگاهی. نبود هم خوب اما نبود، سنگین جو. خوردم ام نسکافه از. کرد سکوت و انداخت پا روي پا

  !هستید؟ شرکت روز هر شما: پرسیدم خودي

  .دارم نهار قرار علی با اینجام استثنائا امروز. نه: انداخت نگاهی ساعتش به و زد لبخندي نیمچه

 دیگه کنم فکر :برداشتم را کیفم و گذاشتم میز روي را ام نسکافه فنجان. شده قرمز رنگم که بودم مطمئن و گرفتم گاز تو از را لپم

  ...مهمونش

  !اینجاست؟ ما خانوم آبجی -

 از. گرداندم مقابلم ي ساله چند و سی مردهاي میان را نگاهم. داشت صورتش پهناي به که اي خنده و تو آمد در میان از علی سر

 یدآ نمی دلم که ببرند را قبراقت هاي چشم آن شور مرده. شد بلند مدرسی. کردم نگاه سرحالش هاي چشم به و شدم بلند جا

  ..!!بگیرم را حالشان ها غریبه جلوي

 بودم هافتاد گیر هایی آدم دست. شوم خارج من اول تا ایستاد کنار و کرد باز را آسانسور در مدرسی. زدیم بیرون شرکت از سه هر

 علی. عقب نم و نشست رُل پشت مدرسی..! برندم می عصبانیت مرز تا دارند که دانستند نمی اما بود من بودن راضی قصدشان که

  خبرا؟ چه: پرسید خندان هاي چشم همان با و سمتم به برگشت

 زینت اتنه ، پهن داشبورد روي معطر رزهاي از کوچکی ي جعبه.. کرد نگاهم آینه توي از مدرسی.. کردم بیخودي تشکري لب زیر

  ..بود ناپذیر اجتناب انگار حضور، این و نهار این. بگیرم اش نادیده کردم سعی و ها خیابان به زدم زل. بود ماشینش

  .شلوغه یکم. رسیم می اآلن شدید؟ خسته -

: کرد اهنگ بودم گذاشته هم روي قبل لحظه چند تا را هایم پلک که من به و برگشت عقب به حرفش با علی. بودم من مخاطبش

  کردي؟؟ ضعف گرسنگی از! آره؟
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  .خانوم آبجی رسیم می اآلن.. کردیا ضعف!! شکمو؟ انقد هم خانوم: زد چشمکی و خندید. رفتم بهش اي غره چشم

  ..!علی: کردم گرد را هایم چشم

 دیمدرنیاور توشو ته هنوز. سرحاله زیادي امروز علی: زد لبخندي مدرسی.. من با تفریحشان از نیامد خوشم من و خندیدند دو هر

  .خبره چه ببینیم

  ...کنه می شارژش ماه یه تا شدنش پدر: گفتم آهسته. کشید موهایش میان دستی و داد تکان سري علی

 انگار شیم، یم پدر وقتی ما: گفت مدرسی. زد بهم پرمحبتی لبخند و برگشت که علی و کردم حس را آینه توي نگاه سنگینی باز

  ...شیم می مرد تازه

 با و بود رو به رو به چشمش.. نبود من به حواسش. کردم نگاه آینه به.. بودم شنیده که مغمومی لحن پی رفت علی از حواسم

  ..بود گرفته ضرب فرمان روي دستش

  ...بفهمم که بودم نداده دست از تصادف توي را ام بچه

  ...داشتنی نگه چه و.. دارم نگه برود، دست از تا رفت می که را اي بچه بودم رسیده فقط من

  ..خودشان ي خانه برود خواست نمی دلش که نشست ذهنم در کیمیا نزار صداي

  !!خانوم طناز واسه.. داداش شما واسه انشاال: کند حفظ را خوبش لحن کرد سعی و فرستاد بیرون نفسی علی

  ...بود فرمان روي هایش، انگشت ضرب روي هنوز نگاهم اما من... خندید علی... خندید و داد تکان سري مدرسی

 لیخی ما خانوم آبجی خبریه؟ امروز: گفت گوشم زیر و آورد جلو را سرش. شدم رد آب جوي از و گذاشتم علی دست توي را دستم

  !ن شده تیپ خوش

. صبح مداشتی جلسه: گفتم آهسته است، سرمان پشت قدم چند مدرسی اینکه احتساب با و کردم نگاهی مهربانش هاي چشم به

  !علی

 بی خواهرش زندگی از برادري شود می مگر بود گفته آزاد. بودیم رستوران در جلوي حاال. کرد نگاهم و گرفت تر محکم را دستم

  .کنی می کارو این چرا: زدم لب و گذراندم نظر از را مدرسی چشمی گوشه! باشد؟ خبر

  .داره تورو لیاقت که دونم می: گرفت را نگاهش و داد هل را در. کرد نگاهم اي لحظه و فشرد را دستم

  .دونی می منو احساس که تو. علی نکن کارو این: هایش چشم در شدم خیره و داشتم نگهش

  .دم می قول نهاره، یه فقط این و. ساره خوبیه مرد: کشید را دستم

 گاهمن منتظر علی. انداختم می شمال یاد که رستوران گرم و چوبی دکوراسیون به زدم زل و ایستادم. بود شده رزرو قبل از میز

  شینی؟ نمی: کرد

  .بشورم دستامو رم می: گذاشتم صندلی روي را کیفم
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 میز پشت تنها مدرسی. برگشتم و شدم مطمئن آینه در بودنم مرتب از.. آورد جا را حالم نشست، هایم دست روي که خنکی آب

  .کرد تعارفم و شد جا به جا اش صندلی روي کمی دیدنم با. بود نشسته

  کجاست؟ علی -

  ..بشوره دستاشو رفت -

 دست روي ودب نشسته نگاهش و بود پایین سرش که دیدمش شیشه از. شدم خیره بیرون به رستوران بزرگ ي پنجره از و نشستم

 دست.. تگرف را موبایل رد نگاهش ي دنباله و گذاشتم میز روي را موبایلم. بودند گرفته قرار میز روي که اش شده قالب بهم هاي

 اب مرا و دانست می. داند می که بودم مطمئن. دانست می علی. نبود من به حواسش. کردم نگاهش و پیچاندم هم توي را هایم

 دبع و دانست می من زندگی از را ها بیشترین عمه. نبودم مطمئن او از.. نه.. آقاجون و! کرد؟ می دعوت نهار صرف به دوستش

 در ها حرف آخرین پیِ رفت دوباره حواسم. بود مطمئن و آرام هایش چشم.. شدیم چشم در چشم و آورد باال را نگاهش... علی

  ..متأسفم: گفتم منظور بدون. ماشین

  ...شوي می مرد تازه شوي، می پدر وقتی. بست نقش ذهنم در کامران خاکستري تارهاي و

  ...تونم بچه دونستم نمی: دادم ادامه. رفت باال ابروهایش

  .ممنونم حال، هر به.. بود باردار همسرم: کرد نگاه خیابان به و فرستاد بیرون را نفسش

 به گذاشت می مرهم.. بود هم مدرسی خداي من، خداي.. کردم معطوف دیگري جاي به و گرفتم را نگاهم. زد کمرنگی لبخند و

  ...خدایم نبودن راه نیمه رفیق به داشتم ایمان.. دلش

 هب زدم تکیه.. رهاتر هایم شانه و شد کم هایم دست پیچش... گرفت آرام دلم شد، تداعی ذهنم در عزیزش اسم که همین انگار

  ..دونستم می اگر. هستید علی مهمان هم شما دونستم نمی: گفت او و صندلی

  .دیگه وقت یه انداختم می باهاش قرارمو: داد تکان هوا توي نرم و آورد باال را دستش. کردم نگاهش صاف

 آدم در بود شده خالصه من زندگی! شناختم نمی را محترم زیادي و متواضع هاي آدم جور این. شناختمش نمی. نبود درك قابل

.. .اخالق مبادي و مودبانه و افراط بدون رفتارهاي این با مرد این حاال و. کردند می افراط کارشان یک در نحوي هر به که هایی

 تمام. دبو سیاه ذهنم تمام داده، دست از تصادف در را اش بچه و زن که اي ساله هفت و سی خواستگار بود گفته خانوم حاج وقتی

 در و ما خانواده ي دوباره انتخاب گرفتن سخره به و گرفتن ایراد براي چیز هزار ببیندش، اگر که بود مطمئن و زده پسش ذهنم

  ....بود زده بهم را محاسباتم تمام.. مرد این حاال و. کنم می پیدا علی، اصل

  ..زنید می حرفیه چه این: شدم ناراحت اش، گویی رك و صحیح برداشت از

  !کنم؟ می اشتباه مگه: زد لبخند و کرد باز را میز روي دستانش ي حلقه

 ریرح هاي پرده پشت. دانست می را من احساس کسی هر از بهتر هم خودش. کرد نمی اشتباه که نه. کردم نگاه هایش چشم به

 حساساتم،ا و تفکرات یادآوري با گذشته، و احمد یادآوري با شب تمام.. شده تمام چیز همه کردم می فکر و بودمش گذاشته جا تراس

  !؟..کرد می اصرار چه براي... بودم ریخته اشک داشتم، که»  دادگی دست از«  عمیق احساس خاطر براي
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  ...هستید برادرم دوست شما: گفتم آرام

 مونه در و. علی دوست بعد آدمم، یه اول ي درجه در من. نکنید فکر من درباره طوري این: زد لبخند باز و گرفت باال را دستش

  ...هستید علی با من صحبتاي و دوستی این نگران اگر. داره بیشتري ارزش برام ها آدم حریم به احترام اول ي درجه

  ..!نیست این منظورم..! نه نه: دویدم حرفش میان به اشتباهش، برداشت از زده شتاب

. ردک می خورد را اعصابم کمی خونسردي، و آرامش همه آن و لبخندهایش. کنم تمام را حرفم تا ماند منتظر و زد لبخند. کرد مکث

  .دادم می دست از را تمرکزم

  ..کنید فکر خودتون حضور درباره اینجوري شم می باعث که معذبم من و هستید علی دوست شما -

  !کنم؟ می فکر اشتباه -

  !گذاشت نمی کنم، خفه نشده، باز را بحث خواستم می چقدر هر. شدم جا به جا جایم سر من و داشت لبخند

  ..که کنم می تعجب من مدرسی آقاي -

  ...ساره خانومِ -

  ..نباشید نگران: گفت آرام. خودداري و تسلط همه آن روي. ماند کنش خورد اعصاب لبخند روي چشمم

 با خوام نمی ابدا و کنم خواستگاري ازتون خوام می من: داد ادامه که کردم نگاهش معذب طور همان و کشیدم اي آسوده نفس

  .باشه همراه نهار قرارهاي این و علی از استفاده و شما کردن معذب

  .شد خالی سرم روي یخ آب سطل یک

  !کنیم؟ اعالم مختومه مسکوت، را چیز همه گذاشت نمی چرا! بود؟ کی آدم این. کردم نگاهش مات

  ..ساره خانومِ : گفت سرعت به و کشید جلو کمی. ماندم اش خیره مات طور همان و دادم فشار را فکم

  !زهرمار و ساره خانومِ

  !بزنم فریاد صورتش توي بلند صداي با را این خواست می دلم

 می اتفاقی چه داشت! کردند می خواستگاري وازم بودم آزاد زنِ من! بود ریخته بهم دوباره چیز همه صریحش خواستگاري این با

  !افتاد؟؟

  !مدرسی آقاي -

  !کردم؟ می مراعات و پوشی پرده باید چرا زد، می حرف رك همه این وقتی. کرد نگاهم منتظر ، سکوت در

  ..!بگم باید چی دونم نمی واقعا من -

  !کنیم؟ صحبت -
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  ...!کنم نمی درك شمارو اصال من... حاال.. علی ي خونه شب اون وقت اون! دونید نمی من از هیچی! شناسید نمی منو شما -

 و بینمتونب فرصتی یه بذارید.. شب اون با رابطه در و.. شناسمتون می که البته: گفت و زد پلک. بود خودش به مسلط و آرام هنوز

  ..کنیم صحبت

  !کرد؟؟ می خواستگاري باز و دید می را انتهایش مالکیت بلند میم آن با آزاد اسم ساله هفت و سی مرد این.. بودم کالفه

  !م شوکه شما رفتاراي از من.. من.. نداره وجود صحبتی هیچ واقعا نه -

  ..مناسب فرصت یه بدید اجازه. میاد داره علی: دوخت میز به را نگاهش و فشرد بهم را هایش لب

  .کنم می ازدواج دارم من. باشید علی دوست: زدم لب تند تند برسد، میز به اینکه از قبل. شد نزدیک علی

 مین کس هیچ چرا پس: زد لب. بود مان متري یک درست علی! موشکافانه نگاهش و بود تنگ هایش چشم. آورد باال را سرش

  !دونه؟

  دادید؟ سفارش: انداخت ما میان را کنجکاوش نگاه و کشید عقب را صندلی علی

  .بودیم تو منتظر: زد لبخند و کشید عقب را خودش مدرسی

 نظر اظهار کمتر و بودم ساکت من. متفرقه هایی بحث و کردند می کار از صحبت. بودم میل بی من و شد چیده میز روي غذاهاي

  !رسول؟ کردي پیدا رو نیما: گفت علی و گذاشتم دهان به ساالد اي تکه. کردم می

  ..نکردم پیداش.. نه ولی گرفتم جلبشو -

  ..شم می مزاحمت مدام منم داري، کار کلی خودت تو. داداش تم شرمنده -

  !بشی؟ کی مزاحم نشی، من مزاحم.. منم شرکتت وکیل.. شده من زندگی و کار ي حاشیه دیگه نیما: زد لبخند رسول

  !دنبالشی؟ دونه می طناز. کنی پیداش زودتر امیدوارم.. حال هر به: کرد فوت را نفسش علی

  ..کنه نمی هم سوالی.. سپرده من به چیزو همه: داد جواب و ریخت آب خودش براي مدرسی. شد تیز هایم گوش

 نمی شخود. بپرسم تو از گفت بود، نگران ثریا: گفت و انداخت کردم، می نگاه را هردویشان داشتم حاال که من به نگاهی علی

 هم خرهباآل.. بود کرده گور و گم خودشو که بودم افتاده نامردي یه دنبال وقتی یه منم... نشه ناراحت.. وقت یه که طناز از پرسه

  !برگشت خودش پاي با خودش نکردم، پیداش من

 چنگالم که شد جمع خودم به حواسم.. کرد نگاهم علی! زد می حرف کامران ي درباره داشت قطعا.. انداخت من به نگاهی مدرسی

 تکان رس و مدرسی تبسم چشمی گوشه.. مضحکم حالت از شدم شرمنده و گزیدم را لبم..! کردم می نگاهشان خیره و بود هوا توي

 درشپ شرکت از خانوم، طناز سابق همسر: گفت و کرد اجازه کسب مدرسی از انگار نگاه با علی اي لحظه از بعد و دیدم را دادنش

  ..زده غیبش و کرده اختالس

 حراف و ورش پر دختر همان! طناز؟.. شدم خیره مدرسی به اراده بی و گذاشتم بشقابم توي را چنگالم..پرید باال سرعت به ابروهایم

  ...باشد کرده ازدواج حتی که کردم نمی باور! خودمان؟؟
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  !!کرده؟ ازدواج خواهرتون: گفتم زده بهت

  .قبل نیم و سال یک. بله: داد تکان سر مدرسی

  رده؟؟ک اختالس طالق از بعد شوهرش: برگشتم مدرسی به دوباره.. خورد می غذا و انداخته پایین را سرش که کردم نگاه علی به

  .جداییشون از قبل: کرد نگاه من به و تنید درهم را هایش دست

  دارن؟؟ هم بچه: نشوم شوکه باز که بود اي براي فقط ام بعدي سوال

  .شکر خدارو نه: زد لبخند مدرسی

 باید عوضی، آدماي به زدن رودست واسه.. کنی پیدا تونی نمی سادگی این به رو نیما رسول،: گفت و اش صندلی به داد تکیه علی

  !باشی تر عوضی خودشون از

.. دبو خواب به شبیه برایم چیز همه ؟..کردم نمی تعجب حتی فرارش از چرا ؟..کردم نمی تعجب طناز شوهر بودن عوضی از چرا

  ...بودم دیده قبال را ها خواب این من

  !نیستی تو که: داد ادامه علی

  !بخوره هم خودي از بخوره، همه از آدم: کرد فوت محکم را نفسش و داد تکان سر عصبی قدري و

  ..علی. بود شکسته خودي را مان همه کمر. بودم خورده روشنک از. بودم خورده خودم از. بودیم خورده خودي از

  ..تونید می که آشناتونن اگه خب: پرسیدم احتیاط با

  ..رسوله مرحومِ خانومِ برادرِ: کشید موهایش میان دستی علی و زد تلخی لبخند مدرسی

  .بود تر کننده شوکه ، بار این

 کرف من و کرد میز معطوف را نگاهش مدرسی! مدرسی صورت به انگار، حرفش تأیید براي بعد و علی دهان به زدم زل زده بهت

  ...نکردم فکر...  و خودي کردم فکر و طناز کردم فکر... و ش مرحوم خانوم برادر کردم فکر و مرحومش خانوم کردم

  ..ندارن بچه که خوبه: زدم لب و نشست لبم ي گوشه پوزخندي

  .کنه نمی تفاوتی مطلب اصل تو ولی بله: گفت بود، شده تر دقیق نطرم به نگاهش حاال که مدرسی

 مین درك را پوش صورتی اسم به چیزي وجود درد هنوز مرد این اما بود کرده ام شوکه اش خانوادگی زندگی. کردم نگاهش صاف

. بخورید هارن راحت و بشینید اینجا تونستید نمی اآلن بود، وسط این اي بچه اگه: گفتم. کرد نمی درك را کیمیا وقت هیچ. کرد

 وابیج چه دونستید نمی شما و کرده رها رو مادرش و کرده اختالس پدرش که فهمید می و شد می بزرگ وقتی و بود اي بچه اگه

  .کنه می فرق. کرد می فرق بدید، بهش

.. گشتم رطوبم دستمال دنبال به کیفم توي و زدم عقب را بشقابم. بود خیره من به مدرسی و کرد بازي غذایش با علی. شد سکوت

 و پول یفک و بلیت. نداشت خبر کیمیا از. نداشت خبر. فهمید نمی بود، نشسته اینجا که هم علی. فهمیدند نمی. کرد می فرق
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 طناز.. ردک می فرق.. کشیدم هایم دست به را دستمال ؟..دید می را کیمیا علی اگر بود؟ کجا دستمال. گذاشتم میز روي را عینکم

  ...کرد می فرق ،..پرسید می مادرش از و شد می بزرگ کیمیا وقتی.. شد می دلش به خون ثریا، ي بچه دیدن بار هر با

  ..کشید بیرون انگشتانم میان از را دستمال دستی

  ..کنید می پاك دستتونو دارید ست دقیقه چند: گفت آرام و گذاشت دستی پیش توي را دستمال.. گرفتم باال را سرم

  .علی خالی جاي به.. کردم نگاه هایم دست به

  رفت؟ کجا -

  .جاست اون. زنه می حرف تلفن با -

 و دارم ور خواهرش براي برادر یه نگرانی گفتم وقتی: گفت او و پایم روي گذاشتمشان.. کردم نگاه مرطوبم هاي دست به دوباره

  ...علی

  .نش می نگران همه زلزله، از بعد: گفتم.. نداشت اي فایده هیچ فاجعه، از بعد نگرانیِ... لغزاندم صورتش روي را هایم مردمک

  .گذاشتم احترام خواهرم احساس به اما.. بودم کرده حس هارو لرزه پیش من: نشست صورتش روي تلخی و بند نیم لبخند

  .احترام: زدم لبخند

  .شد پوزخند لبخندم و

  .کوتاهی ذارم می اسمشو من ولی خوام می معذرت -

  بودم؟ کرده درستی کار کردم، می خواهرم دل به خون و جلوش ایستادم می اگه -

 سه و بیست دختر: داد ادامه و زد پلک! آمد؟ می کنار مساله این با راحت همه این چرا کرد، نمی اخم چرا بود؟ آرام همه این چرا

 مونن،ب کور که خوان می و میشن کور وقتی آدمها فقط.. اما. کرد توجیه شه می هم رو نفهم آدم. نفهمه که نیست بچه ساله چهار

  .گرفت جلوشونو شه نمی

 قمهل و پاك شیر از معتقدم: آمد صدایش. داد می تکان را ها درخت و وزید می چوبی رستوران از بیرون که بادي پیِ دوید نگاهم

  .دارم ایمان همسرم ي خونواده به بسته چشم بودن، حالل این تو و. نمیاد بار به نامردي و اهلی نا حالل، ي

 و کرد خطا.. دم می فرصت بهش دارم هنوز من و بود، خونواده همون از هم طناز همسر: گفت و زد لبخند من تردید پر نگاه به

  ...نیست بد کس هیچ ذات و بود خونواده همون از اما نداشتم، بهش کاملی اعتماد هم اول از من

 وقتی ..نبود بد آدمی هیچ ذات.. کرد نگاهش و داشت برش هایم چشم پیش از علی دست.. کردم نگاه میز روي بلیت پاکت به

  ..بمانند کور بخواهند

  ري؟ می تنها -
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 ذاشتگ حساب صورت کنار تراولی مدرسی. کشید درهم ابرو. آره که دادم تکان سر و کردم نگاهش و شدم کشیده بیرون فکر از

 به دن یم شرکتو مأموریت: گفت. گرفت ام خنده. صورتم به زد زل و گرفت ضرب میز روي علی.. کرد نگاه بلیت به چشمی زیر و

  تنها؟؟ خانوم یه

  علی؟؟؟: خندیدم واقعا بار این

 مأموریت؟ یفرست نمی خانوم خودت تو مگه داداش: گفت خندان بدهد، علی اخم به بیشتري گرماي داشت سعی که لحنی با مدرسی

  !!میزنی حرف پیش سال صد مردهاي مثل

  ..منو خواهر: کرد اخم مدرسی به علی

 نقشه برادر هاي بهانه و ته و سر بی هاي حرف از دادم تکان سر و رسید هم من هاي لب تا اش خنده و.. خندید بلند مدرسی

  ..!کشم

  !نمیاد خوشم متعلقاتش و شارجه و دوبی از:  انداخت اش بینی به چینی

  ...شد کمرنگ لبخندم

  .برگرد زود: گذاشت پاکتشان در را ها بلیت ، دمغ

 مقابل. ردک هدایتم ماشین سمت به و نشست پشتم علی دست. پیچیدم خودم به بیشتر را ام بارانی و زدیم بیرون رستوران از

  ..دفتر برم من. کشیدي زحمت. جان علی دعوتت از ممنون: زد علی ي شانه به دستی مدرسی. شدیم پیاده شرکت،

  .ریاث و خانوم طناز با بعد ي دفعه باشه! نیست قبول شدیم، تو مهمون: فشرد مردانه و گذاشت او دست میان را دستش علی

 شدم الخوشح: گفت متواضعانه و انداخت پایین را سرش. چرخاندم می دستم توي را سوییچم داشتم که من سمت کرد رو مدرسی

  .افتخارن باعث جان علی ي خانواده.. خانوم

 از بعد هک مردي به خواست می دلم نه توانستم، می نه. کنم تندي توانستم نمی جوره هیچ من و بود فروتن و محترم. بود محترم

 ار هایم مردمک بعد و کردم نگاه علی به. بدهم نشان ادب از خارج رفتاري آمد، می تر احترام قابل چشمم به امروز نهار ساعت دو

  .خودتونه از خوبی. کنم می خواهش: چرخاندم آسفالت روي

 به ال را مچشم.. کرد می نگاه را رفتنش مسیر داشت هنوز که علی سمت برگشتم.. شد دور ما از و شد رنگش سفید ماشین سوار

  .علی..: گرداندم چشمش ي گوشه ریز هاي چین الي

  .کرد نگاهم

 و داص طرح و کردم نگاهش باز. پیچید موهایش میان و وزید باد. کردم قفل هایم دست میان را سوییچ و ایستادم رویش به رو

  .اما خودم ي شیوه به خواستم، می هم من. یخواست م را من خوشبختی. بود خوشبخت.. نشست سرم در ثریا نگاه

  .نکن اذیت دوستتو این -

  .کرد نگاهم منتظر و کشید دهانش دور را دیگرش دست و زد کمرش به دستی
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  !چیه؟ داستان -

  .نیست اي تازه داستان.. حداقل. نیست داستانی -

 ردمک نمی مهاجرت. شود می تنگ هم باد همین براي دلم اآلن از که دانستم می من و زد می باد حاال. رفت باال کمی ابروهایش

  !؟..بکنی خواي می چیکار.. علی: گفتم مطمئن و آرام. داشتم عمیقی دلتنگی حس اما

 می: تگذاش هم روي را هایش لب بار این و برگشت من به دوباره. کرد نگاه من سر پشت خیابان به و کشید دست با را موهایش

  .کنی زندگی خوب خوام

  !اینجوري؟ -

  چجوري؟ پس -

  .کنم می زندگی خوب دارم اآلن من علی -

  !؟..گفتم می دروغ... گویی می راست که تو. آره.. یعنی که هایی نگاه آنجور از... کرد نگاهم فقط

. مکن می خواهش نده ادامه! دونی می آدم این به منم جواب! دونی می که تو! الکی کنی، می معطل خدارو بنده این داري فقط -

  ..دادي قرارم شده انجام عمل تو که بود آخري بار این

 ارمحرف اون. شد جور خودش باشه اونم نبود قرار واقعا امروز! شناسی نمی آدمو این تو ساره: گرفت را بازویم و آمد جلو قدم یک

 سرِ  دمدی رو آقا اون بار دو من دونم؟ می من چی؟ کی؟ خاطر به! نه گی می و شناسیش نمی تو. بشناسیش که انداختم میز سر

 بگو! هباش.  من خواهر باشه ؟..ست دیگه چیز حرفت حاال! بخورم قسم حاضرم آدم این سر رو ولی. نیست یادم قیافشم اآلن جمع،

  ..بیاد

 گلِ : فتگ تر مهربان و تر آهسته و شد نزدیکترم و فشرد بیشتر را بازویم.. دانستم نمی چی؟ از.. شدم ناراحت.. شد درهم صورتم

 فرصت دیگه بار نای اما پشتتم، دنیا ته تا که دونی می. کنه درکت. باشه خودت جنس از که شو مسیر هم یکی با زندگیتو باقی.. من

  .نداري اشتباه

 بازي را مفرصت بد، یا خوب که دانستم می من فقط. بودم کرده بازي را فرصتم من. دانست نمی کس هیچ. دانست نمی فرصت؟

  ...ام کرده

 که اش،ب کسی پیش. آرامش یعنی خوشبختی: کرد زمزمه و گوشم کنار گذاشت را سرش و گرفت بغلم شرکت، ي کوچه وسط

 خونه وت بذاري پا. برگردي که بخواد دلت خونه، گردي برمی داري وقتی. باشی آروم تو خوام می فقط من. باشی نداشته استرس

 زندگی یپ همیشه.. کردم کوتاهی. باشی داشته تو خوام می.. پیش ماه چند همین تا نداشتم.. ساره ندارم اینو من. باشه گرم که اي

 با ذارب اما منه، چشم رو تو دل ي خواسته. باشه خواي، می تو که چی هر. باشم کنارت فرصت، این تو و بار این بذار.. بودم خودم

  !؟...من گل ؟..من عزیز باشه. بگیریم تصمیم درست و هم

 ي انهخ وسط که رسید می نظر به علی همان به شبیه و بود صادق. کردم نگاهش بغلش، توي طور همان و کشیدم عقب را سرم

 مِ ن! ام ساره وصی وکیل و زبان من که! دهم نمی کسی به را ساره من که داد می چاك سینه خانوم حاج براي و ایستاده پدري

  ...بود شده تنگ بیگاهش، و گاه هاي برادري این براي دلم. شد می تنگ برایش دلم.. دلم توي دادم سُر و گرفتم را چشمم
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  ...گرفتم بغلش من بار، این و گذاشتم گردنش گودي توي را سرم

 از. اشتند خبر کیما و کامران حضور از. نداشت خبر. زد می لبخند و ایستاده که کردم نگاهش آینه توي از و نشستم رُل پشت

  ...مداشت نگه ذهنم، توي را جمله این..» پشتتم دنیا ته تا. « بود پشتم دنیا ته تا اما. نداشت خبر آزاد با من ي رابطه عمق

***  

 چشم هب و آمد باال بنفشم مشکی روسري و شلوار و کت و بنفش هاي کفش از احتیاط با نگاهش و کرد باز را حیاط در آقاجون

  .بابا اومدي خوش: زد لبخند و کرد نگاهم زده تعجب قدري. رسید هایم

  خواین؟ نمی مهمون: بست نقش لبانم بر تبسمی و شدم داخل

 این دينیوم وقته خلی. پدرم اي صابخونه تو ولی خداست، حبیب که مهمان: افتاد راه مان، زده بهار حیاط توي کنارم و بست را در

  .طرف

 براي! بود؟ شده ام چه. شود می تنگ هم او براي دلم که کردم فکر و کردم نگاه همراهم ي ساله اي خرده و شصت پیرمرد به

 کرده ام گرفته دل قدري شهر، آن به دوباره بازگشت این فقط. هیچی. دادم را خودم جواب خودم و شدم خم هایم کفش درآوردن

 وشنر را خانه چراغ کسی هوا شدن تاریک از قبل وقت هیچ آمد نمی یادم. بود تاریک تقریبا و ساکت هال. ترسانده را چشمم و

 هب و باال گرفتم را سرم.. ساعت همه و وقت همه.. گذاشتم می روشن را خودم امپراطوري چراغ بودم، اینجا وقتی تا اما من. کند

  .کردم نگاه شدند می ختم اتاقم و باال ي طبقه به که هایی پله

  .خوابیده مادرت -

 چشمش. بردم هال به و کردم درست شربت لیوان دو و نزدم حرفی. بود دلخور نپرسیدنم، این بابت آقاجون لحن و بودم نپرسیده

 هم علی کسع. بود داخلش بلیت که کردم نگاه کیفم به و مقابلش نشستم. دیگري جاي حواسش و بود تلویزیون ي صفحه به

  ...باشد پشتم دنیا ته تا بود داده قول و. پولم کیف توي بود؛

  !؟..مکه بفرسته.. خانومو حاج و عمه خواد می گفت می علی -

  .ره نمی مادرت -

  شده؟ چی باز چرا؟ -

. گذارد می اولویت در ما براي را او هنوز چطور حاکم، ساالري زن همه این وجود با نفهمیدم هم آخر. کرد نگاهم صاف و برگشت

 بی.. شهخود تو: گفت آرام و کشید باال مبل روي را اش خمیده کمر! بود سخت داشتند، سن علی و من ي اندازه که روابطی کشف

  ..کنه می قراري

 زادآ با را شام بود قرار هم بعدش و داشتیم شرکت در مهمی قرار هفت ساعت. دیوار روي ساعت پیِ رفت چشمم و کردم سکوت

  .بودم آمده کار همین براي حاال که طور همان. کند صحبت خواهد می که کسی هر با و بیاید گفتم می بهش شب. بخورم

  ؟..نداري خبري بچه اون از -

  ..نه -
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  .انداختم پایین را سرم و

  بابا؟ نشده مزاحمت.. وقت یه که شرف بی اون.. اون -

  ...شرف بی اون

  ...کشیدم مبل چوبی ي دسته روي را ناخنم

  ...بودند شده قدیمی ها مبل این چقدر

 هاش بنده ي همه داد به خودش! بزرگه خدا کرد؟ باید چه اما.. مادرت از تر بیش.. نگرانم دل منم.. ست بچه اون نگران دل -

  ..براش برنمیاد کاري هیچ ناتوان منِ  از کنم می فکر چی هر.. رسه می

 از نشانی، ،زخمی هم، کیمیا به که آنقدري.. نکند ابدي را کیمیا ي سینه روي شکاف بتواند که بود بزرگ آنقدري.. بود بزرگ خدا

  ..!بود بس ،..عمر یک براي آدم، همه این و من دل و آزاد ي سینه زخم. بود بس ما، هاي زخم.. ندهد زندگیش هاي تلخی

  .آقاجون -

.. با.. دبودی خواسته که طوري همون. گذاشتم احترام تون خواسته به: گفتم و دادم فاصله هم از را هایم لب. کرد نگاهم تردید با

  .کردم صحبت آقا اون

  اومد؟ دستت چی بابا؟ بود چطور: کشید جلو مبل روي را خودش و شد جمع و زد برق هایش چشم

  ! »خواد می که هم منو.. رسه می دهانش به دستش هم.. پیغمبره و خدا اهل هم.. شناسه هم «

  ...دادم خراش را مبل چوبی تنِ

  ..بودم می تر منصف باید

  ..کنیم می شروع دوباره

 می احترام ها آدم دلِ و ها ارزش به هم.. رسه می دهانش به دستش هم.. نیست خشک و دگم هم.. محترمه هم.. شناسه هم «

  ... »که هم منو.. بالغه و عاقل هم.. ذاره

  . داشتم نگه هایم لب پشت را نفسم

 دبای خاطر به بود مجبور و داشت تعلق آدمی به وجودش و روح تمام اما نبود دستش توي اي حلقه که خودي از. آمد بدم خودم از

  !شود کالم هم هم دیگري با زندگیش، هاي نباید و ها

  ..من اما احترامه، قابل و مطلع -

  !چیه؟ مشکلش پس -

  ؟..مشکل -

  .هم با زدیم حرف ما. ساره -
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  !کن ازدواج باهاش برو نگفتید. چشم گفتم منم ببینش، برو گفتید شما آقاجون -

 توانستم نمی وقت هیچ. بیاندازم پایین را سرم و بکشم عقب شد باعث آقاجون دلخور و درهم صورت و بود شده تند اراده بی لحنم

  ...بروم پیش درونم ریختن بیرون و صراحت خطِ تهِ تا گیرزن، و پیرمرد این جلوي

 از قبل ماا.. هم دستم.. کشید نمی دلم.. نبود رفتنم پاي.. شد کشیده خواب اتاق باز نیمه در تا نگاهم. آمد اتاق از اي ناله صداي

 و نور مک همیشه مثل که اتاقی. شدم اتاق وارد شربت، ي نخورده دست لیوان با همراه و برخاستم شود، بلند جا از آقاجون اینکه

 تا و ذاشتمگ تخت پاي را شربت و رفتم جلو.. رفت می پایین و باال اش، تنفسی ریتم با تنش و بود من به پشتش. بود ساکت

 توي از خندان سبز چشم جفت یک. گرداندم برش و بردم دست. ماند جا برگشته، عکسی قاب روي چشمم کنم، صدایش خواستم

  ..!ریخت پایین هُري دلم و رفت ام نشانه عکس

 مردمک.. ردمک نگاه اش نشانده مقنعه کنار گلِ و وقفه بی هاي خنده و سبز هاي چشم به.. تخت ي لبه نشستم و شد سست پایم

 یک من و بود او ي شانه دور دستش.. دیدم را علی.. او هاي چشم از غیر جایی تا.. عکس زوایاي باقی تا کردم هدایت را هایم

 دشتول روز. بود یادم را عکس این.. کردم تکرار لب زیر بار چند را محجوب ي واژه. داشتم لب به محجوب لبخندي دیگري، طرف

 به هک چیزي اما بودیم عکس توي مان سه هر. بودیم انداخته عکس و کرده غافلگیرش علی با حیاط توي. تهران بود آمده و بود

  !هیچ.. و بود سبز درشت چشم جفت یک شد، می محسوب عکس فوکوس اصل در و آم می چشم به وضوح

 ورتص به کردم نگاه.. گرداند برش تخت روي باز و گرفت ازم را قاب و عکس تا گرفت راه.. نشست دستم روي دستی گرماي

 یادآوري با بعد لرزاند، اول را دلم خیسش، هاي چشم و کرد ام کجی دهان اش شده سفید سانت دو موهاي.. حالش بی و خموده

  .کرد تلخ و سِفت عکس، اولویت و مرکزیت

  ؟ ي..اومد.. کی.. ك -

  ..اآلن -

  نزد؟ زنگ.. دیگه.. صدر.. صَـ: گذاشت چشمش روي دست و گرفت عکس تا را نگاهم رد. بود حال بی و آلود خواب هایش چشم

  .نه: گرفتم قاب و تخت از را رویم

  ..تر.. به.. بِ -

  !!هستی؟ وري کدوم شما باآلخره چرا؟: بگیرم را تلخش صداي جلوي نتوانستم و. زدم پوزخند

  !ساره.. کن بس: بود واضح اخمش، و صورت شدن جمع اما دیدم نمی را هایش چشم

 بودم پُر اتفاق ههم این از. کنم سر نیاز با را باقیمانده ساعت چند این حداقل و شرکت بروم نشده تلخ اوقاتم تا بود بهتر. شدم بلند

  ...داشتم زنانه و عمیق َبس.. زنانه مشورتی به احتیاج و

  .کاري سفر رم می دارم فردا پس. هستم روزه سه دو این خواستید چیزي. رم می دارم من.  باشه -

  کجا؟ -
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 راه ده،ش عکس بر قاب تا و شد رد او از نگاهم. کردم نگاه نگریست، می مرا خیره و برداشته را دستش حاال که او به و برگشتم

  .کنم اضافه بهش خودمو سفر نخوام که دارید دیگه هاي نگرانی دل انقدر شما.. نیست مهم: گرفت

  .خداحافظ: زدم لبخند

  !ساره -

- ...  

  ...ترسم می.. من.. مَـ -

  ..کردم نگاهش فقط

  ...ترسید می

  ...ترسیدیم می همه

 دلم.. خواب..  از پره می.. شبه چند.. آقات: شد گم سفیدش و سیاه موهاي الي به ال و خورد سُر چشمش ي گوشه از اي قطره

  ..روشن.. روش.. رو.. خودم.. بره.. ترسمه.. ده می بد گوه

. بدش حال یا است کالمش ضعف سر از ناتوانی این دانستم نمی. کشید می عذاب داشت و کند تلفظ کامل را اسمش توانست نمی

  .روشنک: کردم کمکش و زدم لب

  ..دیروز.. اینجا بود اومده دوستاش از.. یکی: گذاشت چشمش روي را دستش باز و فرستاد بیرون را نفسش

  .باشند گذاشته مان خانه به پا هایش دوست وقت هیچ آمد نمی یادم. کشیدم درهم ابرو

  ؟.. کی -

  .تارا.. گفت -

  ..آمد نمی یادم.. تارا.. تارا.. نیامد یادم و کردم تکرار خودم با را اسمش

  ..رو.. رو.. رو.. از چیزي یه.. یه گفت -

  .روشنک -

  ! دستشه -

  هست؟ چی -

  ..نگفت من به... تو به بدم.. داد شو شماره.. شُـ.. نگفت.. نَـ -

 شده دفونم ي گذشته از دلم تمام باز بود؟ دستش چی تارا؟ بود کی داشت؟ کار من با تارا. شدم خیره خانوم حاج به متفکر و خیره

 به مربوط که آنچه هر ي درباره صحبت اصال را، چیز همه ي دوباره شدن زنده توانِ و کشش.. شد تلخ احتمالی دردسرهاي و

  ..!نبود من در ام، کرده خاك خودش با را بهش نسبت احساسم که باشد خواهري
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  ..تی.. پاتخ رو.. اینجاست ش شماره -

 به.. فتر نمی دلم و بودم مانده طور همان اي دقیقه چند. رفت نمی برداشتنش براي دلم نه و دستم نه. کردم نگاه کاغذ تکه به

 اتاق از و برداشتم هایم انگشت سرِ با را کاغذ و شدم خم... بود برده خوابش انگار و بسته را هایش چشم که کردم نگاه خانوم حاج

 گذشتم، می که گرفته بهار حیاط از. کردم خاموش را تلویزیون و برداشتم را کیفم. بود برده خوابش مبل روي آقاجون. زدم بیرون

 شیدهک را موهایم روشنک اینجا وقتی یک. آمد می بچگانه هاي خنده بلند صداي اینجا وقتی یک. خورد سُر ها درخت روي چشمم

 ايه کشیدن سیگار و ها داري زنده شب شاهد اینجا وقتی یک. کند شروع را بازي که اوست نوبت اول که بود کرده دعوایم و

 ايه سردوشی که جوانی مرد و دورم بود ریخته موهایم و ها درخت الي به ال بودم دویده من اینجا وقتی یک. بود علی پنهانی

  ....پیچید می موهایم میان هایش انگشت و کرد می شیطنت ، داشت طالیی مشکی

 مردانه و مشکی کفش جفت یک روي از را سرم. کشیدمش محکم در، همان پشت چیز همه گذاشتن جا براي و کردم باز را در

 هايتار با خلبانی روي من چشم و شد بسته صدا با در. ماندم طالیی مشکی هاي سردوشی و سفید پیراهن روي و آوردم باال

  .ماند جا خاکستري،

 دست از ییک. رفتم جلو قدم یک بود؟ اینجا. آمدم خودم به و گرفتم بود برده جیب در که هایی دست و مشکی ي سانتافه از چشم

 سرش. قدم دو دش قدمم یک و کوبید ام سینه ي دیواره به قلبم! بود؟؟ افتاده اتفاقی کیمیا براي.. کشید بیرون جیبش از را هایش

  .سالم: داد فاصله هم از نرم را هایش لب. گشت صورتش جاي جاي بر اي نشانه دنبال به چشمم. کرد نگاهم و گرفت باال را

 شا طالیی مشکی هاي سردوشی و سفید پیراهن روي دوید چشمم.. نشنیدم را خودم صداي اما دادم را جوابش و گشودم را دهانم

  !افتاده؟ اتفاقی کیمیا براي: بود هول و ناگهانی و بلند ام بعدي قدم. کوبید ام سینه به تر محکم قلبم و

  .نه: گفت آرام و آمد جلو کوتاه قدمی

 هایش چشم. کنم هضم را حضورش توانستم نمی هنوز اما گرفت آرام اي ذره قلبم. دوید صبورش و خسته صورت روي چشمم

  !؟..کنیم صحبت یکم: برد اشاره رنگ سیاه ي سانتافه سمت به را دستش و گذراند نظر از را سرم پشت پدري ساختمان

 این با. ودب نشسته صبر از عظیمی نقش صورتش بر و بود آمده دعوا بدون و آرام. بفهممش و ببینم بهتر تا کردم مکث لحظه چند

  !شده؟ چی خوبه؟ حالش مطمئنی: گفتم دوباره! کنیم؟ صحبت که بود آمده.. ها لباس

  .مطمئن. بودم نایستاده اینجا منم نبود اگه. خوبه حالش: گفت شمرده شمرده و کشید عمیقی نفس

 پشت که ماشینم سمت به هدف بی قدمی و انداختم ام شانه سرِ  را کیفم و فرستادم بیرون را نگاهش و لحن از ام گرفته آرام بازدمِ

  .برداشتم بود، شده پارك ماشینش

  !کنیم؟ صحبت حاال -

  ..بگو: کردم زمزمه ، گرفتم می رو که طور همان و کردم نگاهش اي لحظه

  .اینجا از بریم: زد را ماشینش ریموت

 براي. فتر پیش نبود، راننده مال که دري کردن باز براي دستش و کرد سرم پشت ي خانه ي روانه نداشتنی دوست نگاهی باز و

  .میام خودم: افتادم راه و زدم را ماشینم ریموت! کرد؟ می باز در.. من
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 باال را رمس بنشیند، و بزند دور را ماشینش تا و نشستم رل پشت.. کردم می حس را نگاهش سنگینی من و ایستاد لحظه چند

 اي دقیقه.. کردم نگاهش منتظر من، و نشست من روي بغل ي آینه از نگاهش. داشت نگه و زد کنار تر، پایین خیابان دو.. نگرفتم

 اینجا: تگذاش سرم سقفِ باالي را دستش یک.. فرستادم پایین را ام شیشه. برداشت قدم سمتم به و آمد پایین ماشین از بعد

  ..بشینیم

! بود دار هخند و مضحک برایم او، با رفتن جایی هر تصور. کشید عقب و شدم پیاده. نشست مقابلم ي کافه چوبی در روي چشمم

 پنج. شدم رد بزرگ، آبِ جوي روي پلِ روي از و زدم را ریموت! بود مسخره آزاد، هواي جز ما گرفتن قرار هم کنار جا هر تصور

 دو و بودم ایستاده مرد همان کنار دوباره حاال، و.. درونش بود داده هلم درد و انزجار با مرد این که شهري به بودم پریده قبل سال

 تا اه دست کم ي فاصله روي من چشم و شد باز در.. داد هل را کافه در و آمد جلو سرم پشت از دستی.... پریدم می باز دیگر، روز

 این نه. مفرستاد بیرون آسودگی با را نفسم... نشست کافه دیوار به چسبیده هاي عکس و چوبی میزهاي روي چشمم،... بود تنم

  ....پریدن ،..پریدنی هر.. پروازي هر نه و بود، ها جوان خاص و عاشقانه اي کافه کافه،

 پیشخدمت زدن داص براي را دستش و نشست مقابلم مکث با. گرفتم بغلم توي را کیفم و وسط همان میزهاي از یکی پشت نشستم

 چوبیِ  میز به و گرفتم دستش کف خطوط از چشم.. بودند شده خم کمی انتهایی انگشت سه و بود باال دستش کف. گرفت باال

  ..کردم نگاه پوش شیشه

  .لطفا اول آب لیوان یه -

  .. چی شما: من به کرد رو و

 کافه، آمدیم می.. اول ماه شش حداقلش.. بود آمده پیش هم من زندگی در... شدم خیره هایش چشم به و گرفتم باال را سرم

.. ودب آمده پیش هم، من زندگی در... دارم میل چی که پرسید می من از لبخند، با اما طوري، همین دقیقا و من به رو و.. رستوران

 زندگیم، در داشتنی دوست و دیگر هایی آدم حضور ها، سال این.. آمد می یادم کمتر.. آوردم می فشار ذهنم به چی هر حاال اما

 ورد ي گوشه یک که بود تاري و مبهم تصویر او، تصویر و. زد می پس را چیز همه او، با ها لحظه از خیلی ي تجربه و آزاد وجود

  ... خورد می خاك ذهنم، ي افتاده

  ....شده عوض هم ام ذائقه حتی بینی؟ می. گرفت باال را سرش و قهوه گفتم

.. شتمندا طاقت.. رویش دوديِ  ي شیشه و شد خیره چوبی میز به. تنید هم در را هایش انگشت و میز روي گذاشت را هایش دست

 هم از هاي بازدم این هواي وقتی را، نشستن میز این پشت اینجا و خودم ماندن منتظر طاقت را، سکوتش را، آرامشش این طاقت

  ...نداشتم..  رفت می هایم ریه به بُریده

  ..و من بابت نگرانیت و کیمیاست مسأله اگه: دادم فاصله هم از آرام را هایم لب

  .نیست: گرفت باال را سرش

  .کنم ازدواج خوام می: داد ادامه و گرفت نفسی. شدم اش خیره

 دلش که کاري هر برود.. گفت می من به داشت چرا! کند ازدواج.. خب. کند ازدواج خواست می. کردم نگاهش فقط طوري، همان

  ..نخواسته را من نظر و کرده را کار این که هایی وقت ي همه مثل. بکند خواهد می
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  .باشه مبارك -

 ایمه دست. تیز و عمیق نگاهش و بود مغرور و مرطوب همیشه مثل هایش چشم. خورد چین اش پیشانی و برد باال را ابروهایش

  .کشیدم درهم را انگشتانم و گذاشتم میز روي خودش مثل درست را

  .باشه مبارك که گفتم -

 الاص! بگم؟ باید اي دیگه چیز: رسیدم خودش به دوباره و چرخاندم کافه دور را نگاهم کالفه. کرد نگاهم فقط طوري، همان باز

  !!کنیم؟ صحبت که اومدي موضوع این خاطر به گی؟ می من به داري چرا

  .هستی زندگی این سر یه تو چون -

  !!زندگی؟؟ -

  ...خندیدم

  ...صدر آقاي کنم می خواهش!! منم؟!!! زندگی این سر یه وقت اون کنی ازدواج خواي می تو -

  ..ساره: کرد باز و بست را هایش چشم اي لحظه کالفه،

  ..که هست وسط این چیزا خیلی..: باشد آرام داشت سعی.. کردم نگاهش درهم ابروهایی با و.. شدم ساکت

  !کیمیاست؟ مشکل: بریدم را حرفش

  ...من کیمیاي و.. کند ازدواج خواست می

  ..!زندگیه یه مشکل:  گرفت دهانش جلوي و کرد مشت را دستش

  ..!گی.. زنده یک.. بود زندگی یک مشکل

  !توئه ي بچه و تو نگران منم مادر حتی! توان نگران همه..! که بینی می اصال.. کنی ازدواج داره دوست خیلی مامانت -

 نیدو می صالح کاري هر..! خبره چه باز دونم نمی من فقط.. بکن کارو این.. خب خیلی: دادم ادامه.. کردم درد احساس قلبم توي

 می ونلعنتش و متنفري ازشون که اونایی ي همه.. مادرم مادرت،. باشید نداشته کاري من زندگی به فقط بده انجام رو خواي می و

  ..!بیرون بکش انداختید راه که بازي این از منو پاي.. کنی

  ..وسطه پات.. هم بخواي اگه. کنیم حذف ازش نفرو یک حتی بخوایم که اونیه از تر جدي لعنتی بازي این متأسفانه -

 می اشماینج فکر باید کردي شروع کثیفو بازي این که موقعی همون: گفتم و کردم انزجار احساس.. متنفرم ازش کردم احساس

  ..کنم می خواهش کن تمومش.. کردي

. نشست ما روي پیشخدمت تیز نگاه و زدم پس را فنجانم. گرفتند قرار مقابلمان ها قهوه لحظه همان اما رفت کیفم سمت به دستم

 براي توانست می چطور.. زیاد توقع احساس.. تحقیر احساس.. کردم می انزجار احساس.. کرد نگاهم و کشید چشمش به را دستش

  !؟..بودند آلوده تنش و اضطراب به همه این چرا لعنتی هاي لحظه این ؟..بکشد معرکه وسط هم مرا تازه و بگوید ازدواجش از من
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  ...کنم می خواهش بشین: زد لب.. داد هل طرفم به را ام قهوه فنجان و آورد پیش را دستش

 ودنب آرام براي تالشش همه این.. فرونشاند را انزجارم حس ثانیه، از کسري براي انگار این و بود کرده خواهش. کرد می خواهش

  ...کرد می ام زده تعجب.. داشتیم که بحثی و دیدار آخرین از بعد هم آن ،

  ..کنیم دعوا که نیومدم -

  !؟..کنم باز راهی یه تونم می من کنی می فکر بارم این -

  ..خسته و آرام و قرمز جور همان.. کرد نگاهم

  ..کنیم تموم چیززو همه اومد -

  ..کردم می فکر زمانی یه فقط من.. تم بچه ي خاله حتی نه.. دارم تو با نسبتی نه من: زدم لب آرام و گرفتم را رویم

 کسهیچ من ؟..بینی می..! شد نابود چی همه باید، که اونی از زودتر.. کردم می فکر چی نیست مهم: دادم فشار بهم را هایم لب

  ..زندگیت توي نیستم

  ...کشید را موهایش و شد تلخ ام تلخی از

  ...شد سفت دلم باز و ها خاکستري پی دوید نگاهم

  ؟...بود شده مرگم چه امروز

 ایهس من که طوري همون.. زندگیت تو م سایه یه فقط من: دادم ادامه تلخ، چند هر کامل، آرامشی با و گرفتم باال را هایم دست

  ...بکن کارو همین هم تو برداشتم، تورو ي

  ..شد ام خیره و گرفت باال را سرش و عقب کشیدشان.. لغزاند موهایش میان را دستش دو هر بار این

  ..نیست ها سادگی این به تو زدن خط -

 خفه يبرا شد سفتی طناب انگشتانش، الي البه خاکستري تارهاي و ام سینه ي قفسه دور پیچید هایش چشم قرمز ي هاله

  ...کردنم

  ..!شد حبس ام ریه در بدهد، فنجانش به و بگیرد را هایش چشم تا و ایستاد اي لحظه نفسم

 زیر چی نیببی و بمونی اینکه.. آسونه رفتن و گذاشتن: گفت کرد، می غرورش حفظ براي که تالشی تمام با و کرد رها را بازدمش

  ..!نیست ساده مونده، آوار

  ..شدم زهر و دادم تکان سر

  ..صدر جناب نه.. نه..  و رفتم و گذاشتم من کنی می فکر که اینه اشتباهت -

 سر روي خونه اون.. بودم من مونده، آوار زیر که چیزي اون: گفتم تلخ و زدم ام سینه به را ام اشاره انگشت و طرفش به شدم خم

  ...!شد آوار مــن سر روي شـــهر این تمام.. ریخت من سر رو برج اون.. شد خراب من
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 هیچ که کردم فکر و انداخت گره گلویم توي بغض.. دادم فشار هم روي را هایم پلک و فرستادم بیرون را ام افتاده شماره به نفسِ

 براي و شود می پیدا مرد این ي کله و سر که وقتی تا نه اما. ست عالی آوري شگفت طرز به چیز همه. ندارم کم زندگیم در چیز

 چشم جفت یک به و کردم باز پلک.. بود مغزم روي کافه اسپانیایی موزیک صداي..! کند می دار خدشه را من تمامِ غرورش، حفظ

 زندگی الس بیست فرستادي، آوار زیر که چیزي اون: گفتم.. زد می نبض ، بغض از که گلویی با بود، مانده ام خیره که اي قهوه

  ..کردي خاك جا یه باورشو، و رویا سال بیست نشسته، جلوت که اینی.. بود باور سال بیست.. بود

  ...خوددارتر.. و تر قرمز هایش چشم و شد منقبض فکش عضالت

 وفحر..! نبود حق به قضاوت، این.. کردم کشدار و کُند را نفسم.. انداخت کافه دور را نگاهش.. گرفت دهانش جلوش را مشتش

  ..بگیرم را جلویشان توانستم نمی من و بستند می صف دهانم پشت

  ...!برمیاد هم نامردي هر از وظیفه این.. البته که.. دادي انجام تو وظیفه..! نکردي مردونگی.. موندي اگه حاالم -

 خم.. کشید علهش هایش چشم و گرفت آتش.. بگیرم را درونم آتش جلوي توانستم نمی و دانستم می و رفتم می تند.. رفتم می تند

 شنک می دندون به مریضو ي بچه یه نامردا! خوان؟ نمی که زنی پاي وامیستن نامردا..: غرید هایش دندان میان از و میز روي شد

  !بیار اسم! ت؟ خانواده تو! برت؟ و دور داري نامردا این از تا چند ذارن؟ می پاش ندارشونو و دار تمام و

  ...شد آتش تنم تمام و گرفتم گُر

  ..!نبود کبریت ما، هاي کبریت

  ..!کشیدیم نمی شعله ما

  ..!شدیم می منفجر که ،..بودیم باروتی هاي انبار ما

 پاي تونن نمی ماه شیش حتی ما نامرداي..! بگیره زن براشون مادرشون سپرن می و شناسن می خودشونو ما نامرداي! نه -

  !!!میندازن پس بچه و زناشون خواهر با رن می و زنن می خودشون زن به فاحشگی تهمت ما نامرداي! بمونن حرفشون

  !ساره ببند دهنتو -

 و تمبرداش را کیفم..! کرد می خودش کردن آرام براي را تالشش تمام داشت و بود منقبض و قرمز. بود عصبانی و درهم صورتش

 را افهک در.. بود سرم پشت چوبی کفپوشِ  روي محکمش هاي قدم صداي.. کردم تند کافه از خروج براي را هایم قدم و شدم بلند

  ..شد کشیده پشت از آستینم.. زدم بیرون و کردم باز

  !!؟..لعنتی مرگته چه: غرید و نکرد رهایم.. کشیدم را بازویم قبل، از تر عصبی و ایستادم

  ...سوخت می بازویم، روي دستش جاي.. و لرزید می و بود منقبض عصبانیت شدت از ام سینه ي قفسه

  !برو بعد بشنو، جوابتو وایسا، زدي، حرفتو: گفت صورتم توي طور همان

  ..م گرفته که وقته خیلی جوابمو من..: کردم می انزجار احساس

  ..!تویی قصه ي خوبه آدم که دربیار گوشات تو از رو پنبه این..! نگرفتی: غرید و فشرد را بازویم
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 اهسی چادري با دختري.. من و شد شل ام سینه ي قفسه...» باشم قصه ي بده آدم خوام نمی من.. « زد زنگ گوشم در صدایش

 نکردن یرد براي را دانشکده راهروي تمام و گرفته قرض را دوستش مانتوي.. دستش کنار اش کوله و نیمکت روي نشسته دیدم،

 شمچ جفت یک.. بودنش خوب از داد می اطمینان که دیدم اي قهوه چشم جفت یک... دویده ،..خلبانش خواستگار نشدن معطل و

 همان توي دردهایم، ي همه ي نطفه... بود کرده کور.. را همه.. را همه...  و بود برده را باور و رویا سال بیست دل که اي قهوه

  ...بود شده بسته پارك

  ...آمد باال هایم چشم و گلو تا چیزي و شد شل قدري ام سینه ي قفسه

 موندن کیمیا پاي..: ریخت می من سر روي و بارید می درد و عذاب هایش چشم از اما آب جوي ي لبه بنشینم خواست می دلم

 سال ود و موندن پدرم مرگ پاي! نیست؟ مردونگی موندن، نکشه عذاب و نباشه تونست می که اي بچه پاي نیست؟ مردونگی

 مرکز جور رهزا به نسپردنش نیست؟ مردونگی نکردن، کاري هر کیمیا خاطر به! ؟..نیست مردونگی.. خرابم اعصاب و کارم تعلیق

  !!نخوابیدنه؟ دیگه کس با فقط مردونگی ،..تو ي نامه لغت تو!! نیست؟ مردونگی ها، بچه نگداري زهرمار و کوفت

  ..ریختم بیرون را، دردم تمام و زدم بهم را هایم لب... بریزد قطره یک حتی دادم نمی اجازه و بود شده پر هایم چشم

 من، به وت خیانت واسه آدم! باشی اي دیگه کس هر با تونستی می!! بـــاشه!! باشه کردم؟ نمی راضیت ؟..خواستی نمی منو -

  !!!خواهرم؟؟؟؟ با چرا لعنتی، آخه.. بود ریخته

  ...برد باال موهایش تا و کشید صورتش به را اش پنجه

  ...!کرد می ام خفه داشت عطرش بوي و بود پر هایم چشم و گلو تمام و داشتم درد.. کند رهایم خواست می دلم و داشتم درد

... ونید نمی هیچی تو..: رسید گوشم به و گذشت ها ماشین سریع عبور و خیابان ازدحام از.. دور و خفه.. بعد لحظه چند.. صدایش

  !کدومتون هیچ.. شناختی نمی خواهرتو

 بقل ي گوشه ي کهنه زخمِ  عمر یک براي من، براي.. بدانم چیزي خواست نمی دلم حتی.. بزنم را حرف این خواست نمی دلم

  ...کرد می کفایت ،..بود کرده خیانت من به خواهرم با که همین من،

  ..بود شکسته.. و دور.. صدایم

  ...شناختم می که تورو -

  ...شد کم دستش فشار

  ..زدم لب

  ...نداره وجود توجیه براي هیچی -

  ..داد فشار بهم را هایش پلک

 ودمب مرده باورهایم از زیادي بخش.. بودم دیگري آدم.. داشت فرق قبل سال پنج با ام زندگی.. بود شده عوض چیز همه روزها این

 نهما درست.. اما.. داشتم را آزاد.. بود شده عوض چیز همه.. نشدند اولشان مثل وقت هیچ بودند، کرده رشد که دیگر بخش آن و
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 می برق نبش را گذشته ي همه که لحظه همان درست.. شد می فشرده چنگش در بازویم و بودیم ایستاده خیابان کنار که لحظه

  ..شد می تازه زخمم انگار کلمه، هر با.. زد می حرف خواهرم از وقتی.. کردیم

  ...رسید می هم صدایم تا.. شکستگی این و.. کردم می عمیقی شکستگی احساس قلبم در

  ..بوده سرم تو سوال یه.. همیشه.. همش -

  ...کرد نگاهم ،..غمگین و دردمند.. دردمند و قرمز.. قرمز و منتظر و گرفت باال را سرش

  !؟..چرا -

 خیابان آسفالت به را نگاهش و شد خاموش هایش چشم.. نشست فرو شعله،.. شد خاموش آتش،.. برگشت هایش چشم حالت

 دور شتانشانگ به.. نداشت زدن بند انگار، شکسته چینی این و بود شکسته چیز همه.. نداشت جواب صبرم.. اما کردم صبر.. دوخت

  ..بشینیم ماشین تو: گفت آرام و کرد رها را بازویم.. شد شل انگشتانش.. گرفت را چشمم رد چشمش.. کردم نگاه بازویم

  ...بستم را هایم پلک اي لحظه چند خودم، ي دوباره کردن پیدا براي و ایستادم عقب قدم یک

  ..نگرد من دستاي تو راه دنبال -

  ...داره عمل وقت روزا همین کیمیا -

  ..دوید اش خاکستري تارهاي الي البه هایم مردمک

  ..کردم می جستجو تارها این میان را کیمیا

 تارهاي میان.. را خونی کِشش همه آن.. را باهوش ذهن و شیرین زبان آن.. را برگشته هاي مژه و سیاه چشم جفت یک آن

  ...کردم می جستجو پدرش خاکستري

 نم...! دم می پس تورو آشغال خواهر و خودم تاوان بار صد روزي دارم من لعنتی دِ..: آمد حرف به.. تند و کالفه اما آرام، صدایی با

.. ارهند جواب چرا این! م مونده آبرویی بی همه این پاي و کنم می حفظ دندون و چنگ با بنده، مو یه به که زندگیمو تمام دارم

 ینا.. اما میگم.. تو چون.. بشه اینجوري نبود قرار چون.. بود مجسم شیطان تو خواهر چون..  دم می توضیح برات.. نداره توجیه

 اشتباه ابعذ من که این! نداره من اآلن بدبختیاي تو تاثیري هیچ.. نداره من زندگی تو تاثیري هیچ.. کنه می آروم تورو فقط چرا

 بیاد. .نیست انصاف..! نداره ربطی.. م بچه براي بدم جون بار هزار ، روز شبانه از ساعت هر اینکه با دیگه، جور هزار بکشم، خودمو

  ..مو بچه که نیست انصاف این.. کنه عذاب خودمو

 امهاد و دوخت دیگري جاي به را اش خسته و قرمز هاي چشم.. شد پایین و باال.. گلویش آدمی سیب و فشرد بهم را هایش لب

 میاد نمتی مامانِ چرا نپرسه! چی؟ یعنی مامان نپرسه.. نکنه تنهایی احساس.. نیاد دردش که م بچه پاي م ریخته چیزمو همه: داد

 که يروز تصور از لرزه می تنم که.. کیمیاست نفسم و عمر.. کیمیاست زندگیم ي همه من! نمیاد؟ من مامان و دنبالش مدرسه

.. ردمم دهان شدن باز و ها پچ پچ با ش آینده و بشه بزرگ! ده می تعفن بوي سراسر که بپرسه اي گذشته از من از و شه بزرگ

  ...تنهام وسط این من..! لعتنی بفهم..! بریزه بهم
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 رو ،..خالی دست و برهنه و.. کنند می رها را سپرهاشان.. اندازند می را کالهخودشان و زره مبارزه، از جایی یک هم، گالدیاتورها

 لباس ..را سپرهاشان.. ریخته چیز همه وقتی.. باشند نداشته دادن دست از براي چیزي وقتی هم ها آن.. گیرند می قرار هم روي به

  ...اندازند می ،..را نقابشان.. را هاشان

  ...نیست من حق ،..تنهایی و عذاب همه این -

  ...شد سکوت جا همه

.. کرد نمی هار و بوق روي بود گذاشته را دستش قرمزي ماشین.. دوختم چشم گرفته ترافیک خیابان به و گرفتم دیوار به را دستم

  ...کرد می عبور خیابان، سوي آن از زنان عصا پیرمردي.. شد رد مقابلم از نازك نخی مانتوي با دختري

  ..بابا جونم..: انداخت می طنین ام، شده کیپ هاي گوش سکون و سکوت در که او صداي بعد و پیچید مالیمی ملودي

 خوبه تحال! ؟..جونی سمیرا با هنوز: کرد نگاه ساعتش به و گرفت باال را دستش.. کردم نگاهش و کردم کج را گردنم اختیار بی

  ..میام دارم منم.. بگو جون سمیرا به خواستی هرچی..  ؟..خوردي چی.. دارم کار یکم.. من نه...  ؟..عزیزدلم

 بوس: گفت اکیمی جواب در انگار ، نامعلومی ي نقطه به خیره و زد لبخند! ؟..سپرد می دستش به را کیمیا که بود کی.. جون سمیرا

  .بوس

 زبانی رینشی که شناختمش نمی آنقدري.. شد تنگ کیمیا، براي دلم.. برگشت من جانب به بعد اي ثانیه و کردم قطع را تماس

  ...کرد می هوایی و تنگ را دلم.. هم تلفن پشت از زدنش حرف تصور اما بزنم حدس را اش کودکانه هاي

  ..دنبالش برم باید..: کرد دست به دست را موبایلش و ایستاد مقابلم

  !؟..ببینمش تونم می: کردم خالصه کلماتم در را ام دلتنگی.. خیابان به کوتاه نگاهی با و فرستادم بیرون را نفسم

  ..نداره عیبی کن ولش: گفتم من و کرد باز دهان.. کرد نگاهم

  ..بروم که چرخیدم و انداختم ام شانه سر را کیفم

  ..ساره -

 و تهآشف طور همان هنوز.. بود مان تن به تن جنگ تلفات از پر صورتش.. داد تکان دستش در را سوییچش و آمد جلو. ایستادم

  ..قطعا.. هم من صورت و.. خراب

  .بیا.. خواي می اگه -

 بهتر خودش قطعا بود که چی هر.. اما بدهد را جواب این شد باعث چیزي چه دانم نمی.. زد نمی حرف اطمینان با انگار هم خودش

 می در بزرگ جوي از.. بلندم هاي پاشنه به نه بود، پُل به نه حواسم.. افتادم راه و دادم تکان سر... کرد نمی منعم که دانست می

.. گشتم مسوییچ دنبال به کیفم توي... بود هایم قدم روي چشمش و جوي سوي آن بود ایستاده گرفتم، باال را سرم وقتی و شدم

  .جا همین رسونمت می دوباره.. ترافیکه.. بیا: زد را ماشینش ریموت
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 نشسته وتسک به.. شد شل کیفم توي دستم.. زد دور را سیاه ي سانتافه و گرفت را نگاهش.. شدم اش خیره و گرفتم باال را سرم

 ام خفه ادرج بود، پیچیده ماشین در که عطري بوي.. گرفتم جا صندلی روي و کشیدم باال را خودم... کردم نمی مخالفت..  و بودم

 ابتث کنسول روي طالییِ خطوط با مشکی کاله روي چشمم و فشردم بهم را هایم لب... شد مشت در گاه تکیه روي دستم! کرد

  ..بود فرمان روي دستش نرم حرکت روي.. من نگاه و افتاد راه و کشید بیرون پارك از و زد راهنما. ماند

 این میان و ماشین داخل را زندگی از جریانی فقط که کشید پایین آنقدري را صدایش و کرد روشن کالمی بدون و مالیم موسیقی

 پایین را شیشه آشوبم، پر دل کردن آرام براي من و کرد توقف قرمز چراغ پشت... بریزد متحرك و افتاده رمق از هاي مُرده

 رفتم یم داشتم و بودم، نشسته اینجا... بخورد صورتم توي مستقیم هوا کردم سعی و کردم تر نزدیک در به را خودم... فرستادم

 گاه که اییه انگشت از را این... کشید می عذاب او و بودم نشسته اینجا... شود هوایی خواست نمی که را کیمیا.. ببینم را کیمیا

 سنگین سکوت از را این.. فهمیدم می آمد درنمی که کداممان هیچ نفس از را این.. فهمیدم می لغزاند می موهایش الي البه

  ...بودم دهش پشیمان کیمیا، کردن هوایی دوباره از عطر، این به آلوده ماشینِ در نشستن آمدنم، از... فهمیدم می.. سیاه ي سانتافه

  ..کنم می نگاهش دور از من.. شه می دردسر بعدا اگه -

 قدر هب ماشین.. گرفتم رو... گشت می دلیل دنبال به هنگامم، زود اعتراف این براي انگار.. کرد نگاهم چشمی گوشه و برگشت

 تحت هم را من میدان هایش، چشم مغناطیس خواست نمی دلم دیگر... نداشت اکسیژن کافی قدر به هوا.. بود کوچک کافی

  ...بدهد تاثیرقرار

  ..نیست اي مساله: گفت آرام

  ...زد دور را بلوار و

 به. انم امشب قرار به بدهم را فکرم کردم سعی راه تمام.. بودیم رسیده بعد، دقیقه ده حدود و نبود نظرش مورد پارك تا زیادي راه

 سینف آزاد هواي از.. شدم پیاده و کردم باز را کمربندم من و کرد توقف. مان نفره چهار جمع به و نیاز و من ي عالقه مورد رستوران

 ایستادم. ..داشت برمی قدم پارك سمت به که بود او بعد، و آمد درها شدن قفل صداي بعد اي لحظه.. کردم نگاه آسمان به و گرفتم

 بارهدو زندگی دیگر، روز دو.. پریدم می داشتم.. کردم نگاه اش فروافتاده اما پهن هاي شانه به.. شدنش دور مسیر به و.. جا همان

 وسط دبو ممکن و پریدم می داشتم.. کند سقوط پروازم بود ممکن و پریدم می داشتم... نداشتم دوست که جایی به داد می هلم

 هر ودب ممکن و پریدم می داشتم... کنم تصادف کنند، می رانندگی آرام و اند قوانین تابع همه آن که ها خیابان همان از یکی

  ....نبینم را کیمیا دیگر من و بیفتد اتفاقی

 یغج ها بچه و بود شده پوشیده ریزه سنگ و زنگی هاي فوم با محوطه کف... رسیدم ها بچه بازي ي محوطه به و افتادم راه به

 موهاي اب اي بچه دختر... رفت می باال سره سر از عروسکی و بور ي بچه پسر.. دواندم چشم.. کردند می بازي کنان، خنده و کشان

 چرا.. مکرد نگاه چرخید، می کم سرعتی با و داده جاي خودش در را بچه پنج که دیگري ي وسیله به... بود تاب سوار شده بافته

  ؟...بودم برده یاد از را ها بازي اسم

 بود راه رینت ساده این... داشت بلندي قد که کنم، پیدا را اي افتاده جا ي ساله چند و سی مرد بود کافی کیمیا، کردن پیدا براي

 با شیدهک دخترکی روي افتاد من چشم و دوید برابرم از دست به بستنی اي بچه پسر... کیمیا پیِ دواندم می چشم فقط.. اما من

 زانو مقابلش که پدرش براي را چیزي براق هایی چشم و زبانی شیرین با داشت... سیاه و عمیق هایی چشم و اسبی دم موهایی

 رس و زد می حرف وقتی و بود فرستاده باال کامال را موهایش... داد می تکان هوا توي را هایش دست و کرد می تعریف بود زده
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.. ردمک فکر و.. شد گرم وجودم تمام... نشست لبم روي لبخند... خورد می تکان تکان اش اسبی دم خندید، می و داد می تکان

 یفمک بند... شود خاموش..  اسبی دم خوردن تکان تکان با آتشی، شود می چطور.. بگیرد آرام نگاهی با.. چیز همه شود می چطور

 را نفشمب کیف بند... بتپد ودلم باشم داشته دوست را خواهرم و مرد این دختر توانم می چطور کردم فکر و فشردم دستم توي را

 تن ي پاره تواند می چطور آشغالم، خواهر ي بچه کردم فکر.. و فشردم را ام خورده چین بینی و فشردم بهم را هایم لب و فشردم

  ....باشد مرد این

 قد به.. شدم قدقی صورتش به... کرد می نگاهشان لبخند با و بود ایستاده کیمیا سر پشت عسلی ي کشیده هاي چشم با دختري

 راست قد کامران... جون سمیرا.. کند ازدواج خواست می.. جون سمیرا... بود ریخته اش پیشانی روي شان کمی که موهایی و بلند

  ...بودن فروافتاده دیگر گرفت، می بغل را کیمیا وقتی... نبود فروافتاده هایش شانه دیگر حاال... گرفت بغل را کیما و کرد

 که اییه بچه هیاهوي وسط.. بودم ایستاده شان قدمی چند در جا، همان من خواست، نمی گشتن.. گشت دنبالم نگاه با و برگشت

 نگاهم فکري و کنجکاو هاي چشم با کیمیا.. کردم حس را جون سمیرا نگاه سنگینی و آمد جلو... زدند می فریاد را شور و زندگی

  !میاد؟ یادت جونو ساره.. سا.. کیمیا: کرد نگاه کیمیا به من، از و ایستاد فاصله با... کرد می

  ...بود بودنم خاله از بهتر بودنم، ساره پرسشگر، و خیره عسلی چشم جفت یک مقابل که البته و

.. وردآ جلو را اش اشاره انگشت و کشید سمتم به کامران بغل توي را خودش کمی.. کرد تنگ چشم پدرش مثل درست کیمیا

 پایین ما پیشانی از اول، از دوباره... داد امتداد ام چانه تا و کشید پوستم روي نرم و آهسته را کوچکش انگشت.. بردم جلو را صورتم

: خندید .بود ام گونه روي دستش. کردم باز چشم... کردم ثبت ، پوستم و ذهن در را کوچکش انگشت و بستم را هایم پلک... آمد

  !جون ساره

  ...!بود مُسري اش، خنده.. خندیدم! شناختم؟

  !خوبی؟: پرسیدم نداشت، جانی هنوز که صدایی با

  !کردیم بازي عـــالمه یه: گفت و خندید... بوسیدم و گرفتم هوا توي را دستش.. برعکس و کرد نگاه پدرش به من از.. خندید باز

  ..!پس گذشته خوش بهت حسابی..: کردم لمس را اش گونه

  !تُنیم؟ بازي بازم میاي...: خورد تکان اش اسبی دم و داد تکان سر تند و خندید باز

  .کیمیا: داد اخطار کامران

 خود براي.. کامران مثل درست را، هایش چشم و خندید رویش به. برگشت کرد، می نگاهش اخم با حاال که پدرش سمت به

  ...جـــــون کامی..: کرد تنگ.. کامران

  ..توشولو یه: گرفت پدرش چشم جلوي و کرد گود و چسباند بهم را هایش دست کف

  .بسه دیگه: گفت و خورد را لبخندش.. کرد تنگ چشم ، عروسکش و خوردنی صورت در کامران

  ..توشولو یه بذار.. نبودي که تو: گفت و تنید هم در را سیاهش ابروهاي.. برچید لب مأیوسانه کیمیا

  !خوبه؟ میایم، بازم فردا عزیزم جان، کیمیا -
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 با دبینیب و تردید با اینکه ضمن و آمد جلو قدم یک. بودیم برده یاد از کوتاه دقایقی براي را حضورش ما انگار و بود جون سمیرا

  .ردهک بازي خیلی امروز. پارك میبرمش بازم فردا شد اگه: کامران به رو برگشت ،»  هستم سمیرا«  گفت می و داد می دست من

 من: ودب سمیرا به چشمش فقط و کرد می حس را نگاهم سنگینی.. بود کیمیا معطوف مستقیم، نگاهش.. شدم خیره کامران به

  ..کشیدي زحمت خیلی امروز مرسی. روز چند هستم

  .رمب من دیگه خب.. گذره می خوش من به عروسک این با: زد لبخند و کشید کیمیا پشت محبت به آغشته دستی سمیرا

  ..برسون سالم: کرد تشکر و داد تکان سر کامران

  .خداحافظتون. حتما: زد لبخند و نشست کامران روي.. ماند خیره من به اي لحظه عسلی هاي چشم

 قفسه نینگرا با کامران... کرد وسرفه گرفت صورتش جلوي را کوچکش هاي دست.. افتاد سرفه به کیمیا که بود نشده دور هنوز

  !؟..بابا شد چی: شد خم صورتش روي و داد ماساژ را اش سینه ي

  .خوبم: گفت غصه با و گذاشت کامران ي شانه گودي توي را سرش... شد پُر هایش چشم و آمد بند اش سرفه

  ...شدند کشیده ها انگشت الي البه خاکستري تارهاي

  ...سوزاند را هایم گوش و پیچید پارك هیاهوي میان.. دارش غصه و سن کم صداي

  !بخوریم؟ پیتزا بریم: زد کیمیا باریک کمر به شوخی و آرام ي ضربه و افتاد راه

  !پیزا: ذوق و هیجان و شور از شد پر هایش چشم و آمد عقب ثانیه از کسري در کیمیا سر

  ..ببینمت... پدرسوخته: کشید را کیمیا بینی و زد لبخند.. رفت باال به رو قدري.. کامران لب هاي گوشه

 امیک: خندید و کشید راست و چپ به و گرفت را کامران صورت طرف دو هر کوچکش هاي دست با.. کرد نگاهش عشق با کیمیا

  ...!جــــون

.. پارك طوس بودم ایستاده.. نشست می درد به کامران، صورت در که بودم کیمیا ي خنده هر گر نظاره و.. پارك وسط بودم ایستاده

 می عشق با ار صورتش کیمیا وقتی... خندید می کیمیا وقتی.. کرد می سرفه کیمیا وقتی.. من از بودم نگاهش دزدیدن گر نظاره و

 گرد مینز این کجاي دانستم نمی و.. بودم پیچیده دورم به را هایم دست... شناختم نمی که پارکی وسط بودم ایستاده.. کشید

  ...بس.. و رسد می خودم تن به فقط دستم که ام، ایستاده

 قلبم در عمیقی درد همزمان، و آورد می لبم به لبخند قدشان تفاوت و بود ایستاده کنارش کیمیا. بودند ایستاده منتظرم ماشین کنار

 می یرمگ می ماشین من: گفتم آرام رسید، می نظر به کالفه هم او انگار که کامران به نگاهی نیم با و رفتم جلو... کرد می ایجاد

  ..رم

  .رسونمت می: کرد مکث

  ..خودم رم می. نیست احتیاجی -

  بخوریم؟؟؟ شام ما با نمیاي ؟..جون ساره -
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  .دیگه دفعه یه: زدم لبخند و کردم نگاه بود نشده تاریک هنوز که هوا و نرسیده شام به هنوز که ساعتم به

 اوتمق بدون و ساکت اندازه این تا.. ما که بود آخري بار این که. نیست کار در دیگري ي دفعه که دانستم می خوب هم خودم و

  ...شدیم مخالفت و

  ...بیــــا: برچید لب و کشید را ام بارانی ي لبه

  ؟..کامی: پدرش سمت کرد رو

 کیمیا به و گرفتم یکدستش سفید پیراهن از را هایم مردمک.. دوخت من به را پرسشگرش و مستأصل نگاه و زد کمرش به دستی

.. مردم می و پریدم می شاید... داشت پژواك سرم در هنوز دارش غصه و سرفه پر صداي و داشت خواهش هایش چشم... دوختم

 بگیري تو تصمیمی هر. نه. خدا نه.. گرفتم گاز تو از قدرت تمام با را لپم... را ها چشم این وقت هیچ دیگر و کرد می جراحی شاید

  ..!نه کیمیا، اما

  !بخوریم پیتزا بریم: کشیدم را لپش و شدم خم

 ار کیمیا و کرد باز را عقب در... گرفت ما هاي چشم اشتیاق از چشم و زد دور را ماشین کامران.. زد بهم را هایش دست و خندید

  ...شدم سیاه ي سانتافه سوار دوباره.. و داشتم نگه ام سینه توي را نفسم.. نشاند

  .کرد حلقه پدرش صندلی دور را هایش دست و شد خم عقب از کیمیا

  ..دنبالم میاد جون سوده با فردا گفت جون سَمی -

  ..جون سمیرا.. جون سوده

  .م خونه من. نه: کرد نگاهش آینه توي از کامران

 رو هب رو به و در سمت بودم کشیده را خودم.. کرد بازي و داد تکان تکان را هایش اسبی دم عمد از و داد تکان سر راضی کیمیا

  ...بود بَسَم ماه یک براي امروز، ي لحظه به لحظه.. کردم می نگاه

  ..فردا میاره! خریده کِیتی برام گفت جون سمیرا مهد؟ رم نمی فردا یعنی -

  .گیریم می ازش ریم می: کشید کناري را ماشین و زد راهنما

  ...پریدم پایین..  من و درخشید فود فست بزرگ تابلوي

 زمین دویدن وقت هک دخترکی از.. کرد تعریف پارك از برایم. زبانی شیرین به کرد شروع کیمیا و نشستیم شکلی مربعی میز پشت

 قالب انهچ زیر را هایش دست که کامران به کرد رو... نخوري زمین که بدویی ذاره نمی بابات ببین بود گفته جون سمیرا و خورده

 برد جلو ار صورتش و ایستاد اش صندلی روي.. نشد متوجه.. زد صدایش و بود خیره خیابان به رستوران بزرگ ي شیشه از و کرده

 کیمیا هب بودند آمده دیگري دنیاي از انگار که هایی چشم با و برگشت.. خورد آرامی تکان که.. او و.. بوسید را اش گونه هوا، بی و

 خورد، می زنگ که را موبایلم... کشید بو را موهایش و بست را هایش چشم و گرفت بغل را کیمیا... کرد نگاه من به هم اي ثانیه و

  ....فشردم کیفم ته
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  ...دادم می ارجحیت چیزم همه به را کیمیا داشتم.. من و بود مانده شرکت کاري قرار و هفت تا ساعت نیم

 شادي ي جعبه برایش.. شد صرف کیمیا به من بیگاه و گاه هاي لبخند و کامران سکوت در بزرگ مثلثی هاي برش با ها پیتزا

 اي خوشمزه اسنک و عروسک... کشیدم نرمش اسبی دم میان را دستم... شد کردنش باز مشغول کوچکش هاي دست با و آوردند

 باریکی رد و گرفت شدت اش سرفه و زد سرفه اش بررسی میان.. کرد اش بررسی و دادش نشانمان خندان.. کشید بیرون جعبه از

 مدهان توي قلبم.... گرفت دهانش به کاغذي دستمال مشتی کامران ي پنجه و ریخت هري من دل و افتاد دستش کف خون از

 همین. .گذاشتم کوچکش ش سینه ي قفسه روي خفیفش، لرزش تمام با و بردم جلو را دستم... شد نمی قطع اش سرفه و آمد

 رهدای و نرم... کشیدم اش سینه ي قفسه روي نوازشگر و نرم را انگشتانم.. داد می ماساژش طوي همین.. بود داده ماساژ طوري

 تنم... داد می جان داشت آشغالم خواهر ي بچه... خورد می تان تکان.. اش اسبی دم.. خورد می تکان کوچکش هاي شانه.. وارد

 انصافی یب سُرنگ درد و دادم ماساژ را اش سینه ي قفسه... بود شده کلید هایم دندان و رستوران کف بود افتاده قلبم.. لرزید می

 وحشتم من و بود دستم زیر... بود دستم زیر.. ضعیفش و ظریف و استخوانی تن بند به بند.. کوچکش هاي دنده.. هایم رگ به شد

  ...نکشد نفس من دست زیر.. لحظه همین و جا همین نکند که بود گرفته

 دهانش يرو که را پدرش دست اشکی هاي چشم و ترس با.. کشیدم اش سینه به نرم را دستم... شدند فاصله با و کوتاه ها سرفه

 کپسولی و دارو اي کیسه اش، عروسکی کوچک کیف از...  و لرزید می تنم و لرزید می دستم و لریزد می... بود گرفته محکم بود،

 باال را رمس..  کَندش جا از و نشست تنش زیر کامران دست.آمدند بند.. و شدند کوتاه ها سرفه.. گرفت آرام.. کشید بیرون کوچک

  ...برد تیبهداش سرویس طرف به و کند جا از را بچه.. کردم نگاه گردنش ي برجسته رگ و منقبض فک و قرمز صورت به و گرفتم

 دست راچ.. کردم نگاه ها ماشین تند عبور و خیابان به و کردم بلند سر باز.. شدم شان خیره و گذاشتم پاهایم روي را هایم دست

  ...کیمیا... من خوب خداي.. من خداي.. خدایا.. لرزید می همه این هام

... ودب ویران و بود قرمز و بود پُر هایش چشم.. دیدمش می وتار بود پُر هام چشم.. گرفتم باال را سرم. افتاد سرم باالي اي سایه

.. کردم بسته و باز را هایم پنجه... کرد می نگاهم فقط باز، نیمه هاي چشم با و بود اش شانه روي کیمیا سر... گرفت لرز ام چانه

 پرپر نم هاي دست زیر داشت جا همین.. بود جا همین... افتادم می خشکی به داشتم ، دَمی هیچ بی و بود مانده ام ریه توي نفسم

  ....هام دست خدایا... کیمیا خدایا... ما ي همه به لعنت.. متنفرم خودم از همه این که من به.. من به لعنت.. زد می

  ..پاشو: گرفت دربر را رستوران شکل مربعی میز اش خسته و دور صداي دنبالش به و شد برداشته پایم روي از کیفم

 بغلش توي کیمیا مریض و رنجور تن به.. برداشت چین ام بینی و کردم نگاه قرمزش هاي چشم به.. کردم نگاه هایش چشم به

 داشتم فقط. .سوختم می فقط... ریخت نمی و بود پُر چشمم ي کاسه و برداشت چین ام بینی.. برداشت چین ام بینی و کردم نگاه

  .خوبه.. پاشو.. ساره: بود تر دهنده اطمینان و تر مالیم بار این صدایش.. خواستم می هوا و سوختم می

 می فکر من که... بدهد آرامش من به نتوانست نخواهد زمان از دیگري جاي هیچ.. نگاه این و صدا این کردم می فکر من که

 گريدی وقتِ هیچ کردم می فکر که... کرد اعتماد آدم این به بشود که داشت نخواهد وجود اي ثانیه هیچ.. دنیا کجاي هیچ کردم

  ....بگیرد آرام دلم و بگیرم اطمنیان اي ذره صدایش از بتوانم که ندارد وجود

  ..زدم پس را میز و شدم بلند

  باشد داشته خبري داغم ز که باید
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  ...باشد داشته جگري خود با که مرد هر

  خویش بد بخت از که ست دلیري چو حالم

  باشد داشته پسري دشمن لشکر در

  اهل نا شاخه یک که است درختی چو حالم

  باشد داشته تبري دست ي بازیچه

...  

  اندوه گره در گره داد ام سردرگمی

  ....باشد داشته سري که کالفی خوشبخت

  ... *اهل نا ي شاخه یک که ست درختی چو حالم

 بی که کیمیا هب. ایستاد. کرد مکث. کردم دراز بنشاند، عقب را کیمیا تا رفت می که سمتش به را هایم دست و ماشین توي نشستم

  ...گذاشت بغلم توي را بچه و شد خم. کرد نگاه کرد، می نگاهمان فقط حال،

  ...لَمید و شد جا به جا بغلم توي داشتنی دوست عروسک

 دیگر که اش اسبی دم روي.. کوچکش هاي لب و بلند پیشانی روي.. کشیدم هایش پلک و گونه روي را مرتعشم هاي انگشت سر

  ...خورد نمی تکان

  ...گذاشت بغلش توي و دستش میان گرفت را انگشتم

  ..بوسیدم را بلندش پیشانی و فشردمش خودم به

  ...نشست رُل پشت.. طالیی مشکی پوشِ یونیفرم

  ..گذاشت داشبورد بر شده نصب موبایل ي پایه روي را موبایلش

  ؟..کنم باز کِشِتو: گفتم و نرمش موهاي به کشیدم دست

  ..کرد بسته و باز را هایش پلک

 خندلب بسته، هاي چشم با.. ریخت دورش و شد پخش و شد باز موهایش.. کشیدم بیرون را سرش رنگ قرمز کِش و بردم دست

 جا ایشموه میان را ام عملی بینی.. بوسیدم و دادم نوازش دیگرم دست با را موهایش... گرفت بغلش توي تر محکم را دستم... زد

  ...زندگی... داد می زندگی بوي... دارد عطر هم زندگی دانستم نمی وقت هیچ من... داد می نفس بوي.. بوییدمش و دادم

 سینه ي قفسه... گرفت می آرام ذره ذره کیمیا و... نیفتادند نوازش از هایم دست.. کردم می حس را کامران ي خیره نگاه سنگینی

.. ردندم می شدن، نوازش بدون ها آدم. مردند می لمس بدون ها آدم... لرزید نمی کوچکش تن و شد می پایین و باال تر آهسته اش

 تنها هک فهماندمش می هایم، دست و آغوش سلول به سلول با و.. چسباندمش می خودم به سفت.. گرفتم می بغل را کیما باید
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.. یاکیم خداي.. بستم را پُرم هاي چشم... شود می درست چیز همه.. شود می درست که.. گرفته آرامش رنگ چیز همه که.. نیست

  ...بشود درست..بشود درست.. مهربانم خداي

 ي لقهح من... شد شناور پُرم هاي چشم در قرمزش هاي چشم.. کردم نگاه بود نشسته رُل پشت که مردي به و گرفتم باال را سرم

... حاال و بودم داده دست از را خلوصم تمام... بودم خالی دست خالیِ دست.. نداشتم هیچی حاال،.. بودم داده دست از را محافظم

 به زدم زل و گرفتم رو.. زدم پلک گرفت، نمی که تلخش و قرمز چشم توي... سفت.. کن بغلش سفت.. باش کیمیا ي حلقه.. خدایا

 تدوس را کیمیا.. جون سمیرا.. جون سوده کاش... فشردم را هایم پلک... کند ازدواج خواست می.. کند ازدواج خواست می... پنجره

  ...کند ازدواج خواست می.. فشردم را هایم پلک... باشد داشته

  ..کامی: زد لب کیمیا... بودند کرده خوش جا کیمیا موهاي میان همچنان من هاي انگشت و.. افتاد راه به ماشین

  ..جانم: شد خم.. اش کامی

  ..بذار آهنگمو..: نشست من ي سینه روي بچه نرم ي پنجه

 می آرام هم ار من ذره ذره که دلچسبی پیانوي... نشست ماشین در مالیمی موسیقی.. بوسیدش و کشید اش پیشانی به دستی

 جور یک. .با.. بود هایش چشم توي که چیزي با.. چیزي با.. کرد باز را هایش چشم و کشید باال بغلم توي را خودش کیمیا... کرد

 برقِ  ردِ و دمبرگردان سر.. لرزید قلبم... گذاشت ام شانه توي را سرش دوباره و زد لبخند.. کشید را لپم... کرد نگاهم ،..کودکانه عشق

 را تانشدرخ و وزید می شدیدي باد حاال که خیابانی به کردم رو و فشردم خودم به بیشتر را کیمیا.. گرفتم را کامران هاي چشم

  ...میرند می سبز ها، کاج... داد می تکان

  ..کامی -

  ..جونم -

  ؟..میري.. بازم -

  ..کرد نوازش را کیمیا موهاي دستش

  .دیگه هفته یه -

  چقد؟.. یعنی هفته؟.. یه -

  ..دیگه خیلی یعنی -

  ..من عمر بخواب: گفت و دزدید را چشمش.. دوختم گفت، می دروغ که مردي به را هایم مردمک

: کردم ناز ار موهایش.. نه یعنی که داد تکان طرفین به را سرش. چرخید پدرش به رو کمی و شد جا به جا کیمیا... شد فشرده قلبم

  نمیاد؟ خوابت

.. بود شده وختهد رو به رو به تنها که صافی و ممتد نگاه به... شد خیره پدرش رانندگی به و برگشت.. نه یعنی که باز داد تکان سر

 و نیاز و زادآ کنار و بودم می شرکت باید حاال همین.. بود هفت. هفت. کردم نگاه ماشین ساعت به من و لرزید کیفم توي موبایلم
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 شارف دستم کف به را هایم ناخن و کردم مشت را ام پنجه.. آزاد.. آزاد.. آزاد.. کردیم می رسیدگی جلسه به و نشستم می معینی

  ؟..بري می منو کی پس: گفت کیمیا... دادم

  ..رسیدم نمی دیگر ساعت نیم از زودتر ممکن، حالت خوشبینانه در

  ..خوشگلم ببرمت کجا -

  ..کشید.. را طالیی مشکی هاي سردوشی با مردانه پیراهن سفید آستین کوچکش دست

  ..بیام منم -

 هوایش بدجوري دلم که امامزاده توي رفتم می کردم، می عذرخواهی باید.. زدم می زنگ آزاد به و شدم می پیاده جاها همین باید

  ...شود خالی.. گرفته قرار قلبم و ها شانه روي که سنگینی بارِ  دادم می اجازه و نشستم، می داشت را

  ...همیشه براي.. ریم می هم با روز یه -

  !افتاد زدن، پلک از چشمم و شد قطع ام تنفسی مرکز

 سکوت و چرخاند دست یک با را فرمان. کنم درك را حرفش کامل معنی بتوانم که کردم نگاهش جوري و چرخیدم سمتش به

  !چی؟: بریدم را کیمیا ي خنده. بود نفهمیده را حرفش.. خندید کیمیا! همیشه؟ براي.. کرد

  .ایران از ببرمش شاید: شد پایین و باال اش آدمی سیب و زد لب.. گرفت جاي بزرگراه سوم خط در و زد راهنما.. کند نگاهم آنکه بی

  !چی؟ براي: گرفتم قرار سمتش به کج و شدم جا به جا. چرخید می او به من از کیمیا استفهامی و کنجکاو نگاه

  عمل؟ چی؟ براي: زدم صدایش دوباره. نگفت چیزي و داد فشار بهم را هایش لب

  .نه: کرد مُزین را درهمش صورت کمرنگی اخم

  ...ببرد ایران از همیشه براي روزي یک را کیمیا خواست می و کرد می ازدواج داشت. کند ازدواج خواست می

  ...نداري حق -

  ..انداخت گره گلویم توي بغض و

..! ندبک اش بچه براي کاري هر داشت حق و ، بود من آشغال خواهر ي بچه پدرِ. بود کیمیا پدر..! داشت حق که البته نداشت؟ حق

... آور رگم هایی سرفه از بعد هم آن سیاه، ي سانتافه آن وسط درست گرفته، باد و تار شبِ آن اما. کرد می تأییدش تماما منطقم

  !؟..بود کجا من منطق

  !؟ حق: خورد چین اش پیشانی و پرید باال ابروهایش

  ..داد تکان سر و زد پوزخند

  ..شدم جا به جا باز
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 بار رینآخ قطعا.. تار شبِ  این در دیدنش وقتی داشت من براي نفعی چه اینجا بودنش دارم؟ نگه را کیمیا خواستم می چی براي

  !؟...بود

  !بشه؟ چی که ببریش -

  !بشه؟ چی که بمونه -

  .نپرد دهانم از ربطی بی حرف کیمیا، کنجکاو هاي چشم جلوي تا گرفتم گاز را لبم! شد ام خیره غلیظ و عمیق اخمی با و

  عزیزم؟ عقب ري می. جان کیمیا -

.. بود دهافتا نوازش از و شده مشت دستم. کرد قایم بغلم توي را صورتش و داد تکان راست و چپ به سري پدرش جواب در کیمیا

  ...نیست انتظارش در هیچی اینجا: گفت زیرلب

 و بودم زده کله و سر مادرم هاي دست در کذایی عکس آن هم سر آخر و آقاجون و مدرسی و علی با صبح از.. بودم منطق بی

  ...!کرد می لبریزم ضربه، این و بود شده پُر ظرفم. بودم کالفه حاال،

  !فهمه؟ نمی وقت هیچ جوري این میکنی فکر! چی؟ که باالخره کنی؟ فرار بشه؟ چی که ببریش -

 اش زندگی ي سایه من و کند ازدواج خواهد می گفت می من به بود آمده. شد مشت فرمان روي دستش و شد عصبی. شد عصبی

  ..!ببرد ،..داد می جان من هاي دست میان داشت پیش دقیقه چند همین که را کیمیا خواست می و بود آمده هستم،

  !فرار: زد پوزخند و وکشید لغزاند موهایش میان را اش پنجه و گذاشت پنجره ي لبه را آرنجش

  ...هنــوز و زد می طعنه و زد می پوزخند

  کنی؟ ازدواج خواي نمی مگه: گفتم گرفته اضطراب اما پایین صداي همان با

  ...کرد می ام خفه داشت عطرش بوي

  ..ببریش نداري حق -

- ...  

  ..باشه داشته مادر اگه -

  .ساره کن تمومش -

 را دستم. یدکش خیابان ي گوشه را ماشین و زد راهنما. شد تنگ ام سینه ي قفسه و کردم نگاه کیمیا خواب و بسته هاي پلک به

 نمی هم، را خودم چوب بوي حتی.. را تهران ي گرفته سُرب بوي. خواستم می هوا.. شدم خفه عطرش از و گلویم بیخ گذاشتم

  ...خواستم

 روعش تو بازم.. نشستیم اینجا متمدن آدماي مثل که حاالم همین.. حتی.. کنی می شروع تو.. بار هر.. کردي شروع تو: زدم لب

  ..کردي
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 شده، هریخت پیش از اي برنامه شبیهِ  بخواهم، آنکه بی.. افتادند راه به سرم در حروف.. زد پلک هم پشت بار دو..  و برگرداند سر

 از دارد،ن دوست که چیزي از را حواسش تا.. کند متمرکز را فکرش تا کند می را کار این که... شده مرور دوره هزار عادتی به شبیه

 ..را هایش چشم حاالت نفس به نفس... من... بودم بلد را صورتش خطوط بندِ بند من،... کند پرت دهد، می آزارش که چیزي

  ...بودم زیسته

  .امروز.. کنیم تمومش اومدم: شد کشیده آستینم که رفت دستگیره سمت به دستم و گرفتم رو

 تارهاي از شدم می خفه داشتم.. بود من در.. زندگی از سرشار و تازه اي تجربه هجاي اولین که بو این از شدم می خفه داشتم

 هیچ من و دبو بغلم توي که کیمیایی از شدم می خفه داشتم... بود حمام کف ام شده ریخته موهاي تار به تار یادآورِ که خاکستري

  ...و کند تمام را چیز همه خواست می و ببردش خواست می و بودم کاره

  ...کشید عقب محکم و برد موهایش میان را انگشتانش

  ..شناختم می را ها شقیقه این

  ..بود برگرفته در مرا تمام روزي ها دست این

  ...کند تمامش که بود آمده.. و پریدم می فردا پس و اینجا بودم نشسته و بودم آزاد ي صیغه

  ..نداره وجود ما بین هیچی دیگه.. بگم بودم اومده -

- ...  

  ...شی اذیت..  و شه باز زندگیت به اي دیگه کسِ هر یا مادرم پاي ذارم نمی دیگه -

- ...  

  ...کنه می خوشحالم.. این.. خب. داري خوبی زندگی ظاهرا -

  ...کشیدم می پایین را گلویم بر زده خیمه تارهاي و انداختم می چنگ باید

  .من هم کیمیاست، صالح به هم.. کنم می جور و جمع دارم -

 دوید من هاي مردمک و فرمان روي بود گذاشته را چپش دست.. آوردم باال.. گریزانش هاي چشم تا را، تارم و زده مات هاي چشم

 آن ي همه پیِ... بود داده خو خودش به را من که نوازشی همه آن پیِ... انگشتانش بند پی.. دستش روي ي برجسته هاي رگ پی

  ...نبود شدنی فراموش اما بودم، کرده چالش که چیزي

 اومده امروز..! کرد پاك شه نمی وقت هیچ اینارو.. کیمیا مادرِ اسم.. اسمِ.. ست همه دهن تو ما حرف.. هست جا همه تو اسم -

 اومده! ..دارم می نگه پا سر خودمو زور به دارم.. کیمیا کردن بزرگ براي..! کنم ازدواج تونم نمی حتی اینجا من بگم.. بگم بودم

  ...داري حرفی اگه که.. داره جراحی روزا همین بگم بودم

 کرده باز هاند مطب توي وقتی. بود گفته دیشب همین. بود گفته دکتر. بودیم ماشینم سر پشت درست. خیابان دور دواندم چشم

 از.. دمبو گفته ها اولین از و بودم کرده باز دهان وقتی. بود پرسیده کامران از و کرده باز دهان وقتی. بود پرسیده اول عشق از و
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 شکستنش، وبارهد احتمال بشکند، بار یک که استخوانی.. بود گفته. بود گفته دکتر.. هنوز مادرهایمان، زن بهم حال رفتارهاي و کیمیا

  .هست هم باز

  ..کامران -

  ..بود شکسته صدایم،

  ..زد اش شقیقه نبض.. کشید را ها خاکستري

  .دم می انجام باشه، صالحش به کاري هر -

  ..زدم صدا

  ..کامران -

  ..شد فشرده مشتش

. رو ها شتهگذ کثافت نه بزنم، خط تورو تونم می نه.. بگم بودم اومده امروزم. کنم فرار خوام می باشه فرار؟. بکنم زندگیمو بذار -

  !نداره فایده.. اما داشتم حرفایی.. یه.. دونستی می باید که بود چیزایی یه

  ..!برس زندگیت به برو.. گفتم که بیمارستان تو: آزاد به کرد اشاره و زد نیش و شد ام خیره

 ارهد سعی که کسی تنها انگار وسط این اطالعت محض اما کنم می کارو همین دارم: گفتم هایم دندان میان از و شدم عصبی

 هم لیخی انگار..! کنم کاري یه تا زنه می زنگ من به ور اون از و پسرشه نگران خیلی که عزیزت مادر! منم کنار، بکشه خودشو

  ...هنوزه که هنوز که نیست راحت پسرش بابت از خیالش

  !زده؟ زنگ تو به چی براي: غرید و کشید درهم ابرو

  ..بارم این یا! کنی؟ می ازدواج داري که دونه می: زدم پوزخند و کشیدم پایین ممکن حد تا را صدایم

  !ببند دهنتو: شد منفجر

 دستش.. بود رفتهن خواب به بغلم توي آنجور کیمیا و بودیم ننشسته ماشین توي اگر که.. توانست می اگر که بخورم قسم حاضرم و

  ...رفت می هم باال

 کنم، نگاهش آنکه بی... کرد پر را هایم ریه تمام عطرش و شدم بیزار خودم از و شدم متنفر ازش و شد حبس ام سینه توي نفسم

  .شم پیاده خوام می.. عقب بذارش: کردم اشاره کیمیا به

  !بزنیم حرف هم با کلمه دو تونیم نمی هنوزم: زد زهرخندي و فشرد را فرمان

  ..شم پیاده خوام می: کردم تکرار دوباره
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 چشمم.. کرد رپ را ماشین ي افتاده تشنج به اما ساکت فضاي موبایلش مالیم ملودي.. آورد جلو کیمیا گرفتن براي را هایش دست

 سوده کی. سوده. همین»..  سوده.. « گوشی ي صفحه بر بسته نقش اسم و بود داشبورد روي که موبایلش روي نشست اراده بی

  ...باشد نداشته پیشوندي و پسوند هیچ به احتیاجی که ،..پُر قدر آن شاید یا و. خالی ي

 می نگز هنوز سوده.  برگرداندم سر.. بود ماشین فضاي و من پاي مابین هایش، دست میان کیمیا. ام شده قرمز که بودم مطمئن

 مادرت: زدم لب.  آوردم باال اش اي قهوه هاي چشم تا را لرزانم هاي پلک.  داشتم نگه را ماشین بوي از ام شده پر ي سینه. زد

 نوزه کنه می فکر شایدم.. منو داره دوباره که لرزیده کجا از دلش دونم نمی..! کنیم رجوع.. بهم تو و من که زنه می دري هر به

  ...لوحم ساده ي ساره همون

  ...خبریات بی ي همه رو بذار اینم: زدم پلک هایش، چشم در

 اتفاقی هک دم می قول: کرد زمزمه.. قبل از تر آرام و تآنی با. رفت دستگیره سمت به دستم.. کرد مکث اي لحطه. شد سخت فکش

  ..!نشیم رو به رو هم با دیگه غیراتفاقی، و

 داشتم چرا.. دیگر که داد می قول و.. بود نکرده ساده عذرخواهی یک حتی.. بود راحت من روي کشیدن خط.. بود راحت برایش

  !؟.....شدم می اذیت

  ...نکردي عمل کدومش هیچ به که دادي من به ها قول خیلی تو: کردم زمزمه

 روشن د،دی می تار که هایی چشم اما لرزید، نمی که هایی دست با و فرمان پشت نشستم... کردم رها را در و آمدم پایین ماشین از

 را ها یابانخ... کنم نگاه بود، مانده برجاي.. مات شاید.. گیج شاید.. گنگ شاید.. هنوز که سیاهی ي سانتافه به آنکه بی و کردم

  ....گذاشتم جا.. سرم پشت.. را ها کاج

 و کردم سالم. شد بلند بودند، نشسته کنفرانس میز پشت که زن یک و مرد سه و آزاد و نیاز سرِ ورودم با و زدم در به اي ضربه

 نگاه اعتس وبه گرفت باال را چپش مچِ آزاد. زد ام اشاره دست با و ایستاد نیاز. نبود محکم بلندي، عین در همیشه برخالف سالمم

  .یرمتأخ بابت کنم می عذرخواهی: گرفتم باال را سرم و گذراندم نظر از را مقابلم هاي برگه. نشستم نیاز کنار. من به و کرد

  .کردیم شروع رو جلسه ناچارا موندیم، منتظرتون دقیقه ده: گفت خوشی خلق با مردها از یکی

  !بدیم؟ ادامه رو جلسه تونیم می: انداخت طنین کنفرانس سالن در آزاد محکم صداي. دادم تکان سر تشکر ي نشانه به برایش

  .البته: زدم لب. فشردم ها برگه روي را خودکارم

.. دملغزان هایش نوشته زیر را خودکارم. گذاشت مقابلم یادداشتی کوچک کاغذ نیاز. گرفت را بحث ي ادامه خلق خوش مرد همان

 خیره بخند و فتمگر باال را سرم. دادم تکان سر تنها بنویسم، چیزي آنکه بی»..  خوبی؟. بود کفري خیلی. دادي نمی جواب تلفنتو« 

 می. نباش نگران. « چرخید کاغذ روي دوم مرد نگاه. گذاشت مقابلم دیگري کوچک کاغذ..! کردم شکار آزاد، روي را زن طناز و

 اخم. تاداف آزاد به چشمم او، از قبل که سمتش کردم رو.. اش نوشته زیر لبخند، از بزرگی شکلک و. » اخالقو بد که شناسیش

  .گرفت را چشمش مکث با و داشت

  باشیم؟ خدمتتون در شام: زد تعارف آزاد. شدم بلند جا از ها مهمان همپاي و زدم را امضا آخرین

  !مهندس ماست نوبت دفعه این: خندید خلق خوش مرد. بود گذشته نه از ساعت
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 رو... ردفش محکم را دستش و برد آزاد سمت به را دستش جوان زن. کردم مرتب را ام مشکی شلوار کت ي لبه و ایستادم تر عقب

! ساره خوشگله لیخی: گرفت باال را کیفم بود، مشهود کامال کردنش بازي فیلم حالیکه در نیاز و شد بسته سرشان پشت در.. گرفتم

  !گرفتی؟ تندیس تو هه مغازه همون از

 همه به خواست می دلم.. من و کرد می نگاهم خیره.. داد لم و فرستاد عقب را گردانش صندلی.. شد پرت میز روي آزاد خودنویس

 رستد. میز روي بود شده پرت. بود مشهد از من سوغات. کردم نگاه خودنویسش به. بزنم پا پشت امشبمان، قبلِ  از قرارهاي ي

 باال را ام هچان. بیاورد نسکافه رفت و گذاشت دستم کنار را کیف نیاز.. سیاه و سیال مایعی وسط بودم شده پرت که خودم مثل

  ؟..بودي کجا: شد بلند و زد عقب را میز. کردم نگاه درهمش اما آرام، صورت به و گرفتم

  .بود ترافیک: گذاشتم می کاورش توي را عینکم

  !دادي؟ نمی جواب تلفنتو چرا -

  ..متوجه -

  !!خرم؟ من ساره -

  ..!پریدم عقب به قدم یک اختیار بی و لرزید تنم تمام اش عربده از

  !زنی؟ می داد چرا: نلرزم کردم سعی و کردم اخم..! کرد ترم شوکه دادش، شوك و برگشت بدنم به ساعت چند این لرزِ

 شماتچ!! ترافیک؟؟!! بودي؟ کجا. زده زنگ نیاز. زدم زنگ بهت بار ده حاال تا یک ساعت از: کرد نگاهم کالفه و کشید را موهایش

  !!!خرم؟ من ساره؟ خرم من!! دادي؟ سوتی بار دو که جلسه سر بود کجا حواست طوریه؟ این چرا

 خبر داد، یم را ازدواج خبر من به. بزنیم حرف هم با کلمه دو توانستیم نمی هم هنوز. نشستم و کشیدم عقب را ها صندلی از یکی

 نزدیکم و دکشی جلو را ها صندلی از یکی! بزنیم حرف کلمه دو توانستیم نمی هنوز و را، اش زندگی سر بودنم سنگین ي سایه

  .بزنم حرف ش درباره خوام نمی.  بودم علی پیش: گفتم کنم، نگاهش آنکه بی. نشست

 اهمیت برات یهیچ! بدي؟ جواب تلفنتو تونستی نمی: بود عصبی و باال صدایش هنوز.. پیچید خودش به کالفه و رفت عقب کمی

  !نداشت؟؟

  ..بدهم که نداشتم جابی.. کردم سکوت

  !بودي؟ علی پیش مطمئنی: کشید جلو صندلی با را خودش

 مدل من و. داد می اونتوس بوي ذهنم تمام.  داد می اونتوس بوي هایم دست. داد می اونتوس بوي نفسمم. کردم نگاهش صاف

  ...!بکشم هایم ریه به جا یک را، تهران سُر تمام و بگیرم بیرون طبقه همین از را سرم خواست می

  .بودم علی پیش: گفتم

  ..انگار حاال و بودم نگفته دروغ او به هرگز.. کند پیدا را حقیقت تا شد خیره هایم چشم به

  ...کرد شل و کشید را اش طوسی مشکی کراوات ي گره و کرد باز را پیراهنش باالي ي دکمه
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. داد می را مهمان زن عطر بوي که دستش. بود پایم روي که دستم، روي گذاشت را دستش بار این و کشید جلو را خودش دوباره

  بودي؟ اونجا ساعت این تا: گفت قبل از تر آرام... کنم نابود را ام بویایی ي قوه خواست می دلم

  .آره: دوختم خلقش بد و متفکر و سیاه هاي چشم به را سرگردانم هاي مردمک

  ...کرد رها بعد و داد، فشار را دستم ماند، ام خیره اي لحظه

  .شد بلند جا از و کشید عقب

  .میز روي خودنویس به زدم زل و انداختم را دستم.. کرد نگاهم تیز... بوییدم و کشیدم ام بینی به را دستم پشت

  کردي؟ عوض بلیتتو -

  .آره -

  .نداشت خالی امارات: گفت و انداخت بهش نگاهی. گذاشتم میز روي را ایر ایران لیت پاکت کیفم توي از و

  ..نیست مهم: برخاستم

  !؟...داد می اونتوس بوي که من تمامِ مثل... داد می زنانه عطر بوي دستش.. گرفت را بازویم و شد نزدیکم

  .میام کشید، طول هفته یه از بیشتر اگه: گفت قبل از تر آرام

  .برمیام پسش از. نیست الزم: دادم تکان سر

  ...منتهی. البته که اون: داد بازویم به اندکی فشار

 تمام را چیز همه بود آمده! ؟...دید می را، دورم سیال و سیاه مایع ؟..دید می.. هایم چشم در..  را شدم تکه تکه قلب. کردم نگاه

 فراموش ار ها گذشته بکند، توجیحی و بیاورد اي بهانه من تسکین براي آنکه بی حتی ها، زخم کردن باز بدون بود آمده... کند

 سال و ترف می اینجا از.. رفت می یادش را من.. اتفاقی غیر و اتفاقی.. بود داده قول.. بینیم نمی را هم دیگر بود داده قول. کنیم

 می فراموش را اول ماه شش حتی.. کرد می فراموش را من سادگی همین به.. ماند نمی هم کیمیا خاطر در حتی من یاد بعد ها

 انگشت و گذاشتم می دست.. سوخت می قلبم جاي یک.. را مان نرفته هرگز عسل ماه.. را مُحرممان... را خوردنمان بالل.. کرد

 و.. شدم می خاك.. شدم می فراموش سادگی همین به.. سوخت می ام، زخمی جاي یه.. کجاست ببینم که دواندم می را هایم

 نم اول ماه شش مگر نبود؟ خوب دنیا هاي قصه ي همه اول مگر.. بروم کرد می رهایم هم، بود ایستاده مقابلم که مرد این حتی

 زمین به ار ماه برایم بود قرار.. باشم داشته توانستم می توقعی چه نبودم، هم دومش عشق حتی که مرد این از پس نبود؟ خوب هم،

 سر یتونستمنم دیگر چرا ؟..باشم بین خوش توانستم نمی چرا ؟...کنیم سر مان امن ساحل در طور همین دنیا ته تا بود قرار ؟..بیاورد

 قول و گفت. تمام گفت سادگی همان به.. امشب.. بودم دومش عشق من و بود پرواز اولش عشق که او! ؟..بگذارم کاله را خودم

 ورتق را بغضم.. داشتم دوستش همه این و بود عزیز برایم همه این که.. مرد این که داشت وجود تضمینی چه.. کرد رهایم و داد

 و کی دنبو معلوم و داد می زن عطر بوي دستش.. نبود پیدا دلتنگی هایش چشم توي و.. بروم گذاشت می سادگی به هم او.. دادم

  ...ببرد یاد از مرا هم او.. روزي چه
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.. هستم یداشتن دوست که گفت می من به باید کسی. گفت می من به باید... چسباندم خودش به آرام و کرد حلقه دورم را دستش

.. کرد نخواهد فراموشم ابد تا هم، کند سقوط پروازم اگر حتی و دارد دوستم که شنیدم می داشتم دوستش که مردي زبان از باید

  ...شدم می خفه داشتم و داشتم احتیاج شیرین دروغ این به

  ..برم اگه.. آزاد -

  ..بماند خوددار و سنگین طور همان چشمهام پُر ي کاسه روز، چند این مث که کردم را تالشم تمام و گرفتم باال را سرم

 اگر تیح که. هستم داشتنی دوست که گفت می بهم باید کسی.. بود افتاده ابروهایش میان کمرنگی اخم و بود درهم صورتش

 دستم.. ودب دلتنگم که هست کسی و ام داشتنی دوست هم باز هستم، مادرم محبوب فرزند رفتن دست از و کیمیا بد حال مسبب

  .شدم می خفه داشتم. گذاشتم دهانم روي را

  !؟..شه نمی تنگ دلت -

  ..هدیوون: کرد بغلم سفت و انداخت دورم هم را دیگرش دست بعد اي ثانیه و کرد پر بهت را هایش چشم.. شد تر علیظ اخمش

  ..شه می تنگ دلت گی نمی چرا: شدم سرریز و چسباندم اش سینه به را دهانم. گرفتم مشتم توي را کتش ي سرشانه

  ..گرفت بغلم تر محکم

 سکافهن دلم چقدر: کردم دراز سمتش به را دستم. زد می موج نگرانی هایش چشم در. شد وارد ها نسکافه سینی با و زد در به نیاز

  ..خواست می

  .منتظرم پایین: برداشت اش صندلی پشت از را کتش

 پرونده نیاز. مفشرد دستم در را نسکافه لیوان. خورد تاب.. رفتنش ي بدرقه در سالن، بزرگ در و نشست میز روي ها نسکافه سینی

  .بریم: شدم بلند و برداشتم را خوشرنگم بنفش کیف. کرد می جمع را میز روي هاي

  ...ماند جا همان ها، نسکافه ي نخورده دست سینی

 را یبهداشت سرویس در. کردم تمدید را آرایشم و زدم صورتم به آبی و خواندم استراحت کوچک اتاقک توي را صامتم و مات نماز

 این و کشیدم.. کشیدم بیشتر.. کشیدم آینه توي دست با را هایم لب طرف دو! گذاشتم جا جا، همان را چیز همه و بستم محکم

  ..آمد می رنگم گوشتی هاي لب به که شد لبخندي کشش

 رمانف.. رستوران سمت کرد مان راهنمایی و زد نور و افتاد راه جلوتر آزاد. خودم ماشین پشت.. من و شد کوروش ماشین سوار نیاز

 اشینم آینه توي از و بغلی الین کشیدم.. زد چشمم توي سري پشت مزداي نور.. زدم دور را سرباالیی.. و پیچاندم و پیچاندم را

 و زد نور. تگرف قرار کنارم کوروش بلند شاسی و سیاه ماشین بعد اي لحظه.. کردم کم را سرعتم.. دیدم رنگی تیره بلند شاسی

  ...نبود دیگري بلند شاسی هیچ از خبري. کردم نگاه.. رفت و خندید

 صندلی شتپ کتش و بشورد را هایش دست بود رفته آزاد. گرفتند قرار رویم به رو کوروش و نیاز و ها صندلی از یکی روي نشستم

... فتگر دستش توي را دستش و کرد نگاه هاش خنده به عشق با کوروش.. گفت ترکیه از و خندید نیاز. بود آویزان من کنار

 و کردم کج را سرم.. کشید هایش دست به و کشید بیرون کاغذي دستمال جعبه توي از و نشست. شد کشیده عقب کنارم صندلی



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٠٢٨ 

 

 می فردا پس. بزنیم قدم برویم بعد. باشیم داشته اي العاده فوق شام امشب بود قرار. کردم نگاهش.. و دادم تکیه دستم کف به

. نیاورد ابت نگاهم زیر باالخره... شود می دلتنگم که بود گفته بهم و پریدم می و رفت می. کارخانه رفت می را فردا تمام او و پریدم

 را نگاهم و زدم لبخند.. بیشتر.. بیشتر.. بکشم را هام لب کردم سعی. بود درهم قدري ابروهایش. کرد نگاهم و کرد رها را دستمال

 نیاز... دبگرد حلی راه دنبال بخواهد و بریزد بهم که باشد او بار هر من، مسایل خاطر به که نبود درست. کردم پخش صورتش روي

  !کیانی آقاي نباش بداخالق انقدر! دیگه یکی نشد، کمپانی این! مگه؟ شده چی حاال: گفت خنده با

.. ادد ادامه را اش خنده و نیاورد کم نیاز. دوخت چشم نیاز به سفیه اندر عاقل و داد باال کمی را اش مشکی پیراهن هاي آستین

: خندید کوروش. شد تنگ هایش چشم و رفت باال ابروهایش.. گذاشتم کوروش و نیاز پاي به پا... گذاشت نیاز پاي به پا کوروش

  .خورد رو کوچیکه بزرگه، روده کنید انتخاب چیزي یه ها بچه

  !خورد غذا شه می فقط اینجا! آزاد: داد هل ما سمت به را دستش منوي نیاز

 خودم طرف به و گذاشتم منو روي را دستم و کشیدم عقب را خودم.. کرد قرمزم.. من روي آزاد ي خیره نگاه به کالمش ي طعنه

 شده ام خیره ،عمیق و خاص لبخندي با و داشته نگهش و برگه سرِ آن بود گذاشته را دوانگشتش. شد کشیده منو سرِ یک. کشیدم

 و ردمک تنگ چشم..! نخورد هم تکان جایش از.. منو و داشت نگه را مرموزش و سمج لبخند.. کشیدمش انگشتم، پنج هر با... بود

 جا گشتانمان میان را انگشتانش. ماند ثابت میز روي منو.. گرفت میز زیر از را دیگرم دست مسکوتمان، جدال در... کشیدمش دوباره

  !چطوره؟ این: زد ضربه پیتزاها از یکی روي دیگرش دست با و داد

 هاي جوك دست از آنقدر من و کرد می تعریف ترکیه از نیاز. بود کشیده طول تمام ساعت دو شاممان.. آمدیم بیرون رستوران از

 نآ کوروش هاي جوك.. بود کرده نگاهم تعجب با نیاز..! بود شده پخش چشمم زیر ریملم که بودم خندیده کوروش ي مزه بی

  ...بلند.. بلند... خندیدم می. بودم خندیده من اما.. بودم خندیده.. من که نداشت خنده قدر

  ...!آزاد..: بود کشیده ام، خنده.. خندیدم.. کشید را دستم

 را بانهش بهاري هواي و خندیدم.. بودند رستوران توي هنوز کوروش و نیاز.. کرد خودش نزدیک و کشید بیشتر را دستم.. ایستاد

. دهش بسته ي یقه آن با زیرش، خوشرنگ و چسب بلوز و دوخت خوش کت روي.. چرخید لباسم روي چشمش.. کشیدم نفس

 را وشکور و نیاز پیِ  و برگرداندم سر.. بود آمد و رفت کم و خلوت رستوران خیابان.. شدم نزدیکش و شد جا دستش میان کمرم

 دستم.. دکر تپ تپ قلبم،... داد می تلخی بوي... بویید را شالم ي لبه من، نگران هاي چشم برابر در و کرد خم را سرش.. گرفتم

 تا لخند. .کرد تنگ را براقش و سیاه هاي چشم و کشید عقب را سرش.. اش سینه به شد اي ضربه و شد شل دیگرش دست میان

 صداي و شد عمیق لبخندم..! نشست تاریک هواي در هایش چشم برق و شد جرقه و شد کبریت وسوسه، و آمد هایم لب روي

  !هنوز؟ نرفتید چرا: پیچید کوروش بلند صداي و گرفتم فاصله.. آمد کسی هاي پاشنه

  !بودیم شما منتظر: زد لبخند فاتحانه.. گرفتم دندان به را لبم ي گوشه و گرفتم رو

  بریم؟ من با میاي: برگشت من سمت به

 جور آن و کرد می نگاهم جور آن چشم همه آن وسط که..! دانست می.. را خودش بودن لعنتی ي اندازه و قدر قطعا. دانست می

  ...جور آن و زد می حرف

  .کن کنسل دارم قرار چی هر فردا پس: نیاز به کرد رو
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  !دارم ماشین: زدم لبخند و گرفتم باال را سوییچم

  !بریم بزن پس: زد رویم به شیطانی و نامحسوس لبخند و گرفت دوباره و انداخت باال هوا توي را سوییچش

 بلند قدر نآ.. خندیدم بلند.. خندیدم... پیچید کوروش و نیاز بلند هاي خنده صداي.. دودیدم بلند هاي پاشنه آن با ماشین، خود تا

 والد ، ماشین نزدیک و خندیدم بلند.. خندیدم...  و شود پر هایم خنده از خیابان و شوند پر هایم خنده صداي از هایم گوش که

  ....دمکشی بلند هاي نفس و شد می فشرده انگشتانم میان که فرمانی به زدم زل.. داد چراغ برایم و رل پشت نشست.. شدم

 اسیگاريج توي را سیگارش خاکستر که طور همان و خودش سمت کشیدم که شوم بلند خواستم و برداشتم بازویش روي از را سرم

  !؟..کجا: گفت کرد، می خالی دستش کنار

 خراش را مگلوی داشت چیزي.. کرد می درد گلویم.اش باالتنه روي بود افتاده شمع نور.. چسباندم اش سینه به را صورتم طرف یه

 چیز همه! ؟..بود اشتباه چیزي چه.. وسط این! ؟..شده چه پس.. بود درست و جا به که چیز همه.. بود خوب که چیز همه.. داد می

 آتش سیگاري بعد.. خودش طالي زیپوي با... کرد روشنشان یکی یکی خانه، به ورودمان محض به که هایی شمع..! بود خوب که

 روحم هک سفید اتاق این.. داشتم دوستش که خانه این به بودیم آمده... بودم خوب من و بودیم رسیده شب ده.. بودم خوب.. بود زده

 توي رفت و سالن سفید چرم مبل روي بود انداخته را کتش بعد.. بودیم کرده روشن تک تک را، ها شمع.. داد می نوازش را

 هاي بطري از یکی... انداخت ها جام توي را تکه تکه هاي یخ و کشید بیرون بلندي هاي جام.. سفیدش و خوشگل ي اشپزخانه

  ....مبود ایستاده.. ها شمع میان سالن، وسط همان هنوز من، و... کرد پر را ها جام و کشید بیرون یخچال از را طعم خوش نوشیدنی

 نمی فتهه دو یکی مدت به فردا پس از که نایاب و تک لبخند همان با و.. کرد می پر را ها جام لبخند با داشت و بود پایین سرش

  !وایسی؟ جا همون خواي می صبح تا: گفت می دیدمش،

 لبخند همان با و اوپن به کرد عمود را هایش دست جفت و برگرداند جایش سر را شیشه.. شکردم نگاه و زدم پلک.. زدم پلک فقط

 نفس دايص با همراه و نشست می سالن سنگ روي کفشم هاي پاشنه تق تق صداي.. رفتم جلو آرام..! شد خیره من به استثنایی،

 ودع خودش مثل را هایم دست.. کانتر طرف آن.. رویش به رو ایستادم... شکست می را خانه سکوت که بود آوایی تنها او، هاي

 ودشخ... ریخت صورتم توي موهایم از اي تکه... باال شد کشیده لبم، چپ سمت ي گوشه و کردم کج ام شانه روي را سرم.. کردم

 می هغلب چیز همه به اش لعنتی لبخند این اما، داشت وجود دلخوري هایش چشم توي هنوز.. مرموز لبخند همان با.. کشید جلو را

 پر ايه قدم صداي... کانتر روي نشستم و کردمش پشت و چرخیدم و خندیدم.. آورد صورتم نزدیکی را اش اشاره انگشت..! کرد

 ایین،پ بود انداخته را سرش... بود کرده مرتب نا را قلبم ضربان ریتم.. زد می دور من، مقصد به را اشپزخانه وقتی اش، طمأنینه

 دآی می چطوري و کجا از فهمیدم نمی که ها آرامش آن از. داشت آرامش نگاهش.. کشید جلو را ها جام.. ایستاد می مقابلم وقتی

  ...باال همه آن نفوذش، قدرت و.. کند می نفوذ من در و

  ...ماند تمام نیمه اسمش، آخر حروف و شد نزدیکم.. کردم زمزمه را اسمش

  !؟..سوخت می من گلوي چرا پس.. بود عالی که چیز همه.. بود خوب که چیز همه

 کانتر وير آهسته را اش خورده نیم جام.. گلویش به کشیدم را انگشتم.. ماند گلویش سیب روي من چشم و کشید جلو را خودش

 نزدیکترم.. مرموز.. آرام.. زد لبخند.. مرموز.. مسکوت.. زدم لبخند.. شد خم و گذاشت طرفم دو را هایش دست. من کنار... گذاشت

.. دستش وير گذاشتم را دستم.. کتم ي دکمه اولین.. باال آورد را دستش..! گرفت اش خنده... کشیدم عقب بیشتر را خودم من و شد
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 عقب کمی همزمان را سرش و باال داد را ابروهایش.. فرستادم باال را ابروهایم از لنگه یه... آورد باال شیطانم نگاه تا را هایش چشم

  !؟..نه..  یعنی که داد

 باز. .سالن کف سنگ به داد را نگاهش و زد کمرش به را هایش دست.. داد تکان سر... خندید.. دادم باال را ابرو ي لنگه همان باز

  !کنی؟ می بازي من با: فرستاد باال شیطنت با را ابروهایش. کرد نگاهم و گرفت باال را سرش

 مظلوم ،..رسید می نظر به ممکن غیر معصومیتش.. ها شب آن و روزها این که را هایم چشم و کشیدم دهانم توي را هایم لب

 تمام ،بود هایش دست توي حاال که سرم سنجاق خوشرنگ جواهر برق.. چسبید بهم کامال و خندید و داد تکان سر.. خندید. کردم

  ..من کرد می روشن را خانه تمام.. کرد می روشن را خانه

 گفته.. ودمب نشده آرام.. من و بود گفته! پرسم می از را ها سوال این که خرم چقدر بود گفته.. من عزیز بود گفته.. دیوونه بود گفته

 تازه من، بکر و نخورده دست روزهاي آن براي شاید.. بودم شنیده را ها حرف همین که نشست می خاطرم در روزهایی من و بود

 شبی نای نه و.. ها چشم این نه.. سنجاق این نه.. کردم می حس من و بود گفته.. شدم نمی آرام من و بود گفته.. تر شیرین و تر

  ...کدام هیچ... دارند نگه من، براي را مردي توانند نمی کدام هیچ ،..شود صبح او کنار تا رفت می که

.. بود دور همه آن من معصومیت که شب، آن و.. کرد نامنظم را قلبم ریتم رنگ سبز برق و لرزید دلم در چیزي... کرد ام احاطه

  ...باشد کتفم پشت ببر به چشمم خواست می دلم وقت تمام و.. نیافتنی دست آنقدر بودنم خوب

 لقهح گردنش دور را هایم دست... خندید و شد خیره چشمم به.. خندیدم... شد می گم ها شمع نور در و بود دورم سیال سیاه مایع

  ...کردم

 موشخا را سیگارش.. چسبید اش گرمی همه آن به سردم، هاي انگشت و انداختم دورش را دستم... تخت روي بود افتاده شمع نور

 کشیده و پر ابروهاي میان افتاد کمرنگی اخم... گرفت هایش دست میان را دستم.. ببیندم که کشید عقب را خودش کمی و کرد

  !؟..چیه: اش

  ...متزلزل آنقدر.. بود کمرنگ آنقدر زدم، اگر حتی یا و. بزنم لبخند نتوانستم. کنم نگاه هایش چشم توي نتوانستم

  ..آلودش خواب و گرفته صداي در.. بود صدایش در نگرانی. صورتم روي شد خم

  ؟..خوبی -

 اقسنج.. بودند تخت روي که رنگ قرمز هاي پلبرگ... بود خوب که چیز همه... ست خوب که چیز همه.. باشم خوب باید! ؟..خوبم

... زدند یم پرپر داشتند ، اتاق توي ي سوخته نیمه شمع دو یکی همان فقط و.. بود تخت کنار عسلی روي که عزیزم نشان جواهر

  !؟...بود ام چه.. من پس.. بود گذشته نیمه از که ساعت

 را ایمه چشم ؟...کرد می دود سیگار نداشت، دوستم که هایی شب مثل ؟..بخوابد توانست نمی هم او.. داد خراش را گلویم چیزي

  ...سردمه: گفتم و بستم

  ...بود سردم و

  .....!بود سردم ،..چقدر و
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... ما خورده سرما کردم می احساس.. چسباندم اش سینه به را صورتم.. آرام.. محکم.. بغلش توي کشیدم احتیاط، با و نرمی به

 که رزها ؟..!!بود خوب که چیز همه... کرده پر را هایم رگ کذایی ویروسی که کردم می احساس... دارم تب کردم می احساس

.. من سپ...! بود شب که ،..شب و... داد نمی آزارم که ارغوانی روتختی.. بود سفید عسلی روي که محبوبم سنجاق.. بودند ریخته

  !؟...بود ام چه

 فقط. کشید نمی سیگار وقت هیچ.. تلخی بوي.. داد می سیگار بوي.. کرد می گرمشان و هایش دست میان بود گرفته را انگشتانم

 که تو: کرد پچ چپ گوشم کنار.. بودم دیده انگشتانش الي را سیگار بودم، پریده بعد و رفته خواب به کنارش اینکه از بعد دوبار یکی

  ..بودي خوب

  ...میاد خوابم: فشردم اش سینه به بیشتر را سرم

  ...کنم باطل را خیالش و فکر صدایم، کشیدگی با کردم سعی و

  ...بخواب: گفت و..  بوسید را موهایم... داد فشار سرم روي را اش چانه.. خفه و آرام.. خندید

  ...عزیزم: افزود یواش و آهسته.. فرستادم بیرون را نفسم

  ..من پس... بودند که ها شمع.. بود خوب که چیز همه

 سرم.! .ام خورده سرما که داشتم یقین حاال... عرق درشت هاي دانه از پر.. عرق پر و بود داغ.. بود داغ. ام پیشانی به کشیدم دست

 رانگشتانشس با.. بفهمم را خوابش سنگینی که خوردم خفیفی تکان.. تنش بدون.. آرام.. بود خواب... کردم نگاه آزاد به و بردم باال را

  ..هنوز بود بیدار.. داد کمرم به خیفی فشار

 پگاه یاد مرا هم هنوز گاه که آغوشی در و ارغوانی تخت این روي.. بودیم اتاق این توي. شد دوخته سقف به باز، کامال هایم، چشم

 وقت هیچ. داشت قرار تختش روي به رو بزرگی دي سی ال که اتاق این توي... خودم از قبل هاي آدم ي همه یادِ.. انداخت می

  ...بودم خورده سرما.. من و.. بودیم اتاق این توي.. باشیم داشته تلویزیون خوابمان اتاق توي نداشت دوست

 تنم و مبرداشت تخت پاي از را رنگ شیري لطیف پیراهن... کشیدم باال گردنش تا را مالفه.. خزیدم بیرون دستانش میان از آرام

 تب.. دبای.. داشتم عرق. باید.. گرفتم می دوش باید... سبک هاي روفرشی توي بردم فرو و کردم آویزان تخت از را پاهایم.. کردم

  ...نیفتادم... دیوار به گرفتم را دستم... رفت می گیج سرم... باید.. داشتم کالفگی... باید.. داشتم

 پنجره ردس ي شیشه به را داغم پیشانی... بود عالی که چیز همه... بود خوب که چیز همه... بگیرم هوا که رساندم پنجره تا را خودم

 را ها شاخه و وزید می باد.. بودند روشن محوطه هاي چراغ تنها و... بود سیاه جا همه... خیابان توي دواندم را نگاهم و چسباندم

 برج، ششم ي طبقه از و خیابان توي لغزید هایم مردمک... رفت دورتر نگاهم و خالی محوطه توي دواندم چشم... داد می تکان

 تصویر.. لغزاندم دورتر را هایم مردمک... تر سرد پنجره ي شیشه و وزید باد.. شدند می خارج برج البی از که دید مردي و زن

 زیر ن،زمی روي افتاده بلند ي سایه کردم سعی و کردم باز کامال را هایم چشم.. کرد تنگ را هایم چشم شب، تاریکی در روشنی

 سایه.. زد باد ..!کنم باور را مالیخولیام نداشتم جرات حتی من و... نبود مشخص چیز هیچ.. نبود مشخص.. ببینم را خیابان برق تیر

 پشتم.. دهانم به کوبیدم را دستم... انداختم را پرده.. خواب اتاق زمین روي ریخت قلبم.. گرفتم دهانم جلوي را دستم.. افتاد راه به

 سفید هاي بالش از یکی.. نشستم زمین روي و خوردم سر.. شد می پایین و باال آرامی به آزاد ي سینه ي قفسه.. پنجره به کردم را

 من... نبود خوب چیز هیچ دیگر و... آمد می باد.. ریخت هام اشک... گرفتم دهانم جلوي و برداشتم را زمین روي افتاده پَري و
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 بش شب، این دیگر... خورد نمی چشم به عسلی روي سبزم سنجاق.. نیست روشن شمعی.. اند نشده پرپر رزها.. نبودم خوب

  .....نیست

 عمیقی و ریز تپش قلبم. فرودگاه سالنِ دور تا دور دوانم می چشم بزنم، عقب را ام روبنده آنکه بی و گیرم می تحویل را چمدانم

 چیز همه که بودم آمده. بخشم می سرعت را جانم بی هاي قدم و گیرم می چمدان ي دسته به را ام کرده عرق دستِ کف. دارد

 ینا به چسبیده پاهایم چرا پس..! بفرستم درك به باید، که را ها آن ي همه و کنم جهنم را جا همه که بودم آمده.. بریزم بهم را

 تسبیح! ند؟ز می دودو سقفی، روشن سفید و زرد نورهاي میان فرودگاه، ترانزیت شلوغ چندان نه جمعیت میان نگاهم و سفید زمین

 و یرانا زمین روي ام گذاشته پا که وقتی از چرا پس بود غریبه که خلبان صداي... فشارم می گردنم توي را عزیزترین عقیق

 از قبل ات کنم می فکر و آمده باال حلقومم تا خشم از قلبم ضربان و گردد می سرم دور سالن کنند، مهر را پاسَم که ام ایستاده

  !؟..شوم می منفجر خروجی، درب به رسیدن

 افرانشانمس منتظر گل هاي دسته با نفري چند.. گردانم می چشم و کنم می عبور اي شیشه بخش از و کشم می را چمدان ي دسته

 میشهه از تر غلیظ عمد روي از نظر به و تر بیش آنجور تلفن پاي که کسی دیدن از ناامید! ؟..کس هیچ... من منتظر و هستند

 من به تشپش که بینم می را القامتی متوسط مرد و گردم برمی. بروم ها تاکسی سمت به تا گردم برمی رفت، می ام صدقه قربان

 از حتی شم،با داشته صورتش دیدن به نیازي آنکه بی من و پوشیده تک مشکی کت. است موبایلش با صحبت مشغول و است

 به فرستم می را ها جهنم و ها درك ي همه و گذارم می هم روي را هایم چشم اي لحظه. بشناسمش توانم می ایستادنش حالت

 دَمِ  نوزه انگار که صدایی با و کارم می لبم روي معنایی بی لبخند..! باشم تنها باید، که ها آن ي همه و خودم، با خودم که وقتی

  .آزاد: زنم می لب دارد، خود با را امارات

 و لبش روي آید می لبخند.. هایش چشم و دارد ژل و رطوبت برق موهایش. گردد برمی و دهد می فاصله گوشش از را گوشی

 گلویم تا قلبم یزر تپش. سمتم به دارد برمی بلند هاي قدم..! نیست واقعی لبخند این که گویند می قوا تمام با من، احساسات لشکر

 رساند می هیچ به را باقیمانده قدم دو! دارد دوریبن خمینی، امام فرودگاه و سالن این تمام که کنم می فکر ، گونه مریض. آمده باال

  ....شوم می حس بی چوب بوي میان.. گیرد می آغوشم در بگیرم، فاصله و بیایم خودم به آنکه از قبل و

 وسیقیم به دهند می را جایشان و شوند می خاموش سرم در دنیا پرخشونت و تند و راك هاي موسیقی تمام کوتاه، اي ثانیه براي

  ....است آرام رقصی به شبیه که مالیمی

 نزدیکی ات و رود می پایین گلو از و آید می پایین.. چوب خوب بوي و شده پیچیده دورم به نیرومند هاي دست میان قلبم ضربان

 یابریشم عباي روي حرکت بی و محکم هایش دست.. نشیند می گوشم کنار اش خفه »عزیزم... « گیرد می راه ام سینه هاي

 کار فراموش و آرام قدري آن هنوز من و کند می گوشم زیر آرامی ي زمزمه..! ام بسته محکم را هایم چشم من و دارند قرار سیاه

 دست .کشم می عقب و شود می هشیار ها دوربین و سالن توي هاي آدم یادآوري با گونه، مریض باز ذهنم.. بفهممش که ام نشده

 هخف دارم اما من و زنند می پرسه را صورتم هایش چشم.. دود می سالن در و او سر پشت جایی من نگاه و منست دور هنوز هایش

 هایش چشم توي هایم مردمک.. فرستم می بیرون را ام کرده گیر و عمیق نفس و کشم می پایین را روبنده میل بی.  شوم می

 چشم ته دلتنگی. شناسدم نمی انگار که کند می نگاهم چوري. مانده رفته، کنار نیمه ي روبنده روي هنوز دستم و افتد می گیر

 که زنی از نشانی دنبال به دارد انگار که جوري.. پرند می دیگر جزء به صورتم جزء یک از هایش مردمک و زند می سوسو هایش

 و غمگین زنِ آن از نشانی هیچ که..  دانم می من فقط و..! گردد می کرده، اش روانه پروازها همین از یکی با قبل روز چند همین

  ...نیست بیند، می که پوشی سیاه هیبت در عاشق،
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 ام هسین ي قفسه و شود می داغ ام شنیده که هایی حرف از هایم گوش پشت تا دوباره که کند می نگاهم عمیق و خیره آنقدر

 سپاسگزار انمد نمی ، من و.. نیست عمیق دیگر او، نگاه خالف بر نفسم و کشم می ام بینی روي تا را سیاه ي پارچه. گیرد می آتش

  ..!معترض یا زده، صورتش به که نقابی و ها لب به که سکوتی مهر از باشم

. شمک می را چمدان. سالن در زنم پرسه نگاه امتداد به. کند می نگاه من به.. افتند می طرفم دو از هایش دست و کشم می عقب

 می ماشینش دنبال به ام، داشته نگه دست با را سیاه ي پارچه که طور همان. افتد می راه و گیرد می دستم از را چمدان ي دسته

 می عقب را چمدانم دارد. شوند می خاموش و روشن دانم نمی را اسمش هم هنوز که سفیدي عروسک بغل هاي چراغ. گردم

 و وندگرگ صورت به و زنم می پایین را آفتابگیر. کشم می صورتم از را پارچه و جلو کنم می پرت را خودم تقریبا که گذارد

 نم. آورم می یادش به من. رفته یادش را چیزها خیلی... کنم می نگاه حدقه در آرامم نا و شده آرایش هاي چشم به ام، برافروخته

 روي من بخواهد، هم خدا اگر بار این که..! دارد شکلی چه دَرَك، و ست چطوري جهنم که آورم می کارش فراموش ذهن یادِ به

 نم سهم... کشم می قرمزم هاي لب روي شدت با و دارم برمی جعبه از دستمال مشتی...! مانم نمی قیامتش، منتظر زمین این

 را شده قرمز دستمال! داري مشت در جا یک که بهشتی هم، تو لیاقت و نیست.. ام خالی هاي ودست روزها این سردرگمی جهنم

  ...کنم شروع کجا از باید دانم نمی و شود می منفجر دارد سرم.. فشارم می مشتم توي

. ستهنش هایش نفس صداي میان سکوتم و روبرو به ام زده زل. گیرم می دست به را خودم اختیار شود، می بسته که ماشین در

 این. تآشناس حالتش این. گیرد نمی را نگاهش و است فرمان روي دستش. پایمش می گوشه. کند می نگاهم وري یک و چرخیده

  .داریه روي چیز، همه ریختن به شدنم دعوت شاید، بار این و. ام دیده هم قبال را آغوشش به شدنم دعوت طور

  خوبی؟ -

  ..خوبم: دهم می تکان سر. خوبم قطعا من، پس. شده عوض هم بودن خوب معناي که ست روزگاري. خوبم حتما. خوبم

  ...ساره: کند می لمس را بازویم

 لباس و صورت روي. سمتش گردم برمی و دارد برمی چین ام بینی..! است غریب هم، شنیدنم ساره. است غریب هم گفتنش ساره

 را چیز همه و پوشانده را احساساتم و افکار تمام روي انگار اي الیه. نشیند می لبش ي گوشه محوي لبخند و گردد می تنم هاي

  ..عزیزم: دهد می نوازش بازویم روي وار دایره را شصتش انگشت.. داده قرار شعاع تحت

 دنیاي هک زمانی تا لحظه این از. نیستم ماشین این و او مال لحظه، این و اینجا. کند می پر را چشمم و گوش و ذهن سیاه، سیال

 ایمان و آرامش از سرشار خواست می که اي ساره نه ام، فتوحی خر ي ساره نه کنم، سیاه خودم، امروز دنیاي مثل درست هم را او

  ....خشم.. و خشم.. و خشم از سرشار ،..ام ساره.. بار این. باشد

 فهمدن که نیست احمق هم قدرها آن. فرودگاه خیابان سمت گیرم می رو و زنم می پس را دلم ي گوشه دلتنگِ و کوچک ي ساره

 ساعت.. .افتد می راه به و سوییچ سمت برد می دست... کنم گُم را هایم چشم توي ي شراره که نیستم خوددار قدرها آن. دانم نمی

 انتها گاران که فرودگاه، ي جاده تاریکی توي شوم می گم و پنجره ي شیشه به زنم می سر. دهد می نشان را شب نیمه دو ماشین

  .....ندارد

***  
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. هخف و کرده دم طور همان هوا، و بود ساده و کوچک طوري همان هنوز فرودگاه. بود نگذشته شهر به ورودم از بیشتر ساعت نیم

 نیم و یک از که ساعت به و سالن دور تا دور دواندم چشم.. کشاندمش خودم دنبال به و کردم بلند را اش دسته و گرفتم را چمدانم

 شیشه پسِ از و کردم سفت کمی را شالم ي گیره. خورد نمی چشم به آشنایی هیچ و بود خلوت فرودگاه. کردم نگاه بود گذشته

 پا. نگذاشت ظرمنت را صورتم این از بیش لبخند. منتظر بلند، قد دست، به سوییچ. دیدم را شبنم ، فرودگاه بلند و سرتاسري هاي

 و کردم رها را چمدانم ي دسته. آمد پیش تند و خندید و سمت این به برگشت. زدم صدا را اسمش و خروجی در سمت کردم تند

 ي پنجه. زد صورتم به باد را مواجش و مجعد موهاي. دادم فشارش و پشتش گذاشتم را دستم یک و گرفتم بغلش. گرفتم بغلش

 خداحافظی هم با که بود پیش روز چند همین. داد اعتمادم رفتم، می اینجا از که باري آخرین مثل و پشتم کشید را اش سبزه و قوي

 متفاوت یرانا با اینجا در شبنم کردن بغل کردم فکر و پشتش کشیدم را دستم. بودم آمده من بار، این.. حاال و برگشت او و کردیم

 در ،ریزد می بهمشان باد که موهایی و پوشیده که تاپی نازك الي یک با کرده، دم و گرم هواي این میان کردنش، بغل. است

 از یشترب را شبنم این. است متفاوت کند، می تر نزدیک بهم را ما دنیا جاي هر از و ماست اتصال ي نقطه انگار که کوچکی شهر

  ...همیشه از بهتر و بیشتر را خودم. شناختم می همیشه

 دستم هب کوچکی کارت سیم هایش جیب از یکی از و گذاشت پایم روي را کیفش. شدیم سوار و ماشین عقب گذاشت را چمدانم

 می رانندگی.. شهر این هاي خیابان همیشگی آرامش با که طور همان. زدم را ماشین کولر و کردم عوض را تلفنم کارت سیم. داد

  ایران؟ بود خوب اوضاع بود؟ چطور عمه: گفت ، کرد

  .جاشه سر چی همه: دادم تکان سر ؟..اوضاع. کردم قطع بخورد بوق آنکه از پیش بودم، گرفته که را آزاد ي شماره... اوضاع

 ینهم.  بودم داده قول خودم به.. بودم گذاشته جا سرم پشت را چیز همه. پنجره سمت گرداندم رو من و کرد نگاهم چشمی گوشه

 قول ودمخ به. گشتم می برق تیر و سایه آن دنبال به کوچه توي و زدم می بیرون برج آن از وقتی صبح امروز همین. صبح امروز

 داده ولق خودم به. کنم فکر استراحتم و کارم و خودم به فقط هستم، اینجا وقتی تا و ببندم چیز همه روي را هایم چشم بودم داده

 ادهد قول خودم به. ببیند اش دلتنگی براي را هایم چشم نم خواستم نمی و بودم آزاد آغوش در وقتی صبح، امروز همین. بودم

 دیدم، یم هایش چشم در سفر این خاطر به بار اولین براي که دلتنگی از ردي با و بوسیده را گاهم گیج کنار موهاي وقتی بودم،

 نجرهپ زیر پَر بالش. پرسیدم نمی.. و زد نمی. زد نمی و بود حرف هایش چشم توي. باشم خودم مراقب بود گفته و کرده نگاهم

  ....بودم گذاشته جا سرم پشت را چیز همه.. بود

 نهخا وسایل کردن جمع براي که باري آخرین از کردم می فکر و خواندم می میل با را ها خیابان و ها اتوبان راهنماي هاي تابلو

 گذاشته اج را ایران. بزنیم که بود نمانده ایران از حرفی شاید. دانم نمی. نزدیم زیادي حرف ماشین توي.. شده تنگ دلم چقدر آمدم،

 جایی ، ماشین فضاي در لحظه آن و حاال ، هم شهر این به محدودمان هاي حرف ،..شاید و.. اي شیشه درهاي پشت بودیم

 و زدم بخندل. نشست ام سینه توي هوا دَم باز، و پریدم پایین ماشین از. همیشه از تر خلوت ها خیابان و بود تعطیل روز... نداشتند

 ریخته مبه یکم. رسیدم صبح. بودم عمان روز دو: آمد سرم پشت. کشیدم شبنم ي خانه بزرگ حیاط توي خودم دنبال به را چمدان

  .س

 بیرون شپزخانهآ از پوستی تیره و فربه زن. کردم نگاه باال ي طبقه به منتهی کوتاه هاي پله راه به و زدم لبخند مرتبش ي خانه به

 جلو. احمیر به دادم سالم و خندیدم. کرد تحریک را حسادتم پوست، تیرگی همه آن میان سفیدش هاي دندان ردیف و خندید. آمد

 که ردمک نگاه شبنم به و خندیدم»  ام؟ آمده همیشه براي«  پرسید اشاره با و باز خندید. بوسیدمش ، ام همیشه عادت به و رفتم
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 هنوز این :پرسیدم شبنم از من و بیاورد نوشیدنی برایم رفت. بود برداشته را تلویزیون کنترل و داد می تکان سر داشت حاال

  اینجاست؟

  .بیچاره بره کجا: بنشینم زد اشاره و کرد عوض را ها کانال

 بود سفر ای گذراند می ما پیش یا را ساعاتش بیشتر شبنم ترش قبل. اینجا بود آمده حمیرا شد، شروع من رفتن ي زمزمه وقتی از

. دکن عادت تنهایی به دوباره خواست می خودش قول به و آمد می ما ي خانه به کمتر. آورد را حمیرا من، رفتن از قبل ماه شش. 

 ايه دکمه. شود می دنیا موجود عزیزترین دلتنگ چقدر نرفته هنوز که دیدم می من اما گفت، نمی و عمه دیدن آمد می کمتر

 اتاقتم. داشتی کاري هست حمیرا. بخوریم نهار میام زود. بگیرم دوش برم: شد بلند شبنم... شدم رها مبل روي و کردم باز را مانتو

  .باال مرتبه

 به را رمس و بستم را هایم چشم... خندیدم تر بلند. شد دور و رفت ام غره چشم و فهمید. غلیظش»  ح«  به زدم لبخند اختیار بی

  هوا؟ ینا تو: خندیدم و کردم نگاهش. گذاشت میز روي حمیرا که نعنایی چاي خود بعد آمد، نعنا عطر اول.. دادم تکیه مبل پشتی

 پا و دست را ام جمله نبود، حواسم که هم من. فهمید می فارسی شکسته پا و دست عمه، تر قبل خیلی و شبنم سري صدقه از

 به. کرد ارهاش صورتم روي اسپلیت خنکاي و داغ چاي به و خندید و کرد روشن را اسپلیت. کردم تصحیح خودش زبان به شکسته

 عطر خوش چاي از.... مُردم می حتما بزنم، حرف توانستم نمی اگر کردم فکر.. کردم تماشا را رفتنش و زدم لبخند دارش خنده کار

 نعنا ايچ و هتل و تا بی شدن گم و میش و گرگ صبح آن پیِ  رفت مستقیما فکرم.. شد تنگ آزاد براي دلم و کردم مزه طعمش و

 فرستب رو کوروش: گفت که شنیدم را صدایش باالخره... ها بوق صداي به کردم گوش و گرفتم را ایران ي شماره... نوشیدنمان

  ساره؟.. الو. باال بیاد

  خوبی؟. سالم: زدم لبخند اطرافش شلوغ اتمسفر به

  رسیدي؟ کی خوبی؟ تو: کشید اي آسوده نفس

  .شبنم ي خونه رسیدم تازه. شه می ساعتی نیم -

  جا؟ همون مونی می کنم؟ کنسل رو هتل پس: گفت میلی بی با

  .هستم جا همین. کن کنسل که البته -

  .کنن کنسلش سپرم می باشه.. خب -

 تنگ ش،های گفتن زور و ها بازي منقطی بی این براي اي ناشناخته جور دلم خودي، با یا خودي بی... زدم لبخند اش میلی بی به

  بود؟ خوب پروازت رسیدي؟ راحت دیگه؟ هستی خودت مواظب..! خب: گفت گوشی توي.. بود شده

  .کارها سر شینم می کنم، استراحت یکم. بود خوب چیز همه -

  .کن شروع فردا. رو امروز بده استراحت خودت به -

  .کنم می قطع من. برس کارت به: رفتم حرفش میان. شاید بود نیاز. زد صدایش کسی

  ..باش خودت مواظب. عزیزم زنم می زنگ بهت غروب: کردم حس ساعته، دو یکی پروازيِ مسافت و تلفن پشت از را لبخندش
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  ....شد قطع تماس... بعد و کرد ام راهی تلفن خطوط پشت از آرامش ي بوسه

 جا مهه بود کرده آماده حمیرا که عطري خوش عربی برنج بوي. رفتم آشپزخانه به و کردم تمام اسپلیت خنکاي زیر را نعنا چاي

 آن به کشید پر ذهنم تمام و آشپزخانه پشت حیاط توي بلند نخل به زدم زل.... رسید.. هم خاطراتم و من مشام تا و بود پیچیده

  ...ها سال

  زدي؟ زنگ شازده به -

. کشید رنجب برایم و میز پشت نشست. اش ویالیی ي خانه ي آشپزخانه توي جا، همان به گرداند برم و کشید بیرونم تاریکی از

 چه کامران :پرسید آرام کند، نگاهم آنکه بی. دادم تکان سر کوتاه تنها جوابش در. بیرون بود رفته و برداشته را بشقابش حمیرا

  ؟..خبر

 که بخو چقدر.. کردم تماشا جان، کم باد در را نخل مالیم خوردن تکان و پنجره به رو سربرگرداندم... شد شل دستم توي قاشق

 وردمخ می غذایی و کشیدم می نفس کرده دم هواي این میان داشتم که خوب چقدر. کرد می فرق ایران بوي با اینجا، بوي حتی

  ...نداشت وجود آشنایی چیز هیچ خاطره، همه این رغم علی اینجا که خوب چه. انداخت نمی قبل روز چند یاد مرا هیچ که

  ...ماندم باال ي طبقه اتاق توي را ظهر از بعد تمام و ریختم آب شبنم براي

 پنجره ي یشهش در رویش باز نیمه تاپ لپ و ریخته بهم کار میز تصویر.. زدم بغلم به را هایم دست و اتاق ي پنجره پشت ایستادم

 به پشتم وزهن.. بود آورده خودش با خنک نوشیدنی بزرگ لیوان دو. شد منعکس ثانیه چند از بعد هم شبنم تصویر.. شده منعکس

  شه؟ می جراحی کی دیدي؟ رو کیمیا: پرسید که بود او

 برمی داري دوباره کنی؟؟ می سکوت چی واسه واقعا: بود کالفه بار این صدایش... کردم نگاه گرفته غروب حیاط به سکوت، در

  !روزا؟؟ اون به گردي

 خود تا ار تاریک و سرد شبی اگر حتی. برگردم خواستم نمی. نه. ترساند می مرا هم لفظش حتی. خوردم تکان»  روزا اون«  لفظِ از

 االح هم آن. برگردم خواستم نمی وقت هیچ.. دید نخواهم را خورشید وقت هیچ که باشم کرده فکر و گذرانده مات و خیره ، سحر

  ..!دنیا شهر ترین روشن ،..اتفاق از و ترین تاریک در. بودم ایستاده شروع ي نقظه روي دوباره که

  ..!باشه خوب که امیدوارم.. یعنی. خوبه حالش: برداشتم را ام نوشیدنی و تخت ي لبه نشستم

  ندیدیش؟ دیگه -

  ..دیدمش -

  ؟..خب -

  .مطمئنم من. شه می خوب: انداخت پایین را سرش که خواند را هایم چشم توي حرف.. کردم نگاهش و گرفتم باال را سرم

 کاري یه قراره. مجردي سفر اومدم: زدم لبخند و گذاشتم سینی توي را خالی لیوان... هم من کاش. بودم مطمئن هم من کاش

  !تاجی باشه حواست!  بگذره خوش بهم کنی
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 سر توي خورنده وول هاي حرف از بهتر حرفی، هر... کرد باز را دیگر هاي حرف باب همین، و خندید اش فامیلی با ام شوخی از

 فرستد یم برایش هفته آخر هر که هایی گل دسته از کردن صحبت اش، قبلی کمپانی رییس سمج پسر از کردن صحبت. بود من

 و ودهس و رفتنش و کیمیا به کردن فکر از ،..شهر هاي رستوران ترین گران در شام صرف به مانده جواب بی هاي دعوت کارت و

  ...!بود بهتر بار هزار ،...برق تیر و سایه آن و سیمین و سیما دانم نمی

 برگشتنمان خانه به شب نیمه از بعد اما، باشم نداشته را گشتن و رفتن دوبی تا و شهر در زدن دور دلِ کردم می فکر.. بود آرامی شب

 پهلو به پهلو آنقدر.. بعد و زدم حرف آزاد با قدري.. بود آرامی شب. دارم.. را کارها و چیزها خیلی دل که. دارم که فهماندم را این

  ...باشد نداشته را خوابم به ورود جرأت اي سایه هیچ خستگی، شدت از که آنقدري. ببرد خوابم که شدم

***  

  ..ندارم آرام هاي شب این از دیگر من و.. نیست آرامی شب امشب و.. بود آرامی شب

 می جانی بی هومِ جوابش در خورده، تکیه پنجره کنار ستون به سرم که طور همان و کند می صدا هایش لب میان از را اسمم

  زنی؟ نمی حرف چرا. شده تنگ برات دلم..: بگیرد را دستم کند می سعی... کنم

 سکوت این به خواهد می دلم و ندارم دوست. هستم ممنونش و ندارم دوست. کند می بازي فیلم که را آدمی این ندارم دوست

  ...کنم پیدا را خودم تا بدهد ادامه اش صبورانه

  ..بود اي کننده کسل پرواز. م خسته خیلی -

 سرعت با است فرودگاه به متعلق که رنگی سبز تاکسی... انتها بی و سیاه ي جاده به ام خیره هنوز من و کند می نگاهم اي لحظه

 یم را شب این دل.. آهسته آهسته قدر این دارد چرا دانم نمی.. است پایین همه این سرعتش چرا دانم نمی. گذرد می کنارمان از

  ..برو تر تند. ري می آروم چقد..: کند می دنبال جاده توي را سبز تاکسی هاي الستیک امتداد نگاهم... شکافد

 ن،م براي هم سرعت ترین آرام همیشه... کند می نزدیک صورتش به را دستم و دهد می جا هایم انگشت میان را انگشتانش

.. نگارا اما امشب... ام نکرده بودن تهی احساس اندازه این تا وقت هیچ. ام مانده کسی از بودم نکرده حس وقت هیچ. بوده بهترین

  ....ام افتاده عقب.. دنیا هاي آدم ي همه از که کنم می حس.. برود هم ممکن حالت ماکسیمم تا صفحه روي ي عقربه اگر

 ايبر دلت هم همزمان که شود می چطور. کنم می نگاهش چشمی گوشه. بوسه و حرف بی.  چسباند می دستم پشت را لبش

 که مردي کنار ام نشسته وقتی... هستم چیزها آن ي همه الیق واقعا شاید! باشی؟ دور ازش بخواهی هم و شود تنگ کسی

. نشده بدل و رد میانمان محکمی عهد هیچ هنوز ها، حرف ي همه رغم علی و شود می باطل دیگر روز چند مان رابطه محرمیت

 چشم و کشم می پایم روي را ناخنم.. ندارم هایم دست توي هیچی وقتی.. هایم دست کف به شوم می خیره.. کنم می باز را مشتم

  .....بندم می خودم، روي به شاید بار این تر، محکم را هایم

 خانه در همیشه که خاصی ي کننده خوشبو بوي. ام افتاده دنیا جاي ترین غریب و دورترین در کردم حس و شدم بیدار خواب از

 سریع تا حانهصب میز پاي نشستم می وقتی.. گرفتم سبکی دوش و کندم جا از. کرد هشیارم و پیچید مشامم زیر آمد می شبنم ي

 موهاي و دادم سرم به تکانی. بود چپم کتف لُختی روي ریخت می چاي که حمیرا ي خیره نگاه شوم، آماده رفتن بیرون براي تر

 این ايج وقتی حاال،... نداشت دلیلی هم حاال و بود ندیده را سیاه حجم این وقت هیچ حمیرا. ریختم کتفم و شانه روي را خیسم

  ...زد می دل همیشه از بیشتر دلیل، بی و دلیل با زخم
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 باز و کرد ازب را پنجره حمیرا. دادم دستش به و گرفتم اي لقمه. نشست میز پشت و شد وارد تلفن با کردن صحبت حال در شبنم

 چطور ،..شدم می بیدار خواب از چطور تهران، در تر قبل روز یک آمد نمی یادم.. آشپزخانه حیاط تنهاي و بلند نخل پی رفت حواسم

 انتک نخل هاي شاخه... شد می تنگ کسانی چه براي.. دلم و ،..دیدم می را کسی چه نفر اولین ،..کردم می آماده را ام صبحانه

. رهمشد ابروهاي و کردم نگاه شبنم به.. رسید می نظر به صامتی و ممتد خط به شبیه اندازه از بیش ،..چیز همه.. خوردند مالیمی

 یخداحافظ خط پشت شخص از بداخالقی با و زد موهایش میان دستی کالفه.. گرفته مه و رنگ سفید اي هاله. بود هاله جا همه

  .کردم می صحبت کیمیا ي درباره وهاب با داشتم: گفت من به رو و انداخت کناري را گوشی. کرد

  !کیه؟ وهاب: شد ثابت اش جدي صورت روي نگاهم

  ... و فرسته می گل که رییسم پسر همین: برداشت را چایش و داد تکان براند، را مزاحمی ي پشه که انگار هوا توي را دستش

  !کردي؟ صحبت کیمیا ي درباره اون با تو -

..! عدمب. کرد عملش بشه تري پایین ریسک با و تر راحت اونجا شاید. آلمان تو س ریه متخصصاي بهترین از یکی عموش -

  !!نه؟؟ یا بخوره من درد یه به باید پسره این باالخره

 طوري ینا چرا تو: شد بلند و گذاشت میز روي را چاي خالی لیوان. کردم نگاهش خیره خیره رفته، باال ابروهایی با و کشیدم عقب

  ...نباشه داغون و درب طوري این چشمات که توئه خاطر به همش! کنی؟ می نگاه منو

  گفت؟ می چی.. حاال.. خب: سرش پشت افتادم راه... کردم دنبال ، دزدید می را نگاهش که را او و کردم تنگ چشم

  .نکرده پیداش که بده، خبر دیشب و بزنه حرف باهاش پریشب بود قرار: کرد می راعوض بلوزش و بود شده اتاقش وارد

  !؟ بودي اخالق خوش انقدر همین واسه -

 بچه یه جون مسأله! نیست عاشقانه هاي بازي لوس این و فرستادن گل دیگه که این! وایسته پاش باید زنه، می حرف وقتی -

  !س

  !تویی مسأله: طرفم چرخید

  ..کردم نمی اشتباه.. من و.. برقی ،..حسی. داشت وجود چیزي اش، تیره هاي چشم ته ته. بود چیزي هایش چشم ته

  ...نمیاد خوشت که کنی کسی درگیر من خاطر به خودتو نیست الزم: گفتم آرام

  ..الزمه: برید را حرفم

  ..کنه می ناراحتت انقدر باهاش زدن حرف وقتی: گفتم قبل از تر سفت

  ...کنه نمی ناراحتم: نالید گلو ته از و تخت ي لبه نشست باره یک و مستأصل

.. اش هشان روي گذاشتم را دستم و کنارش نشستم...! کرد نمی ناراحتش عرب، جنتلمن خودش قول به این.. کرد نمی ناراحتش

  ..کن باور.. من شبیِ نیست الزم: کردم زمزمه. بود حرکت بی و گرفته هایش دست میان را صورتش
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 دنیا جاي هر بود الزم اگه مطمئنم. زده حرف معالجش پزشک با.. ران.. کام: گفتم قبل از تر سخت و فشردم بیشتر را اش شانه

  ...کنار کشیدم پامو.. منم.. من. بردش می

 دوست وقت هیچ. بودمش ندیده طور این وقت هیچ. کرد نگاهم گرفته، غبار و تیره هاي چشم با و آورد پایین را هایش دست

 انهش... بود نیاورده خودش با را هایش چشم انگار ایران، بود آمده وقتی حتی..! بودم ندیده طور این را، مقتدرم و خورده شکست

  !؟..بازیه لوس واقعا: کردم زمزمه و فشردم را اش

 و تفروریخ را اش خشکی و اقتدار تمام.. آمد هایش مردمک سَر تا و کشید پر ثانیه از کسري در بود، هایش چشم ته که چیزي

  ...نیست..: نشست من ي شانه روي دنیا، دوست عزیزترین سرِ

 خورد را، مشبن ي سینه توي شکست و درد و دیدم می را وهاب باید که بودم من. کردم می دوستی باید که بودم من بار این شاید

  ...!بزنم رقم را غیرممکن اتفاق ترین روشن ممکن، شهر ترین تاریک در که بود من نوبت بار این. کردم می

. داشت قرار وبید شلوغ هاي خیابان از یکی در شبنم تأسیس تازه کوچک دفتر. رفتیم خودش دفتر به مستقیم و زدیم بیرون خانه از

 دش می برگزار بعد روز دو اروس نظر مورد کمپانی با جلسه. دید آن در را اش مستقالنه شروع شد می و بود کوچک و جور و جمع

 رايب الزم هاي صحبت و ها برنامه و اسالیدها روي.. گذشت مربوطه کارهاي به رسیدگی و شبنم دفتر در گشتن به روز آن و

 آزاد، ي عالقه مورد برند دیدن با من و گذشت گذار و گشت به مان شب. زدیم بیرون دفتر از که بود شده عصر و کردم کار جلسه

 پیراهن. بودن حواسم و گشتم می روشنی آبی دنبال به ناخواسته. گشت ها پیراهن و بلوزها روي چشمم. ایستادم فروشگاهی روبروي

... ودش خنک دلم تمام و کنم تجسمش روشن آبی آن در توانستم می... کردم لمس را اش پارچه و کشیدم بیرون را دوخت خوش

  ...بریزد بهم.. دلم تمام.. و.. بود تنش شب آخرین که همان ،..کنم تصورش تیره پیراهن آن با.. توانستم می و

  خوایش؟ می اینو -

. بود هریخت بهم ذهنیاتم تمام که انگار و.. بود خورده تکان وجودم در چیزي. گذراند می نظر از را لباس که کردم نگاه شبنم به

  ..!شتک می را من داشت این و نبود جایش سر چیزي.. نبود زمین روي پاهایم و بود کرده پر را مغزم هاي شیار تمام سیاه سیال

  ..نه: گذاشتم جایش سر را لباس

  !هست اندازشم! که خوبه: برداشت را لباس

  خواستیش؟ نمی مگه تو؟ چته: افتاد راه دنبالم.. رفتم فروشگاه از دیگري سمت به و کردم پشت

  رو؟ کی: کردم نگاهش گیج

  !پیرهنو! رو چی: داد تکان سر سفیه اندر عاقل.. رفت باال ابروهایش تاي یک

 و ایستاد مقابلم. .کشیدم بیرون رگال از رنگی شیري تاپ.. رفتم دیگري فروشگاه سمت به و گرفتم دندان به تو از را لبم ي گوشه

  ..!تواما با: کشید دستم از را تاپ

 به رداندمگ برمی را او من! بکشیم باید، که سمتی به را همدیگر هی و برویم راه دوستی باریک طناب این روي هی بود قرار انگار

  ...هایش حرف با زد می گوشم توي سیلی.. دلیل بی و دلیل با هی ،..او و وهاب کارهاي نبودن بازي لوس و مردها
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  !خرابه که خواهرته ي بچه خاطر به حالت کردم می فکر من چته؟ هست معلوم اصال -

..! امرانک دختر یا»  بچه آن«  شد می تهش ته! بود کیمیا فقط بودمش، دیده که هایی وقت ي همه! بود کیمیا او! خواهرم ي بچه

  ..!بود نیاورده زبان بر را نسبتش صراحت این با کس هیچ

  !نیست؟.. تونه بین چیزایی یه کردم می فکر... حاال تا دیروز از.. حاال.. میاد خوشت ازش کردم فکر -

 و گرم دستِ دو مشترك، ي خاطره سال چند. ماست بین چیزي. گیرم می باال هایش چشم تا را سرم و خورم می عمیقی تکان

  ..ماست بین چیزي... مسکوت عربی خط چند و داشتن، دوست احساس مشت یک همراه،

 گرفته دم هواي این توي کردم خفه را خودم. بودم نزده هم زنگ. بودم نشنیده را صدایش صبح از. گرفتم باال دستم توي را تاپ

 ،..ازش. میاد خوشم این از: گفتم و گرفتم باال را تاپ... بودم گذاشته جا ایران همان توي را، دیروز ماقبل هاي تاریخ ي همه و

  ...دارم دوستش.. میاد خوشم

  ...!افتاده اتفاقی یه انگار اما: ریختم بیرون گیجش، نگاه در و گرفتم پایین را تاپ

 شبنم و نداشتم بود داده رخ وجودم در که آنچه توصیف براي اي کلمه هیچ. گذشت سکوت به راه تمام و زدیم بیرون فروشگاه از

 ختت بغل آباژور کنار را حمیرایی نعناي چاي. بود گذشته یازده از... نداشت ،..من به کردن کمک براي اي ایده هیچ.. انگار هم

. بشنوم را صدایش بتوانم تا خورد ممتد بوق هفت. شدم پهلو به بود، شده حک قلبم و ذهن در که اي شماره گرفتن براي و گذاشتم

  .را اش حوصله بی و خسته دلخور، صداي

  ..نباشی خسته -

  ..طور مینه هم تو: نبود گرم داشتم انتظار که آنقدري جوابش،.. بیند می تلفن پاي از را لبخندم که گمان این به زدم، لبخند و

  خوبی؟: پرسید مکث با

  .خوبم خیلی. خوبم: دادم جواب مکث با

  ...زدم پوزخند مزخرفم دروغ به و

  خوبن؟ جون تا بی روبراهه؟ چی همه.. بزنم زنگ زودتر نتونستم -

  ..امروز کردي چیکار. سرجاشه چی همه: آمد حرف به باالخره

 برنامه کردن آماده از.. نظر مورد کمپانی و شبنم دفتر از.. زدم حرف روزم تمام از. زدم حرف و آوردم، فشار هایم لب و خودم به

 جور ره.. زدم می حرف باید.. بافتم و بافتم بهم کنم فکر بهشان اینکه بدون را ها جمله... ها فروشگاه کردن رصد و جلسه هاي

 می دلم من و شد سفید جا همه باز. سفید ِمه میان رفتم فرو و افتاد هم روي هایم پلک لحظه یک ها، جمله وسط! بود شده

. گرفتم می را ها جمله ي ادامه باید.. دادم حرکت را صورتم سست هاي ماهیچه باز و زد صدایم. بمانم حال همان به ابد تا خواست

  ...نزدم حرفی بود، کرده دم شارجه شرجی هواي توي که قلبم از اما باید،

  روبراهی؟ مطمئنی -
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  ..!نیستی انگار تو: خندیدم

  .نشناسه تورو که بگو کسی به: بود کتفکر و آرام اش خنده

: فتگ آرام..! افتادم می بام طرف یک از باید همیشه.. مالیدم را ام بسته هاي پلک.. لعنتی بودم؟ زده حرف زیادي. کردم سکوت

  .دیگه بخواب برو

  ..خوابی نمی چرا تو: کردم زمزمه.. بودم زده حرف وقفه بی که شد می ساعت نیم نزدیک

  ..شدم خواب بی -

  کنه؟ می درد سرت: گفتم... برد نمی خوابم هم من. کردم سکوت

  .نه -

  شرکت؟ -

  ..نه -

  کنی؟ می اذیتم: گفتم و نشست لبانم روي تبسم از طرحی. انگاري بود زده لبخند

  ...پات صداي به کردم عادت: گفت آهسته.. کردم حس را صامتش لبخند

  ...گرم هایم چشم و شد چفت هم روي هایم لب

  ...درنیاید هم نفسم صداي حتی تا گرفتم دهانم جلوي را دستم و دادم فشار هم روي را هایم پلک

  ...پاتختی روي.. سفید اتاق همان توي بودمش گذاشته جا که سبزي سنجاق و هق، هق ُپر پَرِ  بالش بودم، من بود، شب

  .کنم می بیدارت صبح: پیچید صدایش بگویم، چیزي اینکه از قبل و چسباندم دهانم به را گوشی

  ..آزاد: زدم صدا را اسمش

- ...  

  ..کرد خاموش چراغارو زور به شبنم.. بره نمی خوابم منم. کنم می گوش بهت -

  ...برو. س تشنه من خون به جوریشم همین دوستت -

  ..شبنم بیچاره. نشو بدجنس: کردم اخم و خندیدم

  ....شبنم بیچاره.. آره: کردم می حس را لبخندش

  ..آزاد: زدم لب

  .کنم می بیدارت صبح. نشو شر بخواب: نشست گوشی در دیگري وقت هر از تر نزدیک صدایش



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٠۴٢ 

 

  ...بشه شروع تو صداي با که صبحی: گذاشتم سرش به سر

  ...آمد بیرون دلگیرش و خواب بی قالب از اي دقیقه براي و خندید

  بگی؟ چیزي خواستی نمی مطمئنی: گفتم و بریدم را حرفش

  ..گفتم.: انگار زد لبخند باز

  ...بود شده خنک قلبم تمام و بود گفته. عادت. بود گفته

  عادت؟

  ..بخواب دارم، دوستت: بود جدي و مالیم صدایش

 االح.. برد نمی خوابم هم خودم تخت روي دیگر حتی کردم می فکر دیروز همین تا و. سفید اتاق آن به بودم کرده عادت هم من

 آن هب بودم کرده عادت برد، نمی خوابم بودم، اینجا. چوب رنگ تخت و روشن بنفش دیواري کاغذ با اتاق این وسط بودم، اینجا

  ....کرد می عادت چیزي، هر به آدمیزاد و ، سفید اتاق

 از رو، هب رو جدي و پوش شلوار کت مرد سه و شبنم براي کردم شروع من بار این و نشستیم نفره هشت کنفرانس میز پشت

 نمی که تس حالی دلم ته.. برداشتم قدم غریبی دلتنگی با و شدم بلند جا از.  بود اتمام به رو جلسه. بزنم حرف مان آینده همکاري

 پرواز برج پایین ي کوچه تا فکرم. نیاز و بود آزاد زدم، حرف که کسی تنها با روز سه آن تمام.. کنم تفسیرش چطور باید دانستم

: شد زدیکمن سر پشت از جذابی صداي که نوشیدم می خنک آب قدري و بودم ایستاده پنجره کنار.. برگشت شبنم دفتر به و کرد

  !م؟ دیده هم قبال شمارو

 از و فشردم دست در را لیوان. بیاید یادم جذاب صداي این تصویر تا کردم مکث. بود جلسه در حاضر جديِ  مرد سه همان از یکی

 بی لبخند و برگشتم... است خبر چه.. دارد سفید هاي برج که خیابانی و تهران.. تهران و ایران ساعت، این و اآلن گذشت ذهنم

  .کنم نمی فکر: زدم معنایی

 مین حاال و کرده سکوت را جلسه تمام کردم فکر من و کرد باز لب باز. بود جذابی جزء هر از خالی صورتش و داشت بلندي قد

  هستید؟ جااین کی تا: گرفت باال لبخند چاشنی قدري با را اش نوشیدنی لیوان..! بدهم تطبیق تصویرش با را صدایش توانم

  ...بلند قد مردهاي تمام از من و داشت بلندي قد

  .دیگه هفته یک احتماال -

  باشیم؟ هم با رو هفته آخر شام تونیم می -

 و کردم نگاه چپم دست به. کرد می دعوت شام صرف به را من و بود االصل لبنانی. داشت بلندي قد. شدم متوقف صورتش روي

 گفتم انهمودب و آرام و زدم لبخند. بود معلوم دعوتش و نگاه از نیتش. نبود زیبا سکوتم! ندارم؟ اي حلقه هیچ چرا پرسیدم خودم از

 فصر به هفته آخر براي را دومان هر بار این او که آمد جلو شبنم لحظه همان. کرد عذرخواهی و انداخت باال ابرویی. دارم نامزد که

 گذاشت یشوخ بناي شبنم... رفت و کرد خداحافظی و داد تکان سري برایم مودبانه و زد اي دوستانه لبخند بار این. کرد دعوت شام

 جواب در کرد مکث و دزدید من از را نگاهش اي لحظه. دیدم را»  وهاب«  اسم و خورد زنگ موبایلش. زدیم بیرون دفترش از و
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 توانستم می اما. فهمیدمش نمی خوب قدري آن و زد می حرف عربی. دادم نشان سرگرم را خودم و ایستادم دورتر قدم دو. دادن

 نگاه نم به میلی بی و سوال با شبنم. شوم متوجه ساخت،»  امشب شام«  مضمون با اي جمله ها آن با بشود که را اي کلمه چند

  !ایممی بگو: کردم پچ پچ و گرفتم را بازویش بگذارد، زمین را عرب جنتلمن دعوت و کند بداخالقی باز اینکه از قبل. کرد

  ...زدم لبخند! ببینم را او توانستم می باالخره. شدند خاموش دوباره و زدند کوتاهی برق بعد. شدند گشاد اي لحظه هایش چشم

 می تماشا ، بود کرده احاطه را جا آن که زیبایی ي منظره و شهر هاي رستوران گرانترین از یکی در بودیم نشسته بعد، ساعت نیم

 دست.  بود سالن ي گوشه گیر نفس پیانوي موسیقی به سپردن گوش مشغول ظاهرا و دیگري سمت بود کرده رو شبنم. کردیم

 یم جلب توجه داشت، تن به که شیکی تاپ میان اش سبزه و فرم خوش بازوهاي. میز روي گذاشته و پیچیده هم در را هایش

 دست در هک شد کاغذي تکه روشنک. روشنک سمت برد را یادم کیمیا و انداختم اش عالقه مورد موسیقی و کیمیا یاد پیانو. کرد

  ...بودم برداشته را کاغذ تکه.. من و شده گرفته سمتم به خانوم حاج هاي

 و حالت خوش موهاي. بود محترمی بسیار پسر و زده خوشرنگی ابریشمی کراوات. کردم نگاه وهاب به و کاشتم لبم روي لبخندي

. بودم نم مخاطبش بیشتر بودیم آمده وقتی از! بود عرب جنتلمن واقعا ، شبنم قول به و من، نظر به و داشت خندانی هاي چشم

 یم کرد می همخیال شاید.. دانم نمی.. کردم می اش همراهی ها صحبت در و بود معطوفش شبنم از بیشتر من حواس چون شاید

 ابیحس ذهنش که شبنم به و زد لبخندي من صورت به... شد نزدیک.. داشت دوستش که آدمی به آدم، عزیزان ي دریچه از شود

 به وقتی فقط هم آن بود، کمرنگی اخم دوستم ابروهاي میان. برگشت شبنم و»  عزیز شبنم«  زد صدایش. کرد نگاه بود مشغول

 که تمنتوانس و گرفت ام خنده..! کرد می نگاه بیچاره پسر به همراهی، این از ناخشنود و طلبکار هاي آدم مثل. کرد می نگاه وهاب

  بود؟ چطور امروز: گفت و گرفت دست در آرام را دستش. شبنم سمت برگشت و کرد نگاهم لبخند با وهاب.. کنم پنهانش

 و آمد پیشخدمت.. داد می کوتاه را وهاب جواب و کشید نشان و خط من ي خنده براي آلودش اخم و حوصله بی نگاه با شبنم

 و دوختم چشم وهاب به.. نداشتم دوست را اسراف این من و بود شده چیده نفر ده براي الاقل میز... شدند چیده میز روي غذاها

  ...دآور بدست را، زنی هیچ دل شود نمی هم، میز این تاي ده با که بداند کاش.. ریخت می نوشیدنی شبنم براي که دستی

 با را گرفته شبنمِ و بود صحبتی خوش مرد وهاب... گذشت آرامش در کردن صحبت به بودیم، رستوران در که ساعتی سه تمام

 القهع مورد کمپانی که ماشینی مدل جدیدترین و بورس و پاریس مد ي هفته آخرین مثل اش عالقه مورد هاي بحث از زدن حرف

 سالن يپیانو و نشسته وهاب به رو کامال بار این آمده، بیرون سکوتش الك از شبنم... آورد می حرف به بود، کرده وارد دوستم ي

 و... دبو نشسته شبنم روي ،..داشت دلنشینی هماهنگی اسمش با که سخاوتمندش لبخند و وهاب هاي چشم... بود کرده رها را

 نتنهایشا لبخند، با و صندلی به دادم را ام تکیه.. کرد می سوال وهاب از که بود او بار این و آمده شوق و حرف سر تاج خانوم

 يآنقدر بوده هم اگر یا – نبوده روزي هیچ... کردم فکر... ام نزده حرف محبوبم ماشین از وقت هیچ او با.. کردم فکر... گذاشتم

  ..نه یا تداش عالقه فلسفه به آمد نمی یادم و آمد می بدم منطق از.. کنیم بحث اجتماع و سیاست ي درباره که – نیست پررنگ

 هک کوچکی هاي کمپانی از یکی کالکشنِ  نیو ي درباره را نظرم وهاب و چیدند میز روي را انگیز هوس و طعم خوش هاي دسر

 کردم رفک بافتم، می بهم را کلمات که طور همان و دادم را جوابش... پرسید بودیم، کرده دیدن فروشگاهش از شبنم با قبل روز

...! دهش تنگ هایش، قلقی بد و معینی به دادنم گیر و ها طراحی و شرکت ي درباره زدن کله و سر و آزاد با بحث و جر براي دلم

 قابل رغی کیانیِ  از.. بودیم زده حرف فتوحی ساره از آزاد با... دادم را جوابش و کردم نگاه را وهاب دلتنگی همان با و شده تنگ دلم

... بودیم راندهگذ را سخت زمستان یک.. بودیم کرده دعوا.. بودیم خورده بستنی.. بودیم گفته خانوم حاج و تا بی از... بود که تحملی
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 یا دارم میل دیگري چیز پرسید و کرد خم احترام با را سرش جوابم، اتمام با وهاب... کار.. کار... کار از.. بودیم زده حرف شرکت از

 هم نمشب از و بود برگشته که وهاب به داشتم. بوده چی ي درباره مان، نفره دو بحث آخرین که آمد نمی یادم و کردم تشکر. نه

 و دمش دور.. بشورم را هایم دست تا شدم بلند جا از... آید نمی یادم چرا دانستم نمی و کردم می نگاه پرسید، می را سوال همین

  ...یدبوس را دارش انگشتر دست پشت و آورد باال را شبنم دست که دیدمش بپیچم، سرویس سمت به را راهرو اینکه از قبل

 را هایم دست و شدم خم..! گذشته چطور مان، نزدیکی ي هفته چند این تمام آمد نمی ام لعنتی یاد و سرویس دیوار به دادم تکیه

 توي چشمم و گرفتم باال را سرم و فشردم را ام شقیقه.. بودم کرده چکار.. روز چند این تمام بودیم کرده چکار... گرفتم آب زیر

  ...افتاد سیاه و تاریک اي کوچه به آینه،

 در را غریبی بیدلچس.. من و بود پیانو به نگاهش و گرفته قرار پایش روي زیبا، زمرد انگشتر به مزین دست برگشتم، که میز پشت

 اتمسفر که ودب افتاده اتفاقی نبودنم، دقیقه بیست این در انگار... کردم می حس ،..اش دوري و تفاوتی بی حفظ به مایل هنوز نگاه

 تادهایس ما از تر دور کمی اش راننده که جوان مرد.. زدیم می بیرون که بود شب نیمه حوالی. شد می حس دیگري جور میز، این

 چشم وقتی بود نکرده رها را دستش... داد دست شبنم با و کرد کوچکی تعظیم من براي.. کرد مان همراهی ماشین کنار تا بود،

. ببینمتون هم باز و بگذره خوش بهتون دارید اقامت اینجا که روزي تا امیدوارم: چرخاند می نوبت، به ما، هاي چشم در را هایش

  ...جان شبنم

 نمشب از... شدیم می دور ما و ایستاد عقب... شد می خفه کرده، دم هواي این توي داشت من قلب و بود نکرده رها را دستش هنوز

  شناسیش؟ می وقته چند: پرسیدم

  .سال سه: پیچاند را فرمان و دزدید من از را نگاهش

  !کنید؟ ازدواج خواید می شما: پرسید آرام. کردم سکوت

  ..ساره: رسید گوشم به مکث اندکی با.. صدایش و ایستاد چراغ پشت... کردم نگاه نور پر هاي چراغ و تاریک خیابانِ به

 ازم. ادد انگشتر بهم: داد فشار هم روي را هایش لب و فرمان روي را هایش دست ، روبروبود به درگیرش و مستقیم نگاه. برگشتم

  ...کرد خواستگاري

  ...بزنم قدم یکم خوام می: گذاشتم داشبورد روي را دستم

 هم، اغد آسفالت روي زدن قدم براي حتی دلم. زدیم قدم اصلی میدان تا و گرفتم را دستش. خواست می زدن قدم دلم. شدم پیاده

  ...!بود شده تنگ

 زدن قدم.. را فکرم همیشه زدن قدم.. کرد می باز را فکرم همیشه زدن قدم. زدیم دور ماشین، سمت به را خیابان دوباره بعد کمی

 فرار گاهشن از آنکه بی و ایستادم. کرد لمس را بازویم شبنم! ؟..بودند وارفته و سفید و شُل افکارم، هاي رشته چرا پس... همیشه

  !کنی؟ ادواج باهاش قراره: گفت. زدم زل چشمش توي مستقیم کنم،

 تا را چشمم. کرد نگاهم بر و بر و چشمم به زد زل. زد بغلش به و برداشت را دستش... کردم نگاهش.. خیره خیره طوري همان

. اندمبرگرد هایش چشم تا دوباره و آوردم پایین خریده، قبال خودش یا است وهاب ي هدیه دانستم نمی که زمردش انگشتر برق

  !؟..بدونم ندارم حق من..! بگو.. خب داره، وجود اگه. باشه نداشته وجود هیچی اومد نمی بنظر چیه؟ تون برنامه: گفت
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 ما: داد ادامه رگباري، و تر تند لحنی با بار این.. ما ي برنامه.. بیاورم فشار ذهنم به بگذار.. ما ي برنامه. داشت حق. داشت حق

 حق نی؟ک شریکم خواي نمی بگی؟ خواي نمی. باشه حرفا این بینمون کردم نمی فکر. داري خبر منو پیک و جیک تو دوستیم؟

  ..معلومه اصال ؟...!چته اومدي وقتی از تو! ؟..کرده خواستگاري ازت کنید؟ ازدواج قراره! چیه؟ دوستی این تو من

.. قراره !کنیم ازدواج قراره! آره! آره: بریدم را حرفش بود، کرده گم را چرخیدنش جهت انگار که زبانی با و گرفتم باال را هایم دست

  ..ماهه شیش.. من از.. ما

  ...کنیم ازدواج قراره: بستم را هایم چشم و گذاشتم ام پیشانی روي را دستم

 و گرفتم را ادآز ي شماره.. بودم نشسته تاریکی میان.. هنوز من و باال بود رفته شبنم تر قبل ساعت نیم.. بودیم خانه حیاط توي

  .بود خواب داد، جواب وقتی باالخره و خورد بسیاري ممتد هاي بوق.. ماندم منتظر

  ..ساره -

  !خوابیدي؟؟ -

  !ساعت؟ چنده. آره.. هوم: گفت. بود خسته حتما. خوابید می باید حتما. بود شب نیمه.. خب. کردم نگاه ساعتم به و

  !شده؟ چیزي: شد تر هشیار کمی

  ..وقته دیر نبود حواسم. بپرسم حالتو خواستم می. نه: ماه به زدم زل و کردم رها را نفسم

  ..بودم خسته. امروز بودم ها بچه از یکی باشگاهِ. آره: هنوز بود خواب

 این داشتم تیاجاح. بزند حرف من با داشتم احتیاج چرا دانستم نمی من فقط بود خسته.. خسته. بود خسته.. خب. بود باشگاه. باشگاه

 داشتم احتیاج... تو بود برده خودش با شبنم که اي حلقه به کند کجی دهان هایش، حرف و بزند حرفی و نشنوم را آلود خواب لحن

 رفح جدي و هشیار داشتم احتیاج. کند خواستگاري ازم شب، همان و لحظه همان داشتم، سراغ او در کار وقت که جدیتی تمام با

 یک ینا از بعد که بگوید.. ست چطوري من، داشتن دوست جنس که.. زدیم می حرف چی ي درباره قبال که بگوید من به و بزند

  !شد؟ خواهد چه لعنتی، ماه

  ..ساره -

  بله؟ -

  خب؟.. بخواب.. صبح.. هوم -

: شدم ادهپی ماشین از! بود خواب.. او و کرد می ام خفه داشت و گلویم دور بود افتاده شبنم ي حلقه.. دادم فشار دستم کف را ناخنم

  .بخیر شب

  .ساره: زد صدایم

  .هوم: زدم لب باشند، برده جا یک.. را احتیاجش تمام.. را امیدش تمام که آدمی مثل

  خوبی؟ -
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  ..رفت باال تلخی ي خنده به لبم ي پوشه

  .خوبم -

- ...  

  .خداحافظ -

 که دیدم و رفتم باال ها پله از... زدم قدم.. ساعت ده که انگار.. را ساختمان تا ي فاصله قدم ده تمام و انداختم کیفم توي را گوشی

.. قفس به شدم خیره و گذاشتم ام پیشانی روي را ساعدم.. کشیدم دراز و کردم عوض لباس. است روشن هنوز شبنم، اتاق چراغ

 حجم هک داشتم را آدمی حال و سقف به بودم خیره هنوز. کرد نگاهم و ایستاد کمی بزند، حرفی آنکه بی.. افتاد در روي اش سایه

 رداشتب در از را اش تکیه... شود می تر باریک لحظه هر.. باریکه این و شده بدل اي باریکه به امیدش، و بینی خوش از عظیمی

  ..اینجا بود گذاشته جا عمه اینو: کرد صاف کمر و گذاشت تخت کنار چیزي. آمد جلو و

 هم رچقد خدا ي بنده. بدم پسش خواست نمی دلم: گفت آرام بود، من به پشتش که طور همان. رفت در نزدیکی تا و برگشت

 همش ولی، اومدي وقتی از.. بود دلم، عزیزِ.. بودین شماها.. هنوز انگار.. بود اینجا که همین! نه یا مونده اینجا که زد زنگ و گشت

  .بهت گردونم برش باید کنم می حس

 و بو با دم می ترجیح دیگه ،..برگشتم ایران از وقتی از: گفت. برداشتم را قرمز عقیق تسبیح و کردم بلند را ساعدم. کرد مکث

  ...نکنم زندگی.. آدما خاطرات

 و چرخیدم پهلو به... شد گم ،..راهرو توي هایش قدم صداي و بست را در. کرد خاموش را چراغ و کلید روي گذاشت را دستش

 پاي و بود نشسته ورودي در نبش که فروشی دست از... بودم خریده امامزاده همان از را این... گرفتم باال.. انگشتانم میان را تسبیح

 را قرمزي عقیق فروش، دست قیمت کم وسایل میان از چشمش و شد خم عمه. کرد متوقفمان او کنار اتفاق از ، عمه دردناك

 بکنیم دل ها نظر چِشم و ها تسبیح و ها بند دست از زودتر خواست می دلم و بود گرم هوا.بود میل بی فروختنش به او که گرفت

 با و تسبیح هب کرد بند عمه.. گذشته.. ام بوده ساله یک و بیست وقتی از سال هزار که انگار و. بود سالم یک و بیست.  تو برویم و

 صد: « ودب گفته زد، می برق هایش چشم که طور همان و من سمت برگشت بعد. خرید را، فروش دست دلبند تسبیح صدقه قربان

  ! »تو مال اولش، صلوات تا

  ..چرخاندم تسبیح الي را انگشتانم

  ...بودیم خریده امامزاده همان از را، قرمز عقیق این

 این افشف مِهِ با مقایسه در.. آرام اندوهی بگذارم را اسمش بود بهتر یا و غم، این. بودم غمگین و بود شده صبح. بود شده صبح

 و.. ردمک تماشا بود، شده پهن اتاق توي تمام سخاوت با که را آفتاب هاي اشعه و غلتیدم پهلو به.. نبود گیري چشم اتفاق.. روزها

 هاي استرس از بعد من وجود تمام و بگذرد خوشی و شادي به سفر این تمام بود قرار. شود طور این نبود قرار که گذشت ذهنم از

  !؟..زد خط.. را پروازها ذاتی انگیزي غم شد می دنیا، کجاي در سفر، کدام در.. اما.. آرامش به اخیر،
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 به رنگی یسرخاب خنک و نازك کت. هال توي افتادم راه دنبالش و برداشتم را چایم لیوان. سرکار برود که شد آماده تند تند شبنم

 بخندل این، و رسید می نظر به کتش همرنگ هایش گونه. برگشت نیمه آورده، لب بر را اسمش که من صداي به و کرد می تن

  ..آورد می لبم بر جانی بی

  میاي؟ نهار براي -

  .میام زودتر یکم امروز ولی. نه -

  چطور؟ -

  ..هم تو نباشی تنها. جوري همین: کرد صاف را کتش ي یقه و انداخت باال چانه

  .دارم برنامه خودم براي امروز من: کردم روشنش و تلویزیون روبروي نشستم

  !!برنامه؟ -

  .اوهوم -

  !کی؟ با -

 میراح با قراره امروز: کردم جمع خنده از را هایم لب بود، آمده هایم چشم به که گذرایی شیطنت با و باال دادم را ابرویم تاي یک

  !بگذرونیم خوش

  ..بینم می دارم.. ور اون برو: که زدم اش اشاره کنترل با. ایستاد مقابلم کمر به دست و خندان

 براي.. .بودند کرده پیدا مأمنی باالخره انگار که ها چشم آن براي ریخت دلم لحظه، یک و کردم نگاهش. خندان. بود ایستاده هنوز

 را وهاب هنوز من... بود کرده عوض را چیزي.. ذره ذره.. جوري.. کسی.. انگار حاال. باور بی هاي چشم.. ساله سی هاي چشم آن

 خوب.. را ها نگاه تعلق ،..اما بودمش دیده ساعت چهار سه جمع سر.. شناختم می خوب را، بخش آرام هاي نگاه اما. شناختم نمی

  ...باشد ابدي و دایمی وقتی هم آن.. شناختم می

  ؟!ندادي شونمن جنتلمنو ي هدیه: دادم کش را هایم لب باز.. داشت گناهی چه بیچاره این. شد تنگ شبنم چشم و افتاد لبم از لبخند

 کنارم شستن... بیاورد را انگشتري که رفت و.. گرفت گاز را لبش.. خندید اما من، از هایش چشم دزدیدن به بود افتاده باز اینکه با

 ايه آدم عین و هامان چانه زیر بودیم گذاشته را هامان مشت. انگشتر ي پایه روي براق و درشت نگین سه به زدیم زل هم با و

 یواش و دمخندی! بست را هایش چشم و زد دندان و تو کشید را لبش! تومانی میلیون چند انگشتري به بودیم زده زل شده، محسور

  ..یارو این.. شبی: گفتم

  .وهاب: خندید گرفته، دندان به لب و بسته چشم

  ! خــــره خیـــــــلی -

  !ساره: هایم مردمک توي کرد گرد چشم و کرد باز سرعت به را هایش پلک

  ..وهاب: کردم اشاره انگشتري به
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  !وهاب -

  ..!وهاب -

  !خره؟: بود شیرین اخمش

  ..!خیـــــلی..: کردم دخترانه دزدکی و ریز هاي خنده آن از و پوشاندم هایم دندان با را پایینم لب

 ولی: مگفت بدجنسی با.. کردم نگاهش حظ با و خندیدم رویش به... بودم نشنیده را اش قهقهه صداي بود ها مدت.. من و زد قهقهه

  !مردمو پسر نکن اذیت! نیست خوب

  !!چی؟: گذاشتم می اش جعبه توي را انگشتر که من به زد زل! آمد بند اش خنده

  ؟داري؟! نداري ازدواج قصد که تو اصال.. شه وظیفه کنه می که هم کاري هر.. نمیاد خوشت ازش که تو: دادم را جوابش خونسرد

  ..بایسته پاش باید.. زنه می حرفی وقتی که البته: داد باال ابرو و کشید عقب..! صورتش توي رفتم و

  !نمیاد خوشت ازش که هم تو: گرفتم باال را جعبه

  ..ولی نمیاد خوشم: زد باال شانه

  !نداري ازدواج قصد: بردم صورتش توي را ام اشاره انگشت

  ..!ها میشه چیزیت یه: برداشت را جعبه و زد کنار را انگشتم کُفري و حرص با بعد کرد، نگاهم اي لحظه

  !شبنم! شده چیزیت یه تو که فعال: خندیدم

  !باش داشته ازدواج قصد! خوبیه پسر: زدم اشاره دستش توي ي جعبه به. برگشت

  !میشه چیزیت یه بازم ولی: داد جواب و داد تکان هوا راتوي انگشتش.. داد تکان سر

  ..شده..: شنیدم خودم فقط شاید.. را ام زمزمه و خورد بهم هایم لب.. کردم نگاه شد می دور که او به و مبل روي شدم رها

 می حمیرا. .بود روشن گاه و خاموش گاه که تلویزیونی ي صفحه به زدم زل و نشستم هال توي بیاید، شبنم وقتی تا عصر تمام

 وستپ سیاه ي همه.. کردم می فکر و رویش به زدم می لبخند.. پرسید می را حالم اشاره با.. آورد می برایم چیزي.. آمد می.. رفت

  !؟..طورست این حمیرا فقط یا دارند غمگینی هاي چشم ها

 این.. رفتمگ باال را قرمز عقیق. کرد نگاه دستم توي لغزان هدف بی تسبیح به و. » چیه این«  که پرسید ازم و نشست کنارم آمد

. دمشفهمان اما بسته، شکسته.. دادم توضیح برایش و شمردم یکی یکی را هایش دانه... کرد می نگاهم منتظر هنوز! بود؟ چی

 قرار. بود گرفتهن تماس هنوز. تلفنم زنگ انتظار در گوشم، و بودم کالفه.. پرسید می سوال باز و.. کرد می نگاه تسبیح به متفکرانه

 ازش و زدم حمیرا ي شانه به دستی..! کردم می اعتماد خواب توي آزاد هاي حرف به نباید که البته.. هنوز و بزند زنگ صبح بود

 اما شردمف ها دکمه روي را دستم و برداشتم را تلفن. آشپزخانه به رفت می وقتی بود قرمز عقیق به چشمش هنوز.. خواستم قهوه

  ..بزند زنگ خودش تا بمانم منتظر دادم ترجیح و گذاشتم کنار را گوشی راه، ي نیمه در
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.. تداش اخم وقتی.. کردیم می دعوا وقتی.. خندیدیم می وقتی... کردم تجسم را او و بستم را هایم چشم. کشیدم دراز مبل روي

 مین دستش و کند آرامم است بلد که آنجور خواست می که روزهایی.. کرد می آرامم و داشتم غصه وقتی.. شدیم می دور وقتی

.. شیندن می صورتم روي انگشتش و سپیدم مه میان هنوز کردم خیال... کرد می آرامم.. و رسید می دستش که روزهایی یا ،..رسید

 یم بغلم و گیرد می را هایم دست.. سپیدم مه میان هنوز... کند می طی را عکس مسیر دوباره و ام چانه تا گیرد می راه آرام آرام

 و دازمان می عقب را سرم... زنانه بس.. زنانه هایی خنده.. شود می بلند من هاي خنده صداي و کند می پچ پچ گوشم کنار... کند

 حواسم و شنوم می را هایم خنده صداي هنوز. هستیم سفید اتاق میان بار این و خودش سمت کشدم می.. گیرم می دندان به را لبم

 و درشت و ریز هاي ماهی! ست ماهی از پر اتاق،»  کوچک استخر«  خودش قول به توي.. شود می پرت ها هالوژن نورهاي به

 ويجل را هایم دست و کشم می عقب زده هول..! است پیر بار، این صورتش ي نیمه و چرخم می سمتش به حیرت با.. رنگارنگ

 لب رب مهربانی لبخند. غمگین ست هایی چشم صورتش، دیگر سمت در و دارد آرامش و لبخند چشمش یک! گیرم می را دهانم

 تاس صاف و جوان راست ي نیمه.. است صاف صورتم راست ي نیمه... کشم می صورتم به و آورم می باال هراسان را دستم. دارد

 و اردد بغلش توي کوچکی عروسک. افتد می کیمیا به چشمم اتاق از اي گوشه و خورم می تکانی زده هراس.. اما چپ ي نیمه و

 نامفهوم دايص بیفتم، ماهی از پر و کوچک استخر توي اینکه از قبل و روم می عقب دیگري قدم. لبش بر اي داشتنی دوست لبخند

  ...داد تکانم حمیرا

 گذاشتم را مدست! » خوبم؟«  پرسید می بااشاره و کرد می نگاه من به زده تعجب. نشستم جایم سر و کردم باز انتها تا را هایم پلک

 هومممف نا و داد تکانم حمیرا.. بودم هشیار کامال.. بودم هشیار.. نبودم خواب.. نبودم خواب... گرفتم دندان رابه لبم و قلبم روي

 اكهولن همه این چرا اما من خیال کالف.. خیال.. بافتم می خیال داشتم فقط. آمد حیاط از شبنم ماشین صداي. زد صدا را اسمم

  ..نشست قلبم روي همزمان تسبیح، با دستم! ؟..بود

  !داریم جلسه وقت دیگه روز سه! بیا..! ساره -

  !تو؟ خوبی: کرد نگاهم موشکافانه و ایستاد روبرویم.. دادم می تکان سر وقتی بود او به پشتم هنوز

  .دیگه روز سه.. آره: برخاستم و گذاشتم میز روي را تسبیح.. کشیدم صورتم به دستی

: آمد ینپای از شبنم صداي! نبود دسترس در..! نبود دسترس در نیاز، مورد مشترك. گرفتم را آزاد ي شماره و دویدم باال را ها پله

  ..!اینجا. داشت کار پیشنهاد تو واسه.. زد زنگ وهاب امروز.. پایین بیا.. ساره

... کنم کرف درست توانستم نمی و بود آمده پیش»  وارد«  تصرف در تماما ذهنم! نبود دسترس در و گرفتم پنجم بار براي را شماره

 چشم... و دبو جوان.. صاف و بود جوان.. صورتم پوست به کشیدم دست.  کردم نگاه آینه به و بستم سرم پشت را دستشویی در

  ..رفت می شیر از که آبی به دوختم

  .بود زده زنگ دوستت امروز: آمد حرف به شبنم که بودیم شام میز دور

  کی؟؟: دهانش به زدم زل و گذاشتم بشقابم توي را چنگالم

  ..وهاب: انداخت باال شانه

  ..رفتم وا
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  شد؟ من دوست -

  !همش زنه می حرف تو کار ي درباره هم توئه، فکر به بیشتر هم.. واال -

  !بشر خرشانسی انقدر چرا تو دونم نمی من: گفت نمکی با لحن با بزنم، حرفی اینکه از قبل

  ..زدم لبخند

  ..!بودم ادهایست باالتر پله ده شاید اآلن داشتم، دستم دم اینارو از یکی باید، که موقع اون اگه من! توئه راه سر خوبه، آدم چی هر -

  ...داد یم غم بد طعم دهانم، و.. بود شور دلم.. توانستم نمی.. و بود دهانم توي اي نداشتنی دوست طعم.. بزنم لبخند نتوانستم

  هوم؟. باهاش زدن حرف نداره هم ضرري.. حاال.. ده می خبر بهمون دیگه روز دو یکی گفت. نداشت عموش به دسترسی -

  ..نداره ضرري.. آره -

  ..داشت تو براي هم کار پیشنهاد یه -

 کم درانق چرا! رژیمی؟ تو: گفت و کشید خودش براي غذا دیگر کمی.. کردم نگاهش منتظر و گذاشتم دهانم توي کاهو اي تکه

  ..!ها منم باشه رژیم باید که اونی! خوري می

 اته ریشه: گرفت را موهایم چشمش.. گرداندم چشم میز روي قبل از تر حس بی و عقب کشیدمشان.. موهایم توي بردم دست

  !دراومده

 نوم..! داشت را چیزي هر سمت به حواسش شدن پرت استعداد شبنم که بود ها شب آن از امشب. برداشتم موهایم سر از دست

 هاي هالن و بافته بهم هاي شاخه از پر.. خودم سر در وقتی هم آن.. کنم تحمل را پریدن شاخه به شاخه بتوانم که نبودم حالی در

  ...بود تو در تو

  گفت؟ می چی -

 حبتص بذاریم جلسه یه شد قرار. داره سرش تو خوبی هاي برنامه.. کامل مزایاي و اقامت با. خودش و من شرکت با کار پیشنهاد -

  ...نیستی بمون اینجا دیگه تو گفتم بهش من.. البته. کنیم

  ..!نیستی بکن دل! یتعلقاتش ما و ایران از که: زد لبخند هایم چشم به

.. شد شیدهک من هاي دست تا نگاهش امتداد. صاف پوستم، و.. بود سرد سرانگشتانم.. کشیدم صورتم به را هایم دست اختیار بی

  ..شی می فیلسوف داري کنم می حس روزا این: کرد گرم خوردن غذا به را سرش

  ..کردم نگاهش فقط

 یکونف کن و ها دگردیسی این: گفت بود، من به پشتش که طور همان.. گذاشت سینک توي را غذایش ظرف و شد بلند جا از

  ...گذشته تو و من از دیگه ها شدن

  .رفت و گذاشت تنها را، حیاط توي تنهاي نخل و آشپزخانه و میز و من بعد،
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  .گرفتم را آزاد ي شماره

  !کرد؟ حساب شد می کسی چه روي بد، حال این از درآمدن براي

  .گرفتم را تا بی ي شماره

***  

  ؟..شدي چی نگران. عزیزم خوبم من: تمرکزش بدون و خسته صداي. آمد می ازدحام و شلوغی میان از صدایش

! چی؟ نگران واقعا! چی؟؟ نگرانِ: رفت باال روزها، این ي ذره ذره رنج از عاصی و کالفه صدایم، و کردم طی را اتاق عرض و طول

 و دارم اصلهف باهات ها کیلومتر من دونی می وقتی اونم! گرفتی؟ می تماس یه نباید! نگفتی اصال! زنم می زنگ فردا گفتی تو

  ..!آزاد!! چی؟؟ نگران گی می ساده انقد حاال.. بودم منتظر دیروز تمام من! نداره؟ آنتن هستی که جایی

  ..متأسفم.. خب خیلی.. خب خیلی.. هیش -

  !متأسفم نگو من به -

  !بیاورم باال را، گذشته ساعت چهار و بیست تمام نگرانی خواست می دلم و لرزید می بدنم تمام

 کس هیچ! ...بیفتد اضطراب همه این از تنم تا بزنم داد بلند صداي با خواست می دلم.. کشیدم را موهایم و تخت ي لبه نشستم

  ..!کس چهی.. را عصر ي بسته هاي چشم با دقیقه پنج آن تمام را، گذشته ساعت چهار و بیست تمام! فهمید نمی کس هیچ! نبود

  ..!ساره.. من به کن گوش: کند آرامم کرد سعی

  ..کشیدم بیشتر را موهایم و افتاد فرش روي چشمم از اي قطره

  !ساره؟! خب؟.. خوام می معذرت واقعا من..: بود عصبی هم خودش لحن

 با.. حاال و بود شده مواجه خواب با احتیاجم تمام قبل شب وقتی گفتم می باید چی.. نداشتم زدن براي حرفی هیچ.. کردم سکوت

  ...رسید می گوشم به عصبی و حوصله بی و خسته شدت به که صدایی و.. ساده خواهی معذرت یک

  من؟ به دي می گوش. بود شده غروب رسیدم تا بودم گیر یکم. ندارم آنتن هستم که جایی دونستم نمی -

  ..دم می گوش..: دادم را جوابش تأخیر با

  ..بدبختیم پی برم پاشم بخوابم ساعت دو. نذاشتم هم رو چشم اآلن همین تا: گفت تر آرام قدري بار این و کرد مکثی

  !اصال؟ بودي کجا! مگه؟ شده چی: شدم نگران دوباره.. بود نزده حرف کارش از طور این وقت هیچ! ؟..بدبختی

 یکارچ تو.. خب.. بودم همکارا از یکی ي کارخونه.. بودم جاده.. تو..! من عزیز بشه باید چی..: شد می خواب تسلیم ذره ذره لحنش

  ؟..دیروز.. کردي

..! یمیاک از.. ماهی پر کوچک استخر از.. هامان صورت پیر ي نیمه از.. گفتم می بودم، دیده که آنچه از اوقات اغلب مثل باید شاید

 می اضافه داشتنم نگه نگران و حواسی بی همه این براي تر مشخص دلیلی او هم گرفتم، می تسکین من هم گفتنش با.. شاید
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 نواش گوش و حوصله او صداي نه بود، خوبی ساعت نه. کنم تعریف برایش بخواهم که نبود زمانی ، دقایق آن قطعا ،..اما. کرد

  ...داشت

  ..نداري کاري: کردم زمزمه رابدهم، سوالش پاسخ که آن بی

  !منه؟ جواب این اآلن: ببینم وضوح به را اخمش توانستم می و شد تند لحنش

  ...دیروز تمام چون. م نکرده کاري هیچ دیروز تمام چون. سکوته جوابت. نه: گفتم

  ..من گل.. عزیزم: دوید حرفم میان خواب و خسته

 لخیت لبخند.. داد می آزارم کنم، تمکام را بحث خواست می وقتی صدایش، حوصلگی بی و خواب همه این با زدنش حرف طور این

  ..!آزاد کنم می خواهش..: نشست لبم ي گوشه

  !ده؟؟ش چی باز! نیست خوب حالت واقعا تو: گفت باالخره که ، اش شده کنترل شدت به صداي و شنیدم را اش عصبانی نفس

  .کنیم می صحبت بعدا: گفتم می وقتی ناراحتی یا بود خواهش با دانم نمی.. و گرفتم دندان به را پایینم لب! ؟..باز

  !بودي دسترس در اگه: شدم تلخ

  .باشه..: شد تلخ هم او.. بعد اي لحظه و.. کرد مکث

 مگه«  هک من سوال جواب در حتی! ؟..تلخی همه این به ؟..بود کرده قطع راحتی همین به.. کردم نگاه مانده دستم توي گوشی به

 مبدن در.. نرمی به و دوباره سیاه سیال کردم حس.. بود گفته حواسی بی»  هوم«  هم»  م؟ زده زنگ بهش نگفت جون تا بی

 از ،..ابوه با تلفن پاي شبنم ي خنده صداي.. گرفتم باال سقف به رو را سرم... رود می فرو مغزم هاي شیار تا و کند می حرکت

  ...آمد می بغلی اتاق

 هفت از.. بودم داده دست از را تمرکزم تمام من و بود جلسه بعد روز سه.. شدم ها خیابان راهی و گرفتم قرض را شبنم ماشین

 خیابانی به حالی بی نگاه... نداشتیم هم از خبري بود، گذشته دوازده از که ساعت این تا بودیم کرده قطع خداحافظی بدون که صبح

 بود هترب شاید. زدم دور خانه، سمت به و انداختم رسید می همیشه از تر بار کسالت و تر روح بی خلوتی شدت از نظرم به امروز که

 او. هن.. شبنم.. شبنم.. شود عوض ام فکري ي دهنده آزار جهت تا زد می حرف گوشم کنار کسی حداقل و ماندم می شبنم کنار

  ....دمز دور چندم، بار براي را مسیر و پیچاندم را فرمان دوباره. گذاشت نمی هایش، چشم توي برق. کند بهترم توانست نمی هم

 من.. مدآ می قهوه عطر.. بود میز روي قهوه فنجانی و کیک برش.. کردم سرگرم موبایلم با را خودم هدف بی و کافه توي نشستم

 آید نمی مخوش کنم حس حتی یا... قهوه خوش عطر بگویم همیشه مثل توانستم نمی... بدهم صفت عطر این به توانستم نمی اما

 دکوراسیون.. دندبو افتاده کار از ها صفت.. کنم مشخص را ها کیفیت توانستم نمی.. کنم حس توانستم نمی..! قهوه بد عطر بگویم و

 می حس بی.. دیدم می رنگ بی و سفید را چیز همه اما من.. داشتند تن به رنگی هاي لباس همه.. بود خوشرنگی اي قهوه کافه

  ....بودم حس بی هم، حسی بی این به نسبت و.. دیدم

 لوديآ خواب و حوصلگی بی با تنها اما داشتم احتیاج. بزنم حرف ام، دیده ام، کرده حس که چیزي از کسی براي داشتم احتیاج

 تا؟ یب! ؟..زدم می حرف باید کی با.. تا بی سرحال لحن با.. داشتند را خودشان ي دغدغه که براق هایی چشم با.. بودم شده مواجه

 و تگذش می اینجا در اقامتم از هفته یک.. بود شده تنگ عمه براي دلم! دار؟ مشغله و عزادار هنوز کرده، ازدواج تازه نیاز یا. اصال
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. داشتم عمه ماوراي.. گوشی.. کسی به احتیاج من اما بود خوب همیشه عمه با زدن حرف... نبود حواسم درست! هفته؟ یک.. دلم

 هم را اش بچه و علی از شنیدن ي حوصله حتی.. نداشت را دار سال و سن هاي حرف و نصیحت شنیدن ي حوصله من گوش

 حظهل آن که بود کسی چه ؟..کردم می انتخاب باید را کسی چه! آقاجون؟ خانوم؟ حاج علی؟! زدم؟ می حرف کی با باید.. نداشتم

 فکال بغض.. ام چانه زیر گذاشتم دست و زدم برعکس میز روي را گوشی ي صفحه... بخواهد..  و بفهمد و بشنود را خودم خودِ

 کار ینا همیشه.. زدم پلک بار چند و گرفتم بازي به کافه نورهاي با را چشمم.. آمد باال ام بینی و چانه و گلو تا و شد سردرگمی

 بغض.. خوب بغش.. لعنتی بغض بگویم توانستم نمی حتی.. برد می را بغض.. آمد می در خفگی حس آن از گلویم.. کرد می بهترم

 نمی نگز من به کس هیچ چرا. میز روي کوبیدم قد، از و برداشتم را گوشی! ؟..رسیدند می نظر به ناتوان همه این کلمات چرا..! بد

  !!؟...خورد نمی زنگ چرا تلفن این نبود؟ آزاد چرا! شدند؟ نمی نگران ام خانواده چرا! زد؟

 عجبت با بود، نشسته روبرویم میز که مردي. کشیدم عقب را خودم و زدم پلک تند. شد تنگ چشمم به خیره چشم جفت یک

.. ادمد نشان کافه از دیگري سمت مشغول را خودم و شدم رنگ به رنگ.. صورتش به بودم زده زل حواس بی من و کرد می نگاهم

 اما گشتم نمسک دنبال. بود آنجا مسکن ورق یک همیشه. کشیدم بیرون را پولم کیف.. خواستم می مُسکن و بود گرفته درد سرم

 چندان نه طخ با زیرش و بود پنج اولش رقم که ثابتی خط. کشیدم بیرون قرص همیشگی جاي از شده تا کاغذي تکه آن، جاي به

  .تارا: بود شده نوشته جالبی

 وقت هیچ کروشن دوستان که. ام شنیده را اسم این جایی..قبال که بودم مطمئن گرفتم، می را شماره فکر بدون و دلیل بی وقتی

 از شدند، ظاهر خاکش سر که هم اي عده حتی. بود شده دفن شیراز همان توي بود چی هر و بودند نگرفته راه ما ي خانه تا

 توي آلودي خواب صداي که کنم قطع آمدم. بود نداده جواب و خورده مداوم بوق هفت... کردند نمی تجاوز دست یک انگشتان

  ..بله: پیچید گوشی

  !خانوم؟.. تارا... سالم الو،..: بود مشهود کامال صدایم، حسی بی.. دادم سنگینم زبان به تکانی

  ؟..شما. بفرما: بود خواب هنوز

 به دیدبو داده تونو شماره. هستم فتوحی: کردم صاف را صدایم.. شناختند نمی را سرشار هم ام خانواده. نه! شناخت؟ می را سرشار

  ..مادرم

  شما؟ خوبی. سالم. آره.. اِ: بود کشدار خاصی جور هنوز من، گوش به صدایش و کرد مکثی. انگار شد تر هشیار

  !نید؟ک صحبت من با خواستید که هست خاصی ي مسأله دونم، نمی.. باهاتون بگیرم تماس زودتر نتونستم من.. تشکر -

  شما؟ گی می من به اسمکوچیکتو. آره ها.. مسأله -

  .ساره: گفتم آرام و کشیدم عمیقی نفس.. من از تر حواس بی. بود حواس بی

  !دیگه؟ بیامرز خدا روشنک خواهر خوبی؟. جون ساره. ساره -

  ..بله -

 سر مه ولی.. نیاد یادت منو حتمی شمام نیست یادم شمارو قیافه من واال. تارا. بودم یعنی. دوستشم من.. کنه رحتمش خدا -

  !میاد؟ یادت. بیمارستان از بهم زدي زنگ خودت هم مرد وقتی هم بودم، خاکش
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 فشردم را ام شقیقه... بود مانده جا ایران چیزها، باقی مثل انگار هم یکی این اما.. بود می یادم باید.. بود یادم.. آوردم فشار ذهنم به

  ..!َاکِهِی نیست؟؟ یادت! کیه؟ بابک پرسیدي زدي زنگ خودت آبجی: گفت تارا و

  !سال؟؟ چند این بعد شده چی خب،.. یادمه.. یادمه آره.. بابک! بابک: افتاد کار به سرعت به زبانم

 آدم ي همه اصال..! بود یادم بود، شده مواجه نامبروانم خواهر ي کشیده با که هم را اش همکالسی خواستگاري.. بود یادم را بابک

  ..!انگار بود یادم را روشنک اطراف هاي

 کرده فراموش کل به گیج من داره، من پیش امانتی یه شما خواهر این واال.. اومد یادت که شکر خدارو..! سروري.. خب. آره -

  !ردمک پیداش ها قدیمی کارتون تو کردم می کشی اسباب داشتم پیش ماه دو اینکه تا.. خدمتتون بدمش اینا از زودتر بودم

  ..اما بودم دادن گوش به مجبور.. زدنش حرف ي مآبانه لوتی و کشدار لحن آورد می سر را طاقتم

 به ومدنی دلم افتاد، پیرتون مادر به چشمم.. راستیاتش واال.. وي خونواده، خدمت اومدیم پیش هفته دو یکی ما که ش خالصه -

  !خودت دست برسه که دادم شماره که بود این.. پاکتو بدم اونا

  ..برداشت ریزي ضربان قلبم

  ..بودیم نزده دست روشنک هاي باقیمانده به وقت هیچ

 هم تاقا کلید و بود شده دفن اتاقش توي چیز همه. نیامد میان به روشنک از نشانی و حرف برگشتم، سال سه از بعد هم وقتی

  ...بود برده خودش با را چیز همه روشنک،.. کیست دست که نبود مهم کس هیچ براي

  !پاکته؟ تو چی: زدم لب

  .خودت دست بدمش گذاشتم. آبجی نکردم بازش که من: گفت و کشید بند نیم اي خمیازه تارا

  من؟؟ به بدیش بود گفته -

 فیلم و کتاب تا چند. موند من وسایل تو که گذاشت جا پرت و خرت سري یه رفت، شیراز از که آخري بار این..! بود نگفته واال -

 چندتا یه با ،توشه سند یه.. چیه ببینم که کردم بازش واال.. یعنی. نزدم دستش من ،» خصوصی«  بود نوشته روش پاکته این.. و

  جون؟؟ ساره برات بفرستمش خواي می. نزدم دست اونا به تارا جون دیگه.. دیگه پاکت

 هاي ترین خصوصی به که من خواهر! دانست؟ می را واژه این معنی مگر من خواهر! خصوصی..! خندیدم..! خصوصی. خصوصی

  !!شناخت؟ می خصوصی مگر من، مادر سوگلی من، شوهر ي معشوقه..! بود نکرده رحم من

  !؟..زدم داري خنده حرف من مهندس؟ خانوم خوبی -

 ام قیقهش روي و باال تا دادم حرکت را انگشتانم. کرد می نگاهم باز روبرو، میز پوشِ  سفید عرب مرد. گذاشتم دهانم روي را دستم

 به بده جااون بفرست میدم مو خونه آدرس. نیستم ایران من.. شه تموم تلفنم شارژ ممکنه اآلن.. من ببخشید: گفتم.. کشیدم

  .کنم می هماهنگ باهاش. سرایدارم

  ..مهندس خانوم ها سنده سرایدار؟؟ دست بدم -
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 بردم؟؟ می او پیش را زحمتم ي همه باز! میدادم؟ را آزاد ي خانه آدرس! شرکت؟ فرستاد می! بدهد؟ خواست می کسی چه دست

  ...آمد دردم! ؟...باز

  ...کسی دست... آزاد.. علی.. عمه.. نیاز.. دادمش می کسی دست باید

 کسِ  هاتن من حاال.. رفتند نمی بیرون سرم از کلمات این چرا.. پاکت. خصوصی. سند. زدم بیرون کافه از و کردم جمع را وسایلم

 هیچ. منداشت خواهرم با نسبی هیچ من. او براي فرستاد می را پاکت باید.. دادم می را کامران.. کا آدرس باید اصال. نبودم روشنک

 ي اندازه هب تنه یک که دارد پدري کیمیا! کیمیام؟ کسِ  روشنکم؟ کسِ  من.. خانه سمت افتادم راه..! خواهرم ي بچه با هم نسبتی

.. نیستم میاکی کس من. دارد کس. دارد نفس.. کیمیاست که.. دارد کیمیایی.. کامران..! کند می پدري اش بچه براي من فامیل تمام

 حاال! ؟...کنم می غربت احساس همه این چرا! ؟..است گرفته غبار همه این شهر این هواي چرا... نیست من کس هم کس هیچ

 برایش دبای من وقت آن.. پرسید می ها چشم از و بهم شد می خیره باز.. اند طوري این هایم چشم چرا که پرسید می شبنم باز البد

 این به لعنت... ها چشم این به لعنت.. خواهرم ي بچه.. آخ.. خواهرم ي بچه که.. خواهرم هاي خصوصی که.. خواهرم که گفتم می

  ...ها چشم

 اتفاق از ي خنده زا تر بیش هایش، چشم توي برق و بود باز صورتش. بود ایستاده مقابلم دست، به تلفن گوشی و بستنی ظرف با

 در را االب هاي پله راهِ و گذشتم کنارش از کنم نگاهش آنکه بی. شوم خانه وارد تا رفت کنار..! آمد می چشم به لبش، روي وسیع

  .گم یم بهت شد اوکی اگر گم، می بهش. دونم نمی: گفت گوشی توي دارش خنده ته هنوز صداي با و آمد دنبالم. گرفتم پیش

 بخندد جوري داشت سعی و بود گرفته دهانش جلوي را مشتش. برگشتم.. انداختم تخت روي را کیفم و روسري و شدم اتاق داخل

  ...بستم را در بردارد، دیگري قدم اینکه از قبل. نشود متوجه خط، پشت جنتلمن که

 ردنک برآورده به کس هیچ که نبود یادم و.. کردم آرزو.. ببرد.. و بشورد را روزهایم این غبار ، آب که کردم آرزو و ایستادم دوش زیر

  ...ننشسته من، آرزوهاي

 روي تا و کرد می خیس را گردنم و صورت.. چکید می موهایم از آب هاي قطره.. پیچیدم دورم به را مالفه و بستم را هایم چشم

... کنم تقلمن سرم زیر بالش به را دهنده آزار سردرد کردم سعی و کشیدم هایم چشم روي تا را سفید ي مالفه... گرفت می راه قلبم

 چیز هیچ نبود قرار. کرد نمی دوا من از دردي بود، که چه هر هم! خصوصی ظاهر به پاکت آن توي. بیفتد اتفاقی هیچ نبود قرار

.. یدمچرخ پهلو به... کردم نمی پیدا را هزارتو کالف این ي رشته سر.. گشتم می چه هر من، و.. خورد نمی تکان دنیا.. شود عوض

 خوبی رديک می حس هوا بی نشستی، می مقابلشان تا. بودند خوب همیشه ها دکتر.. بزنم حرف دکتر با و بزنم زنگ شد می کاش

.. هشت و دهشتا.. بیاورم خاطر به را مطبش ي شماره کردم سعی. نیست خوب، حال این تثبیت جز دلیلی هیچ بودنت، آنجا براي و

 همه ودب قرار! نبود؟ مسخره بخواهم؟ چی..  و بزنم زنگ فاصله همه این از! گفتم؟ می چی دکتر به باید.. و هشتاد.. هشت و هشتاد

.. بوده کی بودم، کرده دل درد برایش که آدمی آخرین بیاورم خاطر به کردم سعی! باشد؟؟ من همراه جیبی، دیکشنري مثل عمر ي

 ودیمب زده حرف هم با که باري آخرین چرا.. بود ام صمیمی دوست که نیاز! ؟..آمد نمی یادم چرا. نیامد یادم.. کردم فکر.. کردم فکر

 شوندپی بدون اسم، یک. بود اسم همین داشت، وجود سرم توي سفید دنیاي در که چیزي آخرین.. فشردم را ام شقیقه! ؟..آزاد.. را

  ...پسوند.. و

  .شبنم: زدم صدا... خورد می سُر مالفه و تخت روي ام تیره موهاي از آب هاي قطره. نشستم تخت روي

  ؟..شبنم: زدم صدا بلندتر
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  !شبنم؟: زدم صدا تر بلند خیلی.. سوم بار

 ندهخ و دهانم جلوي گرفتم را دستم! وهاب؟.. وهاب با.. وهاب با داشت هنوز هم شاید. بود خوابیده شاید. نبود جوابی. شنید نمی

  ..!بیاندازد فاصله شبنم هاي گوش و من دهان بین بتواند مردي بودم نکرده فکر وقت هیچ..! خوردم را ام

 موبایلم یفضع ملودي ببرد، خوابم اینکه از قبل و بود لبم روي هنوز خنده. کشیدم سرم روي را سفید ي مالفه و افتادم تخت روي

  ..گرفتمش گوشم کنار کنم، نگاه صفحه به آنکه بی. داشتم برش و کشیدم پاتختی تا را دستم. پیچید

  !؟..عزیزم الو، -

 یچیه هم عزیزمش.. ملتهب هنوز خاکسترِ  روي آب نم نم شبیه بیشتر شاید نه. نه! بود؟ آتش روي آب ریختن مثل صدایش

 می یگوش توي که هایم نفس همین پس. نداشت هیچی او براي هم من صداي شاید.. نداشت هیچی اما بود می پُر باید. نداشت

  ...بود کافی شاید، نشست

  هستی؟.. ساره -

  ..هستم -

  ؟..چطوري: گفت قبل از تر آرام و کشید نفسی.. شدم اش جمله ي ادامه منتظر و کردم نگاه مالفه یکدست سفیدي به

  ..نیستم بد -

  بودي؟ خواب -

  ..نه -

  .خوابی کردم فکر.. صدات -

- ...  

  !باشه؟ کن، فراموشش. ساره نبودم روبراه یکم صبح من -

. هم را ظهر از بعد ي دقیقه پنج آن... کارها جور این براي بودم شده زاده اصال. کردم می فراموش را چیز همه. کردم می فراموش

...: کردم نگاهشان و گرفتم باال را هایم انگشت.. بود انگشتانم در لمسش هنوز.. که را چروکیدگی و پیري.. و کیمیا و ها ماهی آن

  ..باشه

  ...نبوده الکی هاي خنده آدمِ وقت هیچ که کردم فکر من و نشست گوشی در اش خنده تک

  .گذشته خوش بهت خیلی جا اون پس: خندید

  ...داده کار پیشنهاد بهم وهاب..: بودم خیره هایم انگشت به هنوز

  !وهاب؟: شد جدي

  ...فـَ نمی که او.. دانست نمی که او. بود ندیده که او... وهاب شبنم،.. وهاب. وهاب
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  .پدرشه مال هم..  کمپانیِ.. بزرگه دار سرمایه یه -

  !داده؟ کار پیشنهاد تو به چی براي -

 مِه به.. شد می مربوط من صداي تُن به.. شاید.. شد نمی مربوط وهاب بودنِ  وهاب به جدیت این و بود جدي. بود جدي هنوز

  ...بود دوانده ریشه هم صدایم توي تا انگار که غلیظی و شفاف

  ..اومده خوشش کارم از -

  !کنیم؟ نمی تقدیم دستی دو کارمندمونو ما گفتی -

  ...بودم نگفته

  ..دارم دوست اینجارو: گفتم. درخشید می پاتختی روي تسبیح. کشیدم پایین را مالفه و شدم پهلو به

  !بمونی؟ خواي می! مگه؟ دن می بهت چقد..: خندید می داشت

  ..کنم زندگی اینجا دارم دوست: گفتم

  !اونجا ماه شیش اینجا، ماه شیش..! نیست بد..: خندید می هنوز

 را اینجا وقتی فهمید نمی! ؟..ماه شش... بیایم.. بروم ؟..بچرخم ها دست توي توانستم می ؟..ماهیانه ؟...دید می طور این را من

  !؟...نبود حواسش چرا! ؟..ماه چند باآلخره! ماه؟ یک ؟..ماه شش! ؟..ندارم دوست را آنجا دیگر یعنی دارم، دوست

 ده. ساره برم دبای من: گفت قبل از بلندتر.. داشتم سکونت دنیا اتاق ترین ساکت توي اما من... آمد ها ماشین بوق و خیابان صداي

  .دارم جلسه دیگه دقیقه

  ...اینجا بیا بار یه. آزاد -

 کنم کرف! اول از نبود خوب جغرافیام: گفت نفهمیدم، را اش شوخی و جدي که صدایی با.. بعد اي لحظه و کرد مکث. کوتاه. خندید

  .زنم می زنگ بهت دیگه ساعت دو... برگردي زودتر بهتر نشدي، من مث تا هم تو

 قراري یب النهار نصف که نیست جهان در اي نقطه هیچ.. کردم فکر و.. شدم خیره مالکیتش بلند میمِ به گوشی، روي اسمش به

  ..بگیرد قرار گُسلش بدون جغرافیاي روي من،

***  

 روي و گرفتم می چشم گاه گاه.. کردم می کار و تاپ لب ي صفحه به بودم زده زل ام، حوصلگی بی تمام با و.  بودم حوصله بی

 معینک زیر را انگشتم... زیتونی.. گلبهی.. بنفش.. درباري آبی... زدم می ورق را ذهنم توي هاي پارچه و زدم می طرحی کاغذ

 یانويپ وار زمزمه صداي. بود تاپش لب توي سرش هم او و نشسته تر طرف آن مبل چند شبنم.. مالیدم را چشمم پاي و فرستادم

 به ار سرم... کرد می تر آرام بود که آنی از.. را شهر.. را خانه و شد می پخش تاپش لب از پایین کوچک هال در شبنم انتخابی

 لوستر هاي تالکریس از کدام هر در کوچکی هاي عکس قاب شبیه کیمیا تصویر.. دوختم چشم ها لوستر به و دادم تکیه مبل پشتی

 و... تگرف می سرعت نوازنده دستان خیالی حرکت... شدند می پایین و باال ها نت... گرفت می اوج موسیقی... شد می منعکس
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 و یدسف اتاق ي گوشه اش دوباره دیدن از... گذاشتن هم روي چشم از بود گرفته ترسم دوباره من و.. بود... بود کیمیا جاش همه

 خود خودي به اسمش که بیمارستانی تصویر و بسته در لنگه دو. تر متفاوت تصویري دیدن بار، این شاید.. و بغلش توي عروسک

 نت که حاال... بود پیر صورتم که حاال.. بخوابم ترسیدم می که حاال... فرستادم موهایم روي را عینکم... انداخت می تنم بر رعشه

  ...بود کجا کیمیا حاال... آمیختند می هم در اي لحظه هر از تر شلوغ ها

! ؟..یرونب بریم: زدم موهایم میان چنگی. شد ام خیره پرسشگر و گرفت باال را سرش... ایستادم شبنم روبروي و برخاستم جا از

  ...رفت سر م حوصله

 روف سکوت در خانه... شد قطع هم پیانو صداي بعد اي لحظه و بست را فایل. تاپش لب ي صفحه روي شدم خم. داد تکان سر

  .م کالفه منم بزنیم دوري یه. بریم بپوش: ایستاد شبنم و رفت

 هم، پیانو اينو و لوسترها انعکاس بدون خانه... نشستم ماشین در او از زودتر و کردم تن لباسی پوشم، می چی کنم دقت آنکه بی

  ...کرد می اذیت جور یک

 بارهدو و برگشتیم را رفته راه بخوریم چیزي اینکه بدون... رفتیم مان همیشگی هاي کافه از یکی تا و زدیم شهر در دوري

 وستد را کشور این از نقطه این... گرفت بازي به مرا شال و او موهاي وزید می که مالیمی باد و ایستادیم آب کنار... چرخیدیم

 شماره.. .گرفت راه لبم روي تا لبخندي تپلش، و گرد صورت تجسم بعد و اسم تداعی از... اینجا بودیم آمده زیاد عمه با... داشتم

 پلک.. .آورد خاطرم به را عمه باز و گرفت راه ام بینی زیر شرجی و رطوبت... ماندنم منتظر صدایش شنیدن براي و گرفتم را اش

 مارهش و کردم قطع..! بردند می جایی به راه ها بوق این نه بود، زده زنگ آزاد نه... سپردم گوش آزاد هاي بوق به و بستم را هایم

 از نشست مدل توي نگرانی.. کرد هدایتم ماشین سمت به و کشید را بازویم شبنم.. بوق دو.. بوق یک... گرفتم را علی ي خانه ي

  ..!جواب بدون بوق همه این

  !دن؟ نمی جواب چرا -

  ..شاید نیستن: چرخید دستم توي موبایل به من از شبنم نگاه

  .افتاد راه و کشید پایین را اش شیشه بعد

  .ثریا زایمان بعد رن نمی بیرون دیگه که اونا.  ده نمی جواب هم علی نه، -

  .بگیر دوباره خب -

  !بار سه شد این -

  .بزن زنگ شب.. دیگه خودمون براي گردیم می داریم..! حاال کن ولشون: گذاشت داشبورد روي و گرفت دستم از را موبایل

 وقتی از و امروز ي همه. بود سرسنگین امروز ي همه... اش فکري و جدي رخ نیم به دوختم چشم و زدم بغلم به را هایم دست

  !چیه؟: زد لبخند برگردد، آنکه بی... بودمش گذاشته جا در پشت

  .هیچی..: گرفتم رو و گذراندم نظر از را اش بینی تراش خوش ي تیغه

  ..!ت عمه جون -
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  !من؟ ي عمه -

  ..گلی لپ جون بدري -

  ...خندید بلند و

  ...زدم اش خنده به بندي نیم لبخند

  ..شکست را سکوت این دلخور، و آرام صدایی با که بود خودش.. بعد دقایقی و نشست میانمان سکوت

  !؟..ببینی انگشترمو خواي نمی.. وهاب ي درباره.. کنم چیکار خوام می بپرسی من از خواي نمی تو -

 دستش کردم سعی.. رسیدم نمی او حال به خودم، حال خاطر به اینکه از.. ام خودخواهی از.. کرد ناراحتم صدایش، عمیق دلخوري

  ..رو انگشترت ببینم: باشد شرمساري شبیه لبخندم کردم سعی و بگیرم را

  ..باشه: کرد زمزمه و کشید را دستش دلخوري با

  .خوام می معذرت -

  ..خوام نمی رو معذرتت -

  ..متأسفم پس -

  ..پاشیدم سفیهش اندر عاقل نگاه به را لبخندم و

  .ایستاد چراغ پشت و داد تکان سر

  بري؟ سفید لباس با قراره کی حاال -

  .سخته: داد ها ماشین به و گرفت من از را نگاهش

 میتصمی از حکایت هایش چشم که بود دیده او و خودش در چیزي باآلخره ها سال از بعد زن این حتما اما بود سخت. نبود حرفی

  .داشت مطمئن

  ..بودم نکرده تجربه رو حسی همچین که بود وقت خیلی. خوبه واقعا..  ولی سخته. خوبه ولی -

  ..باید دیگه.. هم تو: گفت مردد و کرد نگاهم چشمی گوشه

  .نباش من نگران -

 بعد! ؟..آوردم دووم سال هشت چطوري پرسم می خودم از گاهی. کنم می فکر تو به بیشتر.. روزا این و اآلن ولی. نیستم نگران -

  ..روزا این.. اآلن..  من.. برسه هشت به هم تو هاي سال خواد نمی دلم گم می خودم با کنم، می فکر تو به

 باز و دفشر بهم را اش فراري نگاه هاي پلک و خندید و برد اش شده جمع بینی تا. گرداند هوا میان هدف بی و برد باال را دستش

  .کرد
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 دموجو یه که بیاره یادم تونسته که همین اما نیست، اي العاده فوق آدم دونی می.. چجوري پرسم می خودم از همش روزا این -

. هست جا همه که ساله سه! کنه می ش العاده فوق من براي ،..زنه اسمش که هست وجودم هاي مه ته اون هم اي شده فراموش

 بودنش رو خودش بود جوري هر.. من هاي تندي و ها اخالقی گند تمام با. هست آدم این نره یادم که کنه می کاري یه همیشه

  ..که ماهه چهار سه.. باشم تفاوت بی تونم نمی دیگه که ماهه چهار سه.. حاال. کرد می اثبات زندگیم تو رو

 ته ونا از اون که چیزي اون خیال بی تونم نمی دیگه که ماهه چهار سه: داد قورت را شیرینش و تلخ بغض و فشرد را اش بینی

 نمشب این بدون خوام نمی دیگه من.. نه یا کردي حس آزاد با ت رابطه تو هم تو دونم نمی. بشم کشیده بیرون وجودم هاي مه

 نم اما ست مسخره! ست مسخره ساره.. من.. داد انگشتر بهم وقتی.. شب اون... بدم دست از شبنمو این خوام نمی.. من. باشم

 دور مو هگذشت و بشکنم رو ها سال این لعنتی خشک و سخت ي پوسته این تونم می چقدر! باشم آروم تونم می چقدر کردم حس

  ..بریزم

 وادخ می دلم چقدر کردم حس بار اولین براي من: شد اشک از پر هایش چشم. زد می تند نگاهش، از قلبم. کرد نگاهم برگشت

  ...خواست خودم وجود از چیزي یه دلم. شم دار بچه تونم می کردم حس.. باشم داشته خودم از چیزي یه

 مادر. ودب شکسته دیوارهایش. بود آرام. کرد می ازدواج.. نفوذناپذیر دوستِ تاجِ شبنم از هم این.. خب.. گرفتم بغلم توي را سرش

  ...لغزاندم شکمم روي آهسته را دستم ،..کرد می خیس را گردنم خوددارش هاي اشک که طور همان... شد می

 بهتر شینما توي قبل ساعت نیم به نسبت حالش.. کشید می خودش با هم را من.. رفت می دیگري سمت به فروشگاه سر این از

 رانگ هاي دوزي سنگ و ها شِیله و عباها روي من چشم و شدیم بزرگی ي مغازه وارد..! کرد نمی نگاهم مستقیم زیاد حاال، و بود

.. ردک صدایم و شد پرو داخل.. بودند اش عالقه مورد ها لباس این هم ها سال آن و داشت عبا کمد یک شبنم.. چرخید قیمتشان

 کردم لمس ار پارچه. گیر چشم و شده کار هاي آستین سر به. شدم خیره چسب و سیاه ابریشم میان نظیرش بی اندام و بلند قد به

  ...چادرم سمت رفت دلم هوا بی و

  !خوبه؟ -

  .. چرخید و

 با شممچ ،..اما.. لباسی هر هم دنیا زنان تمام تن به اصال.. بود خوب لباسی هر شبنم، فرم خوش تن به. بود خوب حتما.. بود خوب

  ...آید می من به.. کسی هر از بیشتر ،..لباس این که کردم می حس و.. شبنم پوش سیاه تنِ  روي بود مانده دور حسی

  !بردار یکی هم تو بیا! اومده؟ خوشت -

  !؟خوره می دردم به کجا: کردم نگاه پرو اتاق بزرگ ي آینه توي ساده، شلوار و بلوز با خودم تصور به و رفتم عقب قدم یک

 نمی.. داد می قرار شعاع تحت را هایم حس تمام و بود افکنده سایه سرم روي روزها این که غمی... بود انگیزي غم حس دلم ته

  ...خوره نمی من درد به.. نه: کردم زمزمه آینه، به مات و گنگ..  من اما نه، یا داد را جوابم شبنم دانم

 سه ود شه می: انداخت طنین مغازه، خلوت سالن توي عربی غلیظ ي لهجه با صدایش و گرفت من از تأمل اندکی با را چشمش

  بیارید؟ خانوم این براي هم جدید مدل
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 بر را یاهس ابریشم و بود رفته باال شبنم هاي دست بریزم، بیرون را تنم توي غم و شوم دور پرو اتاق از و بیایم خودم به تا من و

  ...داد می سُر تنم

.. من. .من و.. نبود دیدم میدان در شبنم... کرد می سفت را لباس پهن کمر سر پشت از فروشنده زن هاي دست.. آینه به زدم زل

 روي را هایم پنجه.. .بود نشسته تنم به چقدر عاریه، این و بودم پوشیده عاریه انگار... آینه توي بودم شده دنیا آدم ترین غریبه شبیه

 و.. ازوهایمب به کشیدم دست... کردم لمس و کشیدم طرف دو به کننده، خیره و شکیل بلندي آن با را لباس و گذاشتم شکممم

.. شدم یکنزد آینه به قدمی.. گرفتم بر در را خودم و پیچیدم دورم به را هایم دست.. گرفتند راه ام سینه روي تا انگشتانم امتداد

.. چشمم پاي و بردم باال را انگشتم.. ها سرآستین صورتی و آبی هاي نخ روي.. تنم سیاه ابریشم روي.. موهام روي کشیدم دست

  ....بودم شده پیر چقدر... کشیدم پوستم روي

  پوشی؟؟ می هم دیگه یکی! میاد بهت چقد! شدي ماه چقد: کشید عقب به را ام شانه دستی

 آهنگ هم تنم ي خفته هاي سلول با انگار آمد، زبانم روي که آنچه و شد ریزي برنامه»  خوام نمی اینم«  گفتن براي مغزم تمام

  ..خوبه همین..: بود

 تمدانس می دلم ته و.. اش سیاهی همه آن میان بودم شده غرق.. من و.. کشید می بیرون تنم از را لباس فروشنده زن هاي دست

 شبیه درچق.. بود سیاه چقدر.. بود نرم چقدر.. کشیدند می بیرون تنم از را لباس ها دست. بود انگیز غم.. پوشمش نمی هرگز که

  ....بود تنم توي سیال

... بود وشیفر عطر همین بزنم، قدم داخلش خواست نمی دلم که بخشی تنها شاید... کشید بزرگی فروشی عطر سمت به را دستم

  ....بود کننده ویران.. گاه.. ماندند می یادم به بوهاشان با ها آدم که این

 دوباره نم و چرخیدیم ها رگال میان.. گرفتیم راه شبنم ي عالقه مورد برند تا و گذشتیم انگیز هوس همیشه فروشی شکالت از

  ..خاموش... بود خاموش.. گرفتم را علی ي شماره

  !خوبه؟ یکی این -

  .خوشگله: داد تکان هوا توي را رنگ شیري سبک و اي حلقه پیراهن

  !خودت؟ براي -

  .خوام می دوستت اون براي.. نه -

  !دوستم؟ -

  ...بود چی.. بود دعا التماس: درآورد ادا و گرداند کاسه توي را هایش چشم

  ...ناگهانی و کوتاه... خندیدم

  ..!نیاز...! روانی -

  .نیاز آره -
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  ...زد لبخند باز و

  حاال؟ چرا نیاز براي -

 آریا.. تمبفرس سوغاتی یکی واسه خواد می دلم چقد کردم می فکر داشتم: برد فرو ها لباس میان را سرش و کرد من به را پشتش

 و درست نشد و کرد دعوتم که عروسیشم. اومده خوشم خانوم اون از کردم فکر.. جداست بحثش که هم جان عمه.. نیست که

  ..کنم خداحافظی باهاش حسابی

 انومیخ براي... بود شده تنگ.. اش اي قهوه هاي چشم براي دلم.. آمد کش لبم و کردم تصور شیري دار ریشه پیراهن میان را نیاز

  ...آرامشش.. آرامشش.. سکوتش.. اش

  .بزرگه براش این -

  !گی؟؟ می داري من به بزرگه؟؟ -

  ..!منه سایز هم نیاز من عزیز -

  ..بذار. نیست تو مث.. نچ: کرد بررسی را هیکلم و شد کمر به دست

  ..کند پیدا را یکی پرسنل شیک هاي خانم از تا فروشگاه توي دواند چشم

  ..!ببینش.. اون.. آها -

  .ببخشید: گذاشت اش شانه روي را دستش و رساند صفر به را بود ما به پشتش که خانمی با فاصله قدم دو

  .برگشت خانم

  .بود خرید هاي ساك هایش دست توي

  .لبخند لبش روي

  ...حیرت هاش، چشم توي

  ..ببین ساره؟ ببینه؟ شمارو دوستم لحظه یه میشه: گفت شبنم

 کارتونی ايه شخصیت شبیه دوستت بود گفته... بود آورده هم من هاي لب تا را خنده ، اتاقم قدیمی مانیتور روي خندانش تصویر

 باهاش خواي می: « بودم گفته... داشت تر درشت هایی چشم و درشت سري که زردي ي جوجه همان! بود؟ چی اسمش.. ست

  !»؟..شی دوست

 مقد دو با را مان فاصلمه. کرد می نگاهم گرد هاي چشم و رفته باال ابروهاي با... رفت پس.. و آمد زبانم نوك تا اسمش هجاهاي

  ...گرفت آغوش در خریدش، هاي ساك با مرا و رساند هیچ به کوتاه

  ..!بود کننده دیوانه ماندند، می یادم به بوهاشان با ها آدم که این
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 می نگاه نشرفت مسیر به دقایقی و گشتم برمی انداخت، می تکاپو به ذهنم در را چیزي و گذشت می کنارم از کسی بار هر که این

  ..!بود آور ماللت ،..هم کردم

  ...!بود بس ام، دلتنگی ها سال براي گردم، باز قدیمی هاي عطر به توانستم نمی وقت هیچ که همین

 ورد هاي سال پسِ از نه انگار سرخوشش صداي و گرفت دندان به را لبش.. خندید می هایش چشم.. کرد نگاهم.. کشید عقب

  ...آمد می نداشتیم هم با وقت هیچ که اي آینده از که دانشجویی،

  !!خودتی؟ دختر!  ارهســـ واااي -

 ریدخ هاي ساك. کرد می نگاهم تعجب از شده درشت هاي چشم با و بود ایستاده شبنم. گرفت بغلم قبل از تر محکم دوباره و

 خونه، ديگر برمی داري وقتی. آرامش یعنی خوشبختی«  صدايِ به و آمد می تنش از که خنکی بوي و رفتند می فرو کمرم توي

... رفت می روف قلبم در و پیچید می علی گویان.. » ساره ندارم اینو من. باشه گرم که اي خونه تو بذاري پا. برگردي که بخواد دلت

  ...ریخت اشکم و.. » گلچین: « زدم صدایش... خندید و داد فشارم خودش به

 شانه روي تا رنگش اي قهوه و بلند موهاي... کرد نگاه را پایم تا سر هیجان با بودیم، نزدیک هنوز که طور همان و گرفت فاصله

  ...بود دار طرح و پهن النگوي دسته یه هم چپش ساعد توي... سبک سندل جفت یه و داشت تن به راحتی بلوز... بود اش

  !!!شدي عوض چقد خوبی؟؟...! وااااي!! کنی؟؟ می چیکار اینجا تو -

 باز دهان کهاین از قبل و دانشکده نزدیک هاي جدول از یکی روي خیابان کنار ایم نشسته ببینمش، وقتی کردم می فکر همیشه

 بید زدیکن شاید... است دانشکده اطراف هاي کوچه از یکی در اتفاقی دیدار یک ما دیدار کردم می فکر... گریه زیر زنیم می کنیم،

  ...بودند زده بزرگی شاپ کافی جایش به حاال که خیابان طرف آن فروشی عدسی روبروي شاید یا... پشتی حیاط مجنون

  ...رود نمی پیش.. من هاي بافی خیال مطابق چیز هیچ که.. بود کرده ثابت من به بارها و بارها.. دنیا این و

 و کرد می حبتص موبایلش با دورتر کمی شبنم. کردیم می نگاه را همدیگر و خرید مرکز تریاي توي بودیم نشسته بعد دقیقه ده

 لبخند و پیچید ام بینی زیر خنکش بوي.. گرفت بغلم باز و خندید، کرد، جمع را هایش شانه...! بود کرده یخ میز، روي هاي قهوه

  ...بود شده گم موهایش میان که اشکی قطره و چشمم پاي کشیدم دست... آورد لبم به

  ...ببینم کردي؟؟ ازدواج چطوري؟ خودت!! هامون؟؟ ورودي از سامان؟؟ حنا؟؟ از داري؟؟ خبر شادي از: گرفت بغلش راتوي دستم

  ...کردم مشت را دستم اراده بی.. کرد رو و زیر را ام خالی انگشت و گرفت باال را چپم دست

  ...داشتنیه دوست خیلی پسرشون.. ن کرده ازدواج سامان و شادي.. داره ساله چهار سه پسر یه حنانه -

 قابلمم که کسی. شدم ماتش و رفت یادم حرفم اي لحظه.. کرد می گوش دقت با و گرفته دهانش جلوي حیرت با را هایش دست

 می برق هک هایی چشم با سرزنده، و شاداب بود دختري. نداشت پدري ي خانه مانیتور توي تصویر آن به ربطی هیچ بود، نشسته

 که کرد می نگاهم و زد می حرف جوري و نبود دلخوري صدایش و ها چشم توي..! کرد می تراوش ازش انرژي که صدایی و زد

  ...شناختم نمی.. را بود نشسته روبرویم که کسی...! ایم داشته خوش ي خاطره فقط هم، با عمر یک انگار
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 فسیرشت توانستم نمی که عجیبی حس با نه،.. دلتنگی با را هایم مردمک و گذاشتم پایم روي میز زیر را ام شده مشت چپ دست

  !کنی؟ می زندگی اینجا..: گرداندم صورتش دور کنم،

  .گردیم یبرم زود کارش، خاطر به اینجا اومدم پریروز. کنم می زندگی فرانسه بابا با من.. بابا نه: خورد تکان هایش شانه و خندید

  بود؟؟ کشور کدوم مامانت.. مگه مامانت -

  .جاست همون اونم -

  ..چوبی صندلی به زد تکیه و داد تکان سري و خندید که دید هایم چشم توي چی دانم نمی

  !ش خونه کنه می دعوت رو بابا و من هم بار یه ماهی.. کنه می زندگی شهر همون تو ولی. کرده ازدواج مامان -

 همیشه که گلچین.. آمدنش کنار راحتی به و خنده همه این از. اش سادگی همه این از گرفت حیرتم من و... خنده زیر زد باز و

 یم گیر شادي بلند هاي خنده به دقیقه به دم و گرفت می را ما هاي ایراد ها معلم خانوم مثل داشت، سختی ظاهري ي پوسته

 ار دانشگاهش دوستان حتی ،..ها حرف از فرار براي و کرد می زندگی اش مجردي ي خانه توي پیري خانوم با که گلچینی... داد

 و ساخته ون از را چیز همه ،..اش کودکی به بود برگشته دیگر بار یک انگار بود، نشسته مقابلم که دختري... کرد نمی دعوت هم

  ....بود شده بزرگ خوب چه.. و.. بود شده بزرگ دوباره

  ...ساره گیرم نمی سخت: زد عمقی کم لبخند بار این و انداخت من مات صورت به نگاهی

 يانگیز دل تکان اش اي قهوه لخت موهاي و چرخاند شبنم سمت به را سرش. نوشید اش کرده یخ ي قهوه از و گرفت نفسی

  ...خورد

  !؟..اینجا کنی می چه تو.. خودت از نگفتی.. خب -

 سح شاید یا بخندم، باید هم من کردم می حس که بود گذاشته تأثیر هم من روي ناخودآگاه انگار.. دادم کش را لبم ي گوشه

 که یدیمرس می کسی به سال چند از بعد وقتی.. بود قانون جور یک هم این.. را شاد هاي آدم نقش.. کنم بازي نقش باید میکردم

 شد مین.. دربیاوریم را خوشبخت ظاهر به هاي آدم اداي و کنیم ظاهر حفظ کنیم می سعی ایم، داشته مشترکی ي گذشته هم با

  ..!کنیم نابود یکدیگر، از را هم تصورات ي همه برخورد، اولین توي که

 کیی با داد قرار براي هم اینجا.. ها بخش از یکی داخلی مدیر هم طراحم هم. ایران تو کنم می کار پوشاك شرکت یه براي من -

  ...کاري مسایل.. و اومدم کمپانی تا دو

  !کنی؟ می شوخی!! لباس؟ طراحی -

  !؟..کنی می شوخی من با داري تو مگه.. نه..: زدم جانی بی و کمرنگ لبخند

  دانشگاه؟ خوندي چی.. فقط.. نه. نه: گفت قبل از تر جدي بار این و کرد مکثی

  .کردم کار دوستم همین پیش و گذروندم دوره سال دو جا همین. دیگه نرفتم دانشگاه من: دادم تکان سر
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 چشم از را زيچی بود منتظر انگار و کرد نگاهم خیره خیره طور همان. برگشت سمتم به باز و انداخت شبنم به اي باره چند نگاه نیم

  !؟..بخواند هایم چشم توي از را، بزرگی و تلخی آن به سوال جواب بتواند کرد می فکر چطور.. کند کشف هایم

 ظرف توي را چنگال و کردم لمس را قهوه سرد فنجان.. کردم خاموش و روشن را اش صفحه و برداشتم خودي بی را موبایلم

 اش تهنگف سوال جواب خواست نمی دلم من... و هنوز بود ام خیره. کردم نگاهش و گلچین به برگشتم دوباره.. کردم مرتب کیک

 می رکا کجا: گفتم و زدم لبخندي کردم، می نگاه قشنگش موهاي و کوتاه همیشه ابروهاي به که طور همان جایش به.. بدهم را

  کنی؟

 دهخن با را هایش دندان ردیف باز و کشید موهایش میان دستی. شد جمع حواسش و خورد تکان چشمم توي مردمکش اي لحظه

  !خونم می درس دارم هنوز من: داد نشانم

  کنی؟؟ می شوخی: کردم حیرت

 یلیخ خیلی کار یه البته. وقت پاره اما کنم، می هم کار. شه می تموم دکترام دوره دیگه سال یه. خدا به نه..: خندید غش غش

  ...دارم هم بزرگ و مهم

 شهای چشم کند، می فکر دنیا غذاي ترین خوشمه به دارد انگار که طور همان بعد و کرد نگاه هایم چشم انتظار به اي ثانیه

  !کنم می سفر: گفت و درخشید

 سی قبل تا گذاشتم قرار خودم با: داد ادامه.. کردم نگاهش فقط طوري همان! ؟..کرد می سفر. ماندم حرکت بی صندلی روي

 نصف تقریبا ... کنم می استفاده بده دست که خوبی و خالی فرصت کوچکترین از..! ببینم رو دنیا معروف شهرهاي ي همه سالگیم

  ..گذره می مسافرت به زندگیم

  !؟..تنها -

  .بود پریده دهانم از یکی این

 ینجورا براي فرصتی هم بابا هیچی، که مامان.. هام کالسی هم از تا دو یکی با هم گاهی. آره بیشتر: گفت و زد عمیقی لبخند

  ..!ببینه محبوبشو فوتبال بشینه میده ترجیح هم باشه داشته.. نداره کارها

  ..!گذره می خوش خیلی طوري این که من به: انداخت باال شانه

 يتو سوال همه آن جواب تا گذاشت اختیارم در را خودش تمام سخاوت با... بخوانم را حرفش صداقت تا شدم دقیق صورتش به

  ..!کن باور: کرد ام حواله چشمکی.. بگیرم را ذهنم

  ..جان ساره: داد تکانم بود، شده میز نزدیک که شبنم صداي

  .شدم مزاحمتون من ببخشید: شد بلند جا از گلچین. شد می هم دیرتر ، شارجه برسیم تا و بود وقت دیر. کردم نگاهش

  هستید؟ اینجا کی تا شما. دوره یکم ما راه فقط. اصال.  نه: گفت من از قبل شبنم و ایستادم

  بدي؟؟ من به شماره یه شه می فقط.. هستم آخرهفته تا من: داد جواب گلچین
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 بررسی ار موبایلش ي صفحه شبنم.. کردم یادداشت برایش را خودم همراه و شبنم ي خانه ي شماره تند تند و گفتم اي»  البته «

 گرفتم نگلچی طرف به را ها شماره کاغذ. نداشت را گلچین ي حوصله انگار و رسید می نظر به قرار بی.. کرد پا آن و پا این و کرد

  .برگردم احتماال دیگه هفته دو یکی.. فعال اینجام من: گفتم و

 بوي و رفت نمی کمرم توي خرید ساك بار این. کشیدم بغل توي هوا بی و گرفت را کاغذ گلچین. برگشت سمتم به شبنم نگاه

  ...بود تر غریبه وقتی هر از داشت، جا بغلم توي که وجودي تمام اما، نبود آور دلهره قدري آن عطرش

 توي ردک هوس امشب چه براي نفهمیدم هم آخر.. کردم نگاه بود مطالعه مشغول تخت سوي آن که شبنم به و شدم پهلو به پهلو

... ودب خوابیده هوسش انگار و خواند می کتاب داشت که هم حاال.. کشید خودش تخت روي و اینجا تا را من و بخوابیم اتاق یک

.. بود ردهک آشتی مادرش با. کرد می سفر! خواند می درس هنوز... شدم خیره بود افتاده سقف روي که گلچین تصویر از اي هاله به

  ...شدم بلند جا از و پیچیدم دورم را مالفه.. خندید می اش همه. خندید می.. داشت برنامه اش سالگی سی از قبل براي

  کجا؟؟ -

  .امبی گفتی که داري کارم کردم فکر. خونی می کتاب داري که تو: گذاشتم زمین روي بودم انداخته پایین که را پاهایم

 انقدر امروز چرا. بابا بخواب: شدم رها تخت روي دوباره و کشید را ام شانه و برداشت خیز. گذاشت بالشش کنار و بست را کتاب

  !!تو؟ شدي تحمل قابل غیر

  گرفت؟؟ گازت دوستت: گفت و زد سرش زیر را دستش.. کردم نگاهش کالفه

  ..بود نگذشته مان خداحافظی از بیشتر ساعت سه. بست نقش سرم در دوباره گلچین اسم

  ..دوستم بیچاره -

  ..!بود خُال مثل -

 زنن یم بودنشون قوي اثبات واسه که هایی آدم از: گفت.. کردم نگاهش فقط طوري همان.. گرفت دستش توي را کتاب دوباره و

  !نمیاد خوشم عاري، بی در به

 می ار گلچین بوي تنم کردم می حس. دادم گوش ها بوق به و گرفتم را علی ي شماره. نشستم تخت روي و برداشتم را تلفن

  بله؟؟: نبود خواب.. بشنوم را علی صداي خواست یم دلم و.. دهد

  !خوبه؟ حالت. جان علی سالم -

  میاد؟ صدام علی؟؟: گفتم دوباره. بود برگشته من طرف به و بسته را کتابش شبنم. نیامد صدایش

  .میاد.. آره -

  ..زد می شور دلم. بودي خاموش که خودتم. ده نمی جواب کسی عمه به زنم می زنگ هرچی شب سر از خوبی؟ -

  ؟..مگر رسیدم می دیگري به کدامشان، از... بزنم صدا را علی خواست دلم و آمد چشمم جلوي هایش خنده و گلچین. شد ساکت باز

  !؟..جان علی -
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  .خوابیده. جاست همین.. هم عمه.. شدي نگران خود بی. خوبن همه -

  .شکر خدارو.. خب -

 خوشم شبنم کردن نگاه طور این از نه کردم، می درك را علی سرسنگینی نه. کردم نگاه پایید می مرا تیز که شبنم به تعجب با و

  !؟..خوبی خودت.. شدم نگران بیخودي شاید: گفتم نرم و شبنم به کردم پشت..! آمد می

  .خانوم آبجی زدي می زنگ برگشتی وقتی ذاشتی می -

  ..متأسفم نشد جور -

 ويب که حاال ،..بشنوم را صدایش کلمه چند فقط که.. خواست می دلم که حاال.. اما بود بهتري جواب این. » خواست نمی دلم «

 دتش از که حاال.. اند شده ساخته هم براي جایی یک و روزي یک کردم می فکر هم هنوز که بود مانده جا بغلم توي کسی عطر

. بود شده بحثش یاثر با شاید.. بود حوصله بی. بود سنگین تلفن هواي ،..بردم می پناه برادرم آشنایی و خاطرات به گلچین، غریبگی

 رفح خواست نمی دلش که بود کرده حس خط سوي این از مرا تن بوي هم او شاید اصال. آمد می خوابش شاید. بود خسته شاید

  .زنم می زنگ فردا. بخواب برو: گفتم آرام... بزند

***   

 یادهپ متر چند همان با و بود باالتر قبل روزهاي از درجه چند هوا دماي. بود شده پهن شهر سر بر خوردکنی اعصاب و تند آفتاب

 تدعو هم شام براي شبنم و خوردیم دفتر توي را نهار..! شوند می خفه شرجی از دارند هایم ُشش کردم حس دفتر ورودي تا روي

 تماس زادآ باآلخره که بود نهار از بعد..!  »نه«  بگویم که نچرخید زبانم و بود غریب امتناعی وجودم تمام. بود داده پیشنهاد را وهاب

: فتمگ و پریدم حرفش میان.. کشید می حرف ازم بیشتر و بود تر اخالق خوش بودم آمده شارجه به که روزهایی ي همه از. گرفت

  !افتاده؟ اتفاقی

  مثال؟ اتفاقی چه: داد جواب سرحال لحن همان با بعد و شد ساکت اي لحظه. کرد مکث

 اصال. ست راضی چیز همه از و رود می پیش خوب کارهایش.. است روال به رو چیز همه گفت می خودش.. خب. کردم سکوت

 راستش ،زند می حرف من با که آدمی آیا اینکه به دادن اهمیت و کلمات پشت واقعی حرف به زیادي کردن فکر از بودم شده خسته

  ..بود هگرفت صداش خورده؟ سرما. کنیم صحبت زیاد نشد زدم، زنگ نیاز به صبح: گفتم و شدم سوالم خیال بی! گوید؟ می را

  ..آورده برداشته بود مریضی چی هر عسل ماه سوغات -

  ..آها -

  کرده؟؟ گریه فصل یه نشسته کردم کاریش من کردي فکر! چیه؟ -

 مان دوستی استارت و بودم شده مشغول تازه که اوایل. بود کرده را کار همین واقعا بار یک... نشست لبم بر رویی و رنگ بی لبخند

 دیده داشت، برمی جعبه از کاغذي دستمال مشت مشت و کرد می گریه زار زار حالیکه در را نیاز و باال بودم رفته. بود خورده تازه

 نمی باال هفته یک تا که بود، انداخته دانشکده ي دوره مزخرف کیانی یاد مرا جوري بودم، برگشته را رفته راه اخمی چنان با. بودم

  ...رفتم
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 همه.. از.. بود فروخته که ماشینی تا، بی شرکت، از من، کار و من حال از. بود زده حرف ربع یک. کردم نگاه ام مچی ساعت به

 پا ي رابطه و. شد می مربوط من برگشتن به که چیزي... بود شده گم چیزي چیز، همه این ي دایره در و.. بود زده حرف چیز

  ...او و شد می تمام دیگر روز چند که درهوایی

 باسیل یه بریم. شام تا نمونده چیزي: گفت گذاشت می میز راروي دستش توي هاي زونکن که طور همان و شد اتاق وارد شبنم

  بیاد؟ تا کنیم عوض

  میاد؟ خودش: دادم ام شده منقبض کمرِ به قوسی و کش

  ...فرسته می راننده: داد جواب و کشید را ها پرده.. بیاورم را اسمش توانستم نمی هنوز بدي طرز به.. رفت پنجره سمت به

 به بلندِ قد و جوان مرد و وهاب مقابل وقتی دستم، توي کوچکی مشکی کیف و بود تنم رنگی فیلی بلند آستین و لَخت پیراهن

. جذابیت زا عاري صورتش و. بود بلند قدش. زد لبخند و پرسید را حالم محترمانه جوان مرد.. نشستم می میز پشت آشنایی شدت

... کرده مجدد دیداري و شام درخواست من از جلسه از بعد قبل روز چند همین که آمد یادم و شدم خیره لبخندش به اي لحظه

 خوب چیز همه... کرد پیدا ادامه وهاب ویالي رسیدن اتمام به تا و شد شروع دوستانش و جوان مرد با ما همکاري از ها صحبت

 العاده وقف موسیقی.. بود گیر چشم خصوصی رستوران لوسترهاي نور. بودند میز یک سر من با محترمی و مودب هاي انسان. بود

 ورن انعکاس. کردم نگاه شبنم به.. بود دیگري وقت هر از تر نزدیک برج، از نقطه این در که آسمان و.. رسید می گوش به اي

 انعطاف به و جدي حالت.. بود انگیز شگفت هایش چشم برق ؟..درخشیدند می طور این که بود افتاده هایش چشم توي لوسترها

 یا»  زیزع شبنم«  به شبیه اي کلمه وهاب، جدي کامال جمالت میان وقتی و بود وهاب صحبتش طرف وقتی نگاهش، ي نشسته

  ...کشید می سرك»  عزیزم« 

 تا. فرستیمب براش باید رو پزشکیش ي پرونده. کردم صحبت بیمارتون ي درباره عمو با: برگشت سمتم به مهربان نگاهی با وهاب

  کنید؟ می کارو این کی

  .نیست احتیاجی دیگه اما ممنونم ازتون واقعا من..: کردم سفت را قلبم

 تمام درشپ کنم می فکر: زدم بندي نیم لبخند. زد می دو دو چیزي پرسشگرش هاي چشم توي.چرخید سمتم به سرعت به شبنم

  ..باشه کرده طی مراحلو این

  ..مایلید شما طور هر: گرفت نفسی وهاب

 انمی کناري، بلند قد مرد. کشیدم پیش را کار حرف و کردم باز دهان.. کنم عوض را بحث خواستم... بود ام خیره هنوز شبنم

  !رسید؟ بهتون پیشنهادم: گفت من به رو مشتاق نگاهی با وهاب.. کرد نظر اظهار هامان صحبت

 به.. شتشانگ امتداد و بود میز روي چپش دست.. بود فکري و میز روي شمع به بود شده خیره.. کردم نگاه شبنم به چشمی گوشه

 اما. بله :زدم لبخند وهاب به.. شد سفت میز زیر چپم مشت! بود؟ کرده دستش کِی را این.. رسید می نگین پر و پهن انگشري

  ..متأسفانه

  ..بیاد تونه نمی: کرد زمزمه بود خیره ها شمع به هنوز که شبنم

  هست؟ مشکلی ندارید؟ دوست رو اینجا: شد سوال از پر تیره، پوست آن با وهاب صورت
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.. گرفتم شبنم ريانگشت نگین برق از را لجوجم مردمک. بود صورتم روي مستقیم دستی، بغل نداشتنی دوست بلند قد مرد تیز نگاه

 زندگی یرانا همسرم...: گرفتم انگشتانم میان محکم و کندم، جا از را قلبم ام، سینه توي بردم دست.. کوبید می تند اما ریز قلبم

  .کنه می

 بدون بوها صورت.. شد باز چپم مشت.. رفت کنار دیدم میدان از و شد بلند میز روي از چپش دست. چرخید سمتم به تیز شبنم

  .کردید ازدواج دونستم نمی: زد لبخند. بود مانده تغییر

 توي را یمیاک تصویر. بود کیف توي که موبایلم دنبال دواندم چشم و دادم فرو را مانده گلویم توي بزاق. کرد می نگاهم هنوز شبنم

  ..نامزدم: کردم تصحیح.. و گذاشتم جا رستوران هاي لوستر هاي کریستال

 ايه چراغ و باز هاي فروشگاه.. خواند می عزیزش میریامِ  با شبنم.. آمد و رفت در مردم به.. کردم می نگاه بیدار هاي خیابان به

 از یک روبروي که قد نیم و قد ي بچه پنج چهار به... خورد می چشم به متر صد چند هر که جدید شیخ از تصویري به.. روشن

  ..بودند ایستاده ها فود فست

  ..بزنم قدم خوام می. وایسه بگو: زدم بهم را حسم بی هاي لب

 زندب که خواست راننده از اعتراض بدون کرد، می همخوانی شد می پخش ماشین در که اش عالقه مورد موسیقی با که طور همان

 توي را یاهس کیف.. زد گرمی باد و افتاد راه دنبالم... گذاشتم آسفالت روي را پایم و شدم پیاده او از زودتر. بماند منتظرمان و کنار

 غبار همه آن میان اي ستاره تک پی دواندم چشم و گرفتم باال را سرم.. بیدار و بود روشن جا همه... گرفتم بغل به محکم دستانم

  ...دریغ. آسمان توي

  ..ساره..: بود وار زمزمه و آرام صدایش

  ...آزاد ي درباره: شد ام شانه به شانه.. گرفتم راه کنار از و شدم رو پیاده وارد

  .نامزدیم -

  ...خوردم تکان ام، کرده یخ صداي از خودم و

  ..اینا از زودتر چرا پس -

  .بودي فهمیده خودتم. بگم بهت خواستم می -

  ..وهاب به گفتی جوري یه اما..! بود مشخص.. بله -

  ...کنه اصرار نخواستم -

  !؟..دونن می.. اینا علی -

  ...زد می چنگ هی و دستش جلوي بود گذاشته لباس بزرگِ تشت یک ، دلم ته بود نشسته زنی

  ..!برگردیم زود دم می قول! بزنیم؟ قدم یکم میشه -
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 می داشتم.. بود خیابان انتهاي به چشمم.. افتادم راه. کرد سکوت.. و کرد خالی و پر هوا از را دهانش. سختم صورت به زد زل

  ..وهاب به شدي کیمیا خیال بی دونستم می اگه من: نشست شهر بلند خیابان میان دوباره صدایش.. مانده دیگر قدم چند شمردم

  !انداختی؟ رو بهش که ناراحتی: بریدم را حرفش

  !نگو چرت: شد تلخ و کشید هم در ابرو

  ...برد هوا به را شالم ي گوشه و زد باد

  ..!ساره خدامه از من. بیرون بیاي ش بچه و کامران خیال و فکر از تو خدامه از که من: داشت نگهم و گرفت را بازویم

  .نیستم خیالشون و فکر تو من: کشیدم را باد در شالم ي دنباله

  !نیستی؟ -

  ..اینجا اومدم وقتی از. نیستم نه -

  !نیست کسی خدا و تو و من جز که اینجا! ساره خدا خاطر به -

  ..کنم می خواهش شبنم -

 زندگیشون تو تنها نه که کنی آدمایی وقف خودتو بخواي دوباره حاال که نشدي پا سر ساده تو..! کن گوش من به دقیقه یه ، نه -

 ي بچه اون. دونی می تو اینو. عوضی اصال. چی هر کامران.. دونم نمی من! شدي محو روزگارشونم از که نداري، نقشی هیچ

 !سابقت؟ شوهر واسه دلرحمی!! دي؟ می آزار اینجوري خودتو داري چی و کی واسه.. اما زمینه روي موجود ترین پاك.. هم بیچاره

 و هنشست یا برگردي تو که مونده در به چشمش ها سال این ي همه نکن خیال! تمام و کردي زندگی سال یه باهاش رو آدم اون

  !خواهرت مریض ي بچه حاال،! خواهرت ي بچه! روشه اسمشم که خواهرت ي بچه واسه یا! زده زندگیش از و گرفته افسردگی

  !شبنم -

 ولشمسئ تو اما. ده می شفا رو بچه اون خدا شاال ان! بیرون زندگیت و مغز از بندازشون..!! پـــدرشون گور! ساره پدرشون گور -

  ..چه بشه خوب چه! نیستی

 رفک وقت هیچ من.. برگردم من که نشسته اون نکردم خیال وقت هیچ من! نزن حرف! شبنم نزن حرف ش درباره اینجوري -

 ستمد زیر ش سینه استخوناي.. داد می جون من دستاي توي داشت وقتی.. دیدم.. دونم می.. فقط من.. نزده زندگیش از نکردم

  ...کرد می سرفه خون وقتی... بود

  ...دیوار به دادم تکیه... رفت نمی و شد می تکه تکه آمد، نمی نفسم.. آمد نمی باال نفسم

  ..نیستم این منکر فقط من.. گذاشته عمر.. براش -

! !تو؟ ي عمه یا من مادر گذاشته؟؟ کی واسه! براش گذاشته جون اصال! خري! من دوست خـــــري تو آخه! نبوده؟ ش وظیفه -

! بهشت ! کنه می زندگی بهشت تو داره! نرم ش دنده گذاشته؟ جون حاال! کرد می فکرشو باید خوابید خواهرت با وقتی! شه بچه
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 وادخ می که حاالم! جواهر میگم من!  بچه میگم من مریض، بگو تو! داره شو بچه داره، هاشو گذرونی خوش و زندگی داره، کارشو

  !!کردي؟ اینا بند خودتو هی داري چیکار..! بره و بذاره

 توي مدام امشب اینکه با را وهاب ي هدیه. نبود وهاب ي هدیه این. بود زیبایی انگشتر. کردم نگاه شبنم پوش زمرد دست به

 شست،ن می موهایم روي وقتی که ندیده... بود ندیده مرا سنجاق هنوز هم شبنم. بودم ندیده حسابی و درست هنوز اما بود، چشمم

 را سنجاق وقتی که.. کرد می نوازش را موهایم وقتی که بود ندیده شبنم... کرد می روشن را قلبم تمام چطور جواهرهایش برق

  ..گرفتم خیابان کنار ي نرده به را هایم دست و برگشتم... گذاشتم می جا تخت پاي

 می رپ زودي به هم دستش یعنی این و بود پُر هایش چشم. بود پر هایش، چشم اما بود، خالی.. کردم نگاه شبنم چپ دست به

 سطو من و کردند می زندگی داشتند همه... نبود دستم در اي حلقه هیچ و کردم غربت احساس... گرفتم باال را چپم دست... شد

.. فرزندي هن.. بتپد برایم کالم واقعی معناي به دلشان که اي خانواده نه... کردم می غریبی احساس شدت به بیداري، و نور همه این

  ..!شوهري.. حتی نه و

 رايپذی هایش چشم و چرخید امتناع به زبانش.. آمد لبش روي خاصی لبخند. داد جواب و است وهاب گفت. خورد زنگ موبایلش

 ازدواج. « بهش کردم پشت... پوشاند را بلندش ي وخنده برد دهانش جلوي و آورد باال را چپش دست...! بود سمج و جوان مرد

  ..شد پر هایم، چشم جفت ي کاسه و شد دور من از قدم دو! » دارم دوستت..! اآلن زنمی!  زندگیمی وسط..! بزرگه حرف من واسه

 دست !بود خاموش اشتراك، ي حلقه بدون مشترك نظر، مورد مشترك. گرفتم را اش شماره و کشیدم بیرون جیبم از را گوشی

 نگاه ایلموب ي صفحه به پُر، هاي چشم و استیصال با. داشت برنمی و گرفتم را خانه ي شماره. لغزاندم صفحه روي دوباره را هایم

 می سراغ آزاد از و تا بی ي خانه زدم می زنگ امارات از تا؟ بی ي خانه نیاز؟ ي خانه! زدم؟ می زنگ کجا به! بود؟ کجا. کردم

  ...نشود خالی چشمم تا گرفتم باال آسمان به رو را سرم! گرفتم؟

 سرم تپش از صدایش... خورد می تکان هوا در انگشتانم میان مشکی کیف بند.. گرفتم پیش در را ساختمان ورودي هاي پله راه

  باهام؟ میاي.. بزنم قدم یکم برم خوام می من: آمد

 پیش، سال شش به برگردم و بشنوم را صدایش خواستم می. بدهم جواب گلچین ي گذاشته پاسخ بی تماس به و بروم خواستم می

 هب نبود بنا. داد می نشان را عادي هاي آدم خواب ساعت ، سالن بزرگ ساعت. کنم پیدا بودم، کرده گم که را چیزهایی تمام و

  ...بودم بلد را خوابش ساعت نه و شناختمش می نه که بزنم، زنگ گلچین به خواستم می. نیاز به یا بزنم، زنگ شبنم

  ..بود گرفته آرام نرم و پاشنه بدون هاي سندل توي پاهایم و بودیم افتاده راه بعد ربع یک

 زمزمه ند،ک نگاهم و برگردد اینکه بدون.. بود گرفته بازي به رفت، می راه من از جلوتر که را شبنم موهاي و وزید می هنوز گرم باد

  ؟..اینجا مونی می کی تا..: نشست شبانگاهی ساکت و خالی خیابان در اش

  .بشه تموم کارم وقت هر. بینی می داري که خودت..: عمیق»  هیس«  یک مثل. بود خیابان مثل انگار هم من صداي

  برگردي؟ خواي می بعدش -

  .چرخید سمتم به و

  !؟..برگردم نباید -
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  ..باد میان اش درمانده موهاي میان انداخت انگشت و شد سینه به دست

  کنید؟ می ازدواج ،..برگردي وقتی -

  .دیگه مبکنی کارو همین باید: خیابان کنار هاي نرده سمت افتادم راه.. ازدواج.. کنیم نمی ازدواج.. کنیم می ازدواج.. برگردم وقتی

 همین»  دبای. « روشن هاي چراغ توك و تک به. کردم نگاه ساکت و خاموش شهر به و ایستادم. نکرد آمدن دنبالم به براي تالشی

 میان شانگشتان حرکت با داشتنش، دوست با مان، دوستی با! کردیم؟ می باید چه کردیم، نمی را کار این اگر. کردیم می را کار

  !؟..کردیم می چکار.. ها این ي همه با باید.. سفید اتاق میان ام زنانه هاي خنده با بودنش، حمایتش، با.. موهام

 ضطرابا این از من بدن و تن و کردیم می اش رسمی زودتر چه هر را لعنتی ي صیغه این. نبود دیگري کار. کردیم می ازدواج باید

 من«  ؟کردیم می باید چکار نبودم، وسط اگر. بود زندگیم وسط. بودم زندگیش وسط. » زندگیمی وسط. زنم. زنمی. « آمد می در

 وسط این من. لعنتی بفهم. کیمیاست نفسم و عمر. نیست ها سادگی این به تو زدن خط. دارم دوست بیشتر رو رنگی هاي جوجه

  ... »تنهام

  ..ساره -

 یه خوام می: گفت.. روزي هر.. وقتی هر از تر آرام.. کردم پاك را چشمم پاي اشک ي قطره و بردم دست.. کرد لمس را بازویم

  ...بگم بهت چیزي

 همسر من. دانستم می کسی هر از بهتر را چیز همه من،. بزند حرفی شبنم خواست نمی دلم دیگر. نرده به گرفتم را هایم دست

 جا همه مرا بتواند..! باشم نداشته دلهره ام ثانیه هر بابت و کنم صدا بلند صداي با را اسمش بتوانم خواست می دلم.. خواستم می

 چیزي. خواست می بچه دلم.. نزند حرفی کس هیچ و کنم معرفی ام خانواده به را همسرم خواستم می. نکند تنگنا احساس و ببرد

 بچه. شتدا را ثریا علی. بود خوشحال گلچین. شد می دار بچه هم شبنم.. کند وصل دنیا این به مرا که چیزي. باشد خودم مال که

 لوص هستی این از جایی یک به را ها آن که داشتند چیزي.. هم دنیا هاي آدم ترین خطاکار حتی.. هم سایه آن حتی. داشت اي

 سرم ويت شبنم همخوانی و ماشین توي موسیقی غمگین نواي و خورد می صورتم به گرم باد..! داشت را کیمیا هم او حتی... کند

 دنیا نای جاي هیچ به مرا که نیست بندي هیچ کردم می حس... کردم می عظیمی غربت احساس اختیار بی ، من و شد می تکرار

  ...کند وصل

 یه.. وديب گفته بهم کاش: کرد زمزمه.. ریخت بهم را موهایم و زد گرم باد.. نکردم برگشتنش براي تالشی و افتاد سرم از شالم

  ..افتاده اتفاقی

 روي بنمش بلند ي سایه.. بود آمده سر من تفاوتی بی از هم ها کلمه طاقت شاید.. چشمم پیش تاریکی به بودم خیره طور همان

 گاهشن تا آورد بازویم به فشاري. پوشاند را صورتش از نیمی موهایش. کرد خم کمی را سرش صورتم، دیدن براي. افتاد ها نرده

  ...نبودم هم خوبی مفسر حتی دیگر.. خشم.. غم.. دلخوري.. ترس.. اضطراب. بود هایش چشم میان چیزي. کنم

  .شدن باخبر آزاد و تو بین ي رابطه از تهران،: زد لب

  ...شد فلج بدنم عضالت تمام
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 به بهاري شب نیمه خنکاي و برود پایین کامال شیشه تا دهم می فشار دکمه روي را انگشتم و کنم می باز را ام بسته هاي چشم

.. دهمب تشخیص شده کاشته جا به جا و بلند هاي برق تیر جز را چیز هیچ توانم نمی که است سیاه قدر آن جاده.. برسد صورتم

 می ار آستینم ابریشم..! من تن لباس. من ذهن. من سَر مثل. من مثل درست. است سیاه و تاریک شدت به چیز همه انگار امشب

 هر وقتی. بپوشم که نبود چیزي هیچ انگار و گشتم می هایم لباس میان وقتی. افتد می دَوران به سرم باز.. اش سیاهی از و کشم

. ام کرده را کار این حالت کدام در آمد نمی یادم شبنم، هاي حرف از شده فلج منِ  و بودند پرت اتاق از اي گوشه ها لباس از تکه

 همه. بود روشن چیز همه. بودم نکرده پیدا هیچی.. زد می حرف داشت شبنم که. ام بوده آب کنار پیش دقیقه چند همین من که

 ي غهصی و است خسته اش خانواده از که مطلقه زنی براي.. من براي روشنی و خوبی همه این و. بود روشن و خوب اندازه بی چیز

  ...شدم می ها حرف آن و خودم ذهن همرنگ باید! بود زیادي شده، رییسش

. کشد می موهایش میان را انگشتانش و پنجره پاي گذاشته را آرنجش. کنم می نگاهش ست، صندلی پشتی به سرم که طور همان

 دلتنگ نمک می فکر لحظه، این و امشب. شوم می دلتنگش نباشند، دنیا ي همه اگر کردم می خیال که ست مردي آخرین و اولین

 ودب کرده مرورشان ام خانواده زبان از شبنم که صفت همه آن و کنم می نگاه صورتش اجزاي تک تک به... شوم نمی هم خودم

 بوسه، اولین ها، دعوا اولین ها، حمایت اولین کرد، ُخردم که باري اولین خوردیم، هم با که اي بستنی اولین. روند می رژه سرم توي

 هیچ. دچسب نمی او به. نه. شود می منقبض ساعت چهار و بیست این در بار هزارمین براي ام سینه ي قفسه... ها زدن پس اولین

 یب«  آن ي همه بگویم علی به باید. نشده نوشته او براي زشت کلمات آن از کدام هیچ. چسبد نمی او به ها حرف آن از کدام

  ....و مادرم مادرِ مادرِ  و مادرم مادرِ و مادرم و پدرم و روشنک و کامران و خودش براي ببرد را ها»  ناموسی

  .کنم می بیدارت رسیدیم وقت هر. بخواب -

  !بخوابم؟ بتونم کنی می فکر واقعا -

 چهار و بیست این تمام من، هاي چشم مثل. شده جمع و است خواب بی هایش چشم. کند می نگاهم و گردد برمی اي لحظه

 یچه منتظر. نبودم منتظر هم خودم. بزنم حرف پرده بی همه این نبود منتظر. کشد می را موهایش و گیرد می را نگاهش. ساعت

  ...ها اتفاق این از کدام

  ..فردا -

  ..نداره وجود فردایی -

. افتد می یمگلو توي گِره و فشارم می مشتم توي را سیاه ابریشم. شناسدم نمی انگار و شده خیره هایش چشم. کند می نگاهم باز

 انگشت .بیرون کنم می پرت را لبم رژ از شده قرمز دستمال... گذرد می کنارمان از دیگري سبز تاکسی. کند می کم را سرعتش

.. هعربد و فحش و صدا از شده پر سرم توي. زنند می لَه لَه است، گردنم توي حاال که قرمزي عقیق به بردن دست براي هایم

 پرت و بکشم گردنم از هم را عقیق ي حلقه خواهد می دلم واري دیوانه طرز به.. است قرمز چشم و متورم رگ از پر سرم توي

 آدم سر روي را تهران ي همه خواهد می دلم..! بشنوم ها ماشین چرخ زیر را هایش مهره شدن خورد صداي و آسفالت روي کنم

  ...!ببرم یاد از هم را اسمم حتی بار این و بودم که اي دره جهنم همان برگردم و کنم خراب صدرهاش و هاش فتوحی و هاش

  ..نگفتی بهم چرا..: زنم می لب. دهد می نشان را نیم و یک ماشین ساعت
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 را ایمه لب و دهم می فشار مشتم توي را روبنده.. دهد نمی را جوابم.. ماشین شمار کیلومتر خوشرنگ نور و است جاده به نگاهش

  .کن بیدارم رسیدیم وقت هر.. : بهم

 مغزم رد ساعت چند این هاي ثانیه تک تک مثل شبنم صداي.. رنگ سبز تاکسی و ست فرودگاه تاریک ي جاده به هایم چشم

 ه،فرودگا خلوت و تاریک ي جاده وسط. گیرد می سبقت ما ماشین از و زند می راهنما تاکسی.. اندازد می لرزم و گیرد می گام

! بخورد؟ کانت اند نشسته ماشینش توي که هایی مسافر دل توي آب بگذارد نباید داند نمی مگر.. فهمم نمی را گرفتنش سبقت

 هشانب اي دسترسی هیچ که جایی را بدنم و تن تمام نباید که فهمند نمی مگر! لرزاند؟ را دور راه آدم دلِ نباید داند نمی مگرد

  !!؟..بلرزانند ندارم،

  ..چته. ساره -

 نارک که مردي همین. فهمیده کجا کامران. اند فهمیده چیزي عمرشان کجاي من ي خانواده! فهمند نمی که البته فهمند؟ نمی

  ..داده بازیم.. هواپیما توي رفته ام صدقه قربان و خندیده. داده بازیم. کرده سکوت فقط. نفهمیده هم نشسته دستم

 راننگ سیاهش هاي چشم! ؟..بدهد بازیم خواهد می دوباره. سمتش گردم برمی. زند می صدایم چندم بار براي و گرفته را ساعدم

 دستم ويت هم اي برگه هیچ«  شبنم قول به و ترم بالتکلیف همیشه از که حاال همین حتی.. بدهد بازیم تواند نمی او.. نه.. است

  ! »نیست

 تشرک تمام وقتی.. اند فهمیده»  تهران«  ي همه وقتی.. شده خراب سرم روي تهران تمام انگار. زند می را چشمم تهران تابلوي

 ايه دوربین انگار.. دهند می نشانم انگشت با همه انگار.. دارم اي گزنده و بد حس.. ها خیابان تمام.. ها کوچه تمام.. اند فهمیده

 یرز توانم می فقط... چرخیده دهان به دهان حرف وقتی.. اند کرده ثبت را است زندگیش صاحب که زنی تصویر هم، فرودگاه

  ...کنم پنهان را خشمم و اضطراب تمام و بروم روبنده این سیاهی

  ..شناسمت نمی انگار..: زند می دو دو هایم چشم توي

: دشو می پایین و باال صدایش تُن.. دزدم می را ام کرده یخ هاي چشم. زند می فرمان به آرامی ي ضربه و کشد می را موهایش

  !؟..شده چت

  ؟..خوبه حالت: گوید می آرام.. ست نگرانی از پر نگاهش ته.. حاال. دهد می من به و گیرد می جاده از چشم

 گیر ما سینه توي نفسم.. دهیم می بازي را همدیگر چرا دانم نمی فقط. است بد ما دوي هر حال. است بد حالم. نیست خوب حالم

 اهیسی همه این و. است سیاه جاده. آورد می بند را نفسم ام سینه هاي دنده پشت زده خشم و حرصی هاي اشک هجوم و افتد می

  ..!نیست من نسبت و شده من نصیب تحمیلی،

 می آرام که ست چیزي»  وجود«  همان ته و رود نمی وجودم تمام.. خودش سمت کشدم می و دورم اندازد می را دستش یک

  ..پیراهنش میان گیرد

 هک پیراهنی.. مانده جا ام شامه توي پیراهنش بوي.. کند می مور مور را صورتم هوا سرماي و زنم می صندلی به را دردناکم سرِ

 روزه هشت هفت سفر این خاطر به شاید. هاست حرف آن تمام خاطر به شاید.. رسد می نظر به دور همه این چرا دانم نمی حاال

 ینا و.. کنم می احساس که ست عمیقی خوردگی شکست و یأس همه این خاطر به شاید.. دریا و شبنم و وهاب خاطر به. است
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.. شود می دور و گیرد می سرعت تاکسی.. بیرون برم می را دستم.. است تر دردناك.. و تر عمیق مراتب به ،..دوم بار براي احساس

 ي کاره هیچ و مُحق هاي آدم ي همه از.. شوند می گم جاده تاریکی توي هم هایش چراغ کم کم دیگر حاال... دور خیلی.. دور

 مین من، ي گرفته جان تازه ي برکه در انداختن سنگ براي اي ذره دلشان که داري زندگی هاي آدم ي همه از.. بیزارم ام زندگی

  ...باد دست به دهم می را روبنده... کنم می باز را مشتم.. کسی هیچ دل.. سوزد نمی کسی هیچ دل.. سوزد

 چیدن هب احتیاجی بدانم که شناسمش می آنقدري. شود می خیره روبرو به و کند می خاموش را ماشین. دارد می نگه خانه مقابل

.. مکن می باز را در و برم می دست.. گیرند نمی فاصله هم از من هاي لب و است من منتظر. است من منتظر پس. ندارد ها جمله

  .شه می درست: نشیند می گرفته شب ي کوچه و ماشین تاریک فضاي در صدایش

 دنشش درست وسط حتی وقتی. دانم نمی را اش چجوري. شود می درست. رود می باال لبم ي گوشه و کنم می نگاهش وري یک

  !چجوري؟: است آرام صدایم..! زند نمی باید، که آنچه از حرفی هم

 پیاده اگر و شوم، پیاده ماشین این از باید. دوزد می چشم تاریک ي کوچه به و گیرد می ضرب فرمان روي دست با. کند می نگاهم

 صد هاي حرف مصرف، بی هاي سرپوش جدا، هاي خانه این روي.. ها حرف آن تمام روي زده مُهر کند، سکوت هم باز و شوم

  ...غاز یک من

  ..جان ساره: دارد می نگه را بازویم و کشم می را دستگیره

.. شود نمی.. بگیرد را دلم عمیق زخم این از گوشه یک بتواند کلمه یک همین با شاید.. دلم روي شود می مرهم ش»  جان ساره «

 وير دستش فشار. زده حلقه چشمم توي اشک کنم، می نگاهش وقتی... انگار چیز هیچ با.. شود نمی جبران.. دهد نمی کفاف

 هم با .دم می قول بهت من. میشه درست: کند می زمزمه آهسته و شود می نزدیکم. تر فشرده فکش و شود می بیشتر بازویم

  .کنیم می درستش

  ؟..چجوري -

  .من به بسپرش -

  !بندازي؟ راه بیداد و داد بري که بسپرم تو به -

  !کردي؟ فرض چی منو تو -

  ..ذاشتی می نباید. میومد وجود به نباید غائله این -

  !!منم؟ مسببش -

  ..نباید.. آزاد نباید..! علی با نشدي یقه به دست تو مگه ولی..! نه -

  !دونی نمی نبودي، تو: بیرون کند می فوت را اش حرصی نفس

  .بدونم که نگفتی: چشمش به زنم می زل عمیقی دلخوري با

  ..عجبا: گوید می و فشارد می انگشت دو با را هایش چشم
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 استیخو می رو چی: گوید می تر آرام. دارد دست در را بازویم هنوز و اند خسته هایش چشم. کند می نگاهم و میگیرد باال را سرش

  !کنی؟ درست رو افتضاح این خواستی می چجوري گفتم؟ می بهت باید رو چی بودي، دور همه این وقتی بدونی؟

 گذشته من بر چه مِه، از سرشار روز چند آن و»  افتضاح«  این وقتِ تمام که داند می چه. افتضاح.. گیرم می دندان به را پایینم لب

  ..است حلقم توي قلبم. افتضاح.. اند شده تغییر هزار دستخوش چطور احساساتم و

  ..استراحت باال برو: چرخاند می پوستم روي وار دایره را شستش انگشت

  ..گفتی می دروغ نباید. گفتی می نباید. نداشتی آنتن گفتی بهم عوضش -

  !زنه می خودشو حرف بازم -

  ...داند نمی. داند نمی. فهمد نمی. کنم می سکوت و گیرم می دندان به را لبم

 از رنمیومدب دستت از کاري هیچ تو. بستم می شرکت تو رو طلب فرصت مشت یه دهن باید. ساره نبود خوب اصال اوضاع اینجا -

  ..برادرت. اونجا

  ..من خداي -

  .شود می بد حالم شبش، آن صداي روحی بی و علی اسم تصور از و

 و بیست زن یه !هستی؟. ندي تشخیص خوب از رو بد که نیستی بچه. بدي پس جواب کسی به نیستی مجبور! توئه زندگی این -

  !مفته ها حرف باقی. بالغی و عاقل ي ساله هفت شیش

 الس پنج من! فهمی نمی نیستی، زن تو چون. مفته تو براي ها این ي همه.. آره! آزاد؟ بزنی حرف راحت انقدر تونی می چطوري -

 گون من به راحت انقدر.. حاال. دربیاره حرف برام کسی یا شه مزاحمم بده اجازه خودش به احدي ندادم اجازه. م کرده زندگی آبرو با

  !مفته حرف

  !انصافی بی انقدر چرا تو! م؟ شده آبرویی بی این باعث من! بهت؟ بگم چی بگم؟ چی -

  .کوبد می فرمان روي را دستش و کند می رهایم

  ...لرزد می و کوبد می محکم قلبم

 می رو. . شده برجسته اش پیشانی رگ. زند می فرمان روي دیگري ي ضربه. شود می ُپرتر چشمم توي ي حلقه و زنم می پلک

 يفکر چه! چطور؟ ساکتم سرایدار چی؟ هایم همسایه داند؟ می هم خیابان این. تاریک و ساکت خیابان به زنم می زل و گیرم

 زا باید یعنی! کند؟ می داوري پیش خودش براي مُحق قدر این ذهنشان چرا ندارد؟ چفت مردم این دهان چرا کنند؟ می ام درباره

 رکم هاي چشم توي دور، ریزم می را ام خانواده کنار، به ام زندگی هاي آدم ي همه نبود؟ بس ها خواهر از یکی! شوم؟ بلند اینجا

  ...کامران کند لعنتت خدا. کند لعنتت خدا! ؟..کنم نگاه چطور آقاجون ي شکسته

  ..شکند می بدي صداي با بغضم و ترکد می دهانم توي قلبم

  ..ریزد می هایم چشم از اشک درشت هاي قطره و دهانم جلوي گیرم می را دستم.. کنم می حس را مغزم هاي مویرگ انفجار
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 راباضط شدت از ام سینه ي قفسه.. کنم می سکته دارم.. شوم می خفه دارم.. خودش سمت کشدم می و آید می پیش آزاد دست

  ...ساره.. هیش.. هیش: بوسد می را سرم.. پشتم کشد می را دستش. شود نمی متوقف و افتاده لرز به

 بند و شود می کم.. آید نمی بند لرزم.. کند می زمزمه آرام و برد می گوشم کنار را لبش.. دهد می ماساژ آرام را ام سینه ي قفسه

  ..نیست چیزي.. نیست چیزي.. هیش..: فشاردم می خودش به تر محکم و ام شقیقه روي چسباند می را لبش.. آید نمی

 ستا پیراهنش میان سرم... رود می بیرون تنم از ذره ذره فشار و کند می حرکت کتفم روي هنوز دستش. گیرم می آرام باآلخره

 تنش ويب براي دلم چقدر کنم می فکر و فشارم می اش سینه به را ام بینی.. کند می پیدا را خودش طبیعی ریتم هایم نفس و

 روز ندچ این تمام. بود شده تنگ برایش دلم.. ریزد می اش سینه روي و شود می پر گرم اشکی از دوباره هایم چشم.. شده تنگ

 گوشم کنار و فشاردم می خودش به بیشتر.. دانست نمی.. فهمید نمی و بود شده تنگ تنش بوي براي دلم جهنمی، ي بسته یخ

  ؟..شدي بهتر: کند می زمزمه

 کنترل را شخود کند می سعی.. فشارم می پیراهنش به بیشتر را ام پیشانی و گیرم می دندان به را لبم.. دهم می تکان سر تنها

  ...بسازم صدري جناب: کند

 که حاال. یرمگ می مشتم توي و کنم می پیدا را دستش. شود نمی تر افتضاح این از افتادن هم جان به. شود نمی بدتر این از گَند

  ..مادرش دل به داغشو.. ساره کنم می سرویس دهنشو: غرد می. ریخته بهم من حال از ام، گرفته آرام

 و آید می کوتاه. گذرد می تنم از لرزي اي ثانیه براي و اختیار بی.. کند می سکوت.. تر محکم. دهم می فشار مشتم توي را دستم

 را صدایش که فهمم می اما بینمش نمی.  خورد می زنگ موبایلش. کشد می پشتم را دستش سکوت در. دهد نمی ادامه دیگر

  ..بود کی: کنم می زمزمه.. شب نیمه دوي ساعت ست کی. کند می قطع

  .افروز: گوید می آرام

 همه به.. هایش نیش به.. افروز هاي نگاه به! درك؟ به بگویم توانم نمی که خودم به هستم، بقیه به گفتن درك به آدم من. افروز

  ..شود می غوغا دلم توي دارد باز.. حاال و داشت ما به راجع که تصوراتی ي

  .سر یه پیشش برم باید -

  !اآلن؟ -

  .دارم کارش. آره -

 هر کی ره بذار: گوید می.. شاید باشد من کنار را صبح تا باقیمانده ساعت چند این تواند نمی افروز خاطر به. پرسم نمی چیزي

  .بکنه خواد می فکري

- ...  

  .کردي چیکار دونی می تو -

- ...  

  ..دونم می من -
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  ..بابام فقط -

  .شود می پر چشمم باز و

  ..اما بزنم حرف هم برادرت با خواستم می. میدیم توضیح براش: کند می مکث

  .. دفعه یه بگیم بگیم؟ خوایم می چی: پنهانم پیراهنش و کُت میان هنوز

  ..رفتم دزدا عین و یواشکی بگم: زنم می لب.. شود می قرمز و داغ شرم از صورتم

  ..گیرم می گاز را لبم

 که زنی می حرف جوري یه! بود خودت باور و رسم به که هم چی همه! خوردیم؟ رو کسی مال!! کردیم؟ دزدي. شده که کاریه -

  ...بخوره بهم خودم از حالم

 هستم زنش. بودم زندگیش وسط. بودم زنش من. ماندیم هم با ، اتفاق یک طی و داشتیم دوست را هم.. بودیم نکرده بدي کار ما

  ..خورد می بهم دارد هم من حال چرا پس. خودم خودِ  زندگی. است من زندگی! ؟..گوید نمی را این اآلن چرا و

  .زنیم می حرف پدرت با: گوید می دوباره

 را کار این دارد ماا بگذارد تنهایم اضطراب، پر و سیاه شب این توي نباید. کند یادآوري را نسبت آن باید دیگر بار یک. بگوید باید

  ..بگیم چی! شناسی؟ نمی منو ي خانواده تو: گویم می آرام. کند می

  .الزمه که رو چی هر: کند می نگاهم تر نرم

 از ممچش و کنم می نگاهش.. گرفتن چله و نشستن انتظار به توان.. ندارم را ریختن خودم توي توان دیگر.. کنم می نگاهش

 را ها نگر تفسیر توانایی کافه توي وقتی. ام دیده را چیز همه من. نیست او تقصیر.. لغزد می هایش چشم و پیراهن تا موهایش

 بعد آن در دنیا ینا از شدن کنده آن. نیست او تقصیر. شبنم تأللو پر ي حلقه و نداشتنش آنتن پشت بودم مانده جا وقتی. نداشتم

.. گویم می.. من. گوید نمی او. ام دیده من را مان شدن پیر. بودم کرده حس من. بود داده رخ من براي شبنم، ي خانه ظهر از

  ...شده دیر خیلی دیگه اآلن. اول همون. نامزدیم که گفتی می باید موقع همون: کنم می زمزمه

 را»  خودم«  این.. تنم لباس دست یک و هستم خودم.. ندارم احتیاجی هم چمدانم به. شوم می پیاده ماشین از و کنم می باز را در

 اموشخ دیگر واحد سه و ساختمان هاي چراغ تمام. کنم می باز را در و کشم می بیرون کیفم از را کلید.. ام دیده هم دیگر بار یک

  ...در جلوي او، ماشین مثل. است

 هیچ دايص دیگر که ست دقایقی. در سمت افتم می راه و تکانم می را لباسم. شوم می بلند بودم نشسته رویش که اي پله از

 کینگپار در هاي شیار از سمندي قوي نور. بود رفته.. و کرده روشن را ماشینش که شد می دقایقی. آید نمی کوچه در ماشینی

  ...دهم می را کیمیا بیمارستان آدرس آژانس ي راننده به و شوم می ماشین سوار. زند می را چشمم

 ويت گلچین صداي.. بندم می.. شهرم ساکت هاي خیابان روي را هایم چشم و عقب ي پنجره ي شیشه به دهم می تکیه را سرم

 خوبی يروزا.. رفتی و نگفتی کدوممون هیچ به که.. بودي رفته تو که وقتا اون. « ش» َ انگار نه انگار«  و آرام صداي.. است سرم

 اما ودب شده کم خیلی من ارتباط. بود کرده احاطه رو بودن مرتبط تو به جوري به که آدمایی ي همه سردي جور یه انگار. نبودن
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. م درآورده وت ي خونه از سر دیدم یهو و.. خیابونا تو افتادم راه.. گرفت خیلی دلم رفتی، گفت باآلخره شادي که وقتی همون دقیقا

 الاص اوضاع... نداشتم توقعی من.. خب. زد نمی حرف باهام هم علی.. عَـ. بود شده تنگ برات دلم. خودم براي بود عجیب خیلی

  ... »ساره... و. کرد باز درو کامران. نبود خوب

 اشد،ب دیده گلچین بود ممکن که اي ویرانه و کامران آن و روزها آن به کردن فکر. بود نخواسته دلم. بدهد ادامه خواست نمی دلم

 وقت هیچ من! سوخت واقعا بچه اون براي دلم من.. من ساره: « بود داده ادامه او و دویده حرفش میان عمیقم نفسِ. داد می آزارم

 بی ي بچه یه. دیدم می خودمو من خونه، اون تو روز اون. م گذرونده هم رو بدي روزهاي. م نداشته کامل مادر و پدر زندگیم تو

 ممکنه هاگ متأسفم ساره..! بود مریض! بود عجیب هاشم گریه صداي. بود برداشته رو خونه کل هاش گریه صداي... خبر بی گناهِ

. کنم مقاومت هبچ اون برابر در نتونستم که کنم می اعتراف صادقانه من ولی م کرده خیانت جورایی یه تو با دوستی به کنی فکر

«  

. م سینه متس برد دهانشو کردم، بغلش وقتی: « نشست شبنم ي خانه تلفن گوشیِ در بعد لختی ناراحتش صداي..  و کرد سکوت

 حالم.. غریزي اینقدر چجوري دونم نمی من بده، شیر بهش نبود که کسی. انگار مکید می رو هوا و بود کرده باز کوچیکشو دهان

 ندبود مرده همه. دونم نمی! داشت؟ شه می انتظاري چه مرده آدم از.. انگار اصال و گوشه یه بود نشسته کامرانم. شد بد خیلی

 بهش وزر سه دو اي هفته. کنم ولش نتونستم آورد، پناه بهم مستأصل و تاب بی اونجوري بیچاره ي بچه که لحظه اون از.. شاید

  ..»کنم ولش اومد نمی دلم.. اومدم و رفتم ماهی چند.. زدم می سر

 اگه بگم خوام می: « بود گفته و ،»  جان گلچین: « بودم گفته.. را بیچاره هنوز کیمیاي... را شده بزرگ کیمیاي. بود ندیده را کیمیا

 ،»  لچینگ: « بودم گفته. » داده ممکن شکل بدترین به رو تقاص این کامران بدن، دنیا این تو کارهاشونو تقاص آدما باشه قرار

 حرف اهاتب دارم سال چند بعد که اآلنم. کنم نمی دفاع کار خیانت آدم از وقت هیچ. گفتم رو حرف این که ببخش منو: « بود گفته

 هک چیزي من بدونی تو خوام می فقط.. ت خونواده اعضاي از کدوم هیچ با من. نه یا س زنده بچه اون دونم نمی حتی زنم، می

 مهه.. سوزونه می رو نزدیکش هاي آدم ي همه گیره، می آتیش جا یه وقتی بگم خوام می فقط. بود بد چقدر دیدم، ماه چند اون

  .. »رو

 دیده روشگاهف توي ناگهانی قبل شب چند که گلچینی با بود متفاوت سکوتش. داشت معنی سکوتش. بود کرده سکوت و. رو همه

  ...چه یعنی سوزي همه این انستم د می من و بود متفاوت. بودم

  ! »؟..داشت ربط سوزي همه این به هم علی و تو شدن جدا: « زدم لب

  ..داشت ادامه که شب این مثل. داشت ادامه. داشت ادامه سکوتش

  .. »گلی: « بودم گفته

  .. »مرد اون و خواهرش ي بچه به زدن سر با. کردم خیانت بهش کارم این با کرد می فکر: « بود گفته

  .. »بود بهانه جور یه بیشتر این البته: « بود خندیده

 وقتی. جاش رس برگردوند رو هیچی شه نمی دیگه انگار.. بیفته فاصله وقتی نباشه، جاش سر هیچی دیگه وقتی: « بود کرده بغض

  ... »گیره می آتیش جا یه
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 همیشه اه بیمارستان. ماند می بیمارستان در به چشمم... دهم می را اش کرایه و کیفم توي کنم می دست. کند می توقف راننده

 سمت هب. شوم می پیاده و آژانس توي گذارم می جا را گلچین صداي. همه از بیشتر کودکان، بخش بیمارستان، این. اند داده آزارم

 برگشتم وقتی .خوشبختم خیلی اآلن،. ساره خوشبختم خیلی من. « بینم می اي شیشه در توي را لباسم سیاهی و روم می نگهبانی

. قشنگیه دنیاي .کنم آشنات همراهمن سفرها تو گاهی که موسسه دختراي با باید. بیاي باید حتما. فرستم می دعوتنامه برات فرانسه

 تا دو ما .نیستم ناراحت علی از وقت هیچ من که کن باور... و. باشم مونده یادشون اگه البته. برسون منو سالم هم پدرت و مادر به

. اشب نداشته وجدان عذاب قصه این بابت عذاب وقت هیچ. شد جدا راهمون بعد و بودیم هم با زمانی ي برهه یه تو که بودیم آدم

 کنم می حس و روم می اطالعات طرف به... گرفت می آتش جا یک وقتی اما بود خوب حالش! » خوبه حالم واقعا. خوبه حالم من

 ممریض اسم و گذراند می نظر از را عجیبم هاي لباس خسته، هاي چشم آن با اطالعات خانم.. سوزد می آتش در بیمارستان تمام

 اما همراهشون. ن ویژه هاي مراقبت تحت مریضتون: « گوید می. زند می تند قلبم دوباره و اند داغ هایم دست. پرسد می را

 بار نای و ریخته زمین روي دیگر بار یک ها فتوحی آبروي...  شده ویران چیز همه دوباره..  گرفته آتش جا یک دوباره... » هستن

  ...!بود گرفته اش خانواده طرف به را اتهام انگشت ها سال این ي همه که است مقصر کسی

 دست..! افتاد ها سیاهی این تمام ي مایه به چشمم و برگشتم بدهد، را جوابم و کند باز دهان اطالعات مسئول خانومِ اینکه از قبل

 انش ناراحتی توانستم می هم کم ي فاصله همان از که هایی چشم و کرده گره ابروهاي با و برده شلوارش هاي جیب در را هایش

 شتم ناخودآگاه دستم. آمد هم هایم چشم توي تا سرما و شد سردم و شد مِه جا همه انگار دوباره. آمد می پایین بدهم، تشخیص را

 را مبازوهای. کند آرامم داشت سعی شبنم. شنیدم می هم سرم توي حتی را هایش کوبش صداي. رفت باال قلبم ضربان و شد

 بی و تند..! بیاندازم آب توي را خودم که شوم می دیوانه قدر آن کرد می فکر شاید. داد می ام فاصله آب از و بود گرفته محکم

 هم رو کیمیا خواد می.. بره ایران از خواد می گفته کامران: « بود گفته بدهد، خیال و فکر ي اجازه من ذهن به اینکه بدون ، وقفه

 اطالعات مخانو!  ساره! خورم می تکان..! » ساره..! آزاد و تو فهمیدن همه که گفته چی دونم نمی من..! انگلیس تو پانسیون یه بذاره

.. شوند می نزدیک بهم بیشتر لحظه هر ، اش برداشته چین ابروهاي حاال. آید می پیش روبرو از او و زند می حرف گوشم کنار دارد

 یک مرد، ینا...! کنم پا به قیامت باید.. بیاندازم راه به هم جهنم کنم، یم کنترل را خودم اینکه عین در و. کنم کنترل را خودم باید

  ! کشیده کثافت به را چیز همه دیگر بار

  !؟..شده چی -

. نمک می مشت را دستم! بخوابانم گوشش توي و ببرم باال را دستم حرفی، هیچ بدون خواهد می دلم من و گوید می او را این

  ...خانوم این صدر؟ آقاي: شده بلند اطالعات خانوم! کنم می مشت محکم

 در ودش می خیره کند، نگاه اطالعات خانوم به حتی آنکه بی که کشد، می زبانه آتش یخم هاي چشم از و انفجارم حال در قدر آن

  .بیرون: گوید می تنها و هایم چشم

  .کیمیا: پذیرش سمت گردم برمی. دهد می آزار را دستم کف سوزانی رطوبت. کرده زخم را دستم گوشت ناخنم

  .خدمتتون گفتم. بله. صدر کیمیا: دهد می تکان سر زن

  .کیمیا: گویم می

  .پدرشون.. صدر کیمیا: برد می اشاره او سمت به را دستش
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  .نداره پدر کیمیا: سوزد می تنم تمام. ست قطبی هاي یخچال به شبیه صدایم

 تهنشس تر طرف آن کمی که دیگري زن. را حالم. فهمیده را حالم. من به گردد برمی و او به رود می پذیرش مستأصل زنِ چشم

  .کیمیا فقط: گویم می. شود می بلند جا از

  ...ساره: شنوم می چپم سمت از را منحوسش صداي. آید می سمتم به دارد و زده دور را پذیرش میز دیگر زن

  ..شما مریض ببینید: گوید می پذیرش خانوم

  !ست؟ زنده: سازند می را ممکن صداي ترین خشک و ترین گند خشکم، صوتی تارهاي.. شده مرطوب دستم کف تمام

  .صدر آقاي بیمارستانه اینجا: کند می نگاه کامران به. شده عصبی پذیرش خانوم

 می اي حظهل براي را هایم پلک. نشیند می پوستم روي نگاه، بی دستش، مهربانی. کند می لمس را بازویم زده دور را میز که زنی

 جراحی ازهت. ست ویژه هاي مراقبت مریضتون.. بیارید تشریف لحظه یه.. خانومی: است نوازش مثل صدایش. کنم می باز و بندم

  ..شده

  !بود مرده کاش: گویم می اولی زن به خیره

  !ساره: دهد می تکان را هایم گوش کثافتش محکمِ اما کوتاه داد

  ...صداتونو آقا: ست عصبی اولی زن

 را سرم. .بیاورد دوام را امشب ،..انفجار به رو و لرزان ي سینه ي قفسه این ، ام سینه ي قفسه دانم می بعید. او سمت گردم برمی

  ..!شو خــــــفه: گویم می گوشش بیخ و برم می جلو

  !شو خفه فقط: کنم می تکرار.. جویده جویده

  ...بیمارسـ اینجا خانوم: زند می را جرقه آخرین ، است اعصابم روي مگس وز وز مثل که صدایی با پذیرش زن

  !هست که گورستونی هر: زنم می داد

 آورش تهوع دستان میان از ضرب با را دستم! بزند دست من به دهد می جرأت دهد، می اجازه خودش به هنوز. گیرد می را بازویم

  ..خانومی: گرفته را دیگرم بازوي پذیرش مهربان دست زنِ. کشم می بیرون

 لند،ب هاي ستون این با طبقه چند بیمارستان این آجر به آجر. اند مغزم روي هاي دیوار این تمام. چرخد می سرم دور بیمارستان

. تازه ايهو. کشم می خروجی در سمت به را خودم و آید نمی باال نفسم. آید نمی باال نفسم...! کنند می لِه را مغزم هاي شیار دارند

 می سنف. ها نرده روي شوم می تا و بیمارستان از بیرون دیوارِ به گیرم می را دستم. آورد می فشار. شود می منقبض ام معده. هوا

  ...شبِ این.. کثیف شبِ این.. ممتد شبِ این. کنم می گرفته شب هواي گرفتن به مجبور را خودم. کشم

 امکان ،..سرطانی شبِ این در او، برابر در. کنم می راست کمر. را آورش تهوع هاي قدم صداي. شنوم می را هایش قدم صداي

! اراحت؟ن. ناراحت هنوز هایش چشم و ِگره هنوز ابروهایش. کند می نگاه را من دارد. تر پایین پله چند ایستاده...! کنم خم سر ندارد

  !خودخواه: زنم می لب. دارم پوزخند! ؟..خودش.. یا کیمیا، من،! ؟...بابتِ ناراحت
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 دستم. ردیگ سمتی گرداند برمی رو و کِشد می را موهایش. انگار شوند می تر ناراحت که هایش چشم و. شنوم می را فکش سایِش

 تک تک توي که انزاجاري با و شوم می خم اول ي پله روي.. آشـــوبم. برد می را امانم و کشد می تیر ام معده. است نرده به

  !دونی؟ می چی من زندگی از تو: کشم می را اش یقه ، ریخته انگشتانم

 از تو: کند گاهمن بیشتر تا کشد می بیشتر را اش یقه لرزانم دست...! بیزارم هایش چشم سُرخی از. شود می بیشتر ابروهایش چین

  !دونی؟؟ می چی مـــن،

 یم گوشم به ها دور از ، صدایش و دستم سمت برد می را چشمش. گیرد می لرزانم دست از فاصله با و آورد می باال را دستش

  .گم می..: انگار رسد

  !منی؟ ي چیکاره تو: دهم می تکانش

 وت: دهم می تکانش بیشتر. زنم می پَسش و شده ُپر هام چشم. فهمم نمی را خودم حال. گذارد می ساعدم روي محکم را دستش

  !!!هستی؟؟ کـی

 شتربی... کند جدا اش یقه از را ام گرفته جنون دستِ کند می سعی و است گریزان کردنم نگاه از. فشارد می بهم را هایش لب

  !!؟..هستی آشغالی چجور تو: تر محکم.. تر محکم.. دهم می تکانش

 وبدک می را مشتش..! خورد می عقب محکم دستش و کشم می پس ضرب با و محکم را دستم. کند جدا را دستم کند می سعی

  ...!بردارید..! بردار آشغال این سر از دست: بیمارستان هاي پله ي نرده به

 تونس. زند می چنگ را اش عضله و گذارد می اش سینه چپ سمت را دست. زند می نفس و کند می عمود نرده به را هایش دست

 را کلمات انزجارم، تمام با وجود، تمام با و کشم می پایین را صدایم... گرفته رد ستون روي دستم کف از رقیقی خون.  ام گرفته را

.. البد ای فامیلم؟؟ دختراي دوستام؟ کیه؟؟؟! چیه؟ بعدیت ي برنامه! داره برنمی من سر از دست آشغال این: کنم می پرت هوا توي

  ...کیمیـــ

 دهد می شارف بهم محکم را لبش... کوبد می قلبم..! شود می خشک هوا توي رفته باال که دستش و گردد برمی طرفم به شتاب با

  ...لرزد می.. لرزم می... زند می چنگ را اش سینه ي عضله دوباره دیگرش، دست با.. کشد می زبانه هایش چشم توي آتش و

  ..شو خفه.. ساره شو خفه -

.. دهم یم تکان را سرم... نشیند می لبم بر آلودي نفرت و دردناك پوزخند... کنم می نگاه مانده هوا توي که دستش به نفرت با

  ..دهم می تکان

  ..!نیست بعید ازت هیچی دیگه -

. ست زخمی هاي شیر مثل. ست عصبانی. کشد می قلبش از دست بار این و دهد می فشار هم روي محکم اي لحظه را چشمش

 اقیماندهب ي پله دو یکی. کند می من به را پشتش و کشد می را موهایش... کشد می تیر چپم کتف... ام درنده هاي ببر ماده مثل

 از یمین تر طرف آن متر چند درخت ي سایه... شود می همیشه از تر سیاه سیاه، بلوز آن با ، محوطه تاریکی در و رود می پایین را

  .دهم می توضیح برات: کشد می را موهایش... سایه. گزم می لب. پوشانده را بدنش

  رو؟ چی -
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  .دم می توضیح باشی، آروم -

  !!رو؟ چی: زنم می داد

  ...ندارد سودي ،..هم بمیرد. پوشانده را هایش چشم غلیظی ناراحتی انتظارم، خالف بر و سمتم گردد برمی

  ...نهک رد بذار. کنه رد امشبو باید. بخوابه راحت بذار. خوابه باال اون کیمیا: گیرد می ساختمان سمت به را اش اشاره انگشت

  ..ندارم کاري کیمیا با من -

  .ساره بخوابه بذار -

  !!باشم؟ داشته خواب نباید مـــن چرا پس!!! بخوابم؟ من نذاشتی چرا! نخوابم؟ من چرا پس..: ترکد می صدایم

***   

  ..آیند می چشم به بیشتر خاکستري تارهاي.. خورده چین ابروهایش

  ..!درك به

  !نیست! ن کرده تعریف برات که نیست اونجوري: دهد می فشار را سرش

  !دونم؟ نمی من که چجــوریه هان؟ چجوریه؟؟ -

  ..!بفهم! برسونم آسیبی تو به خواستم نمی من -

  ..!زدي آسیب من به عمرت ي همه تو -

  ..و تلخ.. کند می نگاهم تلخ

  ..!درك به

  !؟..چرا: زنم می لب

 کردم می رفک. بودم گشته چادرم پی در را شبنم کمد توي. کند می سنگینی روحم و قلب روي تنم توي ابریشم. کرده سکوت

 می را تمپوس سیاه ابریشم... بکشم بیرون را چیزي گذشته، از خواستم می انگار و کمد انتهاي کردم می دست. است خودم کمد

 طلس توي بودم ریخته را رنگی هاي لباس ي همه.. شود حل خودم سیاهی در که چیزي. خواستم می سیاه غایت به چیزي. خورَد

 یاه،س ابریشم این مثل سکوتش.. کند می لهم. کرد می لهم. خورد می را تنم مردم، دهان حرف اضطرابِ... شبنم ي خانه آشغال

  .خورَد می را من

  .بده منو چراي جواب بار یه -

- ...  

  !!بده تو فطرتی پست همه این جواب بار یه -
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 آدمی بروترینآ بی! دنیایی آدم ترین پست تو!!! نیستی مَــــرد چون نداري، جوابی: زند می آتش بیشتر را من سکوتش و شده خفه

  ..!متنفرم نازَنت، مادر کارت، ت، خانواده فامیلیت، خودت، از! م دیده عمرم به که هستی

 کافه توي روز آن اگر که داند می هم خودش. کند می نگاهم کشد، یم عقبشان بیشتر لحظه هر که موهایی با و گزیده را لبش

 ناهپ یاد. افتم می عاطفه یاد.. ندارد اي فایده هیچ دیگر بوده، حق هم هایش حرف از اي ذره اگر کنم، رها را چیز همه توانستم می

 ي همه یاد.. بردم پناه بهش مادري، مهر فقدان سر از مادري، بی سر از من و زد می سینه به را پسرش سنگ که زنی به بردنم

  ..ام برده پناه بهشان.. مهري بی سر از که افتم می هایی آدم

  ...شدم غیرت بی توي زن که من سر بر خاك..! کرده تربیت تورو که مادر اون سر بر خاك -

  ..!ترسیده.. جنونم و من از.. هست ترس نگاهش، توي. دارد برمی سمتم به قدمی.. کند می تحمل را توهینم

  !ساره م نکرده باز دهان من -

 حبتص تو با خواست می. کارت محل بود رفته.. مامان: کند آرامم دارد، می آرامش سختی به که لحنی با دارد سعی و آید می جلوتر

  .کنه

 بخورد را اسمش خواهد می هی و متنفرم مادرش از چقدر که داند می! انصاف بی ي عاطفه! من کار محل رفته. شوم می تر داغ

. .پریشان.. کالفه.. سازند می ناهموار هاي جاده موهایش میان دیگرش دست و زند می کمرش به را دستش یک... شود رد ازش و

  ..و تو.. و تو بین دونستم نمی من..: تلخ.. خور خود

  !نداره ربطی من به اصال..! هست اي جدي ي مسأله!! مرد اون و تو بین دونستم نمی من: کند می خالص باره یک را خودش

 جمع اهرتوخو برو گفتی کردي باز دهنتو کجا از...! عوضی.. عوضی! من؟ زندگی تو انداختی آتیش باز چرا پس: شوم می طاقت بی

  ؟؟؟!!کن

 آخر ات باید... افتاده جهنم توي. جنگد می خودش با. شود می خفه و دهانش به گیرد می را دستش. دستش کف کوبد می مشت

  ..ببینم را سوختنش

  ...مادرِ اون!! میدي؟ بازیم بازم داري!! زدي؟ رو مفت حرف اون ندونستنت و هیچی خاطر به -

 با! دونه مین چیزي کسی که تعجبه ولی نامزدي برادرش.. با تو اینکه مثل گفت! زده حرف افروز اسم به یکی با گفت من به -

 یچ هر ولی گذره می چی تو زندگی تو ندارم خبر من! بود باروت انبار علی! شناخت می رو اون ت عمه! ساره بود زده حرف مادرت

 کنترل از! تو اومد برادرت و شد باز در کنم، صحبت باهاش اینکه از قبل. خانوم اون دفتر رفتم من! نبود درست برادرت حال بود که

  ...شد خارج من

 تمام هب ساره! کنم درستش که رفتم..: ست ناراحتی از پر هایش چشم. اند مستأصل هوا توي هایش دست. شود می تر نزدیک

  ...کنم کارو این تو با خواستم نمی من ،..قسم کیمام جان به قسم، عالم مقدسات

  .کردي اما: زنم می لب.. ندارم باور را چیز هیچ.. ندارم باورش.. کنم می نگاهش
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 علی..! زنمب آسیبی بهت خواستم نمی من! لعنتی..: را استیصالش و کنم می حس را تنش گرماي. نداریم اي فاصله تقریبا حاال

  ..!شد باعثش

 همه گاران باز! بود شده باعثش روشنک خب،! خوابیده.. و بخوابد من خواهر با خواسته نمی وقت هیچ مثال. بوده طور همین همیشه

 آزاد اب روابطم ترین جزئی انگار. شده پخش شهر جاي همه ام خصوصی فیلم انگار. اند کرده ثبت را من فرودگاه هاي دوربین ي

  ...بندم می یـــخ تصورش، از...! اند دیده همه را،

 ازت !بکنی کارو این من با نداشتی حق: زنند می بیرون.. هایم دست.. هایم چشم.. دهانم از درونم، هاي گدازه و کنم می باز دهان

 به منو ــدگیزنــ تمــام! کشیدیش کثافت به همیشه براي کنم، فراموش کارتو تونستم می هم روزي یه اگه! بیزارم ازت! متنفرم

 نیومده و مبود نذاشته رو کیمیا اگه! دیگران گردن بندازي رو چی همه گرفتی یاد خوب تو! ؟..چیه دونی می! علی؟..! کشیدي لجن

  !بقیه گردن نداختی می رو مسئولیتش و وجودش و خودش بودم،

  !نیار رو کیمیا اسم: فهمد نمی را خودش حال هم او انگار و شود می عصبی

 مچینه که بکنی رو تصورش تونی می! میاد؟ دردت! نیارم؟ اسمشو چرا! چرا؟..: است غایت به عصبانیتم. هستم خودش شبیه

  !!!کنه؟ می نابود زندگیشو چطوري اتفاق این کنی تصور تونی می لعنتی دِ  بیاد؟؟ اون سر بالیی

 مو، خونه کارمو، باید نبود؟ بس کردي نابود.. رحمو و قلب! میاري؟ در رو ناراحت هاي آدم اداي من براي حاال: زنم می پوزخند

  !گرفتی؟ می ازم هم مو خونواده

  ..ودش می سیاه همیشه براي دنیا اآلن.. کنم می سکته اآلن.. کنم می سکته اآلن. شود می منفجر دارد ام سینه ي قفسه

 رخشس و ناراحت و مرطوب هاي چشم. گیرد نمی من از را سرخش هاي چشم. کند می سنگینی گردنم توي قرمز عقیق تسبیح

 تنداش براي مذبوحانه تالش همه این از. هیچ اسارتِ همه این از. بردگی یوغ این از شوم می خفه دارم. ام یقه به برم می دست. را

 زا شوم می خفه دارم..! اند بستنه ریشم به که امامزاده آن و قرمز عقیق این از.. آنها بردن باال و خودم کردن خوار با ها، آدم مهر

 بدنم رد جنون. شوم می تر محکم! شود نمی پاره بند و شود می زخم گردنم. کشم می قدرتم تمام با را تسبیح. سرخش هاي چشم

 و ام قهی توي اندازم می را دستم... کثافت شبِ این.. سرطانی شبِ این.  است آخر شب امشب. کرده برابر هزار را قدرتم و ریخته

 قرمز هاي هدان شکستن و ریختن صداي و افتد می سوزش به گردنم... کشم می قبل از تر محکم را پوچ باورهاي و عقیق تسبیح

  ...بیمارستان ي محوطه سنگفرش روي عقیق

. مرده ساره. ماند می خاك مشت یک و شود می آوار امامزاده. میرد می عمه.. رنگ قرمز هاي دانه خوردن زمین به مانم می خیره

 می اردد نفر یک. است زنده نفر یک فقط. روشنش توك و تک هاي چراغ و بیمارستان ساختمان سمت گردم برمی. مرده کامران

. ندارد را فرسایش طاقت جنگ این ارزش چیز هیچ که بفهمد و برود هم او اتاق تا ها مهره این شدن خورد صداي کاش. جنگد

  ...بفهمد کاش. است زنده نفر یک فقط

 هایم ادد میان و ترکد می بغضم. کنم غلبه خودم به توانم نمی.. کرد جمع را هایم خورده شود نمی جوره هیچ دیگر و.. ام شکسته

!! بود ردهم موقع همون کاش! بود گرفته تو از رو کیمیا خدا کاش! نداشت تورو کیمیا کاش! لیاقت بی! لیاقت بی..: شود می گم

 تو هگذاشت جا یه بهشتو خدا!! شه می حروم تو زندگی زار لجن تو بچه، اون وجود برکت! نداري رو فرشته یه لیـــاقت تو چون

  !نیست الیقش اي ذره که حقیر صفت شیطان یه دامن
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 امکان آن هر.. مغزم هاي مویرگ فشار از و شوم می منفجر دارم.. نیست ام اراده به کارهایم از کدام هیچ.. دهم می تکان سر

 نمک می جهنم زندگیتو. ببري لذت زندگیت از خیاالنه خوش هنـــوز ذارم نمی. ذارم نمی من دیگه بار این اما..: هست سقوطم

  ...نکردم و کردم می باید پیش سال چند که کاري.. کامران

  ..برم می آبروتو: افتاده شماره به نفسم

  ....گیرم می ازت چیزتو همه..: دهم می تکان سمتش به.. هوا توي را انگشتم

. دهم می فشار و سرایدار زنگ روي گذارم می دست. گیجم. کشم می بیرون خانه پارکینگ از را ماشین و دارم برمی را سوییچ

 ندت را هایم قدم.. گیجم.. کجاست آزاد.. هم ساختمان این.. داند می هم سرایدار.. روم می عقب قدم یک کوچه تاریکی میان.. بعد

... کنم چکار است قرار دانم نمی.. شوم می اصلی خیابان وارد.. است صبح چهار و سه ساعت.. کوبم می بهم را ماشین در و کنم می

 سنگینی نگارا اش کهنگی. کهنه و سنگین اي نطفه. بسته نطفه گلویم توي چیزي... دارم سرعت.. بروم کجا باید دانم نمی حتی

 یک... دانند می شهر این تمام.. شوم می رد خانه نزدیک هاي خیابان از.. ست خالی چیز همه از جهان... کند می برابر هزار را اش

 تکان تگذاش نمی و بودم گرفته محکم شبنم... کرده خراب را چیز همه باره، چند دوباره، نفر یک... من به زندگی به زده گند نفر

 را کبریت وا.. بوده باروت انبار علی.. شناخته می عمه! » بگیر بلیت برام فردا براي: « بود آمده در گلویم از جمله یک فقط. بخورم

  ..دارم زجر ،..ســـــال هفت و بیست ي اندازه به... دهم می فشار گاز پدال روي را پایم.. زارم لجن توي دوباره.. کشیده

 روشنک هشبی درست که آدمی به ام احمقانه عشق. بسته پینه گلویم توي روشنک.. باالست سرعتم.. اما روم می کجا دانم نمی

 ردنک رو و زیر بار هزار. شده کور گره گلویم در.. دیدم باال.. و بردم باال را او و کشیدم پایین را خودم مهرش، داشتن براي و بود

.. خودم.. خودم و.. اند شده گره.. جهنمی روزهاي این شاید بود کرده باز لب اگر که آزاد.. وهاب و شبنم عمه، ام، خانواده.. باورهایم

  ...خودم

.. ممتد بِش این. شود نمی تمام شب این.. نیست بزرگراه توي ماشینی هیچ.. دهم می فشار گاز روي را پایم.. شوم می بزرگراه وارد

  ...سرطانی شبِ این

  ...ـامتنه

  ...کشم می جیغ و گیرم می بیرون ماشین ي پنجره از را سرم

  ..کشم می جیغ جگرم از

  ..کشم می جیغ.. جـــانم ي شیره از

 نادیده هایم، عقده هایم، عدالتی بی هایم، حماقت هایم، مظلومیت هایم، شدن تحقیر را، هایم خودخوري را، هایم خفگی تمام

  ...کشم می جیــغ را، هایم شدن گرفته

  ...کشم می جیغ.. جگرم ته از

  ..کشم می جیغ و ریزند می هایم اشک

 راهبزرگ.  زند می را چشمم جلوتر متر چند از نوري شوند، می بسته و باز رمق بی که هایی پلک و سوزم جگر هاي جیغ میان

 است کمخش درگلوي هنوز جیغ.. بدهم تشخیص را کارگرها شبرنگ هاي لباس توانم می. جاست آن بزرگی جرثقیل و شده مسدود
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 می حس فقط.. دارم واژگونی حس بعد و شود می کوبیده جایی به ماشین ي بدنه و پیچانم می را فرمان. شود می تار دیدم که

  ...نیست چیزي دیگر و شده متالشی دنیا کنم

***   

 هاي سلول رد انگار و ست جاري دارند را شنیدنش توانایی هایم گوش که فضایی و اطرافم در عمیقی سکوت. نیست صدایی هیچ

 وانمت می حاال و.. ام شده تر سبک بار هزار ام، کرده وزن را خودم که باري آخرین از انگار.. دارم وزنی بی احساس.. نشسته هم تنم

 سقف به بزنم را دستم بتوانم و برسد صفر به سبکی این تا ،..کنم اراده ست کافی فقط.. بَِکنم زمین از پا و بگیرم اوج.. بروم باال

 و سفید اج همه بس از هم را این. نیستم دیگري چیز دیدن به قادر سفید، سقف همین جز که. است سرم باالي که رنگی سفید

  ..بدم تمیز توانم می دورش ي افتاده سایه خطوط و انحناها با فقط است، مات

 خلسه این خواهد می دلم و دارد وجود»  اَبَد«  اسم به چیزي که دانم می.. دارد خوبی حس.. شناورم درش که اي خلسه و سبکی

. باشد ورآ خلسه و سفید جوري همین اگر ، ست خوبی چیز ابد این کنم می حس.. باشد داشته ادامه»  ابد«  همان تا سبکی، این و

 به شبیه چیزي قبال باید. بگذارم توانم نمی هم بینایی را اسمش که. محدود بینایی همین جز پنجگانه، حواس بدون جوري همین

 تجربه. نای از تر رقیق برابر هزار چیزي. شدن سوار ها موج روي شبیه. آب روي شدن شناور شبیه چیزي. باشم کرده تجربه را این

 به اول از کنم می حس که حاال همین مثل. ندارد وجود»  ابد«  در انگار که ست چیزي»  یاد. « آورم نمی یاد به اما ام کرده

  ...هم آخر تا که امیدوارم و. ام بوده شکل همین

 واییه مثل نداشتن یاد به این. خوشحالم نداشتن وجود این از ، نادانسته کامال طرزي به من و ندارد وجود»  یاد«  اسم به چیزي

.. کند می حس را تازه جریان این پوستم.. کنم حسش توانم می.. پیچد می سقف و اتاقک ي خلسه در ، خوش جریانی مثل تازه،

 سمت ي گوشه کوچک فرورفتگی آن توانم می مثال.. بینم می را سقف از بیشتري زوایاي حاال و کنم می حس.. کنم می حس

 می ددار... رود می دارد»  ابد... « رود می دستم از دارد»  ابد... « پیچد می که بو این و. کنم حس. ببینم توانم می. ببینم را چپ

  ...رود

  .شود می تاریک جا همه

  .آید می خوابم

  .آید می خوابم بسیار

  ...شود می تنگ سفید ي خلسه براي دلم و کنم می استقبال تاریکی از

***  

 هایی قدم قرار بی حالِ. بپرسم را حالشان و بشنوم را هایش قدم صداي توانم می. کند می هشیار را هایم گوش آرامی پاي صداي

.. پیچد یم ام بینی زیر که آشنایی بوي.. بعد و.. کنم می حس اطرافم در را هوا بجایی جا. شوند برداشته آرام کنند می سعی که

 اصلهف بعد ثانیه چند و کنم می حس صورتم حوالی گرمی هواي. کند می هشیارم آشنا بوي و انگار شود می خم من روي حجمی

.. شود می مانع را شدنشان جدا و نشسته هایم پلک پشت تاریکی.. آورم می فشار سنگینم هاي پلک به.. دوري... هوا و حجم ي

 به یهشب چیزي از شدن کنده. نیست حاال و ام داشته دوست انگار که چیزي از شدن َکنده احساس.. کنم می تشنگی احساس

  ..محض تاریکی به ورود.. حاال و روشن سکونی و آرامش
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: وردخ می تکان.. زنم می بهم را هایم لب.. ببینم را صورتش توانم نمی.. تخت روبروي ایستاده.. دهم می فاصله را پلکم درز

  عزیزم؟؟ شدي بیدار بیداري؟؟

 جمع ار پلکم. آورد می درد را من چشم کم، چند هر و کشد می زبانه تاریکی در که کمی نور و آید می کلیدي صداي بالفاصله و

  خوبه؟؟ حالت بهوشی؟؟ ؟..ساره: صورتم روي شود می خم.. زده را چشمم نور.. کنم می

 دقیقه و یرونب دود می بدهم، تکان را سنگینم زبان بتوانم اینکه از قبل. را او ي آشفته صورت هم ببینم، را اتاق توانم می هم حاال

 گیرد می را منبض کسی.. کنم می سنگینی احساس بدنم چپ سمت در. شوند می حاضر سرم باالي نیاز و پرستار ، پزشک بعد اي

.. بگویم سفید اتاقک از برایش خواهد می دلم من و.. را حالم و پرسد می را اسمم.. چشمم ي حدقه توي اندازد می نور دیگري و

  ..میاد خوابم: گویم می مسن دکتر به.. بخوابم هنوز خواهد می دلم

  .نبود چیزي که هم شون تی سی تو. نباشید نگران. خوبه حالش: کند می آزاد به رو و زند می لبخندي

  !آره؟ اآلن، واسه بودي داشته نگه هاتو خوابی کم ي همه: گردد برمی من به بعد

... رود یم باال کمی لبم ي گوشه قشنگش ي خنده از. خندد می قشنگ و دارد خاکستري و سفید پورفسوري ریش. خندد می و

 شب. کردي سنگین تصادف یه: گوید می دکتر.. کنم نمی دنبال را نگاهش. اندازد می آزاد به اي آسوده نگاه دکتر سر پشت از نیاز

 پیش برات اي یگهد مشکل خوشبختانه. گرفتیم گچ. شکسته چپت دست. بودي بیهوش شبه نیمه دو تقریبا که هم اآلن تا. گذشته

  .م داده توضیح همسرت براي. نیست نگرانی جاي و هستن جزئی که خراش و زخم تا چند جز نیومده

 را الممس دست نیاز. همسرم براي. است آسوده اما نگران نگاهش. گیرد می قرار دیدم میدان در بیشتري وضوح با آزاد ي تنه باال

  خواي؟ نمی چیزي: شود می خم صورتم روي مهربانی با و گیرد می

 میل. دارم را سکوت در رفتن فرو به میل هنوز اما پریده، سرم از خواب که اند کرده ام معاینه آنقدر و شده زیاد آنقدر اتاق نور حاال

 یم نوازش را صورتم ایستد، می صاف که طور همان و کشد می راحتی نفس. نه که دهم می تکان سر. کس هیچ حضور عدم به

  ..شکر خدارو.. خوبی که شکر رو خدا: کند

 يکار وقت هر گوید می پرستار. بیرون رود می و فشارد می را دستم.. را اشک ي حلقه و. بینم می هایش چشم توي را ترس

 .ایستاده کنارم درست حاال آزاد. کند ترك را اتاق که خواهد می هم آزاد از. کنم صدایش و بزنم را سرم باالي ي دکمه داشتم

 برود، یرونب پرستار و کنم باز اینکه از قبل و بندم می را هایم پلک. است نگران هنوز. است نگران و زده، ترس آشفته، صورتش

 از هک ست اي جمله تنها این و. کنم می نگاهش. ایستد می دوباره.. بوسد می عمیق را ام پیشانی و شود می خم صورتم روي

  .نیستم محرم دیگه: گذرد می ذهنم

  ...دادمت دست از کردم فکر: بندد می را هایش چشم اي لحظه.. است سرد دستش. گیرد می دستش توي را راستم دست

 رستد. زند می رویم به غمگینی و رنگ بی لبخند.. شده تر گرم من، دست گرماي از شاید دستش. کند می باز را هایش چشم

 نوازش را موهایم.. بخوابم..  و باشد سکوت جا همه خواهم می.. دوباره صورتم روي شود می خم... رفته دست از آدمی به که انگار

  ...کردي چیکار: کند می پچ پچ... خورد می صورتم به نفسش گرماي و کند می
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 ذخیره.. ردگی می هوا من، پوست از دارد که انگار... کند نمی دور و ام پیشانی به چسباند می را لبش دوباره.. بندم می را هایم چشم

 روي و دست بودنم، خواب تصور از و گیرد می فاصله... کند می تزریق هایش رگ به را، بودنم زنده از حاصل اطمینان و.. گیرد می

 آهسته صداي بعد و آید می اتاق حوالی تا دنیا هاي قدم ترین زنانه صداي... کند می خاموش را چراغ... کند می نوازش را موهام

  خوابید؟: نیاز ي

  .هستم من. بیا بخواب، ساعت یه بگیر، دوش یه برو: گوید می دوباره نیاز.. بینم نمی را جوابش

  .فرستمت می گفتم کوروش به. خونه برو: است خسته و گرفته صدایش

  ري؟ نمی تو -

  ..بخواد چیزي و بشه بیدار ممکنه. تونم نمی. نه -

  .باشی پا سر خودتم بذار باشه؟.. بیا دیگه ساعت سه دو برو.. نیستی پا رو. شه نمی بیدار -

 رايب یا من براي دانم نمی.. ماند می اتاق توي اي لحظه. خواهد می را آزاد و گردد برمی دوباره پرستار. شود می دور نیاز هاي قدم

  .میام زود: کند می زمزمه خودش،

  .آن به شبیه چیزي یا.. انگار برد می خوابم و شود می گرم چشمم.. آرام و ساکت.. شود می ساکت اتاق تمام دوباره و

 نمی .ام شده خواب بی.. دهد می آزارم سنگینم دست اما بچرخم پهلو به خواهد می دلم. شوم می بیدار دوباره بعد، چقدر دانم نمی

 فاصله این از حداقل نیست؛ معلوم چیز هیچ. باز هاي پرده و بسته ي پنجره به زنم می زل... گریخته خواب و بخورم تکان توانم

 دانم یم که حسی آن، از بیشتر یا و خواب به دوباره رسیدن براي ها ثانیه شمردن از.. گذرد می چقدر دانم نمی. هستم من که اي

 ازش خواهم نمی حتی وقتی.. خورد می آدم درد چه به اصال»  یاد«  این و... ام خسته آورم، نمی یادش به اما ام کرده اش تجربه

«  کتر،د هاي حرف یادآوري با... برگردم ،..کرد می صحبت ازش دکتر که وقتی به.. قبل ساعت چند و بیست به برگشتن براي

 چشم. .واژگونی ي دوباره احساسِ  و.. جرثقیل.. سرعت.. تاریکی.. گیرند می رنگ ذهنم در»  سنگین تصادف«  و»  گذشته شب

  ...بیاورم یاد به چیزي خواهد نمی دلم.. بندم می محکم را هایم

 می یرهخ دوباره.. بدهم تکانشان اي ذره توانم می و اند گچ از خارج خوشبختانه.. دهم می حرکتی ام گرفته گچ دست انگشتان به

 ثلم را خودم هاي نفس صداي توانم می.. است آرام و ساکت جا همه... کنم نمی فکر چیز هیچ به و پنجره پشت آسمان به شوم

 نسبت اندازه این تا وقت هیچ شاید... شوم می خوبی حس دچار هایم نفس صداي به دادن گوش از... بشنوم اتاق در آرامی موسیقی

.. اشمب داشته دوست را هایم نفس صداي توانم می که ام نکرده فکر وقت هیچ شاید.. ام نکرده موجودیت احساس هایم نفس به

  ...بشنوم را موسیقی این بتوانم شده باعث حاال که.. آن به شبیه چیزي یا... ام ترسیده.. شاید و

 در داص. کنم سرگرم ها قدم موسیقی با را خودم کنم می سعی.. آید می اتاق حوالی در کسی برداشتن قدم آرام اما محکم صداي

 موسیقی به هاینک از قبل. شوند می دور که سبکی هاي قدم بعد و رسد می بگوشم نامفهوم پچی پچ. شود می متوقف اتاق نزدیکی

 هیچ و کس هیچ.. دارم می نگه بسته را هایم پلک... کنند می پیدا من اتاق به راه و شوند می گرفته سر از ها قدم برگردم، خودم

 مالفه، یرز انگشتانم. رسند می سکون به تخت نزدیکی در ها قدم.. بگذار.. خوابم کنند خیال بگذار.. خواهم نمی سکوت جز را چیز

 یم خواب که کنم می خیال و کنم می تیز گوش...! برده خود با را ها موسیقی ي همه و پیچیده مشامم زیر عطر. شوند می جمع

  ...ینیست خواب: کند می صدایم آرام کسی.. باید... سبکی و خلسه به برگردم باید.. کنم نمی گمان.. ندارد امکان..! بینم
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 این مامت کنم می فکر.. شب نیمه و یواشکی طوري، این هم آن. بشوند کسی خیال و خواب وارد توانند نمی ها، بو کنم می فکر

 ندلیص شدن کشیده صداي.. هم قبل ساعت چند و بیست حتی. ام نکرده حس. ام گذاشته جا هم واقعیت در را بو این سال پنج

 ینا پلکت وقتی..: شکافد می را خلسه خام خیال آرامش، صداي... دارم احتیاج خلسه و سبکی آن به چقدر.. آید می زمین روي

  .نیستی خواب لرزه، می طوري

  ...دونم نمی.. اآلنو.. بود طوري این که وقتا اون: دهد می ادامه که ام نکرده هضمش هنوز

  ...کنم می واژگونی احساس

 نه ویرتص و کرده قالب هم در را هایش دست. میکنم نگاه نشسته، تخت کنار که مردي تصویر به و کنم می باز را هایم چشم

 شمچ با.. است مشخص شده، پهن زمین روي اتاق باز نیمه در الي از که نوري ي باریکه ي واسطه به صورتش از واضحی چندان

  ...شکر رو خدا: گوید می آرام و زند می کمرنگی لبخند.. کند می نگاهم نگران، و عمیق هایی

 و رخوت جور یک.. ام شده بیدار وقتی از. آمده.. شب از ساعت این جطور و چی براي دانم نمی. کنم می نگاهش فقط طور همان

 خواهد، می دلش که چیزي هر تواند می کس هر که ست یکدستی و سفید لوح مثل ذهنم، و.. دارد جریان بدنم در خاص نئشگی

  ...شاید... نو از شاید. کند حک رویش بر

 پنهان سفید، ي مالفه زیر و بیمارستان رنگی چه دانم نمی هاي لباس در که تنی و صورتم به ، ام گرفته گچ دست به کند می نگاه

. .کشم می آرامی نفس. شود می خیره زمین به و پایین اندازد می را سرش اي لحظه. هایم چشم روي گردد برمی دوباره. است

 از پیش روزهاي ي همه انگار.. که.. دهد نمی آزارم حضورش، که است عجیب.. دهد نمی آزارم عطرش بوي که است عجیب

  ...وقت هیچ... اند نداشته وجود وقت هیچ زندگیم، قبلِ ساعت چند و بیست

  !بود؟.. بشه اینجوري نبود قرار: گوید می و گیرد می باال را سرش

 که ستريخاک تارهاي به.. کنم می نگاه اش کشیده هاي انگشت به.. هایش دست قالب به شود می خیره.. میبیند که را سکوتم

  ..بلندش ي تنه باال به.. اند نشسته موها سیاهی روي

 چیز همه ستی،نش دلم به وقتی نبود قرار.. کنم ازدواج تو با من نبود قرار... بیفته اتفاقا خیلی نبود قرار که همونجوري. نبود قرار -

  ....بشه خراب چیز همه نبود قرار... بدم باج نبود قرار.. بشه سخت

 تفاقا زندگیم تو وقت هیچ.. نبودم شدن عاشق آدم من.. دونی می: کند می زمزمه و زند می کمرنگی لبخند دستانش، به خیره

 مایه اشبر و.. بخوام عمیق رو یکی که اینه من، واسه تهش ته کردم فکر.. کردم فکر داشتن دوست به تو، با.. نبود اي عشقی

  ...بذارم

 که تاق،ا تاریکی و من به توجه بی... پنجره سمت گردانم برمی را رویم. شوند می سفت مالفه رو ام، گرفته گچ دست انگشتان

  .گذاشتم داشتم، وجودشو که اونقدري. گذاشتم و: دهد می ادامه ،..آمده تاریکی و سکوت این توي عمد به اصال انگار حاال

  ..!بود کم وجودم شایدم.: نشیند می اتاق توي اش رفته دست از و جان بی لبخند

 تونیم می.: .گیرد می را عطرش جاي صدایش، و میکند باز لب.. شود می یادآور بیشتر را آشنایش بوي سکوتش،. کند می سکوت

 تو فقط که یزیهچ.. کیه تقصیر واقعا که این اما بدونیم، مقصر سرنوشتمون تو باشه سمتش به پیکان نوك اي ذره که رو کسی هر
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 هیچ رك،مشت زندگی ي تجربه از قبل اون، از قبل... داشتم وقت ها سال رسیدن، این براي من.. برسی بهش تونی می تنهاییت

 دیدم می و بودم کرده گیر لجن تو پا جفت اومدم، خودم به وقتی... و بود شلوغ جوري یه برم و دور همیشه. نداشتم فرصتشو وقت

 می مینز سواري اسب تو بار دو وقتی. ذاره نمی کوچه تو پاشو دیگه برنمیاد، محالش بچه پس از وقتی که م بچه پسر یه هنوز

 ههمیش سوداي. داره می نگهش پرواز فقط انگار. دیگه یکی سراغ ره می و کنه می رهاش... ره نمی باشگاه سمت دیگه خوره،

 اشگاهیب... خوره نمی زمین.. برنمیاد پرواز پس از کسی هر... پاشن زیر همه باال، اون. رسه نمی بهش دستش کسی که چیزي. ش

  ....کنه ترکش که نیست

 دست فک به باز و کشد می موهایش میان دستی. کنم می نگاهش و گردم برمی. نشاند می سکوت به را کالمش عمیقش، نفس

 ما بین توق هیچ اش، سالگی هشت و بیست از قبل.. ام بوده سهیم اش سالگی هشت و بیست توي فقط من.. گردد برمی هایش

 چشم حالت توانم می فقط. نیست واضح هم هنوز صورتش اما کرده عادت تاریکی به هایم چشم. کند می نگاهم... نداشت جایی

  ...بردباري..  و سکون به شبیه چیزي.. ببینم را هایش

  ...بود»  دیگه یکی«  همون... تو خواهر -

- ...  

  .آخرینش -

- ...  

  ...هان ترین تاوان پر.. همیشه ها آخرین -

 هایش حرف شنیدن از. کنم می ناراحتی احساس نه خوشحالم نه صورتش، به کردن نگاهش از.. هستم اش خیره جوري همان

 پر شلب ي گوشه از کمرنگی لبخند و دهد می تکان سري... گیرد می جاي چشمم در عمیقش نگاه... کنم می نگاهش فقط.. هم

 باهاش اش لحظه این حضور براي خودش حتما که را پرستاري توانم می چطور... کنم می درد احساس سرم در... کشد می

  ...صبوري... صبوري.. کنم خبر کرده، هماهنگ

.. حال ره به. بیارم سیا روي به هم خواستم نمی.. دونستم نمی رو ش اندازه و حد. چرخه می سیامک با دونستم می: گوید می آرام

  ..من سمت دادي می هلش خودت.. تو.. دیدي نمی تو.. بود برمون و دور همیشه

 لیو باشه، چجوري باید زندگیم دونستم نمی.. بودم سرخورده.. من..: دوزد می دیگري جانب به را نگاهش و کشد می را موهایش

 درستش که مبود نشده بلند وقت هیچ قبلی، هاي خوردن زمین تو. کنم چیکار نبودم بلد..! باشه نباید جوري این که دونستم می

.. منم ایدش.. نبود داشتم رو انتظارش که چیزي اون. ساره نبود خوب زندگیمون.. تو.. دیگه چیز یه سراغ بودم رفته همیشه. کنم

  ...داشتی انتظار تو که نبودم چیزي اون

 به باآلخره و.. کند می من و من.. شود می سخت برایش زدن حرف... کنم می حک لوحم روي را انصاف این من و.. است منصف

 ي درباره زدن حرف جز.. نداشت وجود مشترکی دیالوگ هیچ. نداشتیم هم با مشترك حرف کالم دو وقت هیچ ما..: آید می حرف

 کی با دونستم می من.. ساره زنم می حرف انتخاب از من.. بریم کجا.. بپوشیم چی.. بخوریم چی و مامانت و مامانم و مراسم این

 کردم یم فکر همیشه.. بذاریم جا سرمون پشت.. رو هامون تربیت و تفکرات تونیم نمی ما کدوم هیچ که نبود حواسم.. اما طرفم

  !شد؟ می خالصه چی تو ما زندگی.. مادرم و پدر زندگی مثل. کنیم می درستش. کنم می درستش
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 اون محک.. روشنک!  آوردم کم...: پیداست هم تاریکی این توي صورتش، فشار و سختی. پیچد می هم در محکم را انگشتانش

  ...نهک خالصم.. ساعتم چند براي.. کنه آزادم... و بچرخه تر محکم و بچرخه و بچرخه خواستم می فقط که داشت رو فلکی و چرخ

 دیدم، می که تورو..: است خسته و سخت.. صدایش... کنم می نگاه سقف به و چرخانم می را گردنم... گرداند برمی من از را رویش

 خواست می دلم.. بریزم بهم رو چیز همه خواست می دلم..!! شدم می بیزار عفریته اون و تو و خودم از..! شدم می متنفر خودم از

.. کنم فرار ونستمت نمی... نداشت اي فایده دیگه اما! قبل از بیشتر!  قبل از بدتر! بودي اما.. نباشی تو خونه، میام وقتی.. نباشی تو

  ...خودم به.. خوردم می شماها از یکی به.. رفتم می طرف هر از

 می اوشتر صدایش و ها چشم از که.. عمیقی ناراحتی از شود می پر.. بیمارستان اتاق بار این و.. کوتاه مکثی.. کند می سکوت

  ..نیست کردنش راحت براي دستی چون.. کنم وصفش توانم نمی.. که اي ناراحتی... کند

  ...من که سیاهی ي وسوسه.. بود مجسم شیطان تو خواهر -

 دادن وا... : کالفه خیلی.. است کالفه.. است کالفه.. زند می چنگ را موهایش.. شود می خم زانوانش روي.. آورد می کم نفس

  ..!لعنت... پرواز این به لعنت! بود ارتفاع آخرین از سقوط مثل اون، جلوي

 بامش.. طالیی و مشکی هاي سردوشی خالی جاي روي.. پهنش هاي شانه و صورت روي اندازم می چشم.. گردم برمی سمتش به

... شاردف می هم روي را هایش لب.. دوزد می من نگاه به را غمگینش نگاه... تر دستاویز بی.. است تر نقاب بی ،..همیشه از انگار

 یم زده خجالت.. شدم می بیزار خودم از.. بودن تو با براي.. نداشتم جا تو براي: گوید می خفه و کند می نگاه هایش دست به

  ..من.. شدم

 گوش من حرف به کس هیچ. نبود کس هیچ: کند می زمزمه.. بزند حرف خودش با که انگار و کند می باز هم از را هایش دست

 یم تر خراب چیز همه بار هر. بود شده دیر.. شدي می وارد غلط راه یه از بار هر.. تو و... بگم کسی براي تونستم نمی.. داد نمی

  ...بار هر.. شد

  ..نبودم سنگینی این به خطا آدم من..: شود می عمیق.. هایم چشم در و عقب کشد می را موهایش

  بودم؟: زند می لب

 چیزي از گردنم که.. است گچ توي دستم که... من از! ؟..خواهد می جواب من از.. کند می نگاهم هنوز.. زنم می پلک چشمش در

  ...آید می خوابم که من از... ام دیده را»  شدن تمام.. « ثانیه یک.. لحظه یک که.. کند می درد سرم که.. سوزد می زخم مثل

  ...کیمیا نبود حق.. تو من،.. بشه آبرو بی تو پدر.. بره من پدر نبود حق -

  ..امش نگفته تسلیت وقت هیچ.. رفته پدر صدر.. کردم می صدایش»  جون بابا... « بزرگ صدر..  مرده پدرش

  ..اندم می میانش، محصور قلب ي عضله و دستش روي چشمم. فشارد می را قبلش اي لحظه.. انگار شده سخت برایش زدن حرف

  ..خواهرت که بدونی باید.. اما کنم سبکتر اون بار کردن سنگین با خودمو بار خوام نمی -

  !نبودم طرف بسته گوش و چشم دختر یه با من: من از گرداند برمی را رویش

  ...او و... او و.. او و.. نیست روشنک... نیست دیگري چیز پنجره، یک..  او و من جز به اینجا
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 یبریدن.. زن اون بند. ببرم رو بند این چجوري دونستم نمی. کردم حماقت ، مهمونی تا دو و هوا بی عکس مشت یه خاطر به -

  ..ما.. من.. .بود کرده زده وحشت منو که داشت مزخرفی عالیم. بود دفتر قبلش روز.. بود اونجا اونم و اي حامله گفتی وقتی..! نبود

 بود ردهنک تجاوز هم دست یه انگشتاي از من حماقت: کند می تخلیه اش سینه از شتاب با را نفسش و گیرد می باال را سرش

  !ساره

... دایست می پنجره روبروي و کمرش به زند می دست.. کند می طی را اتاق کوچک عرض.. شود می بلند.. کشد می را موهایش

  ..ببیند را شهر هاي چراغ بتواند او شاید

 هاي دست.. آید می نزدیک. شوم می جابجا کمی.. است دهنده آزار سرم زیر بالش و کند می درد سرم. من سمت گردد برمی

  !؟..خوبه: زند می لب.. کند می صاف را سرم زیر بالش آرام و آورد می جلو را کمکش

 ورن روي اي سایه.. نشیند می اش قبلش جاي سر و زند می دور را تخت.. کند می مکث.. کشم می باالتر ام تنه روي را مالفه

 ايه شکن و چین.. کنم می نگاهش.. چرخد می من سمت به باز.. اندازد می نگاهی و گرداند برمی سر. نشیند می اتاق ورودي

 روزي دو ییک انگار را صورتش.. ست کوچکی زخم پایینش لب ي گوشه... پیداست بهتر حاال افتاده، چشمش ي گوشه که ریزي

  ...آرام... آرام.. ساکت.. کنم می نگاهش دارم.. آرامش نیازمند و قرمز.. هایش چشم و... نکرده اصالح که هست

 الدنب.. هایم چشم.. صورتم توي انگار.. شود می ام خیره و دهد می تکیه تخت به را آرنجش و زند می اش گونه به را اش پنجه

 اشتهد وقتی گویا اما. بود گرفته رو کارت محل آدرس مادرت از. ببینه رو تو که بود اومده عاطفه: گوید می آرام.. گردد می چیزي

 رادرشب با تو گویا گفت من به شب. خودش اتاق بردش می.. و رسه می سر افروز خانوم همون پرسیده، می تورو اسم نگهبانی از

 خالتد از واقعا من و.. نبود خوب حالش.. کیمیا... نزده حرفی مادرت چرا دونه نمی ولی بود، گفته چیزایی یه هم خانوم اون نامزدي،

 رو عاطفه دیدن بخوام ازش که. بزنم حرف خانوم اون با تا رفتم پیش، روز سه دو همین.. فرداش.. بودم شده عصبانی مادرن

  .تو اومد علی..  و شد باز اتاقش در بزنم، حرفی اینکه از قبل. کنه فراموش

  ..نبود خوبی برخورد..: کند می رها را بازدمش

 شبیه چیزي.. .شده بیشتر سرم دردِ... دهم می گوش فقط. کشم نمی تصویر به را چیزي... کشم می سفید ي مالفه روي را انگشتم

  ...سوزد می شکمم چپ سمت هم پانسمان یا زخم جاي به

  ...و رفت باال صدامون.. داشت پُري دل.. برادرت. رفتم برنامه بی من. بود هماهنگ قبل از مالقاتشون قرار -

- ...  

  .ساره -

: ندک می زمزمه ناراحتی، و کالفگی با و شود می نزدیک کمی... زنم می پلک ،..اش ساله چند و سی و کشیده هاي چشم توي

. رو درد این فهمم می من.. من.. ببرم رو کسی آبروي تا که نیستم آدمی من.. ولی ،..نه یا شناسی می منو اصال دونم نمی دیگه

 تو هب راجع خود بی حرف تا چهار گرفت، ماهی آلود گل آب از دختره! نشد.. کنم کنترل خودمو که کردم رو سعیم تمام من.. ساره

  ..لعنتی.! .آخ... خودشـ خواهر مواظب گفتم کلمه یه فقط.. رفت دستم از اختیارم.. حرفاش با و برد باال صداشو برادرت.. زد برادرش و
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 می هخف.. شده جمع گلویش توي دنیا تمام انگار.. شود می خم سمتم به اي، لحظه هر از تر ناراحت و تر عمیق هایی چشم با حاال

  ...بسوزونم تورو خواستم نمی من ،..قسم کیمیام هاي نفس به قسم، ساعت همین به: گوید

 ندک می رها فشار با را اش شده حبس نفس. کشد می عقب و کند می مشت را دستش بندد، می محکم را هایش چشم اي لحظه

  ..شود می جمع من ي مالفه ي گوشه دیگرش، دست و

  ..رم می دارم. ساره گرفتم بلیت من: دهد می ادامه بازیافته، را آرامشش که لحنی با و فشارد می را اش شقیقه

  ...شود نمی تمام شب این

  ..برم می هم رو کیمیا. رم می ماه این آخر -

- ...  

  ...دارم نگهش اینجا تونم نمی فهمه، می وقتی از اما. شه می.. بشه بهتر حالش که دارم امید -

 که وقتی ایدش..: زند می دردناکی و تلخ لبخند.. کنم می نگاه.. اش شده مهربان.. کیمیا اسم یادآوري با انگار هاي چشم به... کیمیا

  .همین.. ببندم خودمو ي خونه در دونم می فقط من.. گردونم برش بپذیره، رو چیز همه بتونه که بود شده بزرگ قدر اون

 و سفید سقف این به رو من چشم که حاال.. ببردش خواهد می که حاال... خواهد نمی دلم و.. بپرسم را کیمیا حال خواهد می دلم

... نداشته دوجو دنیا این در اهمیتی پر چیز هیچ ازل از انگار... ندارد وجود گفتن براي چیز هیچ ،..شده باز سکوت به رو ي پنجره این

  » ... ابد«  تا.. شدن تمام و واژگونی حس آن جز به چیز هیچ... داشت نخواهد وجود هم ابد تا و

 می نم سمت به را اش نشسته بلندِ قامت. آید می تر نزدیک کمی. شود می جمع حواسم اش، صندلی کشیدن جلو صداي به

 چشم ي گوشه شکن و چین.. خورند می چشم به بیشتر موها الي به ال خاکستري تارهاي.. کنم می نگاهش جوري همین... کشد

 صورتش خط به خط در که عمیقی سالگی چهار سه و سی.. هست هم کیمیایش صورت در حاال که هایی مژه و کشیده هاي

 مچش در که هست، هم صداقتی که کرد اعتراف بشود.. شاید و... گیراست و جذاب هم هنوز که کرد اعتراف شود می... نشسته

  ...آید می چشم به حرفش پر هاي

 مدست از کاري کنی می فکر اگه..: گوید می تأمل با و آرام بیاندازد، جا و کند مزه مزه من ذهن توي را حرفش بخواهد که انگار

  ...بخواي که زمانی هر. کنی حساب من رو تونی می هنوزم برمیاد،

 به ار پایم کنم می احساس... رود می پنجره تا نگاهش.. اندازد می اتاق دور تا دور به نگاهی. شود می بلند جا از. کند می مکث

.. روزي.. ام دیده قبال.. آشناست.. نگاهش.. کنم می نگاهش.. من به گردد برمی.. باالتر.. روم می باال.. اند زده گره بادبادکی بند

 می قدم یک.. دارد ادامه.. است شب هنوز... ایستاده در نزدیکی حاال.. کند می شناور نگاهم در را اش خسته و مهربان نگاه.. جایی

 می بخو تر زود حالت..: پوشانده را نور ي باریکه.. رود می عقب دیگر قدم یک.. است تلخ.. شاید و کمرنگ لبخندش.. عقب رود

  ..کن دعا کیمیا براي.. شه

 اش قهشقی کنار تا خداحافظی ي نشانه به را دستش.. شود می تمام دارد.. شود می تمام دارد.. شد تمام.. رود می عقب دیگري قدم

  ...رود می.. آورد می باال
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 بار هر. ندک می بیشتر را آرامشم مالیمش و گرم عطر. مانده اتاق توي کرده، ترك را اینجا که پرستاري آخرین بوي. خوبست حالم

 از هک انگشتانی با را امتدادشان و کشم می موهایم روي را شانه. باشد او کنم می آرزو آید، می داخل پرستاري و شود می باز در

 هک جایی از شده، آویزان خیابان طرف آن که خاموشی و بزرگ المپ و است روشن آسمان. گیرم می اند، مانده بیرون دستم گچ

 شانه و گیرم یم دستم توي را موهایم پشتی ي تکه. بگذارد باز را پنجره برود، اینکه از قبل خواستم نیاز از. است معلوم ام نشسته

 مبده تشخیص توانم می هنش و هن و رفتن راه صداي از بچرخد، سرم اینکه از قبل و خورد می در به اي ضربه.. لغزانم می را

 رود یم عقب چادرش. گردد برمی من به و گذارد می گذشته شب آشناي فلزي صندلی روي را کیفش. آید می جلو عمه. کیست

 و کشد می جلو را سرم دیگرش دست با و کشد می اش بینی به را دستش توي ي شده گلوله دستما.. شود می راه به اشکش و

 چی.. بگردم دورت.. مادرم.. من عمر ي شیشه.. بریزه جونم به بالت و درد.. الهی بگردم سرت دور..: بوسد می.. هِی.. بوسد می

  ...ت عمه تن تو بریزه تنت درد.. عمه اومد سرت به چی.. عمه تو شدي

 دست و کند می نگاه را تنم و صورت و سر وسواس با است، اشک خیس تپلش و افتاده هاي گونه که طور همان و کشد می عقبم

  ..گلم دختر.. م عمر ي شیشه برات بگردم.. بگردم.. ببینمت: کشد می

 چی شد؟ چی: کشد می پس را دستش زده وحشت. شود می بلند ام»  آخ. « رود می شکمم عمیق و بزرگ زخم روي دستش

  کجاته؟؟ داري؟ درد مادر؟ شدي

 زا صدقه.. گردد می دورم.. بوسدم می باز» .  هیچی«  که دهم می باال را سرم.. شده جمع درد از صورتم و مانده دستم توي شانه

 ود،ش می مطمئن بودنم روبراه از که باآلخره. کند نمی نگاه چشمانم به مستقیما اما.. چرخاند می سرم دور و آورد می در کیفش

 رو داخ..! شد آب تنم گوشت: گوید می آرام کندش، می تا که جوري همان و دارد برمی تخت کنار از دیگري دستمال. نشیند می

  ..شکر مرتبه هزار صد رو خدا. شکر

 یم سیالب دوباره هایش اشک ناگان.. دارد شرمندگی از حالی هایش چشم. کند می جمع را هایش لب و گیرد می باال را سرش

  ...بده مرگ رو سفید گیس منِ خدا..! بده مرگ منو خدا: چکند می پایین دزددشان، می که هایی چشم از و شوند

 انگشتم نوك و برم می پیش را سالمم دست احتیاط با.. لرزد می صندلی روي هیکلش تمام و خورند می تکان تکان هایش شانه

  ...هیش.. عمه: گویم می آهسته.. گذارم می اش شانه روي را

 و حال.. داداش ي خونه اومد برادرت: گذارد می هایش چشم روي را دستمال. افتد می گریه به دوباره و کند می نگاهم اي لحظه

.. اجمهت خراب حال به کرد نمی توجه بچه این.. ازش شد ناراحت آقات! اصال نبود راه به پسره... مادرت به پرید. نبود جا به روزش

  ..هفراری ست خونواده چی هر از هم یکی اون ، خاك زیر کردي رو یکی.. بوده تو تقصیر.. کردي تو که.. هوار و داد به کرد شروع

 وير کشد می دست.. آید می لبش روي تا اشک رد و لرزد می ها بچه مثل لبش... کند می نگاهم ها گناه بی.. و ها بیچاره مثل

 می! دز حرف باهاش شد نمی..! باال بود زده سیدیش رگ! آتیش ي گوله بود شده: رود می جلو و عقب نَنو مثت و دردناکش پاي

 ینم هم زنگ یه و ره می ایران از.. کنه می زندگی تنها.. ها غریبه با ره می.. بریده ماها ي همه از دختره که کردي چیکار گفت

  !!کنه یم چیکار داره رفتن، هم با کجا تا نیست معلوم که.. که! زندگیشه تو کسی بگه ما به نیاد که.. کنه نمی ازدواج.. زنه

! رفتگ آتیش! مادر گرفت آتیش: اش گونه به اندازد می چنگ.. علی هاي حرف بازگویی از انگار آید می شرمش.. گزد می را لبش

.. دشسوزون مادرت.. بود شنیده چی بود، زده حرفی هم دیگه کسِ  یا بود، گفته بهش چی پسر این مارمولک خواهر دونم نمی من

  !کنه می سر پسره ي خونه شب دخترت زد عربده.. بود شده برشته گندم پسره.. بگم دروغ اگه خاك وجب یه تو ذاره می منو خدا
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 تداش آقات علی، والي به! شد می خون داشت! ترکید م َزهله..: کشد می اش چانه سمت تا گونه باالي از را تُُپلش هاي دست

 می اهدهش سر به خدا.. جونم به بلالت و درد.. ساره.. پسر اون پیش بره و شبنم به بزنه زنگ اومد می داشت علی! کرد می سکته

  ..کنم شون خفه خواستم می.. کنم ختم رو قائله خواستم

 هایش شانه تا سختی به اما سوزد می هایم زخم جاي.. کشم می جلو را خودم.. لرزد می بدجوري اتفاق، این عذاب از.. لرزد می

 می هق.. قلبم روي.. ام سینه توي گذارد می را سرش.. آید می جلو خودش.. خودم نزدیک بگیرمش کنم می سعی... رسم می

.. هنباش حرف خواستم.. دارم دوست تورو و پسر اون چقدر من دونه می خودش خدا! ن گفته من به گفتم. دونم می من گفتم:زند

  !همن محرم اینا گفتن ببندم، دهانشونو خواستم.. دوباره نشکنه آقات خواستم

  ..مالیم.. گرم.. شده تنگ پرستار عطر بوي براي دلم.. آرام.. آرام.. کشم می دست تپلش بازوي روي آرام آرام.. شود می ساکت

 وادشخ می.. کنن ازدواج خوان می.. دارم خبر من.. دونم می من گفتم. بذارن راحت رو تو خواستم قبله همین به ولی گفتم، دروغ -

  ..!پسره

  !خورده برادرت گوش به چیزي همچین دونستم می چه! میاد در راست حرفم دونستم می چه من: کوبد می دستش پستش

  !؟؟..راسته! مادر؟ راسته: کند می نگاهم

  ..اش شده شوکه و اشکی هاي چشم به.. زده بیرون روسري از که سفیدش موهاي به کنم می نگاه

  ...رفت و کوبید محکم درو... رفت! خواستگاري؟ اومده پرسید علی... مادرت. بود شده الل آقات -

 یک و کرده کج شانه روي را سرش. کند می پاك را هایش اشک.. اندازد می پایین را سرش. شود می دور. گیرد می فاصله من از

  .بود سالش چهار وقتی بدري،: نوشت پایینش شود می شود، ثبت ازش عکسی لحظه این در اگر. کند می نگاهم وري

. گرفته آرام کمی... مانده دستم توي بالتکلیف که کنم می نگاه شانه به. گوید نمی هیچی اتاق توي کس هیچ و.. کرده سکوت

 این. زنه ینم حرف کسی با. اتاقشه تو! نگفتنی.. هم مهتاج. خونه تو افتاده ست هفته یه. کنه می درد قلبش.. داداش: گوید می

 مینز خونه جلوي که.. مادر کردم هول همچین! خانوم؟ حاج پیشش میاید. نیست خوب یکم ساره حال گفت من به زد زنگ پسر

  ..باال تا کبوده پام این.. خوردم

  ..جان ساره: زند می صدایم

  ..کنم می نگاه شانه چوبی هاي دندانه به

  ..هم علی. کردي تصادف گفتم مادرت به: گوید می

 تنم يرو جا، به جا هاي زخم جاي اما عقب و باال ببرم را دستم باید. بکشم شانه را سرم پشت که رسد نمی دستم. دهد نمی ادامه

  !تو؟ بام.. تونم می..: گیرد می چوب بوي اتاق صدایش، از قبل و تو کشد می را سرش. زند می در به کسی. سوزد می

  ..کنم می مرتب زانویم روي را کرده تنم بیمارستان که گشادي و روشن صورتی هاي لباس.. تو آید می.. گردد برمی فوري عمه

  ..شما احوال.. خانوم حاج سالم -
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: دارد هم با را غم و لبخند اما، جان بدري صداي.. انگار کند نمی نگاه هم عمه هاي چشم به.. است مالحظه با انگار هم او صداي

  ..پسرم تو قربون

  !؟..چطوره حالت: آید می جلو... کنم می حس را کردنش پا آن و پا این

  ..نیست راه به حالم. بخورم فشارمو قرص.. بگیرم آبی یه رم می من: زند می نفس نفس.. شود می بلند عمه

 درد..: برداشته رَگ و است آرام صدایش.. آید می تخت نزدیک.. چرخانم می دستم توي را شانه.. شود می خارج اتاق از نم نم

  ؟..نداري

 زدن انهش موقع که است زخم هم بازویم روي انگار.. بکشم شانه را سرم پشت موهاي کنم می سعی و برم می باال را سالمم دست

 راروي چوبی ي شانه و.. کند می مکث.. گیرد می را شانه مالحظه با و آرام.. نشیند می دستم روي دستش گرماي.. شوم می اذیت

 ي برگه دکتر: گوید می آرام.. کنم می حس سرم پشت را بدنش حضور و شود می تر نزدیک کمی.. دهد می حرکت موهایم

  .بریم تونیم می.. کرده امضا رو ترخیصت

 گوشم ارکن را سرش... شود می کشیده موهایم میان شانه.. سوزد می شکمم پانسمان این، از و ام شده خم. نشیند می سرم پشت

  ؟..قهري: آورد می

 خانوم از و. .بپوشم لباس.. کنم مرتب هم را موهایم باقی باید.. گیرد می بغلم پشت از و آید می نزدیک.. گذارد می کناري را شانه

  .خورده بخیه تا دو.. ام شانه زخم جاي روي گذارد می را لبش.. بپرسم را عطرش اسم پرستار

  !؟..زنی نمی حرف باهام چرا -

  ...عزیزم: کند می زمزمه و فشاردم می خودش به بیشتر

 دل و رنگ فیدس تختی براي حتی. نباشد دیگري بار شاید،. کنم می نگاه زوایایش و مالفه به خوب. نبینم را تخت این دیگر شاید

  ...بیمارستان در مرده

  ..گفتن تورو اسم و زدن زنگ اینجا از وقتی شدم شوکه -

- ...  

  ...رسوندم خودمو چطوري دونم نمی -

- ...  

  رفتی؟ می داشتی کجا شب وقت اون! ؟..شد چی بگی من به خواي نمی -

- ...  

. شمک می موهایم به و دارم می برش. نشیند می اش چوبی ي تنه روي دستم بردارد، را شانه اینکه از قبل. شود می جدا ازم آرام

 زیپ. ردهآو کی و کِی دانم نمی که کشد می بیرون ساکی دارد قرار اتاق در که کوچکی کمد توي از. شود می بلند سرم پشت از
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 ینپای سرش که طور همان. ببینم دیگري چیز بودم منتظر. آورد می در رنگی اي قهوه شال و کِرم مانتوي و کشد می را ساك

  .آورده نیاز: گوید می بنند، می را ساك و است

 سوال از یک کدام به باید که بزند حدس تواند می کجا از دانم نمی. کند می نگاه ام سوالی هاي چشم به و گیرد می باال را سرش

  !نبود باقی ازشون چیزي.. لباسات موبایلت، ماشین،..: بدهد جواب چشمانم هاي

 کمکم ات ایستد می مقابل و زند می دور را تخت. کنم می آویزان تخت ي لبه از را پاهایم و بندم می کوچکی ي گیره با را موهایم

 آهسته. .کشم می باال ام شانه روي تا را مالفه. کند می نگاه سوالی و گیج. کشم می عقب را خودم و شود می خم سمتم به.. کند

  .تونم می خودم: گویم می

  .بیاد ت هعم گم می..: ایستد می صاف بعد و کنند می رد را کوتاه انقباضی فکش عضالت. کند می مکث هایم چشم در اي لحظه

 رشس پشت را در. دارم برمی را پرستار امانت چوبی ي شانه. اندازد می من به کوتاهی نگاه و ایستد می در حوالی. شود می دور

 لبخند. .دهد می بهم خوشایندي حس رنگ، سفید سرامیک خنکی لمس. گذارم می پایین احتیاط با را پایم ي پنجه.. بندد می

.  زند می رد به کسی.. دیگر چیز هر یا است بیمارستان تمیز چندان نه سرامیک از خنکی این که نیست مهم. زنم می کمرنگی

  !هست؟ اجازه: تو آید می است، بیشتر هم عطرش گرماي از که لبخندي با ، بو خوش پرستارِ مهربان اما هستم عمه منتظر

 هم نیاز .بپوشم را مانتو چطور دانم نمی.. است دهنده آزار چپم دست سنگینی. کمکم به آید می. زنم می لبخند آرامش صورت به

 لبخندي هک پرستار. برم نمی آستینش توي را دستم اما پوشمش می باآلخره! کرده انتخاب را بدترینشان لباس، همه آن میان از

 مراقب خودتم. باشه داروهات به حواسش گفتم آقا اون به: گوید می زند می گره برایم را روسري که طور همان دارد، لبش روي

  .باش

 آورد، می ونبیر وقتی و برد می فرو سفیدش روپوش ي برجسته جیب میان را دستش.. پوشم می را هایم کفش و کنم می تشکر

 گیردمی را سالمم دست.. من سمت گردد برمی و باشد بسته در که هست حواسش. آید می جلو. ست اي خورده گره دستمال حاوي

 بدم که ادد بیمارستان، آوردت دیشب که آقایی اون اینو: گوید می و کند می خالی دستم گودي توي را دستش.. کشد می پیش و

  .بهت

  .قیقهد چند پیشت اومد دیشب که همونی: کند می نگاه در به باز و دارد برمی دستم روي از را دستش... کنم می نگاهش گیج

 دانه مشت یک. کنم می باز را دستمال ي گره.. آرام و صادق هایی چشم. دارد صادقی هاي چشم. شوم می خیره هایش چشم در

 پاي زا را شانه.. زند می لبخندي... کنم می نگاه هایش چشم به.. گیرم می باال را سرم.. درخشد می دستم توي ،..عقیق قرمز ي

  !؟..نداري الزمش دیگه: دارد برمی تخت

..  و ساخت دست در بریدگی.. کارگرها شبرنگ هاي لباس و جرثقیل بزرگ نور.. کنم می نگاه رنگ قرمز درخشان هاي دانه به

  .خانوم: زنم می صدایش برود، و برگردد اینکه از قبل... واژگونی

.. اندازد می نم به پرسشگري نگاه و در به نگرانی نگاه نیم. کشم می جلو را دستش.. کند می نگاهم منتظر. زند می در به کسی

  .یستن من مال: کنم می خالی دستش توي را مشتم.. سپارم می ذهنم به را فلزي صندلی و پنجره، سفید، سقف ، اتاق زوایاي
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.. هست تلفن گوشی و شمع، جفت یک شده، خشک گل شاخه چند کانتر روي. گرفته را دستم و دارد برمی قدم سرم پشت نیاز

 کرتش ازش. آید می راهرو از کسی با آزاد کردن صحبت صداي. کند باز را ها پرده که رود می نیاز. کشم می نفس را خانه بوي

  کنم؟ درست برات خوري می چی شام کنی؟ عوض لباستو بریم: آید می جلو نیاز و کند می

  .بشینم یکم خوام می. خورم می چیزي یه: زنم می ماهش مثل روي به لبخندي

  !شناسی؟ می یوسفی تارا: پرسد می بندد، می را در که طور همان و شود می وارد ما سر پشت آزاد

  .آره: کنم می نگاه دستش توي پاکت به و چرخانم می در سمت به را ام تنه باال

  !بریم؟: گرفته را بازویم نیاز. گذراند می نظر از را پاکت آدرس و اسم کنجکاوي با

  !کنم؟ بازش: آورد می باال را سرش

  .کنم می بازش بعدا: افتم می راه اتاق سوي به و سپارم می نیاز به را خودم

 که یازن به و تخت روي نشینم می.. ببینم سرم پشت هاي چشم با توانم می هال، کوچک میز مقابل را ایستادنش طوري همان

  .خوبه حالم من. خونه برو: گویم می گردد، می لباس دنبال کمدم توي

 مدانیچ به افتد می چشمم.. کند می جدا کمد از را هایش دست.. زنم می صورتش به واقعی لبخندي. کند می نگاهم. گردد می بر

  !خواي؟ نمی. بمونم تونم می من: آید می نزدیکم.. شود می تلخ دهانم. است اتاق در کنار که

  ..ببر خودت با آزادم.. برو: گیرم می باال را سرم

 مدانچ و اتاق و من ي روانه اي طلبانه صلح چندان نه نگاه نیم و ایستد می اتاق ي آستانه در.. زند می در به آزاد. شده ام خیره

  نداري؟ احتیاج چیزي..: کند می

  بري؟؟ خواي می مگه: پرسد می حیرت با نیاز. دهم می تکان راست و چپ به را سرم

: است هحوصل بی و دلخور صدایش... اندازم می پایین را سرم.. بماند تواند می آزاد، که.. بماند باید آزاد اینکه تصور از.. حرفش از

  ..باشه نداشته کاري اگه

 یبرم نیاز به.. کند می نگاه من به و گذراند می نظر از را ساعت و آورد می باال را چپش مچ.. کنم می نگاهش و دارم برمی سر

  .بیاد عمه کنم فکر: شود می آمد و رفت در دوشان هر میان نگاهم و.. گردم

  ..اینکه مثل بیاره داروهاشو رفت. نمیاد شب آخر تا حداقل. نمیاد: گوید می

 لفنشت صداي. شود می دور و کند می را پشتش! جنگجویش انگار.. و سیاه..  و سیاه هاي چشم به.. شوم می خیره هایش چشم به

  ..انومخ عروس برو: تخت روي کشم می دراز روسري، و لباس با طور همان. اتاق میان ایستاده بالتکلیف نیاز. شده بلند هال از

 با شا خداحافظی صداي.. ام پیشانی روي گذارم می را ساعدم.. شود می تاریک اتاق و زند می را برق کلید بوسد، می را ام گونه

  ؟..نرفته چرا پس.. آید می آزاد
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. .گردنم دور زخم و چانه انحناي.. هایم مژه.. هایم چشم پاي گودي روي.. کشم می ام بینی مختصر زخم روي را ام اشاره انگشت

 تمام چیز مهه.. بود شده تمام ثانیه، یک از کمتر در... توانستند می ها چشم این. نباشد توانست می زخم، این. نباشد توانست می

  ...بود شده

 فسشن... شنوم می را نفسش.. کنم می حسش آید؛ نمی تو و در ي آستانه در ایستاده.. شود می اتاق وارد خودش از زودتر عطرش

  ..را

  !کنم؟ روشن چراغو -

  ..نه -

- ...  

  ؟..تو نمیاي چرا -

 زند می زل و کند می قالب هم در آویخته، را هایش دست. زند می تکیه دیوار به در، کنار جا همان و شود می وارد سکوت در

  ...بود فرورفتگی یه.. اونجا: برم می باال را ام اشاره انگشت.. سفید سقف.. سقف دور گردانم می چشم. بِهم

  .ببینمش تونستم نمی که بود اونجا هم چیزي یه: برم می دیگري سمت به را انگشتم

 تقریبا ایمپاه. چرخانم می سمتش به را ام تنه و کنم می بلند تخت روي از را کمرم سالمم، دست به فشار با.. اندازم می را انگشتم

 می من.. بود ماهی از پر اونجا: راست سمت گیرم می را دستم. رسد می مچم نزدیکی تا دامن، و مانتو بلندي و آویزانند تخت از

  ...کنه می پرت حواسمو ها هالوژن نور... خندم

 می هشنگا باز.. کنم می جابجا زانویم روي را دستم سنگین و سبز گچ. کرده قالب هاي دست و کج گردن با.. کنم می نگاهش

 پیراهنش گرن توانم نمی. نشیند می تخت ي لبه. آید می سمتم به و دارد برمی دیوار از را اش تکیه... بود شده تمام چیز همه. کنم

  !دیدي؟ خواب.. : بدهم تشخیص را

 تهنشس که جوري همان.. کنم تصورش دریا رنگ کمرنگِ آبی پیراهن همان میان خواهد می دلم اما، بدهم تشخیص توانم نمی

 پیر.. تصورت طرف یه: آورم می باال صورتش روبروي تا را دستم... خورَد می تکان باد توي من گلدار و بلند پیراهن و ساحل توي

  .بود شده

 سعی. هنشست ساکت و حرکت بی. شود نزدیکم کند نمی سعی. کند می رها را عمیقش نفس.. خودم صورت روي کشم می دست

  ..هایش شانه صورتش، موهایش، به.. خودش به ام شده خیره.. روتختی به شده خیره.. کنم کاري کنم نمی

  ..اومد بودي که هم بیمارستان. دیدنت میاد فردا تا بی -

- ...  

  .خونه بردمش بود، باال فشارش. میاد صبح هم ت عمه -

  .ممنون -



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١١٠١ 

 

 بیداري احساس شاید، بار اولین براي. کنم می بیداري احساس. شود می بلند جایش از. کند می نگاهم رفته باال ابروي با خیره،

 ود،ش خارج در از اینکه از قبل. بخوابم ندارم دوست.. آید نمی خوابم. کردن نگاه.. و بودن شاهد و ماندن بیدار به میلِ. کنم می

  بدي؟ بهم پاکتو اون شه می رفتنت، قبل: کنم می خواهش

 دوباره. کنم می روشن را تخت کنار آباژور. بینم می را روشنش طوسی پیراهن من و افتد می اش تنه روي هال نور. کند می مکث

 قفس به را ام بسته هاي پلک در، شدن بسته صداي. کرده خوش جا ، ام سینه ي قفسه روي پاکت. کشم می دراز طوري همان

  ...دوزد می

***  

. گردانم برمی را کاغذ پشت...  " او " نوشته. حق تحقیر، توهین، نوشته. شرم نوشته. کوچولو ساره نوشته. بابک نوشته پاکت توي

 و نباشد خودش حال در که کسی مثل. باشد حواس بی که کسی مثل. ته و سر بی کلماتی. نامفهوم و برهم و درهم خطوطی

 بار کی انگار که اسمی روي آبی، خودکار هاي خطی خط.. باشد کرده هم گریه که کسی مثل. باشد حواس بی و بلغزد خودکارش

  .بابک: نوشته اولش خط که تمیزي و سفید A4 کاغذ. کنم می باز را کاغذ تاي.. باشد خورده خط بار هزار و شده نوشته

 سه اش همه حاال، و اول کاغذ ریختکی بهم و خطی خط همه آن. خط سه اش همه. خط سه. خواهرم خط دست تر، پایین کمی

 نوزه دومی،. زیر به سر و لرزان اولی.. » . ببخش منو.. ببخش منو.. ببخش منو. « تکرار پر لرزان، آبی،. تکرار پر خط سه. خط

  ...تر التماس پر.. تر لرزان.. تر واضح.. خواناتر.. تر بزرگ.. تر درشت سومی،. لرزان

 ولاص... نامه چپ سمت و پایین ي گوشه جا، آن. شود می تمام»  قرن تهوع ترین بزرگ«  با خطی، سه ي ساده و سفید کاغذ

  ...مثلِ... کنیم می رعایت را چیزها ترین اهمیت کم اضطرار، وقت همیشه.. بوده یادش را نویسی نامه

A4  ِچهی براي اول، کاغذ اول ي صفحه. دارد واژگونی از خسته دستی که جانی تمام با.. شود می مچاله دستم توي خطی سه 

 دانم نمی هایی التماس.. رکیک حرف و فحش.. ربط بی و ربط با از پر. است قرن تهوع ترین بزرگ خود خود براي. نیست کس

.. و خستگی.. و خستگی. خستگی بعد، و. آشفته و درهم خطوط همه آن میان کوچک، ي»  کوچولو ساره.. « شرم.. کجا و کی به

  ...خستگی

 العاده قفو. نور کم و تاریک فضایی در هایی عکس. گذشته شب مرد ترس تمام و او دلخوشی شاید تمام ته، و سر بی عکسِ دو

 شتپ.. را زن یک روشن هاي چشم برق و داد تشخیص را عکس توي هاي آدم از یکی بودن مرد بشود فقط که قدري آن. نور کم

  .. »هست یکی: «  نوشته شان یکی

 فقط، و فقط. همین. فتوحی روشنک سیده اسم به شیراز، توي متري هزار زمین قطعه یک. کنم می باز را سند رنگ زرد پاکت

«  یانِم گردد می چشمم. اولی پریشان کاغذ به کنم می نگاه! خاصی چیز هیچ.. نیست هیچی. کنم می رو و زیر را سند. همین

«  و»  مداوم هاي کابوس«  روي.. ها»  خواد می منو هنوز«  و ، »متنفره ازم«  میانِ ... ها»  بگم بهش باید«  و ها»  آشوب

 ..عقب کشم می سرم پوست روي از محکم را موهایم» ...  قشنگشون ي خونه«  و»  خانوم حاج«  ،»  تهران» ... «  دارم دوستش

 ستمبفر داخلش را سند و ها کاغذ تا دهم می تکان را پاکت. گردانم برمی اولش جاي سر دوباره و کنم می باز را شده مچاله کاغذ

 بیرون. ردهک گیر پاکت چسبناك شیار الي اش گوشه یک که هست عکسی کنم، می که دقت. کند می گیر چیزي به انگار که

 و نازك يپتو به. کوچک متري چهار فرش آینه، و کنسول به. است بسته که اي پنجره به. کنم می نگاه سقف به. کشمش می

  ...تولدم شب در روشن شمعِ فوج یک پشت ، کامران و من خندان هاي صورت به. تخت روي رنگِ زرشکی
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 بناكچس سطحش که اند کشیده دست بارها انگار را عکس..ها بابک و ها جمله و کلمات تمام خواندن وقتِ از تر کالفه. ام کالفه

 ام گونه کنار را دستم و روتختی زرشکی ي زمینه روي گذارم می را عکس..! اند بلعیده. اند کرده نگاه بارها انگار. آید می نظر به

 دیدن از من ذوق دیدن براي او ذوق و پایه چهار روي ها بچه هاي چسباندن بادکنک. آورم می یاد به را خودم.. چسبانم می

 یحت هم را ام آبی هاي لباس... را نکردنم ذوق خواهد، می دلش او که جور آن. بینم می را کردنم امتناع.. و ها ریسه و ها بادکنک

 به دادنش هل.. را ها شمع نور.. را آمدنش طرفم به رقص و خنده با... را بستنم اتاق در.. را کردنم قهر.. را آرایشم. ببینم توانم می

 خودي بی.. شستن.. شستن هی.. بستن پلک و بودن بیدار.. کشیدن اسکاچ هی.. شستن را ها بطري. را بیمار خواهري سمت

 وانستهت می که حرکتی. خوري می افسوس دشمنت برابر در حتی حرکت یک ندادن انجام براي که هست هم هایی وقت... شستن

 بغلم توي را پاهایم... نباشد دشمن از حرف که وقتی به برسد چه.. کند نصیبت تري قبول قابل باخت حداقل یا بنامد، برنده را تو

 تنها ..را عکس توي براق و خندان چشمِ جفت دو. کنم می نگاهشان. کنم می نگاهش. نشینم می دورتر عکس از. کنم می جمع

  ...کنم می پاك دست با کرده، خیس را ام مژه که اشکی ي قطره

 کنم می پیدا را تلفن. دهند می آزارم تنم عمقی و سطحی هاي زخم کنار، به دستم سنگینی. رسانم می هال تا را خودم سختی به

 یادم ويت بتوانم حاال که ام کرده کرورش بار چند مگر. شود نمی. شود نمی. توانم نمی. بیاورم یاد به را شماره کنم می سعی و

. کانتر شتپ هاي صندلی از یکی ي لبه نشینم می... هایم لباس و ماشین و گوشی. شده لِه چیز همه بود گفته! باشمش؟ داشته

 می را اش شماره. کنم لمس را فرورفتگی آن و سقف تا بروم باشم، سبک گذارد نمی که چیزي. هست هایم شانه روي چیزي

  شده؟ چیزي: دارد بیشتري حوصلگی بی و دلخوري پیش ساعت دو یکی به نسبت صدایش، و گیرم

 تنهایی کی تا بخواهم نبود معلوم وگرنه. ام زده زنگ جواب همین خاطر به اصال و بدهم را جوابش صادقانه باید که متأسفم عمیقا

  شده؟ چی چیه،: کند می فوت را سنگینش نفس. شوم می منتظر و ،»  آره«  گویم می... کنم تجربه را سکوت و

. دارم ريبا یه تو براي همیشه که متأسفم: شکنم می ،..است چقدر عمقش دانم می خودم فقط که صداقتی نهایت در را سکوتم

  .زدم می زنگ بهت باید اما.. متأسفم واقعا

: گویم می. است کننده کالفه ام، نشسته خمیده طور این وقتی ، دستم سنگینی... انکار.. نه و تأیید نه.. سکوت و. کند می سکوت

 فنشتل شماره ازش و آدرس این به بفرستی رو شیراز دفتر هاي بچه از یکی تونی می اگه خوام می. شیرازه مال دارم، آدرس یه

  .ازت شم می ممنون... هم پولم کیف. بود پولم کیف تو ش شماره. بگیري رو

 و نثیخ لحنی با بعد اي لحظه. بینم نمی بهش ایرادي هیچ من و تواند می. ندهد انجام برایم را کار این تواند می. کند می مکث

  !یوسفی؟ تارا: پرسد می آرام

  .آره -

  !چنده؟ ساعت -

 این به ما چسبیده چسب مثل. شوم نمی کنده جایم از. کند می قطع خداحافظی بی و گیرد می را آدرس. نیم و ده درست. نیم و ده

 فرن یک کاش و خواهد می چاي فنجان یک دلم... شمرند می را ها ثانیه و ها دقیقه هایم چشم. شوم نمی کنده جایم از و صندلی

  ...گیرم می سر از را ها دقیقه شمارش و پذیرم می را. » نیست کس هیچ«  واقعیتِ ... بدهد دستم که بود
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: ویدگ می و دهد می را موبایل و ثابت ي شماره. ست طوري همان صدایش.. پیچد می خانه توي تلفن زنگ که گذشته دوازده از

  .بخیر شب

 امري مهندس؟ خانوم جونم: کند می پر را گوشی تارا آلود خواب صداي و روم می اتاق تا. شوم کنده صندلی از توانم می حاال

  دنبالمون؟ فرستادي ما با داشتی

 زنم می زل و تخت ي لبه نشینم می.. آید می پوستم زیر خفیفی ترس. کند می نگاهم و ایستاده اتاق توي کسی کنم می حس

 قربونت جون، ساره آخه شو شماره بیارم کجا از من: پریده تارا سر از خواب.  شده چیده هم دور هاي کاغذ و سند، ها، عکس به

  .بخواه ما از دیگه چیز یه ، برم

 ورط همین و را سفید واژگونیِ. فهمم می را واژگونی معناي من و هست کسی. مطمئنم را این. کند می نگاهم که هست کسی

 توانم می بعد و. نمک بازش باید که دانم می را این فقط. کنم بازش باید دلیل، بی و دلیل با که انگار هست قفلی... را سیاه واژگونی

  ...توانم می که مطمئنم... بخوابم

. داشتم هنگ خدابیامرزو اون کتاب تا دو و ها فیلم از تا دو بازي خاطره محض من من، بشم فدات..: ندارد تمامی تارا با رفتنم کلنجار

 که ادمهی فقط آدرس یه من.. بشه پیدا چیزي خودم پرتاي و خرت و اینا البالي دونم می بعید آخه. خودته دست که همونه باقیش

  ...آخه. نه یا جاشه سر حواسم ببینم خیابون اون برم حسابی و درست باید سال چند این بعد

 چیزي آن هب رو.. سقف به رو..  گیرم می باال را سرم. است سنگین هنوز هایم شانه. ام چانه به چسبانم می و کنم می قطع را تلفن

  !؟...تونم می چون فقط: زنم می لب.. شده واژگون ماشین از کشید، بیرونم سفید اتاقک از که

 رقب توانم می. کنم می نگاه آخري به. ام چیده عمودي را عکس سه هر.. نداشته هم امید نام که چیزي شدنِ خاموش از امیدم، نا

  .افتد می تلفن روي تارا ي شماره. است تشخیص قابل که ست چیزي تنها تاریکی، همه آن میان. ببینم را زن یک هاي چشم

 توي زهنو که التماس از پر اي زمزمه.. شود می رها برج البی کف که مایعی و بلند پیراهن و. آورم می خاطر به را بارانی شب یک

  ..بگو بهش.. بگو بهش. بود بابک اسمش: هست گوشم

  ..بگو بهش. بگو بهش: گوید می و کند می نگاهم. هست اتاق توي کسی انگار و

 ها این خاطر به که دانم می فقط اما، چیست براي دانم نمی. بارانی شب آن نه و صدا این خاطر به نه. نیست ها این خاطر به

  شفق؟! بابک آقاي ببخشید،: گویم می گوشی توي. است حال سر تقریبا و بیدار صدا. نیست

  !شما؟.. بفرمایید: غریبه قشنگِ  صداي دارد تعجب

 می.. شدم مزاحمتون شب از ساعت این که خوام می عذر. هستم فتوحی ساره من: کنم می نگاه عکس توي براق هاي چشم به

  بگیرم؟ رو وقتتون دقیقه چند تونم

 جا به :مانده گوشی توي اطرافش بیدار فضاي از هنوز مالیمی موسیقی. شود می دور اطرافش صداي و سر از و افتد می راه انگار

  !رو؟ شما شناسم می. خانوم نمیارم

  .شناسید نمی رو من. نه البته. بله -
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  ..سخت خیلی. سخت. سخت کاري. دهم می فشار دستم توي را تلفن

  .شناسید می رو خواهرم -

  .فتوحی.. روشنکِ: کنم می اضافه تردید با و

 بودم لدب کاش که گذرد می ذهنم از لحظه این. بشنوم بهتر را مان مکالمه ي ضمیمه موسیقی صداي توانم می حاال. کرده سکوت

 دست اب.. زنند می حرف انگشتانشان با کلمات، زجرِ  خریدن جان به جاي به نوازند، می که هایی آدم کنم می فکر. بنوازم چیزي

  ...زنند می حرف تر راحت هایشان،

  !!کی؟؟ -

  ..ناباوري از است پر! گرفته! برداشته لرز صدایش

  ...گفت یکس به ، مالیمت از غیر چیزي با بشود که نیست حرفی روشنک، رنج.. تر آرام خیلی... بزنم حرف تر آرام کنم می سعی

  ..شفق آقاي فتوحی روشنک -

- ...  

  ...اما گرفتم می تماس باهاتون وقت این بایستی نمی.. شفق آقاي متأسفم واقعا -

  !نکردن؟ فوت شما خواهر مگه خانوم -

 جز هب چیزي هر و.. متین و مودب بسیار ست آدمی یا نیست، همه این او از رنجش یا.  »نکردن فوت. « کنم می دقت کلمات به

  ..!طلبد می را بدتري و تر تلخ کالم و لحن ها، این

  .کرده فوت -

  .شه می سالی شش ، پنج..: شود می سردم کمی.. اتاق توي حضورِ تصور از و

 کاري چه حاال: گوید می بعد و آید می دري شدن بسته صداي... نشیند می گوشی در که صدایش پر نفس.. بعد لختی و سکوت

  !..گرفتید؟ تماس من با که شده چی خانوم؟ سرکار برمیاد من دست از

  !نیست گر، پرخاش و تلخ و کِدر اصال و اصال و اصال

  ..شفق آقاي.. بگم چطور.. راستش -

  .ندارم مشکلی من. بگید راحتید جور هر -

  ..!ندک می صحبت اهمیت بی و راحت قدر این من مخاطب حاال که نکرده، یا کرده کار چه روشنک دانم نمی دقیقا. کنم می مکث

  ..خواهرم با تون رابطه مورد در خواستم می -
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 انقدر ام ي رابطه ولی کنه رحمتش خدا... خانو اون.. یعنی. نداشتیم هم با خاصی ي رابطه ما خانوم، ببینید: دود می حرفم میان

 کنم مین پیدا دلیلی کنم، می فکر چی هر اآلن همن واسه! شد تموم هم ممکن شکل ترین افتضاح به که بود افتضاح و مسخره

  ..کجا از منو ي شماره اصال.. دارم خودمو زندگی من.. شما زدن زنگ واسه

 به. یدهرس یکباره تلخی این به حال آن از که ام نکرده دستچین خوب را هایم واژه شاید. شده ریخته بهم و کالفه بدجور ناگهان

 نمی عاواق.. خواستم معذرت ازتون.. من. نیافتاده اتفاقی هیچ.. شفق آقاي: روم می حرفش میان! انگار داشت حساسیت»  رابطه« 

  .بشم زندگیتون مزاحم خوام

  .ندارم بدي نیت.. قسم بزرگ خداي به: گیرم می نفسی و گذارم می هم روي را هایم پلک

 با دبای من..: دهم می ادامه – زنند می حرف بهتر بسته، هاي چشم با هم ها نوازنده شاید –.. بسته هاي چشم با. کند می سکوت

.. بینمتونب تا شیراز میام فردا کنید، قطع رو گوشی اآلنم اگه... و بزنم حرف باهاتون خواسته ازم که ساله پنج. زدم می حرف شما

  ...بدم انجامش باید که کاریه این بدید؛ من به وقتتونو از لحظه چند کنم می خواهش... پس

 باآلخره .سکوت این شکستن صداي شنیدن براي منتظرم هم من. ام کرده سکوت هم من. شده طوالنی سکوتش. کرده سکوت

  ..دیدمش رستوران توي بار آخرین کنم می فکر..: شنومش می

- ...  

  .ندارم اي دیگه خبر فوتش خبر جز به ، بار آخرین اون از من -

- ...  

  !؟..بگید من به خواستید می چی.. خب -

  !؟..ام دوخته بهم را هایم لب که ، سنگین سوالش یا است دلنشین و نواز گوش صدایش

  !افتاده؟ یادتون سال پنج بعدِ که کرده اذیت هم رو شما -

  ..بگم بهتون خواسته ازم: گویم می. بندم می را هایم چشم دوباره. گردانم برمی را براق هاي چشم با زن عکس

  !بگید؟ چی ؟ چی -

  .بگو بهش گفت می فقط -

  .کنم می باز را تایش و دارم برمی را کاغذ

 براتون اینو دبای کنم می فکر. شده تکرار همش که ست جمله یه تر پایین و نوشته، رو شما اسم اولش که دارم کاغذ یه اینجا من -

  .هستید شما مخاطبشه، که کسی تنها احتماال. بفرستم

 یم باال شانه هم کرده، مشت را دستش هم زند، می را حرف این دارد وقتی انگار. تفاوت بی هنوز و سخت. شده سخت صدایش

  ...اندازد

  !نوشته؟ چی -
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  .ببخش منو -

 وتسک و بزند حرفی که منتظرم. گذارم می جایش سرِ و بندم می را کاغذ. خوانم نمی را، نامه پاي خودش معرفیِ را، نامه ي ادامه

  .کنم می حس را اتاق توي حضورِ هنوز. کرده

  شماست، جانب از حاللیت مستحق اگر دارید، گردنش به دینی اگر خوام می ازتون -

  ...ببخشیدش ،...داره وجود گذشته اون توي که اي آینده آرامشِ  خاطر به: بندم می را هایم چشم

  ...و انگار نه که انگار. نیست سنگین سکوت، این صداي آنکه عجیب و. سکوت صداي و. آید می هنوز موسیقی صداي

  .کنم می خواهش»  تو«  خاطر به باز. کنم می خواهش باز

  ..که کنم می خواهش ازتون -

  .کنید خواهش من از نیست الزم اصال خانوم -

- ...  

  .بودم کرده فراموش من -

- ...  

  ..بوده زندگیم تو اسم این به کسی بودم کرده فراموش -

  ..متأسفم: کنم می زمزمه

  ..که هم خوام نمی. نیست راحت برام اصال قصه این از زدن حرف: زند می رنگی بی لبخند انگار و گیرد می نفسی

  ..منتظر. منتظرم... رود می کلنجار خودش با

  شفق؟ آقاي -

- ...  

 آقاي ردهک اذیت رو شما خیلی که دونم می من.. خواسته من از که ساله پنج تکرار، پشت تکرار و کرده اشتباه که دیگه یکی -

  .دونم می نگفته. دونم می من. شفق

 ندگیز شدن زهر و ما نامزدي مراسم سر اومدنش از زدن حرف.. کرد چیکار و شد چی اینکه. نکنید باز حرفشو. خانوم نیست مهم -

  !کنه؟ می دوا رو دردي چه ،..ها مدت تا من

  ...دونستم نمی من -

  !؟..دانستیم می روشنک از چی ما، من، پرسم می خودم از و
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 و زده پسش که آدمی براي شاید، انداخته را تیرش آخرین. بوده نامزدي از بعد مال حتما. کرده کارش بی کار از بود گفته من به

  ..خودش از تر معمولی و تر ساده بار هزار.. تر معمولی یکی سراغ رفته

  .شیراز بیاید حاضرید خاطرش به هم باز و زدید زنگ خاطرش به وقت این اگه نیست مهم واقعا. نیست مهم -

  ...که بود خواسته ازم. زدم می حرف باهاتون باید -

.. حسابی چه ور دونم نمی واقعا! نداشتن روانی تعادل اصال ایشون.. ولی گم می اینو ببخشید: کند می تفاوتی بی و کوتاه ي خنده

 کاره هیچ عمال من دونه می خودش خدا که ماهه چند جمع سر دورادورِ دوستیِ یه! زد گره بهم مونو زندگی حسابی چه رو واقعا

  ...نه اي رابطه نه خواستنی نه اي عالقه نه! بودم

 میان ممال می را ام پیشانی که طور همان! زند می یخ اتاق، توي موجود بگوید، بیشتر اگر کنم می حس. بشنوم خواهد نمی دلم

  ...شفق آقاي: روم می حرفش

 رفح خواهد، نمی دلم و نیست مربوط من به که چیزهایی از که ام نزده زندگ. بشناسم را او که ام نزده زنگ. کند می سکوت

  ..بگیرم جوابی که ام زده زنگ فقط من. بزند

 ما ي همه: گویم می و کنم می سفت را رویم... که خودي براي. خودم براي که خط، پشت بابک براي نه. کنم می سفت را رویم

  !؟..نیست طور این. کنیم می اشتباه

  !البته. بله: دهد می جواب بعد اي لحظه و دارد مکث

  دارید؟ خبر.. شیراز تو زمینش از شما شفق؟ آقاي -

 خانوم. ادمهی چیزیی یه آره.. آها: گوید می بالفاصله چون بیاید، یادش تا کند می فکر دارد اینکه مثل. دهد نمی را جوابم اي لحظه

 وتالشش همه داره ندونم که نبودیم غریبه هم قدري اون دربیاریم، سر هم پوك و جیک از که شناختیم می همو قدري اون نه ما

  ..که.. خرید هم چیزي زمینی اي خونه یه نکنم اشتباه اگه. شیراز بمونه کنه می

 روي خورد یم تأیید مهر.. نیست انتظارم در خوشایندي چیز کنم می حس. دارد دلهره برایم سکوتش و منتظرم. باز شود می ساکت

 شاید. بودم مالی احتیاج تو موقع اون.. من نام به بزنه خواست می: کند می زمزمه افسوس، به شبیه چیزي با و میل بی وقتی حسم،

  ..داره نگهم بهانه، این به و اینجوري تونه می کرد می خیال

  ..کنم می رها را ام شده حبس نفس

  ..تو اي کرده چکار

  ...لگدمال را خودت کجا تا

  ؟..بود چجوري.. حاال. فوتش.. تا ازش نداشتم خبري که بعدشم. بشم موندگار و کیش بیام من کرد نمی فکر دیگه -

 واهرخ پول با پول؟؟ با نشد، آبرویی بی با آبرویی؟ بی با نشد، محبت با من؟ خواهر اي کرده مال لگد مرد این پیش را خودت

  ؟...تو بودي کرده چکار! ؟..را تو که بود داشته نگه دیگري کنار را آدمی کدام پول من؟؟؟
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 آن وسط چطور. شده پاره آبش ي کیسه چطور... کرده فوت چطور او که بداند.. و بگویم. بداند خواهد نمی دلم. کنم می سکوت

  .فهمد می را کالمم ام، کالمی بی میان از و کنم می سکوت.. برج

! نه؟ یگه،د کنیم خطا که اومدیم اصال. کنه می خطا زندگیش تو آدمی هر. نندازید زحمت به خودتونو: پرد می ام نگفته حرف میان

  .م کرده اشتباه م، کرده خطا سرم موهاي ي اندازه به بشمرم براتون منم! همین براي شدیم آفریده

  ..حال هر هب.. م دیگه یکی کنه، نمی تکرار دیگه و گیره می درس یکی..: شود می سنگین دوباره و انگار افتد می یادش دوباره

. ارمد مسئولیت و زندگی دارم، بچه و زن من خدا به واال.. حاال: آرامش حالت به گردد برمی باز و کند می مکثی.. شود می کالفه

  !کنم می روزها اون یاد اصال نه م فرستاده آهی نه

 خوب به ، خورده زخم ي غریبه یک با کوتاه خط چند کردن بدل و رد با شود می چطور کرد؟ پیدا را خوبی آدم شود می چطور

 آقاي: ممشت توي را مالفه ي گوشه و دهم می فشار بهم را لبانم.. شود می شفاف هایم چشم! ؟..برد پی.. انسانیتش به بودنش

  ...شفق

  ...انومخ نکنید اذیت خودتونو! رفته و گذشته. روشه اسمش گذشته،. کنم نمی خدابیامرز اون یاد اصال من خانوم برو: خندد می

  .. »خدابیامرز «

  .است خوب مرد، این حـــالِ نه،

  ...است خوب دهنده، یقین و آرام لحن این حال

 وشیگ این توي همیشه براي را انسانیت این و کنم تمامش خداحافظی بدون خواهد می دلم. کنم قطع خداحافظی بدون خواهم می

  ..شدم مزاحمتون موقعی بد: گویم می... کنم ذخیره

  .شده شروع تازه من کار: گوید می

  !؟...بیند می لحن آن به را اتاق این توي احتیاج! ها؟ سیم طرف آن از بیند می را من. دارد لبخند لحنش و

  ..خوام می عذر بازم: گویم می

  ..نفرستید من واسه هم، رو چیزي هر یا نامه کاغذ، اون. نگیرید سخت: گوید می

  .ممنون: گویم می. بندم می را هایم چشم. شود می پر قلبم تمام

  .فتوحی.. خانومِ: گوید می

  ...شده گرم اتاق

  .خاموش عکس، توي زن هاي چشم برق

  ...خانومی خیلی: گوید می. کند می مکث
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 می گاهمن کسی انگار هنوز.. گیرم می قلبم روي را، انسانیت گوشی را، تلفن گوشی.. استغاثه و عکس تختِ روي کشم می دراز

 وقتی م،صورت به افتاد چروك وقتی.. بعد ها سال شاید. توانم نمی وقت هیچ. ببخشم توانم نمی.. سقف به دوزم می چشم.. کند

. کنم شفرامو توانستم می فقط امشب.. ببخشمش توانستم می.. بعد ها سال شاید سوخت، نمی یادآوري این از دیگر ام سینه

  ...داشت برابر نا پیوندي»  ما قشنگ ي خانه«  با روزگاري که ام، داشته خواهري که کنم فراموش

  ...برو دیگه. شد تموم: کنم می زمزمه. گذارم می هم روي را هایم چشم

***  

 من لیو نپرسید تو از. اینجا بود اومده علی دیشب: است پریشان و کالفه بدجوري صدایش. زند می زنگ عمه نزده، و زده سپیده

  مادر؟ برادرت، به زنی می زنگ یه تو. ره می راه هزار دلم.. رفت زود صبح. آشوبه دلش دونستم می

 از و بزنم زنگ عزیزش ي زاده برادر به خواهد می و رود می ام صدقه قربان. دهد می ادامه تند تند و گیرد می هدف را سکوتم

 ظهر. مناخوش یکم. قشنگم عزیزِ پیشت میام ظهر تا من: گوید می هم سر آخر! ؟..بابتِ.. بابتِ بدهم توضیحی و دربیاورم دلش

 که نبز زنگ یه.. کرده زیادي غلط دیگه یکی اي، فرشته تو دونم می من.. داره غیرت مرده، اونم. بزن زنگ یه برادرت به. میام

  ...س کنده پر مرغ عین

 آبی و گذارم می کناري را تلفن.. ندارد وجود.. علی به زدن زنگ براي دلیلی. شده قطع تماس و کنم می نگاه دستم توي گوشی به

 درمی داص به خانه تلفن... بوده رویا.. گذشته شب ي همه که کنم می خیال و ایستم می هال ي پنجره کنار.. زنم می صورتم به

... است ونآیف مانیتورِ پشت تا بی تصویر. جفتشان به زنم می زل کنم، حرکتی آنکه بی. شود می زده هم آیفون همزمان، و آید

 نیاز ؟..ينشد بیدار: پیچد می آزاد صداي و خورد می کوتاه بوق دو. پیغامگیر روي رود می تلفن و میدهم فشار را مانیتور ي دکمه

 زنگ. .داشتی کاري.. طرفی اون میام شد تموم که کارم. گیره عصر تا اومد پیش کوروش براي کاري پیشت، بیاد خواست می

  ...بزن

 صداي زا. اش حوصله بی و کسل صداي از شود می خالی خانه فضاي. شود می قطع آزاد مکثِ با پیغامگیر.. زند می در به کسی

 با و کند می حرکت مانده، تنم بر دیشب از که بلندي دامن و مانتو روي چشمش.. کنم می باز تا بی روي به را در.. دلخورش

  !بري؟ جایی خواستی می: رسد می من هاي چشم به تعجب

 اما گیرد می درد تنم جاي جاي هاي زخم. کشد می آغوشم در محکم و آید می جلو قدم یک نگفته، هنوز و ،» نه«  گویم می

.. زیزمع: کند می نوازش هی و مالد می را پشتم. گذارم می بازویش روي را سالمم دست. نیست تر کاري تا بی مهرِ از زخمی هیچ

  ..شکر رو خدا.. عزیزم

  خوبی؟؟: زند می عقبم

  ..شدم بیدار تازه: تو کنم می تعارفش سالمم دست با و صورتش به زنم می لبخند

 روي ام گذاشته را سرم نیاز، مادر مجلس توي بار یک. هست شرمندگی نگاهش توي بودنش، هاي لحظه ي همه و آید می تا بی

 خواد می دلم.. بوده شمار انگشت که ام کرده تجربه را آرامشی و ام بسته را هایم چشم و ام کرده تکیه بهش بار یک. اش شانه

  !است افروز مادر اینکه از فارغ.. حتی و.. است آزاد مادر اینکه از فارغ. بدهم تکیه اش شانه به هم باز
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  !افروز

.. بگذارم دستش کف را حقش ي همه بزنم زنگ و نفرت از بشوم پر و بشود بد حالم اسمش، تداعی از باید! باشم؟ ناراحت ازش باید

 .همین! اسمش؟ جلوي تعجب عالمت یک با است، افروز ذهنم توي فقط چرا! ؟..نیستم ناراحت چرا پس ؟...کرده حق نا مرا که

  ...نیست دیگري چیز هیچ. همین فقط

 نگاه شا خسته و پیر صورت به زدن، حرف براي کند می من و من و گرفته دستش توي را دستم و آید می تا بی که وقتی تمام

 تا بی روز،ام تا دیدمش، مستأصل و گیج طور آن شرکت، هاي پله توي که روزي آن از... شده پیر تا بی.. پیر بله،.. پیر. کنم می

 ماا ترکیب خوش هاي لب.. بینم می را اش افتاده هاي گونه دارم تازه... بینم می را ها چروك و چین این دارم تازه من و. شده پیر

 هنوز.. است جذاب هنوز که نگویم خودم پیش توانم نمی ها، افتادگی و ها چروك این ي همه با آنکه عجیب و.. را اش خسته

. بینمن را صورت این دیگر بود ممکن. صورتش دور گردانم می چشم... برم می حظ کردنش نگاه از هنوز که. غایت به دارد، زنیت

  ..کنم تجربه را آرام اي قهوه نگاه این دیگر بار یک نتوانم بود ممکن

. گیرم می دندان به را لبم ي گوشه. دوزد می من به را گیجش و شرمسار نگاه.. دهم می فشار را دستش اختیار بی تصور، این از

 دهد یم فشار بهم را هایش لب. نیستم شرمنده شوم، می تشویش دچار هایم خون هم ندیدن از بیش او، ندیدن تصور از اینکه از

  ...متأسفم..: است جذاب و دار خش صدایش.. اندازد می پایین را خوشرنگش ي شرمنده هاي چشم و

 کسی دست به اتفاق آن اگر حتی. باشیم شرمنده نبوده، ما دست که اتفاقی براي ندارد دلیلی: نویسم می ذهنم سفید لوح روي

  ...کنند می انتخاب را راهشان خودشان بعد به جایی یک از ها، آدم.. ایم کرده تربیتش ما که. ماست خون از که باشد افتاده

! وقت هیچ. باشم شاهد را ها چشم این شدن خالی خواهد نمی دلم وجه هیچ به. است پُر هایش چشم و گیرد می باال را سرش

  خوبه؟ خودتون حال: پرسم می کمرنگی لبخند با مطمئن، و مصمم

 هایش چشم شدن خالی جلوي و دارد می نگه را غرورش. دهد می تکان طرفین به نامحسوس مهر، با را سرش و گزد می را لبش

  ...کنارت بمونم خواستم می. خونه فرستادم زور به آزاد.. بیمارستان اومدم: گوید می... شود می خوب حالم. گیرد می را

  ...دیدم می روشن هاي خواب انقدر که بودین اومده شما پس: زنم می لبخند

 با بش نصف وقتی کردم وحشت: کند می زمزمه... دهد می تکان سر.. شود می بیشتر دستم روي دستش فشار و کند می مکث

  ..تو دنبال اومده توئه، با کردم می فکر.. خواهرش.. ي خونه ره می بود نگفته آزاد. شدم بیدار تصادفت خبر

  ...بره دستش از کسی عزیز که نیاره رو روز اون. نکنه نصیب خدا: دندان به را لبش و گیرد می باال را سرش

 حمر مون همه به خدا.. کرد رحم خدا: زند می لب خودش با و.. تشویشش پر هاي چشم با. کند می نگاه دستم رنگ سبز گچ به

  ...کرد

 تس معجزه دونستی می..: اش همیشه از تر خسته و تر پیر هاي چشم توي. شده جمع هایش چشم توي غصه. کند می نگاهم

  !..؟ بیرون بیاي زخم تا چند و شکسته دست یه با مچاله، ماشین یه از که

 خودم که... را ام نشسته جلویش سالم که. را من کرده باور تازه انگار.. برم می آب خرابش حال براي و شوم می بلند من بار این

  ...است مادر اما کند، تکه تکه را افروز خواهد می دلش خوانم می هایش چشم توي... گیجم هنوز... هم
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  !دي؟ می من به رو آقا حاج ي شماره: گوید می رفتنش هاي نزدیک و آمده تا بی

  ...خواستگاري براي هم بزنم، حرف باهاشون باید هم: است مطمئن و مصمم. کنم می نگاهش

  ...نشیند می لبش روي بگیرد، اجازه اینکه از قبل ام اشاره انگشت

  ..اما.. است بد خیلی کارم. است بد کارم

  ...است بدتر هم، کارم از داده دست بهم که احساسی

 می معذرت.. کنم می خواهش: کنم می پچ پچ و ریزم می هایم چشم توي را اطمینانم و خواهش تمام هایش، چشم به خیره

  ...خوام

 وشگ حالِ که. کند تمام را حرفش ام نگذاشته و کرده رفتار طور این ساله، شصت اي خورده و پنجاه زنِ با که خواهم می معذرت

  .اشدنب درست اش نتیجه و بشوم احساساتی درست، تصمیمی جایی به است ممکن و. است بد.. آخر ي کلمه شنیدن از هایم

 ساعت چند این طول در بار اولین براي پدرم، گویم می وقتی و. نیست پدرم با کس هیچ زدن حرف به احتیاجی که کنم می قانعش

 در باز و... کرده سکوت باز... کرده سکوت.. پدرم اند، زده داد اند، زده حرف همه که... کنم می حس قلبم در سوزشی بهوشی،

 و سکوت رد. کنم می قانع را تا بی... ببینم شکسته باز بود، شده راست تازه که را کمري ندارم طاقت من.. و رفته خانه از سکوت

..  دانم می.. مدل توي و. ندارد کسی پادرمیانی به احتیاج که ام ساله هفت و بیست زنی که کنم می قانعش. کوتاه ي جمله چند با

  ...است خودم دست. بوده خودم پاي چیز همه که.. فهمم می را این

 که گردی جایی و بگیرد را هایش آزمایش ي برگه رود می آمده، دنبالش که آژانسی با و پوشد می را هایش لباس. رود می تا بی

 موبایلش روي دخترش اسم.. کجا ام فهمیده داده تخم و اخم با را تلفنش جواب وقتی از اما.. پرسم نمی هم من کجا، گوید نمی

 جلو.. کند می نگاهم مستأصل و گردد برمی طرفم به. بندد می نکرده، باز را در. کنم می اش همراهی در جلوي تا... بود نشسته

 که ادريم مثل. کند می بغل را پسرش عزیز که مادري مثل. گیرد می بغلم غریبی جور و محکم. گیرد می بغلم هوا بی و آید می

  ...باشی داشته را پسرش هواي خواهد می

  ..رود می

  .زنم می پا و دست داشته، حرف هزار که بغلی هواي در من و

. در به زنم می زل. کرد می هق هق طور آن اتاق توي دیروز که عمه ي فربه هیکل به زنم می زل. رسد می عمه نرفته، هنوز

  ...نیامده در این از خواهد می دلم که کسی هنوز

 گچ به دهد می را اش غصه پر نگاه. دیوار و در از.. ست هوا و آب از زند، می هم وقتی و زند نمی حرف زیاد. بارگذاشته سوپ عمه

 دنخور سوپ قاشق سه دو از بعد. بودم کرده جمع را پاکت و ها عکس شود اتاق وارد اینکه از قبل. شود می ساکت... و من دست

 همان پشت را چیزم همه کنم می حس. بیند می تلویزیون بلند صداي با عمه. زنم می چمباتمه تختم ي گوشه خواب هواي به ،

 با ،..برگشته یا آمده هوش به ساعتِ  اي خورده و سی این تمام که هستم موجودي حاال و ام، گذاشته جا.. شب همان.. واژگونی

 لمبغ توي را زانوهایم. هستم کجا مال دانم نمی و انگار، نیستم دیوار و در این مال ها، آدم این مال. شود نمی عجین کس هیچ
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 تماس... محتاجم هنوز.. ام نشده کِشنده سکوت و خلسه از هنوز. نبود کس هیچ. نبود عمه کاش. هم را آزاد ي شماره و گیرم می

  .چرخد نمی کامم در زبان اما... بابتِ دیشب، بابت کنم تشکر ازش باید. نیست دهانم توي حرفی. کنم می قطع را

 تو با نم نبود قرار. بشه اینجوري نبود قرار. « رنگ سفید شوفاژ و کنم می نگاه روبرو دیوار به و شوم می جمع تخت ي گوشه

.. خوردم می اه شما از یکی به رفتم می طرف هر از.. « شده بلندتر تلویزیون صداي. » بیفته اتفاقا از خیلی نبود قرار. کنم ازدواج

.. ام شده پی غریبی جور. ام شده پیر ،..من... غریبی جور.. بود شده پیر.. کامران. بود شده پیر غریبی جور یک. بود شده پیر تا بی» 

 می نگاه سالمم دست به.. نبوده حقمان کردن، حرکت زمان از تر جلو طور این شدن، پیر طور این. نبوده حقمان انگار که جوري

 نا شدن پیر ورط این انتخابمان، بهاي.. ایستادیم می پایش باید و بودیم، کرده انتخابی. بوده حقمان و.. ام شکسته دست به.. کنم

  ..بود حق

 جایی از بعد و شود می نزدیک و دور صدا. کنم باز را هایم چشم آید نمی دلم. آید می زدن حرف صداي. ام بیداري و خواب میان

  خوابیده؟: آید می اتاق حوالی

  ...خواب جاي زده پرپر گمونم م بچه البته. شه می ساعتی دو: کند می پچ پچ عمه

  ..کنم می صداش من برید شما: گوید می.. دهم نمی تشخیص هنوز را صدا

 روي ینفس بعد و گیرد می رد ام زیربینی خوشی بوي.. تخت نزدیکی تا خشی خش بعد و انگار رود می عمه. شود نمی سکوت

  ...شی نمی بیدار.. ساره.. ساره: کند می زمزمه گوشم کنار کسی. زند می خیمه صورتم

  ..دارم آهنگی خوش اسم چه کنم می حس سال، هفت و بیست این در بار اولین براي

  ..بعد.. زند می صدایم دوباره

  ..شوم مطمئن ثریا صداي تشخیص از اینکه از قبل درست

  ...کند می شُره وجودم توي آب زالل جریان مثل ام، شانه بازویم، روي لطیفی تماس

 خاص لبخند صورتم، روي شده خم ثریا. کنم می باز را هایم پلک درز.. گرفته قرار.. هم من تمام و گرفته قرار کنارم نرمی موجود

  .سالم: گوید می آهسته. کوچک و یخ. زند می را خودش

 می دندان به را لبم. است باز نیمه هایش چشم و چسبیده بازویم به درست.. ثریا ي فرشته.. علی پسرك. چپ سمت گردم برمی

 می ستهب هایم چشم.. سایم می اش گونه به را ام بینی پیچد، می دستم توي که دردي رغم علی و برم می جلو را صورتم. گیرم

 مهنی نصفه طور همان کنم می سعی. نشیند می وجودم در آسایش از موجی انگار... آرامش و پاکی خوب حجم این از.. آخ.. شوند

 هایشمو کرك. نرم و محتاط. بوسمش می... عمیق»  آخیشِ «  یک.. عمیق دَمی.. کشمش می بو و بندم می را چشمم.. کنم بغلش

 عشق از مستم.. خودم در غرق.. تنش بوي محو.. را گیرش نفس بندِ بند و کوچولو هاي دست. را اش فندقی بینی. بوسم می را

 از وردخ می چین پلکم ي گوشه. است ممکن حالت بهترین شود، تمام طور این آدم عمر اگر کنم می فکر. فرشته این با بازي

 فرشته کوچک دست. من به حواسش و اینجاست ثریا که نبوده حواسم. اندازد می خط را لبم ي گوشه خنده و صورتم توي بازدمش

  .کنه می نق نق زیاد معموال ها غریبه پیش. آرومه تو بغل خوب چه: گوید می. کنم می نگاه ثریا به و.. بوسم می را ام
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 از و دگیر می بغل را پسرش سوالی یا حرف هیچ بدون ثریا. شوم می بلند جا از سختی به... دانم می. دارند دوست را من ها بچه

 بخندل خواب توي اما. است خواب بیشتر و فهمد نمی اطرافش از چیزي. کنم می بازي پسرك با غروب تمام. رویم می بیرون اتاق

 به اصال انگار و فهمد می را این ثریا انگار و. ام نشسته نزدیکش مدام و برم می لذت بودن کنارش از.. است باز اش چهره و دارد

  ...اینجاست امشب که است تر بخش آرامش حرفی و مسکن هر از حضور از نوع این که فهمیده می ثریا شاید. آمده همین خاطر

 نجرهپ لب ام ایستاده. شود می ما جمع هم عمه حواس و کند می نگاه من به کمی. خورد می زنگ ثریا موبایل خوریم، می که شام

  مادر؟ شده چی: گوید می است دستش هنوز گوشی که او به رو عمه و

  عیادت؟ باال بیاد. دنبالم اومده علی دوست: اش گوشی دهانی گذارد می دست ثریا

 می راچ سرم، بر خاك اوا: دهد می تکان سر تند عمه. آمده علی دوست. کنم می نگاه پارکینگ درِ پشت ماشین هاي چراغ نور به

  بیمارستان؟ خودت عیادت اومدن که همونا. مادر پرسی

 کنار خوابیدن هواي دلم.. رفتنش از گیرد می دلم. پوشد می را لباسش و کند می جمع را بچه ساك دارد. شونم نمی را ثریا جواب

  !نخواسته نظري من از کسی و کند باز علی دوست روي به را در رفته عمه.. دیدن رویا صبح خود تا.. داشت را دلش بند

  ...کند می چه اینجا دانم نمی فقط شناسمش، می که شود می داخل بلندي قد مرد کند، می باز را در عمه که همزمان بعد

  .نده بد خدا. خانوم سالم. خانوم حاج سالم -

  ..سالم: او به و.. گردم برمی ثریا به

 خواستم خانوم ثریا از. داشتید بدي تصادف شنیدم: زند می کمرنگی لبخند من به رو و اندازد می ثریا به نگاهی مدرسی رسول

  بهترین؟. بپرسم شما از هم حالی شم، مزاحمشون

 ندک می مجبورش و خانه وسط ریزد می تعارف عالم یک. داخل کند می تعارفش فوري عمه. نگرد می ام گرفته گچ دست به و

. ینجاستا علی دوست. نشیند می ها مبل از یکی روي و آورد درمی را هایش کفش ، نیست دلش است معلوم که مدرسی. تو بیاید

  کجاست؟ خودش

  خانوم؟ حاج شما بهترین -

  ...گیرد می ام خنده اما چرا دانم نمی. کند می نگاه من به دارد اما گفته، عمه به کنم می فکر اول

  .کردید لطف. بهترم -

 خدمت جان نازط با بود بهتر. تو اومدم می نباید من خانوم، حاج نکنید شرمنده: کند می تعارف. مقابلش گیرد می را چاي سینی عمه

  ..خانوم ثریا دنبال اومدم اینجا تا گفتم دیگه اما.. رسیدیم می

 دهش علی زن مسئول. کارش براي اصفهان رفته بود گفته امشبش هاي حرف البالي ثریا. زند نمی علی از حرفی کس هیچ

  ..گیرد می ام خنده. خواهم می را ات خوبی که گیرد می بغل خیابان وسط را من بعد دوستش،

  ..خوبین که خوبه -
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  ..گرفتم حسین امام از من مو بچه: گوید می عمه. کرده شکار را ام خنده

. شود می شکار ام خنده باز. من با کند می رفتار ساله پنج هاي بچه عین که عمه از گیرد می ام خنده باز. هی بوسد می را سرم و

  ..کنم می جمع را خودم

  ندیدین؟ که جدي ي صدمه -

 تا ندچ با شکسته دستش فقط! نه. شکر رو محمد خداي نه: دهد می جواب عمه من جاي و گیرم می باال را خوشرنگم سبز دست

  عمه؟ نه مگه. م بچه نشده هیچیش که شکر. معجزه.. آقا بود معجزه. زودي شن می خوب اونام که زخم

 ما خنده باز. را من کند می نگاه نیست دهنده آزار که پوزخندي با دارد ثریا عمه؟ داده مهلت من؟ بدهم جواب باید باآلخره اآلن

 باید وگرنه شود می بلند که است خودش هم باآلخره. کند می ماندگار اي دقیقه ده را مدرسی و پیچد می بهم ها حرف.. گیرد می

 دم تا روم می بخورد، صورتم به هم هوایی که آن براي و ام سرشانه اندازم می مانتو.. ها حاال حاال عمه دل درد پاي نشست می

  .همراهشان در

. دباش نیامده و بیاید باشد خواسته باران که انگار. خورد می چشم به آب جانِ  کم هاي قطره هاي موزاییک روي و است خوب هوا

  .زند می را چشم نورش و است پارك رنگی سفید بلند شاسی ماشین در، جلوي

  ..ماشین تو بذارم رو بچه من -

  ..شود می اش فرشته کردن جاگیر مشغول ثریا و کند می باز برایش را در مدرسی. ثریاست صداي

  ..کنم می نگاه بلندش شاسی ماشین و بلند قد به

  .ندیدین جدي ي صدمه الحمداهللا.. شدم نگران واقعا. خبرو شنیدم علی از -

  .علی دوست است من با

  .ورید اون.. هنوز انگار فقط: زند می آرامی لبخد و کند می مکث چشمانم در اي لحظه

 می دایشص به شوخی لحن وزنی، بی آن تجسم و سفید اتاقک به شوم کشیده باز که این از قبل.. را حالم فهمد می غریبه، این

  آوردي؟ چه خبر بودي، که بُستان این از.. فتوحی خانوم: دهد

 وچکک ي باغچه به خیره.. کنم می تر نزدیک خودم به را مانتو. زند می خنکی نسیم. صورتش روي افتاده در جلوي المپ نور

 واستمخ..: زنم می محوي لبخند.. رسد می ثریا پسرك لمس تا و اتاق آن بخش آرام و سفید بستان از شود می پر ذهنم در، جلوي

  ..که ، کرد مستم چنان گل بوي.. اما بیارم خبري

  .نتونستم: کنم می نگاهش

  .شم نمی استراحتتون مزاحم: گوید می علی دوست. آید می پیش ثریا.. زند می عمیقی لبخند

  ..دیگه ببخشید: کنم می اشاره در به

  ..بود احوالتون از پرسیدن غرض. کنم می خواهش: رود می عقب قدم یک و کند می خم سر
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  .کردید لطف. کشیدید زحمت -

  .بود وظیفه -

  .نداره اي وظیفه کسی قبال در کس هیچ: گیرم می باال را سرم.. ام زده خط لغاتم فرهنگ از هاست مدت را واژه این. وظیفه

 من ي یدهعق به. مسئولیت ذاریم می اسمشو پس: دهد می ادامه تاریکی، آن توي نگاهش گرفتن بدون و تأنی با.. کند می مکث

 به رو این از رو غریبه اون حال تونه می ساده سالم یه لحن که. داریم مسئولیت هم کنیم می غریبه یه به که سالمی برابر در ما

  ...بذاره هم تأثیر روزش کل تو حتی و کنه رو اون

 دو یکی ینهم ي درباره. باشد خوبی صحبت هم رسد می بنظر. بودنش عمیق و جدیت به. کنم می نگاه تاریکی میان صورتش به

 دانم نمی.. آید نمی بدم او با زدن حرف از انگار دلیل بی اما است سکوت به روزهایم این ترجیح. کنیم بحث هم با توانیم می جمله

 .است خسته ثریا. است جور.. من هاي روز این جنس با جنسش کنم می حس اما نیامده، خوشم ازش وقت هیچ ست، آدمی چطور

 ثریا .کنم شان بدرقه تا شوم می ماشین نزدیک کمی. کنند می خداحافظی من با دو هر و دهد می تکان برایش سري مدرسی

  .ماند نخواهد.. نیز چنین و نماند چنان: گوید می داشته، نگه باز نیمه را در که طور همان بشود، سوار اینکه از قبل مدرسی و نشسته

  .فتوحی خانوم بخیر شب: گیرد می باال را دستش

: کنم می مزمهز خودم با.. پیچم می دورم بیشتر را مانتو گذرد، می کوچه پیچ از که ماشین.. کنم می تماشا را رفتنشان و ام ایستاده

  ...بده نشانم راه

 سر از ار سپیدش ي مقنعه و کند می نگاهم کرده، تمام تازه را نمازش که عمه. گردم برمی را رفته راه و بندم می سرم پشت را در

  رفتن؟: کشد می

.. ایدب که آن.. رفتند.. آمدند همه. کنم می نگاه در به. گذشته ده از ساعت. در جلوي جا همان نشینم می. آره که دهم می تکان سر

  ...هستم رویش ي شرمنده که آن.. خواهد می دلم که آن

 ام تهشکس دست و من به. کند می دعا همه براي. اندازد می تسبیح. نشینم می اش سجاده و عمه روبروي حرف بی ساعتی نیم

 رفح.. کشم می موهایم به که را شانه. هست آزاد آورم، درمی که را مانتو. کنم می عوض را لباسم شوم می بلند. کند می فوت

... اي چهدخترب اسبی دم موهاي و بیمارستان تاریکی میان صورتی عمیق خطوط.. و دارم برمی را قرصم. تاریکی توي غریبه هاي

  ...باشد زنی آرامش ي مایه توانسته می هم او حتما.. حتما که

 شود می قرار بر تماس.. کنم می دنبال را صورتم و دست روي هاي زخم رد گیرم، می شماره که طور همان و دارم برمی را تلفن

 هرهش: گذرد می خیالم از اتاق، ي پنجره به خیره و کنم می جمع بغلم توي را زانوانم. فهمم می هایش نفس صداي از را این من و

  ...است سخت آسان چه تو با شدن، شهر ي

  ؟..خوبه حالت -

  .نیستم بد -

  .نباشی خسته: گویم می باز.. خورد می تکان نرم اتاق سفید و نازك ي پرده
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  اومد؟ مامان: فرستد می بیرون محکم را اش کالفه نفس بعد. دارد مکث

  .اومد -

  نزد؟ حرفی -

 هر معنی که نیست باهوش قدر آن همیشه خودش قول به دانم می. شوم می ساکت و فهمم می را منظورش. کنم می سکوت

 بی ،بود خودش دل یک حرفِ  اگر فهمم می که باهوشم آنقدر من وقتی. باشد باهوش که امیدوارم لحظه این اما بداند، را سکوتم

  ...فرستاد نمی را تا

  .ممنونم دیشب بابت -

  !نکردم کاري: دهد می جواب وقتی دلخوري و دارد پوزخند

  .کردي لطف خیلی.. چرا -

  رسیدي؟ هم نتیجه به -

  ..بله -

- ...  

  ..آز -

  .آزاد: کنم می کامل را کالمم. است منتظر سکوت در

 آب یخچال از. شود می قطع اي ساده خداحافظی با تماس و. » هیچی«  گویم می. برد می یادم از را حرفم.. نامفهومش»  هوم «

 ایشپ نباید، که کس هر امروز. نگیرد یا بگیرد ام خنده دانم نمی و کنم می نگاه ساعت به. برم می فرو را ها قرص و دارم برمی

. رود یم و آید می ام، آمده هوش به وقتی از وقت بی سردرد این. زند می ام شقیقه و گیرد می ام خنده. بود گذاشته خانه این به را

  .نرود.. و بیاید نفر یک که خواست می.. دلم ته ته

 نگاهم والس و گیجی با عمه نرسیده، هال به پایم.. گردم می بر قراري بی با و گذارم می ظرفشویی توي را آب خالی نیمه لیوان

 از که نفر یک.. بگیرد را سراغم باید نفر یک.. ساعت به.. کنم می نگاه در به.. کنم می باز بندم می را سالمم ي پنجه.. کند می

 و ديسفی اتاقک از را راه همه این که اوست براي دادن توضیح خاطر به فقط شاید.. شاید که.. است مهم برایم او تنها همه، میان

 به یکس فهمم، نمی را خودم قرار بی حال کند، می باز دهان عمه... ام گذاشته سخت زمین روي دوباره را پایم و ام برگشته خلسه

 را رهدستگی.. کنم می باور دارم و چسبیده پایم.. خورم می گره زمین، این به دارم دوباره.. شوم می زمینی دارم دوباره.. زند می در

... کنم باور باید. زنم یم پلک.. کشم می پایین است، دیوار و در این پذیرفتن و برگشتن به نخواستنم از ناشی انگار که استیصالی با

 پلک. .افتد می پدرم آغوش در نکشیده ثانیه به خیس، وجود همان و شرم از شود می خیس وجودم.. کنم باور باید.. زنم می پلک

  ...کنم می باور.. و زنم می

 می فرو تشکُ توي را سالمم ي سرپنجه. بندم می و کنم می باز را دهانم بار چند. نیست گفتن براي حرفی. بزنم حرف توانم نمی

 ستد بعد.. حس بی و مات اول. گرفته بغلم هایش دست جفت با... کنم می پنهان اش، فروافتاده ي شانه در را هایم چشم و برم
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 مدهان.. زند می پرسه نگاهم و گیرم می باال را سرم.. گذارم می جا کتش توي را خیسم هاي مژه... تر مهربان و تر محکم هایش

 یم جمع هایم شانه.. کشد می آغوشم در دوباره و سرم پشت گذارد می را دستش.. بندم می را دهانم چی؟ به.. به کنم می باز را

  ..داداش اومدي خوش: آید می دار لرز و آرام ، عمه صداي.. پیرش هاي دست میان شود

 و رمس باالي برم می را هایم چشم بعد. کنم می نگاه ام جنینی حالت به و گوشه یک شوم می جمع. تختم روي چِپم می دوباره

 ارمد دوست کنم می فکر. ریخته بالش روي که پالیم و پخش موهاي به. ام شده جمع خودِ به. کنم می نگاه خودم به باال آن از

 کردن گاهن خودم به طور این. صورتم دستم، روي زخم جاي به کنم می نگاه باال آن از. گوشم زیر تا کوتاه، کوتاهِ. کنم کوتاهشان

 بهتر وانمت می جوري این. کار این از آید می خوشم.. شاید شب دو شب؟ چند. نیست بیشتر شب چند. ام گرفته یاد تازه را، باال از

 ايبر دانم نمی و اش بدنه به کشم می دست. خودم سمت آورم می را تاپ لب و تخت طرف آن کشم می را خودم. را خودم ببینم

  ...پیچد می ساکتم ي خانه توي ریز ریز که ست صدایی تنها عمه گفتن ذکر صداي. کنم می بازش چی

  ..نباش نگران. خوبم من: نویسم می شبنم براي و کنم می باز را ایمیلم

 خاطر علقت جاي یک نداري، تعلق جا هیچ به وقتی. کنیم کار هم با دوباره برگرد«  نوشته. فرستاده کار به نامه دعوت یک برایم

 کارت برایم حتما. است وهاب با اش عروسی تاریخ دیگر ماه سه بود گفته. انگار نوشته مصرانه هم خیلی. » خودت براي بساز

 أکیدت کار به هم باز پایان، در و! » حتما حتماِ حتماِ«  بود نوشته هم آخرش. باشم کنارش باید قبل هفته دو از و فرستاد، خواهد

  .بودم انرژي بی و خسته خیلی.. » نو از«  این براي من و. نو از. ساختم می باید دوباره که بود این ایرادش. داشت

 را یسفار زبان. کنم می باز را اروس سایت.. چرخد می تاپ لب سفید تن روي هدف بی لحظه چند انگشتم.  بندم می را صفحه

 شیک عکس توي که شرکت باالي بلند ساختمان به.. ما با تماس.. ها فروشگاه.. ها نمایشگاه.. اروس ي درباره. کنم می انتخاب

.. ندارد انآسم تا زیادي راه انگار کنم، می نگاه من که اینجا از و شده گرفته پایین از عکس. دوزم می چشم رسد، می نظر به هم تر

 من.. اول ي بقهط اینجا،.. طبقات روي کشم می و برم می جلو را انگشتم. » کنیم پرواز قراره«  باشند گفته عکاسش به قبال انگار

 حدِ اب را آسمان تا خودم میان ي فاصله. ماند می آخر ي طبقه روي انگشتم.. هستم زیاد هم اینجا.. چهارم ي طبقه اینجا،.. هستم

.. را خرآ ي طبقه تا خودم میان ي فاصله بعد.. آسمان تا آخر ي طبقه ي فاصله با زنم می تخمین شصت، و اشاره انگشت میان

 ي طبقه از نم،ذه توي کردم سعی.. بیشتر یا بودم تر پایین پله دور یک یا من اما ها وقت بیشتر. بودیم طبقه یک توي هم گاهی

 این .نبود آخر ي پله آخر ي طبقه اما ایستادم، می رسیدم، می.. پاها فشار زیر شدم می لِه. آخر ي طبقه براي بسازم پله خودم

 هایش دست که فرض به. باال خیلی. باال آن. بود کرده خوش جا آسمان توي چشم جفت یک. آسمان به برسد بود قرار ساختمان

  ...بودم خسته زیادي.. آسمان تا پله همه آن براي من ؟..کردم می چکار هایش چشم با گرفتم، می را

. نمک زندگی تشویش بدون و ببندم را هایم چشم. دیگران دست بسپرم را چیز همه همیشه، براي بار یک خواست می دلم من

 اگر خواست یم دلم. خواستم می تنش بدون را باقیمانده صباح چند ،..بود بند گاه بی واژگونی یک به ، مو یک به چیزم همه وقتی

  ...بودم خسته آسمان، به انتظاري چشم از من. باشم زمین همین روي زمینم، روي

***  

 درد چقدر که دانم می من و بنشینند باال قدر این ندارند عادت. کانتر پشت کنارش هم آقاجون و چایساز پاي نشسته عمه صبح

 زگاريرو توانست می که است خودشان ي خانه سماور همان چایساز این کنند خیال اینکه خاطر به فقط. هست زانوهایشان توي
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 که تمگف می وگرنه است خارج شان دنیاي از. بنشاند هم دور ساعتی براي و کند خودش بندِ را ها بزرگتر و ها کوچکتر را، ها آدم

  .کنم نمی پیدا مغزم توي هاي حرف کردن خالی براي دلیلی هم خودم.. آید برنمی کاري هم سماورها دست از دیگر

 حرف، بی. هگذراند من با تنها و جا این که شبی اولین. مانده من ي خانه توي و من کنار را گذشته شب که آقاجون کنار نشینم می

 رویم هب چیز هیچ. نگفته هم کلمه یک حتی. کند می باز جا برایم خودش کنار و گیرد می باال را دستش. زخم بی مزاحمت، بی

 هکرد حس را کمرش روي ترك هم، پشتش بودم گذاشته دست و کردم می خفه بغلش توي را صورتم که وقت همان. نیاورده

 پا ودز انقدر بري جایی خواي می: گوید می محبت و دلسوزي با و ریزد می چاي برایم عمه. نگفته هم کلمه یک حتی اما... بودم

  عمه؟ عزیز شدي

 هاي محبت این به دلخوشم.. نه محتاج ها، اتفاق این ي همه میان کنم می حس. هایش صدقه قربان براي تپد می دلم ته

 چیزي تمتوانس می اگر.. ست پذیري مسئولیت آدم عمه پس. صبحی سر کند شیرین را آدم کام عسل مثل تواند می که کالمش

  .بود اش یکی حتما او شیرین زبان ببرم، خودم با

 یم شکر بدون من: گذارم می خودش دست کنار را ظرف. دستم جلوي گذارد می را شکر ظرف کنم، نگاهم اینکه بدون آقاجون

  .خورم

  .دارم کار یکم.. جایی برم باید: گردم برمی عمه به

 می من و من با عمه. کنم می حس را آقاجون ي خیره نگاه. شوم می کوچکی ي لقمه گرفتن مشغول و پایین اندازم می را سرم

  ..حالت این با بري؟ واجبه: گوید

 اش هغص خواهد نمی دلم انقدر چرا. نیست اینجا.. نیست من مال که عالمی توي رود می و کند می نگاه چایش لیوان به آقاجون

 عمه به.. بخورد غصه و شود حرمت بی خواهد نمی دلم هم حاال همین اما نبوده، پشت نکرده، دفاع نزده، حرف وقت هیچ ببینم؟ را

 را عمه و من انگار و ست فکري.. لرزد می و گرفته هوا میان را نانی تکه که کنم می نگاه آقاجون دست به و»  واجبه«  گویم می

 ستمنتوان. علی از نه زد، حرفی خانوم حاج از نه. بود مهمان اتاق توي همیشه رسم به هم عمه. هال توي خوابید دیشب. شنود نمی

 هشد ختم در جلوي جا همان دیشب حرفمان ي همه. اتاقم توي رفتم انداختم، که را جایش نه، یا خواهی می چیزي بپرسم ازش

 این تنم که شده بیدار وجودم در زمینی حسی کنم می حس من و لرزد می دارد اش آبی هاي رگ و لرزد می دارد دستش. بود

. دستش يرو نشیند می و شود می بلند اختیار بی دستم. را حالش این ببینم خواهد نمی دلم و شده منقبض دستش لرز از طور

 ي ادهفروافت ي کاسه برداشته نم. کند می نگاهم چشمی گوشه گردد برمی. کانتر روي گذارم می و گیرم می را دستش محکم

 ال«  ودش می بلند عمه... نه یا شنیده را صدایم دانم نمی خودم و»  بابا«  زنم می لب.. فشارم می دستم میان را دستش. چشمش

 فیدس صورتش و کانتر سنگ به شده مات. طرفش گردم برمی. بیرون رود می آشپزخانه از کنان هن و هن و گویان»  اهللا اال اله

 سر اب نزده، هم زخم نکرده، کاري برایم وقت هیچ اگر شاید. دهم نمی توضیح او جز کس هیچ براي.. کشم می پس را دستم. شده

 زهاییچی چه با را خوبی و بدي دانم نمی دیگر. دانم نمی.. هم بدي نکرده، اگر اما کند، کاري توانسته می. نداده هم هلم چاه توي

 می گاهن هایش دست به.. پایین به و شده خم که تنی روي شوم می خم. طرفش به شوم می کج صندلی روي. سنجید شود می

  ..بابا: گویم می. کند
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 دلیل کهاین از اصال. باشم من شکستنش، بار این دلیل خواهم نمی. کشم می پس.. و برم می جلو را هایم دست. خورد نمی تکان

 مینه بدهد، آزارم تواند می که چیزي بیشترین ها لحظه این کنم می حس. کشم می عذاب باشم، دیگري کس هاي بدبختی

  ..بابا: زنم می لب و پایم روي گذارم می را هایم دست کف... باشم کسی رنج دلیل من خواهم نمی. است

 و بود تادهاف زبان سر شدنم خوابه هم داشتنم، دوست از قبل اینکه. اندازم می زیر به سر که منم بار این و گیرد می باال را سرش

 بابا: کشم یم روشنم آبی جینِ روي را دستم کف. بود کننده ناراحت که بود این. کرد می اذیتم که بود این آمد، می چشم به بیشتر

  .رسید شما گوش به که نبود چیزي اون من زندگی اما.. بود من زندگی این

 تنگ هم را زدنم حرف راه هوا بی و چشمم توي افتاده اي حلقه کنم می حس. کنم می نگاه چشمش توي و کنم می بلند سر

  .نبود من زندگی ي همه اون: کنم می تصحیح را ام جمله. کرده

 حاج.. امام نیست مهم برام: گویم می. انگار کند نگاهم شود نمی رویش. تنم قرمز و آبی بلوز به داده را نگاهش و کرده سکوت

. خدا ،منم سقف، این زیر. کنند می فکري چه دیگران نیست مهم برام. کنه می فکري چه علی نیست مهم. گه می چی خانوم

  ..فقط. نیستن دیگران خدا، و منم که وقتی ي همه. نیستن ما بین وقت هیچ دیگران

. همیم شما فقط..: است زمزمه و هوا از پر صدایم و کنم می مکث. بگیرم دست به را خودم کنترل که فشارم می بهم را هایم لب

  ..فقط.. من. بکشی درد شما خوام نمی فقط

 ي همای منم.. شکستم کمرتو منم کنی فکر خوام نمی..: شده داغ چقدر صورتم کنم می حس و دهانم جلوي گیرم می را دستم

  ...بقیه مث یکیم منم.. م شده عذابت

  ..هیش: من پاي روي زند می بعد. آرام. یکی. پایش روي زند می

  ...بشکنه کمرتو که نیستم کسی اون من. خدا.. تویی.. منم: کنم می زمزمه.. گیرم می پایم روي را دستش

 وتسک.. نیست من مال که عالمی توي هنوز. کند می فکر دارد هنوز. کند نمی نگاهم هنوز. دهد می فشار و گیرد می را دستم

 ي نتیجه خواهد می دلم فقط. باید که را چه آن ي همه گفتم، را چیز همه. نبود گفتن براي دیگري حرف. شد تمام. کنم می

  .دارم نگه خودم پیش را»  من زندگی«  ي نتیجه را، انتخابم

 هیچی .هست فراوان ي غصه هایش چشم توي. کنم می نگاهش و گیرم می باال را سرم. شود می بیشتر مچم روي دستش فشار

 امشانکد هیچ گوش به اگر حتی. اتوبان همان توي ام، زده را هایم فریاد ي همه. بگویم بهش بخواهم که نیست دلم و سرم توي

 دل توي .شنیده.. و شنیده می باید که نفري یک همان اگر حتی. شده تمام و ام گذاشته جا و ام گفته را چیز همه. باشد نرسیده

  .ست خالی

 هم را من که بخواهد دلم و بشوم راست و چپ ام صندلی روي طور این. کنم قراري بی خواهد نمی شاید.  ام شانه به زند می

 من. خواهم نمی معذرت ازش. گذارم می ساعدش حوالی جایی و کنم می خم را سرم.. ام شانه به زند می. بدهد راه عالمش توي

... داردبر رنجاندش، می آنکه از ، من از را اشتباهش برداشت خواهد می دلم فقط. ام برده را کسی آبروي نه ام، کشته را کسی نه

  .منه تقصیر: ام شانه به زند می

  ..است ساعدش روي هنوز سرم
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  ..هم مهتاج. کنی خرجش چقد و کجا و چطوري باشی بلد باید. مونه می پول عین محبت -

 را سمما نیست قرار مادرم اینکه به برسد تا کند چینی مقدمه آقاجون نبود الزم و شناختم می را مادرم من. بدهد ادامه نبود الزم

 گفت یم وقتی که شناختم می هم را آقاجون من! بریده مانده، برایش که دختري تنها از و است دلخور ازم خیلی که این به. بیاورد

 نباشد، هم خسیس بگیرد، را محبتش ي اضافه خرج جلوي باید آدم بگوید آقاجون نبود الزم! بریده دل بودنش من مادر از مهتاج،

 خأل که خواندم می هایش چشم توي من. نبود ها حرف این به احتیاجی اصال... من مثل هم یکی و روشنک مثل نشود یکی تا

  ...گذاشته کنارم که است مادرم این خانواده، مرد جاي به او، جاي به حاال و فهمیده، را دخترش عمیق

  شیراز؟ تو بود زیاد روشنک خرج -

  ...رسیدم می اندازه یه تاتون سه به من: گوید می آرام. بدهم ادامه خواهم نمی فهمد می

. تادفرس می واسش زیاد مادرت که دارم خبر اما: دهد می ادامه او و.. رسیدي می بیشتر کمی من به باید شاید گویم می دم توي

  کشی؟ می پیش حرفشو حاال شده چطور

. بودم هشنید صبح. خودش براي برند قدم کمی برود خواهد می گفت می عمه به داشت. کنم عوض را چایش تا شوم می بلند جا از

  ...داشتند مشترکی سکوت یا بودند، خودش جنس از یا که پیرمردهایی پیش.. پارك برود خواست می باز البد

  .کنه پا و دست خودش واسه جایی یه بتونه که بوده اونقدري پس -

 یراز،ش بماند کرد می پافشاري. اتاق به روم می و گذارم می را چایش اما شنیده، هم آقاجون یا گویم می خودم با را این دانم نمی

 اطرخ براي هم باز. بماند تهران کرد می پافشاري هم بعدا. کند ماندگار را خودش که بود خریده البد هم را زمین. دلش خاطر براي

  ..دلش

***  

 داخلش سفالی و رنگی گلدان چند ام، کرده بازش که حاال و»  شکستنی: « بودم نوشته رویش. کنم می باز هم را کارتُن آخرین

 سیرمم که بود ها گلدان خاطر به اصال. شریعتی در فروشگاهی از. ام خریده کشی اسباب از قبل روز دو یکی را ها گلدان. هست

 با رد جلوي بود ایستاده که پسري. گیرد می ام خنده افتم، می که روز آن یاد. مغازه توي پریدم و کردم، پارك دوبله زدم، دور را

 من و دهبو پُل تر باال قدم دو که فهمیدم تازه شدم، رد وقتی. کرد می نگاه آب بزرگ جوي لب از پریدنم به شده گشاد هاي چشم

 دلم يتو را ام خنده قاه قاه من و! » ماشـــاال: « بود گفته لب زیر شدم، می رد که شده گشاد هاي چشم با پسر کنار از.. ام ندیده

 شده یدهچ دسینی خوشگل بشقاب سري یک که جایی درست دوم، ردیف پشت و قفسات از یکی به برسم تا.. بودم کرده پنهان

  ..را مانده گلویم توي ي خنده کنم ول بود،

 و جمع ي شومینه همین خانه، این خوبی بزرگترین. کنم می نگاهشان ذوق با و کوچکم ي شومینه باالي چینم می را ها گلدان

 چهار فرش جفت یک! دلم به اندازد می ذوق ام، زمستانی هاي شب براي کشم می نقشه حاال همین از که همین. است جورش

 زند یم غر مدام کمک، مثال آمده که صبح از امروز عمه و سالن کف ام انداخته گلبهی هاي رگه با خوشگل طالیی مشکی، متري

 دهم می را جوابش! فرش؟؟ گذارند می را متري چهار ي پارچه تکه دو اسم مگر و بگذارد لخت را اش خانه زمین آدم چه یعنی که

 باز هک نیست کافی ،»  کنن می فرش مسجد عین رو خونه که نمیاد خوشم م خونواده رسم از من«  اینکه تکرارِ بار هر انگار و

 عمه. کوچه سر ببردش رحیم شب آخر تا در دم گذارم می را کارتن. کند می تکرارش و اش جمله اول گذارد می»  وا؟«  یک
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 ستهخ چرا دانم نمی من و.. دهد می تکان سر و خانه توي اندازد می چشم بار یک دقیقه چند هر و ها لیوان کردن پاك به نشسته

 ار خانه. » جون بدري جون، عمه دارم دوست اینجارو من باشه، که کوچیکه خب: « کنم تکرار باربرایش هر اینکه از شوم نمی

 اما تاس کوچکتر که اینجا شد سرش، گذاشت آقاجون هم را باقیش گرفتم، را رهنم پول. ام کرده عوض که هست اي هفته یک

 گفت وقتی.. نزنم حرف حرفش روي گفت و کرد پیدا برایم را اینجا وقتی اما رفتم نمی آقاجون پول بار زیر. است خودم خودِ مال

 در غدبازي«  که کشید داد سرم.. بار اولین براي شاید دانم نمی و کرد اخم وقتی.. مرگش از بعد براي خواهد نمی را ها پول این

 مواجه مه با را علی و من که قبلش ي هفته همان مثل. دارد دوست که کند را کاري دیگر، بار یک گذاشتم. شدم ساکت ،! » نیار

 حداقل بودنم هزند وقت بذارید: « که بود زده حلقه چشمش توي اشک ببیند، ما از واکنشی و صدا اینکه از قبل و. خبر بی بود، کرده

 وقت هر. یمکن ترش روشن.. کنیم فوتش دستی دستی نباید که ما آدم، ي خونه تو میندازن مردم آتیشو. ببینم هم کنار شمارو

 کوتس و سرسنگینی به برخوردمان تمام چند هر. انگار هم علی.. بودم گذاشته هم من. » هم از کنید دوري زمین، گذاشتم سرمو

  ..بگذرد

 و ها اتاق جاي به من دل و. بود خودم مال اما تر، جور و جمع سالنی و کوچکتر هایی اتاق با اگرچه. بود خودم مال اینجا حاال

 دبو کرده پیدا آقاجون که اي خانه. اش ورودي هاي پله سر شمعدانی هاي گلدان و بزرگ ي باغچه براي کشید می پر سالن،

 کردنِ  آفتاب و حیاط توي گذاشتن تاب براي داد می جان.. داشت شباهت ویالیی ي خانه یک به بیشتر که بود طبقه سه آپارتمانی

  ...زمستان توي یخ هاي گل کردن ناز تا تابستانه،

 که آید می خاطرم اسمش یادآوري از. هم را فرستاده تارا که پاکتی.. کنم می نگاه..  دارم برمی را ها شمع پشت هاي خنده عکسِ

 درست تارا، به باید. زنم می تا هم دیگر بار یک آرامی، به و گردانمش برمی.. کنم می تا را عکس. کنم تشکر ازش بزنم زنگ باید

 گچ این رش از امروز اینکه فکر از. فرستم می کیفم داخل را پاکت و خندم می! حله آبجی، نباشد خیالیش که بگویم خودش مثل

 به فتمبی بود نزدیک بار چند که بود کرده ام کالفه اش سنگینی و خارش با آنقدر اواخر این! شوم می حال سر شوم، می خالص

  ..!کنم بازش و جانش

 سریع را وممانت.. ماند می چپم کتف گوشتی اما خالی برجستگی روي آمده، اتاق به تازه که عمه چشم و کنم می تن را سفیدم تاپ

 ي هگوش کشم می دست. بوده ماها اذیت و آزار جورکش همیشه که برایش گیرد می دلم. دارند غصه باز هایش چشم. پوشم می

  .برنیام خودم پس از که هنوز نشدم چالق. خوبم من! جون بدري: تو دهم می را اش زده بیرون موهاي و اش روسري

  .کنم باز اینو رم می دارم امروزم: باال گیرم می را دستم

 بیش فرداي درست. آقاون و عمه بودند، پیشم هردوشان که افتم می روزي یاد. ست دیگري جاي فکرش و صورتم به شده مات

 خونه ونمبم من: بود ماندنم تنها نگران دل عمه و دادم می سامان و سر کارهایم به رفتم می باید. بودند آمده علی دوست و ثریا که

  ت؟

  ...بیاد سرش بزنه.. علی وقت یه ترسم می: بود گفته گوشم در و شده خم آقاجون، چشم از دور

 شناسی نمی. عمه شدي بچه: کردم مرتب هم را اش روسري گره و خندیدم کوتاه اما ست چجوري ام خنده دانستم نمی. خندیدم

  ...که اومد می ازش بخاري اگه اون؟ حرفاس این اهل تو؟ برادرزاده

. خیابان سر تا افتد می راه پیاده و شد می جدا ما از آقاجون.. بودم گرفته اش شده آویزان هاي لب از چشم و کرده تمام را حرفم

  .شد می دور.. سالنه سالنه و آرام و افتاد راه بود، کرده قالب پشتش را هایش دست که طور همان حرف، بدون
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 مهربانی تصور. کند می را اینجا سرایداري زنش با که ست سنی کم و افغانی پسر. ببرد رحیم که در جلوي گذارم می را ها کارتُن

 خودم هب و گیرد می ام خنده افتد، می چال لپش بار هر من اما ست بدجنسی. افتد می چال لپش طرف یک خندد، می وقتی و دارد

 بامزه یخیل اما بودم ندیده هم من خدا به که کنم اضافه هم سر آخر! دیده؟ افغانی چالِ  حال به تا بپرسم شبنم از باید گویم می

  .کن باور شود، می

 خمیز هاي دست به.. کشد می هم هنوز. من از کشید می خجالت. کوچک ي شیشه به چسباند را سرش عمه و شدیم آژانس سوار

 ادمی حاال اما. بودم کشیده درد بدجور شدند، می کنده طور این وقتی حتما. ام شکسته و شده سَرَکن هاي ناخن و کردم نگاه ام

  ..آه:  گفت عمه. نیست

  داشت؟ دوست رو کسی ازدواج قبل مامانم: پرسیدم من و

 براي صالا.. » انگار که بابامو آخه: « کردم اضافه. رفت خودش توي و کرد نزدیک پنجره به بیشتر را سرش کند، نگاهم آنکه بی

 صدایش و ودب افتاده تخت ي گوشه فلج و کرده سکته که خانوم حاج عیادت بودم رفته وقتی پیش ها سال. بودم پرسیده را این چی

  .شده اعالم بس آتش و شده تمام میانمان چیز همه کردم می فکر. ام کرده آشتی باهاش کردم می خیال ،»  مامان«  بودم زده

  ..نبود که عاطفه بی: گفت عمه

 تربیش اآلن! عمه دارد را خودش جاي دیگر که من مادر اند، عاطفه بی که هایی عاطفه شوند می پیدا وقتی اووو بودم کرده فکر

 ندگیز توي که کنم خیال و کنم اش هجی همه مثل خودم پیش خواهد می دلم ناخودآگاه، یا خودآگاه ها وقت بعضی کنم می فکر

 خواهم نمی هم شاید. است گذاشتن خود سر کاله جور یک هم این شاید دانم؛ نمی. دارد وجود مامان اسم به موجودي هم من

  .کلمه این برود یادم

  تونست؟ می مگه: پرسیدم رفتم، می ور هایم ناخن با که طور همان و انداختم باال شانه

  ..رو کسی خودش از غیر که: کردم کامل را ام جمله و زدم لبخند خودي بی. بود کرده نگاهم سوالی و خیره

 به بودم ادهد تکیه را سرم. کرد می نگاه خیابان به باز و دردناکش زانوي به کشید می دست. داد تکان سر و گفت چیزي لب زیر

 ومتم روشنک. مادر نکن رو و زیر رو مُرده خاك: بود معذب و یواش عمه صداي. بودم بسته را هایم پلک و آژانس ناراحت صندلی

  ..شد

  .ام گفته بهش را همین دیشب هم من بودم کرده فکر. بودم کرده را فکر همین هم من

.. لحظه یک و اش پیشانی به گذاشتم را لبم. برود صدقه قربان و کند اصرار خواست می باز. کردم پیاده اش خانه در جلوي را عمه

 حرکت تمگف راننده به. نیستم دلگیر ازش کند باور تا بوسیدمش. شود جدا ازم وجدان عذاب با خواست نمی دلم. بود شده ساکت

  .ببینم را اش اشکی احتماال هاي چشم تا برنگشتم و کند

 صندلی يرو بودم گذاشته می را سرم. » بزن دور شهر تو«  گفتم راننده به و شمردم، چشمی را ها اسکناس کردم، باز را پولم کیف

  ...بودم بسته را هایم چشم و



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١١٢٣ 

 

 و تداف می چال بپش ي گوشه باز و خندد می. داشت کاري و خواست چیزي اگر باشد، من ي عمه به حواسش گویم می رحیم به

 نای. کنم می رها پقی را ام خنده زنم، می بیرون که خانه از. کنم می خداحافظی زود و کنم می خفه دلم توي را ام خنده من باز

  !بگویم شبنم به باید واقعا دیگر بار

 پول .خواستم نمی هنوز. خواستم نمی ماشین من ، نه خواهم؟ می ماشین باز که بود پرسیده خنده با. آریا به بودم زده زنگ باز

 کاري پیغام شبنم. کنم چکار باهاش بودم نگرفته تصمیم هنوز اما بود، هم خودم اندازد پس بود، حسابم توي ماشینم ي الشه ناچیز

. .روزهایم توي بود روشنی ي نقطه اسمش انگار زدم، می حرف باهاش وقتی اما. بودم زده زنگ آریا به همین براي من و داشت

  .نبودم.. سرشار آنجوري. نبودم سرشار.. اما بار این. آریا به بودم زده زنگ نفر اولین هم باز

 و اند ریخته در باالي از که ها یاس ي ُکپه و. هم را باریکش و کوتاه ي کوچه. هم را اش مشکی یکسره درِ. دارم دوست را خانه

  ..کوچه سر تا زنم می قدم. اند کرده پیدا امتداد دیوار روي تا

 که نیستم یکس من گفتم و نشستم مقابلش وقتی از ،..ام کرده عوض را ام فامیلی چرا دیگر پرسید لب زیر وقتی آقاجون دلخوري

  ..به شدنم شهر ي شهره تا داشت بیشتري درد او، براي انگار شدنم سرشار. بود بیشتر شکند، می را کمرش

 دارم حیطر نه اما بار این. کنم می نگاه ها پنجره به و باال کشم می سر باز. اروس ي طبقه شش ساختمان مقابل ام ایستاده باز

 طرف دمیآ جور چه با بفهمانم بهش تنم هاي لباس با که ام بسته کار به را همتم تمام نه شدنش، پذیرفته براي بزنم دل دل که

 یکارب زبانِ صد و پنجره پشت چشم جفت صد.. چرخد می ذهنم توي که چیزي تنها و اروس، روبروي ام ایستاده فقط امروز. است

 شدوستان به هایش حدس بابت حسابی سور یک هم شاید و است زده شگفت کرده ام درباره که کشفی از حتما مهتاب. است

 اختمانس جلوي شکل اي دایره نیم هاي پله از آرام و احتیاط با و گذارم می خیابان ي گوشه یک را چشم جفت صد و مهتاب. بدهد

 مهم ؟..و شده رئیسش ي صیغه کارمندي که داند؟ می هم او. بینم می که ست کسی اولین زده کراوات نگهبان. روم می باال

 جمع تمدس به حواسش بعد و کند می مکث چشمم توي اي لحظه. کنم می سالم و زنم می لبخند رویش به همیشه مثل.. نیست

  !مهندس خانوم نده بد خدا: شود می

  .نیست مهمی چیز.. ده نمی بد که خدا: زنم می کمرنگی لبخند

 جاآن بخواهم وقت هر تا توانم می کنم می احساس. کنم می صبر و دهم می فشار را آخر ي دکمه. آسانسور سمت افتم می راه و

. نباشد شداخل کسی خواهد می دلم و ایستد می آسانسور. شده اضافه وجودم به لیتري چند ظرفیتی کنم می احساس. کنم صبر

. دیریتم ششم، ي طبقه به گذارم می قدم و کنم می باز را در.. دیگري کس هیچ نه و است آزاد ببینم خواهم می که کسی تنها

 هنوز یگرد مرد و نیاز. است کوروش شود، می جمعم حواسش که کسی اولین. اند کردن بحث مشغول و ایستاده سالن وسط نفر سه

  !خوبه؟ حالت: پرسد می کوروش. اند مشغول

 راه موقع و روم می جلو. نبود کوروش دیدم، می که کسی اولین وگرنه ندارم خوبی شانس. گردند برمی طرفم به دیگر مرد و نیاز

  .خوبم من.. سالم. کوروش سالم..: است دهنده آزار قدري شکمم ي یافته التیام تقریبا زخم رفتن

  خوبی؟ مطمئنی نزدي؟ زنگ چرا: شود می نزدیکم نیاز. عقب رود می قدم یک وقتی ، کند می نگاهم خیره هنوز مرد

 کوروش! اند من نگران همیشه آدم عده یک که است بد چقدر. دهم می فشار را دستش و کنم می نگاه نگرانش هاي چشم به

  ..اینجا. عیادت نیومدم هنوز شرمنده: سردرگمی با موهایش میان کشد می دست و آید می پیش قدم یک
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  ..زنی می حرفیه چه این. متوجهم: گویم می. دارم لبم روي کمرنگی تبسم

  !بود شده منفجر: طرفم به شود می خم برده، جیب در را هایش دست که طور همان

 از«  کند می اضافه کوروش. زند می من قلب توي چیزي و کند می گرد را هایش چشم نیاز! آورد درمی انفجار اداي صورتش با و

 به رو.  اتاق ي بسته در سمت دهم می پر را نگاهم. کرد نمی مزه بی هاي شوخی این از کوروش کاش کنم می فکر من و»  کار

  پیششه؟ کسی: زنم می لب نیاز

  ..ولی. نیست کسی: گوید می. دهم می فشار را دستش. صورتم دور گرداند می را اش سوالی هاي چشم

  .گرده برمی داره سردردم.. گذشته قرصم ساعت میاري؟ آب لیوان یه برام -

  ..فقط باشه -

  چیه؟ -

  .امروز قاطیه یکم -

  .نداره اشکال: کنم می نگاهش دلگرمی با. گیرد می ام خنده. کند می اشاره اش شقیقه به دست با و

 رسد می زورم فقط ها مرد این جلوي. کند می نگاهم شده گرد و زده وحشت هاي چشم با. نم می را حرفم گوشش کنار بعد

. ستا من با هنوز غریبه مرد نداشتنی دوست و خیره نگاه.. گیرم می ازش خواهم می که را چیزي باآلخره. بدهم فشار را دستش

. تو ومر می.  آید نمی صدایش. مانم می منتظر و در به زنم می. روم می اتاق سمت به و. » نباش نگران«  زنم می لب نیاز به رو

 رمیب چین اش پیشانی. خورد می جا انگار دیدنم از و گیرد می باال ر سرش. است مشغول و سالن وسط هاي مبل روي نشسته

 حق.. دیدنم ماه یک حدودا از بعد دارد حق. بخورد جا شرکت توي دیدنم از دارد حق. پهنش ابروهاي وسط آید می اخم و دارد

 می مگ لبش زیر و اتاق توي جوابش و دهم می سالم. شود می بلند بند نیم و زند می کنار را دستش دمِ تاپ لب و کاغذ. دارد

  .دستم و بدن و صورت روي چرخاند می چشم... شود

  !شده؟ چیزي -

  .هیچی -

  ..!کردي گم راه -

  ؟..یکم داري وقت -

 زند می تدس اي لحظه. روبرویش مبل به زند می اشاره دستش با بعد و کند می کوتاه مکثی. زنم می ساعتم ي شیشه به نرم و

 ي عضله. خوانم می را سرش توي هاي فکر. گردد برمی و رسد می بسته در به. گذراند می نظر از را اتاق دور تا دور و کمرش به

  .داند نمی. کنم راحتش خواهم می. شود می منقبض اش گونه

  بشینی؟ شه می -

  !خوبه؟ حالت تو -
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 می لمد. گردد برمی و رود می راه اتاق توي قدم دو.. ثانیه دو. ثانیه یک. هایش چشم به کنم می نگاه. است تلخ و تند لحنش

 یم ولش باالخره و رود می ور تاپ لب با اي دقیقه. نشیند می و زند می باال کمی را شلوارش روي.. اش قراري بی براي سوزد

 نگاهم. زند می بغلش به را هایش دست و مبل به دهد می تکیه.. کردم تلف وقت ماه یک که من مثل.. کند می تلف وقت. کند

  .ممنونم: گویم می. کنم می نگاه مقابلش پالي و پخش میز به و گذارم می پایم روي را سنگینم دست. کوتاه کند، می

  .بهش چسبانده وري یک هم را انگشتش که لبش ي گوشه نشید می پوزخند

  !؟..بابتِ -

 می عصبی و کوتاه. کنم می نگاهش آرام طور همان.. است روزهایش آن از امروز. کنم می نگاه اش وحشی و سیاه هاي چشم به

  !اینجا؟ اومدي شدي پا این واسه: پایش روي زند می محکم و خندد

 تکون مخت: اش شقیقه به زند می بکشد، پایین را صدایش کند می سعی.. آره که دهم می تکان سر.. گوید می غلیظ را»  اینجا «

  !!تو؟؟ چته!! خورده؟

 یم باال را سرم. امروز کرد نمی طوري این کاش. بودند شده اولشان مثل که بود روزي چند. کنم می نگاه مرتبم هاي ناخن به

 بندم بی دِبن بند همین با را اش ناراحتی. دویده تنش تمام توي پوشیده، که سیاهی بلوز مثل بدش حال و است بد حالش. گیرم

 محضور از یا ریخته بهم شرکت در حضورت از دانم نمی. دهد می تکیه مبل به محکم و کند می محکمی پوف.. کنم می حس

 این که حالی ي همه با و چشمم توي ریزم می خواهم می که را حسی آن ي همه.. خواسته خود دوري و تعلیق ماه یک از بعد

 یتموقع من اما. تو تا بده آزار بیشتر منو باید اومدنم: کنم می نگاهش آرامش، و سکون و رخوت آن ي همه با دارم، چنته در روزها

 نمی مدل منم.. نرفتیم باال کسی دیوار از ما گفتی خودت.  بارو یک همین. اومدم می بازم نبودم، مجبورم اگه اما. فهمم می تورو

  .اومدم می باید. داشتم کارت.. اما سخته. کنم قایم خودمو و بزنم جا خواد

  !ماه یک از بعد آره: را اتاق اتمسفر دهد می جر پوزخندش

.. غرورش به انگار اما داشت احتیاج آن به هم خودش. را تعلیق این بود کرده لمس. بود من پاي به پا حدودي، ماهِ یک این تمام

  ...خداوندا کند؟ دوري و کنم دوري ماه یک. بود برخورده.. بهش

  ...حاال. ممنونتم واقعا. آوردي گیر رو شماره اون برام و زدي زنگ شب اون که مرسی: گویم می. کند می نگاهم جدي و منتظر

 نگاهش نکهآ بی و دستش نزدیک میز روي گذارمش می. کشم می بیرون را ام گرفته نیاز از که کاغذي و کیفم توي برم می دست

  ..کنی امضا اینو میشه: کنم می تمام را ام جمله کنم،

 .کنم می نگاهش. کشد می خودش طرف به میز روي از را کاغذ انگشت دو با و شود می خم بعد اي لحظه. کند نمی حرکتی

  !چیه؟ این: گوید می. امیدوار.. منتظر

  ..دارد را کسی هر دل توي ترس انداختن قدرت سردش صداي و

  !ساره؟؟ چیه این: دهد می تکان محکم را کاغذ

. شود می بلند.. شود می پاره اش گوشه یک احوال همان در و طرفم به شود می پرت میز روي کاغذ بدهم، را جوابش اینکه از قبل

  ..متأسفم. است دیوانه نیست، قاطی کم یک امروز. کرد می اشتباه نیاز. است قرمز صورتش
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 عدب کنی تشکر من از که اینجا اومدي شدي پا ماه یه بعدِ! خوبه واقعا! خوبه: شود خارج بازم نیمه دهان از صوتی دهد نمی اجازه

  !دستم؟؟ بدي استعفا کاغذ یه

  .شی می عصبانی چرا بزنیم حرف بذار -

  !!من؟ خریت! بزنیم؟ رو چی حرف -

 انمد نمی.. خورم می غصه گردند، می صورتش دور هایم چشم که طور همان.. خورم می غصه. شوم می سنگین ام سینه ي قفسه

 تا نباشم شرکت ینا بند در باید. ببینم بتونم تا نباشم کاغذ این به وابسته باید. شه نمی اینجوري: زنم می لب. بیشتر کی براي

  .بفهمم

  !!بفهمی؟؟ چیو خواي می واقعا تو نه بفهمی؟ چیو مدت؟ این بودي چی ي وابسته -

  ..نیستم مطمئن را اتاق این از بردم، بدر سالم جان تصادف از اگر

  ..کنم می خواهش بگیر آروم لحظه یه. گم می چی فهمی نمی. هستی عصبانی -

  ..است بد خیلی. است بد پوزخندش

 فهمی مین تو! بریزه تا اشتباهه حرکت یه منتظر شده خراب این)  ستون تنِ کوبد می دست. ( گی می داري چی فهمی نمی تو -

 می فااستع برگه اومدي سکوت مـــاه یک بعدِ که فهمی نمی تو! نمونده برام آبرو جو یه که المصب این تو شم می لِه دارم من

  !!کنی؟ می تو بحران این تو کاره این!! کنار؟ کشی می کنی می جوونمردي!!! چی؟ بگی که! من جلوي ذاري

 اش لهک نیاز بندش پشت و در به زند می کسی. نگاه تنها.. است نگاه تنها من حرف.. بدهد هم مهلت. بزنم حرف دهد نمی مهلت

 دست دو هر با را موهایش و کند می را پشتش عصبی آزاد. صورتش توي تنها دارد نگران و قرار بی چشم جفت یک. تو کند می را

  ..برات آوردم آب: است آهسته و زیر نیاز صداي. عقب کشد می

 وقتی یک مه من کنم می فکر. مقابلم گذارد می را اش دستی پیش و لیوان و آید می جلو. کارم می لبم ي گوشه کمرنگی تبسم

 عمر امتم و. بودم دوست. بودم اما نشدم، نیاز مثل دوستی این توي وقت هیچ تگرچه. بودم دوستش. بودم طوري همین آزاد براي

 بگذار ور پات گفت می من به که نیاز به کنم می نگاه... نرنجیدیم هم از بودنمان، هم با تر کوتاه عمر مثل مان، دوستی کوتاه

 ریز هاي کاشی با استخر ي لبه ایستادم می.. بودم زده شیرجه. آب زیر بودم رفته گردن تا. بودم نترسیده من. نترس و آب توي

 می وت چرا پس«  پرسید می و زد می پا و دست آب توي قورباغه مثل درسا.  ندارند زدن شیرجه حق گفتم می ها بچه به و آبی

 توي مپر می وقتی که.. ام کرده بسیار هاي تمرین و هستم بزرگی آدمِ  من. بزرگم من که دادم می توضیح برایش»  خاله؟ زنی

 هخورد آب قلپ قلپ آنقدر و ام زده پا و دست آب توي آنقدر من که دادم می توضیح ها بچه ي همه و درسا براي. نشوم خفه آب،

 خودم چطور. .گرفتم می نفس چطور بیاید یادم کردم می سعی.. و آب توي بودم پریده سر با حاال.. چطور هام یادگرفته دیگر که ام،

 چقدر ودیم،ب دوست فقط وقتی کنم می فکر. ما بین سکوت در شده سرگردان نیاز. آرامش ساحل تا... استخر لب تا رساندم می را

 ها برق تیوق.. سیگار و خوردیم بستنی که ام خانه توي شب آن مثل اگر.. بود ندیده را من اگر. بودیم تر تنِش بی و تر خوشحال

 ايه دست. شده چه پرسد می ازم نگاه با نیاز. چیز همه کرد می فرق چقدر شاید حاال ببینمش، کرد نمی مجبورم.. بود رفته

.. رود می رونبی اتاق از بگوید، درشتی و برگردد آزاد اینکه از قبل. کند می نگاه برعکس و آزاد به من از و پیچد می بهم را نگرانش

 به زده را ایشه آرنج. مقابلم نشسته و برگشته حاال. بخورم توانم نمی آب قلپ یک از بیشتر و کشم می بیرون لفاف از را مسکن
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 کند،شِ نمی کامل من جلوي وقت هیچ اینکه از. طلبکار.. و شده خورد.. و خیره. طلبکار و خیره. کند می نگاهم خیره و زانوهایش

  .است خوب. دارد می نگهم این. بوده هم قلدري هایش، ناراحتی کنار همیشه دوبار، یکی جز به. خوشحالم

  ..هستی عصبانی اآلن: کنم می زمزمه لب زیر طور همان و دارم برمی را کاغذ و دهم می فشار را دستم توي خودکار انتهاي

  !کنم نمی امضا آشغالم اون عصبانیم وقتی -

 یم دعوا چرا..: کنم می نگاهش. استعفا علت. امضا محل. ها نوشته و خطوط به کنم می نگاه دارم. طور همان پایین مانده سرم

  ؟..کنی

  !بکشم؟ نازتو: پرد می

  ..ناراحتم خودم از چقدر. ناراحتم

  ..اندازم می پایین را سرم

 واه از را اش سینه.. سالن سنگ روي گیرد می ضرب پایش با.. کشد می را موهایش و زانوها روي شود می خم. شود می کالفه

  ..کند می خالی و پر

  کنی؟ می تشکر ازم چرا -

  .کالفه و قبل از تر آرام. است آرام صدایش

 جنازه بحص سه بیام نباید دارم، دوستت چون مگه بدم؟ انجام برات نباید خواي می چیزي ازم وقتی مگه نیست؟ م وظیفه مگه -

 بگو. چجوریه دونمب منم بگو. نیست اگه بگو نیست؟! داشتن؟ دوست نیست همین مگه! نباشه؟ خیالت عین تو و ببرم ماشینتو ي

  .درآم اشتباه از و بفهمم

.. ختهری تلخ ي قهوه هایش لب روي و زند می پرپر غصه هایش چشم توي. است منقبض و قرمز صورتش. گیرم می باال را سرم

 واهدخ می دلم.. معیوب سیکل این و. برنجاند را دیگر آدم تواند می کجا تا آدم یک اینکه. ناراحتم خودم از. آید می بدم خودم از

 گرفته، مه را ذهنش دیوار و در که سیاه بلوز این جاي به تنش توي خواهد می دلم. ببینم آرام سیاهی جفت یک هایش، چشم توي

 هایش چشم توي آرامش موج موج موهایش، به زند می باز ساحل، روي نشسته طور همان.. ببینم را شمال توي آبی پیراهن آن

  ..هست

 وقتایی فقط! هکن آرومت که داري احتیاج یکی به وقتی! هستم خواي می منو وقتی فقط..: است کالفگی و رفته باال کمی صدایش

  !؟..کجام من وقتا ي بقیه!!  من مث خري یه! هست من مث یکی باشه، کنارت خواي می رو یکی که

 هنوز را وروبر از طوري این ببینم، را خودم باال از ام گرفته یاد تازگی. کنم می مچاله دستم توي را قرص لفاف. کند می سکوت

  ..بودم نشده بلد

  !؟..امکج من وقتا اون گذاشتن، مایه از شم می خسته من که وقتایی ،..میاد زلزله اینجا وقتی نیست، خوب حالم من وقتی -

 یشترب کمی.. آرام.. است اتاق کف ي تیره هاي سنگ به رو سرش و موهایش توي برده فرو را هایش دست.. نشینم می نزدیکش

 .شدم متنفر بعد کمی. داشتم وحشت ازش اول روز. کنم می صدا را اسمش. زنم می لب و شوم می خم. را خودم کشم می جلو
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 با دیم،ش که نزدیک.. هنوز بودم بیزار و مبهوت ،! » سرشـــار خانوم«  زد صدایم مسخره غایت با پوزخندي با و اینجا آمدم وقتی

 خواهد می دلم. گویم می را اسمش باز و زنم می لب... ام نزده صدایش اصال که است روز دو حاال. زدم می صدایش عشق و شک

  .دریا لب تِنشِ بی و پوش آبی آدم آن بشود بعد. کنم صدایش فقط بار این

  .زنیم می پا و دست داریم: گویم می

 شهای حرف که آدمی به کنم اعتماد توانم می چقدر. شود نمی کلمه و آید می باال هایش چشم تا حرفی. کند می نگاهم صاف

  ؟..هستیم.. ما نیستیم مکررات تکرار پی در و ساده. نیستند دلش ته از هنوز که هایی حرف سوند؟ نمی کلمه

  ..نگو مامانت به دیگه -

  ..کاري یه باید که باآلخره: کند نمی نگاهم و موهایش اي کشد می دست

 داره، یم نگه هم کنار نفرو دو که چیزي اون: کند می چکار لبم روي خود بی لبخند این دانم نمی و برم کی. را کالمش بُرم می

  .نیست»  باآلخره«  و»  کاري یه« 

  بزنیم؟ گول خودمونو چرا: زنم می لب. کرده سکوت

  !معلومه؟ اصال شده چت تو؟ خواي می اینو بره؟ کنیم تمومش: باز شود می کالفه

  گم؟ می چی دونی نمی.. راه اون به خودتو نزن -

 خواستی، تو که بود جوري همون چی همه داشتم، خوردي اعصاب همه این اومدم، راه همه این که دونم می اینو فقط من نه -

  ..!کارمو و زندگیم گرفته گند حاال

  ...فهمم می را حسش. است بد حالش خیلی. را اتاقش کند می متر. رفتن راه به شود می بلند

  .مقابلش ایستم می

  .ایستد می رخم به رخ

  .شده کور گره مثل.. صورتش

 آدم منو اومدي بهوش وقتی از حاال. نیست کاري یه ما بودن هم با گی می حاال دي، می استعفا ي برگه من به اومدي حاال -

 تحمل نمتو نمی دیگه ولی. گذروندي چی نکنم درك که نیستم نفهم اونقدرام. کنم می درك من خب، خیلی! کنی نمی حساب

 شماره راتب بزنی زنگ بهش بعد و بیرون کنی شوتش اتاقت از که نیستم اونی من! ساره خارجه من سن و من از. رو بازیا این کنم

  !بیاره گیر آدرس! بیاره گیر تلفت

  ..افتاده پایین هایم چشم

  ...وجودم به هایش ناراحتی تمام انتقال باز و

 هر .کارو این برات کردم می: دهد می تکانم و صورتم روي شود می خم گیرد، می را ام شانه. خودم سکوت و حال به گذاردم نمی

  !ندادن انجام و تونستن نیست من مزخرف اخالق تو. کردم می هم بود تو جاي کی
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  !نسکافه تا دو: اسپیکر روي زند می. پنجره سمت گردد برمی و کند می رهایم

  ...رفته یادت تو -

  ..نرفته یادم من نه بدبختیاس؟ این باعث من خواهر که..: دیوار پشت هاي موش مگر کشد، می پایین را صدایش و برد می را حرفم

 خیلی. بود کنار افروز. نداشت من صحبت در جایی هیچ ،..افروز. بگویم خواستم نمی را این من. دیگر نیست مهم حرفش ي ادامه

 براي ودب شده نور شاید، انداخت افروز که آتشی که. نبود افروز من حرف. بودم گذاشته کنارش اول همان از که اي مهره مثل. کنار

  ...وقت هیچ نبود افروز من حرف... من سوي کم هاي چشم

  چرا؟ ذاري نمی. حال این از بیارم درت خوام می که من -

  این؟؟؟ با این؟ با -

  .میز روي کوبد می را استعفا ي برگه

  ؟..کنم چیکار بگو تو -

 اگر. دهد می آزارمان چیزي باآلخره برویم، طرف هر از که است باطل دور عین. سوال این براي ندارد جوابی و. دهد نمی را جوابم

  ...هنوز ندارد باور را راه ي ادامه بدهیم، ادامه اگر و شده، استفاده سوء ازش کند می حس بروم

  .آزاد -

- ...  

  .آزاد -

  .هوم -

  ..بیا لحظه یه -

  .اینجوري .بده تکیه.. لحظه یه: کشم می را آستینش.. انگار شده امید نا هم است، جوابش منتظر هم. کند می نگاهم حوصله بی

  .دهد می گوش حرفم به باآلخره اما کند می نگاهم اخم با. گذارم می مبل پشتی به هم را سرم و دهم می تکیه

  .بدم یادت چیزي یه خوام می -

  ..اصال من ببین -

  .لطفا.. دقیقه چند فقط -

  .دهد می گوش حرفم به و فرستد می بیرون صدا و سر با را نفسش. کند می سکوت

  .کنم می نگاه چیزو همه و خودم باال اون از و باال کشم می خودمو چجوري بدم یاد بهت خوام می -

  .سقف سمت گیرم می را ام اشاره انگشت
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 شه،ک می طول لحظه یه فقط. کنم می دور مزاحمو فکراي و ها انقباض تمام. گیرم می آروم.. بندم می چشمامو. ببند چشماتو -

 اون من .نیستم من پایینه، این که اونی. باالم اون حاال. تنم از شم می جدا.. باال رم می.. اینطوري. شم جدا خودم از تونم می بعد

. همیشه از بهتر .ببینم خودمو تونم می باالم این وقتی.. اما م گرفته یاد کجا از اینو دونم نمی ؟ ببینی تونی می.. جورایی یه. باالم

  ..بینم می رو همه.. رو صورتم و بدنم

 امید نم و بسته را هایش چشم. نه یا کند می گوش هایم حرف به دارد اصال یا گرفته جدي چقدر دانم نمی. بسته را هایش چشم

  ..ببیند باال آن از را خودش بتواند که دارم

 همیشه که تس جسارتی شبیه. نیست من دنیاي مال.. نیستم او دنیاي به متعلق. شادي و زنانگی از ُپرم. او با هستم دیگري آدم

 هشد پرت.. حاال اما.. چیدمش و کردم دراز دست باآلخره من که ست اي ممنوعه ي میوه. نداشتم و باشم داشته خواست می دلم

 شاید، جادو و. خودم جسارت و شجاعت از داد می تصوري بهِم چیدنش، هوس... نیست جادویی دیگر انگار ام میوه و. زمین ام

  ...بود من خود هاي دست

 گوشه هک نیست دلم او، با ترم پناه با.. اما ندارم را شدن زده پس دیگر بار یک طاقت او، با ام بوده همیشه از تر داشتنی دوست

 دنیاي و نم باشد گرفته را پروازش پر و شود من بند نیست دلم.. باالها آن به چشمش عمر یک و باشد من قناعت هاي پله نشین

  ...ست دیگري جور هم دنیایم انگار روزها این که. من

  ..کشد می عمیقی نفس

 از بهتر را خودم. ام دیده بار نهایت بی روزها این را خودم. بینم می را او دارم دیدن، را خودم جاي من و افتاده ابروهاش میان اخم

 و ینچ ام، دیده بارها را ابروهایش اخم.. ببینم تا رسیدم می خط آخر به باید شدم، می واژگون باید چرا دانم نمی فقط... همیشه

 کشم یم دست بالفاصله بعد. کنم می فکر خوابم به مدام که است شب سه دو. ببیند خواهد نمی.. دلم.. را احتمالی هاي شکن

 هک شیارهایی میان هست سفرم تاب.. اما.. هم را روزه چند ریش ته این ام، دیده بارها را ابروهایش اخم. صورتم به.. پوستم روي

 ؟..هست نم در.. انتخاب این از شود می پیر وقتی.. پوستش سلولِ به سلول چروك میان بازي تاب طاقت ؟..صورتش روي بیفتد

  ...کنم بازي رو خودم با همیشه براي بار یک بگذار

 لطف ذارهمی اسمشو خودش اما بود کرده حماقت. بزنم حرف باهاش درست بودم نتونسته هنوز. افروز پیش رفتم رسوندم که تورو -

 نجاای که روز اون! سرش به بوده زده حتما.. مطمئنم. کنه تا اینجوري تو با کردم نمی فکرشم وقت هیچ من. خواهرانه محبت و

  ..که خیابون تو افتی می راه شب نصف و سرت به زنه می هم تو دونستم نمی!.. سرش به بود زده ریخت، هم به چی همه

  ..:پیچد می گوشم در صدایش

. ردک می درك. بود اي العاده فوق دختر.. بود پایدار داشتن دوست جور یه.. داشت فرق عشق با خیلی بود، ما بین که چیزي -

  ....بره که کردم رهاش امریکا، بره خواست که هم وقتی... شد می اذیت داشت. بود من پاي به پا و. داشت تحمل

  !؟...نداشتی نگهش چرا -

  .رفت می باید -

  !نداشت؟ ارزششو یا نخواستی تو -
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  !گرفتم؟ می ازش هاشو بال باید -

  .گرفتن را، دارد کردن زندگی حق یکبار فقط و یکبار که را آدمی هاي بال نیست انصاف. اتاق به گردم برمی

  ..خودتو لحظه یه -

 که خودي.. ست نداشتنی دوست.. شناسم می خوب را ها لحظه من و زند، می حرف»  گذاشتن او جاي را خودم لحظه یک«  از

 زیستن کرف به و کرد می زندگی آزاد لبخند و باد نوازش با شمال، تمام که خودي.. زد لبخند و پوشید سبز پیراهن نیاز مراسم تمام

 خوب ايه ثانیه نکردن حرام از کردند می دورم که البته.. ساختند می را بشریت زندگی ها، لحظه که البته لحظه؟. بود لحظه در

 حظهل کدام.. اما بدهد، دست از را اش زندگی از دیگري چیز خواهد نمی که آدمی براي حیاتند آب ها، لحظه که البته و.. ام زندگی

  !؟..بود شده ابدي آدمی، براي

  ..کن امضاش -

 ام وردهآ برایش مشهد از که خودنویسی بگردم، خودکار دنبال تا و دستش جلوي گذارم می را ها برگه سکوت در. کند نمی نگاهم

 نشستن جک جور این! چسباناکش هاي شیطتن هایش، شانه موهایش،.. افتند می راه هایم مردمک. کشد می بیرون کتش جیب از را

  ...شود می دیر دارد که آورد می یادم ، چپش مچ روي مشکی چرمی بند با گرد صفحه ساعتِ. را کاغذش به زدن زل و

  .هنوز نکرده امضایش و. کاغذ به زده زل

  ؟..شد تموم -

  .است آرام اش زمزمه

.. درقص می امضا، براي نرفته که دستی.. کجش ي تنه نیم روي.. موهایش روي هایم چشم. گیرم می قرار دیدش ي محدوده در

  ..دارند کمرنگی لبخند.. هایم لب

. یاطشح براي گرفتم هم تاب یه. خوشگل و بزرگ ي باغچه یه هم داره، شومینه هم اما کوچیکه. شریعتی تو م خریده خونه یه -

 مزه زهم خنک ي نسکافه فنجون یه و بشینی زنه، می خنک نسیم و شده آبپاشی جا همه وقتی غروبا اینکه براي ده می جون

  خوري؟ می طعم خوش ي نسکافه یه من با. کنی

 ي رگهب شبیه. است دستم توي شده، امضا استعفاي ي نامه.. خورد می تکان مانتویم و زند می باد آیم، می بیرون که اروس از

 یگرد برگه، این با و... آرامم. کنم نگاه خوب باال آن از و برق هاي سیم روي بنشینم تنها، ي پرنده مثل دارم دوست. ست آزادي

 نگاهم رهپنج پشت از و ایستاده که کنمش می حس.. برق سیم روي نشسته که حاال ام پرنده آن مثل. ندارم اجباري کجا هیچ به

  ..شرکت خیابان سرازیري توي افتم می راه. کند می

 ردس. باشد رفته کنسرت، در همراهی براي من از دعوتش خالف بر کیانی رسید می نظر به و بود سرد.. شدم می خارج اروس از

 و شدم سوار. ایستاد کنارم ماشینش بعد و آمد بوقی تک صداي. سرازیري توي افتادم راه.. بودم پیچیده دورم به را ام بافتنی و بود

  ..آمد دیرتر کمی جوابش. کردم سالمش
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 یم باال را سرم. آید می لبم روي لبخند. اش شانه روي بود انداخته که سفید شال آن و. هست خاطرم را روشنش پیراهن هنوز

 هاي نگر ي همه. بپوشد سفید. بپوشد یاسی. بپوشد آبی همیشه خواهد می دلم. کنم می نگاه صاف و آبی آسمان به و گیرم

  .خیابان سر تاکسیِ براي دهم می تکان دست.. بپوشد را دنیا روشن

. شمردمشان یم یکی یکی رفتم، می پیاده را سرباالیی این وقت هر. را گلستانش و بوستان. دارم دوست را پاسداران هاي کوچه اسم

 درخت درش مد و بود پهن هاي کوچه همین از یکی توي ما ي خانه... هشتم نگارستان.. پنجم نیستان.. دوم گلستان.. یکم بوستان

 می خوب را آدم دل حال اش نارنجی و زرد هاي برگ شد، می که پاییز. نفهمیدم را اسمش وقت هیچ که بودند کاشته بزرگی

 افص خیلی اگر هم هوا. شد می انگیزي دل ي منظره شد، می رنگی رنگی برج ورودي و در جلوي ریختند می که ها برگ. کردند

 زل جا آن از و کوه برود خواهد می دلش آدم است، صاف و آبی بس از آسمان که امروز مثل نه. فَبَها ،..زد می هم بادي و نبود

 هم را راننده و پیچیده ماشین توي تاکسی ضبط از بخشی آرام و مالیم موسیقی.. بزند حدس را هایشان شکل و ابرها البالي بزند

.. نازنینم اگر بودي مانده. « کند نمی غمگینم و بخش آرام گذارم می را اسمش که است عجیب و. کرده غرق خودش در من مثل

 جلوي نوزه که اسمی بی و قامت بلند درخت به رو کنم می راست قد و شوم می پیاده ماشین از... » داشت دگر بوي و رنگ زندگی

 کند شحالمخو توانست نمی او مثل دیگري چیز هیچ شاید! دیدنش از کند می پر را صورتم تمام لبخند! سبز سبزِ. است ورودي در

 غم هک راننده.. » ندیدي.. ندیدي.. ندیدي من سوختم.. کشیدي آتش به را ام هستی. « کنم حساب را کرایه شوم می خم. امروز

 می رویم هب جانی بی لبخند. گیرد می را کرایه تعارف کلی با است، آقاجون هاي سال و سن هم و نشسته هایش چشم توي ژرفی

 خشم وت بعد. « هنوز مانده.. چندم نگارستان توي ضبطش صداي. دوزم می چشم رفتنش مسیر به و شوم می راست. رود می و زند

  .. »گل در مانده من پاي تو بعد.. ساحل و دریا

 را گوشی .گیرد می را اش شماره و»  نه یا هستن اصال ببینم«  گوید می. دارند مهمان بگوید صدر آقاي به خواهم می نگهبانی از

 کند می ام راهنمایی.. » بیا شما خواي می حاال. بوده حواسم. ن نرفته بیرون صبح از ولی دن، نمی جواب«  گوید می و گذارد می

 داند ینم. کنم می نگاهش کرده، خوش جا لبم ي گوشه چرا دانم نمی اصال که لبخندي با. گوید می را طبقه و آسانسور سمت

 .صورتش به ام شده خیره طور آن و لبخند آن با که من به کند می مکث اي لحظه.. دانم می هم را اینجا هاي سنگ ابعاد من

  .گیرد می ام خنده. رود می و زند می را آسانسور یازدهم ي طبقه و جود می را لبش

 صداي .در به چسبانم می را گوشم. دهد نمی را جوابم کسی. است رنگ تیره هنوز در، چوبی تن. دهم می فشار زنگ روي را دستم

. کند می پر را صورتم قد تمام لبخند» ..  من بدش اونو کامران«  و بدو بدو صداي. آید می خنده و جیغ دورِ صداي. آید می پیانو

  ..شود می باز در بعد، ثانیه دو بار این و فشارم می را زنگ دوباره.. اینجاست زندگی مشت یک. فرستم می رابیرون آرامم نفس

 را تشدس و ست جاخوردگی و تعجب فقط هایش چشم توي. داشته نگه نیمه را در و شده، خم کمی مانده، دستش توي دستگیره

 لماتک دنبال و زند می پلک..زده باال ساعدش روي تا را هایش آستین و دارد تن به طوسی پیراهن. دارد برنمی دستگیره از هم

  تو؟ بیام تونم می: گویم می آرام که است

 پیش، ساعت یک همین از و حاال که چپم دست روي چرخند می هایش مردمک.  کند می پیدا را خودش اما است شوکه هنوز

 استمر پاي باید. تو بروم باید حاال. رود می کنار و کشد می عقب را خودش مکث با.. صورتم زخم روي. است سبز گچ آن از خالی

 شدک می کنار را خودش که اوست اما کرده حس چی دانم نمی.. کرده قفل پرتم، حواس پاي. بگذارم جلو قدم یک و کنم بلند را

  .البته: گوید می لب زیر. کند می باز بیشتر را در و
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 و الغر ي هبچ دختر تا ست کافی قدم دو همان. تو روم می نیستم، بلد را اینجا من و گفته می راست نگهبان اینکه خیال با من و

 بند کی قد که اي بچه دختر. شده ام خیره و ایستاده سالن وسط دست به عروسک که ببینم را براق و سیاه موهاي با کشیده

 گرفته لبغ محکم را عروسکش نه؟ ، است بزرگ خیلی.. او صورت براي من انگشت بند یک. است سیاه هایش چشم زیر انگشت

 ها شانه ندب بند.. انگشتانم. زند می دِل بود، شده قفل که پایم.. شود می کشیده سمتش به وجودم تمام. افتم می خوابم یاد من و

 جیغ رشپد با قبلش ایستاده، اینجا. زمین به دهم می فشار را پاهایم. او سمت شدن کشیده براي کنند می فرار من از.. آغوشم و

 پیراهن توانم می اش، سینه روي بزرگ احتماال شکاف آن جاي حاال و مانده زنده! مانده زنده! است خوب حالش و کرده، می جیغ

  .سالم: گویم می آهسته... دارند دوست ها دختربچه ي همه که ست جوري همان دامنش هاي چین که ببینم رنگی اي سُرمه

  .سالم: دهد می تکان سر تند و کند می نزدیک خودش به بیشتر را عروسکش

: آید یم پدرش ي زمزمه که ام نشده کنده نگاهش از هنوز. بینم می خانه این از که ست چیزي تنها او و کیمیا صورت به ام خیره

  ؟..شینی نمی

 ضمن اکیمی و بوسد می را سرش روي. گوید می گوشش کنار چیزي و گیرد می را دستش و.. » بابا.. کیمیا«  زند می صدایش

 می گم اهرور توي و اتاقش سمت رود می شود، می پایین و باال بلند اش سینه ي قفسه که طور همان ،»  ببخشید«  تندِ گفتنِ

  ...نیست سرخابی حاال که راهرو. شود

  .بشنود مثبتی جواب است امیدوار وجودم تمام و دارم سوال. کامران به کنم می نگاه

  !خوبه؟ حالش -

 عجیب. بود خوب واقعا عملش.. آره. آره: دهد می تکان سر و موهایش میان کشد می دست. است مسلط خودش به من از بیشتر

  .بود.. اما بود خوب که بود

  ؟..شه می خوب دیگه: هایم لب و ها چشم. امیدم از پر هنوز

 اما » اي؟ شده خیال خوش«  بگوید که انگار. هایش لب و ها چشم به آید می کمرنگی و کوتاه ي خنده. صورتم به زند می زل

  ..مه ریویش مشکالت. همراهشه همیشه ضعیفیش و پذیري آسیب. شه نمی خوب همیشه براي وقت هیچ: گوید می جاش به

 می يا کننده دلگرم لبخند شاید، خودش دل کردن آرام براي.. کشد می را تارشان تار باز و موها آن میان لغزاند می انگشت باز

  .خوب.. خوبه. شده بهتر خیلی ماهه یه این. کشه نمی عذاب دیگه اما: زند

... آخیش«  هب شبیه چیزي. شوند می بسته اي ثانیه هایم چشم.. دلم توي کنند می سرریز خنک، آب سفالی الجوردي ي کاسه یک

..«  

 حاال که دلی،صن ترین نزدیک روي نشینم می اما من. کند می تعارفم و سالن سمت گیرد می.. احتیاط با آره.. احتیاط با را دستش

  ..یا خوري؟ می چاي: هنوز ایستاده در نزدیک. است تیره آبیِ

 هم پهنش و کوتاه راهروي انتهاي. دارد بلند هاي پنجره و ست متري وسی صد خانه. است دلباز و بزرگ اي آشپزخانه در روبروي

 وستد چقدر. کیمیا اتاق شده حاال البد.. دلم توي زند می دل چیزي. مهمان و کار به ایم داده اختصاص را یکی که است اتاق دو

  .خوام نمی چیزي. داشتم کارت.. لحظه یه: گویم می... فقط چیز همه و جا همه از دارم دوست چقدر. ببینم را کیمیا اتاق دارم
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  .خوام می چاي منم: انگار بگیرد بدست را کنترلش که خواهد می وقت. آشپزخانه سمت رود می و کند می را پشتش

 النس کفپوش به فقط نگاهم. کنم می تر زبان با را ام شده چفت هاي لب».  چایی«  نه و زند می زنگ گوشم توي اش»  چاي «

 یطوس پیراهن نور، جاي و گیرم می باال را سرم. شده عوض چیز، همه چیز، همه که ببینم توانم می هم چشمی گوشه اما. است

 .نشیند می روبرویم و میز روي گذارد می را سینی.. شده عوض هم ها فنجان و دارم برمی را چاي. گیرد می را چشمم جلوي اش

 ختس چیز هیچ که است روز چند کردم می فکر. نباشد سخت کردم می فکر.. کرده پیدا را خودش انگار و اندازد می پا روي پا

 جور یک. گیرند می قرار هم روي و شوند می جابجا وجودم توي دارند مهره و پیچ سري یک انگار اما نیست، سخت. نیست

  ..مبنوش را چایم و شود آزاد ذهنم توي گیرِ  گذارد نمی که است همین فقط. شوند چفت و بیفتند جا هم توي باید پذیرش،

  ..داشتی پیشم امانتی یه: گویم می

  شدي؟ بهتر: گوید می

 چند اما یستن بیشتر سانتی پنجاه سنگ چند مان فاصله. کنم می نگاهش گردم برمی. ماند می رفته، کیفم سمت به که دستم

  .خوبم.. پرسی می حالمو که مرسی: دهم می تکان سر نرم ؟..سنگ

 و کند شبغل و ببیندش دیگر بار یک خواهد می وجودم تمام. خوابیده کیمیا که ست اتاقی توي دلم تمام اما دارم برمی را کیفم

 در زيچی و شده عمیقم. کند می متوقفم که هست، من به اش خیره هاي چشم در چیزي اما بگویم تا گیرم می باال را سرم.. بعد

 عوض: گویم می آرام. دانم می آنجا، براي هستم ناجوري ي وصله. رود می یادم حرفم. زند می َپر شاید که.. سوسو هایش چشم

  ..اینجا شده

 دايص این و. بزنم خواستم می که نبود حرفی این و. ندارم دیگري حس هیچ رود، می قلبم توي که کوچکی و ظریف خار جز و

 و ستهنش پنجره نزدیک سالن ي گوشه سیاهی پیانوي.. شنومش می دارم حاال من آمدو می ورودم ي لحظه از و آید می که پیانو

 گوشه اهسی پیانوي به.. کیمیا به نزدیک جایی.. دور. راهروست انتهاي از شده، حرفمان متنِ که صدایی اما. بینمش می دارم حاال

 فنجان به.. داخلش کوچک قاشق دو و شده خورده نیم نوتالي ظرف به.. مانده باالیش که نُتی کاغذهاي و کنم می نگاه سالن ي

 می غجی جیغ دختري و پدر زدند؟ می هم ي کله سرو تو و کردند می تمرین هم با داشتند. کرده یخ حتما حاال که چاي ي نصفه

  ...دارد یخوب این به پدري کیمیا که خوشحالم چقدر. نشیند می لبم روي عمیقی لبخند رفتند؟ می کلنجا ها نت سرِ و کردند

  ؟..بزنه تونه می: زنم می لب. کند می نگاه لبخندم به

 بند نیم را سرش. آورد می کیف سر را مادري و پدر هر آدم، آرزوهاي و امیدها ي همه و تن ي پاره از آدم، ي بچه از زدن حرف

  .چیزایی یه: زند می کمرنگی لبخند و دهد می تکان

 ؟..کیمیا: زند یم صدا که بیند می چی دانم نمی و.. نُت هاي برگه و ست پیانو به رو که صورتی به. باز صورتم به شود می خیره بعد

  ؟ بابا

 دلم. کند می نگاه من به کامران»  چیه؟«  پرسد می هایش چشم با و ایستد می پدرش نزدیک. است هال توي بعد ثانیه ده کیمیا

  زنی؟ می برامون یکم: بوسد می را سرش روي شود می خم.. بکند برایم خواهد می که کاري تصور از لرزد می



 )SHADOW_DAS( ص.ا.دنیا خالکوبی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١١٣۵ 

 

 زیر هک اش سینه ي قفسه به. زند می کوچکی لبخند. کند می نگاهم دیگر؟ شناسد نمی را من. جهد می باال دخترك ابروهاي

. یانوپ سمت رود می و»  تَشم«  گوید می زند، می سرفه. ست کافی بماند، یادش را لبخندم. کنم می نگاه زده پرپر هایم دست

 هاي تانگش. عقب هایش شانه و صاف کمرش. نشیند می و کشید می را صندلی و گذارد می گوشه یک احتیاط با را عروسکش

 هایش دست براي سفید و پهن هاي کالویه چقدر که واي. سرش باالي رود می کامران و ها کالویه روي گذارد می را کوچکش

  شی؟ نمی اذیت: گویم می اختیار بی.. اند بزرگ

 ارهست جفتشان هاي چشم توي. زنند می لبخند دارند دو هر. گردد برمی سمتم به دو هر سر. است اش سینه زخم به ام اشاره و

  ..کوچولو یه ، نه: خندد می و دهد می تکان سر تند کیمیا. هست

 پدرش بزرگ هاي دست. آورد درمی را پیانو صداي..  و گذارد می را کوچکش هاي انگشت باشد، من جواب منتظر آنکه بی بعد

 هم انیهث بیست چیس، آورم سردرنمی اصال و زند می که چیزي. باشد بوده بلد آید نمی یادم.. دارد را هوایش هایش، دست حوالی

 تعریف براي امید از پر و شده درشت هاي چشم با و چرخد می طرفم به و دارد برمی را هایش دست قطعه وسط. کشد نمی طول

 را ام لهفاص و کنم می پرواز. شوم نمی صندلی این بندِ دیگر. دارم نگه را خودم توانم نمی. دوزد می چشم دهانم به من، از شنیدن

 صندلی يجلو ام زده زانو.. گیرم می بغلش حواس بی و باشم داشته احتیاط که نیست حواسم. رسانم می هیچ به کوچکش تن تا

 آن گذارد نمی مزاحمم کرختِ  اما سالم دست.. کشم می نفس و موهایش توي برم می را ام بینی. ام گرفته بغلش محکم و اش

 بود، هداشت برم ترس و بودم بسته را هایم چشم من و انداخت می اره که دکتر.. کنم خرجش را تنم محبتِ است شایسته که طور

 سر آخر ،خارش و کالفگی و سنگینی همه آن از بعد. نبود اولش عین! » اولش عین. ببین. خانوم نیست هیچی«  که بود خندیده

 حواسم باز. بود سالم اما نبود، اولش عین. شود خوب کامل تا گذشت می باید روز چند. نبودند خودشان جاي به هایم ماهیچه انگار

 شمک می بو و را گردنش کنار بوسم می! مزاحمم دست این از که کنم می غرغر خودم با و است بغلم توي که جسمی پی رود می

 یم عقب زده وحشت. ترساندم می ضعیفش»  آخ. « دهد می فشار کمی و ام شانه روي گذارد می را کوچولویش دست.. را تنش

  عزیزم؟ شد چی کردم؟؟ اذیتت: کشم

 یجادا فاصله اش سینه و خودم میان و گیرم می دندان به را لبم.. مالد می را اش سینه کمی و»  هیچی«  که دهد می تکان سر

 یدهشن که نرمی موسیقی از تمجید و تعریف براي است دهانم به چشمش هنوز. خندد می و کرده جمع را چشمش یک. کنم می

 رشتهف یه بودم ندیده حاال تا من: بوسم می را اش بینی نوك. دهم می نوازش را صورتش. کنم می ناز دست دو با را موهایش. ام

  ..بزنه پیانو اینجوري

 مه او با را اش خوشی تا کند می نگاه پدرش به. شود می دلی تهِ و عمیق اش خنده. خوشی از زند می برق سیاهش هاي چشم

 خانوم هی.. ) بوسم می یکی یکی را کوچکش هاي انگشت و گیرم می را دستش.. ( بودم ندیده حاال تا: دهم می ادامه. شود شریک

  ..بزنه قشنگ انقد خوشگل

 گودي میان را صورتم دست دو با و گردد برمی من به. کند می نگاه پدرش به ذوق با. گزد می خوبش، حال ضعفِ  از را لبش

. گذارد می ام گونه روي کوچکی و نرم ي بوسه و شود می خم بعد. را ام گونه و پیشانی کند می ناز. گیرد می دستانش کوچک

 بی که رودب چرخد می او و»  کیمیا«  گوید می پدرش.. شده تزریق تنم به دوباره نفسِ  انگار گیرد، می که فاصله شود، می که دور

  ..کیمیا: زنم می صدایش و گیرم می را دستش اراده
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 ینجورا تواند می که است کامران دختر فقط. زنم می کنار اند، ریخته اش پیشانی روي حاال که را هایش چتري. آید می جلو نرم

  ..کیمیا: گویم می.. دهم می نوازش.. کنم می مرتب هایم دست جفت با را موهایش.. بایستد آرام و متین

  !اي العاده فوق دختر یه تو: زنم می لب.. لغزد می دستم زیر گیجگاهش لطیف پوست

 جوري ،اش برگشته هاي مژه و سیاه هاي چشم به خیره.. موهایش به.. صورتش به کشم می دست. کند می نگاهم نامفهوم و گیج

 فرستاده سشونف از تیکه یه خدا. خدایی ي هدیه بهترین تو: کنم می پچ پچ نرود، یادش ابد تا حرفم که جوري کند، باور را حرفم که

  ..خب؟. نره یادت وقت هیچ اینو.. خدایی ي هدیه عزیزترین و بهترین تو.. بکشیم نفس بتونیم هم ما که پایین

 اي خاطره است قرار اگر خواهم می.. نرود یادش وقت هیچ حرفم خواهم می.. کنم می نگاهش هنوز. چشمم توي کند می مکث

. اشدب یادش من حرف بسته، نقش ساعدش روي که درشت و ریز هاي کبودي این ي هاله جاي باشد، داشته اش سالگی پنج از

 هایش دست. آید می جلو قدم یک..» کن ثبتش: « خواهم می خدا از و کنم می نگاه چشمش توي. خواهم می را همین فقط من

 نمی.. بچه این گیرد نمی چشمم از را چشمش. سوزد می گردنم، زخم روي عزیزش هاي دست جاي. کند می حلقه گردنم دور را

  ...یهست واقعکی خاله تو: گوید می بشنوم، توانم می خودم فقط که یواشکی صدایی با گوشم، توي و شود می خم.. گیرد

  .ره نمی یادم باشه: گوید می گوشم کنار باز.. گیرم می دندان به را لبم

  ..بوسم می را اش سینه ي قفسه آرام کرده، ام احاطه هایش دست که جور همان و شوم می خم

 ايب باي برایم بعد. هم پدرش به. زند می لبخند.. هنوز مانده هوا توي هایم دست. دارد برمی را عروسکش. گیرد می فاصله ازم

  .بوس: گوید می شود می دور که طور همان. فرستد می بوس دستش با و کند می

  ..اتاقش به دود می و

  !یواش: گوید می بلند کامران

 می هک چیزي ي همه. مقابلم ایستاده. آید می در محکم شدن بسته صداي اما کنم نمی نگاه بوده؟ بدهکار کی اما ها بچه گوش

 رفته. فمکی سمت روم می.. دادم کیمیا تحویل که بود همانی گفتم، می باید که چیزي ي همه شاید. رفته یادم بگویم خواستم

 به یعیس خود، دین به موسی بودم زده زار ها سنگ همین روي بودم نشسته بار یک. سالن دور اندازم می چشم. آشپزخانه سمت

 بدهم غییرت را سال چند و بیست. دارم نگه کنارم را کسی شود می المثل ضرب این با کردم می فکر که بودم ساده چقدر! خود دین

 رمید کجام از دانم نمی که المثل ضرب جور هزار و التماس با.. من و آبرو و پول با او ساره؟ آن نبود روشنک مثل. بماند کنارم تا

 نگه رتکنا که شود نمی و نباید.. چیز هیچ.. چیز هیچ با.. را ها آدم که دانستم نمی بود؟ زده سرم به کجا از فکر این اصال! آوردم

 کی حتی. شده عوض چیز همه. رسد می نظر به قبل از تر بزرگ سالن. مانند می ،..بمانند کنارت که بخواهند اگر ها آدم. داري

 ریبگی،غ همه این خانه، این. هیچی ؟..خانه این توي گذارم می پا وقتی باشم داشته حالی چه کردم می فکر. نیست آشنا هم المپ

 می بیرون را پاکت کیفم، از برود؟ کند می جمع دارد. نیست ها دیوار به هم عکس قاب یک حتی. کند می کرخت را تنم فقط

 به. کنم یم نگاه شفاف لیوان دور اش تنیده و کشیده هاي انگشت به. است دستش توي آب لیوان یک و مقابلم ایستاده. کشم

 گرفته چگ دست انگشتان میان پاکت به کنجکاو و پرسشگر.. جا به و خنک. خورم می آب از کمی. سکوت در گیردش می سمتم

 فیدس تارها. اش خاکستري هاي شقیقه. چشمش ي گوشه ریز هاي شکن و چین. صورتش به افتد می چشمم. کند می نگاه ام

  رید؟ می دارید: کنم می زمزمه.. مقصرم هم من. گیرد می دستم از را پاکت.. زمان از جلوتر هایی چروك. موهایش میان
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  .ریم می شه، درست کارم. آره..: دهد می تکان سر. کند می بازي پاکت ي بسته در با و است پایین سرش

  ؟..پانسیون ذاریش می: زنم می دِل

 یم اجازه. کنم جدا ازش را چشمم توانم نمی. کند می بلند سر و گیرد می من از را صورتش هاي راه میان شدن سرریز فرصت

  ..نمیارم طاقت: کند می زمزمه.. بخواند هایم چشم از خواهد، می چی هر دهم

 زمان و کرد جدا یکی یکی را تارها شود نمی. سفیدش و خاکستري تارهاي البالي اندازد می را من و پاکت روي شود می خم باز

 یم زنگ گوشم توي صدایش... خودم از چقدر.. ناراحتم چقدر.. کشید را ها چروك گذاشتو دست شود نمی.. برگرداند عقب به را

 زندگی دنبال ، نباشی شدن عاشق آدم.. سوزد می ها آدم ي همه براي دلم. سوزد می دلم.. » نبودم شدن عاشق آدم من.. « زند

 خودش با قدر این چرا علی هاي دوست علی؟ دوست مسئولیت بود گفته.. سوزد می برایش دلم.. بعد باشی، دغدغه و خیال بی

 احساس.. کنم یم مسئولیت احساس.. مسئولم ؟..کیست با تارها این مسئولیت سالم؟ مسئولیتِ مسئولیت؟ بود گفته دارند؟ فرق

.. نبود حقش ایدش که. نشاند کثافت به هم را او.. اشتباه.. رفتن راه اشتباه! دار خنده وهمی اشتباه، رویاي اشتباه، انتخاب از.. تقصیر

  ..خیلی. زیاد خیلی.. مقصرم.. شد خراب زندگی تا چند.. که کداممان هیچ حق

 از شنگیق عکس. شوم می سو هم نگاهش با. کند می نگاهشان فقط بخورد، تکان آنکه بی و کشد می بیرون را پاکت محتویات

 دوربینی سمت کرده کج را اش تنه نیم.. داشتنی دوست و نوجوان.. معصوم و ملیح اي چهره با تیزهوشان، در قبولیش روز روشنک،

. عکس وير مانده دستش.. زند می لبخند ها فرشته مثل. زند می لبخند. ها فرشته مثل ، بوده عکاسش کسی چه نیست یادم که

  ..آورد می باال من تا را گیجش و سوالی هاي مردمک

  ..همینو فقط. بده نشون بهش اینو ،..خواست روزي یه اگر. بده نشونش اینو -

 ندک نمی پیدا اي کلمه اما کند می باز را دهانش.. شوند می شفاف بود، سرحال و خوب که هایش چشم. شود می سخت فکش

 ولی نیست ادزی متراژش. شیراز تو زمینه یه سند این: دستش توي عکسِ زیر سندِ روي گذارم می دست. کند می نگاهم فقط. انگار

  .بهتره باشه تو دست.. مالِ. خودشه پول از. خودشه مال

 کفشم. کنم می حس سرم پشت را بلندش قامت و تن حجم. در سمت افتم می راه. کنم می تشکر آب بابت و دارم برمی را کیفم

  ..اند غمگین ها خداحافظی چقدر کنم؟ خداحافظی باید. دهم می فشار را دستگیره. کنم می باز را در و پوشم می را

  ..گردم برمی

  ..خانه دور چرخانم می چشم

  ..سالن روي

  ..نیست سرخابی دیگر که راهرویی

  ..دلباز و بزرگ ي آشپزخانه

  ..است تلفن کنار که کیمیا عکس

  ..بلند و سفید هاي پرده
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  ..آرام و کشیده چشم جفت یه

  ..شفاف و تبدار چشم جفت یک

  .کیمیا صورت توي رسیده ارث به حاال که

.. زده باال را شهای آسیتن و دارد تن به طوسی پیراهن. دارد را کیمیا کشیدن دندان به ابد تا توانایی هایش شانه و است بلند قدش

  .گیرم می رو و کنم نمی نگاه چشمش به.. گیرم می را دستش رد و موهایش الي برد می دست

  .خداحافظ -

  .شده تمام. شد تمام. بروم باید

  ..ساره -

  .ام برنگشته هنوز

  .کن حساب من رو.. داشتی کاري. وقت هر -

  .دهم می فشار هم روي محکم را هایم پلک

  ..ساره -

 و هست سوال.. هست سوال بود، نشده صدا دست یک طور این وقت هیچ کنم می خیال که اسمی ، اسمم توي.. کنم می مکث

 ي بسته در به و زنم می کمرنگی لبخند گردم، برمی ام؟ بخشیده.. را خودم حق چیز، همه رغم علی که.. بپرسد خواهم نمی من

  .باش مواظبش: کنم می اشاره کیمیا اتاق

  .خط سر روم می و گذارم می نقطه ام جمله ته

  .خط سر روم می و آسانسور ي بسته در پشت گذارمش می جا که طور همان

 معدانیش این از یکی بخواهم رحیم از بعد. بگیرم ناز گل و رنگی هاي کاکتوس این از ام، خریده که هایی گلدان براي بروم باید

 ار یکی این! گیرد می ام خنده رحیم لپ چال تصور از باز. من ي پنجره لب بگذارد را، ست ورودي هاي پله توي که قرمز هاي

 فرستادم رزومه اج دو یکی براي دیروز. کار دنبال بیافتم و بگیرم همشهري راهم سر باید! کنم تعریف شبنم براي امشب باید حتما

 کشیده خط دورشان که را هایی روزنامه ي همه عمه اما دیشب. بزنم زنگ بعدا تا زدم عالمت هم را آگهی چند. گرفتم تماس و

 را درتق خودش باالست، آن که اویی انگار.. افتم می خودم خستگی و شبنم پیش ماه یک همکاريِ ایمیل یاد! دور ریخت بودم،

  ...ریزد می آدم جان به

 می رفک. است دلچسب و خنک عطرش. شود می سوار انگار یکی و»  هشتم ي طبقه«  گوید می آسانسور ي گوینده زنِ  صداي

 عطرش و کشم می تري عمیق نفس! هوایم روي حدسیات از گیرد می ام خنده! باشد سفید تنش لباس کنم، باز چشم اگر کنم

  ..افتد می دلم ته کوچک، ي گوله یک مثل آزاد، یادِ و. اندازد می آزاد یاد را من
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 زخم ضیبع. شود نمی کنده و اتاقک فلزي تن خنکاي به چسبیده.. چپم خالیِ کتف..کمرم» .  همکف ي طبقه«  گوید می صدا

 هلحظ.. که هایی آدم.. که روزهایی. روح و قلب روي شوند می حک.. دردها.. ها رنج بعضی. آدم روح تنِ به شوند می خالکوبی.. ها

 اكپ زیادي.. بشر روح کنم می فکر و.. بیچاره این براي.. روح این براي سوزد می دلم و. وجودت توي شوند می حک.. که هایی

 ار پشتم.. تري عمیق هاي لبخند کاش.. بهتري هاي لحظه کاش.. ها تلخی این.. ها زخم این کشیدن یدك براي است خوب و

  ..شود می خنک.. چپم کتف خالی ي گوشه کنم، می جدا آسانسور خنک تنِ از که

 دست .زمین روي اند افتاده ام داشتنی دوست درخت هاي برگ از تایی چند. را خیابان گرفته شدیدي باد. بیرون زنم می برج از

 مقد چند. ساکت و خالی ي کوچه چپ سمت افتم می راه و دیگرم دست توي گیرم می است، آویزان گردنم به که را ام گچی

 رود، می راه جوري و پایین انداخته را سرش. ایستم می. دارد سر به رنگی سیاه چادر و.. نم نم و آهسته.. رود می دارد زنی جلوتر،

 به شحواس.. کنم می نگاهش.. خورد می تکان باد در سیاهش چادر.. زند می باد.. بپیچد طرفی کدام نیست مهم برایش انگار که

  ....افتم می راه جهت، خالف و کنم می را پشتم. » خداحافظ: « زنم می لب. حتی مزاحم موتوري آن به.. نیست کس هیچ

. شمردمشان یم یکی یکی رفتم، می پیاده را سرباالیی این وقت هر. را گلستانش و بوستان. دارم دوست را پاسداران هاي کوچه اسم

 درخت درش مد و بود پهن هاي کوچه همین از یکی توي ما ي خانه... هشتم نگارستان.. پنجم نیستان.. دوم گلستان.. یکم بوستان

  …نفهمیدم را اسمش وقت هیچ که بودند کاشته بزرگی

  ..سرازیري سمت افتم می راه

 چرخانم می چشم هرچه که خیابان این مثل هم جاهایی یک ست، سرباالیی اش همه.. و نیستان و بوستان مثل اگر باآلخره

 حاج که پارکی و افتم می هایم بچگی یاد. خیابان آسفالت روي شود می تند هایم قدم... ست سرازیري کنم، نمی پیدا را اسمش

 روشنک. مگذاشتی می مسابقه تپه باالي به رسیدن تا ما و هاش سرسره پشت داشت چمنی ي تپه یک. برد می را ما گهگاه خانوم

 سرخ هامان پل. بودیم افتاده نفس از رسیدیم، می که باال. خودش دنبال کشاند می و گرفت می را دستش علی و افتاد می نفس از

 به نیاد ابعاد که ، کوچک قدر آن و بودیم چمنی ي تپه باالي. شد می آمدنمان پایین نوبت بعد،. بود عرق خیس مان تن و شده

 ریز هاي خنده و آرامش نداشت، زنی جر و هوار و داد. داشت لذت. نداشت مسابقه آمدن، پایین.. آمد می بزرگ خیلی نظرمان

.. تر تند و تند. شد می تند هامان قدم بود، زیاد شیب. دوید می پایین کند، قسمت دیگري با را سهمش آنکه بی کس هر. داشت

  ...انداخت می گل هامان لپ

 و ودش می کم پاهام ي فاصله. ندارد خوبی اصطکاك دانم، نمی را اسمش که خیابان این سرازیري روي ام تابستانه هاي کفش

 چهار هک هایی وقت تمام مثل دارم.. پایین کشد می را من که سرازیري این و جاذبه این نیست خودم اختیار به.. تر تند هام قدم

  ..شوم می سرریز شدیم، می سرریز چمنی ي تپه باالي از علی و روشنک با و بود سالم پنج

. داغم ورتص به. ام گونه به چسبانم می را دستم پشت. شوم می دوال و زنم می نفس نفس.. خندم می. ایستم می خیابان، انتهاي

  ..انداخته گل هام لپ

 چقدر.. اه نارون البالي.. ها تبریزي بین دوانم می چشم. هست هایم چشم پیش سرسبزي و بزرگ پارك کنم، می صاف که کمر

 کباری جوي سفید، و سبز هاي جدول کنار. پارك سمت افتم می راه... دانم نمی را اسمش که خیابان این پاركِ این دارد درخت

 دو و است روشن اش فواره.  ست بزرگی و رنگ آبی حوض تر طرف آن کمی. است شلوغ ها بچه بازي ي محوطه.. افتاده راه آب

 درخت ايه شاخه البالي. پیچیده جا همه درختی، ي تنه از گرفته قامتِ  یاس دسته یک عطر. کنند می بازي آب بچه دختر تا سه
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 که پارك طرف یک از... » بره می نور به تاریکی از که همونی: « گذرد می ذهنم از. است آویزان نور خوشرنگ هاي ریسه ها،

 ماا نیست خاطرم به خاصی مناسبت.. ست روزي چه امروز آید نمی یادم. آید می موسیقی صداي است، معلوم چراغش نور تنها

  ..خوشحالند مردم

 متس افتم می راه. کرده روشن را پارك ها، تبریزي البالي از ها ریسه نور.. گردم برمی. زند می دماغم زیر عجیبی و خوش بوي

 نشینم یم انداخته، گل که هایی لپ با. ایستاده بساطش جلوي و دستش گرفته بادبزن تر، طرف آن متر چند که نوجوانی پسر

  دي؟ می من به هم بالل یه..: سفید و سبز هاي جدول روي کنارش،

  

  ..گرداند می فراوان را خود رحمت و.. میفرستد نومیدي از پس را باران که خدایی اوست و

  

  

  93 بهشتیِ اردي ام سی.  پایان

  

  

 


