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 و رنگارنگ ماشينهاي به دوختم چشم و ايستادم...اش بهاره امان بی هاي شالق زير...باران زير

 خرد اين از بيش و بيفتم مبادا که کردم بند جايی به را دستم...! خبرشان بی دنيا از هاي سرنشين

 !... شوم خراب اين از بيش...شوم له اين از بيش...شوم

 شميشير يک مثل...بدتر آن از نه يا!.... تيغ مثل نه يا...سوهان مثل ماشينها بوق صداي

 دانستم نمی و بود بند دستم که همانجايی به را سرم.ميدادند خراش را روحم...! زهرآلود

 زير تا و چکيد می فرو ام بينی تيغه از...گرفت می راه سرم فرق از آب...! دادم تکيه...کجاست

 !... رفت می کجا به دانم نمی...را بعدش به آن از...! کرد می باز را راهش ام چانه

 گردنم خشکی...گرفت آتش گلويم...سوخت چشمانم عدسی...شد گس دهانم...گرفت اوج همهمه

  تحمل نبود؟خواستم...ديگر بود سياه...ايستاد سياه ماشين که ديدم و چرخاندم سر اما...شد بيشتر

 حک ذهنم در ابد تا سياه ماشين اين خاطره خواستم...شود باورم بلکه ببينم چشم به خواستم...کنم

 تکيه همان به را سرم پشت...چرخيدم کامل....نياوردم تاب شد باز که درش...نتوانستم اما...شود

 خيسی از يا و...بغض و گريه از يا...حاال...کردم می حس را فکم لرزش....چسباندم کذايی گاه

 زشتيهاي همه روي بستم چشم...بستم چشم و گرفتم بغل را دستانم...!ماه فروردين سرماي و لباسها

 !...دنيا اين روي...دنيا اين

 نمی کس هيچ که دردناکی تلخی همان...ست زندگی آخر گويند می همانکه....پايان خط...خط پايان

 من که جايی همين درست...همينجا...! اينجاست...نود دقيقه سوت همان...کند باورش خواهد

 تبسم! مرد... ُمن مرد...   من اسطوره...!!! مرد ُاسطوره امروز چون چرا؟ دانی می...! ام ايستاده

 نمی رو شرايطت من انگار زنی می حرف جوري يه-: گفت و گرفت دستم از اي آهسته نيشگون

 باهات که تعارف!من نه...تويی داره احتياج کار اين به که اونی وضعيت اين با خب.دونم
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 تو فقط مشکل-. انداختم پايين را سرم. ميشه پيدا من واسه هم کاري يه باالخره....ندارم

 . داد فشار را بازويم و گفت غليظی اه. کنم کار شرکت اون تو تونم نمی من که دونی می...نيستی

 فهمی نمی چرا کنی؟تو فکر چيزا اين به تونی می آوردين باال که قسطی و قرض همه اين با واقعا-

 باليی مالی و روحی فشار اينهمه خاطر به الل زبونم اگه.نميکشه اين از بيشتر ديگه شاداب؟مامانت

 می-. کشنده و موذي ترس اين از...خورد بهم...شد آشوب دلم کنی؟ها؟ می چيکار تو بياد سرش

 هنوز تو.نداري اي ديگه انتخاب ولی.آوره عذاب واست چقدر کار اين دونم می...سختته دونم

 پيدا جا هيچ هم رو گري منشی همين خدا به.صفره که کارتم سابقه.هواست رو مدرکت.دانشجويی

 کمتر را دستش فشار..کشيدم آه. دن می بهت دارن رفاقت و آشنايی حساب به همينم تازه.کنی نمی

 می خونه واسه خرجی کمک يه هم خونی می رو درست هم..وقته نيمه که کن فکر اين به-.کرد

 نمی و بخري کفش جفت يه خواي می ساله يه که خودت به...شادي به...کن فکر مامانت به.شی

 موجی...کرد رها را دستم... دونی نمی...دونی نمی منو درد تو-: گفتم و کشيدم عميقی نفس... تونی

 رو مسائل اين مورد در کردن فکر شرايط تو اما...دونم می...چرا-. دويد صدايش در نااميدي از

 در چشمانش ميخ. بگير گل ِرو احساست اون در و کن فکر منطقی شده که بارم يه واسه...نداري

 و گرفتم نشست می هميشه "او" که جايی از را نگاهم باالخره تونی؟ می-. رفت فرو صورتم پوست

 زنی می حرف باهاش خودت-... غم با...دلسوزي با...کشيد ام گونه روي را دستش. تونم می-: گفتم

 دوستانش و او هميشه که جايی.نارون درخت زير صندلی به دوختم چشم دوباره بگم؟ بهش من يا

 . نشستند می

 تمام بينمش می که فرسخی صد فاصله از وقتی که شرايطی در بزنم حرف او با توانم می چطور من

 کی تا-. کشيد دل ته از آهی. بگو بهش خودت نه- افتند؟ می لرزه به ام بيرونی و درونی اندامهاي

 به اول روز لرزه می پات و دست تو که اينجوري.شين همکار قراره کنی؟شما فرار ازش خواي می

 . ره می لو چی همه نرسيده دوم
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 چهره.کنم جايگزينش را شادي کوچک صورت و بزنم پس چشمم پيش از را اش چهره کردم سعی

 دست کالفگی با...! را اش خورده چروک و پير دستان...مادرم دستان و...را اش شده الغر کوچک

 را صورتم. ندارم که اي ديگه انتخاب تو قول به...برميام پسش از-: گفتم و زدم کنار را تبسم

  تا...نه-: کرد زمزمه و داد تکان را سرش افسوس با دارم؟-. کردم تماشايش دقت به و چرخاندم

 به را ناخنم کنار شده بلند پوست و کردم خم را گردنم...! نه...نگيري رو کوفتی مدرک اين وقتی

 رو کالسا برنامه.بده توضيح واسش کامل.چيه شرايطم که بگو بهش-: گفتم لب زير و گرفتم بازي

 ...حال هر به...بگو بهش دوباره اما...داره خبر که ماليم وضع از...بگو تو بازم اما.دونه می که

 !... بگی بهش خودت بهتره-. کرد قطع را حرفم

 قدمهاي با که پسري به و کردم دنبال را نگاهش رد...بود شده ثابت چشمانش.کردم نگاهش تعجب با

 ... رسيدم آمد می سمتمان به مطمئن و بلند

 خيله-: گفت و زد پهلويم به اي ضربه... اينجا مياد داره...واي...اينجا مياد داره-: گفتم وحشت با

 بلند جا از و دادم قورت را دهانم آب... خدا رو تو نباش ضايع ديدي؟اينقدر جن حاال؟مگه چيه...خب

 !... اسطوره احترام به...دياکو احترام به بلکه...او با زدن حرف براي نه..شدم

 و بردم فرو يقه توي حد آخرين تا را سرم...! ايستاد مقابلمان...قلبم افتادن نفس از با همزمان

 حتی ايشونن؟ گفتين می که خانومی-: گفت تبسم به رو و داد قيدي بی با را جوابم.کردم سالم آهسته

 -. نيايش شاداب.نيايش خانوم...بله-: داد جواب آرام و راحت تبسم...! حتی...شناخت نمی مرا

 که همونطور.بله-. داشتم حضور منهم که انگار نه انگار دادين؟ بهشون رو اطالعات...خوبه

 چطور؟ دستمزد و حقوق مورد در-. بودين خواسته

 و براقی و کفشم کنار کوچک چندان نه ترک پی حواسم تمام چون...داد جوابی چه تبسم نشنيدم

 آرنج دوباره.کردم قايم راستم پاي پشت و کشيدم عقب را چپم پاي آرام.بود رفته او کفشهاي صيقلی

 . جان شاداب شماست با حاتمی آقاي-. کردم نگاهش.نشست پهلويم توي تبسم
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 باال را سرم قد اختالف سانت بيست اندازه به و کردم صاف را صدايم...دياکو...ها؟حاتمی؟آها

 . باريد می وجناتش تمام از حوصلگی بی.گرفتم

 منشی با تونين می داشتين کالس اگه.شب هشت تا ظهره از بعد سه از کاريتون ساعت کردم عرض-

 حله؟.بشين جابجا و کنين هماهنگ صبح شيفت

 چهره اين اما...نيست خاص هم آنقدرها که بود معتقد تبسم...چرخاندم صورتش توي را چشمانم

 بی همواره نگاه آن با...پيشانيش روي محسوس نا شکستگی آن با...شرقی آلود اخم هميشه

 که روشنی پوست با...دهم تشخيص را رنگشان نتوانستم هرگز که چشمهايی با...خيالش

 مستقيم و شديد نور فقط که حالتی خوش و آشفته موهاي با...بود کرده اش تيره...مردانه...آفتاب

 ته با...کنش پر دهان و دلنشين اما غريب و عجيب اسم آن با...کرد می برمال را بودنشان اي قهوه

 با...بود برده را دخترها دل که غرب منطقه مردم خاص تعصب و غيرت آن با...قشنگش کردي لهجه

 و حجب با...زدند می صدايش که پسرهايی جواب در اش سرخوشانه و بلند هاي گفتن "گيان"

 ها بچه بين که معرفتی و مرام با و...داد می نشان دانشگاه دخترهاي با برخورد در که متانتی

 از دور اينهمه با و...نبود ها افسانه به شباهت بی که اش زندگی داستان با و...بود شده زبانزد

 رومی خدايان نماد..نديده اسطوره شاداب براي...من براي...پسرها ميان حتی بودنش دسترس

 !... حله...بله-... زدم پلک شدين؟ عرايضم نيايش؟متوجه خانوم-...! بود

 دياکو

 شد می کنم؟اصال کار گيج و چلفتی پا و دست موجود اين با توانستم می چطور...خنگی دختر عجب

 به و کرد نگاه سرتاپايم به بر و بر فقط شده بيدار خواب از تازه که وزغی عين کرد؟ اعتماد او به

 جيبم از را موبايلم....! بروم بارش زير بود محال...بودم نداده قول اگر...اوف..."حله" گفت زور

 انگار..نخير...بوق سه...بوق دو...بوق يک.گرفتم را "دانيار" شماره بار چندمين براي و درآوردم

 باز چيه-. گفتم بلندي اه و کوبيدم زمين بر را پايم پسر اين هميشگی بيخيالی از کالفه...! انگار نه
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 . گفتم زيرلب و کردم شهاب به نگاهی نداري؟ اعصاب

 شهاب. زنه می غيبش گوري کدوم بار يه وقت هرچند دونم نمی.نيست پيداش پسره اين دوباره-

 ديگه اون که کنی قبول خواي می کی شی؟آخه می دانيار نگران هنوزم تو-... قيد بی...بلند...خنديد

 سد...نيست تو و من مثه کارش اونکه بعدشم...سالشه نه-هشت و بيست نيست؟ ساله ده بچه يه

 صعب مناطق...کمرن و کوه تو همشون...سازن نمی شهر وسط هم رو سدي هيچ...سازه

 . من عزيز نذار خشخاش به مته اينقدر...سخته دادن جواب يا...ده نمی آنتن که جاهايی....العبور

 هميشگی پوزخند و يخزده نگاه آن با نباشم؟او نگرانش توانستم می.فشردم انگشتانم ميان را گوشی

 او...گذاشتند نمی خالی را انگشتش دو ميان فضاي اي لحظه که سيگارهايی آن با او...لبانش روي

 يک و دوساعت حتی نه...! نبودند ميهمانش ساعت دو از بيش که الحالی معلوم دخترهاي آن با

 فرق تو با دانيار-. نشست ام شانه روي شهاب دست...! ثانيه يک و ساعت دو حتی نه...دقيقه

 اون با روز سه دو ماهی همين وگرنه.بذاري احترام تفاوتاتون به اينکه جز نداري اي چاره.داره

 زندگيش از راحتی به که داشت را اين دل دانيار...بود شهاب با حق. دي می دست از هم رو بودن

 ... کند حذفم

 مثل و چرخاندم دانشگاه سرسبز محوطه توي را نگاهم و نشستم راست و کشيدم عميقی نفس

 در و دادم تکان سري.گرفت ام خنده.ديدم خودم متوجه را زيادي دخترهاي مشتاق چشمهاي هميشه

 تماس گوشی خوردن زنگ محض به...! خياالتی و احساساتی هاي دختربچه اين از امان-. گفتم دل

 داداش؟ خان احوال-. کردم برقرار را

 سعی و بستم را چشمانم.است تر غليظ هميشه از لبش روي پوزخند که بخورم قسم بودم حاضر

 حاضر بزنم؟ زنگ موقع همون من که همراهته کی همراهت تلفن اين-. باشم مسلط خودم بر کردم

 . است زهرخندش از ناشی شنيدم که ضعيفی صداي اين بخورم قسم بودم

 -: غريدم... تمسخر و استهزا از پر...خيال بی...القيد...هميشه مثل. خوبم منم داداش خان مرسی-
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 کرده کنترل زور به را اش خنده که بخورم قسم بودم حاضر فهمی؟ می...شم می نگرانت من دانيار

 !... نشو...کنی می اشتباه خب-..! است

 را چشمانم بگذارم؟ اش زنده توانستم می بود برادرم جز به کسی آدم اين اگر که کردم فکر خودم با

 دور از ظريفی صداي مياي؟ کی-. کنم کنترل را خشمم کردم سعی و فشردم هم بر بيشتري شدت با

 .رسيد گوش به

 صدايش...! دانيار-: غريدم باز و ساييدم هم روي را دنی؟؟؟؟فکم...دنی. ديگه بيا..کجايی؟...دنی-

 بايد االن.زنم می سر ميام شه تموم که کارم-...! شد تر دار فاصله...شد تر پرت حواس..شد سردتر

 . بود کرده قطع را تماس اما...دانيار زدم داد. فعالً.برم

 مردمک جفت يک با و کردم باز چشم آرام...! هم فکم...بودند گرفته درد فشار شدت از پلکهايم

 زير را ام عصبی حرکات و داده گوش حرفهايم به و ايستاده اينجا کی از.شدم مواجه نگران سياه

 : کردم خالی او سر را حرصم دانيار برخورد از عصبانی گرفته؟ نظر

 -. لرزيد لبش و شد جمع خودش در سريع ايستادين؟ اينجا خانوم؟چرا چيه-

 ... بايد...فقط...من...چيزه

 آرامتري لحن با و کشيدم موهايم توي دستی بودم؟ کرده رفتار تند اينقدر يعنی.لرزيد می هم صدايش

 نيايش؟ خانوم بگين خواستين می چيزي-: گفتم

 می را اش چانه که بغضی همينطور و...کند می کفشش ترک کردن مخفی براي تالشی چه که ديدم

 می-: گفت و انداخت پايين حد آخرين تا پيش دقيقه چند همين مثل را سرش.لرزاند

 تا زحمت به قدش.ايستادم مقابلش و شدم بلند آرام کار؟ سر بيام کی از بپرسم...خواستم...خواستم

 به را دلم چيزي اما...شدم رد کنارش از...! فردا از-...! ترسيده کوچک دختر.رسيد می من سينه

 !... نيايش خانوم...راستی-. بود آورده درد

 بودم؟ کرده چه من مگر.شد می ديده چشمانش توي اشک و ترس برق هنوز...گرفت باال را سرش
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 نمی دار جريحه را نفسش عزت که گفتم می طوري بايد.بردم پايين را سرم و شدم نزديکش کمی

 برين فردا.کنين می دريافت پيش از رو حقوقتون ماه يک شما شرکت، قوانين طبق-. کرد

 رها صداي شدم دور که کمی...کرد آرام را دلم نگاهش بهت. دن می انجام رو الزم کاراي.حسابداري

 . شنيدم را اش شده حبس نفس کردن

 شاداب

 تمام..بشنود را قلبم ضربان صداي مبادا اينکه ترس از.کردم آزاد را نفسم شدنش دور محض به

 روي.لرزند می پاهايم کردم حس.نکشيدم نفس بود شده نزديک من به وحشتناک آنگونه که مدتی

 داشتنی دوست قانون شنيدن از که خوشی حال.نشستم...بود نشسته او که همانجايی...نيمکت

 !تابلو رو نيشت اون ببند-: گفت و شد نزديکم تبسم.آورد لبم روي لبخند...بودم کرده پيدا شرکتشان

 حدقه از تبسم چشمان. بگيرم رو ماهم اين حقوق اولين برم فردا گفت-. دادم گسترش را لبخندم

 چيزي من-. دادم توضيح سريع نکند اشتباهی برداشت اينکه خاطر به ها؟-. زد بيرون

 لبخند آرام آرام و شد محو اش چهره تعجب...! شرکتشونه قانون گفت...گفت خودش...نخواستم

 و باال را سرم سرخوشی با. عاليه خيلی اينکه خب...آها-. گشود هم از را لبانش غمگينی و کمرنگ

 دلتو ماهه يه که سبزه کتونی اون ريم می هم با فردا-. گذاشت دستم روي را دستش.کردم پايين

 . نگريستم بود شده رد آن از دياکو که مسيري به و کردم کج را گردنم...! خريم می...برده

 بلند را پايم. شدن داغون خيلی کفشام..آره-. گفتم و کشيدم آه برود؟ ديگري چيز با که بود مانده دلی

 . دادم تکان را مچم وکمی کردم

 اين تحمل يعنی-: گفت و کرد نگاهم افسوس با. کنه می شلپ شلپ رم می راه.توش رفته آب کلی-

 تمام با...کردم نگاهش رفاقت؟ معنی بود؟اينه من قرضی پول کردن قبول از تر راحت واست وضعيت

 .نکردم قبول بدم پس پولتو تونم نمی دونستم می چون فقط...خدا به نه-. بود وجودم در که محبتی

 نمی که او بدي؟ پسش زود بايد بودم گفته بودم؟يا کرده دنبالت من مگه-. شد براق صورتم توي
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 را دستش...! ارزيد می کفش جفت يک از بيشتر چقدر...شخصيتم...نفسم عزت...غرورم دانست

 وقتی همينکه.برم قربونت گلی چقدر تو دونم می-. کردم بلندش نيمکت روي از و کشيدم

 يه واسم...کردي معرفی خودت جاي به منو تو و خواد می منشی گفته بهت حاتمی آقاي...اه...دياکو

 و دور گی؟ می راست-: گفت و خنديد اي کودکانه شوق با. مديونتم عمرم اخر تا...داره ارزش دنيا

 . گويم می راست...که يعنی.وسيدم*ب را اش گونه يواشکی و کردم نگاه را برم

 پشت از و ايستاديم هم با.بود خانه نزديک فروشی کفش مغازه.رفتيم خانه سمت به خرم و خندان

 اين فردا-: گفتم و دادم تکان سمتش به را انگشتم لودگی با.زديم ديد را سفيد و سبز کتانی ويترين

 نيست؟ بهتر اون نظرت به-. داد نشانم را خوشرنگی صورتی کالج شادي. خودمی پيش موقع

 خيره زيبا و کمرنگ صورتی به متفکرانه و انداختم او روي را ام سنگينی...گرفتم را بازويش

 کتونيه ولی.قشنگه اونم آره...هوم-. رفتم نشانه را سبز کتانی اينبار و چرخاندم را مردمکم...شدم

 از. شدي پولدار ديگه که تو...بخر جفتشو خواي می خب-: گفت و خنديد. دارم دوست هم رو

 پسش از نکنه گم می-. رفت مالش دلم ته...شدنم دار حقوق...شدنم شاغل مجدد يادآوري

 خواد می انگار...بابا گمشو-: گفت و زد دستم به اي ضربه خشونت با کنن؟ جوابم برنيام؟نکنه

 استرسم. کنی می تايپ نامه تا دو و دي می جواب تلفن چهارتا نهايتش...بشه کيفيت کنترل مسئول

 غليظی و کشدار "ايش". نميشه سرم چيزي کامپيوتر از...کنده خيلی دستم من آخه-. شد تشديد

 . باش داشته نفس به اعتماد کم يه دختر...! رو مملکت مهندس خانوم-: گفت

 کنون تا که تکنولوژي بزرگترين نفس؟وقتی به اعتماد مهندس؟کدام کدام...انداختم پايين را سرم

 تبسم صداي کردم؟ می اعتماد بايد مهارتم کدام به... بود خانه گوشه سياه انگشتی تلفن.. بودم ديده

 با تو...نگير کم دست رو خودت اينقدر...باش نداشته استرس اينقدر-. رسيد گوشم به..نزديک از

 دانشگاه بهترين از يکی مهندسی...کنکوري کالس هيچ و تست کتاب هيچ بدون...امکانات کمترين

 کالس و سرخونه معلم تا هزار با شهر اين پولدارهاي از خيلی که کاري...شدي قبول رو کشور هاي
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 را ام پيشانی ناخن با نگرانی؟ کردن تايپ خط چهار واسه حاال...نميان بر پسش از خصوصی

 : گفتم و خاراندم

 آقاي اين با توام...اه-: گفت و کرد اي کالفه پوف. بشم ضايع حاتمی آقاي جلوي ترسم می آخه-

 . کروزه تام کنه می فکر ندونه هرکی...حاتميت

 و جذاب دياکوي با مقايسه در ماستش؟ و يخ قيافه آن آمريکايی؟با معروف بازيگر کروز؟همان تام

 پشت...! رسه نمی پاشم گرد به اونکه-: گفتم خنده با بودند؟ مقايسه قابل من؟؟؟؟اصال ابهت با

 ...! ======================شاداب چندشی خيلی-: گفت و کرد نازک برايم چشمی

 سرم از را ام مقنعه در دم همان از. رساندم ها پله به را خودم قدم چند با و کردم باز را خانه در

 خسته...عزيزم سالم-. شنيدم آشپزخانه از را مادر صداي...! اومدم من...سالم-. زدم داد و برداشتم

 . کردم تند پا سمتش به...! نباشی

 ديدنش با...زد لبخند ديدنم با.کند می پوست زمينی سيب و بود نشسته آشپزخانه کف موکت روي

 را نرمش گونه و انداختم گردنش دور را دستم..نشستم کنارش.دويد وجودم در آرامش از موجی

 خبراي-. کند مخفی اش ظاهري خنده پشت را صورتش غم کرد سعی مامانم؟ خبرا چه-. وسيدم*ب

 . شده پيدا سخت و سفت مشتري يه خونه واسه...خوب

 تموم که درستون ايشاال عزيزم-: گفت تند تند و انداخت پايين را سرش مادر چی؟-. شد شل دستم

 هم پولش با....نداره رو سختی اينهمه ارزش که پاره آجر تا چند...خريم می رو اينجا از بهتر شه

 و کشيم می زندگيمون گوش و سر به دستی يه هم...کنيم می اجاره رو تري درمون درست جاي يه

 در چاقو. کنيم می جور رو تو عزيز شوهر زهرمار و کوفت خرج هم--. کردم قطع را حرفش... هم

 شاداب؟اون زدنه حرف طرز چه اين-: گفت بغض با و گرفت باال را سرش.شد خشک دستش

 !... همينه از منم درد همه-: گفتم و دادم تکان تاسف با را سرم...! پدرته

 آشپزخانه از رمق بی پاهايی با و کردم باز را مانتويم دکمه.شد کور خوشم خبرهاي شوق تمام
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 به-: گفتم بچرخم اينکه بدون.جوشيد اشکم چشمه...! شاداب: شنيدم را مادرم صداي.زدم بيرون

 و رم می بگذره سرت از خونه اين فروش فکر حتی اگه...خودت جون به...شادي جون به...خدا

 : کردم زمزمه دلم در...! شاداب-: کرد تکرار متحير..! ببين حاال.گردم نمی بر هم ديگه

 !... مرد شاداب-

 خواب در غرق را ام ساله شانزده کوچک خواهر.کردم باز را شادي و خودم مشترک اتاق در

 روي شده خشک اشک از ردي.کردم نوازش را اش پرکالغی لخت موهاي و زدم زانو کنارش.ديدم

 صدايش آرام.داشت تب هم کمی انگار.لرزيد می هم خواب در اش چانه.کرد می خودنمايی صورتش

 عاشق خواهري؟ اومدي-. شد آويزان گردنم از و پريد جا از ديدنم با و کرد باز پلک بالفاصله.زدم

 اومدم-. دادم بيرون را نفسم و کردم نگاه سرخش چشمان توي.بودم گفتنهايش خواهري اين

 ...!نخوردم...نه-. داد تکان راست و چپ به را سرش خوردي؟ خوابيدي؟شام زود اينقدر چرا.عزيزم

 و گذاشت صورتش روي را دستش بخوابی؟ گرسنه شکم با خواستی می-. وسيدم*ب را اش گونه

 . کنه می درد خيلی دندونم...بجوم چيزي تونم نمی...کنم باز فکمو تونم نمی--: گفت

 بودند گفته...داشت احتياج جراحی به دندانهايش از يکی...رفت بند نفسم.شد روان اشکش دوباره و

 بر هم متخصص يک ويزيت پس از حتی ما و...خواهد می متخصص بودند گفته...نيست هرکسی کار

 -: گفتم و گرفتم آغوش در را سرش...کردم پاک را اشکهايش! جراحی به رسيده چه...آمديم نمی

 . شدم بهتر ذره يه.داد مسکن بهم مامان-: داد جواب هق هق با کنه؟ می درد االنم

 ريم می.دنبالت ميام يازده طرفاي.بمون خونه تو.مدرسه بري خواد نمی فردا-. گزيدم را لبم

 -. خنديدم پول؟ کدوم با-. دوخت صورتم به را مخمورش چشمان و کشيد عقب را سرش باشه؟.دکتر

 ميام زود بگيرم پولمو همينکه.بدن پيش از ماهمو يه حقوق قراره.کار سر رم می فردا از

 .شد آرامش از پر زيبايش صورت. دم می قول.شی می خالص دندون اين دست از ديگه فردا.دنبالت

 دست کم يه.فروشيم نمی هم رو خونه ديگه...خدا به آره-. گرفتم آغوشش در محکم گی؟ می راست-
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 لباس رو مامان نيست الزم ديگه يعنی-...! سرمست و بلند...خنديد لذت با. ميشه باز بالمون و

 -. کردم زمزمه و بوييدمش...وسيدمش*ب.لغزاندم موهايش بين را انگشتانم بزنه؟ سوزن عروسا

 می درستش رو تو دندون که اينه مهم...فروشيم نمی رو خونه که اينه مهم فعال...دونم نمی

 دراز کسی پيش رو دستمون نيست نيازي و ميايم بر زندگيمون پس از هنوز که اينه مهم...کنيم

 !... کن فکر خوب چيزاي اين به فقط فعال.کنيم

 در ثانيه از کسري در...! سلطانی خانوم-: زدم داد و کوبيدم ميز روي را تلفن گوشی حرص با دياکو

 . انداخت داخل را خودش و گشود را اتاق

 بار؟ نکنين؟ها؟چند وصل من به رو مردک اين تلفن بگم بايد بار چند-...! جانم و زهرمار جانم؟-

 پايه ميز بسمت و انداخت بيرون "اش روسري" اصطالح به زير از بيشتر را اش شرابی موهاي

 طرف از کردم نمی فکر.زد حرف من با خانومی يه.دونستم نمی من خدا به-. رفت اتاق وسط کوتاه

 . باشه اون

 شلوار و رفت باال شلوارش کمربند تا خشکش و کوتاه مانتوي.شد خم و ايستاد من به پشت عمد به

 من ديد معرض در سخاوتمندانه را رانهايش پري ُو کمر باريکی...باسن برجستگی چسبانش، جين

 !...انرژي آن از بيشتر و برد وقت اي ثانيه چند منظره اين از گرفتن چشم.گذاشت

 تنگی کنم بلند را سرم اگر دانستم می...آمد طرفم به و کرد آب از پر را ميز روي ليوان مکث با

 نگاهش اينکه بدون دادم ترجيح بنابراين.گذاشت خواهد نمايش به را تري دلچسب منظره مانتويش

 که رو هايی تلفن بعد به اين از و بيارين واسم رو سيما و صدا پرونده.خوام نمی آب-: بگويم کنم،

 -. کرد گوشم روانه را ظريفش و عشوه پر صداي. کنيد مانيتور بيشتر رو کنيد می وصل اتاقم به

 به. ببينن رو شما خوان می...ايستادن بيرون خانومی يه ضمن در..خوام می عذر بازم...چشم

  و شده آرايش چشمان به مستقيم...نگاه انحراف هرگونه از جلوگيري براي و دادم تکيه صندلی

 -: گفت تحقيري از پر لحن با و کشيد درهم را اخمهايش چيه؟ اسمش-. زدم زل اش کشيده
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 اين...شد درگير ذهنم. کرد کالمش ضميمه هم را پوزخندي و. داشته قرار شما با گه می...نيايش

 . بود آشنا برايم چقدر اسم

 باز دهان...! باشه حسابی آدم خوره نمی وضعش و سر و قيافه به.بره کنم ردش خواين می اگه-

 -. شد زنده خاطرم در ديروز مظلوم و ترسيده دختربچه ناگهان که شناسمش نمی بگويم که کردم

 . داخل بياد بگو..شناسمش می...آره...آها

 در اندامش قشنگيهاي به پشت از.رفت در سمت به ادا هزار با و گفت چشمی و انداخت باال اي شانه

 خانوم...راستی-. زدم صدايش نامناسبش پوشيدن لباس از عصبی و کردم نگاه رفتن راه حين

 روي را دستم جانم؟-: گفت ناز با و چرخيد سرخش کفشهاي سانتی هفت پاشنه روي...! سلطانی

 سر و قيافه روي از که باشه آخرتون بار-. شود روشن مانيتور تا دادم تکانش کمی و گذاشتم موس

 در.خورد در به آرامی ضربه...!من جلوي حداقل...کنين می قضاوت موردش در...آدم يه وضع و

 .سالم-. کردم دعوتش داخل به خنديدم می بود فرستاده شهاب که مستهجنی اس ام اس به حاليکه

 . گرفتم باال را سرم و گذاشتم ميز روي را گوشی...کردم جمع را لبخندم کمی

 زودي به که گذشت ذهنم از اي لحظه.بود ايستاده مقابلم زير به سر و کرده قفل هم در را دستانش

 . بفرماييد.سالم-. گرفت خواهد گردن آرتوروز

 زانوهايش روي را اش مشکی مانتوي.نشست و انداخت نگاهی کرد می اشاره مبل به که دستم به

 گفتن ولی حسابداري رفتم.شدم شما مزاحم که ببخشيد-. انداخت پايين را سرش دوباره و کشد

 ... بودم کرده فراموش...پرت حواس اين به لعنت...آخ. نشده هماهنگ باهاشون

 آرايش بی و ساده صورت.کردم نگاهش زيرچشمی شود برقرار تماس تا و برداشتم را تلفن گوشی

 را الزم دستورات...! که کفشهايی و تيره رنگ به همگی و تر ساده لباسهايی...معصوم و مليح اما

 بلند را سرش اينکه بدون چيه؟ رشتت-: گفتم و گذاشتم ميز روي را دستم دو هر.دادم حسابداري به

 سال نوزده فقط...يعنی. سومم ترم- چندي؟ سال-...! بود دانيار رشته هم...هوم. عمران-: گفت کند
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 .فشرد بهم قبل از بيشتر را زانوهايش که ديدم بلدي؟ کارايی چه-...! داشت

 کنی؟ تايپ بلدي-. خواندم فرا اتاق به را سلطانی. گيرم می ياد زود..ولی...نيستم بلد زيادي چيز-

 يه-. آمد نمی خوشم دخترک اين به نگاهش طرز از.نشست من سر اشاره با و شد وارد سلطانی

 . گذاشتم جواب بی را نگاهش.کرد نگاهم پرسشگرانه سلطانی. کنم می تمرين...ولی...ذره

 به هم فعاليتمون بيشتر...چيزا اينجور و انيميشن و تيزر و بنر.طراحيه اينجا ما کار که دونی می-

 پس.داره اختصاص داخلی اي ماهواره هاي شبکه و تلويزيون واسه بازرگانی هاي آگهی ساختن

 خصوصا.کنی زياد کامپيوتر به نسبت رو دانشت که دارم انتظار ازت اما...منشی يه عنوان به هرچند

 . اکسل و وورد،فتوشاپ محيط

 سلطانی خصمانه و تحقيرآميز نگاه و من حرفهاي فشار انگار.شد تر خميده گردنش کردم احساس

 دونی می اصال-: گفت و انداخت پا روي را پايش سلطانی. بود امده فرود هايش شانه روي درست

 عمرت؟ به ديدي کامپيوتر اصال-: داد ادامه و زد من به چشمکی چی؟ يعنی گفتيم ما که چيزايی اين

 -. شنيدم را نيايش ضعيف صداي بزنم حرف خواستم تا.سلطانی مستقيم توهين اين از شدم مبهوت

 و روشن بلدي-. داد جواب من جاي به سلطانی. هست دانشگاهمون کامپيوتر سايت تو...ديدم...بله

 اش خودداري براي که را تالشی و شنيدم را همش سر پشت و تند نفسهاي صداي کنی؟ خاموشش

 . کردم تايپ واسشون رو ها بااليی سال هاي نامه پايان از تا چند حاال تا-..! ديدم...کرد می

 نشسته؟اصال می آنجا ساعت چند بود؟؟؟روزي کرده تايپ کامپيوتر سايت از استفاده با را نامه پايان

 مبل روي...کنارش و شدم بلند ميزم پشت از عمران؟ سومی ترم دخترک اين کرده می وقت کی

 بگيري؟ ياد رو خواستم ازت که چيزايی اين کامپيوتر سايت همون تو بتونی کنی می فکر-. نشستم

 !... بود مصمم اما..داشت بغض صدايش.گرفت فاصله من از و کرد جور و جمع را خودش کمی

 فتوشاپ ميشه مگه ولی...شايد رو وورد و اکسل حاال-: گفت اشکار نفرتی با سلطانی. تونم می بله-

 نيست الزم شما-: گفتم و کردم نگاهش خشم با.نياوردم طاقت ديگر گرفت؟ ياد الکی همينجوري رو
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 الزم که هم هرچی.بدين نيايش خانوم به رو فايلها و کمدا يدکی کليد لطفا...کنين دخالت مسائل اين تو

 شدن چروک به توجه بی را ابروهايش.ديدم چشمانش در را کينه برق... بذارين اختيارش در داشت

 بله-. ديگر بود برده سر را ام حوصله بدم؟ رو کليدا زودي همين به-: گفت و برد باال اش پيشانی

 . کارتون سر ببرين تشريف االنم.خانوم

 از کوچکش اسم...کردم ثابت نيايش روي را نگاهم.کرد ترک را اتاق و برخاست جا از سرعت به

 گرفته بازي به را چپش دست شست انگش ناخن...راستش دست سبابه انگشت با...بود رفته خاطرم

 فقرش گناهش تنها که دختري دل...من اتاق توي..من شرکت توي...شکسته دلش دانستم می.بود

 سرش خانوم؟ دختر-. کردم کم را بينمان فاصله و کشدم سمتش به را خودم کمی...! شکسته...بود

 :بگويم و کنم نوازشش خواست می دلم. مظلومش قشنگ چشمان...بود تر چشمانش...کرد بلند را

 اسم من- "...!تو از بيشتر حتی شايد...ام چشيده را فقر طعم تو مثل منهم...جان بچه نترس"

 : گفت و انداخت پايين را سرش دوباره. کردم فراموش رو کوچيکت

 ناراحت منشيم حرفهاي از-. صورتش اجزاي تک تک مثل...بود مليح و قشنگ هم اسمش. شاداب-

 را مانتويش دوباره باشه؟.کنی پيشرفت خواستم ازت که چيزايی تو که کن فکر اين به فقط...نشو

 بهم...کنه پيدا منشی واستون بودين خواسته ازش که دوستم همون...تبسم-. کشيد زانوهايش روي

 .کردنه تايپ و دادن جواب تلفن حد در فقط گفت می...باشم بلد اکسل و فتوشاپ بايد که بود نگفته

 هستم؟؟؟ منشی دنبال من بود گفته دوستش

 با که بود نگفته او به و ترسيد می دختر اين غرور براي من اندازه به هم او پس...! زدم لبخند

 را سرش..تند برنمياي؟ پسش از کنی می فکر يعنی-. کرده جور برايش را اينکار التماس و خواهش

 کتابخونه رم می فردا...تونم می...نه...نه-. شد خيره چشمانم در بار اولين براي و کرد بلند

 می تمرين هم سايت کامپيوتر با.خونم می شينم می.دارن رو فتوشاپ آموزش کتاب حتما...دانشگاه

 از...خوبه-. زدم لبخند.داشت احتياج کار اين به چقدر که بود مشخص کامال. گيرم می ياد زود.کنم
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 آهسته...آرامش. بپرس خودم از داشتی مشکل هم جا هر.کنی استفاده تونی می هم اينجا کامپيوتر

 !... کنی شروع االن همين از تونی می..نداري کالس اگه-... برگشت صورتش به آهسته

 می شايد...شدم پشيمان حرفم از..افتادم کفشهايش ياد...شد سرخ کمی صورتش...گرفت گاز را لبش

 دوست اگه البته-. شدم بلند جا از.بخرد کفش خودش براي حقوقش اولين با و برود خواست

 . نيست اجباري هيچ...داري

 می درد دندونش.دکتر ببرم خواهرمو خوام می راستش-. ايستاد مقابلم و شد بلند متانت با و آرام

 حسابداري برو...باشه-...! حقوقش دنبال بود آمده صبح اول همين براي پس. شه جراحی بايد.کنه

 اعتمادتون اليق اميدوارم...ممنونم-: گفت کند نگاهم اينکه بدون...! برگرد عصر...بگير رو پولت

 . بري تونی می ديگه حاال...خوبه-سلمبه؟ و قلمبه حرفهاي اين و بچه يک...گرفت ام خنده. باشم

 و عشوه اي ذره بدون...کردم نگاهش پشت از.رفت و گفت اي آهسته خداحافظی زيرلب

 !..داشت برمی قدم...محکم اما کوتاه...اطوار

 شاداب

 شدت از بلکه..دياکو به نزديکی هيجان از نه اينبار.لرزيد می بدنم هنوز زدم بيرون که اتاق از

 را سلطانی با مجدد شدن رو در رو توانايی واقعا...بودند کرده وجودم نثار رحمانه بی که تحقيري

 ريز ريز و بود دستش تلفن گوشی...شدم نزديکش عذاب و غصه هزار با.نبود اي چاره اما نداشتم

 آن و پا اين کمی.بود گرفته درد قلبم...! نکرد نگاهم حتی... ببخشيد-. ايستادم ميزش کنار.خنديد می

 !... ببخشيد-. کردم پا

 !.. خانوم ببخشيد-. بردم باال کمی را صدايم چرا؟ چرا؟آخر...گرفت می ام ناديده عمداً

 زنم؟ می حرف دارم بينی نمی مگه-: گفت تندي به و برگرداند را رويش اخم با

 من منتظر و دارد درد کوچکم خواهر که کردم می اش حالی بايد چطور...رفتم عقب کمی آگاه ناخود

 است؟
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 و و شد تمام اش مکالمه باالخره ساعت؟ نيم...دقيقه بيست..دقيقه ده..ايستادم سرپا چقدر دانم نمی

 -: گفتم و انداختم سالن کنج ديواري ساعت به نگاهی.شد مشغول کامپيوترش با من به توجه بی

 -. برنگرداند را سرش بدين؟ بهم رو کليدا لطفاً ميشه...برم بايد...دارم عجله من...خانوم

 ... دار برشون...اونجان

 شادي خاطر به اگر...نکند معطلم اينقدر و بگويد زودتر را جمله دو همين توانست نمی يعنی

 به خداحافظی بدون و کردم تشکر زيرلب و برداشتم را کليدها...! نبود مادرم خاطر به اگر...نبود

 منتظر و چرخيدم! شدم می خفه داشتم...توانستم نمی...! کن صبر لحظه يه-. رفتم خروجی در سمت

 :گفتم و کشيدم عميقی نفس. کنم هماهنگ باهات شد الزم وقت هر که بده رو موبايلت شماره-. ماندم

 -. داد می نشان تر زشت را عمليش سراسر چهره...لبش روي کريه پوزخند. ندارم موبايل من-

 . زدم می حدس

 روي را اش سنگينی.ايستاد ميزش کنار...من نزديک و برخاست جا از.کرد می غلغل دلم در نفرت

 به و اومدن اينجا زياد تو امثال...جون دختر ببين-. شد خشک کفشهايش روي چشمم...انداخت ميز

 بهت اينجا و سوخته واست دلش حاتمی اقاي چون نکن فکر.خواستيم رو عذرشون نکشيده روز دو

 آقاي از بعد...شرکت اين تو..طرفی من با کنی درازتر گليمت از پاتو زيادي.رديفه چی همه داده کار

 نمی رو تو مثل افرادي ي ساده و مظلوم ظاهر گول اصال ايشون برخالف و دومم نفر من حاتمی

 آقاي مثل اي قيافه خوش و جوون مرد به چشمتون تا تو مثل دخترايی دونم می خوب...خورم

 پاسدار اينجا من باشه حواست اما...کنين می تيز واسش رو دندونتون چطوري خوره می حاتمی

 و بري وار بره همينجوري آخرش تا بهتره.خوندست فاتحت بذاري کج پاتو.شرکتم اين منافع

 ... گرفته شدت زانوهايم هميشگی لرزش کردم حس فهمی؟ می که رو منظورم.بياي

 اگر...نبودم محتاج کار اين به اينقدر اگر...نداشتم احتياج امروز همين درست..پول اين به اگر که آخ

 نکرده پيدا مشتري خانه براي مادرم اگر...بود ننشسته انتظارم به اميدوارانه شادي اکنون
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 ... اگر...اگر...بود

 را پول...سوخت می چشمانم...رفتم حسابداري به و شدم خارج سالن از بزنم حرفی اينکه بدون

 بی..مقصد بی...هدف بی...دويدم توانستم که آنجايی تا...دويدم بيرون شرکت از سرعت به و گرفتم

 هشدار ام مرده مادر کفشهاي که آنقدر...! دويدم فقط...مردم متعجب و خيره هاي نگاه به توجه

 بريده و گذاشتم هايم زانو روي را دستهايم...بود رفته بند نفسم...!بايستم که کردند مجبورم و دادند

 در ساعتی و بروم خواست می دلم...! شدند سرازير اشکهايم لحظه همان در و...کشيدم نفس بريده

 براي و کرد می درد دندانش...بود منتظرم شادي اما...بزنم زار خودم حال به و بنشينم اي گوشه

  ريختند می فرو محابا بی که اشکهايی و دردناک پاهايی با...بود من محتاج درد اين از خالصی

 معناي به امروز..بستم را چشمانم و دادم تکيه وس*اتوب ميله به را سرم.شدم وس*اتوب سوار

 را غرورم...کردند خردم...داشتم دوستش وار ديوانه که مردي مقابل آنهم...بودم ريخته فرو واقعی

 ترک کفشهايم اينکه خاطر به فقط...جرمی هيچ بی..گناه بی...کردند لگدمال را شخصيتم..شکستند

 با...نداشتم آرايش لوازم...نبود سرباال و عملی دماغم..نبود روز مد مانتويم اينکه خاطر به...داشتند

 از..خواست می آه دلم...بود همين گناهم...کردم نمی آمد و رفت آژانس حداقل يا و شخصی ماشين

 ستونهاي خواستم می...خواست می همانها از دلم...لرزاند می را خدا عرش گفتند می که همانهايی

 اما..خواستم می...کنم تخريب سلطانی مثل آدمهايی سر روي را آسمانش و بلرزانم را خدا عرش

 سياه هم را خودمان دل..کشيدنها آه اين...نفرينها اين..کارها اين بود گفته...بود کرده قدغن مادرم

 !... هست حواسش خودش...هست حواسش خدا...بکشيم آه ما نيست نيازي بود گفته...کند می

 !... شدم پياده و کردم خفه سينه در را آهم...وس*اتوب ترمز با

 کتانی اما..نبود ويترين پشت صورتی کالج..رساندم فروشی کفش مغازه به را خودم قدم چند با

 به دوباره...!تومان هزار چهارصد...شمردمش احتياط با و آوردم در کيفم از را پول...! چرا...سبز

 قطعاً...دادم تکان را پايم کمی...خودم انداخته پوست کفشهاي به آن از پس و کردم نگاه سبزم کتانی
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 !...آوردند می دوام "بايد"!... بياورند دوام هم ديگر ماه يک توانستند می کفشها اين

 دانيار

 چيز همه که آتشی...گرفتند نمی آرام هم لحظه يک حتی که هايی ضجه...خون...جيغ...خاک...دود

 کوچک روزنه آن با...بودم اسير آن در که تنگی فضاي...برد می فرو خودش کام در وحشيانه را

 از...ترسناک و پيکر غول مرد چند...مرد چند پرصداي هاي خنده...شنيدم جيغ صداي دوباره...که

 گرفته آغوشم در محکم کسی...لرزيد بدنم تمام...آيند می ما سمت به که ديدم...ديدمشان می روزنه

 هر صدايشان...شدند ما مخفيگاه نزديک...آمدند مردها...بود گذاشته دهانم بر را دستش کسی...بود

 ... ديدم...گرفتند مرا که ديدم...کردند دراز را دستشان که ديدم...شد می تر قوي لحظه

 هم باز...لعنتی...بود کرده عرق تنم تمام...نشستم تخت روي بالفاصله...پريدم خواب از وحشت با

 پاک را ام پيشانی عرق و کشيدم گردنم به دستی...! نشدنی تمام وحشت اين باز...وس*کاب اين

 اتاق کنار کوچک يخچال...پوشيدمش...بود افتاده زمين روي شلوارم...رفتم بيرون تخت از و کردم

 راه لبم هاي کناره از آب...کشيدم سر محابا بی برداشتم را معدنی آب کوچک شيشه و کردم باز را

 و برداشتم را فندکم.کردم پاک را دهانم دست پشت با...ريخت ام گرفته آتش بدن روي و گرفت

 را چپم دست...نشستم تخت روي دوباره و کردم روشنش و دادم قرار انگشتانم ميان را سيگار

 دنی؟-. زدم آن بر محکمی پک و گذاشتم لب بر را سيگار راست دست با و کردم ام پيشانی ستون

 اندام دور را اش مشکی ربدوشامبر و شد بلند مبل روي از که ديدم تاريکی در.ندادم را جوابش

 شدي؟ خواب عشقم؟بد شده چی-. سيگار بر ديگر پک يک دوباره عزيزم؟...دنی-. پيچيد باريکش

 خاموش سيگاري جا توي را نصفه سيگار.دوختم زيبايش صورت به را چشمانم.نشست پايم کنار

 : گفتم و کردم

 برو؟ بودم نگفته مگه-. ماند خيره صورتم به مستاصلش نگاه اينجايی؟ هنوز چرا تو-

 يک تا.رفتم پنجره کنار به و شدم بلند.بخوانم چشمانش غم از را گلويش به دويده بغض توانستم
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 چطور موقع آن تا اما...گشتم برمی تهران به و شد می تمام کويري شهر اين در کارم ديگر هفته

 -. چرخيدم سمتش به خشم با رحمی؟ بی اينقدر چرا تو دنی- کردم؟ می تحمل را دماغ موي اين بايد

 سينه به انگشت با...! بود همين من شرط اولم از دوما...دنی نه دانياره من اسم گفتم بار هزار اوال

 مبل رو که من-: گفت ناله با. مياد بدم باشه کنارم خواب موقع کسی اينکه از من-. کوبيدم ام

 به.رم می ببره که خوابت گفتی.خوابيدي من اتاق تو اما-: کنم خفه را فريادم کردم سعی. خوابيدم

 اينجايی؟ هنوز چرا بگو لطفا پس.بمونی دادم اجازه بهت شرط اين

 صورتم نفرت شدت از اختيار بی. کنم تجربه رو بودن تو کنار شب يه خواستم می- شد نزديکم آرام

 . دارم دوستت من اما...کنی نمی درک رو چيزا اين تو دونم می-. کردم جمع را

 روي اش گريه صداي.گريست زار زار و پوشاند را اش چهره دست با جمله، اين بند پشت و

 حاال...کافيه...خب خيله-. بلعيدم را کويري خنک هواي از کمی و گشودم را پنجره.بود اعصابم

 رابطمون از رو کمپ کل باشی داشته قصد کنم نمی فکر.اتاقت به برگرد و بپوش رو لباست زودتر

 . کنی خبردار

 لباس خواهد می که شدم متوجه رسيد گوشم به که خرخري از...کشيد زمين روي را صندلش

 را ربدوشامبرش بند که ديدم و چرخيدم...بود کرده فعال را حواسم و هوش...خنک هواي...بپوشد

 ماليمی نسيم.لرزيد می هق هق شدت از ظريفش و کوچک هاي شانه.انداخت اي گوشه به و کرد باز

 تا هنوز.بود صبح سه ساعت.برداشتم تخت کنار از را موبايلم.داد می تاب را موهايش وزيد می که

 گرفتم دستش از را بلوزش...شدم نزديکش...ساعت دو از بيشتر حتی...داشتيم وقت کمپ شدن بيدار

 .کردم حلقه شکمش روي پشت از را دستانم و

 شدم خم...کردم جدايش خودم از...شد دار خدشه خوشم حال...نيز لبهايم حرکت...شد متوقف ستانم

 !.. سالمت به...يعنی. دادم دستش به و برداشتم زمين از را بلوزش و

 شاداب
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 شرکت به بخورم آب ليوان يک حتی کنم فرصت اينکه بدون و رساندم خانه به را شادي سه ساعت

 خودم دور هدف بی و گذاشتم ميز روي را کيفم.نداشت حضور سلطانی خوشبختانه.بازگشتم

 دياکو اتاق سمت به مردد.زد نمی پر پرنده که هم شرکت توي.کنم چکار بايد دانستم نمی.چرخيدم

 مبل روي. شدم داخل و کشيدم راحتی نفس صدايش شنيدن با.کوبيدم در به آهسته ضربه چند و رفتم

  سالم و کشيدم عميقی نفس.کرد تحريک را اشتهايم کباب بوي.خورد می غذا و بود نشسته

 عادت به و نشستم مقابلش. بنشينم که کرد اشاره و داد را جوابم سر با بود پر دهانش چون.کردم

 رو وظايفم شرح خواستم می.شدم مزاحم موقع بد که ببخشيد-. چسباندم بهم را زانوهايم هميشه

 . گردم برمی ديگه دقيقه چند و رم می.بدونم

 انداختم پايين را سرم.شد برخاستنم مانع ابرويش حرکت با...کشيد می سر را دوغ ليوان حاليکه در

 نگار و رنگ خوش کاغذي دستمال برگ يک...ميز روي صورتی و سفيد جعبه از.ماندم منظر و

 کردن يخ و قلبم کننده کر طپش از حاليکه در. اومدي زود-. کرد پاک را دهانش دور و کشيد بيرون

 مبل به. بشه دير ترسيدم.اينجا اومدم مستقيم دکتر مطب از بعد-. گفتم بودم معذب شدت به دستانم

 خوردي؟ ناهار.باشی شناس وقت همينقدر هميشه اميدوارم-. انداخت پا روي را پايش و داد تکيه

 .دادم تکان نفی عالمت به را سرم نداد؟ يادت چيزي سلطانی خانوم-. بله-. دادم قورت را دهانم آب

 راه سرش پشت..فاصله با. کنی چيکار بايد بگم بهت تا بيرون بريم...خب خيله-. شد بلند

 فعال-: گفت و کرد روشن را کامپيوتر.شدم نزديک کمی... اينجا بيا: گفت و نشست ميز پشت.افتادم

 تلفنا جواب و کنی تايپ رو ها نامه بتونی همينکه.ندارم انتظار ازت بلدي که چيزي اون از بيشتر

 فشار رو دکمه اين بگيري تماس من با خواستی وقت هر بينی؟ می رو قرمز دکمه اين.کافيه بدي رو

 وصل من به رو شرکت از خارج تماساي خواي می که وقتيه واسه هم بنفش دکمه اين. دي می

 . کنی

 خم کمی و گذاشتم صندليش روي را دستم حواس بی...کردم نگاه دستانش حرکات به دقت با
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 دکمه اين-...! دياکوست ام شده نزديکش اينچنين که مردي اين بودم کرده فراموش انگار...شدم

 . کنی می استارت رو فاکس اين با.فاکسه ماله اين- چيه؟ مال سبز

 وقتی ببين-. گذاشت دستم کنار را دسش کنم؟ می استارت- گفتم؟ و خاراندم را ام پيشانی کمی

 رو شماره بعد و زنی می رو دکمه اين... ذاري می اينجا رو کاغذ...کنی فاکس رو چيزي يه بخواي

 به داشت شباهت چيزي هر به..بود غريبی و عجيب دستگاه چه...انداختم باال را ابروهايم. گيري می

 ... تلفن جز

 نشسته لبش روي ماليمی لبخند.افتاد صورتش به نگاهم اي لحظه...ايستادم راست و کشيدم آه

 صندلی گوشه به را خودش نکند برخورد من به اينکه براي...شدم موقعيتم متوجه تازه...بود

 شدت اش خنده اما...چرا دانم نمی. ببخشيد واي-: گفتم هوا بی و کردم هول...بود کشانده

 می راه زود خيلی...نباش نگران-: گفت بگيرد من شده قرمز صورت از چشم اينکه بدون.گرفت

 . نترس پس...اغماضه قابل اشتباه دوبار يکی...افتی

 دوباره. رفتم عقب قدم چند تنومندش هيکل با اصابت عدم از جلوگيري براي...برخاست جا از بعد و

  با و بري تونی می داشتی دوست اگه.بپرس بيا کردي گير جا هر-: گفت و زد کشی شاداب لبخند

 -: گفتم سريع. کن تمرين کامپيوتر با و بشين شد خالی دستت وقتم هر...شی آشنا هم ديگه واحداي

 . چشم

 . خوبه-: گفت و داد تکان را سرش

 ام سينه روي را دستم...انداختم صندلی روي را خودم بست را در همينکه.برگشت اتاقش به و

 !.. بود برپا عروسی قلبم در...دياکو با بودن همه اين هيجان از...گذاشتم

 دستم به اي جعبه و آمد داخل پوش آبی مردي و شد باز سالن در که بود نگذشته دقيقه جند هنوز

 . بياريم ناهار واستون دادن دستور حاتمی آقاي-: گفت حوصلگی بی با.کردم نگاهش تعجب با.داد

 روز اداري وقت پايان در.داد نمی من به زدن حرف مهلت و پرسيد می سوال وقفه بی و تند تبسم
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 بزن حرف د-. شود مطلع چيز همه از ثانيه چند عرض در خواست می و بود آمده دنبالم...کارم اول

 گرفتم فاکتور سلطانی از دي؟ می مهلت تو مگه-. خنديدم. نيستی الل شه معلوم بگو چی يه...ديگه

 شنيده...دياکو ول اي-: گفت تعجب با.بود مانده باز دهانش.کردم تعريف مو به مو را اتفاقات بقيه و

 دونی نمی-: گفتم و کردم تجسم را اش مردانه چهره...! شد نمی باورم ولی مرامه با خيلی بودم

 کارمنداش هواي هم خيلی.هست چی همه به حواسش ولی ده نمی بروز زياد.مهربونه و خاکی چقدر

 و اونجام که روزه نصفه يه هنوز من تازه.بيرون مياد خير دعاي با اتاقش تو ره می هرکی.داره رو

 هم کارش محيط ميگن-: گفت و انداخت شانه روي را اش کولی تبسم. ديدم ازش خوبی همه اين

 چه داره تعصب هم مريخ کره دختراي ناموس رو که غيرته با کرداي اون از قرار از.سالمه خيلی

 تونی نمی هم دولتی محيط تو حتی...جامعه اين تو.بدون رو شرايط اين قدر...کارمنداش به رسيده

 !... کنی آمد و رفت راحت اينقدر

 ماده پشه يه از گن می.باش مراقبش.زنن نمی خوبی حرفاي برادرش مورد در ولی-. کرد مکث کمی

 هيدروليکی هاي سازه ارشد.خودمونه همکار تاسف کمال با.هست معتادم گن می تازه.گذره نمی هم

 .کن احتياط ديديش اگه حال هر به ولی.کنه آمد و رفت شرکت اون تو زياد کنم نمی فکر.داره

 را صدايش و کرد ريز را چشمانش. شبه خفاش انگار زنی می حرف موردش در جوري يه-. خنديدم

 دکتراي هاي بچه واال-. بزند حرف جنايی داستان يک مورد در خواهد می که انگار...آورد پايين

 خفاش از کمی دست کنن می تعريف اينا که چيزي اين.شناسنش می خوبم.شناسنش می خودمون

 گن می...عشقی هچی بی...حسی هچ بی...رنگيه شيشه تيکه دو عين چشماش گن می...نداشته شب

 دختراي از يکی به گن می...نداره دوست رو کس هيچ اصال..نداره دوست هم رو داداشش حتی

 مواد اين اهل گن می...نياورده در صداشو آبروش ترس از دختره ولی...کرده تجاوز دانشگاه

 !... جيبشه تو دارم ضامن چاقوي يه هميشه گن می...تازه...غريبه و عجيب مخدراي

 مجسم برايم تبسم که وحشتناکی صحنه اين...شب تاريکی در...شد راست تنم بر مو کردم حس
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 تا هزار و کرده جنين سقط به مجبور رو دختر تا سه حاال تا گن می-. انداخت اندامم بر لرزه..کرد

 سالح حمل جرم به بار يه گن می...! ورافتاده افتاده در باهاش هرکی گن می...! آبرو بی رو دختر

 حراست وقت هيچ اما رفته پيش دانشکده از اخراج مرز تا بار چندين گن می...شده دستگير سرد

 اينکه تصور از بيشتر.رفت بند سياهی همه اين از نفسم...! کنه ثابت عليهش رو چيزي نتونسته

 ...شيطونه خود گی می تو که چيزي اين-. گرفت قلبم کشد می شيطان اين دست از عذابی چه دياکو

 با چيه؟ کنن می ياد ازش هنوزه که هنوز استادامونم حتی که چيزي يه دونی می ولی...دقيقاً-

 . کردم نگاهش استفهام

 از جرمی مدرک هيچ وقت هيچ چون...کنه می ترش ترسناک همين و...داره اي العاده فوق هوش-

 امشب ذاري می...تبسم بگيري درد-. زدم بازويش به محکمی ضربه..! ذاره نمی جا به خودش

 خودش هاي همکالسی از رو اينا.گم می راست خدا به-.خنديد بلند نه؟ يا بخوابيم وس*کاب بدون

 غليظی چشمک چی؟-. ايستادم اختيار بی. دياکوئه مال اونم...نداره بيشتر هم کليه يه...راستی.شنيدم

 و کنه نمی معطل هم دياکو.افتن می کار از هاش کليه بوده کارشناسی دانشجوي وقتی...بله-. زد

 واسه...همچنان...قرار از ولی-: گفت و انداخت باال اي شانه. بهش ده می رو خودش کليه

 لنگه يک آوردي؟ گير کجا از رو خبر اينهمه تو-. بودم گيج هنوز. کنه نمی خرد هم تره...داداشه

 کوچيک وي تی تبسم خبرگزاري-: گفت و زد اش سينه به را دستانش و برد باال را ابرويش

 !..شماست

 دياکو

 بدنم به قوسی و کش...! شب نيم و ده.کردم نگاه را ها عقربه و چرخاندم را مچی ساعت صفحه

 چشمک منشی ميز مانيتور.رفتم بيرون اتاق از و برداشتم را کيفم...کردم خاموش را کامپيوتر...دادم

 بودم خواسته شاداب از خودم.زد می

 لحظه يک...خيلی..بودم خسته.کنم منتقل او کامپيوتر به را پرينتم دستورهاي تا نکند خاموشش
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 تکان را موس و نشستم ميز پشت.شدم پشيمان اما بشوم کردنش خاموش خيال بی خواستم

 بی...! اکسل آموزش....کردم نگاهش کنجکاوي با...بود باز اي صفحه...شد روشن مانتيور.دادم

 تک تک...بود ميزش روي هم کاغذي...خنداند می مرا راحت دختر اين چقدر...زدم لبخند اختيار

 اما...! مشکی و قرمز با جاها بعضی...آبی خودکار با جاها بعضی..بود کرده يادداشت را جمالت

 می خودم ياد مرا دختر اين نفس عزت و کوشی سخت...ببردش خود با بود کرده فراموش انگار

 وجود با وقتی...کرد سکوت سلطانی بدرفتاريهاي مقابل در نيازش خاطر به امروز وقتی.انداخت

 خاطر به وقتی...کند اقرار نخوردنش غذا به نشد حاضر پريده روي و رنگ و خورده ترک لبهاي

  نامه پايان گفت وقتی...آمد شرکت به وقت سر درست و پاره کفشهاي همان با هم باز...خواهرش

 از استفاده با که داد قول مردانه آنگونه وقتی...کند می تايپ سايت کامپيوتر با را باالييهايشان سال

 دانيار ماده، گربه يک مثل که روزهايی ياد...! افتادم خودم ياد...کند کار فتوشاپ دانشگاه کتابهاي

 ياد...زدم می آتش و آب به را خودم شکمش، نماندن گرسنه براي و کشيدم می دندان به را

 دانيار که روزهايی ياد...! زدم هم را دانشگاه و درس قيد رييسم غرغرهاي خاطر به که روزهايی

 نخورده حاليکه در "خوردم بودي مدرسه تو وقتی.آره"...گفتم می من و ؟"خوردي غذا" پرسيد می

 يخ انگشتان ميان را برف و باران نفوذ کمتر تا کشيدم می کفشم روي نايلون که روزهايی ياد...بودم

 پشتی به را سرم...! تهران تر تلخ و سردتر شبهاي و...کردستان سرد شبهاي ياد...کنم حس ام زده

 . بستم را چشمم و دادم تکان صندلی

 برايش...! من مثل...بود عزيزتر خودش از برايش که داشت خواهري هم ساله نوزده دختر اين

 کار و مسئوليت هرگونه بار زير برايش...! من مثل...کرد می تحمل را تحقيري و سختی هرگونه

 !... من مثل...گذشت می خودش از برايش...!من مثل...رفت می اي شرافتمندانه

 قيد...بود زده را اش خوشی قيد...بود زده را جوانيش قيد...من مثل درست...ساله نوزده دختر اين

 قيد...بود بسته شهر اين رنگارنگ ويترينهاي روي را چشمش...بود زده را عاليقش و ها خواسته
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 !... من مثل درست...بود زده را نيازهايش ترين ابتدايی

 ...!بودم ايستاده پيش سال چهار و بيست من که ايستاده همانجايی...امروز...معصوم دختربچه اين

 جان به را حقارتی همان...!بودم کرده تحمل پيش سال چهار و بيست من که کشد می را دردي همان

 براي من...خواهرش براي او...! خريدم جان به پيش سال چهار و بيست من که خرد می

 !... برادرم

 بعد.کردم لمس را اسمش نداشتم صدايش شنيدن به اميدي حاليکه در و درآوردم جيبم از را موبايلم

 . داد را جوابم يکبار باالخره...داد جواب بوق پنج-چهار از

 لحظه چند خوبی؟.داداش سالم-... بود برادرش با مکالمه از هيجانش تمام اين...ههه دياکو؟ بله-

 می فقط-. کرد منتشر قلبم خود تا را دردش و کشيد تير ام شقيقه داشتی؟ کاري.خوبم-. کرد مکث

 نمی-. رسيد می نظر به...تر خسته...سردتر...تر گرفته هميشه از صدايش. بپرسم رو حالت خواستم

 می هم در ام روده و معده کردم احساس! رسه می زود بد خبراي.باشی من نگران اينقدر خواد

 قطع...ساده خداحافظی يک حتی..حرفی هيچ بدون. باش خودت مراقب.منتظرتم.داداش باشه-. پيچند

 . کرد

 . اومدم من...سالم- شاداب

 شادي.داد را جوابم سردي به مادر.بود گذاشته مادرم پاي روي را سرش و بود کشيده دراز شادي

 خوبه؟ديگه دندونت-. گرفت دستم از را کيفم و وسيد*ب را ام گونه.آمد سمتم به و برخاست...اما

 به و شد بلند مادر. خوبه ديگه االن.کرد می درد اولش همون-. داد تکان را سرش نداري؟ درد

 : گفت حين همان در و رفت اشپزخانه

 . بيارم شام واست تا بشور رو روت و دست-

 همچنان مادر اخمهاي.برگشتم و زدم صورتم به آبی و پوشيدم راحتی شلوار بلوز و رفتم اتاق به

 سبزي کمی و نان با را کتلت ظرف تپلم؟ بداخالقی چرا-. پرسيدم اما دانستم می را علتش.بود درهم
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 در اينکه از قبل و کردم درست بزرگی لقمه. زنيم می حرف بعداً بخور رو شامت-. گذاشت مقابلم

 راحت.آره-. شد مشغول عروسی لباس با و زد را عينکش مادر خوردين؟ شما-: گفتم بگذارم دهانم

 عصبانی کردم پيدا کار نگفتم بهت اينکه خاطر به-: گفتم و چپاندم دهانم در سبزي مقداري. باش

 بزرگ...شدي خودسر...ديگه بله-: گفت و کرد فرو لباس در را سوزن خشونت با هستی؟

 سر مترسک اينجا که منم...کنی می اجرا خودت...گيري می تصميم خودت...نداري بزرگتر...شدي

 رو خونه بحث ولی...بگم بهت خواستم می ديروز-: گفتم و زدم ام لقمه به بزرگی گاز...! جاليزم

 نيومد دلم.بودي خواب برم خواستم می که صبحم.رفت يادم اصال...ريخت بهم اعصابم..کشيدي پيش

 : گفت و کرد پرت اي گوشه به را لباس مادر. کنم بيدارت

 جون اينهمه.ريختم می سرم تو خاکی يه باالخره.نمردم هنوز کار؟منکه سر بري گفته تو به کی-

 می رو چی همه قيد راحتی همين به تو اونوقت.برسين جايی يه به و بخونين درس شما که کندم

 بگيري؟ اجازه اينکه بگی؟بدون من به اينکه زنی؟بدون

 اما زيبا صورت.نشينم می مقابلش زانو چهار و کشم می جلو را خودم.زنم می کنار را غذا ظرف

 می دستش روي را دستم.مادرانه نگرانيهاي از پر..درد از پر...است غصه ازز پر اش شکسته

 زبرشان پوست بر اي وسه*ب.اند شده خميده اند گرفته دست در سوزن که بس از انگشتانش.گذارم

 آرزوت به رو تو ميشه زدم؟مگه درسمو قيد گفته کی...من برم قربونت-: گويم می و زنم می

 اين رو چشم ميشه بذارم؟مگه خودم و تو دل به رو شدن مهندس خانوم حسرت ميشه مگه.نرسونم

 از شرکتم رييس.وقته نيمه.کرده پيدا واسم تبسم اينکارو.هست حواسم خدا ببندم؟به زحمتت همه

 می بنر و تيزر.طراحيه شرکت يه.اونجا برم نداشتم کالس وقت هر گفته.خودمونه دانشگاه هاي بچه

 چهارصد ماهی.نيست زياد هنوز پولشم...تبليغاتی بيلبوردهاي يا...سيما و صدا واسه.سازن

 می تامين رو شادي منو دفتر و کتاب هزينه حداقل.خرجيه کمک يه.خيليه ما واسه خب اما.تومنه

 و برداشت چشمش از را عينک مادر. کشم می عذاب کمتر منم.مياد فشار تو به کمتر اينجوري.کنه
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 بچسب کنی خوشحال منو داري دوست واقعا اگه اما...عزيزم دونم می...منی فکر به دونم می-: گفت

 با.آورد چشمم به اشک هم فکرش حتی. مردم من که وقتی واسه بذار رو نگرانيا اين.درست به

 من زندگی ه هم...نفسم...گلم...دخترم...عزيزم-: گذاشت لبم روي را دستش...! مامان-: گفتم بغض

 آدماش.جاييه چجور ري می تو که اينجايی دونم می چه من آخه.گرگه جامعه.نفرين دو شما

 و شير اين واسه خوبی طعمه...غش و غل بی..معصوم...آهويی بچه يه مثه چيه؟تو کين؟هدفشون

  می راه هزار من دل..گردين می بر و دانشگاه و مدرسه رين می شما تا خدا به..اي درنده شغاالی

 تجربه کم يه...بشی کسی خودت واسه...شه تموم درست بذار..پاکين که بس...اين ساده که بس...ره

 به بايد فقط تو االن اما...تو به دم می جامو و کنم می بازنشست خودمو من اونوقت...کنی کسب

 !... کنی فکر درست

 بيا خودت...نيست بدي جاي خدا به-. کرد تر را پوستش اشکم قطره.وسيدم*ب را دستش دوباره

 کرداي اون از شرکتمون رييس...مرد هم...زن هم...کنن می کار اونجا آدم عالمه يه...ببين

 سختی...ست ديده دنيا گن می.بينمش می دانشگاه تو که نيمه و سال يه.شناسمش می من...متعصبه

 رو سرش اصال...متينه و سنگين خيلی.نديدم ازش سبک حرکت يه هنوز مدت اين تو...کشيدست

 گی نمی مگه-: گفت و کرد نوازش را موهايم مادر. موفقه کارش تو هم خيلی.کنه نمی بلند

 چهار سه و سی..نيست کم سنش ولی...دانشجوئه آره-: دادم جواب بالفاصله دانشجوئه؟

 درد بی پولداراي بچه اين از...شه خيال بی رو درس شده مجبور کار خاطر به گن می...سالشه

 پخته...رسيده اينجا به زحمت با...شدن پولدار شبه يه که نيست اونايی از...نيست

 موهايم مادر. ميشه راحت خيالت ببينيش بياي بار يه خودت اگه...محجوبه هم خيلی...عاقله...ست

 نگران...نگرانم...!نميشه راضی...!شاداب نيست راضی دلم-: کرد جدا هم از تار تار را

 -: گفتم و شدم خيره غمگينش هميشه چشمان توي...! سالمتيت نگران...درست نگران...خودت

 جورمو داري که ساله نوزده...ببين...سالمه نوزده...نيستم بچه ديگه من..برم قربونت...جونم مامان
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 می درس هم که آدمايی کمن مگه.بردارم دوشت رو از باري يه که منه نوبت ديگه االن...کشی می

 اينقدر بينم می وقتی...برعکس...شه وارد لطمه درسم به ذارم نمی خدا کنن؟به می کار هم خونن

 تمرکز تونم نمی چون...زنه می ضربه درسم به بيشتر برنمياد دستم از کاري هيچ من و روته فشار

 آرتوروز پيش...ميشه تر ضعيف داره روز به روز که چشمات پيش..توئه پيش فکرم همش..کنم

 تو بهتر درسم...ميشه باز ذهنم...شه می خوش دلم...کنم کار وقتی ولی...مفاصلت درد پيش..گردنت

 می شرايطمو چون...هستيم دانشگاهی هم چون...شرکتمون رييس...حاتمی آقاي اين...ره می سرم

 مرد خيلی خدا به...بمونم عقب درسم از ذاره نمی گفته...ده می يادم کار گفته...داره هوامو..دونه

 مشکلی هيچ...بهت دم می قول من...! همه واسه...من واسه فقط نه...داره خير دست خيلی...خوبيه

 را دستش.زد می موج دودلی همچنان نگاهش در.کردم نگاهش ملتمسانه. دم می قول...نمياد پيش

 : گفت و گذاشت صورتم

 عقب سريع...خطره در احساست و شرافتت...درست کردي حس که هرجا بدي قول بايد پس-

 صورتش ذوق با...! است خطر در احساسم که بود فهميده خوب چقدر..مادرم دي؟ می قول...بکشی

 به اينکه از قبل...شب...! ************* دم می قول...دم می قول-: گفتم و کردم باران وسه*ب را

 روي...! بود شده درگير...دياکو ديدن اول روز از که احساسی به و انديشيدم قولم به...روم خواب

  دستی ناگهان که ديدم صورتم نزديکی در را زمين...! دانشگاه مقابل درست...بودم لغزيده برف

 محکمتر رو قدمهات...بستن يخ برفها-: گفت آرام و کشيد آغوش در مرا و گرفت بر در را کمرم

 !... خانوم دختر بردار

 و گرم صداي آن و...نکشيد هم ثانيه چند به...عضالنی پناهگاه آن در بودن شايد...کرد رهايم بعد و

 و هميشه من چشمان...پس آن از اما...نزد حرف من با جمله يک همان از بيش هرگز...خواستنی

 غريبه آنقدر...او چشمان حاليکه در...بود ناب قدرت آن و مطبوع داغی آن جستجوگر جا همه

 ام گرفته گر و مبهوت صورت به حتی...مرد آن...روز آن...بقبوالنم خودم به شدم مجبور که...بود
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 !... بود نکرده هم نگاه

 دانيار

 داشت مزخرفی هواي و آب عجب...انداختم اي گوشه و آوردم در را بلوزم اتاق به ورود محض به

 فرو آن در و کردم سرد نيمه آب از پر را وان..! جهنم خود روزها و سرد شبها.کوير اين

 در چشمانم شدن گرم محض به.بستم را پلکم و گذاشتم وان پشتی لبه روي را سرم...رفتم

 به ايزدي مهندس صداي بعد دقيقه چند اما..شدم خيالش بی نتيجه در...باشد مهتا زدم حدس.زدند

 پيچيدم خودم دور به اي حوله.آمدم بيرون وان از و کردم نثارش رکيکی فحش زيرلب...رسيد گوشم

 .پوشيدم لباس ظاهر حفظ جهت و برگشتم حمام به...! بود کنارش هم مهتا...لعنتی.کردم باز را در و

 در را هايم اخم. درميونی پا اومديم مهندس-: گفت و داد جا مبل توي را گردش هيکل ايزدي مهندس

 . کردم نگاهش حرفی هيچ بدون و بردم فرو هم

 ... دارن بچه و زن خداها بنده...کردي اخراجشون امروز که کارگري تا دو اين قضيه-

 ليوان عدد دو با را پارچش و ريختم شربت خودم براي.نداشت مهتا به ربطی پس...شد راحت خيالم

 زياده خيلی تنبيه اين ولی...قبول...کردن اشتباهی يه حاال-. گذاشتم مقابلشان ميز روي

 پوزخند نشانه به را لبم...! خدا به دارن حقم..کردن جز و عز مهندس خانوم پيش کلی...واسشون

 کار...جاها اينجور...کارا جور اين گم می وقتی-: گفتم کردم می مزه را شربتم حاليکه در و کردم کج

 می سرپوش زدن که گندي رو التماس کم يه با...چيزاست همين واسه...نيست زن جاي...نيست زن

 می سواستفاده شما پرستانه لطيف احساسات از و شما پيش مياد خانوم اين بعدشم...ذارن

 چی گی می بهم و بري می سوال زير گرفتم که رو تصميمی و من پيش مياي هم شما...کنه

 تصميم-. نوشيدم را شربتم از ديگر کمی.کردند نگاهم شده گرد چشمان با دو هر. غلطه چی...درسته

 آقاي-: گفت غضب و قهر با مهتا. نميان من هاي پروژه سر ديگه کارگر تا دو اون...همونه من

 .کرد قطعش و گرفت تصميم موردش در رحمانه بی اينطور بشه که نيست چيزي آدما نون...مهندس
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 جداً؟-: گفتم استهزا با و انداختم باال را ابروهايم...! نکردم...ام خنده نمودن مخفی براي تالشی هيچ

 تا دو اين اشتباه خاطر به اگه...مهندس خانوم ببينين هم رو بينيتون اونورتر کم چطور؟يه آدما جون

 تشريف ناز خواب تو شما که شبی يه...آجر تا چند گذاشتن پيش و پس خاطر به...کارگر

 چه دونين می...برسه برش و دور روستايی هاي خونه به آب حجم اون و...بشکنه سد اين...دارين

  با تونه می رحيمتون دل اون باشه؟ جوابگو تونه می حساستون وجدان اون مياد؟ بار به اي فاجعه

 اگه هم شما.اولويته در آدما جون من نظر از-. کوبيدم ميز روي را شربت ليوان بياد؟ کنار قضيه اين

 واسه چون.بکنين نفر دو اون نون واسه فکري يه.. ديگه کار يه...ديگه راه يه از ناراحتين خيلی

 دقيق و بدن انجام درست رو کارشون بقيه تا... عبرت مايه شن می نفر دو اين...نداره اهميتی من

 . باشن

 و انداختم ساعتم به نگاهی... ولی...شماست با حق البته-: گفت و داد تکان سري ايزدي مهندس

 کنم؟ استراحت دين می اجازه-. کردم قطع را حرفش

 بيرون اتاق از کوتاه عذرخواهی يک با و برخاستند جا از سرعت به...شد سرخ دو هر رنگ

 شربتم باقيمانده و خنديدم کيه؟ ديگه اين-: گفت آرامی به که شنيدم را ايزدي مهندس صداي.رفتند

 . کشيدم سر را

 شاداب

 سايت در حاضر هاي بچه کل که گفتم آخی چنان.کوبيد سرم بر محکم...دستش توي کتاب با..تبسم

 لب زير و گذاشتم ديده ضرب محل روي را دستم پسرها خندان نگاه از شرمزده.چرخيدند ما سمت به

 باال را کتاب دوباره داري؟ مرض مگه...نبينی جوونيت از خير الهی...بشکنه دستت الهی-: گفتم

 يه...زهرمار-: گفت عصبانيت با گرفته؟ گازت چته؟هاپو-: گفتم و بردم عقب را سرم سريع.برد

 خانواده تنظيم مثل مهمی و حياتی کالس از.دم می توضيح واست رو صفحه يه اين دارم ساعته

 کدوم نيست معلوم ولی.کنم فرو پوکت کله اون تو چيزي يه مثال که تو وردل نشستم اومدم گذشتم
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 اون پاچه و پر فکر از خواهشا ميشه-: گفت و آورد نزديک را سرش کمی. کنی می سير گوري

 است االن کردم احساس بدي؟ کوفتی فتوشاپ اين به رو حواست و بيرون بياي مرده مادر دياکوي

 : گفتم و کوبيدم بازويش به خشم با...بجهد خون چشمانم از که

 موذيانه. باش داشته تربيت...باش داشته شعور...نزاکت بی..حيا بی...شخصيت بی...ادب بی...درد-

 پا انگشتاي تونه می...باشه پا کف تونه می پاچه شی؟پرو می عصبانی چيه؟چرا-: گفت و خنديد

 را جلويش اگر ديدم... باشه رون تونه می...باشه زانو تونه می..باشه پا ساق تونه می...باشه

 کف از محکمی گاز..! لطفاً ببند-: گفتم و گذاشتم دهانش روي را دستم.دهد می ادامه همچنان نگيرم

 با. کنين خانوم؟رعايت خبرتونه چه-. شد معترض دخترها از يکی اينبار.زدم جيغ دوباره.گرفت دستم

 چشمکی. نذاشتی واسمون آبرو.تبسم کنه لعنتت خدا-: گفتم و کردم عذرخواهی شده سرخ هاي گونه

 عصبانی هم. کردي نمی فکر مردم ناجور جاهاي به داشتی آبرو اگه تو-:گفت خيالی بی با و زد

 .پندارد خود کيش به را همه کافر-: گفتم و کوبيدم پايش روي مشت با...بود گرفته ام خنده هم..بودم

  خوش موهاي به داشتی مثال و نبود منحرف فکرت اگه...خودت جون آره-: گفت زيرلب کنان آي آي

 شه کور.شدي نمی سفيد و سرخ اونجوري کردي می فکر رعناش قد يا شيداش چشماي يا حالتش

 : گفت گشادي و گل لبخند با...! تبســـم-: غريدم نشناسه رو مشتريش که بقالی اون

 مسئول.رفت آسمان به فريادش.کوبيدم پايش به محکتر اينبار...شد چندشم جـــــــــيگر؟؟؟ جـــــون-

 به نزديک هم خيلی که آشنايی مردانه صداي خبره؟ چه اونجا خانوما-: زد داد دور همان از سايت

 صندلی روي همانجا... کنن می تمرين فتوشاپ دارن...جان داوود نيست چيزي-: داد جواب بود ما

 !... رفتم وا

 شاداب

 چسبانده هم به را زانوهايم.بودند افتاده کار از رفلکسهايم بچرخانم؟تمام را سرم توانستم می مگر

 عمق تبسم پريده رنگ قيافه...ببينم را صدا صاحب نبود الزم.لرزيدند می محسوسی طرز به اما بودم
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 کرده فرار هم دستانم از حتی خون.کردم می حس زبانم زير دقيقاً را قلبم.کرد می مشخص را فاجعه

 بگيرين؟ ياد فتوشاپ خواين می اينجوري نيايش خانوم-. صورتم حال به واي بود

 سالم پته تته با و برخاستم جا از بود کندنی جان و بدبختی هر به.زد پهلويم به اي سقلمه تبسم

 رو سايت کل فتوشاپ هواي به که بينم می...سالم عليک-. کنم نگاه چشمانش در نداشتم جرات.کردم

 -: کند درستش کرد تالش زور به...بود مرده رسماً...کردم نگاه تبسم به. گذاشتين سرتون روي

 بعد...داشتيم يعنی...نبوديم تنظيم...باشيم تنظيم اينکه نه يعنی...بوديم تنظيم ما...چيزه راستش

 حالش يعنی...شده چيز يعنی...بود چيز شاداب...شد چيز که... کنيم تمرين فتوشاپ گفتيم...نرفتيم

 بود؟؟؟خفه چيز شاداب...تبسم بميري اي-:گفتم دل در و زدم پايش به اي ضربه..! نشد...نبود خوب

 !... شدم چيز من کنه می فکر واقعا حاال...زدنت حرف اين با شی

 نگاهش زيرچشمی..خنديد بلند...نماند مخفی دياکو چشم از حرکتم...گفت اي خفه آخ تبسم

 ...!بود نشنيده را حرفهايمان...کشيدم راحتی نفس...نبود صورتش در اخم از اثري هيچ...کردم

 ... بازگشت وجودم به آرامش آهسته آهسته

 نديده حال به تا که بود چيزي چشمانش در...کردم نگاهش تعجب با...برداشت جلو به قدمی

 هرلحظه لبش گوشه مرموز لبخند...چسباندم تبسم به را خودم...خباثت نوعی...شيطنت نوعی...بودم

 به من..زد چنگ کمرم به تبسم...زند می و شده قلب تنم تمام کردم می حس.گرفت می شدت بيشتر

 در دانم نمی...برگشت صورتمان به بعد و شد ثابت ما دستان روي اي لحظه چشمانش...پهلويش

 نرفتين که کالسی نگران اصال-: گفت آرام و شمرده...گرفت اوج اش خنده که ديد چه ما قيافه

 ادامه فتوشاپتون تمرين به...ندارين خانواده تنظيم به نيازي...تنظيمين کامال شما...خانوما نباشين

 ... بدين

 می لبم کردم احساس...بود بازتر من از او دهان...کردم نگاه تبسم به باز دهان با...رفت و

 می االن...بشين بيا...بيا بيا-: گفت و کشيد جلو را صندلی سريع..آمد خودش به تبسم...لرزد
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 ما چی يعنی...بود چی حرف اون از منظورش...تبسم-: گفتم آرام و نشستم منگ و گيج...! افتی

 که بود اين منظورش کنم فکر-. زد زل ديوار به و نشست صندلی روي هم تبسم تنظيميم؟

 خودتون تنظيمه؟گفت خونوادمون چی يعنی-: گذاشتم گلويم روي را دستم. تنظيمه خونوادمون

 می خودمون آينده در که بود اين منظورش...نه-. نداشت بر ديوار از را نگاهش تبسم. تنظيمين

 :گفت حرکت بی و مات همچنان چجوري؟-. زد حلقه چشمم در اشک. کنيم تنظيم خونوادمونو تونيم

 !... پاچه و پر مسائل به دقت با-

 :گفت و برگرداند را رويش. توام با تبسم-. نداد را جوابم شنيده؟ حرفامونو يعنی-: گرفتم گاز را لبم

 !... کوبيدم خودم سر بر دستی دو کنيم؟ حذف ترمو اين چيه دياکونظرت

 دختر تا دو اين...دانيار با اساسی بحث جرو يک از بعد.خنديدم می همچنان آمدم بيرون که سايت از

 يک براي که حيف...بود هم عاشق مظلوم، ساله نوزده بچه اين پس...بودند آورده سرحالم واقعاً

 و قد خوش پسر اين کيست ببينم و بفهمم را اسمش نتوانستم و آورد پايين را صدايش تبسم لحظه

 ام خنده دوباره شان رفته وا هاي قيافه تجسم و حرفها يادآوري از...! پاچه و پر خوش و باال

 تبسم آن مخصوصاً ...! نبودند بسته گوش و چشم و ساده رسيد می نظر به که هم آنقدرها...گرفت

 کجايی-. دادم دست شهاب با. ديديم رو شما خندان قيافه ما بارم يه شکر رو خدا-...! مارمولک

 :گفت و زد پشتم به اي ضربه. زياد خيلی...شرکتم گرفتار-. دادم تکان را سرم شدي؟ پيدا داداش؟کم

 . گرفته بارت و کار حسابی شکر رو خدا ولی-

 -: گفت و خنديد خبر؟ چه تو...شکر...خوبه...آره-. نشستيم خالی کالس يک صندليهاي روي

 هفته يه...حافظه ول اي- خبره؟ چه امشب؟مگه-: کردم تنگ را چشمانم هستی؟ که امشبو...سالمتی

 برنامه...ها...! حال و کيف و جمعه شب...اينا مهيار باغ بريم قراره...خونم می گوشت تو دارم ست

 و کشيدم موهايم به دستی. نياي اينبارم اگه خري خيلی خدا به...هستن هم دخترا-... هميشگی ي

 بار يه...بوده کجا فراري دختر...ضدحال بابا برو-: گفت غيظ با و کرد اخم فراري؟ دختر بازم-: گفتم
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 زنده و مرديم بار هزار روزي شد منفی ايدزمون جواب که بعدشم ماه شيش تا...کرديم غلطی يه

 خودت با بگير رو يکی دست هم تو...ميان پارتنراشون با ها بچه...داديم پس رو تاوانش و شديم

 دست-. زدم پوزخند...! فراهمه چی همه...متعالی نوشيدنی...عالی چادر...خالی اتاق...اونجا بيار

 مهم زياد نکردي پيدا رو کسی اگه حاال-: گفت هيجان با بيارم؟ خودم با و بگيرم رو يکی

 می کار به که اصطالحاتی از. کنيم می مچتون هم با اونجا...ميان سينگل هم دخترا از چندتا...نيست

  گفتم و زدم اش شانه به دستی.گرفت ام خنده برد

 :گفت و انداخت اش بينی روي چينی...! باشين خوش برين شما...ندارم رو وقتش من...داداش نه-

 کنم فکر...مرديت به دارم شک من بودن؟اصال مثبت همه اين از نشدي باشی؟خسته پايه بار يه شد-

 هرچی...خفه-: گفتم و زدم سرش پشت به محکمی ضربه... !دانيار به دادي ت کليه با همراه اونم

 زيادي غلطاي اين اهل من..گم می بازم...گفتم صدبار...ميشه تر پررو گم نمی هيچی من

 بيام پاشم خودم حاال...رم می کلنجار دانيار با قضيه اين سر دارم عمره يه...نمياد خوشم...نيستم

 اين به مردي هيچی؟اگه به هيچی بعدشم و کنم رفتار حيوون يه عين دختر دوتا با احمق اون مثل

 کجا حيوون-: گفت و زد گره هم در بيشتر را ابروهايش...! دانيار و تو ارزونی...چيزاست

 هيکل و قد که همچين...بيا سر يه...خوان می خودشون دخترا باشه؟اون زور به قراره بوده؟مگه

 بوقه؟ عهد کردي فکر...! ره می يادت شعارا اين اصال که شن می آويزونت جوري يه ببينن رو تو

 تنها...ما مملکت شرايط اين با...گذشته حرفا اون دوره...من برادر نه کردستانه؟ مثل اينجا يا

 که باشيم نداشته همينم...باره يه ماهی هاي خوشگذرونی و روابط همين به پسرا و دختر دلخوشی

 بديم ازدواجم وعده اگه حتی پسرا ما...بفهمن که شدن عاقل اونقدر ديگه هم دخترا...کنيم می دق

 سی ره می کی هر برسيم بهش وقتی دونن می و...هستيم چی دنبال دونن می...دروغه

 می کيف ما که اندازه همون به...نيست کار در هم دروغی و نامردي و اغفال هيچ بنابراين...خودش

 را دستم.برخاستم جا از و کردم آرامی خنده اضافيه؟ غلط کجاش اين...برن می لذت هم اونا...کنيم



 

 36 

 از...فکرمونه طرز در تفاوت مشکل...داداش باشه-. فشردمش دوستانه و گذاشتم اش شانه روي

 که فردايی به من...نيست کاري کثافت و باري و بند بی واسه مناسبی توجيه مملکت شرايط من نظر

 نسخه اين تونم نمی اونا واسه قطعاً...پسر يه حتی يا...باشم داشته دختر يه خودم که کنم می فکر

 بدم اجازه راحتی به...سرگرمی نداشتن و مملکت شرايط بودن خراب بهانه به تونم نمی...بپيچم رو

 تونم می شرايطی در پس...شه دست به دست شب هر و باشه مردم پسراي دست بازيچه ناموسم

 ناموس به من...!باشم کرده زندگی درست خودم که...کنم نصيحتش درست يا...کنم تربيتش درست

 !.. نکنه نگاه بد ناموسم به کسی آينده در که اميد اين به...کنم نمی نگاه بد کسی

 از مشکل...باشين راحت شما-: دادم ادامه توجه بی اما... عقايدم به بود مستقيم توهين...نيشخندش

 می فکر جور يه هرکسی حال هر به...! مسخره شما نظر از و پوسيدست و کهنه که منه اعتقادات

 ...!برادرم به حتی...کنم تحميل کسی به رو عقايدم ندارم عادت من...کنه می زندگی جور يه...کنه

 که همونطور هم شما...ده می عکس نتيجه دونم می چون...کنم نمی مجبورش اما...گم می نظرمو

 برگردم بايد بدي اجازه اگه االنم...رم می خودمو راه منم...بدين ادامه درسته، کنيد می فکر

 هرطور..باشه-: گفت و شد بلند داد می تکان را سرش افسوس با حاليکه در. بينمت می بعداً.شرکت

 کردي؟ کنترل رو خودت سال چهار و سی چطور موندم...بگيري زن حداقل کاش ولی...راحتی

 . آمدم بيرون کالس از و دادم لبخند يک با را جوابش

 تمام..رحمانه بی چطور...دانيار رساندن سامان به دغدغه... سالها اين تمام که دانست می چه او

 را بشر يک اميال تمام چگونه...شب نان غصه دانست می چه او...بود کرده سرکوب را احساساتم

 می هم را حيات به عشق غريزه...روز شبانه در کار ساعت بيست دانست می چه او...کند می نابود

 کوچک برادر يک مسئوليت فشار و کسی بی درد دانست می چه او...! به رسيده چه کشد

 زندگيست به مربوط که هرچيزي از و شکند می هم در را ساله ده بچه يک هاي شانه چگونه...تر

 و ماشين سال به سال کردن عوض...اش دغدغه تمام که کسی...شهاب آنوقت...! کند می اش خالی
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 بد شرايط از دم من براي...بود خودش مثل دخترهايی مخ زدن و موبايل گوشی ورژن آخرين خريدن

 !... زد می جوانان مشکالت و ناچاري و مملکت

 آن اما...هميشه مثل...بود شلوغ...رفتم شرکت روي به رو رستوران به و کردم پارک را ماشين

 نظر زير را مردم و کردم سايلنت را ام گوشی...نشستم...بود خالی ام عالقه مورد دنج گوشه

 تا سه...کوچکش فرزند و جوان زن يک...پسر چندتا...دختر و پسر گروه يک...مسن مرد دو..گرفتم

 و کشيدم صورتم به را دستم...! من جز به کس هيچ...نبود تنها کس هيچ...هوووم...دانشجو دختر

 فکرم..بود آورده درد به را دلم شهاب حرفهاي اما...کنم قبول خواستم نمی...انداختم پايين را سرم

 اين تا تنهايم؟چرا اينقدر چرا...نيستم آدمها بقيه مثل من چرا؟؟چرا راستی که...بود کرده مشغول را

 دانيار که حاال...داشتم رفاهيات و خوب موقعيت که حاال...داشتم پول که ام؟حاال مانده تنها سن

 تنهايم؟ باز چرا..کند نمی من از هم يادي و شده مستقل

 تکان دلم در چيزي...کردم نگاه بودند نشسته نزديکم که فرزندي و مادر به و گرفتم باال را سرم

 براي...باشد خودم مال که اي بچه...زيبايی و کوچکی همين به اي بچه...خواست بچه دلم...خورد

 به زنی...خواست زن و...باشد خودم

 هاي لقمه گرفتن به را حواسش تمام و بود نشسته رويم به رو که همين مهربانی و پذيري مسئوليت

 تحت را رستوران تمام نورش که شرطی و قيد بی عشق همين با...بود داده فرزندش براي کوچک

 خانه کردن روشن براي...بسترم کردن پر براي فقط نه...خواست زن دلم...! بود داده قرار الشعاع

 می زنی اما کند می ام کالفه سلطانی هاي جاذبه تازگی به که دانستم می...روحم تلطيف براي...ام

 براي...باشد من مال فقط زيباييش که زنی...تهران مردان تمام با مشترک نه...خودم براي خواستم

 مثل...مادرم مثل زنی...! باشد مردش...زمينش روي خداي...عشقش که...نجيب زن يک...باشد من

 محکم...تر قرص...مردتر مردي هر از آن از بيرون و بودند زن خانه در که...کردستان زنان

 که زنی...زنانه هاي ظرافت از پر..زيبا..لطيف...خودم براي عروسکی...خواستم می زن...!تر
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 جناب اومدين خوش-... من براي فقط...من براي فقط اما..باشد بلد دلبري...باشد بلد زنانگی

 کردين؟ انتخاب رو غذاتون...حاتمی

 نگاهی...بود ايستاده منتظرم اي مودبانه لبخند با و سينه به دست گارسون...گرفتم بچه از را نگاهم

 هرطور-: گفت و شد خم کمی...! نيست گرسنم..شدم پشيمون...ممنون...نه-: گفتم و انداختم منو به

 . زدم بيرون رستوران از و برداشتم را موبايلم و پول کيف. مايلين

 خانه در...زبانزد زيبايی در که...بلند قدي...سفيد پوستی...روشن موهاي با خواست می زنی دلم

 از باالتر...آرامشبخشی در و...مقدس مريم از فراتر نجابت در...شهره وفاداري در...تک داري

 که زنی...کند خودش دلتنگ مرا بتواند که زنی...بکنم دل وجودش از نتوانم که زنی...باشد ديازپام

 اين در که زنی...! شود روزم دلخوشی و بگيرد چشمم از را شب خواب که زنی...کند قرارم بی

 !.. بود شده کمياب اما...نه ناياب چه اگر روزگار

 را دفترم در...دادم تکان سر برايش...برخاست پايم جلوي نگهبان...شدم شرکت ساختمان وارد

 روشن را کامپيوتر و نشستم ميزم پشت...دادم زور به را سلطانی سالم جواب و گشودم

 با هميشه مثل...کردم نگاهش چشم گوشه از...نداشتم را اش حوصله...آمد سرم پشت سلطانی.کردم

 و ناز از پر...هميشه مثل صدايش و...! نما بدن البته و مرتب و ست لباسهاي و کامل آرايش

 !... تمنا

 !.. لطفاً چاي فنجان يه فقط..نه- خدمتتون؟ بيارن بگم يا خوردين غذا-

 بدش...بازگشت کيک تکه يک و چاي محتوي سينی با دقيقه چند از بعد..رفت و گفت کشداري چشم

 شينين؟ می اينجا-. ايستاد اتاق وسط...! کند بازي هم را آبدارچی نقش گاهی آمد نمی

 ايستاده دست به سينی هنوز.نشستم مبل روي و رفتم...بخورم چيزي ميزکارم پشت نداشتم عادت

 روي از شالش...شد خم...! ميز روي بذاريديش...ممنون-: گفتم و کردم نگاهش تعجب با...بود

 حاتمی؟ آقاي-... انداختم پايين را سرم...شدند رها بازش موهاي...افتاد پايين و خورد سر اش شانه
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 ندارين؟ احتياج اي ديگه چيز- بله؟-... بود ايستاده خم هنوز

 زير... لعنتی...ماند ثابت اش سينه خط و باز يقه روي نگاهم اما...نه بگويم که گرفتم باال را سرم

 فشار هم روي را دندانهايم...بود نپوشيده هم تاپ يک حتی پيکر درو بی و نازک مانتوي اين

 که آنجايی تا را اخمهايم...بود دعوت و وسوسه از پر که چشمانی...کردم نگاه چشمانش توي...دادم

 راست و زد لبخندي...! ببريد تشريف تونيد می...خانوم خير-: گفتم و کشيدم هم در توانستم می

 !... اجازتون با پس-... ايستاد

 و شهاب يه فحشی لب زير...شد بيشتر عصبانيتم...سوخت يکسره زبانم...سرکشيدم را داغ چاي

 را تلفن گوشی و کوبيدم سينی توي را فنجان...دادم ام خفته حسهاي کردن بيدار در موفقيتش

 . برداشتم

 !... من اتاق به بياد صالحی خانوم بگين-

 که صالحی خانوم..پريدم جا از زدند که در.ساييدم هم روي دندان و گرفتم ضرب ميز روي آمدنش تا

  دعوتش نشستن به اينکه بدون. داشتين امري من با-. شد داخل بود اي ساله پنجاه حدودا زن

 به متانت با. بکشين زحمتی يه شرکت اين پيشکسوت عنوان به خوام می-: گفتم...مقدمه بدون...کنم

 پاک صدايم از را خشم اثر کردم سعی...! خدمتم در...کنم می خواهش-: گفت و کرد نگاه صورتم

 پوشش طرز اين.باشن پوشيدنشون لباس و رفتار مراقب بيشتر بگين سلطانی خانوم به-: کنم

 به رنگ بيچاره زن. کنم می برخورد اي ديگه طور..بشه تکرار اگه و...نيست من شرکت مناسب

 بدون...آمد می خوشم خصلتش اين از نيست؟ اي ديگه امر...حتما..چشم..بله-: گفت و شد رنگ

 !... ممنونم نه-. کرد می را کارش اضافه سوال و حرف

 اينهمه و سال و سن اين با قطعاً...شدم مشغول کارم به و کردم اي کالفه پوف..بست که را در

 !... شود دار خدشه سلطانی مثل زنی وسيله به ام کاري و اخالقی حيثيت دادم نمی اجازه...تجربه

 گير رو جرجيس پيغمر همه اين بين توام-: گفت و گرفت دهانم مقابل را سانديس نی تبسم شاداب
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 ت که داره چی ک ِِ

 شدي؟ عاشقش اينجوري و شر ِاين آخه آوردي؟

 همش...منشيشم.کنم می کار شرکتش تو زنی؟من می مفت حرف چرا-: گفتم و رفتم اي غره چشم

 و گذاشت خودش دهان در را نی شرکت؟ برم چطور افتضاح اين با االن آخه...چشمشه تو چشمم

 همش بعد به اين از...بگو رو دياکو...بودم نکرده فکر ماجرا قسمت اين به...ميگيا راست-: گفت

 ازت بايد هی ديگه داري نظر بهش تو دونه می اينکه نه..باشه داشته رو پاچش و پر استرس بايد

 يه..مامانت جون تبسم-: گفتم ناله با...بود گرفته ام گريه تبسم خيالی بی همه اين از..! کنه قايمش

 نگاهم تعجب با...! بدم دست از کارو اين تونم نمی بريزم؟من سرم تو خاکی چه بگو...باش جدي کم

 مناطق و پايين و باال مورد در ورپريده پسراي اين اينهمه بدي؟ دست از چرا...وا-: گفت و کرد

 مورد در ما بارم يه حاال...گزه نمی ککشونم و کنن می نظر اظهار و زنن می حرف ما ممنوعه

 و خودم سر خواست می دلم... نکرديم که کفر...گفتيم چيزي يه اونا سر بر خاک و زده جنگ ناحيه

 مچاله دستش در را سانديس پوکه خونسردي با...! تبسم-: زدم داد.بکوبم ديوار به همزمان را تبسم

 حال به واي...آدمه اعصاب رو جيرجيرک عين همينجوريش صدات...نزن داد...اه-: گفت و کرد

 زنی می جيغ وقتی

 دوشم روي را کيفم.کردم می فکري يک خودم بايد...شد نمی گرم آبی ما دوست اين از...نخير

 :گفت کنان هن هن و گرفت را دستم...دويد دنبالم.زدم بيرون دانشگاه از خداحافظی بدون و انداختم

 بهش اصال...که نيومده زمين به آسمون...افتاده که اتفاقيه شی؟خب می ناراحت ري؟چرا می کجا-

 مورد در نفهميده مطمئنم من بعدشم...کن رفتار طبيعی و عادي کامال...انگار نه انگار..نکن فکر

 . نبود خندون و اخالق خوش اونقدر وگرنه...زنيم می حرف اون

 مخ اون ذره يه...بابا آره-: کرد فوت بيرون به محکم را نفسش گی؟ می راست-. تابيد دلم در نوري

  می حرف پاچت و پر مورد در داره يکی بشنوي خودت اگه...بنداز کار به رو آکبندت



 

 41 

 اين...نيستن ما مثل که پسرا آخه-. رفتم فرو فکر به کمی کنی؟ می رفتار جنتلمنانه اونجوري...زنه

 ال ًکام طور به گفته؟اتفاقاً کی-: گفت و گرفت خودش به متفکري قيافه. نيست مهم واسشون چيزا

 ببين..بگو بهش تر نازک گل از داري جرات...حساسن خيلی جنگيشون منطقه اين رو استثنايی

 ...!گيره می خندم ببينمش من...تبسم واي-. خنديدم افسردگی و غم اوج در. کنن می چيکارت

 -: گرفت شدت ام خنده ببينيش؟ قراره مگه...کردي غلط-: گفت و کرد گرد را چشمانش

 مامانم قول به..اينجوريه...آره خالصه-: داد ادامه و گفت آهانی..! منحرف گم می رو دياکو...گمشو

 چپ دوتا اين به اگه...! شکمشون زير وجب يه و شکمشون...مهمه واسشون چيز دو فقط مردا

 پسر اين مثل...کرد مرد اونم تازه...گردنت دور ندازن می...کراوات کنن می شلوارتو...کنی نگاه

 و پر نفهميده دياکو باش مطمئن بنابراين...ميشه عمل وارد مستقيم...که نيست تهرونی سوسوالی

 ... کرد می آويزونمون سايت در سر از همونجا وگرنه...بوده خودش مال بحث مورد پاچه

 می موردم در فکري چه دونه می خدا...رفته که من آبروي حال هر به-: گفتم و کشيدم آهی

 و شرکت برم رويی چه با حاال..زدم گندي چه ببين..بگيرم ياد فتوشاپ بودم داده قول سرم خير...کنه

 هربار و کنی کنترل رو خودت تو اگه-: گفت و انداخت بازويم زير را دستش کنم؟ نگاه چشماش تو

 ذهنش تو رو خاطره اين..شناسم می رو تو که من ولی..ره می يادش اون...نکنی قرمز بينيش می

 می نصيحت منو داره کی ببين-: گفتم و زدم پس خشونت با را دستش. دونم می....کنی می ابدي

 و گرفت را بازويم...! نذاشتی من واسه شرف...! توئه سر زير همش ها فتنه اين که خوبه...کنه

 در ايندفعه بيا گم می..اومده خوشم تازه اتفاقا-: گفت آرامش با و کرد جا آن زير را دستش دوباره

 که دياکو اين از...شهاب..آها...بود چی اسمش...بزنيم حرف خوشگلش رفيق اون پاچه و پر مورد

 برنمی که دختر اين زبان پس از. بياريم غيرت سر کم يه روش اين به اونو بلکه..نميشه بلند بخاري

 آسمان به رو را سرم رسيدم که شرکت در به.انديشيدم ام بدختی به و کردم سکوت ناچار به..آمدم

 . نبينم رو دياکو اصالً  امروز من کن کمک خدايا-: گفتم و کردم
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 بحث مشغول صالحی خانم با که شدم مواجه سلطانی عصبی و قرمز صورت با شدم که وارد

 به که صدايی با...ديدنم محض به سلطانی اما.داد را جوابم مهربانی با صالحی.کردم سالم آهسته.بود

 بوته کدوم زير نيست معلوم که دهاتيه گشنه گدا مشت يه لياقتش-: گفت بود کرده کنترلش شدت

 با کنم می سعی که منی نه...بشی نزديکشون نميشه عرقشون بوي از که...چيکارن و اومدن عمل

 مرا...رفت تنم از حس. کنم جذب مشتري واسش... بودن بيان خوش...بودن روز به...بودن مرتب

 دادم؟من؟؟؟خانوم می عرق بوي بودم؟من آمده عمل بوته زير دهاتی؟من گشنه گفت؟؟؟گدا می

 اومدي؟ دانشگاه از.دخترم نباشی خسته-: گفت و کرد نگاهم معذب صالحی

 می هم کار...خواندم می درس...نبودم دهاتی گشنه گدا من...بود چسبيده زمين به پاهايم

  داشت؟جرم عيبی چه بودن دهاتی مگر اصال...نبود دراز کسی پيش هم دستم...شرافتمندانه...کردم

 اما...نبودند نو...هم لباسهايم...گرفتم می دوش صبح روز هر اما...نداشتم فرانسوي بود؟؟؟عطر

 ولی...بود معتاد پدرم شايد...بودم نيامده عمل به هم بوته زير...! داشتم می نگهشان تميز هميشه

 پرنسس و ها ملکه تمام به اش گنديده موي تار يک...ارزيد می پرنسس و ملکه صدتا به...مادرم

 و کشيدن باال رو ندارش و دار همينا که فردا پس فردا-. شنيدم را سلطانی صداي...! ارزيد می ها

 قدر...کردن دار لکه را شرکت اسم و اومد باال شکمشون مظلوم هاي قيافه همين با وقتی...رفتن

 ... دونه می منو مثه يکی

 بودم؟من؟ خراب بودم؟من دزد من...کوبيدند سيلی صورتم بر هم با همزمان...دست هزاران انگار

 شما با...بشين بيا...دخترم برده ماتت چرا-: گفت آرامی به و آمد من سمت به صالحی خانم

 و حد...اليق چه هر خاليق گفتن راست اصال-..! گه می چيزي يه جوري همين...عصبانيه...نيست

 بند...! بيفتم که است االن کردم می احساس... کرد نگاه من به تحقير با و... قدره همين اندازش

 گدا نه...خراب نه...خالفکار نه...دزدم نه من-: گفتم آرام و دادم فشار مشتم توي را کيفم

 زيرشان ريمل که شده گشاد چشمان با...! مادر هم..دارم پدر هم..نيومدم عمل هم بوته زير...گشنه
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 بله؟-: گفت بود کرده سياه را

 به رسد می راه از هرکسی دادم می اجازه نبايد...کردند می اخراجم که جهنم به..بردم باال را صدايم

 چه...باشم خراب خواستم می...کنم دزدي خواستم می اگه-. کند توهين شخصيتم به...فقر خاطر

 : گفت ماليمت با و گرفت را دستم صالحی خانوم شرکت؟؟ اين تو بيام داشتم احتياجی

 خانوم ببين-: گفتم و کشيدم بيرون مقنعه زير از را موهايم از اي دسته...! جان شاداب-

 در کرد سعی دن؟ می کثيفه؟بو لباسام-. دادم نشانش را لباسم دم؟ می عرق کثيفم؟بوي من...صالحی

 ديدن؟خطايی حرکتی من از اينجام که روز ده اين تو-: دادم ادامه و کردم پاک را اشکم.بکشد آغوشم

 در ام زبونی چه...واه واه-: گفت و شد بلند جا از سلطانی گذاشتم؟ کج بوده؟پامو کج ديدن؟دستم

 دياکو و شد باز اتاق در داره؟ گناهی چه معصوم طفل اين...سحر بسه-: شد تند صالحی...! آورده

 دستی پيش سلطانی خبرتونه؟ چه-: گفت و کرد نگاه نفرمان سه هر به عميق اخمهاي با.آمد بيرون

 -: گفت و کرد نگاه صورتم به دياکو...! انداخته راه بازيی کولی چه ببين بيا..واال دونم نمی-. کرد

 . خانوم هستم شما با-. نگفتم هيچی و انداختم پايين را سرم نيايش؟ خانوم چيه جريان

 نزديک سلطانی.بودم کرده دفاع خودم از فقط من زد؟ می داد من سر چرا...لرزيد تنم...خوردم تکان

 اينجور گفتم بهت...درمياد من روي تو چجوري ببين..اومده نشده ماه يه هنوز-: گفت و شد دياکو

 شاداب-: گفت و فشرد را بازويم صالحی...کردم نگاهش اشکبار چشمهاي با. ندارن جنبه آدما

 صالحی به عجز با...! من اتاق تو بيا-: گفت تنها.نکرد نگاهش حتی دياکو اما... نداره تقصيري

  که سلطانی مقابل از لرزان قدمهاي با..! "برو" يعنی..کرد بسته و باز را چشمانش...کردم نگاه

 هم در را دستهايم...بستم را در... ! ببند درو اون-. شدم اتاق وارد و گذشتم کرد می نگاهم فاتحانه

 !... بشين بيا-. انداختم پايين را سرم و کردم قفل

 در و بگيرم باال را سرم توانستم نمی.نشستم رويش به رو و کردم خشک را صورتم دستم کف با

 گرفته ته از و کوتاه ناخنهاي به و گذاشتم زانوهاي روي را دستهايم. کنم نگاه اش عصبی چشمان
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 کردم فکر بودم نشسته...اتاقش توي..دياکو مقابل که حاال...کردم خم را انگشتانم...شدم خيره ام

 ناخنهاي آن با سلطانی...نداشتم مشتري جلب براي جذابيتی هيچ من..گويد می راست سلطانی شايد

 می مشتريها چشم به بيشتر خيلی...کرد می زيباترشان رنگارنگ هاي الک با که فرم خوش و بلند

 چيه؟ جريان بگو حاال خب-. لعاب و رنگ بی و ساده قيافه اين با...من تا آمد

 و چسباندم هم به را زانوهايم.خوردم جا صدايش شنيدن با که بودم غرق خودم دنياي در آنقدر

 -. افتاد ام خميده انگشت روي و خورد سر ام گونه از اشک اي قطره...دادم فشار هم روي را لبهايم

 ؟...شاداب

 اينقدر بود؟چرا متفاوت ديگران با گفتنش شاداب اينقدر چرا شاداب؟پس بود؟گقت من با...شدم داغ

 !... شمام با خانوم شاداب- بود؟ تر قشنگ اما...غريبه او صداي با..اسم اين

 می..کشيدم صورتم به را دستم دوباره...!شاداب بگو فقط...خانم بدون...شاداب بگو...خانم نگو

 به و برداشت را ميز روي کاغذي دستمال جعبه.بگذارد اثر ام شنوايی قدرت روي اشکهايم ترسيدم

 هم دماغم چشمانم بر عالوه چون...رسيد فکرش به که خوب چه. کن پاک اشکاتو بيا-. گرفت سمتم

 توي. شده چی بگو و کن نگاه من چشماي تو حاال خب-. ممنون-: گفتم زيرلب.بود افتاده کار به

 ... منتظرما من...خانوم شاداب-...! توانستم کنم؟؟؟نمی نگاه چشمانش

 خشم از اثري که فهميدم ولی...کردم خودداري چشمانش به مستقيم نگاه از...گرفتم باال را سرم آرام

 بدگويی خواستم گفتم؟نمی می بايد چه اما...شد راحت خيالم کمی.نيست صورتش در پيش دقيقه چند

 خانوم کنم می فکر-: زدم لب آرام.بود دوخته صورتم به را چشمانش. بودم متنفر اينکار از...کنم

 تکيه پاهايش روي دستش ساعد دادن قرار با و شد خم جلو به. نمياد خوششون من از سلطانی

 دشمنی همه اين دليل چرا؟من واقعاً...دادم قورت را دهانم آب چرا؟- .کرد درست وزنش براي گاهی

 دوست منو چرا دونم نمی ولی...ندارم کاريشون من خدا به..دونم نمی-. فهميدم نمی را دختر اين

 !... ندارن
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 براي را زبانهايش زخم و حرفها تک تک خواست می دلم.گرفت ام غصه مظلوميتم اينهمه از خودم

 دونم نمی خودم ولی..شدن ناراحت که کردم کاري يه شايدم-. شد می بدگويی...اما...بگويم دياکو

 نگويد کاش...! ببينمت...شاداب-: کشيد من سمت به را خودش بيشتر..! چيه بد کار اون

 -! نداشت را آهنگ خوش لحن اين طاقت قلبم...نيايش خانم يا...بود بهتر خانم شاداب همان...شاداب

 شنيدم رو حرفات من-...! نه چشمانش به اما..کردم نگاه صورتش به..! جان دختر کن نگاه من به

 !... گفتی چی جواب در رو حرفا اون که بزنم حدس تونم می و

 من کنار و شد بلند جايش از.کرد خانه چشمم در اشک و گرفت را گلويم بغض دوباره يادآوريش با

 بودنت فقير بابت وقت هيچ-. ديدم می روياهايم در که هايی نزديک همان از...نزديک خيلی...نشست

 دستيت تنگ اين روز يه همت و تالش با تونی می تو...فرهنگيه فقراي مال خجالت...نکش خجالت

 چهره به کمی...کردم نگاهش...کرد قطع را حرفش... که برسه اونايی داد به خدا ولی...کنی حل رو

 گم؟ می چی فهمی می-: زد لبخند بعد و ماند خيره ام

 تکان مثبت عالمت به را سرم اما.کنم تمرکز داد نمی اجازه کم فاصله اين يعنی...بودم نفهميده

 آخرش...خوبه-..! مر دم... ُ گرفتم آتش..زدم يخ...گذاشت دستم روي را دستش...خنديد بلندتر.دادم

 باشه؟...!نشی عوض بده قول..دارم دوست هستی که جوري همين رو تو من که اينه

 دي می قول- داشت؟ دوستم بودم که داشت؟همينجور دوستم...کرد می چه من با مرد اين خدايا

 شاداب؟

 زير از را دستم آرام...سوخت می تنم تمام...بزند بيرون سينه از قلبم که است االن کردم می احساس

 قول-. قول به رسيده چه..دادم می خواست می هم را جانم اگر لحظه اين در...کشيدم بيرون دستش

 قسم خدا به..رفتم می حال از داشتم...! نشنيدم من..بگو بلندتر-. گرفت را دستم دوباره. دم می

 آفرين-. کرد رها را دستم و داد بيرون را نفسش. دم می قول-..! ديدم ام نزديکی در را عزرائيل

 !... خوب دختر
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 رسيد؟ نمی گوشش به قلبم صداي يعنی.کشيد را بدنش کمی و گذاشت سرش پشت را دستش دو هر

 . کنم کار بتونم کنم نمی فکر که گشنمه اينقدر من..که هرچند.کارمون سر بريم بهتره-

 بيرون را پالستيکی و کردم باز را ام کولی زيپ سريع...بود گرسنه من دياکوي...بود اش گشنه

 و پنير و نون لقمه دو-: گفتم آرام چيه؟ اين-: گفت و کرد نگاهم محبت با.دادم دستش به و کشيدم

 قشنگش و مرموز لبخند همان با...! بخورين شما نيست گشنم من...گرفته واسم مامانم...سبزيه

 هم با بيا پس-. برداشت خودش را يکی و داد من دست به را لقمه يک...کرد باز را پالستيک

 !... بهم چسبه نمی تنهايی...ديگه بخور-: گفت و کرد ظريفی اخم اما..نه بگويم خواستم..! بخوريم

 می مشترکمان غذاي اولين به من اما..شد مشغول او...بچسبد او به تا خوردم می بايد پس خب

 و زد اش لقمه به بزرگی گاز...کردم نگاهش...دياکو و من..او و من..مشترک غذاي اولين..انديشيدم

 خون ليتر پنج تمام...کرد ام روانه غليظی چشمک و...! شی تنظيم تا بخور...بخور-: گفت من به

 !... خنديد قاه قاه... او و دويد صورتم به بدنم

 دياکو

 می درد سرم.ماليدمشان سبابه و شست انگشت با و گرفتم کامپيوتر صفحه از را ام خسته چشمان

 می داغ داغ سکافه فنجان يک دلم.بود بريده را همه نفس سيما و صدا سنگين پروژه اين...کرد

 شاداب؟...بود شاداب پپنير و نان لقمه يک همان امروزم غذاي تنها...بودم هم گرسنه...خواست

 بيرون اتاق از و شدم بلند جا از بود؟سريع نيامده خداحافظی براي رفته؟چطور بود؟يعنی کجا راستی

 !... ببين را کوچک بچه دختر اين...آخ...رفتم

 و نه.کردم نگاه ساعت به...بود خوابيده و گذاشته دفترش و کتاب روي را سرش...رفتم نزديکش

 را آرامش اين از کمی خواستم می...بود آرامش غرق اش چهره...کنم بيدارش نيامد دلم اما.بود نيم

 و گذاشتم کنارش و برداشتم را مشتريان مخصوص چوبی صندلی...بردارم خودم براي

 دستش يک...بود ريخته صورتش توي و زده بيرون مقنعه زير از اش مشکی لخت موهاي.نشستم
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 می نفس بيصدا و آرام و اش گونه روي را ديگرش دست و بود گذاشته کتابهايش روي را

 لمسشان خواست دلم...آرايش اي ذره حتی بدون...سياه سياه...داشت قشنگی هاي مژه...کشيد

 و ريتميک کوچش هاي شانه و بود افتاده فاصله قشنگش لبهاي بين...شود بيدار ترسيدم اما...کنم

 اما..لرزيد پلکش...زدم کنار را موهايش احتياط با و بردم جلو را دستم...شد می پايين و باال آهسته

 ... بود برده خوابش عميق اينقدر...ناراحتی شرايط همچين با که بود خسته چقدر ببين...نشد بيدار

 حرصم مظلوميتش اينهمه از...بودم زده داد سرش حتی...بودم شده عصبانی دستش از امروز چقدر

 می دفاع خودش از تر محکم خواست می دلم...بودم شنيده همه را حرفهايشان...بود گرفته

 پشت امروز...مودبانه و آرام آنطور نه...مظلومانه آنطور نه..زد می سلطانی گوش توي حتی...کرد

 ها بچه که اش مدرسه روز اولين ياد...افتادم دانيار ياد...شنيدم را اش گريه صداي وقتی...اتاق در

 ايستاده گوشه يک فقط دانيار و...! بودند کرده اش مسخره... کهنه لباسهاي و کردي لهجه خاطر به

 گوشش توي طوري...زدم را دانيار بار اولين براي آنروز...بود کرده گريه فقط من رسيدن تا و بود

 گفتم..زدم داد سرش...کرد می خودنمايی سفيدش صورت روي انگشتانم جاي هفته يک تا که کوبيدم

 سري تو بودنش فقير خاطر به ندارد حق...کنند مسخره را اصالتش بدهد اجازه ديگران به ندارد حق

 توي امروز را سيلی همان خواستم می...نکند دفاع حقش از که ندارد حق...شود بزرگ خور

 اين از کمی...شود بزرگ کمی بلکه...بزنم دختر اين صورت

 مثل افرادي دست ملعبه اينقدر...ندهد خرج به صبوري و متانت اينقدر...بردارد دست سادگی

 مبل گوشه در مضطرب و ترسيده آنطور و نشست رويم به رو وقتی...نتوانستم اما...نشود سلطانی

 حيفم...!که اي ساله سه خواهر...انداخت دايان ياد مرا اشکش از پر چشمهاي...نتوانستم شد جمع

 برابر در هنوز...دخترها درصد چند مگر...بگيرم را اش سادگی و صفا دختر اين از آمد حيفم...آمد

 گرفتند؟چند می گر...دست يک دوستانه کامال تماس يک از و شدند می سفيد و سرخ مرد يک

 نمی بر دم و جنگيدند می شان خانواده براي...مردانه اما...غش و غل بی...شاداب مثل...درصدشان
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  کنند گله...کنند شکايت نبودند حاضر اما...شدند می خرد...شدند می تحقير...درصدشان آوردند؟چند

 زمينه دانيار...نبود دانيار شاداب..گرفتند؟نه می خودشان گردن به را گناه معصوميت با آنطور و

 اگر حتی...بود مظلوم ذاتاً...دختر اين اما...بودم کرده هشيارش فقط من و داشت را ستيزي ظلم

 ذاتاً دختر اين...کرد نمی فرق هم باز...بود غنی و ثروتمند اگر حتی...نداشت را کنونی موقعيت

 شده درمانده واقعاً...امروز...! دايان...دايانم...دايان مثل درست...بود پاک و ساده و مظلوم

 مرهم را کوچکش دل و کنم آرام را سرمازده بچه اين توانم می چطور دانستم نمی...بودم

 از...اينکه همه از بدتر..ديدم نمی را گلويش سنگين بغض کردن محو توانايی خودم در...بگذارم

 می نوازشش و کشيدم می آغوشش در پدرانه...بود ديگري دختر هر شايد...بود ترسيده منهم خود

 فرق که بود آن از تر بچه هنوز...آورد نمی تاب را تماسهايی چنين..معصوم دختربچه اين اما..کردم

 آورده کم...!دهد تشخيص ديگر چيزهاي از را دلسوزانه.. .پدرانه...برادرانه...دوستانه نوازش يک

 کودک يک کردن آرام راحتی به کردنش آرام...است بچه واقعاً دختر اين...نه..ديدم بعد اما...بودم

 صورت روي را خنده شد می ها بچه بازي اسباب و بازي در شدن شريک با که همانطور...است

 با آنچنان...بودم آورده دست به را دلش...اش ساده غذاي در شدن سهيم با منهم...آورد گريانشان

 !... است شده فراموشش من فرياد و سلطانی کل به فهميدم که کرد می نگاه خوردنم غذا به ذوق

 درسهاي نويس دست هاي جزوه...فتوشاپ جز به...کردم نگاه ميز روي پالی و پخش کتابهاي به

 کوچک خيلی سختی اينهمه تحمل براي دختر اين...دادم فشار هم روي را چشمانم...بود هم خودش

 که طوري...کنم کمکش ديگري طور توانستم می کاش...بود شکننده خيلی...بود ضعيف خيلی...بود

 شانه روي فشار اينهمه که طوري...خورد نمی لطمه درسش به که طوري...شد نمی خسته اينهمه

 يا...ببيند پدرش مثل مرا که بقبوالنم او به توانستم می کاش...نشست نمی کوچکش هاي

 تبسم اما..بگيرم را پرش و بال زير و کنم قبول را اش سرپرستی گذاشت می کاش اي...برادرش

 نمی من و...رود می و زند می را چيز همه قيد...کند حس را ترحم اگر بود گفته...بود داده هشدار
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 بزرگ دايان اين خواستم نمی...کنم قطع اش خانواده سفره از را تومان هزار چهارصد اين خواستم

 !... خواستم نمی...بسپارم لعنتی تهران اين گرگهاي دست به...را شده

 روي...گذاشتم سرجايش را صندلی و شدم بلند...بود شده ديرش حتما...کردم نگاه ساعتم به دوباره

 !... شاداب-: زدم صدايش آرام و ايستادم سرش

 جا به جا را سرش فقط اما...خواندم را اسمش باره سه و دوباره..نداد نشان العملی عکس هيچ

 طول کمی...کرد نگاهم تعجب با...پريد خواب از و ترسيد...دادم تکان را اش شانه ناچار به..کرد

 برده خوابم...واي-: گفت وحشت باو و برخاست ناگهان...آورد خاطر به را موقعيتش تا کشيد

 لبخندي...نگران هم و ست شرمزده هم...ديده حال اين در را او رييسش اينکه از دانستم می...! بود

 ساعت به و چرخاند را سرش...! شده دير...کن جمع رو وسايلت...نداره عيبی-: گفتم و زدم

 پشت...!رسونمت می من-: گفتم گشتم برمی اتاقم به حاليکه در...! مامانم...واي-. کرد نگاه ديواري

 کمربند دنبال نگاه با و چرخيد عقب به کمی. ببند رو کمربندت-: گفتم و نشستم فرمان

 -: گفت خجالت با برم؟ کجا خب-. بود شيرين دختر اين حرکات تمام...بستش و کرد پيدايش...گشت

 : گفتم و زدم لبخندي. شدم مزاحمتون...شرمندم

 که شدم متوجه هم در انگشتانش پيچش از.افتادم راه و زدم استارت. جون دختر بگو آدرسو-

 پنجره از بدم؟ توضيح مامانت واسه بيام خودم خواي می.نباش نگران-: گفتم آرام.دارد استرس

 خونه در دم االن دونم می فقط...کنه می باور خودمو حرف..نه-: گفت و کرد نگاه را بيرون

 حواسش اينکه براي.داشت اعتماد دخترش به حد اين تا مادر يک که خوب چه...! نگرانه...ايستاده

 دانستم نمی. بله- داري؟ رو خواهر يه همين- شادي؟- چيه؟ خواهرت اسم-: گفتم کنم پرت را

 می عروس لباس- کنه؟ می چيکار مامانت-. بدانم خواست می دلم اما نه يا است صحيح پرسيدنش

 را سرش ست؟ زنده-. کرد نگاهم تيز چطور؟ پدرت-. ده می انجام رو کارياش منجوق بيشتر...دوزه

 بله-: گفت آهسته.نداشت شان رنگی چراغهاي و خيابانها زدن ديد براي تمايلی ديگر...انداخت پايين



 

 50 

 . بزند حرف موردش در ندارد دوست که بود مشخص کامال. ست زنده

 زندگی شما با-...! بودم زده حدس...! معتاده...بيکار-: گفت و کشيد عميقی نفس چيکارست؟ خب-

 می خجالت..بود اذيت...! بينمش نمی من اما..آره-. برد فرو گردنش توي بيشتر را سرش کنه؟ می

 بيرون محکم را بازدمش چطور؟-. بدانم بيشتر اش زندگی از داشتم دوست اما...فهميدم می...کشيد

 بخواد اگه يا...نمياد بيرون ايم خونه ما وقتی..ست بسته درش هميشه که اتاقه يه تو-: گفت و داد

 اين بود کم دردش يک همين...! ببينمش ندارم دوست...اتاق توي برم می رو شادي من بيرون بياد

 اگه-: بگويم که کرد مجبورم...زد می موج دلخوري چشمانش در...کرد نگاهم چرا؟-...! دختر

 همونجوري بابامو خواد می دلم-: گفت و کشيد آهی...! نگو بزنی حرف موردش در نداري دوست

 مگه-. کاستم ماشين سرعت از کمی...! ببينم رو االنش چهره خوام نمی...بياد يادم داشتم دوست که

 شده؟ معتاد که ساله چند

 رو قبلش-: داد ادامه او...کردم سکوت...! سال ده-: گفت و چسباند ماشين شيشه به را اش پيشانی

 بدي درآمد..بود برقکار بابام...بود بهتر خيلی شرايطمون ولی...نبوديم پولدار خيلی...مياد يادم

 وقتی...آورد نمی فشار خودش به اينقدر...االن از کمتر خيلی ولی...کرد می خياطی مامانم...نداشت

 موقع اون شادي...گرفتيم جشن...رستوران رفتيم هم با همه بار اولين واسه...خريديم رو خونه اين

 کل نکشيده سال يک به...بود خوشيمون روزهاي آخرين شب اون...سالم هشت من..بود سالش پنج

 از ديگه هم بابا...کشيد دوش به رو زندگی خرج تنه يه مامانم..بعد به اون از...شد نابود زندگيمون

 !.. همين...ببينيمش نخواستيم هم ما..نيومد بيرون اتاق اون

 به که همين..بود گفته را چيز همه صادقانه که همين اما..دهد توضيح اين از بيشتر نداشت قصد

  در اينقدر نبايد..لرزيد می اش چانه اما..کرد نمی گريه...ارزيد می دنيايی بود نشده متوسل دروغ

 آرام چطوره؟ فتوشاپ اوضاع-: گفتم جو کردن عوض براي.کردم می کنجکاوي اش زندگی مورد

 !... سخته خيلی..نيست خوب زياد-: گفت
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 سخت از يکی...کتاب روي از آنهم..کامپيوتر بدون و خودش درس حجم آن با که بود زيادي توقع

 هم با تره خلوت هردومون سر که کاريت آخر ساعت يک فردا از-. بياموزد را کامپيوتر مباحث ترين

 به بگيري ياد زودتر هرچه..نداره آخه-... آخه-: گفت و کرد نگاهم تعجب با کنيم؟خوبه؟ می تمرين

 من پيش جايزه يه بشی مسلط خوام می که اونجوري روز ده عرض در بتونی اگه..منه نفع

 : گفت شادي با و خنديد قبوله؟.داري

 همين-: گفتم و دادم کوچه به اي اشاره. کرد خوشحال را دختر اين شد می راحت چقدر...! قبوله-

 اما بروم کوچه داخل خواستم... رسيديم زود چه...ا-: گفت و کرد برش و دور به نگاهی جاست؟

 -: گفتم و دادم تکان را سرم...! فضولن خيلی هامون همسايه...بهتره شم پياده اينجا-: شد مانع

 !... داخل بري تا مونم می اينجا من پس..باشه

 در ثانيه چند بار اولين براي..درخشيد می زيبايش چشمان در برقی...کرد نگاهم قدرشناسانه

 ...!ها نگرانته مامانت-: گفتم لبخند با.فهميدم نمی که بود نگاهش در چيزي...ماند خيره چشمانم

 و پريد بيرون ماشين از...کرد خداحافظی..انداخت پايين را سرش...شد سرخ صورتش تمام ناگهان

 !... گذاشت فرار به پا

 دانيار

 کردم حايلش را دستم يک...گذاشتم لبهايم بين را امريکايی برگ سيگار...انداختم مبل روي را خودم

 دلمون-...! بينی از دود خروج سپس و عميق پک يک...کردم روشنش و زدم فندک ديگر دست با و

 !... دنی بود شده تنگ واست خيلی

 دوست خوشتراش و سفيد پاهاي روي را نگاهم...کردم جدا لبم از و گرفتم انگشتم دو با را سيگار

 خط پسرش دوست ت ِدوس به رسما و بود رفته فرو احمقش پسر دوست آغوش در که دوستم ِِ

 دختر

 مبل دسته روي...! چرخاندم...داد می
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 به. ببينم هم را زيرش لباس توانستم می حتی دقت کمی با...بود انداخته پا روي را پايش و نشسته

 پوزخند نتوانستم...بود انداخته...زد می حرف موبايلش با که سعيد گردن دور که کردم نگاه بدستش

 اين ديدم اما بگذارم اسمش تنگ هم غيرت بی يک خواستم...! ساده احمق ي پسره...نزنم

 بکشونيمت التماس با بايد.جون دنی شده سنگين ت سايه-. ندارد کردن خرج غيرت ارزش...دختر

 . اينجا

 به همگی کنند؟آنهم مخفف مرا اسم که داشتند اصراري چه دخترها اين...کشيدم درهم را اخمهايم

 بلند هاي خنده صداي. دي نمی جواب زنيم می زنگ ماسماسکت اون به که هم هرچی- شکل؟ يک

 !.. رفت سرم...بکش عربده اتاق تو برو پاشو-: گفتم حوصلگی بی با.بود اعصابم روي سعيد

 پشت.بست سرش پشت هم را در...رفت تراس به و فرستاد برايم وسی*ب هوا توي و زد چشمکی

 اون حاال مگه.همينه کارش دنی؟هميشه بينی می-. شدم خيره سقف به و دادم تکيه مبل به را سرم

 !... مالحظگيش بی اين از شدم خسته واال...داريم مهمون کنه؟نميگه می تموم رو تلفن

 يا داري چه؟مهمان در مالحظگی بی بود؟ شده خسته اش مالحظگی بی از...خورد تکان لبم گوشه

 داري؟ زن

 عطر بوي...انداخت پا روي پا دوباره و نشست من مبل دسته روي...کردم حس را شدنش نزديک

 از-. کشيد گوشم اهلل روي و آورد باال را انگشتش...چسبيد ام بينی پرزهاي ترين انتهايی به تنش

 با و کشيد پايين آرام را دستش...! مهتا-: داد ادامه تمسخر با و خبر؟ چه باربيت دختر دوست اون

 کنه؟ می تحمل رو تو حرفی کم اين چطور-..! داد خراش را گردنم اش شده مانيکور ناخنهاي

 لبهاي کردم نگاهش چشم گوشه از...نشست می ام گونه روي داغش نفس...آورد پايين را سرش

 -: گفت و کشيد گلويم برجستگی روي همزمان را انگشتش چهار. بودند مقابلم ايش قلوه صورتی

 می وقتی ولی...کنه تحملت تونه نمی دختري هيچ که کنم می فکر اين به ميشی دور وقتی

 مهتاي اون فهمم می تازه...کنی می نگام اخم با اينجوري وقتی...نزديکمی اينقدر وقتی...بينمت
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 يه به رسيده چه...کنه می جذب هم رو سنگ که هست وجودت تو آهنربايی يه...داره حق بدبخت

 !... دختر

 می کم کم...بود شده گرمم...شد می تر نزديک لحظه هر نفسش...گذاشتم هم روي را چشمانم

 می چقدر فهميدي می کاش-: شنيدم را اش مستانه زمزمه...کنم حس را لبهايش رطوبت توانستم

 !... خوامت

 لبهايش روي را دستم کف و بردم عقب را سرم...کردم باز چشم...کشيدم عميقی نفس

 تو-: گفتم و کردم جمع را صورتم نفرت شدت از...زد هم به را حالم مخمورش چشمان...گذاشتم

 را کيفم.شدم بلند.خورد جا مياد؟ بدم بخورم غذا ظرف يه تو...نفر يه با اينکه از من نفهميدي هنوز

 بهم سعيد با گفتم منکه-: گفت و ايستاد مقابلم سرعت به.گذاشتم ميز روي را ها نقشه و کردم باز

 به نگاهی...! توئه با کوچيک مالقاتهاي همين اميد به موندم اون با االنم تا اگه خدا به...زنم می

 شدم خيره تينا چشمان توي...آوردم باال را ام اشاره انگشت.بود مشغول هنوز سعيد...انداختم بالکن

 هالويی يه مونده پس اونم...مياد بدم غذا مونده پس اشتراکی،از غذاي از بيشتر... البته و-: گفتم و

 !... سعيد مثه

 کنترل براي تالش در زنها هميشگی و مزخرف ترفند...ا ه...شد جمع چشمش در اشک و لرزيد لبش

 !...زدم بيرون خانه از گفتنهايش دانيار به توجه بی و برداشتم را کتم...کشيدم آهی..! مردها حفظ و

 دياکو

 روشن را ماهواره و نشستم مبل روي.ريختم کاسه توي را محتوياتش و کردم باز را چيپس پاکت

 چند...بکشم دراز کمی مبل روي همانجا دادم می ترجيح.آمد نمی خوابم اما بودم خسته خيلی.کردم

 را چشمانم دادم می گوش شده پخش موزيک صداي به که همانطور و گذاشتم دهانم در چيپس تکه

 سرجايم در شدن باز صداي با نکشيده ثانيه به که بستم

 بر لبخند اختيار بی...شد داخل غذا حاوي پالستيک يک و کوچکش دستی ساک با...! دانيار.نشستم
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 تهرانش شبهاي...هنوز اما بود گرفته مستقلی خانه خودش براي اينکه وجود با...نشست لبم روي

 من...هنوز..! داداش خان سالم-: گفت آورد می در را کفشهايش حاليکه در...گذارند می همينجا را

 !... کرد می سالمش که بودم کسی تنها

 بی...کشيدمش آغوش در و گرفتم را هايش شانه...بود بند دستش دو هر.رفتم سمتش به و برخاستم

 ...!بگيرمش آغوش در توانستم می که بودم کسی تنها من...هنوز... ايستاد اعتراض و حرکت

 که بودم کسی تنها من...هنوز...! وسيدمش*ب و گذاشتم خوشحالتش و خوشرنگ موهاي را لبهايم

 . اومدي خوش-..! وسمش*بب توانستم می

 را ساکش....رفت آشپزخانه به و گذاشت پذيرايی گوشه را ساک.داد تکان را سرش فقط لبخند بدون

 ...!گذاشته ميز روي و کرده باز را غذاها سلفون ديدم...آمدم که بيرون...بردم اتاقش به و برداشتم

 و قاشق رسيدي؟ کی-: گفتم و رفتم جلو...! گرفت می غذا برايش که بودم کسی تنها من...هنوز

 -. کرد می آماده چنگال و قاشق برايش که بودم کسی تنها م...هنوز-. گذاشت ظرفم توي مرا چنگال

 سوال از دانستم می بودي؟؟اما کجا را "ساعت چند" اين بپرسم داشتم دوست. هست ساعتی چند يه

 . آيد نمی خوشش پرسيدن

 را صورتش و دست و پوشيده مشکی و سفيد شلوار و تيشرت يک برگشت که وقتی و رفت اتاق به

 حتی االن و رسيد می من کمربند تا زحمت به...قدش زمانی يک...کردم نگاه اندامش به.بود شسته

 ته کمی و بود زده باال طرفه يک را اش تيره خرمايی موهاي.بود بلندتر من از هم سانتی دو يکی

 اش زندگی الينفک جز سنگين ورزش همچنان که کرد می ثابت...اش ورزيده عضالت...داشت ريش

 خبر؟ چه-...! زد می بودنش ورزيده بر تاييد مهر...اش فاصله با و عميق هاي نفس و است

 !... بداند خبرهايم از خواست می و شدم می سوالش مخاطب که بودم کسی تنها من..هنوز

 تکه وجودش لمس و او با زدن حرف...او با بودن بهانه به فقط...بودم خورده غذا اينکه وجود با

 ...دانشگاه و شرکت...هميشه مثل..نيست خبري-. گذاشتم دهانم در و بريدم را شيشليک از اي
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 من با تا...بود نخورده غذا من دانيار...لرزيد دلم...خورد می اشتها با او من برخالف...! همين

  چه تو-...! داشت دوستم اما...ناچيز شايد...کم شايد که...بودم کسی تنها من...هنوز پس...!بخورد

 - کجاست؟ بعديت پروژه-...! آره-: گفت بگيرد باال را سرش اينکه بدون بود؟ خوب خبر؟کرمان

 توضيح برايم اش برنامه مورد در که بودم کسی تنها من هنوز. مونم می اينجا روزي ده يه...کرج

 !... ناقص هرچند...مختصر هرچند..اندک هرچند.....داد می

 باال را ها شبکه و بود گذاشته ميز روي را پاهايش.بردم بيرون ميوه همراه و کردم دم چاي برايش

 !... دانيار-: گفتم و کردم اخم.کرد می پايين و

 برداشت خياري...نشستم کنارش. انداخت پايين را پاهايش نارضايتی با و کرد نگاهم چشم گوشه از

 مردد.آوردم می کم واژه دانيار با زدن حرف براي که بود بد چقدر...زد گاز نمک بدون و پوست با و

 -: گفت و شد بلند و انداخت بشقاب توي را خيار ته. مونی می همينجا که رو روز ده اين-: پرسيدم

 . بدم انجام شما شئونات خالف بر کاري بخوام اينکه مگر...آره

 را ظرفها...!سوزاند را گلويم و سينه که بود داغ آنقدر کشيدم که آهی...! رفت خوابش اتاق به و

 می سيگار و بود کشيده دراز تخت روي و آورده در را پيراهنش.رفتم دنبالش به و کردم جمع

 . کردي می رحم خودت ريه به حداقل کاش اي-: گفتم و زدم تکيه ديوار به.کشيد

 سمتی ترين انتهايی به را چشمش کره بدهد خودش به را گردنش چرخاندن زحمت اينکه بدون باز

 يک.کشيدم دراز کنارش و دادم تکان را سرم.زد صداداري پوزخند و گرداند بودم ايستاده من که

 خنديدم نگرفتی؟ زن هنوز-. گذاشتم سرم زير را دستم دو هر من...بود گذاشته سرش زير را دستش

 را دستش دوباره و کشيد موهايش توي را اش پنجه چندبار نبودي؟ تو که روز چند اين تو-: گفتم و

 فکرش به اما...نه-: گفتم و شدم خيره اتاقش آبی سقف به نشدي؟ آشنا هم کسی با-. برد سرش زير

 بالم و دست تو دختر من خواي می اگه..! خوب جدي؟چه-: گفت خاصی حس هيچ بدون...! هستم

 . کنم معرفی بهت بگو.هست زياد
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 پيشکش...تو بال و دست تو دختراي اون-: گفتم شوخی به و ندادم اهميت.بود استهزا از پر صدايش

 جواب و کرد اش صفحه به نگاهی.شد خاموش و روشن موبايلش. خاصم آدم يه دنبال من...خودت

 می...لحاظ همه-...! کشيد را نجابت...! نجابت يا...داري خانه...لحاظ؟خوشگلی چه از خاص-. نداد

 همچين چون...نگرد پس-: گفت و کرد فوت فضا در را سيگارش دود...! باشه تموم چی همه خوام

 که وجودي با...کنم بحث خواستم نمی...دارد دخترها به نسبت ديدي چه دانستم می...! نيست چيزي

 -....! بود همين جوابم...! افتاد سرفه به که آنقدر...خنديد بلند چی؟ تو-. پرسيدم اما...بود مسخره

 چی بگيرم زن-: گفت و کرد خاموش پاتختی روي زيرسيگاري توي را سيگار داره؟ خنده گرفتن زن

 -: گفتم و دادم بيرون را سوزانم نفس بشم؟ خوشبخت و بدم تشکيل صالح و سالم زندگی بشه؟يه

  موندگار جا يه...بگيري آروم جا يه...شی مستقر جا يه اينکه خاطر به..نه

 را چشمانش.بود سرم کنار صورتش...چرخيد پهلو به.. .! قلبت...روحت...جسمت...خودت...شی

 : گفتم تند.آمد نمی خوشم زدنش حرف طرز ازاين...! ها خوشه دلت-: گفت و بست

 يخ برادرم نگاه سردي از...ماه ارديبهشت در که خورم می قسم...گشود را چشمانش..! دانيار-

 !... زدم

 روي را دستم کالفگی با...خوابيد و بست را چشمش دوباره و کرد نگاهم حس هيچ بی ثانيه چند

 و ساکت چهره به..کردم نگاهش و پسر؟ کنم چيکار تو با من-: کردم ناله دل در و کشيدم صورتم

 اين و... بخوابم کنارش توانستم می..محدوديت بدون که بودم کسی تنها من...هنوز... آرامش

 !... بود برادرم تنها با رابطه در من دلخوشی تنها...هنوز...هنوزها

 کنار...بود برده خوابم همانجا..ديشب...پريدم خواب از دانيار ناگهانی حرکت با صبح نزديک

 و زدم کنار را پتو.کردم نگاه بود گرفته مشت در را سرش که او به و برخاستم سريع...برادرم

 وس*کاب هم باز دانستم می...بپرسم نبود نيازي...بود عرق خيس تنش تمام...شدم نزديکش

 . واست خوبه...بخور-: گفتم و فشردم را اش شانه...نگرفت.بردم آب برايش...ديده
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 تخت لبه به را خودش.کشيد سر را آب و گرفت دستم از را ليوان حالی بی با و کرد رها را موهايش

 کنار را ها پرده. برد فرو موهايش بين را انگشتانش دباره و گذاشت زمين روي را پاهايش و کشاند

 :گفتم و نشستم کنارش...آورد می کم اکسيژن مواقع اينجور در دانستم می...گشودم را پنجره و زدم

 وس؟*کاب همون بازم-

 برايم وقت هيچ...بيند می چه دانستم نمی..دانستم نمی را محتوايش...داد تکان را سرش

 می وس*کاب دانستم می فقط فقط و فقط...نزد حرف...نکرد دردودل...نکرد تعريف...نگفت

 در خواست می دلم...داشت لرزش کمی هنوز که کردم نگاه دستش به...! وحشتناک هم خيلی...بيند

 خواست می دلم...ساله دوازده-ده حتی يا بود ساله هفت-شش که موقع همان مثل...بگيرم آغوشش

 وجود به را امنيت حس و بفشارم سينه توي را سرش توانستم می که بود کوچک آنقدر هنوز

 سال سی نزديک...بود نشسته کنارم شکسته درهم و خسته اينگونه اينکه اما...کنم القا دردمندش

 !... مرا محبت حتی...پذيرفت نمی محبت آن از بدتر و داشت سن

 ..!تر کالفه کنم کمکش توانستم نمی اينکه از و بودم کالفه اش آشفتگی از...بود گرفته درد سرم

 فندک با و گذاشتم لبم دو بين و کشيدم بيرون سيگاري ميز روي پاکت از و کردم دراز را دستم

 اگه...بيا-...! گرفتمش دانيار سمت به سپس و...بگيرد گر حسابی تا زدم پک چند...کردم روشنش

 به...گرفت صورتش مقابل را سيگار و داد بيرون منقطع را نفسش...! بکش...کنه می آرومت

 که مرديه کدوم-: گفتم و زدم پوزخندي...! بلدي هم تو پس-: کرد زمزمه و شد خيره اش گداختگی

  سمتش به را سرم کشی؟ می-...! تهی هميشه مثل چشمانی با...کرد نگاهم بکشه؟ سيگار نباشه بلد

 با پس-: گفت و شد خيره سيگار به دوباره. شم نمی آروم چيزا اين با من...نه-: گفتم و چرخاندم

 انتظار. آرومم نباشی دور ازم تو وقتی-: گفتم و گذاشتم کمرش روي را دستم شی؟ می آروم چی

 با نيستم اينجا من وقتی-: گفت فقط...نزد اما...! کشدارش و غليظ نوع از آنهم...بزند پوزخند داشتم

 نمی آرومم هيچی...موقع اون-: گفتم و شدم خيره آسمان کمرنگ روشنی به شی؟ می آروم چی
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 !... هيچی...کنه

 !.. بگيرم دوش رم می-: گفت زيرلب و برخاست...! پک يک حتی بدون...کرد خاموش را سيگار

 می دلداريم چجوري دونی نمی-: کردم تعريف برايش کارم، محل در تبسم حضور از خوشحال شاداب

 ياد فتوشاپ بهم شد قرار...دارم دوست هستی که همينجوري رو تو گفت...گرفت دستمو حتی..داد

 دستان... خورديم پنيرم و نون هم با تازه..زديم حرف هم با راه تو کلی...رسوندم خونه تا...بده

 داره...ميام چشمش به دارم يواش يواش انگار-: دادم ادامه هيجان با و فشردم دستانم ميان را تبسم

 بهم کنه؟اينقدر محبت بهم اينهمه داره دليلی چه وگرنه...اومده خوشش سادگيم از...بينه می منو

 حرف وقتی اصال...کنه می رفتار سلطانی با چطوري ببينی باشه؟بايد داشته هوامو کنه؟اينقدر توجه

 اينجوري من با اما.ترسن می ازش احترام عين در همه.کنه نمی باز اخماشو هم لحظه يه زنه می

 نگاهش التماس با نه؟ مگه هست چيزي يه حتما...نرمه..ماليمه...مهربونه من با...نيست

 چشمانش...! هست چيزي يک...هست که بگويد هم او خواستم می...خواستم می را تاييدش...کردم

 تمام...! شی بچه جاي تو...بزرگتره تو از سال پونزده اون سرت؟بابا به زده-: گفت و کرد گرد را

 پونزده مردي کدوم-: گفتم دلخوري با و زدم پس را دستش...! حال ضد تبسم...خوابيد شوقم و شور

 آهی...! ماه دو يکی و سال چهارده...نه سالم پونزده باشه؟تازه دوميش دياکو که ميشه پدر سالگی

 شده زندگيت...دياکو شده فکرت...دياکو شده حرفت همه...شدي خل رسماً تو-: گفت و کشيد

 اون ولی...! ذاري می عشق حساب به و کنی می تفسير خودت دلخواه به اونو حرکت هر...دياکو

 حرفاش اين دوره...کنه نمی فکر رويايی تو و من مثل...شاداب نيست ساله هيجده پسر

 ازش همه اين که ميشه کسی عاشق چطور آخه...داره غلبه احساسش به عقلش االن اون...گذشته

 !... نيست بازي عروسک که کوچيکتره؟ازدواج

 مثل...ياس آيه...نحس..شوم...خدا به جغدي عين...خفه-: کردم زمزمه...! لعنت...تبسم تو به لعنت

 اين حاال...بزرگترن زناشون از سال بيست سال بيست که هست مرد ايننهمه...!گاليور تو گالم
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 چشمانم در مستقيم و گرفت را بازويم تو؟ چشم تو خار شده ما اختالف اي خرده و سال چهارده

 تو..شاداب ببينمت-. بود شيطنتی هر از عاري و جدي کامال هميشه برخالف نگاهش...شد خيره

 کنی؟ می فکر دياکو با ازدواج به واقعا

 دارند دوست که پسري با ازدواج به دخترها تمام...کردم می فکر کردم؟؟خب می فکر...شدم مات

 آن از بعد خصوصاً کرد؟ فکر ديگري چيز به ازدواج از غير به شد می مگر...کنند می فکر

 تبسم...نه...! شوهرها و زن مثل...رساند مرا که...خورديم غذا هم با که...بوديم هم با که...شب

 يک دياکو اگر...شود مانعمان بخواهد که نبود زياد هم آنقدرها ما سنی اختالف...بود بدبين خيلی

 خودم...داشت...دارد ولی...باشد داشته اگر...! نيست مانعی هيچ...باشد داشته را من عشق هزارم

 !.. بودم کرده حسش

 از و کنم تالفی خواستم...پريدم جا از کرد وارد پايم به کفشش پاشنه با تبسم که دردناکی ضربه با

 مرد با و گرفتم را اش اشاره مسير...شدم مواجه رقصانش ابروي و چشم با که آيم در خجالتش

 با..شدم هول...کرد می نگاهمان و بود ايستاده ما از دورتر کمی که شدم رو به رو جوانی

 داشتين؟ امري بفرماييد-: گفتم دستپاچگی

 و...روحی و حس هر از عاري صورتش و...بود بلند قدش چقدر...آمد جلو قدم چند

 که همانها...رنگی شيشه تکه دو مثل...بودم شنيده را تعريفش...بود آشنا...چشمانش...چشمانش

 آورده سالن اين به هم را سرما خودش با مرد اين...ريخت جانم به استرس...بود گفته تبسم

 ببينم؟ برادرمو تونم می...هستم حاتمی-: گفت و زد زل چشمانم در مستقيم...!بود

 لبش روي پوزخندي...ما هراسان و شتابزده حرکت از...! همينطور هم تبسم...شدم بلند سريع

 سر پشت و تند...! بودند سهمناک و خالی...انتها بی گودال دو عين همچنان چشمانش اما...نشست

 !.. بفرماييد...اومدين خوش خيلی..بله بله-: گفتم هم

 اتاق در به هردويمان چشمان...! رفت بعد و گرداند نفر دو ما صورت بين را نگاهش لحظه چند
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 : شنيدم را تبسم صداي.ماند خيره دياکو

 شب قناري شبيه بيشتر اينکه-...! کنم فکر آره- بود؟ شبه خفاش همون اين- هوم؟- شاداب؟-

 - نترسيدي؟ تو-...! دونم نمی- بود؟ اينجوري چرا گم می-چيه؟- شاداب؟-. گرفت ام خنده...! بود

 -. دادم تکان را سرم کرده؟ تجاوز دختر يه به گن می که همونه اين- بله؟- شاداب؟-...! ذره يه...نه

 سرپا هردو هنوز...کردم نگاهش کرده؟ تجاوز بهش که بوده چطوري دختره يعنی-... ديگه آره

 !... بوديم

 دونم؟ می چه من- کرده؟ تجاوز بهش اين که داشته مشخصاتی چه يعنی- بوده؟ چطوري چی يعنی-

 نگاهم چی؟ واسه-...! ديگه دختره همون- کی؟ حال به خوش-...! حالش به خوش-: گفت حسرت با

 صندلی روي را خودش ها؟-: گفتم تعجب با...! باشه داشته شانس بايد تجاوزم تو حتی ادم-. کرد

 حسرت و غمزده چهره کنه؟ تجاوز منم به که نداره وجود راهی هيچ تو نظر به-: گفت و کرد رها

 !...کرد خارج دستم از را خنده کنترل...بارش

 دانيار

 می اتاق در حاضر زن يک و مرد سه با شديدش درگيري از خبر دياکو برافروخته و عصبانی چهره

 من...شه تموم بحث اين بهتره کنم می فکر-: گفت آنها به رو و برخاست جا از من ديدن با.داد

 طلبانه صلح ترينشان، مسن و شدند بلند همزمان مرد سه هر...! بدم ادامه تونم نمی اينجوري

 : گفت

 دستش دياکو. رسيم می تفاهم به زنيم می شين؟حرف می عصبانی زود اينقدر چرا...مهندس آقاي-

 تالش بيخود بگويم خواستم... حاتمی آقاي_: کرد اصرار مرد...! تمام يعنی...برد باال را

 نظرتون باشيم اميدوار تونيم می-. شنيدم را زن صداي که...گردد برنمی حرفش از من برادر...نکن

 هر... خدانگهدار...خير: گفت و نشست ميزش پشت تفاوتی بی با دياکو...خنديدم دل در شه؟ عوض

 و کرد باز را اخمهايش آنها رفتن از بعد. رفتند بيرون اتاق از و دادند تکان سر افسوس با نفر چهار
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 ...!اومدم همينطوري..هيچی-. کردم روشن سيگاري و گشودم را اتاقش پنجره ورا؟ اين از-: گفت

 ريم می هم با..ببندم رو فايل اين بذار...کردي خوبی کار-: گفت و کرد مرتب را ميزش رو کاغذهاي

 دوتا اين-: گفتم و شدم خيره اش پيشانی روي کمرنگ زخم به...! زنيم می توپ شام يه

 کاغذها از يکی. بودند بيرون که همينا- دوتا؟ کدوم-: گفت پرتی حواس با جديدتن؟ منشيهاي..دختر

 . کرد نگاهش دقت با و گرفت چشمش جلوي را

 دوستش احتماال يکی اون...مشکيه ابرو و چشم که همون.اومده تازه گی؟آره می رو شاداب..آها-

 !... تبسم...بوده

 با دياکو آمد نمی يادم...البته و بود؟؟؟ اسمی چه ديگر شاداب؟؟؟اين...رفت باال ابروهايم اختيار بی

 همان کردي؟ رد رو قبليه اون پس-. بزند صدايش کوچک اسم به که شود صميمی اينقدر دختري

 !... هستش سلطانی؟نه-: گفت و گذاشت کيفش توي احتياط با بود دستش در که کاغذي

 چه..کنم تحمل توانستم نمی هم رختخواب توي ساعت دو مدت به حتی را زن اين من...کردم اخم

 يکی اون برخالف...مياد نظر به تجربه بی و ساده خيلی آوردي اينکه-...! منشی عنوان به رسيده

 اما..ساله و سن کم...خوبيه دختر..آره-: گفت و بست را کيفش قفل. حريفه فن همه که

 متوجه باالخره...عجب چه...! اعصابمه رو خيلی...بشه سلطانی جايگزين کم کم خوام می...باهوشه

 رو همينکه اما...باشه اينجا وقت تمام تونه نمی...دانشجوئه البته-...! بود شده دختر اين لنگيدن

 می رو سلطانی حقوق و حق و بيمه...ميارم ديگه جديد نيروي يه شم مطمئن ازش و شه مسلط کارا

 ريه عمق به را سيگار دود...! گرفته اشتباه...با رو اينجا احمق ي دختره...! کنم می ردش و دم

 از کنی می فکر..رسه می نظر به پا و دست بی و پخمه زيادي هم يکی اين-: گفتم و فرستادم هايم

 اينجوري-: گفت و کرد فرو جيبش توي را دستهايش برمياد؟ اينجا کردن جور و جمع پس

  مثل...قائلم واسش خاصی احترام من...ست تجربه کم فقط..داره بااليی هوش اتفاقا...نگو

 فنجان توي را سيگارم ته...! مياد خوشت ازش بشناسيش بيشتر...توئه و من گذشته..خودمونه
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 : گفتم و انداختم ميز روي خورده نيم چاي

 را جوابم و کرد نگاهم سرزنشگرانه مياد؟ خوشم خودمون مثل آدمايی از من کنی می فکر چرا-

 تونستی اگه نيست بد..خونه می عمران...توئه رشته هم-: گفت و کرد خاموش را کامپيوترش.نداد

 اينجا کار وجود با...ده می ادامه رو دانشگاهش داره بدبختی و مشکل هزار با...کنی کمکش گاهی

 ...!آور چندش دوستی انسان حس اين از..آخ..! باشه داشته خوندن درس واسه جونی کنم نمی فکر

 !... خوندم می دبيري عمران جاي به داشتم تدريس به اي عالقه اگه-: وگفتم کردم خاموش را چراغ

 اتاق از هم شانه به شانه...کند سکوت داد ترجيح اما...ديدم چشمانش در را دلخوري و رنجش

 توي را شستش انگشتان حاليکه در...تبسم مضحک چهره با خروج محض به و شديم خارج

 مواجه داد می تکان دوستش براي را زبانش و بود کرده لوچ را چشمانش و گذاشته گوشهايش

 !...شديم

 خودش به گفت شاداب که زيرلبی واي با و ماند حالت همان در لحظه چند...شد شوکه ما ديدن از

 در را اشک زدن حلقه حتی و گرفت خون رنگ صورتش اما...انداخت را دستهايش سريع و آمد

 خوش-: گفت طعنه با دياکو...!کردند سالم شرمزده و شدند بلند جا از دو هر...کردم حس چشمانش

 خب؟ زنين نمی در چرا-: گفت زحمت به و پيچاند هم در را دستانش دخترک خانوما؟ گذره می

 زديم می رو کجا در-: بود کرده کنترل را اش خنده زحمت به دياکو...شد تا چهار شاداب چشمان

 بسم..يااليی...اوهونی يه...اهنی يه..دونم می چه-: گفت و انداخت پايين را سرش دختر خانوم؟

 ... اللهی

 خنده و ديدم..کوبيد تبسم بهلوي به..ما چشم از دور...خودش زعم به شاداب که را محکمی ضربه

 شيطنت با دياکو...نيامد در صدايش اما..گرفت گاز را لبش درد از بيچاره دختر...خوردم فرو را ام

 سرخ دو هر...! خانوم برن می کار به ديگه جا يه به ورود واسه رو اوهون و اهن-: گفت

 تبسم...مهندس آقاي ببخشيد-: گفت دستپاچگی با شاداب...! بودند افتاده گير اي تله بد توي...شدند
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 شدت دياکو خنده..! کرديم شوخی کم يه..بوديم شده خسته...کنيم کار فتوشاپ هم با که اينجا اومده

 حال از دو هر که است االن کردم احساس فتوشاپ؟آره؟-: گفت و زد چشمکی...گرفت

 !...صندلی لبه به تبسم...بود گرفته ميز لبه به را دستش شاداب...!بروند

 اذيت بيشتر دياکو...چرخاندم می انگشتم دور را ماشين سوييچ شان مزه با احواالت به خيره

 و داد شاداب دست به را اي پرونده..لبش روي عميق لبخند همان با...ندانست جايز را کردنشان

 در که نره يادتون هم رفتن موقع...بدين بهش اينو اومد فياض آقاي اگه..رم می دارم من-: گفت

  برق...! حتما-: گفت آرام و کرد نگاه دياکو به و گرفت باال را سرش شاداب...! کنين قفل رو سالن

 ...!بود دياکو عاشق..دختر اين. کرد متوقف دستم در را سوييچ چرخش...نگاهش شيفتگی و چشم

 حاليکه در...! جوشی می بيشتر دخترا با..شده عوض روحيت انگار خوبه-: گفتم و زدم استارت

 شيطنت عين در...جالبين و نمک با هاي بچه اما...ن بچه خيلی اينا...بابا نه-: گفت خنديد می هنوز

 اون از...ميشه سرشون شرافت و نجابت...شناسن می حدود و حد...دارن هم قشنگی حياي و حجب

 !... شده ناياب خيلی که گوهرايی دسته

 بچه کنی می فکر که هم اونقدرا نظرم به اما-: گفتم زيرلب و گرفتم را مستقيمش طعنه

 خب-: گفت خيال بی و داد پايين را پنجره شيشه...! کاملن و بالغ دختر دوتا...دانشجوئن...نيستن

 ريزه و ساله هفت شيش هاي دختربچه مثل من نظر از...گم می خودم سال و سن با مقايسه در من

 از هيچی زياد سنی اختالف صرف به و نبود باغ در اصال پس...! شيطون و تخس...ن ميزه

 برو-: گفت و کرد ساعتش به نگاهی بريم؟ کجا حاال...خوبه-...! بود نگرفته دختر اين احساسات

 اشاره ها ماشين زياد حجم به...حوصله بی...! شده تنگ دبش نفره دو شام يه واسه دلم...دربند

 و انداخت باال را ابروهايش برسيم؟ کشه می طول چقدر دونی ترافيک؟؟می اين با-: گفتم و کردم

 داري؟ کار داره؟جايی عيبی چه-: گفت

 و کشيدم عميقی نفس..گذراندم نظر از را منتظرش صورت...!باشم مهتا با را شب آمد نمی بدم..خب
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 انقباض.. باشم خودم خونه امشبو خوام می...بخوريم چيزي يه نزديکتر جاي يه دم می ترجيح- گفتم

 ضربان اش چانه روي رگ دونی؟؟؟ نمی-: گفتم و کردم نگاهش زيرچشمی چرا؟-. ديدم را فکش

 : گفت خشم با و گرفت

 تو نيست قرار..منه زندگيه-. پيچيدم و زدم راهنما...! دانيار نمياد خوشم زندگيت طرز اين از من-

 نگران نيست الزم تو-...! بدبخت گيري می مرض و درد هزارتا-: گفت حرص با...! بياد خوشت

 لعنتی بحث اين...اه چيکارم؟ اينجا من ميشه؟پس مگه-: گفت و کرد مشت را دستش...! باشی

 !... کمتر نه بيشتر نه...برادرمی-..! هميشگی

 ...!زدم آتشش که فهميدم...بودم زده آتشش...نديدم را اش سينه قفسه حرکت لحظه چند براي

 من-. زد داد..! دادم تکان را سرم خونسردي کمتر؟با نه بيشتر نه-: گفت تند و چرخاند را رويش

 پوفی کمتر؟ نه بيشتر بودم؟نه برادرت فقط...سال همه اين بودم؟تو برادرت دانيار؟فقط برادرتم فقط

 هميشه تو اينکه-: گفتم و شدم خيره چشمانش در.داشتم نگه خلوتی گوشه در را ماشين و کردم

 رو ها نقش اون منم که نميشه دليل...کنی بازي من زندگی تو هم رو اي ديگه هاي نقش خواستی

 : گفت آهسته و آمد پايين صدايش اما...!شد گلگون صورتش...! باشم پذيرفته

 کنم می قبول من..باشه-... زدم پوزخند...! هستی صفتی بی چه تو بود رفته يادم...! توئه با حق-

 اش عصبی نگاه...! نيستی قهرمان که کن قبول هم تو اما-. بردم باال کمی را صدايم... صفتم بی که

 با. شد پياده ماشين از... بود شده سرخ خشم شدت از اش پيشانی درحاليکه و دوخت صورتم به را

 شدم پياده...رفت و...! برو گمشو-: گفت و کوبيد در چارچوب به را دستش کف کجا؟-: گفتم بدخلقی

 نزديک من به و چرخيد پايش پاشنه روي...! برسونمت خونه تا بيا حداقل-: زدم صدايش و

 چشمام جلوي از...پايين بيارم فکتو اون نزدم تا-: غريد و گرفت مشتش در را لباسم يقه...شد

 پشتش بعد و...ماند خيره چشمم در شده کليد دندانهاي و کرده گره ابروهاي با...ثانيه چند...! گمشو

 !...شد دور و کرد من به را
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 خان دياکو اين جلو سوتی يه ما بار يه حال-: گفت و انداخت دوشش روي را کيفش تبسم شاداب

 : گفتم اخم با...! کرد ولمون اگه...داديم

 ...توش برم من و کنه باز دهن زمين خواست می دلم امروز...دادنی سوتی خداي تو بار؟؟؟ يه-

 موقع درست...داده بو جن عين تو عشق که چيه من تقصير وا-: گفت و کرد نازک چشمی پشت

 اون-: گفتم و گرفتم بازويش از نيشگونی حرص با ؟...ميشه پيدا کلش و سر من کارياي شيرين

 اوهون و اهن..بزن در سالن تو بياي خواي می وقتی گی می شرکت رييس چی؟به پرتا و چرت

 -: گفت و کوبيد يدستم رو مشت با...! کارمه محل مثال آخه؟اينجا گذاشتی من واسه آبرو تو...کن

 کارم محل گه می همچی...گم می باشم داشته دوست هرچی...نيست که من رييس...وحشی نکن

 واست من اونم تازه...!نيست بيشتر زپرتی شرکت يه خوبه حاال...!کشوره وزير اول معاون انگار

 که صفتم گربه شکر رو خدا-: داد ادامه غرغرزنان...ماليد می را بازويش حاليکه در...! آوردم گير

 عشق مرغ...مياد قناري..ره می بلبل...کردم پيدا کار واست جايی چه ببين...داري تشريف

 اسمال ورقلمبيده چشماي جلو از بايد بار سه روزي...بدبختم خود وقت اون...ياد می قمري...ميره

 !... شم رد فروش سبزي آقا

 بد و هيز فروش سبزي...شناختم می را آقا اسماعيل...نکند پيدا نمود ام خنده که کردم جمع را لبم

 رفتم اينجا از من که همين ايشاال-...! بود گرفته را تبسم بدجوري چشمش که شان محله قواره

 چشماتو...!نرسه جا هيچ به صداتم...نباشه کسم هيچ...!بياره گيرت تنها و اينجا برگرده شبه خفاش

 ...!بذاره دلت به رو تجاوز حسرت و اتاق تو بره..اون ولی... تمومه کار ديگه کنی فکر و ببندي

 بار خواد می دلش هرچی...درد-: گفت و کرد نگاهم چپ چپ.بگيرم را ام خنده جلوي نتوانستم ديگر

 کن فکر دياکو پاچه و پر به و اينجا بشين اينقدر توام... رفتم من..خنده می هرهرم بعد کنه می من

 !... بترشی تا

 ديواري ساعت به نگاهی خنده با.رفت بيرون سالن از و داد تکان خداحافظی نشانه به را دستش
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 مشغول و درآوردم را عددي محاسبات جزوه...بود مانده وقت پايان تا ساعتی نيم هنوز.انداختم

 کردم فکر..شد باز در که شدم کردن حل تمرين

 بی اما...کردم سالم و برخاستم..کرد متعجبم دياکو قرمز و برافروخته چهره ديدن اما..برگشته تبسم

 جرات اما...آمد نمی خوب زياد نظر به حالش...! کوبيد بهم را در و رفت اتاقش به من به توجه

 ديده دياکو از که خرابی حال آن با اما..بدهم درس به را تمرکزم کردم سعی...بروم اتاقش به نکردم

 در..رفتم اتاقش به خداحافظی بهانه به...معمول زمان از زودتر دقيقه ده...توانستم نمی بودم

 ميز روي را سرش و بود نشسته... بودند خاموش چراغها..کردم باز را در...نداد جواب...زدم

 صدايش مردد و کردم لمس را برق کليد و رفتم جلو احتياط با..شد فشرده قلبم...! بود گذاشته

 دور سياهی حلقه...بود خشک خشک لبش و پريده شدت به رنگش اينبار...کرد بلند را سرش...زدم

 می مشت در را قلبش نزديک اي ناحيه...ماند ثابت دستش روي نگاهم...بود کرده خانه چشمش

 بی با نيست؟ خوب حالتون-: گفتم وحشت با..بود ميز روي هم دارو مختلف قوطی نوع چند...فشرد

 بياري؟ واسم آب ليوان يه ميشه-: گفت و زد تکيه صندلی پشتی به حالی

 همان هنوز..!بازگشتم آب ليوانی با و دويدم آشپزخانه به هراسان.کرد می بيداد صدايش در درد

 می درد حاتمی؟قلبتون آقاي شده چی-: گفتم و دادم دستش به را ليوان...!داد می فشار را ناحيه

 و...! معدمه نه-: گفت ضعيفی صداي با و سرکشيد را آب و انداخت دهانش در قرصی کنه؟

 بچه از يکی بگم خواين می-. بودم کرده گم را پايم و دست...! درد از پر...محکم..بست را چشمانش

 توام...بفهمه کسی خوام نمی...نه-: گفت و داد تکان را سرش.. .! دکتر برين بايد..اينجا بياد ها

 !.. عصبيه..نيست مهمی چيز...برو

 را دياکو نداشتم عادت من..بست را گلويم راه کسی؟بغض بود؟چه آورده سرش را بال اين کسی چه

 !... بود استوار و قوي هميشه من مرد...ببينم درمانده اينگونه

 گفتم- :گفت و نشست لبش روي کمرنگی لبخند... ريم می هم با..دکتر ببرمتون من بذارين خب-
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 توانستم؟مستاصل می رفتم؟مگر می چطور...! نشده ديرت تا برو...ميشه خوب..عصبيه درد يه...که

 نزديک...بود باز نيمه هايش پلک شاداب؟-. کنم پيدا کمک براي راهی بلکه..چرخيدم می خودم دور

 برو گم نمی مگه-: گفت زحمت به.بود کرده عرق اش پيشانی دکتر؟ بريم-: گفتم التماس با و رفتم

 مرد...ريخت فرو چشمم گوشه از اشکی..تالشم تمام رغم علی شده؟؟؟ تاريک هوا بينی خونه؟؟؟نمی

 ...!بدم خبر برادرتون به بدين اجازه حداقل-..! کنم لمسش حتی..توانستم نمی و داشت درد...من

 به بايد کسی چه پس...! کنم نگرانش خوام نمی..شلوغه سرش االن اون-: گفت و زد پوزخندي

 سالم-. داد جواب مادر...گرفتم را خانه شماره و برداشتم را تلفن کسی؟گوشی رسيد؟چه می دادش

 زنگ..نه-. نلرزد صدايم که کشيدم عميقی نفس هنوز؟ نيومدي..نباشی خسته...گلم سالم-...! مامان

 : شد نگران بالفاصله مادر صداي اما... نشی نگران وقت يه...ميام دير کم يه بگم زدم

 حاتمی آقاي-. بود گذاشته ميز روي را سرش دوباره که کردم دياکو به نگاهی شده؟ چرا؟چی-

 تو-: شد معترض مادر... بيمارستان برمشون می من..نيست اينجا کسم هيچ...نيست خوب حالش

 گوشی دهانه روي را دستم و چرخيدم بري؟ خواي می کجا شب وقت دختر؟؟؟اين اي چيکاره

 ولش تنها چطوري من..پيچه می خودش به درد از داره...بده حالش گم می..جون مامان-: گذاشتم

 تو که کيه مرد اون دونم می چه من آخه...دنبالش بيان کارش و کس به بزن زنگ خب- بيام؟ کنم

 حالش...نيست حرفا اين وقت االن..مامانی-: گفتم ملتمسانه بيمارستان؟ بري باهاش پاشی خواي می

 کدوم-: گفت و کرد مکث کمی..! برگردم زود دم می قول..خونه ميام آزانس با شه بهتر که

 نمی-. کنم قانعش توانم نمی ديگري شکل هيچ به که دانستم می..! ميام ري؟منم می بيمارستان

 خيله-: گفت و کشيد آهی خوبه؟..دم می خبر بهت زنم می زنگ...رسيديم اينکه محض به ولی..دونم

 گذاشتم تماس قطع شاسی روي را دستم...! بزن زنگ من به هم فوري...باش مراقب شاداب...خب

 و رفتم کنارش. کردم سرويس تقاضاي و گرفتم را آژانس شماره...آزاد بوق شنيدن محض به و

 ريم می مياد ماشين شين؟االن بلند تونين حاتمی؟می آقاي-: گفتم و بردم گوشش نزديک را سرم
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 !.. بيمارستان

 !... خوبم من...جان دختر خواد نمی بيمارستان که گفتم-: داد جواب کند بلند را سرش اينکه بدون

 بدنی تماس به نيازي و بود شده پوشيده بلوز با که جايی...گرفتم بازويش زير را لرزانم دست

 سرش و کرد اي ناله...دهم تکانش کمی کردم سعی...افتاد رعشه به تنم تمام وجود اين با اما...نبود

 ...!تر رنگ پر سياه زشت هاي حلقه آن و بودند شده خشک هم باز لبهايش...! گرفت باال را

 -: کردم تکرار دوباره...کردم می حس را ام چانه واضح لرزش...کرد تسخير را روحم تمام وحشت

 -: گفت و دوخت صورتم به را فروغش بی چشمان...! نيست خوب حالتون...خدا رو تو..شين بلند

 ميز روي را دستش...! گرفتند شدت اشکهايم حرف اين شنيدن محض به کنی؟ می گريه داري

 به گندگی اين به مردي ترسی می...ست ساده درد معده يه..خوب دختر-: گفت و شد بلند و گذاشت

 سريع...! مردم خودم..مرگش تصور از...نزنم زار که گرفتم گاز را لبم بميره؟؟؟ دردي همچين خاطر

 خواد نمی-: گفت و خنديد حالش آن با...! بدين تکيه من به-: گفتم و برداشتم را او و خودم کيف

 منو وزن بتونی که هرکولی اونقدر تو نه..برم راه نتونم که خرابه حالم اونقدر من نه...دخترجان

 !... کنی تحمل

 را دستش نخورد زمين اينکه ترس از بار چند...رفت خميده...ماشين پاي تا..بود خراب حالش اما

 راننده به رو و بستم را ماشين در "خوبم من..نترس": گفت بخشش آرامش لبخند با هربار و گرفتم

 : گفتم

 !... بده حالش...برين سريع خدا رو تو آقا-

 باز را کيفم...شدم خيره رنگش بی صورت بر نشسته عرقهاي به اشکبار چشمان با و

 صداي حداقل که...گرفتم گاز محکتر را لبم...کشيدم اش پيشانی روي و درآوردم دستمالی...کردم

 می داشت من مرد...مرد می داشت بود؟؟؟دياکو کنترل قابل مگر اما...نشود بلند هقم هق

 !... مرد می داشت ام اسطوره..مرد
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 تومان هزار سی ام دارايی...گشودم را کيفم و کردم پاک را اشکهايم سريع...ايستاد که ماشين

 !... تومن پونزده- آقا؟ ميشه چقدر-: گفتم آرام...نشود بيشتر کرايه کردم دعا...بود

 نگاهش...شد دياکو دست اسير دستم مچ...کنم پرداخت را پول خواستم تا...کشيدم راحتی نفس

 همرام-: گفتم.داد دستم به و آورد در تومانی هزار ده اسکناس دو شلوارش جيب توي از...کردم

 حواسش هم هنوز...روز و حال اين با...! بگيرش...دونم می-: گفت و زد ضعيفی لبخند. هست

 !... موقعيتم به هم و من به هم...بود

 از تقريبا...کشيد دراز تخت روي اينکه محض به اما...کنم کمکش نداد اجازه بازهم...شديم پياده

 شد؟چش چی-: گفتم پرستار به گريه با.کرد پرواز تنم از روح چشمانش شدن بسته با...رفت حال

 :پرسيد من از بود تر مسن که يکی...کردند اش معاينه و آمدند داخل دکتر دوتا...نداد را جوابم شده؟

 افتاده؟ اتفاقی چه-

 تجهيزات و آمپول و سرنگ آنهمه ديدن...شد نمی اما...باشم مسلط خودم بر خواستم می

 : گفتم و دادم قورت را دهانم آب...داد نمی اجازه...وحشتناک

 !... بود بد خيلی حالش ولی...عصبيه گفت می...کنه می درد ش معده-

 فايده بی اما...بمانم که بدهند اجازه کردم التماس...کردند بيرون اتاق از مرا...دکتر سر اشاره با

 را لبم بود؟پوست آمده من دياکوي سر بر باليی چه...نشستم زانوهايم روي...در پشت...بود

 واسش اتفاقی نکنه...بياد سرش باليی نکنه...خدا...جون خدا-. ناليدم دل در و ريختم اشک..جويدم

 حتی...خوام نمی ازت هيچی من...خدا کن کمکش..! ميرم می...قسم خودت به...ميرم می من...بيفته

 گاهی که همين...باشه سالم که همين...باشه که همين...شه خوب کن کمکش فقط...رو خودش

 جا از فنر عين...شد باز اتاق در... خدا...خوام نمی بيشتري چيز...بسه من واسه ببينمش

 وضعت که تو-: گفت و زد لبخندي من ديدن با..تر مسن دکتر خانم...آمدند بيرون دکترها...پريدم

 سرش روي را سفيد ملحفه ترسيدم می...کنم نگاه را اتاق توي نداشتم جرات. دخترم تره وخيم
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 زنده که معلومه-: گفت مهربانی با و خنديد دکتر ست؟ زنده-: پرسيدم بريده بريده...باشند کشيده

 تر راحت برايم کشيدن نفس چون...کردند آزاد محيط در هوا از تانکري انگار بميره؟ بايد چرا...ست

 شما-: گفت و گذاشت ام شانه روي را دستش دکتر شده؟ اينجوري چشه؟چرا پس-...! شد

 نگاهم دقت با...! شده بد حالش شرکت تو...منشيشم...نه-: گفتم و دادم تکان را سرم خواهرشی؟

 نه؟ يا داشته معده خونريزي سابقه دونی نمی-: گفت و کرد

 نظر به-: گفت و کرد تنگ را چشمانش...! عصبيه گفت می فقط...نه-: گفتم و کردم پاک را صورتم

 بايد ولی...داديم انجام رو اوليه اقدامات ما...داده رخ گوارشش دستگاه تو شديدي خونريزي مياد

 !... شه بستري

 مهمی چيز...دخترم نترس-: گفت و زد لبخند من زار حال به دکتر بستري؟؟؟...شد سرم بر خاک

 شماره اگه...اومده پيش اتفاق اين و نکردن رعايت...داشتن معده زخم سابقه ايشون احتماال...نيست

 رو کارا و پذيرش برو خودت اينصورت غير در...اينجا بيان که بگير تماس داري اقوامشون از اي

 مقاومتر کمم يه-: گفت و فشرد محکمتر را ام شانه...کردم پايين و باال را سرم...! بده انجام

 و صحيح ديگه روز سه دو تا دم می قول بهت...!باختی رو خودت اينجوري که نشده چيزي...باش

 شماره و رفتم عمومی تلفن سمت به...گرفت فرا را فضا خال دوباره...! گيري می تحويلش سالم

 کيفش از را زردي پاکتی کردو مرتب سرش روي را اش مشکی چادر مادر...! گرفتم را خانه

 عنوان به برو...گرفتم رو آخري لباس تا سه اين دستمزد امروز...مادر بيا-. داد دستم به و درآورد

 نيست؟ پول کيفش تو يعنی-: گفتم و کردم اشاره دياکو چرم کيف به...! حساب به بريز پرداخت پيش

 بيمارستان تخت رو بيچاره پسر...دختر زنی می حرفايی چه-: گفت و گزيد دندان به را لبش مادر

 نگاهش اتاق پنجره از بعد و کنيم؟؟؟ رو و زير رو کيفش پول خاطر به مياد خوش رو خدا...افتاده

 : گفت و کرد

 که...داره رو برادر يه همون فقط-: گفتم و دادم تکان را سرم نداره؟ مادر مطمئنی...بميرم الهی-



 

 71 

 چه-: گفت افسوس با مادر! بودن هم با آخر لحظه تا چون...اونه االنش روز و حال مسبب کنم فکر

 و روح با چه ببين...اومده جوونا اين اعصاب روز به چه ببين خدا رو تو...هست هم رشيدي جوون

 خواب غرق صورت به دوختم چشم...! کنه می داغون رو جسمشون اينجوري که کردن روانشون

 به رو پول زودتر برو...ايشاال-: گفت و کشيد بازويم به دستی ميشه؟ خوب نظرت به-: گفتم و دياکو

 وجود ديگري مريض چون خوشبختانه و...بود تخته دو اتاقش....! برگرد و بريز حساب

 صندلی روي...! تنهاست شادي...خونه برو شما-: گفتم مادر به رو...بمانيم ما دادند اجازه...نداشت

 پيدا رو برادرش جوري يه کاش ولی...بذارم اينجا رو تو ميشه مگه..جون مادر نه-: گفت و نشست

 زدم زل شد می تزريق جانم ِِن

 جا در قطره قطره که سرمی به...! واسمون داره مسئوليت...کردي می

 ازش اي شماره که منم...مونده جا شرکت تو احتماال...نيست همراش موبايلش-: گفتم و

 اين نمياد دلم هم..ام شادي نگران هم-: گفت و ماليد هم روي را دستش کنم؟ پيداش چطوري...ندارم

 محيطش...بيمارستانه اينجا...مامانی برو شما-: کردم اصرار...!بريم و بذاريم تنها رو بچه

 !... خدا به نمياد پيش مشکلی...امنه

 ... کنه می چه ببينم بزنم شادي به زنگ يه برم... شه نمی...عزيزم نه-: گفت و برخاست جا از

 آبی لباس...نشستم تختش کنار صندلی روي و کردم آويزان رختی چوب به را کيفم

 سرنگ پذيراي که دستش متورم رگ به...داد می نشان تر پريده رنگ را صورتش...بيمارستان

 پس را دستم دوباره و...کنم لمسش که بردم جلو را انگشتم...کردم نگاه بود رحم بی و زمخت

 وقت هيچ چون...نه که يادآوري...کرد يادآوري برايم را آغوشش گرمی...اش سينه پهناي...کشيدم

 منظم و آرام حرکت و...کرد مرور برايم را آغوشش گرمی...اش سينه پهناي...! بود نشده فراموشم

 !... بودمش چشيده يکبار فقط که را نفسی گرماي...ديافراگمش عضالت

 از پر مردي...انديشيدم دانيار به اينبار و...راندم عقب به ذهنم از را خياالت و بستم چشم حسرت با
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 که عجيب رفتاري البته و...وحشتناک و تلخ شايعات از پر...اش زندگی در تاريک و سياه هاي نقطه

 می که کسی از...زد غل دلم در نفرت لحظه يک...!زد می تاييد مهر...حديثها و حرف آن تمام بر

 بی آدم از...بکشاند نابودي مرز تا را او و بگذرد برادرش از ناجوانمردانه اينقدر توانست

 توانش تمام با بلکه...نبود گذشتگی خود از ي اسطوره اين زحمات قدردان تنها نه که...وجدانی

 !... حاتمی دانيار از نفرت...زد غل نفرت اختيار بی...!کشيد می جسمش و روح بر سوهان

 دانيار

 نگاه زد می حرف موبايلش با...ايستاده که مهتا به و...دادم لم و کردم دراز ميز روي را پاهايم

 روي مرتب و بود شل بندهايش از يکی که...کوتاه بنده دو پيراهن يک با...بود من به پشتش...کردم

 ريخته هايش شانه روي قيد بی و آزادانه را اش فندقی خوشرنگ موهاي...افتاد می بازويش

 داد می نشان تر کشيده را قدش که داري پاشنه مشکی صندل روي را چشمانم...بود

 را دياکو شماره سوم بار براي و برداشتم را ام گوشی اش طوالنی مکالمه از خسته...چرخاندم

 !... داد نمی را جوابم دياکو...ام زندگی طول تمام در بار اولين براي...داد نمی جواب..! نه...گرفتم

 حتی...گذاشت نمی جواب بی مرا تماس...کرد نمی تنبيه...کرد نمی قهر دياکو...بود شده درگير فکرم

 می زنگ خودش دعوا از بعد هميشه...شد می دعوايمان که نبود اول بار...بوديم کرده دعوا اگر

 آنطور که امروز...بود شده عصبانی آنقدر که امروز...امروز اما...کرد می آشتی خودش...زد

 وقت هر از بيشتر که امروز...داد هلم و چسبيد مرا يقه آنطور که امروز...بود برگشته رنگش

 !... نداد جواب هم مرا تماس امروز...نگرفت تماس...امروز...بودم زده آتشش ديگري

 آنهمه و...دستش توي سرخرنگ جام با...کشيد بيرون خيال و فکر از مرا...مهتا وزن سنگينی

 بی و وسيدم*ب را اش برهنه و برنزه گردن...آورد خروش به را ام مردانه حواس مالحت و زيبايی

 : گفت و کرد نوازش را بازويم...خنديد...کردم نگاهش حرف

 نيام ديگه خواستم می...کردي ضايعم مهندس چشم جلو اونجوري که بداخالقيات همه اون از بعد-
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 سرمستی با و نوشيد را جامش محتويات از کمی و انداخت گردنم دور را آزادش دست...! طرفت

 !... گذشت ازت نميشه..داري مار مهره متاسفانه اما...نداري اخالق که درسته ولی-: گفت

 خودم به بيشتر و گرفتم دستش از را ليوان...کرد دنبال را لباسش بند حرکت چشمانم

  در..موذي فکر يک اما...ببرد سرم از هوش توانست می که بويی...داد می خوبی بوي...چسباندمش

 موهايش بين را سرم و بستم را چشمم...کرد می گيري جلو ام خبري بی و مستی از...ذهنم گوشه

 باال را تنم حرارت دستانش وقفه بی حرکت "...کرد نمی تنبيه...کرد نمی قهر دياکو"... بردم فرو

 ...کشيدم تر پايين و گرفتم را مهتا لباس بند "...بود قرمز صورتش...شد پياده راه وسط"... برد

 نزديک لبم به را جام و بردم عقب از را سرم "...!را دانيار...مرا تماس...داد نمی جواب را تلفنش"

 هوشيار است بهتر"...گذاشتم ميز روي را ليوان و شدم خم "...!نکند...نکند...نکند"...! کردم

 و انداختمش تخت روي...بردم خواب اتاق به و گرفتم آغوش در را مهتا "...زد زنگ شايد...باشم

 و کالفه "نزده زنگ که است ساعت سه نزديک االن اما"... شدم خيره اش اغواگرانه لبخند به

 !... مطمئنم..افتاده اتفاقی يه-: کردم زمزمه دنی؟ شده چی-. گرفتم دستانم بين را سرم...عصبی

 از بدهم را جوابش اينکه بدون کی؟ اتفاقی؟واسه گی؟چه می چی-: گفت و شد بلند تخت روي از

 !...زدم بيرون خانه

 دياکو

 منگ و گيج...بود آشنا نا اتاق فضاي...کردم باز چشم خورشيد هاي اشعه اولين تابيدن با همزمان

 پوشی مشکی زن...دادم قورت را دهانم آب...کردم حس گلويم در را خون طعم و چرخاندم را سرم

 پسرم؟ بهتري-: گفت آرام و زد لبخند رويم به

 همه..شاداب چهره تشخيص با...افتاد بود برده خوابش کناري تخت روي که دختري به چشمم

 سعی کنم؟ صدا رو پرستار خواي می خوبی؟-. شنيدم را زن صداي دوباره...آوردم ياد به را اتفاقات

 جمع شکمش توي را پاهايش...کردم نگاه شاداب به دوباره... ممنون...خوبم نه-.بزنم لبخند کردم
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 رو خدا..شديم نگرانت خيلی...پسرم آره-: گفت مهربانی با هستين؟ شاداب مادر شما-. بود کرده

 نزن-: خنديد. کنم تشکر چجوري دونم نمی...شدم دردسر باعث-: گفتم زحمت به...! بهتري که شکر

 !... من پسر مثل هم شما...جان مادر حرفو اين

 اندازه و حد بی نگرانی...ديشبش هاي اشک...بردارم چشم خواب غرق شاداب از خواست نمی دلم

 کوچک دختر اين به محبت از لبريز را قلبم همه و همه...کرد می من به کمک براي که تالشی...اش

 خيلی-: گفتم زيرلب...! ميشه خوشحال خيلی شدين بيدار بدونه شاداب-...! بود کرده

 دستش رو و برم حال از ترسيدم می همش...بودم اون نگران خودم از بيشتر...ترسوندمش

 و...نازکه دل هم خيلی...حساسيه و احساساتی دختره شاداب-: گفت و نشست صندلی روي...! بمونم

 تعجب جاي کلی برسونه اينجا تا رو شما تونسته و نکرده گم رو پاش و دست که همين...ترسو البته

 متوجه خودمم..بله-...! شاداب مثل درست...بود آرام زن اين چقدر...خنديد هم باز و..! داره

 -... داشت حرف نگاهش...شد دقيق صورتم توي...! کردم اذيتش اينجوري که متاسفم واقعا...شدم

  که شد باعث اتفاق اين شکر رو خدا...کرد می اينکارو بايد...داده انجام رو انسانيش وظيفه شاداب

 آخه: -داد ادامه و کرد دخترش به نگاهی...! شه راحت کارش محيط از خيالم و ببينم رو شما منم

 خيلی...احساساتی خيلی..ساده خيلی...بستن گوش و چشم و ساده...من دختر تا دو هر...دونين می

 شايد...بياري بار معصوم و صاف اينجوري رو بچه يه جامعه اين تو که نباشه خوب شايد...رويايی

 و کشيدن عذاب قيمت به...نتونستم من اما...بدي يادشون هم رو بودن گرگ کم يه بشه الزم

 و زشتی هر از دور...آوردم بار سالم هامو بچه...خودم نشدنی تموم و مداوم استرسهاي

 کنه می فکر...کوچيکه ساله دو بچه يه مثه دلش اما..باشه سالش نوزده شايد من شاداب...کثيفی

 از...کنه می نگرانم همينم! غشن و غل بی...نجيبن...پاکن خودش مثل همه..خوبن خودش مثل همه

 و روباه از...نداره روحياتش با سنخيتی هيچ که شده اجتماعی وارد...شده بزرگ ظاهر به اينکه

 ... ترسم می برش و دور شغالهاي
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 همچين داشتن...همينطور هم را غيرمستقيمش هاي کنايه...کردم می درک را اش نگرانی

 جسمانی شرايط اين در حتی که کردم می درک...داشت هم ترس...خراب زمانه اين در...جواهري

 بدي قصد کسی...ندارد دختر اين به بد چشم کسی اينکه از...کند راحت را خيالش کمی بخواهد..من

 تمام در درد کشيدم که عميقی نفس با...! کند نمی اش درباره بدي فکر کسی...ندارد موردش در

 مملکت اين تو شاداب امثال...شماست با حق-: گفتم و شدم جا به جا کمی...پيچيد جوارحم و اعضا

 راحت خيالتون اما...هستن معصومی هاي بره همچين کمين در زيادي گرگهاي و...شدن کم

 چيش همه واسه من...مونه می خودم دختر حتی يا و کوچيکم خواهر مثه من براي شاداب...باشه

 مردانه مسئوليت احساس واسه...داره و داشته خوندن درس تو که پشتکاري واسه...قائلم احترام

 جاش که دم می قول بهتون...! شرافتش و نجابت واسه و...داره خواهرش و شما برابر در که اي

 به رو شما شاداب اول روز از اما...کرده فوت متاسفانه که داشتم خواهر يه منم...امنه من پيش

 !.. ديدم چشم همون

 صورتش به آرامش که ديد چه چشمم در دانم نمی اما...! بود موشکافانه و دقيق نگاهش

 نمی انتظار اي ديگه چيز اين جز به مملکتمون کرداي از-: گفت و کشيد راحتی نفس...بازگشت

 شدت دردم...! داره حرمت پرستی ناموس و ناموس...شما منطقه توي هنوز که شکر رو خدا...ره

 :گفت و کشيد جلو را چادرش کمی ندارين؟ خبر برادرم از-: گفتم و زدم لبخندي زور به...بود گرفته

 بهش االن خواين می...نکرد پيدا رو موبايلتون شادابم...نداشتيم ازش اي شماره هيچ...واال نه-

 بزنين؟ زنگ

 بيشتر خواستم نمی...نداشت راحتی خواب بچه اين هم همينطوري...بود نشده روشن کامل هنوز هوا

 !...گيرم می تماس ديگه ساعت چند...نه-: گفتم و کشيدم آهی...کنم بدخوابش اين از

 ! کردم پيدايش صبح هشت ساعت دانيار

 را شب يک حتی دياکو.نيامد اما...برگردد شايد ماندم منتظرش شب نيمه دو تا...نبود اش خانه رفتم
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 ديدن با اما...باشد آنجا شايد گفتم...رفتم شرکت به...بود نخوابيده خودش خانه از خارج هم

 پال و پخش همه که اش معده قرصهاي بدتر آن از و بود مانده جا ميز روي که موبايلش

 شرکت و خانه اطراف درمانگاههاي و بيمارستانها تک تک...بوده درست حدسم که فهميدم...بودند

 خواستم می..گفت را اتاقش شماره شيفت عنق پرستار وقتی...! کردم پيدايش باالخره و گشتم را

 اخم از...بود خواب...کردم نگاهش پنجره پشت از و دويدم اتاقش سمت به...وسم*بب را دهانش

 تنها...!بود تنها و...بودند زده سرم دستش دو هر به...دارد درد که فهميد شد می ابرويش دو ميان

 گذاشتم آن روي را دهانم و دادم تکيه در به را ساعدم...نتوانستم اما...کنم باز را در خواستم...! بود

 ... ماندم خيره اش چهره به...در پشت...همانجا و

 بودم؟با کرده چه داشت دوست خودش از بيشتر مرا دنيا اين در که کسی تنها بودم؟؟؟با کرده چه من

 کرده چه... داشت را هوايم جوره همه و هميشه...شرط و قيد بی...چشمداشت بدون که کسی تنها

 من تقديم و گرفته دستش کف را جانش درنگ اي لحظه بدون...بارها و بارها که کسی تنها بودم؟با

 می من دهان در را خودش دهان لقمه که کسی با بودم؟ کرده چه من بودم؟ کرده چه...بود کرده

 ادامه خاطر به...که کسی با..پوشاند می من بر را خودش تن لباس و رخت که کسی با..گذاشت

 من بالی سپر و ايستاد همه مقابل در که کسی با...زد را خودش خواندن درس قيد من تحصيل

 تمام که کسی با...باشم داشته آسايش من تا کرد جا به جا بار و زد واکس و زد بيل که کسی با...شد

 ترديد اي ثانيه بدون..اش زندگی هاي خوشی همه از و کرد فدا من خاطر به را عمرش و جوانی

 بودم؟ کرده چه..."مردتر"...مرد هرچه از اين با...مرد اين با من...گذشت

 نگرانش هميشه و داشت دوستش خالصانه که کسی با...نفره دو غذاي يک بود؟ خواسته چه مگر

 به را بودم؟دلش کرده چه من...! دانيارش با...برادرش با...من با..نفره دو غذاي يک...! بود

 من...بود شده تنگ نفره دو غذاي يک براي بود؟؟؟دلش گفته چه...! شکستم ممکن شکل بدترين

 او اندازه به کس هيچ...! بود قهرمان خدا به...بود ولی..."نيستی قهرمان تو"بودم؟؟؟ گفته چه
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 اندازه به کس هيچ که دانست نمی...من اندازه به کس هيچ...نداشت را پهلوانی نشان لياقت

 !... نيست قهرمان...او

 شده روده و معده مشکل درگير بچگی از دانستم می من...دارد عصبی کوليت که دانستم می من

 مرا... پدرانه بلکه...برادرانه نه او و لرزيدم می وس*کاب از که شبهايی همان دانستم می...است

 و..آورد نمی ابرو به خم اما...داشت درد خودش...داشت درد...کرد می آرامم و گرفت می آغوش در

 دفعات اين از کدام هيچ در من و کند می خونريزي اش معده که است سوم بار اين که دانستم می

 او بود؟؟؟چطور هميشه او چرا پس...!شد می بستري بيمارستان در..تنها هميشه او و نبودم کنارش

 نمی تکان دلم در هم آب که کرد می حلشان طوري و داشت حضور من مشکالت تمام در

 خورد؟چطور

 من به..قدرتمندش دستهاي و لبخندش با هميشه شد؟چطور آماده کليه پيوند براي من از زودتر او

 !... وقت هيچ..نبودم وقت هيچ من اما...هست که...هست او که...نيستم تنها که داد می اطمينان

 باز پلک آرام...نشستم تخت روي...کنارش...شدم داخل و کردم باز را در...داد تکان را دستش کمی

 - "...کرد نمی تنبيه وقت هيچ....کرد نمی قهر وقت هيچ"...! زد لبخند من ديدن با بالفاصله و کرد

 او هم باز خوبی؟...دانيار-...! نداشتم گفتن براي حرفی کرد؟ خبرت کنی؟کی می چيکار اينجا تو

 بود اش کارگري روزهاي يادگار که اش پيشانی شکستگی روي چشمم اختيار بی...! بود من نگران

 اي ذره بدون...اخم اي ذره بدون...خنديد نکردي؟ خبرم نزدي؟چرا زنگ بهم چرا-: گفتم و شد ثابت

 زد؟ زنگ شاداب...بگم بهت خواستم نمی اصال...نبود مهمی چيز-... کينه

 فهميدي؟ چطور پس-...! نه- سال؟ بچه و زير به سر منشی شاداب؟؟؟همان

 که دانست می و...ام گشته دنبالش که فهميد...گرفت ديگري شکل لبخندش...ندادم را جوابش

 . شم می مرخص فردا و امروز...خوبم االن-...! آورم نمی زبان به را ام نگرانی

 سالم زيرلب بعد و ايستاد سرجايش چندلحظه من ديدن با..آمد داخل شاداب و خورد در به اي ضربه
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 بيدارين؟بهتر...ا-: گفت و شد دياکو نزديک نه يا دهم می را جوابش آيا اينکه به توجه بی و...کرد

 پس...! دادم زحمت مامانت و تو به حسابی ديشب...خوبم-: گفت و داد تکان را سرش دياکو شدين؟

 مامان...بوديم گذاشته تنهاتون که ببخشيد...چيه حرفا اين...نه-...! بودند کنارش نفر دو اين...ديشب

 تونين نمی فعال گن می آخه...! گرفتم رو داروهاتون رفتم منم...شادي پيش خونه رفت می بايد

 می تهيه بيرون از بايد که کردن تجويز خاص غذايی سرم يه همين واسه..بخورين چيزي

 ممنون-: گفت و کرد نگاهش محبت با دياکو...! کنن می تزريق واستون ميان االن...کردم

 نگاهی مردد...! هست دانيار...کن استراحت کم يه خونه برو ديگه حاال...کنم جبران ايشاال...خانوم

 شک من برادري به هم دختر اين حتی...! وقت يه نمونين تنها...آخه-: گفت و انداخت من به

 فقط...! اينجاست برادرم که بينی می...نباش نگران-..! زدم پوزخند خودم به... نه او به...! داشت

 من...باشه-: گفت و برداشت تخت روي از را اش کولی کيف...! داشت اعتقاد ام برادري به...دياکو

 !... زنم می سر ميام بازم اما...دارم کالس ده ساعت

 را دستش دياکو...اتاق از او خروج محض به...رفت و کرد خداحافظی دياکو از من به توجه بی باز

 : گفت و گذاشت من پاي روي

 پول موندم...تنگه دستشون خداها بنده...کردن خرج چقدر ديشب ببين..پذيرش برو دانيار-

 مرد يک مثل...بودند کرده پرداخت ها غريبه را بيمارستانش پول...! آوردن کجا از بيمارستانو

 !... مرده ُبرادر

 !.. کنند می بيابان را جنگل!!! واي نيست برگ يک پژمردن از صحبت

 را آلود خون دست

 کنند می پنهان خلق چشم پيش

 روا دارد نمی حيوانی به حيوانی هيچ

 کنند می انسان جان با نامردمان اين آنچه
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 نيست برگ يک پژمردن از صحبت

 نيست مرگ هم قفس در قناري مرگ: کن فرض

 ! نخست روز از بود بيابان جنگل: کن فرض رست ُن هرگز جهان در هم گل شاخه يک: کن فرض

 کور و سوت جهانی در

 صبور ها مصيبت اين با مردمی ميان در

 !... است انسانيت مرگ از گفتگو عشق مرگ محبت، مرگ از صحبت

 زخم يه بابا..داره ترموستات سرطان انگار کنه می موره ضجه همچی...چندش...شاداب...اه- شاداب

 : گرفت ام خنده غصه اوج در..! ميشه خوب...ديگه معدست

 کار بنز مثه که ترموستاتشه همون مهم...هرچی حاال-: گفت خيالی بی با... سواد بی...پروستات-

 اونجا شبه خفاش يارو اون گم می...منحرفی و ادب بی تو چقدر-: گفتم و کشيدم آهی... کنه می

 تجاوز تونه نمی که اون به...باشه خب-: گفت و انداخت کيفش داخل را جزوه...! نگرانشم...بود

 شنيدم من...ها بتونه شايدم البته-: گفت بعد کمی و رفت فرو فکر به و کرد سکوت ناگهان...! کنه

 بيشتر بگی خواي ها؟؟چيه؟می-: گفت و کرد گرد را چشمانش..! تبسم-: گفتم عصبانی...! ميشه که

 تازه...انگار نه انگار..ديديش می بايد...معلومه-: خروشيدم وجود تمام با نگرانشی؟ برادرش از

 هم با که بود نشده ساعت نيم هنوز چون...آورده دياکو سر رو بال اين عجايب همين ديشبم مطمئنم

 بشه بحثشون دوباره اگه...!برگشت داغون و افتضاح وضع اون با دياکو که بودن رفته بيرون

 چسبيد را مانتويم آستين...گرفت آغوش در را اش کولی. سمه واسش عصبانيت گفت می چی؟دکتر

 آش از داغتر کاسه من واسه...بينيم بشين-: گف برد می بيرون کالس از مرا حاليکه در و

 اين اي چيکاره تو...بيان کنار هم با بايد چجوري دونن می خودشونم..برادرن دوتا اون...شده

 وسط؟

 ام اس زنگ صداي شنيدن با کنی؟ نمی درک منو چرا-:گفتم و دادم نجات دستش از را آستينم
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 ميکنم درکت-: گفت پرتی حواس با و آورد بيرون جيبش از را اش گوشی سريع...اس

 گوشی...! ببينمش داغون و درب اونجوري ندارم طاقت من-: گفتم آهسته... کنم می درکت..عزيزم

 داد..! تبليغاتيه اونم مياد اس ام اس واسمون بار يه سالی-: زد غر زيرلب و انداخت کيفش توي را

 گی می تو که چيزايی اين-: گفت و کشيد عميقی نفس...! کودن زنم می حرف تو با دارم-: زدم

 دلم فهميد می رو تو احساسات اين از سوزن سر يه دياکوئه اون اگه...پرته و چرت...نيست حرف

 "حواست"...شاداب خانوم-: گفت جديت با و ايستاد رويم در رو و چرخيد کامل...! سوخت نمی

 نيست؟ "حواسش" اصال اون که هست

 -: گفتم ناراحتی با بکوبند؟؟؟ صورتم توي را موضوع اين داشتند اصرار کائنات تمام چرا

 و داد تکان راست و چپ به را سرش افسوس با خودمه؟؟؟ دست مگه اما...هست حواسم...بله

 !... رفتی دست از ديگه تو..واست متاسفم واقعا-: گفت

 تخت روي دانيار...رفتم بيمارستان به فوري امضاي چند بهانه به ظهر از بعد******* 

 کردم نگاه دياکو جدي چهره به لذت با...! ديدند می فيلم هم با و بود کرده دراز را پاهايش...کناري

 دانيار...! اومده کی ببين دانيار...به به-: گفت و زد لبخند ديدنم با...کردم سالم آهسته...شدم داخل و

 گفت من بود؟؟؟به من با خوشحال؟ چطوري-: گفت بگيرد تلويزيون از چشم اينکه بدون

 لبخند...! شادابه من اسم-: گفتم غيظ با...! شد پسرخاله هم زود چه...!ادب بی خوشحال؟مردک

 سرش به سر-: گفت و خنديد دياکو...! ديگه کنه؟همونه می فرقی چه-: گفت و زد باري شيطنت

 می که لحنی ترين دلنشين با بهترين؟-: گفتم و نشستم صندلی روي خبر؟ چه..ببينم اينجا بيا...نذار

 نباشم؟ خوب و باشم داشته تو مثل دلسوز و مهربون پرستار يه ميشه مگه-: گفت شناختم

 حواسش گفت می تبسم آنوقت...رفت دست از بود مانده برايم که هم دلی ذره يک همان

 -: گفتم و کردم اش آمده کش پوزخند و دانيار به نگاهی اختيار بی...! خدا به بود حواسش...نيست

 !... امضا واسه آوردم رو ها پرونده اين..شکر رو خدا
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 بی... شم می مرخص فردا...بياي اينا خاطر به اينجا تا نبود الزم-: گفت و گرفت دستم از خودکاري

 ... اومدم خودتون خاطر به...نه-: گفتم هوا

 انگيز؟ نفرت لعنتی اين خنديد می چه به...رفت بيرون اتاق از و داد تکان سري خنده با دانيار

 واسه چاي يه پاشو حاال...کوچولو خانوم ممنونم- کجا؟ خنده آن و کجا خنده اين اما..خنديد هم دياکو

 که شما...آخه-: گفتم آرام...! من حوصلگی بی هم بره در تو خستگی هم که بريز خودت و خودم

 !... بخورين چيزي تونين نمی

 عميق نگاههاي زير شدم می پاچه دست...کرد نمی نگاهم اينطور کاش...زد نمی لبخند اينطور کاش

 به و ريختم چاي ميز روي فالسک از...! نترس..نداره مشکلی مايعات-...! جذابش لبخندهاي و

 جزء قندم مطمئنی-: گفت و زد چشمکی...بردم برايش قند...ريختم هم خودم براي...دادم دستش

 ميشه؟ محسوب مايعات

 را ها پرونده دقت به درحاليکه.گذاشتم کنار را قندان و گفتم زيرلبی ببخشيد...شد سرخ بناگوشم تا

 به حتی اينکه بدون و...! خورم می تلخ منم-: گفتم آرام برنداشتی؟ چرا تو-: گفت کرد می بررسی

 !...نوشيدم را عمرم چاي ترين شيرين...بردارم تماشايش از دست زدنی پلک اندازه

 بايد که کسی اگر...شد ""مست"" توان می هم چاي فنجانی با" که داند می چه کسی و

 !..." باشد...باشد

 دياکو

 شاداب ظريف صداي.گرفتم را دفتر شماره و آوردم در جيبم از را موبايلم و کردم پارک شرکت مقابل

 دم...شاداب منم-: گفتم و کردم ام مچی ساعت به نگاهی. بفرماييد...نما ت ِشرک-. آورد لبم بر خنده

 . چشم-: گفت سوالی هيچ بدون و کرد مکث لحظه چند... کردم پارک جا بد که پايين بپر...شرکتم

 زيادي عجله که بود معلوم زدنش نفس نفس و قرمز صورت از.رساند را خودش دقيقه پنج از کمتر

 برايش را در و کشيدم را دستگيره..شدم خم...متعجب و منتظر...ايستاد ماشين کنار...داده خرج به
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 به سر همانطور.افتادم راه سريع و دادم را جوابش.کرد سالم آرام و شد سوار تعلل کمی با.کردم باز

 خوام می...نه-: گفتم و کردم بلند اندکی را ضبط صداي شده؟ چيزي-: پرسيد مظلوم و زير

 جواب و خنديدم. رفتم می کشين؟خودم می زحمت چرا شما-: گفت و کرد نگاهم اي لحظه. برسونمت

 می موقع به رو قرصاتون-: گفت تري ضعيف صداي با و پيچاند دستش دور را اش کوله بند.ندادم

 بيان شرم با هم را ساده سوال اين حتی..بود شيرين دختر اين چقدر...خدا اي بهتره؟ خورين؟حالتون

 . کرد می

 من-: گفت خانه نزديک.زدم لبخند و شنيدم زحمت به را ش "شکر را خدا". شم می بهترم...خوبم-

 داخل؟ بيام کنی نمی دعوتم يعنی-. چرخيدم سمتش به و کردم ترمز. شم می پياده اينجا

 داده قرارش بدي موقعيت در دانستم می.پريد رويش از رنگ و شد گرد درجه آخرين تا چشمانش

 -: گفت و آمد خودش به سريع. مونم نمی زياد-: گفتم و زدم لبخند آرامش با...ام

 !... ميشيم خوشحال هم خيلی..بفرمايين...نه...نه

 حرکات به.شد خانه وارد من از زودتر و گفت کوتاهی ببخشيد.کردم ترمز در دم درست و پيچيدم

  به مادرش و شاداب.چيدم حياط داخل و کردم پياده ماشين از را ها جعبه و زدم لبخند اش شتابزده

 اومدي خوش خيلی-: گفت و داد جواب خوشرويی و مهربانی با.کردم سالم.آمدند استقبالم

 . بفرماييد.پسرم

 تا شايد و ساده و کوچک اي خانه.شدم داخل و کندم را کفشم کنم نگاه برم و دور به اينکه بدون

 در و کنند شرم احساس مبادا که نچرخانم را چشمانم کردم سعی...مرتب و تميز اما...محقر حدي

 سرم شدي؟ پسرم؟بهتر چطوره حالت-. دادم تکيه پشتی به و نشستم کردند تعارفم که مکانی اولين

 . بهترم...شما لطف به: گفتم و گرفتم باال را

 سالم گوشم کنار از صدايی.رفت باشد آشپزخانه زدم می حدس که اتاقی به و گفت احمداللهی

 ريز و کوچک ساله پانزده چهارده دختر و چرخاندم را سرم.شاداب صداي ظرافت به صدايی...کرد
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 محکم را اش صورتی شال.بود ايستاده متين و زير به سر خواهرش مثل درست که ديدم را نقشی

 گرفته قاب را صورتش شبرنگش و لخت موهاي از اي دسته هم باز اما بود پيچيده گردنش دور

 -: گفت معصومانه نه؟ باشين خانوم شادي بايد شما...سالم-: گفتم محبت با...پيچيد هم در دلم...بود

 می تعريف ازت خيلی شاداب.ميشناسم که بله-: گفتم و کردم شاداب به نگاهی شناسين؟ می منو

 !... داره دوستت هم خيلی...کنه

 کنار و گرفت را دستش و خنديد هم شاداب.شد باز خنده به لبهايش و جهيد زيبايش چشمان در برقی

 به فرسوده و فکستنی خياطی چرخ و اتاق کنار عروسهاي لباس از نگاهم اختيار بی.نشاند خودش

 خواهرت مثل توام-. دبيرستان اول- خانوم؟ شادي چندمی کالس-: گفتم و شد کشيده اتاقی بسته در

 -. خنديدم. بشم پزشک دندون خوام می من ولی..آره-: گفت کودکانه شوق با نه؟ يا خوبه درست

 . بگيرم نوبت نهفتم عقل دندون اون واسه حاال از بايد پس...عاليه خيلی

 همه رغم علی...بودند آرام خانواده اين اعضاي همه چقدر...آرامش با...متانت با...خنديد هم او

 . کردند می القا مخاطبشان وجود به را آرامش حس نوعی به هرکدام...مشکالتشان

 بيرون آشپزخانه از چاي سينی با بود گرفته دندان به را سفيدش نماز چادر درحاليکه خانواده مادر

 برمی را براق و تميز فنجان اينکه حين.قاپيد مادرش دست از را سينی و پريد جا از شاداب.آمد

 می را زانوانش حاليکه در و نشست نيايش؟ خانوم من زحمتاي با کنين می چيکار-: گفتم داشتم

 و صحيح که شکر رو خدا.هستم حالت جوياي شاداب از پسرم؟هميشه زحمت کدوم-: گفت ماليد

 چندانی تفاوت و کردم مقايسه مادرم با را زن اين کشيده درد چهره اي لحظه. بينمت می سالمت

 قسمت اداي مزاحمت از غرض االنم.کنم جبران بتونم ايشاال.جان مادر ممنونم- :گفتم اختيار بی.نديدم

 دارو و بيمارستان هزينه حاوي.نهادم مقابلش و آوردم در جيبم از پاکتی. دينمه از کوچيکی

 می...شد دير اگه ببخشيد...کردين پرداخت بيمارستان بابت که پولی اين-...! زياد و کم بدون.بود

  دستم پسرم؟درسته کاريه چی اين-: گفت و کشيد درهم را ابروهايش. شدم مرخص تازه که دونين
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 عميقی نفس. نگيرم پس دادم خدا راه در که رو پولی که دارن قوت پاهام اونقدر هنوز ولی تنگه

 کارتون اجر-. شد می متولد شاداب مثل دختري بايد...نفسی عزت چنين با مادري از...کشيدم

 درمونش و دوا خرج خواهراش و مادر بده اجازه غيرتش که پسريه کدوم اما.جون مادر محفوظه

 خانم.بود نشسته دلشان به ساده حرف يک چقدر...شد چراغانی نفرشان سه هر چشمان بدن؟ رو

 اما...کاسته و کم بی بيمارستان پول اين-. باشی زنده..پسرم باشی زنده-. کرد تکرار چندبار نيايش

 کنم؟ تقديم دين می اجازه.خريدم واستون ناقابل کادوي چندتا هم قدردانی واسه

 جلوي را خياطی چرخ جعبه.آوردم داخل يکی يکی را ها بسته و رفتم حياط به.ندادم اعتراض مهلت

 . دريغتون بی مادرانه محبت و شما براي اين-: گفتم و گذاشتم نيايش خانم دست

 ياد فتوشاپ اگه بودم داده قول بهش که خانوم شاداب واسه اينم-. دادم شاداب به را تاپ لب جعبه

 مدت اين تو چون اما...نگرفته ياد هنوز البته-: دادم ادامه و زدم چشمکی. بدم جايزه بهش بگيره

 را اي سورمه کولی. دم می پيش پيش رو ش جايزه بودم راضی دستش از و کرده تالش خوب خيلی

 دکتر خانوم کار ابزار اينم-: گفتم و دادم شادي به بود نوشتاري لوازم اقسام و انواع از پر که هم

 را حرفش و بردم باال را دستم... پسرم؟ما چيه کارا اين-: گفت معترضانه شاداب مادر. مون آينده

 چی هيچ با کردين من واسه شما که کاري.ميشم دلخور نکنين قبول اگه-: گفتم جديت با و کردم قطع

 جبران رو زحمتاتون از کمی کنم می احساس حداقل اينجوري.نيست قدردانی و گيري اندازه قابل

 . کرد می کارو همين بود ما جاي ديگه کی کرديم؟هر چيکار ما مگه آخه-. کردم

 دانست نمی انگار.نداشت خبر بيرون دنياي از و بود ساده دخترانش مثل هم شاداب مادر انگار..نه

 از ببيند دادن جان حال در را انسانی اگر حتی مملکتم روزهاي اين مردم و گذشته حرفها اين دوره

 !... گذرند می و بندند می چشم عواقبش ترس

 تونه می هرکسی شما نظر به.کردين زنده واسم خواهرمو و مادر ياد شما- گفتم و کشيدم آهی

 . پسرم کنه رحمت رو خواهرت و مادر خدا-: گفت و زد اي رضايتمندانه لبخند بکنه؟ اينکارو
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 ...!وجدان عذاب...يا و شايد بود بغض...انداخت چنگ گلويم در چيزي

 به کردي؟ بغ اينجوري شاداب؟چرا چيه- شاداب=========================== 

 .کرديم می قبول نبايد-: گفتم و کردم نگاه بود جديدش کيف بازرسی مشغول خوشحالی با که شادي

 عصبانيت با. کنی می تکرار همينو داري سر يه شب سر از...تو دست از-: گفت کالفگی با مادر

 اينا همه قيمت دونی می -077-077 بابتش پول تومن:گفتم و برداشتم ديوار از را ام تکيه

 به...بماند که تاپ لپ و چرخ اين...داده کم

ِِ 

 کم که شاديه وسايل و کيف همون ترينش چقدره؟ارزون

 و برداشت را رنگ اي پسته لباس...زد چشم به را عينکش مادر نيست؟ زياد تشکر واسه نظرت

  شده بلند اينجا جون؟؟؟تا مادر کردم می چيکار-: گفت و کرد رد سوزن از را ها مليله و ها منجوق

 اما...کنم قبول نخواستم که ديدي...آورده و زده بغل رو سنگينی اين به چرخ حالش اون با...اومده

 قرار شده انجام عمل تو...بود زشت...ببر و بردار خريدي هرچی گفتم می چجوري...نشد

 دومم بار اين که کردم قبول صدقه بار چند حاال تا...شناسی می بهتر منو که خودت وگرنه...گرفتم

 هم حاال-. کرد نگاهم عينکش باالی از و شد خم سمتم به کمی مادر.برگرداندم را رويم اخم با باشه؟

 هم مردونه ببافم؟پيرهن گردن شال واسش خواي می...کنيم می جبران جوري يه...نشده چيزي

 با و اينا؟ جبران واسه پيرهن و گردن شال-: گفتم حرص با و بلند بدوزم؟ واسش خواي می.بلدم

 . کردم اشاره...بودم گذاشته هم کنار که تاپ لپ و خياطی چرخ به دست

 وسعم ُمنم خب ولی...نه-: گفت آهسته و انداخت زير به را سرش و برچيد لب من تندي از مادر

 کنم؟ چيکار بگو تو...! جون مادر قدره همين

 خزيدم زمين روي...آمد بدم خودم از...گرفت قلبم و کردم نگاه اش فروافکنده سر و لرزان دستان به

 يه...زدم داد کردم غلط..مامانی ببخشيد-: گفتم و گذاشتم دستش روي را دستم.نشستم کنارش و
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 که کنم می جون اينهمه من-: گفت بگيرد باال را سرش اينکه بدون.. . دادم دست از رو کنترلم لحظه

 تو اونجوري وقتی...بزنم حرف پسر اين حرف رو نتونستم امشب ولی! کنين زندگی سربلندي با شما

 سينش به رد دست احواليش مريض اون با نيومد دلم...پسرمه واقعا کردم حس زد زل چشمام

 از اصال...تواناييش اندازه به هرکی...کنيم جبران واسش مالی طريق از نبايد که حتما بعدشم...بزنم

 آشغاالی و آت اين از بس از..بدي اونم سهم که ذارم می غذا واست بيشتر ذره يه بعد به اين

 بهتر حالشم بخوره خونگی غذاي مدت يه...! افتاده روز و حال اين به معدش خورده رستورانا

 به و رفتم فرو آغوشش توي..گرفتم را پلکش زير نم و بداشتم را عينکش اينجوري؟ خوبه...ميشه

 -: گفت و کشيد موهايم روي دستی... خوبه خيلی اينجوري...مامانی آره-: گفتم اش دلخوشی خاطر

 بالمون و دست...بشی مهندس...بگيري رو مدرکت که تو...نکن االنمون روز و حال به نگاه تازه

 توي را سرم... بده رو پسر اين مهربونی جواب خواستی هرجوري خودت موقع اون...ميشه باز

 تن به محکمتر خوري؟ نمی غصه ديگه-: گفت و وسيد*ب را موهايم. کردم پايين و باال اش سينه

 و آمد جلو زانوهايش روي هم شادي بخورم؟ چيو غصه دارم رو تو وقتی-: گفتم و چسبيدم نحيفش

 : گفت

 چی؟ من پس-

 را موهايمان نوبت به و گرفت آغوش در هم را او و کرد دراز را چپش دست مادر

 دياکو...بود اي العاده فوق شب...دلخوريهايم رغم علی...برگشت وجودم به آرامش...!وسيد*ب

 و تعجب هيچ بدون و نشست کنارمان تر تمام هرچه صميمت با... آمد ما خانه به بار اولين براي

 و...فهميدم اش زنده سر و غش و غل بی هاي خنده از را اين...برد لذت زندگيمان سادگی از ترحمی

  نگران و حساس مادر در اطمينان و اعتماد ايجاد جهت بااليش هوش از بودم خوشی غرق

 نمی راحت را مادرم خيال بود گفته که برادري و خواهر رابطه همان اندازه به چيز هيچ قطعا...!من

 !؟...!ديگر کنند می شروع شکل همين به و جا همين از مردها اکثر هرحال به...! کرد
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 اعصاب گاهی و زير صداي بله؟-: گفتم و زدم را تماس اتصال دکمه خسته و حوصله بی دانيار

 اين از چقدر. دادين جواب رو گوشيتون اين باالخره...آقا عجب چه-. پيچيد گوشم در مهتا خردکن

 کی تو پس-: گفت عصبانيت با. بگو رو کارت.ندارم وقت االن من مهتا-. بودم بيزار تکراري جمله

 .ميشم خيال بی همونم ناراحتی خيلی-: گفتم و کردم پوفی رختخواب؟ داري؟شبا؟تو وقت من واسه

 از ذاري؟اصال می منت من سر-. داشتم نگه فاصله با را موبايل...شد آزرده گوشم جيغش صداي از

 خوري؟ نمی جم برادرت اون دل ور از که شدي دوست خونواده اينقدر حاال تا کی

 خودم شخص به مربوط که چيزي هر کالً يا..بزند حرف ام خانواده مورد در کسی آمد نمی خوشم

 الزمه.ميام باشم داشته فرصت گفتم بار يه.نيست مربوط تو به اينش-: دادم جواب سردي به. شد می

 امشب يا...نيست حاليم حرفا اين من-: گفت و کرد فوت گوشت توي را حرصش کنم؟ تکرار بازم

 جيغ...! تمومه چی همه...باشه-...! مرا...کرد می تهديد...هههههه... تمومه چی همه اينکه يا مياي

 !... دانيار-. کشيد

 رابطه ماه شش از بيشتر نبايد زنی هيچ با که کرد ثابت مهتا...کشيدم راحتی نفس و کردم قطع

 !... شوند می طلبکار و متوقع عجيبی طرز به چون داشت

 و نشسته ميزش پشت شاداب...! خلوت شرکت و بود وقت آخر.شدم دياکو اتاق به منتهی سالن وارد

 گرفتار حسابی که بود معلوم درهمش اخمهاي از...بود برده فرو دفترش و کتاب توي را سرش

 و کرد می يادداشت چيزهايی تند تند راست دست با و ماليد می را اش پيشانی چپش دست با...شده

 قدم چند...شد می خارج گلويش از "اه" و "نچ"مانند اصواتی هم يکبار لحظه هرچند...زد می خط

 را دردش مساله صورت ديدن محض به...کشيدم سرک دفترش روي و رفتم جلوتر

 و برخاست جا از سريع من ديدن با...گرفت باال را سرش و کرد حس را نگاهم سنگينی...فهميدم

 از را نگاهش نيست؟ پيشش کسی-: گفتم و دادم تکان را سرم... اومدين خوش..سالم-: گفت

 . بفرماييد...نه-: گفت و گرفت صورتم
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 اون-: گفتم کنم نگاهش يا برگردم اينکه بدون که شد چه نفهميدم هم خودم اما...رفتم اتاق سمت به

 دياکو. گشودم را اتاق در و نشدم العملش عکس منتظر...! ميشه حل دو نوع انتگرال يه با مساله

 اين...آره-: گفتم و کردم پا آن و پا اين کمی ري؟ می داري-: گفت و زد لبخند ديدنم با هميشه مثل

 شانه روي را دستش..آمد طرفم به و شد بلند. ندارم آمد و رفت حوصله.مونم می کرج رو هفته دو

  هتل-. کردم بسته و باز را چشمم...! نذار بيخبر منو فقط...راحتی هرطور...باشه-: گفت و گذاشت ام

 -: گفت و داد فشار را ام شانه. آره-: گفتم و چرخاندم اتاق دور را نگاهم واستون؟ گرفتن

 . همرات به خدا...برو پس...باشه

 و کردم عقبگرد حرف بی اما...کرد وسی*روب شد می...گرفت آغوش در شد می..داد دست شد می

 که شيري ليوان.آمد داخل وشاداب خورد در به اي ضربه..من خروج از قبل اما...رفتم در سمت به

 به...کرد تشکر دياکو. نخورينش شير با فقط...قرصتونه وقت-: گفت و داد دياکو به داشت دست در

 : گفت و خنديد دياکو...بردم باال استفهام حالت به را ابروهايم..در شدن بسته محض

 گوارشم دستگاه تسکين براي گرم شيرعسل که گفته دختر اين به بيکاري دکتر کدوم دونم نمی-

 عجيبه...دونه می بهتر خودمم از رو داروهام تايم...ريزه می حلقم تو ليوان يه شبی زور به...خوبه

 البد-: گفتم و زدم پوزخند...! نرفته يادش هم بار يه حتی درسش و کار حجم اين با مدت اين تو که

 !... شايد-: گفت و خنديد بلندتر...! عاشقته

 نگاههاي...!ديد نمی دختر اين چشمان در را واضح اشتياق اين دياکو که بود عجيب برايم

 اينهمه...دياکو مقابل در اش دستپاچگی و سفيدشدنها و سرخ...شدند می خيره گاهی که زيرچشمی

 از و... خداحافظ...رفتم من-: گفتم و انداختم باال را ام شانه... اش سالمتی براي نگرانی و توجه

 او اما...دادم تکان سر فقط...نديدم خداحافظی به نيازي...شد بلند مجددا شاداب...زدم بيرون اتاق

 آرام با و انداخت پايين را سرش...کردم نگاهش چشم گوشه از و ايستادم حاتمی؟؟ آقاي-: زد صدايم

 را جوابش...! ممنون خيلی...داد جواب انتگرال به-: گفت بودم شنيده روز آن تا که صدايی ترين
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 !... داشت فرق بقيه با دختر اين جنس...زدم لبخند نبيند که طوري اما...ندادم

 ارشد خواي نمی مگه تو...ديوونه-: گفتم کرد می پاره را هايش جزوه که تبسم به خنده با شاداب

 : گفت حرص با. شن می کنی؟الزمت شرکت

 گور به رينگمن و پولدار و جنتلمن و تيپ خوش و خوشگل شوهر يه اول...کتاب طرف برم ديگه عمراً  بگيرم

 که رو زپرتی ليسانس اين خدا چيکار؟به خوام می ارشد...خنديدم استادش و استاتيک

 از و بافی قالی و گلدوزي و آشپزي کالس رم می بعدش...کنم می پيدا اس بی اي ترمز و اسپرت

 کنم؟ مزخرفات اين اسير خودمو دوباره خوردم خر مغز مگه...چيزا اين

 عاشق...تحصيالت از مقطعی هر در هميشه...کشيدم نفس لذت با و نشستم دانشگاه نيمکت روي

 نيمکت به زدم زل...! ناپذيرش وصف راحتی و آزادي احساس و...بودم ماه تير آخري امتحان اين

 نشست هم تبسم...! بردي مهندسه هرچی آبروي..پربارت هاي برنامه اين با-: گفتم و دياکو محبوب

 بيا گن می خبره؟بهت چه بشی التحصيل فارغ االن کردي فکر..مهندس مهندس...بابا برو-: گفت و

 تو که اينايی خدا؟همه خنگ کو عظيم؟کار طرح فالن پروژه مسئول يا کارگاه فالن سرپرست بشو

 فردا که.بدن رو پزش فاميل تو و بگيرن مهندسی مدرک يه که اينجا اومدن فقط بينی می دانشگاه

 تو باد دوم و اول ترم البته..! همين همينو...نداشتين خوندن درس عرضه نگن بهشون مردم

 کامل نفس به اعتماد با..! کيه دست دنيا فهمن می بگذره که کم يه اما...نيست حاليشون و کلشونه

 نمی...همينه خوندن درس واسه نيتم اصال...شده که هرجوري..کنم می پيدا کار من ولی-: گفتم

 می کار کنارش در و دم می ادامه رو درسم بتونم که اونجايی تا...باشه نهم گرو هشتم ابد تا خوام

 ... شادي که هم وقتی تا...کنم

 سيخ و رفت يادم حرفم...ديدم دوستانش همراه را دياکو و چرخاندم را سرم زدن حرف حين

 ديگر نفر چند با و بود انداخته گردنش دور را دستش شهاب...نبود من به حواسش...! نشستم

 تمام دانشگاه اين در کارش ديگر و آمده اش پروژه تحويل براي امروز دانستم می...زدند می حرف
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 می گردن بوقلمون عين چيه-... دانشگاه اين دياکوي بدون روزهاي تصور از...گرفت دلم...شده

 گروه ديدن با...کرد دنبال را نگاهم مسير و آورد جلو کمی را سرش رفت؟ بند نطقت کشی؟چرا

 عين بينه نمی کورت گی؟؟چشم نمی زودتر جونه؟چرا شهاب...اوا-ِ. شد عوض صحبتش لحن پسرها

 ؟؟....نشستم باز لنگ با گنده شکم مرداي

 کمرنگ لبخندهاي محو همچنان من.کشيد اش مقنعه به دستی و کرد جور و جمع را خودش کمی

 پاشو...داريا کارش گفتی صبح کنم بگی؟فکر عشقت به چيزي خواي نمی تو گم می-. بودم دياکو

 پس نه- من؟؟-: گفتم پرت حواس و گيج... خوشگلم پاشو..عزيزم پاشو...بگو بهش رو کارت بريم

 و شه روشن من جمال به خان شهاب اين چشم بلکه...اونجا بريم اي بهانه يه به پاشو...! من

 تو رفتی که باز...توام با گرفته درد شاداب-. .... برسم نوايی يه به منم و بزنه استارت ترموستاتش

 و چالند را بازويم گوشت قدرتش تمام با...! بينمش نمی دانشگاه تو ديگه-: گفتم زيرلب... هپروت

 به...! رفت دستم از جون شهاب که بگم چی من...گوشته بيخ شب تا صبح از خوبه...مرگ-: گفت

 از-: گفت و کشيد سوزانی آه مياد؟ خوشت شهاب از واقعا تو-: گفتم و گرفتم دياکو از را نگاهم زور

 ديزل ساعت اون واسه دم می جون...سفيدش آزراي او واسه ميرم می ولی...نه خودش

 از کردي دقت اصال-: گفت و چرخيد سمتم به... مارکش لباساي اون واسه شم می هالک...دستش

 ده؟؟؟ می گاو بوي شيم می رد که کنارش

 که بس از-: گفت حسرت با و شد پهن نيمکت روي و کشيد آه دوباره.بردم باال تعجب با را ابروهايم

 -: گفت جديت با.بود نتيجه بی ام خنده ماندن بيصدا براي تالشم تمام...! اصله کفشش چرم

 که بگم چی بدبخت من...قناري و طاووس از پره برت و دور ماشاال که تو...بخندي بايدم...زهرمار

 چيزي انگار يکدفعه.گرفت شدت ام خنده. نکردم پيدا هم نر کالغ يه هنوز و شد تموم سومم ترم

 بزرگ کرد دياکو...بود دانيار منظورش خبر؟ چه کر دک ُاز راستی-: پرسيد اشد آمده يادش

 !... کوچک کرد همان يا کردک دانيار...بود
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 شده جمع چشمم در اشک بودم خنديده بس از...کنم آبروريزي کمتر که گرفتم دهانم جلوي را دستم

 آدم عين مادرت جون..طرف اين ميان دارن آخ آخ-: گفت و نشست مرتب و صاف ناگهان...بود

 نديم سوتی بشر اين جلو شده که بارم يه واسه که کن رفتار

 با...ديدنش با همچنان و هنوز...گرفت اوج قلبم ضربان و ماسيد دهانم در خنده لحظه يک در

 برابر صد را خونش پمپاژ و شد می ديوانه قلبم شدنش نزديک خبر شنيدن حتی يا...شدنش نزديک

 را سرم آهسته کفش جفت چند ديدن با اما..بودم دوخته دانشگاه کف آسفالت به را نگاهم.کرد می

 جواب.کرديم سالم و ايستاد من از تبعيت به هم تبسم...ايستادم و دادم قورت را دهانم آب...گرفتم باال

 کردنش نگاه خيره و مستقيم اينطور با هميشه بود؟ چطور امتحان-: گفت من به و داد را هردويمان

 می فردا از پس-. بود آخريش بله- ديگه؟ شد تموم-... نبود بد-. رفت می بند زبانم...داشتم مشکل

 شرکت؟ بياي هم رو صبحا تونی

 تونی؟ می-: گفت بدهد صورتش حالت در تغييري اينکه بدون سلطانی؟ خانوم پس-: گفتم متعجبانه

 -: گفت و کرد جيبش توي را دستش. تونم می بله-: گفتم و کردم تبسم به نگاهی اختيار بی

 آرام صدايی با و آورد نزديک را سرش...گفتم اي آهسته چشم. باش اونجا نه ساعت پس...خوبه

 ...!بودين کرده جلب رو همه توجه...نخندين بلند اينقدرم-: گفت بشنويم تبسم و من فقط که طوري

 اين گفت؟؟؟ها؟به چی اين-... بود رفته آمدم خودم به تبسم جيغ با که وقتی...شد آتش يکپارچه تنم

 منقرض دايناسور نسل گفته کی...فضول ِِ

 سر بر خاک ب ِاد محله؟؟؟بی مفتش اصالً؟؟مگه چه

 ببين رو راضی خود از ک ِِ

 چيکار کنم چيکار گه نمی من به ه؟؟بابامم شر ِاين بياد شده؟؟؟کجاست

 ... اين وقت اون...نکنم

 که بودم خوانده کجا...کردم بغل را بازوهايم و نشستم نيمکت روي تبسم غرغرهاي به توجه بی
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 دارند؟؟؟ غيرت زندگيشان مهم و عالقه مورد زن روي فقط مردها

 مرا باز و پيچيد فضا در خواننده صداي...کشيدم دراز تشکم روي و دادم هل ضبط داخل را کاست

 مجددش تکرار اينکه از کشيدم می خجالت...بودم کرده خوش جا دياکو آغوش در که روزي به برد

 براي بارها و بارها پس...سازم مدفون دلم در را حسرتش توانستم نمی اما...بخواهم خدا از را

 جز...شناختم می بهتر هم خودم صورت از حتی را اش چهره...کردم می بازسازي را صحنه خودم

 تصيرش به خشی مبادا که... دقت با..عشق با..چيدم می هم کنار را داشتنی دوست پازل اين جز به

 .. بکاهد جذابيتهايش از و بيفتد

 .. خواند می خواننده...غلتيدم و کشيدم آه

 به وقت هيچ گفت.دارد دوست هستم که همينجوري مرا گفت و گرفت را دستم که افتادم روزي ياد

  بدون..آمد هم مان خانه...دارد دوستم گفت...دارد را هوايم گفت.نکشم خجالت بودنم فقير خاطر

 چرخ برايش..کند می خياطی مادر که بود يادش...ريايی و ررنگ هيچ بدون...غرور بدون...کبر

 محصل شاددي که بود يادش...خريد تاپ لپ برايم...ندارم کامپيوتر من که بود يادش..خريد

 هم باز..کردم تصور...عاشقانه و غمگين...خواند می خواننده... خريد کتاب و دفتر برايش..است

 ... ساختم

 برايش خودم...بود داده مجوز مادر که روزي از...بردم می غذا برايش من...خورديم می غذا هم با

 چاشنی را وجودم...را قلبم..عشقم ذره ذره...دانستم می که من اما...دانست نمی او...پختم می غذا

 نکند که...کشيدم می استرسی چه کرد می خوردن به شروع که وقتی داند می خدا...کردم می غذا

 ... مومن هميشه ياور...خواند می سوز با خواننده... باشد نداشته دوست مرا دستپخت

 نمی تنهايی...بخور من با هم تو گويد می هم هميشه...داشته دوست هميشه...داشته دوست اما

 خواند خواننده... من فقط..من با فقط...بخورد هم چاي ليوان يک سلطانی با نديدم وقت هيچ...چسبد

 .... ساختم من و
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 به داشت لذتی چه...نباشد خسته..نباشد تشنه...نباشد گرسنه که...داشتن را هوايش داشت لذتی چه

 ... کشيدم آه... گفتن نباشيد خسته..اش خسته چهره

 که وقتی...شد می خودم براي او که وقتی...شد می هم بيشتر بودم اش خانه در اگر لذت اين حتما

 می که وقتی...کنم آرامش و بگذارم پايم روي را سرش...دهم ماساژ را هايش شانه توانستم می

 آهنگی خوش اسم چه...دياکو...دياکو..دياکو..کنم صدايش دياکو دلهره و ترس بدون توانستم

 ... لرزيد قلبم... حاتمی خانم شدم می من و خالی دياکوي شد می او...داشت

 دوستش چقدر مادر...مادرم واقعی پسر شد می...او خانم...دياکو خانم...حاتمی خانم...حاتمی خانم

 نذاشته ديگري فرد براي جايی که...من دل در...بود کرده باز جا همه دل در...هم شادي...داشت

 ... بود

 کشيدم کنار را خودم...بود گرفته دلم جون؟ مادر بيداري-. آمد داخل مادر و شد باز در.زدم غلت باز

 رو من..سقف به رو او...کشيد دراز کنارم و آمد جلو لنگان و زد لبخندي خوابی؟ می پيشم-: گفتم و

 کرد نوازش را دستم مادر بپرسم؟ سوال يه...مامانی-: گفتم و گذاشتم شکمش روي را دستم..او به

 کردين؟ ازدواج چندسالگی شما-: گفتم و چسباندم اش شانه به را سرم. عزيزم بپرس دوتا-: گفت و

 رو بابا-. بعدي سوال پرسيدن براي کردم دل دل... سالگی بيست-: گفت و داد بيرون را نفسش

 نبود حرفا اين که موقع اون-...! شکسته پهلو لبخند شبيه چيزي...شد کج لبش داشتی؟ دوست

 ... چشم گفتم منم...کاريه...سالمه...گفت آقام...خواستگاري اومد..عزيزم

 بعدشم يعنی- کرد؟؟؟ ازدواج سوزان و بزرگ عشق يک بدون شد می چطور..گرفت تر سخت دلم

 . کشيد آه نشدي؟ مند عالقه بهش

 تکيه...بود سرم سايه...شوهرش ميشه زندگيش همه ازدواجش از بعد زن يه...نشد ميشه مگه-

 نشدنم دار بچه پاي به سال پونزده...داشت دوستم اما...کرد می بداخالقی گاهی شايد...بود گاهم

 ديگه يکی حداقل بدي طالقش خواي نمی...کوره اجاقش...ناقصه زن اين گفتن آدم و عالم...موند
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 زن...يکی خدا...نه...بود کلوم يه حرفش اما...نشه خاک خودت با رسمت و اسم حداقل که بگير

 کنم می تحمل....ذارم می جيگر رو دندون گفتم...نسوز من پاي به گفتم..خواستم ازش خودمم...يکی

 طوطی عين چی واسه...زن بکش خجالت...گفت می هربار اما...بشنوي رو ت بچه صداي تو تا

 تو زدم می کنی؟منم می ولم تو..باشم داشته سرطان من کن فکر...کنی می بلغور رو مردم حرفاي

 ماهت سه تو تا-... گرفت شکل اش خنده... نبينم رو روز اون و بکشه منو خدا..گفتم می صورتمو

 زنهاي از يکی که روز يه آخرش...شد نمی باورم سال همه اون از بعد اصال...م حامله نفهميدم شد

 چيکار آقات بدونی اگه...چيه دردم فهميد زردم روي و رنگ و خراب حال از..بود خونمون همسايه

 شرمگين اش خنده... واسم کن کرد؟؟؟تعريف چيکار-: پرسيدم اشتياق با..گزيد دندان به لب... کرد

 می و خنديدم می من و چرخوند می...چرخوندم و کمرم دور انداخت دست-... ها نوعروس مثل..بود

 فلک و چرخ اون لذت وقت هيچ ديگه که دونه می خدا ولی...ره می گيج سرم...مهدي آقا نکن گفتم

 و عشق..ايمونش و دين...بودي تو روزش و شب-... شکست صدايش در غم.... نکردم تجربه رو

 چلچراغ شدي...خونه اومد می اي بهونه هر به...گرفت نمی طاقتش کار سر ديگه اصال..اميدش

 اون واسه نسازه خدا-... شکست هم بغضش... شادي که هم بعدش..زندگيمون روشنی...خونمون

 چشمش گوشه از و خورد سر اشکش... انداخت زندگيمون به آتيش اينجوري که نامردي نارفيق

 : گفتم و وسيدم*ب را صورتش...گرفت ام غصه... افتاد

 نه-: گفت و زد لبخند اشک ميان... گيره می م گريه منم...نکن گريه خدا رو تو...برم قربونت-

 و گذاشتم اش سينه روي را سرم... بزرگه هم ما خداي...نخور غصه تو...پاهامی قوت تو...عمرم

 هزينه...بود بهتر وضعمون خيلی االن شدي می جدا اگه کردي؟شايد تحمل سال اينهمه چرا-: گفتم

 پيرهن و کفش که زندگی-: گفت قاطعی و محکم هيش... انداخته روز و حال اين به رو ما اون مواد

 نوبت حاال...کرد تحمل منو درد اون سال پونزده...دور بندازيش شد پاره وقت هر که نيست

 مثل...مرضه...درده اعتياد...کنيم کمکش بايد ما...شماست پدر بازم باشه هرچی...منه
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 االنم...هستم آخرشم تا..گفتم بله عقد سر...نه گفتم...کنی می ولم بگيرم سرطان اگه گفت...سرطان

 جديد لباساي اين...کردم پيدا جديد دکتر يه...اميدوارم شدنش خوب به م زنده که روزي تا...گم می

 هم روي را چشمانم... دونم می من..ميشه خوب بابات..اون پيش برمش می بدم تحويل که رو

 ...!!!بوديم هم شبيه...باوري خوش و دلی ساده در مادرم و من چقدر...فشردم

 دياکو=============================== 

 اندام به نگاهی.شد داخل بيصدا و نرم هميشه مثل.زدم صدا را شاداب و گذاشتم دستم جلوي را تقويم

 روزي دو يکی...دانياره تولد فردا...کرج رم می امشب من-: گفتم و کردم اش دخترانه و ظريف

  کمی اما...برود بيرون اتاق از خواست و گفت چشمی. بگير تماس باهام داشتی مشکلی اگه.نيستم

 براي آنهم...تولد جشن...خنديدم بلند گيرين؟ می تولد جشن واسش-: پرسيد بعد و کرد تعلل

 !... دانيار...کی

 که دونين می کجا از-: پرسيد تر تمام هرچه سادگی با...! نمياد خوشش کارا اين از...بابا نه-

 کردين؟ امتحان حاال تا نمياد؟مگه خوشش

 يک و تبريک يک با بودم داده ترجيح دردناکش پوزخندهاي و سرد برخورد ترس از هميشه...نه

 واسش که هم کادوهايی همون ولی...نکردم امتحان-. بياورم هم را تهش و سر جور و جمع کادوي

 می-: کرد زمزمه...! شناسيش نمی تو...عجيبه کم يه دانيار..کنه می باز بعد ماه يک گيرم می

 کم يه شايد کنم می فکر...ولی.فهميدم خودم هم رو چيزايی يه...شنيدم چيزايی يه..دونم

 کرده سرايت هم دختر اين به..دانيار وجود سرماي پس... کنه آب رو يخشون ذره يه بتونه...تفاوت

 روي و کرد گره هم در را دستانش و نشست چيه؟؟؟ ت ايده بگو و بشين-. شد درگير ذهنم...!بود

 مسئله يه نفر هر به استادمون پيش وقت چند-: گفت کند نگاهم مستقيم اينکه بدون و گذاشت پايش

 و بود سخت خيلی...کنه می اضافه ترمش پايان به نمره سه کنه حلشون بتونه هرکی گفت و داد

 کردنش حل پس از اما داشتم احتياج ش نمره به ترم طول تو کاريم کم خاطر به طرفم يه از...پيچيده
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 اومدن حاتمی آقاي...داديم می تحويل رو سوال جواب بايد فرداش که شبی...اومدم نمی بر

 رو سرم که لحظه يه...نشدم اومدنشون متوجه که بودم مسئله درگير اينقدر من...وقت آخر...اينجا

 مسئله صورت...کنم حلش بايد چطور که گفتن بهم و...کنن می نگاه رو دفترم دارن ديدم کردم بلند

 من و شد حل خوردن آب مثل حاتمی آقاي حل راه با ولی...بود ترسناک و غريب عجيب خيلی

 کالس اون تو ديگه نفر دو فقط من جز به البته و...بگيرم وحشتناک درس يه از نمره سه تونستم

 به نمره چهار نمره سه جاي به استاد خاطر همين به و کنن پيدا رو سواالشون جواب بودن تونسته

 ... هستم برادرتون مديون اينو من و...داد ما

 بود؟ کرده کمک شاداب به دانيار...درآورم شاخ که است االن کردم احساس

 که اونجايی از...کنم تشکر ازشون بتونم که بياد پيش فرصت يه داشتم دوست خيلی همين واسه-

 کاغذ تا چند يه و تولد کيک يه با شايد کردم فکر..هستند غمگينی و منزوي آدم خيلی شما برادر

 اينکه-: گفتم و نشستم رويش در رو...مبل روي و برخاستم جا از... کنيم خوشحالش بتونيم رنگی

 اين واقعا من...خوبه خيلی کنی جبران تونی می که شکلی هر به رو آدما محبت داري دوست اينقدر

 می که اونجايی تا يعنی..ترسم می دانيار العمل عکس از واقعيتش ولی.کنم می تحسين رو روحيت

 .دهد می تکان محکم را سرش... گيره می رو جفتمون حال بلکه نميشه خوشحال تنها نه شناسمش

 چيزاي خيلی آخه...کردم می موردشون در رو فکر همين منم راستش...نيست اينجوري...نه-

 ...شدين مريض شما بعدش و رفتين بيرون هم با که شبی اون از بعد حتی...بودم شنيده وحشتناکی

  بيماري اون عامل کردم می فکر چون-. دهد ادامه کشيد می خجالت انگار...کرد مکث لحظه چند

 مريض که مدتی اين تو ديدم وقتی اما...اومد بدم ازشون...جورايی يه...بوده ايشون وحشتناک

 که وقتی يا...بودن نگرانتون اما دادن نمی نشون که وجودي با و نخوردن تکون کنارتون از بودين

 دونم نمی...کردم قضاوت زود که فهميدم...کردن کمک من به راحت اونقدر دليلی چه به دونم نمی

 با...! نيست...گن می که هم بدي اون به دونم می اما...درسته حد چه تا سرشونه پشت که شايعاتی
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 اجازه-: گفت و برد فرو گردنش در بيشتر را سرش شنيدي؟ چی دانيار مورد در-: پرسيدم کنجکاوي

 ناراحت من...شاداب بگو-: گفتم و کشيدم جلو را خودم کمی. نزنم حرف موردش در بدين

 بود فشرده هم در را دستهايش آنقدر...! گن می چی من برادر سر پشت بدونم خوام می فقط...نميشم

 . نداشت وجود انگشتانش سر در خونی ديگر که

 بلند را سرش سريع... رو برادرش تنها حتی...نداره دوست رو کس هيچ گن می که اينه بدترينش-

 را سرم. عزيزين خيلی واسش شما اتفاقا...دروغه فهميدم البته که-. شد خيره چشمانم در و کرد

 من حرفاي اينا خدا به-. باريد می رويش و سر از شرمندگی... بگو رو همش...ديگه-: دادم تکان

 باشه-: گفتم کالفه و قرار بی. گن می رو اينا بودن همکالسيش که دکترا هاي بچه...نيست

 بارم يه..داره سرد سالح گن می ولی شه می غيبتشون- گن؟ می چی ديگه بگو...دونم می..شاداب

 چيز....هم دختر يه به...گن می...رفته پيش دانشگاه از اخراجی مرز تا بارم چند...شده دستگير

 به.شد سرخ رنگش کرده؟ چی؟تجاوز دختر يه به-: گفتم و کشيدم عميقی نفس-... دختر يه به...شده

 از...! همين-: گفت و فشرد هم به را زانوهايش ديگه؟ خب-...! من خداي...! بله-: گفت زحمت

 : گفتم تحکم با.نيست همين فقط که فهميدم درهمش صورت و نشستن استايل

 اين دونم می من-: گفت من و من با... بکشی خجالت نيست الزم..بگو هم رو ش بقيه...شاداب-

 تکان هيکلش کل...! شاداب-. زدم داد اختيار بی. گفتم می شما به نبايد اصال...دروغه حرفا

 ...!کنن جنين سقط کرده مجبور هم رو دختر چندتا گن می-: گفت هم سر پشت و تند...ترسيد..خورد

 -: گفت و گذاشت دهانش روي را دستش..باشد برده پی حرفش معنی به تازه که انگار بعد

 به-. شدم خيره..ديدم نمی که جايی به و دادم تکيه...شد شل پايم و دست..! ببخشيد...واي

 شناختمش که بعد ولی...کردم باور اولش...بيخوده حرفا اين دونم می من...حاتمی آقاي...خدا

 لحظه چند دروغه؟ گی می که شناسيش می چقدر مگه تو-: گفتم حالی بی با. دروغه همش فهميدم

 که کسی...شما برادر..مطمئنم اما...شناسم نمی زياد رو ايشون-: گفت قاطعيت با بعد و کرد نگاهم
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 شاداب حرف از دانم نمی...زدم قهقهه اراده بی...! باشه بد اينقدر تونه نمی..کردين بزرگش شما

 پنجره به رو و شاداب به پشت...! ======================== درد شدت از يا...بود

 و شنيده را اسمش فقط جنگ از که آنهايی...گرفت مرام بی هاي تهرانی اين از دلم چقدر...ايستادم

 جنگ جهنم در ايران تمام...داد شهيد ايران تمام...! بودند ديده را فيلمهايش..آتش و خون از

 غرب اما...سوخت

 سر بر چه دانند می بودند ماجرا متن در که کسانی فقط و...شدند خاکستر واقعی معناي به...نشينان

 جنگ-...! آمد کردستان هاي بچه روان و روح سر بر چه دانند می آنها فقط...!آمد مظلوم کردستان

 بر عالوه کردستان مردم اما...بود عراق و ايران جنگ...کشور مردم تمام براي عراق و ايران

 رو عراق درد فقط بقيه...بجنگن هم تروريست و طلب استقالل گروهکهاي با بودن مجبور...عراقيها

 با که نبود شبی...ها گروهک اين با...بود شده شروع قبلش سال دو از کردستان جنگ اما...داشتن

 می پيدا بريده سر با آشناهامون و اقوام از کلی صبح روز هر...بذاريم بالش رو سر آرامش

 و رعب و سوزي آتيش و گذاري مين اوج ديگه که ما مرزي کوچيک شهر توي خصوصا...شدن

 حکومت...کنيم فرار تونستيم نمی...نداشتن امنيت راهها...بودن بسته رو مرزها....بود وحشت

 اول تازه اين...بردن می و کشيدن می زمين روي مو با رو زنها و کشتن می رو مردا...بود نظامی

 کمم که...داشتن تجهيزات و سالح هرچی دموکرات و کومله حزب...شد شروع که جنگ..بود فاجعه

 ... کرد استفاده کردستان بخصوص و ايران مردم عليه نبود

 و شدند نمی قطع که فريادهايی صداي...ذره به ذره و مو به مو...شدند می زنده برايم روزها آن

 زنده داييم و ما فقط خانواده کل از تقريبا...بود سالم ده-...نديدم را خاموشيشان هرگز که آتشی

 راهها از يکی از شنيده گفت می بابام...دموکراتها يا بودن کشته عراقيا يا رو بقيه..بوديم مونده

 کمد يه...بيافتيم راه شب که برداره ضروري وسيله تيکه چند گفت مادرم به..گذشت شبونه ميشه

 دانيار...کردم می خالی اونو داشتم من.کرد می نگهداري اونجا رو اسناد و طالها مامان که داشتيم
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 ناخوش و مريض که هم ساله سه دايان...بود سالش چهار موقع اون...کرد می بازي کنارم هم

 مامان...مردن ها بچه از خيلی...بود شده شايع حصبه سال اون...بود خوابيده گوشه يه بود احوال

 دست با...سوخت ام معده... نداشت رو حصبه عاليم اما...گرفته هم دايان گفت می و زد می زار

 جمع مشغول هم مامان...حياط گوشه آلونک تو بابا...بودن حياط تو بابا و مامان-. کردم مشتش

 دويدم...هوايی گلوله چند و...شنيدم رو حياط در شکستن صداي دفعه يه...رخت رو از لباسا کردن

 که ديدم...شناختمشون تنشون بعثی لباساي از...بودن عراقی...اومد دنبالم هم دانيار...پنجره پشت

 شليک نذاشت بود شون فرمانده انگار که يکيشون اما...گرفتن طرفش به رو اسلحه...زد جيغ مامان

 خم...بود ناموسش نگران...خالی دست با...ايستاد مامانم جلوي و بيرون پريد آلونک از بابا...کنن

 به گرفتنش...تير سه نه...تير دو نه..تير يه نه...ندادن مهلتش اما...برداره کلنگی بيلی يه که شد

 رو ما...کرد می نگاه پنجره به وحشت با و زد می جيغ مادر...بردن می لذت و زدن می تير...رگبار

 و زدم بغل زير رو دايان...کمد تو انداختم رو دانيار کنان گريه...خوندم رو مادر حرف...بودن نديده

 برو...کمکشون برو..داداش گفت می...کرد می التماس دانيار...داخل رفتم

 تا شش پنج پس از تونه می...قهرمانه..سوپرمنه برادرش کرد می فکر...بود بچه خب...بکششون

  بچگيم همه با اما...نبودم مهم خدا به...نبودم مهم خودم...بود حاليم من اما...بربياد وحشی مسلح

 مادرم فريادهاي صداي...دايان و دانيار شدن سالخی با برابره اونجا از رفتنم بيرون که بودم فهميده

 دستمو يه...دانيار دهن رو گذاشتم دستمو يه...اتاق تو بودنش آورده...نزديک خيلی...شد نزديک

 نشسته دانيار که جايی دقيقا...تنگ کمد اون توي...نياد در صداشون اينکه ترس از...دايان دهن رو

 به سوراخ اون از و کرد می گريه دانيار...داشت وجود سانت پنج چهار قطر به سوراخی يه بود

 اونم هق هق مادرم هاي ضجه با همراه...کنه نمی هق هق ديگه ديدم دفعه يه...بود زده زل بيرون

 اينجوري که مادرمه به مربوط هست هرچی دونستم می اما...بينه می چی دونستم نمی...شد قطع

 رو چشماش جلوي بتونم تا داشتم ديگه دست يه خواست می دلم...افتاده رعشه به تنش
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 مرگ صحنه بر عالوه ساله چهار دانيار-...! کردم حس گلويم در را اسيد هجوم... اما...بگيرم

 ديدم آن يه...لحظه به لحظه...جزييات تمام با...ديد مادرم به رو مرد پنج وحشيانه تجاوز...پدرم

 و چرخيد لحظه يه...اومد می در حدقه از داشت که ديدم می چشماشو کمد تاريکی تو...خورد تکون

 اون به رو چشمش بکنم؟دوباره تونستم می چيکار من اما...کرد می التماسم نگاهش با..کرد نگام

 وجود ببينه چيزي نذارم و بکشم عقبش کم يه اينکه واسه جايی حتی...دوخت سوراخ

 سر مادرمو که ديد چهارساله دانيار...شد تبديل خرخر به ناله و جيغ از مادرم صداي...نداشت

 پنجره به را سرم و بستم را چشمم...! بريدن سر گوسفند يه عين رو مادرم چشمش جلوي...بريدن

 . بود گرفته آتش ام سينه...دادم تکيه

 که فهميدم قدمهاشون صداي از...چسبوند کمد ديواره به را خودش دانيار...گشتن رو خونه کل

 کردن پيدا خاطر به که دونستم می...چسبوندم خودم به و کردم بغل رو دو هر...شدن کمد نزديک

 سه هر...کردن باز رو کمد در...تمومه کارمون دونستم می...کنن می رو زير رو خونه کل غنيمت

 سينش رو سرش...بود غلتيده خونش توي...مادرم واي...کشيدن بيرون رو نفرمون

 چند که دستی و...کردم حس کنارم در را شاداب حضور... واي...واي...نبود تنش لباس...واي...بود

 ... نشست بازويم روي سپس و ماند هوا در لحظه

 می دونستم نمی..ديدم رو سربازا نگاه کثيفی اما...نداشتم سنی...بود ما شهر بچه زيباترين دانيار

 دانيار...بود بغلم دايان...پليدتره ما کشتن از حتی نيتشون که بودم کرده حس اما...کنن چيکار خوان

 فارسی زبان به يکيشون...زدن کنارم حرکت يه با اما...شدم سنگرش خودم و پشتم فرستادم رو

 !... بچه کن نگاه خوب-: گفت افتضاح

 رفت يکيشون دست...بود مادرم جنازه که اونجايی...اتاق وسط بردنش و کشيدن رو دانيار دست

 رو گذاشتم رو دايان...کرد نمی گريه حتی..بود وايساده مجسمه يه عين دانيار...شلوارش سمت

 حاليم درد من مگه ولی...شکمم تو زد تفنگش قنداق با...سمتشون به بردم هجوم و زمين
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 به رو اسلحه بار آخرين...زدن دوباره...شدم بلند دوباره...زدن دوباره...شدم بلند بود؟؟؟دوباره

 رو دايان...کرد نمی نگام...کردم نگاه دانيار به...بزنه خواد می که ديدم چشماش تو...گرفت سمتم

 صداي-... آخ کنن؟؟؟ می چيکار رو اينا بميرم من که کردم فکر...بود تبدار و قرمز صورتش...ديدم

 خيمه هردوشون رو و گرفتم رو دانيار دست...شد درگيري...ريختن پايين ها شيشه...اومد تير

  داييمو صداي باالخره تا موندم حالت اون تو اونقدر...کنم بلند سرمو کردم نمی جرات...زدم

 داييمو...بايستم راست تونستم نمی..شدم بلند...کنم رها رو ها بچه تونستم که بود وقت اون...شنيدم

 شنيد نمی اما...زدم صداش زور به...مبهوت و مات...کرد می نگاه مادرم جنازه به مبهوت که ديدم

 ديدن با بودن همراش که مردي تا چند...وجدانا بی...شرفا بی...ناموسا بی...ناليد و زد زانو...انگار

 کرد مرد اصوال...کنه گريه مردي بودم نديده...گرفتن عزا بيرون هم اونا...نيومدن داخل مادرم وضع

 چندتا...ريختن اشک بودن خونه اون تو که مردايی همه روز اون اما...بريزه اشک که بود محال

 و بودم کرده بغل رو ودايان دانيار من...مادرم جنازه رو کشيدن چادري يه کنان شيون و اومدن زن

 بدون..کرد می نگاه فقط اما...دانيار...کردم می نگاه و ريختم می اشک...کردم می نگاهشون فقط

 ... اشک

 برداشتم...ديدم را قرص...تار چشمهاي با...شد دراز ستم به دستی...بود تحمل غيرقابل ام معده درد

 خوب چون...خوبم بگويم توانستم نمی اما...شنيدم می را نگرانش صداي...انداختم باال و

 شاداب...! ==================== نبودم خوب که بود سالها...نبودم

 خيس لحظه هر صورتم که فهميدم می فقط...کنم درک را موقعيتم بتوانم که بودم آن از تر پريشان

 از درستی درک هنوز...سوزد می و کشد می تير دياکو معده با همزمان ام معده و شود می تر

 اينهمه...گري وحشی اينهمه...شد نمی باورم...بودم نکرده هضم را حرفهايش هنوز...نداشتم شرايط

 چطور...عذاب اينهمه...درد اينهمه...زجر اينهمه...گنجيد نمی باورم در...پستی اينهمه...رذالت

 مادرم به چشمم جلوي...گذاشتم دانيار جاي به را خودم..کردم تصور اي بودند؟؟؟لحظه کرده تحمل
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 چطور...نمرده چطور...نکرده سنکوپ همانجا چطور...واي...ببرند را سرش...واي...کنند تجاوز

 ؟؟؟...آورده دوام

 روانش...نبود خوش حالش...دهد ادامه داشت اصرار اما...شد می تر ضعيف هرلحظه دياکو صداي

 : داد ادامه اما...نزند حرف که کردم التماسش...تر خراب جسمش...بود خراب

 بايد و شدي بزرگ تو گفت...نيست موندن جاي ديگه اينجا گفت...داد فراريمون داييم شب همون-

 هنوز که مردمی و بمونم بايد..بيام همراهتون تونم نمی من...باشه برادرت و خواهر به حواست

 کوه يه...سنگالخ راه يه..راه سر بردمون-... هی... باشی قوي بايد تو...بدم نجات رو نکردن فرار

 صدا و سر باشه حواست...امنه جاتون ديگه کنين رد رو کوه اين اگه..گفت و داد نشونم رو

 راهيمون و داد بهمون غذا و آب کم يه...دن نمی مهلتتون بشين ديده...نياين چشم به...نکنين

 ظهر از دايان اسهال...کرديم طی رو راه اون هراسی چه با و چطوري بگم بهت تونم نمی...کرد

 چی...بود حصبه...بود وبا دونم نمی...نداشت فايده اما...کرديم می تميزش برگا با...بود گرفته شدت

 ديگه دايانم که کنم باور خواستم نمی...انداخت پا از ساعت شيش پنج عرض در رو بچه که بود

 دانيار اما..کردم می گريه من...هم با دانيار منو...کرديم خاکش...بود مرده واقعا اما...کشه نمی نفس

 ماه سه تا نگفت هيچی و...گفت نمی هيچی و دايان رو ريخت می خاک کوچيکش دستاي با فقط...نه

 به ماه سه از بعد که اي جمله اولين دونی می-: گفت و کرد جدا صندلی لبه از را سرش... بعدش

  مامانو تو...کشتی رو بابا تو...کشتی تو-... گريه هرچه از تلختر...خنديد بود؟ چی آورد زبون

 اون که...بدم توضيح واسش کردم سعی خيلی-. زد چنگ را موهايش... کشتی رو دايان تو...کشتی

 نمی...بوده قهرمانش و کرده می حمايتش و ايستاده می خيابونی مزاحماي جلوي هميشه که برادري

 فايده اما...بده نجات رو خونوادش و بجنگه تفنگ و تير و مسلسل با...خالی دست با تونسته

 تا بود بهتر..مرديم می اگه گفت می...ترسو گفت بهم بعدش سال دو يکی...پذيرفت نمی...نداشت

 رو ما که ذاشتی می بايد..رديم می بايد هم ما گفت می...ببينيم رو مادرمون و پدر شدن پاره تيکه
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 بود مونده واسم که کسانی تنها دادن نجات به فقط شرايط اون تو من که دونست نمی...بکشن هم

 درک منو تصميم وقت هيچ دانيار...! خودم نه..ترسيدم می اونا جون واسه...خودم نه کردم می فکر

 اعتقاد بهم ديگه دونستم می..شکستم چشمش پيش ديگه دونستم می...! وقت هيچ...نکرد

 واسم که کسی تنها...داشتم دنيا اين تو که کسی تنها...بود بچه اين من ايمون و دين اما...نداره

 ... تا...دادم تن کاري همه به...بود مونده

 از من-... شد واژگون صندلی که سريع آنقدر...برخاست جا از خشونت با...کرد قطع را حرفش

 بغل مياد؟؟؟تو يادتون رو چهارساليگتون شماها...رسوندم سن اين به رو بچه اين تا گذشتم جونم

 تصور ساله چهار بچه يه واسه ميشه که شرايطی بدترين اصال..نرم و گرم خونه تو..ومادرتون پدر

 راه چهار سر بذارنش يا...باشه نداشته خوبی مادر و پدر يا..باشه پرورشگاهی که اينه چيه؟ کرد

 گن می...!مرد..کشيد می نفس هنوز حاليکه در...چهارسالگی سن تو...من دانيار اما...کنه گدايی

 می اذيت رو روحشون زناشويی روابط چون کنين جدا ومادرشون پدر از رو ها بچه خواب اتاق

 چشم جلوي...مرد پنج اونوقت...کنه می ايجاد روحی مشکل کلی و ميشه حک ذهنشون تو...کنه

 مادرم به..جمعی دسته و نوبت به...نداشت روابط اين از درکی هيچ که اي بچه چشم جلوي...دانيار

 کمکش نتونسته روانکاوي هيچ...بخوابه تونه نمی که ساله پنج و بيست من دانيار...کردن تجاوز

 تونن نمی که...تهرانی هاي قرتی بچه اين اونوقت...کنه آرومش نتونسته دارويی هيچ...کنه

 می حرف سرش پشت...زيرشونه لباس مارک نمايش افتخارشون و بکشن باال رو شلوارشون

 اين...شناسمش می خدا خود از بهتر...بودم زندگيش لحظه به لحظه توي..کردم بزرگش زنن؟؟؟من

 بيرون محيط با اصال...سيگارشه دود طريق از بزنه ديگران به تونه می که آسيبی تنها بچه

 احساسش اونقدر...سرده اونقدر...کنه نمی باز کام تا الم نزنی حرف باهاش سال يه اگه...قهره

 اراده تجاوز؟؟؟دانيار-: رفت باالتر صدايش... نداره رو ديگران به زدن آسيب حوصله که...داغونه

 احتياجی چه نديدي؟؟؟آخه رو وباالش نشنيدي؟؟؟قد...رن می باال کولش و سر از دختر صدتا کنه
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 نمی کسی با و ده نمی محل کسی به چون...گيره گوشه چون...سرده کنه؟؟؟چون تجاوز داره

 حتما مرموز افراد همه که اونجايی از و...جامعه مرموز فرد ميشه...مردم خبر منبع ميشه...جوشه

 به دستگيري-. کند سکته که است االن گفتم می... چسبونن می بچه اين به انگه هرچی..خالفکارن

 دلرحم خيلی اينکه نه...داره نمی نگه کشم حشره حتی خونش تو سرد؟؟؟دانيار سالح حمل جرم

 متحرکه مرده يه من دانيار...جونش حتی...خودش حتی...هيچی...نيست مهم واسش...باشه

 می عذاب و بينه می وس*کاب نفس هر با و...کشه می نفس فقط که مرده فهمی؟؟؟يه می...شاداب

 .. زد داد باز اما..نکن..نگو..کردم غلط بگويم خواستم می..رفتم جلو کمی... کشه

 دونين نمی زندگيش از هيچی که کسی مورد در راحت اينقدر دين می اجازه خودتون به چطور-

 مشکل و بدبختی کلی زندگيشون تو هرکدوم که مردمی سر پشت راحت اينقدر کنين؟؟؟چرا قضاوت

 برين؟؟؟کدوم می سوال زير رو آدما شخصيت راحت اينقدر زنين؟؟؟چطور می حرف دارن

 بهترين از يکی تو...گرفت رو ارشدش اي خرده و نوزده معدل با من تخلف؟؟؟دانيار اخراج؟؟؟کدوم

 سرپا نتوانستم ديگر نديدين؟؟؟؟ رو نبوغش و هوش...! ها دانشگاه بهترين از يکی از...ها رشته

 خودم چشم به من اما...داشته ارتباط زيادي دختراي با...دارم قبول آره-...! افتادم مبل روي...بايستم

 بهشون اول روز از من گفت...نکن دانيار گفتم...خواستن اونا..بودن دنبالش اونا که ديدم

 همشون و احمقن دخترا اينکه...نه شدن زندگيم آويزون...نه مدت طوالنی رابطه...نه ازدواج...گفتم

 من برادر به ربطی بسازن زندگی مرد و مجنون عاشق يه دانيار مثل آدمی از تونن می کنن می فکر

 اغفال رو دختري...زنه نمی گول رو کسی...داره صداقت حداقل اما...درسته کارش گم نمی...نداره

 بيجا پس...نيست دانيار تقصير...دن می پا بهش راحت اينقدر و شدن خراب دخترا اگه...کنه نمی

 حرف بچه اين سر پشت کنن می غلط...کنن می بدگويی سرش پشت دلشون حرص از که کنن می

 !... زنن می

 بودم؟؟؟چه کرده چه نسنجيده حرف اين با من...کردم پنهان دستهايم بين را صورتم کنان هق هق
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 کرده بدگويی کسی چه از...بودم پاشيده نمک را زخمی چه...بودم کرده روشن مرد اين دل در آتشی

 : دياکو...! بودم

 جوجه يک مثل...شاداب که ديدم آمدم خودم به وقتی فقط...زدم داد چقدر يا دقيقه چند دانم نمی

 اين...نشست فرو خشمم تمام ناگهان...کند می گريه و شده جمع خودش در..ترسيده و سرمازده

 بود؟ کرده گناهی چه نداشته وجود جنگ موقع حتی که دختربچه

 چند زور به.داد می عذابم بود دوران همان يادگار که اي معده درد.نشستم مبل روي بيحال و خسته

 هيچ که بود شديد اش گريه آنقدر..کردم نگاهش.کشيدم ملتهبم صورت به دستی و خوردم آب قلپ

 -: گفتم بعد و گيرد آرام هقش هق کمی تا ماندم منتظر.کردم نمی پيدا اش دلداري براي حرفی

 شاداب؟؟

 شدت اش گريه دوباره افتاد من به چشمش تا...کرد نگاهم و برداشت صورتش روي از را دستهايش

 می اش آزرده اينطور نبايد...نداشت را خشونت اينهمه تحمل دختر اين روح...سوخت دلم.گرفت

 و کرد سرباز دفعه يک...مدت همه اين از بعد ساله چند زخم اين چطور نفهميدم هم خودم اما...کردم

 : گفتم آرام.گرفت را شاداب دامان ترکشهايش

 !... ديگه بسه...خانوم شاداب-

 می فرو قبل از سريعتر اشکهايش و شکستند می جديدش بغضهاي من کلمه هر با انگار اما

 ... ببين منو شاداب-: گفتم و زدم زانو کوچکش پاهاي کنار.رفتم نزديکش و برخاستم.ريختند

 زير را دستم.کرد بيشتر را وجدانم عذاب...اش شده قرمز دماغ و چشمها.کرد می فرار نگاهم از

 تکان را سرش ترسيدي؟ من کنی؟از می گريه اينجوري چی واسه آخه-: گفتم و گذاشتم اش چانه

 بدي خيلی حرف من-: گفت لرزيد می هنوز اش چانه درحاليکه چی؟ پس-. نه يعنی..داد

 حق تو ساالی و همسن...نيستی تو مقصر...نه-. شدم بلند و زدم لبخندي... خواستم نمی...من...زدم

 خودم واسه من...نبودن دانيار يا من جاي وقت هيچ چون...نکنن درک رو چيزا اين که دارن
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 چه دونيم می خدا و من فقط چون...زنه می آتيشم دانيار مورد در ناحق حرف اما...نيستم ناراحت

 بهتر شايد...مرديم می هم ما بود بهتر شايد..اونه با حق شايد کنم می فکر گاهی...کشه می زجري

 و...گذشته ديگه...هرحال به...بميره بار هزار روزي اينجوري اينکه تا بشه کشته ذاشتم می بود

 تونم نمی هنوزم من اما...گه می چی موردش در کی که نيست مهم براش اصال دانيار خوشبختانه

 هنوز...گرفت باال را سرش. برادري عشق پاي به بذار هم رو عصبانيتم..بردارم حمايتش از دست

 واسه راهی هيچ يعنی-. غلتيد می اش گونه روي و خورد می سر چشمش از اشکی قطره گاهی

 و کردم مجسم را دانيار زده يخ چشمان کنه؟؟؟ کمتر رو دردش که چيزي يه...نيست کردن کمک

 : گفتم

 بهش بخواي که باشه حسی يه بايد دونی می...دادم انجام رسيده ذهنم به هرچی منکه...دونم نمی-

 نه-: گفت و کرد پاک را اشکهايش...برخاست... ديگه نيست دانيار تو حسه اون...بزنی تلنگر

 اينا...کنه می کمک من به...داره دوست رو شما اون...نباشه هيچی که نميشه...نيست اينجوري

 چه... بشه بيدار بايد و خوابيده که چيزي يه...شده سرکوب که چيزي يه...هست چيزي يه يعنی

 اين بتونی تولد جشن يه با کنی می فکر واقعا-...! احساساتی دختربچه اين بود بلد حرفهايی

 اجازه اگه اما..دونم نمی-: گفت کشيد می باال را دماغش درحاليکه کنی؟ بيدار رو خفته احساسات

 پس.بشکنم را دلش اين از بيشتر "ست فايده بی" گفتن با خواست نمی دلم. کنم می سعيمو بدين

 کشونم می رو دانيار هفته آخر واسه من...کنی می چيکار ببينم...باشه-: گفتم و زدم لبخندي

 واي-: گفت و خنديد ذوق با... بگو داشتی الزم هم چيزي...خودته با کاراش بقيه...تهران

 ديگه االنم...ممنونم من-: گفتم و نشستم ميزم پشت...داشتم تنهايی به نياز...بودم خسته...! ممنونم

 ... ميشه دير...خونه بري بهتره

 خجالتی قالب در دوباره...شد داخل دوباره بعد چندثانيه اما...رفت بيرون اتاق از محسوس هيجان با

 خواي؟ می چيزي-...! درهم شده قفل آويزان دستهاي و زمين بر خيره نگاه با...بود رفته فرو اش
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 : گفت بعد و کرد مکث کمی

 تمام با.بود داشتنی دوست و شيرين دختر اين چقدر که آخ نيستين؟؟؟ ناراحت من دست از شما-

 درد معدتون- چرا؟ دلخور...خوب دختر نه-: گفتم کردم می احساس دلم در او به نسبت که محبتی

 ... نباش نگران..خوبم...نه- کنه؟ نمی

 تلفن اين- گذاشت ميز روي بود نهفته مشتش در که کاغذي و کرد بازي انگشتانش با کمی

 محکم و بگيرم را لپش خواست می دلم...! بگيرين تماس نبود خوب حالتون اگه...خونمونه

 خداحافظی سرسري...نشست لبهايش روي لبخند و شد باز صورتش... مرسی...باشه-...! بکشم

 دوست را معصوميتش و سادگی اين چقدر...!دادم تکان سر و خنديدم. رفت بيرون در از و کرد

 !... داشتم

 بميرم الهی...بميرم من الهی-: گفت ريخت می اشک و کوبيد می پايش روي حاليکه در مادر شاداب

 پست و جانی صدام اون کنه لعنت خدا..جنگ اين بانی و باعث نبينه خير...جوون تا دو اين واسه

 -: گفتم بغض با... الهی بميرم...کشور اين با کرد چه...آورد مردممون سر به باليی چه...رو فطرت

 دياکو...زنی می حرف رباط يه با داري انگار...نيست نگاهش تو حسی هيچ...ببينی رو دانيار بايد

 چجوري دونی نمی...بود شده حالی چه دونی نمی...بره تنش از روح که االنه گفتم می...نديدي رو

 : گفت و گزيد را لبش مادر... لرزيد می

 همه از...ببرن سر رو مادرت...کنن تيربارون رو پدرت چشمت درديه؟؟؟جلو کم کنی می فکر-

 اون بيچاره...شه راست کمرشون ذاره نمی عمر آخر تا که...تجاوزه هاي صحنه اون...بدتر

 و پدر مصيبت هم که...دياکو اون از تر بيچاره...مونه نمی واسش احساسی ديگه که معلومه...پسر

 کو...گفت آفرين پسر اين به بايد واقعا...رو برادرش مسئوليت هم داشته رو خواهرش و مادر

 رحم برادر به برادر ديگه که زمونه اين ميشه؟؟؟تو پيدا آدمی اينجور ديگه مردي؟؟؟مگه همچين

 به احسنت...روياست مثل آدمايی همچين وجود....کنه نمی رحم ناموسش به پدر...کنه نمی
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 می غنج مادر هاي تعريف از دلم...! بزرگش دل اين به مرحبا...گذشتش به آفرين...غيرتش

 که کنی؟نميشه چيکار خواي می تو حاال-...! بود اسطوره يک..همه چشم در...من دياکوي...رفت

 مقابل در مادر...خوابيد بادم...! بپزي کيک خونش تو يا کنی تزيين رو جوون مرد يه خونه بري

 تازه...هست تبسمم..برم می خودم با هم رو شادي-. آمد نمی کوتاه مواضعش از هم پيغمبر پسر

 هزار دلم برگردين شما تا...نميشه...نه-: گفت و کرد فکر کمی. نيست خونه رو روز کل که دياکو

 با.بگذرم کردنش خوشحال..مهمتر آن از و دياکو خانه ديدن شانس از توانستم نمی. ره می راه

 کردن خوشحال اندازه به هيچی خدا کنيم؟؟به جبران رو لطفش خواستيم نمی مگه-: گفتم التماس

 حرف شناسيت آدم گی نمی هميشه نديدي؟مگه رو دياکو مگه تازه...کنه نمی شادش دانيار

 اينقدر ولی...نمياد بهش...نه-: گفت و کشيد آه مادر باشه؟؟؟ بدي آدم مياد بهش آخه...نداره

 انگار مادر.انداختم پايين را سرم حسرت با. کنم اعتماد تونم نمی خودمم چشم به که شده بد زمونش

 آخه-: گفتم ناراحتی با گيرين؟ نمی جشن شرکت تو چرا خب-: گفت باشد کرده مهمی کشف که

 شرکت؟؟؟ تو بخونه مبارک تولدت آهنگ جبروتش همه اون با حرفاست؟دياکو اين جاي شرکت

 و سن..بيام کجا من...دختر زنی می حرفايی چه-. کرد اخم ها؟..بيا خودتم اصال-: گرفتم را دستانش

 قبل..خودمونيم..نيست کسی که روز تو-: گفتم هيجانزده آخه؟ خوره می مهمونيا اينجور به من سال

 کار کلی من-: گفت قاطعيت با و داد تکان را سرش خوبه؟؟؟...برگرد برسن مهمونا اينکه از

 -: آويخت دامانش از هم شادي... خدا رو تو..مامان-. کنم گريه بود نزديک... تونم نمی..دارم

 به مستاصل مادر. گذره می خوش خدا به...خونه اين تو پوسيديم...ديگه بده اجازه...مامانی

 شماره و دقيق آدرس-: گفت و برد باال را اش اشاره انگشت..کرد نگاه خواهشمان غرق صورتهاي

 خونه بايد هم ده ساعت از قبل تا...بده بهم رو تبسم شماره و موبايلش شماره...خونش تلفن

 در را خودش کنان هلهله شادي... رين می جايی من بدون که ميشه آخرتون بار وگرنه...باشين

 همان با مادر بپوشيم؟ چی...!نداريم لباس که ما ولی-: گفت و ايستاد ناگهان اما...انداخت آغوشم
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 خريده واست شاداب که جينی شلوار اون با...دوزم می تونيک يه تو واسه-: گفت اش شاکی لحن

 کنم سرهم چيزي يه تونم می دارم که هايی پارچه اين با ببينم..بگيرم رو ت اندازه بيا هم تو...بپوش

 !... نه يا

 با او اما...کند می متحمل مادرم بر زيادي هزينه هم پارچه متر شش_پنج همين که دانستم می

 اون و خودتی دلقک-...! کرد گذشت...هميشه مثل...شادي و من خوشحالی خاطر به و بزرگواري

 چاپلوسی با بخندونم؟ رو ماست و يخ کردک اون بيام که سيرکم ميمون من مگه...! کردک و شرک

 مهمی شخصيت خيلی تو مثال-: گفت و انداخت اش بينی بر چينی نمياي؟ منم خاطر به يعنی-: گفتم

 -: گفت و برگرداند را رويش تبسم؟؟؟-: گفتم مظلومانه و و کردم نگاه چشمانش توي هستی؟

 واسه اينجوري وقت يه.. شی می بل پتی آقاي سگ شبيه کنی می اينجوري که رو قيافت...ايش

 -: گفت تفاوت بی...! جونم تبسم-. کردم حفظ را مظلوميتم منافعم خاطر به...! نياي عشوه دياکو

 کردن روشن واسه من وجود نمک از خواي می دونم نمی کردي خرم؟فکر من کردي فکر...زهرمار

 کردک اين سياه سال صد خوام کنی؟؟؟می استفاده سوء...خودت نفع به اونم..دياکو ترموستات

 با...! چيزي يه بود جون شهاب اگه باز چه؟حاال من به...نده تو به سگ محل هم دياکو...نخنده

 : گفت و کرد کج را اش لوچه و لب... هرحال به دوستشه...کنه می دعوتش حتما خب-: گفتم هيجان

 اين مال خرابه دياکو ترموستات هرچی...خوام نمی رو شهاب بينم می کنم می فکر که حاال...نه-

 عين البته...آقاست...زيره به سر...بهتره جون افشين...يکيه با روز هر سر بر خاک...اکتيوه

 ...!چندشه خوشتيپِ  ِِر

 پولدا شهاب اون از بهتر ولی...ها رقصه می بندري جيبش تو شپش خودمون

 دوستاي از اونم خب-: گفتم عجله با.زد می حرف صبح خود تا ماندم می ساکت اگر

 حرف اين از تا اينجوريه؟؟قبال..ا-ِ: گفت و برد باال را ابرويش لنگه يک... حتماً ميادش...صميميشه

 آره؟...همونه خوام می من هرچی..گيره کارت که حاال...منحرفی ادبی بی گفتی می... زدم می
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 می که رو شادي منو آخه..کنم می جبران خدا به-: انداختم گردنش دور را دستم و خنديدم

 تونی می...کنی گرم مجلس...نمکی با...شيرينی ماشاال تو ولی...ماسه می دهنمون تو پشه...شناسی

 د...نادان -: گفت و کشيد عقب را خودش... کنی باز رو دانيار يخ

ِِ 

 ببينم بنال قيق سبکسر کنار بکش

 تو همينجوريشم اون...بدبخت کنم؟؟؟آخه روشن رو ترموستاتش داري توقع نکنه...خواي می چی

 شايعه حرفا اون گفتم صدبار...تبسم واي-: گرفت حرصم کنم؟ باز کجاشو يخ...تجاوزه کار

 می چی من به-: گفت و کرد نگاهم کمی نه؟ يا مياي مرگت خبر حاال...درآوردن حرف واسش...بوده

 من از را نگاهش ناز با... نري بيرون خالی دست دم می قول..بيا تو-: گفتم خوشحالی با رسه؟؟؟

 : گفت و گرفت

 دامن و کت اون با خواي می نکنه کنی؟ می چيکار کفشو حاال...ميشه چی ببينم بذار-

 فکر واي-: گفت و خنده زير زد ناگهان بعد بپوشی؟؟؟ خريدي تازه که سبزايی کتونی...زرشکی

 بی کن مسخره رو خودت-: گفتم و کوبيدم بازويش بر مشتی...! شاداب شی می حال با خيلی...کن

 خاطر به اصال.داره نخودي کوچولوي هاي پاشنه با رنگی همون صندل يه دوستام از يکی...تربيت

 بوقم؟ اينجا خودم...کردي غلط تو-: رفت هوا به جيغش. کردم انتخاب زرشکی پارچمو رنگ...اون

 بازويم بر حرص با بپوشی؟؟؟ قرمز صندل آبيه پيرهن اون با خواي می نکنه-: گفتم و زدم چشمک

 دياکو آپارتمان در دم صبح هشت ساعت راس...! شاداب خرابت ذات اون به تف-: گفت و کوبيد

 ول صبح پنج از...خانوم شاداب کشته تيبلتمنو تايم اين-: گفت و کوبيد دستش پشت بر تبسم.بوديم

 پی جی کدوم اساس بر...گاگول آخه...برسيم) TABLE TIME) دير مبادا که...خيابون تو شديم

 بود؟ها؟ راه ساعت پنج اينجا تا ما خونه از اس

 حرکت صبح شش رسيدن دير ترس از... نه ساعت بود گفته دياکو.بود تبسم با حق.خاراندم را سرم
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 دقيقا االن-. بوديم رسيده زود يکساعت هم باز..مترو و وس*اتوب معطلی کلی با تازه.بوديم کرده

 : گفتم کالفگی با بريزيم؟ سرمون تو خاکی چه

 می نگاهمان چپ چپ مجتمع نگهبان. بگير دهن به زبون دقيقه يه..زنی می غر چقدر...تبسم..اه-

 اينجا زشته دستمون بنديل و بار اين با...ديگه نيست اي چاره-... نبود درست ماندنمان آنجا...کرد

 صحنه با اگه..خودت پاي عواقبش-: گفت و انداخت باال را هايش شانه تبسم... باال بريم...وايسيم

 مورد در. ندارم کشی نعش حوصله...بکشی رو خودت نزنی شدي مواجه هيجده مثبت هاي

 حرفا اين اهل دياکو..خفه-: گفتم غيظ با.پذيرفتم نمی را قضيه اين هم شوخی به حتی...دياکو

 که بده نشون من به مرد يه...خودت جون آره-: گفت و کرد جا آسانسور توي را خودش...! نيست

 . قلبم کننده کر تپش اين با آنهم..نداشتم کردن بحث حوصله...! نباشه ها خط اين تو

 به را زنگ و ماليدم مانتويم به را ام کرده عرق دستهاي و گذاشتم زمين روي را دستم پالستيکهاي

 موهاي...مشکی گرمکن و سفيد رکابی با دياکو و شد باز در اي دقيقه چند تاخير با.آوردم در صدا

 -: گفت تعجب با.کرديم سالم هم با هرسه.گرفت قرار چارچوب در آلود خواب چشمان و آشفته

 لخت را آرنجش از بيشتر نداشتم عادت...بوديم انداخته پايين را سرمان نفرمان سه هر شمايين؟؟؟

 -: گفت و رفت کنار در مقابل از. رسيديم زود خيلی انگار...ببخشيد-: گفتم کنان من من. ببينم

 زبانی بلبل تبسم...آورديم در را کفشهايمان..بود مفروش اش خانه کف. بفرمايين..اومدين خوش..نه

 . کرد می

 البته...برسيم دير و باشه ترافيک نکنه گفتيم ولی..ها شرمنده...کرديم بيدارتون خواب از انگار-

 دياکو.زدم تبسم پاي به آرامی ضربه... نيست خواب وقت ديگه که االن...شده رد هشتم از ساعت

 آشپزخونه...موندم خواب...بودم بيدار ديروقت تا ديشب...شماست با حق آره-: گفت و خنديد

 ديدي-: گفت تبسم.گذاشتيم کانتر روي را خريدها. ميام االن منم باشين راحت شما...اونجاست

 می دير شبا دليل سه به مردا کلی اصل يه طبق اصال بوده؟ بيدار چی واسه وقت دير گفتم؟تا
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 بر خاک عمل مورد در مطالعه...سري بر خاک عمل مشاهده...سري بر خاک عمل انجام...خوابن

 و مطالعه از کار ديگه منه مرحوم پدربزرگ همسن شرک جناب اين که اونجايی از...! سري

 وقتی بذار حاال...نه گی می...بوده سري بر خاک کثيف فعل انجام مشغول قطعا و گذشته مشاهده

 دلت هرچی...نکرديم پيدا چيزي...بادکنکی..بالنی يه اگه...گرديم می رو اتاقش تو ريم می...رفت

 نخريدين؟فکر شده؟بادکنک چی-..! مردم و شنيدم سرمان پشت از را دياکو صداي... بگو خواست

 چرا شما بابا...قلبم واي-: گفت و پريد جا از تبسم...! باشه داشته کوچه سر سوپري کنم می

 داخل من-: گفت و خنديد بلند دياکو...! بدين خبري يه قبلش خدا رو ميشين؟؟؟تو ما داخل اينجوري

 اين با بميري...تبسم بميري. نبود حواستون شما... خانوم تبسم

ِِ 

 حرف خانوم نشدم کسی

 رفته دست از شک بی که هم تبسم...نبينمش و نچرخم اصال دادم ترجيح منکه...! بميري...زدنت

 روي لبخند هنوز اما..نداد ادامه که فهميد را ما خراب حال کنم فکر...! وحشتناکش سوتی آن با بود

 خوردين؟ صبحونه-. بود لبش

 ... نکنه درد دستتون...بله-: گفت ديد را نفر دو ما ضايع سکوت که شادي

 نگاهش زيرچشمی دادم می نشان خريد هاي کيسه مشغول را خودم درحاليکه..شد آشپزخانه وارد

 من با يکمم اينجايين که حاال-. بود کرده عوض ساده شرت تی يک با را اش رکابی.کردم

 براي..کوبيدم پايش به محکم...بزند حرف خواست تبسم...! ره نمی پايين گلوم از تنهايی..بخورين

 !... بود بس امروز

 خانگی شيرينی خودمان اما.بوديم داده سفارش که را کيک.کرديم کار وقفه بی چهار ساعت تا

  تزيين را سالن.چيديم و شستيم بود خريده دياکو که هايی ميوه.کرديم درست الويه ساالد.پختيم

 از را تبسم مرتب بودم مجبور بين اين در البته.داشت عهده بر را نظافت وظيفه هم شادي.کرديم
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 می خودش قول به که بود گرفته حرصش دياکو دست از بس از چون...بکشم بيرون مختلف اتاقهاي

 . کند ثابت را بودنش گناهکار بادکنک و بالن کردن پيدا با خواست

 براي بود تمنا وجودم همه اما.بگيرم را ام کنجکاوي جلوي و باشم امانتدار که کردم را ام سعی تمام

 را عطرهايش..کنم باز را کمدها...بگردم يکی يکی را اتاقها خواست می دلم..اش زندگی کل بازرسی

 اجازه تربيتم و وجدان اما..همه و همه...اش خانه وسايل...ظرفهايش...ببينم را عکسهايش..ببويم

 :زدم داد هم من. نداره ايرانی دستشويی اينجا...شاداب-: زد داد بهداشتی سرويس از تبسم. داد نمی

 نمی چی يعنی-. خنديدم غش غش. خب تونم نمی اينا کنم؟؟؟رو چيکار من حاال- چی؟ که-

 !... بکنم کاري نميشه روم..مبلم رو کنم می احساس...بابا نميشه-. ديگه روش بشين...تونی

 می چی به...شاداب شی خفه-... بدتر او از من...بود گذاشته دلش روي را دستش که شادي

 نمی اين بريزم؟رو سرم تو خاکی چه من...گرفته که يبسم؟حاال ُهميشه من دونی نمی تو خندي؟مگه

 اينجا-: گفت و کرد سکوت کمی... ديره...تبسم نيار در ادا اينقدر-: گفتم خنده ميان. بزنم زور تونم

 می...ببينم بيرون بيا-: گفتم و ايستادم در پشت...پريد چشمم از برق اين؟ رو ميشه...داره آب راه يه

 االنه...اومده بچه سر بيرون؟ بيام چطور-: زد می داد همچنان بکشی؟ گند به رو مردم زندگی خواي

 و گرفتم دهانم جلوي را دستم...گرفت عقم بود گفته که چيزي تصور از...! شه متولد هاشم شونه که

 بعد. زنم می کله و سر تو با چی سر دارم کار همه اين با ببين...تبسم بترکی-: شدم دور سرويس از

 اين چرا فهميدم تازه گم می...بودا بد حالم..آخيش-: گفت و آمد بيرون خرم و خوش دقيقه چند از

 کنه؟حاال می نصب قدي آينه توالت رو به رو عاقل آدم بگو آخه...نبرده آدم به هيچيشون برادر دوتا

 معلومه خب...کردم می کيف خودم واسه..ديدم می چيز...گرفت می خندم هی..ديم می خودمو من هی

 منو آبروي امشب اگه..نيستی بشو آدم تو-: گفتم و دادم تکان سري. ميشه خل آدم مدت يه بعد که

 : گفت و کرد نازک چشمی پشت..! ببين حاال...!نبردي

 همين...برسه راه از کردک که االنه..شيم حاضر بريم باشين زود...زيادم سرتونم از...بخواد دلتم-
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 . ره می در و کنه می رم ببينه رو لولو تا سه ما که

 تخت يک..شيک اما بود ساده اتاقش.بلعيدم را اش گوشه به گوشه ولع با.رفتيم دياکو خواب اتاق به

 بزرگی عکس...! همرنگش هاي تختی پا و توالت ميز و اي قهوه کرم تختی رو با...نفره دو چوبی

 عشق اين به..کردم حسادت او به اي لحظه...خودش ديد توي درست...بود زده ديوار به را دانيار از

 دونم نمی-: گفت و زد پهلوم به اي سقلمه تبسم...!شد می نصيبش دياکو از که حدي بی و عميق

 شون اجاره شبا که باشه بدا خونه اين از اينجا نکنه...دارن نفره دو تخت اتاقا همه که چيه حکمتش

 :گفت من به توجه بی ميري؟ می نزنی حرف اگه تو-: گفتم و کردم نگاهش چپ چپ ها؟؟؟...ده می

  بود چيزي دقيقا اين بشی؟ عروس قراره باشه؟؟؟اينجا خوابتون اتاق قراره اينجا...شاداب...ميگما-

 و شو ساکت...تبسم ادبی بی خيلی-: گفتم ساختگی خشم با اما.انديشيدم می آن به ورود لحظه از که

 . برس کارت به

 را لباسم منهم.پوشيد را لباسهايش و برگشت بود، رفته رويش و دست شستن براي که شادي

 که بلند ماکسی دامن با کوتاه کت يک...نداشت حرف مادرم کار.کردم نگاه خودم به لذت با و پوشيدم

 از خالم يه...دياکو رضاي محض...! برم خدا قربون-: گفت افسوس با تبسم.خورد می چاک پشت از

 اين ولی-. خنديدم کنی؟ روشن رو موتورش خواي می کجات با دقيقا که موندم من..نيست پيدا بدنت

 جيگري يه...هستی مريفم ظريف...ميادا بهت خيلی...دلبر مشکی تاپ اون با...تيره زرشکی رنگ

 . ميشه درست بزنی هم رژگونه يه...! کردا دندون باب...ناقال خودت واسه شدي

 طور همين..بود گفته دياکو... خوام نمی آرايش...نه-: گفتم و پوشيدم را مشکی نازک جوراب

 اما خفيف... بيا...نفهمی خودتم که زنم می جوري يه..نداره راه خودت جان به-. دارد دوستم

 ... محشر...شدي چی ببين-. کشيد سوت خودش و داد پوستم به رويی و رنگ ماهرانه

 در صدا به در زنگ کنم احساسات ابراز خواستم تا و شدم خيره خودم تصوير به رضايت با

 را شالم اضطراب با. نشدم حاضر هنوز من..اومدن..واي-: کوبيد صورتش توي تبسم همزمان.آمد
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 . رفتم در سمت به و... باش زود...بدو-: گفتم و انداختم سرم روي

 دياکو

 اما.نداشتم شيطان و شر دختر سه آن بودن سالم به اميدي.کنم باز را در که درآوردم جيبم از را کليد

 آمده اشتباه کردم فکر اول.خوردم جا...و...گرفتم باال را سرم.شد باز در کنم پيدا را کليد اينکه از قبل

 و پوش خوش دختر اين که کرد مطمئنم افتاده زير به سر و شده قفل دستهاي آن اما...ام

 ميان کليد. اومدين خوش-: گفت و کرد سالم آرام شاداب؟-: گفتم تعجب با.است شاداب خود...مليح

 . بود شده خشک انگشتانم

 و کردم برانداز را سرتاپايش تحسين با.شدم خانه داخل. نداد جواب و زد لبخند شرم با خودتی؟-

 . ممنون خيلی-: گفت آهسته. شدي عوض خيلی.مياد بهت چقدر-: گفتم

 تبسم.بودند ايستاده هم کنار شادي با.بگيرم او از چشم کرد وادارم تبسم مصلحتی هاي سرفه صداي

 اطراف به نگاهی. بزرگتر البته و رسيد می نظر به قبل از زيباتر خيلی آسمانی آبی پيراهن آن در هم

 چسبانده ديوار به هم بزرگ "مبارک تولدت" يک.رنگی کاغذ و بادکنک از بود پر سالن.کردم خانه

 بشقاب توي رو ها ميوه-: داد توضيح شاداب.رسيد می مشام به آشپزخانه از هم خوشی بوي.بودند

 نگاه يه دارين دوست اگه.يخچاله تو گرفتيم هم رو کيک.بشه تر راحت کردن پذيرايی که گذاشتيم

  باگت توي رو ساالدا.کرديم درست الويه ساالد و پفکی شيرينی هم عصرانه عنوان به.بندازين بهش

 و کم چيزي کنين می فکر اگه.تزييناته که اينم.هست هم آلبالو و پرتقال شربت.ست آماده ريختيم

 . کنيم آماده سريع که کسره

 نگاهی دور از.بود دختر سه اين هاي توانايی مورد در من تصورات از بهتر خيلی چيز همه واقع در

 قيدي بی با تبسم کردين؟ شما رو کارا اين همه-: گفتم و انداختم تميز و مرتب آشپزخانه به اجمالی

 کارا پيشبرد تو خيلی...چشمم جلو بود اومده که من مرحوم پدربزرگ...نه که تنهايی-: گفت

 : گفتم و گرفت ام خنده...! تبسم-: گفت سرزنشگرانه شاداب. کرد کمکمون
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 می دوش يه سريع من-: گفتم شاداب به رو. کنم جبران شما تولد ايشاال...شدين خسته..دارين حق-

 روي حاليکه در تبسم اما.داد تکان سر تنها شاداب. شه پيدا ها بچه کله و سر که االنه.ميام و گيرم

 و سرخ تبسم جمله از بيشتر. کنين خبرمون داشتين الزم چيزي...بفرماييد-: گفت نشست می مبل

 چه-: گفتم و گذشتم شادي کنار از. حتما...چشم-: گفتم خنده با.بود جالب برايم شاداب شدن سفيد

 -: گفت زيرلب و انداخت زير به سر و شد و قرمز خواهرش مثل هم او. کوچولو دکتر شدي خوشگل

 . ممنون

 به نه...داشتم وحشت دانيار العمل عکس از شدت به...بود غوغا درونم..آرامم ظاهر رغم علی

 به...بودم نگران نفر سه اين براي اما...داشتم دانيار طرف از را چيزي هر آمادگی من..خودم خاطر

 دانستم می من فقط حاليکه در...بودند کشيده که حسابی بی زحمت و داشتند که ذوقی و شوق خاطر

 لباس و گرفتم دوش سريع...نيست آدمها خوش حال کردن خراب استاد دانيار مثل کس هيچ که

 و ايستادم آينه مقابل.تر تيره منتها رنگ همان به شلواري با سربی مردانه پيراهن يک.پوشيدم

 رنگی صورتی آرايش لوازم کيف به چشمم که بزنم عطر خواستم...کردم مرتب را موهايم

 حس من ميز روي وجودش اما.نداشتم محتوياتش ديدن براي تمايلی...بود باز نيمه زيپش.افتاد

 !... داشت خوبی

 کرده خرج انرژي آمدنش براي چقدر داند می خدا فقط.گرفتم را دانيار شماره و برداشتم را موبايلم

 گوشی در اش خسته صداي متوالی بوق چند از بعد.نيايد و شود پشيمان ترسيدم می باز اما..بودم

 هنوز؟ نرسيدي- بله؟-. پيچيد

 خبره؟ چه بگی خواي نمی هنوز-. منتظرتم..باشه-. نزديکم-. شنيدم را کشدارش و عميق نفس

 آمدن به مجبور را دانيار خاطرش به که نبود چيزي تولد جشن...شدم تر نگران..بودم نگران

 :گفت و کرد اي کالفه پوف. همين.باشيم هم با رو جمعه_پنجشنبه خوام می.نيست خبري-...! بکنم

 . اونجام ديگه ساعت نيم-
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 می حرص شاداب..بودند زدن کله و سر حال در تبسم و شاداب معمول طبق.رفتم بيرون اتاق از

  به نگاهی و بروم آشپزخانه به خواستم.کردند سکوت سه هر من ديدن با.خنديد می شادي و خورد

 بالفاصله شهاب.آمدند داخل صدا و سر با.بودند افشين و شهاب.آمد صدا به زنگ که بياندازم کيک

 دانيار و تو بر و دور بخور درد به دي سی دونستم می که اونجايی از-: گفت و رفت ضبط سراغ

 تو که اونجايی از ولی...داشتما هم تري توپ چيزاي البته.آوردم توپ چيز يه خودم با نميشه پيدا

 آشپزخانه به و کردم اشاره دخترها به ابرو با و رفتم اي غره چشم. شدم خيال بی نيستی حال اهل

 کور رو بازار چشم آوردي که االنم... نياوردي...نياوردي دختر که هم تو-: گفت و آمد دنبالم.رفتم

 توي پيچا؟ بقچه اين به چه رو ما آخه.کردي می خبر خودمو نبود بالت و دست تو چيزي بابا.کردي

 که کمک بيا و شو خفه يا...بيرون برو و رو دهنت اون در بگير گل يا-: گفتم و شدم خيره چشمانش

 . بياريم در رو کيک اين

 نگاه بود شده حک آن روي که دانيار عکس به و درآوردم يخچال از زحمت به را کيک و شدم خم

 باشی؟ اخالق خوش رو روز يه اين اگه ميشه چی-: گفتم زيرلب و کردم

 را بيرون کانتر فضاي از و ايستادم راست.گرفت را خانه سکوت و شد قطع ها بچه همهمه صداي

 . بود ايستاده سالن ميان نشده اصالح و تکيده صورت با دانيار...کردم نگاه

 کيک.چرخاند من دنبال را هوشيارش چشمان.گفتند تبريک و دادند دست...رفتند جلو افشين و شهاب

 را دستم.بود گرفته نظرم زير کرده کمين گربه مثل.رفتم بيرون آشپزخانه از و گذاشتم ميز روي را

 آرام.بود منقبض عضالتش.کشيدمش آغوش در و گرفتم را بازويش...نماندم منتظر...کردم دراز

 .گرفتند تولد جشن واست ها بچه-: گفتم و زدم پشتش به اي دوستانه ضربه خبره؟ چه اينجا-: گفت

 .کردم اشاره بودند ايستاده عقب جو بودن غيرعادي خاطر به که شادي و تبسم و شاداب به و

 سردي از. باشه مبارک-: گفت و زد پوزخندي.کردم تاييد سر با تولد؟-: گفت و کرد ريز را چشمانش

 به حرفی هيچ بدون و کرد مبارک تولدت و تزيينات به نگاهی.ريخت وجودم در اميدي نا صدايش
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 . رفت اتاق

 شده خيره دانيار رفتن مسير به واضح رنجش با که دختر سه آن...کردند می نگاه هم به همه

 پذيرايی خودتون از...خوام می معذرت واقعا من-: گفتم ها بچه به رو...زياد خيلی..گرفت دلم...بودند

 . گردم می بر االن کنين

 می روشن را سيگارش داشت و بود کشيده دراز تخت روي.شدم اتاقش وارد بزنم در اينکه بدون

 دانيار؟اين بود برخوردي چه اين-: گفتم بودم داشته نگه پايين را صدايم زحمت به حايکه در.کرد

 : گفت تفاوتی بی با و زد سيگار به پکی تشکرته؟ جاي به.کشيدن زحمت تو خاطر به کلی دخترا

 نه-: گفت و برگرداند را رويش منه؟ تولد-: گفتم عصبی... بوده تو خاطر به...نبوده من خاطر به-

 من خاطر به-: گفتم ماليمت با. کن ولم برو...رو تو شدن بستري حوصله نه...دارم بحث حوصله

  پوزخند اينبار... کنن خوشحال رو تو تا کردن تالشی چه دونی نمی...نبر رو آبروم...دانيار

 اونا واسه باشی جمع توي تو که همين..ره نمی آبروت من نبودن با...نترس-: گفت و زد صداداري

 . ميشه جبران زحمتشون و کافيه

 می را خبط اين نبايد...شد نمی رام دانيار...بود فايده بی کردن بحث...دادم تکيه ديوار به افسوس با

 !... من...بودم من مقصر..کردم

 دانيار

 روي خشم با و کندم تن از را پيراهنم.شدم بلند جا از عصبی و خسته و زدم سيگار به را آخر پک

 از چقدر دانست می که شرايطی در و مسخره جشن يک خاطر به دياکو شد نمی باورم.کوبيدم تخت

 شلوغی اين با..کارم حجم اين با آنهم...بکشاند تهران تا مرا...متنفرم آمد و رفت و رانندگی

 !.. خستگی اينهمه با...تهران

 به ثانيه چند.کرد نفوذ مغزم تا آب سردي...گرفتم زيرش را سرم و کردم باز را دستشويی آب شير

 پشت و شقيقه و پيشانی از آب...شدم خيره آينه در خودم خيس تصوير به بعد و ماندم حالت همان
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 دقيق و گذاشتم روشويی لبه طرف دو را دستانم...کرد خيس را ام سينه و گردن و گرفت راه سرم

 می "چشم" عادي مردم که هميشگی سياه و ژرف گودال دو به...کردم نگاه خودم به تر

 را آب خيسی از کمی و کشيدم ام نشده اصالح ريش ته به و آوردم باال را راستم دست...ناميدنش

 نوک با...کرد محو را تصويرم و نشست آينه روي کمرنگی بخار...جانم بی نفسهاي از..گرفتم

 که آرامی هاي ضربه اما..بگيرم دوش ديدم بهتر...کردم ترسيم بخار روي نامنظمی خطوط انگشتانم

 . بيايم بيرون اتاقم کوچک سرويس از کرد وادارم خورد می در به

 جشن کرد می سعی که شنيدم می سالن از را دياکو صداي...مسافت بعد وجود با...بود همهمه بيرون

 گردنم به و براداشتم اي حوله...نکنم باز را در خواستم می...برگرداند عادي حالت به را

 با..داشتند برنمی من سر از دست جماعت اين چرا...رسيد گوشم به دوباره ضربه صداي..کشيدم

 بله؟-: زدم داد عصبانيت

 دستش در بزرگتري کاغذي جعبه و بزرگی سينی.شد داخل شاداب و چرخيد پاشنه روي آهسته در

 که اي مسخره روش اين از. سالم-: گفت شنيدم می زور به که صدايی با و بست پايش با را در.بود

 خواي؟ می چی-: گفتم حوصله بی و تند...! بودم بيزار...بود گرفته پيش در دياکو توجه جلب براي

 با را پاتختی روي آباژور.آمد نزديکم و برداشت قدم دوباره اما...شد خشک سرجاش لحظه چند

 گرسنه شايد گفتم...پختم خودم رو ها شيرينی اين-: گفت و کرد جانشينش را سينی و زد کنار احتياط

 ليوان يک با...شيرينی ظرف يک-. کردم نگاه سينی محتويات به و انداختم کناري را حوله. باشين

 !... ميوه کمی و شير

 نيم برهنگی از را نگاهش محسوس طرز به حاليکه در.کنم خالی او سر را ام دلی دق آمد نمی بدم

 خودتون باشين داشته دوست شايد گفتم اما...هست هم کيک-: داد ادامه دزديد می من تنه

 . کردم می نگاهش فقط اما!!! گرفت ام خنده عصبانيت شدت از...! ببرينش

 را شده کادوپيچ جعبه تا دو.نشست تخت روي من از فاصله با و کرد آزاد مچش دور از را کيسه بند
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 ... شادي هم رو اين...خريده واستون تبسم رو اين-: گفت و آورد بيرون

 اينم-. گذاشت تخت روي را ها بسته بعد و ماند منتظر کمی...کردم نگاه اش شده دراز دست به

 ... منه کادوي

 با اي سورمه مردانه پيراهن.کرد باز را چسبهايش دقت با و گذاشت پايش روي را يکی اين

 خودم-: گرفت سمتم به و کشيد بيرون سفيد کادوي ميان از را روشن و تيره هاي چهارخانه

 . باشه اندازه اميدوارم...دوختم واستون

 دستش از را پيراهن و شدم تسليم تا داشت نگه دراز را دستش آنقدر اينبار بود؟ دوخته خودش

 -: گفت و کشيد آهی....ندادم جواب...!ناقابله و کم خيلی که ببخشيد-: گفت زير به سر و آرام.گرفتم

 و. ببخشيد.شديم باعثش خواسته نا انگار اما..کنيم ناراحتتون خواستيم نمی...ريم می داريم ديگه ما

 صبر-: گفتم و گذاشتم ديگر کادوهاي کنار هم را پيراهن.رفت در سمت به حرفی هيچ بی و شد بلند

 !... کن

 نظر از را سرتاپايش...کردم تنم گاه تکيه و گذاشتم تخت روي و کشيدم عقب را دستهايم...چرخيد

 تک تک دقت به حاليکه در...رسيد می نظر به تر سال بچه خيلی شلوار و مانتو با...گذراندم

 بخواي مستقيم غير محبتاي با که گذشته حرفا اين دوره-: گفتم بودم گرفته نظر زير را حاالتش

 سفيدي از را اين..رفته بند نفسش و ايستاده قلبش که نداشتم شک...! کنی جلب رو مرد يه توجه

 به تو به واقع در...نيست تو احساس باغ تو اصال دياکو-. فهميدم مبهوتش نگاه و صورت يکباره

 حساب به هم رو کارا اين همه...! بيشتر نه..کنه می نگاه مهربون و کوچولو دختربچه يه چشم

 مثل اون از بدتر حتی يا خواهر عين دياکو واسه نهايتش...!ديگه چيز نه ذاره می مهربونيت

 قرار اگه اون از گذشته...داره پدرانه حس تو به که کوچيکی واسش اونقدر فهمی؟ می...دخترشی

 دلش تو کرده سعی که هستی نفري اولين نه تو...داشت بچه چندتا حاال تا بيفته دام تو اينجوري بود

 مطمئن پس...آخريش نه و کنه باز جا



 

 121 

 راهت يا کنم می توصيه نتيجه در...بود داده جواب االن تا بده جواب روش اين بود قرار اگه باش

 !... رو آدمت يا کن عوض رو

 رخت دختر اين تن از بيشتر حياتی عاليم شود می خارج من دهان از که اي کلمه هر با که ديدم می

 به-. زدم را خالص تير.فشرد می هم در را دستانش و بود گرفته گاز محکم را لبش.بندد می

 مايه من از لطفا...کنی تالش خواي می بازم که داري پشتکار و خوشبينی اونقدر اگه...هرحال

 ديگه... دم می هشدار بهت پس...نمياد خوشم بازيا مسخره اين از که دونن می آدم و عالم...نذار

 !... باشد زنده که داشتم شک اصال..باشد فهميده داشتم شک فهميدي؟...نکش وسط منو پاي

 شدت به صورتش رنگ!... لرزيدند می هايش شانه حتی و دستانش...اش چانه...آمد جلو کمی

 بی و مستقيم مردمکش...شد خيره چشمانم توي وقتی اما کرده بغض دانستم می حتی...بود پريده

 -...! بود محکم و قاطع...محسوس ارتعاش وجود با هم صدايش...لرزش اي ذره بدون...بود حرکت

 به که درسته البته...کردم رو اينکار برادرتون خاطر به من کنين فکر که شده باعث چی دونم نمی

 پشت در را اشک شبنم توانستم می...آمد جلوتر بازهم... اما...دارم عالقه...ايشون به...ايشون

 برگزار کنين می فکر شما که دليلی اون به جشن اين...اما-. کرد می مقاومت اما...ببينم پلکش

 حسی چه يا کيه برادرتون اينکه به توجه بدون...کنم خوشحالتون داشتم دوست واقعا من...نشده

 بد شرايط تو...کردين خوشحالم مساله اون حل با چون..کنم خوشحالتون خواستم می...! دارم بهش

 هيچ...کيه مقابلم طرف نداشت فرقی واسم...کنم جبران خواستم فقط من..! کردين کمکم...تحصيليم

 ...بودم بلد اگه...نيستم بلد رو کارا اين من اصال...نبود کار در هم اي حيله و نقشه و ريزي برنامه

 يا بشه باورتون که نيست مهم-... بريزد فرو اشکش نداد اجازه باز اما...شکست صدايش در بغض

 شاد واسه تالشم تموم...مادرم جون به اما...کنين می فکر چی من مورد در که نيست مهم...نشه

 خواستم می...چون..چون..کردم پافشاري من اما..بودن اينکار مخالف حاتمی آقاي.بود شما کردن

 ... کرد دراز در طرف به را دستش... کنم تشکر شما از...جوري يه...شده هرطور
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 گره اينهمه از گره يه بتونه بلکه تا...اينجا بياد که کردم التماسش کلی...بينين می که تبسم همين-

 يه بتونه شايد گفتم...شيطونه خيلی اون ولی..نيستم شوخی آدم من آخه...کنه باز رو ابروتون بين

 کردي فکر چرا-: گفتم زيرلب...! محکم..گرفت گاز را لبش دوباره... کنه عوض رو روحيتون کم

 -: گفت و داد تکان شدت به را سرش کردم؟ حل تو به کردن کمک خاطر به رو مساله اون من

 در بيرحمانه اينطوري که نيست مهم واسم االنم...کردين کمکم که بود اين مهم...نبود مهم نيتتون

 پرده پشت هيچ بدون..!بود شما کردن خوشحال من نيت که اينه مهم...کنين می قضاوت موردم

 قول ولی-... غم با..رنج با..درد با...اميدي نا با...کرد نگاهم لحظه چند...!غرضی هيچ بدون...اي

 ديگه باشين مطمئن.شدم دلخوريتون باعث اينجوري که متاسفم واقعا...نشه تکرار ديگه دم می

 من حس از چيزي برادرتون به االن تا اگه...دارم ازتون خواهش يه...فقط...افته نمی اتفاق

 بعدم به اين از-. داد ادامه و کشيد عميقی نفس و گرفت سقف به رو را سرش... نگفتين

 !... بشکنه اين از بيشتر غرورم ندين اجازه...نگين

 او و کردم سکوت من...رفت فرو چشمم در تيزي خنجر مثل...بود نگاهش در که شديدي درد

 !... نبوده هرگز انگار طوريکه...رفت بيرون اتاق از بيصدا و آرام...روح يک مثل و کرد عقبگرد

 شاداب

 سمت اين به کسی و بودم دور سالن از خوشبختانه...شود سرازير اشکم دادم اجازه..بستم که را در

 کرده نابود مرا رسما دانيار...دادم تکيه ديوار به و نشستم زانوهايم روي آنطرفتر کمی...نداشت ديد

  نگاه...شد نمی اما...بگذارم عصبانيتش يا و رحمی بی حساب به را حرفهايش خواست می دلم...بود

 تا...بودم مطمئن که آنقدر...! بود واقعی واقعی...احساسش بی و سردتر صداي آن با..تلخش و سرد

 !... بود نکرده صحبت من با صريح و صادقانه اينطور..دانيار اندازه به کس هيچ روز آن

 اال...بودند فهميده همه و داشتم دياکو برابر در که ضعفی اينهمه از...آمد می بدم خودم از

 او و کجا من...داشت هم حق...زد می نفهميدن به را خودش و دانست می هم شايد يا و...خودش
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 خوش و زيبا و پوش خوش دختران برابر کجا؟در

 ...!آمدم نمی چشم به اصال..پاچه دست هميشه و ساده ظاهر اين با من..برش و دور زبان و سر

 !... شايد..رفتم می راه يا نشستم می کنارش وقتی...بودم هم شانش کسر شايد اصال

 قابل کشيدم می که عذابی...برخاستم و گرفتم ديوار به دست..کردم پاک دستم پشت با را اشکم

 می درد هم کتفم...بود گرفته درد دياکو ترحم سر از شايد و ساده حس تصور از قلبم...نبود وصف

 پناه مادرم آغوش به و بروم خانه آن از خواست می دلم..وحشتناک غصه اين سنگينی از..کرد

 و کردم پاک را زيرچشمم خيسی بار چند...!کرد می کم بد حس اينهمه از کمی که جايی تنها...ببرم

 ميخ من روي دياکو نگران نگاه بالفاصله. برگشتم سالن به داشتم بغض هنوز که وجودي با

 کامال شکل به بازهم...آمد نزديکم...! احمقانه تصورات بازهم...نبود نگران هم شايد..يا...شد

 خوبی؟ شاداب-. گرفت اوج ضربانم و رفت بند نفسم احمقانه

 دستها دور به کردن نگاه از.گرفتم کار به اشکم نشدن سرازير دوباره براي بودم بلد که راهی هر

 خواستم. بريم ما بدين اجازه اگه...بله-...! رانم از گرفتن نيشگون و کشيدن عميق نفس تا...گرفته

 اينقدر چشمات چرا...ببينم وايسا-. بست را راهم دست با اما بروم شادي و تبسم سمت به

 زده؟ حرفی کردي؟دانيار قرمزه؟گريه

 بودم کرده درست برايش که دردسري اينهمه با...کرد نگرانم بود نشسته صورتش در که اخمی

 کنم می فکر فقط...نکردم گريه من...نه-: گفتم سريع.نداشتم را دانيار با دعوايش ديدن طاقت ديگر

 دختر روشنه اسپيلت تا گرما؟سه-. کرد تنگ را چشمانش. گرماست خاطر به شايد...افتاده فشارم

 !... خوب

 شه می گرمم...تنمه لباس اينهمه خب...گرممه من ولی..آره- کردم؟ می فرار دستش از بايد چطور

 : گفت سرزنشگرانه...! ديگه

 نگاه چشمش توي!... نياوردم تاب..تلفظش خاص حالت اين با...را گفتنش شاداب اين...! شاداب-
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 ساعت-: گفت و انداخت باال را ابروهايش. ميشه نگران برم؟مامانم بدين اجازه ميشه-: گفتم و کردم

 ... واي...واي..! نشده هفت هنوز

 می حرف افشين با و بود نشسته متين و مودب که تبسم...کردم نگاه شادي و تبسم به مستاصل

 همين وگرنه...شده چی بگو من به-. بود کرده گرم خوردن ميوه با را سرش هم شادي...زد

 يا کنه توهين من خونه مهمون به نداره حق کس هيچ...! دانيار سراغ رم می جمع همين وسط..االن

 واسه گرفتن جشن من هدف...رنجونده نه...کرده توهين نه خدا به-:گفتم ملتمسانه...! برنجونش

 و انداخت را دستش...! معنيه بی موندنم اينجا ديگه...کنن شرکت خوان نمی وقتی خب..بود ايشون

 ميوه و شيرينی-: گفتم و دوختم دست دور به را نگاهم دوباره.داد تکان افسوس عالمت به را سرش

 مجلستون و بريم ما اگه شايدم..خودتون گردن افته می پذيراييش زحمت فقط.ست آماده ساالد و

 خوام می معذرت واقعاً من-: گفت و کشيد آهی. بيان بيرون اتاق از هم دانيار آقا..بشه مردونه

 واقعا اما....شناسم می تو از بهتر رو دانيار من...ده نمی جواب کارا اين بودم گفته بهت...شاداب

 رو تالشم تمام من هرحال به...دشمنتون-: گفتم و زدم لبخندي زور به. شدم ت شرمنده

 !... نيومد بر دستم از اين از بيشتر که ببخشيد...کردم

 -: گفت ناراحتی با افشين... ها بچه بريم-: گفتم و رفتم شادي و تبسم سمت به..نشدم جوابش منتظر

 داغت ايشاال-: گفت گوشم زير و شد بلند تبسم..کردم اکتفا کمرنگی لبخند به...! زوده خيلی که هنوز

 . بودم کرده روشن رو ترموستاتش تازه...شاداب بمونه دياکو دل به

 در سمت به و کردم خداحافظی...گرفتم شادي دست از را کيفم.نگفتم هيچی و کردم نگاهش حال بی

 باز که را در...کرد می نگاهمان گرفته و مغموم دياکو...آمدند سرم پشت هم تبسم و شادي...رفتم

 . نکردم فوت تولدمو شمعاي هنوز من خوشحال؟ ري می کجا-. شنيدم را دانيار صداي کردم

 که مرموزي لبخند و...چهارخانه اي سورمه پيراهن با...ديدم را دانيار و برگشتم گيج و متحير

 نمی باورم...! =============================== بود کرده خانه لبش گوشه
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 برده فرو اش مشکی جين شلوار جيب توي را دستهايش انگشت چهار...کردم نگاهش بيشتر...شد

 به و بود اش اندازه کامال بودم دوخته برايش که پيراهنی...کرد می نگاهم زدن پلک بدون و بود

 کردم نگاه تبسم به مستاصل..توانستم نمی..بمانم خواستم نمی.بود نشسته تنش در اي برازنده شکل

 ديگه بيارش برو برم؟ ُ-: پيچيد سالن در صدايش باز که ِِ

 !.. ب خودم کيکمو بايد نگفتی مگه

 دويده صحنه اين ديدن براي را هفته تمام...ماندن به مصر يکی و بود رفتن آماده پايم يک

 می چه خودم خراب حال با ولی شوم اش شادي باعث داشتم دوست هم هنوز...! حاال اما...بودم

 کردم؟

 بود آمده بيرون اتاقش از...بود پوشيده مرا اهدايی پيراهن...کرد می آناليز را وقايع تند و تند مغزم

 مانند بی اش زندگی تاريخ در قطعاً که کاري...! ببرد کيک و کند شرکت جشن در خواست می و

 کوچک خنده يک حتی نشاندن خاطر به...زدم نمی دم و سوختم می..کردم می تحمل بايد پس...! بود

 و دادم شادي دست به را کيفم دوباره...گذشتم می احساسم و خودم از بايد...مردي چنين لب بر

 : گفتم

 . ميارم رو کيک منم بشينين.شماست جايگاه نفره سه مبل اون-

 نگاه حين همان در و رفتم آشپزخانه به و کشيدم آهی.بازگشتند جمع به خوشحالی با تبسم و شادي

 کيک روي را ريز شمعهاي.ديدم دانيار و خودم بين گردش حال در را دياکو پرسشگر و مشکوک

 سرش روي را خانه هايش خنده با شهاب و گرفته اوج موزيک صداي.بردم پذيرايی به و چيدم

 شادي گاهی و دانيار و شهاب با هم دياکو.بودند چيک در چيک همچنان افشين و تبسم.بود گذاشته

 تنها حرفهايشان جواب در و بود گذاشته مبل هاي دسته روي را دستهايش دانيار و...زد می حرف

 لبخند هميشه مثل کردم سعی...شد بلند همه کف و سوت صداي من ديدن با.داد می تکان را سرش

 را کيک.! شود نمی سرش موقعيت و منطق باشد شکسته که قلبی اما...باشم شاد هميشه مثل...بزنم
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 کش کجا از منو کردي؟عکس چه...هوووم-: گفت و شد خم جلو به کمی دانيار...گذاشتم ميز روي

 زل چشمانم به لحظه چند و کرد بلند را سرش. گرفتم حاتمی آقاي از-: دادم جواب آرام رفتی؟

 زدم فندک...! تو به آفرين-: کرد زمزمه...!نيشخند يا بود خنده لبش کنار کجی آن دانستم نمی...زد

 .کنين عوض رو لباساتون برين زود دخترا-: گفت و آورد دوربين دياکو.کردم روشن را شمعها و

 آهسته..! ديگه برو-: گفت و کرد نگاه من به اخم با دياکو.رفتند اتاق سمت به سريع شادي و تبسم

 آخرش منکه-: گفت و رساند من به را خودش قدم چند با...شد تر غليظ اخمهايش. راحتم من-: گفتم

 !... بيارم در رو ماجرا اين توي و ته نکن وادارم فعال کنم می خواهش ولی...!شده چت تو فهمم می

 کرده نفوذ استخوانم مغز تا زهرخندش تلخی و نگاه برندگی...ببينم را دانيار نبود نيازي اصال

 خواستم نمی...بود آور عذاب برايم هم اتاق آن حتی...رفتم اتاق به العملی عکس هيچ بدون...بود

 دانيار کنار دياکو.برگشتم و پوشيدم لباس سريع.بياورم ياد به را اش خانه از قسمتی هيچ ديگر

 و گذاشت دانيار سر روي مقدمه بی و کشيد بيرون مبل پشت از قرمزيرا بوقی کاله تبسم.بود نشسته

 !... نميشه اين بدون تولد-: گفت

 کاله و برد باال را دستش...! نداشتم شک..پذيرفت نمی را يکی اين....شدم خيره دانيار به وحشت با

 خوب ذوقم ذره يه...واه-: گفت آويزان لوچه و لب با تبسم.گذاشت ميز روي و برداشت را

 ... رو تربيت...ندارين که ذوقم حاال...چيزيه

 که تبسم...کردم قطع را حرفش تبسم، پرده بی هاي شوخی به نسبت دانيار العمل عکس ترس از

 رو شمعا...بگيرم عکس خوام می-...! باشد بيرحم و ترسناک تواند می چقدر مرد اين دانست نمی

 !... کنين فوت

 شمعها باريد می رويش و سر از حوصلگی بی حاليکه در دانيار...قاپيدم دياکو دست از را دوربين

 برو...جشنه مجري نوبت حاال-: گفت دياکو مرحله آخرين در...گرفت عکس همه با و کرد فوت را

 دانيار کنار معذب...! کاش...! شد می تمام جشن اين زودتر کاش. بگيرم عکس ازتون بشين



 

 127 

 می که شنيدم را دانيار آهسته نجواي من و کرد تنظيم صورتمان روي را دوربين دياکو...نشستم

  و چرخاندم را سرم متعجب...! خوره می دردت به عمران از بيشتر...بده ادامه رو خياطی-: گفت

 نفسی به اعتماد چه با دخترا شما دونم نمی من...!واال-: گفت و انداخت باال اي شانه.کردم نگاهش

 يه تونين می نه...کنين حل رو هاش مساله تونين می نه حاليکه در...کنين می انتخاب رو عمران

 !... بزنين کله و سر بنا عمله و کارگر با تونين می نه...بکشين حسابی و درست نقشه

 خواستم می فقط...! ديگر کس هيچ نه..او جواب نه...بدهم جواب خواستم نمی...ندادم را جوابش

 !... خواست می را مادرم دلم...زودتر هرچه..بروم

 برين هم شما حاال-. شد کوبيده سرم بر پتک مثل تبسم پيشنهاد اما شد گرفته عکس کی نفهميدم

 من فقط...آن از بعد و...بودم برادر دو بين آمدم خودم به تا. بگيرم ازتون تايی سه عکس يه بشينين

 !... دياکو و

 دياکو

 سمت به کوچه پس و کوچه از نخورم ترافيک به اينکه خاطر به و دادم فشار گاز پدال روي را پايم

 کسی مثل جشن طول تمام که بود آورده شاداب سر بر باليی چه دانيار فهميدم می بايد...راندم خانه

 را شادي...برسانمشان خواستم هم وقتی.بود پرت و گيج...باشد خورده همديگر با ديازپام چندتا که

 که زد تشر تبسم و شادي به بار چند...نداشت حوصله...نشست عقب تبسم با خودش و فرستاد جلو

 پرنده عين بودم کرده ترمز خانه جلوي وقتی.نکرد نگاه من به هم يکبار حتی و بزنند حرف کمتر

 همه من و..!بشنود را تشکرم که نماند حتی و زد بال..بودند گشوده رويش به را قفس در که اي

 امشب..ترديد بدون و ديدم می دانيار چشم از را ناگهانی انتهاي بی رنجش و دلمردگی اين..را اينها

 . کردم می تسويه بشر اين با را حسابم

 می گوش محبوبش خواننده به و کشيد می سيگار هميشه مثل و بود کشيده دراز تختش روي

 با و بستم را اتاقش در اما..چرا دانم نمی...! اومدي زود-: گفت بگيرد سقف از چشم اينکه بدون.داد
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 جا توي را اش نصفه سيگار.رفت فرو هم در شدت به اخمهايش...! کن نگاه من به-: گفتم تحکم

 رو و شد بلند. کنی دعوا خواي می که معلومه گاردت از...اوووف-: گفت و کرد خاموش سيگاري

 رو مزخرف مهمونی يه دارم که ساعته چند...ندارم حوصله..خستم من اما-. ايستاد من روي به

 ميشه؟...بخوابم خوام می...کنم می تحمل

 باز را پيراهنم هاي دکمه ديگر دست با و گرفتم را بازويش حرص با که بگذرد کنارم از خواست و

 . آوردند می فشار گلويم به انگار...کردم

 بهم اونجوري که گفتی شاداب به چی ندونم تا اما...مياد خوابم منم...خستم منم..ندارم حوصله منم-

 چرا؟؟؟به-: گفت و کرد شانه را موهايش دستش انگشتان با. دارم نمی بر سرت از دست بود ريخته

 داري؟ بهش خاصی مهمه؟حس واست اينقدر دختر اين دليل چه

 به حسی همچين من و شد می خالصه چيز يک در...مخالف جنس به خاص حس...دانيار نظر از

 که باشم داشته خاصی حس بهش بايد حتما مگه-: گفتم و انداختم ام بينی روي چينی.نداشتم شاداب

 داشتن نگه واسه نيست کافی همين...کشيد زحمت تو و من خاطر به شم؟کلی دلخور ناراحتيش از

 داليلی همين به دقيقا...آها-: گفت آرامش با نکردنش؟ دلخور دلش؟واسه نشکستن حرمتش؟واسه

 چوب مثل حرفام نترس...دادم نشونش رو حقايق سري يه و کردم دين احساس بهش من...گفتی که

 !... بود الزم واسش اما...داشت درد..بود معلم

 می چی ببينم بزن حرف درست- شاداب؟ با بود کرده گفت؟؟؟چه می چه...خوردند تکان شاخکهايم

 اين ولی...متاسفم-. کرد می ام شکنجه اش خيالی بی اين با گاهی...داد تکان را سرش و خنديد گی؟

 هجوم مغزم به...آدمخوار هاي مورچه قوم مثل...بد افکار...! شاداب و من بين رازه يه

 ... بپرس شاداب از-: گفت تفاوت بی کردي؟ غلطی چه بگو..دانيار-: غريدم...آوردند

 دانيار اسير هم او يعنی...هم شاداب بود؟؟؟يعنی ممکن يعنی...جويدند می را مغزم ها مورچه

 حتی شايد خورده؟؟؟يا اش سينه به رد زده؟؟؟دست دانيار به شده؟؟؟حرفی
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 واي..!تعهد بی..ازدواج بی دوستی و رابطه...دانيار هميشگی حرفهاي همان...نکند...نکند...بدتر

 نگاهم لحظه چند بودم؟؟؟ نگفته...نيست اوناش از شاداب که بودم داده هشدار بهت دانيار-...! خدا

 و پريدم جا از کدوماش؟؟؟ از-: گفت و برداشت جديدي سيگار ميزش روي از..خنديد بلند بعد...کرد

 شرافتش با..جسمش با..احساسش با نداري حق...احمق ست بچه يه فقط اون-: چسبيدم را اش يقه

 چيزي اين بچه؟؟؟ولی-: گفت و کرد دور خودش از و گرفت محکم را دستانم فهمی؟ می...کنی بازي

 نشانه به را دستم...! آتش...گرفتم آتش... بود برو دل تو و ناز خانوم دختر يه ديدم امروز من که

 به...دانيار ريزم می رو خونت خورده بهش انگشتت بفهمم اگه خدا خداوندي به-...! بردم باال تهديد

 چيه؟؟؟اينم دردت پس...نداري بهش حسی که تو-. خنديد بلندتر..! ريزم می رو خونت مامان روح

 !... خودشه قلبی رضايت با بيفته اتفاقی اگه...کنم نمی مجبورش منکه...بقيه مثل يکی

 اينهمه...کوبيدم صورتش توي قدرت تمام با و بردم باال را دستم...کردم حس را گردنم رگ خيزش

 بود؟؟؟ رسيده کجا به دانيار...نداشتم باور را وقاحت

 تر غليظ رفته رفته لبخندش.ماند حالت همان به ثانيه چند و شد کج من سيلی ضرب از سرش

 نمی کوچيکتره تو از خيلی چون فقط...داري دوسش پس-: گفت و کشيد دماغش روي را دستش.شد

 : زدم داد...! کنی فکر بهش خواي

 دست سپرده رو دخترش و کرده اعتماد من به دختر اين مادر...!بردي مرده هرچی آبروي...خفه-

 امانت...! امانته من شرکت تو...من خونه تو...دختر حاليته؟اين حاليته؟مردونگی اعتماد تو...!من

  دختر اون نه باش مطمئن...بابا خب خيله-: گفت خونسردي با و داد ماساژ را گردنش کمی حاليته؟

 که گفتی بهش چی پس-: گفتم و کردم کم را بينمان فاصله...! دارم نظر بهش من نه...منه عاشق

 خيره چشمانم توي..کرد فوت بيرون به صدا پر را نفسش...گفت اي کالفه "ا ه" بدونه؟؟؟ بود الزم

 بدونی؟ داري دوست خيلی-: داد طمانينه با و شمرده را جوابم و شد

 و باال را سرم...بود تر تلخ و سردتر هميشه از صدايش...شدم گم چشمانش سياه و عميق ژرفاي در
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 سيگار آتشش با و داد فشار را فندک اهرم...! افسوس حتی...نبود هيچی نگاهش در...کردم پايين

 !... نداري دوستش تو که بدونه بود الزم-: گفت و کرد روشن را

 با...کردم حلقه گردنش دور محکم را دستانم و خزيدم آغوشش در مادر ديدن محض به شاداب

 مامان؟؟؟ قلب شدي مامان؟چی نفس شده چی-: پرسيد نگرانی

 مادر او اما...کنم جلوگيري اشکم شدن سرازير از که زدم زور و کردم بغلش محکمتر فقط من اما

 اينجام من-: گفت بارها و بارها و کشيد موهايم روي را دستش...دارد درد دلم که فهميد...بود

 مامانت..ست زنده هنوز مامانت...باشی ناراحت نبينم...بخوري غصه نبينم...اينجام من...مامانی

 را بغضم...شکن سد مثل...آرامش عين در حرفهايش...! پشتته کوه عين مامانت...داره هواتو هنوز

 بهت شکونده؟؟؟چيزي رو دلت کرده؟؟؟کسی اذيتت کسی-... ريختم اشک قطره قطره...شکست

 گفتن؟؟؟

 خوب رفتن وقت که آخه؟تو شده چی پس-...! نه-: گفتم هق هق بين و فشردم اش سينه به را سرم

 هم دروغ اما...نگفتم را راستش کی؟؟ چی؟؟از از-: گفت هول با...! ترسيدم فقط...هيچی- بودي؟

 راحتی نفس...! برادر تا دو اين مثل...بدم دست از رو تو روز يه منم اينکه از-...! نبود

 خداست دست زندگی و مرگ-. داشت خبر خودش به ام وابستگی عمق از چون...کرد باور...کشيد

 رو تو...بمونم اينجا بذار-: گفتم و کشيدم بو را تنش آخه؟؟؟ کنی می که فکريه چه اين...من گل

 ... کن عوض لباساتو پاشو حداقل-. نشست دردناکم پيشانی روي گرمش وسه*ب... خدا

 روسري فقط...بفهمد را دردم ام قيافه از ترسيدم می..کنم جدا مادرم سينه از را صورتم خواستم نمی

 ... باشم اينجا خوام می فقط...خوبه...نه-: گفتم و کردم باز گردنم دور از را

 و بود من سر زير مادر دست يک..آمد ما پيش و کرد خاموش را برق شادي...کشيديم دراز هم با

 مادر و گفت می جشن از برايش شادي...زنند می حرف که شنيدم می...شادي سر زير دستش يک

 !... من و...داد می گوش سکوت در
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 را هايم ناله و ريختم می اشک بيصدا...بودم کرده تجربه عمرم کل در که حالی خرابترين با...من

 می اينکه اندازه به نه اما داشت درد اينهم...نداشت دوستم دياکو اينکه از نه...کردم می خفه

  که کنم قبول توانستم می...! بود بيشتر اين درد...دارم دوستش وار ديوانه هم هنوز من...ديدم

 و محبت که بقبوالنم خودم به توانستم نمی اما...اند دلسوزي سر از همه نگرانيهايش و محبتها

 بيرون...پذيرفت نمی...کردم می رجوع قلبم به...! شوند مدفون سينه در بايد او به ام واقعی عشق

 بود کشيده حصار دياکو وجود دور..هايش پی و رگ تک تک با...پذيرفت نمی را دياکو عشق کردن

 نشست دلم به مهرش وقتی مگر...نبود من دست اصال...!شود دور آنجا از قدمی داد نمی اجازه و

 به نفسش که بود خودم دست باشم؟؟؟مگر داشته کردنش بيرون براي االن که داشتم اختياري

 من دست کرد؟مگر می مجنون را عاشقم قلب صدايش که بود من دست داد؟مگر می جان وجودم

 داشتم؟؟؟از کنترلی داشتم؟؟چه اختياري چه انداخت؟؟؟من می لرزه به را اندامم حضورش که بود

 آغوشش در که روز آن مگر...پاسخ و پرسش بی...چانه و چک بی...خواستش قلبم اول روز همان

 شود؟؟؟ فارغ من ميل به حاال که گرفت اجازه من از شدن عاشق براي در به در قلب اين بودم

 ... شد پاره جديدي بغض... نبود من کار...دياکو نداشتن دوست...نه

 می روز هر کردم؟؟؟چگونه می تحمل خونم در چگونه را کشنده زهر اين...نداشت دوستم او اما

 می زندگی غم همه اين با کردم؟؟؟چطور می ديکته خودم به را نداشتنش دوست اين و ديدمش

 می بهتر...بودم کم..بودم کوچک برايش...خواست نمی مرا...نداشت دوست مرا کردم؟؟؟دياکو

 او...! داشت هم حق که بودم معترف ناميدي با و...خواست می باالتر...خواست می برتر...خواست

 با...شد می پرستش دور از بايد که يونانی الهه يک..بود نيافتنی دست اسطوره همان من براي

 شده ساله بيست تازه کوچک قلب براي اين و...ديدن بدون حتی يا...لمس بدون...احتياط با...احترام

 دانيار...! ==================== بود روزها آن ت ِمصيب بزرگترين...من

 اتاق به.بود فايده بی اما.کند فروکش عصبانيتم و خشم از کمی بلکه پاشيدم صورتم به آب مشت چند
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 تصوير...ايستادم پنجره کنار و برداشتم بودم گذاشته سيگاري زير در که روشنی سيگار و برگشتم

 اگر...لعنتی.بود شده خيره رويش به رو به و نشسته تخت روي...بود شده منعکس شيشه در دياکو

 خاطر به اما...بزنم حرف بود محال نداشت شاداب و من به نسبت را وحشتناک و مزخرف افکار آن

 فاش را رازش شدم مجبور...بودم ديده ام زندگی کل در که صادقی و پيله شيله بی دختر تنها آبروي

 در من از که هيواليی از...داشت من به نسبت که عجيبی تفکر طرز از..بود گرفته حرصم...!کنم

 ذهنش

 بيرون پنجره از را سيگارم خاکستر...! بيگانه حال به واي...باشد اين که برادر...بود ساخته

 را ام ظاهري خونسردي دانيار؟ مطمئنی تو-...! "بود من سيگاري زير آدمها اين دنياي"...ريختم

 آنوقت...بود کنارش در ساعت هشت هفت روزي...هه شاداب؟ احساس از- چی؟ از-: کردم حفظ

 نيست الزم-. زدم پوزخند گفت؟ خودش-..! آره-...! پرسيد می من از را احساسش

 با.برگشت و رفت در سمت به قدم چند و شد بلند... نفهميدي خودت که واسم عجيبه..تابلوئه...بگه

 می بودنش خجالتی حساب به رو حاالتش همه من-: گفت و زد چنگ را موهايش دست دو هر

 نگاه و گرفته گر صورت با...بود کرده رفتار من با همينجوري ديدمش که اولی روز از چون.ذاشتم

 خطور م مخيله به چيزي همچين اصال...نکردم شک وقت هيچ خاطر همين به...! فراري هميشه

  داره دوست رو يکی بودم فهميده گريخته ممکنه؟؟جسته چطور سنی اختالف اين با آخه...بود نکرده

 کرده تصور رو ساله دو،سه و بيست پسر يه نهايتش..باشم خودم دادم نمی احتمال وجه هيچ به اما

 از پر عميق پک يک با را هايم ريه افتاده؟ اتفاقی همچين کرده؟چطور فکر چی دختر اين آخه...بودم

 و خاص اخالقاي با...خوبه هم خيلی من نظر به شده؟؟اتفاقاً چی مگه حاال-: گفتم و کردم دود

 و کشيده سختی هم...مهربونه و نجيب هم...ست گزينه بهترين واست شاداب داري تو که تعصباتی

 خواي؟ می چی ديگه...عاشقته که اينقدرم...خوبه که قيافشم...بساز

 تو..داغه ش کله و ست بچه گی؟اون می چی فهمی دانيار؟می خوبه حالت تو-: گفت زده حيرت
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 و سن...! همسرم عنوان به نه اما..دارم دوست بچه من که زنی؟درسته می حرفی همچين چرا ديگه

 و بيست تازه اون بشه سالم چهل من وقتی...گذشته شاداب خاص هاي بچگی و شيطنتها از من سال

 می چطور...!جوونيشه اوج تو هنوز اون و شده تموم عمرم اول نيمه من يعنی...سالشه پنج،شيش

 ميشيم خسته...شه می خسته ديگه سال چند اما...بينه می منو ن ِاال بکنم؟اون جنايتی همچين تونم

 سال پنج با نهايتش...دم می ترجيح خودم سنی رده تو رو يکی کنم ازدواج باشه قرار اگه!... 

 يه نه...بود شده کامل عقلش...باشه چشيده گرم و سرد...باشه شده پخته که کسی..سن اختالف

 شده پدر ازدواجم سالگرد تو خوام می...کنم ازدواج روز يه اگه...بعدشم..!احساساتی دختربچه

 هيچ واقعا انگار..نه ساله؟ نوزده دختر يه داشت؟از توقعی همچين ميشه شاداب از نظرت به...باشم

 کنی؟ چيکار خواي می حاال-: گفتم و انداختم بيرون پنجره از را سيگار...! نداشت شاداب به حسی

 خواد نمی دلم طرف يه از...دونم نمی-: گرفت دستانش بين را سرش و نشست تخت روي دوباره

 دلش بد و تند برخورد يه با تونم نمی طرفم يه از...کنه پردازي رويا خودش واسه اين از بيشتر

 زحمت خودم.نگم بهت هيچی خواست منم از اتفاقاً-. نشستم کنارش...! بشکنم رو غرورش..رو

 اگه اصال.کنی اذيتش اين از بيشتر تو باشه الزم کنم نمی فکر.کشيدم رو آرزوهاش کاخ کردن خراب

 طوري دونستم؟يه می چه من-. برد باال را صدايش. گفتم نمی بودي نکرده فکر موردم در اونجوري

 در نياري؟ جوش به منو خون اونجوري و بزنی حرف آدم عين تونستی نمی...شدم ديوونه که گفتی

 اگه خواستم می..شم مطمئن تو احساس از خواستم می-: گفتم تفاوتی بی با اما...خوردم افسوس دل

 شاداب؟ مثل دخترايی به چه منو وگرنه...کنم بيدارش هست چيزي

 چه لبخند تا دو و حرف کلمه دو با...دخترا اين از امان-: گفت زيرلب و برخاست جا از و کشيد آهی

 در از اينکه از قبل... داده قرار شرايطی چه تو منو ببين...کنن نمی خودشون پيش که فکرايی

 ...!دادم قول بهش من...دونی می که بفهمه نذار...!دياکو نيار روش به هيچی-: گفتم برود بيرون

 تو...ببينم وايسا-: گفت و برگشت نچرخانده را دستگيره هنوز اما...داد تکان را سرش حواس بی
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 کرد راضيت زدي؟چطور حرف شاداب با چطور نگرانشی؟اصال دانيار؟؟؟چرا حرفا اين به چه رو

 مکالمه ختم معناي به و..! الهيه معجزه کن فکر تو-: گفتم و کشيدم دراز تخت روي بيرون؟ بياي

  و غم اوج در کسی که بود بار اولين امروز". دادم خودم به را دياکو سوال جواب و بستم را چشمانم

 فقط و فقط را کاري بود گفته...نکردنی باور و عجيب صداقت و معصوميت با...خودش هاي غصه

 که بود بار اولين و...زد آن بر تاييد مهر نرفتنش و ماندن با و داده انجام من خوشحالی خاطر به

 "بودم کرده باور را نفر يک حرف ترديد اي ذره بدون... من

 دياکو

 زود خيلی هنوز.زدم بيرون خانه از و پوشيدم لباس هم خودم کردم راهی را دانيار که شنبه صبح

 گذاشتم شرکت پارکينگ در را ماشين...داشتم دادن انجام براي کاري نه...آمد می خوابم نه اما...بود

 پاک هواي و پيچيدم شرکت نزديک فرعی به...کنم روي پياده کمی دادم ترجيح...رفتم خيابان به و

 سعادتيه چه...مهندس جناب...به به-. بود حيدري مهندس...خورد زنگ موبايلم...کردم استنشاق را

 : گفت و خنديد پير مهندس. شنوم می رو شما صداي صبح اول که

 خوبی؟.پسرم سعادته منم واسه-

 می شرکت به و کرده پيدا يودم دنبالش که ماهري گرافيست داد خبر و کرديم احوال و حال کمی

 رو براي جالبی چيزهاي چون...بروم ديدارش به فرصت اولين در حتما که کرد اصرار و...فرستد

 از و کردم خداحافظی حيدري مهندس با...بود نيم و هشت...انداختم ساعتم به نگاهی...دارد کردن

 سر با و بود کرده بغل را دستانش که ديدم را شاداب جلوتر قدم چند در درست و آمدم بيرون فرعی

 بايد چطور دانستم نمی...کردم اخم اراده بی...رفت می شرکت سمت به عجله بی و آرام...فروافتاده

 اش خيره سر پشت از...! ببيند آسيب نه و شود وابسته نه اين از بيشتر که کنم رفتار دختر اين با

 کوچک دختر يک برايم هميشه...بودم نکرده نگاه زن يک چشم به او به هرگز حال به تا...شدم

 کل در...آمد می چشمم به متوسطش قد و اندام باريکی االن اما...بود مهربان و داشتنی دوست
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 مثبت خصلتهاي...! صدايش حتی و پا و دست تا گرفته صورت اجزاي از..چيزش همه..بود ظريف

 فرصت که نبودم انصاف بی آنقدر من اما..کند خوشبخت را مردي هر توانست می که داشت فراوانی

 دختر؟ کنم چيکار تو با من-: گفتم دلم در و کشيدم آه... بگيرم او از را کردن جوانی

 موزي پوست روي پايش...بزنم صدايش خواستم تا ولی شدم نزديکش..کردم تند را قدمهايم کمی

 چطوري و گرفتم را بازويش و بردم دست چطور نفهميدم...شد معلق آسمان و زمين ميان و لغزيد

 زنده ذهنم در را آشنا و محو اي خاطره..لرزانش و دخترانه اندام اما...کرد خوش جا آغوشم در

 ترسيده چشمان در لحظه چند...بودم کرده لمس و ديده هم ديگر جاي را صحنه اين که انگار...کرد

 پايين و باال شدت به که اش سينه روي از را دستم...موقعيتم يادآوري محض به و شدم خيره اش

 و انداخت پايين را سرش...گراييد سرخی به ثانيه از کسري در اش پريده رنگ...! برداشتم شد می

 بدن ممنوعه نقطه لمس از...نداشت او از کمی دست منهم حال...کرد سالم هم سر پشت بار سه

 کجاست؟خوبه حواست-: گفتم بدخلقی با...بودم شده کالفه شدت به...داشت عالقه من به که دختري

 اين لبه خورد می سرت اگه.بينی نمی رو گندگی اون به موز پوست و زيري به سر اينقدرم

 . خانوم شد می متالشی مغزت..جدول

 حالت توانستم نمی که بود برده فرو گردنش در را سرش آنقدر.ديدم می را دستش واضح لرزش

 !... ببخشيد-. دهم تشخيص درست را صورتش

 مشت را انگشتانم...سوخت می دستم کف..! اوف...کرد می عذرخواهی من از خوردنش زمين بابت

 نشد؟ چيزيت-: گفتم و کردم

 روي را نگاهم...حرکت اين با و کشيد اش سينه روي را آن و رفت اش مقنعه سمت به هم او دست

 تو به لعنت-: گفتم دل در و ماليدم هم روي را دندانهايم غضب شدت از.کرد خيره اش برجستگی

 -: گفتم حرص و غضب همان با...! خوبم...نه-. کرد بيشتر را دلم حرص آرامش صداي...! دانيار

 حال به تا...کرد نگاهم مظلومانه لحظه چند نبود؟ هشت قرارمون مگه...مياي کار سر دير که چقدرم
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 !... خوام می معذرت...اومد دير وس*اتوب-...! بود نديده من از برخوردي همچين

 می ناشی چه از قراري بی و عصبانيت اينهمه دانستم نمی هم خودم...سوخت دلم مظلوميتش براي

 نشدم رسيدنش منتظر حتی...رفتم شرکت داخل او از جلوتر و کردم رهايش حرفی هيچ بدون...شود

 اين...گفت می راست دانيار...بکاهم التهابم از تا بستم را چشمانم. دادم فشار را آسانسور دکمه و

 !... نبود "بچه" دختر

 شاداب

 از که او.نداشتم شکايت خدا اندازه به کس هيچ از.شدم خيره رفتنش مسير به درمانده و زده حسرت

 چرا پس.شوم مسلط خودم بر کمی بتوانم تا کشيدم چه روز دو اين در ديد می که او.داشت خبر حالم

 نمی اجازه گذاشت؟چرا دامانم بود،در کرده ام بيچاره اينگونه که را آغوشی در بودن تجربه دوباره

 دلم بر چيزي چه داغ که کنم فراموش گذاشت نمی بياندازم؟چرا دور و بکنم را لق دندان اين داد

 شعله هردم و سوزاند می طرفه يک اشتياق آتش در مرا است؟چرا مانده

 چرا پس...بودم معترف خودم پردازي خيال و باوري خوش به کرد؟منکه می تر فروزان را اش

 انداخت؟ می سرم در را مردانه و گرم آغوش اين سوداي دوباره

 نديده تلخ و بداخالق اينقدر وقت تاخيرم؟هيچ يا پرتی حواس خاطر بود؟به عصبانی اينهمه چرا او

 ديده هم با کارش محيط در خواست نمی احتماال.بروم همراهش که نکرد صبر حتی.بودمش

 !... لحاظ از چه و سنی لحاظ از چه...بودم کوچک من چون شايد.شويم

 با واقعاً انگار که بود کوفته بدنم آنقدر.کردم روشن را کامپيوتر و گذاشتم ميزم کمد توي را کيفم

 و محکم سينه جاي به انگار که کرد می درد سرم آنقدر و بودم کرده برخورد خيابان کف سنگهاي

 . بودم کرده تصادف چرخ هجده تريلی يک با..دياکو تپنده

 و رفت اتاقش به بارها آبدارچی.رفتند و آمدند کارمندهايش.رفتند و آمدند رجوعهايش ارباب

 ساعت يک.رسيد دوازده به تا چرخيد و چرخيد ساعت.کردم وصل من و خورد زنگ بارها تلفن.آمد
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 باز و شدم بلند بار سه.خورد می را قرصش بايد غذا از قبل ساعت يک او و بود ناهارش وقت ديگر

 به نگرانی با باز و "چه تو به" گفتم خودم به صدبار.برگشتم و رفتم آبدارخانه تا دوبار.نشستم

 دوستش منکه...ندارد دوست مرا او" که...رسيدم نتيجه اين به آخر ودر کردم نگاه ساعت

 . شدم اتاقش وارد و بردم خنک آب ليوان يک برايش."دارم

 می ورق را آلبومی و بود داده تکيه دستش کف به را اش پيشانی و گذاشته ميز روي را آرنجش

 -: گفتم و گذاشتم ميز روي را ليوان خواي؟ می چيزي-: پرسيد کند بلند را سرش اينکه بدون.زد

 !... ممنون...باشه-...! قرصتون

 آخر تا را آلبوم.نوشيده ته تا را آبش و خورده را قرص که ببينم خودم چشم به تا ماندم می هميشه

 که اينجا بياد قراره جديد گرافيست يه-: گفت و درآورد ميزش کشوي از را قرص بعد و زد ورق

 بدجوري کارمون.نکن معطلش رسيد اينکه محض به.حيدريه مهندس طرف از.ببينم رو طرحاش

 . لنگه

 . چشم-: گفتم زيرلب

 دانم نمی که اسمم دوم الف کشش همان با.زد صدايم.بروم بيرون اتاق از که برداشتم را ليوان

 به نه..صدايش زنگ به نه..نکنم فکر کردم سعی...! شاداب-. کرد می تلفظش خاص اينقدر چطور

 احساسم و من براي هم او. گذاشتی تموم سنگ واقعا ممنونم ازت دانيار تولد بابت-. نگاهش رنگ

 خوشحال رو دانيار.رسيدي خواستی می که هم اي نتيجه به البته و-...! بود گذاشته تمام سنگ

 بتونم اميدوارم..!منو البته و-...! بودند برده خاطر از را زدن لبخند...دهانم اطراف عضالت. کردي

 . کنم می خواهش-: گفتم و کشيدم ابرويم روي را دستم اختيار بی. کنم جبران رو لطفت روز يه

 و برگشتم سالن به.شود خارج توانست می متورمم صوتی تارهاي ميان از که بود اي جمله تنها اين

 حيدري مهندس طرف از من-: گفت و آمد سمتم به بالفاصله.ديدم منتظر را قدي کوتاه مرد

 خبر بهشون بدين اجازه...منظرتونن.بله-: گفتم و کشيدم آهی ببينم؟ رو مهندس آقاي تونم می.اومدم
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 ام حوصله بی و بداخالق اسطوره به را جديد گرافيست رسيدن خبر و برداشتم را گوشی و... بدم

 =============================== !... دادم

 دياکو

 گذشت با که بودم عجب در حيدري مهندس از..کردم می نگاه رويم پيش طرحهاي به ميلی بی با

  عنوان به را ساده و معمولی طراح يک داشت ام سليقه و من از که شناختی اينهمه و سال اينهمه

 و مثبت نکته يک کردن پيدا براي را اش رزومه تمام.بود کرده معرفی شرکتم به ماهر گرافيست

 را پرونده.خواستم می من که نبود آنی اما..باشد بد اينکه نه...! دريغ اما...کردم رو و زير بارز

 می تماس لزوم صورت در.بدين منشی به تون شماره..ممنون-: گفتم توضيحی هيچ بدون و بستم

 هم ديگه آلبوم يه-: گفت نااميدي با چون.بود خوانده را جوابم نگاهم طرز از کنم می فکر. گيريم

 بيرون از بعد. بود کافی همين.نيست نيازي-: گفتم و دادم تکان سري. ببينين اونم خواين می.هست

 را سرحالش و شوخ صداي بزنم حرفی اينکه از قبل و گرفتم را حيدري مهندس شماره...مرد رفتن

 گير کارت اينقدر خوام می..دقيقاً- مهندس؟ کار سر گذاشتيمون-: خنديدم نه؟...نپسنديدي-. شنيدم

 با کنی؟ دوري پيرت پدر اين از خواي می کی تا ببينم خوام می..اينجا بياي شی بلند که کنه

 -. گرفتارم خدا به ولی.هستم زده خجالت کافی اندازه به کنين؟خودم می چوبکاريم-: گفتم شرمندگی

 يه گرفتار...روز دو گرفتار..روز يه مالی؟گرفتار می شيره سرم سفيدم موهاي اين گرفتار؟با

 گرفتاريه؟ خاطر به...! جان پسر نزدي سر من به تو که ساله چهار االن...ماه دو گرفتار...ماه

 : گفتم و خاراندم را ام پيشانی

 صدايش. کنم می قبول بدونين صالح که هم تنبيهی هر...باريکتره مو از منم گردن..شماست با حق-

 از مردم بابا...ما خونه بيا و بگير رو دانيار دست امشب..! چيزي يه شد اين...آها-. شد شاد دوباره

 -...! نداشتم را او با کردن بحث انرژي ديگر...بود دانيار اگر حتی. برادر تا دو شما واسه دلتنگی

 خانوم حاج و من پس-. رسم می خدمت خودم ولی...هاشه پروژه از يکی سر...نيست اينجا دانيار
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 لفظ از...! س تشنه خونت به االنشم همين جونت مادر که نکنی دير...منتظرتيم شام واسه

 جونم مادر مخلص من-...! من براي نبوده مادر از کمتر خانم حاج که البته و...گرفت دلم...مادر

 . باشم خونه شما از قبل دم می قول...هستم

 به همه اين که را پيرزن و پيرمرد اين توانستم نمی اين از بيشتر...نداشتم ديگري چاره انگار...خب

 ساعت. خودم لطفی کم و کاري کم خاطر به..بودم شرمنده البته و...بگذارم منتظر داشتند حق گردنم

 به...بود مشغول کامپيوترش با شاداب.رفتم بيرون اتاق از و کردم جور و جمع را وسايلم چهار

 اتفاق اين مسبب اينکه از چقدر و...! شده الغرتر و پريده رنگ روز دو اين ظرف..رسيد می نظرم

 برين؟ می تشريف-: گفت و شد بلند جا از ديد که مرا. بودم متاسف بوديم دانيار و من

 اينکه در...!نبود شکی...بود آرامش منبع برايم وجودش و داشتم دوست را دختر اين من اينکه در

 زن قطعا اينکه در...!نبود شکی...خواستم می من که بود همان اش پوشش و زيري به سر و نجابت

 می حيف...من با نه...من براي نه اما...! نبود شکی..کرد می خوشبخت را مردش و شد می زندگی

 نمی و...بگيرم او از را کردن جوانی فرصت آمد نمی دلم...حرفها اين براي بود کوچک خيلی...شد

 به را هردويمان آينده و کنم ريسک توانستم نمی...کنم اعتماد او سن در دختري احساس به توانستم

 می زنده من در را گناه حس شاداب به کردن فکر اصال...!توانستم نمی...شد نمی...بگيرم بازي

 نه دخترهاي که هايی عراقی..بودن عراقی حس...بودن جانی حس...بودن گر سواستفاده حس...کرد

  من نه و خواستم می من که بود زنی او نه...نه...!بودند برده غارت به را ايرانی ساله ده و ساله

 جايی...آره- نبيند؟ آسيب که کردم می تفهميمش چگونه را اين اما..! باشد او حق که مردي

 . بگير تماس موبايلم با اومد پيش خاصی کار..رم می زودتر...مهمونم

 رنجی چه باعث خواسته نا...کردم خداحافظی و کشيدم آهی...داد تکان فهميدن نشانه به را سرش

 !...بودم شده دختر اين در

 قلب و کرده گره هاي مشت با...پيش سال چهار که بود همان...حيدري رضا حاج رنگ ياقوتی خانه
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 و برگردم نخواستم سال چهار اين تمام در که همانی...بودم کرده ترکش شکسته درهم

 پشت از و ماندم ماشين توي...!سالخورده و مهربان مرد و زن اين دلخوري قيمت به حتی...ببينمش

 ...!روزهايم آن دلخوشی تنها..بود آرزوهايم و آمال خانه اينجا زمانی...کردم نگاهش شيشه

 نگران خانم حاج هميشه که همانهايی...بودند داده برگ و شاخ کوچه توي تا هم هنوز درختهايش

 و پرپشتی اين به را خانه زيبايی...رضا حاج و بود بارشان رفتن دست از و کمرشان شکست

 خانه زيبايی همچنان و بود نشکسته ها درخت اين کمر هنوز قرار از...! دانست می درختها خميدگی

 .. کردند می تامين را کوچه و

 همانطور...پيش چهارسال مثل درست..نکنم نگاه هم را سرم پشت و بروم...برگردم خواست می دلم

 رها ياقوتی ديوارهاي اين قيد از که بود وقت خيلی...خواست نمی را اينجا دلم...!رفتم و رفتم که

 اما...را توانش نه و حوصله نه و داشتم را وقتش نه...کنم يادآوري برايش خواستم نمی...بود شده

 کردم؟ می چه کرد می سنگينی گردنم بر که دينی همه اين با

 زنگ روي را انگشتم اينکه محض به.شدم پياده و برداشتم عقب صندلی از را شده کادوپيچ تابلوي

 !... بود پيش چهارسال بوي همان هم گلها بوي حتی..لعنتی...! شد باز در فشردم

 بچه که روزهايی آن مثل...گرفتند آغوشم در دو هر.آمدند استقبالم به همسرش و مهندس

 که شدم خم...فشردنم می بازوانشان ميان...مادرانه و پدرانه طور همين هم روزها آن دقيقا...بودم

 بی خيلی-: گفت و گرفت اش سينه در را سرم مهندس و کشيدند پس دو هر..وسم*بب را دستشان

 !... داشت گفتم؟حق می چه...! پسر معرفتی

 جايشان در ها عتيقه فقط...ها پرده هم و مبلها هم...بودند کرده عوض را خانه وسايل خوشبختانه

 شده ريخته اشک انگشتش نوک با خانم حاج...! پذيرايی گوشه طاليی و سفيد پيانوي و بودند مانده

 پسر من دونستی می که رسمش؟تو اينه-: گفت و کرد پاک را رنگش آبی درشت چشمان از

 گذاشتی؟ تنهام بريدي؟چطور من از چطور...دانياره و تو به اميدم من دونستی می که تو...ندارم
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 که رو اول سال يه اون-: گفتم و دادم جديد و جوان خدمتکار دست به را تابلو...بود رفته بند زبانم

  را حرف حيدري مهندس...شد بدل و رد شوهر و زن بين نگاهی... بعدشم و نبودين ايران شما

 ارشدش-: گفتم و گرفتم خانه ديوار و در از را نگاهم کنه؟ می چيکار..بگو دانيار از-. کرد عوض

 همون با-: پرسيد محتاطانه مهندس...! خودش واسه شده کاربلد و معروف مهندس يه...گرفته رو

 خيلی...اوووه-. نشاند لبم بر خنده اختيار بی...دانيار احساس بی هميشه قيافه تجسم خاص؟ اخالقاي

 رو. زياد خيلی...ببينمش خواد می دلم خيلی-: گفت و گذاشت ام شانه روي را دستش..! قبل از بدتر

 نزدين؟شما سر ما به چرا شما...بوديم معرفتی بی و بد پسراي ما حاال-: گفتم و کردم خانم حاج به

 که شما...اومد می شرکتمون...زد می ما به زنگی يه مهندس کردين؟باز قهر هاتون بچه با چرا

 زدن زنگ روي-: گفت و دوخت چشمانم به را متاسفش آبی نگاه...! کردين دريغ ما از همونم

 ابد تا ما...خانوم حاج رو حرف اين نگين-: گفتم و گرفتم گاز را لبم. نداشتم رو...عزيزم نداشتم

 زد زانويش روي دست با. دارين دانيار و من گردن به مادري حق شما...هستيم شما محبتاي مديون

 : گفت و

 اي..بودم نيامده کاش اي...! نياوردم جا به مادري حق...نکردم مادري اما...بودم مادرتون..آره-

 چه شرکت بار و کار از-. کند عوض را جو کرد سعی هم باز مهندس...! بودم برنگشته کاش

 همچنان...حاجی نه-: گفتم و انداختم پايين را سرم. شی می تاز يکه داري يواش يواش خبر؟شنيدم

 -: گفت و زد کمرم به اي ضربه محبت با برسيم؟ شما پاي به تا کو.ديم می پس درس محضرتون در

 خبر وقتی کنم می افتخار چقدر دونی نمی و...دارم رو آمارت..جان پسر نکن نفسی شکسته

 که اي سينی از را شربت و زدم لبخند فقط محبتش جواب در...! رسه می گوشم به موفقيتات

 شربتم ليوان توي را قاشق بزنه؟ شرکت خواد نمی دانيار-. برداشتم بود گرفته سمتم به خدمتکار

 خوشش نشستنم ميز پشت از...بمونه جا يه تونه نمی..که شناسينش می...نه-: گفتم و چرخاندم

 نکرده؟ گير جايی دلش هنوزم-..! هميشه از بيشتر...افتضاح- کشه؟ می سيگار هنوز-...! نمياد
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 خانم حاج کنه؟ گير جايی که داره دل مگه-. بود تلخ لبخند يک با همراه...دانيار يادآوري اينبار

 !... واستون بميرم...واسش بميرم-: کرد زمزمه

 دبيرستانی بايد االن ديگه ش بچه شوهرش؟ خبر؟از چه کتی از-: گفتم و نوشيدم شربت از کمی

 نصيبشون ناز دوقلوي يه پارسال...ها بچه...نه بچه-: گفت و زد برق مهندس چشمان درسته؟.باشه

 من واسه-..! شده تنگ واسشون دلم واقعا...عالی گين؟؟؟چقدر می جدي-: گفتم خوشحالی با. شد

 چطور؟

 صدا گردنم هاي مهره که چرخاندم را سرم چنان...نيفتاد دستم از شربت ليوان که بود خدايی

 دستش... خودمم آره-. آمد جلو و خنديد کيميا؟؟؟-. خواندند را نامش من از اجازه بی لبهايم...دادند

 پوست...بلند قد. کردم نگاهش و برخاستم دست به ليوان..! سالم-. کرد دراز سمتم به را

  کشيده و سفيد انگشتان به لحظه چند...! بود برگشته کيميا...! آبی چشمان و...بور موهاي...سفيد

 رفتن هم در..! اومدي خوش-: گفتم و گذاشتم ميز روي را ليوان..نشستم بعد و شدم خيره دستش

 : گفت و نشست رويم به رو اش گشاده لبخند همان با.نکشيد طول بيشتر لحظه چند اش چهره

 خوبی؟-

 آستين و چسبان زرد بلوز...! صحبت خوش...رو خوش..پوش خوش...هميشه مثل...کردم نگاهش

 اعصاب تراشی خوش زانويش روي تا سفيد دامن و کشيد می رخ به را اش تنه باال دلفريبی...کوتاه

 هاي رگه به را چشمانم... نکرديا تغيير اصال..اوهوم- خوبی؟ تو...مرسی-...! را پاهايش کن خرد

 اينم- :گفت شوق با مهندس...! همينطور توام-: گفتم و دوختم سالن کف سفيد سنگ با آميخته سرخ

 حاج. زدم پوزخند...! طراحی مهد...ايتاليا از گرفته مدرک...خواستی می که ماهري گرافيست

 :گفت شوهرش حرف ادامه در... کردم می صدايش اينطور من و بود نرفته حج هرگز البته که..خانم

 که هم اونجا-. کرد قطع را حرفش مهندس... گيره می رو سراغت مرتب اومده وقتی از کن باور-

 !... دادي نمی جواب که رو تماسام-. آمد حرف به کيميا اينبار. پرسيد می رو حالت همش بود
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 و مالحظگی بی و راستی و رک و دانيار شرايط اين...! بودم شده گرفتار اي مخمصه چه در

 بدون. کنم سکوت زنش و مهندس احترام به بودم مجبور که من نه..طلبد می را اش خونسردي

 . برگردي کردم نمی فکر-: گفتم بگيرم باال را سرم اينکه

 پرت بيرون به را ام زده حرص و عصبی بازدم. گردم برمی بودم گفته منکه ولی-. داد جواب سريع

 . گشت برمی بايد...بود اينجا دلش-: گفت دلجويانه مهندس.ندادم جواب و کردم

 که کرد اعالم مستخدم...کنم ترک را آور عذاب خانه اين...لحظه همين در توانستم می کاش...! اوف

 چپ چپ...نشست کنارم. بود نکرده خوشحالم حد اين تا خبر اين وقت هيچ...است حاضر شام

 هنوزم-: گفت و گرفت طرفم به را ساالد ظرف و زد گوشش پشت را مواجش موهاي..کردم نگاهش

 نظر از..رفتار و اعصاب به تسلط اينهمه... ! خدا به گرفت دلم...بخند کم يه...اخمويی همونقدر

 می دلت به کيميا کار دونم می دارم تو از که شناختی با-: گفت مهندس..! داشت تحسين جاي خودم

 چرا-: گفتم سردي به. شده العاده فوق ديگه که حاال...داشتی قبولش هم رفتنش از قبل البته...شينه

 حرکت بی هوا در کيميا دست که ديدم چشم گوشه از کنين؟ نمی استفاده وجودش از خودتون

 من..دارين جديد هاي ايده کلی...جوونين تا دو شما-: گفت و کرد سکوت لحظه چند هم مهندس.ماند

 در-: گفتم و زدم لبخندي..! ره نمی جوب يه تو آبم شما امثال با...قديمی اصول به مقيد و پيرمردم

 اخم مهندس. کردم استخدام داشتم الزم که رو نيرويی من ولی..نيست شکی کيميا کار بودن عالی

 : گفت و کرد

 بهم رو نفر يه-. دادم جواب و گذاشتم دهانم به مرغ اي تکه. بودي درگير ظهر امروز تا که کی؟تو-

 نمی حقوق منکه-: گفت و ريخت بشقابم توي برنج کيميا..! مطمئنم معرفش از که کردن معرفی

 زده را چيز همه قيد..جديد هاي تجربه همين خاطر به..هه. جديدم هاي تجربه دنبال فقط...خوام

 خوشحالی با. ميندازم آلبومت به نگاهی يه بعدا حاال..باشه-: گفتم بحث کردن تمام براي...! بود

 و برخاستم شام اتمام از بعد دقيقه چند..دادم تکان را سرم چطوره؟.شرکت ميام فردا من پس-: گفت
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 آشناي آبی در. شبه سر کجا؟تازه-: گفت معترضانه خونم حاج...! ديگه برم من اجازتون با-: گفتم

 فرصت يه تو ايشاال!... خستم هم خيلی و...دارم کار کم يه-: گفتم آرامی به و کردم نگاه چشمانش

 تا من-: گفت مادرش و پدر به رو کيميا..کردم خداحافظی. شم می مزاحمتون حسابی و درست ديگه

 !.. کنم می همراهيش در دم

 را بازويم...نايستادم..زد صدايم و دويد سرم پشت..رفتم جلو از و فشردم هم روي را دندانهايم

 : گفتم و کشيدم بيرون را دستم خشم با..گرفت

 خواي؟ می چی-

 صورتم به را زيبايش آسمانی چشمان و شد نزديکم...درخت پر و بزرگ حياط انگيز وهم تاريکی در

 را عضالتم.يافت گسترش سلولهايم تک تک به تنش گرماي..! شده تنگ واست دلم- گفت و دوخت

 بازويم روي را دستش..! شده دير دلتنگی واسه-: گفتم تلخی به و کشيدم عقب و کردم منقبض

 پوستم روي را انگشتانش جدي؟-: گفتم و خنديدم. برگشتم تو خاطر به من..دياکو-: گفت و گذاشت

 خاطر اگه-: گفتم و زدم پس را دستش خشونت با کنی؟ باور که بخورم قسم چی به-: گفت و لغزاند

 اگه...رفتم نمی اگه-: گفت و گذاشت ام سينه روي را دستانش کف..! رفتی نمی..بود مهم واست من

 احساس...مخرب و بد احساسات کلی با...بودم افسرده زن يه االن..کرديم می ازدواج موقع اون

 که کسی...حرف کلی با..تجربه کلی با..کاملم زن يه..اومدم که االن اما...درماندگی...ماندگی عقب

 که يکی...کنه راضيت بتونه که کسی...کنه سربلندت بتونه که کسی...کنی افتخار بهش بتونی

 آشپزي جز به...خونه گردي برمی وقتی که زنی...نبره سر کننده کسل و الکی حرفاي با رو حوصلت

 باعث و کنه کار شونت به شونه...باشه داشته کردن تعريف واسه ماجرا کلی...داري خونه و

 کردن پياده هنرش نهايت که ساده و تجربه بی دختر بودم؟؟؟يه چی موقع اون اما...بشه پيشرفتت

 خاطر به...بزنم درجا مقطع اون تو خواستم نمی من...بود نقاشی بوم روي معوج و کج خط چهارتا

 آخه...دومون هر
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 می خسته ازم مدت يه از بعد خدا داره؟به جذابيتی چه کنه داري بچه و بپزه و بشوره فقط که زنی

  واسم بسابه و بشوره فقط که زنی شايد-: گفتم و گرفتم را دستهايش مچ...! شدي می زده..!شدي

 چهارسال دونم نمی و گذشته من از راحتی به که زنی به دم می ترجيحش اما...باشه نداشته جذابيت

 اصال...نکردم خطا پا از دست خدا به-: گفت و شد راهم سد..! کرده غلطی چه اروپايی کشور يه تو

 کسی...داري تعصباتی چه دونستم می اينکه از بکنم؟؟گذشته اشتباهی تونستم می مگه..تو وجود با

 می-: گفتم و کردم سرتاپايش به نگاهی...! دياکو دارم دوست من...اومد نمی چشمم به تو جز به

 بودي؟ چطوري اونجا..هستی اينجوري ايران تو...!گردي می... اينطوري و دارم تعصباتی چه دونی

 از چون...تويی چون..االنم...پوشيدم نمی بد خدا به..دم می نشونت...هست عکسام-: گفت ملتمسانه

 رو انتخابت تو...کيميا ديگه بسه-. بردم باال را صدايم و کردم قطع را حرفش. تري محرم واسم همه

 صورتش توي که را موهايش... کشکه حرفا اين ديگه االن...! گفتم بهت رو عواقبش منم...کردي

 تو.خودم اثبات واسه خوام می فرصت يه فقط...شم نمی نااميد من ولی-: گفت و زد کنار بود ريخته

 . بدي بهم رو فرصت اون بايد

 گاز پدال روي را پايم که بودم ريخته بهم آنقدر...شدم خارج خانه از و دادم تکان را سرم افسوس با

 !.. داشتم احتياج..."اش احساسی بی" و دانيار به...! رفتم کرج سمت به و فشردم

 دانيار

 و سد از قسمتی تخريب...طرف يک کارگرها بين تشنج و دعوا...برد نمی خوابم خستگی شدت از

 تا دادم فشار هم روي را چشمانم و غلتيدم تخت توي...ديگر طرف يک از وحشتناکش روانی ضربه

 سکوت جا همه اما...کردم تيز را گوشهايم...پريدم جا از زنی جيغ صداي با ناگهان...ببرد خوابم

 چشم ديگر...رسيد گوشم به اي بچه خاموشی به رو گريه صداي...بستم چشم دوباره...بود محض

 !... لعنتی ي شونده تکرار صداهاي اين هم و بچه هم و شناختم می را زن هم..نکردم باز

 بی تماس سه..کردم روشن را اسکرينش و برداشتم بودم گذاشته ميز روي برعکس که را موبايلم
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 را اش شب؟؟؟شماره وقت اين..کردم تعجب...! قبل دقيقه چند درست...داشتم دياکو از پاسخ

 بايد کجا-: گفتم و شدم خيز نيم دانيار؟ کجايی-: گفت بالفاصله و داد جواب بوق اولين با...گرفتم

 . ميام دارم بگو رو آدرس آره- کرجی؟-. نشستم کامل هتل؟ کدوم..بابا دونم می-. باشم؟کرج

 و قرمز پيشانی با...بود اتاقم در دياکو بعد دقيقه بيست درست و دادم آدرس و انداختم باال اي شانه

 اينجا تا شبی نصفه را او که هست خراب آنقدر اوضاع بودم فهميده...!قرمزتر چشمهاي

 حرف بی.دادم دستش به آب ليوانی.بيايد حرف به خودش تا کنم سکوت دادم ترجيح بنابراين.کشانده

 ميز روي را دردناکم و خسته پاهاي خواست می دلم..نشستم رويش به رو.خورد و گرفت

 منتظر و زدم زل اش گرفته صورت به...کرد عصبانی اين از بيشتر را دياکو شد نمی اما...بگذارم

 ...بودم حيدري مهندس خونه امشب-: گفت و کشيد ليوان لبه روي را دستش..ماندم

 : گفتم و خاراندم را گوشم اهلل اشاره و شست انگشت با..!فهميدم...آخ

 برگشته؟ کيميا-

 و زدم زرورقش به اي ضربه و برداشتم ميز روي از را سيگار پاکت. کرد پايين و باال را سرش فقط

 ...!برگشته من خاطر به ميگه- خب؟-. گذاشتم لبهايم بين و کشيدم بيرون و گرفتم را يکی سر

 را پوزخندم کردم سعی..! نه- شدي؟ هوايی دوباره-..! نه- کردي؟ باور توام-..! زرنگ دختر...هه

 :گفت و کرد نگاهم...خورد جا اينجايی؟ چرا پس-: گفتم و گرفتم انگشتانم ميان را سيگار.کنم مخفی

 نصفه..ريخت بهم اعصابت چون-: گفتم و تکاندم را سيگار خاکستر از کمی...! ريخت بهم اعصابم-

 -: گفتم تندي به. دانيار-: ناليد و داد ماساژ را اش پيشانی دست کف با اينجا؟؟؟ اومدي شدي پا شبی

 !.. دونی می دختر اون مورد در منو نظر تو

 از اينو...دقيقا-: گفتم قاطعيت با درسته؟.خوره نمی من درد به ولی تمومه چی همه-: گفت زيرلب

 با..! کرده درگيرت بازم که عجيبه..! خوردي هم رو چوبش..نکردي قبول..گفتم بهت اول روز

 بتونی شايد-. پاشيدم صورتش به آشکار و واضح را پوزخندم...! نکرده درگيرم-: گفت عصبانيت
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 -: گفت و برد فرو جيبش توي را دستهايش..نشسته همانطور..! نه منو اما..بزنی گول رو خودت

 از بعد اونم...کنم قبولش تونم نمی ديگه اما...مهمه واسم وز هن...دوستش...هنوز...قبول...باشه

 !.. سال اينهمه

 چيز همه زير عقدشان از قبل هفته يک که کسی..دختر اين دوباره پذيرش...گفت می راست را اين

 که دونی می اما-... شناختم می من که خالی و خط خوش مار آن اما..!بود بعيد دياکو از رفت و زد

 متورم اش چانه روي رگ...! تويی ازدواجش واسه گزينه بهترين...ايران توي...کنه نمی ولت

 جواب اما زنم حدس را واکنشش توانستم می ايران؟؟؟ توي چيه منظورت-: غريد خشمگين.شد

 با...تمدن و آزادي به ميل اونهمه با..لوندي و زيبايی اونهمه با دختري..کنی نمی فکر که تو-: دادم

 ها؟..رفته آسه و اومده آسه...ايتاليا مثل کشوري يه تو..سال چهار...شلوغی و شيطنت اونهمه

 : گفتم و بردم باال را دستم.کردند روشن آتش چشمانش در انگار

 خاطر به...عقد به مونده هفته يه که کسی..کنيم می فکر اينطوري اصال...بوده اينطورم که گيرم-

 زده پا پشت بهش که کسی به سال ،چهار..ره می و کنه می ول...بشه محدود خواد نمی اينکه

 می...وجود اين با..بازم اما...نبوده کارش تو هم بيکينی و کوچولو ساحل يه حتی و مونه می وفادار

 سمتش به...! تونم نمی..نه-: گفت قراري بی با کنی؟ اعتماد زده نارو بهت بار يه که کسی به تونی

 با کيميا...دياکو بکش قرمز خط يه رو دورش پس-: گفتم برنده و تيز اما...وار زمزمه...شدم خم

 ...! ==========================خواي می تو که نيست اونی...جذابيتاش همه

 دياکو

 همان از يکی...کيميا ناگهانی رفتن...! بارها و بارها...بودم رسيده استيصال اوج به زندگی در بارها

 در معروفی مزون توي قبلش، شب که وقتی...بودم تاالر و باغ دنبال من که وقتی...! بود دفعات

 که بردم فرو دستم گوشت و پوشت توي را ناخنهايم و ديدم تنش بر را عروسی لباس...تهران شمال

 ساعت چهار و بيست عرض در را خانه وقتی...بزند سر من از خبطی زيبايی آنهمه اثر در مبادا
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 را اش حلقه و انداختم حلقه دستش به وقتی...چيدمش او سليقه طبق دوباره و کردم تخليه

 و تنهايی دوران کردم می فکر که وقتی......ديدم گردنش توي را ام اهدايی گردنبند وقتی...پوشيدم

 !... رفت و کرد رهايم...کيميا...شده رسيدنم آرامش به نوبت و آمده سر به دري به در و خستگی

 سعی...توانستم می که اي وسيله هر به...شناختم می که روشی هر به...بودم بلد که زبانی هر به

 و عشق با...منطق و حرف با...دعوا و اخم با..نوازش و ناز با!...  بگيرم را جلويش کردم

 کشف را جديد دنياهاي و برود خواست می...نداد جواب اما...! داشتم که هرچيزي با...احساس

 خانه نه...خواست می تجربه دلش...!من از تر هيجان پر...من از بهتر..من از جديدتر...کند

 خراب زايمان خاطر به اندامش سالگی پنج و بيست سن در خواست نمی...داري شوهر نه...داري

 دغدغه تمام خواست نمی...شود زودرس پيري به مبتال نشستن خانه در با خواست نمی...شود

 از بيشتر نه اما دارد دوستم گفت می...باشد شبانه هاي ميهمانی کردن برگزار خوب..اش

 و عجيب تعصبات با من و کند استفاده است جوان تا اش جوانی از خواهد می گفت می..خودش

 موقع همان اما...کردم داشتنش نگه خرج داشتم چنته در هرچه من..! شوم می رشدش مانع غريبم

 : کرد ختم را قائله اين...اس ام اس يک با دانيار هم

 "!.. دل دو ديگري و ماند می دل بی يکی وگرنه...است گرفتن دل دادن دل شرط"

 اين بود گفته هم نامزدي از قبل...! بود من جدايی و نامزدي مدت کل در دانيار واکنش تنها اين

 در..دانيار نقش تمام...! همين...بودم خنديده اش بدبينی به من و شود نمی زن تو براي دختر

 !... برادرش ازدواج

 سر از گوناگون هاي مصيبت آنقدر...! دل دو او نه و شوم بيدل من نه که...گرفتم پس را دلم

 فرق يکی اين رنگ انگار اما...کنم می رد هم را اين باالخره کردم می فکر که بودم گذرانده

 سالها من..! زياد خيلی...کرد اذيتم بود بخشيده طراوت را ام زندگی که کسی حضور خال...داشت

 از که...مدت اينهمه از بعد!...  هايم مسئوليت و دانيار نگران و باشم تنها اينکه به بودم کرده عادت
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 می محبت زيبا..کرد می محبت لطافت با که بود شده پيدا کسی...گذشت می ام خانواده مرگ

 و آدمم منهم که بود آورده يادم...باشد نگرانم که بودم کرده پيدا را کسی سال بيست از بعد...کرد

 طپش اين بودم فهميده...! بود داده جواب ممکن شکل ترين ظريف به آنها به و...دارم نيازهايی

 دوباره...رفتنش با...حاال و...بودم چشيده را لذتش و چيست گويند می که عشق از ناشی قلب هاي

 زائد چربی از بيشتري حجم با کنی رهايش اگر گويند می که رژيمی مثل درست...! بود برگشته خال

 رو به رو نشدنی تمام دردهاي از سيلی با...کيميا کردن رها با منهم...شوي می رو به رو

  کردم می فکر...داشتم عادت وجودشان به..حضورشان به اما...بودند هم قبال که دردهايی..شدم

 چيزي يک نباشد اگر اصال...باشد بايد کسی بی و تنهايی و غم..است سفيدها و ها سياه همين زندگی

 مرا تشنه و داد نشان را اش رنگی و شاد و قشنگ روي آن...زندگی روي آن کيميا اما..! است کم

 !... کرد رها چشمه لب

 خوردن غصه وقت من...برگردم زندگی به و کنم فراموش را عمرم کوتاه برهه اين کردم سعی

 تارهاي در هميشه مثل دانيار و...بود نوپا شرکت...نداشتم گرفتن بغل غم زانوي وقت...نداشتم

 چه او تکليف...ريختم می فرو و شکستم می گاهش تگيه تنها...من اگر...! اسير خودش عنکبوتی

 استفاده خودم تسکين براي دانيار روش از...زدم قدم اتاق توي صبح تا..کيميا رفتن شب شد؟؟ می

 گرفتم دوش...بعدش روز صبح..بعد و ريختم ام ريه و حلق توي را سيگار متوالی پاکتهاي و کردم

 !... شدم حاضر کارم سر مرتب هميشه مثل و

 و شد فراري لبم از خنده و ريختم اشک ماهها فراغش در گويم نمی..! نکردم کردم؟؟؟ فراموش

 ها زلزله و طوفانها اين که بود ساخته فوالدي من از زندگی...! نه...گفتم شعر و کردم روشن شمع

 کنار نبودنش با و کردم اضافه هايم نداشته به را کيميا...کردند نمی خمش هم بدترش حتی و

 هم تکه آن...کند نمی کار ديگر که اي شده فاسد بافت مثل...شد سياه قلبم از اي گوشه اما...آمدم

 چنين در تا...ماند...! نشد خوب..نخورد جوش..نخورد بند اش شکستگی...! نکرد کار و نزد ديگر
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 !.. بدهد عذابم تا ماند...بدهد عذابم و شود پخش وجودم در اينچنين تعفنش بوي...روزي

 متفکر و هوشمندانه...لب به سيگار و بود گذاشته ميز روي را پاهايش...دانيار..کردم باز را چشمم

 او جانب از دلواپسی و نگرانی که فهمد می بشناسد را دانيار که کسی...زدم لبخند...!کرد می نگاهم

 همه با که...داشتم را دانيار...عمرم تمام عوض در که بودم خوشبخت چقدر من و...دارد لذتی چه

 .کرد می حمايتم نگاه با تنها و سکوت در حتی و شد می نگرانم...بود برادرم...اش سردي و تلخی

 چی واسه دلم دونی می-: گفتم و کردم نگاه تاريکش و باريک چشمهاي به و شدم خم جلو به کمی

 رو دستات و بود من کمر تا قدت که هايی وقت اون واسه-... کرد نگاه فقط...نداد جواب شده؟ تنگ

 مثبت پاسخ درخواستم به نداشتم انتظار...! کردي می بغلم محکم و رسوندي می شکمم دور زور به

 جاسيگاري توي را سيگار. کرد می کفايت نداشت پوزخند نقش...لبش روي خط که همين...بدهد

 انگ و شی نزديک من به زيادي اينکه از بترس...داداش ام نامی بد آدم من-: گفت و داد فشار

 شايعات همه از پس...خنديدم کشيدم می که زجري کردن پنهان براي...! بزنن بهت بازي همجنس

 ندارم حوصله-: گفتم و کردم جا به جا دستم در را گوشی: شاداب...! داشت خبر سرش پشت

 هزار و متاهل زن يه...چيزي يه بگی و من چرا؟حاال ديگه تو..بابا اي-. نذار سرم به سر.تبسم

 را ها عقربه چشم با.بود کرده دير دياکو امروز چقدر! که نيستم عالف مجرداي شما مثل...سودا

 جمع سر پسره...توئه نگيره؟حکايت جو ولی بگيره سگ آدمو گن می نشيدي-: گفتم و کردم دنبال

 زد قهقهه. خري می سيسمونی ت بچه واسه داري تو اونوقت.والسالم و داده بهت اس ام اس تا دو

 : گفت و

 يک خم اندر هنوز که گی می چی تو.شده بدل و رد اس ام اس تا سه دو ما بين حداقل.خفه ديگه تو-

 خط ميز روي ناخن با.بود زده نيشتر زخمم به...جا همه از خبر بی تبسم...شد فشرده دلم اي؟ کوچه

 محکمتر را ناخنم شده؟ چی چرا؟مگه-. خمی نه و داره وجود اي کوچه نه ديگه-: گفتم و کشيدم

 ساده ترموستات يه کردن روشن عرضه که سرت تو خاک-. نشده چيزي.هيچی-. فشردم ميز روي
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 غصه حاال.نگرفتی ياد چطور داري منو با دوستی افتخار که سال اينهمه دونم نمی.نداري رو

 هم را تبسم شوخيهاي حوصله حتی. شی می رديف ذارم می واست فشرده دوره يه خودم.نخور

 لحظه چند نداري؟ کاري.بکن خودت حال به فکري يه تو.نکرده الزم-: گفتم حال بی و کسل.نداشتم

 هرچه کردن قطع براي. پيشت ميام عصر.ميشه چيزيت يه واقعاً انگار نه-: گفت و کرد سکوت

 . فعالً.بگيره تماس بخواد دياکو ممکنه.باشه-: گفتم تماس زودتر

 در را موسير ماست کوچک قوطی و نمکی سرکه چيپس بودم گذاشته ميز روي که نايلونی توي از

 اما...کجاست دياکو که کردم فکر اين به و شدم مشغول درگيرم ذهن کردن منحرف براي و آوردم

 داد آرام را سالمم جواب.ايستادم و دادم قورت را دهانم محتويات سريع. رسيد راه از بعد دقيقه چند

 . دادم دستش به را ها پيغام و تماس ليست خبر؟ چه-: گفت و

 شده گودتر اخمش خط چقدر...بود خسته و درهم صورتش چقدر..بود سرخ چشمانش چقدر

 آمدم خودم به داري؟ دوست ماست و چيپس توام-. بود شده عوض دياکو روز دو اين در چقدر.بود

 براي که را آنهايی و شدم خم. طور همين منم-: گفت و داد تکان را سرش. بله-: گفتم زيرلب و

 پر هميشه مثل نه.خنديد. اضافيه اينا.بفرمايين-: گرفتم سمتش به و برداشتم بودم خريده شادي

 می دلم خري؟ می چندتا چندتا که داري دوست اينقدر يعنی-: گفت و خنديد هرحال به اما....انرژي

 خودم مال-: گفتم و کردم جدا صورتش از را نگاهم زور به...کنم نگاه اش خنده به ابد تا خواست

 لبخندش.کردم بلند را سرم اي لحظه من؟ به ديش می چرا پس-. بودم خريده شادي واسه.نيست

 از را نايلون باالخره. خرم می واسش راه سر..خونه برم وقتی-. مهربان چشمانش و بود شده جمع

 مراقب.بده معدتون واسه فقط-. کردم زمزمه. بوده من قسمت اينا پس.باشه-: گفت و گرفت دستم

 . باشين

 تا وگرنه.هستی تو آوردم شانس.نخوردم رو قرصم.گفتی شد خوب-: گفت و شد می دور حاليکه در

 . بود کرده خونريزي معدم ديگه صدبار حاال
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 نداشت؟؟؟ دوستش او که بودنی اين از فايده چه...لرزيد لبم غم شدت از...رفت اتاقش به و

 .آمد داخل منت و ناز با...خدا خلقت از شاهکاري...اينبار و شد باز سالن در دوباره..ننشسته هنوز

 سر از هوش زيبايی آنهمه کنار در که بوي...کرد پر را فضا اي العاده فوق بوي..ورودش محض به

 . بودم همجنسش که منی حتی..برد می آدمی هر

 کفشهاي با.کردم نگاهش متحير و مبهوت...کاويد می را سالن دقت با اينکه حين ، را قدش بلندي

 مانتوي و بود اش کشيده و پر ُپاهاي فيت ايش پارچه شلوار.بود کرده چشمگيرتر مشکی دار پاشنه

 آسمانی آبی شال...بود گرفته بر در نقاشی تابلوي يک مثل را جذابش هيکل... کوتاهی اندامی

 چشمانش رنگ با محشري هارمونی بود انداخته دارش حالت و روشن موهاي روي که خوشرنگی

 اين شک بی.کرد می تر برجسته را هايش گونه طبيعی قرمزي...لبانش ماليم صورتی و داشت

 با عزيزم-...! بود آمده دنيا به...زيبايی آفرينش در خداوند قدرت اوج دادن نشان منظور به..زن

 دارن؟ تشريف حاتمی مهندس.هستم شما

 با ناگهان...کوبيد می ديوار و در به را خودش وار ديوانه..دياکو ديدن شوق از کنون تا که قلبی

 می زن اين...!نشست اي گوشه در و کرد بغل را زانوهايش...بست را چشمانش تمام وحشت

 را آخر تير دندانهايش يکدستی و سفيدي...خنديد دارين؟ قبلی وقت...بله- ببيند؟؟؟ را دياکو خواست

 !... اومده کيميا بگو بهش فقط-. زد ام ترسيده قلب به

 شناخت؟ می را او دياکو..اين از تر ترسناک حتی...نه شناخت؟؟؟يا می را دياکو کيميا؟؟؟يعنی

 را گوشی.شوند حفظ دستانم قدرت تا کردم منقبض را انگشتانم هاي قلم به منتهی هاي تاندون

 بله؟-. دادم فشار را صفر دکمه گرفتم می ضعيف اميد يک از که اندکی نيروي با و برداشتم

 -. کرد می خنک را سالن عطرش بوي... داشت برمی که قدمی هر با...رفت در سمت به کمی کيميا

 جمله اما.گرفت جان کمی اميدم سکوتش با. ببينن رو شما خوان می و اومدن کيميا اسم به خانوم يه

 و بده راه رو کسی نه اينجاست که زمانی تا و...داخل بفرستش-. کرد آوار سرم بر را دنيا اش بعدي
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 .خانوم داخل بفرمايين-. او به رسيده چه نشنيدم هم خودم را گفتم که چشمی. کن وصل رو تلفنی نه

 . عزيزم مرسی-: گفت و آراست زيبايی لبخند با را اش گشاده و شيرين چهره

 حتی توانستم می اگر...شوم ورودش مانع توانستم می خواست می دلم...کردم نگاهش پشت از

 سرش پشت را در و رفت اما...نکند نگاه هم را سرش پشت و برود اينجا از که کردم می التماسش

 : دياکو...! آمد می دياکو به اينهمه..زن اين که بود وحشتناکی درد چه...! شکست مرا و بست

 زيبا فقط موقع آن. بود شده تر پخته اش زيبايی و تر افتاده جا اش قيافه پيش سال چهار به نسبت

 دلفريب همين و بود کرده حرکتش هر چاشنی هم را زنانه هاي ظرافت و ها جذابيت االن اما بود

 ديشب خوابی بی از چشمانم. کرده گل کارت حسابی معلومه.خوشگله شرکتت چقدر-. کرد می ترش

 -: گفت و انداخت اش پيشانی در چينی آوردي؟ رو آلبومت-: گفتم و ماليدمشان کمی.سوخت می

 : گفتم و کشيدم موهايم به دستی بيارم؟ مسکن واست خواي کنه؟می می درد سرت

 . برو و من به بده رو آلبومت-

 آن...بودند سرخ قبل مثل هايش گونه.کردم نگاهش و دادم تکيه صندلی به...ايستاد ميزم کنار

 او و کردي؟ رنگ رو خودت سفيداب سرخاب با باز-: گفتم می اخم با کنم اذيتش اينکه براي..روزها

 گرفت می چشمانم مقابل را انگشتانم بعد و کشيد می صورتش روي و گرفت می را دستم اعتراض با

 .. گرفتمش می آغوش در و خنديدم می سرخوشی با من و بوده؟ کجا کو؟سرخاب-: گفت می و

 ام بينی در تر تمام هرچه قدرت با...عطرش بوي اما..شوم مسلط اعصابم به که کشيدم عميق نفس

 !... آلبوم...کيميا-. کرد ترم کالفه و نشست

 به سر آبيش هاي تيله مداوم حرکت اين بابت هميشه...گرفتند نمی آرام هم لحظه يک هايش مردمک

 بچه يک مثل. نچرخون رو چشمات اينقدر کنی می نگاه خيره نفر يه به وقتی-. گذاشتم می سرش

 می غر بعد و. همينه منه؟مدلش دست مگه-: گفت می و کرد می جا بازوانم بين خودش ملوس گربه

 می زنشون صدقه قربون مرتب مردم شوهراي...!بداخالق.گيري می ايراد من چی همه به- .زد
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 چه تا دانست نمی که او..بزند غر داشت حق. ذاره می عيبی يه بدنم قسمت هر رو من شوهر...رن

 سينه به را دستانم...آرام و ساکت...کرد می نگاهم هنوز. هستم بدنش قسمت به قسمت ديوانه حد

 : گفتم و زدم

 و کرد کمتر را اش فاصله. نگهدار خدا که نه اگرم...بده آوردي رو آلبومت اگه...دارما کار کلی من-

 پذيرايی سالن نه کارمه محل اينجا-..! داشت رويی عجب کرداست؟ نوازي مهمون رسم اين-: گفت

 بيام اگه يعنی-. زدند برق آبيش هاي تيله. معذورم مهمون پذيرش از من محيط اين توي.م خونه

 بياي خواي می-: گفتم و زدم پوزخند کنی؟ می نوازي مهمون تري؟اونجا اخالق خوش ت خونه

 مجرد مرد يه خونه به رفتن چقدر-. دادم تکان را سرم. آره بدي رام اگه-: داد جواب سريع م؟ خونه

 هيچ.نيستی غريبه من واسه تو-. نشست اخم به خندانش چهره باالخره. شده راحت واست تنها و

 از را ام تکيه.شد پايين و باال نفسم سنگينی از ام سينه. ديگه نباش بدجنس اينقدر.شی نمی وقتم

 که بزرگی دين و مادرته و پدر احترام به اينجايی االن اگه...جان دختر ببين-: گفتم و برداشتم صندلی

 توصيه بهت حال هر به اما...نه يا مونده يادت منو عصبانيتاي دونم نمی.دارن دانيار و من گردن به

 سياه ابرهاي را چشمانش آسمان. بري و ميز اين رو بذاري رو لعنتيت آلبوم اون کنم می

 . نشدي عوض اصال.دنده يه و لجباز و غد هنوزم-: گفت و کشيد آهی.پوشاندند

 از که بينی؟؟؟همونم می...نشدم عوض..بله-. زدم داد.کنم کنترل را خشمم و حرص نتوانستم ديگر

 تغيير من فهميدي که حاال...کنی تحملش تونی نمی گفتی که همون...کردي فرار دستش

  گفتم کی من-: گفت ناراحتی با. بردار زندگيم سر از دست و بودي که جايی همون برو پس....نکردم

 .نگذشته تو فکر بدون روزمم يه حتی خدا کردم؟به فرار تو دست از گفته کنم؟کی تحملت تونم نمی

 و کوبيدم ميز روي را مشتم.بياورم در کاسه از را زيبايش دروغگوي چشمان آن خواست می دلم

 وقت هر احمق؟؟که يه طرفی؟يا بچه با کردي دارم؟فکر دم يا درازه گوشام...ديگه کن بس..اه-: گفتم

 :گفت و گرفت دستانش ميان را مشتم سراغش؟ بري کشيد ميلت وقت هر و کنی ولش خواست دلت
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 داشتم...کتی...بابام و مامان..تو واسه...بود شده تنگ دلم..اول ماههاي همون.شدم پشيمون خدا به-

 اما..منتظرمه جالب اتفاقات کلی اونجا کردم می فکر...برگردم شد نمی روم اما... شدم می ديوونه

 خواستم...! دادم دست از دنيامو...سراب يه خاطر به و کردم اشتباهی چه فهميدم تازه رفتم وقتی

 ...دادم هلش عقب به و گرفتم را دستش داشتم که خشمی تمام با...نذاشت...بکشم بيرون را مشتم

 زمين روي...شکافته فرق با را کيميا...آمدم که خودم به و شنيدم را دادش...شد چه نفهميدم

 شد؟ چی-: گفت و کرد باز را در هراس با شاداب...!ديدم

 با اما.بود دهنده تکان و سريع شوک يک مثل چيز همه...بخورم تکان نتوانستم اول ثانيه چند تا

 روي اشک و بود باز چشمانش.دويدم سمتش به کرد می محو را اش روسري آبی که خونی ديدن

 خارج گلويش از ضعيفی ناله.گذاشتم زانويم روي و کردم بلند را سرش.خورد می سر اش گونه

 را دستم.ريخت اشک باز و زد پلک کيميا؟خوبی؟-: گفتم و گذاشتم شکستگی محل روي را دستم.شد

 : گفتم و کردم جدايش زمين از و انداختم پايش زير

 !.. نترس..نيست هيچی..بيمارستان برمت می االن...نترس-

 سينه به را سرش...ريخت بازويم روي خونش از خيس و طاليی موهاي و افتاد سرش از روسري

 که بود چسبيده ديوار به چنان. برگردم من تا باشه اينجا به حواست-: گفتم شاداب به و فشردم ام

 و. ميشه خوب.شکسته سرش فقط-: گفتم و گذشتم کنارش از.کند عبور ميانش از خواست می انگار

 جا به جا دستم روي را کيميا. بيام همراتون بدين اجازه-: گفت و دويد دنبالم.رفتم بيرون اتاق از

 . کن باز رو در اين بيا..خواد نمی..نه- :گفتم و کردم

 برخورد کسی با بود ظهر سر چون خوشبختانه و نباشد آسانسور توي کسی کردم می خدا خدا

 سمت به توانستم می که سرعتی نهايت با و خواباندم ماشين عقب صندلی روي را کيميا.نکردم

 استرس با.خواست اتاقش به مرا دکتر.گرفتند عکس سرش از پانسمان از بعد. راندم بيمارستان

 با نسبتی چه شما-: گفت و کرد نگاهم عينکش باالی از دکتر هست؟ دکتر؟مشکلی شد چی-: پرسيدم
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 دارين؟ خانوم اين

 بخت اين به لعنت. افتاد اتفاق اين چطور-. سابقم نامزد البته و همکارمه دختر- داشتم؟ نسبتی چه

 . داشت برنمی من سر از دست که سياه

 پايه به خورد سرش.افتاد اونجوري که ميز به کرد گير کفشش پاشنه کنم می فکر.دادم هولش من-

 زانويم هستی؟ عواقبشم کنی،پاي می اعتراف صراحت با اينطوري-: گفت جديت با دکتر. مبل فلزي

 حالش بگين بهم فقط...نبودم اينجا کنم فرار عواقبش از خواستم می اگه-: گفتم و فردم مشت در را

 البته.نيست مغزي خونريزي از اثري خوشبختانه-: گفت و گذاشت ميز روي را عکس چطوره؟

 نيروي به مجبوريم ما.بياد پيش مشکلی دونم می بعيد اما.باشه نظر تحت بايد ساعت چهار و بيست

 بلکه...بيمارستان بيان زودتر که بگيرين تماس ش خانواده با لطفا هم شما.بديم گزارش انتظامی

 !.. بدن رضايت

 مهندس به رويی چه با! کرد نمی تقاضايی همچين اما..زندان برو االن همين گفت می کاش اي

 دادم؟ می چه را خانمش زدم؟جواب می زنگ حيدري

 پريده رنگ.ايستادم سرش روي.بود خوابيده راحت و بودند زده مسکن برايش...رفتم کيميا اتاق به

 شد نمی باورم...ببينم را رقصانش هاي تيله و کنم بيدارش خواست می دلم.کرد می اذيتم بيشتر اش

 شماره...کردم می نوازش را موهايش مواج گندمزار حاليکه در.باشم آورده سرش بر من را بال اين

 را جوابم چه نيست يادم و گفتم چه نيست يادم.کردم تعريف را جريان و گرفتم را حيدري مهندس

 خيره کيميا شده زرده چهره به و نشستم صندلی روي و انداختم پيراهنم جيب توي را گوشی..داد

 . شدم

 اين از...خستگی از...بود گرفته سکوت را وجودم تمام...! خودم با حتی..نداشتم گفتن براي حرفی

 می نازل آسمان از جديدي مصيبت...بکشم راحت نفس يک خواستم می تا...نشدنی تمام دردسرهاي

 طوفانی...بگذارم سرجايش..بود آرامش همان که را ام زندگی پازل تکه آخرين خواستم می تا...!شد



 

 157 

 می حيرت در صبوري همه اين از خودم گاهی.کرد می خراب را چيز همه دوباره و وزيد می

 واقعی دنياي به کيميا دست هاي تکان با...! کلفتی پوست همه اين از...طاقت همه اين از!ماندم

 ... دياکو-: ناليد و کرد باز کمی را چشمانش.برگشتم

 می آب-: گفت و زد هم به را خشکش لبهاي خواي؟ می خوبی؟چيزي.اينجام من-: گفتم و برخاستم

 . خوام

 جمع درد از صورتش.کردم بلندش آرام و گذاشتم سرش زير را دستم.ريختم ليوان توي آب کمی

 گذاشتم لبش بر را ليوان.کرد خم من دست سمت به را گردنش و گذاشت زخمش روي را دستش.شد

 اصال...کيميا متاسفم واقعا من-: گفتم و خواباندمش دوباره و بنوشد آب کمی تا کردم کمکش و

 االن-. کرد گير خودم پاي.نبود تو تقصير-: گفت و زد هم بر را بورش هاي مژه. شد چی نفهميدم

 را چشمم..! نه..باشی پيشم تو تا-. درآمدند رقص به هايش مردمک هم باز نداري؟ بهتري؟درد

 ببين-: گفتم و دادم بيرونش شدت با لحظه چند از بعد و کردم حبس سينه توي را نفسم...بستم

 خستم خيلی من خدا به...! دي می ش ادامه داري هنوزم...کردي بازي جفتمون زندگی با چطوري

 ريخته که آبی...کن تموش جا همين از...ندارم رو بيخودي اعصاباي جنگ اين حوصله...کيميا

  با نيومدم-: گفت و گذاشت دستم روي را دستش...! نيست شرب قابل بازم بشه جمع اگه حتی...شده

 بتونم شايد...کنم اثبات بهت خودمو بتونم شايد...خوام می ازت فرصت يه فقط...کنم بازي اعصابت

 بد کنی می فکر که اونقدري کنم ثابت بتونم شايد...بذارم جاش سر رو پازل گمشده تيکه اون

 !... نکن بد تو...قبوله...کردم بد من...! نيستم

 رفتنش از بعد مرا روز و حال تا بود نمانده که او...زد می حرف بازگشت و گذشت از راحت چقدر

 !... ببيند

 به دو هر.ايستادم و کشيدم بيرون دستش زير از را دستم..خانم حاج و حيدري مهندس ورود با

 روي را دستم کرده؟ شده؟خوبی؟کی چی-: کردند می تکرار مرتب و بردند هجوم دخترشان سمت
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 در دلخوري و رنجش... خوبه حالش..مهندس نباشين نگران-: گفتم و گذاشتم حيدري مهندس شانه

 امضا برو هم تو..دادم رضايت من...منتظره بيرون نگهبان افسر-: گفت تنها اما.بود مشهود نگاهش

 آهی...! خدا به نبود عمدي...حاجی نبود عمدي-: گفتم و امداختم پايين را سرم شرمندگی با...! کن

 .ببينم پليس برت و دور خوام نمی..جان پسر کن امضا رو برگه اون برو...دونم می-: گفت و کشيد

 : دانيار

 به ندادن جواب و.بود نداده هم مرا تماس جواب و نزده زنگ صبح از...بودم بيخبر دياکو از

 دختر آن شک بی چون.شدم نگرانش بيشتر کيميا وجود با...لنگيد می کار جاي يک يعنی...من

 . بود نخوابيده ديشب...هم دياکو و گذاشت نمی راحتش

 نشسته تنها شاداب.شدم سالن وارد و کردم پارک شرکت مقابل اش کاري تايم شدن تمام از قبل کمی

 و دوخت من به را نگرانش چشمان ورودم محض به...! کشيد می خط کاغذ روي..خودکار با و بود

 برخاست جا از کرخت و سست...!نداشت مرا ديدن انتظار اينکه يعنی...شد نااميد نگاهش بالفاصله

 جوابش.نداشتم را او احواالت در کنکاش وقت.رسيد می نظر به قبل از ضعيفتر چقدر. کرد سالم و

 . نيستن حاتمی آقاي-. رفتم دياکو اتاق سمت به و دادم را

 جلوتر کمی.کشيد می خط هنوز بودو دستش خودکار هنوز کجاست؟-: گفتم و کردم نگاه ساعتم به

 زمين که شد چی دونم نمی...اينجا اومد خانومی يه-. مفهموم نا و درهم خطوط از بود پر کاغذ.رفتم

 چی؟-. چسبيدند بهم اختيار بی ابروهايم. بيمارستان بردنش حاتمی آقاي.شکست سرش و خورد

 زن آن نداشتم شک. نباشين نگران.نيومده پيش مشکلی گفتن و گرفتن تماس-. بود پايين سرش

 می رو خانومه-. کند بلند دست زن روي دياکو بود خورده؟محال زمين چطور اما...بوده کيميا

 قطع را سرش تا مار...!لعنتی. بود کيميا اسمش دونم می فقط-: گفت و داد تکان را سرش شناختی؟

 آقا-. زد صدايم که بروم بيرون در از خواستم. نبود دياکو کار مار اين سر بريدن و...ميرد نمی نکنی

  زده خجالت و مردد.کردم نگاهش تنها جواب، در...!زد صدايم کوچک اسم به...بود جالب...! دانيار
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 دياکو سابق نامزد-: گفتم و کردم جيبم توي را دستم.خواندم را حرفش آخر تا... خانوم اين-: گفت

 . بوده

 صدايش...! سابقش عشق البته و-. بزند فواره خون که است االن گفتم که گرفت گاز را لبش طوري

 !.. فهميدم-. رسيد می گوش به ديگر کرات از انگار

 اش سينه...ديدم نمی را اش تنفسی حرکات...شدم نزديکش...ترسيدم صدايش جانی بی و گرفتگی از

 کرد؟ می زبون و گرفتار اينطور را آدمها که بود دردي چه اين...!بود حرکت بی

 ..!بود روزهايش اين براي اسم بدترين...شاداب شاداب؟ ِِ

 .برم من نداري اي ديگه سوال اگه- خانوم

 می رو جوابم کنده پوست و رک دونم می که هستين کسی تنها شما-: گفت و کرد بلند را سرش

 خب؟-: گفتم و گرفتم ميز لبه به را دستم...! دونين می منو راز که کسی تنها..تبسم جز به و...دين

 و کردم اش احتمالی سقوط هرگونه آماده را خودم داره؟ دوستش هنوزم-. زد می دو دو چشمهايش

 سفيد لبهايش...نکرد سقوط...! آره گم می بپرسی من از...نه گه می بپرسی خودش از-: گفتم

 !.. ممنونم-...! نکرد استفاده زنان هميشگی حربه از...نريخت اشک اما..شد

 از را دستم. صادقين باهام اينکه از: گفت و شد خيره چشمانم توي ممنونی؟ چی از-. گرفت ام خنده

 يه نکنی غش-: گفتم و رفتم در سمت به قدم چند... باش ممنون...باشه-: گفتم و برداشتم ميز روي

 . دنبالت بياد يکی بزن زنگ...!وقت

 از گرفت حرصم...!شده خيره رو به رو ديوار به...بيرنگ..سرپا که ديدم و چرخيدم...نداد جواب

 -: گفت بزند پلک اينکه بدون...! رسونمت می من..بريم بيا-...!حقارتش و حماقت اينهمه

 ...!داشتند خوشی دل چه آدمها اين...! رفتم بيرون در از و گفتم جهنمی به...! رم می خودم..مرسی

 : شاداب

 مانده زمانش به هفته دو حداقل...!هنگام به نا اما..آشنا دردي.کردم حس دلم زير را وحشتناکی درد
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 خيلی آنهم...بود دانيار حرفهاي شوک بازتاب...رفتم دستشويی به و گذاشتم دلم روي را دستم.بود

 برداشتم را کيفم.بردارم قدم از قدم توانستم نمی.آمدم بيرون زور به.هميشه از تر دردناک و شديدتر

 می شايد اما.نبود من مال ولخرجيها اين.بگيرم آژانس توانستم نمی.کردم چک را محتوياتش و

 خدا قدم هر با و کردم قفل را در لرزان دستهاي با.کنم استفاده تاکسی از وس*اتوب جاي به توانستم

 نمی که رسيدم نتيجه اين به خيابان به ورودم با همزمان.بودند تيره تنم لباسهاي که گفتم شکر را

 دستم.کردم می تهيه را نيازم مورد وسايل و رفتم می سوپري به بايد.بروم خانه تا وضع اين با توانم

 احتياط با و گرفتم ديوار به را

 که فشاري و درد از اينکار با خواستم می انگار..بودم کرده مشت شدت به را ام کولی. افتادم راه

 می تر وخيم را حالم داشتم مردم ميان در آبروريزي از که ترسی اما...کنم کم کردم می حس

 بيان را درخواستم مرد اينهمه بين چطور...بود غلغله بد شانس از..رسيدم سوپري به باالخره.کرد

 !... بودم کرده واگذار مادرم به را اقالم اينطور خريد هميشه که من کردم؟آنهم می

 فروافکنده سر با..گذارم نمی سوپري اين در را پايم هرگز ديگر که اميد اين به و زدم دريا به را دلم

 زنده و مردم بار هزار گرفتم تحويل را مشکی نايلون که وقتی تا و گفتم دار مغازه به را ام خواسته

 و کشيدم عقب سريع.کردم برخورد مردي سينه به محکم و چرخيدم و کردم حساب را پول.شدم

 !.. شاداب کن صبر-. کرد خشکم صدايش اما..رفتم و ببخشيد:گفتم

 چشمم و چرخيدم بدتر؟ اين از مصيبت...کردم حس گلويم توي را ام معده اسيد سوزندگی و ترشی

 کنم حساب رو اينا پول بذار-. داد می عذابم بيشتر تاريکش نگاه.شد ثابت خريدش هاي بسته روي

 . ميام

 کردم؟ می چه افتضاح اين با..کنار به دياکو..کنار به خودم مشکل...! نبود واقعا...نبود خوب حالم

 اضطرابم بر محکمش و بلند قدمهاي.بکاهد تهوعم از کمی آزاد هواي بلکه تا ايستادم در کنار

 ترشحی غدد. ديگه برده؟بيا ماتت چرا-. گشتم برمی شرکت به بايد رفتم؟من می کجا. بريم-. افزود
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 -. سوزاندند می را ام داخلی بافتهاي تمام و بودند کرده مکان نقل ام مري و ناي به ام روده و معده

 شما-. بدهم تکان را ام شده چوب زبان توانستم باالخره. ديگه بيفت دستمه؟راه بار چقدر بينی نمی

 دست با و گرفت دست يک در را نايلونها تمام و گفت بلندي "نچ". رم می خودم من.بفرمايين

 : کرد زمزمه و کشيد و گرفت را مانتويم ديگرش

 فعال تنم هاي آالرم تمام دادم تنم به که تندي تکان با. داشتم کم رو کشيدن رو تو ناز همين-

 .رم می خودم که آقا؟گفتم کنين می چيکار-: گفتم و کردم قفل هم در را پاهايم.شدند

 وضع اين با بري خواي می کجا-.. بود خونسرد صدايش اما درخشيد می چشمانش...برگشت

 را خدا جهنم. برسونمت جايی يه تا بريم بيا.داري دردي چه که زنه می داد فرسخی صد تابلوت؟از

 برگردم بايد من-: گفتم آهسته.سوخت رسما که صورتم پوست.کردم حس اندامهايم تک تک در

 تو...خب خيله-: گفت و انداخت بودم کرده قايمش پشتم تقريبا که نايلونی به نگاهی. دارم کار.شرکت

 . منتظرتم ماشين

 امروز اما...بودم نخواسته مرگ خدا از ديدند را معتادم پدر..مدرسه دوستان که روزي حتی

 حرفه و ترسناک مرد اين برابر در آنهم... ام مساله ترين شخصی شدن برمال...! خواستم

 : دانيار...! برد يغما به...بود مانده تنم در توان هرچه...اي

 دختر يک هورمونهاي شدن پايين و باال عالف اينکه جز بودم ديده شرايطی هر در را خودم

  کردم می نگاه شرکت در به يکبار لحظه هرچند و بودم گرفته ضرب فرمان روي بدخلقی با...! باشم

 را عقب در.رسيد راه از باالخره. شود می فرما تشريف ريخته بهم و خجالتی دختر اين کی ببينم که

 !... بشين جلو بيا...سياهه پوستش رنگ باباته نوکر که اونی-: گفتم حوصله بی.بنشيند که کرد باز

 بلند شاسی از آرامی به و احتياط با و کرد اطاعت حرف بدون.نبود لجباز و چموش که شکر را خدا

 طبيعی مسئله يک.بود قرمز صورتش هنوز.کردم نگاهش زيرچشمی.بست را در و کشيد باال ماشين

 کجاست؟ مسيرت- داشت؟ خجالت اينقدر فيزيولوژيک و
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 . خب بزن حرف گی؟بلندتر می چی-. شد گم ماشين استارت صداي در که کرد زمزمه چيزي

 اما.گرفت حرصم مسخره دلسوزي حس اين براي خودم از..بود راه کلی آنجا تا.کرد تکرار را حرفش

 خاطر به و داشت فرق شناختم می که آنهايی با جنسش که دختري..بود شاداب دختر اين حال هر به

 !... نشست می خياطی چرخ پشت شناخت نمی که آدمی کردن خوشحال

 در تا کردم دراز را دستم داشت؟؟ درد اينقدر يعنی...گرفت می گاز را لبش فرمان چرخش هر با

 مسکنی...! ترسيد می من از دختر اين...زدم پوزخند...کشيد عقب را خودش..کنم دراز را داشبورد

 سمتش به و برداشتم صندلی دو بين فاصله از هم را معدنی آب بطري.دادم دستش به و آوردم در

 ...!باشه مفيد هم تو واسه احتماال..ده می جواب خوب که درد سر واسه...بخور بگير- گفتم و گرفتم

 می..دهنيه آبش البته-. کرد تشکر آهسته و کشيد صورتش روي را اش مقنعه کمی...لرزيد دستش

 . کنه می گير گلوم تو آب بدون-: گفت آهستگی همان به باز. بخوري آب بدون رو قرص تونی

 خيابان به چشم ظاهر به.آمد می کنار همان با بود بهتر..نداشتم را آب خريدن و زدن کنار حوصله

 دوي توي را آب و داشت نگه لبهايش از دور کمی را بطري و خورد را قرص.بود حواسم اما دوختم

 شکر را خدا.کشيد می شکمش روي را دستش نبينم من طوريکه نامحسوس طور به.ريخت دهانش

 . باشی تر راحت که بخوابون رو صندلی خواي می اگه-..! نبودم دختر من که

 . نيستم بلد گفت مظلوميت با

 چپم دست درحاليکه...کردم باز را بندم کمر...نداشتم دادن آدرس حال و حس..زدم لبخند اختيار بی

 تمام.دادم فشار را اش صندلی کنار دکمه و شدم خم تنش روي..بود جاده به نگاهم و فرمان روي

 من بدن با تماس که بودم نفهميده حاال تا...ههه...کشيد نمی هم نفس و بود چسبيده صندلی به مدت

 !... باشد وحشتناک اينهمه تواند می

 -. ندادم را جوابش. شدم دردسرتون باعث..ببخشيد-: گفت و نشست تر راحت صندلی رفتن عقب با

 در را مردمکم حرفش به توجه بی. شم می پياده من شد که جا هر..نکنين دور رو خودتون مسير
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 نداشت خوردن جم ناي که دختري...! داري دوستش تو که دونه می دياکو-: گفتم و چرخاندم حدقه

  نمی در که صدايی با. گفتم بهش من- کجا؟ چی؟از-: گفت و پريد جا از فشفشه مثل من حرف اين با

 منو غرور شما...کردم اعتماد بهتون من....دادين قول من به چرا؟؟؟؟شما-: زد داد آمد

 .... شکستين

 گفتم بهت االنم.بره آبروت که بود اين از بهتر شکست می غرورت- شود ساکت که بردم باال را دستم

 اين...کرد رها صندلی روي را خودش و آمد بر نهادش از آه. نباشه گردنم به دينی و بدونی که

 : دانيار. آورد درش پا از آخر ضربه

 می نگاه را بيرون و بود زده شيشه به را سرش.خورد نمی هم تکان.شد طوالنی سکوتش

 برايم نکردن گريه در مقاومتش اين فقط...!روحی هم و جسمی هم...بود نزار خيلی حالش.کرد

 -: گفتم شديم که شان خانه نزديک.باشد خوددار اينقدر خورد نمی رفتارش و ظاهر به...بود عجيب

 : گفتم و کردم پارک را ماشين.نداد جواب خوشحال؟ اي زنده

 بذارينش مونده اي ديگه چيز اگه-: گفت دهد تغييري نشستنش حالت در اينکه بدون دي؟ می گوش-

 تو برخالف من-: گفتم و گذاشتم فرمان روي را دستم دو هر کف. تکميله امروزم ظرفيت...بعد واسه

 .نمياد خوشم شدن شکنجه از.شم راحت و بشنوم اي دفعه يه هست بد خبر هرچی دم می ترجيح

 شده کنترل تري اين روي را گريه اسم شد نمی اما بودند خيس چشمانش.چرخاند را گردنش کمی

 را سرم. يارم می طاقت رو حرفاتون از ديگه کلمه چند دونم نمی.نيستم اينجوري من ولی-. گذاشت

 خاطر به اما...بدي فحش يا کنی گريه زار زار تونی می...بياري طاقت بايد اما-: گفتم و دادم تکان

 به دياکو اينکه اول.بگم بهت رو چيزي يه مجبورم شمع و کيک اون و چهارخونه پيراهن اون

 به من و مفصله جريانش چون چيه علتش گم نمی...بود کرده شک تو و من بين نامشروع رابطه

 ...اينکه دوم...بگم بهش رو واقعيت اصل شدم مجبور نگيره رو دامنت تهمتی همچين اينکه خاطر

 می اما...داري کسی چه به حسی چه تو نيست مهم من واسه-. کردم کج سمتش به را کمرم کمی
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 وجود البته و...اي بچه يه اون نظر از تو گفتم بهت که همونطور...داره حسی چه کی به دياکو دونم

 می زجر رو خودت بيخودي داري-. شد آب از پر چشمانش... کنه می ترت کمرنگ اينم از کيميا

 گزينه يه عنوان به تو به بازم...بياره دست به رو دياکو دل دوباره نشه موفق کيميا اگه حتی...دي

 که دارين اصراري چه-: گفت بغض با.داد می رنگ تغيير مرتب صورتش. کنه نمی فکر ازدواج

 ... بلند..خنديدم بچزونين؟ منو اينطوري

 خواي می اگه بگم بهت خوام می داره؟فقط من حال به نفعی چه تو چزوندون...خانوم دختر آخه-

 اش خنده. بياي در گونه بچه و مظلوم پوسته اين از بايد برسی خواي می که چيزي به و کنی رقابت

 وارد کسی....نيست کار در رقابتی ولی...تون توصيه از مرسی-..! من از تر تلخ حتی...بود تلخ

 دختر اين. بازندم االن همين از من...باشه داشته کردن عرضه واسه چيزي که ميشه مسابقه زمين

 که چی همه-: گفتم و زدم زل صورتش به.کرد می تحريک اي سابقه بی شکل به مرا دلسوزي حس

  کيميا که باشه داشته فاکتورهايی چه بايد زن يه که دونم می مرد يه عنوان به من...نيست خوشگلی

 دوستم بازم برگرده اون اينکه از قبل...دانيار آقا نيست کيميا من مشکل-. خنديد هم باز. اونه فاقد

 .کرد سکوتم به وادار اش منطقی حرف...! نداره خانوم کيميا نبودن يا بودن به ربطی اين...نداشت

 همه.امرزتون لطف بابت مرسی...!همينم متاسفانه...همينم...ندارم اي پوسته هيچ من...ضمن در-

 !... شديم حساب بی...شد جبران چی

 اين...!کردم نگاهش و گذاشتم دستهايم روي را ام چانه...بود احتياط با و سنگين قدمهايش...رفت و

 او حد در که حرفهايی با..نداشتم توقع که رفتارهايی با...زد می هم به مرا معادالت تمام هربار دختر

 توهماتش جايگزين زود خيلی را واقعيات دختر اين...نداشتم انتظار او از که منطقی با...ديدم نمی

 ...!نبود بچه اصال...نبود بچه دختر اين...آمد می کنار بود که همانطور چيز همه با و کرد می

 : شاداب

 به دردم منشا چون...داشتم درد هنوز...مادر هاي درمانی گياه وجود با...چرخيدم رختخوابم توي
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 نمی چشمم پيش از لحظه يک حتی دياکو چهره.داد نمی جواب نبات چاي و گرم آب و دارو و گياه

 با کاالی يک مثل و بود چسبانده خودش به آنطور را سابقش اصطالح به نامزد که وقتی...رفت

 می محبت وقتی...گفت می کوچولو دختر من به که وقتی...هايش خنده و...! کرد می حملش ارزش

 !... کرد

 و سبز لباسهاي ميان...بود خوابيده چرخش کنار مادر...رفتم بيرون اتاق از و زدم کنار را پتو

 چند...رفتم ممنوعه و بسته در اتاق سمت به کورمال کورمال و کردم خاموش را هال برق...! سفيد

 پدر سال ده...نديدمش و داشتم پدر ناقابل سال ده...! سال بودم؟ده نگذاشته اينجا را پايم بود سال

 را کوچکش دخمه پيکنيکی ضعيف نور...شدم داخل و چرخاندم را دستگيره...! نداشتم و داشتم

 اي گوشه...بدهم تشخيص را اش رفته دست از و نحيف هيکل تا کشيد طول...! بود کرده روشن

 می باال را خودش زور به دوباره به و افتاد می گردنش توي سرش...زد می چرت و زده چمباتمه

 را وقتهايش آن صورت کردم سعی...نشستم شد می او روي به رو درست که اتاق ديگر کنج.کشيد

 و سياه چهره اين که االن...االن اما..بود واضح روز مثل پيش دقيقه چند همين تا...بياورم ياد به

 صدايش...! بود پدرم مرد همين اول از انگار...بست نمی نقش تصوير آن ديگر ديدم می را شکسته

 -... کردم دراز را پاهايم...بود غرق خودش نشئگی در...شنيد نمی هم را صدايم بابا؟؟؟-.. زدم

 اين بابا؟؟؟-. کرد می استقبال دخترش از اينطور سال ده از بعد..گفت خشنی و تند ي"ها بابا؟؟؟

 -: گفت مکث کمی از بعد...چرخاند اتاق دور را مخمورش چشمان و گرفت باال را سرش مرتبه

 بابا؟؟؟ شاداب؟؟؟تويی

 ديوار به را دستش... منم...بابا آره- بودم؟ محروم گفتنش بابا از..صدايش از که بود وقت چند

 بابا شده چی-. آمد کنارم استوار نا هاي قدم و شده تا کمر با و برخاست جا از سختی به و گرفت

 اش بسته پينه دستهاي. رساندم نما نخ موکت به را سرم و شدم خم پهلو از اينجا؟ اومدي جون؟چرا

 . کشيد موهايم روي را
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 می درد چشمم..کرد می درد گلويم...کرد می درد قلبم...کرد می درد جون؟ بابا کنه می درد جاييت-

 بزنم؟ صدا رو مامانت خواي می-. کردم می حس هم سرم پوست روي حتی را دستانش زبري. کرد

 روان اشکم...ترکيد بغضم...شد قطع نفسم شده؟ چی گی نمی-..! خوام نمی...نه-: گفتم بغض با

 دونم می-...! نبود حواست...بابا نبود من به حواست-.. بود نشده قطع شب سر از اصال...شد

 خبر بيرون دنياي از...اتاقی اين تو همش که تو..دونی نمی دونی؟نه می-... نفسم دونم می...عزيزم

 اينهمه دچار من شد باعث تو نبودن...بابا نبودي...نداري خبر مشکالتشون و هات بچه از...نداري

 واسه طنابی هر به ميشه باعث که کرده ايجاد من وجود تو رو بزرگ خال اين تو نبودن...بشم کمبود

 !... بپرستم و ببينم خدا رو سالمی مرد هر من که شدي باعث تو...بزنم چنگ کردنش پر

 روي را ام گونه...بود چرت توي...کردم بلند را سرم...شد می ضعيف آرام آرام دستانش حرکت

 اگه...بودي تو اگه-. پيچيد دماغم توي شلوارش ترياک و دود بوي...گذاشتم اش استخوانی زانوي

 محکم..بود قوي که مردي با ساده برخورد يه با..راحت اينقدر من...کردي می مردي واسم تو اگه

 ...!منی روز و حال اين باعث تو...بکشم عذاب اينجوري االن که شدم نمی عاشق...بود مقتدر..بود

 . کرد می خرخر گلويش

 و مردونه آغوش يه عقده اينقدر..کردي می بغل منو تو اگه....نشوندي می زانوهات رو منو تو اگه-

 تماس از من...بردي می اونور اينور خودت با منو و گرفتی می دستمو تو اگه...نداشتم رو مطمئن

 می گاهم تکيه تو اگه...کردم نمی الکی خيال و فکر هزار و باختم نمی خودمو غريبه مرد يه دست

 -...! ديگر شنيدم نمی هم خودم را نجواهايم...! نبودم ديگه گاه تکيه يه در به در اينجوري...شدي

 رو زندگيشون کل که دختر تا دو...داري دختر تا دو که نبود حواست...بابا نبود حواست تو اما

 حاال...!کنه می خاليشون...تو نبودن و خوان می قهرمان که دختر تا دو...کنه می خراب تو اشتباه

 به اعتماد...نبودنت هم و بودنت هم...تو خاطر به حاليکه در...کنم پيدا جايگزين تو واسه کجا از من

 را شلوارش شدن خيس ؟...بسوزونه دل حالم به و بفهمه که بگم کی به دردمو...!شده کشته نفسم
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 بابا؟چرا دختر اينجايی هنوز-: گفت و خورد تکانی..کردم بغل را زانوهايش محکمتر...کردم می حس

 دخترات حال به دلت بابا؟چرا نبود دخترات به حواست چرا-: گفتم بلندتر بخوابی؟ ري نمی

 مهم واست ديگه نميشه؟چرا تنگ واسمون دلت ديگه بزنی؟چرا رو ما قيد تونستی نسوخت؟چطور

 دنيا به رو ما که چيه داريم؟جرممون گناهی چه ها بچه ما نداري؟آخه دوستمون ديگه نيستيم؟چرا

 قوي بايد بگيرم؟کی ياد بايد کی از رو زندگی رسم و راه کنين؟من می ولمون خدا امون به و ميارين

 :کرد تکرار باز بابا؟؟ کنه؟کی محافظت شادي و من از قراره بده؟؟کی ياد بهم رو بودن محکم..بودن

 ... توئه با حق..دونم می..دونم می-

 می که پيش را دردم من...فهميد نمی را حرفهايم درصد يک حتی...دانست نمی هيچی واقع در اما

 بردم؟

 هم را رفتنم بيرون حتی..شدم بلند...بخشيد می شدت رنجم به فقط...کرد نمی آرامم هم اتاق آن

 اميد هنوز ولی..زندگی فشار از...پا درد از...خستگی از...کرد می ناله خواب در مادرم...نفهميد

 به هنوز ولی پيچيدم می خودم به غصه از که من مثل درست...برگردد سويش به مرد اين که داشت

 : گفتم زيرلب و کشيدم تنش روي را پتو... داشتم اميد مردم

 : دياکو...!مامانی شبيهه تو و من سرنوشت چقدر-

 در انگار.بود افزوده دردم سر شدت بر بيمارستان راهروي در پيچيده کرئولين و بتادين بوي

 می داغ آب از پر وان يک دلم..! سوختند می که بس...بودند پاشيده فلفل،باهم، و نمک چشمانم

 شبانه خواب...نفره تک کوچک جشن اين انتهاي و...غليظ و تلخ چاي فنجان يک همراه به خواست

 می بيدار وقتی که است عميق آنقدر گفتند می که خوابهايی همان از..! کودک يک مثل..آرام

 از که همانها از...بودم نکرده تجربه هرگز من که همانهايی از...روز يا است شب دانی نمی..شوي

 رو خستگی پسر؟از خونه ري نمی چرا-. نداشت خارجی وجود و بود کتابها توي فقط...من نظر

 . نيستی بند پاهات
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 کافی ليوان.کشيدم باال سرد فلزي نيمکت روي را تنم مهندس احترام به و کردم باز را پلکهايم سريع

 تو موندن..اينجاييم مادرشم و من..خوبه حالش که کيميا-: گفت و گرفت صورتم جلوي را ميکس

 . نداره ضرورتی

 نگاه سفيد کاغذ تن بر منقوش اي قهوه برگهاي به و گرفتم دستش از را ليوان شرمندگی با

 روم خدا به-..! بيزارم..شود ريخته مصرف يکبار ظرف در که مايعی هر طعم از من که نگفتم.کردم

 پيش...ديگه اتفاقه-: گفت و بلعيد را ليوان از شده متصاعد بخار. حاجی کنم نگاه چشمات تو نميشه

 :گفتم و چشيدم را بدبو و بدمزه قهوه از کمی ادب رعايت جهت. گذشت بخير که شکر رو خدا...مياد

 جاي به و باشم دختر اين جاي به من واال-: گفت و خنديد مهندس...! شد چی دونم نمی هنوزم-

 !... شکنه می گردنم..سهله که سر..بار هزار روزي...کنم پام نردبون کفش

 می ترم معذب اش پوشی چشم و گذشت همه اين و...بود بزرگوار خيلی....مرد اين بود بزرگوار

 خنده از اثري هيچ بدون...مردانه هم و دوستانه هم..بود پدرانه هم لحنش..آمد حرف به وقتی.کرد

 داري حق..دم می تو به رو حق مرد يه عنوان به..باشم منطقی بخوام اگه-..! پيشش لحظه چند

 داري حق حتی...نخوايش ديگه داري حق...نکنی اعتماد بهش ديگه داري حق...نبخشی رو کيميا

 تصميم...کردم می رو کار همين بودم تو جاي منم اگه شايد...! بدي هلش که باشی عصبانی اونقدر

 واسه تونستم نمی حتی که طوري..بود کرد شرمنده هم رو من خود مدتها تا..کيميا عجوالنه

 .کردم می نگاه رنگ تيره مايع بر نشسته کف به سکوت در. بزنم حرف باهات يا ببينمت عذرخواهی

  می بهم رو آسمون و زمين...نيست حاليت منطق ديگه...کنی می فرق قضيه..باشی پدر وقتی اما-

 واسه رو خوشبختی و آرامش تا...ببينی شاد رو بچت دل تا..ري می خدا خود جنگ به حتی...دوزي

 از پدري هر مثل...! م دردونه و کرده عزيز تغاري ته کيميا و پدرم منم....کنی فراهم لحظاتش همه

 اما...بود تر مسئوليت بی و تر شيطون بقيه از که يکی اين خصوصا...بودم نگرانش تولدش روز

 تونه می که هست نفر يه ديدم چون...شدم آروم...شد باز م خونه به تو پاي که اولی روز همون
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 ام معده درد اما بکشم عميق نفس خواستم. کنه خوشبخت خوام می من که اونجوري رو دخترم

 فکر من اما...بدي کيميا به ديگه فرصت يه بخوام ازت که باشه خودخواهی خيلی شايد-. نداد اجازه

 داشته اشتباهش جبران واسه فرصت يه که داره حق آدمی هر بلکه...من دختر تنها نه کنم می

 به اينو! تو کردن ترک از هم و رفتنش از هم...پشيمونه اينقدر که کيميا مثل کسی خصوصا.باشه

 -. شدم جا به جا کمی...سوخت می ام معده سر.. پشيمونه واقعاً کيميا...دياکو گم می پدرش عنوان

 برگشته که روزي چند همين تو..بمونه من دست رو که نيست دختري اون که دونی می خودت

 رو م پرورده ناز و تخس تغاري ته تونم نمی من اما...گرفتن مادرش و من از امان خاطرخواهاش

 وجود فقط...نگرونشم دل باز بذارنم قبرم تو....بنده دختر اين نفس به نفسم.بسپارم هرکسی دست به

 زندگی زن يه هوا به سر و سرتق دختر اين از تونی می تو فقط.کنه آرومم تونه می...تو مثل مردي

 روي را دستم. ميرم می و ذارم می سرمو راحت خيال با من..باشه سرش رو تو سايه اگه...بسازي

 : گفتم و گذاشتم ام سينه قفسه

 بودن خواستنی و خوب توي...! حاجی نکنه کم ما سر از ديگه سال هزار تا رو ت سايه خدا ايشاال-

 رو اينکار پيش سال چهار بسازم زندگی زن ازش تونستم می من اگه اما...نيست شکی هيچ کيميا

 و حال نه ديگه چون..نميشه 92 داد تغييرش بشه سالگی. االنم..نشد موقع اون اگه...بودم کرده

 گذاشت پايم روي را دستش و چرخيد کامل سن تو که دختريه کيميا نه.. مونده من واسه اي حوصله

 عوض کيميا اما...نکنی اعتماد بهش که طبيعيعه...نکنی باورش که طبيعيه-: گفت ماليمت با و

 خوب خودش..بود زبونش ورد تو اسم هميشه...شد عوض رفت که اولی ماههاي همون از..شده

 فرصت يه من خاطر به..پسرم من خاطر به..داده دست از رو گوهري چه کرده غلطی چه دونه می

 يه حتی..دنيا اين کل تو-: گفتم و زدم زل چشمانش در..گذاشتم دستش روي را دستم...! بده بهش

 شدتی همون به..! خانوم حاج و شما جز به...حاجی باشه داشته حقی گردنم به که نداره وجود نفر

 تون پدرانه و دريغ بی محبت سالها که باشم گربه بايد خيلی...کردين بلندم شما...زد زمينم جنگ که
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 کارگر يه عمر آخر تا خودم و رفت می دستم از دانيار نبود شما حمايتاي اگه.کنم فراموش رو

 خاطر همين به...! ميرم می...بمير بگين...همينجا..االن اگه...قسم شرافتم به.موندم می بيسواد

 واست دونم می...باشم کيميا با تونم نمی ديگه...داري گردنم به که دينی اينهمه خاطر به...حاجی

 از خودش خاطر به پس...قلبته شاهرگ دونم می..بره پاش به خار نداري طاقت دونم می...عزيزه

 بی همين و...تونم نمی چون...کنم اعتماد بهش تونم می باز بگم اگه دروغه...! دار نگهش دور من

 می شيشه تو رو خونش...حاجی شناسم می خودمو من..کنه می خراب رو زندگيش اعتمادي

 می پوشش لچک خودش قول به.. کنم می محرومش آدم يه طبيعی فعاليتاي همه از...ريزم

 به ايندفعه چون....داره رو سفيد و سياه ريسمان حکم واسم کيميا چون...م گزيده مار چون...کنم

  نمی چون...گيرم می رو نفسش و ذارم می گلوش روي رو دستم...نشه تکرار تاريخ اينکه خاطر

 مديونم بهت-. افتادند فرو هايش شانه...! بزنه بهم رو زندگيم ديگه بار يه بدم اجازه تونم

 ممکنه...کنم بازي دخترت آينده با ده نمی اجازه...کنم خيانت بهت ده نمی اجازه دين همين...حاجی

 حق بينم می کنم می فکر که االن...ميشه بدبخت قطعاً..من با اما...نشه خوشبخت من بدون کيميا

 ساله چهار و بيست که درسته...کنه زندگی متعصب کرد يه با بتونه که نيست آدمی اون...داشت

 متصل قوم اون به منو..زنجيري هر از محکمتر...پدرم خون اما...نديدم چشم به رو کردستان رنگ

 يه چه متري چهار سلول يه چه!.. حاجی زندان،زندانه.ميشه اسير من خونه تو کيميا...!کنه می

 اجازه..کرده کسب تجربه خودش قول به و خونده درس و رفته که حاال...!متري هزار چهار قصر

 . بده دست از داره که هرچی...ديگه احساسی تصميم يه با نده

 به زندگيم تو که ام آدمی من..جون حاجی ببين-. فشردم محکم را دستش.انداخت پايين هم را سرش

 می و ذارم می عقلم روي داشتهپا اصرار وصلت اين به هنوز اگه. گذشتم جونمم از..عزيزام خاطر

 عزيزمی چون...باشی ، خاطر به رو تصميم اين...دانيار جون به اما. حاجيه امر امر،..چشم گم

 نمی من...بينه می زن رو آسيب بيشترين اشتباه ازدواج يه تو...خودته دختر خاطر به.نگرفتم خودم
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 شکنجه بشه من خونه ترسم می...نديدي رو دياکو روي اون شما...بيارم کيميا سر رو بال اين خوام

 عالقه رغم علی چون...حاجی رسيم می بست بن به هم با ما...کنه سفيد رو ساواک روي و گاهش

 باورم..حاجی کن باور...نشديم ساخته همديگه واسه...باشيم داشته هنوزم شايد و داشتيم بهم که اي

 -: گفت و گذاشت بازويم روي و آورد باال را ديگرش دست...کشيد آه سرهم پشت بار چند...! کن

 منو تو...!کردم پيدا رو تو وقتی تا بود دلم به...داشتن وارث...داشتن پشت..داشتن پسر حسرت

 با رو خونوادم و م خونه ستون بشی..باشی دامادمم بود آرزوم...شدي پسرم...کردي روا حاجت

 اگه...سنده واسم حرفت که...مردي اونقدر...دارم قبولت اونقدر اما...بسپرم دستت به راحت خيال

 تا من-: گفتم و وسيدم*ب را دارش لکه و پير دست و شدم خم...! نميشه حتماً خب...نميشه گی می

 بخواي وقت هر تا...سرمی تاج...پدرمی..بزرگمی...داري جونمو اختيار...حاجی نوکرتم عمر آخر

 !... حاجی جوره همه...قيامت خود تا...کنم می رو نوکريت

 اوج و...کنم حس را نحيفش هاي شانه لرزش توانستم می...وسيدم*ب و گرفت آغوشم در محکم

 : شاداب...! را اش دلتنگی و نااميدي

 سالخ به که گوسفندي مثل...بود سنگين پاهايم هميشه برخالف.نداشتم دوست را شرکت آن ديگر

 زود خيلی هنوز..کردم طی عجله بی و يکی يکی را ها پله آسانسور، خيال بی...!شد می برده خانه

 شرکت به را خودم آبدارچی از قبل حتی بودم خورده تاخيرم خاطر به که تشري از بعد من اما بود

 دخترانگی و تر کمرنگ رنگم هميشه از امروز.کردم نگاه را خودم پاگرد آخرين آينه در.رساندم می

 مجبور خواست می دلم...بود چشمم دور هاله همرنگ درست سياه مقنعه.نمود می تر رنگ بی ام

 آگاهانه و دارم دوستش دانست می که شوم رو به رو مردي با و دهم فشار را دستگيره آن نبودم

 امنيت احساس عوض در اما ماندم می گرفته دود خانه همان گوشه خواست می دلم...نداشت دوستم

 گفته خوشحالی با شادي...بود نزديک مهر اما...!احساسم..شخصيتم..غرورم براي امنيت...کردم می

 و لباس با امسال که بود
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 براي تازه...!خواست می پول...نو شلوار و مانتو..نو کفش...رود می مدرسه به نو کفش و کيف

 جواب نيست؟؟؟در دولتی اينجا مگر گفتيم می...مدرسه به کمک اسم به..گرفتند می پول هم نام ثبت

 به باز توانستم می چطور...گرفت می سفارش کمتر من اعتبار به هم مادر...!زدند می پوزخند فقط

 هرگز...داشت اعتياد ديگري چيز به کاش گفت می مادر...بود هم پدر بياورم؟؟؟ترياک فشار او

 باز را در که انداختم کليد...! "است گران خيلی ترياک"...بودم فهميده ها تازگی اما...چرا نپرسيدم

 من ميز...رفتم داخل سريع"کنم؟ قفل را در رفته يادم ديروز نکند"...ترسيدم...نبود قفل اما...کنم

 من از زودتر...شد راحت خيالم...شنيدم را صدايش...رفتم دياکو اتاق سمت به...بود مرتب

 تشخيص صدايش در را حسی بار اولين براي.شد مانع دانيار صداي اما کنم عقبگرد خواستم...آمده

 تشخيص هم را دياکو صداي حس بودي؟ دختره اون سر رو صبح تا ديشب يعنی-..! خشم...دادم

 انتظار...نخير:دانيار بخوابم؟ خونه بيام داشتی انتظار...شکستم سرشو من گم می-...! کالفه...دادم

 !... باشم مالحظه بی و ادب بی تو مثل تونم نمی من: دياکو...! ندي راهش اتاق اين تو کال داشتم

 اومده؟ جلو حلقت تو تا دختره تو مالحظه و ادب خاطر به فقط جداً؟؟يعنی:دانيار

 خواد می دختره اين...نيست حواست ميگم: دانيار صبحی؟ اول گی می چی...بسه...دانيار اه:دياکو

 !... مواظبم خودم...نباش نگران تو:دياکو...! زده استارتشم...زندگيت تو بزنه گند دوباره

 می شاداب مثل شعوري با و عاقل دختر يه به...صفره شناسيت آدم چون...نگرانم متاسفانه: دانيار

 شاداب پاي-. برد باالتر را صدايش دياکو...! کيميا مثل اي عفريته يه سر دنبال افتی می و بچه گی

 . داره فرق ش قضيه اون...نکش وسط رو

 داره چی کيميا..خواد می آرامشش واسه زنو جون؟مرد بالی يا خواي می داره؟زن فرقی چه:دانيار

 باشه؟ نداشته رو بهترش شاداب که

 زنی؟ می سينه به رو شاداب سنگ اينقدر چرا تو دونم نمی من:دياکو

 می سينه به رو تو سنگ من...نيست مهم واسم اصال چون زنم نمی سينه به اونو سنگ من:دانيار
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 !... کنه تحمل تونه می شاداب مثل يکی فقط رو وزوزکت شاه عهد اخالقاي اون که زنم

 واسش بيشتر تو همسن مردي يه...کوچيکه خيلی من واسه شاداب اما..نگرانيت از مرسی:دياکو

 !.. برافکنش خانمان نوع از....بود شده برپا زلزله زانوانم در. نيست بازي خاله که زندگی...مناسبه

 ولش و نخواي رو يکی امروز که...نيست بازي خاله زندگی...همينه منم حرف دقيقا:دانيار

 جز به هرکسی...ندارم شاداب رو اصراري من...! سراغش برگردي دوباره فردا...کنی

 عذابمون و بدبختی باعث اين از بيشتر که هرکسی...!کنه دور ازت رو دختر اون که هرکسی..کيميا

 . نشه

 الزم هم تو.رفت و شد تموم باشم؟کيميا کيميا با بازم قراره گفته کی..من برادر..من عزيز:دياکو

 ولی...نداري ازش خوشی دل دونم می...نمياد خوشت ازش دونم می...بخوري حرص اينقدر نيست

 . کردم مشت ديوار روي را دستم...گفت بلندي اوف دانيار. نيست تو از بهتر منم حال کن باور

 وظيفه تنها نه کنم می فکر...زدم حرف کوپنمم از بيشتر..زدم حرفامو من اما...نميشه باورم:دانيار

 ش بقيه ديگه.کردم جبران هم رو پيش سال چهار کاري کم بلکه..دادم انجام برادر يه عنوان به رو م

 صداي. خواي می تو که همونيه اون...کن فکر شاداب به کنم می پيشنهاد بازم حال هر به.خودته با

 صداي کنی؟ نمی فکر بهش خودت چرا نشسته دلت به اينقدر اگه-. شنيدم را دياکو کوتاه خنده

 سرما دندان مثل پاهايم. دارم اي ديگه معيارهاي زن انتخاب واسه من-. شنيدم را دانيار پوزخند

 !... تعادلم حفظ براي کردم می تالشی چه...!خوردند می بهم...ديده

 می رو مشتريات برقی کش پشه مثل قيافه و ريخت اين با...خونه برو هم تو...کرج رم می من-

 !... پرونی

 سرطان مثل..لررزش.بودم در پشت همانجا من...شد باز در...لرزيدم بازهم من...خنديد هم باز دياکو

 می مغزم..لرزيد می قلبم..لرزيد می پلکم..لرزيد می دستم...بود دوانده ريشه اندامهايم تک تک به

 کنی؟ می چکار اينجا شاداب؟تو-. لرزيدند می پوستم زير عضالت...لرزيد
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 شاداب؟؟؟-. بود دياکو مطمئنم را يکی اين خوبی؟ شاداب- دانيار؟ يا بود دياکو

 چشمانم..گرفت را بازويم دستی.لرزيد می هم زبانم.شد اکو و پيچيد سالن در بار هزار شاداب اين

 به متعلق انگشتان اين که فهميدم نسوجم در پيچيده گرماي از اما..دادند نمی تشخيص را صورتش

 را چشمانم.کشيدم را دستم و خواستم مدد به را خدا...کشيدم را دستم.هستند دياکو

 چه شده؟ چی شاداب-...! بشکنم گرفته را ديدم جلوي که ديواري اين خواستم می..محکم...ماليدم

 !...بودند گذاشته حراج به مرا برادر دو فقط...بود؟؟هيچی شده

 يکی.رفتم ميز سمت به زور به و کردم کليد هم روي را دندانهايم...نبودند اختيارم در هنوز زانوهايم

 لعنتی ديوار...ريختم ام کولی توي داشتم لعنتی شرکت آن در که چه هر و کردم باز را ها کشو يکی

 که بگذارم جا چيزي خواستم نمی..شود کم ضخامتش از کمی تا ماليدم می را چشمم...شکست نمی

 تکان شدت به را سرم شده؟ چی گی نمی چرا...شاداب-. برگردم اينجا به دوباره کند مجبورم

 اين نفهميدم که بودم احمق چقدر زنی؟ نمی حرف چرا...عزيزم..شاداب-...! ها ديوانه مثل...دادم

 !.. دارد کاربرد هم کلفت سبيل مرد يک براي حتی و است کالمش تکيه "عزيزم"

 را رمقم بی دستان...بود نمانده اتاق اين در شاداب از اثري هيچ...بود نمانده چيزي...نبود چيزي

 تاب...!کشيده الف همان با...شاداب گفت باز..رفتم و کردم حلقه شده سنگين کولی دور

 . مردم می امروز شک بی وگرنه..زدم می را حرفم بايد..چرخيدم..نياوردم

 گره ابروهاي با ديگري و متحير چهره با يکی...بودند ايستاده هم کنار در برادر دو

 سريع..افتاد زمين روي و خورد سر دستانم ميان از...کنم تحمل را کولی وزن نتوانستم...!خورده

 !... باشد خورده زمين و زمين روي شاداب از اي تکه هيچ خواستم نمی..داشتم برش و شدم خم

 به لرزش، فرو را ام نداشته بزاق بار چند اما..بود خشک دهانم ِِن

 سرطا کاش اي که کردم دعا...دادم

 . نگرفت دعايم اما...باشد نداده متاستاز صدايم
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 روي را زبانم...!هميشه از تر جدي...کردم نگاه دياکو به...هميشه از اخموتر...کردم نگاه دانيار به

 دروغگو منم...گفته راست گفته هرچی برادرتون-...! لرزش سرطان اين به لعنت..کشيدم لبم

 شما به من..درسته-. بود تر سخت عزرائيل مالقات از راستش گفتن...! گم می رو راستش..نيستم

 می تير ام سينه چپ سمت... شرکت اين تو بيام اينکه از قبل وقت خيلی از...داشتم عالقه

 شما به وقت هيچ ولی-... دياکو مستاصل چشمان جلوي...!اينها چشم کنم؟؟جلوي سکته نکند..کشيد

 گدا من چون-. کرد می نگاه تئاتر سن به انگار..بود کرده جيبش در را دستش دانيار... نگفتم

 هرچيزي روي-. بياورد تاب قلبم کاش...! نکردم گدايی...جنگيدم... دارم که هرچيزي واسه...نيستم

 !... بندم می چشم هم شما روي-. نترکد بغضم کاش... بلدم اما...سخته...بستم چشم نداشتم که هم

 کولی...! رو عشق نه...رو پول نه...کنم نمی گدايی من چون...بندم می اما...سخته-. دادم قورتش

 -. .. شد گم انتهايی بی و عميق چاه در و خورد سر هم قلبم...! گرفتمش محکمتر...خورد سر باز

 و احساس با راحت اينقدر که ممنون...کردين پيشکش همديگه به منو راحت اينقدر که ممنون

 بچه اگه حتی...نيستم بازي اسباب من اما-. افتاد شماره به نفسم.. کردين تفريح من عاطفه

 !... نيستم شما دست بازي اسباب بازم...باشم عاشق اگه حتی..باشم کم اگه حتی...باشم

 فاصله قدم چند آغوشش تا...چرخيد پهنش سينه روي چشمم...کرد دراز را دستش..آمد جلو دياکو

 خودنمايی اجازه ام فروخورده اشک به همزمان و...کردم فرار و برگرداندم را رويم اما..داشتم

 دانيار زدن فندک صداي با: دياکو...! =========================== دادم

 .زديم گندي چه...اوه اوه-: گفت و نشست شاداب ميز پشت و کرد روشن را سيگارش.چرخيدم

 برداشتم ميز روي از را ام گوشی و رفتم اتاق به عجله با باشد؟ خونسرد اينقدر توانست می چطور

 چيکار؟نديدي خوام می رو ش فايده-.نداره فايده...نرو-. شاداب دنبال- ري؟ می کجا-. برگشتم و

 : گفت و کرد فرو موهايش بين را انگشتانش چی؟ بياد سرش باليی لرزيد؟اگه می چطور

 . باشه تنها بذار کن ولش.ميشه اذيت بيشتر دنبالش بري تو...!نمياد سرش باليی..بشين بيا-



 

 176 

 را دخترها او...بود دانيار با حق شايد اما..بروم خواست می دلم...کردم نگاه خروجی در به مردد

 حرفامون شد؟يعنی اينجوري چرا-: گفتم و نشستم ديدم که صندلی اولين روي...شناخت می بهتر

 . ديگه بوده دونم؟حتما می چه-: گفت خيالی بی با کرد؟ داغونش اينطوري که بود بد اينقدر

 تالش اينهمه- شد؟ می دريغ من از آسايش لحظه يک چرا..بکوبم ديوار به را سرم خواست می دلم

 حاال-. بود رفته جانم از قرار و آرام. شد افتضاحی چه ببين ولی...نبينه آسيب دختر اين غرور کردم

 با باز و. بود وابسته اينجا درآمد به زندگيشون.داشت احتياج کار اين به...جهنم به غرورش

 نهايت در و وقت؟ يه نياد سرش باليی-: گرفت را وجودم تمام وحشت روزش و حال يادآوري

 درگاه به گناهی چه دانيار؟من ميشه اينجوري چرا-: گفتم و گرفتم دستم دو بين را سرم استيصال

 کنم؟ تحمل بايد ديگه سال نيست؟؟چند بس آخه؟يعنی کردم خدا

 ام شامه دانيار سيگار و عطر تلخ بوي و شنيدم را کف سنگ روي صندلی پايه شدن کشيده صداي

 چشمان در...کردم بلند را سرم.بود من زانوان مماس زانوانش و نشسته رويم به رو.کرد تحريک را

 که ساعته:. گفت و گذاشت پايم روي را دستش.زد می موج افسوس اش خالی هميشه

 بين را سرم دوباره. کن استراحت کم يه خونه برو -84 مياد جا حالت بکشی دراز کم يه...نخوابيدي

 . بود شده ضعيف شدت به اعصابم.کردم پنهان دستانم

 تحقير رو کسی که نگم چيزي...بشه کسی رنجش باعث که نزنم حرفی بوده حواسم هميشه-

 حرفام با..ببين..کردم چيکار ببين...امروز اما..بشه دار خدشه کسی غرور که نکنم کاري...کنه

 نبوده؟چجوري کنه می فکر اون که چيزي اون منظورم که کنم ثابت بهش چجوري حاال...کشتمش

 کنم؟ جمع رو گند اين ارزشه؟چجوري با و مهم واسم چقدر که بفهمونم بهش

 روي را نفسش...شد خم بيشتر دانيار.بود کرده هم بدترش روزه چند اين روحی فشار...بود بد حالم

 واسه اينجوري کن باور ولی...نداشتی منظوري تو دونم می من..ببين-. کردم می حس ام پيشانی

 باال را سرم کمی. داد می عذابش فقط موندن اينجا..بره بذار نداري دوستش وقتی...بهتره شاداب
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 دونی می که ندارم؟تو دوستش گفتم کی من-. بود همديگر راستاي در درست چشمانمان..آوردم

 نمی..باشم خودخواه تونم نمی فقط...داشتنيه دوست چشمم به چيزش همه چقدر.عزيزه واسم چقدر

 نمی صبر هم لحظه يه بود بزرگتر سال هفت شيش اگه خدا به.کنم خراب رو ش آينده تونم

 آتشينم و رويايی عشق يه دنبال سال و سن اين با ديگه اما...نه...باشم عاشقش اينکه نه....کردم

 روش...کنم می تحسين رو شاداب واقعا من...بسه پشتم هفت واسه کردم ش تجربه بار يه...نيستم

 من بر و دور دختر چندتا مگه اصال.دارم اعتماد صداقتش و نجابت به وجود همه با...کنم می حساب

 ريا بی اينجوري که هست دختر تا بخورم؟چند قسم پاکيشون به اطمينان با اينجوري بتونم که هست

 کنه؟ آرومم اشکاشم حتی که هست دختر تا باشه؟چند داشته هوامو و باشه نگرانم خالصانه و

 ...!تونم نمی...دانيار تونم نمی ولی-... فشار از..ناراحتی از...خستگی از..بود شده دار خش صدايم

 رو نوجوونی تازه اون..ميشم ميانسالی وارد دارم من...نيست من سهم...نيست من حق دختر اين

  فقط تونم نمی..باشم نامرد و پست اينقدر تونم نمی من..اشتباهه...ظلمه خدا به...گذاشته سر پشت

 -. نشست هايم شانه روي دانيار دست دو هر..! نميشه...تونم نمی...کنم فکر خودم به

 موردش در بعدا.نداده دستمون کار معدت دوباره تا پاشو...خونه بريم پاشو...نميشه..باشه..باشه

 !... پاشو...کنيم می درستش بعداً...زنيم می حرف

 چشمانش در را آتشفشان اين هرگز...بودم نديده اينطور را شاداب کردم؟؟؟هرگز می درستش چطور

 قلب وجود با..! است مغرور چقدر که دانستم می...دارد نفس عزت چقدر که دانستم می...بودم نديده

 بی با من و...بود مغرور بازهم...صمميتش و صفا و مهربانی وجود با..آاليشش بی و صاف

 : بخشيدم؟دانيار می را خودم چطور.بودم کرده نابود را اش روحی سرمايه تمام...رحمی

 می.نزد حرف هم کلمه يک حتی و بست را چشمانش راه طول تمام و کرد روشن را محبوبش آهنگ

 وقت خيلی...بود خسته دياکو...نيستم من فقط...نيست کيميا فقط..نيست شاداب فقط دردش دانستم

 . بود خسته که بود
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 دلتنگم چه دونی نمی جان برادر

 جان برادر دونی نمی دونی نمی غمگينم چه دونی نمی جان برادر

 نفرينم و طلسم کدوم گرفتار

 بوديم کردستان دلتنگ که بود سالها...نداشتيم سرزمين...نداشتيم خاک...نداشتيم خانه که بود سالها

 بودنبرادر سفر در هميشه طوفان بودنمثه در به در سخته چه دونی نمی. نداشتيم برگشتن ناي و

 دونی نمی جان برادر جان

 هميشه برايش شهر اين... تنگه دلم جان برادر جان، برادر تنگه دلم بودن پدر درد وارث تلخه چه

 از تنگه دلم...! ديگر يکطور شمالش و بود داده عذابش يکطور جنوبش...ماند غريبه و بود غريبه

 مايوس و خسته گرديهاي شب اين اميداز بی روزهاي اين

 تنگه دلم بيهوده تکرار اين از

 وس*کاب يک و درد يک و غم يک هميشه

 .... تنگه جاندلم برادر جان برادر تنگه دلم

 انداخته پايش از دايان داغ من از بيشتر...بود تنگ مادرمان و پدر براي من از بيشتر دلش

 دوشی به خانه اين من از بيشتر...سوخت می مان خانواده قبر بودن نشان بی از من از بيشتر...بود

  بی خواهر، بی...کس بی مادر، بی...عشق نکندبی خدا.بود کرده شکنجه را روحش دري به در و

 تنها اينهمه مردي پدر بی...قهرمان بی...بماند پشت بی مرد يک ، نکند خدا...برادر، بی...پناه

 نيست خوش دلم..! نکند خدا...بماند

 جان برادر غمگينم

 من از غير که غمگينی تنهايی چه لبخند بی و رويا بی تکرار اين از

 ... خرسند و عاشق عاشق و خوشبخت همه

 دست از برادري...بودم من اش زندگی همه...نداشت دنيا اين در خوشی دل هيچ...نبود خوش دلش
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 اي انگيزه چه به...اميدي چه به واقعا...دياکو که ماندم می متحير گاهی...! خودش از بدتر و رفته

 مبارزه از دست و نشيند نمی پا از خاطرش به که مانده کند؟چه می تحمل و جنگد می محکم اينقدر

 سمت به حرف بی مانده؟ چه ما مانده؟از چه من مانده؟از چه خودش مانده؟از دارد؟چه نمی بر

 موقع هر فقط...! خوبم من...برس کارت به برو تو-: گفت و ايستاد در به نرسيده...رفت اتاقش

 !... بده اس ام اس يه کرج رسيدي

 به هرکسی فکر به بايد کی کرد؟تا می رهايش نگرانی و مسئوليت اين کی...بود من نگران...هم باز

 سرش. زنيم می حرف هم با شدي که بيدار...بخواب کم يه.مونم می اينجا من- بود؟ می خودش جز

 !... کن پيدا شاداب واسه امن و مطمئن جاي يه...نشين بيکار پس...باشه-: گفت و داد تکان را

 مقتدر هاي شانه...داشتم سراغ شهر اين در که امنی و مطمئن جاي تنها که...دياکو دانست می چه

 چشمانش چقدر...کرد نگاهم...! بخواب فقط..من با اون..نباش شاداب نگران تو- بود؟ او مردانه و

 سمتش به قدم چند اما..ندادم جواب دانيار؟-. عميق و سياه گودال دو..بود شده من شبيه

 چشمانم اختيار بی...! نشدم پشيمون دادم نجاتت اينکه از وقت هيچ-. نداشت جان لبخندش.برداشتم

 خوشم دل فردا به...! کن صدام داشتی الزم چيزي-:گفتم و فشردم هم روي محکم را

 باشه من خوشبختی خوب طلوع فردا با که شايد

 جان برادر تنگه دلم باشه شدن عاشق روز فردا شايد کن سر من تنهايی رنج با و شب

 : شاداب تنگه دلم جان برادر

 و محدوديت بدون... دلبازش و روشن اتاقهاي ميان توانستم می که بود جايی تنها تبسم خانه

 به اما بودم کشانده آنجا تا را خودم قدرتی چه با دانم نمی. کنم مادر،بيتوته پاسخهاي و پرسش

 گاز لوله از ماندن سرپا براي و رفت ام زده تاول و خسته پاهاي از توان زدم زنگ اينکه محض

  "منم-": گفتم و کردم صاف را صدايم بله؟-. پيچيد کوچه توي مريم خاله صداي.شدم آويزان در کنار

 اومدي خوش-. بود نمانده هيچ بودنش "من" از که شادابی..بودم شاداب...! شاداب..خاله
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 ... تو بيا..عزيزم

 کمکم و انداخت می بغلم زير دستی..آمد می در کردن باز براي که کسی شايد...نداشتند آيفون کاش

 سخت اينقدر رفتن راه کاش..!آورد نمی فشا نحيفم هاي شانه به اينقدر کولی اين کاش...!کرد می

 سياه اينقدر روزم کاش...بودم نرفته شرکت آن به امروز کاش...بود اينجا مادرم کاش...نبود

 سرما از دندانهايم کاش...نبود گرم اينقدر هوا کاش...کرد نمی زق زق اينقدر پاهايم کف کاش...نبود

 يقه کاش...بپوشم مقنعه نبودم مجبور کاش...نداشت وجود عرق نام به چيزي کاش...لرزيدند نمی

 سرم بر خاک-... کاش...نبود دردناک اينقدر کشيدن نفس کاش...نبود تنگ اينقدر مانتويم

 ...!نپرسد سوال کس هيچ کاش...نپرسد سوال مريم خاله کاش شدي؟ شکلی اين چرا تو...شاداب

 سمتم به سپس و کرد مکث... خوش..خانوم شاداب...به به-... شنيدم را تبسم سرخوش صداي

 ... آمد می خوابم فقط...بود نشده هيچی شدي؟ چی شاداب...واي اي-: دويد

 مقنعه تبسم...بنشينم مبل روي تا کردند کمک و گرفتند را بازويم يک زير کدام هر..مادرش و تبسم

 چی..جونم شاداب..شاداب-: گفت می مرتب و کرد باز را مانتويم هاي دکمه و برداشت سرم از را

 قيافه و ريخت چه اين...الهی افتاده؟بميرم شده؟فشارت مزاحمت اومده؟کسی سرت باليی شده؟چه

 کرده؟ اذيتت کی ايه؟آخه

 لبم به را ليوان و گذاشت سرم زير را دستش...آورد گالب و بيدمشک شربت برايم مريم خاله

 به هم را لوچی تلخ حس و ريخت گردنم روي و گرفت راه لبم کنار از چسبناک مايع...چسباند

 نمی مگه..دختر بگير دهن به زبون دقيقه يه-. شنيدم را اش عصبی صداي.کرد اضافه بدم حسهاي

 نمی زبانم اما..فهميدم می..شنيدم می را چيز همه..بودم نرفته حال از رفته؟ حال از بينی

 و صورت خيس دستمال با و بنوشم ته تا را شربت کردند مجبورم. بزنم حرف توانستم نمی...چرخيد

 فشارش...نيست چيزيش- بيمارستان؟ نبريمش...مامان سرده بدنش چقدر-. کردند پاک را گردنم

 کم يه...اتاقت تو ببريمش کن کمک-...! بودم زده دل..نبودم زده گرما... شده زده گرما شايدم..افتاده



 

 181 

 ... بهتره بکشه دراز

 روي را نمدار دستمال مادرش...گذاشت بالش پايم زير و درآورد را جورابهايم تبسم...کردند درازم

 که راهی...راه طول تمام...ببندم را چشمانم خواست نمی دلم...زد می بادم و کشيد می ام پيشانی

 پلک اندازه به حتی...بستم می که چشم...!نزدم پلک حتی...بودم کرده اش طی پياده ساعتها

 می گلويم دور را بزرگشان دستان و کردند می حمله سمتم به هيوالها...گشت برمی وس*زدن،کاب

 خاله مهربان و نوازشگر دستان مقابل در اما.آوردند می بند را نفسم راه قدرت تمام با و گذاشتند

 يا بيهوشی يا بود خواب دانم نمی.شدم تسليم و آوردم کم اش مادرانه گفتنهاي "هيش هيش" و مريم

 يخ برفها-...! گيرايش صداي و شد شروع دياکو با اش صحنه اولين بود هرچه..مرگ

  در و کرد پاک را اشکهايم سرانگشتانش با تبسم...! خانوم دختر بردار محکمتر رو قدمهات...بستن

 نکن...شادابی...برم قربونت-: گفت ريخت می اشک من از بيشتر برابر هزار خودش حاليکه

 !... رو خودت کشتی...اينجوري

 تبسم از صدم بار براي.بود نيامده بند خروشان رود اين هم لحظه يک حتی...تمام ساعت پنج

 خون کاسه دو چشمانش..کشيد لبش روي را دستش پشت تبسم احمقم؟ خيلی من-: گفتم و پرسيدم

 احمق...بودم احمق من..دادم تکان را سرم... لياقتا بی اون...احمقن اونا...خدا به نيستی-. بود

 -: گفت و کرد پنهان اش سينه ميان را سرم... احمقم خيلی...دونم می خودم...احمقم-... بودم

 ويروس ميليونها انگار... دختراست همه مشترک خصلت اين..هستيم هممون...هستی...باشه

 به کس هيچ...نيست من مثل کس هيچ...نه-...! بودند کرده تزريق صدايم جان به سرماخوردگی

 رو تو..جونم شاداب-. لرزيد می ام شانه دور تبسم دستان...! نيست خر و ساده من اندازه

 !... گذشت...شد تموم...ببين...نکن سرزنش رو خودت اينقدر...خدا

 کس هيچ...بود رسيده صفر به نفسم به اعتماد...بود زياد دردم...بود زياد بود؟؟؟غمم شده تمام چه

 دختر مرد حتی نه...دياکو مثل پاکی و سالم مرد نه..آمدم نمی کس هيچ چشم به...خواست نمی مرا



 

 182 

 توپ مثل که بودم بنجل بودم؟اينقدر کم بودم؟اينقدر بد اينقدر يعنی!...دانيار مثل قيدي بی و باز

 حالم خيلی...ميرم می دارم...تبسم ميرم می دارم-: زدم زار شدم؟ پاسکاري دستانشان در فوتبال

 خوب بود محال...! ميشی خوب خدا به...شی می خوب...!بميرم...برات بميرم الهی-: ناليد! بده

 . زدم چنگ بلوزش به...!شود اولش مثل روز و حال اين بود محال..شوم

 رد..بياري طاقت روز چند يه-..! بود تشنج در من پاي به پا تنش تمام ديگه؟ ميشم؟چقدر خوب کی-

 !... کن تحمل فقط...گذره می..ميشه

 دياکو؟ احمق؟؟؟بی...! م ساده...خرم..احمقم...تونم نمی...تونم نمی- ن ِکردم؟؟م می تحمل چطور

 نفسم هنوزم..دارم دوسش هنوزم چون..تبسم احمقم من-...! کرد گريه و لرزيد فقط..نزد حرف

 دست از هم رو بودن منشيش ساعت چند همون حتی وقتی شم می خوب چطور...ره می براش

 تو نه..بينمش نمی ديگه من..کنم زندگی اميدي چه شم؟به بيدار اميدي چه به صبحا دادم؟ديگه

 متنفرم ازش-. زدم هق.. شاداب: زد هق... خدا آي..بيارم طاقت چطوري..شرکت نه..دانشگاه

 فراموشش تونم نمی که متنفرم ازش...دارم دوستش اينقدر که متنفرم ازش...متنفرم ازش...تبسم

 اينقدر خدا به...شادابی...شاداب-. فشرد را هايم شانه...! نفساشه بند نفسم که متنفرم ازش...کنم

 ارزش اينقدر..آدمی هيچ...مردي هيچ خدا کنی؟به می چيکار خودت با داري ببين...نداره ارزش

 . کنی اينجوري خاطرش به که نداره

 شده خالی ديگر يکبار...!من قهرمان..من مرد..بود اسطوره...نبود آدم که دياکو اما...! شايد آدم

 احساسم..بود رفته دست از هايم انگيزه...!بودم شده قهرمان بی..بودم شده گاه تکيه بی...بودم

 !... بود شکسته خيلی...بود شکسته قلبم...بود مرده

 که آنجايی تا..شدم مچاله خودم در...رساندم زانوانش به را سرم و خوردم سر اغوشش در آهسته

 !... شوم ناپديد...شوم گم...شوم جمع خودم در داشتم دوست! شد می

 پيشانی و شد خم تبسم بخرم؟ مانتو واسش بدم؟چطوري چی رو شادي بگم؟جواب چی مامانم به-
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 می اومده؟بازم کار قحطی مگه...بزرگه خدا...دلت اون واسه بميرم-. چسباند موهايم به را اش

 فتوشاپم ديگه االن...آره-. کرد سرباز اي تازه بغض.. کنيم می پيدا رو بهتري جاي يه..گرديم

 ... بلدم

 کرده حک خود در را خاطراتش لحظه به لحظه سلوهايم تمام حاليکه در ميماندم زنده چطور من

 شک..مردم می من...ريخت موهايم روي را هايش اشک و کرد سکوت..آورد کم تبسم بودند؟

 !.. مردم می...نداشتم

 شدم آرام کمی اينکه از بعد..عصر.کشيد دراز تبسم و من بين و کرد خاموش را چراغها مريم خاله

 همه...! گفتم برايش را چيز همه...شدند تبديل صدا بی و ريز اشکهاي به صدايم پر هاي گريه و

 جوان خيلی..بود تر جوان مريم خاله چون شايد...بگويم مادرم به بودم نتوانسته هرگز که چيزهايی

 خشک و متعصبانه هيچ با که..بود بازش ديد و العاده فوق منطق خاطر به شايد...مادر از تر

 به شايد...ديد می من مثل دختر هزاران دبيرستانشان در و بود مشاور چون شايد...کرد نمی برخورد

 خاطر به شايد يا و...دانست می خودش دوست بهترين را مادرش که..بود تبسم تعريفهاي خاطر

 هرحال به...! بود آزادتر فکرش و نداشت را آنها مريم خاله که بود مادرم درشت و ريز مشکالت

 صبورم سنگ...زدم می حرف و کردم می دردل خودم مادر از تر راحت تبسم مادر با هميشه من

 فرهنگ به اما کرد نمی تفريط و افراط...نبود سنتی...داشت تيزهوش و دقيق چشمانی که بود زنی

 !... بود آورده بار شکل همين به هم را هايش بچه و گذاشت می احترام مذهبی اعتقادات و ايرانی

 حرف برايش من که مدتی تمام...زديم زل سقف به هم با هرسه و خوابيديم زمين روي هم با سه هر

 از را او تشر با..ريخت می حلقم در غذا زور به تبسم که وقتی حتی...بود کرده سکوت او بودم زده

 ساکت هم هنوز...! هيچی..نگفت هيچی...نکرد اصرار هم خوردن ميوه براي...بود کرده دور من

 جون- خاله؟-...! همين...کرد می نوازش و فشرد می دست يک با مرا زده يخ انگشتان فقط...بود

 کنی؟ سرزنشم خواي بگی؟نمی هيچی خواي بزنی؟نمی حرف خواي نمی- خاله؟
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 کرده ورم پلکهايم عزيزم؟ چرا سرزنش-...! زد می لبخند..ديدم تاريکی در را دندانهايش سفيدي

  چون کنم سرزنشت اينکه واسه نه اما...بزنم حرف خوام می-. کردم می حس را سنگينيشان...بود

 از االن تو چون کنم نصيحتت اينکه واسه نه و...بياد پيش ممکنه دختري هر واسه که مشکليه اين

 احساس عجيب...چسباندم اش شانه به را ام پيشانی..!نداري رو شنيدن نصيحت آمادگی ذهنی نظر

 توي...زندگيش توي وقت هيچ که کنه ادعا بتونه که زنيه کدوم-... کردم می تنهايی و سرپناهی بی

 فکر بوده دسترس از دور و ممنوعه شايدم که...مرد يه به...تنهايياش توي...روياهاش يه

 می ها هنرپيشه و دها ورزشکارا،هنرمن..فوتباليستا عاشق که رو دختري اينهمه بينی نکرده؟نمی

 همون با اما...باشن داشته فاصله باهاشون قاره يه اندازه به شايد که مردهايی شن؟عاشق

 دار بچه و ازدواجه...همشم آخر...رن نمی پيش که کجاها تا...خودشون روياهاي توي...مرد

 تا چند عوضش در...!ها قصه مثل درست...!کردن زندگی خوشی و خوبی به عمر يک و...شدن

 از رو زيبا زن يه کنن؟ فکر حتی بهشون و بدن زنايی همچين يه به دل که شناسی می رو پسر

 دخترا ببين...!تموم و کنن می چه چه و به به کم يه و بينن می خيابون تو يا...تلويزيون طريق

 کدوم حاال تا ولی...کشن می صف چطوري ديدنش واسه...محبوبشون مرد هنرپيشه يه واسه

 بلکه بمونن منتظر جا يه ساعتها و بشکنن دست و سر خاطرش به پسرا که ديدي رو زن هنرپيشه

 دخترا ما چون-: کردم زمزمه چرا؟ دونی بده؟می تکون واسشون دستی يه و شه رد بياد خانوم اون

 دخترها...دختره و پسر مغز متفاوت ساختار خاطر به...نيست حماقت خاطر به اينا...نه-. احمقيم

 واسه رو وقتشون پسرا اما...! آليستن ايده شدت به و...دارن روياپردازي واسه تري خالق ذهن

 می بودن مادر تمرين عروسکاش با...بچگی از دختر...نگرن کلی و دن نمی هدر..رويا و خيال

 مرکز و گرفتن جشن و پوشيدن عروسی لباس و شدن عروس با بايد که سازه می زندگی يه...کنه

 مادر...باشه داشته پدر بايد تموم چی همه و آروم عاشقانه زندگی اين و بشه شروع بودن توجه

 دنبال ناخودآگاهش توي هميشه و ميشه بزرگ هم تفکر همين با و...باشه داشته بچه..باشه داشته
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 اون مثل شد بزرگ وقتی داره دوست...پدرشه الگوش...نه پسر اما...!عروسکاشه واسه پدر يه

 از بعد سال سالهاي تا خانواده تشکيل و...بگيره ياد رانندگی...بشه پولدار...کنه کار...بشه قوي

 پسرا همه...!کنه می رشد هم تفکر همين با.کنه نمی پيدا راه ذهنش به هم بلوغش

 اما...چيزاست اينطور و سازي ساختمون و تجارت مورد در زدن حرف عشقشون...ماشينن عاشق

 به دختر چرا؟چون...!ده می تشکيل رو دخترا زندگی بحث مهمترين...خريد و آرايش و لباس

 می جلب رو توجهش که چيزي اولين و...طلبه زيبايی عروسکهاش پدر که دونه می ذاتی صورت

 اولويت تفريحی و درکاري دخترا اينکه از مهمتري مسائل...پسر يه واسه اما...!اونه ظاهر کنه

 درسی اهداف واسشون هميشه...داره وجود کنن می فکر چی موردش ، و عشق به نسبت بيشتري

 تفاوت اين و...زندگيه از بخشی تنها پسرا واسه اما زندگيه همه عشق دخترا واسه...داره عاشقی

 و...! نگزه ککشونم پسرها و باشن افسرده و خورده شکست هميشه دخترها شده باعث که هاست

 دختر يه احساسات از کردن سواستفاده خوبی به که قضاياست اين به نسبت اطالع با پسرها البته

 جمله تا دو با دونندخترها می خوب...! شدن بلد خودشون جسمی اهداف به رسيدن واسه رو

 کردن پيدا خونوادشون واسه کنن می فکر که پدري با و دن می وا زود ازدواج وعده و عاشقانه

 خيلی به تن ممکنه...خانواده کذايی کانون اين ندادن دست از خاطر به و سازن می قشنگی دنياي

 !... بدن نابودگر و اشتباه کاراي

 خاله مبادا که نيايد در صدايم کردم می سعی...چکيد می خاله هاي شانه روي قطره قطره اشکهايم

 سن مال...دخترا خصلت اين-. ترسيدم می هيوال بازگشت از..باشد سکوت خواستم نمی...نزند حرف

 باز اما...کنن می رفتار تر محتاطانه و تر عاقالنه سن رفتن باال با که درسته....نيست خاصی سال و

 سواستفاده ازشون متاسفانه و داد قرار تاثير تحت رو احساساتشون ميشه راحتی به هم

 رو احساسی ظرفيت اين زنی اگه...کنه مادري بتونه که...آفريده احساس از پر رو زن خداوند...کرد

 اين اما...! کنه تحمل رو بچه رنج سال سالهاي و بارداري ماه نه تونه نمی..باشه نداشته
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 جز کنه کنترلش تونه نمی کس هيچ و...باشه داشته مهار بايد اندازه و حد بی عشق اين..احساسات

 و کنه دار لکه رو نابمون روح اين...ميرسه راه از که هرکس بديم اجازه نبايد...ما خود

 نمی ديگه شيم می عاشق وقتی...!درست شيم؟؟ می عاشق..شيم؟؟؟درست می احساساتی...بره

 به اگه...اي رابطه هر تو...دختري هر...! اشتباهه اين...کنيم؟؟؟نه فکر شده حساب و منطقی تونيم

 تشخيصشم راه ترين ساده...!اشتباه يا درسته کارش که فهمه می...کنه رجوع قلبش اعماق

 هم استثنا...!اشتباهه کارت يعنی...کنی می مخفی مادرت و پدر از رو چيزي يه تو وقتی...اينه

 قديمی رو مادرشون و پدر و دونن می دهر عالمه رو خودشون که اينه ما جووناي مشکل...!نداره

 فهمن می تازه...بشن پدر..بشن مادر خودشون وقتی اما...!پوسيده و کهنه و امل رو افکارشون و

 محاله پس...نداره وجود ش بچه از عزيزتر موجودي هيچ..دنيا اين توي...انسانی هر واسه که

 دردش لحظه يه..اشکش قطره يه طاقت محال...بخوان رو ناراحتيشون محاله...بخوان رو بدشون

 توي هم مادرا و پدر از خيلی شايد...کنن رفتار درست نباشن بلد خيليا شايد...باشن داشته رو

 ...!بچشه..انسانی هر ِِن

 عزيزتري...نداره استثنا قانون اين اما...کنن اشتباه تربيتشون و حرکات

 شنوا؟ گوش کو اما...نميشه...ممکنه محال...بخواد رو عزيزترينش بد کسی نميشه

 فنا به...نباشه حواسش اگه جماعت دختر...اينکه خالصه-: داد ادامه و کرد تازه نفسی

 هم خدا لغزيدي اگه ايران تو...!ما سنتی و خاص فرهنگ با..ايران بسته محيط توي خصوصا..رفته

 جنس..بشناسی رو خودت...کنی مطالعه...کنی جمع رو حواست بايد پس...برسه دادت به تونه نمی

 درک رو ها تفاوت...بفهمی اونو نيازهاي...بفهمی رو خودت نيازهاي...بشناسی رو مخالفت

 که آسيبی کمترين...نه خيلياشونم..شن می جبران هستن اشتباهات خيلی...نياري کم وقت يه تا...کنی

 هاي آسيب داد به خدا ديگه...! توئه االن روز و حال همين...زنه می دختر به اشتباه رابطه يه

 دختر يه اما.ميشه خوب حالشون روز دو از بعد عشقی شکست بدترين تو پسرا...!برسه بزرگتر
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 توي و برخاست. بشه تباه ش آينده و بخوره رو نابجا دلبستگی يه چوب عمرش آخر تا ممکنه

 به کاري...تو اما و-: گفت من به رو و گذاشت زانوانش روي را تبسم و من دست...نشست تشک

 با...نبوده سواستفاده اهل که کرده رحم بهت خيلی خدا دونم می فقط...کيه مرد اون که ندارم اين

 به آدم حضرت زمان از..جماعت مرد..بدون اينو اما...خوبيه آدم معلومه کردي که تعريفهايی

 کنه می برطرف رو نيازش زنی همچين با...بوده بيزار الوصول سهل زن از...تسليم زن از..اينطرف

 و نفس و عزت اگر...باشه نداشته غرور اگر زن...نداره هم امريکايی و ايرانی...! ره می و

 آخر تا و نداره هيچی...نباشه قائل ارزش روحش و جسم واسه اگه....باشه نداشته مستقل شخصيت

  و اسير رو مرد يه تونه می که چيزي تنها...!دسته هزار دستمال و طفيلی و خور سري تو عمرش

 ...!بگير ياد و ببين رو قدرتمند زنهاي رفتار...بخون رو تاريخ برو...!زنه زنانگی قدرت..کنه رام

 ...!نکن خورد رو شخصيتت...بود بند نفسش به نفست خودت قول به اگه حتی...کس هيچ خاطر به

 زن ارزش...انسانيته کرامت منظورم...نيست الکی بازي لج و بازي بچه و کاذب غرور منظورم

 ...!قانونی و رسمی و شرعی...زندگيته مرد که کسی واسه اما...بياي کوتاه بايد جاهايی يه...بودنته

 می زندگيش از چی دونه نمی هنوز که کسی يا...داره صف تو آدم کلی تو جز به که کسی واسه نه

 کنترل را خودم نتوانستم باز...! نمياي چشمش به اصال خودت، قول به که دياکو مثل کسی يا خواد

 تو روزايی-...! نشست موهايم روي مريم خاله دست.برگرفت در را اتاق کل هايم هاي صداي و کنم

 می غصه شدت از که مطمئنه...ببره در به سالم جون محاله کنه می فکر که مياد آدمی هر زندگی

 و عزا نه..شاديش و خوشی نه..نيست پايدار هيچيش..دنيا اين...دخترم بدون اينو اما...ميره

 بيشتر قدرت با...خوردنی زمين هر از بعد آدم که اينه مهم...کنه می حل رو چيز همه زمان...غمش

 نمی رو پيروزي قدر...نخوره شکست زندگيش تو که کسی...!کنه شروع نو از و شه بلند جا از

 کاپ بردن و...بازي بعدي راند واسه بشه درسی اينکه شرط به...خوبه شکست...دونه

 بره می رو بازي اين که اونی دونم می اما...کنم می درک رو خرابت حال من...!قهرمانی
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 که اونجايی بلدي چون...نشدي غريبه جوانمردانه بازي و اخالقی ارزشهاي با هنوز چون...توئی

 چون...کنی دفاع حيثيتت از و بذاري دلت رو پا الزمه

 غصه نبايد تو...!ري می جنگ ميدون به درونت زيباييهاي با...ايرانی اصيل زن يک مثل هنوز

 خانواده...رو خانوميش..رو نجابتش...!نداره رو شاداب که کسيه اون مال حسرت...بخوري

 ...!عزيزم اونه مال حسرت...!رو يکرنگيش و صداقت...رو استعدادش و هوش...رو دوستيش

 : دانيار=========================== 

 با اما..بياد چشمم به آشنايی نام مگر تا کردم می نگاه ها کوچه اسم به دقت با و راندم می آهسته

 کرد، می هدايت جلو به پايش نوک با را کوچکی سنگ که زيري به سر و اندام الغر دختر ديدن

 " صبح؟ وقت اين آمد می کجا از". شد راحت کارم

 بدون.ايستادم رويش به رو و رفتم مقابل،نزديکش سمت از و شدم پياده و کردم پارک را ماشين

 خيلی اش کولی.داد ادامه راهش به و زد دور مرا سنگش با بگيرد،همراه باال را سرش اينکه

 خانه شرکت از بعد ديروز يعنی"...بود کشيده پايين را هايش شانه...آمد می نظر به سنگين

 " نرفته؟

 به ديدنم از.آمد باال آرام آرام و ماند کفشم روي نگاهش.گذاشتم سنگش روي را پايم و رفتم جلو

 و گودي...! گذشته ساعت چهار و بيست همين ظرف در "..!بود شده الغر چقدر".خورد جا وضوح

 کرده ايجاد باري رقت منظره... چشمانش سفيدي وحشتناک قرمزي کنار در پلکهايش زير سياهی

 -. نشود دلزده و ترسيده اين از بيشتر دختر اين تا شوم خارج خشکم قالب از کمی کردم سعی.بود

 فراري؟ خانوم خوشحال احوال

 هر تحت..داشتم دوست را خصلتش اين! کرد سالم لب زير...شد تر لغزانش عدسی کردم حس

 اي بچه مثل...زد می دو دو کفشم روي مصرانه نگاهش. سالم-. دادم جواب.کرد می سالم شرايطی

 هاي شانه صبح؟ وقت بودي؟اين کجا-. خواست می را سنگش تکه باشند گرفته را عروسکش که
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 . رفتند می پايين و داشتند،باال دوش بر که سنگينی بار وجود با کوچکش

 هم دلخوري اوج در دخترها بقيه مثل...داد می توضيح. خونه رم می دارم االنم...اينا تبسم خونه-

 دلشکسته...بود دلخور "...اي چکاره شما..بخواد دلم که هرجا...نداره ربطی تو به" گفت نمی

 نگاه شماره خوشحال...آها _9...!داد نمی نشان خودش از لوس و آور چندش رفتار اما...بود

 ! ديگه ميشه همين اونم اسم معنی-: گفتم و زدم چشمکی.بود پرسشگر اش خسته

 يک با اما..دهد نجات را سنگش خواست می انگار..کرد نزديک من کفش به را کفشش نوک کمی

 و کرد قايم ديگر پاي پشت را پايش..کشيد آهی.آيد برنمی من عهده از که فهميد سراگشتی حساب

 . تون اجازه با...آره-: گفت

 دست دستش به ترسيدم اما..کنم متوقفش خواستم...بگيرم را دستش خواستم...برود خواست

 اش کولی بند...!ترسيدم دختر يک سرزنشگر نگاه و قرمزها خط از گذشتن از...دانيار...من..بزنم

 ارتشی پهن بند و انداخت باال را بازويش...! کن صبر-. شدند طرفی يک اش شانه و کيف...گرفتم را

 يکی...برين اينجا از کنم می خواهش-: گفت و کرد نگاه را برش و دور.برگرداند جايش به را رنگ

 ريم می...شو ماشين سوار بيا نداري دوست اگه تو اما..نيست مهم من براي-. ميشه بد واسم ببينه

 کسی از من..باشه راحت خيالتون...اومدين عذرخواهی واسه اگه-: گفت تندي به. ديگه جاي يه

 تو از من کن فکر درصد يه-. کرد درهم را اخمهايش پوزخندم...شد کج کمی لبم. نيستم ناراحت

 گرد را چشمانش کالمم صراحت بزنيم؟ حرف جا همين يا شی می سوار حاال...!کنم عذرخواهی

 : گفت و کشيد لبش روي را زبانش.کرد

 کردم بلند را پايم... گرفتی رو تصميمت پس-: گفتم و کردم بغل را دستانم بزنيم؟ حرف مورد چه در-

 می ها همسايه...نه اينجا..نه نه-: گفت هول.رفت خيابان وسط تا که زدم سنگ به محکمی ضربه و

 دل در.رفت ماشين سمت به و افتاد راه من از جلوتر خودش و...! بريم...ميارن در حرف...بينن

 ." کوچولو نيستم دانيار که برنيام وجبی نيم تو پس از من اگه": گفتم
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 با کمی.انداختم عقب صندلی روي و کردم جدا دوشش از را کولی پشت از و...زدم را ريموت دکمه

 : شاداب. شد سوار عجله با...شان کوچه شرايط بررسی از بعد و کرد نگاهم باز دهان

 می دليل بی چشمانش از.کاست استرسم از کمی و گذاشت چشمش روي را آفتابی تيره عينک

 تمساح يک نفسهاي مثل...خطرناک ژرف مرداب يک مثل نگاهش...نبود دليل بی هم شايد.ترسيدم

  حرف توانستم می تر راحت ديدم نمی را چشمانش وقتی.بود ترسناک...گرسنه اما حرکت بی و آرام

 زياد حالم من-...! نميشه...نچ-. انداخت باال را ابروهايش بگين؟ رو حرفاتون زودتر ميشه-. بزنم

 شرکت از و کردي قهر دونه می مامانت-. ميشه نگران مامانم.خونه برم خوام می.نيست خوب

 . دونه نمی نه-. کشيدم که دردي آن نياور يادم...نکنم فکر ديروز به بگذار بيرون؟ اومدي

 . نميشه نگران و سرکاري کنه می فکر االن پس-

 مسير کمی کردم سعی.کرد می اذيت را سينوسهايم نشست می صورتم توي مستقيم که کولري باد

 ديگه-: گفت و کشيد پايين را ها شيشه و کرد خاموش را کولر و برد دست.دهم تغيير را ها دريچه

 چی؟

 زده باال ساعد روي تا را رنگش خاکی پيراهن.کردم نگاه نميرخش به و چرخاندم را سرم

 هميشه...!جين شلوار حتی يا بپوشند تيشرت بيرون محيط در برادر دو اين بودم نديده هرگز...بود

 دياکو مچ روي مشکی درشت صفحه ساعت يک که تفاوت اين با...! اي پارچه شلوار و پيراهن

 دستش در هم موبايل.بست نمی ساعت وقت هيچ.نداشت هم را همان دانيار ولی کرد می خودنمايی

 بخورمت؟ ترسی نمی- نداشت؟؟ يعنی..وقت هيچ...بودم نديده

 عينک آن پشت از را چشمش برق که قسم خدا به..کرد نگاهم کوتاه بود؟ چه منظورش...ريخت قلبم

 مگه تو-. داد می عذابم نيشخندش چيه؟ منظورتون-...! چسبيدم در به اختيار بی...ديدم سياه بزرگ

 ابرويش بين اما...خنديد می لبش. هستم-. داشتم نمی بر صورتش از چشم نيستی؟ عمران دانشجوي

 رو گوشتشون و برم می سر... برن نخم تو زياد که رو آدمايی من که شنيدي حتما پس-. داشت چين
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 . نشنيدم...نه-. بودم نشنيده را مورد يک اين خورم می خام خام

 :گفتم و نشستم صاف..! کنی احتياط بهتره...شنيدي که حاال ولی...خوبه-. کرد پايين و باال را سرش

 نگاهش... مثل گفتم می دروغ..! ترسم نمی شما از من کنين؟اما تهديدم که بيرون آوردين منو-

 اگر ترسی؟ نمی واقعا-. شد ام خيره مستقيم و زد موهايش روي را عينکش.نبود کوتاه اينبار

 جان به...خنديد...! نه-. دادم می جواب بيشتري قاطعيت با گذاشت می چشمش روي را عينکش

 و آورد جلو دماغم نزديک تا را دستش. پوزخند بی..تمسخر بی...بود خالص اش خنده ايندفعه خودم

 . شو پياده حاال..دروغگو آدم اينجاي-: گفت

 آن داخل را عينکش و کرد باز را داشبوردش اينجا؟- تهران؟؟؟ بازار.کردم نگاه را برم و دور

 باال را سرش بود خم که همانطور بزنين؟ حرف خواين می اينجا-...! پايين بپر..آره-. گذاشت

 پياده...زنی می حرف اينقدر و خوردي عشقی شکست خوبه-. بود رفته درهم اخمهايش باز..گرفت

 ... بابا شو

 دلداري بود باخته را اش روحيه اينهمه که آدمی به توانست می دانيار از بهتر کسی چه

 -: گفتم و کردم نگاه مغازه کثيف ديوار و در به اکراه با.زد بهم را دلم خام جگر بوي ؟؟؟..!!!بدهد

 اونجوري قيافتو-: گفت و کشيد بيرون را شده پاره چرم رويه با فلزي صندلی ديگه؟ کجاست اينجا

 !... بشين...نداره حرف اينجا جيگر...نکن

 کرده انتخاب را شهر جگرکی ترين بهداشتی و ترين نما خوش...ترين کالس با شک بدون

 دلم....! کثيف و شکسته ميزهاي و مگس پر فضايی و متر دوازده نهايت وسعت با اي مغازه...!بود

 من-: گفتم و ايستادم پا لنگه يک همانطور.بنشينم آنها روي يا بزنم دست صندليها به خواست نمی

 و بود انداخته گردنش دور خيسی لنگ که مغازه شاگرد به. باشين راحت شما...نيستم گرسنه

 خوش هميشه من...نيار در ادا اينقدر...شاداب بشين-: گفت و داد اشاره داشت تن بر خونی لباسهاي

 . نيستما اخالق
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 کشيدم بيرون را صندلی دست نوک با.کرد می ثابت را ادعايش صورتش توي خاموش سياهچال دو

 تا دو با...دل سيخ دو...جيگر سيخ ده-. گرفت سفارش و آمد جلو جوان و نقش ريز پسر...نشستم و

 . لطفاً باشه آبدار جيگرش...!نوشابه

 کردم؟ می چکار اينجا من.گرفت عقم بچکد خون آن از که جگري تصور از

 ميز زير را پاهايش...کرد نمی هم نگاه من به حتی.نگفت هيچی و کرد سکوت غذا شدن آماده تا

 ظاهري لحاظ از..کردم براندازش زيرچشمی.بود شده خيره بيرون به سينه به دست و بود کشيده

 و موها رنگ..بود تر تيره دياکو به نسبت گندمگونش پوست...نداشت دياکو به زيادي شباهت

 دو اين هرکس قطعا اما...الغرتر اندامش و رسيد می نظر به بلندتر قدش...همينطور نيز چشمانش

 جلو را سينی. بود شده نوشته شان پيشانی توي انگار...برادرند که فهميد می ديد می هم با را نفر

 !... بخور جيگر...بخوري منو اينکه جاي به.شو مشغول-: گفت و زد کنار را رويش نان و کشيد

 من و من.بودم تابلو اينقدر که گرفت حرصم خودم از...شد شرمم بود لبش کنار که محوي تبسم از

 براي بزرگی لقمه... ترسم می..حساسه کم يه م معده واقع در...نيستم گرسنه من-: گفتم کنان

 اش دلخوري باعث که بزنم حرفی نداشتم دوست شی؟ مسموم ترسی می-: گفت و گرفت خودش

 سازگار غذايی هر با...معدمه خاطر به...نه-. بخورم چيزي فضا اين در توانستم نمی واقعا اما...شود

 که سالهاست من...نکن اينجا ديوار و در به نگاه-: گفت و زد اش لقمه به گازي. نيست

 بازار نزديک چون...نه اينجا از اما...شدم مسموم شهر رستوراناي معروفترين غذاي از...مشتريشم

 هرچی آتيش...نده اهميت کثيفشونم بال و دست به...مونه نمی...ست تازه جيگرش...تردده پر و

 جيگر فقط زردت روي و رنگ اين با و دادي دست از تو که خونی با...!سوزونه می باشه آلودگی

 . بياره سرحالت کم يه تونه می

 دو اين اصال...!بود راحت و پروا بی مرد اين چقدر...چکيد خون خودم جگر از...آخرش جمله با

 را سرش. بياورند رويم به شد می خجالتم باعث که هرچيزي که بود عادتشان برادر
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 باال را ابرويش...!من صورت حد از بيش سرخی از احتماال...داشت پوزخند لبهايش...بلندکرد

 !... ديگه بخور د-: گفت و انداخت

 راست...کردم مزه را اول لقمه.بود هايش خواسته به دادن تن...مرد اين دست از خالصی راه تنها

 سيخهاي آمده خودم به وقتی و بردم دوم لقمه براي را دستم اختيار بی...بود خوشمزه..گفت می

 و بودم گرسنه چقدر.کرد می خودنمايی بدجور دانيار شيطنت از پر نگاه و دستم جلوي خالی متعدد

 سير اگه-...! بودم نفهميده و بود شده رها هايم غصه از ذهنم راحت چقدر و...دانستم نمی خودم

 آدم زبان از...بود شده بيان دانيار زبان از اينکه...بود يکجوري حرفش اين. بيارن بازم بگم نشدي

 !... او مثل سردي

 که گيري می ياد بعد به اين از..خوبه-: گفت و داد تکان را سرش. بود خوشمزه خيلی...ممنون..نه-

 او آور عذاب و وحشتناک صداقت به تر قبل خيلی از بعد؟؟؟من به اين از...! کنی اعتماد من به

 .گذرد می چه سرش در دانستم می کاش اي...! داريم کار کلی هنوز...بريم پاشو-. بودم آورده ايمان

 زنيم؟؟؟ می حرف کی-

 بی اين از گرفت می زورم چقدر.رفت بيرون مغازه از و کرد حساب را غذا پول من به توجه بی

 !... نيستم بيکار منکه.شمام با...دانيار آقا-. هايش زورگويی و ها محلی

 و آورد صورتم نزديک را سرش...دادند صدا پايش زير هاي سنگريزه که آنقدر...شدت به...چرخيد

 تحمل و غرغرا شنيدن به هم اي عالقه هيچ ضمن در و...نيستم بيکار منم...يادآوري محض- گفت

 پس...زنيم می حرف گفتم...نيستم باالتم و قد و ابرو و چشم مرده کشته.ندارم جنابعالی نوز و ناز

 از انگيزتر نفرت...! برسم کارم به بذار و باش ساکت لطفا موقع اون تا...وقتش به اما...! زنيم می

 : دانيار...!نبود خدا به...نبود...دنيا اين توي...آدم اين

 اينطور وقتی...داشت حق دياکو...زد نمی حرف و بود داده تکيه در به را اش تنه مغموم و کرده بغ

 که فرستادم لعنت خودم به دل در...رسيد می نظر به تر بچه هم ساله دو بچه يک از شد می ساکت
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 !. .. دهم دختر اين خورد به جگر تا بودم کرده رها را ام زندگی و کار...شدم بازي اين قاطی

 نگذشته بد هم زياد او با...زدم لبخند...بود افتاده مانتويش دکمه جان به لجاجت با...کردم نگاهش

 گرانه عشوه ژست نه بود رژلبش شدن پاک نگران نه...بود جالب خوردنش غذا تماشاي...بود

 دستمال با هم يکبار ثانيه هرچند...! اش

 کرد نمی له را مخم ديگر دخترهاي مثل و زد نمی حرف خوردن غذا حين...کرد نمی تميز را دهانش

 ...!ديگري آدم هر مثل..خورد می غذا ريا بی و راحت...بفهمم را غذايم طعم و مزه داد می اجازه و

 کرده تجربه را نفره دو هاي صبحانه بهترين از يکی که کنم اعتراف خودم به حداقل توانستم می

 ! بودم

 شکسته سکوت اين خواست می دلم اينبار اما...! جمع در حتی...دادم می ترجيح را سکوت هميشه

 وجدان عذاب بودم کرده زهرمارش را صبحانه اينکه از...بزند حرف خواست می دلم...شود

 مانتوي دکمه با و بنشيند آرام و مظلوم اينطور تا بپرسد سوال و بزند غر دادم می ترجيح...داشتم

 بله؟-. کرد حلقه اش دکمه دور بيشتر را انگشتش خوشحال؟-. برود ور اش ساده

 عنوان به را خوشحال اينکه همه از زيباتر و...! کرد نمی لج..کرد نمی قهر...بود دياکو شبيه چقدر

 زيپ بکنيش اگه...بديه جاي دادي گير بهش که اي دکمه اون-. داد می جواب و بود پذيرفته اسمش

 زيرلب و کرد جدا دکمه از را دستش سريع...! ندارما سوزن و نخ من...!ميشه معلوم شلوارت

 به "چيه چيه؟- خوشحال؟-...! داده فحش که بخورم قسم بودم حاضر اما..نشنيدم من که گفت چيزي

 بعد و بريد نفسش لحظه چند براي نه؟ يا خوبه دياکو پرسی نمی-. بود عصبانی يعنی.."بله" جاي

 می کجا از-. گرفتم را ام خنده جلوي زور به. من سراغ فرستاده رو شما که خوبه حتما-. داد جواب

 فرستاده؟ منو اون دونی

 ديگر...! ديگه اومدين اون درخواست به حتما...بيزارين من باالی و قد ابرو و چشم از که شما-

 -. کرد نگاهم رنجيده و دلخور باالته؟ و قد و ابرو و چشم عاشق اون يعنی-...! نخندم نتوانستم
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 منگنه توي.نداد جواب و کرد فوت را نفسش کالفگی با بود؟ چی منظورت پس-. نبود اين منظورم

 کاري کنه مجبور منو تونه نمی کسی البته و...نفرستاده منو کسی-...! داشت گناه...بودمش گذاشته

 دوباره. نيومدم هم دادنت دلداري واسه...نسوخته تو حال به دلمم.بدم انجام ندارم دوست که رو

 ام تفاوتی بی و بميرد هست صدايم در حسی اگر کردم سعی چی؟ پس-. کرد مچاله را اش دکمه

 که حاال يعنی- چی؟ يعنی-: گفت تعجب با...! کنم دفاع م رشته حيثيت از خوام می-. باشد واضح

 کامال. بدي تشخيص ماسه از رو سيمان بتونی حداقل بهتره...شدي رشته اين وارد اشتباهی

 شرکت اونجا-: گفتم و دادم نشانش را شرکت بلند ساختمان دور از...شده گيج بود مشخص

 داشته پيشرفت جاي و بخوره ت آينده درد به که باش منشی جايی بشی منشی قراره اگه...ماست

 ذهنش از را کردن فکر اجازه...چرخاند ساختمان و من بين را نگاهش..باز دهان با...! باشه

 . گرفتم

 نمی اينجا به گذرم هم بار يه ماهی...سهمی نه و دارم پستی نه...ام معمولی کارمند اونجا منم-

 معرفيت تونم می...! خوان می منشی تا چند دونم می اما...بيابونم و بر تو همش چون..افته

  هايش شانه...! نيست اصراري...داري سراغ بهتري جاي که هم اگر...! داري دوست اگه البته...کنم

 گاز پدال که پايم به...! راحتی طور هر..باشه-. زدم استارت. کنم پيدا کار تونم می خودم من. شد خم

 از ممنون خيلی البته-: گفت تند...!کنم اصرار بيشتر داشت انتظار احتماال...کرد نگاه فشرد می را

 -. بيايد چشمش به که غليظ آنقدر...زدم پوزخند. نمياد خوشم ترحم و دلسوزي از من ولی...لطفتون

 ترحم حساب به رو چی همه:...! گفتم و زدم دور...داد تکان را سرش فقط چيه؟ تو مشکل دونی می

 بادش بينی نمی خودت در مثبتی نکته هيچ چون...!پايين نفس به اعتماد- ، ذاري می

 آرام..بود برده فرو گردنش توي را سرش چيه؟ دونی می ت ديگه مشکل-...! کرد سکوت...خوابيد

 اگه...! کنی نمی باور رو شايعات-: گفتم کنم رانندگی تندتر کردم می سعی حاليکه در...! نه-: گفت

 واسه که نيستم آدمی من که فهميدي می.. کردي می کوچولو تحقيق يه حداقل يا...کردي می باور
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 !.. بسوزونم دل کسی

 تو که مهندس اسم اون حيف نتيجه در-..! کوبيدم تور به را پنالتی و کردم نگاهش چشم گوشه از

 : دياکو...! پايينت کيوي آي و نفس به اعتماد اين با... بکشی يدک بخواي

 ...او به نامربوط تلفنی تماس تنها!خاموشش گوشی و دانيار از خبر بی...ماندم خانه در روز تمام

 اما...زدم زنگ شناختم می کرج در که هرجايی به...! همين...کيميا حال پرسيدن و بود مهندس به

 خدا؟ بود من؟؟؟کجا رحم بی و عاطفه بی برادر اين بود دانيار؟کجا بود کجا...بود نرسيده

 جانم به کجا از خستگی اينهمه دانستم نمی...کشيدم دراز تختم روي را روز تمام...سالها از بعد

 می کردم؟؟؟چکار می چه دانيار با بايد من...بود شده سرريز صبرم..شود لبريز که جامی مثل.ريخته

 معنی برايش شود؟؟؟چطور قائل ارزش ها زنده زندگی براي و بگيرد ياد را بودن زنده کمی که کردم

 ترسهايم از برايش زبانی؟؟چطور چه کردم؟به می حالجی را شدن عزيز يک نگران و داشتن دوست

 شايد...نبوده من چشم جلوي کمد لعنتی سوراخ آن شايد که دادم می توضيح برايش گفتم؟؟چطور می

 می هنوز و...ام ترسيده و ام کشيده درد پايش به پا منهم اما...باشم نديده را چيزها خيلی من

 نمی..نميتوانم...بگذارم خاک در را جانم از اي تکه...ديگر يکبار توانم نمی چون...ترسم می...ترسم

 فهميد؟ نمی دانيار چرا...توانستم

 گري ناشی خاطر به که دايان کوچک دست و بود چشمم پيش مادرم و پدر خون غرق بدن روز تمام

 آن از يکی ديدن وحشت... سال اينهمه روزهاي تمام و امروز

ِِ 

 روز تمام.بود مانده بيرون خاک از ما

 فهميد نمی من مرده برادر

ِِ 

 !... برادر اين...دانيار و بود چشمم پيش...دانيار براي ها صحنه
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 دندانهايم...شنيدم اتاقم در پشت از را اش گوشی زنگ صداي و گرفتم را اش شماره هزارم بار براي

 و گذاشتم اتاق کفپوش روي را پاهايم. نشستم تخت روي و ساييدم هم بر خشم و درد شدت از را

 ترکيب بوي.شد پيدا قامتش و کرد باز را در...کردم ستون ساتن روتختی روي طرفم دو را دستهايم

 اينجايی؟چرا-...! پيچيد اتاق در...بود دانيار حضور به منحصر که...عطرش و سيگار از تلخی

 از...!سردتر نگاهش از...تر حوصله بی صدايش از..بودم تر تلخ او عطر از من شرکت؟؟؟ نرفتی

 کنی؟ مسئوليت احساس ذره يه خواي می کی-...! تر خسته..او عمر تمام

 احساس ذره يه خواي می کی...دانيار خدا رضاي محض-. شکافت را هوا... هوا بی..بلندم صداي

 را نور! لحظه چند براي فقط اما...شد خشک بود رفته برق پريز سمت به که دستش کنی؟ مسئوليت

 شده؟ چی باز-: گفت و انداخت جريان به اتاق در

 باز؟؟؟باز؟؟؟باز؟؟؟

 گوشی اين استرس دردهايم تمام کنار در...شد نمی اما...نزنم داد...نباشم عصبانی کردم سعی

 مونم می خبر بی ازت وقتی من که فهمی نمی چرا تو-. بود درآورده پا از مرا...دانيار خاموش

 می فکر هزارتا خاموشه گوشيت و کجايی دونم نمی که شرايطی در فهمی نمی شم؟چرا می نگران

 مشت را دستانم...داد تکان را سرش خيال بی نيست؟ها؟ مهم واست و فهمی می فهمی؟؟يا کنم؟نمی

 رو پيش سال چند اعصاب ديگه من که بفهم...دانيار بفهم-...! دانيار صورت بر نشود مشت که کردم

 راستی به کمرم ديگه ببين...نمونده تنم تو جون ديگه که بفهم..ندارم رو پيش وقت چند تحمل..ندارم

 بيشتر داره روز به روز موهام سفيد تارهاي ببين...لرزه می گاهی دستام ديگه ببين...نيست سابق

 پايين سرم...شکست صدايم... تنهاست که بفهم...ست خسته دياکو که بفهم..دانيار ببين...ميشه

 می شدن، تنهاتر اين از که بفهم...شدم خسته تنهايی اين از که بفهم-... شد خم هايم شانه...افتاد

 ت می...خونوادم از مونده باقی عضو تنها دادن دست از ِِي

 لعنت خودمو ونه س ِتر اين که بفهم...ترسم
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 !... نکن اذيت منو اينقدر و بفهم...بکشه

 ريه در که دودي مسير به کردن نگاه باز...فندک زمخت و زشت صداي هم باز...سيگار هم باز

 می شکست دارم... نيست که تنی با...تنم به تن جنگ درگير... خدا آخ...!نشست می..جانم...برادرم

 باز را پيراهنش هاي دکمه دست با و گرفت لبهايش با را سيگار... نيست که دشمنی از خورم

 !... انگار نه انگار...خدا به.انگار نه انگار...کرد

 ... نيست که اهريمنی خنجر به دهم می دل... ست شده سپر دريدن محض که اي سينه با

 می حس گلويم در را خون طعم...!زد می داد را ام معده وضع خرابی هم عيمق نفس و نداشتم نفس

 دست دو و کشيدم بيرون را کوچکی سياه ساک..کردم باز را کمد و برخاستم درد پر و خميده...کردم

 اينکه بدون و برداشتم هم را مسواکم و زير لباس...گذاشتم داخلش...خودم براي شلوار و پيراهن

 :پرسيد خونسردش لحن با و آمد اما بيايد دنبالم نداشتم انتظار...زدم بيرون اتاق از کنم نگاهش حتی

 بابات؟ قهر؟خونه ري می اوداري جاي به من اينبار...! نيست که خواندنی..مرا خطوط کن تصوير توام ِِي

 تنهاي ب ِت

ِِ 

 سوم شکل من

 ... بابا خونه رم می دارم...آره-. زدم پوزخند

 آنقدر هنوز...رفتم جلو!آمد بيرون چشمانش وسط از سوزان شعله آن يا...بود سيگار آتش دانم نمی

 بزرگتر برادر بدهم يادش توانستم می هنوز...کنم رام را چموش بچه اين که ديدم می قدرت خودم در

 روي و گرفتم را دستش... باشم نگرانت..باشم مواظبت تونم نمی اين از بيشتر ديگه-...! چه يعنی

 ... تونم نمی ديگه...ببين-... گذاشتم ام کرده ورم معده

 شد نور از پر کند اتصالی که المپی مثل چشمانش......شد رد تنش از برق مثل بود هرچه نگاهم در

 !... شد خاموش و سوخت...بعد و
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 دستانم بين را پهنش مچ...ريخت فرش روي خاکسترش که سوخت آنقدر...سوخت می هم سيگار

 تنه مثل اما..دادم هلش کمی...برگيرد در را مچش کامل که بود بزرگ دستانم آنقدر هنوز...گرفتم

 تنبيه و زدن کتک وقت...ماند سرجايش بر استوار باشد دوانده زمين در ساله هزار ريشه که درختی

 و...برد می حساب من از بايد و...بزرگترش برادر...بودم دياکو من هنوز اما..بود گذشته کردنش

 !... برد می حساب خوب وقتش به...برد می که دانستم می

 بلکه...مردي دايان و مامان و بابا با هم تو روزا همون که بقبولونم خودم به کنم می سعی-

 تو-. شدند خيره من به و نشستند جايشان در سياه ي شده ويران دخمه دو... نشم زجرکش اينجوري

 دايان و مامان و بابا با موقع همون منم...تو واسه...بقبولونی خودت به چيزي نيست الزم که هم

 سيم به اينبار...لعنتی: دانيار...! بود دانيار نجات براي راه آخرين اين...چون... رفتم و...! مردم

 !... بود رفته خانه از...کرد نمی قهر که دياکويی...بدتر حتی و نداشت شوخی...! بود زده آخر

 پله ه ِ را و نشدم آسانسور منتظر...بستم را پيراهنم هاي دکمه سريع و گذاشتم لبم دو بين را سيگار

 گذاشتم نمی و...توانست نمی اش معده و اعصاب خراب وضع اين با قطعا...گرفتم پيش در را ها

 پاشنه روي پارکينگ در من ورود با همزمان...انداختم کوچه توي را خودم زنان نفس.کند رانندگی

 ماشين مسير در...راهش وسط. آمد باال سنگی تند نيمه ب ِشی از سفيد ويتاراي و چرخيد

 انتها تا سيگار...دوخت من به را چشمهايش و گذاشت فرمان روي را دستهايش...کرد ترمز.ايستادم

 در و کردم تازه را ام گرفته نفس.ساييدمش آسفالت روي کفشم کف با و انداختم زمين به را سوخته

 . کنم می رانندگی من...اونور برو-: گفتم و گشودم را راننده سمت

 هايم خستگی تمام وجود با.شد پياده حرف بی و چرخاند صورتم تمام در را سفيهش اندر عاقل نگاه

 داشبورد روي را سرش.گذاشتم گاز روي را پايم بپرسم را مسير آنکه بی و نشستم فرمان پشت

 بردار سرم از دست-. بود غيظ از پر لحنش اما نديدم را اش چهره داري؟ درد-: پرسيدم.گذاشت

 . زدم لبخند. دانيار
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 خوشت...کردي می فکر روزاشم اين به بايد..زدي پا و دست من دادن نجات واسه اونهمه وقتی-

 يا ، بکشم نفس و بکشی نفس وقتی تا...داداش خان ريشتم بيخ من...! باشم خوب...نياد يا بياد

 می تيرگی به خون هجوم شدت از اش پيشانی...کرد بلند را سرش نکنی يا کنی تظاهر...بد

  ت خفه تونم می االن همين که ام عصبانی دستت از اونقدر-: گفت و گرفت سمتم به را انگشتش.زد

 شود؟انگار کاسته التهابش اين از کمی که کردم می بايد چه... نزن حرف و شو خفه پس...کنم

 گير خيلی تازگيا..شدي پير واقعا انگار...نه-. کرد می اش عصبی بيشتر من لبخندهاي و خونسردي

 بمم بادمجون من که کنی قبول خواي می کی بابا...گيري بهونه..بداخالقی...نداري اعصاب...دي می

 منو نيستم؟چرا دادن لحظه به لحظه گزارش آدم من که کنی قبول خواي می نمياد؟کی سرم باليی و

 چهار و بيست بياد سرم باليی بود قرار ترسی؟اگه می چی کنی؟از نمی قبول هستم که همينجوري

 بی چنان محکمش مشت نفهميدي؟ اينو هنوز!زندگی اين به محکومم من.بود اومده پيش سال

 بزن يا...شو خفه يا-: زد داد.شد هم در صورتم عضالت تمام اختيار بی که نشست بازويم بر رحمانه

 کدوم از بابا خونه بگو فقط..شم می خفه...بابا باشه-: گفتم و ماليدم را بازويم کمی...! چاک به

 !... کردستان-: گفت و گرفت من از را اش شراره پر چشمان طرفه؟

 روي وجود تمام با اما...چرا نفهميدم هم خودم...کرد ارسال پاهايم به را ايست فرمان بالفاصله مغزم

 -: گفت خشم با و شد پرتاب جلو به من ناگهانی ترمز از کجا؟-: گفتم تحير با و کوبيدم ترمز

 : گفتم شمرده و دادم ماساژ را دردناکم گردن کردنه؟ ترمز طرز چه اين...ديوانه

 حدود.ايرانه غربی استانهاي از يکی کردستان-: گفت طعنه با بود؟ چی کردستان از منظورت-

 خوبی شوخی...! اينه منظورم...اونجا برم خوام می..داره فاصله اينجا از کيلومترم ششصد پونصد

 کم يه...خونه برگرديم بيا...نيست خوش حالت تو-: گفتم آهسته.نبود خوبی شوخی اصال...نبود

 را چشمانم...! پايين برو-: گفت و کرد باز را کمربندش... زنيم می حرف بعد..کن استراحت

 تو و من جاي چيکار؟کردستان اونجا بري خواي می...هستی عصبانی االن...دياکو-... خدا اي..بستم
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 نمی که البته...! خونه برگرد...بياي که نکرد دعوت تو از کسی-: گفت و کشيد را دستگيره. نيست

 . برگردم شهر آن به بود محال اما...نبود يادم زيادي چيز هرچند...رفتم

 يکبار و زدم کمر به يکبار را دستانم...کردم نگاه را اش خميده کمر و آهسته قدمهاي و شدم پياده

 خوش حالت تو...پايين بيا شيطون خر از...دياکو-: ناليدم آخر بار براي.بردم فرو موهايم ميان

 ... رسی نمی اونجا به...نمياري دووم...نيست

 می...کوبيدم می زمين بر را پاهايم قراري بی با...نشست فرمان پشت سکوت در و کرد نگاهم گذرا

 داد سرم در صدايی... نگريستم شدنش دور به افتاده فرو سر با...کنم متوقفش توانم نمی که دانستم

 : دياکو...! ندارد برگشت...رفت اين که زد می

 لبخند با و کردم ترمز.ببيند مرا رفتن نياورد طاقت او که همانطور...ببينم را دويدنش نياوردم طاقت

 هواي به من وقتی...صبحا که بود چهارساله بچه همان من براي هنوز..نگريستم شدنش نزديک به

 تنها...زد نمی حرف...کرد نمی گريه...دويد می دنبالم...زدم می بيرون خانه از غذا کمی..پول کمی

  برنگردم و بروم اينکه از...ترسيد می.کرد می التماسم خاموشش چشمان با و گرفت می را لباسم

 راه را بازي اين داشتم برادرم از که شناختی همين با من و..ترسيد می هميشه...ترسيد می

 ترس خاطر به...خودم ناتوانی خاطر به اما...شد می شروع پيش سالها بايد که اي بازي...انداختم

 !...پوشيدم چشم آن از...خودم

 زانوهايش روي را دستهايش و شد خم ماشين نزديک و رساند من به را خودش زنان نفس

 دانيار جاي چون...شدند تنگ قلبم رگهاي اش ريخته بهم موهاي و ملتهب صورت ديدن از...گذاشت

 را دستم و شدم پياده.انداخت می کار از مرا قلب او رنج و اخم هر و بود مغزم ضربان مرکز در

 . نيست خوش حالم زياد من...بشين تو-: گفتم و گذاشتم اش شانه روي

 هيچی اما...داشت التماس...داشت زجر...داشت غصه...داشت درد نگاهش...کرد نگاهم

 را دردي کردم سعی و خواباندم را صندلی...اش زندگی دوران اکثر مثل...کرد سکوت اينبار...نگفت
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 جو کردن عوض براي.بگيرم ناديده شد، می تشديد لحظه به لحظه ام درونی اضطراب خاطر به که

 -. بود آن روي دستش يک مرتب چون...انگار کرد می درد گردنش خبر؟ چه شاداب از-: پرسيدم

 خاطر به هم را کلمات تک همين.بزند حرف خواست نمی. آره- چی؟ديديش؟ يعنی خوبه-. خوبه

 را دستش کردي؟ فکري کارش ديديش؟واسه کجا-. آورد می زبان به من مجدد خشم از جلوگيري

 . آره-. کرد روشن را ضبط و برد جلو

 !بود کرده قهر من چموش و تخس بچه...بستم را چشمانم و خوردم فرو را لبخندم زحمت به

 هاي جاده.کردم باز چشم جاده شديد اندازهاي دست خاطر به صبح نزديک************** 

 درهم صورت با که کردم نگاه دانيار به.گرفت اوج قلبم ضربان.بود شده شروع کردستان کوهستانی

 تو...کنار بزن- ، رونم می من:. گفتم و کردم مرتب را موهايم انگشتانم با.بود شده خيره جلو به

 شدي خسته

 و آشنا درختها حتی و کوهها...سنگها...مناطق کم کم.کرد عوض من با را جايش و ايستاد حرف بی

 تر خراب را حالم دانيار شده مسخ چهره ديدن....لرزيد می ام درونی اندامهاي تمام.شدند می آشناتر

 دووم نکنه...نيارم دووم نکنه..باشم کرده اشتباه نکنه-: گفتم می خودم به مرتب.کرد می

 !.. نياريم دووم نکنه....نياره

 و پرسيدم مردم از و ايستادم چندجا...نبودند خاطرم در زياد مسيرها...گذاشتيم سر پشت را سنندج

 خودم و دانيار به زور به و خريدم کيک و شير.کرد بدتر را حالم گويششان نوع و لهجه شنيدن

 می سرکوبش بودم بلد که راهی هر از و شد می تر قوي ثانيه هر ام معده هشدارهاي.خوراندم

 . ماندم می استوار پاهايم روي بايد را روز يک همين...کردم

 فشار را فرمان.شد نمايان بود داده پرورش خود پشتی دامنه در را ما روستاي که کوهی باالخره

 دستانی و سرد نگاهی با...بود خيره جلو به همچنان و هنوز.کردم نگاه دانيار به زيرچشمی و دادم

 يادم من اما...باشد آمده يادش چيزي آمد نمی نظر به.بودند شده قفل سينه روي القيدي با که
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 نمايان روستا...زديم دور را کوه...!بوديم کرده خاک نزديکی همين در جايی را دايان...بود

  نمی.بودند شده حس بی پاهايم.تپيد می و بود گرفته عهده به هم را قلبم وظيفه ام معده...شد

 نگاه.شديم پياده...روستا نبودن رو ماشين بهانه به و داشتم نگه.کنم رانندگی آن از بيشتر توانستم

 در که ضعفی خاطر به بيشتر...بگيرم را دستش داشتم دوست.بود شده تر دقيق و تر عميق دانيار

 برادرش به ديگر وقت هر از بيشتر...دانيار...امروز...کردم مقاومت اما.کردم می حس خودم جود

 . داشت احتياج

 بود برنبسته رخت کامل طور به جنگ بوي و رنگ هنوز اما بودند شده باسازي ها خانه اکثر هرچند

 اي ذره بدون بچگی خاطرات.شد می ديده ديوارها از بعضی روي ها گلوله و ها ترکش جاي هنوز و

 دانيار رنگ که ديدم می. ..! مان مخروبه و متروکه خانه. رساند مان خانه به مرا اشتباه و ترديد

 ... گويم نمی هيچ خودم حال از.خيره بيشتر و بيشتر نگاهش و شود می سفيد بيشتر و بيشتر

 از بود پر حياطمان.کشيدم خودم دنبال را دانيار و کردم باز را زده زنگ آهنی در فشار کمی با

 زير ميز مثل...شد می ديده وسايلمان از بقايايی کنار و گوشه در...شده بلند هرز علفهاي

 خودم به کمی تا زدم پلک بار چند...بود کرده قفل فکم...مادر خياطی چرخ ميز يا...سماور

 شد؟ می مگر اما...بيايم

 نشستم زانوهايم روي اي گوشه...بدهم ادامه نتوانستم ديگر...چرخيد می خودش دور مبهوت دانيار

 را سرش...چرخيد... خدا بود؟ خونمون اينجا-. کردم نگاه رويم به رو آور مرگ فضاي به و

 خونمون اينجا-...! پرسشی لحن با نه اينبار اما کرد تکرار دوباره و زد چنگ را موهايش...گرفت

 گفت می...بود خريده محلی لباس واسم بابا-... داد فشار را هايش شقيقه... خونمون...آره...بود

 ... بپوشی اينا از بايد...شدي مرد

 قهوه رنگش- آورد؟ می خاطر به را اش چهارسالگی اي بچه کدام...بود يادش دانيار...بود يادش

 .زد چنگ را اش سينه قفسه...اش پنجه که ديدم...! سفيد پيرهن با...سياه کمر دور شال با...بود اي
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 راه و بود رفته بند ام لعنتی زبان اما..او از بهتر...بود يادم دياکو؟ يادته...داشتيم هم دوچرخه-

 می دور اينجا...کردي می سوار خودت ترک منو...داشتی تو..نداشتم من...نه-. شد نمی باز گلويم

 و من-: گفت و گرفت پنجره سمت به را دستش...ايستاد حياط ميان و چرخيد دوباره... زديم

 ... بود يادم يادته؟...بوديم پنجره اون پشت...تو

 ...بود يادم يادته؟...افتاد جا همين-... نشست زانو روي...شد خم... بود يادم يادته؟...کشتن رو بابا-

 خيلی...بود هزارتا؟زياد...تا دو...زدن؟يکی بهش تير تا چند-. کشيد لبهايش روي را زبانش

 !... بود يادم يادته؟...زياد

 عبور کرد می وصل داخلی ساختمان به را حياط که کوتاهی پله دو از بلند قدمهاي با...پريد جا از

 می تنهايش نبايد...شدم بلند و گرفتم ديوار به را دستم...گشود را پوسيده چوبی در و کرد

  توانستم می هنوز...بود تر دردناک..ناخنهايم تک به تک کشيدن از...کوچک اتاق آن ديدن....گذاشتم

 لرزش اما...داشتند شدن تا به شديدي ميل زانوهايم...ببينم اتاق ميان در را مادر عريان جنازه

 همه که...وسيله آنهمه ميان از...خدا اي...کرد می جلوگيري من سقوط از دانيار اندام وحشتناک

 می کجی دهن ما به...بود که همانجايی درست...اينجا بايد...لعنتی کمد اين چرا...بودند شده غارت

 و چپ به محکم را سرش... بوديم کمد توي-...! وجودش ي بقيه مثل...لرزيد می دانيار صداي کرد؟

 دل در...رفت جلو نااستوار قدمهاي با... داشت سوراخ يه کمده...ديدم می من-... داد تکان راست

 ... سوراخه همون اين...کن نگاه-... کن کمکم خدا...کن کمکش خدا-... ناليدم

 مگر...زدم عق را بغضم... کشيدنش می سرش موهاي با-... ناليد... برس دادمون به خدا-... ناليدم

 ... ديدم-... بشکند

 پيراهنم...زد چنگ را کمد... وسط اين انداختنش- کردم؟ می چه...کرد می سنکوپ اگر...لرزيد می

 جيغ که ديدم...کردن پاره رو لباساش که ديدم-... شد خيره من به...چرخيد... ديدم-. زدم چنگ را

 شدن خيس تا؟ هفت تا؟يا بودن؟شيش نفر چند...ديدم-... بده نفس...بده نفس خدايا... زد می
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 من...نديدي تو-... بود مرده انگار...آمد جلو کمی... کردم می حس را شکمم داخلی اندامهاي

 می تلو تلو...! کردن چيکارش ديدم...ديدم من...جمعی دسته...دوتا تا دو...يکی يکی...ديدم

 می دستاشون دور رو موهاش-... باشد خورده ساله صد شراب خمره يک که مردي عين...خورد

 ... کردي می شونه تو گاهی که موهايی همون...پيچيدن

 در چاقو که ديدم...دياکو ديدم من-. بست را چشمانش و داد تکيه ديوار به را راستش شانه

 ... دياکو ديدم...ديدم...من چشم جلوي-... بود مادرم که سمتی به...کرد دراز را دستش... آوردن

 شانه...رفتم سمتش به...گرفتم جان او مرگ ترس از اما...مردم می داشتم...شد می ضعيف صدايش

 کن گريه...عزيزم کن گريه...دانيار کن گريه-: کردم التماس و دادم تکانش محکم و گرفتم را هايش

 تا دو چشم جلوي-... را اش شده نابود و گرفته خون چشمهاي...کرد باز را چشمهايش...! داداش

 آن تمام چطور...خدايا...! کشتنش هم...کردن تجاوز بهش هم....تو و من چشم جلوي...پسرش

 -: کردم التماس و دادم فشار محکم را بود؟بازويش شده ثبت ذهنش در دقيق و کامل اينطور..روز

 !... کن گريه مامان روح به رو تو...دانيار کن گريه

 تمام با و زد پس محکم را دستم...همينطور هم فکش روي رگهاي...زد بيرون اش پيشانی رگهاي

 همچون فريادش...! غيرت بی-. پيچيد وجودم همه در درد و خوردم ديوار به...داد هلم قدرتش

 !... ناموس بی-... -...! بزدل-... -...! ترسو-. رفت فرو مغزم در سمی مار يک نيش دندانهاي

 کمد اون توي خيال بی تونستی چطور-... بود شده ديوانه...گرفت مشتهايش ميان را پيراهنم يقه

 از...کرد تر خراب را خرابم روده و دل اش قوي مشت ببينی؟ رو ناموست شدن ناموس بی و بشينی

 می مشت محابا بی ببينی؟ رو سرش شدن بريده و بشينی تونستی چطور-. شدم جمع درد شدت

 ما برم؟نهايتش من نذاشتی کنی؟چرا کمکش نرفتی چرا-... کردم نمی دفاع من و...زد می لگد..زد

 زير کنيم؟ زندگی عذاب و ننگ اين با عمر يه تا نبود بهتر مرديم نبود؟؟؟می بهتر...کشتن می هم رو

 نمی من...کشتن می هم رو دايان...کشتن می هم رو تو-:کردم باز لب اش کشنده ضربات
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 نگاه چشمانش در کرد مجبورم و گرفت را ام يقه دوباره...ايستاد تقال از... تونستم نمی...خواستم

 داري؟منو نگه زنده رو دايان شد؟تونستی چی...خب-... دانيار اين بود غريبه چقدر...کنم

 تکانم.دادم فرو بود آمده باال دهانم توي تا که خونی م؟ زنده من تو نظر چی؟تونستی؟؟به

 نتونه که م؟آدمی زنده من تو نظر م؟آره؟به زنده من!کن نگاه من به-... رحمانه بی...شديد...داد

 ست؟ زنده...بکشه نفس درد بدون نتونه...شه عاشق نتونه...بخوابه نتونه...کنه گريه نتونه...بخنده

 نمی دادي؟زندگيمو نجاتم کنی می فکر-: لرزيد می دستهايش...گرفت فاصله من از و کرد رهايم

 خواب حتی کنن؟يعنی هيپنوتيزمم نتونستن حتی دکترا که بخوابم؟؟نديدي تونم نمی که بينی بينی؟نمی

 نمی کنارشون...نميام کنار باهاشون...نمياد خوشم آدما از...منو ببين! فراريه من از هم مصنوعی

 که اي بچه نکردي فکر زندگيه؟چرا...تنهايی همه زندگيه؟اين اين...جوشم نمی باهاشون...مونم

 همين تو...مرد کمد همين توي که کسی واسه نميشه؟چرا آدم ديگه بينه می رو هايی صحنه همچين

 . کردم مناجات خدايم با کردي؟چرا؟ تالش بيهوده اينهمه...کشتنش کمد

 بده قدرت بهم...کنه نمی راست قد ديگه دانيار...بميرم خونه اين تو منم اگه...خدا کن کمکم-

 با کردي مجبور رو مرده يه چرا؟؟؟چرا-. لرزاند هم را خدا عرش فريادش صداي... بده قدرت...خدا

 مثل هم منو که...ببرن که کشيدن دستمو وقتی چرا..بودم تسليم..بودم راضی بياد؟منکه کنار ها زنده

 مرگم به چرا؟منکه بدي؟آخه نجات منو که خوردي انداختی؟؟؟کتک جلو خودتو..ببرن سر مامان

 به را خودم و نشستم خواسته خدا از منهم...نشست زمين روي...شد تا زانوهايش... بودم راضی

 می رو مردا اون خواب...شنوم می جيغ صداي همش-: زد می حرف خودش با.کشاندم سمتش

 بود کاري کردي؟چه من با که بود کاري چه اين آخه...زدم يخ کنم می حس...سرده وجودم تو...بينم

 می دلم-. زدم وسه*ب موهايش بر و گرفتم آغوش در را اش افتاده فرو سر کردي؟ جفتمون با که

 ...ميرم نمی...نميشه اما...بميرم که خواسته دلم...امروز همين تا موقع همون از...بميرم خواد

 و فشردمش خودم به محکمتر...کرد جستجو مرا پيراهن نااميدي با و بچگانه..اش مردانه دستهاي
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 و نااميدي اينهمه از...ترکيد بغضم...لرزيد می بيد مثل تنش کنم؟ چيکار من بميري تو اگه-: گفتم

 تو که ديدم رو چيزي منم...نديدم من که ديدي چيزا خيلی تو-... برادرم رفته دست از روحيه

 زد داد آخر لحظه تو که نگاهی...رو تو و خودم به نگاهش...ديدم رو مامان نگاه من...نديدي

 زنده ما خواست می...بمونی زنده تو خواست می مامان...بده نجات رو برادرت و خواهر

 شما زندگی حفظ واسه رو تالشم همه اما...بدم نجات اونو تونم نمی که دونستم می من...بمونيم

 دونستم می...بينن می رو ما دونستم می...بابا خاطر به...مامان خاطر به...خودم خاطر به نه.کردم

  در هم دنيا اون تو خواستم نمی...کنم نااميدشون خواستم نمی...دارن توقع...دارن انتظار من از

 کشتن به اما...غيرت بی من..باشه-. کردم حلقه هايش شانه دور محکمتر را دستم... باشن عذاب

 تو به اينکه واسه اما...کنم حفاظت مامان ناموس از نتونستم.خريد نمی غيرت من واسه...تو دادن

 باشم داشته نفس وقتی تا...جنگم می هنوزم...جنگيدم تونستم که اونجايی تا نکنن درازي دست

 يه...شی می عاشق روز يه...شی می خوب روز يه دونم می چون..جنگم می تو کشيدن نفس واسه

 می موقع اون و...شی می پدر روز

 سالم ش بچه تا کنه فدا رو زمين کره روي آدماي تموم و خودش جون حاضره پدر يه که فهمی

 هم هرچقدر زندگی اين که ببينی و زندگی به برگردي که روزي تا...جنگم می من...بمونه

 . داره رو جنگيدن ارزش و قشنگه بازم...سخت

 و بيست از بعد...کرد می گريه...کردم بلند را سرش...شد می پايين و باال آغوشم ميان هايش شانه

 واسه...خوبی االنشم هين...دانيار شی می خوب تو-... خنديدم اشک ميان...کرد می گريه سال چهار

 توقع بگذرم؟چطور نفسم از داري توقع چطور...زندگيمی دليل...منی حيات شاهرگ تو...بهترينی من

 زندگيم زندگی از که بخواي من از تونی می بگذرم؟چطور بودنم زنده انگيزه تنها از داري

 بگذرم؟چطور؟

 را اشکش گرم هاي قطره و شدم خم.کشيد اشکهايم مسير روي و آورد باال را لرزانش سرانگشتان
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 را دستهايش برادرانه...برادرم...سال چهار و بيست از بعد... گرفتم آغوشش در کامل و وسيدم*ب

 -: گفت و برد آسمان سمت به را دستانش تبسم: شاداب...! گريست هاي هاي و انداخت گردنم دور

 که تو...جمعه حواست اينهمه که تو...باهوشی اينهمه که تو...برم مصلحتت قربون...جون خدا آخه

 شترمرغ اين و رفت در دستت از يهو که شد چطور...کنی می جور و جفت خوب رو تخته و در

 به را رويش بعد خداييه؟ انصافه؟اين درسته؟اين اين بگو من؟خودت دامن تو گذاشتی رو گاگول

 خنگی اينقدر چرا تو...خانوم مادموازل...خانوم پرنسس...خانوم اليزابت-: گفت و کرد من سمت

 پول بهت ميليونی و بشی منشيشون بدين افتخار شما منتظرن همه که نه...ريخته کار که آخه؟نه

 عمرا که تو.اومده هيوال کردک اون سر باليی چه دونم نمی منکه!باشی دل دو االن داري حق...بدن

 بهت حالی يه خواسته ش،دلش کله پس زده خدا احتماال...کنی روشن کسيو ترموستات بتونی

 . بره دستت از کارم اين و شه پشيمون تا...بيا خرکی عشوه اينقدر...کن ناز اينقدر تو حاال...بده

 کليد صفحه هاي دکمه با و کشيد بيرون من دست از داشت خودش روي را دانيار شماره که کارتی

 ناراحتی با.گذاشت گوشش روي را شماره،گوشی دوباره کردن چک از بعد و فشرد را موبايلش

 : گفتم

 رو برادرش جواب..نيست دادن جواب تلفن اهل اصال اون...نکن خسته رو خودت بيخود-

 -: گفت و کرد ساعتش به نگاهی تبسم... روز چهار از بعد ده؟اونم می رو تو و من جواب..نميده

 در...کشی آدم نه...تجاوزه وقت نه صبحی اول چون..باشه آزاد وقتش بايد االن...من محاسبات طبق

 !... سالم...نتيجه

 من بغل توي را گوشی و کرد سالم ديگر بار سه...پريدم جا از منهم تبسم پريدن جا از با

 شنيده را اينها دانيار اگر...دختر اين بود زدن گند الهه...کنم اش خفه داشتم دوست.انداخت

 .پيچيد گوشی در دانيار سرد صداي.کردم سالم آرام و کشيدم مانتويم به را دستم پشت!!!؟؟؟...باشد

 را زدن حرف بشر اين چقدر..واي. دونم می-. شادابم-: گفتم و کردم تبسم به خشمی پر نگاه بله؟-
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 داشتم انتظار. گرفتم تماس کار بابت...بابت.شدم مزاحمتون ببخشيد-. کرد می سخت مخاطبش براي

 -: گفتم و دادم قورت را دهانم آب... شاداب تونم نمی امروز-... شده پشيمان يا...شده دير بگويد

 شاداب؟-: گفت بعد و کرد مکث لحظه چند... خداحافظ...خوام می معذرت...نداره اشکال باشه

 ... عجيبی يکطور...بود يکطوري صدايش

 گوشهاي. ببينيش بخواي شايد گفتم-. کرد مکث هم باز... ميگن.نيست خوب حالش دياکو- بله؟-

 -: گفتم زور به و چسبيدم دستی دو را گوشی.بود "ميگن" شوم کلمه آن ادامه منتظر هنوز ناباورم

 ...!کرد قطع و... بيمارستان بيا خواستی اگه-. بود سوز پر و بلند آهش شده؟ چی

 پرسيدم دياکو از رسيدم که هرکس به..کردم يکی تا ده را بيمارستان هاي پله****************** 

 فقط ويژه؟؟؟چرا؟دياکو مراقبت...شد کند قدمهايم شيشه به مانده مات.دادند نشانم را دانيار باالخره تا

 نمی...بشنوم چيزي خواستم نمی...بروم U.C.I! جلو خواستم نمی...همين...داشت معده زخم

 دياکو ببينم....شرکت برگردم خواستم می..گويند می چه دقيقا "ميگن" که آنهايی بفهمم خواستم

 اومدي؟-... کيميا با حتی...بداخالق حتی...آنجاست

 دانيار آن از پوشاند می را اش چهره غيرطبيعی سفيدي که نامرتب ريشهاي بود؟اين دانيار اين

 بيرون دانيار زده يخ و سرد حنجره از شده مغلوب و شکسته صداي بود؟اين پوش خوش هميشه

 خواستم نمی گرفت؟ می نشات دانيار روح بی و سياه گودالهاي از...مايوس و درد پر نگاه آمد؟اين

 چی-.. بدانم خواستم نمی..بپرسم خواستم نمی...بود آشوب دلم...داد می شوم گواهی دلم...بپرسم

 شده؟

 هايم پنجه روي...رسيد نمی کوچک گرد پنجره آن به قدم...رفتم جلو...زد زل شيشه به دوباره

 معلوم تاريک و دراز سالن يک جز چيزي اما...رساندم پنجره به را خودم زور به...ايستادم

 رو تو-. کشيدم را آستينش هوا بی...کرد ترش آشوب سياهی و سکوت آنهمه..بود آشوب دلم...نبود

 يعنی-... بود وحشتناک که اسمش... هيپوولميک شوک ميگن-... شده چی بگين...بزنين حرف خدا
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 ميشه؟ چی؟؟؟خوب

 محض- زد؟ نمی هم پلک حتی که ديد می داشت؟چه برنمی ترسناک راهروي اين از چشم چرا

 نوع از...داشته داخلی گسترده خونريزي-... بزنين حرف...کنم می سکته دارم...خدا رضاي

 امکانات شهر اون تو...شد بيهوش برسيم بيمارستان به اينکه از قبل تا که اونقدر...نادرش

 شوک گفتن...سنندج کردن اعزامش...نداشتن هم حسابی و درست بيمارستان يه حتی...نداشتن

 کم اما...بدين بهش دارم هرچی...دارم خون من گفتم...خون دادن دست از خاطر به...هيپوولميکه

 بستري...تهران کردن اعزامش...داشت کم خونيش گروه از...نداشت خون خونشم انتقال ههه...بود

 خونش فشار...تره خطرناک دارن کليه يه که اونايی واسه شوک اين ميگن...بده حالش ميگن...شد

 ... نشده کنترل کامل هم خونريزيش...هيچ ره نمی باال که

 آمده سرشان بر نفر؟چه دو اين بودند سنندج؟کجا کدام...شهر کدام...فهميدم نمی هيچ حرفهايش از

 عبور کنارمان از پرستاري...! متحرک مرده يک ديگري و بود مرگ قدمی يک در يکی که بود

 تکان را سرم توانستم نمی حتی شناسی؟ می رو آقا اين-: گفت و آمد جلو ديد که مرا...کرد

 خوش حالش...ايستاده اينجا همينجور که روزه دو-. کردم بسته و باز را چشمانم...بدهم

 ... بخوره چيزي يه...کنه استراحت کم يه کنين راضيش جوري يه...بياد سرش باليی ممکنه...نيست

 و من مثل کسی حال هرگز پرستارها و دکترها اين که دانستم می چون...حرف بی...زدم پلک باز

 !... کنند نمی درک را دانيار

 خارج توانم از مصيبت اين کنار،تحمل به روزه چند اين هاي غصه و غم.رفتند می سياهی چشمانم

 در...!اميدي نور کوچکترين بدون...تاريکی و ظلمت از بود پر ذهنم...دادم تکيه ديوار به...!بود

 چون...شيطانی فرزند شوي نااميد اگر گفت می مادرم اما...! بود خط پايان ويژه مراقبت من نظر

 . شده نااميد خدا لطف از که است شيطان فقط

 شخص تنها...کردم نگاه دانيار به و چرخاندم را رويم بودم زده ديوار به را سرم پشت که همانطور
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 کما به قطعا ديد می آشفته اينهمه را برادرش و شد می بيدار دياکو اگر...!دياکو زندگی در ارزشمند

 من با کنم خواهش ميشه-...! نبودم زندگی در هرگز که چيزي...باشم قوي کردم سعی.رفت می

 .بخورين چيزي يه و بکشين دراز کم يه بشه که جايی يه- کجا؟-...! زد نمی هم پلک...لعنتی بياين؟

 کمی تا بودم بلد که راهی تنها...کشيدم را آستينش باز...! نيست م گرسنه-. داد تکان را سرش

 حال اين تو رو شما و بيان هوش به حاتمی آقاي اگه...کنم می خواهش-. کنم جلب را توجهش

 گفتن-. ايستاد راست و کرد جدا در از را دستش باالخره و کشيد آه. ميشن ناراحت خيلی...ببينن

 دوازده.کردم نگاه بيمارستان سقف از شده آويخته گرد ساعت به. ببينمش دن می اجازه دو ساعت

 : گفت و کرد نگاهم. داريم وقت ساعت دو هنوز پس-. بود

 . نمازخونه-: گفتم و دادم قورت را بغضم کشيد؟ دراز ميشه کجا-

 و ساندويچ برايش.بوفه به من و رفت نمازخانه به او.آمد دنبالم و داد گوش حرفم به که بود عجيب

 دراز.شوم وارد توانستم من و نبود آنجا کسی دانيار جز به خوشبختانه.برگشتم و گرفتم نوشابه

 بعد..بخورين اينو اول-: گفتم و نشستم کنارش.بود گذاشته چشمش روي را دستش و کشيده

 خيره دستم توي ساندويچ به و کرد هدايت اش پيشانی به..چشمانش روي از را ساعدش. بخوابين

 را کوچکی نی و کشيدم را نوشابه فلزي زبانه و دادم دستش به را ساندويچ. ممنونم- :گفت و شد

 . کردم ور غوطه رنگ سياه مايع داخل

 کنار را نوشابه.زد تازه و دراز باگت به کوچکی گاز ميلی بی با و کشاند ديوار کنج سه به را خودش

 از. حرفاست اين از تر قوي خيلی اون...مطمئنم من..ميشه خوب حاتمی آقاي-: گفتم و گذاشتم پايش

 اون اندازه به بايد هم شما-: گفتم و کردم قفل هم در را دستانم. آره-: گفت و کرد نگاهم چشم گوشه

 حواسش و هوش هم و است خوب حالش هم که فهماند من به زد که پوزخندي. باشين قوي

 !... آره-...! است سرجايش

 بدي جوابهاي که بود داده نشان تجربه...کردم دل دل بود بسته را گلويم راه که سوالی پرسيدن براي
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 گاز شد؟ اينجوري چرا بپرسم ميشه-. کنم کنترل را خودم نتوانستم اما دهد می آدمها سوالهاي به

 !... ميشه آره-: گفت و زد ساندويچ به ديگري

 نگاهش پرسشگر.آورد می در را حرصم هم ناراحتی اوج در...! بود آدمی عجب...!کرد سکوت و

 دور کاغذ شد؟ چی خب-: گفتم و ساييدم هم روي را دندانم.نوشيد را اش نوشابه تفاوت بی.کردم

 خوب زياد حالش قبلش شب از...بچگيامون خونه رفتيم-: گفت و کرد باز کمی را ساندويچ

 ...!بينی می که شد اين ش نتيجه...شکمش تو کوبيدم مشت با تونستم که اونجايی تا منم...نبود

 مشت با-...! بود خونسرد صدايش هنوز اما شد منقبض فکش که ديدم...شدند گرد تحير از چشمانم

 کاش اي. دلم زير بود زده خوشی-: گفت و کشيد گردنش روي را دستش چرا؟...شکمش تو زدين

 و تيز چی؟ يعنی-...! کردم می اش خفه شک بی آنوقت...نبوديم نابرابر بدنی قدرت لحاظ از اينقدر

 دراز کم يه بذار حداقل...کردي کوفتم غذامو اينکه يعنی-: گفت و دوخت چشمم در چشم مستقيم

 روي را دستانش دوباره و کشيد را بدنش من به توجه بی...رفتم عقب اش تندي از...! بکشم

 . گذاشت چشمش

 است دلداري محتاج بشر اين کردم می فکر که بودم ساده چه من"پوشيدم را هايم کتانی و برخاستم

 نگاهش آنکه بی و زدم گره را کفشهايم بند شاداب؟-..! "شده نرمتر کمی شرايطش خاطر به يا و

 درک را وحشتناکم اضطراب اين کمی تشکر جاي به کاش...! مرسی ساندويچ بابت- بله؟-: گفتم کنم

 بلند را سرم...برد ماتم...! اومدي که مرسی- بله؟- شاداب؟؟؟-...! جون نوش-. کرد می

 !.. کرد نمی نگاهم حتی و بود چشمانش رو دستش...کردم

 : دانيار بدارد؟؟؟ دوست حد اين تا را مرد اين توانست می چطور دياکو

 و کردم عوض اي سورمه و سفيد هاي دمپايی با را کفشهايم.پوشيدم را بدبو و بدرنگ لباسهاي

 در را پيراهنش.بود کبود رحم بی و قطور سوزنهاي جفاي زور از دستش دو هر.شدم اتاق وارد

 از.بودند گذاشته کار اش سينه قفسه روي پالستيکی و فلزي هاي گيره اقسام و انواع و بودند آورده
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 را عذابش کار اين با که اينها.آورد درد به را دلم بود شده رد اش بينی از که شلنگی بيشتر همه

 را سرش.گذاشتم زحمتکشش دستهاي روي را دستم و نشستم کنارش...! بودند کرده بيشتر

 لبها اين نشد اما..بدهم را لبخندش جواب داشتم دوست.زد لبخند و کرد باز را چشمانش... چرخاند

 اش صوتی مسير تمام که انگار...داشت خش شدت به صدايش!نشدند باز هم ساده سالم يک به حتی

 !... بود دردناک و زخمی

 و ريخت-... دلم زخم از...گلو زخم از نه اما...داشت خش منهم صداي ايه؟ قيافه و ريخت چه اين-

 منم-: گفتم و دادم فشار را قطورش ساعد...! ال ًمث مريضم من-...! خنديد..! نديدي رو خودت قيافه

 جانش بی انگشتان ميان را ام پنجه...! ال ًمث-: گفتم آهسته سپس و کردم مکث... مريضم برادر

 مشتش روي را ام چانه و کردم خم آرنج از را دستش...! نباش نگران...ميشم خوب-: گفت و گرفت

 !... شدي می خوب زودتر...دادي نمی من به رو ت کليه اون اگه-. گذاشتم

 هم کليه يه همين با- قشنگند؟ و دلنشين اينقدر هايش خنده که بودم نفهميده هرگز چرا...خنديد باز

 دستش دست دو هر با...! بود زده بحران از دم دکتر...نبودم مطمئن..! باش مطمئن...شم می خوب

 جلومو زدمت می وقتی چرا-. ساختم ستون ام پيشانی براي ساعدش بلندي از اينبار و گرفتم را

 و آمد باال ديگرش دست نکردي؟ دفاع خودت از چرا.نيستم خودم حال به دونستی می که نگرفتی؟تو

 . کرد می خس خس نفسش.نشست سرم روي

 کردي می خالی جوري يه رو خشمت بايد...کرد می باز سر ساله چهار و بيست عقده اين بايد چون-

 بگيرم؟ ازت رو فرصت اين تونستم می مگه...!شی سبک کم يه تا

 پرستار.کردم بلند سر.داد تکان را ام شانه کسی!کردند می درد فشار شدت از هايم آرواره

 . بذارين تنها رو مريض لطفا...تمومه مالقات وقت-: گفت و کرد نگاهم حوصله بی و خسته...مرد

 لبخند هنوز اما...خشک هرچند لبانش.کردم دياکو به رو و دادم تکان زور به را گردنم

 -: گفتم و دادم فشار محکم را دستش...!داشت عشق هنوز اما...باز نيمه هرچند چشمانش...داشت
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 تا ويژه مراقبت اين اگه حتی...شم نمی دور اينجا از هم لحظه يه...اتاق همين در پشت...اينجام من

 کن ول رو لعنتی اتاق اين از زودتر شده که منم خاطر به پس...مونم می اينجا من بکشه طول قيامتم

 تذکر باز پرستار...! داداش باشه-: گفت و کشيد صورتم روي را انگشتانش باشه؟...بيرون بيا و

  می بزنی صدا اگه...جام همين من-... بگذارم تنهايش خواستم نمی...بروم خواستم نمی من اما...داد

 به..نيومدم اگه...شنوم می من...بزن صدا فقط...ورودي در به چسبيده هست نيمکت يه...شنوم

 !... داداش باشه-: شد تر غليظ لبخندش... ميام زود...شناسنم می همه...بگو پرستارا

 به چشمش...رفتم عقب قدم چند و کردم رها را دستش.کرد تکرار را تذکرش عصبانيت با پرستار

 با و وسيدم*ب را اش پيشانی و شدم خم...برگشتم را رفته عقب قدم چند...بود من با دلش...بود من

 به و ندادم را جوابش چطوره؟ حالش-: گفت و شد ظاهر جلويم شاداب.شدم خارج اتاق از سرعت

 ============== . کردم تند پا دکتر اتاق سمت

 خيلی بشن حاد اگه مزمن دردهاي...بگم بهت کنده پوست و رک بذار..پسرجان ببين-

 درصدشون ده از کمتر گوارشی بيماران بين از...ست دسته اين از هم تو برادر مشکل...خطرناکن

 ارگان ترين طويل گوارش دستگاه...وسيعه خيلی برادرت خونريزي...ميشه وخيم اوضاعشون اينقدر

 مورد سه فقط االن تا با من...فاجعه يعنی بزنه بيرون خون قسمتهاش همه از باشه قرار اگه...بدنه

 کاري سابقه اين ، بچگی از مشکل اين قرار از متاسفانه...شماست برادر يکيش که ديدم اينجوري

 دستم..شده خيس ام پيشانی کردم می حس. کشيده اينجا به کار نتيجه در..نشده کنترل و داشته وجود

 تو زدن تفنگ قنداق با عراقيا بود ساله ده وقتی-...! بود خشک خشک اما...کشيدم رويش را

 -: گفت و داد تکان سر افسوس با دکتر...! شد شروع موقع همون از...محکم...بار چند...شکمش

 اون از ناشی هاي آسيب و ها ضربه همون از تونه می شروعش اما عصبيه بيشتر مشکل اين البته

 بعدش عصبی فشارهاي دليل به که شده ايجاد هايی زخم يه ها ضربه اون اثر در حال هر به...باشه

 اين تمام در...بودم کور چقدر"...! رسيده اينجا به کار درمان عدم خاطر به و نشده ترميم
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 و زد سينه به را دستانش دکتر هست؟ کرد؟راهی چيکار بايد االن خب- "بودم کور چقدر...سالها

 باال جراحيش ريسک بس از اما...کرديم می جراحی رو بيمارانی همچين قبال...واقعيتش-. داد تکيه

 باال اطمينان با که هست کشور يه فقط...شد منسوخ دنيا البته و ايران توي درمانی شيوه اين که بود

 توي بيمارستان يه...امريکاست اونم...کنه می عمل دن نمی جواب دارو به که رو مريضايی اينطور

 معرفيتون تونم می و خوندم درس اونجا خودم من...ده می انجام رو عمل اين که شناسم می داالس

 تونی می...کنن می رسيدگی بهش بيشتر بشه معرفی جنگی مجروح عنوان به اگه البته...کنم

 که بگيرم را "...! بنويسين رو نامه اون فقط شما-: گفتم اطمينان با و نشستم صندلی لبه ببريش؟

 معروف کد تا آوردم در را موبايلم.آمدم بيرون دکتر اتاق از" 770 و دکتر هر دنبال.ديدم را شاداب

 من از کمی دست اش آشفتگی.پرسيد می را دياکو حال و دويد آمدند،می می بيرون از که پرستاري

I.C.U نداشت.در 

 و پوشيد می چشم شيدايی و شيفتگی اينهمه روي دختر، اين خاطر به که دياکو از بودم عجب

 نزديکش و گذاشتم جيبم توي را موبايلم. کرد می محروم گنجينه اين داشتن نعمت از را خودش

 ... بشين بيا...شاداب-: گفتم آرام.لرزيد می دستانش و بود خيس خيس صورتش.شدم

 گرفتم را بازويش.سوخت برايش دلم.بود رفته مردمکهايش از قرار..زد می سفيدي به لبهايش رنگ

 چيزي-: گفت و کرد نگاهم التماس با.بنشيند کردم مجبورش و کشاندمش نيمکت تا و

 کمی اينکه براي ده؟ نمی رو جوابم کس هيچ گين؟چرا نمی من به که افتاده درسته؟اتفاقی..شده

 باز. بسازم تو اشکاي اين واسه سد يه شد خالی دستم اينکه محض به باشه يادم-: گفتم کنم آرامش

 بهم..دانيار آقا...خدا رو تو-: دوخت صورتم به را آبش پر نگاه و شد آويزان آستينم از ها بچه مثل

 آقاي" دياکو و بودم "دانيار آقا" من که بود چطور ميشه؟ خوبه؟خوب حالش حاتمی آقاي..بگين

 ببينمش؟ ذارن زدين؟می حرف بود؟باهاش هوش به-... خوبه االنم..ميشه خوب..آره- ؟؟؟"حاتمی

 به کنن می منتقلش فردا...زديم هم حرف...بود هوش به-: گفتم و دادم نجات دستش از را آستينم
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 . ببينيش تونی می اونوقت..بخش

 يک حتی بدون را حرفهايم که بود جالب...شد آرامتر کشيدنش نفسش اما..يافت شدت اشکهايش

 در را دستانم...!پرسيد می سوال چقدر گفت؟ چی دکتر-. کرد می باور ترديد اي ذره يا اضافه سوال

 .. گذاشتم سرم پشت و کردم قالب هم

 ... امريکا بره بايد...نيست کاملش درمان امکان اينجا گفت-

 حرف خواست تا اما..زد زل من چشمان به اش شده گشاد چشمان با...بازگشت اش چهره به وحشت

 قطره يه اگه...ممنوع گرفتن آبغوره و داد و جيغ-: گفتم و گرفتم سمتش به را ام اشاره انگشت بزند

 زيرچشمی.کرد سکوت و گرفت گاز را لبش فهميدي؟...گم نمی بهت هيچی بريزي اشک ديگه

 رو کسی تو جز به چون..دارم احتياج کمکت به من...کن گوش حاال..آفرين-: گفتم و کردم نگاهش

 ظهر تا صبح شيفت خوام می.کنم اعتماد بهش بتونم و باشه دياکو نگران اينجوري که شناسم نمی

 چيزي ممکنه.بمونه تنها خوام نمی.کنم درست رو اعزامش کاراي بتونم من که بمونی اينجا تو رو

 -: گفت مکث اي لحظه بدون بمونی؟ تونی می.بخري واسش اي وسيله يا دارو بشه الزم يا بخواد

 حتی شايد...نداشت من بودن با فرقی...دياکو کنار در دختر اين بودن.شد راحت خيالم! تونم می..آره

 کرد پاک را اشکهايش-... بيا صبح فردا..خونه برو االن پس..خوبه-. بود هم تر مسئول و دلسوزتر

 باشين، ريخته بهم اينجوري شما وقتی...برگردين و بگيرين دوش يه...برين شما..نه-: گفت و

 . شه می خراب هم حاتمی آقاي روحيه

 قابل و ترين منطقی شکست می اش بچگانه و مظلومانه پوسته که وقتها بعضی..بود او با حق

 و داد تکان را سرش خواي؟ نمی چيزي تو..رم می..باشه-. شد می زمين روي آدم اعتمادترين

 کيفش توي و درآوردم را جيبم موجودي تمام. نباشين هم اينجا نگران..برين..نه-: گفت

 : گفتم و گذاشتم لبم روي را انگشتم...کند اعتراض خواست..گذاشتم

 !.. برادرمه واسه...نيست تو واسه...هيس-
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 بيمارستان از.برخاستم و گذاشتم زانوانم روي را دستانم.انداخت پايين را سرش و نگفت چيزي

 می تماس بايد کد فرمان پشت نشستن"770 کردم گيري شماره را ". محض به و زدم بيرون

 : شاداب...!بود داده نجات را جانمان يکبار قبالً که کسی با...گرفتم

 با صحبت مشغول اطالعات دم را دانيار.رساندم بيمارستان به را خودم صبح هشت ساعت راس

 کردن منتقلش...بيا..سالم-...! بودند سرخ چقدر چشمانش.کردم سالم و رفتم سمتش به.ديدم پرستار

 .افتادم راه اش شانه به شانه.شد مچاله هم و گرفت ضربان هم دياکو ديدن تصور از قلبم... بخش به

 در. باشی راحت توام که واسش گرفتم خصوصی اتاق...آره-: داد جواب حوصله بی بهتره؟ حالش-

 حالت به واي-: زدم نهيب خودم به و کردم مرتب را ام مقنعه...! شد داخل من از قبل و کرد باز را

 !... حالت به واي...کنی گريه اگه شاداب

 تکيده صورت آن با...غريب و عجيب هاي دستگاه و سرم آنهمه با...روزش حال ديدن محض به اما

 زودتر من...خوابه فعالً-: گفت و آورد پايين را صدايش دانيار...! کرد ام خفه بغض...شده الغر و

 بتونم راحت منم تا باشه پيشت دياکو موبايل اين بيا...بزن زنگ داشتی کاري.برگردم زودترم که برم

 : گفتم آرام. نوشتم کاغذ اين رو رمزشم.بانکمه کارت اينم.باشم تماس در باهات

 تنها او که دانست می دانيار کاش اي بيام؟ تا مونی می-: گفت و انداخت دياکو به نگاهی...! باشه-

 کمی. خورم نمی تکون اينجا از من...نباشين نگران-...! ست زنده دياکو نفسهاي با که نيست کسی

 . رفت و... بزن زنگ شد هرچی...ممنون-: گفت و داد ماساژ را گردنش

 در سر کاش...کردم نگاه کرد می مانيتور را دياکو قلب که دستگاهی به و گذاشتم ميز روي را کيفم

 می ام اسطوره حال از من به کاش...فهميدم می را معوج و کج خطوط اين زبان کاش..آوردم می

 هم مرا جان خودش با همراه و بود شده بيمار جسم يک اسير بزرگش روح که اي اسطوره...گفتند

 . برد می يغما به قطره قطره

 يا و بودم خوانده پزشکی عمران جاي به کاش اي که کردم آرزو.نشستم صندلی روي و کشيدم آه
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 دستم از چه االن اما..کنم کمک دردهايش تسکين در کمی توانستم می حداقل تا...پرستاري

 که اتاقی ديوارهاي به زدن زل و نشستن...گذشت می کند که ساعتی به شدن خيره و ميامد؟نشستن

 هم را لمسش مجوز حتی که اي شکسته پيشانی به زدن زل و نشستن..بودند دلگيرتر هم زندان از

 !... نداشتم

 من به تا کردند جستجو را اتاق تمام فروغش بی چشمان...پريدم جا از من..چرخيد که سرش

 می چيکار شاداب؟؟تويی؟اينجا- "..نه گريه...شاداب نه گريه"...زدم داد خودم سر باز...! رسيدند

 کنی؟

 دست در را هايش اشک اختيار بتواند کسی شده کند؟هرگز کنترل را بغضش توانسته کسی حاال تا

 بگيرد؟؟

 چطوره؟ حالتون- ببرم؟ کجا را ام چانه لرزش...کنم مخفی چشمانم پستوي در را اشکم گيرم

 دست..را دستش... خوب خيلی...خوبم-... زد می لبخند هم شرايط بدترين در..مرد اين...زد لبخند

 ... تر نزديک بيا..اينجا بيا-: کرد بلند را اش زخمی و سياه

 قدمهاي اين با...نشود ديده ام چانه لرزش که دهم فشار را فکم آنقدر که گيرم...نريزم اشک که گيرم

 !... کردي قهر من با کردم می فکر- کنم؟ چه اختيار بی و تند

 ديوانه که قلبی اين با...زمين روي شدن ميخ به...ايستادن به...توقف به کنم مجبور را زانوانم گيرم

 فکر...شکستم رو دلت کردم فکر- کنم؟ چه...رسد می هم خدا عرش به صدايش و کوبد می وار

 !... دلخوري کردم

 ضربان از و کردم مشتش...بزند نطق نگذاشتم و زدم دهانش توي...کردم خفه هم را قلبم گيرم

 بيا...شاداب بيا- کنم؟ چه آيد نمی باال ديگر و رود می مرد اين براي که نفسی اين با..انداختمش

 !... اينجا

 نمی مرا..!دارم دوست را مرد اين من...باشد هست چه ست؟هر است؟ديوانگی است؟حماقت اشتباه
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 توان می دل با پذيرد؟؟مگر می منطق داشتن دوست مگر...!خواهم می را او من...نخواهد...خواهد

 همش-...! نهاد نمی بيابان به سر يکی و زد نمی تيشه بر سنگ يکی شد می گفت؟اگر عقل زبان از

 همان اين...شديم مشترک چيز يک در باالخره...شکر را خدا... ببينمت نتونم ديگه که بودم نگران

 می..زدم حرف نسنجيده...بدهکارم بهت عذرخواهی يه من-... است من روزهاي و شبها نگرانی

 ..!نداشتم قصدي همچين...دانيار جون به.بود ناخواسته اما...! دونم می...شکستم رو دلت...!دونم

 . کنم نگاه چشمانش در نتوانستم...بازويش به دوختم چشم...ايستادم تختش به چسبيده...رفتم جلو

 را سرم نيستی؟ دلخور-...! نه يعنی...دادم تکان راست و چپ به را سرم قهري؟ من با بگو حاال-

 را سرم...شد خارج اختيارم از اشکم...نتوانستم...نشد ديگر بخشيدي؟ منو-...! نه يعنی...دادم تکان

 و عظمت آن با را دماوند کوه انگار کنی؟ نمی نگام چرا پس خب-..! آره يعنی...کردم پايين و باال

 -...! لعنتی هاي ماهيچه اين شدند نمی منقبض...بودند گذاشته گردنم روي سنگينی

 نظر از را اش خسته صورت و کردم بلند را سرم زور به کنی؟ می گريه...ببينمت...شاداب

 دهی؟چرا نمی کردن عاشقی فرصت من به نداري؟چرا دوستم چرا"..بگويم خواست می دلم.گذراندم

 که خوشحالم خيلی-: کرد اجرا را مغز فرمان زبانم اما گفت دلم..."کنی؟ نمی باور را احساس اينهمه

 هوا هرچه کجاست؟ دانيار...شدم زحمتت اسباب بازم...مرسی-: گفت و کشيد آهی...! بهتره حالتون

 کار گفتن فقط...نگفتن چيزي من به-. بخوابد التهابم کمی تا..کشيدم باال ام بينی طرق از بود اتاق در

 من جز به دانيار که دونی می...شاداب-...! نگاهش برق مثل..بود ضعيف صدايش..! همين...دارن

 ميکشه؟ هنوزم...کشيده عذابی چه که دونی می اينم-. دونم می- نداره؟ کسيو

 با اومدن کنار که دونم می اينو منم-...! جانسوز اما...عميق چندان نه...کشيد آه...! دونم می -

 تو..نگين-... ناليدم...! بسپرم بهش برادرمو که ندارم کسيو تو جز اما...نيست هرکسی کار دانيار

 سر بهش گاهی فقط...کن گوش-: گفت و گذاشت دستم روي را دستش... خدا رو

 ميگه من به که همونجور...گاهی..بگو مادرتم به...!ندارم انتظار بيشتري چيز...!همين...بزن



 

 220 

 يه حسرت...سوزه می کلمه اين حسرت تو...نکن سردش ظاهر به نگاه...!بگه اونم به...پسرم

 نگاهش التماس با... نبودم من اگه...!خواهرانه عشق يه...پدرانه نگاه يه...مادرانه محبت

 تنهاتر غصه نذار...کن خواهري دانيار واسه...نبودم من اگه-... بزنم حرف نداد اجازه...کردم

 بهش گاهی...بپرسه رو حالش گاهی که هست يکی بدونم اگه...! کنه جهنم هم رو دنيام اون..شدنش

 می آروم...ميشه راحت خيالم...باشه مهربون و پاک اينقدر که...تو مثل کسی...بزنه سر

 :فشرد بيشتر را دستم...! باشه-: زدم ضجه خيالش شدن آرام براي تنها...تنها شاداب؟ باشه...!گيرم

 همين دنيا دار از که مردي کسی بی حساب به بذار اما...نيست معقول و منطقی م خواسته...سخته-

 می بيشتر خودم از...رسوندم اينجا تا دندون و چنگ با رو دانيار من...داره رو برادر يه

 دستش به راحت خيال با رو زندگيم سرمايه تموم تونم می که هستی کسی تنها تو و...خوامش

 -...! کردم نمی درک را خودگذشتگی از اينهمه...نه...کردم می درک کنی؟ می درکم...بسپرم

 ... کن نگام...شاداب

 ... بگم بهت رو اينا نشه وقت ديگه ترسم می...کن نگام-... نتوانستم

 هم ديگه چيز يه...بده گوش خوب فقط...نکن گريه...آفرين...آها- اي؟ کرده فرض چه مرا...خدا اي

 خوشبخت بده قول-. دادم فرو بغضم با همراه را جگرم خون...! ديگه قول يه..خوام می ازت

 نظر از چه...روحی نظر از چه...سالم مرد يه با زندگی...بهتريناست تو حق...خوشبخت خيلی...شی

 پاک خاطرت از رو عمرت سختيهاي تموم که شاد اونقدر...شاده زندگی يه تو حق...!جسمی

 داشته رو تو لياقت که مردي...کنه زندگی پات به پا...کنه جوونی پات به پا که مردي...!کنه

 خيلی تو مثل...بدون رو خودت قدر...!يکرنگی اينهمه...نجابت اينهمه...خلوص اينهمه لياقت...باشه

 نتوانستم ديگر باشه؟...شو خوشبخت همينجوري و بمون همينجوري...شده ناياب...شده کم..کمه

 با بودن قول من از رحمانه بی چقدر...! بده قول...شاداب بگو-....! نشستم...بايستم پاهايم روي

 و گذاشتم ساعدش روي را ام پيشانی...! رحمانه بی چقدر...گرفت می را خودش از غير به کسی
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 که بود نوازشی...دياکو از من سهم تمام و...! باشه-: کردم زمزمه ترکيد که بغضی با همزمان

 !...شد ام مقنعه نصيب

 راهی به دوختم چشم و کردم گريه و کردم گريه و کردم گريه پنجره پشت.آمد که بود غروب نزديک

 سوالهايم به و آمد می بايد.خواستم نمی او از بيشتر را کس هيچ.رساند می من به را دانيار که

 کردن آرام و دلخوشی براي حتی...گفت نمی دروغ که بود کسی تنها او چون.داد می جواب

  و ميرد نمی که شدم می مطمئن...ميرد نمی دياکو گفت می اگر...داشتم اعتماد او به فقط...کسی

 می ام مسخره اگر حتی...بگويم برايش توانستم می ازدلم راحتی به که بود کسی تنها او و...اگر

 !... زد می تشر اگر حتی کند راحتم درد اينهمه از توانست می که بود کسی تنها او و...کرد

 از...آمد هم هالک و خسته...بودم زده زل آن به که راهی همان از...آمد که بود غروب نزديک

 چهره ديدن از..دويدم نه که رفتن..رفتم سمتش به ورودش محض به...باريد می خون چشمانش

 چرخاند را چشمانش سريع.شد خشک دستش در خريدش هاي پالستيک ام شتابزده حرکات و آشفته

 چی-: گفت و داد بيرون را نفسش ديد را او سينه قفسه منظم حرکات همينکه.کرد نگاه دياکو به و

 شاداب؟-: گفت و کرد پوفی.کشيدم را آستينش باز؟ شده

 بی.آمد همراهم و گذاشت ميز روي را ها پالستيک.بخورد تکان کمی بلکه کشيدمش قدرت تمام با

 . شده چی ببينم بزن حرف...المصبو پيرهن اين کن ول-. درآمد صدايش آنجا.رفتم محوطه تا وقفه

 را آستينش دوباره.بگيرم باال را سرم اينقدر نبودم مجبور تا بود بلندتر قدم کمی کاش...چرخيدم

 دست.داشتم احتياج اش رحمی بی به حتی..اش خيالی بی به..اش سردي به..اش سختی به.گرفتم

 آره؟...کنی می گريه داري رفتم من وقتی از-: گفت و برد فرو موهايش توي را آزادش

 می...گشتم می خالی و سياه هاي چاله آن...هميشگی خونسردي آن دنبال...کردم نگاهش فقط

 ما آستين اين خيال بی ميشه-. شود می خوب که...خوبست دياکو که بفهمم آنها ديدن با خواستم

 می شده؟ چی بگی خواي نمی-: گفت و زد آتش سيگاري.انداختم زير به سر و کردم رهايش بشی؟
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 سيگارش قرمز نور واسطه به را پوزخندش نه؟ مگه...بميره ذارين نمی-... توانستم نمی...خواستم

 . ديدم

 خدا؟ يا دکترم من-

 به رو تمام استيصال با...نداشتم انتظار هم باز بودنش دانيار وجود با...نداشتم را جواب اين انتظار

 محکمی پک...کردم می حس را نگاهش سنگينی کنم؟ چيکار من پس...خدايا- گفتم و کردم آسمان

 کنی؟ می چيکار برنمياد دستت از هم کاري هيچ و بده حالت خيلی وقتی-: گفت و زد سيگارش به

 خب-: گفت و نشست کنارم. کنم می دعا-: گفتم و نشستم بيمارستان شده گلکاري ميدان جدول لبه

 چی؟وقتی شما-: پرسيدم.داد نمی مجالم اشک...! بکن کارو همين االنم...شی می آروم اينجوري اگه

 -: گفت و کرد له پايش زير را سيگار...! بلند و عجيب...خنديد کنين؟ می چيکار بده خيلی حالتون

 جوابش...گفت می راست. نداره وجود حلی راه...هميشگيه که مشکلی واسه...بده حالم هميشه من

 دارم خدا به...بدين ياد منم باشين؟چطوري؟به خونسرد اينقدر تونين می چطور-... بست را دهانم

 نمی که شود نمی که شود نمی گاهی" گن می شنيدي-: گفت و داد تکان را سرش...! کنم می دق

  عادت ديگه انگار.شود نمی و شود نمی من واسه هميشه...گاهی نه اما...منه زندگی حکايت "شود؟

 را آستينش.افتاد لرزه به بدنم بند بند که انقدر...کردم وحشت... همينه من زندگی که پذيرفتم...کردم

 امريکا؟ برينش بکنين؟نمی کاري خواين نمی پذيرفتين؟يعنی چی؟چيو يعنی-: گرفتم

 که نگفتی بهم وقت هيچ-: گفت و کرد دنبال را اشکهايم مسير مردمکهايش با...چرخاند را صورتش

 را دستش... دانيار آقا-: بود؟ناليدم حرفها اين وقت چه االن...! شدي دياکو عاشق اينهمه چطوري

 ...!کن پاک رو اشکات...بيا-: داد دستم به و کشيد بيرون دستمالی و برد فرو شلوارش جيب توي

 به.کردم نگاهش تارم چشمان با... شاداب ببين منو-. کشيدم صورتم روي را دستمال کنان هق هق

 نجات واسه رو تالشم همه من-: گفت و رساند سانتيمتر واحد از کمتر به را مان فاصله.شد خم جلو

 همينا که کنم می مجبور رو دکترا شه الزم اگه...ندارم بيشتر که روده و معده يه...کنم می جونش
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 می پياده امريکا خود تا و گيرم می کولش شه الزم اگه...!بدن نجاتش و دياکو به بزنن پيوند رو

 همه از دياکو بحث اما...کنی می فکر درستم...کنی می فکر چی من مورد در دونم می...! برمش

 به بازم بترسی دادنش دست از خاطر به و باشی داشته دوستش هرچقدر نکن شک...جداست آدما

 دست...برادرم حتی..آدما زندگی و مرگ...نيستم خدا من که...بدون هم اينو ولی...رسی نمی من پاي

 من اراده از ميشه چی ش نتيجه اينکه اما...کنم می و بکنم رو تالشم تونم می فقط من.....نيست من

 شرايط در...کنم می فکر...!تو مثل آدمم يه منم چون.نبند من به رو اميدت پس...خارجه

 !... بده جواب من به شدن آويزون و کردن گريه از بيشتر..کردن دعا...حاضر

 نه..بيهوده حرف نه...بود همين دانيار...!کالمش راستی و صراحت و صداقت از...رفت بند اشکم

 می را تالشش گفت همينکه...کرد آرامم حرفش کلمه چهار همين اما...!بيخود دلداري نه...الکی قول

 -: پرسيدم اما چرا دانم نمی...! کنم دعا گفت همينکه..رود نمی پيش کار گريه با گفت همينکه...کند

 : گفت و کشيد عقب دارين؟ اعتقاد کردن دعا به شما

 اين ترکيب شايد...خودم روش به منم..برو پيش خودت روش به تو...داري اعتقاد تو که اينه مهم-

 بی دعا دوره هزار گاهی-: کرد زمزمه لب زير و...! بده نجات رو دياکو بتونه...ومعنويات ماديات

 ما نام به قرعه ايندفعه شايد...کن دعا تو...!شود می تو نام به قرعه نگفته گاهی...است اجابت

 ! افتاد

 ام ذهنی تصورات تمام...شکلی به...هربار...!کرد می ام زده شگفت ديدمش می که هربار...هربار

 !.. شد می قبل از تر بينی پيش قابل غير...هربار...!ريخت می بهم را

 داخل به بعد و گفت چيزي در دم نگهبان به...کردم نگاهش پشت از...گذاشت تنهايم و برخاست

 خواستين؟ آژانس شما خانوم-: زد صدايم نگهبان بعد کمی...رفت بيمارستان

 هميشه که قرآنی...برداشتم را کيفم و برگشتم دياکو اتاق به سريع..پريدم جا از و آمدم خودم به

  تا...نبود دانيار...نشاندم اش پيشانی بر وسه*ب هزار نگاه با و گذاشتم سرش کنار بود همراهم
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 ...ديدمش کرد حرکت ماشين که اي لحظه درست و گشتم دنبالش چشم با شدم ماشين سوار که وقتی

 دانيار...! کشيد می سيگار و بود ايستاده ديواري کنار

 نمی فرو که اشکهايی جبران به و کشيدم بکشم،سيگار توانستم نمی که فريادهايی تمام جبران به

 دور دوباره مرگ آور وحشت هيوالی.بود برگشته بيشتر قدرت با وس*کاب!دادم فرو دود...ريختند

 کدامين آدم؟؟؟به يکنفر براي فقط بال من؟اينهمه چرا بپرسم کسی از داشتم دوست.چرخيد می سرم

 استوار اساسی چه بر دنيا بود؟؟اين مستحق را وحشتناکی عقوبت چنين گناهم گناه؟؟؟کدام

 حتی يکی و سوزد می کودکی همان در يکی که شود می اداره عدالت کدام چرخد؟با می است؟چگونه

 ام خانواده دادن دست از عذاب در االنم گذراند؟؟؟تا می محض خوشبختی در هم را اش جنينی دوران

 به هايش عصبيت تمام اينکه نه مگر..!دياکو کشتن وجدان عذاب در بعدم به االن از و بود سوخته

 بود؟مگر من کشيدن درد د ِدر از اش داخلی اندامهاي خونريزي هربار اينکه نه بود؟؟؟مگر من خاطر

 نشانه را بيمارش هاي روده کرد می جابجا متر چندين را بوکس کيسه که مشتهايی با اينکه نه

 بودم؟ گرفته

 که من و رفت می بايد بود خودش عصر قهرمان که دياکويی...!دياکو نه...بود من حق مرگ..آخ

 چه باال آن داشت؟خدا وجود اين از تر مسخره...ههه...ماندم می بايد بودم دنيا اين عضو ترين خنثی

 اين دنياي...!روز يک فقط...!داد می من دست به را دنيا اين روز يک فقط کرد؟؟؟کاش می

 اگر...نبودند دهنده مهلت خداي اين اليق آدمها اين...نبود مهربانی و صبوري اينهمه اليق...آدمها

 يک از..قاتل يک از...گذشتم نمی هم خاطی يک از...رحم بی.."ظالم شدم می خدايی"بودم، خدا من

 با..درد با...درد با...بميرند زجر با تا...کردم می آويزان پا از را همه...زورگو يک از...متجاوز

 بدون...بخوابند هايم بنده دادم می اجازه! کردم می ممنوع را ديدن خواب...شدم می خدا اگر...! درد

 !... وحشت بدون...وس*کاب

 بدي خاطره هيچ نتوانند که کوتاه آنقدر...دادم می مدت کوتاه حافظه فقط انسانها به...بودم خدا اگر
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 !... بکشند درد و بياورند ياد به را

 و حواس تمام طوريکه بکُشد را ديگرم بنده روح...اي بنده هيچ دادم نمی اجازه...بودم خدا اگر

 !.. بزند يخ و برود دست از احساساتش

 کشيدم می مظلوم سر بر نوازش دست و...کردم می سنگ ظلم لحظه همان در را ظالم..بودم خدا اگر

 . کند کسی بی و تنهايی احساس اينهمه دادم نمی اجازه و

 را ها غصه...اندازه يک به همه براي...کردم می تقسيم مساوي نسبت به را شاديها...بودم خدا اگر

 رها خود حال به ناعادالنه اينطور را دنيا و گذاشتم می مرز و حد هرچيزي براي...!همينطور هم

 !... کردم نمی

 را دلش شکلی به هربار...گرفتم نمی يک به يک را ام بنده يک هاي دارايی تمام...بودم خدا اگر

  بيرحمانه اينگونه! ظلم برابر در...کردم می ظلم.مظلوم حق در نه اما..بودم ظالم...شکستم نمی

 سياه با را خشمم تمام و نشدم خدا که حيف...حيف...آه...! گرفتم نمی مظلوم از را ظالم ظلم تاوان

 !... حيف...کنم می خالی هايم ريه کردن

 برنداشته قدم چند هنوز.رفتم دياکو اتاق سمت به و انداختم زباله سطل توي را سوخته ته تا سيگار

 اوج در حتی که رفتنی راه به...بلندش قد به...کردم دقت...کرد جلب را توجهم آشنايی چهره که بودم

 می خيره را چشم هم فاصله همين از که اش زيبايی به و رسيد می نظر به عشوه پر هم شتاب

 !... کيميا...کرد

 را دستش...خورد جا و ترسيد...شدم راهش سد ورودي هاي پله مقابل درست و کردم تند را قدمهايم

 !... کنم سکته بود تويی؟نزديک دانيار واي-: گفت و گذاشت اش سينه روي

 من چشم به هم هنوز اما رسيد می نظر به زيباتر پيش سال پنج از هرچند...کردم نگاه سرتاپايش به

 اينجا-: گفتم و بردم همه چشم از دور اي نقطه به خودم با و گرفتم را دستش..!نداشت جذابيتی هيچ

 و بردم فرو جيبم توي را دستانم شده؟ چی..اينجاست دياکو گفتن..شرکت رفتم- کنی؟ می چيکار
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 :گفت مصنوعی لبخندي با..کند حفظ را اش خونسردي کرد سعی چه؟ تو به...شده که چی هر-: گفتم

 شدم خيره چشمانش توي. ميرم می نگرانی از دارم کنار گيري؟برو می پاچه هنوزم تو..دانيار واي-

 و بفهم رو دهنت حرف...خودت-! کنم توهين مادرش و پدر به نيامد دلم...  و خودتی سگ-: گفتم و

 می همچی چرا-. نکشيد عقب اما.ديدم چشمانش در را اين...ترسيد خشونتم از...! چاک به بزن زود

 به سينه..رفتم جلو من..نرفت عقب او اصالً؟ چه تو به...ببينم رو دياکو خوام می کنار کنی؟برو

 از دست...بودي که اي شده خراب همون به برگرد...اومدي دير سال پنج-: گفتم و ايستادم اش سينه

 نگه لبهايش ميليمتري چند در و بردم باال را دستم کف...کرد باز را دهانش...! بردار من برادر سر

 ...!توئه پيش سال پنج غلط خاطر به..دياکو االن مشکالت از اي عمده بخش...نزن حرف-. داشتم

 ديگه اما..کردم سکوت نيستی بشو زن دياکو واسه تو دونستم می که وجودي با موقع اون

 لبهايش..شد کدر چشمانش روشن عدسی...! کنی بازي احساساتش با بازم دم نمی اجازه...بسه

 ... لرزيد

 -"...! کشيد عقب را سرش خوردن کتک ترس از و ترسيد طوريکه...بردم باالتر را دستم... من-

 داليلت...!نيست مهم هم برگشتی چرا و رفتی چرا و شد چی اينکه...نيستی مهم من واسه..."تو

 نقشه واسش...نيست مهم هم نداري يا داري دوست رو دياکو...نيست مهم هم نبود يا بود منطقی

 يا شدي پشيمون...!نيست مهم هم نداري يا داري حسی االن...نيست مهم هم نداري يا داري

 به...پيش سال پنج تو...نيست مهم هم نشدي يا شدي زندگی زن...نکردي يا کردي تغيير...نشدي

 هم بهتري راههاي!...شکستی رو کرد ُمرد يه شخصيت و غرور...رو برادرم دل ممکن شکل بدترين

 ديگر...رفتم جلو باز...! حاال و...کردي انتخاب رو بدترينش تو...داشت وجود کردن پيشرفت واسه

  اگه اما...بلدم دياکو از تو کردن دور واسه زيادي راههاي منم...حاال و-...! نبود بينمان اي فاصله

 ترسيده..بود آورده کم...! کنم می انتخاب رو بدترينش...برگردي و بري اگه يا...نري االن همين

 کردي فکر..بکنی تونی نمی غلطی هيچ...روانی کنار برو-. کند فرار و بشکند خواست نمی اما..بود
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 که روانی آدم يه از بترس...!روانی...گفتی تو که هستم؟همونی کی-: گفتم و زدم پوزخند هستی؟ کی

 سرت اليقشی که باليی و کنه خفتت جايی يه روز يه که بترس...نداره دادن دست از واسه هيچی

 آرامی ضربه...کرده اش زده وحشت...فروغم بی چشمان سياهی که..ديدم می..دانستم می...! بياره

 اين و شخصيت و ادب...نيستم جنتلمن که دونی می...ميشناسی منو-: دادم ادامه و زدم ام پيشانی به

 اينم...چيه اعصابم رو رن می زيادي که زنهايی مورد در روشم شنيدي حتما...نميشه حاليم هم چيزا

 از که دونی می اينم...کنم رحم برادرم سابق نامزد به حتی بخوام که ندارم معرفت اونقدر دونی می

 الکی و مونم می زدم که حرفی پاي که دونی می اينم...ترسم نمی اعدامم و زندان و دادگاه و پليس

 منو که بعد سري دم می قول بهت وگرنه...برداري دياکو سر از دست نفعته به پس...کنم نمی تهديد

 ... بغضش هم خودش هم...شکست باالخره...! کنی می طلب خدا از رو مرگت..ببينی

 به...ببينمش اومدم فقط کنی؟من رفتار من با بد اينقدر تونی می چطور...نشو ديوونه..دانيار-

 ...پدرم خاطر به...دارم دوستش من..خدا به...!شه اينجوري خواستم نمی...پشيمونم...گفتم خودشم

 تو با هزار صد تومنی که...نکش وسط رو پدرت پاي-: گفتم و کردم قطع را حرفش حوصلگی بی با

 در بذار هم رو داشتنت دوست اون!...ايستم می هم اون روي تو شه الزم اگه هرچند...کنه می فرق

 از قبل تا پس...بشه مرگش به منجر تونه می ديگه استرس يا هيجان يه..حاده دياکو شرايط...!کوزه

 ديگه و برو...برو و کولت رو بذار رو دمت...بکشه ته احترامم و ادب ذره يه همين اينکه

 طرف دو از دستانش..! برو...بردار سرش از دست داري دوستش و گی می راست اگه...! برنگرد

 کاري-: گفتم تفاوتی بی با باشی؟ رحم بی اينقدر تونی می چطور تو-: گفت و شد آويزان بدنش

 رفته؟ يادت...بلدي هم تو...که نداره

 تمام رفتنش با...!رفت و کرد عقبگرد حرفی هيچ بی و دوخت صورتم به را خيسش و براق چشمان

 دياکو اتاق به...!تر تنگ لحظه هر ديوارها و شد می بيشتر لحظه هر فشارها...کشيد ته منهم انرژي

 نداشت؟پشت راه چشمم به خواب که بود شب چند...کشيدم زمين روي را پاهايم...بود خواب...رفتم
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 بياويزم...تيره شب اين کجاي به-... کردم زمزمه و شدم خيره بيرون ظلمت به و ايستادم پنجره

 : شاداب====================  را؟ خود ژنده قباي

 ديدن.بودند خواب دو هر.کردم باز را در بيصدا و آرام.رسيدم معمول ساعت از زودتر کمی صبح

 چندان نه هاي چهره و ايستادم تخت دو بين.نشاند لبم بر لبخند هم کنار در برادر دو اين آرامش

 خواب در حتی دانيار صورت و بود آرام هم خواب در حتی دياکو صورت.کردم نظاره را شان مشابه

 . اخمو هم

 گذاشته اش پيشانی روي را دستش و بود کشيده دراز تخت روي کفش با...نداشت پتو دانيار

 پايين و کرده گلوله که را پتو...بخورد سرما ترسيدم...بود سرد مهري نزديک صبح اول هواي...بود

 به و قاپيد هوا توي را دستم مچ ناگهان که کشيدم رويش آهسته و برداشتم بود گذاشته تختش

 اش ترقوه استخوان به محکم سرم و شدم پرتاب آغوشش در دستش فشار از..شد خيز نيم سرعت

 گيج..لرزيدم خودم بر ترس از که بود خشمگين و کوبنده آنقدر قلبش ضربان صداي.کرد برخورد

 را اش پيشانی بيهوا و کرد شل کمی را اش پنجه من تکان از..بخورم تکان کردم سعی اما..بودم

 از مگه...ديوونه دختره...اوووف-: گفت و دميد بيرون به شدت با را نفسش...گذاشت ام شانه روي

 !... داد هلم عقب به تقريباً بعد و شدي؟ سير جونت

 اش ريخته بهم موهاي به دستی.شدم اش خيره متحير و ماليدم را دردناکم مچ رهايی محض به

 هيچ ديگه-: گفت و آورد باال تهديد نشانه به را انگشتش و کرد دياکو به نگاهی نيم...کشيد

 فهميدي؟...نيا برم و دور خوابم من که موقعی...وقت هيچ..وقت هيچ..وقت

 پريد پايين ازتخت و زد کنار را پتو غيظ با.بود سرم کردن پايين و باال بدهم توانستم که جوابی تنها

 شاداب؟؟؟-...! بود عجيب آدم اين چقدر...بودم شوک توي هنوز...رفت بيرون اتاق از و

 به عادي کردم سعی.گرفتم در از را مبهوتم نگاه و آمدم خودم به دياکو خسته و ضعيف صداي از

 چی-: گفت و کرد ريز را چشمانش چطوره؟ حالتون..سالم-: گفتم و رفتم جلو کمی.بيايم نظر
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 چيزي-: گفتم و زدم لبخند زور به مالی؟ می رو مچت پريده؟چرا رنگت برده؟چرا ماتت شده؟چرا

 ! کرد پاره را شيدايم دل بند اش شاکی صداي شما؟ خوبين...نيست

 !... شاداب-

 می ادا آهنگ خوش اينطور را شاداب الف وقتی...زد می صدايم محکم و قشنگ اينطور وقتی

 خواب دانيار آقا-: گفتم و زدم تکيه دانيار تخت به..!شدم می تسليم..آوردم می کم..کرد

 دياکو...! شدن عصبانی و پريدن خواب از دفعه يه...روشون بکشم رو پتو خواستم..بودن

 انگيز غم گريه از:گفتند می که بود همانهايی از...نبود شاد اش خنده...طوالنی اما جان بی...خنديد

 در بعد و...! سالمی که آوردي شانس پس-: گفت و کرد جابجا تخت روي را خودش کمی..."است تر

 دل به-: داد ادامه و شد پيچيده درهم و غليظ اخمی به تبديل اش خنده ثانيه از کسري

 بيدار همش وقته چند اين...بشه نزديکش يا باشه نزديکش کسی خوابه وقتی نمياد خوشش...نگير

 آهی... بده نشون واکنش شديدتر شده باعث همين...خوابيد شيش و پنج طرفاي امروزم...بوده

 -: گفتم را راستش ترسيدي؟-: گفت و کرد نگاهم تر دقيق.. نيستم ناراحت: گفتم و کشيدم

 اما ترسناکه..دارم قبول-: بود عشق و محبت از پر لبخندش. ميشن ترسناک واقعاً وقتا بعضی...آره

 المصب...باشه نداشته دوستش که نديدم هم رو نفر يه هنوز اخالقاش اين وجود با...نيست خطرناک

 !... داره مار مهره

 با آن از بعد..بود نرسيده هم ساعت چند به دانيار از من نفرت و کينه عمر..بود درست حرفش

 عوض را بحث.بودم نشده بيزار او از هرگز...بودم کشيده حرفهايش از که عذابهايی تمام وجود

 : کردم

 نيمه و نصفه و آويزان هاي سرم به نگاهی افسوس با شده؟ کمتر دردتون..چطوره حالتون نگفتين

 . شم می خوب زندگيم و کار سراغ برم بذارن و کنن ولم اگه-: گفت و کرد

 عجله..گذره می اينم- ببينم؟ کارش محيط در..سالم را او ديگر يکبار من شد شد؟می می يعنی
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 که متاسفم واقعا...ممنون..نه-:گفت و بست را چشمانش بيارم؟ واستون ندارين الزم چيزي..نکنين

 !... شدم زحمتت باعث

 صبح به و شمردم را ها ثانيه شب تمام دانست نمی که زد؟او می حرف زحمت کدام زحمت؟؟؟از

 خالی و خشک پرستاري همين..دانست نمی که او...ببينمش بتوانم زودتر تا بيايد که کردم التماس

 !...شود تمام نداشتم دوست...بهبودش براي اشتياقم تمام وجود با و ست دنيايی من براي هم

 مالقات واسه هم عصر...پرسن می مرتب رو احوالتون هم شادي و مامان..رو حرفا اين نگين-

 تنها و زد لبخندي...! بشن استراحتتون مزاحم خوان نمی که اينه خاطر به نيومدن االن تا اگه...ميان

 !... دارن لطف: گفت

 بعيد او از که حيايی و حجب با.آمد داخل خودش از قبل تبسم کوچک گل دسته و شد باز در گوشه

 تبسم کشيدي زحمت چرا-: گفت دياکو..داديم را جوابش دو هر..کرد سالم و آمد جلو نمود می

 صبحی؟ کله مالقاته وقت چه االن-: گفتم و رفتم اي غره چشم منهم خانوم؟

 آخر ديدار به زودتر خودمو گفتم زد وق شاداب اين بس از بابا-: گفت و گذاشت ميز روي را گل

 که شما ولی...رفتم در پرستار و نگهبان دست از تا کردم بازي رو ميگ ميگ نقش کلی...برسونم

 :گفتم و کشيدم نشان و خط برايش ابرو و چشم با و گرفتم گاز را لبم...! خوبه حالتون شکر رو خدا

 -: گفت و نشست صندلی روي خيالی بی با پرسيه؟ احوال طرز چه اين..تبسم بگير گاز رو زبونت-

 اي ذره از دريغ. کردم تحمل رو تو فيناي فين روز چند اين تو بس از گم؟؟؟مردم می دروغ مگه

 زحمتتون به راضی..ببخشيد حال هر به-: گفت خنده با دياکو...!دختر اين وجود در ادراک و شعور

 چطوره؟ حالتون اصل...اومدم که حاال-: گفت و انداخت پا روي پا تبسم. نبوديم

 و بود خيس خيس موهايش...شد داخل دانيار و خورد در به اي ضربه بدهد جواب خواست دياکو تا

 و برداشت را حوله و رفت کمد سمت به او به توجه بی اما ديد را تبسم...خشمگين همچنان نگاهش

 و کرد دانيار به نگاهی تبسم...! خندان و خوشحال..به به-: گفت حال همان در و کشيد موهايش به
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  منه؟ با کيه؟نکنه خندان...تويی که خوشحال-: گفت آخر در و من به نگاهی و دياکو به نگاهی

 گين می من به-: گفت دانيار به رو و چرخاند را گردنش تند تبسم..دادم تکان را سرم نامحسوس

 : داد جواب دهد نشان اش چهره در انعطافی کوچکترين اينکه بدون دانيار خندان؟

 ست حسابی و درست چيز تنها بود معتقد..داشتم خبر اسمش روي تبسم حساسيت از نيستی؟ مگه-

 شما به منم مياد دارين؟خوشتون شما زشتيه عادت چه اين...نه که معلومه-...! دارد زندگی در که

 شوخی...!کنم گريه خواست می دلم طرف يک از...بود گرفته ام خنده طرف يک از خاويار؟؟؟ بگم

 !... شوم صبح اين در آنهم...دانيار با

 آينه جلوي دانيار اما...دادم شدن رها اجازه ام خنده به منهم.کرد آرامم کمی دياکو قاه قاه خنده

 نازک چشمی پشت تبسم نمکی؟؟؟ با خيلی که دونستی می-: گفت سردي به و زد شانه را موهايش

 !... فهميدم کردم مقايسه شما با خودمو که االن نه-: گفت و کرد

 و دياکو گوشی دانيار...!ندهد ادامه که کردم التماسش نگاه با..نمک بی گفت دانيار به...واي

 می تسويه باهات وقتش به...ندارم حوصله االن که حيف-: گفت و داد من دست به را عابربانکش

 آخ-: گفت و آورد گوشم نزديک را سرش تبسم...رفت بيرون در از و گفت آرامی خداحافظ. کنم

 !... شد جور تجاوز بساط کنم فکر..جون

 هم دياکو...کرد خارج دستم از اختيار تبسم مضحک قيافه اما...کنم کنترل را خودم کردم تالش خيلی

 : دانيار...! =========================== نگفت هيچ و کرد نگاهمان لبخند با

 بودم انتظارش چشم که هواپيمايی و رسيد بودم منتظرش که تاريخی...روز ده از بعد باالخره

 گل بايد نظرم به.ورودي ترانزيت به دوختم چشم و زدم قدم آرايشگاه، در پشت دامادي مثل.نشست

 آمده چشمم به هرگز نه..دانستم می را شهر هاي فروشی گل آدرس نه...! نخريدم اما...خريدم می

 گل...!بودم بلد را دادن خرج به سليقه و کردن جدا نه و بودند

 هاي خاطره ميان کنکاش..داشتم وا کنکاش به را بيدارم هميشه ذهن و کردم بيرون ذهنم از را
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 دياکو بعد سالها...نديديمش ديگر و...کرديم رد..."امانيد در کنيد رد که را کوه اين":گفت که مردي

 که را کشوري نتوانسته...جنگ از بعد گفتند..رفته ايران از گفتند...کرد پيدايش دوست يک طريق از

 جنگيدند ايران خاک براي و خالصانه که آنهايی همه مثل گفتند...کند تحمل داد می جان برايش

 !... رفته و کرده انتخاب را گيري گوشه

 را خدا..شکر را خدا..کرد می تکرار فقط...بزند حرف نتوانست...کرديم صحبت که اولی بار

 تماس در مرتب دياکو با...نه که من...زديم حرف بيشتر بعدها...! شکر را خدا...ايد زنده...شکر

 کشور آن در جايی من گفت...!هرگز او اما...آمدند ايران به بارها و بارها پسرش و دختر...بود

 ...! سرمشقش و الگو...بود دياکو مراد اما...! بود مرده...نبود هم او... من براي...! نيامد و ندارم

 وقت هيچ...داد می فرا گوش شيفتگی با و کرد می سکوت فقط دياکو که گفت می چه دانم نمی

 و...مرد اين به بود دياکو ارادت فقط مهم...! نبود مهم...است مورد چه در مکالماتشان نپرسيدم

 . بازگردد ايران به کرد وادارش سال اينهمه از بعد باالخره که..دياکو به مرد اين عشق

 به...داشت وسهايم*کاب زن به که شباهتی از...سرم توي مبهم تصاوير از نه...شناختمش...ديدمش

 يادم...شد زمين نقش و خورد سر ديوار روي که آمد يادم...سوخت چشمانم و شناختمش...! مادرم

 !... آمد نمی يادم هرگز که کاش اي و آمد يادم...کشيد آغوش در و کرد جدا دياکو از مرا که آمد

 برخالف...بود ديده را عکسم البته...آدم همه آن بين از..شناخت هم او.رفتم جلو و ماليدم را گلويم

 زد کنار را صورتش روي ماسک..کرد رها را چمدانش...نداشتم ديدنش به رغبتی وقت هيچ که من

 جمله اولين اين..! شدي بابات شبيه چقدر- کردم؟ می رد اگر بود ادبی بی...گشود را آغوشش و

 ..!بودند مرده که افرادي کردن زنده..داشت را بدي اين فاميل...!آورد زبان بر که بود انگيزي نفرت

 اون به معرفتت ولی-...! آوردم می کم نفس داشتم...فشرد خودش به مرا محکمتر..! اومدين خوش-

 ... دوم انگيز نفرت جمله...اه...! بچه نرفته

 می چه ها موقع اينطور.برداشتم را چمدانش و کشيدم بيرون بازوانش ميان از را خودم
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 قدم کنارم و کرد نگاهم سکوت در بود؟؟؟ مهم گويی؟اصال آمد ش گفتند؟؟احوالپرسی؟تعارف؟خو

 استارت چطوره؟ دياکو وضع-. بود شده سوار..دادم جا ماشين صندوق توي را چمدان تا.برداشت

 از تونين می شما فقط-... دادم ادامه..گذاشت دهانش روي را ماسکش...! نيست خوب-: گفتم و زدم

 پشت از صدايش...! بره و کنه ول رو کارش و شرکت که اونه از لجبازتر...کنين خارجش ايران

 !... بريمش می...رديفه چی همه...نباش نگران-: رسيد می نظر به تر خفه ماسک

 من از دور و شود می تر چشمش گاهی کردم می حس...خيابانها به دوخت چشم و بست لب و

 چقدر- بود؟ مهم.شوم مطمئن حسم از نکردم سعی...گيرد می پشتش کم هاي مژه از را اشک خيسی

 !... شده عوض چی همه

 -. چرخاند را صورتش...! همينطوره حتما...بله- دادم؟ می جواب بايد چه.لرزيد می صدايش

 در حداقل که کرد می حکم ادب...! بينمت می سالم که خوشحالم...دانيار بينمت می که خوشحالم

 . خنديد...! ممنون-... نگرفتم اما...بگيرم فاکتور پوزخندهايم از مرد اين برابر

 !.. حد اين تا دونستم نمی ولی...سخته باهات کردن برقرار ارتباط بود گفته دياکو-

 به خونت که خرابه خيلی اوضاع فهميدم...زدي زنگ تو وقتی-..! درسته- خنديدم؟ می بايد منهم

  باز...! همينطوره-...! زد می من به غيرتی بی و بخاري بی انگ راحت چقدر...! اومده جوش

 را لبم کنی؟ می جويی صرفه اينقدر که بياد قحطيش ترسی می سخته؟؟؟يا خيلی زدن حرف-: خنديد

 !... سخته-: گفتم و گرفتم دندانهايم بين داخل از

 با...دقيقه چندين چون...بودم تر افتضاح خيلی بود تصوراتش در که چيزي آن از آمد می نظر به

 زبان بر ديگري کلمه هيچ بيمارستان خود تا و کرد نگاهم حرف بی و مات..ثابت چشمهاي

 : دياکو...! ========================= نياورد

 از و کرد می رها را جسمم تر راحت و زودتر روحم...ديدم می خواب هميشه از بيشتر روزها اين

 زيباي طبيعت به...دوردستها به رفت می و گرفت می فاصله..!گرفت می فاصله بيمارم تن
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 از خوابهايم...!پربارش هاي چشمه و رودها خرم ساحل به و کوههايش سرسبز دامنه به...کردستان

 سراسر...! نبود فروريخته و سوخته خانه از...نبود تجاوز و بمب و خون و آتش از...نبود جنگ

 و مردانه هاي نگاه همرنگ...مادرم شاد و بلند هاي پيراهن همرنگ...صورتی..آبی..سبز..بود رنگ

 !... پدرم غرور پر

 در را خوابش تنها سکوت...!زبل و شيطان...!شاداب و سالم...بود بچه هنوز دانيار خوابهايم در

 می رکاب تند تند و نشست می قرمزش کوچک چرخه سه روي...!را اش زندگی کل نه..گرفت برمی

 صدقه قربان مادر.خنديد می دل ته از و زد

 ...!داد می نشان را احساسش تمام...غليظ لبخند يک با پدر و رفت می شيرينش و رو زيبا پسر

 و کوفتشان می هم بر که کوچکی دستهاي و...خندانش و انداخته گل صورت آن با...بود هم دايان

 !... کرد می توليد که قشنگی صداها

 جايی وحشت...نداشت معنا تيرگی و سياهی...بود خوشبختی سراسر روزهايم اين خوابهاي

 نمی ديوار...کردم می تکيه...!کردم نمی گريه..خنديدم می...!کردم نمی فرار..ماندم می...! نداشت

 !.. شدم

 درد برابر در جسمم درد...!داشتند غم...داشتند نگرانی..داشتند درد...نبودند زيبا بيداريهايم اما...اما

 برادرم اما کنم تحمل ديگر يکبار را ام زندگی مصائب تمام بودم حاضر...! بود هيچ دانيار ماندن تنها

 اين تا چهارسالگی از ديگر يکبار بودم حاضر...! نبينم تنها و خراب و شکسته درهم اينطور را

 و نگرانی اين نه ببينم را خونسردي و تفاوتی بی همان اش چهره در دوباره اما کنم مرور را سنش

 ساعته سه دو خواب همان ديدم می وقتی...!بود تر کباب هم جنگ روزهاي از حتی دلم...!را فشار

 وقتی...شده تر سياه و نورتر بی هميشه از چشمانش ديدم می وقتی...شده فراري چشمانش از هم

 روحم...! گرفتم می ماند،آتش می خيره شب تاريکی به و ايستد می پنجره پشت شب تمام ديدم می

 دانيار جان به زنجير ديگر طرف از و خواست می را خوابهايم آرامش طرف يک از...بود شده اسير
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 !... بود

 می من چشم از دور خودش زعم به که اشکهايی براي...بود هالک هم شاداب براي دلم

  می نثارم خودش قشنگ غرور و حيا و حجب همان با اما وار ديوانه که عشقی براي...ريخت

 که صدايی و زد می دودو چشمش در که ترسی...داشت که بدي حال براي سوخت می دلم...!کرد

 آرامش کمی و بگيرم آغوشش در توانستم می داشتم دوست...خواند می دعا ملتمس و لرزان

 و آشفتگی اينهمه براي نگرانی و بود محبت تنها...! اي غريزه نه و داشت هوسی نه حسم...کنم

 و بگذرام ام سينه روي را کوچکش سر توانستم می خواست می دلم!...  اضطراب

 نمی اما...!نکن بد خودت با اينطور..نده عذاب را خودت اينقدر...زند می قلبم هنوز...ببين...بگويم

 می را عمرش آخر تا اينکار با اما...! دارد نياز من آغوش در آرامش اين به هم او دانستم می...شد

 می حک خاطرش در من عشق تلخی ابد تا...بگذرد و کند فراموش توانست نمی ديگر...سوزاندم

 را اش زندگی آخر روز تا توانست می که بود سمی من به شدن نزديک...!کرد نمی پيدا نجات و شد

 !... نبودم اينکار نامرد بگويم بهتر يا و اينکار مرد من و بسوزاند و کند مسموم

 دانيار بد حال ديدن طاقت چون..فشردم می هم روي را پلکهايم نبودم هم خواب اگر حتی روزها اين

 کمی...کردم باز را چشمم...نشست ام پيشانی روي که ناآشنايی دست با اما...نداشتم را شاداب و

 و زرد صورتی...پشت کم و سپيد موههاي با مردي...شد واضح برايم تصوير تا کشيد طول

 را صورتش از نيمی ماسک...زدم پلک! هوشيار و زنده چشمانی و..تبدار و لرزان دستهايی...بيمار

 پيدا صورت اين و چشمها اين بين ارتباطی توانست نمی ام گرفته کن ِس  م ُ مغز...بود پوشانده

 !... شدم نيمخيز و شد دود ها آرامبخش اثر "بزرگ مرد"...گفت همينکه اما...کند

 آغوشش در آنقدر...!============================ بود برگشته من اسطوره

 چرخيدم دانيار سمت به تغٌير با.گرفت را اشتياق جاي خشم و افتاد کار به حواسم آرام آرام تا ماندم

 اسپري...برداشت صورتش روي از را ماسک دايی نگفتی؟ من به کردي؟چرا اينکارو چرا-: گفتم و
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 با. کرده رو درست کار دانيار...پسرجان،آروم آروم-: گفت و آورد در جيبش از را سياهرنگی

 واست جابجايی و سفر...ميشی بستري ميان در روز يه...مريضی خودت شما-: گفتم شرمندگی

 کرد حبس را نفسش لحظه چند...کرد استنشاق را اسپري اومدي؟ رو راه اينهمه چطور آخه...قدغنه

 . اومدم می بايد...ببرمت اومدم-: گفت بعد و

 و گرفت صندلی به را لرزانش و پير دستان...کرد دانيار به نگاهی دايی ببرين؟کجا؟ منو- ببرد؟؟؟

 فقط...کردم مرتب رو چی همه دانيار کمک با...!کنن درمانت تونن می بهتر اونجا...آمريکا-: نشست

 آمريکا؟؟؟ديوونه-. شدم خيره دانيار به!خنديدم ناباوري اوج در..! والسالم و گيريم می بليط يه

 زحمت اينقدر واسشون که چيزايی..تو کار..من اونجا؟کار بريم و کنيم ول رو چی دانيار؟همه شدي

 : گفت و ايستاد ديگرم سمت و زد دور را تخت دانيار سرت؟ به زده...!کشيديم

 هرحال به...!تو شرکت به هم خودم کار به هم...هست حواسم و مونم می من...نباش اونا نگران-

 ناله با...هميشه از شديدتر...کشيد تير ام معده. بشه تامين بايد و نيست کم هم اونجا هاي هزينه

  و مريضی آنهمه با دايی صداي برم؟ و کنم ول اينجا رو تو تونم می من مگه...بدتر ديگه-: گفتم

 سال سه دو ضمن در...سالشه سی نزديک...نيست بچه دانيار-...! گيرا و بود مقتدر هنوز تکيدگی

 فرياد با و شدم نيمخيز دوباره...! بده دستت از عمر يه واسه که اينه از بهتر بمونه تنها اينجا

 می رفتار ها بچه مثل دياکو؟؟؟چرا خبرته چه-: خورد گره درهم دايی اخمهاي سال؟؟؟ سه دو-:گفتم

 راستم...برن می درمان واسه زيادي زمان مزمن دردهاي گفت می دکتر...!سال سه دو...کنی؟بله

 درست روز دو و روز يه با خورده، رو درونت جذام عين چهارساله و بيست که دردي...گه می

 دانيار بدون حداقل...بيام محاله...تونم نمی من-: گفتم و کردم رها تخت روي را خودم...! نميشه

 که تو...باالست آمريکا درمانی هاي هزينه-: گفت و کرد فرو جيبش توي را دستهايش دانيار...! نه

 فکر هم آينده به بايد اما...بريم و بفروشيم رو داريم هرچی تونيم می!نداري هم بيمه حتی اونجا

 می هم کنی؟آمريکا کارگري باز تونی کنی؟می شروع نو از رو چيز همه دوباره تونی می تو...کنيم
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 : آمد جلو کمی... اونوقت و همينجا ميگردي بر...مونی نمی که دونم

 بتونم منم تا کردم فکر شد می که راهی هر به...راحته من واسه نکن فکر...دياکو باش منطقی-

 درآمد تنها،با اينکه نه...بچرخونه رو تو شرکت که شناسم می رو مطمئنی آدم نه...نشد اما...بيام

 روز دو و روز يه حرف...احتياجه منم درآمد به...کرد پرداخت رو ها هزينه ميشه اونجا

 ..!نيست بردار شوخی...! دالره به اونم...سال دو حداقل مدت به...ها هزينه پرداخت بحث...نيست

 کدوم هيچ به نيازي-...! کنم رها تنها فشار اينهمه با را دانيار توانستم می چطور من...شد نمی...نه

 داره چی آمريکا...کرده پيشرفت کلی ايران...ميشم خوب و مونم می همينجا من...نيست اينکارا از

 و کرد پوفی دانيار...! شم می اذيت بيشتر..اينجاست فکرم همش...بدتره بيام نداره؟اونجا اينجا که

 تنها رو ما دقيقه چند-: گفت و زد خشن سرفه تک چند دايی...دوخت دايی به را مستاصلش نگاه

 شرايط از مگه...دايی-: گفتم خروجش محض به..رفت بيرون و داد تکان سري دانيار. پسرم بذار

 سر اون بيام و کنم ولش داري انتظار نديدي؟چطور دونی؟مگه نمی نگفتم؟مگه واست دانيار

 می..آره-: گفت و کشيد آهی دايی...! انجامش به رسيده چه...کنه می م ديوونه فکرشم دنيا؟اصال

 اندازه به سال اينهمه...خوبشه روز اين تازه-... بدتره کردي تعريف تو که چيزي اون از...دونم

 را دستش دايی... نباشم من اگه...نميگه هم رو چهارکلمه همين نباشم من اگه...نزده حرف امروز

 به ماه و ره می گفتی نمی مگه...نباشی کالً روز يه که کن فکر اين به-: گفت و گذاشت دستم روي

 ازت سال چند ماه چند جاي به کن فرض...ده؟خب نمی جواب تلفناشم نميشه؟حتی پيداش ماه

 کم يه اون اينبار بذار...!بزنه سر بهت بياد تونه می هم..اينترنت هم..هست تلفن هم اونجا...دوره

 دارم که هم همونی ولی ندارم زيادي چيز که درسته...نيست مالی بحث...کنه مسئوليت احساس

 دوش به عمر يه...داره تلنگر يه به نياز دانيار کنم می احساس اما...! هامه بچه و شما واسه

 رو تو قدر...بدونه رو عافيت قدر بذار...اونه نوبت حاال...بره پاش به خار نذاشتی...کشيديش

 اونقدر بذار...!گردونه برش جامعه به..زندگی به برادر، به نسبت مسئوليت احساس بذار...بدونه
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 مقيد..بودن مفيد بذار.نکنه پيدا ديدن وس*کاب فرصت ديگه که بشه خسته

 ثابت رو هاش توانايی خودش به تا بده فرصت بهش...!کنه حس رو کردن جبران و...بودن

 آدم يه هاش غصه همه با..هاش تلخی همه با..شده بزرگ دانيار که کنی قبول بايد تو...!کنه

 اين تا...!کنه آشتی زندگی با بتونه بلکه بچشه واقعی معناي به رو استقالل اين طعم بذار...مستقله

 تنهاش اينکه نه...کنی رهاش که وقتشه حاال نظرم به...کردي واسش تونستی هرکاري سن

 از رو آدماش..رو دنيا تا..بپره تا...بده پر و بال بهش فقط...نباشه بهش حواست اينکه نه..بذاري

 کنارشون از راحت اينقدر و کنه کشف رو هاش توانايی..هاشو داشته...ببينه باالها اون

 کار حفظ...زندگی هاي هزينه تامين...عزيزش دادن دست از استرس...بکشه استرس بذار...!نگذره

 بايد که هست کسی هنوز اما...مردن هم بد..مردن مادرش و پدر درسته که بفهمه بذار..!سرمايه و

 باز... نگير ازش رو زندگيش هاي سرمايه شناختن فرصت...!کنه مبارزه و بده ادامه خاطرش به

 بذار...کشيدي رو نازش و چسبيدي بهش عمر يه-... سوخت منهم گلوي که خشک آنقدر...سرفه هم

 خاطر به بايد لحظه هر و داره وجود هم بدتري يه هميشه که بفهمه و کنه تجربه رو بودن تو بدون

 کردم پيداتون که پيشم سال چهار اينو..بشه بيدار خواب اين از بايد دانيار..!باشه شاکر هاش داشته

 اما...ندادي گوش..تلنگر به..داره شوک به نياز گفتم...نميشه درست اينجوري گفتم...گفتم بهت

 چی؟اگه نداد جواب اگه-: گذاشتم چشمم روي را دستم...! بپذيري بايد خودت و دانيار خاطر به اينبار

 هم بدتر اين از...دياکو بگو من به خودت-: گفت و داد فشار را دستم دايی چی؟ شد بدتر

 از باالتر...فهمه می اول برخورد تو آدمی هر اينو..نداره فرقی هيچ مرده يه با ميشه؟؟؟دانيار

 بسته نفسش به نفسم...نميارم طاقت اون بدون منم-: کردم زمزمه هست؟..نيست رنگی که سياهی

 در گذشته جان از رزمنده يک...کرد مرد يک قدرت هنوز..! نميارم دووم...تونم نمی...!دايی ست

 ... سوختند می بد...سوختند می چشمانم...! بتونی بايد...تونی می-: کرد می خودنمايی انگشتانش

 خوب رو جنگيدن که تو...کنی تحمل بايد نده دست از هم رو تو اينکه خاطر به...دانيار خاطر به-
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 و بياري دست به رو جسمت سالمت بايد تو...برگرد و بجنگ دانيار خاطر به ديگه بار يه...بلدي

 می...! وظيفته...دياکو توئه وظيفه اين...کنی کمک جفتتون به بايد...رو روحش سالمت اون

 ...!نشدنی تمام و گير نفس وظايف اين از ام خسته چقدر که دانست می خدا فقط و...دانستم

 : دانيار====================== 

 اما بود نشده سرد خيلی هوا هنوز.نشست کنارم و آمد زنان سرفه و لنگان که ديدم چشم گوشه از

 اش تنفسی بد شرايط خاطر به.بود تنش بر تري ضخيم کت و پيچيده گردنش دور ضخيمی شال

 نقش خواهند می هميشه که همانها از...اوف کشی؟ می سيگار کی از-. کردم خاموش را سيگارم

 حسرت با و بست را کتش هاي دکمه..! وقته خيلی-... تر عاقل...بزرگتر نقش...کنند ايفا را واعظ

 که وقته خيلی من-... کردم نگاهش اخم با..کند می ام مسخره کردم فکر... حالت به خوش-: گفت

 ...!کمه چيزي يه کنم می فکر همش..نکردم عادت هنوزه که هنوزم...بکشم سيگار تونم نمی ديگه

 عجيب...شده زنده بابات کردم فکر ديدمت، وقتی-. کنم سکوت دادم ترجيح...! او نفع به يکی

 موضوع به توجه بی و کردم بغل را دستهايم..! ت قيافه و ريخت هم..ت قواره و قد هم...!شبيهشی

 شد؟ راضی-: گفتم بحث

 کشيد؟ می نفس چطور...!بودند خشک و عميق هايش سرفه چقدر

 پس...خوبه-...! کرد ريزش درونم در کوهی انگار..! کردم راضيش اما...توئه بابت فقط نگرانيش-

 کنه؟ نمی اذيتت تنهايی مطمئنی-: گفت و گذاشت زانويم روي را دستش...! بليط دنبال رم می

 بابات که موقعی-. شد خيره دوردست به و داد تکان را سرش..! مطمئنم...آره-. نبودم مطمئن..نه

 تک مادرت...! برادرم از يکی...من از يکی...خورد حسابی سيلی تا دو مامانت خواستگاري اومد

 بی ما ديدگاه از و پاس و آس پسر يه...بابات و...تبار و ايل يه نورچشمی و بود خاندان يه دختر

 دل چراغ و چشم از بخواد که باشه داشته جراتی همچين شد نمی باورمون اصال...!نسب و اصل

 گرفته نور نگاهش...! کس بی و تنها اونم..ساده اينقدر اونم...!کنه خواستگاري عبدهلال کدخدا
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 ...!خورديم سيلی دوتا...برادرم هم...من هم..سيلی يه بابت-. کرد نمی سير دنيا اين در انگار...بود

 زده بيرون گردنش رگهاي.بود نکرده بلند ما روي دست هم بچگی دوران تو حتی که پدري از اونم

 به رو آدم يه و شدين حرومزاده اينجوري که دادم دوتا شما به حرومی مال چه من"زد می داد و بود

 باز همه روي به من خونه در عمره يه رونيد؟ می من خونه در از کسيش بی و فقر خاطر

 منو آخرت...جهنم به که رو دنيا...کارتون اين با دوتا شما اما..نداشته هم فقير و غنی....بوده

 خالی نون اگه که...خور مفت دوتا شما وجود به ارزه می پسر اون امثال موي تار يه!.. سوزوندين

 ريه ترسيدم می...سرفه پشت سرفه هم باز "...!باباش ثروت نه خودشه بازوي زور از سفرشه سر

 ما کدبانوي و زيبا خواهر و شد ش برنده برگ مردونگی و بازو زور همون و-. بياورد باال را اش

 خونه به برد و کرد خودش شيفته...کرد می رد سر حرکت يه با رو خواستگار صدها که..رو

 .. خنديد...! خودش محقر و کوچيک

 افکنمون حريف بازوهاي و پهن هاي شانه به افتخارمون همه...بوديم بچه چقدر...بخير يادش-

 غرور جاي عقل که اون از بعد اما...داشتم نگه رو بابات حرمت بابام ترس از سال دو يکی تا...بود

 نعمت و ناز توي عمر يه که خواهري فهميدم تازه...!شدم مريدش خودش خاطر به...گرفت رو

 و بياره دووم بودم گذاشته بيغوله رو اسمش که اي خونه اون توي تونه می چطور شده بزرگ

 به لعنت...بشنوم خواستم نمی..بدانم خواستم نمی..! بشه تر شکفته گل عين روز به روز صورتش

 رونق پدرتم بار و کار اومد دنيا به همينکه...!واسشون بود خير منشا دياکو-...! فاميلی روابط

 که داشت نفس عزت اونقدر اصال...کنيم کمکش شاهی ده يه بود نداد اجازه موقع اون تا...گرفت

 وقت هيچ...بود راضی داشتن که همونی به خواهرمم...!بياريم جلوش رو پول اسم شد نمی رومون

 اوايل همون..روزم يه...! ببره نداري از اسمی مادرم با هاش درددل تو حتی يا..کنه شکايت نديدم

 شدت به بذاريم خواهرمون جيب تو پولی يه يواشکی..خواستيم برادرم و من که...ازدواجشون

 می باشه داشته...ديگه کس هيچ نه...محمده من زندگی آور نان گفت...! شد معترض
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  کنين نمی لطف تنها نه کارتون اين با شما...مونيم می گرسنه همديگه با...باشه نداشته...خوريم

 عوض دنيا اين دارايی و مال تموم با رو شوهرم سربلندي من...شکنين می منو شوهر غرور بلکه

 اومدي دنيا به که تو-...! کند بس کاش..آخ...! نيازم بی چيز همه از دارم اونو تا و...! کنم نمی

 زدن می هرچی به دست...ريخت می براشون ديوار و در از برکت و خير..!بود نور علی نور ديگه

 ساخته آمال کعبه...تون خونه از خودشون بلندنظري و توکل هم...شما وجود هم...شد می طال

 ...!رو روژان زندگی حسرت...دختري هر...خورد می رو محمد زندگی حسرت پسري هر...!بود

 وجود از رو قشنگترينها خدا...!آبادي بچه همه اون بين بودي تک...بود همه زبانزد که تو زيبايی

 نمی...دادم می فشار را دندانهايم...! بود گذاشته تو وجود توي و بود کرده گلچين ومادرت پدر

 و زن گرفتيم تصميم پدرت منو..اومد پايين که امنيت...گرفت باال که جنگ-... بزنم فرياد خواستم

 دوباره خودمون و بذاريم امن جاي يه رو شما خواستيم می...کنيم دور شهر از رو هامون بچه

 بود قرار روز اون...زد نمی حرف پدرت حرف رو وقت هيچ اما نبود راضی مادرت...برگرديم

 گرفتم مشت در را مشتم و کردم مشت را دستم... و دنبالتون بيام شد تموم که خودم خونه کارهاي

 ... شده حمله خونتون به آوردن خبر که-...! مرد اين دهان بر شود مشت مبادا که

 را دستش و کشيد آه...!دير خيلی...رسيدم دير-...! لرزيد رسايش صداي باالخره...رسيد که اينجا

 هم بقيه که بعدش روزهاي و...روز همون از...شدم سيگاري موقع اون از-. گذاشت زانويم روي

 خاله...هام پسردايی..هام دايی دختر هام، دايی...پسرعموهام..عموهام پدرم،مادرم،برادرم،.مردند

 هم..شهريام هم..رفيقام..دوستهام...بزرگ و کوچيک از هام عمه..هاشون خانواده و هام

 ترين وحشيانه..شکل بدترين به...رفتند و دادند جون لعنتی چشماي اين جلوي...مردند همه...وطنام

 اوج تو حتی که وسهاييه*کاب بدتر همه از-: داد فشار را زانويم...! شکل ترين ناجوانمردانه...شکل

 بچه گريه...ها خونه گرفتن آتيش منظره...مردم فرياد صداي...کنن نمی ولم هم درد و مريضی

 صورتش به...! خوابم نمی که ساله چهار و بيست تو مثل منم...هی...! و شده بريده سرهاي...ها
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 ماها از کدوم هيچ...شد تموم جنگ وقتی-... رفت بين از عضالتم انقباض..شد باز مشتم..کردم نگاه

 به...بود باخته رنگ...بود شده عوض واسمون چيزا خيلی...!نبوديم طبيعی آدم يه مونديم زنده که

 وقتی...!چی يعنی مرگ و زندگی بوديم فهميده تازه چون...خنديدم می جنگمون از قبل ايدئولوژي

 چيزي ديگه...!ميشی تفاوت بی...خندي می چی همه به ديگه بده دست از واست رو جبروتش مرگ

 عوض...کرديم تغيير...!بود همين هم ماها واسه...!ميشی پروا بی..بترسی ازش که نداره وجود

 ...!بود ايران آزادي و استقالل بود مونده باقی برامون که دلخوشی تنها...! انداختيم پوست..شديم

 می خودنمايی باالها باال اون هنوز رنگمون سه پرچم اينکه...ديديم نمی خاکمون تو غريبه اينکه

 تمام همينا...!کرد نمی اهانت بهش کسی و بود فارسی مملکتمون رايج و رسمی زبان اينکه...کرد

 ناموس رفتن دست از قيمت به گفتيم می...کرد می توجيه رو دادنها دست از اون..خونريزيها اون

 و من فاميل هاي بچه مردن قيمت به...شده حفظ ديگه ايرانی زن ميليونها ناموس...تو و من

 پاشيدن هم از قيمت به...کنن می تحصيل و شن می بزرگ امنيت و آزادي در ديگه هاي بچه...تو

 آرمان بود اين...! مونن می برقرار و استوار ديگه ايرانی خانواده هزاران...تو و من خانواده

 ...!شدن جانباز که اونايی...شدن اسير که اونايی...شدن شهيد که اونايی آرمان...ما آرمان...من

  عمد به و وحشيانه که کشوري و شد ها استفاده سو...حرکتمون از اسممون، از بعدها...درسته

 وطن امثال جاي ديگه که اونقدر...شد برادرمون و دوست بود گذرونده تيغ دم از رو ما جووناي

 خاکی و نکرد تحمل و نياورد طاقت من مثل يکی که اونقدر...نبود ما متعصبانه تفکرات با پرستايی

 هم اونايی...رفت و کرد ترک بود داده رو چيزش همه واسش که

 سکوت يا...شدند گير گوشه و گرفتند کناره چيز همه از يا...نزدند دم و ساختند و سوختند موندن که

 چشم و رفت می دست از و شد می فنا يکی يکی که اهدافی به افسوس با و کردند

 توهين سرمون موهاي اندازه به...! شديم فراموش هم بد...شديم فراموش متاسفانه...دوختند

 خيلی اين و...شد ديده اشتباه چيز همه...شد برداشت اشتباه چيز همه...! ديديم انصافی بی...شنيديم
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 ما به جوون نسل..!کرد زهر..کرد سخت..کرد تلخ کاممون به رو دنيا جنگ روزهاي اون از بيشتر

 اصال موقع اون شايد يا...بودن بچه اينا..دارن حقم...زده کنارمون...نداره قبولمون...بدبينه

 توقعی.دادن نشون بهشون هست که اونطوري رو واقعيت نه دونن می زيادي چيز نه...!نبودن

 اين واسه...دارن که استقاللی و امنيت اين واسه دونستن می کاش اي که اينه آرزوم فقط... ندارم

 داغديده دلهايی چه...شده پرپر گلهايی چه...شده ريخته خونهايی چه...دارن که عزتی و آرامش

 ديگران به راحت اينقدر و دونستن می بيشتر رو خاک و آب اين قدر که اينه آرزوم...! شده

 همه با اما-.. شنيدم می را اش سينه خس خس...بود تنگ نفسش...! کردن نمی پيشکشش

 بازم اگه...ببينم رو خواهرم سر بی و عريان جسد باشه قرار بازم اگه...بشه جنگ بازم اگه...اينها

 می رو همه هم باز...کنم می تحمل کنم، تحمل رو خانوادم اعضاي دونه به دونه مرگ شم مجبور

 آخرين تا...باشم داشته جون وقتی تا و کنم می فدا ايران خاک مشت يک قيمت به رو همه...پذيرم

 چون...! کنم می قطع بيخ از کنه تجاوز کشورم به که رو اي غريبه هر پاي خونم قطره

 و آورد باال را دستش...! گذره نمی هويتش از غيرتی با هيچ و...هويتشه آدمی هر واسه...وطن

 رو اينا-. بودند گيرا و نافذ چشمانش چقدر...کرد نگاه صورتم در و چرخيد...گذاشت ام شانه روي

 نمی لذت چيزا اين کردن بازگو از اي رزمنده هيچ مطمئنم...ميارم زبون به که باره اولين

 تو به رو اينا اگه اما..رسه نمی جايی به صدامون که فهميديم چون...کرديم سکوت اکثرمون...بره

 نه...اوليشی نه کن باور اما...! جنگ قربانی يه...خودمونی از هم تو که اينه واسه...گفتم

 نکن فکر...! ديگه کشوراي تو هم کشور اين تو هم...فراوونه تو مثل...! آخريش

 درست هيچی کشيدن سيگار با...!کنم می درکت...فهمم می حالتو... توام مثل منم...نيستی...تنهايی

 !... کنم می درکت چون...نکش گم نمی بهت اما..نميشه

 می درکم داشتم ايمان که کسی از زنده و مطمئن و قاطع نگاهی...بودم شده نگاهش محو

 که کسی...ام نابودي به داد حق که کسی...بگذر..کن زندگی..کن فراموش نگفت که کسی...!کند
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 خيال بی نگفت...دارد جريان هنوز زندگی نگفت...نداد شعار..!را ام شده ويران احساس کرد درک

 را زندگی که کسی...! درياب را آينده..گذشته ها گذشته نگفت...کن زندگی ها زنده با و شو ها مرده

 سيگار...چه يعنی نخوابيدن..چه يعنی وس*کاب فهميد می کسيکه...ديد من نگاه از..ديد من مثل

 درد يک از...نگفت زندگی هاي زيبايی از...نکرد نصيحت که کسی...!چه براي کشيدن

 تالش ها بازمانده خاطر به نگفت...کن رحم ات ريه به نگفت...گفت بودن همدرد از..گفت مشترک

 از..بود من مثل چون...فهميد..کرد درک را مردنم...نبودنم زنده...کرد درک...کن زندگی نگفت...کن

 انگار..بودند شده نصف دردهايم انگار...داد انسجام را پريشانم خاطر،خاطر همين به و...بود من

 آرام!خودم از بدتر حتی شايد يا و بودم يافته خودم مثل را کسی چون...بود شده سبک شان سنگينی

 !... بود گذاشته اسطوره را مرد اين نام دياکو چرا که فهميدم و گرفتم

 شاداب

 تخت روي دياکو.دادم دانيار دست به و ريختم ساک درون را کمد توي وسايل غصه و بغض با

 . تونم می خودم-: گفت و نداد اجازه اما کنم کمکش خواستم.زد می شانه را موهايش و بود نشسته

 می ام اسطوره...رفت می من مرد امروز.کردم نگاه توانستنش به وار حسرت و نشستم

 نگاه همين...دادم می دست از هم را دور از ديدنهاي همين امروز...رفت می ممنوعم عشق...رفت

 می دست از را همه...کوچک محبتهاي همين...نيمه و نصفه لبخندهاي همين...يواشکی کردنهاي

 شود خوب شود؟؟؟اگر می خوب آيا که..نگرانی و افسوس و تنهايی دنيايی و ماندم می خودم و دادم

 الف بر تکيه همان شاداب؟؟؟با بگويد ديگر ببينمش؟؟يکبار ديگر يکبار است ممکن گردد؟آيا برمی

 که رو حرفايی- بله؟-. باشد خيس مبادا که کشيدم زيرچشمم به دستی شاداب؟؟؟- شود؟ اسمم؟می

 که؟ نکردي فراموش زدم بهت

 من سهم عشق اين از اي ذره چرا...شد می ام حسودي...دانيار فقط..بود دانيار اش زندگی تمام

 اما...من براي خوشبختی خروار خروار با بود مساوي...دانيار به احساسش از اي نبود؟ذره
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 -: گفت و بست را پيراهنش هاي دکمه. يادمه...نباشين نگران-... نخواست...نتوانستم...حيف

 . نبينمت تنها گردم برمی وقتی اميدوارم

 .کردم سکوت.گرفت نشانه را قلبم شود خارج دار دوربين تفنگ يک از که تيري مثل...منظورش

 می بعد و خونه رسونيم می رو تو راه سر-: گفت کرد می نگاهمان زيرچشم از لحظه آن تا که دانيار

 با بودن آخر لحظات اين دادم نمی اجازه..غرورم شکستن حتی...قيمتی هر به...نه...! فرودگاه ريم

 و رد دياکو و دانيار بين نگاهی...! فردگاه بيام منم بدين اجازه..ميشه اگه-. بگيرند من از را دياکو

 . بريم بزن پس...باشه-. رسيد گوش به دانيار صداي اما کرد باز دهان دياکو...شد بدل

 و کرد می سفارش يکسره دياکو فرودگاه تا.جلو اش دايی و دانيار و نشستيم عقب دياکو و من

 زياد کردم می سعی.داد می تکان سر فقط...پوزخند نه بود لبخند واقعا اينبار که لبخندي با دانيار

 صورت محو و چرخيدند می هايم مردمک گرداندم برمی می که هم را سرم حتی اما..نشوم اش خيره

 می ترافيک دلم...آمدند می کش ها ساعت خواست می دلم.شدند می مردم ي خموده و زرد

 تر طوالنی را مسير...کند دورتر را راهمان که هرچيزي..ساز و ساخت...بندان راه...خواست

  آزادي از تر نزديک حتی اما...است دور...است شهر از خارج امام فرودگاه گفتند می..!کند

 مرا مسافر و گذشت صبح دم خواب از زودتر اما..مانده ساعت چند پرواز وقت تا گفتند می...بود

 . برد

 می ازچشمانش را اين..نبود رضا رفتن به دلش...!ما روي در رو دايی و او..هم کنار دانيار و من

 دانيار.نبودم انگار که منهم...برادرش با...بود دانيار پی حواسش تمام...! من براي نه اما...خواندم

 کم ديدمش که روزي چند اين مثل...عجيب و آرام دايی اين...دايی و...بود خونسرد هميشه مثل...اما

 سرپا تونی نمی...ديگه برو-.شکست را سکوت و بهت دانيار صداي...!تماشاگر و و حرف

 ... بايستی

 هاي نداشتن و فقر تمام با که آخ...کشيد آغوش در را دانيار و کرد باز را دستش حرف بی دياکو
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 !... بودم نکرده کمبود احساس اينقدر هرگز...مالی

 انگار...بود بيرون گردنش رگهاي...کرد حلقه برادرش هاي شانه دور و برد باال را دستش داينار

 دانيار سر پشت را دستش يک و بود بسته را چشمانش دياکو...کرد می تحمل را فشار تن هزاران

 دردهاي از فراتر زد می موج صورتش در که دردي.کرد می نوازش را موهايش و بود گذاشته

 . بود جسمانی

 دلم...کردم فراموش را خودم غصه...بودند شده يکی..بودند شده گم...بودند شده حل هم آغوش در

 هم..خودم دياکوي براي هم...ريختم می اشک...بود شده مچاله برادر دو اين وابستگی و کسی بی از

 سا در چندم بار براي زن صداي...! دياکو ِِ

 آخرين و پيچيد لن دانيار براي هم و دانيار دياکوي براي

 دياکو.نشست دياکو شانه روي و آمد باال دايی دست.کرد اعالم فرانکفورت مسافرين به را اخطار

 شان مردانه غرور خاطر به که اشکی از..زد می برق هردو چشمان...چرا دانيار اما...نکشيد عقب

 برو-: گفت خسته و گرفته صدايی با و گذاشت اش پيشانی روي را دستش دانيار...! ريخت نمی فرو

 با بايد گفت می دکتر نشنيدي مگه...واست بده ايستادن-. نرفت دياکو اما... ميشه دير داره...ديگه

 .گرفت را دياکو بازوي اينبار دايی دست... برو...کن رعايت حداقل...نذاشتی که حاال...بياريمت تخت

 شاداب؟-. آورد می فشار درد که بود معلوم...شد می تر خم لحظه هر قامتش... ديره...پسرم بريم-

 اين کاش...! شاداب-. بدهم جواب که بودم آنی از تر نفس بی و بريده.بود دانيار به نگاهش هنوز

 تو که باز-: داد من به و گرفت دانيار از را چشمانش باالخره بله؟-. نبود من اسم در لعنتی الف

 : گفتم باشم زده حرفی اينکه براي...! کنی می گريه داري

 . برگردين سالمتی با و برين اميدوارم-

 اينقدر..شد نمی داشتنی دوست اينقدر آنوقت..بود اخمو برادرش مثل کاش...زد نمی کاش..زد لبخند

 تماس من با گاهی...باش خيلی خودت مراقب-! شد نمی..نشدنی فراموش اينقدر...شد نمی خواستنی
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  دارم دوست نگفت..شود می تنگ دلم نگفت...! بشنوم رو موفقيتات خبر شم می خوشحال..بگير

 يادم...! نره يادت...کنی عمل بهش بايد که دادي من به هم قولی يه-... نگفت..بشنوم را صدايت

 اينطور رفتن دم اين کاش...گرفت شدت اشکم. شدم می خوشبخت او از غير به کسی با بايد...بود

 کوچولوي دختر اين به حواست هم تو-. گرفت جان لبخندش...! باشه-: گفتم زور به..!نبود رحم بی

 نگرانم اينکه نه...! بدهکارشيم...کشيده زحمتمونو خيلی...باش داشته هواشو...دانيار باشه ما

 تو-..! همين...بود بدهکار..کرد می دين احساس..بسپرد برادرش به مرا نگرانی از اينکه نه..باشد

 !... نموندين جا تا ديگه برين..نباش هيچی نگران

 و گذاشت من شانه روي را دستش دياکو...گرفتند آغوش در را دانيار نفر دو هر ديگر يکبار

 درگير حواسش تمام...احساسش تمام لحظه آخرين تا حاليکه در...رفت و فشرد را آن دوستانه

 . بود دانيار

 روي که دستی و داشت می بر اش دايی کمک با و آهسته که هايی قدم به...کردم نگاهش پشت از

 گم جمعيت ميان در و گذشت ترانزيت سالن از تا کردم نگاهش آنقدر...بود کرده خوش جا اش معده

 اما...نبود خوش حالم... بشين اينجا بيا...نيست خوب حالت اگه-: شنيدم را دانيار صداي...شد

 !... کردم سکوت دقيقه يک...روياهايم مرگ احترام به و ايستادم

======================= 

 !... بود شده درک قابل برايم دانيار چقدر

 شود می چطور و بسوزاند است احساس چه هر ريشه تواند می اتفاق يک چطور فهميدم می تازه

 کنی می حس...تلخ حادثه يک با گاهی.کشد نمی نفس ديگر و افتد می کار از مغز عاطفه بخش که

 محال...بتپد ديگر کسی براي...بتپد قلبت ديگر است محال..شوي بلند جا از ديگر است محال که

 تو و شوند می تمام رنگها...کشند می ته همه قشنگيها...ببيند زيبا اينقدر را ديگري چشمت است

 اين به برگشتنش موقع تا خواي می-...! خاکستريست حتماً...نباشد سياه اگر که دنيايی و مانی می
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 اينجا دونم می فقط...دونم نمی- نه؟ ميشه؟مگه خوب-. نريخت اشکی....زدم پلک بزنی؟ زل شيشه

 کلمه يک من دلخوشی براي فقط شد نمی. ديگه بريم.ده نمی تغيير رو چيزي ما موندن

 ؟؟؟"آره"بگويد

 فرد تنها دياکو...است آشوب هم او درون...آرامش و خونسرد ظاهر رغم علی که دانستم می

 می که کسانی تمام از بيشتر خيلی خيلی اما...داشت دوست که کسی تنها...!بود اش زندگی ارزشمند

 ...!رفتين می باهاش هم شما کاش اي-! بود مسلط حرفهايش و حرکات و خودش بر شناختم

 ؟...نگفتی زودتر چرا...بودا نرسيده خودم فکر به...آره-. بود خشن صدايش

 کرده را سفارشش دياکو که حيف...بود زهرمار تلخی به هميشه طعمش...کردم نگاهش دلخوري با

 برم؟ يا مياي...ندارما وقت من-! دادم می جواب تلخ خودش مثل شک بی شرايط اين در وگرنه..بود

 من به را خودش بلند قدم دو با.افتادم راه او از جلوتر و انداختم دوشم روي ام کولی حرص با

 کنی؟ می خاليش من سر سوزونده دلتو ديگه بابا؟يکی خبرته چه-: گفت و رساند

 سرش توي قدرت تمام با را کيفم خواست می دلم.کردم نگاه لبش گوشه پوزخند به چشم گوشه از

 را جوابش شاداب؟-. دوختم بيرون فضاي به را چشمم و نشستم صندلی روي حرفی هيچ بی.بکوبم

 -...! خنديد چرا دانم نمی بله؟-..! بود کرده سفارش دياکو..لعنتی خوشحال؟-. نداشتم حوصله.ندادم

 برقصم کنم؟بندري چيکار دارين انتظار-: دادم جواب تند نباشی؟ زهرمار برج مثل لطفا ميشه

 !... ميشه وا دلمون..نيست بدم...آره: گفت و کرد سرتاپايم به پروايی بی نگاه واستون؟

 مردک..بود شده تنگ شنيدم می را صدايش زور به و زد نمی حرف که موقعی آن براي دلم چقدر

 خوشحال؟-. کردم سکوت نرسد باريک جاي به کار اينکه ترس از...!حيا بی

 می کيفور خوردنم حرص از انگار بلــــــــه؟؟- ندارم؟ حوصله که فهماندم می بايد چطور...خدا آخ

 می خوب عشقت-. درخشيدند چشمانش و رفتند باال من کشيده و بلند بله از ابروهايش چون...شد

 !... نباش نگران...گرده می بر و شه
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 البته-: گفت و زد چشمکی..کرد کج سمتم به کمی را سرش.بود زده حرف آدم مثل يکبار...عجب چه

 از بويی بشر اين..گرفتم پس را حرفم. ندزدن قاپشو آمريکايی رنگياي چشم سال دو اين تو اگه

 را سرش و خنديد...! برگرده سالم که اينه مهم من واسه-: گفتم عصبانيت با...بود نبرده آدميت

 خواين می چی؟مثال که حاال-: گفتم و کوبيدم ام کولی روي مشت با...! خودت جون آره-: داد تکان

 لبش روي لبخند از ردي هنوز حاليکه در و کشيد عميقی نفس ميشه؟ عايدتون بدين؟چی حرص منو

 گذره می دلت تو که چيزي اون بابت و نباشی صادق احساست و خودت با وقتی تا-: گفت بود

 خبر من دل از که شما-: گفتم بحث کردن تمام براي..! بدن حرصت تونن می همه...بکشی خجالت

 قول به يا برنگرده ديگه اگه حتی..تره مهم واسم سالمتيش..کنم بازي نقش نداره لزومی...دارين

 !.. برگرده متاهل شما

 دانم نمی.بود شده تر تمسخرآميز نگاهش و بيشتر سرش تکانهاي چون...نکرده باور بود معلوم

 تونم نمی که کنين؟من می همچين چيه؟چرا-: گفتم معترضانه.کرد می ام عصبی حرکاتش چرا

 تونم؟ باشه؟می داشته دوستم کنم مجبورش

 توي از.کرد متوقف را ماشين و زد راهنما...انداخت سمتم به نگاهی نيم...شد جمع صورتش

 اين از کم يه بيا-: گفت و گشود را اش شده پلمپ در..آورد در را معدنی آب کوچک بطري داشبورد

 !... بخور آب

 العملش عکس از ديگري موقعيت هر در..ريخت لباسش روي آب از کمی...زدم پس را دستش

 بلوزش روي لکه به نگاهی...!بود گسيخته هم بدجور...بود گسيخته افسارم اما..کردم می وحشت

 !... شی آروم کم يه بخور...کرده داغ مخت..شاداب بخور آب اين از-: گفت دوباره و کرد

 در آب..کردم مقاومت...گذاشت لبهايم روي را بطري و گرفت را مچم اما بردم باال را دستم دوباره

 شوکه...زدم يخ...پاشيد من صورت به و ريخت دستش توي آب کمی...زدم سرفه...شد پرت گلويم

 اشکهايم...لرزيد هايم شانه بهتري؟-. ماليدم را چشمانم و کردم پاک را صورتم دست کف با...شدم
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 ناراحت من حرف تو؟از چته-: کرد بدتر را حالم اش کالفه پوف...!آميخت درهم صورتم خيسی با

 دونستی؟ می...دختر اي افسرده تو-...! نبود اين فقط شدي؟

 قبل از تر کالفه و کشيد پس و آورد جلو صورتم سمت به را دستش نباشم؟چطور؟ افسرده چطور

 ببينم بزن حرف حداقل...!افته می خطر به اسالم بخوره بهت انگشتمم اگه که اينه بدبختيش-: گفت

 -: گفت و گذاشت من صندلی پشت روي را دستش...! نيست خوب حالم-: کردم زمزمه چيه؟ دردت

 !... داليلشه از يکی اون-: گفتم و کردم پنهان دستانم بين را صورتم دياکو؟ خاطر به

 حرف خواي بزنيم؟می قدم کم يه شيم پياده خواي می-: کردم حس ام نزديکی در را تنش گرماي

 بزنيم؟

 خواي می-... خواستم نمی را خانه..نه خونه؟؟؟ ببرمت خواي می- مهربانی؟؟؟ اينهمه و دانيار

 کنم؟ راحتت زندگی اين از و بکشمت همينجا

 هيچ بی آن از بهتر و...!تمسخري هيچ بی...زد می لبخند..کردم نگاهش اشک هاي قطره ميان از

 حقارت و خواري احساس و زد حرف شد می مرد اين با...!چشمانش در دلسوزي و ترحم از ردي

 : دانيار...! شناخت نمی را ترحم نام به چيزي او چون...!نکرد

 حد از بيش چيزي از بود معلوم...بودمش نديده اينطور کنون تا...بود عجيب و هيستريک حرکاتش

 بود عذاب در واقعا دختر اين اما...داشتم را حالش نه و بودم بلد دادن دلداري نه.برد می رنج توانش

 . بود ضعيف خيلی فشار اينهمه براي...کردم می کمکش طوري بايد و

 باز را شاگرد سمت در.شدم پياده و پوشيدم را ام پاييزه کت.بردم پايين جاده شانه از را ماشين

 نيست؟ سردت-: پرسيدم آهسته.ندارد تعادل که ديدم می.شد پياده هم او.کردم

 کنارش.نشست نزديکی همان در سنگی تخته روي و داد تکان نفی عالمت به را سرش

 نمی خوب حالمو...ده نمی جواب زدن حرف که من واسه-: گفتم و کردم بغل را دستهايم..ايستادم

 من دست از کمکی کنی می فکر اگه اما..بزنی حرف که کنم نمی اصرار بهت همينم واسه..کنه
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 : گفت و کشيد آهی...! بگو برمياد

 به رنگ روسريهاي...جديد هاي پوتين...جديد پالتوهاي...تنوعه يه بعضيا واسه زمستون-

 گرم و سرد فصل اساس بر هم رو موهاشون رنگ و عطرشون حتی بعضيا...جديد مدهاي...رنگ

 درست برفی آدم عاشق اينکه واسه فقط بياد برف کنن می دعا..برفن عاشق خيليا..کنن می انتخاب

 عکس و بگيرن فيگور..بذارن گردنش دور گرم شال يه..بذارن سرش پشمی کاله يه که...کردنن

 بازم يعنی ما واسه...وحشته فقط زمستان...ما امثال واسه اما...بسازن خاطره و بندازن

 حسرت يعنی ما واسه...!پوشيدن جوراب روي پالستيک بازم...دويدن نفتی دنبال بازم...لرزيدن

 !... داشتن رو برفی آدم پشمی کاله همون

 سال در بار پنج جاي به مثال...خارجيشونه سفراي روي بعضيا واسه...گرونی و تورم اين تاثير

 عوض رو ميليارديشون و ميليونی صد چند ماشين بار يه ماهی اينکه جاي به يا...رن می بار چهار

 از ضروري اقالم از يکی شدن کم هربار يعنی...ما واسه اما...!کنن می رو اينکار بار يه ماه دو کنن

 پدر گور..رشد سن پدر گور...کلسيم پدر گور..خريم نمی گرونه؟؟؟خب لبنيات...غذامون سفره

 ماهی و مرغ...!کنه می کارو همون...خريم می سويا نداره گرونه؟؟؟عيبی گوشت...!استخونا

 به...نداره گرونه؟؟؟عيبی ميوه...خوريم می لوبيا و نخود جاش به...نيست مهم گرونه؟؟؟بازم

 يه از مامانم...بود کرده دوز اور بابام بازم ديشب-. کرد پاک مانتويش آستين با را اشکش... جاش

 بيمارستان؟ ببرمش پول کدوم با کرد می ناله طرف يه از..ميره می داره واي که زد می جيغ طرف

 گدايی دست بار اولين واسه...ها همسايه خونه دم رفتيم بار اولين واسه-. گرفت شدت اش گريه

 زنده رو بيفکر و معتاد باباي يه تا مرديم هممون...مرد شادي...مرد مامانم...مردم من...کرديم دراز

 ...طرفم يه از..بکشيم نفس تا..شيم راحت تا...بميره خواست می دلم طرف يه از...!داريم نگه

 دست...دارم دوستش...بابامه...طرفم يه از-: کرد نگاهم معصومش چشمان با و گرفت باال را سرش

 !... دارم دوستش...نيست خودم
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 هم..کند گريه خواست می هم..بود تنگ نفسش.نشستم تُنک ُچمنهاي روي..داشتم تهوع احساس

 . کرد می تمام را اکسيژنش ذخيره همين و بزند حرف

 و نداري جز به شبا...بود کرده روشن رو دلم نوري يه بدبختی اينهمه وسط که بود سال دو يکی-

 می بهم عجيبی حس يه...بود قشنگ که چيزي...کنم فکر بهش که بود هم اي ديگه چيز...نداشتن

 قرار الشعاع تحت رو تلخيها همه که...شيرين چيز يه...کرد می پايين و باال رو قلبم ضربان...داد

 دونين می...کرد می منحرف مشکالتم از رو فکرم...زندگيم واسه بود شده انگيزه يه...داد می

 و خوردم ليز...زمستونی روز يه تو-. دادم تکان راست و چپ به را سرم شدم؟ عاشقش چطوري

 بود پدرم شناختم می که مردي تنها...بودم نديده قوي اينقدر رو مردي هيچ حاال تا...گرفت رو دستم

 عقده اونقدر...داشتم کمبود اونقدر...لرزيد دلم همين واسه...افتاد می پس باد وزش يه با که

 نمی منو اصال اون..جا همه..بود دنبالش چشمم...!لرزيد دلم راحتی همين به که...داشتم

 مال دونستم می..دوره دونستم می...شد من چيز همه راحتی همين به اما...نبود من به حواسش..ديد

 از اونم-: داد ادامه و کشيد نفسی نيمه..گرفت صدايش... شناختمش می بيشتر هرچی اما..نيست من

  دلخوشيم دادن دست از با...بود سخت واسم شرايط اين کردن تحمل-...! من خداي...! رفت زندگيم

 دستاي تونم نمی...ببينم رو مادرم شدن آب بيشتر لحظه هر ندارم طاقت ديگه...شده هم تر سخت

 آقا شدم خسته من..ببينم رو همسايه و در پيش شدنمون خرد تونم نمی...ببينم رو خواهرم اگزمايی

 خفه خواد می و گلومه تو چيزي يه کنم می احساس...بده خيلی حالم...!تونم نمی...آوردم کم...دانيار

 تونم نمی...!کنه می درد جام همه..کنه می درد قلبم...نشسته قلبم رو چيزي يه کنم می حس...کنه م

 که کنم چيکار...شه منفجر خواد می انگار...کنه می درد مغزمم...کنم تمرکز تونم نمی...بخونم درس

 !... نمودم دوا خود سر..بودم طبيب اگر من...!پرسيد می کسی چه از...ههه کنم؟ شم؟چيکار خوب

 او مثل مغروري دختر براي اينها همه به اعتراف دانستم می...بود پيچيده دشت در هقش هق صداي

 لبريز صبرش کاسه...!داد می نشان کشيد می که را عذابی اوج اين و بوده سخت چقدر
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 !... لبريز...بود

 از اگر...نبودم بلد تسکينش براي ديگري راه چون...توانست می که آنجا تا...کند گريه دادم اجازه

 دختر اين براي اما...کردم نمی تحملش اي لحظه کرد می زاري اينطور دياکو دادن دست از ي غصه

 عشق از فراتر دختر اين درد...!اش روحی و جسمی فشارهاي تحمل جهت بود اهرم يک فقط دياکو

 !.. بود

 : شاداب

 روي غريبه يک براي را ام زندگی تمام...ام داده آب به گلی دسته چه که فهميدم تازه شدم که آرام

 از وجدان عذاب وجود با اما...! بودم داده باد بر را نفسم عزت و غرور مانده ته و ريخته دايره

 تفاوتی بی جايش به و کاسته پايان بی اندوه آن حجم از انگار...بود گرفته آرام دلم ته ته اشتباهم،آن

 . بودند کاشته

 دوردست به و بود کرده حلقه زانوانش دور را دستهايش.کردم نگاهش متورمم چشمهاي گوشه از

 مدت اينهمه کسی که انگار نه انگار...شد نمی خوانده حسی هيچ همچنان اش چهره از.نگريست می

 !... انگار نه انگار...ريخته اشک و کرده دردودل

 دانيار همين خاطر به..بود همين چون اصال و..بود همين دانيار...نداشتم هم توقعی...هرچند

 خودم توانستم نمی او جز به کس هيچ با...بودم آورده زبان به را حرفهايم راحت اينقدر...بودنش

 نيازي...هستی که همان...بود عريان شد می دانيار با...!پوششی هيچ بی...نقابی هيچ بی...باشم

 کم خصلت اين و...بزنی سيلی خودت به صورتت سرخی خاطر به نبود نيازي...کنی بازي نبود

 . کرد می متمايزش آدمها تمام از...نظير

 دوباره و کرد نگاه خيسم صورت به ثانيه چند...بچرخاند را سرش که شد باعث نگاهم سنگينی

 من از بيشتر حتی و من اندازه به که هست کسی فهميدم که وقتی از-: گفت و برگرداند را رويش

 فقط..بخوابم راحت تونم نمی که منم فقط کردم می فکر هميشه...!شدم تر آروم کم يه...بکشه عذاب
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 اون با که منم فقط...شنوم می رو وحشتناک صداهاي اون که منم فقط...بينم می وس*کاب که منم

  گله...بودم شاکی...بودم عصبانی خيلی همينم واسه...کنم می نرم پنجه و دست ترسناک اشباح

 مثل اونم ديدم وقتی...گفت واسم حالتاش از وقتی..کرد تعريف واسم داييم وقتی اما...داشتم

 می درک...کشم می سيگار اينقدر چرا که کنه می درک...کشم می چی کنه می درک گفت وقتی...منه

 کل که داشتم رو کارگري حال اون از قبل تا.شد بهتر حالم...نيستم آدمی هيچ شبيه چرا که کنه

 باال رو طبقه پنجاه ساختمون يه که کردن مجبورش و گذاشتن دوشش روي رو خونه يه وسايل

 طاقت هنوز...سخته هنوز...داييمه هاي شونه روي بار اون نصف کنم می احساس االن اما...! بره

 می درکت که...گم می تو به من االنم...! تره تحمل قابل...بهتره قبل به نسبت اما...فرساست

 خيلی نبودن...رو جوراب روي کشيدن پالستيک...رو نفتی دنبال دويدن...رو سرما تو لرزيدن...کنم

 تو باز...کردم تجربه منم رو اينا همه...رو نو لباس و کفش دست يه حسرت...رو سفره سر چيزا

 هم رو اونا من...هست بازم اما..معتاد هرچند پدرت...داري خوب مادر يه حداقل...تري خوشبخت

 نمی تشخيص همديگه از رو رنگی هيچ سال سالهاي...سياهی و دياکو و بودم من...نداشتم

 جوري هر نداري همون با...داره مشکل چشمام کرد می فکر دياکو...بود سياه واسم چی همه..دادم

 اما...دکتر بردم می بود

 سياه بده، پيغام چشم به و کنه تفکيک رو رنگها بايد که مغز از قسمتی اون...نبود چشم من مشکل

 شبح سري يه کردم می احساس...خوابيدم می وقتی...کرد می مخابره سياه رو چيز همه و بود شده

 يه چون...خوابم می تنها هميشه همين واسه...بکشن منو خوان می و ميشن نزديک بهم دارن

 به...!کنه می تر آشفته رو م آشفته خواب مگس يه زدن بال حتی يا...نفس گرمی يه..پا صداي

 حتی...بودم آروم کنارش که کسی تنها-: گفت و کشيد گردنش روي را دستش...اش هميشه عادت

 !بود دياکو..نبودم فراري حضورش از و داشتم اعتماد بهش که کسی تنها! بود دياکو...خواب وقت

 و خواهر..مادرمه...پدرمه دياکو...! برادرشه واسه برادر يه جنس از متفاوت من واسه دياکو جنس
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 موقع در حتی-: داد ادامه و زد تلخی پوزخند...کرد سکوت... دکترمه...دوستمه...برادرمه

 خاطر به بچگی همون از...!بوکسمه کيسه...من کردن آروم خاطر به...خشمم از پر که وقتی..لزوم

 را شلوارش خاک...برخاست جا از و کشيد آهی...! االن همين تا کشيد عذاب و خورد کتک من

 دست از رو عشقت فقط تو هرچند...کنم می درکت هم دياکو دادن دست از واسه پس-: گفت و تکاند

 !... رو م خانواده تمام ديگه يکبار من و...دادي

 و کرده فرو شلوارش جيب توي را دستش دو هر شست انگشت...کردم نگاهش و گرفتم باال را سرم

 از را شنيدنش انتظار هرگز که حرفهايی از...بودم گيج...بود گذاشته آزاد را ديگر انگشت چهار

 هربار توانی می داري؟چطور چهره هستی؟چند کی تو...بپرسم داشتم دوست...! نداشتم دانيار

 زده شگفت و غافلگير اينطور مرا هربار توانی می باشی؟چطور قبلت سري از متفاوت

 است؟ کدام...اصلی کدامی؟دانيار تو...تضاد اينهمه است؟بين چيست؟کدام تو واقعی کنی؟شخصيت

 بشينيم اينجا ديگه کم يه اگه-: گفت جديت با و کرد من متحير و پرسشگر چشمان به گذرا نگاهی

 يه زندگيم بدبختيهاي کل...! کن تصور...کنم عقدت مجبورم اونوقت...سراغمون مياد کميته

 اينکه بدون و...! طرف يه آويزونه دماغش آب خدا ي هميشه که رو ِِ

 ز ر ِِ

 ز دختر يه تحمل...طرف

 !... رفت ماشينش سمت به بماند من منتظر

 بود؟؟؟ کدام واقعی دانيار

 شمس تو...شاداب-: گفت و کشيد ساعدم پوست روي را انگشتانش و چرخاند را دستم مچ تبسم

 و چرخاند را دستم دوباره... شناسم نمی...نه-.. کردم فکر کمی شناسی؟ می رو کشکولی الدين

 نمی...کشکولی الدين شناسی؟شمس نمی-: گفت کرد می نگاه را بمش و زير دقت با که همانطور

 پشم تو...الدينه شمس اون...فاميالتونه از بابا- مگه؟ چطور...خب شناسم نمی- شناسی؟
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 گمشو-: گفتم و کشيدم بيرون را دستم خشم با ثانيه چند از بعد اما..نگرفتم اول...! الدينشونی

 مثالً؟پشم؟تو بخواد دلم چی...ايش-: گفت و کرد جمع را دهانش...! بخواد دلتم...ادب بی...اونور

 قطبی خرس ياد چرکول؟آدمو اينقدر داره؟دختر مو پات و دست اينقدر کشی نمی خجالت

 بينه می منو پاي و دست کی...ها خوشه دلت-: گفتم حوصله بی... اه...زدي بهم حالمو...ميندازي

 حتما..نيستيم آدم ما...! شادي...مامانت..من-. زد ديوار به را پاهايش و کشيد دراز زمين روي آخه؟

 که نيست مهم بدبخت ما روده و حسابه؟دل اون برسی؟فقط خودت به کم يه تو که باشه شرک بايد

 اومد...هستش که کردک اما...رفته شرک که درسته...هيچی ما زنيم؟اصال می عق بينيمت می هربار

 از...بچه پوکه می دلش که ببينه رو اينا...کنه تجاوز بهت خواست و کرد گل خاوياريش خوي اون و

 بچه اين از هم رو تفريح ذره يه اين مياد خوش رو خدا آخه...! ميشه بيزار تجاوزه هرچی

 شبيه حرکتش يه بگيري؟همين

 اين تو بترکونی؟اونم جا يه رو دينامش و ترموستات کل کنی کاري يه تونی می ببين...آدميزاده

 فکري؟ بی اينقدر چرا تو آخه...کرده گل بيشتر روانيتش...سرش به زده...نيست شرکم که شرايطی

 آقا ترموستات فکر به حالی يه...نباش اون ترموستات نگران تو-: گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 ترموستات...الهی بميرم...گفتی آي-: گفت و کشيد آهی..! وقت يه نده دستت کار که کن افشين

 شنيدي؟من آتيش و پنبه اصال...! هيزم...هيتر...رادياتور که منم...بخاره اسب ماشاال...که نيست

 حرف حاال-: گفتم و کشيدم دراز کنارش...! ببين حاال...نسوختيم ما آخرش اگه...آتيش افشين...پنبه

 نيست بلد حساب حرف اصال..که زنه نمی حساب حرف-: داد جواب حرص با چيه؟ مادرش حساب

 با حسابه؟ حرف اينا وکيلی خدا....کمه سنش...نرفته سربازي...نداره کار افشين ميگه..بزنه که

 از نيشگونی چيه؟ پس نيست حساب حرف اين اگه-. خنديدم بود شده انباشته دلم در که غمی وجود

 اول از همه مفت؟مگه حرف يا حسابه حرف پشمک؟اين گی می چی تو-: گفت و گرفت رانم

 ميگه اون...قبوله چی همه گم می من...باشه داشته معصوم طفل اين که داشتن چی همه زندگيشون
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 شم بدبخت بخواد دلم من...من واسه شده مادر از عزيزتر دايه! ميشه بدبخت مردم دختر...نميشه نه

 -: گفتم ماليدم می را دردناکم ران حاليکه در و کوبيدم دستش روي مشت با ببينم؟ کيو بايد

 جلوي را موهايش از اي دسته کنی؟ می چه رو خودت مامان...کردين راضی اونو گيرم...وحشی

 . کرد بازي تارهايش با و گرفت چشمش

 آدميت به منو کال..شم آدم مثالً که سربازي فرسته می هم منو باشه اون به...نوبره ديگه اونکه-

 راست-: گفتم و شدم بلند جا از در زنگ صداي شنيدن با...! بخت دم دختر به رسيده چه شناسه نمی

 و شد خيز نيم..! باش منطقی کم يه.هنوز اين بچه دارين؟جفتتون اي عجله چه حاال...بابا گن می

 واسه خواي می تو که...من سر تو خاک اي...مياره رو منطق اسم کی نگاه...بينيم بيشين-: گفت

 !... بدي منطق درس من

 می هرکسی از بهتر را اين من و شناخت نمی منطق...بود کور عشق...گفت می راست

 با کنی؟ می يکی افشين با رو دياکو تو...عزيزم-: گفتم و انداختم سرم روي را چادرم...!دانستم

 شرک خر-: گفتم خنده با و کند تمام را حرفش نذاشتم... و کجا شرک...نه که البته-: گفت خونسردي

 کجا؟؟؟

 و گشودم را در بگيرد پرتاب گارد اينکه از قبل...آورد در پا از را دمپاييش...کرد گرد را چشمانش

 صداي عبورش متعاقب و شد رد گوشم بغل از کشان نفير دمپايی...پريدم بيرون و کردم خم را سرم

 -: ناليدم دل در بايستم راست اينکه بدون که بود آشنا آنقدر صدا...! رسيد گوشم به اي مردانه آخ

 بدبخت..شاداب سرم بر خاک-: کرد نجوا گوشم زير تبسم بدشانسم؟ اينقدر چرا من خدايا

 گن می...!چسبيدش دستی دو چجوري ببين کن بلند سرتو...! ترموستاتش وسط زدم درست...شديم

 باالی بره سرمون چندش ترموستات يه خاطر به کرد می فکرشو کی...!کامله زن يه برابر ش ديه

 !... شديم بدبخت...شاداب شديم دار؟بدبخت

 رو دستش...که نچسبيده رو جايی...بابا نه-: گفتم و کردم نگاه بود شکمش روي که دانيار دست به
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 آي بگه زن يه و دختر تا سه چشم جلوي تو؟ داري انتظار چه دقيقا-: کرد زمزمه...! دلشه

 از برق که ناکس دمپايی زد گرگی کف همچين...ديدم رو اصابت دقيق نقطه خودم ترموستاتم؟من

 بريزم؟تو سرم تو خاکی چه من ندزدي؟االن رو ت وامونده سر اون شد نمی...!پريد جاش همه

 يه خيابون تو آشغاالی سطل اين به ميچسبم رم می..بودم نکرده گيري نشونه دقيق اينجوري عمرم

 ور اين افته می باز داخلشون بندازم کوچولو آشغال يه که گيرم می نشونه..کنم می تنظيم ساعت

 خدا؟ رو تو بينی می شانسو...ور اون

 که بردم فرو ام يقه توي بيشتر را سرم...گرفت شدت ام خنده...بود افتاده که اتفاقی تجسم از

 به هرحال به-: شنيدم را مادر صداي.شد نمی کنترل هايم شانه لرزش اما...نبيند را خنديدنم

 خيرگی اما..بود ساکت دانيار...! کنن می شيطنت...ديگه ن بچه...!ببخشين خودتون بزرگواري

 آب کيسه واستون خواين نشده؟می طوريتون مطمئنين-: گفت باز مادر.کردم می حس را نگاهش

 خواي می کجا گرمو آب کيسه آخه...سرم بر خاک-: گفت لب زير و خنديد ريز تبسم. بيارم گرم

 .بود ساکت همچنان دانيار.بيايد خون است االن گفتم می که بودم گرفته گاز را لبم آنقدر خاله؟ بذاري

  اونجا هم دوتا شما...شدي شوکه...بيارم نبات چاي واست بشين...پسرم شينی نمی چرا-

 هم باز.لرزيد می خنده از تابلويی شکل به تبسم...! کنين درست رو کاريتون خراب بياين...نايستين

 کنيم درستش مون؟چجوري ننه يا بوده کار ترموستات بابامون...جون خاله برم قربونت-: گفت

 . داد بادمون بر...کن جمع رو خاله برو مادرت جون آخه؟شاداب،

 :کرد تکرار عصبانيت با مادر.بودند گرفته درد خنده و انقباض شدت از ام روده و دل عضالت تمام

 !... بشينن دانيار آقا کن کنی؟تعارف می چيکار گوشه اون وايسادي...توام با شاداب-

 خنده اين مگر.رفتم جلو کمی و کردم مرتب سرم روي را چادرم...رفت آشپزخانه سمت به خودش و

 بی و بود خشک صدايش...! بفرمايين..اومدين خوش خيلی...ببخشيد...چيزه...من- آمد؟ می بند

 ...!ببخشيد...خدا به نبود عمدي-: گفتم آرام بزنی؟ حرف تونی شد؟می تموم ت خنده-... انعطاف
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 را سرم. دارم حرف مامانت و تو با...بشين بيا...خب خيله-: گفت و کشيد گردنش روي را دستش

 باشه حسابت صورت به حواست هم شما-: گفت و گرفت تبسم سمت به را انگشتش..دادم تکان

 از کم يه...نداره عيبی-: گفت خنديد می هنوز درحاليکه تبسم...! ميشه سنگين داره...خانوم خندان

 امروز...تبسم بسه-: گفتم و رفتم تبسم به اي غره چشم...! کنم می تسويه...فروشم می خاويارامو

 کشکولی؟يه زدي حرف تو باز-: گفت و زد چشمکی خنده ميان. بردي رو آبرومون کافی اندازه به

 استرس با...!دختر اين بود لشکر يک حريف تنه يک...! بزنم صدات کوچيکت اسم با نکن کاري

 : گفتم دانيار به رو و کردم پنهان چادر زير را دستانم

 سينی.بردم آشپزخانه به خود با کشيدم را تبسم دست و.  رسم می خدمت االن منم...بفرمايين شما-

 همسرتون که دارم خبر-: گفت مادرم به رو و زد کنار محتوياتش به نگاهی نيم حتی بدون را چاي

 به کارش و کنه می دوز اور مرتب که دونم می اينم-. بود سرزنش از پر من به مادر نگاه. معتاده

 معنوي و مادي لحاظ از قضيه اين که دونم می-. گزيد را پايينش لب مادر. کشه می درمانگاه و دکتر

 اينم-. کرد مشت دستانش توي را چادرش...درهم و معذب..مادر. کنه می وارد بهتون فشاري چه

 چند براي دانيار نگاه... اما...کردين رو درمانش واسه داشتين چنته در هرچی حاال تا که دونم می

 -. بوديم انداخته پايين را سرمان هرسه...! نگرفتين جواب-: داد ادامه بعد و ماند شادي روي ثانيه

 خودش زمين روي کمی...! پسرم همينه وسعم-: گفت ناراحتی با مادر کجاست؟ از مشکل دونين می

 شما مالی وسع مشکل...نه- ، معتادا اکثر عمده مشکل.کنه می درگير رو روح:گفت و کرد جابجا را

 سم رو جسم فقط شما.مخدره مواد به روانی وابستگی جسمی وابستگی از بيشتر اعتياد...نيست

 باقی بيمار و مسموم همچنان کاريه اصل اونکه اما کنين می زدايی

 رو دوتا اين بايد شما.ده می ارور مرتب مغز چون.نداره ارزشی کردنش ترک همينم واسه.مونه می

 -: گفت و چرخاند ما متحير هاي چهره بين را نگاهش... همينم واسه...کنين درمان هم راستاي در

 مادر. داد جواب اينبار شايد.بريم پيش شناسم می من که ارگانی با و من روش با بارم يه بدين اجازه
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 جواب که داره؟راهی وجود هم بهتري راه پسرم؟يعنی گی می راست-: گفت اميدوارانه و زده شتاب

 به بستگی..نه يا بده جواب اينکه اما داره وجود بهتري راه-: گفت و کشيد ريشش ته به دستی بده؟

 :گفت بود دويده صدايش در که عجيبی خستگی با و شد خم دوباره مادر کمر...! داره شما و خودش

 تامخودش اختيار بهم که دارين اعتماد دانيار ن ِم به اونقدر بدونم که اينه مهم فعال...نباشين بعدش نگران

 شما-: گفت و برخاست جا از دانيار آخه؟ بکنيم تونيم می چيکار...هم ما...برده آب که رو

 و کردم دانيار به رو ترديد اي ذره بدون.دوخت شادي و من به را نگرانش چشمان مادر نه؟ يا بدين

 به-: گفت و انداخت باال را هايش شانه دانيار ميشه؟...نميشه که بدتر اين از.دارم اعتماد من-: گفتم

 تو پدر خصوصاً .داره وجود ترک، حين سنکوپ احتمال هميشه سنگين اعتيادهاي مورد در هرحال

 رک اخالق که او حال هر به.بود پريده رنگش...کوبيد صورتش به دست با مادر. نيست کم سنشم که

 می زنده ديگه چی؟چقدر نکنه ترک اگه-: گفتم و شدم بلند منهم...! شناخت نمی را دانيار پرده بی و

 مونه؟

 رو کارش بعدي دوز اور ممکنه-. گذشت چشمانش از اي درخشنده برق و لبان از محوي لبخند

 آخرش...مامان ببين-: گفتم و زدم زانو مادرم کنار. بياره دووم هم ديگه سال ده ممکنه...بسازه

 دانيار به و چرخاندم را سرم... مرگه نوع مهم...مردنه آخرش همه بابا،واسه واسه فقط نه..مردنه

 مادر به.داد تکان تاييد معناي به را سرش ديگه؟ داره دکتر برينش می که اونجايی-. کردم نگاه

 که ما.کنه می دوز اور خونه تو که موقعيه از کمتر مردنش احتمال...باشه کنارش دکتر وقتی-: گفتم

 سنکوپ االن تا اگه..بستيمش حتی..کنه ترک که خوابونديمش بارها.کرديم امتحان رو راهها تموم

 آقا به من!کنيم امتحانش...نجاتشه واسه راه آخرين اين اگه بذار.کنه نمی بعدم به اين از نکرده

 بهتري راه ميگه اگه.گه می هست که طور همون رو چيز همه دونم می چون.دارم اعتماد دانيار

 جوونيت از خير-: گفت دانيار به رو و کرد پاک را اشکهايش چادر پر با مادر. هست حتما...هست

 برادرم بچه تا دو اين اگه شايد...برگردونه سالم و صحيح بهت رو برادرت ايشاال خدا...مادر ببينی
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 خدا..پسرم کنم دعات تونم می فقط من.کردن نمی تموم حقشون در رو برادري دوتا شما مثل داشتن

 وسايل و لباس واسش ماه سه واسه...باشه-: گفت و کشيد عميقی نفس دانيار. باشه راضی ازت

 . برمش می ميام فردا.بذارين ضروري

 دنبالش.رفت بيرون در از کنيم اش بدرقه بماند منتظر اينکه بدون..ساده خداحافظی يک با و

 تبسم صورت نزديک را سرش کمی.ايستاد راست و بست را کفشش بند.آمد هم تبسم...دويدم

 زياد...نشد گل...نبود امتيازي سه پرتابت...اطالع محض-: گفت پوزخند با و داد باال را ابرويش..برد

 !...مرد ُ ثانيه چند مدت به تبسم که ديدم و زدم يخ من...! کوچولو خندان نباش خوشحال

 ديد مستضعفی اگر کن شک بودنت انسان به

 نبخشيدي چيزي او به امروزت نان از ولی

 داري سر به چادر اگر کن شک بودنت انسان به

 قرآنی قاري اگر کن شک بودنت انسان به... خنديدي ديوانه يک به چادر آن زير از ولی

 ترديدي و شک دچار آياتش درک در ولی

 ترسی خدا گفتی اگر کن شک بودنت انسان به

 نخوابيدي شب تمام اموالت ترس از ولی

 حجی در ساله هر اگر کن شک بودنت انسان به

 نپرسيدي هم سوالی همنوعت حال از ولی

 ديدي کسی مرگ اگر کن شک بودنت انسان به

 "نيکوبخت مريم" نجنبيدي خود جاي ز سوزن سر قدر ولی

 انجماد بد حالت آن از...در شدن بسته با================================ 

 با و کردم يکی دوتا را ها پله و زدم بغل زير را چادرم.کوبيدم تبسم سر بر دست کف با و درآمدم

 -. زدم صدايش که بود زمين روي پايش يک هنوز.رساندم دانيار به را خودم تر تمام هرچه سرعت
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 :گفت حين همان در و گذاشت ماشين داخل هم را ديگرش پاي و کرد سرتاپايم به نگاهی. کنين صبر

 !... کردنت سر چادر اين با..شو سوار بيا-

 بااليی لبه و بود شده مشخص زانو تا ام ورزشی شلوار...کردم نگاه خودم به حرفش از متعجب

 تيره گلدار پارچه شرمزده.بود نيفتاده هايم شانه روي از کامل که بود کرده گير سرم گل به هم چادر

 :پرسيدم.زد استارت.شدم سوار و کشاندمش جلو به کمی و بپوشاند را شلوارم تا کردم رها را رنگ

 و ايستاد کوچه از دورتر کمی.رفت عقب دنده و ميارن؟ در حرف ها همسايه گی نمی مگه- کجا؟-

 اينکار چرا دونم نمی.کنم تشکر خواستم می-: گفتم و دادم قورت را دهانم آب...! بگو..خب-: گفت

 نوعی..استهزا نوعی..دوخت من به را سياهش چشمان. کنم جبران ميدم قول اما کنين می رو

 بو از کنی؟ جبران خواي می چجوري-. زد می موج نگاهش در...دانياري شيطنت نوعی...تمسخر

 ...و...کنم می جور بشه هرچی ش هزينه-: گفتم و کردم جمع را خودم کمی.ترسيدم کالمش داري

 بربياد دستم از کمکی هرجا اينکه و-: گفتم و چسبيدم در به ؟....و-. جهيد باال به ابرويش تاي يک

 تماشايم سکوت در ثانيه چند.داد تکان خنده با را سرش و گفت اي کشيده و بلند ههه. دم می انجام

 : گفتم و گرفتم محکمتر را چادرم کردي؟ کز اينجوري که ترسيدي چی از حاال-: گفت و کرد

...! بهنترسيدم کامالً نگرانيت بگم بهت بايد..باشه ترحم روي از من کار اين که نگرانی اگه...جون دختر ببين-

 .گذاشت فرمان روي را دستش دو هر و داد تکيه اش صندلی به و کشيد عميقی نفس

 را جوابش خواستم و کندم در از را خودم. کنم کمکت خوام می و سوخته واست دلم چون.جاست

 آدمهاي کمک بدون و تنهايی کنی می فکر اگه...نزن حرف اينقدر و کن گوش-. نداد فرصت.بدهم

 کامالً ...کنی زندگی سالم و بياي ، شکلی يه جوري،به يه بر مشکالتت پس از تونی می برت و دور

 بلندش زمين از و بگيره رو دستش جايی يه که باشه نفر يه بايد آدمی هر زندگی تو...!اشتباهی در

 مرکز يه معرفی...آدم يه استعداد کشف...حرفه ِيه آموزش...نيست مالی کمکها همه هميشه...! کنه

 پدر که همونطور...!کنه کمک تونه می...حرف يه حتی گاهی و بازپروري دونم می چه يا مشاوره
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 اون اما...بوديم ساده کارگر تا دو دياکو و من هنوز نبود اون اگه شايد...کرد کمک ما به کيميا

 خواست می دياکو اگه..نگذشت ازش راحت و کرد مردونگی و ديد طراحی توي رو دياکو استعداد

 جدي...!خوبه خيلی...داري نفس عزت تو اينکه...نبوديم بينی می که اينجايی االن بياره در بازي غد

 نمی بزنی پس رو ميشه دراز سمتت به که کمکی دست هر بخواي اگه اما...خوبه واقعاً..گم می

 بی...جوون مرد يه که نداره رو شانس اين دختري هر که بدون اينم...!مياري کم...بدي ادامه تونی

 يه خاطر به فردا شايد بياي در من جلوي امروز اگه...! کنه کمکش توقع بی و چشمداشت

 چه..!کنی خم سر ديگه مرد يه هاي خواسته جلوي شی مجبور خواهرت ساده سرماخوردگی

 هر و ايستن می خيابون کنار که دخترايی اين اکثر...ماست جامعه واقعيت اين..نخواي چه..بخواي

 دونم می...! محتاج...محتاجن...نيست تفريحشون و خوشی سر از...مردن يه خونه مهمون شب

 حرفا اين...گم می بهت من اما هست فروشی تن جز به راه هزارتا گی می دلت تو االن

 به..تنش به رسيده چه گذره می جونشم از که ميشه درمونده آدم يه اينقدر گاهی...شعاره

 به و نکنن رد رو دستت بار يه ها همسايه شايد...برسی اونجا به تو خوام نمی من...! شرافتش

 کسی دست..خدا رضاي محض که آدمايی شدن کم...دارن توقع ازت بعدي دفعات از اما...برسن دادت

 بی شهر اين...! نکن بيخودي و الکی کشی گردن اينقدر پس...کنن بلندش زمين از و بگيرن رو

 يه...کنی می فکر که چيزيه اون از کمتر خيلی آدما توان و...بينی می که چيزيه اون از تر رحم

 !... رسی می من حرفاي به...کنه کار نتونه مادرتم ديگه که روزي

 من هميشگی نگرانيهاي همان حرفهايش...انداختم پايين را سرم و کردم قالب هم در را انگشتهايم

 تنش که دياکو برخالف...شد خم و چرخيد من سمت به و برداشت فرمان روي از را دستهايش.بودند

 . شد می متساعد سرما هم بدنش از حتی مرد اين..بود آتش کوره

 نه؟ يا کنم کمکت خواي می...پرسم می ازت که آخريه بار اين-

 ديگر اما..هستم خودم بگويم...توانم می خودم بگويم..نه...بگويم توانستم می هنوز خواست می دلم
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 دانست نمی واقعاً و بود زده چنبره مان خانه خورده ترک سقف روي بدجوري فقر ديو...نبود راهی

 می چرا شما-: گفتم کنان من و من. کنم فراهم پول بايد چطور پدرم بعدي دوز اور هاي هزينه براي

 کنين؟ کمک من به خواين

 سياهچال به شباهت بی که چشمانی در و کردم بلند را سرم..بود آمده تر نزديک...شد بيشتر سرما

 حس نه...که گفتم-. بود گرفته بازي به را لبش گوشه مرموزي لبخند.کردم نگاه نبود فضايی هاي

 دلم فقط...نيستی جور من سليقه با چون نيستم هم بدنت و تن دنبال...خداپرستی نه...دوستيه انسان

 هرچند...البته و-..! شد می انگيز نفرت دانيار اين چقدر گاهی...گرفتم گر...! همين...سوخته واست

 تونی می ولی...ما خاطر به نه و بود خودت دل خاطر به دياکو مريضی مدت اين تو کمکت که

 می هربار شاداب؟هستی؟يا شد چی-. گرفت را گلويم بغضم...! جبران نوع يه حساب به بذاريش

 فوت صورتم توي را نفسش. هستم-: گفتم اما.داشت لرزش کمی صدايم بياري؟ در ادا واسم خواي

 راه دو کارتم مورد در.نداريم مورد اين در بحثی هيچ بعد به اين از ديگه پس...خوبه-: گفت و کرد

 بلند پوست خواي؟ می رو کدومش.مهندسی شرکت اون بري يا...خودمون شرکت برگردي يا...داري

 . گرفتم گاز را لبم سوزشش از و کندم رحمی بی را ناخنم کنار شده

 و کشيد جلو را چادرم کمی و آورد باال را دستش...! تنهايين دست آخه...خودتون شرکت ميام-

 کار آخه-: گفتم تند...ترسيدم می عصبانيتش از نباش؟ها؟ چيزي جبران فکر به بگم بار چند-: گفت

 گوشه خط...شد کاسته فضا برودت از. بکنم کمکی يه گفتم..هستين که هم تنها...هست خودتونم

 به..! داري دوست که بکن رو کاري...باشی من نگران خواد نمی تو-. نداشت پوزخند رنگ لبش

 شرکت اون که کنم می فکر..خب-: گفتم و کردم نگاه بود شده ستون سرم کنار که بزرگش دست

 خيره نگاه اين و نزديکی اينهمه رفت؟از نمی عقب کمی چرا...! باشه بهتر م آينده واسه مهندسيه

 آرام...! کنی ثابت رو خودت بتونی که شرطی به...بهتره واست اونجا منم نظر به-. بودم عذاب در

 بله؟-! شدند می خالی و پر مرتب من ي جنبه بی چشمان اين چرا دانم نمی شاداب؟-. ممنونم-: گفتم
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 امل اينقدر...بابا خورمت نمی-. آمد نمی در و خورد می گره راه ميانه در نفسم. بگير باال رو سرت-

 !.. نيار در بازي

 شده باز هم از ابروهايش هم در هميشه خطوط.کشيدم باال را دماغم و کردم بلند را سرم تشرش از

 مثل و بود عمران مهندس اونم.بودم همکار فرانسوي خانوم يه با هامون پروژه از يکی تو-. بودند

 وجود با و کرد می رفتار خانمانه و نجيبانه هم خيلی بودنش اروپايی وجود با..!جوون دختر يه تو

 عقب را سرم گفت؟ چی من به روز يه دونی می.بود کارگرا و کار به مسلط العاده فوق بودنش زن

 گفت می-: بودم شده محصور دستانش ميان.کرد نزديک بهم و گرفت را چادرم لبه دو هر.انداختم

 جلوي ساعت چند روزي...! نفس به اعتماد کمبود اونم...چيزه يه فقط و فقط ايرانی زناي مشکل

 خوبم؟به پرسن می صدنفر از بازم بيرون برن خوان می وقتی اما...رسن می خودشون به آينه

  مردونه و مهم جلسه يه تو زدن حرف موقع کميشون درصد فقط اما رسن می علمی باالی مدارج

 نفر چند کردن پارک موقع اگه اما دارن رانندگی گواهينامه...کنن نمی گم رو پاشون و دست

 ايرانی زناي نفس به اعتماد تاريخ طول در.کنن می خراب و بازن می رو خودشون کنن، نگاهشون

 واقعيت در حاليکه در..شده کشته دولتهاشون حتی و شون خانواده..شون جامعه مرداي وسيله به

 سرم کنار را دستش دوبار و کرد رها را چادرم. هستند دنيا اين زنهاي ترين باهوش و زيباترين از

 هاي دانشگاه بهترين از يکی تو داري امکاناتی هيچ بدون...حرفی اين بارز مصداق تو-. گذاشت

 برابر هزار با پسر صدتا ممکنه که کاري...خونی می درس ها رشته بهترين از يکی و کشور

 که وقتی تا و...نداري قبول...نداري باور رو خودت اما...بدن انجام نتونن تو امکانات

 برو فردا-: گفت و بست را کمربندش.رفت عقب باالخره و کرد مکث لحظه چند...! همينی...اينی

 ديده را آزادي رنگ تازه که اسيري پرنده مثل. نباش هم پدرت نگران.کن معرفی رو خودت..شرکت

 درهم اخمهايش دارين؟ خبر حاتمی آقاي از-: گفتم شدن پياده از قبل اما.کردم باز را در خوشحالی با

 خوبه؟ االن-. کنن می عملش ديگه هفته-. شد
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 !.. م خسته..ديگه برو...خوبه-: گفت و زد ديد را سرش پشت آينه از

 اين شک بی...کرد نمی ام ديوانه دياکو از دوري و گرفتاري و فقر...مادر بيماري..پدر اعتياد اگر

 : دانيار...! آورد می در پا از مرا متناقضش رفتارهاي اين با..مرد

 به را ماشين دياکو، خانه مقابل مهتا حضور از عصبانی و انداختم بيرون پنجره از را سيگارم

 حضور خاطر به.کرد سالم آرام ديدنم محض به و بود ايستاده منتظرم البی توي.بردم پارکينگ

 با همراه جديدش ماليم و شرابی هاياليت.آمد دنبالم.زدم را آسانسور دکمه و کردم سکوت نگهبان

 خانه..اينجا اما...آمده چرا دانستم می.بود کرده زيباتر را لبهايش،صورتش روي آتشين و سرخ رژ

 کی-: گفتم و انداختم مبل روي را دستم توي کاغذهاي و کيف و زدم را برق. نبود جايش...دياکو

 اين که تو...گفت بهم دلم-: گفت و کرد حلقه کمرم دور پشت از را دستش اينجا؟ بياي گفته بهت

 ترم کالفه و نشست ام بينی در عطرش بوي. نياوردم طاقت ديگه من اما..نيست حاليت چيزا

 ...نيا برا و دور اين گفتم بهت صدبار..دياکوئه خونه اينجا-: گفتم و گشودم هم از را دستانش.کرد

 دوباره. نيست آبرو بی من مثل که برادرم-. شدم خيره اش کرده آرايش چشمان در و چرخيدم

 رفته شنيدم...نيست که دياکو-. چسباند ام سينه به را اش چانه و کرد کمرم حلقه را دستش

 بی بعضيا مثل من اما..دلخورم دستت از که درسته...بمونی تنها شرايط اين تو نيومد دلم...امريکا

 .گرفت آتيش جيگرم اين اصالً...نبودي کسی با من از بعد دونستم می که خصوصاً...نيستم مرام

 : گفتم و کشيدم را لپش...خنديدم

 بدنم مماس تنش تمام و کرد اخم نيستم؟ها؟ کسی با که توئه عشق از کردي فکر خودت با حتما-

 جدايش خودم از...شد گرمم بود؟ نشده تنگ واسم دلت دانيار؟يعنی حالی ضد اينقدر چرا تو-. شد

 . بوديم کرده تمومش داشتيم ديگه هم با که بحثی آخرين تو کنم می فکر-: گفتم و کردم

 می فضا در خوشی بوي اش کرده اتو و لخت موهاي.افتاد اش شانه روي و خورد سر شالش

 نمی که هست زهرماريت اخالق اين تو چی دونم نمی...خب نشد-: گفت و کرد کج را گردنش.افشاند
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 -: گفتم و زدم نيشخندي...! شه پسر يه آويزون که نيست کسی مهتا وگرنه..شم خيالت بی ذاره

 اين تو...ديگه بيا کوتاه...دنی-: گفت ناز با و کرد خمار را درشتش چشمان. مشخصه کامالً..آره

 تنهام؟ من دونی می کجا از تو-: گفتم و رفتم آشپزخانه سمت به...! بمونی تنها تونی نمی شرايط

 !... رو پر بچه دارم آمارتو-. آمد دور از صدايش

 کنارشان هم را شور خيار و نان.گذاشتم ميز روي و کشيدم بيرون يخچال از را آماده الويه ساالد

 !... شام بفرماييد-. شدم مشغول ولع با و گذاشتم

 به دست و داشت تن بر کوتاهی مشکی شلوارک و چسبان قرمز تاپ.کردم نگاهش چشم گوشه از

 را دهانم توي لقمه و ندادم را جوابش و کشيدم عميقی نفس.بود داده تکيه کانتر به را کمرش سينه،

 و کردم لباسش به اي اشاره ابرو با.نشست و کشيد پيش را رويم به رو صندلی.جويدم حرص با

 لبخند.کرد می تحريک را اعصابم مواجش موهاي و گردن حرکت هر با..! اومدي مجهز-: گفتم

 چون اما...تنگه هم تو دل دونم می اينکه واسه- ، گيري می سخت خودت به: .. گفت و زد مليحی

 -: گفتم و دادم هل عقب به را غذا ظرف. شد زهرم شامم!  کنی احساسات ابراز تونی نمی آدم مثه

 بسپار رو خستگيت-: گفت و زد چشمکی... ندارم هم حوصله...بخوابم خوام می...مهتا خستمه من

 . کنم می درستش...!من دست

 اما.بودند شده بيدار ام خفته هاي حس.بستم را چشمانم.نشست پايم روي و راند عقب به را ميز کمی

 و برد فرو گردنم توي را سرش. کنم خيانت بود مانده پاک هميشه که دياکو خانه به توانستم نمی

 هم رو پدرم.دارم قبولت هم همينجوري.باشم باهات هميشه خوام می...دنی دارم دوست من-: گفت

 کنيم؟ رسمی رو چی همه ذاري نمی چرا.نداره هم حرفی.شناسه می رو تو اونم.شناسی می که

 -: گفت عصبانيت با رو؟ خوابی کنيم؟بغل رسمی رو چی-: گفتم و کردم باز را چشمانم....هههههه

 : گفتم و ماليدم را ام شقيقه خواي؟ می همين واسه فقط منو يعنی

 کرده کمين گربه مثل چشمانش ديگه؟ چيز هر يا باشه اين واسه که خوام می رو تو گفتم کی من-
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 و شاداب گذار اي لحظه براي داري؟ سراغ من از بهتر-... حرص از...خشم از..درخشيد می

 نتوانست ديگر... دارم سراغ بهتر؟؟آره-. آمد چشمم پيش مظلومش و خيس هميشه چشمهاي

 و تره؟اصل کرده تره؟پولدارتره؟تحصيل کيه؟کجاست؟خوشگل-: گفت و شد بلند.کند کنترل را خودش

 داد. کدوم هيچ-: گفتم خونسردي با و گذاشتم يخچال توي و برداشتم را ساالد ظرف تره؟ دار نصب

 من که داره چی خواي؟اون نمی و بينی نمی خاطرخواه اينهمه با منو که داره چی؟چی پس-: زد

 آتش..کرد داغ...! نجابت-: گفتم لبخند با و زدم گوشش پشت را موهايش و ايستادم مقابلش ندارم؟

 نجابت حاال تا کی از!نشنيده چيزاي حق جداً؟؟به-. شد سرخ لبهايش رنگ مثل صورتش...گرفت

 اهميت از اسمی مهم؟؟من-...! کرد می درد سرم چقدر حرفا؟ اين به چه رو شده؟؟؟تو مهم واست

 خرابم؟منظورت نانجيبم؟من من-: زد داد..! دادم رو جوابت...ندارم من که داره چی گفتی.نبردم

 نانجيب؟ گی می...خانواده اين با..تحصيالت سطح اين با من اينه؟به

 نجابت از دم...نداري که تو..داره اون-: زد داد باز. داره آبرو دياکو...پايين بيار رو صدات-. نشستم

 رختخواب تو کشوندي منو که موقع اون چطور..تري آبرو بی همه از خودت حاليکه در زنی می

 پشت داري آزاده؟خبر کنن غلطی هر زنه؟مردا واسه فقط بود؟نجابت بازي امل حرفا اين و نجابت

 نجابت من واسه اينجا نشستی هستی؟حاال حيوونی چه همه چشم تو دونی گن؟می می چی سرت

 !... نخندن بهت که بگو چيزي يه...بياد بهت که بگو چيزي کنی؟يه می نجابت

 از و گرفتم را دستش! نگذاشت اما..کردم سعی چقدر..کنم حفظ را آرامشم کردم سعی چقدر

 خون خفه و پايين بيار رو صدات گفتم-: غريدم با و کردم پرتش مبل روي و کشيدم بيرون آشپزخانه

 من از زودتر که تو...! رختخواب تو باشه کشونده زور به رو تو که مردي اون ذات به تف...! بگير

 مهتاب آفتاب دختراي مثل آوردي؟؟چرا جوش اينقدر که بودم اوليش من مگه...بعدشم...بودي آماده

 ختم من خودت قول کنی؟به سياه منو خواي زنی؟می می حرف کردن اغفالشون که نديده

 ادا من واسه پس...شناسم می خوب رو تو و خودم امثال جنس..تو از آبروتر بی يکی..روزگارم
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 اون اينقدر اگه...خوامت می چی واسه گفتم اول از...نکن بازي رو خورده فريب دختراي نقش...نيا

 و خوشگلی! نبودي من تخت تو شب هفت اي هفته بود مهم واست ت نداشته شخصيت و غرور

 و برخاست کنی؟ می حراجشون راحت اينقدر وقتی خوره می درد چه به نصب و اصل و تحصيالت

 به چه رو مادر و پدر بی و بته بی نشينی؟توي شهر کالس به چه رو دهاتی توي-: گفت و داد هلم

 !... من مثل يکی نه عتيقه عهد گندوي بو پيچاي بقچه همون تو نصب؟لياقت و اصل درک

 را گلويش...ترسيدم هم خودم که آنقدر...شدم خطرناک...گرفت هم بد...گرفت را چشمانم جلوي خون

 ميان از...شد کبود بعد و پريد رنگش...شد جدا زمين از پاهايش..کوبيدمش ديوار به و گرفتم

 می دهاتيا اون موي تار يه...عوضی آشغال نيار رو من مادر و پدر اسم-: گفتم ام شده کليد دندانهاي

 اونم...يکی اون سر رو بذاره برداره اينو چيه؟کاله تو پدر هنر...تو مثل متعفن لجن صدتا به ارزه

 پارتی و رفتن پارتی شب چيه؟هر مادرت هنر...!من پدر مثل غيرت با يه شدن آبکش سر صدقه از

 دادن جون و مردن اونا...!من مادر مثل زنی شير يه شدن قربونی قيمت به اونم...دادن

 ذاري می رو چيزا اين اسم...!باشين خوش مادرت و پدر و تو مثل روهايی و چشم بی امثال که

 !... نصبت و اصل و خودت شور نصب؟مرده و اصل

 من دست فشار و شد می کمتر و کم دستم روي دستش فشار...بود زده بيرون حدقه از چشمانش

  عوض پسر دوست سرت موهاي اندازه به که داري؟تويی بته تو-..! بيشتر و بيشتر گلويش روي

 و گرفتی اروپايی کشوراي از رو مدرکت بابات پول لطف به کالس؟اينکه بته؟يعنی يعنی کردي؟اين

 می درس مرد يه مثه داره جامعه اين تو که يکی نشينی؟اونوقت شهر يعنی گريه عشوه هنرت تمام

 کاريات کثافت بوي که تويی گندو گندو؟بو بو

ِِ 

 پيچ بقچه شه می مونه می پاک و کنه می کار و خونه

 !... برداشته رو شهر اين کل



 

 270 

 سرفه و کشيد نفس حريصانه و غلطيد زمين روي...!کردم رهايش شد نمايان که چشمانش سفيدي

 اون منم،نه...اليقه نا که اونی...تصورت برخالف-: گرفتم نشانه سمتش به را انگشتم.زد

 رو بکر و پاک روح و جسم اون لياقت باشه شده طی تو امثال با عمرش کل که کسی...!دختر

 ...!بيرون بندازمتون اتاقم از شد تموم کارم اينکه از بعد که...توئه مثل دخترايی من لياقت...نداره

 خونه اين حرمت گرنه و...کن گم رو گورت خونه اين از نيومده باال حيوونيم روي اون تا پاشو االنم

 بود مبل روي که را شلوارش و مانتو... کنم می ت پاره تيکه همينجا و شکنم می رو صاحبش و

 ... بيرون ببر رو نعشت...ياال...گمشو-: زدم داد و کردم پرت طرفش به و برداشتم

 به نيازي که ترسناکم آنقدر دانستم می.گرفت آغوش در را مانتويش و کشيد زمين روي را خودش

 بسته صداي هم بعد دقيقه چند و کوبيدم هم به را در و رفتم اتاق به.نيست حرفهايم مجدد تکرار

 بی...زور به: دياکو...! ========================== شنيدم را ورودي در شدن

 چه-. شد می تر ملول و تر رنگ بی روز به ز رو که رويی به.زدم لبخند دايی روي به خسته و حال

 . بزرگ مرد اومدي که شد خوب

 تمام.دانستم می..! ترم اونور اتاق تا چند ساکن منم...پسر نيستم دور ازت زياد-. نشست و خنديد

 می-: گفت و داد پايين را ماسکش! دايی گرفته خيلی دلم-: گفتم و دادم بيرون آه يک با را دردم

 شيشه از بيرون فضاي به. شدي خالص درد اين شر از که کن فکر موقع اين فردا به اما...دونم

 را دستش...! کنه می دلگيرترم فردا به کردن فکر اتفاقاً-: گفتم و کردم نگاه شفاف و تميز هاي

 ترسی؟ می-.کردم حس دستم روي

 امشبم هاي آه سوز چقدر چی؟ پس-. ترسيدم می کاش اي- ترس؟؟؟من؟؟؟...تمسخر پر..خنديدم

 جهان توي چه باشه دنيا کشور ترين پيشرفته تو چه...دايی بيمارستانه بيمارستان-. بود متفاوت

 داخلش ويدئو و تلويزيون و کنن درست بزرگ رو اتاقاش و بزنن بهش لعاب و رنگ هرچی...سوم

 بيمارستان...کنه نمی فرقی کنن،بازم برخورد صبورانه و اخالق خوش پرسنلش و بذارن
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 همه با..پزشکا و پرستارا...بود وطنم ايران حداقل...مياره فشار آدم قلب به ديواراش...بيمارستانه

 نمی دلم اينجوري...کردم نمی غربت احساس اينجوري...زدن می حرف فارسی..بداخالقياشون

 . داد فشار را دستم فقط! گرفت

 می جون و زنن می حرص اينجوري دنيا اين - ي ِچ خاطر به آدما موندم...دايی مزخرفيه زندگی چه

 رو يکی اين زيرآب...خستگی...دوندگی شب تا صبح از..! مردن...همينه که کنن؟آخرش

 آدم گويی تملق و خواري پاچه...کارفرما جلو کمر تا شدن دوال...گفتن يکی اون به دروغ...زدن

 آدماي سر گذاشتن کاله...کردن خالی رو جماعت جيب...تر کلفت گردن...پولدارتر..باالتر

 راه دايی؟؟؟ اينه نه؟؟؟زندگی يا برسه بهمون آيا که قبري متر يه اون دايی؟واسه چی واسه...بدبخت

 به داشتن دوست رو زمين که اونايی فقط کاش...داشتيم انتخاب قدرت حداقل کاش-. بود تنگ گلويم

 می...پرسيدن می خودمون از سوال يه شد می بسته ما نطفه اينکه از قبل کاش...اومدن می دنيا

 بود مثبت جوابمون اگه کنی؟بعد زندگی خواي کنی؟می تجربه خواي بري؟می خواي می گفتن

 کمک...! ظلمه...بکشی عذاب اينهمه و نخواي...دايی ظلمه...جهنم اين تو مينداختنمون اينجوري

 را چشمانم. کنه ت خفه بغض نذار...پسر بگو-: گفت و گذاشت سرم پشت را بالش..بنشينم که کرد

 پنج چهار و بيست...!کرده م خفه که وقته خيلی بغض-...! دانيار روش به..زدم پوزخند و ماليدم

 و باشه صبور که نبود سنگم يه حتی اما...شده بسته نفسم راه که وقته خيلی...! شدم خفه که ساله

 هيچ من اما...داشت منو دانيار...!دانيار از تنهاتر حتی...دايی بودم تنها...بزنم حرف واسش من

 تکه بوي..داد می خون بوي هايش سرفه..! دايی درديه بد...دايی بديه درد تنهايی.نداشتم رو کس

 همه اون...زدن دو سگ همه اون...آخرش از اينم-...! را هايش ريه شدن تکه

 زور که هرکی از شنيدن توهين و خوردن کتک...پولی بی..دوشی به خونه...فرار..مصيبت

 هيچ..دايی بود هيچ همش...دري به در و گرسنگی...ساعته چهار و بيست کار...داشت پول..داشت

 -: گفت و نشست تخت روي دايی.شد هم در ام چهره...کشيدند زوزه هم با قلبم ام معده...! شد



 

 272 

 تموم عمل اين بذار اما...دلته رو غصه از کوهی دونم می...جان پسر نيست خوب واست استرس

 چقدر...کردم نگاه چشمانش در. بگذره امشب يه بذار...زنيم می حرف...بگذره امشب يه بذار...شه

 !... روح بی... و نافذ و عميق...بود دانيار چشمان شبيه

 دانيار که...کردم خودخوري..جويدم رو خودم درون موريانه مثل سال اينهمه...دايی نه-

 مبادا که...! پوشاله...نيست کوه...پوسيده پايه از گاهش تکيه که ندونه...نفهمه...نبينه

 خاطر به عمر يه...کنه پناهی بی احساس اين از بيشتر...بشکنه اين از بيشتر باوراش...بترسه

 االن حداقل..االن اما...!کرد بايد زندگی هنوز...داداش هست شقايق هنوز...قشنگه زندگی گفتم دانيار

 با حق اما... نگو بهش...!نيست قشنگ...دايی نيست قشنگ زندگی...بگم بذار تونم می که

 تر..!بودي نداده نجاتمون کاش اي...دايی بودي نرسيده کاش اي...!مرديم می بايد هم ما...دانياره

 آرامش روحم بميرم اگه چون...بدتره موندنم از مردنم االن-. کردم می حس را هايم مژه شدن

 سرگردون...مظلوميش سرگردون...تنهاييش سرگردون...دانيار سرگردون...ميشه سرگردون..نداره

 بی...ست عاطفه بی...وحشيه...سنگه دانيار کنن می فکر همه-. چکيد اشکم...! خوابيش بی

 همون با...باورا همون با..غيرت همون با...واقعيه کرد يه دانيار که دونم می من فقط اما...احساسه

 می که تو آخه...!کرده لج همه با..من با..خودش با اما...! رشادت همون با...جسارت و شجاعت

 که تو..دونی می که تو...! خونتريم دل خودمون مردم دست از ما...کنار به عراقيا...دايی دونی

  ام پيشانی و آمد جلو دايی ايرانيا؟کدومش؟ تفاوتی بی يا داشت درد عراقيا تجاوز...بگو تو...کشيدي

 رونده هم..شدم خفه هم...شدم خفه منم...ببين...شدي خفه که نيستی تو فقط-:گفت و وسيد*ب را

 ...!من هموطن شود بيگانه که گر نباشد...من تن روي سرم...ايران گم می بار هزار روزي...شدم

 می برخورد جنگيشون مجروحين با چطور اينا بينم می...هموطنمه بيگانه و تنمه روي سرم اما

 می آتيش جيگرم خودمون کشور با کنم می مقايسه وقتی و...نيستيم امريکايی که مايی با حتی...کنن

 آرزو منم...! خونه دلم اونجا...تنگه دلم اينجا...!اونجا نه...دارم طاقت اينجا نه...!سوزم می...گيره
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 بايد ما اما...کردم نمی تحمل رو بودن اين رنج و مردم می همرزمام با...م خانواده با که کردم می

 که کسانی خاطر به...ن وابسته بهمون که کسانی خاطر به...خودمون خاطر به نه...بمونيم

 اين با نداري حق اما...بريدي دونم می...اي خسته دونم می...! داريم دوستشون..دارن دوستمون

 به که چشمم اما..دارم درد.لرزه می هام سرفه از وجودم همه...ببين منو...عمل اتاق تو بري روحيه

 چون و...گذشتيم خودمون از که وقته خيلی...ها ديده جنگ ما...کنم می پيدا انگيزه افته می هام بچه

 ادامه..بجنگيم..بمونيم کردن تکيه ما به که اونايی خاطر به بايد...بلديم رو خودگذشتگی از

 نقطه به ببري رو دانيار کن سعی اما...باشه...شدي تموم خودت...نشده تموم هنوز تو کار...!بديم

 مرامت تو شدن تسليم...جنگی بچه...کردي تو...نداري حق..بذاري تنهاش تونی نمی...آغاز

 به...شدنش دار بچه به...دانيار عروسی به..قشنگ روزهاي به..کن فکر...!نيست

 تنهاش نداري حق االن...بمونه تنها که نيست وقتش االن...خوشبختيش به...دلش ته از هاي خنده

 نبايد...بمونی بايد...کنی مقاومت بايد...کشه نمی...نمياره تاب اين از بيشتر دانيار...بذاري

 توئه شدن خوب عشق به اصال..ميارم دووم...شی خوب تو که وقتی تا...ببين...هستم منم...!بري

 از رو انگيزه اين...کشيدن نفس بيشتر روز چهار واسه شده اي انگيزه تو مريضی...پام سر که

 بايد تو...کنی قطع رو همه نفس و ببندي چشم نداري حق...بنده تو به خيليا نفس...نگير پيرت دايی

 نا واسه زوده خيلی هنوز...بشه قشنگ واست تونه می زندگی هنوز...جوونی هنوز...کنی تحمل

 برمی هم با...شيم می خوب هم با...جنگم می منم...بجنگی تو اگه...دم می قول بهت...اميدي

 بگو و کن تصور رو دانيار و ببند رو چشمت...گردونيم برمی زندگی به رو دانيار هم با...گرديم

 :گفت می و بود کرده حلقه کمرم دور را دستش همانکه...ديدم را دانيار...بستم را چشمم. باشه

 می...ترسم می" "بره نمی خوابم...بخواب پيشم" ".کنن می م مسخره ها بچه....رم نمی مدرسه"

 می دعوام...کنن می اذيتم" "کردن يخ دستام...سردمه" "نداريم غذا...گشنمه" "بکشن منو خوان

 ...!باشه- "...نرو...بمون اينجا..نرو" "...نذار تنهام...مدرسه بيا باهام" "...کنن
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 مگه آخه...ها کنه می حذفت..خره-: زد داد تبسم: شاداب====================== 

 !.. نيستا حاليش شوخی قليون نی کنی؟اين می در دو رو واحدي سه درس که شدي ديوونه

 وب با عمل از قبل قراره-: گفتم و کردم تند را هايم قدم..دادم نجات دستش از و کشيدم را ام کولی

 ته يا پيازي سر تو..ببينه رو داداشش خواد می-: گفت حرص با. برسونم خودمو بايد...ببينيمش کم

 پياز؟

 وس*اتوب و مترو از که سرعتی نهايت با و زدم بيرون دانشگاه از عجله با و ندادم را جوابش

 نمی گوش به اي نقطه هيچ از صدا و بودند رفته همه.رساندم شرکت به را خودم رفت می انتظار

 دانيار صداي.زدم در و کردم مرتب را ام مقنعه.برگشت عادي حال به نفسم تا کردم صبر کمی.رسيد

 . ببند رو ورودي در-. پيچيد

 رفته فرو دود از وحشتناکی حجم در اتاق.شدم وارد اجازه بی اينبار.برگشتم دوباره و بستم را در

 کشيده سيگار چقدر"کردم فکر خودم با.بود ايستاده پنجره به رو.کنم پيدايش تا کشيد طول کمی.بود

 جواب. سالم-. بياورم زبان به را سوالم نکردم جرات اما "گرفته؟ مه رو جا همه اينجوري که

 خس خس به ام سينه و شد تنگ نفسم...  بداخالقش و ترسناک روي آن يعنی اين و.... نداد

 ... دوده پر...کشين می نفس اينجا چجوري-: گفتم احتياط با و رفتم کنارش.افتاد

 دست آرنج و زده اش سينه به را چپش دست.گشودم را پنجره پاييدمش می چشمی زير حاليکه در

 ذوق توي هم رخ نيم از حتی چشمانش سرخی.کشيد می سيگار و بود گذاشته آن روي را راستش

 سينه تا پيراهنش يقه.داد می اش حوصلگی بی و کسالت اوج از روزه،خبر سه دو ريش و زد می

 و درون آشفتگی براي دلم.بود زده باال خورد می تا پيراهنش که آنجايی تا را آستينهايش و بود باز

 يعنی...پرسيدم نمی هم را حالش حتی من و باشم مراقبش بود کرده سفارش دياکو.سوخت بيرونش

 در. گرفت می من از را کردن مهربانی و شدن نزديک جسارت بود دورش که داري خار و محکم دژ

 سرش اما داشت نظر زير را حرکاتم.خورد تکان مردمکش.بردم جلو را دستم و گفتم اللهی بسم دل
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 دو بين سيگار کمر و کردم دراز دست دوباره و رفتم جلو قدم يک.نرسيد دستم.داد نمی حرکت را

 : گفتم و دادم بيرون را ام شده حبس نفس.نکرد مقاومت ناباوري کمال در.گرفتم را لبش

 . کنين نمی رحم خودتون به چرا...خدا به بده سالمتيتون واسه-

 سنگينی.قاپيد را دستم پشت از ناگهان که کشيدم بيرون را دياکو ميز زير ي زباله سطل.نداد جواب

 نتوانستم حتی.فرستاد دهانم توي و کند جا از را قلبم اش يکباره حرکت و دست فشار و وزن

 آتيشمون خواي می-. شد می ديده صورتش در خنده از کمرنگی آثار اما..بود بداخالق.کنم اعتراض

 ؟!!!مهنــــــدس خانم کاغذ از پر سطل تو ميندازي رو روشن بزنی؟سيگار

 با.ببلعد مرا و شود پديدار پايم زير چاهی کردم آرزو که گفت تمسخر پر و کشيده را مهندس طوري

 هم آرام و مهربان..نبود خشن..نبود تند...! پرته حواسم..ببخشيد-: گفتم و کشيدم عقب خجالت

 خاموش اي شيشه ميز روي را سيگار... رو المصب حواس اون کن جمع-... نبود حسی هيچ..نه

 اندازه به کس هيچ با-: گفت و کرد بينمان فاصله به نگاهی بعد و انداخت سطل وتوي کرد

 می آدمو-: گفتم صداقت کمال در.گرفتم را منظورش. ده نمی دست بهم بودن هيوال تو،احساس

  عقب به را سرش کرد، قالب گردنش پشت را دستش دو هر.نشست صندلی روي...! خب ترسونين

 و رفع براي آخه؟ ترسی می چی از..ندارم کاريت گفتم بار صد-: گفت و بست را چشمانش و برد

 لحاظ کدوم از-: گفت و کرد باز را چشمش يک... نترسيدم لحاظ اون از نه-: گفتم حرفم رجوع

 نترسيدي؟

 در گرفتم نمی ياد چرا...گرفتم گاز هم با..آمد دندانم زير و بود دهانم درون گوشت و پوست هرچه

 را اي صندلی و کردم دور شيطانش نگاه تيررس از را خودم کنم؟ بند و قفل را زبانم مرد اين مقابل

 :گفت و کرد صورتم به تيزي و معنی پر اما کوتاه نگاه خط؟ رو نيومدن هنوز-: گفتم و کشيدم پيش

 !... نه-

 بيرون جيبش از ديگري سيگار...رفت هم در اخمهايش دوباره و کشيد مانيتور روي را انگشتش
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 شد قرار-: گفتم بودم کرده پيدا قبلش سري نرمش از که جراتی با.بود متغير بهار هواي مثل...آورد

 سيگار به محکم و فشرد را آتشش دکمه و کرد بلند را ايش نقره فندک کاور. ديگه نکشين سيگار

 ...ميارين خودتون سر باليی يه...خطرناکه...بده خدا به-. داد بيرون حلقه حلقه را دودش و زد پک

 داري؟ هم اي ديگه هنر کردن، گريه و وراجی جز به تو-:گفت و زد اش صندلی پشتی به را سرش

 زدن مردم ذوق تو جز چطور؟به شما-: گفتم ناراحتی با.بود گستاخ و ادب بی چقدر.خوردم جا

 و زد لبخندي. کردم ادا کشيده خودش مثل را مهندس مهنــــــــــدس؟ آقاي دارين اي ديگه سرگرمی

 برق وسط آن چيزي اما...! دانم ؟نمی سيگار آتش يا بود چشمانش... تو ترسوندن..آره-: گفت

 ==================== !... زد

 : دانيار

 پوسته و ظاهري آرامش...کنترلم و خونسردي...قلبم..دلم...ارتباط شدن برقرار محض به

 ،از نگاهش از ترس هميشه مثل.داشت لب بر لبخند هميشه مثل.ريخت فرو و شکست...سردم

 جواب...سالم گفت...دياکو هميشه مثل..کوه...هميشه مثل...محکم هميشه مثل.بود فراري چشمانش

 اين چطوره؟ حالتون...سالم-: گفت و برد جلو را سرش شاداب اما...بدهم جواب که نتوانستم...ندادم

 جان...برادرم لبهاي روي لبخند. کرد رفتار تر منطقی...مدعی من از..ادعاييش بی همه با دختر

 -. بود کرده مچاله مشت در را مانتويش.رفت کوچکش دستان پی نگاهم شاداب؟ خوبی-. گرفت

 بی و خسته چشمان... خوبم منم-...!پريدم...زد پايم به که اي ضربه از چطورين؟ شما...خوبم..بله

 خوبی؟...دانيار...داداش-...! من دهان از کلمه يک پی...دهانم پی..بود من پی رمقش

 به بازگشت از بعد...بندازم فاصله فکم استخوانهاي بين ترسيدم می...بزنم حرف ترسيدم می

 حرف-...! چشمانم آسمان وقفه بی باران اشک و بود شده گلويم هميشگی ميهمان بغض...کردستان

 می جرات چطور.کردم احساس پايم روي را اي ضربه باز بشنوم؟ رو صدات ذاري زنی؟نمی نمی

 خوبی؟-: گفتم و رفتم آمدنش ابرو و چشم به اي غره کرد؟چشم
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 خوشتيپ دايی يه کنار در جهانخوار امريکاي...خوبم که معلومه-... خنديد می قشنگ چقدر...خنديد

 !... خاليه جات...پسر محشره...ژيگول پرستار و دکتر عالمه يه و

 راندن عقب محض...بود دلداري محض فقط...داد نمی شوخی بوي هايش شوخی...نداشت اي فايده

 مگر..دادم قورت هم با را همه و کردم جمع را دهانم آب.بود نشسته گلويم مسير در که سنگی

 رديفه؟همه داداش؟اوضاعت خوبی تو-. کند جابجا تنفسم راه از را صخره اين و شود درست سيالبی

 مرتبه؟ چی

 نگران...خوبه چی همه...خوبم- داشت؟؟؟ معنی مگر اين از شد؟؟؟بهتر می مگر هم اين از بهتر

 . نباش

 انگشتش.شود عاشقش دليل بی که داشت حق شاداب...بود قشنگ خنديدنش...بود قشنگ لبخندش

 هم او انگار...ماليد را گلويش بعد و...کند لمسم خواست می انگار...کشيد دوربين شيشه روي را

 ... فقط...برم بايد ديگه-... داشت صخره

 عمل کاش...نه...!ديدار اين شايد کرد می عمل اگر...ماند می زنده بيشتر روز چند کرد نمی عمل اگر

 امتحان را شاداب روش...نچرخيد زبانم و نداد فرمان مغزم اما...نرو که...کردم باز دهان...!نکند

 -...! گرفتم گاز را قلبم...نه که را لبهايم...فشردم قدرت تمام با را شلوارم...کردم

 تو که نکن فراموش...بشه که هرچی اما..ميشه چی دونم نمی...رم می دارم من...داداش...دانيار

 گم؟ می چی فهمی می...!نيستی اتفاقی هيچ مقصر

 تو مسببش...بيفته که اتفاقی هر- دياکو؟؟ گفت می بشود؟چه چه بود قرار اتفاقی؟؟؟مگر چه

 انگاري سهل خودم...شده بحرانی که وقته خيلی من روز و گم؟حال می چی دي می گوش...!نيستی

 به دي می گوش...دانيار-. زدم چنگ را موهايم...نبود جوابگو شلوار... مقصرم خودم...کردم

 حرفام؟

 اين تو چه...ذارم نمی تنهات...بيفته اتفاقی هر-! کردند می ريش ريش را درونم چنگک با انگار
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 باشه؟...باهاتم من...نباشم چه...باشم دنيا

 زندگی ها زنده با و برگردد که روحی دارم؟آنهم اعتقاد روح به من کرد می فکر گفت؟واقعاً می چه

 ... اگه که بده قول...پيشته دلم...باشم هرجا...داداش هست بهت حواسم..باشم هرجا- کند؟

 آنقدر...کوبيدم ميز روي ضرب با را دستم...داد نمی جواب هم مشت و چنگ...نداشت فايده هم مو

 زور به..کرد سکوت...! خوام نمی-. پريدند جايشان از بود ميز روي که هرچيزي و شاداب که شديد

 ي همه...بابا مامان که خوندي گوشم تو عمر يه-: دادم ادامه و کردم باز صخره کنار از باريک راه

  رو تو مامان گفتی هی...هست هاشون بچه به حواسشون بازم...باشن مرده اگه حتی...باباها مامان

 اوالش...! نترس...مراقبته دايان...نباش نگران...هست حواسش بابا...باشه خوبی پسر...بينه می

 همش حرفا اين...دروغه فهميدم يواش يواش اما...راسته بگه دياکو هرچی گفتم می...شد می باورم

 و بهشت و جهنم و روح اگه حتی...مرده ديگه مرده کسيکه...شدن تموم يعنی مردن...!کشکه

 صخره...! ندارن ها زنده ما واسه وقتی ديگه که شلوغه ها مرده سر اونقدر...باشه راست برزخم

 بايد...مهمم واست اگه...نگرانمی اگه پس-...! کردم مبارزه سرسختانه...رفت نفسم...شد جا به جا

 فقط من...معتقدن که اونايی پيشکش مخلفاتش و دنيا اون...دنيا همين تو...برگردي بايد...بمونی

 مرواريد درشتی به برادرم اشک هاي دانه فهمی؟ می...دارم قبول رو مزخرف زندگی همين

 برادر وقت هيچ دونم می...منتظرتم من-...! فاصله اينهمه با...دوربين طريق از حتی...واضح...بود

 پايين را سرم....کنم نگاه چشمانش در نتوانستم...شکست صدايم... اما...نبودم واست خوبی

 تنها که...منی زندگی همه که...دانی می...بگويم خواستم... دونی می خوب خودت...اما-... انداختم

 ... نتوانستم...نشد اما...دارم دوستت که...بودنمی اميد

 هم او صداي... برگرد پس...ميام دنبالت بري هرجا چون...نکن فکر رفتن به...برگردي بايد تو-

 بحرانی شرايط توي بازم که متاسفم-. گرفتم باال را دستم اما...بود پايين سرم... دانيار-. شکست

 همينجا...کامپيوتر همين پاي...برگردي عمل از که وقتی تا خورم می قسم اما...نيستم کنارت زندگيت
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 تنها خواست می دلم...بود اعصابم روي شاداب هق هق...! مردونه و مرد...دم می قول...منتظرتم

 کشيد پيش را اش صندلی شاداب؟-. کنم گريه روزگارم و خودم حال به..هاي هاي...پروا بی و باشم

 دستت دانيار...دارم اعتماد تو به فقط- بله؟-: گفت کرد می پاک را اشکهايش حاليکه در و

 بگير باال رو سرت.... -... دانيار-. شد ضجه به تبديل اش گريه..! باش جفتتون مراقب...!امانته

 !... بود سرافکنده...هايش سبکسري از که...سري گرفتن باال...بود سخت چقدر... پسر

 قشنگ...اشک با اش همزمانی...بود قشنگ لبخندش...غيرمستقيم هرچند...زدم زل چشمانش به

 اين... کنم می افتخار داشتنت به-: گفت و کشيد لنز روي را انگشتش دوباره...بود کرده هم ترش

 !... رفت...و...گفت را مسخره جمله

 : شاداب========================== 

 اتفاق اما...بود عجيب بگيرد را جانم بيشتر برادرش سالمتی استرس و کنم فراموش را دياکو اينکه

 گالويز مرگ با جراحی تيغ زير نفسم، و روح و عشق که اي لحظه در درست...شب همان.افتاد

 سرپا دانيار.بردم کار به برادرش نجات براي را اعتقاداتم و همت تمام و کردم فراموشش من...بود

 از تر خراب حتی...بود خراب حالش اما...زد نمی هم حرف...کرد نمی تابی بی و گريه...بود

 همه چشمش درون مويرگی عروق...ديدم نمی را چشمانش سفيدي...! دياکو از تر خطرناک..دياکو

 زده بيرون ديدم می من که بدنش از اي نقطه هر و گردنش..دستانش رگهاي.بودند پرخون و متورم

  پرسه اطرافش در مرگ که وقتهايی مثل..کرد می دوز اور پدرم که وقتهايی مثل...بودند دار نبض و

 دياکو...ترسيدم و کردم حس را حضورش...ديدم دانيار نزديکی در را مرگ شب آن...! زد می

 و تجهيزات تمام با بيمارستانی...اش يی دا...پرستارها..دکترها...باشند مراقبش که داشت را کسانی

 بی...بود تنها چه؟دانيار دانيار..اما...آدمها جان به نسبت حساسيت نهايت با کشوري...امکانات

 می سکته فشار اينهمه شدت از جا همين و گذاشتم می تنهايش من اگر...!پريشان...خسته...کس

 زجر دانيار...! داد نمی اهميت کس هيچ...شد نمی خبر با کس هيچ...فهميد نمی کس هيچ کرد
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 و...بود بريده زندگی از پيش وقت خيلی از دانيار...تر ديده آسيب..بود دياکو از تر کشيده

 معلق..شدن رها و باريک نخ يک بريدن براي...رفتن براي است آماده کردم می حس...امشب

 !... شدن

 جسم اين و...طور همين هم مرده از..ترسيدم می مرگ از...ترسو...سال بچه...بودم تجربه بی

 . نداشت بود خوابيده گور در سالها که اي مرده يک با فرقی هيچ متحرک

 گرفته را اطرافم که وحشتناکی فضاي و ترسم و خودم بر شوم مسلط که...کشيدم عميق نفس چند

 اما..نبودم خوبی ي دهنده دلداري وقت هيچ.شدم نزديکش و دادم سر ُام مقنعه زير به را موهايم.بود

 نجاتش سنکوپ خطر از و بشکند را بغضش حتی يا و را سکوتش که حرفی..زدم می حرفی بايد

 نگاهم چشم گوشه از...نزد پوزخند. کنين دعا واسش کشيدن سيگار جاي به-: گفتم آرام.دهد

 نابود رو خودتون دارين...دانيار آقا-: کشيدم را پيراهنش.کرد بيشتر را ام نگرانی همين و...نکرد

 . باشين آروم کم يه...کنين می

 بود؟ سوزاننده و غليظ اينقدر دودش که کشيد می سيگاري چه

 حال در شين؟ نمی خدا دامن به دست چرا خداست؟پس دست زندگی و مرگ نگفتين خودتون مگه-

 خيلی رو مامانت بابا-...! زد پوزخند..شکر را خدا. کنه کمکش تونه می که کسيه تنها اون حاضر

 داري؟ دوست

 -. دارم دوستشون که معلومه خب- بود؟ سوالی چه اين...کردم رها بازويش از را دستم تعجب با

 بهشون پس-. رسيد می نظر به پير و شکسته چقدر...چرخيد...! زندگيمه همه- چطور؟ رو خواهرت

 و ارزش با چقدر که بگو...مهمن واست چقدر که بگو...داري دوستشون چقدر که بگو...بگو

 دارن احتياج آدما..نه...نيست تکرارش به نيازي و دونن می خودشون اونا که نکن فکر...عزيزن

 حس وجودشون تموم با..بشنون گوششون با رو بودن عزيز..رو بودن مهم اين...بشنون که

 و دلخوري با بدتر اون از يا ندونسته و نگی اگه...برن دستت از و نگی اگه...نگی اگه...کنن
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 از پر زندگی يه...حسرت دنيا يه...افسوس دنيا يه و مونی می تو وقت اون...بميرن دلشکستگی

 کنده...نميشه درمون هم اشک سالها با که...گلوت تو شينه می بغضی يه...درد از پر و وس*کاب

 -...! هميشه مثل..بود خالی و خشک چششمانش اما..لرزيد می اش چانه... نميشه نابود...نميشه

 طعم هرگز که کن زندگی طوري هميشه...شاداب وحشتناکن...آخ...وجدان عذاب..افسوس..حسرت

 قبر يه تو و دزدن می رو طرواتت و روان و روح قدرتی چه با دونی نمی چون...نچشی رو اينا

 ... باشی معمولی ذارن نمی..کنی زندگی ذارن نمی...باشی زنده ذارن نمی ديگه...کنن می دفن سياه

 فرود شکل...نشست و لغزاند ديوار روي را کمرش...رسيد ديوار کنج سه به تا...رفت عقب عقب

 اما...معتاده درسته..داري پدر که حالت به خوش-. داد می نشان را پاهايش ناتوانی اوج آمدنش

 چقدر دونی نمی...بابا ب ِشادا گفت بهت...ترک واسه ببرشيم خواستيم می که روز اون...پدره

 بابا گی می هنوز که...هست که اينه مهم...چجوريه نيست مهم...داري بابا تو که...شد حسوديم

 چه که کسی...داري مادر که حالت به خوش...حالت به خوش...بابا گی می گاهی هنوز که..دارم

 و کالمی محبتاي با...نوازشاش با..دستاش با...روحی مريض چه...باشی جسمی مريض

 گفتن فهمی نمی...دونی نمی قدر...دونی داري،نمی چون...کنه می آرومت...ده می شفات...عميقش

 مادي فقر...داري ثروتی چه دونی نمی تو...!مامان...مادر...مامان بگی...داره لذتی چه مامان کلمه

 می سيگار...بست را چشمش و زد ديوار به را سرش... آخ...عاطفی فقر اما...حله قابل..تحمله قابل

 دست از رو نفر دو اون که بودم سال و سن کم خيلی-. ريخت می زمين روي خاکسترش..سوخت

 می عمرم ساالی تموم اندازه به سال چهار همون تو دونستم می اگه...دادم

 می دستشون از زود اينقدر دونستم می اگه...داشتم فرصت اگه...با با...مامان...بابا..مامان..گفتم

 دوستتون..دارم دوستتون گفتم می م بچگانه و نيمه و نصفه زبون همون با..بار هزار روزي...دم

 گم می من...خدا گی می تو...اجل گی می تو...ندادن مهلت اما...دارم دوستتون..دارم

 رنگش. کردن تلنبار جونم تو رو حسرت عمر يه و...ندادن مهلتم...ندادن مهلتشون... حيوونا...آدما
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 تهديد رو دياکو خطري ديگه کردم فکر...شده تموم جنگ کردم فکر-. شد می سفيدتر لحظه به لحظه

 دادنش دست از به حتی...مونه می پيشم...مونه می هميشه واسه اون حداقل کردم فکر...کنه نمی

 به داشتم فرصت-. کوبيد ديوار به آرامی به را سرش... هم دياکو شد نمی باورم...کردم نمی فکر

 ايندفعه...م وابسته بهش چقدر بگم..دارم دوستش چقدر بگم...عزيزه و مهم واسم چقدر بگم دياکو

 حماقت من...ندونستم قدر من..گذاشتم کم من ايندفعه...نداشتن گناهی حيوونا..نبودن مقصر آدما

 نمی فکر نبودنش به چون...وحشتناکيه ي ضايعه چه نبودنش که دونستم نمی واقعاً شايدم...کردم

 قدر تو...بدون تو اما-... را رمقش بی و تبدار چشمهاي...کرد باز را چشمش...!دونستم نمی..کردم

 بی..مقدمه بی...خبر بی..لحظه هر...بياد عزيزات سراغ ممکنه لحظه هر مرگ...بدون

 می خودش با رو عزيزت ناباوري اوج در و مياد...شی آماده که زنه نمی زنگ بهت...عالمت

 بداخالقی از..هات کاري کم از وجدان عذاب...چيزه يه داري دوست که کسی دادن دست از درد...بره

 واسه و طبيعيه مسئله يه اولی...! ست ديگه چيز يه...محبتيات بی از...هات بدرفتاري از...هات

 واي اما.ميشه راحت تحملش...کنی می عادت...نه فراموش...کنی می عادت بهش...مياد پيش همه

 ! گيره می ازت هم رو کردن گريه توان حتی که وجدان عذاب از امان...دومی از امان...دومی از

 را دستم...کنارش..نشستم زمين روي...بود خون..بود کباب..بود آتش دلم...بست را چشمش دوباره

  زخمهاي توانست نمی حرکتی هيچ...نشد اما...کنم لمس را اش زده يخ دست خواستم می...بردم باال

 کنم؟ شه؟چيکار بهتر حالتون که کنم چيکار من-: گفتم بغض با. دهد التيام را عميقش و عفونی

 و گرفتم وضو..رفتم آبدارخانه به...برخاستم... کن دعا-: گفت و گذاشت لبهايش بين را سيگار

 ...!ايستادم نماز به...خاک روي..اتاق وسط و برگشتم

 : دانيار============================== 

 بالفاصله و رساندم ميز به را خودم خيزان و افتان و زده وحشت.کرد آشوب را دلم موبايل زنگ

 .فشردم را ميز لبه جان؟ دانيار-. رسيد گوشم به تاخير با دايی ضعيف صداي.کردم برقرار را تماس
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 رو کامپيوترت اگه االن.شيم وصل مرکزي دوربين به دادن اجازه-... صخره اين به لعنت... دايی-

 . ببينی رو ما تونی می کنی روشن

 را اش خانواده و دايی که صندليهايی با..بيمارستانها تمام راهروي مثل راهرويی.زدم را وبکم دکمه

 قرمز رنگ با که سفيدي و سبز و بزرگ"ROOM OPERATING" در و بود کرده ميهمان

 می چون.نيومده بيرون عمل اتاق از کسی..هنوز نه- نزدن؟ حرفی...نشده خبري هنوز- بود نوشته

 . باشی لحظه به لحظه جريان در که کرديم وصل رو دوربين نگرانی دونستم

 نگران-: گفت و برد پدرش گوشی نزديک را سرش و داد تکان را دستش...ام دايی پسر...شاهو

 نترس-: گفت و زد لبخند...ام دايی دختر...نشمين... داريم هواشو...اينجاييم ما...بداخالق نباش

 -: گفتم و دادم ماساژ را گلويم برآمدگی... ميشه خوب...بودن خوشبين عملش به دکترا...دانيار

 رو تماس...ميشه اطاعت-: گفت شاهو. بشنوم رو چی همه خوام می...ببرين باال رو تاپ لپ صداي

 طول اينقدر چرا-: گفتم و کردم پرت ميز روي را گوشی... بزنيم حرف طريق اين از تا کنين قطع

 دل اون تا.شه تموم ساعته نيم نيست که سزارين-: گفت و خنديد شاهو کنن؟ می چيکار کشيد؟دارن

 اونجا گفتی نمی دن؟مگه نمی خبري هيچ چرا-. ميکشه طول کنن ريس و راست رو داغون روده و

 را اش زده شتاب نگاه افتاده؟ اتفاقی کو؟نکنه پس.ذارن می عمل روند جريان در رو مريض همراه

 که فوتبال گزارش...دقيقه به دقيقه نه ولی..دن می خبر اتفاقی؟گفتم چه...بابا نه-. ديدم دايی به

 ... پسر نيست

 عروق؟فلجی تمام پارگی پيشانی؟احساس گرفتن مغز؟گر شدن داشت؟داغ عالئمی چه مغزي سکته

 بگيرين؟ خبري يه خودتون نميشه- داشتم را عالئمش همه من...اندامها؟

 فرزندانش و دايی هجوم با همزمان...آمد بيرون سبزپوش زنی و شد باز اتاق در...او پاسخ از قبل

 به و کردم چشم را تنم همه و پيچاندم آخر تا را اسپيکر پيچ...پريدم جا از منهم..پرستار سمت به

 بازوي به اي ضربه و انداخت را ماسکش..داشت عجله زن شاهو :.UP WHATSدوختم مانيتور
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 -... زدم داد.شد خارج من ديد معرض از تند قدمهاي با و- :DOWN COOL گفت و زد شاهو

  از را اش هندزفري شاهو اما نپرسيدي؟ بره؟چرا گذاشتی بود؟چرا چی باشين آروم از منظورش

 امام يا-. شنيدم می را دايی صداي من اما.شنيد نمی را من صداي و بود آورده بيرون گوش

 ... غريب

 را دستش نشمين مانده؟چرا مات شاهو چه؟چرا يعنی حرفها بود؟اين کسی چه ديگر غريب امام

 ... داد نمی بدي معنی که بودن آرام...گفت را همين...باشيد آرام گفت گذاشته؟فقط دهانش روي

 را دستانش کف.ديدم می چشمانش در را التماس فاصله آن با من...بست را راهش دايی.برگشت زن

 - :SO گفت و چرخاند آنها بين را نگاهش زن- :PLEASE... گفت و چسباند بهم

HIM MISSING ARE WE...SORRYبه را مشتش شاهو... علی يا-: ناليد و زد زانو دايی 

 : کشيد جيغ نشمين... نه-: زد فرياد و کوبيد ديوار

 SORRY بود اين منظورش شايد...ببخشيد يعنی گاهی...دهد نمی تاسف معناي هميشه که... خدا-

 معناي که ياهميشه...ها...ندارم وقت...ببخشيد...کنار برو ببخشيد که شد؟ چه...آوردم باال را دستم

 تنگ دلش...شده تنگ دلش که بوده اين منظورش MISSING... شايد..دهد نمی دادن دست از

 صخره...کرد می نگاه مانيتور به باز دهان و سفيد صورت با شاداب...چرخاندم را سرم...حتما شده

 هزاران مردمکش چرخاندن با شاداب... SORRY -ميشه؟ چی فارسی به:گفتم و دادم قورت را

 تنگ دلم يعنی ؟... گن می نشنيدي-... نبودند بلد ترجمه اينها...نه. چکيد هم با اشک قطره

 کنار همانجا و پوشيد را صورتش دستانش با YOU MISS I مطمئنم...ميشه اين معنيش...شده

 ... شنيد نمی را صدايم کس هيچ اما...زدم صدا را شاهو...! نشست ميز

 برج هاي پله تمام بود؟انگار شده منقطع نفسم چرا...کردم لمس را سبز اتاق و بردم جلو را دستم

 ...داداش... نداد جواب کس هيچ...نداد جواب... دياکو-... باشم دويده طبقه آخرين تا را ميالد

 تنگ دلم منم...منتظرم...اينجام هست؟من بينی؟حواست می-... دياکو جاي به....کردم بغل را مانيتور
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 اونم...خارجيه پرستار اين حتی...تنگه هات خنده واسه دلشون همه بيا...ديگه بيرون بيا...شده

 بيا...مرد بيرون بيا...بودي تو اون هرچی بسه...منتظريم همه...ياال...داداش باش زود...تنگته دلش

 تو جاي اونجا...بيا فقط...گوشم تو بزن و بيرون بيا..کن بيداد و داد و بيرون بيا...بخند و بيرون

 تنهات کنم غلط...بدم عذابت بکنم غلط ديگه من...بيرون بيا...نيست تو حق اونجا...نيست

 ذارم نمی ديگه...دربست..ابد تا...نوکرتم خودم...بيرون بيا...بشم نگرانيت باعث کنم غلط...بذارم

 ... بيا فقط...بخواي تو هرجور..بگی تو هرچی...شی اذيت

 نمی نيست حاليم حرفها اين من...SORRY -و:دادم هلش خشونت با...کشيد را بازويم کسی

 رو تو جون تونه می MISSING عزرائيل مگه...شناسن نمی رو تو اينا...نمردي تو...فهمم

 از رو تو بايد چرا...نخور درد به و بيخود آدم اينهمه...باشه ظالم اينقدر تونه می خدا بگيره؟مگه

 بگيره؟چرا؟ من

 و کردم رها را مانيتور.کشيد می را دستم و کرد می التماس گوشم کنار در گريانی و ظريف صداي

 چيه-: گفتم و کشيدم اشکهايش روي را انگشتم...کرد می گريه دختر اين که باز...ايستادم راست

 اصال...تو پيش...من پيش...خونه برميگرده...ميشه خوب حالش کنی؟دياکو می گريه شاداب؟چرا

 همه..آخه...خواستگاريت بياد..نيست مريض شه مطمئن که وقتی..شه خوب که وقتی شايد

 درد ديگه..نيست مريض ديگه...خوبه ديگه که حاال...شی بيوه جوونی تو بود اين نگرانيش

 آخه..بياري بچه يه واسش زود بايد فقط..ميشه درست چی همه...داري دوستش که توام...نداره

 دوست شلوغ خونواده داداشم آخه...زياد...نه هم تا دو و يکی...ست بچه عاشق داداشم

 درست به هم تو که گيريم می پرستار واسشون...کنم می کمکت من..نباش درستم نگران...داره

 داداشم آخه...کنم می زندگی شماها با منم...عمو من..بابا داداشم..شی مامان تو...کن فکر...برسی

 حتی...ذارم نمی تنهاش ديگه برگرده وقتی...ميشه نگران بمونه خبر بی ازم..نداره منو دوري طاقت

 داداشم؟ نزديک..کنم زندگی شما با منم..نداره؟ها؟ اشکالی که تو نظر از...دقيقه يه
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 آنقدر...نزد قلبم...شد پرت مخالف سمت به سرم که سنگين آنقدر...نشست صورتم توي سختی سيلی

 روي را دستانم کف...نشستم...برگشتم دنيا اين به وقتی و...شدم زنده دوباره و مردم تا نزد

 صخره به صخره...تر تمام هرچه قدرت با مصيبت و فروافتادند هايم شانه...گذاشتم سرد موزاييک

 !... کرد قطع را نفسم مانده ته و افزود

 کارم در افتاده گره

 گرفتارم کرده خود به

 رفتن فرو خود در جز به

 دارم؟ رو پيش راهی چه

 اول فصل پايان

 بعد ماه پنج

 -: گفتم و گذاشتم کولی توي را کتابهايم... تو پوک ي کله اون تو شعور اي ذره از دريغ-: شاداب

 دوتا خودتون.کنن نمی لشکرکشی که خريدن خواب لباس و طال و حلقه واسه...خدا خنگ آخه

 من آخه...همينه واسه خري گم می-: گفت و انداخت پا روي پا... مزاحم بی..سرخر بی..برين

 ترموستات بس از...حرفا اين به چه رو تو...وا-: خنديدم. بخرم زير لباس برم پسره اين با چطوري

 خجالت پسره؟ازش شده االن اونوقت...دونم می رو دقيقش مشخصات منم ديگه که کردي ترموستات

 شوهر ترموستات مشخصات کنی می غلط تو اينکه اولش-: گفت و کشيد جلو را خودش کشی؟ می

 حاال تا دونی می که تو...کردم اضافه غلط يه من حاال بعدشم...حيا بی ي دختره بدونی منو

 خجالتا اين قيد بايد که چی؟باالخره که آخرش-: گفتم و کشيدم را لپش... نخورده هم به انگشتمونم

 -: دادم وادامه زدم چشمکی... کنی شروع زير لباس و خواب لباس همين از که بهتر چه.بزنی رو

  گرفت بازويم از نيشگونی...شد گلگون صورتش. باشه اون سليقه با چيزا اين که اينه اصلش اصال

 شده باز گوشت و چشم خيلی چرخی می کردکه اين با که موقعی از...تربيت بی...کوفت-: گفت و
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 . نيست حواسم من نکن فکر...روت گذاشته منفی اثر...ها

 رم می دارم االنم...شما از جايی يه سوزوندن و اطالع جهت-: گفتم و شدم بلند جا از لبخند با

 شاداب رسمش اينه...نوشتيم يادگاري کی ديوار رو عمر يه ببين رو ما-: گفت حرص با. پيشش

 زندگيم مرحله ترين حساس تو خواي شده؟می تر واجب من از رن ُب ُاوزون ک ِکرد اون خانوم؟حاال

 و زدم اش بينی به اي ضربه... نامردي اينه؟خيلی دوستی اون؟معناي به بچسبی بري کنی رها منو

 تخت فقط...باشم داشته حضور حساسش قسمت تو دم می قول ولی...نيست حساس که االن-: گفتم

 زندگی حساس مرحله اون واسه دارم هايی برنامه چه که آخ...شم جا زير اون که بگيرين بلند پايه

 مامانم...نبينمت ديگه برو گمشو...شاداب شدي ادب بی خيلی-: گفت و کرد ريز را چشمانش... تو

 اين نوبت حاال...خوردي که رو اولی برادر سر...آويزون...نگردم تو مثل دخترايی با گفته

 تا برو...ماهيه ره ٌرفيق...نکشوندي خالف راههاي و انحراف به هم منو ا  همون لياقتت يکيه؟اصال

 خوش...رفتم من پس..باشه-: گفتم و دادم تکان برايش را دستم... اهل نا دوست...ناباب

 -... شنيدم می کالس توي از را صدايش... باشه خودت به حواست رفتی که پرو اتاق...بگذره

 می کجا...شاداااب...بينی می حاال..ميشه هم تو نوبت...معرفت بی...وفا بی..نامرد..زهرمار

 دوباره و درآوردم جيب از را محبوبم اما قيمت ارزان موبايل... الهی بميري اي...کن ري؟صبر

 . رسم می ديگه دقيقه ده تا-. خواندم بود رسيده دانيار طرف از که را پيامکی

 تا زدم قدم دانشگاه ورودي در مقابل کمی.بود نشده دقيقه ده هنوز...کردم نگاه را گوشی ساعت

 بی اما..کوتاه بوق سه...هميشه مثل..کرد جلب را توجهم خودش خاص بوقهاي تک صداي

 . شدم سوار و رساندم ماشين به را خودم سريع.آيد می بدش کردن فس فس از دانستم می...فاصله

 -: گفتم ذوق با خبر؟ چه-. کرد حرکت ساده پرسی احوال يک حتی بدون و... سالم- خوبين؟...سالم-

 شماره...بود اومده خوششون کل در اما...گرفتن ازش کوچولو ايراداي يه...کردن قبول رو طرحم

 رو خودتون حساب شماره بود طرح پاي شما اسم چون منم...کنن واريز رو پولم که خواستن حساب
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 آره-: گفت و زد محوي لبخند... خوشحالم چقدر دونين نمی..واي-: کوبيدم بهم را دستانم. دادم

 همچنان رنگ و تکيده صورت به ساختگی اخم با...! داده دست بهت بودن مهندس احساس..معلومه

 بی اما...ممنونم ازتون خيلی منم...کردين کمکم خيلی شما که درسته-: گفتم و کردم نگاه زردش

 کار ازم گوش دراز حيوون عدد يه مثل...کشيدم زحمت خيلی خودمم...ديگه نباشين انصاف

 تو که افتضاحی طرح اون-...! خورد چين چشمانش کنار اما..نيافت گسترش لبخندش...! کشيدين

 آبروم ميخواستی...بود کار اون پاي من اسم ضمن در...شد نمی درست راحتيا اين به بودي کشيده

 جواب دلخوري با ميشه؟ چقدري پولش حاال.برسونيش موقع به تونستی که خوبه ببري؟بازم رو

 ... خساست بدون و کامل...خنديد اينبار...! بپرسم نشد روم..دونم نمی-: دادم

 سرش حرفها اين و کشيدم خجالت و نشد روم جون؟بازار بچه کنی کار خواي می اينجوري...به به-

 . کنن می ت پاره پاره..نباشی گرگ...نميشه

 پايين را سرم...رخوردهايم ب...رفتارهايم..کارهايم...چيزم همه از...گرفت می ايراد من از چقدر

 . بدين مهلت بهم کم يه...خب گيرم می ياد-. کردم بازي مانتويم دکمه با و انداختم

 خيلی...روزها اين

ِِ 

 دانيار...داشت را کيميا حکم من براي که...کمياب هاي خنده آن از..خنديد هم باز

 .خنديد می پيش ماه چند ِِ

 همکالسيات از کلی االنشم همين...کنی قهر خواد نمی حاال- دانيار از کمتر

 فارغ وقتی..کاريه تجربه اينا همه عوض در اما...مياد فشار بهت...ميشی خسته درسته...جلوتري

 هيجده تيرآهن فرق بازم خوندن درس چهارسال از بعد که بقيه مثل نه...بلدي کار کلی بشی التحصيل

 هرچند-. چسبيد تنم به و شد گوشت حرفهايش...شکفت گلم از گل.دونن نمی رو چهار و بيست و

 !... خوره نمی کارا اين درد به جماعت دختر معتقدم هنوزم...که
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 زبان پس از...نداشت فايده هم کردن شود؟اعتراض عوض دانيار داشت امکان مگر...شد خالی بادم

 ...کردم مکث... گرفتم ياد رو اتوکد وقتی از...خوبه- خبر؟ چه شرکت از- آمدم نمی بر تلخش و رک

 کوچيک کاراي سري يه...نيستم منشی ديگه..کردم ترقی پله يه دادين ياد بهم رو اتوکد که وقتی از-

 چی امتحانت...خوبه-. داد تکان را سرش. کردم پيدا انگيزه کلی...دن می من به رو

 !... شد؟استاتيک

 استاتيک..واي-. نشستم..او سمت به...مورب و پريدم جا از...شد فراموش هايم دلخوري تمام

 می اذيت واقعاً...گيره سخت خيلی محبی دکتر اين...افتادن پيش ترم هاي بچه نصف...اُفتاتيک...نه

 خوب تبسم و من...کردين کار باهام که بود همونايی سواال...بود درست حدستون ولی...کنه

 را روزهايم اين هاي موفقيت چقدر...کردم سکوت ناگهان و... ميشه عالی مون نمره مطمئنم...داديم

 آن از بعد..داد ماساژ و گذاشت گردنش روي را دستش...! دانستم نمی خودم و بودم دانيار مديون

 اينقدر ديگه پس...کرد پاس ميشه هم رو افتاتيک که ديدي...خوبه-. بود شده بيشتر دردهايش اتفاق

 بريم؟ کجا حاال..نکن وارد استرس خودت به درس خاطر به

 مختلف ترفندهاي با و من اجبار به که بود ماهها...خورد نمی غذا...نکنم مجبورش اگر دانستم می

 منو تا چرا تو-... ها چشمی گوشه همان از...کرد نگاهم...! گشنمه-. گذاشت می دهان بر لقمه من

 :گفتم و انداختم پايين را سرم ميشه؟ ت گشنه بينی می

 باال را ابروهايش... اصالً کنم می حساب خودم..شم تازه...بودم دانشگاه صبح خب؟از کنم چيکار-

 طرحا اين از ديگه تا سه چی؟دو پس-: گفتم و کردم بغل را دستانم...! پولدار بابا: گفت و انداخت

 !... ميشم پولدارم...بزنيم يعنی...بزنم

 باهم بار يه..بود جيگريه اون-: گفتم و کردم فکر کمی خواي؟ می چی غذا حاال...البته که اون-

 فعالً -: گفتم رويی پر با ديگه؟ فرمايش-. افتاد چين چشمش گوشه هم باز... اونجا بريم...رفتيم

 !... بريم بزن پس-: گفت و کشيد آهی...! همين
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 يقه تا ايستادم پا نوک روي و پيچيدم خودم دور را کاپشنم...بود سوز استخوان هنوز هوا سرماي

 مقابل در که بودم گرفته ياد بچه؟ کنی می چيکار-: گفت و رفت عقب.بدهم باال هم را او کاپشن

 تازه-: گفتم و ايستادم پا روي دوباره.داد می معکوس جواب...کرد نشينی عقب نبايد...دانيار

 گرم ماشين تو..ببندين هم رو زيپش-: گفتم کردم درست که را يقه... شده بهتر سرماخوردگيتون

 گرم رو پيشونيتون بايد نگفت دکتر مگه..بعدشم.کنه می عود مريضيتون بخوره بهتون باد...بود

 و برد فرو جيبش توي را دستش من نگرانی به توجه بی آخه؟ پوشين نمی کاله چرا.دارين نگه

 . افتادم راه کنارش...! خيابون تو بيام و بپوشم کاله مونده همينم-: گفت

 صدايش که بردم زيپش سمت به را دستم.نداد را جوابم سالمتی؟ يا تره مهم تيپی چيه؟خوش مگه-

 ..!دارد عروقش در کردي ُخون...حسابم طرف رفت می يادم گاهی... زشته...دخترجون نکن-. درآمد

 باشه؟ بسته کاپشنم يا کت جلوي نمياد خوشم من دونی نمی هنوز-... ببندينش خودتون پس-

 به واي ولی...باشه-: گفتم عصبانيت با.شدم نمی ديوانه مرد اين لجبازي اينهمه از چطور...واي

 مثال-. قبلی دانيار مثل...زد پوزخند... شما و دونم می من اونوقت...شين مريض بازم اگه حالتون

 را ام مقنعه درز. ديوار تو کوبم می خودمو سر-: گفتم زده حرص کوچولو؟ کنی چيکار خواي می

 ريخته بهم مقنعه. شم مريض که کنم می رو تالشم تمام پس-: گفت و کشيد خودش سمت به و گرفت

 -: گفت و کرد تند را قدمهايش. شمام نگران که منه تقصير...که واقعاً-: گفتم و کردم مرتب را ام

 !... توئه تقصير..موافقم منم..آره

 زبانش از که اي کلمه هر براي..واقع در اما...شدم می عصبی و خوردم می حرص ظاهر در شايد

 . کردم می شکر را خدا..شد می خارج

 و کردم حساب ذهنم در سريع. نيست م گشنه من- خورين؟ می چندتا شما- بدم؟ سفارش تا چند-

 ... ميام منم...بشين برو..باشه-... سيخ هشت..گشنمه خيلی من ولی-: گفتم

 از.باشد نداشته برخورد ميز با که گرفتم باال را دستانم و نشستم کثيف هاي صندلی روي اکراه با
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  بر ،خنده غم جاي به...آمدنش با و کشيدم دردي پر آه...بود شده الغر چقدر..کردم نگاهش دور

 کيفم مواظب...آره-: گفتم و کشيدم شکمم روي را دستم ديگه؟ خوردي می نوشابه-. نشاندم صورتم

 . بيام و بشورم دستامو من تا باشين

 را چشمانم در کرده خانه بغض ترسيدم می...بود بهانه دست شستن.کرد نگاهم چپ چپ فقط

 دانيار.بودند گذاشته ميز روي را غذا برگشتم که وقتی.شد نمی خوب چرا دانم نمی که بغضی...ببيند

 چرا-... کشيد می موبايلش صفحه روي خطهايی انگشتش با و بود زده اش چانه زير را دستش

 اول لقمه...بيايم نظر به مشتاق و اشتها با کردم سعی... خوام نمی من...بخور تو- نکردين؟ شروع

 دستم از را لقمه سد؟ سر رين نمی ديگه-: گرفتم سمتش به را دوم لقمه و گذاشتم دهانم در را

 ... نه فعالً-. گرفت

 ...خوبه...آره- ره؟ می پيش خوب خبر؟کارا چه خودتون شرکت از-. بود او براي هم سوم لقمه

 خودمم به..دونم می-. گرفت می رو سراغتون سهرابی مهندس ديروز-. بود او براي هم چهارم لقمه

 يه برسونم که رو تو- خب؟نمياين؟-. خوردم خودم را پنجم لقمه..نکند شک اينکه براي... زد زنگ

 از شد قرار...آشناست گفتم که هم خانومه اون-. چپاندم دستش توي هم را ششم لقمه. باال ميام سر

 چند کنم؟ هماهنگ باهاش خودم يا بدم رو خودتون شماره...خونه تميزي واسه بياد اون بعد به اين

 من..کن هماهنگ خودت-. شد می شاد هم ها اندک همين با غمگينم قلب...خورد ام نوشابه از قلپ

 همين-... من گلوي تو ريختی رو همه...شاداب خورم نمی-... هفتم لقمه. ندارم رو کارا اين حوصله

 شرکت توي...آره-: گفت و جويد را لقمه هستين؟ راضی بابام از راستی.کنم می خواهش...يکی

 ... هشتم لقمه... باشه بهش حواسشون سپردم

 خسته اينقدر شبا..شده عوض ش روحيه کلی کنه می برقکاري دوباره وقتی از...بده خيرتون خدا-

 می همراش مامانمم..آره- ره؟ می مرتب رو درمانيش روان جلسات-... خوابه می فقط که ست

 هنوزم خطر...باشين مراقبش بازم اما...خوبه-...! دوشون هر شدن تر جوون سال بيست انگار...ره
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 مفيد احساس...شده عوض خودشم اما...هست حواسمون...دونم می-... نهم لقمه. کنه می تهديدش

 و گرده می بر کار از وقتی..کنيم می تشکر ازش و خره می چيزي خونه واسه وقتی...کنه می بودن

 من-... دهم لقمه...! خوبه- ...!زنه می برقی چه چشماش دونين نمی گيم می نباشيد خسته بهش

 هم از را دستانش و داد تکيه صندلی پشتی به کنم؟ جبران رو شما لطف اينهمه تونم می چطوري

 تنهايی آخه-: گفتم و خنديدم...! کافيه ندي من خورد به رو جيگرا اين بقيه همينکه-: گفت و گشود

 شاداب...نشناسه رو مشتريش که بقالی اون شه کور-: گفت و شد خيره چشمانم در...! چسبه نمی

 !...بود کرده سکوت و...دانست می...! خانوم

 تا...افشين و تبسم تا..گرفته دانشگاه و درس از...بودم وحده متکلم...کرد ام همراهی شرکت تا

 از...آورش عذاب سرماي و هوا و آب تا...اش مسخره و لوس اتفاقات و شرکت تا...مادرم و شادي

 دنبالشان وسواس با اگر که لبخندهايی با...داد تکان سر تنها او و...گفتم ربط بی و ربط با هرچيز

 کارت از چقدر-: گفت آرام و امد بيرون سهرابی مهندس اتاق از. آمدند نمی چشم به گشتم نمی

 کرد روشن را موبايلش صفحه... ساعتی نيم يه-: گفتم و انداختم مقابلم کامپيوتر به نگاهی مونده؟

 -. بود روزهايش اين حس بارزترين خستگی. ماشين تو رم می...ندارم رو اينجا حوصله-: گفت و

 -: گفت ماليد می را گردنش عضالت حاليکه در. رم می خودم من.کنين استراحت خونه برين شما

 پيام.بودم درگيرش بعد ساعت يک تا...نشد جور و جمع اما. بيا و کن جورش و جمع زودتر

 نرم...شدم نگران...نداد جواب...زدم زنگ...نداد جواب..."...برين...کشه می طول کارم"...دادم

 بودين گفته که رو اصالحاتی...مهندس آقاي-. شدم سهرابی مهندس اتاق وارد و بستم را افزار

 .بندازين بهش نگاهی يه کردين فرصت وقت هر.کردم منتقل سيستمتون به رو نقشه و دادم انجام

 مقنعه کمی. کنم می بررسی االن...بشين بيا-: گفت بود شده عجيب ها تازگی که لبخندي با مهندس

 : گفتم و کشيدم جلو را ام

 در چقدر. رسونمت می خودم...ببينيم اينو بيا-: گفت و کرد اشاره مانيتورش به... شده ديرم...آخه-
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 گفتن دروغ کی؟-: گفت و کشيد هم در را اخمهايش. منتظرمن پايين آخه-. بودم معذب مرد اين برابر

 . برو پس...باشه...آها-: گفت و کرد نگاهم کمی. دوستام از يکی-. بود سخت

 با را ها پله.نماندم هم آسانسور منتظر.ندادم دست از هم را ثانيه يک حتی اتاق آن از خروج براي

 چرا پس.بود شده پارک ديگر سمت دانيار ماشين.رساندم خيابان به را خودم و کردم طی عجله

 بی و کردم مشت را کيفم...نداشتم ندادنها جواب اين از خوبی داد؟خاطره نمی جواب را موبايلش

 گارد روي از...پسر تا چند سوت و مردم سرزنشگر نگاههاي و بود نزديکی همان که پلی به توجه

 يا...ريخت قلبم...دادم تشخيص را حرکتش بی اندام.دويدم ماشين تا و پريدم خيابان وسط ريل

 روي فشار با را استرسم تمام...شوم تر نزديک کردم نمی بود؟جرات آمده سرش باليی چه...خدا

 اش سينه قفسه به...ديدم نمی را صورتش...زدم شيشه به را سرم.رفتم جلو و کردم تخليه لبهايم

 هم را قفل حتی.زدم دور را ماشين.کشيدم راحتی نفس شود می پايين و باال ديدم وقتی و شدم خيره

 . بستم را در تر آهسته آن از و شدم سوار آهسته.بود نزده

 و منظم و بود کرده بغل را دستانش و داده تکيه صندلی به را سرش.بود بسته يخ ماشين فضاي

 شدت از..بغض شدت از..فشردم غصه شدت از را لبم اينبار.کشيد می نفس ريتميک

 !...تحمل اينهمه...صبر اينهمه و...تنهايی اينهمه..فشار اينهمه به اعتراض...اعتراض

 همين تا...بپرد خواب از و بترسد که ترسيدم اما...بچرخانم را سوييچ تا بردم جلو را دستم احتياط با

  عميق خواب اين و کجا دانيار وگرنه بود خسته خيلی..داشت تعجب جاي بود نشده بيدار که هم االن

 کشيد صورتش روي را دستش کف.کرد بلند را سرش و گشود را پلکش سريع...! دانيار آقا- کجا؟

 دير اينقدر چرا-: گفت و برد فرو موهايش توي را انگشتانش...! هشت- چنده؟ ساعت-: گفت و

 سايلنت رو گوشيم- زدم؟ زنگ و دادم اس ام اس چندبار دونين می.کشيد طول کارم ببخشيد- اومدي؟

 تايم مگه-: گفت و زد استارت... هشت-. بود خواب هنوز..زدم لبخند غم، با چنده؟ ساعت گفتی.کردم

 اضافه بمونم بيشتر هرچقدرم.بمونم مجبورم کشه می طول کارم گاهی خب- نيست؟ هفت تا تو کاري
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 هشت ساعت.ميدم تذکر بهت چندمه بار قيمتی؟اين چه به-: گفت تندي به. ميشه محسوب کاري

 در بی شهر اين تو اونم...شده ده خونه برسی وس*اتوب و مترو با تو تا.شب نصفه يعنی زمستون

 می دادت به کی...انداخت نی عرب که جايی ببرن و ماشين يه تو بندازنت...ناامنی اين با..پيکر و

 آرام براي...بود مسئله همين انگيخت برمی را تندش واکنش روزها اين که چيزي تنها رسه؟

 : گفتم کردنش

 شيش يعنی وقتا بعضی اين-. گرفت اوج عصبانيتش. ميشه اينجوري وقتا بعضی...نيست که هميشه-

 رو کارايی اگه ترسم می...رسم نمی...ندارم اي چاره خدا به-: دادم جواب آرامش با هفته؟ در روز

 !... کنن اخراجم ندم تحويل موقع به خوان می ازم که

 -: گفتم و گذاشتم بخاري دريچه روي را دستانم مونه؟ می تو جز به کسی- گفت و کرد پوفی

 تازه...خوبيه آدم خيلی-...! عجب: گفت و شد سخت وضوح به صورتش. سهرابی مهندس...آره

 چند مشت با... کنم نمی قبول خودم...برسونه منو که کنه می اصرار کلی خدا بنده..ميشه دير وقتی

 و مامان-: گفتم بحث کردن عوض براي. کرد سکوت و... آها-: گفت و زد فرمان روي آهسته ضربه

 :گفت سردي به بزنين؟ ما به سر يه تا کنيم دعوتتون بايد حتما.واستون شده تنگ دلشون بابا

 !... ميام

 و داد بيرون را نفسش. هست حواسم خدا به...ديگه نشين بداخالق-: گفتم و کشيدم را آستينش

 - بيام؟ منم-: گفتم ملتمسانه.. آره- رين؟ می-. دونم می-... ست جمعه فردا راستی-. نگفت چيزي

 .نياد در صدام دم می قول-. گرفتم را آستينش دوباره. ندارم ناله و آه حوصله چون- چرا؟-... نه

 خوشحالی با. دنبالت ميام هميشگی ساعت سر...باشه-: گفت و برد فرو موهايش توي را دستش

 : گفت احساساتم ابراز جواب در... مرسی..واي: گفتم

 شدن پياده از قبل اما..کردم باز را در...!نرنجم بودم گرفته ياد...ديگر بود دانيار شی؟ نمی پياده-

 هوا..سرتون به نزنه بالکن هوس دوباره...بکشين خونه تو بکشين سيگار خواستين اگه-: گفتم
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  تکان را دستم. بخير شب...مادربزرگ ديگه برو-: گفت و کرد کج را ام مقنعه درز... سرده خيلی

 شدن کنده صداي چقدر...رفت بعد و شوم خانه وارد تا ماند منتظر... بخير شبتون-: گفتم و دادم

 ذات به تف-: غريدم لب زبر بست را در که شاداب: دانيار..! بود بداخالق و خشن الستيکهايش

 جان-. گذاشتم اسپيکر روي را گوشی و کردم پيدا تماسهايم ليست توي را سعيد اسم. نامرده هرچی

 را خودم گاز تخته و کردم قطع. اونجا ميام دارم- مگه؟ چطور.خونه رسيدم االن- کجايی؟- رفيق؟ دلم

 مياي شب..شرکت مياي اومده؟عصر در طرف کدوم از آفتاب آقا-. رساندم اش خانه به

 . بود ميز روي نوشش و عيش بساط.کردم بر و دور به نگاهی چيه؟ جريان..شدي مهربون...خونه

 دختره-. داد توضيح خودش..چرا نپرسيدم. زدم بهم آذر با ميشه ماهی چند يه...بابا آره- تنهايی؟-

 تو...گرفتم محسن با رو مچش آخرش و کردم خرجش اونهمه...زد می تيک رفيقام همه با..خراب

 درست تو کار فهمم می تازه-: گفت و نوشيد ته تا را گيالسش... خودم تخت..خودم خونه

 شاخ و ميارن در دم ذاري می االلشون به لی ذره يه محبت؟تا به چه رو جماعت دختر...بود

 جنبه بی...بدن تکون دم واست گربه عين و بدون دنبالت هميشه تا کنی محلشون سگ بايد...ميشن

 قالت باالتر مدل ماشين يه و اسکناس گوشه يه با...زمينن روي موجودات ترين ظرفيت کم و ترين

 می خوب تو خداييش...نداره سوز و سوخت اما..داره زود و دير...رن می و ذارن می

 سعی و نشستم شينی؟ نمی چرا..رسيدم نتيجه اين به دير من که حيف...گرمه دمت...شناسيشون

 حالت اصل از..زديم حرف کار مورد در فقط که خبر؟امروز چه تو-. کنم کنترل را درونم طوفان کردم

 به و کرد پر گيالسی..! تنهايی پس-: گفتم و گذاشتم زانوانم روي را ساعدم و شدم خم. بگو واسم

 را ليوان داري؟ بالت و دست تو خوب پرسی؟کيس می چرا...بابا آره-: گفت خنده با و گرفت سمتم

 سواري پيشنهاد کسی نداري؟به نظر زير رو چی؟کسی خودت..نه-. گذاشتم ميز روي و گرفتم

 -: گفت و برد باال را دستانش. شد دستگيرش چيز همه..ام عصبی و مستقيم نگاه از ندادي؟

 ... نداشتم منظوري خدا به ولی..گفته بهت چی شاداب دونم نمی..ببين..دانيار
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 من به هيچی اون..ثانياً ...نيايش خانوم و نه شاداب...اوالً-: دادم تکان هوا توي را ام اشاره انگشت

 -: گفت آوري چندش لحن با...! باشی داشته منظوري اون به نسبت کنی می غلط تو...ثالثاً و نگفته

 . خودمونه دختر دوست مثل دوستمون دختر دوست..هستيم لوتی ما...رفيق نترس

 باال را پيراهنم آستين.درآوردم را کاپشنم و برخاستم.خنديد اش مزه بی شوخی به بلند صداي با و

 و شد بلند..شد جمع اش خنده..رفتم سمتش به داشتم نمی بر چشمش از چشم حاليکه در و زدم

 هم اينقدرا-. رفت عقب..رفتم جلو شی؟؟ می غيرتی چرا...باهات کردم رفيق؟شوخی چته-: گفت

 می رو احوالش و مواظبشی چقدر که هست حواسم...گرفته رو تو چشم دونم می...بابا نيستم نامرد

 که دم می پيشنهاد بهش خودش خاطر به...شه می ديرش که وقتا بعضی فقط...پرسی

 ... نکرده قبول حاال تا اونم..برسونمش

 و سر يک...ايستادم اش سينه به سينه...شد راهش سد ديوار تا رفت عقب آنقدر و رفتم جلو آنقدر

 از و من اي حرفه ورزشی رشته از چون...ديدم می چشمانش در را ترس..بود کوتاهتر من از گردن

 اين واسه غيرتت رگ شده چی حاال-. کند دوستانه را جو کرد سعی...!داشت خبر ام نداشته اعصاب

 مسئله ازدواجه؟ها؟خب تريپ فاميلتونه؟يا...نميشه هم مهتا کوچيکه انگش شده؟اينکه قلمبه دختره

 خيالت ولی...باشی حساس کسی رو اينقدر بودم نديده حاال تا...کردي می باز واسم بيشتر بايد رو

 را صدايش و گذاشتم دهانش روي را دستم... بخوام منم يعنی..نيست باغ تو ال ًاص که اونم...تخت

 حرص خاطرش به که نيست مهم واسم هيچی چون...شم می عصبانی کم من که دونی می-. بريدم

 به...باشه مهم واسم چيزي اگه چون..شم می عصبانی بد...شم می عصبانی وقتی اما...بخورم

 . زدم اش سينه به انگشت با و برداشتم را دستم... ريزم می هم خون خاطرش

 اونقدر کردم فکر...داشتم قبول رو کارت چون...بدي ياد ماهيگيري دختر اين به خوام می گفتم بهت-

 دختراي دوست نصف که همونطور...نکنی نگاه بد حساسم روش من که دختري به که هستی مرد

 بقيه با دختر اين گفتم بهت...!نکردم نگاهشونم من و دادن طناب...کنم عرض چه که نخ من به...تو
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 تو با گفتم...داري نمی نگهش وقت دير تا گفتم...کار فقط گفتم...نيست اوناش از گفتم...داره فرق

 بهانه بی و بهانه با گفتم...کنی نمی بيجا سختگيري گفتم...نمياري فشار بهش گفتم...مونه نمی تنها

 زندگی وارد...شی نمی شخصيش راننده...سوزه نمی واسش دلت گفتم...زنی نمی صداش

 يا گفتم...دي می يادش داري چنته تو هرچی...دي می يادش کار فقط گفتم...شی نمی خانوادگيش

 دختر اين مورد در بدي فکر من کنی باور که بخورم قسم چی به-: گفت و گرفت را انگشتم نگفتم؟

 اونقدر خودش.نداره سفارش به نيازي کرد؟اون موردش در بدي فکر ميشه مگه نکردم؟اصالً

 خودش...بمونه کنم نمی مجبورش من...کنه نگاهش چپ کنه نمی جرات مردي هيچ که محجوبه

 فقط من...مياد من اتاق توي گاهی خودش...زنم نمی صداشم...بده تحويل موقع به رو کارا که مقيده

 بهش...نترسه که...آروم و نرم...گفتی تو که همونطوري اونم..کنم می گوشزد بهش رو ايراداش

 و رفتار تو که جديتی از..اومده خوشم ازش...تفاوتم بی بهش نسبت گم نمی...نشه وارد استرس

 اينقدر ديگه نه اما...آشغالم خيلی درسته...نکردم نگاهش بد حاال تا قسم شرفم به اما...داره کارش

 رو حرفم...بزنم نارو مديونشم...ندارمو و دارم که هرچی..االنمو موقعيت که کسی به..رفيقم به که

 ثابت بهم که کن دعا...سعيد هست بهت حواسم-: گفتم و کردم رها را سنگينم نفس... رفيق کن باور

 مبل روي از را کاپشنم... ميارم سرت باليی چه که دونی می خوب خودت وگرنه...راسته حرفات شه

 سخت و سفت اينجوري داري که بفهمه خواي نمی مهمه؟چرا واست اينقدر چرا نگفتی-. برداشتم

 پيشنهاد اون به رو خودت طرحهاي کنی؟چرا نمی نظارت کاراش به خودت کنی؟چرا می حمايتش

 باال که را شلوارم دمپاي...! نميشه باورم چون...شدي عاشق که نگو فقط..دانيار؟بگو دي؟چرا می

 باد به رو سرت وقت يه که باشه خودت کار به حواست تو-: گفتم و انداختم بوتم روي بود رفته

 !... ندي

 لبخند..! نره يادتون شام...راستی-. خواندم را شاداب از رسيده اس ام اس و زدم بيرون خانه از و

 !... مادربزرگ-: گفتم لب زير و زدم



 

 298 

 لرزد می و ايستاده باري و برگ بی درخت کنار ديدم وقتی...رسيدم مقرر موعد از زودتر دقيقه چند

 پرنده که...جمعه روز صبح شش ساعت...دختر اين بود بيفکر چقدر.گرفت را چشمانم جلوي خون

 می وجودش در را خوردن کتک پتانسيل شدت به گاهی...!سرما اين در...زد نمی پر خيابانها در

 دريچه روي را دستانش بالفاصله.شد سوار و رساند ماشين به را خودش دوان دوان...!!! ديدم

 ... زدم يخ وااااي...سالم-: گفت و گذاشت بخاري

 بداخالقم نگاه... کردما سالم- بود؟ سرخ اينهمه چرا چشمهايش..داشت توجيه قرمزش لپهاي و بينی

 ممکن شکل بدترين به شدي بزرگ کم يه کنم می احساس که هربار-: گفتم و دوختم صورتش به را

 وقتی بودم نگفته مگه- کردم؟ چيکار مگه-.زد خشکش لحنم خشونت و جديت از. کنی می نااميدم

 ميشن رد که ماشينايی و بلرزي و وايسی خيابون گوشه بايد بيرون؟حتماً بياي زنم می زنگ برسم

 بشه دير ترسيدم آخه-. انداخت پايين را سرش و گذاشت پايش روي را دستهايش بزنن؟ بوق واست

 . نبرين منو و شين عصبانی سري اون مثل و

 می آرام شد می مظلوم و انداخت می زير به سر اينگونه وقتی...بودم که هم عصبانيت اوج در

 خبرا اين از ديگه...آخره بار هم دفعه اين-: گفتم و گذاشتم درجه آخرين روي را بخاري.گرفتم

 فروکش خشمم. بودم اومده تازه..خدا به نشدم معطل زياد-: گفت و فشرد را اش کولی بند. نيست

 بمون خونه تو بودم گفته من اما-. بود خودش خاطر به...اش هوايی به سر از ام نگرانی...بود کرده

 بايد حتما": گفتم دل در و کشيدم آهی...! نشده چيزي که حاال...!ببخشيد خب- بودم؟ نگفته..برسم تا

 بخشيدين؟- "کنی؟ گوش حرف تا بياد سرت باليی يه و بشه چيزي يه

 باز را کيفش زيپ...بود اش يقه توي حد آخرين تا سرش.ندادم جواب و کردم نگاهش چشم گوشه از

 واسه اين-: گفت بدهد گردنش موقعيت در تغييري اينکه بدون و آورد بيرون را پالستيک و کرد

 و زدم راهنما.بود داخلش کادوپيچی ي بسته...گرفتم دستش از را پالستيک بدخلقی با. شماست

 اينو که موندم بيدار صبح تا ديشب-. کند بلند را سرش نداشت قصد چيه؟ اين-. ايستادم اي گوشه
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 !... ببره خوابم بمونم بخاري کنار و خونه تو ديگه ذره يه اگه ترسيدم...کنم تموم

 محتوياتش ديدن از و کردم پاره را رنگی کاغذ بود؟ مانده بيدار صبح تا ديشب..رفتند باال ابروهايم

 را اش مقنعه درز...! طوسی و مشکی و سفيد رنگ به پشمی گردنی شال...زدم لبخند اختيار بی

 : گفتم و کشيدم

 دارين؟ دوستش-: گفت و کرد نگاهم احتياط با آخه؟ کارا اين به چه رو تو...کوچولو مادربزرگ -

 -! بمونی بيدار صبح تا نبود الزم ولی...! قشنگه...!آره-: گفتم و ماليدم اش زده يخ بينی به را شال

 طوري خواست می دلم گاهی...! بدتره بخوره بهش سرد باد هرچی...کنه می درد گردنتون آخه

 اما..کرد کمک مامانمم...نه- بافتی؟ تنهايی خودت-. بشنوم را استخوانهايش صداي که بدهم فشارش

 حاال...!همينه واسه عمرانی از تر موفق کارا اين تو گم می بهت وقتی-. بافتم خودم رو بيشترش

 آشتی؟؟-: گفت تر تمام هرچه سادگی با. بشکنه گردنت که کنی؟االنه نمی بلند رو سرت چرا

 را زدن لبخند دختر اين چقدر...زدم لبخند...! بود شده فراموشم سختم مواخذه..کردم فکر لحظه چند

 بازم يعنی...جون آخ-: گفت و پريد جا از خوشحالی با...! آشتی...کوچولو آره-. کرد می راحت برايم

 بعداً  مورد اين در-: گفتم و کردم دنبال نگاه با را اش مقنعه شده کج درز برين؟ می خودتون با منو

 . گيرم می تصميم

 صبر حاال خب؟...بگيرينا خوب تصميماي...باشه-: گفت و انداخت گردنم دور را شال و آمد جلو

 تکون...مياد بهتون خيلی مطمئنم...ديدم اينترنت توي خوشگل مدل يه..ببندم اينو کنين

 ... آها...نخورين

 يک دل شد می چطور...کنم نگاهش راحت خيال با توانستم می..بود گردنم به حواسش تمام که حاال

 کرد؟چطور نمی قهر شد می ناراحت و رنجيد می وجوديکه با باشد؟چرا صاف و کينه بی اينقدر آدم

 بلد من و بود بلد را کائنات تمام داشتن دوست او کند؟چرا محبت دريغ بی اينگونه توانست می

 می درد کمتر ديگه...پوشوند کامل هم رو گردنتون...شدين خوب چه واي...شد تموم- نبودم؟



 

 300 

 !... گيره

 که اي ناشيانه گره و خودم به آينه توي...زد می برق خوشحالی از خوابش از خمار و قرمز چشمان

 صندلی پشتی به رضايت با...! شد دير ديگه بريم..خوبه آره-: گفتم و کردم نگاه بود زده شالم به

 کمی را شال گره...! بافتم می واستون همينو ست پوشيدين می هم کاله اگه-: گفت و داد تکيه اش

 خوابيد ناگهانی طور به صندلی پشتی...کشيدم را اش صندلی اهرم...! کافيه همين-: گفتم و کردم شل

 تو اومد کنين؟قلبم می همچين چرا... واي-: گفت و کشيد کوتاهی جيغ...زد بهم را تعادلش و

 و گذاشتم او صندلی روي و آوردم در را خودم صندلی روي شده نصب ِگردن پشت بالشتک...! دهنم

 !... که نمياد خوابم-. کند مقاومت کرد سعی...! کنيم می بيدارت رسيديم...بخواب کم يه-: گفتم

 بخاري دلچسب گرماي...! بره در خستگيشون تا ببند رو چشمات-: گفتم و فشردم را گاز پدال

 چشمامو فقط...بيدارما...باشه-: گفت و گذاشت بالشتک روي را سرش.شکست هم در را مقاومتش

 !... بندم می

 با و کردم کم را ضبط صداي...!شد طوالنی و عميق نفسهايش نکشيده دقيقه به...دادم تکان را سرم

 ...!راندم مقصد سمت به بودم داشته نگاهش حد کمترين در عمد به که سرعتی

 : شاداب========================= 

 و اخمو مرد اين گذراند؟با خوش و بود خوش اينقدر توان می دانيار با که کرد می باور کسی چه

 آنوقت...نرمک نرم...آهسته آهسته...شناختی می ذره ذره بايد را دانيار...!شادمانی و خنده با قهر

 برخالف...پسر او و دختري تو که...باشی نگران نبود الزم...است اعتماد قابل چقدر فهميدي می

 توي...خوابيدم می راحت کنارش...شناختم می که بود مردي ترين مالحظه با دانيار شايعات تمام

 می نبودنش روزها اين..برعکس...بترسم بودنش از آنکه بی...شرکتش توي...ماشينش

 بر که حرفهايی خالف بر...بود برگردانده ام خانواده به را خوشبختی و آرامش دانيار...ترساندم

 مشکالت...بود کرده بزرگم...بود داده هديه من به را نفس به اعتماد از دنيايی کرد می جاري زبان
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 انگار که کرد می رفتار طوري هم هميشه و...بود برداشته راهم مقابل از...سايه در و يکی يکی را

 فرصت من به دانيار...!است بوده آرام و خوب اينقدر هميشه چيز همه و نيفتاده مهمی اتفاق هيچ

 من به...کردم نمی جلب را کسی توجه و شد نمی شکسته هنجارهايش وقتی تا..باشم خودم داد می

 شيطنت...کنم شيطنت داد می اجازه...کرد می خطر بی و امن را پروازم آسمان و داد می پر و بال

 و سکوت در خودش...نداشتم بروزشان براي وقتی هرگز و بود مانده جا کودکی دوران در که هايی

 به غيرتش که جايی تا... کرد می ام همراهی ظريف هاي اخم با گاهی و کوچک لبخندهاي با گاهی

 چسبان سبز و قرمز شلوار...داشت نمی بر زيرابرو...گرفت نمی مرا جلوي شد نمی گرفته بازي

 نمی را دستم...!زن نه...ديد می انسان مرا...کنم آرايش شکل هزار به نبود الزم...پوشيد نمی

 وار مجنون هاي ژست و عاشقانه اطوارهاي...انداخت نمی ام شانه دور را دستش..گرفت

 با اما...نبود کارش در يواشکی هاي وسه*ب و زيرگوشی نجواهاي...رمانتيک اس ام اس...نداشت

 جالب و خاص اش عالقه مورد هاي مکان.گذشت می خوش دنيا اين در هرکس از بيشتر او

 وجود با...تشرهايش وجود با...بود مسخره نظرش در پارک و رستوران و شاپ کافی...بودند

 آرام کنارش...کرد می ترسناکش شدت به که هايی عصبانيت وجود با...هايش بدخلقی و ها سردي

 می درست چيز همه دانيار با...بود معنی بی مشکل...نداشت معنا ترس بود دانيار وقتی...بودم

 با...شد

 وحشت ها مزاحمت از...ترسيدم نمی تاريکی از دانيار با...بود سرجايش چيز همه دانيار

 زندگی دانيار با...بود شده رانده عقب سختی و پولی بی...کرد نمی نگرانم امتحان و درس...نداشتم

 شاداب...!اسماً فقط نه...بودم شده شاداب دانيار با...ها زندگی همه مثل...بود گرفته زندگی رنگ ام

 شجاع دانيار با...!بود شده آفتابی دانيار وجود با ام ابري روزهاي...کردم می جوانی...بودم

 چگونه داد يادم برخوردهايش با...کنم دفاع غرورم و خودم از چگونه که داد يادم رفتارش با...شدم

 حل گريه جز به راهی از را مشکالتم که داد يادم...کنم رفتار کنند می تحقيرم که کسانی با
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 عوض چيز همه دانيار با...شدم عوض دانيار با...داد پرورششان و کرد کشف را استعدادهايم...کنم

 شادابم...کرد آرامم..کرد عوضم کنم تکيه وجودش به دل ته از توانستم که کسی بودن همين...شد

 می عقب عقب که همانطور...! رسه نمی دادت به کسی بياد در مغزت و زمين بخوري اگه-...! کرد

 ميايم سرما و سوز اين تو که خليم شما و من فقط کردم می فکر-: گفتم و کردم باز را دستانم رفتم

  کاش-: چرخيدم خودم دور لذت با و...! نيست کلشون تو عقل تهران مردم نصف انگار اما..کوه

 و...! بهم بزنه لگد بود مونده فقط صبح اما..کنم بيدارش کرد سفارش کلی...بود اومده هم شادي

 !... اينجا بيا...ديگه بسه شاداب-...! خنديدم

 به...نبود جدل براي جايی ديگر يعنی شد می دهنده هشدار و دار زنگ اينچنين صدايش وقتی

 و رفتم کنارش و انداختم زير به سر و کردم نگاه آمدند می ما مقابل از که پسرهايی از گروهی

 خواست می دلم..بود نشده شروع بااليی سر هنوز..کردم هماهنگ او قدمهاي با را قدمهايم

 دويدن دلم- گفتم وجود اين با...داد نمی اجازه شلوغی اين وجود با دانيار قرمزهاي خط اما...بدوم

 ساده را شالش و برده فرو پالتويش جيب توي را دستهايش ميشه؟...تميزه خيلی هوا..خواد می

 !... نه اينجا-. بود انداخته شانه روي

 عاشق...کرد هم سواري دوچرخه کوه دامنه در شد می...دادند می کرايه هم دوچرخه همانجا

 سوار که آنهايی به حسرت با...باشم داشته خودم براي يکی نتوانستم وقت هيچ اما....بودم دوچرخه

 آورد لبش بر لبخند صدايم درون حسرت و التماس نميشه؟ هم دوچرخه-: گفتم و کردم نگاه بودند

 !... نميشه نه-...! نيامد رحم به دلش اما

 سکندري و کرد گير سنگی به پايم...کردم نگاه را حرکتشان مسير و چرخاندم را سرم...کرديم عبور

 نيستی بلد وقتی آخه-: کرد نگاهم بداخالقش چشمان با و ايستاد...چسبيدم را دانيار بازوي...خوردم

 خجالت کنی؟ سواري دوچرخه بلندي و پستی همه اين با خواي می چطور بري راه صاف زمين رو

 بيست مطمئنی تو-: گفت و کرد پوفی..! خب دارم دوست-: گفتم و دزديدم را نگاهم و کشيدم
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 با و کردم نگاهش زيرچشمی...! شده اشتباه کنم فکر...کن نگاه رو ت شناسنامه ديگه بار سالته؟يه

 ...دارم شک من اما-: گفت و کشيد عميقی نفس...! مطمئنم...آره-: گفتم چشمانم در نهفته شيطنت

 آي و شدم خسته آي و زدن غر...ميشه شروع داره سربااليی-: گفت و داد کوه به اي اشاره بعد و

 و دادم جلو را ام سينه...! بياي بايد آخرش تا يا ماشين تو برگرد االن همين يا...نداريم تونم نمی

 : گفتم

 -...! خنديد می يعنی ها چين اين...بودند قلبم قوت چشمش کنار هاي چين...! ميام آخرش تا

 دانيار:====================== 

 نمی اعتراض اما...بود انداخته گل صورتش و زد می نفس نفس شدت به..آمد باال پايم به پا سماجت با

 هاي جمعه اين از و ندهد من دست به بهانه اينکه براي و دارد دوست را اينجا فضاي دانستم می...کرد

 به...کنم اذيتش اين از بيشتر نيامد دلم.زند نمی دم و کند می تحمل نشود محروم اش داشتنی دوست

 اين...ضعيف و نحيف دختر اين براي اما بود من پذيراي سالها مسير اين و بودم ورزشکار من هرحال

 اينجا بيا-: گفتم و کردم عوض را مسيرش دست با رسيديم که بعدي ايستگاه به.بود طاقتش از فراتر راه

 راهی که هنوز..شدين خسته زود چه..وا-.! آورد نمی کم اما...آمد نمی در نفسش...! کنيم استراحت کم يه

  اون رو برو بدو...بچه برم روتو-: گفتم و کردم کج شد می که جايی تا را اش مقنعه درز... نيومديم

 مقنعه به شما که ايه عالقه چه اين-: گفت و کرد درست را اش مقنعه حرص با...! بيام تا بشين صندلی

 واسم سالم پيرهن يه!...داري من لباساي آستين به تو که ايه عالقه همون-: گفتم و خنديدم دارين؟ من

 حرفام به وقت هيچ چون...کنم می اينکارو کنم جلب رو توجهتون اينکه واسه من-: کرد اخم..! نذاشتی

 بينی روي را دستش و ايستاد دور و دزديد را سرش..بردم اش مقنعه سمت به را دستم...! دين نمی گوش

 گفت و زد اش:

 - آش کاسه دو-: گفتم و دادم دست حيدر عمو با...دويد صندلی سمت به سرخوشی با و...! سوخته دماغ

 رو تنهايی هم تو...سال اينهمه از بعد باالخره-: گفت و چرخاند محوطه توي را چشمش...! داغ رشته
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 پسرم خوشحالم واست...گذاشتی کنار و وسيدي*ب!...

 نمی که جايی به نگاهش و ماليد می بهم را دستهايش...کردم جستجو را شاداب و چرخاندم سر اختيار بی

 دل در...! شين خوشبخت اميدوارم...خانوم و سنگين..مياد نظر به خوبی دختر-. بود مانده خيره ديدم

 مرسی-: گفتم و گرفتم را ها پيرمرد؟؟کاسه اين بود کرده فکري چه...خنديدم!...

 نشسته تخت روي جوانی پسر و دختر...کردم دنبال را شاداب نگاه مسير...دکه از خروج محض به

 دوست اونجوري-: گفتم و گذاشتم دستش جلوي را کاسه...بودند رفته فرو هم آغوش در واقع در...بودند

 چی؟-... خورد تکان داري؟

 تو رفتی بدجوري-: گفتم و دادم اشاره عاشق زوج به سر با بود؟ نشسته صورتش در غم اينقدر چرا

 اونجوري رابطه يه دلت-: گفتم و نشستم...!کشيدم می من که بود همانهايی از...!بود آشنا آهش...! نخشون

 خواد؟ می

 تمام از شاداب پوزخند...!فاجعه عمق يعنی زد می پوزخند شاداب وقتی...آمد درد به دلم...زد پوزخند

 دنيايش انتهاي يعنی او پوزخند...!بود تر سياه پوزخندها!...

 چه...نزند حرفی اش دلتنگی و دياکو از که کرد می تالشی چه...!زد بهم را آشش قاشق با و نداد جواب

 که االن مادربزرگ؟تا شد چت-: نياوردم تاب را سکوتش...!غمش کردن پنهان براي کرد می تالشی

 ...کرد می محکم را اشکهايش مقابل سد داشت يعنی گرفت می گاز که را لبش خوندي؟ می بلبلی داشتی

 شده؟ تنگ دلت-

 نمی و بود آمده پلکهايش پشت تا اشک يعنی...کرد می نگاه آسمان به و گرفت می باال که را سرش

 که اينجوري ي خاطره-. باشد راحت تا کردم مشغول آش با را خودم...!بدهد ريزش اجازه خواست

 بند جا هيچ به دستم...ميشه تنگ که دلم-...! گرفت گلويم راه...! ندارم ازش عکسم يه حتی...سهله

 اين تو -: گفت باشد آمده خودش به که انگار بعد و...! نيست خصوصاً...ام رشته آش عاشق من

 نکنه درد دستتون...سرما!...
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 همه...بودم شده عوض منهم...خوددار...صبور...بود شده بزرگ...ماه پنج اين در بود کرده تغيير چقدر

 -...! داد تغيير را چيز همه دياکو مرگ...داد تغيير را ما هردوي دياکو مرگ...بود شده عوض چيز

 گذاشته کاسه توي که را قاشقی مياين؟..!مياين که بدين قول. ماهه همين مياين؟آخر تبسم عقد واسه راستی

 برم؟ تنها چرا؟من-...! نه-..! بردم دهان به و برداشتم بودم

 -باشم؟ ري می هرجا که باديگاردتم من مگه

 ولی...نه که باديگارد- زدم؟ می ذوقش توي رحمانه بی اينقدر چرا من...بود زياد کافی اندازه به غمش

  خواستم نمی..! شماست پيش حواسم همه..نيست راحت فکرم نيستين وقتی....باشين هم شما دارم دوست

 راه کلی نظرمه مد که جايی تا..بريم بخور رو آشت-..! خواستم می سکوت..دهم ادامه را بحث اين

 مونده!..

 سکوت در قله نزديک تا...کرد فروکش شوقش و شور...نکرد نگاه هم کس هيچ به...نزد حرفی ديگر

 -..! شد باز زبانش رسيديم که خلوتی و آزاد محوطه به...بوديم غرق خودمان دنياي در هرکدام...رفتيم

 يکدست سفيدي..بود برف از پوشيده پايم زير زمين...ايستادم سنگی تخت روي...! قشنگه چقدر واي

 اينجا-. آزرد می را ام پيشانی سرد باد بودين؟ نياورده اينجا حاال تا منو چرا..محشره-... زد می را چشمم

 انگار...روياييه خيلی-...! خلوته هميشه همين واسه..بياد باال اينجا تا تونه می کسی کمتر...منه خلوتگاه

 خب-: گفتم و آمدم پايين سنگ تخته از...! بزنم داد خواد می دلم...!پاهامه زير عظمتش اون با تهران

 چرا-: گفتم و نشستم سنگی روي او از تر عقب...! شد می کاش-: گفت و کرد بغل را دستهايش...! بزن

 گفت و کرد نگاهم تعجب با...! بزن داد تونی می که اونجايی تا...نيست کسی که اينجا...نشه:

 --... اشک از..زد برق چشمانش...! داري دوست هرچی-: گفتم و انداختم باال را هايم شانه بگم؟ چی

 جمله يک همين منتظر انگار... باش راحت...آره-: گفتم و کردم پايين و باال را سرم ميگين؟ راست

 آآآآآي-: گفت وجود تمام با و پوشاند دستانش با را گوشهايش...رفت جلو...بود!....

 بعد و کرد تکرار را فريادش ديگر بار سه...!لرزد می صدايش توي ي غصه حجم از کوه کردم احساس
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 پولم کيف...!گريست هاي هاي و گذاشت زانويم روي را اش پيشانی و نشست...آمد من سمت به و دويد

 يخ دست...کشيدم بيرون پستوهايش از را دياکو چهار در سه عکس و آوردم بيرون پالتويم جيب از را

 رو تو..ببخشيد-: گفت هق هق با و آورد باال را سرش...گرفتم را اش چانه و بردم گردنش زير را ام زده

 بگيرش-...! شد مات... بيا-: گفتم و گرفتم چشمانش جلوي را عکس...! ببخشيد...خدا!...

 را قديمی و عتيقه مجمسمه يک..گرانبها اي شيشه جام يک..شده متولد تازه نوزاد يک خواست می انگار

 کرد مشت را دستش بعد و ماند عکس به خيره لحظه چند...گذاشتم دستش کف را عکس...بگيرد دستم از

 گذاشت قلبش روي و

 دهم انجام خواستم می که کاري انجام در...کرد پاره را جگرم اش گريه...شد متوسل زانويم به دوباره و

 نوازش را سياهش مقنعه و گذاشتم سرش روي را دستم...گرفتم را تصميمم باالخره اما...بودم مردد

 شاداب...! کردم:

 و شکست را دورش سخت حصار آن قلبم اما...دانم نمی..فرياد يا دانيار يا کرد معجزه خدا...شد معجزه

 ...!تحمل...خيال و فکر...خودخوري...کشيدم عذاب اول ماه يک از بيشتر آخر ماه چهار اين...شد آزاد

 ماه پنج اين تمام تداعی قيمت به...داد نجاتم و فهميد دانيار اما...نداشتم خبر خودم و شدم می خفه داشتم

 کرد آرامم...گذشته!...

 نگاه با را عکس و کردم باز را مشتم...نشستم يخ و برف روي همانجا و برداشتم پايش روي از را سرم

 تمام دياکو نبود انگار...نبودم تنها ديگر انگار..بود کرده خوب را حالم عکس اين داشتن چقدر...بلعيدم

 هم دياکو بودم که هرجا...باشم داشته خودم براي را او توانستم می حاال...بود شده

 راحت خيال با...خجالت بی...خواب وقت توانستم ي م...خانه...شرکت...دانشگاه...بود

 تعريف...بزنم حرف برايش توانستم می حاال...را صورتش...را موهايش..را چشمانش...وسمش*بب

 می...خنديد می او و زدم می حرف من...عکسش توي لبخند همين با...ميداد گوش او و...کنم

 نمی را نبودنش غصه ديگر....خنديد می و گرفتم می آغوشش در...خنديد می او و وسيدمش*ب
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 ديگر...بود دنيايی من براي عکس همين...واقعيت در...رويا و خيال در تنها نه...داشتمش چون...خوردم

 رو نشستن...پاشو-...! هميشه براي...بود من مال هميشه براي...بگيرد من از را او توانست نمی کسی

  رو روزمون کافی اندازه به...پاشو گم می-...! شد نمی سردم...نبود سردم ديگر من...! نيست خوب برف

 شلوارش و شد بلند...! ببخشين...شد چم يهويی دونم نمی-: گفتم و کردم نگاهش شرمزده...! کردي خراب

 کيفم جيب توي احتياط با را عکس...برخاستم... ديگه بريم شو بلند حاال...!نبود يهويی-: گفت و تکاند را

 گفتم و گذاشتم:

 --: گفت و کرد جيبش توي را دستش چی؟ واسه-: نفهميدم را منظورش..! حالت به خوش-...! ممنون

 فسنجون شما خاطر به فقط و شما افتخار به امروز مامانم-: گفتم رسيديم که ماشين به...! بريم..هيچی

 وقت يه باشه-: گفت و نشست فرمان پشت...! خونه ببرمتون خودم با دادم قول...کرده درست

 -...! خودم خونه برم خوام می...مياد خوابم...ديگه اصالً  يا...برين بعد و بخورين رو ناهارتون خب

 ناراحتی با...! ديگه وقت يه...که گفتم-: داد جواب حوصلگی بی با..! من اتاق تو..بخوابين همونجا

 گردنش... بود بيدار ديروقت تا ديشب...ديده تدارک کلی شما خاطر به مامان-: پيچاندم هم در را انگشتانم

 می من از قبلش بايد-...! رفت نمی که رفت می دکتر بايد...بود فايده بی هم شال...داد ماساژ را

 عوض نظرش...نداشت اي فايده...! آزادمه روز تنها چون...مونم می خونه رو ها جمعه من...پرسيدين

 بيارين اينجا خودتون با منو ديگه کنم نمی فکر-...! شد نمی!...

 -...! يابد تسکين کمی که آمد می کوه...داشت حق..کشيدم آه...! نميارم ديگه...آره-... نبود من به حواسش

 چه..خدا بنده-: گفتم دلسوزي با...! خودش جز به خوبن همه...آره- زدين؟ حرف خبر؟باهاش چه دايی از

 مثل آدمی واسه خصوصاً..سخته خيلی غربت...بودن ايران حداقل کاش-...! آره-...! کشه می زجري

 شکسته دلش گه می خودش...نداشت وجود بيماريش کنترل امکان اينجا-: گفت و کشيد را بدنش...! اون

 يکسان خاک با روستاي اون از رو پاش..هيچی که ايران از نبود بيماريش خاطر به اگه اما...رفته که

 آدم...قديسه يه مثل...بگم چطوري دونم نمی...جورين يه دايی..دونين می-..! ذاشت نمی بيرون هم شده
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 مريضی وجود با...کنی پرستششون و ببينيشون دور از بايد...شه نزديکشون زياد نبايد که کنه می احساس

 الل انگار...کنن می مسخ رو طرفشون زنن می حرف وقتی...نگاهشونه تو عجيبی قدرت...ضعفشون و

 يه...خوبيه حس بودنشون...ببينمشون ديگه بار يه خواد می دلم خيلی...ميشی هيپنوتيزم انگار...ميشی

 رو ايرانی چندتا جون نفره يه و تنه يه آدم اين که کنم می فکر اين به وقتی...آرامشه جور يه..امنيته جور

 سمت شيشه..! خاصه چقدر که معلومه...نيست طبيعی انسان يه که معلومه...لرزه می بدنم..داده نجات

 از...! کنی يادآوري من واسه بده خاطره هرچی کردي اراده امروز تو-: گفت و داد پايی کمی را خودش

 گفتم زده خجالت...! بودم زده بزرگی گند چه...اوف...گرفتم گاز را لبم داخل:

 - آخرين...ايستاد ما کوچه نزديک...نگفت چيزي و داد تکان را سرش...! ببخشيد...نداشتم منظوري

 به نه اما..ميام-: گفت و کرد ام شده کج گردن به نگاهی..! من خاطر به...ديگه بياين-... کردم را تالشم

 تنهايی اينهمه براي بود حيف دانيار...خوشحالی با...خنديدم...! فسنجون خاطر به...تو خاطر!...

 شاداب قبل؛ ماه پنج:

 و رفته دست از گفتند می که کسی درد...بسازم درد کدام با دانستم نمی...کردم سقوط منهم دانيار سقوط با

 را کشيدن نفس از عالمتی حتی و بود زده خيمه زمين روي...!رفت می دست از داشت که کسی درد يا

 کرده سنکوپ...کردم وحشت...نخورد تکان...دادم تکانش...نداد جواب...زدم صدايش...داد نمی نشان هم

 روي را محتوياتش تمام و بردم هجوم ميز روي پارچ به...پاچه دست و گيج بود؟ بود؟رفته بود؟مرده

 حرف...خدا رو تو...دانيار آقا-.. دادم تکانش محکم و نشستم...لرزيد هايش شانه...کردم خالی سرش

 ميگه...حسين امام يا-... فهميدم نمی را حرفش معناي...آمد می شاهو صداي... بگين چيزي يه...بزنين

 بار سه...کرده...ارست) ARREST) زلزله مثل که هايی جيغ...نه که گريه...نشمين گريه صداي و

 دايی به اميدم تنها... خدا رو تو..کنين گريه...بگين چيزي يه...دانيار آقا-...! کرد می رو و زير را اتاق

 مشت با... بود زده زانو هم او اما...نياورده ابرو به خم و ايستاده نافذش نگاه آن با..مقتدر ببينم که...بود

 زدم دانيار سينه به...
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 -بگو چيزي يه...بزن حرف...کن گريه...

 هيچ صدايش...کرد نگاهم زده جن افراد مثل.بود کرده تر بار رقت را وضعش خيسش موهاي و صورت

 نگفتم بهش آخرشم-... نداشت دانيار به شباهتی!...

 اي ذره براي و بودم گرفته را گلويم...بود گرفته ام تنفسی اندامهاي از را کشيدن نفس مهلت گريه

 را اش کلمه يک حتی که تند آنقدر...انگليسی به...گفت چيزي و آمد بيرون پرستاري.کندم می جان...هوا

 روي و آورد باال را دستش...دانيار به زدم زل من...مانيتور به زد زل دانيار...ندادم تشخيص هم

 می دايی صداي...گراييد سرخی به ناگهان و شد طبيعی آرام آرام سفيدش رنگ...کشيد صورتش

 دانيار-.. بود اشک غرق صورتش...آمد...

 را گوشی...شد بلند و گرفت ميز به را دستش...رفت گوشی سمت به نگاهش...خورد زنگ موبايلش

 قدرت تمام با را گوشی...! شد ديوانه...و زدند بيرون فکش روي رگهاي...کرد نگاه شماره به و برداشت

 را تلفن سيم...! کشتمش من-: کوبيد زمين به و برداشت را مانيتور...! نگفتم-: زد فرياد و کوبيد ديوار به

 به لگد با...! لعنتی-: کرد خرد ميز شيشه روي را همه و کند جا از هم را پريز حتی و پيچيد دستش دور

 هزار..يکبار نه...زد شکسته شيشه روي را مشتش...! من به لعنت-: کرد واژگونش و زد کامپيوتر کيس

 زندگی اين به لعنت-... بار!...

 بود دستش جلوي که هرچيزي و من کولی حتی...تاپ لپ...ها پرونده...کتابخانه توي کتابهاي...گلدان

 زد فرياد و دريد و کرد پاره و شکست!...

 با و خوردند می هم روي ترس شدت از دندانهايم...بودم کرده سرم حفاظ را دستانم و کرده کز اتاق گوشه

 کردم می تهی قالب فريادش هر!...

 من اما..نشکست...بود جداره دو شيشه...کوبيد شيشه در را نابودش و زخمی مشت...رفت پنجره سمت به

 کرده رنگين را شيشه خونش...زد مشت دوباره...!شنيدم را دستش استخوانهاي خوردن ترک صداي

 توانی با...!کرد راست اندامم بر مو نيتش عاقبت و نيتش...کردم می کاري بايد...!دوباره و دوباره...بود
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 بدتر که اينجوري...کنين بس...خدا رو تو...بسه-: شدم آويزان بازويش از و رفتم سمتش به بود نمانده که

 دين می عذاب رو برادرتون!...

 تنه بين را خودم...برگشتم...ننشستم عقب اما...!کرد نفوذ نخاعم تا درد...کوبيد ام سينه قفسه به آرنجش با

 و کجا من نيروي اما..گرفتم بيايند فرود دوباره تا بودند شده مشت که را دستانی و دادم جا پنجره و او

 دو وسط از و بشکنند هايش مهره تمام که است االن کردم می حس...شد تا عقب به کمرم کجا؟ او نيروي

 زمين به را پاهايم...بزند کنارم کرد سعی و برداشت را دستش فشار... آي-: زدم جيغ...شوم نيم

 گم توانستم می کاش...شوم گم شد می کاش...! اينجا از گمشو-: کرد پرتم و گرفت را بازويم...چسباندم

 با و کوبيد ديوار به کفشش نوک با... کنين می خودکشی دارين...دانيار آقا...بياين خودتون به-..! شوم

 کنه کمک يکی...کمک-: زدم داد راهرو توي...دويدم بيرون اتاق از...شيشه به مشت!...

 هق هق و برگشتم اتاق به مستاصل...نياورد خودش روي به..شنيد مرا خواهی کمک کسی اگر حتی اما

 برس دادم به...خدا-: ناليدم...شدم خيره رويم به رو گسيخته زنجير ديوانه به کنان!...

 می که را چيزي و کشيدم بيرون را دياکو ميز کشوي...شد زده ذهنم در اي جرقه...رسيد دادم به خدا و

 می دستم...کردم روشنش...! بود داده يادم را اش استفاده نحوه و جا دياکو که شوکري.يافتم خواستم

 فرياد...دانيار درد از ناشی فرياد با همزمان و بستم را چشمم...بود عرق از خيس فقراتم ستون...لرزيد

 به آرام ضربه چند...زد می اما بود ضعيف...گذاشتم قلبش روي را سرم...نشستم کنارش...! کشيدم

 خوبين؟...دانيار آقا...دانيار آقا-: گفتم و زدم صورتش

 نمی...چرخيدم خودم دور و شدم بلند...بود باال وحشتناکی شکل به بدنش دماي اما..بودند آرام نفسهايش

 -: کردم تکرار خودم با...شد نمی اما کنم تمرکز خواستم می...ماليدم را هايم شقيقه...بکنم بايد چه دانستم

 و صد که اون نه ؟:چرخيدم... آمبوالنس بزنم زنگ...بزنم زنگ کنم؟بايد چيکار بايد کنم؟االن چيکار

 بزنم؟ زنگ کی به...!نداره شماره که آمبوالنس بزنم زنگ-: چرخيدم چنده؟ آمبوالنس -007 اصالً...دهه

 تلفن...بود؟آها چند خونه شماره...کنه چيکار بايد دونه می اون...بلده مامان...خونه...
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 از...! هم بر نامه کبوتر يک از دريغ...بود نمانده باقی ارتباطی وسيله هيچ اما...دويدم و چرخيدم

 راه خيابان توي...تاريک خيلی..بود شده تاريک هوا...دويدم را ها پله تمام...رفتم بيرون ساختمان

 بفرمايين-: خورد جا من ديدن از مرد...بود خلوت...شدم وارد...کردم پيدا باز سوپري يک...رفتم

 خانوم!...

 خشک دهانم شده؟ مزاحمتون خوبه؟کسی حالتون...خانوم- خواستم؟ می چه...کردم بسته و باز را چشمم

 تلفن يه ميشه...تلفن-... بياورم ياد به کردم سعی..دادم فشار محکم را پلکم...چرخيد نمی زبانم..بود

 گفت و گرفت سمتم به را سيارش گوشی سرعت به مرد ؟...بزنم:

 -بفرمايين...بله بله!...

 را آن که...بود يادم شماره يک فقط...فشردم ها دکمه روي را دستانم...کردند می فرار ذهنم از ها شماره

 هستی؟می گوري کدوم معلومه...شاداااب-: زد جيغ...! تبسم-: ترکيد بغضم بله؟-: داد جواب تبسم هم

 شده چی-... بيا...تبسم-. داد می امان گريه کاش...! شه می ديوونه داره چنده؟مامانت ساعت دونی

 زود...دياکو شرکت...شرکتم-. کرد می نگاهم زيرچشمی فروشنده مرد کنی؟ می گريه شاداب؟کجايی؟چرا

 باشه... بيا-: گرفت شدت ام گريه شده؟ کنی؟چی می چيکار شرکت؟اونجا-... خدا رو تو...بياين

 اومديم...نترسيا...اومديم االن...اومديم...باشه...

 مثل.بود بيهوش هنوز دانيار...برگشتم شرکت به که دانم می فقط...نيست يادم...نه يا دادم مرد به را تلفن

 و برداشتم را اوليه کمکهاي جعبه...کردم آب پر را اي کاسه...روند می راه خواب در که کسانی

 کرده ورم الشش و آش دست...کردم پاک را صورتش خون و...گذاشتم پايم روي را سرش...نشستم

 با...بود کرده نفوذ بافتهايش عمق تا شيشه هاي خرده...بود

 بود شديد دردش آنقدر اما بچرخانم را دستش خواستم...درآوردم را سطحی هاي شيشه از تکه چند پنس

 آورد هوشش به که!...

 روي کردم خيس را دستمالی...ريختند می اش پيشانی روي قطره قطره اشکهايم...گشود چشم و کرد ناله
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 و کرد بلند را سرش..! آخ-: گفت و گرفت را راستش دست مچ چپ، دست با...کشيدم قرمزش چشمهاي

 شود ديوانه باز اينکه از...ترسيدم می...!داد چپش آرنج به را اش تکيه.

 چرخاند را تبدارش چشمان...بود کرده درست که اي ويرانه به...کرد نگاه برش و دور به...نشست کامل

 و خراب حال وجود با...! رسيد اوليه کمکهاي جعبه به و آمد پايين بعد و کرد زوم من صورت روي و

 امانت به...خودش به اين از بيشتر بدهم اجازه توانستم نمی...بودم حمله آماده پلنگ مثل...گنگم ذهن

 آقا-. بود شده خشن و کلفت مردها مثل صدايم...داشت خراش گلويم...! بزند آسيب... من دياکوي

  و طرف اين را مردمکش فقط..خورد نمی تکان...زد نمی حرف...کرد نمی رها را مچش...! دانيار

 برخورد ديوار به کمرش تا رفت عقب عقب... کنم می دق دارم...!بگين چيزي يه-. برد می آنطرف

 با..من با...کردين چيکار ببينين-...! بود خون رنگ بد و زشت هاي لکه از پر اش طوسی پيراهن...کرد

 حرف حداقل-: گذاشت اش شده دراز بازوي روي را سرش و کرد جمع را زانوانش...! ببينين...خودتون

 -... نگفت هم کلمه يک انصاف بی...نزد حرف اما...! ميرم می دارم خدا به...خوبين بدونم که بزنين

 که بود سوزان آنقدر داد بيرون که نفسی... ميشه خوب حالتون...کمک ميان االن...تبسم به زدم زنگ

 کردم حس اتاق سوي آن از را حرارتش...

 - بيارم خواين می شه؟آب کمتر دردش که گردنتون به ببندم خواين کنه؟می می درد خيلی دستتون

 دردتون بدن که مسکن يه...دستتون از بگيريم عکس بايد...رسن می زود...خلوته خيابونا واستون؟االن

 ميشه آروم!...

 که سکوتی..ترسيدم می سکوت از...نباشد سکوت که زدم می حرف فقط...نداشتم جواب به اميدي

 و پدرش و تبسم...رفتم در جا از فنر مثل در صداي شنيدن محض به...!بود او مجدد خروش انتهايش

 با توانستم می ديگر...شد قلبم قوت ديدنشان...نداشتند صورت به رنگ کدام هيچ...بودند آمده من مادر

 در خودم و دادم نشان را دانيار ديگر دست با و گذاشتم دهانم روي را دستم يک...بميرم راحت خيال

 جا ديگه...ممنون-: گفتم و گرفتم شاداب مادر دست جلوي را دستم: دانيار...!رفتم حال از تبسم آغوش
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 -. نکند سرازير درونش را کفگير که برداشتم را بشقابم...! نخوردي چيزي که ميشه؟شما مگه-...! ندارم

 اينه...ورزشکاري ماشاال مهندس؟شما شدي سير چی با..بابا اي-: گفت پدرش...! شدم سير...بود کافی

 غذات؟

 جلويم را ساالد ظرف شادي. بود خوشمزه خيلی..ممنون بازم-. نداشتم را تعارف حوصله..آمد می خوابم

 شما مخصوص..کردم درست خودم..بخورين ساالد اين از-: گرفت...

 می خواهرم ياد مرا روشنش چشمان معصوميت...بود نشسته دلم در دختر اين مهر عجيبی شکل به

 نداشتم ذهن در اش قيافه از درستی تصوير حتی که خواهري...انداخت.

 - هم سس-. بود دنيا کار ترين راحت خواهر دو اين کردن خوشحال...خنديد...! واسم بريز کم يه..باشه

 آبليمو..کردي خوبی کار-. پاشيدم رويش به سخاوتمندانه را لبخندم...! ندارين دوست دونستم می...نريختم

 می بازم بود کم اگه بخورين...عالمه يه-: گفت کرد می خالی بشقابم توي را ظرف نصف حاليکه در چی؟

 خيره دهانم به اشتياق با...! مرسی-: گفتم و برده فرو بشقابم قرمزهاي و سبز توي را چنگال... ريزم

 برق چشمانش..! شدي اي حرفه حسابی...عاليه..اووم-: گفتم و زدم چشمکی نداده قورت هنوز...شد

 به را نمکپاش بالفاصله... کمه نمکش ذره يه فقط...آره-. دادم تکان را سرم گين؟ می راست-...! زد

 سر ما به کم چقدر-...! سادگی و صفا از..بود شاداب شده کوچک نسخه...! بفرمايين-: گفت و داد دستم

 رسمش؟ اينه...پسرم زنی می

 که زنی...کنم مخفی را چشمانم در خوابيده افسوس و حسرت...زن اين به کردن نگاه هنگام توانستم نمی

 ديگر يکبار را مادري عشق برايم که زنی...! شد ام پاره پاره دل مرحم و نشست بالينم بر تمام هفته يک

 ديگري زن کننده تداعی که زنی...! بچشم را مادرانه نوع از محبتی طعم دوباره داد اجازه و کرد زنده

 ته اي تکه...! نميشه فرصت...گرفتارم خيلی-...! گونه فرشته صورتی و روشن موهاي و بلند قد با...بود

 نداري؟ وقت مادرتم به زدن سر واسه يعنی-: گفت و گذاشت بشقابم توي ديگ

 و کم بی..زد می يکنواخت قلبم که بود مدتها...شناختم نمی را تند هاي طپش اين...افتاد طپش به قلبم
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  و انداختم پايين را سرم...شود نمايان صورتم در حال تغيير اين اثرات ترسيدم...!پايين و باال بی..کاست

 چنگال... کردما سفارش کلی نبردين؟خوبه منو امروز چرا-: زد غر شادي...! شماست با حق..بله-: گفتم

 و حاضر جسمش...نبود ما پيش خواهرش اما... بپرس خواهرت از-: گفتم و گرفتم شاداب سمت به را

 اومد؟ خوشت بافته شاداب که گردنی شال از راستی-: پرسيد...! شاداب مادر...مادر... غايب روحش

 پيگيري چرا..کنه می درد گردنت ميگه شاداب-. بود قشنگ آره-. کرد می بازي غذايش با..کردم نگاهش

 کنی؟ نمی

 - کامواي با و رفت اتاق به..شد بلند و گرفت زانويش سر را دستش...! ميشه خوب...نيست مهمی چيز

 حواسم داري؟ دوست رو رنگش..بافم می پليور يه واست دارم منم-. آمد بيرون اي بافته نيمه اي سورمه

 بافتنی و ميل...زد زانو کنارم... ممنون..نيست کار اين به نيازي-. بود اش حواسی بی و شاداب پيش

 اعتراض صداي... نه يا درسته ببينم..بگيرم اندازه بذار-: گفت و گرفت ام سينه جلوي را آن از آويزان

 آخ-...! بود حواسش پس..! بعد..بخورن رو غذاشون کن صبر جون مامان-..! بود ضعيف شاداب

 -...! بفرمايين..نيست اي مساله-: گفتم و برسد کارش به راحت تا چرخيدم. نبود حواسم اصال...شرمنده

 رو کارا اين سليقه من...دونم نمی- آستيناش؟ سر يا ش يقه کنم؟مثال کار سفيدم طرح داخلش داري دوست

 با-. کردم نگاهش چشم گوشه از ساده؟ يا قشنگتره مادر؟اونجوري گی می چی تو...شاداب-...! ندارم

 گفتم و کردم شاداب پدر به رو..شد تمام که مادر کار...! قشنگتره شه قاطی سفيد رنگ:

 - تکان را سرم..! خوبه خيلی..شکر رو خدا...شما لطف به-: گفت محجوبانه چطوره؟ بار و کار اوضاع

 کاراي يواش يواش سپردم مهندس به-..! کنم جبران رو محبتتون تونستم می که بود راهی يه کاش-. دادم

 چه...نه-: داد جواب خوشحالی با نداري؟ مشکلی که شهر از خارج کار با...بده بهت بزرگتر

 کردم مادر به رو...! خوبه-. بود دزديده را تمرکزم تمام شاداب سکوت. رم می باشه کار هرجا..مشکلی

 اتاق تو کجا؟واستون-: آمد حرف به شاداب باالخره...! ناهار بابت ممنون..رم می ديگه من-: گفتم و

 را کوچکش کله و بياورم گيرش تنها جايی خواست می دلم اومد؟ نمی خوابتون مگه...انداختم رختخواب
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 اينهمه از ري؟بعد می کجا آخه-: گفت مادر...! خونه برم دم می ترجيح-. بخوانم را مغزش و بشکافم

 داريم حرف کلی بعدش...بخواب کم يه...بمون پيشمون رو بري؟امروز خواي می هم حاال اومدي وقت

 از دنيايی اش ساده اتاق..داشتم را اش تجربه...کرد می اذيتم شاداب اتاق در خوابيدن وسوسه...! باهات

 بود آرامش...

 تا چند تازه...!ازتون دارم درسی سوال کلی من...ديگه بمونين...دانيار آقا خدا رو تو-: کرد التماس شادي

 بدم نشونتون خوام می...کشيدم طرحم!..

 کم خاطر به

 احتماالً ...بود گذاشته طرح را هايش نقاشی اسم...دبيرستانی دختربچه...گرفت ام خنده

 ممنون..باشه-...! خواهرش از نياوردن...

 مالفه و بود پهن بخاري به نزديک..اتاق وسط رختخوابی...آمد همراهم و شد بلند هم شاداب...شدم بلند

 هنوز...بابامه مال...راحتی شلوار اينم..بفرمايين-...! بود شده کشيده تشکش روي تميزي و سفيد

 .پوشاند می را پايم قوزک تا

  ً پليورم... راحتم..نيست نيازي- نهايتا پدرش شلوار...! تميزه و نو...نپوشيده

 صدام داشتين احتياج چيزي-. دزديد را نگاهش...کردم باز را پيراهنم بااليی دکمه دو و آوردم در را

 -: گفت و کشيد آهی شده؟ چت امروز تو- بله؟-. نکند نگاهم کرد سعی شاداب؟-..! اجازه با...بزنين

 رو يا من پيراهن شده باز دکمه دو...چه از دانم نمی...گريخت و..! اينجايين که خوشحالم فقط...هيچی

 دستش شدن!...

 خسته...شدم خيره سقف به و گذاشتم ام پيشانی روي را ساعدم..کشيدم دراز و درآوردم کامل را پيراهنم

 و رخوت نتوانست هم بخاري مطبوع گرماي حتی..بود فراري چشمانم از خواب هميشه مثل اما...بودم

 قبل ماه پنج به برگشتم و بستم را چشمانم..آورد ارمغان به جسمم براي را خبري بی!...

 فراري من از مرگ مردم؟چرا نمی چطور...گنجيد نمی باورم در سختی جان اينهمه...بودم زنده هنوز
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 می دلم.بود شده آويزان پلکم از کيلوگرمی صد وزنه مثل که بودند کرده تزريق برايم چه دانم بود؟نمی

 از داشتم دوست...بوده وس*کاب ام ديده هرچه که ببينم و شوم بيدار خواب از و کنم باز چشم خواست

 نيست هيچی"گويد می و نشسته کنارم آورش اعجاب لبخند و آب ليوان يک با دياکو ببينم و بپرم خواب

 می گردنم روي و اند گرفته راه ام شقيقه روي از آب قطرات کردم می احساس...! "ديدي خواب..داداش

 گوشه آب اي قطره...شد نمی بسته دستم...نشد اما..کنم مشت را دستم خواستم...زدم زور هم باز...ريزند

 را چيز هيچ...بود تاريک فضا...کنم باز را همم به چسبيده پلکهاي توانستم باالخره...ريخت چشمم

 تار به تار کردم می حس...بود سردم..بدهم تکانش توانستم نمی..کرد می درد گردنم...دادم نمی تشخيص

 پس...زدم لبخند دل ته از...شد نزديک سريع که ديدم را کسی... دياکو-: زدم لب...لرزند می هايم ماهيچه

 شدين؟ بيدار...دانيار آقا-...! بود خواب چيز همه

 خيس دستم بانداژ اما...کشيدم ام پيشانی روي و آوردم باال را سنگينم دست...شد خشک لبم روي لبخند

 همان...شد روشن اتاق و آمد "تقی" صداي...بود کرده اشغال را ام پيشانی فضاي مرطوبی جسم...شد

 را حوله...! سياهی دوباره...! کن خاموشش-: گفتم و گذاشتم چشمم روي را خيس بانداژي دست

 -..! آب قطرات چکيدن دوباره و...شنيدم را چالندنش سپس و آب در شدنش ور غوطه صداي..برداشت

 شناسين؟شاداب؟ می منو...ما خونه-... بغض از پر...گريه از پر..بود اشک از پر صدا کجاست؟ اينجا

 را اش خيسی و کشيد گردنم و صورت روي را دستمالی... داشت حقيقت...من خداي...داشت حقيقت پس

 با را چيز همه... هميشه من لعنتی حافظه اين...آمد می يادم مياد؟ يادتون بهترين؟منو-. کرد خشک

 داشت می نگاه زنده... جزئيات!...

 می داغ حوله کنه؟االن می درد گردنتون- کرد؟ می درد اينقدر چرا...کشيدم گردنم روي را سالمم دست

 می دلم...بنشينم خواست می دلم....کردم حس هم را جديد حوله داغی بعد کمی...! روش ذارم می کنم

 کنم کمکتون بدين بشينين؟اجازه خواين می-...برخيزم خواست!...

 صبر- کند؟ تحمل مرا وزن خواست می چطور نحيفش هيکل اين با دختر اين...گرفت را بازويم زير
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 آنقدر...بود کرده عادت تاريکی به چشمم...دادم تکيه. شد خوب االن...آها..پشتتون بذارم رو بالش کنين

 سه...بخورين بيارم چيزي يه بذارين-. بدهم تشخيص را شاداب ملتهب و متورم چشمان توانستم می که

 بلند آمد؟خواست نمی يادم چيزي روز؟؟؟چرا سه روز؟؟؟کدام سه... نزدين هيچی به لب روزه

 حالتون-. لرزيد می اش چانه...گرفت گاز را لبش روز؟ گی؟سه می چی-: گفتم و گرفتم را مچش..شود

 يکی اين نيست؟ يادتون...خونه بياريمتون شديم مجبور...داريم نگهتون بيمارستان تو نتونستيم..نبود خوش

 .سوخت می ام سينه...!نبود يادم

  ً دکتر يه...گفتين می هذيون همش..داشتين تب- شد؟ چی بعد- استثنا را

 کنه می ويزيتتون خونه مياد...

 و زد آب در را حوله شکسته؟-: گفتم و بردم باال را دستم...!بود دکتر همين کار پلکهايم سنگينی اين پس

 اينقدر چرا-. شد می خرد استخوناش تموم نبودين بوکسور اگه گفتن...خورده ترک نه-. کشيد ام پيشانی به

 -. برگشت شاداب؟-. برود بيرون اتاق از که شد بلند. ميارم اضافی پتوي واستون سردتونه؟االن- سرده؟

  کمک با.گرفت رعشه را تنش تمام مرده؟ دياکو که روزه سه يعنی-. کشيدم آه.. آره- روز؟ سه گفتی- بله؟

 و کردم بلند را سرم...! مرده که روزه سه-. زدم ديوار به را سرم پشت.کرد حفظ را تعادلش ديوار

 دوباره و دوباره..! روزه سه-... زدم ديوار به دوباره...

 - و گرفت دستانش بين را سرم...گذاشت زمين روي را زانوهايش و آمد...! هم باز...! روز ســــــــه

 باشين آروم خدا رو تو..نه-: گفت...

 دستانش بين از را سرم کردم سعی...!شد می کم دردم اينطوري...کرد می درد سرم فقط..بودم آرام

 و کرد حلقه گردنم دور را بازوانش! نــــــــــه...گفت درد با...خوردم ديوار به ضرب با...بکشم بيرون

 مامان؟؟ چيه-: گفت هول با و آمد داخل زنی...شد باز در...! مامان-: ناليد و چسباند اش سينه به را سرم

 زن...! نيست خوب حالش-: زد زار.شنيدم می را قلبش کوبنده و پُر طپش...کرد نمی رها را سرم شاداب

 يک...ميداد بو دستش...! آتيشه گوله يه-: گفت و گذاشت صورتم روي را دستش...نشست و زد کنارش
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 آروم-: گفت و کرد ديوار و من حائل را دستش سرعت به...بردم عقب را ام شده رها سر...خاص بوي

 آروم...پسرم...

 بيرون اتاق از و دويد... بيار مسکن يه شاداب-...! کنه می درد سرم..کنين ولم- کردند؟ نمی رهايم چرا

 رفت!...

 - را سر اين بايد..شدم نمی خوب قرص با...خواستم نمی...! شی می خوب االن...پسرم بکش دراز

 بو دستش... شی بهتر دم می قول...دم می ماساژ رو سرت من...بکش دراز..ببين-... کردم می منفجر

 ببند رو چشمات حاال...آفرين-... اطاعت به کرد می مجابم...آشنا بوي يک..خاص بوي يک...داد می...

 در شده متوقف خون انگار..بود خوبی حس..هايم شقيقه روي..کرد حرکت موهايم بين دستی...بستم

 دستش سالمم دست با...خاص بوي آن..بود دستانش بوي آن از بهتر...بودند افتاده جريان به دوباره عروقم

 چيه بوي اين-... خاص بوي يک..بود خاص بوي...کشيدم بو و گذاشتم ام بينی روي و گرفتم را!...

 يک با همراه...خوردم آب...داد می بو هم لباسش...کرد بلند را سرم و گذاشت گردنم زير را دستش

 روشن هوا...کردم باز را چشمم...زدم چنگ پيراهنش به...برداشت آهسته را دستش...تلخ و سفت قرص

 نگاهم مهربانش چشمان با...خورد می تکان باد در خوشرنگش موهاي...خنديد می صورتش...بود شده

 -: گفت و کرد ن 

 ...خنديدم...بود بو همان! مامان خوشگل پسر...مامان جا...دانيار

 

 ...!مامان- عمر...مامان

 خوش زنگ همان...بود صدا همان..! مامان زندگی جانـــــــــــــــم؟همه-. کرد پيدا وسعت هم او خنده

 اينجام من...بخواب...مامان بخواب-..! خستمه...! مياد خوابم-... آهنگ!...

 غم..رفت درد...کشيدم نفس را بويش و گذاشتم پايش روي را سرم..خواند االليی کردي زبان به کسی

 برگشته مادرم چون...آمد روشنايی و روز...آمد راحت خيال...آمد آرامش...رفت وحشت و مرگ...رفت
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 اين با کنی می بيدارش خبرته؟االن چه..تر يواش کم يه-: گفتم و کردم شادي به رو: شاداب...! بود

 و کتاب..!اينجاست که نبود يادم اصال...واي-: گفت و گرفت دندان به را اش اشاره انگشت..! صدات

 درس آهسته صداي با تونم نمی آخه...اتاق يکی اون تو برم-: داد ادامه و کرد جمع را دفترش

 درس از-: گفت رفت می اتاق سمت به حاليکه در و...! دارم امتحان که هم فردا...نميشه حفظم...بخونم

 برش.آمد من پاي کنار تا و خورد قل..شد رها مادر دست از مرواريدي...! متنفــــــــــــرم کردنی حفظ

 چشماش بيخوابی شدت از هميشه...ببره خوابش کنه خدا-: گفتم و غلطاندمش دستم توي و داشتم

 فکر-: گفت و کرد پايين و باال کمی را عينکش مادرم...! پاست سر چطوري دونم نمی اصال..سرخه

 حاال؟واال تا نکشيده تيمارستان به کارش چطور گذشته؟موندم بچه اين به چی دونی مادر؟می راحته کردي

  باورش کی!کنه می راست آدمی هر تن به مو کشيده که زجرايی تصور...مقاومت اين داره آفرين خدا به

 به..کردم نگاه حياط به مرواريد ريز سوراخ از کنه؟ تحمل رو مصيبت همه اين بتونه انسان يه ميشه

 کنه می خودکشی يا..ميره می يا بودم مطمئن اتفاق اون از بعد...آره-..! سفيدپوش و بار و برگ بی حياط

 بود ديده هم رو بدترشم اين از چون...آورد دووم اما...ده می دست از رو عقلش يا!..

 کاش...تنهاييش واسه بميرم...مادريش بی واسه بميرم...بچه اين دل واسه الهی بميرم-: کشيد آه مادر

 اينقدر چرا...گيره گوشه اينقدر چرا...کنه می دوري اينقدر چرا دونم نمی...اومد می اينجا بيشتر حداقل

 دادمون به کشيده؟کم رو زحمتمون کم مگه...نداره فرقی هيچ واسم دوتا شما با خدا خداوندي به..سرده

 به اون رو پدرت..داد نجاتمون و گرفت رو دستمون شديم می غرق داشتيم ديگه که وقتی رسيده؟درست

 که رو اي خونه...داره رو شادي و تو هواي اينهمه...کرد جور واسش خوبی اين به کار...برگردوند ما

 با پسر اين حيف...مرده  همون برادر که حقا...کرد بازسازي تنه يه شد می خراب سرمون روي داشت

 واسش کاري يه شد می کاش...بپوسه خودش انزواي و تنهايی تو اينجوري که جوونمردي اينهمه

 می ما با...مامان خوبه االن-: گفتم و گذاشتم مادرم وسايل توي را مرواريد...! بودم بلد راهی کاش..کرد

 معجزه يه زنه می حرف باهامون و خوابه می يا خوره می ناهاري يه...خونمون مياد که همين...جوشه
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 می شکر رو خدا کنارمونه االن که همينی خاطر به اونوقت..ببينی بقيه با رو رفتارش بايد..ست

 وقتی..زد حرف باهاش شد نمی

 اصالً...ترسيدم می ازش چی مثه بودمش ديده که اولی روزاي...کنی

 چه  ًاتفاقی دقيقا بگم تونم نمی..کرده تغيير خيلی..شده عوض کلی االن...شدم می روح قبض کرد می نگام

 خدا به-: گفت و کرد نچی نچ مادرن...! نيست سابق آدم اون ديگه..شده عوض چيزاييش يه اما...افتاده

 به نه..باشم داشته شک بهش اينکه نه...بره اينجا از بذارم بود محال نداشتم خونه تو جوون دختر دوتا اگه

 کنه می حض آدم..نابجا حرکت يه نه..زشت شوخی يه نه..بد نگاه يه نه...دارم قبولش چشمام اندازه..خدا

 داره همش که طفلک اين..وگرنه..پوشيده لباس و روسري با..ميشين معذب شما فقط...مردونگيش واسه

 ندارم شک من...خوابيد می راحتی جاي يه و خورد می درستی غذاي يه شب به شب حداقل..کنه می کار

 هرچی..درده هرچی..کنه می خوف آدم تنهايی تو...بره می خوابش تر راحت نباشه تنها اگه

 سر اون که شم خونه...بخوابه تونه نمی که همينه...سراغش مياد بده ي خاطره هرچی..مصيبته

 دلم...مادر..هی...ببرم غذا واسش و بزنم سر بهش برم روز هر تونم نمی که دردم پا اين با منم...دنياست

 کباب...پسر اين واسه کبابه!..

 خاطرش به که بزرگی قسمت...بود ام زندگی از قسمتی دانيار...بودم شده نگرانش دل..برخاستم جا از

 بيدار که ديدم...کردم باز را در گوشه آهسته و انداختم سرم روي را شالم..بودم وال و هول در هميشه

 قصد سريع...نداشت تن بر پيراهن...بود گرفته دستانش بين را سرش و رختخواب ميان نشسته...است

 زد صدايم که کردم برگشت:

 -... آخه-.. کردم باز را در الی بيشتر کمی..! بودم گرفته گر من..نبود تنش لباس او...! شاداب تو بيا

 تا ايستادم در دم همان...! توام..بابا بيا-: گفت بدخلقی با و برداشت را پيراهنش و کرد دراز را دستش

 و برد فرو موهايش توي را انگشتش ده هر خوابيدين؟ خوب-. شدم وارد بعد و بست را هايش دکمه تمام

 زد کنار پايش روي از را پتو کرديم؟ صدا و سر ما يا نبود راحت چرا؟جاتون-...! نبرد خوابم..نه-: گفت
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 هيچکدوم-: شد بلند و!... يه االنم...کنم می جمع من-: گفتم و گرفتم دستش از را پتو..رفتم جلو سريع

 تنگش خلق همان با و چرخيد شالم روي نگاهش. شين اخالق خوش کم يه که بهتون دم می دم تازه چاي

 و کرد شل کمی را کمربندش آخه؟ مادربزرگاست شبيه کجام من-. خنديدم...! بزرگ مادر مرسی-: گفت

 گفت:

 - رو تو شدن سفيد و سرخ حوصله...شلوارم تو بذارم پيرهنمو خوام می..بيرون برو االنم...جات همه

 از ديگه تو-: گفت و خورد تکان لبش گوشه هم در اخمهاي همان با...کردم سرخم حرفش همين... ندارم

 ترسيدم شده؟ بيدار-: پرسيد مادر.رفتم بيرون اتاق از و زدم بغل هم با را تشک و پتو! افتادي بوم ور اون

 چاي برايش. رفتم بغلی اتاق به سرعت به و گفتم اي "بله" همين براي..بيايد چشم به درونم انقالب

 سفارش کمتر نبود قرار مگه-: زد می حرف مادر با.بود خيس موهايش و شسته را صورتش..بردم

 محبت با مادرم...! رفته باالتر چشماتون نمره گه می ميارين؟شاداب فشار خودتون به اينقدر بگيرين؟چرا

 به چرا هست مشکلی هنوز اگه...نبود اين ما قرار ولی-...!مريضم نکنم کار...پسرم کردم عادت-: گفت

 دانستم می دونم؟ نمی من که هست مشکلی شاداب؟ ها-: گفت تندي به و کرد من به رو و گين؟ نمی من

 -. بود گونه وسواس و عجيب او به نسبت واکنشهايش...! است مادرم..او براي خانه اين عضو مهمترين

 و خورد نصفه را چايش کنم؟ چيکار ميگين...ده نمی گوش اما..کافيه بابا و من درآمد...نيست مشکلی نه

 خدا به...نه-: گفت زده شتاب مادرم. برم می خودم با رو خياطی چرخ من...نداره فايده اينجوري-: گفت

 تا سه اين...ره می سر م حوصله ولی...کرده نيازمون بی تو لطف بعد و خدا اول...نيست احتياج سر از

 سفارش يه اي هفته دم می قول..باشه..!بيکاري از کنم می دق...تنهام...نيستن خونه شب تا صبح از که

 خوبه؟..نگيرم بيشتر

 بدتر پاتون درد نشستن وضع اين با...بود گفتن من از حال هر به-. شدند نمی باز اش لعنتی اخمهاي

 رين می دکتر که سري اين اگه..نتيجه در..دين می دست از رو چشماتون زدن سوزن اين با..ميشه

 نيست خبري خياطی چرخ از ديگه باشه بدترشده وضعيتتون.
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 و لبخند...! برسد ام نديده پسر مادر داد به خدا..رفت می قنج دلچسب اما نادر محبتهاي اين از من دل

 خودم به حواسم من...باشه راحت خيالت...چشم...پسرم چشم-...! بود خوبش حال گواه چشمانش برق

 و پوشيد را پليورش.کرد باز را اخمهايش کمی مادر آخر جمله.. ! مادر نباش من نگران دل تو...هست

 صدا را پدر و شادي...! پذيراييتون از ممنون...رم می ديگه من-: گفت و برداشت را کاپشنش

 را کفش پاشنه..! هنوز نديدن هم رو طرحام..!دارم درسی سوال کلی من-: گفت دلخوري با شادي...زدم

 بده هم رو طرحات...بزن زنگ من به نبود بلد اگه..بپرس شاداب از رو سواالت-: گفت و کشيد باال

 اما..نبود راضی شادي خوبه؟..کنی برطرفشون تا کنم می يادداشت واست رو ايراداش..بياره واسم شاداب

 و من..! ميام بازم-..! نداشت هم اخم ديگر اما..نزد لبخند...! موندين می بيشتر کاش ولی...باشه-: گفت

 سوار از قبل اما...کرد باز را ماشين در..! رفتم ماشين پاي تا من و...کرديم اش همراهی در دم تا پدر

 گفت و گذاشت در بااليی لبه روي را دستش شدن:

 - اين با زيادم....کنی می تموم رو کار هفت ساعت...!مونی نمی شرکت ديروقت تا بعد به اين از

 زنگ من به کشيد طول کارت که اومد پيش مشکلی يه..وقتی يه اگرم...شی نمی چيک تو چيک سهرابيه

 تو صبحم خود تا اگه حتی...شرايطی هيچ تحت اما...دنبالت فرستم می رو يکی يا ميام خودم يا..زنی می

 مهلت اما..چرا بپرسم تا کردم باز دهان فهميدي؟...شی نمی سهرابی ماشين سوار موندي شرکت

 تو برو االنم...گفتم که همين..نداره اگه و اما و چرا-: گفت و داد پايين را ماشين شيشه...شد سوار..نداد

 ...باشين خودتونم مراقب...کنين رانندگی آروم...باشه-: گفتم و رفتم عقب کمی...! شده ديرم..خونه

 رفت بعد و ببندم را خانه در تا ماند منتظر...داشت چين چشمش گوشه اما...بود جدي صورتش!...

 به تا...رفتم پيش حياط در آرام آرام و زدم بغل را دستانم...ماه آبان سردي به نه اما...بود سردي زمستان

 پتويی...! بود نشسته وار شالق و وحشتناک باران زير...دانيار...پيش ماه پنج که جايی..رسيدم ها پله

  و پيچيدم خودم دور را ام بافتنی و بزرگ شنل کجا؟ تو-: زد صدا مادر...کردم حياط قصد و برداشتم

 بياد کن راضيش-: گفت و راند لب بر ي هلال اال اله ال مادر...! کنم تحمل تونم نمی...پيشش رم می-: گفتم
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 بره نمی در به سالم جون الل زبونم..وحشتناکش تب اون با..داخل!..

 کرده ستون اش چانه زير را دستانش...شدم حياط داخل و پوشيدم را هايم دمپايی...دادم تکان را سرم فقط

 براي حرفی...نشستم کنارش و انداختم دوشش روي را پتو.بود نشسته حرکت بی و صامت پله روي و

 معناي...بدبختی معناي..فهميدم می را رنج معناي تازه چون...نداشتم هم دادن براي تساليی...نداشتم گفتن

 نمی عذابم پولی بی ديگر...بودند شده عوض برايم تعاريف تمام...! جنگ معناي...غم معناي...تنهايی

 برايم عشقی شکست...بودم خوشبخت يعنی ببرم پناه آغوشش به توانستم می که داشتم مادري همينکه...داد

 می دانيار که دردي برابر در کشيدم می خجالت...بود شده مضحک

 هميشه...دارد وجود هم بدتري هميشه بودم فهميده تازه...کنم فکر حتی چيزي همچين مورد در کشيد

 باال آن نه کنم نگاه خودم دست پايين به بايد زندگی در بودم فهميده...دارد شکر جاي زندگی

 گرفته هم مرا نفس...دياکو دادن دست از...!شد می راحت هايش سختی و شيرين زندگی آنوقت...باالها

 دياکو مرگ...! بودم زمين روي آدم ترين غم بی و ترين خوشبخت من..دانيار با مقايسه در اما...بود

 يا و...خوردم نمی غصه شادي نداشته کفش و کيف براي ديگر...داد تغيير را هايم ديدگاه و ها اولويت

 می استفاده ام خانواده به عشق ابراز براي فرصتی هر از فقط...مادرم شده ضعيف چشمهاي

 را دنيا رحمی بی...ورزيدن عشق براي...است کم خيلی داشتن دوست براي فرصتم بودم فهميده...کردم

 يا دير..باالخره که دانستم می...بود شده ملموس برايم دادن دست از و مرگ...بودم ديده چشم به

 فهميده....بدهم دست از را زمانم از لحظه يک حتی نبايد و افتد می اتفاق عزيزانم يا و خودم براي...زود

 آه مدام..خوردن حسرت مدام..ريختن اشک مدام ارزش..ندارد ارزش پشيزي اندازه به زندگی بودم

 اين موجود ترين جان سخت در انسان بودم فهميده...بود باخته رنگ چشمم پيش مشکالت...کشيدن

 شکسته دل فناپذيري و ضعف عين ، يک و اشک قطره چند با و کند می تحمل را هرچيزي و دنياست

 جنگ از و نبودم او جاي که کردم می شکر...کردم می شکر را خدا ديدم می که را دانيار...ميرد نمی

 که کردم می شکر..ندارد جايی من خوابهاي در او وسهاي*کاب که کردم می شکر...دانستم نمی چيز هيچ
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 از...بود رسيده خط آخر به چگونه که ديدم می را او وقتی...داشتم اميد..داشتم شوق...داشتم انگيزه هنوز

 می چندشمم...ام تحملی کم از...ام طاقتی بی از...ضعفم از.گرفت می عقم مداومم ناشکريهاي و خودم

 شد!...

 نمی هم دقيقه پنج...هيچ که روز پنج گاهی...عمر يک يعنی روز پنج گاهی...خيلی يعنی روز پنج گاهی

 خانه گوشه...دانيار و من روز پنج...بود روزها پنج همان از روز پنج اين...!شود نمی تمام و گذرد

 کم نکن فکر...!بريديم همه از و کرديم قهر دنيا تمام با روز پنج...زديم زل بهم سکوت در و نشستيم

 آخر شب اين کردم می فکر هرشب...بفهمی تا باشی داشته زندگی در روزها پنج اين از بايد..نه...است

 پهن اتاقش دم را رختخوابم...خوابيدم نمی و خوابيدم می دانيار دادن دست از وحشت با شب هر...است

 ريتم کندي و تندي حتی...شنيدم نمی نکن فکر...چسباندم می در به را گوشم..شدم می بيدار...بودم کرده

 قرص هرچه..داشتيم چاقو هرچه...!بفهمی مرا حال تا باشی کرده تجربه بايد...فهميدم می هم را نفسهايش

 می...خودکشی فوبياي...مرگ فوبياي..داشتم فوبيا...بودم کرده قايم را همه..داشتيم طناب هرچه..داشتيم

 دستم از ترسيدم می...برود دستم از اين از بيشتر ترسيدم می...کند پاره را حياتش نازک نخ ترسيدم

 من...!نه...بود نافرجامم عشق يادگاري اينکه خاطر به نه...بود دياکو امانت اينکه خاطر به نه...برود

 حس...دميدم دهانش در نفس خودم و کشتمش خودم...بودم ديده چشم به را دانيار شدن زنده و مردن

 براي...نبود ترحم و دلسوزي سر از ام نگرانی...شد می پرپر چشمش مقابل اش بچه که داشتم را مادري

 سر از نه...زند می پا و دست مريضش نجات براي که دکتري مثل زدم می پا و دست داشتنش نگه

 که دانستم می...دوستی انسان سر از..وظيفه سر از بلکه...دلسوزي

 و شاداب تا بودند باخته جنگ در را چيزشان همه که کسانی و کسی از...ها دانيار و دانيار از مراقبت

 است من دين اداي براي راه تنها...است من افتخار...است من وظيفه کنند زندگی راحت ها شاداب!...

 به نيازي نه و بود خودکشی فکر در نه...کردم می فکر که بود چيزي آن از تر مقاوم...دانيار ولی

 بحران صبورانه...کرد می تحمل صبورانه اما...شد می تر طوالنی و طوالنی سکوتش...داشت مراقبت
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 چه دانم نمی...بوييدش می...برد می پناه مادرم به..شد می لب به جان که گاهی...گذاشت می سر پشت را

 دانيار...خوابيد می و گرفت می آرام شير، خوردن از پس شيرخوار کودک يک عين که کرد می حس

 بيچاره اش صبوري...بود نشانده خون و اشک به را چشممان اش کسی بی و مظلوميت..زد می آتشمان

 اما ببرد بين از و بشکند را چيز همه و شود ديوانه باز کاش اي کردم می آرزو که آنقدر..بود کرده ام

 مرگ...بود آورده در پا از مرا دياکو مرگ از بيشتر دانيار خراب حال...!نباشد غريب و مظلوم اينطور

 بود لحظه به لحظه و هميشگی دادن جان دانيار حال اما...يکبار شيونش و است يکبار!...

 از آب..آوردم بهم جلو از را هايش لبه و انداختمش دوشش روي دوباره...خورد ليز اش شانه روي از پتو

 می متصاعد حرارت تنش از و بود شده بيرنگ سرما از لبهايش..چکيد می موهايش و صورت و سر

 می پهلو سينه...هست بد کافی اندازه به حالتون...کنم می خواهش...دانيار آقا-: کردم التماسش.شد

 عوض هيچی...نميشه درست هيچی اينکارا با-: گرفتم را موهايش آب شنلم با...! داخل بريم بياين...کنين

 می که هرچی به رو تو..خدا رو تو...منو هم رو خودتون هم...کنين می نابود رو خودتون فقط..شه نمی

 داخل بريم پاشين..پرستين...

 چسبيده تنم به لباسهايم...زدم زانو پايش جلوي و رفتم تر پايين او از پله يک!... لعنتی داد نمی را جوابم

 بدين؟آره؟می سکته منو خواين می-. بودند شده قاطی هم با باران و اشک.خورد می بهم دندانهايم...بود

 واستون؟ نيست ميرم؟مهم می منم بشه چيزيتون شما اگه که کردين فکر اين بدين؟به دقم خواين

 حال بی با لحظه شد؟چند می خوب چشمانش تيره چاه سرخی اين کی...داد حرکت را نگاهش باالخره

 من دور و برداشت سرش روي از را شنل و برد باال را دستش بعد و کرد تماشايم ممکن شکل ترين

 گرفت می بيشتري حجم لحظه هر گلويم در کرده النه اندوه...! لرزي می داري-: گفت و پيچيد.

 - می جا همين منم يا..ريم می هم با يا..رم نمی...نه-: گفتم و دادم تکان را سرم شدت به..! ميام منم...برو

 مشت با...! دارم دوست رو بارون..خوبه اينجا-: گفت و کرد پاک دست کف با را صورتش آب..! مونم

 بی اينقدر چرا آخه..شين می تر فهمين؟مريض می..شين می مريض-: گفتم داد با و زدم زانويش روي
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 برو پاشو..شم نمی اين از تر مريض-: گفت و کشيد آهی کنين؟چرا؟ می اذيت منو اينقدر رحمين؟چرا

 مونم می همينجا منم پس..باشه-: گفتم و نشستم پله روي..! پاشو...داخل!...

 راه سرش پشت و برخاستم سريع منهم.شد بلند جا از حرفی هيچ بی.بود کالفگی سر از اش ايندفعه آه

 من-: گفتم تند..کرد نگاهم و برگشت..شد بلند در زنگ صداي گذاشت دستگيره روي که را دستش...افتادم

 کنم می باز!...

 داخل را خودشان افشين و تبسم در لنگه شدن باز محض به...رفتم در سمت به دوان دوان و

 شاداب-: گفت هيجان با تبسم...انداختند!...

 توي را موبايل گوشی..دويد دانيار سمت به..نداد مهلت افشين...نشستم عقب و شدم شوکه هجومشان از

 دانيار...! دياکو...دانيار-: گفت و گذاشت مقابلش مبهوت مرد دست:

 لم مبل روي شود وصل تماس تا.گرفتم را دايی شماره و کردم روشن سيگاري خانه به رسيدن محض به

 ام بينی از را سيگار دود خوبی؟...پسر سالم-. سالم- دايی؟ جان-. گذاشتم ميز روي را پاهايم و دادم

 -. بگيرم تماس باهات خواستيم می اتفاقا...خوبيم همه-: زد سرفه خوبين؟ شما..خوبم-: گفتم و دادم بيرون

 فرستادم که رو پولی-. کشيدم راحتی نفس. شده تنگ واست دلمون فقط...نه- شده؟ چيزي مگه چطور

 خاکستر و شدم خم. بياري فشار خودت به اينقدر نيست الزم...هزارم بار براي اما..آره- کردين؟ دريافت

 هم طور همين-..! لحاظ هر از...باشه بهترين چيز همه خوام می-. تکاندم سيگاري جا توي را سيگار

 خنديد دايی چطوره؟ حالش...ممنون-: گفتم و ماليدم را گردنم...! نمردم هنوز که من..جان پسر هست.

 - گ...کرده هندستون ياد بدجوري فيلش

  ً روي از را پاهيام اراده بی...! بهش دم می رو وشی اتفاقا...عالی

 براي کردن شکر بار چند.کردم گوش را تنم تمام...! داداش سالم-..! بود متنفر کار اين از...برداشتم ميز

 اگر روزها اين چطوري؟خوبی؟ تو...مرسی- خوبی؟...سالم- بود؟ کافی" صدا اين شنيدن هنوز ت نعم"

 می علم را بغضم و تداعی را روز پنج آن عذاب صدايش...نبود ام تفاوتی بی از زدم می حرف سرد
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 همه-...! شکرت...داري خارجی وجود اگر..هستی اگر...خدايا مرتبه؟ چی خبر؟همه چه-...! خوبم-. کرد

 اگر خدايا چطوره؟گردنت؟خوابت؟خوراکت؟ احوالت چی؟اوضاع خودت-...! مرتب..خوبه چی

 من نگران...خوب ب خو-...! برنگردان و ببر را روز پنج آن...داري خارجی وجود اگر..هستی

 راضی که اينا-...! اش ديازپامی هاي خنده همان از...خنديد ره؟ می پيش چطور درمان...بگو تو...!نباش

 رحمت صد باز...المصبا بخورم هيچی ذارن نمی...چلوکباب پرس يه واسه زده لک دلم... نه من اما..ان

 زوم من دهن رو چشم جفت هشت...خونه اومدم موقعی از..بود بهتر وضعم بودم بستري وقتی..دکترا به

 ...!پسر اوضاعيه بد خالصه...گيرن می اجازه احساس بی دکتراي اين از خوردنمم آب واسه...شده

 ديگه کنی رعايت بايد...الزمه -: گفتم و کشيدم مبل کنار عکس قاب روي را انگشتم حتماً!... 

 - تو اونجا اومدم داداش جون...مرخصی ميام دارم همينم واسه...آوردن در رو شورش اينا...بابا نه

 - گی؟کی؟ می چی؟؟؟جدي-: گفتم و پريدم جا از ناگهان اما...گفت چه نفهميدم اول...! باش داشته هوامو

 اجازه نيست؟بهت بد ميشه؟واست مگه-... کوبيد می سينه به قلبم...! بيام هفته اين آخر تا کنم فکر...آره

 و غذايی رژيم رعايت شرط به..زدم حرف دکتر با..نه-... خدا..خنديد بياد؟ پيش مشکلی دن؟نکنه می

 طی تند قدمهاي با را اتاق عرض.کشيد می تير گردنم...! نرم بيمارستان تونم می هفته سه تا دارويی

 نکن ديوونگی...بياد پيش مشکلی نکنه...بگذره ديگه کم يه بذار...نکن کارو اين..ريسکه..نه-. کردم

... 

  ً پوستش يعنی...بده شکستش بار پنج هر و بندازه مشت عزرائيل با بار پنج که کسی...پسر نترس- لطفا

 ...!اونجا ميام خب؟من...ميام من..باشه-: گفتم سريع... باشم تو با رو عيد خواد می دلم...کلفته خيلی

 خونمون واسه..ايران واسه دلم...باشم ايران خوام می-...! ديدم می هم تلفن پشت از را قشنگش لبخندهاي

 نميارم دووم وگرنه..دارم اساسی قواي تجديد يه به نياز...شده تنگ!...

 و زدم ديوار به را باشد؟دستم دومم بار اين که کنم پشيمانش گرفت می که تصميماتی از بودم توانسته کی

 گرفتی؟ بليط-. گذاشتم آن روي را سرم



 

 328 

 --: گفتم رمق بی و آهسته... باشه نظر تحت بايد دايی..ميام تنها..نه- مياد؟ هم دايی-... گيرم می فردا..نه

 باش خودت مواظب.. -...! بده خبر بهم گرفتی بليط اينکه محض به پس..باشه حتماً...داداش باشه!... 

 حتی و ها ستاره اين

 قبالً...شدم خيره زمستانی کمرنگ هاي ستاره به و کردم پرت مبل روي را گوشی

 افشين که بود قبل ماه پنج...شد عوض چيزها خيلی قبل ماه پنج از اما...آمدند نمی چشمم به هم ماهشان

 دياکو..دانيار-: گفت و چپاند دستم توي را گوشی و آمد!...

 -: گفتم و کردم نگاه افشين به بعد و شدم خيره دستم توي گوشی به متعجب و گيج: دانيار قبل؛ ماه پنج

 دياکوئه...بزن حرف-: گفت و گذاشت گوشم روي و گرفت را دستم..گفت بلندي نچ افشين چی؟!...

 سينه تخت به محکم را گوشی و آوردم پايين را دستم..کردم نمی درک را کثيف شوخی اين...فهميدم نمی

 گرفت را بازويم افشين...! چاک به بزن-: گفتم عصبانيت با و چسباندم اش:

 -نيست؟ حاليت...خطه پشت دياکو گم می...چاک به بزن چيو چی

 دم را هوا؟گوشی اين با..باران اين زير آنهم کند؟ شوخی من با چيزي همچين سر کرد می جرأت چطور

 ...بگو الو يه نداري باور..خطه پشت دياکو گم کجايی؟می...دانيار-. زدم پس را دستش.گذاشت گوشم

 چرا..توام با دانيار-..! بود داده تکيه ديوار به و نشسته زانو روي..کنم پيدا را شاداب تا چرخاندم را سرم

 بگو چيزي يه باش زود...بزنه حرف زياد دن نمی اجازه بهش...خطه پشت...ست زنده برده؟دياکو ماتت

 نشده قطع تا!...

 را بازويم.فهميدم نمی چيزي نامفهموم اصوات مشتی جز به افشين حرفهاي از...زدم در به را ام شانه

 ..!الو بگو فقط...دانيار گم می راست مادرم جون به-. گذاشت گوشم روي را گوشی دوباره و داد تکان

 -... توانستم نمی ديگر...نشنوم جوابی هيچ و بگويم الو توانستم نمی...گفتم نمی هم مردم می...نگفتم

 زانوانم...! دانيار...الو-... کردم تيز گوش...آمد تلفن توي از صدا...خورد تکان شاخکهايم...! دانيار

 می صدامو..الو-..! کردم حس را ام مري به بازگشتشان و معده محتويات خروش...! داداش-... لرزيد
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 ...!کند بازي من با رحکانه بی اينطور که بود پست اينقدر که او؟يکی شبيه يکی بود؟يا خودش...! شنوي

 اونجاست؟ دانيار..الو..افشين-

 هيچ...شده قطع انگار..دايی-. چسبيدم را گوشی دست دو هر با..ببرد عقب را دستش خواست افشين

 بگير دوباره...نمياد صدايی...

 او شبيه توانست نمی کس هيچ...بود خودش اما...بود مريض..بود ضعيف...بود خودش...نه..نه

 ام حنجره توي را توانم تمام...برود بازهم خواست می..کند قطع خواست می...نداشت شبيه...باشد

 منم...منم..دانيار-...! بود خودش اما..بود چاه ته..آمد می چاه ته از صدايش..! دانيار-... الو-.. ريختم

 دياکو..هستی؟منم..دانيار-...! فهميدم می...کشيد می درد زدن حرف براي... داداش...

 حتی...! بزن حرف...خودمم...منم...بگو چيزي يه..دانيار- بود؟ دياکو...شد رد تنم از برق آمد که اسمش

 تويی؟-. نداشت وجود دهانم در هم بزاق قطره يک

 خودمم...داداش آره- بود؟ بيحال اينقدر چرا...

 که معلومه- خودتی؟- بودند؟ کرده من با کاري چنين ؟چطور...!!!من و بود بود؟زنده زنده

 کردم زمزمه... افشين.. .خوبی؟افشين...دانيار...خودمم:

 -خودتی؟

 پايم تا سر از...سوختم می...بودند زده آتشم انگار...رفت می گيج سرم...قاپيد دستم از را گوشی افشين

 تبسم صداي... 

 حتماً ...گيريم می تماس شه بهتر..شده شوکه..خوبه..بله-: زد می حرف افشين...سوخت می

 -... شنيدم هم را مادر ضجه صداي...! رفتن دست از هردوشون..رو تلفن اون کن ول..افشين-. شنيدم را

 من...بيارين رو شاداب شما-: گفت افشين آخه؟ کرده گناهی چه بچه اين...کن کمکش...غريب امام يا

 مقاومت...پسر کن مقاومت-: گفت و انداخت خودش گردن دور را دستم افشين... برم می رو دانيار

 بلندش تونم نمی...من کمک بياد يکی-: زد داد تبسم.چرخيد می چيز دنيا؟همه يا چرخيدم می من...! کن
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 شده ضعيف چقدر..داشت نگهم محکم افشين...کنم کمکش تا برگردم خواستم...آخ...شاداب آخ...! کنم

  نمی..نه کنی؟ درک تونی فهمی؟می می..ست زنده دياکو...باشی خوشحال بايد االن تو-... بودم

 توي و چرخاندم را سرم دي؟ می گوش..دانيار-... کردم نمی درک را زندگی اين چيز هيچ...توانستم

 افشين-: گفتم زيرلب...بودند گرفته را شاداب بازوي زير مادر و تبسم..کردم نگاه را حياط!...

 - من سينه بر سر افشين...! کشتن منو ولی-..! لرزيدند هايش شانه...! نمرده دياکو-... بگو..جانم...جانم

 زد زار مالحظه بی و گذاشت!..

 شاداب قبل؛ ماه پنج:

 تمام مثل...بينم می خواب کردم می فکر...شد نمی باورم...گريستم می خنده وسط و خنديدم می گريه ميان

 می نيشگون پايم و دست از...بود زنده و داشت حضور دياکو خوابهايم تمام در که روز پنج اين

 تبسم...! گرفت می شدت ام خوشی کردم می حس که را درد و دادم می فشار لبم روي دندانهايم...گرفتم

 دور اي حوله...کنم عوض را ام خيسيده لباسهاي کرد کمکم و ريخت دهانم در اب قطره چند زور به

 زيپ. نيست سردم منکه-: گفتم و کشيدم نفس سرخوشی با..! ميشه گرمت االن-: گفت و پيچيد موهايم

 بخاري اين کنار کم يه ميخوره؟بيا بهم که منه دندوناي صداي اين پس-: گفت و کشيد باال را سويشرتم

 عوض را لباسش هم او... دانيار پيش برم خوام می..نه-: گفتم و دادم نجات دستش از را خودم. بشين

 خوبين؟-: گفتم و نشستم کنارش...بود افتاده موهايش جان به حوله با افشين و کرده

 اون..کن ولم افشين اه-: گفت فرياد با.زد می موج چشمانش در کالفگی و خشم...نبود خوب که نگاهش

 آروم کم يه بذار..هستی عصبانی االن-: گفت و انداخت کنار را حوله افشين...! من بده رو لعنتيت موبايل

 سر روي رو، بيمارستان اون شم؟من آروم-. زد می بيرون اتش چشمانش از. گيريم می تماس بعد..شی

 آن از..! ندادم هم رو تو ترتيب تا رو گوشيت اون بده....کنم می خراب امريکاييه پرستار و دکتر هرچی

 هرچی تو که چيه اونا تقصير-: گفت و نشست افشين.گشتم می موش سوراخ دنبال بايد که بود وقتهايی

 هم شرکت هاي بچه...نبودي که هم خونه...پوکوندي که رو موبايلت...کردي نابود داشتی ارتباطی وسيله
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 می خبر بهت بايد چجوري..المالقات ممنوع يا بوده بيهوش يا که هم دياکو...نداشتن خبر ازت که

 خدا بنده اون...داييت به داده رو شهاب و منو شماره ًِ

 فورا که بزنه حرف تونسته دياکو امروز دادن؟تازه

 کرد می سکته تو نگرانی از داشت هم...

 می بيرون ديگري از پس يکی دستانش و گردنش مويرگهاي حتی و رگها...بود شده سرخ اش پيشانی

 اون-...! گرفت می اوج بيشتر خشمش شد می تر تکميل اش هوشياري و گذشت می زمان هرچه..زدند

 ...کردن جدا ازش رو دستگاهها و مرده گفت زد حرف که باري آخرين...مرده گفت احمق زنيکه

 وقتی چرا-... بودم ديده لحظه به لحظه را روزش پنج اين که منی..فهميدم می من را صدايش ارتعاش

 حق..باشه-: گذاشت دانيار پاي روي را دستش افشين حقی؟ چه دادن؟به رو خبري همچين نبودن مطمئن

 اش قوي مشتهاي توي و گرفت را افشين يقه... گذشته بوده هرچی..باشی خوشحال بايد االن ولی..توئه با

 گذشت؟ من به چی دونی می تو...من...من اما...باشه گذشته راحت شايد تو واسه-: کرد مچاله

 چی دونم می چسبيدي؟من چی واسه رو طفلی اين يقه..پسرم باش آروم_: گفت و کرد ميانجيگري مادرم

 عوض چيزي که کردن بيداد و داد با ولی...اومد سرت به چی دونم می هرکسی از بهتر...گذشته بهت

 تموم به خوب خبر اين..ست زنده برادرت که کنی شکر رو خدا بايد اما..شدي اذيت خيلی درسته..نميشه

 شماره اون بگير-: گفت و کرد رها را افشين...شد شل دستش نداري؟ قبول...!ارزه می سختيا اون

 ميشه-: گفتم و دادم جرات خودم به.آورد در جيبش از را موبايل و کرد اطاعت افشين..! بگير...رو

 زمين روي را گوشی...! باشه- :گفت و داد تکان را سرش بشنويم؟ هم ما که اسپيکر رو بذارينش

 : داد جواب دانيار...! جان افشين..الو-: داد پاسخ جوانی صداي بوق دو يکی از بعد..گذاشت

 بگم؟ تو به چی من...! دانيار-: گفت عصبانيت با بعد و کرد مکث لحظه چند جوان مرد...! شاهو...منم

 احترام و بيمار بود؟حقوق اين گفتين می که امريکا بگم؟امريکا چی من-: کرد تر جري را دانيار فريادش

 کرد؟می چيکار من با بيمارشون همراه به احترام اين دونی بود؟می اين گفتين می که بيمار همراه به
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 ننشست عقب شاهو برگشتم؟ و رفتم مرگ پاي تا بار چند روز چند اين تو دونی!..

 - ما روز چند اين تو دونی می نگرفتی؟تو تماس يه کردي؟چرا خاموش چرا رو گوشيت...خودتی مقصر

 حرص با دانيار...! ايران بيام که گرفتم می بليط داشتم ديگه.کنيم پيدات که زديم دري هر کشيديم؟به چی

 انسان پرستار اون...شدم بدهکار هم چيزي يه..عجبا-: گفت و گرفت دهانش مقابل و کرد بلند را گوشی

 بلکه بمونم کنم؟منتظر چيکار داشتی انتظار...کرديم جدا ازش رو دستگاه ميگه..مرده ميگه دوستتون

 توي را دستش... پسرم...دانيار-. آمد دايی صداي ميشن؟ زنده مرده چندتا سال در شه؟مگه معجزه

 -. بود محکم و صالبت پر هميشه مثل دايی...! دايی-: گفت عجز با و داد بيرون را نفسش و برد موهايش

 نشده کنترل عصبانيتاي همين...باشی مسلط خودت به بايد اما...فشاري تحت دونم می...پسر باش آروم

 آرامش با دايی نه؟..منم اتفاقات اين همه مقصر...ههه-. زد خشمگينی پوزخند... ديگه داد دستمون کار

 که..بار پنج...کرد قلبی ايست بار پنج دياکو...داد هم دست به دست چی همه...پسرم نه-: داد جواب

 اما...ده می خبر ما به هم پرستار...کنه می اعالم شده تموم رو عمل دکتر...کشيد طول دقيقه پنج آخريش

 زمين که رو شوکی دستگاه که...رسه می دکتر ذهن به چی...افته می اتفاقی چه...ميشه چی دونم نمی

 بالفاصله ما...گرده برمی قلبش شوک همون با و ده می بهش ديگه شوک يه و برميداره دوباره گذاشته

 کدومش هيچ به که...داشتم ازت شماره تا سه فقط من...نکرديم پيدات جا هيچ اما...گرفتيم تماس باهات

 به رگهايش و رفتند بين از عضالتش انقباض که ديدم کيه؟ مقصر..کن قضاوت خودت...دادي نمی جواب

 برگشتند طبيعی حالت.

 - من به و چرخاند را سرش هستی؟ عصبانی هنوز يا بزنی حرف برادرت با خواي می..ببينم بگو حاال

 و برداشت را گوشی...انصاف بی و... خوام می...آره-: گفت و کشيد گردنش روي را دستش...کرد نگاه

 دانيار...! هم من که انگار نه انگار...رفت اتاق به:

 به هرگز.گرفتم پيش در را شرکت راه و کردم خاموش را ماشين.شدم پشيمان و گرفتم را شاداب شماره

 شاداب عاطفی خال از ترسيدم می...شناختم می خوب را رفيقم اما..بودم نکرده شک نجابتش و صداقت
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 نرم قدمهاي با و آهسته..بود خلوت شرکت اما..بود نشده هفت هنوز..کردم نگاه را ساعت.کند سوءاستفاده

 به-: گفتم و کشيدم راحتی نفس مانيتورش در شده غرق نگاه و متفکر صورت ديدن از و شدم سالن وارد

 اومدين؟ کی..سالم...ا-: گفت و زد لبخند من ديدن با و برگرداند رو بالفاصله زدي؟ زل اينجوري چی

 سرم دارين؟ کار سهرابی مهندس با-: گفت و شد بلند...! االن-: گفتم و کردم سعيد اتاق بسته در به نگاهی

 خيلی امروز بودين من؟گفته دنبال-. رفتند باال ابروهايش...! تو دنبال اومدم...نه-: گفتم و دادم تکان را

 درگيرين!...

 به منحصر مشکی رنگ..آمد نمی خوشم ريخت می اش پيشانی توي -ناخواسته هرچند-موهايش اينکه از

 جوابش منتظر..! بريم کن جمع...دارم کارت..آره-. بود چشم توي به بدجوري قشنگش لختی و فرد

 ما...سالم-...! بود کارش مشغول هم او...بردم داخل را سرم و زدم سعيد اتاق در به اي ضربه..نماندم

 اين با کجا-. کرد استقبال حضورم از باز روي با...پيشمان شب دو دعواي رغم علی..! ريم می داريم

 -. شنيدم را کامپيوترش شدن خاموش صداي..بود شاداب حرکات به حواسم. بزنيم چايی يه بشين عجله؟بيا

 بريم بايد..داريم عجله..نه!...

 از شاداب..! داشتم..دختر اين بر تسلطم اثبات و ها بستن جمع اين به اصراري چه دانستم نمی هم خودم

 فايل و گزارش اين-: گفت و داد سعيد دست به را رنگی زرد پوشه..کرد عبور در و من ميان فاصله

 شم مرخص..ندارين امري من با اگه...امروزم کارهاي!...

 کرد سعی اما...بود معذب من موشکافانه نگاه از...شدم خيره سعيد رفتار شکل و نگاه فرم به دقت به

 اين کفش به ريگی که بخورم قسم بودم حاضر..! نباشين خسته..ممنون-. بيايد نظر به خونسرد و عادي

 توي نشستن محض به.زد بيرون اتاق از و کرد نگاهم دلخوري با..! ديگه باش زود...شاداب-. است پسر

 گرد را چشمانم...! نيست سهرابی مهندس و من بين چيزي اما..کنين می فکر چی دونم نمی-: گفت ماشين

 کردم.

 - و خودت بين چيزي يه که نه کنی کار اونجا فرستادم رو تو من...!باشه هم چيزي يه...خدا رو تو نه
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 واقعاً کردم؟ چيکار من هستين؟مگه عصبانی اينقدر چرا-. شد قرمز...! کنی درست!  سهرابی مهنــــدس

 حرف طرز اين از اما..نيستم عصبانی-: گفتم و کشيدم کوتاه نفس بودم؟چند عصبانی اينقدر چيز چه از

 من...کنی اخم خواد نمی حاال-. بود رنجيده بدجوري اما...نداد ادامه و کرد سکوت... نمياد خوشم زدن

 رو مرزها و حدود و حد روابطم توي من-: گفت فروافکنده سر با...! خودته خاطر به گم می هرچی

 که اينجاست مشکل-: گفتم و کردم کج را اش مقنعه..! خودش از بهتر حتی...دانستم می... کنم می رعايت

 حرف مورد اين در خوام نمی ديگه-. بريدم را حرفش.. سهرابی مهندس آخه ولی-. کنن نمی رعايت بقيه

 خواست می دلم بد؟ يا چی؟خوبه-: گفت و کشيد آهی. اينجام اي ديگه چيز واسه...گفتم رو گفتنی..بزنم

 نمی-..! ببينم دياکو، آمدن خبر شنيدن موقع را صورتش اجزاي تک تک و کنم ترمز خيابان وسط همان

 گرفت باال را سرش باالخره چون..شد تحريک اش کنجکاوي حس! بد شايد...خوب شايد...دونم:

 --. بودند سبز مسيرم چراغهاي تمام...خواستم می ترافيک که امروز..بود عجيب. ديگه خب؟بگين چيه

 تصادف هرگونه خيال بی...بود شده کشيده بد اخبار سمت به فکرش شده؟ چی...ديگه بگين...دانيار آقا

 اخم آخر در و..خنديد بعد...شد مات او...! برميگرده داره دياکو-: گفتم و کردم نگاهش..شدم احتمالی

 کرد!...

 گريه يا بخندد...ناراحت يا باشد خوشحال دانست نمی اينکه...فهميدم می را حالش خرابی و سردرگمی

 اخم و ناخودآگاه اشتياق همان...بهت همان..تحير همان..داشتم انتظار که بود همان العملش عکس...!کند

 خودآگاه!...

 بود ماه چهار...آورد نمی زبان بر را دياکو اسم که بود ماه چهار...جنگيد می خودش با که بود چهارماه

 می تشريح برايش را دياکو حال دايی حال جاي به من و پرسيد می را ام دايی حال دياکو حال جاي به که

 اگر حتی و شد نمی شريک دياکو، با ام تصويري غير و تصويري مکالمات در که بود ماه چهار...کردم

 گرفت می دور داشت، حضور.

 تمام مثل..نياورد تاب باالخره اما..کرد سکوت تصويري هاي تماس دهم و سوم و دوم و اول بار طی
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 بپرسم؟ سوالی يه ميشه...دانيار آقا-...! دنيا اين دخترهاي تمام مثل...همجنسهايش

 هاي ناخن گوشه با رفتنش ور...ديدم می را مغشوشش فکر..کند می خودخوري روزهاست که ديدم می

 حرف به منتظر که بود روزها...! عجيبش کردنهاي سکوت...مانتويش هاي دکمه به کردنش بند..کوتاهش

 بودم آمدنش... می خاموش نشمين ديدن دياکو،با با زدن حرف براي شوقش و شور چگونه ديدم می چون

 پيچيده..بود تجربه بی...بود بچه..بود ساده شاداب اما...نبودم تجربه بی..نبودم بچه..نبودم ساده...!شود

 دختر-...! بپرس-. کرد می تر راحت هم شعر کتاب يک خواندن از را احساساتش خواندن همين و نبود

 به ميلی بی گاز کنه؟ می کار هم خونه می درس هم نگفتين مگه...گم می رو خانوم نشمين...تون دايی

 گفتم و زدم دوبل، پنير با همبرگر:

 _مگه؟ چطور..آره

 ديده کنون تا که دخترهايی تمام از بيشتر...داشت نفسی عزت..داشت غروري اما...نبود پيچيده شاداب

 هميشه اينکه نه...چيزه..آخه-. بود سخت برايش مورد اين در زدن حرف چقدر که ديدم می...!بودم

 نگاه با.بودم فهميده منهم را "عجيب" اين..! واسم بود عجيب خرده يه...هستن حاتمی آقاي پيش ايشون

 عجيب..نه-: گفتم و بردم فرو آنها در را دندانهايم و گشتم ساندويچم داخل کشدار و سفيد پنيرهاي دنبال

 نيست!..

 سواالتش تمام جواب..پرسيدن بدون داشت دوست..شد خيره دهانم به التماس با...استيصال با..نااميدي با

 و کرد من و من کمی..! خودم دهنده آزار هاي خصلت با...بودم دانيار منهم..هرحال به اما...! بگيرد را

 و کشيدم دهانم اطراف را مشتم در شده مچاله کاغذي دستمال چطور؟-: پرسيد تري جان کم صداي با بعد

 آقاي...البته اونکه خب-: کرد توجيه سريع..شد گرد چشمهايش و ماند باز دهانش...! داره دوستش-: گفتم

 نه-. بودم خونسرد من او برخالف...بپذيرد خواست نمی...زدم پوزخند..! طبيعيه...عمشونه پسر حاتمی

 داشتنا دوست يکی اون از..داشتنا دوست اين از!...

 نبودم بلد...کنم چينی مقدمه نبودم بلد...!پريد لبهايش صورتی رنگ...شد سفيد صورتش گندمی رنگ
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 مخفی را حقيقت زشتی و تلخی توانست نمی تمهيداتی و عمليات هيچ نظرم به چون...بدهم دلداري

 خونسردي با..بيرحمانه..دادم ادامه.کند!..

 - موقع اون چون...نه دياکو اما..فهميدم من...باخت رو دينش و دل ديد رو دياکو که اولی بار همون

 خيلی مسائل اينجور تو من داداش گيرنده کالً-: زدم کنايه و... ديد نمی رو کس هيچ کيميا جز به چشمش

 -: گفتم باز اما..ديدم هم را شدند می جمع چشمش کاسه در محابا بی که هايی اشک. کنه می عمل ضعيف

 حرف همچين ديد که هم نشمين...بود کيميا متوجه دياکو توجه و احساس و عشق تمام موقع اون خالصه

 ظرف در قدرت تمام با را چنگال و انداخت پايين را سرش. نگفت هيچی و کشيد کنار داره قدرتی قدر

 کرد می غرورش حفظ براي که تالشی گفت؟ شما به رو اينا خودش-: گفت و برد فرو مقابلش ساالد

 روز از که همونطور..فهمم می چشماشون از رو آدما حال من...بگه نبود الزم-...! برانگيخت را تحسينم

 خودم صراحت از گاهی... االن يعنی..خب-..! بود بريده بريده..عميقش نفس...! فهميدم را تو حال اول

 هرگز مردا که دونم می اينو اما..پرسم نمی و نپرسيدم...چيه به چی االن دونم نمی-: ماندم می عجب در

 بخصوص-: کردم خالی اش پيشانی وسط را خالص تير...! کنن نمی فراموش رو سختشون روزاي رفيق

 اسطوره دختر زن، اون و...باشه زن يه رفيق اون و باشه بيماري روزهاي..سخت روزاي اون اگه

 باشه زندگيت!...

 نگرانی و ها حسرت و ها دلتنگی تمام با...بعد به روز آن از اما...مظلوميت اوج در...چکيد اشکش

 نياورد زبان بر را دياکو نام هرگز...هايش!...

 خريداي مال...الهی بشه کوفتت اي-: گفت و کشيد لبهايم روي را گلبهی رژ تبسم: شاداب

 -: گفتم و کاستم رنگش از و کشيدم لبم روي را انگشتم...! نکردم استفاده ازش بارم يه هنوز..عروسيمه

 بغل خودتو کم يه...ايش-: گفت و کرد نازک چشمی پشت...! مياد بهم چقدر ببين...ديگه نشو خسيس

 به آرامی ضربه...! شی تحمل قابل کم يه ارايش با مگه...بکن خودت از هم ماچی يه کردي وقت..کن

 -: گفت و کرد ساکش توي را دستش نه؟ يا آوردي هم رو جديدت شال اون..خفه-: گفتم و زدم شکمش
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 را خودم آينه توي و انداختم سرم روي را شال...! جيگريش زرشکی نوع از...آوردم خوابم لباس...بله

  می خبر دنبال هرکسی-... خواندم زيرلب و چرخيدم بعد و چيکار؟ خوام می خواب لباس-. کردم برانداز

 تو که اينجوري واال-:گفت و زد کمر به را دستانش تبسم... گرده برمی داره عشق بگين بهش...گرده

 چينی. باشيم ت بچه سيسمونی فکر به بايد کنم فکر..کمترينشه که خواب لباس...استقبال ري می داري

 گرم آبی اونم از انگار ولی..کنه آدم رو تو کم يه که بود افشين به اميدم-: گفتم و انداختم ام بينی روي

 نميشه!...

 رو دياکو اسم ديگه من گفتی می ديروز مگه؟تا گم می دروغ-: گفت و کرد مرتب را شال هاي لبه

 قرار مگه...!کنی می خودکشون داري ساده استقبال يه واسه االن...داييش دختر پيشکش...تمومه..نميارم

 خراب را خوشم حال رو؟ عباس حضرت قسم يا کنم باور رو خروس شد؟دم چی کنی؟پس فراموشش نبود

 چيزي يه حتما بيا گه می بهم دانيار وقتی..رم نمی خود سر منکه-: گفتم غيض با و برداشتم را شال.کرد

 عادي آدم يه که دياکو...داريم خانوادگی مراودات هم با کلی االن ما هرحال به...بعدشم...دونه می

 شناسی وظيفه تو چقدر...مراودات بابا-. بود تر عصبانی من از تبسم..! استقبالش برم دارم وظيفه...نيست

 و خواب ماهه پنج...کشيدي بيرون قبر توي از رو ديگه؟برادرش نيست نشد؟بس تموم تو وظيفه اين...آخه

 همش که قبلشم...بشه خسته و دستشويی نره که زيرش ذاري می لگنم يه بده اجازه...دانيار شده خوراکت

 برم بايد بستريه دياکو واي..شد دير دياکو ناهار واي..نخورد رو قرصش دياکو واي..بودي خودش درگير

 احساس اين از گرفت استفراغمون ديگه...بابا کن جمعش..بميرم منم ميره می داره دياکو واي..پيشش

 چی همه رو چشمت تو اونوقت..ده می محل تو از بيشتر ماده مگس يه به پسره...تو چندش مسئوليت

 دياکو و دانيار شده زندگت کل و بستی!...

 پوفی تبسم بودم؟ کرده چه من کردند؟مگر می تا من دل با رحمانه بی اينطور مردم چرا...گرفت ام گريه

 امام با اجرت..نکنه درد دستت..باشه...کردي االن تا-: داد ادامه آرامتري لحن با و گرفت را بازويم..کرد

 چهارماهی اين تو خواست می رو تو اگه دياکو...نزن گول رو خودت...شاداب بسه ديگه ولی...! حسين
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 چشمش به تو خودگذشتگی از اينهمه خواست می رو تو اگه...گرفت می رو سراغت نرفتی طرفش که

 عاقبت..دارم بدي احساس من خدا به...رو برادر دوتا اين کن ول...زندگيت به بچسب..بسه....اومد می

 :آمد جلو..کشيدم بيرون خشونت با را بازويم... ان جوري يه دوشون هر...بينم نمی ماجرا اين تو خوشی

 فکرم بهت حتی کسيکه خاطر به اونم..شی می آب چشمام جلوي داري...شاداب نگرانتم زدممن داد بغض با:

 ..!کنه نمی

 - منو اون دونم می آره..دارم دوستش من...نخواد چه و بخواد منو چه دياکو..!کن تمومش...ديگه بسه

 به نسبت احترامم از قضيه اين ولی....کنم نمی فکر باهاش ازدواج به ديگه منم...خواد نمی ازدواج واسه

 ...بفهم رو دوتا اين فرق خدا رو تو...عزيزه واسم...محترمه من واسه دنيا آخر تا دياکو..کنه نمی کم اون

 می فرض خر هم رو بقيه..خري خودت تو..شاداب واي-: گفت و کوبيد اش پيشانی به مشت با

 نمی رو ت احمقانه عشق و احترام بين شناسم؟فرق نمی دوستی سال اينهمه از بعد رو تو من يعنی...کنی

 مياد اسمش وقتی اينکه يعنی مالی؟احترام می شيره خودت سر داري چجوري بينم نمی کردي فهمم؟فکر

 شی مريض خودت اينکه يعنی بشنوه؟احترام دنيا اون از حافظ رو قلبت صداي و بپره رخسارت از رنگ

 توي را شال...بود انصافی بی ديگر اين..گرفت حرصم بمونه؟ سالم محترمت مرد يادگار اينکه قيمت به

 دانيار...دارم دوست رو دانيار داره؟من فرق دانيار قضيه بگم بار چند-: گفتم و کردم پرت صورتش

 مواظبش کی خاطر به موقع چی؟اون مرده دياکو کردم می فکر که موقع اون...منه دوست بهترين

 باال را ابروهايش... ! ديگه کس هيچ نه..خودشه خاطر به کنم می دانيار واسه هرکاري بودم؟من

 آخرت حرف ديگه؟اين اينجوريه...آها-: گفت و برداشت زمين روي از را شالش و شد خم...برد

 هر برو...!زنم می رو تو جوش که هالوام من مقصر...همديگه پيشکش دوستت بهترين و تو...بود؟باشه

 می سبک رو خودت داري اگه درک به..شکنه می غرورت اگه درک به..!بکن داري دوست غلطی

 درک به...بري می سوال زير رو شخصيتت داري اگه درک به...کنی!...

 نگاه آينه در خودم تصوير به و چرخيدم...!گرفت ضربان پلکم گوشه از که کوبيد هم به چنان را در
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 از و کشيدم سرم روي را ام مقنعه...افتادم ام گونه و لب جان به خشونت با و بردم باال را دستم...کردم

 کمی...بود آمده دانيار...! ================================= رفتم بيرون اتاق

 چقدر دانستم می که روزي چنين در..روزي همچين در حتی...! سالم-. شدم سوار و ماليدم را چشمهايم

 بود خونسرد و آرام..بوده منتظرش.

 - يعنی ممنونم- خوبين؟ شما..ممنونم- خوبی؟-.. بستم را کمربندم..نداشتم پرسی احوال حوصله...! سالم

 دعوات تبسم با...گه نمی اينو که ت قيافه ولی-: گفت و کرد روشن را ماشين. خوبم بله- نه؟ يا چی؟خوبی

 بيرون خونه از اون تو، پاي پيش-: گفت و انداخت باال اي شانه فهميدين؟ کجا از شما-: کردم تعجب شده؟

 -: زد لبخند...! شد بحثمون کم يه..آره-: گفتم و کشيدم اهی...! تو مثل..بود ريختی همين دقيقا اونم...اومد

 آره-. گذاشت می راحتم کاش..بود کرده سرم به جان ناراحتی و استرس...! نه يا جاشه سر موهات ببينم

 کرد عوض را بحث...ندارم حوصله که فهميد..! سرجاشه.

 - را تبسم حرفهاي..بود شده کور ذوقم داري؟ دوستش ببين..عقبه صندلی رو دادي سفارش که گلی دسته

 دستتون-: گفتم و کردم گل به نگاهی نيم. رفت می فرو قلبم در سوزن مثل اش کلمه هر اما نداشتم قبول

 فکر...کم يه-: گفتم و پيچيدم هم در را انگشتهايم داري؟ استرس-: گفت تشکرم پاسخ جاي به..! نکنه درد

 چرا؟-: کرد تنگ را چشمانش. اومدم می نبايد من کنم می

 .!باشين تنها بود بهتر شايد...ببينين رو برادرتون قراره مدتها از بعد هرحال به..خب- گفتم؟ می چطور

 می مثالً...شوهريم و زن انگار باشيم تنها گی می جوري يه-.. کميابها همان از..بلندها همان از..خنديد

 نه-..! من عکس بر..!بود سرحال..بود فرم روي امروز نشه؟ تو چشم جلوي که کنيم چيکار خوايم

 می را چيز همه درسته؟..بوده دياکو سر تبسم با امروزت بحث-: کرد قطع را حرفم... که اينه منظورم

 خواند می را چيز همه..فهميد.

 -بياي گفتم خودت خاطر به من...!کنم نمی مجبورت..بياي نداري دوست اگه-. شد جدي..! آره!..

 شنيده وقتی نداشتم؟از دوست..دياکو دوباره ديدن يکبار براي فقط..رفت می در داشت نداشتم؟جانم دوست
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 سريع..گرداند برم و شود پشيمان ترسيدم نداشتم؟ دوست..بود گريخته چشمم از خواب آيد می دارد بودم

 هيچی و کرد پرتاب سمتم به سفيهش اندر عاقل نگاههاي آن از.! شين معذب شما نکنه گفتم فقط..نه-: گفتم

 دانيار.کشيدم داشت انعطاف که آنجايی تا را گردنم و کردم بلند را ام پنجه توانستم می که آنجايی تا. نگفت

 چرا پس-: بود دهانم توي قلبم..! ديگه وايسا آروم دقيقه يه..شاداب خوري می وول چقدر-. زد غر

 پاهايم کف روي کرد مجبورم و کشيد پايين به رو را کاپشنم..! نشسته هواپيما که وقته کلی نمياد؟االن

 دقيقه پنج اين..يکطرف ماه پنج اين تمام...صبر؟نداشتم...! باش داشته صبر کم يه...ميکشه طول-. بايستم

 به را گل دسته...بود کرده عرق دستم کف...! نه- بينين؟ نمی چيزي بلنده قدتون که شما-...! يکطرف

 اومدش..اوناهاش-. کوبيدم زمين به را کفشم نوک قراري بی با و دادم ديگرم دست!..

 آستين از. شد کنده جايش از و کرد پاره را اش نگهدارنده هاي رباط و عروق تمام رسمی طور به قلبم

 ولی...! اوناهاش-: کرد دراز را دستش دنيار کو؟-... کشيدم باال را خودم و شدم آويزان دانيار...

 روي چشمانم هرچيز از قبل اما..برسم خواهم می که چيزي به تا..بلعيدم ولع با را انگشتهايش مسير

 اشتباه اين شايد...زدم پلک...!کرد قفل بود، شده حلقه آشنايی بازوي دور که اي زنانه ظريف دستهاي

 هستن که هم اينا دايی ولی...ميام تنها بود گفته-...! شود تصحيح!...

 پشت را خودم سرعت به..داد فرمان مغزم...! چرخيد..خودم از بهتر حتی..شناختمش می خوب که کسی

 .اومدم منم نگين..نگين هيچی-: گفتم و دادم دستش به را گل شاداب؟ کنی می چيکار-. کردم قايم دانيار

 اينجا منم بدونن نذارين...خدا رو تو-. بود نزديک..بشکنم بود نزديک چيه؟ منظورت-: کرد اخم

 که مردمی ميان در را خودم کردم سعی چی؟ يعنی-: گرفت بيشتري حجم اخمش. کنم می خواهش...بودم

 کنم مخفی بودند ايستاده.

 - اينکه از قبل تا اما..کرد اي شيشه سالن آنطرف به نگاهی..! کنم می خواهش...ببينن منو خوام نمی

 بودم گريخته من..بچرخاند را سرش دوباره!...

 دهانم توي را راستم دست انگشت چهار سر و گرفتم سنگر ستونی پشت..لرزيد می تمامش که بدنی با
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 آدمهاي براي گاهی و کرد می نگاه را اطرافش گاهی دانيار...! ترانزيت خروجی در به زدم زل و گذاشتم

 گرفت آغوش در را برادرش و زد مرا کردن پيدا قيد باالخره.داد می تکان دست شيشه آنطرف.

 به حسرت با و بودم گرفته بغل را ستون...نيست يادم زيادي چيز چون...گويم نمی چيزي دقايق آن از

 نمی چيزي دقايق آن از...کردم می نگاه ام اسطوره بازوان روي نشسته ظريف شده مانيکور انگشتان

 ترک را مردم قوي و خندان همچنان اما شده الغر صورت اي لحظه که اي گرسنه نگاه و بودم من..گويم

 می مرتب که مغزي و رفت می بااليش و قد صدقه قربان ضعيف صداي با که دلی و بودم من...کرد نمی

 می را ام زده سرما پوست که اشکهايی وشوري بودم من...!شو خفه..شو خفه..شو خفه..گفت

 و بود خنده آنها جمع در چون..گويم نمی چيزي...گشت نمی باز و رفت می که نفسی و بودم من...سوزاند

 و بود آنجا من تمام چون...گويم نمی چيزي..!درد و آه و بود اشک من تنهايی در و وسه*ب و عشق

 خسته و شکسته دل براي و گذاشتم ستون سرد سنگ روي را دهانم...نبودند من پيش..اينجا آنها هيچکدام

 که خوشحالم...اومدي خوش-. داد نمی مجالم اشک وفا؟ بی اومدي؟اومدي-: زدم حرف ام

 اينم..بيا-... ها ديوانه مثل..خنديدم... خندي می هنوز که خوشحالم..سرپايی هنوز که خوشحالم...خوبی

 خودت ديگه..شده تموم شاداب با کارت کنم فکر ديگه...تحويلت سالم و صحيح..دانيارت

 چيکار؟شاداب خواي می رو شادب ديگه...باشه خودت مواظب که هست ام يکی...مواظبشی...هستی

 چيکار؟ خواي می رو بدبخت

 جايی آنها دنياي در من.نکرد نگاه را سرش پشت هم دانيار حتی.گرفتند پيش در را رفتن راه

 کس هيچ دنياي در من..نشد اما...کنم باز خودم براي جايی تا گرفتم کار به بود توانم در هرچه...نداشتم

 خدا از چيزي اين جز به منکه...باشی خوشبخت برو...برو...باشه-...! نداشتم جايی

 بستم را چشمم و زدم ستون به را سرم...گرفتم گاز را لبم... کاش...اما...نخواستم.

 - نمی چيزي اين از بيشتر...کافيه واسم...خوبی همينکه..سالمی همينکه...نه کاش...هيچی..نه

 که سر...سوخت می داشتم هرچه...سوخت می چشمم..سوخت می پوستم..! خوام نمی چيزي..خدايا..خوام
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 پايين را سرم و گرفتم دست در را ام کولی بند و کردم پاک را اشکهايم...! نديدمشان ديگر کردم بلند

 از هم و...فرودگاه از هم..رفتم و انداختم...

 خويشدانيار رخت ورطه اين از بايد کشيد بيرون خويش بخت شهر اين در ايم آزموده ما:

 بخندم بودم مجبور کالفگی و عصبانيت اوج در اينکه..کردند نمی ام همراهی پاهايم..بود له اعصابم

 شدن غيب از...بودم تحمل به مجبور شاداب خاطر به اما..نداشتم تظاهر به عادت...کرد می اذيتم بيشتر

  و من چشم پيش اين از بيشتر نخواهد دادم می حق...کردم می درکش اما..بودم خشمگين اش ناگهانی

 عصبانی هم خودم دست از...کردم می را کار همين بودم او جاي منهم اگر شايد...شود خوار برادرم

 از...بيايد دادم می اجازه نبايد..داشتم خبر دياکو احساس از منکه...کردم می ترغيبش آمدن به نبايد..بودم

 در مرا و نيست تنها که گفت می من به بايد..اش مسخره سورپرايز اين با...بودم عصبانی هم دياکو دست

 داد نمی قرار افتضاحی موقعيت چنين.

 که دانستم می و..نديدمش اما...است خوب که ببينم...ببينمش بلکه...چرخاندم را سرم نامحسوس طور به

 ...!گرفتم را تصميم نهايت در و دادم جواب سرسري هاي "نه و بله" با را دياکو سواالت...نيست خوب

 پول دانستم نمی حاليکه در..شهر خارج کيلومترها...اينجا...تنها هم آن...کنم رها را شاداب توانستم نمی

 نمی...!نه يا دارد بيابان اين در امنيتی...!نه يا دارد رفتن راه براي جانی...!نه يا دارد بازگشت براي

 رسيديم که ماشين به! نبود اين منهم مرام...نبود اين شاداب حق...نشد رفتم کلنجار خودم با هرچه...شد

 شينی؟ نمی خودت چرا-: کرد تعجب برونی؟ تونی می-: گفتم و دادم دياکو دست به را سوييچ

 ساعت يه تا که داريم خارجی مهمون تا چند...بمونم اينجا بايد من-..! بيزار...بودم بيزار گفتن دروغ از

 خودم منم برين شما...برگردم و بيام خونه تا نداره ارزش...باشم استقبالشون واسه بايد...رسن می ديگه

 استقبال واسه هم رو اخالقی خوش آدم چه-: گفت و زد ام شانه روي دستی..خنديد دايی. رسونم می رو

 نشمين...! مهمه واسشون کار فقط...ندارن کاري من اخالق به اونا-: گفتم و زدم لبخند زور به..! فرستادن

 چشم با... آره-. بودم شاکی حسابی که يکی اين دست از هست؟ همراهشون خانومم-: گفت شيطنت با
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 شود ناراحت اينکه بدون نشمين اما.کرد اخم دياکو...! ايناش از نه ولی-: گفتم و کردم دستش به اي اشاره

 با و انداختم باال را ابرويم. بده دست از رو تعادلش ترسم می...شده سرپا تازه داداشت-: داد جواب

 .باشه برعکس قضيه که مياد نظر به...من داداش روي انداختی رو وزنت تو که اينطوري-: گفتم پوزخند

 به برو...دانيار-: گفت و داد اي اشاره ابرو و چشم با دياکو.انداخت پايين را سرش و کرد اي سرفه دايی

 دلخورش نرسيده راه از هنوز..بردم فرو موهايم توي را دستم. کنم می رانندگی خودم من...برس کارت

 بودم کرده...

 -ميام منم..برين...باشه!..

 را اش شماره...رفتم سالن به بعد و کردم جستجو دقت با را بيرونی محوطه...برگشتم سريع و

 گم آدم اينهمه ميان ظريفش اندام آن با او...بيابمش داد نمی اجازه جمعيت هجوم...داد نمی جواب...گرفتم

 در به را گوشی که کردم کنترل را خودم زور به..نداد جواب باز...گرفتم را اش شماره دوباره...شد می

 برود بيرون ترسيدم می..کنم ترک را خروجی در کردم نمی جرات...چرخيدم خودم دور...نکوبم ديوار و

 کنار از دختري...! لعنتی بده جواب-: گفتم بلند نيمه صداي با اينبار و زدم زنگ دوباره...نبينمش من و

 دما می جواب بزنی زنگ من به-: گفت گوشم!...

 بدهم را جوابش اينکه بدون و کردم آميزي تحقير نگاه سرش روي گنبد و صورت وحشتناک گريم به

 کرده زشتت.. رو اخما اون کن باز...بداخالق چه..واه-...! برگرداندم را رويم!...

 سالن در را چشمم حاليکه در...! نداشتم را فکش آوردن پايين حوصله و وقت که خوردم افسوس چقدر

 -: گفت زنی بهم حال عشوه با...! کنه حواله ديگه جاي روزيتو خدا برو...خانوم برو-: گفتم چرخاندم می

 نواميس مزاحمين...گرفته بر در را دنيا کثافتی چه...من خداي..اوف..! کنيم ش حواله همينجا بذار خب

 جاي به وگرنه..اينجا از گمشو-: گفتم و گرفتم سمتش به را ام اشاره انگشت...! اند کرده عوض جنسيت

 و کرد ترش رو! بياد جا اساسی حالت که کنم می صورتت هاي چوله چاله اون حواله چک يه روزي

 گفت:
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 -اليق هرچه خاليق..آورده رو نوبرش کرده فکر..بابا برو!...

 را شاداب شماره دوباره و کردم پوفی.شد دور داد می تکان را اش تنه پايين تمام قدم هر با حاليکه در و

 قدرت تمام با را گردنم...بود شاداب موبايل زنگ...شنيدم را اي بچه قهقهه صداي بوق اولين با...گرفتم

 کردم رها را ام گرفته نفس ديدنش با و چرخاندم مخالف جهت در.

 را شکستگی هيکلش تمام.کشيد می خودش دنبال را اش کولی و بود برده فرو کاپشنش يقه توي را سرش

 جلو و ندادم محل...کشيد تير بودم؟گردنم کرده چه احساساتی و ساده دختر اين با من...زد می فرياد

 -...! شد خشک..کردند رد بدنش از برق انگار..گرفتم را بازويش...انگار نه انگار...زدم صدايش...رفتم

 با...کرد نمی گريه ديگر اما بود مانده صورتش بر اشک رد کجايی؟ هست معلوم..ببينم کن صبر

 در بار اولين براي...لرزيد دلم...! کنم نمی پيدا رو خروجی در...بودم شده گم-: داد جواب معصوميت

 کجان؟مگه بقيه-: گفت هراسان.شد گشاد چشمانش عدسی ناگهان...! لرزيد دختر يک براي دلم زندگی

 خدا رو تو کنين ولم..!بينن می منو بودين؟االن نرفته!..

 بر و دور...! نترس...رفتن اونا- را؟ ترسيده و زده سرما گنجشک اين...کردم می آرامش بايد چطور

 سرخش چشمان نرفتين؟ چرا شما رفتن؟پس-. پاييد هم مرا سر پشت و کشيد سرک..کرد نگاه را خودش

 اينجا داشتی انتظار نکنه-..! شوم اشتباه مرتکب کردن دست دست بيشتر کمی با ترسيدم..زد می آتشم

 گفت و داد مقنعه زير را موهايش کنم؟ ولت:

 - احساسات روي گذاشتن سرپوش براي من؟ پيش بياين خواين می اينجام؟گفتين من گفتين بهشون

 راست و چپ به را سرش نه؟ يا بريم مياي...نگفتم...نخير-. کردم استفاده خشونت روش از خروشانم

 چی که-: گفتم و کشيدم را بازويش. باشم تنها خوام می من..برين کنم می خواهش..نه-: گفت و داد تکان

 :کرد التماس..نکرد مقاومت ؟ بيرون سالن از..! باشم تنها خوام می...بزنم قدم خوام می...خدا رو تو-

 مثالً

 می خواستی هرجا تهران برگشتيم وقتی...نيست زدن قدم جاي اينجا-. لرزيد و شد جمع خودش در...رفتيم



 

 345 

 تاکسيرانی ايستگاه سمت به..! نيست جاش اينجا ولی..بکشی رو خودت تونی می حتی..!بزنی قدم تونی

 فقط..رم می و گرم می تاکسی همينجا از بعدش..زنم می قدم محوطه همين تو-: گفت و دويد دنبالم..رفتم

 می بر همم با..اومديم هم با..نه- :گفتم و آوردم در را پولم کيف...! دانيار آقا خدا رو تو...برين شما

 ديگه يکی از-: گفتم و گرفتم دستش از را اش کولی. دين نمی گوش حرفم به چرا-: کرد بغض...! گرديم

 کنی؟ می دک چی واسه منو..هستی عصبانی

 آهی نديد انعطافی هيچ چون اما کرد نگاهم ملتمسانه...شود سوار ماندم منتظر و کردم باز را تاکسی در

 نگفته بهت دونستی؟مگه نمی

 قبالً چی؟مگه يعنی اداها اين االن-: گفتم نشستم کنارش.شد سوار و کشيد

 بودم؟

 در من که کاري...زد می حرف بايد...رود فرو خودش در خواستم نمی اما...نداشت زدن حرف ناي

 نمی گريه چرا..! همين...خواد می تنهايی دلم فقط...نميارم در ادا-... و نکردم ام زندگی بحرانی شرايط

 نديدن يا خواي می تنهايی-... و نکردم ام زندگی بحرانی شرايط در من که کاري..رد می گريه کرد؟کاش

 کافيه من واسه خوبه هردوتون حال همينکه-. کشيد آه باز ها؟ حاتمی ريخت!..

 - کرد؟ می فراموش را اين مردانگی و مردي کدام...داشت را نقش بيشترين شاداب...خوب حال اين در

 ريختی؟ بهم اينقدر چرا جدي؟پس

 روز هر که همانهايی مثل...آشنا عميق چاله دو...سياه حفره دو...ديدم حفره دو...خوردم جا..کرد نگاهم

 حاال.نخوابيدم که ساله صد انگار..خستمه خيلی...مياد خوابم فقط..خوبه حالم من-. ديدم می آينه توي صبح

  را چشمانش و زد شيشه به را اش پيشانی و. بخوابم خوام می فقط راحته برادرتون و شما از خيالم که

 تبسم خونه برم خوام می...ميشم پياده آزادي من-: گفت و کرد بلند را سرش رسيديم که تهران به...! بست

 گفتم و کردم چک را گوشی ساعت...! اينا:

 -تهرانه ديگه اينجا...رم می خودم...نه-: گفت قاطعيت با. رسونيمت می بده آدرس...
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 پياده او تا شدم پياده..داشت نگه راننده.بودم نگران اما..نکردم اصرار...باشد تنها داشت نياز

 واقعاً انگار

 دست.گذشت کنارم از روح مثل... خداحافظ-: گفت فقط.کرد می اجتناب چشمانم به کردن نگاه از.شود

 -. کرد می آب هم را يخ نفسش داغی...کشنده سرماي درآن شاداب؟-. گرفتم را کيفش بند و کردم دراز

 و دايی.شدم خانه وارد و اندختم کليد. رفت و داد تکان را سرش فقط...! بده خبر بهم خونه رسيدي- بله؟

 خس خس...برداشت را ماسکش دايی کو؟ دياکو-: گفتم و کردم سالم.بودند نشسته پذيرايی توي نشمين

 خوابيده..بود شده خسته-. بود قبل از شديدتر اش سينه...

 اينکه بدون و لباس با...شدم وارد و کشيدم پايين آهسته را دستگيره..رفتم اتاق سمت به و آوردم در را کتم

 که شد نمی باورم ماه پنج از بعد هنوز...کردم نگاهش و ايستادم...بود کشيده دراز بکشد رويش پتويی

 می برابري دنيا سختيهاي تمام با که داشت آرامشی وجودش...!هست همچنان که...هست که...نمرده

 تنگ دنيا اين در گاهم تکيه تنها براي دلم...بود تنگ دلم اما...کردم نمی بيدارش بود بهتر شايد...کرد

 بود...

 خواب مست چشمانش..شد بيدار تشک رفتن پايين و من سنگينی از...نشستم تخت لبه و رفتم جلو

 شديدي ميل اومدي؟- کند؟ چراغانی اينچنين را شب توانست می لبخند يک چطور...زد لبخند اما...بودند

 پايم روي را دستش کردم؟ بيدارت...آره-. کنم باور را بودنش واقعی خواستم می..داشتم صورتش لمس به

 بودم منتظرت...نه-: گفت و گذاشت.

 دراز... بيا- گفتک و کرد باز جا برايم...خواهم می چه فهميد...کردم نگاه کنارش اندک فضاي به

 را دستهايمان...بچگی عادت به دو هر. دانستم نمی را برادرم بودنهاي قدر که بودم احمق چقدر...کشيدم

 کردن تعريف گفتم؟من می چه. واسم کن تعريف-. زديم زل سقف به و گذاشتيم سينه روي و کرديم قالب

 شاداب- بگم؟ چی-...! شاداب... شاداب از...بار و کار از...خودت از...چی همه از- چی؟ از-. نبودم بلد

 درس گی می همش پرسم می هرچی...نگرفته من با تماسم يه حتی که ماهه چند دانيار؟االن کجاست
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 شاداب افتاده؟ واسش گی؟اتفاقی نمی من به که شده چيزي نکنه...داره کار..داره!...

 - بود؟مرده شده چه شد؟ چی پس..مياد گفتی خودت می فکر اصالً...بياد استقبال واسه امروز حداقل کردم

 ...!خبري بی شاداب عشق از...هست بگويم خواستم خبرم؟ بی ازش من که هست دانيار؟چيزي-..! بود

 از نه اما...بودم مطمئن مطمئنی؟-... درسه و کار درگير..خوبه حالش..نه-. گرفتم را دهانم جلوي اما

 بايد...ببينمش خواد می دلم...کنه خدا-.. ! راحت خيالت...خوبه...آره-...! اش نابودي از...بودنش خوب

 تاريکی که شکر را خدا بيام؟ در خجالتش از تونم می چطوري نظرت به...کنم تشکر بايد...ببينمش

 مرتب تو-...! دونم نمی-. بود آمده در خجالتش از امروز همين که نداشت خبر...پوشاند می را پوزخندم

 همه با..آمد می کنار همه با...شاداب...!نبود من هنر...! اومدين کنار هم با باالخره پس-. آره- بينيش؟ می

 و بودم مرده که لحظاتی اون تو ميشه باورت-...! آره-..! کرد می صبوري همه مقابل در..آمد می راه

 اون صداي...ديدم می رو شنيدم؟تو می رو صداش کردم می تماشا زندگيم نجات واسه رو دکترها تالش

 گفت می اون که خدايی هر...خدا..خدا..خدا گفت می همش اون اما...گفتی نمی هيچی تو...شنيدم می رو

 باال اون شاداب حرف مطمئنم اما...برگشتم چطور دونم نمی...کرد می تر نزديک جسمم به قدم يه رو من

 مطمئنم..داره نفوذ بدجوري خدا پيش!...

 خدا اگه گم می...گم می دايی به هميشه- دارد؟ نفوذ خدا پيش چه؟آنهم اش شکسته دل..بگويم خواستم

 دايان

 حضورش که راحتی خيال بابت چطوري دونم نمی...داد بهمون رو شاداب عوضش در گرفت ازمون رو

 تو به دريغش بی محبت و مهربون قلب و دلسوزي از اگه...کنم تشکر ازش داد می من به تو، کنار در

 خاک به اينطور مهربان قلب همان..دادم فشار هم روي را چشمانم. بيارم دووم بود محال نداشتم خبر

 ...وسم*بب رو دستش که حقشه...سراغش رم می فردا همين اصال..فرصت اولين تو-. بود نشانده سياهش

 بريم باشه بهتر شايد-...! بود کرده کبود را گوشتش و پوست تمام دندانهايش گاز اثر که دستهايی همان

 موافقی؟...نذاشتن کم هم مادرش و پدر کردي می تعريف تو که اونجور...خونشون
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 بيشتر خواستم نمی...شود نزديک شاداب به خواستم نمی اما...بود جانم..بود برادرم دياکو...نبودم موافق

 .. .!ايه کلمه يه جوابات هنوزم ولی...شدي عوض کردم می فکر-. خنديد...! خوبه-. دهد عذابش اين از

 پهلو به و چرخيد ميان؟ هم نشمين و دايی نگفتی چرا-: گفتم و گذاشتم سرم زير را ام شده قالب دستهاي

 دايی ديدن نظرت به يعنی-...! ديد را پوزخندم اينبار کنم فکر..! کنيم سورپرايزت خواستيم می-. خوابيد

 گفت و زد بازويم به اي ضربه من؟ واسه انگيزه هيجان اينقدر اينا:

 - ايندفعه...بود شده آوار سرم بر بار دو دنيا کنون تا...! چرا من نامزدي خبر شنيدن اما...نه اونا ديدن

 غذا اين از کم يه بيا...عزيزم...بگردم دورت...الهی برم ماهت شکل اون قربون-: شاداب...! بود سوم بار

 هنوز...بره بيرون جونت از لرز اين که بخور کم يه...واست کردم درست ورميشل سوپ ببين...بخور

 مياد جا حالت...بگير دوش يه برو...گرمه حموم اصالً...يخه دستات!...

 هايم نداشته روي چشم و کنم شکر هايم داشته خاطر به فقط را خدا که بودم گرفته ياد...بودم گرفته ياد من

 دوستی...آورد نمی رويم به را اش دلخوري حتی که دوستی...تبسم داشتن خاطر به..کردم شکر...ببندم

 را دستم.بود ام دلتنگی روزهاي پناه تنها که دوستی...خورد می غصه و ريخت می اشک من جاي به که

 ببخشم؟چرا چيو-: گذاشت دستم روي را دستش تبسم؟ بخشيدي منو-. کشيدم صورتش روي و آوردم باال

 ها همان از..خنديدم بکشی؟ رو خودت خواي کنی؟می می خواهی حالل زنی؟داري می حرف اينجوري

 اشک خيسی خلم؟ چيه؟مگه خودکشی...ديوونه نه-! نشيند می لبت بر..گذرد می گريه از کارت وقتی که

 سرم... مردي کردم فکر ديدمت روز و حال اون با وقتی..دونم می چه-: گفت و گرفت صورتش از را

 اينجا تا آزادي از..بود شده سردم خيلی فقط..کلفته پوستم من...بابا نه-: گفتم و گذاشتم اش شانه روي را

 خوبی؟ -. کرد نوازش را موهايم. اومدم پياده واقعاً يعنی

 چون...خوبم..آره-. کردم می شنا حسی بی و خال نوعی در...!دانستم نمی..بد يا خوب..بودم چه دانم نمی

 اشک هاي چکيدن...! نخواد منو داره حق اونم باشم داشته دوستش دارم حق من که همونطور دونم می

 لبش روي را انگشتم و کردم بلند را سرم...! سر بر خاک لياقته بی بسکه-. کردم می احساس را تبسم
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 از جنبه يه فقط تو...زندگی بهترين...زن بهترين...داره رو بهترينها لياقت دياکو...نگو...هيش-. گذاشتم

 و کنه می انتخاب خودش که کسی با حقشه...دارم خبر چيش همه از من ولی...بينی می رو زندگيش

 چقدر دونم می من...کمه دنيا اين تو چقدر دياکو امثال دونم می من فقط...کنه زندگی...خواد می خودش

 می که کاري تنها حاال...منه از بيشتر چقدر خوشبختی از سهمش دونم می من...بدهکاره بهش دنيا اين

 بودنش همين به من...خيليا واسه وزنه يه..نعمته يه وجودش...باشه که اينه بکنم تونم

 بودم حاضر..مرده کردم می فکر...بود مرده که موقع چيکار؟اون خوام می رو بيشترش..بسمه...دلخوشم

 اينا...آوردم دووم و کردم تحمل رو روزا اون که منی واسه...برگرده اون تا بدم رو ندارم و دارم هرچی

  انگشت با..! ميشه خوب حالم باالخره که دونم می..ميرم نمی که دونم می ديگه...نيست چيزي ديگه

 می که اون...بکنه رو کار اين تو با نداشت حق اون ولی-: کرد پاک را صورتم روي غلتان اشکهاي

 عيبی-: دادم تکان شدت به را سرم.. مديونته چقدر دونست می که اون...داري دوستش تو دونست

 چيزاي چه دونی اومده؟می کنار دردي چه با دونی گذاشته؟می سر پشت رو روزايی چه دونی می...نداره

 روي کمم يه بذار..شه آروم بذار...کنه آرومش بتونه که هست کسی حاال کرده؟اگه تحمل و ديده رو

 -. بردم فرو تبسم سينه توي را سرم...داشت درد..حرفها اين گفتن داشت درد... ببينه رو زندگی قشنگ

 داري بچه و داري خونه و شوهرداري از چيزي..دونم نمی مردا از چيزي که من..نخواد منو داره حق

 تشخيص هم از رو راستم و چپ دست هنوز حالکه در بدم آرامش بهش تونم می چطور من...نيستم بلد

 گريه جز به داره هنري چه شاداب..کردم نمی ازدواج شاداب مثل دختري با بودم اون جاي دم؟منم نمی

 داره؟ خواستن؟چی واسه داره چی ناليدن؟شاداب جز به بلده کردن؟چی

 تو هرچی...عزيزم باشه...شاداب باشه-. بود شده دورگه صدايش...گرفت آغوشم در محکم تبسم

 با که گفته بهم صدبار افشين حاال تا...دونی نمی تو...نکن اينجوري...نکن خودت با اينجوري...بگی

 واسه بازم...تموم چی همه هرچقدرم..پاک هرچقدرم..خوب هرچقدرم دياکو..خواد می لياقت بودن شاداب

 همچين قدر که کسی..بگذره راحت شيشه مثل ذات اين از...مهربونی همه اين از بتونه که کسی...کمه تو
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 خودت قول به اما-...! شد نمی...شد نمی مرهمم حرفها اين...زدم هق..! کمه تو واسه..ندونه رو گوهري

 درست چی همه بکشی خط رو برادر تا دو اين دور اگه...ميشه تموم خودت قول به..گذره می

 رو نفر دو اين غصه چی هر بسه..ريختی نفر دو اين خاطر به اشک هرچی بسه ديگه...ميشه

 و کردم جمع شکمم توي را پاهايم...! اي زنده يا مردي بپرسن زنن نمی زنگم يه حتی..ببين...خوردي

 رو تهران ديگه...تبسم برم شد می کاش...نباشه کسی که جايی يه برم روز چند شد می کاش-: گفتم

 خاطر به اگه...برم شد می کاش...ندارم دوست رو شرکت...ندارم دوست رو دانشگاه..ندارم دوست

 کاش...نرسه بهم کس هيچ دست که جايی..دور شهرستان يه رفتم می..گرفتم می انتقالی نبود اينا مامان

 ريم می هم با روز چهار سه..کرد کاريش يه بشه شايد-. وسيد*ب را موهايم و شد خم. شد می

 خواي؟ می خوبه؟...بزرگ مامان و تو و من فقط...نيست کی هيچ...بزرگم مامان خونه...رودهن

 کسی مريضی و تنهايی و شام و ناهار نگران ديگر...دنيا اين در هرچيزي از بيشتر...خواستم می

 مهم...رفتم می بايد...خودم و بود خودم فقط...کرد نمی سنگينی دوشم روي مسئوليتی بار ديگر...نبودم

 دانستم می چون...نه يا باشد کار در برگشتنی که نبود مهم...کجا نبود

 دانيار...! من بدون..من با کند نمی فرقی زند می وقفه بی زندگی نبض اين:

 اختيار بی.بردم پی دايی حضور به..خشن هاي سرفه از و شنيدم را بالکن در شدن بسته و باز صداي

 باش راحت-. انداختم دورش و زدم شده روشن تازه سيگار به محکمی پک و کردم جور و جمع را خودم

 هوا اين چرا..بردم فرو بغلم زير را دستانم...! توئه سيگار از تر آلوده خيلی تهران هواي...جون پسر

 روي را ماسکش و داد باال را کتش هاي لبه...! سرده خيلی..داخل برين بهتره-: گفتم شد؟ نمی گرم

 -...! وزيد می هم سردي باد بيرون؟ بياي سرد هواي اين توي که شده باعث خب؟چی-. زد دهانش

 به خوره مثل ما اومدن وقت از که چيزي اون سيگار؟يا-. بود خودم مثل اش چشمی گوشه نگاه..! سيگار

 خوره اون-. داد تکان را سرش...! دوش هر-. بود خودم مثل هم اش گويی رک انگار افتاده؟ جونت

 بی اما...نيست اين قضيه اصل-. بود خودم مثل هم اش خوانی ذهن و تيزي نيست؟ نشمين و دياکو رابطه
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 نه-. داشت مغناطيس آهنربا مثل وجودش.کردم نگاهش برمياد؟ من دست از کمکی-! نيست هم ارتباط!...

 بينی می ازدواج اين تو اشکالی اگه-. سخت و سرد...بود خودم مثل هم چشمانش...کرد نگاهم هم او

 به-: گفتم و فرستادم هايم ريه به را زده يخ هواي.کرد می سخت را زدن حرف مستقيمش نگاه..! بگو

 مثل هم لبش روي پوزخند...برداشت را ماسکش نشه؟ عصبی که بزنم حرف دياکو با چطوري نظرتون

 اگه-: گفتم و زدم چنگ را ام آشفته موهاي دعوا؟ بدون زدن سختيه؟حرف کار اينقدر يعنی-. بود خودم

 مرخص که روزه بيست دياکو-: گفت و گذاشت بازويم روي را دستش. پرسيدم نمی شما از نبود سخت

 که بود اين خاطر به فقط بپذيريم رو ايران به اومدنش ريسک کرديم قبول اگه...نيست خوب هنوزم...شده

 هست چيزي اگه پس.تره خطرناک نبودن نظر تحت از واسش شدن عصبی يعنی...باشه آروم اعصابش

 لعنت شرايط اين خاطر به را کسی چه بايد دانستم نمی

 دقيقاً..! نگو بهش کنه می اذيتش کنی می فکر که

 اينقدر يعنی-. داشتند خود در را عالم تمام هوشياري..سخت و سرد چشمان همان کنم؟ چيکار پس-. کنم

 شاداب اما...نه سالمتيش؟ از تر مهم يعنی-...! مهمه-. کردم بسته و باز را چشمم مهمه؟!...

 -ميشه؟ حل هست که مشکلی مياد؟اون پيش شرايط توي تغييري بزنی حرف باهاش االن اگه-...! نه

 را چشمش...! نميشه حل..نه- آمد؟ می پيش دياکو و شاداب رابطه در تغييري گفتم می اگر...کردم فکر

 خيابان و شدم خم و دادم تکيه حصار هاي نرده به را شکمم داره؟ ارزشی چه گفتنش پس خب-. کرد تنگ

 گيره می آروم وجدانم-. کردم نگاه را.

 زل صورتم به متفکرانه که ديدم و برگرداندم را سرم..رفته کردم فکر که طوالنی آنقدر.کرد سکوت

 ناراحته،يعنی وجدانت اگه...بگو پس-: گفت و فشرد را ام شانه..گذاشت صورتش روي را ماسکش...زده

 گذشت ازش راحت بشه که نيست چيزي وجدان...! مهمه خيلی...

 يک زندگی از باالتر حتی وجدان...بود عجيب مرد اين چقدر...کردم نگاهش متفکرانه من اينبار

 چی؟ باشه داشته نشمين آينده با مستقيم رابطه بحث اين اگه-..! پرسيدم اما..پرسيدم می نبايد..!آدم
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 که ست چيزي آن در خير هميشه-: گفت و زد را ماسکش..برداشت ام شانه روي از را دستش...خنديد

 ذات با...داخل بيا-: گفت و زد سرفه بار چند...بگيرم نگاهش جاذبه از چشم توانستم نمی...! آيد می پيش

 نميشه خوب وجدانت حال گرفتن الريه!...

 را دلم و خوب را حالم زدن حرف کلمه چند اين اندازه به هرگز خودخوري و سکوت..گفت می راست

 بود نکرده مطمئن.

 چون بودم کالفه.نداشتم او از خبري هنوز و بود وقت دير..گرفتم را شاداب شماره و بستم را اتاق در

 چک رو رادياتورها ":که بود نداده اس ام اس "نکشين سيگار سرما توي" که بود نداده اس ام اس امشب

 ام اس..."نذارين باز رو پنجره " که بود نداده اس ام اس "خوردين؟ شام "که بود نداده اس اسم "کردين؟

 گوشی توي تبسم آهسته اما شاکی صداي بوق دومين با...! هايش اس ام اس فقدان اين و بود نداده اس

 رو سالمتون گربه-. شاداب به بده رو گوشی-. نداشتم اصال را يکی اين حوصله...اه بلــــــه؟-: پيچيد

 گوشی.کنم سالمت که نزدم زنگ تو با زدن حرف واسه-: گفتم و نشستم تخت روي رو؟ ادبتون يا خورده

 چی-. رفت باال کمی صدايش...!اوف...! کنم نمی-! کن بيدارش-...! خوابه شاداب-... شاداب به بده رو

 کتک مرگ حد تا را دختر اين روز يک

 قطعاً . دارين برنمی سرش از دست جونش؟چرا از خواين می

 به...خوابه گفتم-...! بکن گفتم که رو کاري...نداره ربطی تو به-. کردم می کوتاه را زبانش و زدم می

 را تختی رو او، گردن جاي به کنين؟ زهرش بايد هم رو خواب ساعت يه...خوابونديمش آرامبخش زور

 دادم فشار.

 - اعصابم اش خفه جيغهاي... ياال..نکش سرک نيست مربوط تو به که هم کاري تو...کن بيدارش گفتم منم

 ميشم بلند االن همين مثالً-... صبر..خدايا ؟

 مثالً کنی چيکار خواي می...کنم نمی بيدار-. داد می خراش را

 می-. داشت رويی عجب..! نيستی بلد رو ما خونه-: گفت بلندي ههه داري؟ دوست..خونتون دم ميام
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 واسم چی همه از شاداب آرامش حاضر حال در...نکن تهديد-: گفت و کرد مکث کمی کنی؟ امتحان خواي

 هيچ-: گفت و شد هول تبسم تبسم؟ کيه-: گفت خط آنطرف از آلودي خواب صداي. تره مهم

 -...! گرفتم باره سه..نداد جواب کسی..گرفتم را شماره دوباره کالفگی با...کرد قطع و...! مزاحمه...کس

 خوبی؟...سالم-..! هميشگی متانت آن..آرام صداي آن با...گرفت آرام قلبم..! سالم

 - اس ام اس..فقط..بود؟نه شده چيزي گرفتين؟ تماس شب اينوقت که شده خوبين؟چيزي شما.ممنون.بله

 شاداب-. شدم عصبی...شنيدم را تبسم غرغر صداي. بدي خبر بهم رسيدي وقتی بود قرار-..! بود نداده

 -: پيچيد گوشی توي باد زوزه بعد و نگفت چيزي لحظه چند. نشنوم رو دختره اين قدقد که جايی يه برو

 هست؟سرما تنت چيزي-. بود عجيب هم خودم براي حرف اين گفتن...! آره- حياطی؟ تو-. بفرمايين

 دانستم نمی...بودم آورده کم زدن حرف توي. آره-. گفت تنها چون.بود عجيب هم او براي انگار. نخوري

 باورم. رفت يادم...ببخشيد- ندادي؟ خبر خب؟چرا-. بشنوم را صدايش خواستم می فقط...بگويم بايد چه

 می حرف و شينيم می جايی يه ريم می...دنبالت ميام فردا-...! رفت نمی يادش شاداب...شد نمی

 کشيد آه خوبه؟..زنيم.

 --. شکست صدايش... دانيار آقا-... بزنيم حرف بايد..کنی تشکر که نگفتم-..! ممنون...نيست نيازي نه

 با که وقته خيلی...خوبه حالم کنين باور-. زدم تخت تاج به را ام پيشانی. باشم تنها بذارين کنم می خواهش

 کنم خلوت خودم با روز چند خوام می...خستم فقط..اومدم کنار قضيه اين.

 ميشه بهترم حالم...رم می بدم که رو فردا پس امتحان...برم مسافرت يه شايدم- روز؟؟؟ چند...

 اصال...نيستم باشم؟قهرم دلخور ميشه مگه اصالً...نيستم دلخور هم کس هيچ از- برود؟؟؟ خواست می

 باشه؟...! نيستم بلد رو کردن قهر

 لحاف روي را ناخنم. روز چهار سه- روز؟ چند-... رودهن- ري؟ می کجا- روز؟ برود؟چند خواست می

 بغض صدايش..! ببينمت خوام می فردا من...بري خواي می فردا پس تو...باشه-. کشيدم طوسی و مشکی

 داشت.
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 - از خودم دياکوام؟ برادر وسط؟چون اين چيه من چرا؟گناه-. شدم عصبانی...! ببينمتون خوام نمی من اما

 مرا" که غمی اين از..داشتم رفتنش از که بدي حس اين از...خوردم جا سابقه بی العمل عکس اين

 هيچ ديدن دلم...نيستين شما مشکل...نه-. کند می گريه کردم احساس...! بود نشانده دلم در "نخواستنش

 و دادم فشار هم روي را دندانهايم. زنی می يخ االن..تو بيا...شاداب-: آمد تبسم صداي. خواد نمی رو کس

 خداحافظ-: گفت و کرد فوت را نفسش...! زنيم می حرف فردا...بخواب برو فعال...باشه-: گفتم.

 تخت از اي نقطه روي را گوشی...کشيدم دراز...بود گرفته بدجوري حالم...گذاشتم دهانم روي را موبايلم

 تلفنی داري کردم فکر-. آره-. بود دياکو بيداري؟-. گذاشتم چشمانم روي را دستانم کف و کردم پرت

 بود وقتش. زنی می حرف.

 - واسه-: گفتم و برداشتم را دستم. نيست دسترس از خارج هم اونقدرا شاداب؟پس با-... شاداب با آره

  يک دياکو سالمتی دلخوره؟ من درسته؟از...منم مشکل پس-. نشست! نه...کنه پيداش بخواد که کسی

 فقط...نيست دلخور-...! واداشت تفکر به را مخم خاکستري قشر ديگر طرف از شاداب غرور...طرف

 -. ماليدم را گردنم.دانست می پس نشمين؟ خاطر به-. کرد اخم. باشه تماس در باهات خواد نمی ديگه

 و برد باال را ابروهايش. خورين نمی همديگه درد به که فهميده فقط.نداره خبر نامزديت از که اون...نه

 که همونطور-. نشستم و دادم هل کمرم پشت را بالش رسيد؟ نتيجه اين به اي دفعه يه واقعاً؟چطور-: گفت

 دلخوره که اونی مياد نظر به-: زد لبخند. مناسبه واست نشمين که رسيدي نتيجه به اي دفعه يه تو

 شاداب اما...نبود..مقصر؟نه دونی؟ می مقصر منو شاداب مورد در واقعاً.تويی!...

 - نشمينم؟اشتباه عاشق من کنی می عاشقی؟فکر-. زد لبخند باز...! دله به...نيست زور به که عاشقی...نه

 انگار...کنم نمی پيداش...گردم می داشتم کيميا به که تندي حس اون دنبال هرچی..نيستم چون...کنی می

 پرورده دست..خوبيه دختر که دونم می اينو اما...! گذشته من واسه داغ و شديد احساسهاي اون دوران

 درک و فهمه می منو فرهنگ.نرسيده اينجا به راحتی به و کشيده آوارگی و بدختی خودمون مثل...داييه

 بچه..نجيبه...!رو اعتقاداتم...رو تعصباتم...رو بيماريم...پذيرفت منو شرايط همه...کنه می
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 اين و رودروايسی خاطر به نه.کردم قبول منم...داد پيشنهاد دايی..! دلسوزه...دوسته خانواده..دوسته

 به نياز...آوارگی اينهمه از بعد نرم کاشانه و خانه يه به نياز...کردم می نياز احساس اينکه واسه...چيزا

 بی...مهربونيه دختر نشمين...تنهايی اينهمه از بعد همسر يه به نياز...همدمی بی اينهمه از بعد همدم يه

 مهمترين من شرايط تو مردي واسه اينا و...ده می بهم خوبی حس...آرومم کنارش...ساده و پيله شيله

 عقدم خواستم می...بگيريم اينجا رو عقد جشن که اومديم و خونديم ساده محرميت يه.ازدواج واسه مالکه

 -. ندادم جواب و کردم پوفی. کنی برخورد تلخ اينقدر کردم نمی فکر.باشه برادرم کنار و خودم کشور تو

 هيچ اون به نسبت حسم اما...عزيز خيلی خيلی...بوده عزيز واسم هميشه که دونی می خودت...هم شاداب

 خواهر اما...قويه خيلی..نيست کمی حس...نرفت خواهرش به برادر يه حس از فراتر وقت

 وقتی...سال چند از بعد اونم که دونم می...کنم فکر باهاش ازدواج به حتی بخوام شد می شرمم...برادريه

 که چيزي...! نبودم من دنبالشه که آلی ايده آدم اون که فهمه می بشه تر تجربه با بشه بزرگتر کم يه

 بهش بتونه که مردي خال...کنه حمايتش که مردي خال...بود پدرش خال کشوند من سمت به رو شاداب

 باور.. !.  که داد پر و بال روياهاش به اونقدر اما شد می ناشی کمبوداش از شاداب احساس...کنه تکيه

 رو احساسش وقتی از...نداشتم نقشی هيچ من..توخالی بادکنک اين شدن بزرگ تو...قسم شرافتم به..کن

 غير و مستقيم.کنم گوشزد رو اشتباهش رنجوندنش بدون تا کردم استفاده فرصتی هر از فهميدم

 می هرکسی از بهتر را دياکو...دانستم می...! نيست من تقصير اتفاق اين...دانيار کن باور...مستقيم

 ديدنت به اي عالقه اون دونم می...باشه-: گفتم و بردم فرو موهايم توي را دستم...!شاداب اما...شناختم

 گوش دوتا تو...!بده توضيح واسش و بزن حرف باهاش بزرگ آدم يه مثل لطفاً...ديديش اگه اما...نداره

 بدهکاري شاداب،بهش شنيدن واسه!

 خيلی...گيرم نمی هم-:. شاداب. گذاشت چشمش روي اطاعت معناي به را دستش و زد گرمی لبخند

 استاد به چيزيم يه کنم فکر منکه-: گفت زد می ورق را جزوه تند تند درحاليکه تبسم./ 25 دادم افتضاح

 به اين حاال-. داشتم تهوع و رفت می گيج سرم ديشب هاي گريه و خوابی بی از. شدم بدهکار
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 و کرد نچی نچ تبسم بريزم؟ سرم تو خاکی چه...ترمه پايان نمره نصف...بگو رو فردا امتحان..جهنم

 چجوري ببين مسهل؟ يا بود عشقی شکست المصب اين شاداب...دادم جواب اشتباه اينم..واي-: گفت

 ...!مروت بی امتحان ورقه وسط همشم...بودم نکرده چيز اينجوري عمرم تو...کرد روون رو شکممون

 من- چته؟ تو...خوردم عشقی شکست من-. بياورد لبم بر خنده توانست می تبسم شرايطی هر در

 ترموستات از کنه خطا پا از دست خودم جان به...کشيدم می نقشه افشين واسه داشتم صبح تا چمه؟ديشب

  زر فقط بياره سرم باليی هر نيستم،هرکی تو مثه منکه..کنم می نااميدش انژکتور و کاربورات و

 دمپايی ياد. نکنه اضافه غلط ديگه تا گيرم می نشونه رو سريش بر خاک...ميشم عمل وارد مستقيم...!بزنم

 عالمت به را صورتش. آوردي دانيار سر که باليی اون مثل..آره-. افتادم بود کرده پرت دانيار براي که

 پرتابت ميگه..شخصيت بی ادب بی...اون سري بر خاک -: گفت و کرد جمع چندش 

 سر بر خاک...ايش

 کرده فرض ل ُمتنفرم ازش..ايش... گ رو ترموستاتش...نبود امتيازي سه!...

 گناه"بود گفته تر مظلومانه هم ساله دو پسربچه يک از عصبانيت اوج در ديشب.گرفت را حالم دانيار ياد

 گم برن کنی نمی شوت رو اينا چرا شاداب...منتظرته ميرغضب عين..مرگشم خبر- "وسط؟ اين چيه من

 مگه..اوناها-: گفت و کرد دراز را دستش کوش؟-: گفتم و کردم دنبال را تبسم نگاه مسير سرعت به شن؟

 می راست...! افته می کش نعش ياد آدم..مزخرفش رنگ اون نيست؟با اون مال سياهه ماشين اون

 بودم گفته بهش-. داند می را ام زنگی لحظه به لحظه برنامه که بودم کرده فراموش...بود دانيار..گفت

 از که گفتی بهش گی می من به داري االن که لحنی اين با اگه-: گفت و کرد نگاهم چپ چپ تبسم..! نياها

 با که اي ضربه مگه؟ گفتم چجوري-. بود پرت حواسم...! گاگول بوده بدتر سري بر خاک حرف صدتا

 نه است خر زاده انسان کردي ثابت تو

 واقعاً ...امممم-. پراند چشمم از برق کوفت سرم بر دوستش هر

 تو کيس-: گفتم و دادم اشاره آمد می دور از که افشين به. نبينمت ديگه..چشمام جلوي از گمشو...! ميمون
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 کيس" چيه منظورت-: گفت و کرد گرد را چشمانش. نده گير من به اينقدر و برو...مياره تشريف داره هم

 گفتم کالفگی با شده؟ها؟ تو کيس خاوياره اين حاال تا کی از.."هم تو:

 - ولش...بريم بيا هم تو-. کشيد را دستم. منتظره افشين.ديگه برو.کردي تبسم؟ديوونم گی می چی..واي

 .گفتم کی ببين..ها مياره سرت باليی يه و کنه می پاره زنجير روز يه آخرش...رو روانی اين کن

 اينجا تا..داره گناه-. پسندم نمی دانيار مورد در را صحبت طرز اين.زدم گره هم در را ابروهايم

 رودهن واسه زنم می زنگ شب..خودمون خونه رم می اونطرفم از...گه می چی ببينم برم بذار..اومده

 خب؟فعال..کنيم هماهنگ...

 سوار و کردم طی را خيابان عرض سريع.بود بيزار انتظار از دانيار..ندادم او به زدن حرف اجازه ديگر

 سالم-...! سالم-: گفتم و شدم!...

 اينقدر مرگ يعنی...رفت قلبم از قبل نفسم...ديدم خودم مقابل در آتشبارش چشمان و داس با را عزرائيل

 می بيرون را خودم و کردم می باز را ماشين در...ترسيدم نمی اگر...داشتم جرات اگر بود؟ وحشتناک

 و بچرخانم را سرم نداشتم جرات حتی. معرفت بی خانوم شاداب احوال-. نداشتم را طاقتش من..انداختم

 سوراخ به..بود دانيار خوبی؟ماشين-. نداشتم اميد ام بيچاره قلب آوردن تاب به...ببينم را صدا صاحب

 شاداب؟حرف-. بکشم نفس بتوانم تا خواباندم را صندلی کمی و زدم پايين را شيشه..بودم وارد اش سمبه

 شما.ممنون-. تابلو اينقدر...ضايع اينقدر...شد نمی که اينطور..دادم قورت را دهانم آب زنی؟قهري؟ نمی

 خوبين؟

 اين از مرا دانيارت جان به را تو...نخند...نخند کردم التماس دل در...کشيد تير وجودم تمام...خنديد

 صدا...نخورده روغن رباط مثل گردنم...چرخاندم را سرم رباط مثل. قهري کردم فکر-..! نکن تر بيچاره

 زده جن دختر مثل صدايم. شدم شوکه..دانياره آقا کردم چرا؟فکر قهر-... بود خودش...خدا...واي...داد

 نداره؟ که اشکالی.رسيدم خدمت و گرفتم آدرس من اما..بياد خواست می دانيار-. بود شده جنگير فيلم

 کنم می خواهش-..! کرد می مسخره..آري.نه؟؟..کرد می مسخره.
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 خبر؟تعريف چه..خب- زدم؟ گند يا گفتم گفتم؟درست می را اين بايد سوال اين کنم؟درجواب می خواهش

 وفا بی خانوم کن!..

 اما..بودند شده سفيد اش شقيقه کنار موهاي...کردم نگاهش و چرخاندم را سرم بيشتري احتياط با اينبار

 در يک جاي به و آمد در شوک از...کرد درک را موقعيت قلبم تازه انگار...!بود همان..اش لعنتی لبخند

 را طپشم بلند صداي نازک پارچه اين که شايد...کشيدم ام سينه روي را ام مقنعه.شد وحشی...زدن ميان

 مال دانستم می. بزنيم حرف کم يه و بخوريم چيزي يه داري وقت-... هميشه مثل...نيست خبري-. کند کم

 بله-. بگيرم خودم از را کوچک دلخوشی اين نتوانستم اما...شود نمی من مال دانستم می..نيست من!..

 يادم چيزش هيچ...!توانم نمی شک بی...کنم پيدا را رستوران آن و برگردم بخواهم اگر امروز

 فقط روز آن از...خوردم که غذايی حتی نه...دکوراسيونش نه..اسمش نه..مکانش نه...چيز هيچ...نيست

 خوردم می غصه نشستنشان سپيدي به براي که موهايی و دارم ياد به را اي قهوه خندان چشم دو.

 - ديد لذت من..کرد می نگاهم مستقيم اينطور زد؟وقتی می حرف چرا چطوره؟بابات؟شادي؟ مامانت

 رسونن می سالم.خوبن همه-. دادم می دست از ا زدنش.

 نداري؟ مشکلی خوبين؟ديگه شما...راستی-. نگفتم آمد خوش..نپرسيدم را حالش افتاد يادم تازه

 حق...! شما هاي پرسی احوال از- کنی؟ می شکنجه چرا...بکش بکشی خواهی می خدايا...خنديد

 و گذاشت ميز روي را دستش. پرسيدم می دانيار آقا از رو حالتون هميشه-..! نداشت داشت؟نه..داشت

 اون؟ دانيار؟چرا از-. شد خم جلو به کمی

 همش-. آمد می بيرون او گلوي از خاص اينطور که اسمم الف اين به لعنت آخ شاداب؟- گفتم؟ می چه

 ديگه ببخشيد..امتحانم و درس درگير.

 می رو حالت واقعا من اما...گی می دروغ تو- کشی؟ نمی خدا...زد می فرياد را ناباوري نگاهش

 هرگز..بود نگفته مرا؟دانيار پرسيد؟حال می. زد می زنگ دانيار که هربار...پرسيدم.

 - يا دونی می دونم نمی...بودم بستري پيش روز بيست همين تا اما...کنم تشکر ازت خواستم می
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 نه منم...دستگاهاشون عملکرد در اختالل خاطر به...ممنوعه امريکا بيمارستاناي تو موبايل از استفاده..نه

 بيشتر و نبود مساعد زياد حالمم اين از جداي...بگيرم تماس باهات بتونم که اي شماره نه..داشتم گوشی

 فهميدم همينکه...کوتاه توضيح همين با...شد راحت کشيدن نفس چقدر... شد دير همينم واسه.خوابيدم می

 شاداب؟-...! نبوده خيالم بی

 رو تو لياقت که کنم تشکر چطور...بگو خودت.کنم تشکر ازت بايد چجوري دونم نمی

 واقعاً- خدا؟؟؟؟

 باشه؟ داشته

 سر و کردم خالی ليوان توي را معدنی آب بطري.کرد می کفايت بودنش همين...خواستم نمی تشکر من

 چقدر گاهی...خدا آخ...زد لبخند. نکردم کاري من-... ست آبی بی از گلويم خشکی کردم می فکر..کشيدم

 نمی دووم رو روز چند اون دانيار نبودي تو نکردي؟اگه کاري-. گذري می ات بنده دعاي از تفاوت بی

 کاري گی می بعد.برگردوندي زندگی به رو دانيار تو...بود رفته دستم از دانيار نبودي تو اگه...آورد

 قرار سختی شرايط چه تو من خاطر به دونم می-. کرد نمی تر را گلويم..بود تقلبی آبش نکردي؟

 وقف رو وقتت و زندگی تموم چطور دونم می...آورده بهت فشاري چه من خواسته دونم می..گرفتی

 بيشتر...رو شدنش پذير مسئوليت...رو شدنش آروم...بينم می رو دانيار مثبت تغييرات...کردي دانيار

 آرامش اين...نديد وس*کاب...بود بهش حواسم صبح خود تا...خوابيد من پيش ديشب...رو زدنش حرف

 قلب اون با...مهربونيت با..صبوريت با.. دادي بهش تو رو آرامش اين...نداشت من کنار وقت هيچ رو

 چقدر دانيار کردن تحمل...اومدن کنار..اومدن راه دونم نمی کنی می فکر!..  ريات بی محبت و پاک

 چقدر دانيار دونم کردي؟نمی نرم پنجه و دست سنگی چه با من درخواست خاطر به تو دونم سخته؟نمی

  می فکر هرچی همينم واسه..دونم می رو اينا همه من...دونم باشه؟می دهنده آزار و آور عذاب تونه می

 از اين تونه می چی واقعاً...رسه نمی ذهنم به چيزي بکنم تونم می چيکار لطفت جبران واسه که کنم

 کنه؟ جبران رو فداکاري و خودگذشتگی
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 حرف گذاشت نمی و کرد می ام خفه داشت...کردم باز را مانتويم اول دکمه و بردم ام مقنعه زير را دستم

 اون...ندارين من به دينی هيچ شما-: گفتم و کشيدم جانی بی و سطحی نفس.کنم راحت را خيالش و بزنم

 کرده فراموش بود افتاده واستون که رو اتفاقی حتی..بودين شما کردم نمی فکر که چيزي تنها به...روزا

 شخص واسه کردم هرکاري من.رفت می دست از داشت! انسان يه...کيه نبود مهم...انسان يه چون...بودم

 دانيار مورد در انصافی بی... بعدشم.ذاشتم نمی تنهاش بازم..خواستين نمی شما اگه حتی..بوده دانيار آقا

 اين اصال دانيار آقا...بعدشم-. شناخت نمی را سنگ آن من اندازه به هم برادرش حتی.پذيرفتم نمی را

 اما..باشه بداخالق کم يه شايد...مديونم بهش رو خونوادم و خودم زندگی من...نيست گين می که چيزي

 پس خب-. زد می برق چشمانش...داد تکان رضايت با را سرش..! انصافيه بی...اصال تحمل؟نه غيرقابل

 رو هواش خودش خود خاطر به کسيکه..شده تغيير اينهمه باعث تو متفاوت نگاه همين احتماالً

 خودش منافع دنبال و صادقه باهاش کسيکه...کنه نمی قضاوت شايعات و ظاهر روي از کسيکه..داره

 حرف نيست؟ کاري کمه؟اينم اينم...نيستن بد آدما همه که کنه می باور داره تو وجود با انگار...نيست

 می اشتباه-. داشتم خبر بمش و زير از چون.بود تر راحت هم خوردن آب از دانيار مورد در زدن

 اون..خورد حسرت کلی..کرد خودخوري کلی رفتنتون از بعد..شماست خاطر به هست تغييري اگه...کنين

 زنده دوباره شما شدن زنده با و مرد...افتاد اتفاق اون که شبی اون-. برنگردد و شب آن برود... که شبی

 دانيار آقا زندگی دليل شما...شماست خاطر به فقط هست که تالشی هر..فعاليتی هر.تغييري هر...شد

 من زندگی دليل همچنين" و نگويم که گرفتم گاز را زبانم...! هستين"!..

 مردي از حمايت اما...کنم سخنرانی مقابلش اينطور بتوانم شد نمی باورم..گرفت را نفسم کلمه چند همين

 شوخی به و برد باال را دستانش..! داد توان جانم به..گرفت می قرار قضاوت مورد رحمانه بی هميشه که

 گفت:

 -خدا به دانيار خوشبحال...تسليم!...

 جمع را ميز که پيشخدمت...بود آن از گواراتر کوفت...کنم عرض چه که غذا...کرد سکوت غذا آخر تا
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 شگفت منو بدجوري هم تو...دانيار بر عالوه...واقعيتش-: گفت و گذاشت ميز روي را دستانش باز..کرد

 اما...نداشتم انتظار شناختم می که شادابی از رو شدن منطقی و شدن بزرگ اينهمه...کردي زده

 ميز زير را دستانم او برخالف من...ريخت قلبم. کردي تر راحت واسم رو زدن حرف چون..خوشحالم

 دوران تو...خوندم درس شبانه مدارس توي من که دونی می-. نيايد چشم به لرزشش که کردم قفل

 بسکه...لرزيد قلبم ديدمش که اولی روز از..نميشه باورت...داد می درس زبان...داشتيم معلم يه دبيرستان

 رنگ..موهاش حالت...قامتش و قد..بود برگشته دنيا اون از بابام انگار

 اصالً...بود پدرم شبيه

 می کار شب تا صبح از اون عشق به دوشنبه روزهاي-. زد محزونی لبخند...! صداش حتی...چشماش

 زياد مطالعاتش...بشنوم رو حرفهاش..بشنوم رو صداش و بشينم کالسش سر برم اينکه عشق به...کردم

 همه...بود درست چيش همه نظرم به...شدم مريدش...داشت گفتن واسه حرف کلی زبان جز به...بود

 لباس اون مثل کردم سعی...بود تاييدم مورد عقايدش همه...داشت صحت حرفاش همه..بود بهترين چيش

 بت واسم...بخونم خونه می اون که کتابايی..بزنم حرف اون مثل..کنم درست اون مثل رو موهام..بپوشم

 کم وقت هيچ...کنه نمی خطا وقت هيچ که کسی...قهرمان يه...اسطوره يه...زمينی خداي يه...بود

 شکنه نمی وقت هيچ..نمياره!... خرجش الکی تعصباي چقدر...کردم تقليد چقدر-... حواس بی..خنديد

  مثل...شکست شب يه...اما...بودم رسيده پرستيدن مرحله به انگار...کردم سپر سينه واسش چقدر...کردم

 -. دادم تکان نفی عالمت به را سرم ديدم؟ ازش چرا؟چی دونی می...شد تيکه هزار و افتاد...گچی بت يه

 بلندتر...خنديد باز. دماغشه تو ته تا ش اشاره انگشت و ايستاده مدرسه ساختمون پشت ديدم..

 - من اسطوره و الگو شد نمی باورم..شد خراب دنيام...اومد سرم به چی دونی نمی...شاداب دونی نمی

 کوچيک خطاي يه همين...ادبی و فرهنگ از دور حرکت همچين..زشتی کار همچين...بکنه کاري همچين

 موقع اون شايد...بود آدم اونم گم می...گيره می م خنده کنم می فکر بهش که االن که خطايی...شکستش

 کرده جنايت..بود کرده قتل انگار موقع اون اما...هرچی يا..ببينش کسی کرده نمی فکر شايد..بوده اذيت
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 چشمم به يکی يکی نقصهاش و عيبها تازه افتاد چشمم از وقتی و...افتاد چشمم از...بود

 عقايدش از خيلی...انحرافيه حرفهاش از خيلی..افراطيه و خشک تفکراتش از خيلی...نه..فهميدم..اومد

 داده شکل و ساخته خودم ذهن توي که چيزي اون بلکه..نداشتم دوست رو آدم او من فهميدم...اشتباهه

 می رو معصوم و نقص بی انسان اون..بود تخيالتم ساخته که چيزي اون من.داشتم قبول رو بودم

 -: داد ادامه و کشيد بود؟آهی چه حرفهايش اين معنی...! رو واقعی و حقيقی زبان معلم اون نه...پرستيدم

 و بت و اسطوره فهميدم وقتی...نيست دنيا اين مال گرايی آل ايده گرفتم ياد وقتی...رفت باال سنم وقتی

 خاطر به...الغير،بخشيدمش و گناه...خطا..اشتباه يعنی انسان فهميدم وقتی...ست افسانه فقط چيزا اينجور

 اون مقصر فهميدم چون...بخشيدمش بود کرده خراب که دنيايی خاطر به..بود داده بهم که بدي حس

 ...!من مثل درست..من مثل...کرد می خطا اونم..کرد می اشتباه اونم...خودم مثل بود آدم يه اونم..نبوده

 که گم نمی...شاداب دارم خبر تو حس از من-. دزديدم را نگاهم..نياوردم تاب..شد خيره چشمانم توي

 بگم خوام می فقط...نه...ديگه هرچيز يا..بکنی دل که کنم بيزار خودم از رو تو يا...کنم توجيه رو چيزي

 اون عاشق..واقعی شخصيت يه عاشق نه اما...شدي عاشق...ميندازي خودم روزاي اون ياد منو تو

 و تعصبات با...ديگه مرداي همه مثل...شاداب مردم يه منم...ساختی من واسه خودت که شخصيتی

 روي بستن چشم...بود کيميا انتخاب..بدترينش...کردم خطا سرم موهاي اندازه به...بيشتر خشک اخالقاي

 نشون من به تجربه اون...کرد می ش خفه دلم و نيست تو مال زد می داد عقلم که کسی انتخاب و منطق

 که مدت يه از بعد...معلمم به منه حس مثل کور عشق...! تناسبه عشق از مهمتر..ازدواج واسه که داد

 می تازه...شکنه می چشمت جلوي مقابلت طرف خطا، کوچيکترين با...بخوابه اوليه تاب و تب و بگذره

 می فرق همه با کردم می فکر که دادم؟کسی می واسش بودم؟جونمو عاشقش من که کسی بود اين گی

 يه..ده می گند بوي نره حموم روز دو...آدماست بقيه مثل که بود؟اينم اين..تره خاص...بهتره همه از..کنه

 و پوست که اينم.ميگه مياد دهنش از هرچی شه تنگ که خلقش...طرفش بري شه نمی نزنه مسواک شب

 خراب دنيات..رويات که است موقع اون...! خودمونه گرد زمين همين مال که اينم...استخونه و گوشت
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 مثل يکی با داري دونی می اول از که اونوقته...بگيري کمک عقل از احساس جاي به اگه اما...ميشه

 مثل دقيقا يکی..کنی می ازدواج خودت

 يه با...کنی نمی هنگ کنه اشتباه...نداري غريب عجيب توقعات ديگه...قوت و ضعف نقطه کلی با خودت

 متناسب که ازدواجی-. بود رفته فرو گردنم توي سرم..لرزيدم می داشتم... افته نمی چشمت از حرکت

 اختالف..حدي يه تا اقتصادي اختالف...قبوله قابل حدي يه تا فرهنگ اختالف...شکسته به محکوم نباشه

 کيميا با رو تجربه اين من...ره می دست از و ميشه ريز سر بگذره حدش از هرچيزي...حدي يه تا سنی

 و گذشت حدش از..نشد اما...ندم دستش از که کنم نزديک بهش رو خودم کردم سعی..آوردم دست به

 جنايت بشه زندگيم وارد قراره که زنی خودمو حق در که هست حواسم ديگه همين واسه...شد سرريز

 مادرم روح به...خدا خداوندي به...تو مورد در...ترسم می هم سفيد و سياه ريسمان از ديگه...نکنم

 من...عزيزتري..دانيار جان به...عزيزتري من واسه هم دايان از حتی تو...نگرانتم خودم از بيشتر...قسم

  چون...ميشی محروم کردن جوونی از من خونه توي تو...دونم می هامو سختگيري..شناسم می رو خودم

 شب...خواد می آرامش شيطنت و شور و شر جاي به و گذاشته سر پشت رو جوونی که هستی مردي با

 مثل که کنم ازدواج زنی با بايد...ببينه تلويزيون و بخونه روزنامه و بزنه رو عينکش خونه بياد شب به

 مادري بتونه که زنی...نباشه کننده کسل واسش من با بودن و باشه افتاده سرش از شور و شر اين خودم

 چيزا خيلی از من با ازدواج...ميشی مهندس داري..دانشجويی تو...باشه بچه هنوز خودش اينکه نه کنه

 زندگی ساعت چهار و بيست خوام می...شاغل نه و خوام می دانشجو زن نه من چون...کنه می محرومت

 من خاطر به رو دانشگاه و درس قيد که کنی قبول االن تو شايد...باشه هام بچه و خودم اختيار در زنم

 متنفر من از...کنی می مقايسه همکالسيات با..دوستات با رو خودت وقتی...بعد سالهاي اما..بزنی

 می اونوقت...شی می متنفر گرفت ازت رو کردن جوونی و کردن تجربه فرصت که کسی از...ميشی

 قسمتی ازدواج چون..نيست خواستی می که اونی زندگيت...نيستم کردي می فکر که اونی من که فهمی

 شايد-. کردم نمی حس هيچی...بودم مرده..بود کرده برآورده را دعايم خدا...! زندگی همه نه..زندگيه از
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 تو...سر باال خداي اون يگانگی به اما...زنم می رو حرف اين تو دل خاطر به يا...دم می شعار کنی فکر

 تو به اما..کنم دورش چيزا خيلی از و بگم زور اون به تونم می چون...مهمتري واسم هم نشمين از حتی

 جدايی اگه حتی...قيمتی هر به و...حيفی من مثل مردي واسه...حيفی تو...کنم حروم تونم نمی رو تو...نه

 تغيير معيارات..بره باالتر که سنت دونم می چون...کنی خراب رو ت آينده ذارم نمی..کنه اذيتت من از

 زد صدايم... ذاره می دلت به رو چيزا خيلی حسرت من با ازدواج و کنه می.

 -شاداب؟

 که آزاري بابت- کردم؟ نمی گريه چطور...بود خشک خشک...کشيدم صورتم روي و آوردم باال را دستم

 بتی اون من.حاليمه که وقته خيلی...نيست حاليم نکن فکر...!عذابم در..کشی می و کشيدي من خاطر به

 سوزنی سر اندازه به من از شناختت اگه...باشی داشته قبولم اي ذره اگه اما...نيستم کنی می فکر که

 باور اما..باشم مقصر حس اين اومدن وجود به تو شايد...نيستم نامردي اهل که دونی می...باشه درست

 تونم می دنيا اين توي من که کاريه ترين سخيف تو کردن اذيت کن باور...بشه اينجوري خواستم نمی کن

 سهل شايدم يا شرايط اما...گفتم می رو اينا زودتر بايد شايد...بخوام عذر ازت الزمه شايد...بدم انجام

 واسه دلم که همونطور...قسم خدا به اما...ببينی منو نخواي ديگه دم می حق بهت.نداد اجازه من انگاري

 حرفم به و شدي بزرگتر که وقتی..روز يه کاش..ميشه تنگ هم تو واسه..ميشه تنگ دانيار و دايان

 چه خواهر يه داشتن دونی نمی تو چون...کنم حمايتت و باشم کنارت برادر يه مثل بدي اجازه رسيدي

 آرزومندشم چقدر و داره لذتی!...

 يادم چيزش هيچ...!توانم نمی شک بی...کنم پيدا را رستوران آن و برگردم بخواهم اگر امروز..امروز

 فقط روز آن از...خوردم که غذايی حتی نه...دکوراسيونش نه..اسمش نه..مکانش نه...چيز هيچ...نيست

 و خوردم می غصه نشستنشان سپيدي به براي که موهايی و دارم ياد به را اي قهوه خندان چشم دو

 دانيار..! نشکنم من تا شکست که اي اسطوره:

 انگيز نفرت هاي گزينه آن جزو هم انتظار.زدم شيرجه گوشی دياکو،روي اسم زدن چشمک محض به
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 سوال بدون دادم می ترجيح.بستم را ام شده باز دهان. سالم-. کرد سالم آرامش با دياکو.بود ام زندگی

 کار - مياي؟ کی.خونه رم می دارم- کجايی؟ تو.شرکتم- خوبی؟کجايی؟-. بشنوم را نتيجه فعالً..دونم نمی

 دارم.

 -بينمت می پس...باشه...آها..

 با...است من برادر هم او که شد می فراموشم دهد؟گاهی توضيح خواست کند؟؟؟نمی قطع خواست می

 .شد گرفته و دور صدايش شد؟ چی شاداب...راستی..آره-. شد می مشابه شدت به گاهی که هايی خصلت

 . بزرگ آدم يک مثل و صريح و رک...بودي خواسته تو که همونطور.گفتم..گفتم می بايد که رو چيزايی-

 يه حتی..نگفت هيچی- االن؟ گفت؟کجاست چی خب؟اون-...! شک بی..بود کشته را شاداب

 تنها اي ذره براي روزها اين چقدر. باشه تنها خواد می گفت برسونمش که کردم اصرار هرچقدرم...کلمه

 را اش کنايه... نپرسيديا منو حال اينجوري وقت هيچ-. خنديد بود؟ خوب حالش-! کرد می التماس بودن

 مح اينجوري نداشتم توقع -. گذاشتم جواب بی خوب اگر. کنه برخورد کم اصالً.اومد می خوب نظر به

 می...نه امروز اما..چرا- زنی؟ نمی شرکت به سر يه...خوبه-...! کرد نمی فرار...بود محکم اگر..بود

 بگذره خوش...نه- نمياي؟ تو.بيرون ببرم رو نشمين و دايی خوام...

 برايم هم نقطه يک گذاشتن حتی اما..کنم ترسيم نقشه روي را آخر خط چند خواستم...کردم قطع را گوشی

 گرفته را عزايش ترم ابتداي از که امتحانی...داشت را ميانترمش مهمترين فردا شاداب...بود شده سخت

 و بود...

 پنجره از را سيگار آخرين آفتاب غروب با...رفت تاريکی به رو هوا تا رفتم راه و کشيدم سيگار آنقدر

 او چون..بگذارم تنهايش توانستم نمی زدنهايش پس تمام رغم علی...پوشيدم را کاپشنم و انداختم بيرون

 آقا..واي-: گفت خوشحالی با و کرد باز را در شادي...! بود نگذاشته تنهايم..زدنهايم پس تمام رغم علی

 اش خوشحالی ست؟ خونه شاداب.کوچولو مرسی-: گفتم و زدم لبخندي زور به. اومدين خوش...دانيار

 نمياد بيرونم...اتاق تو رفته اومده وقتی از..چشه دونم نمی ولی...آره-. شد زايل...
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 اش قيافه.دادم سالم آمد می استقبالم به لنگان لنگ که مادر به و کردم طی را حياط طول مصمم قدمهاي با

 تشکر زيرلب. کردي روشن رو چشمم..اومدي خوش...پسرم سالم-: گفت خوشرويی با اما..بود درهم

 اين دونی می تو-: گفت و کشيد آهی مادر.شدم خيره شاداب اتاق بسته در به و ايستادم هال ميان.کردم

 چشه؟ دختر

 گفتم؟ می بايد چه

 - مادر اما.خنديد سرخوشانه شادي. کنه اتصالی مغزش سيماي شده باعث امتحان استرس..نيست چيزيش

 نکرد باور.

 - همان اما...نداشتم مادر زيادي مدت بده؟ امتحان خواد می که اولشه بار امتحانه؟مگه خاطر به يعنی

 حرف باهاش من بدين اجازه-. گفت دروغ توان نمی مادرها به که آورد می يادم کوتاه خاطرات

 سر بشينه کن کاري يه...بده خيرت خدا-: گفت و کرد نگاهم نگرانش چشمان با مادر. ميشه خوب...بزنم

 نخونده هم کلمه يه اومده وقتی از...مشقش و درس...

 چراغ...شدم وارد شوم اش اجازه منتظر اينکه بدون و زدم در به ضربه چند..گذشتم کوتاه راهروي از

 شانه لختش مشکی موهاي و گذاشته زانويش روي را سرش...کنم پيدايش تا کشيد طول...بود خاموش

 کن خاموش هم رو چراغ..شادي بيرون برو-. زدم را برق کليد.بود پوشانده را هايش.

 موجهايی ديدن اما...دانستم می را اش لختی و براقی.باشند بلند اينقدر موهايش کردم نمی فکر وقت هيچ

 شد می تر عاشقانه کردي می روشن شمع يه-. کرد متعجبم مينشست موهايش ساقه در کمر از که.

 دلنشينی از فکرم توانستم نمی چرا...برخاست سريع.فهميدم اش شانه شديد ناگهانی تکان از را اين..ترسيد

 کنين؟ می چکار اينجا شما- کنم؟ منحرف اش روسري بدون صورت

 و برداشت شالی اتاق کنار لباسی چوب روي از و گفت بلندي واي.کردم نگاه سرتاپايش به شيطنت با

 گرمکن ؟ دختر يه اتاق تو رين می همينجوري هميشه-: گفت ناراحتی با و انداخت سرش روي

 حيف...آره-: گفتم شده کنترل اي خنده با..بود کرده شاد را روانم... پايش مچ دور کش آن با...قرمزش
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 شلوارش همرنگ صورتش...کرد نگاه خودش به بدم؟ دست از رو اي صحنه همچين ديدن لذت نيست

 شد...

 - و انداختم باال را ابروهايم..دادم تکيه ديوار به. کنم عوض رو لباسم تا بيرون برين خدا رو تو..واي

 آقا-. شد می سرخ بيشتر لحظه به لحظه...! اي خورده شکست عاشقاي شبيه بيشتر اينجوري..نه-: گفتم

 را سرم و کردم نچی نچ. نيست مناسب لباسم..بيرونه همه موهام...اينجوري زشته...خدا رو تو..دانيار

 فرمانش نا موهاي حرص با کشت؟ پسر تيپ اين با بيفتم؟اونم گناه به من زشته؟نگرانی چی-. دادم تکان

 نزدم داد تا ديگه برين...شما دست از-: گفت و زد کنار را.

 شاداب با خنديدن بودم گفته حاال تا.رفتم بيرون اتاق از کنم پنهان را ام خنده کردم می سعی حاليکه در

 خوابش نيمه و مخمور چشمان با.شود پاره چرتش تا کشيدم را اش روسري است؟ راحت و ساده بسيار

 و دست به آبی يه برو پاشو-: گفتم و دادم بدنم به قوسی و کش. کشه نمی مغزم ديگه-. کرد التماسم

 .خونم می شم می بيدار زود صبح رو ش بقيه-. ماليد را چشمانش. بپره سرت از خواب تا بزن صورتت

 نکنی حل رو اينا وقتی تا.داري نکرده حل تمرين کلی هنوز...شاداب شو بلند-. بودم تر خسته او از من

 باخودکار.خوابيد می و کشيد می دراز کتابها روي همانجا کردم می رهايش. نيست خبري خواب از

 زدم دستش روي اي ضربه.

 - بدم. ديگه بلدم...کردم حل تمرين هزارتا.تونم نمی ديگه..خوام نمی- نيستم؟ تو با مگه-. شدم تند... آخ

 عقب ترم يه نکنی پاس رو درس اين اگه...خنگ دختره-. کردم حفظ را جديتم اما.بکشم را لپش آمد نمی

 هزارتا...گذاشتن ت جمجمه تو گچ مخ، جاي به که هم تو.ست ديگه درس عالمه يه نياز پيش...افتی می

 کاسه همين و آشه همين بازم کنی حل هم ديگه.

 منهم.رفت دستشويی سمت به و برخاست اخم با و کرد پرتاب برايم اي دوستانه غير و خصمانه نگاه

 آن و آمد داخل ميوه کمی و چاي سينی يک با مادر.بود گرفته درد پايم و کمر.زدم قدم کمی و بلندشدم

 مرتبشان و کشيدم موهايم به دستی... پسرم نباشی خسته-. آورد خودش با هم را مخصوص و خوش بوي
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 خسته-. نشستم رويش به رو. بره در خستگيت کم يه بلکه بخور چاي استکان يه بيا-. ممنون-. کردم

 دستم جلوي را ميوه ظرف. گرفته خوابش بدجوري شاداب اما.دارم عادت هم بيداري شب به...نيستم

 می چی امتحانش اين عاقبت و آخر بودي نيومده اگه دونم نمی...خوابه می زود شبا آخه-. گذاشت

 قند از...گذاشتم دهان توي و شکستم را مکعبی قند از اي تکه. شدم می ديوونه نگرانی از داشتم.شد

 آمد نمی خوشم درشت.

 - رو حواسش کم يه.نباشين نگران-..! تجديد...زدم لبخند. بشه تجديد چطوره؟نکنه وضعش نظرت به حاال

 نيست معلوم که حواسشه همين مشکل-: گفت و کشيد آهی مادر. ميشه خوب ش نمره کنه جمع

 درش به راه از کسی ترسم می...ه احساساتی..جوونه...دختره.االن تا رفته راه هزارتا دلم.کجاست

 نداري خبر تو...گه نمی هيچی که منم به...بسوزه ش آينده و بشه خام دروغ چهارتا با ترسم می...کنه

 ميان در کرد می فکر مادر که نوع آن از پسري هيچ پاي

 قطعاً  مسر؟ وسطه؟پسر کسی چشه؟پاي

 در نگرانی. نيست خبرا اين از...باشه راحت خيالتون...نه-. کند خام دروغ با و بزند گول که پسري..نبود

 :گفت و کشيد راحتی نفس... مطمئنم-. گفتم و خوردم چايم از قلپ چند مطمئنی؟-. زد می موج چشمانش

 بهانه يک دلم...داشتن مادر داشت لذتی چه. ميشه تخت خيالم نيست مشکلی بگی که تو...شکر رو خدا-

 توي را گرفته پوست نارنگی. کنم حس را مادرانه بوي آن و بگذارم دامنش بر سر دوباره تا خواست می

 او خروج با همزمان. بزن صدام داشتی کاري اگه.م آشپزخونه تو...بيدارم من-: گفت و گذاشت بشقابم

 چاي...به به-: گفت و ماليد بهم را دستانش.چکيد می آب هم هايش مژه از.آمد شاداب!. ..

 لبهايش و کرد حلقه استکان دور را دستش دو هر. کنيم شروع تا بخور زود-: گفتم و زدم تکيه ديوار به

 از را نگاهش قطعيه؟ رفتن واسه تصميمت-. نوشيد قطره چند اندازه به و زد ايش شيشه ي دهانه به را

 و حال-. کرد پايين و باال را سرش ميشه؟ عوض چيزي اينکار با کنی می فکر-. آره-. نگرفت فرش

 نمی- نداره؟ اينجا که داره کنه؟چی عوض رو هوات و حال تونه می که داره چی اونجا-. هوام
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 رو همه قيد خواي می نفر يه از دلخوري خاطر به همه؟يعنی از-. کافيه دورم همه از همينکه..دونم

 بزنی؟

 ام اس يک را جوابش و کردم قطع.بود دياکو.خورد زنگ ام گوشی.کرد نگاهم و آورد باال را چشمانش

 را کتاب و کردم سايلنت را گوشی.بماند دياکو درگير اين از بيش شاداب ذهن خواستم نمی...فرستادم اس

 ور غوطه خياالتش در.کردم بلند را سرم.نداد جواب. بعدي مبحث سر بريم-: گفتم و زدم ورق

 را دستانش.شد خم و گذاشت زمين را استکان... ها؟همينجا-. زد پلک کجايی؟..شاداب-. زدم صدايش.بود

 گفت و زد اش چانه زير:

 - جواب گرفتی؟ ياد-. کردم حل مسئله و زدم حرف..ساعت نيم به نزديک....دادم توضيح. بعدي مبحث

 .گرفتم ياد...آره..آره-. شد رها اش چانه زير از دستش گرفتی؟ ياد..توام با...شاداب-. گرفت حرصم. نداد

 کن حل اينو پس-. کنم مهار را خشمم کردم سعی.

 رفته فرو مغزش توي که کلمه يک حتی از دريغ.زد زل کاغذ به و گرفت دستم از را خودکار

 خودم طرف به حرکت يک با و گرفتم را بازوانش.کشيدم بيرون دستش از را خودکار.باشد

 چشمانش مردمک که وقتی و بترسد و ببيند صورتم در را عصبانيت تا کردم نگاهش آنقدر.کشيدمش

 دختر ببين-: گفتم و زدم اش پيشانی به اشاره انگشت با رفتند گشادي به رو و کردند درک را موقعيت

 چه...بکنی فرار شهر اين از چه...نشی چه...بشی مشروط ترم اين چه...نخواي چه بخواي تو چه...خانوم

 ايجاد دياکو احساس و تصميم توي تغييري...ندي چه..بدي دق بازيا لوس اين با رو مادرت چه...نکنی

 .بميري تا پايين کن پرت رو خودت بوم پشت از برو يا..بيا کنار باهاش و بپذير رو واقعيت يا.نميشه

 مياد خوابم خيلی فقط..من-. لرزيد لبش...شد جمع چشمش توي اشک.

 فشار آخرين.داد می دستم کار سياهش مردمک اطراف مرواريدهاي اين آخر.گرفتم گاز داخل از را لبم

 گفتم و دادم دستش به را:

 - هم اش چانه لرزش...! غلط بدون..درست..کنی می حل رو مسئله چندتا اين...کشم می سيگار يه من تا
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 باشه-. شد شروع.

 يک جاي به...رفتم حياط به و کردم ولش اما...بکشمش جلوتر...راندن عقب به جاي به خواست می دلم

 آرام جاي به و...ماندم حياط در دقيقه پنج و چهل..دقيقه ده جاي به...کشيدم تا سه...سيگار

 سيگار آخرين.کرد می ام عصبی بيشتر همين و دانستم نمی را علتش که خشمی...شدم تر عصبانی...شدن

 دختري ديدن اما...شوم منفجر کوچکش اشتباه يک با تا بودم آماده.برگشتم اتاق به و کوبيدم ديوار به را

 نفس عميق و آرام و بود کرده جمع شکمش توي را پاهايش و بود گذاشته هايش برگه روي را سرش که

 سوزانم آتش روي بود آبی کشيد می.

 بی...بود کرده حل را همه...درآوردم دستش زير از آهسته را تمرينش حل کاغذ...زدم زانو کنارش

 پشت...نياوردم طاقت ديگر.کرد می خودنمايی کاغذ روي هم شده خشک اشک قطره چند جاي...غلط

 چشمم...دواند ريشه جانم در پوستش لمس وسوسه...بردم پايين را سرم...کشيدم اش گونه روي را دستم

 متوقف صورتش متري ميلی يک در درست اما...رفتم تر پايين...گذاشتم وجدانم نهيب روي پا و بستم را

  ترک را خانه مادر از خداحافظی بدون و پريدم بيرون اتاق از خيز يک با و آمدم خودم به و شدم

 چه تو-: زدم داد وجود تمام با و فشردم انتها تا را گاز پدال و زدم استارت و نشستم فرمان پشت.کردم

 مرگته؟ دانيار؟چه مرگته

 جماعت گوش به زمين با کفششان سايش صداي و کشيدند می زمين روي را پايشان که مردانی به هميشه

 کوبش صداي شد می شنيده بايد مرد يک از که آنچه نظرم به.کردم می نگاه تحقير ديده به رسيد، می

 اما خواهی می گاهی که فهميدم آنشب اما...وادارد حرکت به را زمين که قدمهايی...بود محکمش قدمهاي

 به مغزت وقتی...کنی کنترلش توانی نمی ديگر کند می پيدا وزن فيل يک قد پا هر وقتی...شود نمی

 قدم صالبت با و محکم توانی نمی..بدنت اعضاي به دادن فرمان جز به پردازد می هرکاري

 توانی نمی...شود نمی..نيست که زور...برداري!..

 احتياط نهايت در.نداشتم هم را ساده احوالپرسی و سالم يک حوصله...بهتر...بودند خاموش همه ها چراغ
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 لحظه شاداب تصوير.کردم پرت تخت روي را خودم ناراحت لباسهاي همان با و رفتم اتاقم به سکوت و

 -... لرزيدم خودم بر شوم مرتکب بود نزديک که خبطی تصور از...رفت نمی کنار چشمانم جلوي از اي

 اومدي؟ باالخره

 می درد سرم بودي؟ اينا شاداب خونه االن تا-. آمد جلو کند روشن را چراغ اينکه بدون...!نه...اوووف

 چرا؟-...! آره-..! وحشتناک...کرد

 گند امروز که هم تو...داره امتحان فردا- کند؟ تغيير شدن زنده و مردن يکبار با دياکو داشتم انتظار واقعا

 و نديده چيزاي حق به...الخالق جل-. کردم می جورش و جمع کم يه بايد...ش روحيه تو بودي زده

 هم را دياکو دست بايد بودم يقه به دست خودم با که شرايطی ميشد؟در اين از بدتر دانيار؟ خودتی...نشنيده

 را ساعدم.نشست دوباره و کرد روشن را چراغ...برخاست...! خودمم..آره-..! کردم می جدا ام يقه از

 خبريه؟..ببينمت-. زد را چشمم نور..کرد بلندش چشمم روي از و گرفت

 را حرفش حالجی فرصت حتی شدي؟ عاشق نکنه-. زد چشمک خبري؟ چه- شبی؟ نصفه گفت می چه

 گفت و کوبيد ام سينه به مشتی. بخوابم منم بذار..بخواب برو...ها سرت به زده-. ندادم خودم:

 - جنابعالی خرابکاري...نيستم االنم-. شوم کلماتش عمق وارد خواستم نمی. نبودي حرفا اين اهل تو آخه

 تا کی واقعاً؟از-. نداشتم دوستش که ديدم می چيزي چشمانش در..برد باال را ابروهايش. کردم درست رو

 خط تو افتادي تو که وقتی از-. کرد نمی ول داد می که گير...داشت مادرانه خصلت کمی هم دياکو حاال؟

 مورد در داريم-. آمد جوش به غيرتم چرا دانم نمی..! نمياد بدت که توام-. خنديد بلند... دخترا دل شکستن

 کالفه...بودم کالفه منظور؟...دونم می-. زد لبخند...بعد و...شد جمع اش خنده..! زنيما می حرف شاداب

 باريک را چشمانش. نيست من زندگی تو ميان که دخترايی اون از شاداب که اينه منظورم-. شدم هم تر

 دونم می اينم-. کرد!..

 نکن اشتباه فکر اون و من رابطه مورد در پس- کنم؟ دعوا يکی با خواست می دلم چرا.

 شده؟گيرم قلمبه گردنت رگ چرا حاال-..! دهد شکستم مباحثه در توانست می که کسی تنها...بود زرنگ
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 بود کرده پهن برايم که دامی توي کنه؟ می فکر چی موردت در کی مهمه واست مگه...کنم فکر اشتباه

 چرا اون مورد در اما...نه من مورد در-: گفتم حواس بی.شدم اسير!...

 يک نقش فقط بود؟شاداب شده سوءتفاهم دچار اينهمه چطور...!کردم خراب که فهميدم نگاهش خيرگی از

 ام زندگی از زنها شدن حذف و خستگی و زياد کار از ناشی هم من امشب اشتباه و داشت را دوست

 و کردم او به را پشتم و چرخيدم. بيشتر نه..شد می ناشی ديده محروميت ي غريزه از که احساسی...بود

 بوده برادرم عاشق که بشم کسی عاشق من کن فکر درصد يه فقط...من برادر خرابه ذهنت-: گفتم!...

 را مغزم آزاد بوق و افتاد بود کرده گير ناخودآگاهم توي که کجی سکه...رفت کنار ها پرده...ناگهان و

 شاداب. شد آشکار برايم روزهايم اين تنگ خلق دليل و کردم پيدا را ذهنم شده سرطانی نقطه...شنيدم

 ...!دانيار برادر...بود من برادر...دياکو و...بود دياکو عاشق

 شاداب:================================== 

 و بود چسبيده ام بويايی پرزهاي به دانيار عطر بوي ديشب از.کشيدم ام بينی روي را ام اشاره انگشت

 ها اخم همان با کردي؟ چيکار-: گفتم و کردم نگاه شد می نزديک که تبسم درهم اخمهاي به.شد نمی جدا

 رشته برن می رنج وست*يب مشکل از که کسانی تمام به و کنم مقالهچاپ يه خوام می-: داد جواب

 پيشنهاد رو عمران ISI خوابی بی از چشمانم کردي؟ چيکار تو...! بنز حد در ده می جواب يعنی...بدم

 سوخت می.

 - شاگرد و ارشد يک رتبه اگه منم...ديگه بله-: گفت و گرفت بازويم از دردناکی نيشگون. ندادم بد من

 را ادايم و کرد کج را دهنش...! نبود بد گفتم می ادا و ناز همين با بود خصوصيم استاد دانشگاه، اول

 اين نکنه بيابونم گرگ نصيب خدا-: گفتم و آوردم ياد به را دانيار ترسناک چشمان و عصبی نگاه.درآورد

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت..هميشه عادت به. نکرد ول نياورد در مو گريه تا...رو خصوصی استاد

 جاي به رو دبيلو ام بی ترموستات...هست که نيست سواد با...هست که نيست تيپ خوش...باشه خداتم از-

 ام تجاوزي يه وسط اين گيرم خواي؟حاال می چی ديگه...کردن که نکردن سوار روش آدميزاد ترموستات
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 رو جورت حاضرم من ناراحتی هم خيلی...

 اصالً  حقشه...تنش به بچسبه بشه گوشت...جونش نوش...بکنه

 هزينه...داري گناه...خرابه ت روحيه...نيومده رفته عشقت...بده حالت...ديگه رفاقتم خراب...بکشم

 دونم می...سخته خيلی دونم می...من سراغ بفرستش داد که رو درسش.کنم می پرداخت من رو تدريسش

 يه...نيست اي چاره اما...کنه می طردم افشين دونم می...کنم خودکشی که شم افسرده اونقدر ممکنه

 جايی يه به تو تا خرم می جون به تنه يه دنياست اين تو تجاوز هرچی...ندارم بيشتر که شاداب

 کولی با... بشه شاد دنيا اون تو من مرده مادر روح حداقل تا بخونی خوب رو درست بده قول فقط..برسی

 و ادب ارزنم يه اندازه ماشاال...زنی می حرف چقدر..رفت سرم...بسه...واي-: گفتم و کوبيدم کمرش توي

 و کرد سد را راهم. افتم می تو پرتاي و چرت و ترموستات ياد بينم می رو دانيار هربار من...نداري حيا

 و چرت خاطر به افتی؟فقطم می ترموستات ياد بينی می رو ؟دانيار...ا -: گفت و زد کمرش به را دستانش

 طالقت افشين ماه دو سر خدا به...تبسم ادبی بی خيلی-. گرفت ام خنده نگاهش طرز از آره؟..من پرتاي

 گفت و انداخت باال اي شانه. ببين حاال.ده می.

 - ديشب...پولدارتر و تر تيپ خوش يکی اون از يکی شکر رو خدا...شوهر زياده که چيزي...جهنم به

 می گوسفند مثه و زد می احمقانه لبخند يه گاو مثه و کرد می نگام بز مثه پرسيدم می ازش سوالی هر

 نبايد که اونجايی به بزنم امتيازي سه لگد يه خر مثه خواست می دلم..."نيستم بلد..عزيزم دونم نمی" گفت

 افشين صداي با تبسم؟-... وگرنه...خودمه گردن بدبختيش و تعميرکاري که حيف..بياد جا حالش تا بزنم

 خونسردي اوج در تبسم اما.گرفتم گاز محکم را لبم...ام خنده انفجار از جلوگيري براي. چرخيديم دو هر

 تو مگه...سورپرايزات اين قربون به آي...گفتنات تبسم اين قربون به آي...جووونم-: گفت و رفت جلو

 االن

 اتفاقاً...!مهربونت دل اون شد؟جيگر تنگ اومدي؟دلت من خاطر نمياي؟به دانشگاه امروز نگفتی

 نه مگه...بنده نفسش به جونم...يکی افشين يکی خدا گفتم می...کردم می تعريف شاداب واسه داشتم
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 شاداب؟

 اين بين که عشقی و آرامش...بود روزهايم اين دردهاي تسکين...افشين بيخبر خود از و شيفته نگاههاي

 دنيا زندگی ترين عاشقانه سزاوار...اش آينه عين قلب آن با تبسم...کرد می آرام هم مرا داشت وجود دو

  باور و بشنو-: گفتم و زدم کنار ذهنم از را دانشگاه در حضورش روزهاي و دياکو تصوير زور به...بود

 کرد من نثار ايشی..انداخت افشين بازوي زير را دستش تبسم آره؟-: گفت تبسم به رو و خنديد افشين. نکن

 بريم...ببينه رو ما خوشبختی نداره چشم...!نده گوش ترشيده ت بدبخ ي 

 ا عقده اين حرف به تو-: گفت و

 بريم؟ کجا-: گفت و گذاشت تبسم دست روي را دستش افشين...! نزدن چشممون حسودا تا بريم...عزيزم

 گفت و ماليد افشين بازوي به را صورتش گربه مثل تبسم:

 -عشقم باشی داشته دوست تو جا هر.

 عبور من از که اي لحظه و برگرداند را رويش تبسم اما...کرد خداحافظی من از... شده مست ن 

 افشی

 ترشی بينمت می پنج ساعت-: گفت و آورد بيرون حلقش از انتها تا را زبانش و چرخاند را سرش کردند

 نري هم دانياره اون بر و دور...برداشته رو عالم کل ت سرکه بوي که بگير دوش يه خونه برو...جون

 مستقيم...!ضايعش تيپ اون و کوله و کج هيکل اون و لوچش چشماي اون با...ها

 فهميدي؟...حموم...خونه

 خروجی در سمت به خرامان و آهسته.نبود من کار تبسم زبان دادن شکست...دادم تکان را سرم خنده با

 تا...گرفتم را اش شماره.بپرسد را امتحان نتيجه حداقل کردم می فکر..نبود دانيار از خبري..رفتم دانشگاه

 قسمت سخترين هميشه. سالم-. سالم- بله؟-. بود بيشتر هميشه از کالمش سرماي...نداد جواب بوق آخرين

 .بگو رو کارت...خوبم- خوبه؟ حالتون-..! کردنش شروع...بود قسمتش همين دانيار با زدن حرف

 کار...کردي رو تشکرت-. کنم تشکر خواستم فقط..نداشتم که کاري-... اش سردي از...کرد يخ دستهايم
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 می نشانه را برجکم...شده کم اش سختی و خشکی از کمی کردم می فکر موقع هر...شدم کنفت ديگه؟

 گفت تنها. شدم مزاحم ببخشيد...هيچی-. گرفت:

 -نيستی!...

 را گوشی و کشيدم آهی...حالم از نه...سفرم از نه...پرسيد امتحانم از نه...کرد قطع خداحافظی بدون و

 ..!همين يعنی دانيار...ديگر بود دانيار...گذاشتم کاپشنم جيب توي

 دياکو:======================= 

 بخش لذت برايم سرما سوزهاي آخرين و زمستان زورهاي آخرين و اسفند روزهاي آخرين هميشه

 شود تکراري اينکه بدون شد می تکرار هرسال که جوشی و جنب و عيد دم هواي و حال.بود...

 اما افتاد می لرز سرد،به فصل ماه آخرين زدنهاي پا و دست از بدنها هنوز...کردم بغل را دستهايم

 بزرگ غول آخر نفسهاي مثل اسفند...زدي می پوزخند...کردي می فکر روزشمارش و تقويم به همينکه

 همانها مثل درست...نخوردن شکست و ماندن زنده براي تالشهايش آخرين مثل...کامپيوتري بازيهاي

 لغزش...! آمدنی ها فروردين تمام مثل فروردين و بود رفتنی اسفندها تمام مثل هم اسفند اين...بود رفتنی

 بياي خواي نمی-. گذاشت ام شانه روي را سرش و گرفت را بازويم...کردم احساس را نشمين دست

 اين از..آسمون اين از تونم نمی-: گفتم و زدم موهايش به اي وسه*ب...! داريما دم تازه داخل؟چاي

 غربت..بود غريبه واسم هميشه تهران کردم می زندگی اينجا وقتی تا...بکنم دل مردم اين از...شهر

 ديگه..! است شده من سراي ايران جاي همه واقعی معناي به کردم، تجربه رو امريکا وقتی از اما...بود

 فقط...نداره کردستان و تهران...نداره ترک و لر و کرد و فارس...نداره غرب و شرق و جنوب و شمال

 خوبه حاال...اووووه-: گفت و خنديد و کرد نگاهم و زد بازويم به را اش چانه...! هموطن...وطن گی می

 که درمانت دوره...بمونی اونجا عمرت آخر تا نيست قرارم...نبودي اونجا بيشتر ماه شيش پنج جمع سر

 اما...آورد می درد به را جوارحم عميق نفسهاي هم هنوز. وطنت هم و وطن پيش گردي برمی شه تموم

 سخته بازم اما..دونم می...آره-. نکردم دريغ هايم ريه از را تهران آلوده هواي...
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 و زدم لبخند مهربانش صورت به... ها شه می کهنه چاييمون...بريم بيا...نکن فکر بهش-. کشيد را دستم

 کلی بابا با ديشب-. نشست کنارم و گذاشت جلويم را طاليی لب باريک کمر استکان.کردم اش همراهی

 پشت را موهايش مورد؟ چه در-. نبود دانيار از خبري هميشه مثل...کردم چک را ام گوشی. زديم حرف

 ايران به اومدنت کرديم می فکر- خب؟-: گفتم و برداشتم را استکان. تو مورد در-: گفت و زد گوشش

 می اشتباه انگار.شده برعکس انگار اما...خوبه سالمتيت واسه و ت روحيه واسه..کنه می بهتر رو حالت

 تو همش که روزه چند االن- چطور؟-. پرسيدم اما.گويد می خواهد می چه دانستم می. کرديم

 چند مثالً...نيستی ما با..پرته حواست جمعی تو اگه يا کنی می گيري گوشه يا...فکري تو همش...خودتی

 يا پرسم می ازت که هم چی هر...نظري نه...شوقی نه..ذوقی نه..انگار نه انگار اما...عقدمونه ديگه روز

 سرباال يا دي می جواب شوخی به...

  ً اگه...کردي گير وايسی در رو تو من با ازدواج واسه اينکه مثل گفتم بابا به ديشب- بودم؟ اينطور واقعا

 بابا خاطر به و خواي نمی

 واقعاً اگه...اينجوريه...

 :گفتم و کشيدمش خودم سمت به و کردم حلقه گردنش دور را چپم دست و دادم راستم دست به را استکان

 آخه-. کردم حس صدايش در را بغض...افتاد ام سينه روي سرش دختر؟ زنی می چيه حرفا اين...هيش-

 .کند تمام را حرفش ندادم اجازه...  را پاهايش. کنی فکر اينجوري دم نمی اجازه بهت...نگو هيچی-

 اصالً

 نمی حرف باهام چته؟چرا پس-: گفت و انداخت کمرم دور را دستش..کرد جمع اش تنه زير و آورد باال

 واست استرس و خيال و فکر دونی نمی کنه؟مگه می اذيتت اينجوري داره ساکتی؟چی اينقدر زنی؟چرا

 را خوشرنگ و طعم خوش چاي از کمی کنم؟ چيکار من بيفته واست اتفاقی دوباره سمه؟اگه

 و فکر اين و مشغوله خيلی فکرم...توئه با حق...گی می راست-: گفتم و کردم نوازش را نوشيدم،بازويش

 چی؟مشغول مشغول-: گفت و داد جا آغوشم در بيشتر را خودش..! درمياره پا از منو آخرش خيال
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 آخ کنی؟ می فکر چی به ديگه...خوبه که حالشم...کنارته...پيشته که االن...بودي دانيار نگران کی؟هميشه

 را سرش! دانيار-: گفتم و گذاشتم ميز روي را استکان و کردم خم خودم با هم را او و شدم خم...! دانيار

 گفتم و کشيدم ام پيشانی به دستی دانيار؟ بازم-: گفت و کرد بلند:

 - همون که شده؟دانيار چی چرا؟مگه آخه-. ده می دق و من پسر اين غصه آخرش...دانيار...آره

 اتفاقاً-: گفتم و دادم تکان را سرم. باشی کرده عادت سردش اخالق و روحيات به بايد ديگه تو...دانياره

 -: گفت و چرخيد کامل. شده عوض هم خيلی...شده عوض...نيست دانيار همون دانيار...همينه من مشکل

 آه. بينم نمی دانيار اخالق و رفتار تو تغييري هيچ که من.بفهمم منم که بزن حرف جوري يه...بابا اي

 هر توي را العمالش عکس...شناسم می هم رو زدنش پلک شکل حتی من اما...شايد تو-: گفتم و کشيدم

 رو همه..گردنش سرش، دستش، حرکات...خونم می رو حرفاش آخر تا کنه باز دهن...دونم می شرايطی

 می...بلدم وسهاشم*کاب توي رو ريتمش...کشه می نفس چجوري آرومه خوابش وقتی دونم می...برم از

 می رو برادرم حاالت همه من...کنه می چيکار بيقراره وقتی...ميشه شکلی چه ست کالفه وقتی دونم

 روز و حال-: گفت کنجکاوي با... رو آخرش روز و حال اين جز به..شناختم می بگم بهتر يعنی...شناسم

 حسش بايد که چيزيه يه...بگم چطور دونم نمی-. دادم تکيه مبل تاج به را سرم مگه؟ چجوريه آخرش

 و بزرگ اينجوري نمياد کس هيچ چشم به که چيزايی تا بشناسی رو دانيار خوب اونقدر بايد...کنی

 می چک رو گوشيش دانيار بينم می وقتی اما...باشه مسخره شايد تو نظر از...کنه جلوه پررنگ

 عصبی...ره می در کوره از بينم می وقتی...درميارم شاخ تعجب از بارها و بارها اونم...کنه

 اهميتی واسش شد می رو و زير دنيا اگه که دانياري...شم می متحير و مات گيره می جبهه...ميشه

 اون و ور اين رو موبايلش ماه به ماه که دانياري...ده می نشون واکنش چيزا خيلی به نسبت حاال نداشت

  حال سال به سال که دانياري...انتظاره چشم هميشه و کنه نمی دورش خودش از حاال...ذاشت می جا ور

 هم رو خودش حوصله که دانياري...گيره می خبر نفر يه حال از مرتب حاال...پرسيد نمی منو

 دونم می...اعصابش...کارش...خوابش از...ذاره می مايه چيزش همه از ديگه نفر يه واسه حاال...نداشت
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 سيل...آتشفشان...زلزله يعنی من نظر از اما...عاديه و طبيعی همه اينا تو واسه که...

 شده؟ ميونه؟عاشق در دختر يه پاي يعنی-. نشست لبش روي خنده و شد باز آهسته آهسته نشمين صورت

 خيلی گرفتی؟اينکه عزا چرا پس-: گفت و کوبيد بهم را دستانش. آره-: گفتم و گرفتم گاز را لبم

 دختر-. شد آرام صدايش. بشناسم کنم می فکر-: گفتم و بستم را چشمانم شناسی؟ می رو دختره.عاليه

 همون...واي-. زد جيغ. شادابه-: گفتم و دادم فشار هم روي را چشمانم ناراحتی؟ اين نيست؟واسه خوبی

 اين؟ از بهتر چی.کنی می تعريف ازش خيلی که تو-. دادم تکان را سرم معروف؟ شاداب

 چه دياکو؟تو- کنم؟ تشريح نداشت دانيار از شناختی هيچ که کسی براي را هايم نگرانی توانستم می چطور

 دانيار هواي اينهمه..بودن هم با مدت دانيار؟اينهمه واسه شادابه از بهتر داري؟کی قضيه اين با مشکلی

 نگران

 نگرانی؟اصالً چرا پس ست؟خب دونه يه گی نمی ست؟مگه فرشته يه گی نمی مگه...داشته رو

 االن هستی؟تو چی

 می سامون و سر هم دانيار باالخره...کنه خوشبخت رو دانيار تونه می اون چون...باشی خوشحال بايد

 به من نگرانی-: گفتم و شدم خيره زيبايش و شاد چشمان به نيست؟ العاده فوق اينا...ميشه پابند...گيره

 تعجب با... رو دانيار حتی...کنه خوشبخت رو مردي هر تونه می شاداب چون...نيست دانيار خاطر

 ..!شادابم نگران من...شادابه واسه-: گفتم و دادم فشار را ام بينی تيغه چيه؟ واسه نگرانيت پس-: پرسيد

 اندازه به بگم اگه...نشمين عزيزه خيلی من واسه شاداب-: گفتم و نشستم راست چيه؟ منظورت-. کرد اخم

 اگه...باشه شاداب واسه مناسبی گزينه کنم نمی فکر اما...برادرمه دانيار که درسته!نگفتم دروغ دانيار

 تصور از اما..کردم می استقبال اتفاق اين از سر با نداشتم دوستش اينقدر اگه..شناختم نمی رو شاداب

 فهمم نمی -. بود شده گيج. ميشه راست تنم به مو بياره سرش به دانيار با زندگی ممکنه که باليی اصالً من

 شبا که کنی زندگی مردي با حاضري...دختري يه تو-: گفتم و گذاشتم دستش روي را دستم گی؟ می چی

 که کنه؟مردي استقبال ازت کاراته و مشت ضربات با بشی نزديکش خوابه که وقتی اگه و نخوابه پيشت
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 هيچ که کنی زندگی مردي با بده؟حاضري راه تختش رو تو نيازش واسه فقط و کنه بيرونت اتاق از

 بيخبر ازش باشه؟هميشه نداشته آمدش و رفت ساعت و کارش محل مورد در دادن توضيح به اعتقادي

 دوستت نگه بهت هم بار يه شايد که کنی زندگی مردي با بزنی؟حاضري پا و دست نگرانی توي و بمونی

 و داره

 يه نه شريک، يه نه کنه نگاه تفريحی وسيله يه چشم به فقط زن به که نبينی؟مردي ازش محبتی هيچ

 باشه؟مردي نداشته اعتماد تو به حتی کس هيچ به که کنی زندگی مردي با حاضري.همسر يه نه دوست،

 به نداره حوصله که کنه؟مردي نمی تجاوز دست تا دو انگشتاي تعداد از روزش شبانه يه جمالت تعداد که

 با نداره؟حاضري رو شلوغی و ميهمونی و جشن حوصله...بره سفر نداره حوصله...بده گوش حرفات

 ده؟مرديکه می ترجيح تو حتی ديگران با بودن به رو تنهايی هميشه و گريزونه آدما از که که باشی مردي

 ها بچه از که کنی زندگی مردي با تونی می بزنه؟تو کتک فقط زدن حرف جاي به عصبانيت توي

 زندگی تونی می مردي همچين تونی؟با بيزاره؟می دادشون و جيغ از شون گريه از..صداشون متنفره؟از

 دانيار مشخصات...گفتی که اينايی-: گفت و بست را بازش نيمه دهان آهسته آهسته نشمين نشمين؟ کنی

 ها عراقی که دانياري براي...بود آمده درد به قلبم. آره-: گفتم و انداختم پايين را سرم افسوس با بود؟

  تحمل که عمره يه من...دانياره مشخصات همه اينا-. کردم رها مبل روي را خودم.بودند ساخته

 درکش چون...شده اينجوري که شده چی دونم می چون...خودمه خون از چون...برادرمه چون...کردم

 يه...دختر يه اما...دارم دوستش بازم باشه که هم زمين روي آدم بدترين...دارم دوستش چون...کنم می

 می دختري کدوم...هيچی شاداب چی؟اصالً آرزو دنيا يه با دختر يه...رويايی دختر يه...حساس دختر

 پذيره؟کدوم می شوهرش از رو تفاوتی بی و سردي اينهمه دختري کنه؟کدوم زندگی مردي همچين با تونه

 شايد-: گفت و زد زانو مقابلم نشمين ميشه؟ چيزي همچين تو نظر به کنه؟اصال تحمل تونه می دختري

 چيزا خيلی..کنه درست رو چيزا خيلی تونه می عشق...ميشه باشه دانيار عاشق هم دختر اون اگه...بشه

 داره؟ دوست رو دانيار داري؟اونم خبر شاداب از تو.باشن هم عاشق کافيه فقط...کنه عوض رو
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 است؟ من عاشق...نيست دانيار عاشق شاداب که گفتم می چطور...بود همين من درد....زد جيغ ام معده

 شاداب:========================== 

 می چقدر..تبسم بترکی-: گفتم و دادم تکان بود رفته فرو کرسی زير گردن تا که را تبسم هاي شانه محکم

 -: گفت و کرد من به را پشتش و چرخيد. بخوابيم حيفه.اينجاييم که آخريه روز امروز.ديگه پاشو.خوابی

 بازديد ليزه شانزه خيابون از هنوز و پاريس اومده انگار آخره روز گه می همچی...بابا کن ولم..اه

 تو..ديگه پاشو-. دادم تکانش دوباره. چرخوندي منو شهر وجب يه اين تو بس از کردي سرويسم.نکرده

 را دستم حرص با. خوابيدي گرفتی بعد.شه عوض م روحيه که اينجا آوردي منو مثالً...گيره می دلم خونه

 -: گفت و زد پس اصالً.تره سرحال هم سرخوش آدم صدتا از که تو شخصيت بی روحيه اون روح تو اي

 کرديما گيري عجب.بکپم من بذار ور اون برو.اي افسرده که درک به.

 شب که شرايطی در آنهم بکشم بيرون محبوبش کرسی زير از را تبسم توانستم می ًِ

 عمرا...نداشت فايده

 موهاي تار و بردم فرو کرسی زير را پاهايم ناچار به.بود زده حرف موبايلش با سحر نزديک تا قبل

 شی؟ می عروس ديگه روز هشت هفت گم می-. کوفت- تبسم؟-. گرفتم بازي به را اش آشفته  ً- واقعا يعنی

 منو بشی عروس بعدش...تربيت بی-. آره برسيم کارمون به ما بده اجازه شما مرغی چيز روحيه اين اگه

 دلم در دنيا غم کند می شوخی دانستم می اينکه وجود با. بهت چسبم می االن مثه...نه پس- ره؟ می يادت

 گی؟ می راست-. شد آوار

 - چه -. داره دوستش روان و روح به رسيدگی به نسبت مهمتري وظايف عروس چيه؟يه دروغم مثالً

 -: گفتم و زدم اش شقيقه روي آرامی مشت. بگم تونم نمی..نيست تو حد در...ست هيجده مثبت- وظايفی؟

 .کنی می فراموش منو  ًکنم فرصت هروقت...نه که فراموش فراموش حاال- واقعا يعنی...بيشعوري خيلی

 زندگيمون متاهال ما...ديگه نه- بينمت؟ نمی ديگه زنگ؟يعنی يه فقط-. زنم می بهت زنگی يه

 نداره خوبيت.کنی پيدا خودت واسه مجرد دوست يه بهتره هم تو...بگرديم خودمون امثال با بايد...متفاوته
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 جيزه.شه می باز گوشت و چشم.باشی دار شوهر زن يه با.

 را او خواستم نمی.نداشتم هم را تبسم هاي شوخی جنبه حتی...بودم شده هم تر نازک دل...بودم نازک دل

: کرد تقال تبسم.شد روان اختيار بی اشکهايم.کردم بغلش پشت از محکم و کشيدم دراز.بدهم دست از هم

- 

 شدي؟شوخی شاداب؟خل-. کردم پنهان موهايش ميان را صورتم کنی؟ می گريه...ببينمت وايسا...شاداب

 اين...جونم شاداب-. گرفتند می من از هم را تبسم...شد می دور من از تبسم...نبود شوخی. بابا کردم

 دستهايم فشار از کنی؟ می گريه داري چی واسه اصالً تو...بچرخم من تا کن شل رو انبرات

 ت جنبه قبلنا...ايه قهوه ت روحيه واقعاً انگار نه-. کرد حلقه گردنم دور را دستانش و برگشت.کاستم

 می همچی شاداب؟چرا-. بيايم نظر به بيچاره اينقدر و بلرزند هايم شانه خواستم نمی... بغلم بيا.بود بيشتر

 شدي ناراحت من حرفاي کنی؟از.

 .ميشه تنگ دلم-. خواستم نمی...بدهم افشين به را او خواستم نمی...چسباندمش خودم به قدرت تمام با

 هم اوباما زن سهله که خدا؟افشين خنگ برم کجا قراره مگه-. کردم حس هم را او صوتی تارهاي لرزش

 به.کنم نمی عوض خارجی و ايرانی ترموستات صدتا با رو تو موي تار يه من.نيستم تو کن ول بشم که

 تا و چسبيده تنبونم به که ايه کنه...گردنمه وبال که ايه شکسته دست.منه قباله پشت شاداب گفتم افشينم

 آخر

 خورده کرم دندون دتا و سی هر بزنه مفتم حرف...اومده کنار تلخ حقيقت اين با اونم...کنه نمی ولم عمر

 دوست تنها تبسم.کرد گرم را دلم طنزش ظاهر به حرفهاي کردي؟ فکر چی.دهنش تو ريزم می رو ش

 اين از ذره يه که بپوشی بايد چی من جشن واسه ببين کن فکر گرفتن غوره آب جاي به االنم-. بود من

 تو از که بشه پيدا سرگردانی ترموستات يه مراسم اون تو ديدي؟شايد چه رو خدا.کنه کم غاز به شباهتت

 تبسم...گرفت ام خنده. ميشه معجزه کنه اراده.نداره کاري خدا واسه اما... ها عجيبه دونم می.بياد خوشش

 به را سرم خنديدي؟؟؟-. بود کرده سوا همه از ديگران، خنداندن در فردش به منحصر توانايی اين را

 من.ميشه شاد روانت مياد که شوهر اسم اصال...خنديدي ديديم خودم..نگو دروغ-. دادم تکان نفی عالمت
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 - تبسم؟-. بيارم در بازي دلقک خانوم واسه بشينم بايد اونقت دارم بدبختی و کار کلی که بگو رو بدبخت

 افشينه صميمی دوست.بله تاسف کمال در-: گفت و خوابيد کمر روي و کشيد آهی دعوته؟ هم دياکو- ها؟

 نکرد قبول نکن دعوتشون گفتم هرچی.ديگه.

 - نياد؟ ميشه مگه.مياد - ميادش؟ يعنی  ًيه داري جرات.کنی می غلط تو-. نيام من شد می کاش اي- حتما

 بی شرک يه به منو...سفيد چش دختره.ذارم نمی سرت رو مو خدا به.کن تکرار رو حرف اين ديگه بار

 نداري حق تو...نيست مجاز همونشم...گفتی کردي غلط-... کاش اي گفتم...بابا باشه-. فروشه می قابل

 بخواد خدا...نيست خبري کردکه اون از...راستی-: گفت و چرخاند را صورتش بعد. کنی فکر بهش حتی

 ديگه که کنم می نذر خروس جوجه يه من يعنی...کردن کم سرمون از رو شرشون خونوادگی انگار

 هيچ روزه چند اين.گفت می راست تبسم...کردم روشن را موبايلم صفحه. نيفته کدومشون هيچ به چشمم

 شده مريض باز نکنه.ندادم بهش هم اس ام اس يه حتی...معرفتم بی...منه تقصير-. نداشتم دانيار از خبري

 که گردنشم..گيره می درد سر.کنه می عود سرما تو سينوزيتش.نيست خودش مواظب اصالً باشه؟آخه

 شدت از کشی می هرچی-: گفت و کوبيد ام پيشانی روي را دستش کف... کنه می درد خدا هميشه

 و آمدم بيرون کرسی زير از. نگرانشونی تو...کردن گم رو گورشون کنم می شکر رو خدا من...خريتته

 خوام می هيزم-: گفت و انداخت چين را اش بينی آخه؟ فروخته تو به تري هيزم چه دانيار-: گفتم

 رفتار جوري يه...توقع پر...گيره می پاچه سگ عين...افتضاح اخالق...مغرور..متشکر خود چيکار؟از

 تو بر و دور مياد زورم داره که هم درخشانی گذشته اون با...کلفتشن و نوکر همه انگار کنه می

 تو نه دستيه دم دختراي همون لياقتش.بپلکه.

 :دانيار... برادرشه که اونی حتی..همتون..کنين می قضاوت بد دانيار مورد در-: گفتم و برخاستم جا از

 فرو موهايم توي را انگشتانم.بود برداشته را ساختمان کل نشمين هاي خنده صداي.ايستادم در پشت

 ميز پشت سه هر.شدم وارد و انداختم کليد"نخندد؟ بلند اينقدر بود نداده ياد دخترش به دايی يعنی".بردم

 شام
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 لب بر لبخند که گفت شد می...ارفاق با..هم دايی...خنديد می دياکو..زد می قهقهه نشمين.بودند نشسته

 تنها شان پرسی احوال جواب در و کردم سالم سر با.ديد مرا که بود نفري اولين دياکو...!داشت

 موقع به.داره دوستت زنت مادر که بيا بدو-: گفت اش خنده غرق صداي همان با نشمين. "خوبم"گفتم

 رسيدي.

 کردم عوض را لباسم.رفتم اتاق به.کرد تحريک را اشتهايم شده سرخ مرغ خوش بوي اما...نبودم گرسنه

 که شده چطور-: گفت و کشيد غذا برايم نشمين.نشستم دياکو کنار و برگشتم و شستم را رويم و دست و

  ناراحتی اگه-: گفتم و کردم رو و زير کلم گل کردن پيدا براي را ترشی کاسه برگشتی؟ زود امشب

 يا خوري می آب!بداخالق چه..واه-: گفت نشمين.ندادم اهميتی اما...کردم حس را سکوت سنگينی. برگردم

 توي مکعبی يخ قطه چند. نوشابه-...! دارم می بر بخواهم هرچه..دارم دست خودم بگويم خواستم نوشابه؟

 چيا بدوي اگه.بدم نشون بهت رو امروزمون خريداي شام از بعد بنداز يادم-: گفت و انداخت ليوان

 خريديم...

 و کردم نگاه رفت می ترشی ظرف سمت به که دياکو چنگال به چشمی زير...نشمين حرفهاي به توجه بی

 گوشت توي را خودم چنگال. خب خواد می دلم.بدجنس اي-: گفت و خنديد.قاپيدم دستش جلوي از را کاسه

 به کنن؟ می چيکار ميز اين روي ترشی و نوشابه دونم نمی من.بخواد دلت بايدم-: گفتم و بردم فرو مرغ

 تند... دانيار-: گفت آهسته دياکو مراقبشی؟ نداره؟اينجوري غذايی پرهيز دياکو مگه-. شدم خيره نشمين

 واسه خوردنش حال به واي کنه می داغون منو سالم معده ترشی اين ي سرکه چيه؟بوي-. دادم جواب

 اخم با فقط دياکو..! بفهم اينو

 خواهشاً ...ندارم رو شدنت زنده و مردن حوصله ديگه من...تو نابود معده

 طرف بوديم رفته امروز.ميز سر آوردم اومدي تو وقتی رو نوشابه و ترشی-: گفت نشمين اما کرد نگاهم

 خريديم تو خاطر به.داري دوست گفت...بخريم تو واسه گفت..ديد دياکو...تجريش.

 به نشمين جاي به.کردم می اجتناب بود شده زوم من روي متفکرانه که دايی چشمان به کردن نگاه از



 

 384 

 اخم. باشی خودت فکر به بهتره تو.خورم می و خرم می بخواد دلم که هرچی من-. دادم جواب دياکو

 اينا...نشمين گه می راست-. شنيدم را دايی صداي اما...بزند حرف که کرد باز دهان...گرفت شدت دياکو

 اين تو بودنشون حتی ولی...ميره نمی نوشابه و ترشی بدون دانيار...دور بريز و بردار ميز رو از رو

 خطرناکه دياکو واسه خونه.

 -: گفت و کرد دياکو به رو دايی. برد آشپزخانه به را نوشابه پارچ و ترشی و گفت لبی زير چشم نشمين

 نيستی که بچه...ديگه کن رعايت هم تو!...

 اشتهايم دياکو سکوت و اخم از...!متفاوت گيري نتيجه و برخورد يک هم باز...نچرخيد دهانم توي لقمه

 جيب از را سيگار و کبريت.کردم ترک بالکن سمت به را ميز و خوردم لقمه چند زور به.شد کور

 اش جعبه زبر بدنه روي را کبريت چوب...گذاشتم لبهايم بين را سيگار...کشيدم بيرون گرمکنم

 هوا در دستم.لرزيد جيبم توي گوشی که کنم نزديکش سيگار به خواستم...شد فروزان اش شعله...کشيدم

 توتون به را آتش زده حرص.بودم مردد گوشی به کردن نگاه يا و سيگار کردن روشن بين.ماند معلق

 سر را خشمم ديوار، به موبايل کوبيدن جاي به...!تبليغاتی اس ام اس.کردم نگاه را ام گوشی بعد و رساندم

 جوک و کاري و تبليغاتی اس ام اس...ندادم محلش ديگر.لرزيد راستم سمت جيب باز.کردم خالی سيگار

 بی...بود ممتد لرزشش اينبار انگار نه...لرزيد دوباره و دوباره..!نداشت خواندن که شريعتی دکتر و

 و کشيدم سبز خط روي را انگشتم کنم نگاه اش صفحه به اينکه بدون و بردم جيبم توي را دستم حوصله

 اسم يک دنبال و داشتم نگه صورتم مقابل را گوشی...کردم تنگ را چشمانم. سالم- بله؟-: گفتم

 دانيار؟ آقا خوبين-. سالم-: گفتم و گرفتم ام سبابه و شست انگشت با را سيگار! "خوشحال"...گشتم

 پرسشی جمله يک همين با را روزم چند اين ي شده دزيده آرامش تمام که صدا اين در بود چه...خدا آخ

 مهم سوال تنها...نگفتم اما "کجايی؟"بگويم خواستم...نگفتم اما "خوبی؟"بگويم خواستم. خوبم- گرداند؟ بر

 گرديم برمی فردا...هنوز نه- برگشتی؟-: پرسيدم را.

 چطوره؟همه حالتون-..! کشيدنم نفس شد راحت که آنقدر..بود خالص اکسيژن تهران دود پر هواي انگار
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 مرا حال بود زده زنگ بدين؟ خودتون از خبري يه نبايد شما نپرسم رو حالتون من اگه خوبه؟يعنی چی

 ...شدم تلخ اما..خواستم ؟نمی ًبزنم؟ زنگ چی واسه نکردي؟ديگه فرار ما دست از تو مگه- بپرسد؟واقعا

 که را لبی توانستم می گرفتين؟ دل به چرا شما...گفتم چيزي يه بودم ناراحت موقع اون-. کرد من و من

 بايد...!  - نکردي؟ فرار يعنی-...! بود عادتش...کنم تصور گرفته گاز ناراحتی از اصالً شما؟نه از فرار

 لبخند...! شما فقط..نه-. کرد مکث لحظه چند دياکو؟ و کی؟من يعنی شما-. کرد می شفاف را موضعش

 شخص دوم شما-. کردم اعتراف خودم به را اين...بود شده تنگ کردنش اذيت براي دلم...زدم

 اينهم..کنم تصور لباسش از اي گوشه با را کردنش بازي توانستم می...! ديگه دياکو و من يعنی...جمعه

 ميشه اون خب-. بگيرم را خنديدنم جلوي که زدم پک را سيگار. مفرد شماي...نه واي-. بود عادتش

 شما نه...تو...

 - آقا واي-. کردم اعتراف هم را اين.بود شده تنگ هم خوردنش حرص براي دلم کدوم؟-. همون..آره

 از رو منظورت...نه-: گفتم جديت با.ببيند مرا خندان چشمان توانست نمی که او گرفته؟ شوخيتون..دانيار

 منظورم:بگی بايد-: گفتم شمرده... توئه همون...منظورم-: گفت و افتاد پته تته به. بگو درست شما

 ندادن فشار و نکردن بغل..نبينمش ها زودي اين به کردم دعا. تويی منظورم-: گفت و کرد پوفی... "تويی

 به را دستم و گرفتم دندان به را لبم... دانيار آقا-: ناليد مستاصل منظورت؟ کدوم-. نبود من کار دختر اين

 جمله يه تونی نمی يعنی-: گفتم و کردم منتقل نرده به را خنده فشار..خندم می که بفهمد خواستم نمی.نرده

 بود شده تنگ هم خوابش توي آرام نفسهاي براي دلم...شنيدم را عميقش نفس بگی؟ درست رو.

 - بلند..کنم کنترل را خودم نتوانستم ديگر...! ببخشيدا البته-: گفت تند بعد. نکردم فرار... تو... از... من

 اما..کردم جمع را ام خنده.بود دلخور صدايش خندين؟ می چی به-! بود کشته مرا دختر اين ادب...خنديدم

 دنبالمون مياد افشين- گردين؟ برمی چی هيچی؟با-. بود عميق هنوز لبخندم.

 می هم را چشمانش می جمعه صبح به پس...آها- بود؟ شنبه چند فردا ق 

 ذو از ناشی شدن گرد. رسی
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 صدايت از مرا شب هر سهميه اگر بگويم خواستم گين؟ می راست...واي-. کنم تصور توانستم

 بخير شب...بخوابم خوام می االنم...آره باشی خوبی دختر اگه- "...آره"..بدهی...

 اعتباري هيچ من دستان و زبان به روزها اين...کردم قطع را تماس شوم جواب منتظر اينکه بدون

 شهر و شدم خم و گذاشتم بالکن هاي نرده روي را ساعدم دو هر...انداختم جيبم توي را گوشی...!نبود

 خالص و آمد نمی باال نفسم..شد می تنگ گلويم دلم، جاي به کاش". کردم نگاه را پايم زير!..."

 پيدا آثارش از اثري چون...هم شاداب احت و بود خواب هنوز شهر.رسيدم مقرر ساعت از ديرتر ماالً

 شان خانه در به و گذاشتم لبم گوشه و کردم روشن سيگاري.بماند گرم تا نکردم خاموش را ماشين.نبود

 موشک مثل...نکشيده دقيقه به.زدم زل

 ماشين ديجيتال ساعت به شدن سوار محض به.آمد ماشين سمت به دوان دوان و پريد بيرون در ميان از

 چه اين-: گفتم و دادم اشاره مانتويش باز هاي دکمه به. کردم دير.سرم بر خاک-: گفت و کرد نگاه

 خواب-: گفت هايش دکمه بستن حين.بودند خواب خواب چشمانش...کرد نگاه من به باالخره وضعيه؟

 نذاشت بود ما خونه وقت دير تا ديشب.ست ورپريده تبسم اين تقصير همش...موندم

 .ببند رو کمربندت-: گفتم و ريختم بيرون پنجره باز درز از را سيگار خاکستر. سالم..راستی...بخوابم

 حاال بندم می-: گفت و کرد مرتب را اش مقنعه آينه توي و زد پايين را آفتابگير...

 بيشتر را خوردنش وول من و کرد می قطع را جوشش و جنب کمربند.نشدم شاکی زياد مخالفتش از

 سيگار؟ و صبحی اول-: داد ادامه و انداخت پا روي را کاپشنش.داشتم دوست

 می سنگين و سبک خودش پيش را چيزي داشت انگار.کرد نگاهم و نشست صندلی لبه.ندادم جواب

  از...کشيد بيرون انگشتانم بين از را سيگار و آورد هجوم سمتم به بخوانم را ذهنش خواستم تا..کرد

 شوخی من با دادم می اجازه شاداب به چطور...شدم متعجب خودم خنده از و...گرفت ام خنده اش چابکی

 پرم و کرک ترسيد؟چطور نمی هايم بداخالقی و خشم از ديگر و بود شده نزديک من به اينهمه کند؟چطور

 خاصيت گيرنده؟از يا بود فرستنده از کرد؟ايراد نمی دورش تخمم و اخم و بود ريخته دختر اين پيش
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 .سوزم می کنم؟االن چيکارش اينو حاال- اضافه؟ شاداب پوست ضخامت به يا بود شده کم من جبروت

 کرد می نگاه اش فزاينده خاکستر به نگرانی با و بود گرفته دستش توي را سيگار ناشيانه.

 - اونوقت...بتکونمش شلوارتون رو اگه-: گفتم و آورد پايم نزديک را دستش. خودته مشکل...دونم نمی

 رو عواقبش و بکن رو اينکار-: گفتم کنم نگاهش اينکه بدون...!داشت رويی عجب... شما مشکل ميشه

 حناي...گفت می راست..زدم قهقهه دل در. ندارد اثر ديگر فشفشه توپ،تانک،-: گفت و خنديد. ببين

 بيرون بندازيش پنجره از که سختيه کار خيلی-... ها ريزه می االن..دانيار آقا-. بود باخته رنگ تهديداتم

 دلش...! مهنــــــــدس آقاي دارن گناه رفتگرا...ميشه کثيف خيابون-: داد جواب سريع مهنــــــدس؟ خانوم

 اينجا-: گفتم و زدم را ماشين سيگاري جا دکمه! اي خامه شيرينی اين سوخت می هم رفتگرها براي حتی

 دراومد؟آره کجا از اين...جالب چه...ا-: گفت و کرد نگاه را داخلش دقت با بلدي؟.کن خاموشش

 سوختم...آخ...بلدم...

 خاموشش و برداشتم را سيگار و گذاشتم ترمز روي را پايم سريع...انداخت را سيگار آخش متعاقب و

 محکم را دستش کنی؟ می دخالت نيست مربوط تو به که کاري تو چرا آخه-: گفتم عصبانيت با و کردم

 گفتم و کردم پارک خيابان کنار را ماشين.بود گرفته گاز را لبش و چسبيده:

 -رو دستت ببينم بده...

 التهاب روي را انگشتم.بود زده حلقه چشمش توي اشک.آورد جلو را دستش خورده کتک هاي بچه مثل

 فضولی عاقبت و آخر-: گفتم و دادم تکان را سرم.کشيد عقب را دستش و کرد اي ناله...کشيدم پوستش

 نمی دارو-: گفت و کرد مشت را انگشتانش صبح؟ وقت اين کنم پيدا کجا از داروخونه حاال.ديگه همينه

 سوزه می دستش هروقت مامان..آره- خميردندون؟-: گفتم تعجب با. بهتره باشه خميردندون اگه...خوام

 خميردندان برايش سوپري اولين از. زنه نمی تاول ديگه هم خوابه می سوزشش هم.زنه می خميردندون

 :گفتم و کشيدم را اش مقنعه درز. سوزه می...آي آي-: گفت و ماليد سوختگی محل روي احتياط با.خريدم

 تقصير-: گفت ناراحتی با. نکشی سرک سوراخی هر تو ديگه که گيري می ياد عوض در..نداره عيب-
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 دادم باال را ابرويم آخه؟ خبره چه..سيگار شب..سيگار ظهر..سيگار سيگار؟صبح اين چيه...ديگه شماست

 :گفت و کرد باز را اش کولی زيپ بگيرم؟ اجازه جنابعالی از بايد کشيدنم سيگار چه؟واسه تو به-: گفتم و

 بخورين اين از دود جاي به خواستم می...بودم آورده پنير و نون واستون-.

 آبی...داشت جريان آب انگار دلم در.کردم نگاه اش خميردندانی دست به.گرفت سمتم به را بزرگی لقمه و

 به و زدم او صندلی به را راستم دست و گذاشتم فرمان روي را چپم ساعد! خروشان و موج از پر

 يک..خاص چيز يه...گشتم می نکته يک دنبال...صورتش اجزاي تک تک به...شدم خيره صورتش

 نگاه خريدار يک ديد به...کند برتر شناختم می که دخترهايی تمام به نسبت را او که چشمگير ويژگی

 و صورت اين در بارز تفاوت يک دلم...کردم می نگاه دخترها بقيه که همانطور...مشتري يک...کردم

 همين..آها..بگويد و بدهد تسکين را ام عصبی و درگير اعصاب که چيزي......خواست می اندام

 بدون...کردم نگاه وسواس بی...!نبود اما...است همين خاطر به اشتياق و کالفگی اين...است

 قابل زيبايی لحاظ از شاداب...نکردم پيدا خواستم می که را چيزي اما...گرفتم پايين دست..سختگيري

  تا زمين...بود متفاوت من هاي مالک با اما...داشت دلنشينی چهره...نبود من هاي معشوقه با مقايسه

 می کف از را نگاهم و دست اختيار اينگونه که بودم بالغ تازه پسر بود؟مگر چه من درد پس.آسمان

 می ديوانه نبودنش از و بيتاب صدايش شنيدن براي اينطور که بود ام زندگی دختر اولين شاداب دادم؟مگر

 جز به سال نبود؟سالهاي دانيار آن از جسم اين نبودم؟مگر دانيار من مگر...کنار به اينها همه شدم؟اصالٌ

 نامنظم و غريب و عجيب هاي طپش اين پس...بودم نشنيده قلبم از صدايی آهسته و ريتميک ضربان يک

 بغل به توانستم می چطور کردم نمی هم نگاه حتی دوستانم دخترهاي دوست به که بودند؟من آمده کجا از

 می باشم؟چطور غيرت بی اينقدر توانستم می کنم؟چطور فکر بود برادرم عاشق که دختري کردن

 دست اين...ديگه بگيرين رو لقمه کنين؟ می نگام اينجوري چرا.شمام کوشين؟با...دانيار آقا...الو- توانستم؟

 :شاداب...! خوردم صبحونه من..بخور خودت-: گفتم و دادم ماساژ را گردنم...! شدا خشک من عليل

 چيکار بايد دونم نمی هنوز...ندارم دوست من اما..شلوار و کت ميگه تبسم-: گفتم و کردم لگد را سنگی
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 که هم قيمتا-. بود آشکار

 کامالً بحث مورد موضوع به تمايلش عدم. ندارم وقت بيشترم هفته يه.کنم

 واسم مامانم که بخرم پارچه و بگيرم تصميم زودتر بايد.رفت حاضري لباس طرف نميشه

 اصالً.وحشتناکه

 بدوزه.

 زده باال ي يقه ندارين؟پيشنهادي؟ نظري شما-. بود رسيده قفل به و گذشته گره و اخم از ابروهايش کار

 مورد در-. بود چه اش دوباره و ناگهانی سکوت علت دانستم نمی. نه-: گفت و کرد مرتب را پالتويش

 بی..بود پکر. دونم نمی-: گفت و کرد نگاهم چشم گوشه از مياد؟ بهم رنگی چه نظرتون چی؟به رنگ

 توي مدل يه-. رفتم راه عقب عقب مقابلش و چرخيدم...!من از بيشتر حتی...قبل از بيشتر حتی...حوصله

 نازم خيلی دنباله يه... راسته خيلی نه گشاده خيلی نه دامنش...بلنده ساتن پيرهن يه...ديدم اينترنت

 خب ولی...خيليا نه يعنی...بازه ش يقه خرده يه...کلوشه آستينشم...ميشه آزاد بعدش چسبه کمر تا....داره

 خراب مدلش طوريکه کنه جورش و جمع تونه می گفت دادم نشونش که مامانم به...ديگه بازه

 شده کار درشت سنگاي با دامنشم روي...خوشرنگ خيلی طاليی يه...بود طاليی رنگشم...نشه

 و کردم فکر کمی دلی؟ دو چی واسه پسنديدي اينقدر اگه خب-. کرد قطع را حرفم... آستينشم روي...بود

 آي باشه رنگ همون حتما بايد حاال-: گفت و کرد نگاهم چپ چپ. نياد بهم طاليی ترسم می آخه-: گفتم

 گفتم و خاراندم را ام کله کيو؟:

 - خوشه دلت-:گفت و رفت اي غره چشم بداخالقی با. اومد می خيلی مدل اون به رنگ اون آخه

 ديگه بپوش و کن انتخاب چيزي يه...نيستی عروس تو که خوبه...ها!...

 مشغول دستم سوختگی با را خودم و برگشتم مستقيم مسير به...گرفت اش تلخی و تندي از دلم

 البته...بودم برده سر را اش حوصله...نداشتند اي عالقه چيزها اين به مردها..داشت حق خب...کردم

 مرگ ذوق پرسيد می را نظرش تبسم وقتی اصالً...داد می نظر تبسم مسائل ترين جزئی مورد در افشين
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 نامزدم مگر تازه...داشت فرق دنيا تمام با که دانيار مثل يکی آنهم...نيستند هم مثل که همه ولی...شد می

 کسلی اين از خواستم می فقط من...اما دانستم می را باشد؟اينها داشته اهميت برايش من لباس که بود

 آخر...بپرسم لباسم براي را مرد يک نظر تبسم مثل داشتم دوست منهم...خب...اينکه و...کنم خارجش

 نمی را مردي دانيار جز به که منهم...است خوب سازيشان تصوير و تجسم قدرت مردها گفت می تبسم

 چی؟ واسه قهر..نه-: گفتم و زدم لبخند زورکی قهري؟

 مثالً  االن-...  و نبود تهران که هم پدرم...شناختم

 خواست می دلم اما..بودم گشنه نيست؟ ت گشنه.خوبه..آها-. نبود زورکی او مال اما..زد می لبخند هم او

 توانستم می منهم کاش...! قهري پس- خونه؟ بريم ميشه..نه-... را تنهاييم و خواستم می را اتاقم..برگردم

 خوب ديشبم..شدم خسته فقط...خدا به نه-... کنم قهر شکستند می را دلم که کسانی با آدمها، تمام مثل

 کردي می زبونی بلبل داشتی که پيش دقيقه چند همين تا-... نخوابيدم.

 دوست شما گم می چی هر من خب-. داشت زبانی بلبل انتظار هم باز و بود چيده ته از را بلبل زبان

 ديدي-. شد وسيع کمی لبخندش...نه که خنده...خنديد. بزنم حرف بايد مورد چه در دونم نمی ديگه.ندارين

 قهر از من-: گفتم و کردم نگاه سوارها دوچرخه داشت؟به هم اي فايده دانيار با کردن کل کل. قهري گفتم

 .ديگه مياين عروسی واسه هم شما-: دادم ادامه کند باور را حرفم اينکه براي و. نمياد خوشم کردن

 :داد جواب رين؟ می وري اون از چرا-: گفتم بلند صداي با و ايستادم... نه-: گفت و کرد کج را مسيرش

 و آوردم در بال بعد و شدم خشک لحظه چند مدت به...! ديگه نداري؟بيا دوست سواري دوچرخه مگه-

 تحويل متصدي از اي دوچرخه...زد می برق آفتاب نور زير اش تيره چشمان گين؟ می راست-: زدم داد

 نگه محکم را دوچرخه دسته و گرفت را ام کولی. حالجی مرده چند ببينم شو سوار بيا-: گفت و گرفت

 شدم سوار آرام.داشت.

 - زمين روي دوباره و کردم بلند کمی را پاهايم... پدال روي بذار رو پاهات و اينجا بذار رو دستات

 مساوي صورت به رو وزنت بايد...کنی حفظ رو تعادلت کن سعی فقط تو...گرفتمت من...نترس-. گذاشتم
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 و دادم جا دستش کنار را دستم... آها...شه بيشتر تسلط تا شو خم جلو به کمم يه...کنی تقسيم چرخا روي

 با... آروم...بزن پا حاال-: گفت و انداخت دوشش روي مرا کولی..! وقت يه نکنين ولم-: گفتم هيجان با

 کم يه...اونطرف ننداز رو وزنت همه-: گفت و داشت نگهم سختی به دانيار...شد کج دوچرخه دور، اولين

 - چی؟-. بردار رو دستت-. نشد هم باز... دوباره حاال-. کردم رها را ام شده حبس نفسم. من سمت بيا

 .بردار رو دستت...افتی نمی-... افتم می..نه واي-... بزن پا فقط تو...دارم می نگه رو فرمان من بردار

 برو-: گفت و گرفت هم را ديگر سمت دسته.نشستم راست و برداشتم را دستانم...

 -. داره کيفی چه واي-: گفتم و چرخاندم را پدال راحت خيال با.شد نمی کج و لرزيد نمی ديگر دوچرخه

 -... کرد کنترلش دانيار اما...شد منحرف کمی دوچرخه...گذاشتم. فرمان روي بذار رو راستت دست حاال

 -: زدم جيغ و گذاشتم... اينجا بذار هم رو چپت دست حاال..آفرين..آها...بده ادامه همينجوري...خوبه

 من ببين-: گفت بعد و کرد ام همراهی سراشيبی بدون و صاف جاده به رسيدن تا...! برندارينا رو دستتون

 محکم را ها دسته اي؟ آماده.کنم ولت خوام می االنم...رونی می داري خودت..اينجاست يدکی دستم

 سه...دو...يک..من شمارش با...خب خيله-... آره-: گفتم و چسبيدم...

 نمی زمين را پايم ديگر اما...شدم می منحرف راست و چپ به کمی هنوز...زدم پا محتاطانه و آهسته

 کردم می احساس...چرخاندم را فرمان. برگرد و بزن دور...نشو دور زياد-. شنيدم را صدايش...گذاشتم

 چطوره؟-: زدم داد و رسيدم دانيار به. کردم می غرور احساس که بس از...ام نشسته بنز فرمان پشت

 نيست بدک-. خنديد می چشمانش لبهايش، جاي به و بود برده فرو شلوارش جيب توي را دستانش.

 فقط...برو...آره-: گفت و داد تکان را سرش بزنم؟ ديگه دور يه ميشه-. شوم پياده خواست نمی دلم

 کن جمع رو حواست.

 کرده قفل سرش پشت را دستانش و گذاشته آزاد را فرمان پسر...شدند رد کنارمان از دختري و پسر

 نکن-: گفت بلند. برونم تونم می هم دستی يه تازه...ديگه بلدم-: گفتم و انداختم غبغب به بادي.بود

 و بودم زمين نقش آمدم خودم به تا...ثانيه چند مدت به فقط اما...نشدم پا کله... شيا می پا کله...دختر



 

 392 

 بود کرده سقوط سرم روي هم دوچرخه.

 زانو کنارم.کردم حس را ام تنه روي سنگينی شدن کم.داشت شباهت دويدن به دانيار کفشهاي صداي

 -. زد صدايم.نکردم باز را چشمانم.کرد بلندم و گرفت را بازويم.نشست ام بينی توي عطرش تلخ بوي.زد

 می اجازه لعنتی و نابهنگام خنده اين اگر البته..بود کرده گل شيطنتم خوبی؟.توام شاداب؟با-.... - شاداب؟

 بلد ديدين-: گفتم و کردم باز را چشمم يک...نياورد تاب دلم...داشت اضطراب صدايش شاداب؟-. داد

 گفت بعد و کرد نگاهم بهت با لحظه چند بودم؟:

 -چل و خل ي دختره خرابت ذات اون به تف!...

 برخاستم منهم...برد پيست سمت به را دوچرخه و شد بلند و داد تکان سري افسوس با...خنديدم دل ته از

 او تا ايستادم دور.رفتم سرش پشت دوان دوان و تکاندم را لباسهايم خنديدم می همچنان حاليکه در و

 حتی...بود نمانده دلم در دلخوري از اثري هيچ...کردم نگاه خوب را آمدنش...برگشت و کرد حساب

 حوصلگی بی تمام با...هايش حرفی کم تمام با..هايش بداخالقی تمام با دانيار...دلتنگی حتی...افسردگی

 بد خاطرات تمام از ذهنم کردن پاک و بد اتفاقات تمام از من حواس کردن پرت متخصص...هايش

 آينه توي از تبسم...! ارزيد می لباس رنگ و مدل مورد در دقيق و کارشناسانه نظر صدتا به اين و...بود

 من از که تو...  باشم گفته.کردم قلم پاهاتو جفت ببينمت افشين ور و دور امشب:! گفت و کرد نگاهم

 مردم بين اينجوري نميشه روم: گفتم و کشيدم لباسم دامن به دستی بترکی-...  شدي تر خوشگل

 فشار با تبسم. کنم نمياد خوشم..تبسم کرده تغيير قيافم خيلی-...  تر کمرنگ آرايشمو کم يه کاش.بچرخم

 -: گفت و کرد خم را سرش آرايشگر دست مثالً کنی؟االن کمرنگش که هست کنم؟چی کمرنگش چيو چی

 همجنس و همرنگ شال. باشه آدميزاد شبيه قيافت شب يه اين بذار خدا رو کردي؟تو آرايش خوشه دلت

 خداييش...  رو طاليی رنگ همين شد خوب. کردم مرتب را ام شانه سر و انداختم سرم روي را لباس

 اونايی چشم امشب...  کرده شاهکار مامانت..گما می ولی-...  شده تر قشنگ اصليشم نمونه از لباست

 به را دستش کردي انتخاب...  مياد بهت خيلی...  شدي العاده فوق...  مياد در ندونستن رو قدرت که
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 اينقدر خانوم-:... داد تذکر چندم بار براي آرايشگر تن پنج حق به..ايشاال-:... داد ادامه و کوبيد سينه

 ها ميشه خراب آرايشتون.نخورين تکون

 اين و شدند نمی گرم دستها اين صبح از..شد روشن برايم دستانم زدگی يخ علت..تبسم آخر جمله با

 چه اما.بود خارج من اندک توان از نامزدش و دياکو با شدن مواجه.کردند نمی رهايم دلشوره و اضطراب

 يعنی..شاداب واي-. زد می حرف وقفه بی بود کرده روشن دلم در که آتشی از بيخبر کردم؟تبسم می بايد

 من ميآخه احساس همش.بخوابم نتونستم که ساعته دو و هفتاد خدا شه؟به تموم خوشی و بخير امشب ميشه

 چی همه و افته می اتفاقی يه کنم...  دارم بعدشم استرس...  کاراي به هم بخونم درس هم چطوري

 خونه...  باشی داشته بدبختی...  چندان نه خونواده تازه.باشی شوهرتم شکم نگران ميشه خراب

 کردم؟االن من بود غلطی چه اين ميشم ديوونه...  اصالً باشی داشته امتحان کن برسم؟فکر

 ... ً  رسما من

 نباشه اينی افشين بود؟اگه کردن شوهر وقت چه ت خونه تو شن خراب امتحان شب درست شوهر گرامی

 بهم اگه شاداب باشه؟واي باز باشه؟خانوم داشته بزن شه؟دست عوض اخالقش چی؟اگه ده می نشون که

 خودش بره اون کنم می کاري يه خيانت بهش خودکشی؟منم چرا البته.کشم می خودمو چی؟من کنه خيانت

 هر کنم فکر بياد در جونش تا..کنم می...  شوهر خواهر و شوهر مادر..کنار به اينا همه تازه.بکشه رو

 می بارش ليچار صدتا ابروئه چشمت باال بگه بهم هرکی من..بگو رو...  مادر دست تو من موهاي روز

 موهاي..باشه شوهر...  از بسازم واسش روزگاري يه..بگيره رو اونا طرف اگه افشين حال به واي کنم

 پرحرفی از هم و خودم درد از هم.. باشه بدتر جهنم، توي ملجم ابن روزگار من دست تو شوهر خواهر

 چه بدونی اگه..کنيا شوهر نشی خر تو-...  اين از واه واه بود افتاده دوران به سرم...  تبسم هاي

 و بره راه دنبالشون بايد يکی...  و خستگی مونی می مجرد عمرت آخر تا مشترک زندگی اين مصيبتيه

 سند يعنی کنی شوهر دي می بو نيا سرم پشت گن می خودشونم دم به..مردا...  کنه جمع رو ادعاشون

  يه بدبختشونه زن واسه و خونه تو که بداخالقيشونم...  روز آخرين تا رو بيخود موجود يه از کشيدن ناز
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 شن مريض نکنه خدا...  واي...  رسه نمی پاشون گرد به نقو نق بچه صدتا يعنی...  رو بيفته خراش

 سرويس بهشون بايد هی و گوشه يه افتن می دراز به دراز هفته يه تا دستشون کردي امضا زندگيت... 

 فکر که عاجزانه و خواهرانه نصيحت تو به من از..شنوي می چی يه گم می چی يه که خالصه.بدي

 ... بگم واست زاييدن از بذار... تازه.بچسب دستی دو رو آزاديت و کن بيرون سرت از رو ازدواج

 زنی می حرف اينقدر بايستم نتوانستم ديگر...  گفتم و نشستم صندلی روي:  نيست هيچی گفتم که اينايی

 تبسم آي-...  خدا رو تو بده استراحت زبونت اين به رو امروز يه...  باز فکت ديگه عقد سفره سر که

 تبسم بگی رو بله نميشه...  بنال اينجوري بعد بگذره عروسيت از روز دو بذار...  خدا به رفت سرم... 

 گفت ارايشگر به رو و کشيد آهی:

 - ايشون واسه من.چيه؟خواهرمه دوست..منه دوست بهترين شده؟مثالً دنيايی چه بينين خانوم؟می بينين می

 که کنم می نصيحتش دارم سرم ده؟خير می رو جوابم چطوري بينين بکنم؟می کی واسه نکنم درددل اين

 هم ازدحام آنهمه اما نيفته فالکت اين تو...  بده نجات رو زندگيش که........... که..نشه بدبخت من مثه

 بلند کل و هلهله صداي ما ورود با...  بود شلوغ باغ...  شلوغ خيلی...  من چشم از را دياکو نتوانست

 پيدايش نگاه يک با...  ديد نمی مرا..بود من به پشتش...  چشم به طوريکه..کنار و گوشه از من و شد

 و زنها از بود پر هم آنجا.رساندم باغ خانه به را خود و خزيدم...  تجديد مشغول همه کند مخفی...  کردم

 ... نداشت وجود خلوتی گوشه هيچ...  اتمام خودم با بتوانم که اي گوشه هيچ نيايم...  رنگارنگ دختران

 ام دستی کنار زن از و آوردم در را مانتويم.کنم حجت موها کردن مرتب..آرايش...  لباس تعويض

 کجاست؟ دستشويی ببخشيد-: پرسيدم

 و ايستادم آينه مقابل.نبود آنجا کسی خوشبختانه.شدم بهداشتی سرويس وارد و زدم بغل زير را دامنم دنباله

 روي عرق هاي دانه.کردم نگاه ام غريبه و جديد...  گفتم خودم به و کردم پاکشان دست با: چهره به

 دستت اگه خدا به...  اگه..شی خيره بهش اگه..شه جمع چشمت تو اشک اگه بود نشسته ام پيشانی

 ...اگه... شاداب خدا به...  می کنی خراب بازم امشب اگه شاداب خدا به-...  بلرزه صدات اگه..بلرزه
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 شخصيت..باش داشته غرور کم يه ببينه صورتت تو رو حسرت...  بسوزه واست دلش که کنه کاري اگه

 خودت اينقدر...  کشمت... کشمت می خدا به...  کسی دنبال اينقدر..باش داشته نفس عزت..باش داشته

 تکان هشدار عالمت به را ام اشاره انگشتم...  نکن موس موس خواد نمی رو تو که...  نکن کوچيک رو

 ... شد تموم امشب وقتی...  نديديش ديگه وقتی...  بکنی خواد می دلت غلطی هر تونی می... اما دادم

 نداري حق...  شی کوچيک اين از بيشتر نداري حق...  بيشتر نداري حق بسه ديگه-...  بسه..فهمی می

 ديده بچه يه چشم به اين از...  نداري حق...  باشی برانگيز ترحم نداري حق امشب...  باشی تابلو

 ... از را عرق هاي دانه خشونت با فهميدي؟-: دادم تکان را انگشتم دوباره شاداب نداري حق..بشی

 و زدودم ام پيشانی هراسان و مستاصل آينه توي شاداب اما..بود مصمم و قاطع زد می حرف که شادابی

 جايگاه در افشين و تبسم.شدم خارج باغ خانه از و کشيدم هم سر پشت و عميق نفس چند

 ديدنم محض به..رفتم سمتش به..گرفت ام خنده تبسم ي خانمانه لبخند و وقار و سنگينی از

 لبخندش کرد می سعی حاليکه در و گرفت را دستم و کرد دراز را دستش بودند نشسته مخصوصشان...

 و ماليدم را اش شانه زد؟ غيبت کجا داري؟يهو تشريف گوري کدوم هست معلوم-: کرد نجوا کند حفظ را

 مال:گفتم و خنديدم نه-...  زنه می پيچ دلم...  استرسه از کنم فکر.  برا و دور همين-...  خوبی؟ تو:گفتم

 چه حاال-... اونم نخير-...  نخور؟ گفتم چقدر.شکمت تو ريزي می صبح از که لواشکايه و ها آلوچه اون

 هنوز کجاست؟مستراح عروس..ره می آب؟آبرومم به دست برم چجوري لباس اين سرم؟با تو بريزم خاکی

 گی می حاال-. نبود آدم شبيه تبسم چيز هيچ..خودم می حرص هم..بود گرفته ام خنده هم. نرسيده راه از

  شيميايی مهمونا تا بکن فکري يه.دونم می چه من-: گفت و شد جابجا صندلی روي کمی کنم؟ چيکار من

 را سرش خرابه؟ وضع اينقدر يعنی..الهی بميري-: گفتم و خنده زير زدم. نشده تاولی صورتشون و نشدن

 روزي؟ همچين تو اي مسئله همچين مورد در دارم؟اونم شوخی تو با من-: گفت عصبانيت با و کرد بلند

 اي چاره-...  کنه می توجه جلب کمتر نباشين دوتون هر...برو افشين با:. گفتم و کردم فکر لحظه چند

 نيست
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 از معده باد دلنواز صداي شنيدن من با مشترکش خاطره اولين خواي می:گفت و کرد گرد را چشمانش

 -...  عروسيمون روز در مستراح در پشت  ًکنترل را ام خنده توانستم نمی ديگر سال باشه؟صد...! عمرا

 اي چاره پس-. خورد نمی تکان لبش روي از که بود اي احمقانه لبخند آن همه از بدتر..کنم

 اي قهوه چشمام سفيدي بينی نمی:گفت اش شده کليد دندانهاي الی به ال از. کنی تحمل مجبوري..نيست

 شما- ترکيدم

 رسماً...  گفت و آورد جلو را سرش افشين:  بده حالم گم می..هستيا خري عجب-...  شده؟

 به مردم بس از..بابا هيچی-. داد جواب تبسم. بخنديم هم ما کنين؟بگين می پچ پچ هم گوش در چی دوتا

 کنی؟ نمی احساس تو.مياد فاضالب بوي همش که شده پاطی قاطی عطرا بوي و زدن عطر خودشون

 گفتم:. گفت و کرد من به دردي پر نگاه تبسم نه-...  خوبه هوا که اينجا:. گفت و کشيد بو کمی افشين

 را سرم: ! نرسيده تو به بوش هنوز پس-...  نشی شوکه و باشی داشته رو آمادگيش که باشم گفته بهت

 تا چند- زدن گاز براي خواست می سنگ تکه يک دلم..خنده شدت از...  گفتم بلند صداي با و بردم پايين

 و داد باال را ابرويش لنگه يک... بيفته تورت بزنم دستشون اگه ترسم می..شدن شل سرت سنجاقاي از

 سرم؟آها سنجاق-...  چيز...  کنم؟ چيکار گی؟حاال می راست واي:گفت

 -...  کنم درستش باغ خونه تو بريم شو پا آروم:. گفتم. بينم نمی چيزي که کو؟کجاست؟من-: گفت افشين

 افشين. بريم باشه باشه-: گفت و زد اي رضايتمندانه لبخند تبسم افته می..نچرخونيا رو سرت..اينطرفه

 مهمونا پيش شما..نيست درست نه-: گفتم و کشيدم را تبسم دست سريع. ميام منم-: گفت و برخاست

 آنقدر که بس همين رفتنش دستشويی و تبسم اطوارهاي و ادا توصيف در... در.برميگرديم زود ما..باشين

 کجايی-: گفت با و شد سبز مقابلمان مريم خاله برگشت مسير افتاد زدن پيچ به هم من دل تا خنديدم

 گفتم شدم نگرانش:داد جواب بود شده اخالق خوش حسابی که تبسم. گيرن می رو سراغت دختر؟مهمونا

 شده اسهال مرده ذليل شاداب اين روت به گالب-...  دستشوييه تو بند يه...  چيکار.کجاست ببينم بيام

 با خاله ديگه کنم...  فکرشم به هم عروسيم روز تو حتی...  بدونه؟ قدر و باشه چشمش جلو که کيه ولی



 

 397 

 تبسم به اي غره چشم مادر بميرم-...  دکتر؟ بريم خواي شدي؟می مسموم شده؟نکنه چی:گفت نگرانی

 نيست چيزي خاله نه-...  نديدي؟ منو ايناي مامان:گفتم و رفتم

 را مادر و رسيدم دياکو ميز به تا جون خاله چرا-...  نشستن اونجا:. گفت و کرد دراز را دستش خاله

 را تبسم رفتم پيش و گرفتم را دستش مسير...  بازوي.رفت گيج سرم.ديدم او با گفتگو مشغول

 به رو و من؟ مادر دن می اينجوري رو بد خبر آخه-: گفت و گذاشت کمرم روي را دستش تبسم.چسبيدم

 کرده عرق هم باز کن ول توام-...  بشين خودم پيش همينجا..اونور بري نيست الزم اصالً:. داد ادامه من

 و زد ام شانه به اي ضربه تبسم. شم رو در رو باهاشون بايد چی؟باالخره که آخرش-: گفتم آهسته.بودم

 بگير باال رو سرت لطفاً ولی...  ارزه می ها نشيمنگاه اون از صدتا به تو موي تار يه خدا به:... گفت

 ملتهبم صورت به دستی نچسب دختره است ضايع خودش مثه اسمشم-:...! زد غر لب زير و باشه-... 

 بيام؟ باهات منم خواي می- افشين پيش برو ديگه تو-...  ميام زود و دم می سالمی يه منم:. گفتم و کشيدم

 بابا نه-...  نيستم شل کنی می فکر که هم اونقدرا:. گفتم و زدم رويش به مطمئنی لبخند

 گرفتم باال را دامنم کمی..دادم قورت را دهانم آب.زد پوزخند بودم گفته که دروغی به قلبم کردم احساس

 و

 کردم زمزمه و رفتم سمتشان به بيايد نظر به محکم کردم می سعی که قدمهايی با:

 !... دلم بشين محکم-...  آخره دور اين

 به ها نگاه تمام.کنم قايم فريادهايم پشت را استرسم خواستم می انگار.خوردم جا هم بلندم،خودم سالم از

 شدي خوشگل چه...خواهري واي-: گفت ذوق با و انداخت گردنم دور را دستش شادي.چرخيد سمتم.

 دياکو به نگاهم کردم می سعی.بودند شده بلند احترامم به همه.زدم کنارش آرام و وسيدم*ب را شادي گونه

 هستم شاداب-: گفتم اي آمده کش لبخند با و کردم دراز نشمين سمت به را دستم.نباشد.

 می متنفر او از بايد داستانها اساس بر...داشتم دوست را اش چهره سادگی...داشت مليحی صورت

 خانوم شاداب پس...به به-. نشست می دل به هم صدايش...کيميا از حتی نه..او از نه...نبودم اما...بودم
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 که نقابی...بودم نقاب يک تنها من...معروف نه..بودم شاداب نه من...! نبودم من...نه شمايين؟ معروف

 منم-: گفت و فشرد گرمی به را دستم. خوشبختم آشناييتون از-. رفت می فروريختنش بيم هرآن

 اسم قيد بی و راحت چقدر. ببينمتون خواست می دلم واقعاً.شنيدم خيلی دياکو از رو تعريفتون..همينطور

 دارن لطف حاتمی آقاي...ممنون-...! دلم بشين محکم...راند می زبان بر را من اسطوره.

 بدون..مردمک لرزش بدون...کردن فرار بدون..زدن دو دو بدون..مستقيم نگاه يک وقت..بود وقتش

 شده؟ برطرف خوبين؟کسالت شما-. اشک ريزش بدون...عدسی لرزش

 حس اما..! دانم نمی...ترحم شايد...شايد...تحسين شايد...محبت شايد...بود حس از پر من برخالف او نگاه

 صاعقه برق مثل...قوي فشار برق مثل..قوي...داشت.

 -خوبم.ممنون.

 من شانس...هم روي در رو دياکو و من.نشستيم همه...بود نيامده....نبود...گشتم دانيار دنبال...ميز دور

 ما به دوباره خدا رو پسر اين اينکه خالصه-. شنيدم را مادر کرد؟صداي می لج روزگار بود؟يا

 شکر رو خدا بازم.کشيديم می رو بد اتفاق يه انتظار لحظه هر داشت که روزي و حال اون با...برگردوند

 هم بعد..خدا اول-: گفت و گذاشت ميز روي را آرنجش دياکو. سالمتين هردوتون و گذشت روزا اون که

 دائيم جسمی حال متاسفانه.کردم می تشکر حضوري و رسيدم می خدمت زودتر بايد من واقعيتش...شما

 و اصرار اونم چون.بشيم مزاحمتون باشه داشته بهتري شرايط که شب يه بوديم منتظر..نيست جالب زياد

 می خودم پسر مثل من واسه دانيار-: گفت و کشيد آهی مادر. داره شما ديدن واسه زيادي عالقه

 اين غصه از شبا که شاهده خودش خدا.کردم خودم بچه واسه باشم کرده اگرم اما نکردم که کاري.مونه

 بر دستم از اين از بيشتر کاش اي.کنم می توبه بعد و شم می شاکی خدا به حتی گاهی.ندارم خواب پسر

 شکر...خدا حکمت به شکر...کنم غمش و تنهايی همه اين واسه کاري يه تونستم می کاش اي.اومد می...

 بی اسطوره...! شد می عصبی نبايد کند؟دياکو تمام را بحث اين که دادم می هشدار مادر به بايد چطور

 اين تونستم من نه...گريبونم به دست باهاش سالهاست که درديه اين-: داد جواب اش هميشگی متانت با وفا
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 هوا. منه زندگی تموم دانيار.شاکرم رو خدا بودنش واسه بازم اما...خواست اون نه و کنم حل رو مشکل

 که اي مردونگی.کرد شکر وجودش خاطر به بايد هم واقعاً-: کشيد آه مادر.آمد نمی در نفسم...بود سنگين

 چندتا مگه.ميسوزه دلم که همينه از.نيست جبران قابل جوره هيچ کرده هام بچه و من حق در پسر اين

 -. نبود بردار دست مادر...نخير... حيف بخدا...پسر اين از هست؟حيف دنيا اين تو دانيار مثل واقعی مرد

 ساکتی؟ اينقدر چرا جون شاداب

 باريک دختر به مستقيم و ندادم انحراف اجازه چشمانم به.کنم بلند سر کرد وادارم نشمين لطيف صداي

 خب-. شد من متوجه دياکو حواس. کنم می استفاده شما صحبتهاي از دارم-. شدم خيره رويم به رو اندام

 شمشيرها تيز نوک...بود شده برپا دلم در کارزاري عجب بار؟ و درس؟کار خبر؟از چه...خانوم شاداب

 تابلو زيادي ام جمله کوتاهی اينکه براي و. ممنون.خوبه چی همه-. کردم می حس قلبم پی و رگ روي را

 -: داد جواب دياکو.شد بدل و رد نشمين و دياکو بين سريعی نگاه موندن؟ کجا دانيار آقا-: پرسيدم نباشد

 نيست صدا و سر و شلوغی شناسيش؟اهل نمی مگه...نمياد اون.

 دانيار و...آيد می گفت...کرد قبول و شد کالفه تا کردم اصرار آنقدر...بود داده قول من به دانيار اما

 اين از واال-:گفت او حرف ادامه در و کرد نزديک دياکو به را خودش کمی نشمين.گفت نمی دروغ هرگز

 نياد هم ما عروسی واسه که نيست بعيد شناسم می من که دانياري.

 اين...شد معذب دياکو.رفت فرو کند می پمپاژ را خون که آنجا...چپم بطن توي درست شمشيرها از يکی

 نگاه را سرم پشت و داشت؟برگشتم گناهی چه بيچاره دختر آن اما...فهميدم نشمين به اش غره چشم از را

 چرا..!نبود اما...دهم تشخيص توانستم می هم تاريکی در حتی را دانيار من...را باغ ورودي در...کردم

 که مدت اين عزيزم؟تو گم می دروغ مگه-: گفت و گذاشت دياکو بازوي روي را دستش نشمين آمد؟ نمی

 می نگاهشون حتی نه مياد همراهمون خريدامون واسه نه.نبوده پيشمون هم ساعت ده جمع سر ايرانيم ما

 برادرشه عروسی ديگه روز چند انگار نه انگار..کنه...

 سمتش به را دستم ناخودآگاه که بود واقعی و شديد دردش آنقدر...کرد ناکار را چشمم بعدي شمشير
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 هنوز که شکر رو خدا...ماليدم را چشمم مادر؟ شد چی-: شد نگران مادر ام ناگهانی حرکت از...بردم

 شادي.بود احتمالی اشک براي خوبی بهانه... چشمم تو افتاده چيزي يه کنم فکر..هيچی-. بود سالم گلويم

 بهتره بشورمش..نه-: گفتم و شدم بلند. ببينم بيا-: گفت.

 آدم من...نبودم جنگ ميدان اين مرد من..برنگردم عروسی آخر تا و بروم خواستم می...شدم بلند سريع

 خفه براي من...نبودم احساساتم روي گذاشتن سرپوش و کاري مخفی آدم من...نبودم کردن بازي نقش

 می دست از هم را غرورم مانده ته ماندم می اينجا بيشتر ثانيه چند اگر من...کردم می گريه بايد نشدن

 به بيشتر هرلحظه پيکار دايره بيام؟ باهات منم خواي می-... شدم نمی عوض..بودم شاداب من...دادم

 مهمی چيز..بابا نه-. کنم بيان بغض بدون توانم می را ديگر کلمه چند دانستم نمی...شد می نزديک گلويم

 نيست.

 آن از...کردند می خريد خاطرش به که ديگري روز چند آن از...جهنم آن از شوم دور که چرخيدم

 چوبی صندلی و کرد گير دامنم دنباله اما...بروم که رفتم...بود مانده بسته من روي به ابد تا که آغوشی

 نمانده باقی اشکم شدن سرازير به چيزي ديگر...! لجباز روزگار اين و شانس اين به لعنت...شد واژگون

 سوزش...کنم آزاد صندلی پايه زير از را دامنم که زدم زور دستی يک...شد بلند جايش از دياکو...بود

 گفت شادي سنگينه؟ اينقدر صندلی اين چرا-: گفتم نااميدي با...شد بيشتر چشمم:

 -کنم کمکت بذار...

 اي گرفته و سرد صداي و برداشت را صندلی و آمد پايين اي شده باندپيچی دست شادي دست جاي به اما

 توئه از...نيست صندلی از ايراد-: گفت گوشم زير!...

 مرد.بودم نشده خوشحال حد اين تا سيگار يک برق ديدن از وقت هيچ..برگرداندم را سرم ذوق با

 بود آمده سخت روزهاي.

 توانست نمی چيز هيچ...نبود ترسناک چيز هيچ او با و بود آمده سخت روزهاي مرد...ترسيدم نمی ديگر

 می که همين.کرد می آرامم همين و باشد تر ترسناک بود گذرانده سر از و کرده تحمل او که مصيبتی از
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  اين که شد می باورم...شد می راحت خيالم...است محکم هنوز..ايستاده هنوز تلخش گذشته تمام با او ديدم

 هم اشکم شدن سرازير نگران ديگر...توانم می منهم که شد می باورم..گذرند می باالخره منهم روزهاي

 کسی بود او وقتی...کنند اذيتم داد نمی اجازه ديگران به اما آورد در مرا اشک توانست می دانيار...نبودم

 مراقبم دانيار...کند اذيت مرا توانست نمی چيز هيچ بود او وقتی...دهد آزار مرا کرد نمی جرات

 را دستم..بود شده خوب چشمم سوزش شده؟ چی چشمت-...  برادرش برابر در حتی...بود مواظبم...بود

 نتوانست هم زد دروغم به که پوزخندي حتی... توش افتاده چيزي کنم فکر..دونم نمی-: گفتم و برداشتم

 طوري..آهسته و کرد نگاه را چشمم توي و آورد جلو را سرش و شد خم ببينم؟-: کند خراب را خوبم حس

 محکم بعد و! ست ماده خارشم جنس...چشمت تو رفته شده خار يکی انگار...آره-: گفت نشوند ديگران که

 اومده در بوده چيزي اگرم-: گفت و کرد فوت.

 گذاشت ميز لبه را سيگار دانيار. بزنم تبسم به سري يه برم من-: گفتم و کردم پا آن و پا اين کمی...نشست

 مجبورم...ريم می هم با

ًِ 

 بعدا...بشين بيا

 فعالً-: گفت و کشيد بيرون را کناري صندلی سالمش دست با و

 دياکو مات و گنگ نگاه اين اگر..بودم شده آرام کمی...بود کرده فروکش کمی بضم. ديگه بگم تبريک

 طرز اما... خوبم-. دادم گوش شادي و نشمين پرسی احوال در جوابش به و نشستم. داد می اجازه

 کرد نگاهش واضح محبتی با مادر بهتره؟ پاتون خوبين؟درد شما...ممنون-: بود متفاوت مادر با صحبتش

 پی من حواس...داد تکان را سرش فقط. ميشم بهترم بزنه سر بهم بيشتر پسرم اگه..خوبم من-: گفت و

 مونديم می منتظر وگرنه...بياي کردم نمی فکر-: پرسيد دياکو.دويد می بود، گذاشته پايش روي که دستی

 بيايم هم با و برسی هم تو تا.

 - هوم؟-. نکرد نگاهم دانيار؟ آقا- داشت؟ درد..بود کرده مشت را بانداژ از بيرون انگشتان.نداد جواب
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 گفت و کرد خاموش بشقاب توي خيار ي شده کنده پوست روي را سيگارش شده؟ چی دستتون:

 -نيست مهمی چيز.

 باز..کردين داغونش بار يه که دستتونه همون- گفت؟ می چه سخت و سفت پانسمان اين پس نبود مهم اگر

 -: گفت و چرخاند باغ توي را چشمش دستت؟ شده؟کدوم چی-: گفت هم نشمين آوردين؟ سرش باليی چه

 تو-. ببينم را ضايعه وسعت تا کشيدم باال را کتش آستين. ديده آسيب باشگاه تو...بابا نيست هيچی

 اش سالمتی به نسبت چقدر. بوکس کيسه با...آره-: داد جواب حوصله بی کردين؟ مبارزه کسی باشگاه؟با

 شکسته دادين؟نکنه نشون دکتر به-. آورد می در را حرصم اش خيالی بی اين چقدر...بود خيال بی

 از را پرتقال. نشکسته-: گفت و برداشت مرا بشقاب توي پرتقال. ديد آسيب بدجوري هم اوندفعه آخه.باشه

 شد هم کاراته و بوکس آخه-: گفتم غيظ با و افتادم کلفتش پوست جان به چاقو با و گرفتم دستش

 می درد سال دوازده ده از بعد هنوز که اومده سرش به چی نيست معلوم که گردنتون از ورزش؟اون

 نيستين کن ول نيارين سرش باليی يه تا که دستتون از اينم...کنه.

 خاطر از را ميز دور ديگر آدم چهار وجود که بود آمده درد به اش شده خم انگشتان ديدن از دلم آنقدر

 گفت و زد نادرش لبخندهاي آن از چون بود برده ياد از انگار هم او.بودم برده:

 -بزرگ؟ مادر منبر روي رفتی تو باز

 زير.دهند می گوش ما مکالمات به دارند همه کردم احساس...شد ساکت جا همه يکدفعه چرا دانم نمی

 هم مادر...بود زده زل دانيار دهان به نشمين...بود انداخته پايين را سرش دياکو.کردم نگاه بقيه به چشمی

 به حواست -: آمد حرف به که بود نفري اولين او و زد می لبخند اصالً..پسرم گه می راست شاداب

 بر اي تکه دانيار.دادم هل سمتش به را بشقاب و کردم جدا هم از را پرتقال هاي پره. نيست سالمتيت

  و عجيب نگاه و غريب و عجيب لبخند با نشمين. نميشه هيچيم من.نباشين نگران-: گفت و گذاشت دهانش

 که راحته خيالمون حداقل...عاليه ميشه نگرانت دياکو اندازه به که شده پيدا يکی همينکه-: گفت تر غريب

 ما عروسی از قبل شايدم يا و-: گفت و زد چشمکی بعد و. مونی نمی تنها ما عروسی از بعد!...
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 بود؟نشمين چه براي دياکو عصبی و تند نگاه بود؟آن چه منظورش..نفهميدم درست...شد گس و تلخ دهانم

 ساده من مثل هم مادرم گم؟ نمی درست-: گفت و کرد مادرم به رو دياکو گزيده لب به توجه بی

 .ببينم رو عروسيش خدامه از منکه-: گفت و برد آسمان به رو را دستش.فهميد نمی را کنايه و گوشه..بود

 ما آرزوي خدا به-: گفت و کشيد جلو را اش صندلی کمی ببيند؟نشمين را کسی چه عروسی بود خدايش از

 داد جواب هم مادر. مطمئن و شناسه که باشه کسی با بهتر چه...وقتشه ديگه...همينه هم:

 - نشسته دلت به که هست کسی پسرم؟اگه آره-: گرفت دانيار سمت به را سرش دارين؟ سر زير رو کسی

 بشينم بس خونشون در برم فردا همين بگو.

 که بود برود؟کسی خواستگاري داشت؟دانيار سر زير را کسی دانيار؟دانيار بود؟عروسی چه سر بر بحث

 می بود؟نشمين نگفته من به بودم؟چرا نفهميده من نداشتم؟چطور خبر من چطور داشت؟پس دوستش دانيار

 چشمانش اما..خورد می پرتقال خونسردي با...کردم نگاهش ناباور و دانستم؟دلخور نمی من و دانست

 می خب-: گفت و کرد بازي چپش دست دار نگين انگشتر با نشمين. بود شده قفل نشمين روي

 مدته يه...دم می دخالت اجازه خودم به همين واسه...هستم دانيار بزرگ خواهر مثل من واقعيتش...دونين

 اين وقت االن جان نشمين-: گفت و کرد قطع را حرفش دياکو... که شديم متوجه دياکو و من يعنی...ما که

 مچ چپ دست با داد تکيه صندلی به را کمرش...زد کنار را بشقاب دانيار. بعد واسه بذار...نيست حرفا

 خانوم اين کرده کشف چی ببينم بذار...بزنه رو حرفش بذار نه-: گفت و داد ماساژ را راستش دست

 زنيم می حرف ًِ

 بعدا-: گفت بسته چشمان با و کشيد موهايش به دستی دياکو. مارپل.

 که چرا؟اينجا ًِ

 بعدا- انداخت؟ می شور به را دلم چرا دانم نمی اما..بلند نه و بود خشمگين نه دانيار صداي

 نيست اي غريبه.

 رو را دستش سرخش پيشانی اما...باشد آرام کرد می تالش...آمد نمی در خونش زدي می دياکو به کارد
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 يک...بود رسيده دياکو به نشمين از دانيار نافذ نگاه.کشيد پس و شد وخيم اوضاع متوجه نشمين.کرد می

 فشار با...کنم دور آنجا از را دانيار بايد گفت می ناخودآگاهم...زد می قناس بدجوري وسط اين چيزي

 تبريک؟ واسه بريم نمياين..دانيار آقا-: گفتم و دادم هل عقب به را ام صندلی زانو

 اوضاع کنترل کرد سعی مادر... دانيار آقا-. نداشت را سرخ پيشانی آن از شدن کنده قصد نگاه اين...نه

 و خواستگاري بحث...نزد بدي حرف که خانوم نشمين...ها بچه شدين ناراحت چرا-. بگيرد دست در را

 با دانيار. نداره دلخوري ديگه اينکه...کنم اقدام مادرتون عنوان به هست کسی اگه پرسيدم منم...ازدواجه

 ازدواج؟من به چه رو بوده؟من کجا ازدواج...خانوم نه-: گفت و کرد هوا از پر را هايش ريه..قدرت تمام

 بلند... صورت اون در...باشه آش هر نخود و فضول و لق دهن و وراج زنم کافيه...نيستم صبوري آدم

 مشت را چپش دست... کنم نگاش بر و بر شينم نمی-. داد ادامه کرد می نگاه دياکو به درحاليکه و شد

 کنم می پياده رو فکش جمع وسط همونجا-: گفت و کرد.

 را دانيار بازوي شرايط، به توجه بی که ترسيدم آورد هجوم دياکو صورت به ناگهان که خونی از آنقدر

 ليوان به: دانيار. =============================== کردم دورش آنجا از و گرفتم

 -. کرد اصرار. نيست م تشنه-: گفتم و کردم نگاه بود گرفته صورتم جلوي شاداب که مصرفی يکبار

 ميشه آروم اعصابتون..بخورين.

 و انداختم شاداب مضطرب صورت به نگاهی.بودم نشسته نيمکتی روي همه از دورتر...باغ آنطرف

 -. بود تر خراب او اعصاب وضع...کشيد سر ته تا را ليوان و نشست کنارم. نداره مشکلی اعصابم-: گفتم

 هر آخه.بشه دعوا که االنه گفتم-: کرد زمزمه و کرد حلقه ليوان دور را دستانش ترسيدي؟ اينقدر چته؟چرا

 می.بود اش"حاتمی آقاي" نگران پس... حالش اون با..هم حاتمی آقاي....بودين عصبانی خيلی دوتون

 يه از-. نسوزاند دل کس هيچ براي خودش جز به که بگيرم چنان هم را او حال همينجا توانستم

 را نفسم. شه داغون دستتونم يکی اون و بياد فرود جايی يه مشتتون که االنه گفتم..بودم شما نگران...طرفم

 رفتين؟ در کوره از يهو؟چرا شد چی-. کردم باورش و نشست دلم به حرفش صداقت...دادم بيرون
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 از تر خواستنی..بود شده زيبا...کردم نگاهش...کنم نگاهش که بودم کرده پيدا فرصتی باالخره

 از که خوره می آدمايی به من قيافه-. دادم می ترجيح را لعابش و رنگ بی صورت من...که هرچند...قبل

 می خوب رو شما من اما...نه ظاهرتون-: گفت و زد کنار چشمش روي از را موهايش رفتن؟ در کوره

 و کردم نگاه رفت می ور ليوان لبه با که دستانش به. آروم کی و هستين عصبانی کی دونم می...شناسم

 فقط خواست می دلم...نداشتم زدن حرف حوصله شين؟ نمی ناراحت بپرسم سوال يه-. تو به آفرين-: گفتم

 سکوت در...حرف بی..بنشيند کنارم.

 - می بيرون و خورد می سر روسري زير از مرتب موهايش نپرسم؟ يعنی-. بشم ممکنه...دونم نمی

 برم من قراره که دختريه اون مورد در اگه-. نياورم خاطر به را قشنگشان موج کردم سعی...آمد

 بلند پايم روي از دستم فهميدين؟ کجا از-. کرد نگاهم متعجب و گرد چشمان با. نپرس نه..خواستگاريش

 تو که اونجايی از-. کردم قلم را رفتنش پاي اما...کند لمس را خورده ليز دوباره موهاي و برود که شد

 پرسن می رو سوال همين دخترا تموم...بحثی اونجور از بعد و...دختري.

 دادم فرو بود آمده لبهايم پشت تا او ي کودکانه ي خنده از که را لبخندي.خنديد بعد و کرد نگاهم ثانيه چند

 من به اينکه از- چی؟ از-. شد م غصه خيلی من ولی-. کردم محروم ديدنش از هم را چشمانم حتی و

 چيو؟-. نگفتين

 و کرد باز را پايش مچ دور بندهاي...زد باال را دامنش کمی و شد خم...گذاشت نيمکت روي را ليوان

 زانو چهار و آورد باال را پاهايش. شدين عاشق اينکه-: گفت و گذاشت اي گوشه و درآورد را کفشهايش

 سرش به سر خواست می دلم...! کفشا اين با مردم...آخيش-: گفت زيرلب و نشست نيمکت روي

 داشتم دوست را کردنش اعتراض شکل چون...بگذارم:

 - اينکه بدون..شد خشک کرد می مرتب را دامنش داشت که دستی بگم؟ تو به رو چی همه بايد من مگه

 سرش و شد خيال بی را دامنش مهمه؟-: گفتم و دادم کمرم به کششی راسته؟ پس-: گفت کند بلند را سرش

 من مگه...گفتين می من به بايد که معلومه..مهمه که معلومه-. رسيد می نظر به جدي کامالً...کرد بلند را
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 منم کلمه؟يعنی به کلمه..مو به کنم؟مو نمی تعريف واستون رو چی همه گم؟مگه نمی شما به رو چی همه

 نيست؟ مهم واستون من به مربوط مسائل نيست؟يعنی مهم واستون چون بگم بگم؟نبايد نبايد

 نگاهم آنقدر...بودم درگير خودم با هنوز جوابش مورد در چون...دادم نمی را سوال اين پاسخ بود بهتر

 می هرچی منم پس...نيست مهم واستون پس-. گلويش توي آه و نشست چشمانش توي غم باالخره تا کرد

 اين اش بعدي جمله -داشتم دخترها از که شناختی با- طبيعتاً ... لقی دهن و وراجی حساب به ذارين می گم

 منم مورد در...نگين شما...نداره عيبی...باشه-...! نبود اين اما..."زنم نمی حرف ديگه منم...باشه"بود

 می که هستين کسی تنها شما..تبسم از بعد چون...گم می بازم من اما...کنين فکر خواين می هرجوري

 باشين نداشته دوست اگه حتی...بزنم حرف باهاتون خواد می دلم که هرچی از راحت تونم...

 تازه- داد؟ می نشان العملی عکس چه گرفتمش می آغوش در لحظه چند براي فقط اگر...کردم فکر کمی

 زوره...که نيست دلبخواهی...بگين بايد هم شما...شم...

 به دست و چرخيد کامل بيفتد نيمکت روي از يا و شود مشخص پايش مبادا که بسيار زحمت و تالش با

 کيه؟ دختره اون حاال..خب-: گفت و نشست سينه

 لبخند برابر در را مقاوتم نشستنش طرز و زدند می برق کنجکاوي شدت از که چشمانی و تخس صورت

 اش پيشانی توي را اش روسري. منتظرم من..ديگه بگين- :گفت و گرفت جرات من خنده از.شکست

 نشستن آنجا اين از بيشتر... دونما می-: گفت خنده با... ندارما فضوال با خوبی رابطه من-: گفتم و کشيدم

 و برد فرو کفش توي را کوچکش پاهاي سريع. بريم بپوش رو کفشات-: گفتم و برخاستم...!نبود جايز

 نگفتين-: گفت.

 تا دختر اين..زد کمر به را دستانش و ايستاد مقابلم و آمد.برگرداندم را رويم و کردم جيبم توي را دستم

 نگاهی...بود داده گيري عجب. گم نمی کس هيچ به..ديگه بگين-. کرد نمی ول داشت نمی وا خطا به مرا

 می راست-: گفت و کرد باز را دستهايش خوشحالی با... شده قشنگ لباست-: گفتم و کردم سرتاپايش به

 گفتم رو لباست..نگفتم رو تو-: دادم جواب و رفتم داماد و عروس جايگاه سمت به شدم؟ گين؟خوشگل.
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 اين از را ذهنش بودم توانسته -: گفت و ايستاد فعالً...کشيدم راحتی نفس دونستين؟ می..بدجنسين خيلی

 دياکو...! کنم منحرف احمقانه سوال:

 اما..نشود بيدار تا کنم حفظ را آرامشم کردم سعی خيلی...کرد می آزرده را وجدانم دايی هاي سرفه تک

 کردن خالی براي زيادي تمايل حاليکه در...نشکند نشمين هاي هق هق با که بود آن از تر سبک خوابش

 نارحتيتون باعث هم..کردم بيدارتون هم...دايی شرمندم من-: گفتم و گذاشتم جگر روي دندان داشتم خشمم

 کنم قضيه اين درگير رو شما خواستم نمی من.شدم.

 بابت و...کنم درک را درونش آشوب توانستم می..نداشته را دخترش اشکهاي طاقت هرگز دانستم می

 اما...منم مقصر...نيست تو تقصير-: گفت و کرد پاک را اشکهايش دستمال با نشمين. بودم شرمنده همين

 بخدا بابا...

 اش سالمتی براي دانيار مثل هم او...بود تنگ نفسش...باش ساکت يعنی...آورد باال را دستش دايی

 لحظه دانيار آمدن براي...ايستادم پنجره پشت و شدم بلند.گرفت شدت نشمين گريه.نبود قائل ارزش پشيزي

 بود؟دايی نخورم؟ممکن حرص. نخور حرص اينقدر و بشين بيا-: زد صدايم دايی...کردم می شماري

 مناسب امشبت رفتار نظرت به...کنی رفتار سنت مناسب خواستم ازت هميشه-: داد خطاب را نشمين

 درست...دانيار مثل آدمی مورد در اونم...نداره تو به ربطی هيچ که موضوعی توي بوده؟دخالت سنت

 گفت و کشيد باال را دماغش نشمين بوده؟ درست...بگو بوده؟خودت:

 - مطرح کسی با رو موضوع اين بخواد که نيست آدمی دانيار کردم احساس...نداشتم بدي منظور بخدا

 رو برخوردي همچين انتظار

 اصالً...کنم تر راحت واسش رو کار اينجوري شايد کردم فکر...کنه

 نبايد من..دياکو وجود با...کردم اشتباه دارم قبول اما...شناسم نمی خوب رو دانيار من البته...نداشتم

 در..کافی اندازه به... بود خير نيتم کن باور...خوام می معذرت بازم-: کرد من به رو... کردم می دخالت

 بشور رو صورتت پاشو..نکن گريه ديگه..باشه-. بودم کرده اش مواخذه مسير طول تمام...
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 دايی...شدم حمله آماده و رفت باال خونم ادرنالين...آمد قفل توي کليد چرخيدن صداي...شد بلند نشمين تا

 باش آروم-:گفت و آورد پايين را صدايش.

 اتاقش راه ديدم وقتی...ندادم را سالمش جواب..زدم مبل روي ضربه چند انگشت با و انداختم زير به سر

 دارم کارت..کن صبر-: گفتم گرفته پيش در را.

 تا پارچه و کرد باز را آستينش سر هاي دکمه...انداخت مبل روي و آورد در را کتش...ايستاد همانجا

 :گفتم و کردم کنترل را صدايم بلندي دايی حرمت به کنيم؟ دعوا فردا نميشه-: گفت و زد تا ساعدش روي

 م آماده من...باشه-: گفت و کرد باز را دستش بانداژ آرامش با... نه-...

 گفتم؟ می بايد چه

 - خونسرد چی؟ يعنی دونی فهمی؟می می رو کوچيکی و دونی؟بزرگی می رو حرمت و احترام معنی تو

 درس يا کنی دعوا خواي می-: گفت و کرد بسه و باز را مشتش و انداخت کناري هم را بانداژ خيال بی و

 با..من با تونستی چطور...بده توضيح امشبت رفتار بابت-: گفتم و زدم چنگ را موهايم بدي؟ اخالق

 به منو حقی چه بزنی؟به حرف اونطوري...غريبه نفر چند چشم جلوي...برادرت زن با...بزرگت برادر

 جلو کمی کردي؟ تحقير رو خودت دايی دختر...منو زن حقی چه کردي؟به متهم بودن زمينی سيب

 چشم جلو منو آبروي ده می اجازه..تو زن به که حقی همون به-: بود متمايل نشمين سمت به بيشتر...آمد

 من زندگی توي کشيدن سرک و دخالت اجازه خانوم اين به که حقی همون...ببره غريبه نفر چند همون

 تمام تحملم... ده می رو ايشون درازي روده جلوي سکوت اجازه تو به که حقی همون به...ده می رو

 با زدنت حرف مواظب:يک-: گفتم و زدم اش سينه به را انگشتم...ايستادم رويش در رو و شدم بلند...شد

 به رو اون به احترامی بی کوچيکترين بعد به اين از ولی...گرفتم نديده گفتی هرچی حاال تا...باش من زن

 و بودم شده متوجه منم...داره قبول هم خودش..کرد اشتباه نشمين:دو...دم می جواب ممکن شکل بدترين

 و گرفت را انگشتم. کردم می قطع رو بحث دونستم می صالح خودم که شکلی به دادي می مهلت تو اگه

 خودت دهن زيپ کم يه...زنتی و خودت احترام و حرمت نگران خيلی...نکن سه دو يک من واسه-: گفت
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 که جنابعالی تخيالت بود؟از خورده آب کجا از مزخرفات اون دونم نمی کنی می فکر...بکش رو اون و

 عاشق من اينکه-: داد تکان هوا توي را دستش و رفت عقب عقب... ايشون دست کف گذاشتی صاف

 يا بگيرم زن خوام می اينکه...ندارم يا دارم حسی ديگه هرکس يا شاداب به اينکه...نيستم يا هستم

 اين از تا نمياد خوشم...ديگه کس هيچ به نه...زنت به نه...تو به نه...خودم به...مربوطه خودم به...نگيرم

 تخصص خيلی..حاليته خيلی...بلدي خيلی...کنی تفسير منو احساسات و بشينی شم می دور خونه

 کارش به خودت زندگی تو...داري

 نگه رو خودش حرمت خودش اول که بده باشه؟يادش داشته نگه حرمتش بزرگتره؟بايد من از زنت...ببر

 دانيار...شد بلند گوشهايم از دود. باشين داشته انتظار ديگران از بعد دارين نگه رو خودتون حرمت...داره

 با نشمين دانيار؟ هست زدنت حرف به حواست-: زدم داد ام معده هشدارهاي به توجه بی...شد نمی آدم

 دايی؟می بينی می-... شد نمی...شد نمی عوض دانيار... بسه...خدا رو تو..دياکو-: گفت استرس

 بينی؟طرز می رو زدنش حرف...نديدن رو شاهکار اين و نموندن مامان و بابا که شکر رو خدا...بينی

 همون...لعنتيه روح سوهان همون ولی..شده آدم کردم فکر...شده عوض کردم بينی؟فکر می رو فکرش

 کف..کرد پوفی دانيار... نميشه عوض و کشه می منو...دايی نميشه عوض پسر اين...هميشگيه عذاب

 چه دايی؟با بينی می-. کن تمومش...بسه...باشه-: گفت و برداشت و گذاشت چشمانش روي را دستانش

 اما...زد می پر صداش واسه دلم...مرده مردنم از...مهمم برادرم واسه گفتم..ايران اومدم شوقی و ذوق

 دانيار. کنه نمی واسش فرقی هيچ من نبود و بود...بود دروغ شنيديم هرچی...همونه دانيار...دايی ببين

 ميشه؟من درست خواهی معذرت با..ببخشيد-: گفت و برد باال تسليم عالمت به را دستش دو هر..آمد جلو

 از بگم؟ بازم خوبه؟بسه؟يا...خوام می معذرت...دايی...خوام می عذر ازت من..نشمين.خوام می معذرت

 -... بود بيشتر تحملم ترها قبل...کردم می پيري احساس چقدر...خوردم جا اش خواهی عذر

 گفتم و افتاد فرو هايم شانه... ببخشيد...خوام می معذرت گم می...ببين...دياکو:

 - پولش با...بفروش رو شرکت و خونه اين توام...امريکا برميگرديم...نيان دايی زن و شاهو بگو...دايی
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 قبل...بودم شده پير دياکو؟-: گفت بهت با. ندم زحمت رو تو ديگه که ميندازم راه اونجا کاري يه

 بياري؟ قرصامو کنی می لطف..نشمين-. کردم نمی هم فکر او از جدايی شب يک به حتی...ترها

 نگاهش...کرد سد را راهم.آورم نمی تاب را نگاهش دانستم می..گذشتم کنارش از کنم نگاهش اينکه بدون

 چی؟ کردم غلط بگم اگه-: گفت و کرد بغلم و انداخت گردنم دور را دستش ناگهان..نکردم

 بود؟ دانيار ازآن بهانه بی و دليل بی آغوش بود؟اين دانيار اين...شد من نصيب اينبار...حيرت و بهت

 نخور غصه تو فقط...وسم*ب می بگی که رو هرکسی دست-: گفت گونه نجوا و آهسته.

 داداش؟- حرفها؟ اين و باشد؟دانيار دانيار اين شد می مگر...ديدم می خواب..نداشت امکان..بود محال

 خواب توي..کردم حسش...گذاشتم کمرش روي را دستم...نداشت امکان شيرين روياي اين...بود خواب

 بخشيدي؟- کرد؟ حس را جسم شد می

 باال هم را ديگرم نداشت؟دست اعتقادي هيچ عذرخواهی به که مغرور؟دانياري بود؟دانيار دانيار اين

 ته زبري خواب توي..فهميد را ريشش ته زبري گوشم... کنم حسش وجود تمام با خواستم می...آوردم

 دکتر؟ بريم خواي خوبی؟می- شد؟ می حس ريش

 از برادرم...گفتند می راست که شدم مطمئن چون...نداشتم شکايتی هيچ..رفتم می دنيا از...حاال همين اگر

 دانيار...! بود مرده من مردن:

 شکمش روي را دستانش و کشيده دراز آرام اما...کردم می نگاهش سيگار به پک هر با...بودم نگرانش

 خوب شوم مطمئن تا..بزند حرف تا بزنم حرف خواستم می.داد صدا تخت شدنم جابجا از.بود کرده قفل

 کارش-: گفت بگيرد سقف از چشم اينکه بدون. آوردي در رو نشمين اشک نشده هيچی هنوز-. است

 اين مورد در استثناً...رفتم تند منم...کنه می رو اينکار و کنه عذرخواهی ازت بايد گفتم بهش..بود اشتباه

 به..کنی گاليه تونست می...خب اما...بود بچگانه خيلی نشمين حرکت...توئه با حق قضيه ًِ

 بعدا ي

 -: گفتم و گذاشتم سرم زير را دستم دو هر و کردم خاموش را سيگار... خيالش بی..ديگه گذشت..هرحال
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 نميشه باورم اما...ندارم توقعی نشمين از من..گذره می تو سر توي که چيزيه نشمين،اون حرفاي از بدتر

 می اشتباه بگی خواي می يعنی-: گفت و چرخاند را سرش... کنی فکر من مورد در اينطوري تو که

 در نيستی مجبور..ببين-. نداد اجازه اما. ندارم نه-: بگويم خواستم نداري؟ شاداب به حسی هيچ کنم؟تو

 می.خودت به نه..من به نه...نگو دروغ...بگی خواي می اگه اما...بزنی حرف موضوع اين مورد

 يه به که وقتی تا همينم واسه..کنی باورش نتونی خودتم..باشه عجيب قضيه اين خودتم واسه شايد..دونم

 ...نيومدي کنار واقعيت با وقتی تا..نبودي روراست احساست و دلت با وقتی تا..نرسيدي قطعی نتيجه

 فقط...کنی مطرحش نيست الزم..

 دونی می خودت فقط-. باشد مسلط من به تا داد تکيه آن به را صورتش و گذاشت بالش روي را آرنجش

 به...کنم می حمايتت اما..نباشه درست من نظر از موضوع اين اگه حتی...باهاتم من شرايطی هر در که

 شدي؟واقعاً  ديوونه-: گفتم خنده کند؟با می حمايت را چيزي دياکو؟چه گفت می چه. بخواي که شکلی هر

 فکر ازدواج به...نه-: گفت و انداخت باال را ابروهايش کنم؟ ازدواج شاداب با خوام می من کنی می فکر

 کنی می فکر شاداب به...کنی نمی.

 اشتباه اين از کردم سعی..بدهم توضيح برايش کردم سعی..بود شده سخت حرفهايش فهميدن چقدر

 يا...داره فرق دنيا اين دختراي تموم با من واسه شاداب دارم قبول خب..ببين-.. کنم خارجش وحشتناک

 نگاهش طرز از... دونی می بهتر خودت که داليل سري يه خاطر به اونم...دنيا اين آدماي تموم با شايد

 -: گفت و خوابيد پهلو به کامل.آمد نمی خوشم..بود افتاده لبهايش روي که خطی آن از..امد نمی خوشم

 اتهام اين از را خودم که زدم پا و دست ؟ ًفرق همه با شاداب-. دهم نجات دردناک دقيقا داليل کدوم

 پيش اش چهره اي لحظه براي..دادم می توضيح بايد فرقی؟چطور چه فرقی؟ چه- بگم؟ چجوري...داره

 می فرق شاداب جنس اما..باشن مهربون تونن می آدما از خيلی دونی می...مهربونه خب-. آمد چشمم

 قورباغه يه از..کنه می نگاه عشق با چيز همه به...داره دوست رو همه...نداره نهايت مهربونيش...کنه

 قهر نباشه بلد که نديدم رو کسی عمرم توي من خب...نمک با و خوشگل بچه يه تا گرفته زشت لجنی
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 بلد رو کينه و قهر من گفت می خودش که اوايل...کنه

 خيلی...بگيره دل به کينه نيست بلد..باشه متنفر نيست بلد شاداب...نبود اما..شعاره کردم می فکر نيستم

 آب مثل کردنش خوشحال-. نبود سخت دادن توضيح و زدن حرف ديگر... بخشه می رو آدما راحت

 خنده اگه حتی...بخندونيش تونی می کنه می گريه و ريزه می اشک داره که شرايطی در حتی...خوردنه

 دلش ها بچه مثل...خنده می کنه خوشحال رو ديگران اينکه خاطر به..ديگران دل خاطر به نياد ش

 فراموششون چی همه دقيقه دو از بعد ولی و خورن می کتک مادرشون از که هايی بچه مثل...صافه

 به رو ديگران هميشه چون...ده نمی بروز باشه اگرم حتی..نيست موندگار دلش تو غصه و غم... ميشه

 ده می ترجيح خودش.

 هر انگار...بود شده منحنی لبش روي خط..کردم نگاه دياکو به..بوددم زده حرف چقدر..آمدم خودم به

 تو وقتی-: گفتم و کشيدم عميقی نفس.زدم می را آخر حرف بايد...بود افکارش بر تاييدي مهر من جمله

 هم همين واسه...شد می چی نبودن اونا اگه دونم نمی...کردن کمکم خيلی خونوادش و شاداب...نبودي

 سر و شدن عوض دليلش..متفاوته شاداب با رفتارم بينی می اگه...مهمن واسم خيلی خونوادش هم خودش

 رفتار آدما بقيه مثل تونم نمی اون با...متفاوتيه آدم اون که اينه خاطر به...نيست من شدن راه به

 با...دختر اون اما..رنجی می من از برادرمی که تو حتی...کنه نمی رفتار بقيه مثل من با اون چون...کنم

 به...کنه نمی اعتراضم حتی...نکرده قهر باهام هم بار يه حاال تا من، گند و سگی اخالق همين وجود

 در مالی لحاظ از هميشه اينکه وجود کنم؟با نگاه دخترا بقيه چشم به تونم می چطور دختري همچين

 ادعايی...کشه نمی آب جانماز...تره سير دل و چشم شناسم می که ثروتمندايی تموم از اما بوده مضيقه

 پاکی از اما...نداره...

 لبخند لحظه به لحظه اينکه داشت؟جز اهميتی چه اينها زدم؟گفتن می حرف اينقدر امشب من چرا...پوف

 حرف اين از بيشتر کنم غلط من... گفتی می..خب- کرد؟ می ترش مطمئن و بخشيد می وسعت را دياکو

 با اين...قائلم احترام شاداب واسه من...ديگه همين-. دانست نمی را احترام و عشق بين فرق دياکو...بزنم
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 جالبه خيلی همينم-. خنديد... داره فرق خيلی کنی می فکر تو که چيزي اون.

 بود نيومده پيش حاال تا-: گفت و زد چشمکی جالبه؟ چيش-. دهم ادامه را بحث اين خواستم نمی ديگر

 پيش حاال تا..مهمتر اون از-. ندادم جواب و کردم را پشتم...ديگر بود بس... باشی قائل احترام کسی واسه

 اونم از تازه-. بودم کرده غلطی عجب...دادم فشار هم روي را چشمانم... کنی تعريف کسی از بود نيومده

 را اين..زدم لبخند..زيرپوستی...! بودي نزده حرف اينهمه...عمرت سال نه و بيست کل تو...مهمتر

 بودم نگران...باشه رفتنی شاداب نظرم به چون...شد راحت خيالم..گفتی شد خوب اما-. گفت می راست

 بخوري لطمه قضيه اين از...

 اما..ببينم را صورتش و برگردم خواست می دلم...شدند باز حد آخرين تا..من از اجازه بی چشمانم

 دل امشب مراسم تو قرار از-: گفت و کشيد اي خميازه دياکو چی؟ يعنی-: گفتم و ندادم تغيير را موقعيتم

 تنش به سرش..ديدم دور از رو پسره من...اساسی بود کرده پيله مادرش..برده بدجوري رو خدايی بنده يه

 شد قرار...ديگه همين-: شد ضعيف دياکو صداي خب؟-. گرفت ضربان ام پيشانی روي رگ. ارزيد می

 کنن تعيين خواستگاري واسه رو وقتی يه و بزنه حرف باهاش شاداب مادر.

 از...کنم فکر آره-: گفت و کشيد خميازه بازهم دياکو بود؟ راضی شاداب مادر يعنی- خواستگاري؟

 ...خوبه..آها-: گفتم و دادم قورت را ام بعدي سوال... بود اومده خوشش خيلی خونوادش و پسره موقعيت

 چشمم... داره رو شاداب لياقت پسره نظرم به شنيدم که چيزايی با...خوبه..آره_: بود خواب تقريباً دياکو

 بود نمانده گفتن براي حرفی...واداشتم شدن بسته به را!....

 شده کوچک سوراخ، يک...دريچه يک اندازه به دنيا...سوختن بوي...دود بوي...آمد می خون بوي

 آشنا خودم از بيشتر تنش بوي با که کسی...شناختم می خوب که کسی.بود سوراخ همان دنيا..بود

 جان...مرد چندين سنگين تنه زير...بود ام سالگی چهار موسيقی ترين هارمونيک صدايش که کسی...بودم

 نمی اجازه حتی و بود گرفته را دهانم جلوي دستی اما...بروم کمکش به خواستم می...کردم تقال.داد می

 من اما...نشد بلند ديگر و افتاد حياط توي که بودم ديده...برسد راه از پدرم کردم می دعا...بکشم نفس داد
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 بلند پدر...نيامد آنروز ولی...رسيد می موقع به هميشه که بود قهرمانی پدرم...شناختم نمی را مرگ که

 موسيقی جاي به پس آن از..!مُرد...ببرند را سرش اينکه از قبل...مادرم که ديدم خودم چشم به من و نشد

 که بزنم داد خواستم...شد شبم و روز هر همدم جماعت آن کثيف و هرزه هاي خنده صداي...هارمونی و

 را چاقو و گرفتند را موهايش اما..کنيد رهايش...مرده...

 همه...!نه..زدم داد هم باز..نبود کشيدنم نفس مزاحم دستی ديگر..بود شده باز گلويم راه...!نه...زدم فرياد

 نمی ديگر اما...ببينم را قرمز پرده آن پشت خواستم می...دادم تکان را سرم...گرفت خون رنگ چيز

 مشخص نظامی هاي چکمه...رفت کنار پرده...شد می نزديک داشت کسی...شنيدم را پايی صداي...ديدم

 از تر قوي او اما...بردم باال خودم از محافظت براي را دستم و کردم حس را نفسش...گرفتم گارد...شد

 بينی می خواب داري..شو بيدار...پسرم منم...دانيار...دانيار-... گرفت را بازويم...بود من...

 تنم تمام...بودم محصور دايی دستان ميان...کنم باز را چشمانم توانستم و شد بلند ام سينه روي از بختک

 بخور آب اين از کم يه بيا-... نميشد يافت هم بزاق قطره يک حتی دهانم توي...بود کرده عرق...

 به...گرفت آرام زدنهايم نفس نفس...نوشيدم را همه آخر تا نفس يک و گرفتم را ليوان..لرزان دستان با

 به چسبيده موهاي چنده؟ ساعت-. کرد نمی درز ضخيم هاي پرده بين از نوري هيچ.کردم نگاه پنجره

 .کشيدم باال را خودم زحمت به.کرد می درد دستم و بود خشک گردنم. ده-: گفت و زد کنار را ام پيشانی

. امروز دارم کار موندم؟کلی خواب کنمچطور فکر..آره-... بياورم ياد به کردم ديشب؟سعی. خوابيدي...

 دير ديشب حتما-: گفت و کشيد بازويم روي را دستش

 بی تماس هفت و پنجاه..برداشتم ميز روي از را ام گوشی...بود منتظرم شاداب...واي...ديشب؟شاداب

 گفت و شد بلند... صبح هشت..آره-: گفتم افسوس با داشتی؟ قرار-... شاداب از همه...پاسخ:

 - محض به. کارت سر برو و بخور چيزي يه و بزن صورتت و دست به آبی يه پاشو...نداره عيبی

 درد...صدايش توي بغض... دانيار آقا-: داد جواب بوق اولين با.گرفتم را شاداب شماره دايی رفتن بيرون

 من منتظر کوچه سر هنوز که نگو-: گفتم و گذاشتم ام پيشانی روي را دستم.زدود تنم از را وس*کاب
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 رفتم-. کجايی گم می بهت-. اومده سرتون باليی کردم فکر- کجايی؟...شاداب-. نداد جواب. ايستادي

 اشکش کردم احساس. خونتون دم بيام خواستم می..وسم*اتوب ايستگاه تو االن...نيومدين گفتن شرکتتون

 و کردم آويزان تخت از را پاهايم. فهميدم صداتون از-. بود کوتاه نفسهايش. موندم خواب-. شده سرازير

 اي چانه براي دلم. نداشته سابقه حاال تا آخه..ترسيدم بيشتر..نيست مهم اونش- شدي؟ معطل خيلی-: گفتم

 خوب دختر بمم بادمجون من که نشده باورت هنوز تو-. کشيد پر لرزد می دارد دانستم می که

 -کنم می سکته ترس از بيارين سرم باليی همچين ديگه بار يه...نيستم من اما.

 می چيکار حاال...مادربزرگ باشه- توانستند؟ می بگيرد؟چطور من از را شاداب خواست می کسی چه

 برم بايد که هم سه ساعت...خونه رم می...نمونده تنم تو جون..ديگه نه-: کشيد آه اينجا؟ کنی؟مياي

 دسته روي از را ام حوله... بديم نشون بهرامی مهندس به بود قرار امروز که طرحی اون فقط...شرکت

 کاري شما...باشه-. خونه برو تو.زنم می حرف باهاش من.نباش اون نگران-: گفتم و برداشتم مبل

 - بله؟-. بود نگران هم هنوز صدايش دانيار؟ آقا-. خداحافظ..نه-: گفتم و کردم باز را حمام در ندارين؟

 -. نبودم خوب...نه...تو صداي شنيدن از قبل تا بگويم خواستم باشم؟ ديگه؟مطمئن خوبه حالتون

 را گوشی... باشين خودتون مراقب...شکر رو خدا-. کرد ارام هم مرا کشيد که راحتی نفس.. خوبم..آره

 بنشاند فرو را التهاب اين توانست می سرد آب فقط...شدم حمام وارد و انداختم تخت روي!...

 ************ روي گل خاطر به-: گفت و زد لبخندي من ديدن با...بود نشسته صبحانه ميز پشت دايی

 دياکو-: گفتم و گذاشتم کانتر روي را ماشين سوييچ. نه يا پسندي می ببين بخور بيا...کردم دم چاي تو،

 دو وسط از را قندي بهتري؟-. ريختم چاي هردويمان براي. زود صبح...بيرون رفتن نشمين با- کجاست؟

 می آنجا را خودم اينکه از...ترسيدم می چشمانش به کردن نگاه از. کردم عادت ديگه-: گفتم و کردم نيم

 بگومگوي خاطر به شايد-... اومد نمی سراغم بود وقت خيلی...نه- هميشگيه؟ يعنی-. ترسيدم می ديدم

 تکه. خوام می عذر نشمين رفتار خاطر به من-... شايد..آره-. نبود آن خاطر به..نه. بوده دياکو با ديشبت

 نيست مهم ديگه-: گفتم و گذاشتم دهانم توي گردو اي.



 

 416 

 -. بودم شده خسته بحث اين از... نگرانتن دياکو هم...اون هم...نداشته بدي قصد مطمئنم ولی-. زد سرفه

 -. گفتم هردوشون به امروز اينو...نداره دخالت حق کس هيچ و توئه مال زندگی اين اما-. دونم می

 نگاه چشمانش توي خواستم نمی. بگم بهت بايد نظرم به که حرفی يه...مونه می چيز يه فقط-. ممنونم

 ..هميشه مثل..بود نافذ نگاهش اما.آمد درد به منهم گلوي هايش سرفه از. دم می گوش-. نتوانستم اما..کنم

 يه داريم هنوز که چيزايی واسه جنگيدن...داديم دست از رو چيزا خيلی که تويی و من واسه-

 داديم اجازه و نشستيم هرچی بسه...بسمونه ديگه چون...کشيم نمی اين از بيشتر ديگه چون...اجباره

 واست که...داري دوستش که هست کسی اگه...بيارن در چنگمون از داريم دوست که رو اونايی ديگران

 بره دستت از غيرمنطقی داليل و کور تعصبات خاطر به نده اجازه...مهمه...

 به.بود گرفته نشانه را خال خود درست...هم او و...فهميدم کور تعصب از را منظورش...گرفت نفسم

 منظور تو و من-: گفت و زد لبخندي چيه؟ منظورتون-: گفتم و دادم قورت را دهانم توي لقمه زحمت

 دورش پروانه مثل دياکو مريضی موقع که همونه...شاداب..دختره اين اگه...فهميم می خوب رو همديگه

 توانستم می هرکس پس از من... منو منظور تو هم و فهمم می رو تو منظور من هم پس...چرخيد می

 عجيب مرد اين جز به...بربيايم!...

 واست رو مادرت و پدر زندگی قصه يادته-. گذاشت ام شانه روي را دستش و ايستاد کنارم..شد بلند

 می اينو هم پدرت-. بود يادم بود؟ محض اشتباه و غلط ما نظر از اونا ازدواج گفتم می کردم؟يادته تعريف

 تصرف اونو وقتی و...مادرت قلب راه از...شد وارد راهش از همينم واسه...بود باهوش...دونست

 شانه. داره دوست رو دياکو...شاداب اما-: گفتم و گرفتم باال را سرم. شد درست دنيا هاي غلط همه...کرد

  تونی می...پدري همون پسر تو...کن پيدا رو راهش..راهشه مهم...نيست مهم اينش-: گفت و فشرد را ام

 واسه رو قضيه اين و بريزي دور رو احمقانه تعصبات اون اول اينکه شرط به...کنی درست رو غلط يه

 کنی حل خودت.

 ميشه؟ چطور؟مگه آخه- شد؟ می مگر
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 سابق زن با ره می نميشه؟طرف چرا- کردند؟ می جذبم اينطور که داشتند چه چشمها اين...کرد اخم

 بيخودي...نبوده هم چيزي که نفر دو اين بين...ميشه خودش برادر ي بچه پدر...کنه می ازدواج برادرش

 اون مشکل فقط...تونم نمی من-: دادم تکان شدت به را سرم. نکن حروم خودت فتواي با رو خدا حالل

 مرد يه کنار بودنش به لحظه يه اگه-: خنديد... نيستم ازدواج آدم من...کنم ازدواج تونم نمی من...نيست

 گفت و آورد پايين را سرش.بود رو مرد اين پيش دستم چقدر. شی می هم ازدواج آدم...کنی فکر ديگه:

 - دست اين همينم واسه...منی جوونی...منی خود تو...هميم شبيه خيلی تو و من که فهميدي رو اين خودتم

 که کسی واسه...پسرم بردار لجبازي از دست...فهمم می خودت از بهتر رو کردنا انکار اين و زدنا پا و

 مهم...افتاده اتفاقاتی چه گذشته در نيست مهم...بکشه طول چقدر که نيست مهم...بجنگ داره رو ارزشش

 واسه وقت هيچ ديگه ممکنه که قلبه اون مهم...نکنی تجربه رو حسی همچين هرگز ديگه ممکنه که تويی

 نه...بيارن در چنگت از داري دوست که رو کسی ندي اجازه اينبار که اينه مهم...نتپه اينجوري کسی

 احساسات مرگ سوراخ يه توي از و بشينی کمد داخل نبايد اينبار...!ماليخوليايی تعصبات نه...آدما

 دستانم ميان را سرم...! بدي نجات رو خودت ايندفعه...و بشکنی رو حصارا اين بايد...ببينی رو جديدت

 کمرم به اي ضربه. باشه داشته دوست منو کنم مجبورش که تونم کنم؟نمی چيکارش اونو-: گفتم و گرفتم

 مگه...کنه می انکار داره تو مثل اونم فقط...داره دوستت االنشم همين...پرسی می من از-: گفت و زد

 وقت باهاش اينهمه و نداشت دوست رو بود؟کسی نگرانش اينهمه و نداشت دوست رو کسی ميشه

 اطالعات اين... ميشه اضطراب باعث که ست عالقه...عشقه از ناشی نگرانی...جون پسر گذروند؟نميشه

 خس دونين؟ می کجا از رو اينا شما-: کردم نگاه چشمانش توي دانست؟باز می کجا داشت؟از کجا از را

 يه...نيستم خرفت اما...مريضم و پير درسته-. .. اقتدارش از امان اما...بود شده زياد اش سينه خس

 خوابه می باز چشم با عمرش آخر تا...سرباز!...

 کرده خرابم دايی.ديدم نمی...خوردم می تلو تلو...زدم می گيج باشد خورده الکل خرخره تا که کسی مثل

 به...بود کرده تهی را ذهن...بود کرده رويم و زير...بود درآورده ريشه از را دانيار!  ويران...بود
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 نمی هم خودم که...شخصيتم از جديدي بعد با مرا...بود کرده تفسير و خوانده مرا کتاب يک راحتی

 و بود کرده باز نداشتم باورشان که احساستی به اي تازه دريچه...بود کرده رو در رو بيرحمانه..شناختم

 بی انکار بر اصرار ديگر...بود نگذاشته باقی برايم گريزي راه دايی...کنم فرار توانستم نمی ديگر حاال

 از توانستم نمی من و... تعارف بی و پرده بی و رک دانيار همان...بود دانيار همان دايی چون...بود فايده

 کنم فرار دانيار.

 از دانستم نمی حتی که پارکی..را اش نشانی نه و دانستم می را اسمش نه که پارکی...نشستم پارکی توي

 اقرار به حاضر مغزم از قسمتی هنوز...زدم زل آباد ناکجا به و نشستم...ام رسيده آنجا به مسير کدام

 که بودند نابرابر حريف دو اين آنقدر اما...آورد می دليل قلبم رد براي ذهنم از اي گوشه هنوز...نبود

 من تنهايی پوسته شاداب...شد می تر عريان لحظه هر واقعيت...رسيد می نظر به مسخره جدالشان ديگر

 آرامشی توانستم می چطور...بود گذاشته قدم درونم به...ظاهري دنياي نه...من دنياي به...بود شکسته را

 با...وزن شادابکيلو به آرامش اي قطره براي که بود ماهها...کنم انکار گرفتم می وجودش از که را

 من...بردم می پناه 041 با...قد متر سانتی 48 به اعتماد و غرور با...تر کلفت بازوهايی و کلفت گردنی

 آرام براي...ناپذير شکست نفسی 4-80 از گريختن براي فرعی راه هيچ ديگر و...داشتم نياز کيلويی با

  شد می دور وقتی که بخشی...بود من از بخشی شاداب...نداشت وجود موضوع اين دختر يک به...شدن

 که نبود ام زندگی در کسی کردم؟هرگز می چه را اين...گذاشتند می ناسازگاري سر ديگر اعضاي تمام

 می تازه...همينطور هم را قداست معناي...فهميدم شاداب با را دلتنگی معناي اصالً...شوم دلتنگ برايش

 مادري توانند می که دخترهايی هستند هم هنوز...دارد وجود هم ديگري قديسه مادرم جز به که فهميدم

 تربيت براي زن ترين اليق...بود شدن مادر لذت تجربه براي زن ترين اليق شاداب...شوند من مادر مثل

 می حاال...بود کرده عوض برايم هم را زيبايی تعريف شاداب.خودش مثل درست...خودش مثل هايی بچه

 سيرت فهميدم می حاال...نکردند پيدا جايگاهی ام زندگی در هرگز مهتا مثل زيبارويانی چرا فهميدم

 نشست دلم به اول روز از شاداب چرا فهميدم می حاال...دهد قرار تاثير تحت را صورت تواند می چگونه
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 می جاودانه مرد يک قلب در را زن يک که چيزي فهميدم می حاال...شد ماندگار هايم شب و روز در و

 زنانه گريهاي حيله و لوندي نه...است سفيدش روح و پاک ذات...کند!...

 مثل...کنم پيدا را راهش بايد بود گفته دايی...!که شادابی و بود شده عيان که احساسی و بودم من حاال و

 راه شاداب قلب به توانستم می چطور من...!نبود مادر مثل هم شاداب...نبودم کس هيچ مثل من اما...پدرم

 عاطفه دنياي من شد؟پدر نمی جاري زبانم بر هم خالی و خشک دارم دوستت يک حاليکه در کنم پيدا

 هاي نگاه ام چهارساله ذهن در...بست می پشت از را مجنون دست هايش مردانگی تمام کنار در...بود

 احساس آهنگشان و لحن از اما فهميدم نمی را معنايشان که هايی زمزمه حتی...بود شده حک اش عاشقانه

 تيز چه؟همه حرفهايم...زده يخ دره دو...سياهچال دو..گودال بود؟دو چه من چشم در اما...کردم می امنيت

 می چه وسط اين شاداب زد؟حق می حرف حق کدام گفت؟از می چه دايی...چه؟هههه اخالقم...برنده و

 دنيا مردهاي تمام از را شاداب من که آورد؟گيرم می دوام من کنار چگونه..نازک و لطيف روح شد؟آن

 با بود؟شاداب چه من با شاداب آينده اما..کردم می کوتاه او از را همه دست که گيرم...داشتم می نگه دور

 خدا رسيد؟اي می کجا به من...

 سن در که دانياري اما...بود دانيار دايی...انداختم پايين را سرم و بردم جيب توي را دستهايم...شدم بلند

 اما...بودم پدر همان پسر من...برنگشت و مرد چهارسالگی در که دانيار اين نه...فروريخت سالگی سی

 به ورود راه پدر...نداشتم مرد آن با ديگري اشتراکی هيچ چون شد می ثابت آزمايش با تنها قضيه اين

 کرده پيدا را مادرم قلب DNA شده بسته من روي به پيش سالها اش دروازه که راهی...محبت..بود

 خودش اگر داشت؟دايی من از انتظاري چه بود دانيار خودش که داشت؟دايی من از انتظاري چه دايی.بود

 کردن خوشبخت توانايی دانيار اين چون..سپرد نمی...سپردش؟نه می دانيار اين دست به داشت دختر

 روي خطر آژير مثل...من سياه بخت و...بود خوشبخت بايد کردن خوشبخت براي چون...نداشت را کسی

 کرد می خودنمايی ام پيشانی.

 خراب حال اين از دانستم نمی...زدم درخت تنه به را سرم و نشستم جدولی لبه.نداشتند قدرت ديگر پاهايم
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 می را چيز همه و است آسمان در گفتند می که خدايی به...شوم شاکی بايد که به تر خراب سرنوشت و

 گفتند می که خدايی گذاشت؟همان می او حساب به را مشکالتش تمام شدن حل شاداب که خدايی بيند؟همان

 داشت؟می هم اي کردم؟فايده می شکايت او کرده؟به گستاخ اينچنين را آدمها صبرش همين و است صبور

 کند ساله چهار مرا توانست بردارد؟می چشمم پيش از را سوراخ آن و کند ساله چهار دوباره مرا توانست

 خانواده...را احساساتم...را ام جوانی..را عمرم توانست کند؟می سنگ جا در جنايت هنگام را مردها آن و

 به..بود فايده بی هم شکايت...گشت برنمی شده ريخته آب...توانست نمی...برگرداند؟نه من به..را ام

 :گفتم کائنات آن خداي به و کائنات تمام به...زدم پوزخند...پرستاره و بود ابر بی...کردم نگاه سياه آسمان

 رسمش دانياراين آقا...الو-. بود گاليه پر صدايش.گذاشتم گوشم روي را گوشی و بستم را چشمانم...شد...

 معوج و کج چشمم پيش اسمش خطوط..."خوشحال" نوشت و خورد زنگ موبايلم...! نبود

 صميمی را لحنش کمی بودم نتوانسته حتی...کنم بازي برايش را دوست يک نقش بودم نتوانسته حتی من

 منو جون قصد امروز شما-... شاداب بگو-. کنم پاک را اسمم از قبل آقاي اين بودم نتوانسته حتی...کنم

 توانستم نمی حتی من...بودم نکرده را کس هيچ جان قصد من دين؟ نمی جواب رو کردين؟چراموبايلتون

 بگيرم هم را خودم جان.

 - من به که شده چيزي..هستين جوري يه صبح از..نگرانتونم چی؟من يعنی-. شد شاکی. بگو رو کارت

 داييتون؟..نکرده خداي...شده؟يا طوري حاتمی گين؟آقاي نمی

 .نيفتاده اتفاقی...خوبن همه..نه- آوردي؟ يادم به دوباره را هايم نداشته که مهمتر اين از چه بگويم خواستم

 را ام پيشانی پوست درخت زمخت تنه بهرامی؟ مهندس پيش دنبالم؟بريم مياين فردا-: گفت و کرد مکث

 يک... هستا چيزيتون يه شما-. کنم می خبرت خودم شه فرصت وقت هر...نه فردا..نه-. بود کرده آزرده

 رسمش اين...خدا پيشتون؟ شرکت؟بيام رين می صبح فردا-... خوبم...که گفتم-. بودم دلتنگش...بود چيزي

 مراقب فقط..ندارم کاري- نداري؟ کاري..خستم خيلی االنم..نيست معلوم برنامم..دونم نمی-...! نبود

 خودم دور را ام بهاره کاپشن. خداحافظ...هستم-. روح بی جسم اين خواست نمی مراقبت. باشين خودتون
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 گفتم و کردم جمع شکمم توي را پاهايم و پيچيدم:

 "شاداب "نبود رسمش اين:

 به.ساندم دياکو شرکت به را خودم..مانده عيد به شب سه وحشتناک ترافيک وجود با...بدبختی هزار با

 راحت خيالم وقتی و شوم مطمئن دانيار ماشين بودن از خواستم می..زدم را پارکينگ دکمه رفتن باال جاي

 سالم...بود نشسته من سابق ميز پشت جديدي منشی.گرفتم پيش در را شرکت اصلی ساختمان راه شد

 می-: گفتم و کردم نگاه رييس اتاق بسته در به فرمايشتون؟-: گفت و انداخت من به کوتاهی نگاه..کردم

 چهار ساعت از بعد مهندس آقاي-. بود تر دقيق کمی دومش بار نگاه ببينم؟ رو حاتمی مهندس آقاي تونم

 شايد..بدين خبر بهشون شما حاال-...! بود پنج..کردم نگاه ديوار روي گرد ساعت به. پذيرن نمی رو کسی

 االنم.نشدن قائل استثنايی برادرشون جز به ايشون-. بود تمسخر به آميخته سومش بار نگاه. کردن قبول

 بيارين تشريف فردا تونين می.تعطيله شرکت.

 نيامده را راه اينهمه من اما...کند بحث بود داده اولتيماتوم دانيار که اي مساله سر نخواهد دادم می حق

 پشت آهسته و پاورچين.شد بلند جا از و انداخت کيفش توي را موبايلش من به توجه بی.برگردم که بودم

 تونم می من..مهندس آقاي-: گفت و کرد باز را در الی کمی..زد دانيار اتاق به اي ضربه.رفتم سرش

 برو-. شنيدم را صدايش اما..نديدم را خودش برم؟.

 که شما-: گفت و برگشت عصبانيت با منشی داخل؟ بيام تونم می من-: گفتم بلند صداي با و کشيدم سرک

 نيست مشکلی-. حسی نه و داشت تغييري نه دانيار صداي تعطيله؟ شرکت نگفتم مگه.اينجايين هنوز

 بري تونی می شما...خانوم.

 سرم پشت را در و شدم اتاق وارد و دادم جواب پيروزمندانه لبخندي با را منشی خصمانه نگاه

 تا...سوخت دلم...کرد می رسم را خطوطی کش خط و مداد با و بود نشسته کشی نقشه ميز پشت...بستم

 - داشت؟ توانايی چقدر آدم يک مگر...خودش کارهاي بعد به آن از و دياکو شرکت کارهاي چهار ساعت

 از بعد کنی؟ می چيکار اينجا تو-. کرد نگاه دور از را نقشه و برد عقب را سرش درهم اخمهاي با. سالم
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 دريغ. کنم عذرخواهی اومدم-. کرد می پرسی احوال اينطوري...بود نداده را تلفنهايم جواب که هفته يک

 باعث که هرچی بابت..دونم نمی-: گفتم و انداختم باال را هايم شانه چی؟ بابت-. چشمی گوشه نگاه يک از

 کنين قهر من با شما شده.

 اي قهوه سرتاپا.برخاست و کشيد را کمرش و گذاشت سرش پشت را دستهايش...کند نقشه از دل باالخره

 من از فاصله با...است اش برازنده اي قهوه رنگ چقدر که کردم فکر خودم با آن يک و...بود پوشيده

 گفت و ايستاد:

 -افتاده عقب کار عالمه يه و ساله آخر...شلوغه سرم.

 اش مواخذه چشمانم کرد؟با می گفتن دروغ به وادار چيز چه را رک هميشه گفت؟دانيار می دروغ چرا

 فقط...کنين توجيه يا بدين توضيح واسم رو چيزي که نيومدم-: گفتم و زدم لبخندي لبهايم با اما..کردم

 عذرخواهی ندين هم رو تلفنهام جواب حتی شما که شده باعث و چيه دونم نمی که چيزي خاطر به اومدم

 راحت اش سالمتی از خيالم همينکه..نداشتم حرفی منهم.نزد حرفی و کشيد گردنش به دستی. همين... کنم

 تون اجازه با...شدم سالتون آخر کاراي مزاحم ببخشيد-. کرد می کفايت بود شده.

 بسته را گلويم راه چيزي....ماند ساکت هم باز و کرد نگاهم داد می ماساژ را گردنش که همانطور

 تموم کارم بشين دقيقه چند-. رفتم در سمت به و کردم مشت را ام کولی بند...حرص يا بغض يا...بود

 صدايش. برسين کارتون به...ساله آخر...رم می خودم.ممنون نه-. کردم باز را در. رسونمت می..شه

 برگردم بايد-. کردم حس را لبهايم لرزش.چرخيدم. بشين بيا...شاداب-. بود عصبی هم شايد و بازدارنده

 شما و بيام که گرفتم مرخصی ساعت دو..نياوردم طاقت ديگه من ولی..ساله آخر هم اونجا آخه...شرکت

 شب يازده تا االنشم همين.بمونم بکشه طول کارام وقتی تا مرخصی اين ازاي به دادم قول و...ببينم رو

 داره نگه شب يازده تا رو تو کنه می غلط سهرابی-... خنده به اما...لرزيد هم او لبهاي. شدم گرفتار.

 عصبانيتش از اما...سرخوردگی شدت از..دلخوري شدت از..ناراحتی شدت از..خواست می سماجت دلم

 آمد نمی دلم...يعنی...ترسيدم می!.
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 و باشی ساکت اينکه شرط به...ميشه تموم کارم ديگه ساعت نيم تا...بشين بيا-. بود شده ماليم کمی لحنش

 کنم تمرکز بذاري.

 ميزش پشت هم او...کرده بغ وصورت شده خفه بغض و چسبيده بهم پاهاي..صاف کمر با...نشستم

 را اشتياقم و کنجکاوي دستش سريع و استادانه حرکت...کشيد نقشه روي و برداشت را مداد...رفت

 کاري ريزه به دقت با و بردم پايين را سرم...رفتم نزديکش و کردم رها اي گوشه را کيفم...کرد تحريک

 تند اينجوري منم دست روزي يه ميشه يعنی-: گفتم حسرت با و کردم نگاه کاغذ روي شده پياده هاي

 بشه؟

 قهقهه اينطور دانيار شد نمی باورم...گذاشتم قلبم روي را دستم و پريدم متر دو اش خنده انفجار صداي از

 يواش...بپرسم را دليلش نتوانستم حتی که داشت تازگی و بود عجيب برايم خنده اين آنقدر...بزند

 يک انگشتان اندازه به شايد..بودم ديده را خنديدنش بلند کم خيلی...گرفت را تعجب جاي شادمانی...يواش

 بودم حاضر...وقفه بی و دل ته از اينطور...بودم نکرده تجربه حال به تا را اش خنده شکل اين اما..دستم

 جمع که لبخندي با...گرفت آرام باالخره...بود نديده را اي صحنه همچين هم دياکو حتی که بخورم قسم

 .هيچی-... داد تکان بار چند را سرش گفتم؟ چی من خندين؟مگه می اينجوري چی به-: گفتم شد نمی

 سوزانده..بود سوخته که اي قهوه...لباسهايش همرنگ..بود تيره اي قهوه...نبود چاله...نبود سياه چشمانش

 و کرد جمع را نقشه..کاويد را سراپايم سوخته چشمان همان با خنديدين؟ چی به..ديگه بگين-...! بودنش

 نقشه اين کردن تمام خاطر به دانستم می..گرفتم وجدان عذاب. برسيم کارمون به بذاري تو

ًِ 

 عمرا-: گفت

 و گذاشت چرمش اداري کيف توي را کاغذ. زنم نمی حرف ديگه..ببخشيد-. زند می شبش خواب از

 گفت:

 - اجازه خودتون برم خواستم می منکه خب-..! ادب بی. تمرکزه و آسايش مخل اينجا حضورت کالً



 

 424 

 او از قبل. نکن درازي زبون اينقدرم..بيرون برو بيا-: گفت و کرد خاموش را چراغ و کامپيوتر. ندادين

 گوشه آن از زنين؟ می حرف سهرابی مهندس با-: گفتم و کردم کج را گردنم...رفتم بيرون شرکت از

 می صبح از فردا..امروز جاي به گم می..آره-: گفت و داد تحويلم اش داشتنی دوست هاي چشمی

 که چی؟اينجوري-: زدم داد. کنی می تموم رو کارت و مونی می شرکت توي هم رو ناهارت تايم...ري

 بی. نخريدم عيدي کس هيچ واسه هنوز...خريد برم خوام می...دارم قرار تبسم با صبح فردا من...بدتره

 رحم بی چقدر...شد ام غصه. ديگه همينه کار محل کردن ترک جريمه-: داد جواب خونسرد و تفاوت

 که مرض وگرنه...بودم شما نگران من-. بودم کشيده نقشه عيد دم بازار توي چرخيدن براي کلی...بود

 تا آستين.. 

 اصالً ...شماست تقصير همش...بيام اينجا تا و بکوبم شلوغی اين تو رو راه اينهمه نداشتم

 هايش ريه دادين؟ها؟ نمی منو تلفناي جواب چی واسه شما...ببينم کنين صبر-: کشيدم را پيراهنش خورده

 بشنوي؟ دروغ داري دوست-: گفت و کرد هوا از پر را

 پس-: گفت و کرد کج را ام مقنعه درز و آورد جلو را دستش...! نه که معلومه-. کردم رها را آستينش

 من دست از بگين حداقل-: گفتم و کردم درست را ام تر؟مقنعه کننده قانع اين از جواب. نپرس رو علتش

 کنارم از. شد نمی مربوط تو به...نه-. دهد می فشار هم روي را دندانهايش کردم احساس بودين؟ دلخور

 اذيت منو...نميشه مربوط من به که مشکلی بابت چرا پس-. کردم باز را دستانم و بستم را راهش..گذشت

 در..خوبه..خوبه گم می همش..دم می مادرم به دروغ اخبار دارم که است هفته انصافه؟يه کنين؟اين می

 بود؟ چی وسط اين من گناه پس...شد نمی مربوط من به اگه...نداشتم ازتون خبري هيچ که حالی

 دنيا رنگ ترين روشن..سوخته اي قهوه دانيار مثل کسی براي..نبودند تيره...نبودند سياه امروز چشمانش

 اما.زدند می دو دو...نبودند هم نافذ و مستقيم و خيره...نبودند هم ثابت امروز چشمانش...شد می محسوب

 منی؟ نگران اينقدر چی واسه...نيستم تنها ديگه منکه-. بدتر حتی يا..هميشه مثل...بود تلخ حرفهايش

 آويزان..کردم بودن سربار احساس...شکست...گرفت دلم...نرسيد مشامم به خوبی بوي سوالش از
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 -... انگار بود تلخ منهم حرف...زدم پوزخند خودش مثل و انداختم پايين را دستانم...بودن مزاحم..بودن

 دوست؟-: گفت و کرد قفل موهايش توي را اش پنجه...! دوستيم کردم می فکر چون

 تا...شو سوار-: گفت و کشيد موهايش از دست...محکم بازدم يک با نيستيم؟- نداشت؟ قبول هم را اين

 شده شب شما خونه برسيم.

 لوکس ماشين آن به را متروها و وسها*اتوب ترين شلوغ که هرچند...شدم سوار و انداختم پايين را سرم

 زندگی در من جاي-: پرسيدم خودم از مسير طول تمام و شدم سوار و نکردم جدل اما..دادم می ترجيح

 هيچ-: رسيدم جواب به داد تکان سر تنها ام خداحافظی پاسخ در وقتی و بوده؟ کجاست؟کجا برادر دو اين

 دانيار...! جا:

 آجيل ظرف يک با...ديدند می فيلم.کشيد بيرون دياکو آغوش از را خودش نشمين...خانه به من ورود با

 را جوابش...شد می دمخور من با کمتر دعوا آن از بعد...کرد سالم آهسته نشمين...دويشان هر پاي روي

 -. نزنم بهم را خلوتشان و بروم اتاقم به دادم می ترجيح اما..بودم نخورده خوردي؟ شام-: گفت دياکو..دادم

 خوابيده...نبود خوب زياد حالش- کجاست؟ دايی.بکشم دراز خوام می..نيستم گشنه.

 حلقه نشمين کمر دور که ديدم را دياکو دست چشم گوشه از اما...رفتم اتاق به و دادم تکان را سرم

 و شدم بلند...نداشت فايده نشستن...نشستم تخت روي و کردم عوض گرمکن دست يک با را لباسهايم...شد

 بيرون را ميز کشوي...کردم متر را اتاق عرض و کردم رها نيمه از هم را سيگار...زدم آتش سيگاري

 و بازيگرها اسم...گذاشتم تاپم لپ درايور توي و کردم انتخاب را يکی داشتم که فيلمهايی بين از و کشيدم

 از امشب..شد نمی نه..هيچ ديگر و فهميدم را کارگردان

 اين در کرده؟چرا سکوت چرا دايی که کردم فکر و ايستادم پنجره پشت...گذشت نمی که بود شبهايی آن

 نبود؟ دانيار او نپرسيده؟مگر روزم و حال از هم کلمه يک حتی هفته يک

 را حالش فقط...کشيده دراز فقط شايد..باشد بيدار شايد...است خواب بود گفته دياکو..رفتم بيرون اتاق از

 که داد می نشان شواهد و بود تاريک اتاق..کردم باز را در احتياط با..برميگردم و پرسم می
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 من به را دنيا انگار. پسر تو بيا-. شنيدم را ضعيفش صداي نبسته را در هنوز اما...برگشتم...خوابيده

 .کن روشن رو چراغ...نيست مهم-: گفت و شد خيز نيم کردم؟ بيدارتون-: گفتم و شدم داخل..بخشيدند

 را لبخندش. بپرسم رو حالتون بودم اومده فقط..نه-. داد می خرابش حال از خبر اش سينه خس خس

 کن روشن رو چراغ-.. روم نمی کسی سراغ پرسی احوال خاطر به من دانست می...کردم حس..نديدم

 خوب حالتون...باشين بستري بايد شما-. بودند سرخ چشمهايش..کردم لمس را برق کليد... جون پسر

 حرف... کاري اصل سر برو..کن ول رو حرفا اين-: گفت و زد کنار پايش روي از را پتو. نيست

 کنين استراحت بهتره..نيست چيزي-. آمد نمی گفتنم اما...داشتم.

 و نشستم تختش لبه...بود بهتري معامله اين... گم می من..نگو هيچی تو...اينجا بشين بيا-... کردم عقبگرد

 نشد نه-. چيست منظورش دانستم می نه؟...نشد-: گفت و گذاشت پايم روي را دستش.دوختم زمين به چشم

 منتظرت اينا از زودتر-: گفت بعد و کشيد نفس بار چند و گذاشت دهانش روي را اکسيژنش ماسک

 کلنجار خودم با خيلی-. گرفتم باال را سرم. بياري دووم هم رو هفته يه همين کردم نمی فکر...بودم

 هفته يه از بعد که امروز..نتونستم اما...ش آينده خاطر به...خودش خاطر به...کردم سعی خيلی..رفتم

 -... آخه...شرکت اومد..آره- ديديش؟ امروز-. نتونستم-. گرفت نفسم... اونجوري که امروز...ديدمش

 را چيز همه نبود الزم که بود خوب چقدر. نياورد طاقت و کردي دوري ازش هفته يه...بود شده نگرانت

 کردم پايين و باال را سرم درسته؟..حسابی پرش تو زدي هم تو-. آره-. بدهم توضيح.

 -چون....ميشه خراب من با زندگيش چون...خورم نمی شاداب درد به من چون- چرا؟...

 نمی تو درد به اون بگه که دليل يه.بشه مربوط خودت به که دليلی..بيار ديگه دليل يه-. کرد قطع را حرفم

 خوره.

 ريه به ماسک طرق از دوباره... منه از...نيست اون از مشکل- نخورد؟ من درد به شاداب...کردم فکر

 همچين حق اصالٌ..بگيري تصميم اون جاي به نيست قرار تو...پسرم ببين-: گفت و رساند اکسيژن هايش

 رو فرصت اين اونهم به بايد...رسيدي نتايج سري يه به خودت طرف از تو..نداري رو کاري
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 نفسم و کردم باد را لپهايم... نداري دخالت حق تو باشه که هرچی...منفی يا مثبته جوابش يا باالخره...بدي

 چيه جوابش که معلومه االن خب-: گفتم و دادم بيرون را.

 احتياج زمان به شما دوي هر...کنی ازدواج تونی نمی هم تو االن...بيفته اتفاقی نيست قرار االن- خنديد

 به حرفش... اون به احساست اثبات واسه تو و... دياکو و تو به نسبت احساسش تفکيک واسه اون...دارين

 جواب دونم نمی حاالشم چی؟همين کنه ازدواج مدت اين تو اگه-. ترسيدم می زمان از من..ننشست دلم

 داده چی رو خواستگارش اون.

 بپره قفس از مرغ امشب همين نيست بعيد...داري تو که اخالقی اين با- بود؟ چه براي اش خنده.

 ...من و عاطفی دختر يه اون...همينه منم مشکل- بود؟ خوش من چيز چه به شاداب دل...گفت می راست

  کشيد موهايم به دستی... باشم تونم نمی...نيستم....دايی نيستم بابام مثل من-. نااميد و خسته...کردم نگاهش

 به اش رونده فرو نگاه آن با.کردم اطاعت. بشين من روي به رو و بيار رو صندلی اون برو-: گفت و

 اون مثل نگفتم..اونی پسر گفتم...باباتی مثل تو نگفتم من...جون دايی ببين-. رفت فرو چشمم عمق

 اون اتاق پنجره زير هرشب و بگيري دستت گيتار يه نيست قرار...کن پيدا رو راهش اون مثل گفتم..باش

 و محکم مرد يه اما باشن داشته دوست رو عاشقونه شعر ممکنه دخترا...نه...بخونی عاشقونه شعر دختر

 فرق بقيه با دونه می..شناخته رو تو شاداب...دن می ترجيح پيشه عاشق مرد يه به رو اعتماد قابل

 بهت که پسنديده و کرده پيدا رو مثبتت خصوصيات...مياد راه باهات که پذيرفته رو تفاوت اين..داري

 رو غول شاخ نيست قرار..نيست وحشتناک کنی می فکر که اونقدر چيز هيچ...کنارته و داره اعتماد

 هيچ به ديگه که کنی محکم زندگيش توي پاتو جاي اونقدر نرم نرم بايد...باشی صبور بايد فقط..بشکنی

 درست،رام محبت با...حمايت با..توجه با...دخترا بقيه مثل...دختره يه اون...کنه حذفت نتونه شکلی

 تو...نداره سوز و سوخت اما داره زود و دير...طبيعته قانون اين.نخواد اگه حتی...ميشه وابسته...ميشه

 خاطر به موندي خشن و سرد اينجوري سن اين تا اگه...مونی نمی اينجوري هم تو...شی می عوض هم

 فقط زنها با تو...نيست فيزيکی رابطه فقط که زن...نداشتی..نکردي درک رو زنونه محبت جنس که اينه
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 می تو که زنايی اون نه...آرامشه منبع مرد واسه زن که دونی نمی و داشتی ارتباط حد همين در

 زنی...زندگيته و خودت مال فقط بدونی که زنی..نجيب زن...درست زن...خونه زن...خوب زن...شناسی

 که زنی...بشه عمرت شريک که زنی...بشه وجودت از قسمتی که زنی...نباشه اي لحظه و ساعتی که

 می تغيير هم تو که وقته اون...تنگت روز ياور...بيماريت روز پرستار...بشه همدمت و مونس

 می محبت ناخودآگاه هم تو...باشه تفاوت بی زن يه محبت مقابل در تونه نمی مردي هيچ...کنی

 که دي می نشون بهش ديگه راه هزار با...احترامت با..توجهت با..بياري زبون به حتما نيست الزم...کنی

 قائلی ارزش واسش...داري دوستش...

 بيرون جانم از را قلبم سنگين و سياه فلزات تمام چشمانش آهنرباي با انگار...شد می باز کم کم نفسم راه

 گفتم و کردم تر را لبم زبان با.کشيد می:

 - خودت اينکه اول-: گفت سختش زدنهاي نفس ميان..بود وحشتناک هايش سرفه کنم؟ چيکار بايد االن

 همونی...نيستی که بدي نشون رو چيزي نکن سعی...شينه نمی دل به ساختگی و مصنوعی آدم...باش

 آگاهی با...کنه انتخابت قراره اگه...بهتره اون واسه هم..راحتري خودت هم اونطوري...هستی که باش

 نمی بهت دغلکاري و دروغگويی برچسب و شی نمی اون تصميمات مسئول ديگه تو و کنه می انتخابت

 مرد يه تونه نمی دختري هيچ...نکنی ترک رو چيزا سري يه شه نمی دليل باشی خودت اينکه...دوم.زنن

 باشی مرد بايد..برسه سرانجام به رابطه اين تا بکشه طول سال چند نيست معلوم...کنه تحمل رو باز زن

 دونی می که تويی مهم..نداره خبر تو احساس از اون که نيست مهم...بايستی داري دوست که کسی پاي و

 اگه..کنی قطع ت خونه از رو دخترا بقيه پاي و بمونی وفادار داشتنت دوست به بايد و داري دوستش

 بايد کنارش در و...نميشه طرفه يه..باشی اون واسه فقط بايد هم تو...باشه تو واسه فقط اون داري انتظار

 گفتم که اينايی..نکنی درازي دست بهش و داري نگه رو حدودت و حد و کنی حفظ هم رو اون حرمت

 و انداختم زير به سر...!دايی اما...بودم نشده زده خجالت ام گذشته بابت کسی مقابل..کنون تا هستی؟ رو

 سوم اما و..خوبه-. فشرد را زانويم. نيستم نامرد و النفس ضعيف کنين می فکر که هم اونقدرا-: گفتم
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 رو دوست يه نقش روزا اون تو بايد...دياکوئه عروسی اونم...بذاري سر پشت بايد رو بحران يه تو..اينکه

 دونم می...ميشه خراب چی همه کنی کنترل رو خودت نتونی و بشی غيرتی..کنی بازي واسش

 ...تونی می...کردي تحمل هم رو ترا سخت اين از تو اما...برادرته..رقيب اينکه خصوصا...سخته

 همه وجود با اگه-: پرسيدم و کردم دل دل.اند برداشته ام شانه روي از را کوه يک کردم می احساس

 راه -: گفت و کرد بلند را سرم و گذاشت ام چانه زير را دستش... اگه...اينا ًِ

 بعدا..بعدي هاي اگه واسه

 بده اجازه و...بگذرون باهاش رو بيشتري وقت...داريم راه خيلی ها اگه اون تا

 فعالً ...کنيم می پيدا چاره

 مهمه واست که بفهمه...

 چندانی قدرت دستانش...دادم دستش به را ماسک...بود شده سخت برايش واقعی معناي به..کشيدن نفس

 را ماسک اينکه از قبل.دادند می زندگی و توانايی احساس من به بودند زانويم روي همينکه اما...نداشتند

 گفت بگذارد صورتش روي:

 -باهاتم آخرش تا من...برو.

 بود؟ کجا آخرش..کردم نگاه سقف به

 را جوابش نتوانستم...زد لبخند چشمانش با...کردم مرتب تنش روي را پتو و شدم خم...کشيد دراز

 را ماسک..برگشتم بگذارم بيرون در از را پايم اينکه از قبل..گرفتم پيش در را خروج راه..بدهم

 خسته زبانم...مرد اين با... تو و من بين...مونه می خودمون بين چی همه-: گفت و زد چشمکی..برداشت

 بيار در دلش از رو امروزت وخرابکاري بزن زنگ...راستی-...! شد نمی...

 صداي...گرفتم را شاداب شماره و ايستادم پنجره مقابل...برگشتم اتاقم به...!بزنم لبخند توانستم باالخره

 می دستی پيش سالم براي باز..بود که هم دلخور. سالم-... بستم را چشمانم پيچيد گوشم توي که ظريفش

 -. پرسيد می را حالم باز بود که هم دلخور خوبين؟ شما..ممنون-. کشيد آه خانوم؟ خوشحال احوال-. کرد
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 .کردم کنسل رو فردا قرار...زدم می حرف تبسم با داشتم..هيچی- کردي؟ می خبر؟چيکار چه...خوبم

 مگه خب- چی؟ واسه کنسل-. آورد نمی در بازي بچه...زد نمی حرف نيمه و نصف...بود که هم دلخور

 شرکت؟ برم صبح از بايد فردا نگفتين

 خريد يعنی..کشيد آه دوباره. بري بايد...آره..آها-... نبود يادم...رفتند باال داشتند جا که جايی تا ابروهايم

 تا رو کارت و باشی خوبی دختر اگه جاش به اما-. ديد نمی مرا لبخند که خوب بود؟چه مهم برايش اينقدر

 هم تلفن پشت از را چشمانش برق. برمت می خواستی که هرجا و دنبالت ميام خودم..کنی تموم پنج

 دايی از کاش گين؟ می راست-. کرد فراموش ثانيه چند عرض در را غمش و ناراحتی تمام باز...ديدم

 و خريد از شما کنم نمی فکر- چی؟ آخه-... آخه ولی-. آره-. بودم گرفته را ساده کردن بغل يک اجازه

 -: گفتم و زدم خنک شيشه به را داغم پيشانی... شه خرد اعصابتون ترسم می..بياد خوشتون پاساژگردي

 کاش گين؟ می راست-: کرد تکرار ذوق با. کنم تحمل بتونم رو بار يه اين کنم فکر اما...نمياد خوشم..آره

 دوست ما مگه-. کرد نمی شرمنده مرا صافش دل و بزرگواري با اينقدر کاش...نرنجانمش توانستم می

 هستيم-. خنديد نيستيم؟.

 ميشه؟ چی سالتون آخر کاراي-. دنبالت ميام پنج پس... داشت ترديد نه...ترسيد نه...کرد فکر نه من مثل

 سينه از را دلم اش محجوبانه خنده... بنداز متلک خودت به...بچه برو-. بود هم شيطان خودش جاي به

 گفت متلک بايدم بداخالق آدماي به-. کند.

 محترمانه بايد بداخالق آدماي با- باشم؟ داشته خودم براي و کنارم را او تا کردم می تحمل بايد چقدر

 فشفشه تانک توپ-: بريد را حرفم... بشن عصبانی اگه چون...کرد رفتار...

 دايی...حرفهايش به نه...صدايش به فقط...دادم گوش صدايش به و نشستم و خوردم سر ديوار روي

 شاداب..!شاداب مثل زنی با...کرد می پيدا معنا زن با آرامش...گفت می راست:

 از چقدر دانستم می..داشت اي العاده فوق صبر و تحمل که مردي...!حاتمی دانيار از جديدي چهره

 را انزجار اين نتوانستم
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 اصالً اما...دانستم می هم خوب...است متنفر کردن خريد و جمعيت و شلوغی

 می دلم که کرد می استهزا را ام سليقه آنچنان گاهی و...خنديد نمی...نبود اخالق خوش..ببينم درونش

 تنهايم هم لحظه يک حتی و آمد مغازه به مغازه...پايم به پا...بردبارانه اما...کنم اش خفه خواست

  علی که مردي...بود مراقبم اما...اخمو هرچند که مرد يک وجود حس...داشتم خوبی احساس...نگذاشت

 هوا بی گاهی که دستی...کرد نمی عبور دري هيچ از من از قبل و گذاشت می احترام...باورهايم رغم

 سينه يا کند حمايتم تا نشست می کمرم روي فاصله با که بازويی يا و نشوم دور او از تا کشيد می را دستم

 يک با خريد تجربه...بود قشنگی تجربه.بمانم محفوظ غريبه مردان تنه از تا شد می سپرم که اي

 مکزيکی ذرت براي ام شده تيز شامه از...ماند نمی دور تيزش چشمان از چيز هيچ که مردي..مرد

 فيلی مانتوي يک روي ام شيفته نگاه تا...گرفته

 دخترهاي بازيگوش و گر اغوا و شده آرايش چشمان روي چشم که مردي با بودن...بود جالب.رنگ

 تنوع به که مردي توجه داشتن بود تر جالب و...داد می من به را حواسش تمام و بست می رنگ به رنگ

 دانيار اسم وقتی..اينها تمام و...! بود شده مرزبندي و توقع بی من با اش همراهی ولی داشت شهرت طلبی

 -. شناختمش می خوب اينقدر که منی براي حتی...شدند می هم تر عجيب کشيدند می يدک خودشان با را

 قارچ و پنير طعم تا زدم بهم را ها ذرت قاشق با. بپوشش برو...شه نمی معجزه ويترين اين به زدن زل با

 ندارم الزم...خوام نمی نه-. برود خوردشان به حسابی.

 و کيف يک و کفش يک و شلوار يک و مانتو يک با را سال تمام...داشتم الزم چيزها خيلی...داشتم الزم

 می انداز پس پول شادي کنکور براي بايد اما...بودم گذرانده ديگر هاي "يک" خيلی و کاپشن يک

 را آرزويش که همان..شود قبول را بهترين خواستم می...کتابهايش...کالسهايش براي...کردم

 که پوشيدنش-. بود وسوسه از پر صدايش...آورد صورتم نزديک را سرش.! پزشکی دندان...داشت

 داره؟.نداره ضرر

 اش خوشمزه محتويات العاده فوق طعم از بردن لذت با همراه و بردم فرو دهنم توي را ذرت از پر قاشق
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 که پوشيدنش اما بود آور سرسام شک بی قيمتش...کردم فکر هم العاده فوق مانتوي آن پوشيدن لذت به

 با ورود"بودند چسبانده شيشه روي آخر..خوردم ته تا را ذرتم تا کرد صبر داشت؟..نداشت ضرر

 لبانش روي را کمرنگی و محو لبخند گرفتم می باال را سرم و کردم می وقت که گاهی..."ممنوع خوراکی

 عالف اينگونه که...نداشتم شرايطی چنين در را انتظارش...نه..باشد تازه لبخندش اينکه نه...ديدم می

 را سرم پر دهان با.بزند لبخند پوستی زير اينطور...زدن غر جاي به و شود دختر يک خوردن ذرت

 نخورده ناهار-: گفت و انداخت باال ابرويی"خندي؟ می چه شده؟به چه" که معنی اين به دادم تکان

 پاک را دهانم دور دستمال با...! گذاشته حراج به را ناهارم وقت خودش که بود رفته يادش درسته؟..بودي

 پشيمان اما..بود گرفته نشانه را درزش..آمد ام مقنعه سمت به دستش. خوردم ويفر...چرا: گفتم و کردم

 کرد نمی شوخی عام مال در دانيار..شد.

 - به خاطر همين به...بود کرده جبران همراهی اين با را اش سختگيري کوچولو؟ نگفتی هيچی چرا

 را دستمال...انداختم زباله سطل توي را خالی ظرف. بود تر واجب خريد آخه-: گفتم و نياوردم رويش

 که رنگی اين...داشتم دوست را چشمانش تيره چندان نه رنگ اين بريم؟-: دادم ادامه و کشيدم دستانم روي

 رنگ نظرم مورد مدل مختلف رنگهاي بين از. کرد نمی القا انسان به را مخوف هاي سياهچال حس

 رنگ اون کردم مشکی؟فکر چرا-: گفت و کرد لمس را اش پارچه خوبه؟ اين-: گفتم و برداشتم را مشکی

 سنگين مشکی..چشمه تو خيلی آخه ولی..آره-: گفتم و کردم رو و زير را مانتو کمی. داري دوست رو

 به بودن سنگين اينکه اول-: گفت و برداشت رگال روي از را فيلی رنگ و کرد دراز را دستش. تره

 همش که سالته چند تو مگه بعدشم...متينه هم خيلی رنگ اين اينکه دوم...جون دختر نيست لباس رنگ

 کردا شبيه اصالً  شما-: گفتم و قاپيدم دستش از را مانتو...کردم ذوق بزرگ؟ مادر پوشی می مشکی

 ايستاده نزديکی آن اي فروشنده همينه؟ سايزت...وروجک نزن حرف اينقدر-: گفت و خنديد...! نيستينا

 پرسيدم بلند.بود:

 - نه-: گفت و کرد من اندام به نگاهی...آمد جلو جوان پسر ميشه؟ من اندازه اين آقا
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 زير و کشيد دستش از را مانتو اخم با دانيار... سايزتونه اين...باربی که هم شما ماشاال...بزرگه...خانوم

 تکان را سرش مگه؟ شده چی-: گفتم تعجب با دونی؟ نمی هم رو خودت سايز تو يعنی-: گفت من گوش

 پس رو حرفم-: گفتم و انداختم ام بينی روي چينی پرو اتاق دم...! ببين رو مملکت مهندس-: گفت و داد

 حواست پس-: گفت تحکم با و جدي و داد هلم آهسته! کردين ُکه زنين می داد فرسخی صد از...گيرم می

 کن جمع رو.

 دوخته من براي انگار که بود نشسته تنم روي قشنگ آنقدر...بياورم در را مانتو خواست نمی دلم

 داشتنی دوست مدل و رنگ آن از توانستم نمی وا اما...نبود صالح...سنجيدم را کيفم موجودي...بودنش قعاً

 پسرک از تر موشکافانه برابر صد او نگاه خوبه؟-. زدم صدا را دانيار و کردم باز را در... بکنم دل

 خوبه-. رفتم عقب کمی و کشيدم خجالت که آنقدر.بود فروشنده!...

 به...خريدمش می..کرد می تاييد هم پسند مشکل دانيار که حاال.پوشيدم را خودم لباس و بستم را در سريع

 کلی با و. شد تصويب-: گفتم و زدم گشادي و گل لبخند...بود ايستاده منتظر و سينه به دست...قيمتی هر

 -: گفتم و شد معترض. بريم..کردم حساب من-: گفت و آمد دنبالم..رفتم صندوق سمت به هيجان

 تو از من يعنی-: گفت و انداخت ام شاکی قيافه به چشمی گوشه. کنم می پرداخت خودم...نميشه..نه

 از شما-. شد خراب سورپرايزم.بود بدتري ضربه يکی اين نخرم؟ من و بخري عيدي من واسه کمترم؟تو

 رنگ...سياه نه و بودند اي قهوه که..چشمانش خريدم؟ عيدي شما واسه من گفته کی اصالً ..دونين می کجا

 گرفتی؟ کی واسه رو سوييچی جا اون پس-: گفت و گرفت شيطنت

 عقب.بود خريدن ذرت مشغول آخر...نديده فروشی عروسک مغازه آن به را رفتنم کردم فکر...بدجنس

 و زد چشمکی... خريده ماشين تازه آخه...افشين واسه-. دادم جواب نفس به اعتماد با و نکردم نشينی

 يواشکی ندادي؟چرا نشونش من به مغازه؟چرا اون تو رفتی دزدکی چرا آره؟پس..افشين واسه-: گفت

 نبود قرار..بدين خيلی-: گفتم غمگين و خورده شکست...بود رو دستم...خوابيد بادم کيفت؟ تو انداختيش

 ببينينش شما.
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 حالم...شد نمی در نه. در اون به اين...کردي انتخابش خودت اصالً..ديدي منو کادوي هم تو-. خنديد

 -: گفت و داد دستش يک به را خريد هاي بسته سوييچيه؟ جا فهميدين کجا از حاال-. بود شده گرفته

 براي حتی...گرفت حرصم. بميرم و بزارم سرمو بايد که کنم کنترل رو تو نتونم من اگه...وجبی نيم...آخه

 چه دونم نمی که اينه مهم..نکن اخم اونجوري حاال-... بود نزده بيخبري به را خودش هم من دلخوشی

 شکليه.

 و رسيده خيابان به که حاال...شد ام غصه بيشتر...داند می هم را قيمتش حتی که بخورم قسم بودم حاضر

 خريديش تو که اينه مهمتر و-. نگذاشت نصيب بی را ام مقنعه درز بوديم ديد معرض در کمتر.

 توانستم می حتی...نبود صورتش در شوخی از اثري...کردم نگاهش و گرفتم باال را سرم

 چنين نبود کم.رفت هوا به و شد دود هايم غصه تمام جمله يک همين با...!بود مهربان صورتش...بگويم

 -: گفت و ايستاد راست..گذاشت ماشين توي را خريد هاي بسته گين؟ می جدي-...! دانيار زبان از حرفی

 باشه؟ داشته شام منم اندازه به مامانت کنی می فکر

 نمی وجودش در را خوبی اينهمه احساس؟چطور بی...بداخالق..بد بگويند مرد اين به توانستند می چطور

 نداره؟- ديدند؟

 نور خويش اعماق از که چشمانی..داشتند جاذبه که چشمانی...بودند اي قهوه که چشمانی از گرفتن چشم

 و تکاندم سرانگشتهايم با را کتش شده خاکی يقه...بود سخت..کردند می ساطع را محبت از کمرنگی

 گفتم:

 -محفوظه ما خونه تو هميشه شما سهم.

 کمتر من با را اش شود؟فاصله می چه تر روشن اي قهوه از...نبودند هم اي قهوه حتی چشمانش

 مجبور شاداب؟-. کرد می خودنمايی بيشتر..دنيا لبخندهاي بزرگترين از لبش روي نامرئی خطوط...کرد

 را دستم ناخودآگاه باشه؟.نکن رنگ وقت هيچ رو موهات- بله؟-. ببينمش بتوانم تا بگيرم باال را سرم بودم

 توي را دستانش موهام؟-: کردم زمزمه.بود بيرون مقنعه زير از که تاري چندين...بردم موهايم سمت به
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 باشه بگو فقط...نپرس دليل-. کشيد بلندي نفس چرا؟-...! آره-: گفت و برد جيبش.

 ولی-: گفت زيرلب و لغزيد موهايم روي مردمکش... ندارم دوست رو رنگشون...آخه- بودم؟؟؟ شده داغ

 چی؟-: پرسيدم نکردم باور چون اما...شنيدم. دارم دوست من

 دور را ماشين او تا. درآوردي رو صاحبمون پدر امروز که بريم بزن...هيچی-: گفت و ماليد را گردنش

 و بستم را چشمانم..دادم تکيه پشتی به: دانيار..!!! بودم شده داغ...نخوردم تکان جايم از شد سوار و زد

 به جون؟ مادر ري نمی دکتر يه چرا کنه؟آخه می درد گردنت بازم-. گذاشتم گردنم روي را دستم دو هر

 با بعد دقيقه چند و رفت آشپزخانه به. خستم فقط...نيست چيزي-: گفتم و زدم لبخند اش مادرانه نگرانی

 با دقيقاً؟ کنه می درد کجاش-. نشست کنارم... کردم داغ واست حوله...بيا-: گفت و آمد بيرون اي حوله

 و کردم تشکر. شی می بهتر االن-: گفت و گذاشت همانجا را حوله.دادم نشانش را دردناک نقطه دست

 برمی امشب...پسرم نيستم خبر بی-: گفت ماليد می را زانويش حاليکه در خبر؟ چه شاداب پدر از-: گفتم

 گفتم و پاييدم را شاداب اتاق بسته در. گرده:

 - چک.باشه بالش و دست تو پولی خوام نمی...بريزن شما حساب به رو حقوقش که بودم سپرده ها بچه به

 خير...بود کرده چک شاداب..مادر آره-: گفت و کشيد جلو را ميوه ظرف نه؟ يا ريختن ببينين کردين

 گفتن براي... فقط...علی حق به نکنه کم دختر دوتا اين و خونه اين سر از رو ت سايه خدا...الهی ببينی

 نداشته پول هيچی اينکه گم می-. کرد من و من چی؟ فقط-. کشيد می خجالت شايد يا و بود مردد "فقطش"

 مرده دونی می..خب...شه مريض اگه الل زبونم چی؟يا بخواد دلش چيزي يه نيست؟اگه سخت باشه

 بشکنه ش بچه و زن چشم جلو خوام نمی...داره غرور..ديگه.

 مهربانی و خوب خصلت اينهمه که کردم می فکر خودم با گاهی من آنوقت و بود رويم به رو زن اين

 بشکنه غرورش...ست کننده وسوسه عامل يه پول..بهتره خودش واسه اينطوري-! آمده؟ کجا از شاداب

 کمپ پزشک بشه مريضم اگه..دن می بهش احتياجش اندازه به ضمن در..بشکنه اش اراده که اينه از بهتر

 تر عميق را لبش کنار ريز هاي چروک خنده و گرفتند آرام نگرانش چشمان... نباشين نگران شما..هستش
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 را انگشتانم فشار.. دوباره کنم داغ رو حوله بده...نيست حرفی دونی می صالح اينجوري شما اگه-. کرد

 بگيرم پوست ميوه واست بذار پس-... ممنون..هنوز خوبه..نه-: گفتم و کردم بيشتر گردنم روي.

 و سر با شادي و شاداب...! او هم..گرفتم می آرام من هم کوچک ظاهر به محبتهاي اين با..دادم اجازه

 زد داد و بود پوشيده را شاداب مانتوي شادي.آمدند بيرون اتاق از صدا:

 - و گرفت گاز را لبش مادر. تره قشنگ خيلی من مال از..خريده خوشگلی مانتوي چه شاداب ببين..مامان

 شاداب... ها خريده خودش واسه مانتو يه سال يه از بعد م بچه...دختر باشه مبارک شادي؟بگو اوا-: گفت

 مال..گفتم منکه بعدشم...کشيدن رو زحمتش دانيار آقا..نخريدم من-: گفت و زد شادي دور چرخی

 تره قشنگ تو تن به اصال...تو!...

 را دستانش و برگشت شادي..گذشت می عزيزانش خاطر به داشت دوست که چيزهايی از راحت چقدر

 هم شادي. کردم می شوخی داشتم..باشه مبارکت...جونم آجی نه-: گفت و کرد حلقه خواهرش گردن دور

 اشاره با... اينجا بيا..شادي-: زدم صدايش...قانع و طبع مناعت از پر...اش بچگی تمام با..بود آنها مثل

 چشمانش برق با. قشنگتره اينم از تو عيدي-: گفتم گوشش توي آهسته..آورد دهانم نزديک را سرش دستم

 بسته و باز تاييد معناي به را چشمانم واقعاً؟-: گفت هيجان با...کرد روشن را شهر يک شد می

 خنديد مادر. بشنويم هم ما بگين هم؟بلند گوش در گين می چی..ببينم وايسين-: شد معترض شاداب...کردم

 سال يکيشون انگار نه انگار..هان بچه خدا؟عين رو تو بينی می-: گفت و راند زبان بر الهی اال اله ال و

 مامان..ا-: زد غر شاداب. شوهرشه وقت يکی اون و ميشه دانشجو بعد...

 رو تو-: کرد من به رو. اينجاست دانيار آقا که خوب چه اصالً..مامان بی مامان-: داد جواب تندي مادربه

 موقعيت..خوب کار...دار خونواده...گل دسته مثه داره خواستگار...بزن حرف باهاش شما خدا

 هرچی خالصه...کردنش کار..شاداب خوندن درس..پذيرفتن رو ما شرايط همه...آقا..تحصيلکرده..خوب

 همچين ميشه..پسرم بگو شما...کنم شوهر خوام نمی من که کفش يه تو کرده پاشو دختره اين اما..کمه بگم

 خدا هاي بنده اين االن تا..ده نمی گوش که من حرف به..نيست هميشه خوب موقعيت که بگو چيزي؟بهش
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 بگم بهشون بايد چی دونم نمی ديگه...گذاشتم کار سر نيست اينجا پدرش اينکه بهانه به رو.

 خواستگارش به شنيدم می اگر...سوختم می داشتم درون از اما..بود راحت خونسردم ظاهر از خيالم

 دياکو با دلش هنوز...هنوز چون..کند ازدواج خواست نمی شاداب.گرفتم می آتش کمتر داده مثبت جواب

 پايين را سرش اخم با...کردم نگاه شاداب به...!برد می باالتر لحظه به لحظه را درونم اين،حرارت و بود

 خيار به گازي کنم کنترل را صدايم توي خشم بتوانم اينکه براي.رفت می ور قالی گل با و بود انداخته

 يه بذارين چرا؟بابا آخه-: گفت تعجب با مادر..! نه..کلمه يه..مشخصه جوابشون-: گفتم و زدم کنده پوست

 غرض بدون و کنم سرکوبشان تا..جنگيدم احساساتم با. اومد خوشتون شايد..ببينين رو پسره..بيان جلسه

 به بايد فقط االن...ست بچه خيلی هنوز ازدواج واسه شاداب-...! خودم گرفتن نظر در بدون.بزنم حرف

 در اجتماع تو سري..ببينه رو باالها باال اون بايد...ليسانس مدرک يه گرفتن نه اونم...کنه فکر درسش

 بهتري هاي موقعيت موقع اون

  ً داره ازدواج براي مطمئنا...خودش واسه بشه کسی..بياره!...

 می فکر دياکو به هم هنوز اينکه...کشيدم نشان و خط برايش دلم تو و شنيدم را شاداب راحت نفس صداي

 عوض جوونا..

 حتماً  دونين می بهتر شما...مادر بگم چی-: گفت مادر.کنم تحمل توانستم نمی را کرد

 چی...گيرين می سخت..بينين می ديگه جور يه رو چيز همه بود؟شماها حرفا اين از کی ما زمان..شدن

 نيومد که باباتم..مادر بنداز رو سفره جان شادي..بشه همون خيره بگم؟هرچی...

 سمت به شد مطمئن رفتنشان از وقتی و کرد تعقيبشان نگاه با شاداب..رفتند آشپزخانه به شادي همراه به

 خدا به کنم می جبران...شما طلب يکی-: گفت و شد خم من...

 فرصت اولين در شک بدون...نفهميد که بود خوشحال آنقدر اما..دادم تيز و تلخ نگاه يک با را جوابش

 بايد..نبود کارساز تنهايی به دايی روش...شود ادب هميشه براي که گرفتم می را حالش طوري ممکن

 کردم می ماجرا اين قاطی هم را خودم روش از کمی!...
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 و آويختند گردنش از دختر دو هر...ميوه از پر دستهايی با..رسيد راه از شاداب پدر که بوديم شام سر

  محبت با و گرفت دستش از را ميوه پاکتهاي و رفت جلو هم مادر...کردند باران وسه*ب را صورتش

 پات..خانوم مرسی-. بود افتخار و غرور غرق مرد چشمان... نباشی خسته..اومدي خوش-: گفت

 -. بود گرفته شکل دوباره عاطفيشان رابطه مدتها از بعد انگار...انداخت گل مادر لپهاي که ديدم چطوره؟

 را دستم که شد خم...کنم دراز را دستم و رفتم جلو. ميکشم رو شامت بشوري رو روت و دست تا...خوبم

 زير. کنن می نگات دارن چيه؟دخترات کارا اين-: گفتم و گرفتم آغوشش در و کشيدم پس سريع..وسد*بب

 کرد زمزمه گوشم: - خوب حس...مو بچه و زن خوشحالی...مديونتم رو زندگيم...موال به مردي خيلی

 کجا از رو ها ميوه اين پول-: گفتم و فشردم را بازويش... مديونتم...چيزمو همه...موندنمو پاک...خودمو

 گفت سربلندي با و کرد نگاه چشمانم توي آوردي؟:

 -خونه نيام خالی دست که کردم انداز پس دادن هرچی...

 اين دانستم می فقط...را فرزندانش گرفتن آغوش در حس...کنم درک را پدر يک حس توانستم نمی

 خانواده..خانواده يک به...کردم نگاه و نشستم اي گوشه..!کند نمی خطا ديگر...پدر اين..مرد

 خوشبخت هم پول بدون که اي خانواده..مادر هم و داشت پدر هم که اي خانه..واقعی خانه...واقعی

 کنارش بعد و...بزند تکيه آن به را کمرش تا آورد بالش پدرش براي که...شاداب به..کردم نگاه...بودند

 می و...زد می پدرش دستان بر وسه*ب و شد می خم گاهی که ديدم...داد ماساژ را دستهايش و نشست

 تمام که کردم می نگاه شادي به...وسد*ب می را دخترش عاشقانه و کند می بغل را سرش پدر که ديدم

 سر پشت و...داد می نشان يکی يکی را هايش نمره و بود ريخته دستش جلوي را اش امتحانی هاي برگه

 پدر و...شود می قبول دانشگاه...دارد خوبی آينده بودند گفته هايش معلم اينکه از..کرد می تعريف هم

 کردم می نگاه مادر به...وسيد*ب می هم را او و انداخت می تر کوچک دختر گردن در را ديگرش دست

 آنها نفره سه جمع به..آمد می بيرون شده که هم ثانيه چند براي..گرفت نمی طاقتش آشپزخانه توي که

 برد می آسمان سمت به را دستش دو هر گاهی و گرفت می چشمانش از را اشک نم گاهی...شد می خيره
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 گشت برمی آشپزخانه به دوباره و...کرد می شکر و...

 می سالها از بعد که بود خوب چقدر...!گرفتم می آرامش...آرامش اين از چقدر...بودم آرام اينجا چقدر

 اهميت کم شان خانه دار ترک ديوارهاي که واقعی اي خانواده...ببينم را خوشبخت خانواده يک توانستم

 قبل سالها که امنيتی..کرد می تزريق سلولهايم به را امنيت که اي خانه...بود بحثشان مورد موضوع ترين

 حاال...نيست خبري وس*کاب از اينجا چرا فهميدم می حاال...بود شده دزديده من از ديگر خانه يک توي

 برايم خنديدن و زدن حرف اينجا چرا دانستم می حاال..ندارم سکوت و خفقان حس اينجا چرا فهميدم می

 دايی...اما..بودم رفته دست از...بودم سوخته منکه...!همين...بود خانواده نداشتن من درد...نيست سخت

 ...!ايرانی هاي خانواده ماندن زنده به...ايران ماندن زنده به ارزيد می کردستان مرگ...گفت می راست

 باال را کفش هاي پاشنه...بود فايده بی ماندنش براي اصرارمان تمام: شاداب============== 

 خودته خونه اينجا-: گفت و زد در چارچوب به را دستش مادر. پذيراييتون بابت ممنون-: گفت و کشيد

 موندي می کاش..پسرم.

 .بخير شبتون...ممنون-. رفتم حياط به و کردم عبور مادر دست زير از...انداختم سرم روي را چادرم

 که انگار ناگهان بعد و داد تکان را سرش. کنم می همراهيتون ماشين پاي تا من-: گفتم و ايستادم کنارش

 عيد سوم...راستی-: گفت مادر و پدر به رو و زد اش پيشانی به اي ضربه باشد آمده يادش چيزي

 بره يادم بود نزديک که بدم بهتون دعوت کارت بودم اومده...دياکوئه عروسی.

 و برد کتش بغل جيب توي را دستش...ديدم را چشمش تند حرکت...شد رها چادر از دستم اي لحظه براي

 خوشبخت ايشاال..سالمتی به..به به- من؟ به...داد من به و درآورد را رنگی سفيد و باريک کارت

 رسيم می خدمت حتماً...شن.

 فعالً .منتظرتونيم...مرسی- دياکو؟ رسيديم؟عروسی می خدمت مادر؟کجا گفت می چه.

 مقابل مرا کنم؟چرا شرکت مراسم آن توي توانم نمی من دانست نمی بود؟مگر چه اينکار از دانيار منظور

 در از خروج محض به...رفتم سرش پشت و انداختم شادي بغل توي را داد؟کارت می قرار ام خانواده
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 کردين؟ که بود کاري چه اين-: پرسيدم و راندم عقب را گلويم توي بغض..گرفتم را آستينش طلبکارانه

 همين-. لرزد می لبم گوشه کردم حس کاري؟ چه-... من به نگاهی و کرد آستينش به نگاهی...برگشت

 بود احساسی هر از خالی و سخت صورتش...کشيد را دستش محکم...! دعوت کارت.

 - تو تونم نمی من دونين می که شما-. باشد رحم بی اينقدر شد نمی باورم کردم؟ می دعوت منظور؟نبايد

 اش بينی روي چينی بگم؟ چی اينا مامان بيارم؟به دليلی چه نيومدنم واسه...کنم شرکت مراسم اون

 بياي؟ تونی نمی چرا...دونم نمی هيچی من نه-... نفرت مثل..استهزا مثل..تمسخر مثل...انداخت

 گفتم؟ می چه...کردم بود؟سکوت گرفته اش شوخی

 چرخيد..ايستاد راه نيمه در اما..رفت ماشين سمت به و برگرداند را رويش اخم با و کرد صبر لحظه چند

 خودتم...مجبوري...کنی می شرکت مراسم اون توي-: گفت و داد تکان هوا توي را اش اشاره انگشت و

 به صندلی نزديکترين روي ذارمت می و کنم می پيدات باشی سنگم زير...برمت می زور به من نياي

 حجله خود تا...نه که خونه...کنی می شون بدرقه خونه تا شبم آخر...داماد و عروس!...

 فردا- بدتر؟ اين از شکنجه...بياورد سرم باليی همچين بخواهد شد نمی باورم...بود مانده باز دهانم

 مادر ميشه تو مادر...نداريم مادر که ما...مامانت و تو...برين می عروسی صبحونه واسشون صبحشم

 روز اولين و ريم می هم با..دنبالتون ميام خودم...ده می انجام نخوام ازش منم اگه حتی مطمئنم...ما

 و کردم پيدا دهانم در آبی زور به..بود خشک گلويم چطوره؟...گيم می تبريک رو مشترکشون زندگی

 -: گفتم زحمت به و کردم جمع را قدرتم تمام..کشيدم لبم روي را زبانم چطوره؟..توام با-. دادم قورت

 هستی؟ عصبانی اينهمه چرا"...بود اين چرا از منظورم بيشتر چرا؟"

 شنيده را وصفش که بود ترسناکی دانيار همان اين...ترسيدم می دانيار اين از..رفتم عقب...آمد جلو

 ساز شايعه دانيار همان...بودم!...

 - تو رو عشق اينکه واسه..نکنی رد رو خواستگارات..دار زن مرد يه اميد به ديگه اينکه چرا؟واسه

 بندازي و بکنی رو لق دندون اين اينکه واسه..کنی فکر بهش که بشه شرمت ديگه و ببينی زنش چشماي
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 اينهمه از...ندارم رو لرزت و تب حوصله ديگه...تو مسخره احساس اين از شدم خسته اينکه واسه...دور

 می بهم حالم بکنی دل نداره دوستت که کسی از تونی نمی که بدبختی اينقدر اينکه از...مياد بدم ضعفت

 خوره.

 که بينی می خودت چشم به..اونجا مياي- زدم؟ می بهم را بود؟حالش بيزار من از دانيار...شد خم زانوانم

 اونوقت...کنه می ازدواج ديگه زن يه با...داره دوست رو ديگه زن يه...داره تعلق ديگه زن يه به اون

 ياد...نباشی تابلو احساست بروز تو اينقدر بگيري ياد شايد...برداري ت احمقانه عشق اين از دست شايد

 کنه تب واست که بميري کسی واسه بگيري...

 گفت می اينکه...بود دياکو عروسی از بيشتر خيلی دانيار حرفهاي شوک...دادم تکيه آجري ديوار به

 با که بود؟دانيار نداده نشان را اين رفتارش با بود؟چرا نگفته حال به تا چرا...خورد می بهم من از حالش

 بند چيه؟چرا-. بود نمانده جانم در هم گريختن توان حتی...آمد تر نزديک. نداشت تعارف کسی

 تلخه؟ رفتی؟مُردي؟حقيقت

 طرف دو را دستانش. شدم گم..شدم مچاله..شدم جمع اش سايه زير...داد پوشش را نحيفم اندام...بلندش قد

 که است االن..بميرم که است االن کردم حس...شد قطع کشيدنم نفس هواي...گذاشت ديوار روي..سرم

 گی می هی..تمومه گی می هی-. سوزاند می را صورتم پوست...بود داغ و تند نفسهايش...بکشد مرا

  تا...ميري می مياد اسمش تا اما..کافيه واسم سالمته که همين گی می هی...کنم نمی فکر بهش ديگه

 نيست؟کی بس...کنی می ضعف شنوي می رو صداش تا...کنی می عوض رنگ مياد پيش حرفش

 و ببين و بيا هست؟خب هم بيشتر ببينی رو ازدواجش شب خودت چشم به اينکه از کنی؟يعنی می تمومش

 بردار دست...شاداب بردار دست...بردار دست.

 نمی رد لعنتی کوچه آن از کس هيچ چرا...توانستم نمی...بودم ترسيده...بکشم نفس توانستم نمی

 ام سينه روي را دستم دي؟ نمی جواب زنی؟چرا نمی حرف چرا-. برد باال کمی را شد؟صدايش

 گذاشتم...
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 -ببينم بگير باال رو نيستم؟سرت تو با شاداب؟مگه.

 کرد؟ نمی رهايم جمله اين غم چرا...خورد می بهم من از حالش

 توي کرد مجبورم...بکشم عقب را سرم نداشتم قدرت حتی...گرفت اش قوي انگشتان ميان را فکم

 شاداب؟-. کرد می ام خفه داشت هوا کمبود.کنم نگاه چشمانش

 صدا اين اما..کنم کنترل را اشکم ميتوانستم بودم ترسيده که وقتی تا...نشد اما..کردم سعی خيلی...نشد

 نگاهش با.شدند سرازير قطره قطره اشکهايم و شکست چشمانم سد...کوبيد درهم را مقاومتم ماليمش زدن

 نفس...بود خودش دست که جايی..ام چانه سپس و گونه روي تا چشم از...کرد دنبال را اشکهايم مسير

 فاصله کمی و کرد ولم. کنه می اي گريه چه ببين...يابو گفتيم شاه اسب به باز-: گفت و کشيد عميقی

 ترسيدي؟ من از دياکو؟يا چيه؟عروسی واسه اشکا اين االن-: گفت و برد جيبش توي را دستهايش.گرفت

 ميشه سرازير اشکت زود اينقدر چرا تو دونستم می من اگه-... خواستم نمی..بزنم حرف توانستم نمی

 بهم را حالش بود گفته...بودم ترسانده مرگ حد سر تا... زد حرف باهات کلمه دو نميشه...بود خوب خيلی

 .کن پاک اشکاتم.بشن نگرانت که االنه..داخل برو-...! زدن حرف بود گذاشته را اسمش...آنوقت..زنم می

 کردي زرد اينجوري که نيستم آدمخور.

 و شدم خيالش بی...بود افتاده سرم از چادر.کردم جدا ديوار از را بدنم و کشيدم صورتم روي را دستم

 تماس باهات..باشه روشن گوشيت-. نکردم نگاهش..برنگشتم اما ايستادم شاداب؟-. کشيدمش زمين روي

 گيرم می.

 در که چيزي تنها به. ندارم شوخی...خونه دم ميام باشه خاموش...شاداب-. کردم باز را در...ندادم جواب

 دانيار..! من حتی...نداشت شوخی کس هيچ با...بود همين نداشتم شک دانيار با رابطه:

 شد می الزم...نبودم پشيمان اما..بود کرده کبابم اش ترسيده صورت و مظلومانه اشکهاي...بود سوخته دلم

 خيابان چند...بود شده خارج حدش از شاداب و داشت حدي هرچيزي...کردم می برخورد هم اين از تندتر

 می آرام بايد ربع يک از بعد محاسباتم طبق..گرفتم را اش شماره و کردم پارک آنها محله از باالتر
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 بود داده خرج به دادن جواب در که سرعتی به...زد بهم را محاسباتم لرزانش و گرفته صداي اما..شد

 امشب کافی اندازه به.باشم آرام کردم سعی.نزد حرف کنی؟ می گريه داري هنوز تو-. گرفت ام خنده

 را دماغش کشيدن باال صداي بزنی؟ حرف ندادن جواب و کردن گريه جاي به ميشه-. بودمش ترسانده

 شاداب-... - تونی؟ نمی چرا-. رفتم فرو صندلی توي و کردم باز را کمربندم. تونم نمی-. شنيدم

 حياط تو- االن؟ کجايی-. پيچيد گوشی توي باد زوزه کردم؟ چيکارت مگه بابا...گريه بسه...خانوم.

 خواي نمی- کردم؟ می آرامش بايد چطور کنم؟اصالً آرامش توانستم می چطور نبود دستم جلوي وقتی

 رو حالش يا بيزاره ازم بود نگفته بهم کسی حاال تا-. نداشت نا صدايش.زد هق بگی؟ رو ت گريه دليل

 زنم می بهم!...

 مجبورتون من مگه- کرد؟ می گريه اين خاطر به.نشنود را ام خنده صداي تا گرفتم دهانم جلوي را دستم

 از بودن خبر با جز به که آويزونتونم؟من انگار که زنن می حرف جوري يه کنين؟چرا تحملم که کردم

 نمی هم رو حالتون ديگه.کنم می تموم کنه می اذيتتون اگه همينم.نخواستم اي ديگه چيز حالتون

 ...بود رنجيده  ًانگار کنين می رفتار باهام طوري يه- واقعا اينبار..نه. زنم نمی هم زنگ ديگه.پرسم

 منو حاتمی؟اصالً آقاي به دارم چيکار من...کنم خراب رو زندگيش خوام می يا..برادرتونم زندگی مزاحم

 اينجوري که ديدين من از چی...ناشايست حرکت يه..ربط بی حرف يه..تماس بينين؟يه می برش و دور

 ديگه نفر يه مرد بخوام که ام بدوزم؟آدمی چشم متاهل مرد به که ام آدمی کنين؟من می فکر من مورد در

 گذره می چی دلم توي اينکه اما...زدم رو برادرتون قيد که وقته خيلی نشناختين؟من منو بدزدم؟هنوز رو

 خطري چه من...شما به نه شه می وارد خودم به هست آسيبی اگه..مربوطه خودم به دارم حسی چه و

 اجازه و کردم سکوت.را چيز همه...بود کرده برداشت اشتباه را چيز همه دارم؟ حاتمی آقاي يا شما واسه

 نگاه هم رو سرتون پشت و برين خوره می بهم من از حالتون خيلی اگه االنم-. کند خالی را خودش دادم

 می اگه خدا به...مزاحمتونيم دونستم نمی..دارين دوست رو ما با بودن هم شما کردم می فکر من.نکنين

 که برادرتون از...کنم تحميل کسی به رو خودم ندارم عادت من.کردم نمی اذيتتون هم لحظه يه دونستم
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 غير حرفش آخر تکه اين...چسباندم آمپر... به رسيده چه..گذشتم غرورم خاطر به داشتم دوستش اونقدر

 ديگه نزن حرف...بسه-: زدم داد وجود تمام با...بود تحمل قابل...

 از را گوشی..گذاشتم فرمان روي را سرم...!شد قطع هم کشيدنش نفس صداي...هيچ که اش گريه صداي

 خوونسرد خواست می من از چطور دايی...گشودم هايم ريه سمت به را هوا شير و کردم دور صورتم

 -... اين...اين است سخت مرد يک براي چقدر دانست نمی نبود؟مگر مرد خودش باشم؟مگر آرام...باشم

 پشت بحران...بود گذاشته بحران را مرحله اين اسم دايی که نبود عجيب... دانيار هستين؟آقا..دانيار؟الو آقا

 دانيار؟ آقا-...! زده بحران من براي بحران

 از را دياکو فکر تا...کنم درست را ها گفتن دانيار آقا اين بتوانم تا نبودم صبور اينقدر من...شد نمی

 ايران از دياکو رفتن محض بود؟به کاري چه اصالً...کنم جا دلش توي را خودم تا..کنم بيرون سرش

 منفی جواب داشتند من به که دينی خاطر به بود محال.بردم می خودم خانه به و گرفتم می را دستش

 سخت اينطوري.باشد داشته دوستم شد می مجبور آنوقت.خودم اثبات براي داشتم فرصت کلی آنوقت.بدهند

 را زدن حرف...نبودم زدن حرف آدم من...بود سخت کنم لمسش توانستم نمی حتی که اينطور...بود

 آقا- کنم؟ خودم متوجه را شاداب عالقه لمس بی و حرف بی توانستم می چطور...نداشتم دوست

 و دادم فشار را سيبش...بود کرده سرايت هم گلويم به گردنم درد خوبين؟کجايين؟..بدين جواب..دانيار

 فراموشش کل به گريه نه؟ يا کردين فرمونين؟پارک پشت.کردين تصادف کردم فکر..واي-. هستم-: گفتم

 ديگه خوبه؟منم..بگين شما هرچی..ببخشيد

 اصالً -... و بود زده مرا اعصاب ريشه حرفهايش با...بود شده

 می جهنم وسط از ام زندگی راههاي تمام که بودم بدبخت چه من. نباشين عصبانی فقط..زنم نمی حرف

 گفتم و پوشاندم را چشمانم روي دست با دانيار؟ آقا-. گذشت:

 - دلم فقط...خودم نگران نه دياکوام نگران نه من..خودته خاطر به زنم می حرفی اگه...جون دختر ببين

 که اينه خاطر به اينا تو نظر به.کنی اذيت رو خودت اشتباه احساس يه بابت اين از بيشتر تو خواد نمی
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 کسی با من.گفتم می بهت خودم همه اول که بود چيزي همچين زنی؟اگه می بهم حالمو يا بيزارم تو از من

 باشه يادت اما..خوبه خيلی مهربونی اينقدر که اين-... گلويم آخ دونی؟ نمی اينو هنوز.ندارم رودروايسی

 نمی رو مردا تو...بشه سوءاستفاده بودنت احساساتی اينهمه از خوام نمی من...نيستن دياکو مثل همه

 تو خواي می چطوري تو شرايط اين با..نامردا واسه امتيازه يه حدت از بيش بودن شکننده اين...شناسی

  واقعيات با تر منطقی کم يه...باال ببر رو مقاومتت کم يه که اينه من حرف بياري؟تموم دووم جامعه اين

 اين از بيش را امشب...زدم استارت. باشه-: داد جواب آرام. همين...نباش حساس اينقدر...شو رو به رو

 هيچ-: گفت و کشيد آهی درسته؟.بردارم سرت از دست که اينه واسه باشه اين-. دهم کش توانستم نمی

 حتی من..نيست خودم دست..کنم چيکار اما..بره نمی رنج بودن احساساتی همه اين از خودم اندازه به کس

 اما...کردم سعی خيلی خدا به..نميشه درست اما..بده خيلی دونم می..کنم می گريه بازم خوشحالم وقتی

 می خواهش-: ناليد. واست خوبيه تمرين دياکو عروسی..نداره عيبی-: گفتم و زدم جا را دنده. تونم نمی

 ميشه مگه-. بيايم کوتاه بود محال که بودم شکار دستش از آنقدر... نه يکی اين..قبوله بگين هرچی...کنم

 نيستيم؟ دوست ما نباشی؟مگه من برادر عروسی تو

 امشب..ديگه بخواب برو-...! داد نمی جواب دايی روش. نباشين بدجنس اينقدر..خدا رو تو-. کرد التماس

 اون با بدين سکته منو بود نزديک کردم؟شما چيکار من؟من-.. زدي قدم من اعصاب رو کوپنت از بيشتر

 ترسناکتون قيافه.

 بلد را راهش من...خواست می کردن مادري...خواست می مادر شرايط اين...داشتم مادر کاش

 دختر و خونی نمی فشفشه تانک توپ و ري عوض در-..! بود مادرها کار اين...نبودم ک ُمن واسه ديگه

 اش معصومانه سادگی به! بدين خيلی-. کرد خالی جمله يک توي را حرصش. شی می کنی گوش حرف

 .بودند کرده رها..تنها و مادر بی مرا که بودند آنهايی من از بدتر اما...بودم بد من...زدم لبخند

 گوشی دهانه روي را دستم: شاداب================================== 

 تمام تبسم فرياد. نرسه بهم دانيار دست که هرجايی..دونم نمی-: گفتم و آوردم پايين را صدايم و گذاشتم
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 ست چيکاره اون...ساديسمی مردک کرده غلط-. کرد خنثی ام مکالمه ماندن مخفی براي مرا زحمات

 جا ميشه؟منم هم زورکی رفتن عروسی ؟مگه خواي می کجا بارون اين تو فقط...رفتم نمی بودم تو ي اصالً

 و داشتم نگه ام شانه و صورت بين را گوشی. بره خودش افشين...رم نمی منم...ما خونه بيا...بري؟آها

 نباش نگران تو..کنم می فکري يه...نميام اونجا...نه-: گفتم و بستم را مانتويم هاي دکمه.

 سرش کلی االن اون شه؟بعدشم متوسل زور به که هرته شهر مگه.ترسی می بيخودي تو بابا-. زد غر

 می دست از داشت زمان. کرده فراموش رو تو

 کالً  باش مطمئن.سالمتی نا برادرشه عروسی.شلوغه

 جوري يه بايد..نيست اون فقط-: گفتم و زدم بغل را کاپشنم و انداختم سرم روي را شالم عجله با...رفت

 سر ديدن با...بودند نشسته آماده و حاضر مادر و شادي نداري؟ کاري.ديگه برم.بپيچونم هم رو اينا مامان

 شرکت از-: گفتم و راندم مقنعه زير به را موهايم کجا؟-: پرسيد مادر.شد گرد چشمانشان من وضع و

 تعطيل؟چه روز االن؟بعدازظهر- اونجا؟ برم بايد.اومده پيش مشکلی يه انگار..زدن زنگ

 دارم منم-. داد می دستم کار مادر رگباري سواالت..کنم صبر نبايد دانستم می ميشه؟ چی مشکلی؟عروسی

 خداحافظ..هيچی که نه اگرم..ميام رسيدم اگه هم عروسی واسه...شده چی ببينم رم می.

 وحشتناک ماه فروردين باران...شدم خارج خانه از باد سرعت به و ندادم امان..کرد باز را دهانش مادر

 روز سه اين تمام..کند پيدايم دانيار ترسم می.دويدم خيابان سر تا و گذاشتم سرم روي را کاپشنم کاله...بود

 کشيدن کل و زدن دست وحشت...دياکو عروسی مراسم در شرکت وحشت...بودم گذرانده وحشت در را

 گير وحشت..دياکو عوسی در..داماد و عروس با گرفتن يادگاري عکس وحشت...دياکو عروسی براي

 بود گفته که کارهايی تمام به دانيار دانستم می!...  دياکو عروسی کيک..گلويم در عروسی کيک کردن

 دياکو عروسی فرداي...خوشبخت زوج يک براي بردن صبحانه...کن فکر...کند می مجبورم!...

 يک که روزي...امروز...وصال صبح فردايش و باشد زفاف شب شبش است قرار که امروز...امروز و

 فروردين سوم...دلگير و بارانی روز اين...امروز...خواند می فرا گرفتنش جشن به مرا اصرار، به مرد
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  می آسمان توي ابرهاي همرنگ فروردين سوم همين..امروز...نيايش شاداب...من و...من و...من و است

 اين به دلم ته در اي ذره حتی اينکه نه..باشم ناراضی اينکه نه...باشم شاکی اينکه نه...بارم می و شوم

 من...کردم اش سالمتی نذر را دياکو من...نه...کنم حسادت ازدواج

 داشتن براي اشتياقم تمام از بودم گذشته من...ببخشد برادرش به را او خدا تا بخشيدم خدا به را او

 چيدم می را اش صحنه به صحنه خودم براي مدتها که مراسمی در شرکت...اينها همه با اما...دياکو

 زن يک تن بر من جاي به که سفيدي لباس ديدن اما...کشيدم نمی آه...کردم نمی حسادت...بود سخت

 رو دامادش براي دلم دست که مجلسی در نشستن...بود سخت...آوردم نمی تاب را بود نشسته ديگر

 می معذب هم نبود؟او..بود بگويم؟مسخره تبريک و کنم نگاه چشمهايش در توانستم می چطور...بود

 و شدم سوار...کند سوار مرا دلسوزي سر از که...شد پيدا..عبوري تاکسی يک باالخره شد؟ نمی..شد

 گفتم را آدرس...

 اين.. من اين اگر و...شود صبح اگر شب اين و...شود شب اگر امروز...شود می تمام چيز همه...امروز

 قامت...کند می دامادي حمام من اسطوره امروز...شود می تمام چيز همه آنوقت...نشود تمام..شاداب

 اي حلقه را اش قوي و بزرگ دستان و...شود می شلوارها و کت ترين دوخت خوش پذيراي اش مردانه

 عاقد به را بله...من اسطوره..من مرد...من دياکوي که امروز...گيرد می بر در تعهد جنس از

 ...امشب...شود می اسطوره بی...شود می قهرمان بی شاداب و...شود می پاک من مالکيت ميم...بگويد

 می زده ديگر زنی نام به...بود من آرزوهاي مدينه...من آمال کعبه...من آرزوي نهايت که آغوشی سند

 من و شود...

 هر که همانهايی مثل مرد يک...حاتمی دياکو نام به شود می متولد مردي و...ميرد می اسطوره امروز

 که هايی اسطوره تمامی مثل..ميرد می اسطوره امروز...کنند می عبور من کنار از خيابان توي روز

 دفن قلبم گورستان توي را ام اسطوره خودم دست با من امروز...مانده جا به نامشان از يادي فقط و مردند

 حسادت اينکه نه...سپارم می..همسرش به...محرمش به...زنش به را حاتمی دياکو و...کنم می
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 اينکه نه...سوزد می ام سينه ميان قلبم انگار...کنم می حس دلم توي را چيزي سوختن فقط...نه...کنم

 بی از...است شدن آرزو بی از...است شدن اسطوره بی از...نيست حسادت از سوزش اين...کنم حسادت

 همينجاست؟.رسيديم خانوم-: گفت راننده... است شدن عشق

 مسلخ به حرف بی و مطيع و ايستادند اما..حس بی...کرخت..بودند سر پاهايم...بود درست...کردم نگاه

 اينجا که بودم کرده فرار...باشم اينجا نبود قرار....رفتم و کردم همراهی را خيسم کفشهاي منهم...رفتند

 خيس اينچنين اشک از من يا بود باران... خواند می فرا را اش قربانی مسلخ هميشه اما...نباشم

 که اي خانه به زدم زل و...گرفتم سنگر برج يک ورودي ديوار بودم؟پشت...

 صداي...نداشتم تحمل را وزنم ديگر که بود آنقدر اما...دانم ساعت؟نمی ساعت؟دو شدم؟يک منتظر چقدر

 دقيق و تر حساس لحظه هر من گوش و چشم و...شد می بلندتر هرلحظه رو به رو ساختمان از موزيک

 تشخيص باالتر خيابان چند از را عروس ماشين هاي بوق صداي که دقيق و حساس آنقدر...تر

 و سرخ گلهاي با شده گلکاري سياه ماشين يک...ديدم و...ببينم خوب تا گرفتم ديوار لبه به را دستم...دادم

 و...شد پياده مردي ديدم و..کرد باز را در که ديدم و...شد پياده راننده که ديدم و...ايستاد که ديدم و...سفيد

 را ماشين و گرفت را عروس گل دسته که ديدم و...دويد جلو فيلمبردار که ديدم و...خنديد می که ديدم

 به و شد خم که ديدم و...کرد باز عروسش براي را در معروفش لبخند همان با که ديدم و...زد دور

 گوسفند ديدم و...گرفت محکم را بازويش عروس که ديدم و...کرد کمک شدن پياده براي عروس

 کمر داماد که ديدم و...نبيند خون تا کرد پنهان داماد سينه توي را صورتش عروس که ديدم و...آوردند

 و...شدند آپارتمان وارد که ديدم و...گذشتند خون روي از هم با که ديدم و...کرد نوازش را عروس

 دانيار...! شد تمام... تو مال خوبه آرزوي هرچی-... بينم نمی چيز هيچ ديگر که...ديدم:

 خواست می دلم حتی...کنم پيدا نجات صدا و سر آنهمه از تا بگذارم رويگوشم را دستهايم خواست می دلم

 نمی بود؟يعنی چه براي داد و جيغ اينهمه...کنم آرام را ام گرفته سرسام مغز تا بروم بيرون فضا آن از

 سريع..شنيدم را بالکن در شدن بسته و باز گرفت؟صداي جشن هياهو بدون و آرامش و سکوت در شد
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 با من-: گفتم و کردم پوفی جون؟ دايی ايستادي اينجا چرا-... اما...ببينم را شاداب که اميد اين به..برگشتم

 موهايم توي را ام پنجه شاداب؟ نيومدن با يا شلوغی با-. ايستاد ام شانه به شانه و آمد. دارم مشکل شلوغی

 دو هر-. بردم فرو.

 - فشردن با. بار هزار-. کردم نگاه نداشتند رفتن قصد که اي تيره ابرهاي به گرفتی؟ تماس باهاش

 فرار من ترس از..هست ام طبيعی...ده نمی جواب-: دادم ادامه و کشيدم عقب به را سرم...موها

 دايی متفکر نيمرخ به و ايستادم کج. ده نمی جواب که معلومه...شده آواره هوا اين تو من ترس از...کرده

 می پناه من به شرايط بدترين تو هميشه شاداب...کردم خراب بدجورم...دايی کردم خراب-. شدم خيره

 کردم چيکارش ببين...ريخت می من پيش داشت اشک هرچی..گفت می من به بود دلش تو هرچی..آورد

 راحت باهام ديگه...کردم خراب رو پناهگاهش تنها...شده نااميد ازم...کنه می فرار ازم داره حاال که

 به رو دوباره...نداشت زدن حرف قصد دايی... کاش...کردم دورش بشم نزديک بهش که جايی به..نيست

 حاال...بودم کرده تحمل هم رو روز چند اين کاش...دايی بودم داده گوش حرفت به کاش-. چرخيدم خيابان

 شدم خم و گذاشتم ها نرده روي را آرنجم رفته؟ کجا هوا اين کجاست؟تو برم؟االن بگردم؟کجا دنبالش کجا

 شه اينجوري خواستم نمی-. بود بدتر مواخذه صدبار از دايی سکوت.بردم فرو گردنم توي را سرم و

 رو شاداب ريختن اشک تونم می چجوري..دارم غيرت سرم خير...مردم ناسالمتی...نتونستم اما..دايی

 سخته خدا به...دايی سخته...!کی؟دياکو کنم؟اونم تحمل ديگه مرد يه واسه...

 به حتی يا..تاييدش به...داشتم احتياج او حرفهاي به هرکسی از بيشتر که شرايطی در...زد نمی حرف..نه

 مثل...لرزيد می فقط...بکشه نفس تونست نمی حتی که بود ترسيده اونقدر-. بود بسته فرو لب...نکوهشش

 بهش زدم زنگ وقتی حتی...کنه وحشت اينجوري بودم نديده حاال تا...ريخت می اشک لعنتی ابراي اين

 بدهم موقعيتم در تغييري اينکه زد؟بدون نمی حرف چرا... که زدم داد سرش طوري..کنم آرومش

 مثالً که

 دايی؟ زنين نمی حرف چرا-: گفتم و چرخاندم را سرم
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 روي را دستش.سرزنش حتی..بود خالی حسی هر از چشمانش...داد من به و گرفت خيابان از را نگاهش

 دلداري به االن دختر اون.کجاست دونی نمی که بهتر همون..شرايط اين با-: گفت و گذاشت ام شانه

 دادن نشون دندون و چنگ نه داره احتياج.

 کمکت...کنی کنترل رو خودت تونی می دونستم می اگه- بود؟ همين حرفش همين؟تمام..شد نااميد اميدم

 کنه می تر خراب هست که اينی از رو کار فقط گردنت زده بيرون رگ اين اما...کنی پيداش کردم می.

 پايين و باال را سرش دارين؟ خبر ازش شما- کجاست؟ شاداب دانست می دايی...کردم راست را کمرم

 چون-. گرفت گاز را لبش گوشه گين؟ نمی هيچی چرا پس-. زد زل چشمانم به خونسردي با و کرد

 باران زير شاداب... بشه روح قبض تو توسط اينکه تا بخوره سرما بارون زير دختر اون دم می ترجيح

 بار چند ام زندگی طول در دايی؟ کجاست-. کردم بازرسی را خيابان بم و زير تمام و شدم خم بود؟دوباره

 اما...بودند لجوج چشمانش... کنم می خواهش-. نداشتم خاطر به هم را مورد يک بودم؟حتی کرده التماس

 امروزت برخورد که گم می اينم اما...گم می بهت..باشه-. اومد کوتاه و فهميد را حالم بود دانيار چون

 امروز بازم...کنی خرابش خواي می...وقتشه امروز..کنی درستش خواي می...سازه سرنوشت

 کرد دراز را دستش... دانی خود ديگه...وقتشه.

 -شده مخفی ساختمون اون ي اومده جلو ديوار پشت...رو به رو..اونورتر آپارتمان تا دو.

 مطمئنين کجا بينيش؟از می کجا از کو؟شما- ديدم؟ نمی چيزي من چرا پس..شدم تا توانستم می که جايی تا

 گاهی و کنه می قايم رو خودش گوشه يه..هوا اين تو که کسی-: گفت و انداخت باال اي شانه اونه؟

 نگاهش زده حيرت...! عاشق يا..دزده يا...پاد می رو خاص ي خونه يه و کشه می سرک يواشکی

 کنم؟ چيکار رو دياکو-... اما...دويدم در سمت به عجله با... سربازم يه من...که نرفته يادت-. خنديد.کردم

 داره احتياج بهت دياکو از بيشتر شاداب...من با اون-: گفت و زد خشک سرفه چندين.

 که کردم خدا خدا خيابان به رسيدن تا.پريدم پايين ميان در يکی را ها پله و شدم آسانسور خيال بی

 رويش و سر از آب...بود زده بغل را زانوهايش و نشسته...زمين روي..ديوار پشت...بود نرفته...!نرود
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 تنم بند بند به من؟انگار بود؟شاداب شاداب اين..شد بلند نهادم از آه...داد می صدا دندانهايش و چکيد می

 فرط از چشمانش تنها..نداد نشان العملی عکس اما..ديد مرا...رفتم باال را ها پله زور به...زدند می تيغ

 -: گفت بريده بريده و کشيد عقب را اش تنه زور به...زدم زانو کنارش...شدند گشاد وحشت

 ميرم می...تونم نمی...نبرين داخل منو خدا رو تو...بسه ولی...شد خواستين که همونی...ديدم...اومدم...

 پيش را اش زده يخ انگشتان...آورد جلو را بودم؟مشتش کرده چه دختر اين روح با بودم؟من کرده چه من

 من پيش نيست درست ديگه...عکسش اينم-... ديدم دستش کف را دياکو خيسيده عکس...کرد باز چشمم

 زنش به بدين...باشه!..

 ديگر...آمد پايين لبش هاي گوشه..کرده بغض بچه مثل...بستم را مشتش و گذاشتم دستش روي را دستم

 آغوش در را اش ديده سرما و نحيف جسم و گذاشتم زمين روي را زانوانم..بياورم طاقت نتوانستم

 را مادرش که اي ترسيده ي جوجه مانند و زد چنگ را کتم...ترکيد بغضش فقط...نکرد مقاومت...کشيدم

 دانيار آقا-: زد زار اي خفه صداي با...باشد کرده پيدا!...

 سينه از را سرش...شد کاسته بدنش لرزش از و گرفت آرام هقش هق تا داشتم نگهش بازوانم ميان آنقدر

 حس را عضالتش انقباض. بريم پاشو-: گفتم و شدم خيره تبدارش و سرخ چشمان به و کردم دور ام

 :گفتم و کردم پاک را اشکهايش دست کف با خونه؟ اون تو ببرين منو خواين کجا؟می-. رفت عقب...کردم

 و درآوردم را کتم گين؟ می راست-. شد شل. کنم دورت اينجا از خوام می اتفاقاً...برمت نمی اونجا...نه-

 تکان شدت به را سرش. اونجاست ماشين...پارکينگ داخل بريم هم با پاشو...آره-: گفتم و پيچيدم دورش

 برگردم تا بمون همينجا پس..باشه-. نکردم اصرار. نميام اونجا نه-. داد.

 داشت؟ اعتماد من به...داد تکيه ديوار به

 - می االنم...نميکنم مجبور کاري هيچ به رو تو من...شاداب-. گرفتم را بازويش.نکرد نگاهم شاداب؟

 بغل را زانويش باشه؟.برگردم تا بمون همينجا-. باشه-: گفت زيرلب باشه؟.شی گرم که جايی ببرمت خوام

 باشه-: گفت و کرد.
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 سوييچ آپارتمان داخل از...بودم نداده خرج به عمل سرعت اينطور هم کردستان از فرارمان زمان حتی

 می حرف دوستانش با و بود ايستاده ستون کنار...گشتم دنبالش چشم با و برداشتم را دياکو ماشين

 بودي؟ بارون وضعيه؟زير و سر چه اين-: گفت و آمد پيش.زدم صدايش.زد

 اما..شی می ناراحت دونم می..ببين- کردم؟ می توجيه را رفتنم بايد چگونه اما...نداشتم دادن توضيح وقت

 تو ميشه کاري؟مگه چی؟چه يعنی-. رفت هم در اخمهايش. برم بايد که اومده پيش من واسه کاري يه

 بذاري؟ تنها منو شبی همچين

 را کس هيچ شاداب ولی...داشت را دوستانش...داشت را زنش..داشت را دايی دياکو اما...شد نمی..نه

 -. شنيدم سر پشت از را صدايش..شد ام ناجی دايی..چرخيد نمی کردن توجيه براي زبانم...نداشت

 بره؟چی چی؟کجا يعنی-: گفت وعصبی بلند دياکو. نکن معطل...پسر بجنب..اينجايی هنوز که تو..دانيار

 شده؟

 دم می توضيح دياکو واسه من..دانيار برو تو-: گفت مقتدر و محکم دايی.

 ام دايی دستان بر روز يک

 قطعاً اما...وسم*بب را کسی دست بود نخواسته دلم هرگز..عمرم مدت طی

 کردم کمکش...بود نخورده تکان هم سانت يک حتی جايش از...برگشتم شاداب پيش.زدم می وسه*ب

 بينی..انگشتانش...گذاشتمش درجه آخرين روي و کردم روشن را بخاري...شود ماشين سوار

 .شی گرم تا بخاري دريچه رو بذار رو دستات-... بودند شده قرمز سرما شدت از همه...صورتش..اش

 آنها به که فشاري شدت از دندانهايم که بود خدايی. زده يخ پاهام- :گفت آهسته...بود بسته هنوز مشتش

 حتی. شی می خالص لباسا اين شر از کنی تحمل کم يه...رسيم می االن-. شدند نمی خرد کردم می وارد

 پشت. اينجا بيا-: گفتم و کردم روشن را پکيج.بود سردتر هم بيرون از من خانه...رويم می کجا نپرسيد

 حوله اينم...اونجاست حموم-: گفتم و درآوردم گرمکن دست يک کمد از..بردمش اتاق به...آمد سرم

 -. بردم حمام به و کشيدم و گرفتم را دستش.بود گنگ نگاهش. شه آب يخت تا بگير دوش برو...تميز
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 دستش خب؟.نميشه مزاحمت هم کس هيچ...کنی می عوض همينجا رو لباسات..کنی می قفل رو در...ببين

 ذارم می چيزا اينجور و گيره و سنجاق تا چند واست-. مرسی-: گفت و کشيد متورمش پلک روي را

 خب؟.بزن رو زنگ داشتی هم کاري...کنی اندازش رو شلواره اين جوري يه که تخت روي

 خب-: گفت و داد دستم به و برداشت دوشش روي از را کتم.

 بيرون...نبود اي چاره اما..گرفتن دوش يک اندازه به حتی...بگذارم تنهايش خواست نمی دلم

 يک آمد جوش که آب.يافتم کمدها از يکی توي را محبوبم خشک شير اما..بود خالی که يخچال...رفتم

 و بردم بيرون قندان با و زدم هم و کردم اضافه ليوان به قاشق چند و خوردم خودم را پودرش از قاشق

 هايش پاچه و آستينها که گرمکنی و...سرش دور اي حوله با...نکشيد طول زياد انتظارم...نشستم منتظر

 آماده که پتويی...نشست و آمد. بشين بيا-: گفتم و زدم کاناپه روي دست با...آمد بيرون بود زده باال را

 .ممنون-: گفت و کشيد اش پيشانی توي را حوله بهتري؟-: گفتم و انداختم هايش شانه روي بودم کرده

 .خوبه واست...بخور-. گذاشتم دهانش توي را قندي خودم دست با و دادم دستش به را شير ليوان

 تحت. خورين می نکردين؟سرما عوض رو لباساتون چرا-: گفت و کرد حلقه ليوان دور را انگشتانش

 زد ليوان به لبی. بشه راحت تو از خيالم بذار..کنم می عوض-. شد نمی کم اش مهربانی از شرايطی هيچ

 روي را پاهايش که ديدم برگشتم وقتی. خيسه خيس..کنين عوض رو لباستون برين...خوبم من-: گفت و

 گذاشته کنارش نصفه هم را شير و کرده جمع مبل.

 - منهم تا شد جور و جمع کمی. نمياد خوشم خشک شير طعم از-: داد جواب سادگی به نخوردي؟ چرا

 اينجا نبايد هم شما...خونمون برم بهتره من..نه- بکشی؟ دراز کم يه خواي می-. شوم جا کنارش

 .گشت برمی داشت حواسش و هوش يواش يواش. شدم شرمنده حسابی... -

 مثالً  برادرتونه عروسی..باشين

 تنها که نميشه...برگردن کی بابات مامان نيست معلوم...ري نمی جا هيچ وضع و سر اين با تو

 و من... اونايی خونه شب بگن مادرت به که کنم می هماهنگ تبسمم با...هستی جا همين رو شب...بمونی
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 گم می ترسی می من خونه تو بودن از اگه-. چيست دردش دانستم می. نيست درست..که نميشه-. کرد من

 خوبه؟-: گفتم و زدم لبخند. نبود اين منظورم...خدا به نه-. داد جواب سريع خوبه؟.اينجا بيان تبسم و افشين

 برابر هزار...کرد برابر هزار را ارزشش...ترسش اين. آره-: گفت و انداخت پايين را سرش...

 - رو اتاق در خواستی اگه...بکش دراز برو بعدشم..کن صحبت تبسم با خودت...زنم می زنگ االن باشه

 را افشين شماره. دانيار آقا دارم اعتماد شما به من-: گفت خجوالنه و گرفت گاز را لبش. کن قفل هم

 کنم خواهش ميشه-. نشست تخت روي و زد کنار را پتو تا ايستادم اي گوشه....! دونم می-:گفتم و گرفتم

 می خواهش...کردم خراب رو برادرتون عروسی که دارم وجدان عذاب عمرم آخر تا اينجوري برين؟آخه

 توالت ميز روي که دياکو چهار در سه عکس به. نکنين م شرمنده اين از بيشتر...خوبم من خدا به...کنم

 و کشيد راحتی نفس. رم می من برسن که اونا...راهن تو افشين و تبسم-: گفتم و کردم نگاه بود گذاشته

 تکيه ديوار به و کردم قفل سينه روي را دستانم... کردم اذيتتون خيلی...!شد اينجوري که ببخشيد-: گفت

 شم؟منم قبول هيدروليک شما مثه ارشد واسه کنين کمکم ميشه-. دزديد را چشمانش بله؟- دانيار؟ آقا-. دادم

 -. طلبيد می را گرفتنش آغوش در دوباره وجودم تمام ميشه؟...شما مثه..باشم دور شهر از خواد می دلم

 ارزيد می هيچی به اما..بود غمگين لبخندش.. ميشه.

 - به-. برسند راه از تبسم و افشين زودتر کاش ببخشين؟ امشب خاطر به منو ميشه- بله؟- دانيار؟ آقا

 شما جز به منکه..کنم نمی-. گرفت وسعت اش خنده. ميشه..آره..نکنی فرار من از ديگه که شرطی

 جبران تونم می چجوري من- بله؟- دانيار؟ آقا-... خدايا...کنم خبط نده اجازه خدايا. ندارم اي ديگه دوست

 بگين هرچی-: گفت و کرد نگاهم اشتياق با. ميشه جبران شکل يه به فقط-: گفتم و کردم فکر کمی کنم؟

 هرچی-: داد جواب فکر بدون هرچی؟-: گفتم و کردم فوت بيرون به را نفسم. قبوله.

 او... ها باشه خطرناک ممکنه.کنن قبول رو پسرا خواسته نشنيده و فکر بدون دخترا نيست خوب-. خنديدم

 و داشت خبر من گذشته از که بود خوب. دارين فرق پسرا بقيه با شما-... مصنوعی هرچند...خنديد هم

 مطمئنی؟بگم؟-. دادم باال را ابروهايم...ديد می پيغمبر پسر مرا
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 چشمم توي راسخ و مطمئن...اش پناهی بی وجود با که لحظه همان..عاشقم که کردم اعتراف لحظه همان

 رفتم جلو قدم چند. قبوله باشه هرچی...بگين...مطمئنم-: داد جواب مکث و ترديد اي ذره بدون و کرد نگاه

 شرطش-. داشت اعتماد من به

 واقعاً انگار...خورد تکان نه...ترسيد نه... که اينه شرطش..خب-: گفتم و

 و کردم مخفی پشتم را دستهايم.نبودم مطمئن خودم به من اما داشت اعتماد او..ايستادم وسط همان چيه؟

 دانيار آقا نگی من به ديگه که اينه شرطش-: گفتم!....

 سوم فصل

 نه-: گفتم و زدم زل خشمگينش و عصبی چشمان به خونسردي با: دانيار بعد ماه هشت و سال يک.

 -: گفتم و کردم بازي گردانم صندلی با کمی. رم می شرکت اين از من پس-: گفت و برداشت را کيفش

 بفرسته هست دخترم قضا از که رو ارشد اول ترم دانشجوي يه که هست جايی کنی می فکر اگه...باشه

 بهم حداقل...نيست مهم نفرستن هم سد سر-: گفت و کوبيد زمين روي را پايش. سالمت به...برو...سد سر

 ناباوري و رفت چشمش از خشم. راحتی هرطور-: گفتم و گرفتم در طرف به را دستم. گن نمی دروغ

 گی می يعنی-. لرزيد می دلم...گفتنش دانيار از...مدت اينهمه از بعد هم هنوز دانيار؟-. گرفت را جايش

 که دانست می..نشست. گی می خودت..گم نمی من-: گفتم و برداشتم شکالتی ميز روي ظرف از برم؟

 رو ارشدم گرايش اينکار عشق به من اصالً...دادي قول من به تو-. مانم می ام زده که حرفی سر

 موقع اون نکردي؟چرا مخالفت موقع اون کردي؟چرا کمکم موقع اون چرا...کردم انتخاب هيدروليک

 چرخاندم دهانم توي را شکالت. نگفتی هيچی.

 - رفتم خودم هرجا دادم قول بهت اما...خوره نمی دردت به گرايش اين که گفتم هم موقع همون..گفتم

 اين اما.هستم قولم سر االنم.بخوام خودم هروقت و بدم تشخيص خودم هرجا..باشم خودم هرجا..ببرمت

 هاي پروژه-. کرد قفل درهم را انگشتانش. کنم نمی موافقت رفتنت با نتيجه در..نيست من مال پروژه

 می خبر بهم تازه اونجا رسی می وقتی.فهمم نمی



 

 456 

 اصالً  من که ري می جوري يه...ديدم هم رو خودت

 دي.

 حل را مشکالتش ريختن اشک بدون کرد می سعی که بود مدتها..گرفتم نظر زير را حرکاتش دقت با

 کنم می احساس واقعيتش-. دهد قورت تند و تند را بغضش بود مجبور سخت شرايط در هم هنوز اما...کند

 نهايت نظرت از انگار..کنم اجرايی کار من خواد نمی دلت جورايی يه.داري مشکل من بودن مستقل با تو

 خط...کنم نظارت بتونم منم که شه نمی باورت.ميشه خالصه دفتري کاراي همين تو من پيشرفت

 می ياد باشم شرايطش تو که دوبار..ببينم که دوبار ولی..نتونم االن شايد..درسته خب...کنم کنترل..بدم

 شناسی نمی رسميت به رو استقاللم...دي نمی وبال پر...دي نمی فرصت بهم تو اما...گيرم.

 ميز روي را مشتم...!درآمده تخم از تازه جوجه من براي کرد می استقاللی استقالل چه...خنديدم دل در

 صدتا از بدتر محيطی يه توي رفتن به داره ربطی چه تو استقالل-. شود من جمع حواسش تمام تا کوبيدم

 ترين العبور صعب توي...کارگري محيط چجوريه؟يه اونجا شرايط دونی اصالًمی خونه؟تو سرباز

 صالح آدماي بعضياشونم که تفريح بی و خسته کارگراي با زدن کله و سر...شهر و تمدن از دور...مناطق

 سرماي يا آفتاب تيغ زير کردن کار...ناامن حتی و پيکر و در بی کمپ توي خوابيدن...نيستند درستی و

 تونم می سختی به...ميارم دووم شرايط اون تو سختی به مردم که منی...جون دختر آخه.صفر زير

 حتی گاهی...شن نمی آروم نکنن پار و لت رو نفر چند تا کنن می شورش وقتی...کنم کنترل رو کارگرا

 می تنبيه..کنيم می اخراج...کنيم می کتکاري...شيم می يقه به دست...افته می خطر به هم ما امنيت

 روزي حال به واي...کنيم جمعشون تونيم نمی گاهی وجود اين با بازم...بازداشتگاه ديميشون می...کنيم

 به کاري منم..نيست مشکلی که باشی تو وقتی خب-: گفت هيجان با و آمد جلو...! زنه طرفشون ببينن که

 خودت مال کارگرا با زدن کله و سر.شم می دستيارت..کنم می کمک تو به...ندارم کارگرا کار.

 مهمی کشف که انگار کنی؟ می چيکار رو شبا-: گفتم جديت با و کردم هم در را فهميد؟اخمهايم نمی چرا

 می هم صندلی يه.کنم می قفل رو درش...
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 حتماً دارن قفل کانکسا اون خب-. داد جواب ذوق با باشد کرده

 نشه باز که دستگيرش زير ذارم

 بود؟مهتا؟چطور چی نيست؟اسمش بزرگمهر مهندس دختر مگه...بعدشم- شد؟ می بزرگ دختر اين کی

 و بازيگوش چشمان...! ببين منو-. نداشتم اي چاره...نخير تونم؟ نمی بياره؟من دووم تونه می اون

 توي...مهتا همون يا...بزرگمهر مهندس دختر-: گفتم محکم و شمرده...دوخت صورتم به را اش هيجانزده

 کنه نمی جرات کسی! يک اين..ره نمی تنها...باشه داشته حضور پدرش که کنه می شرکت هايی پروژه

 می اقامت هتل توي و شهره نزديک که ره می جاهايی مهتا...!دو اين..کنه نگاه چپ پيمانکار دختر به

 منم خب-. رفت نگاهش از اميد برق... ! چهار اينم...اتاقه هم پدرش با هم هتل توي حتی...!سه اين..کنه

 پروژه همچين فعالً-: گفتم و زدم مبل پشتی به را پشتم و ماليدم را گردنم. باشه داشته هتل که ببرين جايی

 يه فقط-: گفتم و کردم فکر کمی نيست؟ راهی هيچ يعنی-. زد می موج التماس صورتش در. نداريم اي

 راه...

 و زدودم کالمم از را شيطنت رنگ زحمت به چی؟-. شنيدم را قلبش ضربان گرفتن اوج خورم می قسم

 آمده در حدقه از چشمان با...خورد تکان تنش تمام... من کانکس تو...باشی خودم پيش هم رو شبا-: گفتم

  ميليون يه خرجش...کنيم می جور قالبی عقدنامه يه-: گفتم و کردم مخفی را ام خنده زور به بله؟-: گفت

 -: گفت و بست را بازش دهان. رسی می دلت مراد به تو هم ميشه راحت من خيال هم عوض در...تومنه

 عقدنامه...مونده همينم-. خنديد زورکی... نه-: گفتم و انداختم باال را ابروهايم...! ديگه کنی می شوخی

 ش بقيه..الکيه ش عقدنامه فقط...بابا بودنشه؟نترس قالبی با مشکلت-: گفتم و زدم چشمکی... قالبی

 درآوردم جيبم توي از سيگاري آرامش با...! دانيار-: زد جيغ.گرفت خون رنگ صورتش تمام... واقعيه

 گفتم و:

 - را کيفش..پريد جا از مقدسم؟ مسيح ام؟يا زمينی سيب کمترم؟يا کارگرا اون از من کردي ها؟چيه؟فکر

 عمران درد به زن من نظر از بگو...بري ذارم نمی بگو..نه بگو کلمه يه-: گفت حرص با و زد چنگ
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 -: گفتم و زدم سيگار به عميقی پک مياري؟ بهونه چرا...بگيري ياد کار نمياد خوشم بگو...خوره نمی

 فوت را نفسش... سر تو بخوره حلت راه-: گفت و ايستاد در نزديک... موجوده حل راه تنها..نيست بهونه

 من سر تو-: داد ادامه بغض با و کرد...

 مدتی تا حداقل...کشيدم راحتی نفس و دادم شدن رها اجازه ام خنده به رفتنش با...رفت بيرون اتاق از و

 را کمرم...گذاشتم سرم پشت را دستم...! =============== بودم شده خالص اصرارهايش از

 هنوز که بود اين مهم اما...رسيد می تاخير با صدايش...زدم لبخند دايی ضعيف هاي خنده به و کشيدم

 رو خودت کالً شرمانه بی پيشنهاد اين با-: گفت خنديد می و زد می سرفه حاليکه در.رسيد می صدايش

 حل راه يه با ديگه روز دو...بابا نه-: گفتم و گذاشتم ميز روي را پاهايم راحت خيال با... کرديا خالص

 وايسی پاش بايد و دادي قول چی؟تو که آخرش-. شد جدي. سراغم مياد جديد.

 پسر ذاري می خشخاش به مته داري-. موندم توش خودمم و کردم غلطی يه...آره-. بستم را چشمانم

 توي اينبار...شد کشيده قرمزي پرده بسته هاي پلک پشت. کنی می پايمال رو حقش داري...خوب

 همه...مرده از پر اونجا..بشه محيطی همچين وارد شاداب بدم اجازه تونم نمی...دايی تونم نمی-... بيداري

 براي نفسم... همونا...سربازا مثل-. دادم قورت را دهانم آب.... مثل...سخت و شرايط و فشار تحت هم

 روي ديگه..دايی کنم نمی ريسک ديگه من-. کرد سکوت هم دايی.بريد و نکرد ياري دادن ادامه

 می رو خونش کنه نگاهش بد نفر يه حتی اگه...کنم نمی خطر دارم دوست که کسی روي...ناموسم

 داشته نظر شاداب به که رو هرکسی خون...نريختم و ريختم می بايد که خونهايی همه جبران به...ريزم

 بايد...اونجا بياد بخواد اگه-. بود گرفته فشار شدت از مچم رگ...کردم باز آهسته را مشتم. ريزم می باشه

 .تونم نمی...باشه شاداب به حواسم يا کنم کار بايد يا...که نميشه...بدم کشيک اتاقش در پشت صبح تا شب

 باالخره اما...دن نمی کار بهش چی؟االن شه کار به مشغول اونجا و ديگه شرکت يه بره

 واقعاً  اگه خب-

 .بشه رد من جنازه رو از مگه-. زد بيرون گردنم رگ کنی؟ چيکار خواي می موقع اون...کنه می پيدا که



 

 459 

 رفت باال دايی صداي هشدار ميزان!...

 - قانون و مجوز کدوم ي؟با بگيري؟پدرشی؟برادرشی؟شوهرش رو جلوش بخواي که اي چکاره تو آخه

 گی می-. کند نمی درک مرا هم بزرگ دانيار حتی کردم می احساس گاهی بشی؟ مانعش خواي می

 نه و عراقين سربازاي کارگرا اون نه...شده تموم جنگ شرايط که کن باور اينکه اول- دايی؟ کنم چيکار

 با اونم...دولتی کمپ يه تو اونم زن يه به کردن تجاوز اما...محاله و نميشه گم نمی.تو مادر شاداب

 امنيت وضعيت دونم می...اعدامه مجازاتش..سنگينيه جرم...بعيده خيلی...باشی مراقبش تو که شرايطی

 نميشه ضمن در...ببينی چشم يه به رو همه و باشی بدبين اينقدر تو نميشه دليل اين اما..شده خراب ايران

 اونقدر نه بپره که بده بال و پر بهش اونقدر نه...داخلش بندازي رو دختر اون و کنی درست قفس يه که

  دو به نزديک جون کنی؟بابا می دست دست اينقدر چرا تو...خوب پسر بعدشم...شه خفه که کن محدودش

 ساله دو...نياورده هم رو اسمش حتی خودت قول به که ساله دو نزديک...گذشته دياکو عروسی از سال

 گی؟يه نمی بهش هيچی کنی؟چرا نمی اقدام چرا...بودين هم کنار...بودين هم با رو لحظش به لحظه که

 کردم طراحی شلوارم روي را خطوطی ناخن با. ها پريده قفس از مرغ بينی می و مياي خودت به وقت

 تا بگذره بايد ديگه سال چند...عجبا-. نداره رو موضوع اين پذيرش آمادگی هنوز...زوده هنوز-: گفتم و

 يا داره دوستت شاداب بفهمی نتونستی هنوز تو کنه؟يعنی می تعيين چی رو بودن دير و بشه؟زود وقتش

 من سرماخوردگی واسه که همونجوري چون...نتونستم...نه-: گفتم بلند و کردم رها را درهم خطوط نه؟

 استثنا...داره دوست رو همه شاداب...کنه می ضعف هم گربه يه عطسه واسه...ذاره می مايه جونش از

 آنقدر..زد قهقهه دايی. بذارم عشق حساب به تونم نمی رو رفتاراش از کدوم هيچ همينم واسه...نداره هم

 سخت سخته؟ اينقدر يعنی...پسرم ست ساده سوال يه حلش راه-: گفت بريده بريده.افتاد سرفه به که شديد

 بود تر کشنده مرگ از...دانيار براي..من براي...شنيدن نه ترس...بود.

 -کنه فکر که نکردي وادارش تو چون-. نکرده هم فکر چيزي همچين به دونم می چون...دايی سخته...

 سکوتم از دايی...برود دست از هم نيمه و نصفه رابطه همين ترسيدم می..ترسيدم می..توانستم نمی من
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 رو مساله اين بايد که باالخره...عزيزم...پسرم-: گفت ماليمت با خاطر همين به فهميد را حالم وخامت

 يا...کن معلوم رو تکليفت..کن راحت رو خودت خيال و بدي؟بگو کشش خواي می کی تا.کنی مطرح

 شاداب نتونستی سال دو اين تو اگه..بگم بهت رک بذار...بار يه شيونم بار يه مرگ...اونوري يا اينوري

 پس...تونی نمی اينم از بعد...کنی درگير رو فکرش...کنی نفوذ روحش تو...کنی مند عالقه خودت به رو

 به را ام پيشانی و گذاشتم زانويم روي را آرنجم...شدم خم. کن روشن رو چی همه و بکن رو قضيه قال

 منم بذار...فشارم تحت...تنهايی اين از...شدم خسته وضع اين از خودمم واقعيتش-... دادم تکيه دستم کف

 نبود راحت.... ندارم هم پيغمبري و پاکی ادعاي...نيستم رياضتی زندگی اين مرد من...دايی بگم رک

 چجوري دونم نمی-... دايی مثل مردي با آنهم..بودن پرده بی نبود راحت...مورد اين در زدن حرف

 خطا به دستم که بزنم نهيب خودم به بايد هی..کنه می اذيتم داره شاداب با دادن ادامه اينجوري اما..بگم

 را حرفم توانست می که بود دايی فقط اما...نشست ام پيشانی روي عرق... نره هرز چشمم...نره

 به شاداب به من عالقه استارت...دايی دونی می خوب خودت-... شتابزدگی بی...قضاوت بی...بفهمد

 همه قيد که بوده ارزشمند واسم اونقدر...نيست چيزا اين خاطر به هنوزم...نبود جسمی نيازهاي خاطر

 نگه رو شاداب حرمت من-. کردم صاف را گلويم..گرفت صدايم... خب اما...زدم رو برم و دور دختراي

 زن مردي هر...گم می چی دونی می...مردي خودتم شما...دايی ولی...گفتی که همونجوري..دايی داشتم

 می بيرون حرارت صورتم از...  و قسطی اينجوري نه...خواد می کمال و تمام رو عالقش مورد

 کنم توجيه کردم سعی.کرد می هم بدترش دايی نزدن حرف.زد.

 - اينقدر اگه..بودم خودم اميال و نيازها دنبال من اگه دايی اما...کنی می فکر چی به داري االن دونم می

 ...ولی...سابقم زندگی به گشتم برمی و زدم می رو شاداب قيد کنم تحمل نتونم که بودم بدبخت و ضعيف

 طبيعی مسئله يه واسه نيست الزم-. شد باز نفسم راه شنيدم را صدايش همينکه..آمد حرف به دايی باالخره

 -. کردم پاک را گردنم روي گرفته راه عرق... بشی زده خجالت اينجوري يا بياري منطق و دليل اينقدر

 ساعت دو و ساعت يه واسه...واقعيه و درست دختر اين به احساست که شد راحت خيالم جورايی يه تازه
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 اعتراض خواستم. عاليه تو مثل آدمی مورد در اين و بشه خودت مال ابد واسه خواي می...خوايش نمی

 بی آدم کردم نمی فکر وقت هيچ درسته؟من...نداريم تعارف هم با که تو و من-: داد ادامه خنده با اما..کنم

 حرمت..بلدي رو وفاداري...تونی می که کردي ثابت تو اما...بشه کسی پابند بتونه تو مثل باري و بند

 لحظه چند... هرحال به...جوشه می رگهات توي که پدرته خون خاطر به اينا همه و شناسی می رو عشق

 نه؟ مگه..کنی صبر تونی می که رو هفته دو يکی... وقتشه نظرم به هرحال به-.. سپس و مکث

 آنقدر. شما خانوم شاداب اين با مالقات وقت-. نداشت عمق عميقش نفس چيه؟ وقت- بود؟ چه منظورش

 آستين خودم بايد...بشه گرم آبی تو از نمياد نظر به-. بود آرام او اما...بزنم حرف نتوانستم که شدم شوکه

 يه وجود اينکه هم...نميشه وارد اي لطمه شما شاهانه غرور به هم...بهتره اينطوريم البه...بزنم باال

 ده می رسميت مسئله به بزرگتر...

 من؟ خاطر آمد؟به می دايی

 - يه تا من...بزرگ مرد نترس-. کند می سرکوب را اش سرفه کردم احساس... حالت اين با...شما..اما

 دم نمی عزرائيل به جون نکنم اجرا تو عروسی مراسم تو حسابی کردي رقص.

 خبيث روح يک مثل نگرانی...شد سرازير قلبم به ديگر دنياهاي تمام و...دنيا آن حتی...دنيا آرامش تمام

 بلد معجزه دايی چون...بود زدا پليدي دايی چون...بود گير جن دايی چون...رفت و کرد ترک را جسمم

 شاداب...! ======================= کرد می درستش دايی چون...بود:

 راضی دانيار شد نمی باورم...بود دهانم توي هيجان شدت از قلبم...ايستاديم مسافر پذيرش کانتر مقابل

 صورت از شد می مگر اما...شود پشيمان ترسيدم می...کردم می نگاهش يکبار دقيقه چند هر...باشد شده

 تحويل را پرواز کارتهاي و داد تحويل را چمدان و گرفت دستم از را شناسنامه و خواند؟بليط چيزي او

 ذهنش از را شدن پشيمان و کردن فکر فرصت تا بزنم حرف خواست می دلم.نشستيم هم کنار.گرفت

 از-. انداخت پا روي پا و گذاشت من صندلی پشتی روي و کرد دراز را دستش دوره؟ خيلی-. بگيرم

 کانکس تو بايد يعنی..جالب چه-. پيچيدم درهم را انگشتانم. راهه ساعتی سه اونجا تا استان مرکز
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 .نبود دوستانه من لبخند. فهمی می رسيدي وقتی رو جالبيش-

 اصالً  اش چشمی گوشه نگاه بخوابيم؟

 ميارم دووم باش مطمئن..زياده تحملم من-. بود دوستانه.

 بی با. نکنم پشيمونت دم می قول-. کشيدم سمتش به کمی را ام تنه. نه من اما..شايد تو-: گفت زيرلب

 رخ نيم...شدم خيره وسش*عب رخ نيم به و چرخيدم. باشه همينطور که نفعته به-. داد جواب حوصلگی

 دست با نگرانی؟ اينقدر چرا.نمياد پيش مشکلی باشی تو وقتی-... جذابش اما بداخالق هميشه

 .جنابعالی دنبال بيفتم و کنم ول رو زندگيم و کار بايد...ديگه همين-: گفت و زد شانه را موهايش..آزادش

 برگرداند را سرش. کنم مراقبت خودم از بلدم من وگرنه...داري دوست اينجوري خودت-: گفتم شيطنت با

 که آسمونم و زمين وسط...کنی درازي زبون...تمومه کار گرفتيم پرواز کارت چون نکن فکر-: گفت و

 صورتم توي را چشمانش لحظه چند مياد؟ دلت-: گفتم و خنديدم. پايين کنم می پرتت باال همون از باشيم

 گفتم پررويی با و زدم بغل را دستانم. دارم کشتنت واسه زيادي هاي انگيزه

 اتفاقاً..آره- :گفت و چرخاند:

 -: گفت و زد پوزخندي ؟ عقب. اعصابمی رو بدجوري که مدته يه..سد اين قضيه سر اينکه يکيش-

 مثالً

 ت گيرنده...دياکو از بدتر هم تو که اينه دوميش-: گفت و کرد تنگ را چشمانش دوميش؟-. ننشستم

 از...! باشه فرستنده از ايراد شايد-: دادم جواب نياورم کم اينکه براي اما..نفهميدم را منظورش. تعطيله

 .کنم کشفشان توانستم می من فقط که لبخندهايی آن از اما...زد هم لبخند...گرفت اش خنده ام حاضرجوابی

-. شد شيطان نگاهش کی؟ به-. گم می بهش حاتميباشه مهندس آقاي به به-. کرد قطع را حرفش ظريفی!...

 صداي... رو امواجش که- بشه؟ چی که-. فرستنده به

 مهندس زيباي دختر صدا صاحب...شدم پرت بيرون دنياي به...چشمانش عمق در گذار و گشت از

 بو دانيار دست به نگاهش...نداد جواب...کردم سالم...بود بزرگمهر.
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 - بدون دانيار. بشيم همسفر کردم نمی فکر اما...سايت برين قراره بود گفته بابا البته...جالبی تصادف چه

 جالب...آره...تصادف؟ههه-: گفت تمسخر با بردارد را دستش يا بدهد نشستنش حالت در تغييري اينکه

 بود.

 خاطره از پر اونجا...گيرمش می نيک فال به من- نداشتم؟ دوست را دانيار به دختر اين نگاه طرز چرا

 ما واسه خوبه هاي.

 نگاه دانيار ؟به...جز باشد توانست می چه دختر اين با دانيار دانيار؟اشتراک با مشترک خاطره؟خاطره

 تکان را سرش دانيار... احساس بی و تيره هاي گودال همان...باشد سياه چشمانش خواست می دلم..کردم

 بدش چه نيکش چه ندارم اعتقاد فال به من-: گفت و داد!..

 صلح...نداشتم دوست هم را زدنش حرف لحن...!بود بو خوش زيادي...نداشتم دوست را عطرش بوي

 خانوم...بگی تو هرچی...باشه-. بود دلبرانه...نداشتم دوست هم را خنديدنش...کرد اي خنده...!بود طلبانه

 مهندس-. بود شده مهم برايم معارفه مراسم اين چقدر...زدم زل دانيار دهان به کنی؟ نمی معرفی رو

 معنی و بود تحقيرآميز...نداشتم دوست هم را خودم به نگاهش...برد باال را ابرويش دختر...! نيايش

 عرق دستانم کف گرفتن؟ ارتقا.بودن سعيد منشی ايشون مياد يادم که اونجايی نيايش؟تا مهندس-...! دار

 که جايی اون از-. دادم جواب خودم دانيار جاي به و داشتم نگه برافراشته و استوار را سرم اما...کرد

 هيدروليکم ارشد دانشجوي االن من...!گذشته زمان خيلی..مياد يادتون شما.

 به دستی مهتا...فشرد را ام شانه کوتاهی لحظه براي دانيار دست کردم احساس اما..کنم می اشتباه شايد

 گفت و کشيد بندش و قيد بی و کرده مش موهاي:

 -آها...

 موبايلم با و گرفتم آنها از چشم و رفتم عقب کمی.کرد نجوا زيرگوشش و نشست دانيار ديگر سمت و

 شماره شنيدن محض به...بود شده آور مالل و کند زمان گذشت قبل دقيقه چند برخالف...شدم مشغول

 لپ کيف دانيار چنده؟ صندليتون شماره-: پرسيد بالفاصله مهتا بريم؟-: گفتم دانيار به و برخاستم پرواز
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 -: گفت و برداشت را تاپش فعالً...دوره خيلی تو از. 

 وقتی...کرد می نگاه غاصب چشم به ام صندلی و من به...نگذاشت تنهايمان نشديم جاگير که زمانی تا

 با و بست را کمربندش کردين؟ کار هم با

 قبالً شما-. پرسيدم بود کرده گير گلويم توي که را سوالی رفت

 مياد نظر به ولی-: گفتم و کردم دست دست کمی. کنم نمی کار زنا با من...کار؟نه-: داد پاسخ خونسردي

 خدا..آخ. آره-: گفت و کرد نگاه دقت به را هواپيما ايمنی کارت. شناسين می رو همديگه وقته خيلی

 شناسيش؟ می پدرش طريق از..آها-... دادنت جواب اين با...دانيار..نکند...لعنتت

 :گفت و برگرداند اش محفظه به را کارت..نبود لبش روي لبخندي اما..خورد چين چشمش گوشه که ديدم

 دوست مهتا-.. نشست پوستم روي نفسش...نبود جايز پرسيدن اين از بيش...کردم مشت را دستم...! نه-

 دهانم از...فشرد و کرد احاطه را قلبم نامرئی اي هاله کردم احساس... طوالنی مدت به...بوده دخترم

 :گفت و کرد کج را ام مقنعه درز.بودند اي قهوه -: پريد ي 

 کار فضولی- ا قهوه چشمانش هست؟ هنوزم

 ام مقنعه حاليکه در و انداختم پايين را سرم و گزيدم را لبم...کشيدم خجالت. کوچولو خانوم نيست خوبی

 ببخشيد-: گفتم کردم می مرتب را.

 بود؟ چه براي بغض اين

 سايت به بود کرده زهرش کامم به مهتا که کننده خسته و طوالنی راه يک از بعد..ديرهنگام و شب

 بغلی کانکس-: گفت و گذاشت مرتب و جور و جمع اما کوچک کانکس توي را چمدانم دانيار...رسيديم

 جيغ يا ديوار به بکوب مشت با شنيدي هم طبيعی غير و عجيب صداي هر...کن قفل رو در...منه مال

  و کردم نگاه کرد می خودنمايی ام گوشی روي آنتن خطوط جاي به که زشتی: به. ميام سريع من.بزن

 گفتم SERVICE NO - چند تا...صفره آنتن اينجا آره-: گفت و زد مهربانی لبخند. ده نمی آنتن گوشيمم

 کشيدم آه. نداره وجود ارتباطی وسيله هيچ تر اونور کيلومتر.
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 - خم عقب به را کمرش کمی. شدم سير ساندويچه همون با..نه-: گفتم و نشستم تخت روي نيستی؟ گشنه

 .رفتم نمی او با

 قطعاً داشتم نياز هم اگر بري؟ خواي چی؟نمی دستشويی-: گفت و کشيد اي خميازه و کرد

 حوصله تنهايی اگه...بيدارم هم فعال...رم می من پس...باشه-: گفت و داد ماساژ را گردنش. مرسی...نه-

 درآوردم را تميز و سفيد هاي ملحفه...کردم باز را چمدانم و شدم خم. من پيش بياي تونی می رفت سر ت

 روت بکش هم رو يکی..تشکت رو بنداز رو يکی...آوردم مالفه هم تو واسه-: گفتم و دادم دستش به و

 برنمی رو بازيا سوسول اين اينجا اما..باشه-: گفت و کشيد ها پارچه روي دستی. کن استفاده پتو از بعد

 هم را آجيل پاکت... راستی...بابا چيه؟بهداشته بازي سوسول-: گفتم و زدم کمر به را دستانم..! ها داره

 بلند اينبارش خنده. کنه سرگرمت که بخور اينا از کنی کار خواي می...تنقالته کم يه اينم-. آوردم بيرون

 بستی واسم بنديل و بار اينهمه رم نمی که سربازي...مادربزرگ ام بغلی کانکس همين من-. بود.

 چاقچور چادر پسته دونه چهار واسه ندارم حال-. بود درهم اخمهايم دليل بی..نداشتم خنديدن حوصله من

 که کن رديفش رو کتري اون...چرا چايی واسه اما..نه پسته واسه-.. شد نزديکم کمی. بيرون بيام و کنم

 خواد می دلم بدجوري.

 ميارم شه آماده..باشه- داشتم؟ اعتراض جرات مگر اما..کرد می درد پاهايم...بکشم دراز خواست می دلم

 واست.

 را جورابم و مقنعه سريع و کشيدم را کوچک پنجره مقابل شده نصب پرده...رفت و داد تکان را سرش

 را پتو اکراه با..انداختم تشک روي را ها ملحفه...پوشيدم را هايم صندل.کردم باز را موهايم و درآوردم

 و شستم را رفته رو و رنگ سينک وسواس با.کردم پهن و درآوردم را خودم مسافرتی پتوي و برداشتم

 با.کشيدم دراز و گذاشتم رويش را کتري و زدم را برقی گاز فندک.افتادم قوري و کتري جان به بعد

 بود بار اولين..داشتم غربت احساس...خط يک حتی از دريغ اما..کردم چک را ام گوشی دوباره ناميدي

 شده تنگ دلم حاال همين از اما..بگويم توانستم نمی که دانيار به...شدم می دور اينهمه مادرم از که
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 بيشتر مهتا حضور با دلتنگی حس اين...اتاقم براي..خانه براي..شادي براي...پدر براي..مادر براي..بود

 دخترش دوست گفت می...برد می را توجهش...کرد می دور من از را دانيار چون..بود شده هم

 خيلی...بودند ارتباط در هم با قبل مدتها از...ديگر نبود؟بود معمولی دوست از مهمتر دختر دوست...بوده

 تنها خيلی اينجا چه؟من من اما..باشد تر صميمی او با بود طبيعی...شناخت می را مهتا من از تر قبل

 کنم تقسيم کسی با را دانيار بتوانم که نبود جايی اينجا...شناختم نمی را کسی او جز به..بودم.

 براي هم...خودم براي هم..بودم آورده همراهم به هم ليوان.کردم دم چاي و برخاستم...آمد جوش آب

 قند جاي به و گذاشتم درونش را ليوانها و برداشتم را آب شير پشت پالستيکی سينی...شستمشان...دانيار

 پله دو از احتياط با.کردم ترک را اتاقک و انداختم موهايم روي شالی..ريختم ظرف توي شکالت کمی

 گوشهايم و شد خشک دستم...شنيدم را مهتا صداي بزنم در خواستم تا اما...رفتم باال دانيار کانکس

 حجاب بی..نشسته مهتا و بود ايستاده دانيار...پاييدم را داخل پنجره گوشه از و کشيدم را گردنم کمی...تيز

 جاسوسی حق..نبود درست ماندنم آنجا...ريخت سينی توي چاي و لرزيد کمی دستم..!زيبا...البته و

 دانيار اگر دانستم می.رفتم سد سمت به و گذاشتم خودم اتاقک توي را سينی...برگشتم را آمده راه...نداشتم

 خواست می را مادرم...بود گرفته دلم کارم بفهمد واقعاً اما..است تمام. 

 شکل به که قدرتی پر آب خشمناک صداي با..دم و شاخ بی غول يک...بود وحشتناک سد شب چهره

 مچاله...وزيد می خنکی باد..منطقه بودن گرمسير وجود با...کوبيد می ديوار و در به را خودش ترسناکی

 خواستم..شدم پشيمان.آيد می سرم به باليی چه بخورد اطراف اين به نااهلی گذر اگر که کردم فکر و شدم

 و هراس آن توي...شناختم را دانيار بزنم داد اينکه از قبل...ديدم سرم پشت را اي سايه که شوم بلند

 می غلطی چه اينجا-. بود آرام صدايش...نگاهش برخالف...!داشتم کم را او عصبی چشمان برق تاريکی

 بيجا خيلی تو-. بخورم هوايی يه اومدم...چيزه-. طلبيد می موش سوراخ يک..زدن حرف شکل اين کنی؟

 بچه مگه-. گرفت اوج صدايش.زد می حرف اينطوري من با بود بار اولين...کردم نگاهش بهت با. کردي

 وقتی فهمی کشه؟نمی نمی رسه؟شعورت نمی بدم؟عقلت توضيح صدبار واست رو هرچيزي بايد که اي
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 يکی من جاي به اگه-. زدم چنگ را پايم زير خاک..شوم بلند نتوانستم حتی نداره؟ امنيت اينجا گم می

 رو هشدارام تا بياد سرت باليی يه بايد

 کنی؟ها؟حتماً چيکار خواستی می بود شده ظاهر سرت پشت ديگه

 سد هاي پايه فريادش کردم احساس. بود رفته سر م حوصله..آخه-. نبود اختيارم در زبانم بگيري؟ جدي

 لپ با دونم می چه...بکشی نقاشی بشين ره می سر ت حوصله...خانوم نيومدي که شهربازي-. لرزاند را

 حجت اتمام باهات بودم؟مگه نگفته بهت رو اينا همه من مگه...اوله شب هنوز تازه...ببين فيلم تاپت

 احساس و افسردگی و دلتنگی...شکست گلويم توي قلبم نکنی؟ پشيمونم خواستی می نکردم؟اينجوري

 کرد سرازير را اشکم کسی بی تنهايی.

 - نديده پنجره از اگه-. نکرد آرامش هم ام مظلومانه عذرخواهی حتی. نميشه تکرار ديگه...ببخشيد

 اومد؟می می سرم به باليی چه دونی می...کجايی دونستم نمی اگه..بودم نيومده دنبالت اگه..بودمت

 دونی؟

 بيزار بلند صداي از من اما...است مسئوليت احساس از..است نگرانی از بيدادش و داد دانستم می

 تمام روي را دستش کف. ببخشيد-. کردم تکرار و زدودم را اشکم دست پشت با.ترسيدم می..بودم

 با که ديدم رو مردايی من تپه همين روي-: گفت عميق نفس چند از بعد و نشست و کشيد صورتش

 اينجان که اينايی از خيلی...!مرد با شی؟مرد می متوجه رو منظورم...رن می ور همديگه

 بساط کانکسا از خيلی تو.بشن آدم بلکه اينجا فرستادنشون که بودن دردنخور به و بد اونقدر...تبعيدين

 سرويس نزديک هم اينجا...برپاست هم ديگه زهرمار و کوفت هزار و ترياک و مشروب

 چی دونی می-. شد کالفه و تند نفسش ميشه؟ چی دونی می...بيفته تو به چشمشون کافيه...بهداشتيشونه

 می شوري طعم دهانم به و کرد می نفوذ لبهايم گوشه از اشکهايم کنم؟ تشريح واست بايد هم اينو يا ميشه

 خيله-: گفت و کرد پوفی و شد خيره خيسم صورت به. ببخشيد-: گفتم و کردم نگاهش.بخشيد

 گم می چيزي اگه من-... را ميرغضب دانيار اين نه...خواست می را مادرم دلم. کن پاک اشکاتو...خب
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 و گرفت را شالم پر... هست ممکنم...نيفته اتفاقی هيچ و باشی اينجا سال دو ممکنه...خودته خاطر به

 کشيد:

 - مگه..ببينم وايسا..

 اصالً.نيستم عصبانی ديگه...ببين منو...شد تموم...نکن گريه...ديگه بسه..دختره هی

 اما...آوردم-. شد می متمايل پايين به بغض شدت از لبم هاي گوشه هنوز بياري؟ چاي من واسه نبود قرار

 سمتش به هم خودم و گرفتمش نيفتد سرم از اينکه براي...کشيد را شال دوباره. برگشتم...داشتی مهمون

 -. کشيدم باال را دماغم نداديش؟ من به مهتا خاطر به و آوردي چاي خريه؟تو کدوم مهمون-. شدم کشيده

 چيزي از تو-. گرفتم فاصله کمی و کشيدم بيرون دستش از را شال شاداب؟-. بشم مزاحم نخواستم

 خونه واسه دلم-. نياوردم زبان به هم را راست همه اما..نگفتم دروغ..زياد خيلی...بودم ناراحت ناراحتی؟

 همين؟ فقط-. بود گيرانه مچ و عجيب نگاهش...نخنديد اما...بخندد داشتم انتظار. شده تنگ

 شدن ارزش بی و گفتن دروغ ارزش چيز هيچ بود گفته...صادق و باشم روراست که بود داده يادم خودش

 نفس جان کم...نداشتم مگويی راز هيچ دانيار با من چيه؟ پس-. نيست همين فقط..نه-. ندارد را خودم

 گفتم و کشيدم:

 -چی؟-. خنده زير زد. ميشه م غصه بري و کنی ازدواج که روزي به کردن فکر از

 تو يعنی-. گم می جدي...نخند- نداشت؟ خبر خودش به من وابستگی عمق از يعنی.کردم نگاهش دلخور

 -. کردم پايين و باال را سرم صادقانه گذاشتی؟ بيابون به سر...برم و کنم ازدواج من که روزي غصه از

 و کشيدم آهی بگيره؟ زن خواسته کی حاال-. دادم تکان راست و چپ به را سرم شبی؟ نصفه سرت به زده

 ناراحتی؟ چيش از تو...بيفته خب-. شد جالب برايش موضوع انگار. افته می اتفاق اين که باالخره-: گفتم

 بشم نزديکت اگه اينکه از..ببينمت تونم نمی ديگه اينکه از- نبود؟ مهم من از شدن دور او براي يعنی

 از...کنی می فراموش منو و ميشه زندگيت گرم سرت تبسم مثل هم تو اينکه از...مياره در چشمامو زنت

 -. خورد می من دماغ به دماغش آمد می جلوتر متر سانتی يک اگر... و هستی من دوست تنها تو اينکه
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 گفتم و برگرداندم را رويم ش؟ خب؟بقيه:

 -کنی؟ می گريه و شينی می گوشه يه و خونه روي به رو مياي منم عروسی واسه يعنی-. ديگه همين

 رفتن اما...آوردم تاب او وجود با را دياکو رفتن من..آمد بدم بود کرده مقايسه دياکو با را خودش اينکه از

 جدي دارم...بدجنسی خيلی-. بود ام زندگی ابعاد تمام دانيار اما..بود عشق فقط دياکو..کردم نمی تحمل او

 -: گفت و گرفت خودش به متفکري قيافه خوري؟ نمی غصه تو کنم شوهر من اگه يعنی..زنم می حرف

 خورم می رو شوهرت-. داد ادامه و زد چشمک...شد ام غصه... خورم نمی غصه...نه!...

 ام خنده بود زده که حرفی تصور از و شد فراموشم هايم دلتنگی تمام نگاهش و کالم شيطنت از

 حداقل..ندادي بهمون که چايی...بريم پاشو-: گفت بعد و نشست هايم خنده تماشاي به ثانيه چند...گرفت

 کپه

 -: گفت خداحافظی موقع...رفتيم شانه به شانه کانکس کنار تا. شيم بيدار زود بايد صبح.بذاريم مرگمون

 و فرستادم ام ريه نقاط ترين انتهايی به را خنک هواي بخوابی؟ من پيش بياي خواي که؟می ترسی نمی

 خبرم داشتی الزم چيزي...باشه- :گفت و زد لبخندي. زنم می مشت ترسيدم اگه...ترسم نمی...نه-: گفتم

 سايت تو نيفتی راه خودت...کن.

 را دستم.نداشتم را فريادهايش طاقت ديگر...بروم جايی او اطالع بی بود محال...هم مردم می اگر من

 گفتم و گذاشتم چشمم روي:

 - يادت در قفل-. شنيدم سرم پشت از را صدايش..رفتم... بخير شب..برو ديگه حاال..آفرين-. پسرم چشم

 هم مهتا به را کانکسش در خوابيدن پيشنهاد يعنی":کردم فکر و نشستم تخت روي و کردم قفل را در. نره

 دانيار========================  "دهد؟ می:

 به و نشستم هايش پله روي.نداشتم را خودم کانکس حوصله.زدم فندک و کردم سيگارم سايبان را دستم

 می اذيتم شاداب وجود.بود فراري چشمم از خواب.کردم نگاه ديگر هاي اتاقک خاموش چراغهاي

 مهتا حضور لحظه از را کردنش بغ...کند می حسادت مهتا به که بودم فهميده.گذاشت می فشارم تحت.کرد
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 تنها از ترسش حتی يا...من توجه شدن کم از ناشی استرس خاطر به را کردنش بغض...بودم شده متوجه

 مطمئنش و آرام خواستم تا..کنم باز لب خواستم تا اما...بودم کرده حس را همه...من رفتن و ماندن

 حساسيت از...بود زده حرف ديگري مرد با ازدواجش از راحتی به...بود کرده مقايسه تبسم با مرا..کنم

 واقعاً ...کرد نمی فکر من با تر عميق رابطه به

 اصالً  او...يعنی اينها و بود ترسيده من آينده همسر هاي

 -...! من از حداقل...کند پنهان را اش واقعی احساسات توانست نمی هرگز شاداب چون...کرد نمی فکر

 خ دور شنلی مهتا...گرفتم باال را سرم...! کندي دل باالخره...عجب چه

 در چهارچوب توي و پيچيده ودش

 منتظرت-. نشست من کنار...پله روي کنی؟ می چيکار اينجا تو-: گفتم زيرلب.بود ايستاده من کانکس

 و زدم سيگار به محکمی پک. بودم پيشت من انگار نه انگار که رفتی عجله با اينقدر...برگردي بودم

 برو و بزن رو حرفت..برگشتم که حاال..خب-: گفتم.

 خاطر به...ههه. بيابون اين تو اومدم تو خاطر به برم؟من کجا-. گذاشت بازويم روي را دستش

 قديميا هواي که زده رو دلت جديدت پسر چيه؟دوست-. ببيند کامل و واضح را پوزخندم دادم اجازه...!من

 دونی می خودتم-. رسيد می عصبم و گوشت به و کرد می نفوذ پيراهنم از دستش گرماي افتاده؟ سرت به

 .کشتی می منو يادته؟داشتی برخوردت آخرين اما...کنه پر من واسه رو تو جاي تونه نمی کسی هيچ که

 از شم می پشيمون کردي اضافيی غلطاي چه مياد يادم وقتی-. شدم صورتش ميخ و چرخاندم را سرم

 حرفا اون نبايد...کردم اشتباه من...توئه با حق-: گفت و خزيد را بينمان فاصله ماليمت با. نکشتمت اينکه

 تو...گذشته ها گذشته اما..گفتی من مادر و پدر به اومد دهنت از هرچی توام که هرچند..زدم می رو

 ديگه...دادي جواب ممکن شکل بدترين به هم تو...گفتم چيزي يه من...کنن نمی پخش حلوا که عصبانيت

 می من سر رو دراز گوش تا دو تو-: گفتم و دادم تکان سر و خنديدم. رسيده آشتی وقت کنم می فکر

 و داشتين صداقت حداقل کاش.گردونم برمی چشمه از تشنه لب رو پدرت و تو مثل صدتا بينی؟من
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 اهدافش به رسيدن واسه تو از که داشت غيرت اونقدر پدرت کاش...زدين می راست و رک رو حرفتون

 تو مثل دختر صدتا با زده داريان سد تو که رو گندي...بگو بهش من قول از هرحال به...کرد نمی استفاده

 من واسه اونقدر...نکن خسته رو خودت هم تو...کنم می رد رو گزارشش من...کنه درست تونه نمی

 ببندم بزرگی خيانت همچين رو چشمم خاطرت به که نداري ارزش.

 راحت اينقدر که مردانی پذيرش بود سخت چقدر...کردم له زمين روي را سيگار حرص با و شدم بلند

 شد خيره چشمانم به و ايستاد مقابلم و برخاست.گذاشتند می حراج به را ناموسشان.

 - تو که باشه همينی اينجا به اومدنم داليل از يکی شايد...گيره بدجورم...گيره بابام پاي...توئه با حق...آره

 بهونه همون موضوع اين...تو پيش برگشتن واسه بودم بهونه يه دنبال من...نيست مهمترينش اما..گی می

 همينم واسه.داشت قبول خودشم.بياي کوتاه قضيه اين سر محاله که گفتم بابا به من.خواستم می که بود اي

 -. آمد جلو.خودته خاطر به فقط و فقط اينجام من اگه واقعاً من...نيست کار در کلکی هيچ...دنی کن باور

 شده تنگ واست دلم.

 سقوط صداي کنم دورش خودم از آمدم تا.چسباند ام سينه به را سرش و انداخت کمرم دور را دستش

 عقب به را مهتا بالفاصله.ديدم زمين نقش را شاداب و برگشتم عقب به سريع...رسيد گوشم به جسمی

 نگاهم اينکه بدون و ماليد را پايش قوزک...زدم زانو کنارش شد؟ شاداب؟چی-. دويدم سمتش به و راندم

 مهمی چيز-. برد عقب را پايش. ببينم بذار-. بردم جلو را دستم. خورد پيچ پام...هيچی-: داد جواب کند

 نيست.

 -: گفت و کرد اشاره خاک بر افتاده سينی به بيرون؟ اومدي چی واسه دوباره- کرد؟ نمی نگاهم چرا

 پرسيد خشمگين و عصبی مهتا. بخوري چاي نيست قسمتت امشب:

 -فضولی؟ يا بودي اومده چايی واسه

 و گرفت کانکس پايه به را دستش...داد فرو را حجيمش دم...سفيهش اندر عاقل نوع از...کرد نگاه او به

 تونم می خودم-. زد پس را دستم...کنم کمکش خواستم..شد بلند.
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 کانکسش به من به توجه بی و برداشت را خاکی و خالی استکانهاي و سينی و شد خم...زد می لنگ

 را موهايم و ريختم انگشتانم توي داشتم قدرت هرچه.کرد قفل و بست را در اما..رفتم سرش پشت.رفت

 ره می يادش ميشه بزرگ...که نشده چيزي..بابا چيه-. زدم چنگ.

 آنقدر و ايستادم رخش به رخ...شوند بيدار کارگرها خواستم نمی اما...داشتم زدن فرياد به مبرمی نياز

 تو از بهتر با تختم -. درآمد آخش تا فشردم را بازويش فعالً...نپلک من بر و دور اينقدر و کن لطفی يه

 کنم می خبرت شد خالی وقت هر...پره!...

 را مچش...بياورد فرود صورتم توي که برد باال را آزادش دست..درخشيد زخمی ببر يک مثل چشمانش

 بعدي سري-: گفتم گوشش کنار و شدم خم منهم.شد خم درد شدت از و زد آرامی جيغ...پيچاندم و گرفتم

 رو گردنت خودم دستاي با که خورم می قسم بزنی حرف بد دختر اين با ديگه بار يه...مهتا نيست کار در

 ماليد می را مچش درحاليکه و رفت عقب عقب چند...دادم هولش. شو گم چشمم جلوي از حاال.شکنم می

 بغضش تا گفت آنقدر... وحشی...روانی...لياقت بی عوضی...داري مشکل...مريضی...بيماري تو-: گفت

 شاداب...! شد دور دوان دوان و ترکيد:

 بريده را امانم پايم آن از بدتر...بود ملتهب و خراشيده پوستم...کردم پاک را دستم کف هاي سنگريزه

 سرناسازگاري بدجوري که بود قلبم آن از بدتر.دادم ماساژش کمی و زدم باال را شلوارم دمپاي...بود

 که بود مغزم آن از بدتر...بود آمده بند نفسش راه دليل بی بغضی با که بود گلويم آن از بدتر...داشت

 می خالی و پر هی که بود چشمم آن از بدتر"...چه تو به..چه تو به..چه تو به"...کرد می تکرار مرتب

 را ها صحنه مرتب سينما پرده مثل که بود ام حافظه آن از بدتر...شد

 بدي احساس احساسم...داشت سرخوردگی احساس که بود احساسم آن از بدتر...کرد می تکرار

 رو کوفتی در اين کن باز شاداب-. داشت مبهمی غم احساس احساسم...داشت.

 دانيار تازه انگار...بود آمده بدم دليل بی...بود آمده بدم دانيار از...کنم باز خواستم نمی...کردم نمی باز

 و بودند کرده بلند سر قبر از او مورد در ام گذشته هاي دانسته تمام انگار...بودم آورده ياد به را واقعی
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 در..توام با شاداب-... بردند می فرو جوارحم و اعضا تمام توي را چنگالشان خونخوار هاي زامبی مثل

 از...آمد می بدم دانيار از...کنم باز خواست نمی دلم..کردم نمی باز بشکنمش؟ بزنم يا کنی می باز رو

 شاداب-. آمد می بدم مردها همه از..آمد می بدم هم برادرش!...

 سابقش دختر دوست کرد؟آنهم می بغل را دختري دانيار که چه من داشت؟به..نداشت ربطی من به اما

 بغل را کيميا هم داشت؟دياکو ربطی چه من به آدمها شخصی نبود؟زندگی خودش شخصی زندگی را؟مگر

 ديگر که دانيار...بود اخالقی اصول به معتقد آنقدر که دياکويی...بود کرده...

 در و رفتم لنگان لنگ...کند خبر را سايت کل که است االن گفتم...پراندم جا از در به دانيار محکم ضربه

 مثل نفسهايش..شد داخل من اجازه بی.زد می اش پيشانی رگ و بود خون کاسه دو چشمانش.کردم باز را

 کنی؟ نمی باز رو در چيه؟چرا بازيا مسخره اين-. داغ و آتشين...بود اژدها نفسهاي

 به گفت کردي؟می بغل را مهتا چرا گفتم بدهم؟می داشتم جوابی چه...ديگر بود بازي مسخره..داشت حق

 - چه؟ من به..گفت می هم راست خب...چه تو رو تو کسی اگه بعدشم...مثالً شبه نصفه...بخوابم خوام می

 مگر...بودم گفته خوب را اين. نيستم مردم حرفاي خيال بی تو مثل من...ميشه بد خيلی ببينه اينجا

 رسيد می نظر به خسته چقدر. نبودم پروا بی او مثل من...گفتم نه؟راست.

 - به و نشستم تخت روي.بود واقعيت...نبود متلک؟متلک نکرده؟ خداي نبود که متلک گفتی که اينی االن

 نمی دلم...ببيند خواست نمی دلم. خودت با کردي چيکار ببينم بده-. کردم نگاه سوزانم هاي دست کف

 ميشه خوب...کوچيکه خراش چندتا-. بودم ناراحت دستش از...دليلی هيچ بی..باشد خواست.

 رفتارش کنترل براي که عميقی نفسهاي از...داشت هم او...داشتم بدي حس...گرفتم فاصله..نشست پيشم

 بذار-. ميشه خوب اونم- چی؟ پات-. فهميدم کرد مان فاصله به که دلخوري نگاه از و کشيد می

 .نياورد خودش روي به اما...برد ماتش دکتري؟ تو مگه-: گفتم غيظ با. باشه داشته مشکلی نکنه...ببينمش

 می بدي؟ تکون تونی می رو انگشتات.بدم تشخيص تونم می ديدم چيزا اين از اينقدر ولی...نيستم دکتر-

 نزن دست من به-. کشيدم باال را پايم برد شلوارم سمت به که را دستش..نشست پايم جلوي. آره-. توانستم
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 نيستم مهتا من...برو اينجا از و!...

 بلند را سرش.بودم گفته گفتم می نبايد که را چيزي...بود فايده بی اما..گذاشتم دهانم روي را دستم سريع

 بازگشت جسمش به دانيار واقعی روح و شد خاموش صدايش نگرانی...شد سرد چشمش آتش...کرد.

 - منظورت-. کردم سکوت پس..نبود من زدن حرف به نيازي...بود فهيمده را منظورم بود؟ چی منظورت

 بخورمت؟ خوام می ري؟مگه می عقب هی نيستم؟چته مهتا مثل نيستم تو مثل من گی می هی چيه

 دلته تو هرچی کنده پوست و زنی؟رک می حرف کنايه با چرا-...! بودند سرخ سردي نهايت در چشمانش

 منظوري-. شد بلند و زد زهرخندي. نداشتم منظوري-: گفتم و گذاشتم زمين روي را دردناکم پاي. بگو

 که خوبه خيلی...درسته؟خوبه..وقت يه نکنم درازتر گليمم از پامو که بود يادآوري بابت نداشتی؟فقط

 نمی پنهونشم...ندارم ابايی هستم که چيزي از من اما...! هستم کی من و هستی کی تو که کردي يادآوري

 يعنی دونی می تهش...رفتم تهش تا زيادي دختراي با بلکه مهتا با فقط نه من که بدونی تا بگم بذار...کنم

 من گفتم کن؟بهت باور شنوي می من مورد در که رو شايعاتی گفتم مياد يادت-.گرفتم گاز را لبم چی؟

 تو ولی-. آمد می يادم نه؟ يا مياد ام؟يادت خطرناکی آدم من گفتم مياد گن؟يادت می مردم که ام همونی

 تنها که افتاده يادت مدت اينهمه از بعد که شده چی حاال...ترسی نمی من از گفتی...داري اعتماد بهم گفتی

 سرت بال هزارتا و شه خراب حالم ممنکه بزنم دست پات قوزک به اگه خطرناکه؟که من با بودن

 بگم بهتر نبود؟يا يادت چيزا اين امشب تا خوام؟چرا می چيز يه خاطر به فقط رو دخترا من بيارم؟که

 آدماي همچين کردي نمی بود؟فکر نشده باورت...ترسيدي؟آها نمی من از امشب تا نبود؟چرا مهم واست

 خانوم شاداب اينه واقعيت آره؟اما... مطهرن و پاک دم از همه کردي می بشن؟فکر پيدا هم کثيفی...

 کوچکترين از يکی دختربازي...اينه داشتی بگم بهتره يا داري اعتماد بهش چشمات از بيشتر که دانياري

 يه دياکو...نميشه پيدا چيزا اين از من بر و دور...فراريه من از نجابت و پاکی...کردم من که غلطاييه

 يه...دانيارم من...شد تموم و بود دونه

 می اينجا بخواد دلم...کانکست تو ميام بکشه عشقم وقت هر...خيال بی و خونسرد...آبرو بی آدم
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 اونور و اينور من با که همين...خدا بنده...کنه می فکر چی کی که واسم نيست مهم هم اصالً...خوابم

 فردا همين ترسی می من با بودن تنها از خيلی اگه ولی...سرته پشت حرف کلی...سوالی زير کلی مياي

 وجود...خودت گناه بی و پاستوريزه زندگی اون به بچسب و برو...نکن نگاه سرتم پشت...تهران برگرد

 دير درسته.کنه می کثيف رو وجودت...بره می زندگيت از رو برکت...کنه می نجس رو زندگيت من

 که دارم سرگرمی اونقدر من باش مطمئن...بده نجات رو خودت کردي باور که حاال اما...کردي باور

 اهميت چيز هيچ به که بود؟دانيار شده تمام گران برايش اينهمه که بودم گفته چه. نمياد چشمم به تو نبود

 شد بد حالم موهات ديدن با اگه نترس.ببند رو پات خودت کردن خفه جاي به شالت اون با االنم-. داد نمی

 ندارم کاري تو با...هست مهتا.

 ...نداشتم منظوري من..دانيار- بود؟ سنگين اينقدر مجازاتش که بودم گفته چه...گس و بود خشک دهانم

 بحث. تهران گردي می بر فردا-... بود هم تلخ پررنگش پوزخند...داشت هم درد سرخش و سرد نگاه

  روي را پمادي...! را سايت نه...خواستم می را سد نه دانيار بی...رفتم می...گشتم برمی...نداشت فايده

 اين...! است جهنم دانيار بی تهران...! رفت دياکو وقتيکه از بيشتر...شدم خالی...رفت و کرد پرت تخت

 زدم زل سقف به و خوابيدم پشت به و نوشتم ام جزوه صفحات از يکی روي را.

 نمی زنگ که بودم شده مطمئن ديگر...بود قفس از کوچکتر دانيار بی پايتخت...بود جهنم دانيار بی تهران

 صداي هر با اول روزهاي...نيست مهم برايش من نبودن و گفته راست هميشه مثل که...آيد نمی که..زند

 صفحه از چشم قبل از تر نااميد هربار و شد می تند قلبم ضربان و پريدم می جا از اسی ام اس و زنگ

 و استان مرکز تا...گرفت را چمدانم...راحتی همين به..گذاشت تنهايم و رفت دانيار...گرفتم می ام گوشی

 بدون..کلمه يک حتی بدون اينها همه...کرد ترانزيتم سالن روانه و گرفت بليط برايم...آمد همراهم فرودگاه

 انگار..نبوده هرگز انگار..هيچ  ًام نبوده هرگز واقعا...هيچ هم آن از بعد...هيچ...نگاه نيمه يک حتی.

 گلويم دائمی ميهمان که هايی بغض و خفه هاي گريه از امان...شبهايم از امان اما..بود شده بد روزهايم

 نداشتن از بيشتر...ريختند می قطره قطره خوابيدند می همه وقتی که هايی اشک از امان و بودند شده
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 شکسته حرفم با را دانيار دل من...بودم شکسته که دلی وجدان عذاب...کرد می اذيتم وجدان دانيار،عذاب

 از...

 

 زور از...

 

 زور از حرفهايم که دانست می خدا فقط اما...بود شکسته من اعتمادي بی از دانيار..بودم

 منکه...کردم می سرزنش را خودم..بود رفته صحنه آن غم و گذشته زمان که حاال و...بود غصه زور

 کرده باورش اش زندگی واقعيات يا شايعات تمام برخالف منکه..داشتم قبول اش گذشته تمام با را دانيار

 کرده خراب بچگانه حسادت يک خاطر به را چيز همه چرا...بود کرده باور مرا کردن باور که او..بودم

 صداي با ديگر... بود که او

 اصالً...شکست نمی مرا حريم بود هرچه خطايش؟دانيار کدام خاطر بودم؟به

 جواب طرز چه اين...يخمک...زهرمار- تبسم؟ چيه-. نيست دانيار دانستم می...نپريدم جا از موبايل زنگ

 بی منی؟ با-: گفت و کشيد بلندي هين. عشقم؟بفرماييد جونم-. گذاشتم ام پيشانی روي را دستم دادنه؟

 را دندنانهايش خشم از ناشی سايش صداي. نذار سرم به سر...ندارما حال تبسم-. دادم جواب حوصله

 مرگش خبر از خبري.ببين حاال...نکردم کثيف برادر دوتا اين آلوده خون به دستمو من آخرش اگه-. شنيدم

 اينجوري که تو- مياد؟ دلت چطور.جغده خاله الهی بشه الل زبونت-. کردند فرو قلبم به نيشتر انگار نشد؟

 کشی؟ منت ري نمی چرا ره می در واسش جونت

 تونم نمی-. زدم غلت.

 چيزي يه بوده عصبانی...بابا اي-. نيست مهم واسش نبودم و بود گفت چون شايد..دونم نمی- چرا؟

 بد آره- خوبه؟ افشين-. کردم عوض را بحث..نبود کينه خاطر به..! نبودي اي کينه که تو.گفته

 می...خرابه هميشه باز؟اينکه- شده؟ خراب باز-. خنديدم. تعميرگاه برده رو پرايدوش معمول طبق...نيست
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 ببينين همو اونجا..بياي يهو..نداري خبر تو

 مثالً بعد..کنه دعوت رو دانيار افشن بگم خواي می..شاداب گم

 اونم..بدويی تو بعد..بخونين آواز و بچرخين دورش پذيرايی وسط ذاريم می واستون درختم کنين؟يه آشتی

 ...شه معلوم اندکی هم ميرا زير اون...بشه مواج همچی بخوره باد که..بپوشيا دامن بايد فقط...بياد دنبالت

 اينجوري رو تو وقتی ترکه می کنم؟دلم چيکار گی می خب- تبسم؟ زدي توهم باز-. کردم قطع را حرفش

 و کشيد آهی. افتاد می اتفاق اين که باالخره..بهتره اينجوري -. ميبينم پنچر اصالً ..شم می خوب..هيچی

 تو ولی...نداشتين هم با سنخيتی هيچ دوتا شما..اومد نمی خوشم دوستی اين از زياد منم راستش-: گفت

 يهويی اينجوري...بودي وابستش خيلی...

 .نيست تر سخت که دياکو از..کنی فراموشش تونی می تو-... توئه با حق..آره-. بود بيشتر من آه سوز

 پشت. گيرم می تماس باهات خودم.دارم خطی پشت تبسم..خيال بی-. بود تر سخت خدا به..بود تر سخت

 دانيار. .. و بردم بالش زير را سرم.دهم ادامه اين از بيش توانستم نمی فقط...نداشتم خطی:

 دسته روي را کتم و گذاشتم ديوار کنار را چمدانم.شدم وارد و چرخاندم قفل توي را کليد خسته و خوابالود

 پشيمان اما..رفتم هم آشپزخانه تا.داشتم احتياج پررنگ چاي استکان يک به شدت به.انداختم اش

 و برگشتم سريع...کردم تعجب هم..ترسيدم هم. کنم می دم من بشين برو تو-. بود تر واجب خواب...شدم

 کنی می دعوت مهمون اينجوري-: گفت و زد را چايساز دکمه... دايی-. زدم لبخند دل ته از دايی ديدن با

 ليوان داخل بگی تی ندادين؟ خبر چرا-: گفتم و دادم تکيه ميز به.نداشتند را وزنم تحمل پاهايم پسر؟

 آره-. دادي نمی جواب هم رو خونه تلفن...بود خاموش دادم؟گوشيت می خبر چجوري-: گفت و انداخت

 داخل؟ اومدين اومدين؟چجوري کی...بودم سد سر

 - چطوره؟ حالتون-. گذاشت ميز روي و ريخت ليوان توي را جوش آب. گرفتم کليد دياکو از..ديروز

 فکر و کشيدمش آغوش در و خنديدم. نيست آدم شبيه پرسيمونم احوال-: گفت و گشود هم از را دستانش

 -. ست خبري چه دنبال دانستم می خبر؟ چه-. شده الغرتر قبل سال دو به نسبت چقدر که کردم
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 زير به را سرم. نبود کار فقط هميشه-. شد دقيق صورتم به چطوره؟ دياکو.کار فقط هميشه مثل...هيچی

 گشنه اگه...خب خيله-. بخوابم کمی مورد اين در زدن حرف از قبل توانستم می کاش شده؟ چی-. انداختم

 به آبی..بروم تخت به گرفتن دوش بدون نتوانستم...رفتم اتاق به. زنيم می حرف ًِ

 بعدا..بخواب برو نيستی

 خوبم-. بود شده سرخ صورتش خوبين؟-. کرد نگرانم دايی سرفه صداي.آمدم بيرون و زدم تنم.

 بهتر تا مونم می-. نشستم تخت لبه... برو تو...آره- خوردين؟ رو داروهاتون-. بکشد دراز کردم کمکش

 گفتم می بهتون بايد...منتفيه قضيه اون- جانم؟- دايی؟-. نگفت هيچی و گذاشت پايم روي را دستش. شين

 فراموش-. کنم نگاه چشمانش توي توانستم نمی. نگفتی اما-. نياين اينجا تا رو راه اينهمه که

 .منو ببين-. شد خيز نيم... خوب پسر نکردي فراموش-. داد پايم به ضعيفی فشار. ببخشيد...کردم

 کردم انکار درسته؟..اميدتم آخرين من-. زد چشمک...ديدمش.

 - بود سرازير چشمانش از که هوشی. خوره نمی من درد به شاداب...شده تموم قضيه اون...دايی نه

 را جريان چيه؟ جريان.خوردي نمی شاداب درد به تو پيش وقت چند همين تا..جالب چه-. کرد می معذبم

 مشکلت -: گفت و کرد خالی حلقش توي را اسپري هاي آئروسل از کمی.کردم تعريف برايش دقيقاً االن

 اعتمادي بی اين با من ولی...داره حقم...نداره اعتماد بهم شاداب اينکه-. بود پريده سرم از خواب چيه؟

 بوديم؟کوچيکترين تنها هم با کم مگه.کردم حفظ رو فواصل و حريما همه مدت اين تو.بسازم تونم نمی

 نمی افتخار م گذشته به من دايی-... گرفتم آتش دوباره حرفهايش يادآوري از... که ندادم انجام حرکتی

 به نسبت کاملش آگاهی رغم علی که داشتم دوست اين واسه رو شاداب...نکردم مخفيش هيچوقتم اما...کنم

 سين از...نمياد خوشم متلک و کنايه و گوشه از من...وکامل بسته چشم..داشت اعتماد بهم بازم..زندگيم

 بدم جواب م گذشته بابت بخوام عمر يه باشه قرار اگه...نمياد خوشم گيري مچ از...نمياد خوشم شدن جيم

 چيه دونی می واقع در...نندازم چاه اين تو رو خودم و بزنم رو احساسم قيد دم می ترجيح...بشم متهم و

 به...نيستم ازدواج آدم من...اولم خونه سر برگشتم بازم من...خودمه از...نيست شاداب از دايی؟مشکل
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 رو مقابلم طرف هم کنم می بدبخت خودمو هم...خورم نمی ازدواج درد.

 با بعد و ريختم بهم را خيسم موهاي دست کف با.کرد ترم عصبی بودم که چيزي از دايی لب گوشه لبخند

 اما...بودم خونسردي آدم -. کردم مرتبشان انگشتانم ذاتاً من. کرده داغ مخت اي خسته...پسرم بخواب برو

 چيکار...من جاي به بذار رو خودت شما..دايی نکرده داغ مخم-...! بود غريب و عجيب دايی خونسردي

 کردي؟ می

 بود؟ خنده وقت...خنديد

 - تصور گم می که رو چيزايی اين لحظه يه و باش خودت جاي تو...باشم تو جاي من نيست الزم

 به بينی طريق از محکم را نفسم بدي؟ رو جوابم رک هميشه مثل و...کردن فکر بدون دي می قول...کن

 از شب نصفه...سايتی تو کن فکر.کنی سازي صحنه قشنگ خوام می..خوبه-. آره-. کردم فوت بيرون

 بهش هم احساسی يه

 قبالً قضا از که بينی می مردي بغل تو رو شاداب...بيرون مياي کانکست

 می خوب خيلی...داري اعتماد بهش

 کامالً...داري خبر شاداب گذشته از تو...!دياکو

 مثالً...داشته

 بغل تو...عالقت مورد دختر که بينی می فقط...نداري اطالعی هيچ هم کردن بغل اين علت از..شناسيش

 صدايی. کشمش می-. بست يخ عروقم در جوشيدن،خون جاي به چيه؟ العملت عکس...ست ديگه مرد يه

 هنوز که آوردي شانسی چه پس-. آمدم خودم به دايی خنده بودم؟از من...نشناختم گفت را کلمه اين که

 اي زنده.

 ما داريم؟فقط غيرت مردا ما خوبه؟فقط همسايه واسه فقط چيه؟مرگ- کرد؟ می چه من با دايی..بودم گيج

 صورتش توي را سرگردانم نگاه ندارن؟ حق بخوايم؟اونا خودمون واسه رو زنمون داريم حق

 ناراحتی از...نبوده اعتمادي بی از شاداب حرف...جون دايی-: گفت و زد بازويم به اي ضربه...چرخاندم
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 دستايی ده نمی اجازه...همينه داره دوست که مردي خيانت برابر در زنی هر طبيعی العمل عکس...بوده

 که شرطی به اما...پذيرفته رو ت گذشته شاداب که درسته...کنه لمسش...کرده لمس رو ديگه زن يه که

 همچين و بيرون مياد يهو...نداره که غيب چسبيده؟علم تو به دختره دونه می چه اون...باشه گذشته گذشته،

 اونو تو اونوقت...کنه حفظ رو تعادلش نتونسته حتی که اومده فشار بهش چقدر ببين...بينه می رو چيزي

 می هم قلدري...باوراش تمام به زدي کنی؟گند می دورش خودت از دادن توضيح جاي کنی؟به می متهم

 کنی؟

 دوستش که مردي خيانت به..زن هر العمل عکس...بودم دايی ابتدايی جمالت درگير هنوز من

 حاال-. کنم تکميل را ام جمله نگذاشت... منو شاداب کنی می فکر يعنی- داشت؟ دوستم دارد؟شاداب

 زن اون بينی؟بازم می حالتی همچين تو رو غريبه مرد و زن يه و بيرون مياي کانکس از...کن تصور

 نشون العمل عکس مهمن واسمون که کسايی رفتار به نسبت فقط ما-...! نه...بود واضح کشی؟ می رو

 مثل روز ده که خشمی...! شد نمی اذيت موضوع اين بابت اينقدر نداشت دوستت شاداب اگه...ديم می

 با و حرفا اين تموم وجود با-. شد دردناک اش پنجه فشار.کرد فروکش خورد می را وجودم تمام جذام

 اما...کردم نگاهش قدرشناسانه. م عقيده هم باهات...جون دايی توام طرف من...افتاده که اتفاقايی به توجه

 نمی تاييد رو اشتباهی هيچ من و...اشتباهه ازدواج اين منم نظر به-. نبودند مهربان اصالً چشمانش

 شو دختر اين خيال بی...کنم!...

 بود برگشته دانيار: شاداب دارد؟حاال؟ دوستم شاداب بودم فهميده که حاال...رفتم وا!...

 در پشت..ديوار اينور من و کرد احوالپرسی سهرابی مهندس با...کردم يخ و شنيدم را صدايش

 نزديک و دور خواستم می...شدم گوش سراپا قلبم مالحظه بی و وحشی هاي ضربان با همزمان...بسته

 آمد؟ می من اتاق به آيا...بسنجم را قدمهايش شدن

 سعی...بود شده لرزان و حس بی دستانم...برود بين از تنم انقباض که نشد باعث نيامدنش اما...!نيامد

 راه اتاق توي قدم چند...شدم نمی گرم هم کار با که بودم سرد آنقدر اما...کنم گرم کار به را سرم کردم
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 شرکت اين از دانيار تا..رفتم

 کنترل براي عميقی نفس...شد پخش فضا در موبايلم آرام نواي.مردم می دلهره شدت از شد می خارج

  آماده گفتن "اشتباهه نخير" براي را خودم..شناختم نمی. سالم- بله؟-. دادم جواب و کشيدم صدايم لرزش

 حافظه. خانوم شاداب...شما با- دارين؟ کار کی با...نه- شناسی؟ می.هستم اسماعيلی- بفرماييد؟-. کردم

 را شاخ دو رويش. دانيار دايی...هستم اسماعيلی..که گفتم- شما؟-. بود آشنا صدا اين...زد جرقه درگيرم

 بله-. داشت چکار من با.چسباندم م به را پاهايم و نشستم شناختی؟-. کردم حس سرم روي.

 مرد اين از بودم؟چرا ترسيده اينقدر چرا ميشه؟.بزنم حرف باهات خوام می- کردم؟ می پرسی احوال بايد

 گم می که آدرسی اين به بيا تونی می اگه- ؟"مورد چه در" بپرسم نکردم جرات ترسيدم؟حتی می.

 و کنجکاوي...رفتم می هم توانستم نمی اگر حتی. تونی می اگه البته..آره- االن؟-. کردم صاف را صدايم

 مالقات يه اين فقط..منتظرتم-. کردم يادداشت بگم؟ رو آدرس-...  و بودند داده هم دست به دست استرس

 بشه خبردار نبايد دانيار...خصوصيه.

 گشودن از قبل.رفتم سهرابی اتاق به و گرفتم دستم را مرخصی برگه.کردم قطع را تماس و گفتم چشمی

 شدم وارد و راندم لب بر اللهی وبسم کشيدم ام مقنعه به دستی در.

  ً سالم آهسته.نيامده چشمش به واقعا من نبود که کردم باور و...گرفت دلم دانيار لب روي ي خنده ديدن از

 -: گفتم سهرابی مهندس به رو و دزديدم را نگاهم...رفت هم در اخمهايش من ديدن محض به.کردم

 سوزن بدنم دانيار تيز نگاه از. برم خوام می بدين اجازه اگه...اومده پيش واسم کاري يه من..ببخشيد

 حتی بدون و کردم تشکر زيرلب. خدانگهدار-: گفت و کرد امضا را برگه سهرابی مهندس.شد می سوزن

 نمودم آزاد را ام شده خفه نفس و آمدم بيرون اتاق از دانيار به نگاه نيم يک.

 سمتش به طمانينه با و کردم پيدايش و گرداندم چشم...بود دايی با مالقتم محل دنج و سنتی اي خانه سفره

 خدا رو تو بفرمايين-: گفتم شرمندگی با...شد بلند.رفتم.

 جذبه اما...رسيد می نظر به تر نحيف و تر خسته..تر مريض بودمش ديده که باري آخرين از...نشستيم
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 باري بی و باردار ذره هيچ براي گريزي راه هيچ که قوي مغناطيسی ميدان همان...بود همان چشمانش

 همانقدر..سرد همانقدر...داشت دانيار چشمان به عجيبی شباهت که چشمانی.گذاشت نمی باقی

 نافذ همانقدر...خالی...

 - چطورين؟ شما.ممنون-. کاست ام نگرانی از و کرد گرم را دلم کمی گفتنش "دخترم" دخترم؟ خوبی

 و تشکر نه داد می "خوبم" با را پرسی احوال جواب دانيار مثل. خوبم-. کرد محکم گردنش دور را شالش

 خوري؟ می چی-. تعارف

 -. آب منهم براي و داد سفارش چاي خودش براي. آب کم يه فقط- رفت؟ می پايين گلو اين از چيزي مگر

 .کردم قفل درهم را انگشتانم درسته؟.بدونی رو اي دفعه يه مالقات اين علت کنجکاوي. ً بله- حتما...خب

 لحظه از نداري؟ نظري خودت-. رسيد می اعصاب به و کرد می نفوذ گوشت و پوست از نگاهش اشعه

 مثل هم ناباورش پوزخند. متاسفانه نه-: گفتم اما.بودم کرده خيال و فکر جور هزار بود زده زنگ که اي

 مطلب اصل سر بريم بهتره پس خب-. بود دانيار.

 -. آورد نمی تاب را ترسناک و خيره نگاه اين..آورد نمی تاب را ضربات اين..آورد نمی تاب من قلب اين

 داري؟ دوست رو دياکو هنوز

 براي ها رفلکس همه...ريخت ناي در مري جاي به دهانم آب و شد قفل گلويم ناگهانی صورت به کامالً

 به اشک شديد هاي سرفه.افتادند تقال به و شدند بسيج هوا، مجراي درون از اضافی ماده اين برگرداندن

 بهتر-. گرفتم آرام باالخره و...خوردم قلپ چند زحمت به و قاپيدم دستش از را آب ليوان.آوردند چشمم

 شدي؟

 دوباره پس...خوبه-. بهترم...ممنون- بود؟ کی عجيب موجود اين...کردم نگاه خونسردش صورت به

 عجيب...بود دياکو همسر که دختري پدر...دياکو پدرزن داري؟ دوست رو دياکو هنوز...کنم می تکرار

 نيومدم من...دخترم ببين-. زد لبخند. شم نمی متوجه رو منظورتون-. پرسيد می من از را دنيا سوال ترين

 سواالم جواب و باش آروم...اي ديگه بد هرچيز يا کنم سرزنشت يا کنم بازخواستت يا کنم اذيتت که اينجا
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 داري؟ دوست رو دياکو هنوز باشه؟تو.نگرانی بدون...حاشيه بدون..بگو رک رو

 از بعد البته-. بود گرفته استهزا به مرا تالش تمام لبخندش. برادر يه مثل اما...بله- داشتم؟ دوست

 به رحمت صد...آمد جلو کمی. من واسه بودن برادر يه فقط اون از بعد...گم می رو ازدواجشون

 نيست؟ خبري قوي عاشقانه حس اون از ديگه يعنی-....! دانيار

 و ميشه جدا من دختر از داره بگم بهت اگه يعنی-. بشنود را جوابم تا نکرد صبر اما.کردم رجوع قلبم به

 همسر واسش تو که رسيده نتيجه اين به بگم اگه-. پريد سرم از برق شی؟ نمی خوشحال ايران گرده برمی

 حيات براي تالش از دست قلبم دي؟ می رد جواب کنه ازدواج باهات خواد می و هستی تري مناسب

 العملی عکس چه کنم خواستگاري دياکو واسه رو تو که اينجام من بدونی اگه-. نزد ديگر و برداشت

 شاداب گرده برمی داره دياکو-. داشتم سقوط حس بودم نشسته اينکه وجود با دي؟ می نشون

 چيه؟ نظرت...خانوم

 دادن نظر به چه را مرده آدم...!بودم مرده من...!نداشتم نظر؟نظر

 دقايقی از بعد و نوشيد را چايش قلپ قلپ بود، ساخته من براي که برزخی به توجه بی و آرامش کمال در

 چيه؟ خب؟نگفتی؟نظرت-: گفت سکوت، طوالنی

 حرف دامادش مجدد ازدواج و دختر زندگی شدن متالشی مورد در راحت اينقدر توانست می چطور

 االن کن نبود؟فکر آرزوت اون با ازدواج نداشتی؟مگه دوست رو دياکو گی؟مگه نمی هيچی چرا- بزند؟

 چيه؟ جوابت.اومده پيش موقعيتش

 هدف اش چشمی زير و مستقيم نگاه هر از..مردمکش چرخش هر از..حرفش هر از..داشت هدف

 و کردم گلوله دستم توي را مانتويم...بود ديگر دانياري او...شناختم می خوب را مرد اين من...داشت

 بيست همون تو...حاتمی آقاي به من احساس اما..دارين منظوري چه حرفا اين گفتن از دونم نمی-: گفتم

 به حاال اما...کنم قبول تونستم نمی موقع اون شايد...نبودم ايشون مناسب هم اولش از من...موند جا سالگی

 يه...احترام سراسر حس يه..هست و بوده وار اسطوره حاتمی آقاي به من احساس...رسيدم حرفشون
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 سريع اما..شکست گلويم در صدا اي لحظه براي... بنابراين...بود زندگيم کمبوداي از ناشی شايد که حسی

 کردم جور و جمع را خودم.

 - حتی ازدواجشون از بعد...نداشتم اولم از..ندارم دخترتون زندگی واسه خطري هيچ من باشين مطمئن

 من-: گفت و کشيد ريشش ته به دستی. کنم فکر حاتمی آقاي مورد در ندادم اجازه خودم به هم لحظه يک

 بخواد اون داري؟اگه دوست رو دياکو هنوز.پرسيدم سوال يه.نزدم حرف دخترم زندگی مورد در

 کنی؟ ازدواج باهاش حاضري

 عوض نظرش سال دو اين تو محاله...کردن نگاه من به خواهر چشم به هميشه حاتمی آقاي- بودم؟ حاضر

 داري؟باهاش دوست رو دياکو.بگو رو خودت حس...کن ول رو دياکو...دخترم-. شد تند کمی. باشه شده

 مرور را دياکو حرفهاي خب؟-. زد برق چشمانش... دارم دوستشون-... امان..خدايا کنی؟ می ازدواج

 نداشتم ترديدي هيچ حرفم گفتن براي چرا؟-...! نبود عصبانيت از ناشی اخمش... نه ازدواج اما-. کردم.

 - آخر تا..هميشه خوام می...بمونه اسطوره خوام می من و...ست اسطوره يه من واسه حاتمی آقاي

 همه گفتن خودشون...باشه سند...باشه الگو واسم چيزش همه که باشم داشته رو يکی زندگيم تو...عمرم

 شکنن می اشتباه يه با بتها.. چشمم زير نم روي را انگشتم.بود فکري نگاهش. بشکنه بتم خوام نمی من

 االن من...واقعی واقعی...ببينم هست که اونجوري رو دنيا کردم سعی...حاتمی آقاي از بعد-. کشيدم

 که آوردم دست به رو ديگه چيزاي خيلی جاش به اما...ندارم رو حاتمی آقاي...خوشبختم...خوشحالم

 را دانيار هم"بگويم خواستم... هم...دارم درآمد هم..خونم می درس هم...بکنه رو هام نداشته جبران

 دارم"...

 با کردم سعی.دادم فشار هم روي را دندانهايم..شناختم می را ناباور چشمان اين من...بود نشده قانع

 عشق تونه نمی آدمی هيچ...دروغه ندارم بهشون حسی هيچ ديگه بگم اگه-. کنم جلب را نظرش صداقت

 خطا به حق..دارم اشتباه حق دنيا اين مردم همه مثل منم اما...باشه اشتباه اگه حتی..کنه فراموش رو اولش

 اما..بودم خياالتی خيلی..بود کمتر سنم خيلی موقع اون خب...شدن احساساتی..بودن رويايی حق..رفتن
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 واسه همه گفتی که اينايی-: گفت و داد سرش به نامحسوسی تکان... بيام کنار واقعيات با گرفتم ياد االن

 محترمه و عزيز واست اونقدر که دياکويی با چرا.کنه قانع منو که بيار دليل يه...خودته کردن قانع

 اون و اين حرف باشی؟به داشته خودت خود واسه رو اسطوره اون خواي نمی کنی؟چرا نمی ازدواج

 به رد جواب واسه دليلت...بزن رو خودت حرف...کن فراموش رو احتماالت و بت شکستن..نکن استناد

 مهربانی با چون...کرد درک را خرابم حال انگار...! بودم کرده گير اي مخصمه چه توي چيه؟ دياکو

 و دياکوام زن پدر من که بدي عذاب فکر اين با رو خودت همش اينکه جاي به...دخترم ببين-. داد ادامه

 تجسم رو دياکو...داري رو دياکو با ازدواج موقعيت االن که کن فکر اين به فقط...تو خونی دشمن

 به رو..نشسته اينجا...آرزوهات نهايت همون..روياهات مرد همون...نشسته روت به رو کن فکر...کن

 اونقدر که چيزي...حسابی و درست دليل يه...منطقی دليل يه..بيار ردت جواب واسه دليل يه...تو روي

 اسطوره شه می باعث که چيزي...کنه غلبه بهش تونه نمی شديدت و سابق عالقه حتی که مهمه و بزرگ

 مياري؟ بهونه داري فقط داري؟يا دليلی همچين..کن فکر...برونی خودت از رو ت

 از که دليلی...کنم فکر دياکو به دوباره داد نمی اجازه هرگز که دليلی..داشتم. دارم دليل-. کردم فکر

 شنوم می-. چرا عشقم از اما کاست نمی احترامم.

 براي اما بود سخت گفتنش...دانيار مثل بود رک بايد هم مرد اين با...کردم نگاه مشتاقش چشمان توي

 اگه حتی...کنم ازدواج زده پس منو يکبار که مردي با تونم نمی من-: گفتم محکم...محکمه آن از نجاتم

 -: گفت و زد تکيه و کشيد راحتی نفس...شد حقيقی لبخندش باالخره. باشه حاتمی آقاي مرد اون

 اين هميشه واسه و ببرم خودم با و بگيرم هم رو دانيار دست تونم می راحت خيال با ديگه پس...خوبه

 را دانيار...کردم حس را لبم گوشه خوردن ترک. کنم جدا تلخش خاطرات و خاک اين از رو برادر دوتا

 شنيدم را عزرائيل قدمهاي صداي خورم می هميشه؟قسم ببرد؟براي.

 زنگ دانيار...آوردم بيرون کيفم جيب از را موبايلم...کردم دراز را ام خسته پاهاي و نشستم جدولی لبه

 آشناترين حاال و بود آمده نامتعارف و عجيب نظرم به اول روز که اسمی...زدم لبخند اسمش به..بود زده
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 اهميت برايش نبودم و بودم که نبود مهم...نبودم دلخور...نبودم قهر ديگر...داشت را دنيا حروف

 بود مهم برايم نبودش و بود که بود اين مهم...نداشت!...

 از تنگم ل د...باشم قهر خواستم نمی...گرفتند می من از هم را او که حاال...برود خواست می که حاال

 هميشگی هاي گويی رک براي...اش چشمی گوشه هاي نگاه براي...بود شده هم تر تنگ حاال همين

 کردنهاي چک براي...بارش شيطنت گفتنهاي "خوشحال" براي...منتش بی و مداوم بودنهاي براي...اش

 غيرتش سر از!...

 اين آسمان زير کشيدنش نفس به که منی از...بگيرند من از هم را او خواستند می...برود خواست می

  می...بود اما...بود بداخالق اگر حتی..بود قهر اگر حتی..ديدمش نمی اگر حتی..بودم راضی هم شهر

 و اولين با...زدم را تماس دکمه.گرفتند می...من از هم را همين حاال و...کرد می آرامم و...هست دانستم

 حرف توانست نمی که بود اين اش خوشبينانه.کرد رد هم را سومی و...نداد جواب بوق دومين

 بزند حرف خواست نمی...اش بدبينانه.بزند.

 شده سردم نگاهش از چقدر...انديشيدم ديدمش که اولی روز به و کشيدم گوشی صفحه روي را دستم

 داشته شانس بايد هم تجاوز توي آدم بود گفته...خنديدم بغض با...شب گفت؟خفاش می چه تبسم...بود

 حل مسئله برايم که افتادم روزي ياد...گرفتم دهانم جلوي را دستم...است شب قناري اينکه بود گفته...باشد

 آن...دادم ترتيب برايش که تولدي...دوختم برايش که پيرهنی..زدم هق...نداد جواب..کردم تشکر...کرد

 به رسيدگی دانيار و...برد و کرد بغل را کيميا دياکو که افتادم روزي ياد...بود گرفته من از حالی چه شب

 شهر جگري ترين کثيف به مرا که روزي ياد...بود داده ترجيح برادرش کنار بودن به مرا خراب حال

 هاي نيمکت روي ما و بود بستري دياکو که روزهايی ياد...داد من به را دنيا جگر ترين خوشمزه و برد

 و ايستاديم که آنجايی...فرودگاه کنار جاده...رفت دياکو که وقتی ياد...زديم می چرت هم کنار بيمارستان

 و بست من زندگی مشکالت حل به کمر مردانه او و...ريختم دايره روي را ام زندگی تمام برايش من

 شيشه...زدم تنش به که شوکري...مرد دياکو که روزي ياد...گشود هم از را ام زندگی هاي گره يکی يکی
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 کنارش که هايی اشک...گرفتم آغوش در که سري...آوردم بيرون دستش از تکه تکه که هايی

 به سر دلتنگی شدت از من...رفتيم می کوه هم با که روزهايی ياد...ريختيم هم با که هايی اشک...ريختم

 با...برگشت دياکو که روزي ياد...داد می هديه را دياکو عکس شدنم آرام براي او و گذاشتم می زانويش

 مظلوميت با که شبی ياد...رسيد رفته دست از من داد به و گذاشت تنها را برادرش تنها او و...نشمين

 و زور با...بخوانم درس کرد مجبورم که افتادم شبی چيه؟ياد من گناه داري مشکل دياکو با تو گفت

 و...دياکو عروسی روز ياد...!بود آورده ارمغان به برايم را عمرم نمره بهترين و فرياد و عصبانيت

 آرام نيت به...بود آمده دادن امنيت براي که آغوشی...نبود تصادف سر از دياکو مثل که آغوشی

 آماده من نخوردن سرما خاطر به که حمامی...شد پيچيده دورم من کردن گرم خاطر به که کتی...کردن

 تمام در دانيار...ريختند می محابا بی اشکهايم...کرد درست من خاطر به که بدطعمی خشک شير...شد

 براي که ساعتهايی ياد...!من فقط...بودم مطمئن...من بود؟فقط کرده گرم شير نفر چند براي عمرش

 صبور اينهمه نفر چند براي دانيار...گذاشت می وقت گرفتنم ياد کار براي..کشيدنم طرح براي..ارشدم

 نگرانی ياد...افتادم سايت ياد...!کس هيچ خدا به...کس زد؟هيچ می خودش وقت از نفر چند بود؟براي

 گرفته درد فشار شدت از ام سينه...غيرتش زده بيرون رگ ياد...مسئوليتش از ناشی فريادهاي ياد..اش

 من پيش و کرد رها بود که هرچه را مهتا...خوبم شود مطمئن خواست می...آورد پماد برايم...بود

 بيرونش اتاقم بودم؟از کرده چه برد؟من می پماد نفر چند شد؟براي می نگران نفر چند براي دانيار...آمد

 صورتم...بودم شکسته را دلش..بودم زده پس را حمايتگرش هميشه دست...نزن دست من به گفتم...کردم

 بگيرند؟چطور من از را او خواستند می کردم؟چطور می بايد چه دانيار بدون من...پوشاندم دستانم با را

 آورد؟ می طاقت کرد؟چطور می چه دانيار بی باشند؟شاداب رحم بی اينقدر توانستند می

 می گريه بفهمد خواستم نمی...کردم پاک را اشکهايم...دستهايم مثل..ام چانه مثل...لرزيد ام گوشی

 اين از بيشتر خواستم نمی...کنم اذيتش اين از بيشتر خواستم نمی...کنم...

 -سالم-. بود شده تنگ هم تلفنش پشت نفسهاي براي حتی دلم. سالم.
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 تر داشتنی دوست ها بداخالق...ندارم دوست را ها اخالق خوش ديگر که کردم فکر خود با...بود بداخالق

 جواب زدم زنگ.خوبم- خوبی؟-. بودند اعتمادتر قابل حرفها کم..نداشتم دوست هم را ها پرحرف....بودند

 کجايی؟.ندادي

 تنها اينکه...برايش بود سوال مهمترين اين تنها؟-... جدول لبه نشستم...پارک يه- بودم؟ کجا

 تنها؟ پارک؟اونم بري که گرفتی مرخصی-. آره-. نکنند اذيتم...نشوند مزاحمم..نباشم

 بريم مياي- چيه؟-. بود کالفگی از محکمش فوت دانيار؟- آمد؟ می دلشان بردند؟چطور می را دانيار

 خوبی؟ شاداب-. کرد مکث لحظه چند جيگريه؟ همون بخوريم؟از جيگر

 اومدم-. شد نگران صدايش مياي؟...آره-. شد می هم تر تنگ دلم...بود شده تنگ دلم...نبودم.

 دانيار بی...جهنم به گاه کردم؟تکيه می چه گاه تکيه بی...بردند می که را دانيار...گرفتند می که را دانيار

 دانيار کردم؟ می چه:

 غم هم لبخندش...بود کرده گريه هم بد...کرده گريه که زد می داد هايش گونه و چشمان سرخی

 را گاز پدال و کردم اش خاکی مانتوي به نگاهی...بود متين و آرام هميشه مثل..اما سالمش...داشت

 جان..بود سخت پرسيدنش...نداد جواب و تکاند را لباسش خاک وضعيه؟ و سر چه اين-: گفتم و فشردم

 جواب بگيرد باال را سرش آنکه بی کرده؟ اذيتت کسی...وضعيه؟کسی و سر چه اين پرسيدم-: گفتم تا کندم

 ...!تو-. بود همراه بغض با نفسش کی؟-. شد ققل فکم...بردم فرو فرمان توي را ناخنم. آره-: داد

 و مشکی چشمان. شده چی ببينم بزن حرف چی؟درست يعنی-... نداشتم کردن حل معما من؟اعصاب

 گفت و دوخت صورتم به را معصومش و خيس:

 -بود شده تنگ واست دلم.

 و زدم راهنما..شد سخت رانندگی.بريزد فرو عظمتش تمام با کوهی انگار...کردم حس را قلبم ريزش

 صورتم از چشم همين؟ فقط-. ندارد ديگري دليل اش گريه شدم می مطمئن اول بايد..ايستادم اي گوشه

 شنيدم؟ رو صدات نه..ديدمت نه چقدره دونی کمه؟می-... خجالتی و کمرو هميشه شاداب..گرفت نمی
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 هيچ. نداشتم هم ارتباطی راه هيچ...خوب دختر بودم سايت من خب-. گذاشتم اش صندلی پشت را دستم

 اومدي که امروزم-. بروند دستش از ها ثانيه ترسيد می انگار...بود نکرده نگاهم خيره اينهمه وقت

 باهام بودي قهر-. انداخت پايين را سرش باالخره... نيومدي من پيش شرکت.

 بيرون تار چند روي را انگشتم...توانستم نمی ديگر...صبر و طاقت اينهمه از بودم شده خسته ديگر

 با کوچکم انگشت..آورد باال که را سرش...! نه قهر اما...بودم عصبانی-: گفتم و کشيدم موهايش ريخته

 پاک را چشمش زير خيسی داشتم دوست نيستی؟ ديگه االن-. گرفت قرار تماس در صورتش پوست

 نيستم...نه-. گذاشتم صندلی روي دوباره و کردم مشت را دستم جايش به اما...کنم!...

 شاداب،شاداب...امشب اما..فهميدم می را اش خوشحالی...خنديد می دل ته از کنان آشتی از بعد هميشه

 مهم واست نبودم و بود

 واقعاً کردم فکر-. کرد اکتفا محو تبسم يک به من جواب در و نبود هميشگی

 نيست.

 يک تنها که کانکسی وارد...شود کانکسش وارد کسی ندادم اجازه بودم آنجا که روزي ده تمام نداشت خبر

 نيست؟ مهم- چيه؟- دانيار؟-. دادم می خودم دست کار مانديم می آنجا...زدم استارت.بود او پذيراي شب

 گرفتی؟ دل به چرا تو...گفتم چيزي يه عصبانيت تو من حاال- کردم؟ می تفهيم بايد چطور را بودنش مهم

 -: گفت تندي به کنی؟ می فکر چی خودت-. کرد نمی ول..کشيد نمی مرا زيرزبان تا امشب مهمه؟ يعنی-

 مهمه؟ هم تو واسه..مهمه من واسه دوستيمون که اونقدر بدونم خوام می...بده رو جوابم کنم می خواهش

 بهم خودت خوام می- شاداب؟ داري شک-. بودم مطمئن..بود آورده دختر اين سر باليی يک نفر يک

 نه؟ يا هستم زندگيت توي

 زندگيتم؟اصالً  کجاي من بدونم خوام می.بگی

 دوستی اين ديگر که گفتم می بايد گفتم؟چطور می بايد چه طلبکار؟من جدي؟اينقدر بود؟اينقدر شاداب اين

 خواهم نمی دوست عنوان به را او که...خواهم نمی دوستی ديگر که..خواهم نمی را.
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 - و بذاري منو قراره اگه...کنم روشن وابستگی اينهمه با رو خودم تکليف و بدونم بايد...بدونم بايد من

 آمادگيش بذار...نکن پنهان ازم ولی...گرفتم ياد رو کردن تحمل..دارم رو تحملش کن باور...بگو بهم بري

 می دق شادي...بذاري تنهامون يهويی نداري حق..مايی خونواده از عضوي تو...باشم داشته رو

 چه فهميدم نمی... مواد طرف برگرده دوباره ممکنه نباشه بهش حواست چی؟اگه بابام تازه...مامانمم...کنه

 خوبه؟ برم؟حالت و بذارم شاداب؟کجا گی می چی-. گويد می

 همه يعنی.نيست عادي شرايط کردم می احساس...کند می سنگينی دلش روي چيزي کردم می احساس

 بري خواي می اگه حداقل- بروم؟ و کنم ازدواج او با خواهم می کرد می بود؟فکر مهتا خاطر به اينها

 هم با که بدي و خوب خاطره اينهمه خاطر به..دوستيم هم با که مدت اينهمه خاطر به...بگو قبلش

 رفتنت مانع خوام نمی من...نباشی فردا نکنه که بخوابم استرس با همش نذار...نرو اي يدفعه...داريم

 ري نمی خداحافظی بدون شم مطمئن خوام می فقط...بشم.

 نفر يک تنها پريشانی اينهمه مسبب... رفت هم در خودکار صورت به اخمهايم و خورد تکان شاخکهايم

 کردم توقف جگرکی مقابل! کند دگرگون اينطور را آدمها حال توانست می نفر يک تنها.باشد توانست می

 بود؟کجا چی بابت امروزت مرخصی-. داد تکان را سرش فقط گفته؟ بهت چيزي شاداب؟کسی-: گفتم و

 و گرفت گاز که لبی از. بمونم شرکت تو نتونستم بود گرفته دلم...نديدم کسو هيچ- ديدي؟ رفتی؟کيو

 گفت و کرد باز را کمربندش. رسيديم...شو پياده...خب خيله-... گويد می دروغ فهميدم دزديد که نگاهی:

 - خوبه؟.نرم جايی خداحافظی بدون دم می قول-. سوخت دلم اش آشفتگی براي بگی؟ هيچی خواي نمی

 نمی سر ازدواج اين اگر بري؟ خواي می واقعاً يعنی-. شد نگاهش تو حسهاي تمام جايگزين وحشت

 رو خبرش...ميشه مشخص ديگه روز سه دو تا-. بود محال شکل اين به دادن ادامه...!رفتم می..گرفت

 عقب صندلی از را کتم...رفت بيرون ماشين از و شد آب پر چشمش کاسه...کرد نگاهم کمی. دم می بهت

 خوري؟ نمی چرا..جيگر جيگر؟اينم نگفتی مگه-: شاداب...! دايی طلبت يک-: گفتم دل در و برداشتم

 توي لقمه به گازي... بخور خودت..شدم سير من- بودند؟ گذاشته برايم بود؟اشتهايی مانده برايم اشتهايی
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 سير ميشه هم جيگر به کردن نگاه با دونستم نمی-... بود خيال بی و راحت و خونسرد چقدر..زد دستش

 شد.

 اين با چقدر..دادم می دل راحت چقدر..شدم می وابسته راحت چقدر...بودم ساده و احمق چه من

 کردي؟ چيکار نبودم من که روزه ده اين..ببينم کن تعريف خب-. بودم شده پذير آسيب رقيقم احساسات

 نان

 هميشه مثل..کار..درس...هيچی-: گفتم و کردم ريز ريز را دستم جلوي...

 -: گفتم و ريختم چشمم توي داشتم رنجش هرچه نکردي؟ پيدا شوهر-: گفت و کشيد سر را اش نوشابه

 واسه مالکت...شدي اکتيو...آفرين..هوم-: گفت و داد باال را ابروهايش... تا ده...يکی نه اونم..چرا

 و برگشتند همه که خنديد بلند آنقدر. نباشن تو شبيه اينکه-: گفتم حرص با بود؟ چی تا ده اين انتخاب

 چيه؟ بارشون و کار.درسته -. کردند نگاهمان کامالً مالکت...اومد خوشم..نه

 نمی را رفتنش که فهميد نمی چرا...بود احساس بی چقدر...بود عاطفه بی چقدر...بود بدجنس چقدر

 اگه البته...ببين و بيا خودت...فرستم می نامه دعوت واست- است؟ بد حالم چقدر ديد نمی خواهم؟چرا

 بزنيم قدم کم يه بريم...خوردم چقدر واي-: گفت و زد کنار را دستش جلوي ظرف! کنم پيدات.

 اجازه هرگز من کردم فکر و برخاستم حرفی هيچ بی بود؟ ام کنايه پر حرفهاي و من به حواسش اصالً

 زن به چيه؟ اخما اين علت بگی ميشه-... او و نداشت اشتها اگر حتی..برخيزد گرسنه ميزي سر از ندادم

 هيچی-: گفتم و کردم نگاه شدند رد هم دست در دست و خندان..کنارمان از که مردي و...

 بار يه همين واسه بدم اجازه تونم می داري دوست اگه-: گفت و زد ام تنه به نامحسوسی و آرام ي تنه

 شده بخشنده...! نشه نصيبت افتخاري همچين وقت هيچ ديگه ممکنه...بگيري خيابون تو رو دستم

 دار نگهش...خوام نمی..نه-...! باشد آويزانش کسی نداشت دوست ترها قبل...بود شده روشنفکر...بود

 اجازه بی روزها اين که من حرفهاي مثل..بود گزنده نگاهش...! پيششون ري می داري که اونايی واسه

 دعوا توان ديگر...کشيدم آه..! ها شده خوب متلکت به دست تازگيا-...! بودار و بودند شده تلخ من از
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 دلم...کردم نگاهش. کن نگاه منو-.... برود خواهم نمی که...ببيند تا نشستم. ببينمت بشين اينجا بيا-. نداشتم

 گفته ناراحتی؟ چی از گی نمی دلته؟چرا تو چی گی نمی چرا-. شد می تنگ صورتش جزء جزء براي

 کف ناراحتی؟آره؟ من رفتن خاطر به-. برود دانيار خواستم نمی شد؟من می مگر هم تر بودم؟واضح

 کنی؟ می عادت چی به-. کنم می عادت..نداره عيبی-: گفتم و گذاشتم پاهايم روي را دستانم

 نبودنت به- برد؟ می لذت من دادن عذاب از کرد؟چرا می اذيتم چرا.

 کن نگاه من به-. وقتی هر از تر ماليم..شد آرام صدايش.

 کن نگاه چشمام تو..توام با شاداب- ببيند؟ را خيسم چشمان که داشت اصراري چه.

 واسه باشه راهی يه اگه- کند؟ خودنمايی چشمانش اي قهوه رنگ اينقدر بايد امشب همين..امشب چرا

 امتحانش حاضري...باشه ممکن راه تنها اما...کنه اذيتت شايد...باشه سختت شايد که راهی يه...من نرفتن

 بخري؟ جون به رو سختيش من خاطر به کنی؟حاضري

 راه اون من خاطر به حاضري- دانيار؟ نرفتن براي راهی...شد مردمکهايش زدن دو دو درگير چشمانم

 تا آستين آرام... نده جواب زود...کن فکر..نه-. آورد لبهايم نزديک را دستش....کردم باز دهان بري؟ رو

 اولين براي...درخشيدند چشمانش..! حاضرم-: گفتم و کشيدم پايين را دستش و گرفتم را پيراهنش خورده

 دانيار به من...کردم رجوع قلبم به مطمئنی؟-. ديدم را چشمانش درخشش..شناختمش می که زمانی از بار

 آره-...! نبود بيراهه اما..بود سخت راهش شايد...کشيد نمی بيراهه به مرا...داشتم اعتماد.

 و کرد ميخ را نافذش نگاه و گرفت دست در را بازوهايم و شد نزديکم...برمان و دور آدمهاي به توجه بی

 برد فرو چشمانم توي.

 - راهت سر زيادي هاي چوله چاله ممکنه...بياد فشار بهت ممکنه..شی ناراحت ممکنه...شی اذيت ممکنه

 راه يک دانستم می فقط..زند می حرف چه از و گويد می چه دانستم نمی حاضري؟ اينا وجود با...باشه

 آرام. هستم-. گفت و زد را دنيا لبخند ترين مهربان نيستی؟ تو مگه...خب-. نرود دانيار اينکه براي است

 را دستش فشار. حاضرم-: گفتم و زدم لبخند منهم....ترسيدم نمی اي جاده هيچ از بود که دانيار..گرفتم
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 -: گفت و گذاشت لبم روي را اش اشاره انگشت... بايد بگو حاال-: پرسيدم...!نه را نگاهش اما...برداشت

 کنی می اعتماد بهم که بده قول فقط.زنيم می حرف موردش در ًِ

 بعدا...نه االن..نگو هيچی..هيش...

 دستانم...دنيا مسکن ترين بخش آرامش دانيار خاص و گرم نگاه و...بود قول ترين محکم دلم ته از خنده

 او...کردم نگاهش چشمی زير....نبود قفس ديگر دانيار با که تهرانی...کردم نگاه تهران به و زدم بغل را

 کمتر کمی را مان فاصله...بود آرام هم او اما...لبخند بدون هرچند...کرد می نگاه تهران به هم

 خواستم نمی هم را مترها سانتی همين...کردم...

 تو بی شهر که وهلال- بيايد؟ کش توانست می کجا تا لبخند اين...من پشت..گذاشت نيمکت روي را دستش

 داد لو و نياورد طاقت پس-: گفت و خنديد بلند دايی: دانيار...! شود می حبس مرا.

 از خراب حال اون فهميدم من ولی...نياورد شما از اسمی..نه-: گفتم و ماليدم خيسم موهاي روي را حوله

 داشت بيچاره دختر...جنگيدن می شما با جراتی چه با عراقی سربازاي موندم من.خوره می آب کجا

 شرايط بدترين از رو استفاده بهترين...نداري کمی دست هم تو-: گفت و زد چشمکی دايی. کرد می سکته

 و نشستم رويش به رو...انداختم گردنم دور را حوله..! بودي نکرده رو و هستی استادي...کردي اون

 انگشت با ندارين؟ قبول رو ازدواج اين نگفتين بزنين؟مگه حرف باهاش گرفتين تصميم که شد چی-: گفتم

 قبول نه...کنی اذيت رو معصوم طفل اين باشه قرار اگه-: گفت و داد ماساژ را گلويش اشاره و شست

 پاک را صورتم خيسی. بگيرم رو طالقش خودم دم می قول کنی می ظلم بهش داري ببينم اگه...ندارم

 -: گفت و شد خيره نامعلومی نقطه به پيوستين؟ شاداب طرفداران انجمن به هم شما-: گفتم و کردم

 دايی؟سيخ چی نگران-. بگذارم رويش را پاهايم خواست می دلم..کردم نگاه ميز به حسرت با...! نگرانشم

 آلی ايده شوهر چشمش، تو نکنی داغ سيخ همينکه يعنی-. زد پوزخند دايی. چشمش تو کنم نمی که داغ

 که بود چيزي اين. کنی می هم رو کار اين ايران به دياکو اومدن محض به دونم می...که هستی؟هرچند

 کرد می اذيت هم را خودم.
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 -. بودم گذاشته کنارش...بودم نيامده کنار اومدي؟ کنار قضيه اين با

  ً دونم نمی- واقعا تو دانيار

 کله االن...کنی می پاک رو مسئله صورت فقط که اينجوري خب-. نکنم فکر بهش کنم می سعی...دايی

 مياد باالخره چی؟دياکو بعدش اما...خودت خونه تو بياري رو شاداب خواي می فقط...داغه ت

 شيشه؟ تو بريزي رو دختر اين خون خواي می موقع اون...ايران

 دارم دوست که کسی از مسائل اين خاطر به نبايد بود نگفته خودش مگر...کرد زايل را خوشم حال دايی

 دو اين مطمئنم حداقل...هم شاداب به..دارم اعتماد دياکو به من اما...دايی سخته دونم می- بکشم؟ دست

 حس اون اما...کنه نمی خيانت بهت دياکو که معلومه...دايی نيست خيانت بحث-. کنن نمی خيانت بهم نفر

 رو بيچاره دختر اون ممکن شکل بدترين به امروز من...کنی؟ببين می چيکار رو خودت درون موذي

 دلم به آورد بهونه هرچی...کنه وصل دياکو به اونو که بودم نشونه يه دنبال فقط...گذاشتم فشار تحت

 پسش بار يه که باشه مردي با نيست حاضر گفت...کرد تخت رو خيالم آخرش جمله اما...ننشست

 داده دست از دياکو به رو حسش تمام که نميشه باعث اينا اما...گفت دلش ته از اينو کردم حس...زده

 رو تجربه اين زندگيشون تو همه...مونه می ذهنت تو ابد تا لرزونه می رو دلت که آدمی اولين...باشه

 حال سالی و سن هر حال هر به...گرفت ايراد نميشه هم کسی به...قلب تند طپشهاي اولين تجربه...دارن

 طپشهاي اولين...تو مورد در که اينجاست مشکل...داره رو خودش هاي مالک...داره رو خودش هواي و

 که عاطفی و مظلوم دختر اون با و...دارم سراغ ازت که اخالقی با...بوده برادرت واسه زنت قلب تند

 ...ريخت بهم

  ً حرفم ميان... نگفتی خودت مگه دايی- رسما...ريخت بهم اعصابم...! نگرانم...ديدم امروز

 که رو کسی شه باعث الکی تعصبات اون مبادا گم می...همونه حرفم االنم...گفتم چی دونم می من-. پريد

 يه شه باعث مبادا...بدي شکنجه داري دوست که رو کسی شه باعث مبادا..بدي دست از داري دوست

 از وقت يه گم می...کنی جمع رو حواست که گم می...کنی متهم حساسيتات خاطر به رو پاکدامن دختر
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 وقت يه...نشی متوسل گردنت کلفتی و بازو دور به وقت يه..نکنی سوءاستفاده دختر اون سکوت و صبر

 چون...درگيره وجدانم چون...اينه حرفم...نکنی ظلم مظلوميت اينهمه به

 خواهر بدم اجازه تونم نمی...عزيزه واسم کشور اين دختراي تموم مثه دختر اون چون...گيره منم پاي

 منهم هاي نگرانی دايی هاي نگرانی. دانيار حجته اتمام گم می که اينايی...کنه بدبختش من زاده

 اما..داشتی دوست هم رو دياکو-: گفت تعارفی هيچ بدون... دايی دارم دوست رو شاداب من-... اما...بود

 شکننده شيشه عين دختر اين اما...نداره نهايت تحملش...قويه..مرده دياکو تازه...آوردي در رو پدرش

 دونی می من از بهتر رو اينا خودت حتماً...نداره رو محبتی بی و توجهی بی و درشتی طاقت..ست...

 دانيار خودش که...دايی حتی...بود وحشتناک من از همه تصور چقدر..کردم سکوت و زدم نيشخندي

 دونه نمی هنوز...باشه چی شاداب جواب نيست معلوم که -: گفتم و شدم بلند.بود من پيشنهاد و حل ه فعالً

 را

 جواب-: گفت و گذاشت ام شانه روي را دستش..برخاست... کنه قبول راحتيا اين به دونم می بعيدم...چيه

 قبوله؟...تو با من کردن سفيد رو...من با اون از گرفتن مثبت

 شاداب بود؟ نگران اينقدر که دانست می چه دايی:

 نمی آب خيس اينطور...کرد نمی عرق اينهمه دستانم کف اضطراب، خاطر به...نبودم اينطور ترها قبل

 نه شدت اين به آنهم..دست کف عرقهاي اين اما بود بغض...بود گريه..بود لرزش...شدم!...

 تا ببيند مرا خواهد می اش دايی بود گفته دانيار که صبح از...کشيدم دستانم پوست به محکم را دستمال

 زودتر حداقل کاش...بود شده کردنها عرق اين حرام بدنم آب تمام بودم نشسته رويش به رو که االن همين

 خواند را حرفم..کردم نگاهش منتظر چشمان با. مخوف مرد اين...اين کرد می راحتم و زد می را حرفش

 پرسيد و برداشت دهانش روي از را ماسک و:

 - مشتم توي را دستمال..! جنگ جز به داشتم را هرچيزي انتظار..خوردم جا دونی؟ می جنگ از چقدر

 با. دونستم نمی زياد بشناسم رو دانيار آقا...دا و حاتمی آقاي اينکه از قبل تا-: دادم جواب و کردم گلوله
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 می خواهش-: گفتم سريع کنم؟ تعريف واست کم يه منم داري حوصله-: گفت و کرد بازي ماسکش کش

 دارين اختيار...کنم.

 ديگه روزا اون...نه که جنگ روزاي از البته- بود؟ جنگ مورد در زدن حرف براي مالقات اين يعنی

 با گوشم..بله- دي؟ می گوش خوب.داره ادامه هنوزم که بگم جنگ از بعد روزاي از خوام می..گذشته

 بود تهرانی...من رفقاي از يکی-: گفت و ماليد را چشمانش اشاره و شست انگشت با. شماست

 دون می.شد موجی...

  ً يه حدود...خونه برگشت وقتی-. کردم تاييد سر با انفجار؟ چيه؟موج موجی که ي اتفاقا

 و کرد ول کار و کس بی رو ما دوست اين و برد خودش با هاشم بچه...گرفت طالق زنش...بعد ماه

 آسايشگاه يه تو بذارنش گرفتن تصميم فاميل اعضاي بقيه...نبودن حيات قيد در مادرشم و پدر...رفت

 هميشه ي چهره..رفت فرو هم در اش چهره... زدم می سر بهش رفتم می بودم ايران وقتی تا من...روانی

 اينقدر يعنی پرسيدم دکترش از بار يه...فهميد نمی هيچی که زدن می آرامبخش بهش اونقدر-. خونسردش

 گفت و کرد من به سفيهی اندر عاقل نگاه يه بمونه؟اونم بيدار دقيقه دو ذارين نمی که بده حالش:

 - و بيست پرستار داري؟يه انتظاري چه نيرو کمبود اينهمه و مريض اينهمه با دولتی آسايشگاه يه از

 ...شد می قرمز کم کم اش پيشانی...کشيد دهانش روي را دستش کنم؟ ديوونه يه نگهبان رو ساعته چهار

 را حرفش... همونجا...علی والی به وگرنه..بکشم شمشير ايرونی يه رو تونستم نمی که گفتمحيف می اگه

 -. خورد

 مثالً...سنگ و بود آهنی ميخ مثل داشتم اگرم...نداشتم گفتم؟حرفی می چی...ندادم رو جوابش

 تو که موقع اون گفتم می داشت؟اگه هم اي فايده شده اينجوري ت بچه و زن و تو خاطر به ديوونه اين

 وسط ديوونه اين...بود خمپاره رگبار زير ايران جنوب و غرب و بودي آرامش در خودت خونه توي

 دوازده موشک گفتم می شد؟اگه می متحول...زد جی پی آر با را دشمن تانک اما کرد گير انفجار موج

 اخبار تلويزيون توي فقط تو و کردن می آوار نظاميا غير سر رو..متري نُه کوچه توي رو متري
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 می جوش به غيرتش...شنيدي می رو دشمن شکست و آنچنانی موفقيتهاي و پی در پی پيروزيهاي

 کرده مجبورش مگه...نره خواست می گفت می ديگه خيلياي مثل و زد می پوزخند يه فقط...اومد؟نه

 خداي بنده اون...بگذريم...اوف...داديم؟ می دست از چی ما.شد می عراقيا مال خوزستانم که بودن؟گيرم

 شد راحت..بگم بهتر...مرد...نياورد دووم زياد..ديوونه!..

 سرفه.آورد می درد به هم مرا دل...بود نشسته کالمش در که دردي ولی..فهميدم نمی را منظورش هرچند

 جوون جبهه اومد وقتی رفقا از ديگه يکی-. داد ادامه و کرد مقاومت اما بريد را امانش لحظه چند براي

 وقتی اما...!مانکن..مدل..شما گين می چی...ها هنرپيشه مثل...داشت هم بااليی و قد چه...مجرد و بود

 دونه می خدا...کم خيلی اونم..بده تکون رو سرش تونست می فقط...بود فلج پايين به گردن از برگشت

 عين عروسيش خبر اما...خوردم حسرت بود شده خاک اونجوري که مردانه جذابيت همه اون واسه چقدر

 واقعيت انگار..بابا نه ديدم...سراغش شد؟رفتم می مگه.کنم باور نميتونستم...شد منفجر سرم تو بمب

 البته و جسمانی نقص هيچ بدون مهتر همه از و بود کماالت با و کدبانو هم خيلی خانومش اتفاقاً...داره

 بالفاصله و بده جواب نذاشت خانومش...زرنگی خوب...مجيد ايوال گفتم...گذاشتم سرش به سر...!زيبا

 کنه ازدواج من با کنم راضيش تونستم که بودم زرنگتر من-: گفت.

 گيريم نشونه قدرت و بازو زور به...کردم نفله عراقی تونستم که اونجايی تا که داشتم ادعا بگم؟کلی دروغ

 زمين منو بدجوري...سال و سن کم دختر اون اما...بود من نام به جنگ اون افتخار کل انگار...باليدم می

 فتيله بدجوري...زد

 فداکاري...گذشتگی خود از...چی يعنی غيرت فهميدم تازه...ماليد خاک به دماغمو بدجوري...کرد پيچم

 اصلی دشمن فهميدم تازه...چی يعنی مردونگی و مردي..چی يعنی جنگ فهميدم تازه! چی يعنی

 نفله خودمو..کنم شروع خودم با همه از اول رو جنگ بايد فهميدم تازه...غرورم..نفسم...خودمم

 با رفيقم اين-. افتادند فرو هايش شانه...! شايد...برسم زنی اينطور مقام به شايد..کنم خاک خودمو...کنم

 نيروي اما...بود ديوونهه اون از بدتر خيلی حالش...ست زنده هنوز جسمی وحشتناک شرايط اون وجود
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 غصه رو ديوونه اون حاليکه در...ده می زندگی انگيزه بهش...قدرشناسی نيروي..عاطفه نيروي..عشق

 سرباري غصه...تنهايی غصه...کسی بی غصه...داد دق مهري بی!..

 چيه دونی می- من؟ گرفته هميشه گلوي توي بود بغض مقتدر؟اين مرد اين چشمان توي بود اشک نم اين

 کاش اي...ديده آسيب شکلی يه به...خانوادش اعضاي چه..خودش چه..بوده جنگ تو که دخترم؟هرکسی

 خسته زود...ميشه لکه زود روحمون...شده نازک خيلی دلمون ماها...بود جسمی فقط آسيب اون

 مجروح يه با موندن و بودن نيست هرکسی کار...کنه تحمل رو ما تونه نمی هرکسی...ميشه

 به...دل ته از و واقعاً رو ما کسی اگه...ميشه تموم بعدش...مياره دووم مدتی يه تا هم ترحم...جنگی

 و زدودم چشمم کنار از را اشکی قطره سرعت به... بمونه باهامون تونه نمی..نخواد خودمون خاطر

 شما امثال و شما به خاک اين ذره ذره...نگين اينجوري خدا رو تو..نگين-: گفتم و بريزد فرو ندادم اجازه

 رو دانيار و دياکو تو...دخترم نداريم که تعارف-: کرد قطع را حرفم و داد تکان را سرش آه با. مديونه

 دست دياکو جسمی مشکالت با بايد عمرش آخر تا...ديگه هرکس چه باشه من دختر چه...دياکو زن...ببين

 راحته؟ دانيار با کردن زندگی نظرت به...!روحيش مشکالت با...دانيار زن و کنه نرم پنجه و

 دست...مغزش جاي به اگه...من ديوونه دوست همون شايد-...! من ديده رنج دانيار...طفلی دانيار..دانيار

 امان اما...درمانن قابل...تحملن قابل جسمی بيماريهاي چون...موند می تنها کمتر بود ديده آسيب پاش و

 کرد مکث لحظه چند...! امان...روحی مشکالت از.

 - و حوصله بی هميشه و سرد آدم راحته؟با دانيار با کردن زندگی...دختري يه که تو نظر به...نگفتی

  همچين با تونی می...نديده؟تو چشم به احدي رو محبتش ابراز و کنترله غيرقابل عصبانيتش که بداخالق

 همين من-: گفتم و دادم بيرون را نفسم تونی؟ می-. کردم دختر؟فکر يک عنوان من؟به کنی؟ زندگی آدمی

 خب؟-: گفت و کرد تنگ را چشمانش. کنم می زندگی دانيار آقا با دارم االنشم

 زير سرماي توي آغوشش گرماي يا...ريخت می شيرم توي شکر که وقتی...کردم تجسم را صورتش

 ابراز خودش شکل به هم رو محبتش...احساس بی نه...سرده نه دانيار آقا-... دياکو عروسی روز صفر
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 با...کنه می ثابت بهش راحتی به باشه داشته دوست رو کسی اگه...بياره زبون به نيست الزم...کنه می

 فرق شناسيم می ما که آدمايی با فقط..نيست بد دانيار آقا...!بودناش متفاوت با..حمايتاش با..کاراش

 از تر راحت خيلی...بياد کنار باهاش تونه می راحت خيلی بپذيره رو تفاوت اين بتونه کسی اگه...داره

 تکيه آرامش با...بودم نخوانده کسی چهره از را رضايت وضوح به اينقدر حال به تا...! معمولی آدماي

 يه عنوان به...تو.مونه می باقی سوال يه فقط اينصورت در پس-: گفت و زد سينه به را دستانش و داد

 شرايطم..من...خب-. شدم دستپاچه بود؟کمی سوالی چه ديگر اين کنی؟ ازدواج دانيار با حاضري...دختر

 چرا؟-: گفت و انداخت باال را ابرويش لنگه يه. بدم نظر تونم نمی مورد اين در..داره فرق

 زدن خواست؟حرف می چه مرد اين...شدم خيره زد می خاکستري به که چشمانش شده پير مردمک به

 گذاشتم ميز روي را من؟دستهايم با جنگی؟آنهم مجروحين مورد در زدن حرف...جنگ خاطرات مورد در

 چيه؟ مالقات اين علت بگين ميشه-: شدم خم کمی و

 اش،ميکروسکوپ خنده کشف براي دانيار مثل اما...زد نمی پوزخند دانيار مثل...خورد تکان لبش گوشه

 راستم پلک کنی؟ می ازدواج دانيار با.پرسيدم که سوالی مالقات؟همين علت-. بود الزم الکترونی

 خيلی دونم می-. کشيدم می نفس که بود اي ثانيه چند کنم فکر...هم نفسم...گذاشتم رويش را دستم...پريد

 از اونم...جنگی مجروح يه با تونی می...گفتم زدم می بايد که رو حرفی اما...بود ناگهانی و مقدمه بی

 گين؟ می دارين چی شما-. شدند می منقبض يکی يکی دهانم اطرافم عضالت کنی؟ زندگی..روحيش نوع

 واسه...کنم می خواستگاري ازت دارم-. ديدند رستوران در حاضر افراد تمام را اينبارش لبخند

 برادر واسه منو قبل سري کنم می فکر-. کردم پرخاش اراده همين؟بی همين؟فقط...! همين..دانيار

 درونم تمام...داشتم بدي احساس...دانيار مثل...خورد چين چشمانش گوشه. کردين خواستگاري بزرگش

 و خاراند را اش چانه هستين؟ چی چيه؟دنبال حرفا اين از هدفتون-. داد می بد گواهی دلم...زد می پيچ

 نه؟ يا کنی می ازدواج دانيار با...هست و بوده همين حرفام تموم هدف-: گفت

 پيش روز چند...دانستم نمی را چه براي و نيتی چه به اما...بودم مطمئن...بگيرد را مچم خواست می
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 جواب نيست الزم-. آمد نمی خوشم بازي اين از...!دانيار با گويد می حاال و کن ازدواج دياکو با گفت

 فکر چيزي همچين به تونی می بدونم خوام می فقط من...کنی فکر تونی می...بدي بهم االن رو قطعی

 آنجا خواست نمی دلم ديگر..! نه که معلومه-: گفتم و کوبيدم ميز روي را مشتم آهسته اما حرص با کنی؟

 چند بدگمان نگاه...رفت باال صدايم نه؟ گی؟چرا می دليل يه...خب-. بزنم حرف او با خواستم نمی..باشم

 چقدر دونين ده؟می می نشون العملی عکس چه بفهمه دانيار اگه دونين می-. کردم حس خودم روي را نفر

 و کشيد ماسکش روي را انگشتش خونسردي با ميشه؟ عصبانی چقدر دونين مياد؟می بدش حرفا اين از

 اش صندلی چيه؟ منظورتون-. زدند تيوپم به سوزن با انگار. جريانه در اون...نباش دانيار نگران-: گفت

 تا بشينه منتظر کنه؟يا خورد تره ديگران انتخاب واسه که آدميه دانيار نظرت به-: گفت و کشيد جلو را

 ميگه..کن ازدواج باهاش خوبيه دختر شاداب بگم من اگه دايی چشم مثالً کنم؟يا پيدا دختر واسش من

 بگی؟ شما هرچی..جون

 شده کند ذهنم اينقدر فهميدم؟چرا نمی را منظورش فهميدم؟چرا نمی را حرفهايش فهميدم؟چرا نمی چرا

 درخواست.اينجام دانيار خواست به و دانيار بزرگتر عنوان به من...دخترم- بودم؟ گيج اينقدر بود؟چرا

 پذيري؟ می رو ازدواجش

 ...دانيار و تو...آره-. کرد نگاهم عميق دانيار؟ و ازدواج؟من-: گفتم منگ و مسخ دانيار؟ ازدواج؟با

 دانيار با اومدن کنار گی نمی نشه؟مگه چرا-. کرد می اذيتم نگاهش خيرگی ميشه؟ مگه-: کردم زمزمه

 کنی؟مگه می زندگی باهاش داري االنم همين که گی نمی شناسيش؟مگه می خوب گی نمی راحته؟مگه

 پس!نبودي؟خب کنارش مشکل و تنش کمترين با وقت اينهمه گذرونی؟مگه نمی باهاش رو روزت و شب

 می خودش اون...دوستيم هم با...دانيار و من-... انصافی بی...بود انصافی بی اين نکنيم؟ رسميش چرا

 محکمتر رو دوستی اين ازدواج...دوستين..باشه-: گفت و گذاشت دهانش روي را دستش. نميشه که دونه

 داد هل طرفم به را آب بطري. نميشه...دونه می خودشم...نميشه-. دادم تکان را سرم مستاصل... کنه می

 مضرس شمشير مثل صدايم.سوخت می و بود خشک گلويم مثل چشمم نميشه؟ دياکو خاطر به-: گفت و
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 بود شده.

 --: گفت مهربان و ماليم.ترسيدم می عجيبش نگاه از. نميشه-. کردم تکرار و ماليدم را گلويم. نميشه

 راهی اون بدونی اگه فقط-. باشم آنجا خواستم نمی...برداشتم را کيفم. نکن اذيت رو خودت...نميشه...باشه

 بازم...بده ادامه دوستی شکل اين به نيست حاضر ديگه اون و همينه زد می حرف موردش در دانيار که

 ... ب دانيار...لرزيد ام چانه دي؟ می رو جواب همين 

 آره- دانيار...معرفت ي. 

 - خنديد؟ می چه به...نه را چشمش گوشه چين آن اما..بپذيرم توانستم می را خونسردي و آرامش اينهمه

 بی..رحم بی...رحم بی...بود دانيار شبيه چقدر کنه؟ ازدواج تو با خواد نمی شاداب بگم دانيار به يعنی

 برو...دخترم باشه-: گفت و انداخت گوشش پشت را ماسک کش...! کنه ازدواج تونه نمی بگين-... رحم

 دانيار...! نکرد هم اصرار حتی...شدم خشک جا بر متحير...! همرات به خدا:

 هم او که اي هفته يک...نروم شاداب طرف بود داده اولتيماتوم دايی که اي هفته يک...گذشت هفته يک

 می درست گفت می دايی...!اضطراب در البته و...بردم می سر به کامل خبري بی در...نيامد من طرف

 و شده شوکه گفت می...شود

 دياکو براي که اشکهايی به هفته يک اين تمام...مدت تمام..من اما...خواهد می زمان پذيرشش براي

 عروسی روز در رسيدنش جنون به...دياکو آمدن از بعد روزش و حال به...انديشيدم می...بود ريخته

 شاداب چشمان در را عاشق و شيفته و مشتاق نگاه آن دياکو از بعد آيا که کردم فکر هفته يک!...دياکو

 نکرد نگاه ديگر...نکرد نگاه دياکو مثل کس هيچ به هرگز شاداب..!بودم نديده ام؟نه ديده.

 از بيشتر االن و رسيده وقتش بود گفته دايی اينکه خاطر به نه...کردم پارک شان خانه مقابل را ماشين

 راضی خاطر به حتی نه....خودم رسيدن جواب به خاطر به حتی نه...دارد احتياج من به هرکسی

 کمک من از و کرده حبس اتاق توي را خودش گفت می مادرش که...شاداب خود خاطر به فقط...کردنش

 سالم زيرلب فقط...فهميدم اش پريده رنگ از..نبود سرحال...کرد باز را در شادي. خواست
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 -: گفتم و کردم نگاه اتاقش بسته در به چشه؟ دختر اين دونی می تو-: پرسيد...بدتر او از مادرش...کرد

 شرکت و دانشگاه ره می که ست هفته يه...بگو منم به خب-. شد ملتمس چمانش. بدونم کنم می فکر...آره

 براي دلم... زنه نمی حرف کس هيچ با...گه نمی هيچی...خوره نمی هيچی...اتاق توي مستقيم بعدش و

 واستون بعد...کنم می صحبت باهاش من-... کرد حسادت اش نگرانی به دلم...سوخت اش نگرانی

 فهميدم سرش افتادن پايين از...نبود خوب خوبه؟.دم می توضيح...

 نگاه اما...کرد سالم...بود ايستاده اتاق ميان مرتب و پوشيده...شدم وارد...گفت ضعيفی بفرماييد...زدم در

 را دستهايم و دادم تکيه ديوار به.هميشه از تر ضعيف...بود شده الغر. سالم-: گفتم و بستم را در...! نه

 گذاشتم پشتم.

 -مرسی-. ديدم را اش سينه قفسه حرکات شدن تند خوبی؟.

 کردي؟ خب؟فکراتو- بود؟ داده قرار موقعيتی چنين در مرا که کرد می فکر چه خودش با دايی

 زد حلقه دلخورش چشمان توي اشک بالفاصله همونه؟ جوابت يا شده عوض نظرت-. کرد بلند را سرش

 کنی می رفتار جوري يه چيه؟چرا-: گفتم و گشودم طرف دو از را دستانم...! دانيار-: گفت ناراحتی با و

 که که کنی می رفتار جوري يه چرا تو-. شد کشيده پايين سمت به لبش هاي گوشه کردم؟ قتل انگار که

 همه از منظورت اگه-. کردم حس قلبم روي را زهرآلود خنجر يک تيزي خبري؟ بی چی همه از انگار

 حرف... يعنی-... ناباوري از...افتاد فاصله لبش دو ميان. نرفته يادم چيزي باش مطمئن...دياکوئه چی

 کرد می تنگ را خلقم مورد اين در زدن.

 - می اجازه نبايد...نشست و خورد سر ديوار روي...رفت عقب. بودي برادرم عاشق که يادمه يعنی..بله

 خودم به رو آخر جواب خوام می و...باشی همسرم خوام می بازم...اينا همه رغم علی-... کند فکر دادم

 می خراب دوستيمونو کنی؟چرا می رو اينکار چرا-: پرسيد دمغ و روح بی و کرد بغل را زانوانش. بدي

 فکر چرا-. زياد ي فاصله همان با...نشستم منهم من؟ چرا...هست برت و دور دختر من؟اونهمه کنی؟چرا

 خوام می و...منی دوست بهترين بشه؟تو عوض چی قراره کنم؟مگه خراب دوستيمونو خوام می کنی می



 

 503 

 هر و مياي باهام برم که جايی هر و داري اعتماد بهم نگفتی مگه-... شدم نزديکش. بمونی دوستم بهترين

 صورتم به را براقش و خيس مشکی چشمان زدي؟ جا چرا کنی؟پس می امتحان باشه که راهی

 چقدر دونم می...نيستم و نبودم خوبی آدم من...دونم می-. رسيد می نظر به خسته و نااميد چقدر.دوخت

 و نجيب مرد يه تو حق دونم می...کردم زندگی کثيف چقدر سن اين تا دونم می...گنده اخالقم

 اما...حرفاست اين از بيشتر خيلی تو لياقت دونم می...خودخواهيه کارم دونم می...خودته مثل مهربون

 باهام...کنی اعتماد بهم تونی می اگه...کنی فراموش رو گذشتم تونی می اگه...ببخشی منو تونی می اگه

 مجبور کاري هيچ به تو...نيستی مجبور...کنم مجبورت خوام نمی-. گرفت گاز را لبش...! کن ازدواج

 نمی هم خودکشی...ميرم نمی نه، بگی اگه باش مطمئن...پذيرم می من باشه هرچی جوابت...نيستی

 ولی...گيره می پيش در رو عاديش روال زندگيم دوباره بعد اما گذره می سخت مدت يه...کنم...

 می خواستگاري اينطوري مردي کدام...بودم زده گند...کردم نگاه افتاد اش گونه روي که اشکی قطره به

 کرد؟

 شکمش درون بيشتر را پاهايش..!توانستم نمی اما دانستم می هم شايد...بگويم بايد چه دانستم نمی ديگر

 چيکار من..کنی ولم و بشی خسته مدت يه از بعد..ديگه دختراي مثل منم از اگه...اگه-: گفت و کرد جمع

 و کردم پاک را اشکش انگشت نوک با...!داشت حق.بترسد من مثل آدمی وفايی بی از داشت حق کنم؟

 دستهايم تماس از دانستم می.انداخت پايين را پلکهايش نکنی؟ مقايسه اونا با رو خودت اينقدر ميشه-: گفتم

 اين عمرم توي داري؟ دوست منو تو...شاداب-. گرفتم را اش چانه...نداشتم اي چاره اما..آيد نمی خوشش

 را صورتش نرمی به. من دست بسپر رو ش بقيه و بگو همينو فقط-.بودم نپرسيده کس هيچ از را سوال

 پيش من روش به بذار پس-: گفتم و داشتم نگاه لبش نزديک را انگشتم... اما...دارم-: گفت و کرد آزاد

 ...!دانيار ترسم می...من-... ترس از پر...شک از پر..ترديد از پر..بود سوال از پر نگاهش...! بريم

 ترسی می چی از-: گفتم و زدم سرخش بينی به آرامی ضربه...!خودم از...او از نه...ترسيدم می منهم

 داشتم که خرابی حال وجود با. نيستم بلد هيچی من-. کرد کنکاش وسواس با را صورتم تمام کوچولو؟
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 گرفت ام خنده.

 - اون...آخه-: گفت و گذاشت هايش گونه روي را دستهايش نيستی؟ بلد که کنی چيکار خواي می مگه

 وسيله به تا بيار رو دخترا اون اسم ديگه بار يه-: گفتم و کشيدم عميقی نفس... آرايشم حتی من...دخترا

 بگيرم را ام درازي دست جلوي اينکه براي...رفت هم در اخمهايش. بشکنم رو گردنت دستا همين

 شاداب برسيم؟ خدمت خانواده با کی-: گفتم و برخاستم:

 بود سفيد هنوز که را ام شناسنامه دوم صفحه...گذاشتم ميز روي و بستم را ها حلقه جعبه مخملی درپوش

 حاتمی دانيار-: کردم زمزمه و کشيدم دست همسر نام قسمت روي و کردم باز...

 هنوز که بود افتاده اتفاق سريع چيز همه آنقدر...بودند گذشته سرعت به روزها اين آنقدر..شد نمی باورم

 انگار آن از قبل...آمدند اش دايی و دانيار...نداشتم افتاد می داشت که اتفاقی از درستی درک...بودم گيج

 مورد در تنها انگار...نبود خواستگاري شبيه صحبتهايمان و حرفها...بودند کرده صحبت تلفنی پدرم با

 می را اشکهايش مرتب مادر...!ديگر خانه به خانه يک از من رفتن...زدند می حرف ساده مکان نقل يک

 هردويشان چشمان در را آرامش...رفت نمی پدر لبهاي از لبخند...کرد می شکر را خدا و زدود

 چه...اين از بهتر اتفاقی چه بود گفته پدر...شود دامادش دانيار است خدايش از بود گفته مادر...ديدم

 حاتمی؟ دانيار کردم می فکر تنها من و...رقصيد می خوشحالی از تقريبا دانيار؟شادي از مردتر مردي

 ساده...مراسم بدون...محضري عقد فقط گفت می...بود کرده مخالفت محرميت صيغه و نامزدي با دانيار

 می چيزي از همه انگار..داشتند عجله همه انگار..بودند پذيرفته همه...سريعتر هرچه اما..خودمانی و

 خاطر به...خواست مهلت عروسی جشن براي مادر...بودند بدي اتفاق نگران همه انگار..ترسيدند

 احتياج زمان به من کند می فکر گفت می...جهاز خاطر به نه...بود پذيرفته را مهلت دانيار...جهاز

 می رضايت نشانه به را سکوتم همه...پرسيد نمی من از چيزي کسی...بودم نگفته هيچی من و...دارم

 حاتمی؟ دانيار..بود سردرگمی از...نبود رضايت از سکوتم..نبود اما...شرم نشانه به...دانستند

 گفت دانيار...ساده لباسهايی با...خريديم حلقه..داديم آزمايش...شود رديف کارها تا کشيد طول روزي چند
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 می حرف هم با کم خيلی ما...گفت مادر به...نگفت من به...عقد از بعد براي بماند اصلی خريدهاي

 می بدل و رد بينمان"...خداحافظ...قشنگه اين...مرسی...خوبی...سالم" فقط کنم می فکر که االن...زديم

 مجبور تا...بود شده قطع هم شبانگاهی زنگهاي و اس ام اس حتی...!همين فقط..تمام روز چند...!شد

 بهم نبوديم مجبور تا...زديم نمی صدا را همديگر نبوديم مجبور تا...رفت نمی تلفن سمت به دستمان نبوديم

 نمی...بوديم شده غريبه...ايم گرفته فاصله هم از قرنها اندازه به کردم می احساس....کرديم نمی نگاه

 بود کرده فراموشم...ديد نمی مرا...نبود من به حواسش...شناختمش...

 همه فرمان به...فرمان به گوش ربات يک مثل...ديروز از تر قوي روز هر..داشتم بغض روز چند اين

 می نگاه شادي و مادر عجيب تکاپوي به و نشستم می اي گوشه...شدم می خلوت کمی تا اما...بودم

 بالتکليفند؟ و افسرده من مثل عروسها همه...کردم

 را دانيار مگر گفت...زد حرف ساعت چندين و آمد...فهميد را نبودنم خوب...را حالم غريبی...فهميد تبسم

 گفتم...نشده دير هنوز خواهی نمی اگر گفت.نيستم مجبوري؟گفتم مگر گفت.دارم نداري؟گفتم دوست

 نمی گفتم...کنی می چه را دياکو گفت.دانم می گفتم...شده شوکه تصميم از..انتخابم از گفت.ميخواهم

 ومن..شود می درست...است ازدواج از قبل استرس...ست طبيعی احوال و حال اين گفت آخر در و.دانم

 چه؟ نشد درست اگر کردم فکر اما..زدم لبخند

 بايد اينکه از...شد می تنگ..گرفت می دلم و...کشيدم می دست ديوار در به...زدم می قدم خانه توي شبها

 می وحشت...شناختم نمی را چيزش هيچ که رفتم می اي خانه به و کردم می خداحافظی خاطراتم تمام با

 بعد و...است چگونه دانيار کنار بودن کردم می فکر...ترساندم می خانواده از بودن دور تصور...کردم

 همان صبح..صبحها و...نشست می چشمم در اشک و شد می راست تنم بر مو بودن زن تصور از

  همان..شبها...شدم می خارج نگاهش تيررس از توانستم می که آنجايی تا ديدم می را دانيار وقتی...شبها

 اما...کنم فرار و ببخشم لقايش به را دانيار عطاي زد می سرم به..وس*کاب پر و زا وحشت شبهاي

 بوي تلخی اينکه محض به...پيچيد می خانه توي صدايش اينکه محض به...شبها همان صبح..صبحها
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 می دلم ت دس...ديدم می را اش چشمی گوشه نگاههاي اينکه محض به...نشست می مشامم در عطرش

 شد می لنگ قلبم رفتن پاي و لرزيد!...

 قسمتهايی و...آوردم می تاب را قسمتهايی...بگويد شوهرداري از...بزند حرف برايم خواست مادر چندبار

 می درست قند آب...افتاده فشارت...شدي ضعيف گفت می...ترسيد می مادر...آوردم می باال را

 اما...رفت می باال فشارم...ريخت می اش قاطی نمک هم کمی...کرد...

 بودن من نيم...باشی من هميشه شود نمی...خواهد می تحمل...خواهد می صبوري زندگی گفت می مادر

 که را اي خانه نبايد...کنی خالی شانه مشکالت بار زير از نبايد...بزنی جا نبايد گفت می...خواهد می

 شوي ستون ات خانه سقف براي و بمانی بايد...بروي و بگذاري اي بهانه هر به هستی خانمش...

 طوري هميشه گفت می...چموش لجبازي با و رامند محبت با...بدتر حتی...اند بچه مثل مردها گفت می

 غرورش نده اجازه...است برتر نيروي کند احساس...کند قدرت احساس مردت که کن رفتار

 دادم می جرات خودم به خيلی که گاهی... رود می باد به رود باد به غرورش که مردي چون...بشکند

 و گذاشت می پايش روي را سرم...خنديد می مادر...!"ترسم می من"...گفتم می و کردم می باز دهان

 را اتفاقات بهترين وقتی...بعدها اما...همه...ترسند می دخترها همه:گفت می و کرد می نوازش را موهايم

 می و کردم می فکر اتفاقات بدترين به من و...!خندي می امروزت ترس به کردي تجربه شوهرت با

 گريستم!...

 کجا است قرار مگر گفت می مادر..هم پيش تايی سه...خوابيديم می هم کنار شادي و مادر و من شبها اين

 ما که طوري...يواشکی استينش با که ديدم می خودم عروسی؟اما تا کو..است عقد هنوز تازه...بروي

 می خوش جا من قلب روي و شدند می وزنه کدام هر که اشکهايی...کند می پاک را اشکهايش نبينيم

 کردند.

 هيچ روزها اين اما...کردم می قسمت را چيز همه دانيار با ترها قبل...بودم تنهاتر هميشه از روزها اين

 طول سر دامادها تمام...تر حوصله بی و تر عنق هميشه از..زد نمی حرف هم او...نداشتم او با حرفی



 

 507 

 ديگر خوردم تشر حلقه خريد براي اينکه از شدند؟بعد می عصبانی انتخاب براي وسواس يا خريد دادن

 پرو اتاق توي و...والسالم و کردم می پرو را لباس اولين...رفتيم می که اي مغازه اولين از...ندادم گير

 و شود قرمز چشمی و بريزد اشکی مبادا که کشيدم می چشمهايم به دستمال خودم کردن برانداز جاي به

 روزها اين غريبه و بداخالق دانيار...بفهمد دانيار!..

 همه اينکه...نداشتم دوست را پرتگاه دو ميان کردن گير اين...نداشتم دوست را شبها اين و روزها اين

 دوست را نبود درست وسط اين چيزي يک اينکه...نداشتم دوست...را دانيار و من جز به بودند خوشحال

 دوران اين چيز هيچ...نداشتم دوست را بگيرم تصميم درست و کنم فکر توانستم نمی حتی اينکه...نداشتم

 و...نداشتم دوست را...

 دور همين اما...داشت شباهت همی دور و ميهمانی يک به بيشتر...نه که جشن...بود عقد جشن فردا...و

 تا...تبسم عقد از قبل شب نظرم به...دهد تغيير را چيزم همه...دهد تغيير مرا آينده بود قرار ساده همی

 نمی باز خوابی بی از چشمانش عقدش روز صبح آيد می يادم...تلفنی...بودند زده حرف هم با صبح

 اما...شود می درست آرايش با چشم پف گفت می...بود نکرده ترک را لبانش هم لحظه يک خنده اما..شد

 تکرار ديگر..کند بازسازي تواند نمی ديگر را قبل شب

 نگاه ام گوشی صفحه به...کند نمی عوضش..ازدواج روز در بودن زيبا حتی...چيز هيچ با و...شود نمی

 صدا و سر بی و ساکت شب نيمه دوي يک...بود شب نيمه دو...کردم...

 ترميش تا نبود کار در هم آرايشگري..کرد می پف منهم چشمهاي احتماالً...کردم نگاه آينه توي

 من...!نکن دلقکها شبيه را خودت اما..برو..بروي آرايشگاه خواهی می اگر بود گفته دانيار...کند

 گفته...نداشتم دوست را آرايش وقت هيچ..نداشتم دوست منهم..نداشت دوست او اگر..نداشتم اصراري

 آيد می خودش صبح هشت که بود کرده تهديد آخر در شود؟و می مگر بود زده جيغ تبسم...روم نمی بودم

 کند می تحمل قابل مرا آويزان قيافه و.

 پدرم و رفتم پنجره پشت...کشيد بيرون ترسهايم و افکار و اوهام ميان از مرا حياط در شدن بسته صداي
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 وقت اين تا بود کجا...کردم تعجب...نشست و رفت ها پله سمت به رمق بی و آهسته قدمهاي با که ديدم را

 احتماالً...بود برده خوابش خياطی چرخ کنار مادر..رفتم بيرون اتاق نفهميدم؟از من که بود رفته شب؟کی

 می گريه..لرزند می هايش شانه کردم احساس بابا؟-. رفتم حياط به و پيچيدم دورم شنلی...پدر انتظار در

 بيداري؟ هنوز بابا؟تو جان-: داد جواب آرام بابا؟-: گفتم باز و نشستم پيشش و رفتم جلو دلهره کرد؟با

 -. نداد جواب را اول سوال نشستی؟ اينجا بودي؟چرا کجا-. بود پريده لبهايش رنگ اما...کرد نمی گريه

 موقع؟ اين تا بودي کجا-: گفتم سماجت با. بخورم هوا کم يه خوام می

 بابا؟خوبی؟-... سکوت در...دقيقه چندين...ثانيه چند و لحظه چند نه...شد خيره صورتم به و چرخيد

 جز به..سالگيت نه جز به من بابا؟چرا شدي بزرگ کی تو-. کشيد ام گونه روي و آورد باال را دستش

 روزهاي دادم؟چطور دست از رو شدنت بزرگ نمياد؟چطور يادم اي ديگه چيز حوضت لب بازياي

 شاداب؟می بخشيدي منو تو-. گذاشتم دستش روي را دستم سوزوندم؟چطور؟ رو جوونيت و نوجوونی

 و فقر اونهمه..خجالت اونهمه..سرافکندگی اونهمه بابت..دادم بهت که رنجی همه اون بابت منو تونی

 پدر بدترين من...دونم می-...! شدن منفجر براي بودم تلنگر همين منتظر فقط انگار ببخشی؟...فالکت

 ترين احمق..ترين عرضه بی..ترين رو و چشم بی...زمين روي پدر ترين لياقت بی...زمينم روي...

 آغوشش در مرا نرمی داد؟به می زدن حرف اجازه گلوگير بغض اين مگر..گذاشتم دهانش روي را دستم

 رو چيزا خيلی درسته...ديره درسته...دارم هواتو ديگه االن...اما-. گذاشت اش سينه روي را سرم و کشيد

 االن تا...کوه يه عين..اينجاست بابات..بخواي موقع هر...باشه قرص دلت...پشتتم ديگه االن اما...باختم

 شکنجه بارم هزار روزي اگه گفتم...صبوره..مظلومه مادرش عين من دختر گفتم بهش...بودم دانيار خونه

 بهش...نزد دم و کرد تحمل رو کثافت من سال يازده که زنيه همون دختر چون...نمياد در صداش کنی ش

 بهش تر نازک گل از بدونم اگه...کردي اذيت دخترمو بدونم اگه اما...درست داري گردنم حق..گفتم

 جونمو دارم گفتم...جونمه دخترم گفتم بهش...باشه راحت خيالت...بابا گفتم بهش...طرفی من با...گفتی

 باهاش اگه گفتم...لرزونه می رو خدا عرش اشکش گفتم...معصومه فرشته عين جونم گفتم...دم می دستت



 

 509 

 را سپيدش ريش ته اشک،...گرفت دستش دو ميان را صورتم... گيره می رو حالت خدا خود کنی تندي

 بود کرده خيس.

 - ش مسخره تنگيمون دست واسه مبادا...بزنی دخترم به منو بودن معتاد طعنه مبادا گفتم بهش

 دخترم گفتم...نخورش درد به معتاد پدر با...کنی مقايسه من با دخترمو مبادا...گفتم...کنی

 داره گفتم...نشد منحرف قدم يه مستقيم مسير از هم کرد کار هم..خوند درس هم...نجيبه...باهوشه...شيره

 -... بود شکسته را شب سکوت هردويمان هق هق... ندونی رو قدرش مبادا..ميشه زنت که ذاره می منت

 شدن فلج با..مادرش شدن کور با...شده بزرگ مادرش زدن سوزن حالل نون با دختر اين گفتم

 آه..کنه نفرينت کنی کاري مبادا...بشکنی دختر اين رنجوندن با رو مادر اون دل مبادا گفتم...مادرش

 هميشه خونه اين در...جون بابا گم می تو به االنم-... را او اشک من..کرد می پاک مرا اشک او... بکشه

 نوکري دارم عمر تا..چشمامه رو جات...خودم پيش برگرد...نکنيا تحمل کرد اذيتت اگه...بازه روت به

  که خدا...کنه اخراجم اون گيرم...نمرده که بابات...نخور مخارجم و خرج غصه...کنم می رو نفر سه شما

 قول...بابا باشه...بکشين سختی شماها دم نمی اجازه ديگه ولی...باربري..عملگی..کارگري رم می..هست

 دي؟ می نباشی؟قول صبور مامانت اندازه به دي می برگردي؟قول کرد اذيتت اگه دي می

 می را زدنهايش شل صداي..آمد کسی...کردم بغلش محکم...لرزيد می تنش تمام..لرزيد می پدرم

 گرفت آغوش در را ما و کرد باز را دستانش...نشست کنارمان...بود مادر..هم را دستانش بوي...شناختم

 من..نه-. ناليدم پدر سينه ميان من... جونم به دردتون...عمرم به دردتون...برم قربونتون-: گفت و

 برم قربونتون.. بلند صداي...!کرد گريه هاي هاي تنها...پدر و... عاشقتونم...عاشقتونم..شم فداتون من

 خيس چشمان به آينه توي از. اومدين...باشين زود ها بچه-. کرد خارج کنترل از را قلبم ضربان مادر

 شاداب شدي خوشگل خيلی-. کردم نگاه تبسم.

 گونه روي را دستم... محشر...شدي معرکه-. انداخت گردنم دور را دستش پشت از.زدم چنگ را ام سينه

 چه...بابا برو-: گفت و زد ام شانه به آرامی ضربه. شرمنده.کشيدي زحمت خيلی-: گفتم و گذاشتم تبسم
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 -. بودند متزلزل پاهايم...نداشتم تعادل. ببينمت بزن چرخ يه پاشو.زنه می حرف من واسه قلمی لفظ

 -: گفت و چرخيد دورم. دارم استرس کم يه-. دادم قورت را دهانم آب کردي؟ هول اينقدر چته؟چرا

 دي می امضا يه ري می االن.ميشه سرت بر خاک که عروسيه شب مال اصلی چی؟استرس واسه استرس

 قوري بابا چشاتو ها؟چيه-. نداشتم را اش ادبی بی به اعتراض ناي..کردم نگاهش چپ چپ. والسالم و

 بشين..نه گی می...ست خونده ت فاتحه کردي انتخاب شوهر عنوان به تو که بيابونی غول اين کنی؟با می

 شعوري بی خيلی-: گفتم و انداختم سرم روي شالی و پوشيدم لباسم روي نازکی پالتوي. کن تماشا و

 االن...که نداري لياقت-: گفت و کرد پا به را اش تازه و دار پاشنه کفشاي. نکشتمت تا بيرون برو...تبسم

 پی مثل قيافت که نبودم من اگه...کردم بهت خدمتی چه فهمی می تازه ببينی رو کردک العمل عکس وقتی

 ضايع بود مونده، شب ي 

 پ!

 دانيار..خورد می چاي آرامش با و بود نشسته دايی...رفتم بيرون اتاق از و دادم تکان سري افسوس با

 آن از.کشيد طول هميشه از بيشتر ثانيه چند فقط من به نگاهش...کرد می پا آن و پا اين و بود ايستاده

 توي ها نويسنده که اي عاشقانه و مرموز لبخندهاي آن از...درخشد می داماد چشم توي که برقهايی

 احساس...!نبود خبري...بودم ديده ها فيلم توي که زيرگوشی نجواهاي آن از يا...نويسند می کتابهايشان

 داري؟جلو ازش انتظاري چه...ديگه دانياره-: زدم نهيب خودم به سريع اما..شکست دلم توي چيزي کردم

 بخونه؟ شعر واست و کنه بغلت همه چشم

 سفيدبختی آرزوي و کشيد آه پدر...گفت ماشااللهی و زد لبخندي دايی...کرد دود اسپند برايم مادر

 و کرد من به رو بعد و...! ها ميشه دير داره-: گفت... دانيار و کشيد کل خودش روش به شادي...کرد

 آره-: گفتم و گرفتم باال را کيفم آوردي؟ رو ها حلقه و شناسنامه-: گفت.

 فرمان پشت و زد دور...داد فشار را ريموت دکمه اما...کند باز برايم را ماشين در داشتم انتظار

 شيشه...شدم سوار و دادم دلداري را دلم و کردم نگاه داشت نظرمان زير که تبسم به چشمی زير...نشست
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 سر پشت ولی...دونی می که رو آدرس-: گفت افشين به و برد بيرون پنجره از را سرش..کشيد پايين را

 بيرون از نيست؟ سردت-: پرسيد و داد باال را شيشه. نکنی پيدا ممکنه ست کوچه تو محضره...بيا من

 خوبه..نه-. بودم کرده يخ درون از اما..نه.

 موبايلش هم يکبار...بوديم شده خيره رو به رو به سکوت در دو هر...!بود محضر تا ما مکالمه تنها همين

 نداد جواب و کرد نگاه گوشی صفحه به متفکر چشمانی با که زد زنگ.

 را دفترش شديم جاگير تا...بود اخمو پيرمرد يک هم عاقد..من شانس از...نشستيم هم کنار محضر توي

 که دوم بار...داد اجازه سر با...کردم نگاه مادرم به وکيلم پرسيد که اول بار...خواند را خطبه و کرد باز

 پايين را سرش...کردم نگاه دانيار به پرسيد که سوم بار و...داد اجازه لبخند با...کردم نگاه پدرم به پرسيد

 نه اشتياق نه...داد نمی نشان را حسی هيچ نيمرخش...کرد می بازي انگشتانش با و بود انداخته

 دانيار آهسته صداي وکيلم؟ نيايش شاداب خانوم-: کرد تکرار حوصلگی بی با عاقد... هيچی...اضطراب

 نه يا...آره يا...ديگه بده جواب-... کند نگاهم آنکه بی..کند بلند را سرش آنکه بی...شنيدم را!...

 عروس يک شبيه من چيز هيچ...نبود عقد روز شبيه امروز چيز هيچ...گرفت ام خنده چرا دانم نمی

 بله-... نبود داماد يک شبيه او چيز هيچ...نبود!...

 عکس هيچ دانيار اما...کشند می راحت نفس يک عروس از بله گرفتن از بعد دامادها همه بودم شنيده

 حلقه تبسم...بود هلهله و دست صداي هم باز. گفت کوتاهی بله عاقد جواب در فقط و...نداد نشان العملی

 به را ها حلقه...شد همنوا او با هم شادي... ياال وس*بب دومادو عروس-: گفت و داد دستمان به را ها

 همديگه بايد تا دو اين اول-... شد مانعشان تبسم...بگويند تبريک که آمدند پدر و مادر...انداختيم هم دست

 ياال شاداب...وسن*بب رو...

 مگر اما...خفه يعنی..گرفتم تبسم دست از کوچکی نيشگون...کنم بلند را سرم توانستم نمی شرم شدت از

 اينجا از نبينم رو نفر دو شما وسيدن*ب صحنه تا من...نداره فايده جفتک و لگد و نيشگون- شد؟ می خفه

 خورم نمی تکون.
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 تنم تمام...رفت بند نفسم...شدم محصور دانيار بازوان ميان ناگهان اما...بزنم حرف که کردم باز دهان

 خودم با...رسيد هزار به بدنم دماي...گذاشت ام چانه زير را دستش دانيار...کشيد کل کسی...شد منقبض

 وسه*ب و کردم حس را شدنش خم...بستم را چشمم اما...است محال...کند نمی را اينکار دانيار کردم فکر

 قبول اين-. کشيد جيغ تبسم... شد شل که دستی حلقه و نشست ام پيشانی بر...نرم و آرام که اي

 و درست-: گفت و کرد جيبش توي را دستش دانيار. حسابی و درست دونه يه.نکنين تقلب...نيست

 .آمد کوتاه و گزيد را لبش...دانيار صريح و قاطع جواب از...تبسم. نداره عمومی شوي حساسبيش

 کردي کور رو بازار چشم...عزرائيل اين با برسه دادت به خدا-: گفت زيرگوشم...کردم نگاهش دلجويانه

 کردنت شوهر اين با...

 خوبی حس اما...بود متعصبش و کردي رگ خاطر به دانيار حرکت دانستم می...خنديدم مدتها از بعد

 نه...سردتر نه...!دوستانه...بود همانطور...نداشت دياکو عروسی روز با فرقی هيچ آغوشش...داشتم

 گرمتر...

 با و خنديدم می ريز من و...بود شده خسته...شنيدم می را دانيار غرغر...داديم امضا هزارتا از بيش

 کارها؟ اين به چه را دانيار..کردم می فکر خودم

 افشين و تبسم...برگشتيم خانه به...شنيدم را دانيار راحت نفس صداي که بود موقع آن و...شد تمام باالخره

 اعتنايی دانيار اما...داد اشاره دانيار به افشين...رقصيدند هم با و زدند باال آخر تا را ضبط صداي

 نمی تن ديگري رقص نوع هيچ به خودشان محلی رقص جز به کرد مردهاي دانستم می...نکرد

 هاي دکمه...شد گرمم...همينطور هم شادي...رقصيدند شوخی و خنده با کمی هم تبسم مادر و پدر...دهند

 نگاه خودم به اول تعجب با. کن عوض رو لباسات برو-: گفت و ايستاد کنارم دانيار...کردم باز را پالتويم

 مناسب که بپوش چيزي يه برو...برم در اينجا از خوام می-...! بود پوشيده که من لباس...او به بعد..کردم

 گفتم و زدم لبخند کرد می تقسيم را ميوه ظرفهاي که شادي به. باشه فرار:

 - ديگه-: گفت و داد کمرم به ماليمی فشار... زشته....ماست خاطر واسه مهمونی کنيم؟اين فرار کجا
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  می کنی صبر ديگه کم يه..داديم سفارش شام-. ميرم می گشنگی از دارم...بدو...نيست زشت هيچی

 هاي بکشم؟بسته رو زحمتش من يا کنی می عوض رو لباسات خودت-: گفت و ماليد را گردنش... رسه

 و ايستادم پذيرايی وسط مستاصل و معذب. چيزبرگرم عاشق من-: گفت و گذاشت کانتر روي را خريد

 و شلوغی امروز کافی اندازه به-: داد جواب و آورد در را کتش. رستوران بريم قراره کردم فکر-: گفتم

 خواد می سکوت دلم...کردم تحمل رو صدا و سر.

 کرد باز يکی يکی را کشوها و آورد بيرون گوجه و پنير همراه به را همبرگر بسته...شد آشپزخانه وارد

 خب-. پرسيدم و رفتم جلو...گرفتم را اش طعنه...! خانوم شاداب باشيم خدمت در-: گفت حال همان در و

 ..!ميشه اگه...کمک-: گفت و کاويد را داخلش و زد کمر به را دستهايش..کرد باز را کابينتی کنم؟ چيکار

 رفتم آشپزخانه به.

 - به. کنم می هوا آپلو نيست؟دارم معلوم-. چرخيد و بست را کابينت در کنی؟ می چيکار کمکی؟داري چه

 نمی...ماهيتابه-: گفت و کرد باز را کناري کابينت گردي؟ می چی دنبال که اينه منظورم-. خنديدم متلکش

 بود شديد گردنش درد. دونم نمی منم خب-: گفتم و انداختم باال را هايم شانه. گذاشتمش کجا دونم

 همون تو چاقو...کن خورد رو ها گوجه تو-. زد می چنگ را عضالتش بار يک ثانيه هرچند...انگار

 -. نياوردم خودم روي به اما فهميدم را منظورش وضع؟ و سر اين با-. زدم باال را آستينم. باالييه کشو

 رو اتفاقی هيچ جلوي شال و مانتو اون-... انعطاف بی و سخت...شد خشک صدايش وضعم؟ و سر چشه

 نشی غافلگير که گم می بهت قبلش بخورمت خواستم اگه...بيار درشون برو...بگيره تونه نمی.

 را شال و رفتم هال به...نيست اي مبارزه و حديث و حرف هيچ جاي فهميدم لحنش آالرم از

 چند...داشتم تن بر بود خودش خريد که را کوتاهی آستين ظريف بافت...درآوردم هم را مانتويم...برداشتم

 .خورده گره داري؟موهام شونه-: گفتم بلند و کشيدم بيرون بود زده موهايم به تبسم که را سري سنجاق

 هست خواب اتاق تو-: گفت بلند هم او.نداد نشان کنجکاوي ديدنم براي!...

 صورتم...بستمشان محکم و اسبی دم..داشتم اختيار در که اي ساده کش با و کردم شانه را موهايم سريع
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 انداخته تابه توي را همبرگرها...برگشتم آشپزخانه به شدم هميشگی ساده شاداب همان وقتی و شستم را

 رو ميز و کن خورد رو ها گوجه-... نکرد نگاهم..برنگشت کنم؟ چيکار من گفتی-. کرد می سرخ و بود

 و ايستادم کنارش..رفتم سمتش به برداشتم را پنير من؟ به دي می رو پنيره اون-. کردم اطاعت. بچين

 هيچ بدون و راحت و عادي خيلی اما...افتاد من به چشمش باالخره... بيا-: گفتم و کردم دراز را دستم

 مرسی-: گفت زدنی زل و خيرگی گونه...

 ريختند رگهايم توي آرامش

 

 می برخورد راحت اينقدر که بود خوب چقدر... رم ُس کيسه يک انگار

 بيام يا رسه می قدت..باالييه کابينت اون تو بشقابا-. رفت بين از هايم گونه سرخی کردم حس...کرد.

 باگت چی؟مگه واسه بشقاب-...! امنيت در همانقدر...بودم خودمان خانه توي انگار...نداشتم استرس ديگر

 خورن نمی بشقاب توي که رو نخريدي؟ساندويچ.

 دانيار با همينکه...بود شده باز اشتهايم...سکوت و آرامش در...شد صرف خواست او که همانطور شام

 که دانياري همينکه...بود سابق مثل چيز همه همينکه...بود نکرده تغييري هيچ او همينکه...زدم می حرف

 نمی فرار نگاهش از ديگر..لرزيد نمی دستهايم ديگر...کرد می آرامم بود بازگشته شناختم می

 .بودم ممنون او از موضوع اين بابت چقدر من و بود نيامده چشمش به

 اصالً  نداشتنم حجاب انگار...کردم

 -... خواد می چايی دلم...بعد واسه بذار رو اينا-: گفت و بست را آب شير...بشويم را ظرفها نداد اجازه

 کنم می آماده من...برو تو..باشه.

 آبی و سفيد گرمکن با را لباسهايش...رفتم بيرون آشپزخانه از چايی سينی با تا ماندم منتظر آنقدر

 يکی تو اميدوارم-: گفت من ديدن محض به...بود گذاشته ميز روي را پاهايش و کرده عوض خوشرنگی

 -: گفتم و کردم نگاه بودند گرفته بر در را گردنش که دستش دو هر به. باشی نداشته مشکل قضيه اين با
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 پس..نباشی راحت خودت خونه تو اگه-: گفتم و زدم لبخند. بذارم ميز روي پاهامو من اينکه- قضيه؟ کدوم

 کشم می دستمال رو ميز صبح به صبح باشی؟نهايتش کجا.

 نکرده فکر موضوع اين به کنون تا...بود من خانه اينجا...خورد تکان دلم توي چيزي..خودم حرف از

 و کرد برخورد موضوع اين با راحتی به هم باز دانيار. بود پذيرفته را آن ناخودآگاهم ضمير اما...بودم

 خدا به بود همين نداشتم دوست رو ازدواج که داليلی بزگترين از يکی...آخيش-: گفت!...

 اينجا بيا-. گذاشتم ميز روي را سينی...

 به را استکان..نشستم..!ترس؟نه اما...کشيدم می خجالت کمی...زد مبل تشک به ضربه چند دست با

 يشمی بلوز لبه. شد تموم نميشه باورم-: گفت و برداشت کوچکی قند.گرفتم مقابلش را قندان و دادم دستش

 جشن اون تازه...مونده هم ديگه مرحله يه تاسف کمال در-. همينطور منم-. کشيدم کمی و گرفتم را ام

 فيگور عکاس واسه و کردن بازي فيلم بردار فيلم واسه و زدن گل ماشين و بردن دعوت کارت و گرفتن

 بزرگ مصيبت يک چيزها اين به کردن فکر حتی...او مثل آدمی براي دانستم می... اوف...داره گرفتنم

 عروسی جشن از منم-. نباشد واضح زياد دروغم کردم سعی بگيريم؟ جشن مجبوريم مگه...خب-... است

 روان به-: گفت و زد لبخندي چی؟ که بياريم فشار خودمون روان به کلی...الکيه خرج...نمياد خوشم

 لباس با...ميشه خوشگل اينقدر ساده آرايش يه با که خانومی خوشحال ببينيم تا مياريم فشار خودمون

 ميشه شکلی چه عروسی...

 ذوقش بود؟توي نيامده بود؟بدش شده آرايشم بود؟متوجه کرده تعريف من از دانيار...کردم نگاهش مبهوت

 و کشيد را بدنش تمام و نوشيد هم را چايش قطره آخرين...! نداشت دوست آرايش که بود؟دانيار نزده

 اينجوري خوبه چه...آخ-: گفت.

 .ببينم بده رو دستت...شاداب راستی-. مردم می نزدنش حرف از من...زد می حرف که بود خوب چقدر

 ت حلقه-. گرفت را چپم دست و شد خم...بردم باال را راستم شد؟دست پيدايش کجا از لعنتی بغض اين باز
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 ست؟ ذره يه اين-. چرخاند انگشتم توي را انگشتر. ذره يه-: گفتم و کشيدم عميقی نفس گشاده؟ دستت به

- 

 او چپ دست انگشت به نگفتی؟ هيچی خريديم که موقع همون چرا-. کنن درستش دم می...نداره عيبی

 -. برد باال را ابروهايش. بشی عصبانی بگم ترسيدم...بودي بداخالق خيلی آخه-... بود خالی..کردم نگاه

 بودم؟ بداخالق

 از...کرد نوازش را دستم پشت شستش انگشت با و گرفت بزرگش دستان ميان هم را راستم دست

 بداخالق..آره-. کرد باز سر روزه چندين بغض...گرفتم جرات..زدنش حرف از..محبتش از..آرامشش

 ولی...نداشتم دوست خريديم که هم رو لباسی...دي می لفتش گفتی می...زدي می غر همش...بودي

 ...او مثل دايی يا..دايی مثل...خورد چين چشمش گوشه... بگرديم هم رو ديگه جا چند بگم نکردم جرات

 بودي؟ زهرمار برج عين وقته چند اين همين واسه-

 پيش دست-. بود خوب جايشان..نيامد دلم اما..بکشم بيرون دستانش از را دستانم خواستم..گرفت حرصم

 نمی محلم زدي؟اصالً حرف من با چقدر جمع سر روزه چند اين..بگو نيفتی؟خودت پس که گيري می

 پر...گيرم می رو عمرم تصميم ترين سخت دارم من که انگار نه انگار...نبود من به حواست..دادي

 کردم می احساس...گذرونم می رو عمرم روزاي ترين استرس...

 دوباره...شد می خراب چيز همه دوباره و کرديم می دعوا...شدم پشيمان حرفهايم گفتن از...شدم پشيمان

 ديگر و گفتم می هم را همين چی؟ که کردي می احساس-... کرد می سکوت دوباره...زد نمی حرف

 مجبورت انگار..کردي می تحملم داشتی زور به انگار..نداري دوستم کردم می احساس-. زدم نمی حرف

 منو کی اونوقت..جالب چه-... نادر هاي خنده همان از..بلند...خنديد... کنی ازدواج من با که بودن کرده

 مان خورده گره دستهاي به...ندادم جواب کنم؟ ازدواج فسقلی خوشحال عدد يک با که بود کرده مجبور

 تموم ديگه که حاال-: گفت و شد نزديک من به کمی و کرد جمع ميز روي از را پاهايش. شدم خيره

 کن فراموشش...شده.
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 کند؟نتوانستم جبران يا دهد تسکين کمی را منفی حس آنهمه خواست دهد؟نمی توضيح خواست همين؟نمی

 چقدر من دونی همين؟می-. بودم کشيده زجر توانم حد از بيش چون..کنم سکوت نتوانستم...ندهم بروز

 شده دانياري مثل منم واسه اما...نميشه عوض بينمون هيچی بودي گفته شدم؟تو اذيت خوردم؟چقدر غصه

 چرا تو نبودم؟پس شاداب همون من مگه...وس*عب..بداخالق..حرف کم...شناسن می مردم که بودي

 شدي؟ عوض

 را دستهايش فرارم از جلوگيري براي..شدم پرت آغوشش به...کشيد محکم هم مرا دستهاي و داد تکيه

 گفت و پيچيد دورم:

 - می ت کله تو چی دونم نمی!کردي می فرار ازم...هلال بسم از جن عين...تويی شده عوض که اونی

 اتفاقاً 

 طوري يه...! چرا فهمم نمی اما...دونما می البته...کردي می عوض رنگ تا هزار ديديم می تا که گذشت

 انگار که ترسيدي می من با بودن تنها از...

 بودم مطمئن و...نداشتم اعتراضی موقعيتم به اما...بودم گرفته گر...ديد نمی را صورتم که بودم خوشحال

 شکل تغيير تا خواي می زمان دونم می-. خواند می چشمانم از را رضايت صورتم ديدن محض به

 سکوت اما...بمونم حرفم سر که هستم مرد اونقدرم...دادم بهت رو زمان اون منم...بپذيري رو رابطمون

 اما...دونی می اينو هم تو...زنم نمی حرف..فشارم تحت وقتی من...نبود چيزا اين خاطر به من مدت اين

 می ازدواج داري کی با رفت يادت که کردي بزرگ خودت واسه رو امضا چندتا اين مسئله اونقدر

 که شدي عوض تو...خوندم می بلبلی واست مدت اين تو بودم شده عوض اگه..نشدم عوض من...کنی

 کردي سکوت رو مدت اين و زدي می حرف شرايطی هر تحت!

 به بايد چرا...نگرفتم فاصله اما...شدم جا جابه...گذاشت گردنش روي و برداشت را دستش يک احتياط با

 کردم؟ می سلب خودم از را آرامشی چنين در بودن فرصت غيرمنطقی خجالت يک خاطر

 آمده...ندادم ادامه و کشيدم آهی...بود درهم اش چهره اما...بزنم حرف خواستم می...گرفتم باال را سرم
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 بيرون آغوشش از. بگيرم را آرامشش هياهو با خواستم نمی من و...باشد داشته آرامش که اينجا بود

 که بشين اتاق سر اون برو...بابا باشه-: گفت سردي به و شد غليظ اخمهايش اما..نکرد مقاومت..آمدم

 بست را چشمانش و. نخوره بهم نفسمونم.

 باز را چشمانش..نشستم کنارش.برگشتم گرم حوله با و رفتم آشپزخانه به و برخاستم...ندادم جواب

 نيفته دار نگهش-: گفتم و گذاشتم گردنش روي را حوله...نکرد.

 به بلکه...او دل خاطر به نه و گذاشتم کنار را خجالت...نکرد باز را چشمانش اما...آورد باال را دستش

 کرد زمزمه. خزيدم آغوشش به و کردم رد بازويش زير از را سرم..خودم خاطر.

 -دونم می-: کردم زمزمه. نيستی مجبور.

 گوش نفسهايش صداي به و ماندم ساکت منهم...نگفت چيزي ديگر و گذاشت بازويم روي را دستش

 دانيار...! کجا سکوت آن و کجا سکوت اين اما...دادم:

 و بالتکليفی سال دو از بعد باالخره و بود رسيده انتها به هم وس*کاب اين باالخره...بود شده تمام باالخره

 داشتم آغوش در شرعی و قانونی را آرامشم منبع خيال، و فکر و استرس و فشار.

 دياکو شرکت و خودم عقد،کارهاي به مربوط کارهاي پيگيري بر عالوه...بودم گذرانده را بدي روزهاي

 چند که ازدواجی فکر..آينده فکر...خوابيدم نمی هم ساعت دو هم روي شبها...بود شده قوز باالی قوز هم

 در پا از مرا و دادند هم دست به دست همه و همه...شاداب فکر...دياکو فکر...لنگيد می جايش

 می رها را چيز همه شايد...شدم می ديوانه شايد...رسيد می کجا به کارم نبود دايی اگر دانم نمی.آوردند

 نداشتم کنارم در رام و آرام اينطور را شاداب االن شايد...رفتم می و کردم!...

 تمام پرسيد می را شاداب حال عادت سر از و منظور بی او که هربار...زدم می حرف دياکو با که هربار

 مردم تقريباً...آيد می ايران به ديگر روز چند تا گفت که وقتی و...رسيدند می انفجار مرز به عروقم!..

 با درست و منطقی بايد خواهم می را شاداب اگر گفت می...کرد می آرامم و نشست می کنارم دايی شبها

 کنم حذف ام زندگی از را دياکو توانم نمی چون..بيايم کنار قضيه اين...
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 کسی...توست زندگی همه...نيست برادرت فقط مرد اين...ببين گفت...گرفت چشمم جلوي را دياکو عکس

 نمی...بزنی خطش ات زندگی از رحمانه بی اينقدر توانی نمی...گذاشت تو براي را اش زندگی همه که

 جشن از را او تعصباتت خاطر به توانی نمی...برانی خودت از را او اشتباه احساس يک خاطر به توانی

 کنی محروم اش خانواده بازمانده تنها عروسی...

 از وقتی...تنش از پر و هم در...بودند گرفته ديگري شکل وسهايم*کاب...برد می خوابم صبح نزديک

 از دمار خوابی بی و...بودم شده بيزار خواب وقت از..تختم از..بود عرق خيس تنم تمام پريدم می خواب

 بود آورده در روزگارم.

 خاطر به...شاداب خاطر به من و...باش صبور گفت می...کن صبر گفت می...گذرد می..گفت می دايی

 در صدايم و دادم می قورت را جگرم خون...دوستم بهترين خاطر به...بود لرزانده را دلم که دختري تنها

 آمد نمی.

 من جاي به اگر کردم می فکر خودم با ديدمش می که هربار...کرد می ترم ديوانه اش پژمردگی و شاداب

 بردم می فرو جگرم توي دندان باز بود؟و دودل و مضطرب و افسرده اينهمه باز بود نشسته کنارش دياکو

 نبايد،بيفتد که اتفاقی و شود جاري زبانم بر افکار اين مبادا که.

 خودش پيش را عکسش بود نشده حاضر دياکو،حتی ازدواج از پس که دختري...داشتم ايمان اش پاکی به

 کند فکر ديگري مرد به شوهرش آغوش در بود محال...دارد نگاه!...

 در شباهت کلی با..ظاهري شباهت کلی با..دياکوام برادر است؟من محال کردم می فکر خودم با باز بعد و

 است؟تا آدم خود اختيار در حد چه تا مغز يک..ذهن يک کنترل.رفتار در هايی شباهت حتی يا...صدا تن

 آن نرود؟ خطا به ها شباهت اين با تواند می حد چه بگيرد؟تا را افکارش پرواز جلوي تواند می حد چه

 کوبيدم می ديوار به را مشتم و کردم می خالی را سيگار متوالی هاي پاکت که بود موقع.

 اين وقت اينهمه نبودم؟چرا عذاب در اينقدر سال دو اين طی آمده؟چرا سرم به باليی چه پرسيدم دايی از

 می که حاال ام؟چرا گرفته شاداب از را مثبت جواب که حاال االن؟چرا چرخيد؟چرا نمی سرم توي افکار
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 کرد می نگاهم سکوت در تنها دايی دارد؟و دوستم دانم.

 گفتم..شديم منصرف بگويد و بزند زنگ شاداب پدر به گفتم و دادم دايی دست به را خانه تلفن شب يک

 سري دايی...بسوزد من ترديد و شک آتش در که است اين از بهتر اما شود می له شاداب غرور دانم می

 تلفن پريز...بوق صداي اولين شنيدن محض به و کندم جان را ثانيه چند آن..گرفت را شماره و داد تکان

 زدم چمباتمه ديوار گوشه همانجا و"داري؟ سراغ هم تر بدبخت من از":گفتم دايی به و کشيدم را.

 قسمت کند؟کدام می هدايت را شک و اعتمادي بی مغز قسمت کدام پرسيدم دايی از ديگر شب يک

  باقيمانده شايد...شوم آرام شايد...اندازم می دورش و کنم می اش جراحی روم را؟می بچگی خاطرات

 از بعد...امشب اما... شود تمام شايد...شود تمام وسها*کاب اين شايد...نگذرد سياه اينقدر ام زندگی

 آرامم...سالها از بعد...نه...مدتها!

 اين به چقدر بود فهميده انگار...خورد نمی تکان توانست می که آنجايی تا و کشيد می نفس آرام شاداب

 بود گذاشته احترام احتياجم به هميشه مثل و دارم احتياج سکوت و سکون.

 اما...!بخوابم...نخوابيدن سال هفت و بيست اندازه به...بخوابم ابد تا و ببندم را چشمهايم توانستم می

 که کوتاهی مدت همان در.گرفت می من از را واقعی آرامش آين..بيداري آرامش اين لذت خوابيدن

 همسر عنوان به...خورد غذا کنارم همسر عنوان به...داشت حضور ام خانه در همسر عنوان به شاداب

 به شدنش محرم از پس ساعت چند فاصله به تنها و بودنهايش خجالتی تمام با و...آورد چايی برايم

 ساعت چند همان کنم،طی کم را مان فاصله داد اجازه و پذيرفت کمرنگ هرچند را بودنش من،همسر

 در چنگم از را او کسی دهم نمی اجازه هرگز که...ام نکرده اشتباه که شدم مطمئن...شيرين اما کوتاه

 -! قيمتی هيچ به...بدهم دست از دارم دوست که را کسی هم، باز نبايد من و...بود دايی با حق که...بياورد

 -. کرد جمع مبل روي را پاهايش هوم؟-. برگرداند ام خانه پذيرايی سالن به مرا ظريفش صداي دانيار؟

 را اش چانه جانـــــــــــــــم؟-: گفتم کشدار و زدم لبخند اش زنانه اما اندک توقع به. جانم چيه؟بگو هوم

 :گفتم و کردم نوازش را اش گونه اشاره انگشت پشت با کنی؟ می مسخره-: گفت و گذاشت ام سينه روي
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 نداري؟ دوست رو پوشيدن حلقه تو-: گفت و برگرداند اش قبلی جايگاه به را سرش. نه-

 را مويش کش. آوردي درش خونه اومديم اينکه محض به ديدم آخه- مگه؟ چطور-. چيست حرفش فهميدم

 بد نظر من به کسی که خونه تو خب-. داشتم دوست را مشکی و مواج موهاي اين چقدر...کردم باز

 -: گفت و زد شکمم به آرامی چندان نه مشت. خدمتيم در باشی داشته هم نظري اگه که تويی فقط...نداره

 اينا و مهمونی و کار محل واسه...گم می کلی...

 رابطه محدوديت با که منی آنهم...آمد خوش ام ذائقه به حسادتش و مالکيت حس...گرفت وسعت لبخندم

 که بينی می...ندارم دوست رو چيزا اينجور من-: گفتم و بردم فرو موهايش توي را سرم...نداشتم خوبی

 در...کنم می قطعش

 قطعاً ببينم حلقه بدون رو تو انگشت روز يه اگه که اونجايی از اما...بندم نمی ساعتم

 بيام کنار باهاش مجبورم خودمم نتيجه.

 سفيدي گردنبند و بردم فرو گرمکنم جيب توي را دستم...زد جرقه مغزم دفعه يک...خنديد بيصدا و ريز

 قاب را معصومش و زيبا صورت موهايش...برخاست. کن بلند رو سرت-: گفتم و کشيدم بيرون را

 ام شده مشت دست به کنجکاوي با. ببندم واست اينو بيا-: گفتم و زدم گوشش پشت را اي دسته...گرفتند

 رو اين-: گفتم و گرفتم را زنجير طرف دو چيو؟-: گفت و کرد نگاه.

 اسمم حروف بودم داه دانيار؟ نوشته...انگليسی حروف اين...ببينم بذار..خوشگله چه واي-: گفت زده ذوق

 حرف به ديگر طرف از حرفو به طرف يک از زنجير.بسازند "دانيار" و بگذارند هم کنار را D. ختم

 شد می R - را زنجير.کرد خم را سرش مشتاقانه و ريخت طرف يک را موهايش. ديگه جلو بيا...آره

 حروف روي را انگشتش... اسارته زنجير...نيست کادو اين...نباش خوشحال-: گفتم شيطنت با و بستم

 در يک از بيشتر چيزي دلم. ده می بهم خوبی حس.دارم دوستش هست که هرچی-: گفت و کشيد انگليسی

 -: گفت و کوبيد بهم را دستانش. کنی تشکر بايد داري دوستش اگه پس-. خواست می ساده گرفتن آغوش

 خالی؟ و خشک همينقدر-: گفتم و کردم اخم. سرورم ممنونم شما از
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 ام گونه روي کوتاهی و سريع وسه*ب اما...شد سرخ صورتش...گرفت را منظورم چشمانم توي دقت، با

 ميشه نگران مامانم ديگه بريم-: گفت و رفت اتاق سمت به و پريد جا از بعد و گذاشت.

 به داشتم...وسمش*بب خواهد می دلم که آنطور و بروم اتاق توي کردم می فکر داشتم...خنديدم می داشتم

 و آرام اي ويبره...لرزيد جيبم توي گوشی هزارم بار براي که...انديشيدم می داشتنش خوب حس

 کردم باز را رسيده پيام...ضعيف:

 - کردم پرت مبل روي را گوشی.شد گرفته هم بد..شد گرفته حالم. دارم دي؟کارت نمی جواب دانيار؟چرا

 لعنتی-: غريدم!... 

 جز به...رفتم اتاق سمت به و شدم بلند...کرد تيز را گوشهايم شاداب صميمی چندان نه احوالپرسی صداي

 باز را در...کرد داغ مغزم...شد نمی خارج شاداب دهان از ديگري چيز دارين لطف و ممنون

 رنگش پريدگی اما..باشم بدبين خواستم نمی...بود نشسته تخت روي و گرفته مشت توي را پالتويش.کردم

 به و زد تصنعی لبخندي و برخاست من ديدن محض به.گذاشت نمی انکار جاي که بود واضح آنقدر

 زغال تکه يک عين را موبايل و. خداحافظ من از.بهش دم می رو گوشی...اينجاست االن-: گفت مخاطبش

 به- بله؟-. گشودم زور به را ام شده قفل فک. انداخت من آغوش در سوزاند می را دستش که اي گداخته

 شنيديم رو شما صداي ما عجب چه...داماد شاه سالم به.

 خوبی؟.سالم- نداشت؟..داشت لرزش دستش.ببندد را موهايش داشت سعی که بود شاداب درگير نگاهم

 گم می ميشه؟تبريک مگه اينم از بهتر-. برسد نظر به شنگول کرد می سعی يا بود شنگول دياکو

 باهات که بودم تالش در مرتب شما، صبح ميشه که ديشب از-. ممنون-. شين خوشبخت ايشاال.داداش

 دوتون هر با امروز می دلم...شدي خيال بی رو موبايلت کالً اينکه مثل اما...بگيرم تماس

 حتماً خواست

 داداش زن گوشی به زدم زنگ نتيجه در...بزنم حرف!...

 بود؟ سخت اينقدر مو کش يک بستن يعنی..رفت می باالتر لحظه هر خونم فشار
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 - اما...باشم مراسم تو داشتم دوست احوال؟خيلی اوضاع..کن تعريف خب-. نبود گوشيم به حواسم...آره

 من ميشه يعنی..واي-. ديگه هستی عروسی واسه...نبود مراسمی-. کردم قطع را حرفش... کردي عجله

 می خودم دور همش شنيدم وقتی از...ابرام رو انگار.دانيار نشده باورم هنوز خدا ببينم؟به رو روز اون

 ندارم آرزويی هيچ ديگه خدا به...خوشحالی از...چرخم.

 وار ديوانه و پاک دل او..بودم همين هميشه منهم و...بود همين او هميشه...بود برادرم،اين.بود برادرم اين

 .زدم چنگ را گردنم...خودم آرامش خاطر به فقط...او از فراري و سياه دل...من و...من آرامش مشتاق

 کی.ديگهممنون روز چهار سه احتماالً..ميام شه اوکی اونم..مونده بليط فقط-. بود عضالتش از بيشتر خيلی.

 گردنم شده منبسط عروق درد...شد خشک پالتويش دکمه روي شاداب دست که ديدم مياي؟

 می خطرناکم؟چطور من بگويم ميتوانستم نيا؟چطور بگويم توانستم می چطور..نيا گفتم می بايد چطور

 خواد می دلم-. کرد مکث لحظه چند. منتظرتيم...خوبه-... آيد؟حتی می بر کاري هر من از بگويم توانستم

 مراقب...برسون سالم شاداب به...نيست خوبی وقت االن دونم می ولی...بزنم حرف باهات صبح تا

 تو اومدم-: گفت و رفت عقب قدم چند که ديد چه نگاهم در شاداب دانم نمی...کردم قطع. باشين خودتون

 تبريک فقط...بود ناشناس ولی...مامانمه کردم فکر...خوره می زنگ داره گوشيم ديدم اتاق

 بگه تبريک خواست می...دي نمی جواب زنه می زنگ تو گوشی به هرچی گفت می...همين...گفت.

 تابلوي کد شماره آخرين...کردم نگاه را تماسهايش ليست 770 بود؟ ناشناس.داد می نشان را

 قبل سري کنم فکر...دونم نمی من- آورده؟ کجا از رو تو شماره-. ترسيدم هم خودم...صدايم خشونت از

 بودين؟ تماس در هم با مدت اين تو-. گفت می راست. بودي داده بهش خودت ايران بود اومده که

 خودم به کردم سعی و نشستم تخت روي...رفتم می تند داشتم تماسی؟ چه...خدا به نه-. شد گرد چشمانش

 می که روزه چند کردم؟همش مخفی ازت رو چيزي کی من-. گرفت را دستم و نشست کنارم...شوم مسلط

 راحت...نبودم حساسيتات نگران...دوستيم فقط کردم می فکر قبلش...کنی ازدواج باهام خواي می دونم
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 بيفته اتفاقی هر..همينه هم بعد به اين از-. نبود اين از غير..نبود اينه؟ از غير.گفتم می واست رو چی همه

 کشی می منو اتفاق اون خاطر به بدونم اگه حتی...گم می بهت!...

 .کرد؟ می توجيه چه با را اينها...شدنش خشک...لرزانش دستهاي..اش پريده رنگ اما...قبول حرفهايش

 داري مشکل من کردن عوض لباس با اگه- ، بيام تا بيرون برو

 لباس و زدم صورتم و سر به آبی...رفت بيرون گرفته و مغموم..خورد سر دستم روي از دستش

 می-: گفت و نشست کج کردم خارج پارکينگ از را ماشين تا اما بود ساکت آسانسور توي...پوشيدم

 باشه؟ نداشته رو ش شماره کس هيچ تبسم و مامانم و تو جز به که بخريم ديگه خط يه خواي

 هرچی...باشه-. نيست نيازي..نه- کردم؟ می پاک چطور را مغزش...کردم می عوض هم را شماره گيرم

 بخرم هم شيرينی که شم بيدار زودتر بايد شرکت؟تازه برم چطوري فردا...شد دير چقدر واي!بگی تو. 

 خوبی خبر. شرکت بري نيست الزم ديگه-. کند منحرف مرا ذهن...کند عوض را فضا خواست می

 و انداخت پايين را سرش..داد تکيه صندلی به. کنی کار نمياد خوشم چون- نرم؟چرا؟-. شد ناراحت...نبود

 با شب تا صبح از زنم نمياد خوشم...نذاشتم قراري من-: پريدم کالمش ميان تند.. قرارمون ولی-: گفت

 نيازي بعد به اين از...کردي کار مالی نياز خاطر به االن تا...بزنه کله و سر غريبه مرد تا صد

 خاطر به-: گفتم بلند. نبود مالی نياز خاطر به فقط-: گفت آرام... تزت و درس سر شينی می.نداري

 می هرچی...بده بدي خواي می تغييري هر...کن پر خونه تو رو آزادت وقت...شد تموم بوده که هرچی

 نهايتش...بکشه طول ابد تا عقد اين نيست قرار...بگير ياد رو داري شوهر رسم و راه...بخر بخري خواي

 زندگيت سر بياي بايد ديگه ماه يه تا.

 دوست فقط...نبود اين نيتم...کنم محرومش فعاليت و کار از خواستم نمی...کنم نشينش خانه خواستم نمی

 داشتم دوست..خواستم نمی را مضاعف فشار اين...بخواند درس هم و کند کار هم اين از بيش نداشتم

 و...بودم شده تلخ..بودم تلخ اما...! تدريس...آرزويش به رسيدن براي..کنم اش آماده دکترا آزمون براي

 می بعدش...کنيم می درست رو ت حلقه ريم می اول..دنبالت ميام هم عصر فردا-. نبود خودم دست اين
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 نشه نگران...برنگردي

 اصالً  يا برگردي دير ممکنه بگو مامانت به...خونه ريم. 

 مردم...نيست درست...عقديم هنوز ما...نمياد خوششون...دانيار نميشه-. بود تر محکم اينبارش اعتراض

 به را ام اشاره انگشت.ايستادم و زدم ترمز روي...شد مختل کامالً مغزم به خونرسانی گن؟ می چی

 ديگران بازم که نکردم تحمل رو مصيبت اينهمه...منی عقدي و رسمی زن تو-: گفتم و گرفتم طرفش

 خاطر به هم لطف اين...کردم لطف دادم فرصت بهت که هم وقتی چند همين...کنن تکليف تعيين واسم

 نمی برت نخواد دلم...خونه گردونم می برت بخواد دلم بعدم به اين از...مردم مزخرف حرفاي نه خودته

 هيچ ديگه اما....دم می توضيح خودم تونی نمی اگه يا...بده توضيح هم مادرت و پدر واسه اينو...گردونم

 مامانم واي...شد دير واي بگی بخواي هی منی پيش که هربار اگه...نکن بحث من با قضيه اين سر وقت

 شاداب ره می هم تو بدجوري کالهمون...مردم حرف واي بابام واي!

 انگشت هم لحظه يک حتی هراسانش نگاه.ناراحتی يا...ترس از...بود شده تند اش سينه قفسه حرکات

 بی و انداختم پايين را دستم...سوخت دلم در به چسبيدنش و کردن کز از...بود نکرده ترک را تهديدگرم

 بودم ساخته برايش عقدي روز عجب". راندم شان خانه سمت به ديگري حرف هيچ!..."

 ماشين توقف محض به.نداد فرصت اما..بياورم در دلش از کمی خواستم می.کردم ترمز شان خانه مقابل

 خداحافظی شاداب خانواده با داشتند و بودند در دم افشين و تبسم و دايی.پريد پايين و کرد تشکر زيرلب

 که ديدم.دايی سپس و گرفتند آغوش در تبسم و مادرش و پدر ابتدا را شاداب.شدم پياده منهم.کردند می

 که ديدم...برد پناه ام دايی به من ترس از که ديدم.ماند او آغوش در بيشتر و زد چنگ را دايی بازوي

 و طوفانی دايی نگاه که ديدم..گرفت گاز را لبش و انداخت پايين را چشمانش گرفت فاصله دايی از وقتی

 شد تيز.

 اينطور بودم نديده...داشت نبض اش شقيقه...کردم می نگاهش زيرچشمی...کرد سکوت را راه طول تمام

 مستقيم رسيديم که هم خانه به...حرف کلمه يک از دريغ اما...زد می سرفه مرتب...شود ملتهب صورتش
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  اولی با را دوم سيگار...شدم می خفه داشتم...درآوردم را سيگارم و کردم باز را پنجره...رفت اتاقش به

 بسته! ورداشته دود رو خونه خبرته؟کل چه...ديگه بسه-... را چهارمی...دومی با را سومی..کردم روشن

 ريه کردن مشکالت؟سياه حل واسه روشته اين-. کوبيد ديوار به و کرد گلوله دستانش توي را سيگار

 هات؟

 گلويم کنی؟ دود سيگار و بشينی گوشه همينه؟يه هنرت-. کردم نگاه غضبناکش چشمان به متحير و مات

 شده؟ چی پرسه می تازه...شده؟ههه چی-. زد پوزخند و نشست شده؟ چی...دايی-. کردم صاف را

 شريک..ناموست...زنت نديدي فهمم؟يعنی نمی منم فهمی نمی تو چون کردي فکر-. کرد ريز را چشمانش

 اشک چطوري شد؟نديدي آويزون من از تو،چطوري ترس از لرزيد؟نديدي می داشت چطوري...زندگيت

 يه همين حداقل تونستی نمی-. شدم خاموش فريادش با...کردم باز دهان کرد؟نديدي؟ می کنترل چشماشو

 روز بهترين و بگيري رو واموندت زبون اون جلوي تونستی نکنی؟نمی جيگرش به خون رو شب

 نمی رو بدبخت دياکوي اون جواب-. بودم کرده هنگ بود؟ اين نکنی؟قرارمون زهرش رو عمرش

 امشب...دايی و زهرمار-.. دايی-. دادم قورت را دهانم آب چته؟ تو...کنی می تا اينطوري شاداب با...دي

 و گوشت تو زدم می بايد.مردم آورد پناه من به اونجوري معصوم طفل اون وقتی...خواستم خدا از مرگمو

 من-. بود رفته يادم از کشيدن نفس. نداري رو دختر اين لياقت تو...گرفتم می رو ازدواج اين جلوي... 

 چی؟ها؟خيلی تو-. شدم بلند سريع.آورد هجوم سمتم به و برخاست.لرزاند را خانه ستونهاي اش نعره

 خودت از تر ضعيف يه اينکه کردي ورزشکاريه؟بوکسوري؟فکر کلفته؟هيکلت بلنده؟صدات مردي؟قدت

 ترسونی؟اين می رو زن چی؟يه که گلوت تو ميندازي اي؟باد گنده خيلی يعنی کنی تهديد و بترسونی رو

 به اگه...باشه-. زد باال را پيراهنش آستين ترسوندنشون؟ يا ساختی خونوادت از حمايت واسه رو هيکل

 چند ببينم خوام می..ياال...بيفت در من با مردي اگه..نيست هنر که کشی ضعيف...باشه... بازوئه زور

 درد از... من يا بلندتره تو صداي ببينم خوام می...بکش هوار و سرت رو بنداز حالجی؟صداتو مرده

 می..کن دفاع خودت از اومد؟ياال شد؟دردت چی ها-. شدم خم...ام سينه به هوايش بی و ناگهانی مشت
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 تونه می هم مردنی و فکستنی پيرمرد يه حتی کنم ثابت خوام می...نيستی هيچی کنم ثابت بهت خوام

 يه واسه و بياي خودت به شايد اونوقت...شه عوض واست مردونگی تعريف شايد اونوقت...بزنه زمينت

 نکشی شونه و شاخ زن!...

 بود پيرمرد يک به متعلق مشت اين

  ً فکر- زد؟ من به پيرمرد يک را نفسگير و کاري ضربه ؟اين واقعا

 بی...!کنی نمی پيدا مياره در رو زنش اشک که مردي از تر غيرت بی..جانم غيرتی؟نه با خيلی کردي

 نمی پيدا...گه می زور بهش و ترسونه می رو زن يه بدنيش قدرت هواي به که مردي از تر غيرت

 به اگه...اعتماديه بی به اگه..شکه به اگه...غيرت بی آخه-. رفت باالتر هم باز صدايش...! کنی

 راه از کی هر با و کردي تونستی که غلطی هر که تو نه...شادابه..باشه مدعی بايد االن که اونی...غيرته

 تموم که بسته زبون اون نه خودته عين يکی تو لياقت...نگذشتی هم ماده پشه يه از و خوابيدي رسيده

 که شادابه بشه قلمبه گردنش رگ بايد که اونی...نرفته کج قدمم يه حاال تا و مرده يه داشتن دوست گناهش

 کرده قبولت بازم وجود اين با و داره خبر تو کارياي کثافت تموم از...

 آماده و هوشيار هجومش احتمال از تنم تمام اما...نشستم..کرد فروکش درد و آمد باال نفسم وقتی

 تو بابات مردونگی از ذره يه کردم فکر...چيزيه خوب وجدانم-. شد راحت خيالم گرفت که فاصله..بود

 واسه رو جهنم و کردم نمی غلطی همچين سال صد وگرنه...شدم ازدواج اين واسطه که هست وجودت

 به دختر اون که اشکی قطره هر جواب...خريدم نمی خودم دنياي اون

 من دوش رو مسئوليتی چه فهمی فهمی؟می می..من..بدم بايد من رو ريزه می غيرت بی توي خاطر

 با..گرفت گر دوباره رسه؟ نمی اينم به شعورت انداختی؟يا اي ورطه چه تو منو فهمی گذاشتی؟می

 چشمان در...کردم نگاه. کن نگاه من چشماي تو-. برخاستم... شو بلند-: گفت و آمد سمتم به بلند قدمهاي

 يه بيفته پاش...نيستم هم شاداب...نيستم دياکو من...کن نگاه خوب...ببين خوب-. ترسناکش و برزخی

 اون يگانگی به!خودت مثل درست...برمياد دستش از هرکاري که عوضی يه...خودت مثل ام عوضی
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 ببينم اگه...کنی می تر دراز گليمت از پاتو داري ببينم اگه...ست لحظه اين و شب اين شاهد که خدايی

  می شيشه توي رو خونش نکرده گناه خاطر به ببينم اگه...دي می عذاب رو دختر اين داري

 بهش دستت دم نمی اجازه و گيرم می ازت رو طالقش...!مکم می رو خونت قطره قطره...ريزي

 حاليت خودم اونوقت...!شو طرف من با شاداب جاي به و باش مرد يا...کن درست رو اخالقت يا...برسه

 شاداب! طرفی کی با که کنم می:

 چک را موبايلم و چرخيدم پهلو به تابيد می سقف به که زنی چشمک نور با که بود شب هاي نيمه

 سر باليی شب؟؟نکند وقت اين.بود تماس حال در بودم کرده اش ذخيره دايی اسم به که اي شماره...کردم

 الو؟-. رفتم حياط به و پوشيدم را پالتويم سرعت به آمده؟ دانيار

 شده؟ چيزي.بودم بيدار.جون دايی نه-. لرزيدم خودم به سرما از نبودي؟ بابا؟خواب خوبی.سالم-ض

 کم يه زدم زنگ فقط.خوبه دانيارم حال.نشده چيزي...نه-. نداشت دلهره و نگرانی از ردي هيچ صدايش

 حدس تونم می و کرده اذيتت دانيار امشب دونم می-. بفرماييد-. دادم تکيه ديواري به. بزنم حرف باهات

 دانيار از طرفداري قصدم...نيست شما روابط و زندگی تو دخالت من قصد..بوده دياکو خاطر به که بزنم

 طرف من اتفاقاً...بدونی که جالبه و...هستم هم تو دايی اونم دايی که اندازه همون به االن چون.نيست هم

 باشه؟.ديگه هم با دانيار و تو خاطر به...زندگيت خاطر به...خودته خاطر به گم می چيزي اگه پس...توام

 شرايط تو...دم می حق دانيار به من واقعيتش...خوبه-. باشه-... هميشه..کرد می نگرانم حرفهايش هميشه

 شادي عاشق دانيار کن فکر..کنی درک تونی می ساده مثال يه با هم تو رو بد شرايط اين...داره قرار بدي

 دونی می اينکه وجود با تو...کنه می خواستگاري تو از مياد بعدش...ده می رد جواب بهش شادي...بوده

 می ازدواج باهاش شدي مند عالقه بهش چون اما..خواسته می رو خواهرت وار ديوانه

 قبالً  مرد اين

 هر...تماسه در باهاش..بينه می رو سابقش عشق...داري دوستش که مردي روز هر..کن فکر حاال...کنی

 می ديگه هم با که حرفی هر...ميشه بدل و رد بينشون که نگاهی هر...شون ساده پرسی احوال و سالم
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 -. دادم جواب صادقانه.شدم می ديوانه شک بی...نبود کردن فکر به نيازي ميده؟ تو به حسی چه...زنن

 ازت رو راحت خواب يه.جونت به افته می...خوره ميشه شک-. سخته خيلی...کنم فکر بهش تونم نمی

 پيدا معنی تا هزار واست اخمش هر..نمياد چشمت به شوهرت محبت...کنه می زهر خوشياتو...گيره می

 آروم...ميشه عذابت ملکه موبايلش خود اصالً...تلفنی تماس هر.مياد واسش که اسی ام اس هر...کنه می

 رو شوهرت تونی می که هرچقدر و ببري پدريت خونه از پا دي می ترجيح که رسی می جايی به آروم

 يه ازش ذهنت تو..ميشه دشمنت خونيت خواهر...خواهرت...داري نگه دور خواهرت با مالقات از

 حرفهاي تجسم از بلکه سرما از نه... که جايی تا کنه می پيدا ادامه قصه اين...و...سازي می شيطان

 کردم يخ...دايی!... 

 - اضافه هم رو اعتماد بی و شکاک ذهن يه و...کرد مرد يه غيرت...مردونه تعصبات اينا، همه به حاال

 -. پيچيدم دورم محکم را پالتويم و نشستم باغچه لبه روي دي؟ می حق دانيار به چقدر اينا وجود با.کن

 می چی فهمم می خوب مردم چون و دم می حق بهش خيلی از بيشتر خيلی مرد يه عنوان به من-... خيلی

 و داره دوستش که دختري ديگه طرف از و تنشه پاره که برادري طرف يه از..کشه

 اين از يکی قيد و آوردم نمی دووم بودم اون جاي من اگه شايد.وحشتناک...شاداب وحشتناکه...همسرشه

 زدم می رو نفر دو.

 به را دياکو هرگز دانيار..بودم بازنده من دياکو با نبرد در نياورد؟آنوقت دوام هم دانيار بود ممکن يعنی

 کرد نمی رها من خاطر.

 هشدارگونه تن کنم؟ چيکار من حاال- شد؟ نمی تمام لعنتی شب اين چرا..فراگرفت را تنم بند بند ترس

 اصالً..داره دوستت خيلی دانيار که دونم می من-. گرفت را جايش اي پدرانه مهر و شد کمرنگ صدايش

 نمی حساب هم پشيزي به رو دنيا مردم کل وگرنه...داشتنه دوست همين خاطر به حساسيتاش تموم

 به وقت هيچ پس...ده نمی نشون العملی عکس بهش نسبت باشد نداشته دوست رو کسی تا دانيار..کنه

 اون به توام
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 قطعاً که اي عالقه خاطر به...شوهرت خاطر به و...نکن شک داره بهت که عشقی

 تاييد مهر يه تونه می تو قهرآميز برخورد هر االن..نده جواب شدن دور و قهر با رو درشتيش...داري

 می دلم همينم واسه..اي کينه بی و مهربون چقدر تو دونم می من...بارش زيان و مزاحم افکار به باشه

  و اعتماد دانيار قلب به تونه می تو مثل آرومی و عاقل دختر فقط چون...بگيره سر ازدواج اين خواست

 نشون با...محبتت با اما...شکنه می حرکاتش و حرفاش از دلت دونم می..سخته دونم می...بده اطمينان

 نه..کنه باور کن کاري يه...نيست دلت تو اي ديگه مرد هيچ اون جز به که کن ثابت بهش...عشقت دادن

 همون به..داره احتياج بهت خيلی دانيار.بيشتر هرچه نزديکی و دوستی با بلکه...دعوا و لجبازي و قهر با

 فرار..نترس بيدادش و داد از.نگير ازش رو مهربون شاداب اون...شده عاشقش و شناخته می که شادابی

 می ضمانت من...نيست دله..نيست نامرد اما باشه داشته که بدي خصلت هر..باشه هرچی دانيار...نکن

 کنم.

 برايش دياکو خانه در پشت..آنجا..من ديدن...کرد باز را در دايی زدم در به که آرامی ضربه اولين با

 ظرف و شدم داخل. دخترم اومدي خوش-: گفت خوشرويی با و نياورد خودش روي به اما...بود عجيب

 تنهايی نيومد دلم..چسبه می حليم هوا اين تو ديدم...سرده چقدر واي-: گفتم و گذاشتم کانتر روي را حليم

 خودت.اتاقشه تو..دونم نمی-: گفت و زد محوي لبخند خوابه؟ دانيار-. کردم برم و دور به نگاهی. بخورم

 می کنار اينها همه با بايد اما..شوم دانيار اتاق وارد دايی چشم مقابل کشيدم می خجالت. کن صداش برو

 می برگشتم وقتی بذارين رو سهمم...روي پياده برم خوام می من..راستی-... رفتم اتاق سمت به...امدم

 حتماً.چشم-. گفتم اما.نبود ورزشکاران شبيه وضعش و سر و قيافه. خورم.

 خودش با باالخره اما..بود مردد نگفتن و گفتن بين.برگشتم.زد صدايم تر آرام اينبار...گرفتم پيش را راهم

 که دونی می.نشو نزديکش...کن صداش دور از..بود خواب اگه...اگه-: گفت و آمد کنار...

 تکه تکه کرد می تحمل تنهايی به دانيارم که فشاري اينهمه از دلم...آمد باال گلويم تا و شد مچاله قلبم

 دونم می بله-. زدم لبخند و راندم عقب را بغض زور به.شد. 
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 پيدايش و گرداندم چشم...کرد نوازش را ام شامه آب و خنکی بوي...کردم باز را در گوشه آهسته

 بدون هست؟ اجازه-: گفتم آرام...گرفت می را موهايش خيسی حوله با و بود نشسته تخت روي...کردم

 داخل. بود شنيده را صدايم -: داد جواب کند بلند را سرش اينکه حتماً...نکرد تعجب حضورم از. تو بيا

 خوبه؟يا آقامون-. رفتم جلو و بستم کار به اش برهنه تنه نيم از چشمم ندزديدن براي را تالشم تمام و شدم

 موهايش روي و گرفتم دستش از را حوله...ايستادم رويش به رو...نداد جواب بداخالقه؟ هنوز

 خواد نمی...بسه-: گفت و کشيد عقب را سرش قهري؟-. نکرد اعتراضی...کشيدم.

 و شد خم...اخمو و تخس هاي پسربچه مثل درست...زدم لبخند موهايش ريختگی بهم به و نشستم کنارش

 و گرفتم را بازويش بپوشد را لباسش خواست تا...افتاد اش سينه تختی به نگاهم...برداشت را گرمکنش

 -: گفتم و کشيدم کوچک چندان نه کبودي روي را انگشتم. هيچی-: گفت زيرلب چيه؟ اين-: گفتم

 باال را گرمکن زيپ حوصله بی. ديوار و در و کانتينر لبه نه خوره می ميز پايه به نه که هيچی؟اينجا

 گفت و کشيد: 

 - اونو-: گفتم و دادم فشار هم روي دندانهايم...حرفش حرص از. نترس...نيست دخترم دوست گاز جاي

 قرار...آورد خود به مرا تندش نگاه... باشه تونه می نيشگون جاي ولی...نيست دندون جاي...دونم می که

 شدي؟می اينجوري باشگاه کنه؟تو می درد-. کشيدم پايين را زيپ کمی و بردم دست. کنيم دعوا نبود

 به دادن جواب جاي به و شد بلند کنارم از... زياده خيلی روش؟خونمردگيش بذاري بيارم يخ خواي

 دارم عجله...کنم عوض لباس من تا بيرون برو-: گفت سوالهايم.

 با که خريدم حليم و رفتم راه دارم؟کلی عجله چيو چی- بود؟ سخت دانيار با آمدن کنار اينهمه هم قبلترها

 توي از مهمتره؟ من از که بري خواي می کجا...ها مشترکمونه صبحونه اولين.بخورم صبحونه تو

 شيش ساعت...فروشی حليم-: گفت و کرد نگاهم کشيد می موهايش روي را برس حاليکه در...آينه

 دختره؟ يه جاي...صبح

 دور پشت از را مرددم دستان...کنم پيدا نجات وحشتناک خشکی آن از تا چرخاندم دهان تو کمی را بزاقم
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 باشم تو با خواستم می...اومدم و رفتم آژانس با...ديگه نباش بداخالق-: گفتم و کردم حلقه کمرش.

 هم را دستم اما....بود سرخ صورتم شک بی..نکردم بلند را سرم...چرخيد و گذاشت ميز روي را برس

 قلبش روي را گوشم بخورمت؟ ترسی کنی؟نمی می چيه؟ناپرهيزي جريان-. برنداشتم دورش از

 بودم شنيده کنون تا که بود قلبی صداي هياهوترين بی و آرامترين...گذاشتم. 

 -باشيم؟ دومادا عروس تازه شبيه ساعت چند فقط نباشی؟ميشه بداخالق ساعت چند فقط ميشه

 عميق ابرويش دو ميان خط...کردم نگاه چشمانش به مستقيم...کرد دور خودش از مرا و گرفت را بازوانم

 باال را هايم شانه. باشی قهر کردم می فکر-! دقت از ناشی اخم...عصبانيت از ناشی اخم نه...بود شده تر

 بيام بايد خودم باز..ندارم نازکش بکنم قهرم باشه؟بعدشم دومم بار اين که کردم قهر کی من-. انداختم

 آشتی!...

 اما...!يواشکی و قسطی...دانياري نوع از خنده...شناسند می همه که معنايی به خنده نه...خنديد باالخره

 برق چشمش خودمون؟ خونه بريم امروز؟ميشه يه نري؟همين ميشه-. بخشيد جرات من به هم اندک همان

 دايی خب-...! صبر...خدا اي.کرد تاکيد دياکو اسم روي مخصوصاً چشه؟ دياکو خونه چرا؟مگه-. زد

 نيستم راحت...اينجاست.

 نفسش..آمد کوتاه باالخره.نکردم جابجا را چشمم هم ثانيه يک حتی اما..بودم عذاب در گيرش مچ نگاه از

 راحتی نفس نامحسوس و آرام منهم. نباش نگران...گرده نمی بر زوديا اين به دايی-: گفت و کرد رها را

 -: گفت بلند صداي با سالن از و رفت بيرون و کرد باز را در نري؟ که کردي قبول يعنی-: گفتم و کشيدم

 بدي؟ ما به حليمت اين از خواي نمی

 کشيدم موهايم به دستی.درآوردم را پالتويم سريع. مرسی...جون آخ_: گفتم و کوفتم بهم محکم را دستانم

 و

 گرمش خواد نمی...نيست سرد خيلی-: گفت و چسباند حليم قابلمه به را دستش کف.رفتم آشپزخانه به

 -. بودم بر از را اش زاويه به زاويه من و بود دياکو خانه اينجا...دانستم می را ها کاسه جاي... کنی
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 من يعنی-. ديگه کابينتاست همون از يکی دونم؟تو می چه-. داد جواب خيال بی کجاست؟ کاسه دانيار

 يه خب-: گفت و شد بلند صندلی روي از غرغرزنان. ديگه بده کاسه دوتا بگردم؟بيا رو کابينت اينهمه

 نگاهش چپ چپ و زدم کمر به را دستانم "کجاست؟" پرسی می چرا..."بده کاسه بيا" بگو کلمه

 .بکن رو کارت...نکن سفيه اندر جاهل نگاه-: گفت و کشيد را لپم...گذاشت قابلمه کنار را ها کاسه.کردم

 -. همينطور هم را داغ روغن و شکر.گذاشتم دستش جلوي و کردم تزيين دارچين با..کشيدم حليم برايش

 .حليمم عاشق من-: دادم ادامه و گذاشتم دهانم توي لذت با را اول قاشق. کردم چه ببين بخور...هووووم

 کردي؟ گريه صبح تا ديشب.قرمزه چشمات-: گفت و ريخت ظرفش توي شکر کمی

 دلخور که اولش-. دادم جواب صادقانه چرا؟-. دقيقه يک حتی...نخوابيدم ولی...نه-: گفتم پر دهان با

 روز نداشتم انتظار حرفات به بعدش ولی...باشه رمانتيک و عاشقانه اينقدر عقدم اول اصالً  چون...بودم

 از بلدم هرچی من که باشه گرفتن ياد به اگه...کاره از تر واجب درسم

 فعالً ...توئه با حق ديدم.کردم فکر

 و داد تکان کمی را سرش... گيرم می ياد خودت از بازم باشه الزم هرچی اينم از بعد...گرفتم ياد خودت

 می همين واسه...موافقم هم رو اونا-: گفتم و دادم قورت را لقمه. حرفام چی؟بقيه ش بقيه...خوبه-: گفت

 بايد که چيزايی و بکنيم بايد که کارايی از...بگيريم ليست يه همديگه با بشينيم...نرو امروز گم

 و برد باال را ابروهايش. بديم کشش نداره دليلی...بشه آماده روزا همين هم ما وام کنم می فکر...بخريم

 عقدمون دوران ندارم دوست منم-: گفتم جديت با. آفرين...اومد خوشم...نه-: گفت و نشست سينه به دست

 هميشه رو ديشب مثل شبايی دارم دوست چون-. دادم جواب شمرده چرا؟-: گفت جديت با. شه طوالنی

 هرشب...باشم داشته... 

 ام بينی رو چينی کنی؟ می حال دعوا با اينقدر يعنی-. شد باز خنده به لبش و خورد چين چشمش گوشه

 با...بازگشت اولش حالت به سرعت به اما..شد گرد چشمانش. گم می رو قبلش...نخير-: گفتم و انداختم

 گردش براي محلی صورتم جز به که خون اين به لعنت قبلش؟ کجاي دقيقاً-: گفت و کرد براندازم شيطنت
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 زنم می حرف جدي دارم من...ديگه نکن اذيت-. نداشت تفريح و.

 اما...کردم باز را آب شير...گذاشتم سينک توي و برداشتم را ها کاسه مهلکه آن از فرار براي و شدم بلند

 .زمين کنی؟بذارم می چيکار... آي-. زدم جيغ.شدم معلق آسمان و زمين بين شود خيس دستم اينکه از قبل

 بخوابيم بريم...نخوابيدم منم-: گفت و برد فرو موهايم توي را اش بينی.

 تخت روي مرا و بست را اتاق در پا با...بود رفته بند که زبانم...زدم پا و دست بخوابيم؟کمی...کردم يخ

  زمين روي و کنده که گرمکنی به استرس با...ولی...نداشتم برخاستن و کردن مخالفت جرات...گذاشت

 جاي هيج در حسی هيچ کشيد که دراز...دادم فشار پاهايم روي محکم را دستانم و کردم نگاه شد انداخته

 گوشم کنار را صدايش.شدم پخش آغوشش توي دستم شدن کشيده محض به نتيجه در...نماند باقی تنم

 هم تو اجازه منتظر...گفتم می همونو خواستم می اي ديگه چيز اگه...بخوابيم يعنی بخوابيم گفتم-. شنيدم

 تو ببين رو ما شانس-: گفت حرص با که دادم بيرون تابلويی شکل به را ام شده حبس نفس آنقدر. نيستم

 خدا رو. 

 کردم محکم اش سينه روي را سرم جاي و خنديدم.

 و گرفتم باال را سرم زور به...خوابد نمی من وجود با دانيار دانستم می اما..بود شده خواب گرم چشمهايم

 من خواي می- هوم؟- دانيار؟-. زدم صدايش..!نه خواب اما..بودند بسته پلکهايش.کردم نگاه صورتش به

 چشمش حتی بروي؟يا چرا نپرسيد...شد متفاوتم هسر محبت از مملو قلبم تمام. نه- بخوابم؟ ديگه جا يه برم

 می دلم آخه-. بره می نزنی حرف تو اگه-. نبره خوابت ترسم می آخه-...! نه گفت فقط.نکرد باز هم را

 بينی تيغه.را خوابش پر و خسته چشمان.گشود را چشمانش باالخره بزنم؟ حرف-.... -. بزنم حرف خواد

 بينی پيش را دانيار توانستم نمی هم معمولی شرايط در...داشت ترس گفتنش. بگو-: گفت و ماليد را اش

 عصبانی ممکنه کنی می فکر اگه...دونم نمی-: گفت حوصله بی شی؟ نمی عصبانی-... حال به واي..کنم

 گفتم می بايد...کردم له دلم توي را ترس. م خسته خيلی االن...باشم سرحال که وقتی يه بذار شم... 

 - گذاشت سرش زير را دستش. بگم بايد ولی...کنی م خفه همينجا ممکنه حتی...شی عصبانی ممکنه آره
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 توي مستقيم دادم می ترجيح...نشستم زانو چهار...! شنوم می...خب-: گفت و آورد باال کمی را گردنش و

 واست چقدر کنم می درک...نداري خوبی احساس تو که دونم می من-... قيمتی هر به...کنم نگاه چشمش

 وجود به صورتش در تغييري هيچ...انتظارم برخالف... بوده برادرت عاشق تو از قبل زنت که سخته

 احساسی از..داري خبر من چی همه از تو-. خواستم کمک خدا از..دلم توي...نکرد هم اخم حتی...نيامد

 واسه..رفتنش واسه که عذابی از...م عالقه بودن طرفه يه از...شد نمی تموم که عشقی از..از...داشتم که

 تونم نمی وقت هيچ ديگه من...اينه واقعيتش...کشيدم عروسيش واسه...گرفتنش زن واسه...نشدنم خواسته

 هنوز اما...نشست سينه به دست و گذاشت کمرش پشت را بالش. باشم داشته دوست دياکو مثل رو کسی

 باشم امروز شاداب من و...برگرده عقب به زمان اگه...االن همين اما-... خدايا...بود خونسرد صورتش

 انتخابش که اونی...اخالقی خصوصيات همون با...ببينم رو برادر تا دو شما دوباره اگه و...دوران اون نه

 ذهنم تو هميشه که بتی و اسطوره يه...من واسه هست و بوده خاص آدم يه دياکو...درسته...تويی کنم می

 و بال زير اينکه واسه نه...داد کار بهم اينکه واسه نه...مديونم بهش خيلی که مردي...مونه می بزرگ

 کشيدم سمتش به را خودم کمی... داد رو تو با شدن آشنا فرصت من به اينکه واسه..فقط...گرفت رو پرم

 که هستی مردي تنها تو چون...کردم ازدواج تو با قلبم تموم با من-. گذاشتم ساعدش روي را دستم و

 تنها...ده می نفس به اعتماد بهم که مردي تنها...ده می امنيت حس بهم که مردي تنها...آرومم کنارش

 توي جايی هيچ...ندارم اي خاطره هيچ دياکو با...نبودم خوش دياکو با من...دارم خاطره باهاش که مردي

 خاطره از پر تهران کل...تو اما...ريختم اشک فقط دياکو با من...بندازه اون ياد منو که نيست شهر اين

 تو...خوشيم تو...تويی من زندگی همه که ساله سه به نزديک االن...توئه بودنهاي از پر...توئه هاي

 که داشتم استرس همش دياکو با...!سرکوفت بدون...غيبت بدون...منت بدون...سختيم و مشکل تو...غمم

 تو با اما...نبودم آروم..نبودم راحت همين واسه...هستم که اونی از غير چيزي يه...بيام نظر به خوب

 نگران...نيام خوشگل چشمت به که نيستم نگران...کمتر نقطه يه نه بيشتر نقطه يه نه..شاداب...خودمم

 دوست رو هستم که همينی دونم می چون...کردي بزرگ منو تو چون...نباشم کافی واست که نيستم
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 تلفن و باشی منشی نيست حقت گفتی...خريدي احترام واسم...داري

 ياد کار بهم...کنن بزرگم که جايی فرستادي منو اما موندي تنها دست خودت...کنی تايپ و بدي جواب

 حاال...کردي بزرگ هم رو م خونواده...بخوره م آينده درد به که کاري...رشتمه به مربوط که کاري..بدن

 مردي هيچ ديگه...کنه نمی نگامون ترحم و تحقير با کسی ديگه..گيريم می باال رو سرمون محله تو ديگه

 دعوت قرآن ختم و روضه واسه رو مادرم...ها همسايه بازم...کنه نمی تيز دندون خواهرم و من واسه

  می دل ته از شادي و من بازم...شن می بلند جاشون از پدرم احترام به بقال و قصاب بازم...کنن می

 خوشبختی-... ريخت می فرو من اجازه بی هم باز که داشت اشکی از نشان...دهانم شور طعم... خنديم

 به زندگيم توي اومدي تو وقتی از...توئه وجود از ناشی...من امنيت و آرامش...من خوب احساساي...من

 برنامه روزم هر واسه من حاال...دادي هدف چی همه به...دادي معنی چی همه به...دادي رنگ چی همه

 ديگه حاال...چيه زندگی تو جايگاهم دونم می حاال...بشم چيکاره و کنم چيکار قراره دونم می حاال...دارم

 که مدتهاست...مردم پاي زير نه کنم می نگاه باالها باال اون به ديگه حاال...ميشناسم استعدادامو...

 تو اما...بود خيال و وهم فقط دياکو...تويی روزم و شب که مدتهاست- بود؟ صامت و ساکت اينقدر چرا

 مردونگی..چی يعنی حمايت دادي نشون بهم تو...کردي معنا واسم رو انسانيت و عشق تو...هستی واقعی

 .مديونم بهت چقدر اينا بابت دونی نمی...نکنم زندگی رويا تو و باشم بين واقع دادي يادم!...چی يعنی

 آغوشش توي را خودم و کردم باز هم از را دستانش...کرد سکوت هم باز و کشيد گردنش روي را دستش

 کردم می فکر...ببره خودش با رو تو خواد می بگه دايی اينکه از قبل تا..جريانا اين از قبل تا-... دادم جا

 می ديوونه و گرفتم می تو،آتيش به مهتا شدناي نزديک از وقتی حتی...ست ساده دوستی يه همش

 فهميدم وقتی اما...بدم دستت از خوام نمی و دارم تو به که سختيه وابستگی خاطر به گفتم می بازم...شدم

 رو همديگر از دوري تونن می هم صميمی خيلی دوست تا دو...افتاد دوزاريم...بري هميشه واسه قراره

 فکر بدون من و...نري که هست راهی يه گفتی تو...!نه... معشوق؟ دوري و عاشق يه اما...کنن تحمل

 منطق دوستی...نيست دوستی ديگه اين...برم جهنمم خود تا بودم حاضر داشتنت واسه چون...کردم قبولش



 

 537 

 هر به..اسمی هر به...باشی خوام می فقط...شناسم نمی منطقی هيچ تو برابر در من ولی...داره

 خودم اينکه بدون مدتهاست من...عشقه اسمش...دانيار نيست دوستی اسمش اين...شکلی هر به..عنوانی

 بودم شده آدمی عاشق من...گفت می راست دياکو...شدم دياکو عاشق که اونجوري نه...شدم عاشقت بدونم

 سياهی و منفی نکته هيچ که اي افسانه ي اسطوره يه...بودم خالقش خودم...بودم ساخته خودم که

 با آدمم يه عاشق...عاشقم االن اگه اما...پذيرفتم و کردم تحمل رو رفتنش همين واسه...آدم يه نه...نداشت

 تو ذره ذره من...بدش و خوب اخالقی خصوصيات تموم

 به و نکردم تحمل رو تو رفتن که بود همين واسه...شدم عاشق و...هستی که همونجوري...شناختم رو

 اين توي-. گذاشتم قلبم روي را دستش کف و گرفتم را مچش... شدم راضی راهی هر به موندنت خاطر

 من عالقه احساس توي همه...دياکو و...دايی...م تبس...شادي..مادرم..پدرم...دارن جا خيليا...دل

 توي عشق مرکز خوندم جايی يه-. گذاشتم سرم پشت و بردم باال را دستش... اندازه يه به...مشترکن

 توي درست کنی؟تو می حسش...باشه تو دست زير درست االن کنم می فکر...مغز پشت جايی يه...مغزه

 اين...خودته به منحصر و نيست مشترک که عشقی...آدماست همه از متفاوت که عشقی...عشقی مرکز

 می رو تو خواب فقط شبا که مدتهاست...رو تو فقط...شناسه می رو تو فقط که مدتهاست مرکز

 داره نمی بر داشتنت دوست از دست هم خواب توي حتی عشقم مرکز چون...بينم.

 عکس دانستم نمی هنوز...کردم پاک را اشکهايم دست پشت با...بنشينم که کرد وادارم و گرفت را بازويم

 مرحله يک...بود نشده تمام...هنوز نه شد؟ تموم-... و بودم گفته را ها گفتنی اما...چيست دانيار العمل

 آخرش تا...کردم انتخاب باز چشم با رو تو من-... شدم خيره اش سينه کبودي به...بود مانده ديگر سخت

 اين ممکنه نکن فکر...داري فرق ديگه آدماي با...ديگه مرداي با تو دونم می...مونم می انتخابم پاي هم

 اسمی نه...باشم همسرت فقط خوام می من...شدم تفاوت همين عاشق من چون..کنه نمی..کنه اذيتم تفاوت

 که باشه چيزي درگير ذهنت خوام نمی...باشی آروم کنارم خوام می...واقعی واقعی...اي شناسنامه و

 مقايسه قابل کس هيچ با چون...کنم نمی مقايسه کس هيچ با رو تو من...نداره وجود که...نيست
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 نخواي هرجا...رم می بخواي تو جا هر...بسمه همين و..منه مال که هست دنيا تو دانيار يه فقط..نيستی

 می آمد و رفت باشی داشته دوست تو هرکی با...پوشم می باشی داشته دوست تو هرچی...رم نمی

 صبر کنی تحمل کنارت رو بودنم بتونی که هروقت تا...خوابم نمی کنارت کنی باورم که هروقت تا...کنم

 خوام می چيز تا دو فقط عوضش در...بغلی اتاق يا...خوابم می زمين رو...کنم می...

 گردنش دور را دستم...بودم شده معتاد آغوشش به گذشت می عقدمان از که ساعتی چند همين توي چقدر

 چسباندم اش سينه به را تنم و انداختم. 

 - تو دنيا وحشتهاي همه...ترسم می...ميشی دور ازم وقتی...بزن حرف باهام...نکن دور خودت از منو

 -... محکم...گرفت بر در را کمرم... بد آدماي پر..هيوال پر..ميشه شبح پر برم و دور...کنه می لونه قلبم

 خودم به تونم می چطور..منی خود تو...نکن متهم خيانت به منو وقت هيچ...وقت هيچ اينکه دوميش و

 و...شادي جون به...مامانم جون به..بابام جون به...گم می شه راحت خيالت اينکه واسه کنم؟ولی خيانت

 خودمو...کنه عبور ذهنم از فقط...تو جز به مردي اسم...روز يه اگه...دنيامی و دين که خودت جون به

 اش پيشانی...کامل و واضح..زد لبخند. خورم می قسم...کنی تحمل رو داشتنم ننگ ذارم نمی و کشم می

 و زدم اش شانه به اي وسه*ب همينه؟ داري شوهرت از که انتظاري کل-: گفت و چسباند ام پيشانی به را

 ندارم کم هيچی ديگه...باشم داشته رو بودنت و اعتماد اگه-: گفتم.

 می حاال...بود شده خارج انعطافی بی و سختی آن از چشمانش...کرد نوازش را ام گونه دست پشت با

 بيشتري انتظارات من ولی-... ببينم اش داشتنی دوست اي قهوه توي را محبت و مهربانی توانستم

 اين گفتن با انگار...کشيدم نمی خجالت ديگر...زدم لبخند شيطنتش به. دارم کم چيزا خيلی.دارم

 تو چی هر-: گفتم و کردم تنگ را دستانم حلقه... بود شده شکسته بينمان سدهاي تمام...حرفها

 حرف اگه-: داد ادامه و کشيد دراز بعد و... هنوز کوچولويی که حيف-...: بخواي تو وقت هر...بخواي

 ترکه می درد از داره سرم...بخوابيم بيا...نيست اي ديگه. 

 به را سرم و کشيدم دويمان هر روي را پتو...! بود نگفته هم کلمه يک حتی...حرف همه اين جواب در
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 دانيار...! ديگه دانياره-: گفتم دل درد و چسباندم بازويش:

 می خواب فرشته با وجود تمام با اما.بود انفجار حال در درد از سرم و سوخت می خوابی بی از چشمانم

 او به و بپرم خواب از شاداب حرکت کوچکترين با و بخوابم ترسيدم می...ترسيدم می چون...جنگيدم

 برسانم آسيب.

 دور دستش...شد فاصله با و عميق نفسهايش که نکشيد هم دقيقه پنج به شايد...خوابيد سريع خيلی شاداب

 خواب توي که معصومش صورت به و چرخاندم را گردنم...ام شانه به چسبيده سرش و بود بازويم

 و کشيدم دراز پهلو به..آوردم بيرون دستش زير از را دستم اهسته...کردم نگاه بود شده هم تر مظلوم

 امروز...زدم کنار اش گونه و پيشانی روي از را موهاييش آرام...کردم صورتم ستون را ساعدم و آرنج

 کرده باور منهم و شد نمی اين از باورپذيرتر...بود کرده اعتراف عشقش به منطقی و قشنگ چقدر

 اما...نيست خائن شاداب دانستم می...بودم...

 با رابطه برقراري از هميشه امروز تا... دادم تماس دستش پوست با را انگشتم و کشيدم پايين را پتو کمی

 به من آغوش در اينکه تصور...نه ديگر طرف از و خواستمش می طرف يک از...بودم فراري شاداب

 را رضايتش وقتی حتی..حرفهايش تمام از بعد..امروز حتی..امروز اما...داد می رنجم کند فکر دياکو

 می دلم...کنم اش آلوده نداشتم دوست انگار...برنيامد دستم از وسه*ب يک از بيشتر باز...کرد اعالم

 تزيينش و کردن آماده براي ساعتها که غذايی مثل...بماند باقی نخورده دست و پاک طور همين خواست

 بی و قشنگ دنياي از را شاداب آمد می حيفم...آيد می حيفت خوردنش براي بعد و کشی می زحمت

 اما..طلبيدش می وجودم تمام...داشت را مقدس مريم حکم برايم شاداب.بکشم بيرون اش دخترانه شهوت

 شاداب به که بودم گرفته ياد...بود شده عادت برايم حريمهايش به گذاشتن حرمت...نه زد می نهيب وجدانم

 بود همسرم که حاال حتی...کنم نگاه متفاوت...

 گرمکن جاي به...برخاستم کنارش از آرام و کشيدم باال شاداب گردن تا را پتو...شنيدم را در صداي

 سالم جواب در و کرد خالی حلقش تو اسپري پاف دو...رفتم بيرون اتاق از و پوشيدم اي تيره تيشرت
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 خوبی؟...بابا سالم-: گفت زيرلبم

 فريادهايش با ديشب که انگار نه انگار...دلخوري نه و عصبانيت نه و بود اخم از اثري نه اش چهره در

 ...!روي پياده کن فکر تو-: گفت و زد چشمکی بودي؟ کجا.خوبم-. بود انداخته ترک خانه ديوارهاي روي

 ...خوابه..آره-. ماليدم را دردناکم پيشانی هنوز؟ اينجاست خانومت-. پاييد را سرم پشت و کشيد گردن

 .بخوابم نکردم جرات-. فهميد می دايی را درد اين...نشستم بيداري؟ چرا تو پس-. زد مهربانی لبخند

  اتاق از رو زنت هم نميشه...نخوابی که کی؟نميشه تا...خب-. زد تا هم توي و درآورد را جورابهايش

 دونه می شاداب-. کشيدم را سرم پوست و بردم فرو موهايم توي را انگشتانم. بيرون بندازي

 کنار چی همه با بايد اون هميشه چرا-. انداخت باال را ابرويش لنگه يک. مياد کنار باهاش...دايی

 که دانست می بود اگر...باشد دايی،دانيار که کردم می شک گاهی نمياي؟ کنار مشکل اين با تو بياد؟چرا

 کند درمان نتوانست هم هيپنوتيزم را درد اين. 

 - نبرده منو کشون کشون و زور و ضرب با دياکو که نمونده دکتري شهر اين دايی؟تو کنم چيکار گی می

 نمی زجر خودم اندازه به کس راحته؟هيچ من واسه کنی می کنم؟فکر چيکار گی می...نشد که نشد...باشه

 خم دايی...گفتم"آخ" ارداه بی که شديد آنقدر.کشيد تير گردنم. شادابه حسابم طرف که االن

 خصوصاً ...کشه

 درست...نکن خوف...پسر نکن خوف-. آورد پايين را صدايش.گذاشت زانويم روي را دستش و شد

 اعماقش در انگار...سياهش گودالهاي توي...کردم نگاه چشمانش توي. اينجام من.کنم می درستش..ميشه

 در پا از هم رو فيل که قوي خواباي قرص چطوري؟با-... زد می سو سو نوري...بودند افروخته آتشی

 زانويم. ده نمی جواب..دايی ده نمی خودم؟جواب از تر ديوونه دکتر صدتا از گرفتن مشاوره با مياره؟يا

 باشه راهی يه بايد...مشکلی هيچ بدون...خوابی می دياکو کنار تو...هست راهی يه هميشه-. داد فشار را

 براي... دايی داره فرق دياکو-. کردم نگاه اتاق بسته در به اطمينان براي. بديم تعميم هم بقيه به اينو که

 .نه-. شد گرد چشمانم. خوابم می کنارت نبود،من پيشت زنت که وقت هر امشب از-. کرد اخم ثانيه چند
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 کردم فوت را نفسم و دادم تکيه مبل پشتی به. نداريم نه-. خنديد. 

 - اوج اش خنده. ميارم سرت باليی يه زنم می..نيست حاليم کوچيکی و بزرگی خواب تو من..دايی

 اش خنده. نکن فکرشم...نيست بردار شوخی..دايی-. بود جدي تصميمش...شدم کالفه. بينيم می-. گرفت

 عادت آدما به بايد...گم می همينو منم...نيست بردار شوخی-. بود متبسم صورتش هنوز اما..خورد فرو را

 لرزش کنی؟ می چيکار رو ت بچه فردا اما..بپذيره اينو شاداب امروز شايد...نيستی تنها ديگه چون...کنی

 تو دايی؟من بوده کجا بچه-. دارد اتصالی که پريزي به زدن دست حس مثل...کردم حس تنم در خفيفی

 و زد پوزخند زدنهايم پا و دست تمام به... گرفت مشتش توي هم را جورابش...برخاست. موندم همينشم

 رفت.

 چه...چرا نپرسيدم منهم و دارم کار گفت...بعدش هفته چهار آخر حتی نه و هفته آن آخر نه...نيامد دياکو

 تغيير براي..خريد براي...گذاشتم باز را دستش...کردم می شاداب صرف داشتم آزاد وقت هرچه!کاري

 عزت نهايت در ديدم می و...داشت دوست که هرچه براي...لباس براي...جشن براي...دکوراسيون

 هرچه...نيست نگرانی به نيازي گفتم می...کند می انتخاب را ها ترين خرج کم و ها ترين ساده...نفس

 دور را دستش بعد و "سادگيست در زيبايی"داد می جواب برافراشته سري با او و...بخر داري دوست

 هربار و"خوام؟ می چی ديگه...!اينجاست اصلی جواهر":کرد می زمزمه گوشم زير و انداخت می گردنم

 هم او و"بدم دست از رو شاداب نذاشتی که مرسی":کردم می تکرار دايی براي منهم...جمله اين تکرار با

 زد می لبخند و داد می تکان سر تنها.

 به...شدم معتاد...داد می ماساژ را دردناکم هاي شقيقه و گردن شبها که...دستانش به...شدم معتاد

 راحت و ترين امن که...پاهايش به..شدم معتاد...نشست می صورتم و سر بر سخاوتمندانه که...لبهايش

 را مغزم به خونرسانی و چرخيد می موهايم توي که...انگشتانش به..شدم معتاد...شد می دنيا بالش ترين

 هربار با که هايش دارم دوستت به...بود عشق سراسر که...حرفهايش به...شدم معتاد...کرد می تسهيل

 شدم معتاد شاداب به...شدم معتادم...شدند می ريلکس تنم عضالت او، زبان از شنيدنش!... 
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 کيسه و نگري آينده بی...زنانه هاي حيله و مکر بی...نداشت ناخالصی...نبود ريا شاداب عشق

 داري؟تو دوستم دانيار پرسيد نمی وقت هيچ...خواست نمی وقت هيچ و...بخشيد می فقط شاداب...دوزي

 باز نداشتم هم دوستش اگر حتی انگار...نبود مهم برايش انگار...!پرسيد نمی داري؟نه دوست مرا هم

 چشمداشت بی آنهم...داشتن دوست براي...ورزيدن عشق براي بود شده آفريده او...کرد نمی فرقی.

 طول در آنقدر اما...کردم نمی حسش هرچند...نبود شبها هرچند...ديدم می وس*کاب کمتر...شاداب با

 که...دايی وجود با حتی...گذاشتم می بالين بر سر تر راحت شب که گرفتم می آرامش وجودش از روز

 انگيخت می بر را واکنشم حرکتش هر...

 آثار صبح روز هر...شد من هاي حمله آماج فداکارانه و مردانه...دايی درد پر و مريض سينه...!دايی و

 تو دايی...خدا رو تو دايی...بسه دايی"کردم می التماس...ديدم می اش سينه و سر بر را را کبودي

 می را ام شانه تنها او و"...بياد سرت باليی ممکنه دايی...نمياري تاب رو مشتا اين تو دايی...مريضی

 نکن خوف...پسر نکن خوف"گفت می و فشرد..."

 از آنقدر و ديد می را ام کسلی...ساخت را روزهايم و ماند شاداب و...کرد تحمل را شبهايم و ماند دايی

 کرد می پاک خاطرم از را دايی درهم درد از چهره و گذشته شب عذاب تا رفت می باال کولم و سر!...

 می حس را داشتن خانواده...گذشت می ام سالگی چهار از که سال هشت و بيست از بعد...کم کم

 کار و مخارج و خرج که حاال...بگذرانم همسرم مادر و پدر با را ها جمعه بودم مقيد که حاال...کردم

 گاهی که حاال...بود شده اولويتم مشترکمان خانه و شاداب نيازهاي تامين که حاال...بود شده هدفدار کردنم

 انداختم می نگاهی ها بچه خود حتی و ها فروشی بچه لباس و ها فروشی بازي اسباب به شاداب اجبار به

 را موبايلم خط ام زندگی حفظ خاطر به..تعهدم خاطر به که حاال...خنديدم می اش کودکانه هاي ذوق به و

 سابق پوچی و بيخودي به زندگی ديدم می...!چه يعنی زندگی فهميدم می...حاال...بودم کرده عوض

 درگيري اين از و...درگيرم ابد تا کردم می حس که بود چيده مختلف هاي برنامه شاداب آنقدر...نيست

 بردم می لذت اجباري آزادي اين از من و بود کشيده بيرون خودم پيله از مرا شاداب...بودم راضی...
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 بود چيده شاداب که را اي خانه...!عروسيمان...کنم شماري لحظه آمدنش براي که داشتم چيزي منهم حاال

 بوي و بود من پيش شاداب وقت هر...!کرد می ام زنده و شاد..اش زنده و شاد هاي رنگ...داشتم دوست

 که روحی...!روحم گرسنگی از..جسمی گرسنگی از نه...رفت می ضعف دلم...پيچيد می خانه توي غذا

 مثل باشد زنانه که دستپختی...مادرم مثل...باشد خانه زن که زنی بوي...بود کرده فراموش را زن بوي

 مثل...ماندنم گرسنه از نگرانی...مادرم مثل..خانواده براي عشق سر از سفره تزيين...مادرم دستپخت

 خانه به را داشتن مادر روزهاي هواي و حال عجيبی شکل به..روزها اين اما..نبود مادرم شاداب.مادرم

 لباس که..را قد بلند و زيبا زنی تصوير...آهسته آهسته...مادرش و او...بود بازگردانده

 غلطيده خون در زن جايگزين بافت، می و زد می شانه حياط توي را موهايش و پوشيد می محلی

 می گوشم توي کردي هاي ترانه آواي ناله، صداي جاي به شبها..گاهی حاال.بودند کرده وسهايم*کاب

 به خوابهايم توي گاهی حاال...آورد می هجوم چشمانم به خواب شد می خوانده تا که اي ترانه...نشست

 زانويش يک روي را دياکو که...ديدم می را پدرم...گرفته خون چشمانی با دست به دشنه مردهاي جاي

 خدا دانم نمی...بودم شاداب آغوش گرماي مديون را اينها تمام و...ديگر زانوي روي مرا و نشاند می

 اين که...کرد می تخديرم چنين اين که بود گذاشته کار دختر اين سلولهاي در را مخدر عنصر کدامين

 کرد می تمام را درد چنين اين که...داد می تسکينم چنين.

 دايی شماره...ديدم را آپارتمانم روشن چراغهاي شيشه از و بردم پايين را سرم...کردم پارک خانه مقابل

 کجايی؟دير.نباشی خسته...بابا سالم-. سالم- دايی؟ جان-. داد جواب طوالنی بوقهاي از بعد...گرفتم را

 باشه..آها-. بمونه رو امشب گفتم...هست شاداب...نه- چرا؟تنهايی؟ اونجا-. خودم خونه اومدم-. کردي

 جون؟شما پسر م بچه من مگه- ما؟ پيش بياي هم شما دنبالت نيست؟بيام سخت تنهايی- .باشين خوش..بابا

 تو...پسر خوبم من-. کرد قطع را حرفم... بود کاري اگه...روشنه گوشيم..باشه-. خوبم من.باشين راحت

 داشت خبر پس. بکن خودت حال به فکري يه...نيستی خوب!... 

 - دياکو اينکه..نه-. گذاشتم فرمان روي را سرم. دونم می..نيستی؟آره خوب چيو؟اينکه- دايی؟ دونی می
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 مياد فردا!...

 ؟ چ بود؟به خنده وقت االن...کردم حس خنده صدايش توي  ًکه خب...دونم می اونم- واقعا خنديد می ه

 و سردرگم اما..نبودم ناراحت تو؟ عروسی خاطر به فقط گرده؟اونم می بر داره برادرت چی؟ناراحتی

 همه که حاال..ميشه درست داره چی همه که حاال خوام نمی...جوريه يه دلم...دايی دونم نمی-. چرا کالفه

 با و سرزنشگرانه... ببينه اونو شاداب خواد نمی دلم-. دادم فشار هم روي محکم را چشمانم... خوبه چی

 دانيار-. خواند را اسمم تشديد...

 خبر دياکو براي هايش ضجه و ها گريه از..نداشت خبر شاداب وار ديوانه حس از...نداشت خبر که دايی

 نمی اذيت رو شاداب-. کشيدم آه...نداشت خبر برادرم به همسرم عشق از من اندازه به کس هيچ..نداشت

 قطع و. نباش-: گفتم زيرلب... بچه خودتم نگران من-. آورد پايين را صدايش... باش مطمئن..دايی کنم

 خواستم می را شاداب فقط امشب...آسانسورشدم وارد و بردم پارکينگ به را ماشين...کردم!... 

 با...کننده خسته روز يک خستگی...شد آويزان گردنم از و کرد باز را در بردم فرو قفل توي را کليد تا

 گ دست يک با.رفت بيرون تنم تمام از..تنش

 

 را در ديگر دست با و گرفتم بر در را تمام لمس

 در را کتم تا کرد کمکم و گرفت دستم از را ورزشی ساک...وسيدم*ب را اش گونه و شدم خم......بستم

 توي از را پيراهنم و گشودم را آستينم سر هاي دکمه. شدم می نگرانت داشتم ديگه...کردي دير-. بياورم

 دوش تا پس...باشه-. پاشيد رويم به را مهربانش لبخند. کشيد طول...بودم باشگاه-. کشيدم بيرون شلوار

 چينم می رو ميز منم بگيري.

 اي شيشه و نرم قطرات دادم اجازه و گرفتم باال را سرم...کردم باز ام کوفته عضالت روي را گرم آب

 خسته گيريهايش بهانه و نشمين از بود گفته دياکو...نبودم دانيار...نبودم خودم امشب...بشويند را صورتم

 بدون...زنش بدون...بماند و بيايد خواست می...برنگردد ديگر شايد و گردد می بر بود گفته...شده



 

 545 

 و داشت خبر...نزد دم و داشت خبر...داشت خبر ميانشان اختالف از که بود مدتها دايی و...نشمين

 االن...نه-. بلعيدم را گلويم توي فزاينده حجم نداري؟ الزم چيزي دانياري-.... و داشت خبر...کرد سکوت

 ميام.

 می را او ساعت هر و لحظه هر شاداب و شد می جدا...شوند جدا شايد بود گفته...تنها...برميگشت دياکو

 خالی موهايم روي را شامپو... من و...زخمهايش مرهم و شد می دردهايش محرم...مهربان ب شادا...ديد

 ريختم انگشتانم توي داشتم حرص هرچه و کردم.

 و مجرد دياکوي برابر در...!شد می کمرنگ من ن 

 شد داشته دوست شانس چقدر...دياکو برابر در

 عشق و محبت با و صحبت خوش دياکوي...آرام و سالم دياکوي...عاقل و رفتار خوش دياکوي...آزاد

 شک...گرفت می من از را شاداب...دياکو.دادم می دست از را جايگاهم شاداب،من اي اسطوره

 نداشتم... 

 -اومدم-. دادم هول دوش زير به را ام صابونی بدن... شد تنگ منم دل...کرد يخ شام...دانياري.

 به دستی...پوشيدم...بود گذاشته تخت روي و کرده آماده لباس برايم...رفتم بيرون و پيچيدم دورم را حوله

 کانتر کنار..کرد پر را ام بينی شده سرخ زمينی سيب بوي..کردم ترک را اتاق و کشيدم موهايم

 ظرفی داشت سعی و بود کرده جمع سرش روي را موهايش...ديد نمی مرا و بود من به پشتش...ايستادم

 واي-... زد جيغ...آوردم پايين را وظرف کردم دراز را دستم...رفتم جلو...بياورد بيرون کابينت از را

 پسرم ترسونديم-. کشيد را لپم و چرخيد... قلبم...خدا...

 و کردم بلندش حرکت يک با...گذاشتم کمرش طرف دو را دانست؟دستانم می چه ترس از دختر ترس؟اين

 رو تو..پرکاه عين..اينطوري منم روزي يه ميشه يعنی-: گفت و خنديد سرخوشی با...نشاندمش کابينت لبه

 کنم بلند.

 شاد من با
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 واقعاً  شاداب...کنم نگاه شادش چشمان و ها خنده به داشتم دوست فقط...آمد نمی زدنم حرف

 ديدمت کم خيلی امروز-. زد زل چشمان توي و گذاشت هايم شانه روي را ساعدش دو هر بود؟

 بود شده اينقده واست دلم-. چسباند هم به را شستش و اشاره انگشت... سرورم.

 تر...گرفت بر در را صورتش و لغزيد موج مثل مويش تار به تار...کردم باز را کليپسش و بردم دست

 نبند؟ موهاتو بگم چقدر-. کردند متصاعد فضا در را شامپو بوي و بودند

 يا و کردي رويت رو اينا از خوشگل تار چهار غذات توي وقتی-: گفت و ماليد ام بينی به را اش بينی

 موهات کردم می فکر هميشه-... گفتم می خودم براي انگار...گفتم. زنی می ته از موهامو...نمودي ميل

 را بحث.شد داغ دستم زير صورتش. مياد خوشم...خوره می چين کمر از اينجوري که جالبه خيلی...لخته

 اينجا به بابات مامان-. نبودم گرسنگی،گرسنه وجود با...نبودم گرسنه آقاهه؟ بخوريم شام-. کرد عوض

 - .گذاشت دهانم توي و برداشت اي خورده برش زمينی سيب ماهيتابه توي از نکردن؟ اعتراضی موندنت

 با بايد بخوان وقت هر...ست فرماليته هم عروسی جشن...شوهرن و زن اينا گفت مامان ولی...ذره يه بابا

 من اونوقت...عروسيمونه ديگه هفته ناسالمتی...اينجا آوردم رو لباسام از گنده چمدون يه منم...باشن هم

 استرس ديگه-. بردم گوشش پشت را موهايش از اي دسته. ندارم خونه اين تو لباسم تيکه يه هنوز

 خواد می دلم...من چشم توي خار شده عروسی جشن استرس؟اين-. دل ته از..خنديد ترسی؟ نداري؟نمی

 اي لحظه. گرفتم عزا خونه برگردم بايد که فردا واسه حاال از..تو پيش بيام هميشه واسه شه تموم زودتر

 افکار اين شر از جسمش تصاحب با شايد...نکنم صبر عروسی تا باشد بهتر شايد"گذشت سرم از

 بودن من ل - "...بگيرم آرام و شوم مطمئن "ش ما" از اينطور شايد...يابم رهايی ماليخوليايی

 نيستی؟ کجايی؟گشنه...پسري

 -. ماسيد لبش روي خنده. بيار واسم چايی يه فقط...نه-. داشتم تهوع و کرد می درد سرم...آمدم خودم به

 تو-: گفتم و رفتم بيرون آشپزخانه از...! لپه بدون..داري دوست که همونجوري...کردما درست قيمه

 سيرم من...بخور.
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 اما..نياورد خودش روي به کرد می سعی...گذاشت ميز روي را چاي سينی بعد دقيقه ده و نگفت هيچی

 شدن سرخ زمينيا سيب تا- خوردي؟ رو غذات-. کنم جمع رو ميز رم می- کجا؟-. بود شده گرفته حالش

 -. شدم تند... ميز آخه-. اينجا بيا پس-. کردم باز هم از را دستانم. نيست گشنم...بهشون زدم ناخونک کلی

 سرش روي را ام پيشانی و کردم حلقه دورش را دستانم...نشست و آمد. اينجا بيا گم می...ميز باباي گور

 نمی حل چيزي فشردنش اينطور با...کردم شل را دستانم سريع. مياد دردم دانيار-. کرد ناله.گذاشتم

 گفت و کشيد ام سينه روي را دستش کف.شد: 

 - کرد اطاعت. هيچی...شاداب نگو هيچی..هيش-: گفتم و وسيدم*ب را موهايش شده؟ خوبه؟چيزي حالت

 شاداب. زد چمبره آغوشم توي حرف بی و:

 بدانم که بود کرده ام پخته آنقدر...قلب اين صداي مدام شنيدن و سينه اين بر مداوم گذاشتن سر هفته پنج

 می ضربه محکم اما کند هميشه که ورزشکاري قلب...نيست دانيار قلب هميشگی ضربان...ضربان اين

 تکه همان حتی امشب اما...زد نمی پس مرا دستپخت وقت هيچ دانيار...!بود قرار بی و تند امشب...زد

 نکرده نگاهم امشب مثل وقت هيچ...دانيار...گذشته اينها همه از.داد فرو زور به را زمينی سيب کوچک

 حسرت و غم با آنطور...بود...

 سکوت شرايطی چنين در..داشتم دوست را زدن حرف دانيار برخالف من...بزنم حرف خواست می دلم

 سکوت فقط...داد می تسکين سکوت فقط را دانيار اما...داد می عذابم بيشتر!...

 بلند را سرم...بشنوم را آلود غضب و خشمگين صداي اين خواستم نمی ديگر...گرفت دلش آشفتگی از دلم

 و کردم جمع را پاهايم.گذاشت چشمش دو هر روي و برداشت پشتم از را دستش...گرفتم فاصله و کردم

 نمی يعنی...نپرس يعنی...ندارم حوصله يعنی هوم اين هوم؟- دانياري؟-. نشستم مبل روي زانو چهار

 لحظه چند را عميقش دم. رفته سر م حوصله...بگو منم کنی؟به می فکر داري چی به-. بزنم حرف خواهم

 اگه-. کشيدم شلوارم درز روي را ناخنم. م خسته خيلی فقط...هيچی-. کرد رهايش آرام بعد و داشت نگه

 نگو دروغم ولی...نداره عيبی..نگو..بگی خواي نمی... 
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 دادن جواب از راحتی همين به کردي؟ چيکارا امروز-. آمد پايين گردنم تا و چرخيد موهايم روي نگاهش

 باال را پاهايش. بود مثبت آزمايشش جواب...عصر تا صبح از..بودم تبسم با رو امروز-. رفت طفره

 تکان پوزخند نشانه به لبش گوشه! بارداري- چی؟ آزمايش-. کشيد دراز و داد عبور من پشت از...آورد

 نگاهش منظر. پريد می پايين و باال خونه تا کردم می ولش..بود خوشحال چقدر بدونی اگه-. خورد

 اين به خونه تا...بودم شده زده ذوق اون از بيشتر...ديدي می منو بايد تازه-. نداشت نظري هيچ...کردم

 نه؟ مگه...باشه خوبی خيلی حس بايد شدن بابا...ميشه شکلی چه بفهمه افشين وقتی که کرديم می فکر

 بدونم که نبودم بابا حاال تا-: گفت و کرد پوفی.

 نفوذ و سخت چقدر گاهی...نداشت ديگري بحث هر يا بحث اين به اي عالقه مشخصی کامالً شکل به

 -: گفت و کشيد را بدنش. اي خسته خيلی انگار...بخوابی بهتره-: گفتم و کشيدم آهی.شد می ناپذير

 برخاستم. بريم...خيلی...آره. 

 - طول در بار اولين براي و داد باال را ابروهايش. باشی راحت تو که خوابم می بغلی اتاق تو من

 تو؟ يا باشم راحت من-: گفت شيطنت با...آنشب

 خون دانيار هاي شيطنت و خاص هاي نگاه هم هنوز...خجالت و شرم حس اين با پيکار هفته پنج از بعد

 فراتر کردن بغل و وسيدن*ب از را پايش هم عقدمان از بعد حتی اينکه وجود با..آورد می صورتم به

 بی-: گفتم و آوردم بيرون ته تا را زبانم. ترسيدم می نگاههايش از گاهی هم باز اما...بود نگذاشته

 .ايستاد رويم به رو و برخاست خنديدن حين در... 

 مثالً  اي خسته...بخوابی راحت که اينه منظورم...ادب

 زمينی سيب اتاق؟منو اين منم و بخوابی اتاق اون بري تو که بمونی اينجا رو امشب گفتم نظرت به-

 کنيم؟ صبر عروسی تا نبود قرار مگه-. انداختم زير به سر و گرفتم گاز را لبم کوچولو؟ کردي فرض

 يک و ماه يک االن...بود ماه يک قرارمون-. بود آرام چشمانش خالف بر صدايش...زد کنار را موهايم

 قصد اما...بود گير خانوادگی رسوم و رسم پيش دلم...شنود می را قلبم کوبش بودم مطمئن. گذشته هفته
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 گرفت را دستم. ميشه خراب صبح تا..يخچال تو بذارم رو غذا بذار حداقل-. برنجانمش ممانعت با نداشتم

 دانيار...!جهنم به-: کرد زمزمه و کشيد خودش دنبال به و: 

 نشد!...

 با...بود برآورده سر که اي شده سرکوب خواستن حس تمام با...سرکش و شده بيدار غرايز تمام وجود با

 را وجودم سراسر نفرت تنش لمس محض به...!نتوانستم...داشتم شاداب جسم و روح به که عشقی تمام

 پابندش اينکه خاطر به...بود خودخواهی سر از شاداب با ام رابطه اولين...!خودم از..او از نه.گرفت

 اولين و او جاي به مدت تمام در من که نبود اين شاداب حق.کرد می بيزار خودم از مرا حس اين و...کنم

 می خودخواهی با من و داشت حقی رابطه اين از هم شاداب...کنم فکر دياکو آمدن به...بودنمان هم با شب

 پست اينقدر توانستم نمی...!باشم نامرد اينقدر توانستم نمی...کنم محرومش حقوقش و حق تمام از خواستم

 شاداب دادن دست از قيمت به حتی...باشم!...

 ام سينه توي را سرش و دزديد را ملتهبش چشمان...کردم باز گردنم دور از را دستانش و کشيدم عقب

 او از تر خفه شد؟ چی-: پرسيد اي خفه صداي با. کوچولو بخواب-: گفتم خسته و رمق بی...برد فرو

 باشه-: گفت و گرفت فاصله...کرد افت بدنش دماي يکباره به. نيست حسش-: دادم جواب.

 سعی حاليکه در و برداشت را لباسهايش و کرد دراز را دستش که ديدم..شدم خيز بود؟نيم شده ناراحت

 بخورم آب کم يه خوام می- ري؟ می کجا-. پوشيد را همه کند حفظ را پوشش پتو با کرد می.

 بود؟چرا؟ کرده بغض

 -ببينی؟ چيو-: گفت و کرد آويزان تخت از را پاهايش. ببينمت...شاداب

 نا

  ً از پر چشمانش...کشيدمش خودم طرف به و گرفتم را بازويش چه؟ از اما..بود راحت واقعا انگار نه

 محکم.دهد نجات را خودش که زد پا و دست شدي؟ کنی؟ناراحت می گريه...ببينم وايسا-. بود اشک

 فرو قطره قطره و شدند سرريز...شده جمع اشکهاي کنی؟ می گريه چرا.شاداب توام با-. گرفتمش
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 رهايش که کرد تقال باز تو؟ کردم؟چته چيکار من مگه-. کردم نگاهش سردرگم و گيج...ريختند

 دخترات دوست با منو تو...کن ولم-. زد داد چيه؟ بازيا لوس نه؟اين يا زنی می حرف-. شدم عصبی...کنم

 مغزم... کنم نمی راضيت...برم می سر رو ت حوصله..نيستم اي حرفه اونا اندازه به من..کنی می مقايسه

 پاک را اشکهايش گی؟ می پرت و چرت چيه؟چرا مزخرفات اين-. پيچيد درد نخاعم تا...کشيد سوت

 می تو که اونی تونم نمی من گفت می هميشه تبسم..گم می دروغ مگه-. شد خيره چشمانم توي...کرد

 بلند گوشهايم از دود اينبار...خورد را حرفش و گزيد را لبش... تو مثل مردايی گفت می...باشم خواي

 شد... 

 - می فيض داشتيم..گفتی می خب...دونستم نمی من و بود خوبی مشاور عجب...تبسم به آفرين

 وجود با...شد ثابت...نبود که دروغ...دانيار کن ولم-. کشيد را دستش دوباره چی؟ من مثل مردايی..برديم

 چه.نخواستی تو ولی...کردم رو تالشم همه من...کشيدي پس پا راه وسط ولی...خواستی خودت اينکه

 اينکه جز باشه داشته تونه می دليلی...

 غرورش ناخواسته...داشت حق...نشست فرو خشمم...زد زار دل ته از و گذاشت دهانش روي را دستش

 چه در من...اوف...زنم می پسش...خواهمش نمی...نيست خواستنی بود کرده فکر...بودم شکسته را

 کرد می فکر چه به او و بودم فکري!

 بغل را زانوانش و داد تکيه تخت تاج به بعد و خورد کنان هق هق...دادم دستش به و بردم آب برايش

 .لرزيد می هايش شانه...نکرد نگاهم شاداب؟-. کردم بغل را زانوانم منهم و نشستم مخالفش جهت در.کرد

 هر که چشمانی از ام؟ شبی همچين منتظر من وقته چند دونی می-... تعجب با...کرد نگاهم عزيزم؟-

 چقدر زنمی که مدت اين تو دونی می-. گرفت ام خنده شد می بازتر لحظه هر که دهانی و گردتر لحظه

 همين کنی می فکر-. زد چنگ را گلويش و بست را دهانش شدم؟ اذيت و آوردم فشار خودم به

 اومد در پدرم...کوچولو نه-. کردم نوازش را پايش انگشت بود؟ راحت واسم..تو از گذشتن...امشب... 

 تو چون...کردم تحمل رو ساعتا اين تموم...ها هفته اين همه...مدت اين همه-. شد سوال عالمت نگاهش
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 واسم خودشونم چون...نبود مهم داشتن حسی چه و خواستن می چی اونا اينکه...دخترم دوست نه زنمی

 هم تو با يعنی کردم می رو کار اين امشب اگه...!زندگيمی شريک تو اما...نداشتن ارزشی و نبودن مهم

 بدون...بخواي هم تو که خوام می وقتی رو رابطه اين من...!خودخواهانه...بودم کرده رفتار اونا مثل

 تا کنم می صبر همينم واسه.چرا تو به اما..دم نمی اهميتی مردم حرف به من درسته...نگرانی و استرس

 خجالت خونوادت از خواد نمی دلم.نده دست بهت وجدان عذاب احساس کار اين انجام از که وقتی هر

 داشتم اعتقاد راندم زبان بر که حرفهايی تمام به اما...بودم نگفته را واقعيت باشه؟.بکشی.

 گردنم در دست و آمد جلو مکث اي لحظه بدون...گشودم رويش به را آغوشم...برد را دلم لرزانش چانه

 بدي حرفاي خيلی..بدم خيلی من...ببخشيد...ببخشيد-. کرد تکرار هم سر پشت و انداخت

 خوام می معذرت...نميشه تکرار ديگه...کردم قضاوت زود...ببخشيد...زدم.

 آنقدر...خوابيد و گرفت آرام تا کردم نوازشش و داشتم نگهش بازوانم ميان آنقدر...کشيديم دراز هم کنار

 و خوابيدم...شد بسته چشمانم اراده بی که بود قشنگ و گرم نفسهايش...

 می را مان خانه سوختن کمد يک دريچه از من و سوخت می جا همه...بود جهنم شک بی...بود جهنم

 گير اما...کنم کمکش خواستم می...زدم کمد به مشت با...کشيد می جيغ و دويد می اتاق ميان زنی...ديدم

 بکن کاري يه...داداش-: زدم داد...شد نمی باز در...بودم افتاده...

 تنها کمد توي من اينبار...نبود...گشتم می دياکو دنبال...برگرداندم سر...نداد را جوابم کس هيچ اما

 -... بود نشسته اش سينه روي مردي...کردم نگاه سوراخ از...شد تبديل خرخر به زن فرياد صداي...بودم

 نــــــه-: زدم داد...کشيد زن گردن روي...آورد در را چاقويش... مامان...دياکو!...

 شاداب...!بود مشکی... نه بور موهايش...اما...شد جدا زن سر:

 حرکت را آمد؟سرم می کجا از حرارت اينهمه...کردم باز چشم...سوزد می دارد پوستم کردم احساس

 می وحشتناک اينطور که است دانيار اين فهميدم تازه و برداشتم دانيار سينه روي از را دستم...دادم

 از که هايی دانه..ببينم توانستم می هم تاريکی در حتی را عرق درشت هاي دانه.شدم بلند احتياط با.سوزد
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 گردن و فک روي رگهاي...زدم را آباژور دکمه.گرفت می راه گردنش سمت به و جوشيد می اش پيشانی

 و دندانها سايش صداي.شد نمی بيدار من خوردن تکان از که بود عجيب و بودند شده برآمده اش پيشانی و

 نزديکش نبايد مواقعی چنين در که بودم ديده حتی و..بودم شنيده...کرد می نگرانم بود شده مشت که دستی

 و کردم نوازش را بازويش ماليمت با...کنم تماشا را کشيدنش زجر و بنشينم توانستم نمی اما...شد

 ...شو بيدار...دانيار-... آرام...دادم تکانش... شدت به..داد تکان را سرش... دانيار؟عزيزم-. زدم صدايش

 بکشم راحتی نفس خواستم تا...پريد جا از...و...کرد باز چشم...

 حفظ براي...شدند خشک بدنم اندامهاي و زد بيرون حدقه از آنی به چشمانم...بريد نفسم...شد چه نفهميدم

 به تيغ زير بره مثل و گذاشتم بود گرفته دربر را گلويم دار طناب مثل که دستی روي را دستم...حياتم

 جسمانی دردهاي شدن کم همچنين و کردم حس را قلبم و نبض رفتن ريتم از...دوختم چشم سالخم

 آخرش...بود آخرش

 واقعاً  انگار...را...

 و قبلی سيستم تمام يکباره به...شد برداشته فشار...رفت می شدن بسته به رو پلکهايم که زمانی درست اما

 اکسيژن هرچه تا کردم می باز دهان...خواستم می هوا...بريد را امانم سرفه...افتادند تکاپو به تنفسی

 شاداب؟-: خواند را نامم متحيري صداي...داد نمی مهلت سرفه اما...ببلعم هست

 کمرم به که محکمی هاي ضربه...شد دريده دارم يقه لباس...آمد ياريم به و شد امداد دست...دار طناب و

 باالخره و شد برقرار هوا جريان آهسته آهسته...و...کرد تحريک را شده کالپس هوايی هاي کيسه زد

 بکشم نفس توانستم. 

 برق...نداشت خون رنگ ديگر سالخ چشمان. بزن خوبی؟حرف...شاداب-... گرفت دستانش ميان را سرم

 و مستاصل سالخ...تپيد سالخم براي دلم. بزن حرف...بگو چيزي يه خدا رو تو...شاداب-. داشت اشک

 روي را دستش. خوبم...دانياري خوبم-. گفتم زور به...داشت درد...بود زخم گلويم. شاداب-. ام درمانده

 می بدنش... خدا واي...کشتمت می داشتم...خدا واي..خدا واي-. گرفت آغوشم در محکم و کشيد صورتم
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 سينه به را سرم... دانياري-. کردم نوازشش و ريختم جانم بی دستان در بود مانده قدرت هرچه...لرزيد

 خدا واي...کردم می ت خفه داشتم...کشتمت می داشتم-. چسباند اش...

 دانياري- بودند؟ گرفته بازي به را روحش اينطور گناه کدام بودند؟به کرده چه من دانيار با...ترکيد بغضم

 خوبم من...

 يغما به را نيرويم هاي قطره آخرين اشکهايش ديدن...کرد دور خودش از مرا و گرفت را هايم شانه

 پيش..مغروم دانيار...نريخت اشک برادرش مرگ براي حتی که دانياري...کرد می گريه دانيار...برد

 دکتر؟ کنه؟بريم می درد گلوت-. کرد می گريه چشمم

 عذاب اينهمه...نبود اين من دانيار حق...را ريختنش فرو ببينم خواستم نمی...شکستنش روي بستم چشم

 خوبی که ببينم بذار...رو چشمات کن باز...شاداب-... نبود مغروم مرد حق.

 تر راحت اينطور حداقل...انداختم گردنش دور را دستانم.ببينم را شدنش خرد توانستم نمی...نکردم باز

 ما سر..تو سر رو بال اين که اونايی کنه لعنت خدا...کنه لعنتشون خدا-. کند گريه توانست می

 کنه لعنتشون خدا...آوردن.

 می کاري بايد...زد می آتشم و چکيد می پوستم روي اشکهايش...گذاشت ام شانه روي را اش پيشانی

 نبايد ديگه- شد؟ می آرام حرف کلمه چهار با درد اين مگر...نبودم بلد اما...کردم می آرامش بايد...کردم

 بين را انگشتانم... افتاد می اتفاقی اگه...اومد می سرت باليی اگه...کردم اشتباه...بخوابی من پيش

 بود نزديک...کشتمت می داشتم...کردم بدي ريسک چه...کردم اشتباهی چه-. چرخاندم موهايش

 بميري...

 را انتقامش تو...برس دادش به تو...برس دادم به تو...بگذار پايم پيش راهی يک تو...کن کمک تو خدايا

 کن دادخواهی تو...بگير...

 اصالً...کرد نمی ياري ذهنم...چرخيد نمی لعنتی زبان اما...ماليدم را هايش شانه...دادم ماساژ را کمرش

 بگويم؟ توانستم می چه
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 را اش پيشانی...شد نمی کنده گلويم از سرخش نگاه....زدم خيمه تنش روي...کشيد دراز و زد کنارم

 فشرده بهم لبهاي...هم را اش گونه..هم را راستش چشم..هم را چپش چشم..هم را ابروهايش...وسيدم*ب

 نمی تنهايش. باشم تنها خوام می فقط...نه-. داد تکان را سرش واست؟ بيارم آب-... هم را اش

 بود محال...بکشد دوش به تنهايی را بار اين دادم نمی اجازه ديگر...گذاشتم. 

 - خوبم من-. بود پيدا هم کشيدنش نفس از حتی درد. باشی پيشم خوام می...باشم تنها خوام نمی من ولی

 بازگشته نفوذش قابل غير و سرد پوسته به هم باز. زنيم می حرف فردا...بخواب راحت برو...شاداب

 و حوصله بی. بگيري ازم حقمو تونی نمی...منه حق اينجا...رم نمی-. گذاشتم بازويش روي را سرم.بود

 می اما. ..کنی می من درک واسه که تالشی از مرسی...همدرديت از مرسی..شاداب بببين-: گفت تند

 نيست بردار شوخی مشکل اين که بينی...

 هم روي را دندانهايم ديد؟ نمی را داشتن دوست ديد؟اينهمه نمی يعنی همدردي؟درک؟...گرفت حرصم

  يه هم تو. ..درک و همدردي اين ازاي در ميشه پس-. بردم فرو چشمانش توي را نگاهم ميخ و دادم فشار

 ولی.. .نيست مهم...بيفته خواد می اتفاقی هر...بخوابم جدا شوهرم از خوام نمی کنی؟من درک منو کم

 بار سه روزي.. .گردم می بر کنی بيرونم اتاق اين از لگد با اگه حتی...بگيري ازم جامو دم نمی اجازه

 بشه؟ چی که-. کرد اخم... گردم برمی ميرم می تخت اين تو بدونم اگه حتی...گردم می بر بزنی کتکم

 کوتاه بود محال...زدم کنار را موهايم کنی؟ ثابت خواي می چيو کارت اين با کرده؟ زيادي تنت به سرت

 و شب داري وظيفه.. .منی شوهر تو...کنم ثابت رو چيزي خوام نمی.. .بشه چيزي خوام نمی من-. بيايم

 خالی شونه مسئوليتت از وس*کاب تا چند خاطر به نداري حق. .وظيفته..فهمی می...باشی کنارم روز

 چند واسه روزا اين بينی نمی. ..ميشه داغون روحم اما. .بمونه سالم جسمم نخوابم اينجا اگه شايد...کنی

 ميام شم می پا...نخواي تو اگه حتی..اي بهونه هر به بينی زنم؟نمی می له له بودن تو کنار بيشتر دقيقه

 دوستت چقدر بينی زنم؟نمی می بال بال سرکنده مرغ عين بمونم بيخبر ازت ساعت يه اگه بينی اينجا؟نمی

 ذاري می رو اينا بگذرم؟اسم زندگيم از جونم خاطر به داري زندگيمی؟انتظار همه بينی دارم؟نمی
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 عزيزم همدردي؟درک؟نه... 

 خواست نمی...کرد می نگرانم مصممش چهره.ريخت می او پوست روي که بود من اشک اينبار

 خوب رو وسا*کاب اين من...بده فرصت بهم-. کند محروم آغوشش بهشت از مرا خواست می...بپذيرد

 بذار فقط...کنی فکر بد چيزاي به دم نمی اجازه...کنم می پاک ذهنت از رو بد خاطرات همه...کنم می

 من...باشی اگه...خوام می هميشه..خوام می کمال و تمام رو تو من...باش پيشم...باشم پيشت بذار...باشم

 چطوري؟ کوچولو؟ چطوري-. کشيد ام گونه روي را دستش پشت... کنم می درست چيو همه

 -... نديد و گشت ترديد نقطه يک دنبال...کرد کنکاش را چشمانم و گذاشت صورتم طرف دو را دستش

 بودم خوانده کجا. شدم حل آغوشش در و وسيدمش*ب هم باز...سوالش جواب در مطمئنی؟... شاداب

 دانيار ؟؟؟"داري دوستش که کسی بازوان ميان در وجبی چند ست فضايی بهشت":

 چند...بود شده خارج دستم از مکان و زمان موقعيت...کردم باز چشم تخت کوچک و ريز هاي تکان با

 ساعت..برداشتم پاتختی روي از را موبايلم!"دياکو واي" کوبيدم ام پيشانی به مشت با بعد و زدم پلک بار

 بودم؟ خوابيده وقت اينهمه چطور...!يازده

 دوست...کردم نگاه خوابش غرق صورت به ثانيه چند و کشيدم بيرون شاداب سر زير از را دستم آرام

 ولباس گرفتم دوش سريع...برخاستم و زدم کنار را پتو.کنم بيدارش نيامد دلم اما..وسمش*بب داشتم

 اينکه از ترسيدم اما...نوشتم يادداشت برايش و برداشتم کاغذي...بود خواب همچنان شاداب...پوشيدم

 سطل توي و کردم مچاله را کاغذ.شود ناراحت کند آغاز من بدون را بودنمان هم با از بعد صبح اولين

 صورتش روي از را موهايش.نشستم تخت لبه و انداختم زباله

 را اش شانه و شدم خم.کشيد کنار را سرش و کرد اخم اول...کردم نوازش را اش گونه و زدم کنار

 کمی و کشيد را دستهايش...بود گيج من مثل هم او.گشود را چشمانش و داد رضايت باالخره...وسيدم*ب

 که دويد صورتش به شدتی چه با خون دانم نمی. کوچولو بخير صبح-: گفتم لبخند با.کرد نگاه من به

 حرکتش...نخندم نتوانستم... برو...دانيار-: گفت و کشيد سرش روي را پتو و زد جيغ.شد قرمز آنطور
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 نمی-: زد داد برم؟ کجا-. زدم کنار کمی را پتو.افتاد شماره به نفسم خنده شدت از که بود شيرين آنقدر

 .خدا رو تو...برو فقط..دونم

 ...خوااااام نمی-. ببينم رو گردنت بذار حداقل-. نداشتم وقت که حيف.کردم نگاه ساعت به نااميدي با...

 را پتو. بمونی زير اون تونی نمی که ابد چی؟تا آخرش-. بودش چسبيده سفت...رفتم کلنجار پتو با کمی

 .برو -. پيچيد خودش دور بيشتر فعالً...کنم می رو آخرش فکر

  ً نمياي...بيرون برم خوام می- بعدا

 می همه.فهمه می رو چی همه ببينه منو تا مامانم..نميام..نه-. شد تبديل ناله به فريادش خونه؟ برسونمت

 گفتم و انداختم باال اي شانه. فهمن:

 --...! داشتيم بساطی عجب بمونم؟ تنها اينجا ري؟من می کجا-: پرسيد زير همان از. رفتم من پس..باشه

 برو ذره يه...بري کامل اينکه نه- برو؟ گی نمی خودت مگه.

 شکست اما...کرد مقاومت.کشيدم پايين صورتش روي از را پتو زور به...نياوردم طاقت...رفت مالش دلم

  مونی؟من می يا کوچولو؟مياي گی می چی فهمی می خودت-: گفتم و داشتم نگاه چنگم توي را پتو.خورد

 خواي می کجا-. گرفت می اوج احساساتم...شدنش رنگ به رنگ از...دزديد را چشمانش. دارم عجله

 قبل سختی به گفتنش که ديدم تعجب کمال در و...گفتم می بايد..بود وقتش گردي؟ برمی بري؟زود

 ! ضربه. رسه می ديگه ساعت سه دو...اومده قطر پرواز با...مياد داره دياکو-

 اصالً ...نبود سخت...نيست

 روز و حال اين با ولی...استقبال واسه بيام بايد منم...سرم به خاک-: گفت و زد صورتش توي آرامی

 با مواجه هنگام عروسها همه برخورد مثل...برخوردش نگفتی؟ بهم زودتر خونه؟چرا وضع اين تابلو؟با

 نيست الزم هم تو...خودش خونه ره می..نمياد اينجا-. عادي...معمولی هاي استرس...بود شوهر خانواده

 نيست؟ زشت نيام من اگه يعنی-. برگردم من تا کن استراحت...باشی چيزا اين نگران

 قطعاً ديدم می را داشتنی دوست خوابالوي صورت آن و ماندم می اتاق آن توي بيشتر دقيقه چند اگر
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 دادم می دست از را دياکو پرواز.

 - به افتادي ببينم نيام شاداب-. نبود رضا گذاشتنش تنها به دلم اما..بروم که برخاستم. بخواب...نيست...نه

 من-: گفت و کرد بازي پتو لبه با. ببينمت تخت همين تو بايد برگشتم وقتی...آشپزخونه جون

 به را پشتش و چرخيد بياد؟ تبسم شاداب؟بگم-. نبود خودم دست اين و...بودم نگران. نباش نگران...خوبم

 بخوابم خوام چيکار؟می بياد اون..نه-. کشيد باال گلويش زير تا را پتو و کرد من.

 تو مربا و کره و شير-. وسيدم*ب را صورتش و گذاشتم طرفش دو را دستانم کند؟ می دل،دل اين مگر

 :گفت و بست را چشمانش و گذاشت لپش زير را دستش ناز با. برگردم من تا بخور

  ً - حتما.هست يخچال

 .خوردم ديگه هم با ديازپام تا ده انگار...نميام ت بدرقه واسه که ببخش.نشده ديرت تا برو...سرورم چشم

 اينجوري ذاشتم می ًِ

 عمرا نبود وسط دياکو پاي اگه-: گفتم گوشش شدم؟زير می سير وسيدنش*ب از مگر

 بزنم زنگ يا ري می-:گفت حرص با و کرد پرتاب ام سينه سمت به اي ضربه آرنجش با. بخوابی راحت

 گفتم و گذاشتم سرش کنار را موبايلش اخالقی؟ امنيت پليس:

 -منی پيش شب تا بگو...مامانت به بزن زنگ پليس جاي به.

 کردم گردنش روي شکل انگشتی هاي قرمزي به نگاهی افسوس با...بود قهر

 مثالً ..نداد جواب و کرد اخم

 داد جواب را ام وسه*دل،ب ته از و حرارت پر و چرخيد اينبار....وسيدمش*ب آخر بار براي و...

 با ديشب ولی آمد می ساده و بچه چشمم به هميشه که دختري سياست به زدم لبخند و رفتم بيرون اتاق از

 به: شاداب...! بود بازگردانده ادعا پا سرتا من به را نفس به اعتماد و آرامش موقع به اقدام و زيرکی

 و گزيدم دندان به را پتو لبه.کند سکته دادم اجازه قلبم به شنيدم را در شدن بسته صداي اينکه محض

 کن رحم خودت...خدايا-. ناليدم.
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 آبجوش قلپ چند زور به.رساندم آشپزخانه به را خودم و کشيدم بيرون تخت از را رمقم بی و خسته تن

 سرم توي ترسناکی صداي...کنند می ريش ريش را تنم گوشت کردم می حس...بازشود صدايم تا خوردم

 شد تموم..شد تموم-. کشيد می جيغ...

 رها دستم از بار چند موبايل...لرزيدند می..گرفتم چشمانم مقابل را دستانم...کردم صاف را گلويم بار چند

 لحظه چند... دايی-. شد منفجر بغضم بابا؟ جان-: گفت تا...بگيرم را دايی شماره توانستم باالخره تا شد

 دخترم؟ شده چی-. مردم می گريه؟داشتم بابا؟ کنی می شاداب؟گريه-. نشنيدم هم را نفسش صداي حتی

 اذيتم کرده؟ بابا؟اذيتت دانيار؟آره-. برايش بود سخت هم آوردنش زبان بر حتی انگار..کرد مکث هم باز

 کرده رفتار من با گل برگ يک از تر محتاط اما...زد نمی دم و کشيد می که رنجی تمام با...بود نکرده

 حرفی دانيار.بده منو جواب اول-. کرد می خس خس نفسش مياد؟ امروز دياکو آقا داشتين خبر شما-. بود

 افتضاح حالش...نبود خوب حالش ولی...هيچی...نه-... سنگها روي...نشستم سالن کف کرده؟ زده؟کاري

 دقيقه ده همين تا نگفت هيچی...نگفت اما...شده چيزي يه دونستم می..افتاده اتفاقی يه دونستم می...بود

 سکوت اما...کند درستش که..بگويد چيزي يک که..بزند حرف که ماندم منتظر. فرودگاه رفت که...پيش

 شده آروم تازه..کرد می باور داشت تازه دانيار...بکنين کاري يه...روخدا تو...دايی-. سکون و بود

 رنگ داشت زندگيمون تازه...بود شده مهربون و گرم ذره يه تازه...بود شده اخالق خوش تازه..بود

 کاري يه خدا رو تو...ديديم می رو آرامش رنگ داشتيم تازه...گرفت می خودش به آدميزادي

 -. چسباندم ديوار به را سرم...داشتم ضعف... خدا رو تو...شه خراب چی همه دوباره نذارين...بکنين

 ساخته کاري چه من دست از بگو و باش دخترم؟آروم کنم چيکار-... توروخدا...بکنين کاري يه...دايی

 آروم اون بدون دانيار...نياد حاالحاالها...نياد بگين بهش و بزنين زنگ-. دادم جواب فکر بی. ست

 نگاهش...ميشه محبت بی..شه می سرد..گيره می فاصله من از دانيار باشه که اون...تره خوشبخت..تره

 زد زنگ گوشم...کرد فوت را بيمارش نفس. دايی خدا رو تو...ميشه ناباوري و شک همه.

 - حرف کی مورد در داري دونی می...کن فکر کم يه و بکش عميق نفس تا چند...جون بابا...شاداب
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 باقيمانده عضو تنها...دانيار گاه تکيه و پناه و پشت...دانيار کشيدن نفس و بودن زنده دليل!...ميزنی؟دياکو

 دور دانيار از نيا؟بگم بگم آدم اين به من...!دانيار خواهر و مادر..پدر..برادر...دانيار خانواده از

 خودش؟ به يکی اون و نداره اعتماد زنش به يکی چون نيا بمون؟بگم

 قسمتی دياکو...دخترم کن گوش- دايی؟؟؟؟- نداشتم؟ اعتماد خودم به گفت؟من بود؟مرا من به منظورش

 از

 از قسمتی البته و...دونی می من از بهتر تو اينو...زندگيشه قسمت مهمترين واقع در...دانياره زندگی

 می درد دلم. دونم می تو بهتراز...من اينو...بود زندگيت قسمت مهمترين زمانی يه واقع در...توئه زندگی

 برادرت به نسبت همسرت عشق با تونی می پرسيدم دانيار از-. کردم جمع شکمم توي را پاهايم...کرد

 که خواي می بازم برگرده وآزاد مجرد دياکو اگه پرسيدم تو از...تونه می که داشت بياي؟ادعا کنار

 واسه کلی زمين به ورود از قبل که فوتبالين مربی مثل شما دوي هر...!نه که کردي باشی؟ادعا همسرش

 بسم..شد شروع...زدن رو بازي سوت حاال...ميگيرن اي روزنامه ژستاي و خونن می کري حريف

 دنيا تموم با رو دانيار موي تار يه من-. کردم دفاع ادعايم و خودم از. حالجين مرده چند بدين نشون...هلال

 که االن...عمله وقت االن...شاداب بسه حرف-. دهم ادامه نداد اجازه... گم می هنوزم...کنم نمی عوض

 با بتونی بايد تو...نداره فايده زدن حرف ديگه...کنارت همسرت و چشمته جلوي اساطيريت عشق

 بدون...دانيار هاي شاخک کردن حساس بدون اونم...بشی رو به رو...شوهرته کار و کس همه که...دياکو

 خشمگين چشمهاي...شدند راست تنم به يکی يکی موهايم... ذهنش توي هاي شبه و شک به زدن دامن

 ترس اش خنده...خنديد... کنم بازي فيلم نيستم بلد من..دايی...من-. کردند نمی رهايم هم لحظه يک دانيار

 وامانده من براي ترس...داشت...

 - تو که چيزيه اون از تر باهوش خيلی دانيار...دخترم ست خونده ت فاتحه که کنی بازي فيلم بخواي اگه

 که کنم کنم؟چيکار چيکار من پس-. آمد می وباال زد می قل و جوشيد می ام معده اسيد. کنی می فکر

 به احساسی اگه حتی کنه باور که کنم نريزه؟چيکار بهم زندگيمون دوباره که کنم کنه؟چيکار باور دانيار
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 رگ من کنه باور که احترام؟چيکارکنم سر از اما..حد از بيش داشتن دوست يه...احترامه هست دياکو

 باور که کنم بميره؟چيکار تا کنه خونريزي اينقدر گذاشتم و زدم عروسيش شب همون رو عشق اون حيات

 مرده اون روح عظمت و بزرگی... نيست ودلشکستگی دلخوري سر از کنم نمی نگاه دياکو به اگه که کنه

 دلش خودش که اونجوري منو حرکت هر دانيار مطمئنم بشم؟من خيره چشماش تو مستقيم ذاره نمی که

 و من بين و نمياره دووم دانيار مطمئنم...ميشه سياه روزگارم مطمئنم من...کنه می تعبير خواد می

 تو چون...کنه نمی باور منو دانيار...دايی پاشه می هم از زندگيم...کنه می انتخاب رو برادرش...دياکو

 نمی باور...دايی کنه نمی باور...ديده خودش چشم به رو همه و بوده من عاشقی روزهاي لحظه به لحظه

 -... دونم می من...بود ريخته بهم چقدر که دونم می من...ديدم من...نديدين رو ديشبش حال که شما...کنه

 چرا...بابا باش آروم-. مچاله و وار جنين...درازکشيدم...بود شده سخت برايم هم نشستن حتی... شاداب

 می...دايی دارم دوست رو دانيار من-. ميريخت سرد سنگ روي گرمم اشکهاي باختی؟ رو خودت اينقدر

 -. کرد نوازش و نشست موهايم روي و شد دست صدايش. ميرم می دانيار بدون من...بدم دستش از ترسم

 نمی دانيار پاي به بازم باشی داشته دادن دست از ترس تو که هرچقدر اما...دونم می..بابا دونم می

 پس...شه شبانه وسهاي*کاب همون ترس اين..شده بزرگ و کرده زندگی ترس اين با دانيار...رسی

 و کرده اعتماد نفر يه به سال اينهمه از بعد که حاال..آورده دست به رو تو که حاال...باش مطمئن

 واسه...همينه ديگه مرداي از خيلی با دانيار فرق...ده نمی دستش از راحتی اين به..داره اينقدردوستش

  چون...تکميله دادنش دست از ظرفيت ديگه چون...جونش پاي تا..جنگه می باشه داشته دوست که کسی

 جاي به پس...دونه می هم رو قدرتو...دونه می رو هاش داشته قدر...دياکو شدن زنده و مردن از بعد

 کنه می خراب رو کار فقط پاچگی دست...باش مسلط اعصابت به کم يه...خيال و فکر...

 -. چيکارکنم بگين دايی؟شما کنم چيکار-. شود کم التهابم از کمی تا...چسباندم سنگ به را داغم صورت

 تو که اونی..هستی که اونی...کن بازي رو خودت نقش..کنی بازي قراره اگه...باش خودت فقط..هيچی

 اشک...کشيدم دراز باز طاق. ست برنده هميشه اما باشه کندتر ظاهر به شايد صداقت شمشير...دلته
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 دستم در موبايل بعد ثانيه چند... رادوست شما اجازه؟ما آقا-. کردم تايپ.بود روان همچنان

 گاز محکم را لبم. کوچولو بيداري که تو-... دانياري-. رقصيد چشمم پيش دانيار تصوير...لرزيد

 خوبه؟ چرا؟حالت-. نبرد خوابم..آره-.. بايد..شد می کنترل بايد صدايم ارتعاش...گرفتم

 محبت زنها همه کند؟براي محبت خواستنی اينقدر ميتوانست کسی چه...دادم فشار محکم را گلويم

 و خاص اينقدر را ساده احوالپرسی يک حتی...دانيار بودن خاص يا...بود قشنگ اينقدر همسرشان

 درد داري؟ درد-. بود ايستاده...شنيدم را راهنمايش صداي. نيستم خوب نه- کرد؟ می دلچسب

 من...بخور مسکن باشه؟يه...گردم برمی شاداب؟االن-. داشتم درد..او کشيدن درد از...زياد خيلی...داشتم

 زدم لب زور به. خونم ديگه ساعت نيم تا.

 - حرف من جاي به قلبم دادم اجازه و بستم را چشمم چی؟ فقط-... فقط...خوبه حالم...دانياري نه

 نشان مالطفت نه..خنديد نه... خيلی...تنگته دلم-... داشت که حسی هر...داشت درونش که هرچه...بزند

 .وسيدم*ب را تصويرش و کردم جدا صورتم از را گوشی باشم؟ همين؟مطمئن-: پرسيد جدي همچنان..داد

 نمی دعوا..نه نگفت مورده؟ چه در- کنی؟ نمی دعوام بگم اگه-. چی؟بگو-. هست هم ديگه چيز يه..نه-

 .ديدم ببينم، اينکه بدون...ديدم را صورتش شدن سخت. دياکو مورد در-. دهم نمی قول ندانم تا يعنی...کنم

 من از بيشتر ميشه-. شنيدم خودم گوشهاي با را يکی اين...بود شده سخت هم صدايش. بگو- بگم؟-

 چی؟ شاداب؟يعنی گی می چی- باشی؟ نداشته دوستش

 می نبودنش از چقدر بداند بگذار..ندارم رقيب طاقت من که بداند بگذار..کنم می گريه که بفهمد بگذار

 به و کردم پاک را اشکم...خنديد باالخره...! من از بيشتر نه حداقل...باش نداشته دوستش يعنی-. ترسم

 -. دادم جواب تند. نيست خوش حالت...الزمی دکتر نظرم به-. دادم گوش اش خنده دلنشين صداي

 کارم همين-. داد جواب آرام. بده قول...من پيش بياي خونه رسونديش اينکه محض به بده قول...نيست..نه

 دنبال به اي بچه مثل..گرفتم می بهانه. گردم برمی من بخوري چيزي يه و بگيري دوش يه تو تا...کنم می

 دير بود نگران..شنيدم را راهنمايش صداي باز...کرد پوف حوصله بی ديگه؟ ساعت چند يعنی-. مادرش
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 نداري؟ کاري...شده دير االنم...ميام بتونم اينکه محض به اما..دونم نمی-. برسد برادرش پرواز به

 هم را صبرم هورمونی تغييرات...شدم منطق بی..!بود دياکو پی حواسش تمام اينکه از...شدم عصبی

 کنی نمی فکر-. بود کرده عوض هم را شاداب...مالکيت حس و هورمونی تغييرات...بود برده تحليل

 به مرد ترسی برادرت؟می استقبال بري تا کردي ول تنها موندي؟منو می من پيش بايد رو امروز حداقل

 هم صدايش... تو اونوقت..بايستم سرپا تونم نمی که دارم ضعف اينقدر تهران؟من تو بشه گم گندگی اون

 ميشه حسوديت دياکو به که نگو-. دانستم نمی هم خودم چته؟ شاداب؟تو-... درمانده هم و بود متعجب!

 باز. دارم احتياج بهت دياکو از بيشتر من-. برچيدم لب شاداب؟آره؟-...! بود همين...خال وسط زد درست

 .کوبيدم پايم روي را مشتم!يکبار سال هزار هر...وار هالی هاي خنده آن از...انقطاع بی و بلند..خنديد هم

 هم او يعنی اين. ميکنن حسودي بهش همه که دياکو حال به خوش-: داد جواب خنده ميان داره؟ خنده-

 ته از را دلم حرف... برادرش به...کرد می حسادت هم هنوز يعنی اين...برادرش به..کرد می حسادت

 و شد نرم. بذار داري دوست هرچی رو اسمش...باشی من مال کمال و تمام خوام می-. گفتم دلم

 خوشگل لباس...بگير گرم آب دوش...بخور شيرعسل ليوان يه-. گذشته شب لحظات تمام مثل...ماليم

 ندارما دوست هپلی زن من...بذار باز موهاتم..بپوش.

 می يعنی.بود راحت...خنديد می تر راحت..زد می حرف تر راحت...کردم نمی حس را عذاب و تلخی آن

 دست و ها حسادت اين شد می نريزد؟ جانم در و نشود زهر شد نشود؟می نشود؟بد سرد دانيار شد شد؟می

  باشم؟می متنفر هم دياکو از توانم می حتی او خاطر به بفهمد و ببيند نبود هم دروغ که را زدنهايی پا و

 اي وسه*ب خب؟.نايست سرپا زيادم.بده اس ام اس اومدي بيرون که حموم از-. منتظرتم...باشه- شد؟

 خب-: گفتم و فرستادم برايش!.. 

 دياکو:

 فاصله، همان از و...ديدم را دانيار گر، استقبال جمعيت آنهمه ميان و بازرسی گيت از عبور محض به

 بودم دلتنگش چقدر که فهميدم گرفتم آغوشش در وقتی و...دادم تشخيص را چشمانش سرد و ضخيم شيشه
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 دارم دوست را حوصله بی و حرف کم پسر اين چقدر و.

 کرد ثابت و نشست لبم بر باالخره که لبخند يک...مدتها از بعد اتفاق بهترين...بود خوب ايران به برگشتن

 شوند منبسط و منقبض توانند می صورتم عضالت هم هنوز که.

 براي را تمايلش کردم می حس...بود بيزار چسبيدنها اين از هميشه مثل او.بوييدم...وسيدم*ب را دانيار

 آيا که کردم فکر خودم با و بگيرم نيرو وجودش از داد اجازه و کرد صبر...کرد تحمل اما. ايستادن دور

 من؟ راه پايان در بوده آغاز نقطه هميشه داند من؟می خسته پاهاي در بوده جديدي توان هميشه داند می

 چشمانش و پوزخند نه و داشت لبخند نه...کوتاهش ريش ته روي کشيدم دست و کردم نگاه صورتش به

 هم او که فهميدم می دستانش سفت حلقه از...دانستم می اما...کرد نمی متساعد را حسی هيچ هميشه مثل

 هم با و است مشترک تنفسيمان مجراي هم هنوز که... هستم او بودن سرپا دليل منهم که...بوده دلتنگ

 کشيم می نفس... من به پرسش يک پرسيدن اندازه به تنها و...شد می پايين و باال گلويم توي حجمی

 انگار. خوبم-. رسيد چشمانم به و کرد گذر من پيشانی و موها از نگاهش داداش؟ خوبی-: داد فرصت

 صدا بی...حرف بی اما...شد می پايين و باال آدمش سيب چون. ..بود هم او گلوي توي حجم همين.

 ضعف دلم سانتيمان چند قد اختالف براي...افتاديم راه هم کنار... گرفت دستم از را چمدانم دو هر

 بهم فک براي...هم صالبتش پر و بلند قدمهاي براي...هم مستقيمش نگاه و برافراشته گردن براي...رفت

 بيرون به محکم را نفسش چطوره؟ شاداب-... هم چپش دست توي حلقه براي و...هم مصممش و فشرده

 دميد.

 - تو زبون اين ذره يه نتونسته اونم انگار اما-.. . اي کلمه تک دانيار.. .خنديدم". ..خوبه...خوبم". خوبه

 :گفت حال همان در و زد دور را ماشين و گذاشت عقب صندوق توي را چمدانها. بده نجات تنبلی از رو

 ترکت نتونسته هم رو سيگار-... هميشه مثل...داد می سيگار بوي ماشينش.. .شدم سوار. نتونسته.. نه-

 به نه اما...بود سرد تهران ديماه هواي...دادم پايين را شيشه.زد استارت و کرد نگاهم زيرچشمی. بده

 امريکا تابستان سرماي...
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 انگليسی زبان از چقدر.را آشنا اما نامفهوم هاي مکالمه.. .را مردم.. .کشيدم سر ولع با را ها خيابان

 پيکان...خواست می سادگی دلم چقدر...بودم بيزار پيشرفت و آسمانخراش و تمدن از چقدر...بودم متنفر

 خوشبخت من از شايد...نداري همه با که هايی دستفروش يا. ..کردند می مسافرکشی هم هنوز که هايی

 دادند می خدمات مردم به ممکن شکل ترين بهداشتی غير به که هايی فروش ميوه آب يا... بودند تر.

 اصول روي چيز همه اينکه از بردم می لذت.. .کشيد می پر هم رانندگی توي قانونی بی همين براي دلم

 و کشيدند می بيرون سر که هايی راننده حتی و...بردم می لذت شهر قانونی بی از. ..نيست منطق و

 پيش وطنت زشتيهاي همه چطور بفهمی تا باشی کشيده غربت بايد. کردند می هم نثار رکيک هاي فحش

 تواند می هم فحش حتی بفهمی تا باشی غريب عمر تمام من مثل بايد...شود می خواستنی و زيبا چشمت

 شده؟ چی-. شود گفته خودت زبان به اگر..باشد گوشنواز

 و! سکوت...بودم برده پناه او روش به قبل روزهاي خيلی و روزها اين...برگرداندم را سرم ميلی بی با

 .کشيدن دست سکوت از است سخت چقدر...کردن عادت ترک است سخت چقدر که کردم می درک حاال

 انداخت باال را ابرويش. نپرس-.

 - برنگردم ديگه شايد گی می. ..اينجا اومدي تنها و کردي ول رو زنت.بشيم جدا قراره گی می نپرسم؟

 سرخوشی و شادمانی روزهاي اين...نکنم زهر را روزهايش اين شد می کاش اي نپرسم؟...بعد...امريکا

  در ابروهايش اينبار. رسيدنه بست بن به. نداره رسيدن،پرسيدن بست بن به-... توانستم می کاش...را اش

 نمياد؟اصالً  بر دخترش پس از دايی کنه؟يعنی بازش نتونسته دايی که بستيه بن چه اين-. خورد گره هم

 داره؟ خبر مشکلتون از دايی

 درمانش قيد حتی...ما از کالفه ي 

 فشاري از را اين..شد عصبی. داره خبر- دايی؟...بود زده را دايی؟؟؟داي

 درست..زنی می حرف تلگرافی چرا-. فهميدم کرد می وارد او دست رگهاي به فرمان و فرمان به که

 و داد نمی گير اينقدر ها قبل..بود کرده تغيير دانيار وجود در چيزهايی يک انگار...نه شده؟ چی ببينم بگو
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 يه با اون.. .نيستيم سازگار هم با اما.اون از نه. ..منه از مشکل نه. ..شيم نمی دار بچه-. شد نمی پيگير

 و کوفت و آزمايشگاهی روش تا هزار.نه هم با اما...ديگه نفر يه با منم..بشه دار بچه تونه می ديگه نفر

 زنده..نميارن دووم همديگه کنار شما تخمک و اسپرم.بود همين آخر حرف.کرديم امتحان هم رو زهرمار

 در تغييري هيچ. اينه علتش..تر سياه پيشونی و سياه چرا؟بخت حاال.دن نمی نطفه تشکيل..مونن نمی

 خاطر به-. لبهايش روي پوزخند نشستن و...گردنش عروق شدن دار ضربان جز به...نشد ايجاد صورتش

 من نظرت به-. بودم گرفته ياد را زدن پوزخند خوب چه...منهم بدي؟ طالق رو زنت خواي می بچه

 برگرداندم را رويم بدم؟ طالق زن بچه، خاطر به که ام مردي.

 - شکست می را غرورم چقدر و. ..بود سخت گفتنش چقدر و. شه جدا ازم خواد می بچه خاطر به.. .زنم

 حرف هم دايی...زدم حرف باهاش خيلی.. .دم می حق بهش منم-. همسرم حق به هرچند مهري بی اين

 از..گذشتم من.داره حق و.کنم تجربه رو بودن مادر خواد می دلم...بشم مادر دارم دوست ميگه اما..زد

 حق...البته و...نگذشت اون اما...مهمتره واسم زنم گفتم و گذشتم داشتم بچه به که عشقی همه با..شدن پدر

 می و عاشقتم همه اون پس-. زد می ذوق توي تيرگی آن در اش پيشانی سرخی...شد تيره اش چهره! داره

 .بيشتره زن از سگ وفاي گن می که همينه-. شنيدم را دندانهايش سايش صداي بود؟ کشک واست ميرم

 کمن مگه.نيستن هم مثل همه-. بود آمده سرم به و...دانيار بدبينی به زدن دامن. .ترسيدم می همين از

 تا چهار که مردايی ديگه؟يا يکی سراغ رن می يا دن می طالق رو زنشون يا بچه خاطر به که مردايی

 فرمان به من به توجه بی. ذاته به.داداش نيست زنی و مردي به کنن؟وفا می خيانت بازم و دارن بچه

 به..تعجبه.فهميدم اول روز از.نرفته باباش به هيچيش.باشه دايی دختر زن اين نميشه باورم-. کوبيد مشت

 قبول...ديگر بزرگ تغيير يک هم اين. باشی مرام بی اينقدر و شی بزرگ دايی دامن تو که تعجبه خدا

 فرصت بار يه آدمی هر.کرد قضاوت طرفه يه نميشه-. دانيار جانب از آنهم..حد اين تا..آدم يک داشتن

 وجود با...خستگی وجود با. کنه تجربه رو دنيا لذتهاي همه بخواد دلش که طبيعيه اين و داره زندگی

 داره نشمين-. بپذيرم بود همسرم همچنان که را زنی به احترامی بی توانستم نمی هم هنوز...دلشکستگی
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 کرد نگاهم ناباورانه. دايی نه...داده يادش امريکا محيط اينو...گيره می منطقی تصميم يه.

 -وسط؟ اين چيه تو تکليف پس

 خيلی...بود گرفته سخت من به خيلی زندگی اين اما...آرام و مطمئن هميشه مثل. ..بخندم کردم سعی

 همين هيچی؟به-. رفت باال صدايش. هيچی-. کنم حفظ را ظاهرم توانستم نمی حتی...ظرفيتم از بيشتر

 صبر دارين؟چرا اي عجله چه.شدن اميد نا واسه زوده.کردين ازدواج که ساله دو هنوز راحتی؟هيچی؟شما

 و گذاشتم دستش روي را دستم.بودند چشمگير تغييرات اين چقدر..بود شده عوض دانيار چقدر کنين؟ نمی

 بردم در به سالم جون ازشون و اومده سرم به که بالهايی برابر در..بخوري حرص خواد نمی تو-: گفتم

 ميارم دووم بازم...گذره می...نترس...هيچه اين.

 را سرم و زدم چنگ را ام معده...گرفتم گاز را لبم. ..گذاشت فرمان روي را سرش و ايستاد...کرد ترمز

 دانيار. ============================== گذاشتم کتفش روي:

 هم خدا سر بر توانستم می حتی...کنم خراب آدمهايش تمام سر بر را دنيا توانم می کردم می احساس

 است؟ اين عدالت است؟و عدالت تو صفت": بگويم و بزنم فرياد"

 چشم کنار شده عميق هاي چروک معنی.فهميد نمی را عدالتی بی معنی من اندازه به کس هيچ که وهلال

 شدن رنگ بی اينهمه معنی...فهميد نمی را آمد نمی کش ديگر که لبخندهايی معنی...فهميد نمی را برادرم

 درد من برادر اندازه به کس هيچ براي.فهميد نمی بود، سپيديشان از کمتر خيلی سنشان که را موهايی

  را "الفش پر" چراي و...آيم می ديرتر که دادم اس ام اس شاداب به...! من براي حتی...بود نشده تعريف

 برادرم حق نداشتند حق...همينطور هم دخترش با...داشتم حرف دايی با...داشتم حرف.گذاشتم جواب بی

 نبود ناحقی اينهمه من برادر حق...بپردازند ناجوانمردانه اينطور را.

 با...تر آرام...تر محترمانه...بود متفاوت دياکو با رفتارش هميشه...کشيد می آغوش در را دياکو دايی

 دايی...دياکو براي و بود دانيار من براي انگار...!تر محبت.

 من به...شدم خيره دايی تکيده چهره به و نشستم شاکی و طلبکار...برگشتم و گذاشتم اتاق توي را چمدانها



 

 567 

 شنيدن به نيازي من و...پرسيد می اش معده روز و حال از...بود دياکو پی حواسش تمام..کرد نمی نگاه

 دخترت که جهنمی اين با نظرتون به-. کند ترميم را اي معده که بود نمانده اعصابی...! نداشتم جواب

 شرايط اگه-. نکرد نگاهم دايی و...کرد نگاهم تند دياکو داره؟ معنی احوالپرسی کرده درست واسش

 هم روي را دندانهايم... تيکه يه مثل بچه خاطر به اگه...بريد می دخترت از دياکو اگه..بود برعکس

 -. خروشيد دياکو بودي؟ خونسرد اينقدر بازم..داد می طالق رو نشمين بچه خاطر به اگه-. فشردم

 بی اينقدر که کردي بزرگش دادي؟چجوري دختر اين ياد چی خداييش-. نکرد نگاهم دايی...! دانيار

 بس. پايين بيار رو صدات...دانيار بسه-. غريد بلندتر دياکو...نکرد نگاهم دايی شده؟ سفيد چشم و معرفت

 برنمياي؟باور دخترت پس از يعنی-. آمد نمی پايين صدايم کشيد می زبانه دلم توي آتش اين تا و...نبود

 باور خواي می اونوقت...اسطوره يه...آرش يه...رستم يه.ساختی قهرمان يه خودت از من ذهن کنم؟تو

 سراپا...سوختم می دايی؟ کنم بنشونيش؟باور جاش سر و بکشی رو بچه الف يه گوش تونی نمی که کنم

 سوختم می...

 - ادبش تونستم می کردين؟من مخفی من از نگفتين؟چرا من به چرا...تونستين نمی اگه...تونستی نمی اگه

 چه تيره سراميک کرد؟اين نمی نگاهم چرا... تونستم می...لياقتيه بی چه که کنم حاليش تونستم می...کنم

 پيشنهادش دياکو به چرا مرامه بی اينقدر دخترت دونستی می که تو-. بود شده محوش اينطور که داشت

 چيزي از رو زندگيمون..رو زندگيش چرا-. کوبيدم زانويم روي محکم...بود انفجار حال در مغزم دادي؟

 موندي؟چرا ساکت چرا-. کرد نمی نگاهم کس هيچ..زد نمی حرف کس هيچ کردي؟ تر داغون بود که

 نگو...تونی نمی که کنی؟نگو نمی درستش.

 جا از...شد نمی گرم آبی نفر دو اين از...نه...!دايی به دياکو از..دياکو به دايی از...گرداندم چشم

 هاي تماس به...رفتم بيرون خانه از دياکو هاي گفتن دانيار به توجه بی.آتشفشان هاي گدازه مثل...پريدم

 دل مهم...باشد شب نصفه آنجا نبود مهم...گرفتم را دنيا ينگه شماره و...ندادم اهميتی شاداب رفته دست از

 لبم روي نشمين،پوزخند خوابالود صداي. نبود حقش اين که برادري..بود برادرم شده له غرور و سوخته
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 مثل لياقتی بی آدم- شما؟-. کندم می خودم واسه قبر يه تختخواب جاي به بودم تو جاي خوابی؟من-. نشاند

 بد...باختی...بگم بهت زدم زنگ.خودمم...آره- دانيار؟-. شد محتاط صدايش بودن؟ زنده به چه رو تو

 گی؟ می چی..دانيار-. باختی داشتی که رو هرچی اصالً.باختی رو چيزي

 - با دونی نمی چون...دادي دست از چی دونی نمی چون..بدبختی خيلی..سوزه می واست دلم..گم می

 وقتی تا..داريش وقتی تا..هست وقتی چيه؟تا دياکو خاصيت دونی می-... دانيار-. کردي چه خودت

 روز ديگه روز اون...نيست ديگه فهمی می که روزي به واي اما...دونی نمی رو قدرش...کنارته

 -. بزنم حرف بذار...کن صبر-. سياهه روزگارت فردا از...دياکوئه خاصيت اين...شبه ابد تا...نيست

 لياقت تو اما..کنی زندگی زمين روي مرد مردترين با داد فرصت بهت خدا...خانوم دختر شد تموم وقتت

 ديگه من...بده فرصت بهت خدا بازم اگه حتی يا...ببخشه رو تو شه حاضر هم دياکو اگه حاال...نداشتی

 آره-. بزنم حرف بذار..دانيار-. کرد بغض... ببينی خواب تو بايد هم رو دياکو سايه حتی ديگه...ذارم نمی

 .بخوابی خوب...کنی پيدا تونی می خواب توي فقط رو دياکو مثل مردي چون...بخواب برو...دايی دختر

 سر قصه اين...شدم سوار و زدم ماشينم الستيک به لگدي...داشت رعشه تنم تمام حاليکه در...کردم قطع

 داشت دراز!...

 کنارش يا رفت کنار.ماسيد لبش روي خنده من قيافه ديدن از اما...گشود برايم را در ذوق با شاداب

 اما!دانم نمی...آمد اتق به کی.رفتم اتاق به و برداشتم کانتر روي از را سيگار پاکت فقط!دانم نمی..زدم

  تنم از را درد هاي پاره آهن...وار مغناطيس که دانم می و...داد ماساژ را هايم شانه کوچکش دستهاي

 موهاي...کردم نظاره را صورتش و چرخاندم را صورتم بيارم؟ واست خوري می چيزي-. کشيد بيرون

 من منتظر او که..است گرسنه او که افتاد يادم بعد و. نه-. را کمرنگش آرايش و...را افشانش مشکی

 .کردم باز و بستم را سوزم پر چشمان و فرستادم لعنت خودم به... او که...خواهد می تقويت او که...مانده

 خوردي؟ چيزي تو-

 لبخندش اما فقط؟-. داشت استرس...نبود غمگين چشمانش. عسل و شير کم يه-. کرد پايين و باال را سرش
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 بخوريم هم با رو ناهار بود قرار-. بود سنگين و متين هميشه مثل.

 به مثبت نکات آنهمه با دياکو از بماند؟نشمين بود تضمينی چه چه؟اصالً کرد می رها مرا هم شاداب اگر

 زير از را دستش. بيرون بريم بپوش لباس..باشه- بود؟ خوش من چيز چه به شاداب دل...گذشت راحتی

 را موهايش خونه؟ بيارن بديم سفارش چيزي يه نميشه-. گذاشت ام شانه روي را سرش و کرد رد بازويم

 پيراهنم دروز و درز ميان را صورتش. واست بخرم پسته کم يه خواستم می ولی...ميشه-. کشيدم بو

 نميشه-. پيچيدم تنش دور و کردم آزاد دستش از را دستم. خوام نمی پسته...بمونيم همينجا-. کرد مخفی

 فقط کوچولو-: گفت و کرد جا آغوشم توي را خودش وار گربه. شه تقويت بايد..شده بزرگ کوچولو...که

 خواد می رو تو...

 ؟....يا و کنم برخورد منطقی دياکو مثل توانستم می...کند ترک مرا خواست می شاداب اگر

 =============================== دياکو:

 در اي گوشه اما..کرد می ام زده خجالت بيشتر هم دايی افتاده فرو سر و بودم شرمسار دانيار برخورد از

 و.بود چسبيده دانيار حمايتگرانه و غيورانه فريادهاي اين عجيب...بود چسبيده...بود برپا جشن دلم اعماق

 دستم. کند مستی و سستی غرق را تنت پی و رگ تمام هايش نگرانی دل لذت تا شناختی می را دانيار بايد

 اهل...شناسيش می..ديگه دانياره...خوام می معذرت من...دايی ببخشيد-. گذاشتم دايی زانوي روي را

 سنگين نفسهايش بودمش ديده که باري آخرين از چقدر. نشو دلخور...زنه می حرف رک...نيست تعارف

 جرات منم کاش -. کشيد بلندي آه.بود شده تر گرفته و تر گه؟اتفاقاً می ناحق دايی؟مگه گه می دروغ مگه

 آرامش واسه نگرانی و انديشی مصلحت چوب هميشه ما.داشتی هم تو کاش..داشتم رو روراستی اينهمه

 تو توستم می من اگه..نبود روزت و حال اين باشی رک تونستی می تو اگه.خورديم رو اطرافيانمون

 چی مومن؟واسه مرد حرفيه چه اين-. فشردم را زانويش. نبودم تو شرمنده اينطور االن..بزنم دخترم گوش

 مگه...نذاشت کم هيچی من واسه...دوستی از..مهربونی از..بودن زن از بزنی؟نشمين دخترت گوش تو

 اون به بيمارستان اين از که روزايی نشست؟يا بيدار کشيدنام درد و من پاي صبح تا که شبايی بودن کم
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 می کرد؟بچه ميشه چه اما...بودم آروم...بودم خوشبخت نشمين با بود؟من من دکتر و دوا دنبال بيمارستان

 با کنم مجبورش بسوزونمش؟ميشه حسرت تو عمر يه دارم؟ميشه نگهش زور به ميشه...خودش بچه.خواد

 باز دهان داره؟ ارزشی زندگی اون ديگه ولی...بمونه گيرم..کنه زندگی کنه؟گيرم زندگی داغی همچين

 می حق بهش حتی..نيستم دلخور ازش من...نکن سرزنش رو نشمين...دايی نه-. گرفتم باال را دستم...کرد

 زندگی داره دوست که اونجوري بذار.بشه خيالش بی بتونه زن يه که نيست چيزي شدن مادر...دم

 آه باز. بگيره تصميم خودش ش آينده واسه بذار...نيست منم مرام...نيست قلدري و زور شما مرام.کنه

 بريده...منقطع..کشيد...

 - بی اين که بگم چی.بکشم رو گوشش نذاشتی...کنم دخالت نذاشتی هم موقع جون؟همون پسر بگم چی

 تو وقتی نميشه؟چطور راه نيمه رفيق وقت هيچ کرد يه که بفهمونم بهش کنه؟چطور توجيه رو مهري

 دلش با بايد زن...نداري اي فايده زدن حرف-. کرد می اذيتم نشستن خم..دادم تکيه دي؟ نمی اجازه

 می بخواد منو نشمين...ندارم دلسوزي و ترحم به نيازي من...شما و من حرف با نه...احساسش با...بمونه

 غم و سياهی همه آن از نقطه يک حتی حرفهايم..نداشت فايده. بره که بهتر همون...نخواد...مونه

 با رابطش...بگو برام اون از.دانياره تر مهم چی همه از االن..دايی کن ولش رو اينا-. نکرد کم چشمانش

 لبهايش رو جانی کم لبخند و داد تکان آرام را سرش همديگه؟ با کنه؟خوبن نمی چطوريه؟اذيتش شاداب

 که نميشه باورت نبينی تا...نميشه باورت.جوون دوتا اين تماشاي شده من روزاي اين خوشی-. بست نقش

  چجوري..کنه می نگاش چجوري ببينی بايد..بزنه حرف قشنگ و نرم اينجوري يکی با بتونه دانيار

 دلم توي چيزي. کنه رحمتش خدا...ميندازه اون ياد منو خيلی...باباته شبيه خيلی...داره هواشو

 نمی گيره؟بداخالقی نمی سخت کنه؟بهش نمی اذيتش يعنی-... خوشی از شدند می آب که قندهايی..ريخت

 می که همينه واسه-. گرفت جان دايی لبخند... گه نمی چيزي شما به نکنه...ها صبوره خيلی کنه؟شاداب

 خواد می العاده فوق خودگذشتگی از و صبر يه هنوزم...عاليه اخالقش گم نمی...ببينی خودت بايد گم

 صداش شيفتگی با طوري..شده گندش اخالقاي همين عاشق دختر اين انگار اما...دانيار با کردن زندگی
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 اين اومدن...دياکو بود معجزه-... رفت لبش از خنده...داد تکيه... که ره می صدقش قربون و زنه می

 دانيار که خواست خدا.بده انجامش تونست می خدا خود فقط که کاري...بود معجزه دانيار زندگی به دختر

 درست...ست معجزه.گردوند برش شاداب صداقت و عشق نيروي با...برگشت و برگرده زندگی به

 ثابت بهم تا افتاد اتفاق کلی...بودم زده رو دانيار شدن آدم قيد که وقتی...بود شده اميد نا اميدم که وقتی

 رو هاش بنده هواي که...هست حواسش که...کنه اراده کافيه فقط که...هست هنوزم خدا که...شه

 راحت خيالت-. زد لبخند دوباره. درسته کارش که...بره نمی خوابش که...کنه نمی فراموش که...داره

 و شکنندگی همه با ديدم من که شادابی.باشی دانيار نگران نيست الزم ديگه حداقل...باشه

 دختر با داره فرق دختر اين...داره رو شوهرش هواي و وايساده زندگيش سر شير عين...مظلوميتش

 ديگر لحظه چند. شناسم می من که دخترهايی همه با داره فرق-. کرد سکوت لحظه چند... من قدرنشناس

 براي انگار..کرد زمزمه...رفت پايين صدايش. شناسم می که آدمايی تموم با..داره فرق-. کرد سکوت هم

 خوب چيزي يک: شاداب. بود دانيار زندگی نجات آفرينشش از خدا هدف ندارم شک-...! خودش

 لنگيد می جايی يک...بود غلط چيزي يک...نبود.

 به..داشت را هوايم خودش روش به...کرد می محبت خودش روش به...باشد آرام کرد می سعی دانيار

 سياه گودال دو آن چشمانش...بود غمگين اما...کرد نمی دور آغوشش از مرا هم لحظه يک خودش روش

 عالم پيرمردهاي تمام اندازه به...داشتند درد دنيا سرطانهاي تمام اندازه به چشمانش...نبودند تفاوت بی و

 بودند اميد نا...ها اعدامی تمام اندازه به...بودند خسته!...

 دلهره..داشت ترس...دنيا ي 

 امتحانها

 

 تمام از قبل ي 

 ها شب 
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 تشويش...داشت تمام اندازه به من دل و

 زد می شور..نمک هاي درياچه و ها دشت تمام اندازه به و...داشت.

 می نظر به خميده عجيب امروز که اش شانه چهار قامت به...کردم نگاه دانيار سيگار سرخ آتش به

 شد نمی گشوده اش کرده گره هاي مشت هم لحظه يک حتی که چپی دست به و...رسيد.

 --. داد جواب..من به پشت و پنجره به رو همانطور نظرت؟ به نيست نيان؟زشت اينا مامان بگم يعنی

 نگاه ساعت به و فشرد سيگاري زير توي را سيگار...برگشت. ديگه وقت يه باشه...ست خسته دياکو...نه

 که داشتم را گوسفندي حس. خونه رسونمت می بعد و شينيم می ساعت دو يکی...بريم بپوش لباس-. کرد

 پرسی؟ می من از-. شد قاطی اخم با سرخش نگاه بپوشم؟ چی- .شنود می خون بوي

 تو که نباشه جوري يه گم می آخه- او؟ هاي العمل عکس از دانستم می من؟چه وحشت از دانست می چه

 يه خب-. فهميد نمی هم را حرفهايم نصف حتی خورم می قسم...نداشت حوصله. باشی نداشته دوست

 باشم داشته دوست من که بپوش جوري.

 می چطور...کشيدم می را آخر نفس خودم يا...کشت می مرا دانيار يا امشب...مردم می امشب من

 خداي ندهم؟من دانيار مچگير نگاه دست بهانه توانستم می بزنم؟چطور لبخند و بنشينم دياکو مقابل توانستم

 نداشتم شک...دادم می گاف...بودم دادن گاف.

 پوشيدم را مانتويم ترين ساده...بستم شکل ترين ساده به را موهايم...پوشيدم را شلوارم و بلوز ترين ساده

 حتی اما...کرد می يادآوري را ساله چندين هاي ميت صورتم...انداختم گردنم دور ساده را شالم و

 شاداب؟بريم؟-. کس هيچ با...نداشت شوخی دانيار...کردم پاک هم را رژم باقيمانده

 و رفتم بيرون اتاق از... بگذرون خير به...خدايا-. کردم نجوا خدايم با و بستم را چشمم...برداشتم را کيفم

 سرورم خدمتم در من-. زدم مقابلم منتظر مرد به لبخندي.

 شايد...ماند جواب بی هم مسير طول در حرفهايم بيشتر...نشد ديده

 اصالً  هم شايد...ماند جواب بی لبخندم
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  پيدا فروشی گل يه گم می-. شنوم می-... زنما می حرف کجايی؟دارم...دانياري-. نشد شنيده اصالً هم

 يعنی-. داشت عجيبی حس...حرفش نبود حرص چيکار؟از خواد می گل-. بريم خالی دست که نميشه..کن

 اون دل نه...خوشه ل د واسه گل-: گفت و ايستاد قنادي يک مقابل ميشه؟ چی؟مگه...

 بود؟ چه منظورش.ماندم خيره رفتنش به مبهوت

 نمی اجازه...بودم خوشحال کوچه شلوغی و آمد و رفت از...زد زنگ و ننداخت کليد...هميشه برخالف

 دايی...کردم آناليز. بفرمايين...اومدين خوش-: گفت صدايی.برسد دانيار گوش به قلبم ناهنجار نواي داد

 شکر را خدا..بود...

 خدا هم باز...بيايد چشم به کمتر آويزانم دستهاي لرزش که گرفتم دانيار از را شيرينی جعبه آسانسور توي

 نبود من به حواسش..شکر را...

 پرسی احوال و سالم ديدم می بعيد خودم از که قدرتی با...کند گرم را دلم نتوانست هم دايی مهربان لبخند

 باش آروم-: گفت گوشم زير و وسيد*ب را سرم هميشه مثل دايی...کردم...

 را نگاهم مردد و دادم قورت را دهانم بود؟آب فهميده هم دانيار بود؟يعنی واضح اضطرابم اينقدر يعنی

 جا آنها پيش را گوشهايم اما رفتم آشپزخانه سمت به کجاست؟ دياکو-...! نبود...دادم دور پذيرايی توي

 مياد االن..بگيره دوش رفته-. گذاشتم.

 در را مانتويم.بگيرم مشت در را قلبم بتوانم تا بود خريده برايم وقت کمی...شکر هزارم بار براي را خدا

 نگاه دانيار به زيرچشمی. عزيزم خوبم- جون؟ دايی چطوره حالتون-. کردم مرتب را شالم و آوردم

 جون نشمين-. بود کرده قفل هم در را انگشتانش و بود گذاشته زانو روي ساعد از را دستانش...کردم

 - .بود سرد بينشان ي 

 فضا ي 

 هوا...نکرد بلند سر دانيار اما..ديدم را دانيار به دايی گذراي نگاه کجاست؟

 بياد نتونست..داشت کار نشمين.
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 خدا...دانيار از متفاوت بويی...آشنا بويی...گرم و شيرين بويی از شد پر ام شامه..بزنم حرف خواستم تا

 تند از ديگر و نيامد در هم نفسم...نبودم صدايش نگران ديگر و ايستاد طپش از قلبم چون..کردم شکر را

 کن خراب خانه اسطوره...بود برگشته اسطوره....ترسيدم نمی زدنش کند و!...

 لبخند همان با..مرد همان...بود ايستاده...! احساسم کشش مسير در...بو مسير در نه...چرخاندم را سرم

 تر لعنتی گيراي چشمان همان با...لعنتی...

 و بود چشم سراپا حاال بود نشنيده و نديده مرا ساعتها که دانياري...شديم بلند همزمان دانيار و من

 برادرش و من فاصله به زده زل و...گوش...

 شود بد گمان توانست می هم عميق نفس همان حتی اما..نداشتم اکسيژن...خواست می عميق نفس يک دلم

 به لکه نذار...دارا آبرو حق به...خدايا-. کردم التماس دل همان توي و...دل ته از.بيفتد دانيار جان به و

 بيفته آبروم.

 به لبم باالخره چون.کردند اجابتم و داشتند نفوذ خدا روي اينهمه که بودند کسانی چه..دارها آبرو دانم نمی

 ام ماندنی ابد تا اسطوره از چشم...ايستاد کنارم دانيار...آمد جلو. چرخيد سالم به زبانم و شد گشوده لبخند

 اومدين خوش خيلی-... نگاه دزديدن به شوم محکوم خواستم نمی...نگرفتم.

 بی و...آمد می جلو و کرد می نگاهم فقط هنوز...بود نزده حرفی هنوز..بودم نشنيده را صدايش هنوز

 شکند می دانيار جوي بهانه نگاه فشار زير دارد من کمر که دانست نمی انصاف.

 می سرم دور کهکشانها تمام...بيفتم که است االن کردم می حس...ام قدمی دو در...ايستاد باالخره

 چقدر...شاداب-. نروم دنيا از کافر که خواندم را اشهدم...ديدم را دياکو شده دراز دست وقتی و...چرخيدند

 بود شده تنگ واست دلم چقدر...بينمت می که خوشحالم.

 را دستم.کرد می پاره تکه را ام اراده...دانيار صورت ديدن...ندادم حرکتش اما...بود شده خشک گردنم

 می سالمت که خوشحالم...همينطور منم-. سوختم برون و درون از...سوختم و گذاشتم دستانش ميان

 بينمتون.
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 نجات آور عذاب تماس اين از تا کردم جمع را سوخت؟انگشتانم نمی من حرارت از..فشرد را دستم

  روزگاري که جهنمی ميان درست...ماندم محصور و...شدم کشيده انتظارم جهت خالف در اما...بيابم

 مرگ سند کارش اين با که دانست نمی و.بود وسيده*ب را سرم.سوزاند را موهايم اي شعله.بود بهشتم

 کرده امضا مرا.

 -تنم پاره...جونم از تيکه يه...دخترمی واقعاً ديگه حاال...

 نگاه ترس بی پس...نداشت جايی استرس ديگر بودم مرده چون و...يافتم رهايی دستش از باالخره

 يا و...بايد که را چيزي آن گفتم اطرافم از خبر بی و...مهربان هميشه و شفاف چشمان آن به..کردم

 شوهر برادر شوهر، پدر اون بر عالوه حاال و...بودين پدر يه مثل هميشه من واسه شما اما-..! نبايد..شايد

 هميشه شما بدون دانيار...اينجايين که خوشحالم-. برگرفت در را اتاق تمام لبخندش. هستين بزرگترمم و

 ميشه کامل زندگيمون بودنتون با...داره کم چيزي يه.

 و تنبيه قصد که دستی...نشست کمرم روي شناختم می خوب که دستی...زد را چشمم دايی چشم برق

 خريده را آبرويم...آبرودارها. کرد می نوازش همه چشم از دور و نامحسوس که دستی...نداشت شکنجه

 دياکو...! بودند:

 قفل با و ايستاده توالت ميز کنار.گشتم دانيار دنبال به را اتاق فضاي و کشيدم پايين را در دستگيره

 همين هربار.ببندم رو کمربند اين ديگه اگه من به لعنت-: گفت و کرد نگاهم گذرا.بود درگير کمربندش

 کمربند از من-... شد کوچک سال چند و بيست صدايش لحظه يک براي. دارم باهاش رو مکافات

 خوام نمی..نبند...!متنفرم...

 بيشتر دقت با...بود کرده گير واقعاً!نه...کشيدم را قفل زبانه و شدم خم...زدم کنار را دستش و خنديدم

 شد باز...بفرما-... باالخره و کردم تالش.

 هرگز هايش قيدي بی و ها خيالی بی تمام وجود با...رفت حمام به و برداشت را گرمکنش و کرد پوفی

 خوابيد؟ دايی-. داشتم دوست را اش ذاتی حياي اين چقدر و کرد نمی عوض لباس من چشم مقابل
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 صدايش. زنه می حرف شاهو با داره...نه-. درآوردم راحتی لباس دست يک و کردم باز را چمدانم

 گی می چی فهمم نمی-. زد می مسواک داشت...شد نامفهوم...

 خيره من به و شست را دهانش.ايستادم کنارش و رفتم حمام به و برداشتم را مسواکم...کرد سکوت

 مشت...بردم باال را ابرويم..نداشت زدن حرف قصد چيه؟-: گفتم و چرخاندم دهانم در را مسواک.شد

 پير-. زدم بازويش به محکمی مشت. شدي پير..شده بيشتر موهات سفيدي.زدي شکم-. زد شکمم به آرامی

 روي دستها...هم مماس ها شانه...کشيديم دراز هم کنار...رفتيم بيرون...شستم را دهانم. بچه خودتی

 نه-...! من زندگی پاشيدن بهم از کشيد می زجري چه کرد؟ اذيتت خيلی-... سقف مات چشمها..شکم

 آرامش بود کنارم وقتی...چسباندم تنش به بيشتر را تنم..... -. کنی تندي دايی با بده حق تو به که اونقدري

 هوم؟- دانيار؟-. شد می تمام هايم نگرانی...کردم می لمسش..کردم می حسش وقتی...داشتم

 - داري؟ چی؟هواشو تو- آخه؟ بلده کردن اذيت شاداب-. خنديد کنه؟ نمی خوشبختی؟اذيتت شاداب با تو

 که افتادم روزي ياد... نيستم من...خوبه اون که اونقدري-. گذاشت سرش زير و کرد قالب را دستانش

 شاداب-. کند دور من چشم از را کفشش ترک کرد می سعی و بود افکنده زير به سر...دانشگاه حياط توي

 ايستاده سلطانی مقابل که روزي يا. آره-. دونی می که خودت...کشيده زياد سختی اما...نداره زيادي سن

 اون يادته...مغروره هم خيلی...مظلوميتش وجود با-. کرد می دفاع حيثيتش از لرزان اي چانه با و بود

 لبخندي به لبش گوشه بند؟ رو انداخت و شست رو جفتمون چجوري زديم؟يادته شرکت تو که رو گندي

 صدا اش خنده اينبار بشه؟ زنت وقتی يه کردي می فکر روز اون-... کرديم کف جفتمون...آره-. جنبيد

 دختري يه شد؟چطوري چی پس-: گفتم و کردم سرم ستون را دستم.کشيدم دراز پهلو به

ًِ 

 عمرا-. داشت

 برخالف که...را چشمانش برد؟ رو دلت نبود برت و دور زناي از کدوم هيچ شبيه که...شاداب مثل

 دوخت چشمانم به...بودند براق هميشه. 
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 - واقعی از خواست می انگار...کشيد صورتم روي را انگشتانش...! برد رو دلم..نبود اونا شبيه چون

 نه...کنه می قهر نه...توئه مثل اونم-... خوردم جا. برد رو دلم...بود تو شبيه چون-. شود مطمئن بودنم

 واقعی دانيار تونن می دنيا اين آدماي درصد چند...بگو خودت.داره دوست باشم که جوري هر...منو.تنبيه

 باشن؟ داشته دوست خودش خاطر به رو

 کشيده تنهايی عمرش تمام در چقدر....بود تنها من دانيار چقدر.کردند پاره را دلم و انداختند نيزه

 گفت.کنه ترکم نشد حاضر اما خورد کتک...دايی مثل...تو مثل اونم-. بود خسته تنهايی اين از چقدر...بود

 جونش بوده حاضر تو جز به کی...بميره من دستاي با...بميره من کنار داره دوست بميره قراره اگه حتی

 اما.کردن می نشينی عقب و ترسيدن می من فرياد يه با بندازه؟همه خطر به من خاطر به رو

 روي را ام پيشانی...خراشيدند را گلويم و انداختند نيزه. تو مثل....مونه می شرايطی هر تحت...شاداب

 ترسيدم می همين واسه...نگرانم دادنش دست از خاطر به...تو اندازه به...همين واسه-. گذاشتم اش پيشانی

 می درکش ناگفته... دارم وجدان عذاب االن...چرت فکراي همين واسه.بگيري ازم رو شاداب و بياي تو

 ناپاک وقت هيچ...نکردم نگاه...زن يه چشم به شاداب به وقت هيچ من-. را حالش فهميدم می...کردم

 پاي به...داره و داشته من به که حسی هر...دختر اون که دونی می اينم-... دونم می-... نکردم نگاهش

 زدم رج را نگاهش خط به خط و برداشتم را سرم. آره-. کرد مکث رسه؟ نمی داره تو به که عشقی.

 - که حاال همين...بينم می رو برادرم خوشبختی دارم که حاال همين گفتم؟گفتم چی خدا به امشب دونی می

 همين...بينم می رو همسرش عاشقانه نگاههاي که حاال همين..بينم می رو واقعيش هاي خنده

 دارم دوست.بينم می زندگيم تو که باشه اي صحنه آخرين تو شادي دارم دوست چون.بگير جونمو...حاال

 غمی هيچ ديگه من خندي می تو وقتی چون...بينم می چشمام بستن از قبل که باشه چيزي تنها...تو خنده

 بدونم اگه...کنم می کاري هر تو خوشبختی واسه من-. کرد اخم.... خوام نمی خدا از هيچی ديگه...ندارم

 تا.باشه راحت اعصابت تو تا...شم می گور و گم ابد تا و رم می..بگی اگه..تري راحت اينجوري تو

 و...مونه می و بوده دخترم مثل من واسه هميشه شاداب...قسم بابا و مامان روح به اما.باشه جمع خيالت
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 دارين جا منم واسه...کردين خلوت برادر دوتا...به به-. تو...نفره يه عاشق فقط اون...قسم خودت جون به

 بفرمايين...داريم که بله-. گفتم و گرفتم برادرم چشمان نور رقص از چشم نه؟ يا...

 اش سينه روي و گرفت مرا دست،دست يک با.کشيد دراز سرفه و خنده با...خودمان ميان...کرديم باز جا

 اين فکر از که آخ زدين؟ می حرف عروسی مورد در داشتين-. را دانيار دست...ديگر دست با و گذاشت

 دايی. دارم کار کلی من و نمونده بيشتر روز چند...دايی نگو-. شد می شيرين سلولم به سلول..عروسی

 حساب هم تو رو.برقصم کردي مفصل دادم قول من..کن ول رو کار-: گفت و زد دانيار به چشمکی

 برگرداند را رويش دايی. نزنين حرفشم.نيستم که من-. شد معترض دانيار. کرديم.

 - هم دوماد مخلص من-. خاراندم را سرم. شی کار به دست خودت مگه.نميشه بلند بخاري که اين از..بيا

 به رو دايی.دادم تکان را سرم نيستی؟آره؟ بلد نکنه چی؟ ولی-. کرد نگاهم متفکر دايی... ولی..هستم

 از.کردم زندگی کردا بين سال چهار فقط من-. انداخت باال را اش شانه نيستی؟ چی؟بلد تو-. کرد دانيار

 و پريد پايين تخت از بود بعيد اش بيماري و سال و سن از که عجيبی چابکی با دايی باشم؟ بلد بايد کجا

 هرچی آبروي..کردين دار لکه کرده هرچی اسم..لرزوندين قبر تو کرده هرچی تن...ياال..پاشين-: گفت

 به... ديگه ياال نباشين؟د بلد رو رسومتون و رسم ترين سنتی ميشه مگه...شين بلند ياال...بردين کرده

 -: گفتم و خنديدم کرد می نگاه دايی به شده گرد چشمان با و بود نشسته تخت روي زانو چهار که دانيار

 و گذاشت کمرم روي را دستش و داد دستم به کاغذي دستمال يک دايی. رفت آبرومون...داداش پاشو

 قدم دايی با همگام کردم سعی... برقصی بايد هم تو بعد دور..کن نگاه قشنگ...يادشه بيشتر دياکو-: گفت

 االن گور تو کرداي تن...دياکو رقصی می ضايع خيلی-. زد خنده زير شد؟دانيار می مگر ولی.بردارم

 بلدي؟ بهتر تو-. ايستاد دايی. ست ويبره رو

 برد هجوم سمتش به دايی... معاف من...بتونم محاله...نه-. برد باال تسليم حالت به را دستانش خنده ميان

 ...ياال...برادرت هم زنت هم خودت هم...کنين تمرين بايد ساعت سه معاف؟روزي-. کشيد را دستش و

 هنوز که...خوب چه و... نبوديم بند پا روي خنده از نفر دو ما اما..بود جدي دايی..پيوست ما به هم دانيار
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 شاداب: ماه اسفند نهم و بيست....! بخندند و برقصند توانستند می...جنگ يک از بازمانده سه:

 سنگين و بزرگ بسته.بيافتد زمين روي کيفم تا کردم شل را دستم و بستم پايم با را در آرام نا و قرار بی

  بيرون را زيبايم آلبويم و کردم باز را دورش کاور درآورم تن از لباس اينکه بدون و گذاشتم ميز روي را

 لذت در غرق درخشيدند می که هايی حلقه و داشتند قرار هم روي که دستهايمان عکس ديدن از و کشيدم

 شدم.

 خانه اين در کنون تا پيش ماه دو از و...دانيار عروس...شدم عروس روزي چنين در پيش ماه دو

 کارش آرايشگر بذار...خل شاداب-... زدم ورق. بود تر آشنا هم پدري منزل از حتی که اي خانه...ساکنم

 گوش اين حرف به شما جون خانوم...شی می محشر شرابی اليت هاي يه با..ديوونه بابا...بکنه رو

 نه...نزنم دست موهام به گفته دانيار...نه-. کشيدم جيغ... عقيله ذاشتن می اسمشو داشت عقل اگه اين...نده

 هم خيلی موهات مشکی...عزيزم باشه-. زد لبخند آرايشگر... داده اولتيماتوم کلی...رنگ نه بشه کوتاه

 سازيم می فرشته يه همينا با...قشنگه. 

 که بزن موقتا اين از حداقل...ذليلت شوهر سر تو خاک-: گفت و زد سينه به را دستانش دلخوري با تبسم

 اوج. باشه زيباييت اوج بايد امشب...شی می عروس بار يه سالمتی نا...ره می رنگشون حموم يه با

 از لبخندهاي به...خنديدم و...زدم ورق... پسنديد می او که آنطور...بود دانيار نگاه در من براي زيبايی

 باش زود...منتظره در دم الجوشن ذي بن پوشيدي؟شمر...شاداب-... دانيار عکاس زور به و اجبار سر

 -. زدم کنار را پرده پوشيدم را سفيدم دار پاشنه کفشهاي و کشيدم سرم روي را شنل کاله... ديگه

 تبسم؟خوبم؟

 و آمد اشک...زد ديد را پايم فرق تا سر نوک از و آمد جلو...تر خواستنی و...بود شده تپل کمی...چرخيد

 دستانش. کنم بغلت بذار...فرشته..عروسک...شدي ماه چه...برم قربونت الهی-. چشمانش بر شد حصار

 نيشگونی. ست ديگه يکی سهم که حيف...کنم ماچت عالمه يه خواد می دلم-. انداخت دورم احتياط با را

 ببينم خودمو بذار...اونور برو...ادب بی-... دوستيمان سالهاي تمام مثل..گرفتم بازويش از.
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 مطمئن خواستم می...کردم بررسی را اندامم و صورت نقطه به نقطه وسواس با...ايستادم قدي آينه مقابل

 عکسهاي...بود هم اي جداگانه آلبوم. بود همانطور و...خواسته دانيار که است همانطور چيز همه شوم

 هنوز. شدي خوشگل-. شوم ماشين سوار تا کرد کمکم دانيار که جايی...آتليه از خارج و لحظه به لحظه

 گرفتم می ر

 گُ  نفسش حرارت يادآوري از هم.

 - طول ساعتی چه تا مراسم نيست مهم-. بود نکرده رحم هم هايمان زمزمه به...نامرد عکاس... بيشتر تو

 ورق. بود سرخ دانيار تب از رژگونه؟وجودم به نياز چه مرا. بياي در من خجالت از بايد امشب...بکشه

 دياکو و...شد می خالی و پر مرتب...دياکو و دايی کندند؟چشمان می دل هم از برادر دو مگر... زدم

 دنياي تو امشب-: گفت و وسيد*ب را سرم دايی... خدا...شکر رو خدا...شکر رو خدا-. کرد می تکرار

 تو و...رسن می آرامش به باالخره...رسن می آرامش به دانيار مادر و پدر امشب...جشنه هم ها مرده

 نکن شک...سرته پشت خيرشون دعاي...آرامشی اين مسبب...

 زدم ورق شهيد؟ دو دعاي از بزرگتر تضمينی چه...زندگی يک خوشبختی و دوام براي و...

 و بيمار دايی و...دايی و...نگذاشت تنها را دانيار هم لحظه يک دياکو...بود برادر دو به چشمم شب تمام

 چی همه به حواسم من...داداش بشين همينجا تو-... کرد می مديريت را جشن کل تنه يک...رنجور

 کرده هماهنگ چيو همه دايی...نباش نگران تو...هست...

 ديوانه نوع از آنهم...عشق.ديدم می نگاهش در من گفت نمی که را چيزي و...گفت می را اينها

 برادر اين با است؟دانيار افراد تعداد به کار و کس که گفته کسی چه...! ايش افسانه نوع از آنهم...وارش

 شد شروع...خدا يا-... خنديدم...زدم ورق. داشت را دنيا تمام...دايی و...

 شاداب-: گفت و گرفت را دانيار دست دياکو...گرفت فرا را تاالر کردي موسيقی شورانگيز و زيبا نواي

 که دانستند نمی و...ندارم خبر من که کردند می فکر. گرديم برمی زود...داريم کوچولو کار يه ما...جان

 دارم سر در چه من.
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 من...رفتيم پرو اتاق به هم با و شد کار به دست سريع...زدم چشمک تبسم به دانيار رفتن محض به

 را کردها اين داشتم دوست چقدر و...بودم کردها عروس...

 با و...گرفتم تبسم خيس نگاه از را تاييد و رضايت...شد بلند ميهمانان هلهله صداي...گرفت اوج موسيقی

 ها نوازنده...رفت فرو سکوت در سالن لحظه چند براي...شدم خارج اتاق از محلی رنگ اي پسته لباس

 نکردند پايکوبی ميهمانان و نخواندند ها خواننده...نزدند...

 لباس با کرد مرد دو...سالن سمت آن ، برازنده چه و کردند می اسکورت محلی مشکی لباس با را داماد

 براي بزرگ سورپرايز يک با بود عروسی...سالن سمت اين و... لباس اين بود شان اي قهوه محلی

 اولين دايی. ام زندگی اسطوره سه چشمان در...شکوه با بهت اين ديدن...داشت لذتی چه و...شوهرش

 باز و. عروس خوردي که پاکی شير اون به رحمت-. زد فرياد همانجا از و آمد خودش به که بود کسی

 زدم ورق... بيشتر شوقی و شور با اينبار...هلهله و کل و جيغ صداي هم...

 بر ها طبال...ايستاد مقابلشان دستانش در دستمال دو با دايی و گرفتند را همديگر دست دانيار و دياکو

 عظمت از زمين که...خدا يگانگی به قسم...لرزيد کردستان خطه از مرد سه پاي زير زمين و کوفتند طبل

 لرزيد مرد سه اين غيرت و...

 نبود مهم...کردند می خويش آفرينی هنر مسخ را همه و کوبيدند می زمين بر پاي و انداختند می باال شانه

 بر از را رسومشان هم خونشان گلبولهاي که بود اين مهم...بودند شده بريده کردستان از برادر دو اين که

 من طرف دو در..برادر دو... زدم ورق... زد می فرياد را بودنشان کرد...گلبولشان به گلبول...بود

 گفتم خنده با...ايستادند.

 -زدم ورق... بردند خود با و کردند تزريق تنم به را قدرتشان و...گرفتند را دستم. نيستم بلد من...

 شميايی مرد يک صداي توانست نمی که...رسا صدايی با و...گرفت خواننده دست از را ميکروفن دايی

 دانهريی ێنێنايشک زمان کورد قهومی ەماو ههر قيبڕە ئهی-... را کردستان ملی سرود...خواند...باشد

 برايمان دياکو و کهمانڵئاا ێنانهو قهت ەزيندوو ەمردوو کورد ڵێنه کهس ، ەزيندوو کورد مانەز پیۆت
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 همچنان رد -: کرد ترجمه به را او نميتواند زمانه چرخ گردش است سرزنده و نشاط با ک ُقوم دشمن، اي

 برنخواهد هرگز پرچممان و ايم زنده. است زنده کرد ُاست؟ مرده کرد ُميگويد کسی چه. وادارد تسليم

 زدم ورق. افتاد...

 روز چند که اي خانه...شديم مشترکمان خانه وارد...دياکو و دايی و مادرم و پدر وقفه بی دعاهاي ميان

 حجله به بيشتر تبسم هاي افشانی گل و تزيينات با...امشب اما...بود نشسته تماشا به را شدنمان يکی قبل

 و...حرمتم و حريم...ام فرمانروايی قلمروي...بود من براي و من مال ديگر که اي خانه...بود شبيه گاه

 را حرمتش هرگز که...کردم ياد سوگند پرستيدمش می يکتايی به که خدايی پيشگاه در من

 دانيار...! هرگز...نشکنم:

 دياکو نکنين؟ کوفتمون رو عيد اول روز شد نمی-: گفتم و زدم کنار را غذا ظرف عصبی و رغبت بی

 تا-. شنيدم را دايی صداي اما..زد لب دياکو.زد لبخند دايی و کرد نگاهم نگرانی با شاداب..رفت غره چشم

 سر از رو درمانت بايد شما-: داد هشدار داشت؟دياکو پرسيدن اين شی؟ راضی تو که بمونم کی

 بينی؟ نمی رو هاش سرفه-. زد غر من سر و... شی بستري بايد...بگيري

 به ام زندگی که حاال...برود دايی خواستم نمی اما...بودم بودم؟خب خودخواه...برخاستم ميز پشت از

 دکتر اينجا مگه-. بلنگد طرفم يک دوباره رفتنش با خواستم نمی...داشتم تعادل که حاال...بود رسيده توازن

 بزرگ ديگه هم ها بچه.خودمون پيش مياريم اونم هستی زندايی نگران نداره؟اگه بيمارستان نداره؟مگه

 نمی درمون و دوا خاطر به من-. گذاشت ام شانه روي را دستش...آمد کنارم و شد بلند هم دايی... شدن

 چيز کلی هنوز چون...نيستن بزرگ چون...برگردم بايد شدن بزرگ گی می که همونايی خاطر به...رم

 برم بايد...پسر شده تموم اينجا من کار...بگم بهشون بايد که هست حرف کلی..بدم يادشون بايد که هست

 کنم درست رو چيزايی يه... م زنده تا..دارم وقت تا بايد...ناتموم کاراي سراغ.

 درست به اميد تنها، و..شده دايی روح خوره که...دياکوست درهم زندگی همان...چيزها اين دانستم می

 را ام شانه کشه؟ می طول کی؟چقدر تا-. بست می مخالفت براي را پايم و دست که بود زندگی همين شدن
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 مردونه قول...تماسم در باهات مرتب...نيست هم مهم...دايی دونم نمی-. فشرد.

 سرش پشت را دستهايش و زد تکيه کی؟-: کردم دياکو به رو...!نداشتنش بود سخت چقدر...رفت می دايی

 ديگه هفته دو يکی-. کرد قالب!...

 شاداب نگرانيهاي ترس از و بود روزي چند...کشيد می تير بد که بود روزي چند...کشيد تير ام سينه

 بی دايی...رفت اتاق به اعتراض بی شاداب. بريم بپوش لباس شاداب-. کردم نمی درد اين به اعتراضی

 و درد از کالفه. بخوره رو شامش بذار االن؟حداقل-. چسبيدند هم به دياکو ابروهاي...کرد نگاهم حرف

 هم را منظورش...ديدم را دايی نامحسوس حرکت چشم گوشه از. بريم بهتره-. دادم جواب دلشوره

 بگذارد راحتم گفت دياکو به..فهميدم.

 را سيگارم باز فضاي به رسيدن محض به و...دادم تکان را سرم فقط من...کرد خداحافظی شاداب

 فضايی توي...فهميدم نمی را حرفهايش اما شنيدم می را شاداب صداي...گذاشتم لبهايم بين و درآوردم

 که فضايی...بود داده عذابم سالها که فضايی...شناختمش می که بودم...

 روي را دستم و کشيدم دراز مبل روي درآورم را جورابهايم اينکه بدون...گرفت دستم از را کتم شاداب

 کوير عين گلويم واست؟ بيارم خوري می دانياري؟چايی-. نبيند صورتم در را درد تا..گذاشتم چشمانم

 نه-. آب بی و خشک...بود.

 - حالت-. کشيدم می نفس پايم مچ راه از انگار...شد باز کمی نفسم...درآورد را جورابهايم. نه- چی؟ ميوه

 ناراحتی؟ دايی رفتن واسه-. خوبم-. کشيد می پايين آسمان از را خدا...نيستم خوب بداند بود کافی خوبه؟

 -. درنورديد را صورتم نوازشگرش انگشتان. آره-. کرد می تشديد را دردم زدن حرف براي تالشی هر

 می فرو قلبم توي ام دنده استخوانهاي انگار. هممون واسه اعتبار يه...ست وزنه يه دايی...ناراحتم منم

 اوهوم-. رفتند.

 همان ام سينه روي سرش گرفتن قرار با...دهد جا آغوشم توي را خودش و بکشد دراز کنارم کرد سعی

 .کنم دورش خودم از نيامد دلم اما..بلعيدم را هوا و کردم باز را دهانم...دادم دست از هم را نفس مانده ته
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 ام پيشانی روي که را سردي عرق. شدن وحشتناک خيلی هاش سرفه تازگيا...بره بهتره منم نظر به ولی-

 تو که کنم چيکار من حاال-. کشيد باال را خودش کمی و کرد بلند را سرش. آره-. کردم پاک بود نشسته

 شه؟ خوب حالت

. 

 دانست می خوب بشنود زبانم از آنکه بی...داشتم دوست را اش معصومانه هاي خنده اين چقدر...خنديد

 بگم؟ چيزي يه...دانياري-. گذاشت ام سينه روي را سرش دوباره. ست قدرتمندي مخدر چه وجودش که

 می که بعد هفته ميشه-. کوچولو بگو- او؟ به اما..بگويم توانستم می همه به.نه بگويم توانستم می چطور

 از را قبل بار تلخ خاطره خواست می دلم...بردمش می هم گفت نمی ببري؟ هم منو سد سر بري خواي

 که منم...تعطيله که دانشگاه-. وسيد*ب را ام چانه او اينبار چی؟ واسه اونجا-. کنم بيرون سرش

 .شد خيره چشمانم توي. عسلمون ماه بشه هر براي...يواش يواش. ندارم رو نبودنت طاقت-

 مثالً ...بيکارم

 عسل ماه به را شاداب هنوز من"زدم نهيب خودم به حين همان در اما...افتادم می التماس به...بازدمی

 آخه؟ عسله ماه جاي اونجا- "...ام نبرده هنوز...ام نبرده...

 -باشه.

 اجازه کشنده درد اين مگر اما...باشی داشته دوست که هرجا...برمت می هم عسل ماه بگويم خواستم می

 منقبض را عضالتم تمام. باشی

 حتماً ش بدرقه واسه دايی؟بايد رفتن با بشه همزمان نکنه راستی- داد؟ می

 کليد دندانهاي ميان از دانيار؟خوبی؟-. شد خيز نيم بعد و...کرد سکوت. هست حواسم-. نکشم داد که کردم

 می نفس تند خيلی آخه-. کرد تنگ را چشمانش مگه؟ چطور...آره-. فرستادم بيرون را حروف ام شده

 کوچولوي يه وقتی-: گفتم و کشيدم آغوشش در..بدهد ادامه نگذاشتم... قلبتم..کرده عرق تنت...کشی

 ولی- باشه؟ اين از بهتر حالم داري انتظار...کنه می دلبري اينجوري خوشگل...
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 شيطان و درد...بود نکرده باور را حرفم و شناخت می مرا حاالت تمام...تجربه بی نه و بود بچه نه ديگر

 چی-.. کرد نگاهم نگران... واي-. آمد يادم ناگهان که..بردم بلوزش زير را دستم و کردم لعنت هم با را

 بيمارستان بردمش می بايد...بود دايی آمپول نوبت امشب- شده؟.

 بگی؟ دياکو به نميشه-: گفت و انداخت اش پيشانی بر چين

 عهده به که را اي وظيفه دانستم می...داشت خواهد بدي حس من فراموشکاري از دانستم می...شد نمی

 نميشه نه-. کنم می باز سر از کند فکر خواستم نمی...دهم انجام بايد خودم ام گرفته.

 شاداب.کشيدم موهايم به دستی و کردم مرتب را ام شده چروک پيراهن...پوشيدم را جورابهايم و نشستم

 گردي؟ برمی زود-. کرد ميزان را کمربندم سگکک. کوچولو نه-. چرخيدم بيام؟ منم-. ايستاد سرم پشت

 زود نکند...ترسيدم...کشيد تير قلبم. آره-. کرد می گيري بهانه هم رفتنم کوچه سر تا براي روزها اين

 .... جونم؟- شاداب؟-

 اصالً نکند...برنگردم

 قبل که کارهايی از...بود زده حرف وقت از دايی...کردم حلش خودم در...گرفتمش بازوانم ميان محک

 دارم دوستت-. ناتمام کارهاي از....نگفته حرفهاي از...شد می انجام بايد مرگ از.

 جستجو را چشمانم حريصانه و گرفت فاصله کمی.رفت نفسش بفهمم که بودمش گرفته بر در تنگ آنقدر

 خيلی...کوچولو دارم دوستت-. کردم کمکش...نشنيده اشتباه که کند باور خواست می.کرد...

 را لطيفش و نرم پوست روي ت درش هاي قطره و شدم خم.شد سرازير اشکهايش بزند پلک اينکه بدون

 شوکه آنقدر...زد هق زدن حرف جاي به و...ها بچه مثل...انداخت گردنم دور را دستهايش. وسيدم*ب

 لبخند بهتش به...داد جواب سر با باشه؟...برگردم تا نخواب-... "منهم"بگويد نتوانست حتی که بود شده

 ...!کردم می سبکی احساس چقدر... رفتم و کردم حک ذهنم توي را قشنگش صورت...زدم

 مردم و تهران...شبهايش و تهران===================================== 

 بار يه...زدنيم آمپول يه عالف ساعته سه-... و تهران...رازش و رمز پر شبهاي و تهران...سردرگمش
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 اونی داد به خدا...نيست تجهيزات هست دارو...نيست دارو هست پرستار...نيست پرستار هست دکتر

 نگاه ماشين ساعت به... برسه کشور اين مردم داد به خدا...داره اورژانسی مريض که برسه

 تنها شب وقت اين تا زنت نيست خوب.برم دياکو با بودي گذاشته کاش اي-. بود کرده رد را دوازده..کردم

 بمونه.

 ريه توي زور به را هوا.شد انداز طنين فضا در شاداب محبوب و ماليم آهنگ...کردم روشن را پخش

 که مشکل-. بست را هايش دکمه و داد پايين را هايش آستين. نيست مشکلی-: گفتم و چپاندم هايم

 بود خوانده را دستم هم باز. چيه دونم نمی فقط...هست.

 - يه واسه شن می خفه دارن که آدمايی عين..شی می رنگ به رنگ مرتب..پيشته حواسم سرشب از

 با...گفت شد می دايی با. دونم نمی من که هست چيه؟چيزي جريان.زنی می پا و دست اکسيژن ملکول

 -. کرد درددل فرزندوار شد می دايی با...داد می را مادر بوي دايی...زد حرف شد می دايی

 داده پاسکالی چند و چندين فشار يک به را جايش درد بگی؟ من به بايد که هست ها؟دانيار؟چيزي

 تير م سينه قفسه...ام حالی يه روزه سه دو..دونم نمی-. کند می وارد زمين بر کوه که فشاري مثل...بود

 می اذيت خواب تو خيلی رو شاداب...شده شروع دوباره وسام*کاب...آشوبه دلم...مدام کشه می

 دونم نمی.کنم سکته که االنه گم می گاهی...شده سخت واسم کشيدنم نفس...اون از بدتر خودم...کنم

 نفی عالمت به را سرم رفتی؟ دکتر-. فهميدمش می هم نگاه بی که بود زياد انقدر اخمهايش غلظت... چمه

 تنها شادابم. بگيري قلب نوار يه االن همين بايد..بيمارستان گرديم برمی..بزن دور پس-. دادم تکان

 فرمان روي را دستش چی؟ واسه قلب نوار-... رفت نمی چشمش به خواب من برگشتن تا شادابم...بود

 .کشيدم گردنم به دستی. ازش نگذر سرسري...پسرم نيست خوبی عالئم گی می که چيزايی اين-. گذاشت

 .نداره قلبم به ربطی...برميگرده باز و نيستش مدت يه...شناسم می رو درد اين که سالهاست من..دايی نه-

 می سرخ لبو مثل صورتت...زدي می چنگ رو قلبت سره يه دکتري؟امشب تو مگه-. شد عصبانی

 بشن چک بايد اينا...شد.
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 می چک باشه-... بود ام زخمی روح قربانی من جسم...بود بيمارم روح شد می چک بايد که چيزي آن

 می هم با...وقت اول فردا-... ضعفش نقطه روي گذاشتم دست. تنهاست شاداب...نه امشب ولی...کنم

 .نبود نجاتی راه  ًبه. ميشن نگران بيخودي...بفهمن دياکو و شاداب خوام نمی فقط...باشه- قطعا خب؟...ريم

 - درسته؟.گردي برمی داري دياکو و نشمين خاطر به- دايی؟ جان- دايی؟-. نداد جواب و شد خيره جلو

 می-... خواد نمی.نمياد خوشش تحميل و زور از دياکو آخه- چطور؟.دليلشه مهمترين گفت ميشه

 .باش مطمئن...کنم نمی عشق ي 

 به که هست حرفايی يه-. کشيد آه چی؟ پس- گداي دياکو واسه...دونم

 را زانويم. گيره می تصميم زندگيش واسه که اونه نهايت در اما.بگم دخترم به دارم وظيفه پدر عنوان

 شد آرام صدايش... چقدره لياقت اين از من دختر سهم ديد بايد...لياقته اساس بر دنيا-. کرد نوازش.

 - به که نديدم رو کس هيچ-. کردم زمزمه. بده دست از رو دياکو که نباشه نااليق اونقدر اميدوارم فقط

 که اونی...دونم می..دونم می-. کرد زياد را دستش فشار... که مرده اونقدر اما...بخواد بچه دياکو اندازه

 دونم می...نشمينه بازه می..

 واسه- گفتم؟ می بايد چه من داد می ترجيح تنش پاره طرف به را حق طرف که بود مرد آنقدر وقتی

 نگاه مسير. دار نگه گفتم- چی؟چرا؟-. دار نگه-. چرخاندم را سرم... دانيار...زياده...که چيزي دياکو

 -... و بود ايستاده زنی مقابل ماشينی. رو لعنتی اين دار بينی؟نگه نمی- شده؟ چی-... گرفتم را خشمگينش

 خواي می کجا-. کرد پرت من سمت به را چشمانش غيظ. طبيعيه اينجا ها صحنه اين...خيال بی دايی

 گرفتم را بازويش.گرفت را در دستگيره. مياد بر ازشون هرکاري.زدن چی نيست معلوم.شرن بري؟اينا.

 - نمی...غيرتت به بندازم تف که نکن کاري يه-. کرد گره را مشتش...شد سرخ صورتش... نکن..دايی

 و خلوت خيابان کنن؟ می اذيتش دارن بينی شه؟نمی سوار خواد نمی بينی بغلشه؟نمی تو ش بچه بينی

 استهزا نگاهش اينبار. نيست ساخته کاري ما از...پليس بزنم زنگ بذار-...! گسيخته لگام پسر چهار

 منتظر بازم...مادرت يا دايان يا بود شاداب زن، اون جاي به اگه-... داشت تاسف..داشت تمسخر..داشت
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 براي وقتی...رفت سمتشان به و کوفت بهم را ماشين در...بزنم حرف تا نکرد صبر و شدي؟ می پليس

 رفتم دنبالش...نبود کردن تلف.

 محض به...نداشت رو به رنگ بيچاره زن...کشيد می را زن دست علناً و بود شده پياده پسرها از يکی

 دستت-. شکافت را شب سکوت دايی رساي صداي. کنين کمک خدا رو تو.کمک-. کرد التماس ما ديدن

 ناموس بی بنداز رو.

 پليس از اثري چون و پاييد را برش و دور.آمد دستم کار حساب ديدم را پسر آورده آب و سرخ چشمان تا

 می-. داد جلو سينه هم دايی پيري؟ گی می چی تو-: آمد جلو و کرد سپر را اش سينه نديد کمکی نيروي و

 کن گم رو گورت و کولت روي بذار رو دمت گم.

 و مستانه قهقهه.رفت عقب و چسباند اش سينه به را اش بچه هراسان زن...شدند پياده ديگر پسر سه

 باال را آستينش دايی کنی؟ می غلطی چه نکنم گم رو گورم اگه

 مثالً -. کرد راست تنم به مو شيطانيشان

 غلطی چه خوام می بدم نشون اينا به من تا ماشين تو ببر رو دختر اون دانيار-: گفت خونسردي با و داد

 می اومدي پيري؟دير اينجوريه-. چرخاند می دستش توي را زنجيري يکيشان...کردند مان دوره بکنم

 و شد متورم ترکيدن مرز تا آنچنان دايی گردن رگ کنی؟ بلندش تو آورديم گيرش بري؟ما زودم خواي

 شد چه نفهميدم ديگر بعد...

 به اما..نبودند خود حال به...نداشتند تعادل...شد برپا اي هنگامه و نشست پسر صورت توي دايی مشت

 به حواست تو-. کشيد فرياد. برميام پسشون از من...برو تو...دايی-. کشيدم فرياد.زدند می کشت قصد

 باشه دختر اون...

 زا توهم مواد اما...بروم او کمک به و دهم نجات را خودم کردم سعی...افتادند جانش به نفر دو که ديدم

 که کوبيدم مهاجم فرد شکم به زانو با و کردم پاک را ام بينی خون...بود کرده اضافه هم را نيرويشان

 شده تا قامت به وقتی اما...دويدم دنبالشان...آمده پليس کردم فکر. کنين فرار ها بچه- :زد داد يکی ناگهان
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 کن ولشون...دنبالشون نرو- دايی؟-. شدم متوقف رسيدم دايی.

 چکيد؟ می که سرخی هاي قطره بود؟اين چه اين..کردم؟اما تند کنم؟پا ولشان

 - روي را دستم...چرخيدم خودم دور سردرگم... گذشت کنارمان از کشان زوزه ماشين... دايی؟اينا

 بی صورتش...کرد راست کمر چيه؟ دايی؟اين-. کرد خيس را دستم کف لزج مايعی...گذاشتم دستش

 زدنت...دايی زدنت-... واي...ديدم باالخره... نکن خوف..پسر هيش-. بود خونسرد اما..رنگ

  زور به و گرفتم را بازويش زير... خوبم من...جون بابا نترس-. بود خونسرد هم صدايش... خدا...نامردا

 رسونمت می االن-... خون هم باز..خون...کردم نگاه دستم روي چسبناک خون به...کردم سوارش

 برسون رو دختر اين اول-. داد تکيه صندلی پشتی به را سرش. ريم می االن...بيار طاقت...بيمارستان

 به کاغذي زن.کردم پيدا آژانس يک تا راندم وار ديوانه...زد می حرف وقفه بی و کنان گريه زن. خونش

 گاز روي را پايم او به توجه بی. بدين خبر بهم خدا رو تو..شمارمه اين-: زد زار و داد دستم

 دايی خوبم- خوبی؟..دايی-. شد می بيشتر هرلحظه قلبم روي فشار...فشردم.

 -. بزنم حرف بذار...نکن اذيت رو خودت...جون بابا رسيم نمی-. زد لبخند... بيار طاقت...رسيم می االن

 گوش-. زدم داد... کن گوش...بابا..دانيار-... دار نگه رو انرژيت...نزن حرف..نه-. داشت رعشه تنم

 بميري نبايد...ميري نمی تو...کنم نمی...

 منم گفتم می يادته- کردم؟ می فکر اينطور من يا بود رفته تحليل قدرتش...گذاشت بازويم روي را دستش

 می خواب توي رو مادرت هميشه منم-. نزن حرف دايی-. کردم التماس بينم؟ می وس*کاب تو مثل

 رو روش...بزن حرف باهام...روژان گفتم می...جلو رفتم می.دلخور...عصبانی...درهم اخماي با...ديدم

 بابات دورتر جايی يه...دويدم می دنبالش..شد می کردم؟دور گناهی چه من گفتم می...گردوند می بر

 می گريه...گردونه می بر رو ازم روژان که کردم خطايی چه من...بگو تو..گفتم می...بود ايستاده

 اما-. شد سرازير لبش گوشه از خون...زد سرفه... دانيار...دانيار..گفت می و کرد می گريه بابات..کرد

 -. گرفت پنجره سمت به را اش اشاره انگشت...کردم نگاهش وحشت با... رو مادرت بينی می...کن نگاه
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 خنده می داره...بينيش؟اونجاست می...

 اين بيا...خنديدي باالخره...اومدي خودتی؟باالخره...روژان-... نه...دايی-. ناليدم

 سرفه... بخواب آروم...بگير آروم ديگه...عاشق و خوشبخت...سالمت و سرحال...سوگليت...پسرت

 چشمم جلو هم تو اگه...بيار دووم...دايی نه-. کوبيدم فرمان روي مشت با...شد پرتاب خون...زد

 تونم نمی حقارت اين با ديگه...بايستم پاهام رو تونم نمی ديگه...بدم نجات هم رو تو نتونم اگه..بميري

 پسر-. نشست بازويم روي دوباره دستش. کنم بلند رو سرم تونم نمی شرم اين با ديگه.کنم زندگی

 اون دست آدما زندگی اختيار...بگيرم رو مرگ جلوي بتونيم که اونيم از تر ضعيف خيلی تو و من...جون

 چشمم جلو بابامو مامان-. دادم نمی مجالش من...بايستد خواست می قلبم. ايم چکاره تو و من...بااليی

 بکنم کاري هيچ نتونستم بازم...بکنم کاري هيچ نتونستم من...کشتن چشمم جلو رو تو...کشتن...

 گفتم...نرو گفتم- ديدم نمی من که بود چيزي به حواسش تمام...زد لبخند..کرد نگاه پنجره به دوباره

 اخم... دايی نشونديمون سياه خاک به..دايی نکردي گوش..دايی گفتم...ان وحشی اونا گفتم...خطرناکه

 خون داشتن...شه حفظ ناموسمون که...داديم جون...داديم جوون...داديم خون...جنگيديم سال هشت-. کرد

 اينکه...داشت درد زدن که چاقويی از بيشتر خيلی...داشت درد...جون بابا کردن می لگدمال رو شهدا

 درد شن می رد تفاوت بی ها صحنه اين از آدما اينکه...دايی ننگه نکنه رحم خودش ناموس به ايرانی

 به ايرانی اينکه...داد زجر منو مادرت مرگ از بيشتر صحنه اين-... رفت می تحليل هم صدايش... داره

 زدم ضجه...! دايی مرگه...نکنه رحم خودش ناموس.

 - پرستی می هرکی به...دايی کنم؟نمير چيکار تو بگم؟بدون چی هات بچه بدم؟به چی رو دياکو جواب

 سامون و سر رو دياکو زندگی نتونستم که افسوس...افسوس فقط-. افتاد بازويم از دستش... نمير

 مراقب-... نبود هم سفيد حتی...بود شده تمام رنگش...برگرداند را سرش... شد تموم مهلتم که حيف...بدم

 توقف بيمارستان در دم... باش گاهش تکيه...باش داشته رو هواش...باش پشتش...باش دياکو

 اون...بدون رو قدرش...باش هم زنت مواظب-. گرفت را مچم...بپرم بيرون ماشين از خواستم...کردم
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 واسه قدرتی هيچ که اتفاقی بابت...و-... کرد نمی ولم اما...شدند می بسته چشمانش... کنه می خوشبختت

 نبضش و...داره نبض هم من بدون زندگی چون...کن زندگی...نکن سرزنش رو خودت نداري تغييرش

 رو خدا-. شد سرازير اشکم. دادم جون ناموسم واسه که خوشحالم-. بست را چشمش... زنه می وقفه بی

 ...رو... خدا-. گذاشتم اش سينه روي را سرم. دادم جون خاک اين براي و خاک اين تو که شکر

  اسطوره. نشنيدم چيزي ديگر عميق نفس يک جز به اما...دادم گوش...دادم گوش... روژان که...شکر

 سه پرچم زير...! مرد وار اسطوره...مرد

 سفيد پرچم واسه رنگ

 نداشت ترک اينهمه روزا اون قلبمون جنگيد می پدرم کرد می دعا مادرم

 کسی اميدمون نبودعوضش راه به رو اگه روزا اون حالمون نداشت نمک دستامون زد می شور دلمون

 نبود خدا جز

 بارون گوله زير خالی بموندست غذا صف تو بدو نفت دنبال بمبارون شباي دري به در روزاي

 ميان يادم هنوزم ام مدرسه بوديمرفقاي ميدون مرد اما بوديم بوديمخسته

 دنيا شد سيل برادرم پژمرداشکاي و بود اهلل خواهرم هاي خنده کجان همکالسيام االن دونستم می کاش

 کارون تا عطش از بود جاري خون روبردسيل

 افتادههنوزم در پشت افتادهپسرمظلومم دلم به ميگه بهم خانوم حاج شون خونه سقف زير شدن خاک خيليا

 سرم رو ريخته خونه بينم می خواب سرمهنوزم تو بمبه موج شبا بعضی

 گذشت دردا همين با زندگی سال هشت

 بايد باز معتقدم هنوز سفيدمن پرچم زير رنگ سه پرچم واسه گذشت اما بود سخت آزگار سال هشت

 جنگيد

 سرنشين و رنگارنگ ماشينهاي به دوختم چشم و ايستادم...اش بهاره امان بی هاي شالق زير...باران زير

 از بيش...شوم خرد اين از بيش و بيفتم مبادا که کردم بند جايی به را دستم...! خبرشان بی دنيا از هاي
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 شوم خراب اين از بيش...شوم له اين!...

 ...!زهرآلود شميشير يک مثل...بدتر آن از نه يا!.... تيغ مثل نه يا...سوهان مثل ماشينها بوق صداي

 از آب...! دادم تکيه...کجاست دانستم نمی و بود بند دستم که همانجايی به را سرم.ميدادند خراش را روحم

 از...! کرد می باز را راهش ام چانه زير تا و چکيد می فرو ام بينی تيغه از...گرفت می راه سرم فرق

 رفت می کجا به دانم نمی...را بعدش به آن!...

 بيشتر گردنم خشکی...گرفت آتش گلويم...سوخت چشمانم عدسی...شد گس دهانم...گرفت اوج همهمه

 به خواستم...کنم تحمل نبود؟خواستم...ديگر بود سياه...ايستاد سياه ماشين که ديدم و چرخاندم سر اما...شد

 اما...شود حک ذهنم در ابد تا سياه ماشين اين خاطره خواستم...شود باورم بلکه ببينم چشم

 کذايی گاه تکيه همان به را سرم پشت...چرخيدم کامل....نياوردم تاب شد باز که درش...نتوانستم

 سرماي و لباسها خيسی از يا و...بغض و گريه از يا...حاال...کردم می حس را فکم لرزش....چسباندم

 اين روي...دنيا اين زشتيهاي همه روي بستم چشم...بستم چشم و گرفتم بغل را دستانم...!ماه فروردين

 دنيا!...

 خواهد نمی کس هيچ که دردناکی تلخی همان...ست زندگی آخر گويند می همانکه....پايان خط...خط پايان

 می...! ام ايستاده من که جايی همين درست...همينجا...! اينجاست...نود دقيقه سوت همان...کند باورش

 اسطوره! ************* مرد... ُمن مرد...   من اسطوره...!!! مرد ُاسطوره امروز چون چرا؟ دانی

 خانواده اعضاي مرگ رنج از نه...ها عراقی ترکش و تير از نه..دشمن شيميايی هاي بمب از نه...مرد

 زخم را اسطوره...کشد می نامردي دشنه را اسطوره...! آيد نمی در پا از سختيها اين با اسطوره که...اش

 اسطوره مديون نفسهايمان که مايی.کشيم ُاسطوره ما...کند می ساقط هستی از خودي خنجر

 کشيم می را هايمان هاست،اسطوره!...

 حمايتش...!بست لب...شنيد ها قضاوت...ديد تلخی...ديد مهري بی...!جوره همه...سالها...آورد تاب دايی

 به در...زد لبخند فقط...کردند مسخره...! بدتر! نه...نخواستند را اعتقاداتش و ها آرمان و باورها...نکردند
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 سکوت اما...قضاوت باز...تلخی باز..مهري بی باز...شنيد رفتنش بابت حرفها...شد غربت در

 و...کرد...

 می تاب هم را چاقو اين دايی...کشيم می بشناسيم آنکه بی را هايمان اسطوره...کشيم ُاسطوره ما

 به...جنگيدند آنها عشق به دايی امثال و دايی که هايی بچه..!نبود زمين ايران فرزندان از اگر...آورد

  ايرانی نکردن رحم...زد می زنگ گوشم توي صدايش... کشند می اسطوره امروز و جنگيدند آنها خاطر

 اين...دايی است زياد هايمان ننگ ما"...نشستم خيس زمين روي...! دايی مرگه...دايی ننگه...ناموسش به

 ماست ننگ هزاران از يکی تنها..."

 اما...بودم دور.نشنوم را نشمين جانسوز هاي ضجه صداي که آنقدر نه اما..بودم دور...برگرداندم را سرم

 ريختن سر بر خاک که آنقدر نه اما...بودم دور...نبينم را شاهو و دياکو هاي شانه لرزيدن که آنقدر نه

 نبينم را زندايی هاي...

 دست از چه دانستند نمی که مردمی از بودم چرکين دل چقدر من و...مرد غربت توي...مرد غريب دايی

 سر بر خاک بايد همه امروز...!را کشور...را؟نه شهر...پوشاندند می سياه را شهر بايد امروز...اند داده

 هرچه از بود نياز بی او بزرگ روح که...دايی مرگ خاطر به نه...!زدند می زار و ريختند می

 مرگ عزادار...اش فرزندکشی عزادار...باشد اش خرگوشی خواب عزادار بايد ايران...!عزاداري

 هايش اسطوره!...

 عجب...خدا آخ...!تمام و بود خيابانی نزاع مرگش علت...نداشت جايی هم شهدا مزار در حتی دايی

 خدا آخ...داري صبري...

 ايران...کردند نمی ترک را قبرستان سرد فضاي هم لحظه يک سياه ابرهاي...گرفتم آسمان به رو را سرم

 می که خاکی و بريزند اشک...ببارند بود گفته ابرهايش به...دايی احترام به...خدا اما...نبود پوش سياه

 می درک را مرد اين عظمت...خدا تنها انگار...کنند مطهر بگيرد بر در را اسطوره جسم خواست

 همان کاري ندانم از افسوس به و...گرفته دوپا آدميان از را کسی چه دانست می خدا فقط...کرد
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 کردند می گريه ابرهايش...آدمها.

 نمی ترک را دياکو آغوش اي لحظه نشمين...کردم نگاه قبر دور زده حلقه اندک جماعت به دوباره

 بغض...! همسرش براي شد کوه و کرد خاک دايی با را هايش دلخوري...مردانه هم دياکو و...کرد

 کرد سرباز جديدي. 

 - خيس کاغذ...! کردي درست رو کارا هم مردنت با حتی.بود ساز چاره هم مرگت دايی؟حتی بينی می

 شدي راحت-. ماشين پالک شماره يک و بود تلفن شماره يک...کردم باز را مشتم توي شده

 نمی رو دلت اينقدر...هستی کی تو دونن می اونور...دارن رو هوات بيشتر اونطرف...دايی

 رو هوات خدا خود اونجا...زنن نمی خنجر قلبت به هاشون طعنه و حرفا با بار هزار روزي...شکونن

 از آخ...قلبم آخ. نبود تو جاي زمين...رفتی که شد خوب...کنارته بابام...مواظبته مادرم اونجا...داره

 خودت روح به اما-... آخ...فهميد می وقوع از قبل را بد حوادث و کشيد می بو که روحی

 می رو تو انتقام منم...گرفتی عراقيا از منو مادر و پدر خون انتقام تو که همونطوري...قسم

 قتلش...مباحه خونش...تره کثيف هم عراقی از...کشه می شمشير ايرانی روي که ايرانيی...گيرم

 آسمان...شد ريخته قبر توي که خاکی اولين با..! گذرم نمی...دايی گذرم نمی ازشون من...!واجبه

 آفريده از گرفته دلش...خداست فرياد صداي اين...دايی بينی می-. زد داد...زد برق..زد رعد...غريد

 حيوون از دونست کنن؟می چيکار قراره دونست می آفريد می رو انسان داشت وقتی نظرت به...!هاش

 منقرض رو دايناسورا نسل...خدا آخه-. لرزيد می تنم تمام...لرزيدم آفريد؟ باز و دونست شيم؟می می بدتر

 .زدم پوزخند... نريزين خاک...نريزين..نه-. کشيد جيغ زندايی نبود؟ بياري؟حيف آدم جاشون به که کردي

 چقدر دونه می...خاک اين..رفته مهمونيش به کی دونه می...تره قدرشناس خاک...زندايی بريزن بذار-

 بذار...خورده دل خون و ريخته عرق چقدر ش سنگريزه هر واسه مرد اين دونه می...مرده اين مديون

 اين روي از امان...بهتريه دنياي خاک اين زير...کنه نمی تا بد مرد اين با خاک اين...کنن خاک رو دايی

 خاک!...
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 به را ها کش اسطوره تا رفتم...رفتم و فشردم مشت توي را کاغذ...نداشتم کاري آنجا ديگر...برخاستم

 کنم ادا خاک اين به را دينم منهم تا رفتم...بمالم خون و خاک!...

 خوبی-. گذاشتم اسمش روي را گل و ريختم سفيد سنگهاي روي را گالب و آب...! دايی سالم-: دياکو

 که مطمئنم اما...زنی نمی حرف که درسته...هست حتماً-. کشيدم آه راهه؟ به رو دايی؟اوضاع

  می که دونم می-. کشيدم سنگ روي را دستم. اينجا از تر آروم خيلی...اينجا از بهتر خيلی...خوبی

 بريدم می دنيا از که روزايی همه مثل...کنم تعريف واست خودم اومدم اما...بينی می که دونم می...شنوي

 باهاش بشه که دارم کيو تو جز به من اما...بخوري غصه..شی اذيت خوام نمی...آوردم می پناه تو به و

 حالش زندايی...بدم رو خوب خبراي اول-. کردم بغل را زانوهايم و نشستم کنارش زد؟ حرف

 چيزي کم دادنت دست از داغ باالخره...ذارن نمی تنهاش هم لحظه يه ها بچه...نباش نگرانش...بهتره

 شده جمع سينه اين توي آه چقدر. بره می زمان هم خيلی...کنيم عادت هممون تا بره می زمان...نيست

 بچه از بيشتر منو که کرده ثابت بهش بوديم دور هم از که ماهی سه دو اين گه می...خوبه نشمينم-. بود

 رو همديگه قدر تا شن دور هم از بايد آدما گفتی می اينکه...دايی بود ساز چاره ترفندت...خواد می

 می آدمی هر بدون بودي تو وقتی تا...فهميدم حرفاش بين...ترسيده جورايی يه اينا کنار در اما..! بدونن

 مقايسه دونم می...شده خالی پشتش کنه می حس حاال اما...بوده قرص تو به دلش چون...کنه سر تونسته

 فکر چی تو.کنم اعتماد بهت جوره همه تونم می که هستی مردي تنها تو بابام از بعد گه می اما..غلطه ش

 خيالت خوام می فقط...!دونم نمی...کنم؟هی پر ت بچه و زن واسه رو تو جاي تونم می دايی؟من کنی می

 مطمئن...داره جا من چشم رو بخواد خودش که وقتی تا...برگشته که دليلی هر به نشمين...باشه راحت

 به...توئه دختر اينکه خاطر به نه...دارم دوستش چون...ندارم رو تو امانتی از گرفتن انتقام قصد من باش

 در زدن حرف...هم االن همين حتی...هم هنوز... نيست کس هيچ سر منتی هيچ پس...زنمه اينکه خاطر

 بود سخت است منتظرش دانستم می که چيزي مورد...

 - اينجا اون و راهشی به چشم دونم می...بشنوي دانيار از که منتظري و کردي سکوت دونم می
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 را سرم پشت بگم؟ بگيم؟چی چی آخه اما...ده نمی بهت خبري هيچ کس هيچ و نگرانشی دونم می...نمياد

 خونه تو ريختن عراقيا که موقعی...دايی نبودي-. دادم فشار بود افکنده سايه دايی قبر بر که درختی تنه به

 موقع...نبودي کنن تجاوز بهش خواستن می که موقعی...نبودي آوردن سرمون رو بالها اون و

 خيابونا گوشه موقع...کردنش خاک موقع...دايان مردن موقع...دريمون به در موقع...فرارمون

 تو ريختم می رو غذا زور به که موقعی...!دايی نبودي پوشيدنمون پاره لباس و کفش موقع...خوابيدنمون

 موقع...دکتر بردمش می التماس با که موقعی...مدرسه فرستادمش می زور به که موقعی...حلقش

 االن و...زندگيش لحظه به لحظه توي...بودم من اما...!نبودي گرفتنش شکل...شدنش بزرگ...بلوغش

 خرابتره هميشه از حالش دانيار که دونم می خوب.

 هم تو خب...بود شده وابسته خيلی بهت- شدند؟ می اشک کردند؟کی می باز سر کی کهنه هاي بغض اين

 بدبينی تموم با..رو دانيار حتی...کردي می خودت شيفته رو آدما همه...داشتی مار مهره خودش مثل

 رو دانيار تو.داشت تنهاييش پيله به که اي عالقه همه با...داشت آدما به که نفرتی تموم با...هاش

 از موثرتر حتی...کردي کمکش...من از بيشتر حتی...گرفتی رو دستش...من از بهتر حتی...شناختی

 رو احساسش که دادي ياد بهش...کردي ممکن واسش رو غيرممکن يه...بشه عاشق دادي ياد بهش...!من

 خوابيدي کنارش...بشه رو به رو ترساش با دادي ياد بهش...بپذيره رو مسئوليتاش دادي ياد بهش...بپذيره

 بسته دل يکی به سالها از بعد-. شد گم نامرتبم ريشهاي ميان و خورد سر اشکی...بستم را چشمم... تا

 درست...باز و...کردي پدري و شدي پدر...نديده پدر دانيار واسه...بود شده دلخوش يکی حمايت به...بود

 بيشتر زندگيش شيريناي...شد می کمرنگ داشت بدش خاطرات...کشيد می ته داشت وساش*کاب که وقتی

 واسش رو تاريخ و اومد نفر يه..!کشت رو پدرش چشمش جلوي و اومد نفر يه...شد می تلخياش از

 انتظار شرايطی همچين تحت..!کرد سياه رو روحش سالم و سفيد نقطه تنها و اومد نفر يه..!کرد تکرار

 بچه که هم موقع همون-. گذاشتم هايم شقيقه روي را دستانم خوبه؟ نباش؟حالش دانيار نگران بگم داري

 يک و کرده سکوت االنم...نريخت هم اشک قطره يه و کرد سکوت افتاد که اتفاقايی تموم برابر در...بود
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 کارش سر...نيست همونم حاال...زد می حرف چقدر روز طی قبالً کن فکر...ريزه نمی هم اشک قطره

 اما...گيره می رو دوشش...خوره می غذاشو...خونه گرده برمی موقع به...ره می باشگاه...ره می

 و پاسگاه رفته بس از.داغونه

 با هم رو تو کاش...رفتی نمی اينجوري کاش...کبابه داداشم واسه دلم...دايی آخ...که دادگاه و کالنتري

  ديگه...تکميله ديگه...فوله ديگه دانيار...بودم دانيار جاي به من کاش...گرفتن نمی ازمون نامردي

 ناراحت هم رو تو...دايی ببخش-. کرد می فرياد...کرد می فغان...کرد می بيداد دلم در غصه. نميکشه

 به چشمشون همه انگار..ندارم شکايتی هيچ جرات که خرابن و بدحال همه اينقدر روزا اين اما...کردم

 شدن سبک و زدن حرف واسه اينجا جز به جايی هيچ...بشکنن هم اونا و بشم خم ذره يه تا منه

 بلند راحت خيال با...هستی کنم می فکر ميشم بيدار خواب از که روزا بعضی هنوزه که هنوزم...ندارم

 ديگه که افته می يادم...نه که افته می يادم بعد...کنه می درستش اون...هست دايی خوبه گم می...شم می

 جز به البته-. نشست لبم روي لبخند اندوه و بغض آنهمه ميان ناگهان... ندارم پشتيبان ديگه...تنهام

 سرحال کم يه تا واست بگم اون از-. کردم پرپر را گلبرگهايش و گرفتم دست در گل اي شاخه... شاداب

 نمی...بود ريخته بار هزار االن تا خونه اون ستونهاي نبود شاداب اگه اما...دايی نميشه باورت...بياي

 و نشمين از پرستاري...کنه می مديريت رو اوضاع داره قدرتی چه با بچه ذره يه اين دونی

 خونه..کنه می داري مهمون تنه يه...!من دل قوت و...شاهو صبوري سنگ...دانيار از مراقبت...زندايی

 می همه از ديرتر شبا...بيداره همه از زودتر صبحا...کنه می رسيدگی خونه اعضاي به...کنه می داري

 واسه باشه هرجا...کرده پابند رو دانيار چطوري دونی نمی...!نمياره ابرو به خم هم لحظه يه...!خوابه

 گشنه شادابش که مياد...خوره نمی هيچی اون بدون شاداب دونه می چون...رسونه می رو خودش شام

 بره شاداب تا مونه می منتظر...شنوم می رو صداشون گاهی اما..اتاقش تو ره می زود درسته...نمونه

 دادن ادامه و کردن زندگی واسه اي انگيزه يه دانيار..اينبار حداقل که خوشحالم...خوابه می بعد و پيشش

 می نفس شاداب کمک به داره که بينم می من اما...ندونه که باشه گرفته اونقدر خودش شايد.داره
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 خنده بازم تونه می دايی؟شاداب چيه تو نظر.منه اميد تنها و...چشمشه...قلبشه...دانياره نفس شاداب...کشه

 بهتر حالش شه بابا اگه کنی می کنه؟فکر راضيش شدن دار بچه به بتونه کنی می دانيار؟فکر لب رو بياره

 من بود گفته...چيه دهنش مزه ببينم تا بکشه پيش شاداب با رو بحثش گفتم نشمين به...دونم ميشه؟نمی

 کنم می فکر که ديدم دختر اين از غريب عجيب چيزاي اونقدر من اما...!نه دانيار ولی م بچه عاشق

 گی؟ می دايی؟چی ها.کنه می رام رو دانيار باالخره

 موهايم و زدم صورتم به آبی...تکاندم را لباسم خاک و برخاستم...رفت می غروب به رو کم کم خورشيد

 ايستادگی به هنوز که آدمهايی ميان.گشتم برمی شهر هياهوي به خاموش فضاي اين از بايد.کردم شانه را

 خانواده از حراست براي که بودم سربازي من و...داشت ادامه من براي هم هنوز جنگ.بودند محتاج من

 ذره از دريغ...کشيدم عکس قاب روي را دستمال...! دايی سالم-: شاداب. بجنگد بود مجبور همچنان اش،

 گذشته هم شب نيمه از ساعت...کردم نگاه دانيار خالی جاي به. خيلی...خاليه خيلی جاتون-. گردوغبار اي

 حد در دنيا اين تو زندگی دونم می...کشيدين می که دردي همه اون از شدين راحت دونم می-....  و بود

 که ام کرده گريه روزها اين آنقدر... داشتين رو لياقتش که اونجايی به رفتين می بايد دونم می...نبود شما

 ...هست هنوز اما...باشد مانده ام چشمه توي اشکی نبايد

  ً را پولم کيف... رفتين نمی کاش ولی- طبيعتا

 بردين خودتون با هم رو دانيار و رفتين چون-. شدم خيره دانيار عکس به و درآوردم...

 کرم قوطی در.شدم بلند و زدم کنار را مالفه.کرد می گز گز دستانم.گذاشتم پاتختی روي را عکس قاب

 -... که بود آب توي دستم اينقدر روزها اين..ماليدم پوستم روي زيادي مقدار و برداشتم را کننده مرطوب

 می دانيار داد به شما شرايطی اينطور تو هميشه.دونه نمی کس هيچ...دايی کنم چيکار بايد دونم نمی

 دستم سوزش باشه؟ کی به اميدم االن ولی.کردين می آرومش شما.زدين می حرف باهاش شما.رسيدين

 و سالم يه...هيچی...نزده حرف باهام که ماهه يه-. کردم پخش ساعدم روي را کرم...شد بيشتر

 کنم می دق دارم...!بدتر شايدم يا...مرده دياکو کرد می فکر که وقتی مثل درست!همين...خداحافظ
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 کنم می دق دارم.دايی. 

 يادتونه؟عين رو چشماش-. بود شده خشک و آب کم بدنم تمام.کردم چرب هم را بازويم

 حال يه.کنم نگاشون ترسم می...قاطی سياه و سرخ...شده گداخته ذغال مثل.بدتره االن...خالی...سياهچال

 و نيامد کنار پوستم خيسی با چربی...ماليدم صورتم به را چربم دستهاي... خيلی...ترسناکن.دارن عجيبی

 قبول کنم می التماسش هرچی...زمين رو ميندازه داره برمی بالش يه...بشم نزديکش ذاره نمی-. زد پسم

  ام خورده ترک لبهاي... بياره سرم باليی خواب تو نگرانه..دونم می من ولی..گه نمی هيچی...کنه نمی

 بازه چشماش کنم می نگاش ببينه؟هربار وس*کاب که خوابه می مگه ولی-. گرفتند آتش اشک شوري از

 هست مونه؟حواستون می زنده مياره؟چقدر دووم چقدر روند اين با شما نظر به.سقف به زده زل و

 هست؟ حواستون..داشتين دوستش اونقدر که دانياري دايی؟به

 خواستم نمی.برگشتم تخت به و گذاشتم سرجايش را اي استوانه قوطی سريع...شنيدم را در صداي

 دوشش روي شوم باري منهم خواستم نمی..ببيند را اشکهايم.

 من...بودم شوهرم دلتنگ من...کرد بيقرارتر را دلم تلخش عطر بوي...کشيد پايين را در دستگيره آهسته

 ديد؟ نمی يعنی...بودم محبتش دلتنگ من...بودم آغوشش دلتنگ

 خوابم اينکه از بود کرده تعجب

  ً به لب نه نباشد تا دانست می...! حتما...نکرد حرکت و ايستاد لحظه چند

 حمام به و کرد عوض را لباسهايش کند روشن را چراغ اينکه بدون..!خواب به پلک نه و زنم می غذا

 بيدار که بود مهم برايش.نکرد باز زياد هم را آب شير.بود تر آهسته هميشه از هم زدنش مسواک.رفت

 ديد؟ می مرا هنوز نشوم؟؟؟يعنی

 بودم انداخته تشک برايش...برود و بردارد را بالش بودم منتظر...گرفت ضربان قلبم شد که تخت نزديک

 نزديک برداشتنش براي که لحظه چند همان..گذاشتم نمی بالش عمد از هميشه اما..نشود اذيت کمرش که

 را اش نزديکی...کشيد طول انتظارم. ساخت می مرا روزهاي اين دنياي کردم می حسش و شد می من
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 بيدارم بفهمد نکند...پريدند می هايم پلک.نه را شدنش دور اما...کردم می حس.

 روي را بود؟دستش کشيده دراز...خورد صورتم به بود؟نفسش نشسته...رفت پايين و شد سنگين تخت

 بود؟ دانيار...گذاشت ام گونه

 -کنی؟قهري؟ نمی باز رو چشمات چرا.بيداري که تو

 که آنقدر.داد می مزه بيشتر بيست صدتا از قبوليشان ده که بود درسها بعضی..کارشناسی دوران توي

 داشت را ده همان حکم دانيار جمله سه اين...رسيد می نظر به ممکن غير کردنشان پاس و بودند سخت

 به اما...نکردم باز چشم. کردم می بغض خوشحالی از ديدمشان می برد رو وقتی که همانها...برايم

 يادم هم صدايش تن حتی کردي؟ گريه-. وسيدمشان*ب رسيد لبهايم نزديکی به انگشتانش اينکه محض

 کنی؟ نمی شاداب؟نگام-... بود رفته

 اش سينه به را سرم حرف چه؟بی بود خواب اينها همه اگر..کنم باز چشم نداشتم جرات...ترسيدم می

 فکر شد؟ شد؟می نمی حس سرما و گرما که خواب توي.باشد خواب توانست نمی گرما اين نه...چسباندم

 .وسيد*ب را موهايم و داد عبور گردنم زير از را دستش حرف بی هم او که فهميد را ام دلتنگی عمق کنم

 شدي؟ خسته-

 فقط اگر.بودم دلتنگ آن از بيشتر اما.را خلوتمان.خواست می را مان خانه دلم.زياد خيلی.خسته؟بودم

 گفتی.نکردي قبول خودت.برگرديم گفتم اول روزاي همون که من-. کردم می تحمل ابد تا زد می حرف

 خراب دستات-. گرفت را دستم ديگرش دست با و...رسيد بازوهايم به نوازشش. گذاشت تنهاشون نميشه

 صدايش خواستم می فقط...بزنم حرف خواست نمی دلم. اي آشپزخونه تو همش.سرته روسري همش.شدن

 خوانده جايی...نيست قهر از سکوتم که دانست نمی. زنی نمی حرف و کردي قهر که االنم-. بشنوم را

 فهمند نمی را زن يک سکوت معنی هيچگاه مردها که بودم.

 - که هرچی کوفتی اين اسم.داري حق-. کشيد آه.نشد جواب منتظر سوالش اين براي دلخوري؟ من از

 نيست زندگی...باشه.
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 هرچی منم اسم- فهميد؟ نمی..بود تنگ دلم...چسباندم اش سينه به محکم را صورتم راست نيمه

 را سرم دانياري؟-: گفتم بغض از خورده زخم صدايی با.نياوردم تاب را يکی اين...! نيست شوهر...باشه

 نا لبخندش خوردي؟ شام-. گذاشتم زبرش گونه روي را دستم. بگو-. شد سرازير اشکهايم...گرفت باال

 باز ماه يک از بعد شد نمی باورم چی؟ تو.نيستم گرسنه-. ديگر زد نمی هم را پوزخندها همان...نداشت

 .کرد پاک را اشکهايم. منم-. کنم ترک را فضا اين خواستم نمی اما...بودم گرسنه.داده راه آغوشش به مرا

 -. کردند چراغانی و بستند ريسه را دلم. برميان خودشون پس از ديگه اينا.خونه گرديم برمی فردا-

 دانياري؟

 -. بودم کالنتري-. شد پايين و باال عميق بازدم و دم يک با اش سينه امشب؟ اومدي دير اينقدر چرا- هوم؟

 -. گفت زيرلب کجا؟-. کردم هول.شد خيز نيم و کشيد بيرون سرم زير از را دستش شب؟ وقت اين تا-

 اسم که بود بار ماه،اولين يک از بعد.نزنم جيغ که گذاشتم دهانم روي را دستم. گرفتن رو دايی قاتالی

 موهايش خب؟-. گذاشت گردنش روي را دستش دو هر. شناسايی واسه خواستن منو-. آورد می را دايی

 خيلی اينکه-. دادم ماساژ را اش شانه....بود اين زبانش شدن باز دليل پس. بودن خودشون-. زد چنگ را

 آره-. زد بغلش زير را بالش و برخاست. شکر رو خدا.خوبه...

 بخوابم راحت بتونم امشب شايد-... هم را خودش..انداخت تشک روي را بالش.

 همين ماه يک از بعد من سهم همين؟تمام.کردم نگاه گرفت بغل و کرد گلوله که پتويی به حسرت با

 من جاي به خواست می کی کند؟تا دوري خواست می کی تا...گرفت لجم اما..کنم اعتراض بود؟خواستم

 و خواب صدايش...بود من به پشتش.کشيدم دراز کنارش و کردم ترک را تخت حرص بگيرد؟با تصميم

 شکمش دور را دستم و خوابيدم پهلو به. خوب دختر جات سر برو-. بود هوشيار هنوز اما داشت خستگی

 نکن اذيت..خانوم شاداب-. گفت اي حوصله بی نچ. اينجاست جام-. انداختم.

 هم او دانستم می که حاال...گرفتم می پسش بايد و خواستم می را جايگاهم من...آمدم نمی کوتاه حقم از

 گناهه؟. بخوابم شوهرم پيش خوام دارم؟می چيکارت-. شکستم می را حصار اين بايد...است من دلتنگ
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 يا بذارم مرگمو کپه ماه يه از بعد ذاري می-. افتاده خط پيشانی..درهم اخمهاي...گداخته ذغالهاي...چرخيد

 من به ميلی واقعاً دانيار..کردم نگاه اش جدي صورت به زده بهت و ناباور. بخوابم هال تو برم پاشم

 هم بد..شکست دلم.نداشت اي فايده اما..نشکند دلم کردم سعی..کنم درک کردم سعی... وگرنه..نداشت

 شاداب-. کرد بلندي پوف. ببخشيد..باشه-: گفتم آهسته و نشستم.شکست...

 ...!شوهر تو اسم نه...زندگيه کوفتی اين اسم نه...توئه با حق-. کردم قطع را حرفش..خواستم نمی توجيه

 گوش چی به- .لرزيد می ام چانه. کن گوش-. نيامد کوتاه...زدم پس را دستش خشم با...گرفت را بازويم

 می که..بيفته واسم اتفاقی نگرانی که...بزنی آسيب بهم ترسی می که...هات بهونه از پره گوش کنم؟اين

 می خودت چون...دروغه همش..دروغه-. کوبيدم اش سينه به مشت با... قبرستون گوشه بفرستيم ترسی

 می...سکوتته عزرائيلم که بينی می...توئه از دوري من مرگ که بينی می...تخته اون من قبر که بينی

 تنها...باشه-. شدم بلند.شد شل دستانش داشتن؟ دوست ذاري می رو اين اسم.کنی نمی کاري هيچ و بينی

 حاال...دونی می اينو کردم می فکر...نيستم کردن گدايی آدم من...داري دوست که وقت هر تا...بخواب

 کنی می غلط تو-. شنيدم را ماليمش صداي. نميام ديگه من بخواي هم تو باش مطمئن...نشده دير هم.

 زندانی بازوانش ميان...افتادم که کشيد محکم آنقدر...را پايم مچ بعد و گرفت را پيراهنم...برداشتم پا

 انگار. برم خوام می...کن ولم-. دلتنگ و بود شل دلم اما...باشم آنجا خواست نمی ام شکسته غرور...شدم

 خودته؟ دست مگه-. کرد می نگاه تقاليم به خونسرد..بود گرفته مشت توي را گنجشک يک

 کم را اش پنجه فشار چون..فهميد را عضالتم انبساط نکن..گفت می دلم اما...کرد می سرکشی غرورم

 فهمی؟می می.تونم فهمی؟نمی می.ببينه آسيب چشمام جلوي ديگه نفر يه ندارم طاقت من-. کرد... کرد

 بعد و باشم باهات خوام نمی...منه هاي خواسته از مهمتر...تو بودن سالم-. کرد نگاه چشمانم توي. ترسم

 تنهام خب-. انداختم پايين را سرم. کن باور...ده می بهت بدي حس کن باور...بذارم تنهات شم مجبور

 لبش روي را انگشتم.. اگه...شاداب ندارم خوبی روز و حال من-. زد گوشم پشت را موهايم. نذار

 می آسيب بهم بيشتر داري اينجوري...ميرم می صدبار شبی...تنهايی..تخت اون رو من-. گذاشتم



 

 603 

 بيشتر خيلی...زنی.

 را حرکاتش دريده چشمان با...گذاشت تخت روي و کرد بلندم جا از و داد تکان را سرش افسوس با

 پرتاب آغوشش به را خودم..انداخت تخت روي و برداشت را بالش ديدم وقتی و...دادم می قورت

 باد. بود نشده روشن کامل هوا هنوز...بردم فرو کتم جيب توي را دستهايم...! دايی سالم-: دانيار...! کردم

 رويم به رو...نبود قبر آن توي که دايی...ننشستم... دايی اومدم-. داشت سرما شدت به زمستانی شب نيمه

 خبر بهت خودم اومدم اما...دونی می که دونم می-...! صالبت با و قدرت پر هميشه مثل...بود ايستاده

 پيش ساعت دو همين...کردن اعدام رو قاتلت امروز...بدم!...

 يا هستی راضی تصميم اين از دونم نمی-. بود آنجا هم شايد... دايی...گرفتم آسمان به رو را سرم

 دزد به دايی...نه گفتم من اما...بخشيديش می...گذشتی می ازش بودي خودت اگه گفت می دياکو...نه

 به سال هشت که همونطور...گرفت رگبار به رو بابا و مامان قاتالی که همونطور...کنه نمی رحم ناموس

 نکنه رحم ناموسش به که ايرانی...گفتی خودت...بودن بدتر هم عراقيا از که اينا...نکرد رحم عراقيی هيچ

 نه...من نه...دايی نگذشتم خونت از-. زدم ضربه پايم جلوي سنگريزه به... تره کثيف هم کفتار از

 که يکی...م خورده زخم مرد يه من...نيستم تختی پهلوان جهان منم...نبود که هندي فيلم...!نگذشتيم...شاهو

 يه...بچشم رو انتقام طعم منم بار يه بذار...بيخودي و نخودي و خودي از...کشيده آدما از عمرش اول از

 حداقل...نشده پايمال يکيتون خون حداقل کنم حس بذار...بگيرم رو م خانواده شده ريخته خونهاي انتقام بار

 اسطوره يه شر حداقل که کن فکر اين به...دايی باش راضی هم تو-... نشستم زانوهايم روي...! يکيتون

 کمتر نفر يه حداقل....ميشه کشور اين دختراي مزاحم کمتر نفر يه حداقل...شد کم کشور اين سر از کش

 تمام با ميشه؟ چی مگه...کمتر بنگی معتاد يه...کنه می ايجاد امنی نا و کشه می چاقو شهر اين تو

 که درسته...نلرزيد پاهام و داد جون چشمام جلوي که درسته...اعتراف يه اما-. کشيدم آه دل ته از...وجود

 که درسته...نيستم پشيمون و معتقدم کارم درستی به که درسته...نرفت وجودم از نفرت آخر لحظه تا

 را چشمانم... ولی...کردم نگاه و ايستادم من اما نياوردن طاقت و برگردوندن رو روشون شاهو و دياکو
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 چه...نيستی ديگه که تو.گردي برنمی ديگه که فايده؟تو چه...دايی نشد خوب حالم ولی-.. فشردم هم روي

 هی اعصاب؟ جنگ اينهمه از فايده دوندگی؟چه اينهمه از فايده دايی؟چه فايده...

 - می خودت انگار...شده سياه ديگه کال که تو بدون...نداشت رنگی اولشم از که دنيا...دايی تنگته دلم

 کنار دياکو..چرخاندم را سرم... نبود اون اگه چون...زندگيم تو آوردي رو شاداب که شه می چی دونستی

 باشين تنها...داري حرف کلی دونم می..برو"گفت..نيامد من با.بود زده بغل را دستانش و ايستاده ماشين

 سرپا منو که بود اون هميشه مثل اما...من به بينيش؟سپرديش می...دايی اونجاست هم دياکو- "...بهتره

 ابرو به خم هميشه مثل اما بود تر داغون همه از خودش...داشت نگه سرپا رو هممون...داشت نگه

 خواد می...داره هم فکرايی يه...!من تا داره جريان اون رگاي توي بيشتر تو خون کنم می فکر..نياورد

 هم نشمين...باشه نداشته رو کس هيچ که يکی...خودش و خودم عين يکی...بياره پرورشگاه از بچه يه

 اگه...منه داداش از خوبی البته-. زدم چشمک... نباش نگران...دايی هم با خوبن...نکرده مخالفتی فعالً

 بخشيدم نمی رو نشمين

ًِ 

 عمرا بودم من.

 ماه اين آخر شاهو- شد؟ نمی سردش دايی...کردم لمس را سرد سنگ...داشت درد...بود گرفته گلويم

 راضی هم رو شاهو شايد...باشه تو نزديک خواد می...مونه می که گفته زندايی اما...امريکا گرده برمی

 چرا...کردم نگاه دياکو به باز باشيم؟ دنيا پر يه کدوممون هر که نفريم چند کالً مگه...همينجا بياد کرديم

 ادامه همچنان زندگی...بود تو با حق دايی که خالصه-. بخورد سرما بودم نشست؟نگران نمی ماشين توي

 گفتم...راستی...بودي نوشته دفترت توي که شعري همون مثل...زنه می داره همچنان زندگی نبض...داره

 چند و شينيم می همديگه کنار شبا...دونه نمی شاداب جز به کس کردم؟هيچ پيدا رو خاطراتت دفترچه

 و هستی هنوز انگار...ده می آرامش بهم جورايی يه شی؟آخه نمی که ناراحت...خونيم می ازش صفحه

 حيف-. شد نمی تمام کشيدم می آه ابد تا اگر... کنه می آرومم هم دستخطت حتی...زنی می حرف واسم



 

 605 

 تا که حيف...دايی حيف...دادم دستت از زود چقدر...کردم پيدات دير چقدر...شناختمت دير چقدر...دايی

 می رو هات نوشته که االن...هستی چی و هستی کی دونستم نمی که حيف...ندونستم رو قدرت بودي

 از تا...آدماست خاصيت اين گه می دياکو اما...شناسمت می بيشتر چون...خورم می حسرت بيشتر خونم

 گه می راست...دايی گه می راست...فهمن نمی ندن دست...

 زدم حرف چقدر-. بودم هميشه از تر سبکبال طلوع اين در...خنديدم...آمد می باال کم کم خورشيد

 اومدن اينجا به اعتقادي بوديم؟من نزده حرف هم با بود وقت چند دونی می خب...گرفت درد فکم...دايی

 و روز هر...خودم پيش...کنم می حست من...نيستی دخمه و ساکت قبرستون اين تو،توي مطمئنم...ندارم

 می باز رو زبون قفل اينجا...زد حرف ميشه تر راحت اينجا...بود دياکو با حق بازم انگار اما...هرشب

  چون...بودي زندگيم اتفاق بهترين تو...دايی دونی می-... برخاستم... تنهاست شاداب..برم ديگه ولی...کنه

 خوشبختم باهاش...مديونم بهت قيامت خود تا...گم می رو شاداب..دادي زندگيم به رو نعمت بزرگترين

 خالصه شاداب وجود تو من واسه اما...ميشه معنی چی با آدما بقيه نظر از خوشبختی دونم نمی...دايی

 رو ارزشش...بجنگم خودمم با حتی خاطرش به کردي مجبورم که ممنونم...دايی ازت ممنونم...شده

 ...!باش داييم مراقب...ميام بازم-. کردم نوازش را درخت بار و برگ بی تنه... ممنونم...دايی داشت

 .سرده ايستادي؟هوا اينجا چرا-. رفتم دياکو سمت به و پيچيدم گردنم دور بود بافته برايم شاداب که شالی

 می و بود بزرگتر برادر بزرگتر،هميشه برادر. بودم نگران.خلوته خيلی-. برد فرو اش يقه توي را سرش

 فرمان پشت بريم؟.زدم حرفامو همينجا از من...نه-. دوخت دور به را نگاهش اونجا؟ ري نمی تو-. ماند

 کنارش منهم...نشست.

 - اما...آره-. زد لبخند خوبی؟ تو-. کردم نگاهش. اوهوم-. دادم فرو را آلوده و وارونه هواي شدي؟ سبک

 می-. گذاشت پايم روي را دستش...زدم پوزخند. شه خارج ذهنم از دار چوبه صحنه اون تا کشه می طول

 .داداش دونم می.کنی می زندگی ها صحنه اين با داري چهارسالگی از تو.کنی می فکر چی به دونم

 پيدا جا يه- مزخرفم؟ گذشته تکرار از فايده چه اما..."اي نديده بريدن سر...بود طناب اينکه"بگويم خواستم



 

 606 

 هم..خودمان براي هم..خريدم. باشه-. داد تکان را سرش. داره دوست شاداب.بگيرم حليم خورده يه کن

 دانيار؟-. کرد توقف خانه مقابل...آنها براي

 قدرتمندند آنقدر بزرگی دستان چنين کردم می فکر...آمد می بزرگ بسيار نظرم به دستانش...بودم که بچه

 گرفته را دستم که دستانی اين امروز...بشکنند را اي صخره هر و کنند خم را مانعی هر توانند می که

 تو...بسه ديگه عزاداري-. ديدم می اش پی و رگ ميان را قدرت همان اما...نبودند بزرگ هم خيلی بودند

 ما...برگرديم عادي زندگی به بايد وقت اينهمه از بعد ديگه...کردي دايی واسه تونستی می هرکاري

 تو...رو تو من...داريم رو همديگه هنوز...پاييم سر هنوز اما..گذرونديم سر از زيادي مصيبتاي

 که هرچی...!منو

 وجود با..تو پش خصوصاً...بودن خوشبخت واسه داريم وقت هنوز ما...بمونه همونجا بذار سرمونه ت

 و من...ترن واجب ها زنده اما...مونن می قلبمون توي ابد تا دايی و دايان..بابا...مامان.شاداب مثل زنی

 اذيت خيلی ماه يازده اين تو...برس شاداب به بيشتر...داريم نگه سرپا رو خونوادمون داريم وظيفه تو

 خلوت کم يه...تفريح کم يه..شادي کم يه...کرده صبوري خيلی...اومده فشار بهش خيلی...شده

 لبخند. باشه-... بود اينها از بيش اليق...گذشتم و صبر اسطوره...شادابم...دانستم می.. . حقتونه..حقشه

 هرجا...تويی من زندگی اولويت ابد تا...هستم منم-. خودش مختص و کننده دلگرم لبخندهاي آن از.. زد

 که؟ دونی می...بخواي وقت هر..بخواي

 کرده پير روزگار را من برادر...نبود سالگی چهل به شدن نزديک از ناشی اش شقيقه موهاي سفيدي

 بوق...شدم پياده و گرفتم دست توي را حليم ظرف. دونم می-. بود کرده پير برادرش را من برادر...بود

 می دايی...!بود؟نه دير جانم؟-. زد پايين را شيشه.گرفتم را جلويش.داد تکان دست و زد کوتاهی

 بابت؟-. رفت باال ابروهايش. مرسی-. هاست مرده براي دير..گفت

 تحمل من خاطر به سال اينهمه که رنجی بابت..سوخت من پاي به که اش جوانی بابت؟بابت پرسيد می

 من خاطر به که هايی گرسنگی بابت..کرد من خاطر به برهنه پاي با که کارگريهايی بابت...کرد
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 بی و مداوم حضور بابت...تحصيلم هاي هزينه بابت...بخشيد من به سخاوتمندانه که اي کليه بابت...کشيد

 داشتم امروز که اي زندگی بابت...بودم امروز که چيزي بابت...دريغش... 

 - لبه. داداش منی جون تو...نيست الزم تشکر-. بود اشک از ناشی چشمش توي برق. چی همه بابت

 شد کمتر موهايش سفيدي کردم حس...خنديد...! هم تو-. فشردم را پنجره!...

 پشت...بود آشپزخانه توي شاداب.آمد می آب صداي و بود روشن چراغها.کردم باز را در و انداختم کليد

 تکان تنش تمام.کردم حلقه دورش را دستم و شدم نزديکش پاورچين...شستن ظرف حال در و من به

 متولد تازه نوزاد يک مثل قلبش. منم..نترس-. کشيدم بو را موهايش و دادم فشارش.کشيد جيغ و خورد

  و چرخيد. خواد می دلم-. چسباندم اش گونه به را ام گونه. دانيار منو کشتی ُ-. زد می دستم زير..شده

 دستهايش و آورد در را دستکشش بيداري؟ چرا-. بود تند نفسهايش هنوز...داد تکيه سينک به را کمرش

 کردم بسته و باز را چشمم...کشيد تير گردنم شد؟ تموم-. گذاشت ام سينه روي را.

 خوبی؟

 -. شده تکراري من براي چقدر آدمها دادن جان صحنه دانست نمی..کرد می بيداد نگاهش در نگرانی

 کنم آماده بگيري؟لباس دوش يه خواي می-. کردم باز را موهايش گير و بردم دست. کوچولو خوبم

 و شدم خم. بخوري بيارم چيزي يه بشين پس-. نه-. کشيدم صورتش پوست روي را دستم پشت واست؟

 ماهی مثل. جون آخ-. وسيد*ب را ام چانه و ايستاد پنجه روي. خريدم حليم-. وسيدم*ب را اش بينی نوک

 از تا کن عوض رو لباسات-: گفت و آورد بيرون کمد توي از را دارچين و شکر.خورد ليز دستم زير از

 نيفتاده دهن.

 نمی سوال و شد نمی جزييات وارد که بود خوب چه...شستم را صورتم و دست و آوردم در را کتم

 شکر...سرورم بفرماييد-. خواستم می دنيا در که بود چيزي آخرين اعدام آن مورد در زدن حرف..پرسيد

 بريزم؟

 نمی غر نبود؟چرا شاکی کرد؟چرا نمی اعتراض چرا..کردم نگاه قشنگش صورت و باريک اندام به
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 - رويايی زندگی يک انتظار عروسها تازه همه ، نداشت؟ را اول سال براي حداقل مثل هم او زد؟مگر

 رفت ضعف برايش دلم و پاييدم را لذتش با خوردن حليم چشمی زير. مرسی بريز.

 - رم می سر يه فقط...ندارم خاصی کار البته..شايد-. انداخت باال را اش شانه دانشگاه؟ ري می امروز

 بگه دانياري هرچی.چشم-: گفت و آورد بيرون دهانش از را قاشق. نرو-. راهنمام استاد پيش.

 امر، خونه اين تو...نچ-. زد کنار را کاسه چرا؟ پرسی نمی- شد؟ نداشت؟می دوست را دختر اين شد می

 دستش...شدم بلند. سروره 

 چمدون-. آمد حرف بی و مطيع.بردم خواب اتاق به خودم با و گرفتم را امر

 کجاست بگو.وروجک نکن شيطونی-. کشيدم را لپش بابام؟ خونه بفرستيم خواي می-. خنديد کجاست؟

 اونجا-. کرد می نگاهم کمر به دست.آوردم پايين را چمدان...کرد اشاره کمد بااليی قسمت به. بيارمش

 چرا؟ گی نمی-. کن جمع رو وسايلت بدو...نايست

 توي اينقدر بود؟يعنی کرده فکري چه.خوردم جا...زد می دو دو چشمهايش..بود رفته درهم اخمهايش

 که شده دير خيلی عسل ماه واسه-. کردم رها اتاق کف را چمدان کرد؟ می ناامنی احساس من با زندگی

 به که اي وسه*ب گی؟ می راست...واي-... کرد ام شرمنده بيشتر راحتش نفس کردي؟ اخم اينجوري

 بردارم؟ لباس دست مونيم؟چند می ريم؟چقدر می روز ريم؟چند می کجا-. کرد آبم خجالت از زد ام گونه

 را دستانش شاداب؟-. نشاندمش پايم روي و کردم بود؟بغلش مانده خودخواه من چيز چه پاي به شاداب

 سوال چه خوشبختی؟ من با تو-. شدم خيره روشنش و پاک چشمان به شاداب؟ جون-. انداخت گردنم درو

 ميشه مگه...منی نفس تو-. گرفت قاب را صورتم دستهايش با. بدونم خوام می- سواليه؟ چه اين-..! چرتی

 نباشه؟ خوشبخت نفسش با آدم

 بيشتر؟ اين از خوشبختی...!شاداب نفس و بودم دياکو جان

 می که نبود چيزي اون زندگی اين...دونم می...بودم غافل ازت خيلی...شدي اذيت خيلی سال يه اين تو-. 

 ممنون-. وسيدم*ب را صورتش... کردي تحمل که ممنون-. کرد نوازش را موهايم. بسازم واست خواستم



 

 609 

 سينه به را سرم... نگذاشتی تنهام که ممنون-. رساندم لبم به و بردم باال را کوچکش دست... موندي که

 قورت را تنش عطر. نزن حرف اينجوري خدا رو تو..نگو اينجوري-. وسيد*ب را ام شقيقه و گرفت

 قلب ببخشمت؟اين که کردي چيکار مگه ببخشم؟-. گذاشت قلبش راروي دستم کف بخشی؟ می منو-. دادم

 ...ببين رو طپشش...شه می زده هيجان...پيشتم وقتی...بينمت می وقتی...يکسال از بعد هنوز.ببين رو

 نيستم زدن جا آدم من-... بود راحت برايش کردن گريه چقدر...کشيدم اشکش هاي قطره روي را انگشتم

 اومدن کنار همديگه مشکالت با سالها هم اونا...پدرم مثل...مادرم مثل...نيستم گذاشتن تنها آدم...دانيار

 با... بود تو جاي به هرکی..افتاد که وحشتناکی اتفاق اون با..نداشتی گناهی که تو..بعدشم...نزدن جا ولی

 کرد صاف را ابرويم دو بين خط انگشت.

 -عزيزم کنم می درکت من...

 ختم شاداب به سياهم شبهاي دانستم می اگر...است من گذشته هاي سختی پاداش شاداب بود معتقد دايی

 -. زد لبخند خانوم؟ خوشحال کنی می گريه چرا حاال-. بود تر راحت چيز همه تحمل شک بی...شوند می

 کجا داري دوست-. زدم لرزانش لبهاي به اي وسه*ب. خدمتن به آماده هميشه اشکام...نيست خودم دست

 می آتش مظلوميت اينهمه از دلم. کنه نمی فرقی...بگی تو جا هر-. کرد پاک را اشکهايش بريم؟

 تو...عسله ماه...نميشه-... مخالفت کمی...قهر کمی...لجبازي کمی...کرد می گستاخی کمی کاش..گرفت

 را سرم... شدم خسته سرما اين از...خواد می گرم جاي يه دلم-. شکفت لبهايش غنچه. بگيري تصميم بايد

 -. شد بلند پايم روي از ها؟...بخوابيم ساعتی چند يه فبلش ولی...باشه-. دادم تکان تاييد عالمت به

 نميشه که تو بدون-. نشاندمش خودم کنار و کشيدم را دستش... اي خسته..نخوابيدي ديشب...آره... 

 و قشنگ شرم اين و...کرد می سفيدش و سرخ...من نگاه شيطنت هم هنوز که بود قشنگ چقدر و

 ربود می عقلم و دل ف ک از اختيار...اش خواستنی!... 

 سر...خواست می را دايی دلم...نگذاشتم هم روي پلک زياد خستگی رغم علی من اما...خوابيد شاداب

 را خاطراتش دفتر و کردم دراز را دستم...نداشتم مانور قدرت زياد...بود ام سينه روي شاداب
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 که دونم می-: دايی... مرگش از قبل شب يک تاريخ به...بود مانده پايان تا صفحه يک تنها...برداشتم

 اون به رو خودم عجيب و...نيستم ديگه من که روزي...کنه می پيدا رو دفتر اين يکی...روز يه باالخره

 نشانه...کنه می الهام ش بنده به خدا...مردن از قبل روز چند...گفت می پدرم...کنم می حس نزديک روز

 با..دلش با چقدر که...بنده اون به داره بستگی ديگه.ميندازه دلش به...ده می نشون رو رفتنش هاي

 اونقدر و بينم می رو ها نشانه اون من..روزا اين...بپذيره رو واقعيت و باشه صادق... خداش با..خودش

 خواب يه...خواد می راحت خواب يه دلم که وقته خيلی.ندارم مرگ از فرار واسه دليلی هيچ که م خسته

 می ناتموم که کارايی همه بابت...گرفته چرا؟دلم دروغ اما...!بيداري بدون خواب يه..آروم

 چيز همه تا بود فرصت هنوز کاش اي...!مونن می ناديده که آدمايی...مونن می ناگفته که حرفايی...مونن

 مثل خواد می زندگی يه دلم...! دانيار..دياکو..نشمين..شاهو بچه...خواد می نوه دلم...بذارم سرجاش رو

 هامو نوه...برم پارک...!هام نوه...هام بچه کنار...قشنگ بازنشستگی يه...سالم و همسن پيرمردهاي همه

 اما...نداشت سازگاري سر ما با اول از روزگار...حيف اما...کنم باز بستنی واسشون و بذارم زانوم رو

 ي داده به... چرا و چون از...رها و آزاد... نيست اعتراضی...بوده همين منهم قسمت...شکر

 رضا هميشه...حق...

 پونصد خاطرات دفتر همين مثل درست...ميشه بسته داره....رسه می آخر به داره زندگيم دفتر دونم می

 روزاي ترسم می...کنه اذيتشون من رفتن ترسم می...ها بچه نگران...نگرانم...نيستم ناراحت...برگی

 باالخره...گذره می باالخره آسون يا سخت که دونم می هم اينو اما...بگذره سخت واسشون من نبودن

 به عزيزاشون مرگ از بعد که اونايی همه مثل...گردن برمی زندگی به باالخره...کنن می فراموش

 هيچ لنگ زندگی...گذره می اما...سخت شايد...زندگيه رسم...دنياست قانون اين...دن می ادامه زندگی

 بدون تنها...نيست سخت که ديدي"... شاعري يه قول به...ره می رو خودش راه دنيا....مونه نمی آدمی

 من؟

 ص که ديديn با... کند نمی فرقی...! زند می وقفه بی... زندگی نبض اين من؟ بدون شبها...شود می ح
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 ! ..."...من بدون فردا... شود نمی طوري... گذشت هم امروز... سخت گرچه ديروز...! من بدون....من

 

 پايان

 

اين رمان در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت ما 

 مراجعه کنيد.

 

 لينک سايت:

www.novelcafe.ir 

 لينک انجمن:

www.forum.novelcafe.ir 

 کانال تلگرام:

https://t.me/novelcafe_ir 

 

 مطالب پيشنهادي:

 )جلد اول( نکويسل ياز آن مار رهيدانلود رمان دز

 )جلد دوم( نکويسل ياز آن مار رهيدانلود رمان دز

 کاربر انجمن ناول کافه انياثر رها فروغ يیتنها يايمجموعه دلنوشته دن

 کالم اثر طناز کاربر انجمن ناول کافه کيدر  يیدلنوشته تنها

 کاربر انجمن ناول کافه کوياثر ن یدلنوشته تک سلول

www.novelcafe.ir
www.forum.novelcafe.ir
https://t.me/novelcafe_ir
https://novelcafe.ir/desiree_1/
https://novelcafe.ir/desiree_2/
https://novelcafe.ir/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%af%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%d8%b1/
https://novelcafe.ir/%d8%af%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8/
https://novelcafe.ir/delneveshte-tak-selooli/

