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 "آرتا"

هفته گذشته را جبران کنم.با سر و  کی یها یخواب یتا خود ظهر از تخت جدا نشوم و ب توانستمیکه م یصبح جمعه بود،صبح

بود که انتظارش را داشتم!با غرغر لب  یزیزودتر از چ یلینگاه کردم؛خ وارید یچند تا از بچه ها چشم باز کردم و به ساعت رو یصدا

 «؟یتو باز امروز از دنده چپ بلند شد»معترضانه گفت: شوکا«ن؟یجار و جنجال راه انداخت هیصبح زود چ»تخت نشستم و گفتم:

خبرا  نیامروز که از ا»کرد و گفت: یبهزاد پوف»ساعت دوازدهه!  نمیبشم بب داریروز ب هیآرزو به دلم موند که  ر،فقطینخ_

که نوبت من بود روزید»چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:«.یصبحونه درست کن یبر دیست،باین !»  

تو درست کردم،پس امروز نوبت توئه یمن جا روزیخب د_بهزاد !  

_ به دست و صورتم بزنم تو  یآب هی رمیپس تا من م»گفت: شدیبلند م شیکه از جا یبهزاد در حال». ستین یباشه،انگار چاره ا

و برو آشپزخونه نیکار نش یب !  

_ از همه باعث تعجب خودم شد.بهزاد برگشت و  شیبر زبان آوردم که پ بیو غر بیعج ینامش را به قدر»بهزاد؟! 

اول »خنده گفتم: دم،بایدوئ یم یکه به سمت دستشوئ یصورتش پرت کردم و درحال یبه سرعت بالش را تو «ه؟یچ»:دیپرس

رمیخودم م !»  

خورده! شوکا ییجا هیانگار سرش به  نیا_بهزاد  

_ شدم و در را از پشت سر  یآنها وارد دستشوئ یتوجه به حرف ها یب»! کردیآرومتر بود،معقول تر رفتار م مای.قدیگیراست م

 لیدل چکسیخودم لبخند زدم.ه ریبه تصو نهیآ یکردم،تویبه طرف صورتم روان مرا چرخاندم و همانطور که آب را  ریقفل کردم.ش

بچه ها صبحانه آماده  یبرا دیخوشحال بودم که امروز نوبت بوسه هم بود و باهم با نیا یدانست؛برایمن را نم یشاد یواقع

و سپس  مینگاه کرد گریدخترها شروع شد.چند لحظه به همد ی.سر و صورتم را شستم و به اتاق برگشتم که سر و صدامیکردیم

.تا به اتاق میما هم پشت سرش راه افتاد هیتر بود به دنبال صدا رفت و بق یمواقع از همه جد نیدر ا شهیسامان که هم

شاره کرد و باترس ا واریدلشاد به د« افتاده؟ یاتفاق ن؟چهیزنیم غیشده؟چرا ج یچ»کرد؛ دنیشروع به پرس م،بهزادیدیدخترها رس

خنده!پشت سرش  ریزد ز یکه بهزاد پق میکرد ینگاه م رتیو با ح میهمه ساکت بود یا هیگفت:سوسک..سوسک اومده! چند ثان

 چارهیدر را برداشت و شروع به له کردن سوسک ب یجلو یکیپالست ییکردند!سامان لنگه دمپا دنیهم شروع به خند گرینفر د چند

 .کرد

و  کننیو داد م غیشروع به ج ننیبیم کیحشره کوچ هیتا  یترسن،ولیدو سر نم یزنا موندم!از اژدها نیخلقت امن تو _سامان 

بوسه  ینگاهم رو« خطر رفع شد! گه،انگارید میبر نیایب»کوتاه کرد و گفت: ی! حسام خنده اندازنیجار و جنجال راه م

به تن داشت.معموال عادت داشت در حضور  یمشک یبود و لباس ختهیر نیپائ شطرف گردن کیصاف و بلندش را از  یافتاد.موها

بر لبانش  نیریش یام شد و لبخند رهینکرده بود.متوجه نگاه خ دایرا پ یکار نیسرش کند،اما انگار حاال فرصت همچ یپسرها روسر

noبود؟به سر و وضعم نگاه کردم  دهیبه من خند را.بوسه چدیماس میلبها یزود رو یلیلبخند خ نیلبخند زدم.اما ا اریاخت یشد.ب یجار
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 یتو یچشمانش ظاهر شده ام!سقلمه ا ینامرتب جلو یو سر و مو افهیو ق ختیر نیو هزاران بار به خودم ناسزا گفتم که با ا

سرش اومده.نکنه تو هم سوسک  ییبال هیبابا،انگار آرتا هم  یا»توام با خنده بهزاد مرا به خود آورد؛ یخورد و صدا میپهلو

خنده ها دوباره بلند شد یحرف صدا نیبا ا «؟یدید .  

اعتراض دخترها بلند شد و  یدفعه صدا نیا»نشه.  یباعث وحشت عموم یکی نیزود بگو که مثل ا یدیتو رو خدا اگه د_بهزاد

 دارهیکم کم داره شک ورم م ی!ولکنمیم یدارم شوخ»بهزاد با تعجب گفت:« سرت به کار خودت باشه.»من اخم کردم و گفتم:

« بهزاد،حق باتوئه! خوامیمعذرت م»رشته کالمش را قطع کردم و گفتم: یلگحوص یبا ب.« .. ییجا یواریکه نکنه سرت به د

و مشغول ور  ستادمیقدنما ا نهیآ یدادم.جلو رییرا تغ میاز همه وارد اتاق شدم و سراغ کمد لباس رفتم و لباس ها شیپ»

تا مچ دستم را  باسل یها نیبودم.عادت نداشتم آست دهیپوش یرنگ اهیس و شلوار دیشدم.لباس سف میرفتن با موها

باال زدم و دوباره شانه به دست گرفتم یرا کم شانیهردو نیهم یبپوشاند،برا .» 

  واستادی؟ جلو اون ساعته آرتا؟نیم خبرته چه_بهزاد

! داد گیر مادرزنا مثل این باز_  

 وارد اوقات اکثر مثل سامان که بگذارم دستش کف را جوابش خواستم» میده؟ زن تو به کی خودت؟آخه واسه میگی چی_بهزاد

«میزنی؟ الکی حرف بهزاد،چرا شو ساکت»:گفت و شد بحث  

دفاعی هیچ بی من_بهزاد   

« .رفت بیرون اتاق از زدن غر با و ندادم را جوابش» شدی؟ اخالق بد خیلی میدونستی آرتا تسلیمم،ولی  

. میکنم ضعف داداش،دارم بیا زود_مهبد  

 وضعم و سر و بود شده تمام کارم تقریبا.ماندم تنها من و شد خلوت اتاق کم کم». میام شد تموم کارم که چشم،همین_

 تولدم اولین یاد به.افتاد کوچکی ادکلن شیشه به چشمم که بگذارم کشو داخل را شانه خواستم.میرسید نظر به مرتب و خوب

 و کردیم می خطابش "آقاجون" ما که نیازی بود؛آقای آقاجون کادوی ادکلن شیشه این.میگرفت کادو برایم کسی که افتادم

 که پسرهایی و دختر این همه به و خانه این خودم،به به.نداشت فداکار و دلسوز پدری از کم ما برای و بود هم همینطور واقعا

 به داستان.نداشتیم ای خانواده و بودیم یتیم ما همه واقع در.کردیم،اندیشیدم می زندگی جا یک هم با و بودند ام خانه هم

 پرورشگاهی و یتیم بچه چند گرفت بود،تصمیم متمول و خیر مردی که نیازی آقای که زمانی!برمیگشت پیش سال پنج یا چهار

 اتاقی هم پسر پنج این همه از اول.بدهد پناه و جا خود خانه داشتند،در کمک به نیاز و بودند رسیده سالگی هجده سن به که را

 و شدند؛خاطره اضافه مجموعه این به دیگر دختر هفت بعد سال دو!سامان و حسام و مهبد و شوکا و شدند؛بهزاد انتخاب من

 برایم پرورشگاه فضای تحمل که بود سالم هفده.داشت فرق کمی من قضیه!پرستو و معصومه و ژیال و کوثر و دلشاد و عاطفه

no به خیلی سال سه!میرساندم شب به همانجا را روز و میکردم کار آپارتمانی توی سال سه!کردم فرار و شد غیرممکن و دشوار
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 به!کرد آشنا بقیه با و آورد خانه این به خود با مرا و شدم آشنا آقاجون با باالخره اما!سختی و حسرت و رنج از گذشت،پر کندی

 روز آن از.بودند یافته آرام و امن سرپناهی مدتها از پس باالخره که دختری هفت ورود با شد مصادف من شدن اضافه جمع

 اونا.هستن شما ناموس امروز از دخترا این»:گفت و سپرد ما به را آنها کامل قلبی اعتماد با آقاجون و ما خواهر شدند دخترها

 با ما همه چه اگر« !کنید مراقبت ازشون چشماتون جفت مثل دارم انتظار!برادرشون میشین شما و شما خواهر میشن

 به سامان عالقه مثل.گرفت شکل میان این در هایی رابطه زمان مرور به پذیرفتیم،اما را آقاجون حرف احترام و صمیمت

 خانه به دختری با همراه آقاجون روز یک که میگذشت ما آمدن از روز چند!داشتم بوسه به من که ای ناگفته احساس و خاطره

 احساسی او دیدن با!همینطور هم خوشرنگش سیاه چشمهای و نشست دلم به اسم این!گفت؛بوسه ما به را اسمش.برگشت

 جدا بهزیستی از که بود سالی چند من مثل هم بوسه!بود غریبه و نامانوس برایم موقع آن تا که گرفت شکل من در عجیب

 و زندگی خرج برای هم که بود یافته کاری و بود ایستاده خود پای روی که بود این واداشت تحسین به را همه که چیزی!بود شده

 را دانشگاهش دوره از سال سه بود شده موفق میرسید،او نظر به غیرممکن حتی و سخت اینکه با.بدهد کفاف دانشگاهش هم

 او به کارش دفتر عنوان به را شرکتش های اتاق از یکی و کرد حمایتش گرفت،آقاجون را مدرکش بعد سال وقتی حتی!بگذراند

 مدت همین در و بود کرده شروع را وکالتش کار که میشد سالی یک حدود بوسه حاال!گذاشت پایش زیر هم ماشینی و داد

 که دستم توی شانه به.شد شنیده پائین طبقه از ها بچه اعتراض صدای!برساند پایان به پیروزی با را پرونده چندین بود توانسته

 سرجایش را شانه.خندیدم و کردم نگاه آینه بودم،توی گرفته خود به که حالتی به و بود مانده معلق هوا و زمین وسط همانطور

 به شروع دیدند را من تا پسرها.بودند نشسته صبحانه میز دور همه.رفتم پائین ها پله از و شدم خارج اتاق از بعد و گذاشتم

«.کردند اعتراض  

  بدی؟ کشتن به مارو داری قصد تو_شوکا 

 وارد و شدم رد کنارشان از»! شد اعالم کوچیکه و بزرگه روده بین سوم جهانی جنگ بدو باش،بابا زود گفتیم شد خوب حاال_بهزاد

 آهسته و کردم صاف را گلویم.نشد من حضور متوجه اول.بود وسایل کردن حاضر سرگرم آنجا هم بوسه.شدم آشپزخانه

 نفهمیدم میخوام آرتا،معذرت خیر به صبح»:گفت لبخندزنان و برگشت عقب شنید،به که را صدایم« !خیر به سالم،صبح»:گفتم

 بود تنش مشکی بلوز همان.میبرد یادم از را چیز همه که بود دلنشین حدی به لبخندش.بود آرام و نرم کالمش لحن« !اومدی کی

 و کمانی شب،ابروهای رنگ به مخملی چشمهای با.شدم دقیق صورتش به بار هر مثل.بود کرده سرش رنگ همان به شالی و

 و اندازه از بیش بود،زیبایی شده آن چاشنی ملیح لبخندی که تراش خوش و کوچک های لب و متناسب و حالت خوش باریک،بینی

لغزیده بیرون شال زیر از بلندش و سیاه موهای از قسمتی.بود داده جای اش کشیده و گرد صورت در وافری  

 معذرت»:گفتم باشرمندگی« !آرتاخان پرسیدم حالتونو»:گفت و کرد شیرینی اخم.« .. موهات»پرید؛ دهانم از مرتبه یک.بود

«!ممنون میخوام،خوبم  

  شده؟ چی میگفتی؟موهام داشتی چی حاال_بوسه 

! بیرون ریخته ش خرده یه بگم خواستم فقط.نیست مهم_  
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!نبود گفتی،حواسم که ممنون_بوسه  

! میکنم خواهش_   

. کردم درست نیمرو همه برای خودم نیومدی دیدم راستی_بوسه  

! منه نوبت کشیدی؟امروز زحمت چرا_  

 شیفتگی از دنیایی با و سکوت در ای لحظه چند.دادم تکیه کابینت به و ایستادم ای گوشه». نکردم زحمتی؟کاری چه_بوسه

«بدم؟ انجام من که مونده کاری»:پرسیدم بعد و کردم نگاهش  

  میخورن؟ فرنگی گوجه ها بچه نظرت به_بوسه 

 و کردم جدا بود شده گندیده و خراب که را چندتایی.ریختم ظرفی توی و آوردم بیرون را ها گوجه یخچال توی از»! نمیدونم،شاید_

 همانحال میکردم،در تکه تکه را ها گوجه چاقو با داشتم.شستم و گرفتم آب شیر جلوی را بقیه و انداختم سطل توی

  «رفت؟ چند ساعت آقاجون راستی»:گفتم

! نمیمونه واسش استراحت برای فرصتی که شلوغه سرش اینقدر رفت،بیچاره و برداشت ساکشو صبح نیم و هفت_بوسه  

  میزد؟ خودش تعطیل روز از باید که بود واجب خیلی حاال_

!رفته امروز که بوده مهم حتما_بوسه  

.. . بالیی یه میترسم.بکنیم بهش کمکی نمیتونیم و دانشگاهه و درس تو سرمون همه که هم ما.میاره فشار خودش به خیلی_ 

 غذا غرغرکنان و بودند کرده پا به غوغایی میز سر ها بچه.شد حاضر چیز همه باالخره»! نزن حرفا این نکنه،از خدا_بوسه

 و چیدم می میز روی یکی یکی را ها بشقاب من.خندیدند می دخترها و بودند گرفته ضرب میز روی قاشق با پسرها.میخواستند

 می انجام کاری هم با همراه اینکه به اندیشیدن و بوسه کنار بودن.کشید می ظرف توی نیمرو از مقداری هرکسی برای بوسه

 برایش را صندلی بنشینیم،زود میز پشت میخواستیم وقتی.میکرد زنده وجودم در را خوشایندی و بخش رضایت دهیم،احساس

 کرده پر را خانه جو خنده صدای و میزد حرفی خودش برای هرکسی.نشست و کرد تشکر و خندید حرکتم این به.کشیدم عقب

 آفرین!نمیزنه حرف خوردن غذا موقع باتربیت بچه یه»:گفت و گرفت خودش به ای بامزه حالت و کرد ساکت را همه عاطفه.بود

 دسته سه به معمول طبق و شد منفجر ها بچه میان بمبی« !بخونین رفت یادتون هم غذا از قبل دعای راستی!خوب های بچه

 بوسه و من سوم دسته و میکردند اعتراض هم دوم خندیدند،دسته می بلند صدای با که بودند کسانی اول شدیم؛دسته تقسیم

 فروکش ها اعتراض و ها خنده و گذشت که ای دقیقه چند!کردیم می نگاه فقط و ماندیم می ساکت مواقع این در که بودیم

 کردند موافقت مشتاقانه همه «بریم؟ جایی یه تعطیلی روز چیه نظرتون ها بچه»کشید؛ پیش را دیگری بحث دخترها از کرد،یکی

 و شد گرفته تصمیم گذشت که دقایقی!دریاچه میگفت بعدی نفر!عبدالعظیم شاه میگفت یکی!کرد پیشنهاد را جایی هرکس و

no کافی وقت گردش وسایل تدارک برای که دادند ادامه را صبحانه خوردن عجله با همه و خوابید صداها و سر!شد انتخاب مکان
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 دستم های انگشت.آورد جلو را دستش هم بوسه لحظه همان در و بردارم میز وسط از را سس تا کردم دراز را دستم.باشند داشته

 ثانیه،در از کسری در.ریخت میز روی و شد برعکس سس ظرف.کرد عوض را حالم بدنش گرمای و خورد کوچکش و ظریف دست به

 و بودم شده خشک چوب ای تکه مثل.شدم غریبی حالت دچار و خورد گره نگاهش نی نی در نگاهم نظیر بی و ناب لحظه یک

 باید حاال!میکرد عاشقم!میکرد ام دیوانه!میکرد مستم سیاه چشم دو چشمها،همین این.بردارم نگاهش از نگاه نمیتوانستم

 ها بچه های حرف از چرا کشیدم؟پس نمی چراخجالت پس!نبودم همیشگی آرتای همان من!نه اما.دزدیدم می را نگاهم

  «میکنن؟ نگاه هم به اینجوری چرا تا دو این»نشست؛ گوشم توی مهبد نمیترسیدم؟صدای

« .داد تکانم محکم حسام» شده؟ چی یعنی_ژیال  

 و میدادم دست از را ماندم،اختیارم می بیشتر کمی اگر.بمانم نمیتوانستم دیگر» یکدفعه؟ شد آرتا؟چی خوبه حالت_حسام

 از فرار برای «وقتشه؟ کی؟کی پس»پرسیدم؛ خودم از.نبود وقتش حاال.نداشت امکان اما.میکردم اعتراف چیز همه به جا همان

 و بودم کالفه خیلی.بردم پناه اتاق تراس به و کردم طی را ها پله بلند قدمهای با و شدم نمیدانستم،بلند هم خودم که جوابی

 داد خودم سر بر« !ترسویی یه فقط تو!ترسو!ترسو»میزد؛ فریاد فکرم توی صدایی.میداد آزارم فکرم درون متناقض افکار

عشق ابراز جرئت چرا پس»زد؛ نهیب تمسخر با صدا همان« !نمیترسم نه،من»زدم؛  

 بوسه های حرف و ها نگاه در را عشق معنای من که بود این واقعیت.بدهم فریب را خودم نمیتوانستم «نداری؟ رو ات سینه تو

 بر شهامت که حیف اما.کرد خود نام به ابد تا را وجودم و زد قلبم به را خالص تیر دیدم را او که ای لحظه همان از.بودم یافته

 که حقیقت افشای لحظه اما.بردارم عشق این راز از پرده که بودم رفته کلنجار خودم با خیلی.نداشتم را احساسم آوردن زبان

 دست از را جسارتم تمام و لرزید می پایم و بیند،دست می را معلمش غضبناک نگاه آموزی،که دانش مثل درست میرسید

 و کردم اخم «میکنی؟ چیکار اینجا تنهایی!هی»شنیدم؛ سرم پشت از را سامان صدای.میخورد لبانم بر سکوت مهر و میدادم

  «اینجایی؟ کی از تو»:پرسیدم

. ندادی منو اومدم،جواب االن همین_سامان  

. کنم خلوت خودم با کم یه بگم؟اومدم چی_  

« .کشیدم درهم ابرو». کردم تجربه تورو حال همین میکنم،منم درکت_سامان  

  میزنی؟ حرف چی از_

.« .. که کردی فکر واقعا تو»:گفتم متعجب لحنی با و نبازم را خودم کردم سعی»! بوسه به نسبت تو احساس از_سامان  

 دلت تو چی میدونم و دارم نظر زیر رو شما حرکات وقته خیلی من.کنی پنهون رو چیزی نیست الزم»:گفت و زد لبخندی سامان

 می شده رسوا را خودم که من« .بردن بوهایی یه کردین صبحونه میز سر که کاری با که نداشتن خبر ها بچه فقط.میگذره

no  «چی؟ که حاال»:گفتم تفاوتی دیدم،بابی
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 غش غش حرف این دنبال به»! داره دوستت عاشقشی تو که اندازه همون به هم دختره این بگم بهت خواستم فقط_سامان

 حالتی با «میگی؟ رو بوسه»:پرسیدم زده هیجان« !شدم نداری،پشیمون بهش ای عالقه هیچ تو دیدم که حاال ولی»:گفت و خندید

.« .. یا میزنی حرف سامان»:گفتم عصبانیت با« !بگم بهت بیشتری چیز ندارم قصد نمیکنه،منم فرقی که تو برای»:گفت بدجنس

!کنی سکته نگم اگه میترسم داری تو که حالی این با!خب،ببخشید خیلی_سامان  

 حاالت روی کردم شک شما رابطه به وقتی از من نه،ولی یا شدی متوجه خودت نمیدونم_سامان. میگی چی ببینم بزن حرف_ 

! دارین متقابلی احساسات که رسیدم نتیجه این به و شدم دقیق هردوتاتون  

! میگی چی بفهمم بزن حرف بدی؟درست دق منو میخوای سامان_  

 ذوق». داره عالقه تو به اونم میکنه ثابت اینا همه!میکنه بهت که هایی توجه!چشماش حالت!کردناش نگاه چشمی زیر_سامان

  «میگی؟ راست»:پرسیدم زده

 و کردم سامان به را پشتم و کرد فروکش ذوقم و شور همه یکدفعه»! کرد شوخی باهاش بشه که نیست ای مسئله_سامان

.«.. که فایده چه ولی»:گفتم آهسته  

  داری؟ دوستش نمیگی بهش چی؟چرا که_سامان 

. بزنه م سینه به رد دست میترسم چون_  

 عشق توی.نیست داشتن دوست اسمش این که باشی مطمئن چیز همه از تو باشه قرار اگه.باش باشی،قوی شل نباید_سامان

 خودکشی میرفتم باید خاطره منفی جواب اولین همون با که بودم تو مثل اگه!من براش،مثل کرد فداکاری باید!کرد خطر باید

! نداده بهم درستی جواب هنوزم کشیدم،اما کنم،نازشو جا دلش تو خودمو کردم تالش!نکردم میکردم،اما  

. ندارم رو جرئتش باشم،من تو مثل نمیتونم من ولی_  

 توی بلندی و پستی همه این که من و تو مثل آدمی اصوال.نیستی ترسو.میشناسمت خوب آرتا،من کن نگاه من به_سامان

 چطور تو شد پرستو مزاحم پسره اون دانشگاه جلوی که دفعه اون یادته.باشه ترسو هم نمیتونه و نباید داشته زندگیش

. نمیکنم باور که بزدلی و ترسو نگو من به بشی؟پس خواهرم مزاحم نداری حق دیگه گفتی بهش سرجاش؟یادته نشوندیش  

! میکنه فرق اون جلوی چیز همه ولی_  

 زمزمه و بردم فرو موهایم میان دستی». داره دوست رو تو هم اون مطمئنم داداش،من باشه قرص دلت_سامان

« !نمیدونم،نمیدونم»کردم؛  

 تو که شده چی»:گفت جوابش در سامان و برگشتیم بهزاد جانب به ما دوی هر» کردین؟ خلوت باهم تا دو شما شده چی_بهزاد

no  «بزنی؟ هم به رو ما خلوت اومدی
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 بقیه پیش و کردیم ترک را اتاق تایی سه». بریم رفتنه،بیاین وقت کرده؟دیگه سرایت هم تو به آرتا بداخالقی مرض این_بهزاد

« !حکمفرما همه میان جوشی و جنب و بود کاری مشغول هرکسی.برگشتیم  

  کنیم؟ کمک ما که مونده کاری_سامان

کوثر! دیر برسین،کجا زود کجا میدونین خوب ماشاال!نه،نمونده_مهبد  

! دیگه س،بریم آماده چیز همه_  

! نمیشیم جا ماشین یه توی که همه بریم؟این چی با_بهزاد  

. میاریم خودمون با هم رو وسایل و میایم آقاجون ماشین با حسام و بوسه و من_خاطره  

 سواال چه منم»:گفت و رفت شیرجه در طرف بود،به گرفته خود به ای بامزه حالت که حالی در بعد» چی؟ بقیه_بهزاد

بلند صدای با همه« !برسیم بعدی اتوبوس به که میکنم،بدوئین  

.افتادیم راه و خندیدیم  

 می جانم بر خاصی خنکی و وزید می پارک قامت بلند و سائیده آسمان به سر های درخت الی البه از مالیمی نسیم 

 میشد ساعتی دو.بود گرفته را جا همه هایشان جیک جیک صدای و پریدند می هرسو به بازیگوش و کوچک های گنجشک.نشاند

 های حرف.میکردم نگاه ها بچه های بخند بگو و حرکات به سکوت در و بودم نشسته ای گوشه من حاال و بودیم رسیده که

 شده من غریب و عجیب حال متوجه همه.بگیرم درستی تصمیم میکردم تالش باکالفگی و پیچید می گوشم توی سامان

 ماجرا از سر کرد می سعی نه و پرسید می چیزی کسی نه همین برای.بود کرده سکوتشان به وادار سامان بودند،اما

 بلند همه بین صدا و سر دوباره« !موافقه؟ والیبال با کی ها بچه»داد؛ پیشنهادی معصومه که بود رفته سر همه حوصله.دربیاورد

 گروه.دادیم تشکیل نفره چهار گروه دو همین برای و کردند معاف بازی از را خود نفری چند.شد اعالم ها موافقت و مخالفت و شد

 بازی زمین سمت به.بودند مهبد و حسام و پرستو و سامان هم مقابل گروه اعضای و بودیم بهزاد و خاطره و بوسه و من اول

 دست هم بهزاد و بوسه.کرد دور زیادی مهارت با را حمله اولین خاطره و شد شروع بازی.گرفتیم قرار خود جای سر همه و رفتیم

 معده که حسام.نمیرفت پیش خوب خیلی اوضاع رقیب گروه در اما.میکردند دفاع زمین از راحتی به و نداشتند خاطره از کمی

 که توپی هر با هم پرستو.میداد ادامه بازی به زور به و بود گرفته را شکمش زیر دست با ابتدا همان بود،از ریخته هم به اش

 نشان توجه بازی به میخواستند او از اعتراض با همه و میشد صورتش و سر و روسری کردن درست میداد،سرگرم برگشت

 که بود مسابقه آخر لحظات تقریبا و بودیم گرفته سبقت آنها از خیلی.بریم می که بود نمانده باقی ما برای شکی هیچ جای.دهد

 و بود بازی دقایق ترین حساس.کرد مساوی ما با را خود و گرفت ما از پی در پی امتیاز چند اش عالی سرعتی های ضربه با سامان

 تشویق صدای و میزدند میکردند،دست تماشا را بازی هیجان با و بودند ایستاده حاال که ها بچه بقیه.میشد معلوم برنده کم کم

no منتظر همه.کرد توپ نثار را پرقدرتش های ضربه همان از یکی و گرفت جا سامان دست در توپ.بود برداشته را جا همه هایشان
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 که بیندازد جلو خودشان نفع به هیچ بر یک را گروهش میتواند ضربه این با سامان که بفهمند بودند مشتاق و بودند کار پایان

 طرفش به نگرانی با« !آخ»:گفت بلند باصدای مرتبه یک و شد بلند نهادش از آه و آمد فرود بوسه شکم توی مستقیم توپ

 به غیض با «خوبه؟ حالت»:پرسیدم نگرانی با و گرفتم دستم توی را دستش و نشستم کنارش.کرد ناله و نشست زمین روی.رفتم

 خیلی هم خودش بود پیدا که سامان «بزنی؟ تر یواش کم یه رو لعنتی اون نمیتونستی»غریدم؛ عصبی و کردم نگاه سامان

.« .. نمیدونستم که من..من»:گفت و داد تکان شده،سری ناراحت  

 «داری؟ درد»:پرسیدم و دادم فشار تر محکم را دستش»! کنی ناراحت خودتو نیست سامان،الزم نداری تقصیری تو_بوسه

. بود ثانیه چند واسه خوبم،دردش_بوسه  

 آهسته.بود کرده حیرت من جانب از حساسیت و نگرانی همه این دیدن از شاید.کرد نگاهم تعجب با ای لحظه» مطمئنی؟_

« .بشی بلند کنم کمکت من بذار»:گفت و آمد جلو خاطره« !نباش خوبه،نگران حالم من»:داد جواب  

 کردم احساس دوشم روی را دستی سنگینی.گرفتند فاصله ما از قدم قدم و شد بلند دخترها کمک با». میکنم کمک منم_دلشاد

« .بود ایستاده ای گرفته چهره با سرم پشت سامان.برگشتم و  

.بخوام معذرت تو از بوسه جای به باید میکنم حس چرا آرتا،نمیدونم بگم چی نمیدونم_سامان  

. نکردی کارو اون قصد از که تو شدم،ولی عصبانی دستت از لحظه اون.بخوام معذرت باید من_   

.. . من میاورد خاطره سر رو بال این کسی اگه راستش.میکنم درک_سامان  

 بشکونم،مگه رو تو گردن باید االن منم پس»:گفتم و زدم لبخندی« !شکستم می گردنشو»:داد ادامه بعد و کرد مکث کمی»

 بود ظهر نزدیک.کردیم خندیدن به شروع همزمان و انداختیم هم به نگاهی« »!گیرم می پس حرفمو»:گفت و کرد ای خنده «نه؟

 جوجه بوی.برگشتند که نکشید طولی و رفتند ناهار وسایل تهیه برای ماشین با پسرها از تا چند.میرفت مالش گرسنگی از دلم و

 می را همه و میکرد تعریف جوک بهزاد.گذاشتم دهانم توی ای لقمه ولع با و نیاوردم پیچید،طاقت دماغم توی که کباب

همین در دنیا و ایستاد می ساعت کاش.خنداند  

 من برای فقط و فقط او و میشدم گم چشمهایش شب توی و نشستم می بوسه روی روبه ابد تا من.میکرد رسوب لحظات

« .داشت ادامه همیشه تا ها دقیقه این کاش.میخندید  

« .خورد پهلویم توی ای ضربه کردم احساس»! کجایی؟ آرتا_بهزاد  

  شده؟ بله؟چیزی_

! نیستی دنیا این توی انگار میکنم،ولی صدات دارم ساعته یک!میشه طلبکارم چه_بهزاد  

! بگو خب،کارتو خیلی_  no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir



 10 عصر تلخ

 

 حوصله.رفت پسرها بقیه با و شد بلند بهزاد و دادم تکان سری»! بیا ما با داشتی دوست هم تو بزنیم،اگه قدم میریم ما_بهزاد

 با و نشست کنارم بوسه.بودم گرفته بغل غم زانوی و بودم کرده کز اینجا بودم،حاال زدن قدم عاشق که منی.نداشتم را چیزی

  «نرفتی؟ باهاشون چرا تو»:پرسید لبخند

  نداری؟ که درد.نداشتم حوصله اصال_

. گرفت دردم لحظه یه برای فقط که نه،گفتم_بوسه  

« .بستم را چشمهایم و شدم لذت غرق خنده این از.نگفت چیزی و خندید بوسه» خوبی؟ حاال یعنی_  

. بشوریم رو ظرفا نمیای؟میخوایم تو بوسه_خاطره  

. نشه شروع دوباره شکمم درد تا کنم استراحت خرده یه بهتره_بوسه  

 و شاخ پشت از که خورشید طالیی های اشعه.ماندیم تنها بوسه و من و شدند دور دخترها». میایم زود بشین،ما پس_خاطره

 خوبی احساس میشد مگر!اش قدمی یک در!بوسه کنار!من.میداد آرامش من تابید،به می ما روی رگه به رگه ها درخت برگ

 دوباره.کشیدم شامه بود،به مانده یادگار به دیروز باران از که را ای خورده نم خاک بوی و کشیدم عمیقی باشم؟نفس نداشته

 ها گنجشک.میکردم حس صورتم روی را خنک نسیم نرم حرکت.فشردم هم روی محکم بار این و گذاشتم هم روی را هایم پلک

.« .. کنید آزاد قفس از مرا که نگویم من»نشست؛ گوشم توی دلنشینش و گرم صدای.نمیکردند جیک جیک و بودند کرده سکوت

 هایش لب.بود تردید در حرفی گفتن برای« .کنید شاد دلم و باغی به برده قفسم»کردم؛ زمزمه لب زیر.کردم نگاهش و برگشتم

 دو مثل.دوختم مقابل به را نگاهم هم من.شد خیره زمین به و گرفت من از را نگاهش.شد منصرف جنبید،اما آرامی به بار چند

 همزمان دو هر.میرسید زمانش باید باالخره اما.داشتیم غرور.بودیم زده هیجان.پیچیدم می خود به ناگفته های حرف از زخمی مار

 قفسه بر تند تند و گرفت عجیبی ضربان قلبم و کرد تالقی نگاهش با نگاهم.بود دیر دیگر نگاه دزدیدن برای.برگشتیم هم طرف به

 رسوا مرا نامرتب و هراسان های تپش این چطور!نمیرسید؟ گوشش به دیوانه قلب این صدای چطور.کوبید ام سینه

 بازگو برایش را چیز همه باید!میگفتم باید!بود وقتش حاال!شیرین و دلچسب ریخت؛لبخندی هایش لب روی لبخند!نمیکرد؟

 اما!میکرد اثبات را درونم آشفتگی حاالتم تمام که چند هر!میزد فریاد را چیز همه قرارم بی و شیفته های نگاه چند هر!میکردم

 و وجودم،احساسم که راز این!میگفتم باید هم من بشنود،پس زبانم از را اش کلمه هر میخواست او که حاال.نداشت اهمیتی

 لبانم از را لعنتی قفل این داشتم قصد و بودم کرده جمع را جسارتم تمام!میشد برمال باید بود کرده خود دستخوش را ام زندگی

 خارج دهانم از خواست حرف و جنبید لبانم!میشدم نزدیک اعتراف نقطه به داشتم اندک اندک!شوم خالص شرش از و کنم باز

 عصبانیت با دلم توی!« .. رئیسه»:گفت آرام و کشید بیرون کیفش توی از را موبایلش بوسه!شد بلند زنگ صدای که شود

 فقط انداخت،ولی عقب مدت یه برای منو اعتراف که میدونم اینو نمیکنه،فقط فرقی باشه که کسی هر!محل بی خروس»:گفتم

« .میزد حرف که شنیدم می را بوسه صدای تنها.گذاشت گوشش روی را موبایلش و داد فشار را وصل دکمه« !مدت یه برای

.. . رئیس،حالتون جناب سالم_  no
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 از سرعت به و کرد قطع را مکالمه« ».میرسونم خودمو زود من باشه!قتل؟ یه»:گفت و پرید جا از هیجان با» شده؟ چیزی_

. برم باید افتاده،من اتفاق قتل یه_بوسه« .شد بلند جایش  

. باش آروم کم خب،یه خیلی_  

 مسلط خودت به کم یه باید تو ولی.نمیفهمم باشه،من»:گفتم خاطر رنجیده»! آرتا،قتل شده میگم؟قتل چی نمیفهمی_بوسه

 سمتش به را سوئیچ «کجاست؟ آقاجون ماشین سوئیچ.برم باید حاال میزنیم،ولی حرف شب»:گفت تند تند و عجله با« !بشی

« .میرم من»:گفت و قاپید دستم از زود و گرفتم  

. نداره لزومی هیچ تو رفتن.باشن اونجا باید ای دیگه افراد وکیلی،االن فقط که بوسه؟تو چرا تو ولی_  

 و بود سراسیمه حدی به». باشم اونجا من که الزمه.میشه نوشته ناقص میشه،گزارشات دستکاری شواهد.نمیفهمی تو_بوسه

 از که همانطور.رفت سریع و تند قدمهای با و گفت کوتاهی خداحافظ!کرده خطاب نفهم را من بار دو نفهمید که داشت عجله

باش مراقبش خدایا،خودت»:گفتم دلم دیدم،توی می را رفتنش سر پشت  

 

 "بوسه"

« ساختمان میزدم حدس که همانطور.شدم پیاده ماشین از و کردم بود،توقف داده من به رئیس جناب که آدرسی مقابل  

 دور تا دور!میشد منتهی بست بن ای کوچه به که تهران غرب های خیابان از یکی در کوچک نسبتا ویالیی.نبود بزرگی خیلی

 هم مامور چند.بود شده پارک جا همان پلیس ماشین چند و بودند کشیده شد،نوار می محسوب جرم محل را،که ساختمان

 پیدا را او اما گشتم رئیس جناب دنبال چشم با که زمانی.کردند می نظر تبادل و زدند می حرف و بودند اطراف همان

« !ممنوعه اینجا به شما بینین؟ورود نمی خانوم؟مگه کنین می چیکار»:گفت و دوید پیش سریع ماموری.رفتم نکردم،جلوتر

.باشم داخل اون باید االن و وکیلم نگیرید،من منو جلوی لطفا_  

 کالفه و عصبی». کنم دستگیر رو شما پلیس امور در اختالل جرم به میشم مجبور نکنید،وگرنه ایجاد مزاحمت لطفا_مامور 

 رو من کنین،ایشون خبر رو آبتین آقای.گیرین می منو وقت دارین شما.نیست جرم چی و جرمه چی دونم می خودم من»:گفتم

« .شناسن می  

 در از داشتم قصد و بودم شده عصبانی مامور این سماجت از حسابی». ندارین رو داخل به ورود اجازه شما صورت هر در_مامور

 راحتی نفس و شنیدم را رئیس جناب همان یا آبتین آقای صدای که کنم تفهیم او به را هایم حرف و بشوم وارد دیگری

  «خبره؟ چه هی،اینجا»کشیدم؛

. رئیس جناب سالم_  no
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 و انداخت پیشانی بر چینی که کردم اشاره مامور به». هستیم شما منتظر وقته وایستادین؟خیلی اینجا سالم،چرا_رئیس جناب

 داخل،ولی بیان میخواستن خانوم این راستش»:داد جواب پته تته با مامور «پسرجون؟ اومده پیش مشکلی»:گفت او به خطاب

« !ندادم اجازه بهشون من  

  دلیل؟ چه به بپرسم میشه وقت اون_رئیس جناب

! مزاحمه ایشون کردم خیال_مامور  

  شناسی؟ نمی رو مودب خانوم تو چی؟مگه یعنی_رئیس جناب

« .شدم اعزام اینجا به شهرستان از تازه من.شناسم خیر،نمی»:گفت لرزان صدایی بود،با نمانده رخسارش به رنگ که مامور»

 ورودش مانع دیدی رو مودب خانوم هرجا این از بعد ولی.نداره اشکالی رو دفعه یک این خب،حاال خیلی_رئیس جناب

  نمیشی،فهمیدی؟

 ساختمان کوچک حیاط وارد هم با« .نکنیم معطل این از بیشتر»:گفت و کرد من به نگاهی رئیس جناب»! قربان چشم_مامور

« !میاین نظر به فکر غرق خیلی»:داشتیم،گفتم برمی قدم هم شانه به شانه که همانطور و شدیم  

 خودش به رو ذهنم واقعی معنای به گفت،ولی باید چی مواقع اینجور تو دونم مودب،نمی خانوم شدم گیج خیلی_رئیس جناب

. کرده مشغول  

! بعیده شما مثل ای باتجربه و کشته کار فرد از ها گفته این_  

 باشیم قاتل دنبال باید نمیدونیم که اینه هم اون و داره عمده تفاوت یه ها پرونده بقیه با پرونده این درسته،اما_رئیس جناب

 انتظارم در سخت پرونده یه باید پس»:گفتم و زدم لبخندی»! س ساده خودکشی یه چیز همه و نبوده کار در قتلی یا

 لحن با بعد« !بکنین رو تصورش که چیزی از تر سخت»:گفت و بست نقش رئیس جناب های لب بر محوی لبخند «باشه،درسته؟

  «حاضرین؟»:پرسید نگرانی

 که ای زننده بوی!بود افتاده ای گوشه خون در غرق بیچاره دخترک!من خدای.گذاشتیم ساختمان داخل به پا هم کنار در»! حاضرم_

 اما!بیاورم باال توانم می که جایی تا و بدوم دستشوئی طرف به خواستم می!میکرد تحریک را ام بود،معده کرده پر را سالن داخل

 اتفاقی چه»:پرسیدم محکم و کشیدم کشداری بدهم،نفس نشان ظاهر در چیزی اینکه بدون و یافتم تسلط خودم بر زود خیلی

 یا»:کردم تصحیح رندانه« !زده گردنشو رگ شیشه تیکه یه با گویا»:گفت و زد رضایت سر از لبخندی رئیس جناب «افتاده؟ براش

« !زدن  

.گرفت نظر در میشه هم بله،اینجوری_رئیس جناب  

no  بکنه؟ اینکارو باهاش که بوده شکسته رو چی که اینه بوده؟منظورم چی از شیشه تیکه_ 
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« .داشت تصحیح به احتیاج هم شما حرف این»:گفت و انداخت باال ابرویی»  

. شماست با حق_  

! شده استفاده لیوان همین های تیکه از مسلما شده،پس شکسته سالن این تو که چیزیه تنها لیوان_رئیس جناب  

 با تونست می راحت خیلی که حالی کشته،در می رو خودش شکل این به باید چرا!میاد نظر به خودکشی برای عجیبی روش اما_

! کنه؟ تموم خودشو کار قرص بسته یه با یا بزنه دستشو شاهرگ رگ تیغ یه  

 از بشه مطمئن خواسته می یا کرده پیاده خودش روی و دیده فیلم یه توی که بگیریم فرض اینجوری تونیم می_رئیس جناب

نمیکنه پیدا نجات مرگ  

 چیز هیچ از نباید و نمیتونیم حاضر حال در»:گفت خونسردانه و ایستاد کمر به دست»! باشه بوده خودکشی قضیه اگه البته_ 

 بودم،متعجب نفهمیده را حرفش معنای منکه« !شماست نوبت دیگه حاال باشیم،ولی داشته خاطر اطمینان

« !بکنم؟ باید چیکار!من؟»:پرسیدم  

 و هوش با که شماست شدم،نوبت چیز تا سه متوجه و زدم چرخ اطراف و دور این کمی شما رسیدن از قبل من_رئیس جناب

« !نمیکنم ناامیدتون»:گفتم جدیت با« .کنین پیدا رو مورد سه این دارم سراغ ازتون که ذکاوتی  

 کف را شیشه تکه و کردم باز آرامی بود،به شده قفل که را بیچاره دخترک مشت»! همینطوره که ندارم شک_رئیس جناب

« !دست؟ راست یا بوده دست چپ قربانی میدونه کسی»:پرسیدم و زدم فاتحانه لبخندی.دیدم دستش  

رئیس جناب  

. بوده دست چپ شدم متوجه کردم ش خانواده از که کوتاهی جوی و پرس با_  

 همون با باید بوده دست چپ چون میکنه؟مسلما چیکار راستش دست توی ش شیشه تیکه همین که خودکشی آلت پس_

! زده می رو رگش چپ دست  

 متوجه ناگهان که کردم وارسی دقت با را صورتش اجزای و دست ای دقیقه چند»! مورد سه از یکی بود،این زیرکانه_رئیس جناب

« !کردم پیداش»:گفتم سرعت به و هیجان با!شدم چیزی  

! بشنوم منتظرم_رئیس جناب  

!باشه این برعکس باید که حالی میشه،در دیده مقتول دست پشت خون فوران اثر نه،اما یا کردین توجه دونم نمی_  

! بدین توضیح تر واضح کم یه_رئیس جناب   no
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 خون فشار یا زدگی بیرون از ای نشونه باید باشه کرده فرو رگش توی رو شیشه خودش دست با خودش اگه که اینه منظورم_

 زمین روی».. . مونده،ببینین جا به خون فوران اثر و سرخ رنگ دستش پشت اون جای به باشه،اما داشته وجود دستش کف روی

 برابر در خودش از خواسته می قربانی»دادم؛ توضیح تند تند و گرفتم صورتم جلوی تدافعی حالت به را هایم دست و زدم زانو

 به رو دستاش کف که طوری کرده،به سد خودش جلوی دستاشو همین برای و کنه دفاع بزنه صدمه بهش داشته قصد که کسی

 پشت با و زده بیرون شده،خون زده گردنش رگ وقتی و بشه موفق نتونسته ولی!صورتش جلوی دستاش پشت و بوده جلو

.. . اینکه یعنی!کرده برخورد دستش  

«!رسیده قتل به کسی دست به دختره اینکه یعنی»کرد؛ کامل را حرفم رئیس جناب»  

. بگم رو جمله همین خواستم درسته،می_   

 را سالن عرض و طول و شدم بلند بار این»! کنین می پیدا جوری چه رو یکی این بدونم دارم مونده،دوست یکی فقط_رئیس جناب

 دور نگاهم از مشکوکی مورد هیچ دادم نمی اجازه و گذراندم می نظر از ریزبینی و دقت با را چیزی هر.کردم طی مرتبه چندین

 ای،که شیشه میز روی را انگشتم داشتم تردید اینکه با.رسیدم سوم مورد به تا کردم جو و جست ای دقیقه پانزده حدود.بماند

« !بوده خون اینجا!خون»:گفتم خوشحال و مانند فریاد لحنی با و دیدم دستکش روی را خون سرخی و داشت،کشیدم قرار ای گوشه

  ؟ رئیس جناب

 احتمال داره، هست جسد که محلی با زیادی نسبتا فاصله اینکه به توجه با ولی!داشتن کردنش تمیز در سعی چیزی یه با و_

! باشه قربانی به متعلق اینجاست که خونی نمیدم  

 دو این که فهمیم می برسه دستمون به آزمایشات جواب وقت هر و میشن بررسی وقت اسرع در ها خون نمونه_رئیس جناب

« .کردم نگاهش پیروزمندانه« »!نه یا دارن مطابقت هم با خون نوع  

 دیگه بار یه!بود زیرکانه و موشکافانه خیلی همیشه مثل میگم،درست تبریک»:گفت و خندید آرامی به»! شد؟ تموم امتحان_

 شکمم روی را دستم.گداخت می را ام معده تلخ ای ماده ترشح.کردم احساس وجودم در سوزشی« !کردم پیدا ایمان کارتون به

!نیست خوب حالتون شما_رئیس جناب« .کنیم ترک رو اینجا نمونده موردی اگه»:گفتم و گذاشتم  

 سینه درون شده حبس نفس و شدیم خارج ساختمان از». نیارین فشار خودتون خوب،به خیلی_رئیس جناب! بریم اینجا از فقط_ 

« .کشیدم شامه به را تازه هوای و دادم بیرون را ام  

 چهره زن.شدیم مواجه میانسالی آقای و خانم با حیاط انتهای در»! میان ما سمت به دارن قربانی مادر و پدر_رئیس جناب

 به تا.کرد می هق هق هم سر پشت و بود شده متورم و سرخ چشمانش.بود پوشانده را صورتش پهنای اشک و داشت پریشانی

 این از که من دختر!شماست به بعد و خدا به اول ما امید چشم وکیل خانوم»:گفت گریه با و نشست زمین رسیدند،روی ما

no بی بچه که فطرتی پست حیوون اون میکنم التماستون!نیاورده خودش سر رو بال این خودش میده گواهی دلم!نداشت اخالقا
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 می ریش را دلم داغدار مادر این بار تاسف حال دیدن« !کنید مجازاتش و کنید پیدا انداخته روز و حال این به منو گناه

زدم زانو کنارش.نمود  

 و دارین اطمینان قدر این اگه!مادر باشین قوی»:کنم،گفتم مهار را بغضم کردم می تالش که حالی در و کردم بلندش آرامی به و

 رئیس جناب و رفتم خروجی در طرف به عجله با« »!کنین ثابت همه به اینو و بجنگین نکرده،باید خودکشی دخترتون دونین می

« .افتاد راه دنبالم هم  

«.برگشتم عقب به و ایستادم»! مودب؟ خانوم_رئیس جناب  

. بمونم اونجا این از بیشتر ببخشید،نمیتونستم_   

! نبود خوب حالتون شما.نیست ای مسئله_رئیس جناب  

.میشم بهتر دارم کم کم_  

! بیاین من با_رئیس جناب   

! کجا؟_  

« !کنید اطاعت مافوقتون از که اینه شما وظیفه!بیاین دنبالم گفتم»:گفت زنان میرفت،لبخند ماشینش سمت به که همانطور»

 را خیابان دو یکی و کرد حرکت ماشین.شدم سوار و ندانستم جایز را کردن معطل.داد تکان برایم دستی و نشست فرمان پشت»

 ترمز صدای که نکنم فکر ام معده درد به کردم می سعی و بودم بسته را چشمانم و بودم داده تکیه صندلی به را سرم.کردیم رد

« .شنیدم را ماشین  

 شده تعبیه استراحت برای نزدیکی،که همان در نیمکتی روی را من رئیس جناب و شدم پیاده! بشین پیاده لطفا_رئیس جناب

 چرکین دل ابرهای گویی.شدند می دیده آسمان پهنای بر ابر های لکه و بود شده دگرگون آسمان حال.رفت خودش و بود،نشاند

 زمینیان به را خود مالیمت با باران نم نم.بشکنند هم داد،در می آزارشان و بود بسته گلویشان بر را راه که بغضی داشتند قصد

.« .. بسپار خاطر به را پرواز»کردم؛ زمزمه لب زیر.نگریستم می قطرات رقص به بید کهنسال درخت ماوای در من و رساند  

 دقت با.زد می لبخند و بود ایستاده سرم باالی کوچکی سینی با رئیس جناب.کردم بلند را سرم»! است مردنی پرنده_رئیس جناب

 را کارم که ماهی یازده طول در!پیشانی بر عمیق چین چند و پرمحبت و مهربان ای چهره با ساله چند و چهل کردم؛مردی نگاهش

 لبخندی.بودیم شده خوبی های داشتیم،دوست که زیادی سنی اختالف وجود با و بود کرده کمک من به بودم،خیلی کرده شروع

 و داغ چای استکان دو حاوی را،که سینی و نشست کنارم فاصله رعایت با «دادین؟ زحمت خودتون به چرا»:گفتم و دادم تحویلش

 دوتا دیدم و زد نم نم بارون که بگیرم پرتقال آب براتون داشتم قصد»:گفت و گذاشت هردویمان بود،بین پرتقال آب لیوانی

no جرعه و کردم نزدیک هایم لب به را چای استکان و کردم تشکر خنده با« .نیست لطف از خالی هوا این تو هم سوز لب داغ چای
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 مرتبه یک.بود مطبوع و چسبید می شدت به گرم چای سرد هوای این در واقعا.ریخت هایم استخوان به حرارت.نوشیدم ای

«!کی؟»:پرسید و کرد نگاهم حیرت با «چیه؟ اسمش»:پرسیدم  

. میگم رو مقتول اسم_  

! باشه مقتول اگه البته_رئیس جناب  

! نبوده خودکشی جریان که ندارم شک من_  

. باشیم مطمئن چیزی از نباید_رئیس جناب  

. ندادین جواب_  

  داره؟ اهمیت خیلی براتون_رئیس جناب

! منه زندگی از جزوی پرونده این ناخواه بله،خواه_  

 شما وقت مزاحم این از بیشتر.بریم دیگه»:گفتم و نهادم سینی روی را استکانم»! تهرانی پیوند،پیوند_رئیس جناب

« .دارن نیاز شما به اونجا میدونم.نمیشم  

 را سینی رئیس جناب و نوشیدم الجرعه را پرتقال نداشتم،آب میلی اینکه با». بریم تا بخورین رو پرتقالتون آب_رئیس جناب

 به نگاهی رئیس جناب.شدیم خارج ماشین از و کردیم توقف خانه جلوی.شدیم او باالی مدل ماشین سوار دوباره و برگرداند

  «نیومدین؟ خودتون ماشین با»:گفت و کرد من ماشین

 وقته،باید دیر»:گفت و کرد تصدیق سر با». اومدم آقاجون ماشین با همین تعمیرگاه،برای بودم برده رو خودم خیر،ماشین_

«.برین زودتر هرچه  

! کردین ام شرمنده رئیس،امروز جناب مچکرم چی همه برای_   

. کردم عملی دوستش قبال در رو دوست یک وظیفه فقط.نکردم کاری_رئیس جناب  

! ممنون خیلی بازم هرحال به_  

 دست به مفیدی اطالعات بتونین امیدوارم.میشن احضار بازجویی برای قربانی نزدیک خویشاوندان حتما فردا راستی_رئیس جناب

 پشت به دوباره و ایستادم زبانش از نامم شنیدن با که کنم باز را ماشین در خواستم و کردیم خداحافظی»! امیدوارم_. بیارین

« .کردم نگاه سر  

. میشم پیر دارم میکنم احساس.شدم کار فراموش خیلی جدیدا_رئیس جناب  no
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«.کنم فراموش بود نزدیک»:گفت و گرفت سمتم به را کاغذی». ندارین سنی که نفرمائین،شما_  

 بهش نگاهی یه هم شما گفتم.نوشته ش خانواده برای خودکشی از قبل قربانی که ای نامه_رئیس جناب! چیه؟ این_ 

«.گرفتم دستش از را کاغذ». بشه بایگانی شواهد توی که بیاریدش باید حتما فردا البته.بندازین  

. شدم بدهکار بهتون دیگه تشکر یه_   

. نزنین هم رو حرفش_رئیس جناب  

! خداحافظ فعأل پس_  

سوار»! دیدار امید به_رئیس جناب  

 صدای بعد لحظه چند.گذاشتم پخش روی و کردم انتخاب را ها دی سی از یکی.فشردم گاز پدال روی پا و شدم رنگم سفید مزدای

 از بعد.گرفتم ای شماره و خورد سر ها دکمه روی دستم و برداشتم را موبایل.بود کرده پر را ماشین موسیقی بخش آرامش

«!شما؟ وکیل،احوال خانوم بخیر اغر»پیچید؛ گوشی توی بهزاد بوق،صدای چند شنیدن  

  بهزاد،چطوری؟ سالم_ 

! شما های پرسی احوال از_بهزاد  

خونه؟ گرفت،برگشتین بارون_  

بله،_بهزاد   

.. . کجا االن چنده؟تو ساعت دونی می!برگشتیم  

 برنگشته آقاجون هنوز.شد راحت خیالم و کردم نگاه ساعت به.انداختم صندلی روی را موبایل و کردم قطع حوصلگی بی با»

 بود؛آیا کرده پر را ذهنم تمام سوالی و بود رویم پیش برگشته بخت دخترک آلود خون چهره.کردم ترمز قرمز چراغ اولین جلوی.بود

 شاد دلم و باغی به برده قفسم»کردم؛ زمزمه همراهش و نشست ذهنم توی صدایی!کنم؟ پیدا را پیوند قاتل توانستم می

 بر رخت ها کلمه جمالت،تمام آشوب در.کرد ترم آرام و نشست دلم بر آرامش با آمیخته حسی آرتا به اندیشیدن با« !کنید

 اولین از درست.داشتم پسر این به نسبت احساسی که بود مدیدی مدتهای!ماند؛آرتا جای بر ذهنم در حرف چهار تنها و بستند

 این اوایل.نشست می دلم به لبخندهایش.داشت متفاوت رنگی برایم هایش حرف و حرکات تمام.شدم آشنا او با که باری

 آرتا عاشق من!کنم؛عشق انتخاب برایش مناسبی نام تا نکشید طول خیلی اما.بود ناآشنا برایم احساساتم در تغییر و تالطم

 اما.کرد می خود مسحور و درگیر مرا پیش از بیشتر روز هر احساس این و بود برده تاراج به را قلبم تمام هایش نگاه و بودم

no   داشت؟ عالقه من به هم اوچه؟او
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 خود همیشگی سرجای و بود برگشته کرج از آقاجون.بودیم شام خوردن مشغول و بودیم نشسته غذاخوری میز پشت همه»

 برایش حسابی همه دل کم مدت این در.خندید می هایشان حرف مقابل در یا و میداد جواب ها بچه های سوال به و بود نشسته

 تمام را غذایش همه از زودتر!شده دلخور ظهرم رفتارهای از دانستم می.داشت من با سردی رفتار ورود لحظه از آرتا.بود شده تنگ

 از.میاوردم در دلش از نحوی به باید.بود شده خیره تلویزیون صفحه به خورده گره ابروهای با و بود نشسته کاناپه روی حاال و کرد

 از را کنترل.نداد نشان واکنشی هیچ حضورم به.نشستم آرتا کنار و شدم بلند میز پشت از تشکری با و گرفتم اجازه آقاجون

 «ببینم؟ فیلمم یه ندارم چیه؟اجازه»:گفت و انداخت من به تفاوتی بی نگاه.کردم کم انتها تا را صدا و گرفتم دستش

. شد تموم حرفامون اینکه از بعد ولی.چرا،داری_  

! کنیم صحبت چیزی درباره باشه بوده قرار نمیاد یادم_آرتا  

!بذارم قبلی قرار باید باهات زدن حرف برای باشی گفته نمیاد یادم منم_  

. بگو،میشنوم_آرتا   

 دوباره». بفهمی کارمو حساسیت اینا از بیشتر داشتم انتظار دلخوری،ولی ازم ظهر مسئله برای چیه؟میدونم رفتارات این دلیل_

 توقع.خورد گوشم توی دردناکی سیلی کردم حس« »!نبود مهم برام اصال»:کند،گفت نگاهم اینکه بی و دوخت چشم تلویزیون به

 بدهم،از او به جبران برای فرصتی اینکه از پیش شد،اما متوجه زود خیلی هم خودش!آرتا از نه حداقل.بشنوم جوابی چنین نداشتم

 خشم با.بیندیشم او به اصال خواست نمی دلم.نشستم تخت روی و بستم سرم پشت را اتاق در.رفتم باال ها پله از و برخاستم جا

 دلخور دستم از کردم می خیال که بودم ساده و احمق چقدر.نداره ارزشی براش من کارای گفت اون»غریدم؛ احساسم سر بر

 بود سپرده من به رئیس جناب که ای نامه فکر به.میکردم منحرف را ذهنم باید« »!باشه مهم برام نباید درک،منم به ولی!میشه

 آمد طرفم به آرتا.شد باز و چرخید پاشنه روی در.کشیدم بیرون داخلش از را کاغذ و گذاشتم پاهایم روی را ام دستی کیف.افتادم

 و ایستاد سرجایش یکدفعه.« ».. که نبود میزدم،حواسم رو حرف اون نباید بوسه،من ببخش منو»:گفت طلبانه پوزش لحنی با و

«چیه؟ این»:پرسید آهستگی به.کرد بود،نگاه دستم توی که کاغذی به ناباوری با  

  «چیه؟ این گفتم»شد؛ تندتر کمی لحنش».. . راستش این_ 

«چیه؟ کاغذ این بگو»کرد؛ سوال بار سومین برای چون.بود شده دیوانه انگار».. . من خب_  

« !س،نه؟ نامه»:گفت و آمد جلوتر کمی و گذاشت ناتمام را سخنانم باره چند».. . که میگم دارم_   

! س آره،نامه_  

!من به بده کاغذو اون_آرتا  

! نمیتونم_   no
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! بده من به رو لعنتی پاره کاغذ اون میگم نمیتونی؟بهت که چی یعنی_آرتا  

 ادامه مانند فریاد حالتی با« !هست؟ هم شخصی پس»:پرسید و زد پوزخندی»! ببینی نباید تو رو نیست،این امکانش که گفتم_

دختر من به بده»داد؛  

« !نمیشه راحت خیالم نبینم تا خوب،من  

آرتا! باش،میشنون آروم_  

 به چیکار تو»:گفتم خشم با.بود کرده ام عاصی بدجوری اش دندگی یک و لجبازی»! بگیرمش؟ ازت زور به خودم یا میدی!بشنون_

 برات دفعه یه که شد چی حاال.میگم چی و میکنم چیکار من نداشت اهمیتی برات که پیش دقیقه چند آرتا؟تا داری من کار

 دیگه چیز یه االن ما بحث.خواستم معذرت ازت اون برای که من»:گفت حرص با و سائید هم به را هایش دندان« !شدم؟ مهم

 دفعه این.کند رفتار من با اینگونه نمیدادم اجازه هیچکس به من.بودم شده عصبی خیلی« .بدی نشونم رو نامه اون باید تو.س

 می دخالت من خصوصی و شخصی کارای توی که هستی آرتا؟کی هستی کی تو»:دادم را جوابش قبل از تر خشمگین

 می ادامه من و کرد می نگاهم شده گرد های چشم با آرتا «کنی؟ می توهین بهم اینکارات با داری هست کنی؟حواست

 جون بزرگ شهر این توی خونواده بدون سال چندین که ام دختری اون کنی؟من می بازخواست رو کی داری هست حواست»دادم؛

 میگی؟من چی اومدی تو حاال.کنه نگاه بهم ای دیگه چشم به نامردی هیچ بذارم اینکه خوندم،بدون درس و کردم کار و کندم

 منو وجود و شخصیت این از بیشتر و بیرون برو اتاق این از هم حاال.کنه رفتار و بزنه حرف باهام اینطوری هیچکسی نمیدم اجازه

 معذرت»:گفت تلخی لحن با و زد پوزخندی بعد و کرد نگاهم مبهوت ای لحظه رسید،چند پایان به که هایم حرف« !نبر سوال زیر

 به تازه.کوبید هم به محکم را در و رفت بیرون اتاق از و گفت را این« !میزنم حرف کی با دارم دونستم نمی حاال خوام،تا می

 زبان بر را حرفی هر و ببندم چیز همه روی چشم بود شده سبب بودم؟عصبانیت کرده چه خودمان با من.آمدم خودم

 را همدیگر و کنیم عذرخواهی هم از هردو و بیاید آرتا خواست می دلم.ماندم خیره در به آلود بغض و نشستم.بیاورم

 را جلویش بود که سختی هر به خاطره شدن وارد با که میشد سرازیر داشت اشکم.نشد او از خبری شدم منتظر چه هر اما.ببخشیم

 دیدن با و رفتم کنارش.بشوم همصحبت کسی با داشتم احتیاج شدیدا.کرد باز را کتابی و نشست تحریر میز پشت خاطره.گرفتم

 می همدیگرو وقته سعیده،چند اسمش»:داد جواب زنان لبخند «دختر؟ کیه دیگه این»:گفتم بهت با کتاب الی پسری عکس

« !خوبیه پسر خیلی خدا خواستگاریم،به بیاد میخواد.بینیم  

  میشه؟ چی سامان پس_

  داره؟ سامان به ربطی چه موضوع این_خاطره

. هست تا دو شما بین چیزایی یه میدونن همه.نزن گول خودتو_  no
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 من بابت از_ نگی،باشه؟ کسی به چیزی فعال خوام می ازت میزنی،ولی حرف چیزایی چه درمورد تو فهمم نمی که من_خاطره

. باش مطمئن  

!زد صدات آقاجون بگم رفت یادم_خاطره  

  نمیگی؟ زودتر چرا پس_ 

!بزنی بهش سر یه بری و منتظرته اتاقش توی گفت.کردم فراموش_خاطره  

 اتاق در به ای تقه.بودند نشسته هم دور ها بچه سالن توی.گرفتم پیش در را ها پله راه و شدم خارج اتاق از». میرم باشه،االن_ 

 صدایی بار دومین برای که زمانی.کردم در نثار دیگری تقه دوباره نشنیدم جوابی وقتی و ماندم منتظر ای لحظه چند.زدم آقاجون

 نشسته اش راحتی صندلی روی در به پشت که آقاجون دیدن با.شدم اتاق وارد و دادم فشار را دستگیره و شدم نگران نیامد،کمی

 و رنگ و زرد تصویری به و بود کرده خوش جا دستش توی عکسی آلبوم.ایستادم کنارش و رفتم جلو آهسته.شد راحت بود،خیالم

 و زد آمیزی محبت لبخند.کرد نگاهم و برگشت و شد ام متوجه تازه که گذاشتم اش شانه روی را دستم.بود مانده خیره رفته رو

« .شد سرازیر لبانم بر لبخند و شد تزریق قلبم به زیادی آرامش.گذاشت دستم روی را دستش  

دخترم؟ اومدی_آقاجون  

. ندادید جواب زدم،ولی در.اومدم سرزده ببخشید_   

. شدی نگرانم دخترم،میدونم نداره عیبی_آقاجون  

کردین؟ می مرور رو عکسا آلبوم داشتین_  

 برگرده اش گذشته به داره دوست فقط میشه پیر وقتی دخترم،آدم میدونی.نشنیدم درو صدای همین عزیزم،واسه آره_آقاجون 

 می اینجا جسمم فقط و میکشه پر دنیا این از ذهنم که میکنه خودش غرق منو جوری عکس یه گاهی.کنه فکر خاطراتش به و

 دست از اتوموبیل سانحه یک در پیش سال خیلی را فرزندش تک و زن جون آقا میدانستم»! ببینمت بشین نمون،بیا سرپا!مونه

 با بازی مشغول و گذاشتم پاهایم روی را دستم و نشستم و نکردم کنجکاوی زیاد عکس درون شخص درباره همین برای!داده

« .شدم انگشتانم  

قامت به» دخترم؟ میکنی چه خب_آقاجون  

 چوبی عصای و بود کرده دراز بیرون به را پاهایش.پاشیدم پرمحبتش اما چروک و پرچین صورت به لبخندی و نگریستم اش خمیده

 گران ساعتی و بود داده قرار چپ دست آرنج روی بر را راستش دست ساعد.بود داده تکیه صندلی به دستش بغل را نفیسش

 از رنگی و خندید می انسان با چشمانش.کرد می تر مانوس را اش چهره ریش ته سفیدی.درخشید می دستش مچ بر قیمت

« .داشت یادگار به جوانی های سال شیطنت  no
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. هستم وکالتم کار سرگرم همیشه مثل_  

 برام دارین؟نکنه خبر کجا از شما»:پرسیدم تردید با»! قتل پرونده.کردی قبول رو جدید پرونده یه امروز همین شنیدم_آقاجون

  «گذاشتین؟ نگهبان

!میاره خبر برام تو کارای از که هست یکی گفت،ولی نمیشه که نگهبان_آقاجون  

! بپرسین خودم از بدونین خواین می چیزی اگه دارین؟خب شک من به شما یعنی_   

 خودم شدن جمع خاطر برای فقط کردم هم کاری اگه.دارم کامل اعتماد تو به دخترم،من بشی ناراحت نیست الزم_آقاجون

.بیارم در کارات از سر بخوام بده میکنه،حق نگرانم خیلی تو شغل.بوده  

. کردین می سوال خودم از اینجوری؟خب آخه ولی_   

! بگو ت پرونده از حرفا این جای حاال خب.نگی بهم رو راستش و بکنی منو مریض قلب مراعات ترسیدم_آقاجون  

. داریم شک هنوز قتل و خودکشی بین اما.نیست معلوم زیادی چیز هنوز راستش_  

« .کرد دراز من طرف به و کشید بیرون کاغذی متکا زیر از بعد و کرد ای سرفه تک آقاجون»  

.میشه بگیر،الزمت رو چک این_آقاجون  

. میگم داشتم احتیاج وقت هر.گیرم نمی ازتون آقاجون،فعال نکنه درد دستتون_   

  چیه؟ دلیلش_آقاجون

 این از بیشتر دیگه.دارم وجدان عذاب ماشین مسئله سر هنوز راستش.باشه تفاوتی هیچ دیگه های بچه و من بین ندارم دوست_

. کنم قبول تونم نمی رو  

 فرقی شما از هیچکدوم بین من کن باور ولی.میگی چی میدونم.بودی شعوری و درک با و باهوش دختر همیشه تو_آقاجون

 برای تو که نره یادت هم رو این ضمن در.میشه الزمت کارت توی دونستم می گرفتم،چون برات هم رو ماشین اون.نمیذارم

 به». نکنی رد دستمو میخوام ازت االنم.بودم نکرده بهت کمکی بود مدتها منم.گیری می حقوق چندجا از و داری درآمد خودت

 حق در رو لطف بزرگترین شما.ندارم ازتون انتظاری من بدونین خوام می آقاجون،ولی ممنونم خیلی»:گفتم و گرفتم را چک اجبار

 «هست؟ چیزی مگه این از تر مهم.بفهمم رو صمیمیت و عشق معنای کنارشون در که دادین خونواده یه بهم و کردین من

 و رفتم جلو« !ببوسمت گلم،بیا دختر جلو بیا»:گفت و گرفت را دستم.بخوانم توانستم می آقاجون نگاه در را رضایتمندی

 برو هم حاال.اومدی که عزیزم،ممنون باشه راضی ازت خدا»:گفت و نهاد ام پیشانی بر ای بوسه پدرانه ای عالقه و مهر با آقاجون

 آقاجون خیر به شب»:بوسیدم را اش گونه وافری شادی و عشق با« !دخترم بخیر شب.بخوابم بگیرم میخوام که برس کارت به و

 به من.دادم نمی حق خودم به.داشت قرار افکارم نقطه دورترین در آرتا حاال.رفتم اتاقم به دوباره و آمدم بیرون آنجا از« !خودم
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 نور روشنائی.کشیدم دراز تخت روی و کشیدم آهی.نداشت را من زندگی در دخالت حق هم او اما.بودم کرده برخورد او با تندی

 پرآشوب را ذهنم تهرانی پیوند قتل به و فردا به اندیشیدن.تابید می من صورت روی و کرد می نفوذ اتاق داخل به پنجره از ماه

 و کردم خارج کیف توی از دوباره را نامه پاکت.دادم می تحویل رئیس جناب به بعد روز صبح را پیوند نامه حتما باید.کرد می

 قسمت چند در.باشد نوشته را آن باعجله کسی انگار.شد ظاهر رویم جلوی ای ریخته هم به و آشفته خط.کردم باز را تاشده کاغذ

 روی نگاهم!ریخته کاغذ روی نوشتن حین در بیچاره دخترک های اشک حتما کردم تصور.خورد می چشم به خیسی اثر هم نامه از

 باور ولی!گرفتم ای خودخواهانه تصمیم من!بشید عصبانی دستم از که میدم حق شما عزیزم،به خانواده سالم»لغزید؛ سطر اولین

 ای گله هیچ شما از من!دارم دوستتون عزیزم،خیلی خواهر و مادر و پدر!بمونم دنیا این توی تونم نمی و ندارم تحمل دیگه کنید

 انگار!کنم حس زده بارون پنجره پشت رو مرگ کشیدن نفس تونم می!رفتنه وقت دیگه!کنید حاللم که خوام می ازتون و ندارم

 این« "!تون،پیوند شکسته دل دختر"!خداحافظ!دارم احتیاج بهش خیلی که میکنه دعوت آرامشی به منو!میزنه صدا منو داره

 آلود اشک کلمه چند این پشت در معنایی دنبال.کردم دوره بار چندمین برای را سطرهایش و خواندم بارها و بارها را کوتاه نامه

 ای رابطه درگیر او چه؟یعنی برای اما.بود کرده استفاده"شکسته دل"کلمه از پیوند.اندیشیدم نامه آخر جمله به.گشتم می

دلیل و بود خورده شکست و بود شده عاطفی  

 اینکار به دست و شود دارش جریحه غرور و احساسات تسلیم پیوند سال و سن در دختری داشت بود؟امکان همین اش خودکشی

 و تاریک زوایای در سوال یک فقط و فقط حاال اما.فهمیدم می را چیزها این همه باید داشت؟فردا وجود دیگری مسئله بزند؟یا

کنم؟ پیدا را پیوند قاتل توانستم می زد؛آیا می چرخ ذهنم روشن  

 "آرتا"

« « .بکنم خواهی معذرت ازت خواستم می که بگو کنی؟منو می بیرون اتاقت از منو لیاقت،حاال بی دختره»غریدم؛ خشم با

« .زدم عمیقی پک و فشردم دستم توی محکم و کردم روشن دیگری سیگار»  

 که تو عاشقونه های نگاری نامه.بگیر نامه و بده نامه خوای می ناکسی هر با کنی؟برو نمی یا کنی می چیکار تو چه من به اصال_

« .زدم موهایم به چنگی کالفه.بود شده خالی سیگارم پاکت»! نداره ربطی من به  

.. . که معرفتی بی خیلی.زدم آتیش که بود سیگاری چندمین این دونم نمی کردی؟خودمم من با چیکار تو دختر_  

 داده دیوار به را اش تکیه.کردم نگاه سامان به و کشیدم بلندی آه» شدی؟ دیوونه پسر؟نکنه زنی می حرف کی با داری_سامان

 هم بر را ام کنم،تنهایی می خلوت خودم با ترس باالی که بار هر که بودیم بسته ای نانوشته قرارداد انگار.زد می لبخند و بود

« .بزند  

  داری؟ سیگار_

no  «داری؟ سیگار»:پرسیدم عصبی دوباره». کردی دود سیگار پاکت پسرخوب؟یه بکشی خودتو خوای می_سامان
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  کردی؟ درست خودت واسه که وضعی چه این!آرتا،چته؟ کن بس_سامان

« !دارم من»:گفت و شد ملحق ما به لبخند با حسام» نداری؟ یا داری_  

! کن حسام،ولش بهش نده_سامان  

«خوای؟ نمی تو»:کشید،گفت می بیرون پاکتش از سیگار تا دو که حالی در حسام»  

! کشه می داره شب سر از!ندی هم آرتا به بهتره!خوام نمی_سامان   

 قالب کمرم پشت را هایم دست خیال بی و زدم آتش فندک با را سیگارم»! کشه نمی رو کسی اضافی سیگار دونه یه_حسام

« .کردم  

 خواب به پیش ساعتی آقاجون دانستم می اینکه با». نمیاد خوشش که دونی می.بینه می آقاجون وقت اینطرف،یه بیا_سامان

« !بشود ناراحت دستم از نداشتم دوست و گذاشتم می احترام اش خواسته ترسیدم،به نمی.کشیدم عقب را خودم رفته،زود

 و مفید نفس تنگی و کلیه عفونت و ریه سرطان برای چقدر دونست می اگه!سیگاره مخالف چی واسه آقاجون دونم نمی_حسام

! شد می عوض نظرش حتما گذاره تأثیر  

. ماست خود سالمتی برای میگه چی هر که بیچاره اون_سامان  

نسوزه، ما برای دلش واقعی پدر یه از بیشتر اگه.داره رو پدر حکم ما دونم،برای می_حسام  

  «تو؟ چته نگفتی»:پرسید و کرد من به نظری سامان». نیست ما نگران اون از کمتر

  بزنیم؟ دوری یه ماشین با چیه نظرتون_حسام! رفته سر م هیچی،حوصله_

.ندارم حرفی که من_  

! بخوابم م،میرم خسته.کنید معاف رو من_سامان   

« .رفت ما پیش از و گفت خیری به شب»  

  کیه؟ پیش ماشین سوئیچ_حسام

. باشه اون دست باید.رفت باهاش بوسه ظهر_  

« .گرفت ای شماره تلفنش با». بزنم بهش زنگ یه پس_حسام  

. بزنیم گشتی یه باهاش بریم خوایم می آرتا و توئه؟من پیش سوئیچ_! سالم بوسه..الو_  

. میایم زودم و میریم زود.نمیشیم خوابه،مزاحمش آقاجون.نگرفتیم که اجازه_  no
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 می بوسه از را سوئیچ حسام که موقعی.برداشتم اتاق از را کتم« .دیگه بریم»:شد،گفت تمام که اش مکالمه». باشه،اومدیم_

 همان و بودند شده جمع در جلوی ها بچه!بخورد حرص که بود او نوبت حاال.بود حقش.نکردم او به هم نگاهی نیم گرفت،حتی

 سوار و کردیم خارج پارکینگ داخل از را ماشین صدا و سر بی و دادیم کوتاهی توضیح.زدند می قدم جمعی دسته اطراف

 بوسه»:گفت زود که کردم نگاهش گیجی با «داری،نه؟ دوستش»:گفت مقدمه بی حسام که بودیم شده دور کیلومتری یک.شدیم

 توی نفس کردم حس« !دارم دوستش»:گفتم راحت خیلی.دانستم نمی الزم را انکار دیگر.داشت عجیبی حالت نگاهش« !میگم رو

 تو چی؟اونم اون»:پرسید دوباره سکوت کمی از بعد.کاستم سرعتم از و کردم تماشا را خیابان شلوغی شیشه از.ماند اش سینه

 رو اینا که بیای من با خواستی تو.نمیدونم_« .بود شده سرخ سرخ.شد کشیده اش برافروخته چهره به نگاهم» «خواد؟ می رو

 حواسم حسام فریاد و داد با».. . باش زود..ترمز رو آرتا،بزن باشه حواست..ک بدونم خواستم فقط.دونم می چه_حسام بدونی؟

 برخورد یکدیگر با ماشین بگذارم،دو ترمز روی پا و بکنم حرکتی خواستم تا و بود شده متوقف مرتبه یک جلویی ماشین.شد جمع

محکم سرم.برخاست مهیبی صدای و کردند  

« .خورد شیشه توی  

« .دادم خاتمه هایش نگرانی به و کردم بلند سر»! بگو چیزی پسر؟یه شدی چی..آرتا..آرتا_حسام  

! شده چی پیشونیت ببینم!شکر رو خدا..اوف_حسام  

 خدا.کردیم نگاه ها ماشین وضعیت به و شدیم پیاده هردو»! اومده ماشین سر بالیی چه ببینیم پائین بپر.کن ول منو پیشونی_

 بیرون ماشین از هیکل درشت مرد دو.بود خورده ضربه شدت به جلویی ماشین عقب اما.بود اولش روز مثل ما ماشین شکر را

 به خاکی چه لندهور؟ببین دوتا شما کورین مگه»:گفت زنان فریاد شان یکی.زدند خودشان سر دیدند،توی را وضعیت تا و دویدند

 بود،شمرده کالمش توی که خاصی خونسردی با حسام« .نیست بشو ماشین ما برای دیگه قراضه ابو داداش،این شد سرمون

 برای هم و خودتون برای هم و میگرفتین ترمز دفعه یه خیابون وسط نباید شما.بزنین حرف درست لطفا که اوال»:گفت شمرده

 روشن رو ما تکلیف بیاد تا میکنیم خبر رو راهنمایی پلیس االن نشده،همین چیزی که حاال بعدشم.کردین می درست دردسر ما

« !سالمت به رو شما و خیر به رو ما اینصورت غیر در.کنیم می تقدیم کمال و تمام رو خسارت هزینه باشیم ما مقصر اگه.کنه

 جوری یه جوون؟خودمون چرا دیگه پلیس»:گفت من و من با مرد همان و پرید رخشان از رنگ شنیدند را پلیس اسم تا مردها»

«!کنیم می حلش  

 کمکم..کمک»شد؛ شنیده عقب صندوق توی از مانند جیغ و زنانه صدایی مرتبه یک»! کیه مقصر بدونیم چرا؟باید_حسام 

 خیر از ما اصال»:گفت ترس با و کرد زشتی ی خنده مرد.کردیم نگاه هم به ناباوری و بهت با حسام و من« !دزدیدن منو اینا!کنین

 تقصیر و کردیم رانندگی نرم،بد کور،دندمون چشممون.بیفتین زحمت به خواد نمی شما.گذشتیم حرفا این و خسارت و شکایت

«!عازمین؟ سالمتی به»:گفتم و گرفتم را راهش جلوی سرعت به« !بریم بدو داداش کریم!خودمونه  

. میشه بد برات که بگیری جلومو نکن سعی.بشه ات حالی که میگم بهت خوش زبون پسرجون،با ببین_مرد   no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir



 25 عصر تلخ

 

 خودت واسه میگی چی»کرد؛ غرش دندان الی از و فشرد هم به را هایش دندان»! بکنی خوای می غلطی چه بدونم دارم دوست_

 را جوابم لگد با که کردم نثارش محکم مشت  چند.شدیم گالویز هم با و آورد حمله سمتم به« ».میدم پررو؟نشونت جوجه

 جیبش طرف به عوضی مردک دست دیدم.بود دعوا مشغول و بود شده درگیر دیگر مرد با هم او.کردم نگاه حسام به.داد

 را دستش.گرفتم می را جلویش باید پس.کنم باشد،قبول داشته دیگری سالح یا چاقو خودش با که را این خطر نمیتوانستم.رفت

 می دنبال را اش قبلی قصد همان هنوز نبود،چون کافی برایش این انگار.« .. آخ»کرد؛ ناله عجز با.پیچاندم محکم و گرفتم

« !برم کردم،بذار غلط»زد؛ فریاد مرتبه یک که پیچاندم شدت به و بیشتر هرچه قدرت با هم را چپش دست.کرد  

! نمیشه_  

 طرف به مبهوت و گیج مردم و بودند کرده توقف سر پشت های ماشین»! نده باد به رو ما جوون،دودمان میکنم التماست_مرد

«.آمدند می ما  

مر! بری میذارم شرط یه به_   

! قبوله باشه هرچی_د  

. کنین گم خواستین جا هر گورتونو بعد و بدین ما تحویل رو دزدیدین که کسی اون_  

.. . که اون اما_مرد  

.میرسن مردم االن.ندارین ای دیگه نزن،راه زر_  

. کنین می پیدا نجات پلیس دست از و کنین می فرار خودتون حداقل کنی گوش حرفم به اگه ولی.میاد ما با زنه صورت هر در  

 و انداخت پائین را بودند ربوده که دختری و کرد باز را عقب صندوق در عجله با.کردم رهایش»! نداره خب،ارزششو خیلی_مرد

« .رساندیم دخترک به را خودمان و دوئیدیم حسام و من و گذاشتند فرار به پا مرد دو« »!کریم باش داداش،زود بریم»:گفت

 ماشین صندلی روی را او حسام و شد بلند جا از ما کمک با« »!خوبم..خو»:گفت زنان نفس نفس دختر» خانوم؟ خوبه حالت_

 کارتون به بفرمائین.شد خیر به ختم چی همه»:دیدند،گفت می را ماجرا سردرگمی با که مردمی به رو و برگشت بعد.نشاند

 جواب غریبی و عجیب آرامش با» «ندارین؟ که دردی»:پرسیدم و کردم دختر به نگاهی.کردیم حرکت و شد سوار بعد« »!برسین

« !نه،ممنون»:داد  

 رفتیم که کمی.خواندم می هم حسام چشمهای توی را تعجب»! میگم براتون بشم آروم که کم یه_دختر.. . چیکار اونجا شما_

 دختر.بزند حرف تا زدم زل هایش لب به و زدم ترمز روی« »!بگم شو بقیه تا وایستین جا یه لیالس،حاال من اسم»:گفت یکدفعه

 مناسب خیلی کلفتش های لب اما.کرد می توجه جلب صورتش اجزای همه از بیشتر اش وحشی و روشن چشمهای.بود خوشگلی

 چند و داد پائین را پنجره شیشه.رسید می نظر به ساله یک و بیست یا بیست نظر به.نبود باال خیلی سنش.نبود زیبا صورت این

برگشت بعد و کشید مانند آه نفس  no
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 حس تنها خودمو خیلی داد می نشون توجه بهم کم یه بابام اگه شاید.شدم تنها خیلی.مرد مادرم پیش سال سه دو»:گفت و

 داره العالج بیماری مادرم شنید وقتی از و بود بابام منشی!مژگان اسم به بود زنیکه یه فقط اون ذکر و فکر تموم اما.کردم نمی

 اون من اما.کنه ازدواج مژگان با میخواد گفت بهم بابام بعد وقت چند.کردن شروع هم با رو ای رابطه و چسبوند بهش خودشو

 راه دو.خواست می پولش برای فقط رو پدرم که زنی با نه.کنیم زندگی یکجا و خونه یه توی هم با نمیخواستم.نمیخواستم رو زن

 زدم عروسی روز صبح و کنم تحمل نتونستم منم!کرد انتخاب رو اون!زن اون یا من یا گفتم.گذاشتم بابام روی پیش

 و اومدین شما بعدش.دزدیدن منو تا دو اون که زدم می قدم خیابونا توی شب نصفه تا داشتم معمول طبق هم امشب!بیرون

 این در که نداشتم توقع!ریخته هم به ذهنش شاید گفتم خودم پیش!خالی و خشک تشکر یک بدون!همین« »!دادین نجاتم

 ای دقیقه چند!بود برانگیز تعجب آرامشش و خونسردی اما!کند عقیده و احساس ابراز عادی های انسان مثل حساس شرایط

 ولی.بود اینجوری کاش»:گفت و زد پوزخندی لیال« »!داشته دوست رو پدرتون واقعا شاید»:گفت حسام که بودیم ساکت هرسه

 طالق ازش مدت یه بعد و کنم می ازدواج باهاش گفت می داشت تلفن پشت.نیست اینطور که شنیدم خودم گوشای با خودم

« .نیستم متاسف موضوع این از اصال البته»کرد؛ اضافه سنگدلی با سپس« »!میشه من مال هاش دارایی نصف و گیرم می

(خشونت با)لیال! بود پدرتون اون ولی_حسام  

 ناراحت براش اصال من.خورد رو خودش سادگی چوب.بود حقش اومد سرش که بالیی هر و بود احمق آدم یه من پدر_

« !آرتا میرم من»:گفت حسام مدتی از بعد.شد حکمفرما ما بین ناخوشایندی سکوت دوباره»! ذره یک نیستم،حتی  

. نشدیم دور خونه از خیلی هنوز.میرم پیاده خودم من.کنه می زندگی که جایی برسون رو خانوم لیال تو_حسام. میریم هم چرا؟با_

 بهتره.وقته دیر»:بود،گفتم فکر غرق که لیال به خطاب.رفت و شد پیاده و گفت خداحافظی زیرلب حسام»! دونی می باشه،خودت_

« !باشه»:دادم جواب اما.بودم دودل« »!کنم؟ رانندگی خودم میشه»:گفت بعد و کرد فکر لحظه چند لیال« .بگین رو آدرس

 گاز روی پا.شد روشن ماشین و زد استارت.نشستم دستش کنار من و نشست فرمان پشت لیال و دادیم تغییر را جاهایمان»

 یک.میرود شهر جنوب سمت به شدم متوجه.داشت مهارت بیشتر میکردم تصور که چیزی از.کرد رانندگی سکوت در و داد فشار

« .کردم نگاهش فقط« »!بودم نکرده رانندگی بود وقت خیلی»:گفت مرتبه  

  «گفتم؟ می باید چه.خوردم جا»! ایناس و پات زیر ماشین خوبه؟منظورم اوضاعت_لیال

. نیست خودم مال ماشین این_  

  کنم؟ ت هاپولی ترسی چیه؟می_لیال

. گم می دارم رو نه،واقعیت_  

« .فهمیدم نمی زیادی چیز هایش حرف از»! همینه پولدارا همه مشکل_لیال  

no  آرتاس؟ اسمت گفتی_لیال
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! بله_  

! قشنگیه اسم_لیال  

! ممنون خیلی_  

« .کردم اخم»! قشنگه هم ماشینت_لیال  

. نیست خودم مال که گفتم_  

! ببینن خواب به رو چیزا این مگه ما امثال!قشنگه بازم ولی_لیال  

  «کنی؟ تشکر بلدی فقط تو ببینم»:گفت و انداخت من به نگاهی نیم لیال»! ممنون_

  میرین؟ آباد نازی طرف_

 داد می ویراژ طوری دخترک.ندادم ادامه فایده بی و کشدار بحث این به»! حرفاس این از تر پائین خیلی میریم ما که نه،جایی_لیال

 مورد در چیزی.شد می دزدیده داشت پیش دقیقه چند همین انگار نه انگار که گذشت می ها ماشین میان از و کشید می الیی و

«.برین تر یواش خرده یه لطفا»:گفتم خشکی لحن با.انداخت می شک به را من غریبه دختر این  

« .خندید ریز ریز»! ننشستم ماشینهایی همچین فرمون پشت وقته هیجانمه،خیلی از_لیال   

! رونم می چشم،یواش.بودم زده رو حرف این هم دیگه بار یه انگار_لیال  

. کنین می لطف_  

  داری؟ سیگار_لیال

! کشین؟ می سیگار_  

 که دادم او به و کشیدم بیرون یکی.بود حسام مال.کردم خارج سیگاری پاکت داشبورد توی از» خوره؟ نمی م قیافه به_لیال

  «کشی؟ نمی خودت»:گفت

.بکشم دیگه خوام نمی.کردم روی زیاده خیلی امشب_  

 تشکر پس« »!ممنون»:گفت و زد لبخندی که کردم روشن برایش را سیگارش و بردم جلو را فندکم» داری؟ دیگه که فندک_لیال 

« !بود بلد هم  

 یکدفعه که دادم را جوابش خنده با« »!نگیره بو مردم ماشین»:گفت و کرد ای خنده و کشید پائین را شیشه»! میکنم خواهش_

«.بدهد کشتن به را ما هردوی بود نزدیک.کرد وحشتناکی ترمز و پیچید ماشین توی اش ناله صدای  no
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دوید بیرون ماشین از و برسانم پایان به را حرفم نماند منتظر».. . خوبه؟چت لیالخانوم؟حالتون شد چی_   

 جای به.میاورد باال و کرد می هق هق و بود داده تکیه آهنی نرده به را اش سینه.رساندم پل باالی به را خودم و رفتم دنبالش

 می ام عصبی سر پشت های ماشین ممتد های بوق.نشستم داخلش و دوئیدم ماشین سمت به اضافی و معنی بی سواالت

 را دستمال.رفتم لیال سمت به دوباره و شدم پیاده شکالت ای بسته و دستمال یک با و کردم پارک خیابان گوشه را ماشین.کرد

« .کرد تشکر بار دومین برای و دادم دستش به  

« .برداشت یکی و زد قدردانی سر از لبخندی». کنه می بهتر رو حالتون تلخ شکالت_  

شدین؟ بهتر_  

. نباشین منه،نگران برای طبیعی چیز یه این_لیال   

« .کرد تلخی خنده لیال» دارین؟ حساسی معده اینکه مثل پس_  

! میاد نظر به اینجوری_لیال  

. شده دیر خیلی.بریم مساعده حالتون اگه_  

.افتادیم راه و نشست رل پشت دوباره لیال و شدیم سوار.افتاد راه ماشین طرف به حرفی هیچ بی»  

.بود گرفته خوابم شدت به  

«.داری رو جرئتش اگه البته.بخواب کمی یه رسیدن تا داری دوست اگه»:گفت که کشیدم پی در پی خمیازه چند  

برسیم؟ مونده خیلی_   

 بدهم،به تذکری کردن رانندگی آرامش با برای دخترک به بتوانم اینکه از قبل و خواباندم پشت به را سرم»! نمونده نه،خیلی_لیال 

.کردم باز چشم ای زنانه و ظریف صدای با.رفتم فرو مانند خلسه خوابی  

«رسیدیم؟»:پرسیدم و دادم بدنم به قوسی و کش.بود لیال  

! آخرشه دیگه آره،اینجا_لیال   

بودیم؟ راه تو چقدر که اینه خوابیدم؟منظورم خیلی_  

  «برم؟ میگی»:گفت که کردم نگاهش کمی»! دقیقه پونزده فقط_لیال 

اینجاست؟ تون خونه نگفتین مگه_  

.ترسم می بیای؟خیلی من با میشه»:گفت و گرفت را دستم یکدفعه»! جاست چرا،همین_لیال   no
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« .داشتم بدی احساس.کشیدم عقب را دستم« »!برم تر پائین کوچه چندتا باید آخه  

 به.پرید پائین ماشین بماند،از منتظرم اینکه بدون که شد خوشحال انگار». بشین پیاده.کنم می همراهی رو شما در جلوی تا_

 و درب و ریخته فرو همه!بود کوچه این توی هایی خانه چه.زد خشکم رسید زمین به پایم که همین.شدم پیاده لیال دنبال

 ذوق توی که بود پخش هوا توی هم بدی خیلی بوی!داشتند خانه از اسمی تنها که هایی خرابه!ویران و کوچک همه!داغان

 محافظه باید.کنم ناراحتش نمیخواستم» «شده؟ چیزی»:پرسید که دید ام چهره در را بهت آثار انگار و آمد طرفم به لیال!میزد

« .دادم می جواب کارانه  

. نه،بریم_  

«.شد پشیمان و انداخت نگاهی من به که بردارد قدمی خواست»  

  نمیرین؟ چرا پس_ 

  نمیای؟ تو_لیال

. میام سرتون پشت.نمیذارم تنهاتون_  

 جمع خاطر من حضور بابت از وقتی و انداخت می من به نگاهی نیم و برمیگشت هرازگاهی اما.کرد حرکت و شد راحت خیالش»

 ای دختربچه.بود ریخته حیاطش دیوار که رسیدیم ویران تقریبا ای خانه کردیم،به رد که را اول کوچه.میداد ادامه راهش میشد،به

 میزد داد شان قیافه که جوان پسر چند.داشت بدتری وضعیت حتی سوم کوچه.کرد می را کارش همانجا و بود نشسته حیاط وسط

 حالشان به دلم.باشند داشته اطراف دنیای به توجهی نمیامد نظر به.بودند داده دیوار به را شان تکیه خماری حالت معتادند،با

 خداوند و کرد عبور چشمم مقابل از سینما پرده مانند ام پناهی بی سالهای.لرزاند می را دلم ته صحنه این دیدن اما.سوخت می

 و برگشت.ایستاد کوچکی و زده زنگ در جلوی رسیدیم،لیال که چهارم کوچه به.بود نیفتاده جاها این به گذرم هرگز که کردم شکر را

 بیشتر قدمی چند هنوز.کردم گرد عقب و زدم لبخند و کردم بلند دستی.کرد تشکر آرامی به و داد تکان دست من برای زنان لبخند

 به را خودم و دیدم،دویدم زمین بر نقش را لیال که زمانی و برگرداندم سر.شدم میخکوب سرجایم جیغ صدای با که بودم نشده دور

  «افتاد؟ اتفاقی چه»:پرسیدم و نشستم کنارش.رساندم او

 پاتونه شما که کفشی این با»:گفتم و داشت،خورد پا به که کفشی بلند پاشنه به نگاهم». خورد پیچ پام کنم نمیدونم،فکر_لیال

 کرد ای شد،ناله پا سر که همین اما.برخیزد کرد تالش دستهایش کمک به« !بشین؟ بلند تونین می حاال!خوره می پیچ که معلومه

 خیلی کدومه دیده؟هر آسیب پا کدوم»:گفتم و گرفتم لباس روی از را دستش ام باطنی میل علیرغم.افتاد زمین روی دوباره و

 درد فهمیدم کشید که نفسی از.شد بلند سختی به« ».کنم می کمکتون من.وردارین قدم یکی اون با و نیارین فشار بهش

« !دره داخل،همین ببر منو لطفا»:گفت بریده بریده و زد چنگ را بازویم!بریده را امانش  
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 صد!بود حیاطی عجب.شدیم حیاط وارد هردو و شد باز فشاری با در». میشه باز بدی هل.نمیشه قفل خرابه،هیچوقت در_لیال

 باغچه!کرد می دشوار را کشیدن نفس که ای زننده بوی!لجن و آشغال از پر حوض!تخریب به رو گلی کاه دیوارهای!خرابه به رحمت

علف از پر ای  

 خود سمت به را توجهم کوتاه نگاه یک با تنها همه و همه!بود چسبیده حیاط سیمانی کف به که هایی کثافت!هرز و خشک

 گرفتم نشنیده را حرفش.باشم کسی شرمندگی دلیل نمیخواست دلم« »!س،ببخشید ریخته هم به خیلی»:گفت شرم با لیال!کشید

 کم یه فقط.نکن ول حال این تو منو_لیال« .رسید تصنعی نظرم به که کرد ای ناله». برم دیگه من شده کم دردتون اگه»:گفتم و

 اما.نبود کردن دقت برای فرصتی.گذاشتیم کوچکی خیلی خیلی اتاق داخل به پا و گشودم را شکسته ای شیشه در»! مونده دیگه

 از قبل.نمیماند دور نظرش از اتاق کف قالی کثیفی و مرطوب و زده نم میرفت،دیوارهای اتاق این داخل هم دیگری کس هر

 احساس.نداشتم خوبی حس اینجا« »!بیار برام بالش و تشک یه لطفا»:گفت ناله و آه با شود،لیال خارج دهانم از حرفی اینکه

 روی و کشیدم بیرون تشکی و داشت،لحاف قرار اتاق گوشه که ای شده تلنبار هم روی خواب رخت از سرعت به.میکردم خفقان

 خودش دنبال به مرا و کرد خم را خوابید،سرم می تشک روی که حالی در و گذاشت ام شانه روی را دستش لیال.کردم پهن قالی

 گوشم توی محکمی سیلی کسی کردم احساس« »!کنم نمی حساب برات گرون خیلی»کرد؛ زمزمه گوشم توی و کشید

 ای لحظه به.آوردم یاد به را بروم او با خواست من از و گرفت را دستم ماشین توی که ای لحظه!بودم احمق چقدر من.خواباند

 به تندی به و کشیدم عقب را بودم؟خودم نفهمیده چطور.کردم فکر داشت من همراهی برای که اصراری زد،به چنگ را بازویم که

 خشونت با« »!کنار برین راهم سر از لطفا»:گفتم عصبی!نبود پا درد از خبری.داد تکیه در به و ایستاد جلویم زود که رفتم در طرف

 حس عجیبی ترس.بودم افتاده زدن نفس نفس به« »!میدین خرج به زیادی الکی غرور!همینه پولدارا همه اشکال که گفتم»:گفت

 و داد فشار دستش توی را دستم ای کننده مشمئز حالت با اما.برود عقب در جلوی از تا بکشم که گرفتم را دستش.کردم می

 به دستش.بود شده تر دریده و تر وحشی همیشه از.کردم نگاه چشمهایش توی« »!بسازم برات خوبی شب میدم قول»:گفت

 اضطراب و ترس این نمیدونم_لیال« !برم بذارین.کنین بس رو بازی این»:گفتم عصبانیت با که رفت لباسش دکمه اولین سمت

 من با رو امشب پس.بیاد سرم نیست قرار هم بالیی.نیست دوشبم یکی کار.بودم زیادی آدمای با من پسر آقا چیه؟ببین برای

 یا میشه تکرار شبا این از و میای بازم که خودته دست دیگه.میری و میذاری دستم کف پولی یه بعدش و میگذرونی خوشی به

« !پوله؟ برای اینا همه پس»:گفتم و نگریستم اتاق دور تا دور به و برگرداندم را سرم.خورد می سرم بر پتک مانند حرفهایش»! نه

« !کن فکر انتظارته در که چیزی به فقط.کن ول رو دیگه چیز یا پوله برای من کارای که این» شنیدم؛ سر پشت از را لیال صدای»

 از رفته رفته که ترس این.میترسیدم.شد دراز طرفم به لیال دست.بخورد هم به حالم بود نزدیک دیدم که چیزی با و برگشتم»

 باز.کرد مزه دهانم به خون شور طعم.گرفتم گاز را لبم و زدم پس را دستش.برنمیداشت سرم از میشد،دست کاسته اش عجیبی

 که توانی تمام با« »!دیگه نکن،بیا لجبازی»:گفت وار زمزمه گوشم کنار و کرد تر نزدیک من به را خودش لیال.گرفتم گاز تندتر هم

 روی و نشست زمین روی من جلوی.دوید طرفم به مردی و شد باز اتاق در مرتبه یک.شد زمین بر نقش و دادم هلش داشتم

 باز دهانم« »!بوسم می پاتونو!بوسم می دستتونو!نکنین اینکارو من آقا،جلوی میکنم خواهش»:گفت عجز با و افتاد پاهایم

no سینه مرد« »!ندارم طاقتشو خدا به.نمیتونم دیگه»:گفت هق هق با.شد بلند اتاق گوشه از لیال گریه صدای مرتبه یک.بود مانده
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 این..ای»:گفتم و دادم قورت را دهانم آب« »!من لیالی نکن عزیزم،گریه نکن گریه»:گفت و کرد بغل را لیال و رفت جلو خیز

 شد کنده جا از سقف کردم احساس.بلعید خود در مرا و کرد باز دهان زمین کردم احساس« »!شوهرمه»:گفت گریه با لیال» «کیه؟

 بغضم و گذاشتم دستم روی را سرم.نشستم ای گوشه و شد سست پاهایم.باشم زنده هنوز نمیکردم باور.ریخت سرم روی و

 گریه و زدم ضجه.کردم گریه و کردم ناله» «کردم؟ چیکار من کردم؟آخه چیکار من!کنه لعنتم خدا»:گفتم کنان گریه.ترکید

 امشب از زد؟بعد می سینه توی هنوز قلبم چرا رسید؟پس نمی آخر به دنیا چرا پس.بود شده متوقف اتاق این توی زمان.کردم

 سر نداشتم جرئت.دیدم می حقیر خیلی را خودم.کردم نمی باور را اتفاقات این از کرد؟هیچکدام می طلوع هم خورشیدی فردا مگر

 توی هنوز شوهر و زن.کردم نگاه آلود اشک های چشم با و دادم تکیه دیوار به را سرم.کردم اما.کنم نگاه رو به رو به و کنم بلند

انگیزی رقت شکل به مرد.کردند می گریه هم بغل  

 تلخی پوزخند با« »!مجبورم»:گفت آلود بغض و شرمزده لیال» «چی؟ برای چی؟آخه برای»:پرسیدم بغض با.بود ضعیف و الغر

 و شکستم را اتاق ناخوشایند سکوت.نگفت چیزی و دوخت پائین به و دزدید را نگاهش باخجالت« »!مجبوری؟»:گفتم

«!بودن دزدیده رو تو که مردا اون بود؟ولی بازی ش همه پس»:گفتم  

! رفتم باهاشون خودم!بودن ندزدیده_لیال   

! چی؟_  

 بهتر هردومون برای اینجوری»:دید،گفت را سکوتم وقتی.نگفتم چیزی و کردم نگاهش مبهوت»! فروختم بهشون خودمو_لیال

 هردوتامون فرزاد و من.میرسید دستم به خوب جنس و میرفتم بهتری جای شاید خودم هم و میرسید فرزاد به پولی یه هم!بود

 چه دیگه این»:گفتم و پریدم حرفش میشدم،میان دیوانه خشم از داشتم که حالی در»! میریم می نکشیم اگه.هستیم عملی

« !ببرم رو کشیدن نفس اینجور شور ایه؟مرده زندگی  

 نخواستی که شد چی پس»:گفتم آرامی به و کردم کنترل را خودم» چی؟ ما ولی!س ساده چیزا این گفتن تو امثال برای_لیال

  «بری؟ باهاشون

 با.بود اونم نفع به من رفتن.بودم مجبور ولی.داشتم دوست شوهرمو.داشتم دوست فرزادو من.بودم دودل هم اولش از_لیال

 تو گذاشتن منو لعنتی های عوضی اون.رفتم باهاشون همین برای.بمونه پا سر میتونست مدت یه تا میدادن بهش که پولی

. بدم نجات خودمو و بخوام کمک افتاد فکرم افتاد،به اتفاق اون راه وسط وقتی ولی.نکنم درست شر براشون که عقب صندوق

 را سرش دوباره لیال.میسوخت خیلی دلم بود؟ته افتاده روز و حال این به چطور!ساله چند و بیست دختری.کردم نگاهش فقط»

 فریبت ولی.میشدم مدیونت باید.دادی نجات منو که بودی کسی تو.میکشم خجالت ازت خیلی من»:گفت و انداخت پائین

 می مجبورت نباید.نخواستی تو ولی.بوده خداشون از همه.نگفته نه من به حاال تا مردی هیچ.بشه اینجوری نمیکردم خیال.دادم

 گه خدا به!خوردم گه»:گفت و انداخت من پای روی را خودش گریه با« »!کردم اشتباه.میذاشتم فشارت تحت نباید.کردم

no گریه صدا بی و گذاشتم زانو روی را سر دوباره.انداخت چنگ گلویم به بغض و کشیدم عقب را خودم« »!کن حاللم!خوردم
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 گوشم توی لیال لرزان صدای.بود رفته فرو سکوت در اتاق.بمانم خوددار و ببینم را مرد و زن این ناچاری و عجز توانستم نمی.کردم

 مدت یه.کردم می پادویی خیاطی یه توی مدت یه.بودم پناه بی.بودم کس بی و تنها کردم فرار خونه اون از وقتی»انداخت؛ طنین

 از.بود تنها من مثل اونم.شدم آشنا فرزاد با که بودم جا یه مدت هر و بودم آواره خالصه.بودم شده آرایشگر یه دستیار

 ولی.بودیم پاک هردومون موقع اون تا.کردیم ازدواج زود خیلی و شدیم عاشق.کنه پیدا کاری یه تا اینجا بود اومده شهرستان

 هم دادن اجاره حتی قدرت و بود نجومی ها قیمت.بودیم امالکی یه تو روز هر.بمونیم خونه بی نمیتونستیم که ازدواج بعد

 پیدا کار ماه دو بعد اینکه تا.بود خونه و کار دنبال در به در فرزاد.کردیم زندگی بود هرجوری ور اون ور این مدت یه.نداشتیم

 یه بود بود،گفته داده پیشنهاد بهش رو شغل این که مردی.بود شده مخدر مواد تحویل و ستد و داد کاری؟مسئول چه اما.کرد

 بیچاره.شد عملی فرزاد که نگذشت بود؟خیلی مونده براش هم راهی مگه.کرد قبول زود فرزادم.میده بهمون هم خونه

 چی دیگه.بریدم واقعی معنای به فهمیدم،دیگه وقتی ولی.کرد مخفی مدت یه.بود کرده خودشو کار گردش ولی.نمیخواست

 منو.بودم لجن تو خرخره تا که اومد وقتی.بود شده دیر خیلی ولی.اومد دنبالم پدرم البته.شدم معتاد بود؟منم مونده برامون

 درست چی همه سال دو بشه؟یکی اش شکستگی سر باعث باشه؟که ننگش مایه که خواد می دختری کی.داشت حقم.نخواست

 زهرماری تونستیم نمی و نداشتیم پولی.نداشتیم اندازی پس هیچ.انداختن بیرون کار اون از فرزادو اینکه تا.رفت می پیش

 به اگه عملی یه!باشی دیده چیزا این و فیلم تو دونم،شاید نمی!نبودی معتاد که تو!داری حقم آرتا،البته آقا دونی نمی تو.بخریم

 رو زمین که میاد فشار بهش بگم،اونقدر شو نمونه یه!میده جون ذره ذره!میشه نابود!شه می دیوونه نرسه میخواد که چیزی اون

 و بد و ایمون و دین!بشه خمار که روزی اون حال به وای!نیفته روز و حال اون به که کنه می هرکاری همین برای!گیره می گاز

 با.کردم نگاهش خیس چشم با« »!کنم انتخاب رو راه این شدم مجبور!نبودم مستثنی قاعده این از منم!شناسه نمی خوب

 زندگی.بمونیم پاک نخواست فهمی؟دنیا می.داشتیم آرزوها خیلی که بودیم سالم و پاک جوون تا دو فرزاد و من»زد؛ فریاد بغض

 دیدم را دختری معصوم عریان،نگاه و دریده لیالی نگاه جای به بار این.کردم نگاهش دوباره» «فهمی؟ می.کرد آلوده رو روحمون

 ای مالفه.شدم بلند.نداشتم ماندن طاقت.داشت خندید،روح بود،می زنده چشمانش بار این.داشت زندگی از ها خواسته خیلی که

 توی لحظه گذاشت؟چند سرپوش میشد چه با را روحش برهنگی اما.انداختم لیال برهنه تن روی و برداشتم دان جامه روی از

 می منفجر بغض از داشتم!نبود معصوم!نداشت روح!خندید نمی نگاهش!نبود.گشتم زندگی از نشانی دنبال.زدم زل چشمانش

 جوانی پسرک!پریده رنگ و اندام الغر فرزاد این نه اما.افتاد فرزاد به نگاهم آخر لحظه.رفتم بیرون و کردم باز را در سرعت به.شدم

 غریبه برایش تهران!بود نامانوس برایش جا همه!نگریست می اطراف به هیجان با و داشت دوش به کیفی که دیدم می را

 شد،چیز نمیان سالم و سفید دندان ردیفی خندید،اینکه وقتی!نداشت عجیبی داشت،چیز شیطنت از رنگی نگاهش اینکه!بود

 هم به محکم را در و زد هم بر را آخرم لحظه تصورات تلخ هقی هق و گریه صدای!نبود بود،عجیب زنده اینکه!نبود عجیبی

 برنگشتم حتی« »!گیرم نمی بیشتر تومن پنج»:گفت گوشم زیر صدایی که بودم نگذاشته کوچه داخل را پایم هنوز!کوبیدم

 غریبه صدای و شد طی دیگر قدم بود؟پنج جهنمی چه دیگر این خدایا.خورد می هم به حالم خودم از.رفتم و کنم نگاه را صورتش

no در ای خنده طنین بار این و گذشتم کوچه اولین پیچ از.میرفتم و بودم بسته را چشمانم« »!بیا!تومن چهار»:گفت کنان زمزمه ای
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 می.دوئیدم فقط« »!خدایا بسه!دیگه بسه»زدم؛ فریاد خشم با« »!بده داشتی دوست چقدر هر!بیا تو»:گفت کسی و پیچید فضا

شدم می دور و دوئیدم می.ریخت می فرو آسمان از شدیدی باران.کردم می گریه و دوئیدم  

 "بوسه"

«  ساعت به نگاهی.بودند شده حاضر من از زودتر و داشتند کالس امروز ها بچه.شدم بیدار خواب از ای ناشناخته هیجان با صبح

 از که میشد دیده آن در قرمز هایی رگه و بود شده متورم کمی چشمهایم.نشستم آینه روی به رو.داشتم وقت هنوز.انداختم

 می ذهنم در معنی بی و متناقض افکار.بگذارم هم روی چشم بودم نتوانسته بیشتر ساعت سه دو دیشب.بود خوابی بی عوارض

 لباس.رفتم فرو خواب به و افتاد هم روی هایم پلک که بود صبح های نزدیکی باالخره.کردند نمی رهایم ای لحظه و چرخیدند

 و انداختم سرم روی را ام مشکی روسری.بماند پنهان بقیه نگاه از ام چهره خستگی تا کردم کمرنگی آرایش و پوشیدم مناسبی

 به موقع به تا خوردند می صبحانه باعجله و بودند نشسته هم دور همه پائین طبقه در.رفتم بیرون اتاق از و برداشتم را کیفم

 با» «!اومدی؟ دخترم،باالخره خیر به صبح»:گفت خوشرویی با آقاجون.نشستم ها صندلی از یکی روی و کردم سالم.برسند اتوبوس

 هر از قبل باید!دارم عجله قدر چه دونین می که خودتون!کندم خواب رخت از دل زودتر ساعت نیم روز یه باالخره»:گفتم خنده

« .بردارم تعمیرگاه از رو ماشین کاری  

 شنیدم،بلند را این تا».بیاره برات رو ماشینت و بره شرکت از یکی سپردم زود صبح.کنی عجله نیست الزم هم خیلی حاال_آقاجون

« .بودین فکرم به که ممنون آقاجون،خیلی ممنونم»:گفتم وافری خوشحالی با و کردم بوسه در غرق را آقاجون صورت و شدم

 باز». بخور رو ات صبحونه دخترجون،بشین نکردم کاری!باشم؟ کی فکر به باید نباشم،پس خودم های بچه فکر به من اگه_آقاجون

 پر را قاشقش و بود دوخته چشم اش صبحانه به افسرده حالتی با.افتاد آرتا به نگاهم.نشستم ام قبلی سرجای و کردم تشکر هم

 نگران اما.بودم عصبانی دستش از هنوز.بود شده کبود چشمش هردو زیر و بود شده سرخ هم او چشمهای.کرد می خالی و

 ای شانه تفاوتی بی با.دید را ام خیره نگاه و کرد بلند سر که کرد حس را نگاهم سنگینی بود؟انگار افتاده برایش اتفاقی چه.شدم

« .برگرفتم او از نگاه حرص مانده؟با زدن برای هم حرفی مگر دارم؟یعنی گفتن برای چیزی چه شده؟یعنی چه انداخت؛یعنی باال

! میرم دیگه من_  

! برسی کارات به باشی داشته جون که بذار دهنت تو لقمه دو بشین!نخوردی چیزی که تو_آقاجون  

!آقاجون تون اجازه ندارم،با اشتها_  

 همه که بزنم حرفایی میخوام بوسه، بشین»:گفت خاطره که برخاستم جا از»! دخترم سالمت دونی،به می بهتر خودت_آقاجون 

 صدایی با خاطره.کردند می نگاه او به و بودند شده ساکت همه.بزند را حرفش خاطره ماندم منتظر و نشستم دیگر بار« »!بشنون

برام خواستگار قراره بدین اجازه شما اگه آقاجون»:گفت مردد و مرتعش  no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir



 34 عصر تلخ

 

 باال ها پله از بلند گامهای با و شد بلند سامان و شد کشیده عقب بلندی صدای با صندلی سپس و بود سکوت لحظه چند« »!بیاد

 فقط باید را سکوت این انگار.گفت نمی چیزی هیچکس.رفت ور دستش های انگشت با و انداخت زیر به را سرش خاطره.رفت

« .میشکست آقاجون  

« !داره فرش سعیده،فروشگاه اسمش»:داد جواب زده خجالت خاطره» هست؟ کی آقاپسر این دخترم،حاال مبارکه خب_آقاجون

  بیاد؟ قراره کی_آقاجون»

. بیاد میخواد امشب_خاطره  

  چیه؟ برای تون امشب؟عجله همین_آقاجون

. بیاد دیگه شب یه میگم بهش باشین نداشته رضایت شما اگه_خاطره  

 دل که کیه آقا این ببینیم!بیاد امشب همین بگو اصال!بیاد تونه می داره آمادگی وقت هر.ندارم حرفی که نه،من نه_آقاجون

 ولی»:گفت و زد لبخندی آقاجون« ».بگین شما چی چشم،هر»:گفت آرامی به و زد ای خجوالنه لبخند خاطره»! برده رو ما دختر

« !نمیده هرکسی به دختر آقاجونم بگی بهش باشه یادت  

! چشم،میگم_خاطره  

! نیفتین عقب درستون و کار از!دیگه بلندشین یاله!شده دیرتون شما هم و من هم خب،دیگه خیلی_آقاجون  

 رفته درهم اش چهره که خاطره به خطاب و شدم بلند میز پشت از»! بمونیم جا و بیاد اتوبوس که وای،االناس ای_بهزاد

« !رسونمت می دانشگاه جلوی تا!بیا من با امروز تو خاطره»:بود،گفتم  

.بردارم رو کالسورم برم من پس_خاطره  

 زود خاطره.آوردم بیرون پارکینگ از را ماشینم و کردم خداحافظی آقاجون از». بیارم رو ماشین تا بمون منتظر کوچه باشه،توی_ 

 می خودم کارهای به و رساندم می را خاطره زودتر هرچه باید و نداشتم زیادی وقت.دادم فشار گاز پدال روی پا و شد سوار

« !میاد؟ خواستگارت زودی این به نگفتی باشه،دیشب مبارک»:گفتم و کردم ناراحتش نیمرخ به نگاهی.رسیدم  

.بود نشده قطعی هنوز اونموقع_خاطره  

  داری؟ دوستش_ 

! پولداره هم خیلی!داره خوبی موقعیت!خوبیه پسر خیلی_خاطره  

  نه؟ یا داری دوستش پرسیدم.کن تعریف ازش نگفتم_

« !آره،معلومه»:گفت محکم و داد فرو را بغضش و کرد مکث».. . من_خاطره  no
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معلومه؟ چی_  

. دارم دوست سعیدو اینکه..اینکه_خاطره   

! نه،نداری_  

!سعیدم عاشق من که بوسه؟گفتم میگی داری چی_خاطره  

 نه اونه داری دوستش که کسی!هستی و بودی سامان عاشق تو!میزنه فریاد چشمات که میگم رو چیزی همون دارم من_ 

« !پرته و چرت ش همه اینا»:گفت تمسخر با و زد پوزخندی»! بزنی گول رو همه و خودت خوای می چرا دونم نمی ولی!سعید  

 رو بازی این!کشی می عذابی چه خودت دونم می!کشه می چی دونم می!دارم خبر سامان دل از من!نیست پرت و چرت خدا به_

 داری!دیوونه»:گفت آلود بغض لحنی با»! بگیر تصمیم و برو دلت پی!بچزون کم رو بدبخت سامان اون و خودت!دختر کن تموم

 من که سامانی دادی؟اون امید بهش الکی کردی؟چرا دلخوشش هیچی به چرا!باش داشته وجدان خرده یه آخه_« !میگی مزخرف

 باشه،اعتراف»زد؛ فریاد کرده بغض خاطره»! بشی پشیمون بعدا که نکن کاری!شه می نابود!شه می دیوونه تو شناسم،بی می

 اتاقی توی بس از شدم خسته.میخوام خوشبختی بده؟من من به تونه می چی اون ولی!دارم و داشتم دوست رو سامان کنم می

 هم رفتنش دستشویی برای حتی که کنم زندگی ای خونه تو نمیخوام دیگه.خوابیدن اونجا هم دیگه نفر هفت من جز که خوابیدم

 خوام؟فقط می زیادی چیز من فهمی؟مگه می.باشم داشته شخصی حریم خودم واسه که شده عقده برام.وایستم صف تو باید

 با کردم هوس وقت هر میخواد دلم!باشم داشته خودم برای اتاق یه دارم دوست!کنم زندگی عادی آدمای بقیه مثل خوام می

 رو نازم!باشه فکرم به یکی دارم دوست!کنم اعتراض باشم نداشته حق من و بشه مزاحمم کسی اینکه کنم،بدون خلوت خودم

 پرداخت گاز و برق و آب قبض و افتاده عقب خونه اجاره برای نگرانی و فردا از ترس بی خواد می دلم!بخره گل م واسه!بکشه

 سامان!بگو من به فهمی؟تو می!کنم زندگی میخواد دلم!برم سفر بار دو یکی هرسال خواد می دلم!بذارم بالش روی سر نشده

 که موقعی.شد پیاده و کرد تشکر خاطره.شد متوقف ماشین و گذاشتم ترمز روی پا» «بده؟ من به تونه می رو اینا از یکی کدوم

 خوشبختی زندگی از داری حق تو»:گفتم و برگشتم طرفش به آلود اشک چشمهای ببند،با را در و کند خداحافظی خواست می

کردی نمی انتخاب نجاتت راه عنوان به رو مرد یه هیچوقت کاش ای ولی!باشی داشته ها خواسته خیلی داری حق!بخوای .  

«  بلند میز پشت دید،از را من تا.بود نشسته منتظر پیوند مادر.گذاشتم تاریک نیمه اتاق درون به پا و شد باز بلندی صدای با در

«.نشستیم هم با همزمان و داد بود،جواب شده دورگه بغض از که صدایی با.بنشیند خواستم و کردم سالم.شد  

پیوند مادر. باشین مساعدتر دیروز از امیدوارم_   

! نیست؟ دنیا این توی دیگه م گوشه جگر که وقتی باشم خوب تونم می جوری چه!س ماتمکده دل این!خونه دل این_  

 با ناراحتی و ضعف جای به دارم انتظار.باشین قوی که دارم خواهش شما از ولی.میدم حق بهتون و میکنم درکتون کامال من_

! نمیشه این از غیر چیزی که باشین مطمئن_پیوند مادر. کنین همکاری من  no
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 خانوم مادرم یه من_پیوند مادر رسیده،درسته؟ قتل به دخترتون که دادین اطمینان من به دیروز یادمه.کنیم شروع بهتره پس_

 اخالقیاتی بود؟چه دختری جور چه.بگین من برای موردش در_! نیاورده خودش سر رو بال این خودش پیوندم میگه وکیل،دلم

 تموم رو دبیرستانش تازه!میومد و رفت می دیگه جوون دخترای همه مثل_پیوند مادر داشت؟ آمد و رفت کسایی چه داشت؟با

 دوستای!نداشت دشمنی باهاش کسی!رسید نمی کسی به آزارش دخترم!بده کنکور دانشگاه به رفتن برای خواست می!بود کرده

 خونه پیوند نه!نداشتن آمد و رفت!دیدن می رو همدیگه دبیرستان تو فقط ولی!بودن تایی چند یه یعنی!نداشت هم زیادی

 خیاالت خیلی.داشت آرزوها خیلی منم مودب؟دختر خانوم بگم چی!میومدن هیچوقت اونا نه و رفت می دوستاش

 کنه لعنتشون خدا.نیاورد پیش برامون مشکلی هیچوقت.بود خوبی دختر من پیوند.نذاشتن ولی.بشه دکتر میخواست.داشت

 دلم.انداخت طنین اتاق در اش گریه صدای و پوشاند را صورتش دست با.برساند پایان به را حرفش نتوانست.« ».. که..که

 نمی آرامش به گریه با دخترتون روح!تهرانی خانوم کنین بس»:گفتم تحکم با.میکردم کار وارد را احساسات نباید اما.گرفت

 اشک دست کف با و شد چیره احساساتش بر زود شنید،خیلی را حرفم تا« »!کنیم مجازاتش و کنیم پیدا رو قاتل باید ما!رسه

 دستش به را کاغذی» «بکنم؟ تونم می ای دیگه کمک چه.کنم گریه نباید من.شماست با حق»:گفت محکم و زدود را هایش

 میرفت،اشک جلوتر که خط هر.کرد خواندن به شروع و کرد باز و گرفت را نامه« ».بخونین دقت با رو نامه این»:گفتم و دادم

 وقتی.نیست مادر یک صدای بی های گریه از تر تلخ چیز هیچ.میریخت اشک صدا بی بار این اما.زد می شیار را هایش گونه بیشتر

 من!بخورم قسم تونم می!نیست پیوند خط دست این»:گفت اطمینان با و گرفت طرفم به را رسید،کاغذ اتمام به خواندنش

«!شناسم می رو اون خط  

پیوند مادر نوشته؟ ای دیگه کس رو نامه این یعنی_   

! نیست اون مال!نه_  

پیون مادر دارین؟ آمادگی.بپرسم دیگه سوال چندتا میخوام_  

! بپرسین!باشم داشته باید_د  

 کرده؟با استفاده "شکسته دل"کلمه از جمله آخرین تو چرا بفهمیم باشه،باید نوشته رو نامه این پیوند خود بگیریم فرض اگه_

پیوند مادر! چیزاس این و عشقی شکست مثل چیزی یه باشه؟منظورم بوده ناموفق که داشته ای رابطه پسری هیچ  

! نه یا هست درستی کار موقعیت این تو کشیدنش پیش نمیدونم!شد قطع پیش سال یک حدود اما!داشت که رابطه_

پیوند مادر. کنه تر نزدیک قدم یک قاتل به رو ما میتونه هرچیزی شرایط این تو.بگین میکنم خواهش_  

! باشه پیوند قاتل نمیتونه اون!نداره امکان قاتل؟این_  

پیوند مادر زنین؟ می حرف کسی چه کی؟از_  

! باشه خفاء در که نبود چیزی!داشتیم خبر ازش خونواده هردو البته!داشت رابطه پسرعموش با پیش سال یک تا دخترم_  no
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پیوند مادر افتاد؟ اتفاقی چه پیش سال شد؟یک چی بعد_  

.میدونستن خودشون فقط هم رو دلیلش.شدن جدا هم از خبر بی_  

. نگفتن ما به چیزی هیچکدوم  

« .کنین یادداشت اینجا رو فامیلش و اسم و آدرس لطفا»:گفتم و گذاشتم میز روی خودکاری و کاغذ زود خیلی»  

« .نوشت چیزی و گرفت دست به را خودکار»  

پیوند مادر  

« !برین میتونین بخواین اگه.شد تموم بازجویی»:میخواندمش،گفتم که حالی در و برداشتم را کاغذ»! باشه همین میکنم فکر_

 روز و حال!کن پیدا رو دخترم قاتل میکنم مؤدب،التماست خانوم»:گفت ملتمسانه و کشید دستش توی را دستم تهرانی خانم»

 سزای به فطرت پست اون که اینه امیدم تنها!رفت دست از که دخترم!میدم قسم رو شما داغ این به!بینی می که رو ما

! نمیشه آروم کنه،پیوندم زندگی خودش برای دردی هیچ بی و بچرخه شهر این توی آزادانه قاتل اون تا میدونم!برسه عملش

میفته اتفاق این زود یا دیر که میخورم قسم»:گفتم و فشردم محکم را داغدار مادر این دست»  

« « !میکنم خواهش داخل بفرمائین»داد؛ جواب اش همیشگی کالم تکیه با رئیس جناب و زدم در به ای ضربه  

:گفت و برخاست جا از لبخندزنان رئیس جناب.رفتم داخل و گشودم را در خنده با»  

« !دارین داغ خبرای میخندین؟انگار که شده خبر چه»  

! شد دستگیرم چیز تا چند یه نه،ولی یا هست خبری نمیدونم_  

.بیارن قهوه برامون بگم تا بشینین_رئیس جناب  

. بشینم ندارم مچکرم،قصد_   

« .شد خواندنش مشغول و برداشت را آن رئیس جناب بالفاصله و گذاشتم میز روی را کاغذ»  

. بشه بازجویی هم شخص این از باید_  

.میکنیم احضارش فردا پس یا فردا برای حتما_رئیس جناب  

. نشم شما کار مزاحم خیلی من پس.میکنین لطف_   

. میموندین حاال_رئیس جناب  

. برم بهتره.میشه ظهر دیگه،داره نه_  no
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 نفهمیدم که بودم غرق کارم توی اینقدر!شده ظهر واقعا:گفت متعجب و نگریست مچش توی ساعت به و کرد بلند را دستش»

« !گذشت زمان چطوری  

! بکشه طول ساعت این تا بازجویی نداشتم انتظار منم_  

! چیه؟ نظرتون.میخوریم ناهار میریم و میکنم تعطیل رو کارم منم.میکنیم کاری یه پس_رئیس جناب  

! موافقم کنم حساب من رو ایندفعه بذارین اگه_  

! میشه چی ببینیم تا حاال!داشتم مشکل مستقل خانمای با همیشه من_(باخنده)رئیس جناب  

! مونده کاریتون ساعت از ای دقیقه چند یه_  

.بگذره هم دقیقه چند این تا بشینین پس_رئیس جناب  

! شده تنگ آزاد هوای برای دلم.میمونم منتظرتون نه،بیرون_   

. میام و میدم رو کارها ترتیب زود منم_رئیس جناب  

.بود شده تنگ بیرون هوای برای دلم واقعا.کشیدم نفسی و شدم خارج ساختمان از»! منتظرم،فعأل_  

.بودم گذرانده بازجویی اتاق در را ساعتی سه  

شنیدم؛ را آرتا صدای که بردم می لذت هوا این تنفس از داشتم  

  «کنی؟ می چیکار اینجا تو»پرسیدم؛ و کردم اخم.بود ایستاده کنارم درست.برگشتم« »!هی،سالم»

  برم؟ میخوای_آرتا

! نمیای اینجا معموال تو!کردم سوال فقط_  

. دارم سراغ خوب رستوران یه بخوریم؟من هم با ناهارو چیه نظرت!دیگه اومدم امروز_آرتا  

« .رفت وا« »!گذاشتم قرار دیگه یکی با قبال من ولی»:گفتم خونسردی با.داشتم اختیار در تالفی برای خوبی فرصت»  

! کی؟ با_  

« .شد ظاهر دور از رئیس جناب»  

 صمیمانه عمدا» «نموندین؟ منتظر که خیلی»:پرسید لبخندزنان و رسید ما به رئیس جناب موقع همین در». میاد داره خودش_

« !بود موقع به نه،کامال»:گفتم  no
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  نمیکنین؟ معرفی رو دوستتون_رئیس جناب

.نبود میخوام،حواسم عذر_  

 آرتا سالم»:گفت گرمی به و کرد دراز آرتا طرف به را دستش رئیس جناب»! آرتاس منه،اسمش های همخونه از یکی ایشون

« .گرفت فاصله ما از عصبانیت با و کند معرفی را خودش رئیس جناب نماند منتظر آرتا.« ».. خان،آبتین  

!دارن؟ من با مشکلی تون همخونه این_رئیس جناب  

! بود ناراحت دیگه چیز از!وجه هیچ به_   

شدیم ماشین سوار رئیس جناب نبودم،با راضی بودم کرده که کاری از دلم ته که درحالی»! بریم پس_رئیس جناب  

 "آرتا"

«  اش دماغی تو صدای با جوانی دختر.میدادم را جوابشان تر تمام هرچه حوصلگی بی با من و رفتند می و آمدند می ها مشتری

« .میخواستم ورزشی روزنامه یه»:گفت و کرد سالم  

! شده خانوم،تموم نداریم_  

! باشه مونده یکی شاید!بندازین نگاهی یه_دختر  

 چه بابا،شما ای»:گفت معترضانه دختر! شده فروخته بوده امروز چاپ روزنامه چی هر صبح از!محترم خانوم کردیم تموم میگم_

 را اش جمله« »!برخوردتره خوش شما از خیلی اینجاست صبحا که پیرمرده اون!نمونده اعصاب هیچکس برای!بداخالقین قدر

 پایان از ظهرها،پس از بعد میشد وقتی چند.نداشتم را هیچکسی حوصله.کشیدم راحتی نفس.رفت و کشید را راهش و کرد کامل

 انداز پس پول مقداری راه این از هفته هر و کردم می بود،باز قلبی خوش پیرمرد به متعلق را،که دکه دانشگاه،این های کالس

 داشتم.رسید دکه بستن موقع باالخره.کرد می ام کالفه مردم با زدن کله و سر.میشدم پشیمان داشتم کم کم اما.میکردم

« .میخوام کشک شیشه داری؟یه کشک جوون»آمد؛ سراغم به پیرمردی که دادم می پائین را ها کرکره  

 آش میخواد زنم»میزد؛ حرف خودش برای و شنید نمی را من صدای که انگار»! نیست فروشی کشک که جون،اینجا پدر نداریم_

 فردا!چشم روی به!کنه نمی فرار که کشک خانوم گم می بهش چی هر!کشک دنبال فرستاده و کرده زابراه منو شبی سر!بپزه نذری

نه انگار!گیرم می برات میرم  

« .بود گرفته ام خنده« »!انگار  

!نداریم!جان پدر شده تموم_  no
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 اینجا فهمید تازه و کردم تکرار را حرفم بلندتری صدای با و خنده با»! میخوام،کشک پسرم؟کشک میگم چی نمیشنوی_پیرمرد 

 چگونه خانه تا دکه مسیر نفهمیدم و بودم فکر در غرق.گرفتم ماشین و ایستادم خیابان کنار.رفت و آمد نخواهد گیرش کشکی

 فشردم،طبق را در زنگ تا.شدم پیاده و کردم حساب را کرایه« »!رسیدیم آقا»کرد؛ پاره را افکارم رشته راننده صدای.شد طی

  «کیه؟»پیچید؛ آیفون توی صدایش و برداشت را گوشی بهزاد معمول

! منم_  

.نمیشناسم اسم این به رو کیه؟کسی منم_بهزاد  

. کن باز بهزاد،درو ندارم شوخی حوصله_   

 حوصله بی ساعتی چه و روزی چه جنابعالی بدونم که بده خبر قبل از بار چیه؟این من تقصیر نداری؟خب اعصاب بازم پس..اِ_بهزاد

! دارین تشریف  

  نه؟ یا میکنی باز_

 به را مطلق سیاهی خود با و بود رسیده راه از شب.شدم ساختمان وارد و شد باز در»! کردم باز!میزنی؟ چرا!خب؟ چته_بهزاد

 گری جلوه با و درخشیدند می آسمان سیاهرنگ و کشیده پوستین بر که پرفروزی و تابناک های ستاره و بود آورده ارمغان

 بود کرده حبس اتاق در را خودش سرشب از سامان.بودیم خواستگار ورود منتظر همه و بود گذشته نه از ساعت!زدند می چشمک

 را حق و میکردم درکش.ماند جا همان و کرد بهانه را بپیوندد،سردرد ما به شام صرف برای خواست او از آقاجون که زمانی حتی و

 هیجان و برخاست در زنگ صدای.بود کرده انتخاب را دیگری شخص و داشت انتخاب حق.نبود مقصر هم خاطره اما.میدادم او به

 دختر،تو باش آروم»:گفت خنده میکرد،با هدایتش آشپزخانه سمت به که حالی در و کشید را دستش دلشاد.شد مضاعف خاطره

 بره یکی»شد؛ بلند آقاجون صدای و افتادند خنده به خاطره وضع و حال دیدن از همه« »!میبری رو ما آبروی امشب اینجوری که

« .برداشتم را بشوم،گوشی مطمئن اینکه برای و رفتم آیفون طرف به همه از اول« »!کنه باز درو  

 جواب و بگیرم را ام خنده جلوی کردم تالش.« ».. که اینه منظورم!سعیدم سالم،من»شد؛ شنیده مضطربش صدای»! کیه؟_

 سالن داخل به پا خواستگار بعد لحظه چند و دادم فشار را کن باز در دکمه« »!میکنم خواهش داخل بفرمائین!بله،میدونم»دادم؛

 که داشت دست در زیبایی گل دسته.بود هویدا ملتهبش چهره از اضطراب اما.داشت مرتبی و آراسته ظاهر سعید.گذاشت

 را آقاجون دست خواست و شد خم و رفت جلو.گذاشت می نمایش به را شقایق و رز و الله خوشرنگ های گل از ای مجموعه

 داد دست ما تک تک با خونگرمی با سعید« »!پسرم باشی زنده»:گفت لبخند با و بوسید را اش پیشانی و نداد اجازه او ببوسد،اما

 سعید نمون پا سر»:گفت و کرد اشاره مبل به آقاجون.کردیم استقبال او از خوب بسیار برخوردی با و گرمی به متقابال ما و

 سری و کشیدند می سرک در الی از که افتاد خاطره و دلشاد به نگاهم.نشست متواضعانه و کرد اطاعت سعید« »!جان،بشین

« .بروند کنار تا دادم تکان  no
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! گذاشتی ما چشم روی قدم!پسرم اومدی خوش خیلی_آقاجون  

. کنم مالقات رو شما و برسم خدمت تونستم که بزرگیه سعادت من برای!نیازی آقای دارین اختیار_سعید  

  پسرم؟ باشه!بزنی صدا آقاجون منو میخوام ازت صحبتی هر از پیش_آقاجون

! آقاجون چشم_سعید  

! داره اهمیت برام خیلی جوابش که دارم ازت هم دیگه سوال یه_آقاجون  

! مهمه منم برای باشه اهمیت پر شما برای که چیزی باشین آقاجون،مطمئن بپرسین_سعید  

  داره؟ موقعیتی چه و گذشته بهش چی میدونی دقیقا داری؟یعنی خبر خاطره زندگی وضعیت از تو_آقاجون

 ازشون باید که رو چیزایی تموم من!باشین چیزی نگران نیست الزم!گفت برام رو چی همه اول روز همون از خانوم خاطره_سعید

! باشم،میدونم داشته خبر  

 بعد کمی.رفت آشپزخانه طرف به مطیعانه بوسه»! شد؟ چی چایی این پس بگو برو بوسه دخترم!کردی راحت رو خیالم_آقاجون

 با سعید« »!اومدی سالم،خوش»:بود،گفت مشهود آن در ترس که مضطرب لحنی با و شد خارج آشپزخانه از چای سینی با خاطره

« .بنشیند همه لب روی لبخند شد باعث که شد بلند مبل روی از دستپاچگی  

! ممنون خانوم،خیلی خاطره سالم_سعید  

! باش راحت!پسرم بشین_آقاجون  

 شد،آقاجون تعارف همه به چای وقتی.گرفت او جلوی سپس و آقاجون جلوی اول را چای سینی خاطره و نشست دیگر بار سعید»

 دستش دو هر خاطره« »!ببر رو سینی بکش زحمت جان عاطفه!دخترم بشین تو»:گفت و نشاند خود کنار و گرفت را خاطره دست

 از خب»:پرسید و کرد باز را صحبت باب دوباره آقاجون.دوخت دستهایش به چشم و انداخت زیر به سر و گذاشت دامنش روی را

« !سعیدجان بگو خودت  

 پابوس برن میخواستن.کردن فوت سانحه یه تو مادرم و پدر که بود سالم سیزده.کنم شروع کجا از نمیدونم راستش_سعید

 تموم ارث یه با موندم تنها من م خونواده مرگ از بعد.میکنن تصادف و میشه فنی نقص دچار جاده وسط ماشین که رضا امام

 کردنشون اداره مسئولیت و رسید من به شون همه که داشت مختلف شهر چند تو فرش ای زنجیره فروشگاه چندتا پدرم!نشدنی

! کنم نمی کاری دانشش و آگاهی بدون اینکه یعنی!دارم هم بازرگانی لیسانس فوق!خودمه با  

no  کنی؟ می زندگی اونا با یا تنهایی نداری؟یعنی رو ای،کسی عمویی،عمه!کنه رحمت رو مادرت و پدر خدا_آقاجون
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 بچه با منو و نکرد ولم.شد سرپناه برام دادم دست از رو م خونواده وقتی از.داشت رو پدر حکم برام که داشتم دایی یه_سعید

. دادم دست از هم رو ایشون پیش سال دو متأسفانه ولی.کرد بزرگ خودش های  

  تنهایی؟ حاال یعنی پس_آقاجون

 کس اون از غیر.میره و میکنه نظافت رو خونه و میاد خدمتکار بار یک ای هفته.میکنم زندگی تنها آپارتمان یه بله،تو_سعید

 و برداشت انگور ای حبه سعید.دادند ادامه را پذیرایی و آمدند میوه سبد با پرستو و کوثر». نداره آمد و رفت اونجا ای دیگه

« .خندید خودش و شد سرخ بناگوش تا بیچاره دختر که گفت خاطره گوش زیر چیزی ژیال.کرد تشکر  

!نه یا دارن تفاهم هم با ببینن که بزنن حرفاشونو خلوت تو و برن پسر و دختر رسمه مواقع اینجور معموال_آقاجون  

. س دیگه حرف یه بدونین الزم شما اگه البته.گفتیم هم به بوده الزم که هرچی قبال خانوم خاطره و من_سعید   

« !کنم تموم حرفمو بده اجازه جان سعید»:گفت آرامش با و گذاشت سعید دستی پیش توی خیاری آقاجون»  

 و بکن پوست خیارو این»:گفت و کرد دستی پیش به ای اشاره آقاجون»! فرمائین می درست شما!م شرمنده خیلی_سعید

« !پسرم نخوردی چیزی که تو!بخور  

! برمیداشتم خودم!نکشین زحمت شما!ممنون خیلی_سعید  

 ترجیح نفر دو شما خود چون ولی!کنن صحبت تنها پسر و دختر که بوده همین قدیم از رسوم و رسم که میگفتم داشتم_آقاجون

 که طوری هر»:میگرفت،گفت پوست را خیارش لرزان دست با که همانطور سعید»! نمیکنم مخالفتی نکنین،منم اینکارو میدین

 صحه سعید سخنان بر و میکرد اعالم را خود موافقت سر دادن تکان با و بود انداخته پائین را سرش خاطره« »!بفرمائین شما

 بعد« »!بگیرم ازت رو نهایی جواب میخوام!دخترم کن بلند سرتو»:گفت ای مردانه خنده با و کرد خاطره به رو آقاجون.میگذاشت

 آقاجون به ساکت همه« »!بپرسم هم رو خانم عروس نظر من بزنه که نداره چیزی حرفی کسی اگه»:داد ادامه و کرد بقیه به رو

 پدر اینکه با من سعیدجان»:گفت پدرانه و کرد صاف صدا آقاجون.زدیم هایش گفته بر تایید مهر سکوتمان با و نگریستیم

 قاعده این از هم خاطره!کنم پدری براشون میتونم که جایی تا که بوده این تالشم نبودم،همیشه ها بچه این از هیچکدوم واقعی

 لحاظ هر از باشم مطمئن که بذارم پسری دست تو دخترمو میکرد،دست حکم ام پدری وظیفه هم امشب!نبوده مستثنی

 وصلت این با مخالفتی خانم عروس برادرای و خواهر از هیچکدوم و من!رسیدم هم اطمینان این به و میکنه خوشبختش

 پس!مهمه برام که خودشه نظر!کنم تحمیل بهش رو نظرم ندارم دوست!بده باید خاطره خود رو آخر و اول جواب اما!نداریم

« !خانم؟ عروس چیه نظرت»:گفت خاطره به خطاب نرمی به و برگشت سپس« »!چیه جوابش که بپرسم خودش از بده اجازه

 ظرف و زد خرسندی لبخند آقاجون« »!منه نظر شما نظر»:داد جواب خجوالنه و انداخت زیر به سر شرم با بار چندمین برای خاطره»

«.گرفت سعید طرف به و برداشت را شیرینی  no
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 دهانش در و برداشت کوچکی شیرینی تعارف و تشکر با سعید»! کن شیرین رو داماد،دهنت آقا مبارکه_آقاجون 

 میخوام باشین داشته رضایت اگه آقاجون»:گفت تواضع و احترام با و شد بلند شد،سعید شیرین همه کام که هنگامی.گذاشت

! کنم خاطره گرفتم،تقدیم امشب برای که رو ای حلقه  

 گرفت را خاطره دست سعید.ایستاد سعید روی روبه و شد بلند هم خاطره»! خودته کرده نشون دیگه پسرم،دخترم باشه_آقاجون

 در سعید.شد بلند همه گفتن تبریک و زدن دست صدای.کرد فرو انگشتش در را قیمت گران اما ساده ای حلقه لرزان دستی با و

 و هیجان به را جایش و بود رفته صورتش از اضطراب و ترس حاال.دید نمی را کسی او از غیر و نگریست می عشقش الهه چشمان

 هیجان تنها و بود لبانش بر تصنعی لبخندی.بود روح بی خاطره نگاه اما.بود خوشحالی از پر چشمانش.بود داده شادی

.نداشت ازآن تصوری هیچ که ای آینده.بود آینده برای هیجانش مسلما.داشت  

 زودتر چه هر میخوام شما اجازه با آقاجون»کشید؛ پیش را دیگری مسئله و برگشت ما طرف به و کند خاطره از دل باالخره سعید

« !بگیرم وقت عقد برای محضر از پنجشنبه همین برای و ببینم رو مراسم تدارک  

. بره پیش آرامش با چیز همه پسرم؟بذار میکنی عجله اینقدر چرا_آقاجون  

 خاطره و من ولی.بشن آشنا هم روحیات و اخالق با و بشناسن رو همدیگه بیشتر طرف دو که اینه برای نامزدی راستش_سعید

 انجام عروسی زودتر چه هر میخواد دلمون همین برای.نداریم فرصت این به احتیاجی و میشناسیم همدیگرو وقته خیلی

.. . صورت این غیر باشین،در موافق شما که صورتی در تنها ولی.بگیره  

! جهیزیه و مهریه نکردیم،مثل صحبت موردش در هنوز که مونده مسائلی یه ولی.نداره وجود ندادن اجازه برای دلیلی_آقاجون

. بندازین زحمت تو رو خودتون نیست احتیاجی و داره کامل چیزو همه من خونه بگم باید جهیزیه مورد در_سعید  

! کنم می حاضر رو دخترم جهیزیه زود خیلی من!باشه رسومات طبق باید چیز میشه؟همه مگه_آقاجون  

. نیست و نبوده مهم من برای اصال چیزا این بفرمائین باور ولی_سعید  

! فرستاد بخت خونه باید کامل جهیزیه با رو عروس!مهمه من برای ولی_آقاجون  

! میشه بدونین صالح که طور هر!داره اهمیت منم برای باشه مهم شما برای که هرچیزی گفتم هم قبال_سعید  

! میرم کاراش دنبال فردا از من خب،پس بسیار_آقاجون  

 به اگه!نبات شاخه یه و قرآن جلد یه و بهار تمام سکه تا بوده؛شیشصد این رسم ما خانواده تو هم مهریه مورد در_سعید

! کنیم تعیین رو همین باشه مناسب نظرتون  no
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 تا.آمد می پائین ها پله از آرامش و خونسردی با سامان.کردیم نگاه عقب به همه»! نمیاد بد نظر به!سکه؟ شیشصد_سامان

« .فشرد گرمی به را دستش سعید« »!سعید آقا سالم»:گفت پوزخندی با و کرد دراز را دستش.نزد حرفی رسید،کسی سعید جلوی

! سامان آقا سالم_سعید  

! میدونستین؟ منو اسم_سامان  

! بودین شما بود غایب که کسی تنها_سعید  

! داشتی پسرم؟سردرد بهتره حالت_آقاجون  

« !شدین؟بشینین بلند چرا»:گفت و کرد سعید به نگاهی»! نباشین نگران!آقاجون بهترم_سامان  

« .نشست کناری مبل روی هم سامان و نشست سعید»  

  بودین؟ مهریه درمورد زدن حرف مشغول_سامان

. نیست مهم من برای مهریه نه و جهیزیه نه هرچند.میشه تموم بحثش دیگه باشن موافق آقاجون بله،اگه_سعید  

». موافقم که بگم؟من چی_آقاجون  

 اهمیتی سعید آقا برای مسائل اینجور میاد نظر به که اینطور»:گفت سامان مرتبه یک که نگفت چیزی کسی ای لحظه چند

 تو نظر»:گفت و کرد نگاه چشمهایش توی مستقیم و کرد خاطره به رو سپس« »!باشه مهم خانوم خاطره برای شاید ولی!نداره

« .داد فرو را دهنش آب خاطره« »!نباشه؟ کم!خوبه؟ سکه تا شیشصد!خانم؟ عروس چیه  

 چون اما!کردم دخالت که ببخشید»:گفت و نگریست سعید به تمسخر با سامان»! هست منم خواسته آقاجون خواسته_خاطره

 میاد،خواستم حساب به ازدواج برای بزرگ خیلی شرط یه خانوم خاطره برای اهمیته بی شما برای که مسائل این میدونستم

« .داد تکان سر و نگریست سامان تفاوت بی و سرد چهره به گیجی با سعید« »!نباشه ناراضی وقت یه بشم مطمئن

! بشه مسلم تون واسه اش خوشحالی باید!هستین خاطره برادر جای هم شما!نداره اشکالی_سعید  

! میخوام معذرت بازم ولی!میکنم تضمین رو رضایتش و خوشحالی مهریه این با حاال اما!شماست با حق کامال_سامان

 این اما!کرده مهار را خشمش زحمت به آقاجون که بود مشخص.بود شده ایجاد جمع در بدی حالت»! نیست ای مسئله_سعید

 خرج به آقاجون نرنجاندن برای را دقت بیشترین که قدرشناسی سامان!بود کرده تغییر خیلی!نبود همیشه سامان همان سامان

 شیوه هر به میخواست!نداشت تفاوتی برایش آقاجون شادی و ناراحتی بود،امشب گفتارش و رفتار مراقب اوقات اکثر و داد می

« !کرد رفتن عزم و شد بلند جا از سعید!نداشت چیزی به توجهی و بنشاند فرو را درونش آتش شده که ای  

! باشیم هم دور بشین!پسرم که زوده هنوز_آقاجون  no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir



 45 عصر تلخ

 

 بیرون خانه از را پایش که همین.رفت و نماند ما فراوان اصرارهای علیرغم سعید»! وقته نمیشم،دیر مزاحم این از بیشتر_سعید

 نداشت عادت و بود مالیمی و خلق خوش مرد آقاجون« »!بیا من با سامان»:گفت و شد دست به عصا گذاشت،آقاجون

 به که بود گرفته قول ما همه از زمانی.بود سنگین برایش حد از بیش سامان امشب رفتار اما.بدهد بروز راحتی به را عصبانیتش

 پیرمرد.بود گذاشته پیمانش روی پا و بود شکسته را مرزها تمام سامان اما.کنیم نگاه خواهر چشم به مان خانه هم دخترهای

نیز چندانی مخالفت و میداد را اتفاقی چنین احتمال باتجربه  

 کتابخانه به عصازنان آقاجون!کرده بازی خاطره آبروی با حرفهایش با آسانی این به سامان که بپذیرد نمیتوانست اما.نداشت

 آن از روزی که کرده را کاری بود فهمیده تازه گویی.بود ایستاده نقطه همان در سردرگمی با هم هنوز سامان اما.شد نزدیک اش

 و شنید صدایی.بود نکرده حرکتی هنوز سامان و رفت کتابخانه داخل آقاجون!آزرده را پدرش دل!شکسته را آقاجون بود؛قلب بیزار

 با خاطره.شد جا به جا فکش و شد نواخته صورتش به محکم ای ضربه ناگهان که بگوید چیزی خواست.بود خاطره.برگشت

. دوید باال ها پله از گریه با خاطره و چکید سامان گونه روی اشک شبیه نمناک چیزی« »!احمقی خیلی»:گفت عصبانیت  

 شیشه سعید.شد متوقف خاطره پای جلوی ماشینی که میشدیم خارج دانشگاه از داشتیم ظهر های نزدیکی روز همان فردای

 طرف به خشمگین و عجول گامهای با و شد درهم درد از اش قیافه سامان.داد تکان دست ما برای لبخند با و داد پائین را دودی

 و دارد دل در رنجی چه میدانستم.داشتم نظر زیر را سامان حاالت تمام.شد سعید ماشین سوار تفاوت بی خاطره.رفت ایستگاه

 و ساخت خارج شیشه از را دستش دیگر باری و گذاشت بوق روی را دستش سعید.میسوزاندم دل حالش به و کشد می عذابی چه

 یکباره به سامان که بود نرفته بیشتر متری چند هنوز.کرد حرکت ماشین و دادیم را جوابش.کرد خداحافظی ما از بشاش و خندان

 سست پاهایش و میشد،نگریست رد کنارش از ماشین،که به عجزی چه با که دیدم.برداشتم جلو به قدمی و زد شور دلم.ایستاد

. پرسیدم را حالش هراسان و رساندم او به را خود سرعت به و کردم تند پا.خورد زمین به محکم زانوهایش و شد  

 و بسته های چشم به که درحالی و شدند جمع سامان دور زود خیلی ها بچه»! داری؟ تو که روزیه و حال چه این پسر؟آخه خوبی_

 کنار گریه با و دوید بیرون ماشین از خاطره.دادند پیشنهادی و گفتند چیزی نگرانی با کدام نگریستند،هر می اش باخته رنگ صورت

 نمی باز چشماتو چرا!بگو چیزی یه خدا ترو»:ریخت،گفت می فرو چشمهایش از محابا بی اشک که درحالی و نشست سامان

« .چسباند خود به را نامزدش ناآرام اعصاب با سعید» «کنی؟  

. نیست تو حد از بیش حساسیت و نگرانی این به احتیاجی.نشده چیزی.باش آروم_سعید  

! داره خرابی حال چه ببین ولی_خاطره  

 باز سامان های چشم»! کنم باز رو ماشین در برم من تا کنین بلندش دوتاتون یکی پسرا!بیمارستان ببریمش باید شاید_سعید

« .خوابید همهمه و شد  

. شدیم نگرانت سامان؟همه چطوره حالت_حسام  no
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  اومد؟ سرت بالیی سامان؟چه داداش نمیزنی حرف چرا_معصومه

 من حال»:گفت سردی به و شد بلند بقیه نگران و ترسان های نگاه مقابل در سامان» شدی؟ چی بگو.میگن راست_کوثر

« !نباشه نگران کسی!خوبه  

« .خندید تلخی به» خوبی؟ که مطمئنی_  

بهزاد! زیاد نه_سامان  

! داری رو حال همین که روزه چند!نیست طبیعی تو اوضاع این!بده نشون دکتر یه به خودتو برو پس_  

! خوبه حالم که گفتم.نکن بزرگش زیاد_سامان  

:گفت تأسف با و داشت،نگریست برمی قدم خیالی بی با ظاهر به داشت که سامان به حسام.افتاد راه و گفت را این سامان»  

نمیفهمه خودشو حال خودشم پسره این_  

 "بوسه"

.کردم می مطالعه را سنگین چندان نه ای پرونده و بودم بود،نشسته آقاجون شرکت های اتاق از یکی کارم،که دفتر در  

 در پشت منشی قامت بعد ای لحظه.بدوزم در به و کنم جدا میز روی کاغذهای از را نگاهم شد خورد،باعث در به که ای ضربه

. شد نزدیک من به دست در شیرینی ای جعبه شاد،با و ریما،خندان خانم.شد نمایان  

!مؤدب خانوم نباشین خسته_منشی  

 خنده با« ».بدم گزارش بهتون تا بردارین یکی شما»:گفت و گرفت من جلوی را جعبه ریما خانم»! شده؟ خبری!ممنون خیلی_ 

« !میای نظر به سرحال اینجوری که باشه افتاده خوبی اتفاق باید»:گفتم و برداشتم یکی  

 انجام به اختالف بودن،بدون اومده شما پیش حلش برای که ای مسئله گفتن و گرفتن تماس پیروز آقای!درسته_منشی

 رو جلسه چند این الزحمه حق زمان زودترین در فرمودن اضافه قدردانی و تشکر ضمن و فرستادن هم رو شیرینی جعبه این!رسیده

« .گرفت ام خنده بیشتر ریما خانم کردن صحبت حالت از« »!ریزن می دفتر حساب به  

خوشحال_    

! گیرم می تماس باهاشون تبریک برای حتما!شدم  

.بردارین دیگه یکی_منشی  

no  کنم؟ چیکار رو اش بقیه_منشی. بود کافی یکی همون!نه،ممنون_ 
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« .شد تر عمیق لبخندش که شد تر خوشحال انگار». کن پخش دوستات بین شرکت تو ببر_  

 قبل دقیقه چند که را ای پرونده و شدم تنها دوباره رفت که ریما خانم»! برسم کارام بقیه به برم من!باشه،ممنون_منشی

 دکمه و برداشتم را تلفن.گفتم می ام منشی به باید که آوردم یاد به را چیزی اما.کشیدم دستم بودم،زیر خواندنش مشغول

 و همان دفتر از شدن خارج اما.کردم ترک را اتاق و برخاستم نشد،خودم خبری دیدم وقتی و شدم منتظر کمی.دادم فشار را هشت

 و جمع را خودم زود« ».کن جمع رو حواست خانوم.. ا»:گفت بود،معترضانه نشناخته مرا هنوز گویا که آرتا!همان آرتا با برخورد

 تویی»:پرسید سپس و کرد نگاهم متحیر ای لحظه چند« »!بنداز پات جلوی به نگاه یه هم شما»:گفتم آلود اخم و کردم جور

  «بوسه؟

« .خورد گره ابروهایش و رفت هم در هایش اخم دوباره»! بله،خودمم_  

 معنای و گفتار طرز از»! کردن؟ می دنبالت داشتن مگه!اتاقه؟ از اومدن بیرون وضع چه این!باش هستی کسی هر حاال_آرتا

 قصد!احمق پرروی ی پسره»گفتم؛ لب زیر.بود بیشتر شدت به ام ناراحتی نسبت به عصبانیتم و حرص اما.شدم ناراحت کالمش

« !بکنه رو دیروز تالفی داره  

 توانست می کسی کمتر.داشتم را خودم خاص اخالق.بشوم عصبانی راحتی این به که نبودم کسی من»! میگی؟ داری چی_آرتا

 اهمیت من میداد،برای نشان خود از که رفتاری و حرف و حرکت هر.بود استثناء آرتا اما.بیاورد در همزمان را من لج و حرص

 داشتم سعی هم باز همه این با!نمیفهمید را مسئله این لجباز پسر این اما!بودند اطرافم در که افرادی بیشتر داشت،برخالف

«!بدهم بروز خودم از معقولی رفتار  

!منه کار محل اینجا!باش زدنت حرف مواظب لطفا_   

! گفتی شد خوب_آرتا   

اومدی؟ چرا اینجا_  

.ببینم رو تو اومدم_(تمسخر با)آرتا   

. نمیاد نظر به اینطور_   

!بپرسه میخواد سامان درباره انگار.بزنم بهش سر یه خواست ازم آقاجون_آرتا  

 هیچ نمیکردم فکر هرگز.رفت و شد جدا من از "باش رفتنت راه مواظب بیشتر"گفتن؛ با آرتا». نذار منتظرش و برو پس_

 بنشیند کارش میز پشت خواست و بود،برگشت غایب آنموقع تا که ریما خانم.کند تحریک حد این تا را اعصابم بتواند انسانی

« .دید را من که  no
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 چه او چرا؟جرم بیچاره دختر این اما.بکوبم کسی سر بر را خشمم میخواست دلم»! مؤدب؟ خانم داشتید من با کاری_منشی

  «بود؟

  بودی؟ رفته جایی_

  اومده؟ پیش مشکلی.کنم تقسیم ها بچه بین رو شیرینی بودم رفته_منشی

 بعد دقیقه پنج حدود و دادم تذکر ریما خانم به را الزم تغییرات»! بدی تغییر ها فرم تو رو چیزی یه باید فقط.نیست مشکلی_

« .شد سبز جلویم آرتا که برگردم اتاقم به خواستم  

! شد عرض سالم_آرتا  

« .کرد اخم آرتا» نداشت؟ کارت آقاجون بیرون؟مگه اومدی زودی این به چرا_  

! خانم بوسه کردم سالم_آرتا  

« !وکیل خانوم پره خیلی توپت انگار»:گفت و انداخت باال را ابرویش چپ تای»! سالم علیک!افتاد یادت شد خوب_  

 به خشمناکی قیافه.شد وارد و کرد بازش بستم،آرتا سرم پشت را در تا و رفتم اتاق به»! خداحافظ.برم باید.دارم کار خیلی من_

« .بود گرفته خود  

  کنم؟ صحبت باهات نمیذاری شدی؟چرا عوض مدته یه بوسه؟چرا میکنی چیه اینکارا_آرتا

« .ماند مردد لحظه چند» بگی؟ میخوای چیزی_  

.. . راستش_آرتا  

« .کرد سفت را رویش». ندارم اضافی وقت چی؟من راستش_  

.« .. که نکند..که بگوید؟نکند من به میخواست چه آرتا.شد پا به بلوایی درونم در». بزنم حرف باهات آره،میخوام_آرتا

« .نشستم و ساختم پنهان آرامم و جدی ظاهر نقاب پشت را بود کرده خود دستخوش مرا که هیجانی» داری؟ وقتشو_آرتا  

 تماشایش محو اختیار بی.برد فرو خوشرنگش موهای توی را دستش و نشست میز کنار صندلی روی آرتا»! بشین لطفا_

 های جذاب،چشم بلند،اخم چهارشانه،قامت های شانه.میکردم نگاهش دقت با که بود باری اولین این ها مدت از پس.شدم

 خود به را مخالفی جنس هر نگاه اش جوگندمی روشن تقریبا پوست و حالت خوش و فرم خوش های لب و سیاه،بینی مخمور

« .بگذرد کنارش از سادگی به نمیتوانست دختری هیچ که بود جذابی و دلنشین های چهره از مسلما.میساخت معطوف

 نگاهش متالطم دریای در است ای دقیقه چند فهمیدم تازه و آورد خود به مرا صدایش». کنم شروع باید کجا از نمیدونم_آرتا

«.میشد صلح داشت انگار.زد لبخند» «قهوه؟ یا میخوری چایی شروع برای»:گفتم و زدم لبخندی!ام شده غرق  no
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و دادم فشار را هشت عدد!است قرار بی و کالفه میداد نشان رفتارش»! بهتره قهوه_آرتا  

 و پیچید،کردم می خود به وضوح به آرتا،که به گذاشتم،رو که را تلفن!بیاورد ما برای قهوه فنجان دو خواستم ریما خانم از تلفنی

« .کنی شروع خواست دلت هرجا از میتونی حاال خوب»:گفتم  

 او از بهتری حال هم خودم.کنم کمکش میتوانم چگونه نمیدانستم.نگریست زمین به و نداد ادامه».. . من میدونی خوب_آرتا

 زد دریا به دل انگار و کرد فوت را نفسش آرتا.مینواخت ام سینه قفسه بر صبری بی با و بود گرفته ضربان شدت به قلبم.نداشتم

 برای که بود حرفی چه خدایا،این.ماند خیره من به عجز با.« ».. من راستش..من که بگم میخواستم»گرفت؛ سر از را حرفش و

 تلفن.چرخید نمی دهانم در او،زبان از تر عاجز من و میخواست یاری من از نگاهش داد؟با می زحمت خودش به همه این گفتنش

 صدای« »!میباره برام زمان و زمین از امروز انگار»:گفتم برمیداشتم،آرام را گوشی که حالی در و کشیدم خورد،نفسی زنگ که

«.شد شنیده ریما خانم  

کنم؟ وصل!زدن زنگ آبتین آقای_منشی   

 جناب»:گفتم آهسته و گذاشتم گوشی دهنی روی را دستم.بود دوخته چشم من به پرسشگرانه آرتا»! زودتر چه هر.کن وصل_ 

  «چرا؟»:پرسیدم و کردم نگاهش باز دهان با« »!کن قطعش»غرید؛ خشم با و شد بلند برافروخته آرتا« »!زده زنگ رئیس

 مزاحم خواد می تاکی آخه!بزنم حرفمو من نداد اجازه ات رئیس جناب همین هم قبل دفعه!بوسه دارم حرف باهات من_آرتا

  باشه؟ ما

 توجیه کردم،برای می نزدیک گوشم به را تلفن که حالی در». بشی حساس نیست الزم.نمیکشه طول بیشتر دقیقه چند_

  «نمیاد؟ صدام..الو..مؤدب خانوم..الو»پیچید؛ گوشی در رئیس جناب صدای« »!باشه داشته مهمی کار شاید»:گفتم

 می گوش رئیس جناب سخنان به که همانطور من و رفت در سمت به عصبانی آرتا»! دارم رو رئیس،صداتون جناب سالم_

«.شدم بلند صندلی روی دادم،از  

 صدایی بی آه من و رفت آرتا»! تلفنه از خطا کردم تصور ندادید جواب چطوره؟وقتی مؤدب،حالتون خانوم سالم_رئیس جناب 

« .افتادم صندلی روی و کشیدم  

  چطوره؟ شما حال.بود دیگه جای میخوام،حواسم عذر_

! نیستین خوب زیاد نظر به شما خوبم،ولی من_رئیس جناب  

!نیستم شما از بهتر انگار خوبه،ولی حالم من نه_  

. میشه بهتر حالتون بشنوین رو جدید خبرای هم شما اگه_(خنده با)رئیس جناب   

  شده؟ پیوند پرونده از مورد؟خبری چه در_
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« .شماست با گوشم»:گفتم مشتاقانه و شدم جا به جا صندلی روی». زدین حدس درست_رئیس جناب  

! نیست حواستون انگار ولی_رئیس جناب  

! کنم جمع هم رو حواسم و هوش میکنم تالش_  

 هم آینده هفته تا و مسافرت بازجویی،رفته برای دادین رو آدرسش که شخصی اون!میگم رو اولی پس!خوبه خیلی_رئیس جناب

. برنمیگرده  

! زده غیبش شده کشته دخترعموش که وقتی نیست؟درست عجیب_  

  میمیره؟ وضع این به دخترعموش داشته خبر کجا از بیچاره!اومده پیش براش کاری واقعا شاید خب_رئیس جناب

. باشه نداشته اتفاق توی نقشی که صورتی در باشه،البته داشته هم نمیتونسته و نداشته خبر.شماست با حق_  

 شد کردن،معلوم ش مقایسه پیوند های نوشته بقیه با وقتی.فرستادیم شناس خط برای رو نامه راستی!حرفیه اینم_رئیس جناب

. نیست خودش خط دست  

! قتل به ظن برای دیگه دلیل یه اینم.میگفت درست مادرش عالیه،پس خیلی_  

. کرد اثبات رو چیزی نمیشه مدرک تا دو یکی این با دونین می خوب هم خودتون_رئیس جناب  

 ای نتیجه یه به رو پرونده این باالخره میدونم!روشنه دلم من!کرد شروع جایی یه از باید باالخره نمیشه،ولی تا دو یکی با_

.کردم پیدا اعتقاد شما ذکاوت معجزه به که گفتم.ندارم شک_رئیس جناب! میرسونیم  

 دارم کم کم ولی!نداشتم بیم راحت و سخت های پرونده از هرگز میدونین و شناسین می خوب منو میدونم رئیس جناب_ 

!میگرفت برعهده تر تجربه با فرد یه رو مسئولیتش بود بهتر شاید!س پیچیده خیلی پرونده این!میشم نگران  

. نزنین جا بهتره پس.دارم ایمان بهتون من_رئیس جناب  

 وجدان و قربانی خونواده جلوی و نرسه دار حق به حق که ام روزی نگران فقط.ندارم ترسی هم چیزی از.نمیزنم و نزدم جا من_

. بشم شرمنده خودم  

 اسم به هست تر کننده تعیین و مهمتر خیلی چیز یه مهمه،ولی خیلی تجربه.باشه یادتون همیشه رو چیزی یه_رئیس جناب

 بهم اول پرونده همون از.برمیاین پسش از میدونم کردم؟چون پرونده این وکیل رو شما چرا من میکنین فکر!ذوکات و هوش

انتخاب شما جای به رو دیگه نفر یه راحت خیلی وگرنه.دارین استعداد و لیاقت فهموندین  

.میکردم  no
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. میکنه دلگرمم حرفاتون.دارین لطف بهم ممنونم،شما_   

. میشنوم اینو که خوشحالم_رئیس جناب  

  بعدی؟ و_

! چی؟_رئیس جناب  

. باشه دوتا همین نمیکنم تصور.دارین جدید خبر تا چند گفتین_  

.میکنم تعریف ازتون همه این که همینه برای_(کنان خنده)رئیس جناب  

! راهه؟ در هم خبر سومین پس_   

. نداره تشابهی قربانی خون با میز روی خون نمونه.اومد آزمایشات جواب_رئیس جناب  

! بوده؟ کار در هم ای دیگه قربانی اینکه مثل_  

 مطمئن نمیشه هیچی از»:گفتم سردرگمی پیچیدم،با می خودم به کالف مثل که حالی در»! بود مطمئن نمیشه_رئیس جناب

« !بود  

.میکنم قطع دیگه من ندارین کاری همینطوره،اگه_رئیس جناب  

. گذاشتین جریان در منو که ممنون خیلی_  

! بود نیست،وظیفه الزم تشکر_رئیس جناب  

! خداحافظ فعال_  

! میشم پیر دارم که گفتم.نکنین قطع.کنین صبر_رئیس جناب  

  رفت؟ یادتون رو چیزی_

 ش خانواده تحویل رو جسدش فردا ظهر از بعد و شده انجام کالبدش روی آزمایشات!پیونده تدفین مراسم فردا_رئیس جناب

«!میام اش خاکسپاری به حتما!ش خانواده بیچاره»:گفتم تأثر با و کشیدم آهی»! میدن  

! بینمتون می اونجا پس_رئیس جناب   

! دار خدانگه.میکنم تشکر بازم_  no
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 داشت سرم.نگریستم بود شده خارج آن از آرتا پیش چندی که دری به و گذاشتم سرجایش را تلفن»! دیدار امید به_رئیس جناب

بود نقیض و ضد افکار از ترکید،پر می  

 عینک.انداخت می جانم بر خفیف ای لرزه و وزید می سردی باد.میرسید گوش به دور چندان نه ای فاصله از خوانی نوحه صدای

 به پوش سیاه ای عده.رسیدم،ایستادم که نظر مورد قطعه به.داشتم برمی قدم جلو به آرامی به و بودم زده چشم بر سیاهرنگی

 نگاه قاب روی بر و کاوید را اطراف نگاهم.رساندم جلو به را خودم و شکافتم را جمعیت.بودند داده تشکیل ای حلقه هم دور

 در سوزشی.میکرد زمزمه نامفهوم و گنگ کلماتی زیرلب و میریخت اشک صدا بی و پریشان.ماند ثابت پیوند مادر آلود اشک

 مالیخولیایی حالتی پگاه.افتاد خواهرش به شود؟نگاهم خشک خواست می کی اشک چشمه این.کردم حس ام سینه

 ساکت همه ای دقیقه چند.بزند فریاد را دردش تمام نگاهش با میخواهد گویی.داشت اندوه و حسرت از رنگی چشمانش.داشت

 خانم.شدند حلقه وارد دوش به تابوت مرد چند.برخاست شیون صدای ناگهان.بودند سپرده گوش خوان نوحه صدای به و بودند

 هق هق با و انداخت تابوت روی را خود تهرانی خانم.میکردند استغاثه خداوند از و میکردند گریه بلند صدای با پگاه و تهرانی

 را او خواستند نفری چند« »!کنه لعنتش خدا!آورد سرت رو بال این که اونی از نگذره خدا!م برگشته بخت م،دختر بیچاره دختر»:گفت

 خدا به!بود بس بار یه کنین؟همون دور دخترم از منو میخواین چیه؟چرا»:گفت زنان فریاد و نداد اجازه که کنند جدا تابوت از

 ولم»زد؛ فریاد خشم با تهرانی خانم که گرفت را مادرش دست گریه با پگاه« »!بندازین فاصله بینمون نمیذارم دیگه قسم

 تهرانی آقای« »!نمیذارم بریزین؟من خاک روش میاد دلتون جوری ببرین؟چه منو پیوند میشه راضی دلتون جوری چه!کنین

 و دختر برای باید هم باز اما.بود سوخته دلش.بود پدر.بود شده خم کمرش و بود پوشانده را اش چهره تمام اشک.بود خوددارتر

 خانم.نهاد آن بر ای بوسه و گرفت دست در را زنش دست و رفت نزدیک خمیده قامتی با.میاورد تاب و ماند می همسرش

 و محزون لحنی با.بود پابرجا هنوز نگاهش حزن و حسرت اما.بود شده قطع اش گریه.نگریست شوهرش به و شد بلند تهرانی

 خدا به!نمیذاری بگو!نبرنش بگو خدا تورو!داشتی دوست رو دخترت همه اون که تو!پدرشی که تو!بگو تو»:گفت آلود بغض

 می ریش را دلم صحنه این دیدن.گریستند هردو و کشید آغوش در را همسرش تهرانی آقای« »!میترسه تاریکی از پیوندم

 چشمان با را مجازاتش و کنم بود،پیدا نشانده عزا به چنین این را ای خانواده قساوت با که را قاتلی خوردم قسم جا همان.نمود

 دودی عینک.دیدم خودم کنار در را رئیس جناب و برگشتم« »!مؤدب خانوم سالم»شنیدم؛ را آشنایی صدای.باشم گر نظاره خویش

 بعد»:گفت گوشم زیر آهسته و آورد تر نزدیک را سرش« »!سالم»:گفتم کلمه یک فقط و دادم تکان سری.داشت چشم بر سیاهی

 جلو مردها.نگفتم چیزی دیگر و کردم اکتفا سر دادن تکان به« »!بشه گفته باید که هست چیزایی!ببینیم همدیگرو باید مراسم از

 اشک و کرد می سرازیر اش گوشه جگر جنازه روی را خاک های بیل سختی به تهرانی آقای.ریختند خاک تابوت روی و رفتند

تنها.میریخت  

 او و آمدند کمکش به نفری دو یکی.شد زمین بر نقش و داد کف از طاقت نیز او باالخره.میکند تحمل را ذجری چه میدانست خدا

 کنارم به خرما ظرف یک با زنی.گرفت مردها از یکی دست از را بیل و رفت جلو هم رئیس جناب.کشاندند ای گوشه به را

 صحیح کنجکاوی شرایط این در شاید« »!اش دلسوخته مادر و پدر و خودش برای!کنین دعا براش فقط»:گفت که کردم تشکر.آمد

no  «دارین؟ باهاش نسبتی شما»:پرسیدم آهسته همین برای.میاوردم در سر چیزهایی از باید اما.نبود
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 را نفسش».« .. ولی!بشه عروسم بود قرار!بود خوبی دختر خیلی!کنه رحمتش خدا»کرد؛ اضافه بغض با»! بودم عموش زن من_زن

 یک اما.نکرد تحریک را ذهنم چیز هیچ ثانیه چند تا« ».نیست درست ش درباره زدن حرف دیگه»:گفت حسرت با و داد بیرون

 زن نگاه« »!کنم؟ بازجویی ازش میخوام من که هستین کسی مادر شما»:پرسیدم شده کنترل لحنی با و شدم هیجان از پر مرتبه

« .شد سؤال عالمت از پر  

! هستین؟ کی شما!بازجویی؟_زن  

!تهرانی پیوند پرونده وکیل.هستم مؤدب من_  

! منه پسر شایان!آه،بله_زن   

! ندارن؟ حضور اینجا گویا ولی_  

! جریان این از قبل درست.اومد پیش براش کاری مسافرت یه پسرم_زن  

.. . که دخترعمویی هم اون!نیومده دخترعموش خاکسپاری برای که جالبه_  

 به رو ما هیچوقت میدونم البته!میرسوند رو خودش بود که طریقی هر به وگرنه!نگفته بهش چیزی کسی!نداره خبر راستش_زن

!نمیبخشه مسئله این خاطر  

. میگفتین بهش بود بهتر شاید_   

 چیکار خودش با میدونه خدا بفهمه اگه!داشت دوست رو پیوند قدر چه شایان پسرم که وکیل خانوم نمیدونین شما_زن

! برگرده سفر از آرامش با تا نگیم بهش چیزی فعأل دادیم ترجیح همین برای!میکنه  

 موقع همان در درست و رفت زن»! برسین کارتون به!گیرم نمی رو وقتتون این از بیشتر!جوابهاتون برای خب،مچکرم خیلی_

« .برگشت کنارم به رئیس جناب  

  بود؟ کی زن اون_رئیس جناب

! داد جواب صادقانه هم خیلی که کردم ازش سؤال تا چند!بود پیوند عموی زن_  

 از کلمه یک که دارم اطمینان کامال من ولی»دادم؛ جواب دل در و انداختم باال ابرویی»! داد نظر نمیشه االن_رئیس جناب

 مراسم در که کسانی همه.رسید پایان به اش دردناکی و تلخی تمام با خاکسپاری مراسم« »!نبود حقیقت از غیر زن اون حرفهای

 و رفتم رسید،نزدیک که من نوبت.رفتند و گفتند تسلیت و گرفتند قرار پیوند خانواده مقابل در یکی بودند،یکی یافته حضور

 موهای بود؟یعنی کردند،آمده می دلبری روزی که زن این نافذ و زیبا چشمهای سر بالیی چه.فشردم محکم را تهرانی خانم دست

 باور توانستم بودم؟نمی دیده اول روز که بود زنی همان این بود؟واقعأ گرائیده سفیدی به زودی همین به رنگش خرمایی

 هم من رسید،مادر می فرا من مرگ که روزی آیا.کشید زبانه وجودم در حسرت های شعله!بود شده شکسته و پیر قدر چه!کنم
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 خواهم گور تاریکی از که میشد این تراوید؟نگران می بیرون چشمهایش از نشست؟اشک می سوگ به من برای اینگونه

 کشید آغوشم دید،در که مرا نگاه تهرانی خانم!افتاد نمی اتفاقی چنین هیچگاه!درد از پر و تلخ ای خندیدم؛خنده افکارم ترسید؟به

 را آرزویش همیشه و نداشتم هرگز که مادری!بود من مادر پرمهر آغوش گرما،حرارت این کاش!آغوشی چه.گریست های های و

 تو!مادر بیار طاقت»:گفتم و دادم فرو را بغضم« »!میدی دخترمو بوی قدر چه»:گفت رفته تحلیل صدایی با تهرانی خانم!داشتم

 صدای« »!میگم تسلیت»:گفتم وجودم تمام با و کردم جدا آغوشش از را خودم« »!باشی اون فکر به باید!داری دیگه دختر یه

 حرف این دنبال به« »!میگم تسلیت!بود بزرگی غم!متأسفم واقعا»شنیدم؛ را بود ایستاده من پهلوی به پهلو که رئیس جناب

« .شدم روان دنبالش هم من.داد سری پشت به را جایش و کشید عقب را خودش  

 جناب.افتادیم راه هم کنار در هردو« »!باشه»:گفتم و برداشتم را عینکم». بریم هم با ماشین پارک جای تا بیاین_رئیس جناب

« .کرد آن به ای اشاره و کرد خارج کتش جیب از سیگاری پاکت رئیس  

! میفرمائین؟ اجازه_رئیس جناب  

! بودم ندیده رو شما کشیدن سیگار حال به تا_  

 از پیش که کردم نگاهش پریده باال ابروهای با»! میشه الزم کشیدنش وقتها بعضی ولی!نیستم سیگاری اینکه برای_رئیس جناب

 یه تا بود ساله هیجده جوونای شبیه بیشتر بردم کار به که ای جمله میدونم»:گفت و کرد دستی پیش بگویم،خودش چیزی اینکه

!باشین داشته اطمینان کالمم صحت به تونین می اما!پلیس رئیس  

 که شناسی وظیفه پلیس!بدم قانون تحویل و کنم دستگیر رو شما حاال همین که هست احتمالش اما!نیست شکی اینکه در_ 

طنز های رگه که کالمی با رئیس جناب»! نیست کم میکنه،جرمش دخانیات مصرف  

 با هست براش چیزی ای بندی،تبصره اگه ولی!باشه بوده جرم دخانیات استعمال وقت هیچ نمیاد یادم»:بود،گفت مشهود آن در

 شما حریف!عزیز پلیس رئیس جناب تسلیمم من»:گفتم و بردم باال را دستهایم خنده با»! میپذیرم رو شما دستبند میل کمال

 آهسته و افتاد خنده بودم،به گرفته خودم به من که حالتی از هم رئیس جناب« »!هست و بوده دشواری بسیار کار شدن

 دست زده خجالت.« ».. حاال و بودین کرده بغض پیش لحظه چند تا!هست و بوده سختی و شاق بسی کار هم شما شناخت»:گفت

« !کردم فراموش رو موقعیتم دقیقه چند برای!متاسفم»:گفتم و آوردم پائین را هایم  

 تحت رو احساساتش و بشه مسلط خودش به زودی این به نیست قادر شما مثل کسی داره؟هر اشکالی چه_(باخنده)رئیس جناب

! مزیته یه این!بیاره در خودش کنترل  

  مونه؟ می باقی ما از چی دیگه نسوزه خودش همنوع برای دلش همنوع اگه!هستیم انسان ما همه ولی_

 و نیست وجودشون تو احساسی و رحم هیچ که میخورن رو افرادی کارای چوب دارن مردم هم حاال همین!دارین حق_رئیس جناب

no مورد چه در میخواستین»:گفتم جدیت با بحث جهت دادن تغییر برای»! نمیسوزه همنوعانشون فالکت و بدبختی برای دلشون
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 میلی دیگه»:گفت و کشید آهی و گذاشت کتش جیب توی دوباره را بود کشیده بیرون که سیگاری رئیس جناب» «بزنین؟ حرف

«.ندارم کشیدن به  

! چی؟ برای_   

. میترسم شما توسط شدن دستگیر از_رئیس جناب  

 همزمان و کردیم نگاه هم به لحظه چند». میاین حساب به من مافوق شما هرحال به.نمیدم لو رو شما من.نباشین نگران_

« .خندیدیم  

 حرفی دیگر ندیدم جایز»! بیزارم جدی های بحث از گاهی واقعأ!کنیم شوخی میتونیم هم موقعیت این تو که خوبه_رئیس جناب

 و شکافی کالبد نتیجه»:گفت و کشید سینه اعماق از دیگر آهی رئیس جناب.دوختم چشم هایش لب به منتظر و بزنم

« !رسید ما دست به صبح امروز مهمتر آزمایشات  

.. . گفتین که دیروز ولی_  

 نظر زیر باره سه و دوباره که بود هم مواردی سری یک بودیم،ولی مطمئن ازشون که گفتم رو چیزایی دیروز_رئیس جناب

! نمونه باقی شکی اونا سقم و صحت از تا رفتن متخصصان  

! بوده؟ هم ای دیگه چیز یعنی_  

 کنان تکرار و دادم تکیه درختی به را دستم سرگیجه با»! شده پیدا هروئین خونش تو!داشته اعتیاد دختره_رئیس جناب

  «داشته؟ اعتیاد پیوند»پرسیدم؛

  شد؟ بد حالتون_رئیس جناب

! بدین ادامه!خوبم من..نه،من نه_  

 نتیجه خونسردی برای تالشم و فشردم هم روی پلک»! بوده هم باردار مقتول!برانگیزتره حیرت مراتب به دومی_رئیس جناب

« !ماهه؟ چند»:پرسیدم فقط پس.داد  

! روز پانزده و ماه یک تقریبا یعنی!نیم و هفته شش_رئیس جناب  

 بیست نوزده دختر یه برای عشقی شکست هم و بارداری هم و اعتیاد اومده؟هم سرش چی دختر ممکنه؟اون چطور این ولی_

! ساله؟  

! میده رخ سال و سن همین در جوونای برای بیشتر مشکالت این متأسفانه_رئیس جناب  

! شده؟ تجاوز بهش_  no
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!بوده خودش خواست با چیز همه.نیست تجاوز از عالئمی هیچ_رئیس جناب  

  میدونن؟ چیزی چی؟اونا ش خانواده_

 بود،نمایش نمایش زمان حاال.شد خارج ام سینه از داغ نفس جریان»! بفهمن چیزی خاکسپاری از بعد تا نخواستیم_رئیس جناب

بریم بیاین!نمونده هامون ماشین پارک جای تا چیزی!کردین خوبی کار»:گفتم استوار و محکم!بودن قوی  

 "آرتا"

 و بودند خوشحال نوعی به همه و بود سعید و خاطره عقد مراسم فردا.رسید چهارشنبه شب و گذشت سرعت به شب چند

 و میکرد حبس اتاق در را خود عوض در و نداشت نقشی ها فعالیت این در سامان تنها.بودند گرفته برعهده را کاری مسئولیت

 خارج اتاق از هم غذا خوردن برای نبود،حتی آقاجون اجبار اگر.نمیگفت ای کلمه و ماند خیره دیوار به محزون ها ساعت

 کشیده دراز تخت روی باز چشم با سامان اما.بودند رفته خواب به اتاق در همه و بود شده رد دوازده از ساعت.نمیشد

 می دل ته از که را کسی شاید.اندیشید می چیزها ترین دهنده آزار به داشت شاید.دیدم می چشمانش در را اشک درخشش.بود

 شاید.بخوانم را افکارش تمام و کنم نفوذ ذهنش به توانستم می کاش.کشید می ذجر و میکرد تصور غریبه مردی کنار در پرستید

 اما.بسازم امیدوارش و بکشم بیرون ناامیدی و یأس منجالب از را سامان شدم می قادر و آمد برمی دستم از کمکی اینگونه

 خوابیدن قصد حاالها حاال داد می نشان و آمد می دخترها اتاق از شادی و خنده صدای.نبود جانکاه درد این برای درمانی انگار

اتاق در پشت.رفتم بیرون اتاق از و برخاستم.ندارند  

 چیه نظرتون ها بچه»رسید؛ می گوش به همه از بلندتر عاطفه صدای.شدم پشیمان که بزنم ای تقه خواستم و ایستادم دخترها

«بگیریم؟ جشن رو خاطره مجردی شب آخرین و بمونیم بیدار صبح تا امشب  

. بیام نظر به خسته فردا برای نمیخوام.میخوابم االن همین که وای،من ای_خاطره  

 خوب خوب چیزای و سعید آقا به صبح تا میدونم!بره چشمت تو خواب میدونم بعید اینکه با!بخواب میگی،بگیر راست_کوثر

 که را در.رفتم اتاق طرف به دوباره و آوردم برلب لبخندی.شد پا به داد و جیغ صدای»! میشه آب دلت تو قند و میکنی فکر

 عقب به اینکه بی سامان« »!سامان؟»راندم؛ زبان بر را نامش و شدم نزدیک او به.دیدم پنجره پشت را گشودم،سامان

  «بخوابی؟ بقیه مثل نمیری آرتا؟چرا داری نمی ور سرم از دست چرا»:بنگرد،گفت

  نیست؟ خوب حالت میدونم که وقتی بذارم هم روی چشم میتونم چجوری_

 میتونم چطور»:گفت مظلومانه و کرد نگاه من به بارانی چشمهای با و برگشت سپس»! خوبه هم خیلی!خوبه من حال_سامان

«.آورد فشار گلویم به بغض» «میشه؟ خوشبخت داره م زندگیم،خاطره تموم که وقتی نباشم خوب  

! میکنی دق خدا سامان،به نکن اینجوری!بزرگه خدا_  no
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 خوب هم خودم!کنم می درکش من میدونی!کنه می شاد هم منو اون لبای روی لبخند!خوشحاله خاطره که خوشحالم من_سامان

 این با ولی»:گفت و انداخت چنگ قلبش به»! ایناس از بیشتر خیلی دختر اون لیاقت!کنم خوشبختش نمیتونستم که میدونم

  «بدم؟ رو جوابش جوری کنم؟چه چیکار لعنتی دیوونه

! میگذره هم اینا!باش داشته تحمل_  

! بخواب برو!پره حرفا این از گوشم!نزن تکراری حرفای_سامان  

 و دوخت خورده خیس و زده باران پنجره به را نگاهش و کرد من به را پشتش سامان»! نمیرم منم بخوابی نیای تو تا!نمیرم_

 فرو خودش تو منو اونقدر!میده دق منو آخرش سیاهی این!س غریبه من چشمای با خواب صبح تا میتونم؟امشب مگه»:گفت

 لحظه به بمونه؛لحظه ذهنم تو ابد تا امشب میخوام!نشم شرمنده خودم دل پیش حداقل بذار و برو!کنه م خفه که میبره

 و ماندم ساکت پس.بگویم چه و کنم چه باید نمیدانستم« »! میکنه داغونم داره که ای لعنتی عذاب این!ش ثانیه به ثانیه!ش

 و دوباره و دوباره« »داد؟ ترجیح من به رو دیگه یکی خاطره چطوری؟چطوری»:گفت و کوبید دیوار بر مشتی.کردم نگاهش فقط

 هم کوبیدند،در می شیشه بر که باران قطرات صدای با اش گرفته صدای و کرد خوش جا دیوار روی بر هایش مشت جای دوباره

 روزی همون احساس.برگشتم ها گذشته به.کردم بدی خیلی احساس میاد خواستگار براش گفت خاطره که روزی اون»آمیخت؛

 دیدم،یه خالی رو خونه و رفتم باال دیوار از وقتی روز اون.نکرد باز درو کسی زدم در هرچی و برگشتم مون خونه به که داد دست بهم

 کند،توجهی کنترل را خودش میخواستم او از که من به و شد تندتر مشتش ضربات« »!کردم بدی حس.ریخت فرو درونم تو چیزی

 که فهمیدم بچگیم تموم با!مادرم خونه نکردن،رفتم هم رو سرشون پشت و رفتن بابائه زن و بابا دیدم وقتی»داد؛ ادامه و نکرد

 اومدن تا.کرد صبر پس!بذاره؟ سرپناه بی شو بچه میتونست چطوری!نبود بیرحم بابام اندازه به اون ولی!نشده خوشحال دیدنم از

 توله این گفت و من گوش تو دونه یه و مادرم گوش تو خوابوند دونه اومد،یه مامانه شوهر وقتی ولی.موند معطل شوهرش

 که روز اون احساس همون.کردم تلخ و بد خیلی احساس یه!شدم نابود!مردم!سوختم ولی بودم کنه؟بچه می غلطی چه اینجا سگ

 ش همه!بودنم اضافی تموم!نشدنم خواسته تموم.اومد چشمم جلوی بچگیم تموم.شد زنده برام زد خواستگاری از دم خاطره

 سامان« »!میزنی؟ صدمه خودت به چرا!سامان بیا خودت به!کن بس»:گفتم و کردم قطع را حرفش نگرانی با« »!شد تداعی برام

 بعد حاال»:چکید،گفت می پائین اش گوشه از محابا و اراده بی اشک قطرات که چشمانی با و آورد عقب و کرد جمع را دستش

 رو من کسی بودم،وقتی اضافی آورد؟وقتی دنیا این به رو من چرا خدا.میپرسم سؤال یه فقط خودم از سال همه اون

 برای کشیدن؟فقط رنج برای فقط کرد خلق منو خدا اومدم؟یعنی دنیا به چرا..چرا!نداشتم کاری و کس هیچ نمیخواست،وقتی

 می چنگ ام سینه بر آهنین چنگکی مانند بغض» «بشه؟ نصیبم درد و غصه اینکه برای خوردن؟فقط حسرت و دل خون

 گذاشتم،تردیدم اش پیشانی روی دست تا.کرد مشکوکم بدنش حرارت که بگویم چیزی خواستم و گرفتم را دستش.انداخت

« .شد یقین به تبدیل  

 کشیدم را دستش.نمیفهمید را خودش حال.کرد نگاهم منگ و گیج سامان» نمیگی؟ هیچی چرا پس!پسر میسوزی تب تو داری_

تخت روی را او و  no
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 دلم.میگفت هذیان فقط و سوخت می تب اوج در حاال.گذاشتم سرش روی و آوردم آشپزخانه از خیس دستمال چند.خواباندم

 به نگاهی.گذاشت هم روی چشم باالخره بعد ساعت یک حدود!نداشت خبر کسی و کشید می عذابی چه پسر این.میسوخت

 جا همان هم خودم و کردم تعویض دیگری نمناک دستمال با را دستمال.بود شب نیمه از ای دقیقه چند و سه.انداختم ساعت

رفتم حال از و شد بسته چشمانم خستگی از تخت کنار  

 "بوسه"

 لباس در خاطره.بودند نشسته هم کنار در عقد اتاق درون داماد و عروس.بودیم حاضر سعید خانه در همه ظهر از بعد سه ساعت

 و نگرانی خاطره نگاه در اما.میکرد پیدا خاصی برق نگریست،چشمانش می او به هربار سعید و نمود می زیبا شدت به رنگ سفید

 تب در دیشب از سامان بیچاره.بود همین روزش و شده،حال مریض سامان بود شنیده وقتی از.بود آشکار پریشانی

 تندش تب و نبود خوب حالش هم هنوز اما.برگشت دوا ای کیسه با و رفت درمانگاه به آقاجون اصرار به صبح.میسوخت

 و شور و داشتند حضور عقد مراسم در ها بچه بقیه.ماند پیشش خانه در و نگذاشت تنها را او آرتا همین برای.بود نکرده فروکش

 از یکی داشت،یکی دست در که کوچکی دستی دوربین با بهزاد.میدادند بودند،نشان انداخته راه که صدایی و سر با را خود هیجان

 شما خانوم،احوال بوسه خانوم سرکار خب»:گفت مسرت رسید،با که من به.پرسید می را نظرشان و گرفت می فیلم همه

  «چطوره؟

! ممنون خیلی!خوب،عالی_  

 و ابر ای لکه بدون صاف مواقع بعضی در»:گفتم و گرفتم خود به جدی حالتی» چطوره؟ هوا و گذره؟آب می خبر؟خوش چه_بهزاد

« !بارونی قسمتی تا کمی دیگر مواقع در  

  میگی؟ راست_بهزاد

 خیس و پائینی قسمت روی بر را دوربین بهزاد»! کنم تمیزش و برم باید و شده کثیف هم بنده لباس پائین کنین دقت اگه!واله_

 کردن تمیز سرگرم و ساختم خارج کیف داخل از دستمالی و نشستم ای گوشه و نکردم معطل این از بیشتر من و گرفت لباسم

«.شدم لباسم دامن  

 و بود نشسته صندلی روی.رفتم آقاجون طرف به و شدم بلند جا از معطلی بی»! داره کار باهات آقاجون بیا!بوسه_معصومه 

« !دخترم اومدی»:گفت و کرد نثارم آمیز محبت رسیدم،لبخندی او به تا.بود کرده بغل را اش چوبی عصای  

! دارین من با کاری گفت معصومه!آقاجون اومدم_  

! ببینمت خواستم فقط!ندارم که کار_آقاجون  

 از« »!خوشحاله؟ خاطره میکنی فکر تو»:گفت خاطره روی بر خیره نگاهی با آقاجون». میشدم نگران داشتم.گفتین شد خوب_

no توانستم نمی هم را واقعیت و نداشتم گفتن دروغ به عادت.بدهم باید جوابی چه نمیدانستم.خوردم جا آقاجون پرسش این
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 فاش را حقیقت که بود میشد،جایز سعید رسمی و شرعی همسر داشت خاطره که حاال.نداشت هم ای فایده واقع در.کنم بازگو

 که معلومه»:گفتم و بمانم ساکت این از بیش که ندیدم صالح اما.بودم دارد؟سردرگم سومی شخص گرو در دل بگویم و بسازم

 شک من ولی_آقاجون «نیست؟ بوده،خوشحال خودش انتخاب و دلخواه که مردی با ازدواجش روز توی دختری کدوم.هست

 چشماش غم که میشناسمش حدی بودم،به آگاه هاش دغدغه و مشکالت همه از که سال چند این از بعد!منه دختر خاطره.دارم

  نکردی؟ حس چیزی تو.باشه محسوس و آشنا برام

. میکنه حس خوشبخت خودشو و شاده هم خیلی میکنم تصور شما برعکس و نه_  

 گفتن دروغ تحمل»! نمیخوام هام بچه شما خوشبختی و خوشی از غیر به چیزی که من!دخترم باشه همینطور امیدوارم_آقاجون

 دادنش فریب به راضی نبود،هرگز اینگونه وضعیت اگر و بودم نکرده کاری چنین حال به تا.بود دشوار برایم آقاجون به

 آقاجون« ».برم من بدید اجازه اگه»:گفتم معمولی لحنی با و کردم صاف نبرد،صدا ام درونی ناراحتی به پی اینکه برای.نمیشدم

 همان در که اتاقی وارد و گرفتم فاصله آقاجون از« ».گلم دختر برو»: گفت و داد تکان سری بود،سرسری اندیشه غرق سخت که

 خیابان از یکی در که دوطبقه و دوبلکس میشد؛ساختمانی برگزار او ویالی در عقدکنان سعید درخواست به.شدم داشت قرار طبقه

 خود به متعلق میزدم حدس و داشت مرتبی حالت اتاق!میشد منتهی بست بن ای کوچه به و داشت قرار تهران شمالی های

 رو خوش خانم،پیرزن عالیه کار چیز همه میکردم تصور و نمود می بعید مجرد پسر یک از ترتیب و نظم همه این اما.باشد سعید

 از را خودم سراپای بار آخرین برای و شدم نزدیک قدی آینه به.میرسید،باشد ویال نظافت به و بود اینجا خدمتکار که ای سبزه و

زیبا یشمی لباس.گذراندم نظر  

 با که بودم کرده سر هم بنفشی شال.ساخت می نمایان خوبی به را ام کشیده و موزون اندام که بودم پوشیده دوختی خوش و

 ردیف هم سر پشت ذهنم در توصیف برای کلمات اینکه از پیش و کردم نگاه گردم صورت به.باشد داشته تناسب لباس رنگ

 لب رژ!بلند های مژه!نیلی و آبی کمرنگ سایه!کمونی و باریک ابروهای!سیاهرنگ بادومی چشمای»گفت؛ گوشم زیر شوند،صدایی

 نگاه حسام متبسم چهره به و کشیدم عقب را خودم اخم با« »!شدی ای فرشته عجب!ات تراشیده های لب روی کمرنگ سرخ

  «اومدی؟ اینجا کی تو»:پرسیدم و کردم

 دستپاچگی با و رفت وا حسام» «نزدی؟ در چرا»:گفتم و کردم اش روانه سفیه اندر عاقل نگاهی». نیست وقت خیلی_حسام

 خوشحال من دیدن از زیاد اینکه مثل»:گفت اخم نیافت،با توضیح برای را مناسب کلمه که زمانی.« ».. خب..خب»:گفت

« !نشدی  

 حسام» میشد؟ خوبی صحنه نظرت چی؟به بودم اومده لباس تعویض برای میزدی؟اگه در نبود بهتر.اومدم اینجا که دیدی خودت_

« .نبود لبخندش از خبری.انداخت زیر به سر  

 اجازه که بزنم حرف خواستم»! شدم مزاحمت که متأسفم!کردی می قفل داخل از درو داشتی،حتما قصدی همچین اگه_حسام

no نگاه این پاکی از البته.میداد آزارم حسام بیگاه و گاه های نگاه که بود وقت خیلی.بود حل راه بهترین سکوت شاید.رفت و نداد
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 اگر.بودم حرکاتم و رفتار مواظب خیلی دلیل همین به.کنم جلب دلیل بی را کسی هیچ توجه نداشتم دوست داشتم،اما خبر ها

 عاقد خالصه.کنم جلوگیری عالقه این از تا میکردم تالشی هر.میشدم ناراحت بست،خیلی می دل من به عبث امیدی به حسام

 و میشد بیشتر لحظه به لحظه سعید هیجان.باشیم سعید و خاطره ازدواج شاهد تا شدیم جمع عقد اتاق درون همه و رسید هم

 مکرمه،سرکار دوشیزه»کرد؛ عقد خطبه خواندن به شروع اول بار برای عاقد.میشد افزوده ثانیه به ثانیه خاطره نگرانی و ترس بر

.. ال کالم جلد یک و نبات شاخه عدد یک و آزادی بهار تمام طالی سکه ششصد مهریه با دارید رضایت علوی،آیا خاطره خانم

 تور طرف دو عاطفه و دلشاد» «دارم؟ وکالت بنده بیاورم؟آیا در سرمایه سعید آقای جناب همیشگی و دائم عقد به را شما مجید

 راحتی این به عروس که نداشت انتظار کسی مسلما.سائیدند می قند داماد و عروس سر باالی کوثر و معصومه و بودند گرفته را

 نشاط به جمع و کردند خندیدن به شروع همه« »!بیاره گالبی رفته عروس»:گفت سریع عاطفه همین برای.بدهد مثبت جواب

 باری عاقد.برسد گوش به رساتر و بلندتر ها خنده صدای شد باعث همین و بود داده تغییر گالبی با را گالب کلمه جای عاطفه.آمد

 به خنده با.داد ژیال به را خود جای هم معصومه و گرفت را او جای دلشاد،پرستو اشاره با.کرد عقد خطبه خواندن به شروع دیگر

 و کوچک قندهای کله و رفتم جلو« »!شدم خسته من!بساب قند کم یه هم بوسه،تو بیا»:گفت کوثر که کردم می نگاه جریان

 ژیال دفعه این» «وکیلم؟ بنده آیا»کرد؛ تکرار را سؤالش بلند عاقد.شدم هم به آنها سائیدن مشغول و گرفتم کوثر از را تزئینی

 خانم عروس»:گفت لودگی با بهزاد.گرفت بر در را جمع خنده هم باز»! بچینه گل رفته عروس_ژیال« .گرفت برعهده را مسئولیت

 روی کوچک و رنگ قرمز ای جعبه.کرد عروس تقدیم را لفظی زیر موعود از زودتر سعید و زدند خنده زیر همه« »!میخواد زیرلفظی

 سکوت« »!نیست چیزی که این!میریزم خانومم پای به رو دنیا همه من»:گفت بقیه های خنده پاسخ در و گذاشت خاطره پای

 بنده آیا خانم عروس»:پرسید بار آخرین و سومین برای و کرد تکرار را خطبه تند داشت،تند عجله که عاقد و گرفت فرا را مجلس

 دهانش به همه نگاه.میگفت را بله باید خاطره و بود فرصت آخرین.نبود کار در ای خنده و نگفت چیزی کسی دیگر» «وکیلم؟

 نگاهی با و لرزید می آشکارا سعید های نمیگفت؟دست چیزی چرا پس اما!داده طولش زیادی کردم احساس.بود شده دوخته

 خاطره»شنیدیم؛ ما همه که زد حرفی.گفت چیزی خاطره گوش زیر و شد طاق طاقتش.نگریست می زیبایش عروس به ملتمس

 زمزمه سعید گوش در ای جمله سپس و کرد مکثی.کرد خم سر خاطره« »!بده جواب زودتر خدا موندی؟تورو ساکت چرا پس

 قیافه روی همه رسید،نگاه پایان به خاطره جمله وقتی.نمیشد خارج کسی از صدایی و بود شده حبس سینه در همه نفس.کرد

 خاطره داشتند انتظار همه که لحظاتی در درست!گفت؟ سعید به چیزی چه خاطره!بود؟ شده چه یعنی.نشست سعید برافروخته

 انگار« »!نه»:گفت محکم و بلند و برخاست جا از عصیانگر و سرکش بدهد،عروس مثبت جواب و بردارد شوخی و کردن ناز از دست

داخل به پنجره از باد نه.ایستاد ها ساعت تمام انگار.نبود اتاق در هوا  

 ماهی روی بر همه مبهوت نگاه.رفت و شد رد سفره میان از و دوید باسرعت خاطره!میشد شنیده کسی نفس صدای وزید،نه می

ماند بود،مات دویده خاطره که مسیری و داد می جان شده واژگون تنگ از بیرون که قرمزی  

no "آرتا"
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 جواب کالفه و کشیدم موهایم به دستی» شده؟ پسره اون گفته؟زن رو بله خاطره حاال تا یعنی_سامان

« !نمیدونم..نمیدونم»:دادم  

! رسیده آخرش به من برای چی همه دیگه!شده تموم حاال تا!گذشته ساعت یه_سامان  

.نکنی فکر بهش کن سعی_  

باشم؟ تفاوت بی میتونم چطور!رفت نبودم و بود آرتا،تموم رفت م خاطره_سامان   

 تمسخر از پر ای خنده سامان». بیای در هوا و حال این از و بشی سرنوشت تسلیم بهتره هم تو!بوده خدا آخه؟خواست بگم چی_ 

«.کرد  

 روی دست».. . که شدم حل لعنتی سرنوشت این تو ذره ذره جوری یه!بودم همیشه.شدم سرنوشت تسلیم وقته خیلی آره،من_ 

« !شده قطع تبت انگار»کردم؛ قطع را حرفش تبسم با و گذاشتم اش کرده یخ دست  

« .کردم نگاهش آلود اخم»! میشد قطع نفسم کاش_سامان  

 من از خودت ولی!حرفا این از و بمونم محکم و باشم قوی میگفتی من به همیشه که بودی تو کنی؟بابا تمومش نمیخوای تو_

. بودی بدتر  

! نیستم نباشه،منم اون وقتی!دیگه چیز هیچ زندگیم،نه غرورم،نه نه.نیست مهم برام هیچی دیگه_سامان  

! اش خوشبختی و زندگی پی رفته!بمیره نرفته که اون_  

 که ای زندگی اون نمیتونستم من میکرد؟چرا پیدا دیگه جای رو خوشبختی باید چرا آخه!میکنه ذجرکشم همین_سامان

  بدم؟ بهش رو میخواست

! نکن فکر بهش!همینه زندگی_  

! خوشبختیه مرد_سامان  

! کی؟_  

 و داشت رو ای فرشته همچین میشه مگه اصأل!شد اون مال خاطره که بود شانس خوش خیلی!میگم رو سعید_سامان

 در آستانه در.شد کشیده در سمت به هردویمان نگاه.خورد دیوار به بلندی صدای با و شد باز در مرتبه یک»! نبود؟ خوشبخت

 رفته تحلیل صدای با و فشرد دستش دو بین را سرش سامان.نگریست می ما به اشک از خیس چشمهای با و بود ایستاده خاطره

 زمین روی و رساند سامان به را خود خاطره» «بکاری؟ دلم تو حسرت بدی؟اومدی عذابم بازم عذابم؟اومدی فرشته تویی»:گفت

no خاطره.« ».. که وقتی فایده چه»:گفت و زد زهرخندی سامان« »!اومدم من!سامان برگشتم من»:گفت و نشست رویش روبه
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 و بودم تو مال فقط من!بشم اون زن نکردم قبول من!نگو هیس،هیچی»:گفت آهسته و کرد نزدیک سامان صورت به را صورتش

 توهم و خیال اینا که بگو!گی می راست که بگو خاطره خدا تورو!نمیکنم باور رو هیچی من»:گفت ناباوری با سامان« »!هستم

 به را سرش سامان« »!سامان اومده سرت به چی»:گفت و کشید سامان  الغر صورت روی دستی هق هق با خاطره« »!نیست

 زندگیم تموم!برگشته م خاطره!ممنونم ازت خدایا»:گفت بلند صدای میخندید،با گریه میان در که حالی در و گرفت باال سمت

«!برگشته  

 درد دوای!هیس:گفت و برد تر نزدیک را صورتش سامان»! بیفتی روز و حال این به شدم باعث من!سامان ببخش منو_خاطره 

 هام خنده که توئه با منم»:گفت و خندید ته خیس،از چشمهای با خاطره« »!میشم خوب زود خیلی تو بودن با!تویی من

 لب روی بوسه شیرین و خیس ناب،طعم و ساده لحظاتی دقایق،در از کسری در و شد تر نزدیک هم به هایشان صورت« »!واقعیه

.    ماند جا هایشان  

 لبخند با و گرفت دست در را خاطره دست سامان« »!ببینم پائین بیا..خاطره..خاطره»لرزاند؛ را دیوار و در آقاجون نعره صدای

 آماده.نمیترسم چیزی هیچ از تو با»:گفت و راند لب بر پراطمینانی لبخند هم خاطره» «عشقم؟ ای آماده»:گفت بخشی آرامش

 پله باالی.افتادم راه سرشان نزدیک،پشت ای فاصله با هم من و شدند خارج اتاق از یکدیگر دست در دست دوعاشق« »!م،بریم

 بی ی دختره باش زود!بیا االن همین میگم کجایی؟بهت پس..خاطره»کرد؛ پر را خانه آقاجون خشمگین صدای دوباره که بودیم ها

 همه کردم دعا دل افتاد،در آقاجون به چشمم تا.ببینم را اول طبقه بتوانم تا شدم خم کمی و گرفتم ها نرده به را دستم« »!حیا

 کم خیلی.لرزید می عصبانیت و هیجان فرط از بدنش تمام و بود ملتهب و برافروخته صورتش.بشود تمام خوشی و خیر به چیز

« .ببینیم وضعیت این در را آقاجون که آمد می پیش  

. میترسم آقاجون حال این از خیلی.نیفته بدی اتفاق امیدوارم_  

.نمیبخشم خودمو هیچوقت بیاد سرش بالیی اگه.مریضشم قلب نگران فقط من_خاطره  

با خاطره»! میشه خیر به ختم چی همه که روشنه دلم من!کنین توکل خدا به_سامان    

 روی بر همه نگاه حاال.گذشت پرآشوب قرن چند رسیدیم،انگار سالن به تا.رفت پائین ها پله از سامان همراه "امیدوارم" گفتن

 لب و انداخت زیر سربه خاطره« »!خبره؟ چه اینجا بگه یکی»:گفت سردرگمی با آقاجون.بود شده قفل خاطره و سامان های دست

 یه تو حداقل»:گفت و کرد من به نگاهی آقاجون.دوخت چشم سالن کف های سرامیک به سکوت در هم سامان.گزید دندان به

 کلمه دو و کنم تر لب توانستم فقط.بدهم که نداشتم جوابی هیچ و بودم شده الل« »!میده؟ معنایی چه اینا!آرتا بزن حرفی

« !نپرسین من از»:بگویم  

 پدر به و برگرفت زمین از نگاه سامان» چی؟ یعنی کارا این بگو!شده چی بگو تو بپرسم؟سامان کی از پس_آقاجون

 رو قلبتون مراعات خرده یه!میکنم خواهش باشین آروم»:گفت ای خفه صدای با و داد فرو را دهانش آب.نگریست غیرهمخونش

no دیگر باری» نمیده؟ بهم درستی جواب هیچکسی که وقتی چطوری؟چطوری بکنم؟هان؟آخه رو قلبم مراعات که_آقاجون« !بکنین
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 عزمش باالخره سامان.بود پاسخی انتظار در هم هنوز و بود گذاشته عصایش روی را لرزانش دست آقاجون.شد حکمفرما سکوت

 و من!برگشته من خاطر به خاطره آقاجون»:گفت نفس به اعتماد با و داد فشار بیشتر را خاطره دست و کرد جزم را

« .شد گشاد حیرت از آقاجون چشمان« »!داریم دوست همدیگرو..ما..اون  

! چی؟_آقاجون  

.. . آقاجون_خاطره  

 دست افتادی؟اینجوری ای دل ای دل و عاشقی و عشق فکر به تازه!زهرمار و آقاجون!درد و آقاجون»زد؛ فریاد خشم با آقاجون»

 حاال!بردی رو بدبخت پسره اون آبروی هم و خودت آبروی هم و من آبروی هم امروز گذاشتی؟تو گردو پوست تو رو بیچاره سعید

 برات سال چند این که زحماتی نتیجه اگه!دارم شرم تو مثل دختری داشتن از داری؟من دوست رو دیگه یکی میگی اومدی

 آقاجون.رفت در طرف به عجله با بوسه و شد بلند در زنگ صدای« »!متأسفم خودم آبروئه،برای بی پروای بی دخترک این کشیدم

 کمربندش طرف به آقاجون دست« »!نشونم می سرجاتون رو دوتا شما خودم!نداره فایده اینجوری»:گفت وافری عصبانیت با

 شاید»:گفت و گرفت دست به را کمربندش آقاجون.نداشت دخالت جرئت کسی و میکردیم نگاه جریان به وحشت با همه.رفت

 نتیجه که بینم می اما!کردم گذشت و بستم شما بزرگ و کوچیک اشتباهات روی چشم سال همه این که بوده من از اشتباه

 می گوش به دورتر ها فرسنگ از گویی که صدایی با سامان« »!میدونم سرزنش مستحق رو خودم و شده چی اش

« !نمیذارم من»:رسید،گفت  

 موج گفتارش لحن در که زیادی شرمندگی با.گذاشت سر پشت را خاطره و ایستاد آقاجون جلوی سامان»! گفتی؟ چی_آقاجون

 دیگه امروز ولی!بس و بوده شما حرف حرف همیشه!بزنم حرف شما حرف رو ندادم اجازه خودم به هرگز چندسال این»:میزد،گفت

! بزنین خاطره به ای صدمه نمیذارم ولی!بکنین من با میخواین که کاری هر!نمیدم اجازه  

 با و بود نوسان در سامان و آقاجون بین همه نگاه.داد تاب هوا در و کرد بلند را کمربند آقاجون»! خواستی خودت پس_آقاجون

 بنشیند فرو سامان تن روی بر بود مانده کم و خورد تاب و پیچ کمربند.کردیم می نگاه صحنه این به سینه در حبس های نفس

 پوران بسته پینه دستان در و ایستاد حرکت از کمربند.کرد حائل سامان و کمربند میان را دستش و دوید سرعت به کسی که

 زمین روی را کمربند خانم پوران.بوسید را زن دست و شد خم سامان اینکه بودیم،تا بهت در همه لحظه چند.گرفت جای خانم

 احساس و کشیدم سینه قعر از نفسی.بود شد،بوسه نمایان لبش بر لبخند که کسی اولین.کشید آغوش در را سامان و انداخت

 که شما!نیازی؟ آقای چیه اینکارا»:گفت آقاجون به بغض با و چرخید خانم پوران.برگرفت در را وجودم سرتاپای شادمانی

 دختر این!پوران نداری خبر که تو آخه»:گفت لرزان صدایی و ناراحتی با آقاجون« »!نمیکردین بلند ها بچه این رو دست هیچوقت

« !بده پس جواب میخواد جوری چه فردا نمیدونم که کرده کاری  no
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 هام بچه روی دست نمیذارم خدا به!نکشیدن زندگی از کم خودشون!نیست این ش باشن،چاره کرده که اشتباهی هر_خانم پوران

 تر نزدیک او به همه از که سامان.زد چنگ را اش سینه پرید رنگش مرتبه یک اما.بزند حرفی خواست آقاجون». کنی بلند

« .رساند او به را بود،خودش  

 خارج گلویش از چیزی خس خس جز به اما.بگوید چیزی داشت تالش آقاجون» خوبه؟ آقاجون،آقاجون،حالتون_سامان

 همینجوری چرا»:گفت عصبی و بودیم،توپید دوخته آقاجون پریده رنگ صورت به چشم نگرانی با که ما به و برگشت سامان.نشد

زودتر« »!باشین زود د!بزنه زنگ آقاجون دکتر به بره وایستادین؟یکی  

 گوشم در پناهی دکتر صدای که بود نگذشته خیلی.گرفتم شماره لرزان دستی با و برداشتم را گوشی و رفتم تلفن طرف به همه از

« .میکنم خواهش الو،بفرمائین»انداخت؛ طنین  

 حاکی که صدایی با و پرید حرفم وسط پناهی دکتر».. . لطفا!هستم نیازی آقای های خونده فرزنده از یکی پناهی،من دکتر سالم_

 و بود گرفته آقاجون شانه زیر را دستش سامان.بود رو به رو به نگاهم» «خوبه؟ حالشون نیازی سالم،آقای»:بود،گفت نگرانی از

 نظر به خوب زیاد آقاجونم حال.گرفتم تماس همین برای»دادم؛ را دکتر جواب.کرد می هدایت اتاقش سمت به را او آرامی به

« .برسونین رو خودتون زودتر هرچه لطفأ.نمیرسه  

  بشه؟ حالش شدن وخیم باعث که شده وارد بهش افتاده؟شوکی براش چی؟اتفاقی برای_پناهی دکتر

! همینطوره متأسفانه_  

 براشون خودم که هایی قرص همون جز دارویی یا مسکن هیچ من اومدن تا لطفأ.میفتم راه االن همین من پس_پناهی دکتر

. ندید کردم،بهشون تجویز  

 را آقاجون داروهای سپس و ام کرده خبر را پناهی دکتر گفتم ها بچه به و کردم قطع را تلفن». بیاین زود میکنم چشم،خواهش_

 و بود نشسته صندلی روی کنارش سامان.بود شده خیره ای گوشه به و بود کشیده دراز تخت روی.رفتم اتاقش به و برداشتم

  «دادی؟ خبر پناهی دکتر به»:گفت و شد دید،بلند را من تا.رسید می نظر به کالفه

 جواب و گرفت دستانش در را سرش و نشست دوباره سامان» شد؟ بهتر آقاجون حال.میرسونه رو خودش زود خیلی گفت_

 و گرفتم دست در را آقاجون چروکیده دست و رفتم تخت کنار« »!نمیزنه حرف من با ولی!نبوده مهمی چیز اینکه مثل»:داد

 بیرون برو»:میامد،گفت نظر به همیشه از تر خسته که صدایی با فقط.نکرد نگاهم حتی آقاجون» «آقاجون؟ بهتره حالتون»:گفتم

« !باشم تنها خرده یه میخوام!بیاد باهات هم اون بگو!آرتا  

. آوردم رو قرصهاتون واستون_  

 شدت اش گریه سامان دیدن با خاطره.کرد ترک را اتاق من همراه و کردم سامان به ای اشاره»! برو و میز روی بذارش_آقاجون

no  «بود؟ چطور آقاجون حال»:پرسید و گرفت
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! داشتیم توقع که چیزی اون از بهتر و خوب خوب،خیلی_سامان  

 من!دلم عزیز کن باور»:گفت و نشست پهلویش سامان»! نباشم ناراحت من که میگی اینجوری این برای!میگی دروغ_خاطره

«!نمیگم دروغ بهت  

 با و نشست سرجایش خاطره« »!ببینه رو کسی نمیخواد»:گفتم من اینبار که شد خیز نیم خاطره»! ببینمش بذارین پس_خاطره 

« !فکر بی من!احمق من!منه تقصیر ش همه»:گفت زاری  

 تلف وقت زیاد پناهی دکتر.رفت کردنش باز برای ها بچه از یکی و شد زده در زنگ»! میدونم اینو!میشه خوب جون آقا_سامان

 برخاستیم همه.آمد بیرون و داد پایان ما انتظار به که بود اتاق در ساعت نیم حدود.رفت اتاقش به آقاجون معاینه برای و نکرد

 نگرانی جای»:گفت و زد ای دهنده آرامش لبخند پناهی دکتر» «پناهی؟ آقای شد چی نتیجه»:پرسید خاطره همه از اول و

« !نبوده کار در ای حمله!همیشگی قلبی ناراحتی همون.نیست  

. دادیم دست از رو آقاجون کردیم فکر لحظه یه_مهبد  

.حرفاست این از تر سخت جون نیازی آقای_پناهی دکتر  

. نکنید ناراحتش و نگران زیاد و باشید مواظبش باید هم شما فقط  

  نباشیم؟ نگران دیگه یعنی_شوکا

 که صورتی در ولی!بشه بدی اتفاق باعث که نیست حدی در شما آقاجون مشکل!میگم بازم و کردم تکرار بار چند_پناهی دکتر

 داد ما دست به ای برگه خداحافظی موقع او و کردیم تشکر دکتر از خوشحالی با همگی»! نشه وارد بهش فشاری و بشه مراعات

 در زیرش از بشین مطمئن که برین باهاش!بشه گرفته باید وقت اول فردا پس که نوشتم آزمایش تا چند براشون»:گفت و

 برای.نداشت را اتاقش به رفتن جرئت کسی اما.نبودیم بند پا روی آقاجون جسمی سالمتی خبر گرفتن از همه.رفت دکتر»! نمیره

« .آوردیم روی خانم پوران به همین  

! بزن آقاجون به سر یه برو خانم پوران_دلشاد  

! بزنی هم به رو خلوتش تونی می که هستی کسی تنها ببینه،تو رو کسی نمیخواد دلش گفته آقاجون که حاال!میگه راست_ژیال

 خانم پوران« »!داد توضیح من برای رو جریان شما از یکی اینکه از بعد ولی!میرم»:گفت و نشست سینه به دست خانم پوران»

 زندگی ما با جا همین.داشت عهده به را پز و پخت و نظافت مسئولیت و کرد می را خانه کارهای که بود مهربانی و میانسال زن

 ما به دل ته از.شد تبدیل ما پرجمعیت خانواده اعضای از یکی به که کردیم عادت هایش محبت به قدری به کم کم و میکرد

 نگه برای که میشد ای هفته دو یکی.بودیم پذیرفته مان نداشته مهربان و دلسوز مادر عنوان به را او هم ما و ورزید می مهر

موقع به خبر،اما بی حاال و بود رفته شهرستان به مریضش خواهر از داری  no
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 به همه و بود قائل برایش زیادی احترام و بود نزده حرفش روی حرف هیچگاه آقاجون که بود کسی تنها خانم پوران.بود برگشته

 شنید،با را چیز همه وقتی.کرد بازگو خانم پوران برای را جریان وار خالصه صورت به دخترها از یکی خالصه.بودیم واقف مسئله این

« !خاطره نکردی خوبی کار»:گفت حزن  

.. .میدونم،ولی_خاطره  

 خیلی االن که میدونم هم رو این اما.داشت حق.کنم درک رو نیازی آقای میتونم ولی.نمیخوام توضیحی ازت من_خانم پوران 

! نداره رو شما کشیدن رنج طاقت و میدونه خودش تنی های بچه رو شما اون!پشیمونه  

« .رفت اتاق به حرف بدون خانم پوران». برین پیشش میخوایم شما از همین برای_سامان  

!ماست پدر اون!سالمه آقاجون که خوشحالم_خاطره  

! بیارم در دلش از رو هاش دلخوری میتونم جوری چه نمیدونم!کشیده زحمت خیلی برامون  

!میکنه حل زمان رو چی همه ولی!بودم نکرده هرگز که کردم رو کاری!وایستادم جلوش که ناراحتم منم_سامان  

« .کنین استراحت شدین؟باید بلند چرا»کرد؛ شروع اول بهزاد.شدیم بلند همه آقاجون دیدن با»! رو چی همه نه_آقاجون   

 ها حرف ادامه به"خوبه خوب حالم من"گفتن با آقاجون»! میشدین بلند نباید!نیارین فشار خودتون به لطفأ آقاجون_بوسه

 اراده بی سامان.ایستاد سامان و خاطره مقابل و رفت جلو.ماندیم اش بعدی حرکت منتظر و شدیم ساکت همه.داد خاتمه

 تماشایی دو آن خصوص به و ما زد،چهره لبخند وقتی ولی.داشت عصبانیت حالت آقاجون چهره لحظه چند.گرفت را خاطره دست

« .داد سامان به را کوچک ای جعبه.بود  

! کن بازش_آقاجون  

!آقاجون_سامان  

!ببینم کن بازش_آقاجون   

« .ماند باز دهانش مجلل نقره حلقه دیدن با و گشود را جعبه سامان»   

چیه؟ این..این_سامان  

! س حلقه_آقاجون   

.. . میدونم،ولی_سامان  no
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! بکن ش خاطره انگشت تو و نپرس سؤال این از بیشتر حاال!ارزشمنده برام خیلی!عزیزمه یادگار حلقه این_آقاجون

! آقاجون_خاطره  

چیه؟_(بالبخند)آقاجون  

  میکنین؟ آقاجون آقاجون تا دو شما ش همه چرا امروز

.. . ولی_سامان  

  چی؟ ولی_آقاجون

 نمیکردند باور.بارید می حیرت هردویشان چشمان از.کرد فرو خاطره انگشت به را حلقه سامان». بگین شما چی چشم،هر_سامان

«.باشد کرده پوشی چشم خطایشان از زودی این به آقاجون  

« !نمیشه باورم»:گفت سامان و رفتند فرو آقاجون آغوش در هردو»! ببینم بغلم بیاین حاال_آقاجون   

  خوام؟ می رو شما خوشبختی همیشه من نمیشه؟اینکه باورت رو چی_آقاجون

.. . نه،ولی_سامان  

 میدونم و خوبیه پسر هم سعید!باشین نگران نیست الزم شما و میدم رضایت ازدواج این به من!بگی چیزی نیست الزم_آقاجون

! میکنه انتخاب زندگی برای رو شخص بهترین  

! میخوام معذرت_خاطره  

. نیست احتیاجی_آقاجون  

 آقاجون». میکنین شرم من مثل دختری داشتن از که گفتین خودتون.شدم شما سرافکندگی دلیل من ولی_(آلود بغض)خاطره

« !آقاجون خوبین خیلی خدا به»:گفت و شکست خاطره بغض« »!نمیگم دیگه»:گفت و کرد نوازش را خاطره موهای

 بوسه سریع و گرفت را آقاجون دست سامان»! دیگه؟ چیه اشکا این!کوچولو خانوم نیستی بچه دیگه که تو..ا_(باخنده)آقاجون

«!آقاجون خدا به نوکرتم»:گفت و گذاشت آن بر ای  

 به دست سپس»! نمیکنم باشه،دریغ ساخته دستم از تون خوشحالی برای هم هرکاری و میکنم خوشبختی آرزوی براتون_آقاجون 

 خودتون ها بچه»:گفت و برگشت مرتبه یک که بود نرفته بیشتر قدمی چند هنوز« »!بکنم استراحت میرم من»:گفت و شد عصا

شد بلند ها بچه کشیدن هورا صدای« !دریاچه میریم فردا!کنین آماده رو  

no "بوسه"
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 های ماسه روی دو به دو دخترها.کردیم پهن را بساط و بند موقع همان و بودیم رسیده پیش ساعت دو از.بود صبح یازده ساعت

 از ای لحظه خاطره و سامان.بودند گذاشتن دخترها سر سربه و بخند و بگو مشغول همیشه مثل پسرها و زدند می قدم نمناک

 کرده بغل را زانوهایم و بودم نشسته آب کنار تنهایی به.میشد بقیه شوخی و خنده باعث مسئله این و شدند نمی جدا یکدیگر

 به ای گوشه در.بودم گرفته نظر زیر را آرتا پیش دقیقه چند از.بودم دوخته چشم دریاچه تشنج بی و متالطم نیلگون آبی به و بودم

 دست در که کتابی صفحات درهم،به های اخم و خورده گره ابروهای با و بود نشسته بقیه های کاری شلوغ و هیاهو از دور

 دخالتی دوستانش های شیطنت در اوقات بیشتر و داشت را متین و آرام شخصیت همین همیشه.نگریست داشت،می

شده مند عالقه او به اندک اندک که بود همین برای شاید.نداشت  

  «کنی؟ می چیکار»:پرسید و زد لبخندی حسام.کشیدم عقب کمی را نشست،خودم کنارم کسی اینکه حس با.بودم

. کردم خلوت موج بی دریاچه با و نشستم تنها_  

 که کردم نگاه رو پیش به و ندادم ادامه را صحبت». شینم می کنارت بمونی؟خودم تنها بخوای تو که مردم من مگه_حسام

 شده معذب« »!همینطور هم دیروز!شدی خوشگل خیلی امروز»:گفت و شکست را سکوت و کرد نزدیک من به را خودش حسام

 برداشتن بهانه به.بگیرم فاصله او از زودتر هرچه و ندهم هدر را وقت یا بمانم حسام خریدارانه نگاه زیر باید دانستم نمی و بودم

« .شدم صدف وارسی مشغول و شدم دور حسام از بود،کمی ام وجبی چند در که کوچکی صدف  

« .دادم تکان سری»! صدفه؟_حسام  

 از را آمده وجود به فاصله حرکت یک با حسام و ماند نتیجه بی تالشم.دادم سرتکان دوباره ناچار به»! ببینم؟ منم میشه_حسام

« .برداشت میان  

 سریع من آشفتگی دیدن با حسام.خوردم جا.خورد دستم به دستش که بگیرد من از را صدف خواست»! قشنگه قدر چه_حسام

« !نبود کار در عمدی!میخوام معذرت من..من»:گفت و کشید پس را دستش  

! میدونم!میدونم_  

 من و من با و خوردم جا بیشتر حرفش این از» نمیکنی؟ راحتی احساس خیلی من حضور از میکنم فکر چرا_حسام

 ترسیدن برای دلیلی.خورد دستت به دستم که االن همین مثل.هست ولی»:گفت مصرانه حسام« ».نیست اینطور..نه..نه»:گفتم

« .نداشت وجود  

. خوردم جا فقط.نترسیدم من_  

 مثل کردم احساس»! بترسه؟ ای افتاده پا پیش چیز چنین از باید چرا جنایی وکیل یه.زدم ای احمقانه حرف میدونم،اصال_حسام

 و بشنوم نمیخواستم من ولی.بود افتاده حال این به داشت دل در که ای ناگفته های حرف هیجان از شاید.پیچد می خود به مار

no از دست و گذاشت می خجالت پای به را فرارم شاید گریختم می اگر.دادم می گوش و ماندم می باید.نداشتم هم فراری راه
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 عصبی حرکات به حواسم.ریختم می دستش روی پاکی آب و ماندم می باید.بود همین تصمیم بهترین.داشت نمی بر خیالبافی

 همیشه!وایستادی خودت پای روی!ای کرده تحصیل!خوشگلی خیلی میدونی،تو_حسام« .شد کشیده برهمش درهم سخنان و

 داری رو استحقاقش که خوشبختی اون به رو تو تونه می کی آخه!نداره رو تو آوردن دست به لیاقت پسری هیچ داشتم عقیده

 هیچی من و داری چیز همه تو!کجا من و کجا تو آخه!بینم می تو و خودم بین رو بزرگ کوه یه ها وقت برسونه؟بعضی

.. . و خوشگلی این به تو مثل کسی!ندارم  

 از را من و بود رسیده موقع به.کشیدم آسودگی به نفسی آرتا صدای شنیدن با»! خوشگله خیلی.موافقم باهات منم_آرتا

 توجه بی آرتا» «میخواستی؟ چیزی»:پرسید بود،دمق خورده ذوقش توی که حسام. بود داشتم،رهانیده وحشت آن از موقعیتی،که

 نگاه سنگینی.رفتم دنبالش به و برخاستم خواسته خدا از« ».دارم کار بیا،باهات لحظه یه»:گفت و برگشت من جانب به او به

 چرا پس.گرفت حرصم.گرفت دست به را کتابش و رسید،نشست که اش قبلی جای به آرتا.میکردم حس سرم پشت را حسام

 و کوبیدم زمین بر ندارد،پا ای فایده انتظار دیدم که بود؟زمانی زده زل کتاب سطرهای به خیالی بی با و گفت نمی چیزی

 از پسر این.بشوم منفجر خشم از بود مانده کم« »!نداشتم»:داد پاسخ محض خیالی بی با« »!داشتی کار باهام اینکه مثل»:گفتم

  «داشت؟ برنمی هایش اذیت و آزار از دست خواست؟چرا می چه من جان

 دیدم که اینجا از»:گفت خودش خاص تأمنینه با» بشه؟ چی که کشوندی اینجا تا منو اونجا توام؟از بازیچه من چی؟مگه یعنی_

 جور فرارت برای ای بهونه یه تا اومدم منم!معذبی بودنش از شاید که کردم کردی،شک دور ازش خودتو تو و اومد پیشت حسام

 این اما.بود خوانده خودم از بهتر مرا ذهن.بودم شادمان رفتارم روی آرتا دقت از.ریخت عصبانیتم حرارت روی یخ آب« »!کنم

 خوشت من کار از خیلی تو و کردم اشتباه که بینم می اما»کرد؛ اضافه آلود عتاب لحنی نینجامید،با طول به زیاد آرامش

 پیش از شدیدتر خشمی« »!نمیشم ناراحت من!برو اینطوره بدی؟اگه گوش تعریفهاش به و بمونی داشتی دوست نکنه!نیومده

 «کنی؟ می ردیف هم پشت برام رو ها پرت و چرت این حاال و شدی ما خلوت مزاحم تو»:گفتم میلم برخالف.گرفت فرا را وجودم

. همونجاست هنوز که بینی می.برسون بهش رو خودت االن همین.نگرفتم جلوتو_آرتا  

 و بزنم فریاد میخواست دلم« »!بینم نمی مانعی هیچ من»:گفت اعتنا بی و برد فرو کتابش در را سرش آرتا». میرم حتما_

 در کوره از اتفاق ترین کوچک با که نبودم ای نپخته و تجربه بی دختر.نمیتوانستم که حیف ولی.کنم نثارش را ناسزاها بدترین

و کردم می تحمل باید.بروم  

« .کرد نگاهم و شنید،برگشت که مرا پای صدای حسام.میداشتم نگه نخورده بود،دست امتیازم ترین بزرگ که را ام خونسردی

« .نشستم پیشینم سرجای» نداشت؟ حرف باهات آرتا برگشتی؟مگه زود اینقدر چرا تو_حسام  

 چندمین برای امروز!گرفته نظر زیر مرا زیرچشمی آرتا میدانستم». بود همیشگی های پرت و چرت همون.نداشت اهمیت خیلی_

 می ام،چشم برده نگاهش خیرگی به پی دید می تا که هرچند!بودم دیده خودم روی را اش خیره نگاه و بودم گرفته را مچش بار

 کافی تسلط گرفتن انتقام نداشتم،در انداختن راه جنجال و جار هنر اگر.کردم می تالفی باید حاال!نگریست می دیگر جایی به و دزید

 جلوی بالفاصله« »!خوشگلم؟ من واقعأ نظرت به»:پرسیدم حسام باشم،از گفته چیزی اینکه برای و کشیدم جلو را بدنم.داشتم
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 مند گالیه.نشست گوشم در اش مردانه و آرام خنده صدای بعد ای لحظه.میکرد نگاهم متعجب حسام.گرفتم دست با را دهانم

 دل به بگی که هرچی چرا؟تو زشت»:گفت و بگیرد را اش خنده جلوی کرد سعی» «بود؟ زشت خیلی میخندی؟حرفم چرا»:پرسیدم

« .شینه می من  

! بگو پس خب_  

! بگم؟ رو چی_حسام  

! خوشگل؟ یا زشتم_  

! زشته همین ای بیگانه باهاش تو که ای واژه تنها خدا به!زشت؟ گفتی باز_حسام  

.. کند می بیان خود زبان با را عشق هرکسی»:گفت نجواگونه و کرد نزدیک گوشم به را سرش». میشم امیدوار خودم به دارم_

.. بخشد می خدا/نویسد می هیچکاک/کشد می هیتلر/خواند می قناری/میرد می باباطاهر/کشد می پیکاسو/کوبد می دارکوب/

 صورت و کردم نگاه سر پشت به.بود موقعیت بهترین« »!میکنم سکوت فقط من و»:گفت زیر سربه و کشید سردی آه.« »

 نگاهم حیرت با حسام دیدم که سربرگرداندم تند.داد می جواب داشت ام نقشه.زدم کمرنگی لبخند.کردم مشاهده را آرتا ملتهب

 چیزی میکنی؟یه نگاهم اینجوری چرا»:گفتم و کردم نزدیکش را خودم.باشد فهمیده سرم درون خیاالت از چیزی ترسیدم.کند می

 زیر سربه شرم با« »!ندارم شدن تو های نقشه بازیچه به ای عالقه من!متأسفم»:گفت خشکی به» «. بخندیم دوتایی که بگو

 کارم نادرستی دیدم،به می را حسام رفتن که هنگامی« »!لعنتی»:گفت و زد زمین کف به لگدی و شد بلند حسام.انداختم

 چیز همه روی بر چشم که بود کرده کاری عصبانیت.شد مبدل ندامت به انتقامم و خشم احساس زود خیلی.اندیشیدم

 که چیزی.بودم ساخته امیدوارش و بودم کرده تهی و سر بی و مسخره بازی وارد را میکردم دوری او از همیشه که حسامی.ببندم

 می را من حاال رئیس جناب نبود؟اگر کنترلم در احساساتم اوقات اکثر مثل چرا.نمیشناختم را خودم.نبودم طالبش هیچگاه

 نمیدونم!آرتا تو با کنم چه»:گفتم شدم،زیرلبی می بلند که حالی در.گرفت می پس محترمانه را تعریفاتش و خندید دید،می

 سرگرم و نشستم کنارش و دادم تحویلش لبخندی.شکفت هایش لب روی لبخند من دیدن با خانم پوران« »!چیه حسابت حرف

« .زد اش شانه روی بهزاد که بود معصومه با صحبت سرگرم دلشاد.شدم ها بچه جوش و جنب تماشای  

 پاشیده هایش لباس روی بهزاد توسط یخ آب سطل و برگشت عقب به خبر بی جا همه از دلشاد»! کن نگاه رو اینجا_بهزاد

 کرد دراز را دستش« »!روانی کشمت می»زد؛ فریاد عصبانیت بود،با مانده مات موقع آن تا که دلشاد و خندید قاه قاه بهزاد.شد

« .دوید دنبالش و نبرداشت دست اما.گریخت چنگش از چابک و فرز حرکتی با بهزاد که  

  دیوونه؟ دختره کردی پا به که قشقرقی چه این.میشی خشک زود زنه می آفتاب خب_بهزاد

! نکبت پسره نمیشم آروم نکشمت تا_دلشاد  

! میکنی؟ کثیف پوچ و هیچ برای خودتو خون چرا_بهزاد  no
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 با بهزاد»! نمیذارم ت زنده برسه بهت دستم اگه که بزن سینه به رو خودت سنگ برو.بسوزه من برای دلت تو نکرده الزم_دلشاد

 می تشویق را دلشاد یکصدا و بودند شده جمع همه حاال.کرد می دنبالش و میرفت سرش پشت دلشاد و دوید می قهقهه

« .کردند  

  انداختین؟ گیر غریب منو چرا.دارم شکایت من_بهزاد

. نذاری جماعت دختر سر به سر و باشی تو حقته،تا_شوکا  

 پشت از رو زره فوالد مادر دست چیه؟اینکه دختر اصأل.نباشه جماعت دختر این تن سربه میخواد دلم که خودم جان به_بهزاد

« !کیه زره فوالد مادر که میدم نشونت»:گفت و کشید جیغی دلشاد»! بسته  

. باشی خواهرش که میاد بیشتر تو حرفا؟به این و زره فوالد مادر به چه رو تو!جون دلشاد کردم غلط_بهزاد  

! باشه روش روغن وجب یه که بپزم برات آشی یه!کن صبر_دلشاد  

 هست؟ چی آش حاال!میکنم جان نوش رو همه میل کمال با!نداره حرف ات آشپزی که هم تو و گرسنمه که من!به به_بهزاد

! زهرمار_دلشاد  

غذاهای این از.بودم نشنیده حاال زهرمار؟تا آش_بهزاد  

! میخورم رو بشه درست تو قشنگ و ظریف دستای با هرچی میکنه؟من فرقی چه نیست؟اصأل که خارجکی  

! میزنی حرف قدر چه!بخوری کوفت_دلشاد  

 جلو قدم قدم دلشاد.ماسید دهنش در کلمات و خورد زمین به محکم که بود نشده تمام حرفش هنوز».. . هرچی!چشم_بهزاد

 آب بهزاد« »!میخواست دلت خیلی که میپزم برات رو آشه همون االن!نزن حرف زیادی که گفتم»کرد؛ می تهدید و میرفت

  «میریزی؟ روش روغن وجب یه گفتی که همون»:پرسید و داد قورت را دهنش

! همونه دقیقأ_دلشاد  

 چشمم و نرم م کشیدی،دنده زحمت همه این که تو!میدم ترجیح رو اش حیوانی ولی!دارم دوست روغن من!نداره ایرادی_بهزاد

 او به دلشاد و بود افتاده زمین روی پشت به بهزاد آنطرف و خندیدیم می ریز ریز اینطرف ما»! میگذرم رژیمم این از روز یه!کور

 دلشاد.زدیم خنده زیر همه« »!کن رحم جوونیم به!نخور منو خدا ترو»:گفت التماس و ترس با بهزاد.میشد تر نزدیک و تر نزدیک

 واقعأ»:گفت شده گرد چشمهای با دلشاد.زد شیرجه آب توی و پرید جا از باورنکردنی سرعتی با که بود رسیده سرش باالی تقریبأ

« !ای دیوونه که  no
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 تا که آقاجون.افتادیم خنده به همه دوباره بهزاد سخن بامزه حالت از». کردم خیس خودمو شد؟باالخره راحت خیالت!بیا_بهزاد

 خشک لباساتون که بشینین جا یه و بردارین دست!دوتا شما دست از امان»:گفت اعتراض بود،با ماجرا گر نظاره تنها لحظه آن

« .گرفتند آرام خود جای در و نشستند مطیعانه دلشاد و بهزاد« »!میشین مریض وقت یه دانشگاه امتحانات فصل تو!بشه  

 آقاجون که شود بلند خواست خانم پوران.نشستند هم دور سریع ها بچه». بخورین چایی بیاین باشین زود ها بچه_خانم پوران

 باریک کمر های استکان در همه برای خانم پوران و شد حاضر چای باالخره« ».میکنن کار آقایون فقط امروز»:گفت و نداد اجازه

 لبخند رویش به بدجنسی با.بودم،نگریست نشسته مقابلش درست من،که به و کرد نزدیک دهانش به را استکان آرتا.ریخت چای

« .افتاد کردن سرفه به دفعه یک.کردم اخم یکباره شد،به نمایان نیز او لبهای روی خنده آثار که وقتی و زدم  

 با که طوری کوبید،به آرتا پشت به محکم بالفاصله شوکا». بیفته کردن سرفه از تا بزن پشتش به یکی نزدیکشی که تو شوکا_

« .بود گرفته ام خنده« »!آخ»:گفت بلند صدای  

. شیکستی رو کمرم.بزن تر یواش خرده یه_آرتا  

. نبود داداش،حواسم ام شرمنده_شوکا  

 بعضی نگاه تلخی خانم،از پوران نداره عیبی»:بردارد،گفت من از چشم اینکه بی آرتا». نخورین داغ داغ رو چایی گفتم_خانم پوران

 تمسخر با آرتا.افتادم سرفه به و جست گلویم در که نوشیدم چای از ای جرعه تفاوت بی« ».نیست بدتر که ها

« .بزن پشتش تو یکی خاطره!چته؟»:گفت  

« .کشیدم سر را استکانم سرعت خورده،به سنگ به تیرش اینکه از خوشحال». میشه خوب نیست،خودش الزم_خاطره  

! شد اینجوری امروز چایی این چرا نمیدونم_خانم پوران  

نیست،هست؟ بدتر که ها بعضی حرفای تیزی و تند داره؟از اشکالی چه_  

 پراکنده ها بچه کم کم و شد خورده چای»! میزنین تکراری حرفای ش همه!میشه چیزیتون یه امروز هم شما_خانم پوران

 توانستم می کاش.بود کتاب توی سرش و بود برگشته خلوتش به هم آرتا.بودم نشسته خانم پوران کنار هنوز من ولی.شدند

« .خواند می چه بفهمم  

! نمیگی دخترم؟هیچی ساکتی چرا_خانم پوران  

  جون؟ پوران بگم چی_

. بزن قدم دخترا بقیه مثل برو اصال.دونم می چه_خانم پوران  no
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 و زد حلقه چشمش در اشک و نگریست من به افتخار با خانم پوران». شده اون ذکرم و فکر همه.بودم جدیدم پرونده فکر تو_

 برای استقالل.بایستی خودت سرپای تونستی و موفقی کارت و زندگی تو بینم می وقتی میشم خوشحال قدر چه نمیدونی»:گفت

« .غنیمته زن  

. شماست دعاهای تأثیر ش همه_  

 ندادی گوش رو من حرف که خوشحالم حتی.رسوند اینجا به رو تو خودت های کوشی سخت.بودم تالشت شاهد خودم_خانم پوران

 چند و شدیم آشنا هم با اتفاق یک طی.بود خانم پوران خواهرزاده ساالر.افتادم پیش سال اتفاقات یاد». نکردی ازدواج ساالر با و

 من اما.داشت هم ای آبرومندانه شغل و بود خوبی پسر!بود؛نه کالم یک من جواب اما.کرد خواستگاری من از رسمأ بعد وقت

 تأثیری نتوانست هم ساالر حد از بیش های سماجت حتی.نداشتم ازدواج خیال زودی این به و بودم کرده انتخاب را خویش هدف

 شریک عنوان به را دیگری شخص و کند رها مرا باید که قبوالند خود به ساالر گذشت،باالخره که ماه شش.بگذارد من پاسخ روی

 من دلیل بی های وجدان عذاب به و داد تحویل ما به را ساالر عروسی دعوت کارت پستچی نیز پیش ماه دو.کند انتخاب زندگی

توی.داد پایان  

 برپا برای که هیزمی کردن پیدا برای دو به دو خواست ما از آقاجون بعد ساعتی.رفت در دستم از زمان و شدم ور غوطه افکارم

 صدای جز و برمیداشتیم قدم آرامی به ساحل امتداد در.بودم همراه حسام با هم بار این.برویم داشتیم احتیاج آتش کردن

 صورت به و خوشایند و دلچسب گرمایی با خورشید طالیی انوار.نمیشد شنیده دیگری صدای نرم های ماسه روی بر ما گامهای

 داشتیم بازگشت قصد و کردیم آوری جمع چوب مقداری.شست می خاطرمان از را صبحگاهی سرمای و سوز و تابید می مایل

«داری؟ عالقه آرتا به خیلی»:پرسید غافلگیرانه و مقدمه بی حسام که  

! هستی حرفا این از تر باهوش_حسام. نمیشم منظورت متوجه_   

. میکنه تو برای فرقی چه نمیدونم ولی.فهمیدم که رو فهمیدنش_  

« .کردم اختیار سکوت و کردم نگاه پایم زیر داغ های ماسه به» نمیدونی؟ چیزی کنم باور یعنی_حسام  

! میدونی پس_حسام  

! بگی خودت دارم دوست_  

 میخواد منو نمیدونم.نیستم مطمئن اون احساس از ولی.کرده انتخاب وقته خیلی دلم و دارم انتخاب حق بگم؟منم چی_حسام

« !نمیخواد رو تو اون»شد؛ خارج دهانم از کلمه چند این سختی به» «کیه؟ منظورم میدونی»:پرسید پوزخندی با»! رو دیگه یکی یا

  دونه؟ نمی قدرشو که دلبسته؟همونی یکی اون به یعنی پس_حسام

 داد و شدم دیوانه هم من دفعه یک» «نه؟ یا داری دوست رو آرتا میگم»:پرسید فریادزنان و شد دیوانه مرتبه یک»! چی؟_

« .نمیکرد مشاهده را صحنه این کسی و داشتیم بقیه تا زیادی فاصله که کردم شکر را خدا فقط« »!دارم آره،دوستش»زدم؛ no
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 آشوب را دلم و ماند حالت آن در لحظه چند.بود مانده خیره من به زده حیرت نگاهی و پریده رنگ با» خوبی؟ حسام..ح_

 نشست می کسانی دل به مهرم میشدم؟چرا متحمل دلیل بی را وجدان عذاب همه این باید بود؟چرا تقدیری چه این خدایا.کرد

« !برد فرو بهت در مرا حسام بودم؟خنده شده اشتباهی چه مرتکب بود؟مگر زده سر من از خطایی چه خواستم؟مگر نمی که

  کنی؟ می که سؤالیه چه نباشم؟این چرا!خوبم_حسام

  افتاده؟ چی؟اتفاقی من_حسام.. . تو ولی_

! نه نه..ن_  

 شک حالش بودن طبیعی به.بود مشتم توی قلبم.کرد حرکت من از جلوتر و گفت را این حسام». بیفت راه پس_حسام

 افتاده تکاپو به ظهر غذای کردن مهیا و تدارک برای همه.کردم پنهان خودم در را ام نگرانی جمع به رسیدن با اما.داشتم

 و کشیدیم می سیخ به را ها جوجه کوثر و من.بود ایستاده منقل سر باالی بادبزن با شوکا و میکرد درست ذغال سامان.بودیم

 ته.چرخاند می تند و تند و گذاشت می منقل روی و میگرفت را جوجه های سیخ که بود آرتا و ما میان واسطه و مأمور بهزاد

 هایی سفارش هرازگاهی و بودند ما گر نظاره هم خانم پوران و آقاجون.میکردم خشنودی احساس آرتا انزوای پایان از دلم

 تقریبا.شد آماده ناهار و رسید اتمام به کارها که بود شده ظهر.کردیم می اجرا را اومرشان تک تک کن گوش حرف ما و میکردند

 مشامم در کباب جوجه بوی.کنیم خوردن به شروع فراوان اشتهای با میشد سبب همین و نباشد گرسنه که نمیشد پیدا کسی

 دهانم در را لقمه سپردم،اولین می گوش خانم پوران های تعریف به که حالی در.میرفت مالش گرسنگی از دلم و پیچید می

 شدم بلند "ببخشید"کلمه گفتن با.بود دانشگاهم دوران دوستان از یکی.انداختم شماره به خورد،نگاهی زنگ که موبایلم.گذاشتم

 دقیقه پنج حدود و گذشت شوخی و خنده به مکالمه.دادم پاسخ و رفت رنگ سبز دکمه روی بر انگشتم.برداشتم قدمی چند و

 بر همه کنجکاو های نگاه نشستم که هنگامی.دادم فشار را قطع دکمه و کردم میشدم،خداحافظی نزدیک بقیه که حالی بعد،در

« .رسوند می سالم.بود پروانه دوستم»:گفتم مختصر و کوتاه بسیار و کردم بلند سر.میشد حس ام چهره  

 خورده را ناهارش همه از زودتر انگار که آرتا». باشن سالمت اش خانواده و خودش!دخترم میرسوندی سالم!واقعا؟_آقاجون

« .نشست عقب و کرد تشکر خانم پوران بود،از  

! پسرم جونت نوش_خانم پوران  

  میخونی؟ چی داری صبح از پسرم آرتا راستی_آقاجون

. ندیدم جایی نجیبی و آرومی این به پسر خدا به.نداره کسی کار به هم کاری!کتابشه تو سرش صبح واله،از آره_خانم پوران

! شدیم؟ قاق ما حاال!خانم پوران نکنه درد دستت_بهزاد  

 رو غائله ختم نمیرسید،برای نظر به راضی آمده پیش بحث از که آرتا» زدم؟ حرفی همچین کی من!توام برو بهزاد..إ_خانم پوران

no  «بخونم؟ شما برای هم یکی که میخواد دلتون!جون آقا میخوندم شعر»:گفت لبخند با و کرد آقاجون به
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 و کرد رسید،توقف نظر مورد صفحه به که زمانی.زد ورق و کرد باز را کتاب آرتا»! پسرم،بخون بخون!خدامه از که من_آقاجون

برفت دلبر»خواند؛  

 اثر سنگش دل در بود سخت چون/کنیم مهربان دلش گریه به مگر گفتم/نکرد سفر رفیق و شهر حریف یاد/نکرد خبر دلشدگان و

 او/شمع چون فدا جان کنمش تا ایستاده من/نکرد گذر طریقت شاهراه به او یا/گذاشت فرو مروت طریق من بخت یا/نکرد

 دومین و کرد اکتفا"چشم"کلمه گفتن به آرتا». بخون هم دیگه پسرم،یکی آفرین_آقاجون« .نکرد سحر نسیم چو ما به گذر خود

 جسمی،عجب عجب/مرجانی و یاقوت عجب/ماهی سروی،عجب عجب»;کرد خواندن به شروع و نمود انتخاب هم را شعر

 می چه لب زیر به/تو؟ داری چه غمزه آن در/تو شکاری میر عجب/تو بهاری لطف عجب/جانی عشقی،عجب عجب/عقلی

 و رضایتمندانه حالتی با آقاجون« ».بگردانی را گردون که/تو بلندی ماه عجب/تو گزندی بی امیر/تو قندی حلوای عجب/خوانی؟

« !آفرین!آفرین!اومد خوشم خیلی»:گفت آمده وجد به  

! گفت احسنت شاعرش به باید!نکردم کاری که من!میکنم خواهش_آرتا  

! بخون فروغ از هم شعر یه آرتا داداش_دلشاد  

 دور من چشم از که کرد خارج دهان از را زبانش یواشکی بهزاد و کرد اخم دلشاد»! بیاد خوشت چیزا این از نمیخوره بهت_بهزاد

« .زدم لبخندی و نماند  

 حفظ از را یکی این.گذاشت کناری را کتاب آرتا و کردند تأیید همه». باشه آخری فروغ از شعر این بدین اجازه اگه_آرتا

 بار هزارمین برای نگاهم.نگریست مقابل به و گرفت بغل به زانو آرتا.نگریستیم می آرتا گرفته نگاه به سکوت در همه.میخواند

 درک و دیدم را اش سردرگمی من و کرد منتقل من به را احساساتش و افکار تمام نگاه یک با.کرد تالقی نگاهش با

 نگاه اون با اون»زد؛ نهیب درونم در صدایی.میکرد پا به طوفان وجودم در نگاهش خواستن های شراره.فهمیدم را عشقش.کردم

 من از نمیتونه اون»:گفتم پاسخ در و دادم امیدواری خودم به مأیوسانه» «باشه؟ داشته دوست رو تو میتونه چطور بسته یخ

 من که همونطور!داره دوست رو من آرتا!کنم درک رو احساس یه گرمای میتونم سرد نگاه اون عمق تو حتی!باشه داشته نفرت

 پر کردن،شب حذر چرا سیاهی از»خواند؛ اینگونه اش مردانه و گرم صدای با« »!بود خواهم هم آینده در و هستم و شدم عاشقش

 توان است،کی دریایی نهفته من در آنچه/است یاس گل سکرآور ماند،عطر می جای به شب از آنچه/است الماس های قطره از

 من/ناپیداست راه پایان است،گرچه داشتن دوست آغاز آری/باشد گفتنم یارای توفان،کاش سهمگین زین تو با/باشد نهفتنم

 اجازه و برگرفت من از نگاه آرتا.نشست اندامم بر خفیف لرزشی« ».زیباست داشتن دوست همین نیندیشم،که دگر پایان به

 نگاه بهزاد به گیجی با.آمدم خود گفت،به را اسمم بهزاد که زمانی فقط.نمیفهمیدم را خودم حال.رفت و برخاست و خواست

« !کجا؟»بگیرم؛ را زبانم جلوی نتوانستم» «نمیای؟ ما با تو گفتم»:گفت که کردم  

! میکنی؟ سیر کجا!خانوم؟ کجا تو_بهزاد  

.نگریستم خانم پوران به سپاسگزارانه»! بهزاد نذار دخترم سر سربه_خانم پوران  no
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  چیه؟ جریان_ 

 پیشنهاد این از شادی با»! برو باهاشون داری دوست اگه توام!سواری قایق برن میخوان خاطره و بهزاد و سامان_خانم پوران

 که بود برده فرو جیبش داخل را دستهایش.نگریست می دریاچه به و بود ایستاده.رفتیم آرتا طرف به نفری چهار و کردم استقبال

 از تا چند!رنگ ای قهوه شلواری با کمرنگ آبی پیراهن.بود لباس خوش همیشه مانند.بود کرده تر تماشایی را بلندش قامت

 ساخته نمایان را دستش نیرومند و قوی عضالت و بود زده باال هم را هایش آستین و بود نبسته را لباسش باالی های دکمه

 نشان بهتر را داشت،ظاهرش تناقض اش تیره پوشش با اینکه با که داشت پا به هم رنگ سفید اسپورت کفش جفت یک.بود

 لبخند و شد اش نزدیکی در ما حضور متوجه سامان صدای با!شده غرق خیاالتش در که داد می نشان اش پیشانی خطوط.میداد

«اومدین؟ کی شما»:گفت و زد محوی  

.بریم بیا.نیست وقت خیلی_سامان   

!سواری قایق_سامان! کجا؟_آرتا  

. ندارم رو ش حوصله امروز ولی.نشین ناراحت ها بچه_آرتا   

! دیگه بیا آرتا داداش خب_خاطره  

.. . اما_  

 چوبی قایق دو نزدیکی همان در.کرد مان همراهی ناچار به آرتا». بیفت راه باش زود پس.نداریم هم نداریم،اگه اما_خاطره

« .میشدند وصل ساحل به ضخیم طناب یک با هردو که بود شناور آب روی قدیمی  

! ان قدیمی خیلی که اینا_خاطره  

  عزیزم؟ داره عیبی چه_سامان

  چی؟ بیفته اتفاقی اگه_خاطره

.ظاهرشونن از محکمتر خیلی.نباش نگران_سامان  

.. . ولی_خاطره  

 میترسی؟ چی از پس!توام با که من بعدشم!مطمئنه قایق که میدم اطمینان بهت خانومم؟من ترسی می چی از_سامان

عشقم و من»:گفت و گرفت را دستش سامان.بود رفته دلش از ترس.زد لبخند خاطره»  

« .شدند قایق سوار دونفری. بیاین یکی اون با هم شما.میریم قایق این با  

« .لرزاند را دلم آرتا با شدن تنها تصور». بیام نمیخواد دلم هم خیلی میکنم رو فکرش که حاال_بهزاد  no
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. بیای باید حتمأ تو!چرا؟_آرتا  

 همه این از که بهزاد« ».معلومه که حتمأ؟چراش چرا»:گفتم حرص با.بود گرفته لجم». ندارم حوصله که حتمأ؟گفتم چرا_بهزاد

« !نمیدونم؟ من چرا معلومه؟پس»:گفت تعجب بود،با شده گیج من عتاب و آرتا اصرار  

 و کرد آرتا به نگاهی نیم شک با بهزاد!بودم مانده آن در هم خودم که بودم زده گفتم؟حرفی می باید چه».. . چون..چون_

« !نه..نه:گفتم سریع» «بمونی؟ تنها آرتا با میترسی»:پرسید  

  «دختر؟ یه از میترسم؟اونم من»:پرسید غیض با آرتا» .بیاد تو با میترسه آرتا البد پس_بهزاد

«!باش بیا،زود»:گفت نگاه یک حتی بدون و گرفت را دستم آرتا»! داره؟ دلیلی چه اصرار همه این پس.میدونم چه_بهزاد  

! میکنی؟ چیکار_   

 چیز ترس از منظورش شاید»درآمد؛ حرکت به زبانم اراده بی». نمیترسم دختر یه از که کنم ثابت آقاپسر این به میخوام_آرتا

 زبان این.فرستادم لعنت خودم به» «ای؟ دیگه منظور چه مثأل»:پرسید و زد زل چشمم به تردید با.شد شل دستش« »!س دیگه

 تنها من با میترسی تو»:گفتم و کردم فوت را نفسم!انداخت می گیر مخمصه در را من و افتاد می کار به موقع بی چه

 نداشتم خبر.بودم زده ای بچگانه حرف واقعأ.نگریست من به شده گرد چشمهای با آرتا« »!نداری اعتماد خودت به که باشی،چون

 نقاب زیر و نماند حال آن در زیاد آرتا.نشاند می انتظارم در را عواقبی چه و کند می برافروخته را آرتا خشم آتش ساده جمله یک

« .نشست قایق توی و رفت من از جلوتر« »!روانی دختره»:گفت زیرلبی و رفت فرو خودش تفاوتی بی  

 می حرصش درآوردن برای را کوتاه فرصت همین». داره ای دیگه لذت یه تنهایی البته.بیاد میتونه میخواد دلش هرکس_آرتا

 تر تمام هرچه خونسردی کردم،با می جا جابه سرم روی را ام روسری که همانطور و نشستم رویش روبه.خواستم

 دانست می.دیدم لبش گوشه پوزخندی« »!برو اینجا از سریعتر چه بشی،هر من لذت مانع نداری دوست اگه پس!موافقم»:گفتم

 زبان به را مسئله این زود یا دیر تالفی برای که میدادم احتمال و کنم هدایت را قایق توانم نمی کمکش و راهنمایی بدون

 چیز همه میرسیدیم هم به که وقتی اما.نبودیم بحث و دعوا اهل هیچکدام اینکه جالب.بودم بیزار مسخره بازی این از.بیاورد

«!عازمین سالمتی به»:گفت طلبکارانه آرتا که میشد قایق سوار داشت بهزاد.کرد می فرق  

. بیام باهاتون میخوام.شد عوض نظرم_بهزاد  

  «مطمئنی؟»:پرسید دار معنی لحنی با و انداخت نظری قایق به بهزاد». داره جا نفر دو برای فقط قایق این_آرتا

 اخمی با آرتا.رفت و گفت کوتاهی "بگذره خوش" اصراری هیچ بی بهزاد». نزنی مفت حرف دیگه و باشی تو تا!تو جون به_آرتا

 بودند شده دور ما از خیلی سامان و خاطره.آمد در حرکت به قایق و کرد باز را بود،طناب شده صورتش از همیشگی جزئی حاال که

« .ببینیم را آنها توانستیم نمی و  no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir



 78 عصر تلخ

 

نشستی؟ بیکار چرا_آرتا  

  کنم؟ چیکار پس_ 

! دستته کنار!دیگه بزن پارو_آرتا  

  ای؟ چیکاره تو بزنم؟پس پارو چی؟من_

 از که صورتی با« »!که واقعأ»:گفتم عصبانیت با»! نکن تلف رو وقت و کن شروع زود پس!میزنم پارو دارم منم که میبینی_آرتا

 دلم خیلی من کردی چیه؟فکر»:پرسیدم آلود حرص لحنی با و کردم آرتا به نگاهی.کردم زدن پارو به بود،شروع شده سرخ خشم

  «باشم؟ تنها تو با میخواست

 نامعلوم ای نقطه به و ندادم را جوابش« »!بودی؟»افزود؛ اش مسخره لبخند با»! نبودی اینجا االن که نمیخواست دلت اگه_آرتا

 چنین نه هیچوقت!عصبانیت و عتاب اعتنایی،این بی یخی،این نگاه این.نمیشناسم را آرتا این میکردم احساس.شدم خیره

 غرورم برای داشتم من.بودم شده خسته لجبازی و غرور بازی این از.باشم داشته میخواستم نه و داشتم ذهن در آرتا از تصویری

 دیگر چیز هیچ نه و لعنتی غرور این نه او بدون بودم قبوالنده خودم به سختی به که کسی؟کسی چه مقابل در اما.جنگیدم می

« .ندارد معنا برایم  

 باید همین برای و کند پیدا ادامه این از بیشتر کدورت این نمیخواستم»! میشن پیدا آدمایی شده،نه؟چه بدی زمونه_آرتا

« .نداشت شدن تسلیم قصد آرتا اما.میکردم سکوت  

 می تصور که هستم اونی از بدتر خیلی»:پرسیدم تمسخر با و چرخیدم طرفش به». بودم نشناخته اینجوری رو تو هیچوقت_آرتا

  «کردی؟

  «چیه؟ منظورت»:پرسیدم پرخاشگر و عصبی» بکنی؟ رو اینکارا میتونی میتونی؟چطور چطور_آرتا

 میکرد؟لرزان چیزی چه به متهم مرا داشت آرتا.کردم نگاهش مبهوت»! نفره دو با همزمان داشتن رابطه منظورم_آرتا

عصبانی» «میگی؟ داری چی»:گفتم  

« .شد  

 و میکنی چیکار داری نمیفهمم کردی کردی؟فکر فرض احمق رو بدی؟من ادامه بقیه دادن فریب به میخوای کی تا تو دختر_آرتا

 طاقت.میرفت گیج سرم.کشیدم زدن پارو از دست ناباوری با» میخورم؟ رو مظلومت و معصوم قیافه اون گول بقیه مثل

 درون از بودم،انگار دوخته چشم او های لب به حیرت با که حاال اما.داشتم آرتا جز به دیگری کس هر از را ها تهمت این شنیدن

no ها فاصله این موجب که غروری.بودم نکشیده لعنتی غرور این از دست هم هنوز.نمیشد خارج گلویم از صدایی اما.شکستم می
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 گوش به عمیق گودالی قعر از گویی که صدایی با.کشید قلبهایمان روی بر نفرت جنس از سردی حصار و شد

  «چیه؟ من بگی؟گناه چی میخوای»:میرسید،پرسیدم

 اون با جوری چه دیدم!دیدم چیزو همه خودم چشمای با من!نداره برام رنگی دروغهات دیگه ولی!تظاهر همه این از متنفرم_آرتا

 داره پول نه دیگه که کردی؟اون رو کارا این حسام با چرا اما!میدونی بهتر چی؟خودت برای اونم!کردی برقرار ارتباط آبتین مرتیکه

 از!حیرت از.شد گشاد چشمانم»! خندیدی ریشش به هرهر سرش پشت و گذاشتی گردو پوست تو دستشو که دیگه چیز هیچ نه و

 چی؟اون حسام!پدرمه همسن که مردی با رابطه داشتن اتهام هم بزنی؟اون اتهام بهم میتونی چطور تو_« !عذاب از!درد

 رابطه میخوای یعنی»:ندارد،گفت کردن باور قصد میداد نشان که حالتی با آرتا« ».نیست و نبوده برادر یه از بیشتر برام هیچوقت

« !این از بیشتر نه.منه همکار فقط اون»:گفتم قاطعانه و محکم» «کنی؟ رد رو خان آبتین جناب با ات  

کنی؟ انکار هم رو یکی این میخوای داری؟نکنه هات نگاری نامه برای توضیحی چه پس_آرتا  

! نامه؟_   

 هم هنوز_. میکردی بازش داشتی من چشم جلوی و داده بهت مرتیکه اون کردی اعتراف خودت که ای نامه همون_آرتا

. واقعیته چون.میگم  

« !فکر بی و احمق!احمقی که واقعأ»زدم؛ فریاد و پریدم جا از خشمناک» نداری؟ باهاش ای رابطه میگی چطور پس_آرتا

نخوردم؟ رو نمایشت فریب چرا؟چون_آرتا  

 اینا ی همه و بود کار در هم ای رابطه اگه بنویسه؟حتی نامه من برای باید رئیس چرا که نکردی فکر هم لحظه یه یعنی_ 

 لحظه نوشت؟یه می نامه باید بود،چرا دیگه راه همه این دیدیم،وقتی می رو همدیگه روز هر نبود،وقتی دیوونه توی توهمات

 و شد ظاهر لبش گوشه پوزخند همان هم باز اما.رفت درهم پیش از بیش اخمهایش.شد متفکر آرتا چهره» نرسید؟ فکرت به هم

« !احساساته و عشق ابراز برای خوبی راه هم نامه اما»:گفت وار زمزمه  

!ننوشته من برای ای نامه رئیس جناب هیچوقت ولی_  

  خودت؟ با چندچندی تو_آرتا 

!میدادم توضیح رو چی همه شب همون کاش ای!هرچند حاال_  

!داده بهت رو نامه آبتین گفتی خودت_آرتا   

 نامه!بود جدیدم پرونده به مربوط!نبود نامه اون نویسنده خودش ولی.داد من به رو کاغذ اون آره،آبتین!نبود هم دروغ و گفتم_ 

!اش خانواده به بود شده کشته دختر یه  

no  کنم؟ باورت داری توقع و_آرتا 
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! یانه کنی باور که باخودته تصمیم!گفتم،گفتم می باید که رو چیزی اون من_  

  بگی؟ داری چی ناهار قرار اون برای پس_آرتا

 پوفی و نکردم کامل را حرفم».. . اون با من که کردی خیال چطور!داره سن من برابر دو رئیس جناب!بود دوستانه کامأل ناهار یه_

 زدود دست پشت با را اش پیشانی روی نداشت،عرق نشینی عقب به تمایلی که آرتا.کشیدم ام آشفته موهای به چنگ و کردم

.« .. پیرمرد یه با پول به رسیدن برای دخترجوون هزاران!شده بدی زمونه گفتم منم ولی!توئه برابر دو سنش گفتی تو»:گفت و

 ذهنت تو.کنی توهین من به این از بیشتر نمیدم اجازه کردی؟بهت فکر خودت پیش چی تو»کردم؛ قطع را حرفش فریادزنان»

 به وحشت با و شدم نزدیک قایق لب به« ».اندازم می آب توی خودمو بدی ادامه بازم اگه خدا به.بیماری خودت اصأل.مریضه

 همین از و کرد خواهم عملی را تهدیدم میدانستم.داشت زیادی فاصله من از منطق و بود شده قفل مغزم.کردم نگاه آب

«.نگریست می صحنه این به خنده با آرتا اما.میترسیدم  

! کنی می پرت رو خودت_آرتا.. . وگرنه. نده ادامه دیگه_. کنی قبولش بهتره ولی.تلخه حقیقت_آرتا   

! درسته_  

! بکن خب_آرتا  

! نداره؟ اهمیتی تو برای یعنی_  

!نه،نداره_آرتا  

. میکردم خیال که اونی از تر پست خیلی_   

  پستم؟ نیستم نگران واست چون_آرتا

  نمیدونستم؟ و بودم اهمیت بی برات اینقدر یعنی_

! بلدی که شنا!بنداز میندازی آب تو خودتو باشم؟خب نگران باید چرا_آرتا  

! نیستم_  

.کنی تبرئه رو خودت اینجوری نمیتونی.شده رو برام دستت_آرتا  

! گناهکارم؟ من مگه!گناه؟ کدوم از!تبرئه؟_   

! نیستی؟_آرتا  

. میشه عملی تهدیدم بگی دیگه کلمه یک دیگه،فقط کلمه یک.کن تمومش_  no
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رو جرئتش_آرتا  

«مطمئنی؟»:پرسیدم و رفتم تر عقب قدمی»! نداری  

 تکان را قایق و وزید می باد.بود وحشت از مملو وجودم.بود همینجا آخرش.نگریستم سر پشت به». کنیم تعریف و ببینیم_آرتا 

 اینجا من نره یادت»شنیدم؛ را آرتا تحقیر از آکنده صدای.بیفتم و بدهم دست از را تعادلم داشت امکان هرثانیه.داد می

 به دیوانگی و جنون اوج در.نشنیدم هایش حرف ادامه منتظر.« »... جرئتش بزنم حدس میتونم گرچه!نده طولش زیاد!منتظرم

 شد بزرگ و کوچک های حباب از پر چشمم جلوی و کردم باز دهان.کردم حس استخوان مغز تا را عمیق سوزی و پریدم آب درون

نگریستم ها حباب ترکیدن به وحشت با و  

 "آرتا"

 آهسته و ماندم خیره بوسه خالی جای به زده وحشت.شنیدم را آب شدن شکافته صدای که بودم نکرده کامل را ام جمله هنوز

 بلد شنا میکند اعتراف و کند می مسخره مرا و خندد می قهقهه به که ببینم را خندانش صورت داشتم انتظار.رفتم جلو آهسته

 وجودم اعماق در ترس.بود بسته نقش آب سطح بر کوچیکی های حباب و بود مواج و متشنج دریاچه.نبود بوسه از اثری اما!بوده

 آرام آرام.پریدم آب درون به سپس و کردم مکثی و کردم خارج تن از را لباسم سرعت به.نبود جایز شدن معطل.دواند ریشه

 اما.میکرد وارد فشار ام بینی به آب فشار و بودم داشته نگه بسته محکم را دهانم.میکردم نگاه بر و دور به و میرفتم پائین

 در به سالم جان مخمصه این از باید او اما.نداشت اهمیتی هیچ خودم جان.میدادم نجات را بوسه و میکردم مقاومت باید

 آب روی فشار با و کردم فرو دریاچه کف های شن در را پایم هردو های بود؟پنجه کجا پس خدایا.دیدم نمی جا هیچ را بوسه.میبرد

 فریاد را بوسه ناامیدم وجود بند بند.برگشتم دریاچه زیر خیس دنیای به دیگر باری و کردم تازه نفسی لحظه چند برای.آمدم

 را او بودم توانسته بودم؟چگونه کرده چه ام بوسه با من خدایا.باشد نیامده سرش به بالیی که کردم می خدا خدا.میزد

 آلود وهم کابوسی مانند چیز کنم؟همه منزجر و مأیوس زندگی از را ام بوسه ام لعنتی های حرف با بودم توانسته برنجانم؟چطور

 نگذاشته اما.میگذاشتم کنار را غرورم باید.میدادم ادامه ام ته و سر بی سخنان به نباید.کند عملی را تهدیدش نمیکردم فکر.بود

 به که وقتی.بودم من مسببش تنها و بود دادن جان حال در بیرحم دریاچه این ته بوسه حاال.بودم شده اتفاق این باعث و بودم

 می آنطرف و بودم؟اینطرف نیاورده ایمان کالمش صداقت به چطور.میشد پرخون قلبم افتادم می اش معصومانه اعتراف یاد

 او حق این.میرفت نابودی ورطه به چنین این نباید من بوسه نه،زندگی.شدم می ناامیدتر گشتم می بیشتر هرچه و رفتم

 هم نکنم،خودم پیدا را بوسه بار این اگر خوردم قسم.بازگشتم آب زیر به و کشیدم عمیقی نفس و رفتم باال بار دومین برای.نبود

 دور اینقدر که داشت امکان مگر.گشتم می و گشتم می وار دیوانه.بشوم نزدیک مرگ نقطه به نفسی بی از و بمانم جا همین

 داشته نگه سرپا مرا عشقش گرمای تنها فرسا طاقت سوز این در.بود برده دورتر به خود با را او آب جریان باشد؟شاید شده

 کارساز هم بوسه لبخندهای حتی.بود تفاوت بی نظرم در چیز همه.بود شده چیره احساساتم بر کاذبی سردی که بود روز چندین.بود

 تازه و زد پس را سردی و نفرت پرده آمد،قلبم سراغم به مزخرف افکار آن و کرد پرت آب داخل به را خود که همین اما.نبود

no به اندیشیدن!نشده کم دختر این به وافرم عالقه از ای ذره حتی و نیامده وجود به احساسم در تغییری ترین کوچک فهمیدم
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 می چنگ وجودم به یأس.نبود او از اثری اما.میزد فریادش قلبم های سلول ذره ذره و داد می عذابم مرگ حد سر تا بوسه نبودن

 می باید نیز من و بود مرده من بوسه.نداشتم امیدی هیچ.شد می بسته چشمانم و شد می قطع داشت نفسم.انداخت

 اطرافم و دور ها حباب و میرفت هم روی هایم پلک!تلخ فرجامی.میرسید خود فرجام به چیز همه و بود قصه پایان اینجا.مردم

 خدای.دیدم را چیزی حرکت ناگهان که بود گسستن هم از حال در زندگی و مرگ بین نازک مرز.ترکیدند می و خوردند می سر

 فوری!کرد باز راه حلقم به آب و خندیدم دل ته از!بود شده تماشایی چه!بود رفته فرو خواب به دریایی پری مثل!بود بوسه!من

 ما بر نرمی به آفتاب طالیی و گرم پرتوهای!داشت جریان زندگی!رفتیم باال و کشیدم آغوش در را عشقم الهه و بستم را دهانم

حفاظ بودند،در سرد گرچه دستانش و بود پیشم جا همین بوسه!کرد می بارور دلم در را امید درخت بذر و تابید می  

 و گذاشتم داخلش را بوسه تحرک بی جسم اول و رسیدم قایق خواستم؟به می جهان از چیزی چه دیگر.داشتند قرار من دستان

 روی را دهانم و شدم خم سریع.ریخت بیرون دهانش از شور آب.کردم وارد شکمش بر خفیف فشاری.رفتم سرش پشت نیز خودم

 و باال بیشتری سرعت با اش سینه و گرفت شدت قلبش ضربان کردم احساس.دادم او به مصنوعی تنفس و گذاشتم دهانش

 و بردم فرو پرپشتش موهای میان را سرم« »!احمق!احمق»:گفتم لرزان صدایی با و نواختم اش گونه به آرامی سیلی.رفت پائین

 باید من میرفتی اگه!نبود آرزو برام داشتنت االن مثل هیچوقت شاید!دختر دارم دوستت خیلی_« .شدم سرمست عطرش از

 خون مشتی انگار.رفت هم روی دوباره هایش پلک زود خیلی و گشود چشم ای لحظه» میموندم؟ زنده جوری میکردم؟چه چیکار

 مدت تمام در.رسیدم می ساحل به زودتر هرچه باید.کردم زدن پارو به شروع و پوشیدم را لباسم زود.پاشیدند قلبم روی داغ

 انگار و بود شده طوالنی نظرم در راه.گفتم می خودم به ناسزا هزاران و شد نمی کنده بوسه پریده رنگ و روح بی صورت از نگاهم

 که میدونی خوب خدایا،خودت»میکردم؛ طلب یاری خدا از و میکردم دعا دل در.میشدم دورتر ساحل زدم،از می پارو بیشتر چه هر

 صدمه نذار!نکن امتحان اینجوری منو میکنم خواهش..میکنم خواهش!س بوسه بودن زنده دلیلش میکشم نفس و م زنده اگه

 در مانده باقی رمق واپسین با.شد تابیده قلبم به امید نور از باریک ای روزنه ساحل های ماسه دیدن با« »!برسه من بوسه به ای

 زیبای بیار طاقت»:گفتم و کردم بوسه به بستم،نگاهی می محکم را طناب که حالی در.رسیدم خشکی به و زدم پارو هایم دست

 محل طرف به و کردم بلند دست دو روی بر را ناتوانش پیکر بالفاصله« »!باش قوی شده که منم خاطر به!بیار من،دووم خفته

 می پاهایش وضوح به که آقاجون.رساندند را خود دوان دیدند،دوان وضعیت این در را ما وقتی ها بچه.دویدم ها اتومبیل پارک

« !شدین؟ خیس هردوتاتون چرا!بیهوشه؟ چرا بوسه»:پرسید بود آمده در ارتعاش به که صدایی لرزید،با  

. برسونم بیمارستان به رو بوسه زودتر هرچه باید.بود اتفاق چیز همه_  

. براومد دستم از کمکی شاید.بیام باهات منم بذار داداش_سامان  

 ها سوئیچ با که نکشید دقیقه به و دوید سرعت به شوکا». بجنبین باشین زود.بیاره برام کیفش تو از رو ماشین سوئیچ یکی_

« .برگشت  

 و خواباندم صندلیها روی را بوسه سریع خیلی و کرد باز را عقب در سامان». میام سرتون پشت آرتا،منم ببرینش زودتر_آقاجون

« .بود نشسته کنارم هم کردم،سامان روشن را ماشین و زدم استارت تا.نشستم فرمان پشت هم خودم  
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 جا از ماشین و فشردم گاز روی پا و ندادم سامان به را جوابی هیچ فرصت» باشه؟ بزن، زنگ بهم زود شد خبری هر سامان_خاطره

« .شد کنده  

.نمیشه حل هیچی که اینجوری.باش آروم_سامان  

 بی صورت به آینه داخل از نگاهم و میکردم رانندگی کننده دیوانه و آور سرسام سرعتی با» میشه؟ باشم؟مگه آروم!نمیتونم_ 

.« .. که اینه منظورم افتاد؟یعنی اتفاقی چه»:پرسید سامان.بود بوسه ریای و تزویر بی و آالیش  

 حالی با و کوبیدم فرمان به مشتی». مرد می داشت.میداد جون داشت میشه؟بوسه باورت.میشد غرق داشت.افتاد آب توی_

« !کنه لعنتم خدا!شدم باعث من!کردم من.منه تقصیر ش همه»:زدم فریاد آشفته  

. کن کنترل خودتو.رسید جایی به نمیشه که خوری خود با_سامان  

 به را سرم». بمیرم میخواد دلم میفتم پاکش و ریا بی حرفای اون یاد وقتی!خدایا.نیستم هم مردن الیق من!خودخوری؟هه_

 ممتد بوق و سامان فریاد صدای» «اومد؟ دلم تونستم؟چطور چطور من خدایا»:گفتم کشان نعره و گرفتم آسمان طرف

 ای ناله در سامان فریادهای و چرخاندم شدت به را فرمان.« ».. اظب..مو..آرتا باش مواظب»آمیخت؛ درهم رویی روبه کامیون

 فرمان روی از را سرم.ایستاد حرکت از تند حرکتی و مهیب صدایی با ماشین و رفت ترمز روی بر اختیار بی پایم.شد خفه کوتاه

 درد خرده یه پهلوم فقط!خوبم_سامان «خوبه؟ حالت..تو»:گفتم بود شده مچاله صندلی در که سامان به خطاب و برداشتم

 با و برگشتم سامان طرف شد،به راحت او بابت از خیالم وقتی و بود خوابیده آرام که کردم بوسه به نگاهی آینه از»! میکنه

« !گذشت خیر به انگار»:گفتم و کشیدم راحتی نفس دیدم بدنش بر را سطحی بسیار خراشی که زمانی.زدم باال را لباسش اصرار

 آنها به و دادم تکان میزدند،دستی بوق که کناری های ماشین برای». برسونیم بیمارستان به رو بوسه آرتا،باید برو_سامان

در مسیر تمام دفعه این و آوردم در حرکت به را ماشین بار دومین برای!شده رفع خطر و نیست مشکلی که فهماندم   

 فکر بوسه حال به وقفه بی من و اندیشید می بودیم آورده حادثه این در که شانسی به سامان مطمئنأ.شد طی سکوت

 را بوسه.رسیدیم مقصد به بعد دقیقه ده.ساخت می نگران مرا همین و میرسید نظر به پیش از تر منقطع هایش نفس.میکردم

« .میداد برانکاردی درخواست همانحال در و دوید ما طرف به پرستار.بردم بیمارستان داخل به خود با و کشیدم آغوش در

« .بدهد توضیح سامان دادم اجازه و بردم فرو موهایم به دستی» شده؟ چش_پرستار  

 به را ام بوسه و شد آماده تخت»! گذشته خیر به شکر رو خدا ولی!بوده غیرعمد اتفاق یه!افتاده آب توی قایق از انگار_سامان

 اشک به شبیه و نمناک چیزی و نگریستم ام زندگی تمام شدن دور به منگ و گیج.بردند تختی روی بر و کردند جدا من از اجبار

« .ساخت مرطوب را پلکم و نشست چشمم گوشه  

 اطالعات تمام و برداشتم را خودکار.گذاشت مقابلم ای برگه پرستار و رفتم جلوتر». کنین پر رو فرم این و بیاین لطفأ آقا_پرستار

« .نوشتم را شده خواسته  no
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  شد؟ تموم_پرستار

  میشه؟ خبری بوسه از کی بگین لطفأ_

 دلداری برای که فهمید را وضعیتم انگار.دادم تکان سر بغض با» بودن؟ شما با که خوشگل خانم دختر همون_پرستار

« .نباشه مهمی چیز امیدوارم»:گفت  

. دارین لطف.ممنون_  

 شما باشه الزم که افتاد اتفاقی یا شد خبری وقت هر.رفتن بیمارتون معاینه برای و کردیم پیج رو دکتر االن همین_پرستار

 فرو جیبم به دستم.بود،رفتم نشسته نیمکت روی که سامان کنار و کردم تشکر دوباره». میذارن جریانتون در بدونین،خودشون

« .شدم دیدم،منصرف را دیوار روی تصویر وقتی اما.رفت  

! سامان حیاط تو میرم من_  

 فشردم می انگشتانم الی البه را سیگار باریک نخ کالفکی با.رفتیم بیمارستان باز محوطه به». بیام باهات منم بذار پس_سامان

« .میکردم نثارش را حریصم و سنگین های پک و  

 بی نگاه در نگرانی.چرخیدیم پشت به سامان با همزمان و کردم له پا زیر و انداختم زمین روی را سیگار»! آرتا!سامان_آقاجون

« .بود هویدا آقاجون قرار  

  بردن؟ کجا رو دخترم_آقاجون

 هم ما و کرد تند را قدمهایش آقاجون که بود نیامده بیرون دهانش از حرف هنوز»! اشه معاینه درحال دکتر بخش توی_سامان

 تصورش همه آنچه از بیش بوسه.انداخت طنین فضا در سالن کف های سرامیک روی عصایش تق تق صدای.رفتیم سرش پشت

 به را چیز همه آقاجون عشق از پر نگاه اما.نبود واقف جریان این به هم خودش حتی شاید و بود عزیز پیرمرد این برای داشتند را

 بخش به مؤدب بوسه خانم همراه»میکرد؛ پیج بلندگو در را آشنا اسمی که شد پخش هوا در خانمی صدای.میکرد ثابت من

 با صحبت مشغول میز بود،پشت کرده یاری را ما ورود بدو از که پرستاری« »!اطالعات بخش به مؤدب خانم همراه!اطالعات

 تلفنی مکالمه کوتاه مدت طول در« »!کنین صبر دقیقه میخوام،نیم معذرت»:گفت و کرد مکث لحظه دید،یک را ما تا.بود تلفن

 کمتر در.یافت می افزایش لحظه به جوشید،لحظه می هایم رگ در هیجانی،که و داشت،اضطراب همکارانش از یکی با پرستار که

 با نسبتی هم شما»شد؛ همکالم آقاجون با و گذاشت سرجایش را گذشت،گوشی قرنی من نظر در دقیقه،که یک از

  «دارین؟ مؤدب خانوم ببخشید..خانم..خانم

 برای نگرانی»:گفت و زد امیددهنده و بخش تسلی لبخندی پرستار» اومده؟ دخترم سر به چی بگین لطفأ.هستم پدرش_آقاجون

« .نداره هم لزومی و نیست خوب شما  no
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 داده من به دخترتون حال وخامت بر مبنی خبری دقیقه این به تا کنین باور_پرستار. بدین منو جواب میکنم خواهش_آقاجون

 خارج آقاجون گلوی از آه شبیه صدایی»! مورده بی شما نگرانی میده نشون که امیدواریست بسی جای این و نشده

 دکتر آقای انگار»:گفت و کرد اشاره سمتی به نمیشد محو لبش روی لبخند که پرستار» «ببینمش؟ میتونم کجاست؟کجا»شد؛

 می صحبت کارمندها از یکی با و بود ایستاده ای گوشه سفید روپوش با مردی« ».کنین سؤال ایشون خود از بهتره.اومدن هم

« .رساند ما به را خود متوازن قدم چند با و نداد ادامه را شد،صحبتش ما متوجه وقتی اما.کرد  

 دلم به وجه هیچ به"بیمار"کلمه» زدم؟ حدس باشین،درست من بیمار بستگان از باید شما.هستم صبوری دکتر سالم،بنده_دکتر

« .شد تر غلیظ اخمم و ننشست  

 صبری بی با آقاجون» «ندیدم؟ جایی رو شما من»:گفت مردد و کرد ریزتر را چشمانش صبوری دکتر»! منم پدرش!بله_آقاجون

 نیازی جناب باید شما.آوردم یاد به اوه،حاال»درآمد؛ هیجان به دکتر لحن« ».نداشتم رو شما با آشنایی خیر،افتخار»:گفت

احترام و ادب روی از تصنعی،اما رویی خوش با آقاجون« ».میکنم مالقات رو شما خوشحالم... ! معروف شرکت صاحب.باشین  

 می پیش رو بحث این حاال نباید.میخوام معذرت»:گفت و زد اش پیشانی به ای ضربه دکتر« ».شدم مفتخر نیز بنده»:داد پاسخ

 باز.گفتم می و نمیکردم صبر هم ثانیه یک بود خانم بوسه با رابطه در مهمی موضوع اگه اما.میکنم درک رو شما حال.کشیدم

« .ببخشید منو نشناسی وقت هم  

 دست دو هر با آقاجون« »!بله،همینطوره»:گفت و راند برلب لبخندی دکتر» خوبه؟ حالش دخترم که اینه منظورتون_آقاجون

 پس!بود خوب حالش من بوسه پس.شد تزریق پوستم زیر به آرامش از سیلی« »!شکرت خدایا»:گفت و پوشاند را صورتش

 چته»:گفت و زد ام شانه به مشتی نیمچه سامان.نشستم نیمکت روی و رفتم عقب قدم چند عاجزانه!بود ندیده آسیبی

« .نیست چیزیش که پسر؟بوسه  

! میدونم!میدونم_  

  خوشحالیته؟ جای حالیه؟این چه این پس_سامان

« .گرفتم نادیده را بود آمده سراغم به که ای سرگیجه» خوبه؟ که حالت_سامان! سامان خوشحالم خیلی!خوشحالم کن باور_

 میان که هایی دیالوگ به را حواسم.کرد خاطرش آسوده زدم که لبخندی اما.کرد نگاهم بدبینانه»! نمیشم این از خوب؟بهتر_

میشد،دادم بدل و رد صبوری دکتر و آقاجون .» 

  هست؟ دکتر،امکانش ببینمش میخوام_آقاجون 

. نداره براتون ای فایده دیدنش و رفتن و بیهوشه ولی!البته_دکتر  

! خوبه حالش گفتین که شما!بیهوش؟ چرا_آقاجون  no
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 نکرده،ولی ایجاد مشکلی سانحه این که درسته.کنه باز چشم بیمار تا میکشه میارین؟طول فشار خودتون به اینقدر چرا_دکتر

! کرده همراه ساعت چند زمان مدت با رو اومدنش هوش به و آورده وارد اش ریه ناحیه و سینه قفسه به شدیدی فشار

! بمونه؟ اینجا باید رو امشب پس_آقاجون  

. باشه خونه تو ظهر از پیش فردا که میدم قول اما.کنیم حاصل صد در صد اطمینان کاملش سالمت از تا بمونه باید_دکتر

 چون ولی.نمیشه داده ای اجازه همچین معموأل البته»:داد جواب تردید و شک با دکتر» بمونم؟ پیشش خودم میشه_آقاجون

 از»:بود،گفت نهفته آن در سپاسگزاری که نگاهی با آقاجون« ».میکنم هماهنگ پرسنل با خودم.کرد میشه چه دیگه شمائین

 شما بهتره»:گفت سامان به رو آقاجون.رفت معمول تعارفات با و فشرد را دستش گرمی به سپس« ».متشکرم شما لطف

 جا از ناخودآگاه« »!هستم اینجا خودم!نداره ای ثمره موندنتون هم و درمیارین نگرانی از رو ها بچه هم!خونه برگردین دوتا

 که آرتا نگو هیچی دیگه تو»:گفت عصبانیت با و کرد من به رو آقاجون« ».میمونم من.برین شما:گفتم محکم و برخاستم

 به سر شرمساری با« »!تو به سپردم رو ام یکدونه یکی دختر که منه میکنن؟تقصیر مراقبت امانتی از اینجوری!ناراحتم ازت خیلی

« !نشده عوض من حرف اما!متأسفم»:گفتم و انداختم زیر  

« .دوختم چشم اش دیده به ملتمسانه» چطور؟ کنم؟آخه اعتماد بهت اینبارم میخوای_آقاجون  

« .رفت فکر به و کرد تعلل که دید چه نگاهم در نمیدانم». میکنم خواهش_  

 زمانش.میزنی زنگ زود خیلی شد چیزی هر»:گفت تأمنینه با آقاجون». همینه کار بهترین.بمونه آرتا بدین اجازه لطفأ_سامان

 دقیقه پانزده حدود.دادم قول قدرشناسانه» «باشه؟.نمیذاری خبر بی منو فقط.نداره اشکالی باشه هم شب نصفه.نیست مهم

 دنیای به توجهی و بود بود،بیهوش گفته صبوری دکتر که همانطور اما.رفتیم بوسه اتاق به.رفتند سامان و آقاجون بعد

 که پرستار.کردم می وارد زمین به منظم ضرباتی کفش نوک با و بودم نشسته تختش نزدیک شب ده ساعت.نداشت پیرامونش

 را اسمش.زدم صدایش که شود خارج اتاق از خواست و کرد جدا بوسه دست از را سرم.شد داخل بود زیبایی و جوان دختر

« .بود کرده او به را ما سفارش حسابی صبوری دکتر انگار.داشت آمد و رفت اتاق به مدام شب اول از زیرا.میدانستم  

! شاکری؟ خانم_  

  داشتین؟ امری.بله،بفرمائین_پرستار

  چطوره؟ بوسه حال_

« .بشنوم میخواستم که نبود چیزی این.کشیدم آهی»! قبأل مثل_پرستار  

« .کرد تعجب سؤالم از» همینه؟ فقط مطمئنین_  

 خراشید می را ذهنم و انداخت می چنگ جانم به که را پرسشی باید اما.بودم دودل.بودم داده کف از طاقت»! بله،مسلمأ_پرستار

« .آوردم می زبان بر  no
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.« .. که گفت خودش..خو صبوری دکتر..خب»افتاد؛ پته تته به» نمیاد؟چرا؟ هوش به چرا پس_  

« .بدونم رو واقعیت میخوام.گفته چی صبوری دکتر که نیست مهم برام»:گفتم و بریدم نیمه در را حرفش سردرگم و عصبی»  

.. . نمیدونم من خب_پرستار  

« .بود اضطراب از پر.کرد مکث»  

. بدونین بیشتر نباشه صالح شاید.رفته پیش کجا تا دکتر نمیدونم من خب_پرستار  

« .بدونم باید»کردم؛ غرش تاب بی»  

. داد رو چیزی هر احتمال باید.بگم چطوری..خب..خب_پرستار  

هر_  

  چیزی؟

 رو،شاید اش حافظه که بشه باعث و باشه آورده تحملی از بیش فشار بیمار مغز های عصب رگهای به ممکنه آب فشار_پرستار

« .شد خارج نهادم از آه». بده دست موقت،از طور به  

 مالیم لحنم»! نیست معلوم هیچی هنوز!س کننده تعیین فشار این زمان مدت!احتماله یه ش همه این بدونین_پرستار

«.برین ممنونم،میتونین»شد؛  

« .بگین»:گفتم خشک خیلی و زدم زل چشمش به مستقیم» بکنم؟ ازتون خواهشی یه میتونم_پرستار   

. میشه بد برام وگرنه.نگین صبوری دکتر به چیزی حرفام این از_پرستار  

 سخنانش درگیر من ذهن اما.رفت بیرون و کرد تشکری شادی با شاکری خانم». کنین حساب من رازداری روی میتونین_

 با رفتارم دلیل بار سرزنش و کردم می مالمت را خودم داشتم ".بده دست از رو اش حافظه ممکنه"پیچید؛ گوشم در صدایش.بود

 خدای ".داد هرچیزی احتمال باید"انداخت؛ طنین پریشانم ذهن در دیگر بار شاکری خانم صدای که پرسیدم می خویش از را بوسه

« .پیچید هوا در نرمی به ظریف صدایی!بود؟ موجود احتماالت از یکی تنها حافظه دادن دست از یعنی!من  

 از و شدم بلند.دادم انجام را بود ساخته دستم از که کاری تنها.نداشتم را صدا مالک دیدن و برگشتن توان.آمد بند نفسم»! آب_

« .رفتم شاکری خانم طرف به دوان دوان و دویدم بیرون اتاق  

 هوش به..بوسه»:گفتم خوشحالی با و زنان نفس نفس من و ایستاد خود سرجای متحیر و هراسان»! پرستار خانم!پرستار خانم_

«!اومده  no
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. کنم صدا رو دکتر کنین صبر واقعأ؟پس_پرستار   

«.شد پیدایش دور از و شد پیج صبوری دکتر اسم.گذشت می کندی به لحظات»  

  اومد؟ هوش به مریض_دکتر 

 غریبی و عجیب احساس.رفتم سرش پشت هم من و گذاشت اتاق به قدم دکتر». میگه رو این همراهشون_پرستار

 آرامش با دکتر» «کجام؟ من»:پرسید و نگریست دکتر به حیرت با بوسه!داشتن دوست و شرم و ترس و شادی از داشتم؛ترکیبی

« .گذاشت پشتش بالشی و کرد کمکش دکتر که بنشیند کرد سعی بوسه« »!بیمارستان»:گفت جوابش در  

 از پسر آقا این»:گفت و داد نشانش را من لبخند با». نشدی اطرافیانت خوب؟نگران دختر خوابیدی ساعته چند میدونی_دکتر

 کی»:گفت دکتر به رو و انداخت من به گذرا نگاهی بوسه« ».باشه عاشقت خیلی باید.نخورده تکون کنارت از و همینجاست عصر

  «برم؟ میتونم

 ایستاده در کنار من.شد بوسه معاینه مشغول دکتر». کنم ت معاینه باید هم االن.مایی مهمون که رو امشب.نکن عجله_دکتر

« .افتاد سرفه به بوسه دفعه شد،یک تمام که دکتر کار.نداشتم رفتن جلو جرئت و بودم  

 و گاه های سرفه این وقت چند تا شاید و شده ملتهب ات تنفسی سیستم.میکردم بینی پیش که چیزی همون درست_دکتر

. مینویسم مطلق استراحت روز ده تا هفته یک برات االن.کردنته استراحت مهمه که چیزی اما.باشن همراهت بیگاه  

ن؟ چیکاره خانوم»:گفت من به خطاب دکتر» میشه؟ چی کارم پس!نمیتونم من!وای،نه ای_بوسه  

! جنایی وکیله،وکیل_   

.کنی فکر جسمیت سالمتی به باید هرچیزی از قبل دخترم_دکتر  

. برسم کارام به باید.زیاده خیلی هفته یک اما_بوسه   

 و خندید طبعی شوخ با دکتر« ».نداره امکان بیشتر روز دو»:گفت سماجت با بوسه»! مطلق استراحت روز پنج حداقلش پس_دکتر

« .ببینی خیرشو باشه روز،بگو چهار»:گفت  

 میگذراندم نظر از را احتماالت بدترین پیش دقیقه چند تا.بود شده انباشته قلبم در مطبوعی لذت چه». نمیشه کنین باور_بوسه

« .بیفتد میتوانست که اتفاقی دیدم؛بهترین می چشمم پیش لب بر لبخند را بوسه حاال و  

  «خوبه؟ روز سه»:گفت و انداخت باال ابرویی دکتر». نمیشه کمتر روز سه_

! باشه،قبوله_بوسه  no
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 دیگر سفارش چند از بعد دکتر جناب و کرد تشکر و داد قول بوسه». نشی ضعیف تا کن استراحت رو روز سه این خوب پس_دکتر

 حتما.نوشتم خانم بوسه برای نسخه تو که داروئیه نوع چند اینا»:گفت و داد دستم به ای برگه در دم.کرد را اتاق از خروج قصد

« .کنن مصرف باید  

 بوسه با شدن تنها از.بروم خواستم هم من و رفت دکتر». گیرم می رو داروها و میرم حاال همین.چشم،ممنون_

 و کردم گرد عقب احتیاط با» «بپرسی؟ رو حالم نمیخوای»کرد؛ میخکوبم صدایش که بودم شده خارج اتاق از تقریبأ.میترسیدم

! خوبم گفت که دکتر.خوب؟نمیدونم_بوسه «خوبه؟ حالت»:پرسیدم کارانه محافظه  

. باشی خوب امیدوارم_  

.. . امروز_بوسه  

« .رفت در دستگیره روی دستم و چرخیدم کالفه»! نگو ش درباره هیچی.نزن حرف امروز از میکنم خواهش_  

  گیری؟ می پس حرفاتو یعنی_بوسه

کردم؛ شروع و دادم هواتکان در را دستم مستأصل و معذب»  

ناراحت رو تو باحرفام من!پشیمونم هم خیلی!پشیمونم ولی!نمیکنی باور میدونم»  

. ببخش منو.میکردم نباید.کردم  

. نشدم ناراحت اصأل حرفا اون از من ولی_بوسه  

  ممکنه؟ چطور ولی_(متعجب)من

 مرا حال مراعات داشت بوسه.بودم مانده متحیر». نداشت ای کننده ناراحت چیز حرفا اون میاد یادم که جایی تا_(لبخند با)بوسه

 برایم اتاق سنگین جو نمیدانستم،اماتحمل را هدفش!بگیرد انتقام من کردن زده خجالت با میخواست هم شاید یا!میکرد؟

 به توجه بی« »!شنیدم چیزو همه من»شنیدم؛ را بوسه صدای که دادم پائین را دستگیره.رسید می نظر به دهنده آزار و غیرممکن

 اصألولش.بودم شده فکر بی و احمق همه اون چرا نمیدونم اصأل.بود احمقانه خیلی میدونم»:گفتم کالمش در نهفته معنای

 خود با.شدم متوقف و کرد عبور ذهنم از فکری ناگهان که رفتم قدمی چند و کردم باز را در« ».بگیرم داروهاتو میرم.کن

 از من گفتم»:گفت بدجنسانه بوسه» «گفتی؟ چی»:پرسیدم مبهوت و بازگشتم اتاق به سرعت به "!نداره نه،امکان"اندیشیدم؛

« .نشدم ناراحت حرفات  

« .شد بزرگتر لبخندش»! اون از نه،بعد نه_  

.نکرد ناراحتم اصأل حرفات میاد یادم که جایی تا گفتم_بوسه  no
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  گفتی؟ چی بعدش!نه نه،اون_ 

. شنیدم چیزو همه گفتم_بوسه  

.. . گفتم که شنیدی یعنی_  

! چیه؟ خودت نظر_بوسه  

« .داد تکان را سرش».. . تو یعنی_(ناباور)من  

! من یعنی_بوسه  

« .زد نمکینی لبخند».. . هم تو یعنی_  

! منم آره،یعنی_بوسه  

! چطوری؟ آخه_  

 رفتم جلوتر»! بشنوم که بود الزم نمیدونم،شاید!نداشتم رو حرکتی هیچ انجام قدرت شنیدم،ولی می صداتو لحظات اون تو_بوسه

 جلوی را انگشتهایش»« !احمق خودتی ضمن در»:گفت شیطنت با بوسه.کنم باور نمیتوانستم هم هنوز.نشستم تخت لب و

« !نمیشه باورم»:گفتم و گرفتم را دستش!واقعی و دل ته از ای خندیدم،خنده« »!تا دو»کرد؛ اضافه و گرفت صورتش  

 و زدم اش کشیده و ظریف انگشتان بر ای بوسه» دادی؟ عذاب رو هردومون همه این نگفتی؟چرا زودتر چرا.کن باور_بوسه

« .داشتم ترس غرورم شکستن از.ترسیدم می نخوای منو اینکه از»:گفتم  

 لبخندزنان و زدم اش بینی به کوچک ای ضربه». هست و بوده من با عشقت روز هر و همیشه.بودم عاشقت من ولی_بوسه

« !بود خواهد و»کرد؛ تکرار کنان زمزمه« »!بود خواهد و»:گفتم  

 باور حرفامو تو»:پرسید و کرد نگاهم نگران». کشیدم عذابی چه بعدش نداری خبر ولی.رنجوندم خودم از رو تو.عزیزم ببخش منو_

«دیگه،نه؟ کردی  

 کار از عقلم انگار.بودم شده دیوونه لحظه اون چرا نمیدونم ولی.داشتم ایمان نجابتت به همیشه نکنم؟من باور میشه مگه_ 

. شد راحت خیالم_بوسه. بود افتاده  

 با.نیستم هیچی تو بی که فهمیدم امروز.نمیدم شعار خدا به.نمیبرم یاد از رو کشیدن نفس جوری چه نباشی تو اگه نمیدونم_

 خنده به من عاشقانه تفاسیر از که بوسه». میکنه پیدا معنا نفسام که توئه با.گیره می زندگی بوی و رنگ برام دنیا که توئه

 پیشانی روی از را سیاهش موی از ای طره آهسته« ».بشنوم آرتا،میخوام بگو بازم»:گفت و گذاشت ام سینه روی بود،سر افتاده

no عهد خودم باشی،با نشده غرق کردم می خدا خدا و میگشتم دنبالت وار دیوونه داشتم وقتی امروز میدونی»:گفتم و زدم کنار اش
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 زنده االن منم نمیکردی پیدا نجات تو نیام؟اگه باال دیگه و بمونم پائین همون خودمم بدم نجاتت نتونستم اگه که کردم

 نجواگونه و آهستگی به گوشش زیر و شدم خم و کشیدم شامه به را گیسوانش خرمن عطر مشتاق و حریص« ».نبودم

 های ثانیه غرق و میکردیم نگاه هم به شیفتگی از دنیایی با و درسکوت هردو» «س،میفهمی؟ بسته جونت به جونم»:گفتم

« .بودیم خوشی  

! بوسه؟_  

  شده؟ چی_بوسه

! بوسه؟_  

. بگو،میشنوم_بوسه  

! جانم_(باخنده)بوسه! بوسه؟_  

! میخوام رو تو من_  

! چی؟_بوسه  

! بوسه_  

  جانم؟_بوسه

! میخوام،بوسه رو تو بابا،خب ای_(شاکی)من  

« !بیار و بگیر داروهامو برو پاشو!بدجنس ای»:گفت و خندید و شد منظورم متوجه تازه»  

 لوس»:گفت و خندید هم باز بوسه». بخورم تکون کنارش از ندارم قصد هم حاالها حاال.کردم پیدا رو عشقم تازه من بابا_

« !ببینم شو بلند باش زود!نمیکنم فرار که من!نشو  

 بوسه سرعت به و شدم خیز نیم» نکنه؟ اطاعت کسی و بدین دستوری شما میشه مگه!بگین شما چی هر!قربان چشم روی به_

دویدم بیرون اتاق از خنده با و نواختم اش گونه بر ای  

  میکنی؟ نگاهم اینجوری چرا_بوسه 

. کنم خالی هامو عقده میخوام_  

  نداشتم؟ خبر و داشتی دوستم اینقدر یعنی_بوسه

« .کشید پوستم زیر به را دلچسبی احساس و کرد پر را اتاق اش سرمستانه قهقهه صدای». کنی تصور حتی که اونی از بیشتر_  no
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  خندی؟ می چی به_

نگاها این امروز و بودیم تشنه هم خون به دیروز اینکه به_بوسه  

« .شد جواب دادن از خورد،مانع در به که ای تقه صدای» نیست؟ جالب نظرت به!عاشقونه حرفای و  

! خونه برمیگردیم بعدش و کنه وصل هم رو سرم آخرین تا اومده پرستار کنم فکر_  

 که ای مردانه صدای متعاقبش و شد بلند دوباره در صدای حین همین در و افتاد تکاپو به ذهنم»! نمیزنه در که پرستار ولی_بوسه

 عروسک و گل دسته و بود ایستاده مقابلم که شخصی دیدن گشودم،با را در تا و رفتم جلو» «هست؟ اجازه»بودیم؛ ما مخاطبش

 بود،دست داده او به"رئیس جناب" لقب بوسه که آبتین آقای.پوشاند را ام قیافه بود،اخم گرفته جا دستش دو هر در بزرگی

! بخیر سالم،روز:گفت و گرفت طرفم به را آزادش  

 تراوش بدنم های یاخته به کجا از قوی حسادت احساس این نمیدانستم اما.گزید را لبش دندان با بوسه. نمیارم جا ببخشید،به_

  داشتین؟ امری_. میکند

. اومدم وکیل خانم مالقات برای_آبتین  

 جناب تو بفرمائین:گفت رسا و بلند و نماند ساکت این از بیشتر بوسه. نمیشناسم اسم این به رو کسی همچین متأسفانه_

 حضور اینجا شما گفتن من به:کرد،گفت مشاهده را بوسه که هنگامی و کشید سرک اتاق به در الی از تعجب با آبتین! رئیس

!ندارین  

. نبردین مؤدب خانم از اسمی شما_   

 احوالپرسی و سالم سرگرم و رفت تخت طرف به بگیرد ای اجازه اینکه بی! کنین اشتباه داشتین حق!وکیل خانم بله،گفتم_آبتین

. شد بوسه با  

. شدم نگران شنیدم رو جریان مؤدب؟وقتی خانم شما سالم،احوال_آبتین  

. میشم مرخص امروز همین و بهبودیه به رو حالم.رئیس جناب متشکرم_بوسه  

 خودمو فهمیدم تا و زدم زنگ تون خونه به و نمیدین جواب رو موبایلتون دیدم اما.گرفتم تماس باهاتون موضوعی برای_آبتین

.رسوندم  

. نمیاوردین تشریف بود بهتر.دارن احتیاج شما به بیشتر اداره تو.افتادین زحمت ام،تو شرمنده_بوسه   

no  بمونین؟ خونه تو باید روز چطوره؟چند اوضاعتون میشه؟حاال مگه_آبتین
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. بندازم عقب کارهامو همه این نمیتونم من و زیادیه زمان مدت این ولی.کنم استراحت روز سه باید حداقل گفت دکتر_بوسه

 راحت خیالتون هم تهرانی پیوند پرونده بابت از.کنن صبر میتونن روز چند ها پرونده.همینه کار بهترین حاضر حال چرا؟در_آبتین

.میفته عقب بازجویی باشه نیاز که وقت هر تا.باشه  

  برگشت؟ سفر از بودیم منتظرش که شخصی اون راستی_بوسه 

 موجب موبایل زنگ. کنین استفاده نحو بهترین به باید مرخصی این از.کنین فکر مسائل این به نیست قرار ولی.برگشته_آبتین

  داداش،خوبی؟ سالم_خاطره. دادم جواب راهرو در.بگذارم تنها را آنها شد

. بشم مطمئن خواستم ولی.کردم صحبت باهاش چطوره؟تلفنی بوسه_خاطره! جان خاطره سالم،ممنون_  

. میشه خوبه،بهترم حالش_  

. بیان عیادت برای میخواستن خانم پوران و ها بچه_خاطره  

. میشه ترخیص بوسه دیگه ساعت یه تا.بیاین رو راه همه این نیست احتیاجی_  

 ابتدا از.برگشتم اتاق به و کردم قطع و گفتم خداحافظی! خداحافظ بینمتون،فعأل می خونه تو.کنم منصرفشون برم پس_خاطره

 طرفش به را گل دسته آبتین.بودند گو و گفت حال در هنوز.نداشتم بوسه و آبتین گذاشتن تنها و آنجا از خروج به تمایلی هم

. شماست برای این.کنم تقدیم کردم فراموش:گفت و گرفت  

 دیدن با بوسه. مونده هم یکی این_آبتین. دارین من به که هایی لطف تموم و خوشگل گالی این برای ممنون خیلی_بوسه

 و داد آن به بامزه حرکاتی و برد جلو را گنده خرس آبتین چیه؟ دیگه این:گفت و افتاد خنده به آبتین دستان درون بزرگ عروسک

 لحن با آبتین عسلی؟ چرا حاال:پرسید کنان خنده بوسه! آقاس عسلی من سالم،اسم:گفت و داد تغییر را صدایش همانحال در

 عبوسم و طلبکار قیافه به چشمش تا اما.گرفت شدت بوسه خنده. دارم دوست عسل خیلی من چون:داشت،گفت که ای بچگانه

 اوقات با آرتا؟ آقای خوبین شما:پرسید جدیت رسید،با که من به و گرفت را نگاهش رد آبتین.ماسید لبانش بر افتاد،خنده

. کردین رو سؤال این پیش دقیقه چند میاد یادم که جایی تا:دادم جواب تلخی  

. نگرفتم ازتون جوابی میاد یادم که اونجا تا منم_آبتین  

 گل دسته و گذاشتم پیش قدمی.شدم بوسه شاکی نگاه متوجه. کرده خورد اعصابمو دلچسب چندان نه آدم یه فقط!خوب،عالی_

. گرفتم دستش از را  

. گلدون تو بذارمش بده_  

. میکنی لطف_بوسه  

. میکنم زحمت رفع دیگه من خب_آبتین  
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. بدین انجام رو کاراتون نتونستین و شدید غائب اداره از من خاطر به که شرمنده بازم_بوسه  

.نبرین یاد از رو سفارشاتم رفتم،ولی کردین؟من شروع بازم_آبتین  

. نکنین مغشوش مزاحم افکار با رو ذهنتون و کنین استراحت خوب  

! باشه،چشم_بوسه  

! دار خدانگه.شدم خوشحال دیدارتون از_آبتین  

منم_بوسه  

 در انباشته محبت و عشق تمام نگاهم با! راند؛آرتا زبان بر را نامم مندانه گالیه رفت،بوسه آبتین که همین! همینطور،خداحافظ

 اگه:گفت و زد خنده زیر گفتارم مظلومانه حالت از کنم؟ تنظیم نامه شکایت برات دلم؟میخوای کردم؛جون نثارش را جانم و روح

. نیستم بده رضایت طریقی هیچ به بکنم شکایت  

. زد بازویم به مالیم مشتی. نکوست رسد دوست از چه نداره،هر اشکالی_  

 شرمگین لبخند! کشیده جنون به کارم وقته خیلی!بودم دیوونه:کردم زمزمه و دادم نوازش را گوشش الله! ای دیوونه خیلی_بوسه

 و ایستادم سینه به دست و رفتم عقب! بزنم حرفمو تا کنار برو!طلبی فرصت خیلی:گفت و نشاند لب به ای محجوبانه و

  دلم؟ جون نگفتم!عزیزم بگو:گفتم

  داشتی؟ رئیس با که بود رفتاری چه این_بوسه

. نمیاد خوشم نیست،ازش خودم دست خب_  

. نکردی باور حرفامو کنم فکر که نزن حرف جوری_بوسه  

. نیست اینطور میدونی هم خودت_  

  چیه؟ حساسیت همه این دلیل پس_بوسه

 فرقی من واسه اینا هیچکدوم ولی..شاید..شاید!میکنم روی زیاده من شاید!توئه با حق عزیزم،شاید ببین!هست که چی هر_

! بفهم اینو!میکنه خراب دلیلی،حالمو هر به مرد،حاال اون کنار تو دیدن چون!نداره  

 با! ببینم همدیگرو کار انجام برای روزها بیشتر باید دوستی جدای آبتین رئیس و من.کنه پیدا ادامه نباید اینطوری ولی_بوسه

 نباید که چیزی هستین؟ هم دوست هم با پس:گفتم آلود طعن لحنی با!کرده خراب را کار که فهمید من غضبناک چهره دیدن

 به جانبی به حق قیافه دلیل همین نیفتد،به پس تا میگرفت را پیش دست باید اما.بود کرده ترم جری و بود گفته را میشد گفته

. زدم ریشخند داره؟ اشکالی تو نظر از:گفتم و گرفت خود  no
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 گل.شدم کار به دست و نشاندم لب بر لبخند توجیه این از"!کرد شروع اول خودش"گفتم؛ خودم به خطاب دل در! نه که البته_

 حیف!بویی خوش و زیبا گالی چه:گفتم و بلعیدم ولع با را عطرشان و آوردم بیرون میز کنار گلدان از را آبتین جناب تقدیمی های

 قسمتشون انگار:گفتم و کردم نچی و انداختم سطل داخل را اهدایی گل دسته سپس! بشن آشغال سطل نصیب باید که

 دیگه که قسمت با:گفتم و انداختم باال ای شانه! کردی؟ چیکار:زد فریاد سؤال عالمت و تعجب از پر چشمانی با! بود همین

 ببخش منو:گفتم تأسف با و نگریستم اش شده دوزی دکمه سیاه چشمان به و برداشتم را گنده خرس عروسک! جنگید نمیشه

 به توجه بی! کنی درکم امیدوارم!دارم مشکل حسابی خریدت که کسی اون با ولی.ندارم خصومتی هیچ تو با کن عسلی،باور آقای

 بود،با شده گلگون هایش گونه عصبانیت فرط از که بوسه.چپاندم آشغال سطل داخل زحمت به را گنده عروسک بوسه دادهای

 بهت نگاه لحظه چند! ندارم دوست عسل اصأل چون:گفتم خیال بی و انداختم باال ای شانه باز میکنی؟ رو اینکارا چرا:گفت غضب

 خیلی!خدا به ای دیوونه خیلی_بوسه. انداخت طنین فضا در آهنگش خوش قهقهه بعد و نگریست می من به خیره اش زده

بازی پایان یعنی این و! ای دیوونه ! 

بوسه" " 

 کرده عصبانی حد این به تا را آرتا چیزی چه.شدم نگران! میکنم خواهش!نمیخوام نه..آقاجون لرزاند؛نه را تنم آرتا فریاد صدای

 روز دو این طول در.میگذشت بیمارستان از ام مرخصی از روزی کند؟دو بلند آقاجون حضور در را صدایش میکرد مجبورش که بود

 و ها حمایت.نمیگذاشت تنهایم ای میرفت،لحظه دکه به که عصرها جز و بود گرفته برعهده را من از پرستاری خودش آرتا

 می عقب دانشگاهش و درس از اینکه از اما.میکرد برابر چند او به نسبت را ام عالقه و بود ارزشمند برایم هایش پشتیبانی

 به میکردم آرزو دل در که حالی در.برود خودش کارهای دنبال و بردارد سرم از دست که میزدم غر جانش به و بودم افتاد،ناراضی

 دقیقه چند.فراخواند را او آقاجون که بود مانده پیشم آرتا و بودند رفته دانشگاهش به ها بچه بقیه هم امروز.نکند عمل حرفم

 موضوع به زودتر هرچه میخواست دلم و میزد شور تابی بی با دلم.شد بلند آرتا فریادهای و داد که بود نشده سپری بیشتر ای

 بدون اما.میرفت دکه به آرتا ساعت این طبیعتأ.شد ناامید امیدم در شدن کوبیده هم به صدای با که ببرم پی آنها گوی و گفت

 گریبانم از دست هیجان و کنجکاوی این تا فهمیدم می زودتر هرچه باید.بود آمده پیش مهمی مسئله خداحافظی؟حتمأ

 چه به که چرخید می این حول ذکرم و فکر تمام.شدم سرگرم ام ریخته هم به موهای زدن شانه به و نشستم آینه مقابل.بکشد

خارج خانه از ای بهانه  

 را نفسم.کنم استراحت و بازگردم اتاقم به میخواست من از و کرد نمی صادر مرا خروج حکم راحتی این به آقاجون مسلمأ.شوم

 زنگ صدای.بودم عذاب در ماندان خانه در از قدر چه"!مونده آزادی به روز یک فقط شکر رو خدا"اندیشیدم؛ و کردم فوت بیرون به

 کرده گیر راهی دو بین.شد هم در هایم اخم ناشناس شماره دیدن با.بردارم میز روی از را موبایل و کنم دراز را دستم شد سبب

 این نمیدانم اما.میگذاشتم پاسخ بی را بودم نکرده ذخیره تلفن حافظه روی که هایی شماره ندهم؟معموأل یا بدهم جواب.بودم

 از مردی گرفته و گنگ صدای بالفاصله.لغزید جواب سبزرنگ دکمه روی دستم اراده بی که داشت اوقات بقیه با تفاوتی چه مرتبه

! خانم؟ آمد؛الو،بوسه سو آن  no
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. بفرمائین رو خودمم،امرتون_  

. شدم مزاحم ببخشین_صدا  

. کنین معرفی رو خودتون.مراحمین شما_  

 بلند صدای با را میدانست؟پرسشم کجا از را ام میخواست؟شماره چه من از سعید!ریخت هری دلم! سرمایه سعید!سعیدم_صدا

  گرفتین؟ منو شماره جوری چه:پرسیدم

 که نمود می آشنا قدری به اینبار صدایش.کیست"او" از منظورش دانستم می خوبی به. بودم برداشته اون گوشی از_سعید

  دارین؟ چیکار من با:پرسیدم آرام.کردم مالمت ندادنش تشخیص برای را خودم

 خاطره اسم گفتن به دهانش که بود بسته عهد خودش با انگار! ببینمش میخوام.کنم صحبت باهاش میخوام..میخوام_سعید

.بود خاموش موبایلش زدم،ولی:گفت نجوامانند و خفه سعید نزدین؟ زنگ خودش به من؟چرا چرا اما_. نشود باز  

  برمیاد؟ کاری چه من دست از_ 

 فرو خفیفی بغض با همراه را آخرش کلمه.. . روشن باهاش رو تکلیفم آخر و اول بار برای میخوام بگین بهش_سعید

  چی؟ نیومد اگه و:گفتم قبلی صدای تن همان با ولی.سوزاندم دل حالش به و کردم درک را وضعش.خورد

  میکنه؟ پایمال منو حق آسونی این به یعنی_سعید

 متوجه هم خودش.کنم امیدوارش جهت بی نمیخواستم! خودشه با نیومدن یا اومدن انتخاب ولی.میگم بهش خوب،من بسیار_

 و کشید پرسوزی آه. کنم چیزی به مجبور رو خاطره نمیتونم من جهت هر به_! نمیشم نترسین،امیدوار:گفت و زد پوزخندی و شد

 مجبور وقت اون وگرنه.بیاد که بهتره فقط.هستم اونجا من اومد که ساعتی هر.میمونم منتظرش همیشگی رستوران تو:گفت

  میشین؟ چی به مجبور_. کرد اختیار سکوت.. . میشم

 لمس را خاطره شماره و ندادم دست از را وقت.کرد قطع را بدهد،مکالمه خداحافظی فرصت اینکه بی! هیچی،خداحافظ_سعید

! کردی ما از یادی عجب خانم،چه بوسه شنیدم؛سالم را سرخوشش صدای که بود نگذشته چیزی.کردم  

  سالم،کجایی؟_

  داری؟ عجله اینقدر چرا_خاطره

! بده منو جواب_  

:گفتم مقدمه بی! وایسادیم اتوبوس منتظر ایستگاه توی!شد تموم کالسها تازه_خاطره  

! زد زنگ سعید_  no
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!خاموشه که من زد؟گوشی زنگ کی دختر؟به میگی چی_خاطره  

. زد زنگ من به.میکنی باش،سکته آروم_   

 دسترس در من وقتی میخواست.بود برداشته من گوشی رفت،از میدونست؟آخ،یادم کجا از رو ات تو؟شماره به_خاطره

. بده خبر بهش من از و بیاره درش نگرانی از باشه نبودم،یکی  

. ببینی اونو و بری باید امروز همین تو.کن ول رو اینا_  

! نداره امکان!کنارمه چی؟سامان_خاطره  

! شده طوری هر حاال!بری باید تو_  

! بیاد دلش اگه البته(مکث کمی با!)نمیذاره زنده منو بفهمه اگه نمیشنوی؟سامان_خاطره  

! ری..ب..ید..کرد؛با هجی آلود غیض! بری باید نفهمیدی؟تو منظورمو_  

. میرفتم میتونستم اگه میکنی؟خب اصرار همه این چرا_(متعجب)خاطره  

 اینا از زودتر خیلی باید.بدی توضیح براش تو که س بیچاره و بدبخت پسر اون حق چیه؟این واسه اصرارم نمیفهمی واقعأ_

 متأسفی که کردی؟بگی باهاش اینکارو چرا بگی و بری باید پس.میدادی پس حساب بهش دیده ازت که خیانتی بابت و میرفتی

 چیزو همه سعید و میشه درست چی همه دیگه بگم رو اینا اگه یعنی:گفت بغض با توأم لحنی با خاطره! کنی عذرخواهی ازش و

  میکنه؟ فراموش

. بیاد کنار چی همه با تر راحت اینجوری شاید.بگی براش رو حقایق باید تو ولی!نه نه،شاید_  

. کردم بد بهش خیلی نشم؟من آب و کنم نگاه چشماش توی جوری چه!بوسه میترسم خیلی_خاطره  

 هم پشیمونی و گذشته کار از کار دیگه ولی.نمیشد مختل گناه بی یه زندگی و میرسیدی نتیجه این به زودتر خرده یه کاش ای_

. کنی جبران کن سعی فقط.نداره تأثیری  

 قالش و میارم سامان برای ای بهونه یه بگذریم،من.نمیشه اول مثل هیچی کنم سعی عمرمم آخر تا جبران؟اگه_خاطره

! بیا دنبالم باش زود هم تو.میذارم  

بکشونی؟ دنبالت هم منو داری قصد من؟نکنه_  

نباشی کنارم تو اگه!بوسه میکنم خواهش!همینه من شرط تنها_خاطره   

. اونجام دیگه دقیقه پونزده تا.خب،باشه خیلی_! ندارم رو باهاش شدن رو روبه شهامت  no
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. میندازم زحمتت به بیماریت وسط که ببخش_خاطره  

. دادی دستم بهونه خونه این آور خفقان فضای از خروج برای که باشم تو ممنون باید من.نیست ای مسئله_  

 و سرخ ای جلوه لب رژ و بخشید روح را ام باخته رنگ چهره پودر مقداری و کردم ای ساده آرایش! بیا منتظرتم،زود پس_خاطره

 که بود پیدا خانه سکوت از.رفتم پائین ها پله از پاورچین پاورچین و برداشتم را کیفم و کردم سرم را شالم.داد لبانم به مات

. کردم بلند جا از را گوشی و کردم خورد،پوفی زنگ که تلفن.نیست منزل در کسی  

  افتاده؟ سالم،اتفاقی_. میرسید گوش به مغموم صدایش! بوسه سالم_آرتا

! شنیدی صدامو حتمأ میدونم_آرتا  

! شده چی بگو میکنم من،خواهش آرتای نگرانتم_  

!میره بین از هامو دغدغه و درد تموم میکنی صدام که جوری!لحنت!حرفات:گفت و کشید دلنشینی نفس آرتا  

! کن صدام بگو،بازم بازم  

! من آرتای!آرتا!آرتا_  

! برم قربونت بگو!عزیزم دلم؟بگو جون_آرتا  

! بزنیم حرف هم با!ببینمت میخوام_  

. بیام زود میدم کن،قول صبر غروب تا پس_آرتا  

. میام خودم دیگه ساعت دو یکی.کنم صبر نمیتونم_  

. کنی استراحت باید فقط و بری بیرون خونه از نداری اجازه تو ولی_آرتا  

 به نیازی و خوبه حالم کن باور میام،دومأ تو پیش اونجا از بعد و برم بیرون مهم خیلی کار یه برای باید حتمأ من آرتا،اوأل ببین_

 اعتراض نشونم،چهارمأ می کرسی به خودمو حرف آخرش و لجبازم خیلی که میدونی خودت ندارم،سومأ بقیه و تو های نگرانی

! دیگه شدم هات لجبازی همین عاشق_آرتا! نیست وارد  

. بینمت می دیگه ساعت دو تا پس_  

 و نیاوره طاقت دلم وقت یه که نده طولش خیلی فقط:گفت و کرد تر بم را صدایش تلفن قطع از قبل! عزیزم دیدار امید به_آرتا

 به ورود با.گرفت من از را شکایتی هرگونه فرصت تلفن قطع با و سرداد بلندی خنده! زدم؛آرتا فریاد معترضانه! کنم دق دوریت از

no و آوردم در پارکینگ از را رنگم سفید مزدای.بودم پریده قفس از مرغ عین.کشیدم خوشنودی و رضایت سر از نفسی باز فضای
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 و شد ام متوجه زدم که بوقی با خاطره.کردم توقف ایستگاه جلوی بعد ربع بودم،یک داده خاطره به که قولی طبق.کردم حرکت

 و رد بینمان دیگری حرف مسیر از نیمی تا.دادم را جوابش و کرد کوتاهی سالم.خزید کنارم و گشود را در و شد نزدیک ماشین به

! شدم پشیمون!بوسه برگرد:گفت پریشان و آمد ستوه به خاطره رستوران های نزدیکی.نشکستیم را سکوت هیچکدام و نشد بدل

 مستأصل و فشرد دست به را سرش! نگو هیچی م دیگه و سرجات بشین بشی؟ساکت پشیمون که بازیه بچه مگه_

. بود یخ پارچه یک.کردم لمس را سردش دست! برنمیام پسش از!نمیتونم:گفت  

. میشی بلند و میزنی حرفتو زود.باهاتم که میترسی؟من چی از خوب دختر_  

 نابود رو سامان زندگی داشتم اولش.کردم عمل فکر بی شرایطی هر توی.گرفتم تصمیم بوسه؟احمقانه کردم چیکار من_خاطره

. شد سعید نوبت بعد و میکردم  

 وقت اون.میشدی سعید رسمی زن تو و میشد دیر که کن فکر این گرفتی؟به رو تصمیم بهترین میخوری؟اینکه رو چی تأسف_

 هر از رو ضرر کنی؟جلوی خوشبختش میتونستی دیگه،چطور مرد یه برای روحت و بود اون مال جسمت وقتی!دیدی می عذابی چه

 رویش به بخشی اطمینان لبخند.بودیم رسیده حاال! سعید برای هم و خودت برای کردی،هم کارو بهترین تو.منفعته بگیری جا

 و کرد راجمع شهامتش و جسارت تمام اینکه مثل اما.بود مردد. نمیکنم مجبورت.کن گوش قلبت ندای به:گفتم و ریختم

 های پله از.شدیم پیاده دونفری و دادم خنده با را لبخندش جواب و زد لبخند. بشم پیاده ماشین این از میگه قلبم_:گفت

 یافت آن از ای شاخه میزها از کدام هر روی بر که نگاری و نقش خوش های ارکیده و متنوع های ادکلن بوی.رفتیم باال رستوران

 چیده العاده فوق ریزبینی و سلیقه با که میزی طرف به آرام آرام ما و داد تکان ما برای دستی سعید.بود پخش هوا میشد،در

 که داشت زیبایی بسیار بود،نمای کرده انتخاب سعید که جایی.نبود دشوار خیلی دارد حالی چه خاطره اینکه حدس.بود،رفتیم شده

 خواندم سعید نگاه در تلخی به را گذشته خاطرات دلتنگی! همیشگی میز همون_سعید. بود شهر از نوازی چشم انداز چشم شامل

 را جمله این معنای حاال؟ تا کی از_سعید! سعید آقا سالم:گفت معمولی و طلبید مبارزه به را هایش دلهره خاطره.کردم سالم و

 پارچه شیک گلدوزی به نگاه و بود کرده کز صندلی روی خاطره.نشستیم و کردم آرامش به دعوت را نفر هردو و دریافتم فراست به

این:گفت و نگریست دختر این شرمزدگی به خیرگی با سعید.داشت رومیزی  

 حقیقت شنیدن از یا بودم دلگیر و دلخور نمیدونم بشم،حاال رو به رو تو با نمیخواستم چند هر.بودم همینجا اش همه روز چند

 غرق ات دلتنگی توی بیشتر اینکه با.میکرد تداعی برام رو تو فقط رستوران منظره،این صندلی،این این ولی.میترسیدم

 سعید و شد نزدیک ما به غذاها منوی با گارسون! شیرینه هم غمت و دلتنگی حتی.بیام اینجا روز هر داشتم دوست میشدم،بازم

 و کرد شل را کراوتش دست با سعید.شد دور و کرد کوتاهی تعظیم جوان مرد! لطفأ نسکافه تا سه:گفت عالقگی بی با

 قرار ارجحیت در را سکوت. میکنه م خفه داره مزخرف های ادکلن بوی این االن ولی.بود دلچسب برام قبأل اینجا هوای:گفت

 میشد،داشته مربوط شخص دو این به که دیداری این در دخالتی نداشتم دوست و بودم اینجا خاطره دلگرمی برای تنها من.دادم

 نداشت نسکافه نوشیدن به تمایلی هیچکس.رفت ما تشکر با و نهاد میز روی بر را داغ نسکافه های لیوان جوان گارسون.باشم

no ای چاره اما.پنداشتم می مزاحم را خویش و بودم معذب آنجا در بودن از.میکردم بازی لیوان درون نی با که بودم من فقط و
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 میخوام االن ولی:گفت و شد طاق سعید طاقت که گذشت دقیقه چند نمیدانم درست.بود حکمفرما ناخوشایندی سکوت.نبود

 نگاه از را لرزشش تا بود کرده مخفی میز زیر را دستش خاطره. بدونم رو اینا زدی؟میخوام نارو بهم گذاشتی؟چرا تنهام چرا.بشنوم

 بی سعید. میخوام معذرت:گفت ندامت با.بود شده گلگون و بود نشسته اش پیشانی بر خجالت سرد عرق.دارد نگه پنهان ما

.آمد بند زبانش سعید پرتحکم حالت از خاطره. بده توضیح فقط.کن عذرخواهی نگفتم:گفت انعطافی ترین کوچک  

  گرفتی؟ سکوت روزه_سعید 

. سخته برام گفتنش_خاطره  

.نیست ای چاره ولی.سخته من واسه برابر دو شنیدنش نداری خبر پس_سعید  

! شنیدنش به من و گفتنش به واقعیتیم،تو به محکوم هردومون  

 سردرگم سعید. باشه سختی این به نمیکردم هم فکرشو.نرسه لحظه این تا بلعید می منو و میکرد باز دهن زمین کاش_خاطره

 من صدبرابر خاطره حال.ریخت فرو سینه در دلم فهمیدی؟.نزن حرف اینجوری خودت درباره هرگز..هیچوقت:گفت احوال پریشان و

 و ترس از پر چشمهای به سعید.داد تکان سر کرد،تنها می مهار دشواری به که بغضی با و گزید دندان به لب چون.بود منقلب

 و برد جلو را دستش میکنی؟ نابودم داری کردی؟چرا چیکار ما با تو!من خاطره..خاطره:گفت گویانه هذیان و زد زل اش نگرانی

 نامزد من:بود،گفت کرده سنگین را اش سینه که بغضی با.شد بلند و کشید پس را دستش خاطره که بگذارد دستش روی خواست

 را العمل عکس این انتظار.داشت برم هراس لحظه یک.آمد بند نفسش که شد شوکه چنان سعید! سامان با!دیگه یکی کردم،با

 ببخش منو:گفت ترکیده بغضی با خاطره! شدی جدا من از که نیست هم هفته یک ممکنه؟تو مگه..این:گفت باور بی.نداشتم

 از زاری با! پشیمون پشیمونم،خیلی!میکردم نباید!گرفتم بازی به رو احساساتت که کنه لعنت منو خدا!کردم سعید،خیانت

 منو بتونی روزی یه کردم،امیدوارم حقت در بدی خیلی کار اینکه با:گفت و گذاشت سعید دست کف و آورد در ای حلقه کیفش

 رو محبتت و خوبی لیاقت که بشی آشنا یکی با میکنم آرزو.باشه ای کینه قلبت تو که سعید،حیفه ای فرشته یه تو.ببخشی

 من از بگذر و ببخش.کنه خوشبختت و بورزه عشق بهت قلب صمیم از بتونه و باشه داشته دوستت که کسی.باشه داشته

 جا اش بارانی چشمان اشک حلقه و دستش کف حلقه با را سعید و گرفت فاصله میز از بلند قدمهای با خاطره! کن سعید،حاللم

 گذاشت

 "آرتا"

 دکه کرکره بتوانم و برسد فرا تعطیلی ساعت زودتر هرچه میکردم دعا.میدادم را ها مشتری جواب آشفته ذهنی و پرتی حواس با

. میخواست روزنامه آزاردهنده صدایی با جوان دختری.بکشم پائین را  

. میره فروش ظهر تا ها روزنامه معموأل.کردیم تموم متأسفانه_. بدین دونه یه لطفأ.میخوام ورزشی روزنامه آقا_دختر  

no  نمونده؟ هیچی یعنی_دختر
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  نمیکنه؟ فرقی براتون اسمش_

! خوبه باشه سالمت_دختر  

 در! باشه نشده اینا کثیف و زرد کاغذش که اینه منظورم:گفت غمزه و ناز با و کرد "ایشی" خب؟ ورزشیه کجاش سالمت خانوم_

  "!کردم باور منم و گفتی تو!خودت جون آره"دادم؛ را جوابش حرص با دل

. رفته فروش صبح.کردیم تموم_  

 حرص حوصله.رفت مخصوص اداهای و ناز همان با و کرد نازک چشمی پشت کردین؟ عالف منو اینجا ساعته یک چرا پس_دختر

قدرت و بود درگیر فکرم.نداشتم خوردن  

 روی.خواند فرا مرا آقاجون که موقعی همان.کشید پر پیش ساعت چند به خیالم پرنده.بود شده سلب من از گیری تصمیم

میگفت؛ سخن تشویش با و بود نشسته کاناپه  

 یک رو ات منطق تموم میخوام ازت ولی.باشه سخت برات هضمش شاید که بزنم حرف باهات چیزی مورد در پسرم،میخوام_

 آقاجون! گوشم سراپا!بگین آقاجون،شما چشم:گفتم شده تحریک کنجکاوی با. کنی برخورد موضوع با عاقالنه و کنی جمع جا

. بودم دیده را آقاجون سردرگم حالت این کمتر.بود جدی موضوع.کند جزم را عزمش میکرد تقال  

  نمیزنین؟ حرف چرا_

. نیست بگم؟ساده جوری چه_آقاجون  

 تسلیم از باالخره.دادم او به رو زمان این من و میخواست زمان واقع در.کرد سکوت آقاجون شده؟ چی بگین.نترسونین منو_

. شدم مات هایش لب به! اومده مادرت:گفت خشدار صدایی با و برداشت دست شدن تردید  

  اومده؟ مادرت که چی میگین؟یعنی چی دارین شما..شم_

 پایان پوچ و مسخره بازی این به باید.بودم عصبی و گیج! ببینه رو پسرش میخواد.کرده پیدا ها مدت بعد رو تو میگه_آقاجون

 فرو خشمی با! برگشته مادرت حاال ولی_آقاجون! کردن فرو گوشم تو بچگی از اینو!پدر نه و مادر نه.ندارم مادر من_. میدادم

. نیست که بینین می ولی.بود پیشم سال همه این داشتم اگه.ندارم مادری آقاجون،من کنین بس:گفتم خورده

 ناگفته های حرف از ماالمال وجودم. کنی قبولش باید تو و گرده می دنبالت در به در که داری مادری تو که اینه واقعیت_آقاجون

 طغیان نفرت و عقده و حسرت ریز های شکاف این از و بودند شکسته را احساس و عقل نازک دیواره حاال که هایی حرف.بود

. میکرد نفوذ بیرون به و میکرد  

 کشیدم،در قد و شدم بزرگ بدبختی و رنج با سالها که منم آقاجون؟واقعیت میزنین دم واقعیت کدوم از دارین واقعیت؟شما_

no حتی.بود محال آرزوی براش خوردن بستنی بار یه که ایه بچه اون واقعیت.بود ناخواسته و اضافی جا همه وجودم که حالی
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 که بستنی این نمیدونست.بود غریبه ش واسه طعمش.بود دیده دیگه های بچه دست فقط.هست چی بستنی نمیدونست

 دلش خیلی بچه پسر اون.بود رؤیا براش رفتن پارک بار یه که بود ای بچه پسر واقعیت!گس یا ترشه!شیرین یا تلخه میگن

 های خواسته به هیچکس که حیف ولی!بخنده و بخوره تاب هوا توی و بده بده،هلش هلش یکی و تاب روی بشینه میخواست

 اسم به گرم آغوش یه!شد موندگار ها عقده اون!بود حسرت پر همیشه ولی!شد بزرگ پسربچه اون!نداد نشون توجهی اون

 به شب بهش و کنه بوسش شب یه یکی که بود آرزو چقدر پسربچه اون برای نمیشه باورتون!پدر اسم به مهربون نوازش مادر،یه

 اون گذشت،ولی سالها!نکرد احساس اش پیشونی روی رو کسی پرمحبت بوسه هم آخرش!نگفت بهش کسی هم آخرش!بگه خیر

 می رو ها ماشین شیشه و کشید می طی رو زمین وقتی روزها!داشت بچگونه های خواسته و رؤیاها هنوز!بود بچه هنوز پسر

 و عقرب ترس از پله راه تاریکی توی وقتی شبا!خواست می گاه تکیه!خواست می آغوش یه انداخت،دلش می برق و شست

 نترس،قوی"بگه؛ بهش که یکی!داشت رو یکی دلگرمی هوای دلش قدر چه نمیبرد خوابش دیگه جانور و جک هزارتا و رطیل

 قسمت من با غماتو بیا بگه که بود باشه؟کسی فکرم به که بود کسی ها سختی و کمبود اون تموم توی"!پیشتم من!باش

 و میذاره رو"مادر" مقدس اسم خودش رو میگه؟چطوری چی و اومده سالها بعد زن یه بذار؟حاال من های شونه رو سرتو کن؟بگه

 من که چیزائیه حقیقت.نیست زن اون بودن مادر نیست،واقعیت اون واقعیت خدا منی؟به پسر تو که اینه واقعیت میگه

! کنه حس سلولهاش تک تک با رو بفهمه،رنج رو بفهمه،درد رو واقعیت معنی میتونه پرورشگاهی بچه یه تنها.کردم تجربه

 هم رفته بهت که ظلمی و نیست جبران قابل کشیدی تو که دردی!پسرم میگی چی میفهمم:گفت آلود حزن لحنی با آقاجون

. کن قبولش مادرت عنوان به رو زن اون نمیگم منم ولی.نیست بخشنودنی  

  کنم؟ چیکار باید پس_

!کن گوش حرفاش نرو،به قاضی به یکطرفه_آقاجون  

 ولی.موند باقی محاالت جزو منم آرزوی و نبود هیچکسی ولی.داشتم رو مادر یا پدر یه داشتن حسرت زمانی چی؟یه برای آخه_ 

داره؟ دلیلی چه ندارم،دیدنش بودنش به نیازی که نمونده،حاال باقی بچگانه رؤیای اون از چیزی دیگه که حاال  

! قراره بی دیدنت دوباره برای خیلی مادرت آرتا_آقاجون   

  دیده؟ منو هم این از قبل دوباره؟مگه_

. دویدم کالمش میان به.. . پسرم ولی_آقاجون  

. نذارین فشار تحت منو لطفأ.کنم احترامی بی بهتون نذارین.دارین حق گردنم به خیلی شما.کنید بس میکنم خواهش_

میخوام ازت فقط.نکردم مجبور رو تو من_آقاجون  

 نه..آقاجون لرزاند؛نه را دیوار فریادم و دادم کف از را اختیارم عنان که بود لحظه همان و کنی؟ فکر ش درباره بیشتر

no غروب و گذشت زمان چگونه نشدم متوجه و برنمیداشت سرم از دست ثانیه یک خیال و فکر! میکنم خواهش!نمیخوام
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 کرکره کشیدن پائین مشغول.نبود او از خبری هنوز ولی.باشد اینجا دیگر ساعت دو یکی تا بود داده قول.شدم بوسه نگران.رسید

. رسید سر دیگری مشتری که بودم دکه  

 ای روزنامه چه:گفتم حوصله کیست،بی مخاطبم ببینم و برگردم اینکه بدون. بدین من به روزنامه دونه یه لطفأ آقا_مشتری

  خانوم؟

! باشه خوب جنسش فقط.نمیکنه فرقی باشه چی هر_مشتری  

  اومدین؟ لباس خرید واسه باشه؟مگه خوب جنسش چی گرفتین؟یعنی مسخره منو_

! نپرس و نگو که میندازه برق همچین پنجره و در رو بکشی تا میگن.کنم پاک رو ها شیشه باهاش خیر،میخوام_مشتری  

. گرفتین اشتباه شویی شیشه با رو اینجا انگار!محترم خانوم نشین مزاحم لطفأ_  

  شد؟ چی ما روزنامه این حاال_مشتری

. کرده حراج راه چهار سر فروشگاه میخواین کن پاک شیشه اگه.خوندنه برای روزنامه_  

. میدم رو میکنم؟پولش چیکارش من دارین چیکار شما_مشتری  

! شده خانوم،تموم نداریم:گفتم بدخلقی بیهوده،با گوی و گفت این از حوصله بی  

. بدین مجله دونه یه بده خیرتون خدا نگفتین؟پس زودتر چرا_مشتری  

  میخواین؟ پنجره و در انداختن برق واسه هم رو یکی این نکنه_

  میکنه؟ فرقی شما حال به مگه_مشتری

. ببرین تشریف بفرمائین.نداریم هم مجله_(غیض با)من  

  هستین؟ زیر به سر اینقدر همیشه شما آقا ببخشین_مشتری

  هستین؟ آمار مگه؟مسئول چطور_

. شدم میخکوب خودم قدمی یک در بوسه دیدن با.چرخیدم و شد تمام دکه بستن کار! میفهمین برگردین_مشتری  

 چی شب تا صبح از ندارین؟پس هیچی شما شد؟چرا چی هه مجله آقا:گفت و درآورد ای بامزه ادای بوسه اینجایی؟ کی از تو_

. کردم نگاهش باز دهان با میفروشین؟  

no  نشدی؟ متوجه واقعأ یعنی:گفت و سرداد بلندی خنده بودی؟ تو دختره اون_
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. درگیره خیلی ببخش،فکرم_  

  چیه؟ خوشمزه غذای یه و شیک رستوران یه درباره نظرت_بوسه

. بگیرم رو کذایی ظهر اون انتقام و دارم قرار دیگه یکی با بگم میخواست دلم چقدر_  

 و شدم بدجنس.کرد نگاهم مهربانی با. ببینم آزرده رو تو نیست من کار آخه:گفتم گوشش زیر آهسته نمیگی؟ چرا پس_بوسه

! خندید؛آرتا کنان اعتراض بوسه. بزنم رو خوشمزه شام این قید نمیتونم که گرسنمه اینقدر ضمن در:دادم ادامه  

 چین بدی؟ دقم خوای می چرا دیگه!ام تو تسلیم همینجوری من.میشم سالح خلع میکنی صدام اینجوری که دلم؟تو عزیز جونم_

.بست نقش اش پیشانی بر  

نزن؟ حرفا این از نگفتم مگه_بوسه   

 نمیشه تو با:گفت و گرفت اش قیافه به دلخور ظاهری و افتاد راه من از جلوتر! میدی ام سکته اخمت با هم اینجوری خب_ 

 و گرفتم را ام خنده جلوی زحمت به! خواست دلت اگه!بیا خواست دلت اگه هم تو.شینم می ماشین تو میرم من.زد حرف

 جانبم به نگاهی نکنه؟ کپ سنگ شوق و ذوق از کسی میشه مگه شما مثل خوشگلی همراه با!میخواد دلم که معلومه:گفتم

. بکنی نیستی بلد هم تعریف_بوسه. انداخت  

  داری؟ تعریف به نیازی چه تو آخه_

. نیستی بلد که بندم می شرط_بوسه  

  کردن؟ تعریف به بیفتم و بربخوره غیرتم رگ به که میگی رو اینا_

. بودیم ایستاده رو پیاده وسط حاال.شدیم متوقف و گرفتم را بازویش است؟ بیان به حاجت است،چه عیان که چیزی_بوسه

میخوای؟ چیه؟چی_بوسه  

. کنم عمل ات خواسته به میخوام_   

  شدی؟ خیاالتی امروز خواسته؟تو کدوم_بوسه

 به دست! میشه سرم چیزایی یه که بدم نشونت همینجا میکردم؟میخوام تحریک رو تو غیرمستقیم که بودم من اون پس..إ_

 را رسید نظرم به که چیزی اولین و کردم صاف گلو! کنیم تعریف و ببینیم!خب،منتظرم خیلی:گفت من از تر سرسخت و شد سینه

:گفتم  no
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 سری،عجب عجب:گفت عمدی خیرگی با و زد نیشخندی! اینجایی و منی پیش نمیشه باورم!شدی خوشگل خیلی امشب_

 صورت به را دستش دو هر. کنی خراب احساسمو نبود قرار خوب دختر:گفتم و کردم عمیق چندان نه اخمی! پایی دمی،عجب

. نمیشه تکرار استاد،دیگه چشم:گفت بازیگوشی با و گذاشت اش سینه روی تسلیم عالمت به ضربدری  

 را ناتمامم جمله و گذاشتم قلبم روی را دستم.. . ته ته از میشنوی که حرفایی این!من کوچولوی شاگرد کن گوش خوب پس_

 رو هوا! شنوم می:گفت آهسته حد از بیش و بست را چشمانش و داد بیرون صدا با را نفسش! اومده شیدا دل کردم؛این کامل

رد ما کنار از تماشایی هایی نگاه با عابران.میکردند حضور اعالم حاال همین از روشن های چراغ و میرفت تاریکی به  

 آشوب منو قشنگت چشمای عجیب کردم؛رنگ نجوا گوشش در و بردم جلو را سرم.بود بوسه به تنها من حواس اما.میشدند

 مگه!نکرده قسمت عادالنه آدما بین رو زیبایی خدا میکنم فکر گاهی میدونی!میکنه خوب حالمو داغت و گرم نفسای!میکنه

 شدن تندتر باشه؟ عاشق و واله همه این من مثل نفر یه میشه باشه؟مگه دلفریب چشماش همه این تو مثل نفر یه میشه

 جدال در اش عالقه و حس و لجبازی میان.شد ناپدید زود شد،اما ظاهر لبش روی لبخند لحظه یک.کردم احساس را هایش نفس

 که نکشید ثانیه به! متقابله داری که حسی هر نکن شک:گفت عاشق و متفاوت لحنی با که باخت احساساتش به انگار.بود

. داد پیش گفتار حالت همان به را جایش و شد بخار تبلورش پر لحن و گرفت کنترل در را هیجاناتش  

 یاغی و سرکش دختر این آوردن دست به برای میدانستم.زدم لبخند! میشه ات حالی چیزایی یه واقعأ اینکه آفرین،مثل_بوسه

 جلودارش که میکرد عصیان چنان گاهی و بیاورم تاب برابرش در نمیتوانستم که میکرد نگاه عشق با چنان گاهی که

 نبود این حقیقت بودم؟مگر شده اش سرسختی همین عاشق که بود این جز مگر اما.دارم پیش در العبوری صعب نمیشدم،راه

 افکارم رشته ظریفش و نازک بود؟صدای برده غارت به را قلبم و بود آورده در پای بودم،از غرور کوه را،که منی هایش لجاجت که

 و شد عوض شدیم،نظرش که ماشین نزدیک.برداشت قدم من از جلوتر! باش بریم،زود وایستادی؟بدو هنوز چی کرد؛برای پاره را

 آدرس.نشست کناری صندلی روی هم بوسه و گرفتم قرار رل پشت! کن رانندگی تو:گفت و انداخت طرفم به را سوئیچ و برگشت

 گفته هم قبأل_بوسه. شدی خوشگل:گفتم و انداختم جذابش نیمرخ به نگاهی.کردم تند گاز پدال روی پا و گفت را رستوران

! بودی  

  هست؟ حرفی!بگم دوباره دارم دوست واقعأ؟خب_

. هستم تعریفی هم خیلی انگار حاال_بوسه  

. گفتم رو حقیقت و نبود تعریف دومأ.بزن حرف درست من زندگی درباره اوأل_  

 را سرم سریع و بوسیدم را گلگونش گونه مرتبه یک و شدم خم! ممنون خیلی بازم آرتا،ولی آقا میزنی گول منو میدونم_بوسه

. کشیدم پس  

! بدجنسی خیلی میدونستی_بوسه  no
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! بدجنسم خیلی آره،من اینطوره بوسیدم؟اگه اجازه بی دنیامو تموم چرا؟چون_  

! بودم نداده اجازه بهت که من_بوسه  

  بگیرم،درسته؟ اجازه قبلش باید اینکه مثل پس_

! بگیری چی؟باید پس_بوسه  

  معلم؟ خانوم هست اجازه_

 راستم بازوی به محکم مشتی.افتادم قهقهه به و زدم اش گونه بر ای بوسه اش زده حیرت دیدگان برابر در دیگر باری! بله؟_بوسه

! آرتا بدجنسی خیلی:گفت و زد  

 بشنون؟ صدامو همه تا بزنم داد میخوای!بدجنسم خیلی مردم،من آی اصأل!میکنم قبول رو تو اتهام و ندارم حرفی که من_

. واداشت خنده به مرا کالمش تهدیدگرانه لحن. باشه ات دفعه آخرین ولی.نیست الزم_بوسه  

. بدین دستور چشم،شما به ای_  

! دار نگه شاپ کافی همین جلوی اصأل_بوسه  

شد؟ منتفی شام قضیه_  

. نکنی اذیت منو دیگه و باشی تو تا.همینه مجازاتت_بوسه   

.ببینم داشتی؟وایستا قصدی چه پس_بوسه! نداشتم قصدی همچین کن باور!بکنم غلط من_  

 صورت نظری نداره؟تجدید نهایی رأی در کنم،تأثیری التماس ببخش برای و بخواهم پوزش شخصأ مؤدب سرکارخانم از بنده اگه_ 

  نمیکنه؟ پیدا تخفیف مجازات و گیره نمی

 لطفأ پس!بود خواهد پابرجا رأی و نشدید عفو مشمول شما!بسوزه برات دلم که کنی نمایی مظلوم نکن سعی _(باخنده)بوسه

 رو کردنت ناراحت قصد بخورم قسم برات میخوای.میخوام معذرت شدی دلخور اگه:گفتم و شدم جدی کمی! کنید توقف

. میکنم نکن،باور ناراحت خودتو:گفت و کرد دلربا ای خنده. نیست من کار دیدن غمگین رو تو کن نداشتم؟باور  

! دیگه بریم رستوران همون بذار پس_  

. بدم توضیح برات تا کنار بزن_بوسه  

 کردم پارک خیابان گوشه خنده با! دارین تشریف ناعادلی و انصاف بی قاضی شدت به ولی.میشه اطاعت اینه شما خواسته اگه_

. دادم تکیه فرمان به را آرنجم و چرخیدم جانبش به و  no
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. داریم علیحضرت توضیحات به گوش_  

. شده نگران االن تا میدونم.میام بیرون که ندادم خبر آقاجون به راستش_بوسه  

. میدی خبر و گیری می تماس آقاجون با تو یا میزنه زنگ بهت خب_  

 حضوری و نخرم جون به رو آقاجون غضب میدم ترجیح هم بعدش.گذاشتم جا اتاق تو رو موبایلم که اینجاست مشکل_بوسه

 پاتوق و بود معروفی مکان.رفتیم شاپ کافی داخل و شدیم پیاده و شدم پذیرفتن به ناچار. بدم توضیح رو خروجم دلیل بهش

 جوان پسرهای و دختر.بود پخش فضا در گوناگون های ادکلن و عطر انواع بوی و سیگار دود.میشد محسوب جوانان از زیادی عده

قرار میزها پشت چندنفر چندنفر  

 بدم؟ سفارش میخوری چی تو:گفتم و چسبیدم سفت را بوسه دست ناخودآگاه.بودند صحبت و گپ سرگرم و بودند گرفته

. نیست مهم خیلی.باشی داشته دوست خودت که هرچی_بوسه  

 زیاد شاپ کافی ازدحام و شلوغی از.نشستم و دادم را الزم سفارشات نیز من و رفت بوسه. بیام منم تا بشین اونجا برو تو پس_

 رو تر دنج و آروم جای یه کاش!شلوغه اینجا چقدر:گفت نارضایتی با که بود عقیده هم من با هم بوسه انگار و نبودم خرسند

!میکردیم انتخاب  

 سفارش کیک:پرسید ای کودکانه شوق و شور با! س همه زبانزد اش خوشمزه کاراملی کیک عوض در!عزیزم نداره اشکالی_ 

 دادی؟

. نمیکنم فراموش رو تو عالیق باشم که شرایطی هر تو_  

! خوب حس این برای ممنونتم.داشت ارزش برام خیلی حرفت این_بوسه  

 از که میدم ادامه اونقدر نکن شک.بشه پر ها عالقه ابراز این با لحظاتت تک تک قراره این از بعد.نشنوم رو حرف این دیگه_

. نکنی تشکر دیگه و بشی زده و خسته توجهم  

 که برود خواست و گذاشت میز روی را قهوه فنجان دو و کیک گارسون! نمیشه چیزی چنین دادی؟هرگز دست از رو عقلت_بوسه

 کشیدنم سیگار نظرت کردم؛از بوسه به رو تردید با و کردم قفل هم در را هایم پنجه! لطفا کن صبر لحظه زدم؛یک صدایش

 را نافذش چشمان عمق به نفوذ اجازه بوسه که بود مواقعی از این.بخوانم چیزی هیچ نگاهش از نتوانستم نداره؟ مشکلی

 االن:گفت و شد منظورم متوجه خودش گارسون.کرد کفایت سر تکان به.میماند پوشیده نظرم از احساسش و عقیده و نمیداد

 لبش پشت تازگی به جوان،که پسرک به توجهی قابل انعام.نگفتیم کالمی هیچکدام گارسون بازگشت و رفتن تا. میارم براتون

 آقاجون اگه تو!ولخرجیا این به چه رو تو"افتاد؛ کار به دوباره درونم صدای.گرفتم را سیگار سیاهرنگ پاکت و بود،دادم شده سبز

no نخ اولین و زدم زهرخند درونم وار نهیب افکار به"!نمیمونه جیبت ته هیچی که نباشه دکه اون ناچیز آمد در و نده پول بهت
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 ذهنم در آقاجون های حرف.شد گم تار دود از ای هاله پشت بوسه احساس بی چهره و زدم عمیقی پک.نهادم لب روی بر را سیگار

. داد آزارم و یافت انعکاس  

 را عمرم از سال چند و بود؟بیست مانده کجا سال همه این پس! ببینه رو پسرش میخواد.کرده پیدا ها مدت بعد رو تو میگه_

 اینگونه که بود کرده مادری من برای بودم؟مگر او پسر من مگر ببیند؟پسرش؟اصأل را پسرش خواست می حاال و ساخت تباه

 چه از داشت آقاجون. کنی قبولش باید تو و میگرده دنبالت در به در که داری مادری تو که اینه واقعیت_ میکرد؟ خطابم

 مادرت_ دید؟ نمی را ام رفته باد بر کودکی هیچکس دید؟چرا نمی مرا های رنج و درد کسی چرا میگفت؟پس سخن واقعیتی

 می دلم بر کینه بی و طرفانه بی چه و بود غریبه واژه این قدر چه!مادر!مادر!مادر! توئه دوباره دیدن قرار بی خیلی!اومده

 دومین!نشست می ذهنم به گرفته غم و سرد آهی و بچگی غبارگرفته روزهای حسرت با همراه همیشه که ای کلمه!نشست

 نگران نگاه توانستم تازه.کرد دور لبانم از را آن آرامی به بوسه لرزان دست که کردم روشن فندک با و آوردم در پاکت از را سیگار

. ببینم را محزونش و  

 نفر چند مگه آخه!نشد نگیرم رو تو جلوی و باشم اعتنا بی کردم تالش قدر چه هر!دور بنداز رو لعنتی این!آرتا کن بس_بوسه

 و بودم شده بوسه ناراحتی موجب که فرستادم لعنتی خودم به میشن؟ بیخودم و لعنتی غرور این شکستن باعث تو مثل دیگه

 نیز داشتم را روحی حالت بدترین اگر حتی و بودم که روزی و حال هر در.کردم خاموش زیرسیگاری در متشنج اعصابی با را سیگار

 کرده خود به متعلق را روحم و قلب تمام زدنی هم به چشم به که متفاوت و جسور نبودم؛دختری دختر این غصه تحمل به قادر

 میشی؟ ناراحت الکی دختر؟چرا چته:گفتم و کوبیدم پایم به بودم،مشتی گرفته مالمت باد به را خودم که حالی در.بود

  نزنی،باشه؟ مزخرف اون به لب دیگه بده قول..بده قول_بوسه

  بشم؟ مجبور و بیاد فشار بهم خیلی اگه حتی_

 کنه؟ وابسته رو تو که داره چی سیگار مگه ثانی در.نمیشه نمیخواد که کاری انجام به مجبور هیچوقت بااراده انسان یه_بوسه

! میکنه آرومم_  

  بدی؟ انجام باید رو میده آرامش بهت که هرچیزی البد پس_بوسه

 کاری هر رؤیاهایم الهه خوشحالی برای! بده قول پس:گفت قاطعیت و سماجت با. نبود این منظورم.نیست اینطور_

. نبود چیزی اینکه.میکردم  

 حلقه بلورینش و کوچک انگشت در را انگشتم! نمیزنی زیرش هم هیچوقت:گفت و آورد جلو را کوچکش انگشت! میدم قول_

 حس را نرمش و جوگندمی پوست گرمای و کرد پیدا تماس دستش با دستم تا! نمیزنم زیرش هم کردم؛هیچوقت تکرار و کردم

دگرگون کردم،حالم  no
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 ها دوردست تا و پریدند و کشیدند پر میشدند رنجم و عذاب مایه که چیزهایی همه و پاسخ بی سؤاالت و پرتناقض افکار.شد

 به اندیشیدن به میلی هم من و نکرد آغاز را صحبت بوسه.شدیم مشغول قهوه و کیک صرف به سکوت در مدتی.کردند سفر

 آب خوش بهار چه.میداد نوید را اردیبهشت روز اولین فرارسیدن و بود کرده باریدن به شروع دوباره باران.نداشتم گذشته ساعات

 می زمینیان بر طراوت و لذت با و بودند شکسته را بغضشان بارها و مغموم،بارها شده،ابرهای سپری ماه یک طی در!هوایی و

 بارونی بگویم؛چه چیزی باید کردم احساس.میشد دیر داشت کم کم و بود کرده پهن شهر سر بر را رنگش تیره چادر شب.باریدند

 چیزو همه میخوام!بگو برام.وقتشه انگار پس:گفت و نگریست ام قیافه به داشت،خیره زیر به سر وقت آن تا که بوسه! گرفته

! بشنوم  

 قلب ام،قوت شده مشت دست روی دستهایش فشار! کنم انتخاب رو چیزی چه و بگم چی باید نمیدونم!بوسه سردرگمم خیلی_

.. که اتفاقی از.گفتم برایش را چیز همه! میدم انجام برات بیاد بر دستم از که کاری هر:گفت صبوری با و کرد پیشکشم عجیبی

 دل و درد پیشش فکرم و ذهن ثباتی بی و سردرگمی و گیجی از که زمانی.رسید اتمام به حرفم تا نگفت هم کلمه یک!

 فقط.نمیفهمم هیچی_. شد کاسته وجودم حرارت از مقداری و سرکشیدم الجرعه را خنک آب لیوان.بود تفکر غرق اش کردم،چهره

 سپس و کاوید را صورتم اجزای ریزبینانه و موشکافانه! دلخورم باشه مادرم شاید که زنی اون از خیلی!دلخورم که میدونم اینو

 و اول حرف و مربوطه خودت به فقط و فقط جریان این نمیکنم،چون تحمیل بهت رو خودم نظر.بگیری باید سختی تصمیم:گفت

 از فرارت پس!تو نه اونه باشه شرمسار باید که چی؟کسی که آخرش ولی!ببینمش نمیخوام بگی که داری حق.میزنی تو رو آخرش

. بده بهش رو فرصت این هم تو پس.بده توضیح برات تا میخواد فرصت ازت چیه؟اون  

 میکنه؟ میکنه؟جبرانش توجیه رو غیبت سال چند و بیست این حرفی و جمله کدوم داره؟اصأل توضیحی چه سال همه این بعد_

 برمیگشت،حتمأ روزی یه من مادر اگه!مطمئنم چیز یه از فقط من ولی!جبران نه و میشه توجیه نه سال چند این!هیچی_بوسه

 و بپرسم ازش رو ساله چهار سه و بیست فقدان این دلیل و کنم نگاه چشماش تو میخواستم چون!ببینمش میکردم قبول

. بدونم رو مونده دلم تو که ساله چند این سؤاالت همه جواب  

! نمیفهمم نمیدونم،هیچی_  

 رو جوانب همه و کنی فکر خوب باید عوض در ولی.نکن درگیر رو ذهنت و نیار فشار خودت به بگم میتونستم کاش_بوسه

 از حکایت که شد سرازیر لبش بر لبخندی. نمیشه روشن هم ماجرا این نشن،تکلیف یکی هم با احساست و عقل تا.بسنجی

. داشت امیدواری  

 یک.شد باز کمرنگ لبخندی به لبانم. نمیذاره م زنده بودم بیرون شب وقت این تا بفهمه آقاجون.بریم پاشو هم حاال_بوسه

 کردن علم قد تحمل و تاب شک میاوردم؟بی دوام چگونه نبود او اگر پرسیدم خویش از و اندیشیدم بوسه فقدان به ثانیه صدم

 ژرفی و اندازه از بیش آرامش ام زندگی های موقعیت ترین حساس در که بود او پررنگ و گرم حضور.نداشتم را مشکالت برابر در

 میز حساب صورت پرداخت از پس!فشرد می خود در را نیازمندم قلب عشق نام به زیبا و عجیب ای پدیده و میکرد قلبم روانه را

 را لباسهایمان میامد،اندکی فرود شهر های خیابان و ها ساختمان بر نم نم حاال که بهاری پرشور باران.رفتیم بیرون شاپ کافی از
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 باران قطرات زیر که افتاد پسری و مادر به نگاهم شیشه رفتیم،از که متری صد.کردیم حرکت و دویدیم ماشین داخل.کرد خیس

 و میکرد باز هم از را کوچکش های دست و ساخت می دور مادر از را خود سماجت با پسربچه.برسند امن مأوایی به تا دویدند می

 صدهزارمین برای.داشت ادامه کشمکش این و کشید می خود دنبال را پسرک و نمیداد اجازه مادر اما.شود خیس داشت دوست

 انتخاب این از خدایا،مرا آه.نشست فرو قلبم نازک دیواره بر تیزش و تند های شراره و کشید شعله پوستم زیر دیرینه حسرتی بار

. کردم ترمز قرمز چراغ پشت بوسه صدای با!بده نجات گیر نفس  

 پائین را سرش ناراحتی با.. . اجازه بی اگه..اگه نمیشم ناراحت میشی،من خوشحال اینجوری تو اگه..من راستش آرتا_بوسه

 نزدیک.ندهم قرارش منگنه در تا نکردم سؤالی و گرفتم را ام کنجکاوی جلوی.ببرد پایان به را حرفش چگونه بود مانده.انداخت

  نه؟ میکنیم،مگه ازدواج روزی یه تو و من آرتا:گفت مقدمه بی بوسه که بودیم رسیده خانه

. بشی ای دیگه کس سهم تو نمیذارم هم بمیرم اگه_  

. بده منو نه؟جواب یا میکنیم_بوسه  

از عزیزم،من معلومه_  

! خدامه  

! بشه تعیین مهرم االن همین از میخواد دلم پس_بوسه  

. نداشت اهمیتی برات چیزا این که تو ولی.میکنم قبول دل و جون با باشه که چیزی هر_  

 بیاورد ابرو به خم اینکه بدون گفتی؟ چی:پرسیدم و کردم نگاهش شوکه! باشه جونم مهرم میخوام!داره هم داره،خیلی چرا_بوسه

! بدی طالقم میتونی بگیری جونمو وقت هر!جونمه من مهر:گفت  

. بزنی معنی بی حرفای این از نبینم دیگه_  

 بس_. گرفتم دلشوره! باشه مرگم روز روز اون دارم بشی،دوست متنفر من از تو یا بشم سرد تو از روزی یه باشه قرار اگه_بوسه

 قدر چه بدونی میخوام فقط:گفت و گذاشت ام شانه روی سر بیفته؟ اتفاقی قراره میگی؟مگه رو اینا چرا.کن تمومش.کن

 دوستت لحظه هر و همیشه بدون فقط.هست و بوده من با بچگی از اخالق این.میکنم رفتار سرد گاهی اگه ببخش منو.عاشقتم

 نره یادت_بوسه شده؟ چیزی:گفتم و ساختم معطوف خودم به را نگاهش و دادم اش چانه زیر دستی! خودم از بیشتر حتی.دارم

. نشستی فرمون پشت  

. ندادی جواب_  

.. . فقط..فقط.نیست خاصی چیز_بوسه  

.بزن چی؟حرف فقط_  
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! میفته اتفاقی یه میکنم احساس!میزنه شور بدجور دلم_بوسه   

  بود؟ این ات نگرانی همین؟دلیل فقط_

 بهت قولی یه همینجا بذار پس:گفتم عشق از پر و لبخندزنان و زدم اش بینی نوک به ای ضربه انگشت با. کن باور_بوسه

 و داد تکیه ام شانه روی دوباره را سرش شد؟ راحت خیالت حاال.باشم تو عاشق تنمه توی جونی که روزی تا میخورم قسم.بدم

! میکنم باور بگی تو که چی هر!شد راحت:گفت  

! بخواب بگیر راحت خیال با پس_  

! نمونده خونه تا که چیزی_بوسه  

 خوابم ش همه که س وامونده داروهای این عوارض از:گفت و کشید ای خمیازه! میکنم حلش خودم!بخواب بگیر_

  میزنی؟ ادکلنی چه تو آرتا راستی!میگیره

! تلخ عطر_  

 و گرفتم تماس خانه با.بست را چشمانش و کرد ادا شیرینی و نمکین لبخند با را کلماتش آخرین! میاد خوشم خیلی_بوسه

 بوسه گون فرشته و معصوم صورت به و میزدم گشت ها خیابان در نیم و ساعت یک حدود.گردیم برمی دیر کمی دادم اطالع

 این در.میکرد سرمستم که میرسید مشامم به گیسوانش از دلنشینی رایحه.بود رفته فرو عمیق خوابی به که نگریستم می

 توضیحاتی به.بود انتظارم در شاید که جدیدی زندگی به.سوخت می فراغم در شاید که مادری کردم؛به فکر چیزها خیلی به مدت

 که واقعیتی به و بود آقاجون و بوسه با حق شاید اینکه به.نمیکرد قانعم و گنجاندم می ام مخیله در را سطرش به سطر که

 باید که ای نتیجه کردم،به بیدار خواب از نرمی به را بوسه و کردم توقف پارکینگ در جلوی که هنگامی.بودم پذیرفتنش به ناچار

! کجائیم؟ ما:پرسید متعجب و داد بدنش به قوسی و کش بوسه.بودم رسیدم،رسیده می  

! خونه در جلوی_  

! کرده سکته آقاجون االن تا!یازدهه وای،ساعت_بوسه  

. بود مهمتر تو استراحت.دادم خبر و خونه به زدم زنگ_  

. بودی فکرم به که ممنون خیلی_بوسه  

 پارکینگ توی را ماشین و شد باز کنترل ریموت توسط در باشم؟ کی فکر به نباشم خودم کوچولوی شاگرد فکر به اگه من پس_

 و خورده تراش عصای با آقاجون.شنیدیم جواب و کردیم سالم دوتایی.بودند جمع سالن در همه.شدیم ساختمان وارد و گذاشتیم

 به چای سینی خانم پوران.انداختم زیر سربه خجالت با.میکرد نگاه رنجش از پر چشمهای با و بود داده لم کاناپه روی نفیسش
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 که شکر رو خدا بازم. بود ازتون خبری نه و میدادین جواب رو تلفنتون نه هم بودین؟هیچکدوم کجا شما ها بچه_خانم پوران

. درآورد نگرانی از رو ما و زد زنگ آرتا شبی نصفه  

.رسوند ماشینش با منو کرد لطف بوسه.داشتم کار جا چند_  

! نکنه درد دستش_خانم پوران   

  بشی؟ بند جا یه روز دو نمیتونی چرا.میرفتی جایی نباید تو دخترم_آقاجون

 تکان سری آقاجون. ندارم استراحت به احتیاجی و خوبه کامأل حالم کنین باور ولی.بشین نگران نمیخواست متأسفم،دلم_بوسه

. بوسیدم و آوردم باال را دستش و گرفتم قرار مقابلش و رفتم جلو قدم چند.ماند خاموش و داد  

. جوشید آقاجون سالخورده چشمان در اشک چشمه. کردم غلط آقاجون،اصأل میخوام معذرت_  

. نکردی اشتباهی کار که بود؟تو کاری چه این_آقاجون  

! ببخشین منو!شدین ناراحت من خاطر به!چرا،کردم_  

 دنبال گفتنش برای که را ای جمله. کرد می رفتارو همین بود هم ای دیگه کس هر.نداشتی گناهی پسرم،تو بخشیدمت_آقاجون

 بعد دقایقی اما.شد حیرت از پر دیدگانش! بیاد بگین!ببینمش میخوام:گفتم مستحکم و تعلل میگشتم،بی مناسبی فرصت

صدا را دخترها بار چندمین برای آقاجون گرفت بر در را محبت با نگاه آن رضایت و شادمانی از موجی  

 صبر دقیقه پنج:گفت همانجا از و آمد ها پله راه باالی دلشاد. میشه شب نصف موندین؟بجنبین،االن کجا پس ها زد؛بچه

. بشن حاضر سروقت خانما دختر این و بریم جایی یه ما کرد؛نمیشه غرغر بهزاد.رفت اتاق به سرعت به سپس. میایم االن.کنین

  ایم؟ چیکاره اینجا ما پس_عاطفه

! هیچی که تو_بهزاد  

  بود؟ چی منظورت_عاطفه

 شدن آماده ماشاله هزار ماشاله که تو بگم میخواستم!باشم داشته منظوری بکنم غلط من!بابا،هیچی هیچی_بهزاد

! خوشگلی هم جوری همین!نمیخوای  

! لعنت دروغگوئه هرچی بر ای:گفت زیرلبی بهزاد نمیگی؟ زودتر چرا آها،پس_عاطفه  

گفتی؟ چی باز_عاطفه  

 بعد دقیقه ده.خندید هم عاطفه حتی.شد بلند همه بین خنده شلیک! لعنت بوگندوئه چی هر بر گفتم!خودم جان به هیچی_بهزاد 

no از که بود چیزی تمام دلسوزی و اندوه و حسرت.نگریستند می من به غریبی حالت با ها بچه تمام و بودند ایستاده آماده دخترها
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 با را جایشان و بدهند را ندارشان و دار بودند حاضر پسرها و دختر این از هرکدام و میگفت درست بوسه شاید.میخواندم آنها نگاه

 تغییر کردند،نظرشان می تجربه را هراس و دلهره این و بودند من جای نیز آنها اگر قیمتی؟شاید چه به اما.کنند عوض من

 سالمت به_! پسرم جان،خداحافظ آرتا میریم داریم شنیدم؛ما را آقاجون صدای و کرد سنگینی دوشم روی کسی دست.میکرد

 مشهود گفتارش در که تردیدی.دارد را حرفی گفتن قصد که آمد وجود به مغزم در تصور این چرا نمیدانم! بگذره آقاجون،خوش

 پوران.رفت ورودی در طرف به خروج قصد به و برداشت ام شانه روی از را دستش و گردید منصرف اما.بود فکر این دلیل بود،شاید

! بیارم برات تا بگو میخوای ای دیگه چیز اگه!حاضره چی همه:گفت مهربانی با و چید میز روی را وسایل آخرین هم خانم  

 نکردم کاری_خانم پوران. شد ظاهر گوشتالودش صورت روی عمیق چالی و زد لبخند! ممنون پوران،خیلی مامان کشیدی زحمت_

 اندازه چه تا میدانستم.افتاد بوسه نگران چشمان قاب به نگاهم آخر لحظه.دادم جواب بقیه و خانم پوران خداحافظی به! پسرم

 به را خانه بقیه همراه باید هم بوسه و نداشت وجود امکانش که حیف اما.باشد کنارم حساس لحظات این در میخواهد دلش

 از البته.بود کرده دعوت بیرون به شام صرف به را ها بچه امشب آقاجون.میگذاشت تنها مرا و کرد می ترک رستوران مقصد

 تا دقیقه ده ها عقربه و بود گذشته خانه ساکنین رفتن از دقایقی.داشتند خبر همه ناگهانی و غیرمنتظره دعوت این واقعی علت

 تاب سختی به را زمان کشدار و کند حرکت و بودم نشسته مبل روی.میامد او که ساعتی همان.داشتند فاصله هشت ساعت

 مسموم افکار چی هر!بسه دیگه:گفتم خودم به خطاب آلود عتاب و کردم تکیه سر پشت مبل به و نشستم زمین روی.میاوردم

 چیزی هر به اندیشیدن از را سرم میکردم تالش! میشه فاش حقایق همه دیگه دقیقه چند تا!بنداز دور ذهنته توی سمی و

 شدم متوجه بعد کمی.شدم متمرکز میشد پخش که زیبایی آهنگ روی و کردم روشن را داشت؟تلویزیون نتیجه مگر اما.وادارم

 زمان دقیقه پنج فقط!دقیقه پنج.کردم پرت میز روی را کنترل و دادم فشار را خاموش دکمه.نمیفهمم هم را اش کلمه یک حتی

 اندک اندک و نمیکرد رها مرا هراس و اضطراب این فقط و فقط!ناراحت نه و بودم شاد نه!بودم احساسی هر از تهی!بود مانده

 را سخنانش!یافت می خاتمه غائله این و میامد او!داشتیم فاصله مقرر زمان تا دقیقه یک!میرساند جنون به را کارم داشت

 در لحظه آن که بود خیاالتی این!میشد گرفته سر از عادی زندگی و میشد گذاشته سر پشت اتفاقات همه و میرفت و میگفت

 و اشک با که روزهایی و ها شب از خبر!زده رقم من برای را شومی سرنوشت چه تقدیر دست نداشتم خبر و پرواندم می ذهنم

 عقربه!میکردند صمیمی آه و درد با مرا و بودند نشسته راهم سر بر صبورانه چه اینها تمامی اما!نداشتم میگرفتم خو تنهایی

 می را مادرم بار اولین برای!بود وقتش حاال!بود رسیده موعدش!دادند می نشان را هشت عدد دیوار روی ساعت های

 درونم نیامد؟صدای چرا پس.گذشت نیز دیگر دقیقه یک!اندیشیدم می که بود آنچه از تر سخت خیلی اسم این با خطابش!دیدم

 پیش سال چند و بیست بودی اگه.نیستی مهم زن اون برای که تو.نداره ای عجله اومدن برای هم خیلی انگار":گفت ریشخند با

 میدی؟ عذاب منو برنمیداری؟چرا سرم از دست چرا!شو خفه!شو زدم؛خفه فریاد ناتوانی با "!بره خودش زندگی پی تا نمیکرد ولت

آنها دیگر نیمی و داشت باور را ها حرف این قلبم از نیمی  

 می یدک خود دنبال به را یتیم لقب سال سالهای و بودند کرده رها کودکی سنین در مرا مادرم و پدر اینکه با.میکرد انکار را

 من مادر زن آن!بود گزنده و تلخ حد از بیش من برای نداشتند فرزندشان به نسبت احساسی آنها اینکه قبول هم کشیدم،باز

no نداشته؟منی دوست مرا میکردم باور باید نمیدانستم،چگونه مادری مستحق را او و داشتم انزجار اسم این بیان از اینکه با!بود
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 به انگار.رفتم در طرف به و شدم بلند جای از.کرد برابر چندین را هراسم و برخاست در زنگ صدای!بودم استخوانش و گوشت از که

 و ترس از غیر به هنوز من و بود ایستاده ام قدمی چند در مادرم!من خدای.بودند بسته کیلویی دویست وزنه یک پاهایم از یک هر

 پرده مانند کودکی خاطرات تمام ثانیه صدم چند در.گذاشتم دستگیره روی را دستم.نمیکردم حس وجودم در جدیدی چیز اضطراب

 حمایتم که ای خانواده.باشد نوازشگرم که مادری.داشتم را ساعت این آرزوی خیلی موقع آن.کرد عبور چشمانم مقابل از سینما

 روانم و روح و قلب از نیاز آن ذره ذره سالها گذشت از پس و بودند موقع همان به متعلق بچگانه های آمال آن!نه حاال اما.کند

 بار پنجمین برای و کشیدم عقب را دستم.داشت عجیبی داغی.کشید زبانه و شد ور شعله دستم در دستگیره گویی.بود بسته رخت

 او راه به چشم من سال همه بماند؟این منتظر داشت عیبی چه.گذشت ام مخیله از فکری لحظه یک.شنیدم را زنگ صدای

 دل دو.کوبید در به مشت با بار این.رفتم عقب قدم بچشد؟چند انتظار و حسرت مزه از کمی نیز او که بود چه اشکالش.بودم

 قلبم در حسی غریبی طرز به در پشت های زدن نفس نفس صدای.کردم مشت دست در را دستگیره و رفتم جلو.شدم

 کلفت نفهمیدم که صدایی آن دنبال به و کرد خود دستخوش را ام زده شتاب نبض بیگانه حال عین در و آشنا برانگیخت،چیزی

 شده گره مشت اراده بی نیست؟ داخل نیست؟کسی خونه کرد؛کسی پا به بلوایی درونم نه،در یا و بود طنین ظریف،خوش یا بود

 داشت،نمایان سن سال دو یا یک و چهل میانسال،که زنی آن پشت و شد گشوده در تق صدای با.رفت پائین دستم و شد باز ام

 و کرد باز هم از را هایش دست! نگفت؛پسرم بیشتر کلمه یک ناباوری با.بود شوکه و مبهوت نگاهش و ملتهب اش چهره.شد

 جسم توانستم فقط و گرفتم نادیده را ناآرامم قلب های تپش و جنگیدم ام تازه احساس با سختی به.بکشد آغوشم در خواست

 ضعیف صدایی با و یافت تسلط خودش بر حیرت کمال در سپس و ایستاد متحیر لحظه چند.بکشم کنار را ام خسته و خشک

 کشیده طرف به نگاهش و شد سالن وارد! داخل بفرمائین:بگویم توانستم فقط و رفتم کنار در جلوی از تو؟ بیام نمیذاری:گفت

 دست از را اختیارم که بود نمانده چیزی! داری خوبی وضعیت انگار.شد راحت خیالم:گفت گرفت انجام بازدیدش که زمانی.شد

 چه میکردم سر خانه یتیم در که هایی شب و روزها چه؟تکلیف پناهی بی سالهای همه آن پس بپرسم و بکشم فریاد و بدهم

 و عسل رنگ به چشمانش.رفت یادم از چیز همه نگاهش با چه؟اما بودم مانده غریب و در به در که سالی سه میشود؟آن

 تفاوتی بی و سردی بود؟پس افتاده من برای اتفاقی چه.افتاد لرزش به جمله این از اندامم!بود من مادر این..این.بود خوشرنگ

 بنامم،آرامش مادرش نبودم قادر که زن این نگاه یک با بود؟چرا رفته بود،کجا کرده خویش از آکنده را روحم و جسم که ای

 این_مادرم! کرد غرق خود در مرا لحنش!بود آرامبخش و شیرین چه!پائین ریخت هری دلم و شنیدم وضوح به را گرفتم؟صدایش

 گرمابخش و نرم چه!خدایا.کرد برخورد دستش با گرفتم،دستم می را کیفش که ای لحظه در و کردم دراز دست بذارم؟ کجا رو کیف

 حصار در را دستم مرتبه میشدم؟یک محروم ها دست این گرمی از عمر تمام واقعی معنای به و وقت همه این باید چرا!بود

 نزدیک از وقت همه این بعد که سخته چقدر نمیدونی:گفت بغض با و کرد نزدیک صورتش به و بوسید و گرفت دستانش

 هم رو دستات گرفتن لیاقت من!بسه برام هم همین ولی!دادنه جون ذره ذره من واسه این.کنم بغلت نمیتونم و میبینمت

 زیادی چیز منم!کنی مالقات باهام خواستی آقاجونت خاطر رضایت برای فقط و ببینی منو نمیخواست دلت که میدونم!ندارم

 لرزه به دلم! بسمه دستامه تو دستات و میبینمت دارم که همین!کافیه م واسه شدی دیدنم به راضی که همین!نمیخوام

no منم تا بشینین:گفتم ظاهری اعتنایی بی با و کشیدم بیرون دستش از را دستم.میکردم صبر باید جریان شدن روشن تا اما.افتاد
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir



 115 عصر تلخ

 

 به را متفاوتی بود،احساس نشسته آن پشت هم مادرم که میزی پشت نشستن.برگشتم و دادم قرار مناسبی جای را کیف. بیام

تزریق رگهایم  

 لبش گوشه بر را نگریست،لبخند بر و دور به و کرد بلند سر وقتی.بود پائین به رو سرش و بود نشسته خود جای در آرامی به.میکرد

 پوست.انداخت سایه نیز من دردمند قلب بر بالفاصله که گنگ داشت،اندوهی حکایت غم از اما نافذش و عسلی چشمان.دیدم

 سن به پا چهره این اوصاف این با ولی.بود کرده خویش میهمان را عمیق چندان نه چروک چندین صورتش رنگ شیری و روشن

 که هنگامی نواخت می ام سینه قفسه بر شتاب با و میشد خوشی احساس لبریز قلبم آور حیرت چه.داشت خاصی تأللو گذاشته

 وسط از که سیبی داشت،مثل تشابه من با صورتش اجزای بقیه چشمانش رنگ جز.دیدم می خودم به شبیه حد این تا را مادرم

 سریع که آورد جلو دیگر بار را دستش.ام برده ارث به او از حتم به هم را بلندم قامت و قد نداشتم شک!باشد شده نیم دو به

 انتظار میدونم:گفت سرخوردگی با و خشکید لبانش روی لبخند.کردم مخفی میز زیر را مرتعشم دست و کردم جور و جمع را خودم

 ذوب سوزانش نگاه زیر داشتم.شد خیره من به! امشب از بعد تا حداقل.نشم نزدیک بهت دیگه میدم قول ولی.دارم زیادی

. میکرد،بودم طغیان که درونم سرکش و قدرتمند احساس سرکوب به مجبور و میشدم  

 و نداد ادامه را حرفش.. . چیز همه بی اون به چیزت هیچ که خوشحالم فقط!شدی مرد!شدی بزرگ!پسرم شدی عوض چقدر_مادرم

  خانمه،درسته؟ پوران کار اینا کشید؛همه پیش را دیگری بحث سریعأ

! بله_  

 اهمیتی من برای اما.داشت نقصی و عیب بی و کامل اطالعات. بودم شنیده ش س،درباره سلیقه با خیلی معلومه_مادرم

. بود آنها در آبمیوه ریختن مشغول که بود هایی لیوان به نگاهش! شنوم می:گفتم سردی به.نداشت  

. میگم برات شام از بعد.باش داشته صبر_مادرم  

 مهلت بهم فقط.بگم چیزو همه میدم قول.باشم کنارت ساعت چند بذار میکنم خواهش:گفت و کرد نگاهم ملتمسانه! نه_

 می سخن فرصتی چه از حاال و بود گذاشته راه به چشم مرا سال سه و مهلتی؟بیست میخواست؟چه چه من از زن این! بده

! بشنوم حاال همین زدم؛میخوام فریاد و کوبیدم میز روی بر را مشتم و ریختم دستانم داشتم،در عصبانیت و نفرت چه راند؟هر

 نبودم،کودک بالغ و بزرگ آرتای من لحظه آن در.شد تبدیل کوچک و بزرگ تکه هزار به و افتاد زمین روی و غلتید ها لیوان از یکی

 را دوستانش که ای بچه!خشمگین هایش خواسته و امیال نشدن برآورده از و بود عقده از پر که بودم پرخاشگری و گیر بهانه

 کرده خروش عصبانیتم لحظه یک در!داشت را مادرش و پدر گرم آغوش حسرت و دید می شان خانواده کنار در و دست در دست

 دوال!نشاند فرو و کرد خاموش را زودگذرم خشم تمام آتش بر آبی مثال به او گریان چشمهای دیدن اما!بودم شده دیوانه و بود

 باال را دستش.رفت فرو قلبم به خنجری مانند پرسوزش آه که بردارد سالن کف از را لیوان های شکسته تا برد را دستش و شد

 و کشیدم سرم موهای به را دستم.برخاستم و کشیدم عقب صدا با را صندلی.چکید اش میانی انگشت از خون ای قطره و گرفت

no جا یک نمیتوانم که میفهماند من به دلم را این تنها.باشم داشته رفتاری چه باید نمیدانستم و بودم منگ.کردم نگاه مستأصل
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 در مانده باقی زخم چسب تک و رفتم آشپزخانه به عجله با.کرد خطور ذهنم به فکری.بگذارم دست روی بر دست و بایستم

 و نشاندم پیشانی به چینی.نگریست داشتم همراه که چیزی به پرسشگرانه نگاه با.برگشتم سالن به و برداشتم را داروها محفظه

 دو از و گذاشتم بریدگی محل روی را چسب.کرد دراز را دستش تعجب با. بدین رو دستتون:گفتم خورده گره هم در ابروهای با

 اینکه بی! نکنه درد پسرم،دستت ممنونم_مادرم. دیدم عطوفت و عشق از مملو را کردم،چشمهایش که نگاهش.کشیدم طرف

 ها شکسته و رفتم آشپزخانه به اینکه از پس.کردم جمع را لیوان شکسته های تکه و نشستم زمین روی احتیاط بدهم،با پاسخی

 به رغبتی او نه دفعه این که سکوتی.شد حکمفرما ما بین سنگینی نشستم،سکوت و برگشتم سالن به و ریختم سطل درون را

 بر شده چیده غذاهای.میکردند مبدل دقایق به را ها ثانیه و میکردند تاک تیک و لغزیدند می ها عقربه!من داشت،نه شکستنش

 مدتی چه نشدم متوجه و نفهمیدم زیادی چیز زمان شدن سپری از.نداشتیم خوردن به میلی هیچکدام و میشدند سرد میز روی

 نامعلوم ای نقطه به.میشد شکسته باید نفر دو ما از یکی دست به باالخره ناخوشایند و تلخ سکوت این.آمد حرف به که گذشت

! رسیده فرا زمانش که خراشید،فهمیدم را افکارم صدایش لرزش که زمانی اما.نداشتم نظر زیر را حاالتش و بودم دوخته چشم

کرده تموم تازه رو سال سیزده.کردم ازدواج که بودم کوچیک خیلی_مادرم  

 اصأل میکنی باور!سالمت به رو ما و بخیر رو تو گفتن و گذاشتن بزرگتر خودم از سال بیست مرد یه دست توی رو دستم که بودم

 مگه آخه.نمیفهمید رو چیزا بود،این هم ای دیگه دختربچه هر که بودم سنی توی.بودم بچه خیلی!چی؟ یعنی ازدواج نمیدونستم

 دلیل نمیدونستم.بردن عقد اتاق توی و کردن بلندم سیلی و نیشگون زور به که بودم عروسکهام با بازی بود؟سرگرم سالم چند

 مرد یه کنار خالصه!کردم تعجب سفره وسط هم قرآن و شمعدون و آینه از حتی!چیه سفید تور و لباس و دوزک بزک همه این

 چنگ صورتش به و میزنه پهلوم تو داره مادرم دیدم دفعه یه!نمیاوردم سردر ازش که گفت رو جمالتی یه عاقد و نشستم غریبه

 دهنم تو زبون مادره ترس از! بله بگو باش زود.بردی رو ما آبروی که ساکتی؟تو چرا!دیگه بله بگو دختر:میگه آروم و میندازه

 من و! مرده ذلیل نگرفتی اجازه پدرت و من از چرا:گفت و زد سرش تو و داد خراش صورتشو دوباره مادرم! بله:گفتم و چرخید

 مثل بعدش اتفاقات!گفتن تبریک و اومدن همه بعد و کشید هلهله کی نمیدونم! مادرم و پدر اجازه کردم؛با اضافه سریعأ

 تیکه با منم کودکی میکنم فکر میدونی،گاهی!بیارم یاد به دختربچه یه با رو مرد اون وحشیانه رفتار نمیخوام اصأل!بود کابوس

 از چی هر که داشتم قشنگ خیلی عروسک یه آخه!رفت بین بودم،از برداشته پدرم خونه از یواشکی که عروسک اون شدن پاره

 و قرمز اینقدر لباش!بود کشیده سرمه چشماش به یکی انگار!بودم بافته خودم بلندشو سیاه موهای!کمه بگم اش خوشگلی

 رو عروسک اول شب همون فطرت پست اون ولی:گفت گریه هق هق میان در.افتاد گریه رسید،به که اینجا به! بود قشنگ

 عروسک!افتاد عروسک جون به باهاش و آورد اصالح تیغ و نمیبره،رفت پیش از کاری اینجوری دید وقتی.کشید و کشید و گرفت

 رو کبریت!میریزه نفت روش داره دیدم و کردم نگاه پنجره پشت از!حیاط تو برد خودش با و شد،برداشتش پاره تیکه خوب که

 از ای کینه چه دیوونه مرد اون که سؤاله برام سال همه اون بعد هنوز!سوخت و کشید شعله بدبخت انداخت،عروسک و کشید

 و اتاق تو اومد که بود دیروز همین انگار!مونده یادم تو داشت؟خوب باهاش ای دشمنی داشت؟چه دلش به بیچاره عروسک اون

 نیستی بچه دیگه تو:زد داد و آورد در کمربندشو وحشی مردک.کرد پاره گوشامو های پرده هاش نعره صدای.کشید فریاد

no در اشکم فهمیدی؟!میارم خودت سر رو بال ببینم،این دستت عروسک دیگه بار یه اگه!بود اخطار یه فقط این!کردی دختر،شوور
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 خودم توی دیوار کنج و رفتم خوردن کتک ترس از.میومد طرفم به داشت و بود دستش توی کمربندش.دادم تکون سر و اومد

 و سوخت عروسکم شب اون!نیست زدن کتک قصدش خورد،فهمیدم صورتم تو آلودش هوس نفسای وقتی ولی.شدم مچاله

 آب لیوان با بود،همراه کرده النه گلویم در که را ای شکسته نیمه بغض! شد نابود منم معصومیت و کودکی باهاش همراه

 را اش گونه روی های اشک دست پشت با.زدم زل چشمهایش در احساسی بی با و ممکن استقامت بیشترین با و دادم پائین

 اومدنت دنیا به از قبل از چیزایی یه و باشم کرده چینی مقدمه که گفتم برات رو اینا:داد ادامه بغض از دورگه صدای با و زدود

 و ضد و برهم و درهم احساسات گرداب در! میشه شروع این از شد،بعد چی همه باعث و بشنوی میخوای تو که سرگذشتی!بدونی

 بر را میکرد،فرار تحمل قلبم که فشاری از رهایی برای.بدهم میتوانستم که بود پاسخی تنها سکوت و میزدم پا و دست نقیض

 قهوه کردن آماده مشغول که دقایقی در.رفتم آشپزخانه به امشب طول در بار سومین برای و برخاستم.دادم ترجیح قرار

 من با مالقات برای زنش همراه چرا بود؟پس پدرم میگفت او از مادرم که مردی آیا.شد ایجاد ذهنم در پرسش ها بودم،میلیون

 دو با!ببیند را پسرش میخواست که بود مادرم طرف از فقط اصرار این و نمیخواست مرا چون فرزندی هم هنوز بود؟شاید نیامده

 و گذاشتم او جلوی را ها فنجان از یکی.فهمید خواهم را چیز همه دیگر لحظاتی تا میدانستم و گذاشتم سالن به پا چای فنجان

! دارین دوست جوری چه رو تون قهوه شما نمیدونستم:میزدم،گفتم هم قاشق با را خودم فنجان که همچنان و نشستم

 فنجان.نشست لبانم روی پوزخندی!میشناختم خوبی به که طعمی!تلخ! کشیدی زحمت!خوبه همین!پسرم میخورم تلخ_مادرم

 روی پلک او بار این و شد نگاهم متوجه.میفشرد،نگریستم دست در را فنجانش هنوز که او به و سرکشیدم تلخی عین در را داغ

 میز روی آرامی به را فنجان.کند دور را اش شرمندگی کار این با میخواست انگار.نوشید الجرعه را تلخش قهوه و گذاشت هم

داشته نگه بقیه از جدا را اش زخمی انگشت.گذاشت  

. داشت درد اینکه مثل.بود  

. بزنم صورتم و دست به آبی یه کجاست؟میخوام دستشوئی_مادرم  

 صدایی که بروم شنیدم،خواستم که را آب شیر شدن باز صدای.شد داخل و کرد تشکر و دادم نشانش را دستشوئی. بیاین دنبالم_

 صدای با که را اش گریه صدای که بزنم در به ای تقه تا کردم دراز را دستم.رفتم در جلوی و شدم نگران.خورد گوشم به ضعیف

 عقل منطق و دل احساس میان سخت جدالی از خبر قلبم نامنظم و تند های ضربان.بود،شنیدم شده ترکیب آب ریزش

 افتاده گیر عیار تمام برزخی در.شدم منصرف بزنم،اما در خواستم و بردم جلو را دستم و رفتم کلنجار خودم با بار چندین.میداد

 عقربه.شدم ولو مبل روی و دیدم پذیرایی سالن در را خودم بعد لحظه چند.نمیکردند فرمانبرداری احساسم از پاهایم ولی.بودم

 اش سینه حفاظ در شده حبس نفس.نشست مقابلم.بود ملتهب و سرخ چشمهایش.برگشت او که نشست ده روی شمار ساعت

 چیزی. میشم خالص درد این از کنم،زودتر تعریف رو چی همه زودتر چه هر.بمونم چیزی منتظر دیگه نمیخوام:گفت و داد بیرون را

 بچه هیچ سال پنج تا_مادرم! بود کرده خویش دستخوش مرا و خودش زندگی که اتفاقاتی گفت،همه را چیز همه خودش.نگفتم

 میکرد کار بیرون تا.بود دعوا خونه توی همیشه.نشد که نشد بهتر باهام مرد اون رفتار سال پنج این توی.نیاوردم دنیا به ای

no کتک و فحش باد به منو و میکرد جور ای بهونه یه.میکرد بیداد و داد به شروع برمیگشت که همین ولی.داشتم آسایش
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 کدوم هر و بودیم دکتر یه پیش روز هر.افتادیم درمون و دوا دنبال.شد بیارم،بدتر بچه نمیتونم فهمید که هم وقتی از.میگرفت

 و کوبید می سرم تو ش همه.کشیدم چی میدونه خدا فقط سال پنج اون توی.نداشت نتیجه اما.میکردن تجویز دوایی یه

 خودم خواسته منم؟مگه مقصر که پرسیدم خودم از بارها و بارها!شده ناقص زن یه گرفتار و اسیر که کرده گناهی چه میگفت

 باردار خوردن دل خون و تحمل سال پنج بعد باالخره.میزد سرکوفت بهم روز هر و نمیفهمید رو چیزا این که اون بود؟ولی

 و بود رفته اون انگار اصأل.کرد تغییر درجه هشتاد و صد رفتارش.شد رو اون به رو این از مرتبه شنید،یک رو خبر که همین.شدم

 اون چی هر.شد مهربون دفعه میومد،یه بدش زن جنس از همیشه که مردی اون.شد دیگه آدم یه.بود اومده جاش به دیگه یکی

 تغییر این دلیل میدونستم اینکه با.کن تصور منو حال خودت حاال.کرد جبران ماه چند اون بود،توی کرده محبتی بی بهم سال پنج

 بودم دنیا زن ترین خوشبخت ماه چند اون.داشت آرامش زندگیم که بودم خوشحال بوده،بازم شکمم توی که ای بچه فقط رفتار

 می نگاه در به نگران و بودم نشسته خونه کوچیک هال توی.بود نیومده خونه هنوز و بود وقت دیر.رسید لعنتی شب اون اینکه تا

 میکردم حس داشتم کم کم.بود کرده باز دلم توی کوچیکی جای بود،یه شده خوب اخالقش که وقت چند اون راستش.کردم

 داشته آروم زندگی یه بقیه مثل منم که بود حروم انگار.کرد دریغ بهم هم رو خوشی ذره یه همین دنیا ولی.دارم دوستش

 از عقلشو پاک بود معلوم رفتنش راه حالت از.شدم بلند سریع.اومد داخل مرد اون و شد باز در شب نصفه نزدیک شب اون.باشم

 اون نمیدونم.نداشت عادت!خورده زهرماری خورد،فهمیدم دماغم به که نفسش گند بوی و رسوند من به خودشو!داده دست

 هم رو دوم سیلی اومدم خودم به تا!میسوزه داره صورتم دیدم دفعه کرد؟یه بازی اش بچه و زن جون با و کرد اینکارو چرا شب

 فرصت. میکنم تربیتت االن نداره،خودم نداده؟عیبی یادت نکبتت مادر کنی؟مگه سالم نیستی زد؛بلد داد و خوابوند گوشم توی

 با هم دوئیدم،اون فقط همین واسه!بیاره ام بچه سر بالیی یه ممکنه و نیست طبیعی حالش میدونستم.نداشتم خودم از دفاع

 از برداشتم قدم تا دو تا!بودم شده سنگین حسابی و بود کرده تموم رو نیمش و ماه شیش ام بچه موقع اون!کندنی جون چه

 دی اوایل میاد یادم!تمومه هردومون کار بودم،میدونستم نخورده ازش کم اونموقع تا.بستم چشمامو.گرفت لباسمو پشت

 بود خدا خوردم،کار کتک فطرت پست اون از که حسابی شب اون!بود باریده برف عالمه یه پیش شب!سرد حسابی هوا و بود ماه

 از منو و ریختن حیاط تو ها همسایه اون های نعره و من داد و جیغ از که بود جا اون!کرد پرت حیاط تو منو مستی عالم تو که

 خودم که کرد رحم خدا!داشتم خونریزی هفته یه تا!رفت و شد سقط!نبود کار در ای بچه فایده؟دیگه چه ولی!دادن نجات دستش

 می بهم حالم اسم این از حتی که نمیارم رو اسمش این واسه!نبود خبری هیچ مرد اون ندامت و شرم از ولی!موندم زنده

خودش میگفت!میدونست کار تقصیر منو که نبود پشیمون تنها نه!خوره  

 بیشتر نه؟شایدم داره خنده!برسه بهم دستش نمیدادم اجازه و میدادم خرج به عرضه باید من و فهمیده نمی خودشو حال که

 ولی!نمیمرد ام بچه!افتاد نمی اتفاق نمیخورد،اون زهرماری شب اون اگه!نمیدید رو خودش اشتباه وسط اون!داره گریه

 جیگر رو دندون!داشت ادامه هاش،همه هاش،فحش رفتاراش،کتک!گذشت دیگه سال یه!بود قاتلش خودش پدر!رفت!مرد

 زندگی این از خوشی دل!نشدم خوشحال خیلی خودم دفعه این!اومد من دوباره بارداری خبر اینکه تا!نمیزدم دم و میذاشتم

 توی نشد،ولی که نه یعنی!نشد خوشحال زیاد شوهرمم!کنم بدبخت خودم با هم رو گناه بی بچه یه نمیخواست دلم و نداشتم

no باید عمر بدی،یه بال و پر جماعت زن به اگه میگفت!بشم پررو قبل بار مثل نمیخواست خودش قول به!نداد نشون خودش
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 رو زنا!بره پائین گلوم از خوش آب نیم و ماه شیش اون از غیر به نذاشت که بود همین!اون فکر طرز از اینم!بدی سواری بهش

 مرد اون چه اگر!گذشت ها ماه!بشم مردی همچین زن که بود من تقدیر اینم!میومد بدش شون همه از!نمیدونست آدم داخل

 کل در آدمها از بعضی.داشت هنوزم رو تلخش زبون نمیکرد،ولی بلند روم دست و میکرد بیشتر حاملگی خاطر به رو مراعاتم

 حرفایی از کلمه هر!آدمهاس همون از منم شوهر ولی.س دیگه چیز یا نشدن تربیت خوب نمیدونم حاال.ندارن زدن حرف شعور

 وقت چند اون.نبود وجودش تو محبت.بودن نداده یادش.بزنه خوب حرف یه نبود بلد اصأل.بود وقیحانه و زشت و رکیک میزد که

 از ماه هفت دقیقأ بار این.گذشت ماه چند!شدم دور.کنه درست رو اخالقش و بشه مهربون خرده یه بود شده باعث بچه هم

 که بود انسانی جور چه مرد این آخه!بشه تکرار اتفاقات اون بازم بود بنا و رسید دیگه کذایی شب یه بازم.گذشت می ام بارداری

 اون که نمیذاشت؟اون احترام هم خودش های خواسته و آرزوها به که بود موجودی جور نمیسوخت؟چه هم خودش حال به دلش

 اهمیت براش خودش های زحمت حتی که بود بدبخت اونقدر.کردیم درمون و دوا و کرد اصرار سال پنج!میخواست بچه همه

 می شام داشتم آشپزخونه تو.بود شب سر تازه.. !دوم بچه و شد سقط اولی بچه.دادم این بابت سنگینی بهای چه من و نداشت

 ولی.بدم دستش بهونه نداشتم دوست و بود عصبانی.نخوردم تکون جام از ولی.ترسیدم.خورد دیوار به محکم و شد باز در که پختم

 نمیخواستم.میداد زهرماری و عرق بوی دهنش بازم! بریم بیا:گفت گوشم توی آروم و گرفت منو سر پشت از.اومد خودش

 که کردم جور و جمع خودمو و دادم هلش.بود اومده باال خیلی شکمم و بودم ماه به پا که حاال مخصوصأ.برسه ام بچه به آسیبی

 کی با نخوابی شوهرت با اگه تو!نمیاد خوشت ما از ها رفت؛چیه؟تازگی هوا به اش نعره و شد حلقه گردنم دور دستش مرتبه یه

 رو ات وظیفه دیگه تا میکنم ادبت درمیاری؟خودم بازی کولی چرا پس نشده اگه!هان؟!شده؟ بلند سرت زیر بخوابی؟نکنه میخوای

 اون تحمل دیگه بار این.میشد تکرار داشت خدایا،دوباره.بود اومده بند ترس از زبونم! نزنی پس رو شوهرت و نکنی فراموش

 اینکه از قبل و کردم توکل خدا به فقط!پسره بچه گفت می بهم ام مادرانه غریزه!میشد؟ چی اون!چی؟ پسرم.نداشتم دردو

 می وحشت از.نداد اجازه و کرد حائل رو دستش که ببندم درو خواستم.انداختم اتاق تو خودمو و دوئیدم برسه بهم دستش

 فکر پسرم دادن نجات به فقط لحظه اون تو.خورد صورتم تو و اومد عقب متر چند در و کردم احساس شدیدی تکون یه.لرزیدم

 افکار همین شاید!بدم دست از مو بچه نمیتونستم بار این ولی!نداشت ارزشی برام خودمم جون حتی!ای دیگه چیز نه و میکردم

 بلند صدای با و کرد گیر چارچوب و در بین دستش.دادم هل محکم بود،درو وجودم توی که توانی همه با و داد نیرو بهم که بود

 قفل توی رو کلید و بستم درو سریعأ.نکردم معطل منم.کشید بیرون زحمت به رو دستش و گفت رکیک ناسزای یه! آخ:گفت

 آسودگی سر از نفسی و انداختم زمین روی رو دردناکم بدن!بود گرفته درد غیرمنتظره تحرک همه این از شکمم!چرخوندم

 یه.بگم میکشم خجالت که میداد فحشهایی یه.کرد در به زدن لگد و مشت به شروع که بود نگذشته ثانیه چند هنوز ولی!کشیدم

 یا دیر.میکردم کاری یه باید.نمیاره دووم اون های ضربه زیر این از بیشتر شدم متوجه و دیدم در روی خوردگی ترک آثار بعد خرده

 بود،کوچیک دیوار رو آینه یه.افتاد کار به مغزم سلولهای.بیفته پیش سال اتفاقات دوباره میذاشتم نباید و میشد اتاق وارد زود

 تصویر حاال.برداشت رو خونه شکستنش صدای!آینه توی کوبیدمش و برداشتم طاقچه روی از گلدون یه!لکه از پر و کثیف و

تیکه هزار توش ام باخته رنگ و آشفته  no
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 ذهنم از فکری لحظه یه!بود برنده و تیز خیلی!کشیدم ش لبه رو انگشتمو!برداشتم هاشو تیکه از یکی!بود شده

 تر راحت گیری تصمیم بودم خودم تنها اگه شاید!نه،نمیتونستم ولی!کردم نزدیک دستم شاهرگ به رو شیشه!گذشت؛مرگ

 مقاومتی دیگه.کردم در به نگاهی.کنم انتخاب اون جای نمیتونستم و میکرد زندگی وجودم توی هم دیگه نفر یه االن اما.بود

 و شد درست در توی سوراخ یه.نبودم اش بریدگی متوجه و میشد فشرده دستم توی شیشه.شدم قایم در پشت زود.نداشت

 به پشتش.گذاشت داخل به قدم.دادم قورت دهنمو آب.شد باز در و کرد تقی.چرخوند مخالف جهت تو رو کلید و اومد دستش

 دست باید.میدید منو و برمیگشت عقب به زود خیلی.میکرد نگاه خالی اتاق به تعجب با و بود دستش توی کمربندش.بود من

 سکوت.بود سخت برام انسان یه به رسوندن آسیب داشتم،بازم ازش که نفرتی تموم با.رفتم جلو آروم آروم.جنبوندم می

 اومد،نزدیک که نحسش صدای.بشم خالص شرش از و بمیره تا بود الزم حرکت یه.بردم باال دستمو.بود شده چیره فضا به عجیبی

 کار خوب عقلش هم روز و حال این توی حتی.بود حرفا این از تر زرنگ بزنی؟ منو میخوای بشم؛پس بیهوش ترس از بود

 سریع و فرز.بود دیر دیگه فرار واسه!دیده می رو سرش شکسته،پشت نصفه آینه تو از بودم نفهمیده احمق من ولی.میکرد

 ضعف دلم و کشیدم جیغ اراده بی که داد پیچ طوری.پیچوند و گرفت غیرتش بی رگ دریدن از پیش درست دستمو مچ و برگشت

 دقیقه همون بود من جای ای دیگه کس هر.شد مضاعف دردم که کرد شکمم نثار لگد یه و خوابوند صورتم تو مشت یه.رفت

 دست زیر اگه.داشتم نگه رو جونم بی بدن سخته هم توصیفش که ذجری با و گرفتم دیوار به دستمو من اما.میشد زمین نقش

 داد تاب و پیچ کمربندشو.شدم می کشته خودمم بچه با و نمیاوردم شانس بار این شاید.نبود معلوم عاقبتم افتادم می پاش و

 شوهرتو جون قصد که شدی یاغی غرید؛اونقدر اش چسبیده هم به دندونهای الی از همونحال در و برداشت خیز طرفم به و

 بعدی ضربه! نمیخوره من درد به تو مثل آبرویی بی زن.میکنم آدمت.کیه دست دنیا میدم نشونت امشب کردی؟همین

 خرج به عرضه باید.بود اون با حق.افتادم حرفاش یاد.بکنه میخواد دلش هرکاری میشدم منتظر نباید پس.بود کار پایان مطمئنا

 حرص حسی یه ولی.میدم هلش گفتم خودم پیش.گشتم چاره راه دنبال.نبود آسون شدن حیوونی همچین حریف چه اگر.میدادم

 کریه قیافه اون که باریه آخرین بود شده الهام بهم اینکه مثل.بذارم یادگار به براش خودم از یادگاری یه که انگیخت برمی منو

 ثانیه چند این ولی!چیه تعللش دلیل ندونستم.کرد نگاهم مات.برداشتم رو شیشه تیکه همون و شدم خم.میبینم رو وقیحش و

 فرو اش پیشونی به رو شیشه و بردم جلو دستمو.بذارم روش رو اثرم تا میگشتم جایی یه دنبال به حریصانه.بود غنیمت برام هم

 در پریده قفس از مرغ مثل.بودم کرده فرار دستش از تر قبل خیلی ولی.بگیره منو تا کرد دراز دستشو.شد بلند آخش صدای.کردم

 و دوئن می دارن که دیدم رو ها همسایه وقتی.کردم کشیدن داد و جیغ به شروع و دوئیدم کوچه توی و کردم باز رو حیاط

 بیمارستان تو اومدم هوش به وقتی.رفتم حال از خونریزی درد و فشار زور از و شد راحت رسونن،خیالم می بهم خودشونو

 کرد تعریف دید،برام هوش به منو و اومد بعدی آرامبخش تزریق برای وقتی پرستار.نبود برم و دور کسی و بود شب نیمه.بودم

 سالم بچه هم و خودم هم و بودم سخت جون خیلی کرد اضافه بعد.آوردن اینجا منو خورده پاک شیر های همسایه از چندتا که

 از کجاست؟گفت پسرم گفتم. بخوابم گفت و خندید بود هم مهربونی زن که پرستاره.پریدم جا از فنر مثل شنیدم اینو تا.هستیم

 بعد.بده شیر بهش تا مادره خودشم که همکاراش از یکی پیش بردتش گفت که گرفتم مو بچه سراغ پسره؟دوباره میدونم کجا

no بهت میترسید آدم که بودی نحیف و ظریف و کوچولو اینقدر!بودی تو!نمک با و سفید و تپل بچه یه.آورد پسرمو و رفت هم
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 اونجا که میرفت ای خونه توی دوباره نباید شکننده جسم این ولی!بودی اومده دنیا به موقع بی و ماهه هفت آخه!بزنه دست

 و نداشتی جانی امنیت اونجا تو!میشد قاتلش داشت پدرش و میگرفت قرار شتم و ضرب مورد و میشد تحقیر مادرش

 بس بودم کشیده من چی هر!بشی له لگدهاش زیر پدرت های مستی اوج تو شب یه که کنم قبول رو خطری همچین نمیتونستم

 که بود اون بعد!کردم ترک تهران مقصد به رو شهرستان شبونه و دیدم دور بود گوری کدوم نمیدونم که رو مرتیکه اون چشم!بود

جیبم ته پول قرون یه!شد شروع مون پناهی بی شبای و پولی بی روزای  

 پارک توی رو شبا بودم مجبور.نداشتم هم مسافرخونه و هتل پول.میخوردم و کردم می پیدا چیزی یه آشغاال توی از.نداشتم

 شیرخواره بچه یه با پناه بی زن یه آخه.کردن درست برام هایی مزاحمت چه مدت یه اون توی کنی تصور نمیتونی حتی.بخوابم

 رو شرایط ات بچگی تموم با و ناراحتی هم تو دیدم بیاره؟می دووم و بمونه درندشت شهر این تو میتونست قدر چه

 خب.میکردی گریه اش همه و نداشتی دوست رو شیرم.نداشت رو سرما و سوز طاقت و بود نازک و نحیف پوستت.میفهمی

 و کردم بازی سرنوشتت با چرا که کردم سرزنش خودمو بارها!میشه چی شیرش معلومه باشه آشغال و آت غذاش که مادری

 تا میزدم آتیشی و آب هر به!س خونه اون تو موندن از بهتر وضعیت این میدونستم دلم ته ولی.کردم درست برات رو وضع این

 از برام تو ناراحتی دیدن.بود زیاد خیلی چندروزه نوزاد یه واسه سختی همه اون تحمل.باشی داشته آرومی زندگی بتونی تو حداقل

 می رو تو صدای فقط گوشام و دید می رو تو فقط چشمام و بودم کرده فراموش خودمو رنجهای همه اصأل.بود تر سخت خودم درد

 من اصأل.باشه چیزی دزدی نکنه ترسیدم.اومد زن یه روز یه اینکه تا میگذشت همینجوری چیز همه!بودم مادر.بود طبیعی.شنید

 ای تیره پوست.بود پوشیده لباس ها کولی شبیه میخوای؟ چی:پرسیدم و چسبیدم سفت رو تو!پسرم بدزده؟جز اون تا داشتم چی

 جایی نه و داری جیبت توی پولی نه میدونم.دارم نظرت زیر وقته چند.میکنن صدا گلی منو:گفت و جنبید کلفتش لبای.داشت هم

 یه:گفت چجوری؟ ولی!خدامه از:گفتم بشی؟ خالص وضع این از داری دوست:پرسید داره؟ ربطی چه تو به خب:گفتم! موندن واسه

 معتاد.ببینم بگو اول.میشه حل ات بچه و خودت خوراک و خورد هم و خونه مسئله هم کنی قبول اگه.دارم واست پیشنهادی

 گوشم توی چیزایی یه گلی روز اون! بکنی باید چیکار بگم برات تا جلو بیار سرتو:گفت گلی و نیستم گفتم نیستی؟ که پعتاد

 طوری شرایط ولی!شو خفه بگم و بزنم گوشش توی یکی داشتم دوست!دهنش تو بزنم میخواست دلم.شد داغ سرم که گفت

 تو معصوم صورت به وقتی ولی!میترسیدم ایمانم از!داشتم هراس ناموسم و شرف از!بگم و بکنم رو هیچکدوم بتونم که نبود

 توضیح رو چی همه برام و زد حرف هی راه توی.برد خودش با منو و شد خوشحال گلی. باشه،بریم:گفتم و شد قرص دلم کردم نگاه

 راحتی این به نمیخورد آب چشمم اولش راستش!نکش خجالت:گفت و کرد وقیحانه خنده یه شدم سفید و سرخ دید وقتی.داد

 پا ایمانت و عفت و شرف روی میبارید؟درسته پول برات آسمون از نمیومدی اگه ببینم بگو!بودی عاقل ولی!کنی قبول

 گرگ باید زمونه این تو!کرد سیر رو شکم نمیشه که اینا میذاره؟با دستت کف تومن پنج اینا واسه کی بگو خودت میذاری،ولی

 اجازه و شد گفته نبود بیشتر کلمه دو که رمز.خواست رمز ازش پشت از یکی و زد در.رسیدیم خونه یه به! ندرنت تا بدری!باشی

 تنم به بودن،مو اونجا که مردایی هرزه های نگاه.رفتیم جلو و شدیم زیرزمین وارد!بود ته و سر بی و بزرگ خونه یه!تو بریم دادن

 باید پس!پیش راه نه و داشتم پس راه بود؟نه خبر چه بیرون ولی.برم بیرون اینجا از جوری یه میکردم خدا خدا.میکردن سیخ

no باال از صدایی یه مرتبه یه!دنبالش به هم ما و تو بره خواست گلی و رسیدیم اتاق یه در جلوی.کردم هم کارو همین و میرفتم
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 دور اون کسی.اومدیم باال ها پله از و رفتم باهاش! بیا دنبالم:گفت و زد زیرلب غری یه گلی! ببینم باال بیا لحظه یه!گلی!اومد؛گلی

 همونجا!تو اومد،رفت صدا اون دوباره وقتی و زد در و رفت اتاق یه جلوی.نداشت دادن توضیح خیال هم گلی و نبود بر و

 نگاه منو بر و بر چرا تو!داد؛وا پایان انتظارم به و اومد دنبالم موندم؟گلی می یا میرفتم باید.بودم وایستاده مستأصل

 سالم لکنت با! سالم:گفت و اومد جلو مرده.نشست تنم رو عرق.دیدم اونجا رو مرد یه و شدم اتاق وارد! دیگه تو میکنی؟بیا

 اینجا ساعت چند خب،تو خیلی:گفت! بله:دادم جواب خودته؟ بچه:پرسید و انداخت نظری تو به.گفتم منم و پرسید اسممو.کردم

 کشیدم دراز خستگی از مدت یه بعد و نشستم گوشه یه.رفت دنبالش هم گلی و رفت بعد. بشه روشن تکلیفت تا کن استراحت

 اول.پریدم خواب از خورد در به که آرومی ضربه با.گرفت میومد،خوابم پنجره پشت از که هایی پچ پچ و صدا و سر به توجه بی و

 بود نزدیک که کردم تعجب حدی به.کردم نگاه رو اطراف بعد!بودی خوابیده قشنگت و بچگونه لبخند همون دیدم،با رو تو همه از

 اون!خونه این به اومدن!میزد که حرفایی!گلی با شدن افتاد،همراه یادم اتفاقات همه بعد ثانیه چند یه.کنم فرار و بشم بلند

تو حاال!عجیب مرد  

 تر پهن لبخندش! آره:گفتم خوابیدی؟ خوب:پرسید و کرد نگاهم زشت لبخند یه با خرده یه و دوئید داخل گلی.بودم مرده اون اتاق

 نکردی؟ ضرر نمیبینی؟دیدی بد بیای من با گفتم دیدی!جون خانوم خواسته برات خدا:گفت و گرفت دستمو و اومد جلوتر و شد

 هم مرده اون اثنا همین توی.بود سؤال برام و چرخید می ذهنم توی ش همه"جون خانوم"کلمه ولی.نمیدونستم حرفاشو معنی

 پیش ساعت دو یکی تا که من ولی.داشتم هراس غریبه مرد یه با شدن تنها از.داشت ورم ترس!بیرون بره گفت گلی به و اومد

 میخورد،خودمو بهم نامحرم مردای اون از یکی دست اگه"گفتم؛ دلم توی و زدم پوزخندی!میدادم تن کارها ترین کثیف به داشتم

! ساناز:گفتم چیه؟ اسمت:پرسید خودش.نگفتم چیزی! نصرته مش اسمم بگم همه از اول:گفت و نشست مرده "!میکشتم

 مردی هیچ به حاال تا.گرفتم آتیش! زن قشنگه خودت مثل هم اسمت!الخالقین احسن.. ال تبارک:گفت و اومد لباش رو خنده

 تابی یه. نیست سرم تو بدی خیال نترس،من:گفت و شد متوجه هم نصرت مش خود.بزنه حرف باهام اینطوری بودم نداده اجازه

 و نود صیغه خودم،یه واسه کنم ات صیغه میخوام.شدم خاطرخوات دیدمت امروز وقتی از راستش:داد ادامه و داد سیبیلش به

 مرد نصرت مش.شدم اش صیغه و کردم قبول خواسته خدا از! ندارم باهاش مشکلی!بمونه تو با میتونه هم بچه این!ساله نه

 اختیار بی گلی همون دهن از روز یه!چیه کارش و کسب نداشتم خبر سال دو بعد تا.بود پدرت اون از بود،بهتر که چی هر.نبود بدی

 چاره مگه ولی.کنم باور نداشتم دوست.ندیدم رو بیچاره زن هرگز دیگه اون بعد و س خونه فاحشه این صاحب شوهرم شد خارج

 جایی ای خونه یتیم یه به رو تو خواست ازم بار چند و شد شروع هم نصرت مش زدن غر که بود موقع داشتم؟همون ای دیگه

 پوزخند!نمانده باقی دیگری چیز میشدم مطمئن باید!بودم منتظرش بود وقت خیلی که ای قصه همان!شد تمام قصه! بسپارم

 عصبانیت! شدم پسرم،مجبور بودم مجبور:داد جواب زاری و عجز با بدی؟ خونه یتیم به منو کردی قبول تو و:پرسیدم و زدم تلخی

 زنان فریاد و کشیدم نعره و برخاستم.دواند می ریشه من در پیش از بیش ثانیه هر و بود کرده رخنه وجودم های یاخته تک تک در

 من و داد گوش فقط و ریخت اشک او.آوردم زبان گداخت،بر می را روحم و جسم و بود بسته کبره دلم در که را هایی حرف تمام

 سرگردان و پناه بی و یتیم منو باشی داشته آرامش خودت اینکه برای تو!نشدی مجبور نه،تو_. کوبیدم سرش بر را واقعیت

no میده؟تو ترجیح اش بچه به خودشو آسایش چجوری مادر یه آخه!نمیکنم باور که داشتی نگو!نداشتی دوستم هیچوقت!کردی
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 آرزوت تو من و نبودی سالها!نداری رو مقدس اسم این لیاقت حتی!بزنی صدا پسرم منو نداری حق و نبودی مادر هرگز

 باشه مهمتر اش بچه از براش خودش زندگی که مادری!نداشت رو ارزشش بینم می حاال!دیدم می رؤیاتو شبا و نبودی!میسوختم

 عادی زندگی یه نذاشتی!گرفتی ازم هم اینو تو ولی!باشی دیگه مادرای همه داشتم؟مثل تو از توقعی چه من مگه!نیست مادر

 می قد خودم مورد در افکار بدترین و ها حسرت و ها ناراحتی بدترین با باید نبودم؟چرا معمولی بچه یه من چرا!باشم داشته

 دنیام به چرا نمیخواستی منو نخواست؟اگه منو کسی که بود همراهم همیشه احساس این باید میشدم؟چرا بزرگ و کشیدم

 روی رمق بی چرا؟چرا؟چرا؟چرا؟ میکردم؟آخه مرگ آرزوی بار هزار روزی توش که دادی بهم ای زندگی نکشتی؟چرا منو آوردی؟چرا

 و حسرت و نفرت و خشم های شعله و میگرفتم آتش درون از.بود نمانده باقی وجودم در کشیدن فریاد برای نایی.افتادم زمین

 کار در ای گریه.نداشتم هم ریختن اشک توان بود؟حتی سرنوشتی چه این!خدایا.گرفت می بر در مرا و کشید می زبانه افسوس

! نزن دست زدم؛بهم داد سرش بر که کند لمسم خواست و آمد کنارم او.خراشید می را گلویم خشک و سرد هقی هق تنها.نبود

 میخورم قسم.شدم مجبور خدا به:گفت گرفته شدت ای گریه با و رفت عقب کمی!باشم نبودم،نمیتوانستم خوددار دیگر

 طفلی مثل! نمیتونستم دیگه.نداشتم جنگیدن برای توانی.نداشتم طاقت دیگه ولی.بسازم برات ای زندگی همچین نمیخواستم

! برو اینجا از:گفتم کینه از پر اما آرامی به سرخورده  

! نشده تموم هنوز_مادرم  

! نیست مهم برام ش بقیه!گفتی میدونستم باید که رو چیزی مونده؟اون هم چیزی چی؟مگه_  

 هم مادری نفهمی هیچوقت که خوردم قسم همونجا و گذاشتم خونه یتیم تو دل خون با رو تو!بشنوی باید ولی_مادرم

خبر که بهتر داشت؟همون نقشی چه زندگیت تو من بدم،بودن انجام برات کاری نمیتونستم و بود کوتاه دستم وقتی.داری  

 چه سال همه اون نفهمیدم اصأل.میکردم گریه و دیدم می رو کشیدنت قد.دیدمت می پنهانی و میومدم هفته هر ولی.نداشتی

 اون با نمیدونم حاال!داره هم دیگه ای صیغه زن تا چند داشتم خبر.میکرد رفتار خوب همیشه مثل نصرت مش.گذشت جوری

 شده تر بزرگ تو.گذشت سال بود؟شونزده چی کارش و کسب بود،پس حروم این داشت؟اگه صیغه به نیازی چه اینکاره زن همه

 دل به حسرت.کنم لمست تا نیومدم جلو و گرفتم خودمو جلوی که روزایی چه.نبود من به شباهت بی صورتت و بلندت قد.بودی

 دروغ:گفتم!عصبی ای خنده.گرفت ام خنده. بود بهتر هردومون برای اونجوری.نذاشتم پا قسمم رو ولی.میسوخت جگرم.بودم

! نمیشه باورم!میگی  

  بهتره؟ برام اونجوری کردی فکر گرفتی؟چرا تصمیم من جای چطوری تو:پرسیدم عصبانیت با. میخورم قسم_مادرم

 جلو و کردم تحمل سال شونزده.اومد برنمی برات دستم از کاری اینکه با.دیدی می منو باید.باتوئه حق شاید_مادرم

 امن برام دیگه گناه از پر خونه اون دیدم که بود اونموقع.مرد و کرد سکته زمستونی سرد روز یه توی نصرت مش.نیومدم

 نموند جیبم ته چیزی وقتی و گذروندم مسافرخونه یه تو چندوقتی پول اون با.زدم بیرون اونجا از و برداشتم پول مقدار یه.نیست

no همونجا هم شبا.میبردم رو ها مشتری غذاهای و میگرفتم رو سفارشات.کردم کار رستوران یه توی.گشتم کار دنبال
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 غذاشو براش من داشت اصرار.بود مرموز و جالب برام نگاهش.میومد رستوران به هفته هر جوون مرد یه وسط این.میخوابیدم

 یک.بود بنام و بزرگ کارخونه یه رئیس.بود محمود اسمش.فهمیدم رو اصرارش دلیل کرد خواستگاری ازم وقتی بعد ماه دو.ببرم

 به در از خسته منم و کرد تعریف برام رو اینا خودش.بود مونده داشت،تنها پسر یه ازش که زنش فوت بعد و بود کرده ازدواج بار

  میکنی؟ تعریف من واسه رو اینا چرا:پرسیدم انزجار با. بشم زنش کردم قبول دری

 یه.فهمیدم رو زندگی واقعی معنای تازه کردم ازدواج محمود با وقتی.بودم فکرت به همیشه بشه باورت میخوام چون_مادرم

 و دارم پسر یه کردم تعریف شدم،براش مطمئن چی همه از وقتی.میذاشت احترام بهم خیلی و بود سواد با و فهمیده مرد

 پرورشگاه تا ماشین با روز اون.بود شده سالت هفده تازه تو.کرد قبول باز روی با هم محمود!خودم پیش بیارمش میخوام

 باور من کردم؛ولی زمزمه لب زیر. شد خراب سرم روی دنیا رفتی اونجا از گفتن وقتی ولی.میاوردم در بال خوشی از داشتم.اومدیم

! نمیکنم  

 که کردن فرو گوشم تو بچگی از.نمیکنم باور رو مهمالت و اراجیف این از هیچکدوم:گفتم بلند صدای با و شدم بلند چی؟_مادرم

 با و کردم اشاره در به. رسیدی دیر خیلی.نیست بودنت به احتیاجی دیگه.داشت نخواهم هم هرگز و ندارم هم االن.ندارم مادر

 من:گفتم قبلی صدای تن همان با! پسرم:گفت و کرد نگاهم ملتمسانه! ببینمت اینجا نمیخوام دیگه!بیرون برو:گفتم تحکم

 ولی.میرم باشه:گفت اشک از خیس چشمهای با و برداشت را کیفش ناچار! برو باش زود.نیستی من مادر هم تو.نیستم تو پسر

 پناه بی زن یه من.نکن صادر راحتی این به رو حکمم و باش داشته عدالت.بگیری تصمیم انصاف با میکنم خواهش ازت قبلش

 ترکت اجبار به من که زمانی حداقل.دارن که ندارن فرقی مرد و زن نگو.بودم شوهرم بعدش و پدرم سلطه زیر بچگی از.بودم

 زمان اون اگه بدون اینو فقط ولی.نداشتم رو توانش.نشد بسازم،ولی برات آروم زندگی یه کردم تالش خیلی.داشت فرق کردم

 چشمهایم. بود الزمان آخر من نبود،واسه زمان زمان اون.نمیشدم تنم پاره از شدن جدا به راضی هرگز بود ای دیگه جور شرایطم

 بی اشک نمناک های قطره و گذاشتم کنار را شنیدم،مقاومت که را در شدن بسته صدای.بشوم اشک ریزش مانع تا بستم را

 جمع خود در خویش مادر بطن در جنین مثال به و انداختم خودم روی نازک پتویی و رفتم اتاق به.زدند شیار را هایم گونه محابا

 سوز و کشید می سرک داخل به باز نیمه پنجره شکاف از بازیگوشی با نسیم.بود سردم.گرفتم بغل به را پاهایم و دست و شدم

 و بود ام قدمی چند در داشتم،او را مادرم دیدن آرزوی که سالهایی همه در.گنجید نمی باورم در.نشاند می تنم بر سردی

 زنگ بوده؟موبایل خواهشم و آرزو نهایت دیدنش نفهمید بود؟چرا گذاشته خودش عهده بر را انتخاب حقی چه به.نمیدانستم

. دادم بودند،جواب کرخت و سست اندامم،که بر ارادگی بی با.خورد  

 دوباره بوسه نگران صدای! نگرانم چقدر نمیدونی.شدم دور بقیه از دقیقه چند زحمت هزار شد؟با آرتا،چطوری؟چی الو_بوسه

شکست؛بوسه؟بوسه؟ درهم را بغضم  

! عزیزم جانم؟بگو_بوسه   
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. میکنم سکته دارم خدا آرتا،به بزن حرف خدا ترو_بوسه  

! تنهام خیلی..خیلی_  

صدات چرا_بوسه  

  شده؟ لرزه؟چی می

. نیست خودم دست نمیدونم،حالم_  

. برمیگردم االن همین.کن صبر_بوسه  

! نیا..ن_  

  چرا؟ آخه_بوسه

. ببینی اینجوری منو نمیخوام_  

 نباید.شدم بلند هدف بی و انداختم تخت روی را موبایل! خداحافظ فعأل.میام زود گفتم!نده تحویلم پرت و چرت_بوسه

 کمد توی از.میکردم خفقان احساس.میکرد ام خفه داشت داشت خانه این دیوارهای.ببیند وضعیت این در مرا بوسه میگذاشتم

 طی را خیابان تا خواب اتاق میان فاصله وقت چه نشدم متوجه که بود پرت قدری به حواسم.کردم تنم و آوردم در را پلیورم

 قبل شب.سپردم می گوش شکست می را خیابان سکوت که قدمهایم صدای به و میزدم قدم هدف بی و انگیزه بی!ام کرده

 ادامه مقصدم بی مسیر به و نمیدادم اهمیت.نمودند می خیس و کثیف را لباسم آب از پر های چاله و بود باریده شدیدی باران

 اخیر شب چند معمول طبق باران.نگریستند می من به خیال بی گاهی و کنجکاوی با و گذشتند می افرادی توک و تک.دادم می

 و ترنم پر داشتم؛صدایی دوست را صدا این همیشه.کرد خلوت و ساکت های خیابان نثار را انگیزش رخوت نم نم و گرفت باریدن

 عمیقی نفس.گذاشتم هم روی را هایم پلک و بردم فرو هایم جیب در را دستم و ایستادم.میکرد آرامم که داشتنی دوست

 به یکی بابا!که کشتین منو!شرفا بی کنین شنیدم؛ولم ضعیفی صدای ناگهان.کردم تازه هوای از آکنده را هایم ریه و کشیدم

 گرفته لگد و مشت زیر را جوانی پسر نفر کردم؛سه نگاه خیابان طرف آن به حیرت با و کردم باز چشم سرعت به! برسه دادم

 طرفشان به زنان فریاد و ندانستم جایز را معطلی.نمیرسید جایی به صدایش میخواست،اما کمک و میکرد ناله بیچاره پسر!بودند

 آنها به تقریبا حاال.برگرداندند سر و برداشتند جوان پسر کاری کتک از دست جثه قوی مرد سه میکنین؟ دارین چیکار_. دویدم

 نیروی مأمور یا مفتشی تو ببینم:گفت زنگدار صدایی بود،با پوشانده را چشمش سیاهی عینک که مردها از یکی.بودم رسیده

 انتظامی؟

no  خبره؟ چه هیچکدوم،اینجا_ 
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 را دیگری روش همین برای.ببرم پیش از کاری نمیتوانم طریق این از دیدم فوضول؟ بچه میکنی دخالت بقیه کار تو چرا پس_مرد

 حرف دومأ!پررو بچه فوضول بچه خودتی اوأل:گفتم انعطافی ترین کوچک بدون و گرفتم را عینکی مرد همان یقه.گرفتم پیش در

 قراره،وگرنه چه از جریان میدین توضیح و میزنین حرف االن همین سومأ!نکن درازتر گلیمت از هم رو پات و نزن دهنت از تر گنده

 خوشم:گفت من به رو سپس و نگریست همراهانش به و آمد لبش روی لبخندی فهمیدی؟!میزنم زنگ ده و صد به

 تا کن ولم مو یقه االنم.نمیگردیم شر دنبال نکنن درست دردسر مون واسه وقتی تا ما جون پسر ببین.داری جنم معلومه.اومد

! میشنوم:گفتم و کشیدم پس را دستم سپس و کردم نگاهش شک با لحظه چند! چیه جریان بگم  

 از را پسر و کردند باشند،اطاعت هایش نوچه میرسید نظر به که دیگر مرد دو. کنین بلند رو پسره باشین زود!رشید!حشمت_مرد

 خون و زخم از پر هم صورتش.بود بند پاهایش روی سختی به و بود خورده بدی کتک.سوخت حالش به دلم.کردند بلند زمین روی

. بود آلود  

  کردین؟ مردم جوون با که کاری چه این آخه حسابی مرد_

. نداره حسابی و درست کار و کس که حروم به نمک چیه؟این مردم جوون_مرد  

  زد؟ کتکش باید بود کار و کس بی کس هر یعنی_

 اگه خودت ببینم بگو اصأل.حرفاس این از تر شق کله ولی.کنه صاف ای هفته یه طلبمو دادم فرصت بهش.خودشه تقصیر_مرد

. دوختم چشم پسرک رنجور قیافه به تردید با میکردی؟ چیکارش نمیداد وقت سر رو قرضت یکی  

. میدادم مهلت بهش_  

  چی؟ اونوقت نداد رو طلبت و دادی هم فرصت اگه_مرد

. بده پس باشه نداشته واقعأ شاید خب_  

 تو این بودم گفته هم بهش.پره گوشم مزخرفات این از و نمیدم و ندارم.نمیشه ام حالی چیزا این من پسر آقا ببین_مرد

 از بده پس نمیتونه میدونست اگه جعلق پسره.بیاره در بازی غریبم من ننه م واسه نداره حق و نیست آ بمیری تو اون از بمیری

 ای هفته دو یکی!بدم پس که گفتم:گفت رفته تحلیل درد از و ضعیف صدایی با و آمد حرف به بار این پسر. نمیگرفت قرض اول

 پارت و لت نزدم تا نزن حرف تو:گفت خشونت بود،با رشید اسمش اسمش ظاهرأ که ها زیردست از یکی! میدم تحویل پولتو

 چه دیگه هفته دو تا.میدادی پس قرضتو همینجا و نمیفتادی کردن موس موس به داشتی پول اگه که گشنه گدا توی.نکردم

 فقط.نداشتم را وضع این تحمل.انداخت زیر به سر شرمندگی با پسر میباره؟ برات آسمون از کنی؟نکنه جورش میخوای جوری

صاف رو حرومزاده این بدهکاری میخوای تو نکنه:پرسید تعجب با عینکی مرد شماست؟ بدهکار چقدر:گفتم  

 اضافی زر نیست قرار دیگه.میخوای پولتو داری؟تو مشکلی.بدم میخوام آره،من.بفهم رو دهنت حرف:گفتم و شدم عصبانی کنی؟

no و لحن همین هایی انسان چنین با زدن کله و سر ولی.بودم کرده حیرت بردم می کار به که جمالتی بیان حالت از هم خودم. بزنی
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 نشونت انگشت با همه که میاوردم سرت بالیی یه وگرنه.بدی منو پول قراره که حیف:گفت و کرد اخم مرد.میکرد طلب را گفتار

. بدن  

. بده سؤالمو جواب نشدم پشیمون تا_  

 مخصوصأ.داره ای بهره یه چیزه هر خب.باش ساکت_مرد. دادین بهم تومن پونزده که کرد؛شما اعتراض پسر! تومن بیست_مرد

 به شروع هیجان با.گذاشتم دستش کف و آوردم بیرون اسکناس مقداری شلوارم جیب از. دادی جنابعالی که طولی این با

! کمه تومنش پنج اینکه:گفت رسید،معترضانه اسکناس آخرین به وقتی و کرد شمردن  

. گرفتی پس بودی داده که پولی همون!تاست پونزده_  

  میشه؟ چی ش بهره پس_مرد

 شرطی نه،همچین:گفت زود پسر که افتاد من و من به میگیری؟ سود بابتش گذاشتی شرط میدادی قرض داشتی وقتی ببینم_

. گیره نمی بهره و سود اصأل گفت.نذاشت  

  گفت؟ رو حقیقت چرا؟چون:گفتم و بردم باال را ابرویم چپ تای! سوخته پدر پسره شو خفه_مرد

 به لحظه چند.رفتند و کشیدند را راهشان سه هر! بریم بیفتین راه!رشید!حشمت.گذشتیم هم سودش خیر از.خب،باشه خیلی_مرد

 منی؟ نجات هستی؟فرشته کی تو:گفت و آمد جلو خوران تلو تلو.شد افتادنم خنده به باعث خندانش صورت.نگریستم جوان پسر

. ندارم بال که بینی می.نیستم نه،فرشته_  

 ابد تا!داداش چاکرتم:گفت و کرد گفت،ماچم که ای جمله متعاقب. داری تو که میخواد معرفت و انسانیت بودن فرشته_پسر

 شرفا بی:گفت و شد جمع درد از صورتش مرتبه یک. میکردن چیکارم وجدانا بی اون میدونه خدا رسیدی نمی اگه.شدم مدیونت

. کردن ناکارم بدجور  

. افتادیم راه و دادم تکیه ام شانه روی را دستش. کنم کمکت بذار.بری راه نمیتونی تنهایی که اینجوری_  

. نشده عوض بودنت فرشته درباره نظرم هنوز_پسر  

 عیبی.نخوردم کم زندگی از:گفت و داد سر بلندی خنده. خوردی کتک عالمه یه نفر سه دست زیر انگار نه بابا،انگار ای_(خنده با)من

 کوچک چندان نه بینی و پهن ابروهای.افتادم خنده به بود گرفته خودش به که ای بامزه حالت از! بقیه روی هم یکی این.نداره

 کالمش در صداقتی.میکرد ترش جذاب و برو تودل داشت که هم روشنی خیلی نه پوست.بود کرده دلنشین و بانمک را اش چهره

. بود ام ساله چند و چندین دوست انگار که طوری.باشم راحت او با میکرد وادار مرا که میزد موج  

  خیابونه؟ کدوم تو تون خونه_

! کنیم می زندگی جا یه دانشگاه های بچه از تا چند با!تر پائین خیابون تا سه دو همین_پسر  
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! هستی دانشجو پس_  

 سر دارم قصد که ترمم بدم،یه رو دانشگاه شهریه نمیتونم ترم نمیکنم،یه پاس رو واحدا و مشروطم ترم یه!نگی إی،بگی_پسر

 حرفی و خندیدم کنم؟ رد رو ترم یه نتونستم ساله دو میشه باورت!میشم اخراج و میفته اتفاقی یه بخونم درس و بشم راه به

  چیه؟ اسمت نگفتی:پرسید خودش که نزدم

! آرتا_  

! قشنگی اسم چه_پسر  

  چی؟ تو_

  بکنم؟ ازت سؤال یه میشه!هاشم_پسر

! باشه،بپرس_  

 حتمأ و بودم گذاشته جا خانه در را موبایلم.اندیشیدم خودم وضعیت به تازه میکردی؟ چیکار بارون زیر شب وقت این_هاشم

.بود شده دیوانه نگرانی از حاال تا بوسه  

. میزدم قدم داشتم فقط.نداشت دلیلی_   

  کجاست؟ شما خونه_هاشم

  جاست؟ همین.نیست دور اینجا از خیلی_

. رفت عقب بدی صدای با در.کرد باز کلید با را کوچکی و زده زنگ در هاشم! رنگ کرم در اون_هاشم  

! دیگه تو بریم واستادی؟بیا چرا_هاشم  

! دیروقته االن.میشم مزاحم دیگه وقت یه ایشاله_  

 چایی یه تو بیا،بیا.نداری که هم بری؟ماشین پیاده خونه تا بارون زیر و آب خیس لباسای این با میشه؟میخوای مگه_هاشم

. بشی گرم بخور  

. برد داخل به و کشید خود با مرا! بری اینجوری نمیذارم!داداش تو بیا پس:گفت و گرفت را دستم! جان هاشم نمیکنم تعارف_

 خانه این که بود وضعیتی چه این پس!نبود شهر جنوب دیگر که اینجا!من خدای.ماسید دهانم در حرف.. . با دستت مواظب_

 ترک جا چند از تخریب به رو ی زده نم دیوار.داشت شباهت دخمه به بیشتر تاریکی از که بودیم شده باریکی داالن داشت؟وارد

 پخش هوا در که گندی بوی.داشت قرار پوسیده فلزی در دو داالن طرف دو.بود ریخته هایش گچ بیشتر نصف و بود برداشته

. داشت قرار حالت بدترین در چیز همه اغراقی هیچ به احتیاج بدون.آزرد می را بود،مشامم  no
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. بیاورم رویش به چیزی نمیخواست دلم زده؟ خشکت داداش؟چرا شد چی_هاشم  

  باشه؟ شده میخوای چی_

. بگی چی موندی لحظه یه_هاشم  

جای یه حواسم_  

. رفت دیگه  

! دیگه اینجوریه هم ما زندگی وضعیت.س ریخته هم به اینجوری اینجا که ام شرمنده_هاشم  

 چرا:گفت و نهاد ام شانه روی را دستش و شد تر پررنگ لبخندش خوب؟ پسر میزنی تو که حرفی چه این.باشه شرمنده دشمنت_

 دوباره.برداشتم قدم جلو به هاشم پهلوی به پهلو.میشد ختم دیگری در به و میرفت داالن! دیگه واستادی؟بیا همینجوری

 صحنه دیدن با.زدم کنار را پرده و خندیدم! داداش بفرما شما اول:گفت خنده با و داد هل مرا اجبار به هاشم.شد شروع تعارفات

 چوب ای تکه داشت؟مثل امکان مگر.کنم اعتماد چشمهایم به نمیتوانستم.شدم میخکوب بود،سرجایم رویم پیش که ای

. میکردم نگاه منظره این به باز دهان با و مبهوت و بود زده خشکم  

 داری غلطی زد؛چه فریاد خشم با مرتبه یک و زد کنار را تحرکم بی تن هاشم.نبودم تکلم به قادر تو؟ نمیری شد؟چرا چی_هاشم

 و بلند قدم چند با.گرفت کنترل تحت را لرزانم زانوهای و کند جا از مرا نیرویی.نداشتم اعمالم بر تسلطی مرتیکه؟ اینجا میکنی

 با و کرد بلند را سرش جوان پسر.کشیدم بیرون دستش از را سرنگ ناگهانی حرکت یک با و رسیدم اتاق آنطرف به نامطمئن

 به کاری:گفت و گرفت را دستم و ایستاد کنارم سرعت به هاشم.کردم صورتش نثار مشتی ناخواسته.نگریست من به حیرت

 و درماندگی با پسر. نکن بلند روش دست دیگه تو.داره بدبختی کافی اندازه به خودش ولی!حقشه چند هر.باش نداشته کارش

 به فرقی کمتر و بیشتر خوردیم،یکی گردنی پس و اردنگی دونه یه همه از که ما.بزنه بذار:گفت و انداخت زیر به سر شرمندگی

 گندکاریاتو و اینجا توپیدی چرا.هست اتاق همه این!بهروز شو ساکت غرید؛تو شده کلید های دندان با هاشم! نمیکنه حالمون

 تحمل میگه.کرده قفل خودش روی درو اتاق تو رفته خانوم:گفت خمارگونه حالتی بود،با بهروز اسمش انگار که پسر میکنی؟

 و بهت در شنیدم،بیشتر می که ای کلمه هر! خدامه از خودم انگار روزگار،حاال هی!بکنی پسرم با چشمم جلوی رو اینکارا ندارم

 از لبریز سیاهش و درشت چشمان.خزید معصوم ای چهره روی به نگاهم و طلبیدم مبارزه به را جسارتم همه.میرفتم فرو حیرت

 از قرمزی باشد؟رد ساله هشت یا هفت پسربچه یک به متعلق میتوانست انگیز رقت و الغر اندام این چگونه!خدایا.بود ترس

 دلیل؟چگونه چه بودند؟به کرده آلوده را گناه بی و خبر بی جا همه از کودک این چرا.نمیشد باورم.بود مانده گردنش روی بر خون

 و نگریستم هاشم جانب به شانه روی از.کردم پرتش ای گوشه به اشمئزار با.بود هایم پنجه میان هنوز بودند؟سرنگ توانسته

.افکند زیر به سر میکنی؟ زندگی دانشجو تا چند با گفتی که تو:گفتم  

! همینطوره_هاشم   no
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 عملی مشت یه جز چیزی ما.دیدی رو حقیقت خودت که چی؟تو ولی:زد فریاد منزجر و عاصی و پرید کالمم میان به بهروز.. . ولی_

 یه من کنی فکر خودت پیش داری حق.میکنه مصرف تریاک واستاده روت جلوی که هاشم همین نیستم،اصأل بدبخت و مریض

 ما که هایی سختی اون درصد یک که نکنی؟تو کردم،چرا اش عملی و نکردم رحم خودم بچه به حتی که وجدانم بی سنگدل عوضی

 که اینی از بودی،وضعت من امثال و من جای اگه میخورم قسم ولی.نیومده سرت ما های گرفتاری صدم یک.نکشیدی کشیدیم

 چی؟چه یعنی گذاشتن بالش رو سر آرزو و حسرت تا هزار با شبا میدونی چه تو آخه.بود بدتر میخوره بهم ازش حالت و بینی می

 ما بگو.کن صادر حکم.کن قضاوت میخوای که جوری چی؟باشه،هر یعنی موندن دلت به خوب لباس یه حسرت میفهمی

 بارمون هم تو!بگو هم تو!هست و بوده تر باریک مو از همه جلوی همیشه ما گردن!بقیه مثل هم تو!چیزیم همه بی!آشغالیم

. کردم نگاهش خونسردی با! کن  

. شد خیره دیگر ای نقطه به و برگرفت صورتم از را نگاهش خجالت با شد؟ تموم فریادهات و داد_  

. میکردم دق نمیگفتم اگه!پره خیلی دلم!ام شرمنده_بهروز  

  میشه؟ معتاد یه شدن عملی باعث گفتی که همینایی میگی تو یعنی_

. کنه فراهم شو زمینه میتونه تک تک اینا از کدوم هر میشه،ولی باعث نگفتم_بهروز  

(عصبانیت با)من  

 ساختمونا های پله راه تموم سال سه که نشدم؟منی عملی چرا شدم بزرگ خانواده و مادر و پدر بی و بودم یتیم که منی پس_

 رو نداری و درد معنی که توئی فقط نشدم؟نکنه معتاد نگرفت،چرا ازم سراغی بار یه کسی و کردم تمیز و کشیدم طی رو

. نیست خبرا این داداش،از نه!چی؟ یعنی کسی بی و غم فهمی می!میدونی؟  

 تا هزار به تن روز هر داره دوست بشه؟کی غرق کثافت و منجالب تو میخواد دلش کی میدی؟آخه شعار چرا المصب د_بهروز

پستت به نااهل آدم که اینه واسه موندی سالم و پاک اگه بده؟تو تحقیر و توهین  

 مثل یکی ولی!نزده خنجر بهت پشت از کسی!نکردی بدتره،تجربه غریبه حسادت و دشمنی از رفیقا بعضی رفاقت نمیدونی!نخورده

 تو مثل روزی یه منم.میخورم رو کردم که اعتمادی چوب دارم هنوزه که هنوزم.کردم سادگی گرگ از پر زمونه این چی؟تو من

 آرزو و رؤیا خودم واسه جوونا همه عین فهمی؟منم می.کردن م عملی که اینه واسه شدم عملی اگه من.بودم سالم و پاک

 خانواده ات احمقانه تصمیمات با هست،میگفت االن که میشه جهنمی این زندگیت میگفت و میومد یکی روزی یه اگه.داشتم

 و خندیدم می بهش.نمیکردم باور که میکنی،معلومه معتاد و بدبخت خودت با رو ات بچه و زن و میپاشونی هم از رو ات

 ذره ذره برام لعنتی کوفتی زندگی بودم،این ساخته آینده از ذهنم تو که تصویری اون با نمیدونی میشه؟تو مگه میگفتم

 اینکه میدن،با پس رو ابله من های دلی ساده و فکری بی تاوان دارن خبرم بی جا همه از گناه بی بچه و زن بینم می وقتی!مردنه

no سکوت در اتاق.کرد ام سینه ماالمال را سنگینی بغض بهروز آلود بغض لحن! میکنم تجربه رو میکشم،مرگ نفس هنوز
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 میدادم؟قضاوت او به را حق باید آیا.بودم احساسات از دور به و صحیح ای نتیجه دنبال به ذهنم در.رفت فرو ناخوشایندی

 جو و جست را صدا مالک نگاهم! کرد؛معتاد؟ پر را گوشم ضعیف و وار زمزمه صدایی.نبودم ماهری زیاد قاضی من و بود دشواری

 زدن به شروع متشنج حالتی با پسربچه بعد ای لحظه.کشید تیر پشتم های مهره.رسید پررنگ مشکی چشم دو آن به و کرد

 معتاد من:میگفت هم سر پشت و کوبید می صورتش بر کوچکش شده گره های مشت با و میزد سرش توی.کرد خودش

 را صورتش دست با و چسبید دیوار به هاشم.بست یخ صورتم توی خون! نیستم!نه!نه!نیستم خدا به!نیستم نه،معتاد!نیستم

 و وحشتناک کابوسی مثل.گنجید نمی باورم در اتفاقات این هم هنوز.میکند گریه بود معلوم هایش شانه لرزش از.پوشاند

 که گفته؟معلومه کی!پسرم نه!عزیزم نه:گفت و بوسید را پسرش گریست،سر می سختی به که حالی در بهروز.بود موهوم

 طاقت دیگه_هاشم. کرد خفه منقلب و هراسان پسرک سیاه موهای الی به ال را اندوهناکش و تلخ گریه صدای سپس! نیستی

 می و چرخید می و بود دوران در سرم دور دنیا.نداشتم توانی دیگر نیز من.بود هاشم با حق. ندارم قدرتشو دیگه خدا به.ندارم

 می فاصله اینجا از ابد برای و میشدم دور باید.میرفتم باید.آورد نخواهم تاب دیگر داشتم حتم.میشد آوار سرم روی و چرخید

 خانه این به را نگاه واپسین.کنم فراموش بتوانم داشتم شک اینکه میبردم،با یاد از را نفرینی شب این حوادث همه باید.گرفتم

 رگبار و ریخت می فرو زده شب آسمان از تندی به باران.بودم شلوغ خیابان وسط دقیقه یک از کمتر در.رفتم و کردم زده فلک

 در که هایی انسان و دور چندان نه ای فاصله در ای خانه به نمیخواست دلم.دادند می شو و شست را جسمم و روح زالل قطرات

 توانستند می.بودند احساسات لمس به قادر همه مثل هم آنها که بود این حقیقت.نمیتوانستم اما.زیستند،بیندیشم می آن

 در شکل چه به که اینجاست مسئله اما.بود التماس و آرزو از پر شاید و تپید می شان سینه در دلی نیز آنها.کنند احساس را درد

  داشتند؟ توان اندازه چه بدهند؟تا خرج به بردباری توانستند می حد چه تا میاوردند؟مگر طاقت درد سیل برابر

 جرمی چه او اما.بودم عصبانی خیلی! آرتا!زد؛آرتا صدایم دوباره.کردم بلندتر را شنیدم،قدمهایم که را هاشم صدای! داداش_هاشم

 که منم:گفت و گذاشت دوشم روی را دستش.چرخیدم عقب به و ایستادم. کن صبر لحظه یه میکنم خواهش_هاشم داشت؟

 داری؟ اعتیاد گفت؟تو می راست راندم؛بهروز زبان بر را رسید ذهنم به که پرسشی اولین میکنی؟ فرار چرا تو.بکشم خجالت باید

! میکشم تریاک،تریاک:داد جواب زدگی خجالت با و انداخت زیر به سر  

  چی؟ چرا؟برای آخه ولی_

. زد پل تحیرم و تأسف از پر دیدگان به چشمانش با! مفصله داستانش_هاشم  

 بهت من.کشوندم می خونه اون به رو تو دروغ با نباید.نگفتم بهت رو واقعیتش چرا نمیدونم!داداش تم شرمنده خیلی_هاشم

 خواهی معذرت به احتیاجی:گفتم غلیظ آهی با و کردم ماچ را صورتش اش شرمزده و نادم لحن از متأثر! ببخش منو.مدیونم

 که فهمیدم امشب ولی!شهره جنوب برای فقط هست بدبختی و کاری کثافت چی هر کردم می خیال که خودمم مقصر.نیست

 و هست کنی باز روش به درو که جا هر!نمیکنه فرقی شهر پائین یا نیست،باالشهر خاصی محل به مختص بدبختی.نیست اینطور

 ده.برمیداشتم گام متعادل و متوازن خیابان کف خیس سنگفرش بر.گرفتم فاصله او از و افتادم راه و گفتم را این! بود خواهد

صدای که بودم برنداشته قدم  no
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. رساندم او به را خودم وقت چه دیدم،نفهمیدم زمین بر نقش را هاشم و برگشتم که هنگامی.شنیدم را اش ناله  

. کردن ناکارم بدجور وجدانا بی:گفت کنان ناله و داد فشار شکمش روی را دستش خوب؟ پسر شدی چی_  

! ببینم پاشو،پاشو_  

! بیفتی زحمت به باز نمیخوام!برو تو_هاشم  

 صدای با هردو بعد ثانیه چند و کرد غضبناکم چهره به نگاهی هاشم. نزن مفت حرف و پاشو:گفتم و چسبیدم محکم را بازویش

. خندیدیم می بلند  

! باشی عصبانی اینقدر نمیاد بهت_هاشم  

. ندیدی شو ادامه تا باش زود پس!واقعأ؟_  

. کرد نگاهم چپ چپ و نهاد شکمش روی محکمتر را دستش دو شود،هر بلند خواست که همین! قربان،الساعه چشم_هاشم

  وایستادی؟ همینجوری چرا_هاشم

 می بلندش آرامی به که همانطور و گرفتم را اش شانه زیر زود! کنی کمکم میخواستی مثأل_هاشم کنم؟ چیکار باید پس_

. گرفت ام خنده! ات کننده امیدوار حرفای برای ممنون خیلی:گفت شاکی هاشم! شده داغون صورتت:کردم،گفتم  

  میدی؟ انجامش خودت.بشه عفونی ضد زخمات االن همین باید_

 در و شد تر عمیق ام خنده. میدن انجام برام اونا.خوابیدن گرفتن عار بی و کار بی خدمتکارا از تا سه خودم؟دو چرا_هاشم

هاشم دارین؟ بانداژ وسایل خونه تو:خندیدم،پرسیدم می که همانحال  

. کردم اشاره دستش مچ به کنی؟ بانداژ صورتمو میخوای_  

 پیش دقایقی تا.شدیم خانه این وارد دیگر باری! تو بیا.داریم چرا:گفت و داد هل را بسته نیمه در هاشم! شده زخمی نه،دستت_

 کنار را پرده هاشم و گذشتیم راهرو از.شدم مجبور زود خیلی ولی.بگذارم اینجا داخل به پا هیچوقت دیگر نمیکردم گمان

 هم باز نداشتم دوست وجه هیچ به.کردم آرامش شدم،احساس روبرو خالی اتاق با وقتی.رفتم دنبالش و بستم را چشمهایم.زد

 از خالی و لخت تقریبأ اتاق.کرد کاوش را اطراف نگاهم.رفت خودش و نشاند ای گوشه مرا هاشم.شوند تکرار مکررا ها صحنه آن

 بسیار پشتی چند.بود شده پهن زمین میشد،کف دیده بزرگ و کوچک های سوراخ آن جای چند در نازک،که موکتی.بود وسایل

 قرار همانجا که رنگی آبی کریستالی گلدان و طاقچه روی عکس فاقد و چوبی نگار،قاب و نقش خوش و قدیمی ای کهنه،گنجه

 میشد مرتبط دیگر اتاق سه میشد،به استفاده آن از هال عنوان به اتاق،که این.میدادند تشکیل را اتاق وسایل داشت،معدود

. میامد حساب به هاشم دوستان خواب اتاق معلوم قرار از که  

. دادم تحویلش لبخندی شد؟ تموم زدنت دید_هاشم  
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 دستش مچ جراحت کردن ضدعفونی مشغول که همانطور.کردم تمیز را صورتش های زخم دستمال با. آوردی چی ببینم بیا_

 هر:گفتم و کردم اخم مهربانش و قدردان نگاه به. نکرده تغییر بودنت فرشته درباره نظرم هنوزم کن شنیدم؛باور را بودم،صدایش

! بگو چرت اش همه هم تو.بود رفته هوا اش ناله و آه حاال تا بود تو جای کسی  

 بودم شده خیز نیم! دیروقته خیلی!میرم من!شد تموم:گفتم و دادم تکان سری شد؟ تموم.شده عادی من برای زخما این_هاشم

 خبر و بودم دوخته چشم هاشم به مات و گیج! الناز!بهروز:گفت بلند صدای با سپس. مونده چیزی یه هنوز.بشین:گفت که

 چشمان با که دیدم را جوانی دختر سرش پشت.آمد بیرون بهروز و شد باز میانی در بعد کمی.دارد سر زیر چیزی چه نداشتم

. بود گرفته نظر زیر مرا کنجکاوش  

  افتاده؟ شده؟اتفاقی چی_بهروز

! خوابوندیمش زور به!تشنج بازم_بهروز شد؟ خوب حالش پسرت_هاشم  

 هم افتاد،الناز راه که گرفت را نظرش مورد تأیید نظر به و نگریست الناز به بهروز. بشینین دقیقه چند بیاین ساناز با_هاشم

 هر با و بود کرده رها شانه دور را موهایش.میامد سمت این به زنان قدم ای کننده خیره و ذاتی زیبایی با دخترک!سرش پشت

 داشت فردی به منحصر ظرافت حرکاتش!رنگ لیمویی شرت تی با بود پوشیده جین شلوار.میگرفت داشت،موج می بر که گامی

 با بازی سرگرم الناز.نشستند ما روی به رو دونفری.داشت اعتیاد بقیه مانند نیز او انگار ولی.بود دشوار باورش.نشست می دل به و

  نه؟ یا چیه جریان میگی:گفت صبری بی با بهروز.شد هایش انگشت

. انداختم هاشم به نگاهی نیم. رسیدین اینجا به چطوری و اومده سرتون به چی کنین تعریف آرتا برای میخوام_هاشم  

 بهروز چی؟ یعنی:پرسیدم زده حیرت! بشنوی که محکومی تو ولی_بهروز. بدن توضیح من برای رو چیزی نیستن مجبور اونا ولی_

  میکنی؟ شروع تو_بهروز. شد خیره الناز به و کشید بلندی آه.نداد جوابی

. شدم شرمنده یکدفعه چرا نمیدانم که کرد من به نگاهی و برگشت بهروز. کن شروع اول نه،تو_الناز  

بیرون دهانش از که دودی به و کرد روشن سیگاری. بشه ات حالی تا کن گوش خوب پس_بهروز  

. دید می تاریک و سرد غبار این میان در را گذشته اتفاقات شاید.داد،نگریست  

 سال سالهای و بود شده شروع پدری میراث و ارث تقسیم زمان از درگیری این.داشتن مرافعه و دعوا هم با عموم و پدرم_بهروز

 صمیمت علیرغم هم هاشون خانواده به و دیدن نمی همدیگرو برادرا از هیچکدوم زیادی مدتهای تا همین واسه.داشت ادامه

 دیدمش بار اولین برای که همین ولی.شناختم رو الناز دیر خیلی که بود اینجوری.نمیدادن آمد و رفت اجازه عموم زن و مادر زیاد

 و زن و عموم با رو ای رابطه هرجور پدرم و بود دخترعموم الناز آخه.زده جوونه دلم توی ممنوعه عشق یه فهمیدم لحظه همون

گرفت؛ عهده بر گرفته غم صدایی با را شوهرش کالم ادامه الناز.شد رسید،ساکت که اینجا به. بود کرده غدقن هاش بچه  no
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 تجربه بی و خام هردومون.بود سالش هیجده هم بهروز.بودم ساله افتاد،شونزده اتفاق تصادفی کامأل دیدار اون وقتی_

 ولی.شدیم شیفته و عاشق و شکستیم رو مرزها.نمیشناسه بند و قید که دل اما.شکستیم می رو قوانین نباید.بودیم

. ماست های سختی اول تازه اونجا نمیدونستیم  

 و نگو که کرد پا به بلوایی یه.بود تماشایی العملش کنم،عکس ازدواج اش برادرزاده با میخوام گفتم پدرم به وقتی_بهروز

 کردم تالش و کردم اصرار چقدر بود؟هر چی برای کینه و نفرت همه اون نمیفهمم.میلرزه پشتم میفتم یادش وقت هر.نپرس

 دهن بزنه،توی حرف اومد تا ام برگشته بخت مادر.نداشت برداره،تأثیری کدورت و لجبازی این از دست بشه راضی تا کنم مجابش

 فقط مادرم.بذاره برادرش دختر دست تو پسرشو دست نمیشه حاضر هیچوقت گفت و ریخت دستم روی پاکی آب و زد هم اون

 برای تنهایی به اجبار به و کنه ام همراهی اونم نداد اجازه بود؟پدر سالم چند مگه.داشت حقم.بود کمم سن از اش گالیه

. رفتم خواستگاری  

 خودش برادرزاده فهمید تا ولی.داشت بهروز با ای محترمانه رفتار اولش.بود عموم از شدیدتر و بدتر مراتب به پدرم رفتار_الناز

. بود لگد و مشت و سیلی تا چند ما شب اون سهم.کرد پا به قیامت نشسته جلوش  

 واسمون ای چاره دیگه.بود همون جواب دفعه هر و گرفتم پیش در رو عمو خونه راه خواستگاری برای دیگه بار دو_بهروز

! کردیم فرار.نذاشتن تا دو ما برای این جز راهی.نموند  

کردین؟ درستی کار خودتون نظر به_  

 ثانیه یه که بود کرده سیاه برادرو تا دو اون دل چنان حسادت و حرص.کردن مجبورمون یعنی.شدیم غلط،مجبور یا درست_بهروز 

 ندیدن؟چرا رو کشیدنمون عذاب بود؟چرا چی ما داشتن،گناه مشکل هم با اونا اگه.نکردن فکر هاشون بچه خوشبختی به هم

  نفهمیدن؟ رو بود ما بین که شدیدی عالقه

 که تصمیمی هر پدر یه باید چرا اما!نمیشیم و نشدیم منکرش هم ما!آمد؛بودن حرف به الناز دفعه این! بودن شما پدرای اونا_

 کی تا!برسونه ضرر اش بچه به و باشه غلط تصمیم اون که صورتی در نکنن؟حتی هم اعتراضی و کنین قبول زود هاش بگیره،بچه

 قیمت قیمتی؟به چه به اما!بود واجب هم احترامشون!بودن چرا!نبودن پدرمون اونا نگفتم بشه؟منم عوض نیست قرار چیزا این

 تعصبات سری یه چی؟واسه واسه خودخوری؟اونم و سرزنش عمر یه و روح شدن نابود قیمت رؤیاهامون؟به و زندگی شدن خراب

! نمیدید رو هیچی خودشون شخصیت و غرور جز چشماشون که انسان تا دو یکدنگی و لجبازی برای!دلیل بی و کور  

  بود؟ بدتر االن از روزتون و نمیزدین،حال بیرون هاتون خونه از اگه یعنی_

. نداشتم گفتن برای پاسخی حق حرف برابر در.کردم نگاهش تنها! خان آرتا نداره خبر خودش آینده از هیچکس_الناز  

 لحاظ از هامون خانواده.کنیم اجاره کوچیک خونه یه که بود حدی در اومدیم،توانمون تهران به و کردیم فرار اونجا از وقتی_بهروز

no خونه اون از بودم،چیزی آورده دست به پدرم مغازه تو کردن کار از خودم که پولی مقدار یه جز ولی.بودن متمول مالی
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 کار و کسب یه دنبال خیلی.کردیم عقد هم با روز همون.بود نیاورده لباس دست چند از غیر به چیزی خودش با هم الناز.برنداشتم

 شو افتاده عقب اجاره خونه صاحب.نموند برامون پول اون از چیزی که نگذشت ماه کار؟دو کو ولی.گشتم حسابی و درست

 کار دنبال در به در روزا اون!داشتیم وسایل هم چقدر انگار حاال.میکنه پرت کوچه تو رو وسایلمون میکرد تهدید و میخواست

 باز رو حیاط در تا زود صبح روز یه.بود میاوردم،کافی در ازش حالل درآمد یه اگه فقط.نداشتم نوعش روی حساسیتی دیگه.بودم

 مرد یه شدم مسلط خودم به تا.بیفتم پس بود نزدیک ترس از.کشید کوچه داخل منو و گرفت مو یقه و اومد دستی کردم،یه

 جدیدی؟ مستأجر تو:پرسید انهودبم الت لحن یه با.میبارید غضب چشماش از و داشت کلفت سیبیل یه.دیدم رو هیکل درشت

از دستشو  

 میگن بهم:گفت و کرد دراز دستشو! نمیارم جاتون به!کردیم کشی اسباب میشه ماهی دو یه:گفتم حرص با و کشیدم ام یقه

 به دوستی صرف به که دستی هیچوقت:گفت و شد عصبانی که کردم نگاهش ظن سوء با! منم محله این کاره همه!قدرت مش

 همون با و دادم دست باهاش! بزنه خوشگلت صورت وسط مشت یه بعدش دفعه ممکنه نکن،چون رد رو میشه دراز طرفت

 یه:گفت. نمیکنم پیدا میگردم،ولی:گفتم! میگردی کار پی شنیدم!کاره همه که گفتم:گفت اینجایی؟ چیکاره:گفتم جا بر پا تردید

 نشونت کدومه،زود قدرت مش خونه بپرسی هرکس از!تر پائین کوچه تا دو بیا ساعت همین فردا.دارم سراغ برات خوب شغل

 اتمام باهات االن از:گفت رفتن موقع قدرت مش و کردم قبول خواسته خدا از. بکنم ت واسه میتونم چیکار ببینم بیا!میده

 و میپرسی چیزی نه یعنی!موقوفه درازی دم و درازی زبون میکنی کار من برای که وقتی تا!کیه دست دنیا بفهمی تا میکنم حجت

 بند زبونم کار کردن پیدا خوشی از که احمق من فهمیدی؟!کنی حظ که میکنم قیچی طوری رو دمت وگرنه!میکنی فوضولی نه

. کردم تأیید و دادم تکون بود،سر اومده  

 صاف رو خونه صاحب بدهی هم و میومد دستش پولی یه باالخره.شدم خوشحال خیلی میره کار سر فردا از شنیدم وقتی_الناز

 چی هر گفت و نکرد قبول ولی.کنه تحقیق و بره اول گفتم بهش.میکردیم پیدا نجات خوردن خشکی نون از خودمون هم و میکرد

 درست.نکردم اصرار دیگه منم.اومده گیرمون فرصت این ماه دو بعد که کنیم شکر رو خدا باید گفت.نیست مهم باشه

 ای دیگه شغل تا کشید می طول وقت چند میدونست میداد،خدا دست از رو یکی این و میکرد پا اون و پا این اگه.میگفت

 اش خونه جو و پرس با و رفتم کوچه تا دو رحمت مش گفته طبق.زدم بیرون خونه از ساعت سر روز اون فردای_بهروز. بیاد گیرش

 یه.کرد بازش یکی بالفاصله و کوبیدم در به کلون با!پولداراس اون از بود پیدا.بود رو ماشین بزرگ رنگ کرم در یه.کردم پیدا رو

 از و حیاط تو رفتم! تو بیا.هستی کی میدونم:گفت که کنم معرفی خودمو اومدم و کردم سالم.بود ساله شونزده پونزده پسر

 بندی بسته رو جعبه چندتا یکی.بود خودش کار سرگرم هرکسی و بودن اونجا نفر بیست باالی.کردم حیرت آدم همه اون دیدن

 چیدن هم رو مشغول گوشه یه که نفری چهار سه به تا گردوند می دست به دست و میاورد بیرون جعبه زیرزمین از یکی.میکرد

 بود سؤال برام و میکردم تماشا رو مستمر و وقفه بی فعالیت این گیجی با.دوئید می یکی.برسه بودن مشابه های جعبه همون

 و بودم وایستاده درازتر پا از دست.رفته وقته خیلی دیدم که بپرسم پسره از تا چرخیدم!باشه؟ میتونه چی ها جعبه اون توی که

 داشت،لبخند ای سبزه پوست که جوونی ساله دو یکی و بیست پسر.اومد شکر رو خدا که بیاد ام راهنمایی برای یکی بودم منتظر

no توضیح برات زود تا بیا.میشه شروع تو کارای امروز از پس:گفت.کردم تصدیق درسته؟!بهروزی تو:گفت و داد دست باهام زنان
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 راه وسط مرتبه یه.رفتم دنبالش مطیعانه. داریم مونده عقب کار کلی امروز چون.بگیری یاد زود و باشی فرز و کنی عجله باید.بدم

 جعبه اون توی چی بپرسم اومدم میکنی؟ چیکار داری میدونی که اینه داری؟منظورم خبر چیز همه از که تو:گفت و سربرگردوند

 سر از سری. نه،نمیدونم:گفتم صادقانه حال این با.بود ممنوع پرسیدن.گفت چی دیروز قدرت مش افتاد یادم هاست؟ولی

 به شروع رسیدیم که ها جعبه کنار.رفتم باهاش صدا و سر بی بازم! بریم:گفت کردم،و درک معناشو بعدأ داد،که تکون تأسف

 تحویل و بردم می باالتر کوچه تا هفت شیش به رو کارتن های جعبه این از تا پنج ظهر گرمای وسط روز هر باید.کرد دادن توضیح

 پوست پسره همون و رسوندم انجام به راحتی به رو مسئولیتم روز اون!نمیومد نظر به سختی کار زیاد!همین.میدادم یکی

 الناز برای و دادم رو اجاره باهاش و نبود کمی مبلغ.گذاشت دستم کف پول مقدار نعیمه،یه اسمش میدونستم حاال سبزه،که

 یه و میشد تموم کارم و میدادم تحویل رو ها جعبه ظهر سر روز هر.داشت ادامه روز چند روال این.گرفتم نو لباس دست چند

 و زمین زیر تو داد دید،هلم منتظر و کار بی که منو اونجا پسرای از دیگه یکی.بود نیومده نعیم روز اون.میشد عایدم خوبی پول

 یه:گفت! نرفتم اونجا حاال تا!س دیگه چیز کارم من آخه:گفتم! بیار رو ها جعبه میکنی؟برو نگاه رو ما بر و بر همینطور چرا:گفت

 سه دو.بود اونجا شده بندی بسته جعبه عالمه یه.شدم زمین زیر داخل اصرارش با. نیومدن نفر چند که بینی می.نداره عیبی امروز

روشون خودمم و افتادن دستم از ها جعبه که کرد گیر چی به نمیدونم پام یهو.افتادم راه و برداشتم هم با رو تا  

 و رفت گیج سرم.شد عجیب حالم خورد مشامم به تا.شد خارج ازش گردی یه و شد سوراخ قسمتش یه باالیی جعبه.افتادم

 بعد و حالیه؟ چه این!پسر!پیچید؛بهروز گوشم توی نعیم آشنای صدای که میرفتم هوش از داشتم تقریبأ.کردم سرخوشی احساس

 دار خنده نظرم به حرفش! نیست چیزا این اهل که فرستادی؟اون اینجا رو پسره احمق،چرا آخه:میگفت که زدنش داد صدای

 بوی اون دوباره میشدم وسوسه.شد شروع بعد روزهای از اصلی مکافات.شدم بیهوش که خندیدم نبودم؟اونقدر چی اهل من.بود

 هفته یه بعد.بجنگم نبودم قادر شدیدم تمایالت با ولی.میکردم خطر چیه،احساس نداشتم خبر اینکه با.کنم حس رو آور نشئه

 بردم،یواشکی می بیرون خونه از رو ها جعبه وقتی ظهر هر.شد تکرار بارها اتفاق این.شدم ام وسوسه تسلیم عقلم با رفتن کلنجار

 بندی بسته بار هر مثل هم آخرش.کشیدم می مشام به رو گرد اون و کندم می رو بسته چسب از گوشه یه بقیه چشم از دور و

. شدم معتاد باشم داشته خبر خودم اینکه بدون که شد اینجوری.نمیشد متوجه هم کسی و میکردم اولش روز مثل رو جعبه

  فهمیدی؟ نمی خودت که اینه منظورت_

! میگفتم دروغ خودمم به حتی که بودم بدبخت چقدر.میدادم فریب خودمو ولی.بودم برده بوهایی چرا،یه_بهروز  

! بود خودت انتخاب این ولی_  

 که نخواستن.نشد ولی.کنم فراهم ام خانواده برای خوب و آروم زندگی یه میخواست دلم.بودم سالم.بودم پاک چرا؟من_بهروز

 میرفتم؟مگه کاری همچین طرف باید میشد،چرا پیدا جوون من برای کار دونه یه شده خراب این تو بگو،اگه خودت تو!بشه

  کنم؟ بازی ام بچه و زن و خودم زندگی با داشتم دوست

! نمیدونم نمیدونم،هیچی_  no
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 طاقتش بی و عذاب پر لحن با و فرستاد هوا به را دودش و زد آتش دیگری سیگار بهروز! داداش بگو رو اش بقیه_هاشم

 به خیلی:گفت نرمی به و فشرد محکم را دستش الناز! سخت خیلی!سخته برام خیلی.بیارم یاد به دیگه رو اینا ندارم دوست:گفت

. زد پوزخند بهروز! نیار فشار خودت  

 روز و حال این به رو تو مثل ای فرشته من.میکنم سرزنش ثانیه هر و ساعت هر و روز هر من؟خودمو الناز میتونم مگه_بهروز

 بازم بکشم درد چقدر هر!عذابم مستحق من!منم بره می خوابش تشنج با شب هر که ای بیچاره پسر اون بدبختی دلیل!رسوندم

 واقعأ.چکید صورتش روی اشک ای قطره و داد تکان طرفین به را سرش.. .که سوزه می این از..که میسوزه این از دلم فقط!کمه

 چایی میرم:گفت و شد بلند موجود جو کردن عوض برای هاشم.نیست درمانده و شکسته مردی صدای بی گریه از تر تلخ چیز هیچ

 توی را سیگارش دومین بهروز.نشست دوباره تردید با هاشم. نمیخوره چایی کسی.بشین:گفتم و گرفتم را دستش. بیارم

 بعد روز اون.میگذشت شدنم عملی از هفته سه داد؛دقیقأ ادامه خورده فرو بغضی دنبال به و کرد خاموش فلزی زیرسیگاری

 خونه ببره و برداره جعبه تا چند کسی هر گفت همه به و شد حیاط وارد سراسیمه و هراسان.دیدم رو قدرت مش مدتها

 و برداشتم جعبه تا شیش پنج بقیه مثل منم!دارم جرئتشو نه و هست وقتش نه دیدم ولی!چی؟ برای بپرسم خواستم!خودش

 در که بود صبح یازده.داد رخ اصلی اتفاق روز دو بعد.بود شده تعطیل کار روز دو تا.کردم اش مخفی خونه زیرزمین توی پنهانی

 و ریخت حیاط توی انتظامی نیروی کردم وا درو تا!جریانه در بدی اتفاقات میداد گواهی دلم و کوبید می در به مشت با یکی.زدن

 و گفت مأموره رو اینا.بود داده لو منو پسرا از یکی و بودن گرفته هم رو ها بچه بقیه.کردن دستگیرم و زدن بند دست بهم مأمورا

! مخدر مواد تحویل و ستد و چیه؛داد جرمم و میکردم چیکار مدت یه این فهمیدم تازه من  

 به توجه بی و بستن دستاشو مأمورا.بزنه کار این به دست میشناختم من که بهروزی اون نمیشد باورم.بودم منگ و گیج_الناز

 بهم نگاهم یه حتی ولی!نبردیش تروخدا میگفتم و کشیدم می جیغ و چرخید می سرم دور دنیا!بردنش من های التماس و گریه

 ذره یه که ایه زندگی چه این بگم و بزنم داد میخواست دلم.بودم بیزار دنیا از لحظه اون چقدر!دادن ادامه کارشون به و نکردن

 با و کشیدن رو بهروز!نکرده باهامون سرنوشت که مونده دیگه بازی عالمه یه هنوز نداشتم کرده؟خبر دریغ بهمون هم رو خوشی

 گریه و نشستم رفت،همونجا اون وقتی!نمیدونستم میخورم قسم:گفت و گرفت دستمو خداحافظی لحظه فقط!بردن خودشون

 باد و برق سرعت به موند؟زمان برام کسی میاوردن،چه بهروز سر بالیی اگه.سوخت می خودم کسی بی و تنهایی حال به دلم.کردم

 بیاد و کنه باز کلید با درو روز هر مثل بودم منتظر.بودم شده خیره در به و بودم نشسته ها پله روی هنوز من و شد عصر.گذشت

لبخند با و تو  

 کردم خیال.زد در یکی که بودم غرق خیال و فکر و رؤیا عالم توی.نمیفته اتفاقی همچین میدونستم ولی.کنه سالم قشنگش

 سمت دوئیدم و شدم بلند افکار این تأثیر تحت!داشت گناهی که اون آخه!خونه بود برگشته و بودن کرده ولش آره،حتمأ!بهروزه

 همه واکردم درو تا!بود برگشته زودی این به بهروز!بودم خورده جوش و حرص الکی چقدر!اومد لبام رو خنده بهروز دیدن تصور با!در

 سالم!قدرته مش ش شده لعنت اسم فهمیدم بعدها.بود وایستاده در پشت غریبه مرد یه.کرد فروکش ام خوشحالی و هیجان

no شک رذل؟ شرفای بی بردن اونم:گفت. کردن دستگیرش و ریختن مأمورا:گفتم و کردم بغض. داشتم کار آقا بهروز با:گفت و کرد
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 االن و داشتم بهروز پیش امانتی یه من.نیست حرفا این وقت االن:گفت میدونین؟ چیزی چی؟شما یعنی اونم:پرسیدم و کردم

 باید چرا پنهون؟بهروز:گفتم! باشه کرده پنهونش زیرزمین تو باید!کارتن جعبه تایی پنج چهار:گفت امانتی؟ چه:گفتم! میخوامش

 ما زیرزمین توی شما امانتی مطمئنم ولی:گفتم. نیست جوابا و سؤال این وقت حاال که گفتم:گفت میکرد؟ قائم رو چیزی

 به و گرفتم فاصله در از. کنین صبر لحظه چند.بندازم نگاهی یه بذارین پس:گفتم! میذاره اونجا گفت چرا،خودش:گفت. نیست

 برق کلید چون.میکرد وصل زمین زیر به رو حیاط پله تا چند.نمیرفتم و میشد خورد پام قلم کاش ای که رفتم زیرزمین طرف

 خودمو پای جلوی میتونستم سختی به و بود کنم،تاریک روشن رو چراغا اینجا از نمیتونستم و بود شده نصب ها پله پائین

 میخورد،یه ها پله تک تک به محکم بدنم و میخوردم غلت که همونطور.افتادم و لغزید گذاشتم،پام قدم پله اولین روی تا.ببینم

 وقتی.رفت ورتر اون محله هفت تا مطمئنا که کشیدم جیغی اختیار بی و کردم احساس چپم پای توی وحشتناکی درد مرتبه

 درد! شد؟ چی!شنیدم؛آهای رو قدرت مش افتاد،صدای زمین کف ام زخمی و کوفته تن و شد تموم دردناک سقوط این باالخره

 و جنبید لباش.دیدم روم جلوی رو قدرت مش صورت.نمیومد بیرون دهنم از ای میکردم،کلمه سعی هرچی و بود بریده امانمو

 تکون سر میکنه؟ درد پات:پرسید فهمید،چون انگار! پام:بگم تونستم فقط و شد جمع چشمام تو اشک خوبه؟ حالت:پرسید

 اینجوری:گفت و شد بلند.افتادم گریه به و بگم نتونستم این از بیشتر! راست:دادم جواب یکی؟ کدوم:پرسید باز.دادم

 ندیده اینجا رو اینا روز چند این چرا.داشت حقیقت پس.رفت بود اونجا که هایی جعبه سمت! میکنم درستش االن!نمیشه

 این:گفت و صورتم جلوی گرفت!بودن ریخته سفیدی چیز یه بسته توی!نشسته کنارم دستش تو کوچیک بسته یه با بودم؟دیدم

 اشک الناز! میره بین از دردت!مسکنه میکنی؟میگم تعارف چیه؟چرا:گفت عصبانی.کردم نگاهش شک با. میکنه کم رو دردت

 سیگار. کرد داغونم.کرد ام عملی.کرد معتادم.گرفت ازم زندگیمو شرف بی:گفت وافر ای کینه با و زدود دست با را صورتش روی

. زد آن به محکمی پک و گرفت را بهروز دست  

 ولی.میخندم دارم چرا دونم نمی.میرم راه ابرا رو و جداست زمین از پاهام انگار.نمیکنم احساس دردی.میره سیاهی چشمام_الناز

 تنم به دستش.متنفرم وقیحش خنده این از.میاد چشمام جلوی کریه صورت اون دفعه یه.دارم خوبی احساس که میدونم اینو

 میشم متوجه تازه.میشه پاره لباسم.میکنه چیکار داره نمیفهمم.میاد لباسهام روی دستش.میکنم چندش احساس و میخوره

 من از خیلی قدرتش.نداره تأثیری میدم،ولی میزنم،هلش پس دستاشو گریه با.نمیخندم دیگه.داره سرش توی ای نقشه چه

 دانه! بشنوم نمیخوام!کن بس!بسه:گفت لرزان بدنی با بهروز. میشم غرق لجن توی بیشتر لحظه هر و میزنم پا و دست.بیشتره

 با و زیرسیگاری به خیره الناز.بود افتاده لرزه به وضوح به پشتش و بود نشسته صورتش تمام و پیشانی روی عرق درشت های

 ساکت چرا:گفت و نگریست چشمانم در مستقیم سپس! میشم رد!نمیگم دیگه!باشه:گفت احساس از عاری لحنی

. زد پوزخند هست؟ گفتن برای هم چیزی مگه:گفتم و دزیدم را نگاهم بگین؟ چیزی موندین؟نمیخواین  

 پشت و برخاست! کنی نگاهش داستان چشم به اگه البته!نمونده داستان این از چیزی دیگه.بگم رو ش بقیه بذارین پس_الناز

 نگاهم زشتش خنده با و شد شد،بلند تموم کارش وقتی:گفت بود دوخته چشم بست بن کوچه به که حالی در.رفت پنجره

no میذارم واست بسته یه:گفت بهم و برگشت و کرد فکری یه که بره خواست.برداشت شونو همه و رفت ها جعبه سراغ بعد.کرد
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 فقط!نداره ربطی من به هرحال گرفتی؟به یاد که رو روشش!کنی مصرفش االن مثل شدی وسوسه و خواست دلت وقت هر تا

کردی سرگرمم که دقیقه چند این خواستم  

 یه با و کرد نزدیک صورتم به صورتشو که شدم خیره بهش نفرت با داره؟ قیمت چقدر اش ذره یه میدونی إال و.کنم جبران رو

 قرمز خشم از صورتش.بود توانم نهایت این و انداختم صورتش توی تف یه عزیزم؟ بگی میخوای چیزی:پرسید آور چندش حالت

 این.میاد بدت و بیزاری ازم چقدر بدی نشون نیست خب،الزم خیلی:گفت خنده با.کرد خندیدن به شروع بعد خرده یه ولی.شد

! داشتیم هم با خوبی لحظات چه نگم هیچکس به میدم کرد؛قول اضافه و زد چشمکی. دیدی منو که بود باری آخرین و اولین

 به.بدم تشخیص نمیتونستم رو ها رنگ و بود تار و تیره چشمام جلوی.رفت باال ها پله از دستش توی های جعبه با و خندید بازم

 پله اولین روی بودم،پا داده تکیه دیوار به دستمو یه و بود شکمم به دستم یه که همونطور و شدم بلند جا از زحمت

 رو نامفهومی فریادهای و داد صدای دفعه یه.گرفتن سبقت هم از ریختن برای شنیدم،اشکام که درو شدن بسته صدای.گذاشتم

 همه انگار.کرد رفتن رژه به شروع چشام جلوی دنیا! نکرده فرار تا بگیریدش!اس مرده همون:میگفت داشت یکی انگار.شنیدم

 معده تلخ ماده یه ترشح و داشتم تهوع حالت.خورد زمین به محکم زانوهام و دارم نگه خودمو نتونستم.چرخید می داشت چیز

 تو این از زیادتری چیز روز اون اتفاقات از.کشیدم دراز زمین کف همونجا و آوردم باال میتونستم که جایی تا.میزد آتیش رو ام

 چی به و کی به حاال.میشد تر عمیق و بلندتر ام خنده صدای لحظه هر و میخندیدم داشتم میاد یادم فقط!نمونده خاطرم

. رفتم فرو غیرعادی و عمیق خواب یه به و کرد احاطه رو جا همه مطلق سیاهی اون از بعد!نمیدونم میخندیدم  

 مرتکب که جرمی میدونستم خوب.نمیدادن مالقات اجازه ولی.بود شده تنگ زنم برای دلم.بودم حبس توی کامل ماه سه_بهروز

 خرج چطوری که بودم دلواپسش و نداشت رو کسی من جز.بود الناز تنهایی ناراحتیم تنها.نیست اعدام از کمتر شدم،مجازاتش

 من پناه بی و بیچاره نمیشد،الناز پیدا هم شغل دونه یه بزرگی این به شهر توی مرد یه برای وقتی.میاره در رو خوراکش و خورد

  بربیاد؟ خودش پس از میتونست چجوری

 نگاه طاقچه روی بسته به بار هر.کردم مقاومت و جنگیدم شدیدم میل با.رفتم کلنجار خودم با هفته یه.نبود بهروز از خبری_الناز

 این تو ندادم اجازه درونم خواهش و خواسته به و گرفتم کار به رو ام اراده تموم ولی.میکردم بهش عجیبی نیاز میکردم،احساس

. شدم تسلیم!قدیس نه و بودم پیغمبر نه.بودم سردرگم و ناامید.بودم مأیوس.گذشت روز ده.بشه موفق جدال  

  راحتی؟ همین به_

 هر تو خودشو!بینه نمی جنگیدن برای دلیلی نده معنا و رنگ زندگیش به چیزی نمونه،وقتی براش چیزی انسان یه وقتی_الناز

! میکنه ول باتالقی و کثافت  

 استفراغ و سرگیجه بعد روز پنج!باشیم نرسیده حاال تا اگه البته!میرسیم هم دارش گریه جاهای به!بخندین شما_الناز! داره خنده_

 زبون از اینو وقتی!بودم حامله.دادم آزمایش و کرد،رفتم پیدا ادامه وقتی ولی!زهرماره همین تأثیر کردم فکر اول.اومد سراغم

no پس!بود ماهش یه ام بچه.دیدم چشم به رو دنیا داد،اون جواب و وقتشه چند پرسیدم تا.کنم غش بود مونده شنیدم،کم دکتر
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 وقتی!داد دوباره زندگی بهم بچه اون!نبوده ترسیدم می ازش که چیزی اون که کردم شکر مرتبه هزار صد رو خدا!بود بهروز پدرش

 مقدار یه اون کم کم!پسره بودم فهمیده جورایی یه!میشدم لذت میکردم،غرق حس وجودشو و میذاشتم شکمم روی دست

 زهرماری بود،خرج مونده خونه تو پول چی هر روز چند اون!میرفتم کاری یه دنبال باید!کشید داشتیم،ته که هم ناچیزی پول

 پول بی که ای هفته دو یکی اون.نتونستم ولی.کنم ترک شده که پسرمم خاطر به گرفتم تصمیم بعد به جایی یه از!میکردم

 از و شد طاق طاقتم آخرش.مردم می درون از ذره ذره.بودم قرار بی.میشدم دیوونه نمیکردم،داشتم مصرف چیزی و بودم

 روزم چند برای این.گرفتم تحویل کوچیک خیلی بسته یه پول اون ازای در و پارک تو دوئیدم و گرفتم قرض مبلغی یه همسایه

. بود کافی  

. بشه صادر اعدامم حکم بودم منتظر ثانیه هر و نداشتم آزادی به امیدی هیچ دیگه.گذشت سال سه کشداری به ماه سه_بهروز  

  کردی؟ سر چطوری ماه سه اون.بودی شده معتاد گفتی_

 تو!میگفتم داشتم!میرسید دستمون به مواد بیرون از تر راحت خیلی باشه باید که چیزی اون برخالف زندان تو_(نیشخند با)بهروز

 و کردم تنم لباسامو زود. برم باهاش و بپوشم گفت و داد بهم رو ام دستگیری از قبل لباسای و اومد نگهبان روز یه ناامیدی اوج

 داخل و زد در نگهبان خواستن؟تا منو چرا بفهمم تا نبود دلم تو دل.رسیدیم اتاق یه به و گذشتیم راهرو یه از.رفتم دنبالش

چرت خیال و فکر تا رفتیم،هزار  

 بله:گفتم صحت؟ بهروز:رسیدیم،گفت بهش تا.داشت نظر زیر رو ما و بود نشسته میزش پشت مرد یه.شد رد ذهنم از پرت و

 مرده.کنم سکته بود نزدیک تعجب و خوشحالی از! میشی آزاد امروز تو.کردی پیدا نجات انگار:گفت و زد لبخند! خودمم!قربان؟

 پسرای از تا چند و اون اعترافات با منم و کردن اعدام رو ش دسته و دار و قدرت مش دیروز داد توضیح بود اونجا رئیس انگار که

. شدم نمیدونستم،تبرئه ماجرا از چیزی و شدم داده فریب اینکه بر مبنی نعیم جمله من دیگه  

آسونی؟ همین به_  

. بگیری سخت خیلی نیست احتیاجی_بهروز   

! هست ها جعبه اون توی چی میدونستی تو ولی_  

 گرفتارم شده لعنت گرد اون فقط!گذاشتن توش چی ببینم که نکردم بازش کامل بار یه حتی!نمیدونستم میخورم قسم_بهروز

! کرد  

 برام هواش.بودم کوچه همون توی گرفت؛بازم سر از را حرفش بهروز.نگفتم چیزی! نگیر سخت خیلی!میگه راست بهروز_هاشم

 و واستادم در جلوی!میشد آب دلم تو قند و پره می بغلم توی و بینه می منو الناز که میکردم تصور رو موقعی.بود آشنا و عزیز

 شده چیزیش نکنه گفتم.شدم نگران.نیومد الناز بازم.زدم دوباره.نشد خبری.کردم معطل خرده یه.کوبیدم بهش محکم دست با

no سکوت از!داخل کردم پرت خودمو نیومد،سریع جوابی وقتی.زدم صدا اسمشو بار چند.پریدم حیاط توی و رفتم باال دیوار از!باشه؟
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 تماشا سیر دل یه و برداشتم رو عکسش قاب.رفت طاقچه روی بود؟نگاهم رفته کجا پس!نیست الناز بود معلوم خونه

 باور رو دیدم می که چیزی.دیدم بسته یه که بذارم جاش سر رو عکس خواستم.بود شده تنگ واسش دلم چقدر.کردم

 اون.میشناختم خوب رو همه که بودم دیده ها زهرماری و کوفت این از اینقدر زندان توی ولی.میکردم اشتباه حتمأ.نمیکردم

 صدای.بودم نکرده نابودی احساس موقع اون اندازه به بود،هرگز روم زندان تو که فشارایی همه با.شدم داغون.شکستم لحظه

 به چی وقت چند این تو.نبود ضعیف و الغر همه این که الناز.کردم تعجب دیدم که چیزی از و برگشتم! شنیدم؛بهروز رو الناز فریاد

 داده رخ من نبود تو که رو اتفاقاتی همه و نشست.پرسیدم بسته اون درباره ازش.کرد بغلم گریه با و بود؟دوئید اومده سرش

 کار خونه تا چند تو گفت.ریخت اشک یکریز و گفت و گفت الناز اما.کردم التماس.کردم خواهش.کن بس گفتم.گفت بود،برام

 چیزی فایده؟مگه چه ولی!هام پشیمونی و دلتنگی از!شدنم عملی از.گفتم منم!کنه سیر شیکمشو بتونه تا میکرده نظافت

 بودم،چی کرده خراب خودم دستای با خودمو و زنم زندگی که برمیگشت؟حاال رفته روزای من ندامت با میکرد؟مگه تغییر

 از پر.بود شده حاکم اتاق در بدی سکوت.نگفت چیزی کسی دیگر او از پس و شد ساکت بهروز کنه؟ جبران رو گذشته میتونست

 بهروز کنار و گرفت فاصله پنجره از و کند دل کوچه از باالخره الناز!پنهان های دل حرف و مگو رازهای از پر و فریاد

! مغموم لحنش و بود اشکی چشمانش.نشست  

 کس هر توهین و تحقیر به تن روز هر!دری به در روز هر.سال؟نمیدونم سال؟هفت سال؟پنج سال؟دو گذشت؟یک سال چند_الناز

 ای خونه توی که اینه فرقش فقط!داره هم حاال!داشت ادامه همیشه.نشد که نشد تموم!موندن خماری تو روز هر!دادن ناکسی و

 بست نقش لبانش روی داری گریه خنده! چی یعنی افتادن چاه تو تقصیر بی میفهمن!همدردن باهامون بقیه که کنیم می زندگی

 زودتر چه هر میخوام:گفت و انداخت اتاق بسته در به نگاهی بهروز! میرسه آخر به داره داستانم خان؟این آرتا بینین می:گفت و

 شیش و سال یه شاید.بود شده سالش هفت کرد؛پسرمون شروع و کرد رها سینه از کالفگی با را پرحرارتش نفس! کنم تمومش

 تو چی:پرسیدم مردد و رفتم جلو.کرد قائم پشتش رو چیزی یه باترس دیدم و شدم اتاق داخل سرزده روز یه.بود پیش ماه هفت

 گفتم:زدم داد سرش و شدم عصبانی که داد تکون سرشو! بده نشونم باش زود:گفتم! هیچی..هی:داد جواب ترس با دستته؟

 داد؛همه ادامه خفیف هقی هق با دیدم؟ می چی!بست یخ تنم تو خون!آورد جلو دستاشو و داد قورت دهنشو آب! بده نشون

 گوشش توی سیلی یه!میکنم دارم غلطی چه نفهمیدم!بود سوراخ سوراخ و زخم از پر کوچولوش دستای اون..دستش جای

 میان دستی. شد اشک از پر چشماش فقط.نگفت هیچی.نمیره یادم مظلومش نگاه اون هیچوقت چیه؟ زدم؛این داد و خوابوندم

 چیکار ام خانواده با.کنه لعنت منو خدا:گفت وار ریخت،زمزمه می اشک صورت پهنای به که حالی در و کشید موهایش

 می چشمانم و بود گرفته را گریبانم بغض! بده نجاتم رنج و درد این از.کن خالصم و بکش منو خودت کردم؟خدایا

بعدش:پرسیدم آهسته.سوخت  

  کردین؟ چیکار

 نمیخواستم.بدم نجاتش مخمصه این از شده هرجور میخواستم.بیاد بیرون روز سه تا نذاشتم و اتاق تو انداختمش_بهروز

no و دوئیدم.شد بلند جیغش صدای نرفته اتاق تو هنوز که برد غذا براش الناز سوم روز.بشه مادرش و من مثل اش آینده پسرمم
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 ولی.میبردیمش دکتر باید.بود کرده تشنج.شده جمع لباش دور سفید مایع یه و گوشه یه افتاده پسرم دیدم و زدم کنار النازو

. نداشتیم پولی  

 گرفته قرض بچه این دکتر برای رو پول بود؟اون گرفته کتک باد به منو و میخواست طلبشو شب سر مرده اون یادته_هاشم

. بودیم  

 بدنش چون و نبوده اولش دفعه انگار گفت.کردیم قدغن بهش چیزو همه مرتبه یه که کردیم اشتباهی کار گفت دکتر_بهروز

. کنه قلبی سکته حتی بوده بوده،ممکن کرده پیدا وابستگی بهش  

 و پدر از کثیف ارث یه:گفت و انداخت پائین ممکن حد تا را سرش بهروز بره؟ چیزا این طرف باید ساله هشت هفت بچه یه چرا_

 به اختیار بی و کنه پیدا نیاز بهش بدنش که جوری!کرد اش آلوده و گذاشت تأثیر مون بچه رو ما کاریای کثافت!بود مادرش

! بشه کشیده طرفش  

  بده؟ پس تقاص اینطوری باید که داره تقصیری چه بچه نکردین؟این براش کاری چرا پس_

. نداشتیم پولشو ولی.بشه زدایی سم تا کلینیک یه ببریمش باید گفت دکتره_بهروز  

  بکنی؟ مواد خریدن خرج داری پول چجوری پس_(عصبی)من

. میکنه فرق اون_بهروز  

! فرقی؟ چه آخه_  

! میاریم دست به رو میگی که موادی اون مثقال مثقال روشهایی چه با و چجوری نمیدونی تو_بهروز  

 االن تا اگه!پاکی خیلی تو:گفت و زد تمسخرآمیز پوزخندی بهروز قاپین؟ می مردمو میکنین؟کیف میکنین؟دزدی چجوری؟چیکار_

! سردربیاری چیزا این از نکن موندی،سعی سالم گفتی که شرایطی اون با و  

  کنین؟ می چیکار پرسیدم_

 میتوانست الناز و او میان که شباهتی تصور از.افتادم لیال یاد به مرتبه یک! بکنی نمیتونی هم فکرشو حتی که کارایی_بهروز

 نمانده ماندن برای بود،دلیلی رسیده خویش انتهای به داستان این که حاال.ندانستم جایز را نشستن منتظر.داشتم باشد،نفرت

هاشم. افتاد راه سرم پشت هم هاشم.رفتم در طرف به حرفی هیچ بی و برخاستم.بود  

. زدم اش شانه روی دستی. کنی قضاوت بعد و بوده چی حقیقت که بفهمی خواستم فقط.کردم ناراحتت اگه میخوام معذرت_  

. کردی درستی کار_  

! مدیونم بهت عمر آخر تا!داداش ممنونم چی همه برای_هاشم  no
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. نکردم میزنی؟کاری که حرفیه چه این_  

. رفته بین از تو مثل باوجدانی و پاک آدمای نسل میشد باورم داشت.بودم ندیده مرد زندگی تو بود وقت خیلی_هاشم  

! خداحافظ.میرم من خوب خیلی.نزن حرفا این از گفتم_  

 جواب صادقانه میای؟ اینجا پرسید؛بازم دوباره در جلوی که بروم داشتم قصد! گالب گل آرتای آقا باشه خدانگهدارت_هاشم

 آمده بند باران.گذاشتم خیس خیابان به پا و برگرداندم روی! دیدار امید به:گفت زیرلبی.شد غمگین نگاهش! نمیدونم:دادم

بود تلخی و طوالنی شب عجب:گفتم آرامی به و بردم فرو پلیور جیب داخل را دستم دو هر.بود پابرجا سرما و سوز هنوز اما.بود ! 

بوسه"  " 

 اتاق داخل را سرم و گشودم را در! آمد؛بله؟ در پشت از رئیس جناب صدای.ماندم پاسخ منتظر و نواختم در به مالیم ای ضربه

  نیستم؟ پرسیدم؛مزاحم لبخندزنان و بردم

 جای از احترامم به رئیس جناب.کردم سالم و شدم اتاق وارد! داخل بفرمائین.بزنید حرفا این از نشنوم دیگه_رئیس جناب

. گفت پاسخ را سالمم صمیمیت با و برخاست  

  خوبه؟ حالتون_

. شده بهتر هم شما حال شکر رو خدا اینکه مثل!خوبم،ممنون_رئیس جناب  

. دارین لطف.متشکرم خیلی_  

. موندین؟بشینین سرپا چرا حاال_رئیس جناب  

. کنم شروع رو بازجویی و برم باید هم سریعتر چه هر و بشم شما کار مزاحم نمیخواد دلم اما.ممنونم بازم_  

 به بدین،چون خرج به عجله بازجویی مورد در میدم حق بهتون ولی.ندارین و نداشتین من برای مزاحمتی هرگز شما_رئیس جناب

. افتاده عقب کافی اندازه  

. بینمتون می بعدأ.میرم فعأل پس_  

 می صحبت مسائل سری یه درباره و میخوریم قهوه شینم می.بزنین من به سر یه حتمأ کارتون اتمام از بعد_رئیس جناب

. کنیم  

 روز چند از پس باالخره.شدم خارج رئیس جناب کار اتاق از. نمیکنم رد رو موند،پیشنهادتون وقتی و تونستم اگه اما.نمیدم قول_

 ترس با آمیخته زیادی هیجان.بودم خوشحال بسیار بابت این از و بودم بازگشته ام عالقه مورد کار سر به خانه در ماندن و حبس

این در و گذشت می وکالتم کار شروع از سال یک تقریبأ.میکرد طغیان وجودم در  no
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 که جدیدی پرونده حل زمان و بودم نیامده فائق هیجانم و شور به هم هنوز اما.بود رفته دستم زیر زیادی های پرونده ماه چند

 سر پشت از را در خودم و کردم تشکر مأمور از.شد باز بلندی صدای با فلزی در.میکردم گم را پایم و میرسید،دست فرا

 نیز من و نشست خود جای در دوباره. باشین راحت لطفأ:گفتم زود که شود بلند دید،خواست را ورودم تا تهرانی شایان.بستم

. گرفتم قرار مقابلش و کشیدم عقب را صندلی  

  هستین؟ خودتون تهرانی شایان_

! بله،خودمم_شایان  

. کرد قطع را حرفم کالفگی با.. . با رابطه در سؤال تا چند باید_  

 دریای رنگ به چشمهایش.داشت متوسطی قد و بود شانه چهار.کردم نگاهش! نیست گفتنش به احتیاجی!میدونم_شایان

. داشت سن سال دو یا یک و بیست شاید.بود افزوده اش مردانه جذابیت بر فرمش خوش بینی و بود نیلگون  

 رفته دوبی به کاری مسافرت یه برای_شایان بودین؟ رفته منظوری چه به و بودین کجا روز چند این.کنیم شروع بدین اجازه پس_

  بپرسم؟ سؤالی یه من هست اجازه حاال.بودم

 من کنین می فکر_شایان. بشه پیدا پیوند قاتل باید چون_ اینجام؟ من چی برای_شایان. بفرمائین میکنم خواهش_

. خوردم جا کالمش صراحت از کشمتش؟  

. شد آلود حزن نگاهش. دونیم نمی ماجرا از زیادی چیز هنوز ما..خب_  

 دست بار یه نیومد دلم حتی.بود عزیزتر برام دنیا این توی کسی هر از دختر اون.نیستم پیوند قاتل من میخورم قسم_شایان

  بگیرم؟ جونشو بیرحمانه اینقدر میومد دلم چجوری آخه.کنم بلند روش

. برسونم عملش سزای به و کنم پیدا کرده دخترعموتون حق در رو بیرحمانه جنایت این که کسی کنید کمکم پس_

  چطوری؟ بگین فقط.میدم انجام برمیاد دستم از کاری چطوری؟هر_شایان

 قیافه. کنه تر نزدیک پرده پشت های حقیقت به رو ما شما حرفای شاید.کنین تعریف رو گذشته تا دو شما بین که چیزی هر_

 اتفاقات همه!باشه_شایان! مهمه خیلی این!میکنم خواهش_! نه یا باشه درستی کار نمیدونم:گفت مردد و شد متفکر شایان

 به خیالش پرنده و کرد فوت را نفسش! بشه شناسایی فطرت پست قاتل اون میخوام همه از بیشتر من میکنم،چون تعریف رو

 عمو زن و مادرم.بود شده شروع بچگی از بود پیوند و من بین که ای کرد؛عالقه شروع اینگونه و آمد در پرواز به ها دوردست

 جور یه چیزو همه!بستن آسمون توی رو پسرعمو و دخترعمو عقد میگفتن خنده دیدن،با می بازی حال در رو ما وقتی همیشه

 زن رو پیوند بچگی عالم تو و کردم باور هم خودم رو حرفا این کم کم که بود اینجوری!دفتر!مداد!کیف!میخریدن هردوتامون برای

 پیوند حاال.شد موندگار و کشید قد من با هم قلبی عالقه و عشق اون و شدیم بزرگتر ما و شد سپری سال چند.دیدم می خودم

no میکردن رقابت هم با آوردنش دست به برای فامیل پسرای همه که بود شده خوشگل خیلی و جوون دختر یه.بود سالش هیفده
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 سرخوشی غرق هاش توجه از.میداد نشون خوش روی من به فقط زیبا و مغرور دختر اون ولی.سوختن می نگاهش یه حسرت تو و

 تفاوت بقیه با من با رفتارش همین برای و منه عاشق اونم میکردم خیال.میرفت ضعف قشنگش نگاهای برای دلم و میشدم

 که بود این حقیقت.کنه بازی آخرشو تا مجبوره که بینه می گرفتار نقشی توی خودشو و تظاهره کاراش همه نمیدونستم.داره

 ترس شکستن درهم به رو احساسم و قلب گرفتن بازی به و نداشت رو گفتنش شهامت اما.نداشت دوست منو هیچوقت پیوند

 نمی و بودم شده کور و بودم خودم از عیب شایدم و بود بلد خوب رو دادن فریب و بود خوبی بازیگر شاید.داد ترجیح تردیدش و

 به ما خونه توی شب اون!شدم ویرون واقعی معنای به که بود وقت اون!میگذره دلش توی چی فهمیدم دیر خیلی دیدم،ولی

 راحتی برای بودن گرفته تصمیم مادرمم و پدر و داشتن دعوت فامیل های جوون فقط.بود برپا جشن شیوا خواهرم تولد مناسبت

 پیوند و تو برن خودشون گفتم و رفتم دم تا باهاشون بهانه همین به منم!پیوند پدر یعنی عمو خونه برن و نباشن جشن توی ما

 بهم.ریخت پائین هری دلم دیدمش تا.اومد دقیقه چند بعد پیوند که بودم منتظر کوچه توی خالصه!بریم هم با که بزنن صدا رو

 و کردم لختش سینه و گردن به نگاه یه نشدم؟ میکنی؟خوشگل نگاهم اینجوری چرا:گفت و کرد ریزتر سیاهشو چشمای و خندید

! نداره اگه و آخه و ولی نه؟دیگه یا شدم خوشگل پرسیدم.کردم سؤال یه ازت فقط من:گفت و کرد اخم.. . چرا،ولی:گفتم

 نظر به:گفتم. بزن چی؟حرفتو ولی پس:گفت. هستی و بودی خوشگل همیشه تو اصأل.شدی خوشگل خیلی که گفتم منم:گفتم

یه من خان شایان خب:گفت و خندید! هست من نظر به ولی:گفتم مگه؟ چطور!نه:گفت نیست؟ باز لباست یقه خرده یه خودت  

 تا بریم نداری حرفی اگه.خواست اینجوری دلم هم دفعه این.بپوشم لباس جور یه هربار که نمیشه.دارم الزم تنوع و جوونم دختر

 از.داد انجام رو گفتم که کاری همون و برگشت. کن نگاه چشمام تو و برگرد:گفتم و گرفتم دستشو که بره خواست. نشه دیر

 کرد بلندی خنده. کن عوض لباستو برو:گفتم تحکم با.باختم می خودمو نباید ولی.لرزید دلم و دست چشماش شب تو شدن خیره

 حساسیت پوشیدنت لباس طرز روی که نیستم بابات مثل من ببین:گفتم. بکنم کاری همچین اگه سرت؟عمرأ به زده:گفت و

 چیکار من پدر به تو:گفت و کرد پیدا بیشتری عمق اخمش. بیای غریبه پسر جلوی لباسا این با نمیاد خوشم.باشم نداشته

 جواب غیض با شدن؟ غریبه حاال تا کی از سیامک و فریمان و بهراد میکشی؟بعدشم پیش عقایدشو بحث بار هر داری؟چرا

 محکمتر که کنه آزاد دستشو خواست! شایان نگو چرند:گفت مسخرگی با. گرفته رو جنابعالی چشمشون که وقتی از:دادم

 تا چهار سه مرتبه یه! ببینی خوابشو:گفت سرسختانه! نمیریم جا هیچ یا میکنی عوض میری یا:گفتم قاطعیت با و گرفتمش

 زیر آروم پیوند شده؟ مزاحمت پسره این خانوم:پرسید و اومد جلو شون دیدن،یکی رو ما وضعیت تا و پیچیدن کوچه توی پسر

 دلت کاری هر:گفتم. کنم خراب دوتاییمون واسه رو امشب و بگم دروغ میشم مجبور وگرنه.کن ول دستمو:گفت گوشم

 به:گفتم عصبانیت با. نکنه غلطا این از دیگه که کنیم تربیتش تا بگو کرده اذیتت اگه خانوم:گفت دوباره پسره. بکن خواست

 اومدم! خوشگل جوجه نزن حرف دهنت از تر گنده!هوی:گفت و برداشت سمتم به قدم یه و شد عصبانی مفتشی؟ چه؟مگه تو

 نیست مزاحم آقا این.برین اینجا از لطفأ:گفت بهش خطاب و وایستاد پسره اون و من بین پیوند که بذارم دستش کف جوابشو

 صدا بودم،اسمشو خوشحال بود داده بهم پیوند که نسبتی از دلم ته که من.رفتن و کشیدن راهشونو پسرا! نامزدمه و

 تعجب با! بردار سرم از دست!میخوره هم به پیشت سال صد افکار و تو از حالم:گفت عصبانی حالت یه با و برگشت زدم؛پیوند؟

no منو نظر کاراش همه توی اوقات اکثر که دختری اون.بود کرده تغییر پیوند توی چیزی یه شب اون.کردم تماشا رو رفتنش
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 قدم تندی به و من از جلوتر.نداشت اهمیتی براش حرفام بود،حاال من سلیقه مطابق موهاش مدل حتی و میپرسید

 هم با بیا:گفتم و گرفتم رسیدیم،دستشو که ما خونه جلوی.نکردم بهش رسیدن برای تالشی ولی.رفتم دنبالش.برمیداشت

 من گفته کی:گفت ریشخند با و کشید بیرون دستم توی از دستشو! داره صاحب خوشگل دختر این بدونن همه میخوام!بریم

 شیدا!تو رفت و نداد زدن حرف مجال بهم! بدونه من مالک خودشو نمیتونه بعدم به این از و نتونسته کس دارم؟هیچ صاحب

 زن اومدی خوش:گفت و کرد بغلش و دوئید و کشید جیغی دید،یه رو پیوند تا!بود ما اومدن منتظر و بود وایستاده ها پله روی

 باال دستامو که کنه شروع اومد شیدا! بپرس داداشت خان از:گفت و کرد نازک چشمی پشت پیوند کردی؟ دیر اینقدر چرا!داداش

 و دختر و بودن گذاشته پخش برای رو تندی موسیقی.شدیم سالن وارد کنان خنده! خانم شیدا تسلیمم نجنگیده:گفتم و بردم

 کسی هر سر خالصه.میشد شنیده گوشه هر از زدن حرف و خنده صدای.بودن مجلس کردن گرم و رقصیدن مشغول جوون پسرای

 و تفاوتی بی این.شد اون با زدن حرف سرگرم و نشست شیدا کنار پیوند.میگذشت خوش نحوی یه به همه به و بود کاری یه گرم

 کرد،پر رد پیشنهادشو رویی خوش با و کرد رقصیدن درخواست ازش پسرا از یکی وقتی مخصوصأ.داشت تازگی برام اش سرسنگینی

 نامحسوسی طرز به و رفتم کنارشون.میشدم تسلیم هاش لجبازی و سردی برابر در نباید.بودم غرور کوه خودم من.شدم حسادت از

 تفاوتی بی عین در پیوند کنید؟ می همراهی به مفتخر رقص پیشنهاد کردن قبول با رو بنده محترم خانوم:گفتم شیدا به خطاب

! من زیبای بانوی بود شما با صحبتم روی:گفتم و کردم شیدا به رو.بود تالفی موقع االن. ندارم رقصیدن حوصله اصأل:گفت

 چشمکی یه. میکنم قبول رو پیشنهادت میل کمال با:گفت خنده با شیدا.بود شده سرخ سرخ صورتش.کردم نگاهش زیرچشمی

 با و انداختم باال ابرو! برقصه من داداش مثل برخوردی خوش و تیپ خوش مرد با که دختریه هر آرزوی:داد ادامه و زد بهم

 رو ما حرفای انگار و میکرد نگاه دیگه گوشه یه به خونسردی با پیوند! نمیدونن که بگو اونایی به اینو:گفتم شیطنت

 و سالن وسط رفتیم همدیگه با و گرفتم خواهرمو دست.میشه منفجر عصبانیت از داره االن میدونستم خوب ولی.نمیشنید

سالسای رقص کردیم،یه رقصیدن به شروع  

 شروع نفر دو شما لجبازی و لج باز:گفت خنده میداد،با تکون بدنشو آهنگ با هماهنگ که همونطور شیدا!قشنگ و ماهرانه خیلی

 همیشگی پیوند همون پیوند میکنم حس ولی.نمیدونم:گفتم فرقی؟ چه:گفت. داره فرق همیشه با بار این ولی:گفتم شد؟

 دعوت که اینه برای حرفات این اگه.شدی بدبین و شکاک زیادی هم داداش،تو بابا ای:گفت و گرفت اش خنده بازم. نیست

 بذاره سرم سربه اینکه برای. دادم تو به.ندادم پیشنهاد اون به که من:گفتم! ای دیوونه خیلی بگم نکرده،باید قبول رو رقصت

 چرت:گفتم تلخی اوقات با من؟ سراغ میای و میکنی ول رو دنبالشه چشم تا هزار که پیوندی اون تو یعنی!خودت جون آره:گفت

 مطمئنی؟:گفت آمیز شیطنت لحن یه با و داد عقب موهاشو. بندازه من نامزد به چپ نگاه نداره جرئت هیچکس.میگی پرت و

 نگاهی یه و برگردی میکنم پیشنهاد بهت ولی!جون داداش میدونی بهتر خودت خب:گفت و انداخت باال شونه! آره:گفتم مصمم

 کاردم.شدم خشک ها زده صاعقه مثل غریبه پسر یه دست در دست پیوند دیدن با و چرخیدم عقب به. بندازی سرت پشت به

 دوست!میزدن صداش بهرام که بود مون همسایه پسر.میشناسم رو پسره دیدم کردم دقت که کم یه.نمیومد در خونم میزدی

 اما.میخورد خونمو بود؟خون رقصیده عموم دختر با جرمی؟چون چه به اما.بشکنم رو موذی پسره گردن و برم لحظه همون داشتم

no دلخوری با میکنی؟ کیف چرا چیه؟تو:پرسیدم و گرفت حرصم دیدم که رو شیدا بشاش چهره و چرخیدم.میشدم خیال بی باید
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 خودمو من!تولدمه شب مثأل:گفت ادا و ناز با! کن لوس خب،خودتو خیلی:گفتم! داره؟ ربطی چه من به!داداش..إ:گفت تصنعی

 این کی:گفتم شاکی! گرفته رو ما داداش زن بدجور چموش چشمای این از جفت داداش،یه خودمونیما بکنه؟ولی کی نکنم لوس

 اینقدر امشب چرا نمیگی تو:گفتم! نوشتی خودت رو مهمونا لیست مثل:گفت بچگانه ذوق یه با کرده؟ دعوت رو پسره

 ام خنده گرفتی؟ برام چی کادو ببینم اصأل!تولدمه جشن باشم؟ناسالمتی ناراحت میخواستی پس:گفت و ورچید لب خوشحالی؟

 صدا طرف به سرها همه.نداد مهلت بهش جیغ صدای که بده جوابمو خواست شیدا! نزن حرف اینقدر رقص وسط:گفتم و گرفت

 زل پیوند چشمای توی و زدم زانو و طرف یه دادم هل رو بهرام.نفهمیدم هیچی دیدم،دیگه زمین روی افتاده که رو پیوند.چرخید

 آتیش دلم. میکنه درد خیلی.خورد پیچ پام:گفت و شد اشک از پر چشماش شد؟ چی دفعه خوبه؟یه حالت تو:پرسیدم و زدم

 اش تکیه خودم به و کردم گذاشتم؟بلندش که شد چی پس. بشینه غم چشما این تو نذارم بودم خورده قسم روزی یه.گرفت

 بغلی اتاق توی. میایم زود ما.بدین ادامه شما.نیست مهمی چیز:گفت بقیه به رو هم شیدا.کردم هدایتش اتاق به و دادم

 منو دل!دختر نکن گریه:گفتم و دادم دست از دیدم،تحملو که خیسشو چشمای دوباره.نشوندم صندلی روی رو پیوند و رفتیم

 غره چشم بهش.افتاده راه دنبالمون هم پسره اون فهمیدم تازه! بیاره یخ کیسه یه و بره اومد؛یکی بهرام صدای! نکن آشوب

 حال به فکری یه.نیست محاکمه وقت االن:گفت خونسردانه باشی؟ مردم دختر مواظب دقیقه دو نمیتونستی:گفتم و رفتم

 و شدم رد مهمونا بین از زود. بیارم یخ میرم:گفتم عصبی و کردم پوفی! داداش میگه راست:گفت هم شیدا. کنین دخترعموتون

 اینجا تو:پرسیدم عاصی.دیدم سرم پشت رو شیدا که برگردم خواستم و ریختم کیسه یه توی یخ تیکه تا چند و آشپزخونه تو رفتم

 اگه مثأل خب.بیاد بر دستم از کمکی یه شاید گفتم:گفت آویزون لبای با شیدا گذاشتی؟ تنها رو تا دو اون میکنی؟چرا چیکار

 خودمو سرعت به و زدم کنار خواهرمو.نبودم مطمئن خیلی من ولی میفته؟ اتفاقی چه باشن تنها اتاق توی هم با بهرام و پیوند

 احمق من.میگرفت منو پیوند دست زور به داشت عوضی بهرام.اومد جوش به خونم دیدم می که ای صحنه از.رسوندم اتاق به

 کار به دست دید دور منو چشم تا.آورد هم دستش به و بوده مناسب فرصت معطل نگو.شده نگرانش میکردم فکر که بگو رو

 عصبانی خیلی نداشتم عادت.بود گرفته چشمامو جلوی خون.بگذرم اشتباه این از راحتی این به که نبودم کسی منم اما.شد

 آشغال؟ ناموس بی پسره میکنی غلطی زدم؛چه داد!بگیره جلومو نمیتونست هیچکس و چیز هیچ دیگه میشدم اگه بشم،ولی

 گردنشو.نشست صورتش تو محکمم مشت و ندادم مجالی بهش که بزنه حرف اومد.کرد تهی دید،قالب که منو و برگشت بهرام

 کار باهات خیلی هنوز.خندیدی پدرت گور به تو:گفتم! بدم توضیح..ت..برا..بذار:گفت خس خس با.دادم فشار و گرفتم دستام بین

وسط درست دومم مشت. دارم  

 سست مو اراده ملتمسش لحن. کن ولش میکنم خواهش شایان:گفت زده وحشت پیوند.شد سرازیر ازش خون و خورد دماغش

 کرده رو کاری بهرام! بذارم دستش کف حقشو بذار!پیوند نخواه ازم اینو:گفتم.میکردم بسنده ضربه تا دو همین به نباید ولی.کرد

 شده خون کاسه تا دو عین چشمام.دید می هم رو عواقبش باید و بود گذاشته ضعفم نقطه روی دست.میکرد نباید که بود

 جاش از.نبود مهم واسم. میکنن نگاه منو حیرت با دارن همه دیدم!سالن توی دادم هلش و گرفتم پشت از پیرهنشو یقه.بود

 یعنی کردی که غلطی فهمونم می میشی؟بهت مردم ناموس مزاحم!میزنی؟هان؟ من نامزد به دست:گفتم و کردم بلندش

no و نشستم روش.افتاد زمین رو محکم مصرفش بی تن که کردم شکمش نثار لگد یه! میکنم قطع رو کثیفت دستای خودم!چی
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 صدای و میزدم کتکش.نداشت ای فایده بهرام از من کردن جدا برای پسرا تالشهای.اومد فرود بدنش و صورت روی مشتم ضربات

 همون! کن تمومش رو بازی مسخره این!شایان بردار سرش از کرد؛دست متوقفم پیوند فریاد که میکرد خنک دلمو هاش ناله

 که رو پیوند گریون چشمای.کنه فرار و بره در طرف دوون دوون و بره در دستم زیر از ترسو پسره تا بود کافی مکث ثانیه چند

 یه که بذارم پاش روی تا شدم خم و برداشتم رو یخ کیسه. میشه خوب میذارم یخ واست میکنه؟االن درد چیه؟پات:دیدم،گفتم

 میخوندم؛نفرت نگاهش تو هم رو دیگه قوی خیلی حس یه اشک جز به حاال.کردم بلند سرمو.کرد پرت و گرفت ازم رو کیسه دفعه

 برای داشت حقیقت.کردم سقوط سراشیبی یه از زد،انگار گوشم تو کشیده یه همه چشمای جلوی پیوند که شب اون!انزجار و

 به تا بچگی از که رؤیاهایی همه روی آسونی به نمیتونستم.داشتم ترس پذیرفتنش از من و کشید می رخ به خودشو بار اولین

 همه فریادش ولی.باشه گریزون و بیزار ازم همه این پیوند که نبود باورم توی.بکشم بطالن پروروندم،خط می سرم توی وقت اون

 یه با منو و رفت و دوئید و زد حرفشو نمیذاری؟ خودم حال به منو هستی؟چرا کی شایان؟بگو هستی کی فهموند؛تو بهم چیزو

 پیوند زندگی توی نقشی هستم؟چه کی واقعأ من پرسیدم خودم از بار صدها صبح تا شب اون.گذاشت تنها جواب بی سؤال دنیا

 ذهنم توی سخت پرسش خوردم،یه رو سیلی اون وقتی ولی.بودم نکرده شک خودم به نسبت زیادش عالقه به حتی دارم؟هیچوقت

 ازش نمیتونم که میدونستم خوب ولی.نمیدونستم داشت؟جوابشو دوست پرستیدم،منو می قلب صمیم از که اومد؛دختری

 ای ناعادالنه جنگ.کردم فکر و موندم بیدار صبح تا کذایی شب اون.بود غیرممکن برام داشتنش دوست عادت ترک.بکشم دست

 چه به.بود کرده دار جریحه همه جلوی غرورمو پیوند.بشه میدان پیروز تا میرفت که بود عشق این و بود احساسات و عقل بین

 اینا اما.بود شده مرتکب اون رو واقعی اشتباه واقع شدم؟در دردناک سیلی اون مستحق که بود زده سر ازم اشتباهی گناهی؟چه

 نکرده که نه یعنی.بود نکرده قهر باهام اینجوری موقع اون تا پیوند.بودم عاشق.بودم دیوونه.بودم کور.نداشت اهمیتی من برای

 این و میرفتم باید.بود نرفته پیش جدی حد این تا دعواهامون هرگز ولی.میکردیم بحث و جر مورد بی چیزای سر وقتایی بود،یه

 ساعت شدم بیدار وقتی.اومد چشمم به خواب که بود زده آفتاب.بشه سرد قلبامون میدادم اجازه نباید.میکردم پر رو فاصله

 واسم هم همونحال در.کرد زدن غر به شروع دید منو تا مادرم.اومدم بیرون اتاق از و شستم صورتمو و سر.بود ظهر از بعد چهار

 که مامان!اینا عمو خونه میرم سر یه گفتم و کردم عوض لباس و خوردم ناهارمو مامان غرغرای با همراه.میچید ناهارو میز

 منم و نگفت بیشتری چیز! بیار در دلش از برو!میکنی خوبی کار!پسرم برو:نبود،گفت اطالع بی دیشب ماجرای از هم خیلی انگار

 خونه بودم،از شده دلگرم مادرم حرفای از که حالی در.بود زنده خدا شکر هنوز که شیدا.فهمیده رو جریان کجا از که نشدم پیگیر

 ور غوطه فکر تو اونقدر.بزنم قدم مسیرو این و نرم ماشین با دادم ترجیح.بود راه ای دقیقه پونزده ده یه عمو خونه تا.شدم خارج

 و دید منو تصویری آیفون از عمو زن.ایستادم منتظر و زدم درو زنگ.بود عصر پنج حدود ساعت.رسیدم کی نفهمیدم که بودم

 در اون و در این از و کردیم صحبت خرده یه.نشستم و کردم احوالپرسی و سالم باهاش و تو رفتم.زد رو کن باز در دکمه

 اهل.داشت دوست اندازه یک به دخترشو و من شاید.بود نازنینی خیلی زن عموم زن.نداشت خبر هیچی از اینکه مثل.گفتیم

 که بود ها پله به نگاهم اش همه خالصه.میداد میتونست،انجام که هرکاری دوتا ما مشکل حل برای اما.نبود کردن نصیحت

پیوند ببینم  no
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 خجالت با! ایم بهونه ما ببینی،وگرنه رو پیوند اومدی.کردی ما از یادی چرا بگو پس:گفت خنده با و فهمید عمو زن.میاد کی

 دلم تو. نداره اشکالی نفر دو شما دیدار.میشی دامادمون باالخره هم پسرم؟تو چرا:گفت حرفیه؟ چه این!عمو زن نفرمائین:گفتم

 و شدم جا به جا کاناپه روی.رفت بین از شون همه!آرزوهام!رؤیاهام.شد ویرون چی همه.نشنید ولی.بشنوه دهنت از خدا گفتم

 به و شد بلند بعد و زدیم حرف دیگه خرده یه. میاد کنی صبر کم یه!بگیره دوش رفته!س چرا،خونه:گفت نیست؟ خونه:پرسیدم

 کرده تنش جین شلوار یه و مشکی بلوز یه.اومد کرد،پیوند ترک رو سالن عمو زن که همین.رفت آشپزخونه به چایی آوردن هوای

 ای چهره با! سالم:گفتم و شدم بلند احترامش به.رسید باالخره.میومد پائین ها پله از مغرور و آهسته و متوازن قدمای با.بود

 برداشت رو کنترل و نشست کاناپه روی. بزنم حرف باهات میخوام..م:دادم جواب پته تته با اومدی؟ اینجا چرا!سالم:گفت عبوس

 گفتم:گفت اعتنایی بی عین در. نکن لجبازی لطفأ:گفتم. نداریم هم با حرفی:گفت بود شده خیره تلویزیون صفحه به که حالی در و

 چشمای.کرد نگاهم و چرخوند سرشو! پیوند کن نگاه من به:گفتم و گرفتم دستش از رو کنترل. نمونده گفتن برای چیزی که

 هم روی دندوناشو! تو فقط!نه همه:گفتم بدی؟ دستور همه به هی داری عادت تو:گفت.کرد افسونم اش نشدنی رام و وحشی

 زور حرف بار زیر حال به تا که کسی!تهرانی منم،پیوند این!شایان آقا گرفتی اشتباه پس:گفت آلود حرص لحن یه با و سائید

 دیدن میکنم اعتراف! بده تغییر اخالقاشو و شخصیت ای دیگه شخص یا تو خاطر به نیست قرار هم بعد به این از و نرفته احدی

 تغییر نخواستم ازت منم:گفتم و کردم پنهون لبام پشت مو خنده.بود لذتبخش برام شدنش عصبانی و خوردن حرص

 تلویزیون و درآورد دستم از دوباره رو کنترل. دارم دوستت شرایطی هر تحت و باشی که هرجوری.بمون هستی که همینجوری.کنی

 حرف داریم االن:گفت تمسخر با. بزنم حرف باهات میخوام:گفتم شایان؟ چیه حسابت حرف:گفت و زد زل بهم و کرد خاموش رو

 بگی میخوای چیزی هر.نمیام جایی من:گفت تقانه سر. باشیم تر راحت تا بیرون بریم بیا.نمیشه اینجا:گفتم! دیگه میزنیم

 همین تو! کرد؛باشه قبول کوتاهی مکث با.. . خب:گفت و کرد نگاه چشمام توی! پیوند:گفتم خواهش با دوباره! بگو همینجا

 بدین اجازه اگه:گفتم و زدم لبخند. بود منتظرت خیلی دخترم؟شایان اومدی:گفت پیوند به رو و اومد چای سینی با عمو زن موقع

 که ما.نکنه درد دستتون:گفتم. برین بعد و ریختم،بخورین واستون جان؟چایی شایان کجا:گفت. میریم بیرون تا پیوند و من

 روسری پیوند! سالمت به برین!پسرم باشه:گفت خالصانه محبتی با! بعدی دفعه واسه ایشاله.هستیم شما مزاحم همیشه

 بچه از پر اونجا همیشه.داشت جور و جمع و کوچیک پارک یه ساختمون جلوی.اومدیم بیرون و کردیم خداحافظی و کرد سرش

 چند.نشستیم نزدیکی همون در نیمکت یه روی من پیشنهاد به.برمیداشت رو جا همه هیجانشون و شور و جیغ صدای و سر و بود

 صداش.کنم شروع کجا از که بودم مردد.کردیم تماشا رو جوش و جنب پر و شیطون های بچه شوق و ذوق پر بازی ای لحظه

 بزنم صدا رو تو بارم هزار نیست،اگه چیزی که بار صد روزی:گفتم میاری؟ منو اسم بار صد روزی نمیشی خسته:گفت زدم؛پیوند؟

 چشمام توی صاف. نمیشم زده تو از هیچوقت من که اینه مهم:گفتم خاصی آرامش با. میشم من ولی:گفت. نمیشم خسته

 صحبت میخواستی:گفت!نمیدونم.. یا..یا عمیق تأسف یه شاید.لرزوند پشتمو که بود نگاهش توی چی نمیدونم.شد خیره

 ای جمله ترین مناسب این! میخوام معذرت:گفتم بهش آروم و کردم کمتر رو بینمون فاصله! کن،میشنوم شروع خب.کنیم

 راحتی این به میخوای:گفت! دیشب:گفتم چی؟ بابت:پرسید جدیت با.آوردم زبونش به و اومد ذهنم به ثانیه اون که بود

no تموم دلخوری این تا کنم چیکار:گفتم ناراحتی با و انداختم پائین سرمو بشه؟ خیر به ختم راحت خیلی چی همه و ببخشمت
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 هیچی توقع من از پس:گفت خاطر رنجیده. نیستم پشیمون من ولی:گفتم اختیار بی. میخوام رو ات پشیمونی فقط:گفت بشه؟

. برم میخوام.کن ول غرید؛دستمو! نیار در بازی بچه!پیوند بشین:گفتم و گرفتم دستشو که بشه بلند خواست. باش نداشته

 شل بازوش دور از دستمو. کن ول دستمو:گفت دوباره.شد نرم! دختر دیگه بکنم؟بشین رو التماست باید کی تا:گفتم

 کاری مزاحم پسره اون با داشتی انتظار یعنی:گفتم میخوره؟ دردی چه به ات نباشی،عذرخواهی پشیمون تا:گفت و نشست.کردم

باشم؟ نداشته  

 هم رفتارو اون نباید ولی.نمیخوام رو نه،اینا:گفت کنم؟ نگاهش بر و بر و بذارم دست روی دست همونجوری میخواستی

 که حرفایی همه! کردی له فامیل جوونای جلوی منو غرور کردی،هم خراب رو شیدا تولد هم کردی که ای آبروریزی با.میکردی

 بود؟یه چی دستمزدم و بودم انداخته دردسر تو خودمو اون از دفاع برای که بودم من این.بود واقعیت میزد،خالف پیوند

 دست از از.میترسیدم چون.نگفتم ولی.بگی رو اینا نداری حق میگفتم باید.میکردم اعتراض باید!بود شده له من غرور!سیلی

 خوب و برگشت! بگی تو چی ریخت؛هر بیرون ازش کلمات این و کردم باز دهنمو که من به لعنت!هاش توجهی بی از!دادنش

 اینجوری اگه ولی.نیستم پشیمون بهراد کردن ادب از اصأل اینکه یعنی:گفتم چی؟ یعنی این:پرسید و کرد نگاهم

 باش مطمئن:گفتم واقعأ؟:گفت و دوید چشماش مردمک توی شادی رنگ! نشه تکرار دیگه میدم قول!قبوله خوشحالتری،باشه

 روی از نمیزنی؟ حرف چرا:گفتم.نگفت چیزی و اومد لباش روی لبخند! دیگه شدی؟بخند راضی حاال.نمیزنم دادم که قولی زیر

 ساختمون طرف به خنده با و داد بلندش موهای به تابی روسری زیر از! خودمی مهمون شام امشب:گفت و شد بلند نیمکت

 هفته یه تا و میشن مشهد عازم پابوس و زیارت برای دیگه روز دو میدونستم.خوردم شام عمو خانواده کنار شب اون.دوئید

 سابقه اون از قبل تا.بکنم رو استفاده میکنم،نهایت سپری پیوند با که لحظاتی تک تک از داشتم قصد همین برای.برنمیگردن

 های مشغله علت به بار این اما.بود هم اتفاق به خانواده تا دو های مسافرت تموم.بمونیم دور هم از روز دو از بیشتر نداشت

 عمو زن و عمو بعد روز دو.میشه تنگ واسش دلم حد چه تا میزدم حدس االن از و کنیم همراهیشون نمیتونستیم شرکت کاری

 نظرم از کوچه پیچ تو که وقتی تا.کرد حرکت ماشین و ریخت سرشون پشت رو آب کاسه مادرم.شدن مشهد راهی پیوند و

 گرفته بغضم بدجوری.نشستم گوشه یه و اتاقم توی رفتن،رفتم که اونا!همینطور اونم.دادم تکون دست پیوند شدن،برای ناپدید

 میکردم شرکت کارای غرق شدت به خودمو هفته یه اون طول میکردم؟تو تحمل چطوری شو بود،بقیه این حالم االن از وقتی.بود

 تاب بی هفته یه.میکرد سنگینی گلوم توی بغض هفته یه.بود نتیجه بی اما.نیاره فشار بهم خیلی دلتنگی و بشه منحرف فکرم تا

 سرش و داد قرار میز روی بر را دستش دو هر شایان. داره ادامه ابد تا هفته یه این اینکه از غافل.میگذره میگفتم.بودم تحمل و

 رسیده حسابی خودم به و بودم پوشیده جدیدمو شلوار و داد؛کت ادامه دار خش و بم صدایی با و فشرد دستانش میان به را

 انداخت پام تا سر به عشق از پر نگاه یه و اومد اتاق توی مادرم.میرسه رفتن وقت کی ببینم تا بود ساعت به مدام چشام.بودم

 رو روزا این داشتم آرزو چقدر:گفت بغض با و کرد بغلم محکم! نزنن چشمت کنه خدا!پسرم ماشاال:گفت الوصفی زاید شادی با و

 رضایت نندازه گریه به منو امشب تا مامان:گفتم و خندیدم بهش!میخنده داره و وایستاده در چارچوب توی پدرم دیدم! ببینم

 و رعنا پسر چه بینی می:گفت بهش و برگشت مادر! کن ولش رو بیچاره پسر!خانوم میگه راست:گفت خنده با پدر. نیست بده

no و شد لباسم یقه کردن مرتب مشغول مادر. کنه حفظش خدا:گفت محبت از پر نگاهی با پدر تهرانی؟ آقای دارم رشیدی
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 و شایان هنوز!کن بس اومد؛خانوم در پدر صدای! عموت دختر خواستگاری بریم برات که میرسه هم شبی بخواد خدا اگه:گفت

 رنجیدگی با مادر! نیست که بازی بشه؟زندگی چی که هم دست تو بذاری دستشونو میخوای!ان بچه دوتاشون هر پیوند

 پیوند و بشیم کار به دست زودتر چه هر باید میشنوی من از ولی.میدم زنش امشب همین نگفتم که من!توام خب خیلی:گفت

 معترضانه پدر! قاپیدنش هوا رو نجنبونیم دست.داره خواهان عالمه یه حاالشم همین دختره.کنیم شایان خورده شیرینی رو

 رو ما پسر خودش اگه دختره بعدشم!باشه داشته عجله کردنش آب برای داداشم که نیست نااصل جنس پیوند اوأل:گفت

 درست:گفتم جواب در و زدم لبخند اما.شد آشوب دلم پسرم؟ اینه از غیر!نمیده مثبت جواب خواستگاراش از هیچکدوم بخواد،به

 آقا بعیده شما از میشین؟اینکارا همدست من علیه حاال!نکنه درد تون هردوتایی دست:گفت غرولند با مادر! جون پدر میگین

 سامون و سر پسرم میخوام بده:گفت مادر. میکنی عجله زیادی خب ولی.هستم خانومم نوکر من:گفت و خنده زیر زد پدر! هارون

 آ آسونی این به که ازدواج.کنن پیدا رو زندگی یه اداره آمادگی نفرشون دو هر باید اول اما.نیست عزیزم،بد نه:گفت پدر بگیره؟

وارد اش ذاتی زنانه لوندی با مادر. نیست  

 اصأل!بگی شما چی هر!بیارم حرف خانومم حرف رو بکنم غلط من:گفت بالفاصله پدر هارون؟ میزنی حرف من حرف شد؛رو عمل

 که فردا حاال:گفت پهن لبخندی با پدر آقا؟ میگی کرد؛راست ذوق مادر کنیم؟ نامزدشون رسمأ فردا همین میخوای

 به کنان غرغر مادر. میشه دیر داره که کن درست منو کراوات این بیا بگیریم؟فعأل تصمیم درموردش فردا پس چطوره.نمیشه

 یادم وقتی از.رفتن بیرون اتاق از کردن بحث حال در! ببندی کراوات یه نگرفتی یاد سال پنجاه بعد هم رفت؛تو شوهرش طرف

 ذاتش توی که ای مردونه سیاست و زیرکی با و میداد جواب مادرمو غرغرای شوخی و خنده با پدر.بودن همینجوری میومد

 خریدار نازش میدونست خوب اما.بود تدبیری با و عاقل خیلی زن مادرمم.میشد خونه جو شدن متشنج و دعوا از داشت،مانع

 می نگاهاشون از عالقه و محبت و بودن هم عاشق شوهر و زن این صورت هر در!گذار تأثیر زندگیش شریک روی حرفاش و داره

 داداش شدی تیپ خوش چه:گفت و انداخت بغلم تو خودشو بچه یه مثل رسیدم،شیدا که سالن به و رفتم دنبالشون منم.بارید

 دیگه حاال:گفت و انداخت باال ابرو چیه؟ دلیلش:پرسیدم! رسیدی خودت به همه این امشب که چیه دلیلش میدونم گرچه!جون

 کشیدم محکم موهاشو از گوشه یه! زدم بیل درختاش پای دزدیدی،خودم سیب ازش تو که باغی اون بدون ولی!بمونه نگفته بذار

 به دستش بخواد کسی هر:گفتم میشه؟ حروم میرسه من حالله،به تو چیه؟واسه:گفت و کشید جیغ! کردی غلط تو:گفتم و

 روی دستشو سریع. بزن سینه به نامزدتو سنگ برو تو:گفت.بود شده قرمز عصبانیت از صورتش! کشمش بخوره،می خواهرم

 داره؟ پیوند به ربطی چی؟چه:گفت ترسیده کرده؟ چیکار پیوند چی؟مگه یعنی:پرسیدم.نفهمیدم منظورشو.گذاشت دهنش

 مصنوعی نظرم به که کرد ای خنده. کرده چیکار نامزدم ببینم برم گفتی االن همین.داره بهش ربطی چه میدونی بهتر تو:گفتم

 منظورت میگی:گفتم.میشد لبریز داشت صبرم کاسه دیگه پرسیدنه؟ سؤال طرز چه این!منو ترسوندی!توم؟ چته:گفت و اومد

 نامزد واسه عیبه اگه اینکه یعنی!دیگه داشته دوست رو تو سال چند این پیوندم که اینه منظورم خب:گفت! نه یا بود چی

 سعی کسی آورد؛هر در منو ادای و برید حرفمو.. . کنه سعی هرکی.ندارم اینا به کاری من:گفتم راحت خیالی با! هست خودتم

 نه و میکنم جرئتی همچین من نه تو ترس داداش،از نباش نگران.میکنم اش خفه خودم دستای با کنه نزدیک تو به خودشو کنه

no نیم وایستادین گوشه اون!ها بچه بریم زد؛بیاین صدامون مادر. کرده گیر پیشم دلش که خبری بی جا همه از خدای بنده اون
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 تای یه! گیره می حرف به آدمو اش همه شایان این!جون مامان زد؛هیچی داد شیدا کنین؟ می پچ پچ هم گوش در چی ساعته

 ساختمون جلوی بعد دقیقه ده از کمتر.افتادیم راه و گرفتیم جا ماشین توی.کرد فرار و دوئید و انداخت باال شیطونی با ابروشو

 سمت و کرد سالم بهم فقط پیوند ولی.کردن استقبال ازمون عالی و گرم خیلی رفتار یه با عمو زن و عمو.بودیم اینا عمو خونه

 شد،فهمیدم بدل و رد هم مادرم و عمو زن بین که نگاهایی از.رفتم وا سردش برخورد از.شد احوالپرسی گرم اون با و رفت شیدا

 رو خدا:گفت عمو بود؟ چطور خبر؟سفر خب،چه:گفت پدر و نشستیم همگی معمول تعارفات با.شدن قضیه متوجه هم اونا که

 به رو مادر. میریم هم با همه دیگه سال تابستون واسه ایشاال:گفت پدر. بود خالی خیلی شما جای ولی.گذشت خوش خیلی شکر

 اختر کردم دعا همه واسه:گفت اش همیشگی عطوفت و مهر با عمو زن. کردین دعا هم ما برای که ایشاال:گفت عمو زن

 خوشحالی از بیشتر چیزی که ما.باشه راضی ازت خدا:گفت مادر! جوون تا دو این خوشبختی و خیری به عاقبت برای مخصوصأ!جان

 افسانه:گفت مند گالیه دوباره پدر. میکنیم نامزدشون هم با بدونین صالح شما که وقت هر خدا امید به.نمیخوایم هامون بچه

 وقتش االن چرا،ولی:گفت پدر نه؟ یا میکردیم باز بحثشو باالخره خان؟باید هارون چیه خب:گفت مادر کردی؟ شروع باز تو!خانم

 عجله خیلی نباید!داداش زن داداشه خان با اومد؛حق میون به عمو! شما دست از;کرد نازک چشم پشت مادر. نیست

 همدیگرو طفولیت از که جوون تا دو بمونه؛این ساکت نتونست مادر. میگیرن تصمیمی چه خودشون ها بچه ببینیم.کنیم

 فرط از کردم احساس.بود شده سرخ هاش گونه.دیدم رو پیوند و چرخیدم. بفرمائین شما چی هر بازم ولی.میخوان و میخواستن

 تدارک برای عمو زن و چی؟مادر یعنی.گرفت ازم دید،نگاهشو که مو خیره چی؟نگاه یعنی!گرفته تندتری ضربان نبضش عصبانیت

توی هم پیوند و رفتن آشپزخونه به شام  

 واقع در.ننشست دلم به هیچ غذا.نشستیم میز پشت و زدن صدا رو شد،آقایون حاضر چیز همه وقتی.کرد کمکشون میز چیدن

 به ساالدو اون آورد؛خترم خودم به منو عمو زن صدای.بودم غرق افکارم توی و بودم ساکت اش همه.نفهمیدم طعمش از چیزی

 مستقیم بارم یه شب اول از.بود پائین به نگاهش.گرفت سمتم به رو ساالد ظرف پیوند! نرسه بهش دستش شاید!بده شایان

 چقدر.میکرد دریغ ازم خوشرنگشو چشمای داشت اون و بودم دلتنگش همه این من.میگرفتم آتیش داشتم.بود نکرده نگاهم

 هشتاد و صد رفتارش که بود نشده تنها نه اما!شده دلتنگ من اندازه به اونم میکردم فکر.بودم هاش مهربونی از ذره یه محتاج

 توی نماز خوندن برای و کردم تشکر عمو زن بخورم،از نتونستم بیشتر قاشق چند شام،که صرف از بعد.بود کرده فرق من با درجه

 جواب!ناشناس شماره یه!میخوره زنگ داره موبایلم دیدم.میگرفت آرامش کمی یه دلم روش این به شاید.رفتم اتاقا از یکی

 معلومه معرفت،پس بی ای:گفت. نمیارم جا به.ام سالم،شرمنده:گفتم! شایان پیچید؛سالم گوشی توی آشنا صدای یه.دادم

 سهراب؟ خودتی واقعأ:گفتم حدی از بیش شادی با دفعه یه و آردم فشار مغزم به لحظه چند! بردی یاد از حسابی رو داداشت

 دیپلم،برای مدرک گرفتن و شدن التحصیل فارغ از بعد.بود دبیرستانم دوران دوست! فراموشکار ی دیوونه خندید؛خودمم سهراب

 دردسر یه روز هر و بود شیطونی و شر پر بچه.داشتم خاطره خیلی اونموقع از هنوزم ولی.بود رفته خارجی کشور یه به تحصیل ادامه

 و جمع مشغول همیشه که بود این.داشتیم خونوادگی آمد و رفت و بودیم صمیمی هم با خیلی حال این با.میکرد درست جدید

 میشنوی؟ صدامو!الو!شایان!کشید؛شایان بیرونم گذشته خاطرات از صداش. میاورد،بودم بار به که مشکالتی کردن جور

no فعأل ندارم قصدم!ایران برگشتم میشه روزی چند:گفت کجایی؟ االن!رسید؟ ازت خبری سال چند بعد عجب چه.چرا،میشنوم:گفتم
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 درباره نظرت!دیگه زدم زنگ همین برای منم:گفت. ببینم همدیگرو حتمأ شد واجب سهراب؟پس میگی راست:گفتم! برگردم

 شاپ کافی تو صبح نیم و یازده حدود ساعت فردا پس:گفت! موافقم!بهتر زودتر چه میپرسی؟هر تو سؤاله اینم:گفتم چیه؟ فردا

 سر که بالهایی یاد بار هر بشه؟هنوزم فراموشم میشه مگه:گفتم و خندیدم. رفته یادت که نگو.بینمت می مون قدیمی پاتوق

 یادت نفعته خندیدم؛به بلندتر. نمیاد یادم خودم دیگه اینجاهاشو:گفت. گیره می ام میفتم،خنده میاوردی بدبخت دخترای اون

 خب.میخونم داشتم شو حوصله وقت هر شم بقیه.کردم رد ترمشو تا چند نه،یه:گفت کردی؟ ول دانشگاهتو و درس راستی.نیاد

 که بودم خوشحال خیلی.شد قطع مکالمه! دار خدانگه.بینمت می فردا:گفتم! دیدار امید به.کنم قطع باید خان،فعأل شایان

 جا و خوندم که نمازمو.خوندم نماز رکعت چند و کردم پهن رو سجاده.کنم مالقات مو قدیمی رفیق ها مدت از بعد میتونم

 نشستم تخت لب میخوندی؟ نماز:گفت و زد لبخند.میکنه تماشا منو و وایستاده در آستانه تو پیوند کردم،دیدم جمع رو نمازی

! پیوند؟:گفتم.بودم دلتنگش چقدر.کشیدم مشام به ولع با رو خوشبوش عطر.نشست کنارم اومد! بشین بیا!آره:گفتم و

 چیزی یه ازت میخوام که هست وقتی چند یه راستش:گفتم.ندم اهمیت اش غریبه و خشک لحن به کردم سعی بله؟:گفت

 میخونی؟ نماز تو:پرسیدم تردید پر. نشم ناراحت میدم بپرس،قول:گفت. بشی دلخور میترسم یعنی.نمیکنم جرئت ولی.بپرسم

 بدونی؟ میخوای واقعأ:پرسید آمیز تحقیر نگاه یه با! بدونم میخوام من ولی:گفتم! شخصیه مسئله یه این:گفت و زد ریشخندی

 بدم،جوابتو بهت توضیحی مورد این در نیستم مجبور اینکه با!باشه:گفت.دادم تکون وسر گرفتم نادیده لحنشو به آلوده تمسخر

 دلیلشو نه،فقط:گفتم کنی؟ مجبورم میخوای:گفت نمیخونی؟ نماز چرا:گفتم چی؟ چرا:گفت چرا؟:گفتم! نه،نمیخونم!میدم

 هم دفعه میکنی؟اون دخالت نیست مربوط بهت که چیزایی توی چرا!نداره ربطی تو به:گفت خشم با و شد بلند. پرسیدم

 دلت تو که کنی گوش حرف و مطیع دختر اون من.گرفتی اشتباه که گفتم بهت هم قبأل ولی.کنی سرم چادر زور به میخواستی

 از.شدم خسته افکارت چیه؟از میدونی.باشم آزاد.کنم زندگی امروزی دختر یه مثل میخوام.بکشم نفس میخوام.نیستم میخواد

! میخوره هم به حالم گیری می ایراد من چی همه به و پوشیدنم لباس شکل آرایشم،به طرز به دقیقه هر اینکه از.بیزارم رفتارات

 برای میگم هم چیزی هر.نمیکنم و نکردم کاری به مجبور رو تو هیچوقت من:گفتم.کنم حفظ آرامشمو کردم تالش

نماز چی برای پرسیدم!خودته  

 درد به اصأل که نباشه دلت ته از که چیزی.بکنی اینکارو نمیخوام زور به هرگز ولی.میده آرامش روحت و قلب به نمیخونی،چون

 تر پوشیده لباست غریبه پسرای جلوی خواستم ازت فقط.بپوشی چادر بری نکردم اجبار بهت هم هیچوقت.نداره فایده و نمیخوره

 سرت چادر بگی یکی به زمانی همچین توی شایان؟اینکه کنیم می زندگی قرنی چه توی ما هست حواست:گفت تندی به. باشه

 پیشرفت به و میکنن کار مردا پای به پا دارن زنا اروپایی کشورای توی وقتی.ست مسخره بپوش،خیلی تری مناسب لباس یا کن

 جامعه توی زن وقتی.هستیم ها سومی جهان جزو هنوز ما که همینه برای.میریم احمقانه چیزای این دنبال میرسن،ما ترقی و

 میگی،محدودیت تو که اینی:گفتم خونسردانه. نمیرسیم جایی به ها زودی این به که باشه،معلومه محدود همه این

 دیرینه اعتقادات و فرهنگ به بخواد مملکت یه اگه.شده ما ریشه و فرهنگ از جزئی دیگه که چیزیه.نیست احمقانه.نیست

 خارجی کشورای از یکی کدوم ببین!نابودی یعنی این!میره ریشگی بی به کنه،رو اش تلقی پوچ و ارزش بی و نذاره احترام خودش

no ارزشاشون و دارن خودشونو فرهنگ اونا چون!نمیکنه که دیگه؟واضحه چیزای خیلی و بپوشه لباس کنه؟یا رفتار ما مثل میاد
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 حاال!دیگه ملت یه فرهنگ و اعتقاد و باور پی رفتیم و کردیم ول خودمونو باورای که هستیم ما ولی.ماست ارزشای از متفاوت

 من!سخته هم توضیحش و تعریف حتی که گذشته ما مردم به چیزایی ساال این تو!باشه علتش میتونه مسائل چی؟خیلی برای

 ترقی و موفقیت به ما از بیشتر آمریکایی و اروپایی کشورای که موافقم منم.میکنم زندگی زمانی و قرن چه تو میدونم خوب

 حجاب و چادر زیر نمیتونه زن یه میکنی فکر تو.کرد جو و جست دیگه چیزای توی باید رو افتادن عقب این دلیل ولی.رسیدن

 باشه داشته ایمان خودش استعدادهای و توانایی بودنش،به مرد و زن از انسان،سوا یه وقتی نظرت چی؟به کنه؟برای پیشرفت

 چقدر نمیدونم.میکرد نگاهم ساکت پیوند. نیست چیزی پیوند،همچین چیه؟نه بشه؟دلیلت موفقیتش مانع میتونه چیزا این

 یه فقط!کنی تحمیل من به نمیتونی عقایدتو!شایان رو معنی بی ته و سر بی حرفای این کن بس:گفت نفرت با که گذشت

 گیج من و رفت و زد حرفشو نمیفهمی؟ چرا.میخوره هم به ازت حالم!نیفت راه دنبالم دیگه و بکش ازم دست!میخوام ازت چیزی

 خودم با خیلی.شد حروم بهم خواب که دیدم پرت و چرت کابوسای اونقدر صبح تا.گذشت بهم بدی شب.گذاشت جا رو مبهوت و

 غرورمو کجا؟نمیتونستم تا اما.کردم فدا هم جونمو براش که بود درست.داشتم دوست رو دختر این که بود درست.جنگیدم

 عمق تا حرفاش با.متنفره ازم گفت بهم.کرد قصاصم ناکرده خبط برای و شکست منو دل پیوند.کنم اش بازیچه بیشتر و بیشتر

 که کرد پیدا انعکاس ذهنم توی بار صدها پدر حرفای.بذاره پیش قدم یه که بود اون نوبت بار این پس.سوزوند استخونمو مغز

 به دل پیوند داشت امکان یعنی! نمیده مثبت جواب خواستگاراش از هیچکدوم بخواد،به رو ما پسر خودش اگه میگفت؛دختره

 مرد یه دستای توی دستاش اینکه تصور بود؟حتی کرده تغییر حد این تا رفتارش چرا پس بود این از غیر ببنده؟اگه دیگه یکی

 ده ساعت.نخوابیدم بیشتر ساعت سه رفته هم روی شب اون.میموند هم ابد تا و بود من مال پیوند!نه.میکشت منو بره غریبه

 ترمز شاپ کافی جلوی مقرر زمان به دقیقه پنج.شدم پاتوق راهی و کشیدم سر شیر لیوان یه و اومدم بیرون تخت از صبح نیم و

 و کردم بغلش و رسوندم بهش خودمو.بود کرده انتخاب رو نزدیک میز یه.دیدم رو سهراب ورود محض به.رفتم داخل و کردم

 از و کردم احوالپرسی باهاش خرده یه و نشستیم هردومون! شدی عوض توم:گفت خنده با! پسر شدی عوض قدر چه:گفتم

 جلومون رو آبمیوه لیوانهای جوون پسرکی و دادیم سفارش خنک نوشیدنی یه.پرسیدم زندگیش مدت این وضعیت

 بهتر خودت.بود شلوغ سرم:گفت. نبود ازت خبری بود وقت خیلی!غریبه امسال دوست خان؟پارسال سهراب خبر چه:گفتم.گذاشت

 آوری یاد از! من برای اونم.نیست خوبی چیز عادت ترک:گفت داری؟ رو اخالقا اون هنوزم!خودت از آره،بهتر:گفتم! که میدونی

 من و کارات دنبال میرفتی تو.نمیشه فراموشم ورزش زنگای اضطراب و ترس هیچوقت:گفتم و شد باز خنده به لبم پیش روزای

 کلکی و دروغ چه با.یادمه:گفت و خندید بهم یادته؟ گرفت مچمو ناظم که دفعه اون.نرسه سر کسی که میدادم نگهبانی باید

 وقت هر و بود دیوار به دیوار دخترانه راهنمایی مدرسه یه با ما دبیرستان راستش. کرد رحم بهمون خدا.کردیم سرش به دست

خلوت سرمون و میرسید ورزش زنگ  

 پیداش کسی اگه و میشدم نگهبان باید که بودم من وسط این.میرسید مالقاتهاش قرار به و میرفت باال دیوار از میشد،سهراب

 ای نتیجه به هرگز ولی.میکردم بحث باهاش باره این در اکثرأ و بودم مخالف سهراب کارای این با.میکردم خبرش میشد،سریع

 مستثنی قضیه این از منم.کرد ترک نمیشه رو عادتا که گفتم:گفت کردی؟ حفظ رو عادتت چی؟االنم االن:گفتم.نرسیدیم

no برای مخصوصأ!آره:گفتم. گذشت ازشون نمیشه جوری هیچ.نمیشن اینجا مثل کجا هیچ دخترای کنم اعتراف باید ولی.نبودم
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 جدیدم دوست که االناس راستی!برسه جدیدم دوست که االناس راستی!توئه با حق:گفت. نمیشی راضی چیزی هر با که توئی

 آشنا هم ام قدیمی دوست با.دیگه بیاد اونم کردم دعوتش میکنی؟خب تعجب چرا:گفت دوستت؟:پرسیدم متعجب! برسه

 چشمای چه بینیش می میاد حاال.بینم نمی اشکالی منکه:گفت! کرده پر تو کله بدجوری اونطرف هوای انگار:گفتم. میشه

 خنده! بودی تک و ناب های چهره دنبال همیشه تو!همینطوره مطمئنأ:گفتم. میاری ایمان انتخابم به مطمئنم.داره قشنگی

 سر پشت به سهراب نگاه.خوردم لیوانم از خرده یه و خندیدم منم! مونده یادت خوب چیزو همه انگار:گفت و داد سر بلندی

 باور.رفت سیاهی چشمام مرتبه یک.برگشتم و شدم بلند و شد تر پررنگ لبخندم! رسید باالخره خانومم:گفت و شد متمایل

 خانم پیوند.میکنم سپردم؛معرفی گوش سهراب غرور در غرق صدای به زده بهت و شوکه.زدن سرم توی رو دنیا انگار.نمیکردم

 نمیخواستم بازم ولی.بود چشمام جلوی چیز همه.بکنه باهام کارو این نمیتونست پیوند.نداشت امکان!نه!نامزد؟! بنده نامزد

 چطوری بگم و بزنم صورتش توی سیلی یه میخواست دلم میکنی؟ چیکار اینجا تو..تو شایان:گفت دستپاچگی با پیوند.کنم قبول

 تو حتی که بود مقدس و عزیز برام چقدر دختر این.نیومد دلم کنی؟اما خیانت بهم تونستی بیاری؟چطوری سرم رو بال این تونستی

 به رو فقط.بود شده تموم چیز همه.نبود موندن جای دیگه اونجا.کنم بلند روش دست کنم راضی خودمو نتونستم هم لحظه اون

 دل یه با! بود عالی ت سلیقه همیشه مثل!میگم تبریک:گفتم بود،بهش بدتر گریه تا صد از که لبخند یه با و کردم سهراب

 رو پیوند صدای لحظات آخرین تو.رفتم ماشین سمت و اومدم بیرون شده نفرین پاتوق اون از بغض از سنگین

 اسممو التماس با همه این صدا این اگه روزی یه! میکنم التماست شایان!کن صبر میکنم خواهش!شنیدم؛شایان

 عاشق کور احمق شایان اون دیگه.شد تموم دیگه!نه دیگه ولی.میکردم فداش چیزمو همه.میریختم پاش به میگفت،دنیامو

 بعد به اون از.دیدم چشم به رو کرد،مرگ معرفی خودش نامزد رو اون سهراب دیدم،وقتی شاپ کافی اون تو رو پیوند وقتی.مرد

 متنفری،عاشقش نفر یه از که اندازه همون به میشه مگه آخه.بودم سردرگم ها ماه.شدم افسرده توخالی جسم یه

 زن ترین خوشبخت و میکردم محبت بهش صادقانه میموند باهام اگه!بودم عاشقش و داشتم نفرت دختر اون از من!باشی؟آره

 چه و گذشت بهش چی نمیدونم.فروخت شیطان به روحشو.کرد نابودش که رفت باورایی پی.نموند اون ولی.میکردم عالمش

 سوار.کنم نگاهش برنگشتم حتی روز اون.شد باردار نامشروع بچه یه با..هم و شد معتاد هم که رسید مرحله این به جوری

 خودم به و کردم گریه خونه به رسیدن تا.میکرد استغاثه خدا از و میزد ضجه وجودم بند بند.کردم حرکت سرعت با و شدم ماشین

 فهمید وقتی.کردم سکوت مادر سؤاالی مقابل در و تو رفتم و کردم ول ویال جلوی رو ماشین.دادم فحش منطق بی عشق این و

 می چنگ م سینه قفسه به سوزنده و تیز درد یه.نشستم گوشه یه و اتاق تو رفتم و گذاشت بگیره،راحتم جوابی نمیتونه

 حتی که میکردم حالیش باید چطوری نمیکنی؟ بلند سرتو چرا:گفت.خودشه میدونستم.اومد یکی پای صدای و شد وا در.انداخت

 جز دیدم می رو چیزی هر چشماش توی.کردم نگاهش! کن نگاه منو:بشم؟گفت چشم تو چشم باهاش نمیکنم رغبت

 جوابش.باشه گناهکار که بود کسی برای فرار.داشت حق. میدم توضیح برات.کنی فرار نبود الزم:گفت و اومد جلوتر!پشیمونی

 برو:گفتم.کنه ام عصبانی نمیتونست حتی دیگه! رو اداها این کن بس!شایان میدم توضیح:گفت کالفه.بود سکوت

no چی:گفتم. نمیشم سبز راهت سر دیگه باش مطمئن.میرم و میزنم حرفمو.باشه راحت خیالت:گفت. ببینمت نمیخوام.بیرون
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 ما بین چیزی هیچوقت چون!شایان نکردم خیانت تو به هیچوقت من:زد داد عصبانی داره؟ توضیحی خیانتم بگی؟مگه میخوای

رابطه.کردین رابطه این وارد زور به منو که بودین شما این.فهمیدم نمی.بودم بچه.بود اجباری و الکی چیز همه!نبوده  

 احساس پرسیدین ازم هیچوقت!مادرت!مادرم!تو.دادین اش ادامه شما ولی.میرفت و میشد تموم بچگی همون تو باید که ای

 از.میخورد سرم توی محکم پتک مثل حرفاش. کردین مجبورم خودتون.کنم بازی کردین مجبورم.چیه؟نپرسیدین ام واقعی

 نگفتی؟چرا چرا پس:گفتم.کرد ویرونم و گفت کلمه به کلمه شو همه االن و داشتم ترس همیشه زبونش از جمالت این شنیدن

 باز گوشم و چشم.ندارم ترس چیزی از دیگه ولی.میترسیدم چون:گفت پروایی بی با کردی؟ خودت بازیچه منو ساال این همه

 دارایی و ثروت تمام بذارم کدومشون هر رو دست.دارم خواستگار عالمه یه!دنبالمه چشما همه که خوشگلم دختر یه من.شده

 میخوام رو یکی کنم؟من تحمل رو تو بوق عهد عقاید و گیری بهونه باید کنم؟چرا انتخابت که داری چی تو.میکنن نامم به شونو

 نداری منو لیاقت تو.بپوشم دارم دوست هرچی و بکنم میخواد دلم کاری هر تا بذاره آزاد منو.باشه خودم عین که

 اینکارو میخوام ازت حاال ولی.نمیذاشتی راحتم هم لحظه یه و میفتادی راه من دنبال دفعه هر که بودی تو این!بفهم!شایان

 ارزش که برو:گفتم فقط.نزنم سیلی بهش تا گرفتم خودمو جلوی زحمت به و کردم مشت دستمو! ات زندگی دنبال بری و بکنی

 میگی و اومدی حاال زدی،ولی عشق از دم ها ماه و روزها.بودی وفاتر بی سرنوشت از تو که برو.بندازم صورتت تو تف حتی نداری

 روز اون امیدوارم ولی.بشی پشیمون که برسه روزی میخوام خدا از فقط.نبودی من پاک عشق الیق که بود؟برو دروغ ش همه

! باشه نشده دیر خیلی  

  شد؟ چی بعد_

 و من زندگی به آتیشی چه رفتنش با نفهمید که بود غرور مست جوری.کرد نگاه هم رو سرش پشت حتی.رفت پیوند_شایان

 بی محبت و عشق سراب،دریای امید به!ببره بین از خودشو تا رفت پیوند!کوتاهی همین به.شد تموم هم ما قصه.میزنه خودش

 کاش_شایان. نبینم را چشمش گوشه اشک نم تا دزید را نگاهش! شد غرق خیالی سراب همون امواج توی و کرد رها منو تزویر

 یه میتونستم شاید.میذاشت میون در باهام مشکلشو و میدونست اسرارش محرم منو کاش.افتاده دردسر توی میدونستم

 دوستش هاش بدی تموم با بازم ولی.بودم متنفر ازش من میدونین.بیفته براش اتفاق این نذارم و بکنم بهش کمکی

. نبودم کشیدنش درد به راضی هرگز.داشتم  

  باشه؟ رسیده قتل به دخترعموتون که میدین احتمال درصد چند شما_

 به داشت،دست هم رو دنیا مشکالت تموم اگه!بود ای قوی دختر گفتم،پیوند که چیزایی همه وجود با چون!زیاد خیلی_شایان

. نمیزد خودکشی  

. داره تحملی نقطه یه انسانی هر حال هر به.باشه کرده خودکشی واقعأ شاید_  

. میگه ای دیگه چیز شواهد که فعأل_شایان  no
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 این امیدوارم.نگفته دروغ بهم هیچوقت نمیدونم،قلبم_شایان! س زننده گول ظواهر گاهی.داشت اعتماد بهشون خیلی نباید_

 را کاغذی سپس و اندیشیدم حرفش معنای به لحظه چند. بهتره اینطوری پیوند خود برای حداقل.باشه بوده صادق باهام بارم

 دست به خودکار. کنین یادداشت اینجا رو دارین ازش که آدرسی و سهراب دوستتون کامل اسم لطفأ:گفتم و گذاشتم مقابلش

. نوشت خطی چند و گرفت  

. باشه همین میکنم فکر_شایان  

. بذارین جریان در هم رو ما رسید دستتون به جدیدی خبر اگه لطفأ!تهرانی آقای همکاریتون بابت ممنون خیلی_  

. باشه موردی هر در حاال.کنین حساب من روی کامأل میتونین_شایان  

 و گفت خداحافظی زیرلبی و برخاست سپس و ماند خیره چشمهایم توی لحظاتی شایان. برین که آزادین.متشکرم بازم_

 زمان چه هر.نمیشد دیده اظهاراتش در تناقضی که ظاهرأ.شد سپری شایان سخنان تحلیل و تجزیه و کردن فکر به دقایقی.رفت

 و القب قصی شاید و زیبایی و غرور از سرمست دختری.میشدم آشنا تهرانی پیوند شخصیت با میگذشت،بیشتر بیشتری

 پازل این به را دیگر ای کرد،تکه تعریف شایان که سرگذشتی.میشد کاملتر روز به روز که بود پازلی به شبیه ماجرا این!سنگدل

 چیز همه آنها بدون که میداد دیگری شده گم قطعات از خبر که بود جا بر پا زیادی سؤاالت هنوز اما.بود افزوده الجثه عظیم

 بدهد؟در خاتمه خویش زندگی به بخواهد که بود رسیده جایی به دختر این بود،چگونه خودکشی تنها قضیه اگر.ماند می نصفه

 به نرسیده اینکه میداد،نه ادامه زندگی به قبل از خوشحالتر باید اینصورت در و بود یافته را محبوبش و نظر مورد فرد که ظاهر

 انگیزه چه با و کسی داشت،چه صحت قتل احتمال اگر.کنند پیدا خداحافظی نامه یک با و خون در غرق اتاقش در را او سال یک

 او کار میگفت من به غریب حسی اما.میرفت حساب به پرونده مظنونین از یکی تهرانی شایان حاضر حال بود؟در کشته را او ای

شایان قاتل اگر.باشد نمیتواند و نبوده  

 مسئله این به اندیشیدن دادم ترجیح.کشید می سوت کرد؟مغزم بازگو صداقت عین در و کمال و تمام را چیز همه چرا بود،پس

 قبول را رئیس جناب پیشنهاد داشتم تصمیم و بود باقی کاری ساعت زمان از مدتی هنوز.کنم مؤکول دیگری وقت به را

. شدم اتاق شنیدم،وارد که جواب و زدم در.بود داغ قهوه فنجان بود،یک آمده سراغم به که سردردی چاره.کنم  

! نباشین خسته_  

. بیارن قهوه بگم داشتم قصد االن همین.رسیدین موقع به اتفاقأ.اومدین خوش_رئیس جناب  

. میکنین خوبی بسیار کار_  

 قهوه هردویمان برای گفت و برداشت را تلفن نیز رئیس جناب و گرفتم جای میز کنار صندلی روی. بشینین بفرمائین پس_جناب

  شد؟ تموم بازجویی:گذاشت،پرسید را گوشی وقتی.بیاورند

. کرد تعریف رو بود دونستنش به لزومی که چیزایی همه خودش.نداشت بازجویی به شباهتی زیاد البته!بله_  no
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! برگشتین؟ پر دست با پس_رئیس جناب  

. گرفتم طرفش به را کاغذ! خوشبختانه بله_  

. باشه خودش باید پرونده منظنون ترین اصلی نظرم به.کنم بازجویی وقت اسرع در شخص این از میخوام_  

  داشته؟ قربانی با ای رابطه چه!بزرگی سهراب_رئیس جناب

! جوون پسر و دختر یه دوستی حد در گویا_  

  اون؟ از بیشتر و_رئیس جناب

 حاوی سینی کرد،با پیدا اجازه که هنگامی و نواخت در به بار سه پسرک. میفهمم اظهاراتش شنیدن بعد ولی.نیست معلوم_

. شد وارد قهوه  

 غش و غل بی ای بود،خنده شده سبز لبش پشت تازه که پسرک. میفتی راه کم کم داری!آفرین!همینجا بذارشون_رئیس جناب

. رفت و گفت پاسخ "میکنم خواهش" جمله ادای با را ما تشکر و گذاشت میز روی را ها فنجان و کرد  

. بودمش ندیده حاال بود؟تا جدید کارمند_  

 جا همین گفتم.بیفته کردن کار به سن این با شده مجبور و داره العالج مریضی مادرش بیچاره!اینجا آوردمش خودم_رئیس جناب

 این تو جوونا.بودم نگرانش خیلی.باشم آمدهاش و رفت مواظب هم و باشه راحت خیالم هم تا کنم پا و دست براش کاری یه

. پذیرن آسیب خیلی شرایط  

. نگفت چیزی و خندید رئیس جناب. میکنم تحسین تونو خیرخواهانه حس.گرفت درس شما از باید گاهی_  

! شنیدنم منتظر من خب_  

  بشه؟ زده حرفی بود قرار مگه_رئیس جناب

 هر مثل:گفت خنده با رئیس جناب. نگفتین دلیل بی احتماأل.کنیم می صحبت مسائل سری یه مورد در و میخوریم قهوه گفتین_

 رئیس جناب.خوردم فنجانم از سکوت در. بگم تا بخورین.نشه سرد تون قهوه.کردین زده شگفت منو خودتون خاص ذکاوت با بار

  میشناسین؟ که رو هامون پسرم شما.جدیه دارم،خیلی کردنشو بازگو قصد که ای مسئله گشود؛راستش را صحبت باب

  مگه؟ چطور.هستن موقری و متین بسیار انسان.داشتم برخورد باهاشون باری بله،چند_

. میکنم خواستگاری هامون برای رو شما.میگم مقدمه بدون پس_رئیس جناب  

. نگریستم رئیس جناب جدی چهره به زده حیرت  no
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  چیه؟ نظرتون_رئیس جناب

. ندارم ازدواج آمادگی فعأل من که میدونین خودتون.بشنوم ازتون اینو نداشتم انتظار_  

. شدم کردین،متوجه ردشون من واسطه به و بودن خودمون همکاران از که خواستگاری تا چند از بله،بعد_رئیس جناب  

  کردین؟ ازم تقاضایی چنین چرا پس_

 و کردم تازه نفسی. بمونین مجرد عمر آخر تا نمیخواین که مسلمأ.باشه شده عوض نظرتون شاید چون_رئیس جناب

 بهتون چیزی یه کنم،میخوام حساب رازداریتون روی میتونم میدونم و دارم شناخت ازتون که اونجایی از آبتین جناب:گفتم

. بگم  

  بگین؟ میخواین چی_رئیس جناب

. شماست همخونه دوستان بله،از_رئیس جناب میشناسین؟ که رو آرتا_  

 در اش قیافه. کنیم ازدواج قراره.سالمه رابطه بگم؟یه جوری چه یعنی.ارتباطیم در هم با آرتا اون،یعنی و من درسته،راستش_

 معذرت:گفت و زد خنده زیر مرتبه یک. میکنم خوشبختی آرزوی واستون صورت هر در!حیف:گفت ناراحتی با و شد هم

. کردم نگاهش تعجب با! ببخشید منو باید واقعأ!میخوام معذرت!میخوام  

 برده شما رابطه به پی جورایی یه من:میگرفت،گفت را اش خنده جلوی دشواری به که حالی در میخندین؟ افتاده؟چرا اتفاقی_

. کشیدم پیش رو خواستگاری داستان بشم مطمئن اینکه برای.بودم  

. نکنه درد بود؟دستتون شوخی ش همه یعنی_  

. بشین ناراحت دارین حق.میخوام معذرت واقعأ_رئیس جناب  

. بزنم شما سینه به رد دست نشدم مجبور و نبود واقعی که خوشحالم.نداره اشکالی_  

موافقین؟!من مهمون امروز خب،ناهار خیلی_رئیس جناب  

 "آرتا"

زمانی از.بودم شده خیره نامعلوم ای نقطه به و بودم بود،نشسته شده تعبیه ها بچه تفریح برای که کوچکی تاب روی  

 حال در منفی افکار هجوم شدت از سرم.بودم نرفته خانه داخل و بودم نشسته بودم،همینجا برگشته و کرده تعطیل را دکه که

 دیشب درباره ها بچه پی در پی های پرسش به دادن میخواستم،پاسخ که چیزی آخرین وضعیت این در و بود شدن متالشی

no بوسه گونه مهتاب صورت به لبخندی تو؟ نیومدی میکنی؟چرا چیکار اینجا زد؛آرتا هم بر را خلوتم شکننده و ظرافت پر صدایی.بود
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 رنگ سفید لباسی.داشت دلربا و جذاب اما ساده ظاهری همیشه مثل. بیام بشینم،بعد اینجا خرده یه خواست دلم_. پاشیدم

. بود زده کنار ساده خیلی را سیاهش موهای و بود پوشیده  

. نشست کناری تاب روی. بشین بیا.نمون پا سر_  

. بودی نبرده هم رو ات گوشی.شدم دیوونه نیستی دیدم وقتی!خونه رسوندم خودمو ای عجله چه با دیشب نمیدونی_بوسه  

.بمونم خونه تو نمیتونستم!که دادم توضیح واست_  

. بشم آروم ذره یه بزنم،بلکه قدم کم یه رفتم.میشدم خفه داشتم  

  نکشیدی؟ نذاشتی؟سیگار پا که قولت روی_بوسه

. ساخت معطوف خودش به را نگاهم و گرفت را دستم. نکنم؟نه،نکشیدم عمل بهش و بدم قولی بهت میشه مگه_  

. بکنم بهت کمکی تونستم منم شاید.بشی سبک تا بگی بهتره ولی.سخته شد؟میدونم چی آرتا،دیشب کن تعریف برام_بوسه

 را زن آن های حرف همه.داشت می وا حرف به مرا پرخواهشش لحن و تبدار و عاشق نگاه اما.بود سخت هم خیلی.بود سخت

 را،بازگو رفتن از مادرم،پیش حرفهای واپسین که هنگامی.نینداختم قلم از را چیزی!بیش و کم گفتم،بی دوباره برایش

 خیلی.میکنم درک تورو من کن آرتا،باور کن گوش خوب:رسید،گفت ای نتیجه به اینکه از بعد عاقبت.رفت فکر به کردم،سخت

 بدون بگی خودت پیش نمیخوام پس.کشیدم رو خانواده نداشتن درد منم خود نباشه چی هر.میفهمم احساستو و حال هم خوب

. ندادم جوابی و کردم نگاهش فقط باشه؟.میده باشه،نظر گرفته نظر در منو اینکه  

 به.واستاده اش مادرانه عواطف و تو پای تونسته که جایی تا اون ولی.کنم طرفداری ازش ندارم قصد و نمیشناسم مادرتو_بوسه

 چیز زن یه برای این.بگذره خودش معصومیت و عفت از شکمت شدن سیر واسه شده حاضر.کرده فرار تو به نرسیدن صدمه خاطر

 حد چه تا.آدمه اونم ولی.داشته دوستت..بکنه رو فداکاری این واست میخواسته که بودی باارزش خیلی اون برای تو.نیست کمی

  میکرد؟ فرار اونجا از میکرد؟بازم باید چیکار.بوده نمونده براش ای چاره کنه؟دیگه تحمل میتونست

! خدا امون به نمیکردم ول شرایطی هر تو مو بچه بودم اون جای من اگه ولی.نمیدونم_  

 جا اینا از زودتر میکردی،خیلی تجربه رو اون های بدبختی هزارم یک اگه شاید.کنی قضاوت نداری حق و نیستی اون جای ولی_بوسه

 مثل اونم ولی.کرد ش بچه برای گذشتگی خود از خیلی!پناه بی و بیکس و ضعیف زن یه.بوده زن میدونه؟اون چه کسی.میزدی

 کارش اگه حتی.میبخشیدمش داشتم،حتمأ انتخاب حق اگه.میدونم چیزو یه فقط من.داشت ظرفیتی دنیا این آدمای تموم

 چای نوشیدن برای را ما خانم پوران. میکردم قبول مادرم عنوان به رو پشیمونه،اون و برگشته االن بوده،وقتی اشتباه

. رفتیم ساختمان طرف به زنان قدم و برخاستیم دو هر.فراخواند  

no  چیه؟ نظرت حاال_بوسه
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. بگیرم منطقی و معقول تصمیم یه بتونم تا بگذره باید مدتی یه شاید.نمیدونم_  

 میکنم خواهش.برسی دارن آرزوشو ما مثل های بچه همه تو،که و من تنها عمر،نه تموم که ای خوشبختی به میخواد دلم_بوسه

 و شدیم ملحق آنها به هم ما.بودند شده جمع هم دور سالن در آقاجون و ها بچه همه! جلو برو باز چشم با و کن فکر درست

. گذاشت جلویمان را چای کمرباریک و نگار و نقش خوش های استکان خانم پوران  

  میشه؟ آماده شام این کی پس.رفت ضعف دلمون_بهزاد

!پسرم باش داشته صبر_آقاجون  

. بگین شما چشم،هرچی_بهزاد   

. کشید سر غرغر با را چای استکان بهزاد. بخور رو چایی این فعأل.بچینن میزو میگم دخترا به االن_خانم پوران  

 ماشین تو بندازیم بقیه با تا بگیر ازش برو خوردی که رو ات چایی.مونده هنوز آرتا بوسه،لباسای دخترم راستی_خانم پوران

! لباسشوئی  

 نوشیدم الجرعه را استکانم.خندیدیم هم به دو هر و زدم خانم پوران به چشمکی پنهانی! گیرم می میرم!جون پوران چشم_بوسه

  ببرم؟ کدومو:پرسید و رفت ها لباس کمد وقت رسیدیم،سر که اتاق به.شدم قدم هم بوسه با و

 جیبهایش داخل را دستش که همانطور و کرد خارج کمد از را شلوار. میشم ممنون ببری اگه رو ای قهوه شلوار اون_

نمونده جا توش چیزی:میبرد،گفت  

. زدم لبخند مرموزانه. باشه  

. کردی پیدا چیزی وقت یه شاید بگرد_  

! چیه؟ دیگه این:گفت و خورد چیزی به دستش! چی؟_بوسه  

 گرفته جای دستانش در حاال و بود کشیده بیرون شلوار جیب از پیش لحظاتی که رنگی سرخ کوچک و مخمل جعبه به ناباوری با

  اومد؟ کجا از چی؟این یعنی:پرسید متحیر و بود،نگریست

. دوخت نگاهم به را پرسشگرش نگاه کنی؟ بازش نمیخوای:گفتم و نشست لبانم بر لبخندی  

  کیه؟ مال بدونم باید اول_بوسه

. گشود را جعبه حرف بی و نکرد معطل دیگر میزنی؟ حدس چی خودت_  no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir



 162 عصر تلخ

 

 و کرد نگاهش شیفتگی با!بود بخشیده زینت را آن ای فیروزه عقیقی که طال زنجیر با گردنبندی! قشنگه چقدر!من خدای_بوسه

! منه؟ مال:گفت  

 که مشخصاتی با رو کسی همچین ببین کن فکر حاال!وجودمه از تیکه یه!نفسمه!عمرمه!عشقمه مال!زندگیمه تموم مال_

. خندید دل ته از میشناسی؟ گفتم  

! خودمی دیوونه! خدا به ای دیوونه_بوسه  

  چیه؟پسندیدی؟ نظرت_

.ندیدم خوشگلی این به چیزی عمرم نیاد؟توی خوشم میشه دادی؟مگه دست از عقلتو_بوسه  

. بود قشنگی غافلگیری!آرتا ممنونم  

. کرد بازی عالی عالی رو نقشش.نکنه درد خانم پوران دست_  

! داره؟ خبر هم جون پوران مگه_بوسه  

 لبانش بر خنده غنچه که بوسه. نکنه کمش مادری از خدا.کنم غافلگیرت اینجوری نمیتونستم که نمیکرد کمکم اون اگه_

. شد نگران نگاهش مرتبه بود،یک شکفته  

 الزم:گفتم و زدم انگشتانش بر ای بوسه و گرفتم را دستش. بندازی خرج تو خودتو نبودم دادی؟راضی پول بابتش چقدر_بوسه

 معنای برای من از یادگاری یه که نمیشه ضمن در.خریدم اون داشتم،با انداز پس خرده یه.باشی مسائل این نگران نیست

 قراره یادگاری؟مگه چرا:گفت آرامی به.بود خجالت از هایش گونه سرخی.انداخت پائین را سرش بوسه نمونه،میشه؟ زندگیم

  بری؟ جایی

! دوری طاقت نه و دارم رفتن پای نه چون!کنارت ابد مونم،تا می همینجا من!عزیزم نه_  

 یه من.کردم عادت محبتت به دیگه که منی از نگیر فاصله هم لحظه یه حتی.میخوام خودتو.نمیخوام یادگاریتو من پس_بوسه

 خواهش یه فقط.نمیکنم فراموشش راحتی این بشم،به بدعادت نفر یه شونه روی دادن تکیه به وقتی!من آرتای ام مهرماهی

! نگیر من از خودتو هرگز.دارم ازت  

 قرار آینه مقابل.دادم تکان سر میکنی؟ کمکم بستنش توی:گفت و زد ای شرمگینانه لبخند! منه آرزوی نهایت این که آخ_

. ایستادم سرش پشت و گرفتم دستش از را گردنبند.گرفت  

 از را زنجیرش و انداختم گردنش به را گردنبند.راند سو یک به را بلندش سیاه موهای دست یک با بزنی؟ کنار موهاتو میشه_

 هم روی را چشمهایش.کردم نگاهش آینه داخل از.کرد هدایت قلبم به را عجیبی احساس تنش گرمای لمس.بستم پشت

 دختر این به نسبت خاصی تعلق احساس.نشست می دلم به اندازه چه تا معصوم صورت این.بود شده دیدنی چقدر.بود گذاشته
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 این هرگز:گفتم گوشش زیر آهسته و بردم نزدیکتر را سرم.بودم مالکش من که بود ارزشمند و گرانبها ای وسیله گویی.داشتم

. نباشم دنیا این توی من که روزی مگه.نکن دور خودت از رو گردنبند  

 و برگشت هوا بی. بشه جدا تنم از جون که میشه جدا ازم گردنبند این روزی.دارم نگهش خودم پیش همیشه میدم قول_بوسه

 نفهمیدم! هیس:گفت و گذاشت دهانم روی را انگشتش که بزنم حرفی خواستم.رفت ضعف دلم.کرد تالقی نگاهم با نگاهش

. بستم حرکت یک با را اتاق در فقط.شد چه  

.رفت حرف بی بعد و ماند مات ما به لحظه چند.دیدم در آستانه در را حسام و برگشتم! حسام؟_بوسه  

.کرد حرکت من از جلوتر! حاضره شام.پائین بریم:گفت و دزدید را نگاهش زده خجالت بوسه! نشناس وقت مزاحم پسره_  

. برداشتم قدم او از قدمی چند فاصله با و نگرفتم را دنبالش زیاد.میکردم درکش  

. نکنه درد دخترم؟دستت رو لباسا آوردی_خانم پوران  

! س دونه یه همین_بوسه  

 کمال و تمام شام میز.نشستیم! دیگه واستادین؟بشینین همینجوری چرا شماها!لباسشوئی تو بندازم ببرم بده پس_خانم پوران

. شدم آن با بازی مشغول قاشق با و کشیدم ظرف توی غذا مقداری.نبودم گرسنه خیلی اما.بود شده چیده  

دادین؟ طولش همه این چرا!دیگه بود شلوار دونه میکنن؟یه چیکار باال اون س دقیقه چهل تا دو شما_بهزاد  

. پایید را ما زیرچشمی و زد نیشخند حسام  

. اومدم بعد و دادم انجام هم رو اونا.داشتم کار تا چند خودمم_بوسه  

.. . من..خب:گفت من و من با بوسه.شدم قرمز عصبانیت از من و پرید بوسه چهره از رنگ کارایی؟ چه مثأل_حسام  

. پرسیدم هیچی،همینجوری:گفت و کرد من به بدی نگاه حسام بدونی؟ میخوای چرا تو.دیگه داشته کاری یه حتمأ_  

اگه.دارم شستن برای لباس تا چند یه منم بوسه:گفت و کرد بوسه به رو سپس  

 و کوبیدم میز به را لیوان.انداخت زیر به سر و گرفت گاز را لبش بوسه.فهمیدم خوبی به را منظورش! ببر هم رو اونا بیا خواستی

 حرف که پسرم؟حسام کجا:گفت آقاجون که بروم خواستم و شدم بلند. نزن حرف دهنت از تر گنده.میگی پال و پرت زیادی:گفتم

 بشین_آقاجون! جون نوش.بخورین رو شامتون شما.ندارم اشتها من.نشدم آقاجون،عصبانی نه_ آوردی؟ جوش چرا.نزد بدی

 بشقاب با و نشستم میز پشت دیگر باری.بیندازم زمین را آقاجون حرف نمیخواست دلم! نخوردی هیچی که تو!خان آرتا سرجات

. کرد سرفه و گرفت صورتش جلوی و برداشت دستمالی بوسه مرتبه یک.بود شده برقرار سکوت.رفتم ور غذا  no
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 شوکه را همه دستمال سفیدی روی بر خون لکه برداشت،سرخی که را دستمال خوردی؟ سرما دخترم؟نکنه شدی چی_خانم پوران

 دستشوئی طرف به و برخاست بوسه که نمیگفت چیزی کسی و میکردیم نگاه صحنه این به بهت با همه ثانیه چند تا.کرد

.میزد آب صورتش و سر به و بود کرده باز را آب شیر.بودم رفت،من دنبالش که کسی اولین.دوید  

 بینی.بود سرازیر پلکهایش از ریمل سیاهی.کردم نگاهش مبهوت و مات.برگشت شده؟ چی بگو میکنم بوسه؟بوسه؟خواهش_ 

 و کوبیدم در به محکم.کرد قفل داخل از را در و داد هلم بیرون به.ترساند می مرگ حد سر تا مرا این و بود آلود خون دهانش و

! تو بیام بذار میکنم التماست.شدی چی ببینم میخوام.کن باز رو در این میکنم بوسه،خواهش میکنم خواهش:گفتم ملتمسانه

 احمق من تقصیر ش گویم؛همه می هم سر پشت و میکوبم دیوار به را سرم دارم آمدم،دیدم خودم به وقتی.بودم شده دیوانه

 همه!منه تقصیر ش همه.نمیومد سرت بال این نمیدادم ادامه غرورم و لجبازی به بپری،اگه آب تو نمیذاشتم روز اون اگه.بود

 تکیه دیوار به و نشستم ای گوشه.شدند وارم دیوانه حرکات به دادن ادامه از مانع و پریدند پسرها از تا سه دو! منه تقصیر ش

چی؟ یعنی خون آرتا؟اون چشه دخترم:گفت و رساند را خودش عصازنان آقاجون.دوختم چشم بسته در به نگرانی با و دادم  

 و کالفه حسام. منم بیاد،علتش بوسه سر که بالیی هر.باشم مواظبش نتونستم که کنه لعنتم خدا.آقاجون،نمیدونم نمیدونم_ 

! نکن بزرگش خیلی!بشه چیزیش بوسه نیست قرار!پسر کن بس:گفت خشمگین  

! کن بس!توپید؛خاطره خاطره به سامان.. . قرمز لکه اون ولی_خاطره  

 و زد دستشوئی در به ای ضربه بفهمیم؟ نباید.چیه مشکلش بدونیم باید ولی.نگرانشم خیلی سامان؟منم کنم بس چرا_خاطره

! توان نگران همه کنی؟اینجا باز درو میشه بوسه:گفت  

 لحظاتی چه.کوبید می ام سینه دیواره به فراوان تشویش و دلهره با دلم.نگریست بقیه به مستأصل و نشنید،چرخید جوابی وقتی

 و آشفته حال.شد نمایان آن پشت بوسه و شد گشوده و چرخید پاشنه روی در باالخره.بود سال صد نظرم در اش ثانیه هر.گذشت

. گرفتم را سستش و سرد دستان و برخاستم سرعت به.داشت پریشانی ظاهر  

ساکتی؟ بوسه؟چرا خوبه حالت_  

 زل بوسه گچ عین و رنگ بی صورت به همه.بود حکمفرما سکوت. نکن م دیوونه دلهره و ترس از.بزن حرفی یه میکنم خواهش

.بودیم جانبش از العملی عکس منتظر و بودیم زده  

 سرعت به.نماندم منتظر.ریخت دلم.رفت حال از آغوشم در و! بیمارستان ببرین منو:گفت ضعیف بسیار و تحلیل به رو صدایی با

کاه، پر را،مثل جانش بی جسم  

! بیاره رو بوسه ماشین سوئیچ و بره یکی زود:دوئیدم،گفتم می سالن در طرف به که حالی در و کردم بلند دست دو روی بر  

 من ماشین با.نیست الزم:گفت میکرد حرکت من شانه به شانه که بود،همانطور کرده فراموش را کمرش و پا درد که آقاجون

.دوئیدم پارکینگ طرف به و قاپیدم دستش از را سوئیچ. میریم  no
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.خواباندم ها صندلی روی را بوسه ناتوان پیکر و کردم باز را رنگ سفید مزدای عقب در  

 چشم مضطرب و نگران کوچه توی ها بچه.گرفت قرار کناری صندلی روی هم آقاجون و نشستم فرمان پشت وقت چه نفهمیدم

.بودند ما راه به  

. برگردیم ما تا باش ها بچه و خونه مراقب پسرم:گفت سامان به رو و کشید پائین را شیشه آقاجون  

  باشیم؟ همراهتون که نیست پسرا از دیگه یکی یا من به نیازی_سامان

. کافیه بکنی گفتمو که کاری که همین تو.نداره لزومی_آقاجون  

. بیام باهاتون و بپوشم لباس منم کنین صبر_دلشاد  

. بیاد کسی نیست هم احتیاجی که گفتم.بمونیم منتظر نمیتونیم_آقاجون  

.نذارین خبر بی رو ما شد جدیدی خبر اگه لطفأ آقاجون_خاطره  

 صورت به نگاهی.بودم جمله همین منتظر انگار! کن عجله!آرتا برو_آقاجون. برگشت من سمت به! دخترم،باشه باشه_آقاجون 

آور سرسام سرعتی با و گذاشتم گاز پدال روی پا و کردم بوسه روح بی  

. کردم حرکت  

. زد موهایش به چنگی.. . ولی.بزنم ای کننده امیدوار حرف میتونستم کاش.بگم چی نمیدونم_صبوری دکتر  

. باشین صبور گفت؟باید میشه چه_صبوری دکتر  

 قلبم مراعات و مالحظه بدون و باشین روراست ما با میکنم خواهش.بدونم هست،میخوام که چیزی هر حقیقت_آقاجون

 بگم داشتین،باید دخترتون حالت از شما که توصیفاتی با ولی.داد قطعی نظر نمیشه حاضر حال در_صبوری دکتر. بگین بهمون

! باشه ای ساده و افتاده پا پیش چیز عالمت نمیتونه خون باال به درصد پنج و نود احتمال با و مطمئنأ.بود بین خوش خیلی نباید

. گرفت فرا را وجودم آشوب  

  چی؟ یعنی..ی_

. باشه هرچیزی خانم بوسه بیماری داره احتمال یعنی_صبوری دکتر  

! چیزی؟ هر_  no
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 و شدت و زیاده امیدواری جای مورد این برای البته.باشه خورده ضربه سرش بیمار که اینه احتماالت از یکی_صبوری دکتر

 میکنم خواهش فقط.داد میشه موارد این برای که یه احتماالتی از دیگه یکی هم لوسمی!س کننده تعیین ضربه موقعیت

. نمیشه ثابت چیزی صبح فردا تا و نشده انجام کامل طور به آزمایشات هنوز.ندین دست از رو امیدتون  

! لوسمی؟_  

 حد در اینا همه:گفت دهنده دلگرمی لحنی با که نگریستم آقاجون به هراسان و متحیر.کردم یخ! خون سرطان یعنی_صبوری دکتر

! باشه نداشته واقعیت کن دعا!حدسه  

. باشین داشته رو خبری هر شنیدن آمادگی و باشه باال تون روحیه باید صورت هر در_صبوری دکتر  

 کلماتی با سپس و کرد مکث کمی دکتر باشه؟ داشته پیش روز چند اتفاق با ربطی بوسه حال این هست امکانش دکتر جناب_

 اما.بدم امیدواری بهتون یا و کنم منحرف واقعی غیر احتماالت به رو شما فکر خیلی نمیخوام واقع در:داد پاسخ سنجیده

.باشن مرتبط هم با داره چرا،امکان  

. کنه خونریزی و بشه پاره ساده سرفه یه با باشه،ممکنه شده پذیر آسیب و ضعیف فشار اثر بر یا و خشک بینی ناحیه رگهای اگر  

  باشه؟ شده ماجرا این کرده،باعث وارد رگهاش به آب جریان که فشاری داد احتمال میشه یعنی_

. کرد روشن را دلم امیدی نور! بله،همینطوره_صبوری دکتر  

.نشستم صندلی روی رفته وا! کمه خیلی احتمال این بیمار رفتن حال از و بیهوشی به توجه با ولی_صبوری دکتر  

 کردی؟محکم درست خودت برای که وضعیه چه این!آرتا باشه خدا به امیدت:گفت و گذاشت ام شانه روی را دستش آقاجون

! باشی قوی باید!پسرم باش  

. داد رفتن اجازه او بود،به کشیده که زحماتی برای فراوان تشکر از بعد و داد دست دکتر با آقاجون  

. نیست صالح داری،موندنت تو که حالی این با که برو جون،پاشو پسر پاشو_آقاجون  

  آقاجون؟ برم کجا_

. بیاد جاش سر حالت کن استراحت خرده یه برو!خونه برو_آقاجون  

. نمیخورم تکون جام از نشه،منم باز بوسه چشمای که وقتی تا.نمیرم جا هیچ من_  

پسر؟ بدی سکته منو میخوای!هلل اال اله ال_آقاجون  

no  باشم؟ توام نگران نیست،باید کم بوسه وضعیت
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! خوبه نباشین،حالم هم نگرانم.میمونم پیشش خودم.نمیشه عوض من حرف ولی!آقاجون نکنه خدا_  

 خبرم بی باشی،دومأ محکم و کنی جور و جمع خودتو اوأل که شرطی به ولی.بمونی بگم؟باشه،میذارم چی_آقاجون

  فهمیدی؟!نذاری

. باشه راحت خیالتون.فهمیدم_  

! ها باشی دخترم مواظب آرتا.میرم من پس_آقاجون  

.. . که میکردم مراقبت ازش زودتر خرده یه کاش.مراقبشم چشمام جفت مثل.نیست سفارش به نیازی!جون آقا چشم_  

! افتاده می باید که بوده میکنی؟اتفاقی سرزنش خودتو چرا!رو معنی بی حرفای این کن بس_آقاجون  

  چی؟ باشه شده اینجوری من خاطر به بوسه نیستین؟اگه دلخور ازم شما_

 رگ پارگی یه.بوده،باشه تو با که روزی اون اتفاق به مربوط بوسه االن حال خدامه از که دیوونه؟من پسر تو میگی چی_آقاجون

. نباشه ای دیگه چیز مشکل کن دعا فقط.نیست مهمی چیز که  

. میگذره دلم این تو چی نداره خبر کس هیچ خدا خود جز.میکنم آقاجون،دعا میکنم دعا_  

 تو نمیخواد دخترمم،دلم حال نگران اگه.نگیر سخت خودت به خیلی هم تو.بشنوه صدامونو خدا ایشاال.میکنم دعا منم_آقاجون

 گفتم خودم دیدم،پیش می را رفتنش که وقتی.رفت و بوسید پدرانه مرا.رفتم جلو! ببوسمت جلو،بیا بیا.ببینم ناراحت هم رو

 شده امشب اتفاقات موجب من انگاری سهل شاید و بودم سرزنشی هر مستحق اینکه باشد؟با خوب میتواند انسان یک چقدر

 اتاق طرف به کند و آهسته قدمهای با!بود هم حالم هیچ،نگران که نگفت سخن من با عتاب با و تندی به هم دفعه بود،یک

 و پاک و ملیح لبخند همان خیاالتم توی.کردم ترسیم خودم روی پیش را بوسه خندان چهره و بستم را چشمهایم.کردم حرکت

جا خندید،از می چشمانش و بود لبانش روی ساده  

 غمباد چرا.نیست چیزیم که میکنی؟من نگاهم اینجوری چته؟چرا:میگفت و میزد قهقهه دل ته از من مات نگاه به و برمیخاست

 آشفته طره و نشستم تخت لب.کرد بخار را رؤیاهایم خوابش،همه افسون در غرق و رنگ بی رفتم،چهره داخل تا اما گرفتی؟

 این مسبب اگر.بردم عقب را دستم و لرزاند را وجودم فکری مرتبه یک.کردم نوازشش و زدم کنار صورتش روی از را گیسوانش

 ام دیوانه جواب بی اگرهای و اما این.. .اگر..چه؟اگر نبود عالج قابل سادگی این به بوسه بیماری چه؟اگر بودم من روزش و حال

. کردند می  

 می تو بی اراده بی و ضعیف آدم این نمیدونی مگه.کن باز چشماتو شده که منم خاطر به میکنم خواهش!من؟ بوسه!بوسه؟_

 به که نیست؟توئی قشنگ واسم چیزش نیست؟هیچ مهم واسم دنیا این چیز هیچ نباشه تو چشمای اگه نمیدونی میره؟مگه

no بهت داره االن که احمقی دیوونه این.بمون شده که منم بوسه،واسه بمون.ای زندگی معنای برام که توئی.میدی انگیزه من
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 منو!کردم غلط.میدادم آزارت نباید.میکردم اذیتت نمیبخشه،نباید کرده که اشتباهی برای خودشو میکنه،هیچوقت التماس

 چشمم از اشک ای قطره.کردم خفه اش شانه روی را بغضم! نفهمیدم و بودم مهم برات!ندونستم و داشتی دوستم که ببخش

 به خوره مثل گنگ عذابی و اندوه.شنید نمی هیچکس که بود کرده پر را وجودم هایی ضجه.میکردم گریه خودم توی.نشد سرازیر

 به خورشید سوزنده های اشعه اولین که صبح،زمانی تا دهنده عذاب انتظار این مطمئنا.میکرد نابودم ذره ذره و بود افتاده جانم

 که دارد وجود ذجرآور و دردناک لحظاتی کسی هر زندگی در.کشت می درون از بار هزاران کشیدند،مرا می سرک اتاق داخل

 روی سرم.نمیزدم باز سر پذیرفتنش بود،از پذیر امکان ای معامله چنین اگر.نکند اش تجربه و بدهد را عمرش نصف حاضرست

 دمیده کالبدم در جان بازش نیمه چشمان دیدن با و برداشتم را سرم.کردم احساس اندک تکانی ای لحظه که بود بوسه شانه

 سردرگم ماندن و رفتن میان.برگشتم دوباره و رفتم در طرف به قدم چند.زدم موهایم میان چنگی و شدم بلند زود.شد

 قسمت طرف به و دویدم بیرون اتاق از سریع! کنم خبر دکترو میرم!دلم عزیز برمیگردم زود:گفتم و دادم فشار را دستش.بودم

! باشین افتاده؟آروم اتفاقی:گفت و دوید دید،جلو سراسیمه حالت آن در مرا تا شیفت پرستار.رفتم پذیرش  

! کرد باز چشماشو بوسه..بوسه_  

  اومده؟ هوش به چند شماره اتاق بیمار.باشین مسلط خودتون خب،به خیلی_پرستار

! کنه اش معاینه اون میخوام!کنین پیج رو صبوری دکتر میکنم خواهش!هفت اتاق!هفت_  

 توی قلبم.رفتم دنبالش و کرد حرکت پرستار. بیاین دنبالم.نزنین هم بر رو بخش آرامش و کنین صحبت آروم لطفأ_پرستار

 هل را در پرستار.شد رد مغزم از پرت و چرت فکر چند اتاق به رسیدن تا نمیدانم دقیق.بود نشدنی وصف قلبم ضربان.بود مشتم

 کشیده دراز تخت روی قبلی وضعیت همان با بوسه.برخاست نهادم از شدم،آه اتاق وارد سرش پشت تا.رفت داخل و داد

 بار حسرت آهی با همراه و شد یأس به تبدیل سرعت به امیدم.نمیکرد حرکتی کوچکترین و بود رفته هم روی پلکهایش.بود

 وضعش توی تغییری که مریضتون:گفت و انداخت من به سفیهی اندر عاقل نگاه و گرفت را نبضش پرستار.سوزاند را ام سینه

! نشده ایجاد  

 حرفم ادامه از مانع و گرفت را گلویم بغض! دیدم خودم چشمای با خودم قسم خدا به.شد باز چشماش میخورم قسم_

 صبح تا احتماأل!وصله دستاش به که یه سرمی تأثیر شاید:گفت بیشتری مالیمت دید،با را نگاهم توی اشک حلقه که پرستار.شد

 می من حال از چه پرستار این! بشه صبح تا بخوابین!کنین سختش خیلی نباید شما!لحظه چند برای فقط میاد،ولی هوش به بارها

 خوابی در بوسه.چرخیدم.خورد گوشم به آشنا صدایی.شد خارج اتاق دید،از را سکوتم وقتی.گذاشتم جواب بی را فهمید؟سخنش

 به پا آرامی به.شنیدم را صدا دیگر میکرد؟بار آرامم همه این که بود کسی چه به متعلق صدا این پس.میبرد سر به اغمامانند

 مهربانی با پرستار نشنیدید؟ رو خانمی یه صدای ببخشید،شما:میشد،گفتم رد که پرستاری به خطاب و گذاشتم اتاق از بیرون

 حدس.چرخیدم و کردم تشکر. میگرفتن رو دکترشون سراغ.داشتن نه شماره اتاق توی بیمار یه که بود خانمی صدای:داد پاسخ

no سه دو هنوز.برداشتم قدم تخت سمت به.بودم شده خیاالتی حتمأ.نبود ممکن تصادف این اما.میشناسم را صدا صاحب میزدم
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 که میکردین؟صدایی صحبت کسی با داشتین شما پرستار ایستادم؛خانوم صدا همان شنیدن با که داشتم فاصله تخت تا متری

! بود آشنا خیلی برام شنیدم  

ایشون اتفاقأ!دادم رو هستن اتاق این توی که آقایی همین بله،جواب_پرستار  

 شدت به حسی از پر اتاق ابتدای در مادرم دیدن با و برگشتم عقب به.بود شده تبدیل یقین به شکم! کردن سؤال شما درباره هم

 و! پسرم:لرزید،گفت می شوق از که صدایی با و کرد باز هم از را دستانش.نگریستم همدیگر به ثانیه چند.شدم بیگانه و عجیب

. رفتم فرو پرامنیتش آغوش داشتم،توی احتیاج امن گاهی تکیه به سخت لحظات آن در که من  

.آمد دلچسب و زیبا گوشم به کلمه این طنین قدر چه!مادر!مادر!مادر!مادر! مادر_  

 من از سال چند و بیست که حسی!بود محروم آن از سال سالهای که حسی!مادر گرم آغوش تجربه داشت متفاوتی احساس چه

 حرارت چه!شد تزریق پوستم زیر به آرامشی چه!نشدنی وصف و نظیر بی ای تجربه!میکردم اش تجربه داشتم حاال اما!شد دریغ

!میشد درمان زخمها!کرد لبریز خود از مرا امنیتی چه!شد سرازیر رگهایم به گرمابخشی  

 جای مادرم آغوش در!گذاشت نمی برجای خود از نشانی و میرفت ها حسرت!میرسید آخر به ها کسی بی!میشد شسته ها اشک

 کودک!میشدند محو چشمم جلوی از خاطرات آن یک به یک!بزدایم تحملم و تاب بی و پردرد وجود از را غربت گرد تا گرفتم می

 می تکان دست و خندید می!دل ته از ای خنده!خندید می بود،حاال کرده کز درونم از ای گوشه سالها که باری اشک و کرده بغض

 کودک آن حاال!بخندند خوشحال و سرمست همیشه برای تا میرفت هوا به و میشد بخار و میشد دود!میشد دور آرام آرام و داد

 محبت تشنه که مایی!بودم ها آمال و ها خواسته از سرشار که منی!من او و بودم او من!بود کرده عوض من با را جایش

!خندیدیم می دو هر کودک و من.میکرد تغییر چیز همه دیگر ولی!بودیم  

!پیوست می خاطرات به اش بچگانه های دلخوری و کمبودها تمام با!میگرفت فاصله!میرفت او  

 دیوانه عطر و کشیدم می شامه به را مادرم بوی و خندیدم می گریه با من و!داشت تعلق آن به که جایی!پیش سالهای به

! بلعیدم می حسادت و دلتنگی و ولع با را اش کننده  

نکنم؟ بغلت و نیام تا کردم تحمل سال چند.کشید می پر روزی همچین یه برای دلم چقدر_مادرم  

.نشستیم! برگردوند رو زمان میشد کاش!خودم هم و تو حق در هم!کردم انصافی بی خیلی  

.کشیدم می خجالت دلیل بی  

! مادر؟:گفتم و دوختم زمین به را نگاهم  

!پسرم دلم؟بگو عزیز جانم_مادرم  no
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 توصیف.بگویم نمیتوانستم چیزی.کردم سکوت! سوختم تو زبون از کلمه این شنیدن آرزوی تو چقدر!بگو میخواد دلت چی هر

 زیباترین و نشسته کنارم در مادرم که اندیشیدم این به و ماندم ساکت پس.بود غیرممکنی کار کلمات با احساس این عظمت

داشت؟ وجود دنیا در مگر این از بهتر حسی!میکند نثارم را نگاهش ترین پرمحبت و  

شدی؟ مریض پسرم؟نکنه اینجایی چی برای تو!وای ای_مادرم   

. کردم قطع را حرفش.نشست دلم به اش مادرانه نگرانی.. . شب وقت این آخه  

. نیست خوب اون حال.موندم دوستم پیش_  

  چشه؟!بیچاره دختر_مادرم

. بیاد آزمایشاتش جواب وقتی تا نیست،حداقل معلوم_  

  بیاد؟ باهاش نمیتونست هیچکسی تو نداره؟جز کاری و کس_مادرم

! نداره رو کسی!منه مثل اونم_  

. بشه بهتر حالش زودتر هرچه خدا امید به.میکنم دعا براش_مادرم  

  اومدین؟ اینجا چی برای شما_

.بود ریخته هم به اش معده خرده یه برادرشوهرم زن_مادرم  

کنن، وصل بهش چیزی سرمی یه و بزنه آمپول تا دو تا اومدم باهاش  

!وای ای.بشه بهتر بلکه  

. بذاره سرش روی رو بیمارستان کل و بگرده دنبالم رو جا همه و نیستم بفهمه که االناس  

. برسین کارتون به و برین شما پس_  

پسرم؟ بمونم پیشت نمیخوای_مادرم  

. بمونم خودم و بره بفرستم رو خانم سراب میتونم  

. برین نه،شما_  

:گفت و کشید آهی و بوسید را ام پیشانی و برداشت را کیفش و برخاست  

. بینم می خواب دارم انگار.کنم باور نمیتونم هنوزم  no
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:دید،گفت را سکوتم وقتی.بمانم ساکت دادم ترجیح  

.بزنم حرف باهات و بشینم صبح تا میشد کاش ای  

. بمونم میتونم بخوای اگه االنم  

مادرم. وقته دیر.بخوابین خوب و برین شما_  

!باشه برم،ولی و بکنم دل ندارم دوست اصأل اینکه با_  

! باش خودت مواظب!بخیر پسرم،شبت دار خدانگه  

 آورده زبان بر را حرف چند همین پیش دقیقه چند.بود مشکل حد از بیش کلمه این تلفظ.کردم مکث کمی.. . م بخیر شب_

 چشم من به منتظر چشمهای با مادرم.ساخت می دشوار را گفتنش و بود برداشته مقاومت به سر درونم در چیزی حاال بودم،اما

:گفتم خشکی به و آهسته.بود دوخته  

.گرفت را پرخلوص و آالیش بی عشقی رنگ نگاهش! مادر  

کرد، بازش وقتی و گذاشت هم روی بر را پلکهایش ثانیه چند  

! پسرم دیدار امید آمد؛به لبانش روی محزون لبخندی.دیدم چشمانش عسلی مردمک میان را اشک حلقه  

رسیدن فرا تا که گذاشت جا مرا و رفت مادرم  

بود،بیندیشم من سهم که ای مادرانه و شیرین آغوش به و نگذارم هم روی چشم فردا صبح . 

! بوسه؟_  

  شده؟ چی_بوسه

! بوسه؟_  

. بزن افتاده؟حرف اتفاقی_بوسه  

! بوسه؟_  

  جانم؟_بوسه

  چطوره؟ حالت_

! ممنون،خوبم!دیوونه_بوسه  no
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.. . چرا پس_  

  چی؟ آرتا؟چرا نمیکنی کامل حرفتو چرا_بوسه

. کن هیچی،ولش_  

  نیومده؟ آزمایشات جواب_بوسه

! چرا،اومده_  

  شده؟ چی ببینی نمیری چرا پس_بوسه

. ندارم جرئتشو.میترسم_  

! برو نداری؟پاشو جرئت چی یعنی_بوسه  

  میفهمی؟.ندارم طاقتشو_

  نه؟ یا بگیره تحویل رو جواب بره باید یکی باالخره خب_بوسه

! بره باید یکی!باتوئه حق_  

  معطلی؟ چرا!دیگه پاشو پس_بوسه

  برم؟ کجا_

آرتا؟ خورده جایی به سرت_بوسه  

. بگیر تحویل رو آزمایشات برو  

  گیرن؟ می رو آزمایش یه جواب بار چند مگه_

!میگی چی نمیشم متوجه_بوسه  

. بفهمم منظورتو منم که بزن حرف درست  

. بردم صبوری دکتر پیش و گرفتم رو جواب که بود این منظورم_  

! گفتی؟ چی!چی؟_بوسه  

  میکنی؟ گرد چشماتو چرا_

.. . یا شده خبر چه میگی.میشم عصبانی کم کم دارم!آرتا نخند_بوسه  
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! میگم!خب خیلی!خب خیلی_  

! کن شروع!میشنوم_بوسه  

.رفتم دکتر پیش جواب های برگه با صبح امروز_  

! گفت چی نمیدونی!نگو که داد تکون سری یه افتاد بهش چشمش تا  

  گفت؟ چی_بوسه

  خوشحالم؟ خیلی میدونستی_

  گفت؟ چی چی؟دکتر خوشحالی؟برای_بوسه

  وایستاده؟ در پشت االن کی میزنی حدس.کن ول دکترو_

  بزنم؟ جیغ یا میزنی حرف!کردی گیجم پاک_بوسه

! ها بچه و خانم پوران و آقاجون!بابا،میگم میگم_  

  تو؟ نمیان چرا چی؟پس چی؟برای_بوسه

.میکنم باز روشون به درو میرم االن_  

! بوده ساده شدن دماغ خون یه فقط قضیه و خوبه کامأل حالت نگفتم بهت نگی کردن روبوسی و گفتن تبریک بهت اگه  

!خوبه؟ حالم من!چی؟_بوسه  

میکنی؟ اذیت منو!نگفتی؟ زودتر چرا  

! کشمت می!آرتا نخند!  

!میزنی؟زشته جیغ چرا!نمیخندم دیگه!باشه!باشه_  

! کردن؟ گناهی چه بیچاره مریضای!نزن بهم رو بیمارستان آرامش  

! باشی بدجنس همه این نمیشه باورم_بوسه  

! کن باور!عزیزم کن باور_  

  کنی؟ چیکار میخوای االن_بوسه

! منتظرن همه.کنم باز درو میرم_  
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. بگم بهت چیزی یه جلو،میخوام بیا قبلش_بوسه  

  بگی؟ میخوای چی.اومدم_

. بگم ت گوش توی میخوام!نزدیکتر بیا_بوسه  

  بگی؟ میخوای جانم؟چی!نزدیکتر اینم!بفرما_

! ای دیوونه خیلی_بوسه  

! بودی گفته قبأل که اینو!نکنه درد دستت_  

. بزنم کامل حرفمو بذار و بیار تر پائین رو سرت_بوسه  

! چشم،بفرمائین_  

ای دیوونه واقعأ_بوسه  

باشه، من برای فقط بازیات دیوونه همه بدی قول اگه!من برای فقط ولی!  

! باشم داشته دوستت ابد تا و بیام کنار اش همه با میدم قول منم  

منه آرزوی نهایت این که آخ!من بوسه میدم قول_  
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