
                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

1 

 

 رمان یک انجمن کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

 



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

2 

 

 

 

 



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

3 

 

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 .است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 

 :خالصه

 و سن هم دخترهاي برعكس كه ليلي نام به است دختري زندگي مورد در داستان اين

 .دارد مردانه كامال خلقيات سالش،

 خواننده تا زندمي سر اشگذشته به مرتب و كشدمي تصوير به را او یآينده داستان،

 ما قصه ليالي كه آموز عبرت بسيار و رنج پر مسيري. كند آشنا او زندگي مسير با را

 صیقل روحش مسير اين در تا دهدمی قرار مسیری در بعد و كشدمي قهقرا رابه

 انسانیت رفیع جایگاه به را عاصی و زخمی روح این که كند كشف را رازهايي و بخورد

 !برساند

 

 خوناشامم من رمان دانلود

 ای فیروزه عقیق رمان دانلود

 آمیز اسرار ی آینه و واتس ایمی رمان دانلود

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%85/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%DB%8C/
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 :مقدمه

 حس که روزی. ردک خواهد قطع را هایتریشه روزی برنده، و تیز تبری چون تنهایی،

 تو بیایی خودت به تا که کرد خواهی لمس اتپی و رگ در را دردی هستی، تنها کنی

 .انداخت خواهد پای از را

 بارهیک به تا کندمی اتخالی درون از موذی ایموریانه چنان تنهایی من، دوست آری

 !فروریزی

 و نبود هایتحرف شنیدن محرم گوشی هیچ نبود، کنارت کس هیچ که روزی آن پس

 تمام با و کن بلند سر آسمان سوی به نداشت، را هایتتنهایی یحوصله دلی هیچ

 !هست خدا هنوز بگو وجود

*** 

  تو پای رد سراب

 •اول فصل•

 

. انداختم بود دستم در كه پاسوری هايورق به نگاهي و زدم سيگارم به عميقي پك

 مشتری مشكی و درشت چشمان ويجل و كردم رو و زير حسابي و زدمُ بُر را هاآن

 :گفتم و گرفتم

 !بِكِش رو يكی-
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 طرف كنی سعي بايد باشی موفق كار اين در و بگيری فال كسی براي خواهيمی وقتي

 به عميق نگاه يك با باشي، خوبي شناس آدم اگر. كني ورانداز خوب را مقابلت

 اينجاست و دريابي را اشرواني و روحي خصوصيات از بسياري توانيمي فرد یچهره

 .بزني را دوم یضربه بايد كه

 و شود همراه تو با تا كنيمي مجبور خود به خود را فرد خصوصيات اين گفتن با

 برگ و شاخ آن به بايد كه است وقت آن شد؛ خواهد آشكار يك به يك اسرارش

 !داد خوردش به تاب و آب با را موضوعات یهمه و بدهي

 كه لرزانش دستان و انداختم هايشچشم الخصوص ليع و صورت به عميقي نگاه

 به سر اشاره با و گذاشتم ميز روي و گرفتم او از را ورق. كشيدمي بيرون را خشت آس

 چند چيدم، را هاآن و شد كامل كه برگ هفت. بكشد ديگري ورق تا فهماندم او

 دختر یچهره هب دوباره بعد و كردم تمركز بود كشيده كه هاييورق تماشاي روي لحظه

 :پرسيدم و شدم خيره جوان

 داري؟ دوستش خيلي-

 :داد جواب لرزان صداي با

 رو؟ كي-

 به ترديد و شك با ايرابطه در كه دادمي آن از خبر صريح، جواب از طفره و ترس اين

 :گفتم و انداختم هاورق به گذرا نگاهي. بردمي سر

 !داره الف حرف فاميلش يا اسم توي كه بلند قد با جواني پسر-

 نوبت حاال پس. بودم زده هدف به. داد تكان سر اشتياق با و شكفت گُلش از گل

 .بود موضوع دادن برگ و شاخ
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 اگر يا باش، اطراف مواظب و كن احتياط يا نداري؛ بيشتر راه دو داري، دوستش اگر-

 !كن تمومش نيستی تحمل و صبر اهل

 كه كردم له دستم كنار كريستال جاسيگاري رد را فيلترش و زدم سيگار به را آخر پُك

 .شدمي روشن و خاموش مرتب كه افتاد موبايل یصفحه به نگاهم

 را انگشتم. دادممي جواب درنگ بي گرفتمي تماس هروقت كه بود كسي تنها آهو

 :دادم جواب و كشيدم صفحه روي

 من؟ مهربون جانم-

 داريم؟ مشتري خبر؟ چه سالم،-

 :ادمد جواب و خنديدم

 !دارم مشتري یه هميشه من ولی نه، شما-

 :داد جواب خنده با

 گيری؟مي فال داری سركار، گذاشتی رو كي باز-

 :خنديدم بلند

 !جانم ندازم،مي راه رو خدا خلق كار-

 ميشن تعطيل مدرسه از هاتبچه ديگه ربع يك بنداز، ساعت به هم نگاهي يه پس-

 دنبالشون؟ بري خواينمي

 .انداختم ديواري اعتس به نگاهي

 .برم كه بشم آماده كم كم من تا آرايشگاه بيا برگرد، زودتر تو پس-
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 :پرسيد تعجب با

 نيست؟ آرزو مگه-

 .كشيدم عميقي نفس

 رو سرش زدن كرده، دعوا هابچه با مدرسه توي زده گند سگش توله اون باز بابا، نه-

 !نهك بخيه رو اون یوامونده سر درمانگاه رفته. شكوندن

 :داد جواب ناراحتي با

 ده تا من خب، خيلی! نداره آسايش دستش از بيچاره اين كه بميره پسر اون اه، اه-

 .اونجام ديگه دقيقه

 :گفت آرام مضحكي لحن با

 !ميام زود من برس، مشتريت به شما-

 :گفتم و خنديدم

 .منتظرتم تخت، خيالت-

 حسابي بود افتاده كارش در كه ايوقفه از مقابلم جوان دختر. كردم قطع كه را گوشي

 :گفتم كنم اغوايش كامال بتوانم آنكه براي. رسيدمي نظر به كالفه

 برات كه رو ايقهوه لطفا هم شما. كنم تمركز هاورق روي دوباره من تا كن صبر كم یه-

 .بگم بهت تركامل رو چيز همه بتونم من تا بخور ريختم

 يك. كشيد سر را فنجان محتويات الجرعه بود گرفته خود به كه اياحمقانه یقيافه با

 هزار بيست!گرفت قرار توجهش مورد بسيار اتفاقا كه كردم هم سر خزَعبالت سري

 .گذاشتم بودم نشسته آن پشت كه ميزي كشوي در و گرفتم او از تومن
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 ظاهر در آستانه در آهو كه بود آرايشگاه از شدن خارج حال در لوح، ساده دخترکِ 

 .شد

. انداخت بود در از خروج حال در كه دخترك پای تا سر به را متعجبش نگاه آهو

 اعتماد بدون و ارادهبي را هاآن و آيدنمي خوشش هاآدم جور اين از اصال دانستممي

 داشته وجود دنيا اين در بايد آدمي جور همه من، نظر به ولي پنداردمي نفس به

 ! كردم؟مي معاش امرار بايد چطور حالل من بوديم آلايده همه اگر. باشد

 داشت كه دادم آهو تحويل را لبم بر ماسيده لبخند و كردم نگاه را هردو چشمي زير

. شدمي ولو بودم نشسته آن پشت من كه مديريت ميز نزديک كاناپه روی

 :گفت و كرد نثارم پوزخندي و كرد قالب گردنش پشت را هايشدست

 خودش با هاچل و خل مثل داشت كه بودي كرده سرهم چي بدبخت اين براي ليال-

 زد؟مي حرف

 هوا در و آوردم بيرون ميز كشو از بودم گرفته دخترک از كه را هاييپول و خنديدم

 :گفتم و دادم تكانشان

 اين دنبال قدراون و دردسرش بي زندگي به بچسبه بره كه گفتم چيز يه بابا، كن ول-

 بيست كه اينه مهم. نباشه بكشن باال رو دماغشون نتوننمي كه آويزون پسرهاي

 ! شديم كاسب تومن

 من به مهري پر نگاه زيبايش رنگ عسلي و درشت هايچشم با و داد تكان سري

 زد گرمي لبخند و انداخت

 جااين در هم كه جوري يه. بدي خودت دست كار عاقبت ترسممي تو، دست از امان-

 ! بيفتی ردردس به خودت هم كنن، تخته رو
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 براي دارم من. ميده روزي بهشون و كنهمي نگاه هاآدم دل به خدا نزن، بد نفوس-

 نگران افتهنمي اتفاقي پس خوامنمي بد هم كسهيچ براي برممي روزي بچه دوتا

 . نباش

 ندارم؟ مشتري امروز من بگم؟ چي-

 بود آرايشگاه صاحب و،آرز  البته. كردیممي كار زنانه آرايشگاه يك در آهو و آرزو و من

 و گرفتممي فال خاص هايمشتری براي هم من و دادمي انجام آهو را كارها همه ولي

 كه را درآمد اين از درصدي هركس هم هفته هر آخر و دادممي انجام ريلكسي ماساژ

 :گفتم و انداختم ساعت به نگاهی. كردمي دريافت بود سهمش

- ِ  ! كوتاهي براي مياد كي ساعت زد، زنگ اسدی خانم دختر

 مشغول و چرخاندم خودم سمت به آوردم در شارژ از بود ميز روي كه را تاپ لپ سيم

 . كردم پلي محبوبم ترانه روي باالخره و شدم هايشترانه ليست در چرخيدن

 ببینمش بازم قراره میشه تازه داره دلم داغ

 غمش از میمیرم دفعه این بیارم طاقت نکنم فک

 شکست دلمو و ترف که همون

 بست چشاشو اشکام رو و رفت

 همش دلتنگشم که همون

 میشه تازه داره دلم داغ

 برام دیده خوابی چه بازم

 برام کشیده باز ای نقشه چه
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 بیاد سرم چی باز قراره

 میخواد چی جونم از دفعه این

 میشه تازه داره دلم داغ

 نمیره یادم هاش خاطره

 ببینمش بار این میترسم

 "بگیره تامودس دوباره

 حلقه دهانم و بيني از را دودش و زدم پک آن به ولع با و كردم روشن ديگر سيگار يک

 آهو. كردم ترانه كردن زمزمه به شروع دارم خش و بم صداي با و دادم بيرون كنان

 :گفت و كرد نگاهم چپ چپ

 كردي؟ روشن سيگار باز-

 . دادم تحويل خندي تلخ

  .نكشيدم بيشتر دوتا صبح از-

 :گفت و داد نشانم را دو عدد هايشانگشت با

 بابا. كشيمي سيگار داري هم پشت داغونت قلب اون با! كم چقدر آخي، دوتا؟ فقط-

 ...شونننه از اينم ندارن، كه بابا! باش معصوم طفل دوتا اون فكر

 . كشيدم آه

 اين از ترغيرت بي و پرروتر من قلب اين نترس،... ندارن هم ننه وقته خيلي-

 . دربياد پا از چيزها اين با كه هاستحرف
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. بودم گفته را جمله همين عين ترهاپيش خيلي آمد يادم. شد تكرار ذهنم در امجمله

 . تكاندم زدم سيگارم به انگشتانم با كه ایضربه با جاسيگاري در را سيگار خاكستر

*** 

 نيمکتي كنار ستدر  و آمد حياط سمت بيمارستان اورژانس از دوان دوان الله

 . بود دستم كه سيگاري به زد زل و بودم نشسته من كه نشست

 سيگار؟ به چه رو بسكتبال قهرمان ليال؟ ميكشي سيگار كي از تو-

 انگيزم غم نگاه. بودم داشته شاننگه باز زحمت با و سوختمي گريه فرط از چشمانم

 :گفتم گرفته صدايي با. دوختم منتظرش هايچشم به را

 اون از نبود؟ بسكتبال قهرمان خوابيده بيمارستان تخت روي االن كه اوني همگ-

 كه مونده قد متر دو فقط كشتنمي براش رو خودشون دخترها همه كه ورزشي هيكل

 . گرفته رو روش خشكيده پوستِ  يه

 صدايي با. ريختند زمين روي زمان هم سيگارم خاكستر با اشكم. كردم بغض دوباره

 :گفتم بود شده رزانل گريه از كه

 الله؟ اومدم چي دنبال اينجا من-

 :گفت و داد فشار اششانه روي را سرم و كرد بغلم

 ! ها ایستهوامي قلبت خدا به نكن، اينجوري خودت با-

 :دادم جواب هق هق با

 ...!نياره دوام كه هاستحرف اين از غيرتبي و پرروتر من یوامونده قلب اين نترس-

*** 
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 . آمدم خودم به آهو صداي با

 كني؟مي سير كجا ليال،-

 . زدم لبخند رويش به و كردم خاموش جاسيگاري در را سيگارم و كشيدم سردي آه

 !دختر خيالبي كن، ولش افتادم، قديما ياد-

 خورده زنگشون ديگه االن ها،ميشه دير داره ها؟بچه دنبال بري خواستينمي مگه تو-

 . حتما

 :دادم جواب گرفتممي را خانه یشماره كه طور همان و شتمبردا را تلفن گوشي

 . ندارم حوصله دنبالشون، بره زري زنممي زنگ-

 و عاليجناب هايبچه دنبال بره بايد روز هر كرده گناهي چه تو خواهر اين بابا-

 خونه؟ ببرشون

 :گفتم و دادم باال ابرو

 جبران كنن خدمت من به هم عمرشون آخر تا اگر جماعت اين. نباش نگران-

 .كنهنمي رو كردن حقم در كه هاييظلم

 گفتنمي چيزي خودش كسي تا و بكشد سرك ديگران زندگي در نداشت عادت

 . كرد عوض را بحث و شد ساكت همين براي كرد؛نمي دخالتي

 مياد؟ كي پس آرزو-

 ...آورده گير رو ما اونم بابا، دونممي چه-
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 و رسيد راه از بود سميرا نامش كه اسدي خانم دختر كه زدممي حرف تلفن با داشتم

 خواسته او كه طور همان را موهايش باد و برق مثل بودم زدن حرف مشغول من تا آهو

 . كرد كوتاه بود

 با سميرا. كنم سشوار را او خيس موهاي تا خواست من از شد تمام تلفنم وقتي

 بيرون زود خيلي و داد آهو هب تومان سي و ايستاد مديريت ميز پشت كامل رضايت

 :گفت و كرد بخشي رضايت خنده آهو. رفت

 ! امروز دشت اينم خداروشكر،-

 اين بزنيم؟ دوري يه بيرون بريم تونيممي امروز لگنش اون با ببينيم برگرده آرزو بذار-

 يه و بگيرم ازش ماشينش خريد شيريني و پسرش شازده سالمتي بهانه به پولم

 . ريمبخو حسابي بستني

 . خنديد بلند آهو

 كشيدي؟ نقشه بدبخت آرزوي براي تو اومد مشتري يه باز-

 . خنديدم

 قربونت نسوزه كسي حال به دلت نميشه، پيدا تربدبخت تو و من از راحت، خيالت-

 .سوزوننمي رو دلت كه برم

 كلي از بعد و آوردن تشريف باالخره خانم آرزو كه بود ظهر از بعد چهار حدود ساعت

 هفتاد امروز شنيد اينكه از بعد باالخره كوچكش پسر دست از شكايت و گله و غرغر

 نمايش به را درشتش و زرد هايدندان و شد باز بناگوش تا نيشش كرديم دشت تومن

 شروع و زدم آهو به چشمكي. داد هردويمان تحويل رضايت سر از ايخنده و گذاشت

 و بيرون برويم و ببنديم را آرايشگاه تا كردم شمجبور  و آرزو مخ روي كردن كار به كردم



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

14 

 

 با و رفتيم ور هایمانلباس با هاآيينه جلوي كلي هرسه. بخوريم بستني تايي سه

 نتوانست آرزو قراضه و پايين مدل رنوي ديدن با آهو. شديم خارج شوخي و خنده

 :گفت و گذاشت دهانش جلوي را دستش. بگيرد را اشخنده جلوي

 سر كه بزن هم مسافر دوتا آرايشگاه مياي كه راه توي روز هر ميگم من آرزو، آخي،-

 !ها داغونه بدجور كاري، صاف بديم رو ماشينت جلوي اين پولش با ماه

 :گفت و كرد كج را اشلوچه و لـب آرزو. خنديدم بلند بلند

 ! داريم هم همين خداروشكر-

 جلوي نتوانستم شد بلند ماشين موتور از وحشتناكي قارقار صداي زد كه استارت

 :گفتم او به خنده ميان. بگيرم را امخنده

 و درست چيز يه ذاشتمي مايه بيشتر كم يه كشيده زحمت كه حاال داداشت كاش-

 !گرفتمي برات حسابي

 . گرفت اشخنده هم خودش

 ! غنيمته همينم حاال! بده خيرش خدا-

 :گفتم و بردم فرو آهو گوش در سر

 چه دونينمي كنه، داغونش بزنه بخره اين از بهتر ترسيده اشهداد بدبخت آخه-

 ! داره افتضاحي فرمون دست

 جلوي كمي فاصله با كه ماشيني ترمز صداي كه بودم نکرده كامل را حرفم هنوز

 فرياد صداي و پيچيد گوشمان در شدمي خارج پارك از داشت كه آرزو ماشين

 با آرزو. گريخت مهلكه از سريع او فرياد و داد با بيچاره راننده. شد بلند آرزو اعتراض



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

15 

 

 سر پشت به كه طور همان و داد تكيه اشصندلي پشتي به جانب به حق یقيافه

 :گفت عصبانيت و دلخوري همان با رفتمي عقب دنده و كردمي نگاه

 طلبكاره؟ هم چيز يه من جلوي پيچيده! كوره انگار مرتيكه-

 :داد جواب جدي ليخي كند نگاهش كه اين بدون آهو

 قطاره با تقدم حق دونهنمي هنوز كه داده نامه گواهي احمق اين به كي نيست معلوم-

 !ايشون اتومبيل نه

 رفتم ريسه چنان خنده از بود انداخته آرزو ماشين موتور صداي به آهو كه ايتيكه با

 .خنديدیم آرزو خود حتي همگي اختيار بي كه

 انتخاب مشغول عالقه با و بودیم زده زل یترینو پشت رنگارنگ هایبستنی به

 قاشقک بود، ایستاده دخل پشت که مردی. بودیم ایتالیایی بستنی هایطعم

 :پرسید ما به رو و برد یخچال سمت را بستنی مخصوص

 بذارم؟ اسکوپ تا چند ها،خانم-

 کهاین بدون. کردم تکرار را سوال همان اشاره با و دوختم آهو به را امپرسشگرایانه نگاه

 صاف را صدایم جدی ای قیافه با من و داد نشانم را انگشتش پنج شود، متوجه آرزو

 :دادم جواب و کردم

 ! لطفا اسکوپ پنج-

 هاظرف در بستنی ریختن مشغول و زد باال بینی روی از را عینکش متعجبانه مرد

 :گفتم آرام و کردم نزدیک آهو گوش به را سرم. شد

 ! بخوریم بستنی قدراین که شیممی خفه یست؟ن زیاد تا پنج-
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 :داد جواب شیطنت با و کرد محوی خنده

 این از که آخرشه و اول دفعه بینممی من که اینی غنیمته، کندن خرس از مو یه -

 !بیاد جا حالش تا بخور شده هم زور به کنه،می هادلبازی و دست

 . دادم تکان تایید نشانه به را سرم

 ! خوریممی رو همش زور به میگی، راست-

 ماشین سوار و گرفتیم را هابستنی. خندیدیم ریز و بردیم فرو شانه در را هایمانگردن

 سمت به کمی. بود دارمغازه با کتاب و حساب مشغول اتومبیل از بیرون آرزو. شدیم

 نگاهی بلعیدمی را هابستنی زور به داشت که آهو به و برداشتم خیز عقب صندلی

 :گفتم کنانخنده و داختمان

 و بابا دربیاریم رو آرزو پدر اومدیم. نمیشه تموم خورممی هرچی زیاده، خیلی خدایی-

 ! چشممون جلوی اومد مونننه

 پول داشت که کردمی تماشا را آرزو شیشه از که طور همان و رفت ریسه خنده از آهو

 :گفت من به و کرد اشاره او به شیشه پشت از دست با دادمی را بستنی

 کنده دلش گوشه از انگار میده؟ پول یارو به داره جوری چه کن نگاه خدا رو تو-

 !بشه کوفتتون گفته خودش با دفعه صد حاال تا کن باور. میشه

 :گفتم ب**ل زیر و نشستم مرتب جایم سر و خندیدم بلند

 !نیار هم خودت روی به بشین، میادصاف داره-

 خانه به را آهو راه سر و خوردیم را هایمانظرف تویاتمح کل بود بدبختی هر با

 رفتن خانه حوصله. کردم تشکر آرزو از و شدم پیاده خانه جلوی هم من و رساندیم
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 به وقتی رفتمی یادم دنیا غم و بودیم خوش هم کنار آرایشگاه در هرچقدر نداشتم

 چند پا با. شدمی آوار سرم بر حال و گذشته هایغصه یهمه انگار گشتمبرمی خانه

 فریاد و داد و بازی صدای. آوردم در را هایمکفش و زدم کنار بود در جلوی که دمپایی

 هایشاننام یکی یکی که مادرم صدای طور همین و بود برداشته را آپارتمان کل هابچه

 :زد فریاد زری پسر سامان، کردم باز که را در. آوردمی زبان بر فریاد با را

 ! اومد لیال خاله شدیم بیچاره اومد، امانتونم ها بچه-

 . پیچاندم آرام و گرفتم را گوشش

 کردی؟ رم اینجوری که لولوام من مگه سگ توله-

 همش کیانوش و کیاوش این بودم؛ خوبی پسر من خدا به. کن ولم خاله آی، آی-

 .کردنمی اذیت رو مامانی

 :گفتم و بوسیدم و کندم را لپش و کردم ول را گوشش

 ! همید لنگه همتون-

 برگردان همان با آشپزخانه از. بود برداشته را خانه همه مادر شده سرخ کتلت بوی

 به نگاهی و و آمد بیرون فشردمی دستش در که کردنش سرخ کتلت مخصوص

 :گفت من به رو و انداخت دادمی نشان را هشت که ساعت

 !اومدی زود بار یه تو دختر عجب چه-

 و آمد بیرون اتاق از سالنه سالنه چاقش هیکل آن با زری بدهم را شجواب خواستم تا

 :گفت کنایه با
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 فردا از بگید هستید فکرش به اگر شما اومد؟ زود هم شب یه این حاال فایده، چه-

 کنه؟ کار چی

 و سر اشاره با مادرم کردم حس اما برگشتم زری سمت به و چرخیدم پاشنه روی

 . ردک سکوت به مجبور را او چشم

 خبره؟ چه فردا مگه قلمبه؟ گرد میگی چی-

 دلخوری با بود اشاره و ایما مشغول چنانهم که مادرم به رو و آورد در شکلک برایم

 :گفت

 ! دیگه بگید بهش باید باالخره خب میاری؟ در ادا هی واستادی جااون مامان چیه-

 :زد فریاد مادرم

 بعدا. بیاد در خستگیش بخوره چیز یه برسه، راه از بذار دختر، تو بمیری الل ای-

 کردن؟ نطق به کنی شروع باید االن همین حاال. گیممی

 صورتش زری. آوردمنمی در سر هایشانحرف از و کردممی نگاهشان واج و هاج و گیج

 :گفت و چرخاند هوا در را دستش و کرد جمع را

 همین! لطفا نیار در رو مهربون و دلسوز مادرهای ادای کنممی خواهش جان مامان-

 …دنیا سر اون فرستادینش و کردید بدبختش که بودید شماها

 به خانه گوشه از اشکودکانه آوای همان با و دوید حرفشان میان به مقدمه بی سامان

 :گفت و دوید من سمت

 سوغاتی برات عالمه یه گفت بهم! بیان خوانمی حمید دایی و علی دایی فردا خاله،-

 !نگرفتم هیچی کیاوش و کیانوش رایب اما میارم
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 :گفتم دلخوری با و کردم دورش خودم از دست با

 .بگیره براشون چیزی کسی خوادنمی دارن، چی همه خودشون کیاوش و کیانوش-

 :گفتم و رفتم مادرم به ایغره چشم

 و ببندم رو فلنگ باید من میان دارن هاتدردونه! چیه سر دعوا شد معلوم پس آهان-

 ! نشه مکدر هاآقازاده خاطر من دیدن با وقت یه که کنم گم رو گورم

 جای به و آمد بیرون اتاق از بود تلویزیون تماشای مشغول اتاق در موقع آن تا که پدرم

 :داد جواب مادرم

 . گفت چی اخبار اصال نفهمیدم کردید صدا و سر قدراین خبره چه-

 :گفت و کرد نثارش غلیظی یغره چشم مادرم

 ! کردنه گوش اخبار دردت همه که وامت-

 به و برداشتم هابچه مدرسه هایکیف و هاکاپشن و رفتم اتاق سمت غیض با

 :زدم فریاد و انداختم سمتشان

 ! بیفتید راه بپوشید زود-

 :گفت و برداشت زمین روی از را هاکاپشن زری

 شب؟ وقت این بری خوایمی کجا شدی؟ دیوونه باز-

 که رفتم خروجی در سمت به و گرفتم بودند کردن گریه مشغول که را بچه دست

 :زد فریاد و گرفت در جلوی را دستش دو و انداخت در جلوی را خودش مادرم

 هابچه نداری حق ولی برو میری گوری هر خودت. ببری رو هام بچه بذارم اگه خدا به-

 ! ببری رو
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 بردممی پایین هاپله از کشان کشان را هابچه که طور همان و زدم پس را دستش

 :گفتم

 هیچ شما به! برممی خودم با هم یتیمام برم هرجا درک، به ریممی جهنم، به ریممی-

 !نداره ربطی

 فشردممي دست در را فرزندم هردو دست محكم من و كردمي گريه بلند بلند كياوش

 خودش دوان ندوا سرمان پشت زري شديم كه كوچه داخل. بردممي پايين هاپله از و

 . بكشد بيرون دستم از را كياوش دست كرد سعي و رساند هابچه به را

 بري؟مي داري كجا رو هابچه شب وقت اين بكش، خجالت ليال-

 :گفت زري به كنان هق هق كياوش

 ! بيار هم سامي بريم، بيا توام خدا رو تو خاله-

 . كشيدمش خودم سمتم به محكم و كردم نگاهش چپ چپ

 خواي؟مي رو سامي حاال كردي،مي دعوا سامي با داشتي النا تا-

 محكم دست با زري. شد ساكت و داد فرو را بغضش ترس از معصومم بچه چاره بي

 . كرد تكرار را حرفش و كوبيد امشانه به

 ميري؟ داري كجا شب وقت اين ميگم تواَم، با-

 ترم،بزرگ ازت من باشه هرچي نداره، ربطي تو به اتبچه پيش برو برگرد زري، كن ولم-

 . لطفا نكن دخالت پس

. شد روشن خاموش موبايلم صفحه روي ماني نام بار چند و خورد زنگ موبايلم گوشي

 او از را چيزي بشود كه بود آن از ترفضول اما كنم پنهان زري از را آن كردم سعي
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 به محكم انيم نام ديدن با و گوشي سمت كرد دراز را گردنش مخصوصا. كرد پنهان

 . كوبيد گردنم

 ميزنه؟ زنگ بهت كه شب وقت اين داره كار چي تو با ماني ، ليال سرت بر خاك-

 . كنيمي بدبخت رو من هم خودت زندگي به ميزني گند هم كارهات اين با تو آخرش

 . برگشتم زري سمت عصبانيت با و دادم تماس رد

 !منه مال بدبختيه هرچي كنه،نمي ول شرايطي هيچ تحت رو تو جونت امير نترس-

 بفهمه اگر اشزره فوالد مادر اون نفهم، ميگم خودت براي داري؟ جنگ من با چرا تو-

 ميزنه تير با رو امسايه كرده شيشه توي رو من خون ساله هفت. كنهمي قيامت

 هم مفصل عروسي يه البد پسرش يكي اون براي بگيره هم رو تو داري انتظار اونوقت

 !بگيره؟ براتون

 :گفتم و گرفتم را زري دهان دست با و گذاشتم بيني روي را انگشتم

 !ببند رو گشادت دهن هابچه جلوي خواهشا هيـس،-

. گفت نخواهد چيزي ديگر كه فهماند من به سر اشاره با شدمي خفه داشت كه زري

 داد رس پشت از. شدم راهي هايمبچه با دوباره و برداشتم دهانش جلوي از را دستم

 :زد

 ميري؟ داري گوري كدوم بگو الاقل-

 :گفتم بلند برگردم اينكه بدون

 !قبرستون-
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 اين به تازه رسيديم كه كوچه سر به. برگشت خانه به خالي دست و نااميدانه زري

 بروم؟ كجا شب وقت اين بايد واقعا بچه تا تو با حاال كه افتادم فكر

. بود مجرد دختر يك او ولي بود خوب خيلي وآه با امرابطه آنكه با. كشيدم بلندي آه

 خانه در فرزندم و من به هم جايي تا بخواهم او از شب ساعت اين توانستمنمي من

 هستم مطلقه من كه بدانند مادرش و پدر حتي خواستنمي دلم اصال بدهند، شان

 و بيفتد سرشان در غلط فكر جور هزار تا شود سبب كاري چنين با آنكه به رسد چه

 او زندگي وضع كه بزنم زنگ آرزو به اينكه جز نداشتم ايچاره. كنند قضاوت مرا آن با

 كليد و كردم پيدا را اششماره مخاطبين ليست از. نداشت من از كمي دست هم

 :داد جواب فوري بوق دو از بعد. نمودم لمس گوشي روي از را تماس

 خوبي؟ جان، ليال سالم-

 :دادم جواب و تركيد بغضم

 ! برس دادم به آرزو. نيستم خوب اصال نه،-

 :پرسيد و كرده هول امگريه صداي شنيدن با چاره بي

 كني؟مي گريه چرا دختر؟ شده چي-

 را شب تا بياورد برايم را آرايشگاه كليد خواستم او از و دادم شرح برايش را ماجرا كل

 . كنيم سر به آنجا هايمبچه با

 برات اونجا ميام آرمين با االن منم آرايشگاه، جلوي برو. نباش نگران اصال جان ليال-

 . ميارم رو كليد

 هستيم؟ خانمان بي امشب ما فهميد هم آرمين يعني سرم بر خاك-
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 از هم ما برای نباش نگران خوره؟مي درد چه به دوستي پس دختر، حرفيه چه اين-

 . ديگه كرده عادت امبچه طفلي افتاده، زياد هااتفاق اين

. بود برداشته را جا همه سكوت تقريبا و شدمي خالي هاماشين حركت از كم كم رشه

 را هايشتماس از كدام هيچ من اما بود زده زنگ امگوشي به هم ديگر بار چند ماني

 آرايشگاه در جلوي. كنم صحبت او با بتوانم كه نبودم وضعيتي در اصال. ندادم جواب

 بودند كرده بغل مرا محكم طرفم يك در كدام هر ايمهبچه و بودم ايستاده آرزو منتظر

 صداي كه بودند نشسته انتظار به را جاده خسته و آلود خواب هاييچشم با و

 و داد نشان را او ماشين دست با كيانوش. كرد پر را خيابان تمام آرزو قراضه ماشين

 :زد فرياد درخشيدمي معصومش چشمان در شادي برق حاليكه در

 ! اومدن اينا آرزو خاله مامان،-

 و كرد باز ما براي را در و انداخت كليد آرزو. نشست هايمب**ل روي سرد لبخندي

 كاناپه روي بود آورده خودش با كه هاييبالش و پتو سه آرمان. شديم داخل همگي

 آشپزخانه در و كرديممي استفاده استراحت براي كه را ايقاليچه فورا آرزو و گذاشت

 و كشيد بيرون ايسفره بود همراهش كه سبدي از و كرد پهن برايمان يمگذاشتمي

 :گفت هابچه به انداختمي قاليچه روي را آن كه طور همان

 رو شامتون شماها ميكنه درست رو بخاري دودكش آرمين تا بيايين بدويد پسرا-

 . ميشه ردي تونمدرسه و مونيدمي خواب فردا گرنه و بخوابيد بايد بعدش كه بخوريد

 برادرهايم حضور بخاطر پدرم و مادر. بودم شده شرمنده محبتش همه آن از چقدر

 را او كه بود وقت چند تازه كه غريبه اين وقت آن و بودند انداخته بيرون خانه از مرا

 به او صداي با. كردمي محبت فرزندانم و من به خالصانه و ريا بي چنين شناختممي

 . آمدم خودم
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 عزيزم؟ خورينمي شام تو مگه نجا ليال-

 مشغول اشتها با كه هابچه روي از را نگاهم و دادم تكان منفي عالمت به سري

 و رفتمي كلنجار بخاري لوله با داشت كه آرامين به و برگرفتم بودند ماكاروني خوردن

 نگاهم سنگيني متوجه انگار. كردم متمركز كردمي محكم دودكشش محل در را آن

 :گفت و زد نديلبخ. شد

 ...كنهمي نشت گاز نكرده خدايي وقت يه خطرناكه اينجوري. كنممي درستش-

 از جا همين تامون هرسه بذاري و نكني درستش كاش" گفتم دلم در. خنديدم تلخ

 كرد آرزو كه سفارش كلي از بعد شد تمام كه كارش." بشيم راحت هابدبختي همه

 زيباي صورت به نگاهي. بود گذشته وازدهد از ساعت. رفتند و كردند خداحافظي

 فرشته دو مثل و بود گرفته دست در محكم را برادرش دست كه انداختم كيانوش

 پشت و كردم مرتب بودم انداخته رويشان كه را پتويي. بودند رفته خواب به معصوم

 باالي و انداختم هم روي به را پاهايم و دادم لم مديريت نرم صندلي روي پذيرش ميز

 آرزو طاليي فندك با را آن و كشيدم بيرون سيگارهايم بسته از سيگاري. كردم دراز ميز

 برايم ماني. كردم چك را امگوشي زدممي آن به را پك اولين كه طور همان و زدم آتش

 . بود گذاشته پيغام يك

 از خبري يه لطفا نگرانتم، خيلي نميدي؟ جواب گيرممي تماس هرچي چرا ليال"-

 "بده بهم خودت

 :نوشتم جوابش در و زدم پوزخندي

 به شب. بدم اس تونمنمي فعال. كردممي كار رو هاشون درس هابچه با داشتم خوبم،-

 . خير
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 ارزش با چيزهاي آنقدر امزندگي در. گرفت امخنده بودم گفته كه دروغي از هم خودم

 كه ماني حتي شتمدا را چيزي هر دادن دست از آمادگي ديگر كه بودم داده دست از

 بود انگشتم الي كه سيگاري از ديگري كام. بود بودنم زنده دليل تنها موقع آن شايد

 . برگشتم پيش ها سال به ناخواسته و گرفتم

*** 

 سوي آن به نگاهي و كردم مرتب مقنعه زير از را موهايم اميد ماشين جلوي آيينه در

 در. كردمي عبور خيابان از ستد به بستني كه ديدم را اميد و انداختم خيابان

 پشت تا گرفتم دستش از را هابستني فراوان اشتياق با و كردن باز برايش را ماشين

 :گفتم و انداختم بستي به بخشي لذت نگاه. بنشيند رل

 !باحاليه بستي عجب هوم،-

 :داد جواب و خنديد اميد

 باخيال اونوقت نمكمي پارك رو ماشين دنج، جاي يه بريم بذار فقط. جونت نوش-

 . بخوريمش راحت

 :گفتم كنان خنده و زدم بود دستم در كه وانيلي قيفي بستني به را ليس اولين

 . باشم داشته طاقتي همچين من كه محاالته جز اصال -

 . بست نقش لبانش بر آميزي رضايت لبخند و كرد نگاهم شوق با

 . دلم عزيز بخور باشه-

 از كمي. دادم قرار صورتش مقابل را اشبستني كرديم رانندگي داشت كه طور همان

 :پرسيد پُر دهان همان با و خورد را آن
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 نشده؟ معلوم هنوز زينب دبيرستان با تونمسابقه تاريخ-

 .چهارشنبه ديگه، هفته-

 :داد جواب هيجان با و داد باال ابرو

 ميشه؟ چي تمرين پس-

 :گفتم و خنديدم

 روز هر هم بقيه نشسته كنارم بسكتبال تيم بهترين كاپيتان. ندارم مشكلي كه من-

 . دارن تمرين ساعت سه مدرسه از بعد

 :گفت خنده با و زد گردنم پشت آرام

 كنيم بازي ساعت دو يكي دنج و باحال جاي يه برمتمي االن ماشينه، پشت توپ-

 كني؟مي كار چي ببينم

 :دادم جواب ضعيتو همان با و چپاندم دهانم در اشتها با را امبستي نون

 .مياريش جا همه كه منه جهازي سر بسكتبالت توپ اين انگار كه توام بابا اي-

 :گفت و كرد خمار را رنگش ميشي چشمان و خنديد بلند

 نشي؟ حريفم ترسيمي چيه؟-

 :گفتم خنده با و چرخواندم هوا در را دستم

 و من! شقايقم يمت كاپيتان بنده نشسته؟ كي جلوت ببين كن نگاه خوب آقا حضرت-

 ترس؟
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 تريندنج ما براي هميشه كه باغي كوچه سمت كه طور همان و كرد ايخنده اميد

 :گفت پيچيدمي بريم سر به عاشقانه را هايمانلحظه باهم تا بود دنيا جاي

 !طرفه كي با كي ميدم نشونت حاال پس باشه،-

 بود رفيقش ترينميميص انگار كه را بسكتبالش توپ و كرد پارك ايگوشه را ماشين

 :گفت و گرفت مقابلم و آورد بيرون عقب صندوق از بُردمي خود با را آن جا همه كه

 نه؟ يا كنيمي بازي توپ، اينم بفرما-

 :دادم جواب و نشست لبم گوشه جذابي لبخند

 . كردي وصل حلقه بهش كه هادرخت همون سمت بريم پس-

 . بريم بزن-

 صداي كه كردم شروع را توپ با زدن روپايي رفتممي راه كه طور همان و گرفتم را توپ

 :شد بلند اميد اعتراض

 !پوك كله گيرهمي درد پاهات داره فرق فوتبال توپ با سنگينه، توپ اين دختر، نكن-

 خنده. آوردمي فشار پايم مچ و زانو به شدت به و بود سنگين توپ گفتمي راست

 :گفتم كنان

 كه رو بابات ماشين. كنم كار چي بگي من به نميتوني اصال مجرمي شما االن-

 اصال كه سنگينه قدراون جرمت آخ آخ! اينجا آوردي مردمم دختر برداشتي، يواشكي

 !نداري اعتراض جاي

 دِريبل به شروع و رُبُود پايم جلوي از حركت يك با را توپ و خنديد بلند صداي با

 در ساالنش و سن هم همه زد زبان ايشهتكنيك و بازي در مهارتش. كرد آن با كردن
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 و كردمي دريبل مختلف هايجهت به را توپ زياد سرعت با. بود محله و مدرسه

 علي كه توري و حلقه سمت به شتاب با. بگيرم دستش از را آن بتوانم تا گذاشتنمي

 وصل باغ كوچه هايدرخت از يكي به را آن خودش و بود ساخته برايش آهنگر، آقا،

 دنبالش. انداخت حلقه در را توپ زدني هم به چشم در راحتي به و دويد بود، كرده

 آن. كرديم بازي ساعت يك. بزنم گل و بگيرم او از را توپ شدم موفق بار چند و دويدم

 به بود بيرون مقنعه از كه اممشكي و فر موهاي تكه كه بودم ريخته عرق قدر

 و كتوني و نشستم كه آب جوي لبه. مزدمي نفس و نفس و بود چسبيده امپيشاني

 در را پايم دو هر و زدم باال كمي را اممدرسه شلوار پاچه و آوردم در پا از را هايمجوراب

 حس با زمانهم و فروبردم رفتمي باغ سمت به باريك جوي آن از كه خنكي آب

. نشست هايمب**ل روي بر رضايت لبخند كردممي احساس خود در كه خوشايندي

 امشانه روي دست و نشست كنارم اميد. كشيدم بلندي آه و بستم را هايمچشم

 :پرسيد و انداخت

 شدي؟ خسته-

 در دماغمون از خورديم ما دادي بستني يه حاال نمياد، باال ديگه نفسم چيه؟ خسته-

 ...آوردي

 بست نقش لبش بر كه شيريني خنده با و كرد نوازش اشاشاره انگشت با را امگونه

 :داد وابج

 جمعه بازي براي انرژيت شما شقايق، تيم كاپيتان خانم ولي جونت نوش كه بستني-

 تمرين خودم با و جا همين ميايم روز هر جمعه، روز تا بعد به اين از كمه، خيلي

 ! شما دست سپردن رو تيم يه رهبري مثال ميكني،

 :دادم جواب و زدم چشمكي
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 خوايمي چيزها اين و بازي و تمرين بهانه به يمنفهميد اصال هالو، كه هم ما آهان،-

 !اينجا بكشوني رو من روز هر

 كه بودم رنگش كهربايي و خمار چشمان آن عاشق چقدر. دوخت نگاهم به را نگاهش

 از نوشیدنی. كردمي هديه زيبا چشمهاي آن به رويايي نگاهي بلندش مژگان وجود با

 هايب**ل بر خاصي لبخند. بودم كرده غرق خمخانه آن در را خودم نگاهش ناب مي

 تكيه زمين روي كمرش پشت را هايشدست كف. نشست آلودش گوشت و درشت

 :گفت و چسباند صورتم به را صورتش آرام و كرد گاه

 خدا به. ببينم دقيقه هر و روز هر رو تو ايبهانه هر به خوادمي دلم كه معلومه خب-

 ! ليال عاشقتم

*** 

 :پيچيد شمگو در آشنا صدايي

 "ليال عاشقتم خدا به"-

 گوشه نخورده دست و بكر طور همان سال بيست از بعد را صدا اين من! بود عجيب

 و دلتنگي روز همان امروز مگر آيا و بودم كرده بايگاني امدلتنگي روزهاي براي ذهنم

 شد؟ مرهم چنين اين امكهنه زخم بر آشنا صداي آن يادآوري كه بود امكسي بي

 روي خاكسترش و بود سوخته انتها تا بودم داشته نگه انگشتانم بين كه را اريسيگ

 كه شوم بلند جا از خواستم. كردم خاموش جاسيگاري در را سيگار. ريخت شلوارم

 هاآن. كردممي بيدار مدرسه به رفتن براي را هابچه بايد. شد بلند موبايلم آالرم صداي

 همراه و كردم جمع را پتوها.  برگشتم آرايشگاه به هدوبار  خودم و رساندم مدرسه به را

 و دستمال با و كشيدم تي با را جا همه سريع. بردم آشپزخانه به شده لوله قاليچه
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 راس هميشه مثل آهو كه افتادم كاناپه روي خسته. كردم پاك را هاآيينه شوييشيشه

 :سيدپر  جا همه از خبر بي من ديدن با. آمد آرايشگاه به هشت ساعت

 اومدي؟ زود امروز تو چقدر ليال واي-

 . كشيدم سردي آه

 . آرايشگاه اومدم راست يخونه برم كه نداشتم كاري ديگه مدرسه بردم رو ها بچه-

 و سفيد هايصندل و گذاشت كفش و لباس مخصوص كمد در را هايشكفش

 :پرسيد كردمي آويزان رگال روي را مانتویش كه طور همان و كرد پا به را اشورني

 . كمكت بيام من تا كرديمي صبر نكنه، درد دستت كردي؟ تميز تو رو آرايشگاه-

 دنيا يه برام هستي اينجا كه همين. بشين پيشم اينجا بيا گفتم و گرفتم را دستش

 . داره ارزش

 دفترچه از گهگاهي و دارد شعر طبع آهو كه دانستممي. نشست كنارم تعجب با

 با كه هاشنبه پنج و خواندمي شعر برايم داشت خود كيف در هميشه كه كوچكي

 خط با كاغذي روي را شعرهايش تا خواستممي آهو از اصرار با رفتيممي خانه به ماني

 ماني خورد به خودم نام با را همه هاشب من و بنويسد برايم داشت كه خوشي

 تعجب با. رسيد خاطرم به فكري ناگهان. كردممي حظ باوريش خوش از و دادممي

 :پرسيد و نشست كنارم و كرد نگاهم

 . كرده پف خيلي چشمات شده؟ چيزي ليال-

 :گفتم و گرفتم دست در را دستش

 !بوديم اينجا هابچه با ديشب-
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 :گفت و كرد گرد را درشتش چشمان

 چي؟ براي اينجا-

 شب خالصه. غذا كم يه و آورد پتو تا چند آرزو به زدم زنگ شد، دعوام خونه با-

 ! بودم اينجا

 گفت و داد تكان سري

 . بود بهتر كه اينجا از! خودت خونه رفتيمي الاقل ندونستي، قابل كه رو ما خونه-

 . زدم تلخي لبخند

 كجا و تو از بهتر كي وگرنه كنم درست دردسر برات خواستمنمي برم، قربونت نه-

 گير در خوامنمي نگفتم چيزي ماني به چون نرفتم هم خودم خونه شما، خونه از بهتر

 زري. نيست درستي كار ببرم، اونجا تونمنمي رو هامبچه ضمن در. باشه من مسائل

 ...كنهمي بيچاره رو هردومون كرديم ازدواج بفهمه

 . داد تكان تاييد نشانه به را سرش

 ! توئه با حق ميگي، راست-

 :گفتم او به مقدمه بي كه رفتمي ور صندلش بند با داشت

 بنويسي؟ رو من زندگي قصه تونيمي هوآ-

 :پرسيد و شد گرد چشمانش تعجب از

 ! بدونه چيزي كسي هامگذشته از ندارم دوست گفتيمي كه تو تو؟ زندگي قصه-

 پيش سال بيست ليالي آن با چقدر. كردم انداز ور را خودم و رفتم هاآيينه سمت به

 بودم مجبور كه بود شده حجم كم رآنقد امفري فر و پشت پر موهاي. بودم كرده فرق
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 ديگر رنگم شب چشمان. نباشد پيدا سرم كف تا بدهم پوش هاآن صبح روز هر

. بودم كاشته مژه رديف چند امخورده فر و بلند هايمژه جاي به و نداشت فروغي

 جايش به و بتراشم را آن وسط از شدم مجبور تا شد تُنُك آنقدر پهنم و بلند ابروهاي

 ناخن براقم و پهن هايناخن جاي به. بزنم هاشور را هاآن انتها تا وسط از رنگ با

 بيست ليالي تا بود آن براي هااين همه. زدممي آن به تازه الكي روز هر و بودم كاشته

 و بسازم خود از ديگري ليالي و سازم پنهان لعاب و رنگ خروارها پشت را پيش سال

 برگشتم آهو سمت به! بودم بيگانه ديدممي آيينه در كه تصوير اين با هم خودم حاال

 :دادم جواب و

 غده يه مثل كه لعنتي بغض اين خواممي. بزنم حرف هامگذشته از خواممي حاال اما-

. بشم سبك الاقل اينجوري شايد. كنم خالي رو كرده خوش جا گلوم گوشه چركي

 هامبچه سر باال كي تا مداغون قلب اين با و درد همه اين با دونمنمي آهو راستش

 چي وامونده دنياي اين از مادرشون بدونن شدن مرد كه روزی يه خواممي اما هستم

 .بخوره تكون دلشون تو آب تا نذاشت و كشيد

 :داد جواب و كرد بغلم آهو. شدند سرازير اختيار بي هايماشك

 !مني دوست ترينبه تو. ميدم انجام تو براي بتونم كه هركاري من عزيزم، باش آروم-

*** 

 •دوم فصل•

 دو حمیرا و مهناز. داشتم قرار امید با دبیرستان از ترطرف آن کوچه دو همیشه مثل

 شهید کوچه سر تا گویان متلک نشستیممی نیمکت یک در باهم که امهمکالسی

 سبز داتسون به که دیدم را امید دور از. کردند امهمراهی بود قرارم محل که رحیمی
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 به ایطعنه حمیرا. کشیدمی مرا انتظار سینه به دست و بود داده تکیه درشپ رنگ

 :گفت و داد نشان را امید ابرو و چشم با خندیدمی ریز کهحالی در و زد امشانه

 !منتظرته کی از نیست معلوم باچان آمیتا آقای که بدو-

 باچان آمیتا لقب امید به داشت که ایسبزه پوست و امید بلند قد خاطر به حمیرا

 و داد تکان دستی آرام دید دخترها با که مرا. دادم تکان دست دور از برایش. بود داده

 از بودنش خجالتی خاطر به همیشه. کشید خجالت کردم حس. شد ماشین سوار

 حمیرا دست که طور همان و کرد ایخنده مهناز. داشت پروا مخالف جنس با برخورد

 :گفت کشیدمی را

 .رفت در خجالت از بدبخت پسره. میشه شر برامون بینهمی یکی االن بریم بیا بابا-

 لحن و خاصی حالت با کردمی خداحافظی اینکه ضمن و کرد نثارم چشمکی حمیرا

 :گفت کشداری

 !بگذره خوش-

 تند داشت قرار امید ماشین که کوچه ته سمت به را هایمقدم و شدم جدا هاآن از

 رویش به رو آیینه در موهایش با رفتن ور مشغول اميد كردم باز که را جلو در. کردم

 و کردم نازک برایش چشمی گوشه و گرفتم اشعضالنی بازوهای از نیشگونی. بود

 :گفتم

 !کردی؟می آالگارسون کی واسه فکوالتو داشتی. آوردم گیرت موقع به خوب آهان،-

 فشار و گرفت را گردنم پشت اشاره و شست انگشت دو با و رفت ریسه خنده از

 .آورد در را فریادم که داد آن به آرامی

 چته؟. شکوندی رو گردنم نبینی خیر امید آخ، آخ آخ-
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 :داد جواب خنده با و برداشت گردنم پس از را دستش

 گیری؟می ژست الکی چرا نمیرسه من به زورت که تو آخه-

 …برای رو فوکالت گفتم چیه؟ ژست-

 زدمی استارت که طور همان و کشید موهایش الی دستی و کنم تمام را حرفم نذاشت

 :گفت و کرد تنظیم را آیینه

 !کرده مدیوونه جوری بد که مردنی الغر مشکی ابرو و چشم دختر واسه-

 :گرفت امخنده

 !خودتی مردنی الغر-

 مردنیه؟ الغر کجام دارم؛ وزن کیلو صدوده قدمه، متر دو من دختر-

 :پرسیدم و نداختما او به آمیزی رضایت نگاه

 ریم؟می کجا حاال-

 :داد جواب و نمود بیشتر را سرعتش و کرد عوض را دنده

 !باغ کوچه میریم همیشگی، جای همون-

 کردیم؟می کار چی ما نبود باغ کوچه این اگر دونمنمی من بابا، ای-

 :نشست آلودشگوشت هایب**ل روی شیرینی لبخند

 به دست هم با داداشات چشم جلوی شهر توی بریم خوایمی پس؟ کنیم کار چی-

 بچرخیم؟ دست
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. بود ما هایعاشقانه برای دنیا جای تریندنج و ترینامن باغ کوچه بود امید با حق

 و حجب خاطر به و شدمی محسوب برادرهایم صمیمی دوست امید که مخصوصا

 دست .بود نگفته من داشتن دوست از کالمی هاآن به حتی داشت که خاصی حياي

 شدت از. بود دار تب و ابری هوا.  رفتیم باغ کوچه انتهای تا زنان قدم هم دست در

 باالی کش با بود ریخته کمرم تا که را اممشکی فر موهای. برداشتم را اممقنعه گرما

 کوچه انتهای که ایخانه موتور از همیشه که آبی پر و پهن جوی کنار. بودم بسته سرم

 بود آب از پر کردمی جاری هاباغ آبیاری برای جوی در را آب زیاد صدای و سر با و بود

 مخالف جهت به امید. شستم خنک آب با را صورتم و دست و نشستم زانو روی

 از و گذاشت پایم روی را سرش آرام و کشید دراز آب ب**ل هرز هایعلف روی

 چشم زیر زا. شد آن زدن ورق مشغول و آورد بیرون را اششیمی کتاب کالسورش

 :پرسیدم و انداختم کتاب به نگاهی

 میزنی؟ ورق کتاب چیه؟-

 !نخوندم هم هیچی دارم شیمی امتحان شنبه-

 پر آب مشتی. بودم دوم سال تازه من و داشت نهایی امتحان و بود آخر سال امید

 که طور همان و پرید جا از. شد اشیقه وارد مستقیم آب. ریختم صورتش به و کردم

 :گفت خنده با و کنان غرغر دادمی تکان را سشخی بلوز

 میاد؟ بدم آب از من دونینمی مگه کردی؟ بود کاری چه این دیوونه-

 و سر به آن پاشیدن به کردم شروع و بردم فرو آب در را دستم حرفش به توجه بی

 آمدمی سمتم به که حالی در و بود کرده سپر صورتش جلوی را دستش دو رویش

 :گفت کنان فریاد

 !کن صبر کنم،می حالیت االن-
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 و گرفت را دستم مچ و ایستاد جوی وسط رفت و زد باال زانو تا را شلوارش هایپاچه-

 مچم که طور همان و شد بلند تاالپ صدای افتادن از که کشید جوی داخل به چنان

. دپاشی می آب صورتم و سر به پا با باشم نداشته فرار راه تا بود گرفته دست با را

 از کرد ول که را دستم. بود کرده پر را جا همه بلندمان هایخنده و فریادها صدای

 چک آب قطرات اممدرسه مانتو از که بودم شده خیس آنقدر اما بیرون پریدم جوی

 :گفتم و کردم نگاه امید به چپی چپ و انداختم سراپایم به نگاهی. کردمی چک

 خونه؟ برم طوری چه من حاال کردی؟ کار چی ببین دیوونه-

 به نگاهی و آمد بیرون جوی از و کشید اشقلمی بینی زیر اشاره انگشت با امید

 :گفت و انداخت خیسم هایلباس

 !کنیم؟ کار چی حاال! شدیم خیس جوری بد! میگی راست بابا ای-

 انداختم هادرخت از یکی شاخه روی و چالندم را آبش و آوردم بیرون تنم از را مانتویم

 و سر و گرفتم را هایمگوش دست دو با اختیار بی آسمان غرش صدای از ناگهان هک

 قطرات و کرد باز آسمان سمت به را دستش کف امید.بردم فرو هایمشانه در را گردنم

 :گفت و داد نشانم سر اشاره با را آن روی بر نشسته باران

 .گرفت بارون ما، شانس اینم بیا-

 خود به خواستم تا و کردم تن دوباره و کشیدم درخت هشاخ روی از را خیس مانتو

 زمین روی از را کالسورش و کتاب امید. گرفت باریدن به شروع تندی باران بجنبم

 :زد فریاد و کشید را دستم و گرفت سرش روی را آن و برداشت

 !داشتیم کم بارونو فقط وضعیت این توی. ماشین سمت بریم بدو لیال-
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 ماشین سمت بودو دستش در دستم که طور همان و دمز  لبخندی شیطنت با

 :گفتم میدویدم

 .رسید دادمون به موقع به بارون اتفاقا-

 نفهمیده حرفم از چیزی که اینشانه به را هایشب**ل و کرد کج سمتم به را گردنش

 .کرد جمع

 :گفتم و دادم نشان را خیسمان هایلباس دست با

 شده؟ خیس چی برای هامونلباس-

 به نگاهی شدم که سوار. کرد باز را ماشین در سریع و کرده تنگ را هایشمچش

 :گفتم و انداختم سراپایش

 !دیگه شدیم خیس اومدمی بارون چون! خنگی تو چقدر-

 :گفت و خندید بلند

 مگه؟ اومده سیل اینجوری؟ اونم آره،-

 !بهتره که هیچی از-

. برد عقب جلو کمی ار  بود آن در که کاستی و برد ماشین پخش سمت دست

. رسید محبوبش ترانه به باالخره. است مومن همیشه یاور ترانه دنبال دانستممی

 .شد آن رمزمه مشغول و کرد بلند را آن صدای

 رسیده من ِ داد به ای

 شکستن خود توروزای

 مهربونی ِ چراغ ای
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 من ِ وحشت ِ شبای تو

 حقیقت تبلور ای

 تردید ِ های لحظه ِ توی

 گرفتی شب زا منو تو

 خورشید به دادی منو تو

 نباشی یا باشی اگه

 گاهی تکیه من ِ برای

 غریبم که من ِ برای

 پناهی جون رفیقی، تو

 من ِ ی عاطفه ِ ناجی

 گرفته جون تو از شعرم

 من ِ بودن ِ خشک ِ رگ

 گرفته خون تو ِ تن از

 باشم تو مدیون اگه

 جونم باشه تو از اگه

 نداره لحظه اون قدر

 نشونم دادی منو که
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 از را باران قطرات تند تند کن پاک برف و خوردمی ماشین شیشه به شدت با باران

 در ابرو. کردم خاموش را آن و بردم پخش سمت دست. زدودمی ماشین جلوی شیشه

 :گفت آمیز اعتراض و کشید پوفی امید. زدم گره هم

 کردممی حال داشتم تازه کردی؟ خاموشش چرا بابا ای-

 :گفتم و برچیدم ب**ل

 .کرد ناله بس از افتاد بد دلم به گذاشتی؟ بارون زیر تو آخه ایترانه چه این-

 چشمان به را گیرایش نگاه و گذاشت پایم روی را دستش. زد تلخی لبخند امید

 :وگفت زد پیوند سیاهم

 !دیوونه عاشقتم خودشی، خود. دیگه منی مومن همیشه یاور توام چون-

 خوشبختانه. کردم نگاه بود ریخته در پشت که را هاییکفش همه دمرسی که خانه به

 خانه به هاآن از قبل من که بود معنا بدان این و ندیدم را علی و حمید هایکفش

. شد راحت خیالم هایشفضولی و نبودنش از و بود رفته مدرسه به هم زری. امرسیده

 در اتاقکی واقع در که اتاقم هب را خودم تا رفتم باال بام پشت هایپله از سریع

 و لنگه سه دری با که داشت تو در تو اتاق دو فقط ما خانه. برسانم بود خرپشته

 وقتی. شدمی جدا هم از داشت بزرگی شکل مستطیل مات هایشیشه که چوبی

 شدمی محسوب انباری روز آن تا که را بام پشت باالی اتاقک پدرم شد سالم دوازده

 از و دادم جای آن در رختخواب دست یک و پرت و خرت کمی من و کرد رنگ برایم

 !جدابود برادرانم از که داشتم خود برای اتاقی روز آن



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

40 

 

 رو محبوبم فوتبال تیم از که بزرگی پوستر به چشمم همیشه مثل. کردم باز را اتاق در

. دمکر  قفل و بستم سرم پشت را در. خورد بودم چسبانده دیوار به ورودی در روی به

 :گفتم و دادم تکان هوا در را امخورده گره مشت

 !استقالله سرور پرسپولیس-

 با حضورش در را جمله این وقت هر که آمد نظرم جلوی امیدم کشیده هم در قیافه

 :گفتمی جوابم در اخم با و کردمی جمع را صورتش فورا کردممی ادا شیطنت

 !عشقه رو استقالل-

 تیم به جداگانه هریک و نداشتیم تفاهم آن در ما که بود موردی تنها این شاید

 نشست لبم روی لبخندی. زدیممی دم آن از تعصب با و ورزیدیممی عشق محبوبمان

 مادرم که تمیزی سفید بقچه از تا برداشتم قدم امرفته رو و رنگ چوبی کمد سمت و

 کمد پایین بقهط در و زدمی آن به محکمی گره و میچید آن در مرتب را هایملباس

 .کنم عوض را خیسم هایلباس و بردارم خشک لباس دست یک گذاشتمی

 تا کردم آویزان دیوار به بود رختخوابم نزدیک که میخی به را خیسم شلوار و مانتو

 پایین هاپله از و بستم محکم کش با و زدم شانه را موهایم. شود خشک فردا برای

 حیاط در که دستشویی در را دستم. بود افتاده رقو و قار به گرسنگی از شکمم. رفتم

 تماشا تلویزیون داشت بود داده تکیه پشتی به حمید. شدم خانه داخل و شستم بود

 سفره دیدنم محض به مادرم. شدم آشپزخانه وارد و دادم سالمی ب**ل زیر. کردمی

 :گفت اخم با و داد دستم به را دارش گل پالستیکی

 .مردیم گرسنگی از حاال؟ تا بودی کجا کردی؟ دیر چقدر-

 !میام دیرتر دارم العاده فوق کالس که گفتم-
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 وسط را پلو لوبیا دیس و چیدم یکی یکی را هابشقاب و کردم پهن زمین روی را سفره

 از علی که گشتمبرمی آشپزخانه به آب پارچ آوردن برای. داشتم گذاشتم سفره

 شلواری زیر به را خیسش هایتدس داشت که طورهمان و شد خارج دستشویی

 :گفت و دوخت من به را آلودش غیض نگاه مالیدمی رنگش آبی گشاد

 هستی؟ گوری کدوم تو معلومه هیچ آوردید؟ تشریف باالخره عجب چه-

 :دادم جواب و انداختم پایین را سرم

 .بودم گفته مامان به داداش، داشتم کالس-

 سفره سر زانو چهار که طور همان و کرد بود تلویزیون جلوی هنوز که حمید نثار لگدی

 :گفت بود اشناگهانی ضربه از گیج که او به نشستمی

 .ددیگه سرسفره بیا پاشو مرگت خبر انداختن؟ سفره بینینمی مگه-

 و دوخت سراپایم به را خشمم از پر نگاه بگذارم زمین را آب پارچ خواستم که همین

 خیسم موهای به و برد باال را ابروهایش. دآم بند نفسم که کرد نگاهم چپي چپ

 :گفت و کرد اشاره

 سگ؟ پدر شده خیس جوریاین کالس سر موهاتم اونوقت-

 :دادم جواب پته تته با

 .موندم بارون زیر اومد،می بارون-

 :داد جواب و کردمی پر را بشقابش که طور همان و برد پلو لوبیا دیس سمت دست

 !کنه سیاه رو من خوادمی عنتر این اونوقت فروشیم ذغال خودمون ما! بابا شو خفه-

 :داد ادامه و کرد مادرم به نگاهی خشم با



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

42 

 

 یک و هزار قصه من واسه بدی شوهرش باید میگم بهت وقتی! داریت دختر از اینم-

 که کردم ولش خب د! بخونه درس بذار کن ولش میگی و کنیمی تعریف شب

 !شده ول اینجوری

 کف را نانش تکه حمید. شدیم ساکت هردو و رفت من به ایغره چشم مادرم

 :پرسید علی از پر دهان همان با و برد دهان به را لقمه آخرین و کشید بشقابش

 همه؟ به دادی گیر اینجوری تو که بیان خوانمی کی مگه حاال-

 .دوختم علی دهان به را نگاهم. کشید تیر قلبم

 !هفته آخر-

 زدمی موج صدایم در و داشتم علی از همیشه که ترسی و پریشانی و اضطراب با

 :پرسیدم

 میاد؟ هفته آخر کی-

 :داد جواب کند نگاهم اینکه بدون

 . حمیدرضا-

. بگیرد فاصله ما بحث از و کند مشغول غذا خوردن به را خودش میکرد سعی مادرم

 :پرسیدم کنان سرفه و پرید گلویم به غذا حمیدرضا اسم شنیدن از

 کنه؟ کار ژاپن بود نرفته مگه ای؟شیره مغال پسر-

 :داد جواب و کشید هم در چهره علی

 احتشام دختر خودش انگار ایشیره غالم پسر میگه همچین! شو خفه-

 !ستالسلطنه
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 :گفتم آمد سرجایش که نفسم و خوردم آب کمی

 داره؟ ما به ربطی چه ژاپن از برگشتنش هست، که کی هر حاال-

 که را پاهایش دادمی تکیه هارختخواب به که طور همان و رفت ارکن سفره سر از علی

 :داد جواب خونسردی با کرد دراز و بود انداخته هم روی

 میاد؟ ژاپن از حمیدرضا گفتم من-

 :دوختم نگاهش به را نگرانم نگاه

 !میاد هفته آخر گفتی تو-

 :گفت و زد پیوند نگرانم نگاه به را احساسش از خالی نگاه خونسردی همان با

 !عالیجناب خواستگاری برای ما خونه میان شننه بابا نگفتم، رو خودش-

. کردم حس وضوح به را سوزش. ریختند قلبم به داغ سرب از پر ظرفی کردم حس

 :زدم فریاد

 اینجا؟ بیاد پایین بندازه رو سرش هرکسی که ستطویله ما خونه مگه! کردن غلط-

 !بیاری خواستگاری من برای عالیجناب که نشدم صاحاب بی ستزنده بابام هنوز

 :زد فریاد و شد ور حمله طرفم به عصبانیت با و شد بلند جا از

 بی نصرتی امید اون با ندارم خبر کنیمی خیال! عوضی نزن حرف دهنت از ترگنده-

 خورید؟می گوهی چه ناموس

 انگار آورد زبان به که را امید نام. دادم هلش عقب به و کوبیدم اشسینه به را دستم

 و پرید جا از حمید. شد جاری امبینی از خون و کوبید صورتم به سر با. شدم دیوانه

 آنجا از کرد سعی و گرفت بود دادنم فحش مشغول همچنان که را او هایدست
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 زمین روی کشان کشان و بود پیچیده دستش دور مرا موهای هم مادرم. کند دورش

 هایدست از را خودش علی کند پیدا فیصله موضوع و کند یرونمب در از تا کشیدممی

 و مشت بار زیر مرا که طور همان و شد ورحمله سمتم به دوباره و کشید بیرون حمید

 :زدمی فریاد بود گرفته لگد

 هم اتجنازه ولی کنممی چالت باغچه توی! کشمتمی من؟ برای آوردی در زبون-

 ستخونه این توی روزت آخرین هفته آخر. ارمذنمی ناموس بی اون دوش روی

 !لجن کثافت،

 از پر صورتم و سر کردند قفل رویم به را در و دادند هلم حیاط ته انباری در وقتی

 .کردمنمی حس قلبم زخم جز به را زخمی هیچ اما بود خون

*** 

 سوم فصل

 سيماني و دسر  ديوار به و نشستم زمین روي و كردم پاك دست باكف را امبيني خون

 دوست و معصوم سيماي تصوير و بود اشك از پر چشمانم. دادم تكيه انباري

 و ميان رابطه به پي كجا از علي دانمنمي. رفتنمي خاطرم از لحظه يك اميد داشتني

 پسر و كجا من اصال. بود افتاده جانم به وحشيانه چنين اين كه بود برده او و من

 كه داشت سري و سر چه هاآن با علي كجا؟ محله فمعرو فروش مواد ايشيره غالم

 به پدرش پيش سال دو يكي كرد؟مي عجله زالو آن به من دادن شوهر براي آنقدر

 كار براي پسرش تنها حميدرضا موقع همان و شد دستگير مخدر مواد پخش خاطر

 از كرد خرج كه هنگفتی پول و بند و زد كلي با بعد كمي هم خودش و رفت ژاپن به

 كنم؟ ازدواج آدمي چنين با من تا بود شده راضي چطور برادرم حاال! شد آزاد زندان
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 نهادم از آه كه كشيد تير چنان بودم كرده جان نوش كه لگدهايی اثر در امسينه جناق

 روي خيسم موهاي. كشيدم دراز خاكي زمين روي و گذاشتم سرم زير دست. برآورد

 روي و گرفتندمي راه امبيني گوشه از يكي يكي اشكم هايقطره. شدند کشيده زمين

. بود شده آميخته هم در اشک شوري با دهانم در خون گس طعم. ريختندمي زمين

 كار سر از پدرم فهميدم شدمي شنيده كه فريادي و داد و صدا و سر از بعد ساعتي

 . پيچيد گوشم در زمانهم پدر فرياد صداي با انباري در قفل شدن باز صداي. برگشته

 هروقت انباري؟ توي انداختيش كه حيوونه من بچه مگه چيز، همه بي سگ توله-

 ! براش كلفتي گردن اونوقت دادي رو خرجش

 انباري كف هايموزاييك روي كه دهانم و بيني خون و بودم زمين نقش كه من ديدن با

 . دکر  علي کردن نفرين و ناله به شروع و زد سرش بر دستي دو بود شده خشك

 دستت الهي! علي كنه لعنتت خدا رفت، دستم از امبچه! شد سرم بر خاك اي-

 !نشناس خدا بشكنه

 آرام و گرفت را هايمشانه زير زري. دويدند انباري سمت مادرم و زري او فرياد صداي با

 غركنان غر ب**ل زير و ساييدمي هم به دندان عصبانيت از مادرم. كردم بلندم جا از

 :گفت

 ذاري؟مي دهنش به دهن چرا دونيمي رو علي گند اخالق كه تو مرده ذليل آخه-

 افتادي؟ روزي چه به ببين

 چشم و انداخت هايششانه روي را الغرم و نحيف هيكل و زد پس را او دست با پدرم

 :گفت و رفت مادرم به ايغره
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 رو گشونسن اينجوري كه زننمي سرت به تاجي چه پسرهات شازده اين كنيمي فكر-

 زني؟مي سينه به

. برد خانه به همراهش مرا و شست حياط شير زير جا همان را كبودم و خونين صورت

 اتاق ورودي در چوب چهار به سينه به دست علي و بود نشسته اتاق گوشه حميد

 طوري ب**ل زير و كردم نگاهم چپي چپ شديم رد كنارش از وقتي. بود داده تكيه

 :گفت بشنويم همه كه

 !كرديمي راحت رو همه مُرديمي كاش-

 :گفت جوابش در تندي با و كرد نگاهش اخم با پدرم

 اينجوري تو ندادم بهتون حروم نون خوبه كرده، سفيد پسره اين رو يزيد و شمر روي-

 !شدي هار

 شده آسوده علي رفتن با انگار كه حميد. رفت بيرون خانه از و داد تحويل پوزخندي

 بود كرده پهن مادرم كه رختخوابي در مرا تا كرد كمك پدرم به و دويد ما سمت بود

 :گفت و كرد مادر به رو پدرم. بخوابانند

 يه مريضه ليال بگو مدير به مدرسه برو هم فردا بخوره، بيار كن گرم براش شير كم يه-

 . نمياد مدرسه روزي چند

 :گفتم زحمت با دآم مي در چاه ته از انگار كه صدايي با. داد تكان سري مادرم

 . خوبه حالم! مدرسه ميرم فردا نكرده، الزم-

 :گفت یياستغفرهللا حميد

 شري؟ دنبال همش چرا تو دختر آخه-
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 :گفت و كشيد موهايم به دستي زري

 . شده كبود خيلي بذارم؟ يخ چشمت زير خوايمي آجي-

 . كشيدم سرم روي را پتو

 ! بده مانجا برام كاري كسهيچ خوامنمي كنيد ولم-

 :گفت و كرد نگاهم دلسوزانه و كشيد سرم از را پتو بابا

 دهن به دهن برادرت با چرا تو مياد، خواستگار دخترها همه براي خب جان، ليال-

 مثل هم حميدرضا گفتيم؟ چيزي ما كردي رد خواستگار همه اين حاال تا مگه شدي؟

 ولي خوادمي رو شبختيتخو ميگه چيزي اگه نداره، دشمني تو با كه برادرت. بقيه

 ! داغون اعصابش و تلخه زبونش خب

 اندوهي با و كشيدم بود سرم الي با گاهتكيه جاي به كه هاييبالشت سمت به را كمرم

 :دادم جواب زدمي موج چشمانم در كه

 شده محله یپرآوازه فروش مواد ايشيره غالم پسر با ازدواج حاال تا كي از-

 باز ببين باشم؟ دوميش من كه بوده كي فكر به خودش جز حاال تا علي خوشبختي؟

 !داده وعيد و وعده اينجوري در به در اون به كه گذرهمي پوكش كله اون توي چي

 :گفت و داد تكان تاسف روي از سري بابا

 ! وَقَع ما في الخيرُ  جان، دختر بگم چي-

 :گفت و داد دستم به را آن و شد وارد داغ شير از پر ليوان يك با مامان



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

48 

 

 داره، ابوالفضل حضرت روضه خانم زهره خونه برم خواممي من بخور اينو بگير بيا-

 اتاق برو پاشو! بپريد بهم گربه و سگ مثل باز بشني اينجا نگيري اومد علي اگر

 . نذار دهن به دهن باهاش خودت

 :گفت ب**ل زير بابا كه بود نشده خارج در از كامال هنوز كرد سر را سياهش چادر

 !بهشت ميره راست يه هارفتن روضه اين با كنهمي خيال -

 و بود مانده خيره آسمان زن چشمك هايستاره به هايمچشم و بود باز اتاقم پنجره

 بود، داده هديه تولدم روز براي قبل سال اميد كه را مانندي قلب گردنبند دستم در

 شادي و غم چرا خدايا. ذاشتگنمي آرامم يادش. ريختممي اشك و فشردممي محكم

ِ  نزديكند؟ بهم اينقدر  ساعت طرفش يك كه كردم باز را گردنبند طرفه دو قلب در

 ايشاخه روي كه هم كنار در را اميد و من عكس ديگرش طرف و داشت قرار كوچكي

 روي كه لبخندي و عكس به. دادمي نشان بوديم نشسته باغ كوچه هايدرخت از

 زمزمه خودم با ب**ل زير را جمله اين و زدم زل بود نشسته يشاد به هايمانب**ل

 :كردم

 ! باشم زنده تونمنمي اميد بي-

**** 

 به مدرسه از هابچه بازگرداندان براي بايد و بود ظهر نزديك. كشيدم سردي آه

 بلند كه جا از. بود دوخته چشم هايمب**ل به خيره چنانهم آهو. رفتممي دنبالشان

 :پرسيد شدم

 نديدي؟ رو اميد ديگه چي؟ اشبقيه پس-
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 جا از را هايمكفش و پوشيدم را رنگم سبز مانتو و نشست لبانم بر تلخي لبخند

 :دادم جواب و برداشتم آرايشگاه كفشي

 دنبال بايد نمياد امروز آرزو. كنممي تعريف رو شبقيه گردمبرمي هابچه دنبال ميرم-

 رو خودم تا دارم قهوه فال مشتري يه! گردمرميب و خونه برمشمي. برم هم رامتين

 !باشه بهش حواست برسونم

 برخورد بود معلق در لبه زیر تا سقف از که آویزهایی به آن باالی لبه کردم باز که را در

 و شدم رد که کنارش از. شد ورودم متوجه آن جیلینگ جیلینگ صدای از آهو و کرد

 تاپ لپ با داشت و بود نشسته مدیریت زمی پشت. رساندم آشپزخانه به را خودم

 و آشپزخانه که هاییپارتیشن پشت از و ریختم چایی لیوان یک. رفتمی ور آرزو

 هایصندلی از یکی روی و آمدم بیرون کردمی جدا سالن از را استراحتمان محل

 .نشستم مراجعین مخصوص چرمی

 باال را سرش آهو. دادممی تکان را رویی پای عصبی حالتی با و بودم انداخته پا روی پا

 :پرسید من رفته هم در قیافه دیدن با و گرفت

 نیاوردی؟ چرا پس رو هابچه همی؟ تو چرا لیال؟ شده چی-

 :دادم جواب و کندم دندان با را پایینم ب**ل شده خشک پوست

 خودش با بیارمشون، نذاشت کردم کاری هر. هابچه مدرسه جلو بود اومده زری -

 . خونه بردشون

 که آرایشگاه. شدنمی اذیت هاتبچه اینجا. برن باهاش گذاشتی کردی کاری خوب-

 نگرانی؟ ناراحتی؟ چرا پس حاال... بچه پسر اونم نیست بچه جای
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 طعم با شکالت یک بود پایم جلوی که ایشیشه میز روی کریستال خوری شکالت از

 دار دسته لیوان از ایهجرع که طور همان و گذاشتم دهان در و برداشتم قهوه

 :دادم جواب نوشیدممی چای مخصوصم

 . نگرانم خیلی رامتین برای اما نه، خودم هایبچه برای -

 :پرسید تعجب با و پرید باال ابروهایش

 چرا؟ دیگه رامتین -

 با مدرسه نزدیک پارک توی دیدم خونه، ببرمش مدرسه از که دنبالش رفتم راه سر-

 . کشیدمی سیگار داشت خودش از بدتر دوستای

 :دادم ادامه و کشیدم حسرتی پر آه

 اون توی! کشیدن سیگار به کرده شروع اونوقت سالشه دوازده فقط پسره این آهو-

 همچین یه دنبال روز و شب که هستن ناموسی بی هایفروش مواد از پر پارک

 ! گردنمی هاییسوژه

 :گفت تعجب با آهو

 ه؟کنمی مصرف مواد میگی یعنی-

 :دادم تکان سر

 کنار از باید دیگه ساله چند تا داره که فکری بی ننه این با نکنه مصرف هم اگر-

 !کنن جمعش خیابون

 :پرسید نگرانی با و مکید را پایینش ب**ل آهو

 نگفتی؟ آرزو به کشه؟می سیگار داره دیدیش تو که فهمید-
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 رو بازوش جلو رفتم. وشر  گذاشت رو پاش و زمین انداخت رو سیگار دید رو من تا-

 چک یه جنبید خودش به تا کنم کنترل رو خودم نتونستم. جلو دادم هلش گرفتم

 !گوشش زیر خوابوندم

 :گفت و کشید بلندی هین

 ادب بی بچه خیلی آرمین، برعکس رامتین گردی؟می شر دنبال مگه. کن ولش لیال-

 داری؟ دردسر کم خودت. وگستاخیه

 :دادم جواب رفتممی آشپزخانه سمت که طور همان و رفتمگ دست در را خالی لیوان

 امروز باشه؛ پسره این به حواست گفتم خیالش بی ننه اون به به رفتم! کنهمی غلط_

 بهش حواسش دنگ شیش سپارممی هم آرمین به! میکشه شیشه فردا سیگاره

 اینه؟ نوبت حاال. کشیده باباشون دست از بدبختی کم آرزو بدبخت. باشه

 لپ صفحه به را آن دوباره و برگرفت من لرزان هایدست روی از را دارش کش گاهن

 :گفت و دوخت تاپ

 پدر اگر هابچه این مشکوکه؟ خیلی آرزو زندگی من نظر به چیه؟ دونیمی لیال اصال-

 آرزوست اسمم میگه ما به هم آرزو همین خود داییشونه؟ شونکاره همه چرا دارن

 برای خواستمی که دیدم رو ششناسنامه کپی دیروز! رویا گنمی بهش خونه توی ولی

 !موالیی خدیجه بود نوشته آرزو، نه رویاست نه اسمش. شهرداری ببره کارش جواز

 این و شده جدا شوهرش از پیش سال ده آرزو که نداشت خبر آهو. زدم خندی نیش

 کردن فرار یلشدل داشت مختلفی اسامی اینکه حتی کندمی پنهان همه از را موضوع

 نشود شناخته که آن برای و دیدمی سابقش شوهر جانب از که بود آزارهایی دست از

 و بردم تاپلپ سمت دست. کردمی معرفی نام یک با را خودش رفتمی که هرکجا
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 بسته از. کردم پلی را امعالقه مورد آهنگ باز و چرخاندم خودم سمت به را آن

 صدای دوباره بزنم آتش را آن خواستم که همین و دمکشی بیرون سیگاری سیگارهایم

 پاشنه هایکفش و زیتونی هایچشم با باریک و بلند دختری و شد بلند در باالی آویز

 .گذاشت آرایشگاه پله اولین روی پا دارش

 دختر یک احساس با شدمی که آنجا تا و بافتم ریسمان آسمان. گفتم دروغ دوباره

 به و پیچاندم رنگین زرورقی در بود ذهنم زاده که را اوهاماتی و هادروغ و کردم بازی

 نزدم به قهوه فال گرفتن برای بار یک ماهی بعد به این از شک بی. دادم خوردش

 خواهند ثابتم مشتری هم باورش زود اطرافیانِ  تمام بلکه خودش تنها نه. آمد خواهد

 .شد

 خالی فنجان ته به عمیق اهینگ. بود داشت دست در که کتابی خواندن مشغول آهو

. دادم هل عقب به میز روی از را آن میلی بی با و انداختم باال بلند دخترک قهوه از

 را هایمدست و دادم سر بودم نشسته آن روی که صندلی لبه سمت به را خودم کمی

 مدیریت میز روی قندان از. بود مطالعه مشغول سخت آهو. دادم قوس و کش جلو به

 و خورد کتابش جلد به محکم قند. رفتم نشانه سمتش به و برداشتم ندق حبه یک

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با. افتاد زمین روی

 رفته؟ سر اتحوصله-

 .خندیدم

 .شد کور و سوت خیلی آرایشگاه دفعه یه-

 :گفت داری معنی لبخند با و کرد نگاهم چشم زیر از و داد باال را ابرویش یک

 !آخه خورهمی بهم رکزتتم بزنیم حرف اگر-
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 اتصال دکمه روی درنگ بی. افتاد صفحه روی مانی نام و خورد زنگ موبایلم گوشی

 .کشیدم دست

 کجایی؟ معلومه هیچ چطوری سالم،-

 وصل و قطع صدا اینکه بهانه به و برداشتم را گوشی. شدم آهو کنجکاو نگاه متوجه

 رو که خیابانی جدول لبه. رفتم باال یکی دوتا را هاپله. رفتم بیرون آرایشگاه از شود می

 چهارشنبه. کردم صحبت مانی با دغدغه بی و نشستم بود آرایشگاه اصلی در روی به

 و آمدمی دنبالم به اشکاری ساعت از بعد مانی که هاییچهارشنبه تمام مثل و بود

 رهاشوه و زن بقیه مثل و هم کنار را شب یک تنها تا رفتیممی اشخانه به باهم

 .بودم قرار بی دیدارش برای بگذرانیم،

 زمان کمی هنوز پنج ساعت تا کردم نگاه اممچی ساعت به و کشیدم عمیقی نفس

 مشتری مخصوص هایصندلی از یکی پشت سریع برگشتم که آرایشگاه به. داشتم

 روی قرمز کلیپس و نشستم داشت قرار دیوار روی گرفته قاب هایآیینه مقابل که

 :گفتم آهو به دادممی تکانشان دست با که طور همان و کردم باز ار  موهایم

 .دنبالم میاد عصری مانی بکش، شسوار یه رو من موهای بیا بدو آهو-

 نصب آیینه کنار که هابرس مخصوص طبقه از و انداخت گردنش دور را سشوار سیم

 داشته نگه را سشوار دستش یک با که طور همان و برداشت بزرگی ایلوله برس بود

 و پیچید مخصوصش برس دور و کرد سوا را موهایم از ایدسته دیگرش دست با بود

 حرکت. کرد پر را گوشم سشوار صدای. شد برس با آن دادن فرم مشغول

 :زدم فریاد دیدم مقابلم آیینه در که را هایشب**ل

 میگی؟ چی ببینم بزن حرف بلندتر کم یه. شنومنمی رو صدات-
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 :گفت بلند صدای با و کرد نزدیک گوشم به را سرش

 همه بار، یه شیون بار یه مرگ بدی؟ ادامه مخفیانه زندگی این به خوایمی کی تا-

 !خالص و بگو بهشون رو چیز

 .زدم پوزخند

 .کنهمی قیامت بفهمه شناسینمی رو اون زره فوالد ننه تو،-

 این. کرده ازدواج باهاش و داشته دوست رو زنی یه پسرش خب کردید؟ گناه مگه! وا -

 کنه؟ قیامت بخواد که چیه دیگه

 :گفتم و زدم زل رویم به رو آیینه درون آهوی تصویر به

 سال سه خودش از که شده مطلقه زن یه عاشق پسرش ولی نکردیم گناه خب آره-

 کردی؟می کار چی بودی اون جای تو اگه! داره هم بچه دوتا ضمن در ترهبزرگ

 .کرد تسکو ای لحظه آهو

 بهم هم زری زندگی بفهمن روز یه اگه اینجوری لیال، نیست راهش این چی؟ باالخره -

 !خورهمی

 رویش که صندلی با و زدم تافت آن به و کردم ورانداز آیینه در را امگرفته فرم موهای

 .چرخیدم آهو سمت به بودم نشسته

 تونمنمی هم مانی بدون ولی بخوره هم به کسی زندگی خوادنمی دلم. دونمنمی-

 !ندارم دارم دوست که رو کسی دادن دست از طاقت دیگه کنم، زندگی

 .داد تکان سری

 !دونیمی بهتر خودت بگم، چی-
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 کرم با را صورتم هایچروک. شدم کردن آرایش مشغول و ایستادم آیینه روی به رو

 هایب**ل دور. زدم ریمل حسابی بلندم یشده کاشته مژهای به و پوشاندم پودر

 روی از را رنگم مشکی شال. زدم آن به غلیظی ب**ل رژ و کشیدم پهنی خط باریکم

 موهای. کردم ست رنگش هم مانتوی با را آن و کردم سر به و برداشتم لباسی چوب

 امپیشانی روی بودم زده آن به روزی مد روشن ایقهوه رنگ که را امکشیده سشوار

 .شدم مانی رسیدن منتظر و ریختم

 بدم مردم سوال از پر هاینگاه از بروم رستوران به همراهش نداشتم دوست وقت هیچ

 به اعتماد هیچ ببیند، هم با را ما کسی خواستنمی دلم بودم که کنارش. آمدمی

 نبود کس هیچ انگار. دهندمی عذابم نگاهشان با همه کردممی حس. نداشتم نفسی

 .بودم درگیر حس این با سخت من و اشدنب او و من میان سنی اختالف متوجه که

 جیغ چنان. گذاشتم فرار به پا و ریختم بهم دست با را زمین روی بازی هایورق

. دوید دنبالم را خانه دور تا دور مانی. کشید سوت خودم گوش که کشیدم بنفشی

 برای که دادمی فشار دهانم روی را دستش و بود گرفته آغوش در مرا محکم چنان

 فورا مانی. بس و بود دستش کف گرفتن گاز همان چاره راه تنها وضعیت آن از نجاتم

 :گفت دادمی تکان هوا در را دستش طورکه همان و کشید عقب را خودش

 …که گیرهنمی گاز محترم خانم یه! انصاف بی شد داغون دستم آخ -

 :گفتم کنان خنده و شدم خم زانو روی زنان نفس نفس

 کردی؟ لمدنبا چرا! بود حقت-

 که ایگربه مثل باز جنبیدم خودم به تا اما داد تکان را دستش همچنان مانی

. افتادم دام به بازوانش میان در باشد آن با بازی مشغول و کرده شکار را گنجشکی

 .کشیدم جیغ باز که داد فشارم محکم چنان
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 .کن ولم من جون میاد، دردم! مانی-

 سیبیل یکی اون برای شد برنده هرکی کنیممی یباز  نگفتی مگه کنم؟ ولت! اوهوکی-

 بکشه؟ آتیشی

 را شستش هایانگشت زدنی هم بر چشم در. نداد من به هم کشیدن نفس مهلت

 لبم پشت که سوزشی از. کشید طرف هر از لبم انتهای تا محکم و گذاشت لبم باالی

 .شدم مچاله خودم در کردم حس

 .کرد نزدیک صورتم به را صورتش و فشرد اشسینه به محکم را کمرم مانی

 .شده سرخ اینجوری که بشم باریکت لبای اون قربون من الهی -

 روی رضایت از لبخندی که شدم سرخوش چنان کردمنمی حس سوزشی هیچ دیگر

 :دادم جواب باز و نشست هایملبـ

 !بدجنسی خیلی-

 به ایه*س*بو و کرد جدا آغوشش از مرا. کرد مرتب را هایشلباس و کشید را لپم

 :گفت و زد امگونه

 دارم؟ دوست رو زن این قدراین چرا من آخه! خدا آخ -

 .نشست لبم روی تلخی لبخند

 !بمونی جوری همین همیشه که کنه خدا-

 .زد گره بهم را ابروهایش

 داری؟ شک من عشق به تو لیال زدی؟ رو حرف این باز تو-

 .زدم زل روشنش نچشما به و کردم نوازش انگشت با را اشگونه
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 از رو افکار این تونستینمی بودی من جای اگه هم تو! مانی نیست خودم دست-

 .کنی دور خودت

 :گفت و کشید بلندی پوف

 !داری حق عزیزم، داری حق واال، بگم چی-

 :گفتم فوری

 !مانی دارم دوستت خیلی ولی-

 :گفت استهزاء حالت با و داد قری و گرفت اشرنگی شلوارک طرف دو به را دستش

 .داری دوستم که معلومه کامال خریدی برام که گلی گل تنبون این از عزیزم بله-

 :خندیدم بلند

 مرتب را موهایش کنکفش یدرآیینه که طور همان و کشید موهایش الیالبه دستی

 :گفت و رفت خروجی در سمت به و کرد عوض را شلوارش کردمی

 سلیقه به رو شام میز بگیرم خوردن برای چیزی یه میرم من تا زحمت بی جان لیال-

 .لطفا بچین خودت

 امزندگی دردهای نبود خودم دست اما کنم دلگیر را او سردم جمالت با خواستمنمی

 دانمنمی اما. نداشت اعتماد چیز هیچ و کس هیچ به که بود ساخته لیالیی من از

 لیالی همان به گشتمبرمی دبو ترکوچک خودم از سال سه که مرد این کنار در چطور

 .داشت کردن جوانی هوای عجیب دلم و ساله شانزده

 در سیگار دود تا کردم باز را آن الی کمی و نشستم پنجره لبه و کردم روشن سیگاری

 آن روی را شستم اختیار بی. کردمی زق زق عجیب لبم گوشه خال تب. نپیچد خانه
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 در که هاییماشین روی نگاهم. زدم انگشتم الی سیگار به عمیقی پک و کشیدم

 سیگارم فیلتر بر که لبم رژ قرمز رنگ روی و چرخید کردندمی آمد و رفت خیابان

 .شد متمرکز بود انداخته نقش

*** 

 .کشیدم عقب را سرم اختیار بی و آورد لبم زخم سمت را دستش امید

 !کنهمی درد امید، نزن دست بهش -

 خشم شدت از که صدایی وبا دوخت چشمم زیر کبودی به را غمگینش نگاه

 :پرسید بود کرده عمیق و کشدار را هایشنفس

 کرد؟ بلند دست روت کدومشون-

 .زدم پوزخندی

 هست؟ ما خونه توی ایدیگه شمر مگه علی از غیر-

 سمت به و آورد باال را سرش و کرد پرتاب جلو به غضب با را پایش جلوی ریزهسنگ

 خشم با. برگشت سمتم به. کشیدم را دستش و دویدم الشدنب. کرد تند پا خیابان

 :زدم فریاد. کرد نگاهم

 میری؟ داری کجا-

 :گفت و داد بیرون تند را نفسش

 و راست رو چیز همه میرم. بزنم حرف باهاش خواممی علی، پیش تعمیرگاه میرم-

 کرده؟ بلند دست تو روی حقی چه به ببینم خواممی. تموم و گممی حسینی
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 ایفایده کردم صدایش هرچه. داد ادامه راهش به و کشید دستم از را شدست

 .زدم چنگ را بلوزش و انداختم راهش سر را خودم نداشت

 میری؟ جوری همین داری پایین انداختی رو سرت کجا! امید توام با-

 .باش نداشته کارها این به کاری و خونه برو تو کنممی خواهش ازت لیال-

 را او نتوانستم کردم سعی هرچه اما رفتم دنبالش تعمیرگاه تا شحرف به توجه بی

 .کنم منصرف

 به را مضطربم هاینگاه و شدم پنهان آن روی به رو چنار درخت پشت تعمیرگاه بیرون

 کوبید امید یسینه به را سیاهش و روغنی هایدست علی. دوختم دو آن هایب**ل

 هایلباس امید. انداخت بیرون تعمیرگاه از را امید و بیداد و داد به کرد شروع و

 :گفت و داد تکان تهدید نشانه به را انگشتش و تکاند را اشخاکی

 قسم بابام مرگ به ولی نمیگم بهت هیچی دوستیمون حرمت به فقط خدا به علی-

 !کنممی خرابت خونه کنی بلند لیال روی دست دیگه بار یه اگه

 لباسش یقه دودستی و کوفت اشسینه به تمش با و آمد او سمت به خشم با علی

 :زد فریاد و گرفت دست در را

 چی تو بکشمش، اصال خواممی خودمه خواهر! پررو بچه زنیمی زر دهنت از ترگنده-

 ای؟کاره

. شد زمین نقش که داد هل عقب به چنان را علی و سایید بهم دندان خشم از امید

 کردندمی سعی و بودند شده جمع محل کسبه از تن چند هاآن فریاد و داد صدای از

 علی تعمیرگاه نزدیک که اصغرآقا هایشانه کنار از امید. کنند جدا هم از را هاآن تا

 :زد فریاد و کشید گردن علی سمت به داشت مارکت سوپر
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 کنممی حالیت نه؟ یا شکنممی رو دستت ببین کن بلند روش دست دفعه این تو-

 !ستکاره چی کی

 بيرون بودند شده جمع آنها كردن سوا براي كه جمعيتي ميان از را خودش علي

 كه كند اميد حواله را اشخورده گره مشت تا خواست و شد نزديك اميد به و كشيد

 :زد فرياد و گرفت دست با محكم هوا و زمين بين را ساعدش او

 كني؟ ندبل رفيقت روي دست كه نشده هركي به هركي انقدر هنوز دنيا آقا علي-

 تقي آقا و داد هل عقب به را خشم از سرشار علي اشسينه با محله پسرهاي از يكي

 :زد فرياد جمعيت الي از فروش سبزي

 ...واال بعيده ديگه شماها از پهلوون، بفرست صلوات-

 گوشه كه علي اما كرد پر را خيابان همه فرستادند مردها كه صلواتي بلند صداي

 :زد فرياد بود دستش در آبي ليوان و شبودن نشانده تعميرگاه

 بگم؟ هيچي ناموس دزد اين به نباس يعني آخه دِ  نداشتم، باهاش كاري من تقي آ-

 و بود زده تكيه تعميرگاه روي به رو چنار درخت به كه اميد سمت هانگاه همه انگار

 گره را مشتش اميد. برگشت بود چسبانده درخت به و بود كرده تا زانو از را پايش يك

 :كشيد بلندي پف و داد تكان سر و كرد

 خواستگاري ازت رو خواهرت من آمرزيده پدر! ناموس دزد ميگه باز االهللا، اله ال-

 !نكردم كه گناه كردم،

 اميد گوش زير محمكي سيلي زدني بهم چشم در و شد بلند جا از فشنگ مثل علي

 بيرون درخت پشت از و نياوردم طاقت ديگر. شد يقه به دست او با دوباره و خواباند
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 بود زده اميد بيني به صورت با علي. رساندم آنها به را خودم جمعيت ميان از و آمدم

 :زدم فرياد. بود راه به صورتش و سر از خون و

 ! كشيشمي داري كن، ولش علي،-

 طرفم به كه برآشفت چنان مردانه جمعيت آن در ديدنم و من صداي شنيدن از علي

 با و شد بلند زمين از اميد بخورد من به دستش اينكه از قبل اما.شد ور حمله

 با و شد پرت عقب به كه كوفت علي ـينه سـ به چنان محكم قدرتمندش هايدست

 به كه انگشتي با و كرد حائل علي و من بين را خودش كرده گره هم در ابروهايي

 :گفت بود گرفته علي مقابل تهديد نشانه

 كتكم نگفتم هيچي گفتي بهم هرچي برادريمون و دوستي حرمت هب االن تا علي-

 دستت كني بلند ليال رو دست اگه قسم اسمت به ولي نكردم بلند روت دست زدي

 . شكنممي رو

 :زد فرياد علي

 پهلوونيت اداعاي كه تو. نكن ليال ليال من براي! زدي زر دهنت از ترگنده كه باز-

 !نياري خيابون و كوچه وسط رو مردم زن اسم كه فهمينمي گوساله اندازه ميشه،

 چشم از مهابا بي كه اميد اشك قطره ديدن از. شد متوقف برايم زمان كردم حس

 كه دردي متوجه اصال كه كشيد تير چنان قلبم شد سرازير اشبيني گوشه روي چپش

 يسخ هايب**ل.  شد آلود حزن اميد نگاه رنگ. نشدم خورد پهلويم به علي لگد از

 :پرسيد آهسته و گرفت دندان زير را خونش از

 ليال؟ ميگه چي اين-

 :داد جواب من جاي به علي. بود آمده بند زبانم
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 آقا حميدرضاي به داديم شوهرت پيش هفته كه بگو بهش بنال دختر، اللي مگه -

 بشنون خوايمي مردم؟ ناموس دنبال افتادي راه كشينمي خجالت بگو بهش غالم،

 ! ديگه ميخواي رو همين د بشه؟ اپ به خون

 آزاديش حكم منتظر كه اسيري مثل و بود برنگرفته نگاهم از را نگاهش هنوز اميد

 حس. آمدنمي باال صدايم. دوخت چشم امخشكيده و باريك هايب**ل به باشد

 و پچ پچ به شروع گوشي در و ب**ل زير و كنندمي نگاهم محل اهل همه كردممي

 كرد پاك دست كف با را صورتش هايخون و زد پوزخندي اميد. انددهكر  گفتن ليچار

 :گفت آهسته ب**ل زير و

 ! باشه مبارك-

 با. رفت و گرفت را راهش جمعيت ميان از صدا بي اما گرفت آتش دلم اشجمله از

 به و بودم ايستاده جا همان هنوز من. شدند متفرق يكي يكي محل كسبه او رفتن

 را تعميرگاه فلزي كركره علي. بودم دوخته چشم رفت و گذشت آن از اميد كه مسيري

 خود به درد از كه فشردش محكم چنان و انداخت چنگ بازوي به و كشيد پايين

 :گفت دادمي هل جلو به مرا داشت كهحالي در و پيچيدم

 . كنم روشن هم رو تو تكليف تا خونه بريم چيز همه بي عفريته بيوفت راه-

 و مشت با آنقدر افتاد جانم به دوباره و داد هل حياط به مرا لگد با و ردك باز را در

 در كشان كشان و شدم هوش بي كه كشيد نعره و زد پهلوهايم و صورت و سر به لگد

 .زد قفل را در و كرد پرتم انباري داخل به زري و مادرم هاي جيغ ميان

*** 
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 خاموش را سيگارم فورا. دمش ماني بازگشت متوجه قفل در كليد چرخيدن صداي از

 بود پذيرايي ميز روي كه نعنايي هايآدمس بسته از و انداختم بيرون پنجره از و كردم

 ديدن با و بست سر پشت را در پايش با ماني. گذاشتم دهان در و برداشتم آدامسي

 :گفت و زد لبخند من

 .داري وستد كه مارك همون از. گرفتم هم دوغ برات ديگه، كمك بيا جان ليال-

 برعكس. بردم آشپزخانه سمت و گرفتم دستش از را غذاها كيسه و كردم تشكر

 :پرسيد و انداخت غذايم بشقاب به نگاهي ماني. خوردممي غذا ميلي بي با هميشه

 خوري؟نمي رو شامت چرا شده؟ چيزي جان ليال چيه-

 سردي آه و زدم تكيه صندلي پشتي به و دادم هل جلو به را بشقابم كمي دست با

 . كشيدم

 نه؟ يا خوردن شام. كننمي كار چي دارن االن دونمنمي. بودن هم هامبچه كاش-

 :گفت و گذاشت امخشكيده و الغر دستهاي روي را دستش ماني

 ببر خودت با بردار غذا هم يكم بزن، زنگ بهشون پاشو عزيزم، نداره ناراحتي كه اين-

 . بخورن فردا

 لمس را نامش و كردم جستجو مخاطبينم ليست از را زري هشمار  و دادم تكان سر

 داد جواب اينكه محض به. كرد امكالفه پيشوازش آهنگ. بدهد را جوابم تا. كردم

 :گفت بلند صداي با زري. رسيد گوشم به خط سوي آن از هابچه فرياد و جيغ صداي

 كه هم خودت از رغي به هيچكي از آورد، در رو ما پدر كياوش اين كجايي؟ تو بابا-

 . اومده در بابا صداي ديگه كه كردن دعوا سامي با انقدر برهنمي حساب
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 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 . ببينم بهش بده رو گوشي-

 :گفت ترس با كه رسيد گوشم به كياوش كودكانه صداي

 . ليال سالم-

 و كني صدا و سر سامي با نداري حق رفتيد خونه نگفتم ظهر مگه! مار زهر و سالم-

 كنيد؟ اذيت رو باباجون

 .كنهمي اذيت رو ما همش كنهمي شيطوني سامي ميگه دروغ زري خدا به مامان-

 صدا اينجوري رو تربزرگ باز" زري خاله"  نه، زري نگفتم بهت دفعه صد ادب بي-

 كردي؟

 :گفت خاصي لحن با

 . ببخشيد-

 ِخركش رو جفتتون اونجا ميام يشمم پا دراومده صداتون بشنوم اگر كياوش خدا به-

 نه؟ يا گفتم چي شنيدي آرايشگاه، برممي كنممي

 . افتاد مي زبان لكنت به ميكردم دعوا ا اور و كردمي بدي كار هروقت

 . مامان ميدم قول... قو...قو بله،... ب... ب.. ب-

 تربدبخت خودم از هايمبچه كردم حس! من معصوم طفلك. سوخت برايش دلم

 . گرفت را گوشي زري. تندهس

 اي؟پيرزنه اون خونه هم باز ليال-
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 :دادم جواب ميلي بي با

 بپرسي؟ رو همين بايد چهارشنبه هر برم، دارم كجارو ديگه آره-

 :گفت و خنديد

 ...گفتم چيز يه من حاال بابا، باشه-

 براي كه مبود گفته زري به دروغ به بمانم ماني خانه در بتوانم هاچهارشنبه آنكه براي

 .روممي لواسان در پيرزني خانه به سالمند از نگهداري

 :گفت و لرزاند هاپيرزن مثل را اشچانه گرفت اشخنده زري سوال از ماني

 تنها ذارينمي و كنيمي كمك بيچاره پيرزن اين به كه جون ننه بده خيرت خدا-

 !بمونه

 چيزم همه و همه هايمگريه ،هايمخنده بودم ماني كنار وقتي اصوال. خنديدم بلند

 تا كردم التماس خدا به چقدر و كردم شكر خدارا دل در بودنش از چقدر. بود اصل

 .نگيرد من از ديگر را دلخوشي تنها اين

 كوفتگي و كبودي آثار كه بود نمانده باقي تنم در جايي و كردمي درد بدنم تمام

 جا همان و بودم شده زنداني تاريك و نمور انباري آن در كامل روز يك. باشد نداشته

 روشن را سرم باالي المپ و شدم بلند جا از زحمت با. بود برده خوابم زمين روي

 زير به و گريخت پايم كنار از سرعت با سوسكي المپ شدن روشن محض به. كردم

 گفتم دلم در. برد پناه ميداشت، نگه هاآن در را اضافي وسايل مادرم كه هاييكارتن

 كجا بيچاره اين كنن؟مي هوار هوار ديدنش با هازن كه داره ترس سوسك اين آخه)

 كار چي بايد بينيمي رو علي كسي وقتي باشه اونجوري اگر رسيده؟ كسي به آزارش

 !(مرگ خطر بنويسيم زيرش و كنيم نقاشي اسكلت كله پشتش بايد كنه؟
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 كردم نزديك انباري در به را خودم. شناختممي خوب را زري هايدمپايي لخ لخ صداي

 در به انگشت با ضربه يك. است خودش بودم مطمئن. چسباندم در به را گوشم و

 :كردم صدا و زدم

  اينجايي؟ تو... زري زري،-

 صداي با. شدم مطمئن كامال حدسم از ديگر كه كوبيد در به چنان را اشگنده هيكل

 :داد جواب برسد گوشم به كه ايآهسته

 خوبه؟ تحال... ليال-

 نرفتي؟ مدرسه چرا زري خوبم،-

 اومد صبح هانيه... دارم علوم امتحان ولي فردا تعطيلم نداشتم امتحان امروز-

 !مدرسه نميري ديگه تو كه گفت بهش علي ولي مدرسه بريد هم با كه دنبالت

 .نبود جلودارش كس هيچ افتاد مي لج سر وقتي كه تصميماتش و علي از امان

 ست؟ خونه كي تو از غير به-

 زناي با حياطشون توي دارن ايناست، خانم اختر خونه ولي اونم مامان، فقط-

 . كننمي پاك سبزي همسايه

 . شد آسوده خيالم

 ؟ بدي انجام تونيمي بگم بهت كاري يه اگر زري ببين-

 . كرد مكث كمي

 كاري؟ چه-

 . كن باز برام رو در بيار رو لعنتي قفل اين كليد برو-
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 اندازه به زديممي قفل آن به وقتي حتي و داشت فاصله كمي هارچوبشچ با در

 به. بود داده تكيه قسمت همان به دقيقا زري كه ماندمي باز در الي قفل با اشفاصله

 بار يك انباري در كه برداشت در روي از چنان را سنگينش تنه حرفم شنيدن محض

 .برگشت و كرد طي اصد و سر پر را قفل تا در لبه برگشت و رفت مسير

 برم! خوردي كتك انقدر شده كلفت ديگه پوستت مامان قول به شدي؟ ديوونه ليال-

 !انباريه توي خودمم جاي شب بفهمه علي چي؟ كه بيارم رو كليد

 تا شوييدست برم خواممي كن، باز رو در بيار رو كليد برو بفهمه؟ ميخواد كجا از-

 . كن قفل من روي رو در دوباره بعدش نيومده كسي

 باشه؟ كردم، باز رو در من نگي كسي به پس... پس-

 . گرفت امخنده بودنش خنگ از

 مامان تا بيار رو كليد برو كردي؟بدو باز رو در تو بگم كه امديوونه من مگه جان زري-

 . نيومده

 هايموزاييك روي زري پالستيكي هايدمپايي شدن كشيده ناموزون آهنگ دوباره

 باريك و آهني در و چرخيد قفل در كليد بعد دقيقه چند و خورد وشمگ به حياط

 قفل و آمدم بيرون آنجا از سرعت به. شد باز اشزده زنگ لوالي جيغ با انباري

 باالي ديوار به كه ايآيينه تكه در را خودم. زدم در به را اشفلزي رنگ سياه و سنگين

 خودنمايي صورتم در بدجور ديكبو آثار. كردم ورانداز بود شده نصب دستشويي

 و بود مانده خيره مكيدمي را آن ولع با كه لواشكي به زري گرد چشمان. كردمي

 شده هرطور بايد. بود شده جمع خورشيد نور زير در چشمش مشكي هايمردمك

 يك اين چنگ از گریختن اما. گفتممي او به را حقيقت و رساندممي اميد به را خودم

 زري به نگاهي و زدم صورتم به آبي. نبود اي ساده كار هم چندان مشكي چشم جفت
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 كنار صورتش از را حالتش بي و صاف موهاي و چسباندم پهلويم به را سرش. انداختم

 .زدم

 !زري شدي بزرگ چقدر-

 :گفت و كشيد بيرون دهانش از را لواشك ملوچ و ملچ با

 !نشدم بزرگ هنوز پنجمم، كالس تازه من-

 دارم؟ رو كي تو از غير خواهرمي، هك اينه مهم-

 . شد باز نيشش و آمد خوشش حرفم از

 وقتي تا باشه حواست گردمبرمي زودي و بيرون ميرم. زدم قفل رو انباري در من زري-

 . نيستم اونجا من بفهمه كه بره انباري سمت كسي نذار نيومدم

 :گفت و زد كمرش به را دستش

 ! كنهمي قيامت بياد علي! نميشه نخيرم،-

 باشي داشته رو هوام بايد خواهرمي تو گردم،برمي زود من نترس، فهمهنمي كسي-

 !داره رو علي هواي چقدر حميد ببين... ديگه

 :گفت و داد چاقش گردن به قري و كرد اخم

 !اَه كني،مي درست دردسر همش آدم برای تو-

 و كشيدم در پله روي را امرفته و رنگ هايكتوني پاشنه. ندادم او به كردن فكر مجال

 .زدم بيرون خانه از برق مثل

 به نگاهي و نشستم باغ كوچه آب جوي كنار سنگي تخته روي. داشتم عجيبي دلهره

 به سري روزه هر عادت طبق حتما اميد كه بودم مطمئن. انداختم اممچي ساعت
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 درختان زا انبوهي با كه كوچه سر به نگاهي و كردم خم كمر. زد خواهد باغ كوچه

 پهن جوهاي به موتورخانه از كه آبي ُشرُشر صداي جز به. انداختم بود شده پوشيده

 و برخاستم جا از. كشيدم سردي آه. نبود صدايي هيچ شدمي سرازير هاباغ به منتهي

 اگر. بنشينم اميد انتظار به آن از بيش توانستمنمي ديگر. تكاندم را اممدرسه مانتو

 طاقت ديگر. شدمي غوغايي دوباره. شدمي غيبتم متوجه و گشتبرمي خانه به علي

 نوك با رفتن حين و برداشتم قدم كوچه سر سمت به آرام آرام. نداشتم خوردن كتك

. كردممي پرتاب سو آن و سو اين به را پايم جلوي هايريزهسنگ امدرفته زهوار كتاني

 رو به كه چشمم. فشرد را گلويم بغض نيامد؟ چرا پس بود؟ كرده فراموشم اميد يعني

 و شناختم درختان الي البه از را قامتش بلندي و آشنا هايقدم بالفاصله افتاد رو به

 . ايستادم مقابلش زنان نفس نفس. دويدم سويش به

 !اينجا نمياي وقت هيچ ديگه گفتم خودم با... جان اميد سالم-

 نيام؟ كه يشهم مگه اينجا، اومدم عشقت به روز هر تموم سال دو-

 مهربانيش مقابل در. كشيد آغـوش در مرا فورا و زد لبخندي. شكفت گلم از گل

 . گرفت قاب صورتم دور را هايشدست. شدم زده خجالت

 كبوده؟ اينجوري صورتت كه زده رو تو هم باز مگه نامرد اون-

 . دادم تكان سر و كشيدم خجالت خيلي

 . اوهوم-

 به ببين. ديدمنمي اينجوري رو تو صورت و شدممي ورك كاش ليال نگذره، ازش خدا-

 !آوردن سرت باليي چه من خاطر
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. شكست صدا بي حقارت اين برابر در غرورم چقدر. نشست دلم در بزرگ غمي

 .نشستيم هاآن روي و بردم درخت هايكنده سمت و كشيدم را دستش

 نكردي؟ باور رو علي هايحرف كه تو شدي؟ ناراحت من دست از ديروز تو اميد-

 .بود نجابت و غرور كوه من محبوب. انداخت زير به سر

 !كرد پولم يسكه محل اهل بين ليال، شكست خيلي دلم-

 . كرد نگاهم عميق

 !حميدرضاست خواستگارت بودي نگفته بهم-

 . كندم حرص با را ناخنم كنار پوست

 به داشت ايشهشير  باباي اون با ديروز تا. نميشم حميدرضا زن هم بميرم من-

 !شده آدم من واسه ژاپن رفته روزه دو حاال فروختمي مواد محل هايبچه

 كسي ذارمنمي بره رگم شاه اگر بشي، عوضي اون زن كنه مجبور رو تو نداره حق علي-

 براي من خواستيشمي خودت كه بود كسي اگر خدا به بده، شوهر اينجوري رو تو

 ...ولي تمگذشمي عشقم و خودم از خوشبختيت

 گذاشتم دهانش روي را دستم كف

 . افتهمي دلم تو ترس هم شنيدنش از حتي نزن، رو هاحرف اين خدا رو تو اميد-

 هم روي را دستم دو اختيار بي پيچيدم خود به كردم احساس اممعده در كه دردي از

 متما ناگهان كه شد طور چه دانمنمي. آوردم فشار اممعده به ساعد با گذاشتم

 به قدم ناخواسته اميد فرياد صداي از. كردم خالي آب جوي كنار را اممعده محتويات

 . گذاشتم عقب
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 آوردي؟ باال خون چرا دفعه؟ يه شد چي ليال-

 جوي ب**ل. كردم وحشت آن ديدن از هم خودم. بود ريخته خون كمي زمين روي

 بي و شستم را دهانم و زدم صورتم به آن از مشتي و بردم آب در دست و نشستم

 . نشستم زمين روي حال

 ! چيه براي دونمنمي خون ولي. آوردم باال و گرفت درد دلم دفعه يه دونم،نمي-

 ها،دست اين فقط ها،دست اين خدايا. كشيد سرم روي دست و ماليد را هايمشانه

 برهوت هانـوازش همين با و ببارند دلم زار شوره بر قادرند ماندمي بلند ابري به كه

 .كنند بدل خرم زاري سبزه به را قلبم

 !دكتر بريم پاشو باشه؟ كرده خونريزي اتمعده نكنه ليال، نگرانتم خيلي من-

 . شدم بلند جا از و بوسيدم و گرفتم دست در را دستش

 چي خواممي دكتر تويي، من درد دواي خواممي رو تو فقط من اميدم، نيست چيزيم-

 كار؟

 .بود ترتلخ گريه هزار از هك ايخنده. خنديد

 ...كن حوصله كم يه فقط ایستموامي پات قسم شرفم به-

 :دادم جواب خنده با

 . بيام بيرون زنده علي هايكتك زير از كه شرطي به ميارم طاقت-

 ...گيرهمي آتيش دجور بد دلم نگو، توروخدا ليال، نگو-

 با را تنش عطر. دادم جاي شآغوش در را خودم ديگر بار و كردم نوازش را اشگونه

 .دنياست جاي ترينامن من براي آغوش اين نرود يادم هرگز تا بوييدم وجود همه
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 . زندنمي دم و خوردمي بغض من مثل هم او كردم حس آوردم باال كه را سرم

 كنهمي پا به قيامت نيستم خونه من ببينه. گردهبرمي علي االن ميشه دير داره اميد-

 . سونمتر مي خودم-

 . دادم تكان را دستم

 محل اهل همه آورد بار علي كه افتضاحي اون با ديگه. نيست وقتش االن نه، نه نه-

 ! بريم جدا جدا بهتره. كننمي كنترل رو ما آمد و رفت

 . گرفت را دستم

 ! نيست مهم برام-

 .نداشتم ايچاره اما كنم جدا اشمردانه دست ميان از را دستم خواستنمي دلم

 . بشه باز هم روي به روتون اين از بيشتر خوامنمي مجبوريم، فعال اميد-

 قدرآن فراغش در را راه طول تمام و شدم جدا او از بود اشك از پر كه چشماني با

 .افتادم هق هق به كه گريستم

*** 

 چهار فصل

 رفتنمي خاطرم از اميد مظلومانه نگاه. زد قفل رويم به را در زري و رفتم انباري سمت

 علي از كه لگدهايي و مشت خاطر به پهلويم. شدمي پاره پاره قلبم اشيادآوري با و

 چيزي هنوز اما بودم گريسته بسيار اينكه وجود با. كردمي درد جوري بد بودم خورده

 خودش از توانستمي آنكه با اميد ديروز. بود بسته را گلويم راه كهنه بغض يك مثل

 حرمت هم باز اما بود جاري اشبيني از خون. نكرد بلند علي روي دست اما كند دفاع
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 پسر اين خدايا. نزد خودش از حرفي هيچ هم امروز حتي. كرد حفظ را علي با رفاقتش

 ويران و خفت آبرودارانت به دهممي قسمت! خدایا. بود مردانگي و نجابت كوه

 !نخواه را شدنش

 آرام باالخره تا ريختم اشك آنقدر .گريستم هاي هاي و گذاشتم صورت روي دست

 از حميد صداي. رفتم فرو فكر به و زدم چانه زير دست و نشستم ايگوشه. شدم

 .شدمي شنيده وضوح به بود حياط روبه كه اتاقي باز پنجره

 بماليم غيرتي بي صابون بايد ما يعني من؟ پدر چيه تو حساب حرف معلومه اصال-

 بشيم؟ خفه و تنمون به

 نفس كوتاه كوتاه و زدمي حرف بريده بريده كه بود خراب بابا قلب وضع هم ازب حتما

 . كشيدمي

 به بديدش زور با بعد بزنين كتك رو خواهرتون كه اينه غيرت جون؟ پسر غيرتي چه-

 عليرضا؟

 :زد فرياد علي

 اين از بيشتر محل تو رو آبرومون و كنه اضافي زر زر خواد به نيست چيزي كه كتك-

 بي اميد اون. كنممي چالش گردو درخت زير باغچه همين توي برممي رو سرش ببره

 پاي. نميشه سرم هاحرف اين يكي من كنم،مي شتيكه تيكه چاقو با هم ناموسم

 . نيست حاليم ديگه هيچي باشه وسط ناموس

 :گفت بلند صداي با همين براي گرفت؛مي را پسرهايش جانب هميشه مادرم

 كه بخونه درس كني،مي دفاع ازش الكي هي چي واسه جمشيد، گهدي ميگه راست-

 من موي تار ي تاحاال واال دادن شوهرم بود سالم سيزده بدبخت من بكنه؟ غلطي چه
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ِ  اِ كنه؟ بازي ما آبروي با اينجوري بايد دخترم اونوقت نديده نامحرم رو  دختره اِ، ا

 آبرو و حيا ديگه كه بسوزه توندوره اي! نميشه سرش نامحرم و محرم سفيد چشم

 !نميشه پيدا جايي

 :گفت غيض با با

 كرد؟ اشتباهي يه بچه اين حاال شدي؟ معركه بيار آتيش ديگه، كن بس ناهيد-

 اينه؟ جوابش

 :پريد حرفش ميان به حميد

 شما رفيقه الدنگ پسره اين با وقته چند نيست معلوم جون؟ آقا اشتباهي چه-

 !اشتباه شد هم گرفتن پسـر دوست ديگه حاال زادمري دست بابا اشتباه؟ ميگي

 :زد داد بابا. شد بلند زري گريه صداي

 ازم نميكشي خجالت تو ام،زنده هنوز من بابا زني؟مي رو بچه اين چي براي نفهم-

 الدنگ؟ ميدي شكنجه رو هامبچه

 :زد فرياد ميكرد باز را قفل عصباني كه جور همان و كرد تند پا انباري سمت علي

 . ميشه بدتر يكي اون از فردا نزنم رو اين-

 يك با و گرفت آستينم لبه از علي و شد باز اشزده زنگ لوالي قيژ قيژ صداي با در

 . كرد پرتم حركت

 اين. كن كوفت هم چيزي يه بشور رو صورتت و سر بيرون، شو گم برو بيا-

 . باشه اينجوري حستن قيافه خوامنمي. خواستگاري ميان فردا مرده ننه هايبدبخت

 :دادم جواب و تكاندم را هايملباس. شدم بلند جا از پررويي با اما. شدم زمين نقش
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 !ميشم ايشيره غالم عروس ميرم من كردي خيال اگه خوندي كور-

 :زد فرياد و پيچيد دستش دور را اممشكي و بلند موهاي و آورد هجوم سمتم به

 نصيرالدين خواجه حاال تا بودم زده كتك همه ينا خر به اگه هان؟ ميشي آدم كي تو-

 . بود شده طوسي

 :زد فرياد اتاق ته از حميد. شود كشيده تركم موهايم تا كردم كج را گردنم

 رفيق من جوني جون رفيق با بري كه اين جاي به بودي آدم اگه نكن، زيادي غلط-

 !خونديمي ور  درست پايين نداختيمي سرتو ببري رو حيثيتمون آبرو و بشي

 :داد جواب من جاي به علي

 . ميدم شوهرش منم خواد،مي شوهر كار؟ چي خوادمي رو درس اين-

 سكو و پهن پله روي هنوز زري. كشيد تير سرم مغز درد از و كرد رها كه را موهايم

 :گفت و انداخت او به نگاهي علي. كردمي گريه و بود نشسته ورودي در مانند

 حاال! خورده خنجر كه انگار زدم بهش كشيده يه گيري؟مي غوره آب مرگته چه تو-

 جلو از پاشو يا بِبُر رو صدات يا دق، آيينه شدي من واسه اينجا نشستي كه نمردي

 . شو گم چشمم

 ماليدن مشغول و نشستم بود گرفته خون خفه علي داد صداي با انگار كه زري كنار

 هايكفش و كشيد بيرون جيبش از را رنگش اينقره و بلند زنجير علي. شدم سرم

 كه طور همان. بروند بيرون هم با تا زد صدا را حميد و كرد پا را باريكش نوك ورني

 ساق به كفش نوك با خانه از خروج موقع دادمي تاب اشاشاره انگشت دور را زنجير

 :گفت و زد پايم
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 همه بي پسره اون از نه هست خبري مدرسه از نه ديگه بشين، اينجا نگير خود بي-

 ! نيفتي پس كه كن كوفت هم چيزي يه اتاق، توي برو پاشو چيز،

 :زد داد عصبانيت با. نخوردم تكان جايم از

 نه؟ يا گفتم چي بهت شنُفتي سر، خيره -

 محكم علي. رفتم اتاق سمت اكراه با و شدم بلند جا از و كشيدم زري سر به دستي

 هابرگشته بخت مثل زري و من. شدند خارج خانه از حميد همراه و كوبيد بهم را در

 كبودي به نگاهي. بود كشيده آغوش در را ما و بوديم نشسته پدرم طرفين در زانو روي

 :گفت و انداخت صورتم

 غصه كرده؟ كار چي بچه اين صورت با خبر بي خدا از ببين بشكنه، دستش الهي-

 !گيرهمي زود مظلوم آه جان بابا نخور

 خانه در ديگر كرد پيدا قلبي ناراحتي وقتي از دانستممي. چكيد ستشد روي اشكم

 خاطر به فقط و هستند خانه كاره همه پسرهايش و مادرم و نيست دار اختيار

 ملتمسانه اما روندمي راه عصا به دست او جلوي و كنندمي مراعات كمي اشمريضي

 :گفتم او به

 !بشه باز خونه اين به ايشيره غالم خانواده پاي نذار بزرگ آقا خاك ارواح رو تو بابا-

 :كشيد سرم به دستي

 عذاب جورياين رو من گل دسته دارن چي خاطر به اينا كنيمي خيال تو دلم عزيز-

 به رفتن ژاپن هوس داشته ورش وهم آقا علي! خورده دماغشون به پول بوي ميدن؟

 ! ژاپن برهمي دارهبرمي رو عالف دوتا اين حميدرضا كنهمي خيال زده سرش



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

77 

 

 آدمي من اما بودند كشيده برايم اينقشه خوب. قرارست چه از موضوع فهميدم تازه

 خوشبختي براي نردباني من بدبختي با تا بروم زور بار زير هاسادگي اين به كه نبودم

 .بسازند خود

 کچنبر  زانو روی آشپزخانه گوشه و گذاشتم گوشم روی را دستم مادرم هوار صدای از

 .شدم مچاله خودم در و زدم

 غیرتی بی کاله که نیستم بابات من بزنی، حرف علی حرف باالی که تو کردی غلط-

 در که مونده همینم میرم، قرآن جلسه خونم،می نماز رکعت دو سرم خیر. سرم بذارم

 !کن جمع رو دخترت برو کارا این جا به بگن همسایه و

 .کردم او به تندی نگاه

 کردم؟ کار چی مگه. بزنن حرف من سر پشت بخوان که کردن جا بی هاههمسای و در-

 :گفت و کرد نزدیک صورتم به داشت دست در که را داغی کفگیر

 پسر با که دختری کردی، غلطی چه دونیمی خودت لیال، نکن سری خیره من برای-

 و آبرو. میکشه گند به رو محل یه وگرنه بره کنه شوهر باید فوری میشه دوست

 بدم؟ توضیح بهت هم باز یا شد روشن …برهمی هم شخانواده حیثیت

 را دستش مچ. کشیدم عقب را خودم صورتم با استیل کفگیر داغ هرم برخورد از

 :گفتم و ایستادم مقابلش چشمش در چشم. شدم بلند جا از و گرفتم

 باشه؟ داشته شک اون نجابت و پاکی به که کیه! شناسنمی رو امید محل اهل همه-

 کرده؟ گناه! شده خاطرخواه کرده؟ کار چی مگه

 :گفت و زد چنگ را صورتش
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 کنهمی نگاه من چشم توی پررو پررو! لیال بشی مرگ جوون الهی سرم، بر خاک وای-

 سیاه رو روزگارمون که خواهیش خاطر این با بره گل زیر به ای! شده خاطرخواه میگه

 !کرده

 :گفت بلند که میرفتم بیرون آشپزخانه از داشتم نکردم توجهی حرفش به

 جلوی اگر امشب باشم گفته بهت میری؟ داری پایین انداختی رو سرت باز کجا-

 جا همون علی بزنی مفت حرفای این از بخوای و بندازی جفتک غالم آقا خانواده

 !دانی خود دیگه …ندازهمی رو اتجنازه

 .برگشتم سمتش به

 پول ببین شکر، رو حکمتت خدا ای غالم؟ آقا شده ایشیره غالم حاال تا کی از-

. خورمنمی تکون باال اتاق از امشب من جان مامان! کنهمی عوض رو آدما چطوری

 سرش به زده ژاپن هوای خرم، من خیالش به برف زیر کرده کبک مثل رو سرش علی

 تخیاال این از دیگه که کنم دیپورتش امشب چنان! دارم رو سفرش بلیط حکم منم

 !نزنه سرش به

 اشپاره دمپایی لنگه. کرد پرتاب سمتم به و آورد در پا از را اشپالستیکی دمپایی لنگه

 .افتاد زمین روی جا همان و کرد برخورد پایم ساق به محکم

 !حیا بی درازه زبون شو خفه-

 بیرون و مالیدممی را دمپایی اصابت محل که طور همان و بردم پایم سمت دست

 :فتمگ میرفتم

 یه بشه من پی پا بخواد اگر خدا به. اینا دست بده بتونه رو من جنازه همون مگه-

 !خالص و خورممی رو برنج قرصای اون از دونه
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 روی که اتاقم در. بود کرده پر را حیاط همه غالم آقا خنده صدای. بود غروب نزدیک

 را موهایم گهگاهی و بود نشسته کنارم زری. بودم گرفته بغـل به زانو بود بام پشت

 زری با. دادم تشخیص خوبی به را غالم نحس صدای دادمی دلداریم و کردمی نوازش

 .کردیم ورانداز را هاآن آنجا از و رفتیم بود مشرف حیاط به که بام پشت لبه سمت

 یک و بزرگ گل دست یک با ملیحه بزرگش دختر همراه خانم پری همسرش و غالم

 آنها از چنان مادرم و حمید و علی و بودند روبوسی مشغول حیاط در شیرینی جعبه

 که کردندمی تعارفشان و راهنمایی خانه توی در تو هایاتاق به و کردندمی استقبال

 !بودند شده دعوت نیاوران کاخ به انگلیس و روس سفیرهای انگار

 در به لیع که لگدی با اتاق در بعد دقیقه ده. برگشتم اتاقم به و گفتم غلیظی چیش

 همان و انداخت بود شده مچاله من پشت ترس از که زری به نگاهی. شد باز کوبید

 :گفت و کرد نگاه چپی چپ زری به شدمی اتاق وارد کفش با که طور

 کنی؟می غلطی چه اینجا تو-

 و کردم باز هم از را هایمدست و نشستم زری جلوی و کشیدم زمین روی را خودم

 :زدم فریاد اخم با و گرفتم او جلوی

 ما ناسالمتی من؟ اتاق توی اومدی کفش با پایین انداختی رو سرت خبره چه هوی،-

 .خونیممی نماز اینجا

 .زد زشتی پوزخند

 چیه؟ دونیمی چه نماز تو! کمرت به بزنه سجاده و مهر اون ای! سرت تو بخوره نماز-

 !نفهمیم همه ما حالیته چیز همه تو فقط-

 :گفت و انداخت بیرون اتاق از و کشید و گرفت سرم شتپ از را زری دست
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 هم فردا البد چی؟ که میدی این دل به دل نشستی اینجا پایین، شو گم برو بیا-

 میده؟ درس هم تو به داره چیه؟ بکنی؟ هاغلط این از که توئه نوبت

 بر که طور همان و اتاق داخل پرید سراسیمه مادرم که بدهم را جوابش خواستم

 :گفت زدمی چنگ را صورتش و کوبیدمی سرش

 همتون دست از که بده مرگم خدا سرتون؟ روی گذاشتید رو خونه مردم جلوی چیه-

 .کنه راحتم

 :غرید فورا علی

 خودش از اتاق این توی چپیده عنتر این اونوقت اومدن هامرده ننه اون ساعته سه-

 کنم داری آبرو خواممی هی .نیومدن که من خواستگاری. میاد عشوه و درمیاره ادا

 این؟ ذارهمی ببین. نگم هیچی

 :گفت و داد هلش در سمت به گرفت را آرنجش مادرم

 رو این خودم من نشده، آبروریزی این از بیشتر تا ببر هم رو زری پایین، برو بیا-

 !میارمش

 با و شد خارج در از کردمی نگاه چپ چپ که طور همان و گرفت را زری دست علی

 روی و کرد مرتب را اشروسری و کشید سر روی را چادرش مادرم. شد دور آنجا از یزر 

 :گفت و نشست مقابلم زانو

 بچه حمیدرضا خدا به. نزن هم خودت بخت به لگد. نکن بازی لج انقدر جون دختر-

 تا کرده جمع پول هم کلی کنه،می کار ژاپن رفته کاره، اهل! داره فرق باباش با خوبیه،

 کنیمی کاری یه هاتبازی لج این با! جون دختر خورهنمی تو درد به پسره اون !حاال

 …ها میشه پا به خون
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 روی دست اگر دفعه این خدا به صاحابه؟ بی مملکت مگه مامان؟ کردی خیال چی-

 .زنممی رو شاهرگم کنه بلند امید

 هیچی یزد حرف و پوشیدی پسرها عین بس از آورده، در دم من برای خبه، خبه-

 !داری کوپالی و یال شده باورت راستی راستی نگفتیم بهت

 !گفتم که همین نمیام، من مامان، نشین اینجا خودی بی-

 استخوان صدای از که چرخاند چنان و گرفت را دستم مچ مادرم بجنبم خود به تا

 .آمد بند نفسم ساعدم

 را اعصابم که خانم پری مسخره و ساختگی هایخنده و آور چندش هاینگاه از

 رویم به رو درست سفیدش شلوار و کت آن با غالم. بودم شده کالفه کردمی تحریک

 بزرگ شکمش آنکه با هم ملیحه. داشتبرنمی من از چشم و بود نشسته زانو چهار

 در گاهی فقط و بود ساکت کردمی سپری را اشبارداری آخر هایماه حتما و بود شده

 حالم به دلش هم شاید دانمنمی. دادمی تکان سری دیگران صحبت تایید

 آن از و برگردند خانه به زودتر خواستمی دلش اشبارداری خاطر به یا سوختمی

 .شود خالص وضعیت

 درد شدت از دیگر و شد ظاهر کم کم مچم دور کبودی آثار کردمی درد جور بد دستم

 .بدهم تکانش توانستمنمی

 پدرم به رو و گذاشت نمایش به را زردش و نامرتب یهادندان و کرد ایخنده غالم

 :گفت

. داریم خبر هم چیز همه از و هستیم همسایه که خداروشکر جمشید، آقا خب-

 ما کنید مقرر که تاریخی هر شما کار، واسه ژاپن رفته دونیدمی که منم حمیدرضای
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 شروع رو یشونزندگ هم با برن تا حمیدرضا واسه فرستیممی و کنیممی عقد رو لیال

 .کنن

 :گفت و داد تحویلش داری معنی خنده پدرم

 . نیست که هم هاراحتی همین به البته-

 :گفت و پرید حرفش میان به فورا علی

 دنیا سر اون بفرستیمش تونیمنمی تنها ما و جوونه دختر یه لیال که اینه آقام منظور-

 . برم باهاش باس حتما خودم گفتم هم قبال که طوری همون

 چنین من که کنیمی خیال اگر ایخوانده کور. خندیدم علی باوری خوش به دلم در

 . کنممی را ایاحمقانه کار

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت خانم پری

 کار همه میره، جا همه زنه شیر خودش لیال ماشالله آقا، علی زنیمی هاییحرف-

 . نیست چیزی که رفتن ژاپن تا دیگه کنهمی

 :گفت جوابش در فورا مادرم

 و کس بی طوری همین رو گلم دسته دختر من میگی یعنی جون؟ پری چیه منظورت-

 کنم؟ غربت راهی کار

 :داد جواب مادرش جای به بود ساکت موقع آن تا که ملیحه

 خودش حمیدرضا بره که ترکیه تا بره، ژاپن تا تنها که نیست قرار جان، خانم ناهید-

 . برهمی دارهرمیب رو زنش دنبالش میاد

 :گفت و انداخت باال ابرو حمید. خندید علی
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 همراهش باید بزرگترش عنوان به داداشم حال هر به ولی درست شما فرمایش-

 . بود خودش پیشنهاد این اصال. هست جریان در هم خودش حمیدرضا باشه،

 از که دردی حتی پرسیدنمی چیزی من از کس هیچ. دوختندمی و بریدندمی خودشان

 خوری شیرینی از شیرینی یک خانم پری. دیدندنمی را کشیدممی دستم شکستن

 :گفت بلند و برداشت زبان هایشیرینی از پر و چینی

 ! انشاهللا مبارکه پس-

 فریاد و ساییدم بهم دندان. شدم بلند جا از خشم با. کردند زدن دست به شروع همه

 :زدم

 .نمیشم حمیدرضا زن هم بمیرم اگر من باشه؟ مبارک چی-

 در که طور همان و کردم دمر را آن و زدم بود زمین روی که شیرینی ظرف به پا نوک با

 :گفتم کردممی ترک را آنجا دیگران زده بهت چشمان میان

 . میزنه بهم رو حالم داره که کنید جمعش زودتر رو بازی مسخره بساط این-

 که طور همان خانم پری. شدند بلند جا از عصبانیت با غالم خانواده من با زمانهم

 ترک را خانه برادرهایم و مادر تمناهای و خواهش و هاخواهی عذر میان در داشتند

 :گفت و زد مادرم شانه به دستی کردندمی

 حواسش و هوش. شده بلند دخترت سر زیر جان، ناهید نداری تقصیری که شما-

 !جونم خورهنمی من حمیدرضای درد به دختر این. ست دیگه جای

 سمتم به هادیوانه مثل بستند که را حیاط در. کرد دیوانه را مزاج آتشین علی حرفش

 به را هایشکتک تحمل که کردمی درد آنقدر دستم. نکردم معطل بار این. آورد هجوم

 خورد مخصوص که را بزرگی کارد و دویدم آشپزخانه سمت به. نداشتم عنوان هیچ
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 رگ شاه روی را آن نوک و کشیدم بیرون پالستیکی قاشقی جا از بود گوشت کردن

 :زدم فریاد و گذاشتم گردنم

 .زنممی رو گردنم رگ سمتم بیای اگر علی خدا به-

 و کرد باز را هایشدست و انداخت علی جلوی را خودش دستپاچه و هول مادرم

 :گفت علی به ملتمسانه

 این. باش نداشته باهاش کاری عزیزت جان بزرگ، آقا خاک ارواح تورو مادر جان علی-

 ! ها میکنه بدبختمون میده خودش دست کار ستدیوونه دختر

 . گذاشت جلو قدم یک و زد پس را او دست با علی

 بکنه؟ خوادمی غلطی چه بزغاله این ببینم اونور برو بیا مامان-

 معطوف او سوی به همه نگاه اختیار بی شد باعث هااتاق وسط از زری جیغ صدای

 :زد فریاد زری. شود

 …مُرد بابا بیا علی داداش.... مُرد بابام خدا، اي بابام،-

 .دوید بود شده ولو زمین روی و بود گرفته را قلبش که پدرم سمت علی

 تا كردممي دعا و بودم ايستاده مضطرب و گريان چشمان با يو سي سي اتاق در پشت

 نشسته انتظار سالن فلزي نيمكت روي علي. بدهد ما به را پدرم سالمت خبر دكتر

 با را اشكش مادرم. بود گرفته ضرب زمين روي پا با و بود انداخته پا روي پا و بود

 يو سي سي اتاق از كه پوشي سفيد دكتر سمت سراسيمه و كرد پاك چادرش گوشه

 .افتاديم راه به مادرم سر پشت و پريد جا از برق مثل علي. دويد آمد بيرون

 چطوره؟ شوهرم حال كتر،د آقاي-
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 :گفت و داد باال كمي بيني روي از را عينكش دكتر

 بايد امشب رسوندينش، موقع به كه خداروشكر و شدند قلبي حمله دچار متاسفانه-

 شد مساعد حياتيشون عاليم وضع اگر باشه نظر تحت ويژه هايمراقبت اتاق توي

 . كنيممي منتقلش بخش به فردا

 :داد جواب آلود بغض صدايي با مادر

 خوبه؟ حالش يعني دكتر، آقای بده خيرتون خدا-

 پرستاري ايستگاه سمت كه طور همان و انداخت ما سه هر به اجمالي نگاهي دكتر

 :پرسيد مادرم از ميرفت

 كيه؟ ليال-

 و بودم دادم تكيه بيمارستان سنگي ديوار به غمزده كه مرا سر اشاره با متعجبانه مادر

 :گفت و داد نشان بودم چسبانده ديوار به را پايم يك

 مگه؟ چطور دكتر، آقاي دخترمه-

 . كنهمي تكرار رو اسمش مرتب پدرش-

 مشغول و برداشت كانتر روي از را تلفن گوشي دكتر. انداخت زير به سر مادرم

 پچ پچ مشغول و كرد نزديك او گوش به را سرش و رفت علي سمت مادر. شد صحبت

 كه رفتمي بخش سمت بيماران معاينه براي داشت. شد تمام كه دكتر تلفن. شدند

 جلوي و برگشت بود رفته باال كه را ايپله دو. شد متمرکز من غمزده نگاه روي نگاهش

 :گفت علي به و ايستاد بودند نشسته علي و مادرم كه نيمكتي

 هستي؟ ساالري آقاي پسر شما-
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 . داد دست او به و شد بلند جا از علي

 . دكتر آقاي شمام يككوچ من-

 نداره احتياج همراه به امشب. بمونه يو سي سي توي بايد امشب ساالري آقاي-

 و بزنه سر بيمارستان به يكيتون صبح فردا. كنيد استراحت و خونه بريد همگي بهتره

 . بمونه پيشش همراه عنوان به بود الزم اگر

 :گفت و داد تكان سر علي

 منتقلش تا مونيممي منتظر جا همين. بريم بذاريم همگي يهو كه نميشه دكتر نه-

 . بخش به كنن

 :گفت علي به و انداخت مادرم و من به نگاهي دكتر

 حاال تا ديشب از درمياد پا از اينجوري خدا بنده خونه ببر بردار رو مادرت من نظر به-

 وابستگي بهش خيلي ظاهرا پدرتونم كافيه، بمونه خواهرت همين. هستيد اينجا

 ...داره

. بود خودش هابدبختي تمام باعث. دانستمي را وابستگي اين علت خوبي به علي

 زياده نتيجه بود افتاده بيمارستان تخت گوشه روز و حال اين با پدرم االن اينكه

 دور نگاهمان رس تير از زودي به و رفت هاپله سمت دكتر. بس و بود علي هايخواهي

 سي اتاق شيشه پشت از. برد خود همراه و كرد راضي را مادر بود طور هر علي. شد

 دهان به اكسيژن ماسك و بود بسته بابا هايچشم. كشيدم سرك داخل به يو سي

 صفحه و بود وصل كنارش دستگاه به كه هاييسيم از بود پر اشسينه روي و داشت

 شده سرازير چشمم گوشه از كه را اشكي قطره. دادمي نشان را حياتيش عاليم آن

 هرگز افتادمي اتفاقي او براي اگر. كشيدم بلندي آه و كردم پاك دست كف با بود
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 و شدم مچاله خودم در اتاقش در پشت خالي نيمكت روي. بخشيدمنمي را خودم

 .برد خوابم بعد كمي و گذاشتم اشفلزي پشتي روي سر

 براي و ذاشتمگ سجده روي سر. رفتم بيمارستان نمازخانه به صبح نماز خواندن براي

 عجله با. رسيد خاطرم به فكري. كردم دعا بود انتظارم در كه مبهمي آينده و پدرم

 اتاق در بسته هايچشم با طور همان هنوز زدم پدرم به سري و كردم جمع را سجاده

 اميد خانه در پشت بعد كمي. آمدم بيرون بيمارستان از شتاب با. بود بستري

 در اميد خواهر الله بعد اندكي. فشردم را آن و بردم زنگ سمت دست. بودم ايستاده

 بيرون در الي از را سرش. انداخت من به نگاهي متعجب هاييچشم با و كرد باز را

 :پرسيد و كرد سالم. كرد انداز ور را كوچه راست و چپ و آورد

 تنهايي؟-

 :گفتم و گذاشتم هم روي را در و ايستادم حياط پله روي و شدم داخل دستش الي از

 ست؟ خونه اميد-

 :گفت و انداخت باال شانه

 نرفتي؟ مدرسه چرا كني؟مي كار چي اينجا روز وقت اين تو مدسه، رفته-

 جايي يه بابات و اميد با تا اومدم ندارم وقت زياد من الله كن ول رو هاحرف اين -

 كجاست؟ بابات. بريم

 :داد جواب تعجب و ترديد التح همان با درنياورده سر هايمحرف از كه بود معلوم

 . مياد االن بگيره نون كوچه سر رفته-
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 يوسف حاج و كرد خورد بر امشانه به و شد باز در كه بود نشده كامل اشجمله هنوز

 نزديك كه كرد تعجب چنان ديدنم از. شد وارد داشت دست در كه بربري نان دو با

 كه طور همان و بست را حياط در و آمد پايين پله از. بيوفتد دستش از هانان بود

 :گفت دادمي الله به را هانان

 ليال؟ كنيمي كار چي اينجا تو-

 :گفتم ب**ل زير و انداختم زير به سر

 . سالم-

 افتاده؟ اتفاقي دخترم؟ شده چي سالم،-

 :گفتم كنان من من

 . كن كمكم خدا رو تو يوسف حاج-

 به عرض از و داشت ايشده رشف چوبي تخت كه شانسيماني ايوان به دست با

 از يكي به. نشستيم و رفتيم آن سمت همگي و كرد اشاره بود چسبيده ديوار

 و نشستم اميد پدر كنار و زدم تكيه داشت، تكيه ديوار به كه ابري قرمز هايپشتي

 :پرسيد دوباره. انداختم زير به سر

 دخترم؟ شده چي-

 و دادم فرو را بغضم. شدم اشتمد دست در كه كاغذي دستمال كردن ريز مشغول

 :گفتم

 ! داريد خبرايي يه افتاده كه اتفاقاتي از حتما-

 :گفت و زد تلخي لبخند



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

89 

 

 خوردي؟ ناشتايي-

 ! ندارم ميل چيزي-

 :گفت و كرد الله به نگاهي يوسف حاج

 ميدي؟ ما به چايي دوتا جون دختر-

 خوش چاي فنجان دو با بعد اندكي و رفت خانه سمت و شد بلند جا از بالفاصله الله

 كردم لوله بود مانده امان در شدن ريز از كه را دستمال مانده ته. برگشت داغ و رنگ

 :گفتم خجالت با و

 ! من خواستگاري بودند اومده غالم خانواده ديشب حاجي،-

 :گفت محزوني لحن با و انداخت زير به سر

 ! باشه مبارك-

 . زدم پوزخند

 حاجي؟ زنيمي كنايه بهم شما كنيد، كمكم كه اينجا اومدم من-

 كردند محل اهل جلوي اميد و علي كه ايمرافه و دعوا با جان؟ دختر چيه كنايه-

 اين جون دختر بگم؟ بايد چي حاال. رفت باد به محل اين توي امساله چهل آبروي

 بودند رفيق حاال تا بشكونه؟ رو دلش اينجور علي نمياد خوش رو خدا نداره مادر بچه

 دشمن؟ حاال

 تو حاجي. بيمارستانه االن كرده سكته بابام ديشب اومدم، همين براي منم خدا به-

 . كنه داغون رو اميد و من زندگي علي نذار خانم نسرين خاك ارواح رو

 :كشيد آهي
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 بيمارستانه؟ االن يعني جمشيد آقا باشه، دور به بال بابا، اي -

 . بله-

 :پرسيد و گذاشت من جلوي و برداشت سيني از چاي فنجان يك

 دختر؟ آخه برمياد من دست از كاري چه-

 كسيه تنها اون. بزنيم حرف باهاش مُتِولي، محمود سيد پيش بريم تا اينجا اومدم-

 !زنهنمي حرف حرفش رو و داره شنوي حرف ازش علي كه

 صدا و سر با که طور همان و گذاشت دهانش گوشه را درشتی قند حبه یوسف حاج

 :گفت و کشید سر را چایش از ایجرعه جویدمی را آن

 چی کریم اوستا ببینیم تا خدا به توکل سید، پیش بریم هم با تا بخور رو چاییت-

 . خوادمی

 .نشست لبانم بر آمیز رضایت لبخند

 ! حاجی بده خیرت خدا-

 نشسته رحل پشت مسجد کتابخانه در سید و بود باز مسجد رنگ آبی و بزرگ در

 .خواندمی قرآن نجواگونه صدایی با و بود

. کرد حضور اعالم ایسرفه تک با و درآورد در پشت را هایشکفش یوسف حاج

 شیشه زیر از و زد لبخندی سید. نشست زانو چهار کتابخانه گوشه و داد سالمی

 :گفت و انداخت او به نگاهی عینکش قطور

 کردی؟ گم راه حاجی، اومدی خوش علیکم، سالم-
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 خاطر به بیمارستان در که دستم مچ گچ روی اضطراب با و بودم ایستاده در پشت

 گوش هایشانحرف به و کشیدممی ناخن بودند گرفته گچ قبل روز شکستگی

 :گفت و گذاشت آن روی دست و کرد خم زانو از را پایش یک یوسف حاج. دادممی

 !خدا؟ خونه از ربهت برم کجا وگرنه گرفتارم خدا به نکن، امشرمنده محمود سید-

 رحل روی و بست و بوسید را آن و گذاشت قرآن الی را ابریشمی باریک نوار سید

 زد او شانه به دستی. شد یوسف حاج نزدیک و کشید زمین روی را خودش و گذاشت

 :گفت و

 .ندارم دریغ ستساخته من از اگر کاری! باشی گرفتار نبینم شرمنده، دشمنت-

 :تگف و کشید آهی یوسف حاج

 محل اهل از البد میشه امید به مربوط موضوع راستش واال! سید بده خیرت خدا-

 !شنیدی؟ رو خاطرخواهیش جریان

 :گفت و کشید اش،مشکی و بلند هایریش به دستی سید

 با جمشید دختر سر میگن رسیده گوشم به چیزهایی یه چرا، دروغ بگم؟ چی واال-

 سر قال و قیل این حاال نبود مرافعه و دعوا اهل تو امید شدن، گالویز محل توی علی

 !عالمه خدا چیه؟

 پشتش من که ورودی در سمت سر و کرد پاک را دهانش دور انگشت دو با حاجی

 سر خجالت از. شد من حضور متوجه تازه محمود سید انگار. چرخاند بودم ایستاده

 :گفت و کرد متولی محمود سید به رو دوباره حاجی. انداختم زیر به

 کسی ناموس به درازی دست اهل شناسی،می خوب رو من امید که شما سید واال-

 جوون دوتا این. پاکه دلش و چشم میدونم. ندادم امبچه به حروم لقمه من! نیست
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 رفته پاشده کرده بچگی امید. کنن زندگی هم با خوانمی دارن دوست رو همدیگه

 پا به جنجال و شده غیرتی هم علی کرده خواستگاری ازش رو لیال و علی تعمیرگاه

 . کرده

 حساب حرف جمشید خود با کلمه تا دو نرفتی پا نوک یه خودت چرا خب عجب،-

 بزنی؟

 !حمیدرضا برای لیال خواستگاری رفتن غالم خانواده دیروز ولی برم خواستم راستش-

 :پرسید تعجب از باز دهان با سید

 خودمون؟ غالم همین-

 :گفت آهسته و زد پا روی سید. ددا تکان سر یوسف حاج

 ! هللا اال الاله-

 :کرد صدا مرا و شد بلند زانو روی سید

 . بابا ببینم تو بیا دخترم جان لیال-

 در جلوی جا همان و شدم کتابخانه داخل و کردم پنهان پشتم را امگرفته گچ مچ

 . انداختم زیر به سر و نشستم

 درسته؟ میگه حاجی که هاییحرف این جان لیال-

 :دادم جواب ب**ل زیر

 . بله-

 دلت حرف ببینم بگو ولی نیست بدی بچه حمیدرضا چیه؟ نظرت چی؟ خودت-

 چیه؟
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 شرم از بودم دوخته کتابخانه قرمز قالی هایگل به چشم و بودم انداخته زیر به سر

 :گفتم زحمت با شدنمی باز زبانم

 میگه کرده جهنم همه برای رو زندگی روزه چند علی! سید نیست حمیدرضا با دلم-

 !ژاپن بری و بشی حمید زن باید بالله و اال

 :گفت و كرد عقب و جلو كمي سر روي را ايشپارچه سبز كاله سيد

 ميشه؟ مرخص بيمارستان از كي چطوره؟ بابات حال-

 سر علي اگر. امآمده اينجا به و گذاشتم تنها بيمارستان در را پدرم كه آمد يادم تازه

 اين در حتي كه خودخواهم چقدر. شودمي پا به شر باز نباشم آنجا من و برسد

 . دادم تكان سر. كنممي فكر خودم به فقط هم شرايط

 سي از بشه بهتر حالش امروز اگر گفتمي دكترش. شده رفع خطر خدا شكر بهتره،-

 . كنن مرخصش هم فردا پس فردا، شايد بخش، به كننمي منتقلش يو سي

 :گفت و شد بلند جا از و گذاشت زانو يرو دست سيد

 يه علي با هم موقع همون عيادتش ميام شد مرخص بابات موقع هر من پس-

 كس هيچ باشه قسمت اگر چيه؟ حسابش حرف اصال ببينم كنم،مي صحبتي

 در علي با حرفي ديگه موقع اون تا هم شماها بگيره، رو خداوندي اراده جلوي تونهنمي

 .خوادمي چي خدا ببينيم ات نزنيد مورد اين

. آمديم بيرون كتابخانه از و كرديم پا به كفش. شدم بلند جا از يوسف حاج با همزمان

 :گفت و فشرد گرمي به را محمود سيد دست يوسف حاج

 ! علي يا-
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 حاج خانه در جلوي تا. برگردم بيمارستان به زودتر تا داشتمبرمي قدم تند تند

 سر با خداحافظي موقع در جلوي. شدم جدا او از بعد و رفتيم هم همراه محمود،

 :گفت و انداخت امگرفته گچ دست به اياشاره

 شكسته؟ شده؟ چي دستت نگفتي راستي-

 :گفتم آهسته و انداختم زير به سر. شد داغ صورتم خجالت از

 پيچ دستم مسابقه توي داشتيم؛ بازي زينب حضرت دبيرستان تيم با نيست، چيزي-

 . خورد

 دروغي هايمچشم از مبادا تا نكردم هم نگاهش حتي رفتم خيابان سمت به عجله اب

 ساعت. رساندم بيمارستان به را خودم و شدم اتوبوس سوار. بخواند بودم گفته كه را

 بوفه به. باشد رسيده من از قبل علي است ممکن که زدم حدس. بود ده نزديك

 در پشت علي. بود درست حدسم. خريدم آبميوه و بيسكوئيت و رفتم بيمارستان

 .كوبيدمي ديگرش دست كف به را اششده مشت دست و رفتمي راه يو سي سي

 . داداش سالم-

 اينجا رو بدبخت اين نيستي، اومدم من دوساعته بودي گوري كدوم زهرمار، و سالم-

 كني؟مي غلطي چه نيست معلوم هيچ كردي، ول

 :گفتم و گرفتم جلويش را بيسكوييت. رفت بند زبانم ترس از

 كرده ضعف نخوردم هيچي حاال تا ديروز از بخورم، صبحانه بخرم چيزي يه رفتم-

 . بودم

 . كرد نگاهم چپ چپ
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 كشه؟مي طول ساعت دو خريدن بيسكوئيت يه-

 صندلي همين روي ديشب. زدم قدم كم يه بيمارستان حياط توي رفتم آخه نه،-

 !خدا به ودب شده خشك تنم همه بود، برده خوابم

 رنگ. آوردند بيرون يو سي سي اتاق از برانكارد با را پدرم بدهد را جوابم اينكه از قبل

 همراه و گرفتم را تختش لبه. بود شده خشك هايشب**ل و نداشت صورت به

 نگاهي فروغش بي هايچشم به. كردم حركت دادمي هل را تخت كه پرستاري

 :پرسيدم گرفته صداي همان با. لرزيد بغض از امچانه. انداختم

 ! ديدمنمي اينجا رو تو شدممي كور كاش! جان آقا-

 و گذاشت دستم روي بود كرده متورم را هايشرگ آنژيوكت سوزن كه را لرزانش دست

 :گفت لرزان صدايي با

 كه چيزي دختر، نزن رو حرف اين ديگه! باشه كور كه دخترم قشنگ چشماي حيف-

 ! االن مخوب. گذشت خير به نبود

 و كشيد رويش به ايملحفه و خواباند بيمارستان تخت روي را او علي كمك با پرستار

 كرد صاف را صدايش علي. كردند ترك را اتاق داد را الزم دستورات دكتر اينكه از بعد

 :پرسيد و

 ترسوندي، رو ما همه خود بي نبود، اصال كه چيزي گذشت، خير به كه خداروشكر-

 . مرخصي فردا گفت دكتر !زده لگدت پشه

 . زد لبخند زحمت با پدرم

 كجاست؟ مادرت-
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 نياوردمش، خودم با كرد كاري هر هم امروز خونه بردمش خودم با ديروز-

 ميشه باال ميره فشارش دوباره كنهمي شلوغش هي الكي اينجا مياد كه شناسيشمي

 . قوز باال قوز

 . داد تكان سر پدرم

 بيا خودت فردا كنيد استراحت كم يه خونه ببر بردار رو يالل االنم كردي، كاري خوب-

 . بده انجام رو ترخيص كارهاي

 . كردم اخم

 ! بذاريم تنها اينجا رو شما كه نميشه جون آقا-

 . شد متمركز دستم گچ روي نگاهش

 شده؟ چي دستت-

 . شد رنگ به رنگ كمي علي كردم حس. كردم پنهان پشتم را دستم فورا

 درد خيلي بود خورده كجا به دونمنمي اينجا آورديم رو شما كه ديروز نيست چيزي-

 خودشون شكسته گفتن انداختن عكس دادم نشونش دكتر به جا همين رفتم كردمي

 !گرفتن گچ برام موقع همون هم

 . دوخت علي به و برگرفت من از را غمگينش نگاه

 رو هواشون بابا، ندارن رو كسي حميد و تو جز به من، از بعد هابچه اين جان، علي-

 !باشه داشته

 . خنديد تلخ علي

 ! باشه سرشون باال خودت سايه انشالله -
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 كه كرد راضي مرا باالخره پدرم. زندمي حرف نرمش با علي ديدممي كه بود بار اولين

 را امخسته زانوهاي و نشستم اتوبوس ته. كنم استراحت و برگردم خانه به علي همراه

 محمود سيد هايحرف به. بود غوغايي دلم در. چسباندم جلو ندليص پشتي به

 .است ديده خوابي چه برايم تقدير اينكه و كردممي فكر متولي

*** 

  پنجم فصل

 

 میرم تو پیش از دارم موندن واسه دیره دیگه"

 گیرمنمی دستاتو که دستامه سهم جدایی

 خداحافظ میرم دارم تنهایی بارون این تو

 خداحافظ دلگیرم چه تقدیرم هقص این شده

 میرم تو پیش از دارم موندن واسه دیره دیگه

 گیرمنمی دستاتو که دستامه سهم جدایی

 سخته هالحظه این چقد میرم دارم دیره دیگه

 وقته بی مرگ شبیه کابوسه تو از جدایی

 میشم گم آهسته دیگه چشمات ساحل تو دارم

 "میشم گم قصه اوج تو نیست دنیا تو جایی برام
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 پاك بود پوشانده را صورتم پهناي كه هايياشك قطره و كردم بيشتر را آهنگ صداي

 .فشرد آغوشش در مرا و كشيد سرم به دستي مهرباني با آهو. كردم

 نديم؟ ادامه ديگه خوايمي ميشي اذيت اگر جان ليال-

 . زدم تلخي لبخند

 با اميد! گذشت چي من به لعنتي روزهاي اون توي بفهمه تونهنمي كس هيچ-

 زمونه كرديمنمي گمون كدوم هيچ اما. زدمي زخم دلم به بيشتر متانتش و صبوري

 !باشه رحم بي اينقدر

*** 

 شدي؟ الغر قدراین چرا اميد-

 غليظي آه و داد تكيه سرش پشت درخت به را كمرش و نشست سنگي تخته روي

 . كشيد

 نميري؟ مدرسه وقته چند ديگه چرا-

 آب جوي كنار كه هرزي هايعلف روي كنارش. نشست لبانم روي گيساخت لبخند

 .نشستم بود شده سبز

 از الدنگش پسر اون و غالم فتنه فعال محمود سيد لطف به كه همين سرت، فداي-

 چي همه و مياد پايين شيطون خر از كم كم هم علي خداروشكر، گذشته سرمون

 . مدرسه گردمبرمي منم اونوقت ميشه تموم

 . داد تكان تاسف نشانه به را سرش

 ! كشيدي زجر خيلي مدت اين توي من حماقت خاطر به تو ليال، منه تقصير همش-
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 . انداختم او به آميزي محبت نگاه

 خاطر به تو خود مگه اميد، داديم قول هم به ما نيست، حاليش هاحرف اين عشق-

 شدي؟ اذيت كم علي هايبازي ديوونه

 . زد ايمپ روي آرام دست كف با

 نتونم كه نداره وجود دردي هيچ ديگه مادرم مرگ ار بعد دارم، فرق خيلي تو با من-

 اتفاقات اين نبايد لطيفه، روحت زني، تو ولي دربياره؛ پا از رو من بتونه و كنم تحملش

 . كنه بلند روت دست علي كه افتادمي

 اومديم اومد سرمون كه بدبختي همهاون با دوهفته از بعد توروخدا، كن ول اميد-

 هاگذشته بابا كن ولش ميگي، گذشته از داري همش باشيم راحت دقيقه يه كه اينجا

 !گذشت

 :خنديد

 ليال اينجا، بيايي و بري در دستشون از تونستي كه كردي هم سر دروغي چه باز-

 خانوم؟

 :انداختم باال شانه

 !هديگ اينجام كه حاال باش، نداشته كار كارهاش اين به تو-

 :گفت و داد تكان دست با را شلوارش خاك و گرد و شد بلند جا از

 مدت همه اين از بعد خوب، جاي يه ببرمت تا بشيم ماشين سوار بريم پاشو پس-

 !بياريم در عزا از دلي
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 اتومبيل پخش سمت دست. دويدم ماشين سمت به و زد برق خوشحالي از چشمانم

 "مومن هميشه ياور"هميشگي ترانه همان دوباره و برد پدرش

 :شد بلند اميد اعتراض صداي. كردم خاموشش فورا. شود شنيده چيزي ندادم مهلت

 شينيمي تا كه داري ضبط اين با كشتگي پدر چه تو دونمنمي من دختر! بابا اي-

 !كني؟مي خاموش رو اين اول ماشين توي

 . كردم جمع را آويزانم یلوچه و ب**ل

 كه كنهمي ناله همچين گوشمون در يارو اين بكشيم احتر  نفس يه اومديم هروقت-

 . بخون شاد ترانه يه خودت اون جاي به اصال! بيرون زنهمي دماغمون از چيز همه

 . خنديد بلند اميد

 ام؟خواننده من مگه بخونم؟ من-

 :گفتم و كردم كج را لبم

 !نياد در صدامم كنم تحمل ميدم قول من ديگه، بخون چيز يه حاال-

 كرد خواندن به شروع اشگرفته و دار خش صداي آن با و خنده با ميدا

 ...زيارت بوديم رفته جمعي دسته غروب، ديشب-

 ميان اميد و خنديديممي دل ته از و بلند بلند. گرفتم رينگ ماشين داشبورد روي

 تاب روي هابچه مثل. رفتيم پارك هم با. كشيدنمي خواندن از دست هم هايشخنده

 همه از فارغ خورديم، بستني دويديم، خنديديم، كشيدم، جيغ. داد تابم و منشست

 شدمي خالصه لحظاتي در فقط خوشبختي من براي. بوديم خوش و آرام هم كنار دنيا

 ماشين از ترطرف آن خيابان چند هميشه مثل. كردممي حس كنارم در را اميد كه



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

101 

 

 و رفتم اتاقم به راست يك. افتادم راه به خانه سمت به سالنه سالنه و شدم پياده

 قرمه خورشت بوي. بود كرده پر را وجودم سراسر خوشايندي حس. كردم عوض لباس

 آن به ناخنكي تا كشاند قابلمه سوي به مرا بود، کرده پر را جا همه که مادرم سبزي

 :گفت و زد دستم پشت قاشق با مادرم. بزنم

 زدي؟ ناخنك غذا به تو باز-

 را سرش. كردمي استراحت و بود كشيده دراز رختخواب در پدرم. خنديديم هردو

 . بوسيدم

 بهتره؟ حالت امروز آقاجون-

 . خدا شكر-

 :گفت و كشيد سرك آشپزخانه از مادرم

 خونه؟مي خروس كبكت امروز ليال؟ چيه-

 :زد فرياد مادرم. شد وارد در از سراسيمه حميد كه دهم جواب خواستم

 خونه؟ توي پريدي كفش با باز چته هوي-

 بيرون و كند پا از را هاآن و انداخت هايشكفش به نگاهي پاچه دست و هول حميد

 كمي شلوارش جيب از و دويد بود اتاق ته كه چوبي لباسي چوب سمت و انداخت

 :پرسيد و كرد سد را راهش سر دست با مادرم. برگشت در سمت باز و برداشت پول

 ميري؟ داري نيومده و خونه اومدي زنون سينه زنون، سر شده چي باز-

 كوفت سرش به دستي دو مادرم كه گفت چيزي و كرد نزديك مادرم گوش به را سرش

 :پرسيد بلند صداي با اختيار بي و
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 يوسف؟ حاج اميدِ -

 .رفتم هاآن سمت سراسيمه شنيدم كه را اميد اسم

 :پرسیدم ملتمسانه و گرفتم را حمید پیراهن آستین

 ده؟ش چی حمید-

 :گفت اخم با و کشید بیرون دستم از را لباسش

 . گردمبرمی و علی پیش میرم پا نوک یه من. بخور رو شامت برو نشده، هیچی-

 . کردم التماسش و انداختم راهش جلوی را خودم

 افتاده؟ اتفاقی امید برای بگو من مرگ حمید-

 هایشاخم کردمی نگاه مادرم به چپ چپ که طور همان و داد هلم عقب به دست با

 :گفت و کشید هم در را

 هیچی هرچی نداری؟ حیا ذره یه چه؟ تو به باشه افتاده اتفاقی براش که گیریم-

 !میشه پرروتر گیمنمی

 برای که مادرم دنبال. بود شده جمع هایمچشم در اشک. رفت و بست محکم را در

 .مدوید بردمی پناه آشپزخانه به من سنگین هاینگاه از نجات

 گفت؟ چی بهت حمید بگو خدا رو تو مامان-

 و گذاشت بشقاب آخرین درون را هاقاشق دسته و چید هم روی را غذا هایبشقاب

 :گفت

 حاال میگه، راست حمید کنی؟می درست دردسر خودت برای الکی چرا جون دختر-

 مربوطه؟ چه تو به شده هرچی
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 . زدمی موج نگرانی صورتش در

 راستش زیارتش میری هفته هر که اسماعیل زاده امام همون به میدم قسمت مامان-

 رفت؟ کجا حمید کردن؟ دعوا باز امید و علی! بگو بهم رو

. گذاشتم حساسش نقطه روی دست و است پایبند سخت اعتقاداتش به دانستممی

 :داد جواب کنان من و من و برچید را هایشب**ل

 و کوچه توی پیچیده نیامرزی پدر ینهخو رفتهمی داشته وقتی انگار گفت حمید-

 ! زده چاقو.... بهش.... بهش

 زمین نقش و رفت سیاهی چشمانم" چاقو؟" کردم تکرار ب**ل زیر. رفت گیج سرم

 کرد صدایم بار چند. گذاشت زانویش روی را سرم و دوید سمتم به فوری مادرم. شدم

 میان از را آن از کمی قاشق با و کرد درست قند آب لیوان یک. ندادم جوابی اما

 باز آرام را چشمانم. کرد صدایم دوباره و ریخت گلویم به امشده قفل بهم هایدندان

 :دادم حرکت را هایمب**ل زحمت به سوزاند را صورتم اشکی نم. کردم

 زده؟ چاقو امید به علی مامان کرده؟ کار چی علی-

 :گفت و گرفت گاز را هایشب**ل مادرم

 علی کنی؟می درست شر امبچه برای داری الکی الکی! دختر بگیر گاز رو زبونت-

 ! نداره خبر هم هیچی از میکنه کار داره تعمیرگاه گوشه بدبخت

 مانتویم. پریدم جا از هازده جن مثل ناگهان. کردم نگاهش مات و نشستم لحظه چند

. دویدم رد سمت و کردم سر به را رنگم سبز روسری و کشیدم لباسی چوب روی از را

 :کرد صدایم سر پشت از مادرم

 دختر؟ میری کجا لیال-
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 :گفت و انداخت در جلوی را خودش. ندادم را جوابش

 دختر؟ دردسری دنبال همش چرا تو شده؟ مرگ جونم میری کجا-

 :وگفتم گذاشتم بیرون پا و کردم باز را خروجم راه و زدم پس را او دست با

 ! نمیشم آروم نبینمش تا جا،اون بردنش حتما! درمانگاه میرم-

 :گفت بلدی و تند لحن با و آورد بیرون در الی از را سرش

 پا به خون ببینتت اونجا علی! هستن اونجا هم حمید و علی االن در به در آخه-

 شده؟ چی ببینیم بیان تا بتمرگ خونه برگرد بیا میکنه،

 :تمگف دادممی ادامه راهم به که طور همان و دادم تکان دستی

 تا بمون میگی اونوقت آوردن سرش بالیی چه نیست معلوم. بمونم خونه تونمنمی-

 شده؟ چی ببینیم بیان

 و باال وضوح به امسینه قفسه که کشیدممی نفس عمیق چنان و زدمی تند تند قلبم

 بود؟ ممکن چطور آخر. دویدممی درمانگاه سمت و بلعیدممی بغض. رفتمی پایین

 دلش ایخورده ناپاک شیر کدام بود؟ سالمت و صحیح و شد جدا من از تازه که امید

 الل زبانم خدایا! بزند؟ چاقو رسیدنمی کس هیچ به آزارش که من امید به بود آمده

 جان، خدا. گذاشتم قلبم روی دست و بستم را هایمچشم چه؟ باشد مرده اگر

 اگر شود الل زبانم! مببین امید بی را دنیایت است قرار اگر شود کور هایمچشم

 :گفتم ب**ل زیر و شد فشرده قلبم! نزنم صدا را نامش دیگر بخواهم

 ! کن کمکم خدا-

 .گذاشتم درمانگاه به پا لرزان هاییقدم با
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 از بود پر درمانگاه اورژانس بخش. بود كرده لرزيدن به شروع وضوح به هايمدست

 ناله و بودند خوابيده ختدر  روي تصادف خاطر به اكثرا كه حال بد هايمريض

 به چشمم باالخره تا چرخاندم اورژانس گوشه گوشه در را مضطربم نگاه. كردندمي

 كه طور همان و انداختم جلويش را خودم. دويدمي خروجي در سمت به كه افتاد الله

 :گفتم او به التماس حالت با ميرفتم عقب عقب را جلو مسير

 كجاست؟ اميد الله،-

 :انداختم راهش جلوي را خودم دوباره. داد ادامه مسيرش به و زد پس مرا دست با

 كجاست؟ اميد بگو بهم مادرت خاك ارواح رو تو الله-

 :گفت و كرد بغض

 توي بايد االن كه بود كرده بهتون بدي چه مگه داري؟برنمي سرش از دست چرا ليال-

 باشه؟ عمل اتاق

 تا كردم حائل بيمارستان راهرو يوارد به را دستم. رفت سياهي چشمانم عمل؟ اتاق

 .بشوم خوردنم زمين از مانع

 آوردن؟ اميد سر باليي چه-

 :گفت و رفت در سمت. كردمي پاك تند تند دست كف با را اشكش الله

 خونريزي زدن، چاقو پهلوش به بيمارستان، بردنش آمبوالنس با پيش دقيقه چند-

 رو تو كه رفتممي داشتم منم رفت، نسآمبوال با بابام كردن،مي عملش بايد داشت

 . ديدم

 . گرفتم را دستش
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 . بريم هم با بيا بيمارستان؟ كدوم-

 . كشيد دستم از را دستش

 البد نه، ها،باشن اميد نگران كه نه بودن، اينجا برادرهات االن همين نكرده، الزم-

 اميد كه نببين بودن اومده. دادن انجام درست رو كارشون بشن مطمئن خواستنمي

 دونيمي آخه؟ هستيد چي دنبال شماها دونمنمي من آخه نه؟ يا مرده الل زبونم

 حاال. باشن داداشم سر باال خواستمنمي بيرون، انداختمشون اوژانس از خودم چيه؟

 !داري؟ كار چي اينجا اومدي، تو كه هم

 :گفتم و ماليدم زدمي نبض مثل كه را هايمشقیقه انگشت دو با

 بودن، تعميرگاه توي االن تا هردوشون نكردن، كاري من برادرهاي الله؟ چيه من گناه-

 پام هنوز ولي خونه اومدم كرديم خداحافظي. رسوند رو من بودم اميد پيش خودم من

 ! خدا به نبوده علي كار زدن، چاقو اميد به فهميدم نرسيده خونه به

 . زد پوزخندي

 محل؟ اين توي ارهد دشمن تو خانواده از غير به اميد-

 در سمت. كنم دو به يكه او با بتوانم كه نبودم شرايطي در ولي زدمي حساب حرف

 .رساندممي بيمارستان به را خودم بايد. دويدم

  ليال؟ ميري داري كجا-

 ...بدو مياي اگر بيمارستان،-

 روي يوسف حاج. پيمودممي را راهرو عرض خسته و عصبي عمل اتاق در پشت

 و خواندمي يُجيب اَمَن بود دستش در كه بلندي تسبيح با و بود شستهن نيمكت
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 اسماعيل زاده امام به ميدم قسمت خدا. چسباندم ديوار به را سرم. بلعيدمي بغض

 چشمانم از اختيار بي اشكم و لرزيدمي دلم. برگرداني ما به سالمت را اميدم كه

 خانه به هنوز من و بود گذشته ده از ساعت كه نبود مهم برايم اصال. بود جاري

 بعد ساعت يك. بود اميد سالمتي كردممي فكر كه چيزي تنها به. بودم برنگشته

 و پريده رنگ ايچهره با اميد كه آمد بيرون عمل اتاق از زياد سرعت با برانكاردي

 خون محتوي ايكيسه ديگره و سرم يكي كه پرستار دو و بود خوابيده آن روي مهتابي

 سمت و پريد جا از يوسف حاج. دادندمي هل را آن شتاب با داشتند دست در

. زدمي صدا را اميد نام و رفتمي كنان ضجه كه بود الله سرش پشت و دويد برانكارد

 و بود شده الل زبانم. نکرم حس را دردي هيچ اما كرد برخورد پايم به محكم برانكارد

 :زد فرياد پرستار. ميكردم نگاه را اميد فقط

 . بشه منتقل بخش به زودتر بايد مريض بديد اجازه لطفا، بريد كنار-

 :گفت و گرفت را اميد تخت ب**ل يوسف حاج

 خوبه؟ حالش امبچه حسين، امام به رو تو آقا-

 :گفت و زد او شانه به داشت گندمي جو ريش كه پرستارها از يكي

 اما رفته زياد ازش خون هوشه،بي فقط االن گذشته، خير به آقا نباش نگران-

 . مياد هوش به هم ديگه ساعت دو يكي تا. شد انجام موفقيت با عملش خداروشكر

 الزم دستورات و شد حاضر سرش باالي دكتر بالفاصله و گذاشتند تخت روي را اميد

 را اشكهربايي چشمان قلبم، سلطان. كنيم ترك را اتاق زودتر تا خواست ما از و داد را

 كردم حس. كشيدمي نفس آرام. بود گشته مايل زردي به صورتش رنگ و بود بسته

 باشم خوددار ليال و يوسف حاج جلوي كوشيدم هرچه. كشيد پنجه قلبم بر ايدرنده
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 حاج اتاق، از بيرون. گردم ريختنش از مانع بتوانم كه بود آن از ترسمج اشكم اما

 . كند صحبت من با ات بروم بيمارستان حياط به همراهش تا خواست من از يوسف

 . کردمی تابی بی امسینه میان قلبم. كشيد تسبيحش به دستي و ايستاد هاپله روي

 نيومده؟ سراغت شب وقت اين تا علي كه عجيبه-

 پنجه نوك با و چسپاندم بيمارستان آجري ديوار پايين سنگي لبه به را كفشم كف

 .شدم زمين روي فرضي خط كشيدن مشغول

 . عجيبه هم خودم يبرا دونمنمي-

 دو يكي هم اميد دخترم، خونه برگرد ديگه تو بگيرن، آژانس برات ميگم نگهباني به-

 ! نباش نگران. مياد هوش به ديگه ساعت

 . انداختم پايين را سرم رفتم؟می باید کجا امید بدون اصال برگردم؟ کجا برگردم؟

 ! انگار بگي خواستيمي ديگه چيز يه حاجي، نبود اين شما حرف اما-

 :گفت ترديد با و كشيد محاسنش به دستي

 طور همين اونم داري دوست رو اميد. هستي خوبي دختر تو دونممي من جان ليال-

 ...ولي

 . ريخت پایین هوري ـبم قلـ

 چي؟ ولي-

 تقدير جلوي تونهنمي كس هيچ باشيد هم قسمت اگر گفت مسجد توي سيد يادته-

 بگيره؟ رو خداوندي

 . كردم تاييد را حرفش و دادم تكان سر
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 . كشيد بلندي پوف

 .نيستيد هم قسمت شما كه رسممي نتيجه اين به دارم-

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب زحمت به و گذاشتم قلبم روي دست

 حاجي؟ چي يعني-

 :پرسيد و كرد نگاهم خاصي طرز به

 زده؟ چاقو اميد به كي دونيمي-

 . كردم وحشت ببرد را علي اسم اينكه از

 . نه-

 زهره ازش مثال كه بزنن چاقو اميد به كه داده پول پا و سر بي الت يه به حميدرضا-

 . گفت بهم علي خود رو اينا ميگم، خودم از رو اين بگي كه نه بگيرن، چشم

 . ايستاد حركت از قلبم كردم حس لحظه يك. كشيد سوت مغزم

 :داد ادامه ترديد با و داد يحشتسب به تابي و كشيد صورتش به دستي مستاصل

 دوازده فقط بچه اين. سرنوشتت دنبال برو داري دوست رو اميد واقعا اگر دخترم-

 زندگي توي خدا به ولي. پدرش هم بودم مادرش هم خودم. مُرد مادرش كه بود سالش

 داغ طاقت ديگه سرمون باال خداي به دختر، كن رحم من به الاقل نكشيده، عذاب كم

 آخر نذار. كردم داري امانت حاال تا من، پيش مادرشونن امانت بچه دوتا اين .ندارم

 ...پيشش بشم سياه رو عمري

 :زدم ب**ل زحمت به. دادم تكان سر. زدم تلخي لبخند

 !حاجي فهمممي-
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 نعل شبيه هم كنار يكي يكي را پاسور هايورق. برگرداندم نعلبكي روي را قهوه فنجان

 .شدم خيره ساغر نگران و بادامي هايچشم به مچش زير از. چيدم اسب

 كرده؟ جادوت يكي-

 :پرسيد و گرفت گاز را لبش

 مطمئني؟ ليال-

 .برگرداندم را ورق يك

 !كيه ميگم بهت ببينم رو فنجونت بذار ندارم، شك-

 و چرخاندم چپ به بار يك و راست به بار يك باريكم و بلند انگشتان بين را فنجان

 :گفتم و ردمك تنگ را چشمانم

 يكم. كرده رو كار اين ساله 45 تا 40 حدود زن يه انداختنش، آب توي كه طلسمه يه-

 . داره سفيدي پوست و چاقه

 :گفت و كشيد بلندي هين و كوبيد دهانش به انگشت چهار با ساغر

 ! خودشه مشخصات خواهرِكثافتشه، اون-

 . شدم خيره نجانف ته به دوباره و. آوردم باال سكوت نشانه به را دستم

 طلسم اين البته كه داره قرار اشخوانواده تاثير تحت خيلي ولي داره دوستت پسره-

 . رسهمي بهت خوش خبر يه زودي به اما. نيست تاثير بي هم

 خبري؟ چه-

 .كنهمي دور تو از رو اون كه داره سفري يه گفتم، بهت كه چاقيه خانم همون مورد در-
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 :گفت و گرفت گاز را لبش

 ي هلند بره مرگش خبر قراره ميگي راست نداره، حرف گيريمي كه هاييفال خدا به-

 ...باشه پسرش پيش وقتي چند

 .گرفتم دندان زیر را باریکم هایب**ل

 برات دارم مبهمي وضعيت. كن احتياط كم يه پسره اين با تروابطه توي ساغر-

 . فتيبي دردسر به بدجور ممكنه نباشي محتاط اگه بينممي

 چيه؟ منظورت! وا-

 كنم؟ باز رو موضوع خوايمي-

 :گفت و كرد جلفي خنده

 . ميگي چي فهميدم بابا نه-

 را امگونه. گذاشت ميز روي و آورد بيرون كيفش از توماني هزار پنجاه پول چك يك

 :گفت و بوسيد

 . عزيزدلم نداره رو تو قابل-

 را رنگش سرخابي نازك شال و شد آرايشش تجديد مشغول و رفت هاآيينه سمت

 جا از و كرد ثابت سرش باالي آفتابيش عينك با را موهايش و كرد مرتب سرش روي

 حلقه حلقه را دودش و زد آن به عميقي پك و برداشت مرا سيگار ميز روي سيگاري

 در از كه طور همان و داد تكان برايم دستي و برداشت را كيفش و داد بيرون بيني از

 .فرستاد برايم ايه*س*بو شدمي خارج
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 و هاسختي زمان در هم من كاش اي كه كردممي فكر اين به و كردمي درد سرم

 و جان با. دهد امتسلي كمي رنگين هايدروغ همين با تا داشتم را كسي هايمبدبختي

 فنجان ته. هستم اميد قسمت حتما من بگويم خود به و كنم باور را هايشدروغ دل

 .مانممي كنارش ابد تا كه دهدمي اميد من به و است اميد فال امقهوه

*** 

 اتومبيل شيشه به را سرم و بودم نشسته بود، كرده سوارم يوسف حاج كه تاكسي در

 را صوتش ضبط صداي راننده. كردممي تماشا را بيرون مناظر مات و بودم چسبانده

 . كرد بلندتر كمي

 و بود تو خاطر به! من خداي! خدا بانگ من، صداي بي گريه من، دعاي شب دل در

 ! بس

 ! بس و بود تو خاطر به! من هاياشک گوهر من، هاي هاي گريه من، هاي لحظه پاکي

 ! گناهيم بي همه اين راهيم، به سر همه اين پناهيم، بي همه اين

 ! شنيدنم زبان زخم بريدنم کس همه از خريدنم، جان به غصه

 ! بس و بود تو خاطر به

 . بستنم دخيل و نذر نشستنم، خدا به رو

 ! من نياز و من اشک من، گداز و من سوز

 ! بس و بود تو خاطر به

 اين به دارم" كرد صدا گوشم در يوسف حاج حرف. كردم پاك دست كف با را اشکم

 واژه عجب! قسمت" نيستيد هم قسمت شماها واقعا شايد كه رسممي نتيجه
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 تقسيم كس هيچ با را عشقم من. نباشد من قسمت اميد شودمي مگر! ايمسخره

 زياد آنقدر چشمت به كه امداشته چيزي چه دنيا اين در مگر خدايا. كرد نخواهم

 نباشد؟ قسمتم اميد ديگر كه آمده

 و ببرم پناه اتاقم به زودتر هرچه تا گذاشتم بام پشت به منتهی پله اولین روی پا

 کنار. زد صدا را نامم خاصی طرز به و بلند علی. کنم خالی بالشم روی را بغضم

 اشمچی ساعت به. بود زده سینه به دست و بود ایستاده ورودی در جلوی حمید

 :پرسید و کرد اشاره

 نکبت؟ چنده ساعت االن-

 به و دادم تکان سر. سوختمی آتش در وجودم تمام. نداشتم مرافعه و دعوا حوصله

 :زدم ب**ل زحمت

 .دونمنمی-

 هایالت عین! چنده ساعت بدونه هم نباید خونه بیاد دوازده عتسا که کسی بله-

 . شدی میدون چاله

 :انداختم زیر به سر

 . بودم بیمارستان-

 بعدیش قدم مانع و گذاشت او سینه روی دست علی. گذاشت جلو قدم یک حمید

 :گفت تنفر حالت با حمید. شد

 نمیره، فرو اتکله توی فحر  تو بیمارستان؟ بری نکرده الزم نگفتم تو به من مگه-

 سر؟ خیره
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 :زد آمیزی کنایه پوزخند علی

 این که دید خودش چشمای با و رفت! رفت که شد خوب اتفاقا حمید، کن ولش-

. بود روزها این واسه باش عاقل گفتممی بهش وقتی. ندارن شوخی کسی با جماعت

 گفتممی که مدیدمی رو روزها این من جون، خانم نه! دشمنشم من کردمی خیال

 عشوه و عور خاطر به مردم بچه شد راحت خیالت حاال باشه، خودت کار به سرت

 . ببینیمش بریم حتی نذاشت آبجیش بیمارستان؟ گوشه خوابیده عالیجناب

 . بلعیدم را بغضم

 . کنه لعنت رو شخانواده و حمید خدا-

 :زد داد علی

 سیاه لچک باید االن بود دهافتا امید واسه اتفاقی اگر نکنه یا بکنه لعنت-

 کنیم ثابت بخوایم و بجنبیم خودمون به بیاییم تا حمیدم و رو من سرت کشیدیمی

 !دار باالی بودنمون کشیده قتل جرم به گناهیم بی که

 :گفت و کرد نگاه چشمانم در مستقیم

 این به خوایمی بازم ببین کن فکر بشین باال برو! کارهات نتیجه اینه خانم، آره-

 کنی؟می رو زندگیت میری آدم مثل یا بدی ادامه هاتبازی مسخره

 در جلوی هنوز حمید و علی. برگشتم و دادم فرو را بغضم هم باز. رفتم باال پله دو

 :گفتم و لرزید صدایم. نکردم بلند سر بودند ایستاده

 ! منم حسابشون طرف خوان؟می جونش از چی. باشن نداشته کاری امید به بگو-
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 در که امید پریده رنگ صورت. کردم تعلل بزنم خواستممی که حرفی برای لحظه یک

 . گرفتم را تصمیم رفت رژه چشمانم جلوی بودم دیده بیمارستان

 مو تار یه اگر خدا خداوندی به ولی ندارم؛ حرفی دیگه من بیان دوباره هفته آخر بگو -

 !میدم باد به رو دودمانشون بشه کم امید سر از

 :داد جواب زدم که حرفی به تفاوت بی. شدمی خانه داخل داشت علی

 خودشون واسه مریضن اونا مگه نندازی جفتک تو نزن، حرف دهنت از ترگنده-

 کار حساب تا بود گوشمالی یه فقط اینم. نداره کار امید با کسی کنن؟ درست دردسر

 !بیاد دستش

 برای خودم، حقارت برای. تمریخ اشک صدا بی. ترکید بغضم فروبردم بالشم در سر

 بالشم گورستان در باید دارم اشک هرچه امشب. گریستم صدا بی امید مظلومیت

 به آسیبی کوچکترین گذارمنمی اما نیست مهم برایم بیاید سرم بالیی هر. شود دفن

 به زنده را عشقم و را دلم. دید نخواهی را خودت دیگر باشی که عاشق. برسد امید

 نگه همیشه برای قلبم گوشه جایی خودم برای ابد تا را محبوبم اما دکر  خواهم گور

 .داشت خواهم

*** 

 ششم فصل

 كه پنيري و نان لقمه به محكمي گاز و كشيدم ور را امرفته در زهوار هايكتاني پاشنه

 صداي با اتاق ته از مادر ببندم سرم پشت را در خواستم كه همين. زدم بود دستم در

 :گفت بلند
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 شد تموم كه هم تمسابقه سالن، برو راست يك.... ها كني درست شر نري باز اللي-

 !خونه بيا آدم بچه مثل و پايين بنداز رو سرت

 :گفتم بستممي سرم پشت را در كه طور همان و كردم جمع را آويزانم لوچه و ب**ل

 .چشم-

 آن با نندهرا. شدم سوار و دادم تكان دست شدمي نزديكم كه نارنجي تاكسي براي

 :پرسيد اشگرفته و بم صداي

 خانم؟ كجا-

 .ميشم پياده خميني امام بيمارستان جلوي-

 به. شدم پياده و كرد ترمز بيمارستان خيابان سر دقيقا بعد كمي و داد تكان سري

 را امپشتي كوله هايجيب و كردم نگاه بيمارستان ورودي در نزديك فروشي گل دكه

. كردم پيدا توماني هزار مچاله اسكناس يك آن هايبهسم سوراخ ته از و گشتم

 بيمارستان وارد عجله با و خريدم قرمز رز گل شاخه چند. نشست لبم روي لبخندي

 داخل به و زدم بود بستري آن در اميد كه اتاقي در به كوتاه ضربه دو انگشت با. شدم

 از زور با و رفتمي اشصدقه قربان داشت بود نشسته تختش لبه الله. كشيدم سرك

 .خوراندمي او لبه بود دستش در كه گيالسي كمپوپ

 هست؟ اجازه سالم،-

 هايشب**ل روي مهرباني لبخند اما اميد. شد بلند جا از و كرد ترش ديدنم از الله

 .ايستادم اميد تخت كنار و دادم الله دست به را ها گل. نشست

 شده؟ بهتر خيلي حالت انگار خداروشكر،-
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 :گفت و زد چشمكي

 .عزيزم ممنونم بودي، بيمارستان توي شب آخر تا روز اون كه گفت بهم بابا-

 او از و شد متوجه هم اميد كه كردم نگاهش طوري. كرد نازك چشمي پشت الله

 انگشتانم نوك و گذاشتم هم روي را هايمدست كف. بگذارد تنها او با مرا تا خواست

 چسباندم هايمب**ل به را

 بال اين اونا كنهمي خيال الله اما جان، اميد تقصيرن بي قضيه اين توي يدحم و علي-

 .آوردن تو سر رو

 :خنديد نرم

 بال؟ كدوم-

 :گفت و زد دستم روي دست با

 .گُل خانوم ليال مديونيم شما به هااين از بيشتر ما-

 .شدم زده شرم غرورش و مردانگي برابر در

 ...آخه ولي-

 خير به خداروشكر كه بود اتفاق يه فقط اين خانومي، كه نداره اما و ولي ديگه-

 بهت. كردم آماده اتفاقي هر براي رو خودم. عزيزم نيستم مقصر دنبال من ، گذشت

 .هستم هم قولم پاي باهاتم آخرش تا دادم قول

 بود كرده خوش جا چشمم گوشه كه سمجي اشك قطره ريختن از مانع زحمت با

 :گفتم و شدم

 !اميد جاست ينهم آخرش ولي-
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 درد از و زد تكيه بود پشتش كه بالشتكي به و كشيد باال خوابتخت روي از خودش

 :گفت و كشيد هم در چهره

 جاست؟ همين چي آخر-

 .كنم خداحافظي ازت كه اومدم اميد، بدم ادامه تونمنمي ديگه من چيز، همه آخر-

 :پرسيد بود رفته فرو هم در درد از صورتش كه طور همان و كرد ايسرفه

 ميگي؟ تو كه چيه پرتا و چرت اين خوبه؟ حالت-

 چون كه را دهانم آب و نشستم بود بيمار از خالي كه كناريش تخت لبه روي

 خواستممي كه حرفي براي لحظه چند. دادم قورت رفتمي پايين گلويم از ايخاربوته

 :گفتم و كردم تر زبان با را هايمب**ل. كردم تامل بزنم

 ديگه شد تموم حمیدرضا، هايبازي ديوونه نه دارم، رو علي هايكتك طاقت نه ديگه-

 !كنونمه عقد هفته آخر اميد،

 :پرسيد و كرد سمتم به را رويش عصباني

 كم يه كردم خواهش ازت ميدي؟ من تحويل كه چيه ها وري دري اين تو؟ ميگي چي-

 قول من به تو جوابم؟ ينها كنم، درست رو چيز همه خودم تا بذاري جيگر روي دندون

 ندارم؟ طاقت ميگي تو اونوقت رفتم مرگ پاي تا خاطرت به من! ليال دادي

 . انداختم زير به سر

 مار عين حمیدرضا اين! كنيم تمومش ميگم كه رفتنته مرگ پاي تا همين خاطر به-

 زهرش كنم خطا پا از دست اگر برداشته، سرمون از دست نكن خيال. مونهمي زخمي

 ! ريزهمي رو
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 ! كنهمي غلط هرته؟ شهر مگه آخه دِ -

 تكون آب از آب نبود؟ هرت شهر زدن چاقو بهت ناغافل تاريكي توي وقتي مگه-

 سرم به بايد خاكي چه من قلبت توي بود كرده فرو رو چاقوش اگر الل زبونم خورد؟

 كردم؟مي

 . زد پوزخندي

 داري كه زده سرت به رفتن خارج ايهو داداشت خان مثل توام نكنه ليال، نيار بهانه-

 ميزني؟ دور رو من

 نگاهش معصوميت از. بود سرخ سرخ كهرباييش چشمان. رفتم سمتش به قدم دو

 از مرگ لحظه آخرين تا بگويم و بگذارم پا زير را چيز همه خواستم. گرفت آتش دلم

 زاده امام با كه نيازي و نذر و افتاد دادم پدرش به كه قولي ياد اما شد نخواهم جدا او

 بايد و بودم گرفته عشقم از گذشتن مقابل در را او شفاي من. بودم كرده اسماعيل

 . انداختم كمانيم و مشكي ابروهاي به ايگره. ايستادممي مردانه چيز همه پاي

 نه هاحرف اين با پس نيست، ممكن رابطه اين ادامه ديگه دونيمي هم خودت-

 !بده آزار رو من نه كن اذيت رو خودت

 خواستنمي يا برگرفت رو من از دانمنمي. برگرداند اتاق پنجره سمت رابه رويش

 . ببينم را هايشاشك

 با و داره عشق ادعاي فقط كه عاشقي با نيست، ممكن رابطه اين ادامه آره-

 . نيست ممكن دادن ادامه كشهمي پس پا مشكلي ترينكوچك

 . شد فشرده قلبم

 ! ميدا عاشقتم خدا به-
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 ! نزن گول رو خودت الاقل ليال، نيستي عاشق-

 . سوختمي و گرفتمي آتش شنيدممي او زبان از كه هاييحرف از قلبم

 عاشقي؟ تو-

 ميام اصال بشين، پير هم پاي به باشه، مبارك گفتممي بهت االن نبودم، اگر

 عشقم ؟خوبه اينجوري. ميكشم كل برات داماد و عروس جلوي هازن قاطي عروسيت

 ميشه؟ ثابت بهت

 پس مرا دست با. رفتم سمتش هوا بي. گزيد ب**ل و گذاشت زخمش روي دست

 . زد

 ! بكشي دراز تا كنم كمكت بذار-

 ! ندارم تو كمك به نيازي-

 ! كنم كمكت بذار اميد، نكن شقي كله-

 ازت سال چهارده كه بشي مردي يه زن كردينمي قبول بود مهم برات من حال-

 باهاش و داري دوستش كه دونستممي و داشت غيرت و بود مرد اگر! هتر بزرگ

 و خاطره همه اون از بعد ولي نداشتم حرفي مامانم خاك ارواح به ميشي، خوشبخت

 تمومش چي؟ كه اينجا اومدي پاشدي باركي يه داشتي رو ادعاش كه عاشقي و عشق

 آبروي يا بودم اتهبازيچ من كردي، شروع كردي غلط كني تموم خواستيمي كنيم؟

 ات؟خونواده و خودت

 . انداختم زير به سر هايشدشنام آماج زير در. افتادم يوسف حاج حرف ياد

 ! اميد نيستيم هم قسمت ما-
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 :گفت و انداخت باال شانه و زد پوزخندي

 تو اگر نبود، ازدواج قصدم اگر من ليال، بكش خجالت رسيدي؟ نتيجه اين به كي از-

. بودي رفيقم ترينصميمي ناموس تو تو، سمت بيام كردممي غلط ينبود من قسمت

 بگيرم؟ بازي به رو مردم ناموس و آبرو با كه شدم عوضي و غيرت بي اینقدر يعني

 ! منم بود بد كه اوني نداره، شك هيچكس تو پاكي و خوبي به غيرتي، كوه تو-

 . ماليد را هايششقيقه انگشت دو با

 ترسي؟مي پسره اين چي از تو چي؟ كه بشي غربت آواره ليال، سالته شونزده فقط تو-

 . بشه كم ازت مويي تار بذارم اگر نيستم مرد خدا به وايستا، قولت پاي تو

 آرزوي و اميد تمام غرورم، كوه. چكيد بيمارستان اتاق كف هايموزاييك روي اشكم

 .نبود ساخته دستم از كاري هيچ و ريخت فرو چشمانم جلوي داشت

 كه داري حق تو ميره، يادت چيز همه ديگه ماه دو يكي خودم، نه اميد تويي من درد-

 . باشي خوشبخت

 رو عشق حرمت! ليال نكن توهين شعورم به باشي؟ خوشبخت نداري حق تو چي؟ تو-

 راحتي؟ همين به ميره؟ يادت ديگه ماه دو يكي كه چي يعني دار، نگه

 . رفتم خروجي در سمت

 .باشم داشته درد يه فقط الاقل بذار! اميد كن فراموشم! ترهراحت اينم از-

 خودته؟ مال موتور اين اميد واي-

 . كرد مليحي خنده

 !آقاست اميد رخش بينيمي كه ايني خودمه، مال كه بله-
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 .كشيدم دست هيجان با تركش و زين روي

 ! باشه مباركت اميد، باحاله چقدر-

 :گفت و رفتگ سمتم به بود دستش كه كاسکتي كاله

 چطوره؟ ببين بزنيم دور ي بريم باال بپر-

 محل و كوچه توي بيفتيم راه موتو با كه مونده كارم يه همين مگه؟ شدي ديوونه-

 !زاره كارمون ديگه كه ببيننمون حميد و علي اگر اونوقت

 نشستمي موتور روي كه طور همان و بست را بندش و كرد سر را ايمنيش كاله

 :گفت

 جايي يه برمتمي دختر شو سوار اونا؟ چشم جلوي بريم صاف مجبوريم همگ حاال-

 !بنويسي خاطراتت توي كه

 دو با سفت سر پشت از را كمرش و نشستم موتورش ترك پشت و كردم سر را كاله

 . شد كنده جا از زياد سرعت با موتور و زد ركاب و كرد آزاد را جك. داشتم نگه دست

. كرديممي عبور شتاب با( كرج قديمي مناطق از يكي)  برغان خاكي جاده ميان از

 راست اميد. كشيدممي جيغ شعف با بودم داشته نگه باد مسير در را دستم

 !كردممي ثبت خاطراتم دفتر در بايد را روز آن گفتمي

 :پرسيد بلند صداي با عاقد آمدم خود به زنان كشيدن كل و هله هل صداي از

 را شما دهيدمي وكالت بنده به ساالري ليال خانم سركار نمكمي عرض آخر بار براي-

 آورم؟ در فيضي حميدرضا آقاي دائم عقد به
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 مادرم. بود جواب منتظر باز نيش با و بود نشسته كنارم كه افتاد حميدرضا به نگاهي

 :گفت گوشم زير آهسته و كوبيد پهلويم به محكم

 يه مرگت خبر بدي؟ رو جوابش ريندا زبون اللي يا گفت؟ چي عاقد نشنيدي كري؟-

 ! رفت آبرومون بشه كنده قضيه قال بگو، بله

 كه صدايي با آرام. آمدنمي باال گلويم از كه انگار و بود شده حبس سينه در صداي

 :دادم جواب آمدمي چاه ته از انگار

 بله-

 چشمانم. مادرم سرش پشت بوسيد مرا زري اول. شد بلند زنان كشيدن كل صداي

. ديدممي خورندمي وول هم در كه هاييسايه مثل را حاضر جمعيت و بود اشك از پر

 در كه طاليي ريز سينه و آمد جلو بود شوهرم مادر ديگر حاال كه ايشيره غالم زن

 :گفت و زد امپيشاني به ايه*س*بو و آويخت گردنم به بود دستش

 ! خانم عروس باشه مبارك-

 تور لبه حميدرضا. نداشتم نفرت شنيدم كه ايواژه از موقع آن اندازه به وقت هيچ

 كوچكش خواهر كه هاييسوت صداي ميان در و داد باال را آن و گرفت را سرم روي

 انگيزترين نفرت كه بود آنجا. انداخت باريكم انگشت به را ازدواجش حلقه كشيدمي

 بود پر مانمچش در اشك. ديدم زندگيم شخصيت منفورترين ب**ل بر را دنيا لبخند

 خودداري اشكهايم شدن جاري از شدت به كه بود پرواز بلند غرورم عقاب آنقدر اما

 پايكوبي و رقص مشغول حميدرضا مادر همراه به همسايه هايزن از چندتا. كردممي

 رژ آن با خودم كرده بزك تصوير ديدن از. خوردمي بهم مجلس آن از حالم. شدند

 را زري. شد دگرگون حالم كردمي خودنمايي هايمب**ل روي كه جلفي قرمز ب**ل

 :گفتم گوشش زير و زدم صدا
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! سرم به زد ديدي يهو بره، كنه جمعش رو بازي مسخره اين زودتر بگو مامان به-

 وسط ميرم پا جفت ميشم پا! نيست حاليم هيچي ديگه بشم ديوونه اگه كه دونيمي

 !كنممي داغون رو چيز همه زنممي كردن پهن كه ايمفره سفره اين

 سال همه اين گذشت از پس هم خاطرات آن يادآوري حتي. بود شك از پر چشمانم

 دستي آهو. شوم هايماشك ريختن از مانع توانستمنمي كه فشردمي چنان را قلبم

 . چسباند اشسينه به را سرم و كشيد سرم روي

  م؟بيار  خنك آب برات خوايمي. باش آروم كم يه جون، ليال-

 .كشيدم باال را بينيم آب

 اون خونه رويروبه كاج هايدرخت پشت كه ديدمش من آهو، نيست كمي درد-

 با من. كردمي تماشا رو من عروسي مجلس و بود شده قايم شرف بي حميدرضاي

 به حسرتي چه با و كشيد سرك درخت پشت از طوري چه كه ديدم خودم چشم

 چشمام با رو مرد يه غرور شكستن من. كرد نگاه بود تنم كه سفيدي عروس لباس

 هايدست با! پرستيدممي وجود تمام با كه رو كسي رو، عشقم شدن داغون. ديدم

 من مقصرش اومد هردومون سر به هرچي. كشيدم بيرون سينه از رو قلبش خودم

! ترسيدمنمي كاش بودم، وايستاده اميد به حرفم پاي كاش هام،عرضگي بي و بودم

 .بودم قوي كم يه كاش

 . كرد نوازشم و فشرد سينه در بيشتر را سرم. زدم زار

 ! نداشتي تقصيري كه تو نده، عذاب رو خودت قدر این جان ليال-

 فقط من! چي يعني همراهشه آرزوهات تمام كه مردي از جدايي دونيمي چه تو آهو-

 تربزرگ خودم از سال چهارده كه كردممي زندگي مردي با بايد و بود سالم شونزده
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 مهم برام. دونستمنمي ازش هيچي كه جهنمي به دنيا، سر اون رفتممي داشتم. بود

 و هاخوبي نتونستم وقت هيچ كه بود اميدم بود مهم برام كه چيزي تنها. نبود

 .كنم جبران براش رو كرد بهم كه هاييمحبتي

 در وييجل و سري پشت هاياتومبيل مكرر هايبوق صداي با عروس ماشين

. دادمي تكان را اشبسته آذين هايروبان باد و چرخيدمي شهر شلوغ هايخيابان

 به كه قرمزي كاسكت كاله پشت را خودش اشراننده كه بود موتوري به حواسم تمام

 را موتورش و كردم نگاهش شاگرد سمت بغل آيينه از. بود ساخته پنهان بود سرش

 وقتي دارد؟ سودي چه شدنت پنهان ترينم عزيز يا" بزنم فرياد خواستممي. شناختم

 را شيشه" شناسم؟مي باشي دورتر فرسخ صدها اگر حتي را هايتنفس عطر من كه

 برايم كه عروسي ماشين كنار از شتاب با و داد موتورش به گازي او و كشيدم پايين

 نگاه. ديدم كالهش طلقي شيشه پشت از را چشمانش. كرد عبور داشت تابوت حكم

. سوزدمي وجودم تمام آتش همان از هم هنوز كه انداخت جانم بر آتشي معصومش

 :گفت و انداخت من به نگاهي حميدرضا

 ! بود دنبالمون كله يه اينجا تا خونه در جلو از فاميليتونه؟ شناسي؟مي رو موتوريه-

 . بزنم اطالعي بي به را خودم كردم سعي

 موتور؟ كدوم-

 . شد رد ماشين ركنا از االن كه هموني-

 آشناست البد بوده عروس ماشين دنبال ميگي تو اگر دونممي چه نبود، حواسم-

 . ديگه

 . شد گم جمعيت وسط انگار زد؟ غيبش يهو چرا پس آشناست اگه-
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 . كشيدم پفي كالفه

 داره؟ اهميتي چه حاال بود، كه هركي دونممي چه پرسي؟مي الدين اصول-

 :گفت دلخوري با و دكر  كم را ماشين پخش صداي

! ميگيري رو آدم پاچه پريمي فوري زد؛ حرف باهات كلوم دو نميشه كه توام بابا اي-

 رضايت و ميل با. خواستگاريت فرستادم رو مننه گرفتم، زن نكردم كه جنايت چيه؟

 این صبح از مرگته چه حاال! عقد سفره سر نشستي هم كارت و كس همه و خودت

 همه؟ تو هاتسگرمه قدر

 اميد كه عاشقانه هاينغمه آن رفت كجا. داشت فرق من اميدِ  با چقدر زدنش حرف

 پيدايش جمعيت بين در بتوانم شايد تا بود دنبالش نگاهم هنوز خواند؟مي گوشم در

 از بودنم اميد با روياي و بريزد بهم افكارم تا شدمي باعث حميدرضا هايحرف. كنم

 . دادم تكان هوا در ار  دستم. برود كنار چشمم جلوي

 كنم؟مي غلطي چه تو ماشين توي اينجا االن من پس بود اين از غير اگر-

 . كرد زيادتر را سرعتش و كرد عوض را دنده

 مملكت اين از بشه تموم هم دوشب اين بذار مادرت جون. نكن قلقي بد ليال ببين-

 از يادي ديگه نژاپ برسه پات ميدم قول بهت ميشه، تموم چي همه ريممي كوفتي

 باز حاال. نكنه داغونش توپ كه سازيممي زندگي خدا، به بهشته! كنينمي كس هيچ

 !ببينمت طوري اين ندارم دوست هيچ كه رو هاتسگرمه اون كن

 قرار اصال. بيزارم زندگي از اميد بي من كه داندمي كسي چه زندگي؟ كدام زندگي؟

 كسي مبادا اينكه ترس از اما بيندازند راه هب سرور جشن و بيايد ايران حميدرضا نبود

 حميدرضا بدهند آنجا تا را سفرش خرج شوند مجبور و بيايد همراهم ژاپن به سفر در
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 جلوي هم و بگيرند را اضافي خرج جلوي هم شكل اين به تا ايران بود برگشته

 .كنند سد گرفتند،مي امخانواده كه وارنگي و رنگ هايبهانه

 هايسجده پاي و گرفتم روزه اميد سالمتي براي و كردم حبس اتاقم در ار  خودم روز دو

 هيچ و رسيدمي فرا رفتن گاه زودي به سود چه اما. ريختم اشك سحر تا افطارم

 به خود ميل با و بودم بسته را چمدانم. گذاشتنمي باقي برايم جدايي جز ايچاره

 .بودم رهسپار مسلخ سوي

 به كه چشمم. شدم اسماعيل امامزاده راهي زيارت براي و گرفتم وضو روز آن صبح

 را گلويم راه بغضم. كردمي مرتب را زائران هايكفش داشت كه افتاد محمود سيد

 . شد سرازير اشكم و شكافت

 . سيد سالم-

 . داد تكان سر تاسف با و خورد يكه ديدنم از

 ! دختر امشرمنده روت از خدا به بابا جان ليال-

 :گفتم و يدلرز  صدايم

 . باشه شرمنده دشمنت-

 دخترم، سياه روم. بدم انجام كاري برات نتونستم اما دادم تو به قولي يه اينجا من-

 . بود ايديگه چيز قسمت البد بگم؟ چي

 . دادم بيرون بغض با را نفسم

 ! بود ديگه چيز قسمت شما قول به محمود، سید نيستي شما سياهه رو كه كسي-
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 خود خداي با. شدم حرم وارد فورا و آوردم در را هايمكفش. ببيند را اشكم نخواستم

 .نشاندم فرو داشتم گلو در كهنه بغض هرچه و كردم نياز و راز

 ورودي در جلوي چوبي ميز روي بود سرم كه سفيدي چادر و رفتم بيرون بار سبك

 .آورد خود به مرا سر پشت از اتومبيلي بوغ صداي كه شدم، راهي و گذاشتم حرم

 حاج اتومبیل به چشمم که کنم ماشینش کاپوت نثار را امکرده گره مشت تا برگشتم

 پایم اختیار بی لرزید دلم. زدمی بوغ و بود نشسته آن رل پشت امید که افتاد یوسف

 داخل شیشه از را سرم و کشید پایین را شاگرد سمت شیشه. رفت ماشین سمت

 . بردم

 اینجام؟ من دونستیمی کجا از تو سالم،-

 :گفت و کرد باز را در

 . کنیممی صحبت بعدا ندیده، کسی تا باال بیا-

 فریاد صدا بی میانمان تلخی سکوت چنین که بود بار اولین برای. شدم سوار تردید با

 گود و کرده پف هایچشم به را تلخش نگاه امید شدیم دور که زاده امام از.زدمی

 :گفت و انداخت امرفته

 کردی؟ رو خودت کار خرهباال -

 کامم به را شیرین آرامشی اشمردانه و بم صدای اما بود تند سخنش که آن با

 :ریختمی

 . نداشتم ایدیگه چاره که دونیمی هم خودت کنم،می خواهش نکن شروع دوباره-

 :دزدید نگاهم از را نگاهش
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 غیرتی بی لیخی! ایدیگه یکی ناموس دیگه حاال. کنم نگاهت نمیشه روم دیگه-

 …و کنی نگاه دیگه کس ناموس به که خوادمی

 بمب مثل درست داشت؛ ویرانگری قدرت برایم لحظه آن در جمله این شنیدن چقدر

 با. کند می تداعی عاصی ذهنی در را مرگ لحظه هر تیکش تیک صدای با که ساعتی

 . کردم نگاهش خشم

 غیرت خیلی بگی خوایمی مثال خوره،می بهم غاز یه من صد هایحرف این از حالم-

 درخت پشت چی برای کردی؟می کار چی عروس ماشین دنبال شب اون پس داری؟

 مرد رو خودتون تونهمه چرا دیگه؟ بگو د بودی؟ شده قایم اینا حمید خونه جلوی کاج

 نامرد؟ رو من و دونیدمی

 بود شده لندب کمی ریشش ته. کردم نگاهش ترعمیق. لرزید گلویش بغض از اشچانه

 ورم. بیاید نظر به ترتکیده کمی شدمی باعث و بود نامرتب و نخورده شانه موهایش و

 موهایش الیالبه دستی. کردمی اشمخفیانه هایگریه از حکایت هم هایشچشم

 :داد جواب و کشید

 قسمم حاجی! نتونستم نیام عوضی اون خونه ور و دور و خونه بمونم کردم هرکاری -

 زدم و دادم قول بهش. باشم نداشته کسی کار به کار که مادرم خاک ارواح هب داد

 .بیرون

 :کرد نگاهم سوز پر. داد فرو بغض با را دهانش آب

 !بودی شده خوشگل چقدر شب اون لیال -

 ایپرنده چنان قلبم. چکید دستش روی گفت که ایجمله با زمانهم اشکش قطره

 . کوفتمی امسینه حصار به زخمی
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 . برامون بود نمونده راهی دیگه ولی بشه اینجوری خواستمنمی خدا به امید -

 ! بری میانبر خواستی تو اما. بود زیاد که راه-

 . دادم بیرون را امخسته نفس عصبی

 برای آخرش و دیدیممی و سینما رفتیممی باهم که نیست فیلمایی اون مثل زندگی-

 به راحت خیال با بقیه تا خوادمی قربونی هی همیشه واقعی زندگی! بود خوش همه

 افتاده؟ من اسم به قربونی این قرعه که چیه من گناه حاال. برسن مقصد

 . کوبید فرمان روی دست با

 آره؟ باشی؟ قربونی تو خواستم من-

 احتیاج کسی ترحم به نه اما خواستم، خودم نخواست، کس هیچ نخواستی، تو نه-

 !ندارم ایگله هم بشه هرچی! چهش هچ و به به به، نه و دارم

 را اتومبیل. ریختمی فرو هدف بی و خوردمی ماشین شیشه به وقفه بی و تند باران

 و دوخت سیاهم هایچشم تخم به را سوزش جان نگاه و کرد پارک خیابان گوشه

 :گفت

 زن دیگه تو االن! نداره شوخی کسی با زندگی کردی؟ کار چی دونیمی لیال -

 باهاش امشب رسه،نمی دستش به هم مجنازه میگفتی که همونی! هستی احمیدرض

 رو سرت پشت بذاری رو چیز همه تونیمی تو. اشخونه خانم بشی تا ژاپن میری

 !نداره برگشتن دیگه رفتن این بدونی که میگم بهت دارم بری؟

 . انداختم خورده باران شیشه به نگاهی

 بیزاری؟ بارون از هم هنوز-
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 . گذاشت فرمان یرو سر

 ! بیزارم چی همه از تو بی-

 با بار این تا چرخاندم را آن دکمه و بردم ماشین پخش سمت دست خودم بار این

 بسپارم دل و جان به بودم کالفه شنیدنش از همیشه که را تلخی ترانه وجودم عمق

 شکستن خود روزهای تو رسیده من داد به ای"

 من وحشت هایشب تو مهربونی چراغ ای

 تردید هایلحظه توی حقیقت تبلور ای

 خورشید به دادی رو من تو گرفتی من از رو شب تو

 گاهیتکیه من برای نباشی یا باشی اگه

 پناهیجون رفیقی تو غریبم که من برای

 سالمت سفر برو تو مؤمن همیشه یاور

 عادت شده من برای دوریت که نخور من غم

 فتهگر  جون تو از شعرم من عاطفه ناجی

 گرفته خون تو تن از من بودن خشک رگ

 جونم باشه تو از اگه باشم تو مدیون اگه

 نشونم دادی رو من که نداره لحظه اون قدر

 جونم باشه تو از اگه باشم تو مدیون اگه

 نشونم دادی رو من که نداره لحظه اون قدر
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 وحشت هایکوچه توی بود سفر شب شب، وقتی

 ظلمت به ردنمب واسه بود کسی همسایه وقتی

 بود من هراس طپش شب ثانیه هر وقتی

 بود من لباس بهترین دوست خنجر زخم وقتی

 کشیدی مرهم تنم به مهربونی دست با تو

 دریدی رو شب پرده گفتی روشنی از برام

 سالمت سفر برو تو مؤمن همیشه یاور

 عادت شده من برای دوری که نخور من غم

 من آخر رفیق ای دوست اولین طلوع ای

 من یاور یگانه ای خوش سفرت سالمت به

 باشی که دنیا جای هر باشه که هرجا مقصدت

 باشی که هالحظه پشت شقایق مرز ور اون

 بود من بالی سپر قلبت که باشه خاطرت

 بود من ریایبی دست رفیق تو دست تنها

 سالمت سفر برو تو مؤمن همیشه یاور

 "عادت شده من برای دوری که نخور من غم

*** 

  هفتم فصل
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 كه بود مشتري موهاي كردن رنگ مشغول آهو. كوبيدم آن روي را تلفن گوشي كالفه

 به دستي. گرفت دندان زير به را پايينش ب**ل و انداخت من به چشمي زير نگاهي

 . شد بلند آهو صداي كه گذاشتم مديريت ايشيشه ميز روي را سرم و كشيدم صورتم

 . بشينه سشوار كاله زير تا كن ككم خانم به لطفا جان ليال-

 مشتري اينكه بدون و شدم رد كنارش از كه رفتمي هايشدست شستن براي داشت

 :گفتم ب**ل زير و كردم كوله و كج آهو براي را صورتم ببيند

 !برهمي آرزو رو پولش كنيممي ما رو كارش-

 داشت، سال هلچ حدودا كه خانمي سر روي را سشوار كاله. شد رد و زد كجي لبخند

 كركره هايپارتيشن پشت كه روشويي سمت به و كردم تنظيم متوسط درجه روي

 :گفت و انداخت من به نگاهي آهو. رفتم بود چوبي مانند

 توهمه؟ هاتسگرمه باز چرا ليال؟ چيه-

 . كشيدم امچانه به دستي

 ديممي امانج ما رو كار نيست، وقت هيچ آورده، گير بدجور رو ما آرزو اين ميگم-

 !گيرهمي خانم رو پولش

 :گفت خاص حالتي با و گزيد را لبش

 بود؟ موضوع همين مال هم كوبيدي رو تلفن اينكه االن-

 كشيدم پوفي. چسباندم پيشانيم به و گذاشتم هم روي رو و پشت را هايمدست كف

 :گفتم و

 شد؟ دعوام زري با-
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 از هنوز كه هم داداشات نميري، خونه ديگه كه تو چي؟ براي ديگه اون با زري؟ با-

 كردي؟ دعوا چي سر پس نياوردن تشريف ژاپن

 . كندم انگشت دو با را بااليم ب**ل پوست

 !ماني خاطر به-

 چي ببينم بگو حسابي و درست خب زني؟مي حرف قسطي هميشه چرا تو ليال واي-

 شده؟

 :پرسيدم و مكرد ورانداز بود نشسته سشوار زير كه را خانمي پارتيشن گوشه از

 نسوزه؟ اشكله بشينه؟ سشوار زير بايد چقدر اين-

 :گفت رفتمي سالن سمت به كه طور همان و كشيد پفي كالفه آهو

  كني؟مي عوض رو موضوع الكي چرا! چه تو به بگو بگم، خوامنمي بگو خب-

 چشمان به نشستم كاناپه روي كنارش. رفتم سالن به همراهش و كشيدم را دستش

 :گفتم و شدم خيره عسليش و رمف خوش

 اون گفته، اومده در دهنش از هرچي زري به زده زنگ فهميده رو موضوع ماني ننه-

 زنهمي زنگ برنداره ماني سر از دست ليال اگه كه كرده تهديد هم اشزره فوالد خواهر

 . ميگه مامانم به رو چي همه و خونه

 . كشيد محكمي هين

 فهميدن؟ كجا از-

 بيرون، رفتيم دنبالم اومد آزاده ماشين با ماني پيش وقت چند بابا، نمدومي چه-

 با ديديم برگشتيم كرد پارك ممنوع توقف تابلوي زير صاف رو ماشين نبود پارك جاي
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 چون ولي بياريم در پاركينك از رو ماشين و بديم رو جريمه كه رفتيم! بردنش جرثقيل

 شد مجبور همين براي. بگيره تحويلش نتونست كرد هركاري علي بود آزاده نام به

 من ماشين كه بوده داده گير اونم ببره خودش با رو آزاده ماشين، تحويل واسه فرداش

 به رسيدن رو گرفتن رو قضيه دنبال باالخره! كرده؟مي كار چي كرج توي روز وقت اون

 !من

 :گفت و زد دهانش بر آهسته

 !بودند گفتهن چيزي زري به الاقل كاش داد، بي داد اي-

 . زدم پوزخندي

 زندگي با كه كردمي فرياد و داد من سر خط پشت داشت زري، به زدن زنگ صاف-

 تلفن بهم ريخت اعصابم منم كه بهمان، و ميشه فالن بگه مامان به و نكن بازي من

 . كردم قطع رو

 و زد پايم روي دستي. شد بلند جا از آرام و كرد نگاه مشتريش به چشمي زير آهو

 :گفت

 هم با رفت وقتي كنم خشك و بشورم رو خانوم اين موهاي بذار نخور، غصه حاال -

 . كرد ميشه كار چي ببينيم كنيممي صحبت

 را اتصال دكمه و دادم تكان سري ديدم كه را ماني اسم خورد زنگ موبايلم گوشي

 . كردم لمس

 . سالم-

 :پرسيد بدهد پاسخ را سالم اينكه از قبل كالفه و عصبي
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 زده؟ زنگ زري به آزاده-

 . سالم عليك -

 بهش كي ميگه؟ چي زري شده؟ چي! ذارننمي آدم واسه كه حواس عزيزم، ببخشيد-

 نداره؟ خبر هنوز محمد ميگه زده؟ زنگ

 ديگه، داداشته كه هم محمد! بسازه كوه كاه از كه اينه عاشق شناسي،مي كه رو زري-

 امروز. نداره رو مسائل جور اين توي شدن قاطي حال شناسيشمي من از بهتر كه تو

 چنين نكنه ول رو ماني ليال، اگه كه كردن تهديدش زدن زنگ زري به مامانت و آزاده

 ماني با حقي چه به تو كه من به زده زنگ ترسيده، اونم. كنيممي چنان و كنيممي

 ...و داري ارتباط

 گفتي؟ چي تو-

 ...چيز همه زير زدم بگم، خواستيمي چي-

 . كشيد پوفي

 !ما داريم شانسي عجب-

 همين؟ داريم؟ شانسي عجب-

 :شد عوض كمي صدايش لحن

 ! آزاده اين دست از امان -

 :دادم جواب تندي لحن با و شدم عبصي

 خونسرد خيلي جنابعالي اونوقت زندگيمون به زده گند رسما خانمت آبجي-

 !آزاده دست از امان فرماييدمي
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 :شد تند كمي و جدي صدايش آهنگ

 ديگه كه بدم نشون العمل عكس من اگه دهنش؟ توي بزنم برم كنم؟ كار چي ميگي-

 . كنيممي زندگي هم با داريم يواشكي ما شنمي مطمئن

 :بردم باال را صدايم

 دوال دوال كه سواري شتر كرديم؟ شرع خالف مگه جهنم، به بشن مطمئن خب-

 ! نميشه

 :گفت مهرباني با و كرد عوض را لحنش

 رو حرف اين كه كنم زندگي باهات خواستمنمي اگه نبودي مهم برام اگه من عزيز-

 بهم چيز همه بدتر اينجوري ميشه؟ دوا ازمون دردي چه كنم فرياد و داد برم زدم،نمي

 درستش رو چيز همه خودم بذار جيگر رو دندون و بده بهم زمان كم يه خوره،مي

 !گلم كنممي

 . گرفتم ايمهدست ميان در را سرم

 ! بگم؟ چي-

 هستم شيفت امشب من ، كن استراحت هم كم يه بزن صورتت به آبي يه برو-

 . كنيممي صحبت هم با اونوقت خونه برگشتم كه فردا بزنم زنگ بهت تونمنمي

 كشيد موهايم روي دستي. آمد سويم به و كرد همراهي در جلوي تا را اشمشتري آهو

 :گفت و

 ! زرگهب خدا نباش نگران-

 :زدم پوزخندي
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 تمام قد من انگار آهو، بريدم ديگه كمه، هم ظرفيتم كوچيكم، من اما خدابزرگه-

 سينه توي داغونم و درب قلب اين تا! نداره تمومي ولي كشيدم مصيبت هاشبنده

 !بكشم عذاب بايد كنهمي لِك و لِك

 که شویمی جایی یروانه و گذاریمی بیرون اتمادری سرزمین از قدم هدف بی وقتی

. کنیمی حس گوشتت و پوست با را غربت معنای تازه نداری، آن به بستگی دل هیچ

. نبود بیش جهنمی برایم بود داده من به را اشوعده حمیدرضا که موعودی بهشت

 لیالیی. شوم آفتاب سرزمین روانه و بگذارم احساسم روی پا کردمنمی قبول هرگز کاش

 فوتبال تیم برد آرزویش ترینبزرگ که معصومی دختر نآ با چقدر دیدممی که

 داشتم فاصله انسانیت از یا بودم شده قوی دانمنمی. داشت تفاوت بود، محبوبش

 .نبود مهم برایم چیز هیچ دیگر که

 زانوی. دادم تکیه سرم پشت دیوار به را کمرم و نشستم پنجره کنار باریک تراس روی

 که سیگاری به پکی کردم آویزان آن روی ساعد از را مدست و کشیدم شکم به را راستم

 که مقوایی تکه روی را خاکسترش و زدم بود شدنم فرنگی سوغاتی که انگشتم الی

 پایم پایین باریک و خلوت کوچه در نگاهم. دادم تکان داشت آلمینیوم از نازکی الیه

 در ظریفش نانگشتا که آکیتو قرمز و انگشتی الی هایدمپایی روی و خورد چرخ

 کوچه سمت به تراس هاینرده روی. شد متمرکز بود، شده قفل علی مردانه دستان

 سر علی. زدم بلندی سوت و بردم دهان به را اماشاره و شست انگشت و شدم خم

 :پرسید دیدنم با و آورد باال

 کنی؟می کار چی باال اون-

 :گفتم و دادم نشانش بود کرده خوش جا انگشتم الی که را سیگاری سر اشاره با

 . بکشم سیگار اومدم-
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 . کن باز رو در پایین بیا-

 مسیر هاآن از جلوتر و کردم باز را در رفتم پایین هاپله از و گذشتم تاریک راهروی از

 نشستم آکیتو و علی روی به رو حصیری مبل روی. شدم خانه وارد و برگشتم را آمده

 هایچشم همیشه مثل و خندید. کردم یپرس احوال آکیتو با ژاپنی زبان به و

 مثل هم هنوز اما بود بارداریش آخر هایماه. شد جمع خندیدن حین بادامیش

 و عشق هم علی کاش سوزدمی معصومیتش برای دلم کنممی که نگاهش اول روزهای

 تنها او با علی ازدواج که افسوس اما. بود ریا بی و پاک دختر همین مثل اش عالقه

 و انداخت او کمر پشت را دستش علی. بود آکیتو از سودجویی و اقامت تنگرف برای

 :پرسید و گذاشت پا روی پا

 لیال؟ خبر چه-

 :گفتم و زدم آن به گازی و برداشتم مقابلم ایشیشه میز روی خوری میوه از سیبی

 . نیست خبری که بینیمی-

 میاد؟ کی حمیدرضا-

 دیگه ساعت نیم-

 . ختمدو چشم نگرانش چهره به

 نگرانی؟ چرا چیه-

 دست دست، قدر این حمیدرضا چرا دونمنمی نیست خبری کار از وقته چند-

 کنهمی
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 دستش به مواد محموله البد دونممی چه نداره، من به دخلی هیچ چیزها این-

 . نرسیده

 :کرد نگاهم عصبی

 میکنی؟ غلطی چه باشگاه اون توی تو پس نداره جنس اگه-

 آکیتو متحیر هایچشم میان در و کردم پرت سمتش به بود تمدس که سیبی آشغال

 :گفتم

 میاد دیگه ساعت نیم خودش! نیومده تو به هاحرف این! کنیمی زر زر داری خیلی-

 . بگو بهش رو هاهمین داشتی جرات اگر بمون

 مثل کردم شوخی علی با که فهماندم آکیتو به شکسته پا و دست ژاپنی زبان با

 . خندید و داد انتک سر همیشه

 رفتممی خروجی در سمت داشتم. برداشتم را وسایلم محتوی ساک. شدم بلند جا از

 :گفت بلند صدای با علی که

 که نداری هافیضی از بچه یه هنوز اینجایی ساله یه. نکنه اعتماد بهمون داره حق-

 دونی؟می زرنگ رو خودت اونوقت! ما پشتوانه و اونا ریشه بشه

 . چرخاندم سمتش به را گردنم

! خوامنمی فروش مواد بچه. نمونه باقی چیزی که بهتر همون مزخرف، نسل این از -

 . لطفا کن فرو اتکله توی رو این
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 نه و شود درگیر من با تا داشت جرات سابق مثل او نه دیگر. زدم بیرون و بستم را در

 و حمیدرضا خاطر به دیگر حاال. بودم سابق پای و دست بی لیالی آن دیگر من

 .نداشتند را من با مقابله شهامت برادرانم از یک هیچ تشکیالتش

 هیچ تحت نبودم حاضر وجه هیچ به و بیاورم در را خودم خرج تا زدممی دری هر به

 به زنانه کلوپ یک در که بود مدتی. شوم حمیدرضا کثیف تشکیالت وارد شرایطی

 در کسب هایراه از یکی این و دادممی آموزش عربی رقص خارجی و ایرانی مهاجران

 !بود آمدم

 همیشه عادت به و پوشیدم را مخصوصم هایلباس و کردم پا به را مخملم هایپاپوش

 از خداحافظی موقع که را کاستی نوار و کردم روشن را واکمنم همه، شدن جمع از قبل

"" آب زیر فریاد"" از محبوبش خواننده. گذاشتم واکمن داخل بودم گرفته امید

 تند ضرب با و فشردممی دست در را یادگارش شکل قلبی گردنبند من و خواندمی

 قویی همچون و چرخاندممی را کمرم بودم حفظ را هایش ریتم تمام که عربی موزیک

 از اشک ببیند کسی آنکه بی و رقصیدممی است، شناور نرم و سبک دریاچه در که

 .زدودممی چشم گوشه

 . بردم فرو گریبان در سر اختیار بی دشفریا صدای از

 پرروتر کنممی تحملت بیشتر هرچی. نداریم بچه یه هنوز کردیم عروسی ساله یه-

 ! بدی رو نباید جماعت زن به گفتمی راست ننم بدبخت! میشی

 . دوختم اشدریده چشمان به را امخسته نگاه

 کردی؟ گم رو اتطویله تو اینجا اومد علی باز چیه سرت؟ کشیدی رو صدات چته-

 :گفت و برد باال را دستش و گذاشت جلو قدم یک
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 راست علی. شکمش توی بریزه دندوناش که دهنش توی بزنم همچین میگه شیطونه-

 . داد رو تو به نباید میگه

 ! رستوران برم کنم عوض لباس باید. امخسته کنار برو! تو با کرد غلط علی-

 . داد تحویلم زشتی خنده

 خودت از چهارتا وسط رفتی. برگشته ناسا سازمان از انگار امخسته میگه ینهمچ-

 !باشی خسته نکندی که کوه برگشتی، و دادی قر بدتر

 :زدم پوزخندی

 ! کردی قاطی بدجور نبوده خوب موادت جنس دفعه این انگار -

 !داره تعجب نکنه قاطی اگر آدم تو دست از-

 شب از پاسی تا ظهرها از بعد. بود کرده امکالفه هوا گرمای. کردم عوض را هایملباس

 کردممی صرف خودم برای را حقوقم از اندکی. کردممی کار توکیو در رستوران یک در

 هر از بیش باشم داشته قدرت آنکه برای. کردممی انداز پس را بیشترش قسمت اما

 کار و زیاد یسخت با ژاپن مثل سرزمینی در پول این و داشتم احتیاج پول به چیز

 .آمدمی دست به فراوان

 و ایستادم رویش به رو. بود کرده سد را راهم و بود ایستاده در جلوی هنوز حمیدرضا

 . کردم نگاه چشمانش در مستقیم

 داره گفتم بهت ؟!من جون به انداخت کرد، پر رو تو اینجا اومد علی دوباره چته؟ باز-

 !دربیار بازی مسخره خودت از هی حاال میشه دیرم

 . کرد نگاهم سرد
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 خرم من خیالت به کنیمی رو کارها این مخصوصا تو گفتم، که همونیه من حرف -

 مرگته؟ چه نیست؛ حالیم

 در از طورکه همان و کردم پا به را هایمصندل و زدم کنار. راهم سر از را او دست با

 :گفتم ب**ل زیر کنان غرغر شدممی خارج

 چی خواممی رو بچه زیادیم خودمم اینجا من باشه؟ تابچه که هستی چی خودت-

  کار؟

 :برد باال را صدایش

 ! خانم لیال ایران برگردی بذارم من که خوندی کور -

 ام سینه در را نفس شرجی و هوا گرمای. رفتم و کشیدم را راهم حرفش به توجه بی

 نفس شدمی باعث هوا این و داشتم آسم بچگی از من بود انداخته خس خس به

 جایی هوای دلم. نداشتم دوست اصال را توکیو شلوغ هایخیابان. شود بیشتر امتنگی

 جوی از که زاللی آب صدای جز که باغ کوچه شبیه جایی بود کرده دنج و خلوت

 .نباشد هیاهویی و صدا هیچ پرندگان نغمه و شدمی رد هایش

 تنم به اممردانه نخی بلوز که بودم کرده عرق آنقدر رسیدم آشپزخانه به وقتی

 پاک مشغول و پوشیدم بند پیش. مالیدم انگشت چهار با را امپیشانی. بود چسبیده

 را هاآن همه شب برای باید و بودند خریده بازار از صبح که شدم تازه هایماهی کردن

. شدم مشغول و کردم تیز را چاقو. گذاشتممی سبد در شده خرد و کردممی پاک

 :شنیدم سرم ازپشت ار  ساره صدای

 !بانو لیال کردی دیر-
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 بسته سرش باالی کوچکی کش با را حالتش بی و صاف موهای. برگشتم سمتش به

 . بود شده هاژاپنی شبیه کامال رنگش سیاه ریز چشمان آن با و بود

 . برگرداندم سویش به سر

 . شد دیر جنبیدم خودم به تا-

 :گفت و کرد ریزی خنده

 . دیگه میشه دیرت معلومه جنبیمی داری همش که تو-

 . دادم بیرون تند را بلندم نفس

 مرگش چه نبود معلوم حمیدرضا گیر افتادم خونه اومدم شد، تموم زود اتفاقا کالسم-

 . شد دیرم باالخره تا زد مفت حرف انقدر زدن غر به کرد شروع دید رو من تا که بود

 :گفت بود هاآن کردن پاک مشغول که طور همان و ریخت سینی در را برنج

 بعدش میاد در کوتو صدای بیای دیر دیگه بار یه اگه کن جمع رو حواست خالصه-

 هم ماه آخر و بزنی کار ته و سر از بتونی که نیست ایران اینجا!خوادمی رو عذرت هم

 …بیاد گیرت خوب پول یه

 . بود همین اوضاعت و حال بودی من جای اگه توام-

 . کرد معج را هایشب**ل

 خان حمیدرضا این با تو مشکل خودتی؟ توی انقدر چرا اصال چیه؟ دردت تو دختر -

 چیه؟ سر
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 به باوری زود و بچگی روی از کاش. نبودم باور خوش و ساده اینقدر روزها آن کاش

 زود این که افسوس اما دانستمنمی رازم محرم را کس هیچ و کردمنمی اعتماد هرکسی

 .کشانید نابودی مرز تا مرا باوری

 :زدم فریاد افتاد رضا حمید به چشمم تا و کوبیدم بهم محکم را در

 آشغال؟ کثافت آوردی سرش بالیی چه-

 :گفت و داد نشانم را کناریش مبل فریادم و داد به توجه بی

 سرت؟ کشیدی صداتو باز خبره چه, ببینم بتمرگ بگیر بیا-

 زدم فریاد باز و فشردم تدس در را لباسش یقه و رفتم سمتش جسارت با

 آوردید؟ امید سر بالیی چه میگم, توام با-

 .کوبید دهانم به دست پشت با محکم و داد هلم

 اونوقت کردی جدا هستم شوهرت که من از رو اتاقت حیا، بی بگیر خون خفه-

 لیال، کردی تموم رو طاقتم دیگه اومده؟ امید سر بالیی چه میگی زنیمی نعره اومدی

 هم کنممی راحت رو تو خیال هم سگ جلوی ندازمتمی برممی رو رتس امشب

 !رو خودم

 مزه دهانم در که خون گس طعم به توجه بی. کردم جور و جمع زمین روی از را خودم

 :گفتم تمسخر حالت با و کردم تنگ برایش را هایمچشم شدمی

 باال زور با رو خودت تنبون باشی هم نعشه وقتی تو آخه! زنیمی حرف گنده گنده-

 مگه بکشی، رو من خوایمی تو بدبخت عملی! خماریت وقته به برسه چه کشیمی

 !زدی توهم باز که انگار اینعشه بدجور بکشی؟ رو من تو که شپشم من
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 . سایید بهم دندان خشم از

 کنم؟ اتخفه یا میشی خفه-

 زمین پخش باهم ودب آن روی که ایمیوه ظرف و میز و زدم ایشیشه میز زیر لگد با

 :زدم نعره دوباره. شدند

 عوضی؟ کردی کار چی امید با میگم بهت-

 :گفت و داد تحویلم زشتی خنده بار این

 مثل و نشی رام وقتیکه تا بدون اما! درک به بمیر خب میری؟می غصه از داری چیه-

 !همینه جونت امید اوضاع نکنی زندگی من با آدم

 . دادم بیرون ممحک را نفسم نفرت و خشم با

 داری؟ کار چی اون با منم طرفت داری؟ مرده ننه اون با دشمنی چه تو آخه -

 :داد باال ابرو

 و پول ژاپن میرم گفتی خودت با آره؟ زرنگی خیلی کردی خیال تو دیگه، نشد د -

 راست یه و ایرون گردمبرمی زنممی دور رو حمیدرضا هم بعد. زنممی جیب به ایپله

 کور! کنیممی حال و عشق عمر آخر تا حمیدرضا پوالی با و نصرتی امید غسرا میرم

 !نیست هابمیری تو اون از دیگه بمیری تو این! ضعیفه خوندی

 حالت با را اماشاره انگشت و شدم نزدیکش. کردم پاک را دهانم خون دست پشت با

 :گفتم و گرفتم صورتش جلوی تهدید

 و کردم قبول اگه من ای،شیره غالم پسر کن فرو گوشات توی خوب رو چیزی یه -

 و خودت دلباخته و عاشق که نبود این واسه شده خراب این اومدم افتادم راه تو دنبال
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 کنه زندگی جوری همون امید اما بشم بدبخت خودم اومدم. بودم شده کثیفت پوالی

 مرگ به ماا باشه زنده تا مردم. باشه آزاد تا شدم اسیر. داره آرزو یوسف حاج که

 به بالیی نیست مهم برام هیچی دیگه بشه کم سرش از مو تار یه اگر قسم عزیزام

 !بزنن زار حالتون به آسمون مرغای که میارم تون همه روزگار

 :گفت و انداخت من به نگاهی چشم زیر و زد پوزخندی و زد پس را دستم

 بدی؟ نجاتش خوادمی دلت-

 . میدم نجاتش-

 اعدامش اگه گرفتن ازش که موادی مقدار اون با! راحت خیالت دنمیا بر ازت کاری-

 !شاخشه رو ابد حبس نکن

 . کثافت شو خفه-

 :پیچید گوشم در اششیطانی خنده طنین

 کنی قبول اگه داره، شرط یه ولی کنممی هم کار این بدم، نجاتش تونممی من فقط-

 . میارم درش زندون از نکشیده هفته آخر به

 . زدم نیشخندی

 ذاری؟می شرط من برای تو-

 . کن خبرم بگیر، رو تصمیمت. گفتم که همینه راهش-

 بدون من. نبینم بند در را امخوشی دل و هستی همه امیدم، اما بمیرم بودم حاضر

 مخدر مواد انواع فروش و خرید حمیدرضا کار. نداشتم باختن برای چیزی هیچ امید

 حالت اوقات بیشتر حشیش زیاد مصرف خاطر به. آمدمی بر او از کاری هر و بود
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 خارج در از داشت. گرفتمی باور قابل غیر و ناگهانی تصمیمات و نداشت عادی

 :گفتم آهسته صدایی با که میشد

 کارش به کاری. بپلکی امید ور و دور نداری حق دیگه بعدش اما. قبول شرطت-

 . کنممی خرابت خونه وگرنه باش نداشته

 :گفت شدمی خارج در از که طور همان و گرفت شادی رنگ شلب گوشه لبخندی

 !زنیممی حرف باهام کامل و شینیممی بعدش گردمبرمی و میرم دارم، مشتری فعال-

 با و کردم روشن را آن و آوردم بیرون بسته از سیگاری حرص با و نشستم تراس در

 بعدی، و بعدی و ینسوم و دومی. دادم بیرون حرص با را دودش و زدم پک آن به ولع

 از یک هیچ اما بودم کرده دود را پاکت در موجود سیگارهای تمام آمدم خود به تا

 که ریختمی جانم بر دردی امید بودن دربند فکر. نشد دود آنها همراه هایمغصه

 و بود افتاده خس خس به امسینه. پاچندمی نمک کهنه و ناسور زخمی بر گویی

 بیشتر هرچه و بودند شده کهنه زخم آن نمک مرهم، جای به هایماشک شوری

 .شدمی آرام ترکم گریستممی

 لرزيدمي من ـينه سـ در زده وحشت دل

 كوبيد زندان ديوار به ضربه من دست

 من زنداني همسايه آي

 گوي پاسخ مرا دست يضربه

 نيست پاسخ مرا دست ضربه

 تنها تنها بايد كي به تا
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 زيست زندان اين وندر

 كوبيدم فرو ديوار به چند هر ضربه

 نشنيدم پاسخي

 من كه رفت ها سال

 خو تنهايي غم با امكرده

 نوميدم خود پاسخ از ديگر

 هان راستي

 آمد؟ صدايي چه

 دستي؟ زندان، ديواره به كوفت ايضربه

 من زنداني همسايه كوبدمي ضربه

 جويدمي پاسخي

 بندممي را ديده

 ! مخندمي او تنهايي وحشت از دل در

 به نزدیک صندلی آخرین روی زده وحشت

 :گفتم ب**ل زیر. کردم مرتب را هایملباس و نشستم کردم، کز بیمارستان اورژانس

 . بیار طاقت دیگه کم یه امید میدم نجاتت-
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 از. چرخاندم ساره پی در بیمارستان بلند و باریک سالن ابتدای به را دارم تب نگاه

 سویم به افتاد من به که نگاهش. آمد بیرون ب**ل بر کجی لبخند با معاینه اتاق

 :پرسید و کشید سرم بر دست و نشست کناریم صندلی روی. شد روانه

 ناراحتی؟ هنوز نشستی؟ اینجا اومدی چرا-

 :گفتم و چسباندم سر پشت دیوار به را سرم. کشیدم آه

 ! دنیا همه از و خودم از دلخورم، نه، که ناراحت-

 .مکرد کج سر سمتش به

 نگرفتم، یاد خوب رو اینا زبون هنوز من ولی فهمیدم چیزهایی یه گفت؟ چی دکتر-

 زدمی حرف تند خیلی

 :داد جواب و خاراند انگشت با را پیشانیش و داد باال را ابرویش تای یک

 چیه؟ دونیمی اف، وی آی راهش تنها میگه-

 . افتاد صورتم به مختصری چین

 چیه؟ دیگه اون اف؟ چی چی-

 :گفت آهسته و چرخاند راست و چپ به و کرد جمع را هایشب**ل

! مصنوعیه لقاح جور یه اف وی آی! بشی باردار طبیعی صورت به تونینمی تو میگه-

 …و داره تزریقات سری ی بعدش بدی نمونه بری باید االن موافقی اگر

 هایمگوش در و شدمی اکو بیمارستان خالی سالن در انگار قلبم به خون پمپاژ صدای

 :گفتم ساره به تندی لحن با و شدم بلند و زدم چنگ پایم روی از را کیفم. پیچیدمی

 . بریم پاشو-
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 :کرد صدایم. رفتم جلو که قدم یک. نخورد تکان جایش از

 روز دو بدبخت اون بدی؟ نجات رو رفیقت خواستیمی اینجوری خانم؟ لیال کجا-

 میاری؟ در ادا آمپول دوتا زدن برای تو اونوقت داره دادگاه دیگه

 . گرفتم دست در را پیراهنش یقه و برگشتم سمتش به عصبی

 …آبادت و جد و خودتی بدبخت هان؟ بدبخت؟ گفتی کی به-

 کند خارج من دست از را لباسش یقه کردمی سعی که طور همان و پرید کمی رنگش

 . کرد رفتن آهنگ و شد بلند جا از

 و کار بگو رو من …بکن خوای می غلطی هر چه من به صالا! ایدیوونه پاک تو بابا-

 !دیوونه این دنبال افتادم کردم ول رو زندگیم

 از بجنبم خود به تا کردم پنهان هایمدست پشت را صورتم و نشستم صندلی روی

 از را پیراهنش. دویدم دنبالش کلینیک خروجی در جلوی تا بود رفته بیرون سالن

 . برگشت سمتم به کنان پرخاش کشیدم پشت

 نباید هم اولش از اصال! رستوران توی دارم کار جور یک و هزار. برم خواممی کن ولم-

 هم که بیا شوهرت با برو فهمی؟نمی رو اینا زبون تو که مربوطه چه من به اومدممی

 !باشه دیلماجت هم کنی ناز براش بتونی

 :گفتم و گرفتم دست در ملتمسانه را دستش

 شد؟ خوب کردم، غلط اصال. ندارم رو کسی غریبم اینجا من نرو، خدا ور  تو ساره-

 !نگیر دل به تو گفتم چیزی یه شدم عصبانی
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 در پشت. برگرداند راه کلینیک سمت و کرد نازک چشمی گوشه و کشید پوفی

 . انداختم او به را مضطربم نگاه. ایستادیم آزمایشگاه

 ترسی؟می چی از لیال؟ چیه-

 خجالت از کنار به ترسش حاال ساره، ترسممی... بیرون زنهمی دهنم زا داره قلبم-

 !حمیدرضا کنه لعنتت خدا میشم، آب دارم

 داخل به که طور همان و گذاشت کمرم پشت دست و داد تحویلم ایمسخره خنده

 :گفت دادمی هلم آزمایشگاه

 همه کننمی زریقت یه بهت دیگه هفته یه. آوردی در رو شورش دیگه توام بابا خوبه -

 !اومده کوه پشت از انگار کشممی خجالت و ترسممی گه می همچین تمومه، چیز

 با که شدم سبزیجات زدن هم مشغول چوبی کفگیر با و گرفتم را تابهماهی دسته

 ساره. بودند گاز اجاق سوی کم شعله روی خوردن تفت حال در مخصوص ادویه

 :گفت خاصی حالت با و زد پشتم

 !اوکاسان؟ حالی هچ در-

 تزریق یاد. دادمی گرامی و عزیز مادر معنی ژاپنی زبان به اوکاسان. فروریخت قلبم

 :گفتم بریده بریده. کشید تیر دلم زیر. افتادم قبل ماه چهار

 دارم؟ بار االن من راستی راستی یعنی گیجم، هنوز. نمیشه باورم ساره-

 پوست مشغول بود دستش در که ندیبل و تیز چاقوی آن با و نشست چهارپایه روی

 و شد رویش به رو سکوی روی فلزی آبکش در شده شسته هایزمینی سیب گرفتن

 راستی راستی میگه خانم تازه اومدیم و کلینیک رفتیم هی مدت همه این. داد جواب
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 کار نرو، باشگاه دیگه بگه نداشت مرض دکتر که بود نشده اگر د ام؟حامله من

 …نکن سنگین

 :پرسید و کرد نگاهم چشمی زیر

 بیاری در هابازی خر این از باشم گفته بهت لیال! باشگاه؟ میری هنوز نکنه ببینم-

 !ها میره دست از بچه

 باال را بینیم و مالیدم سوختمی ادویه به حساسیت خاطر به که را هایمچشم

 :دادم جواب و کشیدم

 خیلی! زنیمی حرف اینجوری هامبا نیستم که دیوونه فهمم،نمی رو زبونشون حاال-

 . نمیرم باشگاه دیگه وقته

 :کرد کجی خنده

 . لیال مامان آفرین-

 نگاه و برداشتم اجاق روی از را تابهماهی( لیال مامان) شد تکرار ذهنم در صدایش

 . کردم او معطوف را گنگم

 !شده آزاد امید گفتی که تو نموند؟ سرقولش شوهرت مگه کردی؟ بغ چرا چیه؟-

 . دادم تکان سر و کشیدم آه

 . همینه خوشیم دل تنها-

 چیه؟ مرگت دیگه پس-

 . کشیدم آن روی دستی و کردم نگاه شکمم به خاص حالتی با

 . شدم اسیر من حاال اما شد آزاد اون-
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 . کشید غلیظی پوف

 تو! دیگه تیغم زیر البد االن زاییدم تا سه که من پس تو، زنیمی هاییحرف چه لیال -

 شوهرت وضع میگی که تو شدی؟ زندانی و اسیر کنیمی فکر اونوقت اولته کمش

 بدت کنی؟می کار شده خراب این توی میای اوضاع و حال این با کاری بی. خوبه

 رو زندگیت بشین داری؟ سابقت زندگی کار چی اصال تو! احمقی خیلی ولی نیادها

 !دختر بکن

 . کشیدم آه

 باشم؟ خودم فکر و کنم ولش چطوری منم، امید هایبدبختی همه باعث-

 . زد کمرش به دست و گذاشت سکو روی را چاقو کالفه

 رو کار این که بدی نجاتش زندان از خواستیمی! تو مقصر اصال باشه خب خیلی-

 رو شوهرت بدی خرج به حساسیت بیشتر هرچی تو. شو خیالش بی دیگه کردی هم

 من دردسر، توی ندازیمی دوباره هم رو ارهچ بی اون اینجوری کنیمی تحریک بیشتر

 همه میاد دنیا اتبچه دیگه ماه چند! زندگیت توی بنداز رو سرت میگم، خودت واسه

 زندگی راحت تبچه و شوهر با تخونه توی بشین خانم مثل هم تو میشه عوض چیز

 !دونیمی خودت دیگه زدم رو حرفم من! کن

 سال هفده شنیدم؟می را حرفش انقدر روزها ینا که بود کی بچه این! بچه بچه بچه

 حس یک فقط من برای شدن مادر این و! بودم شدن مادر حال در و نداشتم بیشتر

 .بود مبهم و گنگ

*** 

 هشت فصل
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 به و ایستادممی ساحل کنار هاساعت گاهی. بود آرامش یادآور همیشه من برای دریا

 نشستم دریا کنار هاینیمکت روی ادتع طبق. شدممی خیره آن خیز و افت پر امواج

 بوی خود با و وزید مالیمی نسیم. شدم محلی گیرانماهی قایق تماشای مشغول و

 دهان سمت دست. افتاد اممعده بر عجیبی تالطم. کرد بینیم وارد یکسره را دریا زهم

 نشسته که جایی از ترطرف آن کمی را اممعده محتویات کل آمدم خود به تا و بردم

 .ریختم بیرون بودم

 صورت به را گنگش نگاه. آمد دوان دوان کوچکش های قدم با من پی در کیانوش

 :گفت نگرانی با و دوخت ملتهبم

 شده؟ چی جونم مامان-

 شباهتش همه آن از ناخواسته. کردم نگاه دقیق گردش صورت و ژاپنی هایچشم به

 همین خاطر به تولدش زا پس که مفصلی کتک شاید. گرفت ام خنده هاژاپنی به

 .کشیدم حالتش بی و صاف موهای روی دست! بود حقم خوردم حمیدرضا از موضوع

 .نباش نگران. خونه میریم االن پسرم، نیست چیزی-

 کیانوش دست! کردمی دگرگون را حالم هم دریا به کردن نگاه حتی. بود عجیب برایم

 همان واقع در من کیانوش و شتگذمی پسرم تولد از سال دو. شدم راهی و گرفتم را

 !شد امضا حمیدرضا توسط او واسطه به قبل سال دو که بود امید آزادی سند

 نتوانست دیگر بود کرده پیدا که ایسوءسابقه خاطر به اما بود شده آزاد امید هرچند

 همان در عوض در و شود دانشگاه وارد و کند آورده بر را یوسف حاج همیشگی آرزوی

 و است سالم دانستممی که همین اما. بود شده کاسبی و کار مشغول انخودم محله

 .بود کافی برایم است زندگی سرگرم
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 به چشمم بالفاصله و شد باز اندکی صدای با در و چرخاندم قفل در را کلید

 .شدمی خارج آشپزخانه از دست در ایقهوه فنجان با که افتاد حمیدرضا

 بانو؟ داشتید ریفتش کجا گل، خانم لیال به به -

 سمتش به و کشید دستم از را دستش کیانوش. بودم متنفر زدنش حرف طرز این از

 .دوید

 .بابایی سالم-

 .کشید سرش بر دستی و زد زانو کیانوش جلوی

 بابا؟ عسل و قند بودی کجا! باباجون ماهت روی به سالم -

 نگاهی و چرخاند بودم ایستاده سرش پشت که من سمت به را سرش کیانوش

 اجازه کسب منتظر بزند خواستمی که حرفی برای انگار. انداخت من به گرانهپرسش

 با کالمش مجوز گویی و برگرفت نگاه خوشحالی با زدم لبخند رویش به. بود من از

 .برگرداند سر پدرش سمت به. شد صادر لبخند همان

 !دریا بودیم رفته-

 :پرسید و کرد من به تندی نگاه حمیدرضا

 دریا؟ ب**ل بودی رفته باز میگه؟ استر -

 .شدم ولو آن روی جا همان و انداختم مبل روی را کیفم

 مگه؟ کردم جرم کنی؟می نگام اینجوری چرا چیه؟-
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 روی را او و انداخت پا روی پا و نشست رویم به رو مبل روی و گرفت را کیانوش دست

 را اشقهوه فنجان ویاتمحت از ایجرعه عصبانیت با که طور همان و نشاند پایش

 :گفت نوشیدمی

 مگه که ایسرگنده انقدر تو ولی دریا؛ ب**ل بری تنها نمیاد خوشم گفتم دفعه صد-

 !میره؟ فرو اتکله توی حرف

 دستم رفتممی تراس سمت که طور همان و آوردم بیرون کیفم از را سیگارهایم جعبه

 :گفتم و دادم تکان هوا در را

 !شده غیرتی من واسه حاال. ندارم رو اتحوصله بابا، برو-

 تکیه دیوار به را کمرم عادت طبق. شدم خیره هادوردست به و زدم آتش را سیگارم

 که موبایلم گوشی زنگ صدای. کردم دراز را آنها و انداختم هم روی را پاهایم و دادم

 جلب را امجهتو بودم، خریده امشده انداز پس هایپول با که بود ایوسیله ترینگران

 لبانم بر خنده کوچکش صفحه بر زری اسم دیدن با و انداختم آن به نگاهی. کرد

 .داد نوازش را گوشم زری آشنای صدای و دادم فشار را اتصال دکمه. نشست

 چطوری؟ لی، لی سالم-

 چطوری؟ تو خوبم پاره، آتیش سالم-

 نقش نظرم در قشبرا و مشکی چشمان و اشقلمبه و گرد هیکل. کرد بلندی خنده

 .بست

 .بره قربونش شاءللهان اشخاله چطوره؟ من کوچولوی جوجو اون -

 .رفت قنج دیدنش برای دلم
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 که پمادی اون از کنه؟می درد پاهاش هنوز مامان چطورید؟ شما خوبه، خوبه-

 خوره؟می موقع به رو هاشقرص چطوره؟ مالیدی؟بابا پاهاش به فرستادم

 .نشست غم صدایش در

 دیگه آوردن سرم که بدبختی همه این از بعد بودم تو جای من. خدا تورو کن ول لیال -

 و مامان درد پا دنبال زنممی زنگ بهت که دفعه هر تو اونوقت. آوردمنمی رو اسمشون

 !بابایی روز و حال

 :زدم پوزخندی

 و کس تنها بشم؟ خیالشون بی میشه کنم؟ کارشون چی! بابامن و ننه کنم؟ کار چی-

 .دیگه هستید شما من کار

 .کرد ایبامزه خنده

 باشه کارت و کس که دلت ور فرستادیم رو اون ست؟کاره چی اونجا شمر علی پس -

 !دیگه

 زدمی زنگ هروقت هم هنوز سال دو این در زری شکر را خدا. خندیدم هامدت از بعد

 .نشاندمی لبانم بر را خنده

 ایران؟ از خبر چه دیگه -

 .شد آمیخته خجالت حالت با یکم صدایش

 ...راستش! زیاده که خبر-

 چی؟ راستش-

 :گفت ناز با و کرد مکث کمی
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 .بیاد خواستگار برام قراره هفته آخر-

 حاال. نداشت بیشتر سال چهارده سیزده، زری. نشستم راست و کردم جمع را پاهایم

 !بود؟ خواستگارش وقت چه

 مش؟شناسمی من کیه؟ پسره زری؟ میگی راست-

 .کشید کوتاهی نفس

 دیدن جا همون منم شدن آشنا اینا خانم سهیال نذری مراسم توی مامان با مامانش -

 خانم سهیال اما ندیدم رو پسرش من. خواستگاری پسرشون برای بیان خوانمی و

 .هست هم خوبی خیلی پسر داره نجاری کارگاه یه گفتمی

 اصال من عکس بر و است مساعد نظرش فهمیدم بود آشکار درصدایش که ذوقی از

 گرفتم انگشتم الی سیگار از عمیقی کام. است کم سنش هنوز که نیست این فکر به

 .دادم بیرون بینی تنداز را دودش و

 .مبارکه پس -

 .گفتم مامانم به رو این! نمیدم جوابی هیچ نیاد خواهرم تا مبارکه؟ رو چی چی-

 .خندیدم تلخ

 .دونیمی همه از بهتر که تو. ایران ردمگبرنمی وقت هیچ دیگه من -

 .کشید غلیظی پوف

 که ابد تا شده تموم بوده هرچی. شدی دار بچه دیگه تو! لیال گذشته سال دو -

 الکی تو اونوقت کنهمی ازدواج داره دیگه امیدم تازه. باشی وطنت از دور نمیشه

 بشه؟ چی که کردی حبس اونجا رو خودت
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 :پرسیدم بریده دهبری پیچید گوشم در صدایش

 کی؟ با کنه؟می ازدواج داره امید گفتی؟ چی تو-

 دل با و کرد عوض را کالمش آهنگ. شد پشیمان بود زده که حرفی از اینکه مثل

 :گفت سوزی

 اینجوری! بهتر اصال! بکنه خوادمی دلش هرکاری چه؟ ما به! لیال کن ول توروخدا -

 دونممی که من ندونه هرکی کشیدی؟ بدبختی خاطرش به کم. خوابهمی زودتر شرش

 !دره جهنم اون بری کردی قبول چرا

 بهم دل و شد تنگ نفسم دوباره. نشنیدم اصال را زری هایحرف باقی. سوخت قلبم

 قرار کی تا خدایا. شدم بلند جا از و گذاشتم قلبم روی دست. آمد سراغم خوردگی

 .شود برده یغما به حوادث تندباد در دارم هرچه است

 از را هایماشک باران. بود چسبیده پیشانیم به خورده باران و خیس فرفریم موهای

 چنان کتانم شلوارک. شکستمی گلو در امخسته هاینفس و شستمی صورتم روی

 و زدم زانو کاماکورا ساحل هایشن روی. بود چسبیده پاهایم به که بود شده خیس

 :زدم فریاد دریا به رو و گرفتم باال را سرم و مکرد عمود زانوهایم مقابل را دستهایم کف

 !خدا ای! خدا ای! خدا ای -

 کشیدم که هاییجیغ از گلویم و شد گم دریا خروشان امواج میان در هایمزجه صدای

 و کندمی سوراخ آرام آرام را قلبم کند و فوالدی ایمته با کسی کردممی حس. سوخت

 دریا سمت به خشم با و زدم چنگ را دستم زیر خیس هایشن. دهدمی زجرم

 .پاشیدم
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 مگه داره؟ ارزش چقدر من سوزوندن مگه همینه؟ عظمتت و بزرگی همه خدایا-

 رینگ وسط انداختی رو من تو؟ از من یا دوری من از تو کو؟ پس بزرگی که نگفتی

 اصال من. نیستم قوی من بشی؟ چی که زنیمی مشت بهم طرف همه از و زندگی

 زندگی این از تا بگم باید چی دیگه. کن تمومش عظمتت به رو تو! منیست هیچی

 !آوردم کم من خدایا کنی؟ راحتم لعنتی

 حس گلوم ته را ترش مایعی هجوم هم باز. آمیخت هم در باد زوزه صدای با صدایم

 بزنم عق بودم گرفتارش که را منحوسی دنیای و زندگی این همه خواستمی دلم. کردم

 .است شده زخم اممعده کردممی حس که آوردم باال آنقدر. مبیاور  باال و

 امخسته نگاه و چرخید ساحل در امکرده پف هایچشم. بودم نشده سبک هم هنوز

 زمزمه ب**ل زیر را خدا نام اختیار بی و ماند ثابت بودا برنزی و بزرگ مجسمه روی

 .کردم

 که بود این تالشم مدت ینا تمام در کنم؟ زندگی چطور که داشت اهمیتی چه دیگر

 شاید اینکه امید به. گردم باز ایران به زود خیلی و کنم انداز پس خودم برای پولی

 تمام حتی. داشتم نظر زیر را حمیدرضا کارهای تمام. کنم زندگی امید کنار بتوانم

 آن از مبادا روز در بتوانم تا شناختممی خریدندمی مخدر مواد او از که را مشتریانش

. نداشت سودی برایم هااین از کدام هیچ دیگر حاال اما کنم استفاده خودم رهایی برای

 پول فقط من. کردممی انداز پس خودم برای زیادی پول شده طور هر باید

 !بدهد انتقام شهامت من به که قدرتی و بدهد قدرت من به که پولی! خواستممی

 .آورد خود به مرا موبایل زنگ صدای

 آشپزخونه نمیام امروز. گفتم بهت که من زدی؟ زنگ بهم چی برای ساره؟ شده چی-

 .ندارم کردن کار حوصله اصال
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 گفتم بهت بار چند ببین لیال نیایی؟ که ستخاله خونه مگه نکن لوس رو خودت -

 نگفتی؟ نگی بعد میدی دست از رو کارت دربیاری بازی اینجوری بخوای

 :کردم تند را لحنم و کشیدم هم در چهره

 اون توی شب تا صبح کار؟ چی خواممی کار اصال بدم، دست از جهنم، به خوب-

 چی؟ که بکنم جون دخمه

 به گفتیمی که نبودی تو مگه میگی؟ چی فهمیمی هیچ! انگار شدی دیوونه دیوونه،-

 داری؟ احتیاج کار این

 .زد چنگ گلویم بر بغضم

 ندارم؟ دیگه حاال اما داشتم، احتیاج-

 حرف اینکه جای به میاد قمیش و قر من واسه هی میگی؟ چی ببینم بنال دمآ مثل-

 .بزنه

 :دادم جواب بریده بریده. چکید زمین روی اشکم

 !امیده عروسی امشب، امشب، -

 .کرد مکث کمی

 امیدی؟ نکردن و کردن عروسی دنبال تازه اونوقت داری بچه یه تو دختر! باشه خب-

 خودت دیگه بسه فکرشه، به چقدر! داره ایننه عجب کیاوش آقا ماشالله! ماشاهللا

 .چیزیه خوب هم خجالت! خدا تورو باش خودت فکر هم کم یه. کردی نابود رو

 ساره شد طوالنی که سکوتم است؟ کر و کور عاشق که داندمی کسی چه.کردم سکوت

 :پرسید خاصی لحن با
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 کجایی؟ حاال-

 .کاماکورا ساحل-

 ساعت یه خودم من باش جا همون خب، خیلی آخه؟ یکنمی غلطی چه اونجا تو-

 .پیشت میام دیگه

 انداخته خس خس به را امسینه همیشه مثل هوا رطوبت اما بود شده قطع باران

 سیگار نخ سه. آوردم بیرون را سیگارهایم بسته و کردم شلوارکم جیب در دست. بود

 بود خورده خیس چنان شدیگر  یکی و بودند شکسته آن دوتای اما بود باقی جعبه در

 .بیندازم دور را همگی شدم مجبور که

 تکان دست برایم که دیدم را ساره دور از و زدم تکیه ساحل نزدیک هاینرده به کالفه

 :زد پوزخندی و انداخت امخورده باران وضع و سر به نگاهی. آمد سمتم به و داد

 !نمیگم که الکی نداری عقل تو میگم وقتی-

 !ندارم حوصله و حال ساره نکن عشرو دوباره-

 :گفت و کرد اشاره سراپایم به دستش بردن پایین و باال با

 .معلومه کامال داغونت وضع و سر از که اون-

 .کردم اخم

 بدی؟ تحویلم رو مزخرفات این اینجا اومدی-

 و نشست آن روی و برد بود نزدیکی همان که فلزی نیمکت سمت و کشید را دستم

 .کرد نشستن به مجبور خودش همراه هم مرا
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 شده نعلبکی قده چشمای نداری، صورت به رنگ جون؟ دختر مرگته چه تو بابا-

 و کنممی فدا دارم هرچی گفتیمی که نبودی تو مگه کردی، گریه که بس ارزن یاندازه

 نبودی؟ تو هان؟ بزنن؟ آسیب امید به اشدسته و دار و حمیدرضا ذارمنمی

 تابی و پیچ چنان و آمد سراغم آشوبه دل باز دهم جواب اینکه از لقب. دادم تکان سر

 باال جا همان و دادم دست از را خودم کنترل که کردم حس اممعده در التهابی و

 :گفتم زنان نفس نفس و چسباندم بودیم نشسته که نیمکتی پشتی به را سرم. آوردم

 .ببخشید-

 :پرسید و انداخت چشمانم به عجیبی نگاه ساره

 آوردی؟ باال چرا لیال؟ چته تو-

 !انگار کنهمی دگرگون حالمو دریا بوی دونمنمی-

 .نشست لبش کنج ایمرموزانه لبخند

 خانم؟ لیال ایحامله باز نکنه-

 .کردم نگاهش خشمگین و تند

 باردار iVf عمل بدون من رفته یادت اینکه مثل ساره؟ میگی پرت و چرت چرا -

 ؟ نمیشم

 :داد ادامه و کرد نچی نچ و داد باال را ابرویش تای یک

 میگم که من نیستن، که خدا. دکترهاست هایپرت و چرت همش هااین بابا، کن ولم-

 !ایحامله که کنممی ثابت بهت آزمایش ریممی فردا نه؟ میگی ای،حامله
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 ایبچه داشتن آمادگی اصال من و داشت سال یک فقط کیانوش. کشید تیر پشتم

 برایم هم کیانوش بردن همراه و داشتم بازگشت قصد که حاال هم آن. نداشتم را دیگر

 مساله ترینمهم هرچند. ببرم همراهم نیز را نوزاد یک اینکه به برسد چه بود سخت

 .نمایم فراهم را برگشتمان پول تا کنم کار توانممی که آنجا تا داشتم قصد و بود پول

*** 

 نهم فصل

 فریاد و گرفتم نشانه خروجی در سمت رابه آن و کشیدم نیما هایدست از را دستم

 :زدم

 !خورهمی بهم مرده هرچی از حالم. برنگرد وقت هیچ هم دیگه مانی، بیرون برو-

 . کرد نگاهم عجز با

 من. کنیم برخورد اینطوری موضوع این با نباید. باش صبور یکم کنممی خواهش لیال-

  .بده بهم زمان کم یه کنممی درستش

 . کرد خودنمایی لبم روی حرص با پوزخندی

 اینجاها به کار بودی عاشق اگه آقا حضرت نداره سازگاری طلبی مصلحت با عشق -

 . رسیدنمی

 . انداخت باال شانه و کرد هم در را هایشاخم نشست اشچهره بر عصبانیت از رنگی

 خوبه؟ اینجوری کنم؟ بیرون خونه از رو خواهرم و مادر برم کنم؟ کار چی میگی -

 میشی؟ راضی اونوقت میاد؟ خوشت

 . دادم نشان رو خروجی در دست با
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 من میگه، راست ننت! رو خودت هم کن راحت رو من خیال هم مانی بیرون برو بیا-

 به! ترمبزرگ ازت سال چهار که بچه دوتا با اممطلقه زن یه من. خورمنمی تو درد به

 دیگه برو! گیرهمی بهمان و فالن ساله چهارده خترد برات کنه تر ب**ل گفته مامانم

 خوای؟نمی رو همین مگه هستی؟ چی معطل

 . کشید صورتش به دستی کالفه

 چیه هاحرف این لیال، عشقمی تو. خوام نمی رو کس هیچ هم تو جز! دارم زن من-

 !کرده بیخود گفته هم هرکی زنی؟می

 . کشیدم داریکش هوف و زدم کمر بر دست

 …تا بگیر کلفتی و آوارگی از کشیدم؛ بدبختی زندگیم توی کافی اندازه به من یمان-

 :دادم ادامه و شد متمرکز پاهایم لرزش روی نگاهم خود به خود

 بهم الکی هم زری زندگی خوامنمی. بکنی تونینمی هم فکرش که چیزها خیلی تا-

 شنیدن وری دری حوصله دیگه یعنی بابام و ننه وبال بشه بچه دوتا با اونم بخوره،

 . نده عذابم دیگه تو باالغیرتا. ندارم

 که بود نشده رد در چوب چهار از کامل هنوز رفت در سمت و انداخت زیر به سر

 . برگرداند طرفم به را رویش

 کنی؟ کار چی خوایمی تو حاال-

 هایمدست میان در را سرم و بودم نشسته در نزدیک رنگ نارنجی و بادی مبل روی

 . انداختم گذرا نگاهی نگرانش هایچشم به گرفتم باال را سرم. بودم رفتهگ

 !بمیرم خواممی-
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 . کرد کج را گردنش

 !لیال-

 جربزه بی آدم از دونیمی هم خودت! لطفا کارت دنبال برو! مرد لیال لیال، بی لیال-

 . میاد بدم

 :داد جواب و کرد ایشنقره شلوار جیب در دست و داد تکان سری

 تو خدا به. نکن آواره رو خودت الکی بچه دوتا با. داری بچه تو! دختر نکن لج-

 . بده بهت تونهمی مرد می که چیزی ترینکم خوشبختی. هاستاین از بیشتر لیاقتت

 . زدم داری معنی پوزخند

 سوء جوره همه بدبخت زن یک از وقتی همتون! بینمنمی مردی من مرد؟ کو مرد؟-

 همین بکنید رو شرش اینکه برای نداشتید احتیاج بهش دیگه و کردید استفاده

 !دارید رو بودنش نر فقط مردی از شما! کنیدمی ردیف رو مزخرفات

 . شد خارج و بست را در محکم بگوید دیگری کالمی آنکه بی و عصبانی

 باز. کردم قالب سرم پشت را هایمدست و کشیدم پایین سمت به مبل روی را خودم

 لطف به دیشب. نیست من کن ول وقت هیچ انگار کسی بی و تنهایی .شد شروع

 کل مانی مادر که هم امروز و شدم اخراج خانه از باز ژاپن از حمید و علی بازگشت

 فقط معنایش این و! بود ریخته داریه روی مادرم برای را پسرش با امپنهانی زندگی

 .بس و بود دردسر

 اشک و کردممی نگاه پایم زیر رودخانه به پل باالی از و بود دستم آزمایش برگه

. خواستمنمی را او کنم؟ چه ناخوانده مهمان این با بچه، این با من خدا. ریختممی
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 باشد حمیدرضا خون از که دیگری یبچه من آمدمی زمین به اگر هم آسمان

 .خواستمنمی

 امکشیده و کباری هایانگشت میان در بود ساره ساز دست که را معجونی لیوان

 روی به رو درست که رستوران سمت به. بودم مردد خوردنش برای هم هنوز. فشردم

 تردد خیره خیره، و زدم تکیه پل چوبی هاینرده به و برگشتم بود، رودخانه پل

 .گذراندم نظر از را مسافران

 راست و چپ به را سرش. شد ظاهر رستوران در آستانه در ساره نقش ریز اندام

 باریکش هایب**ل روی نمایی دندان لبخند افتاد من به چشمم وقتی و ندگردا

 . آمد سمتم به و نشست

 دست منم شلوغه رستوران. گردممی دنبالت دارم ساعته ب دختر؟ کجایی تو پس-

 ! لطفا بجنبون دست یکم. تنهام

 محکم نهمچنا را لیوان اما افتاد زمین بر و خورد سر انگشتانم الی از آزمایشم جواب

 :گفت و برداشت زمین از را کاغذ و شد خم ساره. بودم گرفته دست در

 گرفتی رو لیوان نیست که زهرمار! نخوردی رو المصب این هنوز که تو بابا، ای-

 لیوان نداره گرفتن قیافه دیگه خب خوایمی رو بچه اگه کنی،می استخاره هی دستت

 !خالص و بخورش خواینمی هم اگر. بریم بیا رودخونه توی کن خالی رو

 تلخ طعم. کشیدم سر را لیوان محتویات الجرعه و خورد گره سردش نگاه به نگاهم

 خنده. گرفت بر در را وجودم سراسر ناخوشایندی حس و کرد گس را دهانم جوشانده

 .برد رستوران وسمت کشید را سردم دست. زد چنگ قلبم بر ساره دار نیش و زشت

 .بود انداخته خس خس به را امسینه باز آن رطوبت و شرجی و دبو دار تب و گرم هوا
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 فلزی سطل به نگاهی. شد پر مشامم در بود پیچیده آشپزخانه در که تازه ماهی بوی

 بوی از حالم. انداختم داشت قرار من مخصوص کار میز روی و بود ماهی از پر که

 آن کمی ساره. بستم را کارم مخصوص سفید بندپیش. خوردمی بهم آنها زحم

 طویل و باریک سالن یک واقع در آشپزخانه. بود سوشی کردن آماده مشغول ترطرف

 خود به مخصوص قسمت در هرکس و داشت کار میز و شویی ظرف چندین که بود

 از کمی های فاصله با گاز اجاق ردیف پنج انتها تا ابتدا از هم سالن وسط. کردمی کار

 و کردن سرخ مخصوص هایتابه از بود پر هاشعله همه روی که بود گرفته قرار هم

 غذا بوی و جوشیدندمی هااجاق روشن هایشعله زیر در که غذایی از پر هاییقابلمه

 دیوار در مخصوص فر عدد سه ها آن روی به رو درست. رسیدمی مشام به جا همه از

 داشت در دو آشپزخانه. بود تنوری غذاهای پخت مخصوص که بود شده گذاشته کار

 دیگر در و بود رستوران پذیرایی سالن سمت به که شدمی باز راهرویی به رو یکی که

 .شدمی منتهی خیابان به که ایکوچه سمت به

 گلویم ته جوشانده تلخ طعم هنوز. کرد ایجاد من در ایآشوبه دل هوا گرمی و غذا بوی

 در نزدیک چوبی صندلی روی و کشید تیر دلم زیر. نبود خوب اصال حالم. بود مانده

 پشت به دستی. شدند خیس عرق شدت از هایملباس کردم حس. نشستم خروجی

 بلندی حیغ بود نشسته هایمانگشت بر که خونی دیدن از ناگهان و کشیدم کمرم

 .کشیدم

 سمتم به جیغ صدای شنیدن از بودند کار مشغول که ژاپنی کارگر سه همراه به ساره

 سویم به ساره دویدن. افتادم پایین صندلی روی از و شد تار چشمانم. برگشتند

 .دیدم هایم پلک شدن بسته از قبل که بود تصویری آخرین
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 رفته و لرزیدمی چشمانم مقابل که تصویری اولین. گشودم سختی به را هایمچشم

 خم صورتم روی علی. بود رضا حمید و حمید و علی هایصورت شدمی ترواضح رفته

 :گفت بود ایستاده تخت سوی آن در او روی به رو که ساره هب و شد

 دکتر؟ این کو پس میاد هوش به داره انگار-

 سمت به اختیار بی که بود شده لق گردنم انگار. برگرداندم ساره سمت به را صورتم

 .افتاد بالش دیگر

 و شد حاضر سرم باالی بادامی چشمانی و سفید روپوشی با اندامی الغر و کوتاه مرد

 را نگاهش حمیدرضا. رفت و گفت ساره به ژاپنی زبان با را ایجمله و گرفت را نبضم

 . شد او هایحرف شنیدن منتظر سر حرکت با و کرد متمرکز ساره هایب**ل روی

 تا هم خودش سالمه، اشبچه میگه نیست چیزی من؟ به زدید زل همتون چیه خب-

 !مرخصه دیگه ساعت ی

 :گفت و زد حمیدرضا شانه به دستی علی

 باید چشمی چهار نگفتم برمیاد؟ بگی هرکاری دختر این از بودم گفته بهت که من-

 گذشت خیر به که کن خداروشکر برو نگفتم؟ هان؟ باشی؟ مواظبش

 ساره به تندی نگاه عصبانیت با و زد پس اششانه روی از را علی دست حمیدرضا

 :داد جواب پرخاشگری لحن با و کرد

 وگرنه بکشه رو من بچه نتونست گرامیتون خواهر که کنید خداروشکر ریدب شما-

 بخوره، که داده رو آشغال اون بهش کی بفهمم اگر االنم. دادممی باد به رو دودمانتون

 ! بزنن زار حالش به آسمون مرغای که کنممی کاری
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 به را اشملتمسانه نگاه و گرفت را بیمارستان تخت لبه و شد مچاله خودش در ساره

 .دوخت من فروغ بی و رفته و رنگ نگاه

 :زد فریاد و کوفت حمیرضا سینه به دست کف با محکم علی

 ام،بچه من واسه حاال کشتیمی رو آبجیم داشتی! ساقی حمید آوردی در زبون-

 از هم زبونت نصف اون نکن جور یه صاحبه؟ بی لیال کردی خیال کنی؟می امبچه

 !ها بیرون بکشم حلقومت

 افتادمی لکنت به و گرفتمی زبانش شدمی استرس دچار وقتی بچگی از رضا حمید

 .کردندمی مسخره را او همیشه همسایه هایبچه پسر همین خاطر به و

 :داد جواب لکنت با و فشرد دست در را علی پیراهن یقه حمیدرضا

 !ها بشی تلف گشنگی از اینجا بذارم نکن،... ن کاری یه... ی... ی-

 . داد هل عقب به را حمیدرضا علی

 !پتی و الل باشی کی سگ-

 . انداخت هاآن بین ما را خودش حمید

 . کنی کثیف خاطرش به رو خونت نداره ارزش مرتیکه این بریم بیا کن ولش داداش-

 بلندش و صاف موهای روی که سفیدی کاله آن با ژاپنی نقش ریز پرستار خانم

 زبان با و گذاشت بینی روی را باریکش انگشت و شد هرظا در آستانه در بود گذاشته

 .کرد سکوت به دعوت را هاآن ژاپنی

 کردمی نگاهم که طور همان و برداشت سرم کنار فلزی میز از را اشپشتی کوله ساره

 :گفت
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 بعد فردا کن استراحت خونه برو خوبه، دیگه حالت کنم فکر خونه، میرم من اجازه با-

 !ینمتبمی میام کار از

 خواست که همین اما. بدهم را جوابش نتوانستم که بود کرخت و سنگین آنقدر زبانم

. شود رد کردندمی نگاه را یکدیگر چپ چپ هنوز که حمیدرضا و علی کنار از

 :گفت آلودی غضب نگاه با و گرفت را او دست مچ حمیدرضا

 بی بوده تو کار بشم مطمئن اگر خدا به کردی؟ غلطی چه نفهمیدم نکن خیال-

 !کنممی اتچاره

 بهم را رنگش کم و باریک ابروهای و کشید بیرون رضا حمید دست از را دستش ساره

 و انداخت دوش به بود خورده سر هایشسرشانه روی از که را اشپشتی کوله و زد گره

 :گفت و انداخت باال شانه شدمی خارج اتاق در از که طور همان

 !نیومده کس هیچ به خوبی اصال مربوطه؟ چه من به-

 شدم مچاله بیشتر خودم در. بود انداخته دلم بر عجیبی ترس شب سکوت و تاریکی

 خودم به. چسباندم خود به محکم را کیاوش و گذاشتم پایم روی را کیانوش سر و

 تنهاییت و شب اون و هایاکوزه پارک از اینجا یعنی لیال؟ ترسیمی چی از: )زدم نهیب

 .کردم بغض هایمدست لرزش از و دادم تکان سر اختیار بی(  بدتره؟

 اول شاگرد هاوقت اون! بدتره هم هایاکوزه دیدن و پارک اون و شب اون از امشب آره،)

 !(کنممی کنترل را پاهایم و دست لرزش زحمت به حاال و بودم فوکنگ کالس

 بر ایکودکانه دلبخن بالفاصله و چرخاند کیاوش سمت به پایم روی را سرش کیانوش

 :گفت و داد تکان را دستم سرخوشی حال همان با و نشست کیاوش ب**ل
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 بهم کیانوش! نداد کیانوش و من به اما بود آورده موز تفریح زنگ یاشار امروز لیال،-

 لیال خونه، رفتیم وقتی هست هم موز خودمون خونه یخچال تو کن ولش گفت

 !ها شده شب خونه؟ مرینمی چرا پس لیال،! میده موز بهمون

 چقدر بچه این. رفت ضعف اشمردانه نگاه برای دلم. کرد نگاهش چپ چپ کیانوش

 به رو و کرد ترعمیق را ابروهایش میان چین و کرد نگاهم یواشکی. بود شده بزرگ زود

 :گفت کیاوش

 بده؟ موز بهت یاشارگفتی به که اینخورده موز تو مگه-

 جواب آهسته و انداخت زیر به سر. کرد النه اوشکی معصوم چشمهای در غم پرنده

 :داد

 تفریح زنگ اما میدم، توام به گفت خودش اومد، موز بوی کرد باز رو کیفش در آخه-

 !میشه تموم همش بدم کیانوش و تو به اگه خودمه، مال دارم موز یه گفت شد که

 ایدسته ردمک حس دادم قورت را دهانم آب وقتی که فشردمی را گلویم چنان بغضم

. رفت پایین و خراشید اممعده ته تا را گلویم هایشتیغ و بلعیدم جا یک را خار

 کدام هیچ که چرخاندم طوری را کیانوش سر و چسباندم خودم به بیشتر را کیاوش

 .نبینند را هایماشک شدن جاری

 اقبتع و کردم مرور را موبایلم مخاطبین لیست برعکس و باال به پایین از بار چند

 فوت شوهرش که بود میانسالی زن مصدق خانم. ماند ثابت مصدق نام روی انگشتم

 چند ماهی معموال و داشت هم مناسبی مالی وضع و کردمی زندگی تنها و بود شده

 داده من به را اششماره اواخر این و زدندمی سر آرایشگاه به دخترانش و خودش بار

 هایشان،مهمان از پذیرایی و کمک برای داشتند بستگانش که هاییمهمانی در تا بود

 .بروم شانخانه به تا بدهد خبر من به
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 با بوق، چند شنیدن از بعد او و شد برقرار تماس و زدم نامش روی بار دو را انگشتم

 :داد جواب را گوشی آلود خواب صدایی

 زدی؟ زنگ شب وقت این که افتاده اتفاقی نکرده خدایی خوبی؟ جان، لیال سالم-

 :دادم جواب زده خجالت. پیچید گوشم در اشگرفته و آلوده خواب صدای

 …ولی وقته دیر میدونم. کردم بیدارتون خواب از انگار ببخشید-

 . کردم گریه و برید را امانم گلویم بغض

 کجایی؟ شده؟ چیزی دخترم؟ نمیدی جواب چرا لیالجان؟ لیال؟-

 :دادم جواب کنان هن هن و بریده بریده

 !زاده امام نزدیک پل زیر-

 :پرسید نگرانی با و کرد صاف را صدایش. پرید سرش از خواب اینکه مثل

 تنهایی؟ اند؟ کجا هات بچه کنی؟می کار چی اونجا شب وقت این-

 . کردم متمرکز هابچه روی را مغموم نگاه

 !نشستیم پل زیر شب سر از هستن، خودم پیش هردوتاشون-

 نشستید؟ نجااو چی برای چی؟ یعنی-

 کرده قبول همین برای و بودم گفته مشکالتم از کمی او برای قبال. شد سرازیر اشکم

 تا بروم دخترهایش و برادر خانه به نظافت برای کارگر عنوان به بار یک ماهی که بود

 و بود کرده پیدا دیگری کار آهو که بود مدتی چون. شود ترکم اممالی مشکالت از کمی

 مجبور من و نبود مناسب چندان دیگر هم کار و کسب اوضاع و بود رفته آرایشگاه از
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 بسیار پیشنهادش از بنابراین. کنم قبول را کاری چنین معاش امرار برای بودم

 .بودم برده پناه او به شب تاریکی آن در چرا دانستمنمی حاال اما. کردم استقبال

 :گفتم و کردم پاک را اشکم دست کف با

 !کردن یرونمونب خونه از-

 . کشید بلندی هین

 میام میکنم روشن رو ماشین االن همین من زاده امام توی برو پاشو بده، مرگم خدا-

 . دنبالتون

 با که افتادم بودم، کرده زهرا فاطمه نذر که نمکی هایکیسه و پنیر و نان هایلقمه یاد

 ساک. کنم پخش زوار میان در تا بودم کرده جاسازی امدستی ساک در را هاآن دقت

 از عدد دو و کشیدم بیرون کمرم پشت از بودم داده تکیه آن به که را ایپارچه

 راهی زاده امام سمت به و گرفتم را دستشان و دادم هابچه به را پنیر و نان هایلقمه

 .شدم

 هایکفش داشت که دادم زنی دست به را نمک کوچک کیسه و نان لقمه آخرین

 :گفتم و شدم نزدیک او به داشتبرمی حرم جلوی دری پا روی از را اشمشکی و کهنه

 !نذریه یلقمه بفرمایید -

 که طور همان و چرخاند سمتم به کمی بود کرده خم پاهایش سمت به که را سرش

 :داد جواب گرفت می دستم از را نمک و نان

 زاده امام حق به خدا انشاهللا نمونده، چیزی دیگه صبح نماز تا خانم، باشه قبول-

 . برنگردونه اینجا از خالی دست رو کس هیچ اسماعیل
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 .شد نمایان سیاهم چشمان در اشک پرده و برد پایین و باال را گلویم سیب بغض

 کمی و چرخاندم حرم در به منتهی مسیرهای سمت به مصدق پی در را امخسته نگاه

 به تند تند داشت اششده زیدو منجوق و سیاه مانتو آن با که دیدم را او ترطرف آن

 و کرد تندتر را هایشقدم و داد تکان دست برایم دید، که مرا. آمدمی ما سمت

 نفس نفس و داد تکان سری و کرد نگاه امگرفته غم صورت به. رساند ما به را خودش

 :گفت بریده بریده و زنان

 آخه نزدی؟ زنگ بهم موقع همون چرا پس بیرون؟ زدی خونه از کی تو جون دختر-

 ممکنه خطر جور یک و هزار شده خراب این هایخیابون توی شب وقت این نگفتی

 باشه؟ جوون زن یه برای

 هایمدست در هابچه دست و انداختم اشفربه هیکل و کوتاه باالی و قد به نگاهی

 :گفتیم هم با هرسه و فشردم

 . سالم-

 . ماهتون روی به سالم-

 صورتش تا شدمی باعث لبش باالی درشت و تیگوش خال زدمی لبخند وقتی

 :انداختم زیر به سر. برسد نظر به ترمهربان

 . بشم کسی مزاحم نخواستم-

 :گفت و گذاشت کمرم پشت را دیگرش دست و کشید کیانوش سر به دستی

 حرفیه؟ چه این دختر، بکش خجالت-

 :گفت کنان رغرغ گوشم در آهسته و برداشت زمین روی از را اشپشتی کوله کیاوش
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 . میاد خوابم من خوریم،می شام کی پس ها، گشنمه هنوز من لیال-

 جواب و فشردم ب**ل زیر را باریکم هایب**ل و کردم نزدیک گوشش به را سرم

 :دادم

 جلوی که بخوره شکمت اون به کارد. ندادم پنیر و نون لقمه بهت االن همین مگه-

 رو مرگت کپه اونوقت خونه ریممی االن نک صبر یکم میکنی، آبروریزی همش مردم

 . بذار

 و نحیف دوش بر را آن و گرفت را کیفش دسته و کرد کج گردن دلخوری با

 خانم سر پشت و گذاشت دستم در را کوچکش دست و انداخت اشاستخوانی

 .شدیم راهی کیانوش و مصدق

 کنار را اپسره و گذاشت ماشینش عقب صندلی در را هابچه هایکیف مصدق خانم

 گرفت قرار فرمان پشت خودش و کرد باز من برای هم را جلو در و نشاند هایشانکیف

 :پرسید و چرخاند من سمت را گردنش زدمی استارت که طور همان و

 جون؟ دختر شده چی ببینم بگو خب، -

 :گفتم و چسباندم دستم کنار شیشه به غمزده را سرم

 . کردیم راه به از  شب وقت این هم رو شما ببخشید، -

 :داد تکان سر

 زنش و بهمن اتفاقا زدی، زنگ من به کردی کاری خوب! دختر شدی تعارفی چقدر تو-

 اونجا برمتونمی منه، دست هم خونشون کلید ماموریته، ماه ب بهمن زاهدان، رفتن

 چی نگفتی من به هنوز ولی تری،راحت اینطوری باشید، جا همون هابچه با فعال

 شده؟
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 شون؟ خونه بریم ما شننمی ناراحت زنش و رادرتب-

 . برچید را هایشب**ل

 شده؟ چی ببینم بگو نکن، عوض رو بحث اونجا، بردمتنمی که میشدن ناراحت اگه-

 . دادم بیرون را آن دارکش بازدمی با که کشیدم عمیقی دم

 طالق رو زری که کرده تهدید مامانم به زده زنگ. فهمید رو چیز همه مانی مادر -

 رو هابچه! خونه نیومد و کارگاه موند هم شب کرد، قیامت زری با هم امیر میدن،

 بکنم؟ تونستممی کار چی دیگه بیرون، زدم و برداشتم

 که بزنه تو به زنگ ب که نبود وجودش توی غیرت جو یه پسره اون یعنی! به به-

 گفته بهت که من! روزگار این به تف نمونه؟ خیابون کنار شب وقت این ناموسش

 زندگی قصد و بود مرد واقعا اگر پسر این شه،نمی دوال دوال که سواری شتر بودم

 !بود زده شننه به رو حرفش خاله تا داشت

 :گفتم و کردم پاک را آن ناخن با فوری و بریزد پایین چشمم گوشه از اشکم نگذاشتم

 من برای چون کردنمی هم فرقی البته. بود خاموش گوشیش. زدم زنگ بهش خیلی-

 چرا بدبخت اون بزنم حرف باهاش خواستممی زری خاطر به فقط شد تموم همچی

 بخوره؟ چوب احمق منِ  کاری ندونم با باید

 هم با صبح کنید استراحت بهمن خونه برید هابچه با فعال. نکن رو فکرش حاال

 .کرد میشه کار چی ببینم کنیممی صحبت بیشتر

 براق و سیاه در به مصدق خانم و شد متوقف سوم طبقه در دینگی صدای با آسانسور

 کلید. شدیم برادرش لوکس و نقلی آپارتمان وارد ما و انداخت کلید واحدها از یکی

 :گفت و نشست در کنار صندلی تریننزدیک روی خودش و فشرد را برق
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 تعارف مادر،! جان لیال هست یخچال توی چیز همه بهمن، آپارتمان از اینم خب-

 چیز یه نباش هم هیچی نگران بردار خودت داری الزم هرچی خودته خونه اینجا نکن

 . بخوابونشون بهمن و پروین تخت روی ببرشون هم بعد بخورن هابچه بده

. شد نمیان اشافتاده هایدندان و نشست کیاوش هایب**ل روی گشادی لبخند

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 . وردیمخ شام ممنون، خیلی-

 :داد جواب که شدمی بلند زحمت با جا از داشت

 . بزن زنگ بهم داشتی کاری. خونه میرم دارم من نکن، تعارف خالصه-

 دو آپارتمان آن به نگاهی و دادم تکیه در پشت به خودم بستم سرش پشت که را در

 ریدیوا کاغذهای نویی و تمیزی از. انداختم لوکسش و نو وسایل و اسباب و خوابه

 . شده دیواری کاغذ تازه خونه که فهمیدم

 و بزرگ دی سی ال جلوی مانند هالل را رنگ یاسی مخمل راحتی مبل دست یک

 تا که کوچک خوری ناهار و میز دست یک ترطرف آن کمی و بودند چیده سیاهی

 که داشت قرار اپن ایآشپزخانه رویش به رو که بودند گذاشته داشت ادامه در نزدیک

 در و شدم آشپزخانه وارد. بودند زده توری سفید پرده آن خیابان به رو جرهپن به

. افتاد ظرف در آماده و مو برگ هایدلمه بشقاب به که چشمم. کردم باز را یخچال

 رفته خواب اتاق به که را هابچه و برداشتم را هاآن تای دو و بردم هاآن سمت دست

 :گفتم کیاوش به و دادم هاآن به را هادلمه و زدم صدا بودند

 آبروریزی مردم جلوی غذا لقمه یک خاطر به هانخورده مثل دیگه تا بخور بگیر بیا-

 !نکنی
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 با که طور همان و مرد پنهان استخوانیش و ظریف هایشانه الی را باریکش گردن

 :داد جواب زدمی گاز دلمه به لذت

 …که بودیم نخورده شام آخه-

 دادم؟ بهت بود چی پنیر و نون پس-

 !نیست که شام نست صبحونه پنیر و نون نیست، شام که اون-

 در هنوز که ایدلمه به نگاهی کیانوش. دادم فرو را بغضم زور با و شکست دلم

 :گفت من به رو و انداخت بود دستش

 بخوره؟ کیاوش به بدم رو امدلمه سیرم، من مامان-

 او از بیشتر چقدر بود تربزرگ کیاوش از سال یک فقط اینکه با پسر این خدایا

 نشانه به سری. فهمیدمی من نگاه از را چیز همه انگار کمش سن همین با. فهمیدمی

 :پرسید و برگشت دوباره و برداشت اتاق سمت به قدم چند. دادم تکان تایید

 لیال؟ خورینمی شام خودت چی؟ تو پس-

 :دادم جواب بانیمهر با و کشیدم سیاهش و صاف موهای الی به ال دستی

 . جان مامان بخواب برو کیاوش با تو خورم،می چیزی و شد امگرسنه اگر! سیرم منم-

 پنجره کنار و کشیدم بیرون آشپزخانه نفره چهار خوری نهار میز زیر از صندلی

 آتش سیگاری و کردم باز کمی را پنجره. فشردم دست در را تلفنم گوشی. نشستم

 دستم در هنوز که گوشی لرزش با و تکاندم بیرون پنجره یال از را خاکسترش و زدم

 مضحکی پوزخند مانی اسم دیدن با. انداختم اششده روشن صفحه به نگاهی بود

 تا و ماندم می بیدار شب از پاسی تا شب هر که بود رفته یادم انگار. نشست لبم روی
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 بی. آمدنمی چشمانم به خواب دیدم،نمی گوشی صفحه روی را خیرش به شب پیام

 به و زدم انگشتم الی سیگار به پکی حرص با و انداختم میز روی را گوشی تفاوت

 لرزش این که آن جای به رفتمی جلوتر زمان هرچه. شدم خیره هایمدست لرزش

 صدای. دادم بیرون بریده بریده را سیگار دود. گرفتمی شدت بیشتر شود بهتر

 روی نامه عالمت. بچرخانم اشصفحه سمت به را نگاهم شد باعث گوشی دینگ

 .بود شده ارسال مانی جانب از که بود پیامی معرف صفحه

 برو هابچه با بدم بهت رو خونه کلید بیا فردا نمیدی؟ جواب چرا جان؟ لیال کجایی"

 "خونه

 :نوشتم و رفت کلید صفحه سمت دستم اختیار بی

 "باش خوش نکردم، رییا طلب وقت هیچ غیرت بی آدم از عمرم توی حاال تا"

 و زدم تکیه صندلی پشتی به و کردم راخاموش گوشی شوم پاسخش منتظر آنکه بی

 .رفتم فرو فکر به

 خوابی اتاق به را خودمان دوان دوان زری همراه به کشید کیاوش که جیغی صدای با

 جای و بود سرخ سامی سفید صورت. رساندیم بودند بازی مشغول آن در هابچه که

 و بود ایستاده اتاق گوشه ترس از سامی. کردمی خودنمایی آن روی کوتاهی نانگشتا

 نفرت با زنان نفس نفس کیانوش ترطرف آن کمی و کردمی نگاه کیاوش به ترس با

 .ساییدمی هم روی دندان

 :پرسیدم فریاد با و دادم تکان کردمی گریه بلند بلند که را کیاوش بازوهای

 تنگ سامی برای دلم نگفتی مگه هم؟ جون به افتادید چرا دیگه باز چتونه؟ چیه؟-

  هم؟ جون به افتادید گربه و سگ عین چرا پس کنم؟ بازی باهاش خواممی شده
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 :گفت و انداخت گره هم در را پشتش پر ابروهای و کرد نگاه سامی به چپی چپ زری

 مریضی؟ مگه تو بچه کردی؟ کار چی باز-

 :داد جواب ترس با سامی

 !زد کتک رو من کیانوش نبود من تقصیر خدا به زری-

 به حق یقیافه و لرزید کوچکش و گرد چانه. چرخید کیانوش سمت به هانگاه همه

 :گفت سامی به و گرفت خود به جانبی

 زدمت؟ چرا که نمیگی چرا پس چین، خبر-

 :گفت من به رو کنان هن هن و کرد پاک دست پشت با را هایشاشک کیاوش

 دیگه میگه! شدید گدا شما میگه ما به سامی. کنمنمی بازی سامی با دیگه نم لیال،-

 بیرون؟ انداخته مارو مامانی! لیال مامان ندارید خونه

 قلبم در چیزی. دوید صورتم به بود بدنم در خون هرچه کردم حس لحظه یک برای

 و. دمچسبان سینه به را کیاوش و کیانوش و نشستم زانو روی. فروریخت آوار مثل

 بر که فریادی و زد سامی به زری که سیلی صدای با. گذاشتم سرشان روی را سرم

 .شدم خیز نیم سرم پشت به و چرخاند اتاق سوی آن به را سرم کشید سرش

 خونه بریم بذار نفهم؟ کشینمی خجالت گدا؟ میگی هاتخاله پسر به تو تربیت بی-

 ! بزنی حرف آدم مثل ریبگی یاد تا کنممی کبابت کمـربند با اونوقت

 :داد جواب گریه میان در و شد بلند سامی گریه صدای

 !گدایی؟ بره باید دیگه لیال نگفت دیشب امیر بابا مگه کنم؟ کار چی من-

 . گذاشت سامی دهان جلوی را دستش وحشت با زری
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 !تربیت بی ؟ کنم اتخفه یا میشی خفه-

 به و شدم بلند جا از. گرفت جای یملبها روی قجری ایقهوه تلخی به تلخ لبخندی

 :گفتم و برداشتم سامی دهان روی از را زری دست. رفتم سمتشان

 ! بزنه حرفشو بچه بذار-

 :دادم ادامه و زدم زل سامی سیاه چشمان به

 توی مرد صدتا از لیال! خودت ارزونی آبادت و جد و داداشت بگو بابات به برو-

 آویزون ساله چند اتزره فوالد ننه ترس از که باش خودت فکر تو بگو! مردتره زندگیش

 نفس دارن لیال سر صدقه از خودشون که داداشم خور صدقه و منی بابای و ننه

 !خورنمی نون و کشنمی

 گرفت باال سر و ایستاد رویم به رو و سامی جلوی کوتاهش قد و چاق هیکل آن با زری

 :داد جواب و

 وسط افتادی حاال ببینمت بیام گفتی من به زدی زنگ خودت توروخدا، کن بس لیال-

 میگی؟ بهشون چیه مزخرفات این ان،بچه اینا کنی؟می دعوا داری هابچه

 :گفتم و کردم اشاره بود گرفته سنگر زری پشت که سامی به دست با

 تو و من صدتای اندازه این! باباش به حسنی میره، تخمش به تره! ست؟بچه این-

 !اینا یمسخره شدیم که هستیم ما بچه! فهمهمی

 :زد داد زری

 . نیومده خوبی تو به میگه راست علی خوای؟می هم جایزه کارات خاطر به حاال چیه-

 . زدم زشتی پوزخند
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 من به دیگه خواهشا توئه با حق گفت، لیال بگو من طرف از جونت علی به پس-

 !نکن خوبی

 در سمت را او کشان انکش و گرفت را سامی دست و کشید بلندی نفس زری

 . برد خروجی

 بدبختی با که حالیته خواهرمی خیالم به! بزنم سر بهتون اومدم که منه تقصیر اصال-

 رو خودم بدبختی و درد همه نگرانتم، هنوز من که رسهمی شعورت کردی آوار سرم که

 کجاست؟ خواهرم ببینم اومدم کردم ول

 منصرف رفتن از را او و بگیرم دستش زا را هایشکفش کردم سعی و رفتم سمتش به

 :گفت و کشید دستم از عصبانیت با را کفش. کنم

 . برسم خودم زندگی و درد به برم بذار لیال کن ولم-

 خروجی در نردیک دیوار گوشه جا همان و کردم رها را کفشش و شد شل هایمدست

 .نشستم او به پشت و زانو روی

 اجازه بی کردی غلط اصال نداره، نیاز خدا جز کس هیچ به لیال برو، توام برو، -

 !بزنی سر من به اومدی شوهرت

 .رفتند بیرون آن از سامی و زری و شد کوبیده بهم زیاد صدای با در

 .گرفت قاب را صورتم کوچکش هایدست با کیانوش

 . کرد مسخره مارو اون بزنم، رو سامی خواستمنمی من خدا به لیال-

 .کشیدم سرش بر دست و چسباندم صورتش به صورت و دادم تکان سر
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 و سبزه صورت. سرم باالی سایه و من زندگی مرد. بود شده مرد سالگی ده در پسرم

 به شروع که هایمدست. آمدمی مردانه نظرم به عجیب لحظه آن در اشکودکانه

 .نفهمد را آن لرزش تا برداشتم سرش روی از را دستم سریع. کرد لرزیدن

 خواهیم خالص عذاب این از همگی امشب! کارستان کنم،می کاری شبام! من مرد

 .شد

 چیزی به. شدم خیره بود گاز اجاق روی کردن قل قل حال در که سبزی قرمه قابلمه به

 به قلبم و بود ماسیده صورتم روی اشکم. کردممی فکر فشردممی مشتم در محکم که

 را سمی پودر آن تمام درنگ بی و گرفت را تصمیمم لحظه یک در. کردمی درد شدت

 .کردم خالی بود آورده هابچه شام برای مصدق خانم که خورشتی قابلمه محتویات به

 بودند شده ولو تلویزیون جلوی که کیانوش و کیاوش به نگاهی. چیدم را شام میز

 هم باز. نوشتندمی مشق آن مابین تند تند و دیدندمی کارتون لذت با چه. انداختم

 :گفتم ب**ل زیر و کردم بغض

 .شنویممی کنایه و خوریممی صدقه مردم دست از که شب آخرین این شد، تموم-

 هایاشک به را جایش بغضم آهو اسم دیدن با. شد خاموش و روشن موبایلم صفحه

 .برگرفتند در را صورتم کرده، طغیان ایرودخانه همچون که داد روانی

  مهربونم؟ جانم-

 .نشد امگرفته و آلود بغض صدای متوجه آهو

 داری، دوست دونستممی کرده سرخ کتلت کم می مامان عزیزم خوبی؟ جان لیال-

 .بیارم براتون هستی خونه ببینم زدم زنگ. نداره رو تو قابل
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 شد ترطوالنی که مکثم. نشنود را امگریه صدای تا دادم فشار دهانم جلوی را دستم

 :آوردمی زبان بر خط سوی آن از را اممن که شنیدم را آهو صدای دوباره

 نمیدی؟ جواب چرا خوبی؟ لیال، جان، لیال-

 :دادم جواب کنان هن هن. شد بلند هقم هق صدای

 .خوبم-

 :پرسید نگرانی با

 نیفتاده؟ براشون اتفاقی که نکرده خدایی خوبن؟ هابچه کنی؟می گریه چرا پس-

 :دادم ابجو بریده بریده و کشیدم باال را امبینی آب

 بزنی؟ زنگ االن باید تو چرا من؟ خانم مهربونی، چقدر تو آخه-

 .شد مشهود نگرانی صدایش آهنگ در

 ام؟غریبه من مگه شده؟ چی نمیگی چرا کردی، نگرانم خدا به لیال-

 . دادم بیرون زحمت به را امبریده نفس

 خسته دیگه شهمی هوار سرم روی روز هر که بدبختی همه این از! آهو شدم، خسته -

 شب امشب،. شد تموم طاقتم دیگه بشن، بزرگ اینطوری هامبچه خوامنمی! شدم

 …هممونه آخره

 :زد فریاد آهو. شد بلند امگریه صدای

 کار به دست نکنه دختر؟ شدی دیوونه مگه! لیال؟ میگی، تو که چیه مزخرفات این-

 ای؟بچه تو مگه دازی،بن خطر به رو هامعصوم طفل اون جون که بزنی ایاحمقانه

 باشه؟ تو و من میل به همیشه قراره مگه دیگه، همینه زندگی
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 .کرد خوش جا لبم کنج پوزخندی. کشیدم عمیقی نفس

 باشه؟ حاال که بوده من میل به کی زندگی این آخه برم؟ قربونت میگی چی-

 خوبه؟ حالشون هابچه لیال، بگو رو راستش-

 .ریختم داریه روی برایش ختیارا بی را چیز همه چرا دانمنمی

. خوابیممی هم کنار راحت و خوریممی. ریختم سم خورشت توی ولی خوبن هنوز-

 !جان آهو کن حاللمون فقط

 بدی، هاتبچه به یا بخوری غذا اون از چیزی مبادا دیوونه؟ کردی کار چی تو چی؟-

. میارم براتون خودم هم غذا! اونجا میام االن همین من بیرون، بریز رو همش باش زود

 گفتم؟ چی فهمیدی

 .بود نگران دل هایمبچه و من برای قلب صمیم از نفر یک اینکه از رفت قنج دلم

 شریک و بکشن زجر باید کی تا هابچه این جهنم، به من بشه؟ چی که بمونیم زنده-

 باشن؟ من هایبدبختی

 داده اجازه تو به کی میگی، پرت و چرت داری که دونیمی هم خودت لیال، کن بس-

 اگر من که دور بریز رو غذا اون زود کنی؟ صادر حکم همه برای و بشینی خدا جای که

 خوری؟می ازم جانانه کتک یا ببینمش و بیام

 مثل که داشت خود در چیزی همیشه که بودم مهربانش و فانتزی لحن این عاشق

 انتظار به و کردم الیخ شوییظرف سبد در را قالمه. کردمی آرامم آتش روی آب

 .نشستم نجاتم فرشته رسیدن
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 کف سیلی ضرب از که زدم مقابلم نحیف پسرک گوش در محکمی سیلی چنان

 .افتاد گز گز به دستم

 در هی اینجا اومدی خالی دست شدی پا دوباره فتیره؟ مایه بی نگفتم بهت مگه-

 چی؟ که کنیمی زر زر من گوش

 سو سو چشمانش گود و عمیق حفره میان در وس کم چراغ دو مثل چشمانش نی نی

 را اشبینی آب و کرد متمرکز چشمانم روی را اشملتمسانه و فروغ بی نگاه. زدندمی

 قرار بود خورده سیلی که اینقطه همان در صورتش،درست روی دستش. کشید باال

 . کردم نگاهش. داشت

 کنی؟می نگاه رو من بر و بر چیه هان؟-

 :داد جواب بم و لرزان صدایی با و انداخت هایمپا روی را خودش

 خانمی و بیا بده، فرصت بهم یکم مردونه، قول میدم، قول بهت کنم،می جور پول-

 ! کنهمی درد بدنم تمام بده، جنس یکم بهم و کن

 . زدم او به لگدی تفاوتی بی با

 خر زمغ من کنیمی خیال طرفی؟ هالو با مگه مرتیکه، کن جمع رو خودت پاشو-

 پارک این توی میام ندازممی خطر به رو جونم شده خراب مملکت این توی خوردم؟

 که کارت پی برو پاشو برسونم؟ مواد تو به مجانی و مفت ستیاکوزه از پر که لعنتی

 . ندارم سر درد حوصله اصال

 نگاه و کرد جور و جمع بود شده ولو پارک هایچمن روی که را استخوانیش پاهای

 . انداخت من به ایدانهناامی

 نداره؟ راهی هیچ یعنی-
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 که دیدم را حسین امیر دور از. کردم نثارش چارواداری فحش و کشیدم هم در چهره

 زیپ از و کرد مرتب را اشکمری کیف.آمدمی سمتم به دویدن شبیه هاییقدم با

 .گذاشت مشتم در و کشید بیرون ین صد آن جلوی کوچک

 .میدم بهت هم رو اشبقیه شب آخر تا باشه دستت فعال پوال این-

 را ملتمس پسرک سر اشاره با و کردم نگاه استخوانیش و فرم خوش صورت به

 نگاه و زد گره هم در را ابروهایش باشد شده او متوجه تازه اینکه مثل. دادم نشانش

 .انداخت او به تندی

 نکبت؟ داری دعا التماس تو باز چیه؟-

 به شروع محزون لحن همان با و رساند او به کشان نکشا زمین روی را خودش

 . کرد التماس

 رحم بهم رو دفعه یه همین فقط! قوله قولم، من! بگو بهش چیزی یه تو خدا رو تو-

 . کنممی جور رو پول هفته آخر تا مادرم جون به. کنید

 . داد سر بلندی خنده و تکاند دست با را روشنش جین بلوز خاک حسین امیر

 !جان؟ داوود بشی شهردار قراره هفته آخر تا-

 . کشیدم خودم سمت را حسین امیر و گرفتم را بلوزش آستین و زدم پوزخندی

 .نیست امن دیگه اینجا میشه، غروب داره بریم، زودتر بیا بابا، کن ولش-

 و نشستم سالی کهن درخت زیر. کردیم ترک را آنجا داوود، هایالتماس میان در

 درخت به سرم پشت را آن و کردم مشت را دستم. کردم دراز هاچمن روی را پاهایم

 پست حد این تا کم مدت این در شدنمی باورم. چسباندم آن به را سرم و دادم تکیه
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 بود دستم در که ایشیشه بسته به! بزنم مخدر مواد فروش به دست که باشم شده

 را دستش و بود کشیده زدرا هاچمن روی رویم به رو درست حسین امیر. شدم خیره

. نشست زانو چهار و شد بلند جا از. بود کرده سرش گاه تکیه زمین، روی آرنج از

 برایم که شدمی سالی دو. بود زرنگی و باهوش پسر. زد برقی براقش و درشت چشمان

 .بود داده انجام خالصانه را کارش مدت این تمام در و فروختمی مواد

 درمان برای ساره تجویز به که بود ماه دو. شدم آشنا او با که بود پیش سال دو دقیقا

 لعنتی ماده این از بار اولین برای وقتی! بودم کرده شیشه مصرف به شروع امافسردگی

 !زنممی ب**ل قوی مخدر یک به که گنجیدنمی هم باورم در حتی کردممی مصرف

. کردم فراموش را چیز همه !شد تمام بارهیک به دردهایم تمام مصرف مرتبه اولین با

 طلب او از و رفتممی ساره سراغ به روز هر. داشتم ایالعاده فوق انرژی و بودن شاد

 .شدم وحشتناک راز آن متوجه اینکه تا. کردممی را بخشش شفا داروی

 . آمدم خودم به حسین امیر صدای با

 !ها شده زیاد خیلی مصرفت هست؟ حواست هیچ لیال-

 . نشست لبم روی زهر یتلخ به لبخندی

 جای خودش فهممنمی هیچی دنیا از ساعت چند یه الاقل که همین نیست، مهم-

 !داره شکر

 . داد تکان سر

 چی؟ هاتبچه پس-

 . غریدم
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 !خالص و بودم زده رو شارگم پیش سال دو که نبود اونا خاطر واسه اگه د-

 کشید جلو هاچمن روی زانو چهار طور همان را خودش

 و حمید رسه،می دهنت به دستت خداروشکر دیگه که االن کردی؟ جمع پول چقدر-

 هستی؟ چی منتظر دیگه کنن،می کار برات گوش به حلقه غالم عین دارن علی

 یک فورا شکلم اژدها طالیی فندک با و کشیدم بیرون را سیگارم بسته کمریم کیف از

 . دادم بیرون حرص با محکم را دودش و زدم آن به عمیقی پک. کردم روشن سیگار نخ

 میارم همشون روز به بالیی رفتن قبل کنی کمکم و بمونی قولت پای اگه زوده، هنوز-

 !میده کره چقدر ماست من یه بفهمن تا

 و داد باال را سیاهش و پرپشت ابروی تای یک و زد گره را پایش جلوی چمن دسته

 :گفت

 حمیدرضا. نگیر کم دست رو رتشوه لیال ولی قولش و مرده. هستم حرفم روی من-

 زدن بهم چشم یه به کنه اراده اگه. ارتباطه در یاکوزها با که مهمیه باند دسته سر

 . کنهمی نابودمون

 . کردم داری کش و عصبی خنده

 این یکاره همه و ارشد! حمیدرضاست زن ساره فهمیدم که شدم نابود روزی اون من-

 موز اون سر زیر اومده سرم بال هرچی االن تا که ستزره فوالد مادر اون کوفتی باند

 !بس و بوده مار

 . کشید بلندی آه

 دیدی؟ آیینه تو خودتو هاگی تازه-
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 خندیدم تلخ

 مگه داغون قیافه این کنم؟ نگاه آیینه توی رو چی میاد، بدم ستآیینه هرچی از-

 داره؟ هم دیدن

 . کشید بینیش زیر دستی

 هیچ شده، کم خیلی موهات لیال بگم، بهت رو همین خواستممی دقیقا منم-

 هست؟ حواست

 . زدم پک سیگارم به عصبی

 رفتمی هم سرش اگر گل ور و ترگل کار فوکنگ لیالی بود، همین شون نقشه تمام-

 آخر تا خیالشون به. ساتوره زیر دستش حاال اما فروختنمی مواد آشغاال اون واسه

 !بشناسن رو لیال که زوده خیلی حاال وندن،خ کور ولی. شدم اجیرشون و برده عمر

 مردانه حال عین در و ظریف صورت به دادممی بیرون را سیگار دود که طور همان

 دانستممی و داشتم اعتماد او به که بود کسی تنها پسر این. شدم خیره حسین امیر

 .کرد خواهد کمکم و ماندمی کنارم لحظه آخرین تا انتقام گرفتن برای

*** 

 دهم صلف

 به بود قرار آهو. بود بریده را امانم دندان درد. رفت صورتم سمت به ناخوداگاه دستم

 کمی و شده خشک پنیر تکه یک و یخ آب جز به کردم باز را یخچال در. بیاید دیدنم

 هنوز. گذاشتم گاز شعله روی و کردم آب از پر را کتری. نداشت وجود دیگری چیز نان

. بود مانده باقی آن محتوی ظرف در خشک چای از خوری یچا قاشق یک اندازه به
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 بود پنجره نزدیک که آشپزخانه میز هایصندلی از یکی روی و کشیدم دلم ته از آهی

 .زدم چانه زیر دست و نشستم

 آرایشگاه به کم خیلی که بود مدتی. شدمی دیروز از ترسخت برایمان روز هر زندگی

 مشکالت. نداشتم کردن کار دماغ و دل دیگر رفت، هوآ که زمانی از یعنی. زدممی سر

 جمع را آرایشگاه تا داشت قصد و میشد ترپیچیده و تربیش روز هر آرزو خانوادگی

 زخم به خودش قول به تا بگیرد پس داشت ملک صاحب نزد که را پولی و کند

 .بزند زندگیش

 این آنکه با. بود اشیهح پر و ساز دردسر آرمین بود، آرام و راه به سر آرمان هرچه

 آرایشگاهش در کار از سهمم. پرداخت برای آرزو هایگردی دندان خاطر به اواخر

 چنان گستاخش، و تخس بچه پسر گاهی اما بود شده آب شکر او و من میان رابطه

 .سوختمی حالش به دلم که میشد ساز دردسر برایش

 از فرار تا گرفته مدرسه هایبچه با هایشکاری کتک و درگیری و کشیدن سیگار از

 رل پشت داییش اجازه بی و گواهینامه بدون که آرزو برادر ماشین با تصادف و خانه

 هاآن با تنه یک بود مجبور آرزو که بودند مشکالتی همه و همه. بود نشسته آن

 .بود نگذاشته باقی او در کردن کار برای توانی و انگیزه دیگر و کند مبارزه

 امپوسیده دندان درد شاید تا داشتم نگه دهان در را دودش و زدم آتش سیگار نخ یک

. کردیممی کار آرایشگاه در هم کنار تایی سه که افتادم روزهایی یاد به. شود ترکم

 غرغر و کردمی روشن را هواکش فورا آهو کردیممی روشن سیگار آرزو و من هروقت

 :گفتمی کنان

 !کردن روشن ونولوکوموتیوش دوتا این دوباره-
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 سمت به و کردم خاموش میز روی جاسیگاری در را سیگارم زنگ صدای شدن بلند با

 هایکیسه و آمد باال هاپله از کنان هن هن آهو، بعد کمی. کردم باز را در و رفتم آیفون

 به را دستم یک و بودم ایستاده در آستانه در. گذاشت در جلوی را غذایی مواد از پر

 زحمت با او که افتاد کیسه همه آن به که چشمم. بودم داده تکیه آن چهارچوب

 یک و بوسید را صورتم. درخشید شادی برق چشمانم در آورد،می باال پله از را هاآن

 :گفت و زد کمر به دست و داد باال را ابرویش تای

 از اینجوری ها، مهمونیم ما مثال خانما؟ خانم کنار بری در جلوی از خواینمی-

 کنی؟می پذیرایی مهمونت

 . کشیدم ـوش آغـ در را او و گشودم برایش را هایمدست

 من؟ فرشته بودی کجا مهربونم؟ بودی کجا-

 و کردم اشاره داخل به دست با. نشست آهو فرم خوش هایب**ل روی شادی لبخند

 :گفتم

 ! اومدی خوش عزیزم، بفرما-

 وارد و گرفتم دست در من را بقیه و برداشت زمین روی از را هاکیسه از عدد چند

 تا رفتم آشپزخانه سمت. کرد تازه نفس و نشست در نزدیک کاناپه روی. شدیم خانه

 بلند صدای با. بیاورم برایش بود امپذیرایی وسیله تنها که را چای لیوان یک همان

 کرد صدایم

 که نمونده جا چیزی نگاه خوب کافیه؟ آوردم برات که چیزهایی ببین بیا جان لیال-

 باشی؟ نداشته خونه توی
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 کرد کیسه در دست. کردمی زده خجالت مرا همیشه دختر این خالصانه هایمهربانی

 . کرد آن اقالم آوردن بیرون به شروع و

 سیب مرغ، تخم نون، مرغ، گوشت، روغن، برنج، قند، چایی، شکر، لپه، عدس، لوبیا،-

 پنیر، میوه، لیمو،آب رب، ماکارونی، یس،سوس ماهی، تن خیار، و گوجه پیاز، زمینی،

 برات مامانم هم اینا و بادمجون و قرمه سبزی هایبسته این راستی آهان شیر، کره،

 بیارم؟ باشه رفته یادم که هست ای دیگه چیز نظرت به. فرستاد

 . لرزید داشتم گلو در که بغضی از صدایم. بست حلقه اشک چشمانم در

 آوردی؟ طوری چه رو غذایی مواد همه این مهربون؟ تهفرش خوبی چقدر تو آخه -

 آوردی؟ کجا از رو پولش اصال

 بیرون تن از را آن و میکرد باز را مانتویش هایدکمه که طور همان و زد لبخندی

 :داد جواب آوردمی

 در جلوی که ایکیسه اون راستی. دیگه رسوند خدا باش، نداشته کار کارها این به تو-

 بهشون روز هر. گرفتم کیک تا چند یه تفریحشون زنگ برای هاستبچه مال گذاشتم

 بود، خریده التحریر لوازم براشون هم مجتبی. بخورن تفریح زنگ که مدرسه ببرن بده

 . کیسه همون توی گذاشتم

 . برچید ب**ل دلخوری با و انداخت اماشکی چشمان به نگاهی

 برات کاری یه تونستممی کاش نداره، روتو قابل اینا جان لیال چی؟ واسه دیگه گریه-

 !بکنم

 . کردم پاک را اشکم و کشیدم باال را دماغم آب
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 دیر هابچه مدرسه اینکه بهانه به صبح امروز. نداشتیم هیچی خونه توی بود روز دو-

 . مدرسه کردم راهیشون گرسنه موندن خواب و شده

 . گرفت دندان زیر به عرض از را اشاشاره انگشت آهو

 شده؟ تموم غذاییت مواد گفتیمی بهم نباید بودم؟ غریبه من یعنی-

 . نشستم مقابلش مبل روی و گرفتم هایمدست میان را سرم

 بودی نرسیده روز اون تو اگر! دختر توأن مدیون هستن زنده که زمانی تا من هایبچه-

 !نبودیم دنیا این توی دیگه االن و بودیم خورده رو سمی غذای اون ما

 . داد تکان تاسف روی از سری

 !لیال تو دست از امان-

 بزرگ میز روی از را امورزشی کاپشن و بستم محکم را دارم مارک کتانی بندهای

 ترب شستن مشغول هنوز که ساره به نگاهی. کردم تن و برداشتم رستوران آشپزخانه

 . انداختم بود،

 هاییفن باید. کنم ورزش کم یه ساحل ب**ل میرم دارم شده، تموم کارم من ساره-

 .کنم تمرین و گرفتم یاد که

 . کرد نگاهم چشمی زیر

 کارها این دنبال. کردم نمی کار اینجا دقیقه یه بودم تو جای داری، ایحوصله توام-

 جمع پول اینجا سال ده اندازه کنی کار شوهرت پیش سال یه تو دختر! رفتمنمی هم

 !کنیمی
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 کثیف هایپول که است وقت خیلی من نداشت، خبر ارهس چاره بی. گرفت امخنده

 .است کرده مزه دندانم زیر رضا حمید

 باز تو واسه دستگاهش و دم توی هم جایی یه میگم بهش داری عالقه خیلی اگر -

 !کنه

 تکرار مسخره لحنی با بود گفته که را ایجمله و آورد در را ادایم و کرد کج را دهانش

 :زد فریاد و برد باال را دستش. زدم بیرون آشپزخانه از و ندادم را جوابش. کرد

 بری خواینمی غروب مگه بری؟می تشریف پایین، انداختی رو سرت کجا اوهوی-

 هات؟بچه دنبال

 .برگرداندم سویش به را کمرم کمی و کردم کج سمتش به را گردنم

 . خونه گردیمبر  باهم که اونجا بیا خواستی اگه. دنبالشون میرم راه همون از-

 پیشرفت چنان اما رفتممی شخصی دفاع هایکالس به که بود نشده ماه شش هنوز

 سمت آرام دویدن با ساحل ب**ل از. شدنمی باورم هم خودم که داشتم چشمگیری

 منتظرم پارک سال کهن درخت زیر همیشگی جای همان حسین امیر. رفتم پارک

 .بود

 درخت همان به بود کرده خم زانو از که را یشپا یک کف و بود داده تکیه درخت به

 آهسته. بود داشت دست در که ایروزنامه معطوف کامال حواسش. بود چسبانده

 جمع گربه پنجه شبیه که را هایمدست ناگهان و رساندم درخت پشت تا را خودم

 :زدم فریاد گوشش زیر و گرفتم صورتش مقابل بودم، کرده

 ! پِخ-
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 گذاشت اشسینه قفسه روی دست. کرد نگاه را سرش پشت فوری و پرید باال ترس از

 .کرد جمع را خمارش چشمان و

 ! خدا به ترسیدم تویی؟ لیال بابا، ای -

 .رفتم ریسه خنده از

 !کنه؟ حمله بهت یهو که داره پلنگ اینجا مثال کردی فکر پسر؟ ترسیدی چی از -

 .کرد کوتاهی خنده

 مقاومت هات ضربه جلوی تونمنمی دیگه داوکیلیخ! تریخطرناک پلنگ از تو واال-

 !کنم

 به پا با ایضربه بجنبم خود به تا و گرفت گارد برایم که بود نشده تمام اشجمله هنوز

 و کردم جور و جمع را خودم زود خیلی اما بود ناگهانی اشحمله آنکه با. زد شکمم

 ترینحساس در جانانه مشتی کند نثارم را دوم ضربه و کند فرصت که این از قبل

 .گشتم باز اولم جای به و زدم چرخی پا پاشنه یک روی و زدم اشسینه قفسه نقطه

 ماه چند فقط من و کردمی کار رضا حمید برای امیرحسین که شدمی سالی دو یکی،

 به و بود کار جودو بچگی از که بود فرزی و تر و ورزیده پسر. شناختممی را او که بود

 به بود، کرده فوت اتفاق یک اثر در نامزدش اینکه از بعد رشته این به اشعالقه خاطر

 آنکه از خبر بی ببرد، یاد از را هایشغم همه ورزش با خودش قول به تا بود آمده ژاپن

 .کرد خواهد اسیر مافیاییش باند و حمیدرضا چنگال در را او تقدیر دست

 وجودم در که ایمردانه حس یا بود شورز  این به او عالقه و عشق خاطر به دانمنمی

 یکی در فورا که آمد خوشم چنان ورزش این از شدم آشنا او با وقتی از که زدمی موج

 .شدم رشته این آموزش مشغول و کردم نویسی نام جودو آموزشی مراکز بهترین از
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 العملش عکس منتظر بسته گارد با و بود گرفته عمق هایمب**ل روی رضایت لبخند

 و سر اشاره با و کردم ریز را هایمچشم. شدم صورتش حالت تغییر متوجه که دمبو

 .پرسیدم را وضعیتش تغییر علت چشم

 :زد فریاد حسین امیر ناگهان

 !ها کوزه یا ها، کوزه یا …بدو یاال کن، فرار لیال -

 بخش رضایت و عمیق لبخندی و بود امید قوی و مردانه هایدست میان در دستم

 .بود شده استخوانیم ورتص مهمان

 آن با سکوتش. شدم کهرباییش چشمان تماشای محو و گرفتم باال کمی را سرم

 ترکیب باهم چقدر بود، کرده صدچندان را هایشب**ل زیبایی که زیبا لبخند

 .شدمنمی سیر دیدنش از که بودند ساخته برام دلپذیری

 . دادم سر نجوا گوشش زیر. چسباندم سرش به را سرم و بردم صورتش سمت دست

 نری؟ پیشم از دیگه میدی قول امید-

 . خندید نرم و گرفت را امبینی دوانگشت با

 !وفا بی بودی تو رفت که اونی خانمی، نشدم جدا ازت وقت هیچ من-

. رفت ضعف برایش دلم گفتنش خانمی از هم باز اما شد کشیده هم در هایماخم

 بود وجودم در که لعنتی سرمای این انگار. بردم فرو آغوشش در بیشتر را خودم

 اشسینه بر سر. کردمی درد موهایم تار به تار حتی بدنم، همه. نداشت تمامی

 .گیرد پایان هایشمنت بی آغوش در درد این شاید گذاشتم
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 چشم بود چشمانم گوشه مهمان که اشکی نم با زمانهم چشمانم و لرزید هایمپلک

 اما بمانند بسته دادندمی ترجیح چشمانم و نبود امید. بستم ار  هاآن فورا اما. گشودم

 .نبینند را او خالی جای دیگر بار

 اختیار بی و کشیدم بلندی هین. رفت فرو دستم رگ در که سرد سوزن سوزش از

 بردن پایین و باال با را سرم میزان داشت که ساره کنار امیرحسین. کردم باز چشم

 :پرسید گشودم چشم تا و بود شستهن کرد،می تنظیم آن غلتک

 نداری؟ درد لیال؟ خوبی-

. بود شده خورد هایماستخوان تمام اینکه مثل. کردمی درد تنم جای همه. داشتم درد

 . کرد نگاهش چپ چپ ساره

 و بود رسیده دیرتر یکم پلیس اگه احمق پسر باشه؟ نداشته درد داری انتظار واقعا-

 !دادیممی سالم عزرائیل به باید همگی ناال که بودیم نبسته رو فلنگ

 در ایتازه حس. کشید باالیش سر و باریک بینی زیر را اشسبابه انگشت امیرحسین

 .زدمی موج هایشچشم

 منم؟ مقصر -

 . داد گردنش و سر به قری ساره

 پارک توی روز وقت اون توی پوک کله دوتا شما آخه! البد؟ تقصیرمنه پس، نه-

 کیسه اون به زدید مشت و لگد تا تو کردید خیال نکنه کردید؟می غلطی چه هایاکوزه

 توام بود خر کله کم خودش نیست؟ جلودارتون کس هیچ دیگه چی، چی دونمنمی

 .کنید در به در غربت این توی رو هاشبچه آخر تا بده دمش به دم هی

 .کرد تنگ را یشهاچشم. زد گره هم در ابرو. شد عصبانی که بود حسین امیر بار این
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 شب تا باید که رو مواد همه این داشتی انتظار باال؟ بریمی هی صداتو چیه هان؟-

 حرفایی یه کردم؟می امواتم خیر شهر توی بردممی داشتممی ور مشتری، به بدم

 !جهان در نیست که تو زنیمی

 در درد از. دبو دشوار برایم هاآن مگوهای و بگو تحمل که داشتم درد آنقدر. کردم اخم

 . دادم پر حسین امیر سمت را تمنایم پر نگاه. شدم مچاله خود

 . ترکهمی درد از داره سرم کنید، تمومش کنم خواهش میشه-

 .کرد نثارم ب**ل زیر"  بابایی برو" و داد تکان را دستش ساره

 امیر سهم مواد فروش از حاصل هایپول گرفتن تحویل از بعد باید من. آمد یادم

 هایپرده که تاریک اتاق این در حاال اما رفتممی کیانوش و کیاوش دنبال به ین،حس

 اینجا من اصال! بود افتاده بستر در بود، شده روحم سوهان اش،پنجره تیره و ضخیم

 کردم؟می چه بیگانه مکان این در

 آوردی؟ برداشتی رو من دیگه کجاست اینجا هستن؟ کجا من هایبچه ساره-

 . کرد امیرحسین به تیزی و تند نگاه و زد رکم به دست

 بیاد؟ شوهرش بگو نگفتم شیم؟می بدهکار هم چیز یه بیاد هوش این نگفتم! بفرما-

 !شد شروع بازخواست نشد هیچی هنوز نگفتم؟ هان؟

 به رو که اتاقی سمت و شد بلند جا از و کرد ترش رو ساره هایحرف از امیرحسین

 . کرد باز یمهن را در و رفت بود رویمان

 شوهرت به. خوابیدن اتاق این توی هاتبچه خانم لیال بیا ساره، تو زنیمی غر چقدر-

 که ساره خونه رفتی گفتم. بیاد من همراه حنس تحویل سر فردا باید لیال گفتم هم

 کافیه؟ یا بگم هم باز باشه بیشتر امنیتش
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 با. بود آمده جایش سر سمحوا و هوش انگار تازه. شد راحت هایم بچه بادیدن خیالم

 امیرحسین نگاه در تیز اماشاره. کردم اشاره بود من به پشتش که ساره به سر

 .نشست

 !دونهمی رو چیز همه ساره نباش، نگران-

 . زد بیرون حدقه از درشتم و سیاه هایچشم

 کار چی دونستممی هم اول از خودم کنی؟می نگاه هاندیده آدم عین رو من چیه-

 رو سیبیلم که زمانی تا البته مربوطه؟ چه من به اصال نیستم، هم لق دهن. نیدکمی

 !نیست محکمی این به دیگه دهنم قفل باشم پول بی اگر من چون کنید چرب

 . کرد نگاهش چپ چپ حسین امیر

 من، با خواستی هرچی که گفتم! ببافی ریسمون آسمون خوادنمی حاال خب، خیلی-

 تنهایی منم نیست خوش حالش. باش هاشبچه و لیال نارک اینجا رو امشب فعال

 . نمیاد بر دستم از کاری

 در خواستمی دلم خیلی روز آن تا که جایی همان. بود امیرحسین خانه اینجا پس

 .بدانم چیزی موردش

! ایرسیده ابد به رودمی یادت که زود آنقدر! گذرد می زود برایت زمان چقدر گاهی

 !بودی داده خودت از تنهاتر پسری تنهایی به را قولش که ابدی همان

 "ذارمنمی تنهات ابد تا"

 است نزدیک ابد آنکه از خبر بی. بودم کرده تکرار امید برای بارها و بارها را جمله این

 !همیشه از تنهاتر امید و بود رسیده ابد من برای بود، ابد! پیش در تنهایی و
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 باریکم بینی تیغه از اشکم قطره. کردمی تررابخ را خرابم حال موبایلم ویبره صدای

. زد نمک قلبم کهنه زخم بر شوریش و باخت جان هایمب**ل روی و کرد گم راه

 پر را گوشم زری گونه فریاد صدای. فشردم را اتصال دکمه و بردم گوشی سمت دست

 . کرد

 پس؟ ینمید جواب چرا زدم، زنگ بار صد کردی؟ قطع رو گوشی چرا لیال؟ لیال؟-

 .شدمی کشیده خشک چوبی تکه روی که بود خراطی سوهان مثل صدایش

 حاال گفتی، بگی، بود قرار هرچی زنی؟می زنگ هی چی واسه زری، ندارم، حوصله-

 خواید؟می جونم از چی دیگه، بمیرم خودم درد به بذارید بردارید سرم از دست

 زد پوزخند

 چی تهش ته بودی شده هم امید زن بودی مونده اینجا مثال لیال، بکش خجالت-

 اونجا رفتی خانم مثل بده حاال! اینا یوسف حاج کلنگی خونه کلفت شدیمی بود؟

 داری ها ملکه عین گفتمی علی داری، گل دسته بچه تا دو کنی؟می زندگی داری

 !کنیمی زندگی

 انستنتو هرگز حمیدرضا حتی که بودم آرزوهایم خرابه سرزمین ملکه فقط من ملکه؟

 . زدم پوزخند. باشد هم خرابه همان شاه

 میگی تو که ای ملکه این به رو بودن یوسف حاج گلی و خشت خونه همون کنیز من-

 …اما دادممی ترجیح

 و در به را خود مانده قفس در ایدیوانه مثل امسینه میان دلم و آمد بند زبانم باز

 بود؟ گریز در هم خودش از حتی گونه این که کردم چه امید با من. کوبید دیوار
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 یوسف حاج برن؟ خوانمی اصال چی واسه داده؟ طالق رو زنش چرا نفهمیدی-

 بود بند خونه اون به جونش

 کجا اصال میرن؟ دارن و فرختن رو خونه خبر بی و ناغافل یهو که شده چی حاال

 برن؟ خوانمی

 :دوید حرفم میان کالفه زری

 از دارن داده، طالق رو زنش امید گفتم کالم یه من ی؟پرسمی سوال ریز یه چته اوه-

 جواب زدم زنگ هرچی ساعت نیم. کردی قطع رو گوشی فوری تو میرن، محل این

 ! انگار ندارن تمومی سواالت دادی تلفن جواب که االنم ندادی

 . کشیدم آه کالفه

 و نبودی علی امر مامور اگر تو چرا؟ کنیمی جون میرن؟ دارن کجا بگو کالم یه-

 ؟ نمیدی رو من جواب چرا نزدی رو هاحرف این مخصوصا

 . کشید غلیظی چیش

 بمب عین میگه راست مامان. سوزونیمی آتیش باز باشی هم دور لیال، تو دست از-

 صد از بینهمی رو ما یوسف حاج میرن، کجا دونممی چه من! مونیمی ساعتی

 انگار میگه استغفرهللا همچین. میشه رد کنارمون از اونور، کنهمی رو روش فرسخی

 به برن اصال برن؟ خوانمی کجا اینا ببینی که اینی دنبال تو اونوقت. کردیم نجسش

 چه؟ ما به! درک

 از تا رفتمی من امید. پاشید اسید قلبم روی انگار که گفت غلیظ چنان را درک

 بود دیده نانچ را اوضاع وخامت حتما یوسف حاج و کند فرار دنیایش همه و خودش

 قول به تا کندمی بود زندگیش عشق تنها با خاطراتش از پر که ایخانه از دل که
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 هیچ برای. نبود مهم کس هیچ برای اما. باشد همسرش برای خوبی دار امانت خودش

 !رفتمی ناامیدی به رو امیدم رفتنشان با که من، جز به کس

 :غریدم ب**ل زیر

 هایپول ؟ چیه. نشوند سیاه خاک به رو مونهمه که نیاو نرگرده بر و بره درک به-

 بقیه واسه بعد بشه تموم خونه ساز و ساخت کار بذار حاال کرده؟ هار هم رو تو علی

 !بگیرید قیافه محل اهل

*** 

 با را اشکم فوری. نشست کنارم بود دستش در که گرم قهوه فنجان دو با حسین امیر

 .داد تکان تاسف روی از سری اام نکرد نگاهم. کردم پاک دست کف

 داری؟ درد هنوز نکنه دختر؟ شدی بارونی اینجوری که بود رفته کجا ذهنت و دل-

 .کردمی ذق ذق، هایمزخم جای و کشیدمی تیر هنوز امشکسته دنده

 همه این نبود قرار کردم؟ غرق کثافت توی رو خودم کجا تا من امیرحسین، ترسممی-

 . باشم لعنتی زندگی این درگیر سال

 غم آن از کسی خواستنمی بازهم اما شد نمودار براقش و مشکی چشمان در غم

 :گفت و کرد نزدیک ب**ل به را اشقهوه فنجان. بداند چیزی

 تا باید پس کردی شروعش خودت ولی خطرناکیه بازی این! لیال گذشته سال دو تازه -

 …نداره ایفایده هیچ شتنتبرگ باشی نداشته پول اگر نیست، ایچاره …بری تهش

 . باشی صبور باید فقط میشه تموم باالخره بذار جیگر روی دندون
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 روی بر هایمدندان جای از که امگذاشته جگرم روی دندان آنقدر دانستمی چه او و

 !جاریست خون جگرم

 اما بود هم به رو هایشانپیشانی. بودند رفته فرو ناز خواب در کیانوش و کیاوش

 و کشیدم دراز کنارشان. بودند رفته خواب به کرده گره مشت با دو هر چرا انمدنمی

 انتهای که کسی مثل. بوسیدم را کیانوش لطیف گونه وقتی. کردم نوازش را موهایشان

 باز هم از مشتش و داد بیرون را نفسش باشد داشته مانده گلو در هقی هق اشگریه

 .شد

. سپردممی خاطر به را حاالتشان تک تک و ردمکمی نگاه حسرت با را هایشانصورت

 به را جانت زندگیت از لحظه هر برای هم باز من، مثل مادری حتی باشی که مادر

 تاب نامالیمات تمام برابر در توانیمی دیگر که آنجاست و زد خواهی گره فرزندت جان

 با و یبشنو خود گوش با را هایتاستخوان شکستن سنگینش دردهای زیر و بیاوری

 !نیاوری ابرو به خم اما کنی حس را آن جانت تمام

 داشت دست در که موبایلی به سر با و کرد باز نیمه را اتاق در آهسته امیرحسین

 .بیایم بیرون اتاق از تا خواست و کرد اشاره

 من به هایشب**ل حرکت با صدا بی و سپرد دستم به را موبایل بستم که را در

 .است خط پشت حمیدرضا که فهماند

 الو؟-

 بزنی زنگ ی نباید بیرون رفتی صبح از مرگت خبر چنده؟ ساعت االن! مار زهر و الو-

 کنی؟می غلطی چه داری بگی من به
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 تمام برابر در و شدممی جسور مرد این مقابل در چرا دانم نمی. کردم صاف را صدایم

 فریاد صدای امیرحسین دانم نمی. گرفتممی جبهه جایش به نا و جا به هایخواسته

 رفت آشپزخانه سمت فورا که شد من معذب نگاه متوجه یا شنید تلفن پشت از را او

 :غریدم ب**ل زیر و چسباندم دهانم به را گوشی. کرد گرم سر آنجا را خودش و

 نداری خبر انگار که نزدی زنگ میگی همچین زنی؟می داد شبی نصفه باز چته هوی-

 هستم؟ جنابعالی هایکاری وهگ دنبال شب تا صبح از

 .داد بیرون حرص با را نفسش

 پدر اون از آلن یارو این. مهمه خیلی من واسه صبح فردا معامله این لیال-

 !کارش پی بره بزنی بهم کال رو معامله بگی چیز یه نری ها، قلقه بد هایسوخته

 پوچش هایحرف زا کالفه را دستم. بودم کرده دور گوشم از را گوشی زدمی داد وقتی

 .کشیدم بلندی پوف و چرخاندم هوا در

 کردمی معامله خودت با که داشت قبولت اگه کنی؟می بلغور هم سر پشت هی چی-

 .بکنم باید غلطی چه ببینم من تا ببند رو دهنت پس

 .شد بلند آورش چندش خنده صدای

 اینجا علی! درستی ارک که الحق. ندارم غم دارم رو تو تا. برم سگیت اخالق اون قربون-

 تره، راحت خیالم اینجوری باشه، جا همین بشه تموم معمله وقتی تا گفتم منه پیش

 بزنی؟ حرف باهاش خوایمی بزن، زنگ بهم افتاد اتفاقی هر

 .انداختم باال ابرو

 …فعال بخوابم، خواممی! ام خسته نه،-
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 الی دست و دادم سر ایینپ سمت به را کمرم. زدم تکیه دیوار به و کردم قطع را گوشی

 حسین امیر خانه دور تا دور هایچشم و بود زانویم روی آرنجم. بردم موهایم انبوه

 دیوار و در به که ناظری شهرام و شجریان از پوستر همه آن دیدن نظرم در. چرخیدمی

 زد بیرون آشپزخانه از که امیرحسین. آمد جالب بود، شده نصب وسواس با او خانه

 :سیدمپر  فوری

 داری؟ سیگار امیر-

 .زد داری معنی لبخند

 !خانم لیال کشهنمی سیگار که ورزشکار-

 .شدم خیره سقف به و دادم تکیه سرم پشت دیوار به را سرم

 کجاست؟ ساره-

 .کرده دیر خیلی اما بگیره، دارو برات رفت-

 :پرسیدم مقدمه بی

 همه این که ادمی خوشت سنتی موسیقی از یا داری دوست رو شجریان صدای-

 داری؟ خونه توی رو عکسش

 کوتاهی آه و کرد حلقه زانوهایش دور را هایشدست و نشست زمین روی رویم به رو

 .کشید

 خوشش شجریان صدای از اونوقت باشه داشته خوانندگی عشق کسی میشه مگه-

 نیاد؟

 کردم نگاهش چشمی زیر و آوردم پایین کمی را سرم
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 !ای؟خواننده-

 .خونممی خودم دل واسه گاهی رفتم، کالس کوتاه دوره یه -

 .داد بیرون سینه از غلیظی و بلند آه

 .گیرممی آرامش خونممی وقتی منم میشه، آروم جوری یه هرکس-

 .کشیدم پیشانیم روی فشار با را دستم

 !بخونی؟ االنم میشه-

 .شد باز تعجب از کامال حسین امیر سیاه و مخملی هایچشم

 االن؟-

 .گرفته دلم خیلی آره،-

ُ  هر كنممی گم را تو  شب هر كنممی پیدا و روز

 شب هر كنممی زیبا تو با را هاخواب سان بدین

 دوست ای كنی باور تا كه كن تحمل شب یك مرا

 شب هر كنممی مدارا خود جنون با چگونه

 تو دست گرمای از گردیده تهی دستم چنان

 شب هر نمكمی ها كسی، بی از را كرده یخ این كه

 خویش انزوای در ولی خواهدمی فریاد دلم

 شب هر كنممی نجوا دیوار با آزار بی چه

 گردی؟می عشق برای مفهومی دنبال كجا
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 شب هر كنممی معنا صبح تا را واژه این من كه

 

 لرزاندمی را گوشم پرده کندمی عبور شتاب با که قطاری سوت چون زری داد صدای

 .گذشتمی قلبم وسط از دقیقا قطار آن انگار. اندم قلبم روی اثرش اما

 کرده قهر امیر زندگیم، به زدی گند! لیال کنه لعنتت خدا شنوی؟می توام؟ با هوی-

 دیگه زدم زنگ موبایلش به بار صد خوابه،می کارگاه توی هایشب مادرش، خونه رفته

 …نمیده رو جوابم

 شد باز هم از سختی به هایمب**ل

 نیستم؟ آدم من مگه من؟ جز به دارید، زندگی حق تونهمه چرا ه؟چی من گناه-

 ! شدم زنش نکردم که خالف

 .کشید بلندی هین

 کنی شوهر خواستیمی مرگت خبر چقدر؟ لیال، پررویی تو چقدر بده، مرگم خدا-

 نکردی؟ رو من بدبخت بچه دوتا فکر مانی؟ سراغ رفتی صاف بود قحط آدم مگه خب

 نکردی؟ رو بدبختت بابای آبروی فکر

 "گرفتم خودم از را زندگی حق که کردم را شما فکر همیشه"بزنم فریاد خواستمی دلم

 .دادمی خراش را گلویم راه خار ایدسته مثل بغض. شکست گلو در صدایم اما

 زنیمی رو حرف این چرا دیگه تو کردم؟ گناه بودم عاشقش کردم؟ آبرویی بی مگه-

 زری؟

 .کند غلبه خشمش بر توانستنمی اینکه مثل. رفتمی ترباال هرلحظه صدایش



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

211 

 

 برام مامان کردی، درم به در که بشونه سیاه خاک به رو تو خدا الهی! آخ لیال، آخ-

 باباشون بهونه شب هر هامبچه. شده سرم توی خاکی چه نفهمه علی که گرفته هتل

 .ببرن رو تعشق اون شور مرده زنی؟می عشق از حرف تو اونوقت گیرنمی رو

 دانسته من و بوده حرام همیشه من برای عشق گفتمی راست. بود زری با حق شاید

 اما نداشت تمامی زری هایزبان نیش. بودم کرده دراز ممنوعه میوه سوی به دست

 زمان هم را قلبم و غرور شدن خرد صدای که چنان آن. شکستم آخرش جمله زیر

 .شنیدم باهم

 تو از مانی نشدی؟ خودت عین یکی عاشق چرا بشی اشقع خواستیمی مرگت خبر-

 دنبال تو نشدی، عاشقش تو تمومه، چی همه ست،خونده درس مجرده، تره،کوچیک

 خودت ؟ بگیره کره دوتا با رو تو ذارهمی شننه کردی خیال بودی، نرم و چرب لقمه یه

 و تفریح واسه رو وت کنه؟ ازدواج تو با که گرفته گازش خر مگه آخه لیال نزن گول رو

 چرا پیشه؟ عاشق آقای این کجاست کو؟ وگرنه بدبخت، خواستهمی سرگرمیش

 دنبالت؟ بیاد نکرد ول رو شننه چرا نیومد؟ سراغت

 :زدم فریاد. شد شل دستم در تلفن گوشی

 …بره و بذاره رو من که کردید مجبورش شماها داره، دوستم مانی! زری شو خفه-

 بیا پایین بنداز رو سرت آدم بچه مثل مرگت خبر میگم، خودت واسه من بدبخت-

 این نذار نیست حالیشون هیچی اینا بره، بشه تموم چی همه. کن فسخ رو صیغه برو

 …بشه پا به شر اینجاست علی که روزی دو

 دوستم اگر مانی است؟ مهم مگر بایستند، مقابلم دنیا همه اصال شود، پا به شر

 حتی چرا کرد؟می پنهان من از را خودش چرا داشت، باور ار  هاحرف این اگر نداشت،
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 پشت از خشنی و آشنا صدای نداشتم؟ او از روز ده این تمام در هم کوتاه پیام یک

 .لرزاند را تنم گوشی

 دیگه دفعه این خدا به کنی، زندگی آدم عین تونینمی تو دونستممی عفریته-

 ! مار توله کشمتمی

 نشنیده هم را علی صدای حتی دیگر که بود سال دو. ادمد سر بلندی عصبی خنده

 .بودم

 ایران سرت؟ کشیدی رو صدات باز چیه! داداش خان نشی نجس تلفن پشت از بپا-

 در صدات زاد مادر الل عین بودیم ژاپن چرا پس میشه دورگه صدات خوب میای

 اومد؟نمی

 .شود منفجر علی باروت انبار تا بود کافی جمله یک همین

 آدمت همچین نبود جلودارت احمق حمیدرضای اونجا اگر! بچه داشته ورت هوا-

 …نباشه روزمون و حال این االن که کردممی

 پیش سال شونزده لیالی آقا، علی گرفتی عوضی داشته، ور هوا رو تو دفعه این اتفاقا-

 اب حسابش بیاد هامبچه و زندگیم و من سمت بخواد کسی اگر دیگه آقا، حضرت مرد

 لیالدیگه اون بشم، آشغال اون زن کردید مجبورم که روزی اون گذشت الکاتبینه، کرام

 اومدی، ازش که ایشده خراب همون برو برگرد اتبچه و زن با کن جمع زودتر! مرد

 !بسازید دیگه امید یه هم مانی از ذارمنمی چون

*** 

 دوازدهم فصل
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 وفا بی باشد هرچه مانی اما ویدبگ دارد دوست هرچه هرکس. کنم باور توانمنمی

 اندشده بسیج دنیا همه حاال که کردم تصاحب را کسی حق مگر من. باشد تواندنمی

 بگیرند؟ من از نیز را داراییم تنها تا

 بستیم باهم که را عهدی سال نه و نود تواندنمی هم علی حتی و هستم مانی زن من

 .بردارد میان از

 کنارم در بودنش از بیشتر دادممی را مانی ماندن و دنبو امید خود به بیشتر هرچه

 !شدممی ناامید

 حکم برایم پیامکی هر دینگ صدای و بود گوشیم صفحه به حواسم تمام صبح از

 به مربوط هم هاپیام آن از یکی حتی که افسوس اما! داشت را ریشتری هفت ایزلزله

 .شدنمی مانی

 خداحافظی تماشای به. نبود مانی از بریخ هنوز اما کردمی غروب داشت آفتاب

 !کرد غروب آرزوهایم تمام آن همراه و نشستم آشپزخانه پنجره پشت از خورشید،

 پاک کوچکم انگشت شده کاشته و بلند ناخن با را چشمم کنار ماسیده اشک قطره

 که شهر هایچراغ سمت به ناخودآگاه نگاهم و بود آشپزخانه پرده به دستم. کردم

 حروف انگشت با و دادم بیرون مانند آه را امبریده نفس. شدندمی روشن کیی یکی

 "باش خودت مواظب" نوشتم ناباورانه و کردم لمس را موبایلم صفحه روی

 زدن بیرون من و فشردمی مشت در را قلبم انگار کسی. کردم لمس را ارسال دکمه

 !بودم نشسته تماشا به انگشتانش الی به ال از را آن هایتکه

 اینامه پاکت زیر در مانی اسم دیدن با. لرزید دستم در گوشی بعد لحظه چند

 . کردم باز را پیامش سریع. لرزید ذوق از دلم ناگشوده
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 ."کن حاللم. کنم فسخ رو صیغه مجبورم. ندارم ایدیگه چاره هیچ لیال متاسفم"

 اولی کالس هبچ مثل. خواندم را پیامکش بار چند. بود شده خشک دردستم گوشی

 هر. کردم هجی جدا جدا ذهنم در را کلمه هر بخواند خوب را کلمات تواندنمی که

 !"ندارد التیام هرگز که زخمی"داشت برایم معنا یک فقط انگار جمله

 همیشگی رنگ همان رنگش. کشیدم لباسی چوب روی از را مشکیم وروسری مانتو

 !مطلق سیاه سیاه،. بود زندگیم هایفصل

 طرف دو در را دستش آرنج دو و بود کرده جمع شکم سمت را زانوهایش شکیانو

 شکم به کنارش هم کیاوش. خواندمی درس بلند بلند و بود داده جا فارسیش کتاب

 باالی. بود نوشتن مشق مشغول همیشگیش مدل به و بود خوابیده زمین روی

 باالی را سنگینم گاهن سایه انگار کیانوش. ایستادم دست به مانتو لحظه چند سرشان

 . بوسیدم را سرش و شدم خم بیاورد باال سر خواست که همین. کرد حس سرش

 بری؟ خوایمی کجا مامان-

 .برگرداند سر سویم به و انداخت دفتر روی را مدادش فورا کیاوش

 میخری؟ سوسیس ساندویچ من واسه مامان! بخره شام بره خوادمی مامان جون آخ-

 هرچه. فشردم هم روی حرفش تایید نشانه به را هایمچشم و زدم تلخی لبخند

 را امپریشانی و درماندگی انگار کامال کیانوش عوض در کرد غریبگی نگاهم با کیاوش

 .بود کرده حس

 رو همون خرممی مرغ تخم کوچه سر از میرم اصال بیام؟ باهات منم خوایمی مامان-

 خوریممی باهم بپز

 .داشتم شرم اشمردانه نگاه از درچق. کشیدم دست سرش روی
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 نگران. گردمبرمی من بنویسید رو مشقتون و درس تا باشه داداشت به حواست-

 .مامان عزیز نباش

 .زدم بیرون خانه از کنم نگاهش آنکه بی و برداشتم کفشی جا از را هایمکفش

 بیرون نمفرزندا و خودم زندگی از را شوم سایه این و تلخی این باید. رفتممی باید

 !کردممی

 بی را خیابان پنج شتاب با چنین این که بود داده توان اینقدر پاهایم به کسی چه

 کردم؟ طی خستگی

 حکم برایم و بود امخانه زمانی که جایی. بودم مانی خانه در پشت آمدم که خودم به

 هیچ مدآ یادم تازه. لرزاند را استخوانم مغز سردی سوز. داشت را دنیا جای ترینامن

 هم باز. انداختم آپارتمان روی به رو برگ و شاخ بی درخت به نگاهی. ندارم پوشی باال

 .است رسیده ندارم و دار رفتن یغما به موقع و شد پاییز آخر

 که ایدکمه و شدم آسانسور سوار. نداشت رفتن پیش توان پاهایم قبل برعکس حاال

 در دینگ صدای شنیدن منتظر شههمی مثل دیگر. فشردم دادمی نشان را سه عدد

 تنم"  سوم طبقه" کرد اعالم آسانسور داخل از که زنی نحس صدای. نبودم آسانسور

 .لرزاند را

 .گذاشتم امخانه به قدم ماه یک از بعد و چرخاندم در در را کلید

 با و کرد گیر چیزی به پایم بفشارم را کلید اینکه از قبل بردم برق کلید سمت دست تا

 و کردم روشن را برق. شدم بلند جا از و مالیدم را زانویم. شدم زمین پخش صورت

 که افتاد مانی هایکفش به چشمم کنم لعنت را پایم زیر جسم خواستم که همین

 .بود شده سقوطم باعث و بود کرده گیر پایم به اشلنگه یک ظاهرا
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 آغوش در ایردهک گم کودک چون را ایشقهوه مردانه هایکفش و نشستم زانو روی

 .کشیدم

 نبودن من چون خانه آن چیز همه انگار. آمدمی مسموم نظرم در خانه هوای چقدر

 .زدمی فریاد را عطرش

 و بپزم شام آمدنش از قبل تا که نداشتم ایعجله بار این. نبود خودش جای چیز هیچ

 را ورمغر  رعایت اصال! بود شده حقیر روزها این چقدر اشکم. کنم آماده را میز

 .بود پا بر دلم در که تلخی مرثیه برای بارید می مهابا بی. کردنمی

 نامرتب و ریخته بهم جا همه. شدم بلند جا از و کردم حایل در جلو آرک به را دستم

 آب شیر. بود کرده حبس خانه در را خودش وقتی چند مانی اینکه مثل. بود

 چکه شویی ظرف سینک در مانده باقی آب از پر نشسته تابهماهی روی آشپزخانه

 ساعت به نگاهی.آیدمی خانه به چهارشنبه هر مثل هم هنوز که دانستممی. کردمی

 .داشتم وقت ساعت دو رسیدنش تا. انداختم آشپزخانه اپن کنار قدی

 ماهی و سبزی فریزر از. شستم را کثیف هایظرف تمام. شدم کار به دست سریع

 مانی. کردم سرخ خوب را زده نمک ماهی و گذاشتم دم را پلو سبزی و آوردم بیرون

 !بخورد را محبوبش غذای امشب باید

 هایملحفه. شستم را حمام و دستشویی کردم، گردگیری زدم، جارو را جا همه

 کرده جمع خانه دور تا دور از که را کثیفش هایلباس و کردم عوض را خوابتخت

 پیشانیم عرق دست با. زدم را وشوشست دکمه و انداختم لباسشویی ماشین در بودم

 و آمدنش تا بیشتر ساعت نیم. بود شده تند و بلند هایمنفسم. کردم پاک را

. شدم کوچکمان خواب اتاق وارد! بود نمانده باقی من رفتن ضیافت در حضورش

 در و برداشتم میز روی از را عطرم و بردم تختخواب روی به رو توالت میز سمت دست
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 آرزوهایمان األحزان بیت پس این از باید اتاق این. کردم اسپری را آن اتاق جای همه

. کردم حاللت: "نوشتم میزتوالت آیینه روی و شکستم را قرمزم ب**ل رژ. باشد

 ."کن تمومش و بشکن رو ساله نه و نود عهد اون خودت

 تمام با باید را مانی. کردم تند پا خانه سمت و بلعیدم را بغضم. کردم پا را هایمکفش

 مردها از چقدر." کردمی داد بی وجودم در حسی. کردممی دفن خانه آن در خاطراتش

 بخواهد رختخوابش در را تنت اش،شناسنامه در اسمت جای به که مردی" متنفرم

 و دارد فرق هازن با جنسیتش طبیعت حکم به که ست نری حیوان فقط نیست؛ مرد

 .شدکمی یدک را اسمش فقط مردی از

 دو یاد و برگرداندم عقب را امرفته جلو قدم اختیار بی شدم، رد که ساندویچی کنار از

 مانده باقی پول تنها که را تومنی ده اسکناس. افتادم خانه در امگرسنه معصوم طفل

 آنکه بی. گذاشتم مغازه به قدم و کردم لمس امفروفته جیب در دست زیر بود، برایم

 ای کرده بزک دختر از آهسته کنم نگاه پیشخوان روی شده بمرت کاغذی منوهای به

 :پرسیدم بود نشسته صندوق پشت که

 چنده؟ ایدونه کوکتل ساندویچ ببخشید خانم-

 .گذاشت نمایش به را لبخندش ب**ل رژ خروارها پشت از

 .عزیزم تومن پنج-

 :زدم ب**ل خوشحالی با و کشیدم راحتی نفس

 !لطفا تا دو-

 خورید؟می جا ینهم یا بریمی-

 :دادم جواب کالفه و انداختم چینی صورتم به
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 !برممی بخورم؟ جا یه رو ساندویچ دوتا که گاوم مگه-

 میزها از یکی پشت صندلی، روی ایگوشه. شد غلیظی اخم به تبدیل لبخندش

 آن کمی که جوانی پسر و دختر سمت نگاهم. زدم امچانه زیر دست و نشستم

 با و کردندمی نجوا هم گوش زیر. شد کشیده بودند پیتزا نخورد مشغول ترطرف

 که غلیظی آرایش وجود با دخترک. بردندمی دهان سمت را پیتزا هایبرش خنده

 را فسفریش سبز شال. است سال و سن کم خیلی هنوز که بود مشخص داشت

 و ریز و گرد هایحلقه با اشنرمه تا الله از که هایشگوش پشت را آن و کشید عقب

 جوان پسر. داد سر بلندی خنده و گذاشت بود، شده بسته آذین گوشواره درشت

 .گذاشت اششانه روی سر فوری دخترک و انداخت او گردن پشت دست

 هراس مردم های نگاه از. کردممی امتناع مانی همراه رستوران به رفتن از همیشه

 بزرگترم او از من که بفهماند او به نگاهشان و ببیند او با مرا کسی ترسیدممی. داشتم

 !است بدقواره پیراهنی کردن تن به مثل کنارش من حضور کند حس و! 

 بر نامش دیدن هم هنوز. دوید آن سمت به اختیار بی نگاهم و لرزید امگوشی صفحه

 فهمد؟نمی زبان چرا لعنتی قلب این خدایا. کندمی قرارم بی امگوشی صفحه روی

 شده جلب من سوی به همه توجه کردممی گمان که کوفتمی امسینه به چنان قلبم

 .است

 باشد تخت خیالت بگذر من فکر از

 باشد خوشبخت هم تو بی تواندمی من

 آمد در پا از ایضربه هر با که من این

 باشد سرسخت این زا بعد دارد تصمیم
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 بسازد کم با خودش با دارد تصمیم

 بسازد هم بسوزد هم دارد تصمیم

 برسد جهان ینقطه دورترین به خبر

 برسد گمان بی خسته من به او نخواست

 خودت چشم پیش که این از بیشتر شکنجه

 برسد دیگران به باشد تو سهم که کسی

 عمر یک خواستی راکه او اگر کنیمی چه

 برسد ناگهان راه از کسی راحتی به

 باشد جدا دلت از برود کند رها

 برسد نآ به داشته ترشدوست آنکه به

 شوند پرنده دوتا تا بروند کنی رها

 برسد جهان ینقطه دورترین به خبر

 بخوری را خویش بغض نکنی، ایگالیه

 برسد گوششان به مبادا تو هق هق که

 مباد که کنمنمی نفرین! نه که کند خدا

 برسد زیان امبوده او عاشق که او به

 !برود سرم از عشق این فقط که کند خدا
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ُ  تا انگشت با  سر. چکید زانویم روی آرام اشکم. کردم لمس را بینیم زیر امسبابه شده

 تصنیف ابیات آخرین و بود بسته هنوز امیرحسین هایچشم. آوردم باال که

 .خواندمی سوز با را محبوبش

 " برود سرم از عشق این فقط که کند خدا" کرد زمزمه ب**ل زیر دیگر بار چند

 .کردم نگاهش تقیممس کرد باز که را چشمانش

 بخونی؟ قشنگ انقدر که گرفتی یاد کی از امیرحسین-

 .داد فرو را بغضش آن همراه و زد تلخی لبخند

 .میاد باال و کنهمی باز رو گلوت راه خود به خود صدا باشی، داشته که درد! عشق از -

 به شباهت بی که داشت کوچه سمت به کوچکی و باریک ایوان کوچکش آپارتمان

 به تار سه و بود نشسته ایوان گوشه چوبی صندلی روی شب آن. نبود ما خانه انایو

 .بود خواندن مشغول دست

 کرده سخت برایم را کشیدن نفس هایمدنده شکستگی. آمدم بیرون خوابرخت از

. رفتم او سوی به و گرفتم پهلو به دست. شدمی قبل از بیشتر هرلحظه دردش و بود

 :پرسیدم آهسته صدایی با و ایستادم ایوان ایشیشه و لنگه دو در آستانه در

 داری؟ سیگار امیرحسین -

 .کرد بلند سازش روی از را سرش

 .ستآشپزخونه میز روی ساره سیگار پاکت ولی کشمنمی سیگار من-

 :پرسیدم و کردم کج سویش به را گردنم رفتممی آشپزخانه سوی به که طور همان

 کجاست؟ خودش-
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 میخواد امروز پرستارشون که گفت خونه، برد کرد آماده رو هابچه بودی خواب وقتی-

 .آشپزخونه میره هم جا همون از گردش، برای پارک ببردشون

 .دادم تکان سری

 .اوهوم-

 عمیقی کام. نشستم جا همان و زدم آتش بود میز روی که ساره فندک با را سیگار

 .شد کشیده حسین امیر سوی ایوان باز در از نگاهم باز و گرفتم

 شدی؟ مونا عاشق که بود سالت چند امیرحسین -

 را پاهایش و داد تکیه دیوار کنج به بود نشسته آن روی که صندلی گوشه را سازش

 .داد بیرون سوز پر را نفسش. گذاشت صندلی پایینی لبه روی

 !سال هجده-

 .دادم تکان سر و زدم لبخندی

 !بود؟ سالش چند اون اونوقت-

 .انداخت زیر به سر و گرفت دندان زیر به را یینشپا ب**ل

 .پونزده-

 …اونوقت-

 :نشست گرمش صدای در تلخی غم. کنم تمام را حرفم نگذاشت

 …زد پر پر چشمام جلوی که نبود بیشتر سالش هفده -

 .کشید کوتاهش موهای روی را دستش کف کالفه



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

222 

 

 موندممی و دادمنمی گوش کس هیچ حرف به کاش. پیشم اومدنمی شب اون کاش -

 نبودم مجبور دیگه اونوقت گرفتنمی ازم رو مونا خون انتقام مادرش و پدر تا جا همون

 .بکشم عذاب اینجوری عمر آخر تا

 به رو و گذاشتم لبش گوشه را انگشتم الی سیگار رفتم ایوان سمت و شدم بلند جا از

 که طور همان و تبرداش لبش کنج از سرفه با را سیگار. نشستم زمین روی رویش

 :گفت کرد می سرفه

 دادی؟ من به چرا اینو کشم،نمی سیگار که من-

 .ریختم نگاهم در جایک را همه بود نشسته دلم بر که اندوهی

 الاقل نخش یه با باالخره شاید تا کشممی پاکت ی روزی حاال ولی کشیدمنمی منم-

 !آرامش زنار  یک از دریغ ولی …بشه دود و بسوزه هامغصه از یکی

 .زد داری زهر پوزخند

 با پرستیدممی واردیونه که رو کسی رو، عشقم من لیال، داره فرق خیلی من با تو درد-

 فهمی؟می! کردم فرار خونش قصاص جای به هم بعدش کشتمش خودم هایدست

 من نظرت به بمونم؟ زنده که چی؟ که کردم حبس اینجا رو خودم ساله پنج ترسو من

 یال؟ل امزنده

 .بود شده صدایم غم رنگ هم دقیقا انگار نگاهش غم

 عشقت از تا کشیدی چاقو تو که اینه تو با من کار فرق منتها کشتم رو عشقم منم-

 رو قلبش تو چاقوی تیزی و جلو انداخت رو خودش اون روزگار بد از اما کنی دفاع

 قلب توی بره فرو دسته تا کارد اون تا کشید کنار رو خودش من عشق اما شکافت

 !ام؟زنده من کنیمی خیال تو! من
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 ساز آن به زدن زخم با فقط دردش انگار. رفت سازش سراغ باز و کشید سردی آه

 .برداشتم سویش به قدمه یک. یافت می التیام

 برم؟ شده خراب این از کنی کمکم میدی قول امیر-

 .داد تکیه ایوان بلند هاینرده به را سرش

 این لیال، کنی صبر باید فقط. هستم آخرش تا پس کنم مکتک دادم قول بهت-

 که نکن شک اما. قدرت هم خوادمی پول هم. نیست هاسادگی همین به قضیه

 .میدم مردونه قول. کنممی کمکت

 داستانی تکرار انگار! ب**ل گوشه گی پاره و سیلی ضرب و خون گس طعم هم باز

 به دادمی تکان را هاآن تند تند که نوشکیا آویزان پاهای. است شده برایم همیشگی

 کنان گریه و چرخاند سمتم به را گردنش ملتمسانه. کرد برخورد ایوان نردهای لبه

 :زد فریاد

 .بگیر ازش رو من بیا خدا رو تو افتم،می دارم مامان جونم؟ مامان-

 و فتمگر  را حمیدرضا شلوار لبه لبم خونریزی به توجه بی. نشستم زانو دو ایوان کف

 زبان و مغرور لیالی آن دیگر باشد وسط که فرزندم جان پای. افتادم پاهایش روی به

 !ندارد معنایی بودن دراز

 و شست چانه روی از را لبم خون سرخی رد اشکم. زدمی موج صدایم در التماس

 .برد پایین

 فقط …بگی تو هرچی اصال کن، ول رو مبچه اسماعیل زاده امام به رو تو حمیدرضا-

 .بره کیانوش بذار کن ولش
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 کیانوش نحیف و لرزان هایکتف زیر را هایشدست و کرد زشتی نمای دندان خنده

 صدای با اشمستانه قهقهه صدای کرد آویزان هانرده لبه از را او کتف زیر تا و برد

 .شد آمیخته هم در کردمی کمک طلب که کیانوش فریاد

 امیرحسین اون با نگی اگر اخیه؟ کیانوش بابای اما مهمه برات کیانوش چیه؟ هان-

 برو اونوقت! رو کیانوش هم کنممی پرت رو خودم هم داری سری و سر چه ناموس بی

 !ما زندگی به زدی گند خاطرش به که نجست زندگی همون به بچسب راحت خیال با

 دست کف با و شد کشیده دستم زیر از شلوارش پاچه برداشت هانرده سمت که قدم

 :شد بلند امناله صدای. شدم ولو زمین روی سجده حالت مثل

 اگر. سرم ریختن هایاکوزه پارک توی خدا به هیچی، عزیزام، خاک ارواح به-

 جونم آقا جون به کشتن،می رو من کردنمی خبر رو پلیس و بود نرفته در امیرحسین

 که معامله همون رقرا سر برم بتونم دیشب که امیرحسین خونه بردن رو من ساره با

 .برم باید گفتی خودت

 فقط نوشیدنی هایآدم مثل و بود شده سرخ چشمانش. ترساندمی مرا گیشنعشه

 .آورد در دهانش با زشتی صدای. زدمی قهقهه

 .دروغگو پدر، ارواح میگی، راست که تو ا،ِ -

 برایم ناییمع دیگر غرور. انداختم پاهایش روی به دوباره و کشیدم زمین روی را خودم

 آن دست از جانش نحات برای و گریستمی چشمانم جلوی فرزندم وقتی نداشت

 .زدمی فریاد زنگی نوشیدنی
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 بچه کیانوش نفهم پایین، بذار رو بچه بگی، تو هرچی …خوردم گوه حمید، کردم غلط-

 خیالت تا پایین بنداز رو من بیا اصال پایین، بذارش کن رحم بهش الاقل خودته

 .شهب راحت

 داد،می کیانوش به که تکانی هر با. دیدنمی مرا اصال انگار. خندید مستانه هم باز

 او پای الی از. کردمی سقوط کوچه وسط به باال همان از و شدمی کنده قلبم از ایتکه

 هراسان و خیره و کردندمی پچ پچ هم با و بودند شده جمع کوچه در که را جمعیتی

 دستی دو که افتاد علی آشنای چهره به چشمم گهان نا و دیدم د،کردنمی نگاه را باال

 و داشت کلید علی خوشبختانه. آمد آپارتمان سمت دوان دوان و کوفت سرش بر

 .آمد خواهد کمکم به دیگر لحظاتی تا سخت شرایط آن در امناجی یگانه دانستممی

 به شهامت با. دش آرام صدا آن با قلبم شنیدم، که را در آرام شدن بسته صدای

 حضور متوجه تا کنم سرگرمش هایمالتماس با کردم سعی و شدم نزدیک حمیدرضا

 .نشود علی

 …کنممی خواهش کنیزتم، من کن، ول رو کیانوش عزیزم، جان، حمید-

 متوحه بیشتر را اوضاع وخامت علی تا گفتم محکم و غلیظ را آخر کنممی خواهش

 .نداشتم ایچاره اما خوردمی بهم زدم که حرفی از حالم. شود

 حرکت یک با من و گرفت را کمرش محکم پشت از علی بجنبد خود به حمیدرضا تا

 هانرده لبه از و گرفتم او کمر هوا و زمین بین و برداشتم خیز کیانوش سمت به سریع

 .کشیدم ایوان سمت را او

. گذاشت ام شانه روی را سرش و کرد حلقه گردنم دور را ظریفش هایدست کیانوش

 زد فریاد گریه با. بود روان هم با هایشاشک و بینی آب که بود کرده گریه آنقدر
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 …پایین بندازه رو من خواستمی بابا مامان، جان، مامان-

 تند هنوز قلبم. کردم نوازش را لختش موهای و فشردم امشانه روی پشت از را سرش

 . زدمی تند

 هیچی. دلم عزیز کردمی شوخی باهات داشت بابا جان، مامان نیست هیچی هیس،-

 . پیشته مامان نترس عزیزم، نیست

 دست در پشت از گردنش که حمیدرضا درمانده صورت روانه را نفرتم از پر و تند نگاه

 روانه بود زده بیرون حدقه از هایشچشم او نیرومند هایدست فشار از و بود علی

 به را اماشاره انگشت. ساییدممی هم به را مهایدندان خشم از. رفتم سمتش به. کردم

 گرفتم اشزده بیرون چشمان جلوی تهدید نشانه

 خودم وگرنه کنممی کاری همچین من هایبچه با باشه آخرت دفعه موفنگی، مرتیکه-

 …پایین کنممی پرتت باال همین از

 معج صورتش درد از که حالت همان با. آمد سراغش همیشگی لکنت همان دوباره

 :داد جواب ضعیف صدایی با بود شده

 چشمت چ حاال حا حا کردی؟می التماس داشتی... دا که حاال تا تا، چیه؟ چی چی -

 آوردی؟ در زبون رده خو خو علی به

 . کشید عقب خودش سمت را گردنش و زد او موتای میان به چنگی علی

 صاحاب بی ینجاا لیال گفتم بهت دفعه صد شدی؟ زبون بلبل ساقی؟ حمید چیه -

 باال سگم روی اون که نزن مفت حرف پس بکنی، خواستی غلطی هر تو که نیست

 . شکنممی رو گردنت جا همین بیاد
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 عادی حالت مخدر مواد زیاد مصرف خاطر به بود معلوم. نبود مساعد اصال حالش

 خندید بلند. ندارد

 !کنن اتهقیم قیمه ق ق هابچه دممی.. می بیاری در بازی پررو علی -

 :داد جواب عصبی ایخنده با و آورد در صدا و داد بیرون را زبانش که بود علی بار این

 سگ …کن باز رو دهانت کُپُنت اندازه پررو، بچه زنیمی حرف گنده گنده سپلشک،-

 باشی؟ کی

 به را معصومش نگاه. کردمی هق هق هنوز. کرد بلند امشانه روی از را سرش کیانوش

 .کرد معطوف علی سمت

 …بزنش ندارم، دوستش…پایین بندازه رو من خواستمی حمید بابا دایی،-

 حرف این آیا. کردم نگاه علی به تعجب با و کردم نوازش دست کف با را صورتش

 بود؟ او دل در پدر از ایکینه شروع آغاز خردسال کودکی

 ! نترس نجاست،ای دایی بندازه، پایین رو من عزیز کسی کرده غلط جون، دایی نه-

 غربت در که کردممی اعتراف باید اما بود مزاج آتشین و تند علی، اخالق هرچند

 ترین بحرانی در همیشه برادریش سایه که بود زندگیم سرمایه و حامی بزرگترین

 شروع لعنتی شب آن از من با او دشمنی واقع در. رسیدمی فریادم به زندگی لحظات

 !بس و شد

 را کیانوش. کشید خودش سمت و گرفت را دستم. کرد پرت زمین یرو حرص با را او

 . کردمی حمیدرضا نگاه چپ چپ هنوز. گرفت بغل در را او و کرد جدا آغوشم از

 کنن لیاقتت بی سر بر خاک خودم، خونه برمشونمی-
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 نداشت شدن بلند یارای و بود شده ولو شکم به زمین روی که طور همان حمیدرضا

 :زد فریاد و کوفت مینز  بر را مشتش

 عوضی؟ بریمی کجا رو من بچه و زن-

 . داد هل خروجی در سمت به مرا کمی گردد بر که آن بی علی

 ! لیاقت بی مرتیکه آبادته، و جد عوضی-

 :گفت و زد پهلویم به ایتنه علی که بود بیرون پایم یک شد باز که در

 کجاست؟ ات توله یکی اون حاال-

 . دادم بیرون تند را نفسم

 . کودک مهد-

 سرت بر خاک نشانه به را دستش و کرد جمع چندش حالت به را اشلوچه و ب**ل

 . داد تکان هوا در

 !زاییدنه فقط هنرت که کنن سرت تو خاک-

 هایحالت و اخیر اتفاقات و سو یک از اشخانواده و امید خبر بی و ناهنگام رفتن

 دیگر سوی از دادمی دست حمیدرضا به مخدر زیاد مصرف اثر در که آوری جنون

 .بود ریخته بهم شدت به را روانیم و روحی وضعیت

 یا و رفتممی فرو خودم تنهایی الک در معموال. نداشتم را کسی با زدن حرف حوصله

 .کردمی سفر هادست دور به ذهنم به و شدممی خیره اینقطه به هامدت

 و فربه و میانسال زن با دادممی رقص زشآمو آن در که ایزنانه کلوپ در تازگی به

 قرار خودش تاثیر تحت مرا شدت به که بودم شده آشنا فاریو مادام نام به رویی سفید
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 در که ایمهره پر و درشت گردنبند آن با دیدمش که اولی روز همان از. بود داده

 .کرد جلب خودش به را امتوجه بود گردنش

 رقص آموزش برای مراجعه فربه، هیکلی و کوتاه یقد با هم آن او سن به زنی برای

 سرم و بودم نشسته مدیریت میز پشت. بود آور تعجب بسیار نه، که کمی عربی

 دفترچه در کتاب و حساب مشغول گوش به واکمن همیشه مثل و بود پایین

 دفتر سفید صفحه روی بر را پریشانش و فری فر موهای سایه که بودم امشخصی

 .کردم حس

 خر درشت هایدانه آن با عجیبش گردنبند روی نگاهم بالفاصله. آوردم باال که را سرم

 که خاص خطی با نوشته پر و مدور جسمی طالیی صفحه بر و شد متمرکز آبی مهره

 .ماند خیره کرد،می خودنمایی گردنبند وسط

 :گفت خاص ایلحجه با و گرفت سویم به را چاقش و کوتاه دست رو سفید زن

 .کنم صحبت کمی باهاتون خواستممی ممکنه اگر خانم، هستم فاریو ادامم من-

 چیز هر از بیشتر اما بود جالب برایم کردمی صحبت ارمنی لحجه با را فارسی اینکه

 .نشست امپیشانی به چینی. بود سالن آن در حضورش

 هستید؟ ایرانی شما-

. آمدمی نظر به مرموز هایشچشم چقدر. نشست پهنش های ب**ل روی لبخندی

 !نداشتم را کنم نگاه چشمانش به مستقیم کهآن قدرت چرا دانمنمی

 جلفای ارامنه از من. کنم صحبت فارسی شما با تونممی که هستم ایرانی حتما-

 .هستم ایران
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 ساعتی در هم آن خاص شمایل و شکل این با زن این. شد تر پیچیده نظر در موضوع

 توانستمی واجبی کار چه نداشت حضور آن در کسی و بود شده تعطیل باشگاه که

 باشد؟ داشته من با

 پس رفتممی داشتم منم بگم باید رفته، که میشه دوساعتی یکی، باشگاه مدیریت-

 .صبح فردا برای بذارید دارید که کاری هر بهتره

 مچ ناگهان شوم بلند جا از خواستم که همین و گذاشتم میز روی را ستم دو هر کف

 مچ بر که دردی حس از. کرد آن فشردن به شروع و گرفت دست با محکم را مدست

 .کشیدم هم در چهره نشست، دستم

 چته؟ شکستی، رو دستم کنی؟می کار چی داری معلومه هیچ خانم؟ هی-

 .انداخت ایگره پشتش کم و کمرنگ ابروهای به. داد خاصی حالت اشچهره به

 انجام برات کاری و بگم بهت رو چیزی اومدم .هستم تو ناجی من جون، دختر نترس-

 !بکنه رو اون به رو این از رو زندگیت تونه می که بدم

 .کرد رخنه جانم بر اضطراب با آمیخته ترس کمی

 شناسید؟می کجا از رو من هستید؟ کی شما-

 .زد کجی لبخند

 طریق از هم رو تو. هستم فاریو مادام من که گفتم-

 دستیروی. داشت تردید بزند خواستمی که حرفی یبرا انگار کرد مکث کمی

 :داد ادامه و کرد تازه نفسی و کشید گردنبندش هایمهره

 !شناسممی هامموکل طریق از رو تو من-
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 . دادم تکان سر ابهام با شد جمع باال سمت به هایمب**ل

 من بخواد که شناسمنمی هم رو کسی هیچ. خانم غریبم اینجا من کیه؟ دیگه موکل-

 . کنه معرفی شما به رو

 را گوشش نرمه زیر اشکشیده سوهان و بلند هایناخن با و کرد تنگ را چشمانش

 دیدم معرض در را طالییش و براقش و درشت انگشتر عمل این با همزمان و خاراند

 .داد قرار

 !جون دختر نیستن انسان ها موکل-

 و عجیب جای. چرخاندم تعجب با مادام ساده و چوبی اتاقک دور تا دور را چشمانم

 بود سوختن مشغول اتاق گوشه چهار که عودهایی بوی. آمد نظرم به ترسناکی نسبتا

 مبهم تصاویری اتاق انتهای قدیمی برنز و قدی آیینه در کردم حس. کرد پر را مشامم

 .هستند رقصیدن حال در امواج حرکت شبیه تار و

 بزرگ قالبی شمع چند آیینه پایین. کردم نگاه آن به دوباره و مالیدم را هایمچشم

 از که آمدمی نظرم به و بود خشک پارکت روی آن شده ذوب پارافین و بود روشن

 .است شده تشکیل غریبی و عجیب تصاویر هاآن شدن انباشته

 . پرید باال هایمشانه و ترساند مرا کمی شدمی شنیده سرم پشت از که مادام صدای

 بینی؟می چیزی. کن نگاه نهآیی به دقیق و خوب-

 به هم باز و دادم قورت صدا با را دهانم آب. بود افتاده جانم بر دلهره با توأم ترسی

 . دوختم چشم آیینه مبهم و گنگ تصاویر

 .ببینم تونم نمی هیچی من ولی رقصنمی آیینه این روی ابر تیکه چندتا انگار-



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

232 

 

 دست آن به که طور همان و آورد رونبی کوتاهش و چاق گردن از را مهرش پر گردنبند

 از دوباره بسته چشمان با و کرد زمزمه ب**ل زیر ورد به شبیه چیزهایی کشیدمی

 .شوم خیره آیینه به تا خواست من

 آیینه آن در را تصویری ناگهان و کردن لرزیدن به شروع زانوهایم وحشت شدت از

 و رفت سیاهی چشمانم. شمبک بلندی جیغ دل ته از اختیار بی شد باعث که دیدم

 بر نقش اندامم افتادنم صدای با و رفتم حال از زدممی صدا را مادام نام طورکه همان

 .شد زمین

. زدمی صدا را نامم آهسته و مالیدمی را هایمشانه و بود مادام پاهای روی سرم

 هیچ اینکه مثل. کردم می شدیدی ضعف احساس بدنم در گشودم که را هایمچشم

 .کردم نگاه مات مادام روشن چشمهای به. بود نمانده باقی بدنم در رژیان

 . کرد آشیانه سرخش و کوچک هایب**ل روی شیرین لبخندی

 من هایموکل دیدن از نباید بودم گفته بهت که من جون؟ دختر ترسیدی چرا-

 .بترسی

 و نداسته و شدم حماقتی چه مرتکب آمد یادم تازه انگار. دادم بیرون تند را نفسم

 من به او. شدم راهی دانستمنمی زندگیش از چیز هیچ که زن، این دنبال نشناخته

 ارتباط در جنیان با که بود معتقد و است دیده خواب در مرا بار چندین که بود گفته

 احضار زمینه در را علمش خودش قول به تا آمده من سراغ به هاآن دستور به و است

 !باشم علم این وارث من او از بعد تا دبده آموزش من به ارواح

 .نشستم مقابلش زانو چهار و شدم بلند جا از تند
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 شدم پا کردم غلطی عجب اصال شدم، می روح قبضه داشتم جون؟ خانم چیه ترس-

 داری؟ کار چی من با هستی؟ کی تو بگو رو راستش …اینجا اومدم تو دنبال

 آویختمی گردن به را گردنبندش که طور همان و زد را خودش خاص لبخند بازهم

 :داد جواب

 باشی زرنگ اگر. کردن انتخاب من کار ادامه برای رو تو من هایموکل گفتم که بهت-

 باش مطمئن کنهمی رو و زیر رو زندگیت که میدم یاد بهت چیزهایی باهوش کمی و

 ترسن چیزی از. داری احتیاج خیلی بهش که روزی میاد، کارت به روزی ی علم این

 ! خوب خیلی بگیر، یاد خوب میگم هرچی فقط لیال،

 . کردم تنگ را مهایمچش

 غلط این به چه رو من جون، خانم کن ولم اجنه؟ با ارتباط بگیرم؟ یاد باید رو چی-

 داری انتظار حاال کشممی جیغ فرسخی صد از بینممی سوسک یه من …زیادی های

 !بزنم؟ فحر  جن از تو کنار بشینم کنم باز رو نیشم

 مشغول خاصی طرز به و زد بر بار چند تفاوتی بی با بود دستش در که هاییورق

 . شد زمین روی هاآن چیدن

 بهت خواممی کنم،می کار چی و گممی چی بهت ببین کن جمع رو حواست خوب-

 این بین ما چیزهایی نیست، معمولی فال یه این اما بگیری، فال هاورق این با بدم یاد

 !کنینمی باور هم خودت حتی که میشه القا بهت کار

 دم و شرجی هوای. آورد در پای از مرا تا بود داده هم دست به دست چیز همه انگار

 دیگر که مخدر مواد پی، در پی معامالت. بود کرده تشدید را آسمم بیماری ژاپن، دار

 کیاوش، و کیانوش اریون بیماری بود، الزامی امری معامله هایطرف سوی از من حضور
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 تمام را طاقتم تا بودند شده متحد باهم همه و همه اش،خانواده و امید شدن پدید نا

 یادم و دهم تشخیص نتوانستم را دشمنم و دوست و خوب و بد که آنجا تا! کنند

 برای شریکی دنبال خود برای که شیطانیست بلکه نیست همسرم حمیدرضا که رفت

 به پا احمقانه و خود پای با من و زندگی، برای ریکیش نه گشت،می هایشپلیدی

 .بودم گذاشته او کثیف دنیای

 ! من شدن کشیده قهقرا به برای بود دام یک تنها بینی آیینه و جن و فال داستان

*** 

 رفتممی غریبش و عجیب اتاق به روز هر که شدمی دوماهی بودم، نشسته مادام کنار

 .شدممی بینی آیینه و فال گرفتن یاد مشغول متمادی هایساعت و

 بر دستی و نشست کنارم درست مادام. کشیدم بلندی آه و کردم دراز را پاهایم

 .زد امشانه

 نباش نگران گیرهمی انرژی آدم از خیلی کار این شدی؟ خسته کشی؟می آه چیه؟ -

 !طبیعیه

 را خودم کمی. کرد پر را امبینی بود، شده آمیخته بهم که بدنش چربی و عرق تند بوی

 .بگیرم فاصله او از تا کشیدم زمین روی

 بریده، رو امانم هاسرفه این شده، گرم هوا ام،حوصله بی بیشتر نیستم، خسته نه،-

 خیلی رو فکرم اما هست سرشون باالی همیشه پرستارشون و مریضن هم هابچه

 !میاد بدم زندگی این از مادام راستش …کردن درگیر

 بسته یک بود کرده تکیه آن به که ستونی پشت از و داد تحویلم نمایی دندان لبخند

 .گرفت مقابلم و آورد بیرون سیگار
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 اینجا خوبه حاال بیایی، بیرون هوا و حال این از یکم بذار کن دود سیگار یه بگیر، بیا-

 بی و دلتنگی این دونمنمی دیگه داری، که هم بچه اینجان، برادرهات نیستی تنها

 چیه؟ برای حالی

 و زدم آتش را آن کردممی سرفه که طور همان و کشیدم بیرون پاکت از سیگار نخ یک

 . کردم نزدیک لبم به

 .نبودم اینجا االن منم شاید اونوقت نبودن کدومشون هیچ کاش نبودن، کاش -

 :داد تکان سر تعجب با

 . نمیارم در سر هاتحرف از من چی؟ یعنی-

 دست کف با بار دو. گرفتم انگشتم الی سیگار از عمیقی مکا و کشیدم سوزناکی آه

 . زدم قلبم روی آهسته

 تونهنمی کس هیچ …درمونه بی درد از پر لعنتی این توی اینجا، مادام، دارم درد-

 !غیرتی بی آهنگ ریتم یعنی من برای لعنتی این هایطپش صدای چرا که بفهمه

 دست و چسباند من به را خودش باز و کرد پر بود شده ایجاد میانمان که را ایفاصله

 گذاشت امشانه روی

 دار خبر ازشون کس هیچ که دارن هاییحرف و ها راز هاشونسینه توی هاآدم همه-

 .جون دختر نیست

 کشیده موقع آن تا که سیگارهایی تمام با کردم حس دادم، بیرون که را سیگار دود

. شد تزریق هایمرگ به گیجی با توأم آرامشی پک اولین همان با انگار دارد، فرق بودم

 . رفت باال ابرویم تای یک و شد جمع خود به خود هایمب**ل و کردم ایسرفه تک
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 سیگاریه؟ مارک چه این مادام-

 . کرد خوش جا لبش بر مرموزی خنده

 داشته رو تو حال هروقت کنم، می درستش خودم خودمه، مخصوص سیگار این-

 …کنهمی آروم رو آدم خیلی بخشه، آرام کشم،می یکی باشم

 را مانند خلسه آرامشی پک هر با بود، بخش آرام گفتمی راست زدم، تریعمیق پک

 !گذاشتمی جای به برایم

 !کند محو زندگیم از را آرامش سایه همیشه برای توانست خوب که ایخلسه

 که بود قوی مخدر چند و حشیش از مخلوطی او ساز دست و بخش آرام سیگار

 !کردمی تزریق روحم بی کالبد بر قطره قطره، را مرگ عصاره

 .کنیمی کار چی داری بودی گفته من به الاقل کاش لیال؟ کردی کار چی خودت با-

 حس گاهی. نداشتم را کسی جواب و سوال حوصله اصال که کردمی درد آنقدر سرم

 پلک هر با و شوندمی رظاه چشمم جلوی گردان سر اشباح مثل هاییسایه کردممی

 .گردندمی ناپدید زدنم هم بر

 .کردم نگاه امیرحسین سیاه و نافذ چشمان به

 که سیگارها این از تو بگو بهم کالم یه هاست؟حرف این موقع االن المذهب بابا -

 نه؟ یا داری دادم نشونت

 . کشید طوالنی پوفی کالفه

! حشیشه یکیش فقط که قوی خدرم چندتا مخلوط چیه؟ سیگار این دونیمی لیال-

 ندازه؟می پا از هفته یک ظرف رو فیل گرفتی دستت که کوفتی این دونیمی
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 . انداختم هایمچشم زیر چینی و کشیدم نچی

 که اینه مهم کوفتیه؟ چه دارم کار چی من امیرحسین؟ میگی داستان داری که باز-

 فهمی؟ می بردارم، قدم از قدم تونمنمی نکشمش اگر

 . برگشت و رفت را اتاق عرض بار چند و کشید سرش بر را دستش کف

 بشم ساقیت نخواه ازم. هاستمشتری مال که دارم علف و حشیش کم یه فقط من -

 .کنم نابودت خودم دست با و

 هرگز دانستممی. نداشت وجود ترحم از اثری. کردم نگاه اشمردانه و گرد صورت به

 روی و دادم سر بودم زده تکیه آن به که دیواری از را کمرم ناامید. کرد نخواهد کمکم

 را مادام اهدایی سیگار آخرین لرزان هایدست با و کردم دراز را پاهایم. نشستم زمین

 .کردم روشن

 سراغم شیرین خلسه همان باز و شد باز هم از امرفته فرو هم در چهره پک اولین با

 .آمد

 .بود نشسته غم صورتش در درچق. نشست مقابلم زانو چهار امیرحسین

 دختر؟ کردی ظلم خودت به چرا دادیمی نشون بهم رو زن اون کاش لیال-

 .نشست آن روی لبم شدن کج با کوتاهی پوزخند

 هیچ ولی سراغش رفتم. زمین توی رفته شده آب انگار ستهفته یک که بهت گفتم-

 خودت مگه. هرفت و کرده جمع رو دستگاهش و دم شبونه. نداشت خبر ازش کس

 …نبود که دیدی اونجا؟ نرفتی

 . داد تکان تاسف روی از سری و کند دندان با را پایینش ب**ل پوست امیرحسین



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

238 

 

 هستم دنبالشون که ستهفته یک بود؟ کجا فال کیه؟ مادام لیال؟ ایساده چقدر تو-

 که چیه واقعیت بگم بهت اگر بود؟ چی کنیمی خیال تهش زدم، سر بگی جا هر

 .دوخت بود نصب دیوار روی که سازش به را نگاهش و فروخورد را حرف

 .دادم تکیه دیوار به را سرم

 بعد کنممی فکر این به فقط االن چه؟ من به بود، کی هر امیر، نداره برام فرقی هیچ-

 رو سیگارهاش من مادام، بابای گور بگیرم؟ سیگار خودم برام باید کجا از این از

 دارم؟ کار یچ خودش با خوام،می

 به و داردبرمی دیوار روی از دهدمی بیرون سینه از که آهی با زمانهم را تارش سه

 .زندمی تکیه مقابلم دیوار

 زن ساره بفهمی اگر حتی کوفتیه؟ باند این اصلی رییس مادام بدونی اگر حتی-

 نایرا برگردی خواستیمی که نبودی تو مگه نیست؟ مهم برات هم باز حمیدرضاست؟

 بری؟ خوایمی روز و حال این با اینجوری؟ کنی؟ پیدا رو امید و

 روی کنممی حس زمانهم شودمی خارج امیرحسین دهان از که حرفی با. زنممی یخ

 زهر این و ریزد می را زهرش باالخره حمیدرضا دانستممی. مالندمی یخ بدنم تمام

 دست. است ایستاده حرکت از و دزننمی دیگر انگار قلبم. آیدمی تلخ کامم بر چقدر

. دهممی بیرون را نفسم دار کش و زور با داری خس صدای با و گذارممی آن روی

 توانمنمی کنممی سعی هرچه. فشارممی را آن محکم و رودمی گلویم سمت دستم

 .افتممی زمین روی صورت با اختیار بی و بکشم نفس

 سرم دور خانه همه کنممی حس که رودیم گیج آنقدر سرم کنممی باز که را چشمم

 .گرددمی شتاب با
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 .شودمی مانعم و گیرد می را دستم امیرحسین که برممی پیشانیم سمت دست

 کم یه میز لبه به خورد پیشونیت زمین خوردی رفت گیج سرت لیال، نیست چیزی-

. زدم بخیه برات خودم هوشی، بی دیدم خورد، بخیه دوتا. برداشته شکاف

 چسب و استریل گاز با هم روش خونه، توی داشتم سوزن و بخیه نخ شبختانهخو

 !فقط شدی پیشونی ماه نیست، چیزی میشه خوب. پوشوندم برات

 پیشانی؟ کدام و تقدیر کدام" پیشونی؟ ماه."آیدمی لبم به پوزخند

 کردی؟ بخیه چطوری رو من پیشونی بچه؟ دکتری مگه تو-

 . کشد می شپیشانی روی وسط انگشت دو با

 باطل هم پزشکیم پروانه گرفتن، ازم رو پزشکیم نظام اتفاق اون از بعد بودم، زمانی یه-

 …شد

 نشیندمی غم آنقدر اشتیره قوی چشمان در شودمی مظلوم حد این تا که نگاهش

 است، متفاوت دردم جنس با که هرچند را دردش. سوزدمی کسیش بی برای دلم که

 .کنممی حس عجیبی طور به

 فهمیدی؟ رو چیزها این کجا از تو بود؟ راست زدی که هاییحرف امیرحسین-

 .نشیندمی زانو چهار کنارم و کندمی مشت را انگشتانش

 از دونستممی رو ساره قضیه اول از من لیال راستش. بگم دروغ بهت خوامنمی-

 طعمه ور  تو که دونستممی کنیم کار باهم که شد قرار و دیدمت که اول همون

 لیال، تونستمنمی اما بگم بهت خواستم می دیدمتمی که دفعه هر. کردن اهدافشون

 کردمی دوا ازت رو دردی چه گفتنش. بکشی عذاب این از بیشتر اومدنمی دلم یعنی

 کنه؟ اضافه دردهات به هم درد یه اینکه جز



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

240 

 

 به دلم فشکثی هایبازی و دنیا رحمی بی همه این از. شودمی پر چشمم در اشک

 هایماشک و ریزدمی گلویم دریای به خروشان ایرودخانه چون بغضم و آیدمی درد

 .شودمی هایمگونه خشکیده کویر سرازیر سیاهم، هایچشم از امان بی آبشاری چون

 برای هیچی دیگه که بدبختم عملی یه نیستم، لیال دیگه حاال من سکوتت خاطر به-

 …اینه حسین، امیر کوتتس تاوان اینه ندارم، باختن

 .پوشاندمی دوست با را صورتش

 چه کنم کمکت خواستممی فقط من که خورممی قسم کنم،می خواهش لیال، نگو-

 داره؟ کثیفی نقشه همچین چیز همه بی اون دونستممی

 . کوبدمی آن بر محکم پتک با کسی اینکه مثل. کشدمی تیر قلبم باز

 …نوشتن رنج و درد با فقط انگار رو من تقدیر .نیستی مقصر تو گیمی راست-

 . کندمی نگاهم مستاصل

 دنبالش کلی. دونستمنمی رمال زنیکه اون به راجع هیچی من خورممی قسم اما-

 همه بی این شاخ روی باند این تمام فهمیدم تا گرفتم رو سراغش نفر هزار از گشتم

 …چرخهمی جادوگر چیز

 . چرخانممی سر بود، گذاشته سرم زیر که بالشی ویر  و کشممی سرم روی را پتو

 ! نیست مهم برام هیچی دیگه نیست، مهم برام-

 . زند می کنار رویم از را پتو عصبانیت با
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 برای و وایستا نباش؛ من مثل تو الاقل. نباش ضعیف انقدر کنممی خواهش لیال-

 اینکه دونب موقعش به میدم قول بهت خدا به کنممی کمکت من. بجنگ حقت

 …لیال کنممی خواهش باشی، قوی باید فقط کنممی ایرانت راهی بیاد دماغت از خون

 !زندمی بودن قوی از حرف او و ریزدمی رویم و سر از ضعف. کردم پاک را اشکم

 جا بی من اصال. بمیرم خودم درد به بذار بابا کن ولم بکنم؟ غلطی چه ایران برگردم-

 ! بردار سرم از دست مادرت جون شو خیال بی. خواستم کمک ازت کردم

 :کشدمی هم در را هایش اخم

 خبر کثیفشون هاینقشه تمام از االن من! میدم ترکت خودم من! لیال کنی می ترک-

 بهم. کنممی کمکت من خدا به نیا، کوتاه لیال. بدی نجات رو خودت باید تو. دارم

 .کن اعتماد

 هرکه به روز آن تا. نداشتم من که خواستمی محکم و قرص دلی کردن اعتماد

 خود روی به سو، هر از را اعتماد راه که بود آورده سرم بر بالیی بودم کرده اعتماد

 دانستمنمی اما کردم اعتماد امیرحسین به کردم اعتماد هم باز اما. دیدممی بسته

 .بپردازد را اعتماد این بهای او است قرار بار این

 مخدر چند با امگرفته یاد. است شده عجین درد این با امپی و رگ که است ماه دو

 در صورتم. بریزم جانم بر را مرگ عصاره این و کنم درست را لعنتی سیگار آن خودم

 و مو! آیدمی نظر به سال هفتاد پیرزنی چون جوانیم بهار در و سالگی دو و بیست

 گیسوی خرمن آن از خبری ردیگ. کرده پیدا عجیب ریزشی پشتم پر و سیاه هایمژه

 از بیشتر اما. است شدن خالی به رو تقریبا و نیست اشخورده فر هایحلقه و سیاه

 .دهدمی آزارم که است هایم دست لرزش چیز هر
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 دیگری لیالی خودم از که است وقتی چند. متنفرم آیینه در جدیدم تصویر دیدن از

 مصنوعی موهای با و بودم رفته آرایشگاه به ام کرده عوض کلی به را ظاهرم و امساخته

 کال را ابروهایم. نیاید چشم به بودنش خالی تا بودم بافته مو موهایم الی به ال

 بادامی هایچشم باالی شیطانی طرحی با ابرو دو خودم صبح روز هر و امتراشیده

 تمهوی بی و جدید تصویر از. زنممی طرح امکاشته مژه هم آن الی البه که سیاهم

 .کندمی تقویت کمی را امرفته دست از نفس به اعتماد الاقل اما متنفرم

 بر دست و است آویزان هایشاخم. پیچدمی گوشم در امیرحسین مردانه و بم صدای

 :گوید می همزمان و کشدمی مشکیش ریش ته

 و راه دیگه بشی کثیف البراتوار اون وارد تونستی چون نشد قرار دختر، دیگه کن بس-

 !کنی خفه باهاش رو خودت هم بعدش و کنی درست مواد خودت برای راه بی

 ایمعامله خاطر به امروز حسین امیر. امکشیده دراز امخانه تلویزیون جلو کاناپه روی

 امکرده وانمود طوری. است امخانه مهمان شود انجام دیگر ساعت چند تا بود قرار که

 را ساره که کرد وانمود هم او عوض در دانمنمی حمیدرضا های نقشه از چیزی که

 تشکیالتش وارد را او ستاطمینانی قابل آدم داندمی چون و کرده امتحان بار چند

 و کنممی بازی برایش ظرافت با را لوح ساده احمق همان نقش همچنان من و کرده

 هم همراه است شهر از دور انباری در که معامله مقدمات کردن فراهم برای حاال

 .اندرفته

 . کنممی اشاره انگشتم الی سیگار به چشم با و زنممی پوزخند

 کفتار زنیکه اون به دیگه. رسیدم کفایی خود به مگه؟ بده مصرف، به تولید از-

 ترک اونجا منم برم، جهنم این از من کنی کمک تو شد قرار. ندارم نیاز هم جادوگر

 . دارمن حوصله و حال اصال که لطفا خفه پس. کنم
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 .کندمی روشن را ویدیو و تلویزیون و نشیندمی کناریم مبل روی کالفه

 نگفتی مگه ببینی؟ رو حقیقت خودت خواستینمی مگه خدا، تورو لیال کن بس-

 چیز همه خودت برنگشتن عوضی دوتا اون تا بیا پس خب آوردم؟ کجا از رو اطالعاتم

 . بشنو و ببین رو

 که دهدمی نشانم را معتادی و نحیف دختری و شودمی روشن تلویزیون صفحه

 با. آیدمی نظر به فرتوت بسیار. است شده خمار و سرخ زیاد مصرف از چشمانش

 انگشتش الی سیگار به و نشسته بنفش و مخملی مبلی روی نامناسب وضعی و سر

 .زندمی پک

 پسر؟ تو بدونی خوایمی چی بگم؟ باید چی خب-

 :آیدمی گوشم به صدایش اما بینمنمی را حسین امیر تصویر

 چی تشکیالت توی دونیمی کرد؟ آشنا باهاش رو تو کی شدی؟ آشنا مادام با کی تو-

 ست؟کاره

 .کندمی ترش رو و شودمی جمع زن صورت

 …که بگم تونمنمی جا ی که اینارو همه اه،-

 …بزن حرف کنممی خواهش بگوفقط خوایمی که هرچی از. بگو خودت از خب-

 گیرم چی بزنم حرف مثال چی؟ کشک چی؟ حرف کنی؟می بلغور خودت واسه چی-

 …سالمت به پس گرفتی، هم پولش دادی رو موادت …داری حوصله توام بابا برو میاد؟

 اینقدر که بود کرده سازی جا او خانه کجای را دوربینش حسین امیر دانمنمی

 .داشت لرزش بود گرفته که تصویری
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 مواد برات عمر آخر تا تونیمی که مونممی گنج یه عین برات من! ردخت نکن اشتباه-

 . بگی بهم دونیمی هرچی کافیه فقط کنه؛ جور مجانی

 .دهدمی سر بلندی زشت خنده و شود می نمایان زن زرد هایدندان

 وایستی؟ حرفت پا معلوم کجا از ولی حساب؛ حرف شد این-

 زن مقابل ایشیشه میز روی را بهایش نگرا ساعت که بینممی را حسین امیر دست

 . گذاردمی

 رو موادت وقت چند تا که ارزهمی اونقدر من ساعت. پرداختش پیش این بگیر بیا-

 اون از خواستی هرچقدر بفروشش زدم حرفم زیر اگر امانت تو پیش. کنی تامین

 نه؟ یا زنیمی حرف حاال بخر، آشغاال

 . کندمی اشاره در سمت و خنددمی هم باز زن

 …خودتی خر بابا، شو گم-

 پارکت روی هایشکفش برخورد صدای و داردمی بر را ساعتش خشم با امیرحسین

 .پیچدمی خانه در زن صدای همزمان و رسدمی گوش به خانه

 بشنوی؟ خوای می چی بگو قبول، حرفت بشین، بیا! نکن ترش بابا، خب خیلی-

 کیه؟ مادام ؟شد باز باند این به پات جوری چه تو-

 .کشدمی باال را دماغش

 به چیز همه بی ساره اون رو من پای …جادوگره عفریته همون تشکیالت کل رییس-

 .کرد باز تشکیالت این

*** 
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 سیزده فصل

 در زخم و چشم برابر در چشم. امشده ترمصمم امگرفته که تصمیمی در دیگر حاال

 جهت خالف توانینمی هرگز باشی که مه دنیا شناگر ترینماهر اگر حتی. زخم برابر

 دانممی اینکه از. است شده جاری هایمرگ در خون مثل انتقام حس. کنی شنا آب

 بودم اشدسته و دار و حمیدرضا شیطانی هاینقشه به رسیدن برای هدفی و بازیچه

 .آیدمی بدم خودم از

 بهانه به را من امثال دخترهای تا بود همین فقط لعنتی باند آن در ساره کار واقع در

 سالی چند تا کند کثیف و مخوف باند این وارد و بفریبد حمیدرضا با ازدواج

 نفرات شناسایی از مانع نفرات تغییر با و دهند انجام را بارشان مرگ هایمعامله

 سر گذشتمی پل از خرشان قولی به و شدمی تمام کارشان وقتی و شوند باند اصلی

 راندمی مهلکه از اعتیاد با را سوخته مهره این و شدمی پیدا ادوگرج عفریته آن کله و

 و! شدمی پیدا شهر کنار و گوشه در اشجنازه شد، می باخته خود از کامال وقتی و

 اهمیتی چه است باخته جان مخدر زیاد مصرف شدت از که معتاد یک مردن

 باشد؟ داشته دیگران برای توانستمی

 بچه حمیدرضا از ساره حتی زنان این از یک هیچ اما. لرزید مشو سرنوشت این از تنم

 بچه برای اصرار همه آن باشم، داشته سرنوشتی چنین هم من بود قرار اگر. نداشت

 خاصی دلیل هابچه حضور اگر داشت؟و دلیلی چه حمیدرضا سوی از شدن دار

 شد؟ کشته ساره همین دست به دیگرم فرزند چرا پس داشت

 سراغم به گاهم بی و گاه هایتوهم همراه و گذاشتنمی آرامم ایحظهل سواالت این

 ایجاد تصمیمم در خللی توانستنمی چیز هیچ اما. بود کرده درگیر را ذهنم و آمدمی

 ! فرزندانم وجود حتی کند،
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 در هم آن کنم بازیگری برایشان که است من نوبت حاال اندکرده بازی نقش آنها اگر

 .امنوشته خودم را شسناریوا که نقشی

 امگذاشته میان در امیرحسین با را امنقشه! شوم تشکیالت این بین آیینه خواهممی

 زد خواهم هم بر ثروتی چنان دیگر سال یک تا ایمکرده هماهنگ هم با را چیز همه و

 سیاه خاک به را شانتک تک امداده قول خودم به. نرسد هم پایم گرد به کسی که

 خواهد را سهمش است داشته نقش شدنم نابود در که اندازه هر به کسهر . بنشانم

 !گرفت

 و است کرده پا به شیطان که عظیم آتشی! آتشم. نیستم سابق لیالی آن دیگر من

 .شد خواهد گداخته شود، نزدیک آتش این به هرکه

 تنها و خوردنمی هم آب حتی حمیدرضا من گویی پیش بدون. امشده جادوگر

 از گرفته زنگار آیینه آن در قبال را زیانش و سود من که شد خواهد انجام ،معامالتی

 که امشده استاد فریبکاری در آنقدر. امشده بلند مادام دست روی! باشم دیده گناه

 !خواندنمی را حرفش کسی دیگر

 حساب بابت از خیالش آنکه محض به کوچک ابلیس این داندنمی کس هیچ اما

 هیچ روز آن قطعا و کشید خواهد توبره به را تشکیالت این خاک شود راحت بانکیش

 .بود نخواد جلودارش کس

 .گذاردمی اتاق به قدم ساره و شودمی کوبیده اتاقم در به ضربه چند

 افتی؟می راه کی بپرسم ازت گفت حمیدرضا. ست آماده چیز همه لیلی-
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 پرت آرایش میز روی را ناخن سوهان. است شده تمام هایمناخن کشیدن سوهان

 زدن الک مشغول که طور همان و آورممی بیرون کشو از را جیغی قرمز الک و میکنم

 . دهممی را جوابش هستم

 توی باید همه ما معامالت. بگذریم نحس ساعت از تا کنیم صبر باید …زوده خیلی-

 …باشه سعد هایساعت

 .نشیندمی در نزدیک صندلی یک روی و گویدمی نچی

 هست؟ چی نیست معلوم اصال. کشت رو ما شما نحس و سعد ینا -

 .دهممی را جوابش مشغولم کارم به که طور همان و آورمنمی باال سر

 توی شستن ترب جای به و کنیمی پر پولش با رو صاحابت بی شکم که همونی-

 …میاری در رو فرت و قر خرج هاژاپنی آشپزخونه

 .دهدمی تحویلم زشتی خنده

 .بسه من واسه رسهمی بهم پولش که همین چیه؟ چه، من به گی می تراس -

 به باالخره. امکرده پیدا بیایی و برو خودم برای تشکیالت این در که است سال یک

 تمام به توانممی که امکرده انداز پس پول آنقدر سال هشت از بعد و رسیدم آرزویم

. نیست جلودارم کس هیچ دیگر حاال. بپوشانم عمل جامه کوچکم و بزرگ آرزوهای

 خود برای شانژاپنی همسران با و اندنمانده نصیب بی میان این در هم حمید و علی

 .دیدندنمی را خوابش حتی که اندساخته زندگی

 را حمیدرضا نفوذ و قدرت اما ایران به بازگشت فکر از است شده پر روزم و شب

 برای است قرار. بزنم آب به گدار یب معروف قول به و بگیرم نادیده توانمنمی
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 این که امداده قول خود من و کنم سفر روسیه به امیرحسین همراه سود پر ایمعامله

 .باشد کثیفی کارهای چنین انجام برای سفرم آخرین و معامله آخرین

 دل و جان با خواندمی برایم که ایکودکانه شعرهای و امنشانده پایم روی را کیانوش

 مداد و شده ولو زمین روی امنشسته که مبلی پایین درست کیاوش و دهممی گوش

 دفترش در که را هاییگل و کشدمی نقاشیش دفتر روی محکم را هایشرنگی

 اینکه از و ماندمی مات نقاشیش دفتر هایگل روی نگاهم. کندمی رنگ امکشیده

 .روممی فرو فکر به زرد، هم نآ و زندمی رنگ یک فقط گلبرگ تا ساقه از را هاگل تمام

 ببند رو چمدونت زودتر برو پاشو بری ور اینا به هی بشینی اینجا اینکه جای به -

 !مسافری شب مثال

 سابق از منفورتر چشمم در روز هر چهره این چقدر و کنممی نگاهش چشمی زیر

" ویاهایمر  کننده نابود" داشت معنا یک تنها من ذهن در حمیدرضا نام. کندمی جلوه

 .دهممی بیرون مانند آه را امخسته نفس

 !وقته خیلی بستم، رو چمدونم-

 به دستی و آمد کنارم لوحی ساده با او اما دانستممی خودم فقط را جمله این معنی

 .گرفتم خود به چندش شبیه حالتی صورتم با دستش برخورد از. کشید رویم سر

 .نمود کردن غر غر به شروع و گرفت صلهفا من از کمی اخم با و کرد ترش رو فوری

 قیافه من واسه و میکنه جمع خودشو همچین, چموشی هنوز ولی زنمی ساله هفت -

 !هستم الدنگش بابای قاتل من انگار گیریمی

 . گذاشتم زمین پایم روی از را کیانوش و بردم فرو هم در را هایماخم

 …آبادته و جد الدنگ میاری؟ رو من بابای اسم داشته برت یابو باز چته هوی-



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

249 

 

 استخوانم کنممی حس که دهدمی فشار چنان محکم و گیردمی دست در را بازویم

 .کندمی نگاهم خشم با و فشردمی هم بر را هایشدندان. شد خورد دستش زیر در

 از دیگه که زنینمی هم مفت زر. گردیبرمی و میدی انجام رو کارت میری آدم مثل-

 سگ عین نبود تشکیالت خاطر به اگر. شدم خسته اطوارهات و ادا این دست

 .هستی طرف کی با بفهمی تا کشتمتمی

 کشممی فریاد سرش بر و کشممی بیرون دستش از زور با را بازویم

 تونینمی غلطی هیچ که دونیمی هم خودت. نزن مفت حرف انقدر ببر، رو صدات -

 . بکنی

 از کیاوش سرش پشت. کشدمی جیغ و گذاردمی گوشش روی را هایشدست کیانوش

 را پرستارشان فریاد با و دوممی اتاقم سمت هاآن به توجه بی. دهدمی سر گریه ترس

 باعث دستم درد. دهممی تکیه در به را کمرم و بندممی سرم پشت را در. زنممی صدا

 .کندمی تر را هایمچشم بازویم روی کبودی حجم. بدهم باال را آستینم تا شودمی

 برداشتم را چمدانم. ندارم را خانه آن در ماندن طاقت دیگر که امشده پریشان آنقدر

 :زندمی فریاد دیدنم با حمیدرضا. رفتم بیرون اتاق از عجله با و

 احمق این با آخر تو میری؟ گوری کدوم پایین؟ انداختی رو سرت کجا زنیکه هوی-

 . میدی باد به رو تشکیالت کل هاتبازی

 را صورتم و دهممی تکان شدنش خفه برای انگیزی نفرت حالت با سمتش را دستم

 علی آورممی باال که را سرم. کنممی برخورد نرمی حجم با صورت با که کنممی جمع

 عقب مرا اشسینه با. شودمی وارد حمید سرش پشت و است ایستاده مقابلم

 .زندمی
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 خانم؟ لیال سالمتی به کجا -

 گذارممی زمین را چمدانم و کشممی هم رد چهره

 شد؟ پیدات کجا از دیگه تو-

 گویدمی تمسخر حالت با و دهدمی سر ایمسخره خنده

 بده؟ بپرسم ازش احوالی یه آبجیم خونه اومدم -

 . کنممی نگاهش مغموم

 اند؟ کجا ات بچه و زن پس -

 و دهدمی هیکوتا سالم حمید سرش پشت و رودمی حمیدرضا سمت کنان خنده

. کنممی نگاه سراپا بار یک را شانهمه و دهمنمی جواب را سالمش. شودمی روانه

 .زنممی کمر بر دست

 اومدید؟ چی واسه شماها خبره؟ چه اینجا -

 با و داردبرمی میز روی از آجیل مشت یک و اندازدمی کاناپه روی را خودش علی

 .کندمی هاکانال دنکر  پایین و باال به شروع تلویزیون کنترل

 حمید با بریمی تشریف مسافرت گفت حمیرضا! خواهشا نکن شلوغش الکی-

 که چه تو به برس، کارت به شما. نمونه تنها که عزیزمون خواهر شوهر پیش اومدیم

 کنی؟می فضولی

 در سمت که طور همان و دارم برمی را چمدانم. دهممی بیرون باحرص را نفسم

 .میروم خروجی
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 به برسه چه کنه غالف ترس از باید شیطون باشید جا یه ملعون تا سه شما تیوق-

 !آدمیزاد

 .خوردمی تکان امیرحسین دست در که هاییبلیط به بودم زده زل

. برسه محموله ممکنه لحظه هر کردن تایید رو هانمونه اونا. نمیشه امیر،. نمیشه-

 دنبال یکی من. میدن باد به رو موندودمان بیرون رفتیم و کردیم ول رو اینجا بفهمن

 هستم نگرانشون من. هستن عوضی اون پیش خونه توی هامبچه. گردمنمی شر

 فهمی؟می

 .کشید سرش بر دستی و داد بیرون تند را نفسش کالفه

 دیگه کشور یه توی داری که اولته دفعه تو. افتهنمی اتفاقی هیچ میدم قول بهت -

 شب آخر. نیست خبری هیچ. کردم رو کار این بار ده االح تا من ولی کنیمی معامله

 شوهرت پیش هاتبچه تازه. خوره نمی تکون آب از آب خدا به گردیمبرمی و ریممی

 !رسونه نمی آسیب که خودش بچه به باشه عوضی هم هرچقدر دیگه هستن

 .دادم پایین را هایمب**ل انتهای. کندم دندان با را ناخنم گوشه پوست

 .بگم چی. دونممی چه -

 .درخشید امیرحسین فریبنده چشمان در شادی برق

 باهم که باشه سفری آخرین این شاید. گرفتم بلیط تو خاطر به من دیگه؟ بریم پس -

 این هایترانه عاشق امید نگفتی مگه لیال، نمونده رفتنت به چیزی دیگه. اومدیم

 هم روی چشم! نترس. کردم جور رو کنسرتش بلیط زحمت هزار با من بود؟ خواننده

 .فهمهنمی چیزی هم کس هیچ. برگشتیم بذاری

 . فشردم هم روی را چشمهایم
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 چنده؟ ساعت واسه بلیط

 .یک تا یازده

 که بود این امید همیشگی آرزوی. کنم مقاومت پیشنهادش مقابل در توانستمنمی

 تمام که بودم ادهد گوش انقدر را یادگاریش نوارهای. باشیم جایی چنین در باهم روزی

 را هایمغم کرد،می امهمراهی که اشکم هایقطره و خواندممی حفظ از را آن هایترانه

 .شود مهمان امخورده زخم قلب بر آرامش تا کردمی روان امگونه بر و شستمی دل از

 تشخیص را خواننده چهره توانستمنمی که داشت فاصله آنقدر سن با امصندلی

 به سالن، نورهای رقص میان در و جمعیت همه هم میان از که ایشصد اما. دهم

 نوا هم او با سالن همه. دادمی هل هایمخاطره از آماجی میان مرا رسیدمی گوشم

 هایماشک قطرات و بود جاری زبانم بر بلند بلند، خواندمی که را ایترانه. بودند شده

 .شدندمی گم و کردندمی سقوط زمین بر یکی یکی تاریکی در

 شقايق خونه دلت مثل دلم

 شقايق بارونه درياي چشام

 بريدن دل ميمونه مردن مثل

 شقايق آسونه بستن دل ولي

 نيست تا دو يکي من درد شقايق

 نيست ها بيگانه از من درد آخه

 دستاش رو من خون خشکيده کسي

 نيست جدا من از نفس يک حتي که
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 عاشق هميشه گل شقايق واي شقايق

 غريبم خيلي من اينجا شقايق

 نميشه عاشق کسي اينجا آخه

 کوهه جنس اش غصه عشق عزاي

 شيشه جنس از من ويرون دل

 بودي تو عاشق آخرين شقايق

 مرد عاشقي تو از پس و مردي تو

 حسرت و عشق و سراب آخر رو تو

 برد کسي بي هاي گلخونه ته

 عاشق هميشه گل شقايق واي شقايق

 محکم و بردم گلویم سمت دست. آیدنمی باال نفسم ردیگ کردم حس ایلحظه برای

 تاپ که خانمی تا شد باعث هایمسرفه بلند صدای. فشردم هایمدست میان در را آن

 من به تندی نگاهی بود نشسته امکناری صندلی در و داشت به کوتاهی دوزی پولک

 .آمد سویم به و شد بلند صندلی روی از نگرانی با امیرحسین او با زمانهم. بیندازد

 که تاکسی برای و دویدم خیابان سمت کنان سرفه امیرحسین فریادهای به توجه بی

 .دادم تکان دست آمدمی دور از

 داخل من سر پشت را خودش زنان نفس نفس امیرحسین کردم، باز که را عقب در

 .دوخت صورتم به اخم با را تیزش و تند نگاه و انداخت تاکسی
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 هرچی چرا دویدم، دنبالت اینجا تا سالن در جلوی از کنی؟می ارک چی معلومه هیچ-

 نمیدی؟ جواب کنممی صدات

 به جنون مثل حالتی. چسباندم شیشه به را سرم و کردم جمع در گوشه را خودم

 سرم و آوردم پایین کمی را شیشه. کشیدممی نفس سختی به هنوز. بود آمده سراغم

 آرام کمی امخسته هاینفس. شد هایمریه وارد که تازه هوای. بردم بیرون آن از را

. دارد را کردنم خفه قصد و زده گلویم بر چنگ لباسم یقه کردممی احساس. گرفت

 .کردم تکرار بار دو را جمله یک بریده بریده و کشیدم جلو کمی را امیقه

 !خوندمی ترانه داشت. بود اونجا امید بود، اونجا امید -

 .کشید صورتش بر دست حسین امیر

 لیال؟ نیست خوب حالت-

 . کردم دراز سمتش التماس با را دستم

 داری؟ سیگار-

 . کرد نگاهم درمانده

 .هتل رسیممی االن کن صبر بکشی، سیگار نمیشه اینجا! بیار طاقت یکم جان لیال-

 دوان که بود( هتل پذیرش متصدی) هتل رسیپشن از کلید گرفتن مشغول امیرحسین

 سره یک کرد باز که را در. برسد او تا ماندم منتظر در پشت و رفتم باال هاهپل از دوان

 ایگوشه و کشیدم بیرون را سازم دست و مخصوص سیگار و رفتم چمدانم سراغ

 .شدم آن کردن دود مشغول و نشستم
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 صدای. آمد سراغم به سبکی حس همان باز کم کم. زدم آن به عمیق پک چند ولع با

 اتاقش سمت و کردم باز آهسته را در. رسید گوشم به مجاور اتاق از امیرحسین آرام

 .کردم غرق اشمردانه و گرم صدای در را خودم و چسباندم در به را گوشم. رفتم

 است پُر من به هایت خاطره هجوم از شهر

 است دلخور دیوانه منِ  از شهر تو از بعد

 میزدم پرسه عدم و بود بین که من از

 میزدم پرسه خودم کنار و بودی تو

 میزدم پرسه خودم کنار و بودی تو

 ها ترانه ها غزل تمام و بودی تو

 ها بهانه ها ستم تمام و بودم من

 عشق برای شگفتی مجال و بودم من

 عشق بهای سخت تحمل و بودی تو

 است کرده طرد مرا تو خاطر به قلبم

 است کرده سرد را تو که کسی از میسوزد

 شوم رد ترس از من که شدی رد عشق از

 شوم رد درس این از نمیتوانم دیگر

 تو نه خودم برای است آخر بار این

 تو نه شدم عاشق فاجعه خط پشت من
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 میکنی غرق خودت درون را گرداب

 میکنی فرق ها حادثه تمام با تو

 میکنی غرق خودت درون را گرداب

 !میکنی فرق ها حادثه تمام با تو

 و زنممی در به آهسته ضربه چند دیگر دست با و گیرممی سرم به را دستم یک

 .شوممی داخل من و گشایدمی رویم به را در حسین امیر بعد ایلحظه

. دوزممی حسین امیر دهان به چشم و نشینممی هتل تختخواب کنار مبلمان روی

 نگاهش. اندبوده بارانی قبل لحظاتی که است آن گرنمایان و کرده پف کمی چشمانش

 .گیردمی بر نگاهم از را

 شد؟ بهتر حالت لیال،-

 .کنممی قالب هم به را انگشتانم و زنم می پوزخند

 . بدتر یا باشه بهتر که نمونده برام دیگه حالی-

 دوزدمی مقابل به چشم و نشیندمی کنارم فاصله با

. کردم آماده رو مقدماتش تمام من برگردی، که رسیده وقتش دیگه کنممی فکر لیال-

 بهت دیگه ماه دو یکی. باش حاضر ژاپن، برگشتیم و دادیم تحویل که رو هانسج

 . کنی پیدا نجات جهنم این از تا بکنی باید کار چی که میدم خبر

 شماری لحظه دهانش از جمله این شنیدن برای که بود هامدت. کشممی بلندی آه

 محبوب ملهج آن پس در گویی. نداشتم احساسی هیچ چرا حاال اما کردممی

 .کندمی آشفته مرا چنین این که هست چیزهایی
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 ! نیست برام هیچی دیگه ولی. امیر نمیشه باورت -

 . کشدمی هم در را هایشاخم

 طوری چه که بنداز خودت به نگاهی یه! تباهی یعنی اینجا موندنت! بری باید تو اما-

 !کنی داغون رو خودت این از بیشتر ذارمنمی من. بری باید لیال، بری باید! شدی نابود

 بکنم؟ رو کار این طوری چه من امیرحسین تونم، نمی تونم، نمی تونم،نمی-

 و شودمی بلند ترقشان ترق صدای و فشاردمی یکی یکی را راستش دست انگشتان

 .کند آرام کار این با را خود کندمی سعی

 محمد درویش پیش هابچه !لیال همینه راه بهترین اما سختیه کار که دارم قبول من-

 من قول بگیری، تحویلشون فرودگاه توی سالمت و صحیح میدم قول بهت. امانن در

 نداری؟ قبول رو

 است قرار که را اتفاقاتی امنتوانسته هنوز. چرخممی خودم دور سردرگم کالف مثل

 یهاسلول تمام انگار لعنتی مخدر سیگارهای آن. کنم حالجی ذهنم در بیفتد برایم

 آزار عالیم سایر به هم پاهایم و دست لرزش تازگی به. است کرده تخریب را مغزم

 .درگیرم آن با سخت و شده اضافه ظاهریم دهنده

 .جوممی را کوچکم انگشت ناخن گوشه حرص با

 تنها بچه دوتا این. جونم به افتاده خوره مثل حسی یه ولی امیر دارم اطمینان بهت -

 از هیوال اون اگر. بوده شده خراب این توی موندن برای سال، چند این توی من دلیل

 .ببینم تونمنمی رو هامبچه رنگ دیگه ببره بو رفتنم

 .بردمی باال را پایینش هایب**ل گوشه و و کشدمی بلندی آه امیرحسین
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 کردم سعی من لیال ولی. داره رو خودش خاص خطر شرایط این توی کاری هر -

 رو محمد درویش من جز به کس هیچ. کنم انتخاب تو برای رو راه ترین امن و بهترین

 قبولش و شناسنشمی همه سنندج توی بودن، دوست پدرم با بچگی از. شناسهنمی

 ژاپن بیشتر روز چند فقط اونم بار یک سالی. داره مرید کشورها از خیلی توی. دارن

 بدی دست از رو صتفر  این نباید. اینجاست االن که آوردیم شانس خیلی. نیست

 !دختر

 چرا پس است، رفتن وقت اگر خدایا. گیرممی هایمدست میان را سرم

 شده، داده تمیه دیوار به که رویم به رو قدی آیینه از ناخداگاه نگاهم ام؟اینقدرآشفته

 دارد درد از حکایت که کجی لبخند. افتدمی خودم پریشان و باخته رنگ تصویر به

 هشت لیالی همان دهد،می نشانم آیینه که آشنایی نا تصویر این یاآ. آیدمی لبم روی

 . زنممی بانگ خود بر دلم در! است؟ پیش سال

 بلندت ابروهای کمان سر بر بالیی کجاست؟چه مواجت و مشکی موهای خرمن لیال؟-

 خوش جا پوستت زیر در مشکیش و زبر موهای آن جای به تیره رنگ این که آوردی؟

 حفره دو شبیه امبادامی و کشیده هایچشم کو؟ اتخورده فر و بلند مژهای کرده؟

 شده باعث هایمگونه زیر فرورفتگی و اندزده زل من به آیینه درون از روح بی و عمیق

 .بیاید نظر به ترتکیده و الغرتر بسیار صورتم

 ار  همیشگی جمله همان هم باز دل در و گیرممی بر خودم تصویر از چشم نفرت با

 خواهد سابق مثل چیز همه ایران به برگشتن محض به که کنممی تکرار خود برای

 !شد

 به رو است اضطراب از پر که نگاهی با و فریبممی جمله این با را خودم هم باز

 :پرسممی امیرحسین
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 کنم؟ حرکت باید کی -

 .دهدمی تکان تصمیم تایید نشانه به سری

 جون وگرنه باشه سنجیده باید چیز همه! ننک عجله میدم، خبر بهت شب فردا-

 !میفته خطر به هممون

 وحشت سرم پشت هایسایه ازهجوم. دویدممی فقط کنم نگاه را سرم پشت آنکه بی

 کمرم و چسباندم امسینه به را امپشتی کوله. بردم پناه تاریک و تنگ ایکوچه در زده

 خیابان سمت به که نداشتم را آن جرات حتی. دادم تکیه سرم پشت سرد دیوار به را

 .بکشم سرک

 تا دادم فشار دهانم روی محکم را دستم کف ترس از شدند، ترنزدیک که هاسایه

 .نشود شنیده نیز هایمنفس صدای حتی

 ایجمله ژاپنی زبان به کلفت صدایی با مردی. فشردم امسینه به ترمحکم را کوله

 .کرد راست اندامم بر مو معنایش که گفت

 "نوشید خواهم را خونش امشب"

 سمت را گردنم آید؟ بی سرم بر بالیی چه است قرار خدایا. بود آمده بند نفسم

 .کردم کج خیابان

 گروهی با بودند زده جیغ سفید ماسک و ساتن سیاه هایشنل که شبح دسته یک

 هایشانجیغ صدای. کردندمی مبارزه بودند تراشیده نیمه تا را خود سرهای که دیگر

 برای اما زندگیست و مرگ سر بر مبارزه بود معلوم خوبی به. بود کرده پر را هایمگوش

 استفاده فرصت از باید نشدند من متوجه تا اینکه آن و بود مهم چیز یک فقط من

 .شدممی دور آنجا از و کردممی
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 هوا شدمی که آنجا تا انگار کشیدم عمیق نفس و انداختم دوش بر را امپشتی کوله

 .کردم ذخیره هایمریه در

 کرومپ صدای که دویدممی چنان رود،می نعل چهار و خوردمی تازیانه که اسبی مثل

 .شدنمی قطع ایلحظه قلبم کرومپ

 کار. گرفتم پیش در را فرودگاه راه یکسره و دادم تکان دست تاکسی اولین برای

 حاال و بودم داده لو لیسپ به را حمیدرضا مافیایی گروه کل من. بودم کرده خطرناکی

 !امیرحسین جان هم و بود خطر در خودم جان هم

. کنم حفظ را آرامشم کردم سعی و دادم قورت را دهانم آب. کردم آماده را پاسپورتم

 را هایمچشم. نداشتم فرزندانم از خبری هنوز ولی بود نزدیک پروازم حرکت ساعت

 در فرزندانم اینکه به لحظه یک حتی خواستنمی دلم. دادم فشار هم روی محکم

 بار چند و پوشاندم دست با را هایمچشم. کنم فکر باشند، سیاه هایسایه آن دست

 :کردم تکرار

 !محاله چیزی همچین نه نه نه-

 .برگرداندم سر ترس با و آهسته. انداخت اندامم بر لرزه ام،شانه بر دستی برخورد

 امیرحسین؟-

 سوی به و کردند رها را هایشدست کیاوش و یانوشک. بدهد جوابی اینکه از قبل

 تمام با را تنشان عطر. گرفتم بغل در را دو هر و زدم زانو زمین روی. دویدند آغوشم

 !بکشم آغوش در و ببینم را هایمبچه میتوانم باز که ممنونم خدا. بوییدم وجود

 کردم حس هشنگا از. کرد جدا آغوشم از را هابچه. آمد جلو گام چند امیرحسین

 .است نگران سخت
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 . بشید هواپیما اون سوار باید نیفتاده اتفاقی تا. کن عجله میکنم خواهش لیال-

 من به برادرهایم از حتی من با اشغریبگی تمام با پسر این. کشیدم عمیقی نفس

 . کردم نگاهش غمزده. بود سوزانده دل برایم بیشتر و بود ترنزدیک

 تو سر بالیی چه برم ن! بودن کرده دنبالم ها یاکوزه. رسمتمی خیلی من امیرحسین-

 میاد؟

 . بست نقش لبش بر تلخ لبخندی. گرفت خود به غم رنگ امیرحسین نگاه

 همه بود؟ مشکی مشکیِ  موهاش تو مثل منم لیالی که بودم نگفته بهت وقت هیچ-

 ولی اشتند زندگی فرصت من لیالی. بدم انجام براش کاری یه خواستمی دلم عمرم

 میکنم خواهش بشی، خوشبخت باید کنی، زندگی خوب باید. لیال کنی زندگی باید تو

 !نکن فراموش وقت هیچ رو امروز

 هایشاشک تا نگذاشت و کرد پاک را هایشچشم سبابه و شست انگشت دو با

 . داد تکان هوا در را دستش.  شود جاری

 جای هر رو امید برو. نباش من فکر هم اصال! برو نشده دیر تا کن عجله لیال، برو-

 رو تو امید نذار. بشی سالم قبلش که دادی قول نره یادت اما کن پیداش بود که دنیا

 !ببینه اینجوری

 دست. بود غم از ماالمال قلبم. دادم تکان دادن قول نشانه به را سرم بغض با

 را عصومم صورت آن به کردن نگاه روی آن از بیش. گرفتم را کیاوش و کیانوش

 و مشکی گرد چشم جفت یک آن مدیون عمر تمام برای را خودم من. نداشتم

 .دویدم مسافران مخصوص ورودی در سمت و برگرفتم روی او از. دانستم می مخملی



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

262 

 

! نداشت آفتابی هرگز من برای که سرزمینی. شدم دور آفتاب سرزمین از ابرها فراز بر

 دو با چهار و بیست هستم زنی حاال و بودم ساله شانزده دختری آمدم که وقتی

 هویتی روممی دارم که حاال اما شوم خوشبختی و هویت صاحب تا بودم آمده. فرزند

 !بودم کرده امبدبختی فدای غربت، به آمدنم از قبل هم را خوشبختیم و ندارم

 امیرحسین نزد بودم آورده دست به مخدر مواد فروش و جادوگری با که را هاییپول

 و بفرستد برایم را هاآن کم کم ببرد بویی کسی آنکه بی شد قرار و گذاشتم امانت به

 .بودم شده راهی دالر هزار چند با

 و کیانوش. کردنمی رهایم دلشوره هنوز اما بود آمده فرود مهرآباد فرودگاه در هواپیما

 کس هیچ. چسباندم پهلوهایم به بیشتر بودند نشسته راستم و چپ در که را کیاوش

 هیچ من که هرچند! نبود کار در هم استقبالی بنابراین و نداشت خبر من بازگشت از

 . نداشتم انتظاری چشم عمرم طول تمام در وقت

 آنکه با را شهر هایخیابان. رفتم خانه سوی به یکسره و گرفتم تاکسی فرودگاه از

 را جا همه خاطراتم یاد به اما باشد داشته تازگی برایم که بودند نکرده تغییر آنقدر

 شدیم،می نزدیک قدیمی کوچه آن به بیشتر هرچه اما.کردم تماشا سیر دل یک

 .شدمی تندتر هم قلبم ضربان

 خانه آن از خبری دیگر که افسوس اما کرد عبور مانقدیمی کوچه خم از اتومبیل

 شده سبز طبقه چهار آپارتمان یک جایش به و نبود کوچه سر بهمنی آجر باصفای

 شده طبقه چند آپارتمانی به مبدل علی هایپول لطف به هم خودمان خانه حتی. بود

 غریبگی من با بست بن کوچه آن جای همه یوسف حاج خانه و امید وجود بدون. بود

 .کردمی
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 گوشم به آیفون پشت از زری صدای بالفاصله و دادم فشار زنگ روی را انگشتم

 :رسید

 کیه؟-

 :دادم جواب تهآهس و کشیدم عمیقی نفس

 ! منم زری، کن باز-

 قالب آیفون، پشت از من صدای شنیدن از زری انگار. نیامد صدایی هیچ لحظه چند

 صدای با در بعد اندکی. آمدنمی گوش به هم نفسش صدای حتی که بود کرده تهی

 بغل بچه دوم طبقه در زری. رفتم باال هاپله از و گرفتم را هابچه دست. شد باز ای تقه

 . دوید هاپله سمت و کرد تکرار کوتاهی جیغ با را نامم دیدنم محض به. بود ایستاده

 !لیالست مامان لیال، لیال،-

 برایش و زدممی شانه را موهایش روز هر که بود ایبچه دختر رفتممی ایران از وقتی

 عوض رد و کرد جدا آغوشش از را بچه. بود ایستاده مقالم بغل بچه حاال اما بافتممی

 .کشید آغوش در شوند پنهان من پشت کردندمی سعی که را کیانوش و کیاوش

 !من عزیزای خوشگلید شماها چقدر. بشه قربونتون الهی خاله-

. پرید بیرون زری بلند جیغ همان با و بود کشیده سر به چادر مادرم. نشستم پله روی

 شنیدن هول از که دید را اشلنگه به لنگه هایدمپایی چشمم فقط کردم بلند که سر

 و بود ایستاده در جلوی. بود زده بیرون خانه از و بود کرده پا به راست و چپ من نام

 را دارش راه پیژامه و کت همان هم باز همیشه مثل اما پدرم. کرد می تماشا مرا مات

 و دآم هاپله سمت دوان دوان و زد کنار در لبه از را مادر دست دیدنم با و بود پوشیده
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 نفس عمیق چنان. زد کمرم پشت را دستش. کشید آغوش در مرا هابچه از قبل

 .کشد می بو مرا گویی که کشیدمی

. دختر ببینم رو تو باز نمیده کفاف عمرم دیگه گفتم برگشتی؟ باالخره بابا؟ اومدی-

 . جان بابا برگشتی که کردی خوب چه

 :کردم نجوا گوشش زیر. شدمی بغضم شدن دریده از مانع غرورم

 . شد نازل برات آسمونی بالی باز علی قول به-

 .کرد نوازش را سرم

 . آرامشی عین من برای هستی که همین باشی، که هم بال! بابا رحمتی من برای تو-

 بر مشتی آهسته. بگیرد آغوش در مرا تا بود زری نوبت. شدم جدا که آغوشش از

 . زد کتفم

 سکته داشتم شنیدم آیفون پشت که رو صدات ی؟میا داری که ندادی خبر چرا پس-

 . پاره آتیش باشی خودت نمیشه باورم هنوزم. کردممی

 حرکت بی جا همان هنوز که را مادرم چشم اشاره با و زدم داری معنی و تلخ لبخند

 .دادم نشان بود ایستاده

 . بیفتید زحمت به نخواستم-

 :پرسیدم لبخند با و کشیدم فرفریش مو پسر سر روی دستی

 چیه؟ اسمش-

 . گرفت جای زری ب**ل بر خنده

 . سامان-
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 انگار که مادر به را او و گرفت بغلم از را سامان زری. بوسیدم را سرش و کردم بغلش

 ما سمت و سپرد بودند، چسبانده زمین به چسب با را پاهایش در جلوی جا همان

 . برد باال ها پله از و گرفت را هایمبچه دست و برگشت

 . شدی خسته حتما هم خودت. اند خسته هابچه خونه بریم بیایید -

 . چرخاند بودم ایستاده پله روی هنوز سرش پشت که من سمت به کمی را گردنش

 .میاره رو هاتچمدون بابا! دیگه باال بیا بجنب لیال-

 زری. مانده ثابت است واضح لرزشش هم زری دست در که هایمدست روی پدرم نگاه

 دست دستم روی و کندمی نگاه امخورده الک و شده کاشته هایناخن به تلذ با

 .کشدمی

 .شده خوشگل چه لیال؟ کاشتی رو هات ناخون خودت-

 .اوست پیش حواسم دنگ شش و کنممی نگاه را پدر چشمی زیر

 . کاشتن برام اونجا دادم پول کلی. ندارم هنرها این از خودم بابا نه-

 بر میز روی از را چایش باریک کمر استکان و کندمی کناز  چشمی پشت مادرم

 غلیظی چیش شودمی خارج دهان از که حرفم. کندمی نزدیک ب**ل به و داردمی

 .زندمی هستم من مخاطبش که را حرفش حالت همان با و کشدمی

 و در. رفتی ور ات کله و سر به اینطوری که اروپا نفرستادیمت ژاپن، رفتی خوبه حاال-

 . ما صورت توی کننمی تف ببیننت ریختی این مسایهه

 .نشیندمی لبم روی پوزخندی
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 زری واسه هم اروپایی شوهر یه هاتروضه و جلسه اون توی از داشتی دوست اروپا-

 . باشن راضی ازت هم همسایه و در نمونه دلت به حسرتش که کردیمی پیدا

 ترش رو برایم و گیردمی بغل سفت را پسرش آیدنمی خوش زری مزاج به حرفم

 .کندمی

 بدم؟ رو جوابش چی بشنوه رو هاحرف این امیر دارید؟ کار چی من به وا-

 مظلومانه که کنممی کیاوش و کیانوش به نگاهی و دهممی قورت سخت را دهانم آب

 هایدستی پیش در که ایکنده پوست هایمیوه به دست هنوز و اندنشسته پدرم کنار

 .کشدمی کیانوش صاف موهای به دستی پدرم. اندنزده ستا مقابلشان

 خورید؟نمی پس هیچی چرا. بابا بخور پسرم، بخور-

 . چرخاندمی من سمت را نگاهش

 فهمن؟نمی رو ما زبون خورن؟نمی هیچی چرا هابچه این بابا؟ لیال،-

 اعالم را مرضایت سر دادن تکان با من و گیرندمی اجازه نگاهشان با کیاوش و کیانوش

 .کنممی

 هم مدرسه. بگیرن یاد که نزدیم حرف باهاشون ژاپنی اصال ما. بابا بلدن فارسی-

 ! فهمنمی بگید هرچی باشید، راحت بگیرن؟ یاد ژاپنی خواستنمی کی از نرفتن

 :غردمی ب**ل زیر و اندازدمی مادرم به تندی نگاه پدرم

 نگو، میرسه دهنت به حرفی هر فهمن،می رو زبونت هابچه گفت؟ چی شنیدی-

 ! مثال مادربزرگی
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 و کندمی نگاه را هردویشان چشم گوشه از گیردمی خود به محبت رنگ مادرم نگاه

 :دهدمی جواب آهسته

 !ندارن گناهی که اینا معصومند، هابچه-

 . دهممی را جوابش کنم نگاهش آنکه بی

 ! منم فقط کار گناه اینجا میگه راست -

 نشان را عصبانیتش کامال که صدایی با و زندمی کمر به دست و شودمی دبلن جا از

 . کشدمی فریاد سرم بر دهدمی

 خودت واسه که ریختیه و سر چه این نبود کفشت به ریگی اگر تو کاری، گناه که بله-

 پا از دست شدی پا تنهایی که کجاست شوهرت سال همه این بعد کردی؟ درست

 اینجا؟ اومدی درازتر

 شوممی رخش به رخ و ایستممی اشسینه به سینه

 کردم؟ تنگ رو کدومتون جای بابام؟ خونه اومدم سال هشت از بعد کردم گناه-

 .کندمی مهلکه وارد را خودش و چسباندمی بغلش به را او زری و افتدمی گریه سامان

 بکش خجالت مامان …خدا به ترسید امبچه کنید؟می فریاد و داد چتونه بابا، ای-

 باباش؟ خونه اومده کرده گناه دیگه، میگه راست. رسیده راه از تازه بدبخت این

 . رودمی آشپزخانه سمت کنان غر غر و کوبدمی اشسینه به مشت با مادرم

 جور یه کدومتون هر. بشم راحت دستتون از من که بمیرید شبه یه تون همه الهی-

 .منید دق آیینه

 . ریزدمی پایین هری دلم کندمی که نگاهم. اندازدمی مدل بر ترس بابا سکوت
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 .بزنم حرف باهات کالم دو خواممی من اتاق اون توی بریم بیا دقیقه ی لیال-

 کردن نگاه توان شرم از. شمارممی یکی یکی را قالی های گل و امانداخته پایین را سرم

 باال را سرم و گیردمی را امچانه اشاره و شست دوانگشت با. ندارم را پدرم صورت به

 .آوردمی

 خودت چرا دخترم کجاست؟ شوهرت برگشتی؟ چرا بگو رو راستش من به بابا؟ لیال؟-

 نکرده؟ خدایی شدی مریض بابا؟ کردی ریختی این رو

 و کردمی باز دهان زمین کاش. دوزممی قالی به چشم دوباره و کشممی بلندی آه

 از صورتش چقدر. دادممی رنجور مرد این به باید بیجوا چه. بلعیدمی مرا جا همین

 کردممی حس لحظه آن در چرا. است شده ترشکسته و پیرتر پیش سال هشت

 دارد؟ حسرت رنگ نگاهش و خمیده قامتش

 محتاج سخت من و بود شده شدیدتر هایمدست لرزش. کشیدم گلویم زیر دست

 .بودم سیگارهایم

 کردم اشتباه. نبود من تن قواره اولم از حمیدرضا نیست، خوش حالم بابا؟ بگم چی-

 …شدم داغون اشتباه این پای و

 دو هر و ماندمی باز کالمش گفتن برای پدرم دهان کشدمی مادرم که جیغی صدای با

 .دویممی بیرون سراسیمه

 . کردی آواره رو هامبچه نگذره، ازت خدا لیال، کنه لعنتت خدا-

 . دهدمی ادامه و زندمی صورتش و سر بر و کندمی نگاه غیض با را پدرم

 خیر نگفتم؟ هان؟ اینجا؟ اومده پاشده اینجوری که کرده غلطی یه این نگفتم بهت-

 !شرت از بشم راحت من بشی مرگ جوون الهی دختر نبینی
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 اشفربه هیکل نصف که کندمی بغلش چنان و گیردمی محکم را او هایدست زری

 دهافتا مادر روی انگار

 . خودت با نکن اینجوری. برم قربونت جان، مامان -

 دفعه؟ یه شد چی آخه

 چنگ از که گنجشکی مثل کیاوش و کیانوش. هستم گیج هایشحرف شنیدن از هنوز

 کوچکشان هایدست میان در هایمدست و اندایستاده طرفم دو باشند گریخته گربه

 را آن و ریزدمی آب لیوان یک است آشپزخانه اپن روی که آبی پارچ از بابا. است

 با و گیردمی است، نشسته هال گوشه سبز چرمی مبل روی حاال که مامان مقابل

 .بدهد مادرم به آب کمی که فهماندمی زری به سر اشاره

 ناگهان دلم چرا دانمنمی. بردارم دهانش از چشم توانمنمی. کنممی نگاهش گنگ

 .زندمی شور امیرحسین برای

 بهم رو چیز همه زد زنگ علی کنی؟می نگاه رو من زل زل سفید؟ چشم یهچ چیه؟-

 . گفت

 . زندمی پاهایش روی محکم

 باید چی رو مادرش جواب نگفتی آوردی؟ مردم بچه سر چی! بده مرگم خدا اِاِاِ، -

 این با اونوقت پلیس دست داده خودشم دزدیده رو پسرت پله و پول لیال بگیم بدیم؟

 . برسون رو من مرگ خدا ای ایران؟ اومده شمایل و شکل

 من زندگی از را نحسش سایه علی چرا! خدایا. ایستاد دنیا انگار لحظه همان

 که را گردنش لرزان هایدست همان با و زنممی زانو زمین روی جلویش داشت؟برنمی

 . کشممی فریاد و چرخانممی خودم سمت گردانده روی من از



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

270 

 

 مونده؟ باقی لیال از چیزی ببین کن نگاه خوب کن، نگاه من به-

 و کنم می باز امبسته را موهایم آن با محکم که را کشی و زنممی چنگ موهایم الی

 :کشممی فریاد دوباره

 هایقرص خاطر به موهام تمام مونده؟ برام چی ببین مشکی موهای خرمن اون از-

 پشت. ریخت دسته دسته. خوردممی مشت مشت پدر بی اون دست از که اعصابی

 خاطر به کشیمی خجالت خاطرش به تو که لعابی و رنگ این هاممژه و ابرو هم سرش

 بدی؟ چی رو شننه جواب موندی تو حاال. آورد سرم چیز همه بی اون که بالهایی

 کندمی بلندم زمین از و گیردمی را هایمدست. شودمی عادیم غیر حال متوجه پدرم

 هم روی عصبی را هایشدندان که مادر سمت را سرم. است نگرفته آرام هنوز دلم اما

 . کشممی رخش به را لرزانم هایدست و گردانممی بر فشاردمی

 بسکتبال توپ که نبود حریفشون کسی روز یه هادست این کن؟ نگاه رو هامدست -

 هندار  هم کاه پر یه برداشتن توان که لرزهمی انقدر حاال اما بگیره ازش رو

 اون عقد سفره پای تا شکستی رو دستم که نبودی تو مگه مادر؟ میگن هم تو به

 خراب اون برگردم محال بشکنی پامم اگر دفعه این اما بشینم؟ ناموس بی قاچاقچی

 !شده

 باال را دماغش. کندمی نگاهم گریان هایچشم با و ایستاده مامان سر باالی زری

 :گویدمی آرام و کشدمی

 کشی؟ ستم چقدر آخه تو آبجی، اتبر  بمیرم-

 تند تند و دهدمی تکان سر برایم جا همان از اما بیاید جلو ندارد جرات مامان ترس از

 .کندمی پاک را هایشاشک
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 بهانه به کند دور معرکه از را هاآن که آن برای و کشدمی آغوش در را پسرهایم بابا

 .بردمی اتاقش به خود با را هردویشان سامی هایبازی اسباب با بازی

 .زندمی را آخرش حرف و کندمی نگاهم چپ چپ مامان

 زنهمی زنگ دیگه ساعت یه گفت علی! خانم لیال نیست حالیم هاحرف این من-

 خودت دیگه. ایران میاد داره چون بدی رو جوابش باید خودت داره کار باهات

 !برادرت و دونیمی

 .میشی خیس چتر زیر بیا دختر نیار در بازی دیوونه لیال؟-

 قطرات برخورد از. گیرممی آسمان سمت را صورتم و کنممی باز هم از را هایمدست

 خود به امید اینکه از قبل. کنممی پیدا خوشی حال صورتم روی باران تند و درشت

 .دوممی خیابان سمت و قاپممی دستش از را چترش بجنبد،

 !دختر شیممی خیس بری؟می کجا رو چترم لیال؟-

 کنم نگاه را سرم پشت که آن بی. دوممی همچنان و شودمی بلند امخنده صدای

 .دهممی آید،می دوان دوان امپی از که را امید جواب

 باز چتر قشنگی این به بارون روی میاد دلت مگه؟ میشه چی بشی خیس یکم بذار-

 !بگیری پس رو چترت تا دنبالم بدو حاال! کنی؟

 کشیده آب موش عین! کنم کارت چی دونممی اونوقت که بگیرمت یال،ل وایستا-

 !بهش زد بارون بس از شد فر موهام. شدم

 اشخورده باران موهای حلقه. چرخممی امید سمت به پاشنه روی و ایستممی جا در

 از ترجذاب حالت این در اشمردانه صورت چقدر و چسبیده بلندش پیشانی روی

 .شوممی تماشایش غرق و ایستممی باران زیر.  یدآمی نظرم به قبل
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 اشک قطره با و چکدمی صورتم روی باران قطره یک. کشممی امبینی زیر دست

 صورت تجسم از. کندمی گم راه زانویم روی و آمیزدمی هم در امگونه روی ماسیده

. دهممی ونبیر  مانند آه را امخسته نفس خیس، موهای و مردانه لبخند همان با امید

. امکشیده شکم به را زانوهایم و امنشسته بام پشت لبه. است کرده غروب آفتاب

 خانه زمین در قارچ مثل که ایستطبقه چهار آپارتمان سوی به دقیقا نگاهم مسیر

 با که را مخصوصم سیگارهای پاکت لرزان هایدست با. است شده سبز یوسف حاج

 را هاآن از یکی و کشممی بیرون کیفم از بیاورم دمخو با بودم توانسته بدبختی هزار

 بیرون حرص با را سیگار دود و گیرممی عمیق هایکام هم سر پشت. زنممی آتش

 کمی و شده منبسط سرما اثر در که بام پشت در هایشیشه لرزش صدای. دهممی

 .کشاندمی سو آن به را نگاهم شود،می باز سخت

 بیند،می مرا تا و چرخاندمی راست و چپ به را گردنش دشومی وارد که در از زری

 .آیدمی سویم به و کندمی نازک چشمی پشت

 پاشو گشتم، دنبالت رو جا همه کنی؟می کار چی اینجا تو! لیال نکنه اتخفه خدا-

 چه ببین و بیا آیفن، روی گذاشته رو گوشی هم مامان زده، زنگ علی پایین بیا بدو

 و جلز آتیش روی اسفند عین علی که دیوونه کردی کار چی تو! ختهاندا راه قشقرقی

 کنه؟می ولز

 خاموش بام پشت آسفالت روی را آن ببیند را انگشتم الی سیگار اینکه از قبل

 به تفاوت بی. شوممی بلند جا از و کشممی سرم پشت دیوار روی را کمرم. کنممی

 :پرسم می زده، او که حرفی

 کجاان؟ هامبچه-

 :دهدمی گردنش و سر به قری و کندمی جمع را لبش
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 پایین علی میگم میدی؟ جواب چی تو میگم چی من. کننمی بازی سامی با دارن-

 حسابش حرف ببین بزن حرف باهاش برو بیا پاشو. تلفن پشت از کرده پا به قیامت

 چیه؟

 کنممی ورعب که کنارش از زنممی اششانه بر دستی و دهممی تحویلش کجی لبخند

. کشدمی بلند هین و افتدمی بام پشت روی شده خاموش سیگار آشغال به چشمش

 .کندمی پرتاب سمتم به سرت بر خاک نشانه به را دستش

 سیگاری فقط توست؟ مال سیگار آشغال این سرت، توی عالم خاک لیال، وای-

 !داشتیم کم رو شدنت

 .دهممی را جوابش روممی بام شتپ در سمت که طور همان و کنممی ترش رو برایش

 !مامان دست کف بذاری فوری نری حاال بگیر، رو لقت دهن اون جلوی لطفا-

 همزمان و روممی تلفن سمت به. است کرده پر را خانه تمام علی فریادهای صدای

 دست با را آن دهنی و دارممی بر را گوشی. اندازممی مادرم سراپای به تندی نگاه

 .زنممی را حرفم. کنممی نگاه چپ چپ را مادرم که طور همان و پوشانممی

 رو صداش که شدی بارش گوهر بیانات تنگ دل یا میاد خوشت علی نکره صدای از-

 آیفون؟ روی گذاشتی

 آشپزخانه سمت و کندمی نفرینم و ناله ب**ل زیر و کوبد می اشسینه بر مشت با

 .زندمی زنگ گوشم در علی فریاد صدای. رودمی

 ندازممی برممی گوش تا گوش رو سرش ایران برسم که شب فردا بگو بهش مامان-

 !سگ جلوی



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

274 

 

 هایمرگ در چیزی انگار. بدهم را علی خوانی رجز جواب تا کنممی صاف را صدایم

 احساس وجودم در حمیدرضا و علی از ترسی دیگر که است کرده پیدا جریان

 .کنمنمی

 یه شده، تموم هاتبازی الت دوره داشته؟ برت یابو یجور  بد شمر؟ علی چیه هان-

 ! بزن حرف گنده گنده بعد بنداز ورت و دور به نگاه

 .گرددمی ور شعله درونش آتش انگار شنودمی که را صدایم

 دوتا کردی؟ خیال چی! گوشته بزرگه تیکه برسه بهت دستم چیز، همه بی عفریته-

 تو به که بود حمیدرضا تقصیر شدی؟ آدم ؟شدی گنده خیالت به دادی انجام معامله

 ولت راحتی همین به اینا کردی فکر پدر، بی آخه د داد، پر و بال انقدر نکبت

 هم سنگ زیر اینا بمونه؟ هولوفتونی توی حمیدرضا ذارهمی تشکیالت یا کنن؟می

 !احمق میارن گیرت باشی

 :زنممی فریاد عصبانی

 !میدی شغال به باج که تویی احمق-

 .است آمده جوش به هایشرگ در خون گویی که زندمی فریاد چنان

 دونیمی هیچ کنه؟می کار چی واست خون آوازه فوکلی جوجه پسره اون کردی خیال-

 بپلکه ورت و دور هرکی لیال، آتیشی تو آوردی؟ زده فلک بدبخت اون سر بالیی چه

 !خرابه ذاتت که بس از سوزهمی

 و شوم مسلط خود بر کنممی سعی اما زندمی حرف سینامیرح مورد در دانستممی

 .ندارم خبر چیزی از کنممی وانمود.بزنم خبری بی به را خودم
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. نداره خبر ازش هم کس هیچ بوده خودم تصمیم قضیه این زنی؟می حرف چی از-

 رو کارهاش تاوان تا بمونه تو اون انقدر باید هم حمیدرضا گردمنمی بر ژاپن دیگه من

 !دل بز نداره کاری باهات کسی نترس هم تو. بده پس

 از اشقروچه دندان صدای عصبانیت موقع همیشه مثل و کشدمی نفس تند تند

 .آیدمی گوش به هم تلفن پشت

. بود الدنگ پسره اون سر زیر هامصیبت این همه! خودتی خر راضی، خود از نفهم-

 موقع به هم حمیدرضا لبتها. کرد بدبختت تا خوند گوشت توی انقدر روز و شب

 از که کننمی رحم حمید و من به اینا کنیمی خیال تو اونوقت اش،کاسه توی گذاشت

 !نترس میدی، پیغام جا اون

. نشاندمی جانم بر دارش زهر کالم با عجیبی شوره دل چه. ریزدمی پایین هری دلم

 :پرسممی نگرانی همان با و شوممی امیرحسین نگران

 کردم که کاری از کس هیچ میگم بهتون آورده؟ امیرحسین سر بالیی چه الآشغ اون-

 نمیره؟ تونکله توی حرف مگه نداشت خبر

 خنددمی غش غش

 !نداشت خبر هیچی از باباش، خاک ارواح آره-

 .کندمی لرزیدن به شروع بدنم زشتش خنده صدای از

 چه باشید، نداشته کارش به کاری نداره، موضوع این به ربطی هیچ حسین امیر-

 آوردید؟ سرش بالیی

 اون از که گردنبندت اون به دست یه بودی، شده تشکیالت این اعظم رمال که تو-

 کجاست؟ امیرحسین ببین بکش، بودی، گرفته عجوزه
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 با. امبلعیده جا یک را شن مشت یک کنممی حس و دهممی قورت را دهانم آب

 :پرسممی را سوالم آخرین تردید و زحمت

 کردید؟ کار چی امیر با-

 شنیدن از خط سوی این من داندمی اینکه از انگار است کرده فروکش علی آتش

 . است خرسند کشممی عذاب جمالتش

 گوشه که کردن تزریق مواد بهش انقدر! کردنمی هاساقی تمام با که کاری همون-

 معتاد یه مردن یدونمی که خودت. داد جون بود پاتوقش که هاییپارک همون از یکی

 !نداره؟ کسی هیچ برای اهمیتی هیچ پارک کنار

! مالدمی یخ هایماستخوان بر قساوت با کسی و ام افتاده زمهریر در انگار. زنممی یخ

 درست فرودگاه در دیدارمان آخرین در امیرحسین مخملی و سیاه هایچشم تصویر

. گیردمی را نفسم زناکسو نگاهی با دارد و است بسته نقش چشمانم روی به رو

 و. ندارند را امتنه داشتن نگه توان زانوهایم. خوردمی سر دستم از تلفن گوشی

 .افتممی زمین بر صورت با گوشی، افتادن با همزمان

*** 

 چهارده فصل 

 بسته نقش اتاقم در قشنگت چشمان طرح

 خسته و غمگین قفس در یادت به گویم می شعر

 هستی دریای در تو بی غریبم و تنها چه من

 مستی های شب در تو بی گشتم غرق شو ساحلم
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 یادم از میری بری کردم خیال

 یادم از چیزی نرفت و رفتی تو

 من شدم تر عاشق تازه رفتی تو

 .من شدم بدتر بود که هم اونی از

 تموم تو عاشقایی، خدای تو بیدارم چشات یواسه که کارم، شده این شب تا صبح

ُ  تنهاییم وقتی رسیدی، من داد به کارمتو وُ  کس  اگه دست، از برم نذاشتی دیدیتو و

 اون از بینمنمی کسی تو جز به من شیرینم، امید نازنینم. هست هنوز هم چیزی

ُ  زندگیم ندیدم خوش و پناه گرمت، دستای جز به ندیدم خوش روز یه رفتی، که روزی  و

 .فریادم به برس منازنین یادم از نمیره رو روزا اون دادم، تو پای به

 به زنممی زل و کنممی کم دارم،برمی میز روی از که کنترلی با را تلویزیون صدای

 آب. هاست آن کردن پاک مشغول که امیرحسین خیس و مخملی هایچشم

 .دهدمی بیرون سینه از تلخی و دار کش آه و کشدمی باال را اشبینی

 چه فراغ در هایشچشم شنودمی یا و خواندمی غمگین ایترانه هروقت دانممی

 دزدمی را نگاهش. خندممی تلخ رویش به کند،می که نگاهم. شوندمی بارانی کسی

 .ندارم حسابی و درست حوصله و حال من منی، مهمون هروقت تو لیال، ببخشید-

 مخصوص فندک با را سیگارم. کنممی باز نیمه تا را آن و روممی پنجره سمت به

 .دهممی را جوابش تکانممی بیرون پنجره از را خاکسترش وقتی و زنممی شآت طالییم

 خاطر به که داشتم رو کسی منم کاش بودی، عاشقش تو که هرکسی حال به خوش-

 !بشه پر اینجوری چشماش ازم، جدایی
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 مبلی روی را خودش و کشدمی پشتش پر و مشکی حالت خوش موهای الی دست

 . دهدمی سر جلو به کمی است نشسته که

 شده، اشکی واست بار هزاز حاال تا داشته دوستت که کسی چشمای نکن، شک-

 هزار روزی! مردی که کنه فکر باید اون و هستی تو چون منه از بیشتر خیلی اون درد

 کنه؟ باور رو دروغ این ذارهمی هاخاطره مگه اما مردی تو که کنهمی تکرار خودش با بار

 سیگار دود همراه و گیرممی عمیقی کام. گذارممی قلبم ویر  دست و کنممی بغض

 .دهممی بیرون را بغضم

 روحیه این با تو نمیشه باورم من امیرحسین مرده، لیال که شده باورش حتما االن تا-

 کشته رو نفر دو تو که نیست باورکردنی برام! بکشی چاقو کسی روی بتونی حساست

 !نیست بلد دنز  زخم زنهمی ساز که دستی باشی،

 . شودمی هویدا سیمایش در ژرف غمی و خوردمی گره بهم ناخواسته ابروهایش

 بهش لیال ولی بود کرده خواستگاری ازش بار چند بود، عاشقش آشغالش عمه پسر-

 واسه کثیفش ذهن اون توی بود فهمیده که رو ما دوستی موضوع. بود داده رد جواب

 .بود کشیده شوم نقشه من، لیالی

 .دهدمی ادامه و کشد می لبش بر را اشاشاره انگشت حرص با

 دانشجو چون آخه ش؛خونه سمت رفتم ناغافل دادم، تحویل که رو شیفتم شب اون-

 یه همیشه مثل. خوندمی پرستاری. بود گرفته اینجا نقلی خونه یه بود شده تهران

 .نشد ازش خبری هیچ اما اتاقش شیشه سمت کردم پرت کوچولو سنگ

 . کندمی پاک چشمش گوشه از را اشکش قطره و کندمی تا را اشاشاره انگشت
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 جلو از مشکیش فرفری موهای و پوشیدمی سفید مقنعه و روپوش وقتی دونینمی-

 .شدمی خوشگل چقدر زد،می بیرون اشمقنعه

 .شود سبک و بگوید را هایشنگفته تمام تا امکرده سکوت. زندمی پایش روی دوبار

 در جلوی اما کرد باز رو در. خونش در جلوی سوم طبقه رفتم و زدم رو همسایه زنگ-

 یه چشم اشاره با. کردم شک خونه، توی برم نتونم من که بود وایستاده طوری یه

 روی گذاشت رو چاقو عوضی اون تو، رفتم و دادم هل رو در. کرد حالیم چیزهایی

 یهو دونمنمی اما بگیره دستش از رو قوچا خواستمی لیال شدیم درگیر باهم. گردنم

 …که شد چطور

 .زندمی صدا را لیال نام بار چند ب**ل زیر و پوشاندمی را هایشچشم دست کف با

 دردآورترین شاید. گذارممی اششانه روی دست و زنممی گوشم پشت را موهایم

 خود در این و باشد، معشوقش مرگ شاهد که باشد این عاشق یک زندگی صحنه

 .کندمی تبدیل یقین به را باورم امیرحسین شکستن

 باور من برای و است سخت بسیار بودن تلخ عین در چیزها خیلی باور اوقات گاهی

 از یک هیچ که پارکی گوشه کار و کس بی ساقی یک مثل هم آن امیرحسین مرگ

 عنایم امیرحسین مرگ اما. بود ممکن نا برایم نداشتند، آن از خبری کارش و کس

 !بود امدارای کل رفتن باد بر آن و داشت، هم دیگری

 دست به مخوف باند آن برای رمالی و مخدر مواد فروش از که را کثیفی هایپول تمام

 فقط حاال و بودم باخته شبه یک ناشی، باز ر*ا*م*ق یک همچون را همه بودم، آورده

 .داشتم همراه که اندازی پس اندک و بودم خودم
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 کامال هم بام پشت روی حتی مادرم هایرفتن صدقه قربان صدای با اسفند تند بوی

 .بود واضح

 بودم، کرده خاموش بام پشت روی که سیگارهایی فیلتر انبوه کنار در را سیگارم

 گیر گلو در آهی مثل را امخسته نفس و تکانممی را شلوارم پشت خاک و اندازممی

 .روممی هاپله سمت و دهممی بیرون کرده

 افتد، می هستم بام پشت هایپله از رفتن پایین مشغول که من به نگاهش تا علی

 به توجه بی و کنممی او به آوری چندش نگاه. اندازدمی بیرون غیض با را دهانش آب

 .آورممی زبان بر جمله یک اشبچه و زن حضور

 !کفتار اومدی خوش-

 .گیردمی را هایشدست و اندازدمی جلو را خودش زری شود،می ور حمله سمتم به تا

 رفتار اینجوری باهم اتبچه و زن جلوی زشته واال. بفرست صلوات خدا رو تو داداش-

 کنهمی خیال االن شوهرش، فامیل خونه ایران اومده اولشه سفر بیچاره این. کنید می

 !هستیم وحشی ما

 دیوار کنج. کرد تالقی وآکیت نگاه با نگاهم که بودم ایستاده پله آخرین روی دقیقا

 .بود چسبانده خودش به را بادامیش چشم پسر و بود ابستاده

 آکیتو؟ چطوری-

 همه سنت به و چسباندمی هم به را دستش کف دو و دهدمی تحویلم کجی لبخند

 داخل زری و علی همراه مادرم تعارف با و دهدمی مانند تعظیم سالمی هاژاپنی

 .روندمی
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 را در! بود رفتنم از بهتر برایشان خانه به نرفتنم هم شاید! ندید امر  کس هیچ انگار

 .شوممی وارد اشان همه سر پشت و دهممی هل

 باز که را در. رفتم بودند آن در بازی مشغول هابچه که خوابی اتاق سمت راست یک

 در را خودش کیاوش. دوندمی سویش به شتابان و افتدمی علی به هابچه چشم کردم

 .زد حلقه علی کمر دور را کوچکش هایدست و کرد رها علی وشآغ

 خریدی؟ چی من برای بابابزرگ؟ خونه اومدی هم تو. جونم دایی سالم-

. راندمی عقب به را او کمی و کندمی باز کمرش دور از کالفه را او هایدست علی

 :زدمی دم نفرت با و کندمی جمع را صورتش

 !مار ولهت ببینم، کارت دنبال برو-

 دهممی جا پهلویم در را او و کشممی را کیاوش دست

 !بگیر گل رو دهنت اون در الاقل بزنی، حرف بچه با آدم مثل نیستی بلد-

 .خاراندمی را پیشانیش عصبی

 پر رو دهنت بزنم همه جلو نکن کاری یه. هستم سگی دستت از کافی اندازه به لیال-

 !کنم خون از

 .دهممی تکان هوا در را دستم

 !نزن مفت حرف-

 بغل و کندمی بلند زمین از را علی بادامی چشم پسر کندمی مداخله مادرم بار این

 خودش نزدیک مخملی مبل روی نشستن به مجبور را علی و بوسدمی و گیردمی

 .کندمی
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 واسه رو خلقت رسیدی راه از تازه تو مادر،. برم ماهت صورت اون قربون من الهی-

 زنیممی حرف باهم شینیممی فرصت سر کن تازه نفسی یه کنی؟می نگت آخه چی

 !ایران اومدید زنون سینه زنون سر پاشدید یهو که شده چی اصال بگو واسمون

 مادرم به چشمش اشاره با علی. نیامده بیرون اتاقش از هنوز بابا. است عجیب برایم

 :پرسدمی او از

 نیست؟ خونه واال حضرت-

 با او و رودمی پایین در دستگیره. کندمی پرواز اتاقش در سمت همنگا اختیار بی

 کند نگاه را علی آنکه بی و. شودمی پذیرایی وارد همیشگیش پیژامه و کت همان

 .رودمی آشپزخانه سمت

 ندادید؟ افتخار ما به و داشتید تشریف منزل پس بابا، حاج سالم به به-

 .کندمی نگاهش چشمی زیر پدرم

 خوای؟می من از مقدم خیر حاال که آوردی تشریف من دعوت به مگه-

 خوب اما گرفته دستش در را سامی دست و ایستاده هابچه اتاق در آستانه در زری

 نگاه داند، نمی را ما زبان آنکه با فهمدمی انگار. شودمی آکیتو غریب هاینگاه متوجه

 آکیتو سمت و کندمی هار  را سامی دست. دارد گفتن برای هاحرف خیلی نگرانش

 کندمی نگاهم ملتمسانه و رودمی

 نشونش رو هامونبچگی آلبوم خواممی اتاق؟ توی بیاد من با بگی بهش بلدی لیال-

 !افتهمی پس ما هایبازی دیوونه از داره بیچاره بهتره، نباشه ما وسط اینجا. بدم

 زری دست در دست وممعص ایبره مثل و کنممی ترجمه او برای را زری هایحرف

 .رودمی هابچه و زری همراه و گذاردمی
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 هایمحبت تمام از تا شوم تبعید است قرار. امشده آواره آقا علی دستور به

 تعریف همه برای بود صالحش به که طور آن را چیز همه علی! بمانم دور شانناکرده

 به کردند مجبور را رمپد و کرد نفرینم مادرم. شدم بستگانم ترک به متهم من و کرد

 .دهد تن علی فرمان

 تهدیدم. بدهد را طالقم است محال حمیدرضا که است کشیده نشان و خط برایم

 فرزندان که اندکرده شکایت من علیه و هستند هابچه دنبال اشخانواده که کرده

 !امآمده ایران به و ام دزدیده را پسرشان

 شده علت بر مزید لعنتی آسم این و آیدینم باال دیگر نامردی همه این از نفسم

 .است

 اشک این کردن کنترل در سعی وجود همه با و هستم هایمچمدان بستن مشغول

 .دارم سمج های

 را دستش و کشممی عقب را خودم. کشدمی سرم روی دست و زندمی زانو کنارم زری

 .زنممی پس

 !ندارم رو کسی ترحم حوصله زری کن ولم-

 . کندمی نگاهم چپ چپ

 . سوزهمی برات دلم خب خواهرمی چیه؟ ترحم-

 اومدم من روزه سه که بسوزه خودت واسه دلت بسوزه، من برای دلت خوادنمی-

 !نزده بهت هم زنگ یه که کجاست شوهرت نیست معلوم داری تشریف اینجا
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 چرا که گیردمی حرصم خودم از. کشدمی شکم به را زانوهایش و کندمی بغض فورا

 جا همان را ساکم. کنممی نگاهش چشمی زیر. امگذاشته او ضعف نقطه روی دست

 . زندمی پس را دستم او بار این. گذارممی اششانه روی دست و اندازممی زمین روی

 . هستید هم عین همتون خوای؟می ما جون از چی دیگه برو زدی؟ رو حرفت-

 . کشممی بلندی آه

 راضی زندگیت از که تو چرا؟ تو! نبودیم هم عین گرنهو کردند هم عین رو هممون-

 زری؟ اومدی قهر بودی؟

 . دهدمی تکان سر حال همان در و ستجاری هایشاشک

 که کننمی دخالت زندگیم توی و کننمی اذیتم انقدر. مادرشه خونه زیر امیر کارگاه-

 باهم دنبالمون اومدمی هم شب. اینا بابا خونه بیام نمونم خونه روزها گفت بهم امیر

 از که شنیدنمی رو ما پای صدای تا دختر و مادر نمیشه باورت لیال. خونه رفتیممی

 و مکافات هرشب! ما خونه اومدنمی افتادنمی راه سرمون پشت رفتیم،می باال پله

 خونه رفتی کردی ول رو تنهات خواهر و مادر چرا کردید؟ کار چی و بودید کجا که دعوا

 ؟زنت پدر

 . دهممی باال را هایمب**ل گوشه

 مثال؟ چی که-

 اونم. بمونیم جا همین هم شب گفت امیر که کردن اذیت انقدر. دونممی چه-

 به شنبه پنج دنبالمون، میاد بار یه ایهفته دیگه حاال. خوابهمی کارگاه توی هاشب

 !خونه ریممی شنبه پنج

 . زنممی پوزخند اختیار بی
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 !شدیم ترخوشبخت یکی از یکی انگار مامان انتخابی وهرهایش این با! عجب-

 . گیردمی اشخنده حرفم از

 کرد؟ میشه کارش چی دیگه همینه زندگی-

 . کشممی آه ترحسرت پر و ترعمیق بار این

 !کردن همینش شد، همین زندگیمون-

 . شودمی بلند جا از و گیردمی دست سرش پشت دیوار به

 بچه؟ دوتا با بری کجا خوایمی تو حاال-

 . رودمی پایین و باال گلویم سیب که دهممی قورت سخت چنان را دهانم آب

 . نداره کارم به کاری دیگه کسی اونجا ثریا، خاله خونه میرم-

 . پردمی باال ابروهایش

 بری خوایمی چطور تو اونوقت نمیده عزراییل به جون عجوزه اون شدی؟ دیوونه-

 بمونی؟ اونجا

 جای یه فقط خودم با هم خوراکم و خورد. میکنم کار اتخونه میام گفتم هشب-

 بدش مفت کلفت یه از کی! کرد قبول خواسته خدا از اونم. کافیه بده بهمون خواب

 میاد؟

 . نشیندمی اشک پرده چشمانش در

 !واست الهی بمیرم-

 . شودمی روشن مذهن در ایجرقه. بروم محله این و خانه این از امید نا خواهمنمی
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 برگردم؟ و بیرون برم من تا هستی هابچه مواظب ساعت یه زری-

 . کندمی نگاهم نگران

 !انشالله باشه خیر-

 رد است شده ساخته یوسف حاج خانه جای به که آپارتمانی کنار از حسرت با

 به قدم و فرستممی صلواتی ب**ل زیر. رسانممی زاده امام به را خودم و شوممی

 .گذارممی زاده امام نصح

 اشخانواده و امید کردن پیدا برای تواندمی که است کسی تنها متولی محمود سید

 به را هایمکفش و گیرممی گلداری سفید چادر زاده امام خدام از. کند کمک من به

 ضریح به که چشمم. گذارممی حرم درون به پا و دهممی تحویل در جلو داریکفش

 افتممی روزی یاد به. شودمی جاری اختیار بی هایماشک افتد،می حرم رنگ طالیی

 شر از نجاتم برای ایواسطه را محمود سید تا آمدیم اینجا یوسف حاج با که

 برای و بود خورده چاقو امید که را روزی آورممی یاد به. کنیم اشخانواده و حمیدرضا

 اشخانواده به را او خدا عوض در و بگذرم او از که کردم نذر جا همین سالمتیش

 پر را اتزندگی مزرعه تمام هرز هایعلف همچون که خاطرات از امان و! برگرداند

 !کندمی تباه کاریمی هرچه و کندمی

 همه قرآن صدای و است ظهر نزدیک. نشینممی ایگوشه و گیرممی قلبم بر دست

 سید خانه. است گرفته امزندگی طول تمام اندازه به دلم. است کرده پر را زاده امام

 حوض در بود نماز نزدیک که هاییساعت معموال و بود زاده امام پشت محمود

 دعا و نشستمی اش خانه ایوان لبه و گرفتمی وضو خودش خانه جلو کوچک

 .آمدمی زاده امام به نماز برای و برسد اذان وقت تا گرداندمی تسبیح و خواندمی
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 حوض باالی کشیدن مسح برای را پایش یک. کردم کج او نهخا سوی به را راهم

 و دادم سالمی ب**ل زیر. آورد باال سر و کرد حس مرا حضور انگار که بود گذاشته

 .گذاشتم پیش قدم

 شناسی؟می که رو من سید، سالم-

 .گذاشت زمین بر پا و کرد مسح را چپش پای روی. نکرد نگاهم

 !نمیارم جا به واال، نه-

 . زدم چنگ تر محکم را گلویم زیر چادر و نشستم ضحو لبه

 نمیاد؟ یادت چطور سید، لیالم من-

 . اندازدمی امخورده ریمل و کاشته هایمژه به نگاهی نیم چشمی زیر

 ساالری؟ جمشید دختر لیال؟-

 آن لبه و رودمی ایوان سمت. کنممی تصدیق را حرفش هایمچشم فشردن با

 . نشیندمی

 نبودی؟ ژاپن مگه تو ،استغفرهللا-

 .شوممی جا به جا حوض لبه کمی زده خجالت

 بپرسم ازت اینجا اومدم من راستش. نمیارم درد رو سرت سید، طوالنی داستانش-

 رفتن؟ کجا دونیدمی نه؟ یا دارید اشخانواده و یوسف حاج از خبری شما ببینم

 داری؟ ازشون آدرسی

 پایین و باال را تسبیحش درشت هایدانه از دانه یک و کشدمی محاسنش بر دستی

 .دهدمی تکان سر و کندمی
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 داری؟ کار چی اونا با تو دختر هللا، اال الاله-

 :دهممی را جوابش ملتمسانه لحنی با

 ! بگو بهم داری ازشون چیزی خبری، اگر خدا به رو تو سید، دارم واجب کار-

 صلوات هم سر پشت سید و شودمی بلند زاده امام هایمناره از اذان صدای

 از برود زاده امام به نماز برای تا شودمی بلند جا از و اندازدمی تسبیح و فرستدمی

 ناامیدی با را هایمامیدواری تمام جواب و ایستدمی ایلحظه. شودمی رد که کنارم

 .دهدمی پاسخ

 هم تو نداره، ازشون خبری هیچ هم کس هیچ. رفتن محل این از که وقته خیلی-

. نزنی بهم رو محل اهل آرامش سال همه این از بعد! دختر نگرد شر دنبال باالغیرتا

. نباش هاگذشته کردن رو و زیر و گذشته دنبال ولی چشم روی قدمت ایران برگشتی

 . شد تموم و گذشت بود هرچی گذشته

 . شودمی اکو سرم در بار چند آخرش جمله

 .شد تموم و گذشت بود، هرچی گذشته-

. کنممی زندگی مواجب و جیره بی کلفتی مثل ثریا خاله خانه در که است ماه شش

 پس از هرچه ناچار به من و است شدن تمام حال در امآورده خود با که پولی اندک

 داشت، حجره بار تره بازار در که مادرم عمه دختر شوهر به بود مانده باقی اندازم

 .بدهد من به زندگی مخارج و خرج برای هم مبلغی ماه هر و کند کار آن با تا سپردم

 و دست فراوان درد وجود با هاشب که کردممی کار ثریا خاله خانه در قدر آن روزها

 .بردمی خوابم بودم هاآن مالیدن مشغول که طور همان پاهایم



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

289 

 

. گرفتمی من از را توانم تمام دیگر سوی از مادرم بیماری و سو یک مشکالتم تمام

 تنها من و بود بستری بیمارستان در کمر دیسک عمل خاطر به که بود روزی چند

 که روزهایی! رفتممی بیمارستان به او از پرستاری برای همراه عنوان به که بودم کسی

 انداز پس هم را اتوبوس بلیط خرید پول حتی دادممی ترجیح مالی مشکالت خاطر به

 !کنم گز پیاده را انبیمارست تا ثریا خاله خانه مسیر و کنم

 امید یافتن برای که هاییراه تمام و شدمی دیروز از بدتر روز هر امجسمانی وضعیت

 .شدمی ختم بست بن به پیموندممی

. کردم سر به را سفیدم و سیاه نخی روسری و پوشیدم را بلندم و گشاد و سیاه مانتو

 روسری زیر از فقط همین برای و بودم بیزار آیینه در خودم تصویر دیدن از هنوز

 و سپردم خاله به را کیانوش و کیاوش. کردم مرتبش کمی و کشیدم موهایم به دستی

 .نکنند درست دردسر و باشند خوبی پسرهای که گرفتم قول هاآن از

 صندلی روی را اشگنده هیکل زری. رسیدم بیمارستان به عرق از خیس و خسته

 .بود او با بش و خوش مشغول و بود کرده ولو مامان تخت کنار فلزی

. شدم امروسری هایدستگیره با خودم زدن باد مشغول و کردم باز را امروسری گره

 .شکست گلویش در خنده انگار برگرداند، طرفم به که را رویش زری

 اومدی؟ کی تو لیال وای ای-

 به توجه بی و اندازممی او رنگ زرد صورت به نگاهی و نشینممی دیگری صندلی روی

 .کنممی پرسی احوال او از زری

 خونه که برسم بهت بیشتر یکم باید بشی مرخص نمونده چیزی دیگه بهتری؟ امروز-

 باشی حال سر رفتی
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 .دهدمی سر گریه بلند صدای با و آوردمی باال صورتش روی تا را پتو لبه

 بیرون خونه از علی خاطر به رو تو من. ازت کشممی خجالت سیاهه، روم خدا به لیال-

 گنده اخالق من. نذاشتی تنها رو من لحظه یه بیمارستان افتادم وقتی از تو ولی کردم

 اینطوری من بچه از که نگذره ازش خدا. دیدم دیروز رو دستات زخم. دونممی رو ثریا

 !کشهمی کار

 من به که هاییبدی تمام با. بوسممی را پیشانیش و زنممی کنار صورتش روی از را پتو

 .شوم اشمادری حق منکر توانمنمی است، داشته روا

 !لطفا شو خیالش بی کردم، حالل رو همه من. نکن فکر هیچی به-

 و داردمی بر مامان تخت کنار فلزی میز روی از را کیفش و شودمی بلند جا از زری

 . کندمی نازک برایم چشمی پشت

 سامی. خوادمی شام خونه میاد امیر االن. شدم مزاحم خیلی انگار برم، دیگه من-

 …خونه برم بگیرم ازش رو بچه برم زودتر کرده، کچل رو بابا االن تا البد

 . کنممی نگاهش چشمی زیر

 ماهه شیش االن من واال خونه؟ بریدمی تشریف که شده حل مشکلتون سالمتی به-

 ببینیم ما اقلال نکرده ظهور هنوز پرده پشت عروس عین خان امیر این ایران اومدم

 !هست شکلی چه ساالری خاندان داماد این

 از هنوز دلش اما. دهدمی را جوابم صورتش کردن کوله و کج با و چشم و سر اشاره با

 . آوردمی باال سر بعد و کندمی مادرم به نگاهی. است پر حرفم

 و زن سر باالی هم اشجنازه سایه کنه خدا باشه که هم هرچی شوهر خانم لیال-

 . باشه اشبچه
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 حاال و بودم زده او به سنگینی حرف هم من ولی گیردمی آتش زبانش نیش از دلم

 من و دهدمی تکان سر و گزدمی ب**ل مادرم. دیدممی پاسخ همین سزاوار را خودم

 . گیردمی مقابلم کاغذ برگ یک و کندمی کیفش در دست زری بجنبم خود به تا

 رفتم خودم! کرده شکایت ازت پسرش از وکالت به ایشیره مغال خانم، لیال بفرمایید-

 گوشه بیفته بگیره قلبش باز بفهمه چیزی بدبختم بابای نذاشتم! گرفتم پستچی از

 !بیمارستان

 را چیز هر طاقت. کنممی دراز گرفته دست در او که کاغذی سمت را لرزانم هایدست

 .کنن دور من از را هایمبچه اینکه جز دارم

 گیر آب بدون شب، نیمه که قرصی مثل. نیستم خوب چرا؟ دروغکی لبخند تنگم،دل

 بگویم چیزی. بزنم حرف راحت توانستممی کاش. زندگی گلوی در امکرده گیر کندمی

 دوست را سکوت این. دلتنگم گویممی فقط لعنتی، اتاق این هایآدم میان. دلتنگی از

 در شده پنهان درد عمق نیست کسی وقتی. دهممی ترجیح را بودن الل. دارم

 .کند حس مرا هایحرف

 حتی که است شده زیاد آنقدر هایبدبختی رحمانه بی هجوم و دردهایم عمق

 کردن آرام جوابگوی دیگر هایمگریه شب. است کرده بیدار نیز را مادرم هایمادرانه

 هم ام،ردیهمد برای نیز روزها اشکم که است مدتی و نیست دردم از ماالمال قلب

 .کندمی امراهی

 اول جلسه. آورممی کم نفس عجیب و افتدمی خس خس به گریه، وقت به امسینه

 بعدی، جلسه تا قاضی دستور طبق و امباخته فیضی نحس خاندان به را دادگاه

 امکرده فراموش. آورده در پای از مرا که چیزیست این و بمانند هاآن نزد باید هابچه
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 امزندگی هایثمره دادن دست از زنم؟می پرسه شهر این در چه برای و هستم که

 .امبرده یاد از نیز را خود نام حتی که است انداخته دلم به هراسی و هول چنان

 اذن دوباره ترحم، روی از شاید و شده نرم مادرم دل که دارم خرابی روز و حال چنان

 .است کرده صادر را امخانه به بازگشت

 را پک اولین عمیق و درد با چنان و زنممی آتش را پاکت در موجود سیگار نخ آخرین

 گرم و دامن دامن، هایماشک. امزده آتش را سیگار نخ اولین انگار که زنممی آن به

 به محال شدنشان تمام که بارندمی تلخ و داغ چنان. شوندمی سرازیر هایمگونه روی

 .رسدمی نظر

 . گیردمی اوج امگریه صدای خورد،می سر امشانه روی که زری دست

 تو؟ گیرینمی آروم چرا برم، قربونت جون، لیلی-

 . اندازممی او به سفیحی اندر عاقل نگاه

 باشی؟ آروم تونیمی بگیرن ازت رو اتبچه اگه-

 و نشیندمی کنارم زمین روی و دهدمی سر سرش پشت دیوار به را اشگنده هیکل

 . کشدمی پریشانم موهای به دستی

 هر که توام مادربزرگشون، و بزرگ پدر خونه رفتن روز چند نفرستادیمشون، که جنگ-

 ! گردنبرمی برم، قربونت گردنبرمی. زنیمی حرف تلفنی باهاشون روز

 . دهممی را جوابش کنان فین فین و کشممی باال را امبینی آب
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 واسه کنهمی خیال ندونه کسی گشونبزر  بابا و بزرگ ننه خونه رفتن میگی همچین-

 آتیش من دل شناسی؟نمی رو پست و صفت گربه طایفه این انگار. رفتن تفریح

 دختر؟ میگی کجا و چی از واسم تو گرفته

 خیره خیره بعد ایلحظه و کشاندمی پذیرایی سوی به را زری آیفون، زنگ صدای

 . کندمی نگاهم

  د؟ز  زنگ بود کی برده؟ ماتت چرا چیه؟-

 است زده مات هنوز که زری به را خودش و آیدمی بیرون سراسیمه آشپزخانه از مادرم

 . رساندمی

 مونی الل چرا خب پرسید؟ چی لیال نشنیدی سنگینه؟ گوشات مگه تو دختر-

 در؟ پشت بود کی گرفتی؟

 و اندازدمی است ایستاده کنارش که مادرم و امنشسته اتاق ته که من به نگاهی نیم

 :زندمی ب**ل

 !اومده متولی محمود سید طرف از داره، کار لیال با میگه ست،بچه پسر یه-

 روی از را امروسری و مانتو. خیزممی بر جا از شود خارج کمان چله از که تیری مثل

 .دوممی هاپله سمت و قاپممی لباسی چوب

 است متصل آن به آیفون که سنگی دیوار به ایساله دوازده ده، مشکی مو پسرک

 زنان نفس نفس. دهدمی سالم و گیردمی باال سر کنممی نگاهش تا. زده تکیه

 . دهممی را جوابش

 شده؟ چی! منم لیال سالم،-
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 . کندمی ورانداز نگاه یک با را سراپایم

 سید زاده، امام برید زمین، بذارید هست دستتون آب بگم بهتون گفت سید-

 !منتظرتونه

 و است فکری هر از خالی مغزم. دوممی را زاده امام تا خانه راه لطو تمام سراسیمه

 که افتاده بدی اتفاق هایمبچه برای که است این بزنم حدس توانممی که چیزی تنها

 .دارد عجله زاده امام به من رفتن برای اینقدر سید

 مسال و فرستممی صلوات تند تند. شوممی که زاده امام چوبی و بزرگ در نزدیک

 زیر را موهایم و کشممی جلو است، رفته عقب دویدن اثر بر که را امروسری. دهممی

 .کنممی تند پا سید خانه سمت به و کنممی سر به سفید چادر. کنممی پنهان آن

 حوض اطراف دست به تسبیح که بینممی را سید وقتی و افتاده شماره به نفسم

 زنان نفس و گذارممی امسینه روی دست. دچرخمی آشفتگی و سرگردانی با اشخانه

 .دهممی سالم

 آیدمی پیش قدم چند. شودمی حالم وخامت متوجه انگار افتد،می من که سید نگاه

 نزدیک که ایرفته در زهوار و کهنه صندلی به و کندمی باز هم از را هایشدست و

 بنشینم که کندمی اشاره تعارف حالت با است، حوض

 !کن تازه نفسی ی بشین بگیر بیا ،دختر بیا-

 از سید. شودمی بلند امپی پیا هایسرفه صدای که امننشسته صندلی روی هنوز

 رویم پیش و ریزدمی آب لیوان یک است اشخانه ایوان ستون نزدیک که آبی تنگ

 . گیردمی

 کردی؟ هول چرا دخترم، بخور-
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 . اندازممی است لبمنق سخت بار این که آرامش همیشه صورت به نگاهی

 من؟ پی فرستادی که شده چی بگو زاده امام این به رو تو سید،-

 . گویدمی استغفرهللا و کشدمی عمیقی نفس. اندازدمی زیر به سر

 !خیره که انشالله بهت، گممی بیاد جا نفست بذار. بشین دقیقه یه حاال-

 گرفتن از قبل خوردنش از که پریشانم آنقدر اما کنممی نزدیک دهانم به را آب لیوان

 . شوممی منصرف سوالم جواب

 ! بگو بهم شده چیزی اگه خدا رو تو افتاده؟ اتفاقی هامبچه برای سید؟-

 . دهدمی تکان سر و کشدمی بلندش ریش به دستی سید

 ایدیگه موضوع یه مورد در تا اینجا بیای گفتم! جان بابا ندارم، خبر هاتبچه از من-

 .کنم بتصح باهات

 حرف من با تواندمی هابچه جز به موردی چه در سید. است افتاده کار از انگار مغزم

 آب لیوان به دوباره را امشده پوسته پوسته و خشکیده هایب**ل باشد؟ داشته

 ب**ل بر را نامی کندمی عبور ذهنم از صاعقه مثل چیزی ناگهان و کنممی نزدیک

 نقش هایمدست میان از آب لیوان و کندمی لرزیدن به شروع هایمدست و آورممی

 . شودمی زمین

 داری؟ خبری امید از سید، امید؟-

 شاه و بلند تسبیح به دستی. نشیندمی حوض لبه و گویدمی غلیظی نچ سید

 . دهدمی تکان سری و کشدمی مقصودش
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 پشیمون زدنش حرف از رو آدم داری که روزی و حال این با تو دختر، االهللا، الاله-

 …که کنیمی

 . گیردمی حرصم زدن حرف برای کردنش مریض و دارکج این از

 نه؟ یا باالخره شده چی میگی شدم؛ جون نصفه خدا به سید،-

 . اندازدمی پایش زیر هایموزاییک به را نگاهش و دهدمی تکان سری سید

 ولی جایی یه بری ایدب. دارن احتیاج کمکت به دخترم،! لیال بود، اینجا یوسف حاج-

 !جان بابا باشی محکم و قرص خیلی خواممی ازت

 که کسی. سوزدمی یوسف حاج نام شنیدن از قلبم و است شده تنگ هم باز نفسم

 من با توانستمی کاری چه بود داشته نگه دور من از را امید هاسال این تمام در

 باشد؟ داشته

 به هم شما که کنم باور باید یعنی اری،ند یوسف حاج از خبری هیچ گفتید که شما-

 گفتی؟ دروغ من

 لرزدمی کمی انگار اما صدایش. آوردنمی باال را سرش

 فقط. دونستممی من فقط رو دلیلش رفت محل این از وقتی حاجی نگفتم، دروغ-

 قسمم ولی رفت و کرد جمع رو زندگیش و خونه ناغافل یهو چرا که دونستممی من

 امروز اما. نداشتم ازشون خبری هیچ هم امروز تا. نگم احدی هیچ به رو رازش که داد

 بفرستم رو تو شده طور هر که کرد التماسم برگشتی، تو شنیده که گفت و اومد

 !پیشش

 .شده خارج دستم از است سرازیر خروشان سیالبی مثل که هایماشک کنترل
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 باید حاال اونوقت گردممی دنبالشون دارم من که ساله یه نزدیکه دیر؟ انقدر چرا پس-

 بشم؟ دار خبر ازشون

 سرازیر که را اشکش قطره و باشد من به پشتش که شودمی بلند جا از طوری سید

 . نبینم است شده

 این به پام تقصیر بی که کن حالل منم برو، زودتر پاشو! تنگه وقت دختر، پاشو-

 !شد باز جریان

 بدهکار آغوششان به اشهمه شوندنمی ”تمام بخواهی که هم هرچقدر را هابعضی

 آرامش را؛ آدمِ دل کندمی خالی سکوتشان. است ”گرم”حضورشان! مانیمی

 .دارمـت کم مـن اینجا و آوریشانمی ”کم“هرلحظه دم هر! آوریمی کم را صدایشان

 هاتحرف تمام دیروز تا که کسی با باشی نداشته گفتن برای حرفی"  امـروز"  دارد درد

 !گفتیمی او به قـطف را

 اما سوزیمی کسی فراغ در را عمرت لحظات تمام گاهی. است عجیبی حس دلتنگی

 !هستی دلتنگش هم باز. رسدمی دیدار لحظه وقتی

 دست در و است نوشته برایم آن در را بیمارستان آدرس محمود سید که را کاغذی

 .کنممی مرور را آدرسش دوباره و گشایم می ام،کرده اشمچاله

 دردهایم که دارد غصه طاقت چقدر بیمارم قلب این مگر تقدیریست؟ چه این خدایا

 و اندوه همه این متحمل چرا بیابم گونه این را امید بود قرار اگر اصال ندارد؟ تمامی

 از چقدر امید بدون من و خوردمی تاکسی شیشه به امان بی و تند باران شدم؟ زجر

 سیر چقدر و شودمی اکو گوشم در باران زیر هایشدهخن صدای! بیزارم باران این

 .است درد شرنگ برایم اشلحظه لحظه که زندگی این از شوممی
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 سرطان بیماری دچار او امید، عقد از بعد سال یک و ژاپن به من رفتن از بعد سال دو

 برای را اشخانه بالفاصله یوسف حاج و شودمی جدا همسرش از امید. شودمی خون

 حاال اما. کنندمی کوچ مانقدیمی محله از شبانه و خبر بی و فروشدمی او درمان جخر

 حال و است کرده پیشروی امید بیماری لعنتی، بیماری آن با مبارزه سال چند از بعد

 بالین بر که کند راضی مرا تا بود خواسته سید از یوسف حاج که است وخیم چنان او

 .شوم حاضر امید

 هادیوانه مثل و امایستاده تجریش شهدای بیمارستان جلوی که است ساعت نیم

 از که مردمی مرور و عبور به گاه و گردانممی صالح زاده امام سمت سر گاهی

 بر بیمارستان سوی به قدم که بار هر و مانممی خیره شوندمی خارج بیمارستان

 .بروم داخل تا کشدنمی پاهایم دارممی

. فشارممی سخت را آن و زنممی چنگ را سیاهم روسری گره .است کرده غروب آفتاب

 بیمارستان تخت روی را امید دیدن طاقت. کوبدمی مشت قلبم بر تند تند انگار کسی

 پاهایم کاش. بود خورده چاقو رضا حمید دسته و دار از که افتممی شبی یاد به. ندارم

 بله گفتن به اما شدمی الل زبانم کاش. شدمنمی راهی حمیدرضا همراه شکستمی

 .شدنمی باز او به

 روی که افتدمی الله به چشمم. گذارممی بیمارستان راهروی به که را قدم اولین

. است گذاشته دیوار بر سر و بسته را هایشچشم و است نشسته بیمارستان نیمکت

 باز که را چشمانش. گذارممی دستش روی دست و نشینممی کنارش و روممی جلو

 .فشاردمی آغوشش در مرا تنگ و شودمی سیالب هایشاشک کند،می

 …میره دستمون از داره امید! تو اومدی دیر چقدر! جان لیال لیال؟-
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 امید تنها تن عطر بوی عجیب که را آغوشی کشممی بو و کنممی بغل محکم را او

 .شودمی جاری. زبانم بر اختیار بی امید نام. دهدمی را زندگیم

 من چرا آخه اومده؟ امیدم سر بالیی چه بفهمم باید االن من چرا الله امید، ید،ام-

 بدبختم؟ انقدر

 .کندمی نوازش بلندش انگشتان با را سرم

 !دارهنمی بر در از چشم کنیممی هرکاریش منتظرته، خدا به لیال-

 خودم. بلعممی زور با است کرده گیر گلویم در پنگ پینگ توپ یک مثل که را بغضی

 اتاقی سمت قدم و گیرم می دیوار به را لرزانم هایدست. کنممی جدا آغوشش از را

 .دارممی بر شده بستری آن در او که

 باور نه،. شد تاریک بود مقابلم که فرتوتی جسم دیدن از چشمانم لحظه یک

 فرورفتگی! باشد من امید استخوان مشت یک این کنمنمی باور هرگز. کنمنمی

 .کندمی باز جا قلبم در عمیق ایحفره انگار بینممی که را اشجمجمه ناستخوا

 را نگاهش و است شده مچاله خود در و کشیده شکم به را استخوانیش زانوهای امید

 .دوخته بیرون به تختش کنار پنجره از

 این تمام جای به خواهدمی دلم افتد،می جانم بر ایلرزه نگاه، هر با و کنممی نگاهش

 مبدل چشمانم مقابل در جان نیمه جسم آن و کنممی نگاهش. کنم نگاهش هاسال

 .بینممی را او و امیرحسین و خودم رفته باد بر جوانی آن در که شودمی آیینه به

 برای اما ببندم امجوانی روزهای قهرمان ناتوانی و ضعف بر چشم خواهدمی دلم

 هم سراب دیدن است، دویده آب یافتن یپ در را راه طول تمام که لبی تشنه مسافر

 .کندمی واهی امیدی دلخوش اورا
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 گاه تکیه را سرم پشت دیوار. کشممی نفس الکل بوی از پر اتاق آن در را هایشنفس

 هق هق به که امگریسته آنقدر. نریزد فرو این از بیش امخسته جسم تا کنممی

 نگاه شودمی باعث زمین یرو بر سرم پشت از چیزی ریختن صدای. امافتاده

 .بچرخد سو آن به هردویمان

 کیسه. ریزممی اشک فقط و رودمی بند زبانم افتد،می یوسف حاج به که چشمم

 از پر چشمانی با خمیده قامت آن با و افتاده دستش از امید داروهای و سرم محتوی

 .گویدمی آمد خوش من به اشک

 اشگریه. است امید وخیم حال نگران یا است کرده هول اینقدر من دیدن از دانمنمی

 تخت سمت عقب عقب و کندمی بدل گریانش چشمان از تر تلخ لبخند یک به را

 . چرخاندمی من سمت را سرش مرتب و زندمی حرف امید با و رودمی امید خواب

 ! بودی منتظرش که همونی اومده؛ لیال بابا، لیالست اومده؟ کی ببین بابا؟ جان، امید-

 . کندمی دراز من سمت دست یوسف حاج

 .ببینه رو تو امید بذار جلوتر بیا واینستا اونجا بیا جان، بابا بیا-

 هیچ فرزندت جز به دیگر باشی که مادر و پدر. شویممی خودخواه چقدر اوقات گاهی

 به دست بود حاضر امید خوشی دل برای یوسف حاج. بود نخواهد مهم برایت چیز

 شدن ذوب حال در لحظات آن در چطور من که نبود مهم اصال برایش و ندبز  کاری هر

 در امید گذاشتمی و بود نکرده خبر مرا هرگز کاش ای و. بودم امید نگاه کوره در

 قدم هر در پاهایم لرزش. بماند بسکتبال رغیب بی قهرمان امید همان ابد تا ذهنم

 پهلوی به بالشش روی را او یوسف حاج ایستادم، که تختش باالی. شدمی بیشتر

 رفته گود حفره دو میان از که سویش کم نگاه. بود خوابانده من سمت به راست

 و کردم مشت را هایمدست اختیار بی. کرد تالقی دردم پر نگاه با چشمانش
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 بر عمیق زخمی مثل نگاه آن جای کردم حس اما بستم ایلحظه برای را هایمچشم

 !ماند صورتم

 . کرد نجوا گوشش زیر رامآ یوسف حاج

 امیدم؟ شناسیمی رو لیال-

 حاج حرف تایید برای را هایشچشم زحمت با. بود نگرفته بر نگاهم از را نگاهش هنوز

 دیدن از چشمانم و کردمی قراری بی سخت امسینه میان قلبم. فشرد هم روی یوسف

 .اریدبمی وقفه بی بارش قرار بی ابری چون روزگار، سنگدلی همه این

 بیمارستان حیاط سمت به و آورمنمی تاب آن از بیش را رنجورش جسم تماشای دیگر

 .کنممی تند پا

 :کندمی صدایم مرتب و شودمی روان ام پی از الله راه میان از

 …عزیزم کن صبر میری؟ داری کجا جان؟ لیال لیال؟-

. باردمی وقفه بی کسیم بی بر هنوز هایموچشم امنشسته بیمارستان حیاط انتهای

 کنارم الله. کنممی حس وجود تمام با را پناهی بی تلخ طعم و ریخته فرو گاهم تکیه

 رفتنم روزهای از برایم. هاستگذشته کاوش مشغول و است نشسته نیمکت روی

 اشمبارزه از امید، درمان شکن کمر هایهزینه از اش،متارکه و امید بیماری از گویدمی

 نیاورده دست به را اشسالمتی تا که بود گرفته قول همه از امید اینکه از بیماری، با

 و تمورها آن از گویدمی بیماریش پیشرفت از! نکند مطلع مرا کسی است

 فریاد خواهدمی دلم چقدر و! قلبش جز به گرفته، را او وجود تمام که متاستازشان

 فقط و فقط که را جایی و کند نفوذ او قلب به تواندنمی کس هیچ و چیز هیچ بزنم

 !لعنتی هایغده آن حتی بگیرد، است من به متعلق
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 جیب در دست. چکدمی زمین بر الله، جمله هر با اشکم قطرات و است پایین سرم

 به و زنممی آتش سیگاری الله، تعجب از پر چشمان میان در و کنممی اممانتو

 .کنممی نزدیکش نازکم و لرزان هایب**ل

 سیگار به چه رو بسکتبال قهرمان شدی؟ سیگاری کی از کشی؟می سیگار تو لیال-

 کشیدن؟

 . کشممی حسرت پر آهی

 باال و قد اون از نبود؟ بسکت قهرمان افتاده بیمارستان تخت روی االن که اونی مگه-

 تخت؟ روی شده مچاله که قد متر دو جز به مونده چی قویش هایعضله و

 . کوبممی سینه به را امخورده گره مشت

 !خدا ای شدم عار بی چقدر-

 . گیردمی محکم را دستم مچ و اندازدمی هایمشانه دور دست الله

 !ها وامیسته قلبت نکن، اینجوری خودت با خدا رو تو! لیال نکن-

 بیفته کار از که هاستحرف این از ترغیرت بی و پرروتر من، وامونده قلب این نترس،-

! 

 . کندمی پاک را ماشک دستش کف با

 رو سختی شب امید لیال! براهه چشم امید گفت کنیم، خبر رو تو که گفت دکترش-

 فقط نزده، حرف هم کلمه یه حتی! شناسهنمی رو کسی دیگه دیروز از گذرونه،می

 !کن دعا براش خدا رو تو کنه،می نگاه خاص جور یه رو هممون. کنهمی نگاه
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 ناگهان و کنندمی پیج را پزشکی نام بیمارستان داخل از که است گذشته نیمه از شب

 بر محکم را دستش دو هر و شودمی بلند جا از برق مثل. پردمی الله رخسار از رنگ

 . کوبدمی سرش

 کنند؟می پیج رو صباغی دکتر چرا! شدیم بدبخت زمان، امام یا-

 فریاد ندک دویدن به شروع اینکه از قبل و چرخاندمی من سمت کمی را سرش

 :زندمی

 …امید شدیم، بدبخت بدو لیال-

 چنگ مصلوبم قلب بر باز. است کرده میخ نیمکت آن به مرا انگار کسی اما دودمی او

 است شده ایخشکیده هایچوب تکه مثل لرزانم پاهای اما برخیزم خواهممی زنم،می

 گویی اما دارمیم بر زحمت با قدم چند. بدهم حرکتشان توانمنمی کوشممی هرچه که

 خورد صدای که آنچنان زند،می زانوهایم زیر محکم سر پشت از کسی ناگهان

 .افتممی زمین بر و شنوممی را شدنشان

 شده کشیده زمین بر هایمدست کف بروم، باید سر با چه و پا با چه بروم، باید من اما

 با را خدا نام و فتمامی را به زمین روی پا و دست چهار. ستجاری خون خراشش از و

 فلزی هاینرده بر دست رسممی که بیمارستان هایپله جلوی به. آورممی زبان بر ناله

 .خیزممی بر مشقت با و گیرممی

 صدا را امید که الله جیغ صدای. روممی پیش بیمارستان سالن تا خوران تلو تلو

 .شوممی ولو نزمی روی جا همان و قلبم ناسور زخم بر شودمی مته زند،می

*** 

 پانزده فصل
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 "گفت باید عاقبت

 خون به غرقه دلی و شاد لبی با

 تو خداحافظ كه

 بشكست محبت جام این باید ولی است تلخ چه گر

 بگسست الفت رشته این باید ولی است تلخ گرچه

 رفت تو كوی از باید

 خبری بی دلم داغ از دانم

 شكست جام كدام كه ندانی و

 تگسس رشته كدام كه

 تنهایی و غم به نمودن خو تو رفتن از پس است تلخ گرچه

 رفت باید عاقبت

 گفت باید عاقبت

 خون به غرقه دلی و شاد لبی با

 "تو حافظ خدا که

**** 

 باران درشت قطرات تا گیرممی آسمان به رو را سرم و امکرده باز هم از را هایمدست

 یکی یکی را پاهایم شادی با و نمز می چرخی. بنشینند صورتم روی بهانه بی و آزاد

 تعادلم حفظ در سعی هایمدست حرکت با و دهممی جا رو پیاده جدول لبه روی
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 امید. نیست پاییزی تند باران این در روی پیاده از خوشایندتر برایم چیز هیچ. کنممی

 تند هاییقدم با کندمی سعی و داشته نگه محکم سرش باالی را سیاهش چتر

 .برساند من هب را خودش

! اتکله به چسبیده خورده، بارون انقدر اتمقنعه ببین. شدی خیس خیس دختر-

 . دیوونه شق کله خوریمی سرما خدا به چتر زیر بیا

 برایم آسمان بغض که هستم آن از ترسرمست. دهممی تحویلش شاد ایخنده

 .باشد داشته اهمیتی

 از را چترش زدن هم بر چشم یک رد و پرممی خیابان آسفالت روی جدول لبه از

 را کالسورش بالفاصله امید. کنممی دویدن به شروع کنان خنده و قاپممی دستش

 و کندمی تند پا سوی به. شود سرش بر باران ریزش از مانع تا گیردمی سرش روی

 .زندمی فریاد

 . شدم خیس بری؟می کجا رو چتر لیال-

 ادامه مسیرم به عقب عقب و گیرممی ارقر  رویش به رو. چرخممی پاشنه روی

 را آن وارونه ایفرفره مثل و کنممی ثابت زمین روی را سیاهش چتر نوک. دهممی

 .چرخانممی

 و کنیمی چندش خورهمی بهت آب قطره یه تا گربه عین چیه امید، بکش خجالت-

 گرفتی؟ سیاه چتر روش نیست قشنگی این به بارون حیف میری؟ در

 که باشد آبی حجم جوابگوی تواندنمی کالسورش دیگر که است شده سخی آنقدر

 ب**ل و داردبرمی سرش روی از را کالسور مانده در. اندگرفته هدف را صورتش و سر
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 و کتاب شده خیس لبه دلخوری با و نشیندمی خیابان خیس جدول لبه و چیندبرمی

 .جنباندمی سر و دهدمی نشانم را دفترهایش

 تو هایبازی رمانتیک این از من. شد خیس خیس هم هامکتاب هیچی، هک خودم-

 !خدا به دارم مشکل بارونش بخش همین با فقط

 بیرون کالسورش از را هایشکتاب و نشینممی مقابلش زانو روی و زنممی قهقه

 .دهممی جای اممدرسه کیف در و آورممی

 قدم بارون زیر باهام باید خونه تا که پاشو حاال امنه، جاشون دیگه اینجا. بفرمایید-

 !نداریم هم ندارم دوست و خوامنمی و نمیشه. بزنی

 . افتدمی چال کمی اشگونه و نشیندمی لبش بر لبخند

 .دختر تو دست از امان-

 بلند جا از و گیرممی را دستش کشدمی دست خیسش هایلباس به که طور همان

 .دهدمی تکان سر. شودمی

 . میرممی شما خاطر به سریع بنده بخواه جون شما. خانم مرا اطاعت-

 . رودمی فرو هم در هایماخم اختیار بی و ریزدمی فرو قلبم

 داری دوستم واقعا اگر. بمیری برام خوامنمی-

 !باش زنده من برای لطفا

 به را آن و گیردمی انگشت دو با را اممقعنه نوک. آیدمی خوشش امجمله از انگار

 .گویدمی جوابم در و کندمی ایخنده. کشدمی لوج
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 عشق این عشق به حاالها حاال و امزنده تو عشق به تو برای. سنج نکته خانم چشم-

 !کنممی زندگی

*** 

 ؟ لحظات این در اندشده نارفیق رفیق چرا پاهایم

 هستند آن از رتناتوان و ترلرزان. ندارد ایفایده اما کوبممی لرزانم پاهایم به مشت با

 زمین بر دست پا نو کودکی مثل. ببندم امید هاآن به بتوانم شدن بلند برای که

 شده کور چشمم. رسانممی بیمارستان سالن به را خودم پا و دست چهار و گذارممی

 . کندمی ناله و زندمی سرش بر یوسف حاج ببینم؟ چیزی خواهمنمی من یا است

 که پرستارهایی دنبال به لرزدمی گلویش در که صدایی و گریان هاییچشم با الله و

 را هاآن و است حرکت در دوند،می یو سی سی اتاق سمت به امید تخت با همزمان

 از یکی شودمی نزدیکم که برانکارد. کنند کمکشان که دهدمی قسم زمان و زمین به

 ستم دو هر با ممحک را چرخ همان پایه درنگ بی و خوردمی زانویم به هایشچرخ

 . میشم آن حرکت از مانع و گیرممی

 دردی متوجه حتی. است شده سفید هایمانگشت که فشارممی را آن محکم چنان

 تخت پایه به را سرم. نیستم است چیده پی زانویم در برانکارد چرخ برخورد از که

 .دهممی سر گریه عاجزانه و چسبانممی

 یادت. کنی زندگی و باشی زنده من عشق به ن،م برای که امید دادی قول من به-

 دلم من. گفتم دروغ بهت. کردم غلط. امید کردم غلط. نبودی قولی بد اهل تو رفته؟

 چرا ندارم؟ دوستت من که کردی باور چرا کردی؟ باور چرا رفتم و گذاشتم اینجا رو

 سر مکنمی التماس بهت. دارم حرف باهات من امید برم؟ حیوون اون با گذاشتی

 !بمون قولت
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 صدای و کوبدمی صورتش و سر بر الله. کرده پر را بیمارستان تمام هایمزجه صدای

 ایسرمه روپوش که پرستارها از یکی. شودنمی قطع ایلحظه گفتنش داداش داداش

 سکوت به را او و اندازدمی او به تندی نگاه است، بخش سوپروایزر گویا و دارد تن به

 با و کندمی جدا تخت پایه از را هایمانگشت و شودمی خم الفاصلهب. کندمی دعوت

 .دهدمی حرکت دستور دادندمی هل را برانکارد که پرستارهایی سایر به دست

 . زنممی ناله و ریزممی اشک

 عاشقت من. ندارم رو مجازات این طاقت من! نکن رو کار این من با امید خدا رو تو-

 اما خواد،می جرات عاشقی! خوادمی لیاقت عاشقی اشتن،نذ امید، نذاشتن. بودم

 !امید کن رحم مادرت خاک ارواح رو تو نداشتم، رو کدوم هیچ من

 بازار سیاه این در اند،شده دریا هایماشک. زنممی صورت و سر بر. زنممی ناله

 جزم ار  عزمم. دارد اهمیت برایم امید جز به کسی نه و بینممی را کسی نه. امزندگی

 که پاهایم ناتوانی از امان اما. بگیرد من از را او کس هیچ گذارمنمی دیگر ام،کرده

 !است کرده فلجش افیون

 روی یوسف حاج. است سرخ گریه فرط از چشمانش که است گریسته آنقدر الله

 از ناامید که پزشکانی جز به بینممی را همه. زندمی زار بلند بلند و نشیندمی نیمکتی

! پوشانده را امید صورت روی که سفیدی ملحفه و آیندمی بیرون یو سی سی تاقا

 مرگ کابوس این از توانمنمی کوشممی هرچه و بینممی را همه اما شده کور چشمانم

 !برخیزم

 فرو رگم در که را سوزنی سوزش اما دارم بدنم تمام در که دردی و کوفتگی وجود با

 آوار سرم روی شهر تمام که این مثل. است سنگین سرم. کنممی حس خوبی به رفته

 قلبم روی دست. بینمنمی را کس هیچ اما. چرخانممی اطراف به را نگاهم! است شده
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 زنجیری لعنتی سرم آن ولی. شوممی بلند بیمارستان تخت روی از آهسته و گذارممی

 رویم و بندممی را هایمچشم. گرددمی حرکتم مانع و گرفته بر در را دستم که شودمی

 سریع حرکت یک با و گیرمبرمی است متصل آن به سرم که دستم درشت رگ از را

 روی توانمنمی. شودمی جاری آن از خون فاصله بال و کشممی بیرون رگم از را سوزن

 !است آمده امید سر بر چه دانمنمی وقتی بخوابم آسوده و راحت تخت این

 اتاق سمت و گیرممی سر بر دست. رودمی گیج سرم شوممی که بیمارستان راهرو وارد

 را آن جای همه و کشیدم سرک داخل به بار چند شیشه پشت از. روممی یو سی سی

 که اندازممی بیمارستان بزرگ ساعت به نگاهی. نیافتم را امگمشده اما گذراندم نظر از

 ذهنم در شتهگذ ساعات اتفاقات از گنگ تصویری و دهدمی نشان را صبح شش

 مرتب مشغول جوان دختری. رسانممی پذیرش به را خودم زنان تلو تلو. زندمی چرخ

 .است بیماران رزومه کردن

 کدوم به. نصرتی امید بردن؟ کجا بود یو سی سی توی که مریضی خانم؟ ببخشید-

 هستن؟ کجا دونیدنمی چی؟ کردن؟همراهاشون منتقلش بخش

 با و دهدمی قورت صدا با را دهانش آب. کندمی نگاهم خاص حس یک و تعجب با

 :پرسدمی تردید

 داشتید؟ باهاشون نسبتی چه-

 چه که هستم این فکر به باشم برده کار به که ماضی فعل فکر به اینکه از بیشتر

 باز اورژانس ورودی بزرگ در بدهم را او جواب اینکه از قبل. دارم امید با نسبتی

 اصال که است آشفته آنقدر. آیدمی پذیرش سمت یمهسراس محمود سید و شودمی

 !بیندنمی مرا

 کنید؟می کار چی اینجا شما سید، سالم-
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 سفید همیشه لباس حتی که امزده حماقت به را خودم یا امشده احمق دانمنمی

 سر و کشدمی محاسنش بر دستی! بینمنمی شده، معاوضه سیاه رخت با که را سید

 .اندازدمی زیر به

 هستن؟ کجا الله و حاجی پس اینجایی؟ هم تو-

 با را خودش کندمی سعی و کرده ما به را پشتش و است ساکت هنوز پرستار

 با. شود خالص ما به دادن جواب از ترتیب این به شاید تا کند مشغول کارهایش

 .کنممی تکرار برایش را سوالم دوباره و زنممی پذرش میز روی انگشت چهار

 هستن؟ کجا پس همراهاش بردن؟ کجا رو ما مریض. ندادید رو من ابجو خانم-

 …هم خواهرش. کردن بستریش اورژانس توی نبود مساعد حالش زیاد پدرش-

 بیرون بیمارستان نمازخانه از که الله سمت به دست با و گذاشت تمام نا را اشجمله

 . کرد اشاره آمدمی

 ! خواهرش اونم اوناهاش،-

 حال در ناتوانی از که ایالله سوی به من و کرد تند پا اورژانس متس به محمود سید

 را او و گرفتم دست با را هایششانه شود، زمین نقش اینکه از قبل و رفتم بود سقوط

 .دادم جای آغوشم در

 بخش؟ توی بردنش یا کردن مرخصش کجاست؟ امید پس خوبی؟ جان الله-

 بلند اشگریه های های صدای و ترکدیم کند، باز سر که العالجی زخم مثل بغضش

 .شودمی

 !لیال شدم چاره بی! رفت امید! شد ناامید امیدم. شدم کس بی. شدم بدبخت لیال،-
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 بفهمم که است مفهوم قدری به اما. شده دورگه صدایش که است گریسته آنقدر

 خالی انگار زانوهایم. دارم نگه را الله توانمنمی دیگر! است رفته باد بر امهستی تمام

 زمین روی محکم. لرزدمی آشکارا دیگری زمان هر از بیشتر هایمدست و شودمی

 رفتن رژه به شروع چشمم جلوی گذشته شب هوالک اتفاق هایصحنه تازه و افتممی

 امید از من تصویر آخرین پوشانده، مرا باالی بلند روی که سفید ایملحفه. کندمی

 !است

 الل. است کرده گیر هایمدندان حصار میان انگار صدایم. زنممی سر بر دستی دو

 و گیردمی راه امبینی سمت به راستم چشم گوشه از اشک قطره یک فقط. امشده

 !ماندمی حرکت بی و خیره الله سمت به چشمانم

 امشب کنارم از مرو جدایی، برم از مکن"

 "امشب قرارمبی دل تو از شکیبدنمی که

 تمام پاییز و افتدمی زمین بر بیمارستان نزدیک رو پیاده کنار چنار درخت برگ آخرین

 رنگارنگ برایم پاییز کنارش در. بردمی یغما به جا یک را پیر درخت آن و من هستی

 پله آخرین روی. بیزارم سنگینش غم و پاییز از او بی من و بود سال فصل ترین

 آن به را امرفته گود و متورم یهاچشم گیج ایدیوانه مثل و امنشسته بیمارستان

 .امدوخته دارد، را مرگ عفریت حکم برایم که سیاه آمبوالنس

 زمین روی را ناتوانش پاهای جاجی و است گرفته را یوسف حاج هایشانه زیر سید

 و سر به و است زده ناله آنقدر الله. روندمی آمبوالنس سمت به او همراه و کشدمی

 چشم. آیدنمی باال گلویش از صدایی زند،می فریاد هرچه دیگر که کوبیده صورتش

 این در که را هاییحرف تمام زنان ناله و زندمی سرش بر محکم افتدمی من که حاجی

 . ریزدمی بیرون بود، داشته نگه دلش در هاسال
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 لیال؟ نگفتم امانتن، من دست هابچه این گفتم بهت-

 میاد؟ دتیا دارم، دامادیشو آرزوی گفتم بهت-

 پای کی پس؟ شد چی یادته؟ حاجی، دارم دوستش گفتی هستی، امید پای گفتی-

 دم و خودش توی ریخت درد انقدر. داشت غیرت امیدم داد؟ تاوان و موند عشق این

 عمرش همه لیال، کشید درد امبچه. سوخت لعنتی درد این از استخونش مغز تا نزد

 !رفت آروم و نگفت هیچی هم ازب اما بود حرف از پر نگاهش کشید، درد

 را صدایش نه تا است زانوهایم روی سرم و امگذاشته هایمگوش روی را دستم دو

 چهره هایشحرف. مدیونم خانواده این به را عمرم تمام من. ببینم را او نه و بشنوم

 را هاسال این تمام. ندارم را شنیدنش طاقت من که است تلخ حقیقتی زشت و عریان

 دردهایم تمام از و یافت خواهم را امید روزی که بودم گذرانده دلخوشی یک به تنها

 رد میانمان کالمی آنکه بی بودم، یافته را او که حاال و گفت خواهم او برای فراغش در

 آکنده قلبی با من و بود کرده نصیبم گناهانم برای را کیفر ترینبزرگ باشد شده بدل و

 .امشده تنها تنهای بودند، گرفته سویم به اتهام انگشت که هاییغریبه میان درد از

 امید به را هایمحرف تمام توانممی که روممی جایی به و کنممی رها جا همان را ها آن

 !نیافتم شنیدنش برای گوشی وقت هیچ که را هاییحرف تمام! بزنم

 باران. است هماند باقی ناب و بکر نخورده دست طور همان هنوز خاطرهایم باغ کوچه

 قبل ساعاتی که پاهایم به عجیبی نیروی. باردمی قبل شب شدت همان با همچنان

 بسکتبال تور آن به امید که درختی سوی به. است داده قدرت نداشت حرکت توان

 توان پر دستان فقط که باال قدر همان. همانجاست هنوز تور خدایا. دوممی بود، بسته

 پر را گوشم عجیب اشخنده صدای. دهد عبور آن از را پتو تا رسیدمی آن به خودش

 و کندمی دریبل را توپش ایگوشه در لحظه هر که او تصویر دنبال به مرتب و کرده
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 من امید یا امشده دیوانه خدایا. چرخانممی سر و زنممی پلک دود، می

 حس یفرورفتگ دستم زیر اما بایستم بتوانم تا گیرممی درخت به اینجاست؟دست

 قلبی هنوز. شودمی حک قلبم در فرورفتگی همان انگار نگرممی آن به وقتی و کنممی

 قطور تنه بر بود، داده جای درونش را هایماننام و بود کنده درخت تنه بر امید که را

 !کردمی خودنمایی درخت

 فراری بود نشسته درخت شاخه بلندترین بر که را سیاهی کالغ خراشم، جگر فریاد

 . داد

 هستم؟ قولم سر ببینه تا امید کو پس. بودم داده قول بهت که من خدا، ای خدا،-

 آب صورتم به وار دیوانه و برممی آب سوی دست و نشینممی زانو روی آب، جوی لبه

 . پاشممی

 من حق هم حرف کالم یه سال همه این از بعد! کردی ایمعامله بد من با آقا امید-

 معرفت؟ بی نبود

 و باال امسینه قفسه بازدمی و دم هر با که آیندمی بیرون سخت چنان هایمسنف

 . رودمی پایین

 امام با نذرم پای تا گفتم دروغ همه به گفتم؛ دروغ امید، برم خواستمنمی خدا به-

 پس فهمی؟می لعنتی بمونی تو تا. بمونی یوسف حاج برای تو تا بمونم اسماعیل زاده

 !نبود حقم خدا به درد؟ همه این با موندم من و رفتی تو چرا

 هم خودم اما شود آرام کمی درد این شاید تا کشممی فریاد و کوبممی زمین بر مشت

 همان به. یافت نخواهم درمانی هرگز ریخته جانم بر که دردی برای دانممی خوب

 با بودم گرفته هدیه امید از که گردنبندی برجسته قلب روی و زنممی تکیه پیر درخت
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 زیر دار خش و گرفته صدای همان با را محبوبش ترانه و کشممی دست حسرت

 .ریزممی اشک و کنممی زمزمه ب**ل

 من چشم

 بکن یاری منو بیا

 بکن کاری شد خشکیده هام گونه

 کرد میشه کاری مگه غیرگریه

 بکن زاری نیاد ما از کاری

 نمیاد وقت هیچ دیگه رفته که اون

 میخواد گریه من دل قیامت تا

 خدا داره زمین رو دریا هرچی

 اسمونا های ابر تموم با

 من چشم به رو همه داد می کاش

 کنن گریه من حال به چشام تا

 نمیات وقت هیچ دیگه رفته که اون

 میخوات گریه من دل قیامت تا

 من خوب های گذشته ی قصه

 شدن تموم خواب یه مثل زود خیلی

 بزارم زانوم رو سر باید حاال
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 ببارم حسرت اشک قیامت تا

 نداره غم من مثل هیشکی دل

 نداره ماتم و غربت من مثل

 دردمه دوای گریه حاالکه

 میاره کم اشکشو چشمام چرا

 دزدیدن رو ما روشن خورشید

 کشیدن سنگین ابرای اون زیر

 ماتمه سیاه رنگ جا همه

 کمه خیلی موندنمون فرصت

 نمیاد وقت هیچ دیگه رفته که اون

 میخواد گریه من دل تقیام تا

 نمیبینه کوره چشاش سرنوشت

 سینه تو میمونه خنجرش زخم

 خون به غرق ی سینه بسته ب**ل

 همینه ادم موندن ی قصه

 نمیاد وقت هیچ دیگه رفته که اون

 میخواد گریه من دل قیامت تا
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 پشت و کنممی کم است آمده جوش به گاز اجاق روی که را خورشتم قابلمه زیر

 زنگ صدای کنم، ورانداز را خیابان خواهممی که همین و ایستممی زخانهآشپ پنجره

 نام بلند. هستند مشق نوشتن مشغول اتاق در کیاوش و کیانوش. شودمی بلند

 .زنممی صدا را کیانوش

 کیه؟ ببین کن باز رو در بدو شنوید؟نمی رو زنگ صدای مگه جان مامان کیانوش؟-

 :دهدمی را جوابم کالفه

 . دیگه برو خودت خب. نویسممی مشق دارم انمام-

 زنگ روی را دستش انگار کسی. کنممی تند پا در سمت به و دهممی تکان سری

 اتاق از کیانوش رسممی در جلوی که همین. فشاردمی را آن وقفه بی و است گذاشته

 . زنممی لبخند رویش به. آیدمی بیرون

 رو مشقت برو. دیگه اومدم خودم. کنی ازب رو در خوادنمی شدی؟ پشیمون چیه؟-

 . بنویس

 قفل در را کلید کنم،می نگاهش که طور همان و است کیانوش پیش حواسم هنوز

 و دهدمی هل فشار با را در کسی بجنبم، خود به تا اما. کنممی باز را در و چرخانممی

 دو زدنی هم بر چشم در. کندمی زمین نقش مرا و کوبدمی امسینه قفسه بر محکم

 دوان و کند می وحشت است دیده که ایصحنه از کیانوش. شوندمی امخانه وارد زن

 .آید می سویم به دوان

 چتونه؟ افتاد مامانم هستد؟ کی شما خانم-
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 دیوانه دو مثل مانی، خواهر و مادر. شناسممی خوب را دو هر گیرم،می باال که را سرم

 نگاهم وار چندش آزاده. سایندمی هم بر داندن و اندایستاده سرم باالی مست

 .کندمی

 خوای؟می چی داداشم جون از کثافت-

 با کندمی سعی و گرفته دست در را هایمکتف و ایستاده سرم باالی کیانوش

 از آزاده فریاد صدای شنیدن از هم کیاوش. کند بلند زمین از مرا کوچکش هایدست

 گیتی و آزاده به چشمش تا. ندارد را ما به دنش نزدیک جرات اما آمده بیرون اتاق

 . دهدمی سالم بریده افتدمی خانم

 . م ا ل س-

 .کندمی نگاهش خشم با خانم گیتی

 کاش بدبخت. زدن بهم هم دستگاهی و دم خودشون واسه چه. مار زهر و سالم-

 ست؟ کاره چی تننه دونستیمی

 . گیردمی گچن در را بلوزم یقه و آوردمی حمله من سمت به

 کنی؟می بزرگشون داری پولی چه با گفتی بهشون-

 .بینممی وضوح به دو هر نگاه در را ترس و کنممی نگاه پسرهایم صورت به

 را کیانش دست است، نشسته امسینه روی شمر مثل که مانی مادر به توجه بی

 .کنممی نوازش سرش و گیرممی

 .نیاید بیرون نگفتم تا کنید قفل هم در اتاق یتو ببر بردار هم کیاوش بدو جان مامان-

 .کندمی نگاهم غمگین
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 مامان؟-

 .گذارممی بینی روی انگشت

 !جان مامان برو. نگو هیچی هیس،-

 را موهایم و زندمی چنگ سر پشت از آزاده که است نرسیده اتاق در به هنوز کیانوش

 .شوممی مچاله درد از. کشدمی

 خواید؟می من جون از چی وحشی؟ چته-

 کنار که امچوبی هایصندل به چشمش تا و اندازدمی ورش و دور به نگاهی گیتی،

 به شروع زدنی هم بر چشم در و داردمی بر خیز هاآن سوی به افتدمی دارد قرار مبل

 .کندمی صندل چپبی پاشنه با زدنم کتک

 بی کردی خیال دی؟ش وبالش توله تا دو با آوردی گیر خر رو من بچه آشغال، زنیکه-

 این با رو مردم پسرهای نکنی جرات دیگه که زنمتمی اینجا امروز انقدر صاحابه؟

 !بزنی گول الکیت کردن دوزک بزک

 .کوبدمی صورتم و سر بر و کشدمی را موهایم هنوز آزاده

 زنش نکردم، که گناه. داشتیم دوست رو دیگرهم. بودم عاشقش. نکردم کاری من-

 .بودم

 در خون طعم. گذاردمی تمام نا را حرفم شودمی کوبیده دهانم بر که یتیگ مشت

 خاطر به یا و شده جاری امبینی از که ست خونی همان دانمنمی که شودمی پر دهانم

 صندلم پاشنه. کنمنمی حس دیگری چیز خون طعم جز دهانم در که است لبم پارگی

 آزاده. بینممی سیاه را جا همه ظهلح یک برای کند،می خورد بر چشمم زیر با که

 :کشدمی فریاد
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 کنیز تو شدی؟ زنش داری، دوستش که کردی غلط تو! چیز همه بی عفریته شو خفه-

 داداش به انداخت رو خودش کلک هزار با تون یکی. نمیشی منم داداش مطبخی

 معلوم کنید؟ بدبخت یکی اون مثل ذاریممی هم رو یکی این کردی خیال گلم دسته

 کردی زندگی باهاش که یابویی اون مثل من داداش. کردی غلطی چه ژاپن توی نیست

 !بده خرج رو چیز همه بی اون بچه دوتا که نیست هر

 با. بردمی را نفسم دارد کم کم است، نشسته امسینه بر که گیتی هیکل سنگینی

 و شوممی لندب جا از و دهممی هل عقب به را او است مانده باقی تنم در توان هرچه

. زنممی صدا را هایمهمسایه فریاد و داد و کنممی باز را آن و میروم در سمت فورا

 و سر دیدن با و کندمی باز را اشخانه در فورا رویی به رو واحد همسایه زن سمانه

 . زندمی چنگ را اشگونه من، خون از پر صورت

 کنی؟می ادفری و داد چرا شده؟ چی بده، مرگم خدا لیال وای-

 . کنممی اشاره خانه سوی به دست با

 …هامبچه. کن کمکم سمانه-

 محض به. افتممی در جلوی حا همان من و شودمی خانه وارد دوان دوان سمانه

 :زندمی فریاد اند، ایستاده هابچه اتاق سمت که آزاده و گیتی دیدن

 کنید؟می غلطی چه اینجا هستید؟ کی شما-

 :بردمی باال را صدایش گیتی

 . نکن دخالت اتخونه برو شو گم. زنیکه نداره ربطی تو به-

 . رودمی تلفن گوشی سمت سمانه
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 بره؟ کجا باید کی میشه معلوم اونوقت بیاد ۱۱۰ زنم می زنگ االن-

 مامان مامان با کیاوش و کیانوش گریه صدای. زندمی قاپ او دست از را گوشی آزاده

 .آمیزدمی هم در کردنشان

 . شودمی بلند آزاده صدای

 تیغش داره داداشمه آویزونه ساله دو. جون خانم نبین طوری این رو آشغال این-

 .معناست تمام به ه*هرز ی این بگیره، زن ذارهنمی زنهمی

 در الی از یا و اندشده جمع هاپله راه در صداها و سر شنیدن از هم هاهمسایه بقیه

 .کندمی رنجورم تن و فروغ بی چشمان به نگاهی سمانه. اندکشیده سرک بیرون به

 حیوونید؟ مگه انداختید؟ روز این به رو بدبخت زن این چرا. نگذره ازتون خدا-

 زنن؟می زجه چطوری هاشبچه بینیدنمی

 در سمت و کشدمی را گیتی دست آزاده اند؛ترسیده سمانه حضور از اینکه مثل

 . رودمی خروجی

 چه ببینه تا بیاد داداشم سمت دیگه بار یه داره جرات. بسشه دیگه. نماما بریم بیا-

 . میارم روزش به دفعه این بالیی

 . کوبدمی در به محکم را سرم و گیردمی را امچانه

 ! عوضی کشمتمی دفعه این-

 آب و زندمی پهلوم به لگدی و گذاردنمی نصیبم بی در از شدن خارج وقت هم گیتی

 .رودمی بیرون و کند می پرت ورتمص به را دهانش
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 سرامیک روی بر و کنده را آن آزاده که مویم تیکه دیدن از. دودمی سویم به سمانه

 . کندمی وحشت است، افتاده خانه سفید

 بیاد؟ پلیس بزنم زنگ بودن؟ کی هاوحشی این خوبی؟ جان لیال-

 هستند آن در هابچه که یاتاق در به زحمت با و آورممی باال منفی عالمت به را دستم

 .کنممی اشاره

 هایگل با مزین گل تاج سمت دست. است کرده پر را حیاط تمام فریادهایم صدای

 پر را هاآن وحشیانه و برممی است کرده خوش جا حیاط گوشه که رز و گالیل و مریم

 .کنممی پر

 چه با. دکردی خواهرش تن سیاه لباس شما. کشتیدش شماها کنه، لعنتتون خدا-

 ببرید؟ براشون گل تاج خوایدمی رویی

 کرده فراموش کامال را دردش پا انگار که آیدمی پایین تند تند ها پله از چنان مادرم

 .کوبدمی دهانش بر محکم بار چند انگشت چهار با. است

 جلوی مرگته چه دختر آخه. بشم راحت جا یه همتون دست از بده مرگ رو من خدا-

 به عمرش بود مریض معصوم طفل اون خب انداختی؟ راه هوار هوار ،همسایه و در

 کشیدی رو صدات اینجوری که داره من بدبخت هایبچه به ربطی چه. نبود دنیا

 مرده؟ ذلیل ذاریمی مردم دهن توی حرف چرا سرت؟

 نقش را آن و برممی بودند کرده تزیین رویش را هاگل که ایپایه سه پشت دست

 .کنممی زمین

 زود. عاشقشی تو که قسمتش اون به رسیده داستان. باشی خوشحال باید که تو-

 مجالس همون از زاریه و گریه و زدن سر توی موقع گذاشتن جلسه هاهمسایه برو بدو
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 جلو ببر وردار. دادن سفارش گل تاج که پسرهاتم! کشتیمی واسش رو خودت که

 ن؟ای از بهتر چی! کن کیف و بده پز هاتهمسایه

 ما جمع به را خودش بغل به بچه که زری برای و کشدمی جلو را سیاهش چادر مادرم

 .دهدمی تکان سر رسانده

 و چرت چه ببین بیا. سرش به زده پاک دختره بینی؟می رو من بدبختی بینی؟می-

 گل دنیا سر اون از اتبیچاره هایداداش. میده من تحویل و کنهمی هم سر هاییپرت

 پا به قشقرقی چه خانم لیال ببین و بیا اونوقت امید خاک سر ببریم که ادند سفارش

 !بودیم امید قاتل ما انگار. کرده

 میان را سردم هایدست. آیدمی سویم به و گذاردمی پایین بغلش از را سامی زری،

 برای خواهرانه آغوش این. چسباندمی اشسینه به را سرم و گیردمی هایشدست

 !است بزرگی نعمت چه یمهاتنهایی

 چی دونممی خونه، دلت دونممی! آجی باش آروم کم یه برم، قربونت جون لیال-

 جنگید؟ خدا خواست با میشه مگه آخه؟ میاد بر ما دست از کاری چه ولی کشیمی

 .مندم گله خداوندی تقدیر این از سخت که اندازدمی یادم و بردمی را امانم اشکم

 بریم. امیدیم قاتل ما چی؟ بگیم اونجا بریم گل تاج با پاشیم. ریز  دیدن داغ اونا-

 زیر بره جوونتون که بود این تقدیر دیگه ببخشید گذشته، هاگذشته ببخشید بگیم

! دیگه بوده تقدیر! نباشه خیالمون عین و بچرخیم راست راست ما اما خاک خروارها

 من زری کن ولم! بدونید کشری ریختیم جونتون به که غمی توی هم رو ما بگیم یا

 !نمیره کتم توی مزخرفات این
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 را اندشده له پایش زیر که ایشده پر پر هایگل پا با و کندمی نوازش را موهایم زری

 .کندمی جمع ایگوشه در

 ندازممی رو هاگل بقیه االن. توست با حق. نمیره جا هیچ کس هیچ. نباش نگران-

 .دور

 از دغدقه بی و راحت پاییزی سرد باد و است باز پنجره. امنشسته خواب اتاق کنج و

 تمام. کندمی خشک امگونه روی را هایماشک و خوردمی صورتم به پنجره الی

 از که هفته یک این در. امشده مچاله خود در درد از من و کندمی درد هایماستخوان

 و سو یک از فرزندانم ریدو اما امکرده برابر دو را مخدر مصرف. گذردمی امید مرگ

 دیگر هم مخدرها ترینقوی انگار که کرده رو و زیر مرا چنان دیگر سوی از امید مرگ

 انگشتم الی سیگار از طوالنی و عمیق کام. ندارند دردهایم تسکین در تاثیری عین

 .شودمی مرور ذهنم در تلخ ای ترانه و روممی فرو فکر به و گیرممی

  نیاره یادم رو تو اتخاطره یادن یه برم باید کجا

  بذاره راحت منو تو فکر شب یک که برم باید کجا

 بد حاله این تویه من مثله محاله نداره فرقی برام زندگی مرگو که خودم با کردم چه

 بیاره طاقت کسی

  نبینم اونجا رو تو ام ثانیه هر تو که برم باید کجا

  شینمن تو پای به ابد تا بازم که برم باید کجا

  ببینم تنهایی تو من رو روزایی چه تو بعد قرار

 دور تو از که کردم سفر جوونیمو همینم تو عشقه از میکنه فرقی چه برم جا هر دیگه

 کجا ام سفرنامه یک شبیه ام سفرنامه یک شبیه میبینی جور هر منو دم یک شم
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 راحت منو تو فکر بش یک که برم باید کجا نیاره یادم رو تو خاطرت دنیا یه برم باید

 حاله این تویه من مثله محاله نداره فرقی برام زندگی مرگو که خودم با کردم چه بذاره

 بیاره طاقت کسی بد

 پشت که کسی اما. ندارم را کس هیچ حوصله. آوردمی خود به مرا آیفون زنگ صدای

 یب. فشاردمی زنگ روی را دستش هم سر پشت و نیست بردار دست انگار است در

 .روممی آیفون سمت و شوممی بلند جا از حوصله

 کیه؟-

 . در جلو بیارید تشریف لطفا دارید نامه خانم، ببخشید-

 در و اندازممی سر روس را امروسری هاپله روی و پوشممی مانتو و کشممی بلندی پوف

 به در الی از کاغذ تکه یک شودمی باز در اینکه محض به. کنممی باز را خروجی

 راست و چپ به را سرم. دارممی بر زمین روی از را کاغذ و شوممی خم.  افتدمی زمین

 آن روی که را ایجمله و کنم می باز را کاغذ الی. بینمنمی را کسی اما چرخانممی

 .خوانممی بار چند شده، نوشته

 " کن چک رو ایمیلت لطفا لیال"

 در و امخوانده را آن بار چند نشده، نوشته کاغذ روی بیشتر ساده جمله یک آنکه با

 مانده در و مستاصل. بیابم اشفرستنده از نشانی شاید تا امکرده رویش و زیر دستم

 سال همه این از بعد هنوز که روممی حمید کامپیوتر سوی به سوالم جواب یافتن از

 پیامی و زنممی را ایمیلم رمز عجله با. است سرجایش مرتب و کشیده کاور طور همان

 .کنممی دریافت است غریبه یک از که را
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 شب هر لطفا. دارم حمیدرضا از هابچه گرفتن پس برای مهمی مدارک من لیال)

 !(کن چک رو ایمیلت

 غریبه این. شوممی خیره مانیتور صفحه به واج و هاج و گیج و خوانممی دوباره را پیام

 !دارد؟ خبر روزم و حال از دقیق اینقدر که باشد تواندمی کسی چه

 این در. روممی فرو فکر به و مالممی را امپیشانی بار چند میانی و شست انگشت با

 چه اصال! شود؟ هایمبدبختی ناجی است ممکن کسی چه امزندگی بازار آشفته

 دهد؟ نجات افعی آن چنگ از مرا هایبچه تواندمی مدرکی

 امسردرگمی هوای و حال از مرا انددهش خانه وارد تازه که امیر و زری خنده صدای

 . کنممی نگاه را سرم باالی و کنممی خاموش را کامپیوتر فورا. کشدمی بیرون

 !داری؟ رو من هوای هنوز تو یعنی! خدایا-

 با زری. شوممی امیر برای زری هایدلبری تماشای مشغول و ایستممی اتاق در نزدیک

 باز را موهایش پشت کلیپس بالفاصله و شیندنمی کاناپه روی گریعشوه و خنده

 که امیر به خمار چشمانی با و دهدمی تکانی اششده مش و رنگ موهای به و کندمی

 .کندمی نگاه نشسته کنارش

 بکشد آغوش در را او امیر تا شودمی باعث و دهدمی جواب زود، خیلی هایشدلبری

 .بنشاند اشگونه روی ایه*س*بو و

 !من خوشگل تپل شده، ناز تموها چقدر-

 او سینه به آرامی مشت هویداست، صدایش در هنوز که ایعشوه همان با زری

 :گویدمی و زندمی

 . زد برام داشتی دوست که رنگی همون گفتم آرایشگره به-



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

326 

 

 به کار تا گیرممی تصمیم که است کرده آماده دوم ه*س*بو برای را خودش امیر

 کنممی ایسرفه تک. کنم خود حضور متوجه را هاآن ستا نکشیده ترباریک جاهای

 .شوممی پذیرایی وارد و

 . سالم-

 الغر، نسبتا و قد بلند مردی. بینممی را امیر که است اول بار برای مدت، این تمام در

 شده آنکارد ریشی ته و اندزده شبیخون سفید تار چند هایششقیقه بر که موهایی با

 زیر به را سرش. است انداخته گل هایشگونه شرم از و ایستاده رویم به رو مرتب، و

 .کندمی نگاهم چشمی زیر و اندازدمی

 .دارید تشریف خونه شما دونستمنمی من ببخشید. سالم-

 .زندمی چنگ را اشگونه آرام زری

 مسجد؟ نرفتی بقیه همراه تو مگه لیال-

 .نشینممی خودم به نزدیک مبل اولین روی و زنممی پوزخندی

 برم؟ خوایمی شدم، مزاحمتون اگر-

 وا سکوت به مرا ابرو و چشم حرکت با و فشاردمی دندان پایینش ب**ل روی زری

 باالی بود، کرده باز سرش از که کلیپسی همان با دوباره را پریشانش موهای. داردمی

 بر عیمصنو لبخندی و نشیندمی کاناپه روی امیر با همزمان و کندمی جمع سرش

 .نشاندمی لبش

 ما گل خانم لیال از اینم. کنم معرفی بهم رو شماها رفت یادم پاک جان، امیر وای ای-

 . کردممی رو خانومیش تعریف واست که
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 با و داد تکان سری نبود خبری قبلش دقیقه چند زدگیخجالت از انگار که امیر

 :داد جواب خاص حالتی با و کرد نگاه صورتم و سر به کاوشگر نگاهی

 ! خانم لیال خیر به رسیدن …بودی گفته بله،-

 صورت به مربوط آلودش کنایه لحن دانستمنمی. نیامد خوشم اصال نگاهش طرز از

 .زدمی فریاد را آن سیمایم دیگر که اعتیادی یا بودم ساخته خود برای که مصنوعی

 هنوز و نداشت یاهمیت برایم چیز، هیچ دیگر داشتم که شرایطی با بود، هرچه اما

 مبل طرف دو لبه را هایمدست. بود مشکوک ایمیل آن پی در حواسم و هوش

 امشب من ناجی" که اندیشیدم این به و شدم بلند جا از" ببخشید" یک با و گذاشتم

 !"داشت خواهد مهمی پیام چه

 است ساخته متحرک جسد یک من از امید مرگ و کیاوش و کیانوش از دوری ماه سه

 .کردندمی دریغش او از انگار که است نعمتی براش مرگ ردیگ که

 برای چیزی هر از بیشتر. کنممی مرور ذهنم در را امناجی دیشب ایمیل دیگر بار یک

 برای تا کنممی رو مدارکی برات بعدش داری احتیاج پول به هابچه آوردن دست به

 . بشی راحت هابچه به نسبت سرپرستیش حق و حمیدرضا شر از همیشه

 دستگاه در را تومانی پنج هایاسکناس دسته آخرین مقابلم اندامم الغر و عینکی مرد

 پیشخوان روی و دهدمی قرار کاغذی پاکتی در را هاآن و گذارد شمارشمی پول

 .گذاردمی اشصرافی

 براتون تا دادند من به که دالرهایی معادل دقیقا. تومن میلیون ده این خانم بفرمایید-

 کارت میشه بدم، تحویل بهتون رو پول اینکه از قبل جسارتا فقط. کنم جچن

 .ببینم رو شناساییتون



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

328 

 

 به. کند چنج دالر برایم که نداشتم سراغ را کس هیچ کارهایم و کس بین در من دالر؟

 علی بابت از. باشد کرده کاری همچین دیگری کس نداشت امکان حمید و علی جز

 حاال و است آخور یک در حمیدرضا با سرش نستمدامی چون بود راحت خیالم

 ندارد، برایش منفعتی هیچ دیگر وجودم که منی به تا شویدنمی او از دست حاالها

 یا و امبدبختی برای دلش شاید. بود تررحم دل او از کمی حمید اما. کند کمک

 یشبرا و شود فاش نامش اینکه بدون خواهدمی و است سوخته امبیچاره هایبچه

 از خواهدنمی دلم. دهد نجات حمیدرضا شر از مرا طریق این به کند درست دردسر

 پول آن مقابل در بتوانم که نیست طوری شرایطم اما کنم دریافت کمکی یا پول هاآن

 .دهم نشان خود از مقاومتی

 و آورممی بیرونش خوردمی آن به دستم تا و گردممی امشناسنامه دنبال به کیفم در

 . گذارممی پیشخوان روی را آن

 .بفرمایید-

 تکرار گونه سوال ب**ل زیر را فامیلم نام و دهدمی عقب بینی روی از را عینکش مرد

 .کندمی

 هستید؟ ساالری خانم لیال شما پس ساالری؟-

 .کنممی نگاهش کالفه. ندارم را هایشکنجکاوی حوصله

 اداره از استعالمی یه دارید شک گرا شما اما میگه؛ رو همین که امشناسنامه واال-

 !نیست بد بکنید احوال ثبت

 .دهدمی هل جلو به را هاپول پاکت دست با و زندمی لبخندی مرد

 .شما خدمت شناسنامه رو پول این بفرمایید. نداشتم جسارت قصد بنده نه، نه نه-
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 ایمیل برایم شب هر که کسی اگر. زنممی بیرون صرافی از و گذارممی کیفم در را پول

 او روی را ناجی نام توانمنمی دیگر باشد حمید دارد، مرا به کردن کمک قصد و زندمی

 روی توانممی فقط باشد کرده حقم در هم دلبازی و دست چنین اگر حمید. بگذارم

 رسیدن برای که امجوانی و عمر سالهای تمام پول". خون پول"بگذارم اسم یک پول این

 .رفت باد بر یشانآرزوها به هاآن

 سراغ به باز هنگام شب اما نداشتم هایمایمیل کردن چک به میلی دیگر اینکه با

 .رفتم حمید کامیوتر

 در تو که داندمی کسی چه تنهایی؟ خود تنهایی پیله در تو که داندمی کسی چه"

 بگشا را اتپیله فردایی؟ در روزنه یک حسرت

 "…زیبایی پروانه یک اندازه به تو

 این اما. نبود شاعری و شعر اهل وقت هیچ حمید.  خوانممی را شعر دیگر بار ندچ

 جا به برایم کوتاه جمله چند فقط شعر زیر. است برده فرو فکر به مرا سخت شعر

 .است گذاشته

 تا بده حمیدرضا خانواده به کیاوش برگردوندن برای رو پول اون از میلیون دو لطفا لیال

 خیالت همیشه برای تا فرستممی برات مدارکی کیانوش نجات یبرا من دادگاه موقع

 ! بشه راحت بابتش از

 کسی اما شودمی نزدیک اتاق به دارد که شناسممی را زری سنگین هایقدم صدای

 و کنممی خاموش را کامپیوتر. آیدمی راه آهسته و سبک پدرم مثل است همراهش که

 داخل و کندمی باز انتها تا را اتاق باز نیمه رد زری. نشینممی تاریکی در اتاق گوشه

 اتاق به ورود حال در پدرم بودم، زده حدس که طور همان سرش پشت و شودمی

 .است
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 اتاق داخل پدرم همراه و زندمی را برق کلید زری که امنشسته تاریکی در اتاق کنج

 .دارممی نگه زندمی شدت به هاآن نور که هایمچشم روی را دستم پشت. شودمی

 کردی؟ روشن چی واسه رو برق داری؟ مرض مگه زری،! آی-

 نگاهم عمیق. ایستدمی سینه به دست کامپیوتر میز جلوی پدرم و نشیندمی کنارم

 سرم روی دست زری. دارد خودش در هاحرف خیلی که هایینگاه همان از. کندمی

 .کشممی عقب را خودم اختیار بی من و کشدمی

 نگران بازم نشستی؟ تنهایی اینجا اومدی شب وقت این چرا آجی؟ شده چی-

 هایی؟بچه

 .شودمی سرازیر اشکم آوردمی را هابچه اسم تا

 حالی چه االن دونهمی گرفت؟خدا ازم رو هامبچه باالخره چیز همه بی اون دیدی-

 ببینم؟ رو هامبچه ذارننمی چرا دارن؟

 .کشدمی آه و نشیندمی آرام و گیردمی کنارش دیوار به دست پدرم

 دیروز شدن؟ زخمی مار عین که کردی کار چی اینا با تو. بگو ما به رو راستش دخترم-

 بلکه بزنه حرف باهاشون هم ببینه رو هابچه هم که شونخونه در جلو رفت مادرت

 الل زبونم بود کرده پا به قیامت همسایه درو جلوی حمیدرضا مادر ولی بیان عقل سر

 !دیمنمی معتادت دختر اون دست هاموننوه ما بوده گفته مادرت به لیو

 کنم باور خواهمنمی هم اعتیاد؟هنوز. نشیندمی قلبم بر زهرآگین تیری چون حرفش

 اعتیاد دام در مرا چطور دادمی دستم به لعنتی عجوزه آن که بخشی آرام سیگارهای

 سیگارها آن به وقتی گشتمباز  از پس کنم قبول خواهمنمی. است کرده اسیر

 تا کردم پا و دست ساقی تهران هایپارک از یکی در خودم برای نداشتم، دسترسی
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 مشابه مخدری خود برای دو آن مخلوط از تا بگیرم شیشه و حشیش او از بتوانم

 از طراوت و جوانی و ریخته بهم قیافه و شکل حتی. بسازم کردممی مصرف آنچه

 و دیدمنمی هم را نداشت وجود صورتم در هاآن از اثری هیچ دیگر که امرفته دست

 را چیز همه دادممی انجام صورتم و سر روی که کارهایی با توانممی کردممی خیال

 .دهم جلوه عادی

 . آمد جوش به غیرتم چشمه اختیار بی شد، خارج پدرم دهان از اعتیاد کلمه وقتی اما

 یه نگفت بهش مامان اونوقت! ذکاوت همه این اب خانم پروین به آفرین معتادم؟ من-

 هم اتبچه نفهمیدی چطور اونوقت کردی زندگی فروش مواد ایشیره یه با عمر

 اومدی که موقع اون چطور فروشه؟می مواد جونش بابا دست ور هم معتاده

 آوردی؟ در زبون حاال اما بودی الل دخترم خواستگاری

 . گذاردیم پهنش و گوشتی بینی روی دست زری

 خوابیده، خورده قرص مامان سرت؟ کشیدی رو صدات شبی نصف چته لیال! هیس-

 برو پاشو. الحمدلله نیستی که الل. دیگه زده مفتی حرف یه! مثال خوابه منم بچه

 کنی؟می بیداد و داد من بدبخت بابای جلو چرا. بده رو جوابش خونشون در جلو

 .گذاردمی بیمارش قلب روی دست پدرم

 موهای بینی؟می آیینه توی رو خودت هیچ بابا؟ شدی ریختی این تو چرا دروغه اگه-

 چی؟ یعنی اینا! کاشتی مژه میگه مصنوعیه؟ هات مژه گفتمی خواهرت کو؟ خرمنت

 زدی؟ رنگا این از جاش تراشیدی چرا رو ابروهات

 .روممی غره چشم زری سوی به
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 رو خودت که کنیمی خار رو من چی؟ که ثالم آره؟ گفتی؟ بابا به رو مزخرفات این تو-

 کنی؟ عزیز

 حرص با را هایمدست. بگیرد دست در را هایمدست تا آیدمی جلو کمی زانو روی زری

 .کشممی عقب

 !وقت یه میشی معتاد هم تو وگرنه کنار برو. ببینم نزن دست من به-

 .دارد التماس رنگ بدجور نگاهش. گذاردمی دستم روی دست زور با

 هم اصال ندارم زنیکه اون هایحرف به کاری من دشمنتیم؟ ما مگه. برم قربونت الهی-

 که کردی کار چی خبر بی خدا از حمیدرضای اون با ژاپن توی بدونم خوامنمی

. بگو ما به کنیمی مصرف چیزی اگر امید خاک ارواح رو تو ولی گرفتن آتیش اینجوری

 . کنیم کمکت بذار

 . کندمی سرباز بدجور بغضم دهد،می قسم که را امید خاک ارواح

 شبی؟ نصفه خوایدمی جونم از چی. بردارید من سر از دست-

 زمین روی دست. ندارد را هایماشک دیدن طاقت همیشه مثل پدرم دانستممی

 .شودمی بلند جا از و گذاردمی

 هم جوابمون پرسید، سوال یه کنی؟می گریه چرا! جان دختر خوردیم شکر اصال ما-

 .گرفتیم

 .رودمی در سمت و کندمی نگاه زری به

! زده مفت حرف امیر که دیدی دادی قسم امیدم خاک ارواح زری؟ وایستادی چرا-

 !بخوابه بگیره هم دختره این بذار بخوابیم بریم بیفت راه دیگه حاال
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 .دهممی تکانش و گیرممی را زری کتف. امیر نام شنیدن از شود می داغ تنم

 و جد معتاد بگو بهش میاد؟ در تو شوهر گور از هاآتیش این پس. ببینم وایستا-

 !عرضه بی خور مفت مرتیکه آبادته

 .گیردمی جبهه و کندمی نازک ابرو و چشم برایم بالفاصله زری

 و داد گیر بهش مامان داره؟ گناهی چه امیر طفلکی. لطفا کن صحبت درست لیال-

 نه؟ یا راسته اینا خانم پروین حرف بگه که آورد آیه و قسم هی

 !زده مفت حرف کرده خود بی بوده؟ من منقلی پا یا دکتره مربوطه؟ چه امیر به-

 . دهدمی گردنش و سر به تابی و زندمی کمر بر دست زری

 اصال نیومده، خوبی این به علی قول به نگید؟ چیزی بهش نگفتم جون؟ آقا بینیمی-

 !درک به بکنه خوادمی یغلط هر بذار چه ما به

 .شودمی خارج اتاق از زری همراه و دهدمی تکان سر پدرم

 به کورمال کورمال زمین روی تاریکی در و. بندممی را در. کنممی خاموش را اتاق برق

 از فورا و کشممی بیرون را سیگارهایم بسته. یابممی را آن وقتی و گردممی کیفم دنبال

 آن از را کام اولین ولع با و زنممی آتش را سیگارها از کیی حالی بی و درد شدت

 .کنممی پخش زمین روی را خودم و گیرممی

 کمر تا و کنممی باز را حمید اتاق پنجره ام؟شده دیوانه من یا آیدمی تار سه صدای

 پر ایترانه که آشنا صدایی. بینمنمی را کسی اما کنممی نگاه را جا همه و شوممی خم

 یاد به عجیب مرا و است آمیخته هم در تار سه صدای آن با خواندمی را وزس

 از. شد من خودخواهی قربانی چطور او که افتدمی یادم دوباره. اندازدمی امیرحسین
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 تمام دوباره. گیردمی بغضم باشد، مرده روز و حال آن با غربت در اینکه یادآوری

 .یابمنمی چیزی ولی کاوممی خوش صدای این پی در را خیابان

 و لرزدمی است کرده خوش جا حمیدرضا کامپیوتر میز روی که موبایلم گوشی

 .شودمی خاموش و روشن بار یک اشصفحه

 .دارم غریبه یک سوی از پیامی که نمایدمی طور این ناشناسش شماره

 رو یکار  خونسردی با و باش دار خویشتن لطفا. فرستادم ایمیلت به مدارکو من لیال"

 . "بده انجام گفتم بهت که

 پاسخم در زنی اما. کنم صحبت او با تا گیرم،می تماس ناشناس شماره آن با فورا

 . "بگیرید تماس بعدا لطفا. باشدمی خاموش نظر مورد مشترک دستگاه" گویدمی

 نیمه از شب. روممی حمید کامپیوتر سمت به و کشممی موهایم الی دست کالفه

 هم خواننده آن صدای حتی دیگر و برگرفته در را جا همه شب سکوت. است گذشته

 .شوممی مطالبش خواندن مشغول و کنممی باز را ایمیلم ورودی صندوق. آیدنمی

 هابچه نجات برای ولی بزنم بهت رو هاحرف این مجبورم که خواممی معذرت لیال"

 فرستنمی رو هردوشون یریبگ پس ازشون رو هابچه نتونی اگر. نداشتم ایچاره هیچ

. کشیده هابچه برای بدی نقشه فطرت پست اون متاسفانه. حمیدرضا پیش ژاپن

 !"بدی نجات رو هابچه بتونی تا کن حفظ رو خونسردیت لطفا پس

 را آن. آیدمی برایم دیگری ایمیل بالفاصله که هستم گیج غریبه این هایحرف از هنوز

 صفحاتش باالی که خودم اسم از غیر به آن از که پزشکی مدارک جز و گشایممی

 با را بعدی ایمیل تا شوممی مجبورم و. آورمنمی در سر دیگری چیز از شده نوشته

 .کنممی باز بیشتری هیجان
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 از همیشه ساره،! توست پسر فقط اون. نیست حمیدرضا بچه کیانوش جان، لیال"

 هراس بشه، لعنتی تشکیالت اون وارث بعدا که باشه داشته ایبچه حمیدرضا اینکه

. کرد عوض کردن تزریق تو به که رو اینمونه بیمارستان توی همین برای. داشت

 فقط کیانوش کنه،می ثابت که ای ان دی آزمایش جواب فرستادم برات که مدارکی

 !"توست بچه

 مگمان به. کنممی نگاه آن به فقط شده مسخ آدمی مثل و مانیتور صفحه به امزده زل

 هادیوانه مثل بار چند. امشده غرق رویا عالم در و. امکرده مصرف مواد زیادی امروز

 .کنممی تکرار را جمله یک

 !خودمه بچه منه، مال کیانوش-

 را هایمایمیل تا روممی حمید کامپیوتر سراغ به شب هر وقته، چند این عادت به

 رو از بعد اما. بیابم خبری امگذاشته ناجی را نامش که غریبه آن از شاید کنم چک

 قرار اختیارم در غریبه همان که وکیلی کمک به توانستم هاآن با که مدارکی شدن

 کم کم شب. نبود او از خبری هیچ دیگر بگیرم، پس هیوال آن از را هایمبچه بود داده

 رپ را کوچه تمام تار سه آرام و سوز پر صدای باز که شدمی نزدیک خود هاینیمه به

 .کرد

 صدا این کردممی گمان که قبل هایشب برخالف و بودم کرده عادت صدا این به دیگر

 و حقیقی اینوازنده دانستممی دیگر حاال رسدمی گوشم به مخدر مصرف اثر در

 مقابلم رو پیاده در درست اتاقم، پنجره از را او توانستممی هاشب که دارد شبگرد

 تیر به رو هاشب و داشت سر به ورزشی کاله که ایزندهنوا. بود عجیب ظاهرش. ببینم

 سه نازک تارهای بر تمام ساعت یک و نشستمی حمید اتاق روی به رو برق چراغ

 .شدمی دور آنجا از و گرفتمی را راهش بعد اندکی و زدمی زخمه تارش
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 گارسی آن با که را دستی و کشیده شکم سمت به را پایم یک و امنشسته پنجره لبه

 .امکرده آویزان آن روی آرنج از امداشته نگه را انگشتانم الی

 رقص تار سه زیبای ملودی با حلقه حلقه را دودش و زنممی پک سیگارم به تند تند

 بخش آرام و زیبا بازهم باشد، توهماتم حاصل صدا این اگر حتی. دهممی بیرون کنان

 !است

 و او امشب کنسرت که است این عنیشم و است کرده خم کمر من به پشت نوازنده

 کردن جمع حال در او و رسید پایان به اشنوازی تک شنیدن برای من، مهمانی

 بلند جا از و کشممی پایین اتاق سمت به را پاهایم پنجره لبه از. است وسایلش

 .کشممی آن انتهای تا را آن ضخیم پرده و بندممی را پنجره. شوممی

 در آهسته. است شده بیشتر هایمخوابی بی ام،کرده بیشتر را مواد مصرف وقتی از

 .روممی هابچه اتاق سمت و بندممی را حمید اتاق

 ناله مثل صدای با که زری آهسته خنده صدای شوممی رد که امیر و زری اتاق کنار از

 به سرکشی برای امیر و است جمعه شب هم باز که آوردمی یادم به آمیخته هم در

 دانمنمی. زندمی بهم را حالم رفتارش این! است شده فرما تشریف اشبچه و زن

 و. نداشتم حمیدرضا کنار در عاشقانه هرگز من. کنم درک را هاآن توانمنمی شاید

 !بود کرده بیزار زناشویی از مرا که بود او با زندگی برای اجبارم شاید

 مانده خالی شده پهن هاآن مابین که من تشک و است باز نیمه هابچه اتاق در

 کنار رویش از را پتو همیشه مثل کیاوش. بندممی آهسته را در و روممی داخل. است

 هم باز شب هر مثل مطمئنم که داشته نگه چشمانش روی آنقدر را ساعدش و زده

 وجود با حتی که کنممی شکر را خدا و کشممی را رویش. است رفته خواب دستش

 به بودم گرفته ناجی از که را هاییپول تمام شدم مجبور آوردنش دست به برای آنکه
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 اما آورم دست به اش سرپرستی واگذاری برای را رضایتشان تا بدهم همسرش و غالم

 آرامم غریبه آن فکر و امکشیده دراز پشت به. دارم خود کنار در را فرزندم حاال

 .گذاردنمی

 .زنممی غلتی آن سمت به و شودمی وشنر  دارد قرار بالش کنار که موبایلم صفحه

 آخرش تا من! بده نجات ساخته برات حمیدرضا که منجالبی این از رو خودت لیال"

 ."هستم کنارت

 خبر با نیز اعتیادم از ناجی فهمم،می اینکه از. افتدمی اندامم بر خفیفی لرزش

 .است

*** 

 شانزده فصل

 او، از پس سرد زمستان اولین! یدام بدون یلدا، اولین. است زمستان شب اولین

 ژاکت هایلبه. کرده نفوذ استخوانم مغز تا سرمایش که آیدمی سرد نظرم به آنقدر

 .شوممی جمع خودم در و کشممی هم روی به را سیاهم بافتنی

 پدرم که مبلی کنار عسلی روی و زندمی پر گل را کرده دانه انار از پر بلور ظرف مادرم

 .ذاردگمی است نشسته

 انار هاشونکاسه توی هابچه برای. بردار میز روی از رو تلویزیون کنترل این جمشید-

 . بریز

 که آن بی است، تلویزیون صفحه به حواسش دانگ شش هنوز که طور همان پدرم

 یکی ناخواسته و بردمی هاکاسه سمت دست گیرد بر خبر شبکه مجری از را نگاهش
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 از را مادرم هم و آوردمی خود به را او هم شکستنش، دایص و افتدمی زمین هاآن از

 .کشدمی بیرون آشپزخانه

 همه. گفتم بهت کار یه کنم؟ سرم به خاکی چه تو دست از من! جمشید خدا، وای-

 شوهر کنن،می شادی دارن همه! مثال یلداست شب. خبر شبکه شده ذکرت و فکر

 تو دست از که بده مرگ رو من داخ. کنهمی نگاه کشتار و کشت و جنگ اخبار من

 .بشم راحت

 گوش زیر زری. گردمبرمی انداز خاک و جارو با زود خیلی و روممی آشپزخانه سمت

 گوشه برایش شوم،می رد که کنارشان از. افتدمی خنده امیر و کندمی پچ پچ امیر

 :گویممی آهسته و کنممی نازک چشمی

 شده؟ باز بناگوش تا نیشت اینجوری که بزنه غر بابات سر تننه ندیدی حاال تا-

 .چیندمی ور ب**ل زری و کندمی جور و جمع را خودش بالفاصله امیر

 چی مگه ثانیا نبود شما با اوال. خندید که خندید تو؟ داری من شوهر کار چی وا؟-

 داشته؟ ورت هول تو که یابو گفتیم شاه اسب به شده؟

 .مزنمی پایش ساق به جارو با آهسته

 !کنی درست مکافات نره پات توی شیشه خرده. ببینم وایستا اونور برو-

 . خنددمی بلند بلند و دهدمی نشان هابچه به را مادرش دست با پذیرایی ته از سامی

 !زد رو زری جارو با لیال ها،بچه-

 هب پدرم و مادر ها،بچه زیبای و کودکانه خنده از و گرددمی بر زری سوی به هانگاه

 .افتندمی خنده
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 که مبلی سمت هاشیشه خورده کردن جمع برای و گیردمی دستم از را جارو مادرم

 .رودمی کند جارو را پایش زیر او تا داشته، نگه باال را پاهایش و است نشسته پدرم

 آهنگی با رقصیدن مشغول کیاوش و کندمی عوض را تلویزیون کانال فوری پدرم

 او صدقه قربان بلند صدای با و زندمی دست زری. است پخش حال در که شودمی

 .رودمی

 ! من الغری بره، قربونت خاله الهی -

 نجوا او گوش زیر آهسته را چیزی و آیدنمی خوشش زری حرف این از انگار امیر

 .شودمی سرخ زری که کندمی

 .گذارم می کاسه یک کس هر جلو و کنممی انار از پر را هاکاسه

 قاچ یک میوه ظرف از و داردمی بر جلویش از را انار کاسه بوسدمی را زری سر امیر

 بزرگ بازار از بابا که درشت هلو یک و گذاردمی خودش دستی پیش در هندوانه بزرگ

 امعالقه مورد میوه از بتوانم امشب خودش قول به تا بود خریده برایم آباد، بهجت

 .گذاردمی زری دستی پیش در بخورم

 مونبچه تا بخور هلو بیا نشه، سیاه کیاوش مثل دخترم. من خوشگل تپلی نخور اران-

 !من دل عزیز بشه هلو خودت مثل

 ب**ل و زندمی چنگ را صورتش. شودمی گرد حرف این شنیدن از مادرم چشم

 .گزدمی

 من به چرا تو پریده ور زری؟! شدید حیا بی هاجوون شما چقدر! بسوزه دورتون وای-

 زنید؟می هاحرف این از کشینمی خجالت بابات جلو حاال ای؟حامله باز ینگفت
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 جواب مادرم حرف به توجه بی و گذارممی دهان در امهندوانه از کوچک قاچ یک

 .دهممی را امیر دار نیش حرف

 خودت شما! باباش به حسنی میره تخمش به تره آقا امیر ولی. جون زری مبارکه -

 !نمیشه حل زری خوردن هلو با اتبچه شدن سفید مشکل هک هستی سبزه انقدر

 . زندمی خندی زهر امیر

 همه ترهراحت خیالم اتفاقا اینجوری. خودمه بچه مگه؟ میشه چی. بشه سبزه خب-

 !باشه نرفته ما به هیچیش که اونه از بهتر. رفته باباش به بچه میگن

 .است من هایبچه کردن هویت بی قصدش. فهمممی خوب را حرفش معنی

 .کنم خنک را دلم آتش از کمی تا گیرممی هدف را ضعفش نقطه

 گنده هایحرف این از اینجا بیا اونوقت! خودت خونه بردی رو اتبچه و زن هروقت -

 !بزن گنده

 غرق منجالب این در را خود اینکه از. شودمی قبل از ترخراب روز هر روزم و حال

 دفتر. است بهتر برایم کنم حس ترکم هرچه را هایشدرد و دنیا! امراضی امکرده

 سرخی روز گل گلبرگ کاهیش، هایورق الی به ال از و زنممی ورق را ام کهنه خاطرات

 حک را هایماننام هم پشت و ریز هایسوراخ با آن روی گرد ته سوزن با امید که را

 وجود تمام با گرفتم، او از را گلبرگ که یلدایی شب یاد به و کشممی بیرون بود، کرده

 .کشممی بو را آن

 ه*س*بو امید نام روی به پیاپی من و کندمی آبیاری را خشکیده گلبرگ اشکم،

 ضیافت این در و است شده آغاز رو پیاده سوی آن غریبه تار سه نوازی تک. زنممی

 مونمض که. فرستد می موبایلم به پیام یک شب هر ناجی،. کندمی امهمراهی یلدایی
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 از پس هرشب هاپیام تمام به تفاوت بی من اما. است اعتیادم ترک هاآن تمام

 غریبه. روم می پنجره کنار به. کنممی امگوشی زباله سطل راهی را هاآن خواندنشان

 او خواهدمی دلم و دارم غریبی حال امشب،. است وسایلش کردن جمع حال در

 را سیاهم روسری. کند غرق امتنهایی در امر  و بزند زخمه سازش بر بیشتر و بیشتر

 حال. روممی پایین هاپله از و کنممی باز را ورودی در آهسته و اندازممی سر روی

 همراه من و بزند تار سه برایم او و بنشینم غریبه این کنار خواهدمی دلم. دارم غریبی

 .بزنم زار سازش

 و زده بغل زیر را تارش و انداخته دوش بر را اشپشتی کوله کنممی باز که را در

 .زنممی صدایش. است رفتن مشغول

 .هستم شما با آقا، آهای-

 به قدم چند و گیردمی را راهش من به توجه بی و کشدمی ترپایین کمی را کالهش لبه

 .روممی جلوتر کمی و دهممی تکان را دستم. داردمی بر جلو

 میشه؟ بزنی، تار سه دیگه کمه یه امخومی کنی؟ می فرار چرا. هستم شما با-

 کوچه سر سمت به و گویدمی جمله یک شوممی که نزدیکش. دهدنمی را جوابم

 .دودمی

 !لیال حیفی خیلی نابودی برای تو. بگیر جدی رو موبایلت هایپیام -

 تمام انگار. شناسممی را گرم صدای این من که مطمئنم. شناسممی را صدایش

. است شده روایت مادربزرگ هایقصه مثل صدا، این با روز هر هنمذ گوشه خاطراتم

 سر هرچه. شودمی ناپدید شب تاریکی دل در ناگهان اما. دوممی دنبالش به

 را در آهسته. گردممی باز خانه به خالی دست و. یابمنمی او از اثری چرخانممی
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 بر. زندمی را رقب کلید کسی که است نیامده جا نفسم هنوز. بندممی سرم پشت

 مقابلم خانواده اعضای همه هستند، ناز خواب در که هابچه جز به و گردممی

 :پرسدمی جانبش به حق قیافه آن با و زندمی کمر بر دست مامان. اندایستاده

 داشتید؟ تشریف کجا قیافه و شکل این با شب، وقت این بفرمایید، میشه-

 .گذرانممی نظر از را تکشان تک

 زنید؟می چوب رو من سیاه زاق کردید، ول رو زندگیتون و خواب شبی صفهن-

 .کندمی نگاهم چپ چپ و سایدمی هم بر دندان زری

 خودت روز و حال از هیچ! بکش خجالت بردار، بازیت مسخره این از دست لیال -

 !بیرون بزنی خونه از شب نصف بود مونده فقط داری؟ خبر

 .پردمی حرفش میان به سریع مادرم

 علی خونه، برگرده گفتم کردم؛ اعتماد بهش که سره بر خاک من تقصیر منه، تقصیر-

 کن ول نریزه رو آبرومون تا! ماست خورده قسم دشمن دختر این گفتمی هی ام،بچه

 از ترالعقل ناقص بابای این دست دادم رو عقلم و نکردم باور احمق من! نیست

 !خودش

 رفته نشانه دامادش مقابل در را غرورش که مادرم هایحرف از خونش انگار پدرم

 .آیدمی جوش به است،

 و بیرون خونه از بندازم رو همتون شبی نصفه اینکه یا بندیمی رو دهنت ناهید -

 کنم؟ راحت رو خودم خیال

 .اندازدمی وسط را خودش امیر بار این و کندمی ترش رو مادرم
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 رو راستش دارن؛ گناه بدبخت پیرمرد و پیرزن این ولی خانم لیال نداره ربطی من به -

 !کنیممی کمکت نیستیم که دشمنت! خالص و بگو بهشون

 سویش به را دستم پشت و کنممی جمع جا یک صورتم در را او به نسبت نفرتم تمام

 .دهممی را جوابش روممی اتاق سمت که طور همان و کنممی پرت

 زندگی به برو بلدی کمک تو زنی؟می تمف حرف هی خودت واسه تو میگی چی-

 ولو من بدبخت خودت قول به بابای خونه اتبچه و زن اینجوری که کن کمک خودت

 !نباشن

 .شوممی میخکوب جا سر حرفش با و آیدمی جلو قدم دو هجومی حالت به امیر

. نمونده اینجا مجانی کسی راحت، خیالت. بچرخونم رو زندگیم بلدم خوب من -

 !بده هم رو تو عمل خرج که میدم بهش پول انقدر

 .کوبممی دهانش بر محکم دارم توان هرچه با و گردممی بر سویش به

 مهلکه از را خودش هم مادرم. کندمی گریه های های و است نشسته اتاق گوشه زری

 اشسنگی اپن پیشخوان به را کمرش و نشسته آشپزخانه پله لبه و نینداخته عقب

 را زری هایشانه امیر. کندمی نفرینم و زندمی سینه بر و خواندمی مرثیه و داده تکیه

 نزدیک او هایب**ل به دارد دست در که را خنکی آب لیوان و دهدمی ماساژ

 .کندمی

 خانومم! من عزیز نشده که چیزی. بیاد جا حالت بذار بخور آب کم یه. عزیزم بخور-

 …کنیمی زاری و گریه و یقرار  بی اینقدر تو نیست خوب بچه برای

 .کندمی نگاهش اشکی هایچشم با مادرم
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 نیست شده ذلیل این مثل. داره آبرو. داره غیرت امبچه. واست بمیره مادرت الهی-

 .نیست حالیش خوب و بد که

 خسته تکراری و الکی هاینمایش این از. ریزدمی بهم را روانم و روح هایشانحرف

 .کشممی کشداری پوف. امشده

 آبغوره نشستید شبی نصفه چیه نه؟ یا کنیدمی تموم رو هاتون بازی مسخره این-

 بارم میاد دهنتون به هرچی که کردم کار چی من مگه کنید؟می بازی فیلم و گیریدمی

 کنید؟می

 است نشسته دیواری، چراغ روشنایی در مبل، روی و بود ساکت موقع آن تا که بابا

 .کندمی باز ب**ل باالخره

 میگن؟ آره؟راست کنی؟می مصرف مواد تو میگن؟ چی اینا. بابا لیال-

 دروغ او به آیدنمی دلم. شودمی تکه تکه اش،رفته هم در چهره و حرفش از قلبم

 ندارم باور نیز راخودم آن که بگویم حقیقتی از توانممی چطور اما بگویم

 .گیرممی دست در را هایشدست و روممی سویش به

 ! نکن باور رو مزخرفات این دیگه تو خدا تورو. اباب-

 چقدر. دارد بغض صدایش. گذاردمی سرم روی سر و کشدمی موهایم روی دست

 .است آور درد گوشم، در مرد یک این صدای بغض طنین

 رفتی خونه این از که روزی منی؟ لیالی واقعا تو کو؟ من لیالی بابا؟ نکنم باور چطوری-

 کاش. شدم بدبختیت باعث من انداختی؟ روز این به رو خودت چرا بودی؟ شکلی این

 …کاش. بری بودم نذاشته
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 .ببینم را شکستنش این از بیش خواهمنمی. کند تمام را حرفش گذارمنمی

 .نکن داغون رو من. نگو خدا رو تو بابا-

 ایهپنجه با کسی انگار. بکشم نفس توانمنمی کنممی سعی هرچه. امآورده کم نفس

 امیر سوی به نفرت با. است افتاده خس خس، به امسینه. فشاردمی را گلویم آهنی

 .گردممی بر

 و زن دست شو گم حاال دیدی؟ رو مفتت هایحرف نتیجه شد؟ راحت خیالت-

 ! برو و بگیر رو اتبچه

 .کشدمی آه و زندمی اشپیشانی بر امیر

 .کنی ترک مکنی کمکت بذار! نیستیم تو دشمن ما جان لیال-

 :زنممی فریاد

 .خوادنمی کمک تو از کسی. شو گم برو فقط. شو خفه! شو خفه-

 .کندمی بلند جا از را او و گیردمی را زری دست

 .هستیم زیادی اینجا ما ظاهرا. خونه بریم کن جمع رو وسایلت پاشو. خانومم پاشو-

 .کندمی تماسال به شروع و دهدمی قرار زری و او بین ما را خودش مادرم

 سامی شبی؟ نصفه برید خوایدمی کجا. نشو ناراحت خدا رو تو مادر جان امیر-

 .خدا رو تو نکنید راه به زا رو امبچه. خوابه

 .بوسدمی را او سر متملقانه امیر

 .بهتره نباشیم اینجا ما ولی نوکرتم من خانم حاج-
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 .گیردمی را امیر دست مادرم

 نرو. ندارم رو کسی شماها جز اینجا من. غریبن مملکت من هایبچه مادر جان امیر-

 صبح فردا بخوابید، برید بگیر رو زنت دست. هستی عصبانی االن تو اصال. مادر

 .بریزیم سرمون توی باید خاکی چه ببینیم زنیممی حرف هم دور شینیممی

 خواب اتاق روانه زری همراه و گویدمی چشمی ب**ل زیر و دهدمی تکان سری امیر

 .شودمی

 را نامم که آن دانمنمی. شدن آب و سوختن یعنی لیال. ندارد پایان که دردی یعنی لیال

 سیاهیش که! شب این است بلند چه و! شب یعنی لیال دانستمی گذاشت،می لیال

 .ندارد تمامی

 همان هم باز کاش. نیست تار سه نوازنده از خبری هیچ و است گرفته عجیب دلم

 .زدمی هوار تارش سه صدای با مرا دردهای و نشستمی رو هپیاد گوشه

 پشت دیوار کنج ب،**ل به سیگار. امشده دیوانه گمانم به که دارم درد آنقدر امشب

 مانده متمرکز امید، سابق خانه روی فقط و فقط نگاهم و امنشسته تاریکی در بام

 ساز دست سیگارهای این از قدر آن کنند؟نمی رهایم خاطرات چرا خدایا. است

 این چرا اما! خودم حتی. است شده چیز همه از خالی مغزم دیگر که امکشیده لعنتی

 شود؟نمی پاک بیمارم قلب و ذهن از خاطراتش و نام

  گیرد می نفسم

 شودمی خیس هوا وقتی

 گیردمی را تو یبهانه دلم

 هایم؛گونه و
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 ... دهندمی زده باران خاک بوی

 !گیرد می نفسم کنم،یم باز را پنجره

 است شرجی هوا رفتی تو که روز آن از

 ...گریه همه این میان و

 سوزدمی تو نگاه آخرین داغ از تنم هم هنوز

 درخشیمی من دار تب هایچشم از تو و

 درخشیمی من چشمان انعکاس در اشک، از پرده بی تو و

 ...!گیردمی نفسم

 ماند من مانچش در تو چشمان که لحظه همان مثل درست

 . بگویم چیزی تا ماندی منتظر که لحظه همان

 ...امّا

 نتوانستم و گرفت نفسم حاال همین مثل درست امّا

 . نگفتم و

 ! نماندی منتظر دیگر تو و

 بکشم نفس را نامت دوباره تا نماندی منتظر

  بگویم و

 تو بی که بگویم

 نفسم دیگر
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 !" گیردمی همیشه برای

 تنها، و تنه یک من و شد برگزار هایمبچه گرفتن پس برای دگاه،دا جلسه آخرین امروز

 ام،خانواده اعضای از کس هیچ. بگیرم پس را هایمبچه تا جنگیدم ها،بدبختی تمام با

 ناجی که مدارکی و هاپول جز به. نبود کنارم تردید و ترس وحشتناک لحظات آن در

 مهم حتی کس، هیچ برای آمد مکمک به او طرف از که وکیلی و گذاشت اختیارم در

 من پسر کیانوش امکرده ثابت که حاال! بود؟ خواهد چه داستان این پایان که نبود هم

 خانواده به پول پرداخت با هم را کیاوش و ندارد حمیدرضا با نسبتی و است

 تردیدی چه این ام،کرده خود آن از سرپرستی، برای هاآن رضایت کسب و حمیدرضا

 برایم ناجی شب هر مثل و لرزدمی موبایلم گوشی انداخته؟ سایه جودمو بر که ست

 .فرستدمی پیام یک

 جوره همه من. بده نجات درد این از رو خودت هاتبچه خاطر به لیال؟ کی تا تردید"

 ."کنممی کمکت

 ارسال پاسخی پیامش برای و لرزد می گوشی کیبورد روی دستم بار اولین برای

 .کنممی

 .بمیرم درد همین با خواممی-

 من به را او پیام و بلرزد امگوشی دیگر بار که کشدنمی طول بیشتر لحظه چند

 . برساند

 میاد؟ بچه دوتا اون سر به چی تو، مرگ با کردی فکر هیچ-

 برای اما بزنم حرف خواهدمی دلم. دارد را او با صحبتی هم هوای دلم عجیب امشب،

 .باشد داشته گوش فقط دهان جای به که کسی
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 ! باشه هم بهتر واسشون نبودنم اصال شاید. نداره حالشون به فرقی من نبود و بود-

 .کنممی ارسال را پیامم و چکدمی دارم دست در که موبایلی صفحه روی اشکم

 من. میدم بهت که آدرسی به برو. بیرون بزن خونه از. بگو رو چیز همه خواهرت به-

 تو. بشی پاک تا بمون اونجا انقدر. کنممی آماده تکردن ترک برای رو چیز همه

 !بیای در پا از اینجوری که هستی اون از ترسرسخت

 .دهممی بیرون شکسته گلو در آهی مثل را بازدمم و کشممی عمیق نفس

 امید برگردانم؟ توانممی هم را امرفته دست از جوانی و عمر کردم، هم ترک که گیرم

 شد؟ خواهد عوض چیز چه م؟کن زنده توانممی روا

 .دهممی پاسخ اختیار بی

 .کنممی ترک-

 برای و زندمی چشمک که کچل زشت عروسک. فرستدمی خنده استیکر برایم

 !است باز نیشش حماقتم

 .نیست درک قابل برام هستی کی ندونم وقتی تا خوشحالیت، و خنده-

 .لرزدمی گوشی هم باز

 !نکن عجله. فهمی می-

 که باریکی و تنگ کوچه پایین و باال از را گنگم نگاه و فشارممی مشتم در را کلید

 آپارتمان سنگی پله روی را کلیدش و بود نوشته کاغذ روی برایم ناجی را آدرسش

 ده قدیمی هایمحله از یکی. رسدمی نظر به دنجی جای. دهممی عبور بود، گذاشته
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 فرو خود الک در سر شهر، هیاهوی زا دور به که آن برای باشد خوبی محل باید ونک،

 !شوی پاک تا کنی لمس هایتسلول تک تک با را درد متروک خانه این کنج و بری

 باریده قبل شب که انبوهی برف. دهممی هل جلو به را چوبی در و اندازممی کلید

 بلند هایچکمه. شود باز زحمت با در تا شودمی باعث و است شده تلمبار در پشت

 و بزرگ حوض شوم،می که حیاط وارد. رودمی فرو برف در مچ، باالی کمی تا ارمد لژ و

 تا دور چین سنگ با هم از مرزشان که کوچک باغچه سه آن با حیاط وسط برف از پر

 بر که قدم. کشاندمی دور هایگذشته به را فکرم ناخواسته است، شده جدا دورشان

 هایدانه از. کشندمی پر همگی اندهنشست باغچه وسط که هاییگنجشک دارم،می

. داشته حضور خانه در کسی که است مشخص کامال ریخته باغچه در که پخته برنج

 اشراف حیاط به کامال کشیده فلک به سر هایآپارتمان کوتاهش و آجری دیوار دو از

 باال که سنگی پله سه از. مانده باقی قدیمی و بکر طور همان خانه این اما. دارند

 هاییحلقه اشفلزی هاینرده لبه که برگرفته در را خانه دور تا دور باریکی ایوان روممی

 در ناز گل و شمعدانی هایگلدان و اندداده جوش یکدیگر از کم هایفاصله با آهنی

 به سردی سوز زمان هم و نشیندمی لبم بر رضایت لبخند. اندکرده خوش جا آن

 با را مقابلم آهنی در. ببرم پناه خانه داخل به تا کندمی مجبور مرا و خوردمی صورتم

 از بتوانم که شودمی مانع شده نصب آن جلوی که سفیدی پرده. کنممی باز کلید

 بخاری. شوممی وارد آهسته و زنممی کنار را پرده. ببینم را خانه داخل در پشت

 سفید اندازهای رو آن اب فرش طرح قرمز هایپشتی. گدازدمی داغ ایکوره چون هیزمی

 خودم مدرسه از که دارد را روزهایی هوای و حال برایم گچی، طاقچه دو زیر تمیزش، و

 .کنم گرم کرسی زیر اندکی را امزده سرما پاهای انگشتان تا رساندممی خانه به را

 چشمک طاقچه افتاده، گوش سه بافت ابریشم دستمال روی که قدیمی رادیو به

 چقدر نظرم به عباسی شاه طرح چراغ الله دو کنار در آن ترکیب. شومیم خیره زندمی
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 زمین روی جا همان را گردنم شال و پالتو و نشینممی بخاری کنار. آیدمی چسب دل

 برایم چیز همه. دارم آرامش احساس خانه این در غربت، حس جای به. اندازممی

 خود برای جا بهترین که دانستهمی خوب انگار ناجی. دارد را هاگذشته بوی و رنگ

 !باشد باید دنیا کجای ام،باوری

 دستگاه" شودمی اکو هم باز زن آن نحس صدای اما گیرممی را تلفنش شماره

 !"است خاموش نظر مورد مشترک

 آرامش جای و زندمی چنگ وجودم بر شورهدل لحظه یک. کنممی غر غر ب**ل زیر

 اولین با و رود می زری شماره سمت به دستم تیاراخ بی. گیردمی را قبل لحظه چند

 .پیچدمی گوشم در صدایش بوق

 نبود؟ اونجا یارو اون چی؟ یارو کردی؟ پیدا رو خونه کجایی؟ لیال-

 از هم آن نگرانی من مثل آدمی برای همیشه اما. بود نگرانم خودم از بیشتر زری انگار

 !است باور قابل غیر امخانواده جانب

 کو؟ سالمت هولی؟ ه؟خبرت چه-

 .نکردم سالم نفهمیدم اصال که بودم تلفنت منتظر انقدر. رفت یادم وای ای-

 اعتماد او به توانستممی که بود کسی تنها هم باز هایشخلقی کج تمام وجود با زری

 از جایی هایتخواهرانه هم باز بکشی، یدک را نام این اگر حتی باشی که خواهر. کنم

 .آمد خواهد سراغت به مبادا روز در کردن خرج برای وجودت

 خانم زری فقط. خوبه حالم منم. نیست خونه توی کسی. امانه و امن چیز همه-

 اون گشاد دهن مواظب ضمن در. باشی هامبچه مواظب دادی قول من به نره یادت

 !کنن شک که بزنی حرفی مبادا! باش مامانم هایفضولی و شوهرت
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 .کشدمی پوفی کالفه زری

 به. کنممی مالی ماست رو جنابعالی کارهای که نیست اولم دفعه. راحت خیالت-

 بگی دیگه چیز یه نیای. دوستت کارگاه توی شراکت برای شهرستان رفتی گفتم همه

 !بشه رو دستمون

 . زنممی پوزخند

 میدی؟ یاد من به رو دادم یادت که چیزهایی داری تو بچه آخه-

 .خنددمی ریز

 .بزنم سر بهت تند تند بتونم که کن اس ام اس برام رو ونجاا آدرس پس-

 .گیردمی خود به غم رنگ صدایش ناگهان. کنممی سکوت

 خیر دکتره باالخره بدم؟ خبر دایی پسر به خوایمی بشه؟ چیزیت یه نکنه لیال -

 .بشه الزم شاید. سرش

 .دهممی جواب آهسته و گیرممی گاز را امسبابه انگشت پایین

 .میدم خبر بهت خودم شد الزم اگر. کافیه داری نگه رو دهنت که همین فعال -

. کردممی حس بدنم هایسلول تک تک با را آن که بود چیزی تنها درد، و درد و درد

 از حاصل چرق و چرق صدای و بود شده تمام صبح از بخاری درون هایهیزم

 .بود کرده عوض هایمتخواناس درد از حاصل هایناله صدای با را جایش سوختنشان

. کردمی پیدا را وحشت داالن حکم برایم ناجی خانه توی در تو اتاق دو هنگام شب

 عریانش درختان سایه و شدمی خاموش اتاق چراغ وقتی حیاطش به رو چوبی پنجره

 و رعب چنان شدند،می مشغول خوردن تکان و بازی نقش به سفید، پرده روی
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 صورت کوچه به مشرف پنجره سمت به اختیار بی که ختاندامی دلم بر وحشتی

 . چرخاندممی

. بودم شده مجنون واقعا یا بود بدنم از لعنتی سم این رفتن بیرون اثر در دانمنمی

 مربوط آن از بعضی که هاییمیوه و خوراکی از شدمی پر پنجره طاقچه پشت هاشب

 که نداشتم باور کردم،نمی لمس دست با را هاآن وقتی تا. نبود هم زمستان فصل به

 که را طاقچه روی هایچراغ الله از یکی دیشب. دارد حقیقت بینممی چشم به آنچه

 و پیچیدمی سرم در که عجیبی صداهای اما. گذاشتم روشن بود سرم باالی درست

 زد،می سوسو اتاق کنج قدیمی صندوقچه پشت از که روشن قرمز چشم جفت یک

 ماندن بیدار برای امشبانه جدال از رمق بی صبح نزدیک. ربودمی مچشمان از را خواب

 و روشن رویش ناجی اسم که همراهم تلفن زنگ صدای. افتادم خواب رخت گوشه

 دکمه و بردم گوشی سمت دست. انداخت وحشت به بیشتر مرا شدمی خاموش

 .فشردم را اتصال

 نداری؟ کسری و کم چیزی. رفیق سالم-

 باال را صدایش چرا. کرد ترمضطرب مرا اشگونه پچ پچ و آهسته هالعاد فوق صدای

 دل و کمک همه این کند،می غریبگی من با اگر بشنوم؟ را صدایش آوای تا بردنمی

 مبدل مدت این طول در من برای الاقل نه، که غریبه این دارد؟ معنایی چه نگرانیش

 با و حال بی بشنوم؟ را صدایش خواهدنمی حتی که کیست است شده آشنا به

 .دهممی جواب لرزان صدایی

 .برم اینجا از خواممی فقط. خوامنمی هیچی -

 .است اشمایه ته درد که هاییخنده آن از. خنددمی آهسته
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 جا هر بعدش بیار طاقت دیگه کم یه گذره؟می بد بهت جا اون بری؟ خوایمی کجا -

 !بری تونیمی خواستی

 .ندارد وجود مشخصی مرز سیاهی و سپیدی میان و تاس میش و گرگ هنوز هوا

 .کنممی نزدیک دهانم به را گوشی یدهنه و آوردممی پایین را صدایم

 من یکی انگار. میاد غریب و عجیب صداهای صبح تا هاشب. ترسممی جا این از -

 !پادمی رو

 .دهدمی بیرون مانند آه را نفسش

 پیشت شب دو یکی تونستمی خواهرت شکا ولی! راحت خیالت امنه، جا اون -

 .زدم زنگ موقعی بد منم شاید. بذاری سر پشت رو بحران این تو تا بمونه

 .دهممی را جوابش زحمت با. نمانده باقی دادنش پاسخ برای رمقی تنم در

 .پیشم بیاد امروز گفتم زری به -

 را بایلمو گوشی و کنممی قطع شوم اشخداحافظی منتظر که آن بی را تماسش

 باشد، بد چیزش هر جا این. کشممی باال خرخره تا را لحاف. اندازممی اتاق گوشه

 قرار ایوان کنج و خانه از خارج دستشویی و حمام. دارد نرمی و گرم هایخوابرخت

 از باید ایوان هایپله از رفتن پایین از بعد و است ایوان زیر درست آشپزخانه و دارد

 که بود قدیمی آنقدر خانه این. شوم اشقدیمی مطبخ وارد تا برم نپایی دیگر پله چهار

 ترجیح داشتند خانه جا آن خودم، خیال به که اجنه و سرگردان اشباح ترس از

 اشچوبی تیر از پر سقف آن با آشپزخانه خصوصا. شوم خارج اتاق از ترکم دادممی

 به که اتاقی گوشه شبختانهخو. نمودمی ترسناک نظرم در خانه دیگر هرجای از بیشتر
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 کفایت من برای همین و بود مهیا چای وسایل و اسباب داشت پنجره کوچه سوی

 .کنم تردد بیرون به ترکم تا کردمی

 که کردمی سنگین را هایمپلک آرام آرام داشتم تن در که دردی و دیشب خوابی بی

 .کرد بیرون سرم از را خواب ورودی در شدن بسته و باز صدای

 خواهری؟ افتادی روز این به تو چرا. بده مرگم خدا! لیال وای ای -

 دست در که را غذایی مواد هایکیسه. اندازممی زری به فروغ بی و رفته و رنگ نگاهی

 .کندمی تند پا سویم به و گذاردمی زمین روی در جلوی جا همان دارد

 سرده؟ رانقد چرا خونه حالی؟ بی انقدر چرا تو. بمیره خواهرت -

 را احساسم بدجور کندمی خرجم که هاییخواهرانه این اما نمانده باقی تنم در رمقی

 متوجه را او تا. کنممی اشاره خاموش بخاری به لرزانم هایدست با. دهدمی قلقلک

 .کنم بخاری خاموشی

 !خاموشه که بخاری بده، مرگم خدا وای ای -

 سمت به. است گرفته یاد خوب زند،می رس من به که مدتی این در را هاهیزم جای

 بر اتاق به آماده و شکسته هایهیزم از پر هاییدست با و دودمی حیاط ته انباری

 به گرما و شودمی بلند چوب هایکنده ترق و ترق صدای دوباره زود خیلی و گرددمی

 قصری و بنشینم تا کندمی کمک و کندمی مرتب را خوابمرخت زری. گرددبرمی اتاق

 .گذاردمی دهانم در آب پر لیوان یک با را

 تا کردم بازی براش فیلمی چه دونینمی. مسعود پیش رفتم دیروز. برم قربونت بخور-

 اعتیاد امیر دوستای از یکی گفتم بهش. بگیرم دارو ازش خواممی تو برای که نفهمه
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 و نیست خوب الیشونم وضع که کردم ناله و آه کلی کنه ترک خونه توی خوادمی داره

 !گیاهی؟ یا صنعتی کنه؟می مصرف چی که داد گیر بعدش باشه نظر تحت تونهنمی

 .کنممی نگاه را اشکرده عرق و چاق صورت غریب نگاهی با

 کرده خبردار االن تا رو فامیل کل که وگرنه. بره بویی نذاشتم. برم قربونت نترس -

 !بودن

 از بزرگ پرتغال یک و رودمی خریدش هایهکیس سمت به اشآمده بر شکم آن با

 پیش یک سماور میز زیر از و رودمی دیگر اتاق سوی به و کندمی سوا کیسه درون

 گیرممی عمیقی دم. شود می پرتغال کندن پوست مشغول و داردمی بر کارد و دستی

 :پرسممی مقدمه بی و

 چطورن؟ هامبچه -

 .چپاندمی دهانم رد زور با را پرتغال پر یک و خنددمی

 !سوزوننمی آتیشی چه سامی با دونینمی! عالی-

 بی گاهشان بی و گاه هایشیطنت برای حتی. است شده تنگ هردویشان برای دلم

 .است پرتغال خوردن مشغول ملوچ و ملچ با زری. امشده قرار

 نگرفتی؟ سیگار من واسه -

 سمت پا و دست چهار و چپاندمی آن در دیگر پرتغال پر یک شودمی باز دهانم تا

 .دهدمی دستم به و داردبرمی سیگار بسته یک و رودمی هاکیسه از یکی

 شکم با. کردیمی ترک هم لعنتی این کاش! خواستیمی که ماری زهر اینم. بگیر -

 این آخه گرسنه
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 کشی؟می چیه صاحاب بی

 زمین روی که امدستی کیف سمت دست. است کرده امکالفه هایمدست لرزش

 آتش را سیگار فورا و آورممی بیرون را فندکم و برممی شده ولو خوابرخت نزدیک

 .گیرممی کام و زنممی

 دردم بیشتر قالبی دکتر اون هایقرص از آوردی برام که صاحابی بی تو قول به همین-

 !زری مالنمی یخ استخونام توی انگار. کنهمی آروم رو

 . زندمی اشسینه به و کندمی اخم

 .واست الهی بمیرم -

 . اندازدمی هااتاق دور تا دور به نگاهی

 . کردی نامرتب و پلوغ شلوغ رو اینجا تو روزه چند این توی چقدر -

 بر. کند جمع اتاق کف از را هایملباس تا شودمی دوال زمین روی بزرگش شکم همان با

 . کشممی کوتاهی داد سرش

 .دیوونه نشو دوال شکم اون با زری-

 در را اشعقبی خراب هایدندان که خنددمی چنان و گرداندمی بر سمتم به را سرش

 .زندمی حرف هابچه مثل و کندمی نازک را صدایش. بینممی دهانش

 تکون جاش از کرده لوس رو زری مامان این انقدر امیر بابا. نباش نگران جونی خاله-

 ده؟ش چله و چاق چقدر ببین. خورهنمی

 نظر به نمک با چقدر آمده بر شکم آن با که کنممی نگاه تپلش هیکل و کوتاه قد به

 .رسدمی
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 بود؟ چی بچه سونوگرافی؟ رفتی -

 :گویدمی و گرداندبرمی سر سویم به دیگر اتاق از ناز با

 !دخمل -

 .امشده آرام کمی زری حضور با کنممی حس و دهممی بیرون را سیگار دود

 .شد جور جنست. هدیگ خوبه-

 ایستقابلمه در کردن داغ پیاز مشغول و است بسته اشروسری با محکم را دماغش

 .است گذاشته پنجره زیر رومیزی گاز روی که

 ترسی؟نمی تنهایی هاشب جوریه یه اینجا لیال، میگم-

 این در که همین. بزنم هایمتنهایی و ترس از حرف برایش نباید و است حامله دانممی

 و آشپزی برایم و آیدمی سراغم به بار یک روزی و نکرده فراموشم تنهایی و مصیبت

 بزرگی نعمت اند،سپرده اشفراموشی به همه که منی چون برای کند،می نظافت

 .است

 از خواهممی. پرممی خواب از حیاط، به مشرف پنجره خوردن بهم و باد زوزه صدای با

. است کرده میخ زمین به را پاهایم و دست کسی ارانگ. توانمنمی اما خیزم بر جا

. بکشم نفس توانمنمی حتی اینکه مثل اما است باز سقف سوی به رو هایمچشم

 اتاق به پنجره از رنگیکم نور شعاع. شومنمی کنده خوابرخت از کوشممی هرچه

 اممن بار چندین آهسته، صدایی و است شده خاموش سرم باالی چراغ الله. تابدمی

 .است شده سنگین دهان در زبانم اما بدهم را جوابش خواهممی. کندمی تکرار را

 آن به را هایمچشم زور با. شودمی باز طاق چهار اتاق در و آیدمی پایین در گیرهدست

 اتاق به ورود حال در خون رنگ به هاییچشم با فرتوت پیرمردی. دهممی حرکت سو
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 آن با دهم، تشخیص توانمنمی اشژنده هایلباس زا شودمی که ترنزدیک. است

 پایین و باال چنان امسینه قفسه حیوان؟ یا است انسان بینممی که شمایلی و شکل

 کوشممی هرچه چرا خدایا. است امسینه از آمدن بیرون حال در قلبم گویی که رودمی

 بی و مات هایمسکابو شبیه درست آید؟نمی بیرون گلویم از صدایی هیچ کنم فریاد

. است من به شدن نزدیک حال در کریه موجود آن و امافتاده زمین روی حرکت

 رنگ حنایی و کم موهای آن با گرفته، قرار صورتم نزدیک که صورتش دیدن از ناگهان

 جاری زبانم بر حمد سوره و گویممی هللا بسم اختیار بی اشچانه و هاگونه روی

 دیگری چیز شودمی دور من از که آتشی جز به خوانممی که آیه هر با. شودمی

 زده وحشت و کرده عرق بدنم تمام. خیزممی بر جا از زنان نفس نفس. بینمنمی

 و بوده خواب در امدیده که را آنچه دانمنمی و هستم گیج هنوز. کنممی نگاه را اطراف

 بیداری؟ یا

 را بخشی آرام هایقرص از یکی و ریزممی آب لیوان یک خوابمرخت کنار آب پارچ از

 تمام میان از و امربوده کف از قرار و آرام. دهمفرومی آب با آورده برایم زری که

. گیرم می را اششماره و گذارممی ناجی نام روی بر دست موبایلم گوشی هایشماره

 پاسخ را تماسم تا کنممی آرزو دل در خوردن بوق بار هر با و خوردمی آزاد بوق دو

 پر گوشم در باالخره اشآهسته بسیار و ضعیف صدای خوردمی که چهارم بوق. گوید

 .شودمی

 بله؟-

. شوممی بلند امگریه صدای شنوم،می او از که کلمه یک همان با و ترکدمی بغضم

 !ناتوانی یا ستکسی بی از دانمنمی که ایگریه

 .دهم تشخیص آن در را تشویشش توانممی و شودمی بلندتر کمی صدایش
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 افتاده؟ اتفاقی خوبی؟ لیال؟ شده چی-

 پیدا که است عاقبتی چه این خدایا. شودنمی قطع ایلحظه امگریه هق هق صدای

 . دهممی را جوابش گریه با ام؟کرده

 میاری من سر داری بالیی چه آوردی؟ رو من تو که کجاست اینجا. نیستم خوب نه-

 لعنتی؟

 !کنیمی نگران رو من داری شده؟ چی-

 . کنممی ریشخندش

 میاری؟ من سر داری بالیی چه هستی؟ کی تو میشی؟ نگران داری تازه-

 .کند آرام مرا تا کندمی سعی و کشدمی داریکش پوف

 شده؟ چی بگو بهم حسابی و درست و باش آروم کنممی خواهش لیال-

 .زنممی فریاد و بگیرم آرام توانمنمی

 فهمی؟می روانی، ترسممی. هست صاحاب بی نهخو این توی یکی-

 صداهای از. کنممی تعریف برایش پیاز تا سیر اول روز از را چیز همه و ریزممی اشک

. امشب ماجرای حتی و پنجره پشت تازه هایمیوه داستان تا گرفته غریب و عجیب

 .کندمی بلند را صدایش ناخداگاه و کشدمی بلندی هین

 !دنبالت میام دیگه ربع یه. بیرون بزن خونه از بردار رو وسایلت االن همین لیال-

 دنبال به ذهنم جای جای در را صدایش پژواک و پیچدمی گوشم در بار چند صدایش

 مغزم در ایجرقه ناگهان و. کنممی جستجو آشنا و گرم صدای این برای نشانی و نام

 .آورم زبان بر را نام یک کندمی وادار مرا
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 تویی؟ امیرحسین ین؟امیرحس-

 صدای بعد ایلحظه و شنومنمی سوالم برای جوابی هیچ سکوت جز به لحظاتی

 .شنوممی قبل از ترواضح را امیرحسین

 .دنبالت میام دیگه ربع یه بردار رو وسایلت. کنهمی اذیتت داره. ستعجوزه اون کار-

 افیون؟ موه اسیر یا هوشیارم بیدار؟ یا هستم خواب. امشب است شبی چه

 جلوی سنگی پله روی چیز، همه به توجه بی شب تاریکی آن در. رودمی گیج سرم

 برایم که اتفاقاتی دانمنمی هنوز و سوزدمی قلبم. امنشسته دستی ساک یک با خانه

 که تدریج به و شودمی نمایان دور از رنگی سیاه سایه بیداری؟ یا بوده خواب در افتاده

 وقتی و. است مرد یک به مربوط سایه که بزنم حدس توانممی گذاردمی جلو به قدم

 هاشب که پنجره سوی آن مرد تصویر دارد سر بر که کالهی دیدن با شودمی ترنزدیک

. شوم می بلند جا از اختیار بی. شودمی تداعی ذهنم در نشستمی رو پیاده کنار

 و نزدیک لحظه، هر که گردممی ایسایه تماشای محو و خوردمی سر دستم از ساکم

 زیر حتی و است پایین سرش. ایستدمی من از کمی فاصله در و. شود می ترنزدیک

 جایم در مرا صدایش اما. ببینم را صورتش توانمنمی هم خانه در سر چراغ نور

 .کندمی میخکوب

 .کنم اذیتت خواستمنمی! لیال خواممی معذرت-

 است مقابلم که مردی دهان از وحوض به را امیرحسین مخملی و گرم صدای

 که چراغ نور زیر! دارد را آزارم قصد انگار کسی ام؟شده دیوانه خدایا. شنوممی

 و دارد سر به کاله که باشد پیرمردی شاید او و امکرده اشتباه انگار کنممی نگاهش

! یرمبگ اشتباه رو پیاده کنار شبگرد غریبه با را او تا شده باعث که است کالهش این
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 که کرده حلول خمیده، پیرمرد این جسم در امیرحسین روح که کنم باور باید یعنی

 شود؟می خارج او دهان از صدایش

 دستم کف. کنممی برخورد پشت از خانه چوبی در با محکم و روممی عقب قدم یک

 .کشممی فریاد لرزان صدایی با و گیرممی ایست نشانه به جلویش را

 یاال. کنممی خبر رو هاهمسایه همه زنممی جیغ بیای، جلو دیگه قدم هی اگر. نیا جلو-

 خوای؟می من جون از چی هستی؟ کی تو بگو

 باال را سرش و داردمی بر سر از کاله بعد اندکی و ایستدمی جایش در حرکت بی مرد

 زده راستش چشم به که سیاهی بند چشم آن با اشمچاله صورت دیدن از. گیردمی

 بالفاصله و کندمی لرزش به شروع ترس از بدنم تمام و شودمی قفل بهم هایمندندا

 .شوممی زمین نقش

 .شودمی دمیده تنم بر تازه روح کند،می برخورد صورتم با که آبی قطرات از

 باز حس. است افتاده زمین روی دراز به دراز پاهایم و است نرمی جسم روی سرم

 درگوشم بیداری و خواب در رویایی مثل امیرحسین ایصد. ندارم را هایمچشم کردن

 .دارد پژواک

 کنی؟ باز رو چشمات تونیمی خوبی؟ …لیال …لیال-

 که سوخته صورت مرد دیدن از اما. گشایممی را هایمچشم آرام و لرزدمی هایمپلک

.  شوممی بلند جا از برق مثل و کشممی جگرخراشی فریاد گذاشته پایش روی را سرم

 عقب را خودم نشسته طور همان. بایستم هاآن روی توانمنمی و است سنگین اهایمپ

 :گویممی کالم چند لکنت با و کشممی خیابان آسفالت روی عقب

 خوای؟می چی چی چی هستی؟ کی تو تو تو-



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

363 

 

 از امیرحسین صدای باز و اندازدمی زیر به سر. شودمی زده شرم دارم، که ترسی از

 .شودمی خارج دهانش

 !نترس لیال امیرحسینم، من-

 .کنممی جمع شکم در را پاهایم

 .مرده امیرحسین. نگو دروغ-

 .کندمی آویزان است، شده خم که زانویش روی را دستش و کشدمی غلیظی و بلند آه

 بکنه رو کار این بود قرار که کسی ولی بمیرم من که خواستنمی اونا. بود مرده کاش-

 عکس چندتا و کرد هوشم بی. آورد سرم رو بال این جاش به .سوخت حالم به دلش

 نره لو کارش و نشم شناسایی دیگه اینکه برای اما. مردم من بگه بهشون که گرفت ازم

 !سوزوند اسید با رو صورتم

 فریاد و روممی عقب عقب. امشده شوک انگار. است سخت برایم امشنیده آنچه باور

 .زنممی

 !محضه وغدر  …دروغه …نه نه -

. نیست امن برات اینجا. من آپارتمان بریم زودتر باید کن جمع رو وسایلت. لیال پاشو-

 …انداخته راه رو بساط این که کنه دیوونه رو تو خوادمی حتما عجوزه اون

 روی از را امدستی ساک. است ایستاده رویم به رو امیرحسین که شودنمی باورم هنوز

 از بیشتر کنی و کندمی سر به را کالهش و اندازدمی اشنهشا به و داردمی بر زمین

. دهممی قورت صدا با را دهانم آب. کشدمی پایین صورتش سمت به را آن قبل

 اعتماد او به مجبورم. شوممی بلند زمین از و گیرممی همسایه خانه دیوار به دست

 به رفتن پای نه و داشتم را ارواح خانه آن به برگشتن جرات نه شب وقت آن. کنم
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 جلو و گیردمی راه کورکورانه مادرش سر پشت که اردکی جوجه مثل! پدری خانه

 در که ایخانه تا زیادی فاصله آپارتمانش. افتممی راه امیرحسین سر پشت رود،می

 چند مجتمع یک در که کوچک خوابه دو آپارتمان یک. ندارد داشتم اقامت آن

 دعوت داخل به مرا و کندمی روشن را چراغ و گشایدمی را در. گرفته قرار واحدی

 راست!( شیر دل و داره خر مغز لیال) گفتمی که افتممی زری حرف یاد. کندمی

 و کند اعتماد زود انقدر که بودم ندیده خودم مثل دنیا در را احمقی هیچ. گفتمی

 امیر هایخط مشق دیدن از گذارم،می داخل به که پا. باشد داشته نترسی دل چنین

 .شوممی آرام کمی شده، آویخته آنجا کوچک پذیرایی سالن دیوار که حسین

 امیرحسین نوشته هااین که ندارم شک و شناسممی خوب را حسین امیر خط دست

 .خوانممی بلند را آن شعر و شوممی تابلوها از یکی نزدیک. است

 کرد می ما سوختن هوس دایم آنکه"

 "کرد می تماشا ورد از و آمد می کاش

 وسایل تنها دارد، قرار کهنه فرشی روی که الجوردی رفته رو و رنگ مبل دست یک

 ساک امیرحسین. نشینممی هامبل از یکی روی. اوست نشیمن اتاق در موجود

 که اپنی آشپزخانه راهی و گذاردمی زمین بر امنشسته که مبلی همان کنار را امدستی

 گاز اجاق روی را آن و ریزدمی آب کتری در. شودمی ندارد ییپذیرا با چندانی فاصله

 سر بر کاله هنوز. نشیندمی من مقابل مبل روی و گرددمی بر پذیرایی به و گذاردمی

 .است تردید دچار آن برداشتن برای کنممی حس و دارد

 مشغول و کنممی قالب هم در را دستم هایانگشت و مکممی را باریکم لبهای

 .شوممی ندنشانچال

 داری؟برنمی رو کالهت چرا-
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 برایش دلم واقعا هایشدست سوختگی حجم از من و نشیندمی سینه به دست

 با شدن رو به رو از اما. باشد امیرحسین غریبه این کنم باور توانمنمی هنوز. سوزدمی

 .دارم وحشت واقعیت

 !بترسونتت باز من صورت دیدن شاید. بهتره جوری همین-

 .شوممی زده خجالت اممسخره رفتار از. دهممی فشار ب**ل روی محکم را ندانمد

 .نبود خودم دست. ببخشید-

 با اششده مچاله هم در صورت و موهایش کم بسیار حجم. داردمی بر را کالهش آرام

 نگاه برق سالمش چشم در اما. ندارد امیرحسین با شباهتی هیچ معیوب، چشم آن

 .شودمی جاری اشکم و لرزدمی امچانه اختیار بی. کنم پیدا توانممی را امیرحسین

 وارد رو تو که احمقه منه تقصیر همش کردن؟ کار چی تو با هاشرف بی اون-

 .کردم خودم هایبدبختی

 .زندمی جانی بی و رنگکم لبخند

 رشآخ. نداری گناهی تو. بود من مال هانقشه تمام. بدی بازیشون خواستم تو از من-

 توی مخدر اون کردینمی ترک اگر دونیمی. ریخت رو زهرش خبر بی خدا از اون هم

 طبیعیه؟ دستات لرزش کنی می خیال تو. آوردمی روزت به بالیی چه آینده سال چند

 !لیال شدی می فلج دادی،می ادامه دیگه کم یه اگه

 از بیشتر سوخته، ظاهر آن با امیرحسین هایحرف و سوختمی شب سر از قلبم

 .دهممی بیرون مانند آه را نفسم. ساخته دگرگون را حالم قبل

 . بودید سالم امید و تو اما بودم مرده من کاش. امیر نیست مهم برام-
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 .گیردمی خود به نگرانی رنگ نگاهش. کشدمی جلو مبل روی از را خودش کمی

 کنی؟ پیداش تونستی افتاده؟ اتفاقی امید برای مگه امید؟-

 .پوشاندمی را صورتم پهنای اشکم آید،می امید نام که هایی وقت تمام مثل

 همه اون و دلتنگیم روزهای تمام سهم میشه باورت. بودم نکرده پیداش کاش اما. آره-

 جاش که نگاه یه شد؟ نگاه یه فقط کشیدم کردنش پیدا و برگشتن برای که مصیبت

 .ستتازه همیشه مشزخ که داغی. داغ یه مثل. موند تنم روی بدجور

 زمین روی زانو چهار و آیدمی پایین مبل از. زندمی گره هم در را هایشدست

 .نشیندمی

 .ببینم بزن حرف درست. لیال شده چی-

*** 

 هفده فصل

 احساس چقدر حاال و امکرده تعریف امیرحسین برای پیاز تا سیر از را چیز همه

 دل در دردی چه فهمدمی و شنودمی ار  دلم حرف نفر یک اینکه از. کنممی سبکی

 تکیه مبل لبه به زدهغم را سرم. گیردمی بر در را وجودم خوشایندی حس دارم،

 لیوان یک. کنم نگاه امیرحسین سوخته صورت به که ندارم را آن جرات هنوز. دهممی

 دردهایش از هم او تا کنم باز دهان است منتظر و است گذاشته جلویم داغ چای

 .است نکرده پیدا شنیدنش برای گوشی و مانده دلش ته که هاییحرف از. بگوید

 نداری؟ سیگار خونه توی امیرحسین-
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 گوشه هم فندکی که سیگار پاکت یک و اندازدمی است نشسته که زیرمبلی دست

 .دهدمی سر من سمت به فرش روی را آن و کشدمی بیرون کرده، جاساز آن

 .ندازهمی راه رو کارت فعال نیست؛ توش بیشتر دوتا یکی،. بیا -

. گیرممی که را اول کام. زنممی آتش را آن و کشممی بیرون پاکت از سیگار نخ یک

 نخ یک امباورانه نا نگاه میان در و کندمی دراز سیگار پاکت سمت دست امیرحسین

 .شودمی آن کشیدن مشغول و کندمی روشن سیگار

 !نبودی دم و دود اهل که تو کشی؟می سیگار مگه تو امیر؟-

 .دهدمی بیرون محکم را سیگارش دود و زندمی پوزخند

 برام هیچی دیگه باشم؟ دادنش دست از نگران که مونده من واسه چی نظرت به -

 رو امانتت. کنم ادا تو به نسبت رو دینم که ایران اومدم فقط من. لیال نیست مهم

 . کنم خالص رو خودم و بدم

 شده زیبایی همه آن جایگزین که صورتی دیدن از چقدر. کنممی نگاهش غمگین

 .نشیندمی دلم بر غم است،

 ! پسر کردی تموم من حق در رو برادریت تو دینی؟ چه امانت؟ کدوم-

 .کندمی جا به جا را زانوهایش و تکاندمی را سیگارش خاکستر

 به جا برات تا من دست سپردی رو هات پول همه تو. داره رو خودش جای هرچیزی-

 بقیه ولی. دادم بهت رو پول اون از کمی یه کیاوش گرفتن پس برای من. کنم جاشون

 از رو همه فردا. بدم بهت شد خوب حالت وقتی که داشتم نگه برات نخورده دست رو

 .بوده خودم جیب از کردم خرجی هر االنم تا. میارم برات گیرممی بانک
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 یاد از کامال را هاپول قضیه امیرحسین، مرگ خبر دنشنی با و بدبختی همه آن از بعد

 .رسید نخواهد هاآن به دستم هرگز دیگر کردممی گمان و بودم برده

. کردی ثابت بهم رو خودت جوره همه تو کار؟ چی خواممی رو پول من. خودت مال-

 .توست حق پول اون

 لهت جماعت ینا باشی کس بی. داره پایین و باال خیلی زندگی لیال حقی؟ چه-

 به خیلی پوال این داری بچه تو. نیست جات جا، هیچ باشی که هم پول بی. کننمی

 .خورهمی دردت

. نوشممی چای از جرعه یک و کنممی خاموش چایم لیوان نعلبکی در را سیگارم

 .اندازدمی امید یاد به مرا عجیب آدم این جوانمردی

 میای؟ من با بدم انجامش باید که سته کاری یه زاده امام برم خواممی فردا-

 .دهدمی را جوابم درنگ بی

 . خاکش سر برم خواممی لیالست تولدت فردا-

 نگاه اش سوخته صورت به و کنممی جرات بار این. کشممی صورتم روی دستی

 .ببینم را مهربانی توانممی هم شده مچاله صورت همان در حتی. کنممی

 رو من کسی شمایل و شکل این با نداشتم دوست. کنم تاذیت خواستمنمی من لیال-

 ولی کنم کمک بهت خواستم. بود مادربزرگم خونه اونجا. بدونه ازم چیزی یا ببینه

 اونجوری که نداشته بر دست هنوز جمبالش و جادو و طلسم اون از عجوزه اون انگار

 تونیمی بعدش. یبش بهتر دیگه کم یه تا بمونی اینجا روز چند بهتره. شدیمی اذیت

 .خونه بری

 .کنممی نگاهش شرمنده
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 .مدیونم تو به امزنده تا من-

. داشتی دلبستگی آن به روزی که چیزهایی تمام از حتی. بیزاری چیز همه از گاهی

 شده آسفالت امگذرانده امید کنار در را عمرم لحظات بهترین که باغی کوچه نصف

 های قارچ مثل زشت، و سنگی هایآپارتمان آبادش، و خرم هایباغ جای به و است

 است کرده الم را ناسازگاری بنای قلبم که ست روزی چند. اندبرآورده خاک سر سمی

 روی دست. کوبدمی تنگم سینه بر قرارتر بی چقدر امرسیده باغ کوچه ته به که حاال و

 حاال. دهممی بیرون مانند آه را نفسم و کشممی گردو درخت روی خشکیده هایقلب

 ریشه از هادرخت باقی مثل هم درخت این کند؟می فرقی چه نیست امید که

 !کنند بنا خواهندمی هرچه جایش و بیاورند بیرونش

 را خودم ظهر نماز از قبل تا باید. است شده دیر خدایا آه. اندازممی ساعتم به نگاهی

 .برسانم زاده امام به

 حال در همیشه مثل و نشسته کوچکش اتاق شهگو سید رسم،می زاده امام به وقتی

 .نشینممی در لبه و دهممی سالمی. باشدمی قرآن قرائت

 ب**ل زیر افتدمی من به چشمش تا و دهدمی باال را اشبینی ذره عینک سید

 .خواندمی قرآن بلند صدای با دوباره و گویدمی سالم علیک

 تا دهدمی جلو را رحل و بوسدمی که ار  قرآن. شود تمام کارش تا نشینممی جا همان

 .بزند حرفی شاید تا گیرممی باال را سرم. شود بلند جا از

 .سید باشه قبول-

 بی و کندمی تعویض سفیدی کاله با را سبزش بافتنی کاله و کشدمی ور را هایشگیوه

 .دهدمی را جوابم کند نگاهم آنکه
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 . جون بابا حق، قبول-

 .بزنم را حرفم تا اندازممی راهش سر بر را خودم

 حرف کم یه من ولی نماز برای بری خوایمی! اذانه نزدیکه دونممی سید ببخشید-

 کنید؟ صبر میشه. باهاتون دارم

 جلیقه جیب از و نشیندمی اشخانه ایوان دوم پله لبه و کشدمی صورتش به دستی

 انداختن لمشغو و کشدمی بیرون را مقصودش شاه و بلند تسبیح اشطوسی

 .شودمی هایشدانه

. خداست خونه اصال هاشکسته دل همه خونه! اربابمه خونه اینجا. باباجون ببین-

 نخواه من از ولی چشم روی قدمت میای نماز و زیارت برای اگر گفتم بهت همیشه

 .نشده راست مرتبه یه همون از کمرم هنوز که کنم دخالت کاری هیچ توی دیگه

 مقابلش و کشممی بیرون آن از دار رمز چک یک و کنممی واممانت جیب در دست

 .گیرممی

 به بدید رو امانتی این کنممی خواهش ازتون رو دفعه یه همین فقط. سید فهمممی-

 .یوسف حاج

 اخم با و دهدمی تاب دستش دور را تسبیح و کشدمی هم در را هایشسگرمه

 :پرسدمی

 لیال؟ ردیآو کجا از رو این چیه؟ دیگه این-

 .زنممی لبخند
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 رو خونه امید مریضی خاطر به. آوردمش یوسف حاج برای. سید خودمه مال-

 صالح طور هر رو این. میشه الزمشون حتما این. کرد خرج داشت هرچی و فروختن

 .نبرید من از اسمی ولی برسونید بهشون دونید،می

 .کندمی نگاهم عصبانیت با

 سر هاپول این از خواستمی اگر اون. نکرده بولق پول کسی از عمرش به حاجی-

 …که ببره اشبچه و زن سفره

 چک کردن مچاله حاله در که کندمی دستم نگاه چپ چپ و خوردمی را حرفش

 .است

 به منم بذار زندگیت، دنبال برو پاشو توام. ندارن الزم پول دونممی من که جا اون تا-

 .برسم کارم

 .شدکمی پنجه گلویم بر بغض

 کنی؟می قضاوت و میدی حکم که خدایی مگه شما. سید خودمه پول-

 .گویدمی ایاستغفرهللا ب**ل زیر و گزدمی ب**ل

 دوبار من. بگم بهت کنده پوست و رک رو چیزی یه بذار ولی. باباجون بکنم غلط من-

 خودم کرده از که افتاد اتفاقاتی بار دو هر ولی گذاشتم پیش قدم شما کار برای

 .شدم پشیمون

 .کنممی نگاهش تاسف حالت با

 نداشت خبر ولی دارید خیر دست گفتمی. خیره شما قدم گفتمی همیشه امید-

 .کرد براش کاری بشه شما خیر قدم با که هاستحرف این از ترسیاه اون و من اقبال
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 جانم بر آتش سید آخر کالم اما کنممی رفتن آهنگ و اندازممی دوش سر را کیفمم

 .زندمی

 هر کابوس. بیمارستان بری پاشی که بودم نداده بهت رو حاجی پیغام روز اون کاش-

 .امید خاکسپاری لحظه شده، شبم

 آه و گیردمی راه امبینی گوشه از شنوممی را امید نام که هاییوقت تمام مثل اشکم

 .نشینممی باغچه لبه جا همان و کشممی

 ببینمش؟ بار آخرین برای حتی که نبود من حق یعنی-

 .دهدمی تکان سر

 لیالیی؟ تو. بنداز خودت به نگاهی یه. نیست صالح اما هست حق چیزها خیلی-

 مقصر رو خودش شاید. بمونی باقی لیال همون بچه، اون خیال توی ذاشتممی کاش

 .کرد دق قصه از شب همون که دونستمی

 مقابل امید، آخر نگاه. است تادهاف بیمارم قلب جان به چنگال و کارد با کسی انگار

 بلند که اکبر هللا بانگ. شودمی العالج زخم این نمک و بنددمی نقش چشمانم

 .دارممی بر آسمان سوی به سر شود،می

 من از را چیز چه تاوان ام؟خورده زخم قلب ای و خسته تن این با کنیمی چه خدایا

 ام؟شکسته خود در چنین این که گیریمی

 آویزان مچ از زانو، روی را هایمدست و امنشسته امیرحسین آشپزخانه سنگی پنا زیر

 و نشسته حال گوشه امیرحسین. است شده تنگ هایمبچه برای دلم. امکرده

 جواب بوق دو از بعد و گیرممی را زری شماره. است سازش کردن تمیز مشغول

 .دهدمی
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 …جانم-

 .دهممی را جوابش بالفاصله

 من؟ مبهقل چطوری-

 .خندد می غش غش

 از ام؟کیلو صد من انگار قلمبه میگی جوری یه. من الغری نکشه رو تو خدا لیال وای-

 .بینیمی قلمبه و گرد رو همه الغری خودت که بس

 یک دلم و رسدمی گوشم به تلفن پشت از کیاوش و کیانوش فریاد و داد صدای

 .رودمی ضعف صدایشان شنیدن برای لحظه

 :پرسدمی زری از هیجان با وشکیا

 منه؟ مامان لیالست؟ خاله؟ خاله؟-

 بی و تنهایی و غربت برای دلم چقدر که داندمی خدا و ندیدمشان که است روز پانزده

 .دهدمی را جوابش سریع زری. سوزدمی هایمبچه کسی

 بزنی؟ حرف باهاش خوایمی. جون خاله آره-

 .دکنمی نزدیک دهانش به را گوشی زری

 بزنی؟ حرف کیانوش و کیاوش با خوایمی لیال-

 . "بزنم حرف خواممی منم:" گویدمی که شودمی بلند سامی فریاد صدای

 . بهش بده رو گوشی-
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 قلبم و است شاد صدایش. کنم تجسم را اشخنده توانممی هم تلفن پشت همین از

 .کندمی آرام را

 کجایی؟ تو لیال مامان. سالم-

 من؟ مرد خوبی. برم صدات اون قربون. سالم-

 .دهدمی را جوابم اشکودکانه شادی همان با و دهدمی قورت محکم را دهانش آب

 هم کیانوش. نکردم اذیت رو کسی اصال نبودی تو. بودم خوبی پسر خیلی من مامان-

 خری؟می جایزه برامون. بود خوبی پسر

 .گیردمی امگریه مهربانیش و پاکی همه این از

 .گیرممی براتون خوب جایزه یه! احتم-

 همش نبوده خوبی پسر اون ولی خواممی جایزه من میگه هم سامی لیال؟. جون آخ-

 …کنهمی اذیت رو زری

 زری. پیچدمی هم در زری هایجیغ جیغ صدای با مرافعشان و دعوا و فریاد صدای

 :پرسدمی کنان خنده و گیردمی را گوشی

 چارهبی …هاصلواتی پدر خوانمی هم جایزه. ندارن قرار و آروم لحظه یه بینی؟می-

 پدر هاشبچه این. گرده؟برمی کی لیال میگه همش. نداره آسایش دستشون از مامان

 .آوردن در رو من

 .زنممی خند پوز

 به این از! خوبه حالم خونه، گردم بر خواممی. پیشم بیای خوادنمی دیگه فردا زری،-

 .هستم ترتراح باشم خونه بعد
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 .کندمی نثارم غلیظی چیش

 …دیگه بشه راه به رو حالت تا بمون کنی؟ دعوا و جنگ مامان با باز چی؟ که بیای-

 ! خونه میام که گفتم. تونمنمی-

 .کندمی فکر بزند خواهدمی که حرفی به دارد انگار. کندمی مکث کمی

 خونه زایمان موقع تا رارهق من. ما خونه بیا روزی چند یه بردار، رو هات بچه پس-

 …ترهراحت خیالم باشی که توام. باشم خودم

 و است سازش کردن کوک مشغول که کنممی امیر نگاه. خورم می یکه پیشنهادش از

 :زنممی ب**ل آهسته

 .خداحافظ نداری؟ کاری اگر. خوادمی چی خدا ببینیم حاال-

 . فعال باشه،-

 .شودمی متمرکز بیشتر امیر زسا روی نگاهم و کنممی قطع را تلفن

 لیال؟ خاک سر بودیش برده خودت با-

 .داردمی نگه پایین طور همان را سرش

 .داشت دوست خیلی رو صدام-

 سمتم به و داردمی بر را چیزی تلویزیون میز روی از و زندمی بغل زیر را سازش

 .آیدمی

 بری؟ خوایمی لیال-
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 چیزی برایش تا نگذاشت وقت هیچ که اییهخوبی. هستم هایشخوبی تمام شرمنده

 .کنم جبران را

 .دیگه بره باید رفتنی-

 .کندمی رو و زیر را دلم که دهدمی نشانم را وچیزی کندمی باز را مشتش

 بنداش. چرمی گردنبند این توی گذاشتمش کوچیکه جیبی قرآن یه این. لیال بیا-

 ! نکن دورش خودت از وقتهیچ فقط. کنه اذیتت تونهنمی عجوزه اون دیگه. گردنت

 در چیز همه که گویندمی راست. زنممی چنگ است امید یادگار که قلبی گردنبند به

 .شودمی تکرار آدم زندگی

 بخش آرام و گرم صدای یک جز که امیرحسینی به. کنممی نگاه امیرحسین به غمزده

 .شودمی گالیه از پر روزگار مهری بی همه این از دلم. نمانده باقی او از چیزی

 اینجوری خوایمی کی تا امیر؟ چی خودت-

 کنی؟ زندگی

 .ببینم را غمش توانممی هم فرورفته چشم همان پس از. کشدمی سازش روی دستی

 سبک …سازمه همدمم تنها که گردم دوره نوازنده یه. نیستم امیرحسین دیگه من-

 !ترهآسون برات سفر باشی، که

 شرم بگذرد، طور این جوانی اوج در اشزندگی امشده باعث هاینک از. امکرده بغض

 .گشتمبرمی نباید من بود؛ سید با حق شاید. دارم

 خودم و تو زندگی من. بشه آب ذره ذره امید شدم باعث من. امیر بودم نیومده کاش-

 .کردم داغون رو امید و
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 زخمم نمک روزها این که نگاهی. کندمی نگاهم معصومانه و نشیندمی رویم به رو

 .است شده

 عشقم خون به دستم که باختم رو زندگیم وقتی من دختر؟ داری تقصیری چه تو-

 موقع همون بری، زندگیش از تو تا کرد نگاه و نشست کنار وقتی هم امید. شد آلوده

 هرکسی. بود همین تقدیرمون نبودی، چه بودی ما زندگی توی تو چه. بود شده نابود

 .زنهمی رقم رو تقدیرش خودش

 پنجه گلویم بر بدجور کهنه بغض این. شوم هایماشک ریزش از مانع توانمنمی

 .کشدمی

 خونی؟می برام کم یه. گرفته دلم خیلی امشب امیرحسین-

 آن برای دلم بینم،می صورتش بر که را اشک رد. کشدمی دست سازش هایسیم روی

 از ترمحزون امشب که ستدردی صدایش در. گیردمی آتش معصومیت همه

 .خواندمی همیشه

 تنها و غریبم رسوا، و شکسته دل، هایشکسته و من امنشسته

 گرفته دلم گرفته، دلم خدا خدا

 زندونه برای ماتمه، دشت یه غمه، از پُر جهان

 مهمونه عمره یه ام،سینه درون غم، هایشراره

 مگلو در شکسته غم، ز دگر آبرویم ببین ببین، خدا ای آه

 بشکستی که دلی ستی،*م از کن رها

 نداره صدا نداره، صدا دل شکسته
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 جوشه نمی دگر خاموشه، که دلی

 نداره بها نداره بها جهان درین

 فردایی و حسرت نه تمنّایی، و شوق نه

 گرفته دلم گرفته، دلم جهان ز دگر که

 بشکستی که دلی ستی،*م از کن رها

 نداره صدا نداره، صدا دل شکسته

 جوشه نمی دگر خاموشه، که دلی

 نداره بها نداره بها جهان درین

 هم از شب هاینگرانی دل آخرین بابت و کندمی پاک دست کف با را اشکش

 ! دارد سفارش

 داری؟ بود داده بهت جادوگر اون که رو گردنبندی اون هنوز تو لیال-

 اینکه گمان به !کردم جاسازش چمدان ته آخر روز که آیدمی یادم. کنممی فکر کمی

 .بیاید کارم به روزی شاید

 مگه؟ چطور. دارمش-

 .دهدمی دستم به و کندمی روشن سیگارش با را سیگاری

 فقط. کن دور خودت از میشه اونا به مربوط که چیزی هر لیال. کن دورش خودت از-

 هایجادوگری با داره تشکیالت اون تمام …جونوریه جور چه حمیدرضا دونممی من

 کثافت آلوده رو هاتبچه نذار. باش دور ازشون تونیمی تا. میشه اداره زنیکه اون

 .بکنن هاشونکاری
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 .ندارد خوشی بوی که هاییحرف شنیدن از شودمی خالی دلم ته

 امیر؟ دونیمی چی تو-

 .کندمی جمع را هایشب**ل و چرخاندمی سرش پشت سمت به را کالهش نقاب

 خودش از بتونه که بود این دنبال همیشه. نمیشه دار بچه دونستمی آشغال اون-

 اداره رو تشکیالت اون خودش نحس وجود از بعد که باشی داشته ایریشه و رگ یه

 خورده سنگ به تیرش چون اما باشه خودش مال بچه اون خواستمی هم ساره. کنه

 .بود حمیدرضا بچه کردن نابود دنبال بود،

 .افتادم کنم جنین سقط تا بود کرده رستد برایم ساره که معجونی یاد

 کیانوش با پس کردن عوض بیمارستان توی رو هانمونه اونا. باش کیاوش مواظب-

 داره وارث یه هنوز حمیدرضا پس. کنن نابود رو کیاوش نشدن موفق ولی ندارن کاری

 !میشه محسوب بزرگی خطر جادوگر اون برای که

 دیدنش با. کنم پیدا را لعنتی طلسم آن تا امهریخت بیرون را چمدانم محتویات تمام

 جلوی وحشتناک تصویر همان باز و افتممی متروک خانه آن آخر شب یاد به باز

. کندمی لرزش به شروع بدنم و افتدمی زمین بر دستم از طوق. گیردمی جان چشمانم

 آن از دیگر که است شده زیاد آنقدر هایمدست لرزش زا مرگ مخدر آن ترک از بعد

 سراغم به جا یک اضطراب و ترس که هاییموقع چنین در مخصوصا. امشده کالفه

 .آیدمی

 دختر؟ کردی ولو رو جا این انقدر چرا-

 بلندی جیغ دل ته از و شناسمنمی هم را مادرم صدای حتی که امترسیده آنقدر

 .گردانمبرمی رو صدا سمت به و گیرممی فاصله چمدان از و کشممی
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 .گزدمی را انگشتش و زندمی صورتش به بیند،می که را تموحش

 جیغ همچین میاری؟ در بازی دیوونه چرا دختر؟ شده چت. بده مرگم خدا وای-

 .افتادمی پس ترس از امبچه. نبود خونه زری خوبه. شد پاره دلم بند کشیدی

 .خوردمی تکان بلوزم هایشتپش شدت از که گذارممی قلبم روی دست

 میشه؟ ترک زهر آدم نمیگی تاریک اتاق توی پریمی ناغافل ویه-

 .جنباندمی سر و دهدمی تکان هوا در سرت، بر خاک نشانه به را دستش

 !اینه روزت و حال که کردی غلطی چه دونهمی خدا-

 شنیدن تحمل که نیستم شرایطی در اصال من و است کرده شروع را هایشمتلک باز

 زیر را طلسم حاوی طوق نشود، متوجه که طوری آهسته،. شمبا داشته را هایشحرف

 نگه مخفی نگاهش از را آن تا. دهممی سر چمدان از افتاده بیرون هایلباس از یکی

 .چپانممی چمدان در هاآن تند تند و زنممی چنگ هالباس باقی به. دارم

 کاری اگر. ندارم رو هاوری دری این حوصله اصال االن. کن ول کنممی خواهش مامان-

 .برسم کارم به من بذار. برو نداری

 به کنان غر غر و دهدمی گردنش و سر به تابی. آیدنمی خوش مذاجش به حرفم

 .گرددبرمی آشپزخانه سوی

 تره! نشناسید نمک و سفید چشم انقدر که ایشالله بیوفته ور نسلتون واه، واه واه-

 هاشبچه حاال که زده سرم به تاجی چه باباتون! باباش به حسنی میره، تخمش به

 بزنن؟
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 شاید. نریزد هم بر را اعصابم غرولوندهایش صدای این از بیشتر تا بندممی را اتاق در

. بمانم اینجا گذارنم،می را نقاهتم دوران که روزها این نباید از بیشتر. بود زری با حق

 که چرا. کنم تحمل انهخ در را شوهرش حضور توانمنمی فقط. ندارم مشکلی زری با

 .دهدمی آزارم مادرم هایزبان زخم از بیشتر هایشحرف دانممی

 حرف به خواهدمی دلم. کنممی نگاهش و کشممی بیرون هالباس زیر از را طوق دوباره

 از ایگوشه خاصی حس اما. ببرم بین از را نفرینی طلسم آن و دهم گوش امیرحسین

. کند باز کارم از ایگره منفور بندگردن همین روزی شاید که کندمی اموسوسه وجودم

 وقتی که فکرم این در و. کنممی ساز جا ساک ته را آن باز و کشممی عمیقی نفس

 نه؟ یا بروم همراهش گرددبرمی زری

 در روزها امیر. امکرده مکان نقل زری خانه به هایمبچه همراه که است هفته یک

 به تا خوابدمی جا همان هاشب و کندمی کار مادرش طبقه دو آپارتمان پایین کارگاه

 و مادر هایکنجکاوی اول، روزهای. باشیم راحت خانه در هایمبچه و من خودش، قول

 استراحت ماجرای زیرکی با زری اما. بود کرده کالفه را هردویمان شوهرش خواهر

 بود کرده قانع را امیر که طور همان و داد خوردشان به زایمان وقت تا را شدنش مطلق

 به مجاب هم را هاآن. کند سر تنهایی زایمانش موعد تا تواندنمی من حضور بدون که

 .کرد شانخانه در پذیرشم

 در را اشطوالنی هایماندن و هاقراری بی معنی خوب تا شد باعث او خانه در ماندنم

 هاآن و بود ساکن وهرشش مادر خانه دوم طبقه در زری،. بفهمم مادرم و پدر خانه

 طبقه ساکنین اجازه بدون زری بیچاره. کردندمی کنترل را آمدهایش و رفت تمام

 .بخورد توانستنمی هم آب پایین

 .کشدمی را زری دامن و دودمی هال سوی به و آیدمی باال هاپله از دوان دوان سامی
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 میگه؟ راست …ونخونم میاد امشب مانی عمو میگه آزاده عمه …مامان مامان،-

 سامی کثیف و سیاه پاهای به نگاهی. کندمی راست و کج را اشلوچه و ب**ل زری

 .کشدمی بیرون او چنگ از را دامنش پایین و اندازدمی

 وامونده هایدمپایی اون من مگه در؟ به در رفتی پایین و بال هاپله از برهنه پا باز تو-

 نذاشتم؟ در جلو تو واسه رو

 هال وسط تا پرسی احوال و سالم بدون زری شوهر خواهر و شودمی باز آرام ورودی در

 برای چشمی پشت. کندمی بلند زمین از و گیردمی را سامی دست و آیدمی پیش

 .کندمی نازک امنشسته او از مبل دو فاصله با که من و زری

 راحت خوادمی باباشه خونه. باشه که ستبرهنه پا کنی؟می دعوا رو بچه چی واسه-

 شدیمی پا زدن هوار جای زنی؟می داد سرش مردم جلو که کرده جنایت مگه. باشه

  شستی؟می رو بچه پای

 .کندمی نگاه حرص با آزاده سبز هایچشم به زری

 مگه روزم و حال این با من بره؟ راه برهنه پا هاغربتی عین باید باباشه خونه چون-

 .بشورم رو پریده ور این ایپ و دست بار ده روزی تونممی

 لوس را خودش و شودمی قایم. است شده حامیش عجیب که اشعمه پشت سامی

 .کندمی

 .بزنه رو من خواستمی زری عمه،-

 پشت به و نشیندمی زانو روی. کندمی تنگ را هایشچشم ملوس ایگربه مثل آزاده

 نوازش را بلندش و ریف فر موهای و گیردمی آغوش به را سامی و گرددمی بر سر

 .کندمی
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 اگر شکنممی رو دستش. بزنه دست تو به نداره جرات کسی. بره قربون الهی عمه-

 !بزنه رو تو کسی

 :زندمی فریاد زری

 ! نکن لوسش کنممی خواهش آزی،-

 و شودمی باز شتاب با ورودی در بدهد، را جوابش کند پیدا مجال آزاده اینکه از قبل

 آزاده دست از را او دست کیاوش. آیندمی سامی سمت دوان دوان کیانوش و کیاوش

 .کشدمی

 تنبل؟ کردی فرار بازم. کنیم بازی فوتبال منتظرن هابچه سامی؟ رفتی کجا-

 .دهدمی گردنش و سر به تابی و زندمی کمر به دست آزاده

 مگه؟ اومدید هیلتون هتل سرتون؟ رو گذاشتید رو خونه خبره چه-

 را سامی دست خشم با. شودمی بلند مبل روی از او و کنممی زری به تلخی نگاه

 .دهدمی هل اندایستاده زیر به سر که کیاوش و کیانوش سوی به کمی و گیردمی

 چنان بیاد، باال سگم روی اون اگر که نکن لوس هم خودت. بازیت دنبال برو بیا-

 از تونننمی بیان هم تآباد و جد هیچی، که بابات و عمه که زنممی بهت کتکی

 ! بدن نجاتت دستم

 هم در را هایشاخم آزاده. رودمی هاآن همراه و گیردمی را کیانوش دست سامی

 .کشدمی نشان و خط زری برای کمر به دست طور همان و ریزدمی

 زبونی بلبل اینجوری فهمیدمی اگر امیر وگرنه خونه، میاد امشب مانی آوردی شانس-

 …کردی
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 .کندمی اشاره ورودی در سمت به دست با و کندمی قطع را رفشح زری

 امخسته خودمم. دارم مهمون من. سالمت به حاال زدی رو حرفت! جان آزی باشه-

 .کنم استراحت خواممی

 را در و زندمی غیض با را حرفش خروج وقت و رودمی در سمت کنان غر غر آزاده

 .کوبدمی محکم

 بدبخت داداش واسه ادا و ناز قدر چه داشتی هیکل و قد اگر تو. بده شانس خدا-

 داشتی؟ من

. بریممی فرو شانه در را گردنمان دو هر کوبیدنش بهم صدای از شودمی بسته که در

 .خندیممی بلند بلند و کنیممی نگاه هم به

 سر خانواده این با طوری چه که سوختمی برات دلم االن تا من! نگیری بال زری،-

 !سوخت اونا واسه دلم دیدم که رو زبونت ولی نی؟کمی

 .زندمی پایم ران روی و خنددمی غش غش زری

 کل خور سری تو میشی نگذشته روز دو داری، نگه رو زبونت اگر دراز زبون آدم پیش-

 !فامیلشون

 .آورممی در را ادایش و دهممی تکان سر

 حاال تا داشتم رو شوهرش واهرخ این اگر من خدایی، ولی! مظلوم برم قربونت! آخی-

 اضافه بهشون هم دیگه یکی امشب از اینکه مثل حاال. بودم پوسونده کفن تا هفت

 !کنه خیر خدا میشه،
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 خوشه میز روی میوه ظرف از دیگرش دست با و گیردمی مبل لبه به را دستش یک

 پر دهان همان با و گذاردمی دهان در جا یک را اشحبه چند و داردمی بر بزرگی انگور

 .دهدمی را جوابم

 و بیا که گالبییه پخمه یه اتفاقا. نیست اینا مثل اون بابا نه، میگی؟ رو مانی کی؟-

 !شهننه و وحشی گربه این دست زندگیش اختیار همه. ببین

 به زری که وحشی، گربه و آزاده چشمان میان شباهت از و گذارممی دهان روی دست

 .خندمیم بلند دهد،می نسبت او

 درست شر روت، گردهبرمی چیزی ای،قابلمه وقت یه ور اون برو بیا خدا رو تو زری-

 ! برامون کنیمی

 در آن از قاشق یک و کشدمی بو حسابی و داردمی بر را خورشت قابلمه در زری

 .دهدمی را جوابم کنان ملوچ و ملچ و گذاردمی دهانش

 که قیمه خورشت این توی ریختی چی! دارهن حرف پختت دست هنوزم ورپریده، لیال-

 !شده؟ خوشمزه انقدر

 . زنممی دستش پشت آرام

 کشی؟نمی خجالت زدی، ناخنک غذاها این به دفعه صد امروز تو-

 :گویدمی کنان ملوچ و ملچ زری

 با آشپزی دیگه بعد به این از. کردی درست ایقیمه عجب. نگیری بال لیال وای-

 .باشم گفته. خودته
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 ریزممی ام،پوشانده نان با دیگ ته برای را آن ته که ایقابلمه داخل کشآب از را رنجب

 .دهممی بیرون مانند آه را نفسم. گذارممی گاز اجاق روی را آن و

 شاید. کنیممی کم رو زحمت هم ما بشی، فارغ انشالله بعد؟ کدوم بعد؟ به این از-

 .کنیم زندگی هامهبچ با کنم پیدا خونه یه بتونم زودتر هم

 هایکاسه کردن پر مشغول و نشیندمی آشپزخانه خوری ناهار میز صندلی روی زری

 .شودمی ماست

 دیگه؟ جای بری هاتبچه با تو که شده خراب من خونه مگه زدی؟ هاحرف این از باز-

 کنی؟می خونه خونه هی که بود کجا پولت تو تازه

 کم را زیرش و گذارممی کش دم قابلمه روی. بداند چیزی هاپول ماجرای از خواهمنمی

 شیرازی ساالد برای خیار گرفتن پوست مشغول و نشینممی زری مقابل و کنممی

 .شوممی امشب

 .دهدمی تکان سر. کندمی تالقی نگاهش با که نگاهم. است دار غصه نگاهش

 رو مادرش و آزی هایمتلک حوصله. گرفته امغصه من نیومده هنوز اینا لیال، وای-

 !خدا به کردن امخسته. ندارم

 قوز باال قوز برایش مدت این در هم من حضور و دارد مشکل امیر خانواده با دانممی

 .است شده

 ! شدم دردسر واست منم زری ببخشید-

 . زندمی دستم پشت شوخی به خیار پوست با
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 هاتحفه این از یدبا گنده شکم این با االن من که نبودی اگه تو شدی؟ دیوونه-

 .شنیدممی غرم غر تازه کردممی پذیرایی

 کشیدن، نفس موقع که رفته باال وزنش انقدر. کنممی نگاه اشکرده ورم صورت به

 .شنوممی را هایشنفس صدای

 . هستیم شما وبال که فعال. میشه چی ببینیم حاال. بزرگه خدا-

 مردانه بم صدای و امیر هایگفتن یاهللا صداهای با خانه در شدن بسته صدای

 رویش که صندلی پشت از را سیاهش و بلند روسری زری. آمیزد می هم در دیگری

 .گیردمی دستم از را چاقو. کندمی سر به نشسته

 .باشی آشپزخونه توی میان اینا وقتی خوامنمی. کن جمع رو اینا دختر پاشو-

 .کندیم تعارفشان بلند صدای با و رودمی هاآن سوی به

 .آمدید خوش بفرمایید،-

 به دوان دوان او و شودمی باز سامی اتاق در. ایستممی آشپزخانه کوتاه پله جلو

 و کیاوش سرش پشت و اندازدمی او آغوش در را خودش و دودمی عمویش سمت

 حلقه دویشان هر دور را دستم. ایستندمی کنارم کرده کز و آیندمی بیرون کیانوش

 .چسباندمی خود به را هاآن و کنممی

 اومدی؟. مانی سالم-

 .شود او قد هم تا نشیندمی زانو روی و کشدمی سامی موهای به دستی مانی

 کوچک؟ مرد چطوری-

 .کندمی اشاره هاآن به دست با و گرددبرمی هابچه سوی به سامی
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 .کنیم بازی باهم که پیشم اومدن کیانوش و کیاوش ببین، عمویی-

 کنممی پیدا فرصتی و دهممی سالمی ب**ل زیر کندمی من معطوف را هشنگا مانی

 عین در صورتش اما کنم پیدا توانمنمی امیر و او بین شباهتی هیچ. کنم نگاهش تا

 شبیه را او اندازه بی سبز، چشمان و روشن خرمایی موهای آن با دارد که مردانگی

 .شودیم بلند جا از و زندمی لبخند. است کرده آزاده

 زن گفتم داداش به من. دادیم زحمت شما به خیلی. خانم لیال ببخشید خدا رو تو-

 شما که گفت داداش ولی بشیم مزاحم انقدر ما که نیست وضعیتی توی االن داداش

 .شما گردن افتاده هازحمت همه و آوردید تشریف

 .اومدید خوش. کنممی خواهش-

 .اندازدمی یمان به خاصی نگاه و خنددمی ریز زری

 ! اومدی خوش رو، هاحرف این کن ول حاال؟ شدی قلم لفظ چه مانی-

 .کندمی زبانی چرب به شروع و نشیندمی کاناپه روی مانی همراه امیر

 توی غذاش بوی از من اومده، وقتی از واال. بانوست کد خیلی ما خانم لیال این. مانی-

 ! شمنمی بند کارگاه

 .کندمی اشاره زری به و اندازدمی باال ابرو. اندازدمی من به گیرایی نگاه مانی

 بکشیمت کارگاه از شدنمی قبال که نبوده خوب داداشم زن پخت دست میگی یعنی-

 بیرون؟

 . خنددمی غش غش زری
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 رو ما تونینمی هاحرف این با راحت خیالت! جان مانی ایم،همدیگه عاشق امیر و من-

 ! بندازی دعوا هم با

 آزاده و شودمی باز کلید با که رودمی ورودی در سوی به نگاهم او حرف با زمانهم

 هم در را هایشاخم مانی دیدن با. گذاردمی داخل به قدم مادرش دست در دست

 .دهدمی گردنش و سر به قری و کشدمی

 اومدی پاشدی. میره اونورتر کوچه تا هفت تا تونخنده غش غش صدای. واال خوبه-

 !ندادی ما به هم خبر یه ،باال

 !آوردی صفا اومدی، خوش. بفرمایید! خانم آزاده به، به-

 پذیرایی وسط تا علیک و سالم بی و کندمی نازک مانی برای ابرویی و چشم آزاده

 روی. کندنمی نگاه کس هیچ به و است هم در هایشاخم هنوز خانم حاج. آیدمی

 و. اندازدمی پا روی پا و نشیندمی دارد رقرا خوری ناهار میز نزدیک که تکی مبل

 .شودمی باز نطقش باالخره

 !نپاتر و دست بی یکی از یکی الحمدهللا من پسرهای-

 .بوسدمی را او دست و شودمی خم بالفاصله و نشسته او نزدیک مانی

 ! نوکرتم خودم. هستن تو س*و*ب دست همیشه پسرهات. جون مامان برم قربونت-

 .کندمی نازک ایمنشسته هم کنار که زری و من برای چشمی وشهگ خانم حاج

 بی مادر دیگه گیریدمی زن که همین! چاکرید و نوکر نکردید، ازدواج وقتی تا همتون-

 !میشه زنتون حرف حرف،! مادر

 .زندمی پایم بغل به آهسته و رودمی امیر به ایغره چشم زری
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 ؟دیدی احترامی بی ما از مگه جون مامان-

 .دهدمی تکان هوا در را دستش خانم حاج

 !نوبت به آسیاب میگم، چی من فهمیمی اونوقت آوردی که عروس-

 .کندمی دخالت امیر بار این

 خرابش کنایه و نیش با چرا. باشیم هم دور شب یه اومدیم. کافیه جان مامان-

 کنید؟می

 .بردمی باال را صدایش کمی و رودمی در کوره از خانم حاج

 !دارهنمی نگه رو هیچی حرمت دیگه جون زری ماشالله چیه؟ مهمونی-

 .دهدمی را جوابش تیز و تند و کندمی اخم زری

 و خودت. کردیم دعوتتون روزم و حال این با کردم؟ کارت چی من خانم حاج! وا-

 چی باید دیگه کنم، می پذیرایی ازتون دارم. نشستید اومدید خانم مثل دخترت

 م؟کن کارتون

 .اندازدمی وسط را خودش و زندمی کمر بر دست آزاده

 اتخونه اتبیوه خواهر وقتی شدمی سرت حرمت اگر تو همینه؟ تربزرگ به احترام-

 خونه بردمی تشریف روز یه اگه نترس،! کردینمی دعوت رو من مجرد داداش هست،

 !افتادینمی زحمت به هم انقدرها حاال باباش،

 تا کندمی باز دهان زری. گیردمی نفسم سوزشش از که شودمی غدا قدر آن قلبم

 .آورممی باال برایش سکوت نشانه به را دستم که بدهد را جوابش
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 گنده و مور و سر من شوهر ام؟بیوه من که گفته شما به کی ببخشید خانم، آزاده-

 بر هم دشبع بدم انجام رو کارهام تا ایران اومدم مدتی یه برای هم خودم. ژاپنه

 .شوهرم پیش گردممی

 .شودمی کشیده امیر سمت نگاهش فوری آزاده

 زنی؟می تو چیه هاحرف این آزی-

 را آزاده فوری و اندازدمی من زدهغم صورت به نگاهی. کندمی مداخله مانی بار این

 .کندمی نگاه چپ چپ

 اینجا کنار؟ ریدبذا رو خودتونبی هایاخالق این خواییدمی کی شما دونمنمی من-

 رو خونه صاحب حرمت خواهشا پس. هستیم مهمون هم همه فامیلیم، باهم همه

 .دارید نگه

 عوض را بحث و رودمی زری سمت مانی. شودمی برقرار سکوت هایلحظه برای

 .کندمی

 شام ما به خواینمی. ندارم طاقت دیگه من! کشت رو ما غذات بوی این داداش زن-

 بدی؟

 دراز سویت به که را دستی هر که گذاردمی فشار تحت را آدم آنقدر هگا تنهایی،

 شب و بیندمی بره را گرگ که مبهم حس این به لعنت! فشاریمی گرمی به شودمی

 !روز را

 را قبل ساعت چند اتفاقات تمام و امکشیده دراز پشت به و امگذاشته سر زیر دست

 به برسم زودتر تا دهممی عبور سرعت به را لحظات همه اما. کنممی مرور ذهنم در

 در کار برای پیشنهادش از چرا دانمنمی. پرسید کارم و شغل مورد در مانی که زمانی
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 تلفن شماره تا دادم او به را موبایلم شماره و کردم استقبال دوستش خواهر آرایشگاه

 .کند اساماس برایم کنم کار سالنش در بود قرار که را کسی

! ندارم پیامکی هنوز که شوم مطمئن تا کنممی روشن هزارم بار برای را یگوش صفحه

 غلتی. دهدمی خفیفی صدای و لرزدمی گذارممی بالشم کنار را گوشی که همین

 .گشایممی زندمی چشمک گوشی صفحه روی که را اینامه پاکت شوق با و زنممی

 یه فرستادم برات که ایمارهش با فردا لطفا. شد دیر که ببخشید. جان لیال سالم)

 . (بگیر تماس

 کنج رضایت از لبخندی. آمده خوشم هم کنار در کلمه دو این از چقدر جان؟ لیال

 دیگر پیام یک بدهم، پاسخی خواهممی که همین و کندمی خوش جا هایمب**ل

 .فرستدمی برایم

 (ممنون. بود خوشمزه خیلی امشب شام راستی)

 تایپ کوتاه جمله دو و کنممی ذوق کشدمی را نازش درشپ که ایبچه دختر مثل

 .فرستممی برایش و کنممی

 (شماره خاطر به مرسی. جونتون نوش)

 .گشایممی را آن زده ذوق هم باز من و آیدمی پیامی دیگر بار یک

 .(بخیر شب)

 خیره سقف به و گذارممی پیشانی روی را ساعدم و کنممی مرتب کیانوش روی را پتو

 و چیست دانمنمی که گنگی حس. دهدمی غلغلک را قلبم در عجیبی حس. شوممی

 .است آمده کجا از
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 تازه نان. کنممی درست چای. شوممی بیدار دیگر روزهای از زودتر کمی صبح

. جوشانممی شیر زری برای. کنممی عسلی مرغ تخم قابلمه در همه برای. گیرممی

 جلوی و پوشممی مانتو. خورممی کامل را امصبحانه و کشممی بو اشتها با را چایم

 کردن مرتب مشغول. زنممی را عطرم بهترین و کنممی آرایش جاکفشی باریک آیینه

 شود،می که نزدیکم. آیدمی سویم به و کشدمی ایخمیازه زری که هستم موهایم

 .کندمی نگاهم تعجب با و خاراندمی را سرش

 صبحی؟ اول کجا سالمتی به. کردی بیرا اآر  خوب لیال؟ خبره چه-

 به ترحجیم که طوری روسری زیر هاآن و کشممی امخورده فر موهای الی البه پنجه

 .کنممی مرتب بیاید نظر

 !خبره چه ببینم برم خواممی داده آدرس یه بهم یکی. کار دنبال میرم-

 .پرسدمی خاصی لحن با و کندمی تنگ را هایشچشم

 کاری؟ چه کار؟-

 .دیگه میشه چی ببینم برم. آرایشه سالن یه-

 .زندمی دستش پشت آرام و ماندمی باز تعجب از دهانش

 روی بذاری دست درست داری اصرار چرا تو کردی؟ شروع باز. لیال تو دست از امان-

 !سالن توی کار به چه رو تو آرایشگری؟ تو مگه مامان؟اصال هایضعف نقطه

 .کنم موافق خودم با را زری شده طور هر باید. بوسممی را اشهگون و زنممی لبخند
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 چشمت تا اینا مامان خونه نری فقط. بمونه خودمون بین میگم، بهت چیز یه-

 حرف یا بگم. امیر دست کف بذاری امشب همین یا کنی باز رو دهنت خورد بهشون

 نمیشه؟ بند دهنت توی

 اشپیشانی به چینی و دهدمی لمه عقب به کمی و زندمی کتفم به دست کف با

 .اندازدمی

 میره و من سر ندازهمی رو هاشبچه داره حاال. نگی سیاه سال صد خواممی. بابا برو-

 .اصال بگی خوامنمی. ذارهمی شرط من واسه زنیممی که حرفم! دودورش ددر، دنبال

 شنیدن از بودم ریدیگ شرایط در اگر شاید. گیردمی امخنده آوردمی در که ادایی از

 و حال بود شده روشن قلبم در که کوچکی شعله ولی شدممی ناراحت هاحرف این

 .بود کرده عوض را هوایم

 از میگم چیز یه تا که نیستم امیر ننه لیالم، من! ها شدی جواب حاضر خیلی زری-

 !بیرون کشیمی جواب آستینت

 آشپزخانه اپن کوتاه پله یرو و گیرممی را دستش من و کندمی نازک چشمی پشت

 نشانمشمی خودم کنار

 کارایی یه ولی نیست زیاد. آوردم خودم با ژاپن از. دارم پول کم یه من زری، ببین-

 اون از کار. بشم شریک باهاش آرایشگره این پیش برم خواممی. کرد باهاش میشه

 داره؟ بدی چه. یرمگمی یاد هم کارایی یه کم کم. پلکممی اونجا خودمم. من از سرمایه

. میشه هابچه و خودم خرج ندارم و دارم هرچی فردا و امروز که خونه بشینم اگر

 بگیرم؟ دست گدایی کاسه کنم؟ کار چی اونوقت

 .کندمی کوله و کج را هایشب**ل
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 خوشش کارها جور این و آرایشگاه از دونیمی که تو میدی؟ چی رو مامان جواب-

 ریزی برنامه خودت واسه خود بی. دارهنمی نگه رو هاتبچه مبگ االن همین از. نمیاد

 .نکن

 .شوممی بلند و زنممی زانویش روی دست. آیدنمی خوشم اشمنفی فکر از

 تقاری نه ریخته ماستی نه هنوز کنه؟می قبول طرف اصال ببینم برم بذار حاال-

 !شکسته

 .کندمی پرتاب برایم هوا در را دستش

 ! کنیم حساب باید ریخته رو ماسته االن همین از باشه تو به-

 به وادار مرا چیزی. گردممی بر زری سوی به را قدم همان و گذارممی بیرون قدم یک

 و کنممی پا آن و پا این کمی. کندمی دارم ذهن در که پرسشی برای پاسخ کردن پیدا

 .زنممی را حرفم عاقب

 کنه؟نمی زندگی اینا مامانش پیش مانی-

 .کندمی آن لیسیدن به شروع و زندمی هویج مربای ظرف در انگشتی یزر 

 تا شنبه چهار. ستخونه روز سه شیفته، روز چهار. ارتشه کارمند مانی. بابا نه-

 .جمعه

 مانی پس. روممی خروجی در سوی به و کنممی او به را پشتم و دهممی تکان سری

 سر یا باشد خانه مانی دارد اهمیتی چه گویم،می خودم به. اینجاست دیگر روز دو

 ته چیزی کنممی حس هنوز اما. کنممی پیدا بزرگ دروغ یک سوالم جواب برای کار؟

 بیدار را هایمزنانگی و بودن زن احساس بدجور که چیزی. است شده جا به جا قلبم

 .است کرده



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

396 

 

*** 

 هجده فصل

 ماهیتی با کثیف واژه مینه و ندارد وجود دنیا در آن از ترکثیف که ایواژه پول؛

 هایآدم داری پول وقتی تا! درد هزار نبودنش و است درد یک بودنش داشتنی دوست

 بازی مختلف هاینقش در برایت و زنندمی صورت به خاص نقابی هریک اطرافت

 و. نمانند نصیب بی هایتداشته از و بخرند خودشان برای را محبتت تا کنندمی

 هاینداشته تمام و کنندمی عوض رنگ بوقلمون مثل هاآدم همین نداری پول وقتی

 دو هر که من برای این و کوبندمی سرت بر پتک چون وقت بی و وقت را عمرت طول

 .است ملموس کامال امکرده تجربه را حال

 سری تو قلبت هایحس تمام بر که باشی داشته قدرت قدر آن باید هاوقت بعضی

 عشق بدانی تا شوی عریان تعلقات تمام از باید. ببیند را حقایق عقلت تا بزنی

 نه و است عشق نامش آیدمی سراغت به تنهایی و درد سر از که حسی نه چیست؟

 آن الیق کندمی رو و زیر را قلبت نخورده، تا هایاسکناس شمارش صدای از که حسی

 !بگذاری عشق را نامش که است

 دار ریشه و عمیق وجودت در آنقدر تنهایی که دارد وجود زندگی در هاییزمان اما

ِ  بدهی فریب را خودت تا میشی حاضر میل کمال با خودت که شودمی  گرفته زنگار در

 بزنی لبخند رویش به و کنی باز دانینمی او از چیز هیچ که ایغریبه سوی به را قلبت

 سر بر تاج انسلط بشود، غریبه این و باشی نکرده اشتباه بار این شاید فقط شاید تا

 !قلبت قلمرو تمام
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 به. ایستممی امگرفته مانی از را آدرسش که آرایشگاهی پذیرش میز جلوی افتخار با

 نگاه است، ناخنش کشیدن سوهان مشغول و نشسته میز پشت که بلوندی مو دختر

 .کنممی

 .اومدم شکوهی آقای طرف از. دارم کار نصیری خانم با من. سالم-

 از و زندمی محوی لبخند دیدنم با و آوردمی باال را سرش کمی رو، سفید دخترک

 با صندلی تریننزدیک به مشتری مخصوص رنگ سبز و چرمی هایصندلی میان

 .کندمی اشاره است، نشسته پشتش که میزی

 .میدم اطالع بهشون االن من. بشینید بفرمایید-

 پایین اشتفنگی لوله و تنگ وارشل روی را اشدکلته کوتاه تاپ شود،می بلند که جا از

 را در آهسته و رودمی امنشسته رویش به رو که اتاقی دو از یکی سوی به و کشدمی

 فضای بلندی موزیک صدای و است باز بغلی اتاق در الی. بنددمی سرش پشت

 انگار و دارند حضور اصلی سالن در هم دیگر نفر چند من جز به. کرده پر را آرایشگاه

 کنممی کج مانده، باز درش که اتاقی سوی به را گردنم آرام! شود نوبتشان تا دمنتظرن

 هایناخن به نگاهی. است مشتری برای ناخن کاشت مشغول که بینممی را خانمی و

 تا زندمی سرم به و اندازممی دارد ترمیم به نیاز هاستمدت که خودم شده کاشته

 .کنم مرتبشان زودتر هرچه

 سال و سن هم نظرم به که خانمی همراه به دختر همان که گذردنمی ای دقیقه چند

 بلند جا از هامشتری همه ورودش محض به و آیندمی بیرون اتاق از آمد،می خودم

 کنندمی صدایش سوگل نام با هامشتری. کنندمی احوالپرسی و سالم او با و شوندمی

 که منی به است، نشسته لبش کنج که لبخندی با و آیدمی سراغم به راست یک او و
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 معرفی را خودم و دهممی دست او به. گویدمی آمدی خوش ام،ایستاده پا سر هنوز

 . کنممی

 بود آمده آن از که اتاقی همان به خودش همراه مرا و اندازدمی کمرم پشت دست

 .بردمی

 و است خوابیده تاشو صندلی یک روی جوانی زن و آرایش لوازم از است پر اتاق

 کنار گردون صندلی روی خودش. اوست صورت آرایش و گریم مشغول سوگل

 انتهای مخملی مبل دو از یکی روی تا کندمی دعوت من از و نشیندمی اشمشتری

 باز و زندمی گوش پشت را اشکرده شسوار و شده مش و رنگ موهای. بنشینم اتاق

 .نشیندمی لبش بر لبخند

 که دیشب ولی شلوغه خیلی سرم. دارم عروس مروزا من جون، لیال ببخشید-

 قرار یه باهاتون امروز شده طور هر گفتم که کرد تعریف شما از انقدر زد زنگ داداشم

. هستید شکوهی آقای نزدیک اقوام از ظاهرا. کنیم صحبت باهم بتونیم تا ذارممی

 میگم؟ درست

 دفعه اینکه با. دارم شوق و وقذ دلم در است، کرده معرفی اینجا به مرا اینکه از چقدر

 کار همچین که بود برده پی روزم و حال به خوب چقدر ولی دیدممی را او که بود اولی

 رو و رنگ لبخند سوگل، از تقلید به. بود داده پیشنهاد را امروحی وضع با مناسب

 .اندازممی پا روی پا و زنممی ایرفته

 .هستم داداششون نز خواهر من بله،. دارید لطف خیلی شما-

 و داردمی بر مو قلم یک و شودمی خم دستش کنار کوچک و ایشیشه میز روی

 .شودمی خوابیده، صندلی روی که دخترکی صورت زدن لعاب و رنگ مشغول
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 آقا دونمنمی گفت بهم چیزهایی یه تلفنی داداشم دیشب، راستش واال. سالمتی به-

 یه دنبال. بدم توسعه رو آرایشگاه کم یه که رهقرا من ولی نه؟ یا گفته شما به مانی

 کار از اگر البته که کنم شکن سر رو مخارجم بتونم که گردممی خوب شریک

 !بهتر چه که بیاره در سر آرایشگاهم

 خواهمنمی. کنممی پایین و باال ذهنم در را هایشحرف و دهممی قورت را دهانم آب

. امنبوده ریسکی اهل آدم امزندگی در هرگز والاص. کنم رو جا یک را امسرمایه تمام

 :گویممی جوابش در تامل با کمی

 دارم انداز پس کمی مقدار یه خوب ولی میشه چقدر شما هایهزینه دونمنمی من-

 در سر زیاد آرایشگری کار از البته. بندازم راه کاری و کسب به باهاش نمیاد بدم که

 شریک شما با بتونم و بشه قسمت اگر کنم فکر. میاد خوشم کار این از ولی نمیارم

 . گیرممی یاد هم چیزهایی یه زود خیلی بشم

 .زندمی رضایت لبخند و گرددبرمی سویم به

 اینجا باید چقدر ببینم بگیرم آماری یه کنممی سعی من پس. خوب هم خیلی-

 ولی. شیممی شریک باهم داشتی دوست اگر. میدم خبر بهت بعدش کنیم، هزینه

 پول کنیم ترشیک رو اینجا هرچقدر چشمشونه به عقلشون روزا این مردم بگم اینم

 !میاریم در هم بیشتری

 مدرن اش،ساده و کوچک آرایشگاه دیگر که است وقتی چند. امشده شریک سوگل با

 آرایشگاه ایم،کرده آن برق و زرق خرج که هاییپول لطف به دیگر حاال و شده روز به و

 استخدام هم را دیگر نفر چند سوگل. است وارنگ و رنگ هایمشتری از پر روز هر

 همگی و آموخته را آرایشگری ساده و اولیه کارهای سری یک نیز من به و کرده

 .است شلوغ سرمان حسابی
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 زده زنگ امگوشی به کار به راجع پرسش و سوال و احوالپرسی بهانه به چندباری مانی

 که شام برنامه مخصوصا زری خانه به آمدش و رفت از و شهایحرف از من اما است

 و بودم خوانده را دلش دست اشدزدکی هاینگاه و شدمی برگذار چهارشنبه هر

 در تمنایش پر هاینگاه آن با ربط بی گاهش، بی و گاه هایدلسوزی این دانستممی

 .نیست زری یخانه

 گرفتن شکل حال در ودموج در را احساس همان شبیه چیزی هم خودم هرچند

 مانی به. کنم محافظت ممنوعه عشق این برابر در را دلم کردممی سعی اما دیدم؛می

 هامشتری برای آنجا اینکه جز به. بودم گفته سوگل با شراکتم مورد در را چیز همه

 !گرفتممی فال

 اهپن سر یک کردن پیدا درگیر سخت من و بود نمانده باقی زری حمل وضع تا چیزی

 قبل، چندی زیرا بود نمانده باقی برایم زیادی پول دیگر اما بودم هابچه و خودم برای

 در و کند کار هاپول با تا بودم داده آشنایان از یکی به را هایمپول از مبلغی پنهانی

 و بود شده ورشکست خودش گفته به او اما باشیم شریک کارش از حاصل سود

 .دهد پس ستتواننمی هم را پول اصل حتی

 را مانی شدم مجبور باالخره و بود سختی بسیار کار برایم تنهایی به خانه کردن پیدا

 .باشد حالم کمک کار این برای تا کنم مطلع هم

 را چیز همه و دادم اس ام اس مانی به آشپزخانه در کردم، جمع که را شام میز

 را پیامش و لرزید امگوشی نشستم رویش به رو مبل روی که همین. کردم تعریف

 .کردم دریافت

 هیچی نگران. کنیمی رفتار تابلو خیلی. نده سوتی آزاده و مامان جلوی لطفا جان لیال"

 ."زنیممی حرف هم با دنبالت آرایشگاه جلو میام فردا نباش
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. کردممی گم را پایم و دست اختیار بی دیدمشمی که هرجا من. بود او با حق

 هیچ که فرزند دو با بیوه زن یک من و ترکوچک من از و است مجرد که دانستممی

. نبود خودم دست کارهایم از کدام هیچ اختیار اما ندارم اشخانواده و او با سنخیتی

 .لرزاندمی را دلم هم هایشگفتن جان لیال همین حتی

*** 

 را مخود تا بودم کرده آرایش روزها همه از بیشتر. گذشتمی کندی به برایم هادقیقه

 نظرهمه به باید. باشم جوان خواستممی. سازم پنهان لعاب و رنگ همه آن پشت

 دلم و. کردممی حس خودم در را بودم زن معنای تازه! بیایم نظر به مانی از ترجوان

 که را کلیپسی. کشیدم سشوار را سرم جلوی هایچتری. کنم زنانگی خواستمی

 روسری زیر تا زدم موهایم به و کردم باز نهآیی کنار از بود وصل آن به مویی دسته

 از و زدم عطر. کردم تمدید را لبم رژ خورد، زنگ که امگوشی. بیاید نظر به ترحجیم

 منتظرم ماشین در خیابان سوی آن که مانی دیدن محض به و شدم خارج آرایشگاه

 .شدم ماشینش سوار سالم یک با و زدم لبخند رویش به بود،

 .آورم تاب را آن نتوانستم که بود داغ آنقدر نگاه این و کرد نگاهم فقط دقیقه چند

 کنی؟می نگاه رو من اینجوری چرا چیه؟-

 که چیزی برای انگار. کشدمی اشپیشانی روی برگشتی و رفت بار چند را انگشتش

 .کشد می خجالت بگوید، خواهدمی

 !شدی خوشگل خیلی ماشالله لیال،-
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 هاییحرف چنین کسی از هاستمدت اما. شودمی غدا صورتم و کشممی خجالت

 ذهنم در و ساکتم. لرزاندمی را دلم عجیب جمالت این و نگاه این حاال و امنشنیده

 .کنممی مرور خودم با را هایمحرف

 می توقف دودی های پنجره با شاپی کافی جلوی. دارد را حال همین انگار هم مانی

 .زندمی دستم روی آرام آرام را من مقوای که آیممی خودم به وقتی من و کند

 قهوه؟ یا بستنی. خانم بفرمایید-

 الیت موزیک صدای آن با مخصوصا. آیدمی خوشم هستم آن در که جایی شیکی از

 سفارش اسپرسو و زندمی سرم به قهوه خوردن هوس. بود شدن پخش حال در که

 !اضافه خامه با دهممی

 و جسم به ورود حال در آرام خوبی حس چه و وشمسرخ هوا و حال این از چقدر

 خوب چقدر. دارم غرور حس بودن، او کنار از و نشسته رویم به رو مانی. است جانم

 حس این اگر حتی. بگیری آرامش کنارش که کسی باشی؛ داشته را کسی که است

 ! باشد موقتی

 اجاره" که کندمی تکرار هایشحرف میان در مرتب و است زدن حرف مشغول مانی

 هایشحرف به دادن گوش جای به." نیست صالح به تنها زن یک برای خانه کردن

 فقط و کنممی نگاه دقت با را اشمردانه صورت جزء به جزء و امشده چشم پا سرا

 هاآن با که ست چیزی از انفجار حال در هایمگوش که آیممی خود به ایلحظه

 .امشنیده

 میشی؟ من زن لیال-

 دانمنمی من در شد چه"
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 پریشانم دیدم فقط

 فهمیدم لحظه یک فقط

 ."دارم دوستت خیلی که

 شده زندانی سینه در نفسم. آورممی کم روشن چشمان این مقابل در چرا دانمنمی

 را دستم آرام مانی. نداشتم هم را زدن پلک جرات حتی. کردممی نگاه فقط و بود

 .کندمی مواجهم خیال از یرونب دنیای حقیقت با باز و دهدمی تکان

 گفتم؟ چی شنیدی اینجاست؟ حواست لیال؟-

 .دهممی تکان سر کوکی بازی اسباب مثل

 …جوونی خیلی مجردی، هنوز تو. دارم بچه دوتا من آخه …من... من-

 هایخندیدن این برای دلم چقدر که آخ. افتدمی چال لپش خندیدن وقت و خنددمی

 .هشد تنگ عاشقانه و دزدکی

 کنی؟ قالبم سنگ که میدی سرباال جواب بهم داری یعنی االن-

 حسی این و خودم از و شودمی ظاهر چشمم جلوی زری صورت کنم،می که نگاهش

 .کشممی خجالت است، کرده طغیان دلم در خروشان رودخانه مثل که

 اونم من؟ چرا خوب، دختر همه این که اینه منظورم کنی؟ ازدواج من با خوایمی چرا-

 .دارم که شرایطی این با

 زری خانه در که روزهایی تمام از تر آراسته نظرم به چقدر امروز. زندمی کجی لبخند

 .آیدمی دیدمش

 ! دارم دوستت چون-
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 نکرده اشتباه پس. شودمی کنده جا از کالمش جدیت و صالبت همه این از قلبم

 برای همه و همه …و دلیل بی یهامحبت این چشمی، زیر و دزدکی هاینگاه آن بودم،

 مانی! قرمزها خط از عبور یعنی مانی من، برای اما! بود داشتن دوست همین نشان

 شانزده فقط روزها آن اما! مبارزه یعنی! من زندگی در امید مجدد حضور یک یعنی

 هایکتک حتی که بودم عاشق قدر آن کرد،می بیداد من در جوانی شور و داشتم سال

 اما. کند غلبه عشقم و شور بر توانستنمی هم انباری، در هایمشدن سحب و علی

 دیگر من نه و دارد عشق تاب بیمار شکسته قلب این نه سالگی سی آستانه در حاال

 و سن از ترشکسته خیلی بود شده باعث اعتیادم ترک. شد خواهم سابق لیالی آن

 این وجود برای را خودم من و دبو ترکوچک من از سال چند مانی. بیایم نظر به سالم

 .کردممی سرزنش دلم در عشق

 داری؟ دوستم چرا-

 .دهدمی تکان سری و کندمی اخمی

 دوستت دلیل با که کسی. خوادنمی دلیل که داشتن دوست لیال؟ هستی چی دنبال-

 هیچ که داشتنه دوست مدل یه فقط. ذارهمی احترام بهت یا ترسهمی ازت یا داره

 !باشه عشق روی از که داشتنی دوست اونم. رهندا دلیلی

 شباهت امید به را او اینکه و لرزدمی دلم! امید مثل درست. زندمی حرف پروا بی

 .قلبم در او شدن خواستنی برای است شده دلیلم تنها شاید دهم،می

 دونن؟ می اینا مامانت-

 شدی؟ جدا رتشوه از وقته چند بگو بهم فقط. بدونن که نداره هم دلیلی! نه-
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 سال یک که افتدمی یادم تازه. کنممی حس قلبم، وسط از درست را داغ مایعی عبور

 از همیشه برای را حمیدرضا اسم بتوانم شاید تا هستم لعنتی طالق این درگیر است

 طالق تقاضای بگویم کسی به آنکه بی و بودم گرفته وکیل. بزنم خط امشناسنامه

 آمدهای و رفت و کردن خرج پول کلی از بعد باالخره پیش اهم دو و. بودم داده غیابی

. بردارم امزندگی روی از را او نحس سایه بودم شده موفق بقیه، چشم از دور و دزدکی

 به. بگویم دروغ کردم سعی! دانستنمی کس هیچ خودم از غیر به را موضوع این اما

 اما. دهم نجات عاقبت بد حس این از را هردویمان و بگویم دروغ او به و خودم

 !براق و روشن هایچشم آن مقابل در شودمی الل زبانم کنم،می که نگاهش

 !ماهه دو-

 .گیردمی عمق هم لبخندش همزمان و کشدمی عمیقی نفس

 .شکر خدارو. کردی راحت رو خیالم-

 است، طغیان حال در دلم در که داشتن دوست عظیم سیل این مقابل در اممانده

 .ریزدمی هم در را افکارم مانی صدای که کنم؟ بنا سدی توانممی چطور

 لیال؟ چیه نظرت نگفتی-

 گرفتم دندان زیر به را شستم ناخن گوشه پوست اختیار بی که داشتم اضطراب آنقدر

 و ناگهانی آنقدر پیشنهادش. نکردم آن به توجهی اما گرفت راه ناخنم قاب در خون و

 هشدار عقلم. است کرده خودش درگیر را فکرم سخت هک رسدمی نظرم به ناعاقالنه

 سرش حرف که دلم از امان! دلم اما بکشم پس پا باید جا همین از که دهدمی

 .است شده گرفتار بدجور گمانم به و شودنمی
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 همه از اول داشتن، دوست این آتیش میشه؟ چی بفهمن اتخانواده اگه دونیمی -

 !یرهگمی رو من بیچاره خواهر دامن

 خم امنشسته رویش به رو که من سمت به میز روی کمی و اندازدمی پا روی پا

 .شودمی

 !بفهمه چیزی کس هیچ نیست قرار که گفتم! جان لیال نزن بد نفوس-

 .کشممی هم در چهره

 !میشه؟ دوال دوال سواری شتر آخه؟ چطوری-

 .زندمی لبخند آرامش کمال با

 اصال بشه راحت خیالت اینکه واسه. خونیممی محرمیت صیغه یه محضر ریممی-

 نمیره همدیگه شناسنامه توی اسممون اینجوری. خونیممی ساله نه و نود صیغه یه

 .شیممی شوهر و زن ولی

 .داشت را گمانش او که بود راحتی همین به چیز همه کاش. زنممی پوزخند

 کسی میشه مگه کنیم؟ زندگی باید طوری چه اونوقت راحتی؟ همین به همین؟-

 !ندارم نگه رو هامبچه دهن جلوی بتونم من که کن فکر درصد یه نفهمه؟ چیزی

 .نشیندمی لبخند روی موزی لبخند بار این

 بگیری؟ خونه خواستینمی مگه-

 داره؟ ربطی چه ولی بله-

 .نوشدمی را اشقهوه از جرعه یک و دهدمی بیرون کوتاه را نفسش
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 باشم نکرده فکر بهش راجع که رو حرفی من. جان لیال دهش هموار راه بیشتر نصف-

 به بسپری رو هابچه فعال بهانه این به که آرایشگاه بری خواستم ازت. زنمنمی

 خونه گردهبرمی باز صد در صد نمونده حملش وضع تا چیزی هم زری. مامانت

 به. امخونه روز سه فقط که منم. راحت خیالت هست هابچه به حواسش. مامانت

 هفته در روز دو پس! خونه میرم هاجمعه فقط کنم کار بیشتر خواممی گفتم همه

 .هستیم هم پیش

 .کنممی قطع را حرفش و کشممی بلندی پوف

 دونی؟می من مورد در چی اصال تو میگی؟ تو که بود راحتی همین به زندگی کاش-

 من، جز به هم هامبچه نهمتاسفا. مانی دارم بچه من کنی؟ ازدواج من با خوایمی چرا

 !خودم زندگی پی برم خدا امان به کنم ول رو هامبچه تونمنمی من. ندارن رو کس هیچ

 تصور حتی. دارد رویا از بویی و رنگ هایشحرف اما. است بخش آرامش هایشنگاه

 .زندمی لبخند باز و جنباندمی سری! است ایاحمقانه تصور هم کنار مانی و من

 هوس و هوی اهل اگر گرفتم؟ تصمیمی همچین شب یه کنیمی فکر چرا جان لیال-

 من ولی. امروزی زده روغن و رنگ دخترهای همین دنبال رفتممی خودت قول به بودم

 جوری همین مدتی یه. نباش هیچی نگران. کردم هم هابچه فکر. امزندگی زن دنبال

 باهم. انگلیس برم که کنممی جور رو کارهام دارم من.  کنیممی زندگی گفتم که

 قرار شده انجام عمل مقابل در همه دیگه بعدش. بریممی هم رو هابچه. اونجا ریممی

 !رسهنمی ما به دستش هم کسی. گیرنمی

 کلمه عشق، و عقل متضاد دو مقابل در بینممی کنم،می فکر گذشته به که خوب

! بیندازتت پا از و بکند ار  عقلت کلک نتوانست دل اگر که دارد وجود هم دیگری

 لحظاتی از بود پر امزندگی در چقدر و. آورد در خواهد زانو به را دو هر حتما خریت
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 از یکی دقیقا هم مانی با ازدواجم. کنم معنایش توانستممی واژه همین با فقط که

 در خودش افسار که دادم کسی به را امزندگی افسار کورکورانه که بود لحظات همان

 .بود دیگری کس دست

 این من و شده بنا آن در مشترکمان خانه که جاییست فروردین، کوچه بهار، خیابان

 به را بله. کنم شروع مانی کنار در را امزندگی بهار تا گرفتم نیک فال به را هانام

 پر وجودم. بردمی فرو امحلقه انگشت در را ایساده رینگ مانی و گویممی محضردار

 . شودمی خوشایند هایحس از

 را چهارشنبه ظهر من برای و کندمی تعارف همه به خریده که هاییشیرینی از مانی

 خارج محضر از هم دست در دست که وقتی! کند می مبدل هفته روز بهترین به

 نکرده، تجربه را عشق هرگز اشزناشویی زندگی در که من مثل زنی برای شویم،می

 شوق از و شده تنش غالب دامادی شلوار و کت وقتی هم آن مانی کنار در حضور

 شود،می پخش آن ضبط از که شادی آهنگ با ماشینش فرمان روی بودنمان باهم

 !زندگی حیات رگ یعنی گرفته، رینگ

 انگشتم در که طالیی حلقه به و کنممی مرتب را سرم روی رنگ سفید حریر روسری

 .شوممی خیره درخشد،می

 مانی؟-

 متوقف کند،می تکرار را پخش حال در ترانه ریتم آن با که را زدنش سوت مانی

 .کندمی کم را ماشین سرعت کمی و سازدمی

 جانم؟-

 باشی؟ داشته دوستم قدر همین همیشه، میدی قول-
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 .خنددمی و کندمی پریشان را موهایم و بردمی امروسری زیر دست

 !خانم عروس چاکرتیم، ما-

 . دهممی بیرون آسوده را نفسم. اندازدمی گل هایملپ بردیم کار به که لفظی از

 ! (نکردی فراموشم که شکرت خدایا) 

 فروردین اینجا. نشیندمی لبم روی لبخند رسد،می فروردین کوچه به که ماشین

 یک از. امبهاری کوچه این سوم طبقه نقلی آپارتمان آن عاشق من و. است امزندگی

 خانه در مانی سلیقه با بودم، خریده دقت و وسواس با که را وسایلی تمام پیش هفته

. کنیم شروع هم کنار در را مشترکمان زندگی تا بود مهیا چیز همه حاال و بودیم چیده

 بیمار برای هم روز دو همان اما! زدمی هفته در روز دو فقط نبضش که زندگی

 کردمی کفایت بود، یدهند چیزی اشزندگی در درد و ویرانی جز که من چون محتضری

 !کنم زندگی را زندگی باز و بیاید جانم نیمه تن به جان باز که

 قفل را در. دارمبرمی در پشت از را کلید. شوممی ساختمان وارد مانی سر پشت

 روی به رو کم فاصله با رو آشپزخانه. آویزممی در کنار کلیدی جا به را کلید و کنممی

 جعبه. رسدمی کوچکی پذیرایی و هال به دایره نیم حالت اب و دارد قرار ورودی در

 کنممی آب از پر را کتری. روممی آشپزخانه سمت و گیرممی مانی دست از را شیرینی

 دو همراه و چینممی خوری شیرینی ظرف در را هاشیرینی و گذارممی اجاق روی و

 .است داده لم اشاپهکان روی مانی که گذارممی مبلمان میان میز روی دستیپیش

 ناپلئون شیرینی یک خوری شیرینی ظرف از و شودمی جا به جا کناپه روی کمی مانی

 کرده باز را آغوشش که طور همان و گیردمی سویم به را آن و گذاردمی دستیپیش در

 :گویدمی
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 غریبگی چرا! بشین کنارم بیا عزیزم، بیا. خودم خانم عالقه مورد شیرینی اینم-

 !زنمی ناسالمتی کنی؟می

 مشترکم زندگی طول در. دانمنمی زناشویی آداب از چیز هیچ من. است مانی با حق

 عنوان به را او نتوانستم هرگز که داشتم نفرت و کینه او از دلم در آنقدر حمیدرضا با

 از مفصل کتکی خوردن از بعد و اجبار به امزناشوی روابط تمام. کنم قبول همسر

 به که تنی. نداشت وجود روابطمان در عشق و محبت از رنگی هرگز و دبو حمیدرضا

 به دانستمی چه بودن مرد یک کنار لذت از شد،می زخمی و کبود لگد و مشت زیر

 خجالت آنقدر بویید،می و کردمی نوازش را موهایم که مانی روح؟ و جسم درد جز

 یک به که عاطفی فشار همه آن بار زیر از را خودم کردن دم چای بهانه به که کشیدم

 .رهاندم بود شده وارد ضعیفم روح بر باره

 ها،آن به توجه بی مانی و بود مقابلمان میز روی شده سرد چای لیوان دو حاال

 بگویم بود بهتر شاید یا و بود کرده گم روحم و جسم در را خودش که بود هاساعت

 من و بود لذت غرق او! کاویدمی را تنم تمام اشگمشده جستجوی در مالکی مثل

 طغیان من در جور بد که بود مانی و من میان متضاد حس اولین این و! خجالت غرق

 چقدر و. زدمی ذوق توی بدجور اینجا امزنانه هایحس تمام کشتن هاسال. بود کرده

 !بکشی یدک را جنسیتش فقط بودن زن از که است بد

 که شرایطی آن از تا شد امناجی بود، افتاده آن روی که زری نام و امگوشی زنگ صدای

 لرزیدمی میز روی که گوشی سمت دست. کنم پیدا نجات نداشتم آن از فراری راه

 !چید را هایمب**ل غنچه چندم بار برای و زد پس را دستم مانی. بردم

 اینحا وقتی شد قرار. بزنه بهم رو آرامشمون کس هیچ خوامنمی. لیال کن ولش-

 !کنیم زندگی فقط و باشیم نداشته تماسی کس هیچ با هستیم
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 .دهممی نشانش را زری نام و دارممی بر را آن.  برممی گوشی سمت را دستم باز

 .ندم رو جوابش نمیشه ماهه به پا. عزیزم زریه-

 کمی و شودمی تسلیم ناچار به مانی و فشارممی ببخشید، یک با را اتصال دکمه

 .دکشمی کنار را خودش

 زری؟ جانم-

 .شودمی بلند زری ناله صدای

 .میرممی دارم درد از. برس دادم به لیال؟ کجایی-

 .زنممی دهانم بر آرام

 خواهری؟ کنیمی ناله چرا زری؟ شده چی-

 خدا از این به هرچی. بخره چوب شهر از خارج رفته امیر. لیال میاد دنیا داره امبچه-

 هنوز نکن ناز میگه عفریته آزاده. نیست حالیشون دارم درد که گم می هم خبرها بی

 .نیست وقتش

 .پرسممی بلند صدای با و فشارممی لبم روی را هایمدندان

 چی؟ واسه درد پس نداری؟ بیمارستان وقت دیگه روز چهار مگه-

 .شودمی بلند زری ناله صدای

. میاد دنیا داره امبچه میگم بهت. زنیمی رو آزی حرف که توام. لیال دونممی چه-

 اصال؟ تو کجایی
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 آیفون روی که گوشی پشت زری که رودمی یادم حتی. آیدمی بند زبانم و کنممی هول

 با و گیرممی را گوشی دهنی جلوی! خوانده عفریته را خواهرش مانی حضور در و بود

 .پرسممی رسدمی نظر به من از تر پریشان که مانی از نگران حالت

 کنم؟ کار چی حاال. میاد دنیا داره اشبچه کنم فکر ته،گرف دردش زری-

 .کند آرام مرا کندمی سعی و زندمی موهایش به چنگی مانی

 بگو بهش. رسونیمی رو خودت ولی آرایشگاهی تو بگو. نیست چیزی گلم باش آروم-

 .رسیدی توام موقع اون تا. پیشش برن که زنیمی زنگ مامانت به

 را تلفن فوری و دهممی زری خورد به مو به مو را هایشحرف متما و دهممی تکان سر

 زری خانه سوی به مانی همراه تا شوممی آماده و پوشممی لباس. کنممی قطع

 .شوم رهسپار

 موقع همان. بود زری خانه جلوی چشیدم، را پنهانی زندگی تلخ طعم که باری اولین

 از ترطرف آن کوچه چند ند،نبی مانی با مرا کسی که آن برای شدم مجبور که

 را امسینه مخفی، زندگی این درد. بروم زری خانه به تنها و شوم پیاده ماشینش

 قرار را دردی چه بار نفهمیدم که بودم تازه زندگی شور درگیر آنقدر هنوز اما. فشرد

 نبود خاطر به و بود حمل وضع حال در زری. بکشم دوش بر پس این از است

 هابچه از و بمانم خانه در من شد قرار. بودیم مانده تنها دست درمما و من شوهرش،

 که بود کرده گریه آنقدر سامی. برود بیمارستان به زری همراه مادرم و کنم نگهداری

 را بلندش و مجعد موهای و کشیدم سرش بر دستی. بود شده کثیف کامال صورتش

 .بوسیدم



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

413 

 

 یه تا بیمارستان رفته مامانی با مامانت کنی؟می گریه چرا برم، قربونت جون، خاله-

 آبجیت با تونینمی میشی ضعیف که کنی گریه اگه. بیاره برات خوشگل و تپلی آبجی

 !کنی بازی

 .مالدمی گریانش هایچشم به را آرنجش و کشدمی باال صدا با را دماغش آب

 .کردمی گریه داشت مامانم آخه-

 سینه به دست کیانوش و کیاوش. برمشمی دستشویی سمت به و گیرممی را دستش

 زیر دقت با را سامی رفتارهای و حرکات و اندنشسته پذیرایی گوشه راحتی مبل روی

 .اندگرفته نظر

 امیر بابا به زدم زنگ ببین. دیگه کرد گریه کردی،می گریه تو که چون مامانت خب-

 نکنی؟ گریه دیگه یدیم قول. خونه بیارن رو آبجیت تا مامانی و مامانت پیش بره که

 که همین و شویممی را صورتش. خوردمی را بغضش و دهدمی تکان سر کنان هق هق

 بلند موبایلم زنگ صدای گذارمش،می دستشویی جلوی پادری روی و کنممی بغلش

 اشصفحه بر را مانی نام تا و دارمبرمی خوری ناهار میز روی از را گوشی. شودمی

 .شکوفدمی گلم از گل بینم،می

 …جانم-

 .شودمی رفتنم صدقه قربان مشغول و کندمی کم را ماشینش پخش صدای

 هابچه بیمارستان؟ بردنش چطوره؟ زری عزیزم؟ چطوری. خانومم قربونت به جونم-

 هستن؟ تو پیش چی؟

 تمام غم که باشد زندگیت در کسی است خوب چقدر. اندازدمی گل هایمگونه

 !بشود هایتشادی همه ثابت پای و بکشد دوش بر تنه یک را دلتنگیت هایلحظه
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 قرار. دادم خبر هم امیر به. رفتن مامان با آره،. دادم اساماس که بهت. عزیزم مرسی-

 .بیمارستان برسونه رو خودش شد

 دهان از را"  عزیزم" کلمه است اول بار انگار که جوری کنجکاوی و تعجب با ها،بچه

 پهلویم به که سامی صورت و گلو زیر را دستم. کنندمی نگاهم اند،شنیده من

 .زنممی لبخند و کشممی است چسبیده

 !نباش نگران منه پیش االن هم وروجکش-

 :گویدمی اشخنده الی به ال و خنددمی مانی

 خبرای کل! ترهفعال سی بی بی رادیو از! دلم عزیز نگیر کم دست رو سامی اون-

 !میده آزی به وروجک همون رو ساختمون

 بودن راه به رو نشانه به را هایمچشم. کنممی نگاه کنجکاوش و معصوم نگاه به

 فهمانممی خودم هایبچه به سر اشاره با و کنممی بسته و باز بار یک برایش اوضاع

 کنممی دلبری مانی برای و ریزممی ناز کمی صدایم در. ببرند خودشان نزد هم را او که

 .امخفته هایزنانگی بیداری برای روعیش یعنی این و

 ! میشی عمو باز داری که عشقم باشه مبارک-

 راضی کامال میانمان جدید گرفته شکل لحن این از که فهمممی دادنش جواب نوع از

 .است

 !خوشگل خانم خاله خودت، شدن مامان انشالله-

 واقعا یعنی.زندمی پر پر امسینه در دیدنش دوباره برای قلبم شنوم،می که را صدایش

 تنم و شوممی هول اشجمله شنیدن از ببینم؟ را زندگی خوش روی تا رسیده آن وقت

 .دهندمی هلم سرد زمهریری به گرم تابستانی از اینکه مثل. کندمی یخ
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 کجایی؟ االن-

 همین عاشق من داندمی چه او و. خنددمی بلند که خواندمی را ذهنم کل انگار

 .امشده بشنا هایخنده

 مخصوصا. جهنمه خانمش بدون که خونه اون البته. نباش نگران عزیزم خونه میرم -

 رو عموش عروسی شب جا همه از خبر بی مبارکش قدم با امیر، کوچولوی که امشب

 !کرد خراب

 .اشخودمانی هایحرف برای رود،می ضعف دلم باز و خندممی ناز با

 !بودم پیشت منم کاش-

 گردن افتاده هابچه از مواظبت زحمت که همین. زیاده فرصت. عزیزم نکن عجله-

 اینا مامانم راستی. کنم جبران میدم قول ولی. هستم اتشرمنده من، خوشگل عروس

 نیومدن؟ باال

 از چقدر که افتممی مادرش کردن کوله و کج صورت و آزاده برچیدن ب**ل یاد

 درد از زری دیدمی آنکه با خانم حاج. دبودن شاکی مادرم همراه زری رفتن بیمارستان

 مانی خاطر نیامد دلم! نیست زایمانش وقت بود معتقد هنوز اما شده مچاله خود در

 و مادرشوهر از شکایت و گله با زری مثل و کنم مکدر بیهوده هایحرف این با را

 .کنم طلب محبت همسرم از خودم برای شوهرم خواهر

 چی همه نباش، نگران. کننمی آماده نوه اومدن سهوا رو خودشون دارن کنم فکر-

 !مرتبه

 و آرایشگاه توسعه صرف که را پولی تمام. گذردمی مانی با مشترکم زندگی از سال یک

 هایمشتری هایم،پول کردن خرج با. رفت باد به کردم، موزی زن آن با شراکت
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 فکر آنچه از راحت عاقبت تا. محجورتر من و شد بیشتر و بیشتر روز هر آرایشگاه

 خریداری من هایپول با که وسایلی از بود پر آنجا. کردند بیرونم آرایشگاه از کردممی

 و دیوار و در روی ژورنالی هایعکس تا گرفته آرایش مخصوص صندلی از بود شده

 و مدرک کدام اما بود من به متعلق مدیر، خانم آالت زیور و لباس و رخت حتی

 هزار با که را هاییپول تمام هااحمق مثل کند؟ ثابت مرا هایرفح توانستمی محکمه

 و زور با حمیدرضا از که داشت را خونم پول حکم برایم و بودم آورده دست به ترفند

 کرده بازی جانش با من به هاآن رساندن برای بیچاره امیرحسین و بودم گرفته تزویر

 .بودم داده دست از راحتی به بود، باخته هاآن پای را اشجوانی و بود

 تنهایم خدا هم باز اما بود نمانده باقی برایم نحس آرایشگاه آن ترک جز ایچاره هیچ

 توانستم آن در که جایی. شدم کار به مشغول دیگری سالن در زود خیلی و نگذاشت

 .برسم آرامش به آهو، و آرزو حضور با را وقتی چند

 که بود کرده مانوس مادرم با را هابچه آنقدر و بود آمده کنار هابچه از نگهداری با زری

 مرا روزها آن در آنچه اما! شد نمی هابچه از جدایی به حاضر عنوان هیچ به مادرم

 .بود مانی با امنیمه و نصفه زندگی ساختمی خود مسخ

 من زندگی فصول پادشاه فروردین کوچه در اما کردمی حکومت پاییز دنیا تمام در اگر

 !بود

*** 

 آهو. اندازممی هستند کار مشغول که آهو و آرزو به نگاهی و کنممی قطع را تلفن

 سبزه دخترکی صورت آرایش مشغول که طور همان و شودمی نگاهم سنگینی متوجه

 :پرسدمی اشاره با و کندمی تنگ را چشم یک و آوردمی باال را سرش کمی روست،

 شده؟ چی-
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 آرام. شودمی راحت بابت این از که خیالم. نیست ما جهمتو و است کار مشغول آرزو

 خم سویم به کمی را سرش. کنممی نزدیک گوشش به را دهانم و روممی آهو سمت

 .بشنود بهتر را حرفم تا کندمی

 ما خونه توی آب شیر انگار که دادن خبر بهش هاهمسایه میگه زده زنگ صابخونه-

 .خونه برم سر یه حتما باید افتاده شور دلم. نیست خونه هم کس هیچ مونده، باز

. آیدمی کش داشت ب**ل روی که لبخندی و دهدمی پایین را هایشب**ل گوشه

 زدن حرف و مشتری موی کردن فر سرگرم سخت سالن سوی آن که را آرزو چشمی زیر

 .دهدمی نشانم را او سرش حرکت با و کندمی نگاه اوست، با

 کنی؟می کارش چی اینو-

 .زنممی اششانه به امشانه با و کنممی بدجنسی خنده

 .برم قربونت بکن کاریش یه خودت! توست هنر دیگه اون-

 :گویدمی آهسته و کندمی نگاهم زل زل و کندمی گرد را عسلیش های چشم

 !خب بره مانی بگو-

 همب. کشته قربونی مامانش امروز ولی. کاره سر االن مانی! آهو میزنی هاییحرف-

 واسش ناهار تا بیاره قربونی گوشت قراره. خونه میاد امشب از فردا جای به که گفته

 تونخونه در میام مانی با شب منم بپیچونی رو آرزو بتونی اگر. کنم درست آبگوشت

 چیه؟ نظرت ببینم ببینی، رو مانی خواممی. میارم قربونی گوشت توام واسه

 گفته را امزندگی ماجرای شکسته پا و دست و کرده باز آهو برای را دلم سفره وقتی از

 همیشه آهو گرچه. بود داده بروز وضوح به مجددم ازدواج با را مخالفتش آهو بودم،

 آرامش کارهایش راه و هاحرف با پیوسته و بدهد گوش هایمدل و درد به کردمی سعی
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 صداقت من با شروابط در مانی بود معتقد همیشه اما کردمی هایملحظه مهمان را

 !ندارد

 .شودمی کارش مشغول باز و زندمی شکمم بر آهسته آرنجش با

 اگر. بزن جیم نیست حواسش تا سریع پاشو بری خوایمی. لطفا نکن خر رو من-

 .کنممی کاریش یه خودم داد، گیر

 که کلید. زنممی بیرون آرایشگاه از و کنممی کاله و شال سریع و بوسممی را اشگونه

 داخل فشار با آشپزخانه آب شیر و است شناور آب در امزندگی تمام اندازممی در به

 !جاریست آب، از پر سینک

 باید. گذارممی هایمچشم روی را ساعدم و اندازممی مبل روی را خودم خستگی از

 با که خطرناک سم آن و مهلک بیماری آن چنگال از شدن رها از بعد که کنم اعتراف

 یک به قریب گذشت از بعد حاال کردم،می بدنم روانه بار چند روزی خودم دست

 ضعف احساس و شوممی خسته زود خیلی خانه کارهای انجام موقع هم هنوز سال،

 .است هایمدست لرزش دهد،می آزارم بسیار که چیزی اما. کنممی

 ناخن اشتک حتی اینکه از سوزدمی دلم و گیرممی صورتم مقابل را لرزانم هایدست

 خاطر به. برگرداند هاآن به دوباره را امجوانی هایسال زیبایی و ظرافت نتوانسته هم

 دو قبل از بیشتر را صدایم و افتاده خس خس به امسینه شوینده، مواد زیاد مصرف

 البه از و شوممی خم امگذاشته مبل کنار که امدستی کیف سوی به. است کرده رگه

 می اسپری دهانم در را آن و کشممی بیرون را تنفسم خصوصم اسپری وسایل الی

 رسیدن تا. شد دمیده تنم بر روح دوباره کنممی حس و کشممی عمیقی نفس. کنم

 را خودم و برسم وضعم و سر به زودتر هرچه باید و نمانده باقی چندانی فرصت مانی

 .کنممی آماده ورودش برای
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 حوله کاله با. کنم آرایش تا ایستممی آیینه ویجل تن به حوله و کنممی حمام فورا

 امپیشانی به موهایم سیاه و درشت فر هایحلقه. گیرممی را موهایم آب کمی

. اندازدمی چرخیدیممی هاخیابان در امید با که بارانی روزهای یاد به مرا و چسبدمی

 هایب**ل! باشمن خودم تا گیرممی بازی به را هارنگ باز و کشممی حسرتی پر آه

 در و زنممی ریمل آنقدر بلندم و کاشته مژهای به و کنممی ب**ل رژ غرق را باریکم

 !آیممی نظر به عرب زنان شبیه که کشممی مشکی خط هایچشم

 فرو هایگونه به. کنممی رنگشان پر و زنممی تازه رنگ هم را امشده تتو ابروهای دنباله

 ساختگی صورت به حاال! بیاید نظر به برجسته تا زنممی گونه رژ حسابی امرفته

 باز صدای بپوشم، لباس خواهممی که همین و زنممی لبخند آیینه درون از خودم

 افتدمی مانی به چشمم تا و برممی بیرون را سرم اتاق در الی از. شنوممی را در شدن

 .زنممی پهنی لبخند برایش

 که کندمی نگاهم طوری بیندمی مرا وقتی هربار اینکه از کند،می امدیوانه نگاهش برق

 مانی. گیردمی بر در را وجودم کاذب غروری حس دیده، مرا که اولیست بار انگار

 آمیزی شیطنت لبخند با و گذاردمی زمین روی جا همان دارد دست در که را ایکیسه

 را امزده حالتخ صورت دست دو با و گشایدمی برایم را آغوشش. آیدمی سویم به

 .گیردمی قاب

 خودت به انقدر نکردی رو من دل فکر خودش؟ با کرده چه من خوشگله خانم وای -

 نامرد؟ رسیدی

 خجالت از غیر العملی عکس چه کند،می تعریف من از کسی وقتی نیستم، بلد هنوز

 تلحظا در امپایی و دست بی و بودن احمق این و بدهم؟ نشان خودم از باید کشیدن

 خجالت از و اندازدمی گل صورتم هابچه دختر مثل. دهدمی عذابم سخت عاشقانه،
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 که آنجا تا و بپوشانم حوله با بیشتر را خودم کنممی سعی. شوممی مچاله خود در

 این تواندمی معیوبم مغز کی پس خدایا! کنم حفظ مانی به نسبت را حریمم شودمی

 .است من خود اصال نه، که رممح و! است شوهرم مانی که بفهمد را

 . پوشانممی را صورتم دست با

 !خدا به کشممی خجالت نگو اینجوری خدا رو تو مانی، -

 و زندمی چسبیده، امپیشانی به که مویی طره روی ایه*س*بو و خنددمی بلند

 ثابت هایمب**ل روی را مشتاقش نگاه و داردمی بر صورتم روی از را هایمدست

 .کندمی

 هستم؟ تو کی من بگو -

 و شرم همان با و زنممی آرامی ه*س*بو گرفته، هاآن با را مچم که هایشدست به

 .زنممی ب**ل آهسته همیشگی، حیای

 !مانی منی چیز همه تو عشقم، شوهرم، -

 موهای و داردمی بر سرم از را حوله کاله و گیردمی را سهمش و کندنمی معطل

 .کندمی نوازش را خیسم

 از که آدم من، دونه یه یکی دلم، عزیز من، خونه خانم الهی بره قربونت شوهرت-

 !باشه اشمرده و کشته اینجوری که شوهری از اونم! کشهنمی خجالت شوهرش

 !کنم عوض را بحث که هستم بلد فقط رمانتیکش رفتارهای مقابل در همیشه مثل

 و پوشممی لباس منم بریزی خودت برای فنجون یه تا کردم، درست کافی برات عزیزم-

 .پیشت میام
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 و زندمی اشآمده بر شکم به دست با و چرخاندمی را امبینی نوک انگشت با مانی

 :پرسدمی کند، اجابت را امخواسته تا رودمی بیرون اتاق از که طور همان

 ! امگرسنه خیلی خانمی؟ داریم چی شام-

 را جوابش حالت همان در و کنممی تن به و دارمبرمی کمد کشو از را رنگم گلبهی تاپ

 .دهممی

 االن تا بود مونده باز شوی ظرف شیر برداشته، آب رو جا همه دیدم خونه اومدم-

 . پزممی چیز یه میام االن و کنم درست چیزی نتونستم کردم؛می نظافت داشتم

 :دهدمی را جوابم پر دهان با

 امشب پس بندم،می رو فلکه شیر رفتن عموق دفعه این …خانمی که شدی خسته-

 باید آوردم که قربونی گوشت با فردا جاش به! توپ رستوران یه برمتمی. من مهمون

 !بذاری بار واسم جانانه آبگوشت یه

 اما. کنممی ژل غرق را خیسم موهای زدن عطر از بعد و ایستممی آیینه جلوی باز

 اتاق از و کنممی تمیز دستمال با را دستم غمزده شنوم،می را مانی پیشنهاد که همین

! او با رفتن بیرون جرات نه و دارم را مانی خواسته به گفتن نه توان نه. روممی بیرون

 مانی کنار وقتی مردم هاینگاه سنگینی از هنوز. خواهدمی نفره دو خلوتی دلم

 و دهندمی نشانم انگشت با همه انگار. کنممی حقارت احساس او برابر در هستم،

 و کنندمی گوشزد من به لحظه هر گیرند،می رویم به رو که بزرگ ایآیینه با را معایبم

 آزاری خود توانممی که جا آن تا است، خودم از ترکوچک مانی که حس این با من

 !کنممی
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 و زور با انبوهی جمعیت در، شدن باز با و شودمی متوقف ایستگاه در مترو قطار

 فریاد و داد صدای معمول طبق. دهندمی جا مسافران سایر بین در را نخودشا فشار

 را بقیه و بدهد خودش به را حق تا کندمی سعی هرکس و شودمی بلند سویی هر از

 آرنج با افتاده، سرش از روسری جمعیت، هجوم بخاطر که دخترکی! کند محکوم

 .شدکمی فریاد و زندمی کنارش چادری زن پهلوی به به محکم

 دیگه بینینمی کوری؟. کندی رو موهام جلو؟ میای میدی هول هی چته؟ زنیکه!  هوی-

 نیست؟ جا

 و کندمی مرتب را چادرش و آوردمی باال را دستش زحمت با و شودمی دستپاچه زن،

 :دهدمی را جوابش آرام ولی دلخور لحنی با

 تا در جلو از منم خود نیست، جا. کن صحبت درست مربوطه؟ چه من به خانم-

 !خب نیا مترو با ناراحتی. دادن هول اینجا

 .کندمی پرخاش سمتش به دخترک

 بشیم؟ سوار نباید ما که باباته ارثیه مترو مگه-

 همه هم صدای باز و شودمی بلند نفر دو هر نکوهش به جمعیت اعتراض صدای باز

. ندارم را دو آن افعهمر  و دعوا شنیدن حوصله که امخسته آنقدر. کندمی پر را گوشم

 کیف. خاردمی مدام و شده خشک شوینده مواد به حسایت خاطر به هایمدست کف

 دهدمی بیرون حدقه از را هایشچشم. زنممی صدایش و کشممی را گستاخ دخترک

 .زندمی قاپ دستم از را کیفش بند وحشی ایگربه مثل و

 میگی؟ چی دیگه تو-
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 نشسته خودم که صندلی روی بر محکم و گیرممی را یشهاشانه. شوممی بلند جا از

 .نشانمشمی بودم

 هم صدات من، جای سر بتمرگ بگیر. میشم پیاده ایستگاه همین من بگم خواستم-

 تو االصوات انکر صدای شنیدن حوصله گردنمی بر کار سر از خسته دارن مردم. ببر

 !ندارن دیگه رو

 نازک چشمی پشت دخترک. شودمی بلند انمسافر  از تا چند پچ پچ و خنده صدای

 او به توجه بی. کندمی نثارم داری چاروا فحش و گویدمی غلیظی چیش. کندمی

 نواختن صدای میرم، خروجی سمت که کمی. شوممی پیاده ایستد،می قطار که همین

 پر را گوشم و شودمی اکو سالن طول تمام در دلنشین ایترانه خواندن و موسیقی

 روممی جلو آهسته. دارد خوانی هم من روز و حال با و است غمگین اشترانه. ندکمی

 بشنوم بهتر تا

 باشم سیاره این تاریک ی نیمه در من که رفتی

 .باشم آواره زمین روی ای سایه مثه که رفتی"

 .است ملموس من برای آوارگی و تنهایی این چقدر و

 نکردی حس کنارم در را اتخالی جای و رفتی

 نکردی حس انتظارم عذاب از چیزی و رفتی"

 و باشد چشیده پوستش و گوشت با را فراق درد که کندمی حس کسی فقط را انتظار

 که هاستسال انگار که دارد سوز طوری کرده پر را سالن کل که محزون صدای این

 !بوده اشپیشه راهی به چشم

 "نداره خاموشی تو عشق آتش اما میسوزم
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 نداره فراموشی چشمانت داغ اما میمیرم

 زمینم مرد تنهاترین کنی باور مرا باید

 آخرینم غروب در من ای تازه طلوع در تو

 کن باورم اسیرم دلتنگی هایشب در تو بی من

 کن باورم کویرم در درختی تک مثل تو بی من

 تو زیبایی و تو میالد جشن در من زیبای

 توام با من کنی باور مرا باید کن باورم نک باورم بمیرم خواهممی که شمعم آخرین من

 "باشی که تنها کنی حس را دلتنگیم هم تو باید باشی که جا هر

 و صدا این صاحب من. دوممی خروجی هایپله سمت به اشک از پر هایچشم با

 !شناسممی خوب را ساز این آهنگ ضرب

 کاله که بینممی را امیرحسین سالن گوشه خروجی در کنار رسم،می که پله آخرین به

 همان لحظه چند. نوازدمی و خواندمی سوز با و گرفته بغل در را سازش و دارد سر بر

 خورد پول و اسکناس برایش سازش کاور در که مردمی و او به و ایستممی جا

 سویش به آهسته شود،می عوض کمی که حالم. کنممی نگاه شوندمی رد و ریزندمی

 .زنممی ایشصد و دارمبرمی قدم

 !امیرحسین-

 .نشیندمی لبش روی لبخند کند،می نگاهم تا و گیردمی باال آرام را سرش

 دختر؟ کنیمی کار چی اینجا تو-
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 یا باشم خوشحال دارد، که وضعیتی با هم آن اشدوباره دیدن از باید دانمنمی

 جا کاورش رد را سازش. شود بلند جا از کنممی کمکش و گیرممی را دستش ناراحت؟

 .کنممی نگاهش محزون. گیردمی تنهاییش از دلم. اندازدمی دوشش روی و دهدمی

 کنی؟می کار چی خودت با امیرحسین کنی؟می کار چی اینجا تو-

 .اندازدمی اشبینی به چینی و خنددمی

 اگر. دارم سراغ خوب کافه یه اینجا. نداره گرفتن سخت ارزش دنیا. لیال خیال بی-

 !لطفا کن، قبول رو گرد دوره نوازنده این دعوت خوردنی قهوه اهل زهنو

 دعوتش هم، روی هایمچشم دادن فشار با و دهممی بیرون درد پر و خسته را نفسم

 را هایمحرف شنیدن حوصله گوشی که هاستمدت. شوممی همراه او با و پذیرممی را

 را امقهوه فنجان. گذارد راهم سر را وا باید چطور و کی داندمی خوب انگار خدا و ندارد

 واقعا که است کوفته آنقدر بدنم. کشممی بو را آن عمیق و گیرممی امبینی مقابل

 .بکاهد امخستگی از کمی تواندمی قهوه این نوشیدن

 :پرسدمی سر حرکت با و اندازدمی سراپایم به کنجکاوی نگاه حسین امیر

 ای؟ریخته بهم انقدر که بانو لیال کردی کار چی خودت با باز-

 !کنممی ترتلخ آن با را تلخم کام و نوشممی را امقهوه از دیگری جرعه

 گفتممی بهش پرسید،می زندگیم از چیزی کسی پیش ماه چند اگر شاید بگم؟ چی-

 …حاال اما! زمینم روی زن ترینخوشبخت

 .زندمی گره هم در را اشسوخته و پشت کم ابروهای

 خوبن؟ هاتبچه شده؟ چیزی کرده؟ کاری حمیدرضا؟ هم باز-
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 رو برایش حمیدرضا مثل دشمنش باشد، داشته هم دشمن اگر آدم است خوب چه

 اشچهره بر نقاب مانی مثل اینکه تا باشد، آشکار برایت اشدشمنی و کند بازی

 از. کشممی آه هم باز! کنی تامین را منافعش تا بگیرد بازی به را احساست و بکشد

 .دارد خود در نگفته حرف هزار که هاییآه همان

 همین برای دادن تاوان و موندن و سوختن شده زندگیم همه! امیر کردم حماقت-

 !هاحماقت

 .کندمی ورانداز را صورتم خاصی طور و کندمی تنگ را هایشچشم امیرحسین

 …باز نکنه لیال-

 و پرممی کالمش میان به. بگوید اهدخومی چیز چه دانممی. گذارممی نیمه را حرفش

 .دهممی تکان سر

 هم بدتر مخدر اون از من برایم. نمیرم آشغال مواد اون سراغ هم بمیرم اگر دیگه نه،-

 !رفتم سراغش خودم پای با هااحمق مثل که داشت وجود

 !نبودی شکایت و گله آدم تو لیال؟ شده چی تو؟ میگی چی-

 !نبودم آدم اصال من نبودم، زندگی دردهای از کردن ناله آدم من نبودم،

 .کردم ازدواج-

 شکفتن به شروع هایشب**ل گوشه لبخند گل و کشدمی راحتی نفس امیرحسین،

 .دهدمی باال را ابرویش تای یک و زندمی تکیه صندلی پشتی به آسوده. کندمی

 خدایی کردم خیال که کشیدی هم تو رو هاتسگرمه همچین! دیگه مبارکه پس خب-

 !افتاده اتفاقی نکرده
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 به سر و گیرممی بر او از را نگاهم. مکممی را هایمب**ل و بلعممی را بغضم زحمت با

 .اندازممی زیر

 خودم از حتی. کشممی خجالت هامبچه از. شد نابود گرفتم ازت که هاییپول تمام-

 باید هابچه شکم کردن سیر برای که رسیده جایی به کارم حاال. کشممی خجالت هم

 !کنم کار مردم هایخونه برم

 انرژی او از آنقدر. شودمی ترتحمل قابل برایم چیز همه هست، امیرحسین وقتی تا

 هر. کنممی فراموش را هایمغصه و غم تمام هستم کنارش وقتی که گیرممی مثبت

 قهوه خوردن اب دو هر و روممی دیدنش به مترو ایستگاه در شودمی تمام که کارم روز

 به را هایماندل و درد گذاریم،می جا را هایمانخستگی آرام، و خلوت تریای آن در

 هست، امیرحسین وقتی تا. شویممی راهی بال سبک و سپاریممی قهوه تلخی

 پاک دلم از کنم،می تمیز را مردم خانه هایشیشه که دستمالی همان با را هایمغم

 تن رخت رودمی یادم امشده مردم هایخانه خدمتکار که رودمی یادم و کنممی

 سفرش هر در دلسوزی سر از علی همسر آکیتو که ایستکهنه هایلباس هایمبچه

 باید خالی دست با و کرد رهایم واهی دلیل یک با مانی که رودمی یادم! آوردمی برایم

 دلش از را امکینه ام،زنده وقتی تا حمیدرضا، که رودمی یادم! کنم بزرگ را پسرهایم

 .داردنمی بر امزندگی با بازی از دست و کندنمی بیرون

 گوش به امیرحسین صدای. آیممی بیرون مترو ایستگاه از بریده نفس و خسته

 به را سرم و ایستممی مترو آخر پله روی. یابمنمی را او کنممی نگاه هرچه و آیدنمی

 در روی به رو پسرک به که چشمم!نیست رحسینامی از اثری هیچ. گردانمبرمی عقب

. شودمی پا به آشوبی دلم در است، گیتارش کردن کوک مشغول که افتدمی خروجی

 .کنممی صاف ایسرفه تک با را صدایم و ایستممی نزدیکش



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

428 

 

 شما. ندیدمش امروز زد،می تار سه و نشستمی آقایی یه روز هر اینجا ببخشید،-

 نیومده؟ وزامر  چرا شناسیدش؟می

 .کندمی ورانداز نگاهش با را سراپایم و گیردمی باال را سرش

 سوخته؟ صورتش که همون میگی؟ رو امیرحسین-

 شده اشنشانی امیرحسین زیبای صورت سوختگی اینکه از گیردمی دلم چقدر

 !است

 . همون بله-

 پیداش ازب دیگه روز دو یکی،. نداره کتاب و حساب کاراش! دیگه جای رفته حتما-

 آشناشی؟ داری؟ کارش چی. میشه

 کارهایش تمام در امیرحسین که دانممی پسرک، هایحرف برخالف. شوممی نگرانش

 نشان آرام را ظاهرم افتاده، درونم به که غوغایی برخالف اما. دارد جریان خاصی نظم

 :گویممی و اندازممی باال شانه. دهممی

 .پرسیدم کنجکاوی روی از فقط نه،-

 رسممی که آرایشگاه به. جوشدمی سرکه و سیر مثل دلم آرایشگاه، تا مترو مسیر در

 معمول طبق. شودمی امناراحتی متوجه بالفاصله آهو که است گرفته آنقدر حالم

 داغ چای لیوان یک آهو. ندارد حضور هم آرزو و نداریم مشتری و است خلوت سالن

 حرکت با و نشیندمی مدیریت میز نزدیک فرهن تک راحتی مبل روی. گذاردمی جلویم

 :پرسدمی سر

 چته؟-
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 خیره شود،می بلند چای از که بخاری به و مالممی را هایمچشم انگشت دو با

 .دهممی جواب سوال با را سوالش و شوممی

 نداریم؟ مشتری باز-

 شده؟ خبری مانی از ای؟گرفته چته؟ نه،-

 .زنممی آتش اریسیگ و نوشممی را چای از جرعه یک

 بودنش مرد وقتی تا. کنهنمی دوا رو دردی برگشتنش دیگه بره، و بیاره کم که کسی-

 .دمنمی رو تلفونش و اساماس جواب دیگه نکنه ثابت بهم رو

 :پرسدمی و اندازدمی پا روی پا. کندمی نگاهم دقیق

 پکری؟ انقدر چرا پس-

 .ندارم زدن حرف حوصله شدم،یم شریک او با را دردهایم که همیشه برعکس

 کجاست؟ آرزو-

 طبق آرزو! کردن کاری کتک شده، دعواشون آرمین و رامتین دیشب اینکه مثل واال-

 با که خونه رفت آرزو. رفته کرده ول هم آرمین گرفته، رو رامتین طرف معمول

 !آرمین دنبال برن داداشش

 بی برایم آنقدر من هایبچه الاقل. ودب من از بدتر انگار او احوال و اوضاع! آرزو بیچاره

 تنها هفته در روز دو اینکه و مانی با ازدواجم خاطر به هنوز که بودند دردسر

 .کشیدممی خجالت رویشان از ماندند،می

 الکی حمایت ازش انقدر. میره هدر لندهور پسر این پای رو عمرش داره هم آرزو-

 !کنه جمعش بجو توی از روز یه بره باید آخر که کنهمی
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 . گذاردمی دهان بر و داردبرمی میز روی ظرف از شکالت یک. گیردمی اشخنده آهو

 یا بکشه وسط رو داییشون پای نباید. باباش به بسپردش باید دیوونه، خدانکنه-

 .کنه تربیت باباش باید رو پسر اصال اونا، دعواهای وسط بپره هی خودش

 .داندنمی کسی من جز به را آرزو بودن مطلقه ضوعمو رودمی یادم که پریشانم آنقدر

 رامتین اون که بود سرشون باال بابا اگه اینا بود؟ کجا بابا. خوشه دلت توام بابا ای-

 !رفتنمی کشیدن شیشه دنبال سال و سن این توی عوضی

 به دهانش آب. شده رد بدنش از برق انگار که شودمی گرد طوری آهو درشت چشمان

 :پرسدمی کنان سرفه و پردمی گلویش

 نیست؟ آرزو سر باالی شوهر یعنی-

*** 

 نوزده فصل

 این به آنقدر خزان دانستممی اگر! ماندمی فروردین کوچه در همیشه بهار کاش

 .کردمنمی باور را بهار هرگز است، نزدیک خانه این و کوچه

 کیفم جیب در را آن ،گوشی ویبره به توجه بی و دارممی بر میز روی از را هاساندویچ

 ساندویچ خرید بابت که بود تومنی هزار ده اسکناس همان امموجودی تنها. گذارممی

 شده شروع شهریور از من برای انگار پاییز فصل اولین. دادم دار مغازه به ها،بچه برای

 که امشده محکوم من و هستند ایران حمیدرضا و علی. ریخته بهم چیز همه! است

 همه آن برعکس او و اندشده خبردار ازدواجمان از مانی خانواده! نباشم خانه در

 عهد به" متاسفم" یک با و کرد انتخاب را اشخانواده من، جای به عاشقانه، شعارهای

 از بعد حتما و رسدمی خانه به ساعت این دانستممی! داد پایان اشساله نه و نود
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 داده یاد من به زندگی اما. گیردمی ماست ام،نوشته آینه روی ر که پیغامم دیدن

 که است روز چند! نکنم اعتماد رودمی و چیز همه به زدمی پا پشت آنکه به است،

 بار هر اما امرفته اشخانه در پشت تا بار چند. ندارم خبری هم امیرحسین از حتی

 !ندارد او از خبری کس هیچ. گردمبرمی خالی دست

 روی بار چندین کردم، انتخاب مانی برای که نامی د،لرز می تلفن گوشی دوباره

! رسدمی نظرم به مضحکی واژه چقدر" عشقم" شودمی خاموش و روشن اشصفحه

 در من که مانده باقی هم عشقی مگر خورند،می نان روز نرخ به که مردمی برای

 .کنممی سکوت و زنممی را اتصال دکمه! نامم؟می عشقم را مانی حماقت نهایت

 جا همه دیدم خونه نمیدی؟اومدم جواب رو تلفنت چرا کجایی؟ عزیزم لیال الو؟-

 چه دونینمی. شدم دیوونه خدا به دیدم، رو پیغامت خواب اتاق توی رفتم مرتبه،

 !کنممی خواهش لیال، نکن ترکم. دارم حالی

 مثل حاال اما لرزید،می هاحرف این شنیدن از دلم چقدر پیش روز چند همین تا

 با! شنومنمی حباب بیرون از را صدایی هیچ دیگر ام،کرده گیر بزرگ حبابی در اینکه

 :زنممی ب**ل تفاوتی بی نهایت

 هم درد به ما. کردممی رو کار این نباید اول روز از. مانی گردمبرنمی دیگه من-

 .خورهمی بهم هم امیر و زری زندگی بدیم، ادامه این از بیشتر. خوریمنمی

 نخورده؟ بهم دونیمی کجا از-

 خانم لطف به که ایخانه در پشت تا مانی با مشترکم خانه مسیر که پریشانم آنقدر

 در پشت حاال و امکرده طی پیاده بود، شده هابچه و خودم سرپناه برادرش، و مصدق

 .دهممی گوش مانی هایحرف به اراده بی و امایستاده
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 پولش به بدم، پس رو اونجا خواممی من بردار، ونهخ توی از داری وسیله هرچی لطفا-

 !دارم احتیاج

 کنم، حس توانممی هم گوشی پشت از که دهدمی قورت صدا با چنان را دهانش آب

 !است خشکیده کامش

 پول رفتم. پیداکردم احتیاج پول به پیش ماه دو من ولی خواممی معذرت جان لیال-

 . میدم بیشتر اجاره بهش جاش به تمگف گرفتم خونه صاحب از رو خونه پیش

 و پاشندمی سرم روی مجاور آپارتمان پنجره از یخ آب از پر سطل یک کنممی حس

 . رودمی بند شک این از زبانم

 !بود من ندار و دار همه پول اون کردی؟ کاری همچین کی اجازه با تو چی؟-

 :دهدمی را جوابم دستپاچه و شودمی هول

 پس رو پول کنممی جور واست ماهه دو یکی نباش، نگران ولی. اخد به امشرمنده-

 .میدم

 آن! افتدمی بام از رسواییش تشت زودتر است، بیشتر ادعایش که آن فهمممی تازه

 خرج و هستم کجا ماه چند این در پرسدنمی حتی که هستم ارزش بی برایش قدر

 ! آورممی در چطور را امزندگی

 فهمی؟می. شدیم سرپناه بی هابچه و خودم. مانی دارم زمال رو پول رو اون من-

 ! متاسفم-

 آدمی چنین دست بازیچه را خودم اینکه از. خوردمی بهم حالم واژه این شنیدن از

 .شوممی متنفر هم خودم از حتی ام،کرده
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 ساندویچ دیدن از کیاوش. رسانممی هابچه به را خودم و روممی باال هاپله از

 دو به و افتدمی برق چشمانش خورد،می تاب انگشتم دور کیسه در که اشسفارشی

 . آیدمی سمتم

 گرفتی؟ کوکتل ساندویچ واسم مامان، جون آخ-

 که حالش به خوش. دهممی تحویلش را هاساندویچ و کشممی سرش روی دست

 دستش به که را کیانوش ساندویچ. است یافتنی دست و کوچک آنقدر آرزوهایش

 سوی به و کندمی نصف را آن فورا کند باز را ساندویچ دور کاغذ اینکه از قبل هد،دمی

 به کردن فکر در غرق و امنشسته پنجره نزدیک صندلی روی آشپزخانه در که من

 .گیردمی مقابلم را آن و آیدمی هستم، هایمبدبختی

 ! سیرم من. تو مال این. مامان بیا-

 در آنقدر هایشمردانگی و هافداکاری. کنم ه*س*بو غرق را سراپایش خواهدمی دلم

 روی! است کرده امزندگی گاه تکیه تنها را او کمش سن وجود با که آیدمی بزرگ نظرم

 .کنممی نوازش را اشگونه و زنممی ه*س*بو حالتش بی و صاف موهای

 .معزیز  بخور رو شامت برو. خوردم ساندویچی توی رو خودم سهم من. پسرم مرسی-

 سریع را اشجمله عاقبت و کندمی پا آن و پا این کمی بزند خواهدمی که حرفی برای

 !نبیند مرا العمل عکس تا رودمی بیرون آشپزخانه از و گویدمی

 زنگ بهش اومدی وقتی گفت. داشت کار باهات زد زنگ بار چند زری خاله مامان-

 !بزن

 با زدن حرف حوصله ولی بودم یدهد امگوشی روی را اششماره بار چند شب سر از

. کردمی نگرانم کمی بود زده زنگ خانه به اینکه اما. نداشتم شرایط آن در را کسی
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 آن با هرگز اضطراری مواقع در جز بود شده قرار و داشت زری فقط را اینجا شماره

 را جوابم بوق یک خوردن از بعد بالفاصله و گیرممی را زری شماره. نگیرد تماس

 . دهدمی

 در؟ به در تو کجایی لیال-

 .کندمی آشکار را اشنگرانی صدایش لحن اما. زندمی حرف آهسته خیلی

 شده؟ چی بودم بیرون-

 آزی با دارن االنم! گفت رو چیز همه مامان به زد زنگ زره فوالد. لیال شدیم بدبخت-

 !اینجا میان

 قرار که است مصیبتی چه یگرد این خدایا. افتدمی تپش به قلبم و رودمی بند زبانم

 شود؟ آوار سرم بر است

 !کنه لعنتشون خدا-

 کردی کاری مخفی چقدر. بردار کارهات این از دست. کن ول گفتم بهت چقدر لیال-

 هم باز فهمیدم رو موضوع هم وقتی. کنممی نگهداری پیرزن از مردم خونه میرم گفتی

 تو آخه! اشنتیجه اینم نکن؟ بازی بدبخت من زندگی با نگفتم. ندادی گوش حرفم به

 مانی؟ با ازدواج به چه رو

 . افتدمی امخسته قلب جان به و شودمی خنجر هایشحرف

 آخه؟ بودم کرده بو دست کف من مگه-
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 بازی غریبم من ننه حمید، و علی جلو بیان اینا. شدیم بدبخت نکردی یا کردی بو-

 سرم توی خاکی چه بچه دوتا با. میده منم طالق امیر هیچی، تمومه که تو کار دربیارن

 کنم؟

 .گویممی بریده بریده و آورممی کم هوا. شود می هایملحظه این کابوس امتنگی نفس

 زن. نکردم که شرع خالف. کنن پا به شر بخوان که کردن غلط. اونجا میام خودم االن-

 !بودم پسرشون

. انداخته راه زاری و گریه و کرده غش االن همین از مامان دیوونه؟ بشه چی که بیای-

 بشه؟ چی که معرکه این وسط بیای خوایمی. نمیاد در علی خون بزنی کارد

 بار این! بروم باید اما است پریشان حالم. کندمی لرزش به شروع دوباره هایمدست

 .باشم تلخ بازی این بازیگر مجبورم

 غبطه حالشان به که آیندمی وجد به آنقدر هم دیدن از همیشه مثل هابچه

 پسر و سمیرا و سامی دیدن از کیاوش و کیانوش که آنقدر کاش. خورممی

 بر شادی رنگ امخانواده دیدن با توانستممی هم من بودند، خوشحال هایشاندایی

 اتاق به را هاآن کند دور مهلکه از را هابچه که آن برای زری. بنشانم امچهره

 جدا ما خانوادگی دعواهای از را خودش همیشه که کیتوا هاآن سر پشت. فرستدمی

 پدرم ها آن برعکس. رودمی اتاق سمت هابچه با و گیردمی زری از را سمیرا کرد، می

 لبه روی علی. رساندمی ما جمع به را خودش و کندمی خاموش را اتاق تلویزیون

 روی مادرم. کوبدمی سرش پشت دیوار به را سرش پی در پی و آرام و نشسته رادیات

 روی و کندمی غر غر ب**ل زیر و شده ولو اندخریده تازه که مانندی ال هایراحتی

 و شمرده غنیمت را فرصت اشدردی هم برای هم حمید همسر. زندمی پایش

 دهانش در میز روی قند آب لیوان از هرازگاهی و دهدمی ماساژ را هایششانه
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 صندلی. کندمی نگاهم چپ چپ جا همان از و هنشست او کنار هم حمید. ریزدمی

 محکم مامان. دهممی جا زری و بابا بین را خودم و کشم می کنار را نهارخوری میز

 .کندمی هایششکایت و گله آماج را بابا باز و زندمی دستش پشت

 نه انگار نشسته خیال بی همچین کندی؟ دل دیدنت اخبار و اتاق اون از عجب چه-

 !رفته مردم جلو حیثیتمون و روآب انگار

 .چیندمی بر ب**ل و اندازدمی من به نگاهی نیم بابا

 جنایت؟ از قبل قصاص به کردی شروع باز-

 .ترساندمی مرا اش ظاهری آرامش و سکوت این. اندازممی علی به نگاهی چشم زیر از

 در نزدیک تا امآمده وقتی از که را امیر سر با و زندمی چنگ صورتش به مامان

 و کندمی اشاره کرده، طی برگشتی و رفت صدم بار برای را راهرو عمودی مسیر ورودی،

 .دارد را بابا کردن محکوم قصد باز

 دختره این هایسری سبک جلو گفتم بهت چقدر. شدم پول یه سکه دامادم جلو-

 حویلت بفرما حاال. دادی پر و بال بهش هی هاتحرف همین با. وایستا چیز همه بی

 بدیم؟ رو جوابشون باید چی اومدن اینا خانم حاج. بگیر

 بردارد، را آیفون که آن بی امیر. کشدمی سو آن به را مان همه نگاه آیفن، زنگ صدای

 باال که ایپله هر با خانم حاج صدای. رودمی هاپله سمت خودش و کندمی باز را در

 ناسزا به شروع افتدمی امیر هب که چشمش. شودمی ترواضح و ترنزدیک آیدمی

 .کندمی گفتن

 جا یه اشخونواده و زن این با باز نداری غیرت چی؟ که وایستادی اینجا چنار عین-

 شدی؟ جمع
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 برای و گرفته را او کتف زیر آزاده. ببینمشان توانممی ششوند،می که ورودی در نزدیک

 و بوسدمی را او دست و شودمی خم امیر. است شده گاهش تکیه هاپله از آمدن باال

 رودمی جلو ها آن کردن تعارف برای و پردمی جا از چنان مادرم. شوندمی داخل باهم

 !بود کرده غش صندلی روی قبل لحظه چند همین رفته، یادش انگار که

 .اومدید خوش. بفرمایید. جون خانم حاج برم قربونت الهی-

 نفس همان با افتد،می من به نگاهش و شودمی وارد در از که همین خانم حاج

 .کندمی زدن کنایه به شروع افتاده، شماره به هاپله از آمدن باال اثر بر که اشبریده

 هستید؟ پذیرایی آماده راحت دل به شما که مهمونی اومدیم مگه خوشی؟ چه-

 و میرا مادر حضور احترام به. نشیندمی پذیرایی راحتی هایمبل روی هاآن همراه امیر

 پیچ خوری نهار میز صندلی روی انگار که زری جز به اند،شده بلند جا از همه آزاده،

 .دهدمی گردنش و سر به قری و کندمی کج سر او سمت خانم حاج. است شده

. بودی بلد رو علیک و سالم این الاقل بودی هرچی واال خوبه. خانم زری علیکم سالم-

 نیستی؟ بلد دیگه اونم الحمدلله

 .چرخاندمی او سمت کمی را اشصندلی زری

 لرزونیمی رو من بدن و تن داری نرسیده راه از خانم؟ حاج علیکی چه سالمی؟ چه-

 راه از آوردم، واستون گل دسته بچه دوتا هستم؟ عروست ساله چند من چی؟ که

 دارید؟ هم پرسیاحوال و سالم انتظار ندازید،می تیکه کارم و کس به نیومده

 و کند می نگاه امنشسته زری کنار صدا بی که من به خشمگین شیر مثل امیر رماد

 :کشدمی فریاد
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 که بود کاری چه این دختر آخه گذاشت؟ باقی هاحرف این واسه جایی جونت آبجی-

 از احترام جز خوابیدی، و خوردی من لوح ساده پسر خونه اومدی روز چند کردی؟ تو

 چی من هایبچه جون از شما نداشتی؟ نگه رو ما خونه حرمت که دیدی چی ما

 خواید؟می

 او پسر را بازی این. است افتاده قلبم جان به مشت با اینکه مثل هایشحرف با

 یاوه جلوی تا بود کجا حاال اما. بودم کرده باور را عشقش فقط من و بود کرده شروع

 و رودمی در کوره زا علی بدهم، را جوابش بخواهم تا بگیرد؟ را زن این های گویی

 .زندمی فریاد و گیردمی نشانه او سوی به را دستش

 به شما پسر! هستیم ما شاکیه که اونی خانم؟ باال بردید رو صداتون خبره چه-

 شدیم؟ بدهکار بهتون هم چیزی یه ما حاال کرده، زیادی غلط و داشته نظر ما ناموس

 . دهدمی را علی جواب رشماد جای به و کندمی نازک ابرویی و چشم آزاده

 باهاش کاری کسی نده، نشون سبز باغ در خودش از و باشه نداشته کرم اگر دختر-

 حسابی هایلقمه دنبال همیشه. خوبه خیلی اشتهاشون خاندان این ماشالله. نداره

 اشخفه بود، بزرگ واسش زیادی خانم لیال لقمه دفعه این متاسفانه ولی گردنمی

 !کرد

 .گویممی و کنممی نگاهش چپ چپ. ندارم را آزاده هایگفتن رلیچا تحمل

 .هللا بسم داری رو اشعرضه. خوادمی ایعرضه یه هرکاری. کردم کاری خوب-

. کنیممی یکدیگر نثار بیراه و بد و افتدمی دیگری جان به هرکس و گیردمی باال دعوا

 را جا همه سکوت که گویدمی را چیزی و زندمی فریاد جمع میان از خانم حاج ناگهان

 .کندمی پر
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 پول با پیچوندی، اونجا رو شوهرت دارن خبر بابات و ننه معتاد، بریده گیس هوی-

 کنی؟می در به راه از رو من احمق بچه امثال اینجا، اومدی هاش

 او جواب در جمله یک کند نگاهم که آن بی و گذاردمی قلبش روی دست بابا

 .گویدمی

 !بیرون برید من خونه از فقط. خانم نمیگم هیچی سفیدتون موی ماحترا به-

 خروجی در سمت آزاده همراه و زندمی چنگ میز روی از را کیفش خانم حاج

 تر خراب اوضاع. ندارد ایفایده اما کند منصرفشان تا رودمی دنبالشان امیر. روندمی

 خارج در از هنوز. داد آن به سامانی و سر بشود هاآن ماندن با که بود هاحرف این از

 سویمان به تهدید انگشت و گرددبرمی جمعیت سمت به خانم حاج که اندنشده

 .شودمی راهی و زندمی را آخرش حرف. گیردمی

 این سایه حتی دیگه بار یه اگر میگم بهتون دارم. نیست حالیم هاحرف این من-

 روی رو چشمم خدا خداوندی هب بیاره رو اسمش بخواد یا بره، من پسر سمت دختر

 !بشینن دلتون ور بیان دخترهاتون جفت که کنممی کاری یه بندم،می فامیلی

 دست هربار و دهدمی معکوس جواب کردن زندگی برای هایمتالش تمام چرا اممانده

 و است خوابیده زمین روی پدرم. کنممی زندگی را زندگی اجبار به ترشکسته و خالی

 و هستند بحث و جر مشغول امیر و زری. برنداشته قلبش روی از ار  دستش هنوز

. کندمی نفرینم و کوبدمی اشسینه به مشت با و ریزدمی اشک دامن دامن مادرم

 از را رویش که است اول بار برای. گذارممی زانویم روی را سرش و نشینممی پدرم کنار

 . کندمی خیس را پایم اشکش قطره. گرداندمی بر من

 میگن؟ چی اینا اعتیاد؟ لیال؟ کردی کار چی تو-
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 جلوی توانمنمی که است شده جمع دلم در غم آنقدر. بوسممی را اشپیشانی

 .بگیرم را هایماشک

 .میگن مزخرف. بابا شدم پاک من خدا به-

 :گویدمی مادرم به پوزخند با و کوبدمی محکمی مشت دستش کنار عسلی روی علی

 داره دوست چی جایزه ببین بپرس ازش! شدن پاک خانم سرکار. گیرب تحویل بفرما-

 بخریم؟ واسش

 .شودمی بلند اشناله صدای و زندمی صورتش به چنگی مادرم

 الهی. لیال کردم حرومت رو شیرم خدا به. کن راحتم بکش، رو من! خدا آخ خدا، آخ-

 .کردی بازی آبرومون با که داره ورت زمین روی از خدا

 فریاد و زندمی چنگ را تیشرتم یقه و کندمی حمله سمتم به بیایم خودم به تا

 .کشدمی

 شدی؟ دیگه یکی صیغه رفتی که نداشتی شوهر مگه تو چیز، همه بی حیای بی آخه-

 جایی دیگر. کرده روان را اشکم قلبم، بر سنگین هاینگاه این و درد همه این هجوم

 لبهایم. است زده دلم ریشه به را ضربه خرینآ مانی. نمانده باقی پوشیدن راز برای

 .زنممی ب**ل زحمت به و لرزدمی

 !گرفتم طالق نیمه و سال یک-

 که سمتم به. شودمی دویده علی چشمان به خون آید،می بیرون دهانم از که حرف

 را پدرم و کندمی بلند زمین روی از را مادرم و گیردمی را او جلوی حمید کند،می حمله
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 سمت امیر بار این امشده میخ زمین به زانو چهار جا همان اما من. بردمی اتاق به

 .کندمی گالیه به شروع و رودمی علی

 داره پوچ و هیچ سر زندگیم. کردممی حساب دیگه جور یه شما روی من آقا، علی-

 در دهنش از هرچی. کرد رفتار چطوری مادرم با زری دیدید که خودتون. میشه تباه

 طال؟ سر دو چوب شدم که چیه من گناه وسط این. کنهمی من بار ادمی

 با. ایستدمی امیر سینه به سینه و کشدمی بلندی پوف که است عصبانی آنقدر علی

 .دهدمی را امیر جواب کنایه با و کوبدمی او سینه به آرام دست پشت

 بشینه تننه که گرفتم گل رو دهنم کردی،می حساب روم دیگه جور یه چون منم-

 !کنه کارم و کس بار لیچار و اینجا

 .سایدمی هم بر را هایشدندان و کندمی مشت را دستش امیر

 دوپایی چرا بودی شوهر دنبال من؟ های محبت جواب بود این. خانم لیال بفرما-

 من؟ زندگی وسط پریدی

 .تمهس محکمه این محکوم تنها تنه یک اینجا من. ندارم را سکوت تحمل دیگر

 ادعای خیلی جونم؟ به افتادید کارها طلب مثل همتون که خواید می جونم از چی-

 بال این چرا بگی بگیری خبرتو بی خدا از برادر اون یقه نمیری چرا میشه مردونگیت

 آورد؟ من روز به رو

 مشغول و گرفته بغل در را سمیرا که زری سوی به و دهد می سر عصبی خنده امیر

 .کشدمی فریاد و زندمی چنگ را بازویش. رودمی ستاو به دادن شیر

 !خونه بریم کن جمع پاشو-
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 فریاد دوباره امیر. خوردنمی تکان جایش از اما کندمی پاک را هایشاشک زری

 .کشدمی

 !بریم وردار رو هابچه پاشو گفتم کری؟-

 .کشدمی هوار زری

 اینجا هابچه و خودم. رمذانمی شده خراب اون توی پا دیگه من. نمیام. نمیام-

 .کنی روشن رو تکلیفم تا مونیممی

 امیر. بیایند بیرون آنجا از اندنکرده جرات هنوز هابچه. کندمی تند پا اتاق سمت امیر

 از اما دارد بغض سامی. دهدمی هلش نشیمن سمت به و کشدمی را سامی دست

 بلند جا از تند زری. دزدمی زری به را التماسش پر نگاه و دهدمی فرو را آن ترسش

 .ایستدمی امیر جلو کمر به دست و شودمی

 کنی؟می اینجوری چرا چته؟-

 .بردمی خروجی در سمت به خودش همراه و کشدمی را سامی دست امیر

 لنگه یکی بشی هم تو تا بمون جا همین نخواستی بیا، خواستی! خونه ریممی ما-

 !خواهرت

 مقابل در و رودمی در کوره از علی مامان، و زری بلند هایهگری شروع و امیر رفتن با

 تن و افتدمی جانم به اند،زده بیرون اتاق از پریشان سامی رفتن با که هابچه چشم

 .گیردمی لگد و مشت بار زیر را امخسته

 مثل نه دیگر. کند آرام زند،می تنم بر که ضرباتی با را خودش تا کنممی رها را خودم

 و اشک شوری! تقدیر با جنگیدن برای حسی نه و دارم زندگی برای امیدی هاسال آن

 میان این در اما. خرممی جان به را درد و کنممی مزه مزه را هایمب**ل خون تلخی
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 را چشمانم. کشدمی بیرون اندوه همه آن میان از مرا مردانه حسی و کودکانه صدایی

 فریاد سرش بر و زندمی علی پاهای به لگد با که مبینمی را کیاوش و کنممی باز کمی

 . کشدمی

 زنی؟می رو مامانم حقی چه به-

 پخش لیست از را آهنگ یک و کنممی رها آرایشگاه مدیریت صندلی روی را خودم

. شوممی آن از گرفتن کام مشغول و زنممی آتش سیگاری و کنممی پلی آرزو تاپ لپ

 که را حالم. کشدمی سرک سالن و آشپزخانه کننده اجد هایپارتیشن پشت از آرزو

 .آیدمی سمتم به و ریزدمی چای لیوان دو بیندمی

 و فکر انقدر خدا رو تو. بشه عوض هوات و حال بخوریم چایی یه باهم بیا جان لیلی-

 نیست؟ که من از بدتر اوضاعت دیگه! میشه درست. بزرگه خدا. نکن خیال

. کنممی مقایسه خودم نامرتب وضع و سر با را اهرشظ اوضاع و کنممی نگاهش

 جعبه از. ریخته بلندش پیشانی روی و کشیده سشوار را کوتاهش هایچتری

 باالتری قیمت چیزها بقیه به نسبت که نقره انگشتر و دستبند چند بدلیجاتم

 رنگ با کرده سعی که دارد غلیظی آرایش. کندمی خودنمایی هایشدست در داشت

 تمام وجود با و گذردمی آرمین رفتن از هفته یک. باشد داشته هماهنگی بزشس تاپ

! دارد اولویت برایش کاری هر به نسبت ظاهرش آراستگی همچنان دارد، که مشکالتی

 مانتویی هنوز و ندارم را هایملباس کردن عوض حوصله حتی که من برعکس درست

 رکود خاطر به مانهمه مالی اوضاع. اماوردهنی در تنم از را امآمده آرایشگاه به آن با که

 پاکت از چندم بار برای آرزو وقتی که جا آن تا. است ریخته بهم بدجور آرایشگاه کار

 دسترس در را هاآن پاکت دیگر گیرممی تصمیم دارد،برمی سیگار نخ یک سیگارهایم،

 !ندهم قرار
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 بی به او مثل را خودم هم نم خواهدمی دلم و نوشممی آورده که چایی از جرعه یک

 شاید اینکه گمان به. کشدمی سو آن به را نگاهم در باالی آویز صدای. بزنم خیالی

 وارد دست به روزنامه که آهو باالی و قد دیدن اما زنممی صابون را دلم باشد، مشتری

 تا و دارد ب**ل به لبخند همیشه مثل. کندمی آب بر نقش را آرزویم شود،می

 هایکبودی متوجه پوشد،می را اشابری هایدمپایی و کندمی عوض را هایشلباس

 .آیدمی سمتم به و کندمی تنگ را چشمانش و شودمی صورتم

 کبوده؟ چرا صورتت خوبه؟ حالت لیال؟-

 :پرسدمی و کندمی دستیپیش آرزو

 بیارم؟ برات خوریمی چایی آهو-

 از چشم که آن بی. است سوالش جواب رمنتظ و کندمی نگاه هایمچشم به مستقیم

 .دهدمی را آرزو جواب بردارد، چشمم

 کیفم توی از خریدم شکالت هم بسته یه راستی. بریز منم برای نمیشه زحمتت اگر-

 .بخوریم چایی با تا خوری شکالت توی بریزشون بردار

 .است سوالش تکرار اشمعنی که دهدمی تکان سر

 .چینممی ور ب**ل و زنممی کنار پیشانی روی از را پریشانم موهای

 رو خودش کار باالخره مانی ننه. همیشگی هایبدبختی همون. دونممی چه-

 …شدم درگیر علی با! کبری محشر بود شده مونخونه دیشب.کرد

 .دهدمی تکان تاسف روی از سری و گیردمی دندان زیر را فرمش خوش هایب**ل
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 تصمیم زندگیت برای بقیه بذاری و کنار بشینی وایخمی کی تا دونمنمی من آخه-

 مرد دنبال زندگیت برای تو. نداره گرفتن ماتم. درک به خب رفته؟ مانی بگیرن؟

 .رفت که بهتر همون! نیست زندگی مرد که کرد ثابت مانی گشتی،می

 عقب به میز روی از را هاروزنامه و رسدمی راه از شکالت شده پر ظرف و چای با آرزو

 لذت با که هاییوقت تمام مثل و کندمی آن جایگزین را چای سینی و دهدمی هل

 را اشلوچه و ب**ل کرد،می کوک را کردنش نصیحت ساز و شدمی ما هایبحث وارد

 آن و زندمی آتش و کشدمی بیرون دیگر سیگار نخ یک سیگارم، پاکت از و کندمی کج

 .کندیم نزدیک اشخورده رژ هایب**ل به را

 شنوا؟ گوش کو. گممی بهش رو همین دارم منم ساعته یه واال-

 زرنگ برای جانانه ایکنایه تهش دانممی که اندازدمی من به معنایی پر نگاه آهو

 . کندمی پرت سمتم به و داردبرمی میز روی از را سیگار پاکت! آرزوست هایبازی

 ناراحتی شدت از آرزو که کن معشج میز روی از لطفا رو سیگارت پاکت این بگیر-

 !کنهمی خفه مجانی سیگارهای با رو خودش داره

. کند عوض را حالم تواندمی هم شرایط بدترین در حتی. دارم دوست را بودن او کنار

 جواب در و کنممی نگاه آرزو رفته هم در قیافه به و دهممی سر بلندی خنده

 و کندمی پرتاب سمتمان به را دستش آرزو. دهممی باال را ابرویم تای یک دلخوریش،

 :گویدمی

 چطوری ببین بگیرم، سیگار رفت یادم روز یه من حاال! گدایید شماها چقدر وای-

 برن؟می رو آدم آبروی

 . دهدمی را آرزو جواب لبخند با و داردمی بر میز روی از را هایشنامه روز آرزو
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 کنیمی خودکشی باهاش ببینی مفت یهرچ تو که وگرنه کردیم رو سالمتیت فکر-

 !که

 آهو. ببریم یاد از کوچک هایشوخی همین با را دردهایمان شاید تا خندیممی همگی

 بلند بلند را آن حوادث همیشه، مثل و رودمی اشروزنامه محبوب صفحات سراغ به

 دقت با را همه و همه …و قتل پاشی، اسید صرافی، از سرقت. خواندمی برایمان

 مطلب یک خواندن اما. نیست کدامشان هیچ به حواسم و ندارم حوصله. خواندیم

 "مترو گرد دوره نوازنده مشکوک مرگ. "کندمی حبس سینه در را نفسم ناگهان

 کاغذ و امنشسته قانونی پزشک رفته رو و رنگ هایصندلی روی دست به روزنامه

 اندامم بر لرزه ردخانه،س داخل از مردی صدای. فشارممی دست در را روزنامه

 دیوار به را دستم. لرزدمی اماستخوانی هایدست از بیشتر پاهایم حاال. اندازدمی

 جلو به را خودم کند،می وارد دیوار به دستم کف که فشاری با و کنممی عمود

. گردد بیشتر پاهایم لرزش تا شودمی باعث و است سرد و تاریک اتاق. کشممی

 که کندمی اشاره. ایستاده سکوها از یکی کنار سفید روپوشی با زده ماسک مردی

 چون اجساد، مخصوص پالستیکی کاور زیپ کردن باز صدای. شوم نزدیکش

 که صدایی بعد و پیچدمی سرم در شود،می کشیده خشک چوبی بر که ایسمباده

 :پرسدمی

 خودشه؟-

 از اشکم بالفاصله. فشارممی مشتم در را آن و زنممی چنگ مانتوام دامن پایین به

 و جان بی صورت به چشمانم و گیردمی راه امبینی استخوانی و باریک تیغه کنار

 زیپ شدن بسته با بعد ایلحظه و ماندمی خیره امیرحسین شده کبود هایب**ل

 شود،می شنیده امشده کلید هایدندان الی از زحمت با که" بله" یک گفتن و کاور
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 پریشانم ذهن کنج که است امیرحسین تصویر آخرین این و. یابدمی پایان چیز همه

 !آخر سکانس شود،می و گیردمی جای

 اشراننده از کس هیچ ولی کرده اعالم سواری اتومبیل با تصادف را مرگش علت پلیس

 او شناسایی برای روزنامه خبر انتشار از بعد که هستم کسی تنها من. ندارد خبر

 شبی آن تصویر"  من؟ چرا" شودمی تکرار ذهنم در سوال یک مرتب .امکرده مراجعه

 نقش و شدمی اکو مترو سالن در که گرمش صدای و بود آمده نجاتم برای که

 به. کندمی عبور ذهنم از هم سر پشت خلوت شاپ کافی آن در کجش هایخنده

. زنممی نگچ دارم، گردن در او از یادگار به چرمی، جلد همان در هنوز که قرآنی

 .زنممی ب**ل آرام و سوزاندمی را امخورده ترک هایب**ل اشک، شوری

 !پسر گشتیبرنمی وقت هیچ کاش-

 باز. آرزوهایم خزان موقع و است پاییز باز انگار! من برای است روزی عجب امروز

 مهمان پاییزی باران باز و کشدمی پنجه عزیزانم روی به پاییز یغماگر دست

 .شودمی هایمچشم

 را واحد خانه صاحب دستور به و بروم خانه سمت به سره یک باید قانونی پزشکی از

 .بدهم تحویل را کلیدش و کنم تخلیه

 کوچه، سر آهنی تابلوی روی از را نامش دیگر بار یک گذارممی کوچه داخل به که پا

 !فروردین در خزان انگیزیست غم تراژدی چه و" . فروردین" خوانممی

 رها قفس از ایدیوانه مثل اشگرفته خاک وسایل به و اندازممی کلید در قفل به

 روز یک. هاآدم ما میان است فرق چقدر. کنممی نگاه حسرت، و خشم با شده،

 بر آشنایی دیگر روزی و کندمی امزندگی خرج را اشزندگی تمام منت، بی ایغریبه
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 و بنشیند تماشا به را امزندگی برای رمق آخرین شدن تمام تا کشدمی پنجه قلبم

 !بکوبد سینه بر ابد تا را افتخارش مدال

 این در خاطراتم انبوه میان از مرا زند،می صدایم چندم بار برای که کارگری صدای

 . کشدمی بیرون متری چهل خانه

 شکستنیه؟ توش هم جعبه این خانم؟ خانم؟-

 ماژیک با آن روی درشت، که مانی خط دست به و اندازممی مقوایی جعبه به نگاهی

 ! شکستنی است، نوشته

. بودم داشته نگه کردیم کشی اسباب خانه این به وقتی از را خالی هایکارتن همه

 تمام. بودیمشان چیده خانه این در هم با و بود کرده بندی بسته خودش را وسایلم

 بقیه از را هاآن شکستنی کلمه نوشتن با و بود داده جا هاکارتن در دقت با را ظروف

 کند؛می عبور قلبم از آرزویی. نرسد آسیبی هاآن به نقل و حمل موقع تا بود کرده سوا

 چقدر که دانستمی و کردمی ساز جا هاکارتن همین از یکی در هم مرا قلب کاش

 !است شکستنی

 :گویممی و زنممی پوزخندی

 !ببریدش زودتر. آقا نیست توش مهمی چیزی-

 اتاق داخل به و روممی پایین و باال امپوشالی عشق خانه خالی سالن در بار چند

 آن وجود با و است کرده ترکم رسما مانی آنکه وجود با. کشممی سرک خواب

 دیگر اند،انداخته راه به امخانواده اعضای همه حضور در اشخانواده که آبروریزی

 از توانمنمی طریقی هیچ به را خانه ینا خاطرات اما. ندارم بازگشتش به امیدی هیچ

 نداده پس بود گرفته خانه صاحب از که را پیشی پول هنوز مانی. بریزم بیرون ذهنم
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 را جایی نه و کنم تهیه پناهی سر هابچه و خودم برای که دارم پولی نه من و است

 .مبگذار  امانت به جا آن مدتی برای الاقل را خانه وسایل بتوانم که شناسممی

 پایین و باال را مخاطبینش لیست بار چند و گیرممی دست در را موبایلم گوشی

 کمک او از بتوانم شرایط این در تا یابمنمی را کسی مصدق خانم نام جز اما کنممی

 میسر او لطف به برادرش خانه در هم هابچه و خودم حضور حتی که دانممی. بگیرم

 نامش روی را دستم. بگیرم کمک او از هم باز کهاین جز ندارم دیگری چاره اما شده

 را جوابم بالفاصله کوتاه، بوق دو از بعد. کنممی لمس را تماس دکمه و کشممی

 .دهدمی

 دخترم؟ چطوری جان، لیال سالم-

 دانمنمی. کنممی آرامش احساس کند،می صدا دخترم مرا اینکه از چقدر

 بعضی هست، که هرچه اما دلسوزی ویر  از یا است ثواب برای من به هایشمحبت

 غم شدن کم در تاثیری اما کنممی صاف را صدایم. دارم نیاز آن به شدیدا هاوقت

 .ندارد صدایم

 .میره و میاد نفسی ممنونم،. سالم-

 داشتی؟ کاری من با شکر، خدارو خب-

 مرا و کند باز دهان زمین خواهدمی دلم آورد،می زبان بر را سوالی جمله این هروقت

 .نمانده باقی برایم دیگری چاره اما. متنفرم بخواهم کسی از چیزی اینکه از. ببلعد

 بدم، تحویل بودیم کرده اجاره که رو ایخونه باید امروز من راستش …راستش-

 موندم اما زدم بار رو وسایلم. داره الزم رو خونه هم خونه صاحب. رسیده سر موعدش

 ببرمشون؟ باید کجا
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 دو هجوم قلبم. نشود بلند امگریه صدای تا دهممی فشار دهانم روی محکم را دستم

 متوجه ام،بریده هاینفس لرزش صدای از مصدق،. آورد تاب تواندنمی باهم را درد

 .دهدمی جواب درنگ بی و شودمی حالم وخامت

. هستید هابچه خودتو که جایی همون ببر رو وسایل. جان لیال نداره غصه اینکه-

 بده جا جوری یه خونه توی هم وسایل بقیه انباری توی بذار نیست ضروری که هرچی

 !دیگه

 از کدام هیچ. است سخت برایم باورش. آورممی کم زن این سخاوت دریای مقابل در

 به. بشنوند مرا نام نبودند حاضر حتی بودم، گرفته را دستشان روزی که هاییآدم

 مرد زن این پس! بود کرده له مرا اشنامردی هایهچکم زیر بودم، کرده اعتماد هرکه

 کند؟ امیاری امتنهایی و هراس لحظات در منت بی اینقدر تواندمی چطور صفت

 وسایل با اونم هستم اونجا من ببینن نمیشن ناراحت چی؟ برگرده برادرت اگه-

 زندگیم؟

 موج یشصدا در قبل لحظه چند که مهربانی کندمی سعی و کشدمی کوتاهی آه

 .نشود دور کالمش لحن از زند،می

 خونه. گردنبرمی و موننمی روز دو یکی بیان هم اگر. نمیان هازودی این به اونا-

 مراقبت ازش و باشه خونه توی یکی خداشونه از نباش؛ چیزی نگران. گرفتن سازمانی

 .کنه

 از و دهممی سآدر  بود کرده ماشین بار را وسایل که کارگری همان به آیفون پشت از

 کلید. کنممی تماشا را خانه وسایل حاوی نیسان شدن دور آشپزخانه باز پنجره

 آن دیگر بار و گردممی بر خروج موقع دهم،می تحویل صاحبخانه به که را آپارتمان
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 آنکه از قبل و کنممی نگاه حسرت با است، شده خالی قلبم همچون که را خانه

 .کنممی ترک را جا آن اشد،ب هایماشک شاهد خانه صاحب

 تا دهممی اجازه و چسبانممی تاکسی عقب صندلی شیشه به زدهغم را سرم

 شود،می بلند که هقم هق صدای. شود سرازیر هایمگونه روی مهابا بی هایماشک

 از حتی دیگر اما شودمی جلب سویم به اند،نشسته کنارم که مسافری دو نگاه

 صورتم روی را رنگم سیاه شال پر. ندارم ابایی هم هاغریبه آن نزد غرورم شدن خوردن

 .دهممی سر گریه خودم تنهایی برای های های و کشممی

 را امیرحسین باید فردا و بودم کرده دفن خانه آن در را خاطراتش تمام و مانی امروز

 را غم آهنگ معیوبم قلب امان بی هایکوبش. سپردممی خاک به معشوقش کنار در

 در را انتقام احساس شدن جاری پمپاژش هر با من و کندمی نوازی تک امسینه رد

 بی تمام خاطر به امزنده که روزی تا که بندممی عهد خودم با و. کنممی حس هایمرگ

 .بگیرم انتقام اطرافم مردنمای زنان همه از هایمکسی

 قرآن به ایه*س*بو .آورممی بیرون گردن از را امیرحسین یادگار چرمی بندگردن

 الی به ال از و گذارممی چمدانم پشتی زیپ در را آن و زنممی درونش کوچک

 میان در و بودم گرفته مادام از که را طوقی چمدان، در موجود زمستانی هایلباس

 لباسم زیر را آن و. آوریزممی گردن بر و کشممی بیرون بودم کرده ساز جا هایملباس

 جریان کنممی حس بالفاصله ام،سینه قفسه با فلزی، طلسم برخورد از.کنممی پنهان

 نفسم و برممی کشد،می محمکی تیر که قلبم سمت دست. کندمی عبور تنم از برق

 تا کنممی قصد دارم، امسینه روی که دردی هجوم با. دهممی بیرون بریده بریده را

 سکه آن جز به پولی هیچ دیگر که نای یادآوری اما بکشم بیرون گردنم از را بندگردن

 را تصمیمم است، نمانده باقی برایم بودم، انداخته مانتوام جیب ته که تومانی پنجاه
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 چند به. دارم نیاز پول به سخت من و است کساد آرایشگاه کاسبی. کندمی عوض

 من به که کاری ازای در شانهمه اما کنند استخدامم آشپز عنوان به تا امسرزده مطبخ

 را کدامشان هیچ من که سفته و چک یا و خواهندمی معتبر ضامن یا کنندمی واگذار

 .بچرخانم را زندگیم دیگری طور مجبورم پس. ندارم

 خواهرزاده برای باید دیگر ساعت یک تا. کنممی پذیرایی کنار قدی ساعت به نگاهی

 !دیگریست فال فال، این اما امداده انجام همیشه که کاری. بگیرم فال مصدق خانم

 ام،کرده دم قهوه به. کنممی روشن ام،آورده ژاپن از خودم با که گیاهی شمع چند

. گذارممی آشپزخانه میز روی قهوه خوردن برای خالی فنجان یک و زنممی سری

 طاقچه باالی کوچک آیینه. کنممی کم را خانه نور و زنممی بُر را پاسور هایورق

 انجام خواهممی که کاری به هنوز. اندازممی آن به نگاهی و دارممی بر را شومینه

 بهترین این و اندمدرسه هابچه. دهم تن کار این به تا مجبورم اما دارم شک دهم،

 دستی شود،می بلند که در زنگ صدای. کنم استفاده آن از توانممی که است فرصتی

 با بالفاصله گشایممی که را در. روممی ورودی در سمت و کشممی بندگردن روی به

 سویش به را دستم. شوممی مواجه مصدق خانم خواهرزاده سمیه، خندان صورت

 مصدق از که طور آن. کنممی دعوتش داخل به و دهممی دست او به. کنممی دراز

 با که است مدتی و دارد فرزند دو کرده، ازدواج که است سال دوازده امشنیده

 این برای خواستممی اگر. دارد شک او به نسبت و کرده پیدا فاختال کمی شوهرش

 و شاخ با بگیرم، امهمیشگی معمولی هایفال همان از اندام، باریک گون گندم زن

 کمی مبلغ دریافت با و کنم اشراضی توانستممی ساده اطالعات همین به دادن برگ

 امشیوه باید کنم، پیدا مناسبی دآم در بخواهم اگر اما. کردمی پیدا فیصله ماجرا پول،

 هایمپیشگویی نیازمند پیوسته مشتری یا که کنم کاری و بدهم تغییر کار این برای را



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

453 

 

 و کند رجوع من به هم باز تا شود مجبور مشکالتش، برای چاره راه دنبال به یا و باشد

 .بگیرم او از بیشتری پول بابت این از بتوانم

 انجام خواهممی که کاری شاید. کنممی نگاه سمیه رمنتظ و اضطراب پر صورت به

 یک. شودمی محسوب معاشم امرار راه تنها فعال اما باشد آور چندش بسیار دهم،

 روی به رو آشپزخانه میز پشت. کنممی نوشیدن به دعوت را او و ریزممی قهوه فنجان

 نفس کنممی سعی و کشممی بندمگردن طلسم روی را دستم و نشینممی آیینه

 باید. آورم خاطر به بودم گرفته یاد مادام از که را چیزهایی تمام و بکشم عمیق

 مدت از بعد و کنم احضار کردممی برقرار ارتباط هاآن با مادام توسط که را هایمموکل

 که آیممی خودم به سمیه صدای با. بود دشوار بسیار برایم کار این انجام طوالنی،

 .است مجاورم صندلی روی به نشستن حال در و گذاشته زمی روی را فنجانش

 کنم؟ کار چی باید حاال. خوردم رو قهوه من جون، لیال-

 بند نفسم آیینه درون هایمموکل دیدن از ایلحظه برای کنم،می باز که را هایمچشم

 سمیه. شوممی آن نقوش به کردن نگاه مشغول و برممی فنجان سمت دست. آیدمی

 او با هایم،موکل کمک به پیشگویی برای را شانسم توانممی که است امشتریم اولین

 شده مسخ که کسی مثل درست. کنممی سنگینی احساس سرم در. کنم امتحان

 و زده بیرون حدقه از چشمان مقابل در و کندمی حرکت به شروع هایمب**ل است،

 آوردنشان زبان بر و شانشدن القا از که گویممی را چیزهایی سمیه، متعجب صورت

 .شودمی قبل از ترپریشان حالم لحظه هر

 !گردم غرق آن در بیشتر رفته رفته بود قرار که قهقرایی برای است شروعی تازه این و

 با اما گذردمی سخت امزندگی. ندارم شبانه وحشتناک هایکابوس از ترسی دیگر

 کاسبی،. نشود نصیبشان سختی این از چیزی پسرهایم تا کوشممی وجودم همه
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 و کرده پر را وقتش تمام آرزو، خانوادگی مشکالت. است کساد آرایشگاه در همچنان

 به کارشان کنند،می روجوع آرایشگاه به گاه بی و گاه که هم مشتری چند همان عمال

 برود، پیش طور همین اگر که است خراب قدر آن اوضاعمان. افتدمی راه آهو دست

 معاشم، امرار برای روزها این. کند تعطیل را آرایشگاه تا شودمی بورمج آرزو قطعا

. کنممی آشپزی هایش،فامیل و مصدق هایمهمانی در. زنممی کاری هر به دست

 و. کنم می نظافت آشنایان خانه در حتی و شوممی دارعهده را هامهمان از پذیرایی

 ارتباطم. آورممی در شبه یک را مکار  روز چند پول باشم، داشته فال مشتری وقت هر

 به. زندمی من به سری زری گهگاهی فقط و است شده قطع امخانواده با کامل طور به

 روز به روز که هایمدست لرزش جز به امساخته دردها تمام با و امداده تن چیز همه

 مهم برایم. است کرده سرایت نیز پاهایم به لرزش و ضعف این حتی و شودمی بیشتر

 و پشت من جز به که هستم هابچه نگران شدت به اما آیدمی سرم بر چه نیست

 .ندارند پناهی

 صدقه قربان از بعد و دهممی سر بلندی خنده آهو سوال از پر هایچشم میان در

 و کنممی گرد را هایمچشم. کنممی قطع را تماسم است، خطم پشت که کسی رفتن

 :میپرسم او از اشاره با

 ه؟چی-

 . کندمی نگاهم چپ چپ و دهدمی تکان را سرش

 !میری ضعف و غش واسش داری ساعته سه زدی؟می حرف کی با-

 .دهممی گردنم و سر به تابی

 رفتن؟ ضعف و غش و من کردی؟ باور توام-
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 و اندازدمی پا روی پا. نوشدمی را اشقهوه از کمی و گذاردمی دهانش در شکالت یک

 . کندمی زدن حرف به شروع پر دهان همان با و دهدمی جا لپش بیخ را شکالت

 گفتیمی داشتی شنیدم خودم. میگه دروغ که هرکی به لعنت. میگی راست که تو-

 کنی؟می کار چی معلومه اصال لیال. عزیزم برم قربونت

 دیگر اینکه. داشتم اطمینان چیز یک به اما کنممی چه که دانستمنمی هم خودم

 رو. است کرده پر را وجودم تمام مردان از نفرت و ندارم وجودم در قلب ماس به چیزی

 .روممی ور موهایم به کمی و ایستممی سالن دیوار روی آیینه قاب روی به

 داری؟ چی ناهار-

 هیچی؟-

 !بهتر-

 .دهدمی باال هایمحرف بودن معنی بی نشانه به را پایینش هایب**ل گوشه

 آخه؟ چی یعنی نداریم؟ ناهار که بهتر لیال؟ تو میگی چی-

 .اندازممی گردنش پشت را دستم و نشینممی کنارش و زنممی کجی لبخند

 بیارن؟ بگم خوایمی امدیگه چیز. کوبیده جوجه، برگ،. بیارن دادم سفارش-

 خیره خیره و داردمی بر گردنم پشت از را دستم. کندمی گرد را درشتش چشمان

 . کندمی نگاهم

 من که دادی سفارش غذا کی تو تازه میشه؟ چقدر پولش دونیمی شدی؟ خل لیال-

 کار؟ سر گذاشتی رو من نفهمیدم؟

 .است کرده کور را چشمانم انتقام حس اما. کنممی حسادت اشپاکی و سادگی به
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 .دیگه دادم هم غذا سفارش خب. زدمنمی حرف تلفن با االن همین مگه-

 .رودمی آشپزخانه سمت فنجانش ستنش برای. گیردنمی جدی را حرفم

 غذا میگه اونوقت کنهمی کر و هر داره ساعته سه. آوردی گیر رو من توام بابا برو-

 …دادم سفارش

 .نشیندمی لبم روی شیطانی لبخند یک و ایستممی او نزدیک شویی، ظرف کنار

 جلو از میشه، ماپی پا مدام پسره یه کنم، باز رو آرایشگاه میام که هاصبح وقته چند-

. نیست کنم ول ولی کردم دعوا باهاش دفعه چند. میاد دنبالم اینجا تا هابچه مدرسه

 هم اسمم کردنمی صدام هابچه وقتی. برداشته تابلو روی از رو آرایشگاه شماره

 باهاش باالخره تا زد زنگ انقدر خالصه منه، مال آرایشگاه کنهمی فکر بود، فهمیده

 !زدم حرف

 .گیردمی گاز را لبش و زندمی دستش پشت محکم

 افتاده خودت قول به که عالف پای و سر بی پسر یه با تو یعنی لیال؟ تو میگی چی-

 شدی؟ دوست دنبالت،

 .بگذارم پوش سر گناهم بر کنممی سعی اما، گویممی چه که دانمنمی هم خودم

 ساله چند و بیست پسر هی با که گرفته گاز رو مغزم خر مگه. خدا رو تو آهو کن ول-

 بشم؟ رفیق

 .زندمی فریاد بلند و گرددبرمی سالن سمت عصبانی

 بهش کردی، کر و هر یارو با ساعت سه تو چیه؟ اسمش لیال؟ چی پس چی؟ پس-

 چته؟ معلومه هیچ لیال؟ رسیدی کجا به تو پس؟ چیه کار این اسم دادی، سفارش غذا
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 .زنممی بازویش به و کنممی خم را انگشتم چهار

 خورهمی درد همین به فقط جماعت مرد. نیست خبری هیچ. نکن شلوغش خود بی-

 محبت خروار خروار اگر. شناسممی من رو هااین. بگیری سواری ازش و کنی خرش که

 پنجه روت به باالخره روزی یه. میدن نشون بهت رو ذاتشون عاقبت کنن خرجت

 .کشنمی

 .اندازدمی اپ روی پا و دهدمی تکان را سرش

 درستی آدم چون خوردی، مشکل به مانی با تو چون میگی؟ چی فهممنمی من لیال-

 انتقام مثال؟ چی که بزنی؟ کارها جور این به دست باید تو حاال! کرده اذیتت و نبوده

 گیری؟می

 لذت مردها آزار از که بود آزرده آنقدر خاطرم اما داشتم ایمان هایشحرف درستی به

 برای تا شوممی آماده و پوشممی را روسری و مانتو خورد،می زنگ که تلفنم. بردممی

 چشمی زیر. بروم بیرون عالف، آهو، قول به یا دیالق پسرک آن از غذاها گرفتن تحویل

 موج صورتش در دلخوری این و است دلخور هنوز. اندازممی آهو به نگاهی

 .کشممی سرش به دستی و نشینممی کنارش.زندمی

 عین که پسره این به برسه چه میشه چندشم دنیاست توی مرد هرچی از خدا به-

 خودش وقتی بدم؟ تاوان باید من همش چرا ولی! زشت سوسمار مثل و درازه زرافه

 کنه، بازی روانم و روح با کسی ذارمنمی دیگه. بده هم رو جزاش بذار خاره،می تنش

 !میدم بازیش بده، بازیم بخواد هرکی

 ! میاد غلغلکم نکن اینجوری خدا رو تو نیما-
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 واردایره دوباره دارد، دست در که را بلندی طاووس پر و رودمی ریسه خنده از مانی

 .کشدمی پاهایم کف

 !که میده حال خیلی میاد؟ غلغلکت واقعا-

 گوشه از که امخندیده آنقدر. کنممی جمع را هاآن و دهممی تکان هم روی را پاهایم

 .شده روان اشک چشمم

 ! کردم ضعف نکن، دیوونه-

 .کشدمی آغوشش سوی به مرا و کندمی تنگ را هایشچشم مانی

 ! الهی برم غلغلکیم زن قربون-

 ضربان آهنگ به و چسبانممی اشسینه به را سرم. کنممی رها آغوشش در را خودم

 لمس از نفسم. کندمی تنگ که را اشمردانه بازوهای حلقه. سپارممی گوش قلبش

 خواهممی که همین اما. شودمی حبس ام،سینه در خوشبختی همه این

 باز ضرب با خوابم اتاق در کنم، دعوت هایمب**ل مهمانی به را هایشب**ل

 که کشممی خجالت قدر آن. شودمی اتاق وارد خشمگین دیوی مثل آزاده و شودمی

 بازوهای روی که را هایمدست. آیدمی جلوتر آزاده. کنممی گم مانی آغوش در را خودم

 . کشدمی بیرون آغوشش از مرا و کندمی جدا آن از است، شده قفل مانی

 خوای؟می داداشم جون از چی چیز؟ همه بی زنیکه کشینمی خجالت-

 بی. بینممی مانی از دور را خودم حاال. رسدنمی جایی به صدایم زنممی فریاد هرچه

. است کرده من به را پشتش و نشسته خواب تخت روی زانو چهار فریادهایم به توجه

 خودم سمت به را رویش تا کنممی سعی و روممی سمتش به پا و دست چهار

. بینممی چرک و خون غرق را صورتش گردد،برمی اینکه محض به اما. برگردانم
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 که یابممی مانی مشابه وضعیتی در هم را او و کنممی نگاه آزاده سوی به زده وحشت

 گلویم در را خونینش هایپنجه بار، این و آیدمی سویم به باز. زندمی قهقهه مستانه

 و شوممی کنده جا از محکمی تکان با که کشممی بلندی جیغ چنان. فشاردمی

 .یابد پایان شبانه هایکابوس از دیگر یکی تا کنممی باز را هایمچشم

 و کشممی امچسبیده بهم موهای الی به ال دستی. است خیس عرق شدت از صورتم

 که رویم به رو دیواری ساعت به نگاهی. نوشممی جرعه چند سرم باالی آب لیوان از

 صبحانه باید کم کم و است شدن روشن نزدیک هوا. اندازممی شده، نصب دیوار به

 و افتاده برایم دیروز که اتفاقی با اما. کنم شانهمراهی مدرسه تا و کنم آماده را هابچه

 شدن بلند برای رمقی تنم در بودم، خورده مادرش و آزاده از که مفصلی هایکتک آن

 .کردمنمی حس

 چند. گذارممی گاز روی را آن و کنممی آب را کتری. شوممی بلند جا از زحمت به

 شدممی مجبور حرکت موقع که است شده شدید قدر آن پاهایم لرزش که است روزی

 برای تا کنممی حرکت آرام، آرام. کنم حفظ را تعادلم بتوانم تا بگیرم یوارد به دست

 باز را در که همین اما. برسانم بهداشتی سرویس به را خودم صورتم، و سر شستن

 با و کشممی جیغ. خورممی سر شوییدست هایکاشی روی و لرزدمی پاهایم کنم،می

 .افتممی زمین بر صورت

 سوی به وحشت با و پرندمی خواب از فریادم صدای شنیدن اب کیاوش و کیانوش

 کندمی کردن گریه به شروع کیاوش بینند،می حال آن در که مرا. دوندمی شوییدست

 کنممی سعی. شوم بلند زمین روی از کند کمکم تا کوشدمی توانش تمام با کیانوش و

 کمک به شویی،دست هایکاشی روی از کوشممی وجودم تمام با. کنم آرامشان

 .شوم بلند کیانوش
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 و بزنم تکیه شوییدست سرد دیوار به تا کندمی کمکم و گیردمی را هایمشانه زیر

 جیغ صدای آورم،می باال را سرم که همین و است خون غرق صورتم و سر. بنشینم

 .شودمی بلند آمیخته هم در اشگریه با که کیاوش

 !لیال میاد خون داره صورتت شدی؟ ریاینجو چرا جونم، مامان مامان،-

 و کنممی نوازش را صورتش و سر لرزد،می شدت به که هایمدست همان با

 .کنممی پاک صورتش روی از را هایشاشک

 ….االن میشم خوب. زمین خوردم. نیست هیچی پسرم نترس جون، مامان نترس-

 . کندنمی باور را حرفم که ترسیده آنقدر امخونی صورت دیدن از. آیدنمی بند اشگریه

 .باشم خوبی پسر میدم قول دیگه من …نمیر لیال خدا رو تو …نمیر لیال-

 چقدر و کنممی نگاه هردویشان صورت به. سوزدمی اشپناهی بی هایگریه برای دلم

 .گویممی و گیرممی دستم در را کیانوش هایدست. بینمشانمی کس بی خودم از

 بهم مامانم حال بگو سمانه خاله به بزن رو اینا محمد خونه گزن برو بدو کیانوش-

 .دکتر میرم سمانه خاله با من. مدرسه برید محمد با شماها. اینجا بیاد بگو خورده،

 به شروع و کشممی آغوش در را کیاوش دیگر بار. دودمی در سمت به که کیانوش

 .کنممی نوازشش

 .شدم خوب خوبه منم رگردیب مدرسه از تا. میشم خوب. مامان نترس-

 به چشمش تا رسد،می که سمانه. دهدمی تکان سر و کندمی نگاهم کنان فین فین

 سر با بزند، حرفی خواهدمی که همین اما زندمی صورتش به چنگی افتد،می من

 نگاهم و اندایستاده ایگوشه زده، وحشت هنوز که کنممی پسرهایم به ای اشاره
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 به خود همراه و گیردمی را هابچه دست. کشدمی سر روی را ادرشچ سمانه. کنندمی

 و گیردمی را دستم. دهدمی را هاآن صبحانه و کندمی درست چای. بردمی آشپزخانه

 مدرسه راهی پسرش همراه را هابچه. بیایم بیرون شوییدست از تا کندمی کمکم

 .گرددمی باز من نزد به خودش و کندمی

 .کندمی پاک را صورتم خون آن با و کندمی خیس را زیتمی دستمال

 پس؟ شدی اینجوری چرا آوردی؟ خودت سر بالیی چه لیال-

 اگر و است اعتمادی قابل زن. دارم آمد و رفت او با که است ایهمسایه تنها سمانه

 .بودم داده جان مادرش و آزاده پای و دست زیر رسید،نمی دادم به دیروز

 .افتادم و خوردم سر ویه. دونمنمی-

 پزشک بری کردی خبر بی خدا از دوتا اون از که شکایتی خاطر به باید امروز لیال-

 .دکتر بریم باید اول روزت و حال این با ولی قانونی

 مانی مادر خانم، گیتی و آزاده دست به خوردنم کتک صحنه یادآوری به از آنقدر

 .برممی یاد از ار  امزخمی صورت و سر درد که شوممی آزرده

 فقط. قانونی پزشکی رممی ساعت سر. خوبه حالم. نیست چیزیم. خوادنمی دکتر-

 بیای؟ همراهم اونجا تا تونیمی. شده جون بی خیلی پاهام

 .دهدمی تکان تاسف روی از سری

 .نباش نگران. میام باهات داد اجازه اگر. بدم خبر بهش. بزنم احمد به زنگ یه بذار-

 ولی چیست قاضی حکم دانمنمی. شوممی مچاله خودم در دادگاه یصندل روی

 اشخانواده و حمیدرضا کله و سر که زمان آن از. است شده روشن برایم چیزها خیلی
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 دور ایگوشه در بسته کت اسیر دو مثل امخوشبختی و آرامش شد، باز امزندگی به

. شد بسته رویم به دنیا ایدره بست، رویم به را هایشچشم که امید. شدند زندانی

 تنهایم زندگی، تلخ هیاهوی در حسین امیر و شد امباوری خوش پایمال امدارایی تمام

 مانی. ببندد را دلم عمیق زخم تا آمد مانی! آمد مانی هااین همه جای به و گذاشت

. هایمکسی بی شریک. شود شریکم که آمد مانی. شود هایمتنهایی تمام رفیق تا آمد

 ! آمد مانی. شود لرزانم پاهای قوت تا آمد نیما

 پاک صورتم روی از را اشکم و چسبانممی سینه به دارم دست در که را کاغذیی پوشه

 شده ترد امخانواده سوی از مانی با ازدواجم و حمیدرضا از طالقم خاطر به. کنممی

 قدر آن پاهایم لرزش. باشم کارهایم دنبال خودم که این جز نداشتم ایچاره و بودم

 تکیه دیوار به را دستم شدممی مجبور ایستادن و رفتن راه برای که بود شده شدید

 مانی سوی از که افیونی انگار. ببرد راه و بگیرد را دستم کسی اینکه یا و کنم گاه

 امجوانی تمام حمیدرضا، مرحمت به که بود چیزی از ترقوی بسیار بود، شده نصیبم

 به و زنندمی حرف هم با بلند بلند، که بینممی را مادرش و آزاده دور از. کرد نابود را

 .آیندمی دادگاه اتاق سمت

 نثارم رکیکی فحش و بردمی فرو هم در را هایشسگرمه آزاده بینند،می مرا که همین

 .کندمی

 داری؟برنمی سرش از دست چرا آشغال؟ خوایمی داداشم جون از چی تو آخه-

 ببینم کن اسیر هادادگاه این توی رو خودت هی تو حاال بدبخت، فتیمگر  زن واسش

 میاد؟ گیرت چی

 !اندگرفته زن مانی برای گویدمی که امنشنیده انگار اصال. زنممی پوزخند

 !دادیدمی شوهرش باید بگیرید، زن واسش نبود الزم زنه، خودش مانی-
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 .زندمی چنگ را مانتوام یقه و کندمی حمله سمتم به خانم حاج

 بگی امبچه به خواستی چرتی هر کنی باز رو دهنت که نیستم تننه من زنیکه ببین-

 !نکنی پیدا رو خونت راه که دهنت توی زنممی همچین. کنم تماشات و وایستم منم

 و او از که مفصلی کتک و است کرده آوار سرم بر که هاییبدبختی تمام وجود با

 مانی مثل هم من کاش! بود مادرم کاش کردم آرزو لحظه آن اما ام،خورده دخترش

 سپر را اشسینه کسی هر جلوی و بجنگد بودنم برای گونه این که داشتم را کسی

 .کند

 در بودم کرده هاآن از که شکایتی شتم و ضرب برای قانونی پزشکی حکم خاطر به

 و بود مانده زیادی زمان هنوز نهایی حکم تا اما بود شده تمام من نفع به اول مرحله

 به هایچشم به. داشتم نیاز بگیرم هاآن از بود قرار که ایدیه مبلغ به شدت به من

 بلند دست رویم به هم باز تا خواهدمی دلم و کنممی نگاه خانم حاج نشسته خون

 این که نیست مهم برایم دیگر. شود باز مشکلم گره و رود باالتر دیه مبلغ تا کند

 که هرچی اسمش دیه، صدقه، نیست مهم برایم. است مانی کثیف هایپول ها،پول

 که فالکتی همه آن از را هابچه و خودم تا آورم دست به را آن باید باشد، خواهدمی

 .دهم نجات شده نصیبمان

 آمدم، در راه تنها و کنم کار مردم هایخانه در توانمنمی دیگر پاهایم مشکل خاطر به

 آیندمی سراغم که ایکرده گم خوشبختی هایاحمق برای که است هاییفال همان

 !گیرممی

 .کندمی جدا امیقه از را مادرش هایدست و رساندمی ما به را خودش آزاده

 افعی خورده مار این شی،می یقه به دست عجوزه این با کاری بی. مامان کن ولش-

 !بگیره موناز  مفت پول بتونه کنی بلند روش دست تو خداشه از. شده
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 وکیل من شکایت خاطر به. بردمی خودش همراه و کشدمی را خانم حاج دست

. شوند خبر با قاضی حکم از تا اندآمده او با کردن صحبت برای حاال و اندگرفته

 غمگینانه و رودمی ضعف بدجوری پاهایم. ندارم را هاآن با کردن دو به یکه یحوصله

. بروم پایین هاآن از مشقت با باید رفتن وقت که کنممی هنگا را دادگاه زیاد هایپله

 را سرم. کندمی بیشتر را حسرتم آید،می باال را هاپله تند تند که کسی پاهای صدای

 راست و چپ به را سرش. بینممی دادگاه پله آخرین روی مانی آورم،می باال که

 .آیدیم سویم به و کندمی مکث کمی من، دیدن با و چرخاندمی

 صندلی دسته به را دستم. امشده فلج کنممی حس من و ایستدمی رویم به رو

 رنگ وضعیت، آن در دیدنم از مانی نگاه. ایستممی پاهایم روی زحمت به و گیرممی

 .کنممی حس را آن خوب من و گیردمی خود به ترحم

 بینی؟می اینجوری رو من خوشحالی-

 .رودمی پایین و باال گلویش سیب که دهدیم قورت سخت چنان را دهانش آب

 رو شکایتت و بدی رضایت کنم خواهش ازت بودم اومده. لیال نیستم دشمنت من-

 .هممونه ضرر به بیاد، کش بیشتر هرچی ماجرا این. بگیری پس

 چه عاشقانه هایحرف آن پس. دزدمی من از هم را نگاهش حتی. پرسدنمی را حالم

 سقوط حال در شد؟ خواهد تمام کجا من، چون لبی تشنه برای سراب این خدایا شد؟

 صندلی روی دوباره ناچار به. کنم تحمل را جسمم تواندنمی دیگر پاهایم و هستم

 .برسد جایی به اممظلومانه هایآه شاید تا. کشممی آه و. نشینممی

 هاتحرف پای اینکه گفتی؟ دروغ بهم اینکه مانی؟ ببخشم رو چی ببخشم؟! عجب-

 ابرو به خم تو و زدن کتکم هامبچه چشم جلو خواهرت و مادر اینکه واینستادی؟
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 به داشتم که من کردم،می رو زندگیم داشتم که من ببخشم؟ رو کدومشون نیاوردی؟

 خواستی؟می من جون از چی زندگیم؟ توی اومدی چرا مردم،می خودم درد

 .کندمی رفتن راه به شروع و کشدمی موهایش الی دستی کالفه

 هم تیکه ما. رسهنمی جایی به داشتن دوست این ولی لیال داشتم دوستت خدا به-

 ! نمیشی خوشبخت من با. نیستیم

 .نگرممی فریبش پر هایچشم به و کنممی تنگ را هایمچشم

 کرده خیال! مانی بود پول تو درد! نیست میگی که اینایی از کدوم هیچ تو درد! نه-

 وقتی اما بگیری، ازش رو سهمت باید که آوردم پول خروار خروار، اپنژ  از من بودی

 ! رفتی و بستی رو چمدونت. نیست خبرها این از دیدی

 .کشدمی دادگاه کف هایسنگ روی هایشکفش نوک با و اندازدمی پایین را سرش

 کار؟ چی خواستممی تورو پول من لیال، زنیمی مفت حرف-

 خودم به الاقل هایمحرف صحت تا کافیست من برای د،دز می را نگاهش که همین

. برسانم ها پله به را خودم کنممی سعی و شوممی بلند جا از دوباره. شود ثابت

 .بروم جا آن از خواهرش و مادر برگشتن از قبل خواهممی

 !مبارک هم عروسیت راستی-

 معنای دلم تا تاس مانده خیلی هنوز. نبینم را کشیدنش خجالت تا کنمنمی نگاهش

 پله هاینرده به را دستم و کشممی زمین روی را پاهایم! بفهمد را نداشتن دوست

 خیز سویم به که همین اما بیفتم زمین روی صورت با است نزدیک. کنممی محکم

 . کشممی فریاد و کنممی جور و جمع را خودم بگیرد، را دستم تا داردبرمی
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 .کنممی خراب سرت روی رو اینجا رهبخو من به دستت …نیا من سمت-

 .خوردمی بهم حالم هایشترحم و شرمساری این از

 .کنم کمکت خواستم-

 اگر حتی نخواهم کمک کسی از دیگر که امبسته عهد خودم با. خواهمنمی کمک

 !ترحم به رسد چه خواهمنمی کمک بمیرم،

 احتیاج مردنما یهازن کمک به من رفته؟ یادت کنی کمکم خواستیمی هم قبال-

 .ندارم

 بیشتر شود،می شنیده سرم پشت از که صدایش اما روممی پایین پله دو زحمت با

 .کندمی مجبورم رفتن به

 تقصیر بشه؟ تو مثل زنی عاشق باید من مثل یکی چرا کردی؟ فکر چی خودت با تو-

 تمخواس لیال، سوخت برات دلم! بود خودت حماقت از اومد سرت هرچی نبود، من

 تا کردی درست برام رو دردسرها این مخصوصا تو. نداشتی لیاقت تو ولی کنم کمکت

 …خوندی کور ولی کنم، عقدت کنی مجبور رو من

 باران این و هستم او به پشت که کنممی شکر را خدا. ببیند را هایماشک خواهمنمی

 حقیری آدم پول .خواهمنمی هم را پولش دیگر. بیندنمی را هایمچشم از شده سرازیر

 !داشت نخواهد برایم چیزی بدبختی و نکبت جز او مثل

 رسی، می آن به وقتی اما برسی حقیقت به تا دویمی را عمرت تمام اوقات، گاهی

 زنم،می ورق را امزندگی صفحات وقتی! ببینی وارونه را چیز همه خواهدمی دلت

 بی اعتمادهای! من انهجسور  هایحماقت از است پر اشصفحه به صفحه بینممی

 و برد یغما به جا یک را امهستی تمام که امنسنجیده دلبستگی و امکورکورانه و دلیل
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 تا شوم دیگری لیالی باید. کنم شروع صفر از را امزندگی باید که هستم من این حاال

 .بایستم پا سر هم باز زندگی بازار واویال در بتوانم

 و مانی با من درگیری ناخواسته یا خواسته که انستمدمی. هستم زری منتظر صبح از

 که تلفن پشت از اشگریه صدای یاد. گرفت خواهد هم را او دامن اشخانواده

 آتش که نگذرد رنگ هزار قبیله این تقصیرات سر از خدا. شودمی ریش دلم افتم،می

 تا و فشاردمی ار  در زنگ هم سر پشت زری. داد باد بر را دودمانمان طور این شانکینه

 .کندمی رها آغوشم در را خودش کنان گریه. کنممی باز را در

 …شدن در به در هامبچه! لیال شدم بدبخت-

 لبه به را دستم که در کنار کاناپه روی. بایستم پا روی توانمنمی که بفهمد خواهمنمی

 به دست و مکنمی بغلش. نشینممی کنارش خودم و نشانمشمی امکرده گاه تکیه آن

 را او و کنممی پاک دست کف با صورتش از را هایشاشک. کشممی صورتش و سر

 دیدن طاقت. دهممی تکان تاسف روی از سری. نشانممی در به نزدیک مبل روی

 امگذاشته مبلمان کنار عسلی میز روی که برقی سماور از برایش. ندارم را هایشاشک

 آن زدن هم مشغول و اندازممی چایش لیوان در درشت قند حبه چند. ریزممی چای

 .شوممی

 نمونده صورتت به رنگ. باال بره فشارت بذار بخور. عزیزم کنممی شیرین رو چاییت-

 .برم قربونت

 .کندمی فین فین به شروع و شودمی تازه دلش داغ باز

 مانی مکردمی خیال حاال تا من شد؟ هوار سرمون که بود مصیبتی چه این آخه لیال-

 !کنهمی داغون رو زندگیم جن تخم این دونستممی چه آدمه
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 .گیرممی مقابلش را چای لیوان

 .ندارم پذیرایی برای خونه توی چیزی دیگه ببخشید-

 .زندمی پس را دستم کالفه

 دو. سلطنتی خاندان مهمونی اومدم من کنیمی خیال توام. لیال خدا رو تو کن ول-

 .خورهنمی رو شیرم دیگه وقته چند اصال. ادمند شیر رو امبچه روزه

 .شودمی بلند اشزجه صدای

 .گرفتن ازم رو هامبچه خبرها بی خدا از. ندارم خبر سامی از روزه دو-

 .دهدمی نشانم را کبودش صورت و کشدمی عقب را اشروسری گوشه

 دست مگفت بهت چقدر افتادم؟ روزی چه به بینیمی. خودمه صورت و سر از اینم-

 در به در رو خودت! عاقبتمون و آخر اینم! بفرما ندادی؟ باد به منم زندگی تا بردار

 بریزم؟ سرم توی خاکی چه حاال! بدبخت منم کردی،

 پایین هایمچشم از و شودمی باران زری، کبود صورت دیدن با امنشسته گلو در بغض

 .آیدمی

 . زنممی فریاد و ایستمیم لرزانم پاهای روی و گیرممی مبل لبه به دست

 فلج زری، شدم فلج توست؟ از بهتر روزم و حال من کنیمی خیال …کن نگاه من به-

. هستم مردم خونه در به در ماه شیش. برم راه قدم یه تونمنمی دیگه …شدم

 که نیست کیفم ته پول قرون یه بپرسه؟ رو حالم زده من به زنگ یه حتی کدومتون

 رو دلت درد که فهمیمی رو اینا تو مردم، خور صدقه شدم تر،دک برم بتونم باهاش

 کنی؟می آوار سرم اینجوری آوردی
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 و شودمی نمایان زردش هایدندان که زندمی زجه طوری و کوبدمی سرش بر دستی دو

 . زندمی ذوق در

 مرده؟ مادر افتادی روز این به چرا تو. نگذره تقصیرشون سر از خدا-

 .اندازممی مبل روی را خودم بریده نفس

 مادرش. آهو به بده خیر خدا. هستم هامبچه نگران فقط من. کنهمی فرقی چه دیگه-

 قبول هامبچه خاطر به فقط خدا به. دنبالم بیان غروب قراره گرفته وقت دکتر از برام

 .دونممی شده تموم رو خودم دیگه من وگرنه برم باهاشون که کردم

 . کشدمی آه و دهدمی تکان رتشصو روی به رو را دستش

 !شده آوار سرمون کجا از هابدبختی این تمام بدونی اگه تو لیال آخ، آخ آخ-

 :پرسدمی جدی خیلی و گیردمی گاز را دستش طرف دو

 آره؟ گیری؟می فال تو میگن راست لیال-

 اکج از مرا گرفتن فال ماجرای او که مانممی مات و منتظرش نگاه به زنممی زل

 داند؟می

 گیرم؟می فال من گفته بهت کی-

 . کندمی نگاهم چپ چپ و نوشدمی شیرینش چای از جرعه یک

 .دارم خبر کارهات همه از من ولی دونیمی نامحرم رو ما تو کنه؟می فرقی چه-

 .شوممی ها آن مالیدن مشغول اختیار بی و کنندمی رفتن ضعف به شروع پاهایم

 ! کنیمی ادعا اینطوری که ندیدی نامردی. نکشیدی پولی بی و کسی بی من مثل-
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 کل عقل رو خودت. بوده خودت خریت از کشیدی هرچی. لیال ندیدی نامردی توام-

 با تو چیه؟ پول موضوع. بذاره کاله رو سرت تونهمی هم بچه یه ولی دونیمی

 نشستیم؟ سیاه خاک به اینجوری که کردی کار چی حمیدرضا

 .شودمی شروع پاهایم لرزش اختیار بی شنوممی که را زری هایحرف

 پول؟ کدوم-

 آوردی خودت با ورداشتی رو حمیدرضا هایپول تو. لیال نزن خریت به رو خودت-

 دستش دیگه ایران بیای اگر کردی خیال اونوقت دادی لو پلیس به رو اون هم بعدش

 رسه؟نمی بهت

 دادنش، دست از و کشیدم خاطرش به که هاییبدبختی و آورده باد هایپول آن حرف

 .ندارم معاش امرار برای پولی هیچ که زمانی در هم آن. کندمی دگرگون را حالم

 اگر من. رفت فنا باد به اشهمه اما بود خودم مال بود هرچی. نیست کار در پولی-

 لذت با و کندمی سرفه چند زری کردم؟می کار چی مردم خونه توی اینجا داشتم پول

 .کشدمی سر را چایش اقیب

 از نگهداری عرضه الاقل. کردی مونچاره بی پوچ و هیچ خاطر به. لیال احمقی بس از-

 آورد؟ در چنگت از کی رو هاپول دونیمی. نداشتی هم هاپول

 .کند عوض را باورهایم تمام تا است آمده انگار. کنممی نگاهش متعجب

 همین هم مانی و امیر. بود کاسه یه ویت حمیدرضا با دستش آرایشگر زنیکه اون-

 آره. کنه بازی رو دلداده عاشق نقش واست تا بوده خواسته مانی از حمیدرضا. طور

 !مونهمه زندگی به زدی گند بدون دونینمی! جونم
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 پایین زحمت با را دهانم آب و کنممی نگاهش زده بیرون حدقه از هایچشم با

 .دهممی

 زری؟ تو میگی چی-

*** 

 آخر صلف

 ( بعد سال ده)

 

 خونه؟ نیومده هنوز کیانوش …مامان …مامان-

 عوض حال در که را کیاوش لبخند با و اندازممی هال گوشه قدی ساعت به نگاهی

 .کنممی نگاه است، هایشلباس کردن

 ! پسر نمیاد خونه شیفته، امشب کیانوش-

 مبل روی کنارم و زندمی سرم به ایه*س*بو و اندازدمی دوشش روی را کتش

 .کندمی خاموش را آن و داردبرمی میز روی از را تلویزیون کنترل و نشیندمی

 رو قسمتش این نکردم وقت دیشب بینم،می سریال دارم کنی؟می همچین چرا وا؟-

 .کنم نگاه

 دستم روی به ایه*س*بو و کندمی نوازش را آن آرام و گیردمی دستش در را دستم

 یک میز روی میوه ظرف از برایش و کشممی صورتش و سر بر دستی. نشاندمی

 .شوممی آن کندن پوست مشغول و گذارممی دستیپیش در پرتغال
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 راست یک هم بعدش گیریمی رو کیانوش سراغ نرسیده راه از که شده چی چیه؟-

 من؟ سراغ اومدی

 بر و داردمی بر دم چی اشدستیپیش دور که ایشده پرک هایپرتغال از و خنددمی

 .گذاردمی دهان

 واست رو خودم نداره تشریف خونه کردت عزیز که حاال گفتم نیست کیانوش دیدم-

 .کنم لوس

 .گزممی ب**ل و زنممی دستش روی کارد پشت با آهسته

. ریختم شما پای رو زندگیم. دوتاست شما مال ندارم و دارم هرچی من پدرسوخته،-

 مادر؟ واسه داره فرق بچه با بچه مگه کدومه؟ کرده عزیز

 من به خاصی طور و کندمی مزه مزه دهانش در را پرتغال هایپرک کنان ملوچ و ملچ

 .زندمی زل

 طبق. بزنم بهش سری یه مامانی خونه رفتم امروز. دونممی برم، قربونت دونممی -

 منیاورد طاقت منم! چنان و چنین تننه چرا که شکایت و گله کرد شروع معمول

 . اومدم در جلوش

 و خانواده هایپرانی متلک با که هاستسال. گیرممی دندان زیر را اماشاره انگشت

 دیگر پسرهایم اما. امداده عادت هاآن به را خودم و امانداخته پوست کارم و کس

 تمام هاآن. ندارند مانزندگی مورد در را اطرافیان مفت هایحرف شنیدن طاقت

 لمس گوشتشان و پوست با ایمکشیده کردن زندگی برای که هاییبتمصی و هاسختی

 در کوره از حرفی کوچکترین با و اندبوده امکشیده که زجرهایی تمام شاهد و. اندکرده

 :گویممی اخم با و کنممی نگاهش تند. روندمی
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 کردی؟ درشتی بهش که کالمته هم یا توست سال و سن هم مامانی-

 .آوردمی پایین را صدایش تن و دازدانمی زیر به سر

 توهین …تو …شما به امیر عمو …ع و زری خاله جلو آخه آ، …خواممی رت،…  معذ-

 ! کرد

 دلم و گیردمی زبانش شود،می مضطرب وقتی سال همه این گذشت از بعد هم هنوز

 .کشممی اشفرفری و سیاه موهای روی دستی. زندمی آتش را

 . نداره عیبی …انج مامان نداره عیبی-

 .دارد بغض انگار و لرزدمی صدایش

 خواستینمی هرچی که موقعی اون گذشت دیگه گفتم بهش. داره عیب هم خیلی-

 باالی مرد دوتا حاال اما بود کار و کس بی هاوقت اون شاید. کردیدمی مامانم بار

 . کنیممی خرابش خونه بزنه حرف مادرم سر پشت بخواد کسی سرشه،

. رودمی ضعف برایش دلم است، امخانه مرد گویدمی که این از. آیدمی لبم به دلبخن

 خودم بودم، خورده مانی از که زخمی و خالی دست با که زمانی آن گذشت زود چقدر

 هابچه این تا بود کوشیده حمیدرضا سال هایسال. دیدممی تنها تنهای را پسرانم و

 خانه مرد که کندمی ادعا و است ایستاده رویم به ور  پسرم حاال اما کند جدا من از را

 باشد؟ این از ترشیرین تواندمی خود، در شکسته مادر یک برای چیز چه و است من

 ! جان مامان کنی ادبی بی تربزرگ به نیست خوب حال این با-

 نگاهم التماس با و کشدمی را دستم شوم، بلند مبل روی از خواهممی که همین

  .کندمی
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 خوب کار یه منم میدم قول میره، کار سر که کیانوش. نکن کار دیگه خدا رو تو مامان-

 ! مامان کنی کار مردم هایخونه بری خوامنمی دیگه. نباشم شما وبال که کنم پیدا

 . کشاندمی پیش هاسال به مرا اختیار بی هایشالتماس فشارد،می را گلویم بعض

** 

 اگر گفت دکتر نکن، کوتاهی دیگه فقط گرفتم، داروخونه از ور  داروهات جان لیال بیا-

 .نداره اثری هیچ نخوری رو داروت ساعت سر

 و اندازممی است، زده تکیه دیوار به و ایستاده اتاق گوشه غمزده که آهو به گنگی نگاه

 .شودمی جاری اشکم دادنش تکان سر با

 .دادم زحمت بهتون خیلی! کنید حالل خدا رو تو-

 کیفم در پول مقداری با همراه را داروها کیسه و کندمی پاک را هایماشک آهو درما

 .دهدمی جای

. هستی آهو مثل ما برای هم تو دخترم ای؟غریبه تو مگه جان؟ لیال چیه هاحرف این-

 .انشالله میشی خوب خوریمی رو داروهات نست چیزی چرا؟ گریه

 .کنممی نگاه لرزانم پاهای به اندوه با و کشممی باال را امبینی آب

 خانم؟ مهری میاد هامبچه سر چی نشم خوب اگر برم راه تونمنمی دیگه. شدم فلج -

 .کندمی نگاهم محبت با و گیردمی دستش در را هایمدست

 یه …اعصابه برای همش گفت دکتر نشی؟ خوب چرا. جان لیال نزن رو هاحرف این-

 خدا به امیدت. دخترم میشی خوب کنی رفمص هم داروهات! کن استراحت کم

 .باشه
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 خودش و کندمی آشپزخانه راهی چای ریختن برای را مادرش و کندمی زرنگی آهو

 .کندمی نجوا گوشم در آهسته و نشیندمی کنارم

 ببینی؟ رو مانی تونستی شد؟ چی دادگاه-

 قرار افعی این نیش جای انگار. شودمی سرازیر بیشتر هایماشک آیدمی که مانی اسم

 .شود خوب هازودی این نیستبه

 هام پول تا بود کرده اجیر حمیدرضا رو مانی میشه باورت آهو نیستم، دنبالش دیگه-

 !انداخت راه رو آبروریزی اون نیست کار در پولی فهمید که هم وقتی بگیرن؟ ازم رو

 پشت و کشدمی بلندی هین. شودمی گرد چشمانش و پردمی باال آهو ابروهای

 .زندمی دستش

 شناختن؟می کجا از رو همدیگه اینا آخه دختر؟ تو میگی چی-

 شدن بسته و خالی دست با موندم فقط. نیست مهم دیگه هم برام. دونمنمی-

 بدم؟ رو هابچه و خودم خرج باید طوری چه شدنم کار بی و آرایشگاه

 .دهدمی تکان تاسف روی از سری

 تا بدی ادامه جوری همین مدتی یه مجبوری فعال! ارید فال مشتری هنوز که تو-

 ! بشه خوب پاهات

 .کنممی نگاهش اشکی چشمان با و کشممی سوزی پر آه

 طلسم اون سراغ یا گیرممی فال که وقت هر شرف بی زنیکه اون. آهو میشم اذیت-

 همون بخاطر هم پاهام مشکل اصال نیست بعید. میشه روزم و شب کابوس رممی

 !باشه
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 کنممی نگاهی امچیده اتاق دور تا دور که لرزانی و روشن هایشمع به اتاق تاریکی در

 باز و زنممی زل است رویم پیش که قدی و بزگ آیینه داخل هاآن لرزان شعله به و

. گرددمی دگرگون شود،می نمایان آیینه در تصویرش که کریهی موجود دیدن از حالم

 مثل فشاردمی را گلویم قوی ایپنجه و گذاشته امسینه قفسه روی پا با کسی انگار

 آیینه آن خواهدمی دلم. شودمی شروع هایمسرفه و افتدمی شماره به نفسم همیشه

 کنم خالص را خودم و بریزم دور جا یک دارم دعا و طلسم هرچه و بشکنم را نحس

 هایلباس به میز روی نشده پرداخت هایقبض به کنم،می فکر که هایمبدهی به اما

 که عذابی خیال بی کیاوش، درسی کتاب نشده پرداخت پول به هایمبچه کهنه

 زن زندگینامه و دهممی بیرون نشسته گلو در آهی مثل را نفسم و شوممی کشممی

 او و ریزممی بیرون دوخته دهانم به چشم و نشسته هال مبل روی که را بختی نگون

 عنوان به پذیرایی میز روی تومنی پنجاه پول چک دو هک کنممی زده شگفت چنان را

 تا داردبرمی میز روی از امنوشته برایش که را مخصوصی دعای و گذاردمی مزدمدست

 !بکند را هوویش شر و کند دفن متروکه قبرستانی در را آن شبانه

*** 

 مامان؟ مامان؟-

 .آیممی نبیرو بودم آن در که هوایی و حال از و کنممی تازه نفسی

 داری؟ کاری جان؟ مامان چیه-

 ناراحتی؟ من دست از شدی؟ غرق کجا کجاست؟ حواست-

 کنممی نگاهش اشتیاق با ندیدمش هاستسال که کسی مثل و بوسممی را سرش

 چرا؟ ناراحت نه،-
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 خودش را دیگری و گذاردمی دهانم در را هایشپرتغال مانده باقی پرک دو از یکی

 . زندمی هم را حرفش شودمی بلند جا از پر دهان با که طور همان و خوردمی

 آخه زدم؟ مامانی به که حرفی خاطر به مامانی؟ خونه بریم نمیشی حاضر چرا پس-

 اس بهم بار صد االن تا ریزم،می فوتبال بازی تاپش لپ روی امروز گفتم سامی به من

 ! زده اس ام

 که خوب. شوممی همراهش و پوشممی لباس و دهممی تکان سر. زنممی لبخند

 که شکر را خدا اما گذشته، تلخ هایمبیچارگی دوران اینکه با بینممی کنممی را فکرش

 برگردم عقب به اگر که هرچند. است نشسته امزندگی روی بر باالخره آرامش سایه

 المث. ندهم انجام هرگز را کارها خیلی. نشود تکرار دیگر چیزها خیلی خواهدمی دلم

 حاضر دیگر کند نرم هایشکتک بار زیر را بدنم هایاستخوان تمام علی اگر اینکه

 سایه پیوسته شومش هاینقشه با که بود او زیرا. شوم حمیدرضا همسر شد نخواهم

 را فریبش احمقانه و ساده که شودنمی باورم. گستراند امزندگی در را بدبختی و نکبت

 که ازدواجی پس در و دادم او با ازدواج به تن ساره، نهمچو زنی داشتن با و خوردممی

. باشم باخته را چیزم همه رساند خواهد نوا و نان به را برادرهایم الاقل کردممی گمان

 هایشتبهکاری برای وارثی صاحب حمیدرضا تا رفت دستم از همیشه برای امید

 باد هایپول به خودش خیال به مانی تا شد امخودخواهی قربانی امیرحسین! شود

 در را امجوانی و سالمتی! رساند ثمر به را اشاحمقانه آرزوهای هاآن با و برسد امآورده

 یادآوری که امروزی. برسم امروز به تا باختم تردید و حقیقت بین ناجوانمردانه قماری

 ...اما لرزاندمی را وجودم بند بند دیروزش

 زری. کندمی پر را فضا آمده وجد به کیاوش دیدن از سامان شادی فریاد صدای

 .کندمی دعوتمان داخل به و شودمی ظاهر در پشت زنان لبخند
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 هایقرص مگه دونینمی بخوریم، ناهار که منتظرتیم ساعته یه دختر؟ تو بودی کجا-

 . بخوره غذا سروقت باید میشه دیر عمه

 . همدمی سر نجوا گوشش بیخ و کنممی نزدیک صورتش به را صورتم

 میشه؟ ناراحت خیلی مرده ننه بدبخت اون هایقرص شدن دیر از مامان که نه حاال-

 !بود گفتن ما از! میده فراریش یا کشهمی رو بیچاره این یا مامان خدا به

 هاگذشته به باز مرا و شودمی نمایان سیاهش هایدندان و خنددمی ریز زری

 …کشاندمی

 که رنگی خوش و کرده دم زعفران و زنممی هم آخر بار برای را زرد شله بزرگ قابلمه

 آن با زمانهم و ریزممی پخته هایبرنج روی آرام آرام را کرده پر را مشامم عطرش

 حیفم و است راه به مصدق خانم نذری دیگ. شودمی بلند هازن صلوات صدای

 بندممی را هایمچشم. باشم نداشته خدا با عهدی و نذر امگرفته شفا که حاال آیدمی

 رخ ایمعجزه پاهایم، لرزش شدن خوب مثل هم امزندگی اوضاع برای کنممی دعا و

 که بندممی عهد مقابلش در و کنم پیدا نجات سامانی و سر بی این از زودتر و دهد

 که چشم. نروم موکالنش و طلسم آن سراغ هرگز دیگر و بمانم خدا با قولم سر

 حیاط انتهای زانو، روی و سینه به دست که بینممی را کیانوش و کیاوش گشایممی

 نگاه هستم کردن کار مشغول که من و زرد شله قابلمه به حسرت با و اندنشسته

! شود دعایم آمین شانشکسته دل کنممی آرزو و زنممی لبخند رویشان به. کنندمی

 با انگار و ستا مشغول تاپش لپ با و نشسته ایوان روی صبح از مصدق خانم خواهر

 باشد پزی زرد شله مراسم شاهد هم او تا گرفته تصویری تماس انگلیس در پسرش

 به بار چند زرد شله هایکاسه آوردن برای. دارد زیادی خاطرات آن با کودکی از که

 پایم آورممی خودم با را هاکاسه سینی که آخری بار اما امگشته بر و امرفته آشپزخانه



                 
 

 

 رمان یک منانج کاربر علیخانی مریم|  تو پای رد سراب رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

479 

 

 زور با و خورممی سکندری هوا در و کندمی گیر خانم سیمین تاپ پل شارژ سیم به

 لپ و کشدمی بلندی هین سیمین. نشوم زمین نقش تا کنممی جور و جمع را خودم

 .آیدمی کمکم به و کندمی رها ایوان روی فلزی و گرد میز روی جا همان را تاپ

 دست جلو تازه هیچ کنمنمی که کار من ببخشید نشد؟ که چیزیت خوبی؟ جان لیال-

 .گرفتم هم رو شماها پای و

 لبخند زور با و کنممی پا به آمده در پایم از که را امدمپایی زمین روی از و شوممی خم

 .آمده در حرصم حسابی که نشود معلوم تا زنممی

 …هولم بس از بود خودم تقصیر. نشده که چیزی چیه؟ هاحرف این بابا نه-

 تکان سر و کندمی بلند را کلفتش صدای دیگ کنار و هاپله ینپای از مصدق خانم

 .دهدمی

 کاری یه سری آخر این تونیمی ببین. کارهات این با سیمین بده خیرت خدا-

 تاپت؟ لپ این با بدی دستمون

 به را مانیتورش صفحه و داردبرمی میز روی از را تاپش لپ و گزدمی ب**ل سیمین

 .گیردمی او سوی

 !جانت افسر خاله از اینم سهراب آقا بفرما-

 خنده حالت همان با که شودمی بلند تاپ لپ داخل از مردانه ایخنده صدای

 :گویدمی

 خودت من، گردن بندازه خوادمی داده آب به گل دسته مامانم باز. افسر خاله سالم-

 !گیرمنمی گردن رو هیچی من که کن مجازاتش دونیمی صالح هرجور
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 دست اشزاده خواهر برای جا همان از که شودمی بلند مصدق خانم خنده صدای

 .دهدمی تکان

 ما نکشته رو دختره این تا کن ول رو مادرت این. جون سهراب بره قربونت الهی خاله-

 میدم قول خودم بعدش مردم دست بدیم کنیم پر رو زرد شله هایظرف این بتونیم

 !کنم گزارش برات لحظه به لحظه رو چیز همه

*** 

 :پرسدمی خنده با و زندمی پهلویم به آرنج با زری

 پسره کردی رو خودت کار که حاال بگو؟ رو راستش مرده؟ ذلیل کجاست حواست-

 شدی؟ گم خودت توی رفتی که چته دیگه باز شده خامت

 مینا عمه جلوی روی آن از کاسه یک و ریزممی زردها شله روی را شده خالل هایبادام

 .رمگذامی

 ! وقته چند این شدی الغر خیلی. بگیری جون کم یه بذار بخور. جون عمه بخور-

 وقتی از و نیست سازگار مادرم با اخالقش که دانممی. شودمی متوجه را حرفم کنایه

 و زندمی لبخند. گرفته اوج مادرم با اختالفشان آمده پدرم خانه به و شده مریض

 . بردمی فرو زرد شله ظرف در را قاشق

 .شده خوشمزه خیلی. جان عمه بده سالمتی بهت خدا-

 نارگیل پودر با را زرد شله هایظرف که طور همان و کندمی نگاهمان چپ چپ مادرم

 . زندمی را اشکنایه کندمی تزیین
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 من. نیست خوب شما واسه زرد شله. نده گوش رو لیال این حرف جون، مینا-

 رو پسره همین اصال کارهاش این با ترسممی. بشه عاقل خوادمی کی این دونمنمی

 ! بمونه یالقوز و یکه عمرش آخر تا و کنه منصرف هم

 زری. افتدمی تنم بر لرزه هم آن اسم از حتی که امکشیده را تنهایی عذاب قدر آن

 :پرسدمی و خنددمی غش غش

 خانم؟ عروس نه یا دادی رو بله جواب بگو رو راستش حاال-

 گفت و کرد مطرح را سهراب خواستگاری موضوع مصدق خانم که وقتی دمانن درست

 صورتم است، پسندیده و دیده زرد شله نذری مراسم فیلم در لحظه یک برای مرا که

 .اندازممی زیر به سر و شودمی سرخ

 قدراون پسر این وقتی بکنی؟ خوایمی خالف مگه خواهر؟ میکشی خجالت چرا-

 واسه دیگه خجالتت کنه، ازدواج باهات خوادمی و کرده قبول رو تو شرایط که آقاست

 ما تازه. باشه خواستگارت تمومی چیز همه پسر همچین بخواد دلت هم خیلی چیه؟

 .هستن راضی هردوشون دادیم خبر هم حمید و علی به

 :گویدمی امعمه به رو و خنددمی شوق با مادرم

 ! خدا به بلنده بختش! جان مینا داشت شانس بچگی از اصال لیال-

 رضایت حتی. نیست مهم برایم هاحرف این از کدام هیچ دیگر اما کنممی پوزخندش

 هادوردست از را منعت بوی تیزشان شامه باز البد که برادرهایم نداشتن یا داشتن

 سایه حتی که رفته یادشان و اندکرده اعالم را خود رضایت فورا که است کرده حس

 پیدا کسی تنهایی و رنج همه آن از بعد که است این مهم. دانستندمی نجس هم مرا

 خبری بی هاسال از بعد که است این مهم. شود هایمتنهایی شریک تا است شده
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 حاال اما.دیدمشمی دور دور و بود نزدیک نزدیک که خدایی. کردم پیدا را خدا

 دزدکی قدر آن نماهمه زندگی تنهایی غریب پنجره پشت از همیشه خدا دانممی

 شیرین و تلخ هایلحظه تمام شریک بشود و بگشاییم را پنجره تا کندمی نگاهمان

 !مانزندگی

 ( پایان)

 ۹۷دیماه
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