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 اول  فصل

 استیموجود دن نیدفاعتر یعاشق شود، ب  یزن اگر

 هیدومور دافنه

 .داشته باشم ینداشتم که ازآن خاطرات یندارم، در واقع من اصال دوران کودک یادیخاطره ز میدوران کودک از

 . پدرم در اجتماع یم و حقارتهامادر  یها هیدر گر شدیمن خالصه م یکودک  دوران

 . ازحرمان، غصه، حسرت و اشک  یبود و کالفه ا یاهیس یمن از دوران کودک سهم

رنگ که امواج پرتالطم اشک آنها  یزن جوان بود با چشمان مهربان عسل کی یادآوری یمن از خاطرات کودک سهم
 .کرده بود  یرا طوفان

: مامان! تو گفتمیرا چنگ زده بودم و م شیکه چادر مشک  نستیدارم ا ادیکه به   یزیتنها چ ،یآن موجود آسمان  از
بابا بمونم . تو رو خدا منو تنها نذار. منم با خودت ببر. تو رو خدا!  شیپ خوامیرو خدا! منو باخودت ببر. من نم

 .ببر تکه دختر گل توام؟ تو رو خدا! منم با خود  یگفتیمگه نم

 .شدیمان گم ممن در هق هق ما هیهق هق گر یصدا و

 ریچادرش را ز گریدست خواهرم مهتاب در بغلش و با دست د کینشست. با  شیدوتا پا یخم شد و رو مادرم
! گلم! مامان زود زمینکن دخترم! عز هیو گفت: گر دیسرم کش یگردن گرفته بود. دستش را از چادر ول کرد و رو

 !دمینجات م وید نیا  و تو رو از دست امی. به خدا زود مبردتیدنبالت و م ادیم

. به کهیکوچ  یلیچون خ برمیبا نفرت و خشم رو به پدرم کرد و گفت: ماهرخ امانته دستت. مهتابو م سپس
 !زالو رمیگیماهرخو ازت م امیروشن بشه، م فمیتکل نکهیمحض ا

 .....زنکه هر کشمی. فکر کرده نازشو میهر گفتیخمار پدرم که م یصدا وبعد

که جلوتر   گذاشتمیرفت. دنبالش کردم . چادرش را چنگ زدم و نم رونیکرد و از اتاق ب  پشت به من و پدر مادر
 .برود

 .نه مامان تو رو خدا! منو ببر-

 ایداد زد: زهره! زهره! ب کرد،یتمام صورتش را در بر گرفته بود و دستم را از چادرش جدا م شیاشکها  کهیدرحال
 نزده شیجگرمو آت نیاز ا  شتریببر تا ب نویا

 شتریخاله زهره بود که مرا از مادرم جدا کرد و در آغوشش گرفت و سرم راکه تا شکمش ب یقو یبعد دستها و
 .ختیدر بغل گرفت و همراه من اشک ر دیرسینم

بزرگ شدم و دفتر خاطرات  یسالگ 6تنها گذاشت و من در  یسالگ 6رفت و به قولش عمل نکرد و مرا در سن  مادر
متولد شده  کسیتنها بودم، انگار پدر و مادرم از ازل مانند آدم و حوا، تنها و ب یامن بسته شد. تنه یکودک

 .بودند. تمام اقوام ما را ترک گفته بودند
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که در راهرو   شدندیراهرو ازهم جدا م کیبود که دور تا دورش اتاق داشت و اتاقها با  یمیقد اطیح کیما  خانه
. تمام کردندیت که همه از آنجا به عنوان آشپزخانه استفاده مقرار داش ییظرفشو نکیس کیو  نتیدوتا کاب

 .داده بودند هیاتاقها را به کرا

. همه به او کردیرا با سنجاق وصل م رشیو ز کردیسرش م یبود که چارقد سبز یریزن پ کیاز اتاقها دست   دوتا
. گذاشتندیه به او احترام مبود هم یامداد بود. زن خوب  تهی. ازدواج نکرده و تحت پوشش کمگفتندیم یب یب

 .خدا رحمتش کند

 .از اتاقها را خاله زهره و عمو اکبر گرفته بودند  دوتا

 .بود یاکبر مرد زحمت کش  عمو

 یوقتها هم به جا یآمد. گاه  یبعد از ظهر خسته و ذله از سرکار م 5وعصر ساعت  رفتیبود و صبح زود م بنا
 .ال ساخت بودکه در ح  دادیرا م یبرج یدوستش شبها نگهبان

به من و  یخاص یخاله زهره دلبستگ نیهم یبچه دار نشده بودند برا یسال بود که ازدواج کرده بودند ول پانزده
 .میمادرم شود و ما اورا خاله صدا بزن یهمدم برا کیموضوع باعث شده بود که  نیمهتاب داشت و ا

مادر صاحب خونه که سالهاست فوت کرده  لیوسا :گفتیبسته بود و خاله زهره م شهیدو تا از آن اتاقها هم در
 .شهیم یاونجا نگهدار

 !را نگه داشته بودند. اهلل اعلم لشیوسا یبود که مادره مرده بود ول یچه اصرار حاال

کش خانه   رهیش ای منیهم اتاق نش گرید یکیمهمان بود و  یاز آن اتاقها برا  یکیاتاق آخر هم مال ما بود.   دوتا
 .بابام

 .که چه عرض کنم دخمه  ینیزم ریما قرار داشت. ز یاتاقها  ریز نیزم ریز

بودند که به آنجا رفت و آمد  یرنگارنگ یاش را آنجا برقرار کرد و آدمها  رهیاز رفتن مامان، بابا بساط ش  بعد
 خواستیهم نم دیبا من رودر رو بشوند. شا شیها الهیهم پ خواستیبود که نم نیبابام ا رتی. تنها غکردندیم

 .درست تر بود یمطلع بشوم که دوم هاشیاز کثافت کار  یلیمن خ

 یول میکردیقرار داشت استفاده م اطیحمام و توالت که در ح کیاز   یسر صاحب خانه منصفمان، همگ هیسا به
 اطیآن ح  ی. البته بچه هارفتندیسر کوچه م یو خانمها و بچه ها به حمام عموم کردندیحمام را مردها استفاده م

 .بودم و مهتابمن 

وقتها در اتاق  شتریو ب کردمیم یتابیب یلیخ دانمیاول بعد از رفتن مامان را خوب به خاطر ندارم، فقط م  یروزها
 .دمیخوابیخاله زهره بودم وشبها در بغلش م

 .دارم ادیبه  دادینوازشگرش به من م یکه دستها  یهم احساس هنوز
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رنگارنگ  یساله. آدمها 80ساله تا  18دارد. از جوان  ادیز قیت و رفدوس دانستمیپدرم چکاره بود، فقط م دانمینم
افتاد و پدرم با حالت نئشه به صاحب خانه التماس   یعقب م  شهیخانه هم هیآمدند. کرا  یبودند که به خانه ما م

 .مهلت دهد تا پول به دستش برسد گریکه چند روز د  کردیم

تو کوچه . تا حاال هم  زمیریهفته وگرنه جل و پالستو م کیفقط  :گفتیخانه هم با هزار تا غر غر ومنت م صاحب
 .بدن الشخورها بخورن دیکفتارو با  یوگرنه تو کردمیبه خاطر اون زن بدبخت مراعات م

 .کنمیکمت نکنه. به موال نوکرتم! چشم! تا آخر هفته جورش م  یی: خدا از آقاگفتیفقط م رتمیغ  یب پدر

 .جارو جنجالها بودم نیو من هر ماه شاهد ا ر،ید یول شدیاجاره خانه داده م  باالخره

خانه ما بوده  یبرا یوجود مامان نعمت بزرگ دمیفهمیم یچه. ول یعنیتو کوچه  ندازمیجل وپالستو م دانستمینم
 .است

و دست مهربان خاله  زدم،یزار م واریرفته است، هق هق گوشه د ادشیمرا  نکهیمامان و با فکر به ا ادیبه  روزها
 ییایدر یچشمها نیا  فی! قربونت برم، حی: ماهرخگفتیو م داشتیصورتم برم یرا از رو میزهره بود که دستها

و من با  گرفتیسرمو تو آغوشش م وبعد یزنیزار م ینطوری. مگه خالت مرده که ایکنیم شیکه طوفان  ستین
 .را نداشت یختس نهمهیا  شی. آنقدر دلم کوچک بود که گنجاکردمیم سیاش را خ  نهیس میاشکها

بچه هم غذا درست کن.  نی: زهره خانم واسه اگفتیو م دادیپول به خاله زهره م یکم  کباریهر چندوقت  پدرم
 .رهیگیم شیدلم آت بنمشیم یبه موال، وقت

طفل  نیرفته شده پوست و استخون. من به درک! تو رو خدا حواست به ا خبریکه اون از خدا ب  یموقع از
 معصوم باشه

 تیدرگاه خدا معص شیپ دیخانم؟ شما دوتا بچه دار میدنبال مر یری: عباس آقا چرا نمگفتیا خاله زهره مباره و
 !دیداره که بچه هاتونو آالخون واالخون کرد

 .ادیخودش رفته، خودشم ب -

ه بچه و شوهرشو ول کنه و بر  ،یدوست داره زندگ ی. کگردهیاون بر م  دیعمل کن  خوادیکه م  یزیشما به اون چ -
 به امون خدا

 نیاز ا  شتریگرفتار شدم. ب  ینشد. به بد درد یکردم! به موال خواستم! ول  ی. چند بار سعشهیواهلل زهره خانم نم -
 .شکنهیکن و حواست به ماهرخ باشه. دختره، زود دلش م  ی. خواهرنیند شیدلمو آت

 گریمادرم د دانستیکه پدر مبودم   دهیکامال فهم  ی. ولینیرزمیبه ز رفتیو م دیکشیو بعد راهش را م -
 !اگر دنبالش برود  یحت گردد،یبرنم

. عمو کردمیم یبا آنها زندگ شهیو من کامال به خاله زهره عادت کرده بودم و هم گذشتیماه ازرفتن مادر م چند
 .کردیم یهم با من باز یمساعتین گشت،یو شبها که برم گفتیبه من نم یزیاکبر هم چ
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آمد و دستم   یبود، دم اتاق خاله زهره م دهیبه خودش رس یکوک بود و حساب  فشیوقتها هم که پدرم ک یبعض
دل بابا واست تنگ  یگی: المروت! نمگفتیو م خواباندیو مرا بغلش م میرفتیخودمان م یو به اتاقها گرفتیرا م
رم بود و . هرچه بود، پدرفتمیم ابقلبش به خو  یو با صدا گذاشتمیاش م  نهیس یو بعد من سرم را رو شه؟یم

 !افتاد  یاتفاقها م  نیا  کباری ی. هرچند، سالکردیآغوش گرمش آرامم م

شد که من تحت پوشش  یخاله زهره، پدرم راض ی. با اصرارهارفتمیبه مدرسه م دیماه گذشت. آن سال با چند
 .مرا قبول کنند لیخانواده خرج تحص کیتا  رمیامداد قرار بگ  تهیطرح اکرام کم

بودم، مهتاب بود که او هم در  دهیکه د  یدامن زد . تا آنروز تنها بچه ا میاز حسرتها  یلیبه مدرسه به خ رفتن
 .دمیخانواده، خواهر و برادر، پدر و مادر را فهم یدر مدرسه معن ٬میاز هم دور شده بود  یکسالگی

ند و آنها با چه آمد  یمادرشان به دنبال آنها م ایکه پدرشان   کردمینگاه م ییبا حسرت به بچه ها ییروزها چه
 فیآنها تعر  یمدرسه را برا عیتمام وقا شدند،یاز مدرسه دور م  کهیو در حال رفتندیم نشانیبه آغوش والد یشاد

چاشت زنگ  ی. حتکردندیولو م نیماش یدلصن یو خودشان را رو شدندیم نهایماش نیسوار بهتر ای کردندیم
 .کردیمال من فرق م و... هزار بار با فشانیک  شان،یآنها، لباسها   حیتفر

امداد هم به   تهیو کم دادیم تهیبه کم یمبلغ کیکه مرا تحت پوشش قرار داده بود، هرماه   یخانواده ا آن
 نیداشتم که به مسئول ازیرا ن یزیخودم چ نکهیمگر ا دند،یخریمدرسه را م حتاجیما میخودشان برا دیصالحد

 .گفتمیامداد م  تهیکم

 یآوردند که در آن لباسها  یم میامداد از طرف آن خانواده برا  تهیلباس از کمساک کوچک  کیچند وقت هم  هر
 .نو بود یشده، ول دهیپوش

 هیعروسک کهنه که گر  کیلباس فرستاده،  تیکه ساک را به دستم دادند و گفتند که آن خانواده برا  یبار نیاول
. دادیاب شده بود وآن کارها را انجام نمخر  شیلباسها بود. هرچند که آن عروسک باطر نیهم ب دیخندیو م کردیم
بود .  ییایعروسک رو  کی میبود، آن برا اندست دوز مام یعروسک پارچه ا  کی میمن که تنها اسباب باز یبرا

او پر   یای. دنمیکردیم یجدا زندگ یایدن کیهردو در  یدختر به سن من دارند. ول کیکه آنها هم   دمیبعدها فهم
 .هایمن پر از حسرت، فقر و زشت یایدن یول شیو آسا ییبایبود از آرامش و ز

. هرچند که میو بدبخت ییفرار از تنها یشده بود برا یپناهگاه میخودم عادت کردم و مدرسه برا یایکم به دن  کم
ساله هم  8بچه  کیبود که از  ییو دوستها یپدر عمل کی دنیبهتر از د ی. ولدمیدیروزگار را م یآنجا هم دهن کج

 .ندگذشتینم

که خودم و خاله زهره در آن   ییایبودم ومن بودم با دن رفتهیرا پذ میهایعادت شده بود و بدبخت  میمامان برا نبود
 ادیکم غذا پختن از خاله زهره   کیشاگرد اول هم نبودم. کالس چهارم دبستان بودم  یبود. درسم بد نبود ول

 م،یبخور میخواستیکته م  ای ینیزم بیآب پز و س  مرغتخم نهارم، اگر  کردم،یگرفته بودم. صبحانه راخودم آماده م
 .کردمیخودم درست م

هم  ری: ماهرخ جان ! اگه دختر وزگفتیو م دادیم ادی یو خانه دار یزهره هم با وسواس تمام به من آشپز خاله
 .یریبگ ادیرو  یو خونه دار ییکدبانو  دیو با یبازم تو خونه شوهرت زن یباش
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و.. که همه را با صبر و حوصله  کیگرفته تا پختن ک  یو آشپز یو قالب باف یبود. از بافتن ییوزهره زن کدبان خاله
را  میخودم زندگ دینداشتم با یچاره ا یبود ول یبدن هیسالم بود و آموزشها حکم تنب 10. هنوز  دادیم ادیبه من 

. عاشق خواندمیم و مآورد  یکتاب م  کی ب،. عضو کتابخانه مدرسه شده بودم و هر چند شچرخاندمیم
 دیمتنفر بودم، هرچند تجد یاضیاز ر  یداشتم، ول یشاهنامه بودم و در حفظ کردن شعر استعداد خاص یداستانها

 .باالتر نرفته بود 14نمره ام از  چوقتیه ینشده بودم ول

رست کنم، د دهیکوب  ینیزم بیو شام س رمیبگ ازیشب خانه خاله زهره رفتم تا پ کیپنجم هم تمام شد.  کالس
. اون موقع شیبود تو جوون ی: عباس خودشو نابود کرد. واسه خودش کسگفتیکه عمو اکبر م  دمیپشت در شن
 شیکیداشت.  ادیز مرده. کشته پیشده بود. جذاب بود و خوش ت یو اون واسه خودش جوون میما بچه بود

رنگ چشماش درست مثل دخترها محبوب بود.  نیخانم. عباس به خاطر رنگ چشماش ب میهمون زنش مر
خانم،  میمر نی! اون وقتها همدهیماهرخ بود. االنشو نگاه نکن که تو چشمهاش جون نداره و رنگش پر یچشمها

بود. تو  یی. واسه خودش آقاکردنیم یمحل بهش حسود یزنش عاشق همون چشمها شده بود. همه پسرها
 یچ دونمیکنه از صدتا دشمن بدتره. نم  لیبدو ذل قیو اهل مسجد و روزه و نماز بود. خدا رف کردیکار م  یکیمکان

که اونقدر عاشقش   یمیچشم به هم زدن، دود، کمرعباسو خم کرد و مر کیشد که گفتن عباس معتاد شده. در 
افتاد تو خط   م،یبعد رفتن مر یبهش بود که ترک کنه ول یدیام  کیو  دیکشیم رهیبود ازش گرفت، اوال ش

حاضره جگر  یجهنم شده بود وگرنه کدوم مادر یهم زندگ میه تا ترک کنه. واسه مرمعجزه بش دیفقط با نییهرو
واسه اون مادر مرده گرون تموم  یدل بستگ نیا  ترسمی. میبه ماهرخ دل بست یلیگوششو ول کنه بره؟ تو هم خ

 یون سازشرکت ساختم کیشده.  دای. تو اراک واسم کار پمیشهر بر نیاز ا  دیبا گهیچون تا چند ماه د شه،ب
گفت. حقوق   انویبه من زنگ زد و جر روزیبرقشه. د نیکه از قضا پسر عموم اونجا تکنس  گردهینگهبان م کیدنبال 

. امروز هم هیخوب تیموقع دمیکردم د  فکر یبهتره. هرچ یلیکار روز مزد خ  نی. از اکنیهم م مهیو ب دنیم یخوب
دختره  نیا  گم،یکه م  نهیبره. واسه هم یقبل داریتا سرا میبر گهیو اونم گفت سه ماه د میزنگ زدم و گفتم که راض

 .به خودت عادت نده یلیرو خ یوونیح

لقمه نون  کیهم نداره.  یآزار  چارهی. اون مادرشو از دست داده. بادیخانم گفت: اکبر آقا خدا رو خوش نم زهره
 ینتونسته فراموشش کنه و گاه هنوز گذرهیم میسال از رفتن مر 5 کهی. با وجود ادیجلوش بذارم صداش در نم

در  می. از مرکنهیمنم ولش کنم که دق م ستین یخبر اطیتو ح یل یاز اون خنده ها و ل  گهیتو خودشه. د نمیبیم
کنم،   غیمحبتمو ازش در تونمینم م،ی. تا هستمیسر به دخترش نزده. هنوزم که نرفت هیسال  5 نیکه تو ا  رتمیح

که اومده بود تو   روزی! دنیو باز یبه سن اون تو اوج شاد ییبچه ها سال. 11مگه اون چند سالشه؟ همش 
 یسالگ 11تو  یدستهاش از چند جا سوخته. به خدا دلم کباب شد. آخه ک دمید ه،کمکم کن  هایدرست کردن ترش

. عباس هم که انگار رتشیغیب یهم جور شکم خودشو بکشه و هم جور شکم اون بابا دیماهرخ با یول پزه؟یغذا م
 نیدست محبت به سر ا کیاالن دو ساله که   گمی. به جرات مهینداره. بساط سور و ساطش جور باشه کاف یخترد

 .دهیبچه نکش

 ؟یباالخره چ-

 م؟یقبول کن یعباس آقا بذاره اونو به فرزند  یکنیفکر م-

 به ما؟ دنشیال اله اال اهلل! زن! خودش مادرو پدر داره، مگه م-
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 حاال تو به عباس آقا بگو-

 هیدنبالش.  ادیهم قراره ب میمر یبگم دخترتو که هم پدر داره و هم مادر بده به ما؟ تازه مگه تو نگفت ؟یبگم چ-
هم  یاز منه. کار  بی. شرمندتم که عدونمیخب م ؟یخوای. تو بچه متونستهیتا االن نم دیاومد. شا  یدیوقت د

گفتم و   طمونویصحبت کردم شرا هیستیکه تو بهز  مااز دوسته  یکی. تا آخر عمرم خجالت زدتم. با ادیازدستم برنم
 ی. اونجا هم کسمیکنه تا با خودمون ببر  داینوزاد واسمون پ کیازش خواستم اگه بشه تا قبل از رفتنمون بتونه 

بحث  نیامشب که ا  یدرست شد خبرشو بهت بدم ول یوقت خواستمیبچه خودمونه. م میگیم شه،یمتوجه نم
 .شادت کنم که  اومد، گفتم بهت بگم  شیپ

 !یمرد یلیاکبر آقا! به خدا خ  ییآقا  یلیخ-

 یبچه ها یو با چه عشق کشهیمردم سو م یچشمت به دنبال بچه ها نمیبیساله که م 15زهره!  یخانم یلیتو خ-
باهات  ،یخستگ لیاوقات به دل  یبعض نکهیاز منه و با وجود ا  بیع  یدونستیم کهی. با وجودیکشیبو م لویفام
 !ی! تاج سرمی. خانمیبه روم نزد کباریبازم  م،کردیم یتلخ

 مثل مامان مرا تنها بگذارد خواهدیبود که خاله زهره هم م نیا  دمیکه آنشب فهم  یزیچ تنها

نشده بود. خاله زهره مرا با حسرت  دهییاز مادر زا  یکه از ابتدا خاله زهره ا  ییزهره هم رفت که رفت . گو خاله
رو آوردم. اوهم من را با آغوش  یب یبه ب یپناه یگذاشت، درست مثل مادرم. از بتنها   غولهیب نیدر ا دارشید

و  رفتیم رونیاوقات با من ب  شتری. بکردیاو هم کمتر خانه را ترک م  ،یب یب ی. با حضور من در زندگرفتیباز پذ
 .میمحتاج گریکدیبه  مانیها ییپر کردن تنها یبرا میبود دهی. هردو فهمکردیم دیخر

آشکار   میو درشت وجودم را برا زی. به هنگام بلوغ تمام ررفتمیم دیکرد . با او به حمام و خر  یدر حقم مادر یب یب
 .کردیکمکم م  یخانه دار یکرد. او مثل خاله زهره در آموختن مهارتها

 هم از من یادی شدیم ریفراموشم کرده بود. فقط نهار و شام را ازمن توقع داشت. شکمش که س بایتقر پدرم
 دیخر یکه پدرم برا  یما خرابتر و پول ی. اوضاع مالگذراندمیم یب یاز شبها را خانه ب  یلیمن خ نیهم ی. براکردینم
بود، هنوز به رفتن مدرسه  رمیبانگیکه گر  یقرنصف شده بود. با وجود تمام مشکالت و ف داد،یخانه م حتاجیما

 .کردمیرا تا حاال پرداخته بودند، دعا م لمیتحص نهیآن خانواده که هز  یو در دل برا دادمیادامه م

خانه  هیاز سه ماه کرا  شیاز حد و عقب افتادن ب  شیب یوخمار یرا از منگ نیمواد پدرم باالتر رفته بود. ا مصرف
ها شده  هیکرا  یکه فوت کرده بود و پسرش جالل مسئول جمع آور  شدیم ی. صاحب خانه دوسالدمیفهم یم

به پدرم  شیدهایبود که از تهد یمدت کرد،ینبود همه جوره خالف م یفرد درستبودم،  دهیبود. آنطور که شن
 .آورد  یپدرم مواد هم م یبرا هایآخر  نینبود. تازه متوجه شده بودم که ا یخبر

. شدیو چندشم م دمیترسی. از نگاهش مکندیم یزیه یبود، احساس کردم بدجور دهید اطیکه مرا در ح  یبار چند
تو  ٬هیجمع کردن کرا یبرا ایآمد و   یپدرم م دنید یده است. هروقت که به خانه ما برالخت ش کردیآدم فکر م

 .دیآ  یاز او بدم م  دانستی. خودش هم مفتدین فشیکث  یتا چشمم به چشمها شدمیم میاتاق قا

 .را انتخاب کردم یرشته علوم انسان نیهم یدوست داشتم. برا یلیرا خ اتیبودم. ادب رستانیاول دب  کالس
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. زنندیدختر حرف م کیآمدم، احساس کردم دو تا پسرجوان پشت سرم در مورد   یروز که ازمدرسه به خانه م کی
 را بشنوم شانیشوند و صدا کتریرا کند کردم تا به من نزد میقدمها

خاطر خواهش شدم. هر کار  دمشیکه دم مدرسه خواهرم د  ی: چشمهاش سگ داره المصب! از روز اولیاول
 شهیاز نظرم پاک نمچشمهاش   کنمیم

 ه؟یو اسمش چ هیک  یدونی: میدوم

. نهیشیبا باباش م ابونیتو خونه ته خ گنی. مدونمینم شویلیدوست خواهرمه. فام یاسمش ماهرخه. همکالس -
 .هیباباش عمل

 ؟یخواستگار دیبشن واسش بر یپدرو مادرت راض یکنیفکر م -

 هیبچه مهندس نکردم بره دختر  گهی. مرمیدختر خالمو بگ ٬دیکرده که ناه  دینشدن. مامانم کل یتا حاال که راض -
 دیتا شا یدر مدرسه هد امیبهونه م کیقسم، دوستش دارم . دو ماهه هر روز به  یبه عل ی. ولرهیرو بگ یعمل
 ! شهیروزم شب نم نمشیکه نب  کروزی نمشیبب

را سست کرد و ضعف  میکه پاهابود   نیغم سنگ  نیگرفت. آنقدر ا  یکوه در دلم جا  کیروز غم عالم مثل  آن
قدم  یتار شد. به سخت میبود. چشمها دهیرس 3احساس کردم. انگار فشار خونم به   میرا در اندامها یدیشد
 نیکه از ا  میهست یب یمن و ب طفق کردمیبودم و فکر م ریخودم اس یکسیغم و ب  یای. تا کنون در دنداشتمیبرم
انداخته و همه   هیبه همه جا سا میبودم که انعکاس بدبخت نیغافل از ا  یول میسرد و پوچ و نکبت خبر دار یایدن

 .من ندهیآ  یتباه یعنی نیو ا شناسندیم یفرد عمل کیمن را به عنوان دختر 

. به زدیکه با پدرم حرف م  دمیشنیم ینیرزمیجال ل را از ز یخنده ها ی. صدادمیبود به خانه رس یهر جون کندن با
و در همان حال خوابم برد. از مادرم متنفر بودم که چرا من را تنها  ستمیگر  ایدر کیندازه رفتم و به ا منیاتاق نش

 .رها کرده بود ریکو  نیدر ا

شده بود. هنوز  کیشدم. هوا تار داریکارت دارم از خواب ب  ایبابا؟ ب یی: ماهرخ کجاگفتیبابام که م یصدا با
سر  یبینخورده بودم و سوزش عج یزیشن کردم. از صبح چمدرسه ام تنم بود. بلند شدم و چراغ را رو یلباسها

. گوشه قابش شکسته بود. مثل بخت ادکمد بود افت  یمادرم که رو یعروس  نهی. چشمم به آکردمیدلم احساس م
 .مادرم

 .کردمیبا دقت نگاه م میبه چشمها نهیبار بود که در آ نیاول  یبرا

 !المصبحرف آن پسر افتادم که گفت: چشمهاش سگ داره   ادی

 انوس،یاق  نیا  یجا ،ی. که در جادمیرا غرق در خون د یانوسیپف کرده بود . اق میرا جلوتر بردم. چشما سرم
فر  یاز بلند  میداشت و مژه ها دهیحالت کش یدرشت نبود ول یلیخ می. چشمهاخوردیسبز به چشم م یرنگها

نگاه  نهیخاموش کردم و دومرتبه به آ را. چراغ  زدیموج م میدر چشمها یبیخورده بود. سرم را جلوتر بردم، برق عج
در شب  شیافتادم که چشمها  یب یگربه ب  ادیکننده تر شده بود.   رهیشب خ یاهیدر دل س میکردم برق چشمها

 .زدیبرق م
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 !یهست یمرد عمل هیلبم مهمان کردم و گفتم: چشمات اگه پلنگ هم داشته باشه بازم دختر  یرا رو یپوزخند

 .بود یرا باز کردم . پر از خال خچالیرفتم. چراغ راهرو را روشن کردم در  رونیاتاق ب  از

 ؟یدیچرا جواب نم ؟یینجایلرزان در آستانه در ظاهر شد. گفت: ماهرخ بابا ا یو بدن دهیخم یبا قامت بابام

 ؟یگفتم: چکار دار  تیعصبان  با

 .بابا تو اتاق کارت دارم ایب -

 .با من صحبت کند خواستیبود که م یامشب چه مسئله ا  یاشت. ولند  یوقت بود پدرم با من کار یلیخ

 فتادهیچرا تا حاال کرم به بدنش ن دانمی. نمدیرسیبه مشام م یگند بدنش از دو فرسخ  ی. بومیهم به اتاق رفت با
 .بود

 .دمیکشور را در چهره اش د  یصورتش نگاه کردم تمام کوره راهها به

 .به وجودش نگذاشته بود یرنگ نیی! هروبود رنگیبود، نه ب حالیب شیچشمها

 .باهات صحبت کنم خوامیم نی: بابا بشگفت

 ؟یتو سر دار یشده؟ باز چه نقشه ا یآوردم گفتم: بگو. چ  یمقنعه ام را در م کهیحال در

 ؟یرحمیمثل مادرت با من ب نقدریچرا ا -

 یب یبرم خونه ب خوامیتو رو خدا سفسطه نکن. حرفتو بزن. م -

 ؟یشناسیم بابا ؟ جالل رو که مچطور بگ -

 !خبر دارن هاشیو ازکثافت کار شناسنیآره همه اون زالو رو م -

 پشت سرش گنیواهلل! چرت م -

 ؟یزنیم نهیسنگ جاللو به س نقدریحاال تو چرا ا -

 کرده  یمقدمه گفت: ازت خواستگار یب

 ؟یگفت  یشه. تو چسال سن 40منو داره حداقل  یبابا یگفتم : گ... خورده. اون جا  ضیغ  با

 .هم بهش بدهکارم و دستش سفته دارم ی. تازه کل میعقب  هیداشتم بگم. به اندازه چهار ماه ازش کرا یچ -

 ؟یخب! خب! بگو. مرحبا! پس باهاش معامله کرد -

 !نه به موال -

 ؟یزدم پس چ داد

 .بهش گفتم مهلت بده تا با تو صحبت کنم -
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 ؟یکن  یمنو راض ای ی: مهلت بده تا با من صحبت کندمیغر

 ها ؟ ها ؟ یزد متمی: چند قدمیکش  غیج

. رمیگیخونه نم هیازت کرا  یهم که زنده ا ی. تا زمانبخشمیم تویجالل گفته اگه ماهرخ زنم بشه، همه بده -
 خوامیتو رو م یدرآر. بابا ! من خوشبخت تویبذار بانک از سودش خرج دم،یبهت م ربهایرو هم بابت ش یمبلغ

که تو خونه   ییها ی. پول و پله داره، تمام اون سخت رسهیدستش به دهنش م یازت مسن تره ول  درسته جالل
 اد؟یم رتیگ  یخانم خودت. کنار من پدر سگ چ یشی. مشهیتو خونه اون جبران م ،یدیمن د

دراز باشه. از جالل  یهر کس و ناکس یدستم جلو نکهیبشم. نه ا یدرس بخونم. واسه خودم کس خوامیمن م -
 ؟یریناموس تر نبود که واسم بگ یب ٴلقمه

 ذارهی. بعدش تمام چک و سفته هامو مرونیب زهیریم مونویاثاث  ،یمهلت داده. اگه تو قبول نکرد کماهیبهم  -
 .اجرا

 .یلیتر ریز دیجفتتون بر خوامیگفتم: به جهنم!م  دمیکوبیدر را به شدت م کهیحال در

 .رفتم یب یبه خانه ب کردمیم هیهق هق گر کهیحال در

 .کردم. اورا هم زا براه کرده بودم  هیو گر یب یب یپاها یشب سرم را گذاشتم رو تمام

 .بشه و شر جالل از سرت کم بشه یفرج دینشده. شا یزی: حاال که چدادیم میدلدار یب یب

 .دور است یآرزو  کی نیکه ا  میدانستیهردو م یول

دوستم سارا  ٬مهلت جالل انی. چند روز مانده به پاشدمی. من در غم خود غرق تر م گذشتیبه سرعت م روزها
و دختر  دهیدوستام دعوتم. برادر دوستم مهندسه و عروس هم اسمش ناه نیاز بهتر  یکیبرادر  یگفت: عروس

 .خالشه

خاطر خواه من بود و هرروز اگر مرا  نکهیسرد به پشتم نشست. آن پسر با وجود ا یحرف عرق نیا  دنیشن از
 نکهیمن کرده بود آنهم فقط به خاطر ا نیگزیرا جا گرید یکیهنوز چند ماه نگذشته  شد،یشب نمروزش  دیدینم

 .دمیرا شن شکستنش یام خرد شد و خودم صدا  نهیدرون قفسه س یا  شهیبود. بلور ش یپدرم عمل

ود و دانش آخر سال ب  یمهلت جالل تمام شود، تو اتاق در حال درس خواندن بودم. امتحان ها نکهیقبل از ا روز
غم به بغل داشتم چون مدرسه پناهگاه من   یمن زانو یول کردندیم یتابستان لحظه شمار یلیتعط یآموزان برا

 .بود میتلخ زندگ تیفرار از واقع یبرا

. به اندازه دیرا به شکم کش گرشید یجمع کرد و زانو رشیرا ز شیپا کیمن نشست.  یبه اتاق آمد. روبرو پدرم
 . زدیدو عالم چرت م

 رشیت گاریس یافتاد و خاکسترها  یم نییبه او انداختم کنترل سرش را نداشت و با هر حرکت سرش به پا ینگاه
 .ختیریم نیبه زم

 ه؟یچ متی: ماهرخ بابا تصمگفت
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 ه؟یچ یچ میتصم -

 بگم؟ یبه جالل چ -

 خورهیگندابه، حالش بهم م  ی: بگو نه! ماهرخ از هرچگفتم

 میآبرو بش  یب یآخر عمر  ،یگفت: نذار بابا مثل غالم بندرکرد و    یبه صورتم نگاه پدرم

که   شدیسر بساط هم پالس بودند. سه سال م شهیگرمابه و گلستان بابام بود. هم  اری. شناختمیرا م یبندر غالم
ها هم  یکرده. بعض  یخود کش گفتندیکه م  دمیشنیبابام را م یرفقا یصدا ختهیزده بود. جسته گر بشیغ
 .کشتنش  گفتندیم

 ؟ی: مگه تو آبرو هم دارگفتم

 !ناموس که نشدم یآبرو  ی: حد اقل بگفت

 یو ب یبه غالم بندر یجالل چه ربط یخواستگار ؟یگیکه م  هیچ هایور یدر نیا  ؟یتوهم زد یدیکش  ادیباز ز -
 داره؟ ییآبرو

. بعد کردیم یس زندگ. اون موقع بندر عبایلیتر یچرخها ریز رهیکوچک بود زنش م  یلیدختر غالم، گلناز، خ یوقت -
کنار امام رضا که باشه تحمل مرگ زنش راحتتره. با   گفتیمشهد. م ادیو م رهیگیمرگ زنش، دست گلنازو م

به عروس شدن دخترش  یراض غالم  یداشت و ل یادیز ی. دخترش خواستگار هاکنهیدخترشو بزرگ م یبدبخت
 یکه مرگ زنشو فراموش کنه ول  دهیکشینو اولها ماو  گفتی. مشهیدار غالم گرفتار مواد م رویگ  نی. تو همشهینم

 یهوا و کل رهیم شهیدود م ستشیو ن یچشم به هم زدن تمام هست کی. در شهیکم کم بدنش به مواد وابسته م
 .ارهیقرض باال م

. چک و سفته غالم به اجرا گذاشته کنهی. غالم هم قبول نمکنهیم یطلبکارهاش از گلناز خواستگار نیاز هم  یکی
شب که تنها تو خونه خواب بوده  کیباباش .  یطلبها هیبا بق مونهیو گلناز م شهیزندان م یو غالم راه هشیم

 ی. بعد مدتکنهیم یبا مرگ موش خودکش م. اونهکننیم رتیس یخونه و گلناز رو ب زنیرینامردش م یطلبکارها
غالم با ازدواجش با گلناز   دیشاداد  تی. رضاومدین رشیگ  یزیشدن غالم، چ یاز زندان  دیطلبکار غالم که د

ها  هیچند ماه از مرگ گلناز گذشته بود . تمام مراسم کفن و دفن رو همسا ادیموافقت کنه . غالم که به خونه م
سه روز تموم تو اتاق  گفتنیهاش م هیبه غالم گفتن . همسا انویکه بود جر  یبدبختانجام داده بودن. با هر 

. مثل دیغالمو ند  گهید ی. بعد از سه روز کسرفتینم رونیو از اتاق ب زدیو زار معکس گلنازو به بغل گرفته بود 
 گهیم یکی. ذاشتهگ  ابونیشده و سر به ب وونهید گهیم یکی گهیم یزیچ ی. هرکسنیزم ریقطره آب شد رفت ز کی

 .پاک شده و دومرتبه داماد شده گهیم یکیکرده.   یخودکش

. تازه اگه سفته هاتم بذاره اجرا چه بهتر،  یتو که فقط به جالل بدهکارنداره .  یربط چیحرفها به من ه نیا -
 .یب یب شیپ رمی. منم میرو کنار بذار یزهر مار نیا  یاونجا بتون  دیزندان. شا یریم

منه! چند  یاز طلبکارها  یکیجاست. جالل  نینشئه گفت: ِد اشتباهت هم یبا صدا زدیچرت م دایشد کهیدر حال-
 . کشنیشون واسم خط و نشون مکه هم  شهیم یروز
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 .واسم فرستادن غومویپ نیا  روزیکه! د  یدر آورد و جلوم انداخت و گفت: بخون سواد دار بشیرو از ج یکاغذ

 .خوشگله یلیدخترت خ میدیجمله بود: شن کیکاغذ فقط   در

 .دش دفاع کندنداشت از خو ینا چارهیمشت و لگد گرفتم. ب ریو او را ز دمیجمله به پدرم پر نیا  دنید با

 ؟یکرد  تیسگ یو منو داخل زندگ یگفتم: کثافت! آخرش کار خودتو کرد  زدمیم شیبا لگد به پهلوها کهیحال در

 !: نزن بابا!! نزنگفتیو م کردیناله م میمشت و لگدها ریز

 !اون باباته  ؟یکنیم یبه خودم آمدم و با خودم گفتم ماهرخ چه غلط شیناله ها یصدا با

 یکردم. چاره ا  هیو گر دمیکش  غیگد برداشتم و به گوشه اتاق رفتم و کز کردم و از ته دل جاز مشت و ل  دست
 .جواب مثبت دادن به جالل بود میو آبرو تیثیتنها راه نجات ح غامیپ نینبود با ا

 . مثلکنمیپدرم خبر موافقت من را به او داد، فراموش نم کهیزرد جالل را زمان یخنده زشت و دندانها چوقتیه
 یوفادار نیو جالل به پاس ا دادیدر مقابل جالل دم تکان م دهد،یرا نشان م شیسگ که به اربابش وفادار کی

 .را در مشت پدرم گذاشت یبسته ا

 میکه فقط من و او و خدا  یصبر کرد،یو او مرا به صبر دعوت م ستمیگر  یب یب شیپر از اندوه پ یدل با
 . ستین وبیکه کمتر از صبر ا  میدانستیم

نشسته بودم و به در بسته خانه خاله  اطیکنار حوض گوشه ح  شهیتمام شده بود و من تنها تر از هم امتحاناتم
که از گوشه چشمم   ی. اشکستمینگریاجاره داده شده بود، م  یزهره که اکنون به حسن آقا بقال به عنوان انبار

 .صورتم روان شده بود با سر انگشتم پاک کردم یرو

زن  کیو چادرم را سرم کردم.  دمیاهلل جالل، با سرعت به اتاق دو  ای یصدا دنیبه در خورد و شن که  یضربه ا با
 توانستمیشده بود که به زحمت م دهیبه خودش مال دابیسرخاب و سف ینسبتا چاق همراه جالل بود . به قدر

 .دندز یشالش برق م ریزرد بدرنگش بدجور از ز یبدهم. موها صیو سنش را تشخ یچهره واقع

. قرار بود تا آخر ماه عروس خانه او شوم. تنها خواسته ام از جالل دمیترسیاز جالل م  دینبا گریآمدم. د  اطیح به
 !معامله کوچک مواد مخدر جالل کیبه اندازه  دیبود شا ونیلیم 5ام   هیبود . مهر لیاجازه ادامه تحص

کنن   یمرده ها هم بهم حسود یکه حت  یخوشگلش کن خوامی. م نهی!عروسم ا الیمن اشاره کرد و به زن گفت: ل به
 .چه برسه به زنده ها! چقدر پست بود به مرده ها هم رحم نداشت

. دستش  شنفتمیم شیگل  یلبها نیرا از ب گاریگند س  یکه به تنش زده بود، بو  یجلو آمد. با وجود تمام عطر الیل
 .چقدر دستانش نرم بود دیرا به صورتم مال

 !؟یجالل تو هست دیحس آن را متوجه نشدم گفت: پس عروس جد که من  یچشمان با

فوت کرده  یتومور مغز لیجالل چندتا عروس داشت. بابا به من گفته بود همسرش چند سال قبل به دل مگر
با خودم گفتم ماهرخ تو بد دل  یدروغ بود. ول شیندارد. به چشمانش نگاه کردم تمام حرفها یاست و فرزند

 ؟یشد
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 .شدم دنشیبه او کردم و تازه متوجه لباس پوش یزن نگاه پر اخم چندش بار نیحرف ا با

 دیبلوز تنگ سف کیتکمه نداشت و شکم چاقش را به زور در  شیبود که جلو دهیپوش غیج ینارنج یمانتو کی
نشان  شتریبدنش را ب یبود که برجستگ شانیپر یزن با موها کیبلوزش عکس صورت  یپنهان کرده بود. رو

که   یبلند ال انگشت اشنهصندل پ کیو  یالک زده نارنج  یبه تن داشت و انگشتها یدی. شلوار گشاد سفددایم
 .بودم، فرق داشت دهید ابانیکه من درمدرسه و کوچه و خ  ییبود، به پا داشت. ظاهرش با زنها نیپراز نگ شیرو

بودم، بازار  دهیمشهد بزرگ د نیرا که از ا یبازار تیمن که نها شد؟یمدل لباسها هم فروخته م نیتو بازار از ا مگر
 شان،یلباسها نیبود که روشن تر ی. آنجا هم دو تا لباس زنانه فروشمیرفتیم یب یروز سر کوچه بود که با ب

. در روضه ها زدیبوته جقه برق م ایکه به مدل گل   دداشتن یچسب نیچند تا نگ تایبود و نها یو قهوه ا یخاکستر
 !تازه عروسها یحت دیپوشینم یو سورمه ا اهیدوتا و س نیاز ا  ریغ  یرنگ یهم کس یب یب یهایو مولود

 یحرفش را اصالح کرد و گفت منظورم نو عروس بود و بعد لبخند عیبود، سر یبرد. زن زرنگ یمن پ رچهرهییتغ به
 شیعرض نمادر م خوردیتو ذوق م یرگیت یآنها کم  یمرتبش را که از ال به ال یرا بر لبش نشاند و دندانها

 .گذاشت

 : اتاقت کجاست دختر جون؟گفت

 .انگشت به اتاقها اشاره کردم  با

. به دنبالش راه افتادم. او زودتر از من وارد اتاق شد و میکار دار  یلیکه خ  ایسمت اتاقها راه افتاد و گفت: ب به
 شهیحاضر م یوگرنه ک! قدر جال لو بدون. یعسل افتاد  گیبه دور و برش کرد و گفت: دختر جون تو د ینگاه
 ره؟یرو بگ یآدم مافنگ  هیدختر 

 !رونی: گمشو برو بدمیانگشت اشاره ام را به سمت در بردم داد کش  کهینگاه پر نفرت به او کردم و در حال کی

صورتش موج  یجا یکه در جا  یداد من جالل دوان دوان خودش را به اتاق رساند و با ترس و نگران یصدا از
 شده؟ یمن و آن زن کرد و گفت: ماهرخ خانم چبه  ینگاه زد،یم

به سر داشتم. نگاه پر نفرتم را به چشمان  یروسر یافتاده بود ول  میشانه ها ی. چادرم رودمیسمتش چرخ به
 هان؟ ؟یریرو بگ یمافنگ کیجالل دوختم و گفتم: من مجبورت کردم که دختر  یگاو

 .دیمن تنم لرز د،یکه بر سر او کش  یت از دادنگاه پر خشم به چهره زن کرد و به سمتش رف کی جالل

 ؟ ها؟ یبه تو سفارش نکردم که اون زبون نجستو ببند نهمهیمگه من ا ال؟یل یخورد یزد: چه گ.... داد

است، گفت: به   یعیطب ریهم غ شیکه مژه ها  نمیبب توانستمیگشاد شده بود و حاال من م  شیکه چشمها  الیل
 .گفتم قدر جاللو بدوننزدم من فقط   یخدا جالل من حرف

را در  میرا از پشت سرش گرفتم. شال زردش از سرش افتاد. چشما شیو جمع شده موها دمیسمتش دو به
 نیرو تو ا یمافنگ کیدختر  شهیحاضر م یک  یقدر جاللو بدون و بعدش گفت یصورتش گرد کردم و گفتم: آره گفت

رو هم اگه مفت باشه  یمافنگ ودخ ،یچیکه ه  یختر مافنگد ؟یگرفت  یها؟ چرا الل مون ؟ی. نگفترهیدوره زمونه بگ
 .گرفت  شهیم
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 .کردم  هیگر  یها یصورتم و ها یطاقچه اتاق نشستم و چادرم را انداختم جلو یرا ول کردم و رو شیبعد موها و

اومده خواهر   ٬ستیتو دلش ن یزیچ ٬زبونش تنده یخواهر ما کم نیبا فاصله کنار من نشست و گفت: ا جالل
 .دیکن  یقراره با هم زندگ ریتو به دل نگ ٬ارهیدر ب یباز شوهر

 !طبقه جدا کیشدم. به ِمن ِمن افتاد و ادامه داد البته هر کدوم تو  رهیتو صورت زشت جالل خ یچشمان باران با

 .رو حاال، حاال ها تحمل کنم تهیعفر  نیا  دیکه با  دمیفهم

 انیژ  ریش نینزدم که تو ع یدختر جون من که حرف بد به لب داشت آنطرفم نشست و گفت: یگاریهم که س الیل
 یبه صورت بزن. کل یآب  هینشده! پاشو برو  ی. حاال هم که طورکردمیم فیمن داشتم مثال از داداشم تعر یشد

 .میکار دار

 جز خر شدن یگرید یخر کرده بودند. مگر چاره  یکردم ظاهرا من را حساب  الیبه ل ینگاه کیبه جالل و  ینگاه کی
 داشتم؟

 دشیچاق و سف یحلقه بود و بازوها نیمانتو و شالش را در آورد. بلوزش آست الیرفت و ل رونیاز اتاق ب  جالل
 .نخ در آورد و به جان صورتم افتاد کی فشی. از کزدیحالم را به هم م یبدجور

ن توجه به درد و او بدو شدیخشک نم می. از درد، اشک چشمهاشدیم دهیشدن نخ جگر من هم کش دهیهر کش با
در آورد و به  فشیانبر کوچک از ک  کیاش،   یمن مثل جالدها به صورتم افتاده بود. بعد از اتمام نخه کار

 .را احساس نکردم یادیو درد ز دیطول نکش یلیهم پر نبود حمله کرد. برداشتن آنها خ یلیرا که خ میابروها

خانم بند انداز،  هیراض شیپ میرفتیقع با خاله زهره محس شده بود وگرنه هر مو یکنم صورتم از درد بند ب  فکر
 .ارهیبه درد م گرمویبردار. دردش ج یکی یکیخانم تو رو خدا ابروهامو  ی: راضگفتیخاله م

به اندازه کف دست از  نهیآ  کیاز دور به صورتم کرد و گفت: تموم شد و بعد   ینگاه کی الیاتمام کار، ل  بعد
 .گرفت  میدر آورد و جلو فشیک

 : خودتو نگاه کنگفت

در  یشده بود و به شکل کمان زیتم میرابروهایاز من متولد شده بود. ز  یدیجد افهیرا از دستش گرفتم. ق نهیآ
نخ  یها انهیاز تاز  یرد شیجا یخمارم قرار گرفته بود. پوستم چند درجه روشن تر شده بود و جا یچشمها یباال
 .ودشده ب ی. صورتم خط خطشدیم دهیآنها د  یرو

آمد   ی. به نظر نممیتموم شد. هنوز از دست هم ناراحت بود نهیآ  گهیرا از دستم گرفت و گفت: بسه د نهیآ  الیل
 .نداشت یجالل باشد، چون اصال به او شباهت یخواهر اصل الیکه ل

بود.  رهیبودند. چهره اش ت اهیپر پشت و پهن و س شیبود . ابروها یکلینداشت. چاق وه یقد بلند جالل
 غهیت یکج که احتماال ضربه خورده بود و رو  یداشت. دماغش بزرگ بود و کم یو درشت گاو اهیشمان سچ
 شهیو هم شتدا یکلفت  یلهایکلفت و کبود بود . سب  شیکوچک داشت. لبها  هیبخ کیاز   یاثر  شینیب
قرمز  یرگهایمو هکیداشت بطور یوحشتناک یدیچاق و کوتاه بود . پوستش سف الیل ی. ولزدیرا از ته م شیشهایر

 یبه جالل نداشت. چشمها یهم شباهت افهی. از نظر قشدیم دهیمن کرم پودر د کی ریاز ز  شیلپها یرو یفیظر
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اش هم به   ینیو دهان کوچک. ب کیبار ی. لبهایعیر طبیغ  یرا پر کرده بود. مژه ها رونشیکه سرمه داخل و ب  زیر
 .بند انگشت بود کیاندازه 

 .بود که جالل گفت خواهرشه نیاشت که چکاره جالل بود، مهم اد  یبه من چه ربط حاال

مامان و خاله زهره شده  هیبودم . شب یخودم راض افهیق رییآمد مرا اصالح کند. از تغ  یبود که نم میهوو اگر
 .بودم. بزرگ شده بودم

 ندیو مرا بب دیایخواست جالل را صدا کند که داخل اتاق ب الیل

 ؟یچشم چرون ادیداره ب یلی. چه دلستین : هنوز که بهم محرمگفتم

به من کرد و دهنش را دم گوشم آورد و گفت: حاال  ینقش بست. جلوتر آمد و نگاه الیگوشه لب ل  یپوزخند
 !یفیواسه جالل سگ ح یلیکه خ  فهممیم

به  یلیش خبه هرحال گفته ا ی. ولاوردیرا از دلم درب یناراحت نکهیا  یبرا ایحرفش از ته دلش بود  نیا  دانمینم
 .دلم نشست

 .رمشی: خواه ناخواه، اون قراره شوهرم بشه. حاال چه سگ چه گربه. مجبورم بپذگفتم

 به سمت در اتاق رفت کردیمانتو و شالش را سرش م کهیحال در

 د؟یخانم واقعا شما چکاره جالل هست الی: لگفتم

 ییایاق خارج شد و من ماندم و دنرا به سمت من برگرداند و گفت: فرض کن خواهرش و به سرعت ازات سرش
 .ازسوال

پتو و  رینرفتم. شامم را هم زودتر ازبابام خوردم و سرم را کردم ز یب یبه خانه ب دم،یجد افهیاز خجالت ق  آنشب
 .دمیخواب

 .صورتم کاسته شده بود ی. از سرخندیام را نب  افهیتا پدرم ق دمیکش  میابروها  یرا جلو میبعد روسر روز

با جالل و او  یعروس  دیخر یاجازه من را از بابام گرفت تا برا  الیبه خانه ما آمدند و ل الیوباره جالل با لروز، د همان
 .میبه بازار برو

 .نه بازار روز یآنهم به بازار واقع  رفتمیبه بازار م یب یاز ب  ریغ  یبود که با کس یبار نیاول

 .دمیسالها بعد فهم را من نیسبزداشت که البته اسم ماش یمیقد یپژو کی جالل

. دمیترسیم شی. از نگاههاکردیجلو به من نگاه م نهیجلو نشستند و من عقب. تمام مدت جالل از آ الیو ل جالل
 یابانهایدوست داشتم خ یلیبود. خ دهیانداختم. خون به صورتم دو  نییو سرم را پا دمیرا جلوتر کش میروسر

 .بود نییراه سرم پا مامت نه،یجالل از تو آ از ترس چشم تو چشم شدن با  یول نمیمشهد را بب

و لوازم منزل  یسمونیمختلف از س یبود که دور تا دورش پاساژ و مغازه ها دانیم کی. میدیبه بازار رس باالخره
 .متفاوت بود یلیکوچک من خ  یایشلوغ که با بازار دن یو... مکان یمصنوع یگرفته تا لباس عروس و تاج و موها
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 دیدور نر یلیبازار. خ امیبعدا م کنم،یم دایپارک پ یجا هیکرد و گفت: تو با ماهرخ خانم برو. منم   الیرو به ل جالل
را  الیل یمانتو نیگم نشوم آست  نکهیبغلم گرفتم. از ترس ا ریشدم و چادرم را ز ادهیپ نیتون کنم. ازماش دایتا پ

 .چنگ زده بودم

 .شناختیآنجا رامثل کف دستش م  یعنی رفتیمطمئن راه م پاساژ کشاند. آنطورکه او کیمن را به سمت  الیل

 . انتخاب کن  ،یالزم دار  ی: هرچگفتیو م بردیمختلف م یمن را به مغازه ها الیل

بزرگ شده  ممیدختر خانواده ق یسن با لباسها نیبودم و تا ا دهیخودم نخر یهم برا رپوشیز کیتا حاال  منکه
کردم و گفتم: شما برام انتخاب   الیبه ل یچارگیب یاز رو  یندارم!نگاه یو چ الزم دارم  یکه چ  دانستمیبودم اصال نم

 .دیکن

 .را خواند هیبا نگاه کردن به من تا ته قض الیل

تنگ و لخت باشد. با  یلیخ کندیکه انتخاب م  ییبرداشت. اجازه ندادم لباسها میبرا راهنیتا بلوز و شلوار و پ چند
خودش انتخاب کرد که از رنگ و  یبرا الیرا هم ساده برداشتم و چندتا هم ل آنها  میرفت یفروش ریهم به لباس ز

 .رفتم نیکه برداشته بود، من از خجالت تو زم  ییمدلها

 د؟یدیخر دیخواست ی. رو کرد به من و گفت: هرچدیکه جالل به ما رس  میام بود  6 ایام   5 مغازه

 .و برام انتخاب کردن دنیخانوم زحمت کش الیلآن بود گفتم:   یچاشن میگونه ها  یآهسته که سرخ  یصدا با

خونه پدرتون رو  یدونه از لباسها کی یحت خوادیچون دلم نم دیانتخاب کن  دیو هرچه خواست دی: تعارف نکنگفت
 .دیاریبه خونه من ب

 !متنفرم تیروزگار! چقدراز سنگدل یاست. ا  یگریفرد د یمن کهنه ها یکه لباسها  دانستیاو هم م  پس

و  دیخر الیل قهیو کفش با سل فیساک و دو جفت ک کی. جالل میرفت یو کفش فروش فیک  یزمغازه هاا  یکی به
 نییبا گذاشتن هر تکه، جالل لباسها را به پا کهیرا در ساک گذاشت. ساک تا خرخره پر شده بود بطور میدهایخر

 .دادیفشار م

 . اون آشنات که لباس عروس داشت کجا بود؟باشه یکاف  یکرد و گفت: فکر کنم واسه چند ماه  الیرو به ل جالل

 .مغازه اش تو پاساژ بغله -

 .میرفت یبه لباس عروس فروش ییتا سه

پسرخاله اش  ایکه انگار برادرش   کردیم یساله بود شوخ 38-37 بایمرد تقر کیچنان با صاحب مغازه که  الیل
 .است

کرد. پس   هیهفته بعد کرا یو برا دیرا پسند یکیچند تا لباس عروس انتخاب کردم و در آخر جالل  الیکمک ل  با
 .هفته بعد بود میعروس

 . جالل سگه هفت خط ندیگویو همه به او م دانستمیاز او نم  یزیکه چ  شومیم یمرد کیکردم زن   فراموش
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چشماشو  شهیم یعصب  یچکاره است. وقت دونهیهنوز نم یو کس هی: جالل، آدم مرموزگفتندیبردم که م ادی از
 .ساخت زنجان داره یچاقو کی شهیهم بشی. تو جکنهیدهنش و کمربندش کار م ٬ بندهیم

 .باز شده بود یکت ساز  تیدر دلم کارخانه ک م،یدیبار بود م نیاول  یکه برا  ییهمه لباس نو نیازا

 .میدهایو به ساک خر کردمیبه مغازه ها نگاه م فقط

بار بود که در عمرم  نیرا اصال نظر ندادم، چون اول یکی نیهم کمک کرد. ا شیلوازم آرا فیک  دیمن را در خر الیل
است. چندتا عطر و مام هم   نیکه اسم آن انبرکوچک، موچ  دمی. آنجا فهمدمیدیصورت را م یآبرنگها  نیا

. گفت: موهات از چه میرفت یبهداشت زممغازه لوا کیبه  الیشده بود. با ل دهیخر زیبرداشتم. به نظر همه چ
 ه؟ینوع

 ؟ یچ یعنیگفتم:   رهینگاه کردم و خصورتش  تو

شامپو از قفسه  کی کهینه چرب نه خشک. در حال یعنی ه،یبرد و گفت: نوع موهات معمول میروسر ریرا ز دستش
 ؟یشوریم یگفت: موهاتو با چ  داشتیبر م

 .کنهیدرست م یب یکه ب  یخونگ ی: با صابونهاگفتم

 .تخاب صابون شدنگاه پر از تعجب به من انداخت و بعد مشغول ان کی

 . بسته ها را فشار دادم. نرم بود مثل پنبه شهیهر ماه الزمت م نهایبسته به دستم داد و گفت ا چند

 ؟ی: واسه چگفتم

 ؟یکنیاستفاده م  یاز چ  یضیگفت: موقع مر  شدیمن متعجب نم یاطالع  یو ب یجیگ  نیاز ا  گهید

بود. لباس  دهینخر نهایبرام از ا یو گفتم تا حاال کس انداختم  نیی. سرم را از خجالت پا دمیمنظورش را فهم تازه
 .کردمیکهنه هامو استفاده م

نداره . غصه نخور. فعال که جالل هواتو  یبیو گفت: ع دیبه پشتم کش یکنم دلش به حال من رحم آمد. دست  فکر
 .داره. بعدش خدا بزرگه

مگه قراره بعدا هوامو نداشته  ؟یچ یعنیه فعال جالل هوا تو دار  نکهیچه؟ منظورش از ا یعنیخودم گفتم:  با
 باشه؟

صاحبش بودم به وجد آمده بودم که دنبال حرفها را  ییکه خودم به تنها  دیجد یزهایهمه چ نیاز ا  آنقدر
 .کردمیفکر م میدهایو فقط به خر گرفتمینم

 .اوردیدل من را بدست ب یبود چطور دهیهم فهم جالل

 یلیخ توانستیبود و جالل نم کیتار نی. خدا را شکر! ماشمیه خانه برگشتدر حال غروب کردن بود که ب دیخورش
از آن   یول کردم،یم یسال بود که در آن زندگ 16پرداختم که  یشهر ییبزند و من با فراغ بال به تماشا دیعقب را د

 .دانستمینم یزیچ
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از لباسهات جمع کن.   ریبه غ تویشخص لیخارج شدم جالل ساک را به من داد و گفت: فردا وسا نیاز ماش  یوقت
 .میزودتر دست بکار بش دی. باهیمراسمه عروس گهی. هفته دمیکه به خونه ببر  مییایم الیعصر با ل

بود. کشان کشان از پله به باال بردم و داخل اتاق گذاشتم. در را  نی. ساک سنگشومیدارم عروس م شدینم باورم
را  می. روسرکردیرا با آن بسته بودم، درد م میکه موها  یز جورابمحکم بستم و چادرم را از سرم برداشتم. سرم ا

 میشانه ها یرنگم رو یتونیز یشمیابر  یم بردم. موهایبرداشتم و جوراب را از سرم باز کردم. دستم را داخل موها
را از  میدهای. خربردیخوابم نم کردم،ینم یدوست داشتم. تا شبها با آنها باز یلیراخ میبه رقص در آمدند. موها

 یگرفته بودند پر از ذوق و شاد  دیعروسک جد  کی شیکه برا  یساک در آوردم و دورم پخش کردم. مثل کودک
 .بودم

 .افتاد  میدهایبه باال آمد در اتاق را باز کرد و نگاهش به خر نیزم ریاز ز  پدرم

 ؟یلرزان گفت: بابا اومد ییصدا با

رو جالل  نهایبود، گفتم: ا یتمام صورتم پر از خنده وشاد کهیلفراموش کرده بودم که ازاو متنفرم. در حا گرید
 .خونه من اریخونه باباتو ن ی. گفته لباسهادهیواسم خر

 .دادمیم حیپدرم توض یآوردم و با شعف برا  یلباسها را از تو بسته در م ،یکی ،یکی

 .بابام نگاه کردم، اشک در آنها حلقه زده بود حالیب یچشمها به

و حکم  ادترهی. اون درسته سنش از تو زخواستمیم تویچون خوشبخت ،یاصرار داشتم زن جالل بش: من اگه  گفت
ازت نکرد که   یادیده سال  نیهم که در ا خبرتیشکمت گرسنه بمونه. اون مادر از خدا ب ذارهینم یباباتو داره ول

. حاال راحت نهیشیعرق سرد به جونم م  ،یفتیب تارهاکف  ریو تو گ رمیبم نکهی. از ارمیراحت سرمو بذارم و بم الیبا خ
 .خالص بشم ینکبت یزندگ نیازا  تونمیتر م

الغر و رنجورش گذاشتم   یپاها یرا گرفت. به سمتش رفتم و سرم را رو دمید یجلو یباران یاش ابر  هیگر  دنید از
هم  دیود و شاب یشاد هیگر  دی. شاکردیم هیاشک را پشت گردنم احساس کردم. پدرم هم گر  یسیکردم. خ  هیو گر
 .کردیم هیخودش و من گر یبدبخت یبرا

روز بعد  یهمان روز به حمام بروم و خودم را برا دیبه خانه ما آمد و به من گفت که با الیل یقبل از عروس روز
 .آماده کنم

 گفت که به نمره بروم.  الیل یول ی. حمام دو قسمت داشت . نمره و عموممیسر کوچه رفت یبه حمام عموم باهم
 ریخم کیکن و   یرو با آب قاط نهایبسته پودر به من داد و گفت: ا کیخودش هم آمد و سر حمام نشست. 

 .درست کن و به بدنت بمال

 ؟ هیچ نهایگفتم: ا  دمیدیرا م زهایبار بود که آن چ نیاول  یکه برا  من

 یدارو بهداشت -

 .کنمیاستفاده نم  زهایچ نیمن از ا -



 

 
19 

 دادیم ادیمادرت بهت  دیرو با زهایچ نیا  یکرداقدام    ری! االنم دیمجبور -

که اون   یب یاز ب  گرفتمیم ادی دیبا یکه مادر ندارم؟ از ک  ینیبینم ؟یزدم و گفتم: مگه کور ینعره ا تیعصبان  از
 ده؟یرو به خودش ند یمرد کیزنونه عرب تره و هنوز رنگ  لیخودش از من تو مسا

فقط بهت بگم که جالل خوب زبونها رو  ؟یصداتو بلند کن یکه ه  یکرد  عادت  نکهیتو مثل ا ؟یزنیچرا حاال داد م -
 .پس مواظب خودت باش کنه،یو صداها رو تو گلو خفه م برهیم

سر حمام نشستم و  یسکو یرو الیرا درآورده بودم، کنار ل میلباسها کهی. در حالدیلرز یحرفش، ته دلم بدجور از
و  دادینرم و گرمش پشتم را نوازش م یبا دستها الیکردم. ل  هیگر  یها یصورتم گرفتم و ها یدستم را جلو

هستم راه و چاهو نشونت بدم. پاشو  هخالت. منک دونمیچه م اینکن. منهم مثل مادرت،  هیگر  زمی: عزگفتیم
. برو نشونهیم اهی. اونوقت جالل منو به روز سیشیواسه فردا زشت م کنهینکن چشمات پف م هیقربونت! گر

 .ورحموم خودتو بش

بلند شدم و به داخل حمام رفتم. سرم را برگرداندم و گفتم: دوست ندارم تو مادرم  کردم،یم نیف نیف کهیحال در
 .چون من از مادرم متنفرم که منو تنها گذاشت و رفت یباش

دم. از . چند بار عق ز دادیگند فاضالب م  ی. بودمیگفته بود آماده کردم و به خودم مال  الیرا همانطور که ل پودرها
ام مثل   افهیق نکهینو داشتم خوشحال بودم. از ا یلباسها نهمهیا  نکهیدر کنارم خوشحال بودم. از ا الیبودن ل

سال از بابام  کیکه   شومیم یکه دارم زن مرد  کردمیفکر نم نیپولدار خوشگل بود، خوشحال بودم و به ا یزنها
 !بزرگتره

را به عنوان  الیهم با او بود. ل الیبه خانه ما آمد. ل وهیجعبه مو دو  ینیریجالل با چند مدل ش یروز عروس صبح
 .خواهرش قبول کرده بودم

 .شگاهیآرا  میبر دیگفت: حاضر شو، با  الیل

. میدیرس شگاهیرا از جالل گرفت و خودش پشت فرمان نشست. به آرا نیماش چییسو الیرا تنم کردم. ل لباسم
من تمام شد. لباس  شی. بعد از چند ساعت، آرامیکرد  ریو غر زد که چرا دبه ا یبود و کل الیدوست ل شگریخانم آرا

 گریچند تا عروس د شگریها شده بودم. آرا رشتهنگاه کردم . مثل ف شگاهیآرا  نهی. خودم را در آدمیعروس را پوش
خودم را در  کسرهیکه از همه آنها خوشگلترم. آن روز دوست داشتم   دمیفهم نهیبا نگاه کردن در آ یهم داشت ول

 !بود بایو ز ییایرو یلیکه تازه متولد شده بود خ  ی. ماهرخنمیبب نهیآ

 یکه با کفشها  دیرسیم 160الغر بودم و قدم به زور به   ی. از نظر جسمزدیم ادیفر نهیبلکه آ گفتم،یرا من نم نیا
 .شدیقدم جبران م یکوتاه  نیپاشنه بلندم ا

به  الیبا ل یکنند! وقت  یدرشت و قو یداشتند که مرا از نظر جسماز آن توان ن  شیو تخم مرغها ب ینیزم بیس
چرا  یآمدند ول  یگل زده، به دنبال عروسشان م  ینهایدامادها با ماش هیمتوجه شدم که بق م،یگشت  یخانه برم

 هدیکشین حد با من اختالف سن داره خجالت میتا ا ننیبب هیبق نکهیاز ا  دیبا خودم گفتم شا امد؟یجالل دنبالم ن
 !ومدهیو ن
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. چه به زور و چه به عشق، من قرار بود زن جالل رندیافکار اجازه ندادم تا در ذهنم پر وبال بگ  نیا  گربهید یول
 .رفتمیپذیهمانطور که بود، م دیبشوم و اورا با

آورده همراه   الیرا که ل یدی. چادر سفمیگرفت و تا دم در باهم آمد  الیرا از ل نیجالل ماش م،یدیکوچه که رس  سر
همه دست زدند و  م،ی. به خانه که وارد شدندیچهره ام را بب توانستیسرم انداخته بودم و جالل نم یبود رو

 ینیریوش وهیم زهایم یگذاشته بودند و رو  یصندل و زیرا م اطیچادر نگاه کردم دورتا دور ح ری. از زدندیسوت کش
 وارید یها هیاز طرف ما، همسا  یه بودند. تنها مهمانهاروشن کرد یرنگ یچراغ ها اط،یتک درخت ح یبود. ال به ال

 یمردها وزنها رو یجالل بودند. ول انیدوستان و آشنا ه،یپدرم بودند. بق یو چندتا از دوستان پا منقل واریبه د
 .و پاش به وجد آمده بود ختیهمه ر نی. دلم از اشدندینفر نم 50 تههم رف

 یخانمها، که برا دنیها در دوتا اتاق نشسته بودند. با دست و کل کشرا به مردها اختصاص داده و خانم اطیح
اتاق گذاشته بودند   یکه باال  یدو صندل یآمده بودند، همراه جالل به اتاق رفتم. رو  اطیاستقبال من به ح

ا ر  یب یخانه ب یکه روضه ها  ییآقا   قهیدق 10از سفره عقد نبود. هنوز چادر سرم بود. بعد از   ی. خبرمینشست
من و جالل نشست. کتابش را باز کرد و خطبه عقد را خواند. بعد از خطبه رو به  یداخل اتاق شد. جلو گرداند،یم

 .دیو بعد از رفتن من چادرش را بردار دی ریجالل کرد و گفت: دست عروس خانم را بگ

م را در برگرفت. فورا تمام وجود یدست کوچک و لرزانم را در دست گرفت. دستم در دستان او گم شد. برق جالل
به  کهیبطور د،یدستم را گرفت و به سمت خودش کش یشتریو او باشدت ب دمیکش  رونیدستم را از دستش ب

رفت. جالل، چادر را از سرم برداشت و  رونیبه درد آمده بود. آقا از اتاق ب فمیسمت او پرت شدم. انگشتان ظر
بودم که  دهیهنگ کرده بودم. شن شیشانیو خطوط پ زشتش افهیق یبه من انداخت. نگاهش کردم رو ینگاه

از جالل در دل   یافتد، پس چرا من هنوز مهر  یم شانیخطبه عقد خوانده شود مهر دو نفر در دلها یوقت گفتندیم
از جالل   اد،یب خوادیعروس م  ی، بابا ااهللیاهلل،   ای ی. با صدادندیکش  یو کل م زدندینداشتم؟ همه زنها دست م

کراوات که   کیکف دست جالل داشت و   یبه پهن یا  قهیکه   یکت و شلوار مشک  کیم. پدرم با چشم برداشت
ساعت در  کی.  دیمرا را بوس یشانیجالل و پ یتمام عرض شکمش را پوشانده بود وارد شد. به سمت من آمد رو

 نیاول  نیگفت: اکتاب کوچک بود به گردنم انداخت و در گوشم    کیگردنبند که به صورت   کیدست جالل کرد و 
 .من به مادرت بود هیهد

 یعنیدور و نامانوس بود.  میاز اتاق خارج شد. چقدر کلمه مادر برا  عایسر نم،یاشک چشمش را نب  نکهیا  یبرا
 مادرم کجا بود؟

 شدیساعت را آورده بود؟ م نیپدرم که پول نداشت از کجا ا یبود ول یساعت جالل نگاه کردم ساعت بزرگ به
و به پدرم داده بود تا در مجلس به عنوان کادو  دهیساعت را خر نیخودش ا یحفظ آبرو یالل براحدس زد که ج

 .به او بدهد

را که در دستش بود، باز  یگریرا در دست من گذاشت و د یکیدر آورد. و  فشیدو تا جعبه کوچک طال از ک جالل
 دیبود در دستم کرد. منهم به تقل یا  شهیش نینگ کیحلقه و وسطش  کیانگشتر ساده که به صورت   کیکرد. 

. دست جالل را با نیبدون نگ یحلقه من بود ول هیانگشتر بود که شب  کیاز او، در جعبه خودم را باز کردم. در آن 
و  رویکردم که جالل در دست من کرده بود. در همه حال پ  یگرفتم و انگشتر را در همان انگشت  فمینح یدستها
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کرده بود. از سر و   باتریرا ز فمیو ظر یمهتاب یو دستها زدیدر انگشتم برق م یتر بدجورانگش  نیتابع او بودم. نگ
 .سر درد گرفته بودم دنهایو کل کش دنهایشزنها و سوت ک یصدا

نوازنده مرد به مجلس دعوت  کیرفت.  اطیافتادند! جالل بعد از رد و بدل شدن حلقه ها، به ح  ینفس که نم از
از   یکیهم  ی. گاهدندیرقصیآمد، زنها هم م  یکه به اتاق م  یی. با صداخواندیو هم م دز یشده بود که هم ارگ م

 دادیرا م یدیجد یو اسم آهنگها ردآو  یم رونیکه کنار خواننده بود ب  یدخترها سرش را از پرده اتاق

به خاطر من کارها   نیهمه ا کردمی. منکه در عالم هپروت بودم و اصال فکر نمکردیخواننده هم به او گوش م و
برقصه از شاه دوماد نترسه،  دی: عروس باگفتندیزنها که م یشدن دستم به خودم آمدم و صدا دهیباشد. با کش

 رقص بلد بود؟ یک  یمن را به وسط هال بردند ول

کم هاج   کی. یبرقص دیگفتند با  یراحت تر بود که م میمربا درست کن برا یقال یگلها  نیبا ا گفتندیهمانجا م اگر
و چند تا دختر دوره ام کردند و شروع به انجام دادن حرکات موزون کردند. به نظرم  ستادمیاج در وسط هال او و 
باال آوردم و مثل او دستها و بدنم را حرکت دادم .  را میکرد. دستا  دیتقل شدیو م دیرقصیاز آنها ساده تر م  یکی

 .من را بلند نکردند گریبردند چون تا آخر مجلس د یمن پ یگر  یفکر کنم همه به ناش

 دادندیکنند، پلو مرغ م  یولخرج شانیدر عروس خواستندیکه م  یلیآبگوشت بود. تو محله خ  یمجلس عروس شام
سق بزن. بعد  گفتندیو م گذاشتندیم تیلقمه نان جلو کیبا  پویکاسه آبگوشت آب ز  کیوگرنه در اکثر مجالس 

 .هیفرگفتند چهار ن  یو م شتندگذایمهمانها م یجلو یشدستیپ کیساعت هم  میاز ن

بند انگشت  کیو  ایبه همراه دو سه تا نخود لوب ده،یکوب  ینیزم بیمشت س کی یکردیظرف را که نگاه م یتو
 بیاز تو س  نیبا ذره ب دیرا با نهای. البته جنازه تمام ادادیم لیگوشت بود که آن هم دو سومش را دنبه تشک

 .یکردیم دایها پ دهیکوب  ینیزم

مردها بود. از درز باز کرکره پنجره نگاه کردم  شینخوردم. جالل هم پ یزیچ ندهیآ  یآنشب از استرس و نگران  منکه
خط فقر بود، همانجا که به خاک  نیریز یها هی. به خدا! محله ما در اللومباندیآبگوشت م  یجالل دو لپ

جالل راه  نیدنبال ماش نیند تا ماشبود و بس!! آخر شب چ نیهم یبزرگ نیبه ا یای. سهم ما هم از دنیدیرسیم
داشت و همه گلها  یپوریکه هز ار رنگ گل ش  یدسته گل مصنوع کیکه   دمیافتادند. تازه آن لحظه د

دور حرم امام  دنیچسبانده اند. بعد از سه دور چرخ نیکاپوت ماش  یرا به اطراف کج کرده بودند، رو شانیدهنها
چند تا از مردها، عروس و داماد را با سپند و سالم  ختنیو قر ر ستادنیو ا نمشهد زد یابانهایتو خ یرضا و گشت

خودم را تنها در خانه  کهوی ٬مشهد شده بودم یابانهایو صلوات در خانه داماد تنها گذاشتند. منکه تا حاال منگ خ
هال  کیاتاق خواب داشت و   کی. خانه دمیجر خوردنش را شن ی. بند دلم پاره شد و خودم صدادمیجالل د

 .دمید اطی! توالت را داخل حمیخانه پدر یبزرگتر از راهرو یبزرگ و آشپزخانه ا

 کردمیم یزندگ یمن که در دوتا اتاق به اندازه سگ دان ی. براهیهم بود که با خودم گفتم حتما انبار گریدر د کی
 .قصر را داشت کیخانه حکم  نیا

 .به من اشاره کرد و گفت: تو اتاق برو جالل

کمد هم بود. چشمم به   نهیآ  کینصب شده بود.  یقد نهیدرش آ یکمد لباس قرار داشت که رو  کیاتاق   داخل
 .پتو پهن کرده بودند کیرختخواب، با  کیافتاد وسط اتاق   نیزم
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زده که  خیگنجشک   کیکنار در نشستم. قلبم مثل   نیزم یکارت دارم. رو  نیبه من کرد و گفت: بش ینگاه جالل
 .زدیکند م  کرد،یاز مرگ فرار م  شجانیبا حرکات ب

 الی. لیخونه هست نیبه بعد زن ا نیجا خونته و تو هم از ا نیو بدون مقدمه گفت: ا ستادیا  میرو به رو جالل
. من کارم رمیمدتم مجبور بودم از ش کمک بگ نی. ادیبش یبا هم قاط یلی. خوش ندارم خکنهیم یطبقه باال زندگ

نشه. پس تو  دامیدو رو برا پ نیروز هم ا 10وز از صبح تا شب خونه باشم ممکنه حساب کتاب نداره. ممکنه ده ر
که من چند روز به خونه   ییموقع ها یحت رون،یخونه. دوست ندارم زنم بدون اجازه من بره ب نیو ا یمونیم
خرج واسه خودت  دمیپول بهت م ی. هر هفته مقدارخرمیواست م یسینویرو کاغذ م حتاجتوی. تمام ماامینم

 تییزنا شو لیازت ندارم. به خورد و خوراک و لباسام برس و حواستم به مسا  یادیپس انداز کن. توقع ز ایکن 
از   ینبودم و تو مجبور شد ی. اگه روزرهیسال هم دور بچه رو خط بکش تا کارم سرو سامون بگ کیباشه. فعال تا 

 ربهاتمیه و شیمهر ونیلیم 5. نیباهم نش ین باجخاله خا  یو ل ریکمک بگ  الیاون موقع از ل  رون،یب یخونه بر
 .جلو،جلو پرداخت شده

 متعجبانه به او کردم ینگاه

 تو سرو تهشو هم آوردم هیبها و مهر ریبا ش یبهم بدهکار بود ول نهایاز ا  شتریب یلیداد: بابات خ ادامه

چکار کنم. تو خونه  خوامیم هیدلم به پدرم گفتم کفتار از حق دخترش هم نگذشت. با خودم فکر کردم مهر تو
و  ای. حاال هم برو لباستو عوض کن. بعدشم بهیشوهرمم با سرم باشه، کاف هیباشه. سا ریخودم باشم. شکمم س
 !بخواب که نصفه شبه

 آهسته گفتم: کجا بخوابم؟  ییصدا با

 رو تشک نجایهم -

 ؟یشما کجا بخواب -

 جا رو تشک نیجواب داد: هم باز

 .بهم نگفت یزیچ الیلندهور بخوام؟ چرا ل نیا  یپهلو دیمن با یعنی

به خودم  شیرا احساس کردم. حالت تهوع به من دست داد. با صدا یدیهمه وجودم را گرفت. ضعف شد ترس
 .آمدم

 من شوهرتم؟ ینکنه هنوز باور ندار ؟یکنیچرا بر وبر منو نگاه م -

 ادیرو  زهایچ نیا  دیبوده از کجا با دهیترش یب یارم بخود خاک بر سرم، گفتم: آخه منه مادر مرده که تنها زن کن با
 .مادر گور به گور شدم ای میاز پدر نامرد مافنگ  گرفتم،یم

 .زرده رو بپوش نیو گفت: ا ستادیشده بودند. جالل کنارم ا دهینو در آنجا چ یکمد را باز کردم. لباسها  در
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شده بود و پارچه  زانیبود که دو تا بند به آن آو لیمستط کینه قد.  قهینه  نینداشت نه آست یچیکردم ه  نگاه
روز  الیکه ل  نویپنجره از ش استفاده کرد. با خودم گفتم ا یبه عنوان تور شدینازک بود، که م یاش هم به حد

 کنه؟یچکار م نجایواسه خودش برداشته بود، پس ا دیخر

 !ناجوره یلیخ نی: اگفتم

. او که دادیسگ م ی. دهنش بودیکج معوجش را زشت تر به رخ کش  و اهیزرد و س یکرد که دندانها  یزشت خنده
 یدهنش متعفن بود؟ با کراهت لباس را برداشتم و به هال رفتم با بدبخت نقدریآبگوشت خورده بود پس چرا ا

 .دمیرا پوش رونو لباس عروس را در آوردم و لباس از ما بهت دمیکش  نییلباسم را پا پیز

 !نه ایبودم که جلوبروم  دی. در ترددمیخاموش کرده بود. با ترس و لرز به در اتاق رس را شکر جالل چراغ را خدا

زده بود مثل سگ ازش  الیکه ل  ییبودم و حرفها دهیکه از جالل شن  ییفهایزدن نداشتم. از تعر کیج جرات
 .فرار کنم توانستمیکه نم  نیزنش بودم. از ا ؟ی. باالخره چدمیترسیم

 .تو دهنت بندازم یزیچ کیبا هر قدمت  دیتو. نکنه با ایب ؟یستادیا دم در اگفت: چر   یحالت عصب با

 گرفت؟یشده بود و پاچه م ینطوریچرا ا نیا

را برداشته  کلمیزده بود. ترس همه ه خی میدستش را دراز کرد. از ترس دستها و پا ها دم،یسرش که رس یباال
 دهیکه سرش را بر  یقمر کیشده بود و من هم مثل  یپلنگ زخم نی. عدادیبه من نم دنیبود. اجازه نفس کش
. کردیجالل نبود. تمام بدنم درد م کردم،را که باز   میکردم که از حال رفتم. چشما  جهینت یبودند. انقدر تالش ب
و در رختخواب افتادم.  دمیچیبلند شدم از درد کمر و درد دل به خودم پ میبودند. از جا دهیانگار مرا درهاون کوب

را به چند دست  تمیثیجالل سگ. ح ندیگویکه چرا به او م  دمیو بدنم رد دندان بود. آنجا فهم میستهاد یرو
 .بابام فروخته بودم. هرچند به شوهرم یلباس نو و سفته ها

شده  شتری! تنفرم از پدر و مادرم بودیشده  نیروزگارم ا یکس  یو ب یاز سادگ  نکهیکردم به ا  هیبه حال خودم گر
 .نمیرا بب چکدامشانیه خواستیمبود. دلم ن

بلند شدم. با سرعت ملحفه  می. از جاگذشتیقرن م کیلحظه  کیمن که هر  یساعت چند است. برا دانستمینم
دو رو  نی. حاال ارفتمیحمام م دیبود. اول با یخون میاز جالل نبود. به سمت کمد رفتم. پاها  یرا جمع کردم. اثر

رفتم تا ملحفه را آنجا بگذارم و سر فرصت  ست،یانبار  کردمیکه فکر م  یبر حمام کجا بود؟ به سمت آن در 
خانه حمام سر  نینبود، توالت و حمام بود. ا ی. آنجا انباردیدرخش میرا که باز کردم، چشمها ی. در انبارمشیبشو

باس دست ل کیو  دمیشب قبل را فراموش کردم. به سرعت به اتاق دو عیحمام تمام وقا دنیخود داشت. با د
 ادیرا از  میشده بودم و دردها فیدر حمام خر ک یحمام انداختم. از آب باز داخلاز کمد برداشتم و خودم را 

 یحاال مگه چ دادمیم یافتادم و خودم را دلدار  یشب گذشته م ادی کردمیبدنم که نگاه م یهایبردم. به کبود
کتاب   کی ی! نکردیسرت سواد دار ری! خیا  از خودته که کودن و ساده  بی. عگهید یشده؟ تو هم مثل دخترها

که بهتره! حداقل   تیمافنگ ی! جالل اگه سگه، از بابایو بخون یریمدت بگ نیتو ا یشوهر دار لیدر مورد مسا
هم چادرت به سرت باشه و تو کش و قوس  کسرهی. یو تخم مرغ بخور ینیزم بیشب س 7 یهفته ا ستیالزم ن

و اون مادر گور بگور شدت که پشت سرش هزار تا حرفه،  تیمافنگ یبابا . ماهرخ! با اونیباش یحموم عموم
 .شدیاز جالل نم  شتریسهم تو ب
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.  دمیرا خشک کردم. لباس نو پوش میآمدم موها  رونینکردم. از حمام که ب فیمثل آن روز در حمام ک چوقتیه
که سر دلم احساس   یبز زدم. از دردس هی. سا دمیمال میبه لبها کیمات یرا باز کردم، کم شمیلوازم آرا فیدر ک

بعد از ظهر  5بود . ساعت  نتیکاب  یرو ارساعت شماته د  کیگرسنه ام است. به آشپز خانه رفتم   دمیکردم، فهم
را باز کردم. تا  خچالیچه برسد به نور. در  شدیپرده هال و اتاق کلفت بود که هوا به زور از آن رد م یبود. به قدر

 میچشما خچالی زیگوشتها در قسمت فر  دنیداخلش بود. از د زیبودم. همه چ دهیند یپر نیبه ا یخچالیحاال 
 عیکه هنوز به آن لب نزده بودم، به دهنم مزه کرد. سر  یخوردم که به اندازه چلو کباب ریو پن نکم نا   کیبرق زد. 

کتابخانه مدرسه در   یپزدفتر داشتم که روش پخت غذا ها را از کتاب آش کیدر آوردم.  خچالیگوشت مرغ را از 
 .داشت کرده بودم ادیآن 

پخت و پز بودم  ریچند ساعت درگ دانمیبا برنج شدم. نم یطبخ مرغ را آوردم و مشغول پختن مرغ خورش قسمت
 ییرفتم و سالم کردم. بو رونیقفل کرده بود. از آشپزخانه ب می. جالل در را رودمیرا از تو هال شن دیکل  یکه صدا

خرجش  کهیاز اون  شتریب یرا باال انداخت و گفت: دختر عباس مافنگ شیبه من کرد و ابروها یاهنگ کیو  دیکش
 !دارهیغذاشم عالمو برم  یبو ،یعالوه بر خوشگل  دونستمیارزه. نم  یکردم م

 .دیکن  فیبعد تعر دیدیمزه اش رو چش یوقت د،ی: هنوز که نخوردگفتم

 از کرددستش بود. جعبه را به سمتم در  ینیریجعبه ش کی

 .انی. چند تا ازدوستام ممی. امشب مهمون دارنیبچ سیرو تو د نهایا -

 براشون درست کنم؟ یغذا چ -

 .طبقه باال یاونها اومدن تو بر  کهیگفتم که موقع  الی. به لنجایا  انیبعد از شام م خوانیشام نم -

کرد.   فیو هم ازمن تعر هیمافنگ سرم زد که بابات ی. هم توامدیخوشم ن فشیچرا از تعر دانمینگفتم. نم یزیچ
 .کوباند  نیزم یاول من را به اوج ابرها برد بعد رو 

ها را در  ینیرینزدم. ظرفها را که شستم ش یو من هم حرف دینپرس یزی. او ازمن چمیسر و صدا خورد یرا ب شام
همه  نیا  دنیام از د  تکه در دهانم گذاشتم. معده کیخربزه بود. آن را هم برش دادم و  خچالی. تو دمیچ سید

گذاشت. من   خچالی یآب بود تو  هیکه ظاهرش شب  شهیش کیموقع جالل  نیتعجب کرده بود. در هم یخوراک
 ینازک مشک یبا جورابها دمیبلوز و دامن پوش کیرا عوض کردم.  مینکردم. به اتاق خوابم رفتم و لباسها یتوجه

 .کردیم باتریرا ز میپاها یدگیکه کش

فقط الزم بود که  الیداشتم. به قول ل یاندام خوب  یاز اندازه بود ول  شیهم ب میبلند نبودم و الغر قد یلیخ هرچند
 .جلدم ریآب بره ز  یکم  هی

سه بار لباس عوض کرده بودم. چادرم را برداشتم  دم،یجد یشده بودم، از ذوق لباسها داریاز خواب ب  کهیموقع از
 .آمدم  رونیو از اتاق ب

و خربزه رو قاچ کردم. من  دمیهارو چ ینیریرو به جالل کردم و گفتم: آقا جالل! ش اط،یبه حاز پا گذاشتن   قبل
حرف و  چیبرو. بدون ه یعنیبود، سرش را تکان داد  ونیزیتلو ی. جالل که در حال تماشاالیخونه ل رمیدارم م
 .یتشکر
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نشان  یرا رنگ زیکه همه چ  ونیزیتلو کی دمیهم خانه جالل د گرید بیعج  زیچ کیکه   میرفت بگو ادمی یراست
کنترل   گفتندیرا عوض کرد. به آن م ونیزیکانال تلو  شدیکه با آن از دور م  یلیجعبه کوچک مستط کیو  دادیم

چه  می. ما که خودمان جعبه نداشتمبود دهیمدرسه ام بودند د ریکه در مس  یی. پشت مغازه هایرنگ ونیزیتلو
هم  ونیزیتلو زیم نیریداشت. در طبقه ز یبرفک دیسف اهیکوچک س  ونیزیتلو کیهم  یب ی. بونیزیبرسد به تلو

 .دانستمیدستگاه بود که اسمش را نم کی

،  دی. از شب قبل پرسرفتیبود وشامش را هم خورده بود. با آغوش باز من را پذ داریب الیطبقه باال رفتم . ل به
 کیدلم را بزنم.  یبشوم و حرفها یمیصم الیا لب خواستیدلم م رم،یبا او گرم بگ دینبا گفتیبرخالف جالل که م

 .جالل گفتم یباز یکرده بود. از وحش  یدر حقم خواهر ییجورا

 .ندینطوریدر جواب گفت: همه مردها هم اوهم

نوع تهاجم را  نیهمه زنها ا نکهیرفت و با احساس به ا رونیکه داشتم از من ب  یدیذره ترد کیحرفش  نیا  با
 الیشب هم گذشته بود . ل مهیبوده. ساعت از ن یعیم. و فکر کردم کار شب قبل جالل طبآرام شد  کنند،یتجربه م

 .کردیدرست م نهیآ  یخودش را جلو

 ؟یرسیبه خودت م یدار رون،یب یبر یخوایم یلی: لگفتم

 .: نه واسه دل خودمهگفت

: زدیپله داد م نییپاکه از   دمیجالل را شن یکنم. صدا  شیدل خودم نصفه شب آرا یبرا توانستمیمن هم م پس
 .! مهمونها رفتنایماهرخ ب

آنها را جمع کردم و   عیوسط هال بود. سر یشدستیکردم و به خانه ام آمدم. چند تا استکان و پ  یخداحافظ الیل از
چه  نیدهن جالل در شب گذشته! با خودم گفتم ا یبو شد،یاز استکانها بلند م  یبد یبه آشپزخانه بردم. بو

 ه؟ییبو

 شیگاو  یبه گردنش افتاد. سرم را بلند کردم. چشمها می. برگشتم چشمهادمیل را از پشت سرم شنجال  یصدا
 .خون نیسرخ سرخ بود ع

 .دادیگ... م  یبخواب. دهنش بو ای: زود ظرفها رو بشور بگفت

ق خواب ظرفها را شستم و به اتا  عی. سردمیرا از پله ها شن یباال رفتن کس یباز شد و صدا اطیکردم در ح  احساس
پتو  ریرفت. با لباس ز ادمیبودم که  دهید بیعج  یزهایانقدر چ  یعنیرا از صبح جمع نکرده بودم.  میرفتم. جا

 .. جالل داد زد: مگه نگفتم اون زرده رو بپوشدمیخز

 .بود یترس گفتم: اون خون با

 .یب وحشعقا  یچنگالها ریاش ز  جهینت یب یبود و دست و بال زدنها دهیسر بر یهم آن قمر باز

. جالل خانه نبود. دهنم خشک دمیچیپیبلند شدم. از درد به خودم م میاز جا  شهیروز بعد دردمند تر از هم صبح
آب برداشتم درش را باز   شهیش کیرساندم. دست بردم و  خچالیکه بود خودم را به در   یشده بود. با هر بدبخت

 یبودم در ارتباط با بو دهیفهم یول ه؟یچ اآبه  نیا  دانستمیگذاشتم. نم  شیدومرتبه سر جا دادیسگ م یکردم بو
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. به اتاق رفتم تا دمیچیپیشبانه اش است. از درد به خودم م یهایباز یو وحش شیبد دهن جالل و اخالق سگ
 ،یحالیبرداشتم. با احساس ضعف و ب گریدست لباس د کیلباسم پاره پاره شده است.  دمیلباسم را بپوشم، د

 !خانم الی! لالیداد زدم . ل هیبا گر نیینداشتم از پله ها باال بروم. از پا حسرساندم. خودم را به در هال 

من به وحشت  دهیو قامت خم ختهیبهم ر یو موها دهیرنگ پر دنیهراسان خودش را به من رساند و با د ال،یل
 سرت اومده؟ ییشده ؟ چه بال یافتاد و گفت: چ

 .کردم  هیگر  یها یرا در بغلش انداختم و ها خودم

. به گرفتمیدلم م ری. و دستم را به کمرم و زکردمیناله م نطوریآب آورد. هم  وانیل کی میرا به هال برد. برا من
 .از قرصها را با آب به خوردم داد  یکیبسته قرص برگشت.  کیبا  قه،یسرعت خارج شد. بعد از چند دق

 بال رو سرت آورده؟ نیا  ی: اون وحشگفت

 .گفتم: آره  ختندیریم یمثل باران بهار میاشکها  کهیحال در

 .هار و گرسنه است شهیجالل سگ. سگ پدر هم گنیبهش م ستین خودیب -

 .رمیمیمن دارم از درد م الیل -

با هم  کنمیدرست م یزیچ هی. یدرست کن خوادی. نهار نمکنهیقرص آرامبخش اثر م نیا  گهیساعت د مین تا
 .میخوریم

 .خونه ادیممکنه جالل ظهر ب -

 . امروز چند شنبه است؟ادیظهر خونه نم چوقتیاون ه -

 سه شنبه -

 اد؟یراحت باشه . اون تا آخر هفته هم نم التیخ -

 ؟یدونیتو از کجا م -

خودشو به شب  یشهرستان واسه کار. ول رهیشنبه م 5سه ساله مستاجرشم. سه شنبه ها تا  نکهیواسه ا -
 رسونهیجمعش م

 ؟یتو واقعا چکارش الیل -

 چکارهیه -

 بشم؟ یمیچرا دوست نداره من با تو صم -

 .خبر دارم هاشیمن از همه کثافت کار نکهیواسه ا -

 .ادیکه تا آخر هفته نم  ذاشتیداشت م ادی کیواسم  رفت،یخبر مرگش! مرده بود صبح که م-

 .یو بفهم یزرنگ باش دی. تو خودت بادهینم حیتوض یکارشو واسه کس  چوقتیجالل ه -
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 .ستین میحال یچی. همیببو گالب یلیمن خ الیل -

 دونمیم -

نبوده  یکس  نکهی. واسه اشناسمیزن نم کی. اصال وجود خودمو به عنوان دونمینم ییزناشو لیاز مسا  یچیه -
 خورده اطالعاتم باال بره؟ هی یاریچند تا کتاب واسم ب یتونیبده . م ادیبه من  یزیچ

 .رمیگیاز دوستام واست م -

و چادرم  دمیتشکچه کنار حال دراز کش ی. رونیسنگ میشته بود که دردم ساکت تر شد. و پلکهاربع نگذ کی هنوز
 .زود خوابم برد یلیانداختم . خ  میرا رو

به خانه  الیرفته بود. ل الیبودم. ل دهیخواب یساعت 8 -7 هیشده بود. فکر کنم  کیشدم، هوا تار داریب یوقت
 ی. اونوقت دزد ستمیمن هستم، ن یوقت هیدرو از تو قفل کن.  یبخوایم یبرگشت و گفت: خانم خوشگله! وقت

 .تو خونه ادیم یزیچ

 !کرد  هوشمیب یبود بهم داد یچه قرص نیبلند شدم گفتم: ا میاز جا  شیصدا با

 را به سمتم دراز کرد دستش

 شتریدو تا ب یلا  کی یهفته ا ارهیم ادینخور که اعت ادیز یول شهیبسته رو واسه خودت نگه دار الزمت م نیا -
 .نخور

 ادیز یخفن نبود ول یادهایکه متوجه ترس من شد گفت: منظورم از اون اعت  الی. لدیتنم لرز ادیکلمه اعت  از
. بسته قرص که کنارم افتاده بود برداشتم. پشتش برهی. اونوقت بدون اون خوابت نمکنهیخوردنش وابستت م

 .ازپامیرا نگاه کردم. نوشته بود. د

 یهم با گلها یدیبود. شال سف شیبود که تا قوزک پا دهیپوش یغیبنفش ج ینگاه کردم. مانتو الیل به دومرتبه
 الیبود. گفتم : ل شهیتر از هم ظیهم غل ششی. آرازدیشال تو ذوق م ریاز ز  شیموها یبه سر داشت. زرد ینارنج

 ؟یدعوت ییجا

از دوستهام   یکی. امشب خونه یشد فیضع یلیمدت خ نیگذاشتم. گرم کن و بخور ا  خچالیواست غذا تو  -
. تو هم در خونه رو از تو قفل کن. مواظب خودت کنمیقفل م اطویشب برگردم. در ح ستیشام دعوتم. معلوم ن

 .داره دیکل  ادیاگر هم ب  ستیهم در زد جواب نده. چون جالل که ن یباش . اگر کس

 .کرد و رفت  یزود خداحافظ یلیخ

از آن را گرم کردم و خوردم. ته   یگذاشته بود. مقدار  خچالیه کوچک دم پختک در قابلم کیآشپزخانه رفتم.   به
گذشته بود،   می. هنوز دو شب از عروسماندمیبود که در خانه تنها م یشب نیدلم را گرفت. به هال برگشتم. اول

 یکردم. برا  یفضول نتهایو تو کمدها و کاب دمیدر اتاقها چرخ یتنها بگذارد. کم خبریانصاف نبود جالل من را ب
 .خانه کردم. حوصله ام سر آمده بود یرا صرف بررس یکساعتیداشت.  زیخانه جالل همه چ ،یزندگ کیشروع 
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 شتریحوادثش را که ب یکردم. قسمتها  دایپ نتهایاز کاب  یکی ی. چند روزنامه تودمیترسیم ییاز تنها  یطرف از
 .دوست داشتم، خواندم

آمد. کالفه شده بودم.   یشب بود. خوابم نم 9:30. به ساعت نگاه کردم هنوز شد شتریخواندن آنها ترسم ب با
 دنیو با شن ستادیا  یو قلبم از ترس از حرکت م دیپریم اطیبام توالت به ح یگربه از رو  کیهم که  یهراز گاه

ودمو خ تونمیو م شهیها باز م مدرسه گهی. با خودم گفتم خدا رو شکر دو ماه دشدمیاش آرام م  ویم یصدا
 .امسال مدرسه شبانه ثبت نام کنم  دیبا یسرگرم درس خوندن بکنم ول

 !ببر به مدرسه شبانه فیتشر گفتندیو م دادندیم ربغلشیپرونده اش ز شدیمدرسه، هرکس عروس م در

 نیا  دمیپرسیم الیافتاد. به سمتش رفتم با خودم گفتم کاش از ل  ونیزیتلو زیم نییبه جعبه طبقه پا چشمم
 ه؟یچ

نور قرمز کوچک که کنارش روشن شد. چند تا تکمه  کیاز   ریغ  دمیند یزیرا به برق وصل کردم. ازش چ گاهدست
آمد. با   رونیاز آن ب  یاهیتکمه، صفحه س کیهر کدام را امتحان کردم. با زدن  ،یکی ،یکیدستگاه بود.  یرو

از پشت دستگاه به   میس کیشدم  جهدست هولش دادم، دوباره رفت تو . خوشم آمد چند بار تکرار کردم. متو
 .نوشته بود یسیبه انگل شیبود و گوشه باال یرا روشن کردم . صفحه اش آب ونیزیوصل است. تلو ونیزیتلو

Stop . دهیتا آن زمان از آن دستگاهها ند یرا قبول شده بودم ول رستانیاول دب  یبلد بودم. ناسالمت یسیانگل 
خانم با  کی کدفعهیرا کردم  نکاری. ادادمیفشار م play نوشته بود شیکه رو  یاآن تکمه    دیبودم. به نظرم آمد با

را بلند کردم. آواز  ونیزیتلو یظاهر شد. صدا ونیزیبه دست تو صفحه تلو کروفونیبرهنه و م مهیلباس ن کی
 .خواندیم

 رهیخ ونیزیه تلورا داشت. با تعجب ب نمایدستگاه، حکم س نینداشتم، ا ونیزیتلو میمن که در خانه پدر یبرا
متفاوت ظاهر  یو لباسها شهایو رقاص ها و خواننده ها با آرا شدیشدم. آهنگها به طور متناوب پخش م

شد.  یآب  ونیزیصفحه تلو هچند ساعت گذشت که دومرتب دانمیبود. نم یسرگرم یبرا یخوب لهی. وسشدندیم
 قهیدق 5کرد و بعد   ییتکمه دستگاه صدا کیزدم. با زدن  یکی یکیتمام شده است. تکمه را  شیکه نما  دمیفهم

را باز کردم. چند تا حلقه وجود داشت از  ونیزیتلو زیم نییپا یصفحه ظاهر شد. کشو یرو لمیدومرتبه ف
آوردم و مشغول   رونی. دفترچه را بدمیدستگاه را د یراهنما ترچهآمد. دف  رونیتکمه را زدم ب یکه وقت  ییهمانها

رفته بود که من در آن ساختمان تنها هستم. بعد  ادمی. خواندمیآن را م  یادیز اقیخواندن شدن با حرص و اشت
ها و کنترل از راه دور را هم  ید یاست. و س Cd Player اسم آن دستگاه  دمیاز خواندن دفترچه راهنما فهم

 لمیف کیگرفتم.   دایو بم تکمه ها و دستگاه را  ریتمام ز کردم؟یم یزندگ یواقع یایدن کی. واقعا من در ختمشنا
 لمیف یدم مشغول تماشا دهیبود. تا سپ یهند لمیف کیکردم.   ضیداخل دستگاه تعو لمیبرداشتم و با ف گرید

 داریب 11هم روشن ماند. ساعت  ونیزیخوابم برد و تلو ونیزیتلو یکه در آمد جلو  هیخروس همسا یبودم. صدا
درحمام،  گریتگاه را خاموش کردم و به حمام رفتم تا بار ددس عایروشن مانده بود. سر ونیزیشدم و دستگاه و تلو

 الیآمد. ل  یاز باال نم  یی. صدارفتمیم یبه حمام عموم دیحمام کردن نبا یداشت که برا یفیکنم. چه ک  یآب باز
 الی. تا شب از لکردیگرم م  یسرم را حساب نیداشتم و ا ریپل ید یخب مهم نبود من س یهنوز برنگشته بود. ول

 مرویتخم مرغ ن کیخودم درست نکردم و دم پختکها را با  یبرا ییغذا  لمیف دنینشد و من هم از ذوق د یخبر
شد هوس کردم  مامت یبود. وقت یمیقد یرانیا  دم،یکه د  یلمیف نیبلند نشدم. اول لمیف یخوردم و تاشب از جلو
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. دمیپوش نیآست  یبلوز ب کیمن با دا کیدرست کنم. لباسم را عوض کردم و  لمیخودم را مثل آن زن خواننده ف
 .کردم  شیخواننده ها آرا هیخودم را شب

 ییاز آهنگها  یکیدهنم گرفتم. و  یکردم و جلو  دایپ نتیخدا! از او خوشگلتر شده بودم. گوشکوب را از تو کاب به
ها را در خواننده  یادا  یمساعتیبلند خواندم. ن یبا صدا خواندندیم حیکه بچه ها در مدرسه موقع زنگ تفر

خسته  یعمل کردم. حساب  یمرب یوزشهابود. مطابق آم لمهایف نیهم ب یرانیآموزش رقص ا  یشو کیآوردم. 
شب بود. امشب هم جالل  8کرده بودم. ساعت   دایپ یخوب یبودم. سرگرم دهیرقص لمیشده بودم، سه دور با ف

 یبلند شدم. پرده ا اطیدر ح یبرد. با صدا خوابم یو از خستگ دمیهال، دراز کش واریتشکچه کنار د یآمد. رو  ینم
 یک  نیو شال قرمز. با خودم گفتم ا ینارنج یبا مانتو یبود. ول الیزدم. ل کناردر هال نصب شده بود   یکه جلو

مرد وارد خانه شد و  کی الیبه نظرم مهمان داشت. پشت سر ل دم؟یخونه اومده و لباس عوض کرده که من نفهم
بود؟ بعد خودم جواب دادم به تو چه؟ حتما داداشش  یله ها باال رفتند. با خودم گفتم کخنده کنان با هم از پ

 .دهیوگرنه آدم که مرد نامحرمو خونه راه نم ششیقوم و خو ایبوده 

 ینیزم بیبودن انواع غذاها را با س یدرست کردم. به مرحمت دختر عباس مافنگ ینیزم بیخودم کوکو س واسه
 بیو تخم مرغ آب پز با نعنا و کره، س ینیزم بیس ده،یکوب  ینیزم بیس ،ینیزم بیکوکو سو تخم مرغ بلد بودم:  

 . بازم بگم؟مرویسرخ کرده با ن ینیزم

که جالل مسافرت بود من وقتم را با   یسراغ دستگاه رفتم و مشغول آموزش رقص شدم. تمام چند روز مجددا
 .پر کردم دنید لمیف

درست کردم و طبق  مهیشام خورش ق یرا شستم . برا فهای. ملحفه و لباس کثخوردم  ریشنبه، نهار نان و پن 5
منتظرجالل شدم. از بعد از ظهر سراغ دستگاه نرفتم، چون  دیآ  یشنبه شب م 5که گفت جالل   الیحرف ل

باز  یخوابم برد. با صدا هتشکچ یشب رو 11را نگاه کردم. ساعت  شیلمهایجالل بفهمد که من ف خواستمینم
 یشب بود. جالل با موها مهین 1:45را باز کردم.جالل بود. چراغ هال روشن بود. ساعت  میر چشمهاشدن د

را تا آرنج مثل قصابها باال زده بود و تلو  شینهایدستش گرفته بود به داخل آمد. آست کیکه به   یو کت دهیژول
زردش  یدم. با لبخند زشتش دندانهابلند شدم و سالم کر  شیو به پا م. زود خودم را جمع و جور کردخوردیتلو م

 .شد دهید

 !جا خوابم برد. شام حاضره نیهم دیاومد  ری: سالم آقا جالل! دگفتم

تو اتاق  ایشام خوردم. ب رونیب یعنیاومدم   رترید 11به بعد اگه از  نیبه من کرد و گفت: شام خوردم .از ا ینگاه
 ندارم یخواب داریکارت دارم. امشب حوصله ب

 .نپلک الیارد اتاق شدم که گفت: مگه بهت نگفتم دورو بر لسرش و  پشت

بهش نداشتم. فقط روز  یگفتم: به خدا آقا جالل کار  لرزاندیجالل بند بند وجودم را م یترس از بازپرس کهیحال در
 بود. مجبور شدم. از شما هم که دهی. امونمو بر کردیدرد م یلینگران شدم. دل و کمرم خ دیومدیکه شما ن  یاول

 شهیبه من نزد . فقط بهم مسکن داد. االنه هم دو روز م ینداشتم بهتون زنگ بزنم. اونم حرف یشماره ا
 .دمشیند
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. زود امیشنبه ها م 5شهرستان و  رمیشنبه ها م 3به بعد حواست باشه که من  نیخب! بسه! از ا یلی: خگفت
گند   یاز کنارش رد شدم بو  یو پهن کردم. وقت خسته ام. رختخواب را از گوشه اتاق برداشتم یلیجامو بنداز که خ

 .شیهم بدنش و هم پاها ٬. هم دهنشدادیم

. جالل مثل دمیپتو خز ریشدم. چادرم را از دورم باز کردم و ز الیخ ی. از شام خوردن بدمیترسیسگ ازش م مثل
که   خواستیدلم نم ادد یکه او م  یگند  یتشک ولو شده بود. جا نبود که من بخوابم. هرچند با بو یمرده ها رو

 .کنارش بخوابم

وچشمم رابه سقف  دمیتشک دراز کش یبرداشتم کنارش انداختم. رو گریتشک د کیاز خدا خواسته   منهم
 ن؟یهم یعنی یدوختم. با خودم گفتم: زن و شوهر

رگ را باز کردم. هوا گ میچشمها دیبه من چسب یکی. احساس کردم دمیشد و خواب نیسنگ میچشمها یازمدت  بعد
تن  دینبود با یچاره ا ی. ولخوردیدهانش حالم به هم م یبود. جالل خودش به من چسبانده بود. از بو شیو م

چشمم را باز کردم، جالل مثل  اشدم. با احساس سرم هوشی. دومرتبه بدادمیاش م  انهیوحش یبه خواسته ها
 میوجدان نکرده بود پتو رو یم. بلباس و بدون پوشش رو تشک خود ینعش رو تشکش افتاده بود و منهم ب کی

 .بندازد

 یدندانها یاز جا  می. به آشپزخانه رفتم . بازوها و پهلوهادادیصبح را نشان م 9. ساعت اتاق دمیرا پوش لباسم
 .را شستم میرفتم صورت و دندانها  ییرا روشن کردم به دستشو یکتر  ری. زسوختیجالل م

: درسته که من تا حاال دوروبرم کردمیآمدن آب شدم با خودم فکر مبه آشپزخانه برگشتم و منتظر جوش   دوباره
من که با خاله زهره  یو تنها زنو شوهر موفق کنارم خاله زهره و عمو اکبر بودن ول دمیروابط زن وشوهرها رو ند

جالل مثل سگ هار دندون  نی. چرا ادمیندبدنش کبود نبود و رد دندون تو پهلوهاش  چوقتیه رفتمیحموم م
 گره؟یم

اش نگاه   دهیکنم به چهره خواب  داریرا دم کردم و سفره صبحانه را تو هال انداختم. به اتاق رفتم که جالل را ب یچا
 .ترساندینداشت ومن را م شیداریبا ب یبود و فرق هیکردم. آنهم کر

 تکانش دادم و گفتم: آقا جالل پاشو صبحونه آماده است؟ آرام

سر سفره نشست. حالم  دیرا بشو شیصورتش و دندانها نکهیشد. بدون ا داریب صدا کردن باالخره یاز کل  بعد
نتوانستم بخورم و آنهم با  شتریلقمه ب 3-2خانه را برداشته بود.  شیگند پاها  ی. بوخوردیداشت ازش بهم م

م ه گارشیدر آورد و روشنش کرد. س راهنشیپ بشیاز تو ج  گاریس کیحالت تهوع! صبحا نه اش را که خورد، 
بدنش کنترلم را از  یو بو گاریس یشدن بو ی. از قاطختیریم شیرا به داخل استکان چا شیبدبو بود .خاکسترها

 د؟یریدوش بگ هی دیخواهیدست دادم و گفتم: آقا جالل حموم گرمه. نم

 بشه؟ یکه اون وقت چ -

 .دهیلباسها رو بشورم. لباستون بود م خوامیم -

 !یدیخودت هم بو م میبگو دمیترس
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 یخورد یچه گ.... گفتیکه م  یرا از سر سفره بلند کرد و در حال ریحرف را که زدم انگار بال گفتم! ظزف پن نیا
 .و تار شد رهیت میرو شیپ ایو دن دیپر میآنچنان به سرم زد که برق از چشمها

 یادیز یهاچه غلط ،یبلند شد و به سمت در رفت و گفت: دختر عباس مافنگ شیاز جا  زدیکه داد م  یحال در
 .دهیلباست بو م گهیبه من م نجایحاال ا کردیم یکرده. تو خونه باباش تو شپش زندگ

و من  امدیرفت. آنشب جالل ن رونیرا با دوتا دستم گرفته بودم و هنوز شوکه کارش بودم که جالل از خانه ب سرم
 دمیسابیکه فرش را م  نطوریهمبودم.  ریظرف پن یها زهیکردن فرش و جمع کردن خرده ر  زیتمام روز مشغول تم

 شد و پاچمو گرفت؟ اره ینطوریگفتم که ا  یکه مگه من چ  گفتمیو با خودم م ختمیریاشک م

 ریکدام غ  کیمن و جالل بود. باالخره  نیمتفاوت از رابطه ب یلیبودم خ دهیکه در د  ییزن و شوهرها روابط
رفتم. با خودم  الیرا برداشتم و به خونه ل شهی. شمدیبو گندو را دوباره د شهیکه رفتم ش  خچالیبود! سر  یعیطب

 دمید یخوش یلیهفته است عروس شدم خ کی نکهینپلک. نه ا الیبا ل یجالل! که گفت ی: غلط کردکردمیغر غر م
. مثل  دیکشیم ازهیدر را باز کرد. خم الی. چند ضربه به در زدم. لیکنیهم م فیتکل نییواسم تع ،یو تنهام نذاشت

 بعد از ظهر بود . چه موقع خواب بود ؟ 5ساعت  یکرده بودم. ول  ارشد یب نکهیا

 برداشته؟ خچالویگندش   یکه بو  هیچ یزهر مار نیا  الیگرفتم و گفتم: ل  شیرا جلو شهیش

 ه؟یچ نیا  یدونیتو نم یعنیکرد و گفت:   ییبو کیرا از من گرفت و  شهیش الیل

 نه! از کجا بدونم؟ -

 شته؟تو خونه ندا چوقتیبابات ه -

 داشت گاریو س نیینه! بابام فقط هرو -

 !!!!!افتخار هم داشت  یکه جا  واقعا

 !گهیمشروبه د نیا -

 تو کتاب معارفمون نوشته مشروب نجسه یل-

 پاکه؟ گمیخب. آره. مگه من م -

 کنه؟یتو خونه ما چکار م نیا -

 خوره؟یجالل مشروب م ،یدیتو هنوز نفهم یعنی -

 نه؟یگند دهانش از هم  یپس بو -

 کشهیکه م  یشیو از حش نیاز ا-

 ه؟یچ گهیاون د -

 کشندیبعد م کننیم یقاط گارشونیبا توتون س کنمیفکر م یول دمیمنم ند -
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 .هیشیهم به خاطر حش گارشیگند س  یپس بو -

 شه؟یو حش یجالل معتاد به مشروبات الکل یدیهفته نفهم کی نیآخه دختر! تو ا -

گرفتم تا   الیخانه ل یجلو یها لهیافتادم. دستم را از م  جهیدلم پاره شد و به سرگکلمه معتاد ببند   دنی: با شن من
 .وفتمین

به  نهایخب ا ده؟یبد م یچرا همش دهنش بو ای ه؟یوحش نفدریکه چرا ا  یدیادامه داد: اصال از خودت پرس  الیل
 !گهید هیلعنت نیخاطر هم

گذاشتم.   خچالیرا تو  شهیده به خانه برگشتم و شز  خی یلرزان و بدن ییرا از دستش گرفتم. با گامها شهیش
 .شدندیاز درد پاره م  میصوت یوگرنه تارها کردمیولش م دیبود. با میبغض در حال پاره کردن گلو

بابا ازت  زدمیصورتم را گرفته بود، ضجه م یاشک پهنا  لیشکسته بود و س یکس  یبغض دلم از ب کهیحال در
 یها انهیبد دهانش و تن رنجور من که دستخوش تاز یهرشب او بود و بو متنفرم. جالل دو روز بعد برگشت و

 . بودم دهیرا د الیل دوبارمدت  نی. در اگذشتیم میاز عروس  کماهیاز   شی. بگرفتیخشم و هوس او قرار م

 نیهستم. واسه هم کیشبها سر دستگاهها کش یو بعض کنمیکارخونه شبها کار م  کیگفت: تو   الیل کروزی
را آورده بود. مثل آدم گرسنه  میدرخواست ی. کتابهاخوابمیهمش م امیتو خونه باشم و اگه هم ب یلیخ تونمینم
کتاب نگرفته   رستانیکتابخانه دب  ازاز سه ماه بود که    شینخورده به کتابها حمله کردم ب یزیکه مدتهاست چ  یا

 کهی. چند دور کتابها را خواندم بطورییزناشو نییمربوط به آ یگریو د یهمسردار نییکتاب مربوط به آ  کیبودم. 
 .از قسمتها را کامال از بر بودم  یبعض

افسوس که طرف مقابل من از آنچه در کتاب   یبکار ببرم ول یواقع یداشتم آنچه را که خوانده ام در زندگ دوست
 یشب جلو همیتا ن یآورد وگاه  یبا خودش م ید یآمد چند تا س  یدور بود. جالل هر وقت م ارینوشته بود بس

را فردا  یدیجد لمیبودم که هم ف حال. منهم خوشخوردیو تخمه م کردینگاه م لمیو ف دیکشیدراز م ونیزیتلو
آورد، به من   یم لمیاز مواقع هم که ف  یجالل دور هستم. بعض یتماشا کنم و هم در آن شب از خشونتها توانمیم
بود که اتاق را  ونیزیفقط نور تلو دمیشنینم لمیاز ف  یی. من صدارونیب یایخبر ن یبرو تو اتاق بخواب و ب گفتیم

 .باز کردم یپشت در اتاق رفتم و در را کم ن،یپاورچ ن،یچ ورپا کباری. کردیروشن م

در دهانم  یآب دهانم خشک شد انگار اصال غدد بزاق  لم،یصحنه آن ف دنیبود. از د ونیزیتلو یاتاق روبرو  در
باشد. از ترس خودم را در رختخواب انداختم و  فیحد کث نیبود که جالل تا انشده بود. خارج از تصورم  دهیآفر

و با خودش برد.  دیچیتو روزنامه پ راید یس ل. صبح روز بعد جال دمیرا باز نکردم هرچند نخواب میتا صبح چشمها
 نیکه فرق ب  یرخجالل باز شده بود. ماه یلمهایف دنیآورد. کم کم چشم و گوشم با د  یم ادیز لمهایمدل ف نیاز ا

! انواع اقسام مدل موها نیبب ایکه ب  دادیم صیو مارکها را تشخ شهای، چنان لوازم آرا دانستیو انبر را نم نیموچ
وجود دارد که  ییایکه دن  دانستمیم یاطالع کامل داشتم، حت  یی. از تمام روابط زناشو دانستمیرا م سهاو نوع لبا
از رابطه من و جالل   ریغ  یبودم که رابطه ا دهینپوشند. فهم یحت ایبپوشند آزادانه در آنجا لباس   توانندیهمه م

مفهموم بود مثل مرده  یو ب ناملموسمن  یکه برا  یوجود داشته باشد که اسمش عشق است کلمه ا تواندیم
 !فهمدیخروارها خاک سرد را نم ریز یکه سرما  یا
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که خوانده بودم بدست آورده بودم هنوز جالل من را بعد   ییو کتابها لمیف یواقع ریغ  یایرا از دن نهایتمام ا یول
هم شک کرده بودم. با  الیل یبودم. به رفت و آمدها یمتر 80آن طبقه   ینبرده بود و من زندان رونیب یاز عروس
او تنها مونسم بود و تا حاال بدم را نخواسته   ی! ولخوادینم شیآخه رفتن به کارخونه که انقدر آرا  گفتمیخودم م
 !!!نعمت شده بود میبرا یلنگه کفش ابانیبود. در ب

 گهیروز د 10به خانه آمد، به او گفتم: آقا جالل تا  یخبر یکه جالل بعد از سه روز ب  کشبیبود.  وریشهر اواخر
 .دیسیاسم منو تو مدرسه شبانه بنو  دیخواهی. نمشهیمدرسه ها باز م

 بشه؟ یبه من کرد و گفت: که چ یخشمناک نگاه

بشه و بعد از جواب دادن من هرچه دم دستش بود تو سرم  یکه چ  گفتیم گفتمیم یکه کالمش بود هرچت نیا
 .نبود یتوقع نیاز ا  شیب یآدم مست الکل  کی. از کردیخرد م

 که درسمو بخونم  نیاجازه بد  نیقول داد -

 .یسواد دار شتریا به یلیاز خ  یجا هم که خوند نینبود. الزم نکرده تا هم ادمیزد و گفت: آها!  یپوزخند

. کردمیباز شدن مدرسه تحمل م دیجالل را را به ام ینهایو توه هایبدرفتار گذشتیم میکه از عروس  یمدت تمام
داشته  گرید یتماس رونیب یایبا دن میبتوانم بعد از دو ماه و ن دیشا دادمیم دیخودم را به باز شدن مدرسه ها ام

 .فراموش کنمباشم و درد و غمم را در ساعات مدرسه 

. هنوز حرفم تمام نشده بود که کاسه ماست چنان تو صورتم پرت شد که سوزش دی: آخه شما قول دادگفتم
 .را حس کردم شینرمه ها شهیاز ش  یزخم ناش

 .ارهیم ادمیمنو به  ی! قولهایخورده دختر عباس مافنگ یاضاف  ی: چه گ....ا دیکش  عربده

و آخر شب با  یریم شهیبکنم؟! صبح که م یخونه چه غلط نیتنها تو ا یبگ شهیتنفر به او نگاه کردم داد زدم: م با
 رونیاز دوماهه از خونه ب  شتریبه جون من! ب یفتیم های. بعدش هم که مثل وحشیگردیدهن بد بو و مست برم

 .شهیهار م یرفتا رو بکن نیهم که حق ندارم حرف بزنم. بابا! منم آدمم! با سگم ا الینرفتم. با ل

. کمر بند را از شلوارش باز کرد و افتاد به جون دیباریم شیگاو  یآتش از چشما  کهیسر سفره بلند شد در حال از
و جواب منو  یزنیتو صورتم زل م ینحس گربه ا یشده که با اون چشمها ریشکمت س نقدری: اگفتیمن. و م

 .یدیم

. چنان قالب کمر خوردیبه سر و صورتم م که  کردمیکمربند را احساس م  یها انهیسوزش و درد صورتم و تاز فقط
قالب کمربند و نا له  ی. عربده جالل بود و صداکردمیکه سوزش آتش جهنم را حس م  زدیم میبند را به پهلوها

 .آمد  یبدنم فرود م یکشان رو  ههیکه قالب ش  دادیمن. چنان کمربند را در هوا تکان م یها

 شهیتکرار نم گهی: غلط کردم آقا جالل! دکردمیاله مو ن دمیچیپیشالق به خودم م یها انهیتاز ریز

 .دیکه توانست. فکر کنم دست خودش خسته شد که از من دست کش  ییو زد. تا جا زد
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برد.  اطیکمد گذاشته بودم، برداشت و به ح  نهیآ  یکشو  نیرا که در آخر میسرعت به اتاق خواب رفت و کتابها با
 ییرفتن به دستشو یبرا یحال بودم که رمق یآنقدر ب  یول دیامم رسسوختن کتاب به مش یبعد از چند لحظه بو

برگشت،  یرفتن و مانع جالل شدن. وقت اطیحها را از صورتم پاک کنم چه برسد به تو  شهینداشتم تا خونها و ش
 .هندستون نکنه ادی لتیف گهیاونها بود. سوزوندمشون تا د  ریگفت: همش تقص

که در اندامها و کمرم حس   یکتاب و مدرسه در آن خانه شد. با درد وحشتناکبود که حرف از   یبار نیآخر  نیا
بود و خون و ماست  دهیصورتم را بر یها چند جا شهیرفتم. خورده ش ییبه دستشو شدیهم م دتریو شد کردمیم

 یامثل چشمه گفتیکردم. راست م  گاهن نهیدر آ میرو درست کرده بودند. به چشمها یزشت یصورتم نقاش یبر رو
 ؟یهم رنگ چشم بود که به من داد نیا  ایگربه بود. گفتم خدا

معتاد نشوم از  نکهیافتادم. از ترس ا  الیبسته قرص ل ادی. دیکشیم ریت یرا شستم. بدنم به طرز وحشتناک صورتم
رفتم و . به آشپزخانه دیترک یم میحتما تا صبح از درد استخوانها خوردم،یاگر نم  یآن روز به طرفش نرفته بودم ول

خوردم. سفره وسط اتاق بود حوصله جمع کردن  یکیآوردم.   رونیکرده بودم، ب  میدستمالها قا یقرص را که ال
دراز  یبرداشتم و آنطرف اتاق خواب انداختم با بدبخت گریتشک د کیبخوابم.  امتینداشتم. دوست داشتم تا ق

 .زود به خواب رفتم یلیکه خورده بودم خ  یقرص . باشدندیاز درد خشک شده بودند و تا نم  می. کمرو پاهادمیکش

صبحانه درست نکردم. تو دلم گفتم مرگه بخوره!  شیآمد. صبح برا  یشنبه بود و خبر مرگش تا چند روز نم سه
جالل  یرد گازها دنیلباسم به تنم پاره شده و با د دمیشدم د دارینکرده و رفته بود. صبح که ب داریاوهم من را ب

 .من نگذشته بود ریاکششب قبل هم از بدن کبود و خرد و خ ،یسمیساد دمیبدنم فهم یرو

پناه بردم. تمام  یونیزیتلو یبه برنامه ها میدر آ ییاز تنها  نکهیا  یشد. منهم برا یدفعه طوالن نیجالل ا بتیغ
 میگربرایرا. د یو روانشناس یپزشک یخصوصا مشاوره ها دمیدیالطلوع تا آخر شب م  یبرنامه ها را از صبح عل

جالل بشوم  ی. حاال که قرار بور زندانبردیم لذت یاست و از دگر آزار  یروان ماریب کیمسجل شده بود، که جالل 
از   یونیزیتلو یبرنا مه ها قی. از طرشدمیروز از دستش خالص م کی دی. شاکردمیمحروم م ایخودم را از دن دینبا

را  راتمییتغ نیا  یرا به چند دست لباس فروخت، نبودم ولو منگ که خودش  جیخبر داشتم و ماهرخ گ ایتمام دن
 .گرفتیرا از من م میتنها سرگرم د،یفهم یچون اگر جالل م کردمیم یدر خودم مخف دیبا

 الیبه توالت کنار خانه که ل کراستیدر دست داشت.  یصبح بود. بسته ا 10از دو هفته جالل آمد. ساعت   بعد
 دیرفت. و بعد از خروجش درش را قفل کرد. فقط جالل کل شود،یاستفاده م  یگفته بود ازش به عنوان انبار

تنگ  یب یب یدلم برا شترینرفته بودم. ب مپدر  دنیماه از ازدواجمام گذشته بود و من هنوز به د9را داشت.  یانبار
 یتم، بدجورلبم به واسطه پرت کردن چاقو به سم کباریمدت چند بار تو دهنم خورده بود که  نیشده بود. تو ا

گرفت و سرم را   میهم چنان از موها کباریرو هم تجربه کردم.  ی. سه تا تو گوشدیبه دادم رس الیکرد که ل  یزیخونر
من  تیآزار و اذ  یبرا یخوب لهیآمد چون وس  یبدم م میبودم. از موها هوشیکوباند که تا چند ساعت ب  واریبه د

آشکار شده   میکامال برا  شیهای. دگر آزارکردیمغز سرم درد م شهیبود که هم دهیرا کش میموها نقدریشده بود. ا
پاره  یرا هم که بکش رم. پوستم کلفت شده بود مثل چرم نه مثل کرگدن. چبردیبود. از کتک زدن من لذت م

نوازشم  شیهایرا به دنبال نداشت! تو گوش یگریمن عالم د یبرا ی! ولیعاریمن زده بودم به طبل ب یول شودیم
بودم که  دهی. فهمگرفتیپاچه ام م ید. باورم شده بود که با سگها معاشرت دارد که هر دفعه به بهانه اشده بو

و از  رفتیم اطیتو ح ییبه دستشو انهیش هم مشکوک است. مخفیکارها  سم،یساد یماریعالوه بر داشتن ب
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. احساس کرده بودم که رفتمیمرا از او کش  دیهر طور بود کل دی. باکردیقفل آنجا مثل ناموسش مواظبت م دیکل
 لمیو چند تا ف بردیشب قبل را با خودش م یلمهایف رفتیچون هر روز که م کنمیرا نگاه م لمهایمتوجه شده من ف

 نیندادم که از حضور همچ یهم سوت کباریو  ی. منهم خودم را زده بودم به خنگگذاشتیدرکمد م میبرا زمجا
با  یمن سرم به قدر ینبود.و ول یخبر یمیقد یرانیو ا یهند یلمهایز فبود که ا یتو خانه باخبرم. مدت یزیچ

 . کردمینم ییدئویو یلمهایبه ف یگرم بود که توجه  شیآموزش  یو برنامه ها ونیزیتلو یکانالها

با آن معلم رقص مسابقه  توانمیم کردمیکه فکر م  یخوب شده بود به قدر یلیسر جالل، رقصم هم خ هیسا به
 یسیشب هم اخبار انگل مهین 11اوقات بعد از ساعت   یگرفته بودم. بعض  ادیرا خوب  یو عرب یانر یبدهم. رقص ا

خوشحال  راتمییتغ نیخوب بود. از ا مینمره ها شهیخوانده بودم و هم یسی. در مدرسه هم انگل کردمیرا نگاه م
دوران  یده است. دلم برادر حقم کر  یانتیبودم و تازه متوجه شده بودم که پدرم با فروختن به جالل چه خ

تنم  خوردمیکه م  یلقمه نون هیبابت  یگرسنه بودم ول  شهیتنگ شده بود . هرچند که آن موقع هم هم میدختر
منتظره اش عا دت  ریو ظهور غ بتیغ  نیبه خانه آمد. به ا یخبریدو روز ب ز. جالل بعد اشدیشالق کبود نم ریز

 .بود دهیببرد. آنقدر در خانه مانده بودم که دق کرده و دلم هم پوس نرویمن را ب کردمیم شیحال دیکرده بودم. با

خودم املت درست کرده بودم. رفت و آمدش کامال از دستم در آمده بود و او هم بدون برنامه هروقت  یبرا
گرم است وگرنه جالل سگ که از   گرید ی. احساس کرده بودم که سرش جازدیم بشیدوست داشت چند روز غ

حرفم را بزنم چون اگر  امگرفتم که بعد ش  می. تصمشدیاز خانه دور م  کماهیچطور  گذشتیالش من نم  بدن آش و
 خواستی. دلم نمشدی. روز به روز خشن تر مکردیقابلمه املت را تو حلقم م ندفعهیا  گفتم،یموقع شام خوردن م

از شستن ظرفها با ترس و نخورده بودم. بعد   یدرست و حساب یاملت آن شب را از دست بدهم ظهرش هم غذا
 میپاها  یدو زانو نشستم . چادرم را رو نیزم یبود. دور تر از جالل رو لمیف دنیلرز به هال آمدم. جالل مشغول د

 بود دهیدراز کش یکوری. جالل پشت به من  دمیکش

 هزار ترس و لرز گفتم: آقا جالل با

 نداد یجواب

 د؟یشنویگفتم: آقا جالل با شما هستم، م  دومرتبه

 .دیلرزیم میشده بود. لبها واریگچ د  هیترس رنگم شب از

 !دورگه وخشنش گفت: بنال یصدا با

 خونه بابام؟ میبریسر م هیو بابام تنگ شده. فردا  یب یدلم واسه ب -

گفت: بابات   یخودش زحمت نداد که به سمتم نگاه کند. با همان تون صدا و بدون ابراز هرگونه احساسات به
 .نمیبب لمیف خوامیهم مرده. حاال ساکت م یب یندر. بشده ب دیتبع

مروت نگفت ممکنه دختره سکته کنه بذار کم کم بهش  یجوابش همان جا خشک شدم. با خودم گفت ب نیا  از
 !!!بگم
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. چند روز گذاشتیمرا تنها نم ی. ترس با او بودن و در کنار او بودن لحظه اشدمیو اضطراب م یدچار نگران دائما
جالل حالت تهوع  دنیآمد. از د  یبدم م ازیپ ی. از بوشدمینداشتم. صبحها دچار تهوع م یخوش بود حال

 .کردیدرد م دایدلم شد ریتحمل کنم. ز توانستمیبدنش را نم ی. بوگرفتمیم

کند به او نگفتم چه مرگم است. شبها تا   ریاس  شیمشت و لگدها ریبودن من را ز یبه بهانه ناز ناز نکهیاز ا  ترس
به کمرم زد  یشده بود. آنچنان لگد یکفر  یلیکه خ  کشبیآوردم.   یو باال م رفتمیم ییچند بار به دستشو صبح

. صبح همان دمیصبح از کمر درد و دل درد نال اکه دادم هوا رفت. به گوشه هال رفتم و تو خودم مچاله شدم و ت
نظرم را جلب کرد.  دیکل  کیا بودم که رفت. در حال جمع کردن رختخواب ه رونیزود از منزل ب یلیروز جالل خ

رفتم و قفل را باز کردم. آنجا پر بود از آت و آشغال و  اطیاست. با سرعت به ح  اطیتوالت تو ح دیحدس زدم کل
 یمواد یحاو یکیبسته پالست یرا کنار دادم. تعداد رهایپنجره. حص ریحص یو تعداد یز چوبیشکسته و م یصندل
. پس جالل دی. دست و دلم لرزشناختمیم یرا از ده فرسخ نییشده بودند. هرو یمخف رهایحص ریرنگ ز دیسف
 لیاز ترس قند  ممختلف و پخش مواد. تمام بدن یرفتن به شهرها یعنیچند روزه  یبتهایغ  نیبود ا یقاچاقچ کی

 دهیکوب  به شدت اطیکرده بودم گذاشتم. ناگهان در ح  دایرا همانجا که پ دیبست. در توالت را قفل کردم و کل
 ؟ینکرد دایپ دیکل  کیزد. ماهرخ تو  ادیشد و جالل به منزل آمد و فر

 ترس و گفتم: نه جالل آقا! کجا بود؟ با

 .دمیپرسیکه کجاست از تو نم  دونستمیزد: اگه م داد

کور   یرفت که رختخوابها آنجا بود. به سمتم برگشت و با خشم گفت: به سالمت یکفش به داخل آمد و به اتاق  با
 ؟یدیرو وسط اتاق ند یبزرگ نیبه ا دیگربه! کل  یشد هم

رنگ چهره ام مرا لو دهد. دومرتبه حالم بهم خورد. تمام دل و روده ام باال آمد.  رییآشپزخانه رفتم تا مبادا تغ  به
ا که به آن دچار شده ام دو   یدیجد یماریب نیاز ا  یگم شده بود. به طبقه باال رفتم که درد  الیهفته بود که ل کی

که حال من بدتر شد . دچار   ی. سه روزامدیو جالل ن شتدر را باز نکرد. سه روز گذ یکند. هرچه در زدم کس
ساله همراهش بود.  55حدود  یآقا  کیبعد از ده روز به منزل برگشت.  الیشده بودم. باالخره ل یضعف و سست

چرا  ؟یشد فیاخت و گفت: دختر تو چه ضعاند   میبه رو یرفتم. سالم کردم. نگاه اطیچادرم را سرم کردم و به ح
 ده؟یرنگ و روت پر نقدریا

 اطیآب تو ح  ریدهنم گرفتم و به سمت ش یبه سراغم آمد. دستم را جلو یموقع دومرتبه آن تهوع لعنت نیهم در
 دیمال میآمد و شانه ها  شمیپ الی. لدمیدو

 : جالل کجاست؟گفت

 .خبر مرگش ده روزه گم و گور شده -

 ؟یدکتر رفت -

 رو دارم ببردم دکتر؟ خواهرم؟ مادرم؟ پدرم؟ شوهرم؟ یبه او انداختم و گفتم: ک یپر از اشک شد نگاه میچشمها

 برمتیرا پاک کرد و گفت: منکه نمردم. خودم م میدستش اشکا با
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 .درو باز نکرد یکس  ی. چند بار اومدم باال در زدم ولیتو هم نبود -

 جنوب میبا شوهرم رفته بود کرد و گفت: ماه عسل بودم .  یا  خنده

 انداختم و گفتم: ماه عسل؟  یبه صورتش نگاه ناباورانه

ماهرخه. زن صاحبخونه ام.  نیآقا ا  نیکردم و بعد رو به آن مرد کرد و گفت: حس  غهیکه ص  شهیآره دو هفته م -
 .مونهی. مثل خواهرم مهیدختر خوب

سرش در  یتنش بود. موها دیسف یبا خطها یمشکبه او انداختم. کت و شلوار  یآقا جلو آمد. نگاه  نیحس
پت و  یبلهایبود. قدش متوسط بود و نسبتا چاق. س یجو گندم شیموها هیبود. و بق ختهیجلو و سط ر هیناح
 .نداشت شیر یداشت ول یپهن

 .کنمیدم م ییتو. االن چا دیی. بفرمادونستمی. نمگمیم کی: تبرگفتم

من ماهرخو ببرم  دیبکن یاستراحت  هیباال و  دیآقا تا شما بر  نیو گفت: حس را به سمت شوهرش دراز کرد دیکل  الیل
 .. چند روزه که حالش بده. شوهرش هم مسافرتهابونهی. سر خکهیمرکز بهداشت. نزد

 خانم پول همراهتون هست؟ الیزود برگرد. ل یآقا گفت: باشه! ول  نیحس

 .گفت: بله دارم. دستتون درد نکنه  الیل

 .میرفت ابانیبه مرکز بهداشت سر خ الیرا سرم کردم و با ل میپولم را برداشتم و چادر مشک فیخانه رفتم ک به

 خبر؟ یچه ب ؟یشد که عروس شد یچ الی: لگفتم

که همسرش مرده.   شهیم یسالشه. چند سال 57آقا   نی! حسشناسمشیکه م  هینبود. مدت خبرمیب نی: همچگفت
باهاش آشنا شدم. از همون موقع ولم نکرد. چند ماه قبل ازم  النیبچه هاش همه عروس و داماد شدن. تو ترم

 یمدت کی. قراره رهیبگکه باباشون زن   ستندین یاش شدم. راستش بچه هاش راض  غهیکرد و ص  یخواستگار
راحت منو عقد کنه. راستش  الیتا با خ دهی. گفته ارث بچه ها رو زودتر مفتهیب ایباشم تا آبها از آس غشیص

. گفته اگه ستین یسرپناه داره. مرد بد کیبه  ازین یتو کارخونه کار کنم. هر زن تونستمیم یتا کماهرخ جان 
ستاره ندارم از  کی. واسه من که تو هفت آسمون کنهینامم م ههم ب شویهشتم شرکت مسافربر کیعقدم بکنه 
 .ادهیسرم هم ز

به  الینوشت که با ل میبرا شیآزما  کی. دیپرس میعادت  خیام کرد و از تار  نهیدکتر مرکز بهداشت معا خانم
 .میریرا بگ شیدنبالم آمد که با هم جواب آزما الیآنروزل  ی. فردامیهمانجا رفت کینزد شگاهیآزما

 .کنهیدکتر وحشت م ینطوریبه صورتت بزن ا یزیچ یکرم  کی ی: دختر تو که رنگ به رو ندارگفت

افتاد. خوره افتاد تو جونم   میعروس  دی. چشمم به رژ خردمیکم کرم پودربه صورتم مال  کیاتاق خواب برگشتم   به
و بعد  میرفت شگاهیبه آزما الیهم رژ به لبهام زدم وبعد با گوشه چادر کمرنگش کردم. با ل یهم رژ بزنم. کم یکه کم

ه ! گفت: مبارک  میرا که به خانم دکتر نشان داد شیآزما.  میبه سمت درمانگاه راه افتاد شیاز گرفتن جواب آزما
 .دیشما باردار هست
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بچه  کیمادر  دیسالم بود. حاال با 17 زدمیخبر شوکه شدم. من هنوز خودم بچه بودم .زور م نیا  دنیشن از
 خوامیکردم و گفتم: من بچه نم  الی. اشک تو چشمام جمع شد. رو به لشدمیبدبخت تر از خودم م

 ؟یگیبچه نعمت خداست. چرا کفر م وونه؟یگفت: آخه چرا د  الیل

 !بدبخت تر از من یکی شهیم نمی. اخوادی. بچه پدر میدونیتو که حال و روز منو م -

 .بشه شیو پابند زندگ ادیبچه باعث بشه که جالل سر عقل ب نیا  دیشا ؟یدید یکار خدا رو چ -

 فرصت نینوشت و گفت که در اول میبرا یسونوگراف کیکرد و   زیتجو نیتامیقرص و و یمقدار میدکتر برا خانم
 .را انجام بدهم یسونوگراف

دل و  ریز هیدر ناح یرا انجام داد گفت: درد یسونو گراف ی. خانم دکتر وقتمیرفت یبه سونوگراف الیهم با ل باز
 ؟یکنیکمرت احساس نم

 شده دتری: چرا. ده روزه که شدگفتم

که   شهیم دهید یزینرخو یدر پشت جفت مقدار ی. ضربان قلب بچتون خوبه ولدیباردار  مهیشما دو ماه و ن -
 فیمجدد تشر یواسه سونو گراف گهی. دو هفته ددینزن دیو سف اهی. دست به سدیحتما استراحت مطلق باش دیبا
 .دیاریب

 ششیو آرا دنیبا آن وضع لباس پوش الیافتادند. ل  الیدنبال من و ل گولوهایژ  نیراه بازگشت به خانه دوتا از ا تو
چشمم به جالل افتاد . از رو به  میدی. سر کوچه که رسرفتندیاز رو نم  میکردیم یمحل یب یتابلو بود. هرچ یبدجور
 کاشیبه سمت دهنم رفت و رژم را پاک کردم که ا مآمد. ترس همه وجودم را گرفت. نا خود آگاه دست  یرو م

ا انداخت نگاه به پسره کیبه من رفت. به سمتم آمد.  ی. جالل چشم غره بدکردمینم نکاررایو ا شکستیدستم م
 .الینگاه هم به من و ل کیو 

 کرد به من و گفت: گمشو تو خونه  رو

 .رسمیهم گفت: حساب تو رو هم بعدا م الیل به

 دنیبا د یگریپسر روان شده بود. د ینیاز پسرها را گرفت و با کله زد به دماغش خون از ب  یکی قهی زیخ کی با
 ؟ی..... مگه خودت خواهر و مادر ندارولد گفتیو م زدیصحنه دعوا فرار کرد. جالل داد م

بغلم  ریگ... خوردم تو گوش جالل کار ساز نبود. از ترس چادرم را ز  گفتیو م کردیو التماس م یپسره زار یهرچ
جالل را  یکه جلو  خواستیو از مردم کمک م کردیم غیج غیهم ج الیجمع کردم و خودم را تو خانه انداختم. ل

 شد؟ یپسره چ عاقبت، آن  دمی. نفهمرندیبگ

 گریروز د 5. امدیکه با مانتو و شلوارخوابم برد. جالل آنروز به خانه ن  کردمیم یاحساس ضعف و خستگ  یقدر به
در کنارم هست  یکس  کردمیاحساس م  یول خواستمیبچه نم نکهینبود. با وجود ا یهم گذشت. هنوز از جالل خبر

دل و کمرم بهتر شده بود. به  ریداشتم درد ز روز 5 نیکه در ا  ی. با استراحتکندیمقاوم م ییو من را در برابر تنها
که به جالل   یزیشکمم نداشتم. از هرچ یبه بچه تو یحس چیبرآمده شده بود ه یکم  دمیکشیدلم دست م ریز
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 ٬را در نبود جالل پر کند مییتنها تواندیبچه م نیموضوع که ا نیا  یآور  ادیاز   یبودم. ول زاریب شدیمربوط م
 .افتیم انیجر مپوست ریز یخوشاحساس 

شب جالل آمد  یها مهی. ندمیشد. آنشب زود خواب دایسرو کله اش پ یخبریروز ب ستیجالل بعد از ب باالخره
 .مست مست

 .خوردیرفتم. جالل تلو تلو م رونیدر هال از اتاق ب یصدا با

 د؟یاومد  خبریب ی: سالم جالل آقا. چگفتم

 تادم؟فرسی: مگه قبال واست چاپار مگفت

و  دادیسگ م ی. بدنش بودینگفتم و به اتاق رفتم. پشت سرم به اتاق اومد. لباساش را در آورد و کنارم خز یزیچ
که از   یریو تا ش دمیدهنم گذاشتم و به توالت دو یعقم گرفت. دستم را جلو  کدفعهیگ....   یدهنش هم بو

 .مادرم خورده بودم باال آوردم

 پرخون ییاست. مثل اژدها شده بود. قرمز با چشمها  ستادهیپشت در ا دمیتوالت که در آمدم . د از

 !رهیگیاز ما عقتم م  یبا از ما بهترون بپر یوقت ه؟یچ -

 است  گهید زیچ کیبه شما نداره. عق زدنم مال  ی. به خدا ربطدینه آقاجالل، شما خبر ندار -

 ؟یرو لبش نشست و گفت: نکنه حامله ا یزشت پوزخند

 انداختم و گفتم : بله  ریرا به ز سرم

 همون بچه سوسول؟ ه؟یباباش ک یبه سالمت -

 یکی نیا  یول کردمیرا تحمل م یریبود . همه جور تحق یحرف زور یلیحرف خ نیحرفش شوکه شدم. ا نیا  از
 .قابل هضم نبود

 گربه  کی نی. عخوردیبه صورتم م شیداغ و بدبو  ینگاهش کردم، حالش اصال خوب نبود. نفسها نیخشمگ
 !حواله صورتش کردم و داد زدم: خفه شو. کثافت! آشغال یجانانه ا یلیس کیو  دمیبه او پر یوحش

 ٴ: زنکه هرزهدیرا از عقب گرفت و نعره کش میبه خودش آمد. موها کدفعهی. دیپر شیاز چشمها  یبرق یلیزدن س با
 ؟یرو به گردنم بنداز گهید یکیآنقدر خرم که توله   یکنیفکر م ییهرجا

. غلط ستیشدم. حالم خوش نبود. توان مقابله نداشتم. جالل آقا موهامو ول کن. حالم خوش ن مانیارم پشک  از
 !کردم

 !که حالت خوشه  ،یولگرد یریبا اون زنکه بدتر از خودت م یکنیلباتو قرمز م یوقت -

. فمهینسخه خانم دکتر تو ک و شی: به خدا رفته بودم درمانگاه. برگه آزمادمیبود نال دهیدرد امانم را بر کهیحال در
 گمی. دروغ نمنیبرو بب
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. اونوقت تن لشتو ومدمی. منکه نمرده بودم؟ باالخره مرونیب یریبدون اجازه من با اون زنکه م یخوریتو گ... م -
 !درمانگاه یبردیم

 یهفته نمآوردم. شما هم که هفته به   یبود گفتم: حالم بد بود. باال م یصورتم جار یگوله گوله رو  میاشکها
 .دییآ

 .خفه شو . زبونشم دراز شده -

 کنده شد. مگه من چکارت کردم؟  شهینامرد !موهامو ول کن از ر -

 ی. دستش را از پشت گرفته بودم تا کمدیتو دستش بود من را به سمت اتاق خواب کش میکه موها  یحال در
به رختخواب  ی. وقتچاندیپیش مموها را دور دست شتریو ب کردیلج م شتریاو ب  یکشش موها کمتر شود ول

 .ببر گرسنه افتاد روم کی. من را پرت کرد تو رختخواب. و خودش مثل میدیرس

 شتری. به لحاف چنگ انداختم. درد لحظه به لحظه بدیکش  ریدلم ت ریرختخواب ناگهان ز یپرت شدن من رو با
 گرآنید قهیدق کیآورده بودم. اگر   جالل نفس کم نیسنگ کلیازه  ی. با فشار ناشکردیم تیوبه کمرم سرا شدیم
 .کردمیوداع م ایدن نیبا ا دیبا ماندمیم ریز

 .: جالل آقا پاشوکردمیم التماس

کرد. تمام قدرتم را   میدر پاره کردن لباسها ی. اوهم بدون توجه به عجز و البه من سعکردمیو ناله م کردمیم هیگر
 یرا از من نداشت. من یکار  نیشدت هولش دادم. انتظار چناش بردم و با   نهیس ریجمع کردم و ز میدر دو دستها

و آخرش تن له شده و مجروح خودم  شدمیم دهو زن دادمیجان م رشیپرو بال ز یگنجشک ب  کیمثل  شهیکه هم
ببر  کیپرت شد. ناگهان مثل  میبه پهلو کبارهی. دمیخوابیاز اشک و آه م  ییایو در در کشاندمیرا به گوشه اتاق م

. دست دمیاز اعماق وجودم کش  یغیبه شکمم زد که ج شیرا بلند کرد و آنچنان با پا شیبلند شد و پا زخم خورده
 نیآمد. اول  یتن و بدن رنجور من فرود م یرو انهیکه وحش  دمیدیفقط برق سگک کمربند را م نبرد به کمرش و م

. فقط شالق دمینفهم چیه گریدکرد.   دنیدر دهانم شروع به جوش یشور اچهیدر کدفعهیضربه به دهنم بود که 
 ینا گریبود. د دهافتا  شیآماج شالقها و لگدها  ری. تن لختم بدجور زمیبود و مشت ولگد به کمر و پهلوها

 .نزند گریالتماسش کنم که د  نکهینداشتم ناله کنم، چه برسد به ا

زد که به نفس، نفس افتاد. . آنقدر زد و یفیو ضع تیاز بند زن  شدمیو رها م مردمیضربه ها م نیهم ریز کاشیا
به  زیکاش همه چ  یدر بدن نداشتم. ول ینماند چه برسد به من که از اول هم جان شیبرا یجان زد،یاو که م

کردن   یگاز گرفتن و خال  یشد. سکانسهایشروع م ی. تازه راند بعدشدیشالقها و برق قالب کمربند ختم م نیهم
 یآب کر  چیشده بود سراسر کثافت و نجاست که با ه میندگتن و جان من بخت برگشته. ز  یرو شیشهوت سگ

دستو پات  ریداره ز نکهیالمروت! ا  دینبود بگو یکی خواست؟یچه م یجسم مرده ام را برا گری. دشدیپاک نم
و  نید یچنان ب شی. درد کتکهادادیشالق کمربندت جون م ریز کهیداره با اون یچه فرق دهیجون م ینطوریا
را به  ازمیهم آن باال نظاره گر من است و منتظر است که من دست ن ییآمد خدا  ینم ادمیکه کرده بود    مانمیا

 .دراز کنم شیسو

آنهمه خون   دنی. جالل از دگرفتیاز خون بود که دوروبرم را فرا م  یا  اچهیفرود آمدن هر لگدش بر شکمم، در با
چنگه سه شاخ داخل بدنم کرده بودند  کیار . انگدمیکشیو درد م زدمیم غی. من جکردیوحشت زده به من نگاه م
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در کمر و دلم  ی. درد بدزدمیرا چنگ م خواب. به حالت سجده افتادم و رختدندیکشیم رونیو دل و روده ام را ب
 ییایکه فکر کنم صداش تا عرش کبر  دمیکش  یبلند غی. جکردندیاز وجودم را از من جدا م  یمی. انگار ندیچیپیم

 .رفت

. سر گرداندم. احساس کردم اتاق به دور سرم دمیاتاق د  کیخودم را در  ٬چشم بازکردم یوقتچه شد.  دمینفهم
 .داشتم یسرم بود. ضعف و حالت تهوع بد یباال الی. به دستم سرم وصل کرده بودند و ل چرخدیم

 کجاست؟  نجای: اگفتم

 مارستانیو گفت: ب دیرو سرم کش یبه سمتم آمد و دست الیل

 چه؟ یبرا مارستانیب مارستان؟ی: بدمیتعجب پرس با

. گفتم:  چرخهیکه وحشت زده دور خودش م  دمیاومدم. جالل رو د  رونیتو از خونمون ب غیج یبا صدا شبید -
اومدم.   نییپا عیافتاده. سر  یزیحالش بد شد. به خونر کدفعهیماهرخ  دونمیشده؟ با وحشت گفت: نم یچ
که جاللو صدا   دمیدو اطیبود. به ح یمام جونت کبودو خون. تیلخت و غرق در خون تو رختخواب افتاد دمید

حالت چطوره؟  نهیهم زنگه نزده بب شبیرفته بود. از د رونیاز خونه ب  خبریبارش کنم . از خدا ب چاریکنم و چند تا ل
 .شهرستان رهیم یفقط اس ام اس داد که تا مدت

 ماهرخ چش شده؟ دونمینم گهیشکمم. اونوقت مبال رو به سرم آورد. با لگد زد تو  نیاون کثافت آشغال، ا -

 شتریب یکه سگ و هرچ  دونستمی! نمشهیآدم م  رهیزن بگ کردم،یبا تعجب به من نگاه کرد و گفت: اوال فکر م الیل
 !شهیهارتر م یببند

 بود؟ یحاال چم شده بود؟ اونهمه درد واسه چ -

 .یشی. انشاهلل فردا مرخص م یبود یجی. دکتر کورتاژت کرده. تا االن تو حالت گیبچتو سقط کرد -

 ؟یچ مارستانیب نهی. ادامه دادم:هزادیمن ب یسگ یخدا چقدر اون بچه رو دوست داشت که نذاشت تو زندگ -

آقا هم   نی. نگران نباش. در ضمن حسدمیتو رو م مارستانیب نهیبابت اون قرضم هز خواد،یجالل از من پول م -
 .میبود بهش بگ یگفته اگه کار

 یرسیبه دادم م شهیخواهر هم کیازت ممنونم. تو مثل   الیل -

که با تو   دادمیاجازه م  دینبا شناختم،ی. منکه جالل رو مکشمیحرف رو نزن ماهرخ من از خودم خجالت م نیا -
 .ازدواج کنه

فکر  خونش. یهایو قال ونیزیتلو یها هیهستم تو ما یزیچ هی. منم دهیاون با من ازدواج نکرده. اون منو خر -
عکس دخترا رو پبدا کردم؟ چند   باشی. کم تو جشمیپول یب یکه من آچار فرانسه روزها  دمیهنوز نفهم یکنیم

ماهرخ هست. اون اصال  گهیم خورهیم گیته د رشیاز رژ قرمز رنگ گرفته بود. هروقت کفگ  قشیدور  شیوقت پ
 .شهیونویح زهیشهوت و غر یچه! فقط دنبال ارضا یعنی یزن و شوهر فهمهیچه م
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و ازت خوشش اومده باور نکردم.  دهیو تو رو د رهیسرو سامون بگ خوادیاومد و بهم گفت توبه کرده و م  کهیروز -
آنقدر رو مخم راه رفت تا من خر هم   یرو بدبخت کنه. ول گهید یکیاز حقه هاشه که   گهید یکی نمیگفتم ا

و آدم بشه. اون  رهیزن بگ خوادیکردم. م  فکره شما. خون امیب فتمیجلوش راه ب کردم،یخوردم وگرنه غلط م بشویفر
 .یالشخور بمون  نیکه دست ا  فهی! حی! جوونیتو رو هم بدبخت کرد. تو خوشگل چیآدم نشد که ه

رفت. صبح روز بعد پزشک  رونیب الیرا عوض کند و ل رمیوارد شد تا ملحفه ز مارستانیب یموقع خدمات نیهم در
 .به خانه او رفتم الیمرخص کرد. با ل مارستانیز بمن آمد و من را ا تیزیو یبرا

 .کنارت باشه  یکی دیبدتره با مانیبروم گفت: سقط از زا نیینداد پا اجازه

 .کنهیقشقرق م ادی: جالل مگفتم

 یبودم، حساب الیکه خانه ل  یهفته ا کی. ادیهم نم گهیروز د ستیبندر عباس تا ب رهیزنگ زده و گفته م شبید -
 .دیبه من رس

 رستانی. تا دوم دبدادمینجات م یدرنده وحش نیهرچه زودتر خودم را از دست ا دیرا گرفته بودم. با ممیتصم
 .دست و پا کنم حاال هرچند حقوقش کم باشد یکار  کیخودم  یبرا تونستمیدرس خوانده بودم م

جالل وارد  کهی. روزگرددیرمزنگ زده بود و گفته بود که کارش تمام شده و چند روز زودتر ب الیل لیبه موبا جالل
کارت   کیو از سوپر سر کوچه  دمیرا پوش میخانه نبود. لباسها الی. لکردمینقشه ام را اجرا م دیبا شدیمشهد م
 آوردم؟  یرا از کجا م یرساندم. حاال شماره کالنتر یباجه تلفن عموم نیو خودم را به اول دمیتلفن خر

را در محله خودمان بدهد. گفتم  یکالنتر  کیگفتم که شماره   زنگ زدم و از آنها کمک خواستم و 110 به
 .کنم. دوتا شماره به من دادند  تیشکا یاز کس  خواهمیم

 .را برداشت یگوش  یکیشماره که زنگ زدم بعد از چند تا بوق  نیاول  به

 ی: الو. سالم. کالنترگفتم

 : بلهگفت

 نینجات بد وونیح یقاچاقچ کیآقا دستم به دامنتون! تو رو خدا منو از شر  -

 دیگیم یچ نمیبب د،یخانم درست صحبت کن -

که تو   یتو توالت نییعالمه هرو  هی. تو خونه هیهستم. ملقب به جالل سگ. اون قاچاقچ یآقا من زن جالل بافق -
زودتر  کنمی. فقط خواهش مادی. اون امشب از مسافرت مدیکن  ریاونو دستگ  دییایکرده. تو رو خدا ب  میقا اطهیح
 !دی. تو رو خدا به دادم برسذارهی. اون اگه بفهمه من به شما زنگ زدم منو زنده نمدییایب

 دیبر ییو جا دیدر محل نباش دیکن  ی. خودتون هم سعدیخانم آدرسو بد -

 ..... آدرس مادییایرو ندارم. تو رو خدا زودتر ب یروندارم برم. در واقع کس ییآقا من جا -
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شده بود.  یپشتم جار رهیت یاز گردنم رو  یاز ترس به رعشه افتاده بود. عرق سرد  رو قطع کردم تمام بدنم یگوش
به زحمت خودم را  یحالیسست شده بودند. با ضعف و ب میزده و پاها خی مینبض داشتند. دستها میها قهیشق

 معلوم هست؟ ؟ییو گفت: دختر! تو کجا دیواز طبقه باال به سمتم د  الیبه خانه رساندم. در را که باز کردم، ل

 نمیرو پله بب نیبش ایب ده؟یکرده؟ چرا رنگت پر  خیشدم. دستم را گرفت و گفت: چرا دستات انقدر  رهیروبرو خ به
 تو چت شده؟

 یکن بگو چ  فیدستم را دردستش گرفته بود گفت: خب حاال تعر کهیهم در حال الیپله دوم نشستم و ل یرو
 .شده

 !! جاللو لو دادمالیل جمع شد. با بغض گفتم: میتو چشما اشک

 ؟یگفت  یو گفت: چ دیکش  یغیج

 .و جاللو لو دادم یزنگ زدم به کالنتر -

قبول نکرد  یدست و پاهاش له بشه. اون حت ریواسم نمونده که ز یجون گهیکنم. د  یباهاش زندگ تونمینم گهید
 .مز یعمرمو به پاش بر  دیبا یدیکه تو شکممه، بچه خودشه . من با چه ام  یاون بچه ا

 .کردم  هیاو چسباندم و هق هق گر  نهیبعد سرم را به س و

 یگفتیحداقل به من م ؟یکارو کرد  نیدختر! چرا خودسر ا -

 یذاشتینم گفتم،یاگه بهت م -

کشتن تو براش   یکنی. فکر مذارهیزنده ات نم یو اون شک کنه تو لوش داد رنیاگه نتونن اونو بگ  یدونیم -
 سخته

 .خوامیرو نم یسگ یزندگ نی. من ارمیبم قهیکه هر دق  نهیبهتر از ا رمیبم کباریفتم: اگه گ  کردمیم هیگر  کهیحال در

 می. پاشو برفتهیب ی. هر آن ممکنه جالل برسه و هر اتفاقیبمون نجایا  دیجمع کن، نبا لتویپاشو برو وسا -

 کجا؟ -

. بعدش فتهیب ابی. تا آبها از آساز دوستام  یکیخونه  برمتی. نگران نباش منجاستیواسه تو بهتر از ا ییهرجا -
 .دهیدنبالت. پاشو تا جالل سر نرس امیخودم م

 رونیام را درونش گذاشتم و ب  یشخص لیلباس و وسا یرا برداشتم و مقدار میعروس  دیاتاقم رفتم. ساک خر  به
 آمدم

 ؟یبرداشت توی. همه چیایب نجایا  ینتون گهی: ممکنه دالیل

 .میآره. بر -

 دنبالمون ادیآقا م  نی! االن حسسایوا -
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جلو نشست و  الیداشت. ل 405پژو  نیآقا ماش  نی. حسمیرفت رونیب نیماش کیبوق  یبا صدا قهیاز ده دق  بعد
 .میمزاحمت شد دیگفت: سالم. ببخش

 ؟یبگ یبه ک ،ی. کاراتو به من نگیزنم هست ی. ناسالمتهیچه حرف نیآقا: ا  نیحس

 .کرده  دایپ یخوب نیبه ا یکه شوهر  الیخودم گفتم خوش به حال ل با

 ادآوریچلوکباب عمرم،  نی. آنقدر غم تو دلم داشتم که اولمیبرد و نهار خورد یچلوکباب کیآقا اول ما را به   نیحس
 آقا گفت  نیام را به حس  یاز زندگ  یشرح خالصه ا الیشد. ل میخاطره زندگ نیبدتر

و بعد رو کرد  ذارهیجواب نم یظلمشو ب نیخدا اآقا به من رو کرد و گفت: خدا ازش نگذره. مطمئن باش   نیحس
 د؟یبر دیخواهیکجا م  ؟یبکن یخوایو گفت : حاال چکار م الیبه ل

 .دوستم هیخونه هان برمشیگفت: م  الیل

 کنه؟یکه قبولش م  یمطمئن -

 فتهینم یچند روز اتفاق کیآزاره.   یبهم بدهکاره. ماهرخ هم ب نهایاز ا  شتریب یلیخ -

خانم و تو رو ببرم خونه  الیمنه که ل فهیپدرانه گفت: دخترم! شرمنده ام. وظ یو کرد وبا لحنآقا به من ر  نیحس
 خانم هم هستم الیل ٴ. شرمندهندیمن چطور یخانم واست گفته که بچه ها الیحتما ل یخودم. ول

. دیها رو بد بچه راثیندارم. در ضمن قراره شما ارٍث و م یمن که توقع ه؟یچه حرف نیآقا! ا  نیگفت: حس  الیل
 .دیریبگ میتصم دیتونیاون موقع راحت تر م

آن   کی. نشستیچقدر به دل م شیو صورت مهتاب یجو گندم یشهایانداختم. ر  یآقا نگاه  نیچهره حس به
 .به او اعتماد کنم توانمیم رتمیغ  یپدر ب یاحساس کردم که جا

 ؟یخوریآقا گفت: دخترم چرا غذاتو نم  نیحس

 .کور شده  چارهیب نیا  یکرده که اشتها  نیهمچگفت: اون نامرد   الیل

 .شد یاشکم جار  دومرتبه

. غذاتو بخور کنهیفراموش نم دشویظلم د یبنده  چوقتیآقا گفت: دخترم! غصه نخور خدا بزرگه. اون ه  نیحس
 کنم  یصورت حساب راننده هارو بررس دی. با انهیبرم پا دی. منهم بامیکه زودتر بر

در دست داشت و  حیآقا تسب  نی. حسمیآقا راه افتاد  نیپشت سر حس الی. من و لمیآمد  رونیرستوران که ب از
 .چرخاندیم

 ؟یدار یخوش بحالت . چه شوهر خوب الی: لگفتم

منو از  ی. زندگشدیاگه اون نبود من تا حاال پام به کجاها که باز نم  یدونیشرمندشم. نم یلی: ماهرخ جان خگفت
 .اشو براش نگه دارهرو به اون رو کرد. خدا بچه ه نیا

 ؟یزنش شد یچطور الیل -
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 طمویبرم بجنورد خونه خواهرم، بل خواستمی. پارسال که مدمشید یمسافربر انهیگفته بودم بهت که تو پا -
حرف بزنم که از  ستونییبا ر خوامیکردم که م  دادیصادر کرده بودن. منو سوار اتوبوس نکردن. داد و ب یاشتباه

 طیبل کیبالفاصله دستور داد  نمشده خانم؟ مشکلمو بهش گفتم او یمنم چ سییر گهیم یکی دمیپشت سرشن
گفت و رفت. تمام راه شاگرد راننده حواسش به   یزیچ کیبرام صادر کنن. بعدشم تو گوش شاگرد راننده  گهید

. رفتم دمید یمسافربر انهیدوباره برم بجنورد. اونو تو پا خواستمیمزاحمم نشه. دو ماه بعد که م یمن بود کس
و از من  فتهیراه م گهیبجنورد دوساعت د نیبرم بجنورد. اونم گفت ماش خوامیجلو و بهش سالم کردم. گفتم م

 یشهرام بهرام برام فرق ،یدونیباهاش بخورم. منم که ماهرخ جان خودت م یچا کیخواست که تو دفترش 
ماهه و بدون اطالع  6اش بشم. البته   غهیه صداد ک شنهادی. قبول کردم و به دفترش رفتم. اونجا بهم پکردینم
اش   غهیماه ص 6. ومدیم رمیمنت گ یب یلقمه نون کیروم بود و  یکی. منم از خدا خواسته ! باالخره اسم یکس

 ابونیروم اثر کرد. دستو پامو از کوچه خ یلیمرِد با خدا. رفتاراش خ کی. یانسان واقع  کیَمرده.  یلیبودم. خ
دفعه به خودم اومدم و  کیآورد. کم، کم، منم به خودم اومدم.   یرو به جا م یشوهر فیجمع کرد. تمام وظا

که   ییماه در مسافرتها 6 نیترک کنم. تمام ا گارمویدارم. مجبورم کرد س اجیوابستش شدم و بهش احت دمید
تو دلم تکون  ماه آب 6. نگذاشت تو اون خواستینم یزیاز من چ  نیاز ا  شتری. اونم بکردمیم شیهمراه رفتیم

 مویقبل یو لباسها دیخریکنم. خودش برام لباسامو م  تیرعا شتریحجابمو ب که  خواستیبخوره. در عوض از من م
 یلیرا خ شی. موهادیپوشینم غیج یمانتو ها الیبود که ل ی. مدتگفتیکردم راست م  الیبه ل یدور انداختم. نگاه

 .خواندیبودم که نماز م دهیددو بار هم  یکینبود.  ظیغل  ششی. آرادادینم رونیب

 یقلب یماریسال خانمش ب 3 گفتیکردم . اون م  یبراش همسر دمیبهش د مویوابستگ یادامه داد: وقت  الیل
فوت کرده . و  کسالهیاالن   یمدت بهش وفادار بوده ول نیکه داشته ا  یازیداشته و اون هم با تمام ن شرفتهیپ

. میکن  یرو دائم غهیشنهاد داد صیکه تموم شد خودش پ  غهیماه ص 6ازدواج کنه.   تونهیبه خاطر بچه هاش نم
اونجا رو خودش اداره کنه و   انهیاصفهان، تا هم شعبه پا  شیشهر پدر میقراره ارث بچه هارو بده و بعد باهم بر

 .هم منو عقد دائم کنه

با محله ما  یلیود. خب یخوب ینام داشت برد . خانه اش جا هیرا به خانه دوستش که هان الیآقا من ول  نیحس
 .دمیدیرا آنجا م هایمتفاوت بود. آدم حساب

بازار  میدنبالتون باهم بر امیم گهیخانم سه ساعت د الیکرد و گفت: ل  الیآقا رو به ل  نیشدن حس ادهیپ موقع
 .دیخر

 .آقا، منتظرم  نیزد و گفت: باشه حس یلبخند الیل

 .را زد ییالیخانه و کی فونیآ  الیل

 ه؟یک -

 الیجون! منم. ل هیکن هانباز   -

 .سال در را باز کرد 30هم چاق حول و حوش  یخانم قد بلند جوان و البته کم کی

 ؟یورا؟ نکنه راه گم کرد نیجون. چه عجب از ا الیسالم ل -
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بنفش با دامن  سکوزیهفت باز و قهیبلوز  کیبه سر تا پاش انداختم. موهاشو بلوند روشن کرده بود.  ینگاه
داشت.  یزده بود. چهره مهربون و جذاب یپا و دستش را الک صورت یپاش بود. ناخنها یدیم یکلوش مشک

به آن وصل بود. به  لیشما کیکلفت داشت که   ریزنج کیو تو گردنش هم  کیبار یتا النگو 5دست راستش 
 .شکل بود به دست داشت یریانگشتر نسبتا پهن که حص  کیدست چپش نگاه کردم 

 .با توست! سالم کرد هیهان ؟یشد جی: ماهرخ چرا گالیل

 .خودم آمدم و گفتم سالم خانم به

 .نشود دهیفکم د هیرو گردن و ناح یهایرا به دهن گرفتم تا کبود چادرم

 .ماهت ی: سالم به روهیهان

 . تو دییکرد: بفرما  الیبعد رو به ل و

 .چک بودباغچه کو کی اطیبود. در ح زیتم یساز ول یمیداخل خانه شدم. قد الیل با

به من دست داد.  یآن احساس خوب  دمانیاز چ  می. وارد خانه که شددادیرا به ساختمان ارتباط م اطیتا پله ح 6
 .خوردیخانه به چشم م لیوسا شتریدر ب یو سبز کم حال و سورمه ا یسه رنِگ صورت

 .مینیمبل بنش یبا دستش به ما تعارف کرد که رو هیهان

خانه جالل در  یخانه جالل قصر بود ول کردمیت مبل رفتم. تا آن موقع فکر مبه سم الیخجالت پشت سر ل با
 .هم نبود یانبار  هیمقابل منزل هان

 .دمیکشیم گرید یپا یرا رو میپا کیچادرم را به دندان گرفته بودم و از خجالت  گوشه

 .خوردمیتکان، تکان، م میدر جا و

 ؟یخوریوول م نقدریا  به من انداخت و گفت: چته ماهرخ؟ چرا ینگاه الیل

 .انداختم که فکر کنم خجالِت همراه ترس را از درونشان خواند  شیبه چشمها ینگاه

 .از خودمونه  هی: نترس هانگفت

 .شد ییرایوارد پذ یچا ینیس کیبا  هیهان

 قبلنا با وفا تر ؟یبه ما زد یمدت سر نهمهیشده بعد از ا یچه خبرا؟ چ نمیکن بب  فیجون تعر الی: خب لگفت
 !یاینم هیکه مدت  شگاهمی. آرایبود

چه پنهون که ازدواج کردم. و  یمونی. از تو که مثل خواهرم مستیجون! از خدا که پنهون ن هی: راستش هانالیل
 .میآقاموووووووووون هست  ریدرگ هیادامه داد: مدت  هیبا عشوه و کنا دیخندیم کهیبعد در حال

 یآقا  نی! خب اخبریچه ب ؟یکِ   ؟یگیهم زد و گفت: راست م خبر به نیا  دنیرا از ذوق شن شیدستها هیهان
 .چقدر خوشحال شدم الیل یوا ه؟یمشهد ومد؟یهست؟ چکاره هست؟ چرا پس با تو ن یخوشبخت ک
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زودتر دست بکار  یکنیذوق م نقدریتو از شوهر کردن من ا دونستمیواال! اگه م ،یکی ٬یکیجون!  هیآرومتر هان -
 .شدمیم

 !زود باش! الیل گهیبگو د -

. چند تا دختر و پسر کنهیم یسالهاست که مشهد زندگ یول هیاصفهان  تشیبگم اصل نقدریقصه اش مفصله. هم -
قراره تا چند وقت  یلیشعبه اش اصفهانه. به دال کیداره که  یشرکت مسافربر کیداره که همه ازدواج کردند. 

 .میکن  یاصفهان زندگ  میبر گهید

که از   نقدریخوشحالم. باور کن ا یلیجون خ الیگفت ل  شدیم دهید شیدر چشمها یلبرق خوشحا کهیدر حال هیهان
 .ازدواج تو شاد شدم واسه خواهرم خوشحال نشدم

 .. سرد شددیتونو بخور ییچا دییرو به من کرد و گفت: بفرما بعد

را  میمهاشده بود. عرق خجالت زخ سی. گوشه چادرم از آب دهانم خشدمیپا و اون پا م نیا  نطوریهم من
 !هیخجالت یلیدوستت خ نیجون فکر کنم ا الیگفت: ل  هی. هانسوزاندیم یبدجور

 .جون! راستش غرض از مزاحمت امروز من، به خاطر ماهرخه هیگذاشت و گفت: هان  زیم یرا رو ییاستکان چا  الیل

 .کرد  الیپرسشگرانه به من و ل ینگاه هیهان

تا آخر  یگفت  ادتهیپدر و مادرم به من نکردن.  یکه تو به من کرد  یحبتم یبه من گفت کروزی ادتهیادامه داد:   الیل
 .کنمیبه عمرم باشه محبتتو جبران م کروزیو اگه  کنمیعمر تو رو فراموش نم

روز هم به عمرم  کیتو هستم. به خدا! تعارف نکردم. اگه  یتو و محبتها ونیجون، من تا عمر هست مد الیآره ل -
 .کنمیجبران ممونده باشه، محبتهاتو 

 .یبهم بد تویبده دیکه با  هیامروز روز  ٬یدونیمن م ونیمد تویبه گردنت دارم. اگه زندگ ینیاگه واقعا د -

و کردم. ازت  کنمیم یکه تو رو از دست اون الشخور نجات دادم بهت گفتم برات خواهر  یجون روز هیهان
فقط منو  یبزرگ نیبه ا یایدن نیدختر تو ا نین که ابدو نوی. ایماهرخ خواهر بش یاز حاال به بعد تو برا  خوامیم

 .داره

 .شده یچ نمیجون واضح تر بگو بب الینگاهش پر از سوال بود: ل هیهان

نکنم. بغض  هیخودم را کنترل کردم که گر یلیگفت. خ  هیهان یرا برا میدنهایو ذلت کش یاز زندگ  یخالصه ا الیل
 .اد کرده بودب میگلو  بکیس یو بدجور زدیرا چنگ م میگلو

 نیکه رو ا  زیهمه چ یاز اون سِگ ب  ییهم نشونه ها نیو گفت: ا دیسرم کش یحرکت چادر را از رو کیبا  الیل
 .طفل معصوم مونده

به صورتش زد و گفت: خدا  یصورتم دو دست یصورت و رد کمربند رو گردن و کناره ها هایکبود  دنیبا د هیهان
 !داشته سمیساد یمرگم! مرتکه عوض



 

 
48 

 نیف نیف یکردم. صدا  هیصورتم گذاشتم و زار زدم و از ته دل گر یرا رو میام را کنترل کنم. دستها  هیگر  وانستمنت
 .ختندیریکه به حالم اشک م  دمیشنیرا هم م هیو هان الیل

دوستت  یلینکن. خدا بزرگه. خدا خ هیگر  زمیگفت: عز  هیدور شانه ام انداخته شد. هان یکردم دست  احساس
همه کس بهت برسه. خودم برات  یدست اون ب ذارمیرو سر راه تو قرار داده. از حاال به بعد نم الیلداشته که 

 .کنمیم یخواهر

خدا  یمادرانه بود. انگار فرشته ها شی. چقدر نوازشهادیکش  میموها یرو یاش گرفت و دست  نهیرا تو س سرم
 . من را بغل کرده بودند. کم کم آرام شدم

 .تخت. خوم مواظبش هستم التیجون خ الیل گفت:  الیبه ل هیهان

برم. ساک تو  دیبا گهیجون من د هیآقاست. هان  نیبلند شد و گفت: حس الیل لیموبا یموقع صدا نیهم در
 .ارمشی. االن منهیحس نیماش

 .را قطع کرد یجواب داد : الو سالم. اومدم. و گوش لشیبه موبا الیل

 ناصر کجاست؟ ی. راستمونهیکارت بدون اجر و مزد نم  نیخدا ا شین پبده . بدو رتیگفت: خدا خ  هیبه هان الیل

 .اونجا بزنه  یبه حسابها یسر هیشده، رفته  کیشر یکار  کی. با دوستش تو هیرفته ترک -

 خوادت؟یوار م وونهیهنوزم د ه؟یاو ضاع چطور-

عقد   میداده بود که بر ری. چند هفته قبل گیزن اول و آخرم تو هست ه،یهان گهیماهه. همش م یلیاونکه خ -
گفتم نه   ی. ولمیکنیم یمحضر دارو راض یجور هیهمسر اول شرطه. گفت  تیخب واسه عقد رضا یول میکن  میدا

 .نداره یکه با دوز و کلک باشه آخر عاقبت خوب  یازدواج

 !دهی. اگه شهناز بفهمه دودمان جفتمونو به باد مترسمیم یلیجون خ الیل یول

عرضه داشته باشه و شوهرشو نگه   خواستی. می. تو چکار به شهناز دارخوادیه که تو رو مغصه نخور. مهم ناصِر -
 .داره

 .بلند شد الیل لیموبا یموقع دومرتبه صدا نیهم در

 .زنمی. بازم بهتون سر مادیبا عجله گفت: من رفتم . االنه که صداش در ب الیل

و تعارف  یبعد از احوال پرس هیبه دنبالش رفتم. هانرفت. من هم  اطیبه ح الیچادر سرش کرد و همراه ل هیهان
به خانه برگشتم.  هیآقا تشکر کردم و همراه هان  نیآقا به خانه، ساک من را گرفت. من هم از حس  نیکردن حس

 .من گشوده شد یاز دفتر زندگ  یتازه ا یبرگ

داشت.  یسبز مخمل یروتخت کیبود که  کنفرهیتخت  کیاتاق برد. در آن اتاق،   کیدستم را گرفت و به  هیهان
 .هم در اتاق بود یواریکمد د  کیو  یپاتخت کی
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 یتا زمان گم،یاتاق تو باشه. از حاال هم بهت م  نجایخونه ام . ا ادینم یاتاق مهمونه. منکه کس  نجایماهرخ جان! ا -
به  یمنت چیه به گردن من حق داره. پس یلیخ الیرو مثل خونه خودت بدون. ل نجایروشن نشده. ا فتیکه تکل

 .ستیتو ن

 هیهان یو خودم را به دست فرشته خواب سپردم. با تکانها دمیتخت دراز کش یرا عوض کردم و رو لباسم
 .دارشدمیب

 .شام بخور ایماهرخ جان ب -

 ندارم یلیدستتون درد نکنه. م -

 یبگیف دارم. پاشو دختر! غربرات حر  یکه کل  ای. پاشو برهینم نییاز گلوم پا  یزیمنم چ یای. اگه تو نایپاشو ب -
 .نکن

. سرم را به کردیم یزندگ نیزم یاز فرشتگانش رو  یکیمن! چقدر مهربان بود. انگار  یرفت. خدا رونیاز اتاق ب  بعد
 .خواب نباشه نایا  شهیم یعنیسقف اتاق کردم و گفتم 

 میخوشم آمد. شام را که خورد یلی. خخوردمیغذا را م  نیبود که ا یبار نیدرست کرده بود. اول هیساالد الو شام
 .مشغول درست کردن نسکافه شد هیظرفها کمک کردم. هان یدر جمع آور ه،یبا اصرارمن به هان

 ؟یآشنا شد  یچطور الیخانم با ل هی: هان دمیپرس

 صدام کن. باشه؟ هیکالهمون تو هم نره منو هان  یخوایاگه م  گمیاول بهت م  نیماهرخ جان هم -

 .دیشما بگ یهرچ -

 رازیبود. دو سال بعد از فوت پدرم ازدواج کرد و به ش یبچه که بودم پدرم فوت کرد و مادرم هنوز زن جوان -
با من و خواهرم رفتار  نیهم یبرا شدیمن و خواهرمو قبول کرد. زن عموم بچه دار نم یرفت. عموم سرپرست

ساله که بود با  18بود. اون  رگتربزسال از من  7. خواهرم دونستیخودش م یداشت و ما رو مثل دخترها یخوب
تو شرکت  یداره. عموم با دوستش مهندس محب یخوب یاز پسر عموهام ازدواج کرد. خدا رو شکر که زندگ  یکی

بود. سال آخر  یپسر خوب ارشیعموم شدم. ک  کیساله بودم که عاشق پسر شر 19بود.  کیشر یساختمون ساز
که به عقد   دیطول نکش یلیبردن ما رو نامزد کردن. خ یه عالقه ما پهردوتا خانواده ب یعمران بود. وقت  یمهندس

 یمن تو لیدل نینبودن. به هم ریرو حجاب و روابط دخترها و پسرها سخت گ یلی. خانواده ما خمیهم در اومد
که تو ابرها   کردیبا من عاشقانه رفتار م یدوستش داشتم. اونهم به قدر یلیشدم. خ ارشیعقد رسما همسر ک

مختلف و  یمکرر شد. با مراجعه به دکترها یدچار سردردها ارشیکه از عقدمون گذشت، ک  یکسالی. کردمیم ریس
افتاده بود ظرف   میکه به زندگ  یدادن. طوفان مویبدخ یتومور مغز صیپزشکان تشخ MRI و شاتیگرفتن آزما

 ی. دچار افسردگییو تنها مجامرد و من موندم و عشق نافر  ارشیو نابود کرد. ک ستین زویماه همه چ 5مدت 
 هیپناه بردم. با  یباز قیشبونه و رف یها یفراموش کنم، به پارت ارشویبتونم غم مرگ ک نکهیا  یشده بودم. برا

که به دعوت شکوفه به   کشبی. میشد یمیزود با هم صم یلینت آشنا شدم و خ یبه نام شکوفه تو کاف یدختر
آشنا شدم به اسم سامان. تا آخر شب با اون بودم   ی. همون شب با پسردمیدرو اونجا  الیرفتم، ل هایاز پارت  یکی

. ارهیبه آشپزخونه برم آب بخورم، که سامان گفت برام م خواستمیکردم م  ی. احساس تشنگدمیرقصیو باهاش م



 

 
50 

 گهید قهیدق 20. بعد از دمیشربت آب پرتقال آورد منم الجرعه همشو سرکش وانیل کیآب واسم   یبه جا
تو اون شربت، قرص خواب آور  نکهی. مثل ادمید الیچشم باز کردم خودمو تو خونه ل یشد. وقت یچ مدینفهم

پول  یسامان و دوستهاش بذاره کل اریببره و در اخت یمنو اون شب به پارت نکهیا  یشده بود و شکوفه برا ختهیر
 الیل شمیم هوشیمن ب ی. وقتشنوهیحرفاشونو م الیل زدنیداشتن سر پول چک و چونه م کهیگرفته بود. موقع

و خونش گردنمونو  رهیصرع داره و ممکنه االن بم یماریماست و ب یاز آشناها  یکی نیا  گهیو م کنهیو داد م غیج
هم منو به خونه  الیکه منو از اونجا ببره. ل  گنیم الیبه ل عایو سر شنی. سامان و دارو دستش هم هول مرهیبگ

سامان و دارو دسته اش  اریاغفال دخترها بوده و اونها رو در اخت  شغلشکوفه ش گفتیم الیخودش برد. ل
 الی. از اون موقع به بعد با لفروختنیعرب م  وخیو اونها هم بعد از سوء استفاده دخترها رو به ش ذاشتهیم

که   مدیشن الیلو دادم و بعدا از ل یمبارزه با فساد اخالق نیشکوفه رو به مامور یدوست شدم. البته بعد از مدت
. بعد از اون تجربه دنیاالرض حکم اعدام براشون بر  یدارو دسته سامانو هم گرفتن و به عنوان مفسد ف

 ارشیغم ک  یکردم ول  دایپ مویثبت نام کردم. کم کم، روح  یشیآموزشگاه آرا  کیوحشتناک توبه کردم و در 
رفتم و در دوره  یام به دب  هیروح نشدبهتر  یبرا ٬که گرفتم  مویشگری. مدرک آرارفتینم رونیاز دلم ب  چوقتیه
 .دیطول کش یدر دب کماهیشرکت کردم. کالسهام  یشیآرا  یتخصص یها

 دایپ یادیز یهایتو کارم جا افتادم و مشتر جی. به تدردمیالزمو خر  لیکردم و وسا  هیسالن کرا کیکمک عموم   با
پشت و پناه  یفوت کرد و من دوباره ب یسکته قلب لیسال از شروع کار من نگذشت که عموم به دل 3کردم. هنوز 
و مدعا.  سیپر ف یشهناز بود. از اون پولدارها امبه ن یمن خانم پولدار یهایاز مشتر  یکی. یافسردگ  ریشدم و درگ

من کار  گفتیبود که م نی. بدتر از همه اگرفتیوقتمو م یتا مشتر 3از   شتریب ومد،یم شگاهیهر دفعه که به آرا
 ی. دو سه روز مونده بود به چهلم عموم که شهناز براداشتیندارم و دست از سرم برنم رو جز شما قبول یکس
گفتم که   ارامیاز دست  یکیبه  نینداشتم. واسه هم یاومد. اونروز اصال حال و حوصله خوب  شگاهیامو به آر  ونیشن

شهناز و  دادیداد و ب ینگرفتم. تو اتاق رنگ بودم که با صدا لیغر زد تحو  یموهاشو درست کنه. شهناز، هرچ
واسم درست  هیچه مدل نیا  هک  زنهیو داد م دهیشهناز به شاگردم پر دمیشاگردم با سرعت به سالن اومدم که د

 .کارم بود  ونیشن نینداشت و ترانه بهتر یرادیا  چیمدل موهاش ه ییخدا ؟یکرد

دار شهناز برسهارو  رویگ  نیمساکتشون کنم. تو ه تونستمینم کردمیمنم هرکار م ٬اون بگو  یکیبگو  نیا  یکی
 .ها لهیوس زیسالن و م نهیبرداشت و پرت کرد به آ

 شهیپر از نرمه ش هیسا یزد. جعبه ها ارمیکه شهناز به دست  یلیس یسالن همزمان شد با صدا شهیشدن ش خرد
ر زده بود. تمام بهم ضر ونیلیم 2از   شتریافتاد و چند تکه شد. ب  نییپا زیم یاز رو  میگر  یشد و جعبه کرم پودرها

 یاز رفتارها  گهی. د110آورده بودم. رو به شاگردم کردم و داد زدم زنگ بزن   یها و پن کک ها رو از دب هیاون سا
 .اون زن مغرور و خودپسند به ستوه اومده بودم

 نشونده بودمش. اونم همش برام خطو نشون یاومد مانتوشو در دستم گرفته بودم و رو صندل  110 کهیزمان تا
 نیمامور ،یتو کالنتر یو کتک زدن ترانه باز داشت شد. هرچ ی. به عنوان اخالل آرامش در مکان عمومدیکشیم

 یآقا  کیفاصله  نینشد. تو هم ادند  تیبه رضا یبار نرفتم. ترانه هم راض ریبدم ز تیازم خواستند که رضا
مودب و متواضع بود. از  یلی. خمن اومد شیپ کردیم یساله که خودشو همسر شهناز معرف 32جنتلمن حدود 

 نهیبدم. البته کل هز تیاست. ازم خواهش کرد که رضا  لکردهیطرز صحبت کردن و رفتارهاش معلوم بود که تحص
. ما هم کوتاه میبد تیکرد که رضا  یترانه رو هم متقبل شد. باالخره منو و ترانه رو راض یتو گوش هیها و د
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ها و  هی. مطمئن نبودم بتونم اون ساادیب شگاهیو خسارت به آرا هیپرداخت د یاونروز برا  ی. قرار شد فردامیاومد
 یبرا تاکرد قول داد   یمعرف یکنم. شوهر شهناز که خودشو ناصر مقام  دایدر مشهد پ مویگر  لیکرم پودرها و وسا

ک مشهد سر  یبکنه. چند روز وقتشو گذاشت تا با من به همه سوراخ سمبه ها شویهمه سع لمیوسا هیته
 .بخرم شویلوازم آرا ٬پول داده بودم لیبه وسا یتو دب کهیاز اون  شتریب یلیخ یمتیبا ق میو تونست میدیکش

با من  یناصر به من زنگ زد و منو به نهار دعوت کرد و گفت کار مهم کروزیهفته بعد از آروم شدن اوضاع،  چند
 .داره

پدرش کارمند  گفتیو چند سال ازش بزگتره. اون م کرد و گفت شهناز دختر عموشه  یروز از من خواستگار همون
خوب نبود عموش حاضر شده بود که خرج دوا  شونیشد و چون وضع مال ماریب یبود که بعد از مدت یشهردار

 عیصنا یناصر سال آخر مهندس زمانکه ناصر با دخترش شهناز ازدواج کنه. اون   یبه شرط یدرمون باباشو بده ول
.  هیشهناز دختر لوس و نازپرورده ا گفتی. ناصر مدهیازدواج تن م  نیپدر و عموش به ا یابود. با اصراره ییغذا
متاسفانه اون  یول رهیبگ یسروسامون شیبده تا زندگ رییتالش کرده که شهناز رو تغ یلیسال، خ 7مدت  نیتو ا

 یشده و دچار رفتارهابدتر  ٬داره یمشکل نابارور دهیهم که فهم یکنه. از وقتیرو بهانه م یزیچ کیهر روز 
 کردمیشده بودم هاج و واج بهش نگاه م جیاز درخواستش گ  قهیشده . منکه تا چند دق یو پرخاشگر یوسواس

که   گردهیم شیآرامش در زندگ  کیو دنبال  ستیو هوس ن یهو شنهادیپ نیاون گفت که قصدش از ا  یول
فراموش کنم درخواستشو رد کردم وعلتش  ارشویکنار من اونو داره. منکه هنوز نتونسته بودم ک  کنهیاحساس م

فراموش کنم و به درخواست اون فکر کنم و  ارشویکه ک  کنهیم یاون گفت با رفتارش کار  یرو هم بهش گفتم ول
 .بشم غشیماه ص 4از من خواست به مدت 

ول کردم. ناصر قب شنهادشویاز نو بسازم. پ  مویکه زندگ  ومدیداشتم و بدم نم یحام کیبه  ازیخودم هم ن راستش
سخته. بهم  یلیجدا شدن ازش برام خ دمیبه خودم اومدم، د یماه به من محبت کرد که وقت 4 نیانقدر تو ا

 لمیماه ف 4 نیتو ا دیشا گفتمیدو دل بودم و با خودم م یمن باز هم کم یول میبکن میداد تا عقد دا شنهادیپ
 دیرو تمد غهیمطمئن بشم گفتم که ص شیصداقت رفتار از عشقم به اون و  نکهیا  یبرا نیواسه هم کردهیم یباز
نکرد بلکه روز به روز محبتشو به من  رییناصر تغ یمدت نه تنها رفتارها نیدر ا یول میساله کرد 3رو  غهی. صمیکن
 یبا شهناز داشتن و از اون موقع به بعد طالق عاطف یسخت یلیخ یدعوا کیسال قبل  ود کهیکرد بطور  ادتریز

تموم شد که باز  غمونیمدت ص شیشد. چند هفته پ ادتریبه من هم ز شید از اون مشاجره وابستگگرفتن. بع
 .میکرد  یدائم غمونویص یهمسر اول باشه . ول تیرضا دیبودم چون با میهم من مخالف عقد دا

 ؟یاریکوچولو ب  کی یخوای: نمگفتم

که   هایماهرخ جان بدون تمام سخت یول. میدوست دار یلینشم نه. هرچند هر دوتامون خ می: تا عقد داگفت
ام نبودم،   هیبهبود روح یبرا یشگریو دنبال آرا گرفتمینم یدرکاره. اگه من افسردگ یصالح رویحتما خ ینیبیم

 .خوشبخت نبودم نقدریو االن ا شدمیهرگز با ناصر آشنا نم

 رفتمینم رونیاز خانه ب  الیفارش لبال و پر خودش گرفت. طبق س ریمادر من را ز کیمانند  شیهایبا مهربان هیهان
 .کند  دایتا مبادا جالل من را پ
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که از   ییبرنامه ها ای کردمینگاه م ونیزیهم تلو میکاریب یخانه بودم. زمانها یو کارها یروز سرگرم آشپز تمام
ه شب ب 7صبح تا  10از ساعت   هیماهواره است و تازه آمده. هان گفتیم هیکه هان  شدیخاص پخش م یشبکه ها

نگرانم  یداشتم که کس ی. چه احساس خوبدیپرسیو حالم را م زدیچند بار به من زنگ م ی. روزرفتیم شگاهیآرا
 .کردمیآرامشش فراهم م  یرا برا زیهمه چ توانستمیخسته و هالک بود. من هم تا م گشتیبرم یبود. وقت

 شیخواهر برا کیداده منهم مثل  داشته و به من پناه یرا به من ارزان غشیدریداشتم حاال که محبت ب دوست
 یغذا  کینگذشته بود که او به من زنگ زد و گفت: ماهرخ جان! نهار  هیاز آمدن من به خانه هان  کهفتهیباشم .

 .میخوب درست کن چون مهمون دار

 شیپ یهم سوپ برا یدرست کردم. کم یکردم تمام هنرم را خرج کنم. خورش فسنجان و قورمه سبز  یروز سع آن
 یپس کوش ؟یستی! نی. خانمزندیاز تو تراس صدا م  یکیگذشته بود که احساس کردم   12پختم. ساعت از غذا 

 موشک؟

 کی. شالم را سرم کردم و به تراس رفتم. چشمم به دمیعجله خودم را تو اتاق انداختم و مانتو شلوارم را پوش  با
از   یتوانستیادوکلونش را م  یداشت. بو یجذاب اریسال افتاد که چهره بس 36 -37خوش پوش حدود  اریبس یآقا

 .چرم هم دستش بود یچمدان بزرگ قهوه ا کی. یبده صیتشخ یفاصله دومتر

هم دچار وحشت شده بودم. زبانم در دهانم قفل شده بود و  یرا گم کردم. راستش کم میدست و پا دنش،ید با
 ............ ی. با هزار زحمت گفتم: س...س....الم. ش...شما کدیچرخینم

را  زیناصر، انگار همه چ دنیبا عجله به داخل آمد. با د هیباز شد و هان اطیتمام نشده بود که در ح هنوزحرفم
 .فراموش کرد

 .و خودش را در بغل ناصرانداخت ؟یناصر! اومد یتوجه به حضور من داد زد: وااااااااااا بدون

صحنه را  نیبرد. من تا ا هیرا به سمت صورت هان گذاشت . و اورا بغل کرد. سرش  نییهم چمدانش را پا ناصر
 هیهان یخنده و قربون صدقه ها یدادم. صدا هیبا عجله داخل خانه رفتم و آرام در را بستم. پشت به در تک دمید

 !برات تنگ شده بود م: جونم! خانم گلم! چقدر دلگفتیکه ناصر هم باخنده م  دمیشنیرا م

 کنن،یرفتار م یبا زنهاشون چطور نهایو با خودم گفتم ا دیچک میپا یجلو یلقا یاشک از گوشه چشمم رو  یا  قطره
 .آورد  یبه روز من م یجالل چ

 .شدم یآشپزخونه رفتم و مشغول دم کردن چا  به

 ؟ییزد: ماهرخ جان! ماهرخ! کجا میصدا هیچقدر گذشت، که هان دانمینم

 !اومد  ادشیرا با دستم پاک کردم و با خودم گفتم چه عجب منو  میاشکها

 !زد ، دختر؟ بتیکجا غ  کدفعهیبه سمتم آمد و گفت:  دیبه آشپزخانه آمد من را که د هیهان

 .مزاحمم یلیمن خ دیدم کنم. ببخش ییانداختم و گفتم: اومدم چا  نییرا پا سرم

 .دختر؟ ناصر هم مثل برادر بزرگترت هیچه حرف نیتا ضربه به پشتم زد و گفت: ا چند
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چقدر  یدونی. نممیکرد  یزیکم نا پره  کیجلوت  دیورتش از شرم سرخ شده بود گفت: ببخشص کهیبعد در حال و
 .دلم براش تنگ شده بود

 .که مزاحمم  دی. شما منو ببخشهیچه حرف نی: اگفتم

کنم. من هم با اکراه و خجالت به   تیبه ناصر معرف دیبا ایوگفت: ب دیکش  رونیمن را گرفت و از آشپزخانه ب دست
 .مدنبالش رفت

 یشلوار گرم سورمه ا کیو  دیسف شرتیت کیبود.  ونیزیتلو دنیبود و مشغول د دهیپوش یراحت یلباسها ناصر
 .ستیبه تن کرده بود که معلوم بود لباسهاش از ِبرَند معروف دیسف یبا خطها

تلفن بهت خوب من. قبال پشت  یاز دوستها  یکیماهرخ هستن.  شونیرو کرد به ناصر و گفت: ناصر جان! ا هیهان
 .کنه  یرو با من زندگ یگفته بودم. قراره مدت

و گفت: باهاشون  دیبه سمت من چرخ گذاشت،یمبل م یجلو یعسل  زیم یکنترل ماهواره رو رو  کهیدر حال ناصر
 .منم خاطرم جمع تره ینطوریکنارت باشه. ا  نجایکه ا  یکرد  دایرو پ یکیآشنا شدم. خوشحالم باالخره 

 . انداختم و گفتم: سالم. من ماهرخ هستم  نیی. سرم را پانیشدم و رفتم تو زم خجالت سرخ شدم وآب از

. دیمون یم هیهان شیو ممنون که پ دیرو مثل خونه خودتون بدون نجایگفت: ماهرخ خانم! ا  یبا مهربان ناصر
 .ستمین شییمنم نگران تنها ینطوریا

 .جان باشم که بهم پناه داده هیممنون هان دیمن با -

 یبوها نمیب ی. ماهرخ میو گفت : تعارف بسه . شکمم به قارو قور افتاده از گرسنگ دیوسط حرف ما پر هیهان
 .یراه انداخت یخوب

اف   یمک دونالدو ک نقدریچند روز ا نی. ُمردم ایخوشمزه ا یو گفت: به به! چه بو دیکش  قینفس عم کی ناصر
 .خوردم یس

 !هستند ییباز چه جور غذاها نایجل الخالق! ارا باال انداختم وبا خودم گفتم:  میابرو  کی

 .نمیچیم زویتته پته گفتم: االن م با

عالم را   شانیخنده ها یکردن بودند و صدا  یو ناصرمشغول شوخ هی. هاندمیرا چ زیآشپزخانه برگشتم و م  به
به به و چه چه  یا کل. نهاررا بگرفتیآنها خنده ام م  یخنده ها یصدا دنیچرا من هم با شن دانمیبرداشته بود . نم

 .میخورد هیناصر و هان

خورش  کیبه حسرت  چارهیناصر. ب شیپ یکرد  دمیگفت: ماهرخ جان! دستت درد نکنه. رو سف  هیاز نهار هان  بعد
 !تونبود واسه جالل سگ فیجا افتاده مونده بود. ح یقرمه سبز

 نییکرد. سرم را پا  هینگاه به هان کینگاه به من و  کیو  دیحرف ناصر دست از غذا خوردن کش نیگفتن ا  با
 .شدم یزیکردن با گوشه روم  یانداختم و مشغول باز
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 ه؟یک  گهی: جالل سگ ددیمتعجب پرس ناصر

 یرادیو بعد رو به من کرد و گفت البته اگه از نظر ماهرخ ا گمیگفت: داستانش مفصله. بعدا برات م  هیهان
 نداشته باشه

 .صر آقا هم مثل برادر نداشته ام هستنداره. نا یرادیگفتم: نه چه ا  آهسته

 .ادیرفت و گفت شب نم هیهان شیعصر همان روز از پ  ناصر

 جون! ناصر آقا به خاطر من نموند؟ هی: هانگفتم

. االن هم جاسوساش هزار بار بهش زنگ زدن که ناصر از مینه. شهناز که خبر نداره من و ناصر ازدواج کرد -
 .مونهیبها خونه من نمش چوقتیمسافرت برگشته. ناصر ه

 .مزاحمتون بودم یلیپس من خ -

 ینگران نباش! هروقت احساس کردم مزاحم م؟یبکن میخواستیزد و گفت: دختر ساده! مگه چکار م یا  قهقه
 .یچقدر قرمز شده. خوبه خودتم شوهر داشت نی! ببی! وای. وااهیدنبال نخود س فرستمتیم

 !ی. به سگ گفته ِزکیاونم چه شوهر-

واسمون  یچه خبر الیل نمیواست دارم. بذار بب یادیز ی! برنامه هاسای! حاال وای که از دستش راحت شدفعال-
 .ارهیم

 شده؟ یزیچ -

جاللو نتونستم  یکردن. ول  دایرو پ نهاییخونه و هرو ختنیمامورها ر یکه تو جاللو لو داد  یاونروز  یهنوز نه. ول -
 رنیبگ

 کشهیکنه م  دایم افتاد و با ترس گفتم: جالل اگه منو پخبر لرزه به همه جون نیا  دنیشن با

 الیبه ل یتو کدوم سوراخ جا شده. حت ستی. معلوم نهیجات امنه. جالل فرار نجایمگه شهر هرته. مطمئن باش ا -
 .هم زنگ نزده. فعال اون به فکر نجات جون خودشه

و  خوردی. نهار مزدیسر م هیسه روز به هان ی. ناصر هم هفته امیکردیم یباهم زندگ هیو من و هان گذشتیم روزها
 شی. آرادیپوشیرا م شیلباسها نیآمد بهتر  یکه ناصر م  ییهم روزها هی. هانرفتیبعد از خواب بعد از ظهر م

وقتم را در اتاقم به کتاب خواندن  شتریمن ب ،آمد  یم هیهان شیکه ناصر پ  ی. مواقعرفتینم شگاهیو به آرا کردیم
نداشت و حضور و  ییمن ابا یاز ابراز محبت به ناصر جلو  هی. هرچند که هانگذاشتمیا تنها موآنها ر  گذراندمیم

 .شدیو دلم انباشته از حسرت م بردمیانها لذت م  نی. از روابط بکردیفرق نم شانیعدم حضورمن برا

 !ماهرخ ی: ناصر! زشته جلوگفتیم هیهان یو وقت دیبوسیرا م هیچپه راسته هان ناصر
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زد.  هیحرف را ناصر به هان نیکه ا  یبار نیخواهرش، زنشو ببوسه بده؟! اول یجلو یگفته اگه کس  ی: کگفتیم
و احساس پشت و پناه داشتن به من  کردیبرادر دلم را محکم م کیپر از اشک شد. احساس داشتن  میچشما

 .دادیدست م

روزنامه دستش بود  کیآمد و   ینیریجعبه ش کیبا  الیروز ل کیکه   گذشتیم هیمن در خانه هان یماه از زندگ سه
 .شده و صبح همون روز اعدامش کردن ریدستگ شیو گفت: جالل هفته پ

 .ناراحت ایخبر خوشحال باشم  نیاز ا  دانستمینم

چرا  دانمینم یول بودمیشاد م دی. بادمیفهم یحال خودم را نم گرفتندیصورتم از هم سبقت م یاشک رو  قطرات
 !او از من بدبخت تر بود  نکهیا  یبرا دی. شاکردمیم یجالل دلسوز یته دلم برا

 دوم فصل

 دلت واسه کمربندش تنگ شده؟ دیشا ای ؟یدختر نکنه واسش ناراحت هیگفت: چ  الیل

 .بدبخت بود. از من هم بدبخت تر یلی. اون خالی: نه لگفتم

 .میریجشن بگ دی. امروز بامیکار دار  ی! پاشو که کلیکن  یواسش دلسوز خوادیحاال نم -

 .میدیرقصیو م میتا شب شاد بود هیو هان الیل آنروزبا

بمانم تا او هم تنها  هیهان شیپ شهیهم یکامل شد که چند روز بعد، ناصر از من خواست که برا  یمن وقت یشاد
 .نباشد

 .بهت گفتم واست برنامه ها دارم ادتهیبه من گفت: ماهرخ  هیهان کروزی

 ادمهیآره -

تو رو  خوامیبهش کار کنه. م دهیعروس شده و شوهرش اجازه نم  ونمیالس  یاپ  اریدست .شگاهیببرمت آرا خوامیم-
 ییتو خونه از تنها نکهیو هم ا یاریدر م تویبیو پول تو ج یریگیم ادی. هم کار یخودم باش شیببرم اونجا پ

 .یپوسینم

نکردم و اگه قراره  یخرج چیبودم ه نجای. چون من تا حاال که ایکه بهم پول ند  یبه شرط یندارم ول یمن حرف -
 .بشم کیبا تو شر زیتو همه چ دیبمونم، با نجایا

. ناصر هم راحت تر یکه تو اومد  یمن تنها نباشم. از روز نکهیواسه ا یینجاینزن. تو ا یادیپاشو. پاشو. حرف ز -
جدا راه  یرو کاسبکا  کی دیبره. به قول خودش با هیبه ترک شتریب دیروزها با نی. خصوصا که ارسهیبه کاراش م
 .نکنهساقطش  یشهناز متوجه ازدواجمون شد از هست یبندازه تا وقت

 .رمیاز تو حقوق بگ  تونمیبه هر حال من نم -

دراز نباشه. در آغوشش گرفتم و صورتش  یکس  یکه دستت جلو  یبهت پول بدم. در حد یلیخ ستیمنم قرار ن -
 !یبه خدا تو فرشته ا هیو گفتم: هان دمیرا بوس
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 یتو هم خواهر فرشته ا -

 .میدیهردوتا خند و

بودند.  یخوب یکرد. خانمها  یرا به من معرف ایرفتم. ترانه وخواهرش توت شگاهیبه آرا هیصبح روز بعد با هان از
نداشتم  یسخت بود چون زور درست و حساب میبرا یداد. اولش کم ادیکار رابه من   هایچند تا از مشتر یترانه رو

. تو مدرسه دمیرا خر رستانیسال دوم دب یکتابها  ،گرفتم  هیحقوقم را که از هان نیتم آمد. اولبد قلقش دس یول
بخوانم.  اتیدانشگاه رشته ادب خواستیو اگر خدا م رمیرا بگ پلممیداشتم د میثبت نام کردم. تصم  یحضور ریغ

و ما در  دیایب شگاهیوز به آرار 4 یهفته ا توانستیمادرش نم یضیکه صبا نام داشت. به خاطر مر  شگاهیآرا  یمنش
که صبا نبود   ییبروم تا بتوانم روزها وتریمجبور شدم که به کالس کامپ ن،یهم ی. برامیبود یمنش ونآن روزها بد

و ترانه به  ایداشت. از لحظه ورود تا زمان خروجش با توت یمشتر یلیخ هیرا هم انجام بدهم. هان یکار منش
به نام  هیسندش را به عنوان هد کهمال ناصر بود   م،یکردیم یزندگ هیمن و هان که  ی. خانه ادندیرسیم هایمشتر
 .زده بود هیهان

. ناصر که به عالقه ام به کردیسرگرم م لیتعط یمن را روزها شیدر خانه داشت که کتابها یکتابخانه کوچک  هیهان
کتابخانه و شب شعر را   کیدر  تیعضوکارت    ٬هستم هیکنار هان  نکهیبرده بود به عنوان تشکر از ا یشعر و کتاب پ

 .بودم قمیدر هفته دنبال عال کروزی هیگرفت و من با اجازه هان  میبرا

و  تیها شده بودم! امان از محروم ییکرده بودم، که وقت سر خاراندن نداشتم. مثل عقده ا  ریخودم را درگ آنقدر
به  یجلسات روانشناس کباری یبود، که ماهروانشناس  میهایاز مشتر  یکی. کندیم صیرا حر زادیحرمان که آدم

 .کردیبرگزار م یصورت پرسش و پاسخ در جهاد دانشگاه

 ٬وتریجمهور سرم شلوغ تر بود. با گرفتن مدرک کامپ سییر کیاز   هیآن کالسها هم ثبت نام کردم. به قول هان  در
 یداره کند و من رسما منشرا ا ونیالسیدختر جوان به نام سلما را استخدام کرد که قسمت اپ کی ه،یهان
از   یکسریکرده بودم.   دایپ یادی. دوستان زکردمیکمک م  هیاز کارها هم به هان  یشدم و در بعض شگاهیآرا

دست ماهرخ سبکه.  گفتندیو م دادندیخودشان را دست سلما نم یطیشرا چیهم تحت ه ونمیالسیاپ  یهایمشتر
 چه؟؟ یعنیبدن  ونیالسیدست سبک تو اپ گرید دانستمیواال! نم

بودم  دهیدر مورد دکترها شن گفتمیماهرخ جان چقدر دستت سبکه با خودم م گفتیم هایاز مشتر  یکیوقت  هر
 !!بگم واال یکارها؟ چ  ونیالسیدر مورد اپ یدستش سبکه ول یکه فالن

بودم که  دهیبا جالل ترس یمن آنقدر از زندگ یکردند ول  ین خواستگارhاقوامش  یمن را برا میهایتا از مشتر چند
و ناصر به  هیومن در کنار هان گذشتیمنوال م نی. روزها به همخوردیحالم از اسم هر چه شوهربود، بهم م گرید

. دوست زدمیم رونیمتعدد از خانه ب یها نهآمد، به بها  یکه ناصر به خانه م  ییبودم. روزها دهیآرامش رس
مثل ناصر  یشوهر کیکه منهم   شدیم یچ ایخدا مگفتیهزار بار م ینداشتم مزاحم خلوت آن دوتا باشم. روز

 بود؟ یمن زن جالل بشم چ نکهیداشتم؟ واقعا حکمتت از ا

فرق  یبد حجاب بشوم؟ نه! هنوز هم حجابم را داشتم. دوست داشتم با ماهرخ قبل نکهی. نه اکردمیسرم نم چادر
گش چشم و گوشم کامال باز شده بود. رنگ و وارن یهایو مشتر هیهان شگاهی!! به خاطر وجود آرانیکنم. فقط هم

. در دمیخر لیموبا کی. با پس اندازم مکرده بودم و با آنها در ارتباط بود  دایدوست پ یواسه خودم تعداد
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 نی. بهترخواندمیو م دمیرقصیم کردمیم ییوقتها هم هنر نما ی. گاهکردمیشرکت م هیهان یو دوره ها هایمهمان
 کیکه وجود دارم و به عنوان   کردمی. احساس میبدون هرگونه کتک و حقارت. کردمیعمرم را تجربه م  یروزها

اعتماد به   افتنیو باز  یعیطب یبرگرداندن من به زندگ یبرا هی. ناصر و هانشودیانسان به من احترام گذاشته م
و ناصر دو  هیهان دونمیم ایخدا گفتمیو م کردمیشکر م hهزار بار خدا ر یکمک کردند .روز  یلینفس گم شده ام خ

وسط  نیا  طان،یبهم بگو جالل ش ،ی. تو که انقدر مهربونیتا ازفرشته هات هستن که واسه کمک به من فرستاد
 چکاره بود؟

شهر بودم.  یداشتم. عضو ثابت کتابخانه مرکز وتریگرفته بودم. چند تا مدرک کامپ  پلمیسال گذشت. من د سه
 یپول برا یبد نبود و کم هیهان شگاهیداشتم. در آمدم در آرا دانشگاه را یروانشناس یدر کالسها تیمدرک عضو

کنکور   یتا خودم را برا ماندمیدر خانه م شتریکم کرده بودم و ب  شگاهیخودم پس انداز کرده بودم. کارم را در آرا
 .ساختیاش را م  ندهیخودش آ یساله بود که با دستها 20ماهرخ  نیساله مرده بود و ا 17آماده کنم. ماهرخ 

 .آرامش قبل از طوفان بود  گذراندم،یرا م میروزها خبریکه در آن ب  یو راحت شیآسا  نیکه ا  دانستینم یکس  یول

 بیو ناصرو تعق دهید ابونیتو خ شیهراسان به خانه آمد و گفت: شهناز من و ناصر رو چند روز پ هیهان کروزی
که   دهی. فهمارنیرو در ب هیقض یده تا ته و توکر   ریبا من به خونه اومده. چند تا از شاخکهاشو اج دهیکرده ود

کرده. تا ناصر ممنوع   رونیاز کارخونه ب  صرواجرا گذاشته و نا  شویمهر نیناصر با من ازدواج کرده. واسه هم
 .میبر رانیزودتر از ا دیالخروج نشده با

سخاوت از تو  نی! ایمنو به حال خودم رها کرده بود یکه مدت  کردمیخودم گفتم روزگار داشتم بهت شک م با
 !!!!بود دیبع

 د؟یبر دیخواهی: کجا مدمیپرس هراسان

 میراحت داشته باش یزندگ کیهست که  یدر آمد اونجا به اندازه ا گهیاستانبول. ناصر م  میری: مماهرخ

 شه؟یو خونه چه م شگاهیآرا  فیپس تکل -

 هیاسباب و اثاث  مونهی. مدارنیبر م ایو توت رو ترانه شگاهیآرا  یلهای. وسامیدیشهناز م هیخونه رو که بابت مهر -
ازت جدا بشم و تو هم   ینطوریو برداره. شرمنده ام ماهرخ جان. دوست نداشتم ا ادیسمسار ب کیکه قراره 
 .یرو ترک کن نجایا  یمجبور بش

ت تو که در آمد یبهتون زحمت دادم. ول یشما بودم کل شیمدت هم که پ نیجان ! هم هیهان هیچه حرف نیا -
خونه هم که به اسم  ؟یو بر یدارو ندارتو چوب حراج بزن ینطوریهست که ا یازین ؟یدار یخوبه و همه چ

 ؟یشهناز بد هینداره که اونو بابت مهر یتوست. پس ضرورت

 .کارو انجام دادم  نیکه من عاقالنه تر  یفهمیم یعاشق شد  کهی. روزیماهرخ جان! تو هنوز عاشق نشد -

 .گذاشت  متیرو ق لیر اومد و وساسمسا کیروز بعد  چند

واسه  ییجا هی یتونیمدت م نی. تو امیبد لیروز بعد از رفتنمون قراره تحو 20رو  لیگفت: خونه و وسا  هیهان
 .یکن  دایخودت پ
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رو عقد دائم کرد. تا شب هر سه  هیهان هیشهناز اونو طالق داد و صبح روز رفتن به ترک هیبا پرداختن مهر ناصر
شب  مهین 2پروازشان  طیپر از غم و اندوه بود. بل مانییهر سه تا یدر دلها کهیدر حال میته بودجشن گرف ییتا

 .میخودمان رفت شتو هرکدام دنبال سرنو میاشک و آه از هم جدا شد  یبود. با کل

 خواستمیاگه م  شه،یسنگ جلوم سبز م نهمهیتو کشور خودم درس بخونم ا خواستمیکه م  هییخودم گفتم خدا با
 شد؟یم یم اونور آب چبر 

 .یبا سواد تر هایلیهم به قول جالل از خ نجای. تا هملی! درس و مرس تعطیرا جمع کردم و گفتم: ماهرخ میکتابا

 !!!به کار که خربزه آبه بچسب

من هم از  ست،ین شگاهیدر آرا هیدوست داشتم حاال که هان یول کردمیترانه کار م شیپ یبه عنوان منش هنوز
بود  یاز اقوام شوهر ترانه که خانم مسن  یکیو افسرده ام کرده بود.  کردیم تمیبدجور اذ هینبود هانآنجا بروم. 

کند.   یاز خانه اش نگهدار  کماهیکه در آن   گشتیم یبه مسافرت برود و دنبال کس کماهیقرار بود به مدت 
داد که  شنهادیه. ترانه به من پکرده بودم و نه خان  دایروز مهلت من تمام شده بود و من هنوز نه کار پ ستیب
 .به خانه آن خانم مسن بروم کماهی

که از   هیشعر هان یاز کتابها  یرا به همراه تعداد لمی. وسارفتمیهم چشم و گوش بسته و به اعتماد ترانه پذ من
ود و در ازدواج نکرده ب  ینام داشت رفتم. خانم سراب یاو گرفته بودم جمع کردم و به خانه آن زن که خانم سراب

 .مهیآبا و اجداد  خونهخونه،  نی: اگفتی. مکردیم یبزرگ خارج از شهرزندگ الیو کی

. خانه دو قسمت داشت: یساختمان مسکون کیخانه ارواح بود تا  هیشب شتریبود و ب یمیقد یلیاش خ  خانه
 .یرونیو ب یاندرون

 یدر مجالس عروس شتریقول خودش ب قابل استفاده . به ریبود وغ ییرایشامل چند تا سالن پذ یرونیب قسمت
کار   کیفرصت،  نیداشتم در اول می. تصممیکردیم یزندگ ی. ما در قسمت اندرونکردندیاز آن استفاده م  لیفام

به مسافرت  یخانم سراب ٬به آنجا رودمهفته بعد از و کیکنم و از آنجا بروم.   هیکرا  یکنم و خانه ا  دایخوب پ
 میشخص یداشتم که به کارها یشتریخوب بود. وقت ب یلیمن خ یبرا نیا  اقوامش رفت و  دنید یبرا رازیش

 .برسم و دنبال کار بگردم

 ییرایپذ یکردن اتاقها  زیچند تا کارگر مشغول تم دمیکردن کار، به خانه برگشتم، د  دایکه خسته و ذله از پ  کروزی
لو آمدند و با نشان دادن کارت جوان ج یخانم و آقا کیشدم،  ایعلت را جو  یهستند. وقت یرونیب یقسمتها
 یکه با خانم سراب  رندیرا در آنجا بگ لدشانهستند و قراره تو یبرادر خانم سراب یگفتند که نوه ها  ییشناسا

 .شدم یخانه را به آنها هم داده بود. شاک دیکل  یخانم سراب نکهیهماهنگ شده است. از ا

 .کرد  دییهم گفته آنها را تا تماس گرفتم و او یبه خانم سراب شتریب نانیاطم  یبرا

. خوردیبه چشم م یمهمان نیناسالم بود در ا حاتیبود. هرچه تفر یاساس  یپارت کیتولد که چه عرض کنم  جشن
 ی. از صبح روز مهمانکردمیخانه پا بگذارم خودم را لعنت م نیو نشناخته قبول کرده بودم که به ا دهیند نکهیاز ا

سر دردم بهتر نشد. انگار با مته افتاده  یساعت خوردم ول 4به فواصل  نییداشتم. و سه تا کد یسر درد بد
. با احساس رفتیتو سرم فروم خیم کیو داد مهمانها هم مانند  غیو ج یج ید یبودند به جان جمجمه ام! صدا
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من را  از عقب  یکیبود که  دهیبه در آشپزخانه نرس میآب بخورم، هنوز پا  یآمدم که کم  رونیاز اتاقم ب  یتشنگ
از اتاقها برد.   یکیدهنم گذاشت و من را کشان کشان به  یکه دستش را جلو  دمیکش  یوحشتناک غیبغل کرد. ج

به  یکیپرت کرد. تازه چشمم در تار نیزم یکرده بود. من را رو  دایسمت خانه راه پ نیاو از کجا به ا  دانمینم
. مسِت بودکه خورده، مثل کاسه خون شده   یاز زور مشروب  شیپسر جوان که چشمها کینحسش افتاد.  افهیق

 .دیفهمیمست بود و اصال حالش را نم

و من هم مثل گنجشک  کردیرا باز م راهنشیپ یتکمه ها یکی یکی. دیشنیرا نم میصدا یکس  زدمیم غیج یهرچ
 .و خودم را جمع کرده بودم دمیلرزیبه خودم م یزخم

کرد.   دایمن در فضا انعکاس پ غیصدا ها قطع شد و ج هکدفعیدست به کمربند شلوارش نبرده بود، که  هنوز
موقع در اتاق به  نیاست. در هم  یانتظام  یروهایخانه تحت محاصره ن گفتیکه م  دمیبلندگو را شن یفقط صدا

جوان وارد شد. فورا به دست آن پسر دستبند  کیبه همراه  یساله با لباس نظام 50 یآقا  کیشدت باز شد و 
 .از خواهرها رو صدا بزن  یکیرو به جوان کرد و گفت: سروان!  زدند و مرد مسن تر

کردم و گفتم که من از   هیسر من انداخت. هرچه گر یچادر رو کیآمد و   یخانم چادر کی قهیاز چند دق  بعد
 یباور نکرد. من را به همراه مهمانها سوار ون کردند و به کالنتر یمحافظ خانه هستم، کس نجایو ا ستمیمهمانها ن

 .ردندب

 یقرصها لیمن به دل ادیبه عمل آمد و تست اعت ادی. روز بعد از ما تست اعتمیباز داشت بود یشب همگ کی
 کی. مرا تو میدیرس یبه مرکز باز پرور یفرستادند. وقت یکه خورده بودم، مثبت شد. من را به مرکز بازپرور  نیکدئ

. تمام روز دادیگند م  یبود و بو دهینم کش اتاق  یارهاو یبه عبارت بهتر دخمه انداختند. د ای کیاتاق تنگ و تار
 .دی. تو رو خدا منو آزاد کنستمی: اشتباه شده من معتاد نزدمیم غیکردم و ج  هیآنجا گر

 نیهم نجایا  ادیم ی. هرکسزینکن و اشک تمساح نر یو زار هیگر  یبار نگهبان زن به سراغم آمد و گفت : الک دو
 .شهیو دردات کم م یشیپاک م یشبا نجایا  کهفتهی. زنهیحرفو م

 ی. بستمیمعتاد ن گمیکه م  دیفهمیقرص مسکن آوردند که قرصها را پرت کردم و داد زدم: چرا نم میبار برا چند
 خوره؟یمن به آدم معتاد م یانصافها! آخه کجا

. کردیدرد م میبودم که دست و پاها دهیشده بود. آنقدر به در کوب هیروز غذا نخوردم. خورد و خوراکم گر دو
آوردند و   رونیآنها اثر گذاشت و دلشان به رحم آمد ومرا از اتاق ب  یمن رو یهایو زار هیباالخره بعد از سه روز، گر

چادر کشدار سرش انداخته  کیساله بود که  50ک زن ی یخانم روحان ای سییبردند. خانم ر سییبه اتاق خانم ر
 مینور چشمها ،یکیآمدن از تار  رونیداشت. بعد از سه روز ب ینمهربا افهیبود و چادر از دو طرف ول بود. ق

 .بود امدهیام بند ن  هی. هنوز هق هق گرکردیم تیرااذ

 .به خاطر خودته هایسخت نیتمام ا ؟یکنیم یتابیب نقدری: دخترم چرا ادیمن پرس از

و  گرفتمینفس م میهق هقها نیکه اشک همه آنها را در آوردم. ب  کردمیم هیشد آنچنان بلند بلند گر یجار اشکم
 .بودم یدعوت نبودم. من محافظ خونه خانم سراب ی. اصال، من تو اون مهمونستمی: به خدا من معتاد نگفتمیم
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کنم. من هم   فیتعر شیرا مو به مو برا انیآب سرد به من داد و ازمن خواست که جر  وانیل کی یروحان خانم
 .گفتم  شیرا برا یروز مهمانبدون کم کاست از علت رفتنم به آن خانه تا 

 ؟ینخورد یزیچ یقرص اد،یاعت  شی: دخترم تو چند روز قبل از آزماگفت

 .خورده بودم نیکدئ  نوفنیچند تا استام ی: چرا روز مهمونگفتم

از خانمها که   یکیبرق زد. رو به  شیآمد و چشمها  یخانم روحان یلبها یرو یرا که گفتم احساس کردم لبخند نیا
 .براش بگو انویو جر ریکرد و گفت: با حاج آقا تماس بگآنجا بودند  

کرد و گفت: حاج آقا گفتن که خانم پاکمهر   یرو به خانم روحان قهیخانم به سمت تلفن رفت و بعد از چند دق آن
رو  کنهیکه ادعا م  یقرص یبررس نیمجدد و همچن شیآزما  کیو در خواست  دیببر شگاهیرو تحت الحفظ به آزما

 .دیبد

گفت که تا   یبرگشتم خانم روحان یبردند وقت شگاهینگهبان، به آزما یمن را به همراه دو تا از خانمها روزهمان
 .مجبور هستم که در همان دخمه بمانم ش،یمعلوم شدن جواب آزما

دو مرتبه مرا به اتاق خانم  نکهیکه بود، تحمل کردم تا ا  یبا هر بدبخت کیروز را در آن سلول تنگ و تار چند
 شهای. آزمایگفتیدخترم. تو راست م گمیم کیزد و گفت: تبر یمن لبخند دنیبا د سییبردند. خانم ر یحانرو

 یقاتیهم با تحق یدیو معذور. حاج آقا توح میکرد. به ما هم حق بده. ما هم مامور بود  دییصحت گفته هاتو تا
برده.  یتو پ یحرفها یبه درست ٬رگشته ب انیجر نیا  دنیکه به عمل آورده و تماس با صاحب خونه که بعد از فهم

 .یلحظه آزاد نیتو از هم

من را باز  کهیراست در آمده بود. موقع میمهم بود که آزاد شده بودم و حرفها میبرا نیبگم؟ هم خواستمیم یچ
 یا  لهیسرم انداختند. وس یرو یچادر مشک کیداشت کرده بودند، اجازه ندادند مانتو و شلوار بپوشم و فقط 

 .کردم  یافظگرفتم و خداح  لیاشتم که بخواهم جمع کنم. چادرم را از آنها تحوند 

کنم. هنوز   دایپ ییجا کهیتا روز رفتمیهتل م کیو به  کردمیرا جمع م لمیو وسا رفتمیم یبه خانه خانم سراب دیبا
 ه؟یچ تیلی. مدرک تحصدیازمن پرس  ینگذاشته بودم که خانم روحان رونیرا از در ب میپا

 دارم یانسان  لمپید -

 ؟یکن  یو با ما همکار یبمون نجایا  یحاضر -

سر  توانستمیبرق زد. آنجا بودن بهتر از آواره شدن درمسافرخانه ها بود. م شنهادیپ نیا  دنیاز شن  میچشمها
 کنم  دایپ یفرصت کار و محل زندگ

 .باشه ی: تا چه کارگفتم

در  ی. فکر کنم تو بتونمیکم دار  روی. راستش ما نخوادیم یو دوماه مرخص کنهیمسئول کتابخونه داره ازدواج م -
 .یمدت به ما کمک کن نیا
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را جمع کنم و برگردم. از  لمیبروم و وسا یقبول کردم. فقط ازاو اجازه گرفتم تا به خانه خانم سراب یفکر چیه بدون
باز کرد.  میدر را به رو یبتا بتوانم به خانه بروم. خود خانم سرا ردیبگ میآژانس برا  کیخواستم  یخانم روحان

داره؟ شما که  دهیشما چه فا یمن گفتم: عذر خواه یولکرد   یازمن عذر خواه  یشرمنده بود و کل یلیخ چارهیب
 د؟یدادیرو بهشون م یمهمون یاجازه برگزار  دیهستن، نبا فیبرادرتون چقدر پست و کث ینوه ها دیدونیم

 لمیاز غم و غصه چند روزه ام کم شد. وسا  یبا زدن حرفم، کم یول نبوده انیجر نیبه ا یکه او هم راض  دانستمیم
 فیتعر شانیرا برا انیبود، رفتم. جر ایکه حاال دست ترانه و توت  هیهان شگاهیرا بر داشتم و با همان آژانس به آرا

 یبرا ییجا کینگه دارند تا بتوانم  یکه چمدانم را مدت  تمکردم و ترانه چقدر شرمنده و ناراحت شد. ازآنها خواس
ساک کوچوک به مرکز  کیجبران اشتباهش، قبول کرد و من بعد از آماده کردن  یکنم. ترانه هم برا  دایخودم پ
کتابهارا به   دینبود. با نیسنگ ادیبرگشتم و از لحظه ورود، مشغول کار در کتابخانه آنجا شدم. کارم ز یبازپرور

گرداندند   یدادم، تا سر موعد برم یرا به چه کس یکه هر کتاب  کردمیم ادداشتیو  دادمیعضو بودند، م  کهیانکس
 دیجد یو با همان پولها، کتابها دادمیم یو به خانم روحان گرفتمیرا م ینقد یها مهیجر رکردیو در صورت د

و  کردندیخانمها در کتابخانه مطالعه م از  ی. بعضکردمیم یصحاف دیپاره را هم با ی. جلد کتابهامیدادیسفارش م
آنجا   یاز خانمها  چکدامی. با هگذاشتمیمربوطه م یو در قفسه ها کردمیبعد از رفتن آنها کتابها را جمع م دیبا من

مکان  کیکردن   داینداشتم. حداقل تا پ یچاره ا یآمد ول  یبرقرار نکردم. از جو آنجا اصال خوشم نم یرابطه دوست
ق به من داده بودند که شبها در آنجا بخوابم. با اتا   کی! گذاشتمیجگر م یدندان رو دیبا یزندگ یمناسب برا

 ی. دو ماه مرخصکردمیو مطالعه م گذراندمیوقتم را در کتابخانه م شتریخودم آنجا را مرتب کرده بودم. ب قهیسل
و  دادندیکه به من م  یحقوق یسخت بود ول میکردن در آنجا برا  یزندگ ی. کمدیمسئول کتابخانه به چند ماه کش

از   یکیکه مشغول مرتب کردن کتابها بودم،   کروزی. دیارز  یم شیهایرفت و آمد داشتم به سخت که در  یآزاد
 .کارتون داره  ینگهبانها به سراغم آمد و گفت : خانم پاکمهر، خانم روحان

 کیساله افتاد که  60خانم مسن  کیوارد شدم چشمم به  یرفتم. وقت سییرو به او سپردم و به اتاق ر کتابخانه
 یپا یرا رو شیپا کینشسته بود.  یخانم روحان زیکنار م  یصندل یو رو دهیخز دار پوش قهیبا  یمشک یپالتو

بزرگ در  روزهیف نینگ کی باانگشتر طال   کیبود.  گرشیدست د یدستش رو کیانداخته بود و   گرشید
 .هاست دوله ایاز خان ها   یکی جهیحدس زد که آن خانم، نت شدیراحت م یلی. خدیدرخشیانگشتش م

 د؟یداشت یگرفته و گفتم: با من کار  یرا به سمت خانم روحان میکردم و رو  سالم

 .نمیبنش یصندل یبا اشاره به من فهماند که رو یروحان خانم

که   ستیاز اقوام شوهرمن هستن. مدت  یکیرو به من کرد وگفت: خانم صولت  یشدم خانم روحان ریجاگ یوقت
 3که تا   یدونیکردم. م  یمعرف شونی. من شما رو به اگردنیم مارشونیه پسر بواس یپرستار شبانه روز کیدنبال 
 یبا شناخت نی. به خاطر همیبر نجایا  از  یو تو مجبور گردهیمسئول سابق کتابخونه بر م یمیخانم ابراه گهیروز د

 .خانم صولت به نفعت باشه شنهادیپ رفتنیکه از تو دارم، فکر کردم پذ

بچه عقب افتاده بشوم و هر روز  کیحاضر هم نبودم که پرستار  یماندن نداشتم ول یبرا ییبود که جا درست
 ییمن توانا یخانم روحان دیگفتم: ببخش  نیهم ینجس شده او را عوض کنم. برا یمجبور باشم که لباسها

 .مراقبت از بچه ها رو ندارم
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 .سالشه 34. ستیبچه ن شونیکرد و گفت: پسر ا  یخنده ا یروحان خانم

 !!! نههههههههههههه یساله عقب مونده. واااااااا 34مرد  کیخودم گفتم بدتر!  با

 یمیشدن و تحت ش یماریکه دچار ب  ستیادامه داد: پسر خانم صولت که سرگرد فربد فروهر ، مدت  یروحان خانم
 کیبه  ازیچند ماه خارج کشور باشن، ن یدخترهاشون سال دنید یهستن. خانم فروهر چون مجبورن برا یدرمان

هم به  گهیخانم د کی شونیدر منزل ا تهاز جناب سرگرد، مراقبت کنه. الب  شونیدارن که در نبود ا یپرستار دائم
 .یبه امورات جناب سرگرد هست یدگیو تو فقط مسئول رس کنهیعنوان خدمتکار کار م

 .رمیبگ میتصم توانستمیبهتر م طیشرا نی. با ادمیکش  یراحت نفس

 .دارم یشتریبه شناخت ب ازیمن ن ی: ولگفتم

داشته  یصحبت کیو با خانم صولت  یبد لیتحو ییکتابخونه رو به نگهبان نکو  ،یچند ساعت یتونی: میروحان
 .یباش

 ی. به نظرم زن نچسبدادیگوش م  یمن و خانم روحان یمدت خانم صولت ساکت بود و به حرفها نیتمام ا در
 هیتو ما یزیچ کیمنظم و منضبط است.  یکه از آن خانمها  شدیو طرز نشستنش معلوم م شیبود. ازمدل لباسها

 !!ریکب  ریمادر زن ام یها

و بعد تنم  دوختیو م دیبریم می. خودش برادادیروزگار به من فرصت انتخاب هم م نیمگر ا گفتمیم دیبا چه
برگردم. با  شگاهیااتفاقات دوباره به آر   نیدوست نداشتم بعد از ا کردم؟یبعدش چکار م ٬نه گفتمی. اگر مکردیم

 شگاهیمن دوران کار در آرا یآمد. برا  ینم وشمدوباره به عقب برگردم خ نکهیازا  یمشکل نداشتم ول ایترانه و توت
 .تمام شده بود

 .انداختم و بعد از چند لحظه به خانم صولت نگاه کردم  یبه خانم روحان ینگاه

 یول کنمیترکشون م ست،یاوضاع بر وفق مرادم ن  دمیاگه د  ششونیپ رمیمدت م کی شهیخودم گفتم مثل هم با
 .دست و پا کنم یکار  کیواسه خودم  تونمیدارم و م یسرپناه کیمدت  نیحداقل تو ا

 .خانم صولت من را به خودم آورد یصدا

 .پاسخ بدم پرسهیکه خانم پاکمهر م  یمن کامال آماده هستم تا هر سوال -

 ؟یآشنا بش  شونیتا با ا یبر رونیو با خانم صولت ب یاده بشکه آم  ستی: ماهرخ جان بهتر نیروحان خانم

 ندارم ینداشته باشه، من حرف یاگه از نظر خانم صولت اشکال-

 .منتظرتون هستم رونی. من بستین یصولت: مشکل خانم

 .شمیحاضر م رمیبا اجازتون. م-

 میمشک یبود، با چکمه ها دهیخر هیز ترکا  میقرمز کوتاهم را که ناصر برا یبود. باران زییپا لیاتاقم رفتم. اوا  به
رفتم. خانم صولت  رونیرا از داخل کمد برداشتم و ب میمشک فیرا سرم انداختم. ک یشال همرنگ باران دمیپوش
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 ینگاه کیو آژانس است.  ستیخودش ن نیماشکه   دیفهم شدیراحت م یلیپژومنتظرم بود. خ کیدم در کنار 
 .امدیخوشش ن یلیخ دنمیگوشه لبش آمد. فکر کنم از طرز لباس پوش  یمن کرد و لبخند کج یبه سرتا پا

 .به سالمت خوادیبخواد، نم خوادی. منمیخودم گفتم به جهنم! من هم با

به ساعتش  ینگاه کینشستم. خانم صولت  نیشد و بعد هم من داخل ماش نیصولت ابتدا سوار ماش خانم
 .دیو بعد به راننده گفت لطفا رستوران ... ... بر بعد از ظهره. وقته نهاره کیانداخت و گفت: ساعت 

خانم صولت رو کرد به راننده آژانس و گفت: لطفا  میدیبه رستوران رس ی. وقتمینزد یرستوران با هم حرف تا
 .دیش ادهیدنبالمون و بعد رو کرد به من و گفت: پ نجایهم دییایب گهید کساعتی

 کیرستوران شد و منهم مثل جوجه اردک زشت دنبالش راه افتادم.  شد جلوتر از من وارد ادهیپ نیاز ماش  یوقت
 .دو جمله هم با من صحبت نکرده بود دمشیکه د  ی. از اولمیهم نشست یگوشه دنج انتخاب کرد و هردو روبرو

 .دیگرفت و گفت: انتخاب کن  میغذا را جلو  یمنو

 .دیسفارش بد دیدوست داشت ی. هرچکنهینم یبرام فرق-

اگه   یحت د،یاز دست ند  یحقتونو الک چوقتیباشه ه ادتونی. دیماست که غذاتونو انتخاب کنحقه ش نیا -
 .باشه ییوعده غذا کیانتخاب 

 .را گرفتم و چلو جوجه سفارش دادم. خودش هم زرشک پلو با مرغ سفارش داد منو

صولت  زی. من روح انگمگی. اول ازخودم ممیبا هم صحبت کن یکم  میتونیبه من کرد و گفت: تا آوردن غذا، م رو
 یخارج از کشور زندگ نازیهستم. همسرم سرهنگ فرهاد فروهر سالهاست که فوت کرده. دو دخترم فروزان و فر

 4. فربد مدت می..... ساکن ابانیدر خ ارهامور خونه رو به عهده د   تی. من و پسرم فربد و مونس که مسئولکنندیم
بود. دکترش  شیدرمان یمیمرحله ش نیسوم شیاست. چند روز پشده   نیسرطان هوچک یماریب ریماهه که درگ

 یماریب نیکه به ا  یقابل درمانه و کس یماریب کیبلکه  ستیسرطان ن گهید نیمعتقده که سرطان لنفوم هوچک
 کیاز   هیمثل بق تونهیخوب م هیروح کیو داشتن  ییاصول غذا  یکسری تیو رعا یدرمان یمیدچار شده با ش

اون   یو مراقبت از فربد بوده ول یبه امور خونه دار یدگیردار بشه. تا االن مونس مسئول رسنرمال برخو یزندگ
هم  ربدف نکهیو ا طیشرا نی. با توجه با ارهیبه عهده بگ تویهر دو تا مسئول تونهینم گهیازش گذشته و د  یهم سن

پرستار استخدام کنم تا  هی الکسیگرفتم که واسه فربد به مدت   میتصم کنه،یم یبد خلق شیماریب لیبه دل یکم
 چیو ه دیکنیم یو در اونجا زندگ دییایبه عنوان پرستار به خونه من م کسالیحالش بهتر بشه. شما به مدت 

 .دیفربد هست اریدر اخت روزشب و  ی. ولدیبه امورات فربد ندار یدگیاز رس  ریغ  یا  فهیوظ

بعد از  یول شهیم زیبه حساب شما وار یشخص ازین و در حد رفع انهیحقوق ثابت ماه کیشما به صورت  دستمزد
در  یمتر 40آپارتمان   کیدستمزد، به شما  یمن و فربد از کار شما و بهبود فربد، در ازا تیدر صورت رضا کسالی
 .شهیدر مشهد داده م یمنطقه معمول کی

نکردم. مهم  یصولت توجهخانم  یبه حرفها گریبرق زد و د یبدجور میچشمها یمتر 40کلمه آپارتمان   دنیشن با
 دایکار آبرومند پ  کیبا پول پس اندازم  توانستمیو م شدمیآپارتمان م  کیمن صاحب  کسالیبود که بعد از  نیا

 .بروم میکنم و به دنبال خواسته ها و آرزوها
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نتخاب پسر من ا یکه چون شما به عنوان پرستار شخص  نهیقرار داد ا نیصولت ادامه داد: تنها نکته مهم ا خانم
پسر من  غهیمدت ص نیدر ا دیشما با ،یرفع هرگونه ابهام یمعتقده، برا یوچون پسرم، به مسائل شرع دیشیم

من و  تیپسرم و در صورت رضا یپرستار کسالیآپارتمان به عنوان دستمزد بعد از   نینره که ا ادتونیو دیبش
 گهید زینه چ ستیرفع ابهامات شرع یفقط برا هغیص نی. البته اشهیفربد از کار شما و بهبود اون به شما داده م

از جانب   یخطر چیجمع باشه که ه التونیداشت. پس خ دیبا پسر من نخواه ییرابطه زنا شو چگونهیو شما ه
 .کنهینم دیپسرم، شما رو تهد

ان، آپارتم  دمیشنیبودم که فقط سه کلمه را م دهیکش  ی. آنقدر آوارگدیگویم یمهم نبود که خانم صولت چ اصال
محرم  کسالی یکه من برا  شدیخوانده م غهیخطبه ص کی. قرار هم نبود که زن پسرش بشوم، فقط ی، متر 40

 طم،یکار و بدون در نظر گرفتن شرا  اقبتکنم. بدون فکر کردن به ع  یاز او پرستار  یپسرش باشم تا بتوانم به راحت
آپارتمان   کیت لباس به جالل و در آن موقع به دفعه قبل خودم را به چند دس نکهی. غافل از اکنمیگفتم قبول م

 .فروختمیبه خانم صولت م یمتر 40

 سوم فصل

 میدنبالت، که باهم به خونه بر امیم گهیصولت: هفته د خانم

 .دوستم بردارم شگاهیاز آرا  لمویاول لباسها و وسا  دیمن با یول -

 .میداریم بر لتمیلباسها و وسا میریهمون روز که دنبالت اومدم با هم م -

 یاز نگهبانها  یکیاتاقم را با کمک   لیهفته گذشت و خانم صولت به قولش وفا کرد و به دنبالم آمد. وسا کی
و چمدانم را برداشتم و به طرف  میترانه رفت شگاهیو با خانم صولت به آرا میداخل آژانس گذاشت یمرکز بازپرور

 .میمنزل خانم صولت راه افتاد

 70حدود  رمردیپ کی م،یشد ادهیباغ که پ یبا کالس مشهد بود. جلو یول یمیمحله قد کیخانم صولت، در  خانه
 .ساختمان نگه داشت یباز کرد و آژانس به داخل باغ رفت و جلو مانیساله درباغ را برا

 .. جد اندر جد، خونه زاِد خانواده فروهر بودندرهیعمو ح  ر،یمرد پ نیصولت گفت: ا خانم

 کیبود که  یمتر 2000باغ  کیخانه که نبود  ٬به دور و اطراف کردم. جل الخالق یدم نگاهش ادهیکه پ  نیماش از
آنقدر خونش بزرگه که ته   یکیباغ قرار داشت. با خودم گفتم قدرت خدا رو بگردم  نیدر وسط ا یمیساختمان قد

 !شهیبال، پاس پاس میمثل توپ وال ،یخانمان یهم مثل من از ب یکی شهینم دهید اطشیح

 یکاج کاشته بودند. پا  یوجود داشت که دوطرفش را درختها یسنگفرش ریمس کیدر باغ تا ساختمان،  از
. قسمت دادیم تیاهم  یلیباغ خ یزیخانم صولت به تم نکهی. مثل اشدینم دایدانه کاج هم پ کیدرختها، 

 .قرار داشت رختهاد نیگلخانه هم ب  کی. وهیم یچند تا باغچه بود و پشت ساختمان پر از درختها ییجلو

 .دیگفت: سالم خانم! خوش اومد  دیخانم صولت رس یجلو یو وقت دیبه طرف ما دو دریح عمو
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پدر جان! و بعد من را با انگشتش به  ،ی! خسته نباشدریکرد و گفت: سالم عمو ح  دریصولت رو به عمو ح خانم
با ما  کسالیمدت  یفربد. قراره برا دیخانم ماهرخ پاکمهر هستن. پرستارجد شونینشان داد و گفت: ا دریعمو ح
 .کنن  یزندگ

 زدم و گفتم: سالم دریبه صورت عمو ح یلبخند

 .ی: سالم بابا! خوش اومدگفت

 .کردیتر م یاش اورا دوستداشتن  دهیو قد خم دیسف یشهایداشت و ر یمهربان چهره

 .میساکها و چمدانها را به داخل ساختمان برد دریکمک عمو ح  با

سالن  کیو  یبهداشت سیسرو کیآشپزخانه و دو تا اتاق و   کی نییت دوبلکس بود. در طبقه پابه صور  خانه
شده بودم. سالن  یفروش قهیعت  کیبزرگ قرار داشت. قدم که به داخل ساختمان گذاشتم انگار وارد  ییرایپذ
فقط تابلو  یرخاندچ یم وارید ی. چشم را که رویشمیابر  یو فرشها یبلند مس یپر بود از گلدانها  ییرایپذ
سمت  واریبزرگ خاتم در د یتابلو کیو خاتم.  یکار  نایم یقابها ٬شده یکنده کار  یمس یو بشقابها یدیدیم

عکس   یبود. چهره اش جذاب و مردانه بود از تو یمرد قد بلند که در لباس نظام کی. خوردیراست به چشم م
عکس سرهنگ فرهاد فروهر   نیانم صولت گفت: ااست. خ  اشتهکه چقدر آن فرد ابهت و جذبه د   دیفهم شدیم

 .است، شوهر مرحومم

آمد توجه ما را به خودش   یم رونیساله که از آشپزخانه ب 50خانم تپل حدود  کیبلند  یموقع صدا نیهم در
 .جلب کرد

 .دیسالم خانم! خوش اومد -

 .دیومدخوش ا یلیپرستار فربد؟ خ دیبه من کرد و گفت: شما حتما ماهرخ خانم هست رو

 ؟یذوق زده شد نقدریصولت: چه خبرته مونس! چرا ا خانم

که   یصولت رو کرد به من و گفت: مونس مسئول امور خونه است و در واقع دوست و محرم منه. حرف خانم
 .یریازش کمک بگ  یتونیم یداشت یحرف منه. اگر کار زنه،یمونس م

 رمیبگ میتصم ایشما حرف بزنم  یکنم که بخوام به جا. من غلط بدیخانم جان! بنده نواز دی: شما لطف دارمونس

 .به اتاقش ببره لشویتعارف بسه مونس! به ماهرخ کمک کن که وسا -

تنگ هم به پا داشت که  یشلوار کرک کیبود.  دهیکه در کمرش کش داشت، پوش  یگل گل  رهنیپ کی مونس
به  شتریب دنشیطرز لباس پوشطرحدار هم سرش بود.  یروسر کیبود.  دهیکش  تیجوراب استارال شیرو

 .داشت یواستنمهربان و خ یکرده است. چهره ا  یکه سالهاست در شهر زندگ  یتا کس خوردیم ییروستا یخانمها

هال کوچک داشت که دور تا دورش را  کیرا برداشتم و به دنبال مونس از پله ها باال رفتم. طبقه باال  چمدان
. اون روبرو آشپزخونه منهیدر بود که مونس گفت: اونجا سالن نش کیبودند و در سمت چپش  دهیچ یمبل راحت
 ی. براشهیاز اون استفاده م  ونهدرست کردن وخوردن صبحانه و عصر ییچون کوچکه فقط در حد چا یاست ول
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خانم  یاتاقها  ٬سه تا اتاق نی. اتاق کنار آشپزخونه ، اتاق منه و امیکنیاستفاده م  نییپخت و پز از آشپزخونه پا
 .ولت و آقا فربد و شما ستص

 .میرا باز کرد و وارد اتاق شد یاتاق وسط  در

 یدست چهیقال کیبود. کف اتاق  یزرشک یتور ینفره با روتخت کیتخت  کیگوشه اش   کیکه   یمتر 12اتاق   کی
و حمومه. در اتاق  یبهداشت سیدر سرو نیدر هم در اتاق قرار داشت که مونس گفت ا کیانداخته شده بود. 

طاق بود رو به مونس کردم و  لدر به شک کی یقد نهیآ  یکه روبرو  یقد نهیآ  کیقرار داشت و  یواریکمد د  کی
 به کجا راه داره؟ نجایگفتم ا

اتاق   نجایتر حرف بزنم گفت: اونطرف اتاق آقا فربده. در واقع ا واشی کردیبا دستش اشاره م کهیدر حال مونس
شده  ضیآقا فربد مر  کهیچون از موقع م،یشکل به اتاق آقا فربد راه داد یقدر طا نیخانم بوده که توسط ا نازیفر

 .تا مراقب آقا فربد باشه دیخوابیم نجایشبها رو ا یخانم بعض

 ی. اتاق آنطرف، بزرگتر از اتاق من بود. رودمیسرک کش گریشکل رفتم و به طرف د یبه سمت در طاق یآرام  به
قرار داشت که داخل کاور بود. در وسط اتاق  تاریگ  کیو تشکر. گوشه اتاق  ریتقد یروبرو پر بود از لوحها وارید
گل کرده بود. به سمت تخت رفتم.   میکنجکاوبود. حس   دهیپتو خواب رینفر ز کیتخت دونفره قرار داشت و  کی
بود که  دهیررنجور و رنگ پ ف،ینح یبود. بقدر دهیپتو خز ریالغر ز  اریبدون مژه و مو و بس ده،یمرد با رنگ پر کی

 زنده است؟ نیبا خودم گفتم مطمئن هستن که ا

بشه داد و  داری. اگه بدهیدختر! آقا فربد تازه خواب میبر ایو آروم دم گوشم گفت ب دیمونس دستم را کش کدفعهی
تخت بود، کشون  یجاِن رو مهیچشمم به اون جسد ن کهیدستمون. در حال یتا کار نداد میبر ای. بکنهیم ادیفر

 .توسط مونس از اتاق خارج شدم کشون

 49 ونیزیتلو کی یجلو یدست مبل راحت کیاتاق بزرگ که در آن   کیکرد.   ییراهنما منیمرا به اتاق نش مونس
 .نفره که پشت مبلها قرار داشت 8 ینهار خور زیم کیشده بود و  دهیچ نچیا

 واریبود که کنار هم به د یکوچک  یقاب عکسها وارید کیاز نصف   شتریهم پر بود از تابلو. ب وارشیو د در
 .شده بود دهیکوب

 .کردیفرش م یبزرگ دست یقال کیاتاق را   کف

 5که ساعت   یکرد  دیو تاک یدباغ زنگ زد یآمد و رو به مونس کرد و گفت: به آقا  منیصولت به اتاق نش خانم
 باشه؟ نجایا

 .راحت التونی: بله خانم. خمونس

و  انسالیم یدباغ که مرد یبا ورود آقا دیگذشته ام پرس  یدر مورد زندگ یکم  بعد از ظهر خانم صولت 5ساعت  تا
دباغ محضر  یبود خانم صولت به من گفت که به اتاق فربد برم. خودش هم قبل از من با آقا یجو گندم یبا موها

و شلوار  راهنیپ کیتخت نشاند. فربد  یکرد و رو  داریدار به اتاق رفت. خانم صولت با آرامش و نوازش فربد را ب
 .بود دهیپوش یراحت
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سالم کردم. با  ی. به آراماوردیهفته دوام ب کیاز   شتریب کردمیالغر و رنجور بود که فکر نم  یمرد به قدر نیا
 .کردیم ریس یگرید یایدن کیانگار فربد در   یول شدمیاش آب م  رهینگاه خ ریچشمان درشت بهم زل زد. ز

خانم ماهرخ پاکمهر پرستار شما هستند که قبال در موردش با شما صحبت  شونیصولت گفت: فربد جان! ا خانم
 .کرده بودم

 .بروم یمجلس عروس کیبه  دیخطبه را شروع کنم. با دیدیدباغ گفت: خانم صولت اجازه م یآقا

 دییبفرما-

 را چقدر بزنم هیمهر-

 .سکه کیشاخه نبات و  14 دیجلد کالم ا.. مج کی-

 نیرفت تا مونس را صدا کند. در هم رونیه خواندن خطبه عقد. خانم صولت از اتاق بدباغ شروع کرد ب یآقا -
اعالم کرد. با خودم گفتم   یمتر 40آپارتمان   کیرا  هیدباغ موقع خواندن خطبه مهر یموقع احساس کردم که آقا

که همه   یان هست. آنقدر به فکر آپارتمدسکه ز  کیرا  هیخانم صولت مهر یدیو نشن یمگه کر بود یاشتباه کرد
 نیدباغ نداشت. با اول یبه آقا یبه فربد کردم تو عالم هپروت بود و اصال توجه ی. نگاهیشنویرو آپارتمان م یچ

بار که دباغ خطبه را خواند جواب بله را دادم . دفترش را امضا کردم. دباغ دفتر را به فربد داد و او هم با ضعف و 
 .و دفتر را امضا کند ردیودکار را بگتوانست خ یکه داشت به سخت  یناتوان

 دباغ؟ یموقع خانم صولت و مونس خانم به اتاق آمدند . خانم صولت گفت: تموم شد آقا نیدر هم-

 .هول بودند یلیدباغ گفت: بله. عروس خانم و آقا داماد خ یآقا-

 د؟یرو که ازتون خواستم آماده کرد یاون قرار داد-

به آن انداخت. برگه را  یرا به چشم زد و نگاه نکشیر داد و از دباغ گرفت و ع. خانم صولت قرادییبله. بفرما-
و بعد امضا  دیشما است. مطالعه کن یقرار داد کار نیامضا کرد و بعد به دست من داد و گفت ماهرخ جان ا

 .دیکن

و در  شانیاز ا  یرپرستا کسالیشده بودم که بعد از  یفربد فروهر معرف یقرار داد من به عنوان پرستار آقا در
دستمزد  یدر ازا یمتر 40آپارتمان   کیبودن خانم صولت و فربد از کار بنده و بهبود جناب سرگرد،  یصورت راض

را  میکه تمام سع  کردمیفکر م نیفقط به ا حظه. با سرعت قرار داد را امضا کردم. در آن لگرفتیبه من تعلق م
 .احب خانه شومص کسالیباشم و بعد از  یبکنم تا پرستار خوب

نامه الزم  غهینوشتن ص یبرا اریصولت شناسنامه فربد را به دباغ داد و گفت: تو هم برو شناسنامه ات را ب خانم
 .است

آوردم و به محضر دار دادم. او هم با عجله   رونیداخل چمدان ب بیاتاق خودم رفتم و شناسنامه ام را از ج  به
 .تن دستمزد خانه را ترک کرددفتر و دستکش را جمع کرد و بعد از گرف

 .نزد و به من هم نگاه نکرد یحرف ی. با کسدیتختش دراز کش یبعد از رفتن دباغ با کمک خانم صولت رو فربد
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. من هم توانستم از فرصت استفاده کنم و شودیصولت به من گفت که کار من رسما از روز بعد شروع م خانم
 .ا جابجا کنمر  لمی. و وسانمیرا داخل کمد بچ میلباسها

 .نشد داریشام هم ب یبرا د،یتمام مدت خواب بود. هرچه خانم صولت نازش را کش فربد

سرش  یفربد نا منظم شده است. باال ی. تا صبح چند بار احساس کردم که نفسهادمیشب در اتاق خودم خواب آن
را باز کرد و به من  شیماچش کباریسرشو درست کردم .  ریگردنش رو بالش بد افتاده. بالش ز  دمیرفتم و د

 .دومرتبه به خواب رفت یانداخت ول  ینگاه

راپر آب کردم و رو گاز گذاشتم.  یشدم و به آشپزخانه رفتم و کتر داریاز خواب ب  هیروز بعد زودتر از بق صبح
م تا باشم و خود راو تو دل خانم صولت جا کن میدر تمام کارها سه کنمیم یدوست داشتم حاال که در آنجا زندگ

 .به خواسته ام برسم

 .دمیبه آشپزخانه برگشتم مونس را د یرفتم و دست و صورتم را شستم. وقت ییبه دستشو یاز گذاشتن کتر  بعد

 سالم -

 .یرو گذاشت یسالم مادر جون! دستت درد نکنه کتر-

 .کنمیخواهش م-

 رتریلب نزده. خانم صولت د یچیظهر که سوپ خورده به ه روزیصبحونه که آماده شد واسه آقا فربد ببر. از د-
 .نکنم دارشیسردرده و صبح اگه خواب بود ب یگفت کم  شبی. دشهیم داریب

 الغر و رنجور هستن؟  نقدریفروهر ا یگفتم: چرا آقا-

و بد  یهم عصب کنهیم یدرمان یمیدچار شده و ش یماریب نیبه ا کهی. از موقعزنهیلب به غذا نم نکهیواسه ا-
 میدو قاشق سوپ بهش بد دیاشتها، به زور با  یاخالق شده و هم ب

 شده؟ ینطوریا  یدرمان یمیش یو داروها یماریفقط به خاطر ب دیمطمئن-

تا حاال  دیببر بهش بده. با رویش وانیل نیفعال ا ای. بیدیبعدا فهم دیهم هست که حاال شا یا  گهینه. مسائل د-
 .شده باشه داریب

 .که در حال افتادن است  کردمیآمد. هر آن احساس م  رونیب ییدستشو که از  دمیاتاق که رفتم. فربد را د  به

 د؟یخواهیخودم را به او رساندم و گفتم کمک م عیگذاشتم و سر  یپاتخت یرا رو ریش وانیل

 .کنم  سیبود، خ کیبه من کرد که خودم را نزد یغضبناک  نگاه

 کرد؟  ینطوریچرا ا نیخودم گفتم واااا!!! ا با

 .فروهر، آقا فربد، فربد، جناب سرگرد یکنم. آقا  شیچه صدا دانستمینم لبه تخت نشست. فربد
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 یپس راحت باش همون فربد که بگ یکن  یباهاش زندگ دیبا کسالی ستیخودم گفتم حرف امروز و فردا که ن با
 .یاریبه دست ب عتریخانم صولتو سر تیرضا یتونیوتوهم م شهیم یمیخوبه. زودتر با هات صم

برداشتم و به طرفش گرفتم و گفتم  یاز رو پاتخت  رویش وانیآوردم. ل  ریو گفتم: برات ش ییوزدم به پرر خودمو
 .ینخورد یچیظهر ه روزیاز د  نکهیبخور. مثل ا ریبگ

 .خورمیدستش به دستم زد و داد زد: نم با

 واریو دبه در  رهایشده بود. ش دهیخرد شد. کف اتاق به گند کش یبد یاز دستم افتاد و با صدا  ریش وانیل
 .شده بودند دهیپاش

 ؟یکرد  ینطوریرا بلند کردم و گفتم: چرا ا میبه او کردم و صدا ینگاه

 !رونیزد: دلم خواست. گمشو برو ب داد

 !هم که شخص شاخصه جالل سگه نی!! االیخودم گفتم وا و با

 ؟یکنیبا سگها محشور م نقدریمنو ا یواسه چ ایدلم گفتم خدا تو

. اونوقت من پاشم برم یارز  یم یمتر 40آپارتمان   کیکردم و گفتم نه بابا! تو به اندازه   یدلم به او دهن کج تو
 .یگمشم؟ عمرا جناب سرگرد وحش

 وانویزد به سرش و گفت: باز هم ل یمونس به اتاق آمد و دودست وانیداد فربد و شکسته شدن ل یصدا با
 شکست؟

 !؟یبه فربد کردم و گفتم: پس سابقه دار ینگاه

. زدیتخت برق م ریاز ز  وانیتکه از ل کینرمه ها شدم.  شهیرا از آشپزخانه آوردم و مشغول جمع کردن ش جارو
 کهایسرام یخون بود که رو ی. قطره هادیکرد و آن را بر  ریبه دستم گ زشیدستم را دراز کردم که بردارم . لبه ت

. با کمک دمیرا پرس هیاول  یه کمک هاجعب ی. با عجله خودم را به آشپزخانه رساندم و از مونس جاختیریم
و به  دهیتخت دراز کش یرو یو راحت یالیخ یمونس دستم را پانسمان کردم و به اتاق برگشتم. فربد در کمال ب

 .من زل زده بود

 !!یمنو خورد ه؟یطرفش برگشتم و گفتم: چ به

 ؟یخوشمزه ا یلی: نه که خگفت

 !یکه دار  یاخالق گند  نی. با اادمیاز سرتم ز -

 ؟یخوریرفتم گفتم: صبحونه م رونیپاک کردم. از اتاق که ب واریها را از در و د ریها را جمع کردم و ش شهیش

 !: نههههههههدیکش  داد

 !گفتم: به جهنم  آهسته
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و خامه و عسل بود به من داد و گفت: ببر  ریو نان و پن یکه در آن چا  ینیس کیبه آشپزخانه رفتم. مونس  یوقت
 !دهیوره . آخر، مادرشو دق مبه زور بده بخ

 ؟یرو شکوند چ یو همه چ ینیس ری. اگه باز زد زخورمیگفته نم -

و استکان  وانیلقمه هم بخوره بسه. جوش ظرفها رو نخور، تا االن چند دست ل کی. اگه ستیبه حرف اون که ن -
 .ناقص کرده

 .تخت گذاشتم یرا رو ینیاتاق برگشتم و س  به

 .صبحونتو بخور. فقط چند لقمهگفتم: فربد پاشو   آرام

را  ییخورد. چا یمقاومت چیتخت نشست و بدون ه یلقمه گرفتم و به سمت دهانش بردم. پا شد و رو واسش
را گرفت و چند جرعه  وانیرا که به طرف دهانش بردم خودش ل ی. چافتدیگرفتم که از دستم ن  یهم دودست

 .دینوش

 .بود یس کافبه قول مون ینخورد ول شتریلقمه ب 4 ای 3

 .خوردیتا دو قاشق م میدیکشیآنقدر ناز آقا را م  دی. بامینهار و شام هم مکافات داشت یبرا

که من   میفربد را حمام کرد دریبا کمک عمو ح کباریکه به عنوان پرستار فربد شروع به کار کردم   یهفته اول در
. سوختیم شیپوست و استخوان بود. دلم برا کپارچهیفربد را تنش کردم.  یو لباسها ستادمیحمام ا رونیفقط ب

 .رو برو نشده بودم ینسرطا ماریتا حاال با ب یول ستیدرمان یبودم سرطان درد ب دهیشن

خانم و  زیرا نگاه کردم. عکسها متعلق به سرهنگ فروهر و روح انگ وارید یرو یکه فربد خواب بود، عکسها  کروزی
 یداشت و اندامش ورزشکار یبلند یمرد که قد وباال کیوان در کنار عکس دو تا خانم ج  کیفرزندانشان بود. در 

سرهنگ فروهر  هیاش شب  افهیداشت. ق یو بلند نپه یبودند. آن مرد لباس فرم تنش بود . ابروها ستادهیبود، ا
 .کردیبود اورا جذاب تر م شیابروها  نیکه ب  یاخم  یبود ول

 ه؟یآقا ک  نی: مونس، اگفتم

 ؟ی! چطور نشناختگهیآقا فربده د  نیو گفت: ا شد قیبه عکس دق مونس

 چه به روزش آورده؟ یضیمن! مر یفربده؟ خدا نیا -

نابود بشه.  ییبایز نیکه جوون به ا  فهیآن عکس شده بودم. تو دلم گفتم خدا کنه زودتر خوب بشه. ح  مجذوب
 .ردیبم میکه بگو  دیازش نداشتم، دهنم نچرخ  یدل خوش نکهیبا وجود ا

تو رو  دادمیکه غذا را با دست خودم به او م  ییقلق فربد به دستم آمده بود. زمانها یکم  کیته بود. روز گذش 20
 .خوردیو چند لقمه م گرفتیقرار م یستیدر با

 یکرد. آنقدر بداخالق  یمن را روان یدرمان یمیاول ش  کهفتهی! که یهم انجام شد. وا شیدرمان یمیام ش  5 جلسه
 .میپرت کرد و داد زد که همه ما کالفه شد واریاشق به در دکرد و ق  یریکرد و بهانه گ
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و  دهدیواکنش نشان م یدرمان یمیش یفربد نسبت به داروها گفتیآمد و م  یبه خانه م تیزیو یبرا دکترش
 .میتحملش کن دیبا

 ی. واسه چو داد زدم: چه مرگته دمیکه من از ترس دو متر به هوا پر  دیکوب  واریآب را آنچنان به د  وانیل کروزی
 ؟یکنیم ینطوریا

 !رونیرا از من نداشت. داد زد: برو ب یحرف نیچن دنیشن توقع

. با کف زدیم رونیب می. خون بود که از پادیرفت و بر شهیقطعه ش کی یرو میبروم، پا رونیاتاق که خواستم ب  از
 !یروان ،یشوح وونه،یلب گفتم: د ریبه سمت در رفتم و ز ییپا کیرا گرفتم و  میدست پاشنه پا

 !کشهیرا پانسمان کرد و گفت: امان از دست آقا. آخر ما رو م میمرتبه مونس پا دو

 .سرگرد هار رو آدم نکنم نیخودم گفتم ماهرخ نباشم اگه ا با

 یآمدم. اوهم برا  یم رونیو از اتاق ب گذاشتمیتختش م یو رو بردمیغذا را م  ینیده روز با اوحرف نزدم. فقط س تا
 ریرفت و آمدش مس ریتخت بود . تنها مس ی. مثل مرغ کرچ همش روخوردیچند لقمه م ردینم ینگاز گش  نکهیا

قدم بزند.  یتاکم مشیخواستم که کمکم کند تا به باغ ببر دریبود. بعد از ده روز از آقا ح ییتخت و دستشو
 .میبغلش را گرفت ریطرف ز کیهرکدام از 

را هر روز  یرو ادهی. احساس کردم که آنشب بهتر شام خورد. برنامه پمیقدم زدن به اتاقش برگشت قهیدق 5از   بعد
خانم اورا  زیبا کمک روح انگ یول دادیبه حرف گوش نم ی. گاه کردیم یری. هرچند که فربد بهانه گکردمیاجرا م
کترش که د   یبار نیروز خواب بود. هرچند آخر عات. فربد هم اکثر سا میزدیکم باهم حرف م  یلی. خمیکردیم یراض

 .هم انجام شد یدرمان یمیام ش  6بهتر شده است. جلسه  یاش کم  یو جسم یروح تیآمد اظهار کرد وضع

دور  یاز هرگونه استرس  دیبهبود با یکرد که فربد برا  هیکرد و توص  یدواریاظهار ام  شیشهایآزما  دنیبا د دکتر
 ییغذا  میتا رژ ردیخوب قرار بگ هیمتخصص تغذ کیتحت نظر  دیبا شیماریاز عود ب  ی ریشگیپ یباشد و برا

 یماریمسائل و مصرف داروها احتمال عود ب نیا  تیکند. دکتر گفت در صورت رعا  افتیرا در طشیمناسب با شرا
که   یزیاوست. چ  یدر فربد و رفع افسردگ یزندگ زهیانگ  شیافزا  ،یبهبود کیعامل در   نیمهمتر یول شودیکم م

 .کرده بود  یآور  ادی یدرمان یمیبارها در جلسات ش

 3آورد.   یرا از کجا بدست م دنینفس کش یبرا یانرژ  دانمیآب. نم  یحت زدینم یزیچ چیروز بود فربد لب به ه دو
هم که با او  یبرقرار کنم. چند بار یهنوز نتوانسته بودم با فربد ارتباط یول گذشتیماه از آمدن من به آن خانه م

سوپ و چند  یفربد را به من سپرد. کم ی. مونس غذاکردیم یلجبازبا من  دایصحبت کردم، دعوا و بحث بود. شد
او فقط به خاطر امتناع از   یول ستیاو ن  لیباب م یلیفربد خ یتکه گوشت آب پز بود. قبول داشتم که غذاها

 .به سوئد رفته بود نازیفر مانیزا یخانم برا زی. خصوصا که روح انگکردیم یدرمان، لجباز

 !!!کرده بود  دایپ مانیاهم وقت واسه ز  نازیفر

غذا را به اتاق فربد بردم و   ینیخانم، رفت. س زیصولت، برادر روح انگ یمنزل آقا ٬خواهرش دنیخانم به د مونس
 .گذاشتم. خواب بود  یپا تخت یرو
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 .جناب سرگرد، آقا فربد ٬فربد ٬کردم: فربد  شیصدا

 .جواب من را بدهد خواستینم ایواقعا خواب بود و  ای ٬رینخ

 .چشمانش نگاه کردم پلک زد هب

 ؟یداریب دونمی: خودتو به خواب نزن . منکه مگفتم

 ؟یگفت: خب حاال که چ  یخسته و رنجور یبسته بود، با صدا شیچشمها کهیحال در

و تو رو  ادیشده. خانم اگه از مسافرت ب یکی واری. رنگت با دینخورد یزیپاشو غذاتو بخور. دو روزه که چ -
 .رونیب ندازهیم پاینو با تم نهیبب ینطوریا

 ؟یزنیپس تو جوش خودتو م -

 یدکترت چ یدی. مگه نشنلیتعط یواست جوش هم بزنم! پاشو لوس باز ،یخوش اخالق یلینه که خ ؟یپس چ -
 گفت؟

 نم؟یبب دیرو با یمن اگه نخوام خوب بشم، ک -

 لیعزرائ -

 اون که جلوم نشسته -

 !قرار داد کرده و شده فرشته نجاتت با خدا فسخ لیعزرائ  نیمتاسفانه ا یول -

 .برو حوصلتو ندارم -

 !منو در آورد : فرشته نجاتت یبعد ادا و

 .ندارم یو گفتم: پاشو غذاتو بخور. حوصله نازکش دمیرا از خشم گز میلبها

. قاشق را برداشتم و از سوپ پر کردم. به سمت دهان فربد بردم  گریسوپ را به دستم گرفتم و با دست د کاسه
از   یرا بخورد. دل خوش شیدر مقابل عمل انجام شده قرارش بدهم تا غذا خواستمیچشمانش هنوز بسته بود. م

 سوپ جلو بردم ی. سرم را همراه با قاشق محتوسوختیم شیبود و دلم برا ضیمر یاو نداشتم ول

 .قاشق سوپو بخور نیفربد چشماتو باز کن و ا -

 با لحن کودکانه گفتم: اومد. اومد. اومد هنددیمامانها که به بچه شان غذا م مثل

دهانش بود. آنچنان با دستش به قاشق سوپ زد  یرا باز کرد و چشمش به قاشق سوپ افتاد که جلو شیچشما
 .شد دهیصورتم پاش یقاشق محکم خورد به لبم و سوپها به رو زیکه قاشق از دستم در رفت و دم ت

 لیبه دل میدست و پا دنیدفعات قبل، بر یول گرفتمیهاجم او قرار ممرتبه نبود که مورد خشم و ت نیاول  نیا
کارش هم   نیشود. هرچند که ا یدگیباعث ضرب د میفربد بطور مستق نکهیبود، نه ا نیزم یرو یها شهیش
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 نیاو ا  یو لبم را پاره کند ول وردکه با پس زدن دست من، قاشق به صورتم بخ  کردینبود و او اصال تصور نم یعمد
 !یعمد  ریو چه غ یرا کرده بود چه عمد کار

افتادم که جالل کاسه ماست را به   یآن شب  ادی. به کردمیچانه ام روان شده بود حس م یخون را که بر رو یگرما
 .کرد  یآن صورتم را زخم  یها شهیطرفم پرت کرده بود و خورده ش

فربد  ی. بلند شدم و جلوکردیالطم مرا مت میاز خشم، امواج درون چشمها  یدر چشمانم حلقه زد و طوفان اشک
 .ستادمیا

 یکردن دستها رو  لیتخت نشست و با حا یبلند شد و رو ٬که افتاده   یاتفا ق  نیو بهت از ا رتیبا ح فربد
 .خودش را نشان داد یصورتش عمق ناراحت

 یخواسته خاطرات ایتفاوت. او نا خواسته  یب ایخوشحال است  ٬که او ناراحت است   کردینم یمن فرق یبرا گرید
 .ساعت آنها را نبش قبر کرده بود نیمن زنده کرده بود که سالها در گوشه مغزم دفن کرده بودم و او در ا یرا برا

و از ته  ستادمیا  شیشوند، روبه رو یجار میگونه ها  یاجازه دادم با سرعت تمام تر به رو  میبه اشکها کهیحال در
 :و داد زدم ختمیر رونیدل تمام غم و غصه ام را ب

رو  یلقمه نون هر حقارت کی یخونه ارواح پا بذارم؟ و برا نیبشم و به ا غتیچرا من مجبور شدم ص یدونیم
 شیبودم. که تمام دارائ یبود. چون من دختر عباس مافنگ یمرد عمل کی میتحمل کنم؟ چون قهرمان دوره کودک

 رسهیاز راه م  یچرا هرک یدونی. مهشه نگهش دار بود که چند ساعت نئ ینییکاغذ زر ورق و اون اندازه هرو  کی
ها  هیدست همسا ریول کرد و رفت و ز یسالگ 6کنه؟ چون مادرم منو در   ریهر طور دلش بخواد منو تحق تونهیم

من دست دراز کنن؟ چون بابام منو به چند دست لباس و  یچرا تو و امثال تو اجازه دارن رو یدونیبزرگ شدم. م
 .روخته جالل سگ فب نییچند بسته هرو

گرد شده   یصورتش برداشت و با چشمان یرا از رو شیفربد دستها دمید کردیاشک از چشمانم فوران م  کهیحال در
 .ستیبه من نگر

 رونیدلم تلنبار شده بود ب یرا که سالها تو میحرفها دینه؟ با ایمهم نبود من را در آن خانه نگه دارند  میبرا گرید
 .ختمیریم

سلول نگه داشتن؟ چون قبول نکردن که علت  کیتو  یچرا منو ده روز مرکز باز توان یدونیه دادم: مادام  بلندتر
بود که همون روز مصرف کرده بودم. ده روز تو  یینهایکدئ  نوفنیمن به خاطر استام ادیاعت  شیمثبت شدن آزما

چرا تا حاال تو  یدونیکرد. م  دییرو تا میمتمجددم سال شیآزما  جهیو نمناک گرسنه موندم تا نت کیاتاق تار  کی
لقمه نون از دست  کیبه خاطر  ستمویبشم و هست و ن ابونیآواره کوچه و خ  خوامیخونه موندم؟ چون نم نیا

 .کننیمن م یاز همجنسها  یلیکه خ  یبدم. کار

. دمیپوش یکهنه مردمو م  یفقط لباسها میوتا شب عروس دمیشکل چش نیمزه فقرو به تلختر میخونه پدر در
 .تر بود نیبزرگتر و رنگ یلیاز من خ  اشیدن یکه هم سن من بود ول  یکهنه دختر  یلباسها

اسم شوهر روش گذاشت و همون جالل   فهیدست از پا خطا نکردم. در منزل شوهرم که ح ٬ هامیتمام بدبخت با
ش تمام کمربند  یها انهیتاز ریز ٬تو صورتم خرد شد شهیش ٬لقمه نون کیبه خاطر  ٬سگ از همه بهتره 
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اون تو شکمم دفن شد   یلگدها لیماهه ام به دل 3 نیتنم آب شدن و جن یو گوشتها دنیکش  ریاستخونهام ت
سگ شوهر داده  کیبود؟ شوهرم. بابام منو به  یجالل سگ ک یدونیعفت و نجابتمو از دست ندادم. تو م  یول

منو نجات داد؟ بک زن  یک  یدونیم پروروندم. یو توله سگ در شکم م دمیخوابیسگ م کیبود و من شبها بغل 
به خاطر شکم  نکهیفقط واسه ا ٬سال از اون مرد جوونتر بود 25مرد زن مرده شده بود و حداقل  کی غهیکه ص

. ستییآبرو  یب نکاریخانمان برانداز ه وا یفرد نینشه و از نظر شما همچن دهیکش  راههیصاحب مرده اش، به ب
من و  رسهیامثال تو که نسبتتون به دوله ها و تاجدارها م  یحت ،یهرکس دمیاجازه نم  گهیتموم شد. د گهید یول

واسه  یو حافظ جان و ناموس مردم؟ من االن به کدوم کالنتر یمملکت نی. تو مثال سرگرد ادیکن  ریقامثال منو تح
 دمیرس یواربه ته حقارت و خ دنیخواب یتکه جا برا کیلقمه نون و  کیبگم ؟ بگم واسه  یاز تو برم ؟ چ  تیشکا
در راه  یبه خاطر جانفشان تشکرو  ریتقد یجناب سرگرد فربد فروهر شدم. بگم که نصف اتاقش تابلوها غهیو ص

ازش التماس   نکهی. اونهم فقط به خاطر اکنهیو گوشه لبمو پاره م زنهیبه دهنم م یبا سنگدل یوطنه ول یآرمانها
دادگاه منو محکوم  نیبله کنه و زنده بمونه! در کداممقا شیماریکردم غذاشو بخوره و به خاطر مادرش با ب

 ها ؟ ؟یبه چه جرم کنن؟یم

 .ستینگریسکوت کرده بود و با بهت به من م فربد

 ؟یدیو جواب نم یزدم: چرا خفه خون گرفت داد

و تار  رهیرات دمید ی. اشک جلو دادمیشونه هاشو گرفته بودم و به شدت تکانش م کهیسمتش رفتم و در حال به
 .رده بودک

 مار،یچند نفر ب یدونی. میکن خوب بش  یسع ؟یضیکه مر  یناراحت ؟یخوایاز جون خودت م  یچ یزدم: لعنت ادیفر
 شه؟یهر لحظه پر رنگ تر م دیدر چشمهاشون نور ام یفقر در حال مرگ هستن ول لیمثل تو به دل

 ..... : َمن..... َمن...... َمنفربد

من  ی. تو برانمیبب ختتویر گهید خوامیصداتو بشنوم. نم خوامیم: ساکت! نمام گذاشتم و گفت  ینیب یرو انگشتمو
و همه رو به  کنمیمنطقت رو تحمل م یب یو رفتارها های! جندماهه دارم تمام بچه بازی؟ ُمرد یفهمیفربد! م یُمرد

اجازه   هگید یول بندمیتحمل کنم. به شکمم سنگ م تونمینم گهی. دبخشمیو دل شکسته مادرت م یضیخاطر مر
 .کنن  رینحو تحق نیتو منو به بدتر یهم نوعها دمینم

ام. من بعد از   شهیر یبدبختم. ب یدارم ول اتی. حق حکشمی! من آدمم. مثل تو. نفس منی! ببنیزدم: بب داد
به  شهیمونم. از حاال به بعد هم کل روابط ما محدود م یخونه نم نیتو ا گهیلحظه هم د کی ٬بازگشت مادرت

صدام  یداشت ی. تو اتاق خودم هستم. کارامیمنطقت کنار نم یب یبا خواسته ها یطیشرا چی. تحت هیرروابط کا
 ؟ی ییییییییییییییییییییدی. فهمینیب یوگرنه رنگ ماهرخو نم یزنیم

غذاتون گوشت مرغ بوده که من اونو فقط   نی! بدتریپدر و مادر رو داشت نی! بهتریعمر تو ناز و نعمت بود  تمام
و مسافرت  دنیپوشیکهنتونو امثال من م  یخوردم و با هزار منت در خونه جالل سگ! لباسها هایوستو عر
به اروپا رفته ان.  کننیفکر م رنیم روزبه بازار  یبوده. در مقابل امثال من که وقت رازیاصفهان و ش  کتونیکوچ

 !امثال من چرا زنده ان؟ چون کفن ندارن  یدونیم ؟یخوایم یچ یفهمیخودت م
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 یکیو  کنهینازت م یکی اره،یم یکی پزه،یواست م یکیاز صبح تا شب   ؟یفهمینه نم ؟یچ یعنی یکفن  یب یفهمیم
تخت  نیا  یتو رو یکاش من به جا  ی. ایکن  یجورعقده هاتو سرش خال هیبوکس تو که هر دفعه  سهیهم شده ک

خواهرمو که  ی. و صداگذاشتنیم ملقمه غذا بدون منت به دهن کیدست نوازشگر مادر رو سرم بود و  یبودم ول
 ..... کاشی.... ا کاشی. ادمیشن یم دمیساله نشن 15از   شیب

 .صورتم گذاشتم و به سمت اتاقم رفتم ینتونستم به حرفهام ادامه بدهم. دستهامو رو گهید

 زانیبم آوبه قل یتن 50وزنه  کیکرد. انگار   نیو قلبم را سنگ دیدر وجودم شعله کش یاتاقم شدم . حس تلخ  وارد
 اریاخت  ی. بدمیلرزیمطبوع داخل منزل، از سرما م یتمام بدنم رابرهنه کرده بود و در آن هوا ریشده بود. درد تحق
 .ستمیام گر  یکس  یو ب هایزار زدم. به بدبخت

 .از اشک بودند  یام ته  یاشک  یها سهیکه ک  دمیدست کش هیاز گر  یکردم. زمان  هیچه مدت گر دانمینم

خشک شده از خون از گوشه لبم به  یرینگاه کردم. گوشه لبم ورم کرده بود و مس نهیشدم و به آبلند  میجا از
 .بود دهیراه بر انهیبود، که در م یسمت گردنم جار

گربه. به اتاق فربد رفتم. کاسه سوپ خورده شده بود   یشده بودند. مثل چشمها یمتورم، قرمز و وحش چشمانم
 .برداشتم و به آشپزخانه رفتم. مونس خانم برگشته بود. مشغول پخت پز شام بود را ینیو فربد در اتاق نبود. س

امان از دست شما دوتا   د؟یگفت: باز دعوا کرد  ٬داشتیپشتش به من بود و سر قابلمه غذا را برم کهیحال در
 .جوون

را به آشپزخانه باال خانم به سفر رفته بود، مونس خانم هم بساط پخت و پز  زیروح انگ کهینزدم. از موقع یحرف
خانم چنان از همه  زی. روح انگمیندازیسورو سات راه ب میکه بخواه  مینداشت یانتقال داده بود. مهمان

به خانه  دیمتوجه شده بودند نبا مهکه ه  دیآ  ینم گرید کماهیکرده بود و به همه گفته بود تا   یخداحافظ
 نیکه ا  ندیمونس بب خواستیرا نشسته بودم. دلم مفربد. صورتم  دنید یبرا یآمدند، حت  یسرهنگ فروهر م

که از گذاشتن   ییکوباندم. با صدا  زیم یرا به عمد رو ینیچه به روز من آورده است. س یجناب سرگرد وحش
چند  یافتاد. برا  نیبه سمت من برگشت. قاشق از دستش به زم ونسشد، م جادیآشپزخانه ا  زیم یبه رو ینیس
 .ه من نگاه کردخشکش زد و متعجب ب هیثان

 کرده؟  تینطوریا  یشده؟ ک یبه خودش آمد و گفت: چ فورا

 زیصورتم روان شد. پشت م یاشک بر رو  باری. دومرتبه جوکردمیآن حس تلخ را در قلبم احساس م  هنوز
 .بپرس یصورتم گرفتم و گفتم: برو از اون سرگرد وحش یآشپزخانه نشستم و دستم را جلو

 .من گرم بودند یبرخالف دستها شیاشت. دستهاصورتم برد  یرا از رو دستم

 کرده؟  ینطوری! آقا فربد، تو رو افهممی: نمگفت

 گفتم : بله  هیگر  با

 .مهربون بود یلی. اون اصال دست بزن نداشت. اون خشهیباورم نم -
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 .فعال که صورت منو آش و الش کرده -

 نیلبم گذاشت. از سوزش نفوذ بتاد یرا رو به آن زد و پنبه نیپنبه برداشت و بتاد یکم  نتیسرعت از کاب به
 .هیگر  ریداخل زخم لبم، دومرتبه قلبم به درد آمد و زدم ز

 یاشک کس  دنیمن تحمل د یدونینکن. تو که م هی: مادر جون گرگفتیو م کردیخانم پشتم را نوازش م مونس
 د؟یشده؟ چرا دعوا کرد یرو ندارم. بگو چ

 ریدهنش بردم و گفتم فربد دهنتو باز کن غذاتو بخور. چنان زد ز یجلونگفتم. قاشق سوپ رو  یچیبه خدا ه -
 .صورتم یشد رو دهیدستم که ته قاشق خورد گوشه لبم و سوپهاش پاش

 االن کجاست؟ -

 .نبود رونیاومدم ب  ی. من تو اتاقم بودم . وقتدونمینم -

. شناسمیآقا فربد رو م  ی. من از بچگمونهیپش یلیبکنه. حتما اونم خ نکارویا  خواستهیمادر جون باور کن نم -
 هیاون بال رو سرش آورد آقا   ده،یند ریخانم خ اسمنی کهینبود. از موقع ینطوریخودم بزرگش کردم . اون اصال ا

و گوشه  ریو بهونه گ یآدم عصب  کیشد به  لیتبد شد،یلبخند از لبش دور نم چوقتیکه ه  یشد. فربد گهید زیچ
 . قوز شدهم قوز باال یضیمر نی. اریگ

 اره؟یسر من در ب شویدق دل دیسرش آورده. اون با ییجونش چه بال اسمنیبه من چه مربوطه که  -

 .بشه ینطوریا  کردهیکه من از فربد دارم مطمئنم فکر نم  یبا شناخت یحرفتو قبول دارم. ول -

 یبوده. برا یک  اسمنیکه   مردمیم یهم داشتم از فضول یبه فربد فکر کنم از طرف خواستیطرف دلم نم کی از
ما  ریدامنگ ششیرو به دل آقا فربد زده که آت یآتش  یبوده که همچ یخانم ک اسمنی نی: حاال ادمیپرس نیهم

 .هم شده

 همسرش -

 زنش؟ مگه فربد زن داشته؟ پس حاال کجاست؟ -

 نقدری. اشهیبگم . آقا فربد بعد از تموم شدن دانشگاهش به جنوب منتقل م نقدریقصه اش درازه مادر. هم -
سال تونست خودشو به مشهد منتقل کنه. اون  7نامه گرفت که بعد از  قیبودن و تشو یاونجا از کارش راض

قبول  یمهندس سانسیو فوق ل دآقا فربد، سال آخر دانشگاهو تموم کرده بو  ییخانم ، دختر دا اسمنیموقع 
خانم  نیبه نازن یخانم هم از همون بچگ زیگ. روح انیو گندم یبود. چشم و ابرو مشک یشده بود. دختر خوشگل

 .یعروس خودم  گفتیم

داد که واسه  شنهادیخانم به فربد پ زیساله بود و وقت ازدواجش. روح انگ 29فربد به تهران منتقل شد  یوقت
خوشش اومده بود  اسمنیصحبت کرده بود. به نظر از  اسمنیبرن. آقا هم چند بار با  یبه خواستگار اسمنی

 .رفتن شونیزود سر خونه و زندگ یلیرا موافقت کرد. و اونها خچون فو
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آقا فربد   یول نهیمصر بود که هرچه زودتر نوه اش رو بب یلیخانم خ زیخوب بود و روح انگ یسال همه چ سه
 ینیبی. مشهیم تیخانم اذ اسمنیبچه دار شدن ندارن چون  میخانم تموم نشه، تصم اسمنیتا درس  گفتیم

 !!رحم بودهمادر چقدر دل 

 یکار برا  یزایخانم، و اسمنی یهم دانشگاه یدوستها نی. چند تا از اشهیخانم تموم م اسمنیدرس  خالصه
 .رنیو به اونجا م رنیگیم ایاسترال

 یحساب اسمنویو حقوق اونجا،  یکار  تیاز وضع  فیباهاش در تماس بودن با تعر نترنتیا  قیکه از طر  دوستهاش
 ی. آقا هم هرچرنیمهاجرت بگ ایاسترال  یبرا دیکه با  گهیکفش و به آقا م  کیتو  کنهیمو اونهم پا  کننیم ییهوا

. رهیکه نم  رهیخانم نم اسمنیتو گوش  ٬ ستین یکه در اونجا براش کار  ارهیو منطق م لیخانم دل اسمنیواسه 
 نیا  دیبره، شا ایه استرالو ب رهیکار سه ماهه بگ  یزایو کی ییکه تنها  کنهیم یخانم آقا فربد و راض اسمنیباالخره 

موافقت  ش،یبعد از سه ماه برگرده سر خونه زندگ اسمنی نکهیا  دی. آقا هم به امفتهیوهوس از سرش ب یهو
 .به دلش نشسته بود یاونجا بدجور  نکهیمثل ا یول رهیخانم م اسمنیو  کنهیم

دوست داشت. همه  یلیخ اسمنوی. شدیهمه مدت از خانمش جدا م نیبار بود که ا نیکالفه بود. اول  یلیخ آقا
دختر لوس و از خود  هی. اونم که ماشاهلل دادیم دونیم اسمنی یهای. به تمام بچه بازدنیفهمیاز نگاهاش م

 چی. سه ماه تموم شد. هکردیسو استفاده م یهم حساب اسمنی. ذاشتیبهش احترام م یلیآقا خ  ی. ولیراض
اونو نداره،   یبرگرده چون تحمل دور دیزد و بهش گفت که با زنگ اسمنیبه  نجایرو که آقا از ا یوقت اونشب

 کی رشیخانم در جواب گفت که تونسته پذ اسمنی یول کردیآقا فربد پشت تلفن التماس م  چارهی. برهینم ادمی
رو که گذاشت، از  ی. آقا گوشگردهیبرنم رانیو تا درسش تموم نشه به ا رهیبگ لشیدانشگاهو واسه ادامه تحص

. منهم مونده بودم دست کردیم هیخانم گر زی. روح انگدیکشیاتاقو با مشتش خرد کرد و داد م  نهیآ  تیعصبان
بدم. بعد چند روز که آقا دومرتبه به خونمون اومد گفت: که  یخانم دلدار زیبه روح انگ ایآقا رو ببندم   یخون

 .و بعد باهم برگردنتا درسش تموم بشه  اسمنی شیو بره پ رهیبگ یاز کارش دو سال مرخص  خوادیم

که   یمیتصم نیغربت باشه. از ا  یهم تو گهیکه زنش دو سال د  دهیاجازه نم  رتشیخانم گفته بود غ زیروح انگ به
خانم استقبال نکرد.  اسمنی یخبر خوشحال شدن ول نیاز ا  شیی. خانواده دامیخوشحال بود یگرفته بود، همگ

کرد و از محل کارش هم دو سال یرفتنشو درست م یرهاخانم، کا اسمنیآقا بدون توجه به عدم استقبال 
غده   کیانجام گرفت، دکتر متوجه شد که تو گردن آقا   زایو یکه برا  یسالمت یشهایدر آزما یگرفت . ول  یمرخص

متوجه شدن آقا سرطان داره.  یبشه. بعد از نمونه بردار یاز غده نمونه بردار  دیبه اندازه فندقه. دکتر گفت با
که خودش بخواد و   یبه شرط شهیدکتر گفت از اون مدلهاست که درمان م یبود ول یسمش چا  دونمینم

 .کنه  یهمکار

 یول ره،یبگ یترم از دانشگاه مرخص کیو اگه ممکنه اون  ادیب تونهیو فعال نم مارهیخانم گفت ب اسمنیبه  آقا
 .شده بود یکفر  یلیخانوم موافقت نکرد. آقا خ اسمنی

 فی. خالصه آقا حریبکشون رانیمنو به ا یخوایم ینطوریتو ا گفتیو م مارهیکه آقا ب  کردیخانم قبول نم اسمنی
 .بمونه رانیکه بره و مجبور بود ا  دادنینم زایخانم نشد که نشد. از اون طرف هم به آقا و اسمنی
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بمونم و  نجایادو سال   یاجازه بد  دیبا ایکفش که   کیندادن، پاشو کرد تو  زایبه آقا و دیخانم هم که د اسمنی
به اونها بگه و از اونها کمک بخواد تا  شویماریب انیرفت که جر شییروز آقا به خونه دا هی. یطالقم بد دیبا ای
 .تو آشپزخونه بود شییدا زنخونه نبود و  شییاونروز دا  ٬کنن که برگرده  یراض اسمنوی

که کنار   دید اسمنویروشن بود. آقا فربد  لدای روتیرفت . کامپ اسمنیخواهر  لدا،یبه اتاق  یبعد از احوال پرس آقا
دست اون  گه،ید یکیدستش تو دست اون مرد بود.  ،یکیمرد باهم عکس گرفتن. چند تا عکس بود. تو  کی

تاپ  کیخانم فقط  اسمنینشسته بودن و  مه یپهلو ایهم، هردو کنار در یکیخانم بود و  اسمنیمرده رو شونه 
 لدایواسه  اسمنیعکسها رو   نیا  نکهیشنا داشت. مثل ا وین آقا هم فقط ماشلوارک پاش بود و او کیو 

 .از همکاراش بوده  یکیفرستاده بود و اون آقا 

تلفنو  ادیمشغول نگاه کردن به عکسها بوده که تلفن خونه زنگ خورد و مامانش گفت دستش بنده و ب لدای
و  دیول صحبت با دوستش شد که فربد از راه رسمشغ لدایخانم پشت خط بود و  لدایجواب بده. از قضا دوست 

 .رفت لدایبه اتاق 

رو از  لدای ی. تمام کتابهانیرو زد زم لدای وتریآقا کامپ  ٬شد یامتیق یدونی: مونس! نمگفتیخواهرم م رهیمن
از ترس جرات   لدایدم دستش بود خرد کرد. و من و خانم صولت و  یشکستن یو هرچ نییکتابخونه پرت کرد پا

: به گفتیخانم م لدایتحمل کنم و  تونمیمن انتویخ نیکه ا  زدی. آقا فربد عربده ممیریجلوشو بگ میبر میکردینم
 .خدا همکارشه

بغل  رهیاومد و موهاشو از پشت گرفت و گفت: تو شهر شما زن شوهر دار م  لدایموقع، فربد به سمت  همون
 همکاره مرد؟ آره ؟ کی

رفت تو اتاق  لدایکرده بود. موهاشو که ول کرد   یبه خودش خرابکار لدای کردیرو ول نم لدای یخدا اگه موها به
 .مامانو باباش و درو بست

داد  اسمنویطالق  ٬که از دادگاه گرفته بود  ینیهمون روز فربد رفت محضر و با نشون دادن حکم عدم تمک یفردا
نشد که  یداد. آقا فربد راض شییبه دا ینقد کردنیم یبوده که در اونجا زندگ یرو که نصف آپارتمان هیو مهر

 دونستیخانم م زیبزرگ قسم داد. روح انگ هرفرو یشب خانم اونو به روح آقا کی نکهیدرمان کنه تا ا شویماریب
 یآقا فربد هم شغل آقا  نکهیبود واحترامشو داشت. و علت ا زیفروهر بزرگ واسه آقا فربد، عز یکه چقدر آقا

 .عالقه به پدرش بود  نیفروهر بزرگو ادامه داد هم

آقا از   ی. ولنداختین نیفروهر بزرگ قسم داد، آقا قسم مادرشو زم یخانم فربد رو به روح آقا زیروح انگ یوقت
و به همه شک  دادیم ریخانم هم گ یرفتنها رونیبه ب یحت کهییهمون موقع هم بدخلق شد و هم بددل. تا جا

 .کردیم

با همون همکارش ازدواج کرده. فربد  اسمنی دیبه گوشش رس کهیصوصا زمانخ ٬فربد روز به روز لجباز تر شد آقا
 .کردیم یریسر من و مادرش در آورد و دائما بهانه گ خواستیکه دلش م  ییآخر و هر بال  میزد به س

 هیباز توان سییهم کار خونه رو بکنم و هم از آقا مراقبت کنم. خانم با دوستش که همون ر تونستمینم گهید
کمک به خانم استخدام   یاونجا رو برا  یاز دخترها  یکیکرد که   شنهادیرد و مشکلشو گفت و اون به ما پصحبت ک

خانم  ،یسر از اونجا در آورد یو اشتباه یودو پاک ب بیکرد و چون نج  یتو رو به خانم معرف ی. خانم روحان میکن
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کرده تو   نکاروی. االن هم که با تو ایدیرو دوحال و روز ما  ی. خودت اومدارهیخونه ب نیقبول کرد که تو رو به ا
 .شده مونی. مطمئن باش پششیو دلشکستگ شیبذار به حساب همون اعصاب خورد

. اونوقت کنهیو حال م فیداره کنار ساحل ک گهید یکیکرده.   انتیبهش خ گهید یکیدلشو شکسته.  گهید یکی -
 گهیکه د  دمیکش  یبدبخت ی. به اندازه کافستمیرو ن یکی نیمونس خانم ا ریبخورم؟ نخ دیمن با شویتو دهن

. شما رمیخونه م نیبرگرده من از ا سفرخانم از  زیروح انگ نکهیتودهنم بزنه. به محض ا لیدل یب یاجازه ندم کس
آقا فربدتون ظاهر بشم. چون ممکنه   یجلو یلیخ خوامیمدت نم هی. در ضمن تا تونیسرگرد عوض نیبا ا دیبمون

 .کنمی. جبران م دیکم تو کارها کمکم کن  هی کنمی. ازتون خواهش مادیب شیپ نیبدتر از ا

 .کردیمتعجب به من نگاه م یباز و چشمان یخانم با دهن مونس

 .دل صاحب مرده من به رحم آمده بود نیآمدم. باز ا  رونیآشپزخانه ب  از

و تا  ری. بمون و حقتو بگمونهیخودم گفتم به حرف مونس خانم اعتماد کن . اون حواسش نبوده و االن پش با
جالل سگ  یهزارم کتکها کی یتو دهن نی. اهی! واسه تو که عادیخوریآخر عمر راحت باش. مگه بار اولته کتک م

 .ستیهم ن

لقمه نونش  هیمنت  ریز یخوایبند انداختتو پودر کرد. هنوز م تیاحمق! غرور و شخص  گفتمیباز با خودم م یول
 !یارکه د   رتیغ  ،ی. غرور نداریباش

تا  کردمیم دایخودم پ یبرا یکار  دیاول با  رفتم؟یشد. کجا م رهیقلبم بر عقلم چ یجدال قلب و عقلم، تا حد در
حالش را  یاول حساب  دیبا ماندمیاگر هم م  ی. ولرفتمیو بعد م دادمیصاحب را م یشکم ب نیبتوانم جواب ا

 .دادیم ثانهیخب یاشنهادهیگرفته بود و پ  یخودش جشن یدرونم برا طانی. ش گرفتمیم

شام خوردن. مونس خانم هم به  یبرا یحت امدم،ین رونیرفتم و صورتم را شستم. تا شب از اتاقم ب ییدستشو به
 .و خودش شام فربد را داد امدیسراغم ن نمیاز برخورد صبح هنوز غمگ  نکهیا  الیخ

اتاق او را هم   دنیامکان د  ینبود ول یاتاق من و فربد در  نیب نکهیبود؟ با وجود ا یکدام گور  دانستمینم اصال
 .نداشتم یو منهم اصال حوصله فضول یدیدیداخل اتاق اورا نم یستادیا  ینداشتم، چون تا در چارچوب در نم

آمد،   دنمیبه د کباری. مونس خانم هم که امدمین رونیشدم. نهار را هم ب داریاز معمول از خواب ب  رتریهم د صبح
 یتهایسکویب کهیغذا بخوردم. در حال  توانمیو نم کندیکه لبم ورم کرده است و درد مزدم   یخودم را به موش مردگ

 .گذراندمیبه شکمم بد نم ٬کرده بودم  میتشکم قا ریمانژ را ز یپت

را در آوردم  ضهایمر یمونس خانم ادا یجلو یگذراندم و بدجور  تیسکویو شکالت و ب کیهم با ک گریروز د دو
غذا   توانمیو کمپوت آورد و به من قرص بروفن داد. باورش شده بود که نم وهیآبم  میچند بار برا چارهیکه ب

 .بخورم

تمام  میها تیسکویشب بود. ب مهین 12:30نگاه کردم  لمیضعف کرده بودم. به ساعت موبا یشب بد جور آخر
دونفر باهم حرف  روشن بود . منیاتاقم خارج شدم. فربد در اتاقش نبود. برق اتاق نش  یشده بود. از در راهرو

 .فربد با مونس خانم بود دنصحبت کر  یخودم را به در اتاق رساندم. صدا نیپاورچ ن،ی. پاورچزدندیم
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 را به در چسباندم گوشم

روزه از درد و ورم لبش، لب به  4. یکنیرفتار م ینطوریزبون بسته ا نیبا ا ادیخانم: مادر! خدا رو خوش نم مونس
 . غذا نزده

 !!!! سته مونس ناراحت شدم. مگر من گوسفندمکلمه زبون ب  از

از   نمی. اون از بابات. اون از جالل سگ و اارنیکه دلشون بخواد سرت در م  ییکه هر بال  یخودم گفتم گوسفند با
 !فربد هاپو کمار

 .دهانم گذاشتم یفربد به هاپو کمار خنده ام گرفت. دستم را جلو هیتشب از

 هاتیکه چند ماهه با همه بد رفتار  نهیاز ا  ریبهت کرده؟ غ یاحترام  یچه ب : مادر جون! گناه داره. مگهمونس
 یمعرفت یتاوون اشتباهها و ب دیکه مادرت اونو استخدام کرد. اون که نبا  میساخته. واال! منو مادرت کم آورد

 .رو پس بده یا  گهیکسه د

صورتم کنار  یا دستم قاشقو از جلوب خواستمی. من مدیگیکه شما م  ستین ینطوری: به خدا خاله مونس! افربد
. رونیناراحت شدم و از خونه زدم ب یلیتو صورت ماهرخ. خودم خ خورهیم شهیکه پرت م  دونستمیبدم . چه م

رو  یاشتباه کس  یو رفت ول زونددل منو سو یبدجور اسمنی. درسته ستمیمن اونقدرها هم سنگدل ن دیباور کن
 ومدهیکه از اتاقش ن  ینیبیم یاز دلش در آرم ول  یطور هیهم خواستم  روزی. از دسمینوینم گهید یکس  یبه پا

 !نهیمنو بب یتا حت رونیب

 .که اون واست کرد  کنهینم یدلسوز نقدریبه هرحال باهاش مهربون باش. زن آدم هم ا -

 پس چکارمه؟ ستیاگه زنم ن -

 یتو مشکل یدر پرستار یظر شرعخونده تا از ن نتونیب تیمحرم غهیص کیکه مادرت فقط   یدونیخودتم خوب م -
 .نداشته باشه. وگرنه قرار نبود که زنت باشه

 .کنهیکه داره از دستت فرار م  یبه سرش آورد یچ نی. ببرهیم نجایمادرت برگرده از ا یوقت گفتیم اونروز

 !رهیجا نم چیاون حاال حاال ها ه -

 !برم که پشت سرمم نگاه نکنم یدلم گفتم آره ارواح عمت. همچ تو

 مارستانیتو ب دیگرفته و دکتر گفته حداقل دو هفته با  یزرد نازیکرده. بچه فر  دیتمد گهیماه د 3 زاشویمامان و -
 بشه و مامان هم فعال اونجاست یبستر

 ؟یِ با مادرت حرف زد یک -

 .گردهیجمع نشه برنم نازیبچه و فر یاز بابت سالمت  الشیامروز صبح بهم زنگ زد و گفت تا خ -

خودم  یبرا توانستمیمدت م نیآنجا بمانم و در ا  دیکه فعال با  کردمیشکر آب م لویک  لویف در دلم کطر  کی از
 .تحمل کنم گریرا چند ماه د الیگودز  نیا  افهیق توانستمیهم نم گریکنم، از طرف د  دایپ یکار
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 چیکه تا حاال ه  یتبدبخ نقدری. خاک تو سرت ماهرخ اارهیاز دلم در ب  خوادی!!!! فربد گفت میدلم گفتم آخ تو
 ستیکه معلوم ن  یدیحرفو از دهن فربد شن نیو حاال که ا اوردهیکه بهت کرده از دلت در ن  ییها یکس واسه بد

 !یدروغ، ذوق مرگ شد ایراسته 

تا صبح شکمم قاروقور کرد  یبه اتاقم برگشتم و خودم را به خواب زدم تا متوجه حضور من نشود. ول بالفاصله
چند روز که قهر بودم صبح  نیشدم. فربد در اتاقش نبود. مشکوک شده بود. ا داریصبح ب 7ساعت  کهیبطور

 .آمد  یم 6- 5و بعد از ظهرساعت  رفتیم

 .هنوز فکر کنند از دستش ناراحتم دیبا پرسمیفعال نم یکجاست ول  دانستیمونس خانم م حتما

 .چند روز تشکر کردم نیخورم و ازش بابت اغذا ب  توانمیآشپزخانه رفتم و به مونس گفتم دردم کم شده و م  به

 .دمیسالمش را به مونس شن یفربد به خانه آمد. صدا عصر،

بابت کارش از من عذر  خواستیم یکیبارم بود که  نیآورد. اول  یفربد چگونه از دلم در م نمیداشتم بب دوست
ظرفها را به اتاق  ی. وقتنمیچ ین مرا م زیکند. موقع شام به آشپزخانه رفتم و به مونس خانم گفتم که م  یخواه

 .کردم  یبردم، فربد در حال گوش کردن به اخبار بود. سالم آرام منینش

خونه  نیرفته که تو ا ادتی! نکنه یاومد  رونینگاه کردن به من گفت: چه عجب باالخره از پشت ابرها ب بدون
 ؟یدار یفیوظا

که از   دییهست بفرما یار داد نامه رو حفظم. حاال اگه موردآگاهم و بند بند اون قر   فمیهم به وظا یلیاتفاقا خ -
 .فتهیقلم ن

 !یبه امورات منه که فراموش کرد دنیرس فت،یوظ نیاول -

تا  نییپا دییایماه از رو تخت ب 6نبود که قراره بعد از  ادمی! البته کامال شرمنده ام! نمیب ینم یمنکه فراموش -
و  منیچند روز که به  نیاز ا  ریبه نحو احسنت انجام دادم غ فمویهم وظا براتون فرش قرمز پهن کنم!! تا حاال

 .بودم ضیضرب شست شما مر یمبارک

روزه خاله مونس  4که   فتهیبه وظ ییگفت: به خاطر آشنا  کردیمن نگاه م یبلبل زبان نیکه با تعجب به ا  یحال در
 کشه؟یداره جور تو رو م

 !دیشی! اوف مدهایخودتونو خسته نکن یلی! البته ختا خسته نشه دیبهش کمک کن دیخواستیم -

و زبانم را تحت کنترل خودش در آورده بود. دست خودم نبود.  دیکشیدر وجودم شعله م یانتقام و تالف  حس
 .را از دست داده بودم ارشیاخت

 .زبونتم که درازه -

 !دیدیکجاشو د -

 چند متره؟ -



 

 
82 

 کردم  میتو دهنم قامترشم  6. تهیمترش در حال فعال 6االن که  -

 کنمیمن کوتاهش م -

 .برنداشتم یدست از زبان دراز یول رومیم ورتمهیاعصابش   یکه رو  دانستمیم

 !کنهینعناست. دوباره رشد م شهیشرمنده ام سرگرد! اون مثل ر -

 !می! بچرخ تا بچرخخاره؟یتنت م یلیخ نکهینه مثل ا -

 !!سرگرد ،یفتینره، ب جیبپا سرت گ -

 .میفتیرفت با هم ب جیکه اگه سرم گ  میرخچیبا هم م -

 .گرفتمیکنف کردنش، داشتم آتش م  یخوشحال از

مارو چرخونده  نقدریزمونه ا نیگفتم: واال! خدمت با سعادت شما جناب سرگرد بد اخالق، ا  یعشوه ماهرخ  کی با
 .هیواسمون تاب تاب عباس دنهایکه اون چرخ

شد و گفت: زبونتو از  رهیخ میدر چشمها شیجو زهی. با چشمان ستنمیرا بب میحرفها ریزل زدم تا تاث شیچشما تو
 .تا مثل علف هرز دو مرتبه رشد نکنه ارمیته حلقت در م

 .نشست شیلبها یبر رو یطانیش یخنده ا سپس

مثل جالل بود. هردو آخر  شیدهایترس برم داشت. تهد ایدن کی. به اندازه دمیو از درون لرز دمیحرفش ترس از
 .دندیکشیآوردند زورشان را به رخم م  یکه کم م

 .دیترکیچنگ انداخته بود، م میکه از ترس بدجور به گلو  یبغض ستادمیا  یماندن نبود. اگر م یجا

 . زورگو و ترسناکدیهمتون مثل هم -

 چارهیب نیا  یخودم به خودم جواب دادم که کجا یماهرخ!. ول یافتاد  لکردهیجالل تحص هی ریخودم گفتم گ با
 یستادیله و لوردت کرده بود. وا دهیاالن مثل گوشت کوب  یزدیحرفهارو به جالل م نیدهم ا کیجالله؟ مثل 

بهت کرد حال  یسیپل دی! عجب تهدیماهرخ ینازت کنه؟ ول ادیب یخوا یم ،یکشیاعصاب و روحشو پنجول م
 !؟یکرد

 .شتم و در اتاق فربد را محکم کوباندمرفته را برگ ریاتاقم رفتم. وامانده درهم نداشت که بکوبمش. از لجم مس  به

 .یبد رویپول تعم دیآمد: اگه در شکسته باشه خودت با  شیصدا

فربد به اتاق آمد و  یک  دمیتنها، خوابم برد ونفهم یام، تنها  یباران یتخت انداختم و با چشمها یرا رو خودم
 .دیخواب

 .میکردیرا دفع م گریچند روز من و فربد مثل دوتا قطب هم نام همد تا
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فربد و  یرهایحوصله گ نکهیا  ی. آنهم براکردمیو به مونس خانم کمک م شدمیغذا حاضر م  زیموقع شام سر م فقط
.دو سه بار هم مچش را  کردمیکوه احساس م  کینگاهش را مثل  ینیسنگ یکل کل کردن با او را نداشتم. ول

 ؟ زبونتو موش خورده؟ یساکت هی: چدیازمن پرس  کباریمدت  نیگرفتم و به او اخم کردم. فقط در ا

 .از ته حلقم کنده بشه  خوادیهاش! دلم نم نایا  ریدر آوردم و گفتم: نخ زبونمو

 .دمیخنده اش را پشت سرم شن یبعد از اتاق خارج شدم. صدا و

 !هاپو کمار یلب گفتم: رو آب بخند ریز

 .آوردن اسم هاپو کمار خنده ام گرفت  ادیاز ب  دومرتبه

 هیتشب نی. از امونهیب اگه اون هاپو کماره تو هم مخمل! چشماتم که به قول جالل مثل گربه مخودم گفتم خ با
 و شروع کردم به خواندن آواز خانه مادربزرگه دمیخند

 مادر بزرگه هزارتا قصه داره خونه

 تازه داره یمادر بزرگه حرفا خونه

 د؟یدینوار قصه گوش م دییفربد آمد: خاله مونس! شما یصدا

 .است  هیگفت: نه مادر از خونه همسا  ٬از من  جتریکه گ  هم او

 .دمیپتو کردم و از ته دل خند ریو سرم را ز دمیتخت دراز کش یرو

در کار نبود. فربد صبح زود  ییدعوا یول میقهر بود مهیو ما هنوز ن گذشتیفربد م یدرمان یمیش نیروز از آخر 40
خانم چند  زی. روح انگرکندیکه باز پرش به پرم گ  دادمینمجوالن  شیجلو یلیو منهم خ گشتیو عصر برم رفتیم

کامل داده بودم که حالش   نانیبار تماس گرفته بود و با من در مورد حال فربد صحبت کرده بود و من هم اطم
 .بخش بوده است تیرضا شهایخوب و آزما

چاق  ی. کمزدندیم اهیس هم شیو مژه ها شیسانت رشد کرده بودند. ابروها 1 شی.موها زدیم اهیفربد س سر
فربد، صبح ها کجا  دانستمیآورد. نم  یرا بدست م شییبایهنوز جا داشت که چاقتر شود. کم کم ز یشده بود ول

 .آمدم  ینم رونیتا موقع شام از اتاق ب آمدی. عصرها هم که م رفتیم

حال  ی، خواهرم، کم رهی. منرمیصولت م یبعد از نهار، مونس خانم گفت: ماهرخ جان! من به خونه آقا کروزی
 .رمیازش بگ  یاحوال  کی رمینداره م

 . باشه؟ادیفربد ب نکهیتا قبل از ا دییایخاله مونس زود ب -

 .باشه زیتو هم حواست به همه چ یقبل آقا برگردم. ول کنمیم یسع -

 .باشه -

ودم باشم بدون امر و مال خ توانستمیحس استقالل. امروز م کیداشتم.  یدر خانه تنها بودم حس خوب نکهیا  از
مدت نکردم انجام بدهم. اول رفتم سراغ کتاب  نیکه در ا  ییتمام آن کارها خواستیو چشم اضافه. دلم م ینه
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را روشن  رمیپل یتر یبخوانم. ام پ شدیفربد هم بود، م ی. نه! حوصله ش را نداشتم. وقتیشعر سهراب سپهر
چشمم به  دمیکه چرخ  نطوریحال نداد. هم نهمی. نه، ادمیرقص یعرب  یکردم و هد فون را به گوشم گذاشتم، کم

 .کنار اتاق فربد افتاد  تاریگ

 کی. دمیزانو بود پوش یرا که باال دمیکردم . دامن فون کوتاه سف  یظیغل  شیدر ذهنم جرقه زد. فورا آرا یفکر
 .تاپ دکلته سبز هم تنم کردم

اتاقم نصب شده بود،   یدر ورود یکه روبرو  یقد هنیآ  یاپن آشپزخانه را هم آوردم و جلو  یهایاز صندل  یکی
 .گذاشتم

 یباز کردم. موها دیرسیبلند شده بود و تا کمرم م بایرا که حاال تقر میدر آوردم . موها فشیک  یرا از تو تاریگ
گاه ن نهیشده بود. خودم را در آ ییایرو یلیتر آمده بود، خ نییروشن که پا یتونیز یتهایالیام با ها  رهیت یتونیز

 !کردم، واقعا ماهرخ شده بودم

وقت بود  یلیکردم . خ  یپل میمال کیموز کی یرا روشن کردم و رو ریپل یدی. سدمیسبزم را پوش یصندلها
. کلمات شعر ختمیر میرا به دستم گرفتم و تمام احساسم را در صدا تارینخوانده بودم. هوس خواندن داشتم. گ

 .اتاق به رقص واداشتم  یدر فضا میهالب انیو گرم از م ییاپرا  یرا با صدا

 مرا یشانیآخر پر  کشدیم

 مرا یرانیبر باد ح دهدیم

 یستیاز ن  یآمد کس  یم کاش

 مرا یپنهان بردیم انیم نیز

 دلم رانیغم بر بام و  جغد

 مرا یرانیشعر و دیسرایم

 ام مبهوت در دستان درد  مانده

 مرا یدر مان چیه ٬دردا ستین

 ام  یسرو سامان یب نیهمنش

 مرا یچو سامان بخشدینم کس

 ستیرا که ن یقفل هست نیا  دیبشکن

 مرا یزندان ٬عمر   نیز تنگتر

 .دادمیزنده م شیسن، نما یداشتم انگار رو یشعر را تکرار کردم. حس قشنگ نیسه بار ا دو

 .ل زده بودبه من ز  نهیآ  ینشست. فربد از تو میشانیسرد بر پ یافتاد. عرق  یقد نهیرا بلند کردم. چشمم به آ سرم
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هم به چشمش  یآفتاب  نکیستاره داشت. کاله فرم هم تنش بود. و ع شیشانه ها یفرم تنش بود که رو لباس
چشمم  هی. عنبکردمیبه او نگاه م نهیآ  یخشکم زده بود و با ترس از تو یصندل ی. منهم روخوردیداشت. تکان نم

 .رونیب کشمیاز حلقت م  وه گفت زبونتحرفش افتادم ک ادیکرده بود.   دایپ یاز ترس، حرکات پاندول

و روحم را منجمد کرد و قلبم از حرکت باز  افتیسرما به سرعت به تمام بدنم انتشار  نیسرد شد و ا میدستها
مرا فرا گرفت. برگشتم و به او نگاه  یعموم  یسست شد و ضعف می. مثل برق گرفته ها شده بودم. پاهاستادیا

چرم واکس زده اش  یاز هم باز بود. اول چشمم به کفشها  یکم  شیبود. پاها ستادهیکردم. دم در اتاق من ا
بود و خط شلوارش  دهیآمد. چشمم را باال بردم شلوارش اتو کش  یبار بود با کفش به خانه م نیافتاد. اول

ود . با ب پیرا به کمر زده بود. چقدر در لباس فرم خوش ت شیرا باال آوردم. دستها می. چشمهادیبریهندوانه را م
. فکر کنم قدش بلندتر کنمینگاش م یهرچ شهیبود. با خودم گفتم چرا تموم نم نههنوز هم چهار شا یوجود الغر

با جالل مرا گستاخ  ی. زندگداشتمیبر نم پشیت ریمتربود. در آن اوضاع قمر در عقرب، دست از تفس یسانت 180از 
 !کرده بود

نگاهش را بخوانم. با پوشاندن سرش با کاله و چشم و  انستمتو یکه به چشم داشت نم  یآفتاب  نکیعلت ع  به
 .شده بود بایز یلیخ نکیبا ع شیابروها

 .بودم دهید وارید یکه رو  شیماریزمان قبل از ب یعکسها  مثل

زنگ تلفن آمد.  یحالت ممکن نگاهم را از او گرفتم و با دست آزادم صورتم را پوشاندم. صدا نیوحشت زده تر با
 .نگاه کردم. فربد رفته بود نهیاشتم و به آدستم را برد 

باال رفته بود. باال تنه ام  یدامنم حساب٬بلند اپن  یصندل هیپا یبه رو میاز پاها  یکی!!! با گذاشتن  دادیداد ب یا
 !!!هم پسر کش شمیهم برهنه بود. آرا

 اجازه برداشتم چه بدهم؟  یرا که ب تاریبه کنار! جواب گ نهایا  حاال

 .عوض کردم  نیشلوار ج کیبلند و  نیآست  شرتیت کیر لباسم را با سرعت نو با

 .گذاشتم  فیدر ک شیرا سر جا تاریبستم و گ رهیرا با گ میرا پاک کردم. موها شمیآرا

 .رفتم رونیلرزان و سست ب ییترس و لرز و پاها با

 . کارت دارم  ایبصدا گفت:  نیبه من نگاه کند با خشن تر نکهیبود. بدون ا منیدم در اتاق نش فربد

 !رفت و منهم مثل جن زده ها به دنبالش منیهمان لباس به هال نش با

معلوم  دادیچپش گذاشت و کفشش را تکان م یپا یرو یراستش را به صورت مثلث یمبل نشست و پا یرو فربد
 .صادر کندرا  نوایگنهکار ب  نیرا از چشمش برداشت. با ترس به او چشم دوختم تا حکم ا نکی. عستیبود عصب

نگاه  یتفاوت هم نبود ول یهم نبود ب خیبه اشد مجازات محکوم خواهم شد. نگاهش سرد نبود.  دانستمیم
 .نبود یشگیهم

 ؟یرو بدون اجازه برندار یکس  یشخص لهیندادن وس ادیحالت ممکن گفت: بهت  نیو خشک تر نیسردتر با
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 .آمپر سوزانده بود  یحساب

 .اوردیب میبه رو یزود نیشتم که اشتباهم را به ا. توقع ندادمیحرفش رنج نیا  از

خواستم که خودش کمکم کند و فکم را  یقلبم شکسته شد و درد آن را احساس کردم. فقط از خدا م دومرتبه
 .نزنم تا آتش خشمش شعله ور تر کند ینگه دارد تا حرف نامربوط

که ازتون اجازه   دی. شما نبوددیکنان گفتم: ببخش  ِمن ِمن گرفتیرا م دمید یجلو یاز ابر باران  یهاله ا کهیحال در
 !شهیتکرار نم گهی. حوصله ام سررفته بود. خاله مونس نبود. درمیبگ

به  دیاز جانب اون بهت اجازه بدم. با  تونستمی. منهم بودم نمنازهیمال فر تاریاز دفعه قبل گفت: اون گ  خشکتر
 .یو ازش معذرت بخوا یسوئد زنگ بزن

 ؟یچ یعنی یسوئد ازش معذرت بخوا ی. زنگ بزنزنهیزر مفت م گه؟یداره واسه خودش م یچ نیخودم گفتم ا با
 دمش؟یمگه دزد

 .داد یدرونم رخنه کرد که به من قدرت ما فوق بشر یخصومت و سرد ایدن کیاز کجا   دانمینم

آشغال تا   هیو واسه خودشون گرانیتا د دیذاریدم دست م دیکنیغلط م  د،یرو ندار یزیچ اریاخت  یزدم: وقت ادیفر
تو خونه  تارتونیکه گ  دیو بگن ببخش رنیتماس بگ ایبه اون سر دن ایسر دن نیقعر حقارت نبرن و مجبور نشن از ا

 .نجس شد م،یپخش و پال بود و ما دستش زد

در صورتم  یگو نه ام احساس کردم. آنچنان سوزش بد  یرا رو یلیس کی یحرفم را تمام نکرده بودم که داغ هنوز
گونه ام گذاشتم و به   یشده است. دستم را رو دهیآن فکر کردم آبجوش به صورتم پاش  کیاحساس کردم که 

 .دمیسمت اتاقم دو

 ؟یزد: کجا؟ مگه من اجازه دادم بر ادیفر فربد

 ؟ یایقبرستون! م رمیزدم: م داد

 !ستایداد زد: بهت گفتم وا دهندیم ستیکه به دزدها اخطار ا  سهایپل نیع

 ستادمیشدم. و پشت به او ا خکوبیم میجا سر

 بچرخ. پشتتو به من نکن -

 گل پشت و رو نداره -

 !لوست کرده یلی. مامانم خ یستین میمستق یصراط چیتو به ه نکهینه، مثل ا -

 !هیآباد شهر  القوزیشده  باورت

. االن واسه خودش کردنیضرب المثل استفاده م نیهنوز پشتم به او بود گفتم: قبلنا شهر نبود که از ا کهیحال در
 .دیبکار نبر یانوسی. ضرب المثل عهد دقهیشهر
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 شی! دائما داره باهاش ن شهیبهش نگم نم یزیچ خوامیم یدختر! هر چ نیال اله اال ا... از دست زبون عقرب ا -
 !زنهیم

رت شد و اتاق پ  کطرفیباز شد و به  میبود که گل موها عیبه سمتش برگشتم. آنچنان حرکتم سر تیعصبان  با
 .ختیآبشار به دورم ر  کیبه صورتم برخورد کرد، مثل  یمانند شالق نکهیبعد از ا میموها

 ها؟ ؟یبکن یخوایچکار م گهیزدم: د ادیفر

 مینشده بود، به او نشان دادم. دو مرتبه صدا میترم یکه هنوز به درست  میدست و پا یرا رو شهیش یدگیبر یجا
 .توست یادگاریرو نگاه کن.  انهیرا به سرم انداختم و گفتم : ا

 .دهی. و خون مکنهیرا نشان دادم و گفتم: هنوز لبام از شاهکار چند روز قبلت درد م لبم

 !تییهنر نما نیاز آخر  نهمینواخته شده بود جلو آوردم و گفتم: ا یلیام را که به آن س  گونه

 .تکمه ها، بلوزم را پاره کردم نییام بردم و تا پا  قهیرا به  دستم

 دیپاهات له کن. شا ریته موندشو ز ارویو اونو پاره کن و قلبمو از توش درب ایام ب  نهیهم قفسه س نی: ادمیغر
 !یکثافِت نکبت  یزندگ نیترم تا ا یراحت بشه ! به خدا من به مرگ خودم راض التیخ

 .رفت رونیصحنه از اتاق ب نیا  دنیبا د فربد

 .سرم محرمشم ریبرخوره! مثال خ خودم گفتم به جهنم! به درک! بذار بهش با

 .کردم  هیگذاشتم و از ته دل گر  میرا جلو میدستها ٬اتاق دو زانو   وسط

 .من هم به اندازه عمر نوح شده بود دنیذلت کش عمر

 .دمیکش  رونیبه اتاقم رفتم و چمدانم را از کمد ب قهیاز چند دق  بعد

 .و شالم را سرم کردم دمیوشرا پ میرا در آن انداختم . مانتو میتکه از لباسها چند

تلفن را برداشتم.  یرفتم. چمدان را دم در گذاشتم و گوش منیرا به دست گرفتم و به سمت هال نش چمدان
که مملو از غم بود گفت: چکار   ییبا صدا دیرا از دستم کش یهنوز شماره را کامل نگرفته بودم که فربد گوش

 !؟یکنیم

 .زدمیم ادیفر دینجره ام باکاهش سوزش ح  یکرده بودم و برا  داغ

 .و گورمو گم کنم رمیآژانس بگ  خوامیزدم: م داد

 !!یریجا نم چی: تو هدیترسناک شد و غر شیصدا دومرتبه

 ؟یکه تو کار من دخالت کن  دهیاجازه رو م  نیبه تو ا یک -

 قانون -

 کدوم قانون؟ -
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 یکه باعث شده تو االن زنم باش  یهمون قانون -

 ؟یدیزد: فهم ادیانداخت و فر  شیا در صدابعد تمام قدرتش ر  و

 .گذاشتم  میگوشها  یرا رو می. دستهادیدر سرم سوت کش شیصدا

 است؟  غهیبه خطبه ص یگفته که من زنتم؟ مگه زن و شوهر  یبلند تر گفتم: ک یصدا با

قانون  ونمدیواسه من که م یول یحرفو بزن نیهم ا دیبا رهیمهر نم یسرت رو کباری یکه سال  یی: واسه تودادزد
منم  نینداره و ا تیسند یدادگاه چیبه خوندن خطبه است و حرفت تو ه یزن و شوهر ٬خدا اصل و فرع داره

 !که برگ برنده تو دستمه. پس حرف مفت نزن

پس چرا شبها از من جدا  ؟یستی! مگه تو زنم نیگیجا نم یرا آهسته کرد و گفت: البته تو هم ب شیبعد صدا و
 ؟یخوابیم

 تو ثانهیدو طرف بود نه افکار خب نیگفتم : منظورم ارتباط دلها و عشق ب  شهیاز همتر   یعصب

نباشه. تو هم از امشب تو  ایباشه  یعشق  ایحاال  کنهیم دییکامال تا  نوینامه ا غهیو ص یبه هر حال تو االن زن من -
 !ستیدر کار ن یا  یخشو چیو ه هیحرف کامال جد نی. اکنمیوگرنه بنده به اتاقت کوچ م یخوابیتخت من م

 !بود یا  گهید زیشرط و شروط من با مادرتون چ یبودم که دومرتبه داد بزنم. گفتم: ول نیاز ا  حالتریب

که   هیخالف اصول اخالق نیمن دخالت داشته باشه. به هر حال من َمردم و ا ییزناشو لیتو مسا دیمادرم که نبا -
 .رجوع کنم یاخالق  ریغ  یبه کارها یمثل تو داشته باشم ول یزن خوشگل

صورتش را پوشانده بود و چشمانش برق تازه  یپهنا تیدر آن نبود . جد یاز شوخ  یصورتش نگاه کردم. عالمت به
 .داشت یا

 .یخودم گفتم لعنت به تو ماهرخ! لعنت به تو که با زبونت سرتو به باد داد با

کم   تشیعصبان  دیکو تا خواب ! شا  کردمیال موافقت متا کار خرابتر از آن نشود. فع بردمیپرچم صلح را باال م دیبا
 افتاد  یو از صرافت حرفش م شدیم

 !!دیشما بگ ی: هرچگفتم

 .اریب زیبر ییآرام گفت: برو دوتا چا  یخسته و سرد ول ییشد. با صدا آرامتر

 .مبل گذاشتم یجلو زیم یبردم و رو منیها را به هال نش ییچا

 .نی: بشگفت

 .تنم بود و شالم سرم میتم. هنوز لباسهامبل نشس یرو شیبرو رو

 ؟یکدوم کالس رفت  ؟یگرفت  ادیگفت: کجا آوازو   یجد یلیخ

 گرفتم  ادیرو  یاونها خوانندگ  یصدا دینرفتم. از رو شوها و تقل یکالس -
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 ؟یهم خوند یکس  یتا حاال برا -

 خوندم هیزنونه خونه دوستم هان یتو مهمون ینه به خدا! چند بار -

 ه؟یک  هیهان -

گفتم و اونهم منو   مونیهمسا الیملقب به جالل سگو لو دادم، به ل یجالل بافق یعنیمن شوهرم،  نکهیبعد از ا -
 هیسال خونه هان 3دوستش برد تا از شر جالل در امون باشم و از اون خواست ازم مواظبت کنه.  هیهان شیپ

 کی غهیبود. ص ییداشت. زن سالم و تنها یشیاسالن آر  کی. کردیکردم . اون مثل خواهر از من مواظبت م  یزندگ
زنشو طالق بده . چون واسه  تونستیمرد زن دار شده بود که خانمش مشکل اعصاب و روان داشت. ناصر نم

 !کنن  میعقد هم اجازه زن اول شرط بود، نتونستن عقد دا

 زنشو طالق بده؟ تونستیچرا ناصر نم -

 اخته بوددر خانه راه اند  ییسکانس باز جو کی رسما

 .چون همه ثروت ناصر مال زنش بود -

 و ناصر کجان؟ هیاالن هان -

و ناصرم اونو  رهیگ  یم هیثروت ناصررو بابت مهر  موندهیو باق فهمهیرو م هیشدن هان غهیص انیخانم ناصر جر -
 لیل نقد تبداموالشو به پو   تونهیکه م  ییباخبر بشه تا جا انیزنش از جر نکهی. البته ناصر قبل از ادهیطالق م

 دهیبود. ناصر مرد خوب و فهم کیشر ییغذا  دشرکت پخش موا کی. اونجا با دوستش تو برهیم هیوبه ترک کنهیم
 نکهیو از ا یتو خواهرم گفتیکردم و سربار اونها شده بودم بهم م  یزندگ هیکه با هان  یبود. در تمام مدت یا
 یو قانون یهستن و زن و شوهر رسم هیو ناصر ترک هیانخوشحالم. االن هم ه یلیخ ستیتنها ن هیو هان یینجایا

فروخت و کار پر  شویتمام زندگ هیرو عقد کرد. هان هیبرن، ناصر، هان هیبه ترک خواستنیم کهیهستن. روز
چرا با ناصر  یفهمیم یگفت هروقت عاشق شد  ؟یریچرا با ناصر م دمیازش پرس  یول کرد. وقت رانیدرآمدشو در ا

 .رفتم

 ه؟یراجع به عشق چتو نظرت  -

 کشونهیم یخانمان براندازه و آدمو به نابود دمیاز دوستهام شن  ی. تا حاال تجربه اش نکردم ولهیبیبرام واژه غر -
معتاد. از کتابها هم  کیمثل  ره،یکه دربند و اس  سازهیازش م  یدیآدم جد  کیوبعد از خاکستر کردن اون فرد، 

که آدمو به کام   هیخانمانسوز یبال ادیت ندارم معتاد بشم چون اعتمن دوس ینشد. ول رمیدستگ نیاز ا  شتریب
داشتم و به چند دست  یعاد  یاز هم سن و سالهام زندگ  یلی. اگر پدرم معتاد نبود منهم مثل خکشونهیم یستین

 .شدمیفروخته نم شدینم ونیلیم 5هم  یلباس و چند تا سفته که رو

را  میآنها راست و دروغ حرفها  یزل زده بود که از تو میچشمها. و به دادیگوش م  میبا دقت به حرفها فربد
. بعد از اتمام حرفم سرم را کردمیصحبت م شیالنه کرده بود، برا  میکه در چشمها  یبفهمد. من با تمام صداقت

 یراه مشت کرد و به جا نیب یول ردخورده ام آو یلیانداختم. احساس کردم دستش را به سمت گونه س  نییپا
 رداندخود برگ
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 م؟یدار ی: شام چگفت

 ومدهی: خاله مونس هنوز نگفتم

 ادیزنگ زده که شبو نم -

 دم؟ی؟ چرا من نفهم یک -

 یهمون موقع که در حال اجرا کنسرت زنده بود -

 .و سرخ شدم دیحرفش احساس کردم خون به صورتم دو نیا  با

 دمی. قول مشهیتکرار نم گهید -

 . زود بخوابم خوامی. شب ماریدرست کن ب یزیچ هیپاشو  -

 .دانهیپل یلیگفت. خ  یبد طنتیآخرش را با ش  جمله

به  دادمیرا فشار م میبا دو دستم خودم را بغل کرده بودم و بازوها کهیدر حال دمیحرفش به خودم لرز نیا  از
 .آشپزخانه رفتم

 !زورگو ٴفه. غم دوعالمو رو دلم گذاشت، تحارهیاز دلم در ب  خواستیسرش مثال م ریخودم گفتم خ با

و فربد را صدا  دمیآشپزخانه را چ  زیخوراک گوشت چرخ کرده و قارچ درست کردم. م کیساعت  میعرض ن  در
 .کردم

بود. شام  دهیدر کناره اش داشت پوش یرنگ که دو راه قهوه ا یگرمکن کرم  کیرا عوض کرده بود و  شیلباسها
 .کودکانه که به روحمان چنگ انداخته بود  یمنو دش یلجباز نیاز ا  می. هردو ذله بودمیرادر سکوت خورد

 .به من انداخت و گفت: ممنون، خوشمزه بود یکه تمام شد، فربد نگاه  غذا

آهسته گفتم: نوش   دیپوستم دو ریز یریوصف ناپذ یشاد کرد،یمدت از من تشکر م نیبار بود که در ا نیاول
 !جان

آرامش   نیا  خواستمی. نمنمیرا در چشمانش بب یشمنچشمانش نگاه نکردم. نخواستم دوباره آن خصومت و د به
 .لحظه از دست بدهم کی یبرا یو حس خوبم را حت

 .که زودتر از من بخوابد  کردمیاز شستن ظرفها خدا، خدا م  بعد

را پشت سر گذاشته بودم. فربد به اتاقش  یجانیآمد. روز پر ه  یشب بود. منهم خوابم م مهین 11:30 ساعت
چپم را باال بردم.  یتختم نشستم. ابتدا پا یبه اتاقم رفتم و رو ی. به آهستگدیب دراز کشتخت خوا یرفت و رو
 .اونجا  امیبخواب و گرنه من م نجایا  ایفربد آمد: ماهرخ ب یبود که صدا دهیراستم به تخت نرس یهنوز پا

تختش بخوابم. از  یرو خواستی. دلم نمزدمیآمد. با اضطراب در اتاق قدم م  ینم نییپا طانیاز خر ش  نکهیا  مثل
 .در کنار او باشم دیحاال پسرش ادعا کرده که من همسرش هستم و با ینبود ول نیاول هم با مادرش قرارمان ا
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 شیتنم کردم و رو دیپوشیکه اسکروچ موقع خواب م  ییاز آنها  کسرهی یسرهم کیکه داشتم   یترس و وحشت از
جوراب  کیپاهاش بندک داشت به همراه  ریشباف تنگ که زشلوار ک کیسه سانت با  قهیبلند  نیبلوز آست کی

 . دمیاسپرت پوش

 .شدیکنده م  شهیداشت از ر میموها کهیرا محکم با کش بستم بطور میرا پاک کردم و موها میشهایآرا

 !سرگرد بداخالق ترسناک دمیخودم گفتم حاال بهت نشون م با

 .اتاقش رفتم  فربد منظم شده است به ینفسها یاحساس کردم صدا  یوقت

بود.  کنفرهیو تخت من هم  دیآ  یمن م شیتختش نباشم، حتما پ یو من رو دارشودیاگر نصفه شب ب  دانستمیم
. حداقل تختش دو نفره بود و من دمیخواب یتختش م یو رو رفتمیپس بهتر بود که مثل بچه آدم خودم م

 .گوشه تخت مچاله بشوم و بخوابم  کی توانستمیم

خودش  یلحاف دو نفره. پتو را رو کیدونفره بود و  یپتو کیتختش  ی. رودمیه تخت خزبه گوش یآهستگ  به
. از ترس ندازمیب میماه بود و هوا گرم. فصل لحاف نبود که رو بهشتیلحاف. اواسط ارد ماندیبود پس م دهیکش

م و بدون پوشش را نداشتم. لحاف را کنار زد میجرات رفتن به اتاقم و برداشتن پتو دارنشودیفربد ب نکهیا
 دمیسرم شن یفربد را باال یگرم نشده بود که صدا  می. هنوز چشمهادمیخواب

 .دهیپوش موهاروهمیاز سرما گوشه تخت مچاله شده . لباس اسک  ٬! خانم خودمیآخ-

 .برگشت شیسر جا دیخندیم زیر زیر کهی. و در حالدیکش  میرا برداشت و به رو لحاف

 اس کردم!! خودم گفتم جااااااااااااااااااانم!!! خانم خودم!!! چه مهربون شده؟سرم احس یدو تا شاخ را رو شیرو

پس زدم. بعد  ی. و لحاف به آهستگدمیمنظمش را شن ینفسها یبرنداشتم. مجددا صدا میترس لحاف را از رو از
 :فربد یدومرتبه صدا قهیچند دق

گرفته   یکج عوض  یکشت  نگیرو با ر نجایفکر کنم ا .زنهیتو خواب لنگ و لگد م نقدریخانم من چرا ا نیا  دونمینم -
 هی. اگه خورهیبره که سرما م شیاگه بخواد پ  ینجوری. لحافو که باز پس زده و از سرما گوشه تخت مچاله شده. ا

 .نخوره ماتو بغلم تا سر  رمشیبگ شمیلحافو پس بزنه مجبورم گهیبار د

 .لحاف بود ریز سرم هم نباریا  یانداخته شد. حت  میلحاف رو دومرتبه

 جادیرا در پشتم ا یدیکه از تعجب در آورده بودم سوزش شد  یحرف وارونه شد. ُدم نیا  دنیخونم از شن انیجر
بود و تهش به بدنم  دهیپر بود که به لباسم چسب کی. ُدم کجا بود دمیکرده بود. با وحشت به پشتم دست کش

را باال دادم و به سمت فربد نگاه کردم.  حافدا کردم. گوشه لپر را از خودم ج تی. با عصبانکردیم تمیو اذ خوردیم
و من را طبق  ستیکه فصل لحاف ن  دیفهمی. او من را دست گرفته بود.مدیخندیپتو م ریپشتش به من بود و ز

 .معمول چزانده بود

 لحافشو پس نزده؟ یخانم نمی: پاشم ببگفتیکه م  دمیرا شن شیآمدم که لحاف را پس بزنم صدا  تا
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من را  ستین میلحاف رو ندیو اگر بب کندیم یکه بزند عمل  یحرف دانستمیلحاف کردم. م ریترسم دوباره سرم را ز از
شدم فربد رفته  داری. صبح که بدمیلحاف بود َدم کش ریکه ز  یتا صبح با سر یکینزد نی. از وحشت اکندیبغل م

 .بود

 .کردمیصبحانه را آماده م دید، من باکه خاله مونس نبو  ییآخر زده بودم. حداقل زمانها  میس به

 .باشه، خوابو بهم حروم نکنه ادشیکردم حقشه تا   یخودم گفتم خوب کار با

پشم و عرق حالم را بهم  یبود. بو سیخ میموها شهیاز عرق نمناک شده بودند. ر  میبود. لباسها میلحاف رو هنوز
 .زدیم

 .مثل آدم بخوابم شبید یخودم گفتم خدا لعنتت کنه فربد! که نذاشت با

 .دوش گرفتم و به همراه مونس خانم زنگ زدم عیسر

 . از چندتا بوق برداشت  بعد

 که چرا به خانه برنگشته است؟  دمیو ازش پرس میکرد  یاحوالپرس

و او مجبور بوده آنجا بماند و به خانم صولت کمک کند و ادامه داد  کردهیکمرش درد م  یلیخ ره،یگفت که من  او
 دیایبگذارم تا خودش ب زریاز فر  رونیکنم و مرغها را هم ب  سیو از من خواست که برنج خ گرددیر برمتا قبل از ظه

 .درست کند نیو ته چ

 شدیم جادیا  رایکت  ایبه واسطه موس  میموها یکه رو  ییاز موجها  شهیرا موس زدم . مواج شد. هم میموها
 .و حال بود فیآمد. امروز روز ک  یخوشم م

 !ه مونسفربد بود و ن نه

بود به دورم بستم.  شهیداشت و پر از ر ییطال یها یرا که زر ی. روسردمیپوش یبا دامن کوتاه نیآست  یب بلوز
را روشن  ریپل یدیموقع رقص، حواسم را پرت کند! س نه،یآ  خواستمیشال انداختم. نم کیاتاق   یقد نهیآ  یرو

 .دادن قرکردم به گذاشتم وپشت به در اتاقم شروع    یعرب  یآهنگها  یکردم و رو

خموده شده ام و  کردم،یخودم برنامه رقص گذاشتم احساس م یآمد . برا  یبعد از ظهر نم 5تا ساعت  فربد
 تنگ شده است میبرا یکم  میلباسها

 .هم غافل شدم نیچاق شوم. از آماده کردن مقدمات ته چ خواستینم دلم

خوشم آمده بود.  کردیم جادیکه در رقصم ا  یبرقچند ساعت مشغول رقص بودم. از حرکت شرشره ها و  دانمینم
اطالع.   یبودم و از دورو برم کامال ب دهی. به اوج رقص رسدادمیانجام م  نییرقص را از کمر به پا شتریب نیهم یبرا

 .دمیفهمینم شدیهم آنچنان بلند بود که اگر بمب منفجر م ریپل یدیس یصدا

 .درست کرده بودم یخودم زلزله ا یبرا
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 یزیبا جالل، چ یبرقصم. اگر زندگ یعرب  خواستندیافتادم که در آنجا همه از من م  هیخانه هان یدوره ها ادی به
بودم و  ختهینداشت حداقل من را خوب رقاص و خواننده کرد. تمام احساساتم را در انگشتها و بدنم ر میبرا

 .است  دهش قیبه من تزر ایدن یتمام انرژ کردمیو احساس م دادمیحرکتشان م

مواجم در هوا  ی. موهازدمیو قهقهه م دمیچرخیرا از دو طرف باز کردم و دور خودم م میرا باال گرفتم .دستها سرم
 .زمان و مکان از دستم در رفته بود کهیمو غرق در لذت شده بودم. بطور یتارها نیا  ی. ازهم آغوش دندیرقصیم

 .زدمیدل قهقهه مبودکه شاد بودم و از ته  یبار نیاول  نیازچند ماه ا  بعد

کرد و تعادلم را از دست دادم. و به سمت در اتاق پرت   ریتو اتاقم گ چهیقال شهیپام به ر دمیچرخیکه م  نطوریهم
 .مانع از پرت شدنم به کف اتاق شد یشدم که دست

 .خم شده بودم نگاهم به طومار نگاه فربد افتاد کهیدستها در حال یبه هم قفل شدند و من رو یدست قو دو

 اومده بود که من متوجه نشدم؟؟  یک  کنه؟؟یموقع روز تو خونه چکار م نیخودم گفتم اون ا با

 .کردیشده بود و رفته رفته مرا داغ م یجار میدر رگها بیحس غر کی

 رهیبه من خ نمیرا بب شیچشما توانستمیکه بر صورت داشت و من نم  یآفتاب  نکیو او هم با ع زدمینفس م نفس
سرگرد تا حد  نیبود. من از ا یو نگران شی. نگاهم پر از اضطراب، تشومیظه در آن حالت ماندشده بود. چند لح

 .دمیترسیمرگ م

 .به برق وصل شده بودم ، همان جا خشکم زد نکهیا  مثل

 : سرکار خانم، جاشون راحته؟گفتیفربد به خودم آمدم که م یصدا با

بود. دچار رخوت و  رهی. هنوز چشمم به صورتش خادمستیرا به اطراف چرخاندم. به سرعت راست شدم و ا سرم
 .گذاشتم  میگونه ها  یرا رو میگوشم زده نشود دستها  یتو نکهیشده بودم. از ترس ا یسست

 .بودم ی. انگار درکوره آجرپزکردمیاز حد م  شیب یداِغ داغ بود. احساس گرما صورتم

 نجایا  ستین یدورو برت کس ینیب یتا م نکهیثل اکه پر از اقتدار بود گفت: م  ییبا همان تحکم و صدا دومرتبه
 نه؟ ؟یکنیبه کاباره م لیرو تبد

رقاص. اگر جانم  ایخواننده شده بودم  ایام،   ییدو روز تنها نیتو ا گفتیجوابش را بدهم. راست م توانستمینم
 .ه بودمشد خکوبیم نیدورم زد و من هم به زم یچرخ کی. گرفتمیزبان به کام م دیرا دوست داشتم، با

 ینفسها ت،یخشم و عصبان لی. به دلدیتا کامال دورم چرخ دیطول کش کسالی. فکر کنم کردمیرا بلند نم سرم
و با دست چانه ام را گرفت و سرم را باال نگه داشت.  ستادیا  می. روبرودادیکه آزارم م  دیکشیو کشدار م نیسنگ

 .بود شیلبها یزشت رو یزل زد. پوزخند میبه چشمها

 هستن نه؟؟ یجالب یها یخونه، تماشا چ یوارهاید ؟یدیپوش یلباس روز و شبتو عوض یکنیکر نم: فگفت
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هم دوتا مهمانم  دیشا گرید یلیس کیوگرنه  گرفتمیخفه خون م دیفقط سکوت بود. بازداشتش بودم . با جوابم
 .کردیم

 .شدیمنقبض م یدر پ ی. فکش پگرفتیخشمناکش را از من نم نگاه

 .شروع شد ییبازجو دوباره

 چند سالته؟ -

 سال 22 -

 ؟یگرفت  ادیکجا رقص  -

 !!!بود دهیرقص من را د نیمن! ا یخدا

 .....زن جالل کهیگرفتم. زمان  ادیخودم  -

 .حرفم را بزنم نگذاشت

 .کنمیم زونتیبا موهات از سقف آو یاریرو جلوم ب یاسم اون جان  گهید کباریزد : اگه  داد

 10زلزله  کیبه شدت  یگرم ول  ایسرد بود  دانمیتاپم را احساس کردم. نم یسیبر تمام بدنم نشست و خ عرق
 .دمیکه ترس  دی. فربد هم فهمدمیاز ترس لرز  یشتریر

. دوباره خشم اژدها شد: یارینکردم. گفتم اگه اسم اون نامرد رو دومرتبه جلوم ب زونتیداد: هنوز که آو ادامه
 ؟یدیکجاها تا حاال رقص

 .شروع شد یسوال ستیمن باز ب یخدا

 .هیزنونه هان یفقط تو دوره ها -

 .لولندیکه همه دور هم مثل کرم م  هایبود؟ از اون اکس پارت یمنظورم پارت -

سرم آب  یزن هرزه بودم که مادرش رو کیمن  کردی. فکر مکردیم یدر مورد من چه فکر نیشده بودم. ا یکفر
 بود تا دومرتبه دنبال فساد نباشم؟خدا به من پناه داده  یبود و محض رضا ختهیتوبه ر

 .کردمیدفاع م تمیثیاز ح  دینبود، با زیسکوت جا گرید

که هر روز   یکنیدر مورد من فکر م یرا دو طرف بدنم مشت کردم و داد زدم: چ میو دستها دمیرا کش بدنم
 ی. ولرمیگیزه نم. روخونمیدرسته که من نماز نم ؟؟؟یکنیو واسم حکم صادر م یکنیم ییاز من باز جو  کساعتی

هم در  چوقتیداشته. ه یرادیا  کنمیکه به من دست زده شوهرم بوده که فکر نم  ی. تنها کسستمین بینانج
شدم. به خاطر چند تا  هیتنب یهم ناخواسته، آش نخورده و دهن سوخته شدم. بد جور کباریشرکت نکردم.  یپارت

سلول سرد و نمناک و  کیهفته تو  هیخورد.  ادیاعتسر درد خورده بودم، به من مهر   لیکه به دل  نییقرص کد
 گهید شیآزما  کیتا قبول کردن  ختمیعالم اشک ر  یانوسهایتمام اق ازهشدم، تا ترک کنم. به اند  یزندون کیتار

 !تو شیپ دنیاش شد عذاب کش  جهینداشت و نت یخدا که تموم هیتنب یول رنیازم بگ
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د جورسرشان باز شده و دارند احساساتم را به صورت قطرات باران ب میاشک  یها سهیک  دمیگونه ام فهم  یسیخ از
 .کردمی. هجوم قطرات اشک را توام با لرزش بدنم حس مکنندیم یصورتم جار یرو

و همه رو با  دیصورتتون بردار یرو از رو یشک و بددل نکیدادم: جناب سرگرد به ظاهر محترم!! لطفا اون ع ادامه
 .دیچوب نزن کی

 پرت کردم شیاتم را که تا لحظه ورود به آن خانه نوشته بودم از داخل کشو کمدم برداشتم و جلوخاطر  دفترچه

. کتاب رمان  دیدفترو بخون نیا  کنمیخواهش م د،یبار به صالبه بکش نیمنو واسه سوم نکهی: قبل از اگفتم
وقتها هم  یگاه  ستین . بدخانمانیو ب انینواینامه کوزت هم بدتره! شدم هم خانواده ب یاز زندگ  هیجالب

دادگاه  نجایو بعد هر روز ا دیبخون نوی! اول اهیدست ک ایدن دینیتا بب دیخدا زده رو بخون یما بدبختها یداستانها
 .دیراه بنداز ینظام

باز شد  ی. گره روسردیرا کش میشرشره ا یبروم. که روسر میرا از او برگرداندم و خواستم به طرف کمد لباسها میرو
 . به حالت کالغ پر نشستم نیزم یرو عیرفت. سر نیهم از ب میذره استتار پاها کیان و من هم

 .من، مثل خودم نشست یبرداشت و روبرو نیزم یشد و دفتر خاطراتم را از رو خم

کرد. برق اشک درون   کیزده بود گذاشت. صورتش را به من نزد یلیکه س  یگونه ا  یآزادش را رو  دست
 یتر. گرما کیصورتم کرد و باز هم جلوتر و نزد کی. صورتش را جلو آورد. نزددمیدیم نکشیرا درع میچشمها
 .را بستم میشمهاام را پر کرد. چ  ینیعطر مردانه اش ب  یو بو کردمیصورتم احساس م یرا رو شینفسها

 ! بکند؟ خواستیم چکار

 شیلعنت نکیچنگ بزنم و آن ع تمخواسیرا باز کردم، هنوز به صورتم زل زده بود. م مینشد. دومرتبه چشمها یخبر
 .ستیدر نگاهش چ نمیصورتش بردارم و بب یرا از رو

 . کردمیملتمسانه به او نگاه م د،یصدور شدن حکم جد یمنتظر برا یچشمان با

و بعد انگشت  دیخر رونیب میبر خوامیمنتظرتم ! لباسهاتو بپوش م نییگفت: پا  نیآرام و دلنش  ییتون صدا با
 .دیشده بود، کش یکه با قاشق زخم  ییگوشه لبم، جا  یاشاره اش را رو

 رینبود. تحق نیتوه شی. در صداکردیبا من صحبت م نگونهیبار بود که ا نیاول  یشده بودم. برا شیصدا مسخ
 !بود نیدلنش یدستور بود ول کینبود، خواهش هم نبود، عشق هم نبود در واقع 

 .درا از من گرفت و به سرعت از اتاق خارج ش نگاهش

 .دلقکها شده بودم هیبودند و شب ختهیصورتم ر یرو شهاینگاه کردم. آرا نهیآ  به

خانه به من  واریام معلوم بود. در و د  یدگیصورتم رنگ پر یخشک شده بود و با وجود آنهمه کرم پودر رو میلبها
 .رفتم ییدر آوردم و به دستشو شانیشکلک برا کی. منهم کردندیم یدهن کج

با  یشال مشک کیو  دمیپوش یرا پاک کردم فقط ضد آفتاب زدم. مانتو و شلوار مشک شمیو آرا را شستم صورتم
 .سرم کردم یو آب ییمویکج و معوج ل  یخطها
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و او هنوز به  میرفتیم رونیبار بود که باهم ب نیبه خودم برسم، خصوصا که اول یلیخ خواستمیاز آن بحث نم  بعد
نشسته بود. به  دشیسف نیبروم؟در ماش دیواست تا با او به خرچرا از من خ یگذشته من شک داشت. ول

 .. در عقب را باز کردماینگاه کردم. نوشته بود: زانت نینوشته پشت ماش

 .ستمی. راننده ت که ننیباز کرد و گفت: جلو بش میرا برا درجلو

 .گفتم و جلو نشستم  دیببخش کی یآرام  به

هم  ینخورده و کل ی. صبحانه درست و حساب کردی. شکمم قارو قور مظهر بود  12. ساعت  دیچرخیم ابانهایخ در
 .مصرف کرده بودم یانرژ

آن سمت   هی. من فقط شهرک غرب و چند تا بازار معروف مشهد را بلد بودم چون خانه هانمیکنم باالشهر بود  فکر
 .نگه داشت یو کفش فروش فیمغازه ک کی یبود. جلو

 شو ادهی: پگفت

که   ستین خودی. عادت کرده دستور بده. بستیتو دهنش ن کنمیاصال کلمه لطفا و خواهش م  نیخودم گفتم ا با
 !ولش کرده اسمنی

فرق  دمیخریکه من از بازار م  ییسنار با کفشها یتومن شیبود!! کفشها یباکالس ی. عجب جامیشد یکفاش  وارد
 .م کردمآشنا بودند. منهم سال  نکهیکرد مثل ا  یگرم  ی. با کفاش احوال پرسکردیم

با  نجا،یا  امیب خواستمیکفش بخرن منم که م  خوانیهستن. م انیجان! خانم پاکمهر از آشنا دیگفت: حم  فربد
رو هم که واسه  یبهشون نشون بده. در ضمن اون کفش فشیبا ک خوانیم یخودم آوردمشون. لطف کن هرچ

 .اریخودم سفارش دادم ب

کفش ها در آورد و به   یجعبه از ال به ال کیکفشها رفت و گفت و به سمت قفسه    ییچشم بلند باال کی دیحم
خوشتون  یاز چ  دینیبب دیمغازه نگاه کن نیتریدست فربد داد. بعد رو به من کرد و گفت: خانم شما هم تو و

 .ارمیتا واستون ب اد،یم

بودم. اگر  اوردهینپولم را  فی. اصال قرار نبود من کفش بخرم. در ضمن من ککردمیهاج و واج به فربد نگاه م من
 یرو لبها یحساب کنند. لبخند گله گشاد میآمدم که چهار ال پهنا برا  ینم نجایکفش بخرم که ا  خواستمیهم م

. به داردیرا بر نم فرمشیونیو کاله  نکیعچرا   دمیفهم یبه چشمش بود. حاال م نکشیفربد نقش بست. هنوز ع
بود که  یدبستان یپسر بچه ها هیهم شب شیبودند و موها امدهیکامال در ن  شیهنوز ابروها و مژه ها نکهیخاطر ا

 .با نمره چهار بزنند کردندیاول مدرسه اجبار م

 !!!و ظاهر براش مهم بوده پیبشر، ت نیخودم گفتم پس ا با

جان  دیحم د،ینباش یزینگران چ د،یانتخاب کن  دییبفرما د؟یخواستیگفت: خانم پاکمهر! مگه شما کفش نم  فربد
 .ادیه با ما کنار مهمه جور 

 .شدم حیکردم و منتظر توض  دیبه حم رو
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 .هستم شونیگفت: مغازه مال آقا فربده من مستاجر ا  دیحم

 .جان! مغازه متعلق به خودته دیحم هیچه حرف نیگفت: ا  فربد

 د؟یستادیبه من کرد و ادامه داد: چرا ا رو

 .رفتم نیتریوکه پر از عالمت سوال بود ازاو رو گرداندم و پشت   یصورت با

 م؟یشد لیخودم گفتم چه عجب از تو به شما تبد با

آمد.   یبه نظر م یکفش راحت  یول کردیرا گرفته بود. هرچند قدم را بلند تر نم میبدجور چشمها یکفش کالج  کی
 .بود یو قهوه ا یاز سور مه ا  یبیترک

 .فربد را کنار خودم احساس کردم حضور

 ؟یدیت: کدومو پسندگف  شیدر صدا ییهرگونه گرما بدون

 !!تو شدم باز

 به صورتش انداختم یعالم هپروت در آمدم. نگاه  از

 ؟یگفت  یزیچ -

 ؟یدیگفتم کدومو پسند -

 کفش اشاره کردم  به

 کدومو؟  گهید -

 انتخاب کردم  یهم چون گفت نویندارم ا ازیانداختم و گفتم: از لطفت ممنونم . من کفش ن  نییرا پا سرم

 .ردارهم ب یکفش مجلس  کی -

 .خورهیاصرافه. تو کمد خاک م  دنشی. خر رمینم ییمنکه جا -

 ؟یکن  یلجباز یهم بردار. دختر تو عادت دار یکفش مجلس  کی گمیگفت: م  تیجد با

 .بپوشم زیچ هیخودم گفتم به جهنم بخر! منکه از خدامه که هر روز  با

 .شده بودند یمیقد میمجلس یداشتم. کفشها ازیبه کفش هم ن واقعا

 گفت: به نظرت اون چطوره؟  گرداندمیکفشها چشم م  نیب کهیحال در

شده بود. در  دیسف یگرد و دورش دور دوز  شیبلند و کلفت که جلو یبود با پاشنه ها یمجلس یکفش مشک  کی
هم به مد  یبه نظرم آمد که ربط یکیاز جنس خودش وصل شده بود. کفش ش  ونیپاپ کیپشت کفش هم 

 .گران بود  متشیق ی. ولندازمیور بشوم دورش بنداشت که دو روز بعد مجب

 .داد دیو فربد شماره کفشها را به حم میمغازه وارد شد به
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 پاتون چنده؟ زی: سادیحم

 37: گفتم

 .آورد  میکفشها را برا  دیحم

 .یبودند. خصوصا آن کفش مجلس بایز میدر پاها چقدر

ذوق داشتم! تا  ی. کلنمیمختلف کفش را بب یایاز زوارا به هر طرف گذاشتم تا   میمغازه رفتم و پا یقد نهیآ  یجلو
 .بودم دهینخر ییبایو ز یگران  نیحاال کفش به ا

را برداشت تا پشت چشمش را بخاراند. در  نکشیلحظه ع کینگاه کردم . فربد به من زل زده بود.  نهیآ  در
تفاوت هم  ینبود. سرد و ب یخصومت و دشمن یسابقه بود درکش نکردم ول یب میکه برا  دمیرا د یزینگاهش چ

 .نبود

بود  ریکه دسته اش از زنج  یکتاب  فیک  کی دیلحظه حم نیگرم بود و مهربان. در هم  ینگاه میبتوانم بگو دیشا
را به دستم داد و  فیشده بود و جنسش از همان کفش بود. ک یدور دوز دیهم با سف فیآورد. دور ک  میبرا

 .کفشه  نیهم فیرو دوشتون. ک دیبنداز نمیگفت: ا

 .دوشم انداختم یرا رو فیک

 یقدر شناسانه از تو یسال بودم متفاوت شدم. نگاه 22که در آن   یبا ماهرخ کردمیبار بود که احساس م نیاول
و  فیدو جفت کفشو با ک نیجان! ا دیرفت و گفت: حم دیزد و به سمت حم یبه فربد کردم. او هم لبخند نهیآ

 .ر کنم آخر ماه بهت بدهکار هم بشمفک یول سیکفش من به حسابمون بنو

 .کنهیم تیواسه من کفا یباش یشما راض ه؟یچه حرف نیبه پشت فربد زد و گفت: ا دیحم

 .خنده فربد باال رفت و گفت: نه بابا! از آشناهاست یدر گوش فربد گفت که صدا یزیبعد چ و

 .میآمد  رونیو تشکر از مغازه ب یاز خداحافظ  بعد

 .دمیکشیفربد تشکر کنم. ازاو خجالت ماز   یچطور دانستمینم

 فیانداختم و گفتم: ممنون بابت کفشها و ک  نییرا پا سرم

 یداشت ازینداشت. ن ی: قابلگفت

 پولشو بهت بدم کنمیم ی. سعیبخر یگرون  نیالزم نبود کفش به ا  یول -

 ؟یکنیتو پول کادوها رو حساب م شهیبه من انداخت و گفت: هم یعصبان  ینگاه

 .کندیکه روزم را خراب م  دانستمیاش باد کرد و م  ییزدم. دومرتبه رگ زورگو گند  بازهم

 .نداشتم یمنظور دیگفتم: ببخش  آهسته

 .می. نهار را با آرامش صرف کردمیدیرستوران رس به
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 یبود. فراتر از زبان و قلم برا بایز یلیخ ٬ییمرد به تنها کیرفتن با  رونیتجربه ام در ب نیبود. اول یروز خوب چه
 .احساساتم  انیب

بود، به لطافت  بایز یلیخ یآمده بودم ول  رونیسرگرد بد اخالق و زورگو ب کیروز عمرم بود. هرچند که با  نیبهتر
 .خانه مادر بزرگها یحوض کاش یها یگل  یماه ییبایکنار باغچه و به ز  یشمعدان یگلها

 .دوستت دارم ایخدا

کرد و جعبه کفشها را به دستم داد و گفت: بذار تو کمد.   ادهیرا پ . فربد منمیدیبعد از ظهر به خانه رس 3 ساعت
 .امیامشب خونه نم

وسط  فیتختم ولو شدم و کفش ها و ک یبا مانتو و شلوار رو یخانه آمدم. مونس برنگشته بود. از خستگ به
 .اتاقم بود

 .مونس بلند شدم یصدا با

 .ماهرخ جان! پاشو اذانه -

 .بودم دهیعت خوابسا  3را باز کردم  میچشمها

 .بودم ینکرده بودم از صبح هم در حال سوزاندن کالر یداشتم، شب قبل که خواب درست حق

 د؟یاومد  یخاله مونس ک -

 (زدمیبود که او را خاله مونس صدا م یچند روز)

ره و من ب دیبا تو به خر خوادی. بعد از تماس با تو، آقا فربد به من زنگ زد و گفت که ظهر مشهیم یساعت کی -
 .تیمامور رهی. آخه واسه سه روز داره میخونه که تو هم تنها نباش امیعصر ب

 ت؟یمامور -

و  اتیاز قسمت جنا  شیماریبه علت ب یبه کارش برگشته ول هیکه آقا فربد االن مدت  یدونستیآره. مگه تو نم -
سه روز رو هم واسه  نیا  داشته باشه . یکودکان منتقل شده تا استرس کمتر  یمواد مخدر به بخش بزهکار

 .رهیمختلف استان م یبچه ها به شهرها یمراکز بازپرور دیبازد

 مال توئه؟ نهایکرد و گفت: ا  نیزم یرو یکهایبه پالست ینگاه

 آره -

 دیبه زور خر خواستمیمن نم دیانداختم و ادامه دادم: فربد واسم خر  نییرا پا سرم

. اون ارهیگفتم که از دلت در م  ؟یدخترم زود قضاوت کرد یدیدو گفت:  دیکش  یدست میزد و به موها یلبخند
 بچه رو من بزرگ کردم
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 دهیکش  کی یدوم بود و به سالمت یجنگ جهان نجایا  شبیکه د  یرو جبران کرده؟ خبر ندار یچ میبگو خواستمیم
 .باشد شبیاتفاقات د  انیندانستم خاله مونس در جر یلیدل یشد. ول بمینون و آبدار هم نص

 رم،یجفت کفش بگ هی یهر کتک یخودم گفتم بد هم نشد دوبار کتک خوردم، دوتا کفش گرفتم. اگه به ازا با
شو کفش بذارم. بدم  هیمغازه کفش داشته باشم و واسه خودم  هیبرم،  نجایاز ا  کهیتا موقع تونمیاونوقت م

 .ارمیخرج چند ماه اولمو در م ستین

 .حرف خنده ام گرفت نیفکر کردن به ا از

 .رونیب کشهیباهاش کل کل کن، زبونتو از حلقت م گهیبار د هیخودم گفتم آره ارواح عمت!  با

 .زدند خیاز ترس   میشدن زبانم از حلقم تمام سلولها دهیتجسم کش با

 یآور  ادی. از زدیبه اسمم م شویکل زندگ  دیبا اره،یاز دلم در ب  یبابت هر کتک خواستیخودم گفتم اگه جالل م با
 .دمیدو ییدهنم گرفتم و به دستشو یلم بهم خورد. دستم را به عالمت عق زدن جلوجالل حا

 شد مادر؟ یو گفت: چ کردیگرد شده به من نگاه م  یمونس با چشمان خاله

 .گرفتمیذهن منحرفش را م یجلو دیذهنش به هزار تا راه رفت. با حتما

 .ظهر بود جوجه اش خام بود ی. فکر کنم از غذادونمی: نمگفتم

 .بود که تا حاال به عمرم خورده بودم ییغذا  نیو بهتر نیذتریآنروز لذ  یغذا  دانستمیخودم هم م یول

کفش داشت.   یمغازه کفش فروش نیتریو کیرا بگذارم. ماشاهلل به اندازه  شیکمد فربد را باز کردم تا کفشها  در
 .بودند یهمه چرم عال

 !رهی! بازم بچمون چشمو دل سمیکفش داشت  نهایاز ا  شتریخودم گفتم خب ماهم مستاجرمون کفاش بود ب با

بار  کی. و هر چند ساعت کردمیخانه کمک م یسه روز من به خاله مونس در کارها نی. در اامدیتا سه روز ن فربد
 .دادمیاتاق قر م  یقد نهیآ  یو جلو کردمیم مینو را به پا یبطور متناوب کفش ها

 .ما دست فربد بودخاطراتم از آنروز گم شده بود. حت دفتر

 .دیوز یم یدیشد یصبح آسمان با خودش دعوا داشت و بادها از

 .دادیاعالم کرده بود آمدنش را خبر م  ونیزیکه تلو  یبود . طوفان بهشتیارد  اواخر

 .زود بود شیکار کردن برا  نطوریبه خانه برگشت. هنوز ا شهیبعد از سه روز فربد، خسته و ذله تر از هم باالخره

 .دم. سرد جوابم را داد. باز شده بود هاپو کمارکر   سالم

 .گرفتمیم شیوقت دکتر برا کی دیداشت با یبود. به نظرم کم خون حالیگود شده بود. ب  شیچشمها ریز

 .میبرو هیدکتر تغذ کیبه  میکه فراموش کرد  میبود دهیمدت به سرو کله هم پر نیا  نقدریا

 .شد مبل سه نفره اتاق ولو یرو شیهمان لباسها با
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جا نداشت  گریسوخت. او اشتباهش را جبران کرده بود و به قول خاله مونس از دلم در آورده بود. د شیبرا دلم
 .به او بپرم

 .بود دهیگذاشته و آرام دراز کش  شیشانیپ یرا رو ساعدش

 .کردیاعتراض م  کردندیرا م نکاریکه ا  یآمد و به کسان  یبا کفش به داخل نم چوقتیه نیهم یبرا خواندیم نماز

 نکشیسانت بلندتر بودند. ع کیکامال در آمده و از   شیمن! موها یکالهش را از سرش برداشتم. خدا  یآرام  به
 نه؟ ایدرست است  کنمیکه م  یکار  دانستمیرفتم. نم شیبه سمت پاها یرا برداشته بود. به آرام

 .کردمیمتمام تالشم را  یمتر 40بدست آوردن آپارتمان  یبرا دیمن با یول

 .آن لحظه از صرافت ترک خانه جناب سرگرد فروهر افتاده بودم  در

 .دمیزود پس کش یبردم ول شیرا به سمت جورابها دستم

 .آن موقع فرق داشت  یول کردمیرا م نکاریقبال هم ا من

 .شدیبود و متوجه نم ماریزمان او ب آن

 ؟ینیبینمچشماشو  یپا ی. رنگشو و گودمارهیخودم گفتم خب! االنم ب با

 .را در آوردم شیشلوارش را باال دادم و جورابها یآرام  به

 .زنهیادوکلن م  شهی. و همدهی! چقدر خوبه که پاهاش مثل جالل بو نمایدل گفتم خدا در

 .ماساژ دادم فمیرا با دستان ظر شیپاها یانگشتها  یآرام  به

 .سوختیم شیپاهااز تماس با   میسرما، انگشتها نیانگشتانش سرد بود. با وجود ا  سر

. بابا دمیشدم. انگار بار اوله که پاهاشو ماساژ م ینطوریهمون فربده. چرا من ا نیخودم گفتم جل الخالق! ا با
ندونه  یکی ؟یاریاز خودت درم  گهید هیچ هایلوس باز نی. ایکنیتر و خشکش م یماهه که تو دار 5االن حداقل 

 .یشیم دیسرخ و سف نقدریا  یدختر خونه ا کنهیفکر م

 شیکه خوابش برده است. پتو را از داخل کمد برداشتم و رو  دمیفهم شینفسها ی. با صداگفتینم یزیچ فربد
 .خاله مونس رفتم شیکوب را روشن کردم و به آشپزخانه پ  واری. چراغ ها را خاموش و ددمیکش

 م؟یدار یخسته بود. خاله شام چ یلی. خدی: خوابگفتم

 .با مخلفاتش یکوکو سبز -

در  کهیو در حال ختمیدر زودپز ر ریو نمک و س ازیبرداشتم. و با پ چهیبسته ماه کیرفتم و  زریبه طرف فر عیسر
 .ستیکمتر بخوره. کوکو براش خوب ن  یبشه و سرخ کردن تیتقو دیگفتم: دکتر گفته فربد با  بستمیزودپز را م

 .بود شیسالمتاز   یحسم توام با نگران ندفعهیا  یفربد بودم ول یمواظب غذا شهیهم

 من در حال متولد شدن بود دیاز احساسات جد  یبودم و کودک یآبستن احساسات نو ظهور  من
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 .گذاشتم  یزعفران گیدرست کردم . تهش ته د شیگوشت برا  نیچ ته

 فمیفربد نگران شدم. برخالف قبل که در هر کمکم به فربد منتظر بودم که تکل یماریبار امشب از ب نیاول  یبرا
در ذهنم بود و  شیفقط سالمت نباریخودم برسم و مستقل شوم، ا یمتر 40وشن شود تا من به آپارتمان زودتر ر

 !بس

بود، زانو  دهیخواب شیکه فربد رو  یرفتم. کنار مبل منی. به اتاق نشدیشام آشپزخانه را چ زیآماده شد. خاله م  شام
 .زدم

 .دندبو یخیس خیس شی. قلقلکم آمد. موهادمیرا به سرش کش دستم

هنوز از آن  یبلندتر بودند ول شیمتر بودند. ابروها یلیدو م شیچشمانش نگاه کردم خواب بود. مژه ها به
 .نبود یپرپشت در عکس خبر یابروها

 .در وجودم حرکت کرد یگرم  زی. کف دستم هم قلقلک شد. حس کردم چدمیرا به صورتش کش دستم

من متعجب شد. در  دنیرا باز کرد. از د شید. چشمهااش عوض شده بو  افهیبودم. چقدر ق ششیته ر عاشق
 !!نی. فقط همزدیموج م یخستگ شیچشمها

 ؟یبخور یایگفتم: شام حاضره. نم  یلحن مهربآن با

 .و متعجب از برخورد من گفت: چرا. چرا . تو برو اومدم دیرا به صورتش کش دستش

 .یبود تا اطالع ثانو دیسف تیصلح طلبانه بود. فعال وضع نگاهش

 .عوض کرده بود  یرا با لباس راحت شی. فربد لباسهادمیکش  نیفربد ته چ یو برا میخوردیو مونس کوکو م من

 ؟یشده بود و جد خی. دو مرتبه خوردیبا اشتها غذا م فربد

 .امشب خوشمزه شده! دستت درد نکنه  نتی: مونس خانم چقدر ته چگفت

. یبش تیتقو دیکردم. ماهرخ گفت دکتر گفته با  . من کوکو درستدیمونس گفت: ماهرخ زحمتشو کش خاله
 .ستیهم برات خوب ن یسرخ کردن

قرمز بودند. احساس  شیپر از غذا در هوا معلق ماند . به من نگاه کرد. نگاهمان در هم قفل شد. چشمها قاشق
 .باردیکردم از چشمانش آتش م

 دم؟کر   یترس وجودم را فرا گرفت با خودم گفتم مگر من کار بد دومرتبه

 .دیرا خورد و باز هم برنج کش شیهمه غذا فربد

. مونس خانم یکنیم یاز اتمام غذا از خاله مونس تشکر کرد و به من رو کرد و گفت: از فردا خودت برام آشپز  بعد
چند وقت که خودت  ؟یریگیم رادیو تو عوض تشکرت بهش ا کنهیو غذا درست م کشهیسنش زحمت م نیبا ا

 .یبوسیهم م دستاشو یغذا درست کن
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 .کرد. به سرفه افتادم. اشک در چشمانم جمع شد  ریگ  میکوکو در گلو  لقمه

 .دمشیکوب  زیم ی. و رودمیآب را برداشتم و چند جرعه نوش  وانیل تیعصبان  با

 .به فربد یو ه کردیبه من نگاه م یه خاله

. یکنیِاله، فربد ِبله و تو اشتباه م  فربد دیبگ یرو به خاله گفتم: ه یطوفان یرفت. با چشمان رونیاز اتاق ب  فربد
 .کنهیعوض تشکرشه. مثل اژدها به آدم حمله م

 ینطوریپسره. فربد ا نیا  یاز رفتارها  رتمیگذاشت و گفت: به خدا! منم در ح  زیم یلقمه را از دستش رو خاله
فربد مثل پروانه  کردیدرست م مروین کیهم که  یوقت زد،ینم دیو سف اهیخانم تو خونه دست به س اسمنینبود. 

 .کردیو ازش تشکر م گشتیدورش م

 غهی. پرستار صشیخانم. اون زنش بوده. زن عقد اسمنی یگینگه دارم گفتم: خودت م توانستمیکه نم  یبغض با
و تو  شیو آوارگ یبدبخت ٬ایدن یهایکه از همه دلخوش  چارهی. ماهرخ! ماهرخ بدبخت و بمیکه نبوده! من ک  شیا

 .دهیرسخوردنش به من  یسر

 ی. خودم را رودمیبه اتاقم دو کردمیم هیگر  یها یها کهیدهنم گذاشتم و در حال یدستم را جلو دیترک بغضم
 .فکر نکردم یزیکردم و به چ  هیتخت انداختم . فقط گر

 .: چشم اومدم. اومدمگفتیمونس و که م یو بعد صدا دمیزنگ تلفن را شن یصدا

 .من هیگر  یسکوت بود و صدا گرید و

 ینگاه کردم چشمانم مثل دو کاسه خون شده بود و شعله ها نهیبلند شدم. به آ میکردم. از جا  هیگر  یاعتکسی
 .بود شهیانگار پر از نرمه ش  سوختی. چشمانم مدیکشیکه وحشتناک زبانه م  دمیدیآتش خشم را درون آنها م

 .شده بودشام جمع ن زیتمام کرده بودم. به آشپزخانه آمدم. م یبسته دستمال کاغذ کی

 شام جمع نشده؟ زیخودم گفتم خاله مونس کجاست؟ چرا م با

 .گذاشتم  ییرا جمع کردم و ظرفها را در ظرفشو زیتوجه به سوال ذهنم. م یب

 هست چرا با دست ظرف بشورم . مگه من کلفتم؟ ییظرفشو یلب گفتم: وقت ریز

 .دادیبود و طبق معمول اخبار گوش م منیدرهال نش الیگودز

بشر در کار  نیا  هیهمه فضول نی. در شگفت بودم از اکردیو ماهواره را تماشا م ونیزیتلو یمام کانالهات اخبار
 ..... استیس

 .کرد  میصدا

 .نکردم و جوابش را ندادم توجه

 ؟یدیکه جواب نم  یگفت: ماهرخ! مگر کر  یبلندتر یصدا با
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 گهیامشبت تموم شده. د  هیسهم ؟یگیم یچ. احضار شده بودم. در را باز کردم و گفتم: رفتمیبه هال م دیبا
 .زمیندارم واسه حرفها و رفتارات بر یاشک

 .کارت دارم  نجایا  اریب ییدوتا چا -

 .کشهیطول م مساعتین -

هم  قهیدو دق ادیکه آب جوش ب  کشهیطول نم شتریب قهیدق 3 یبرق ی. در ضمن با کتراریپس دوتا نسکافه ب -
 .باش نجایا  گهید قهیدق 5. قهیدق 5درست کردن دو تا نسکافه در کل 

 یتا برم تو آشپزخونه و کتر کشهیطول م قهیدق 3فوتبال.  نیزم ای یکنیم نییپادگانه که زمان تع نجایمگه ا -
 .رو بردارم و پر آب کنم یبرق

 . باش نجایا  گهید قهیدق 5حاال برو و  یول دادمیبهت وقت م شتریب ،یکردینم یزبون دراز نقدریاگه ا -

 !! زورگویانصاف  یب یلیگفتم: خ  زیترحم برانگ یلحن با

 . نسکافه ها را آماده کردم یو استرس ی. با چه بدبختبودمیآنجا م  گرید قهیدق 5 ستیبا

 .وارد هال شدم ینیجوش آمدن تلف نشد. با س یبرا یادیآب داغ داشت و وقت ز  یرا شکر که کتر خدا

 .بخشمتیم یول یداشت ریتاخ هیثان  45: لبانش بود گفت یرو یطانیپوزخند ش کهیحال در

 .قلبم گذاشتم یگذاشتم. آب دهنم را قورت دادم و دستم را رو  زیم یرا رو ینیبود. س 200 یقلبم رو ضربان

و شماتت بارش را احساس  خیبود و نگاه پر توب نیی. سرم پاکردمیوضوح تاالپ تلوپ قلبم را احساس م به
 .جناب سرگرد خشن بودم کی یا  غهیص یم، زندان. در آن لحظه پرستارش نبودکردمیم

 یدر دل من طوفان یباد و باران شدم. طوفان جنگش را اعالم کرده بود ول لیها به دل شهیمتوجه لرزش ش تازه
. الیسرگرد زورگو و ترسناک ملقب به گودز کیبود. طوفان خشم و انتقام از  دهیرا به آتش کش میبود که هست

 !آدم وحشتناک  نیا  یرااسم هاپو کمار ب  فیح

 ینینسکافه اش را خورد، فنجان را در س نکهیکنم. بعد از ا  یمجبور بودم او را همراه یول خواستینسکافه نم دلم
 .را برداشتم تا به آشپزخانه بروم ینیگذاشت. س

 .! کارت دارمنیتحکم گفت: بش با

 میزانوها یع کردم و دو تا دستم را الرا جم میسر مبل نشستم. پاها ندفعهیا  یمبل نشستم ول یرو دوباره
 .بشر از جالل هم ترسناکتر بود نیگذاشتم. ا

 ؟ی: چند کالس سواد دارگفت

 گرفتم  پلمید -

 ؟یچ پلمید -
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 یعلوم انسان -

 ؟یچرا علوم انسان -

 !خدا! دستم به دامانت. کمکم کن یو طلبکارانه. ا یشروع شد. با همان لحن عصبان ییبازجو دوباره

 بدم لیادامه تحص  اتیدوست داشتم در رشته ادبچون  -

 ات؟یچرا ادب -

 به شعر و داستان عالقه داشتم -

 ؟یاال ن چ -

 خونمیاالن هم م -

 ؟یبلد وتریکامپ -

رو گذروندم . مدرک هم دارم.  نترنتیبا ا ییو آشنا ندوزیو یدارم. کالسها شرفتهیو پ یمقدمات یمدرک مبان -
 .هم دارم. عضو انجمن شب شعر هم هستم یجهاد دانشگاه یشناسروان یمدرک شرکت در کالسها

رو  نهایندارم. ا یمخف ی زیچ گهی. دختمیر رهیهست؟ به خدا فربد! من همه وجودمو برات رو دا یهم سوال باز
 .همشو تو دفتر خاطراتم نوشتم

 .هنوز دفترتو نخوندم. وقت نداشتم -

 .گفتیچشمانش نگاه کردم . دروغ م به

 .دمیفهمیدروغ را م دم،یفهمینم شیرا از چشمها یحس چیه اگر

 هیو بعدها از دهن هان کندیدر کارخانه کار م گفتیکه م  الیبا دروغگوها بود. پدرم، جالل، ل یعمر کارم زندگ  کی
 .زن اون مرده بشه کارش خوب نبوده نکهیدر رفت و گفت: قبل از ا

 .خواندمیدروغگوها م یدر چشمها یمتر 10را از  دروغ

 ؟یکنیم تمیاذ  نقدری. پس چه مرگته که ایپنهون کن یرو نتونست یکی نیآقا فربد! ا  گهیدلم گفتم نه د در

 : فربد! برم؟دمینال

 .به بعد آقا فربد! نه فربد نیباشه از ا ادتی: در ضمن فربد

 . به چشمانش زل زدم و پوزخند زدمکردمیم یقاط داشتم

 چرخهی. االن تو دهنم نم دیگفتیم دیاول با  . ازتونمیرو شرمنده ام. نم یکی نیا -

 دمیآقا فربد، منهم جوابتو نم  یتا نگ -

 آقا فربد جناب سرگرِد بد اخالِق زورگو  گمیمن به تو نم یخودته . ول لیم -
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 . زدم رونیمنتظر جوابش باشم از اتاق ب نکهیا  بدون

قا جالل واسه هفت پشتم بس بود. آ  گفتمیبه همون جالل م ؟یوحش ییگفته که تو آقا  یخودم گفتم ک با
دوست ندارم به تو بگم آقا چون  یاز صدتا فحش براش بدتر بود. ول  گفتمیکه به جالل م  ییهرچند، اون آقا

 .یکردش  لی. فقط تو مدل تحصیبرام ندار یبرات مهمه بهت بگم آقا. هرچند تو با جالل فرق

 یحد جلو نیرفتارش. اگه تا ا ایبدنش  یشغلش، بو افش،یجالله؟ ق هیموجود شب نیا  یبا خودم گفتم کجا باز
 .یتا حاال هفت تا کفن پوسونده بود ،یکردیم یجالل بلبل زبون

 . همند نیبه خودم گفتم هردوتاشون ع باز

 .گفتم نه! نه! اشتباه نکن  باز

 یرا جلو میآشپزخانه گذاشتم و دستها  زیم یرا رو ینیشده بودم س یدرون سرم کفر ضیافکار ضد و نق  نیا  از
 !دی! خفه شدیصورتم تکان دادم که خفه ش

 نه؟ ؟یدورو برت در عذاب یاز دست جن ها  گفتیکه م  دمیفربد را از پشت سرم شن یصدا

 .ییتو شمیکیچهره ام داغ شده بود. داد زدم: آره .  کهیو در حال دمییرا به هم سا میدندانها

 .تو تختخواب منتظرهجن  نیسر داد و گفت: زود کارهاتو بکن. ا یا  قهقهه

 .دیصفر رس ریدرجه ز 100صفر به  یدرجه باال 100بدنم از  یآن دما  کی در

 !فراموش نکرده هشویهنوز اون تنب نیخدا! ا یا  دمیدلم نال تو

و خونم هم حالل بود. سرگرد بود و منهم  دیبریامشب سرم را م  کردمینداشتم. اگر به حرفش گوش نم یا  چاره
 کیافتاد. بعد مرگم هم   یو قتلم هم به گردنش نم کردیسر هم م یداستان کیروش بودم. همسر جالل قاچاق ف

 .دو عالم یها یبه اندازه پرونده تمام جهنم نوشت،یم میپرونده تپل برا

. آنهم با لباس آزاد و راحت. دومرتبه دمیتختم خواب یکه او نبود چقدر راحت رو  یسه روز نیاتاقم رفتم. ا  به
 .بپوشم موهامویلباس اسک دیز باآمد! و من با

 .گرفتمیبه خودم سخت نم ستی. پس باشدمیخواب م داریاز دستش ب  یبه اندازه کاف یول

. از دیکشی. باد هم مثل گرگ زوزه مدمیکوتاه خواب برداشتم و پوش  نیشلوار آست راهنیپ کیکمدم رفتم   سر
 !!!!دمیترسیبود که از طوفان م یدر آرامش ابد میزندگ نکهیطوفان متنفر بودم. حاال نه ا نیا

 .کردمیروانشناس مراجعه م کیبه  دیبودم. با یو نشخوار فکر یریوارد آن خانه شدم دچار درگ کهیموقع از

 .. اتاق خودم پنجره نداشتدیکوبیاتاق فربد م  شهیقطرات باران را به ش رحمانهیو باد ب دیبارین به شدت م  بارا

 !!!دمیخوابیم نجایچقدر خوب بود امشب رو ا گفتم

 .شرت فربد آنجا بود یبه کنار تخت افتاد ت چشمم
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مگر با  دیپوشینم چوقتیپوش هم که ه ریآورد. ز  یرا در م راهنشیداشت که موقع خواب پ یاخالق زشت  چه
 .لباس فرمش

 .دستم را از لبه تخت گرفتم فتمین نکهیا  ی. برادمیتخت رفتم و مثل همان شب، لبه تخت خواب آنطرف

 !خودم پتو آورده بودم تا فربد سر به سرم نگذارد یراب

خدا  ی!!!! اخوابنیم ابونیبدبخت تر از من هم خلق شده؟ کارتن خوابا هم شبا راحت گوشه خ یعنیدلم گفتم  تو
 !!!!الیفربد گودز نیاز دست ا

 .رعد و برق با هول از خواب بلند شدم نیاول  یگرم شده بود که با صدا  میچشمها

 نیبود و گرنه ا دیفقط تهد شیبود. حرفها دهیتش به من بود و رو به شکم آن سمت تخت خوابپش فربد
 .نداشت یدوشب اصال به من کار

 .افتاده بود  نییاز تخت پا  میپا کی

از تخت پرت   خوادیخودم دلم م نکهیجدا دارم مثل ا یتخت که بزرگه. منم که پتو ه؟یدلم گفتم خب! چه کار تو
 .من و فربد بود ییمو به سمت وسط تخت گذاشتم. در ذهنم وسط تخت حد و مرز جدا! بالشنییبشم پا

 .خوردیباران به پنجره م دیخوابم بودم که احساس کردم ضربات شد لی. اوادمیراحت خواب الیخ با

 .دیکوبیم شهیخودش را به ش انهیباز کردم. باران وحش ییتا 8را  میچشمها

به  اطیدر ح شهیمثل ش یزیا ورود نور به داخل اتاق بود و شکسته شدن چکه همراه ب  دمیشن یوحشتناک یصدا
 .وحشتناک گربه غیهمراه ج

 .دمیکش  غیرابستم و از ته دل ج چشمانم

 .دهدیتکانم م یکیکردم   احساس

 ؟یزنیم غیماهرخ! ماهرخ! چت شده دختر؟ چرا ج -

در چشمانم است که فربد  یبیکه شبها، برق عج  دانستمیرا باز کردم و به اطراف نگاه کردم فربد بود. م میچشمها
 .هم متوجه آن شد چون فورا سرش را برگرداند

 .زنهیچشمام برق م یکی!!!! تو تارگهیدلم گفتم چکار کنم مخملم د در

 .کردم  دارتیب دی. ببخشستین یزیترس و لرز گفتم: چ با

 .خودم را به لبه تخت رساندم عیسر و

 شد؟یمگر م را ببندم، میکردم چشمها  یسع
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. فربد دومرتبه در شدیزدن خودم، مانع از بستن چشمانم م غیو ج گریوحشتناک د یصدا دنیاز شن  واهمه
از تخت   یچیقر ی. با هر حرکت من صداشدمیو پهلو به پهلو م زدمیتشک، درجا م ی. منهم رودیدراز کش شیجا

 .بخوابم توانستمیآمد و هم نم  یآمد. هم خوابم م  یدر م

 .شده بود خیتنم س یکرده بود و موها  خیوحشت رعد و برق، بدنم  ترس و از

 .خودش تجاوز کرد میتر کرد و از حر کیکردم فربد بالشش را به من نزد  احساس

 .و بعد مرا در آغوش گرفت دیبه سمت کمرم آمد و مرا به سمت خودش کش یدست

 آره عمو جون؟  ؟یدیخودم! از رعد و برق ترس یکوچولو  یشی: پگفتیکه م  دمیشن ییصدا

سرگرد بداخالق و زورگو به دوره که خانمش تا صبح بترسه و اون راحت  کی یاز جوانمرد  یدیکه ترس  حاال
واسه رشادتام تو حفظ  ه؟یها واسه چ رنامهیتقد نیپس ا ستم؟یبخوابه. مگه من حافظ جان و ناموس مردم ن

 .فمهیاز وظا  گهید یکی نمیمگه نه؟ ا محافظت کنم ، دی! از خانمم هم باگهیجان و ناموس مردم، د

ناموس مردم رو  یکنیگرداند که نا خود آگاه گفتم: تو غلط م  اریاخت  یزبان را در دهانم ب یچه کس دانمینم
 ؟یتا حفظشون کن یبغل کن ینطوریا

 دهیمحکم با دست تو دهنم زدم و آن را سفت گرفتم تا مبادا حرف نسنج ٬حرف از دهان خودم نیا  دنیشن با
 .زدیبر رونیاز آن ب  یگرید

 د؟یپر رونیبود که از دهن تو ب یچه حرف مفت نیا  ؟یریلحظه خفه خون بگ هی شهیخودم گفتم نم با

گفته من واسه حفظ ناموس مردم   یسر داد. و گفت: اوال ک یو قهقهه بلند دیخودم را شن یتو دهن یصدا فربد
 ٬کوچولو  یشی. سوما پکنمیخودم اونو بغل م یکوچولو  یشی. دوما من فقط واسه حفظ پرمیگیاونا رو تو بغلم م

 .به دنبال داره یها؟ عواقب بد ستین یجالب زینصفه شب چ هیحسود

 .کردم  میحرفش سکوت کردم. و سرم را در بغلش قا دنیشن از

 .خوش سرد ادوکلن مردونه یو بو تیو آرامش. پر از امن یداشت. پر از مهربان یتازگ میآغوش برا  نیا  چقدر

 .یا  هیگر  یو نه صدا ینه لج و لجباز یینه دعوا یآرام بود. نه قهر  زیخوب بود که همه چ چقدر

بودم.  اینقطه دن نیو من در امن تر باشدیمن م یفقط برا ایشدم و آن لحظه احساس کردم، آرامش دن آرام
 .ودپناه ب نیمن امن تر یو برا دادیم تیترسناک به من امن یآغوش او در آن شب طوفان

 .بکشم رونیتا تقال کنم و خودم را از آغوشش ب دادیبه من اجازه نم ییروین

گذاشت و   نیکرد. آن زن آبستن از احساسات، بار برزم  یگرم تمام وجودم را فراگرفت و مرا ماالمال از خوش  یحس
 .گشود  یقراریبه انتظار و عطش و ب ختهیحس نوظهور آم رحمانهیچشم بر رشد ب

بود و روح سرکش و نا  ییبایبودم و بس. هرچه بود ماالمال از ز دهید هیدر نگاه خاله زهره و هانحس را فقط  نیا
 .دادیسوق م ییبایاز صفا و ز  ییایآرام مرا به دن
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 .کردمیساله ام را در آغوش او تجربه م 22حس عمر  نیتر نیریش

 .از لحظه به لحظه آن شب استفاده کنم  خواستیم دلم

کوتاه مدت من   یهایدر انتظار شاد نیسهمگ یطوفان شهی. همدمیرسیبود که به آرامش م یربا نیآخر  نیا  دیشا
 .چدیبود که آنها را در هم بپ

. سرم را بلند ندهیکنم. نه در گذشته و نه در آ  یدر لحظه زندگ خواستمیفکر کنم. م یزینداشتم به چ دوست
زد و آرام  میبر موها ی. بوسه ادمیر چشمان فربد درا د میکردم، نگاهم با نگاه فربد هم آغوش شد. برق چشمها

 .ذارمی. تنهات نمنجامیگفت: بخواب من ا

آنشب تمام   خواستی. دلم نم میهردو سکوت کرده بود یبود. ول داریبودم. اوهم ب داریصبح در آغوش فربد ب تا
 .ساله ام بود 22کوتاه   یدر زندگ بایز یشب باران نیشود. اول

 شدیکه باعث م  شدمیم یمن است و ماالمال از شعف یظه، آن نگاه و آن آغوش، فقط برادر آن لح دانستمیم
. او به من نگفت مثل گربه ام به من فشردیو فربد به حساب سرما مرا تنگتر در آغوش م ردیبدنم را فرا گ یلرزش

 .حرفش به دلم نشست نیکوچولو و چقدر ا  یشیگفت پ

. یداشت گذاشته بود. بدون هرگونه سالم ادی کیتخت  یرفته بود. و روروز بعد که چشم باز کردم. فربد  صبح
. خودت به فکر امیشام و نهار نم یدعوتم. برا یی. منهم شب جاادیمضمون: مونس خانم امشب هم نم نیبه ا

اول اس ام اس بهم بده بعد زنگ بزن و گرنه   یکار واجب داشت  0915شماره همراهمه........  نیخودت باش. ا
 !!نه ایکارت واجبه   دمیم صیچرت و پرت هم ممنوع. خودم تشخ ی. اس ام اسهادمیب نمجوا

 بایتمام آن حس ز یدر رختخواب گرم بود ول شیاز احساسات و محبت نبود. هنوز جا  ینشانه ا چینامه ه نیا  در
 .فراموش شده بود

 !!! در راهه ینی! طوفان سهمگیو با خودم گفتم ماهرخ دمیکش  یآه

و  دیاز گوشه چشمم فرو چک  یفربد از احساس ترس من به نفعش سو استفاده کرده است، اشک نکهیبه افکر  با
آغوش و   نیتملک ا یکه واسه دختر عباس مافنگ  دونمیهمش دروغ بود؟ خودم هم م یعنیبا خودم گفتم 

 !ستیتو عمرش ن کباریاز   شتریو سهم اون ب هیخواه ادهیآرامش ز

 .پروانه ها برد یایبود، که مرا با خود به دن یو دوستداشتن نیریش ینم به قدرکودک متولد شده درو  یول

بودم و گذر زمان را احساس  میپروانه ها و در قصر آرزوها یایشب قبل خوردم. تمام روز در دن نیاز ته چ  نهار
مورد عالقه  یماند. غذادرست کردم و در ماکرو فر گذاشتم تا گرم ب ایالزان  ادیز اریشام با دقت بس ی. براکردمینم

 .گرفته بودم  ادی هیاش را از هان  هیام بود طرز ته

متن نامه فربد را  یخودم ثبت کنم حت یروز خوب و پر آرامش را برا کیباشم و  نیداشتم آنروز بهتر دوست
 .زود فراموش کردم و به دست باد سپردم یلیخ

 .آمد  یاتاقم رفتم. فربد تا آخر شب نم  به
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برق  کیرا با  شمیرز کوچک بود تنم کردم. آرا یبازش گلها قهیحلقه که دور  نیبلوز آست کیه با دامن کوتا کی
 .رساندم انیلب به پا

و مقدار برق لب  دمیمال میلبها یرو ی شتریرا با شدت ب ی. بعد مجددا رژ مسکهامیبار خوردمش همراه مات نیاول
 .زدیمثل چشمانم برق م میرا هم باال بردم. لبها

 .را باز گذاشتم میهامو

 .واسه خودت بفرست نهیبوس تو آ هی! یکوچولو خوشگل شد  یشیگفتم پ  نهیآ  یشده بودم. جلو ماه

خانه  دریعمو ح  شهیخوردن شام به آشپزخانه رفتم. هم یخودم گذاشتم و برا یکالم برا  یو ب میمال کیموز کی
 .دمیترسینم ییاز تنها  نیبود. به خاطر هم

 .به سمت نرده ها رفتم. فربد بود یدر ورود یگذاشتم. با صدا  زیم یرا رو ایو الزان دمیشام را چ زیم

فربد  خواستمی. نمنداختیخودش شلنگ تخته م یداشت و برا ینامنظم تمیآشپزخانه برگشتم. ضربان قلبم ر  به
م. فربد با گذاشت  رونیرا آشپزخانه ب میو دوباره پا دمیکش  قیمطلع شود. سه بار نفس عم دمیاز احساس جد
 .لباس فرم بود

 ؟یمهمون رهیخودم گفتم با لباس فرم م با

 انداختم و گفتم: سالم  ریسرم را به ز دیپله ها که رس یباال به

 .انداخت  میبه سر تا پا ینگاه

 کندیکنم من را با نگاهش داشت دندان م  فکر

 د؟یبریم فیتشر ییجا یحالت مسخره گفت: به سالمت با

 !!شودیوارد م خودم گفتم اژدها با

 . بودم دهیکه راه داشت، باال کش  ییبه خودم انداختم. دامنم را تا جا ینگاه

 یبا الک قرمز در صندل کرم، بدجور می. ناخن هازدیبرق م دمیهم نداشتم. صبح حمام بودم و بدن سف جوراب
 !!خصمانه یقچشمانم مثل گربه برق داشت. بر  یتو دل برو شده بودم. آنهم وقت یلی. خزدندیچشمک م

 ؟یخونینماز هم که نم یانداخت و گفت: به سالمت  میبه ناخنها ینگاه

 .رفتار را بعد از آن شب نداشتم نینامه صبحش دلم پر از غم شد. توقع ا یآور  ادیرفتارش و  نیا  از

 !نکنه شیر شیبه جهنم! با چاقو هم قلب آدمو ر رهیگیدل گفتم حاال گرم نم تو

. منو که تو گور تو شهی. به خودم مربوط م هیامر شخص  هیل زدم و گفتم: نماز و روزه وار ز  رهیچشمانش خ به
 !!ذارنینم

 از منکر واجبه  یامر به معروف و نه  یول -



 

 
111 

 .یریپاچه آدمو بگ نکهیداره نه ا یامر به معروفم از خودش آداب -

به هوا بلند شد و خورد تو  میموها . منهم از دستش فرار کردم و موقع فرار ردیسمتم حمله ور شد تا مرا بگ به
 .صورتش

 !!!کردم  حال

در اتاق  قهیدق ستیخودم است. ب یبروم خونم پا رونیاگر ب  دانستمیاتاق رفتم و در اتاق را قفل کردم. م  به
 .ماندم

 یدست نزدم. برا شمیعوض کردم. به آرا  ستادهیا  قهیبلند  نیبلوز آست کیو  یدامن بلند مشک کیرا با  دامنم
سرم جمع کردم و از دو طرف دوسه تا الخ کنار صورتم  یآنها را باال  چدیرا مثل جالل دور دستش نپ میموها نکهیا
 .دادم میفر مال کیو  ختمیر

 .الخالق!! همه جوره خوشگل بودم  جل

 نیگفتم: فتبارک اهلل احسن الخالق  بلند

 .شدیم دهیشن منیاز تو هال نش  یسیاخبار انگل  ی. همه جا امن و امان بود و صدادمیسرک کش رونیب به

، باال گرفتم و آهسته به  میبا دستها ندرالینشود. دامن را مثل س جادیا  ییرا در اتاق در آوردم تا صدا میصندلها
 .آشپزخانه رفتم

 !!را خورده بود شکمو اهایدرآمد. همه الزان اشکم

 لب گفتم: مگه اون امشب دعوت نبود. پس چرا شام منو خورد؟ ریز

 .فشار دادم نیرا به زم میرا مشت کردم و پاها میدستها

. شمارشو بده هر یبود . از کجا سفارش داده بود یخوشمزه ا یایکه گفت: الزان  دمیرا از پشت سرم شن شیصدا
 .بفرسته کیوقت خواستم واسم با پ

 .شدمیمنفجر م تیاز عصبان  داشتم

 بخورم؟ یشام چ. اونو خودم پخته بودم. حاال من رونیزدم: ب ادیفر

نداره  هیکه گر  نیخوشمزه بوده پس از دستت در رفته که خوشمزه شده. خب حاال ا دمیتمام گفت: د ییپررو با
 .یکن  یزبون دراز یهست. تا تو باش خچالیتو  ری. نون و پنیشیپ

 .ضشیضد و نق یرفتارها نیاز دستش خسته شده بودم. از ا  گرید

 .آوردند  یدمار از اعصاب من در م کردندیم ریکه به من گ  کجای و زدندیتو هم باالنس م شیرفتارها

 .گرفتم  میدستها نیجا وسط هال چهار زانو نشستم وسرم را ب همان

 .کردن من است  یعصبان  یبرا شیکارها  نیتمام ا دانستمیم
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 .کور که چه عرض کنم کر هم شده بود  میاشتها

 .رفت منیبه هال نش گرفتیکه حال آدم را م  ییقهقهه ها با

من از اول هم از  شستیگذاشتم. برخالف مونس که با دست ظرف م  ییرا جمع کردم و ظرفها را در ظرفشو زیم
 .یآمد. از همان بچگ  یظرف شستن بدم م

 .پررو شده یلی. خشهینم ینطوری. ارمیازش انتقام بگ  دیلب گفتم با ریز

 !!!!بدههههههههههه امویرا باز کردم و داد زدم الزان منیدر هال نش تیعصبان  با

 ست،یکه ن  لهیطو یندادن موقع وارد شدن در بزن ادیخونسرد گفت: بهت  اریگرفت و بس  ونیرا از تلوز شیرو
 ؟یشیپ

خوبه منم بهت  ؟یگرفت  ادی یاز ک  نویزهر مار. باز ا ویشیدوما. پ ست؟ین لهیطو یکه تو هست  ییگفته جا  یاوال ک -
 بگم آقا خره؟

 .را بسته ام میموها نکهیخوشحال از ا رد،یکرد و با خشم به سمتم آمد که من را بگپرت   نیرا به زم کنترل

 .افتادم  کهایسرام یکرد و با شکم رو  ریگ  میپا ریآمدم در بروم، که دامن بلندم ز  تا

خواستم خودم را جمع و جور کنم و بلند بشوم که از پشت من را گرفت و به سمت خودش چرخاند. از ترس  تا
 . کردم  یقالب ته

 .گوشم نزند  یصورتم گذاشتم که تو یدستم را رو دوتا

 .کردیو تمام جسارتم را پودر م شی. آنهم از نوع هسته اشدیبمب منفجر م تیچشمانش از عصبان در

 . که من آقا خره ام. آره؟ آره؟یزنیگفت: به من زبون م  شیدندانها نیغرنده و از ب  یلحن با

که رو   شدمیالف بچه نم  هیدست تو  چهیه من آقا خره ام! خر نبودم که بازخودش جواب خودش را داد: آر  بعد
 .ادیدلت خواست از دهنت در ب یو هرچ یسیبه روم وا

 .. زبانم بند آمده بودزدیاز ترس دو دو م  چشمانم

 .بکشه رونیخودم گفتم االنه که زبونمو از حلقم ب با

 .نگه دارم باز توانستمیچشمانم را ببندم و نه م توانستمیم نه

 .کمر به قتل من بسته بود  بدجور

پس من آقا  گفتیم یکرد و ه  کیرا با دستانش از دو طرف صورتم برداشت و صورتش را به من نزد میدستها
 !خره ام! پس من آقا خره ام

! به شمیالل م  گهی! از دهنم در رفت! بار آخرم باشه! ددیبه حرف آمدم: فربد تو رو خدا. غلط کردم! ببخش باالخره
 !خدا دست خودم نبود! باور کن
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 شدندی. هرچه اشکها از چشمانم دورتر مرفتیاشک بود که ازچشمانم روان شده بود و به سمت گردنم م  لیس
 .کتریصورت فربد به صورتم نزد

 .میهم بود یسانت 10فاصله  تو

 .گرفتی! تحکمش، قدرت هرگونه مقابله را از من میلعنت

 !دوتا گوشها نیبا هم دمیخرد شدنش را شن یصدا شدیداشت له م فمیظر یاستخوانهانشسته بود.   میپاها یرو

دستش چانه ام. فکم داشت از جا  کیرا گرفت. و با  میدستش دو تا دستها کیطرف چرخاندم. با  کیرا به  سرم
 .آمد  یدر م

 !مرده لیداره ذل یدلم گفتم: عجب زور در

تشک  یجثه تو، سوسکه هم تو رو رو نی! واال با استیباز که ن! سر گهیخودم جواب دادم: خب سرگرده د به
 .زنهیم نیزم یکشت

. چه یحرف بزن ینتون گهیکه تا آخر عمر د  ارمی: االن فکتو از جا در مگفتیم کرد،یم کیسرش را نزد نطورکهیهم
 !!یبرسه به زبون دراز

 !!!بکشه نرویابوالفضل!! االنه که زبونمو از حلقم ب  ایوحشت در دلم گفتم  با

 .بست شیهفت رنگ بکشم دهانم را با لبها غیج کیرا بستم و تا خواستم  میچشمها

 لیقابل تحمل که کم کم به گرما تبد ریغ  ییاحساس غوطه ور بودن در سرما  کیبه من دست داد.  یبد احساس
 !شد

 .کرد  را تجربه یجهش رشد کیتمام وجودم را در بر گرفت و کودک متولد شده احساسم  ییگرما

 یتالف یبرا نکهیرا نداشتم. ابتدا رفتارش همراه با خشم بود و من از ترس ا یحرکت و مقاومت چگونهیه قدرت
 . خودم را مچاله کردم ردیرا گاز نگ میلبها

و با آرامش  ٬و پرستاره یشب مهتاب کیدر  ایاز چند لحظه احساس کردم که آرام شده است . آرامتر از در  بعد
 .کردیمعاف م یزیآرامش مرا از مقاومت در برابر هر چ  نیو ا دادیا به من انتقال متمام احساسش ر 

 .کردمیاحساس م  میبودند را با فشرده شدن اندامها زیکه در وجودش در حال ست  یدوگانه ا احساس

. باالخره خشم کردمیگردنم احساس م  یشدن آن را برگود دهیو کش دمیشنیرا م شیصدایو ب قیعم  یها نفس
و  ینفسان الیجز فوران ام یدر خشم بودم که آغاز یدر نگاهش داد. پس من بوسه ا یخود را به آرامش یجا
متفاوت به سراغم  یاز آن متنفر بودم و هربار به شکلها  شهیکه هم  یزیجز فروکش کردن آن نداشت. چ یا  جهینت
 !ینشدن ریآمد. به اشکال زشت و تفس  یم

 نینداشت. سرش را دم گوشم آورد و گفت: اگه ا یهیچشمانش بود توجکه در   ینگاه کرد برق میچشمها به
 !یشینداره، پ یدامن بلند نپوش عاقبت خوب ٬یبکار بنداز هیزبون درازتو که اندازه طول قطار شهر یدفعه خواست
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هفته  کیداد. از فردا تا  یخانم پز چه حال یایگفت: دسر بعد از الزان  کردیدهنش را با دستش پاک م کهیحال در
 . یپزیم ایشبها الزان

با  یکن  یزبون دراز گهیبار د هیاگر   ینکردم ول تتیدفعه اذ نیباشه ا ادتی. ادین کهفتهیتا  گمیمونس هم م به
 .جومیدندونام لباتو م نیهم

 یشده بودم که هربار شالق باز یرکیس وانی. من حدودیکه به دنبال دمش م  یشده بودم مثل توله سگ جیگ
سرگرد زورگو که با تمام وجودم طالبش بودم و در کنارش  نیبود : پدرم. جالل و حاال ا یه دست کسب ٬دادن من

 .آوردم  یکم م

 .ارمیشده بود که نه دست خودم خوب بود و نه  یحکم یمثل باز میزندگ

ازت   گفتم:  شد،یبزرگ و بزرگتر م میحلقه اشک رفته رفته در چشمها کهیوحشت خودم را جمع کردم. در حال با
آمد گفته بود: اگه اسم جالل رو   ادمیجالل که  میبگو خواستمیمتنفرم. از همتون متنفرم از بابام . از..... م

 کنمیم زونتیبا موهات از سقف آو ،یاریب

دل صاحب مرده اتون.  ی. فقط واسه خواسته هادیخوایم زیچ هی. همتون منو واسه وونیدادم: از اون ح ادامه
 .خورهیم حالم از همتون بهم

 .کردینگاه م ونیزیمن به تلو دادیبدون توجه به داد و ب فربد

سرگرد،  نیخودم بخوابم. ا یسر جا دیاتاقم رفتم. بلند با خودم گفتم: امشب اگه از آسمون سنگ هم بباره با  به
 .کنهیم یو روان وونهیمنم مثل خودش د

 .تکانم داد یشب دست یها همی. ندمیتختم خز یعوض کردم و تو  یلباس راحت کیبا  لباسمو

 !ماهرخ! ماهرخ-

 .سرم بود یرا باز کردم فربد باال میچشمها

 وحشت گفتم: بله با

سر جات بخواب. فردا  ایدارم. زود خودتو جمع و جور کن ب یباهات شوخ یکنینکنه فکر م ؟یدیخواب نجایچرا ا -
 .هندستون نکنه ادی لتیف گهیتختو از اتاقت ببره تا د نیا  گمیم دریهم به آقا ح

حاال هم به  ،یبدبخت شد تیسر خاک توسر کباریخودته.  یسر رهیسر خ یکشیم یخودم گفتم: حقته! هرچ با
 .یبش هیهر روز تنب دیبا یسر رهیخاطر خ

 .امیو گفتم تو برو. لباسمو عوض کنم م دمیخودم کش یرا رو پتو

 ؟یدیپوش یمگه چ-

 .دیکنار کش  میحرکت پتو را از رو کیبا  و
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که   ادهیانقدر ز  ستیدر هم ن نشونیدو تا اتاق که ب نیا  یاختالف دما  دونستمیسر داد و گفت: نم یبلند خنده
 .رو یزرد قنار ریلباس سواحل جزا گهید یکیو تو  یپوشیرو م موهایلباس اسک یکیتو 

 .کجاست  نمیببکنم ب نترنتیتو ا یسرچ هیباشه فردا  ادمیکجا بود که گفت؟   نجایا  ایدلم گفتم: خدا در

کنم،   تتیداشته باشم. اگه بخوام اذ یکه بهت کار  یستیهم تحفه ن یلی. خیلباستو عوض کن خوادی: نمدیغر
 .اریچشم و گوش بسته رو هم در ن یدخترها ی. پس پاشو ادایباش دهیپوش یکه چ  ستیمهم ن

 .یبه مرز فرض کیبته نزد. الدمیتختش خواب یبز راه افتادم و در طرف مخصوص خودم رو کیدنبالش مثل  به

 !!رهیموهام توخواب راه م نیرا باز کردم َاه ا میچشمها کالفه

 یداروخونه چ نیشامپو تازه زده بودم انقدر که ا هیشده بود. آنروز  شانیطرف پر کیتشک به  یرو میموها
 بود حیمل یلیداشت خ یخوب ی. بودمشیکرد که خر  فیازش تعر

 .رو تشک پخش بشه یکنه و ه  دایکاک پموهام اصط شهیکنم باعث م  فکر

شد. بالخره بلند شدم و همه را به سمت چپم آوردم و  دهیکش  میصبح دوبار احساس کردم چند بار موها تا
 .چوندمیپ

 .بود ختهیبه طرف فربد ر یتشک پخش شده بود و از مرز فرض یشدم، موهام باز رو داریکه از خواب ب  صبح

خوشگل شده بودم.  یلیا خودم گفتم برم موهامو مثل دفعه قبل کوتاه کنم. خمثل برق از ذهنم گذشت ب یفکر
 .گهیباشه چند روز د ا،یهفته الزان کی یدهایبرم دنبال خر دیامروز که با

 .تا عصر تنها بودم شهیرفته بود و من هم مثل هم فربد

 .خانه رفتم کینزد یاز خوردن صبحانه به بازار مرکز  بعد

 .گرفتیآمدم، حداقل سه ساعت از وقتم را م  یم بازار نیبه ا هروقت

. به دمیهفته مواد الزم را خر کی یای. به اندازه الزانکردمیم متیو همه اجناس را ق رفتمیم شیتمام طبقه ها به
بعد از ظهر بود. به اتاقم رفتم. آقا به حرفشان عمل کرده بودند و تختم در اتاق نبود.  3منزل که برگشتم ساعت 

 آمد  رونیخواب بود . از اتاقش ب چارهیب رمردی! پدری! عمو حدریرفتم و صدا زدم: عمو حبه باغ 

 شده دخترم؟ یچ -

 تختم کو؟ -

 .تخت نو بخره کی دیکهنه شده و با  گفتیاون تختو ببره. م  ادیآقا صبح دستور دادن به سمسار زنگ بزنم ب -

 یکیبا  شدیخلع صالح م یکیتا باهم که اگر از  دو یکیاز رو بسته بود. آنهم نه   یرا حساب ریفربد شمش -
 .کند  گرمبارزهید
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 یبه توق یکه تق  ستیمرد جالل ن نی. ارهینفس بکش تا نفستم ازت بگ یحاال اگه مرد یخودم گفتم ماهرخ با
 .سرگرد فربد فروهر ترسناک و زورگوست که همه کارهاش از راه منطق و قانونه نیبخوره کمر بند برداره. ا

تختو داده سمسار که من شبها مجبور بشم رو  لیدل نیهنه بوده سمسار برده!!! حاال تو برو بگو که به اک  تخت
 .کننیم رونتیب ی. از خونه هم با اردنگزننیتو دهنتم م کنه؟یقبول م یتختش بخوابم. ک

را در ماکرو فِر  ایو ظرف الزان ختمیر شیها هیال  یها را رو تزایپ ریرا آماده کردم پن ایالزان  هیمواد اول نکهیاز ا  بعد
 .خاموش گذاشتم تا قبل شام روشنش کنم

 زنگ تلفن من را به خودش آورد. جواب دادم یصدا

 الو -

 ؟یخوب ؟ی: سالم مادر! تو هستمونس

 خونه؟ دیآ  یچرا نم د؟یی. خاله مونس شما کجا یمرس -

زنگ زد که  مارستانیصولت از ب یتم، آقاعود کرده . همون شب که من از خونه رف  سکشیمادر جون! خواهرم د -
هفته خونه آقا صولت  کیهستن. ازشون اجازه گرفتم تا  انیداره. آقا در جر یپاره شده و عمل اورژانس سکشید

وجود تو نگران نباشم. دورت بگردم ماهرخ  بارو هم بکنم. آقا گفت  نجایا  یمراقبت کنم. کارها رهیباشم و از من
 .امیم گهیرو داشته باش. من هفته د یچهمه  یجان! خودت هوا

 حاال حال خواهرتون چطوره؟ -

 .تنها ولش کرد شهینم ضهیمر نمیخانم صولتم. ا شی. پشهیالحمد اهلل فردا مرخص م -

 جمع باشه. حواسم هست التونیباشه مونس خانم. خ -

 قربون دستت دختر مهربونم. خدا حفظت کنه. فعال خدا حافظ -

 دیب خودتون باشخداحافظ . مواظ -

 .و پوستم را کندم دمیکش  سهیک  یحمام رفتم . حساب به

 یحوله هم رو کی. دمیچیرا دور خودم پ میمتر میآمدم. حوله ن  رونیشستم. از حمام که ب میرا با شامپو قبل موها
در  یبستم. خانه ساکت بود. با حوله از اتاق خارج شدم که فربد را جلو یهند یسرم مثل کاله مهاراجه ها

 .دمیآشپزخانه د

 .شد خکوبیکه فربد در جا م  دمیکش  ینارنج غیج کی

 .شدیم دهید شیبه فربد زل زده بودم. او هم به من! دوتا شعله آتش در چشمها من

 یوقت رسهینبود . چشمانش را بست و با خشونت گفت: برو لباستو بپوش. شعورت نم شتریام سه وجب ب  حوله
 ؟یکردیبود، چکار م دریمن عمو ح یگه به جاحموم؟ ا  ینر ستیخونه ن یکس
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مگه خودش خونه و  کنه؟یم یچه غلط نجایا  دریبدون عالمتش به خانه، داد زدم: عمو ح یاز ورودها  یعصبان
 !خطره یب تیباشه، اون کبر نجاینداره؟ بر فرض هم که ا یزندگ

 خطرم؟یب تی؟ منهم کبر یگفت: من چ  یطونیلحن ش با

 .ادیتا مونس از ور دل خواهرش ب رمیگگند ب  یمن بو شهیم -

و در  رونیب یاین ینطوریکه ا  رسهیگرفت و گفت: ال اقل عقلت م  میبه سمتم آمد و از دوسر شانه ها زیدو خ با
 .یاتاق منو قفل کن

 .و به اتاق رفتم و در را قفل کردم دمیکش  رونیدستش ب ریرا از ز خودم

 .ادیقراره مهمون واسمون بپشت در بلند داد زد: لباس مناسب بپوش  از

 .بپوشم یبودم چ مونده

 ه؟یزدم: مهمونت ک داد

 آدم نامحرم  کی -

 .بپوشم دهیلباس پوش دیحرفش فهماند که مهمان مرد است و من با نیا  با

 .ستین هایریاز اون تو بم  یریتو بم نیدفعه. ا نیا  یکور خوند  یخودم گفتم ول با

تا او را  کردمیم یمشتاق بودم و لحظه شمار دنشید ی. برا شدمیم ریدلگ شیاز حرفها  یداشتم ول دوستش
به او برام  یکیحال نزد نیشدن به او وحشت داشتم در ع کی. از نزدکردمیاز او فرار هم م  یول نمیدومرتبه بب

 آوردم  یکردم و لجش را در م  یهم م یزبا او لجبا یمهم بود ول میاو برا  تیرضا میلذت بخش بود. درتمام کارها
 .گفتم  یم راهیوبعد به خودم بد وب

. بدون ساپرت! با دمیپوش شدیکمر تنگ بود و بعد فون م  یکه تا رو  یگلبه  یدیحلقه م نیآست  راهنیپ کی
 .هم کردم یصورت ظیغل  شیپاشنه بلند. آرا یصندلها

 یزخم ری. مثل شدیرفتم. سرش را بلند کرد و من را در آن لباس د منیو به هال نش ختمیر یآمدم. دوتا چا  رونیب
 ؟ ها؟؟ یایمهمون من ب یجلو یخوایلباس م نیبه من حمله کرد: با ا

 .دیلرزیدر دستم م ینیس

خواستم در  یم دمیگذاشتم و الفرار. به اتاقش که رس  زیم یرا رو ینی. سیماهرخ گور خودتو کند ندفعهیا  گفتم
بود.  شهیتر از هم ظیو در را قفل کرد. اخمش غلدر گذاشت و به داخل آمد.  یرا ال شیرا ببندم و قفل کنم که پا

 زل زد شمانمبه چ کردیرا باز م راهنشیپ یتکمه ها یکی یکیکه   کهیدر حال

 !یشیتو با زبون خوش رام نم نکهیسمت من آمد و گفت: مثل ا به

 .یخطر نگرد یب تیدنبال کبر گهیبزنم که د شتیآت  نیهمچ االن

 .خودم قفل کردم یرو حمام انداختم و در را یرا تو خودم
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 .گفتیکه به مهمانها خوش آمد م  دمیشن یم نییفربد را از سالن پا یصدا

 !خیُ هم  شیرفتم. آرا نییسرم کردم و به پا دیو شال سف دیسف نیبا شلوار ج یمشک کیتون کی

 .بر لبانش نقش بست دهیمن در لباس پوش دنیبر لبان فربد با د یا  روزمندانهیپ لبخند

 .کردم  گریرا به طرف د میرو ٬هرعالمت ق  به

 .سال بود 18 -19دختر حول و حوش  کیمرد جوان و  کیفربد  یمهمانها

 .خانم صالح دختر عموشون شونیصالح از همکاران بنده و ا مانیا  یکرد: آقا  یمعرف فربد

 یر چشمها. به چشمانش نگاه کردم. چقددیدلم لرز شیطرف دختر رفتم وبه او دست دادم با گرفتن دستها به
 .آشنا بود  میبرا شیعسل

 . یکرد: خانم پاکمهر از دوستان خانوادگ  یمرا معرف فربد

 .یو قلم فیظر یسانت از من بلندتر بود ول 8 -7بود. مهتاب حداقل  یپیمرد خوش ت مانیا

 .دمیکشیرا خودم م یجور همه چ دی. چون مونس نبود، باختمیر ییآشپزخانه رفتم و چا  به

 .کردندیصحبت م نیمتهم یاز پرونده ها  ییمشغول صحبت بودند . به نظر در مورد  مانیو ا فربد

 .نکرد یاو ممنون بودم که مرا به عنوان خدمه معرف  از

 .باالتر یپلق هیمونس بودم، حاال  یها هیتو ما یزیهم چ من

گفت:   ییبایه و ناز ز. با عشودمیبا او داشتم. اسمش را پرس یبیغر  ییکنار دختر جوان نشستم. احساس آشنا  من
 !مهتاب

پدرم نزد  شیبه من قول داد که مرا از پ کروزیافتادم که   انیگر  یآن دو چشم عسل  ادیکلمه مهتاب،   دنیشن با
 .خودش ببرد

 . ممکنه مهتاب پاکمهر خواهر گمشده خودم باشه؟ یخودم گفتم: مهتاب صالح. با چشمان عسل با

 .کردیم یعقلم آن را نف  یول دادیفکر پر و بال م نیبدجور به ا دلم

برگشته اند. پدرش در آنجا کارمند سفارت بوده و  رانیماه است که از خارج کشور به ا 3گفت که حدود   مهتاب
 .برگشته اند رانیبه ا شهیهم یگذرانده و اکنون با باز نشسته شدن پدر، برا  شیرا در اطر شیکودک  یتمام سالها

 .مهتاب صالح همان مهتاب پاکمهر است، کامال برطرف شد هنکیحرف شک من به ا نیا  دنیشن با

او را به من   ینامرئ یرشته ا کردمیو احساس م شد،یمهمانها رفتند چشمان مهتاب از نظرم پاک نم نکهیازا  بعد
 .زندیم وندیپ

 .سپردم ییشده را به ظرفشو فیکث  یجا را مرتب کردم و ظرفها همه
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بدون انتظار فربد  دنیبود. از د ستادهیا  میبرگشتم فربد جلو نکهیوشن کردم. همطبقه باال رفتم و ماکرو فر را ر به
 .قلبم گذاشتم یو دستم را رو دمیبلند کش نیییییییییییییه کیو  دمیپشت سرم، ترس

موهات  نقدریکه ا  یزنیم ییمن کرد و گفت: چه شامپو یاش را در موها  ینیاز سرم افتاده بود. فربد ب  شالم
 .داشت یفیلط یبو اریبود که بس یسیکه زده بودم پنتن انگل  ییپوبدبوست؟! شام

 !یکه حال کن  شورمیامشبو تحمل کن فردا قراره موهامو کوتاه کنم. اونوقت با صابون مراغه م  هی: گفتم

 ؟یچکار کن یخوایکه حرف مرا متوجه نشده گفت: فردا م  یتمسخر و حالت با

خوشگل  سیکاله گ  کیگفته با موهات   شگرهی. آرادنیبهم م یول خوبقراره موهامو کوتاه کنم. بابت موهام پ -
 .درست کرد شهیم

 .جانانه مهمان گونه ام شد یلیس کیحرفم تمام نشده بود که  هنوز

 .دمیغوطه ور در عمق چشمانش د  یناجوانمردانه نگاه کردم. نفرت یلیس نیزده به او بابت ا بهت

 ؟یرمگه آزار دا ؟یوحش یزنیزدم: چرا م داد

 ها؟ ؟یخوای. پول میبفروش یموهاتو ببر یخوایکه م  یکنی. تو غلط مزنمیهم م نیبدتر از ا -

بود، آورد و محکم به صورتم زد.  یبه سمت اتاقش رفت و چند دسته پول که همه آنها اسکناس هزار تومن فربد
 .پزخانه نشستندبه کف آش میدور پولها پاره شد و پولها رقصان از سر و رو ینوار کاغذ کهیبطور

از هزار   یکی زیشد. به نظر کناره ت یپلکم احساس کردم. دستم را به پلکم بردم. دستم خون یرا رو یبیعج  سوزش
 .پلکم را زخم کرده بود هایتومن

 .و پلکم را شستم دمیآب دو  ریفربد پر از خشم بود. به سرعت به سمت ش چشمان

 .و پلکم متورم نشود ادیبند ب یزیذاشتم تا خونرپلکم گ یدر آوردم و رو زریاز فر  خیقالب  کی

 .به اتاقم رفتم یباران یشکسته و چشمان یبا دل بعد

 .داده بودم هیتک وارینشسته و به د نیزم یبعد فربد به اتاقم آمد. رو مساعتین

 .نبود شیاز خشم در چشمها  یسمتم آمد. نشانه ا به

 .نشست شیدوپا یکردم. فربد مقابلم روخودم را جمع   یپناه یفربد، مثل کودک ب دنید با

 .را بچشم یگرید یلیبردم که مبادا دومرتبه طعم تلخ س میرا به سمت گونه ها دستم

 ؟یکنیم یمن باز رتیبرداشت و گفت: چرا با غ میگونه ها  ی. دو دستم را از رودمیکه ترس  دیفهم

همتون تو رگ گردن براومده و  رتیغ  ؟یدار هم رتیپروا کرد و گفتم: مگه تو غ یدرونم مرا ب ثیآن روح خب  باز
 !زور بازوهاتونه
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موهاتو  یبگ یتو چشمام زل بزن یومدیداشتم که تو نم رتیکنترل کند، گفت: اگه غ  خواستیکه م  یتیعصبان  با
 !یبفروش یخواهیم

پول دارو  یبرامادر کزت افتادم که  ادیزده بودم.  ییجایبه حرفم فکر کردم، . حرف ب یانداختم کم  نییرا پا سرم
 .را فروخت شیموها

 .کارم را بفهماند  یبه من زشت یلیحقش نبود با س یول

را پاک کرد و گفت: حق  می. چانه ام را گرفت و سرم را باال آورد و با انگشت اشاره اش اشکهاختمیاشک ر  آرام
 .یسانت از موهاتو کوتاه کن کیکه من اجازه ندادم   یتا موقع یندار

 .یه تو هم از اونها واسه گرفتن من استفاده نکنشرط ک نیبه ا -

 ایزد و بعد ادامه داد ب یلیس یجا یآرام بر رو  یوبوسه ا شهیزبون تو اصل کوتاه نم نیکرد و گفت: ا  یا  خنده
 .سرد شد اهایالزان

 عاشق  هیوحش ی. خاک تو سر تو هم ماهرخ، که هر چهیخودم گفتم خاک برسرت فربد، محبت کردنت هم نظام با
 !!!!شهیتو م

 هیتو گوشت بخوره و با  ی. هیکرد  دیشده . رو کرگدنو سف یدرونم گفت کتک خورت ملسه. واست عاد کودک
 !!هیزیخوب چ زادیهم واسه آدم رتیبغل و دوجفت کفش از دلت درآد. غ کیبوس و  کیجمله و 

 افهیکرده بود. دوست نداشتم ق  ورم می. قبل خواب به اتاقم رفتم. چشمهامیرا خدا را شکر در آرامش خورد شام
 .باشد یمدل نیام ا

 ! کردم  شیآرا  یکم

 .خودم انداختم یرا رو میو پتو دمیدراز کش یتخت به آرام یدر حال مسواک زدن بود. رو فربد

به بدنم خورد و از سر شانه ام تا  یدست یخواب بودم. احساس کردم گرما جیرا به سمت فربد کردم. گ پشتم
را باز کردم. چراغ اتاق خاموش  میخوب. چشمها یشد. مور مورم شد. نفسم پر بود از حسها دهیکمرم کش  یگود

 .کردم  گریرا به سمت د میبود. رو

 .داشت یمن تجاوز کرده بود. چشمانش برق بدجنس میبه حر فربد

 نیساس ابود. و درک اح یکرد. دلم آکنده از غم و سرخوش  کیدر آغوش گرفت و صورتش را به صورتم نزد مرا
 .تینهایب میبوسه برا

آماده حمله کردن   یببر زخم کیسرگرد پر از نخوت و غرور شروع کرده بود. روزها مانند  نیبود که ا یچه باز نیا
 .کردیم هیاحساس را به من هد  نیباتریآغوش و ز  نیفرشته نجات بود که امن تر کیبه من و شبها چون 

 !فتهیمن م ریگ  هیسمیدسا یخودم گفتم خاک بر سر من که هرچ با

 .قدرتمند فربد حصار تنم شده بود و آغوش گرمش پناه تن خسته من یبه خواب رفتم که دستها یحال در
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 .در کار نبود یاغوا کننده ا  یعاشقانه و نگاهها  یهفته آتش بس اعالم شده بود. نجوا کی تا

. می. به حضور هم عادت کرده بود میدیچیپ یهم م یبه پا هیو کنا شیو کمتر با ن میکردیم یخودمان زندگ یبرا
 .دادمیدم به تله نم یول شدیخشم و نفرتش م ریفربد اس یهراز گاه

 اینقطه دن نیو آخر شب در آغوش گرمش که امن تر کردمیدرست م ایخودش را داشت. هر شب الزان هیرو او
 .خواندم یرا به مقابله م ضمیمن بود احساسات ضد و نق یبرا

 نیا  ینفسان الیکاهش ام  یکاال را داشتم که برا  کی. حکم شدیدر برابرم گشوده م یز کتاب زندگا  یدیجد فصل
 .محرمش بودم، فربد از حد و حدود خود پا فراتر نگذاشته بود نکهی. با وجود ارفتیسرگرد بد اخالق بکار م

را  تیت بخش دستانش که امنلذ یآغوش گرم و پناه امن شده بودم. به گرما  نیمن معتاد ا ریتفاس نیتمام ا با
 .شدیم دهیصورتم کش یکه رو  شیمعتاد شده بودم و به هرم نفسها داشتیم یبه من ارزان

و  شدمینشئه م کردمیم یکه تا کنون تجربه نکرده بودم. در آغوشش نخورده مست  دادیم یبه من حس آغوشش
 .ستین شیب یسراب بیمن فر یراآغوش او ب  دانستمیهرچند که م دمیکشیرا به وجود م یبه دنبالش خمار

جان کندنم و شکنجه شدنم معتاد شده بودم و  یتفاوت بودنش و به روزها یب یبه روزها ٬شیطوفان یروزها به
روزانه دست و پا  یواقع یایشبانه و دن یالیخ یای. در دنشدیم شتریبه آغوشش ب ازمیو ن ادیهر روز درجه اعت

 .سرگرد بداخالق شده بود نیا  ینفسها رودر گ میناشناخته بود. زندگ میبرا ایو رو تیواقع نی. مرز ب زدمیم

 تو

 نبض لحظه لحظه من در

 شعر من یحرف واژه ها حرف

 یتپ یم

 گرم تو  آغوش

 ستبر تو یها شانه

 من است حسرت

 تو قلب مرا یآرزو

 سبز شدن یبرا

 زندیم شخم

ر پرکوبش آن. من که با صبح همنفس بودم از و من عاجز از مها زدیدر آغوشش قلبم پر خواهش و تمنا م هرشب
 .آن پس شب پرست شدم

پر از  یپر آشوب و فکر یبا دل یشده است ول ختهیآب ر  یفربد باز شده و پته ام رو شیکه مچم پ  دانستمیم
 .رساندمیشب را به صبح م م،یگره کور زندگ  نیتوهم در آغوش ا
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 کیکه ناکجا آباد نام داشت و من در   ییبود. جا بهیغر  میراکه ب  بردیم یمن با او، مرا شتابان به سمت تیمحرم
 .نبود یتاختم و راه بازگشت یم کطرفهیجاده 

خبر  ی. پرستودادمیرا م یکس  یاز ب  ییرها دیو به همه نو دمیکشیسرک م مییشهر تنها یکوچه پس کوچه ها  به
 .شده بودم مییرسان شهر تنها

را به دنبال فراموش شدن آن در طلوع  یو غم جانکاه دیکشیم ریلذت شبانه ت نیاز زود گذر بودن ا  قلبم
احساس   یکه بدنم را ب  شیبه دستها یرا دوست نداشتم ول یظاهر یمهربان نی. ادمیکشیبه دوش م یصبحگاه
 .معتاد شده بودم کردیلمس م

 .سرانجام و زودگذر شبانه شده بودم یهوس ب کیمعتاد  من

 یچشمها ییکه متفاوت بود از روشنا  یر و خشونت بود دوست داشتم. برقبرق چشمانش را که پر از تنف یحت
 .من ییایدر

 کمیو  یس

 .تمام شد ایشام با الزان تیهفته مونس برگشت و دوران محکوم کیرا شکر بعد از  خدا

 .را دادم دریپرسش او از من در مورد تختم بود که همان جواب عمو ح نیاول

تشک را کف اتاقم  ٬رحم سرگرد مغرور یاز دستان ب  ییالمال از غم و اندوه جداما  یکه مونس بازگشت با دل  یشب
 .نداشتم ییتخت او جا یرو گریزود خود را به فرشته خواب سپردم. د یلیپهن کردم و خ

: گفته بودم اگه تو گفتیبود که م ینیدلنش یدستانش را احساس کردم که همراه صدا یشب گرم یها مهین
 .امیخودم م ییاین

زودگذر و  یباز نیرا در وجودم احساس کردم. او هم معتاد ا یدلم غنج رفت. مالش رفت و ضعف و سست ته
و با لبخند مهتاب دومرتبه ظهور  دادیخود را به نفرت م یجا دیکه با طلوع خورش  یاحمقانه شبانه بود. لذت

 .کردیم

 .سرنوشت نیشگفت بودم از ا در

 !ونس خانم: م دمیترس نال یو از رو یآرام  به

 .درو باز کن دکی دیاز در قفل شده داخل بشه. توهم با کل  یکس  ستی: قرار نگفت

 .شدیروزگار رو م یهایباز ریهم مثل سا یباز نیبود. باالخره ا یزشت یو گربه باز موش

خطر رفع داد فعال  نانیمتعدد به ما اطم شاتیو بعد از آزما میمجدد نزد دکتر فربد رفت تیزیو یروز بعد برا چند
او   یرا برا یدارد و هرگونه استرس و تنش یفربد بستگ یروح طیو شرا ییغذا  میشده است و ادامه بهبود به رژ

را  نیروزانه با فربد کل کل نکنم. و او هم ا یعاد  یزهایبر دهان من بود تا سر چ یحرف دکتر مهر نیقدغن کرد. ا
مصرف هرگونه  ه،یافزود. با مراجعه به دکتر تغذ  یزبانش م شیبه حساب کم آوردن من گذاشته بود و بر ن

 .فربد ممنوع شد یمدت برا کیتا  یسرخ کردن یاسنک و فست فود و غذاها
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نداد ومن مجبور شدم خودم وارد عمل  هیرو رییاش تغ  یپخت و در آشپز یخودش غذا م وهیخانم به ش مونس
استفاده   یعاد  یمن و مونس از غذاها یوقتآب پز و بدون روغن چندان جالب نبود، خصوصا   یبشوم. غذاها

 .میکردیم

 شهایتمام آن ن یو من با صبور کردیآن به من اصابت م  یکرد و ترکشها  شتریفربد راب یهایریبهانه گ ت،یوضع نیا
 .دمیکشیرا به نوش م

 .خورمیآب پز نم  یغذا  گهیروز فربد گفت: د کی سرانجام

بعد از  اینس را از خودمان جدا کردم و به او گفتم قبل از آمدن مو ییغذا  یوارد عمل شدم. وعده ها دومرتبه
 .سفره فربد شدم نیرا بخورد و خودم همنش شیفربد غذا

فربد  یماریبهبود ب یکه برا  یاهانیآب پز را آموختم و گ  یدرست کردن غذاها حینحوه صح نترنتیمراجعه به ا با
 .بودند را جستجو کردم دیمف

 .کردمیم قیتشو هیو او را به ادامه درمان از راه تغذ رفتمیحضور فربد مپر به  یروز با دست هر

 دانستمیم گرید یکردم ول  دایمن، کاهش وزن پ ییغذا  یاز وعده ها  یسرخ کردن یحذف شدن روغن و غذاها با
 .از غرور و تکبر شده است  یو عاشق کوه دهیدرکنار فربد لرز کروزیکه قلبم 

. دلم داشتیم ینوازشها را به من ارزان نیو شبها مهربانانه تر دیغریود که روزها مب ییهنوز همان دراکوال فربد
 .از فوران احساسات خوب نسبت به فربد بود  زیلبر

 .گذشتیخانم م زیماه از رفتن روح انگ سه

سرطان از  ریو پ هیکر  افهی. قکردیم داتریتر و ش فتهیفربد کامال در آمده بودند و مرا ش یابروها و مژه ها  موها،
 .داده بود یو سالمت ییبایز ،یخودش را به جوان یوجود فربد رخت بر بسته بود و جا

از دست   یآموختم که برا  یفربد با من مهربانتر بود. کم کم داشتم به خودم م کردمیکه کمتر صحبت م  ییروزها
 .ندادن آغوش گرمش زبانم را در دهانم مهر و موم کنم

 گردم  یهر چه م ستیوقت چند

 کنم  ینم دایبهتر از سکوت پ یحرف چیه

 اما  نگاهم

 کشد  یم ادیفر یزند گاه یحرف م یگاه

 گردم  یم یبه دنبال کس شهیمن هم و

 دیخواهد بگو ینگاه خسته چه م کیبفهمد  که

سپرده بود و ازمن  یگریرا به دست د شیو سکان خو ستادیا  یو کوبش قلب من از حرکت باز نم گشتیم روزها
 .کردیم ینافرمان
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و با  کنمیو از خنده اش شاد؟ با دردش بغض م شمیناراحت م ش،ی: چرا از ناراحتدمیپرسیو بارها از خودم م بارها
 کنم؟  هیتوج یرو چطور نهایبچه ذوق؟ ا هیمثل  جانشیه

 را با یو مست یاریگرفته بود. هوش  دنیوز یتازه ا مینس ٬دلم بیغر  یشده بودم. در کوچه ها رانیدل ح یواد در
 .و ساغر عشق را به دست گرفتم و مست شدم ختهیهم آم

 ریز ریپ اسی ٬من بهار خنده زد و ارغوان شکفت و در خانه  یدلم شده بود. در زندگ زیسحر انگ نیفاتح سرزم او
 .وجودم دورتر از بهار شکوفه زد السیگل داد و دختر گ  ٬پنجره

بودمش. عشق او مرا خراب و مجاب کرده بود و  دهیکش  رونیعفاف ب  میدل را نذرش کرده بودم و از حر میمر
سر داده  یعقل خود توجه کنم. در خلوت عاشقانه خود سرخوش بودم و شعر شاد  یها انهیبه تاز توانستمینم

 .بودم

 آغاز دوست داشتن است  یآر

 داستیراه نا پ انیپا گرچه

 شمیندیدگر ن انیبه پا من

 باستیدوست داشتن ز نیهم که

 .را دوست داشتم رییتغ نیالغر تر و من ا  یخود برگشته بود البته کم یماریقبل از ب به حالت فربد

 .کرده بود  شیدار عشق به گردنم مرا رام خو ختنیو با آو گذاشتیهم کمتر سر به سر من م او

ن و تن به ت نیکه به جنگ خون  ینه به حد یول گذشتیآن روزمان نم  یچون ب میروزمره را داشت یکل کلها  یگاه
 .ختم شود

توجه  شتریب شیبود . به غذا یو دکتر هم از روند بهبود فربد کامال راض میکردیبه پزشک مراجعه م کباری یماه
بعد از  یول کردیم یریفربد بهانه گ لیکرده بودم. اوا  یاجبار  ییرا در هر وعده غذا جاتیو سبز وهیو م کردمیم
 .هم غذا را طبخ کرد یگرینوع د توانیکه م  میبرد ادیشدم از  کیاو شر  یمن هم در خوردن غذاها نکهیا

 . رساندمیو روزم را به شب م دمیکشینفس م کردم،یم یاو زندگ  با

 .شده بود میاهایرو نیتر یخصوص کیاو که شر  یدستها نیبه اندازه چند وجب بود و آنهم ب بهشت

 است  دهیتو در من تن الیخ

 است  ختهیبا خاکم آم و

 نمک  یبا تو زندگ بگذار

 !نفس کی تنها

 .. از چپ به راست. از راست به چپشدمیتا صبح پهلو به پهلو م رفتیم تیکه به مامور  ییشبها
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 .شدیشروع م ییدر جا زدن در رختخواب تنها یو سکانس بعد دمیکشینشستم و دوباره دراز م یم

 .پناه عادت کرده بود یناتوان و ب یدادن به زن تیهم به امن او

 داریاز ب  یکه حاک  میدیخون را در چشمان خودمان د یایدو روزه در تیمامور نیبازگشت ازاول بعد از کهیبطور
 .شبانه بود یهایخواب

 .دانستمیاو نم  یرا در زندگ گاهمیتفاوت بود، هنوز جا ینگاهش سرد و کالمش ب یول

 ای. پرستارش بودم کندیرا فسخ م غهیکه هر موقع اراده کند ص  یا  غهیزن ص کیفقط  ایاش هستم   یقانون زن
 .دانستمیکلفتش. هنوز نم

 .تمام اوصاف تمام احساساتم در نگاهم و کالمم بود با

 یمرا با زبان ب رانیرا گرفته باشد دل و یمچ مجرم نکهیبودند و جناب سرگرد مثل ا یمن لو دهنده بد چشمان
 .دیکشیو نگاه شماتت بار و سردش به آتش م یزبان

 .که باشد  یبه هر نحو ٬ خواستمیبودن را ممن فقط در کنار او  یول

راحت بپوشم. او که  یفربد لباسها یحضور مونس خانم جلو لیبه دل توانستمیشده بود و هوا گرم. نم تابستان
 .از خلوت دل من خبر نداشت

 .دیبسرا یبهار دیتا نو فرستادمیم میخلوت دلتنگ یعشق خود را به کوچه ها  یهمچنان پرستو من

سرگرد  نیرفته و در برگها گم شده و به دست باد خزان سپرده شده بود، در ا ادهایاز   یش در کودککه نام  یزن
 .بود ختهیارزشمند به گردنش آو  یو دار عشق او را چون جواهر دهیرس شتنیترسناک و بداخالق به خو

 کنمیفکر م من

 نبوده قلب من هرگز

 گرم و سرخ  نگونهیا

 کنمیم احساس

 یشام مرگزا نیا  قیدقا نیبدتر در

 دیخورش یهزار چشمه  نیچند

 دلم در

 نیقیاز   جوشدیم

 کنم  یم احساس

 اسیشوره زار  نیاز ا  یهر گوشه ا در
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 هزار جنگل شاداب نیچند

 .نیاز زم  دیرویم ناگهان

آنشب که به   یصالح رفت تا در انجام امور مهمان یماه بود که مونس به در خواست فربد به منزل آقا ریت اواسط
 .وکالت بود، به خانم صالح کمک کند سانسیدر فوق ل مانیا  یقبول علت

 ٬خانم حضور نداشت زیکه روح انگ  ییحکم آچار فرانسه خانواده صولت را داشت. خصوصا زمانها مونس
در خارج از منزل را،  یکار  شنهادیو هر نوع پ کردیحرکت م یبدجور دیجد یخبرها افتیدر یمونس برا یشاخکها

 .کردیول ممشتاقانه قب

 .میبدست آوردن خبر نداشت یبرا یبه خواندن روزنامه و تماس تلفن ازیبود. ن یخوب یس یب یب

 .نیشماره که نگاه کردم نوشته بود چشمان آتش یبلند شد. به رو لمیآمده بودم که زنگ موبا  رونیاز حمام ب  تازه

کردم. به نظرم در چشمانش   وینوشته بود س که شماره اش را در برگه  یاسم در همان روز  نیفربد را به ا شماره
 .کشاندیم یو نابود یستین یو مرا به قهقرا شدیمن شعله ور م یصدا دنینهفته بود که با شن یراز آتش

 :گفتیافتادم که م  یاز شعر شاملو م  یقطعه ا ادی کردم،ینگاه م شیبار که به خشم چشمها هر

 !یا  ٬کن  نگاه

 کن  نگاه

 کشدیاز نگاهم شعله م  خشم من ادیچگونه فر که

 یکه پندار  چنان

 میعظ  سیتندر

 کشدینفس م شیخو نیپوالد یها هیر با

دلم را چون بت  یها رانهیبودم و و ختهیبر آتش دل ر ٬را الشیباران خ ٬نگاهش را یایدر ٬نامش را یمن م یول
 .دمیپرستیم

 .آوردم  یبه پرواز در م یهاررا در آن باغ ب رمیتکرار بهار و باغ بود که مرغ عشق اس میبرا کالمش

از   زیتماس گرفته بود، لبر لمیبه خانه زنگ نزده و به موبا نکهی. از ازدیزنگ م لمیبود که فربد به موبا یبار نیاول
 .شدم یخوش

 شهیخودش را آماده کند و از من خواست مثل هم یمهمان یتا برا دیآ  یگفت آنروز عصر زودتر به منزل م  فربد
 .اده کنمرا آم شیلباسها

 .دلنواز تر بود م،یمال یقیمن از هزاران موس یبرا یبود و آمرانه، ول یلحنش دستور هرچند

 .آبپز بخورم  ریغ  یغذا  شدینهار کشک و بادمجان درست کردم. فربد نبود. م یبرا
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 .جمع کردم ییبایسرم به طرزشلوغ و ز یرا حالت دهنده مو زدم و با سشوار خشک کردم آنها را رو میموها

 .من شد یبود. در دل از فربد ممنون بودم که مانع از کوتاه کردن مو ختهیبه دورم ر میاز موها  ییها شراره

 .بود یتاپ و دامن سرخاب کیگرفته بودم به تن کردم.   دیرا که چند روز قبل از مرکز خر یلباس

 .دلخواهم را گذاشتم یاز آهنگها  یکیرا روشن کردم و  ریپل یدیس

 .آمد  ینم 3از ظهر بود . فربد تا ساعت بعد   1 ساعت

 .کنم  یپروانه ها باز یبایز یایرا تو حال خودم باشم و در دن یچند ساعت توانستمیراحت م الیبا خ پس

 .بلند شد لمیزنگ موبا یکه صدا  دمیکشک و بادمجان در بشقابم کش  یو مقدار دمیرا چ زیآشپزخانه رفتم و م  به

لباس او را هم با خودمان به  میبه منزل صالح برو میکه خواست  یزمان گفتید که ماتاقم رفتم. مونس خانم بو  به
 .میآنجا ببر

حبس  نهیرا به دور کمرم احساس کردم. نفسم در س یبه در اتاق بود و خم شده بودم. حلقه شدن دست پشتم
 .بیوقت روز عج نیحضورش در ا یبدنش آشنا بود ول یکردم. بو  یشد و احساس خفگ

زمانها  یکه در همه جا ودر تمام  کردیاش او را مجبور م  یسیعادت نکرده بودم. حس پل  شیه حضور ناگهانب هنوز
 .باشد یریدر حال مچ گ

 . ستادیرا به سمت فربد چرخاندم نگاهم در نگاهش قفل شد و زمان در همان جا ا سرم

 یدر نگاه من شعله ها یول زدیعشق کهنه موج م  کی یدر نگاهش خاکسترها دینبود شا ینگاه او شعله ا در
 .کردیم دادیبود که ب یعشق تازه ا

 یتمنا انیگر  ی. ستاره هادمیخریو سوختنش را به جان م دمیدیچشمان او م نهیعشق چشمانم را در آ  آتش
 .بود یخاموش برلبانم النه کرده بودند. کاش عشق را زبان ی.هزاران قنار دمیدیم اهشینگاهم را در چشمان س

 ؟یکنیچکار م نجایتو ا میا با تعجب باز کردم تا بگور  دهانم

 .خاموش کرد میرا در گلو حرف

. فقط کنمیحرف نزن . فقط سکوت کن. سکوت. تمنا م کنمیدهانم گذاشت و گفت: خواهش م یرا رو دستش
 زنمیمن حرف م

 .د تموم شد و به خونه اومدماز مراکز رفته بودم. کارم زو  یکی دینگاهم سوالم را خواند وگفت: امروز واسه بازد از

 .کردیم رانیو یقلبم را از نگران یکالمش اضطراب داشت که کوچه پس کوچه ها  در

نشم. خواهش  تیاستراحت کنم و بخوابم تا شب اذ  یصحبت نکن. اومدم تا قبل از مهمون کنمیخواهش م -
 .حرف نزن کنمیم

 .که حرف نزنم  خواستیاز من م  عاجزانه
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آن   یزانوانم برد و به طرف تختخواب رفت و مرا رو ریرا ز گرشیو دست د دیچیمرم پدستش را دور ک بعد
 یو دستش را به عالمت سکوت بر رو دی. مرا در آغوش کشدیپوش یرا در آورد و لباس راحت فرمشیونیخواباند. 

 .در کنارم باش یامروز بدون هر صحبت  کنمیاش برد و گفت: خواهش م  ینیب

 یمن خوشش نم یآن را به خودم دادم. فربد از صدا  نیجواب بزرگتر ینقش بسته بود ولسوال در ذهنم  هزران
 .آمد

 غم با که توان گفتن؟  نیا

از همه وقت مهربانتر بود و آغوش پر مهرش گرمتر.   میکه روزه سکوت داشتم برا  ییچرا روزها دمیآن روز فهم  در
 !!!!!چه باک ٬شدمیاز شراب عشق او الل هم م  یشدن و مست رابیس یبرا

 خواهم داشت در ســـــــکوت دوستت

 باشد یتوقع میمبادا در صـــــــدا که

 ازاردیخاطرت را ب که

پوشش لباسم، به بدن برهنه خود  یب یقسمتها یدستانش را از ورا یبار گرما نیاول  یرا فراموش کردم. برا نهارم
درآغوش گرمش و در گرداب  یود پا فراتر نگذاشت ولاز حد خ  گرید یراه دادم. هرچند فربد در آنروز مانند روزها

 .و در آن گم شدم ختمیبه فربد فرو ر قسوخت و برباد رفت. من در عش میتمام هست ٬پر تالطم احساسم

 بگذار گم شوم در تو آه

 ز من نشانه من دینبا کس

 سوزان آه مرطوب من روح

 بر تن ترانه من بوزد

 باز چهیدر نیبگذار ز آه

 اهایرو انیندر پر  خفته

 رمیسفر گ یپر روشن با

 اهایاز حسار دن  بگذرم

 خواهمیچه م یاز زندگ  یدان

 تا سر تو یپا ٬تو ٬تو باشم من

 گر هزار باره بود  یزندگ

 تو گریتو بار د گرید بار

 ستییایدر من نهفته در آنچه
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 توان نهفتنم باشد یک

 یطوفان نیسهمگ نیتو ز با

 گفتنم باشد  یارای کاش

در  دیسنگدل اس زشی. ردینار فربد فقط سکوت بود و سکوت. و او در کنار سکوت من به آرامش رسدر ک حضورم
 .داشتم یکرد. چه خواب راحت  داریمعده ام مرا ب

 یو تختخواب ما بدون مرز و حدود شده بود . دلم از غم میتاختیهم م میبه حر رحمانهیبود که ب مدتها
من در کنار او کوتاه خواهد بود.  یعمر زندگ  دانستمیفربد بودم؟ م یگزند  ی. من در کجاشدیفشرده م نیاندوهگ

 .بود دهیرس شآخر   یحال فربد رو به بهبود بود و قرار داد من با خانم صولت به سطرها

 .دمیکش  رونیخودم را از حلقه دستش ب یکنار زدم. به آرام  شیشانیپ یرا از رو شیموها

 ؟یشیپ یریگفت: کجا م  یخواب آلود یصدا با

 .زدمیگند م  دیبود نبا یدر چشمانش باشم. روز خوب تینظاره گر آتش عصبان گریبار د خواستمیکردم. نم  سکوت

 کوچولو گفتم کجا؟  یشی: پدیپرس دوباره

 .آماده کنم  یواسه مهمون دیلباستو با ٬و او گفتم: نهار نخوردم گرسنمه دمیشنیآرام که فقط من م  ییصدا با

ممکن  یجا نیاو مماس شد و قلب کوچکم در تنگتر  نهیام با س  نهیقفسه س کهیبطور دستش را محکم کرد. حلقه
 .در آن نبود یکه راه برگشت  یعاشق  کطرفهیروزگار و جاده  یرحمیب نی. از استیبه حال خود گر

کشف راز   گذشت؟یدر چشم.در دل او چه م یخیبود و آرام. بدون شعله نفرت و توب بایچهره اش نگاه کردم ز به
 .من بود ییرونش فراتر از تواناد

 .. منهم نخوردممیخوریباهم نهار م گهیربع د کیگفت: بخواب   آرام

 .ام چهچهه زد  نهیدرون س ریوجودم شاد شدند و مرغ عشق اس یهایکاکل

 دهید یزیبود و در چشمانش جز خشم و اندوه چ زاریب میآغوش من برگشته بود؟ پس چرا از صدا  یبرا او
 .شدینم

ام   ینکبت یو خشمناک به واسطه زندگ نیغمگ  دگانیدر شناخت د یول خواندمیه عاشق را در چشمها نمنگا من
 .داشتم یتبحرکاف

را بو  راهنشیاو را آماده کردم. پ  یفربد به حمام رفت و من لباسها ٬غذا  یکم  اریاز خوردن مقدار بس  بعد
 .فرستادمیم میها هیوعطر تنش را با ولع به درون ر دمیکشیم

حرمت مرا نگه  شهی. همختیریبلندش م یشانیپ یو کوتاهش را دوست داشتم که کودکانه بر رو سیخ یوهام
 .آمد  یم رونیو در حضور من با لباس از حمام ب داشتیم

 ؟یبود گفت: واسه شب لباس دار یکه در آن آرامش خلسه گونه ا  ینگاه با
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هرچند  زدیمن دوباره بهم بر یصدا دنیبا شن استمخو یآرامش را دوست داشتم. نم  نیچشمانش نگاه کردم. ا به
 .کندیم نیمن او را آتش یچرا صدا دانستمیکه نم

 ؟یشیکرد و گفت: زبونت کو پ  یا  خنده

 .کمد لباسم رفتم و آرام گفتم: تو برام انتخاب کن  سر

من رقم زده  یبود. سرنوشت چه بد برا کیمن و او نزد ییجدا یداشتم آنروز به خواست او باشم. روزها دوست
 .بود

لباس  ینطوریا  مون،ییتو تنها شهی. همیخوشگل شد یلیمهربان به من چشم دوخت و گفت: امروز خ ینگاه با
 بپوش

 .احساس شدم  نی. غرق در شعف از اکردیم فیبار بود که فربد به من توجه و از من تعر نیاول

 .بر پا نشود یدل دعا کردم که تا آخر شب، طوفان در

 .کنمیامشب. خواهش م  نی! فقط همایتم خدادلم گف در

 .قطرات اشک را در آن لحظه از چشمانم فرو چکاندم نیباتریز

در  ٬میکردن سرم به پشتش و بستن چشمها  کیبود. من با نزد میلباسها نیپشتش به من و در حال گشتن ب فربد
با تمام  ٬شده بود یامپو بدن قاطش یبود عطر بدنش را که با بو یجار میگونه ها  یقلبم رو یالماسها  کهیحال

 .کهکشان ها  دیهزاران خورش یانرژ  ازهبه اند  ٬گرفتمیم یو از آن انرژ فرستادمیم میوجود به تک تک سلولها

نفس کم  یهوا برا ستیدر کنارم ن کهیتا زمان ٬از عطر تنش پر شود  میها هیآنقدر او را بو بکشم که ر  خواستمیم
. عشق  ختمیآو  یعشق را بر گردنم م  نیو نگ زدمیخودم را طرح م دیجد یایدن ٬طرافا  یاهویاز ه  الیخ ی. باورمین

 .بود یدر همان حوال

 .دمیدیافق م  یرا در آن سو میزندگ دیدوباره خورش اتیح

 .احساس کردم  میشانه ها یرا به رو دستانش

. کردمینم یاو توجهو سرمست شدن بودم و به   دنیروحم شده بود. همانطور در حال بو کش ییالال  شیصدا
که با تمام وجود   یبود و غرق بودم در احساس ناشناخته ا یمثل ستارگان آسمان بر صورتم جار میاشکها

 .دوستش داشتم

 ماهرخم؟ ؟یچرا چشماتو بست ؟یکنیم هیچرا گر زم؟یشده عز یچ ٬ماهرخ ٬ماهرخ -

من  ٬سال  22بعد از  شدیم یعنیبود.  به هق هق شده لیام تبد  هی. گرشدیاز لبانش خارج م  ییبایکلمات ز  چه
صورتم  یاز خود بر رو  ییبه دنبال هم روان شده بودند و رد پا میبشوم؟ اشکها یباشم؟ و ماهرخ کس یکس  زیعز

 .گذاشتندیجا م

 .بود ادیز یلیمن خ یرا نداشت. برا یهمه شاد نیا  شیگنجا  دلم
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 ٬ ای. خداایبار به دلم راه ب هی نی. همکنمیاهش م. خو ریلحظه رو از من نگ نی! اایدلم التماس کردم خدا در
 !کنمی. خواهش مکنمیخواهش م

 .جاودانه شود میلحظه برا نیا  خواستمی. و از او مکردمیدر گاه خدا التماس م به

شده  شیبایو ز اهیس یبود . برق اشک، مهمان چشمها میشانه ها یفربد بر رو یرا باز کردم. دستها میچشمها
 .. سکوت کردم. فقط سکوتدندیرقصیدر چشمانش م ٬یگرانبود و امواج ن

 .تا ابد در کنار فربد الل باشم و او فقط آرام باشد و آرام خواستمیم

اش گذاشتم و   نهیس ی. سرم را رورفتمیم تیساحل امن یبودم که به سو یبلم ٬دیبه سمت خود کش مرا
 .کردیرا نوازش م شانمیپر یاو موهاو   ستمیگریشده بود. من م سیخ میبا اشکها شرتش،ی. تستمیگر

 .را سوزانتر کرد میکه در قلبم دفن کرده بودم سر باز و اشکها  یساله ا 22غم   ٬میبارش اشکها انیم در

محدود  یبه فضا میلبها انینداشتم. غم خانمانسوز درونم زبان باز کرد و حرفش را ازم میبر کنترل اشکها یاریاخت
 !یلیتنهام! خ یلیخ من و فربد آزاد کرد: من نیب

 .بهتر یفرداها یبرا یبودم و در حسرت روزنه ا نیتنهاتر م،ییتنها لهیکه من در پ  دانستینم یکس

ماهرخم! تو  ٬هستم شهیگفت: من هم  یو مرا به خودش فشرد و به همان آرام دیدلم را شن نیحرف غمگ فربد
 .یستیتنها ن

. دستانم را به دورکمرش حلقه گذاردیگفت که مرا تنها نم  در کنارم هست. او به من شهیبه من گفت که هم او
 .بود یاهیس گریچه شد. چشمانم تار شد و د دمینفهم گریزدم و د

 .بود فمیفراتر از قلب رنجور و جسم نح ،یآنهمه شاد  تحمل

 .چشمانم احساس کردم یبوسه را بر رو نیریش طعم

 یبرف دیکرد. منهم سف  داریساله ب نیاو را از خواب چند  یه اافتادم که پسر پادشاه با بوس  یبرف دیکارتون سف  ادی
 .شدم داریب یکس  یو ب ییساله تنها 22برچشمانم از کابوس  یزمان خود شده بودم که با بوسه ا

 .لبه تخت نشسته بود. فقط سکوت کردم. سکوت ٬سرم یشربت باال وانیل کیبا  فربد

 .دادیسکوت من به او آرامش م نیا  چقدر

 .بود بایانش خنده بود و چقدر چشمان خندانش فرچشم در

 حالت بد شد؟ کدفعهیچرا  ٬: ماهرخمگفت

 وانیهاله اشک متولد شده در چشمانم ل دنیکلمه ماهرخم دوباره اشک در چشمانم حلقه زد فربد با د  دنیشن با
هزار بار در قلب منه.  یخوایکه تو م  یاش چسباند و گفت: ماهرخم اون  نهیگذاشت و سرم را به س  یپاتخت یرا رو

فرد، آن سرگرد بداخالق و  نی. اکنمیم هش. فعال نه. بذار خودم بخوام. خواکنمیبه من فرصت بده. خواهش م
 .خود فربد بود که من در آغوشش محو شده بودم نیزورگو نبود. ا
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 .من نداشت یحرفها دنیبه شن یسکوت اصرار نیاز ا  یسکوت کردم و او هم راض فقط

تو تنگ  یمن چطور یکوچولو  یماه نیپاک کرد و گفت: ا میاش اشکها را از گونه ها  دهیان مردانه و کشانگشت  با
 ؟ کنهیهمه اشک سر م نیخودش با ا ییتنها یبلور

 !رهیمیاگه تو آب نباشه م  یگفتم: ماه  آهسته

 ؟کوچولو  یشیکوچولو بشم. باشه؟ باشه پ  یماه نیا  انوسیخودم اق ٬اجازه بده تا به وقتش -

 .دیبرداشتم و لبخند زدم. او هم به من خند یپاتخت یشربت را از رو وانیبه عالمت باشه ل میبستن چشمها با

 .دمینه!! تمام بهشت را در آن روز د ٬از بهشت   یگوشه ا  من

 .انتخاب کرد  میکت و شلوار کرم برا  کیشربت حالم بهتر شد. فربد  دنینوش با

 .کردم  یظیغل  شیآرا

به مانتو نداشتم.  ازیرا سر شانه ام انداختم. کتم بلند بود ن فمیو ک دمیبود پوش دهیخر میبد براکه فر   ییکفشها
 .بود یو رسم دهیلباسم کامال پوش

 بایز یلیبه چشمانم انداخت و گفت: خ یبه سمتم آمد. نگاه نهیآ  یبعد از حاضر شدن به اتاقم آمد از جلو فربد
 چکار کنم؟ ارنی. اگه امشب تو رو از چنگم در ب یشد

 .فقط سکوت بود جوابم

 .سکوت من در شگفت بود نهمهیا  از

 .کنهیمارو کوتاه م یشیخواب بعد از ظهر زبون پ دونستمیداد: نم ادامه

 .فقط سکوت کردم من

 .من فقط سکوت کردم یول ست؟یهمه سکوت چ نیا  یعالمت سوال ظاهر شد که معن  کیصورتش  در

کمد   نهیآ  یدستمال از رو کیآمد.   کتریبرد و در آنجا ثابت نگه داشت. نزد میهالب یرا از چشمانم به رو نگاهش
بود و من غرق درفوران  ختهیادوکلن مردانه اش با عطر من درهم آم  ی. بودیلبم کش یرو یبرداشت و به آرام
 .احساساتم بودم

 .چهره اش نگاه کردم به

 .کردیتر م وانهیداشت. که من را د شیته ر شهیهم

 ینطوریکرد و گفت: ا  یزیآم  طنتیباال انداخت و خنده ش ییز چند لحظه دستش را به عقب برد و ابروا  بعد
 .منتظرم نییفقط واسه من خوشگل باشه. ادامه داد: پا یماهرخ یلبها خوادیبهترشد. دلم م

فت از زدن به من گ یو دوستداشتن بایپاک شده بود. چقدر ز میکهایبه خودم کردم. تمام مات نهیدر آ ینگاه
 .میها ناراض بهیغر  یجلو کیمات
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و  نیدتریبا شد ی! ولزدیگوشم نم  یتو کرد،یلطف م یلی. خکردمیم یزبان دراز ای کردمیم یمن پافشار اگر
 .کردیرا پاک م کمیحالت مات نیدردناکتر

 !فربد فقط سکوت من بود و بس قلق

 کیکه حکم   یا  غهیبه عنوان پرستار ص یدارم حتخودم نگه  یآغوشش را تا ابد برا  توانستمیسکوت م نیبا ا من
 .در خشم باشد یبوسه ا

من تک  نهایبا تمام ا یشده بود ول بمینص یاخالق  یبا تضادها یآغوش شبانه سرگرد  ٬تمام حق و حقوق زنانه از
 .خواهان او بود میتک سلولها

رتم را کمرنگ کردم. برق لبم را صو شیام خنده دار شده بود! آرا  افهیق کیکامل چشم و بدون مات  شیآرا  با
 .کردم  دیتجد

 .گرفتم  یجا نیازبرداشتن لباس مونس، از خانه خارج شدم و در ماش  بعد

 .یچون گفت: االن خوشگلتر شد ٬بود یراض یلیحالتم به نظر خ رییبر چهره ام انداخت. از تغ ینگاه فربد

و  مانیقشه مدرن بود. طبقه همکف منزل پدر اخانه دو طبقه با ن کی. خانه آنها میدیصالح رس یمنزل آقا به
 .پدر مهتاب بود ٬طبقه دوم، منزل برادرش

 .بزرگ و چند اتاق خواب بود ییرایو پذ منیو مجلل با هال نش بایز یآنها خانه ا  خانه

 .کرد  یبه همه معرف یدوست خانوادگ کیخانمها حجاب داشتند. فربد مرا به عنوان  یمختلط بود ول یمهمان

 . حس کردم ییآشنا  یآمد. با فشردن دستش گرما  شوازمیبه پ بمهتا

که مهمانها به او داشتند، غرق در   یحضور داشتم. از احترام یرسم یمهمان کیبار بود که همراه فربد در  نیاول
 .غرور شده بودم

 .منهجناب سرگرد بد اخالق عشق  نیا  گفتمیدر دلم م ٬گفتندیبه او م انیکه آقا  یهر جناب سرگرد با

حضور داشتند.  کیبود . فقط اقوام و دوستان نزد یخصوص ی. مهمانمیدو مبل جداگانه نشست یکنار فربد رو  در
 .تنها وصله ناجور من بودم

جمع شده بودند و  ییرایآنها بود دور هم در گوشه سالن پذ  نیکه مهتاب هم در ب  لیاز جوانان فام  یتعداد
 .نفر بود 5. تعداد آنها میمشاعره کن دیه ها موافقاز پسرها گفت: بچ  یکی. کردندیصحبت م

 نی. فربد و من امروز آرامترکردمیام را چکار م  یلعنت یصدا نیا  یدوست داشتم در جمع آنها شرکت کنم ول یلیخ
هوس کودکانه آخرش را به  کی. دوست نداشتم با میتجربه کرده بود مانییرا در تمام مدت آشنا مانیروز زندگ

 .نمتمام ک یتلخ

 د؟یدر جمع ما شرکت کن دیبه سمتم آمد و گفت خانم پاکمهر! شما دوست ندار مهتاب
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جا  نیراحت ترم. از هم نجایگفتم نه ا  یمشهود نبود. ول یتینا رضا چیبه من انداخت. در نگاهش ه ینگاه فربد
 . کنمیبه شعراتون گوش م

. دوست دارم دیایب دیو گفت: نه. حتما با دیدستم را کش ٬حرف من را به حساب تعارف گذاشت نیکه ا  مهتاب
 .دیشما هم کنارمون باش

 کیفربد و از  کطرفیمستاصل کرده بود. از  یریگ  میمن را در تصم شدیم یکه از دستانش به قلبم جار  یحس
 .آوردم  یدل هر دو را به دست م دیمادر کرده بود. با قراریمرا بعد سالها ب یکه با چشمان عسل  یطرف دختر

 .در مشاعره شرکت کنم دیازم نخوا  کنمیخواهش م یول کنمیو بهتون کمک م نمیشی: کنار شما مگفتم

 .تو مشاعره شرکت کنم تونمیبهتر م ینطوریا  ستمیدر شعر وارد ن یلیخوبه من خ یلیگفت: خ  مهتاب

 .میسمت گروه مشاعره کننده ها رفت به

 :گفت  مانیبرادر ا ٬ریرا ام تیب نیاول

 زدمیره خواب م اشک  لیبه س شبید

 زدمیخط تو بر آب م ادیبه  ینقش

 :مانیدختر خاله ا سارا،

 میگو  نینه آنم که دوصد مصرع رنگ من

 میگو  نیریو ش میگو  یکیچو فرهاد  من

 :برادر سارا سروش،

 دنیکه شهره شهرم به عشق ورز  منم

 دنیام به بد د  الودهین دهیکه د  منم

 :مانیا  ییدختر دا سا،یپر

 شک فشان خواهد شدباد صبا م نفس

 دگر باره جوان خواهد شد ریپ عالم

انتظار داشت در مشاعره موفق   دیکرده بود نبا  یکه سالها در خارج از کشور زندگ  یمهتاب شد. از دختر نوبت
 :بدنبال من آن را گفت ٬را خواندم و او هم بدون مکث یشعر تیباشد. سرم را در گوشش بردم و ب

 باره چه کرد دل که غم عشق دگر یا  یدید

 وفادار چه کرد اریبشد دلبرو با  چون

 .خانم پاکمهر به مهتاب کمک کرد ستیبچه ها بلند شد که قبول ن یصدا
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اگه خانم پاکمهر به من کمک نکنه،   امیاز پس مشاعره بر ب  ییکه بتونم به تنها  نیگفت: توقع نداشته باش  مهتاب
 .ستمین یمنم باز

مهتاب در  اریکردند. و من به عنوان   دییمت ما نگاه کردند و همه حرف مهتاب را تاسرو صدا بزرگترها به س نیا  با
 .شناخته شدم یباز

را قطع کرده  شانیشروع مجدد از مهتاب خواسته شد که دوباره شعرش را بخواند. بزرگترها هم صحبتها یبرا
 .دادندیبودند و به مشاعره ما گوش م

 :مهتاب

 ره چه کرددل که غم عشق دگر با یا  یدید

 وفادار چه کرد اریبشد دلبرو با  چون

بار  نیاول  ی. برادمیشده بود . در چشمانش غم را به وضوح د رهیانداختم. به من خ  ینگاه کیسمت فربد  به
 .دمیدیآتش غم را م  یبود که در نگاهش به جا

 .برگرداندم یفربد رو مشاعره کننده ها از یصدا دنیاندوهناک او فشرده شد. با شن  یچشمها دنیاز د  قلبم

 :ریام

 میمیقسمت مانقطه تسل رهیدا در

 ییحکم آنچه تو فرما یشیآنچه تو اند  لطف

 .کردندیم قیرا تشو شانیگرم بود و بزرگترها هم بچه ها  یمشاعره حساب بازار

 .ستینگرینگران و پر اندوه به من م یفربد با چشم انیم نیدر ا فقط

 .کرد و رفت  ی. سارا معذرت خواه کردیم یریگ  شده بود و بهانه داریسارا ب بچه

 .حذف شد یو از باز دی" بگویاز "  یشعر تیهم نتوانست ب سروش

 : سایپر

 او غلط کردم غلط  یکردم بر وفا  هیتک

 او غلط کردم غلط  یجان در هوا باختم

 :: در گوشش گفتممهتاب

 ز کفم رفت و ندانم چه کنم طاقت

 دارم نیهمه شب در دل غمگ ادشی

 :ریام
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 درد تو را ز دست آسان ندهم من

 بر نکنم ز دوست تا جان ندهم دل

 :سایپر

 نیا  ستیباز از فراق ک یاز خود حسرت  ابمی یم

 نیا  ستیک  اقیام از اشت  هیصد گر آماده

 :: دومرتبه در گوشش گفتممهتاب

 کندیراه پر خون م ثیحد ین

 کندیعشق مجنون م  یها قصه

 دیبر یاریهر که از  فیحر ین

 دیما در یپرده ها شیها هپرد

نشان دهنده  خواندیکه م  ییبود. شعرها یقدر بیرق سایماند و مهتاب که پر سایاخراج شد و پر  یاز باز  ریام
 .احاطه کامل او برشعر و مشاعره بود

 :سایپر

 یکند تا من بسازم خانه ا  یتمنا م دل

 یا  وانهیخانه دارند دل مگر د یک  عاشقان

 :گفتمیشعر را به او م دیو البته من با مهتاب

 داشت کاریپ یصلح و گه یاگر با ما گه  اری

 و با ما کار داشت میعشق او بود  فیحر ما

 .غرق در افکار خود بود  ستمیبه فربد نگر دومرتبه

 شام دیی! بفرمازیموقع مونس بلند گفت: مهمانان عز نیهم در

که   یاتیبودند تمام اب دهیهمه فهم کهیحالدست زدند در  سایمهتاب و پر ی. بزرگترها برامیبلند شد یهمگ
 .شده بود یاز دهان من در گوشش جار  گفتیمهتاب م

 د؟ی. عضو انجمن شعر هستدیدر مشاعره دار یادیز ییبه سمت من آمد و گفت: خانم پاکمهر! شما توانا سایپر

 شما هم تبحرتون کم نبود یاالن نه. ول  ی: قبال بودم، ولگفتم
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 یچون جز درسهامه! ول ستیشعر افتخار ن تیهستم. واسه من از بر بودن چند تا ب اتیادب  یمن دانشجو -
بار برگزار  هی یدارن که هفته ا یگروه شب شعر  ات،یدانشکده ادب ی! بچه هاشهیتسلط شما تو شعر قابل ستا

 د؟یکه در صورت امکان در محفل دوستانه ما شرکت کن  خوامیاز شما م  شهیم

شرط  میفربد برا تیرضا یجلسه اعالم کنم ول نیشرکت در ا یرا برا لمیمان لحظه تماکه ه  خواستیدلم م یلیخ
 :گفتم  یتامل چیشد . سرش را به عالمت نه تکان داد. بدون ه دهیکش  شیاول بود. نگاهم به سو

فشرده  یلیخ میکار  یدر حال حاضر برنامه ها یداشتم و در خدمتتون بودم ول یاگر وقت  شدمیخوشحال م یلیخ
 کنمیکارم سبکتر شد حتما با شما هماهنگ م  نکهیست به محض اا

 ه؟ی: شغلتون چدیپرس

 را به او داده ام؟ نمیمدت دل و د نیسرگرد بد اخالق و زورگو که در ا کی یا  غهی. پرستار صگفتمیم دیبا چه

 همکار من هستن شونیگفت: ا  سایلحظه فربد به کنار من آمد و در جواب پر نیهم در

 هم سرگرد هستن؟ شونیا  یعنی: چه جالب! گفت  سایپر

 .هستن یانتظام  یروین یاز کارمندها  یکی شونی. اریگفت: نخ  فربد

و با  دیمتعجب من خند افهی. چشمان فربد از قچرخاندمیم سایباز چشمانم را به سمت فربد و پر یدهان با
 .دهنت را ببند یعنیزد  میبه پا یانگشتش ضربه ا

 .میشام رفت زیسمت مبه  یهرگونه سوال بدون

شب خوبم را با حرف  خواستمینم یطیشرا چیخواستن. تحت ه حیحرف فربد و ناتوان از توض نیاز ا  متعجب
 .زدن از دست بدهم

را به اتمام  یو مهتاب را اعالم کردند و مراسم عروس مانیا  یو برادرش پدرمهتاب، نامزد مانیاز شام پدر ا  بعد
 .ر کنکور موکول کردنداو د  یمهتاب و قبول رستانیدب

 ٬خواهر خودم، نامزد کرده بود. در دل گفتم مامان  ٬نشست. انگار مهتاب دگانمیچرا اشک شوق در د دانمینم
 د؟ییمهتاب شما کجا

 .میزود مجلس را ترک گفت یلیاز شام فربد و من خ  بعد

 .زود بخوابد دیبرود و شب با تیبه مامور دیکرد که صبح زود با  یعذر خواه  فربد

 ؟یخودت شرکت نکرد ٬راه بازگشت فربد به من رو کرد و گفت: چرا در مشاعره در

 فقط سکوت بود پاسخم

پارک کرد سرش را به سمت من چرخاند و صورتم را با دستش در مقابل صورت خود گرفت  ابانیرا کنار خ نیماش
 ؟یبا من قهر ؟یدیو گفت: ماهرخ چرا جوابمو نم
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آن را   یتا پس لرزه ها دیکشیو مدتها طول م شدیم جادیا  دیجد یسو تفاهم کیدومرتبه  زدمیحرف نم اگه
 .تحمل کنم

 دیآهسته گفتم: احساس کردم شما دوست ندار  اریرا خالصانه مهمان نگاهم کردم و بس یعشق

 دیتو با یعشوه ها و شعر خوندنها  ٬حاالت زنانه ٬و گفت: ماهرخم، تمام ظرافتها دیگونه ام کش  یرا به رو دستش
 .دوست دارم شتریب ینطوریا  ٬یکه محرم من هست  یتا زمان یباشه ول یخودخواه دیواسه همسرت باشه . شا

از غم قلب و روح مرا در برگرفت و جسم ناتوانم را در هم فشرد. او نگفت که من همسرشم. او گفت که   یا  هاله
 . من محرمشم

. به بهانه دوش گرفتن به دادیرا فشار م میناک گلودرد یبه اتاقم رفتم. بغض یبدون حرف میدیخانه که رس به
 .آب رها ساختم  یصدا انیآب را باز کردم و بغضم را در م  ریحمام رفتم. ش

از هرگونه احساس شوم و درد آور شدم. به اتاق برگشتم. در اتاق را قفل کردم و به   یکه خال  قهیچند دق بعد
 .پتو جا گرفتم ریز یآرام

 کرد: ماهرخ  میبود. صدا داریب فربد

 : بلهگفتم

 ؟یگفتم همکارم هست  سایچرا به پر یبدون یخواهینم -

 .برده بودم ادیرا از  سایرا به عالمت نه تکان دادم. آنقدر غم داشتم که صحبت او و پر سرم

 .به پرواز درآوردم اهایرو نیرا در سرزم مارمیرا به فربد کردم و روح ب پشتم

. آرامشم را از دست شدمیو پهلو به پهلو م زدمیتخت غلت م یمادر است رو نهیس یبرا تابیکه ب  یکودک  مانند
 .گشتمیداده بودم و به دنبال ساحل امن خودم م

 ییفربد در گوشم زمزمه الال ی. صدادندیبه دورم قفل شدند و مرا به سمت خود کش رومندیگرم و ن  یدستان
تو رو از من جدا  ستیقادر ن یزیچ چیخودم! ه یهنازم!ما یشیمن! پ ی: خانم کوچولوگفتیبود که م ییبایز

 .به من فرصت بده تا موقعش برسه کنمیکنه. خواهش م

آرزوها ببرند. او گفت که در   نیخود به سرزم یخواب مرا بر بال ها یبود که پروانه ها یچند جمله کاف نیهم
 .بس بود میبرا نیکنارش خواهم بود هم

 .شده است مارشیکه محرم ب  یپرستار کیبه عنوان  یحت خواستمیرا م نینداشتم. من هم نیاز ا  شیب یتوقع

 .بود که دوستش داشتم یمن، ماندن در کنار کس یاسارت بندگ  نیقشنگتر

 یبه رو شیبودم. فربد خواب بود و موها دهیخواب ایدن یجا نیشدم. در امن تر داریکه از خواب ب  صبح
که   یفهمیم یعاشق شد  یافتادم که گفت: وقت  هیحرف هان ادیشدم.  رهیبود. به چهره اش خ ختهیر شیشانیپ

 .را به باد دادم و با ناصر رفتم ستمیچرا هست و ن
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 !بوده ایکار دن  نیتر یاالن به نظرم، کارت منطق  ٬جون هیدلم گفتم: هان تو

 .خودم یماه ٬نازم یشیپ ٬من یفربد افتادم. خانم کوچولو شبید یحرفها ادی

همه اسم داشتم و  نیمن بودم. من ا نهایهمه ا یعنی. شمیدارم ذوق مرگ م خدا! یخودم گفتم ا با
 !دونستم؟ینم

درو تکون  رهیدستگ یکه اول صبح  هیلب گفتم ک ری. زختیدر قلبم ر رهیساعت چند بود. با حرکت دستگ دانمینم
 ده؟یم

 .کنم  داریآمد فربد را ب  ینشد. دلم نم دهیشن رهیاز دستگ  ییصدا گریرفت و د نییباال و پا رهیبار دستگ چند

 .قلبش به خواب رفتم یاش گذاشتم و با ملود  نهیس ی. سرم را رومیداشتم تا ابد در همان حال بود دوست

 ظهره 12شو. ساعت  داری: ماهرخ. ماهرخ بفربد

 .سالم کردم یبه صورت فربد زدم و به آرام یرا باز کردم. لبخند چشمانم

 اشو که وقت نهارهسالم به صورت ماه نشسته ات. پ -

 .نزدم. با سرعت به اتاقم رفتم و لباس خوابم را در آوردم یحرف

به  یرفتم. مونس خانم برگشته بود. نگاه رونیرفته بود. تختش را مرتب کردم و از اتاق ب ییبه دستشو فربد
 صورت پف آلود من کرد

 د؟یاومد  یسالم خاله مونس . ک -

 ؟یسالم. تا حاال خواب بود -

 .کردیاو هم خواب بوده شک م  دیفهمیآمد و م  یشدم. االن اگه فربد هم م هدستپاچ

در اتاق  دی. کلرونیب امینداشتم، نتونستم ب دیفربد در اتاقو قفل کرده بود. منم کل یشدم ول داریصبح زود ب -
 دیگفت کل  فربد نذاشت و یو در رو باز کنه ول ارهیقفل ساز ب هیگفته بودم   دریخودم هم گم شده! به عمو ح

 .دمیدوباره خواب نی. واسه همرونیب امیکه ب  تونستمی! نمشهیم دایپ

 یشخص یلهایوسا یرا داخل کشو دشیقبل در اتاق را قفل کرد و کل یکه فربد مدت  دانستمیخودم هم م حال
 آنجاست؟  دیکه کل  کردیشک م یاش انداخت! چه کس

 !!!ی: خر خودتگفتیبه من انداخت که نگاهش م یکرد و نگاه  زیرا ر چشمانش

 .دمیدو ییورود فربد به آشپزخانه من به دستشو با

: مونس خانم! من عادت ندارم که در اتاق خوابمو شبها باز بذارم. تا حاال هم که گفتیآمد که م  یفربد م یصدا
 یلیهم دلقفله. با حضور ماهرخ  شهیکه من در اتاقم هم  دونهیبود وگرنه مامان هم م میماریباز بوده به خاطر ب
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واسه ماهرخ درست  دکی دیکل  کی دی. فقط بادیدادمنو به اون  یپرستار فهیمثال شما وظ دینداره شما نگران بش
 .کنم تا مشکل نداشته باشه

 .دمیخندیم شیبه حرفها ییدستشو در

انم خاله مونس را مجاب نکرده که خ ٬فربد حیخانم از سوئد نشان داد که توض زیبدون خبر روح انگ بازگشت
 .کشانده بود  رانیصولت را از فرنگ به ا

متوجه شدم عمو  دمیظهر که به خانه رس 11فربد به بازار رفتم. ساعت  یغذا  هیمواد اول دیخر یزود برا صبح
 .تازه دم کرده بود ییو جارو کرده است. به خانه که رفتم، خاله مونس چا یخانه تا در باغ را آبپاش ریمس دریح

 .بود رانیشده بود که خانم صولت در ا یزمان هیخانه شب ستمیس

 زدم: خاله مونس صدا

. کردیمسائل نم یقاط مایبود خودش را مستق یماهرخ جان! زن زرنگ نجامیگفت: من ا  نییآشپزخانه طبقه پا  از
 .کردیقشقرق به پا م یوقتها بدجور یگاه  هاشیخبرکش نیهم ینقش خبر کش را داشت تا دو بهم زن ول شتریب

 م؟یپزخانه رفتم سالم کردم و گفتم: چه خبره ؟ مهمون دارآش  به

 . خانم برگشتن -

 برگشتن؟ خبریچرا ب ؟یک -

رفتن دنبالشون از فرودگاه  شونی. قبال به آقا فربد زنگ زدن. ارنیگیبه برگشت م میتصم کدفعهی نکهیمثل ا -
 می. واسه شام هم مهمون دارارنشونیب

 ؟یک -

 .مانی. همون پدر و مادر آقا اانیر خانم صالح شام مآقا و خانم صالح و خواه -

 زود متوجه شدن؟ نقدریاونها ا  یچطور -

 .خواهر خانم صالح با خانم همسفر بوده . خانم صبح که از فرودگاه زنگ زد، بهم گفت شام مهمون دعوت کرده -

بدبخت  ؟یون. حاال حال کردنه همکار ا یکه تو پرستار فربد بود  فهمنیدلم گفتم خاک بر سرت شد. حاال م تو
 !باشه شیدوم نیبوده که ا داریتو پا یکدوم خوش

 ی! اکنمیمن اسممو عوض م یخانم نقش نداشته باش زیمونس اگه تو در بازگشت روح انگ یدلم گفتم ا تو
 !مارمولک

 .میو به خانم خوش آمد گفت میفربد همه به باغ رفت نیبوق ماش یصدا با

 .ندیانتظار نداشت فربد را سرحال بببود.   یخانم اشک یچشمها
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. من یممنونم که فربدم رو به من برگردوند یوگفت: دخترم خسته نباش دیرا بوس میمن جلو آمد و رو دنید با
 .سر قولم هستم

قرار داد  یماهرخ جان! فربد حالش خوب شده و وقت اجرا یعنیحرفها  نی. ادیتمام سرم را با پنبه بر یزرنگ با
 .است

را روشن کرده بود. چشمان  فمیتکل دهیخود را به نحو احسنت انجام داده و خانم صولت هنوز نرس فهیظو مونس
 .نگرانم را با وحشت به فربد دوختم

 .جنگ تن به تنمان یبود و خشک مثل روزها یجد

ه تا من با سکوت و عشق وافر خود موفق شده بودم ک یول ٬بود و شبها مهربان نیکه هنوز روزها آتش  هرچند
اش   ینیب یرو سیکنم. از کنارم که رد شد. انگشت اشاره اش را به عالمت ه  هیآرامش را به فربد هد  یحدود

 .کردمیدر مقابل خانم صولت سکوت م دیگذاشت. با

 ییرایپذ یمبلها یگذاشت و خود را رو  شیشانیپ ی. فربد دستش را بر رومیوارد ساختمان شد نکهیمحض ا به
 .. زود باش. بجنباریآب برام ب  وانیل کیرانه دستور داد: ماهرخ! آم  اریولو کرد و بس

 .گرفت  اریاخت  یلحنش تلخ بود که دلم ب یقدر به

 .مبل نبود یآب آوردم. رو  وانیل کیشده بود. با عجله به آشپزخانه رفتم و  لیتبد الیبه گودز مجددا

 .حالت فربد رییاز تغمبل نشسته بود و متعجب   یمونس گفت به اتاقش رفت. خانم رو خاله

 یکردم و با عجله با اتاق فربد رفتم. فربد لبه تخت نشسته بود و ارنج دست راستش رو  یخانم معذرت خواه از
 .آب را به او دادم  وانیزده بود. ل یشانیراستش بود و کف دستش را به پ یزانو

متم حمله ور شد و گفت: هنوز شعورت . به سدیاتاق کوب  یکهایسرام یرا رو وانیل تیو با عصبان دینوش یا  جرعه
 ؟یاریآب گرم ن  کشهینم

 .بود یو طوفان نیچشمانش نگاه کردم . آتش به

 .نداشتم دیرفتار را بعد از آن همه وعده و وع نیا  طاقت

 .کردیپاره پاره م زشیت یدندانها ریمن از او چه خواسته بودم که غرورم را ز مگر

 !: فربددمی. دستم را به صورتم بردم و نال دمینام را ش  نهیشکستن بلور قفسه س یصدا

گفت: باز شما   دید انیو مرا گر نیفربد را آتش یو وقت دیمونس به اتاق ما دو ٬آب  وانیشکسته شدن ل یصدا از
 تا عرق خانم خشک بشه؟ دیدندون به جگر بذار دیتونستیروز نم هیچتون شده ؟ 

نکردم. آبو از آب سرد کن آوردم. سرد  یگفتم: به خدا من کارصورتم برداشتم و هق هق کنان   یرا از رو دستم
 .بود

 ؟یکنیم یزبون دراز یمرا در دست گرفت و گفت: باز دار یو موها دیبه سمتم دو فربد
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 یلیخانم خ نیمامان. من با ا شیپ دیو بعد رو کرد به مونس و گفت: شما بر دیکشیرا نم میبود که موها بیعج
 .حرف دارم

 .دمیرا شن دیکل  دنیچرخ ی. صدادیرفت و فربد به دنبالش در را محکم کوب رونیق باز اتا   مونس

 !کنه  زونیموهامو از سقف آو خوادیمن حتما م یترس در دلم گفتم خدا با

کار. در چشمان او غم بود و   جهیدر چشمانم فقط ترس بود، وحشت و اضطراب از نت دمیسمتش چرخ به
 .یشرمسار

 .دیآغوش کشسمتم آمد و مرا در   به

 نهیس یصورتم راه انداخته بود. سرم را رو یاز اشک را در پهنا  یلیس میشکسته بود و چشمان بارون یبدجور دلم
مامان موقع ورود  یدی. باور کن مجبور بودم. مگه نشنخوامیمن. معذرت م ی. ماهزمیاش گذاشت و گفت: عز

از من   کسرهیرو روبراه کنه. تو راه  یته تا همه چگفت؟ مونس بهش گزارش ما رو داده و اون هم فورا برگش  یچ
 یکینبود  لیدل یسوالها ب نیگفت؟ ا  یدکترت چ ؟یکارهاتو خودت انجام بد  یتونیحالت چطوره؟ م دیپرسیم

 ٬رمیگیمونسه. حال اونم بعدا م ادیکار ازش برم  نیکه ا  یمامانو نسبت به رابطه منو تو مشکوک کرده و تنها کس
 .. ماهرخم به من نگاه کنتونمینکردم نم نبا خودم روش لفمویتا تک یول

حقارت عشق  ندفعهیا  یخور شده بودم ول ینان تو سر یبدست آوردن لقمه ا یبدبخت بودم. باز هم برا چقدر
حقارت  نی. روز به روز بار ادمیکشیسرگرد بد اخالق و زورگو را هم به دوش م کیو نابهنگام به  ختهیافسار گس
 .کردیتر م دهیمرا خم یو شانه ها شدیبزرگتر م

لبه  یآمدم و رو  رونیتعفنش تمام وجودم را گرفت. از آغوشش ب یمرد و بو یهمه سنگدل نیشاد دلم از ا یقنار
 .بودم گناهی. من ب ی: تو حق نداشتدمیتخت نشستم دومرتبه دستم را به صورتم بردم و هق هق نال

 . تخت پرت کرد و بلند گفت: َاه َاه یدنش درآورد و روفربد، کتش را به سرعت از ب نحرفیگفتن ا  با

 .شد رهیکنار اتاق نشست و به من خ  یگهواره ا  یصندل یرو

 نهایا  دی. باور کنمنیتو هال نش می: خانم برگفتیخانم م زیکه به روح انگ  شدیم دهیمونس از پشت در شن یصدا
 شیبهتون زنگ بزنم وشما نگران و مضطرب از پ دیاوگرنه من چرا ب زدنیمشکوک م یلیخ هاینبودن. تازگ ینطوریا

 .دیخانم برگرد نازیفر

 .رسمی. ازت متنفرم. حساب تو رو هم بعد متیشخص یلب گفتم: زنکه فضول ب ریز

 .فرو برد شیو دستش را در موها دیکش  یآه بلند  فربد

 .تخت نشست یبلند شد و کنار من رو یصندل یرو از

 رونیتخت بلند شدم و ب یبرداشتم و از رو میکرد. دستش را از دور شانه هاحلقه   میرا دور شانه ها دستش
 .رفتم
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گفتم: خاله مونس! من سرم   یو عصبان یبود. به آشپزخانه رفتم. و با حالت جد منیخانم در هال نش زیانگ  روح
 .دینکن داریاگه مهموناتون اومدن منو ب  کنمیاستراحت کنم. خواهش م  خوامیم ٬کنهیدرد م

قلبش  یبه سمت من برگشت و دستش را رو کدفعهیدم کردن بود  ییکه پشتش به من بود و در حال چا  مونس
 ؟ییگذاشت و گفت: ماهرخ تو

 نجاست؟یا  یاز منو خانم ک  ریباشه غ خوادیم ی: پس کگفتم

 .خانمه اسمنیآن فکر کردم   کیخودم بودم . االتی: تو خگفت

 اسمنی نیتون صدات ع یکنیصداتو بلند م ی. وقتزدیودش حرف مخانم بود. انگار خ اسمنی هیشب یلیخ صدات
 .زنهیاون داره با من حرف م  کنمیفکر م ستیوقتها که حواسم بهت ن یلیخانمه. خ

 .خارج از قلب شکسته من بود ر،یحرف بعد از آن همه تحق نیا  دنیشن تحمل

داشتم که  اسمنویشباهت به  لونیاپس  کیخانمه؟ من اگه  اسمنی هیمن شب یکجا  ٬زدم وگفتم: بس کن ادیفر
 .وضع نبودم نیاالن به ا

و تاب  چیدر پ ٬تیواقع نیا  دنیبود وبا فهم اسمنی هیمن شب یبود که صدا ریانکار نا پذ  یتیواقع نیا  یول
 .شد دادهایعشق تازه رسته ام غارت ب  یخم شدم و سبز یسخت راه عاشق

از من   نکهیبود. و ا اسمنیمن با  یتشابه صدا شود،یم یمن طوفان یصدا دنیفربد با شن نکهیعلت ا  دمیفهم
 یمن چطور ی. ول اسمنی یبدون صدا خواستیبود. او مرا م نیبه او فرصت بدهم به خاطر هم خواستیم
 تا آخر عمر در کنارش الل شوم؟ توانستمیم

که سقوط در آن   بردیم یهدف به سمت پرتگاه یسرگرد مغرور شده بودم که مرا ب کیهوس و خشم  چهیباز من
 ی. شادزدیم انهیدل و افسانه غم من بر روح و جانم تاز تینبود. حکا یمفر چیفقط مرگ را به دنبال داشت و ه

 .جانم برفت نیاز سرزم

 من

 شالق خورده یواژه ها با

 الیخ یزخم یبالها با

 فکر محکوم به اعدام با

 کنم؟  ریخود را تعب یدردها چگونه

 سوزدیم دلم

 همه یبرا

 خودم یبرا

 میرویواژگون راه م که
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 میکنیم یزندگ دهیخواب

 را یسقف کوتاه خاکستر نیا  و

 مینامیم آسمان

خانم را مجاب کرده  زیکه مونس روح انگ  دانستمی. مامدمین رونینهار از آن ب یاتاقم رفتم . فربد رفته بود. برا  به
 .است

 .شد نیافکار در سرم، سنگ  ینیاز سنگ  م،یچشمها

از عالم   یگرم  یتوسط دستها میخوابم برد. با نوازش گونه ها یانداز و باال پوش  رین هرگونه زبدو نیزم یرو
 .خواب فاصله گرفتم

احمقانه قلبم را محکوم   لیدل کیانصافانه با   یدستها تنگ شده و او چه ب نیا  یزمان کوتاه چقدر دلم برا نیا  در
 .از خودش کرده بود  یبه دور

به اندازه تمام لحظات  ٬داشتم یکنم. منهم حق  غیحال خوش را از خود در نیا  خواستمیرا باز نکردم نم چشمانم
 .نبود یادیخواسته ز نی. ایاز خوشبخت  تمیمحروم

در جانم  یآرام  یخورد. صدا میشانیبر پ یتخت گذاشت و بوسه ا یمرا بلند کرد و به رو رومندین یدستها آن
 .یکرانیب یایدن نینشست: تو سهم من از ا

 ی. باز هم قساوت قلبش را به فراموشاندازدیلنگر م تیحرف در ساحل امن کیکه با   یشدم آن ماهرخ بارهدو
 .بر لبم آمد ی. لبخنددمیسپردم و به آرامش رس

 یقنار کیرا دل باخته  یسالخ توانستمیخود کنم. م ریاو را اس  توانستمیداشتم که م یزیدر وجودم چ من
تفاوت  نیو بزرگتر کردیم میو تسل ریبود که او را اس یتنها حربه ا ٬عشق من به اونبود جز   یزیکوچک کنم و آن چ

 .بود اسمنیمن با

 .و رفت دیکه با ناصر پرکش  هی. مانند هانبودیاالن در آغوش فربد م  دیسالح بود، با نیمجهز به ا اسمنی اگر

 .شدیاختالفها محو م  نیر ابه او د میتا شباهت صدا کردمیآشکار م  اسمنیرا با  میتفاوتها دیبا من

 !: ماهرخم! ماهرخفربد

متولد شده بود  یگریمرده بود و ماهرخ د ٬نیبر لبم نقش بست. ماهرخ ترسو و غمگ یرا باز کردم لبخند چشمانم
 .وصول حق خود از روزگار یاستوار برا  ییبا گامها

 و گفتم: بله ختمیر میعشقم را در نگاه و صدا  تمام

 .به جواب دادن من نداشت چه برسد به معاشقه نگاهها یدیفربد ام ٬جدال سخت  کیاز   بود. بعد یخوب شروع

 .نرفت نیاز ب  یبه وجد آمده بود. درچشمانش غم کمرنگتر شد ول یهمصحبت نیاز ا  فربد
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. لباساتو بپوش ننیبب نجای. دوست ندارم تو رو اانیمامان م دنیصالح واسه د یخانم و آقا گهید قهیتا چند دق -
 .می. مجبورریبه دل نگ کنمی. فقط من هرطور با تو رفتار کردم خواهش ممیتا باهم بر

به دنبال  شیتنم کردم و بدون آرا یشال معمول کیبا  یتکان سر اطاعتم را ابراز کردم. مانتو و شلوار ساده ا با
 .فربد راه افتادم

هم دارم. در ضمن  دیکار دارم و خر  ونری: مامان من بگفتیآمد که م  یم شیرفت . صدا منیبه هال نش فربد
 ریواسه شام د دیتا کمک حالم باشه . شا برمیبه دکتر هم سر بزنم ماهرخو با خودم م دیبا ٬ستیحالم خوش ن
 .نی. منتظر ما نباشمیوقت اومد

 د؟ییفرمایآمد به داخل رفتم و گفتم: خانم اجازه م  رونیب منیفربد از هال نش یوقت

 .نداره یامروز حال خوش  نکهیحواست بهش باشه. مثل ا : برو ماهرخ جان!گفت

فعال  یول ادیخوشم نم یبکاریو گفت: از فر دیبه فربد زدم و او هم بلند خند یلبخند میشد نیسوار ماش یوقت
 .بکنم تونمینم یکار

نهار  چکدامیه م،یرستوران رفت کینزدم. ابتدا با فربد به  یو حرف کردمیم دییفربد را با سر تا یراه حرفها تمام
. فربد گفت: میدیرس یچادر فروش کی. به میعصر بود. بعد از آن به چند تا پاساژ سر زد  6. ساعت مینخورده بود

 .نگاه کردم اوها رو امتحان کن. با تعجب به   یاز اون چادر مل  یکیبرو 

 .گمی: برو انتخاب کن. بعدا بهت مگفت

وجلب توجه  زدیام در چادر برق م  ییایو کردم. چقدر چشمان دراز چادرها رو برداشتم و پر  یکیاعتراض   بدون
 .کردیم

واسه  ییجنا یبخش پرونده ها یفربد گفت: منش م،یشد نیسوار ماش یپول چادر را حساب کرد. وقت فربد
از رفتن تو به اون   یکردم ول  ی. منم تو رو معرفگشتنیمطمئن م نیگزینفر جا کیرفته. دنبال  یبه مرخص کسالی

 .گرفتم  نیچادر رو هم واسه هم نی. اگمیدارم که بهت م یاهدافبخش  

 .گفت که ماهرخ همکارمه  سایچرا آنشب به پر دمیفهم

 حیکه همه رو جز به جز توض  یتوجه کن دینکات هست که با یسر هی یول شهیشروع م گهی: کارت از هفته دفربد
 .دمیم

 .خانم خواب بودند زیانگ  . مهمانها رفته و مونس و روحمیوقت به خانه برگشت رید

 .میدی. در آن شب دور از چشم همه در آغوش هم تا صبح خوابمیبا فربد به اتاق رفت یآهستگ  به

 .کردمیم ریس هایپروانه وار در خوش ٬شده بود ودر آنجا میاهایرو یایاتاق، دن  آن

تخواب از کمد برداشتم و دست رخ کیداشتم. به اتاقم رفتم و  یشدم. اضطراب بد داریزودتر از فربد ب صبح
 !بهتره نکاریا  گفتیپهن کردم. دلم م
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به خود  خوردیکه به در م  ییضربه ها یو به فکر فرو رفتم. با صدا دمیرختخواب دراز کش یآمد رو  ینم خوابم
 .آمدم

 .دمپتو کر  ریدر را باز کرد. خانم صولت بود. پا به داخل اتاق گذاشت. خود را به خواب زدم و سرم را ز فربد

 د؟یشینم داریصبحه چرا ب 10: ساعت گفتیفربد م به

سرک  یبرا یحرف بهانه ا نیا  میدانستیشدن نبود. هرسه م داریبه صبح زود ب یلیجمعه بود و اصال دل آنروز
 .من و فربد است یخصوص میبه حر دنیکش

 د؟یکنیم داریتا حاال شما منو صبحها ب یگفت: مامان امروز جمعه است. در ضمن از ک  فربد

 .دمیآمد شن  یرا که به سمت اتاق من م شیگامها  یخانم جواب نداد صدا زیانگ  روح

 .کردمینگاه متعجش را احساس م ینی. سنگاوردمین رونیپتو ب ریورود او سرم را از ز با

 زد: ماهرخ. ماهرخ میصدا

نشستم و  میکردم و در جا  لمیبه ساعت موبا یپتو در آوردم و وانمود کردم که خواب هستم. نگاه ریرا از سرم
 .شده رید یلیخ نکهیمثل ا دیگفتم: سالم خانم. ببخش

ماهرخ ازم  روقتینداشتم و تا د یحال خوش شبیبه اتاق آمد و گفت: مامان نخواستم نگرانتون کنم. د فربد
 .میخاطر صبح هردو خواب موند نی. به هم کردیم یپرستار

را به سمت من گرداند و  شیبد کرد. به ظاهر قانع شده بود . رونگاه به فر  کینگاه به من و  کیصولت  خانم
 . تختت کو؟یدیخواب نیزم یگفت: چرا رو

اون   چیقر چیقر یعاجزانه انداختم . فربد رو به مادرش کرد و گفت: تختش کهنه شده بود و صدا  یفربد نگاه به
 .تخت نو سفارش بدم کیکه   متاسفانه هنوز وقت نکردم یدادم ول یبخوابم. به سمسار ذاشتیشبها نم

نقل مکان کنه و ماهرخ هم تا  نییپا یاز اتاقها  یکی. مونس قراره به ستیبه سفارش ن یازیصولت گفت: ن خانم
 .به اتاق مونس بره. اونجا تخت هم هست تونهیم٬ نجاستیکه ا  یزمان

 .شد نتریحرف غمگ نیاز ا  نمیاز همه جا. دل غمگ  خبریشده بود و من و فربد ب یزیبرنامه ر یچ همه

 .آن اتاق را ترک کنم  دیکه با  کردیم یآور  ادیزن پر نخوت هر لحظه به من  نیا

 .از تخت من استفاده کنه  تونهیاون م  ستیاتاق ن  رییبه تغ یازیبالفاصله گفت: ن فربد

 .میناباورانه به فربد انداخت یصولت و من نگاه خانم

. ماهرخ هم تا رمیخونه به خونه خودم م نیاز ا  گهیمن تا چند روز د ما ادامه داد: یبدون توجه به نگاه ها فربد
 .از تخت من استفاده کنه  تونهیباشه م نجایکه قراره ا  یزمان

 .شاد وجودم مرد یشد و کاکل ایقلب دن نیتر نیشده ام، غمگ نتریکوچک غمگ  قلب
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 .رفتن من هم بود یبه معن نیاز آن خانه برود و ا  خواستیم فربد

 یخوایکدوم خونه م  ؟یبر نجایاز ا  یخوایم یچ یعنیبودم که خانم صولت گفت:  شیدر بهت حرفها هنوز من
 .پس گرفت اسمنیبه عنوان جهاز  ییدا لویو تمام وسا یفروخت اسمنی هیتو که خونه رو بابت مهر ؟یبر

 .دمخونه دا لیجا واسم پبدا کنن. به چند تا فروشگاه هم سفارش وسا هیبه بنگاهها سپردم  -

 .شدن بود ییایدر حال در چشمانم

 .یبه پرستار دار ازیفربد تو هنوز حالت خوب نشده. و ن یصولت ادامه داد: ول خانم

که من   کنهیم یباشه، چه فرق خبریبخوابه و من اگه حالم بد بشه از من ب گهیاتاق د  هیقراره پرستار من در  یوقت -
 .خونه خودم ایبخوابم  نجایا

 ؟یماهرخ رو صدا بزن یتونیقت حالت بد شد، مصولت: هرو خانم

شده و منو  داریمن ب ینفس ها یچند بار من در حال خفه شدن بودم و ماهرخ از نامنظم یدونیم چیمامان ه -
 .نجات داده

من بچه ام و متوجه  دیکنیفکر م د؟یکه شما از موقع اومدن راه انداخت  هیمسخره چ یباز نیا  دونمینم من
. دیپرسیاز من م  بیو غر بیعج  ی. سوالهادیگردیاز سوئد برم  خبرینداره. ب یا  دهیفا امیکوتاه م  . من هرچهستمین

کارش بارها معضل   نیکه با ا  نیخبر چ مآد  کی دیاونهم به خاطر شک و ترد  دیاتاق پرستارمو دار  ضیقصد تعو
و حاال هم واسه  کنمیرو ترک مخونه  نیاتاق باشه، من ا  نیاز ا  ریدرست کرده ! در هر صورت اگه اتاق ماهرخ غ

خودش  یهایخاله زنک باز چهیباز گرانویبره تا بفهمه د نییبه طبقه پا دیبا یطیمونس هم تحت هر شرا ه،یتنب
 .نکنه

ماهرخ رو هم با خودم  ٬ رمیشرطه وگرنه من به خونه خودم م نیا  رفتنیخونه فقط با پذ نیمن تو ا موندن
 .ستیسر راهم ن یمانع چیپس ه د؟یما نداشت تی!!! مگه شما اصرار به محرمبرمیم

با او به  نکهیچشمان او پرستار پسرش باشم تا ا یکه من جلو  دادیم حیبود. خانم صولت ترج یکار ساز  دیتهد
 .اش بروم  یمنزل شخص

 !تخت سفارش بده! هرچه زودتر کی شیگفت: برا  رفتیم رونیاز اتاق من ب  کهیصولت در حال خانم

فربد انگار مچ دست  نکهیاز ا  رانیمادر و پسر بودم و ح یرفتارها نیاز ا  جیرا محکم بست. من گدر اتاقش  فربد
 .مونس و مادرش را نقش بر آب کرد قیدق یها یزی. او تمام برنامه رکندیرا باز م یبکاریفر

ن که من سرگرد با بچه طرفن. هنوز باور نکرد کننیبلند شده بودم که فربد به سمتم آمد و گفت: فکر م میجا از
 .زنیریم یاریدوغ، خ ٬آب  یو تفحص. واسه من نقشه ها قیبودم و بازرس تحق ییبخش جنا

 .بر لبانش نقش بسته بود یگله گشاد  لبخند

 .رهیبگ ایدن نیسهم منو از ا تونهینم چکسیداد: ه ادامه
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 .کرده بودمن امواجش را لب ساحل مهار   ییایو چشمان در شدیم دهید یروزیچشمان او برق پ در

 کنمی. من هم جبران میآرام گفتم: مرس  رلبیز

 .ستیبه جبران ن یازیرو کردم. ن نکاری: من واسه خودم اگفت

 .با من را گذاشت یناسازگار یخانم که در مقابل فربد کم آورده بود بنا زیخوش ماهرخ تمام شد. روح انگ روزگار

 .من داده بود یخود را به آرامش درون یوباره جاخانم صولت د یو غر زدنها هایریدادنها وبهانه گ ریگ

 .شده بود یصبح تا شب خانه مثل پادگان نظام از

 یو زمان محدود مینیبب ونیزی. سر وقت تلومی. سر وقت بخوابمی. سر وقت غذا بخورمیشو داریزود ب صبح
 .دیچربیود که زورش به همه مبود جناب سرگرد زورگو ب یقانون مستثن نیکه از ا  ی. تنها کسمیاز خانه باش  رونیب

 ن،یدر زمان لبخند مهتاب بر زم تمیظهور مجدد آرامش و امن دیروز را به ام یها یتمام سخت ریتفاس نیهمه ا با
 . دمیخریبه جان م

جنجال، کامال به نفع ما تمام شد. هردو هرشب بر  نینفره سفارش داد. ا میو ن کیتخت  کیاتاق من   یبرا فربد
 .میدیخوابیتخت من م یرو

انتقال داد و خانم صولت هم از ترس از   نییخود در آن خانه، اتاقش را به طبقه پا تیخانم نگران از موقع مونس
 .دست دادن مجدد فربد مهر سکوت بر لب زده بود

از من   ی. کسمیگشتیو عصرها برم میرفتیکار من در خارج ازمنزل، صبحها با فربد باهم به محل کارمان م  باشروع
 .کرده بود  یبا فربد دارم و فربد هم مرا به عنوان خانم پاکمهر معرف یکه چه نسبت  دیپرسیمن

اتاقم بشوم که در آن   وتریدر کامپ یلیهمکارانش متوجه شوند وارد فا نکهیاز من خواسته بود بدون ا  فربد
 .شدندیچند نفر وجود داشت که مربوط به پرونده جالل م یعکسها

بوده  نییدرجه پا یپادو ایواسطه و  کیوز پرونده همکاران جالل بسته نشده است و جالل گفته بود که هن  فربد
 یاریاخت  طهیپرونده در ح نیا  نکهیباند قاچاق هستند. باوجود ا نیا  یکردن مهره اصل  دایاست و آنها در حال پ

با  ین آن افراد را در زندگم نکهیاحتمال به ا  اکند و ب  ییاو مصر بود که خودش عوامل را شناسا  یفربد نبود ول
 .آورده بود  نجایباشم مرا به ا دهیجالل د

جلسات بود. معموال موقع نهار  یو زمان بند یوتریمعمول کامپ ینامه ها و کارها یسر کی پیمن تا فهیوظ
اده بود که فربد د   یو با رمز رفتمیم وتریو بعد از قفل کردن در اتاق به بهانه استراحت سراغ کامپ رفتمینم رونیب

 .شدمیوارد فولدر م

 .بارها و بارها کبارینه  کردمیو با دقت نگاه م یکی یکیرا  عکسها

 .دمیکشیم رونیتا عکس بود. و خاطراتم را از قعر هزاران خاطره خوب و بد ب 40تا  30 حدود

 .کردم  ییتا از عکسها را شناسا چند
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 .انداختندیو نوش راه م شیشبها در منزل ما بساط ع یجالل بودند که بعض یرفقا از

که   ییو حقارتها تیمظلوم ادیساعتها به  یآوردم و گاه  یم ادیخود را به  یبدبخت یعکسها روزها  نیا  دنیباد
 .ختمیریبودم اشک م دهیکش

 یعکسها  دنیاز د  یناش یروح یفشارها لیکه گاه گاه به دل  ییحالت من شده بود و سردردها نیمتوجه ا فربد
 .کردیم تیحما یاز نظر عاطف  شتریو مرا ب کردیدرک م شدمیمآشنا به آن دچار 

ذهن مرا به سالها قبل برد و تمام  یآمدم. دست  رونیب عایکردم از فولدر سر  ییعکس را شناسا  نیکه اول  یروز
 یچشمانم گذشت. از دور و بر خود غافل شدم. اشک پهنا یصامت از جلو لمیف کیبا جالل مثل  یلحظات زندگ
 .مکان نبودم وو تار شدند. متوجه زمان  رهیت دگانمی. دکردیم یا خشونت طصورتم را ب

 میدیکه د  می: جناب سرگرد . ما از نهار برگشته بودگفتیکه م  یمرد یو بعد صدا دمیرا شن ییقدمها یصدا
 .دمینشن چیه گهیشده و..... د رهیبه روبرو خ انینامزدتون بهت زده و گر

 .کرده بود  ید مرا نامزد خود معرففرب یعنی ٬نامزد ٬سرگرد جناب

 نیسرم بود و دستم را ب یبودم. فربد باال دهیخواب یکالنتر  یاز اتاقها  یکیتخت در  یرا که باز کردم رو چشمانم
 ؟یشد از حال رفت یمن گفت: خانمم! چ یدو دستش گرفته بود. با باز شدن چشمها

باز شدند و  میبه رو ایدن یخوشبخت یزمان، درها نیر ابار از دهن فربد و د نیاول  یکلمه خانمم برا  دنیشن با
حرفش به دلم نشست. من نامزد فربد بودم  نیام متولد شد. چقدر ا  نهیدر زندان کوچک س یدیشاد جد یکاکل

. دستش را به سمت دهانم یو مهربان درا نداشتم. به چشمانش نگاه کردم. گرما بو یعروسک کوک  کیحکم  گرید
 ه؟یچکار نیو گفت: ا دیکش  رونیر آن زدم. دستش را از دست من بب یبردم و بوسه ا

که تا آن زمان روح کوچک   ییشهایو تشو هایشدم و خود را در آغوشش انداختم و به اندازه تمام دل نگران بلند
 .ستمیخود کرده بود گر ریمرا اس

ابر   نیدفعه ع هیآروم. چرا تو   : آروم باش ماهرخم.گفتیو م فشردیاش م  نهیس یسرم را با دستانش بر رو فربد
 ؟یکنیم دنیشروع به بار یبهار

سرش بود وارد اتاق شد. خود را با سرعت  یاز خانمها که مانند من چادر مل  یکیموقع در اتاق باز شد و  نیهم در
 .از فربد جدا کردم

در دست داشت که به  نوا ینافذ. لبخند به لب به سمت تخت آمد. ل یآرام و نگاه  یبود با صورت یانسالیم خانم
 دیشربتو به نامزدتون بد نیفربد داد و گفت: جناب سرگرد ا

مثل مرغ سرکنده بال بال  یاز حال که رفت  ؟یسرگرد ما چکار کرد نیرو به من کرد و گفت: با دل کوچک ا بعد
 !زدیم

 دهییکه زا  دمیشمانش داشعه نوپا را در چ  کینگاهم را به فربد انداختم و ظهور  نیتر ییو جادو نیتر عاشقانه
 .نگاه عاشقانه و خالصانه من بود
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. دکترش از روند درمان شدمیم کیفربد شر یبودم که در غذا یمنوال گذشت. من هنوز تنها فرد نیبه هم روزها
 نییو پا شتریرا با سکوت ب میبه صدا تیکمتر شده بود و حساس  اریفربد بس یهایریبود. بهانه گ یراض اریبس

و آتش  شدیفربد حالش دگرگون م کردنبود که با صدا   ییهنوز زمانها یکم کرده بودم. ول  میصداآوردن تون 
 دیخارج از د کهیمحابا و در حال یبود که من او را ب ییدر زمانها شتریحالت ب نیو ا کردیخشم در چشمانش النه م

 یکرده راض  یکار نامزد خود معرف  طیفربد مرا در مح نکهیآرامش شبانه و به ا  نیبه هم ی. ولزدمیاو بودم صدا م
 بودم

خانم صولت به سوئد برگشت و من و فربد  ،یکبد  ییاز نارسا  یمجدد ناش رقانی لیبه دل نازیخبر فوت کودک فر با
 .دو مرغ عشق نغمه خوان میدومرتبه شد

 یا به من ارزانر  یاو چه موهبت  یها یو خبر نداشت که فضول کردینم یما دخالت یاز ترس فربد در کارها  مونس
 !ریداشته است. عدو شود سبب خ

برف  زشیمنتظر ر ی. همگمیکردیبرف را کامال حس م یکه بو  یزمستان یبایز اریجمعه بس کیزمستان بود.  لیاوا
در باغ، چند تا  یبزرگ یبا درست کردن آدم برف خواستمی. آن سال ممیدرست کن یآدم برف  اطیتا در ح میبود

 ییتنها یبه ترک آن خانه شدم، لحظه ها رروز مجبو کیتا اگر  میکن  یلمبرداریهم ف یو کم میریعکس با فربد بگ
. خم شدم دمیرا شن یبچه گربه ا فینح یصدا ٬گل به گلخانه رفتم  دنیچ یفربد پر کنم. برا لمیام را با عکسها و ف

تا بچه گربه متولد شده بودند.  4گلدانها   نیگذاشته شده بودند، کنار زدم. ب  زیم کی ریکه ز  یخال یو گلدانها
 .کردندیم ویم ویمادرشان نبود و آنها م

 ونیزیرا باز کردم. فربد چشمانش به تلو منیو در هال نش دمیبه طبقه باال دو ریوصف ناپذ یو شوق جانیه با
گربه ها رو   بچه ایمحابا داد زدم فربد! فربد! ب یبود و افکارش هزارها فرسنگ دورتر. به شدت در را باز کردم وب

 .نیبب

خشم اژدها  یبه من انداخت. بعد از چند ماه آتشها نیخشمگ یکه دچار صاعقه شده بود نگاه  یمثل آدم فربد
 .شعله ور شد شیدر چشمها

مبل پرت کرد. با سرعت به سمت من آمد.  یکنترل را به رو  ٬بعد ینبود. لحظه ا یاز آن عشق نوظهور خبر   گرید
را  میو گلو دیباریآتش م  شیاز چشمها  کهیبلند کرد و در حال نیحلقه کرد و مرا از زم میدو دستش را دور گلو

! کشمتیم ؟یکنیاز جونم که ولم نم  یخوایم ی! چی! بدبختم کردی. نابودم کردکشمتیم زدیم ادیفر دادیفشار م
 ! کشمتیم

از گوشه   ٬. اشکزدمیپا م دستان قدرتمندش دست و ریزده بود و ز رونیبواسطه ترس و درد از حدقه ب چشمانم
 .داد بزنم توانستمیروان شده بود. نم میچشمها یها

 ییای. دنفرستادیعدم م  یایو مرا به دن فشردیرا م میفربد با قدرت هرچه تمامتر گلو یآمد. دستها  یدر نم میصدا
 .یب یکه در آن جالل بود و ب

را باز کرد تا من را در  شینور به سمتم آمد و دستهااز   یداخل هاله ا یب یکه ب  دمیرا د یا  یبزرگ و نوران محوطه
ما  نیفاصله ب ٬کردمیآمد و من به طرفش پرواز م  یهرچه او به سمتم م یول دمیدوی. به طرفش مردیآغوش بگ
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که از جسم   یشد و من با تمام انرژ کیجا تار همه. ناگهان دیآمد و او را بلع  یب یبه سمت ب ی. نورشدیتمام نم
 !: فربددمیجمع کرده بودم ، نال مارمیب و روح جانیب

 .دمینفهم چیه گریصدا دار بکشم. د یو با خرناس، نفس یشل شد و من توانستم به سخت دستها

کوب را حس کردم که   واریچراغ د ییو تار بود کم کم روشنا رهیت دمید یرا که باز کردم ابتدا جلو چشمانم
 .زدیچشمانم را م یبدجور

سوزش را لمس  هیناح گرمیرا در ساعدم حس کردم. با دست د یمانم بردم. سوزش بدرا به سمت چش دستم
در اتاق نبود. سرم را به سمت در برگرداندم. در  یآمد. کس  ینم ادمی یزیکردم چسب زده شده بود. شب بود. چ

، طوفان چند و نمناک فربد قرمز یچشمها دنیدر آستانه در ظاهر شد. با د شهیباز شد و فربد آشفته تر از هم
و ظالم بال، بال  نیخشمگ یسرگرد یدر دستها یگنجشک باران  کیآوردم که چگونه مثل   ادیساعت قبل را به 

 .زدمیم

را از فربد  میزخم برداشته بودند. رو یکرده بود بدجور  دایعشق خود را پ  انهیکبوتر دلم که تازه آش  یبالها
تخت زانو زد. با دستانش دو طرف صورتم را  یکم کرد. فربد پابرگرداندم و اشک را مهمان چشمان غمدار و سوزنا 

 ؟یگفت: ماهرخم خوب  شهیاندوهناکتر از هم  یاشک بر صورتش روان بود با لحن  کهیگرفت و در حال

 . : به من دست نزندمیصورتم برداشتم و نال یرا از رو شیدستانم، دستها با

که آنها را از صورتم جدا کنم.   دادیو اجازه نم دادیفشار م شیدستها نیصورتم را ب یشتریاو با شدت ب  و
و حالت تهوع  خوردیبه صورتم م شینفسها یبود گرما بایکرد. چشمان نمناکش ز  کیصورتش را به صورتم نزد

 .دادیبهم دست م

به طرف . صورتم را دمینالیو م زدمیظالمانه جالل بال بال م یدستها ریپناه و تنها در ز یافتادم که ب  ییروزها ادی
زده  خیدستانش  یصورتم گذاشتم جا یرا رو میصورتم برداشت. دستها یبرگرداندم. دستانش را از رو گرید

 .. برو. بروکنمی. تنهام بذار. خواهش مرونیبودند. گفتم برو ب

 .ساعت زار زدم کی

شق به او له کرده ع  نیسهمگ یگامها  ریو غرورم را ز دیکشیفربد پرم یکه قلبم به سو  ییحال تمام لحظه ها به
 .درک نشد چوقتیبودم. دلم به حال احساس پاکم سوخت که ه

 . یرس ادیفر چیبدون ه ٬ادیپر از فر یول صدایخاموش و ب سوختمیشمع م کی مثل

 .و همه کس زیاز همه چ  ٬و زمان نیزم ٬فربد ٬جالل  ٬مادرم٬از همه پر بود . از خودم از پدرم   دلم

و  یبدبخت ٬انتیخ ٬غم  ٬ییسرگرد بداخالق و زورگو شده بود. دلم پر بود از تنها کیغرور   یپا ریفرش ز ٬من عشق
 .سال تحمل کرده بودم 22 نیکه در ا  یدروغ

 .بودند دهیپاش شهیدر چشمانم داشتم. انگار در چشمانم خرده ش یبیسوزش عج احساس
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تخت نشسته بود و دستانم را در دست  یبود. فربد کنارم رو کیبرد. دومرتبه چشم باز کردم، هنوز هوا تار خوابم
 . جواب یب یآمد. نگاهم پر بود از سوالها  یبه نظر م نیو غمگ یگرفته بود. چقدر عصب

کرده بود و   ریرا اس می. تنفر روح پروانه ادادیوجودم را در بر گرفته بود که اجازه کوبش به قلبم نم بیعج  یتنفر
 .. غنچه احساسم پژمرده شده بودادد یم شیخود را به صورت نفرت از چشمانم نما

را با  عی. کم کم وقاخوردیدرز پنجره به صورتم م یسرد از ال یفربد رو گرفتم. همه جا غرق سکوت بود. باد از
و در انتظار مادرشان بودند  کردندیپناه ناله م یآوردم. مثل آن بچه گربه ها شده بودم که ب  یم ادیبه  اتیجزئ
 بودم؟ ستیبا یمن در انتظار چه کس یول

 میاز چشمها  رونیرا با خشونت به ب میو اشکها ستیگریراه افتاده بود و قلبم زار زار م یخوان هیدلم مرث در
 .فرستادیم

 .. تشنه ام بودکردمیاحساس م  میدر گلو یپناه نشده بودم. درد یحد ب نیتا ا چوقتیه

را نداشتم  یگری. کاش .... کاش. .... کس دبود نجای. کاش مونس اسوختیحرف بزنم. حنجره ام م توانستمینم
 .بودنش را بکنم یتا آرزو

 .خانه پا نگذاشته بودم نیبودم. کاش به ا دهینبود. کاش اورا ند نجایدل گفتم. کاش فربد ا در

بچه گربه ها گفتم آب که آنهم با سوزش درون حنجره ام کامال  یمثل صدا یی. به زحمت و با صداخواستمیم آب
 .ادا نشد

 .سرم برد. از تماس دستش با سرم چندشم شد ریآب برگشت. دستش را ز  وانیل کیاز اتاق خارج شد و با   فربد

را پس زدم و دستم  وانی. با دست لشدیبود مانع از خوردن آب م میکه در گلو  یچشمانش نگاه نکردم. سوزش به
برداشت  میگلو  یکرد. دستم را از رو  کینزد. فربد رد دست مرا دنبال کرد. سرش را به گردنم دمیکش  میرا به گلو

 یشرویه سوزش، بزند که با دستم مانع از پیبه گردنم در همان ناح یکرد که بوسه ا  کیسرش را به گردنم نزد
 .بر انگشتان من زد یکردم. بوسه ا  گریرا به سمت د میصورتش شدم و رو

 کرده بود؟  هیراو هم گ  یعنیچشمانش نگاه کردم. هنوز چشمانش نمناک بود.  به

. کردیم یبه فربد خنث دنیرس یمرا برا یافکنده بود و تمام تالشها  هیام سا  یبدجور بر خوشبخت نینازن هیسا
 .کردیو حمالتش را کوبنده تر م شدیاو قدر تر م  هیسا شدم،یم کتریهرچه به فربد نزد

دم گم کرده بودم. کودک شاد را در وجو ی. حس گرم و دوستداشتندیلرزیفربد دلم نم یبا لمس دستها گرید
. عشق من به دیرسیخش خش خرد شدن غرورم به گوش م یبود. صدا شینفسها نیآخر  دنیدرونم در حال کش

 .شده بودم یوامانده و ته ٬بود. شکسته دهیرس زییفصل پا

 .شده بود هایو قنار یبه گورستان کاکل لیدر وجودم بودند، مردند. قلبم تبد یو قنار یکاکل  هرچه

 (!تو دلم راه انداختم یخودم گفتم واسه خودم باغ وحش اب
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 ٬ماهرخم ٬من یلبخند من گفت: ماه دنیبا د کردیبر لبم جا خوش کرد. فربد به من نگاه م یفکر لبخند نیا  از
 یاز گوشه چشمش به رو  ی. اشکیشکرت که ماهرخ رو به من برگردوند ایخدا ٬شکرت ایخدا ؟یدیباالخره خند
شد. چقدر من از  یام جار  گونهاشک شوق بر    ٬کرده است  هیبه حالم گر یکس  نکهیا  یاز شاد.  دیصورتش غلت

 . عواطف آدمها دور بودم  یایدن

خسته بودم. فربد، اشکم را با سر  یهمه غم و دل گرفتگ نیشده بود. از ا یو خنده ام قاط هیگر  یصدا
 .چشمانم زدود ریانگشتانش از ز

و  کیبودم. به سمتم خم شد. نزد جوابیو من ب خواستی. او از من بخشش م میکردیصحبت م مانینگاه ها با
 کیسرمستم نکرد. صورتش را به صورتم نزد یول دیچیام پ  ینیادوکلنش در ب  یبا بو شی. هرم نفسها کترینزد

. کودک درونم را گرفتهم آغوش شدند. صورتش مماس بر صورتم شد. دلم طپش از سر ن مانیکرد. اشکها
 .بودم دهیمتولد نشد. حالم بهم خورد . هنوز او را نبخش یدیجد یکرد. کاکلسرحال ن

بدون  دم،یتخت خواب یبر رو شهیاز هم  جانتریرفت. شفق زده بود و من ب رونیاز خود جدا کرد و از اتاق ب  مرا
بار بر  مان،یزا یاو جانفرس یکه بعد از درد طوالن  یمثل زن دمیخواب یپهلو به پهلو نشدم. به آرام یساحل امنم. ول

 .رسدیو به آرامش م گذاردیم نیزم

تر  نیریش میهرچند که آن اسارت برا دمیرس ی. من به آزاددمیخواب یبود که بدون حضور فربد به آرام یشب نیاول
 .عشق را پاره کرده بودم  ریمن زنج یبود ول

 از جا بلند شدم. خاله مونس بوددر توجهم را جلب کرد. به سرعت   یرا که باز کردم ظهر بود . صدا چشمانم

 شد ری: خواب موندم کارم دگفتم

 .هیرسم لی: ماهرخ جان امروز تعطگفت

 !چکار کرده نیبه گردنم انداخت و با دو دست به صورتش زد و گفت: خدا مرگم! بب یاش باز بود. نگاه  قهی بلوزم

 .دینی. حاال ببکشهیانداختم و گفتم: باالخره منو م  نییرا پا سرم

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

و تعارض  یو ماهرخ دچار نا کام اسمنی یرمان فربد با توجه به شباهت صدا نیبگم که در ا دیبا زیعز  دوستان
 .است  یروانشناس یهایماریاز ب  یکیشده است که 

خود محروم شده  یمنطق یازهایاز ن  یکی یاست که از ارضا  یعبارت از حالت فرد  ی: ناکامیدر روانشناس یناکام )
 (خود گول خورده است یدهایدر بر آوردن ام یحت ای

متضاد و با  یروهایکه فرد را در معرض ن  یتی. موقعقیو عال التیمبارزه تما یعنی: تعارض یتعارض در روانشناس)
 (.دهد یبرابر قرار م با  یتقر یقدرتها

نجات جان  یحداقل برا دم،یفهم یفربد را م نا بهنگام یتهاجم ها نیو علت ا کردمیم یاز مونس سواالت  دیبا
 .خودم
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ادامه   خوادیم یفربد از همسر سابقش تا ک نهیک  یاشتباه گرفت ول  اسمنیکه فربد منو با   دونمیم نوی: اگفتم
 .داشته باشه؟ االن هم که از هم طالق گرفتن

که آقا   نهینزد واسه هم یبکه آقا فربد ازش خواسته بود، حرف خو  یحاتیدر جواب توض اسمنی:مادر جان! گفت
 !اونو ببخشه  تونهینم

در جوابش گفت  اسمنیخواست،  حیتوض اسمنیو از  دید لدای وتریآقا اون عکسها رو تو کامپ  نکهیاز ا  بعد
 .برگردم رانیتا من به ا یکنیم یریو تو بهونه گ نینطوریهمه ا نجایا  ٬همکارمه

هنوز همسر آقا فربد بوده بهش  اسمنی نکهیکه با وجود ا  به همه ثابت کرد ٬با همکارش اسمنی عیسر ازدواج
 . سپرده یو دل به اون مرد اجنب کردهیم انتیخ

خانم گفت که از  زیطالقشون صحبت کنه . آقا به روح انگ طیزنگ زد که با فربد در مورد شرا اسمنیبار  چند
 یتا آخر عمر صداشو بشنوم. حت وامخینم گهی. دفتمیبه خودم م انتشیخ ادیو  خورهیصداش حالم بهم م دنیشن

 .زنگ بزنه لمیداره به وک ی. اگه کاربهیفرد غر کیبه عنوان 

 یباز و کوتاه بگرده ول قهی یخانم در مجالس مختلط با لباس ها اسمنی خواستی. اون دلش نمهیرتیغ  یلیخ آقا
. کردیاونو تحمل م  یفتارهاکه به اون داشت همه ر   ی. آقا به خاطر عشقکردیبه حرفش نم یخانم توجه اسمنی

 د،یپوشیبازم یو لباسها ومدیم یمخانم بدون پوشش اسال اسمنیکه تو مجالس مختلط که   میدیدیمن و خانم م
حرف عاشقانه  چوقتیداشت ه اسمنیکه فربد به   ی. با وجود عشق وافردیجویو لباشو م خوردیم یآقا چه حرص

 .نه اسمنی یول. آقا عاشق بود میدیبه فربد نشن اسمنیاز   یا

به خاطر پول فربد با اون ازدواج کرد .  اسمنیخودم فربد رو بدبخت کردم.  گفتیکه م  دمیاز خانم شن  کباری
 .اگه صد سال طول بکشه  ی. حتشهینم یو اساسش پول باشه که زندگ هیهم که پا یزندگ

صدا  یو با لحن عاشقانه ا یآروماونو به    دمینشن چوقتی. هزدیبلند صدا م یآقا فربد رو به صدا  شهیهم اسمن،ی
فربد رو جادو کرده بود و آقا  اسمنیوار دوستش داشت.  وونهیآقا چرا د  دونمینم یطلبکار بود ول شهیکنه. هم

 .فربد طلسم شده بود

. بهت که قبال گفته بودم، اگه شهیم اسمنی هیشب یلیصدات خ یزنیداد م ای یزنیبلند حرف م یوقت ٬جان ماهرخ
 .کنهیداره صحبت م اسمنی کنهیفکر م ندتینب یکس

 ارشیاخت  نیواسه هم یاسمنیآن احساس کرد که تو   کیتو خونه. فربد  یاومد  دادیکه تو هم با داد و ب  روزید
 .رو از دست داد

که بود، من هنوز زنده ام!   یبه هر حال هرچ یالل بشم. ول  اسمنیبه خاطر شباهت صدام با  تونمیمن که نم -
 .روشن کنم فمویزودتر تکل دیخوب شده. بافربد هم حالش 

حال  نازیشد! فر ینطوریبعد از چند سال باردار شد و اونهم ا یخانمه. طفلک نازیفر ریمادر جان! خانم که االن درگ -
 .امیخونه و آقا فربد بر نم یروشن کن. منم که دست تنها از پس کارها فتویبعد تکل ادینداره. بذار خانم ب یخوش
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منو خفه کرد  ی. اگه نصفه شبترسمیبمونم از فربد م نجایا  خوامینم گهی. من ددیاتاق منو عوض کن  دیپس با -
 ؟یچ

 .با آقا صحبت کنم دیبا -

 .ستین شتری. از جونم که بستیمخالفت اون واسم مهم ن ای. موافقت ستیبه صحبت با او ن یازین -

 یهایجواب ناکام دیکه با  یسرگرد ریدوگانه اش. اس یهاسرگرد با جذبه با رفتار  کی ریاو شده بودم. اس  ریاس  من
 .دادمیم اسمنیبا  یاو را در زندگ

دوست  گرینوازشها و آغوش گرم شبانه اش شده بودم. مدتها بود خودم را فراموش کرده بودم . د ریاس  من
 .زدمیام م  ختهیبر احساسات لجام گس یمهار دیداشتم خودم باشم. با

 یریاحساست را بگ  ی قهی دیوقتها با یبعض

 :ییو بگو یبزن ادیتمام قدرت سرش فر با

 !خدا بس است! بس تورو

 از دست تو بود  دمیحاال هرچه کش تا

 دانستمی. مدمیکش  یفیخف غیگردنم که خون مرده شده بود، ج  یفربد رو یرد انگشتها دنیحمام رفتم. با د به
نوع  نیاز ا  یادیز ینه چندان دور تجربه ها یالهاخواهد بود. در س ختهیفاجعه مدتها برگردنم آو نیآثار ا

 .داشتم یگر  یخشونت و وحش

 .فربد خاِن گند اخالق و زورگو دمی. نشونت مکردهیداشته خفم م یجد یجد ٬یخودم گفتم روان با

 کیاگر حضور من در کنارش فقط   یحت ٬محروم کردن او از خودم بود ٬هیتنب نیو بدتر شدیم هیتنب دیبا فربد
 .بوده و بس عادت

 .جدا شدم اهامیرو یایو از دن ریدر اتاق سابق خاله مونس جاگ دریروز با کمک عمو ح همان

بلند  یکه تا حدود  یشیو ر دهیژول  ییحال و قرمز و موها یب یخسته و چشمان یخانه نبود. سرشب با حالت فربد
 . شد منیشده بود به خانه آمد. وارد هال نش

. مونس سالم کرد. گذاشتیم شیبه نما شتریبودم که شاهکار فربد را ب دهیپوش دیسفباز  قهیبلوز  کیمن  آنشب
 !سوخت شیبود دلم برا بیبود. عج ختهیاو با سر جواب سالمش را داد. چقدر بهم ر

به  یو عصبان یجد یلیباز گشت و خ مهیبه گردن من انداخت و به اتاقش رفت و بعد از چند لحظه سراس ینگاه
 ه؟یکارها چ  نیا  یگفت: معنسمت من آمد و  

غنج رفت. محکم بر   یبه چشمان شرمسارش نگاه کردم. ته دلم کم شدیم دهیدر آن د یطانیکه برق ش  یچشمان با
 . سرانه به فربد زل زدم رهیو خ دمیدلم کوب
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رو  جونمی! دوست ندارم صبح، روحم شاهد جسد بنیا  یعنی ش،یو گفتم: معن دمیتر کش نییلباسم را پا قهی
 کیقبل از اون اول خودتو به  یول یباش دیپرستار جد کیدنبال  دیختخواب باشه. تو هم، جناب سرگرد، بات

 .روانپزشک نشون بده

خشم فربد به او هم  یمبادا ترکش ها دیرفت. ترس دریصحنه از ترس به اتاق عمو ح نیا  دنیخانم از د مونس
 .اصابت کند

 .را از او گرفتم و به سمت اتاقم رفتم می. روشدیم تکرار خیجنگ شروع شده بود. تار دومرتبه

 .اش صدا داد  یدست مردانه و قو ریمچ دستم ز فیظر یدستم را با شدت گرفت استخوانها مچ

رو با اتاق شکنجه اشتباه  نجایجناب سرگرد؟ ا یدستبند درست کن کیواسه دستم هم  یخوایزدم : نکنه م داد
 .یگرفت

اشکها   نیا  یرد. به چشمانم نگاه کرد دومرتبه چشمانش نمناک شده بود و براقشل شد و دستم را ول ک دستش
عشق و   نی. مرز بکردیتا مرا درک م دیکشیاو هم به اندازه من زجر م  ستیکودک درونم را سرحال تر کرد. با  یکم

 .شدیشناخته م دیهوس با

 : چرا؟ دیالتماس پرس  با

 یبه جا نکهیمن پاسخ داده نشده. واسه ا یبه چرا ها نکهیه اچ سه تا نقطه است. واس ریز نکهیواسه ا گفتم
زورگو و  ٬سرگرد گند اخالق کی یدلم در گرو  نکهیبدبختم. واسه ا نکهی. واسه اشمیدارم مجازات م یا  گهیکس د

 .روح و جسمم بستن یکمر به نابود  نو زما  نیزم نکهیو هوسش رو. واسه ا نهیبیمغروره که فقط خودشو م

ازت متنفرم! متنفر!   نکهی. واسه ایمبادا نصفه شب خفه ام کن ترسمیازت م  نکهیگفتم: واسه ا  ادیفر بعد با و
 کیداشتن  یاز آرزو  ریغ  خواد؟یم یپناه چ یزن ب کیخواسته بودم؟ ها؟!  یمگه من ازت چ گم؟یم یچ یفهمیم

از   ریفراموش کنم؟ غ دم،یلرز میسک  یب یمارو که در سر  ییلحظه ها خواستمیبود که م نیاز ا  ریعاشقانه ساده؟ غ
برام بود؟ اونو  ایمکان دن نیعالم وسعت داشت و امنتر  یانوسهایکه برام به اندازه تمام اق  یاون آغوش کوچک

. عشقم رو به گند یاحمقانه ات کرد  یو منو مسخره هوسها ی. غرورم رو له کردیو در ازاش خوردم کرد یبهم داد
. خوامیاون آغوشو نم  گهی. نه جناب سرگرد! من دیبود، قهقهه زد ریر اون اسقلبم د هک  یو به گنداب یدیکش
. گردمیکنار تو به دنبال اون نم  گهیالاقل د  ایباشم  تیخودم واسه خودم ساحل امن کنمیم یخودت. سع یارزون
 .... یا  گهی... در آغوش کس ددی... شا دیشا

 !ودب یحرف، ضربه مهلک بد نی. ادیچرخیدر دهان نم زبانم

که   یروح یبه خاطر ضربه ها خواستمیافتد. م  یم یمهم نبود چه اتفاق میبرا گریکنم. د  رشیداشتم تحق دوست
 .به من زده بود، خردش کنم . غرورش را له کنم

 .تمام ماند مهی... به سمتم آمد. حرف در دهانم منجمد شد. حرفم ن یگریکلمه آغوش کس د  دنیشن با

رنگ  یرا به گونه  یلی. دستش را بلند کرد تا سختیریم رونیآتش از چشمانش ب  یو فواره ها دیلرزیم تنش
 .انداخت  نییام حواله کند. که دستش را در هوا مشت کرد و پا  دهیپر
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ضد  یکه او نو با خواسته ها  یدینخر یشب باز مهیعروسک خ  هیمگه تو  ؟یچرا معطل ؟ی: چرا نزددمیکش  ادیفر
برام مونده که در  یچ گهید ؟ی! چرا معطلیبزن لعنت ؟یکن  یسرش خال یکه دار  یوهر عقده ا یبرقصون ضتیو نق

همه رو با خود  یبرام نذاشت یچیه ٬ تیشخص ٬غرور  ٬ظالمانه ات ازش محافظت کنم؟ عشق یبرابر ضربه ها
 .ینابود کرد تیخواه

 ٬یمعرفت یب یلیفتم خبرگرداندم و گ شیسرم را به سو رفتم،یم دمیبه سمت اتاق جد انیگر  کهیبعد در حال و
اونو هم   یو الشه ها یمنطقت له کرد یب تیخشم و عصبان ری! من عشقم رو خالصانه به تو دادم و تو اونو زیلیخ

 .یبه من برنگردوند

 .ستمیو در آنجا گر دمیبه سمت اتاقم دو سپس

 . زها مال ماست نه تورو نیا  زدندیم ادیو هنگام عبور از کنار لبم فر دندیرقصیصورتم م یاشک بر رو  قطرات

خنجر غرور و  یول خواستیلبخند و همدم عاشقانه م ٬نوازش ٬که نگاه  یدل یبرا ٬دل شکسته ام یبرا ختمیر اشک
 .شدم ییتنها یو روزها یقراریب یشبها ریسرگرد شکاک و بد دل مونسش شد. دومرتبه اس کی یخودخواه

 .شدم داریب شهیاز هم  جانتریو ب حالتریروز بعد ب صبح

 .بود یباران میو آسمان چشمها یدلم ابر یهوا

آمدم. راهم را از فربد جدا کرده بودم. به محل کارم رفتم و   رونیو از خانه ب دمیخواب بودند. لباس پوش همه
 .به منزل بازگشتم ییعصر هم به تنها

 .دمیو روز بعد فربد را ند آنروز

شبانه درد  یبغضها نی. افرستادمیم نییو بغضم را پا زدمینمبه دنبال گمگشته ام بودم، دم  نکهیبا وجود ا شبها
 .کرده بود  شتریرا ب میگلو

 .کردیرا طاقت فرسا م میاش درد گلو  ینیو سنگ شدیمثل کوه م هیبود که بغضم در عرض چند ثان بیعج

رست که مونس د  یسوپ ینخوردم، حت یزیچ یو چا وهیاز آبم  ریهفته غ کی. در آن رفتمیبه دکتر م ستیبا
 نیاش به خاطر ا  ی. دوست نداشتم سالمتکردمیو به مونس سفارشش را م پختمیرام شیفربد غذا ی. براکردیم

 .و رقت قلب من یهمه مهربان نیبود از ا رتیو مونس در ح فتدیجنجالها به خطر ب

تا  ٬ت ابروئه چشم یباال گفتیخانم م اسمنیگفت: اگه آقا فربد به   ٬فربد بودم  یغذا  هیروز که مشغول ته کی
 .نبود چه برسه به غذا یماه از تخم مرغ خبر هی

پرستار بدبخت که  هیهستم  یعشقش . من ک  ٬همسرش ٬خانم بود. زنش اسمنیدر جوابش گفتم: اون  یعصب
 .... شده دهیکارها خر  نیواسه هم

 .برگرداندم و با بغض آشپزخانه را ترک کردم رو

بودم.  دهیمدت فربد را ند نیو من در ا گذشتیاز قهر ما م  کهفتهی. وردخیسوم قبل غذا م کیهم کمتر از  فربد
آمد و   یبه خانه م ری. فربد شبها دمیدور از هم بود یجا بود ول کی. محل کارمان میکردیم یخانه زندگ کیدر 
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 طی. در محکرده بود  رییهم تغ میصدا کهیبطور ودشده ب شتریب میآمد من در اتاقم بودم. درد گلو  یکه او م  یزمان
 .رفتیم نییپا میاز گلو  یهم به سخت عاتیما یکار به همه گفته بودم سرما خورده ام. حت

 ینیمتخصص گوش و حلق و ب کیروز عصر بعد از رها شدن از کارم به  کی. گذشتیروز از قهر من با فربد م ده
 .خانم مراجعه کردم. دوست داشتم با پزشکم راحت تر صحبت کنم

خانه  یکس  یول میآ  یم رید مینفرات آخر بودم. به خانه زنگ زدم تا به مونس بگو بایبود. تقر شلوغ یلیخ مطبش
 . دینگران نش ٬امیم ریشلوغه. شب د یلیگذاشتم: تو مطب دکتر هستم و مطب خ  غامیپ ریگ  غامیپ ینبود. رو

 .نوبتم شد باالخره

 .ککوچ  یروسر کیو  دیروپوش سف کیبود با  یدکتر، زن مهربان خانم

و  رهیکه به رنگ بنفش ت  ییهایگردنم و خونمردگ  یهایکبود  دنیرا به او نشان دادم و مشکلم را گفتم. با د گردنم
 بال رو سرت آورده؟ نیا  یشده بود، گفت: کدوم وحش لیجاها به رنگ زرد تبد یدر بعض

 .نزدم یشوهرم؟ معشوقه ام؟ همکارم؟ فربد؟ جناب سرگرد؟ حرف گفتم؟یم دیبا یچ

 کرد و گفت شوهرت کرده؟  تیهدا نهیمعا یبه صندل مرا

 .کار را با من کرده است  نیباور کنم که فربد به عنوان شوهر ا خواستمینم

 .شدم لیمسا یکسری. ناحق دستخوش هینه! محل کار من کالنتر -

 نیها و فرار مجرم یری.از همون گروگانگ دمیآها فهم -

 شدت نینه به ا ی! ولبایتقر -

 .کنم  نهیز کن تا ته حلقتو معادهنتو با -

ملتهب شده و  یام را که انجام داد گفت: حنجره ات بدجور  نهی. معادید نهیمخصوص معا لیحلقم را با وسا ته
 دار ممنوع هیادو  یورم کرده مصرف غذاها

 سرد ممنوع یلیخ آب

 داغ ممنوع ییچا

 ممنوع یحرف پر

 داغ ممنوع یلیآب خ  بخور

 وعفست فود و اسنک ممن مصرف

 ممنوع یکردن  سرخ

 .ایمجدد ب نهیمعا یبرا گهیروز د ده



 

 
159 

 .فربد را به من داده بود ییغذا  دستور

 رو نخورم زهایچ نیام گرفت و گفتم: مگه سرطان دارم که ا  خنده

 .شهیم هایماریسالمه و شامل درمان تمام ب ییدستورات غذا نینه! نگران نباش. ا -

 ؟یکن  تیکنم تا از دست طرف شکا  تیعرفم یبه پزشک قانون یخوایداد: م ادامه

 اعدام شد  چارهیب خواد،یو گفتم: نم دمیخند

 ؟یکِ  -

 بال رو سر من آورد نیهمون روز که ا ٬ده روز قبل -

 بود؟ یحقشه. جرمش چ -

 گرانید یخصوص میتاخت و تاز به حر -

 .تکان داد و گفت: متاسفم براش یسر

 .ردیبگ میآژانس برا  کیروخانه خواستم دا رشیپذ یاز منش  میاز گرفتن داروها  بعد

 .را فشار داده بود میکه نبود سرگرد زورگو گلو  یقرص و آمپول داشتم. الک یادیز تعداد

 .دمیشب گذشته بود که به خانه رس 11از   ساعت

اقم به ات میکوب اتاق فربد روشن بود. آرام به آشپزخانه رفتم و بعد خوردن قرصها  واریبود و فقط د کیتار خانه
 به شام نداشتم یلیرفتم م

 .گردنم شدم  یو زخمها هایاز تماس لباس با کبود  یبیسوزش و درد عج ریخانم دکتر، درگ نهیاز معا  بعد

 .دمیتخت دراز کش یو رو دمیپوش یا  قهیخواب راحت و بدون  لباس

 .شد دهیبه صورتم کش یدست ٬شب احساس کردم مهی. نکردمیاتاقم را شبها قفل نم  در

با فشار دادن  یکه روز  ییکرده بود. دستها  هیآرامش را به من هد  یایدن ٬نه چندان دور یکه در گذشته ها  یدست
 .را دوست داشتم یمردانگ نیو من ا دیکشیرا به رخم م شیآرام انگشتان من مردانگ

 یبر رو میاگونه ه  یاز رو  یو چشمانم خسته بودند. دست به آرام سوختیهنوز م می. گلواوردمیخودم ن یرو به
 نیشد. سوزش و درد زخمها با سوزش و درد قلبم عج دهیکش  انیخشم و عص ینشانه ها یو بر رو دیگردنم لغز

 .کرد. نتوانستم سوزشش را تحمل کنم  تابیشد و مرا ب

 .و درد تکان دادم یچشمانم بسته بود. سرو گردنم را به نشانه ناراحت کهیحال در

 دارمیرا نگاه م میاشکها

 درخشد یکه درآن حلقه زده م  یازاشک  چشمانم
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 زدیبر رونیاشک ب  نیازا  یقطره ا گذارمینم اما

 فشارد یام را م  نهیتمام قفسه س یدرد

 است  دهیرابر امانم

 کشمیم یقیعم  نفس

 شودیازاشک پرم  صورتم

 دهدیکمترآزارم م  فشاردرد

 برقراراست یمیارتباط مستق  شهیقلب و چشم هم نیب

 یخوریکه شکست م  یو چه زمان یشویکه عاشق م  یزمان چه

 .گردنم حس کردم  یرا در گود شینفسها یگرما

 لب گفت: ماهرخ؟ ریزخمها زد و آرام ز یآرام بر رو  یا  بوسه

 .فقط سکوت بود جوابم

 ماهرخم؟

 هم سکوت باز

 .من بود یمردانه اش مرهم دل خسته و زخم یکند. هنوز صدا  میداشتم صدا دوست

 من؟ یماه

 ت کردمباز هم سکو ومن

 .کوچولو  خانم

 سکوت کردم فقط

مرد. تو رو خدا حرف بزن.  ییاز غم. دلم از تنها  دیدلم ترک ؟یملوسم. تو رو خدا بگو چکار کنم منو ببخش یشیپ
 !ماهرخ. ماهرخم

 .گردنم سوزش زخمها را از حد تحملم فراتر برده بود  یبر رو شیاشکها  یگرما

شکسته کبوتِر عاشق و دل  یسوزش زخم بالها ایبا زخم گردنم بود  اشک  یدرد حاصل از تماس شور نیا  دانمینم
 .مرده وجود خسته ام

 .دینالیم ییبود که او هم از تنها بیعج

 .که با او حرف بزنم  خواستیشده بود. او از من م نیآشنا که روح خسته من هم از ازل با آن عج  یا  واژه
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 .مرا بشنود یحاضر شده بود صدا ییاز تنها  ییرها و دنشیبخش متیبه ق ٬من بود یاز صدا  زاریکه ب  یکس

دوستت دارند، فکر کنند که سرت شلوغ است و تنها تو خود  کنندیکه با تو هستند و ادعا م  یاست ، کسان  تلخ
 ییکه چقدر تنها  یبدان

بار  نیدوم یوگرنه برا گرفتمیآن را م  یجلو دیبند بند دلم لرزشش را از سر گرفته و من با ٬اوردمیطاقت ن گرید
 .رفتیدودمان غرورم به باد م

 یو آه دمیپرپشتش کش یبه موها ی. دستبردیگردنم مرا تا عرش م  یداغش بر رو یرا باز کردم. نفسها میچشمها
 .دمیسرنوشت ستمگر نال نیدر دل گفتم. در دلم از ا

 .از اشک شده بود  زیر. که سر دمیشب فقط دو حوضچه پرخون درصورت او د یکیرا بلند کرد . در آن تار سرش

. سوزهی. برو. درد دارم. گلوم مکنمی: فربد خواهش مدمیآمد، نال  یم رونیب نیکه انگار از قعر زم  ییصدا با
 .برو کنمیخواهش م

صورتش به  یبر رو ییرد پا شی. اشکهازدیدر آن موج م یپر از اندوه و غم انداخت که شرمسار یصورتم نگاه به
 .گذاشتندیجا م

 .ستمین ی: به موال، من وحشگفت  آهسته

 .را دوطرف صورتم گذاشت شی. دستهادنشیبخش یچشمانش چشم دوختم. نگاه او پر از خواهش بود برا به

 .: ماهرخم! تو رو خدا بذار امشب کنارت باشمگفتیم ملتمسانه

 راه آمدن با خواست دلم نبود زمان

 : نهگفتمیتکان سرم م با

. دارم از تو نابود دمیانصاف! ده شبه که نخواب  یکرد و عاجزانه گفت: ب  شتریرا بر صورتم ب شیدستها فشار
 !کنمیماهرخ! خواهش م کنمی. خواهش مشمیم

 .کردیبود، ناراحتم م یجار شیگونه ها  یکه رو  ییاشکها

که آغوشش ساحل لنگر انداختن   خواستمیم ی. من اورا همان کوه پرغرورنمیبب فیاورا ضع  خواستینم دلم
 .بود میااهیرو یکشت

 .را به عالمت نه تکان دادم بازسرم

 یفهمی. میلیتنهام. خ یلیرا گرفت و من را تکان داد و گفت: خ میبه صورتم زل زد. شانه ها نینگاه شرمگ با
 ؟یچ یعنی ییتنها

 .مرا تنها نگذارد خواستمیحرف اونروز خود افتادم که عاجزانه از او م ادی

 ازیها نگذارد و تاآن زمان هم به آن عمل نموده بود. انصاف نبود حاال که دست نبه من قول داده بود که مرا تن او
 .دستش را پس بزنم ٬کردیبه سمتم دراز م
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 !.اسمنیماهرخ بودم نه  من

 از تو جدا شده ست آغوش مــرا  تا

 خاموش مرا دهیند یکس  هیگر  از

 یفراموش نه ا دیجان و دل و د در

 بهر خـدا مکن فراموش مرا از

 یومول

 .بزرگ بود یانوسهایاق  یرنگ یها یکوچکم به اندازه دل ماه  دل

 یصدا نی. اکردیالتماس م  تیاز آرامش و امن  یبدست آوردن گوشه ا یکس نبود که برا  یماهرخ ب یصدا نیا
 .کردیسرگرد بداخالق و زورگو بود که ساحل امن و آرامش را گم کرده بود و به ماهرخ التماس م

 .روزگار به نفع من تمام شده بود یبازبار بود که  نیاول

و  میبود نیکدام ز  ٬من و عشق و فربد نیبه پشت. حاالب نیز یو گه نیپشت به ز یگه  گفتندیبودم که م دهیشن
 کدام پشت؟

شدم و آبستن  دهییپرخواهش سرگرد غرق شدم و دومرتبه عاشق زا ینگاهها انوسیبودم دوباره در اق هرچه
 .حوادث

قلبم محو شدند. من دوباره همبستر با گلبرگها و  یکاکل  یشد و زخمها ختهیره افسار گسسرکشم دوبا روح
 .افتمیبار دگر مرا از من گرفت و دوباره با او من شدم و خودم را  ییدایعاشق شدم. ش  یهایقنار

 .برگشت نبود یبرا یراه چیه گرینقطه از زمان د نیا  در

 .دل دادن ایدل بردن  ٬دنیدل بر ی. براستیچ ینم برادل دل کرد دانستمی. نمدمیفهمیرا نم حالم

 .گرم حضورش مرا سوزاند و شعله ورترکرد  احساس

 .کردم  زانیرا آو میتخت نشستم و پاها یرو

 هایو خوب شوندیم رنگیب ٬هرچقدر پررنگ های. بد یباشد، انگار از بطن مادر کور زاده شد انیعشق در م  یپا یوقت
 .یشیعاشق م  یوتو هم نفس پرستوها کنندیپررنگتر جلوه م ٬محو لبخندِ  کیبه اندازه  یحت

 .به من زل زده بود و منتظر صدور حکم بود فربد

 .تخت بلند شدم یناتوان و رنجور از رو ییپاها با

 .حرکتم زل زد ری. به سمت در رفتم. فربد به مسبردندیاز من فرمان نم  میپاها

به خواست دل  کبارهمی یمن است، برا یه برگ برنده در دستهاک  نباریمهم نبود دوست داشتم ا یزیچ گرید
 .باشم نه جبر زمانه
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بودم که  ییگم شوم. من به دنبال جا٬راه ممکِن آرامشم  نیسر راست تر ٬هم در آغوشش نباریداشتم که ا دوست
 .باشد. من به دنبال ساحل امن و آرامم بودم یالیخیدر آن ب

 .زانوها و شانه ام آمد و مرا بلند کرد ریبه زقدرتمندش  یدستها ٬راه انهیدرم

 .و دارها الغرتر شده بود ریگ  نیکه بعد از ا  یفینح بدن

 یرا به فراموش یبود که در آن همه چ ایدن بیعجا  نیهشتم میبرد. آغوشش برا اهامیرو یایمرا با خود به دن او
 .خودم را یحت سپردمیم

ثبت   یسرشار از احساس بر ساحل زندگ ییو قدم ها میدیم رسشب هردو در کنار هم به ساحل امن و آرا آن
 .میکرد

 .یهوس چگونهیساده. بدون ه یلی. خمیسپرد یرا بدست فراموش یزندگ انهیو مد وحش جزر

و  رفتیاو راه م  یدستها یکه با انرژ  ؟یآدم کوک  کیفربد داشتم.  یدر زندگ یگاهیمهم نبود که چه جا میبرا گرید
 .آمد  یکه با چرخش دستان او به حرکت در م  یشب باز مهیعروسک خ  کی ای دیکشینفس م

 .، تا توان آخر دمیجنگینگه داشتن آن م یبرا دی. با خواستمیساحل آرامش را م نیا  من

 و عاشق آن صنم چو جان شدم ریکه اس  تا

 ، از همه چون نهان شدم مین ی، پر مین وید

 بخورد نیبدم گداختم تا که مرا زم برف

 آسمان شدم  یدود دل شدم تا سوهمه  تا

 از روان ها، برحذرم ز جان ها  ستمین

 حذر چو جان شدم ستینکند حذر ز جان، چ جان

 گمان نبرد، رفت گمان من بدو  یکس  آنک

 به عاقبت بر سر آن گمان شدم نیکه چن  تا

 بدست ییدلم داد گواه یخود یسر ب از

 دل من ز دست شد و آنچه بگفت آن شدم نیا

 ز من همه ز اوست ستیمن ن یاله هاهمه ن نیا

 زبان شدم یدل و ب یلبش ب یمدد م کز

 ؟یعشق مرا چو عاشق  یچرا نهان کن گفت

 سخن شهره عاشقان شدم نیا  یز برا من
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 و جهان ز عشق تو رفت ز دست کار من جان

 جهان شدم نی؟ چونکه از کنمیبه جهان چه م من

 یمولو

. خواب دیپاشیرا به اتاق م ییانوار طال٬سخاوتمندانه د،یود و خورشرا که باز کردم هوا روشن شده ب چشمانم
 .داشتم یراحت

 که امروز قلبم را فراگرفته است  یحس

 خوب با تو بودن است حس

 ایدن یانتها  تا

 یکه تو درقلبم نشانده ا  یحس

 است  یبیغر  حس

 عشق  هیشب یزیچ

به خودم ندادم. نه، آره،  یجواب درست دم؟یخواب یچند شب گذشته به راحت نیمن در ا ایآ  دمیخودم پرس از
 .ریخ ،یبل

کنم .عشق و احساسم پر   هیعشق تک  نیبه ا خواستیاو بودم؟ من عاشقش بودم و دلم م  یمنهم در جستجو ایآ
 .بودم دهیرس یالیخیرنگتر شده بود. من به دنبال عشق او به ب

 .را مجکم تر کرد شیدادن مجددم حلقه دستهااز ترس ازدست   ٬هنوز خواب بود. با تکان خوردن من فربد

سرگرد مغرور و زورگو فقط به من تعلق  کیدستان  نیب ٬ ایاز دن  یکوچک  یبه من ثابت شده بود که جا آنشب
 .کردمیعوض نم  ایمن بود و آن را با دن یملک خصوص نجایا  ٬دارد. به ماهرخ پاکمهر

حق خود را از  دیآموختم که با  شبیرا از دست بدهم. د یتذره خوشبخ کی نیمشتم را باز کنم تا هم خواستمینم
است. فربد حق من   یحق گرفتن ٬ستین یخوانده بودم حق دادن ییراه ممکن. جا نیآنهم به سخت تر  رم،یبگ ایدن
 .بود یزندگ نیاز ا

 .نبود یمونس خبر از

داره!! با  یبشه، چه حال دایاتاق فربد پو بعد سرو کله ام از تو   نهیو منو تو اتاقم نب ادیخودم گفتم اگر صبح ب با
 دایپ ایسرو کله اش از اون سر دن هیثان  یکیو اون هم با جت در عرض ا دهیسرعت نور خبرها رو به خانم صولت م

 سرم کنم؟ هب یکه! اگه مونس بفهمه چه خاک  ستین یشوخ ی. ولشهیم

 .کردمیازش اطاعت م  دیبود با سمیینبود. ر من که ریجوابشو بده. تقص دیخود فربد خان با ٬دیجهنم که فهم به

فربد چشمانش را باز کرد و گفت : چرا مثل  ٬کردمیاز دستان قدرتمند جناب سرگرد م  ییرها یکه برا  ییتقال  با
 ؟یخوریکوچولو وول م  یماه
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 !مونس خانم -

 یفرستادمش مرخص کماهی -

 کماهی -

. ظرفها رو ی. خودت غذا درست کنیکن  زی. خونه رو تمیشب هیبه خاطر جدا کردن اتاقت تنب دی. با گهیآره د -
. تمام ی. نفسم بشی. عشقم بشی. خانم خونم بشی. بهم برسی. ترو خشکم کنیو اطو کن ی. لباسامو بشوریبشور
 .. و بعد شروع کرد به قلقلک دادن منیخودم بش یکوچولو  ی. ماهیبش میهست

 .فربد یبایاحساس ز  نهمهیبودم از فوران ا سرخوش

 .که قلقلکم نکند  کردمیبخندم و با دست اشاره م توانستمیکه در گلو داشتم نم  یدرد از

: نه! نه! گفتمیو م گرفتمیفربد را م یدستها ٬شده بود که خروسک گرفته اند. با دستم ییبچه ها هیشب میصدا
 .بخندم . تو رو خدا نکن تونمینم

و سکوت کرد.  دیآنها کش  یبر رو یگردنم بود نگاه کرد. دست  یروسرم را باال گرفت. به آثار انگشتانش که بر  فربد
 .گردنم بدجور تابلو شده بود  یرنگ رو یبادمجان یخطها

 .. امروزم خواب موندمکننیعوض کردن بحث گفتم: باالخره منو از محل کارم اخراج م  یبرا

چهار روز که کنار هم  شهیمرد کردم که با جمعه  یکوچولو. سه روز واسه خودمون مرخص  یشیغصه نخور پ -
 .میباش

بود  دهیبه دادم رس شبی. خدا دنییبودم. نه باال داشت نه پا دهیپوش یبلند شدم. عجب لباس بد میجا از
 .میشده بود یوگرنه سه نفر

بود . من به احساسات  بایز یلیاز من. هرچه بود خ  ییدلجو یبرا ایبود  یفربد واقع دیحس جد نیا  دانستمینم
 !بودم یهم راض نشیدروغ

افتادم که   یب یحرف ب ادی ره؟یبگ دهیرو ناد فیهمه احساس لط نیتونسته ا یچطور اسمنیخودم گفتم  با
: چون شکممون  دادی؟ و خودش هم جواب م میدونیم کمونویکوچ  یهایچرا ما قدر خوش یدونی: مگفتیم

 .زنهیدلش م ریز یخوش ٬بشه ریگرسنه است. آدم اگه شکمش س

 .من دوست داشتم تا ابد گرسنه باشم یزده بود . ول اسمنیدل  ریز یخوش

 .شدمیم کیشر شیوقت صبحانه گذشته بود. مشغول درست کردن نهار شدم. حاال رسما با فربد در غذا از

 .چشمانش به سقف بود یبود ول دهیدراز کش شیاتمام پخت و پز به اتاق فربد رفتم هنوز در جا  بعد

 .رفتم منیبه هال نشرا برداشتم و  شیلباسها

 .شدمیبه به! و بعد مشغول اتو زدن م گفتمیو م کردمیبو م یکی یکی
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نبود. دوست داشتم  یبه جارو و دستمال کش ازیبود. ن زیبه دور و بر کردم. همه جا تم یکه تمام شد. نگاه  کارم
 .خدا خبر داشتکم نگذارم. از بعدش   یزیکنم چ  یکه قرار است نقش خانم خانه را باز  کماهی نیدر ا

 .زنگ تلفن به خودم آمدم یصدا با

 یتلفن در اتاقش وصل کرده بود و مکالمه ها کیفربد  ٬مونس  یاز اتاق خواب جواب داد. بعد از فضول  فربد
 .کردیمونس را کنترل م

از مشهد خارج شم. ماهرخ   تیمامور کیواسه  دی: باگفتیکه م  دمیشنیرا م شیمامانش بود . صدا نکهیا  مثل
پر از دشمنه.،  امینداشت مونس تنها خونه بمونه. واسه من که دن لیهمراهم باشه. دل دیبا یهم به عنوان منش

 .داره تیمسئول

 .نهیبب لشویسر بره شهرشون فک و فام هیکردم که فرستادمش   یبد کار حاال

. فربد هم درحال زدمیها م یو با دقت به چوب رخت یکی ٬ یکیرا  راهنهایرا برداشتم و به اتاق آمدم. پ لباسها
 .تا مکالمه فربد با مادرش را بشنوم کردمیآهسته کار م  یمکالمه با تلفن بود. از دست

. گفتم که ما رسهی. به امور خونه هم مکردهیمنو درست م ی. تا حاال هم اون غذاکنهی: ماهرخ غذا درست مفربد
معرفته!  یب یلیم برسون. به فروزان هم بگو خو شوهرش سال نازی. به فرستین ینگران یپس جا میستین کماهی

 .فروزانم ببوس یکوچولوهاخاموشه. به همه سالم برسون .   لشمی. موبازنهیزنگ نم هیچند وقته 

 .کار من هم تمام شده بود  د،یرس انیکه به پا  تلفنش

 .میبخور ییتو آشپزخونه چا ایزدم و گفتم: ب یلبخند

 .ف بزند. دوست داشتم فربد حر کردمینم صحبت

زمان عاشقش  کیکه   ییآمد. صدا  یبدم م مینحسم را نداشتم. چقدر از صدا یبه خاطر صدا یکتک کار  حوصله
نبود. درد  یخبر میاز بغض گلو  گریشده بود. د میهایحاال عامل تمام بدبخت یبودم و دوست داشتم بخواند، ول

 .کمتر شده بود

 .دم و به فربد گفتم: مواظب غذا باش تا من برگردممانتو و شلوارم را تنم کر  ،یچا دنیاز نوش  بعد

 : کجا خانم؟فربد

 آمپولمو بزنم  دیدرمانگاه با رمیم -

 .زنمی. خودم برات میبر خوادینم -

 .خجالت کبود شدم از

 .یواسم آمپولمو بزن ذارمیبمونه، نم ینطوریاگه صدام تا آخر عمر هم ا -

به  یفراتر نرفته بود. البته خودش هم اصرار نیعاشقانه من از ا  یول دمیخوابیشبها در کنارش م نکهیوجود ا با
 .میبود یراض نیساده نداشت. هر دو به هم یفراتر از هم آغوش یرابطه ا
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 .پس بذار منم حاضر شم -

 ادی. خوشبختانه، زمیخانه رفت کینزد یاجاق گاز را خاموش کردم و باهم قدم زنان به درمانگاه شبانه روز  ریز
سرم  یمثل جالدها باال انسالیپرستار کوتاه، چاق و م کیرفتم.  قاتید. نوبت من که شد به اتاق تزرشلوغ نبو
 .ظاهر شد

 ه؟یآمپولها واسه چ  نیا -

 کورتونه . ضد التهابه -

 .را انجام داد قیتزر یک  دمیداشت، اصال نفهم شیکه در ظاهر و صدا  یوجود خشونت با

 .ا رو دارنفرشته ه یپرستارها دستها گنیم راست

 .میو مشغول خوردن شد دمینهار را چ زیازبرگشت به منزل م  بعد

 .دمیخندیم م،یو من هم با وجود سوزش گلو کردیم طنتیغذا ش  نیدر ح فربد

 .نداشتم ینبود که در کار خانه کمک کند. منهم توقع ییکه تمام شد. ظرفها را شستم. از آن دسته مردها  نهار

 .. البته به فاصلهمینشست ونیزیمبل مقابل تلو یو رو میرفت منیبه اتاق نش باهم

اخبار گو را   یو با سر حرفها دادیرا زد و مشغول نگاه کردن شد. چنان با دقت گوش م یسیکانال اخبار انگل  فربد
 .زندیحرف م یفارس نده،یانگار گو  کردیم دییتا

نم. که فربد دستم را گرفت و به سمت استراحت ک  یبه اتاقم بروم و کم خواستمیام سر آمده بود. م  حوصله
 داشتیبر نم ونیزیچشم از تلو کهیخودش کشاند. مرا کنار خودش نشاند و دستش را دور کمرم حلقه زد. در حال

 .دمیگذاشتم و خواب  شیپا یخودم بخواب. سرم را رو شیجا پ نیگفت هم

 !!!مبل یرو یمن هرجا او بود . آرامش هم بود، حت یخدا

 ینگاه کردم. چهار بعد از ظهر بود. برا یواریاخبار بود. به ساعت د  دنیاشتم فربد هنوز مشغول دچشم برد  یوقت
 .شدن به شب کینزد یعنیفصل زمستان 

و  رمینفسم را بگ ینتوانستم، جلو یآشپزخانه رفتم. هوس نسکافه کرده بودم. هرچند دکتر قدغن کرده بود ول  به
 .رفتم نمیدوتا نسکافه برداشتم و به اتاق نش

 .به ظاهرم برسم یگذاشتم و به اتاقم رفتم تا کم  یعسل  زیم یرا رو ینیس

به رخ فربد بکشم. او از کارش ناراحت و شرمنده بود. با کرم پودر  کسرهیگردنم را   یها ینداشت کبود لیدل
 .را که کمرنگتر شده بود، پوشاندم هایکبود

 .پررنگ زدم یکردم و رژ نارنج  یمیمال شیآرا

 .رفتم منیزدم و به هال نش یرا الک نارنج می. ناخنهادمیرنگ پوش یدامن مس بلوز
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 هردو تا نسکافه ها را خورده بود. گفتم: کو مال من؟ فربد

 .گرم کن واسه خودت  ری. برو شستیگفت: واسه تو خوب ن  یجد یلیخ

 !شکمو ٬ یبدجنس یلی: خگفتم

 .ندصورتم ثابت ما یآن نگاهش رو  کیسمتم نگاه کرد .  به

 .زل زده بود به سمتم آمد میکه به لبها  همانطور

 .دیکش  رونیبرگه ب کی یعسل  زیم یرو یراه از جعبه دستمال کاغذ انیم در

رژ لبم را پاک کرد و با  یبه آرام گرشیبا دست د نداختیدستش را دور شانه ام م کی کهیسمتم آمد و درحال به
رنگ رژو رو لبات  نیا  خوادیدلم نم گهید یشه؟ ازم نپرس چرا. ولرژ رو نزن، با نیا  گهی: دگفتیمهربان م ییصدا

 .نمیبب

 .تر شد نیریبر لبم زد و گفت: حاال ش یاز پاک کردن رژ بوسه ا  بعد

انداخته است. به اتاقم برگشتم. رژ را کامال   هیسا میخوشبخت یبر رو اسمنیو زشت  اهیس هیکه باز سا  دمیفهم
 .رفتم منیبه اتاق نش ریش یپاک کردم. بعد از گرم کردن کم

 کیبر لبانش بود. چشمانش مست از غرور بود.  یا  روزمندانهیدر فربد به سمتم برگشت و لبخند پ یصدا با
 کنارش نشستم. چفت در چفت  ریش وانی. با لنیخودم بش شیپ ایدستش را باز کرد و گفت: ب

 .کردیرا بهتر م میچقدر سوزش گلو گفتیخوردم. راست م ریجرعه از ش کی

مرا هم  ریشدم. او ش رهیباز به او خ یرا از دستم گرفت. سرم را بلند کردم و با دهان وانیرا دراز کرد و ل دستش
 .کردیشده بود نگاه م میَمن کرم پودر و پنکک گر کیخورد و به گردنم که با 

 ؟یمن بود. چرا خورد ری: شکمو! اون شگفتم

 ٬دیتراویم رونیگرم عشق نو ظهورش را ب  یته در بر داشت و شعله هااز امواج نا شناخ  یکه هاله ا  یچشمان با
 .و به سمت صورتم آمد خورمیگفت: تو رو هم م

تمام وجودم را در  یکردم و از عشق به او سرمست شدم و خمار  یبار در ابراز احساسم او را همراه نیاول  یبرا
 .برگرفت

و من به او فرصت  کردیدرونش مبارزه م ویاو داشت با د  ٬دزورگو و خشن نبو ٬آن سرگرد بداخالق  گریمن، د فربد
 .امتیتا ق یحت دادمیم

 .کردیمهربان به من نگاه م یبرداشت . با چشمان میلبها یرا از رو شیلبها

تا  ؟یرو از کجا آورد یو خوب یهمه مهربون نینگاهش در نگاهم قفل شده بود گفت: ماهرخ! تو ا کهیحال در
عشق و صفا   نهمهیگنجشکه و دم به ساعت هم در حال مردن. پس تو ا  کیلت به اندازه د دونمیکه من م  ییجا

 کوچولو؟  یشیپ یداریو محبتو کجا نگه م
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 .برداشت کرده بود، غرق در لذت شدم نگونهیام، ا  یاخالق  اتیدر مورد خصوص نکهیا  از

 یکه فقط هاله ا  شیثار انگشتهاآ   یبرد و رو میرا گرفت. سرش را به سمت گلو دگانمید یاز اشک جلو  یا  هاله
 .کنمیزرد رنگ از آنها مشخص بود، بوسه زد وگفت خودم کردم .خودم هم خوبش م

 .را به زمانه بردم و برگ برنده را در دست داشتم یباز دوباره

 من را رها کرد و گفت قهیبعد از چند دق باالخره

 .میخوریم نروی. شام هم برونیب میامشب بر  میخواهیپاشو لباس بپوش م -

 .اومدم  رونیشال کرم سرم کردم. برق لبم را زدم و از اتاق ب دم،یو شلوارم را پوش مانتو

 کت؟یبه من انداخت و گفت پس کو مات ینگاه

 .نگاه هرزه نامحرم رو صورتم باشه خوامی: نزدم . نم گفتم

 تیخودت از خانواده و زندگکه   ییفهایسمتم آمد و دو دستم را در دستانش گرفت و گفت: ماهرخ! با تعر به
افکار تو   نی. ایگرفته باش  ادیاز مدرسه   ایرفتارها رو خانواده ت بهت آموخته باشن  نیا  ادیبه نظر نم یداشت
 شهی.م نمیبیدر تو م یشتریب یشم افکار فلسفیبا تو آشنا م شتریو معتقده. هر چقدر ب لکردهیفرد تحص کیافکار 

 شته ؟تو نقش دا تیدر ترب یچه کس یبگ

زشت اونها درس گرفتم که  یبودن. از تمام رفتارها تمیآدمها در ترب  نیمن، مهمتر انی. اطرافیکنیتو اشتباه م -
آنها در عضو شدن در   ییکه با راهنما  دونمیو همسرش م هیهان ونیخوبمو مد یمثل اونها نباشم و تمام رفتارها

واسه پر کردن  یبود و همدم حیتفر کیبرام  نب خوندهام رو پر کردم. اول کتا ییکتابخونه و شب شعر، تنها
 شتریب نیهم یکردم. برا  دایدوست و معلم خودم رو پ نیکه بهتر  دمیفهم یبعد از مدت ی. ولمیزندگ یخال ها

 .شعر وعرفان ی. اونهم کتابهاخوندمیرو کتاب م میکاریساعات ب

 ؟یکتاب بخون  یدارحاال هم دوست  ؟یظاهر شد. گفت: حاال چ دگانشیدر د یشعف برق

 .شمیم دیکتابخونه جد  کیباشه حتما عضو  ی: االن هم اگه فرصتگفتم

 .میگردیبرم ریگفت که شب د  دری. به عمو ح مینزد. باهم از منزل خارج شد یحرف

 .چرا من را به بازار برد دانمی. نممیالزم نداشت  یزی. چمیبازار رفت به

 نگه داشت و به من گفت یجواهر فروش کی دم

 شو ادهیپ -

که سفارش دادم رو   یست میفربد رو به آن آقا کرد و گفت: اون ن ی. بعد از احوال پرسمیوارد مغازه شد باهم
 .دیاریب
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قرار داشت و  یزرشک قیعق  نینگ کیبه همراه دوتا گوشواره بود. که در وسط گردنبند  بایو ز فیگردن بند ظر  کی
ست  میوسط گردن بند بودند. ن نیهمون نگ هیبود. گوشواره ها هم شبپر کرده  زیر یانهایرا برل قیعق  نیدور نگ

 .بود ییبایز اریبس

 : قشنگه؟گفت

 .بودم دهیرا ند نهایخواب شبم هم ا تو

با جالل بود که آن راهم خرج شکم گرسنه ام کردم و النگو و  یبودم انگشتر عروس دهیکه در عمرم د  ییطال کل
 ..رهناص هیهد گفتیکه م  هیگردنبند هان

 .باستیز یلی: خگفتم

 .میداریبرم نویهم -

 ست؟یک  یست برا مین نیدر شک بودم که ا هنوز

 . آمدم  رونیپولش را داد. من جلوتر از او ب فربد

 .. جعبه را داخل داشبورد گذاشتمیشد نیآمد. باهم سوار ماش  رونیربع از مغازه ب کیبعد  فربد

خارج شدم. سوار  نیواحده نگه داشت. به دنبالش از ماش 8رتمان آپا  کی یجلو ی. ولمیرفت مانیسمت منزل ا به
 یمتر 80آپارتمان   کیدر آورد. وارد  دیدسته کل کیکاپشنش   بی. از جمیو به طبقه چهارم رفت میآسانسور شد

 یکهایسرام فیو دورد یآب  یبا هالوژنها کیداشت . آشپزخانه ش ییبایز یلیخ ی. معمارمیدو اتاق خوابه شد
 .دیام سف  یام د  ینتهایکاب  نیب یاسورمه  

پوشانده شده  یاف قهوه ا  یام د  یرنگ که از خودش طرح داشت و پنلها یکرم  یواریبا کاغذ د ییرایپذ وارید
 .بود

 .نفره قرار داده شده بود 6 ینهار خور زیبا م ینفره زرشک 7 یدست مبل راحت کیهال  داخل

 کیداده بود.  ییرایرا به پذ یخاص ییباینصب شده بود. ز روایکه به د  یمشک ید یال س  نچیا  42 ونیزیتلو
 .بود به سقف نصب شده بود السیگ  یاون به شکل شاخه ها  یستالهایکه کر  بایلوستر ز

کرده بود. فربد   السیگ  هیو آنها را واقعا شب شدیم دهید ستالهایلوستر را روشن کرد. عکس مبلها در کر فربد
داشت پوشانده  دیسف یکه گلها  یصورت یواریبا کاغذ د واریاب برد. تمام داتاق خو   کیدستم را گرفت و به 

. آن اتاق به رنگ  میرفت گریاتاق د  بهساده دو نفره هم در اتاق بود. باهم  دیخواب سف سیسرو کیشده بود. 
 وارید یداشت. در رو یدرشت نقره ا یبا گلها یزغال سنگ یواریکاغذ د  وارشید کیکم حال بود که فقط   یطوس
 زیم کیشده بود.  دهیدر آنها چ یادیز یبود که کتابها یکتاب به رنگ طوس  یدر تا نصفه، قفسه ها یروبرو
 یو برا کیساده بود و ش زیاز اتاق بود. همه چ  یهم در گوشه ا یمشک امپوترساده به همراه ک یطوس وتریکامپ

 .بود ندرالیس یاهایمن مثل قصر رو

 ه؟یخونه ک نیذوق کرده بودم . گفتم: فربد ا بایز یادگآنهمه س  دنیبچه ها از د مثل
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 !که دلم ضعف رفت. دستش را دور کمرم قالب کرد و گفت: مال تو  دیپاش میبه رو یا  خنده

 .بود یقشنگ یو گفتم: شوخ دمیحرفش خشکم زد. مثل چوب شدم. خند نیا  از

 مال توست ٬نبود یشوخ -

 ؟یامکان نداره. واسه چ  نیچه ؟ ا یعنی -

برات بخره. خوب من برات  یمتر 40آپارتمان   کیاز من   یپرستار یکه در ازا  دیمگه با مامان قرار نکرده بود -
 .دادم نجایا  دیخر یبزرگتره. تمام پس اندازم را برا د،یکه قرار کرد  یزیاز اون چ  ی. ولستیبزرگ ن یلی. خدمیخر

 واریام خودش را به در و د  نهیس رقفسهیاس  ینارو ق زدی. کبوتر دلم بال بال مدیزدم. تنم لرز خیشد.  سردم
 .دیکوبیم

مرگ. مگر قرار بود من از آن خانه بروم؟ مگر فربد کامال خوب شده  ی. بوییجدا ی. بودادیم یدور یبو حرفهاش
 .را دکتر بدهد یمانده بود تا جواب قطع گرید شیبود؟ نه! هنوز دو تا آزما

 او دل دادم؟  آپارتمان عاشقش شدم و به  یمن برا مگر

عشق به او   شد؟یرا از فربد قبول کنم. پس عشقم به او چه م نیا  توانمیاالن نم  یآن بود ول  یاول برا  دیشا
 یزندگ یگریو با د یرا بده یکیاست که   هیو فروش نبود .مگر قلب کل دیبود. اصال قابل خر شتریب یلیخ متشیق
 ؟یکن

. سپردمیم یفربد و آغوش گرمش را به دست فراموش دی. بافتمر یاز خانه خانم صولت م  دیبا کردمیقبول م اگر
 .خارج از توان من بود نیا

 .مردمیاز فربد م  یبا دور من

 .که مادرش برگردد  ینزدش بمانم. حداقل تا زمان توانستمیبا مادرش قرار داد داشتم نه او. پس هنوز هم م من

 را قورت دادم و گفتم بغضم

با مادرت قرار داد دارم نه تو. در ضمن قرار داد ما تا زمان بهبود کامل توئه و هنوز  ازت قبول کنم. من  تونمینم -
مواظبت باشم پس  ستنیکه خانم صولت ن  ییدر زمانها دینشده. در ضمن مطابق قرار دادمون من با یاون قطع

 .عذر منو بخوان، نه تو  دیبا شونیا

 هستم ؟ اسمنیمن هم مثل  یکنیچرا فکر م و گفتم: دیزبانم در دهان چرخ یفکر چیبدون ه ناگهان

خبر دارم. او عاشق  شیقبل یکه از زندگ  شدیمتوجه م دیبغضم شکست. او نبا دهیحرف نسنج نیزدن ا با
 .دادیحرف بدون جا و مکان سرم را به باد م نیهمسرش بود و ا

 .ستمینفره انداختم و گر 3مبل  یو خودم را با شکم رو دمیدو ییرایسالن پذ به

دو  یمبل نشاند. خودش رو یبلند کرد و رو دهیقدرتمند فربد مرا از حالت خواب یکه دستها  دینکش یا  لحظه
 .من نشست یرو به رو شیپا
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 خونه مال توئه؟ نیزدم که گفتم ا یرا در دست گرفت و گفت: مگه من حرف بد دستم

بتدا علت ورود من به خونه شما ا  دیزشت! شا یلیبد! خ یلیکردم و گفتم: خ  میاز پس چشمان باران  ینگاه
قراردادها رو به آتش  نیخواهش دلمه که مهرو موم شده تر نیاالن ا  یبود که با مادرت داشتم ول یقرارداد

 .. دوست ندارم قلبم رو معامله کنمکشهیم

. باور کن قصد کنمیم هیبهت هد یکه خالصانه به من داد  یخونه رو من به خاطرعشق نی. استین ینطوریا -
 .عشق پاکت رو نداشتم  ایبه تو  نیتوه

از خونه شما   یزیچ رفتنیاگر قرار داد من با مادرت تموم بشه من بدون پذ  ی. حتخوامیرو نم هیهد نیمن ا -
 .رمیم

 .نبود حیالزم به توض  نیاز ا  شیدلم را در چند خط به او زدم. ب حرف

چند تا شرط منو  دیبا ینداره ول یاشکال  ،یکنیرو از من قبول نم هیهد نیگفت: اگه ا  یخشک و جد یلیخ فربد
 :یقبول کن

 .نکن و اسمشو نبر سهیمقا اسمنینبودم خودت رو با  شتیاگه من پ  یحت چوقتیه گهی: داوال

 نجایو هم یایخونه ب نیکه به ا  خواهمیمن در کنارت نبودم. ازت م ایو  یاز منزل ما رفت  یلی: اگر به هر دلدوما
 .یکن  یزندگ

 .با ترس بلند شدم زد؟یحرف م یی. او چرا همش از جداختیآوار فرو ر  کیل دلم مث ته

 .داغش گذاشتم یدو طرف گونه ها ٬زده بود خی میدستها یاز شدت نگران  کهیرا دراز کردم و در حال دستم

 ؟یکنارم نباش  یچ یعنیالتماس گفتم: فربد   با

. بخدا باور کن. تو رو خدا اجازه بده تا یچشمداشت چیمن حاضرم تا آخر عمر پرستارت باشم بدون ه نیبب
. امیمن سهم تو از دن ی. مگه نگفتیذاریمنو تنها نم یکنارت باشم. تو مگه نگفت  یکنیدومرتبه ازدواج م کهیزمان
خودمو با اون  دیبهتره. نبا یلیاز من خ  اون. من غلط کردم.  ینیبیم اسمنیمن اشتباه کردم گفتم منو مثل  نیبب

خودم از  ی. هروقت ازدواج کردهیزنت باشم. همون پرستارت بمونم واسم کاف خوامی. به خدا نمکردمیم سهیمقا
 .رو ندارم ی. من االن کجا برم؟ من که کسهیرحم یب یلیخ نی. ارمیم شتیپ

کوتاه   نقدریمن ا یها یچرا خوش ای. خداستمیگر  یها یصورتم بردم و ها یرا رو مینشستم و دستها نیزم یرو
 مدت است؟

گفته که   یتو رو تنها بذارم؟ ک خوامیگفته که من م  یصورتم برداشت و متعجب گفت: ک یرا از رو میدستها فربد
 نیبه ا نیکنارت نبودم. ا  یلیاز تو بهتره؟ من گفتم اگه به هر دل  اسمنیگفته که   یازدواج کنم؟ ک  خوامیمن م
 زدم؟ یحرف نیمن چن ؟یبر شمیاز پ  دیکه با  هیمعن

 دایپ یناز نیبه ا یپرستار تونمیتو رو از خودم جدا کنم. من کجا م دیچرا با دمیشب نخواب 10تو  یاز دور  کهیمن
 یمنو طوفان یزندگ ش،ییایدر یکنه و با امواج چشمها  هیمن هد ماریکنم که عشق و محبتشو خالصانه به تن ب
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با قسمت و  یتو تاحاال تونست ! مگهنیهم ستفرض ساده  کیفقط  نی. ا میخبر ندار ندهیما که از آ یکنه. ول
 ؟یسرنوشت مبارزه کن

 قایدق ،یبش سهیمثل اون مقا یکه با آشغال  یفیح یلیچون تو خ ٬نکن  سهیمقا اسمنیمن گفتم خودتو با  اگه
 .اسمشم بشنوم  گهید خوامینم نکهیواسه ا ٬ارین گهیخار با گلبرگ گله. اگه گفتم اسمشو د سهیمثل مقا

 ست را در آورد. شالم را از سرم باز کرد و گفت میه نکاپشنش جعب  بیاز ج  بعد

مدت بهم  نیکه در ا  ییبایبه خاطر عشق و محبت ز ٬ناقابل واسه توست  هیهد کی نیپرستار مهربون من! ا -
 .شمیم ریازت دلگ  یقبول نکن نوی. اگه ایسرگرد زورگو و خودخواهو تحمل کرد نیو اخالق ا یداشت

کردند. شالم را از سرم برداشت . گردن بند را به گردنم بست و   میتسل یرا به شاد هیرصورتم غم و گ یایزوا تمام
. دستم را دور گردنش انداختم. سرم را در گردنش فرو ستادمیپاشنه ا یکرد. رو  زانیگوشواره ها را به گوشم آو

تو  چوقتی. پس هرمیمیملب گفتم: من بدون تو  ریزفرستادم و  میها هیبردم و عطر تنش را با تمام وجود به ر
 .امیخونه نم نیا

 کف دستم گذاشت و گفت  دیدو تا کل فربد

 .قبول کن کنمیراحت تره. خواهش م المیمن خ ینطوریواسه روز مبادا دستت باشه. ا -

 .گذاشتم  فمیرا در ک دهای. کلکردمیحرفش را گوش م دیچانه زدن نبود، با یجا

 .بود باتریام به مراتب ز  نهیقفسه س یم. آن گردنبند رواتاق خواب رفتم. و چراغ را روشن کرد  به

 .شد ختهیاز عشق به گردنم آو  ییایدن ٬داد هیکه او به من هد  یگردن بند  با

. به طرفم آمد و دمید نهیپاک شد فربد را در آ هایکبود  یاز کرم پودرها از رو  ی. کمدمیگردنم کش  یبه رو یدست
 .بخشمیکه سرت آوردم، نم  ییبد خودم رو به خاطر بالمرا به سمت خودش چرخاند و گفت: تا ا

 .دیارز  یلبانش گذاشتم و در دل گفتم به عواقبش م یاشاره ام را رو  انگشت

 .گرسنه ام  یلیرستوران که خ میزد و گفت: بر یانگشتم بوسه ا  بر

 .من گرفته تر شد یصدا ینکرد ول دایپ یفربد که مشکل میکرد  یزیهر دو نا پره آنشب

. به آسمان نگاه دادیبرف را م دیکه نو  یدیشد یآغاز شده بود و سرما  ی. سوز بدمیوقت به خانه آمد رید شب
 .کردم سرخ بود. منتظر برف بودم

آورد من و   یخانم صولت به داخل هجوم م یمیخانه قد یدر و پنجره ها یکه از درزها  یو سوز یتمام سرد با
 .میکرد  یرا سپر یفربد شب گرم

شدن او  داریگرفتم قبل از ب  میبرف همه جا را پوشانده بود. فربد هنوز خواب بود . تصم یدیسف روز بعد صبح
 .را درست کرده باشم یآدم برف

 .و به باغ رفتم دمیرا پوش میو کاله و پالتو شال
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شان ن وارهاید یرو یاندازه برفها  یمشغول باز کردن راه خانه تا در باغ بود. برف قطع شده بود ول دریح عمو
 .پر بوده است یلیکه آسمان شب قبل دلش خ  دادیم

 ی. اشعه هادادیبهم م یسرم حس خوب یها رو زهیبرف ر زشی. ردادیو صورتم را قلقلک م دیوزیم یسوزناک مینس
 .شدندیبرفها نم فیحر دیجان خورش یب

جا جمع کند. با مقدار  کیخواستم برفها را با پارو  دریکه آورده بودم کنار گذاشتم و از عمو ح  یجیو هو زغال
کردم و   یصورتش جا ساز یرا تو جیدرست کردم. زغالها و هو یمتر میون کی یآدم برف  کیبود  دهیکه بار  یبرف

تا بعد از دادن صبحانه فربد  دمی. به سمت خانه دودمیچیسرش گذاشتم و شالم را دور گردنش پ یکالهم را رو
 .مییایگرفتن باهم به باغ ب  لمیعکس و ف  یبرا

 .دمیراه د نیپوشانده بود، ب یخودش را حساب کهیبودم که فربد را، در حال دهینرس یبه در ورود هنوز

 !از سرما  یریمیم ینطوریبه من کرد و گفت: دختر تو ا ینگاه کی

 ای! بایو گفتم: ب دمیدستش را کش ٬که هنوز خوب نشده بود و من آرزو داشتم تا آخر همانطور بماند  ییصدا با
 .چقدر نازه نیرو بب یبرف آدم

را به او نشان دادم و مرتب  یسر باز کرده بود. آدم برف میدوران کودک یبودم عقده ها جانیبچه ها پر از ه مثل
 .دیخندیحرکات من م نیو فربد از ا زدمیبوسه م یبه صورت آدم برف

 .یل، خشک و جداز حد نرما   شتریاز حد مهربان و دلسوز بودم و او هم بواسطه شغلش ب  شیب من

 .برفها را پاک کرده و به اتاقش رفته بود دریح عمو

 .شده بودند حسیکرده و ب  خی می. لبهارفتمیقربان صدقه اش م زدم،یبوسه م یبه صورت آدم برف کهیحال در

ها مال  نیگفت: مگه ا  کردیم یکه به زور مخف  یاشاره کرد. با خنده ا  میبه لبها دیمرا به سمت خودش کش فربد
 ؟یآدم برف  یها؟ تازه اونم به آقا ؟یکنیبذل و بخششون م نطوریوئه که همت

 !!!دادینشان م رتیهم غ یبشر در مورد آدم برف نیا

. ازکجا معلوم که تهیهو یب یبعدشم آدم برف ه؟یپس مال ک ستیاشاره کردم و گفتم: اگه مال خودم ن  میلبها به
 باشه؟ یخانم برف دیمرده؟ شا

 .یبذار هیما یستیکه مالکش ن  یزیاز چ  ینداردر هر صورت حق  -

کرخت   یکرد و به لبها  کیبه صورتش نزد شیگرد به چشمانش زل زدم. صورتم را با دستها  یدهن باز و چشمان با
خوشبو  ای دادیدندان م ریخم یبو شهیدهانش را دوست داشتم هم ی. بودیجان تازه بخش حسمیسرد و ب ٬

 ه؟یمال ک یدیو گفت حاال فهم دیکننده دهان. صورتش را عقب کش

 .شدیم دهید یچشمانش برق شعف و سرمست در
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نده و  یبه من خوش ای. ستین ادی. من توقعم زادهیز یلیواسه ماهرخ خ یهمه خوش نی! ا ایخودم گفتم خدا با
 .ریتو رو جون فرشته هات ازم نگ یاگه هم داد

 صورتم تکان داد یدستش را جلو فربد

 .و بعد به سمت خانه راه افتاد ؟یصبحونه بد نواتیشوهر ب نیبه ا یخوایاست؟ نمحواست کج ٬خانمم -

 بودم از کلمات در آمده از دهانش. خانمم. شوهرت رتیو در ح کردمیو واج به او نگاه م هاج

اش بود. تمام ذهنم پر   کماهی هیجز تنب نهمیا  دیشا داد؟یم یچه معن شیحرفها نیمن همسر فربد بودم؟ ا یعنی
 .از اوبپرسم  شدیکه نم  ییسوال بود سوالها از

 .میکرد  یلمبرداریهم ف یطنتهایاز ش  مساعتیو به مدت ن میچند تا عکس از هم گرفت لمیاز صبحانه با موبا  بعد

 .میو کوه و رستوران گذراند ٬نمایرفتن به س ٬من و فربد تمام شد. تمام آن چند روز را به گشتن التیتعط

 یاز مراکز بازپرور  دیبازد یهفته ا کی تیمامور کیمن و فربد بود، از طرف ستاد به  یصمرخ انیشنبه که پا روز
 .میاستان خراسان رفت  یکودکان بزهکار در شهرها

 ییکه در اتاقها  میمجبور بود میکردیکه اقامت م  ییراننده هم همراه ما بودند در هتلها یخانم و آقا کی چون
 .بود یو جسم یحشکنجه رو کی نیو ا میجدا از هم باش

 .نروم تیبا فربد به مامور گریروز با خودم عهد کردم که د آن

 یشده بودم. بدتر از همه فربد آنچنان با من خشک و رسم یسر درد داشتم و عصب ،یشدت کار و خستگ از
 !گرید زیکه باورم شده بود فقط همکارم است نه چ  کردیبرخورد م

 .مینداشت یچاره ا یاز من نداشت، ول  یهم حال بهتر فربد

شبها زودتر از  نیهم یخسته ام کرده بود. برا یحساب رونیکار خانه و ب  گذشت،یمونس م یروز از مرخص ستیب
آمد ومجبور بود تنها   یبه خانه م روقتیشبها د ٬ادیز یمشغله کار لیفربد بدل یو گاه دمیخوابیمعمول م

 .تکه برگشته اس  دمیمفهیشامش را بخورد. من فقط با احساس دستان مهربانش م

صدا نقش  رییتغ نیا  کنمیمن هم هنوز کامال باز نشده بود و فکر م یکرده بود البته صدا  رییتغ اریفربد بس رفتار
 .عوض شود  میکنم تا صدا  یحنجره ام را جراح توانستمیم کاشیما داشت. ا یکیدر نزد یمهم اریبس

نبود او فکر کرد  حیتوض ی. جامیپزشکم رفتم. با هم وارد شد دنیبا فربد به د میاز اتمام داروها و آمپولها  بعد
 .فربد همسر من است

حنجرشو از دست  یسالمت شهیرحم کرده ممکن بود واسه هم یلیبه فربد کرد و گفت: خدا به خانمتون خ دکتر
 .بده

 کردم  ی. سهل انگاردونمیلب گفت: م ریانداخت و ز  نییسرش را پا نیشرمگ فربد

 نمیشکسته شدن فربد را بب خواستینم دلم
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 دی. خانمتون گفت، اعدامش کرددیاعمالش رس  یکه به سزا  یادامه داد: اون جان  دکتر

 ایطناب دن نیکرد. اونم با محکمتر  زیخودشو حلق آو ٬وجدان  یاون ب -

از   ضهایمر رونیچون ب دینپرس یاست؟ سوال  یا  غهیچه ص گرید ایطناب دن نیمحکم تر نکهیمتعجب شد از ا دکتر
 .از حد نبود  شیصحبت ب یبرا یوقت رفتند،یسر و کول هم باال م

 .. منظورش دار عشق بوددمیفهمیفربد را م حرف

 .دمیخندیفربد م یحرفها زبهیر زی. رمیما را ببخشد که آن خانم دکتر را سرکار گذاشته بود خدا

 یمکانها نیسه کار کردن در چنخانمتون وا دیکنی. فکر نمدیمواظب خانمتون باش یلیخ دیشما هم با یول -
 .از حد ظرافت و لطافت داره  شیب یخشن

 .دمیرس جهینت نیخودم هم به ا -

 .میداروها به منزل رفت هینوشت و ما بعد از ته یدینسخه جد دکتر

مرخص  یوگرافیو راد شیو نوشتن چند تا آزما نهیو بعد از معا میروز بعد به مطب پزشک فربد مراجعه کرد چند
کامل فربد بود. دکتر رو به من کرد و   ی. خنده او نشانه سالمتمیرا نزد او برد شهایجواب آزما کهیزمان .میشد

اونو زودتر از اونچه   یسالمت ٬جناب سرگرد ازشما   یشبانه روز یو مراقبتها یپرستار ٬خانم گمیم کیگفت: تبر
ما صد در  نانیهم اطم یبعد شیشما در آزما غیدریب یبا مراقبتها دوارمیبرگردوند. ام شانیبه ا میانتظار داشت

 .صد بشه

 .میهم مراجعه کن هیکرد که به متخصص تغذ  دیتاک دکتر

 .میبود شیدکتر و آزما ری،چند روز از وقتمان را درگ خالصه

که جالل با آنها   یاز افراد مربوط به باند  یتوانسته بودم تعداد کردم،یکه به عنوان همکار فربد کار م  یمدت در
در کشف باند قاچاق  یدیجد اتیکرد و عمل  یکنم و اوهم به همکارانش آنها را معرف  ییشناسا کردیم یمکاره

 .شروع شده بود

 .ستین اتیعمل  نیبودم که فربد در ا خوشحال

 .گشتمیبه اتاق خودم باز م دیمونس تمام شده بود و من با یمرخص

 ریبگ یاو هم در آمد و گفت: خانم  یبودم که باالخره صدا قراریباز گشت به اتاق خودم، ب یتا صبح از ناراحت شب
 .بخواب، بذار منم بخوابم. فردا هزار تا کار دارم ری. بگیبخواب. عمرا بذارم تنها تو اون اتاق بخواب

 .آمد  یو کلنگ م شهیت یکه از محل کارم برگشتم مونس خانم برگشته بود. از داخل اتاقم صدا  یبعد وقت روز

 ردم و گفتم: چه خبره؟به مونس ک رو

نم برداشته منهم که از راه  یداره و خونه رو بو یاتاق نشت  نیلوله آشپزخونه با ا گنی: آقا لوله کش آوردن، مگفت
 .شکافته بودن واروید دمیرس
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به فربد کردم لبخندش  یمشترک آشپزخانه و اتاق من بود. نگاه واریمرد جوان مشغول کندن د کیاتاقم رفتم   به
 .درونش بود طنتیاز ش  یحاک

 .لوله سالمه یول ٬کندم  واروی: آقا نصف دگفتیم پسر

 .گمیکه م  دونمیم یزیچ هینداشته باش. من  یگفت : تو بکن کار  فربد

 نیکرد و گفت: فکر کنم نم از ا  دایپ دهیلوله پوس کیپسر  وار،یبعد از کندن دو متر از عرض و طول د باالخره
 .که خشکه  وارید یباشه ول

 .میمطمئن بش یاز نشت  دیبه هر حال با -

 .انهیداره  یلوله نشت مینیجا باز باشه تا بب نیپس چند روز ا -

 .را برداشت و رفت لشیاز گرفتن پولش وسا  بعد

 .کنمیم دایپ یراه کی. از کنارم رد شد و در گوشم گفت: بهت گفتم که کردمیهاج و واج به فربد نگاه م من

 دیانتقال بد  شیاتاق ماهرخو به اتاق قبل  لیوسا دریبلند گفت: خاله مونس با عمو حبه آشپزخانه رفت و  فربد
 .سر کنه و بعد از منزل خارج شد تونهیخاک و خولها که نم نی.تو ا

 .کار فربد بودم  نیاز ا  جیشده بود و گ یمونس به اتاق من آمد. چادرم خاک خاله

 .برم تو اتاق اون خوامیخاله من نم یبه خاله مونس کردم و گفتم: ول ینگاه

 ادیب شیتازه صدات باز شده. نذار باز اون رگ قلدر نیکردم که مونس گفت: مادر! بب  ینقشم را خوب باز چنان
 .اتاق  نیاتاق درست بشه. بعدش برگرد تو هم  نیباال. فعال برو اونجا تا ا

 یپاتخت ی. عکس فربد را از رودمیپر نییو ناراحت به اتاق رفتم و در را بستم و چندبار باال و پا یحالت شاک با
 .برداشتم و چندتا ماچ آب دار کردم

 .خودم برگرداندم ییایرو یایرا به دن میلهایوسا دومرتبه

 د؟یکنیاتاق رو درست م  وارید ی: کدیاز بازگشت فربد، مونس پرس  بعد

کار دارم. انشاهلل تو   یلیهم من خ نه. دو ماه بعد ای دهیم ینشت مینیبب میمنتظر بش دیبا کماهی: فعال که تا گفت
 .نره یتا کس دیتابستون! فعال هم در اون اتاق رو قفل کن

 .سرگرد زورگو اعتراض کند نیمونس جرات داشت به ا مگر

 .شدمیم کاریبرگشته بود و من عمال ب یاز مرخص  یقبل یمنش

استخدام بشوم،   یقرار داد یرویان ناستفاده کند تا من در ستاد به عنو   تشیاز فربد خواستم تا از مو قع  یوقت
. تو مگه چند تا کار میداشت ازیمدت هم بهت ن نی. ایاز منزل کار کن  رونیب ادیگفت: خوشم نم  یجد یلیخ
 .از منه  یرفته شغلت پرستار ادتی نکهیمثل ا ؟یبکن یخوایم
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 .نبود یبحث چیه ی. جاگفتیم راست

شهر از  یشب با فربد در کوچه پس کوچه ها مهیما آنروز تا نرا بر او زد و  یفربد، مهر سالمت شیآزما  نیآخر
من بود چون هم هوا سرد بود و هم دوست داشتم همه  شنهادیبه پ نیکه البته ا  میدیچرخیم نیبا ماش یشاد
 .نمیمشهد را بب یجا

ورت آنهم در حد ضر  ٬آهسته و آرام   یمن خوب شده بود ومن مجبور بودم با فربد با صدا یصدا بدبختانه
 .صحبت کنم

 .کردینم یاحترام  یبه من ب گرید یول رفتیمن به عالم هپروت م یفربد با بازگشت صدا شیو ب کم

 .میکردیآماده م  دیسال جد یبود و همه خود را برا دیع  کیافتاد. نزد  ٬افتاد  یم دیکه نبا  یآن اتفاق  باالخره

را  شیشب لباسها ین تماس گرفت و گفت که براروز فربد به همراه م کیگذشته بود که   لیروز از سال تحو چند
آنها   یاز دوستان خانوادگ  یکیکه   یاریشب آماده باشم چون منزل سرهنگ قدم 7آماده کنم و خودم هم ساعت 

 .میاش دعوت شده ا  ینوه پسر نیبود، به مناسبت تولد اول

خودم انتخاب  یود، برادوخته شده ب دیسف یکوکها  شیها نشیو سر آست قهیکه دور   یکت شلوار مشک  کی
 .بود، سرم کردم یاش چند گل کوچک مشک  هیرا که در حاش دمیکردم. شال سف  یحیمل یصورت شیکردم. آرا

 یهایو در مهمان کردمینم شیتا در مجلس مانتو نپوشم. مدتها بود که خارج از منزل آرا دمیخریبلند م یکتها
فربد واقف بودم و دلم  یتهایچون به حساس دمیپوشیم نیو سنگ دهیپوش یمختلط هم مختصر. لباسها

 .از من برنجد  خواستینم

 .بایز یساده ول -کرد و گفت   مینگاه به سر تا پا کیبه منزل آمد.  6ساعت  فربد

 .. حموم آماده استشهیم ریبدو فربد د -

 تنها برم؟ -

 قرار داد ذکر نشده یشرمنده، جزء بندها -

 .ش کنمقرار داد ذکر  دیباشه در تجد ادمی -

 .زد و به حمام رفت یمرموز لبخند

 .کمک کردم و لباسش را به او دادم  شیخشک کردن موها در

 .شده بود بایز دیسف راهنیو پ یکت و شلوار مشک  در

 .مهم نبود میو منهم برا زدیکه داشت کروات نم  یتیخاطر موقع به

 !!پررو یِ گدر درونم گفت نه تو رو خدا واست مهم باشه! دختر عباس مافن ییصدا
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به منزل  8شهر. ساعت  ینبود خصوصا در باال نیسنگ یلیمشهد خ کی. ترافمیاز خانه خارج شد  7:30 ساعت
چند  میمنطقه مشهد. وارد منزل که شد نیمجلل دوبلکس در بهتر ییالیخانه و کی. میدیرس یاریسرهنگ قدم

به استقبال ما  باشندیم خانمشاب سرهنگ و جن دیرسیکه به نظر م  یمسن ینفر از مهمانان به همراه خانم و آقا
 .آمدند

طبقه دوم ختم  یکه به اتاق خوابها   ییپله ها یرا از باال یزن ینشده بودم که ناگهان صدا یبه آنها معرف هنوز
 .دمیشن شد،یم

 !: فربدزن

 .میبود که همه به سمت صدا برگشت جانیبلند و با ه یبقدر صدا

بلوند  یپارچه نبرده بود، با موها شتریمتر ب میلباس دکلته کوتاه که کال ن کیبا  خانم قد بلند و نسبتا الغر کی
 .به سمت من و فربد آمد ٬کردیبلند م یعیطب ریکه قد او را بطور غ  یپاشنه بلند یو کفشها یکوتاه آلمان

 .یهم به رنگ نارنج کشیروشن بود و مات یداشت. لباسش قهوه ا یزننده ا شیآرا

 .نزنم یرژ نارنج گریکه چرا فربد از من خواست د  دمیروز فهم آن

 .هستم اسمنی ٬گفت: سالم  ٬که مخصوص خانواده صولت بود  یمن دراز کرد وبا غرور و نخوت یرا جلو دستش

مگر او  یخانم صولت از او خواسته بود که برگردد؟ ول دیترس برم داشت، شا شیصدا دنیو شن دنشید از
 ازدواج نکرده است؟

 .دادم و گفتم : خوشبختم. ماهرخ هستم او دست  به

و  شدیم شتریب فمیو ظر دهیدست مرا در دست گرفت و فشار داد و هر لحظه فشار دستش بر انگشتان کش فربد
 .کردیقابل تحمل م ریغ  میدرد ش را برا

 .م گذاشتمقلب یرا رو گرمیفربد دست د افهیچهره اش نگاه کردم تا او را متوجه فشار دستش کنم . از ترس ق به

که با   یدر مواقع ی. حتدیباریو آتش از چشمانش م دیلرزیاش م  ینیب یاش برافروخته و قرمز بود. پره ها  چهره
 .بودم دهیاز او ند  ینیخشمگ افهیق نیچن میفربد در اوج دعوا بود

 نه؟ ٬ینیمنو بب یانتظار نداشت  ؟یگفت: فربد تعجب کرد  یسبک یعشوه و لوند  کیبا  اسمنی

 .اسمنیاز دهان   یمن بود ول یصدا ٬من صدا یخدا یوا

 .هم با هم داشت ییفرقها یول

زشت زنانه. او به طرز  یاو پر از عشوه ها  یصدا یول زندیمن نجابت موج م یدرصدا دیفربد نفهم چوقتیه چرا
 .دادیرا موقع حرف زدن حرکت م شیلبها یسبک

 .بر لب داشت یا  روزمندانهیلبخند پ ناسمیو  کردیجوابش را نداد و با خشم به او نگاه م فربد
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برداشت  اسمنیوارد سالن شد و فربد چشم از  یاریاز دوستان مشترک فربد و سرهنگ قدم  یکیموقع  نیهم در
 .کشاند  نیو مرا با خودش به سمت تازه وارد

 .دستم در دست فربد بود کهیدرحال کردمینگاه م اسمنیهنوز به  من

 .مشده بود رهیخ اسمنی افهیق به

 ییبایاعمال ز  ایکرده و   یکه جراح  یرا از صورت یعیطب افهیق یکار کرده بودم و به خوب  شگاهیسال در آرا چند
 .شناختمیانجام داده م

را با تاتو  شیاستفاده کرده بود. فرم ابروها  شیکردن لب باال  میحج یبود و از ژل برا یاش عمل  ینیب اسمنی
 .کردیصورتش داشت. چقدر با من فرق م یرو یکامال واضح  میرکرده بود . گ  یطونکیمدل سر باال و ش

 .متعجبانه به دست من که در دست فربد بود نگاه کرد اسمنی

 یبه سمت فربد برگشت و گفت: جناب سرگرد! خانمو به ما معرف یاریموقع خانم سرهنگ قدم نیهم در
 د؟یکنینم

نداشت. و فقط من  یاریوال خانم سرهنگ قدمبه س یبود و توجه نیبا تازه وارد یمشغول احوالپرس فربد
 .کردیحفظ آبرو نبود همان لحظه مجلس را ترک م یاست. اگر برا  یکه در دلش چه آشوب  دانستمیم

 د؟یکنینم یخانم سرهنگ گفت: جناب سرگرد با شما هستم. خانومو به ما معرف مجددا

 .شناخت من بود یبرا یرایکه مشتاق تر از خانم قدم  دمیدیم اسمنیرا در چشمان  یصبر یب

با شما  یاری: فربد! خانم قدم میگفت  کصدای م،یچشم در چشم هم بود کهیدر حال اسمنیلحظه من و  کی در
 .هستن

 .میستیمشابه از دو دهان متفاوت در فضا پخش شد وهردو مضطرب از واکنش فربد به هم نگر یصدا دو

 . را به من کرد شیناگهان سرش رابرگرداند و رو فربد

آن را گرفت. چهره اش بشاش شد و با   یسرد و خاموش شد و گلستان خنده جا مینگاهش مثل آتش ابراه آتش
 ؟یگفت: جانم ماهرخ! با من بود  ریوصف ناپذ یجانیه

دو صدا بود  نیب یبودند به سمت من نگاه کرد. چه تفاوت شگرف هیدو صدا که هردو کامال شب نیمن او ب یخدا
 من نگاه کند؟ که موجب شد فربد به

 !ییایح یب گرید یو در صدا زدیموج م ایصدا عشق و شرم و ح کی در

 .داده بود صیما را تشخ یتفاوت صدا او

 .دیلب غر ریشد و ز شیرنگ چهره اش مانند لبها ٬واکنش  نیاز ا  نیخشمگ اسمنی

 د؟یکنینم یخانمو به ما معرف نیا  دم،یسرهنگ گفت: پرس خانم
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 ریشاهم ی! گرم صحبت با آقادیمن انداخت و گفت: ببخش یدستش را دور شانه ها به سمت من آمد و فربد
 .همسر بنده هستن٬خانم ماهرخ پاکمهر  شونیبودم. ا

مرا  انشیتمام دوستان و آشنا نیو هپروت بود. فربد ب ییدایبازهم در عالم ش ای دیدرست شن میگوشها  دانمینم
 .هم نبود انیتوهم و هذ نبود. یشوخ گرید نیکرد. ا  یهمسر خود معرف

. اشک شوق در چشمانم دمیخودم شن یپهناور بود که من به وضوح با گوشها یایدن نیدر ا تیاز واقع  یا  گوشه
 .به فربد انداختم یحلقه زد. نگاه

تو رو به  دیبا نیزودتر از ا یلیداد سرش را دم گوشم آورد و گفت: خ هیلبخندش را به من هد نیتر مهربانانه
 .کردمیم یرفهمه مع

 . چند وقته؟خبریگفت: مبارک باشه! چه ب  دیلرزیم تیکه از عصبان  ییبود. با صدا یبیدر خشم عج اسمنی

 !کسالهی:  ستیتفاوت به صورتش نگر یخونسرد و ب فربد

سست و لرزان به سمت پدر  ییبا گامها اسمنیکرد.   کیشل اسمنیرا به تن  ریزمهر یسرما شینگاهش و صدا خی
و فربد  گفتندیم کیخبر شوکه شده بودند. همه به من و فربد تبر نیا  دنیرفت. خانواده اش از شنو مادرش 
داشت که در ذهنم نقش بسته  وجود یادیجواب ز یسواالت ب انیم نیا  ی. ولکردیتشکر م یروزیپ نیمسرور از ا

 .بود

. به سمتش کردیم جادیلم ادر د یبیعج  یکه رنگ چشمانش غوغا  یبه مهتاب افتاد. آن دختر چشم عسل چشمم
 . رفتم و در آغوشش گرفتم

 .گفت  کیمن تبر به

 . یگیاونوقت به ما نم  ٬یساله که داماد شد هیناقال!  یبه پشت فربد زد و گفت: ا مانیا

بمونه.  یتا حالم مساعد نشده ازدواجمون مخف میگرفت  میمن با ماهرخ تصم یماریجواب داد: به خاطر ب فربد
 .چشمام یبه رو ؟یخوایشده تو شامتو من یزیحاال که چ

 .دمییپا یرا م اسمنی یچشم ریآخر شب در کنار مهتاب نشستم. و با او صحبت کردم. و ز  تا

 .دیجویرا از حرص م شیناخنها اسمنی

شده بود چون تا زمان شام دست مرا از دستش ول نکرد و در گوش من  اسمنیکنم فربد هم متوجه خشم   فکر
 .زدیدامن م اسمنیبه خشم  نیو ا داشتیکه من را به خنده وا م  گفتیبامزه م یجوکها

نگهش  یعرضه داشته باش  یخواستیم ٬مرد تمام و کمال مال تو بود  نیو گرنه ا ینداشت اقتیدلم گفتم ل در
 .ارمیناخنهام مثل گربه چشماتو در ب نیدورش بپلکه که با هم نم،یبی. حاال زن میدار

 یامورات خانه بوده ام و خسته هستم از همه عذرخواه  ریدر گ یلیمن از صبح خ نکهینه ااز شام فربد به بها  بعد
 .گرفتیزل زده بود و با نگاهش تمسخر را به او نشانه م اسمنیحرفها به چشمان  نیگفتن ا  نیکرد. درح
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 م؟یبعد رو کرد به من و گفت: عشق من! بر و

 .بود تا منفجر شودجرقه  کیاز باروت شده بود که منتظر   یکوه  اسمنی

 .زمیعز  دیشما بگ یبودم پر بود گفتم: هرچ دهیکه د  ییدختر به خاطر آزارها نیکه دلم از ا  منهم

 !!رهیرو بگ هیعاشقونه حال بق  یسرگرد بداخالق زورگو هم خوب بلده با جمله ها نیخودم گفتم ا با

 .کردم و مجلس را ترک کردم  اسمنیبه  یا  روزمندانهیپ نگاه

 .فربد زنگ زد لیکه موبا  میدور نشده بود ادیز یاریمنزل سرهنگ قدم از  هنوز

 .دمیبه شماره کرد و گفت: شماره ناشناسه. جواب نم ینگاه

 .مگر طرف ول کن بود. باالخره فربد جواب داد یول

 الو

...... 

 شما

........ 

 اسمن؟ی

......... 

 ؟یدار چکار

.......... 

 بود؟ یشوخ هیحرف من شب کدوم

.......... 

 .منه یو قانون یداره. ماهرخ همسر شرع قتیحق کامال

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

 .انهیاون در جر  ٬یاز دباغ بپرس  یتونینخواسته دل تو بشکنه . م مامان

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

 !ییدختر دا ٬یکه به خاطر من برگشت  یجا کرد یب تو

 .لحن محکم گفت کیرا با  ییدا دختر

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

 یوقته که فرصتهاتو از دست داد یلیخ تو
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............................ 

 همون همکار محترمتون شیپ یبرگرد دیتونیم

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

 گهید زیچ ای ینداره نامزد بود یمن ربط به

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

 شتریب یلیعاشقشم و دوستش دارم خ  یکه فکر کناز اونچه    شتریب یلیکه همسرمه. خ  کسالهیهمسر منه.  ماهرخ
 .یتو همسرم بود کهیاز زمان

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

 ای یبفهمم حرف نامربوط زد ای یمزاحم من و همسرم بش گهیبار د هیاگر   ی. ولرمیگیم دهیدفعه حرفتو ناد نیا
که من مرد قانونم و خوب بلدم   یدونیخودت هم م شمیارد ماز راه قانون و   ٬یادا اصولها باش  نیو ا دیدنبال تهد
 رمیحقمو بگ

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

 هم نقدا به پدرت پرداخت شده یجنابعال هیمهر

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

 گرفته م  شونیپرداخت هم از ا دیبه تو نگفته. بنده رس یزینداره که پدرت چ یمن ربط به

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

 .گوشت کن  زهیحرفو تا آخر عمر آو نی. اییازت متتنفرم دختر دا  منم

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

 داشبورد و گفت یرا قطع کرد . و پرت کرد رو یگوش

 .که با تو هدر دادم  یعمر  فی! حکردمیم رونتیب میبا نجاست از زندگ دیدختره احمقه جلف. با -

 یبد یاسترس  طیزده بود. تحت شرا خیگرفتم . دستانش   فمیدستان کوچک و ظر . دستش را دردیلرزیم دستش
 .بود

 یهمه محبتو داشته باشم. ممنونم که آبرومو جلو نیا  اقتیل دوارمیرا فشردم و آهسته گفتم: ام دستش
 ؟یحفظ کرد اسمنی

.  یتو همسر من بود خودمو حفظ کردم. یهاست خانم گلم! من آبرو نیاز ا  شتریب یلیتو خ اقتیگفت: ل  فربد
 .بود یو خواه یهست

جمالت را در آن شب  نیو عاشقانه تر نیباتری. زشدمیسراپا شور و شعف م کردیمرا خانم خودش خطاب م یوقت
 .دمیشنیم
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 م؟یبزن یدور کی می: برگفت

 .کردم  دییدر جهنم. با سر تا یحت خواستمی.من فقط کنار او بودن را م ستیعصب  دانستمیم

خلوت بود. گفت: ماهرخ دوست دارم  ابانیپارک کرد. مرا به سمت خود چرخاند. خ ابانیوشه خرا گ نیماش
فقط  امتی. دوست دارم از االن تا قچهیتو در گوشم بپ یفربد، فقط صدا یگیم یصداتو بشنوم. دوست دارم وقت

 ؟. باشهیو با سرجوابمو بد یدوست ندارم ساکت باش گهی. دیمن حرف بزن یبرا

 .کردم  دییسر تا با

 . باشه؟گهی: نشد دگفت

 و گفتم : باشه دمیخند

 .دیهم خند او

حرف  گفتیو م دیکشیموهامو م روزیسرگرد رسما حالش خرابه. تا د نیافتاده ا  یچه اتفاق ایدلم گفتم خدا تو
ه هاست که دو تا روح در وجودش حلول کرد یتیاز اون دوشخص  نیحرف بزن. نکنه ا امتیتا ق گهینزن. امروز م
 !!!!!!! چقدر ترسناکی. وااااارنیکدوم از اونها تو جلدش م  کیو هردفعه 

 .آورد  نیموز مخصوص داخل ماش ری. فربد، دوتا شمیدیرس یفروش وهیآبم  کی به

و به  دیخر یفروش وهیهم از آبم گریظرف بزرگ د کیفربد  ٬که پر از بادام و عسل بود  رموزهایاز خوردن ش  بعد
 .دست من داد

 ؟یگرفت  نهمهیا  یاسه چ: و گفتم

 .مشیخوری: واسه خونه گرفتم باهم مگفت

 شام خورده بودم یبه زور خوردم. کل نمیهم خورمیمن که نم -

 .به من کرد و به راه افتاد یمشکوک خنده

 .خانه عوض شده بود ریمس

 م؟یریفربد کجا م -

 خونمون -

 !ستین نیخونه که ا ریمس یول -

 خونه خودمون میریمخونه مامانم.  میرینگفتم م -

 .. خونه خودمونیو پرمفهوم بای. خونه خودمون! خونه من و فربد! چه دو کلمه زدمیشنیم چه

 .سرد بود یکم  می. وارد خانه شدمیدیرس یواحد 8همان آپارتمان  به
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گ . بزر شهیخونه گرم م گهیساعت د میرا روشن کرد و شوفاژها را باز کرد و گفت: تا ن نهیبه سرعت شوم فربد
 .شهیزود گرم م ستین

 .گذاشت  خچالیموزها را در  ریش

جعبه کوچک در دست کنارم نشست. چشمانم به جعبه بود.  کیمبل دونفره نشستم. فربد به اتاق رفت و با  یرو
کرده بود و در گردن داشتم   هیکه به من هد  یست میهمان ن هیشب قیعق  نیانگشتر با نگ  کیدر جعبه را باز کرد و 

 .دآور   رونیب

تو رو فقط  یباشه ول یخودخواه نیا  دی. شایمال من باش شهیو هم یکه همسرم بمون  خواهمی: ازت مگفت
 .خوامیواسه خودم م

که در اوج فقر وفالکت بزرگ   یچشمانم اشک شوق جمع شده بود. من، ماهرخ پاکمهر، دختر عباس مافنگ در
 .د انتخاب شده بودمسرگر  نیسرگرد فروهر به عنوان همسر ا یا  غهیشد، پرستار ص

 .دیگنجیدر قلب و روحم نم یهمه خوش نیا

 . خواب بودم دیشا

 .نکن دارمیب کنمیاگه خوابم، خواهش م  ایدل گفتم خدا در

 .سوزانش را بر پشت دستم گذاشت یانگشتر را در انگشتم کرد و لبها  فربد

 .و مکان را فراموش کرده بودم زمان

 .گرم شده بود  خانه

 .میخسته بود هردو

 .من مافوق توان و تصوراتم بود یبود حداقل برا زیانگ  جانیه یلیآن روز خ  حوادث

 .مینداشت یراحت لباس

 .میفربد نگاه کردم و گفتم: لباس خواب ندار به

 .آورد  رونیب یلباس تور گلبه کی یپاتخت یزد و دست مرا گرفت و به اتاق خواب برد . از کشو یلبخند فربد

 .دمیکشیخواب خجالت ملباس  نیا  دنیپوش از

 .تخت رفتم یرو یپتو ریلباسم را عوض کردم و ز عیرفت.سر رونیب فربد

 .دیتخت دراز کش یکنار من رو  ٬شلوارک به تن داشت  کی کهیدر حال فربد

 .دیرا تو آغوش کش من

 .کنمیوقته که به عنوان پرستارم بهت نگاه نم یلی: خگفت
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 !!!!اون منو به چشم خانم بچه ها  ٬ دمیدیخودم گفتم من اونو به چشم اربابم م با

 .نکند ریروحم را تسخ نیاز ا  شتریچشمانش ب یگرفتم تا جادو  نییرا پا سرم

 ؟یکنیفکر م ی: به چگفت

 .دمیپرس یاز او م  دیکه با  کردمیهزار تا سوال در ذهنم مرور م کهی. در حالیچی: به هگفتم

 .ماهرخ به چشمام نگاه کن -

 .دمیو به چشمانش نگاه کردم برق چشمانم را در چشمانش درا باال گرفتم  سرم

 داره؟ یبیکه چشمات شبها برق عج  یدونیم چیه -

 آره. مثل گربه ها -

 .کوچولوها و من را محکمتر در آغوش گرفت  یشیو گفت: نه مثل پ دیخند

 .سکوت حکمفرما شد نمانیب یا  لحظه

 آرام گفت: ماهرخ؟  ییصدا با

 : بلهگفتم

 امشب شوهرت باشم؟  یدیاجازه م -

 .یخودت نخواست ،یشوهرم باش یتونستیم شیوقت پ یلیگفتم: از خ  یآهستگ  به

 .من به تو بشه شتریب یکیاز عشق باعث نزد  ریغ  یزیدوست نداشتم چ چوقتیه -

خودم را در  ازیبود. ن ازینگاه کردم، پر از ن شیبود. به چشمها یکه همراه با سرخوش  یخجالت دمیکش  خجالت
 .را اعالم کردم تمیرضا می. با بستن پلکهادمین او دچشما 

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

 .را باز کردم میشرشر آب حمام چشمها یصدا دنیبا شن صبح

 :در حمام بود یدر حال خواندن شعر فربد

 زنهیمثل اون لحظه که بارون م یبزرگ تو

 منه یکه هرلحظه تو رگها  یهمون خون تو

 مثل خواب یفیلط ٬یرخمثه خواب گل س تو

 کنهیجون م ٬تو باشه یهمونم که اگه ب من

 دنهیتو رو هر روز د ازمین من
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 دنهیلبت دوست دارم شن از

ربط  ی. به هر حال هرچه بود بدمیفهمیشبه او را م کی رییمتولد شده بود. دوست داشتم علت تغ دیجد یفربد
 .نبود اسمنیبه 

 ٬ترس ٬شقانه آرام را در کنار فربد تجربه کرده بودم بدون هرگونه دردعا  کیآوردم . من   ادیگذشته را به   شب
 .سپرده بودم یکه درکنار فربد به فراموش  ییخشونت و تهاجمها ،ینگران ٬اضطراب

را در  ینگاهها و نوازشها ِمهر همسر نیعاشقانه و تبدارتر  یزمزمه ها نیباتریمن با ز یقلب تنها نیسرزم پادشاه
 .کرد  یدلم جار

 کرمیشاخه خشک پ ٬تو جوانه زد همه با

 دفترم دیبرگ سپ ٬تو پر از ترانه شد از

 هرچه که در من مرده بود ٬دوباره جان گرفت باتو

 هرچه امانت برده بود ٬یپسم داد زندگ انگار

 .من بود یرنگ ی. او امپراطور شهر آرزوها دمیپرستیبت غرور را م نیا  عاشقانه

 آمد  رونیخوشمزه بود. فربد از حمام ب ٬دیکه فربد خر  ییموزها ریخودم گفتم چقدر ش با

 سالم کردم ٬بودم دهیچانه ام باال کش ریپتو را تا ز کهیحال در

 .خورد شبیموزها رو د ریو ناتوان خودم که همه ش فیضع ی: سالم بر خانم کوچولوگفت

 .ا دوست نداشتمر  یمدل نیشده بود. فربد ا ایح یپتو بردم. چقدر ب ری. سرم را زدمیکش  خجالت

صبحونمونو تو  نیرو راه بنداز. اول ییبساط چا ایگفت: پاشو. تنبل خانم. صبحونه گرفتم. ب  زدیقهقهه م کهیحال در
 .میخونه خودمون بخور

 .خجالت گفتم: لباس ندارم با

 .رو باز کن. لباس هست نهیآ  ریدوم کمد ز ی: کشوگفت

 .بود یکشو را باز کردم چند دست لباس راحت  در

 .بهم نشون نداد یرو از دست نهایا  شبیخودم گفتم بال گرفته! د با

 .را عوض کردم و به آشپزخانه رفتم لباسم

 .میدانستیرا نم لهایکدام از وسا  چیه ی. جادمیصبحانه را چ زیرا به برق زدم و م یبرق یکتر

 ؟یدیرو خودت نچ نهای: مگه اگفتم

 .: نه چند تا کارگر گرفتمگفت
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 .کردم  دایپ ازرایمورد ن یاظرفه باالخره

 .میباهم خورد ٬صبحانه را در خانه خودم در کنار همسرم نیاول

 ه؟یچ انشیزنونه جر یلباسها نیا  ؟یدیرو خر لهایوسا نیا  ی: فربد کگفتم

 .خوردیاست، خون، خونم را م  اسمنی لیوسا نهایا  دیبگو نکهیا  از

ش رو بدم.  هیبفروشم تا مهر میکردیم یه در اون زندگک  یمجبور شدم خونه ا اسمنی هی: واسه پرداخت مهرگفت
 .خونه رو هم که پدرش به عنوان جهاز ازم گرفت یلهایوسا

مامان و  ینقشه ها ریدوباره درگ نکهیبرگشت و حرف از رفتن تو و قرار داد زد واسه ا یمامان به طور ناگهان یوقت
کردم و اون لباسها رو هم همون   زیجا رو تجه نیرا او فو دمیخونه رو خر نیپولم ا ماندهیبا باق م،یمونس نش

 .دمیموقع برات خر

کنه منهم از اون خونه   یاتاقت پافشار  رییتغ یمامان بخواد برا گهید کباریگرفته بودم که اگه   میخودم تصم با
 .میکن  یخونه باهم زندگ نیو ازت بخواهم در ا امیب رونیب

دوست هم نداشتم تو رو  ینگرفته بودم ول رمیه عنوان همسر تو را بپذب نکهیا  یبرا یقطع میموقع هنوز تصم اون
خونه رو به نامت کنم که تو موافقت  خواستمیخونه آوردم، واقعا م نیاز دست بدم. اونروز هم که تو رو به ا

 .یاز من هم ناراحت شد  یو حت ینکرد

خونه شده خونه ما دوتا.  نیو حاال هم یبود دهیمن کش یبود که برا یخونه حق تو به پاس زحمات نیواقع ا در
 .خونه جناب سرگرد فربد فروهر و همسرش خانم ماهرخ پاکمهر

خونه به دردم  نی. پس استیماهرخ هم ن ٬یبر گونه اش زدم و گفتم تو که نباش یسمتش رفتم و بوسه ا به
 .خورهینم

 .شدم تیمهربون نیرا دور کمرم حلقه کرد و گفت: عاشق هم دستش

 .کردیبود که مرا در خود ذوب م یآتش عشق  ٬از غم و آتش خشم نبود  یآثار  گرینش نگاه کردم دچشما به

جا قصر  نیخانه را دوست داشتم. ا نیرا عوض کردم. چقدر ا لیوسا یو جا دمیسرک کش نتهایبه کاب یظهر کم تا
 .من بود یآرزوها

جمعه هم باز بود  یکه روزها  یدیار به مرکز خرو بعد از نه میرستوران خورد کیروز جمعه بود . نهار را در  آن
و  میخورد ی. شام سبکمیهردو خسته بود می. شب که به خانه برگشتمیدیخانه را خر حتاجیو تمام ما میرفت

 .میآماده خواب شد

. فربد گفت: ماهرخ خوردمیبخوابم و در تختخواب وول م گذاشتیکرده بود و نم  ریمدتها ذهنم را درگ یا  مسئله
 کنه؟یدرد م تییجا ؟یخوابیچرا نمچته؟

 .خوامیبخواب. معذرت م ری: نه. بگگفتم
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کردن جواب سواالت   دایو دنبال پ دمیمبل سه نفره درازکش یرفتم. رو ییرایفربد منظم شده بود . به پذ ینفسها
 .ذهنم شدم

 .هالوژن را روشن کرد یآمد و چراغها  ییرایساعت فربد به پذ میاز ن  بعد

 ؟یمنو بد خواب کن یخوایتا صبح م ایشده  یچ یگیبودم نشست و گفت: م دهیدرازکش شین روکه م  یمبل لبه

 !چقدر حدسم درسته دونمینم یشک کردم ول یموضوع هیراستش به  -

 شده؟ یچ نمیبگو بب ٬ینصفه شب یجونمو باال آورد -

 یلی. چشماش خشناسمیت که ماون چشمها رو سالهاس  نکهیبه نظرم آشناست . مثل ا یلیمهتاب خ افهیق ٬فربد -
اون   گهیچرا دلم م دونمیمنه. نم هیشب شینیفرم دهن و ب ؟یمامانمه. به صورتش نگاه کرد یچشمها هیشب

 .مهتابه. خواهر خودم. اسم خواهر من هم مهتاب بود

 !!!!!تو رو هم کارآگاه کرده ییجنا رهیسرگرد دا کیبا  یهمخواب نکهیبه من انداخت گفت: مثل ا ینگاه -

 یموضوع پ نیا  قتیبه حق تونمیم ی. چطورستیآقا وخانم صالح ن  هی. مهتاب اصال شبگمیم ینه به خدا! جد -
 .اومده  یاونها بدونن سر مامانم چ  دیببرم؟ شا

 ریبطور حتم اونها از ما دلگ ٬حدس تو درست نباشه نیو اگه ا میمورد بپرس نیصالح در ا یاگه ما از خانم و آقا -
 کنمی. فقط خواهش مکنمیم قیجوردر موردش تحق هینداشته باش. خودم  یمورد دخالت نیدر ا . پس توشنیم

 .حرف نزن یبا کس گهیموضوع د نیدر مورد ا

 .باشه -

 .ستاد باشم دیوقته. فردا صبح زود با ری. دمیبخواب میپاشو بر -

 .شدیپهلو به آن پهلو م نیا. فربد  میدیپتو خز ریو هردو ز میگفتم وباهم به اتاق خواب رفت  یبلند چشم

 .یبخواب یتو هم حق ندار یحاال که خوابمو پروند ٬که فربد گفت: خب  شدیداشت گرم م چشمانم

 .ستمین ی. منکه مثل تو قومیاونور زد  نوریا  یلی. از صبح خادیتو رو خدا فربد خوابم م -

 .یمعما طرح نکن ینصفه شب گهیتا د یبش هیتنب دیبا -

 !کوچولو  یاهکوچولو! م  یشیپ -

 .را دوست داشتم شیو صدا زدن ها دنهایناز کش نیا  چقدر

پر از التماس بود. به  شیبود من را چگونه رام خودش کند و به خواسته اش برسد. لحن صدا دهیفهم خوب
 .دمیچشمانش نگاه کردم هزاران خواهش والتماس را در آن د

 .مخالفت کنم مید زندگفر  نیزتریعز  یدر مقابل خواسته ها توانستمیمن م مگر

 .وجودم شد یرایمن شاد شد و آغوش او پذ تیو او هم از رضا دمیاو خند  به
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................................. 

 .است  دهیکه خبرها به گوش او هم رس  دانستیبعد فربد به مونس تلفن زد م روز

 .میبریم المونویو وسا میآ  یروز م کی. فقط میگردیبه اون خونه برنم گهیاو گفت: د  به

 .رمیم لهامیفام شیپ زیمنم به تبر ادیکه خانم ب  یهم گفت: تا موقع مونس

 .میرا از آنجا به خانه خودمان ببر لیتا لباسها و وسا میروز عصر با فربد به خانه خانم صولت رفت کی

 .با او صحبت کردم ینزد منهم فقط در حد احوال پرس یبه من حرف مونس

خانه  یمن بود ول یاهایبه اتاق انداختم، آنجا مکان رو ینگاه میبردیم رونیا از اتاق فربد بر  لهایکه وسا  یروز
 .بود میدوست داشتم. چون خانه آرزوها شتریخودم را ب

اتاق را قبل از بازگشت خانم صولت، درست   یتا خراب اوردیلوله کش و بنا ب کیرا مامور کرد که  دریعمو ح  فربد
 .برود زیبه تبر تواندیکردن اتاق م  زیت بعد از اتمام کارو تمکنند و به مونس هم گف

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

و  کردیکه هر روز ما را به هم وابسته تر م  یدونفره ا ی. زندگگذشتیدونفره من و فربد م یاز زندگ  کماهیاز  شیب
 .عشق من را به فربد هزار برابر

 .بود ایشوهر دن نیمهربانتر فربد

رو داره. شما  ایقلب دن نیاون مهربونتر  دی: شما آقا فربد رو نشناختگفتیکه م  رسمیبه حرف مونس م حاال
حسادت همه وجودم را گرفت.  اسمنینام  یآور  ادی. با کردیخانم محبت م اسمنیچقدر عاشقانه به  دیدونینم

 دیایدر ذهنم ب یاسمش حت  خواستیدلم نم

 .برده بود نیبمن از یاورا در زندگ  هیسا فربد

 .فربد به من تعلق داشت و تنها مالک من فربد بود اکنون

 .گذراندمیو امور خانه م ٬یوب گرد ٬فربد یدر خانه سرم را به مطالعه کتابها روزها

ام عقب افتاده بود و صبحها   انهینبود. چند روز بود که حالم خوش نبود. عادت ماه یاز خانم صولت خبر  هنوز
 دیمطمئن شدن، با یبرا یول زدمیم ییسر دل داشتم. حدسها ینیعد از غذا احساس سنگتهوع داشتم. و ب

 .دادمیم شیآزما

 .دادم و منتظر جواب شدم شیروز بعد آزما چند

فربد  هیپزشک تغذ یزهایبراساس تجو ییغذا  ینهار، مرغ آب پز و برنج درست کرده بودم. برنامه ها یبرا آنروز
 .بود

را کم کرده بود و هر روز ساعت دو بعد از ظهر منزل بود و باهم نهار  شیفربد کارها د،یجد یاز شروع زندگ  بعد
 .میخوردیم
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 .رفتم شگاهیبه آزما شیگرفتن جواب آزما  یبرنج را دم کردم و برا 12 ساعت

را در بطنم داشتم که وجودش از  یزیشد. حاال من چ یجار دگانمیاشک شوق بر د  ،یجواب مثبت حاملگ دنید با
 .بود یموهبت اله نیبزرگتر نیربد بود و اف

پدر شدنش را  ٬دنشیگذاشتم و منتظر فربد شدم که با د  ینها رخور زیم یرا رو شیمنزل که برگشتم، آزما به
 .میبگو کیتبر

 کالفه و نگران به خانه آمد  فربد

 شده؟ ی: چگفتم

 .ایتو هم با من ب یبرم ول دنشید ی: مامان برگشته و گفته فورا براگفت

 .بود. اضطراب داشتم یته دلم آشوب بد یباهاش موافقت نکنم ول تونستمیبود نم یعصبان  یلیخ

 .و دست او داغ خی. دستم را در دستانش گرفت. دست من سرد مثل میسوار آسانسور شد یوقت

 .: نگران نباش من هستمگفت

زد باال بروم.  میاندم تا هر وقت فربد صدامنتظر م نییپا ییرای. من در سالن پذمیفربد به منزل خانم صولت رفت با
 .آمد. فربد دومرتبه خشم اژدها شده بود  یمادر و پسر م یدعوا یصدا

 ؟یکرد  یو چند ساله ما باز نیچند یبا آبرو یصولت: تو به چه جرات خانم

 کردم؟  ییآبرو  ی: مگر من چه بفربد

تو مجلس، و به همه به عنوان همسرت  یبرد ،یرفتو کار رو گ کسیدختر ب کیباالتر که دست  نیاز ا  ییآبرو  یب -
 ؟یکرد  یمعرف

 .تو َپرِش خورده که به سوئد هم راپورت منو داده یبدجور اسمنی نکهیمثل ا -

 گفت  تیینزده است. دا یاون حرف -

 .کنم  یتو مجلس به عنوان همسرم معرف رمینکنه انتظار داشته دست دخترشو بگ -

 !م نبودهه ییجایبه هر حال انتظار ب -

 .مونهیم یمثل شکر خوردن اضاف اسمنی. ازدواج دوباره با هییجایتوقع ب گهید نیا -

 .سروپا تو رو هم از اصلت دور کرده و کرده لنگه خودش یکس و کاِر ب  یب هیهم خونه شدن با  -

صولت  یعوض  یسر وپا اون دختر ها ی. شوهر داره که شوهرشم من هستم. دوما بستیو کار ن کسیاوال اون ب -
 .شنیباز داشت م هایو درمجالس اکس پارت بازنیبزرگ هستن که با داشتن شوهر با همکارشون نرد عشق م

 چه؟ یعنی یفهمی. مهیدختره مرکز باز پرور کیماهرخ  -
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که اونها در مورد ماهرخ اشتباه کرده بودن وگرنه آزادش   دیدونی: خودتون هم مزدیداد م کهیدرحال فربد
پسر شما فدا کرد، با غرور مسخرتون له  یو جونشو برا یدخترو که تمام هست نیا  دیکنیم یا سع. چر کردنینم
 .دیکن

 آپارتمان! کم بود؟  کینبود.  ی. مقدار کمگرفتیدستمزدشو م -

شده  دایکه براش پ  یو به خاطر من ازشغل خوب رفتیمن اون آپارتمانو بهش دادم و اون نپذ دیدونیم چیه -
 .کنه  تیکه ازش بخوام با هاشون فعال  گنیهنوز هم تو ستاد به من م. دیبود دست کش

شغل و آپارتمان  کیاز   شتریب یلیبود. همسر سرگرد فروهر بودن خ دهید یبزرگتر ییطال یخب اون خواب ها -
 .ارزه  یم

 .بدم صیاز هم تشخ  یرو به خوب قتیکه دارم تظاهر و حق  یبه واسطه شغل کنمی. فکر مهیانصاف  یب گهید نیا -

 خانواده قبول کنم نیاونو به عنوان عروس ا  تونمیراست باشه. من نم یزنیهم که م ییاگه حرفها  یحت -

حفظ کرده  تشی. چون شرفشو به خاطر وجدان و انسانرسهیچرا؟ چرا؟ چون نسبش به دوله ها و تاجدارها نم -
 .اظت کنهتا ازناموسش حف دهیو مزه فقرو چش دهینه اسم و رسمش. چون حقارت کش

 .ستی. در شان خانواده صولت و فروهر نستیچون اون در حد مان -

خانم که اگه شب مجلس سرهنگ  اسمنیخانواده صولت که معرف حضورم هستن. اون ازنجابت  یدخترها -
 لیبه دل شانیخانم که جهت اطالع شما بگم، ا لدایهم از  نیآورد و ا  یلباسشم در م کردنیولش م یاریقدم

براش بکنم.  یکاردفعه نتونستم   نیبازداشته. ا شبیاز د  یروب تا خرخره و شرکت دراکس پارتمصرف مش
 .قطوره یلیپروندش خ

چون  ٬خورهیبه درد نم یو چه کس خورهیبه درد م یبدم چه کس صیتشخ دیمورد خانواده فروهر هم خودم با در
 .سالمه 35ساله ام. من االن  18جوون  کیکه   دیبا من صحبت نکن یفروهر هستم. شما هم طور کیمن 

.  یرو فسخ کن غهیص یتونی. مکننیم تویزیهست که تا آخر عمر کن یبهتر یلیخ یتو دخترها یصولت: برا خانم
 .یبزن یچ رهمهیز

 یدخترها شیبودم و شما پ ماریکه من ب  یمنه. من دوستش دارم. در تمام مدت یماهرخ همسر قانون ٬مادر -
 یچشمداشت چیکه با عشق و عالقه بدون ه  یتنها کس ٬یو دو بهم زن ینیسرگرم خبر چو مونس  دیبود زتونیعز

اونهم   ٬شناختمش ریخر چه د نِ ماهرخ بود و م کردیو در بهبودم تالش م کردیمنو تحمل م یها یتمام بدخلق
 .که ازدختر برادر سبکسر شما داشتم  ییبایفقط به خاطر خاطرات ز

بلکه ذهن  کردیمن تالش م یجسم یماریکه به من داشت نه تنها در بهبود ب  یو نجابت و عشق یبا صبور اون
 دیدباغ صحبت کن یبودن ازدواج ما با آقا یپاک کرد. بهتره در مورد قانون دهایها و ترد یمسموم منو هم از بد

. اون مدیمن، ماهرخو از دست نم یطیراش چیتحت ه گمیکالم آخر م  ی. برادیکنیمنو قبول نم یچون شما حرفها
پول در  یهمه افراد فقط برا شهیهم دیمادر بچه هام باشه. قبول کن خوامیاست که م  یهمسر منه و تنها کس

 .ستنین گرانیکنار د
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دور من  دیبا ستتیکار ناشا  نیبه خاطر ا ٬یبا ماهرخ رو داشته باش یبگم که اگه قصد ادامه زندگ نجایپس هم -
 یشیمو از ارث محروم  یو خواهرهاتو خط بکش

نداشته  یپسر دی. شما هم اگر دوستداررنیبگ میتصم دیدر مورد طرد شدن از طرف خواهرهام، خودشون با -
بود و من نوکر شما هم هستم. در مورد ارث  دیمادر من خواه شهیکه شما هم  دیبدون یخودتونه ول لیم دیباش

 به ارث شما ندارم یازیهم بگم، من ن

انگار من خودم را به زور به   زدیحرف م یقابل تحمل شده بود. طور ریغ  میبرا خان صولت یرهایتحق دنیشن گهید
 .تکه آشغالم کیانگارمن   زدیدر مورد من حرف م یپسرش تاوان کرده بودم. طور

آوردم. سرم   ی. داشتم باال مکردمیراه انداخته بودند. احساس تهوع م یبد یصورتم سر سره باز یدر پهنا اشکها
آمد. در سالن را با شدت بازکردم و آنچنان   یشده بود . نفسم در نم نیسنگ میخانه برا ی. هوارفتیم جیگ

در هوا به پرواز در آمده بودند.  میاشکها  کهیدر حال دمی. به سمت در باغ دودندیدر لرز یها شهیکه ش  دمیکوب
 .یکس  یب ٬یدر به در ٬ یپدر یب ٬: فقردندیکشیحالت ممکن خودشان را به رخم م نیبا زشت تر مینداشته ها

 .دانمینم ؟یتا ک ی. از کدانمیبه کجا؟نم دمیدویم ابانیدر خ نطوریهم

. درآن کردی. آسمان هم به من رحم نمدیکوبیبه خروش آمد و قطرات سرد و دردناکش را بر سرو بدنم م آسمان
 .رفتم چیبارون به سمت ه

 .م امام رضا را دادمدر بست گرفتم و آدرس حر  یتاکس کیشدم .  یاصل  ابانیخ وارد

 .رفته بودم یب یسال. چند بار با ب نیچند دیوقت بود نرفته بودم شا یلیخ

 .آنجاست  دهدیپناه م ٬پناه  یب کیکه به   ییتنها جا کردم،یآن موقع فکر م  در

فرو و از چشمانم  کردمیم نیرابا قطرات اشک عج میحرفها داشتم که به امام رضا بزنم در دل حرفها یلیراه خ تو
 .از زمانه پر بود  ی. دلم بدجورچکاندمیم

 .. امام رضا ضامن آهو بودهبهیامام رضا غر  گفتیم شهیهم یب یب

به گلدسته ها نگاه  شدیگرفتم و وارد صحن شدم. روم نم  یاز امانت دار  دیچادر سف کی. دمیبه حرم رس یوقت
 .کنم

 یکرده و ب  ریواقعا خنده داره! حاال که کارت گ! یباش ومدهیو چند سال حرم ن یخودم گفتم ساکن مشهد باش با
 .یامام رضا افتاد  ادی یپناه شد

 .بودم و خجالت زده شرمنده

و دلم پر  دیاز چشمه جوش  میاشکها  دمیالغربا که رس  بیالغربا. به کلمه غر  بیغر  ای کیلب گفتم. السالم عل ریز
 .شد از غم

بردم.  ادیرا از  میعاشق. حرفها  یقوها اچهیآرام تر از در  ٬آرام شدبه گلدسته ها نگاه کردم. دلم   ٬را بلند کردم سرم
 .را بهتر کرد دمیروشن شد . د یدردلم نور
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هستم. به من نگاه کن. چشم چرخاندم.  شهیشانه ام خورد و گفت: برو من هم یبه رو یکردم دست  احساس
را با  شانیدر دست گرفته اند و غم دلها را عیضر یرو برو ینرده ا یکه پنجره فوالد  دمیخانم را د یادیتعداد ز

 .کنندیاشک پاک م

 .شدیراهم باز م یداشت. خودبخود جلو یادیبود و حرم زوار ز التیشلوغ بود. تعط یلیسمت پنجره رفتم. خ به

 .ضامن آهو مهمون ناخونده شدم. ردم نکن ای: دمیلب نال ریرا به پنجره گرفتم و ز دستم

 .بال زدن کبوترها یبود و صدا را باال کردم. فقط نور سرم

ببند. واسه شفا بچه من هم دعا کن. پارچه را از دستش  نویپارچه سبز به دستم داد و گفت: دخترم ا کی یخانم
 .گرفتم و به پنجره بستم

. از دمیمن کور بودم و ند یول یو تنهام نگذاشت یتو همه جا دستمو گرفت یازت دور بودم. ول  یلیخ ای: خداگفتم
فقط با تو باشم و کعبه دلم رو به سمت کعبه تو بگردونم. خودم و بچمو به دست خودت  خوامیبه بعد م نیا

 .سمت شکمم رفت هسپردم. با آوردن اسم بچه دستم ناخود آگاه از پنجره کنده شد و ب

 .بزرگ شد یبه شعله ا لیدر وجودم تبد دیاز ام  یرقه ا با

 .مماحصل عشقم به فربد را دروجود داشت من

نبض تپنده به من  کیو احساس کردم  دیدستم لرز ری. دلم زمیعشق و فداکار  جهیمال خودم بود. نت گرید نیا
 .سالم کرد

 .کردم  ارتیحرم رفتم و ز داخل

نگاه کردم.  لمیرا از باجه امانات گرفتم. به ساعت موبا فمیشده بود. ک کیآمدم هوا تار  رونیاز حرم که ب  یوقت
 .شب را آنجا بخوابم خواستیساعت در حرم بودم. چه زود گذشت. دلم م 7ن م یشب بود. خدا 11

کال داشتم، آن هم فقط از طرف تنها کسم فربد. حتما نگران شده. تا شماره فربد را گرفتم شارژ   سیتا م 47
 .تمام شد لمیموبا

شت. چرا به مادرش نداشت. به خاطر من از تمام حقش هم گذ یریاورا محکوم کنم . او که تقص  توانستمینم
 .شده بود یجار تیمحرم غهیص کیما که فقط  نیاو هستم. ب  یگفت من زن قانون

به خاطر من از خانواده اش  دی. او نباکردمیبرخورد م یمنطق دیتا با اوصحبت کنم با گشتمیبه خانه بر م دیبا
 .شدیکس م  یبه خاطر من ب دیبودم. او نبا دهیرا چش یکس  ی. من درد بگذشتیم

 یلیازاو به هر دل  یاز من قول گرفت اگر روز  کروزیکه   ییهمانجا ماندمیم میو در خانه آرزوها شدمیاو جدا م  زا
 .او که خبر نداشت  ٬که در بطنم داشتم  یعشق  جهیبا نت ماندمیکنم. من م  یجدا شدم در آنجا زندگ

وست. او مهربان و با وجدان که فرزندم حاصل عشق من به ا  گفتمیبه او م ٬ یگریاز ازدواجش با کس د  بعد
 .که کودکم را از من جدا کند  ستیانصاف ن  یب نقدریاست. ا
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. دستم شومیکوچولو م  نیا  تیمن بود از حاال به بعد من ساحل امن یبرا ایمکان دن نیحاال آغوش فربد آرامتر تا
 .یعشق را در بطن داشته باش  وهیم ٬دارد یچه حس خوب دمیشکمم کش یرا رو

و به  کندیدختره قهر م خوردیم یبه توق یعمل کنم که تا تق  یهند یلمهایف یتهایشخص نیم مثل انداشت دوست
 . گرددیو عشقش روزها و شبها به دنبال او م رودیهتل م کی

محافظ ناشناس از  کیمانند  یکردنش مدت  دایکند و بعد از پ  دایتا او را پ ،یگرفته تا پزشک قانون  یکالنتر  از
پسر را  کندیکه چشم باز م  مارستانیو در ب کندیتصادف م ابانی. سرانجام دختردر خکندیمحبوبش محافظت م

 .کنندیم یو بعد با هم عروس ندیبیسر خود م یباال

خانه خاموش بود. وارد آپارتمان شدم. فربد  ینگاه کردم. چراغها رونیدر بست گرفتم و به خانه رفتم. از ب یتاکس
 .رمقیه بودم و بخست یلیبود. خ امدهیبه منزل ن

 ام  بازگشته

 ناگفته یاز شعر ها  یکوله بار  با

 نجایا  تنها

 من است یامن عاشقانه ها  مکان

و  ییاشتها  یگرسنه بود. با وجود ب  یِفنِقل نیا  ٬نخورده بودم. من به درک! یزیداشتم. از صبح چ یبیعج  جهیسرگ
 .نخورده بود جشن خودمان گرفته بودم دست یکه برا  یکیرفتم، ک خچالیتهوع سر 

 ییاشتها  یدرست کردم و با ب یو سبز رینون و پن جیساندو کیگذاشتم.   خچالیدست نخورده را در  یغذاها
 دمیشکمم کش یخوردم. دستم را رو

صحبت  کماههی نیجن کی. تو بخور نوش جانت. چنان با رمیهمش مال توست من س نهای: مامان جون! اگفتم
 .اثر کرده بود  میبدجور رو یکسیچکار کنم ب که انگار آدم بزرگ است.  کردمیم

 .بود ازتمام حرفها و سوالها ی. سرم خالدمیتخت خواب یرا زدم و رو مسواکم

 .فرستاده بودم یمغزم را به مرخص انگار

قلبم را فشرد. دنبال گمشده ام بودم . شوهرم بود. همسرم  یبدجور شیخال ی. جادمیفربد دست کش یجا به
 .دمشیپرستیشده بود. با تمام وجود عاشقش بودم و م مید تمام زندگوقت بو یلیبود. خ

 زمانه منم نیا  یرسوا ،یآ

 دمیسر به دار جاو عاشقم،

 حماسه و دردم شیز ک من

 دمیرا من به چشم خود د عشق
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محو  شیانتها  یو با خواهش دل در وجود ب دهیزن بودن را با تمام وجود حس کرده ،به اوج رس گریاو بار د  با
و عاشقانه اش تنگ  نیریش ٬آرام  یبوسه ها ی. دلم براکردمیعادت م  ییبه تنها دنیبه خواب دیبا یده بودم. ولش

 .شده بود

 نستیصبر کنم بر قضا اگر ا چگونه

 تو یمن، ب یعمر، وا  نیسر شود ا چگونه

 .ام افتادم  ین ین ادی به

 .پروانه ها رساند یایزده شد و دست مرا به دن یغروب دلتنگ  کینبض که در  کی ادی به

 ایاز دروازه عالم رو  یدست یبرد. با احساس گرما ردخوابمیبگ میفربد را برا یجا تواندیبچه ام م نکهیفکر به ا با
محل نبض تپنده گذاشته  یرا رو گرشیاخراج شدم. چشمانم هنوز بسته بود. در آغوش فربد بودم و دست د

 .دادیسوق م ریناپذ وصف یو مرا به سمت رخوت دکر یبود و با سر انگشتانش آنجا را نوازش م

 .نداشته یهم منظور خاص دیرو کرد؟ اون که خبر نداره؟ شا نکاریخودم گفتم چرا ا با

نگران شدم. از  یلیدر آغوشش جمع کردم. آهسته در گوشم گفت: واسه مامان بچه ام خ یرا بدون حرف خودم
به  کردمیجاهادنبالت گشتم فکر نم یلی. خشدمیم وونهیم داشتم درو از دست بد زیقرار بود دوتا عز کشبهی نکهیا

 .یخونمون برگرد

 تو، دانستم یبو مینس آورد

 یکنعان  وسفیآمده است   باز

 رانمیدل ح یکه در واد  ستیرید

 یرهم زسرگردان یعشق تو م  با

 .دمینزدم . تا صبح در آغوش گرمش خواب یکرد.حرف  ریرو به دلم سراز یبیآرامش عج  حرفش

 که دوستش داشتم  یمن چند وجب بود. در آغوش کس بهشت

 . زدم یلبخند شیبود. به رو داریب یاز ک  دانمی. نمدمیصورتم د یشدم نگاهش را رو داریکه ب  صبح

 ؟یگفت: چرا بهم نگفت  نیریمهربان و ش ی. با لحندیبه من خند نگاهش

 .گفتمیبه او م دیرا با یزینگاهش کردم. چه چ متعجب

 .گمیم توی: حاملگداد ادامه

 .میریجشن کوچک بگ کیشد. قرار بود  روزمانعیاتفاقات د  یول میرا به او بگو شیآزما  جهی!! قرار بود نتآها

 .نشد٬بگم  خواستمیم -

 خبر نرو. باشه؟ یب گهیرا در آغوشش فشرد وگفت: د من
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 .ناراحتم کرد. نتونستم خودمو کنترل کنم یلیمامانت خ ی. حرفهاخوامیمعذرت م -

 .. من قلبم روشنهکنهیرو حل م یاون حرفها شو. زمان خودش همه چ  الیخیب -

 .یو ازخانوادت جدا بش یاز دست بد  زتویتو به خاطر من همه چ خوامیمن نم یول -

به  یازی. پس نیهم تو دل کوچکت دار گهید زیهمه چ کی. خصوصا که االن  یهست زیمن همه چ یتو برا -
 .دهینم زیهمه چ کیرو به  زیدو تا همه چ یقلآدم عا  چیندارم. ه یچیه

 .کنهیفرق م یلیاون مادرته. خ -

که من   ی. اگه اون طورادیموضوع کنار ب نیداره تا با ا ازیاونهم به زمان ن  یدر قلب من هست ول شهیهم -
 .میشیزود دوباره دور هم جمع م یلیبره خ شیپ خوامیم

 خواد؟یم یتو دلت چ -

از هم دور باشن.   امتینتونستن تا ق یمادرو فرزند چیغصه نخور. ه  شهیضوع مامان حل م. موگمیبعدا بهت م -
 .ترس از دست دادنت داغونم کرد شبید یول

اومد تو   ادمی. تازه دمیبه هم خوردن درو شن یصدا میکردیبا مامان بحث م یادامه داد: وقت  یتر یلحن جد با
. به خونه برگشتم یتو رفته بود یو به دنبالت اومدم ول دیو شنبه مامان گفتم ماهرخ همه حرفامون یهست نییپا

چقدر خوشحال شدم. داشتم بال در  یدونی. نمدمید ینهار خور زیرو م شویخونه که برگه آزما یایگفتم حتما م
 ای. خدا دمید کویک  خچالیمامانمو فراموش کردم. به آشپزخونه رفتم تا آب بخورم. تو  یآوردم. تمام حرفها  یم
روز تو رو به  نی. از خودم و مامانم بدم اومد که بهتریریجشن بگ یخواستیتو م دمیفهم کردمیو ابرها پرواز مت

 نیو بگم ا رمیمامان دستتو بگ یجلو خواستمیم یول بردمی. آرزو کردم کاش تو رو با خودم نممیبود دهیگند کش
رو در مورد تو بزنه. البته اون خبر نداشت که تو  حد خودخواه باشه که اون حرفها نیتا ا کردمیهمسر منه. فکر نم

 .یبا من به خونه ش رفته بود

برات افتاده باشه و ترس از  یاتفاق  نکهیها شدم. ترس از ا وونهی. مثل دیومدیتو ن یمعطل شدم ول کساعتی
 .کردیم وونمیدست دادنت د

. کالفه شده یدادیجواب نم زدمینگ مز  تیبه گوش یکجا دنبالت برم. هرچ  دونستمیاومدم. نم  رونیخونه ب از
کردم و ازشون   یرفتم و خودمو معرف ی. به چند تا کالنترسپارمیزن و بچمو به تو م ایخدا گفتمیبودم. همش م

 .شد بهم اطالع بدهند یخواستم اگه ازت خبر

وارد  ی. وقتیباشبرگشته  دی. با حال زار به خونه برگشتم. گفتم شایرفتم نبود کینیو کل مارستانیچند تا ب به
 .یدیو خواب یاومد  دمی. فهمدمیخونه شدم . هالوژن روشن اپنو د

و  یبود دهی. مثل بچه ها رو تخت خوابکردمیو از خدا تشکر م کردمیم هینماز شکر خوندم و سر نماز گر همونجا
گفتم من نگاهت کردم. با خودم   ی. مدتی. مثل فرشته ها شده بودیداشت ییبایدستت رو شکمت بود. حس ز

. تو ی. معلوم بود خسته ایفرشته کوچولو دل بکنم. خودتو تو خواب مچاله کرده بود نیاز ا  تونمیم یچطور
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 نیمن بزرگتر یبرا نیو ا یخوایکه منو م  دمیفهمیاز حاالتت م  گهی. سردت شده بود. د یدیلحظه لرز کیخواب 
 .حد به من وابسته باشه نیبود که زنم تا ا یموهبت اله

محافظت از فروهر کوچولو  ژهی. از حاال به بعد تو مامور و یفکر نکن ادیمن و مامان ز نیکن به مسئله ب  یسع تو
مجلس  مونهی. فقط مشهیتموم م یو خوش یبه موقعش با خوب گهید یزهایچ یلیهم مثل خ انیجر نی. ایهست
 نیکنم که با ا  یهمسرم معرف عنوانتا تو رو رسما به   رمیکه دوست داشتم در حضور مامان بگ  یکوچک  یعروس
 .خورده موضوع مشکل شده هیبرنامه مامان  یقهر ب

 : فربدگفتم

 !!: جانمگفت

 ؟یرینگ یازت خواهش کنم، مجلس عروس  شهیم -

 .تعجب به من نگاه کرد و گفت: چرا؟ همه دخترها آرزو دارند با

 نه؟ ای هیدرخواست منطق زنمیکه م  یحرف دونمیراستش ..... راستش....... نم -

 .مواظب رفتارهام با تو باشم یلیخ دیکه با  یدار یاساس  مهیماه کارت ب 9. فعال تا شمیبگو من ناراحت نم -

 .ماهه است 1 مونینی. نگهیماه د 8تا  -

 واقعا!! چه زود بزرگ شد؟ -

 یگهمه رو به حساب استرس شروع زند  یدل و روده م تو حلقم اومده ول کماههیزود هم نبود.  نیهمچ -
 .ذاشتمیم

 .یبگ یخواستیم یحاال چ -

بکنم.  تریحج عمره؟ دوست دارم نماز بخونم. رابطمو با خدا قو میبر ٬یریبگ یمجلس عروس نکهیا  یبه جا شهیم -
 .تا موفق بشم یکنیکمکم م

 دیابیعشق گذشته ام مرا در  از

 فراتر دارم نیاز ا  یسفر قصد

 .یشد نقدربزرگیا  دونستمیرا به سمت خودش چرخاند و گفت: ماهرخ، نم من

که   یتیبابت اونهمه آزارو اذ یبخشیمنوم دونمی. نمیچقدر خوشحالم که همسرم هست یدونی! ماهرخ، نمیوا
 .بودم ضیبهت دادم. باور کن دست خودم نبود. مر

 .ییایشوهر دن نیسمتش برگشتم گفتم تو بهتر به

من تو رو از قبل  یدونیم چیه ٬بکنم شتیپ یعترافا   کیمهربانش را به من دوخت و گفت: حاال وقتشه که  نگاه
 .یشد اسمنیکه باعث ازدواج من و   یتو بود نیو در واقع ا شناختمیم اسمنیازدواج با 
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 .تعجب خشکم زد. به چشمانش زل زده بودم از

 شناخت؟ی. فربد از کجا من را مدمیشنی! چه مایخدا

 ؟یشدشد خانمم. چرا شوکه  یداد و با خنده گفت: چ تکانم

 ؟ی: آخه چطوردمیپرس یشگفت با

 دنیگذاشتم و منتظر شن  شیبازو یمنهم سرم را رو دیبه پشت خواب داشتیدستش را از دور کمرم برم کهیدرحال
 .پنهان کرده بود نهیشدم که فربد سالها در س یراز

 نیده قتل شدم. اولپرون کی ریتازه از جنوب به مشهد منتقل شده بودم، درگ کهیگفت: چند سال قبل زمان  فربد
 یبرا کردیم دایپرونده با پرونده قاچاق مواد مخدر ارتباط پ نیا  ییجورا هیبود که بهم داده بودن.  یپرونده ا

باند بزرگ قاچاق مواد مخدر و آدم  کیر کشف یستاد مبارزه با مواد مخدرکه اونها هم درگ یبا بچه ها نیهم
 .میکردیپرونده کار م نیا  یبودن رو ییربا

. اهل همه میگشتیملقب به جالل سگ بود. چند ماه دنبالش م یآدم مارمولک به اسم جالل بافق  کی سرنخمون
 می. چند ماه دنبالش بودیو آدم کش ییمواد گرفته تا قاچاق مواد مخدر و آدم ربا یبود از خرده فروش ینوع خالف

 .اونجا رو ترک کرده بود  ییپا رد چیبدون ه میدیکشیهزار تا سوراخ سمبه داشت. به هر کدوم سرک م

تمام مکالمات  ٬میو ازشون خواسته بود میآماده باش داده بود  هایشده بود. به همه کالنتر یکیو شبمان  روز
 . میخبر از جالل بود کیمشکوک رو ضبط کنن. منتظر 

و خودشو زن جالل  خانم زنگ زده کیشهر بهمون اطالع دادن که  نییپا یهایاز کالنتر  یکیروز از  کی نکهیا  تا
 رشیدستگ دیتونیخونه و شما هم م ادیو امشب م دارهیکرده و گفته که جالل تو خونه مواد مخدر نگه م  یمعرف

 .دیکن

 .بود بیلو دادن اونهم از طرف زن مجرم، عج نطورینظر ا به

 .میکردیعمل م  اطیبا احت دیما باشه. با یبچه ها یتله برا کی تونستیم

 .ضبط شده رو برام بذارن یو ازشون خواستم صدا میرفت یها به همون کالنترچند تا از بچه  با

و االن  دارهینگه م اطیتو توالت ح نییکه اون هرو  گفتیو م کردیم یبود که خودشو زن جالل معرف یزن یصدا
نو و گرنه جالل او میریکه هر طور شده اونو همون شب بگ  کردیو التماس م رهیگیخونه تماس م رونیهم از ب

 .کشهیم

تو  کشه،یمنو م د،اونیخونخوار نجات بد نیجناب سروان تو رو خدا منو از دست ا یکه گفت  یاون جمله ا  هنوز
 .گوشمه

 .زدیو ترس و وحشت در صداش موج م یکس  ی. بکردیالتماس م  یزن، بدجور اون

التماس و   ینطوریشه که اپناه با یب تونهیزن چقدر م کی. با خودم گفتم دیته دلم لرز دمیحرفو شن نیا  یوقت
 .کنهیعجز و البه م
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 دیدیکردم که اگه اون خانمو د  هیتوص دایو من شد میبه خونه اون زن فرستاد قیگروه واسه تحق  کیروز  همون
اون زن تو گوشم بود و   ی. همش صدامیجاللو روشن کن فیبشه تا تکل تیتا ازش حما دیاریب یبه کالنتر
 .کردیکه از ما م  یالتماس

در منزل نبود. بچه ها  یکس  یباز بود ول اطیبه منزل جالل فرستاده شدن. درح یبا لباس شخص روهایتن ازن چند
کردن و به مرکز صحت گفتار اون   دایها رو در اونجا پ نییشدن و با شکستن در توالت، هرو اطیوارد ح یبه راحت

 .خانومو اطالع دادن. ومن هنوز نگران اون زن بودم

شب بچه  مهی. نمیخونه جالل کرد کیاطراف و نزد  یدادن در کوچه ها کیمامور کش ،یلباس شخص نفر را با چند
از بچه ها   یکیکنن و   ققیخانم وارد منزل شده . ازشون خواستم که در مورد اون زن تحق کیها گزارش دادن که 

. کنهیم یستاجر جالل معرفکنه و خودشو می. اون زن درو باز مزنهیو در م رهیبه طور ناشناس در خونه جالل م
 .زن جالل نبود یاون، صدا  ی. صدامیدیشنیتمام مکالماتو ما م

مارو  یجالل بچه ها یول ٬ یچطور دونمیشده. نم دایکه جالل تو کوچه پ  دنیاذان صبح بچه ها اطالع م  کینزد
 رشیدستگ توننیبوده بچه ها نم ریو چون مسلح به هفت ت کنهیو فرار م کنهیم ییکه سر کوچه بودن شناسا

جالل  شن،یشهراعزام م نییپا یها یارتاز اکس پ  یکیافراد   یریدستگ یکنن. تا باالخره چند وقت بعد بچه ها برا
. البته آنقدر قرص اکس نوش جان کرده بود که شهیم ریحضور داشته با اونها دستگ یهم که در اون مهمون
 .میکن  رشیدستگ مینستتوینم یراحت نینداشت و گرنه به ا یهوش و حواس درست

 بشیپناه بودم که کجا غ یمن هنوز به فکر اون زن ب یزود محاکمه ش انجام شد و حکم اعدام داده شد ول یلیخ
 .زده بود

در خانه  یافتادم که در نوجوان  ییتمام زجرها ادی کرد،یم فیتعر میمرا برا یداستان زندگ یفربد به آرام کهیدرحال
 .بودم دهیجالل کش

پروراندم. درست بود که آن  یرا در شکم م گریبچه د کیشدم. و  طانیش کی ریبودم که اس یوقع بچه اآن م  من
 یجالل را تحمل کنم. او حت یرا پر کنم و خشونتها مییبچه ام بود و قرار بود با حضور او تنها یبچه ازجالل بود ول

 .به بچه خودش هم رحم نکرد

شما  ی: فربد اون زن من بودم. و من درو براگفتمیو م کردمیم هیهسته گررا به بدن فربد چسبانده بودم و ا سرم
گفتم. اون گفت اگه   الیواسه ل انویکه به شما زنگ زدم به خونه اومدم و جر  یباز گذاشته بودم. همون موقع

و  کردم  یبرات خواهر یروز گفت هی ادتهیگفت   هیبرد و به هان هیهان شی. اون منو پکشهیجالل بفهمه منو م
.  یکن  یماهرخ خواهر یامروز برا  خوامی. ازت میکنیجبران م یروز کی یدستت رو گرفتم و نجاتت دادم و گفت

 .. مواظبش باشکنهیفرق م یلیاون با من خ

 .منو نجات داد وگرنه االن من هم به دست جالل کشته شده بودم الیل

و ناراحت شده  یآن خاطرات عصب  یآور  ادیاز   که معلوم بود  ییوبا صدا کردیرا نوازش م میبا دستش موها فربد
 گمیرو م نهایکنم. ا  یآور  ادیاون روزها رو برات   نکهینه ا زنمیحرفها رو که دارم برات م نی: خانمم! اگفتیاست، م
مونو  ین یو ن یکن  هیگر  ی. ِاِاِاِا! اگه بخوابودمو تو فکرت  شناختمیها تورو م شیوقت پ یلیاز خ  یتا بدون

 .کنمینم فیرو واست تعر یزیچ گهید یناراحت کن
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راز سر به مهر  نیا  دیبا یبوده ول یا  گهیکه همسرم قبال زن کس د  ارمیب ادیکه به   دهیخودم هم اجازه نم رتیغ
 !نکن باشه هیتو دلم نگهش داشتم. گر یهرچ گهیفاش بشه. بسه د

 .شم بدونم هیبق خوادیو. دلم م. تو رو خدا بگکنمینم هیگفتم: گر  نیف نیام را قطع کردم و با ف  هیگر

بعد  ٬یدیصبحونه به ما دوتا م هیاول   ٬یاشکات ناراحت کرد  ختنیرو با ر ین ی. حاال که منو نگهی: نه دگفت
 .کنمیم فیادامه شو برات تعر

 .صورتم پاک کردم یرا از رو میبلند شدم. با پشت دست مثل بچه ها اشکها میجا از

 کیخودش هنوز  نیا  ٬ی. دستشو دور کمرم انداخت گفت: آخِ دیحرکت مرا د نیا  یلبه تخت نشست. وقت فربد
 !کوچولو قورت داده  یماه کیکوچولوم   یشیکوچولو تو دلش داره. پ  ین ین کیکوچولوئه. اونوقت   ین ین

و  یبه اندازه من طعم بدبخت یزن چی. فکر کنم هدادیم یرا دوست داشتم. به من انرژ شیها  هیتشب نیا  چقدر
 .تو طبقه هفتم بهشت بود یمن مثل زندگ یباشد. کنار فربد بودن برا دهیرا نچش یختخوشب

 .کردم و لم دادم  هیمبل دونفره نشست و من هم کنارش، به فربد تک یفربد رو ٬از خوردن صبحانه  بعد

 .التماس آن زن شب و روز در گوشم بود  یادامه داد: صدا  فربد

 .کنن  داین اون زنو پنتونسته بود ادشونیها با تالش ز بچه

رو بعد از چند  اسمنیکه   یبار نیمن شده بود که ازدواج کنم. اول چیپا پ دایساله بودم و مامان هم شد 29 من
آل من   دهیبه من دست داد. اون ا یبیاحساس آرامش عج  شیصدا دنیو با او صحبت کردم با شن دمیسال د
 کیازدواج،   یبرا ارهامیتمام مع یرو رمن رو وادار کرد که بکه با آن زن درمانده داشت   ییشباهت صدا ینبود ول

 .خط بطالن بکشم

 یزنم از من ناراض خواستیکه داشتم، دلم نم  یو وجدان تیبا حس مسئول یبرام آسون نبود ول اسمنیبا  یزندگ
 .باشه

 .ببرم ادیاون زنو از   یباعث شد که من صدا اسمنی یصدا

که من به   یتا صداشو بشنوم. با تمام عشق زدمیمحل کار به خونه زنگ م چند بار از یصداش بودم. روز عاشق
 یکرد. در سه سال زندگ  انتیکردم و به تمام خواسته هاش جامه عمل پوشوندم او به من خ  یاون ارزون

در  تونهیو اون م ستمحس رو بده که مردش ه نیکه به من ا  دمیند یرفتار اسمنیاز   چوقتیمشترکمون ه
و معتاد  دمیپرست یوار اونو به خاطر صداش م وونهیبود. و من د یکنه. او زن مستقل  هیه من تکسخت ب طیشرا
 .کلمه حرف از دهنش بودم  کی دنیشن

پشت تلفن گفت رابطه ش با همکارش  کهیبدون زمان نویا  یکرده ول  فیرو برات تعر یمونس همه چ دونمیم
اگه   دمیه به اون وابسته بود، متنفر شدم . اونجا فهماز اون صدا متنفر شدم. از خودش. صداش و هرچ  هیعاد

تمام بگه اونجا همه  احتبا وق نکهینه ا کردیم یاز من کار  ییاون منو دوست داشت حتما در جهت دلجو
 نیتشابه صدا شدم و در سه سال از بهتر کیکه من خام   دمی. در اون لحظه فهمهیرفتارها عاد نیو ا نینطوریا

 .و شکسته شده بودم رانیزن شدم. و کی یو خودخواه یهوسباز چهیعمرم، باز  یسالها
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ها و  هیگر  نکهیتا ا رمیصورت بم نیداشتم درمان نشم و به ا میشده بودم که تصم زاریب یاز زندگ  یقدر به
 لیدل یو ب کنمیم تیمونس و مامان رو اذ دونستمینبودم. م یکرد که راض  یمامان منو مجبور به درمان یقسمها
رو برام در نظر گرفته  اسمنیکه چرا   دونستمیمامانو مقصر م یدست خودم نبود. به نوع یول رنجونمیرو م اونها

 .شدمیشاد نم یزیگرفته بودم و با چ  یبود. افسردگ

 .یتو به خونه ما اومد نکهی. تا اگشتمیمقصر م هیدنبال  همش

به  یرادیدم به جنس زن مطمئن بودم که اآنقدر از تنفر خو  یم بش غهیص دیمامان به من گفت که با کهیزمان
برگشته .  اسمنیفکر کردم  دمیبار که صداتو شن نیکرده بود. اول  یبد یروزگار منو وارد باز یمامان نگرفتم. ول

صورتم گرد شده  یتو که رو یآب  یدن چشمهایبا د یهمونجا بلند شم و او نو با دستام خفه کنم ول خواستمیم
 .اسمنینه  یکه منو صدا زد تو بود  یکه اون کس  دمیبود فهم

 به هم ؟ هیکامال شب  یصدا کیبا  یدو نفر با دو شکل کامال متفاوت ول شدیم مگر

و وحشت رو در  یدی. نه! لرزیدیترس دمیپرت کردم. د کهایسرام یبرداشتم و رو ینیرو از س وانیحرصم ل از
 .صورتت خوندم

. مشغول  یاز من محافظت کنه؟ تو با ترس بلند شد  خوادیغر مجثه کوچک و ال  نیدختر با ا نیخودم گفتم ا با
 دنی. از دیو خون اومد و تو از اتاق خارج شد دیو من به تو زل زده بودم. دستت بر یها شد شهیجمع کردن ش

 .خنده م گرفت فتیاندام ظر

که تو   دونستمیدم. مافتادم و هرچه دم دستم بود خرد کر   اسمنی ادیباز  یزد میدوم که خواب بودم و صدا بار
دلم برات سوخت. چقدر پاهات کوچک  دیبر شهیپات با ش ی. وقتشمیم ینطوریا  کدفعهیچرا من  یرتیدر ح

 .شدینم چکسیه یافتادم. که کفشش پا  ندرالیس یپاها ادیپاهات  دنیبودن. با د

 .من زددا شتریبر خنده من ب نیو ا وونهید یلب گفت ریو تو ز دمیبلند بلند خند نیهم یبرا

و من  نداختیم اسمنی ادیتو منو  ینداشتم. صدا یاریاخت  دادمیکه در مورد ت به خرج م  ییانجام خشونتها  در
به من کرد و  اسمنیکه   یانتیشده بودم به خاطر خ یروان یماری. دچار بمیدیتو اونو م یدر توهم خودم به جا

 .یرمان یمیش یعوارض داروها

که   یتو به من گفت ی. وقتدادیآزارم م  یلینداشتم . صدات خ نکارویواقعا قصد اکه قاشق به دهنت خورد   اونروز
صداش آرامش منو از من گرفت و من  شیکه سالها پ  یبود یپناه یتو همون زن ب دمیفهم ٬یزن جالل بود

 .یو در کنارم هست یداوم  شمیخودت پ یوحاال با پا ٬پناه دادن به تو دنبالت بودم یمدتها برا

بود. از خشونت  اسمنی یصدا هیچون صدات شب ٬چون من از صدات متنفرشده بودم  یآمد  رید یلیخ یول
 .رفتم رونیخودم حالم بهم خورد و از خونه ب

 اریبس یکه داشت  یتو رو بشناسم. تو با جثه کوچک شتریدر اونجا برام جالب شد. دوست داشتم ب حضورت
شبونه فقط  یهاییبازجو ای. تمام آن سواالت یدیکشیم تزانیو منو به دنبال روح گر یسرسخت و مغرور بود

 .تو بود شتریواسه شناخت ب
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. یجالد فرض کرده بود کیکه تو منو   دمیدر دل کش یآه  ٬یضرب و شتم منو بهم نشون داد یجاها کهیزمان
تو  یسکوت کن که  خواستمیدر رفتارهام نداشتم و هرچه از تو م یاریبود و من اخت دهیامانم رو بر  هاتیزبون دراز

 .نداشت یتو اثر یمن رو  یدهایو تهد یشدیتر م حیجر

 هیتخل یبرا یفقط دنبال راه لیشده بود. اوا یلذت و هوس باهم قاط ٬کرده بودم. تنفر  دایپ یبد یریدرگ خود
 هیپا که ازروابط بر  یهست ییبودم که تو از اون زنها دهیبودم. فهم زاریکار ب  نیتنفرخودم بودم، هرچند که از ا

بهونه  ٬ ستیبه خوندن خطبه ن یو شوهر نکه ز  یگفت  یعلت وقت  نی. به همیمتنفر دایشد ٬ یخواهش نفسان
 .کردم  دایواسه آزار تو پ یخوب

ترس رو در تمام وجودت احساس کردم. کنار تخت مچاله  یبود دهیکه شب اول در تخت من خواب  یاون لباس  با
آزارت بدم پس به   شتریو نخواستم ب دمیبه دور د یاز مردانگ  یاشتم ولآزار تو د   یبرا ی. بهانه خوبیشده بود

 .همان لحاف اکتفا کردم

 یول یتو در نازو نعمت بزرگ نشده بود نکهی. با وجود امیرفت یبه کفاش نیهم یبرا ارمیاز دلت در ب  خواستم
 .کردیتو بود که جلبم م ینکات مثبت اخالق نهایو ا یبود ریچشم و دل س یلیخ

که در کنارش   یزن حتاجیمرد حق دارم در مورد ما کیبود که احساس کردم به عنوان  یبار نیاول  ٬کفش   دیخر زرو
 دیروز خر میرفت دیکه باهم به خر  ی. تنها دفعه ارفتیم دیخودش تنها به خر شهیهم اسمنیهستم نظر بدم. 

 نکهیو از ا دمیرو تو چشمات د یشاد قبرکفشها   دنیشد. با پوش دهیاون خر  قهیحلقه ازدواجمون بود که با سل
من  یهایکه خوش  ذاشتیشباهت صدا م نیمگه ا یتونستم دل شکسته تو رو شاد کنم به خودم مغرور شدم. ول

 .مدت بشه یطوالن

 یاحساس تازه. دستها  کی. دیپوستم دو ریز یحس قشنگ یدادیکه با دستهات انگشتان پاهامو ماساژ م  اونروز
انگشتانم   نیب یماه کیکه فکر مبکردم   خوردیو تاب م چیپ میانگشتان و پاها  یارت کامل الآنچنان با مه  فتیظر

 .تمداش یخواب راحت یبار بود که بعد از مدت نیدر حال شنا کردنه. اول

از حس   ییجرقه ها یبریکه در حرکات بدنت بکار م  یظرافت دنیو با د دمیرو د دنتی. رقصدمیرو شن خوندنت
 گهید یدستپخت تو رو در غذاها خواستیو دلم م دمیم احساس کردم. دستپختت رو چشرو در بدن یدیجد

 .شدیاحساساتم م  انیمن مانع از ب یدرون یریدرگ یبچشم ول

 .کارهات برام جالب و عالمت سوال بود  همه

 ازت  یزیچ ؟یمتر 40 تییسو کی یاونهم فقط برا  ؟یکردیمنو قبول م یهنرها پرستار نیبا ا دیچرا با تو
 .دونستمینم

کرده و   یخانمهاست تو رو معرف یمرکز باز توان کی سییاز دوستانش که ر  یمامان گفته بود خانم روحان فقط
 .به اونجا فرستاده بودنت یو اشتباه یهست یبیگفته زن نج

در  مامان اکتفا کنم. و خودم هردفعه از تو یکه فقط به صحبتها  دادیاجازه رو نم  نیا  یسیپل یحس کنجکاو یول
که بدون   یختیریو صداقتت را در چشمات م یکردی. آنچنان صادقانه صحبت مدمیپرسیمختلف م لیمورد مسا

 .رفتمیپذیحرفت رو م یمدرک چیه
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 یآورد  یتو هم کم نم یول یساکت باش شهی. دوست داشتم همختیریتو صدات بود که منو بهم م رادیا  تنها
 .بودم دهیز زبون تو شنهارو فقط ا یکه بعض  یدادیبه من م ییجوابها

. رفتارهات عاقالنه و محجوب یبودم که اهل مطالعه هست دهیبودم و فهم دهید یخوندیکه م  یشعر یکتابها
 نی. و ادادی. کم کم وجودت در اتاق به من آرامش میکردیو منوهمه جوره تحمل م یبود. مهربون و دلسوز بود

ک پتک رو سرم بود. من به دنبال یخواب بودم، صدات مثل  که من  ی. خصوصا وقتیزدیبود که حرف نم یتا زمان
 .افکارم شده بود با اون صدا عاشق شدم و از همون صدا متنفر شدم  ییصدا گشتم چون آن صدا الال کی

. صدات سوهان روح من شدمیو هم دفع م شدمیم دهیکش  تیخاطراتت رو مو به مو خوندم. هم به سو دفتر
 .شده بود

 یشیداشت. اسمتو پ یبیداشت. عاشق نگاه معصومت بودم. در شب چشمهات برق عج یصخا ییبایت ز چهره
 .گذاشته بودم

به تو  یحس چیکنم وگرنه ه  هتیتنب هاتیزبون دراز یکه برا  خواستمیفقط م یبخواب شمیپ دیگفتم با  یوقت
. ی. تا اون شب طوفانیدادیبه دستم نم یبهونه ا یکنم ول  تتیبعد هم منتظر فرصت بودم تا اذ ینداشتم. شبها

 هاتیکنم. تو با زبون دراز  تتینقطه ضعفت استفاده کنم و اذ نی. خواستم ازا یدیاحساس کردم که ترس
 ....زورگو، گند اخالق، مغرور و یبای. خصوصا با اون القاب زیکرده بود  میعصب  یبدجور

 کیکنم. مثل   تتیاذ  ومدیلم ن. ددمیبا غرش رعد و برق به چشمات نگاه کردم وحشتو تو چشمات د کهیزمان
 .و بغلت کردم دمیتو رو به طرف خودم کش نیهم ی. برایبارون شده بود ریپناه ز یگنجشک ب

پناه باشم و آرامش اون رو  یزن ب کیپناه  تونمیکه م  کردمیبار بود که احساس م نی. اولدیلحظه دلم لرز همون
که   یزیسر بودن. پناه بودن. چ هیس مرد بودن. ساح داد،یبه من م یکنم. وجودت در آغوشم حس خوب  نیتام

 یخواب بود یبا موهات رو وقت یکرده بودم. باز  دایتو پ یرو یبیعج  تینداشتم. حس مالک اسمنیبا  یدر زندگ
بوده و انگار  کیکه به دنبالش بودم چقدر به من نزد  یکه گمشده ا  دمیدوست داشتم. من در اونشب فهم

 .شده نیسالهاست با من عج

تو  یتمام و بدون توجه به گرسنگ یرو با خودخواه ایاونشب الزان  نیهم یدستپختت شده بودم برا عاشق
 .خوردم

بعد چند  ینداشتم ول یحس چیکنم و ه  هیتو رو تنب یبه خاطر حاضر جواب خواستمیم دمتیکه بوس  یبار نیاول
رو به طپش وا  فمیحس قلب ضع نیانبود و  ارمیرو به دست آوردم که ادامه اون کار در اخت یلحظه آرامش

 .داشتیم

چه  دونمی. خودم هم کالفه بودم. نمستادیا  یصدات از ضربان م دنیو با شن شدیقلبم پر طپش م دنتید با
 !یموقع سکان دار قلبم شد

و کرده بودم که باور کردم علت بودن من، ت  دایاعتقاد پ  لیدل نیو چنان به ا یدوباره بود اتیح یمن برا لیدل تو
 .یهست

 .نسبت به حرفها و کارهات حساس شدم جیتدر به
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بشنوم که زن  گهیرو متورم کرد. دوست نداشتم د رتمیبار رگ غ نیاول  یبرا یزن جالل بود یگفت  کروزی نکهیا
بود که از  یبار نیاول  یموهاتو بفروش یخوایم یگفت  یتو داشتم. وقت یرو یبیعج  تی. احساس مالکیبود یکس

 .خودمو بفرشم خوامیم یگیو دفاع کردم. حس کردم که متملک خودم بر ت

تمام وجودم پر خشم شد  یا  گهیباشه و او هم در آغوش مرد د یا  گهیسر زن د یتو رو یموها نکهیتجسم ا با
 .خودم نگه دارم یبکشم که تا ابد بتونم تو رو بدون صدات برا رونیواقعا زبونتو از حلقت ب خواستیدلم م

 .زدیدر دلم بودم. دلم به حضورت عادت کرده بود و عقلم تو رو به خاطر صدات پس م یبیتضاد عج دچار

حضور اونو در کنارم  شهیرو از ذهنم پاک کنم و هم اسمنی هیکه سا  ذاشتینم اسمنیتو با  یصدا شباهت
 .کردمیاحساس م

رو  یدیه رشد حس جدتو اجاز  یرفتار یهایلجباز گهیو از طرف د اسمنی یتو به صدا یطرف شباهت صدا کی از
 .شده بود ریاس  نهیخشم و ک نی. حسم بدادیبه من نم

ساده شبانه، وابسته شده بودم.  یهم آغوش نیومن هم به ا بردیاز آرامش م  ییایبا تو منو به دن دنیخواب
 .کنهیم دواریام  یاز وجودت منو به زندگ  یحرارت کردمیاحساس م

به دنبال بهانه  توانیم یادامه زندگ  یبرا دمی. فهمیدگرگون کردو حسم را  یاز وجودم شد  مهین کی جیتدر به
 یکشیو نفس م یکنیم یکه با عشق به من زندگ  دمیگشت. به درمانم عالقه مند شدم. از رفتارهات فهم  یا  گهید

 .یکنیم تیمهربونت حما یمنو با نگاهها ماریو روح ب

 یب هام،یرابر نامحرم، کوتاه اومدنت در برابر لجبازدر ب اتیغذا شدن با تو، نگاههات، رفتارهات، حجب و ح  هم
چون اگه  یپاسخ داشت که تو قلبا و روحا به من وابسته شده بود کیمن، فقط  یبتهایدر غ هاتیخواب

خود کنار  یبا تضادها تونستمیو من در عذاب بودم که نم یهم داشت یا  گهید یبود خواهشها یجسم یوابستگ
 .میایب

که به طرفت برگشتم و   یوقت دمیبه اندازه تمام عمرم در کنارت به آرامش رس یاستم حرف نزنروز که ازت خو  اون
شده به طرف قدرتمند احساسم که  یو اشکهات از چشمانت جار یمن هست دنییعاشقانه در حال بو  دمید

 یتنها هست یلیخ یکه گفت  یوقت. رهیبگ اریمنو در اخت یدلم بود اجازه دادم که کنترل رفتارها یهمون صدا
پناه بود که از من کمک  یهمان زن ب یصدا، صدا نیبردم. ا یبه سراغم آمد . به اوج غمت پ یاز مردانگ  یموج

 .دنیو من در حسرت محبت بخش ی. تو تشنه محبت بودخواستمتی. با تمام وجود مخواستیم

 یماریاومدم وگرنه خودم دچار ب  یتو کنار م یبا صدا دیشده بودم که خودم آغازگرش بودم. با یا  یغرق باز  من
و صدات قطب همنام من، که  کشوندیهمنام من بود که منو به سمت خود م ری. وجودت قطب غشدمیم یروح

 .کردیمنو دفع م

 کردیم هیعشق رو به من هد  یتوقع چیکه بدون ه  یبرچشمان دیوجودم جسما و روحا طالب تو بود. با تمام
وجودم رو در برگرفت.  ییبایز یحس خودخواه کیبار به تو گفتم ماهرخم،  نیاول  یکه برا  ی. اونروززدمیبوسه م

 .خواستمیخودم م یتو رو برا بایچه ز

 .کردیم یروح آزرده و دل شکسته منو دوباره دچار حمالت انتحار دیتشابه صدا نبا کیتو فرصت خواستم.  از
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کنم. تفاوتهات   سهیمقا اسمنیرفتارهاتو با سخت بود. دوست داشتم  یلیخ نیو ا کردمیدرونم مبارزه م وید با
 .یبود روزیپ شهیو تو هم دیچربیبر تشابهتها م

اش سه   جهیراه انداخت که نت یرفتن پاک کنه چنان قشقرق رونیب یرو برا ششیخواستم آرا اسمنیاز   کهیروز
 .یمن عمل کرد و با سکوت به خواسته خودخواهانه یتو بدون هرگونه حرف یروز قهر او از خونه بود. ول

گرما و نور نگاهت رو دوست داشتم. با   یکردیبا آرامش صحبت م ینبود و وقت اسمنی هیآهسته صدات شب  تون
 .خودم بکنم یتضادها ریبود که تو رو درگ یادیز یانصاف  یب ی. ول شدمیاشکهات نا آروم م

. اونروز که در یکردیصحبت مکمتر   یدر کنار من بود یکه من به صدات حساس هستم و وقت  یبود دهیفهم تو
 .بزرگ دلم رو چنگ زد یغم  ،ینگفته ت رو با شعر و از دهن مهتاب به من گفت یصالح حرفها یمنزل آقا

 .دادیمنو آزار م یدوگانگ یدوست نداشتم تو رو از دست بدم و از طرف کطرفیاز   دمیتا صبح نخواب اونشب

 !!!!!!!.من راحت تر بود یبرا یریگ  میتصم صورتنیکه در ا  یتو الل بود کاشیبا خود گفتم ا بارها

که در دستان من   یگشتیم یو به دنبال گمشده ا یکه از مادر دور شده باشه آرامش نداشت  یمثل کودک شبها
من  یتو هنگام خواب اوج عشق تو رو به من ثابت کرد. برام مسجل شده بود که در دستها یقراریب یبود افتهی

تمام ظرافتها، لطافتها و عشوه  اشتمو زنانه. دوست د  فیروح لط نیبودم از ا رتیدر حو  یکنیم دایآرامشتو پ
. با تو چکار اسمنیماهرخ در ذهنم نقش ببنده نه  شنوم،یو صداتو م بندمیچشمامو م یهات مال من باشه. وقت

 به فرصت داشتم ازیبودم و ن گانهیب دمیبکنم، خودم هنوز با احساس جد تونستمیم

تا  ینبر یپ میتا تو به راز درون کردمیم یدر برابر تو نقش باز دیبا یمن با تمام وجود عاشقت شدم ول تینها در
 .کردمیم دایمشکلم پ یبرا یراه

من صحه زد. مونس به مامان گفته  یمامان بر حدسها یو بازگشت ناگهان دیکشیما سرک م یدر کارها مونس
به عنوان  یخانواده صالح یتو رو جلو خواستیبردم و مامان م یبود که من تو رو همراه خود به منزل صالح

 یباز نیاز همه جا در ا  خبریو تو ب کردمیم یمادرم نقش باز یجلو دیکنه که من مانع شدم. با  یپرستار من معرف
قابل تحمل بود. هر شب به شوق آرامش  ریمن غ یبرا نیو ا کردیوگرنه مامان اتاقتو عوض م یوارد شده بود

من و  یخودخواه چهیکه مظلومانه باز  گناهتیب یاشکها و صدا  دنی. با ددمیخوابیو م شدمیبه تو آروم مدادن 
 .ر و رو شدیدلم ز یمکر مامان و مونس شده بود

. در اون لحظه به خودم اعتراف کردم که یبود دهیخواب نیزم یمانند گنجشک بارون زده رو یبدون پوشش یوقت
 .عاشقت شدم

اومدم   یم نجایبا تو به ا کردینه رو هم که بهت گفتم. اگر مامان تو رو مجبور به ترک خونه مخو زیتجه انیجر
 .یاگه تا آخر عمر به عنوان پرستار من بود  یحت

وتو با هوش سرشار زنانه ت و با سکوت  دمیرو شن اسمنهی هیکرد و گفت صدات شب  یمونس دهن لق کهیروز
 .یندکشویخودت م یاز اندازه منو به سو  شیب
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که تو حالت بد شد، ترس از دست دادن   یکردم تا راحت تر در کنارت باشم. و روز  یستاد تو رو نامزدم معرف در
 .تو وجودم رو فرا گرفت

 یآن اونو جلو  کیتو  یصدا دنیبودم و با شن اسمنی انتیمن در فکر خ یبه هال اومد جانیکه با ه  اونروز
 .شار دادمو گلوتو ف دمی. و به سمتت دودمیخودم د

به خودم  کهویفربد، همونجا تو رو خفه کرده بودم!!!  یگفتیدر مقابل چشمام بود و اگه تو به من نم اسمنی
 .اسمنیماهرخمه نه  نیاومدم که ا

. مونس هراسون به یدیکشینفس م ی. تو به سختزدمیم ادی. تو رو در آغوش گرفته بودم و فردیلرزیم دستام
 شده؟ یچ دیکش  ادیاتاق اومد و فر

آرامبخش زدن . تو   یوصل کردن و بهت دارو ژنیبرات اکس دیاورژانس رس  کهیزنگ بزن. زمان 115زدم به  داد
خواستم تا تو رو به  115 ی. از بچه هادمیشنیناله ت رو م یصدا یو گاه یتخت افتاده بود یرو هوشیب
. یکردی. تو ناله مستمیگلوت گر  یهام رورد انگشت دنی. با دستین یازیاونها گفتن ن  یمنتقل کنن ول مارستانیب

 هوشیخودم باشم و تو. ساعتها ب خواستمی. مدادمیدر اتاقو قفل کرده بودم و به مونس اجازه داخل شدن نم
. من عشق تو رو به خودم، در اون شب از دست یدونیقدرش رو نم یرو از دست ند یزیتا چ گنی. راست میبود

 .دادم

 .بودم یزدم و عصبتا صبح در باغ قدم  اونشب

 ییدر قلب تو جا گهید دمیبردم فهم یآغوشت و بوسه ت پ  ٬نگاهت  یبه سرد دمتیبغلت کردم و بوس کهیزمان
 .ندارم

 ماری)ب زوفرنیشخص اسک کیو  یجان کی. دادیقاتل با مقتولش انجام م کیکه من با تو کرده بودم فقط   یکار
 یعشقت به من خاکستر شده بود. جهنم  یشده بود و شعله ها فروغیدارد( . چشمات ب انیکه توهم و هذ  یروان

 یکه برا  دمیفهم یعوض کرد  قتواتا  کهیبودم. زمان زمشیخودم درست کردم که خودم گرد آورنده ه یرو برا
 .تو رو از دست داده ام شهیهم

 از دوستان روانپزشکم رفتم و موضوع را براش شرح دادم  یکی نزد

و برطرف کردن  میقبل یاز زندگ  هایکرد و در درمان سرخوردگ  میماریو اون منو متوجه بجلسه به مشاوره رفتم  چند
 .، کمکم کرد میرفتار یتضادها

دنبال اون اختالف باشم تا بتونم  دیوجود داره و من با یمعتقد بود که در تمام تشابه ها هم اختالفات اون
 انتیخ ادی یکنیجستجو م یا  گهیو در آغوش کس دآرامش ر  یجدا کنم. اون روز که گفت اسمنیحساب تو رو از 

با  یاومدم تا به گوشت بزنم ول  تت. نا خود آگاه به سمدادیم انتیخ یبو یافتادم. حرف تو هم نوع  اسمنی
 .و زمان دستم رو بستن نیدور گردنت، زم یهایکبود  دنید

قلب کوچک  میغرور و خودخواه  من با یول یکرده بودم. تو صادقانه عشقتو به من داد  ریگ  یبد مخمصه ا تو
 .رو شکسته بودم میحوض زندگ یماه
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مون آگاه بشم. چون در روز خوندن خطبه حالم مساعد  غهیص طیاز شرا  خواستمیبعد به محضر دباغ رفتم م روز
 دیشده بود با یقیرو ازش بپرسم. به هر طر غهیمدت ص خواستمیبودم . فقط جواب بله رو دادم. م جینبود و گ

 نیکرده بودم و غافل از ا  هیدادن هد شآرام  یبودم. من آغوشمو برا دهی. ده شب نخوابشدمیاز رفتن تو ممانع  
 .به تو محتاج بودم تا تو به من شتریو من ب زدمیم نهیبودم که سنگ خود مو به س

 تیسو کیمامان گفته بود دستمزدت  نکهیاز ا  ریغ  دونستمیدر مورد شرطو شروط قراردادت با مامان نم یزیچ
 . ستیمتر 40

به  شونیداشتم و مطمئن بودم که ا نانیخانم صولت اطم یگفت: پسرم هرچند که من به قول و حرفها  دباغ
بود که من هم در درگاه خداوند مسئول بودم ووجدان داشتم. اگر خدا  نیمسئله ا یول کننیتعهداتشون عمل م

از آن   یابگو بودم. خصوصا که مادرتون شرح حال مختصرجو  ایمن در آن دن شدیم عیدختر ضا نیاز ا  یناکرده حق
به  ینید نکهیا  یداشتم. برا مانیبه نجابت آن دختر ا یخانم به من داده بودن و من با مراجعه به خانم روحان

نکرده  یاون دختر رو همان آپارتمان زدم، که اگه خدا  هیهم در آوردم و مهر یگردنم نباشد شما را به عقد دائم
درصد خانم از تعهداتشون غافل شدن اون دختر از راه قانون به حق و حقوق خودش برسه. البته  کیالل زبانم  

هم بگم  نویهنوز در شناسنامه هاتون وارد نشده که هردو شناسنامه دست منه. ا یعقد ثبت دفتر شده ول  نیا
رو به  دخطبه عق یمن به راحتو مونس خانم در اتاق نبودن و  شونیچون ا ستنین انیکه مادرتون اصال در جر

را بفهمن. تو هم  غهیخطبه عقد و ص نیبودن که فرق ب نهایکردم. خانم پاکمهرهم ساده تر از ا  یجار غهیص یجا
 .اصال حواست نبود

و گفتم از لطفتون ممنونم . در  دمیدر بهشتو به من داده بود. حاج آقا رو بوس دیخبر انگار خدا کل نیا  دنیشن با
 دیکرد  یحق من پدر

گفتم: حاج آقا اسمامونو تو شناسنامه هم وارد   کردمیم یخدا حافظ کهی. در حال کردیمتعجب به من نگاه م دباغ
 .رمیگیشناسنامه ها رو از شما م امیفردا م دیکن

نفوذ  میها اختهیدر تک  ریوصف ناپذ یشعف ،یمن بود یو قانون یمدت همسر شرع نیتو ا دمیفهم کهیزمان از
 .بود ییبایعشق و ز  یایتو دن یاین. دکردیم

موقع فربد به اتاق مطالعه رفت و دو تا شناسنامه آورد. شناسنامه ها را باز کردم. چشمم به عکس  نیهم در
از خانم صولت گرفته بود. شناسنامه ام   یخودم افتاد. مدتها بود که گمش کرده بودم نگو که دباغ به بهانه ا

نداشتم که اسم جالل در شناسنامه ام  وستدادم چون د یاندم و درخواست المثنرا سوز  یبود. خودم اول یالمثن
من  یبرا ایشوهر دن نیکه هم اکنون بهتر  یمرد در آنجا بود کس کیباشد. صفحه دوم را نگاه کردم فقط اسم 

 .شده است. فربد فروهر

بعد از ظهر  2زدم. ساعت  شیهابر چشم یطوالن یبردم وبوسه ا کیچشمان عاشق فربد نگاه کردم سرم را نزد به
بر آتش خاطرات  یگوش کنم. اعترافات او مانند آب  شیگرسنه بود.دوست داشتم به حرفها  یبدجور ین یبود ون
 .خوشحال بودم است،داشته   یفربد از مدتها قبل به من حس خوب نکهی. از اشدیم ختهیتلخم ر
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. یآوردم. تو زنم بود  یدل تو رو بدست م تیود رضاهر طور ب دیادامه داد: همون شب به سراغت آمدم با  فربد
 یو ب ییتنها یایمن دن یتو برا یب یایتو رو از دست بدهم. دن خواستمینم یقیطر چیو من به ه یهمسرم بود

 .شده بود یکس

 .سرگرد بداخالق زورگو شد نیا  یرایکوچکت، دومرتبه پذ  قلب

داد که در انتخاب تو به عنوان تنها  نانیاشه به من اطمصورتت ب ینگاه هرزه نامحرم رو یخواینم یگفت  نکهیا
 .اشتباه نکردم  میزندگ کیشر

انسان   کی. پس چطور عشق تو به یدیبوسیم جانویب یکه آدم برف  فیانقدر روحت بزرگ بود و احساساتت لط  تو
 .دونمیم زحمات و عشق خالصانه تو به خودم ونیسرطان را مد یماریمن از ب ییتملق باشه. رها تونستیم

از   ییایبه ظاهر مشابه از دو حنجره منو صدا زد که در اون دو صدا دن یدو صدا یاریمنزل سرهنگ قدم اونشب
 .غرور و نخوت  ثیروح خب گهید یکیو در اون  زدیعشق و نجابت موج م  یکیتفاوت نهفته بود: در 

خودم  یصاحبش برگشتم که ماه و به سمت دمیمملو از عشق رو شن یبردم . صدا یبه تفاوت صداها پ اونشب
برداشته بودم و عاشقانه  انیرو از م دهای. من تردیدر اون شب فقط تو با من حرف بزن خواستیبود. دلم م

کردم زبانه بکشه وتو رو تا ابد   برو که مدتها سرکو یلی. اونشب به خودم اجازه دادم که مدمیپرستیهمسرم رو م
 .واسه خودم بخوام

از خدا   یزیچ گریپرستوها و پروانه ها برد. د نیریش یایکه مرا به دن  یبم برد. خوابآغوش فربد خوا  در
 .در کنار او کامل شده بود من در ساحل آرامش لنگر انداخته بودم میشاد خواستمینم

 دل ینایدست تو و م نیاز ا  بعد

 دل یامن دستت جا  میحر شد

 باداباد گفتم راز دل هرچه

 ز دلپنهان نشد آوا نیاز ا  شیب

 .کردیشدم. فربد بود. مهربانانه نگاهم م داریب خواندیکه مرا م  ییصدا با

. عشق به همسرم کردمیکه گذر لحظه ها را حس نم  داشتیم ینگاه نافذش، چنان عشق را به وجودم ارزان با
 . دیبخشیم یاز لطف خداوند بود که به من زندگ  ینشانه ا

 ؟یغذا بد  ین یپدر و ن یبه آقا یخواینم عاشق دلخسته گرسنه ست.  نی: خانمم! افربد

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

 .هفته بعد از آن اتفاق به سوئد برگشت کیصولت  خانم

. هردو شدیبا چند بار الو الو کردن فربد، تماس قطع م یول زدیفربد زنگ م لیاز سوئد به موبا  یشماره ا یگهگاه
 .کندیبه فرزندش است که غرورش او را از حرف زدن منصرف م یمادر یهایگتلفنها نشانه دلتن نیکه ا  میدانستیم
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نمازم را  یطیشرا چیخودم عهد کردم که تحت ه یو من در آنجا با خدا میماه بعد، من و فربد به حج عمره رفت دو
 یرا برا نهایا بهترترک نکنم و از پروردگارم غافل نشوم. بارها و بارها نماز شکر به جا آوردم و از خداوند خواستم ت

 .کامل همسرم به درگاه خدا دعا کردم  یمتسال یمن و همسرم و کودک در راهم، رقم بزند و برا

را  نمیقلب جن یکه صدا  یبار نیمتخصص زنان قرار گرفتم. اول کینظر  ریاز همکاران فربد، ز  یکیخانم  ییراهنما با
که خانم دکتر گفت که   دیبه اوج خود رس یبد زمانمن و فر  یشد و خوشحال یاشک شوق از چشمانم جار  دمیشن

 .من دو قلو حامله هستم

 .میبود گریکدیبود و هردو سرمست از عشق به  دهیمن و فربد به اوج خود رس یزندگ یهایخوش

فربد خارج از بعد زمان و مکان شده بود و  یبه دستها ادمی. اعتدیبار لرز نیهزارم یدلم برا نهایحرکات جن نیاول  با
 .روغن نرم کننده جانسون بودم دنیمال یشکمم برا یروزها هم محتاج حرکات نوازشگر دست او به رو

 نییتع یبرا کهیبودند. زمان میاحوال من و فرشته ها  یایو جو زدندیمرتب به من و فربد زنگ م ناز،یو فر فروزان
روان شد.  شیبر گونه ها محابایه بک  دمیفربد را د یبار اشکها نیاول  یبرا ٬میرفت یبه مطب سونوگراف تیجنس

و  ختیریرا باال برد و اشک م شیمن دوتا پسر کوچولو بودند. همان شب فربد سر نماز دستها یفرشته ها
 !!یدیممنون که به درد دلم رس ایخدا گفتیم

 یرم رومن تنها وارث خانواده فروهرم و ماد یدونیکه خواهشت چه بوده ، گفت: تو که م  دمیاز او پرس  کهیزمان
مهمه که من فرزند پسر داشته باشم هرچند که واسه  اریخانواده فروهر بس یحساس بود و برا یلیمسئله خ نیا

که مادر رو   ستین یکم  زیفروهر، چ یچولووجود دو تا پسر کو یمهمتره. ول زیبچه هام از همه چ یخودم سالمت
 .به خونه برنگردونه

 .سپاسگزارم ،یداشت یبه من ارزان یکه در زندگ  ییمحبتهابابت تمام نعمتها و  ایدل گفتم خدا در

نفس  یمواقع احساس تنگ یدر بعض کهیشده بود بطور ادیکوچولوها در حوضچه کوچکشان ز  یماه طنتیش
 !شتریمهربان فربد ب یمن به دستها ادیو اعت شدیم دهیکش  دای. پوست شکمم شدکردمیم

اب بر او هم به واسطه شکم بزرگ و طبل مانند من حرام شده هم معتاد آغوش گرمش بودم، هرچند که خو  هنوز
 .کردینم غیمحبتش را از من در چگاهیه یبود ول

 .کردمیدرونم صحبت م یکوچولوها  یبا ماه ساعتها

. تا شودیهوش کودک م شیباعث افزا ،یبودم خواندن قرآن در حاملگ دهی. شنخواندمیآنها شعر و کتاب م  یبرا
 .کردیآن به من کمک م  حیخوانده بودم و فربد هم در تلفظ صح دو دور قرآن یماهگ 7

 .. راه رفتنم مشکل شده بودکردیرا در منزل بود و در کارها به من کمک م یشتریساعات ب فربد

 .احوال ما بودند  یایو جو زدندیچند بار زنگ م یهفته ا نازیو فر فروزان

مهربان نهفته است. مراجعه فربد به پزشک هر  یمادر یدو شا یمکرر، نگران یتماسها نیدر پشت ا دانستمیم من
 .کردمیاش م  یماریب یریگیشده بود و او را مجبور به پ کباریسه ماه 
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 .را به ارمغان آورد یآشت  دیمونس و کوچ کردن او به منزل ما نو یگشت ناگهان  باز

به کمک شما  دیماهه و من با گفت: خانم صولت بهم زنگ زده و گفته فربد دست تنهاست و ماهرخ پا به  مونس
 .نگم یزیمورد چ نیهرچند که خانم جان گفتن به شما در ا امیب

و پستانک و  شهیلباس و ش یبا گشودن آن، در هرکدام تعداد د،یدو بسته بزرگ از سوئد به دست ما رس کروزی
من فرستاده  یکوچولوها  یماه یآن لباسها را برا  ٬یاز طرف خواهران فربد که بعد از احوالپرس  یبود و نامه ا رهیغ

 .کار مامانه  نی: اگفتیفربد م یبودند. ول

 نیشده بود و ا شترینفسم ب ینداشتم درد معده و تنگ یخوب طیشده بودم. شرا نیام بود. سنگ  یآخر باردار  ماه
 .کردیفربد را نگران م

 یمهربان و مادر یهمسر دمیه فهمک  دیبه اوج رس ی. آرامشم وقتدینهادن من فرا رس نیزمان بار بر زم باالخره
بر سنگ فرش کف  نیسنگ ییبسته اتاق عمل به انتظار خروج من، اضطرابشان را با گامها یفداکار در پشت درها

 .. مادر فربد بازگشته بودکنندیم یخال مارستانیب

اشک شوق   را شکست و مارستانیسکوت ب ،یاز هرگونه ناپاک  یدو طفل معصوم و بر هیگر  یشب صدا یها مهین
 .ساخت یرا بر صورت همه جار

 .شدیم لیتبد تیبه واقع یکی یکی م،ییطال یخوابها

 یباز و مشک یهمسرم با دو نوزاد پسر کوچوک با چشمان ٬ام   یبود که تنها عشق زندگ یلحظه عمرم زمان نیبهتر
خودم، مهتاب پاکمهر  زیهمان خواهر عز ایمهتاب صالح  ٬یچشم عسل یبایبه اتاق گام نهاد و پشت سرش دختر ز
 .به همراه شوهر خواهرمهربانم وارد شد

 !. سپاسگزارمینجات داد یکسیو ب ییروز مرا از تنها کیدر  ایخدا

بد است  هیگر  ردهیمادر ش یبرا گفتیو به حرف پرستار که م میستیسال در آغوش هم گر 18و مهتاب بعد از  من
 .میکردیتوجه نم

. و خانواده صالح که کندیهم فرار م نیتصادف و راننده ماش نیماش کیبا  ابانیو در خاز قهر مادرم از خانه، ا  بعد
ومهتاب را به  کندیفوت م مارستانیمادرم در ب یول رسانندیم مارستانیبودند مادرم را به ب نیپشت سر آن ماش

 .سپاردیآنها م

قبول  یداشت. او مهتاب را به فرزند نا موفق یبار حاملگ نیصالح چند یبودن با آقا لیفام لیصالح، بدل خانم
 .روندیم شیهر سه آنها به اتر یو بعد ازمدت کوتاه کندیم

 .مادرم و مهتاب بود یصالح بود شناسنامه واقع یکه از مادرم در دست آقا  یزیچ تنها

 یتر عموبه فربد گفته بود که مهتاب دخ مانیمطرح کرده و از او کمک خواسته بود و ا مانیموضوع را با ا فربد
آن با شناسنامه من، فربد به صحت   سهیصالح و مقا یمهتاب از آقا یو با گرفتن شناسنامه واقع ستیاو ن  یواقع

به خاطر دوقلوها نبودم و دکتر  یخوب یمجس تیمن در آن موقع در وضع نکهیا  لیبه دل یبرد ول یحدس من پ
 .قدغن کرده بود فربد موضوع را مسکوت گذاشت میرا برا جانیه
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 .خود استفاده کند یپاکمهر برا لیاحترام خانواده صالح، به مهتاب اجازه ندادم که از فام  به

خاله  کیدو عمه و  یدارا ٬مهربان یعاشق و فداکار و مادربزرگ  یمن عالوه بر پدر نیریدو کودک ش حاال
 .هستند یدوستداشتن

که نام پسرها را او   میاز خانم صولت خواست  ،ینیریخودش یچاشن یخاطر احترام به مادر فربد، به همراه کم به
 .میکن  یرا من و فربد نامگذار یگریو د کندیرا انتخاب م یکیانتخاب کند. او گفت نام 

 دی. ماهم باالجبار بادیبزرگتر بود برگز یاز دوم  قهیپسر اولمان که دو دق یرا برا ٬فرهاد  ٬صولت نام پدر فربد خانم
 .میدیبرگز گرمانیفرشته د یمن و فربد، اسم فرنود را برا.  میکردیاز ف انتخاب م  ینام

 .را به اسم فرهاد و فرنود زد گرید یمیاز باغ را به فربد و ن  یمیصولت بعد از تولد بچه ها، ن خانم

 یراه حام نیسخت تر از آن بود که انتظارش را داشتم، هرچند فربد در ا یلیمن، خ نینازن یکردن فرشته ها  بزرگ
 .بود یخوب

فربد  یخانم صولت، ما به منزل پدر شنهادیسخت و طاقت فرسا بود که با پ یبه حد طانیدو طفل ش ینگهدار
 .میریمونس هم بهره بگ یتا در آنجا از کمکها مینقل مکان کرد

 یکه البته با توجه به سنش، ب  کردیو غرغر م شدیبچه ها ناراحت م یاوقات هم خانم صولت از سر و صدا  یگاه
 .نبود بیهم عج یلیاش خ  یحوصلگ

من که از عالم و آدم به خاطر دوقلوها دور افتاده  یو برا دادیادامه م  ینیهم کماکان به خبرچ مونس
 .بود یمتیبودم،خودش غن

از دوستان پدرش که از خودش   یکیشد، دست از تالش برداشت و با  دیکه از فربد نا ام  یبعد از مدت اسمنی
رو  یدیبود، مروار یگفت: ماهرخ دختر زرنگ  رهیازدواج کرد و روز قبل از عقدش به منسال بزرگتر بود،   20حداقل 

 .دیهوا قاپ یپرت کردم از رو ایبه در یو نادان یرحمیکه من با ب

هرچه  قیبگو تا بهش بگه خال رهیو گفتم به من دمیبلند بلند خند قهیحرف را به من زد دو دق نیمونس ا یوقت
 .قیال

عقب   یتا به دنبال کارها کردمی. من هم فرصت مکردیم یو با بچه ها باز زدیار به من سر مب کی یروز مهتاب
 .افتاده ام باشم

 .کنندیمشهد برگزار م یاز هتلها  یکیاش را در   یمراسم عروس گریاست و تا سه ماه د  وتریکامپ  یدانشجو مهتاب

 .سر گذاشته ام، نشد که من پشت  یها و مشکالت یدچار سخت یرا شکر خواهرم در زندگ خدا

اوقات اوج   ی. گاهکردیم یاریمرا در بزرگ کردن کودکانمان  یمدت فربد با صبر تمام و مهربان نیتمام ا در
 .کردیم یو ساعتها با دوقلو ها باز کردینم یتیاو شکا  یول دمیدیرا در چشمانش م یخستگ

 یبه بچه ها باعث شد که آغوش فربد را برادادن  ریشبانه و ش یها هیشبانه من به خاطر گر یها یخواب داریب
ما آسان  یرا برا یسخت نیعشق به کودکانمان ا  یسخت بود ول مانییهر دوتا یبرا لیاز دست بدهم. اوا  یمدت
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. فربد در میدیخواب یم افتمیخود را  منکه ساحل ا  ییتخت دونفره فربد جا یکرده بود. شبها من و دوقلوها رو
که   ییشب که غرق در خواب بودم، نوازش دستان و بوسه ها یها مهین ی. گاهدیخوابیاتاق من تنها بر تخت م

. در کردمیبودم که چشمان خود را باز نم رمقیآنقدر خسته و ب  یول کردمیحس م زدیمن و کودکانمان م یبرموها
 .در وجودش گذاشته است اوندکه خد   یبودم از مهربان رتیح

 .رفتمیاستراحت به اتاق م  یو خودم برا سپردمیبه مونس م روز فرهاد و فرنود را یط یگاه  هراز

و خودم را  کردمیفربد را به دور خودم احساس م تگریحما یشده بود که من در خواب بودم و ناگهان دستها بارها
 .دمیرسیودر ساحل امن آغوش او به آرامش م کردمیمانند قبل در آغوشش مچاله م

 .کردمیرا تجربه م ییو حس نو شدمیدر او حل م دوباره

در اوج  دانستیاز تنم رخت بر بسته بود. و فربد که هم م  یشدن تمام خستگ داریبود که بعد از ب بیعج
 یدی: خوب خوابگفتیبه من م یمن است با لبخند یجا برا نیو امن تر نیآغوش او بهتر  یو خستگ یناتوان
 ؟یخانم

 .گذاشتمیهم م یرا رو میمن با لبخند چشمها و

. در آن میداشت یشتریب یبه فضا ازین شدندیمن را فروخت. چون اگر بچه ها بزرگ م یانه کوچک آرزوهاخ فربد
ساله شدند ما به منزل خودمان نقل مکان  2فرهاد و فرنود  کهیساخت. زمان بایز ییالیخانه و کیطرف باغ 

 .زدمیمن او را مامان صدا مو  بودمهربان  یمادر میبرا م،یکه نزد خانم صولت بود  یدوسال نی. در امیکرد

 .دمشینام یرا در کنارم داشتم که مادر م یبودم که کس خوشحال

دخترها به  دنید یدوسال برا نیدر عرض ا کهیبود، بطور ادیز اریخانم صولت به فرهاد و فرنود بس یوابستگ
در  یداشت ول یافکار باز  بود و یزن به روز نازی. فرندیایب رانیسوئد نرفت و آنها مجبور شدند که دوبار به ا

 .دمیدیساله را م 43فروزان، خانم صولت 

 .دارند یخوب یبا ناصر در استامبول هستند و زندگ هیبودم که هان دهیفهم هیترانه شاگرد هان قیطر از

از شهناز بعد   نکهیبرگردن. مثل ا رانیدختر هم داره و قراره قبل از سال نو با ناصر به ا کی هی: هانگفتیم ترانه
 .برگردن رانیرو مصمم کرده که به ا هیخبر ناصر و هان نیبرادرش رفته . ا شیپ کایجدا شدن از ناصر به آمر

 .کندینم دیاش را تهد  یزندگ یخطر گرید رانیو رفتن شهناز از ا سایبه ترانه گفته بود با وجود دخترش آ هیهان

نره ترانه! که  ادتیبرگشتن به من زنگ بزن.  یما، وقتهمراه و آدرس خانه ام را به ترانه دادم و گفتم: حت شماره
 .کنم  یکله ت رو م

 .یماهرخ. قبلنا مهربونتر بود یگفت: چه خشن شد  ترانه

 .خنده گفتم: آخه شوهرم سرگرده با

 یاشک شوق و خنده ام قاط  کهیفربد زنگ زدم و درحال لیآوردم. با عجله به موبا  یداشتم بال در م یخوشحال از
 : فربد مژده بده. مژده بدهگفتمیمشده بود 
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 .غمیج غیبه ج ایبه خنده ام  ایمن گوش بدهد  نیف نیبه ف دانستیفربد هول شده بود. نم چارهیب

 ؟یکرد  یشده؟ چرا قاط یماهرخ چ -

 گردن؟یبرم رانیدارن به ا هیداداشم وهان -

 داداشت؟ دیتعجب پرس با

 !گهیآره. ناصر د -

 .زمی. چشات روشن عزینو نصف عمر کردکرد و گفت: تو که م  یا  خنده

. کردمیم شیسر نماز دعا شهیهم یبود ول دهیمن به اتمام رس یرسالتش در زندگ نکهیخبر نداشتم مثل ا الیل از
 .داشت یخبر الیاو از ل  دیبودم شا هیهان دارید دیبه ام

 .را فراموش کنم هیو هان الیل یمحبتها توانستمیعمر داشتم نم  تا

 .ساله شدند 6ن ما کودکا   روزید

 .میدو قلوها تولد نگرفت یمجدد من، برا یعلت حاملگ  به

رفته اند.  نمایبه س یکارتون  لمیف دنید یبرا مان،یتولدشان به همراه خاله مهتاب و عمو ا یمناسبت کادو به
 .امروز نوبت دکتر فربد است و من آماده شده ام تا با فربد نزد پزشکش بروم

 .دفعه و بدون انتظار است کیه ها حضورش در منزل هم مانند گذشت هنوز

 .او عادت کرده ام  یرفت و آمدها نیبه ا گریمن د یول

 .کندیحضورش را به من اعالم م شینفسها و قدمها یصدا انگار

بزرگ  لیکه به دل  شودیبه دور کمرم حلقه م ی. دستکنمیفرهاد و فرنود م یرا مشغول مرتب کردن لباسها خودم
 !!رسدیبهم نمشدن شکمم 

 من چطوره؟ یکوچولو  یشیپ -

 .شومیمشترک، دلتنگ صدا و آغوشش م یسال زندگ 7است و هنوز هم بعد از   نیدلنش شیصدا چقدر

 نیلگد زده . فکر کنم اونجا رو با زم یلیامروز خ  طونکیش نی. استیحالم خوب ن ادی: زگردمیطرف فربد بر م به
 !!!شره نقدریه اگرفته است. خوبه که دختر   یفوتبال عوض

 .به مامانش رفته. البته هنوز از زبونش خبر ندارم یکم  کیفکر کنم  -

 فربد؟ -

 جااااانم؟ -

 .جااااانم دیکه در چشمانش دارد بگو  یطنتیفربد و او هم با خنده و ش میبگو امتیدارم تا ق دوست
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 .دیآ  یم . فربد هم به دنبال منرومیو به سمت اتاق خوابمان م شومیبلند م یسخت به

مامانو بفرستن؟ دلم براش  خوانی. هنوز نمشهیکه االن وقت عروس  نازی.؟ بچه فر گردهیاز سوئد برم  یمامان ک -
 .کننیم یتابیتنگ شده. بچه ها هم ب

ماهرخ،  یماه آخر باردار خوامی. گفت م ی. صبح زود تماس گرفت. تو خواب بودادیب گهی: فکر کنم هفته دفربد
 .نکنه ییساس تنهاکنارش باشم تا اح

 .من نگران هستند ییاز تنها  گرانیکه د  دمیفهمیکه م  یداشتم وقت ییبایحس ز چه

 . رو تموم کرده یمادرت هستم. در حق من مادر یممنون محبتها شهیمن هم -

 .منو بشناسه و دوستش نداشته باشه یکوچولو  یماه یکس  شهی: مگه مزندیبر گونه ام م یبوسه ا فربد

 .کنمیگاه مچشمانش ن به

 .کرده اند  هیرا به من هد یکه فقط عشق و مهربان  ییچشمها

 .کشمیو او را به سمت خودم م رمیگیم راهنشیو از پ کنمیرا درازم دستم

چند  نیکه در ا  یی: از تو هم ممنونم. به خاطر تمام محبتهامیگویو م زنمیم شیلبها یبوسه را رو نیتر عاشقانه
 .ینکرد غیسال ازم در

 .دهدیحرکت م نییبه سمت پا یاندازد و به آرام  یستش را پشت کمرم مد فربد

 .نترس باباست ی: مامانمیگویلب م ریو ز گذارمیشکمم م ی. دستم را روکندیشروع به لگد زدن م طونکمیش

 کندیو چشمانش را خمار م ردیگیلبش جا م یرو یحرف لبخند مهربان نیا  دنیبا شن فربد

 .میکردیتا آخر شب دل و قلوه رد و بدل م دیبا کردیم دایادامه پ  نطوریهم اگر

اسم دخترمونو خودمون   یخوایم ه؟یقطع متی: فربد! تصممیگو  یآورم م  رونشیاز آن حال و هوا ب  نکهیا  یبرا
 م؟یانتخاب کن

 هیحق ماهرخه که بخواد اسم کوچولوشو خودش بذاره. اگه سهم نیآره به فروزان گفتم که به مامان بگه که ا -
 .هم باشه. سهم مامان تمام شده یدبن

 باشه؟ یمون چ ین یاسم ن  یتو دوست دار -

 اسم خوشگل مثل اسم مامانش  کی -

 م؟یبگذار وایکه اسمشو ه  هینظرت چ -

 چه؟ یعنی وایه -

 .ماهه یکردم و به معن  دایکه امروز تو کتاب اسم پ  هیکرمانج  یاسم کرد  کی وایه -
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 .من دو تا ماه تو خونم دارم نصورتیم خودته. در ااس  هیهم شب یکم  کی. هیاسم قشنگ -

 .فتدیم نهیشوم یبه ساعت رو چشمم

 .میدکتر باش گهید مساعتیتا ن دی. بامیشده ما هنوز خونه ا 6شد ساعت  ری!!!! دیواااااااااااااااا -

: زود کشمیدر مو به سمت  رمیگیو دست فربد را م کنمیاندازم. شالم را سرم م  یدوشم م یعجله پانچومو رو  با
 .مینیتا آخر شب تو مطب دکتر بش میشی. مجبور ممیدیباش نوبتمونو از دست م

 .مطب دکتر طبقه سوم است میشویفربد وارد آسانسور م با

نه به شدت زمان  یمشکل شده است ول میبرا ستادنیراه رفتن و ا ی. کمشودیمن و فربد بلند م دنیبا د دکتر
 .قلوهادو

 .کندیمبل م یما را دعوت به نشستن رو دکتر

 .داردیرا از چشم برم نکشیو ع ندینشیبر چهره اش م یفربد لبخند شاتیآزما  دنید با

 . اندازد  یبه فربد و بعد به من م ینگاه

به  یولبودم و در کتابها خونده بودم.  دهیدر مورد عشق و اثرات اون بر انسانها شن یادیز یحرفها شهی: همدکتر
 .شخصه به اون معتقد نبودم

بهبود جناب سرگرد  یول کردیم یرویپ یاصول خاص  کیاز   یو همه چ شدیدو، دو تا، چهار تا م شهینظر من هم به
از روند بهبود   یبه قدر ٬اول   یدرمان یمیدو ش یمنو کامال به موضوع عشق عوض کرد. ط هیبود که نظر یاز موارد

 .بدم امهرو اد  یپروتکل درمان یچطور دونستمیبودم که نم دینا ام شونیا

. بعد از ورود شما به منزل  کردیبهبودش به ما نم نهیدر زم یکمک  چیو ه کردیبا درمانش مقابله م دایشد فربد
 .دمیرو در فربد د یخانم صولت، رفته رفته من عالئم بهبود

من گوش  یبه حرفها یه با چه دقتمتوجه شدم ک د،یاومد  یکه همراه جناب سرگرد به مطب من م  ییزمانها
که در درمان فربد،   یاقی. اشتدی. در واقع شما فرشته نجات فربد شددیکنیو مطابق دستورات من عمل م دیکنیم

شما که فربد رو به سمت  یدرون یروین یمصمم تر کرد. ول شونیمنو هم در درمان ا کردمیدر وجود شما حس م
 یزمان ممکن فربد سالمت نیدر کوتاهتر کهیقدرتمند تر بود، به طور ارین بسم یهاییاز توانا  کردیم تیبهبود هدا
و  شهیدر فربد مشاهده نم یگرید یماریب ایعالئم عود و   چگونهیسال ه 7و اکنون بعد از  افتیخودشو باز 

به  قایدر جناب سرگرد دق یماریب نیمند بشن و احتمال عود مجدد ا هرهسالم ب یزندگ کیاز   توننیم شونیا
 . دونمیم یمافوق بشر یروین کی ونیرو مد نهایمبتال نشده و تمام ا یماریب نیکه به ا  هیاندازه فرد

اونو از   ا،یمیکند عشق شما به همسرتون هم درست مثل ک  لیقادره که مس رو به طال تبد ایمیکه ک  همونطور
 یروین نیواسه ا یریتفس چیه ونمتیکرد و در واقع نم  لیسالم و شاداب تبد یبه انسان ماریرنجور و ب یفرد

 !!!!عشق  یایمیبکنم مگر ک یمافوق بشر

 انیپا
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 سپاسگزارم دیبا من همراه بود نکهیاز ا  زیعز  دوستان

 .بحث بشه شتریرمان ب نیدارم دارم در مورد ا دوست

 .دیشما خواهشمندم که نظرات خودتونو به من ارسال کن از

 .شما هستم نظراتصفحه نقد باز نکنم. پس منتظر  نکاریواسه ا دیشا دیدادیرمان نظراتتونو م یدر ط چون

 

 

 :دیگر  های پیشنهادیرمان 

 دانلود رمان عشق فراموش شده به قلم حدیثه سادات

  soberدانلود رمان نامقدس از

 دانلود رمان رز کبود از فهیمه رحیمی

  27Shaghayeghدانلود رمان آرام اما طوفان از
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