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که کنارش دارن  یبفهمن اون یکه گاه نیکنن بدون ا یم ی. کنار هم زندگنیدو حالتن. خوشحال وغمگ یمعموال تو آدما

حالت چهره ات  یشناسنت اما از رو یکنن. نم یدونن و قضاوت م ینم نه؟یغمگ ایخوشحاله  یعنی ه؟یچه جور رنیراه م

و ته  یکن یخواد زندگ یچون، دلت م یش یخسته نم یتو از زندگ نایا ی. اما با همه ارنیهزار حرف پشت سرت درم

 :یگیتهش م

 ...الیخ یحرف مردم ارزش نداره، ب ـ

بدون  ،یها دوسش دار یبد نیا ی. با همه یرو دوس دار یکنه، چون زندگ یده حالت رو عوض مسا الیخ یب هی نیهم

 .داشته باشه یخاص لیکه دل نیا

که  ادیخوره، اصال تو سرنوشتت م یگره م گهید یکی یبه زندگ تیزندگ یکه خودت بخوا نیشه که بدون ا یم یوقت هی

. تیاز زندگ یعضو هیکشه و جا خوش کنه و بشه خاطره. بشه سرک ب تیشده تو زندگ یآدم به هر نحو نیا دیبا

 ایسرنوشت تا دن نیشه کرد. و ا یهم نم یشه و کار یسرنوشتت م یو چه نخوا یاما چه بخوا ،یفهم یحکمتش رو نم

باشه که  ادتی. یسیسرنوشت رو چطور بنو نیو ا یزندگ نیا یمونه چون ثبت شده. اما دست خودته که بخوا یم استیدن

 .تموم شده. نه... هنوز ادامه داره یکه زندگ ی. فکر نکندهیبه آخر رس ایکه دن یخراب شد، فکر نکن تیاگه زندگ

***** 

 " مهتا "

نکند کنج  ،یخواهد که تو خندان باش ینفر م کیآدم ها  یباور یب نینقطه پررنگ بزرگ، ب نیا ینرود رو ادتیکاش  "

 " !ادت؟یزمان، بروم از  یاهویه

 :گمیزنم و م یم یگوش یبه صفحه  یلبخند

 !؟یبر ادمیشه از  یمگه م ـ

 یم امشیپ نیکه به نظرم به ا یکنم و اون یدارم. بازش م ادیها ز امیجور پ نیشده از ا رهیذخ یها امیپ یتو خوشبختانه

 .فرستم یو براش م ارمیخوره رو م

 " .ایلبم دارم، نه در دننخواهد برد، من تو را در ق ادمیتو را از  ایدن یها یبهانه  "

کرده بچه ام! چند تا شکلک گل و خنده واسم فرستاده. منم جوابش  یاوه اوه، چه ذوق اد،یکشه که جوابش م ینم قهیدق به

 .که قشنگ بخوره تو پَرش دمیم یجور نیرو ا
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 .دادن تابی! انگار به اسمش رو نبر تایذوق کرد یلیخ ـ

 :دمیزنه. با خنده جواب م یگذره که زنگ م ینم قهیدق کیون کنه، چ یکار م قهیبچه ام رو دق کال

 جانم؟ ـ

 .بچه پررو یجانم و کوفت! جانم و زهر مار! خر خودت ـ

 من گفتم خر؟ من گفتم؟ ـ

 .یمنظورت همون بود. به هر حال خر خودت یول ،ینگفت ـ

 .رو قبول کردم یجناب عال یدوست شنهادیخر شدم که پ گه،یآره د ـ

 .کنما یخفت م امیمهتا! م ـ

 .پوستت رو بکنه گمیبه آق داداشم م ،یدکـــ ـ

 .پسر دوست شدم هیبه داداشت بگو من با  یتو اگه جرات دار ـ

 .مهتا یمهتا ب گهیاون وقت د ـ

زنم.  یالحاف و خودم رو به خواب م ریکنم ز یرو م یکنم و گوش یتماس رو قطع م یشه و من سر یباز م یاتاق به تق در

بود خوب  یدونم؟ اما هر ک یبود رو نم ی. کدارمیکه اومده تو اتاق نفهمه من ب یکنم منظم نفس بکشم، تا اون یم یسع

 :گمیدم و م یم ایاس به پور هی. رهیشه و اون نگهبان شب هم م یبعد در اتاق بسته م یزنه. کم یرو بهم م شَمیعِ

 .ریاومد تو اتاق، مجبور شدم قطع کنم. شب بخ یکی ـ

 .دهیخبر از اومدن اس ام اس م میگوش ی برهیعد وب یکم

 .عشقم ریشب بخ ـ

 یلیپسر خ ایکشم. پور یتشک دراز م یذارم و دوباره رو یم وترمیکامپ زیم یرو، رو یشم و گوش یبلند م یلبخند با

 .شمیسال پ کیرو دست دارم. شدم عکس  ایاشکاله. منم پور یاز نظر من ب یعنی ه،یخوب

جور حرفا، اما تهش بد از  نیشم و مردا همه شون نامردن و از ا ینم قیرف یمرد چیبودم که من با ه ادعا شیسال پ کی

 نیاشکال بود، خوب بود، ا یو ب غمبریپ یبچه  گمیخوب بود. نم ای. پورنمیبدب یادیز دمید ایچند روز حرف زدن با پور
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 یخودمون احساس م نیب یکشش کیاما  ستم،ین دارم. عاشقش وسشدختر د هیبود که احساس کنم من به عنوان  یقدر

 .کنم

 یساده از مغازه  دیخر کیاز  زی. همه چستیهم ن یبیو غر بیو عج دیجد یماجرا یلیخ ایمن با پور یدوست داستان

 .شماره شروع شد هیو  ایپور

 یچشمم م ریز یبودم بعد از مدت دهیتا به اون موقع خر یگشتم، هرچ یخوب م ملیر هیمن دنبال  شیسال پ کی"

مارک خوب که خودش استفاده  هیکنم، بهم  یصداش م یکه فاطمه دوستم، که من فاط نیکرد، تا ا یم اهشیو س ختیر

 دمی. اون روز با دوستش تو مغازه بودن و بعدا فهممیدیرس ایپور یتا به مغازه  میو گشت میکرد. گشت یکرد رو معرف یم

 :که وارد شدم، سالم کردم و گفتم نیهم .کنیمغازه رو شر نیدو تا با هم ا نیا

 ن؟یاورِآل دار ملیر ـ

 .بله خانم ـ

 :زد گفتم یم دیکه داشت مغازه رو د یآورد رو به فاط یوقت

 نه؟یهم ـ

 :از دستم گرفت و مارکش رو خوب نگاه کرد و گفت یفاط

 .آره ـ

 :کرد کردم و گفتم یو ما رو نگاه م داده بود هیدستش تک ریز نیتریرو به مغازه دار که دستاش رو به و دوباره

 کنم؟ میچقدر تقد ،یمرس ـ

 !دیقابل نداره خانم، مهمان ما باش ـ

 .دییممنون، بفرما ـ

 .چهارده تومن ـ

چون و چرا  یب نیکه چونه بزنم متنفر بودم، واسه هم نیدادم بابتش، اما از ا یماهم رو م یبیتمام پول توج دیکه با نیا با

 :دستش گذاشتم. برداشت و گفت یزبون رو جلو یبپانزده تومن پول 

 !کنم، قابل نداره؟ یباز عرض م ـ
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 :لبخند محو اومد رو لبم و گفتم کی

 .ممنون ـ

 :گشتم که صدام زد یگذاشت و همراه هزار تومن رو هم بهم داد. داشتم برم سهیرو داخل ک ملیر

 !خانم؟ ـ

اخم کوچولو کردم و  هیآورد جلوم. لبخندم جمع شد و  کیغذ کوچکا هیو منتظر نگاهش کردم که اومد جلوم و  برگشتم

 :منتظر نگاهش کردم که بدون مقدمه گفت

 .زنگ بزن ـ

 :پرنگ شد و گفتم اخمم

 .اون ور دیبر ـ

 :گفت یفور

مدت  هیاز من،  ومدهیندارم. خب از شما خوشم اومده، حاال اگه خوشتون ن ی! بابا من قصد بددیلحظه صبر کن هیآخه شما  ـ

 .زنم یزنگ نم گهیو د میکن یرابطه رو قطع م دیاگه نشد هر وقت شما بگ میهست قیبا هم رف

 .باشم یکردم جد یم یسع یکرد خنده ام گرفته بود، ول یم فیهمه حرف رو پشت سر هم رد نیکه ا نیا از

 ازم خوشتون اومد؟ قهیچند دق نیاون ور. تو هم دیبر دیآقا لطف کن ـ

 !گهید نهیگن؟ هم یم ینگاه به چ کیتا من برم، خب پس عشق در  ریرو بگ شماره نیشما ا ـ

 :کردم و گفتم یرو خرد کرده بود. نچ اعصابم

 .گهیاون ور د دیبر ـ

 !میخوب ی. به خدا بچه گهید ریخب تو هم بگ ـ

 :گفت دیباعث شد فکر کنه نرم شدم. خنده ام رو که د نیخنده ام گرفت و هم شییهمه پرو نیا از

 .گهید ریبگ ـ

 .رمیخوام بگ یو االنم به من. نم یزن یحرف رو م نینفر ا ستیروزانه به دو ـ
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 .باشم یدم در حد دوست معمول ی. قول مریآخه تو بگ نیاِاِاِ تهمت نزن. خب، خب بب ـ

که  یحالبه اون که دستش رو جلوم دراز کرده بود نگاه کردم و دست بردم جلو شماره رو ازش گرفتم و اون در  مردد

 :صداش خنده دار شده بود گفت

 .فتی. بذار تو کایپاره اش نکن ـ

 کنار؟ دیشه بر یم ـ

 .چشم، بفرما ـ

کم از مغازه دور  هیکه  نیخنک کم کنم. هم یرو با هوا میکردم گر گرفت یو سع رونیخودم رو از مغازه انداختم ب یفور

 .شروع کرد به غر زدن یفاط میشد

 گفتم؟ یچند روز برات قصه م نیا ؟ید یقدر زود وا م نی. چرا ایگرفت یم دیاَه مهتا، نبا ـ

 :نگاه به شماره کردم و گفتم هی

 .ساده است یدوست هی ،یفاط الیخ یب ـ

 .زنم یبود بهم م ریگ یادیز گه،یمدت دوستم باهاش د هی

 .کنه ید منبود؟ آشغال! هنوزم صورتم در لیپسراست. مگه سه ی هیمثل بق یکی نمی! اگهید یخر ـ

 .ادیجوجه بهش نم نیا یاون که دستش بشکنه، ول ـ

 :به شماره نگاه کردم و گفتم گهیبار د هی

 .!داده؟ 912بار  نیداره. چقد خره، اول 912بچه پرو  یاوهو، فاط ـ

 بذار اگه خوب سارا،یو فالن و ب زمیعز یزود نگ ،یزنگ بهش زد یتو بکنم. ول یتونم حرف حال یمن که نم نیبب ـ

 .امروزم زنگ نزن. بذار چند روز بگذره نیشر و ورا بباف براش. هم نیاز ا شیشناخت

 .گهی. بس کن دیبـــــــــاشـــــــــه، مخم رو خورد ـ

از مرد بودن فقط زورش  لیرو بشه گذاشت مرد! سه لیاعتماد شده به مردا. البته اگه اسم سه یچقد ب یذهنم اومد فاط تو

فقط  یکرده بود. اون عوض تیاز دوس پسرش شکا رون،یب ادیکه با من ب نیاز ا شیچند روز پ یاطگرفته بود. ف ادیرو 

پرت شده بود و خورده  یکه فاط ی. جوریبود تو صورت فاط دهیوبک ابونیچشم مردم تو خ یشک احمقانه جلو هیواسه 
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الت محلشون  ییجورا هیبود.  یمعتاد فرار یکرم پودر هم معلوم بود. حاال هم اون عوض ریاز ز یکبود ی. جاواریبود به د

 بود بهش؟ دهیاومد که چسب یخوشش م نیا یاز چ یفاط نیدونم ا یشد. من نم یمحسوب م

اون  شیو من به سمت خونه راه افتادم و اون هم رفت تا سوار اتوبوس بشه. فکرم رفته بود پ میاز هم جدا شد ابونیخ سر

و  ای. اول برگه نوشته بود پوررونیب دمشیکش فمیتو اتاقم از تو ک دمیپر یپرس خونه، بعد احوال دمیرس یشماره. وقت

 .شماره رو نوشته بود رشیز

بعد از چند روز بهش زنگ زدم. اول  یفاط ی هیکمد. به توص یو پرتش کردم گوشه  میدست فیرو گذاشتم تو ک شماره

بعد حرفامون روال  یکنکور رو بهونه کردم، ول گله کرد که چرا بهش زنگ نزدم و منم درس و مدرسه و یحرفاش کل

خوب  ییوقتا هی. میرابطه تمومه اما بازم موند نیا میگفت ارو هر ب میدعوا کرد یلیکه خ نیرو گرفت و تا االن با ا یعاد

 .میریگ یرو م گهیهم د یپاچه  ییوقتا هیو  میخوب

 دایآذره و من جد لیبخونم، االن اوا شترینکور بکردم واسه ک یمن کنکور دادم و قبول نشدم. امسال سع شیپ سال

و  ارهیام رو بند ب هیکرد گر یاُفتم. چقدر سع یکه کنکور قبول نشدم م یوقت ایپور یها یدلدار ادیرم.  یکتابخونه هم م

بند  ام هیگر دید یو وقت دمیترس ییجورا هیصدا شد و  یام ب هیکه گر یبه طور د،یچاره نمونده سرم داد کش دید یوقت

 :اومده، آروم گفت

 .بخون گهیسال د ؟یزن یزار م یجور نیکه ا دهیبه آخر رس ایمگه دن گه،ید یکن یم میخب عصبان ـ

 .شده بود بخنده و بخندونه دهیپسر آفر نیاومد. انگار ا یشد. اصال اخم بهش نم یشد خنده دار م یم یعصبان یوقت چقدر

 .کنم بخوابم یم یچرخم وسع یزنم و م یم ایتموم خاطراتم با پور ادیبه  یلبخند

***** 

و  ادیرو از سر و صداش که از آشپزخونه م نی. استیخونه ن یگردم. جز مامان کس یو کوفته از کتاب خونه برم خسته

 :گمیم یحال یکه اصال دوست ندارم درستش کنم. با ب یمقنعه ام کج شده، جو یفهمم. از خستگ یسکوت سالن م

 .سالم مامان ـ

 :گهیو م ادیم رونیبه دست از تو آشپزخونه ب ریکفگ

 .زمیعز یبه به، سالم دختر گلم، خسته نباش ـ

 .اُفته یاز دهنش نم زیبابا، مامان کلمات محبت آم برعکس
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 :گمیرفتم که بازش کنم م یکلنجار م میکه با بند کتون یحال در

 کجان؟ هیبق ،یمرس ـ

 .هنوز برنگشته ارمیمغازه است. مه گهیساعت د کیتا  شهیبابات که طبق معمول هم ـ

 :گمیگوشه و م هیذارم  یرو م فمیتو خونه و ک امیم

 مهناز امروز زنگ نزد؟ ـ

 .نه مادر، اونم سرش شلوغه ـ

 :گمیذارم و م یبوسه رو صورتش م هیجلو و  رمیم

 خب، احوال مامان گل؟ ـ

 پدر سوخته، آخر سر مامان گل؟ یا ـ

 وست دارم؟د یلیمن خ یدون یتو که م ـ

 :گهیکنه م یکه انگار داره مسخره ام م یحالت با

 .دونم یدونم، م یم ـ

 :رمیگ یدهنم م یکنم و جلو یرو مشت م دستم

 ؟یمن رو باور ندار یعنیاِاِاِاِ، مامان  ـ

 :دهیصراحت جواب م به

 !نه ـ

 !مامان ـ

 !کردم پدر سوخته یشوخ ـ

 ؟یذار یم هیخته. چرا همه اش از اون ما. کمتر بگو پدر سوایبابام رو کشت نیبابا ا ـ

 ؟یخور یم ی. بدو لباست رو عوض کن. چایکارا دخالت کن نیخواد تو ا یپاشو برو تو اتاقت، تو نم ـ

 :گمیرفتم م یکه به سمت اتاقم م یحال در
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 !رمیم یدارم م یکه از خستگ زیاوهوم، بر ـ

 !ایوقت خجالت نکش هی ـ

 !مامان جون ـ

 .نمیو ببزهرمار، بدو بر ـ

 .خونه یاُفته، فکر کنم فکرم رو م یاز دهنش نم زیاالن گفتم کلمات محبت آم نیهم خوبه

***** 

 یباشه. عمو لیفام یبرا یادیز تیفکر کنم جمع ییدا هیخاله ،  هی. دو تا عمو، چهار تا عمه، میهست یتیپر جمع لیفام ما

مهربون. دو تا دخترش رو هم  اریو بس هیمذهب یلیخ یلیعموم خ نیبزرگم، عمو عباس، دو تا دختر داره. فاطمه و زهرا. ا

 اد،یکه ازشون بدت ب ییها یاما نه از اون چادر ن،ی. دختراش چادرهیذهبطور م نیبار آورده. زنش هم هم یجور نیهم

جوابت رو حالت  نیبه بهتر شهیداره. هم ی. آدم جلوشون احساس راحتانیدوستام به حساب م نیتر یمیدو تا از صم نیا

و  هیمذهب یلینه خ یزیچ هی ،یعموم، عمو عل یکیکردن و بچه هم دارن، اون  یکنن. هر دو عروس یم تییو راهنما دنیم

هستن و خود عموم و زنش تنها تو  هیرضا، هر دو ازدواج کردن و عسلو ریسام و ام ریآزاد. دو تا پسر داره، ام یلینه خ

 .تهران

 یکه از زبون مامان بفهمه ما کار بد یبه ما نداره تا وقت یکار ،یبه شدت جد یو با اخالق ریمحمد، به شدت سخت گ بابام،

ده ما  یبابام م لیکنترل ما از دستش خارج بشه، تحو یاما وقت ست،یکنه اون روز رو. مامانم دهن لق ن ری. خدا به خمیکرد

ده زوم کردن رو رفتار و کار  یق بابا به شدت آزارم ماخال یکه تو یمهربونه. مورد یلیخ یلیرو. مامانم، مامان سمانه، خ

 نیهمه آزادن و من ا نیو مهناز ا اریمه یعنیکه اونا  نیاز ا یمن تحت کنترل بابامم. گاه شتریب یدونم چرا؟ ول یمنه. نم

 یم انجامش بدم، وقتتا بتون رمیپدرم اجازه بگ از دیبا یهر کار یکنم. کال برا یم تینظر بابا به خدا شکا ریهمه تنها و ز

 هیکرده و مشاور  یاول خانواده است. عروس یبشه که بگه آره. مهناز خواهر بزرگم و بچه  یکه نه. چ یعنیگه نه،  یم

 نی. عشق خاله است. هر وقت اناستیبچه دارن که اسمش مب هیهم روانپزشکه،  ایدخترانه است و شوهرش آر رستانیدب

وقت نتونستم باهاش  چیکه ه ارهیوسط خانواده مه یاز همه با من جوره. اما بچه  شتری. بمیکن یم یبا هم باز یکل اد،یجا م

وقت حوصله  چی. ههیجد یلیکنم. خ یم یبشم ازش دور کیکه بهش نزد نیا یبه جا شتریداشته باشم و ب یخوب یرابطه 

چهار تا عمه  نیالقشم به بابام رفته. از بباهاش ندارم. اخ یخوب ی ابطهر نیو حرف زدن باهام رو نداره، واسه هم یشوخ ی

 یهم خونه  دیمعصومه و ناه یعنیندارن و اون دو تا  یبچه ا یمژگان و بهناز ازدواج کردن، ول یعنیام دو تاشون 

 یپدرم رو صدا م درکه من به واسطه اش پدر و ما هیکنن. باباجون و مامان جون اسم یم یمادربزرگ و پدربزرگم زندگ

خاله سوسن پنج سال از مامان من  یعنیکنم. خاله ام  یکه من پدر و مادر مادرم رو صدا م یو آقاجون اسام یانکنم و مام
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 هیهم چهار سال از مامان بزرگتره هر دو ازدواج کردن و هر کدوم  دیسع ییدا یعنی مییسمانه جون بزرگتره و دا یعنی

 .آسمان و آرمان مییدا یو اسم بچه ها نهیو رام نایپسر دارن. اسم پسر خاله و دخترخاله ام روم هیدختر و 

***** 

کم  هیخوام  یو م وترمیسراغ کامپ رمیکنم. دارم م یرو هم خاموش م ونیشم و تلوز یخورم، بلند م یرو که م یچا

ار به ک یوقت کار چیتو. ه ادیو داغون م یصورت زخم هیبا  اریو مه ادیتو قفل م دیچرخش کل یآهنگ گوش کنم که صدا

برادرم رو با  یدونه، اما واقعا وقت یو من رو مثل خواهرش نم ارهند یطور که اون به من کار نینداشتم و ندارم، هم اریمه

 .ترسم یم نم،یب یاون حالت م

 شده؟ ی! چاریمه ـ

 هیو  . چادر نماز سرشهرونیب ادیشنوه که از تو اتاق خوابشون به سرعت م یمن رو م یخفه  غیج یانگار صدا مامان

 :گهیکوبه تو صورتش و م یم نه،یب یرو با اون حالت م اریمه یوقت چارهیدستش. ب حیتسب

 ؟یشد یطور نیمامان چرا ا ار؟یخاک به سرم، مه ـ

دارم و  یرو برم هیاول یکمک ها لیوسا یسر هیاست،  هیاول یکمک ها لیکه توش وسا ییرم تو آشپزخونه و تو کشو یم

طور  نی. همهیمبل و چشماش رو بسته. کنار لبش پاره شده و خون یخسته اش رو ول کرده رو بدن اریتو اتاق. مه امیم

کنم و  یم نیباشه، پنبه رو آغشته به بتاد قیسرش عم مزخ ادیچشمش هم کبوده. به نظر نم ریسمت راست سرش و ز

داره.  یاش رو از روم برنم رهیشه، اما نگاه خ یکنه و صورتش از درد جمع م یذارم رو زخم سرش. چشماش رو باز م یم

اما اون ول کن  رمیگ یکشم و نگاهم رو از چشماش م یزخمش م ینگاه متفاوت. پنبه رو، رو هیکنه،  یبه چشمام نگاه م

 :گمی. آروم مدهیوقته من رو ند یلیخ ی. انگارستین

 ؟ینگام نکن یشه اون طور یم ـ

 !ذارم یذارم، من نم ینم ـ

 ؟یذار یرو نم یچ ـ

 .ذارم ینم ـ

از دستام رو که از شدت ترس سرد شده،  یکی گه،یم ونیداره هذ دیکه شا ادیبنده. تو ذهنم م یدوباره چشماش رو م و

 گه؟یم یچ نیا ست،یذارم، اما داغ ن یم شیشونیپ یرو
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ره و  یم اریمه یقه رو سر بکشه. با ناله، قربون صد وانیکنه که اون ل یرو مجبور م اریو مه ادیآب قند م وانیل هیبا  مامان

داره تا بذاره رو  یبرم لیگاز استر هی. مامان گهینم یچیه اریافتاده؟ اما مه یبده که چه اتفاق حیخواد توض یازش م

 :گهیزنه رو به من م یو دست مامان رو پس م هکن یچشماش رو باز م اریزخمش، اما مه

 !یرو ندار یبر ییکه تنها جا نیمهتا، از فردا حق ا ـ

 :گمیکنم و م یم تعجب

 ؟ید یم ریچرا به من گ ؟یگیم یوا چ ـ

 :گهیم ادیفر با

 !نرو، بگو چشم ییتنها جا گمیبهت م ـ

 :گمیو م نییاندازم پا یشم و سرم رو م یکنه که گوش بدم، ناراحت م یاشاره م مامان

 .چشم ـ

 اریمه ی. واقعا سر از کارهارمیتاقم ممامان زخمش رو ببنده. به سمت ا دهیرو آروم کردم. چون اجازه م اریمه یانگار

 یم وتریکامپ ریدلم جا بدم؟ از خ یکجا گهیرو د نی. انمیرو بب ایخوام برم پور یکه فردا م نی. بدتر از همه اارمیدرنم

 !بکنم دیبا کارتا فکر کنم چه  نمیش یم یصندل یگذرم و رو

چرخه  یتو خونه م اریکشه. مه یرفتم. ذهنم به درس نمکتاب خونه هم ن یزنم. حت یصبح مثل مرغ سرکنده بال بال م از

به  یکنه؟ سر کار هم نرفته و تلفن یدنبالم م یجور نی. چرا اارمیمراقبمه. از کاراش سر در نم یو مثل نگهبانا چهار چشم

. بهیعج ییوراج هیسر کار نره.  اری! سابقه نداره مهادیسرکار نم یروز چندکنن گفته که  یدوستش مهران که با هم کار م

 .دونم چه کار کنم یرفت سرکار و امروز... نم یبود هم م ضیکه مر ییروزها یحت

***** 

 امیپوشم و م یلباس م یکتابخونه فور یرو گرفتم. به بهانه  می. تصمدنیرو نشون م میساعت، عدد چهار و ن یها عقربه

 :گهیشه و م یبلند م یفور دنمیبا د اری. مهرونیب

 کجا؟ ـ

که تو هم رفته و  ییکنم. ابروها یشه. به خطوط صورتش نگاه م ینم دایتوش پ یاز شخو یو اثر هیامال جدک صداش

 :گمیکنن. با ترس و لرز م یبه من نگاه م تیو جد یکه با سرد ییچشما
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 .گهیکتابخونه... د ـ

 .خونه درست رو بخون نیالزم نکرده، بش ؟یچطور از صبح نرفت ـ

 کردم که خودم خبر ندارم؟ یکار ؟ینظرم گرفت ریز صبح زا هی. چگهیاَه، بسه د ـ

 :گهیخفه م یصدا هی با

 .رسونمت ینه، اشکال از منه. باشه صبر کن م ـ

 !سر کوچه است نیکجا؟ هم ـ

 .امیخواد باشه، منم باهات م یهر کجا م ـ

با هم به سمت کتاب خونه راه  ییو تاو د رونیب ادیحاضر و آماده م قهیره. بعد از چند دق یو به سمت اتاق م گهیرو م نیا

 امیحرف که موقع رفتن م نیبا گفتن ا ام،ینم رونیکنه که کتابخونه ام و از اون جا ب یم دایپ نانیاطم ی. وقتمیاُفت یم

 رو از تو میو گوش ستمیا یسالن کتاب خونه م یابتدا امیمونم و بعد م یم یلحظه ا ندخونه. چ رهیاُفته و م یدنبالت، راه م

 :گهیداره و م یزنم. بعد از دو بوق برم یزنگ م ایو به پور ارمیم رونیب بمیج

 .زمیسالم عز ـ

 :گمیو م رمیگ یناخنم رو به دندون م ی گوشه

 ؟ییسالم، کجا ـ

 .مغازه ـ

 .اون جا امیمن دارم م ـ

 .دارم هیهد هیمنم برات  ،یباشه خانوم ـ

 .حتما اومدم گهیباشه، پس د ـ

 .ایبدو بپول پرست،  یا ـ

 یها شهیبا اون ش دیو شش سف ستیدو هیاندازم. به جز  یم رونینگاه به ب هیکنم و  یرو قطع م یخندم و گوش یم

 نمشیب یو ششم، ناخودآگاه هر جا م ستیکه عاشق دو ییزنه و از اون جا یکه اون جا پارک شده پرنده پر نم شیدود

 یآدم رو توش از دور م هیمحو از  ی هیسا هیش نشسته. پشت یکنم کس یزدنش احساس م دید نیشم. ح یجذبش م
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اطراف بود اونم به  یها نیبود که چون نوشته هاش متفاوت با ماش نیماش یمیپالک قد ن،یماش یتو یبعد ی. نکته نمیب

 :گمیو م دمیتکون م یحرص نخورم، سر شتریکه ب نیا ی. برادهیخر دیانگار جد اد،یچشم اومد. کوفتش بشه، نو به نظر م

 .نایآقامون ا یبه سو شیپ ـ

 ؟یچ گهی. دنایخوره. اوقــق، آقامون ا یمزه ام حالم بهم م یاز حرف لوس و ب خودم

***** 

 :گمیتو مغازه و بلند م رمیم

 .سالم، من اومدم ـ

کنه.  یگرده و نگاهم م یزنه و برم یداده و داره باهاش حرف م هیتک ایپور یمغازه  شخونیکه به پ یصِدام، پسر با

 یو با ترس نگاهش م جیشناسه؟ گ یرو از کجا م ایپور نی. اارهیکه مهران دوست مه نی. ایبزرگ یعجب سوت ،یــــیوا

 :گهیو م کنهیکنم. اونم به من نگاه م

 !به به، مهتا خانوم ـ

 .س... س... سالم ـ

 :گهیم یجیبا گ ایپور

 ن؟یشناس یرو م گهیشما هم د نم،یبب ـ

 :گهیمجلو و  ادیم مهران

 ؟ییکتابخونه کجا یدونه االن به جا یم ارتیداداش مه ـ

 ...مهران ـ

 .از خودش بپرسم سایوا ـــــــس،یه ـ

 :گمیو با التماس م رمیگ ی! دستش رو میلعنت اَه،

 .کشه ینه، به خدا من رو م ـ

ول  عیکنم. دستاش رو سر یزنه. احساس خطر م یپوزخند م هیکنه و  ینگاه به دستام که به دستش قفل شده م هی مهران

 :گهیجلو و م ادیم ایکنم. پور یم



 

 
14 

 .من مهتا رو دوست دارم ؟یمهران چه کارش دار ـ

 :گهیشه و م یم یجد مهران

 بهش دروغ بگم؟ دیمثل برادرمه، به گردنم حق داره. چرا با اریمه ـ

 :گمیالتماس م با

 !کنه یاگه بفهمه پوستم رو م یدون ی. تو که مکنمیخواهش م ـ

 یبهش م یدونم چ یبگه. نم اریاصرار داشت تا به مه نیمثل برادر بودن و اون به خاطر هم گهیبا هم د اریو مه مهران

جور کارا خوشش  نیاصال ا اریام بود. مه نهیسرم رو س دیفهم یم اریکنه. اگه مه تمیخواست اذ یم یجور نیکه ا دیرس

 یذاشت و نم ینم عتایکه اون رو جداً واسه ازدواج بخواد. پس طب نیاباشه، مگه  یدختر چیاومد. دوست نداشت با ه ینم

چون که مهناز از ما بزرگتر بود و به  د،یرس یمورد هم فقط زورش به من م نیباشم و تو ا قیرف یخواست که منم با پسر

 :گمیتونست بگه. دوباره به مهران م یبه اون نم یچیه ایخاطر دوست شدن قبل از ازدواجش با آر

 .کنم یکشه. خواهش م یاگه بفهمه من رو م یدون ی. تو که مگهیبهش نگو د ـ

 :گهیکه با حرص م نهیب یتو نگاهم م یدونم چ ینم

 ...بفهمه اریاگه مه یدون یباشه، اما خودت م ـ

 .دونم یآره، آره، م ـ

 :گهیو م شخونیبره اون سمت پ یکشه و م یو م رهیگ یدستم رو م ایپور

 .دم در خونه ات ارمی. مهران برو اونا رو خودم مدیش کنخب، تموم یلیخ ـ

 :دهیرو به من ادامه م و

 چه خبر؟ ـ

 :گمیم ریکنم و سر به ز ینگاه به مهران م هی

 .یسالمت ـ

 .کشم یم ینفس راحت ره،یکه م مهران
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 نینگرانه. بعدش ا یزیچ هیکنه. انگار از  یچکم م رمیتا به حال هر جا م شبیچش شده؟ از د اریدونم مه ینم ایپور ـ

 .بگه من بدبختم اریسکته کردم. اگه به مه ایخدا یوا ؟یشناس یمهران رو از کجا م

 نگرانه؟ یاز چ اریمه الش،یخ یمامانمه. ب یپسرخاله  ـ

 :گمیم اریوضع مه یادآوریاما  ره،یپسرخاله باال م یکلمه  دنیاز شن ابروهام

شده جواب نداد! بعد از چند  یچ میگفت یچشمش کبود بود. هر چ ریکه اومد سرش شکسته و ز شبیدونم، د ینم ـ

 !نگه؟ اریمهران نره به مه نیا گماینرم. م ییجا ییبه بعد تنها نیکه از ا دیبه من توپ هوی قهیدق

 باشه؟ دهینده. احتمال داره ما رو با هم د اریمدت گزک دست مه هی نیبابا، بب یفکر نکنم. ا ـ

 !دونم ینم ـ

که گفته بودم رو برات  شیاون ست لوازم آرا ی. راستیدخ الیخ ی. بادیبلکه حالت جا ب م،یذره بچرخ هی میال برحا ایب ـ

 .آوردم

 !تونم خونه ببرم یمن اون رو نم یدون یتو که م ـ

 !میو بذار توش. حاال بر اریرو ب تیکوله پشت یبعد یدونم، االنم خونه است. سر یم ـ

***** 

 نه،یب یتا ما رو م رضای. علاستیپور یمیفاصله داره و صاحبش هم دوست صم ایبا مغازه پور ابونیخا هیما  یشگیهم پاتوق

 :گهیخنده و بلند م یم

 .و مجنون یلیبه به، ل ـ

 :گهیخنده و م یم ایپور

 .کوفت ـ

 یدونه چ یهم م رضایچسبه. خود عل یگرم م یدنینوش هیسرد فقط  یهوا نی. تو امیر یم یخال زیم نیهم به سمت اول با

 :گهیبا خنده م ای. پورارهیکه من عاشقشم م یشکالت کیکه توش دو تا قهوه و ک ینیس هیبا  نیواسه هم م،یخوا یم

 ؟یاریو م یکن یبدمزه ات رو بلند م یقهوه ها نیا یزرت یکه فور میخوا یم یما چ یدون یمگه تو م ـ
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خندم  یدو م نیمرض داره. دله کل کل ا ایپور نیکه ا میدونست یم رضایهم من و عل یول ه،یقهوه هاش عال میحق نگذر از

 .کنم یکنم و نگاهشون م یو دستام رو تو هم قفل م

 ؟یجا پالس نیمزه است که هر هفته ا یآره جان خودت، ب ـ

 !خونه یپول نر یو ب یبکن یدشت هیکه  امیمنم م ،یندار یسوزه! مشتر یآخه دلم برات م ـ

 :گهیبا خنده م رضایعل

 ن؟یچ نایندارم؟ پس ا یمردک من مشتر ـ

 :دهیجواب م یبه حالت مسخره ا ایپور

 آقا سوسماره؟ یدیرو م شیکیدسته گلن آقا سوسماره،  ـ

 :گمیکنم و م یگذاشته نگاه م ایپور یشونیپ یکه دستش رو، رو رضایخندم و به عل یم زیر

 .تب داره. ناجور هم تب داره رضا،یآره عل ـ

 ؟یچرخ یآدمه که تو باهاش م نیآخه مهتا ا ـ

 .گله یلیکه خ اینگو، پور ،یآخ ـ

 .خله یلیبگو خ ـ

 :گهیکنه و م یخنده نگاه م یکه م ایشه و به پور یبعد بلند م و

 .به کارام برسم رمیخل و چل جون، من م ـ

 :گهیم میکه فقط خودمون بشنو یجور ایپور

 .شرت کم. گمشو ـ

 یگشاد م ایپور یچند لحظه بعد چشما گه،یم یزیچ هی ایبار دم گوش پور نیگرده و ا یرو که رفته برم یراه کم رضایعل

 :گهیشه و م

 تو آخه؟ یادب یخاک تو سر نفهمت. چه ب ـ

 نه؟ ای یش یحقته، حاال الل م ـ
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 .نحست رو افهیق نمینب گهیباشه، باشه، برو که د ـ

 :گهیو م رهیگ یبعد دستام رو تو دستش م و

 .ادبه یپسره ب نیور، ا نیمهتا برگرد ا ـ

 :گمی. آروم مارهیکه باعث شده جلوش کم ب یزیشده. چ یمدل نیا ایگفته که پور یدونم چ ینم

 گفت؟ یمگه چ ـ

 :گهیزنه و م یم یلبخند

 .سرم حال و هوات رو عوض کنما ری. ولش کن. اومدم خالشیخ یب ـ

 ستین یکیکنن؟  یم یناجور با هم شوخ یجور نیرا اپسرا چ نیکه جواب نده. آخه موندم ا چوندهیبحث رو پ دمیفهم

 .خودم رو آدم کنه ها دیبا یکیمنبر.  یاُه، چه رفتم باال ن؟یکش یبگه خجالت نم

 دختر؟ ییالـــــــــو، کجا ـ

 !جا نیهان؟ هم ـ

 .گهیسرد شد، قهوه ات رو بخور د ـ

شاپ  یبود. کاف اریمه یجهت فکرم سمت حرفابار  نیرم تو فکر. اما ا یشم و بازم م یحرف مشغول خوردن م بدون

تو  یکنم. چ یخوره نگاه م یرو م کشیکه داره ک اینشستن. به پور گهیخلوت شده و به جز ما فقط دو تا دختر و پسر د

 ادیخوره و من به  یم یکنه، جرعه ا یو به صورتم نگاه م باال ارهیقدر دوسش دارم؟ سرش رو م نیپسره که ا نیوجود ا

 یپره تو گلوش. اون لحظه جا ی. قهوه مارمیشکلک زشت براش در م هیکنم و  یتو خونه ام لبم رو کج م یها طنتیش

 :گه یخوره و م یجرعه از قهوش م هیکنه. دوباره  یو نفس تازه م رهیگ یهوا م ی. کمرهیگ یخنده ام م شتریکمک بهش ب

 ؟یکن ینگاه م یاون جور ی. واسه چنمیـ زهرمار، نخند بب

 ایپور ی گهید یسرفه  هیخنده. من که تازه خنده ام بند اومده با  یمن خنده اش گرفته و وسط سرفه هاش م یخنده  از

 یپرسه چ یکه م یسمت ما و در حال ادیم رضایکنم که صدام بلند نشه. دوباره عل یرو م میخنده. تمام سع ریزنم ز یم

 :گهیم ادیم که حالش جا ای. پورایزنه تو پشت پور یشده چند تا م

 ...خنده؟ زده پدرم رو درآورده و او یم یبه چ نیدونم ا یمنم نم ـ
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 !ات افهیدوما به ق ائم؟یو کوفت! مگه من اش نیاوال ا ـ

 ام چشه؟ افهیپرو، مگه ق یاِاِاِاِ دختره  ـ

 .گوشه ستیچش ن ـ

 .بود یمیمزه، قد یب ـ

 .کردن تو خوب بود عیضا یکه بود، برا یهر چ ـ

 !ـــامهتـــ ـ

و  دهیو فشار م رهیگ یم زهی. مچ دستم رو که رو مدنیکردن و شن افتیاطراف به طور واضح در نیکوفت، صدات رو ا ـ

 :گهیم

 ؟یگفت یچ یبه آقاتون چ ؟یچ یچ ـ

 !ایغلط کردم. من رو نکش نا،یآقامون ا ینه، وا ـ

 :گهیو م رهیگ یدستم رو م ایشه. پور یخنده ام بلند م یصدا و

 .ه تو رو آدم کنم، هنر کردممن اگ ـ

 !شن یشه، آخه فرشته ها آدم نم ینم ـ

 .کنن یم یاوهو چه غلطا، االن فرشته ها خودکش ـ

 .آخه شونهیاز حسود ـ

 .و برعکس ایچرخه به اون ور. از من به پور یور م نیکنه، از ا یجالب نگاه م یبرنامه  هیکه انگار داره  رضایعل

 :میگیبا هم م سمتش و میچرخ یهر دو و هوی

 !کارت یبرو پ ؟یکن ینگاه م یدار یینمایس لمیف ـ

 ایکنه. پور یذاره تو دهنش و دوباره به ما نگاه م یرو م ایپور کیک کهیت هیده و  یتمام سر تکون م ییبا پررو رضایعل

 گهیره و م یشه و عقب عقب م یبلند م عیسر رضایبلند بشه که عل ادیکنه و م یدستم رو ول م

 .خب، سگ نشو، رفتم یلیخ ـ
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 :گهیو م نهیش یو دوباره م گهیم یادب یلب ب ریز ایپور

 م؟یگفت یم یخب چ ـ

دونم چرا  ی. نمارهیمه یخوره. شماره  یزنگ م میخوام بگم که گوش یزنم و م یم یکل کل. لبخند یخاره برا یم تنش

 .ده یبهم نم یتماس حس خوب نیترسم. ا یم

 .ارهیخدا، مه ای ـ

 .که؟! جواب بده ستیبا، غول دو سر نخب با ـ

 :گمیذارم و م یرو کنار گوشم م یگوش

 بله ـ

 :گهیم کیسالم و عل بدون

 ؟ییکجا ـ

 :گمیترسم و آروم م یم شتریزنه. ب یلحن خشن حرف م هی با

 !گهیخونه د ـ

 جواب داد؟ یشه گوش یاصال مگه تو کتابخونه م ؟یزن یپس چرا بلند حرف م ـ

 .خدا، گاف دادم ای

 .هوا بخورم رونیخب اومده بودم ب ـ

 !شب شده گهیدنبالت، د امیمن دارم م ـ

 .آدم وحشت داره ازش یخونسرد نیقدر لحنش ترسناکه؟ در ع نیچرا ا ایخدا

 :گمیم دستپاچه

 .االن زوده ـ

 .امیزوده؟ آماده باش دارم م یواسه چ ـ

 :گمیم رونیزودتر برم بکنم  یم یکنه و من سع یپولمون رو حساب م ایکه پور یحال در
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 .ایب گهید قهیدق یس ـ

 :گهیکنه و م یم یمکث

 .باشه ـ

 .میکن یو با هم تند حرکت م ادیم یفور ایپور

***** 

 اریتا اومدن مه قهیکنم. فقط پنج دق ی... به ساعت نگاه مدمییرسم. تمام طول راه رو تا خود کتابخونه دو یم باالخره

چرا خسته  اروی نیکنم که ا یو شش هنوزم اون جاست. فکر م ستیکنم. اون دو یرم منگاه به دور و ب هیفرصت دارم. 

زنم و  یتو سالن کتاب خونه م یدور هیصورتم بخوابه،  یگرفتگ گرکه  نیا یجانم! برا یزد یم یدور هینشده؟ حداقل 

 یکنه درباره  یکاوم وادارم مکنم. وجود کنج ینگاه م دهیرس اریکه بفهمم مه نیا یرو برا رونیهم ب یهر از چند گاه

 و شش فکر کنم. چرا اون جاست؟ ستیاون دو

 یشه و چند لحظه بعد اثر یم داشیپ ابونیاز سر خ اریکه مه هیدرست لحظه ا نیشه و ا یروشن م نیلحظه بعد ماش چند

 .. امروز اصال درس نخوندمستیو شش ن ستیاز دو

***** 

و من به سرعت  میش یباشم. وارد خونه م یکنم عاد یم یسع یهمه. نگرانم، ولاخماش تو  میر یبه سمت خونه م اریمه با

. از رهیگ یتو اتاق. بازم ترس وجودم رو م ادیم اریبعد مه قهیدونم کجان؟! چند دق ی! نمستنین نایرم تو اتاقم. مامان ا یم

 :گهیجلو و م ادیترسم. م یدرهم و اخمو م ی افهیاون ق

 ؟یچقدر خوند ؟یامروز تا کجا درس خوند ـ

 .زبان خوندم، فقط... لغت ـ

 گه؟ید یتو نبود دمیکه من تو پاساژ گلسار د یپس اون ؟یدو ساعت فقط زبان خوند ـ

 :گمیترس م با

 ...من... به خدا... من... کتابخونه بودم... من ـ

 ن؟یچند وقته دوست ؟یکرد یساکت! تو اون جا با اون پسره چه کار م ـ

 .... خب من... دوسش دارمهیپسر خوب ایپور من... به خدا... ـ
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 :کشه یکوبه تو صورتم. سرم داد م یکنه و م یحرفه، چون دستش رو بلند م نیمنتظر هم انگار

 ...کشتم یاگه مهران من رو نگه نداشته بود، جفتتون رو همون وسط م ـ

 رمیگ یصورتم م یزنه که دستام رو جلورو ب یخواد سوم ی. مرهیگ یم میکوبه تو صورتم. از دردش گر یمحکم م دوباره

 :گمیم

 ...گهینزن... غلط کردم... نزن د ـ

 :زنه یم داد

روابط بدم  نیمن از ا یدون یبهم نگه. مهتا مگه نم یزیچ یگفت تو ازش قول گرفت یشناسه. م یرو م ایگفت پور یم ـ

 ؟یفهم یم ،یخونه رو ندار نیرفتن از ا نرویحق ب گهی! تو هم درمیبگ یدونم چه جور یرو هم م یحال اون عوض اد؟یم

 :زنه یبلندتر داد م دم،یبهش نم یجواب یوقت

 ؟یدیفهم ـ

 :گمیپرم عقب و م یم شیبعد ادیبا فر ن،ییاندازم پا یکنم و سرم رو م یم هیسکوت گر تو

 !چشم ـ

 .بکنم ییصحبت ها هیبابا  با دی! بایمن بخور یبدون اجازه  یآبم حق ندار ؟یفهم یکنم، م یبه بعد چکت م نیاز ا ـ

 .... به بابا نگودمیتو رو به خدا قسمت م اریداداش مه ـ

 ؟یخفه شو! گوش ـ

 !؟یچ ـ

 .رو بده تیگفتم گوش ـ

 .زنم یزنگ نم گهید ر،یرو نگ میگوش ار،یمه ـ

 !نه؟ ،یستیکه تو آدم بشو ن نیمثل ا ـ

داره و به  یکنه و برم یم دایپ بشیرو از تو ج میو گوش رهیها افتاده، م یوارید یکنار پشت یکه گوشه ا فمیسمت ک به

 :گمیو م ستمیا ی. جلوش مرهیسمت در م
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 .خواهش کردم اریمه ـ

 .برو اون ور بابا ـ

لب به مهران فحش  ریکنه. ز یام اتاق رو پر م هیو هق هق گر نیاندازم رو زم ی. خودم رو مرونیب رهیو م دهیبعد هلم م و

 .. لعنت بهت مهرانگهیدونم اون کثافت گفته د ینگه. م اریه مه. خوبه بهش گفتم بدمیم

***** 

 یخوام کس یروش نمونه. نم اریچک مه یکشم که جا یسرمه. رو صورتم دست م ریمتکا ز هیو  دمیدراز کش نیزم یرو

 یسته ام. اتاقدل شک یکشم. برق اتاقم هنوز خاموشه. به خاموش یکنم و به صورتم رو دست م یم هیجور گر نیبفهمه. هم

که  نی. مثل اادیصحبت کردن مامان و بابا م یمن شده. صدا یابر شیمن و مهناز بوده و بعد از عروس یزمان برا هیکه 

 یمالفه رو هیام رو خفه کنم و  هیهق هق گر یکنم صدا یم یگردم و سع ی. برمادیم اطیاومدن خونه. صداشون از ح

 :گهیتو و م ادیکنه و م یرو باز م بعد مامان در قهیکشم. چند دق یخودم م

 ؟یداریمهتا، مامانم، ب ـ

 :گهیکه م ادی. صداش مرونیب رهیم دمیجواب نم نهیب یتا بره و اونم چون م دمینم یجواب

 .بچه ام خسته بوده و خوابش برده ـ

 .بخودش رو زده به خوا یکه تو نفهم نیمامان جون؟ بچه ات کتک خورده و واسه ا یکار یی... کجاهه

***** 

 یرو راض اریمه یجور هیکه  نمیو در عوض دنبال ا زمیر ینم یاشک گهید کیاتاق تار نیو من تو ا دهیبه آخر رس شب

 یصورتم رو م یکنار در خروج ی نهیی. تو آرونیب امیکنم که همه خوابن از اتاق م یحس م یرو بده. وقت میکنم تا گوش

. رمیباز. به سمت اتاقش م مهیروشنه و در اتاقش ن اریاتاق مه غ. چراستینکه خورده بودم معلوم  یاز چک یزی. چنمیب

وقت عادت نداشتم در بزنم  چیتو. ه رمیتو ورده. آروم م یزیچ هی پیدر حال تا وتریپشت کامپ اریخونه ساکت ساکته. مه

 یبغض تو گلوم م وبارهده. د یم ها رو فشار دیکنه و کل یکار م ی. به تندستیمتوجه من ن اریطور. ظاهرا مه نیو االنم هم

 .پرونه یکنم. صداش من رو از جام م شیراض یجور هی دی. بانهیش

 .رونیمهتا حوصله ات رو ندارم. برو ب ـ

 .تو رو خدا یداداش ـ

 نه؟ ایگفتم  یچ یدیمهتا شن ـ
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 :گمیکنم و م یو دهان باز م دمیم هیتک وارید به

 ...مه ـ

رو کردم! چقدر  فتی. چقدر من تعریدوستم برد شیجا گورت رو گم کن. آبروم رو پ نیا زنیبر نایتا داد نزدم مامان ا ـ

 یحاال اگه اون ست،ین یابونیخ یعشق ها نیدنبال ا ست،یکوتاه ن یها یدنبال دوست ست،یول ن یمن گفتم مهتا مثل دخترا

برو تا نزدم آش و الشت نکردم.  .رونیاحمق. حاالم برو ب ی! پسره یزیچ هیارزشش رو داشت  ،یکه باهاش دوست بود

 !رونی. گمشو بگمینم یزیکنم و به بابا چ یلطف م

 :گمیبغض م با

 یخوب یوقت نتونستم با تو رابطه  چیکنن، اما من ه یم فیتعر یکل ارن،یبچه ها اسم داداشاشون رو م یوقت شهیهم ـ

 .کارات. بترس از اون روز نیااز  یش یم مونیپش یروز هیبدم.  حیتوض یباشه نذاشت ادتیداشته باشم، 

 یکشم. نگاهم رو به سقف م یو دراز م ارمیدرم یواری. رخت خوابم رو از تو کمد درونیب امیبندم و م یبعد درو م و

. مگه رونیکه صدام نره ب رمیگ یخورن. دستم رو گاز م یتو ذهنم. اشکام واسه خودشون سر م ادیم ایپور یدوزم، چهره 

 که من دوسش دارم؟ نیجز ا یزیچ ه؟یگناه من چ

***** 

 یتو گلوم. مامان بلند داد م ادیم یسنگ زیچ هیدوباره  شبید یادآوریاما با  الم،یخ یلحظه ب هیکنم  یرو که باز م چشمام

 :زنه

 .پاشو ؟یخواب یمهتا، مهتـــــــا، پاشو، بسه، چقدر م ـ

 :زنم یبلند داد م نیهمداره، واسه  یدست از سرم برنم دارمیدونم تا نگم مامان ب یم

 .دارمیب ـ

و شونه و مسواکم  یواریذارم تو کمد د یکنم و م یشم و رخت خوابم رو جمع م یدر اثر خواب گرفته بود. بلند م صدام

 م،یتنها بود یآشپزخونه. صبحا چون دو نفر رمسمتیشم، م یو مرتب م زیقشنگ تم ی. وقترونیب رمیدارم و م یرو برم

 یکه استفاده  میبود دهیچهار نفره هم خر ینهار خور زیم هی یانداخت. به تازگ یه رو همون جا ممامان بساط صبحان

 یاوقات وقت یذاره روش که خشک بشن. بعض یاندازه و ظرفا رو م یپارچه م هیمامان بود. روش  یظرفا یبرا شترشیب

پهن  نیکه طبق معمول رو زم یه سمت سفره احوصله ب یذاره. ب یاون م یکنم، بساط صبحانه رو رو یم دادیداد و ب یکل
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 یزنم که مامان با تشر ساکتم م یقدر حرف م نیکنم. معموال سر صبحانه ا یو شروع به خوردن صبحانه م رمیشده بود م

 :گهیامروز چون اعصاب ندارم ساکتم. مامان با خنده م یکنه که صبحانه بخورم، نه مخ اون بدبخت رو، ول

 ؟یساکت روز هیچه عجب تو  ـ

 .دمیهم نم یظاهر یخنده  هیرو با  شیجواب شوخ یحت

 :گهیم یکامال متعجب و جد مامان

 شده؟ یزیمهتا چ ـ

 !نه ـ

 ؟یپس چرا ساکت ـ

 !حوصله ندارم ـ

 ؟یواسه چ ـ

 ...حرف بزنم. اصال حوص یکیخواد با  یمامان دلم گرفته، دلم م ـ

. خاله سوسنه. مامان با دهیرو جواب م یشه و گوش یجه به من بلند متو یکنه. مامان ب یزنگ تلفن حرفام رو قطع م یصدا

 :گهیذوق م

 ؟یمعرفت! خوب یب یسوسن... چند وقته زنگ نزد ـ

 ایاز مامان. هه... خوشبختانه  نمی. ادهیزدم با ذوق به حرفاش ادامه م یکه داشتم باهاش حرف م یتوجه به من یب و

فقط اونه که  ؟ییمن رو نداره. مهناز کجا یبه قول خودش بچگانه  یادن به حرفاگوش د یبدبختانه بابا هم اصال حوصله 

 .ششیروز برم پ هی دیکم وقت داره. با یلیخده و االنم به خاطر شغلش  یبه حرفام خوب گوش م

***** 

ذاره  ینم یحت اریگذشته. مه ایپور دنیهفته بدون د هیخونم.  یدرس م گهید یکم هیزنم و  یحوصله کتاب رو ورق م یب

 یاصال باهاش صحبت نکردم، صدا یمراقبمه. از اون شب جهنم یکرده و همه جا چهار چشم دای. بهونه پرونیبرم ب گهید

صداش به خانواده بابا  ی. بلندچهیپ یتو خونه م اریو بلند مه شکخ یکنه. ساعت نه شبه. صدا یزنگ تلفن خونه رو پر م

 .رفته نایا

 .دییبفرما ـ
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 ... ـ

 ؟شما ـ

 ... ـ

 !یبله، چند لحظه گوش ـ

 .تلفن رونیب ای... بمهتا

 :چهیپ یتو گوشم م ایپور نیدلنش یسمت تلفن. به محض گفتن الو صدا رمیشم و م یبلند م یحوصلگ یب با

 .نده منم. بگو سالم الناز ییمهتا آشنا ـ

 :گمیکنم و م یکنه، م یکه با شک نگاهم م اریمه ینگاه به چهره  هی

 ؟یناز، خوبسالم ال ـ

 .. دختر عمه ام با داداشت صحبت کرد و تو رو خواستزمیعز نیآفر ـ

 .دونستم یجدا؟ نم ـ

 گم؟یکه م ییجا نیا یایب یتون یآره خانومم، فردا م ـ

 کجا؟ ـ

رو  یمنوچهر ابانیخونه تونه. خ کی. نزدستیو ن ادی. شوهرش شب ممیدختر عمه مه. من و الناز خونه ا نیهم یخونه  ـ

 ؟یشناس یم

 .آره، آره ـ

نره ها!  ادتی. هیقوام لشونیو پنج. فام ستیپالک ب ،ییرضا یکوچه، کوچه  نیآخر ن،ییپا ایرو ب یمنوچهر ابانیخ نیبب ـ

 .یقوام

 .باشه ـ

 !بشنوه اریکنم که مه یاز قصد صدام رو بلند م و

 !من فردا راس ساعت چهار اون جام ـ
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 .کنه که اگه داداشت آوردت شک نکنهالناز در رو باز  گمیم زم،یباشه عز ـ

 .باشه ـ

 زم؟یعز یندار یکار ـ

 !نه ـ

 .فعال ـ

 .فعال ـ

 :گهیم یبه تند اریذارم مه یرو م یکه گوش نیهم

 بود؟ یک ـ

 .دیخر رونیبا بابا رفتن ب ست،یخونه ن مامان

 .گوشات اشکال داره؟ خودش که گفت بهت. دوستم بود ـ

 .آدم با من حرف بزن نیتو دهنتا. عزنم  یم یکیشم  یبه خدا پا م ـ

 یلیکنم. طعم س ینگاه م ذهیگرفته. به دستاش که مشت کرده و فشارشون م ادیمنطق احمق. از مرد بودن زور رو فقط  یب

بار بچشم،  نیخوام واسه چندم یدردناک. نم یلی... دردناکه، خدمیدوستم ازش چش ایبود با پور دهیرو همون شب که فهم

 .خوره یحالم بهم م زایچ نیاز خودم به خاطر ا ین صحبت کنم. گاهیاز ا شتریشم. جرات ندارم ب یاکت مس نیواسه هم

 ؟یذار یخودسر قرار م یک یبا اجازه  ـ

 .رمیگ یازش اجازه م ادیخوشبختانه هنوز بابام زنده است. شب که ب ـ

 .شنوم یکهصداش رو م رمیو به سرعت به طرف اتاقم م گمیرو م نیا

 ؟یفهم ی. مرونیب یدر بر نیمن بذارم تو از ا ینیبش رو ببخوا ـ

 یباهام رفتار م یجور نیتو اتاقشم که ا لهیوس هیانگار من  ایکرد صاحب منه،  یفکر م یگرفته بود. احمق عوض حرصم

 .کنه

***** 
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ا حرف بزنه، واسه وسط غذ یکه کس ادیبدش م نی. بابا از امیخور یآروم و تو سکوت غذا م میو دار میسفره نشست سر

و  وانیتو ل زهیر یرو که مامان خودش درست کرده رو م یاز دوغ وانیل هیمجبورم صبر کنم تا غذا تموم بشه. بابا  نیهم

 :گمیم نییپا ارهیرو م وانیل یمنتظرم تا بابا تموم کنه. وقت ومدته که شامم رو خوردم  یلیکشه. خ ینفس سر م کی

 بگم؟ زیچ هیبابا  ـ

 .بگو ـ

 برم؟ دید یاون جام. اجازه م یسه ساعت ایدو  هیدوستم.  یخوام برم خونه  یفردا م ـ

 دوستت؟ ـ

 .گمیبه خدا! الناز رو م هیدختر خوب ـ

 :گهیاز من م یبه طرفدار گمیاز اونا رو م یکیکنه  یو مامان که فکر م ادهیدوستام الناز ز تو

 !دختر تو خونه نیا دیبذار بره محمد، پوس ـ

 .شناخته شده هستن. برو یعنیبرو،  گهیخب، مامانت که م یلیخ ـ

 :گهیم اریمه هویخوام تشکر کنم که  یشم و م یم خوشحال

 ...دروغ بگه دیبره؟ شا نید یاجازه م یبابا واسه چ ـ

الناز رو بدم  یشماره  نیخوا یعنوان دروغ نگفتم. م چیبابا من به ه ؟یکن یم یجور نیدروغ بگم؟ چرا ا یچ یعنیاِاِاِاِِااِ  ـ

 د؟یبا خودشون صحبت کن نیزنگ بزن

 :گهیخشک م یو با حالت یکردم که بابا نگه بده، آخه شماره رو حفظ نبودم. بابا به آروم یخدا م خدا

 .ستین یکرده، پس حرف دیی. مادرش تارهیم یعنیبره  گمیم یوقت ـ

 :گمیکنم و م یکنه نگاه م یکه با حرص نگاهم م اریزنم و به مه یگرفته شده لبخند م اریحال مه نکهیاز ا خوشحال

 .ییبابا یمرس ـ

لب  ری. زرمیدارم و به سمت آشپزخونه م ینگاه کنه. چند تا ظرف رو برم ونیشه تا بره تلوز یزنه و بلند م ینم یحرف

 :گمیم

 .نکنه یفوضول گهید اریمه نیتا باشه ا ـ
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پوزخند به  هیبنده  یپره اما دوباره دهنش رو م یبگه و رنگ من م یزیشه که چ یباز م اریدهن مه رون،یب میبار که م نیا

 :گهیزنه، بابا م یمن م

 .بابا، تو ببرش. خودتم برش گردون اری. مهیایو م یریخوب م یدختر ها نیع ـ

 :گهیکه ازش متنفرم م یرو به من با حالت اریمه

 .برمت یپس من م ـ

 :گهیبگم که بابا م یزیخوام چ یم

 .کم راحت باشم هیخوام  ی. مدیو بر دینزن حرف گهید ـ

 یم نییکنم و سرم رو پا یسکوت م نیشم. واسه هم یبگه. اگه بگه بدبخت م ایپور ی هیاز قض یزیچ اریترسم مه یم

 :گهیم شهیکه از کنارم رد م یدر حال اریاندازم. مه

 بابا هم بهت شک داره؟ یدید ؟ی... کوچولو ناراحت شدیآخ ـ

با من  یجور نیکنم اگه گفته باشه که بابا ا یبخواد بگه. اما دوباره فکر م ایبه بابا گفته باشه  یزیه که چدار یبرم م شک

 .تو اتاقم رمیکنم و م یبهش م ینگاه عصب هیکنه.  یبرخورد نم

***** 

 اریمه یکنم. از وقت یو زنگش رو خاموش م نمیش یشه و خمار و مست خواب سر جام م یزنگ ساعت چشمام باز م با

نشون  اطیبسته شدن در ح کیت یشم. صدا یم داریو داغون از خواب ب یساعت فکستن نیرو ازم گرفته، صبحا با ا میگوش

که اتاقم  نیشم و با توجه به ا یم داریدرس خوندن ب یبرا یو من تو اتاقم وقت رهیشش صبح م شهی. همارهیاز رفتن مه

 :گمیلب م ری. زاستیپور یدوباره  دنیرسه د یکه به ذهنم م یزیچ نیشم. اول یمتوجه رفتنش م اطه،یدر ح کینزد

 .دوست دارم یلیخدا جونم خ ـ

. اول از رمیدوش خوشگل بگ هیدرسام تموم شد  یکه مطالعه  نیبعد از ا رمیگ یم میشم و تصم یاز جام بلند م یانرژ با

زنم و اونا رو از تو  یمختلف سر و کله م یها و دو ساعت تمام با فرمول کیزیسراغ درس مورد عالقه ام ف رمیهمه م

و  یعرب بیواسه دوره کردن راحت باشم. بعد از صبحانه به ترت اکنم ت یدفتر م هیوارد  یمختلف کمک درس یکتاب ها

 ی. خسته از رو کتاب ها بلند مدنیساعت، عدد دوازده رو نشون م یعقربه ها امیخونم و تا به خودم ب یو زبان رو م ینید

 .رمیکنم و بعدش دوش بگ دایخوردن پ یبرا یزیچ هیتا  رمیم و مش

***** 
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 یکه امروز جلو نیتو فکر ا رمیکنه، م یرو که سراغم اومده، ازم دور م یتمام خواب زه،یر یبدنم م یداغ که رو آب

اومد که الناز  یبدش م نه بابا، اگه اد؟یکه من برم خونه شون بدش ب نیبپوشم؟ اصال نکنه اون از ا یچ ایپور یدخترعمه 

کنم با مشغول شدن  یم یدونه چه کار کنه! سع یم ای. ولش کن، خود پورهصحبت کن اریزد تا با مه یبه خونه مون زنگ نم

شورم و بعد از  یاز ذهنم بندازم که استرس بهم وارد نکنه. موهام رو م ییشعر خوندن افکارم رو به جا یمیمال یو با صدا

 .رمیو به سمت آشپزخونه م چمیپ ی. حوله رو دور سرم مرونیب امیماز حموم  قهیدق یس

 یرو سر م یبطر انهیلبخند موز هیکنم. بعد با  ینگاه به در آشپزخونه م هیو  رمیگ یآب رو تو دستم م یبطر یشخندین با

 :گمیو م نکیسمت س گردم یکنه. برم یحتما با جارو دنبالم م ندم،یکه بب ادیکار بدش م نیقدر مامان از ا نیکشم. ا

 .خورم یپس من راحت آب م ست،یحاال که ن یول ـ

 .شه آب بپره تو گلوم یمامان باعث م یخورم که صدا یقلپ آب م هیکنم تو دهنم و  یرو م یسر بطر دوباره

 .زیبشورش و دوباره توش آب بر زیدنبالت نکردم، تم یتا با همون بطر ـ

 :گمیزحمت و با سرفه م به

 ؟یبگ یزیچ هی ،یحرف هی یایم یشه دار یآخ... نممامان...  ـ

 :دمیکنم و ادامه م یرو متعجب م چشمام

 !! بلهیبردم که خشن هم شد یموضوع پ نیبه ا دایجد ـ

 :گهیم زیآم دیتهد یلحن با

 شه؟ یم یچ ،یرو که گفتم نکن یکار گهید قهیدق هیکه تا  یدون یمهتا، دخترم م ـ

 .خچالیگردونم  یبرم زی! چشم، االن تمای! چشم، ما هم که ترسو، قربانت، نزنگهیبله دمادرانه؟  دیجـــــان؟ تهد ـ

چشم مامان همون دو قلپ رو که خورده بودم پر  یشه جلوم رو گرفت، جلو یشم نم یم ثیخب یکه وقت ییاز اون جا اما

 :گمیلب م ریکنم. ز یم

 .بلند بشه، سه غشیج یدو، االنه که صدا ک،ی ـ

 !ــــــامهتـــــ ـ

 جان دلم؟ ـ
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 !تا نکشتمت رونیبرو ب ـ

 .چشم رم،یهستم م یحرف گوش کن یمن چون ذاتا بچه  ـ

رم سمت  ی. مرونیپرم ب یزنم، از آشپزخونه م یم غیداره ج یکه به سمت برم یزیکه از ترس خ یو در حال گمیرو م نیا

 :زنم یاتاقم و از همون جا دادم م

 .خوام بخوابم فقط یرم، مخو یمن نهار نم گر،یسمانه ج ـ

 .دمیکوفتم بهت نم ـ

 .لطف شماست تیممنون! نها ـ

 :گهیخنده توشه م یکه رگه ها ییصدا با

 .کنم یخواهش م ـ

 .کنم یبر وفق مراده، خدا رو شکر م زیکه همه چ نیزنم و از ا یم یلبخند

***** 

تمام  م،یکار یضربه  نیداغون بود، با ا ارهچیزنم تو سر ساعت بدبخت. ب یو محکم م نمیش یکشان تو جام م ازهیخم

 :گمیزنم و م یم یشخندی. نرونیب ختیاعضا و جوارحش ر

 .کنه یاکشول نداره، بابا ممد درس م ـ

 یبار اتفاق م هی یهام که سال یشوخ نیبار سر هم هی ادمهی یکه اسمش رو خالصه کن نیخندم. بابام متنفره از ا یبعد م و

 :افتاد بهم گفته بود

 .یخال یبگو بابا ایبگو محمد،  ای ـ

 م؟یبگرد رونیب یایچه خوب! محمد م ؟یمن صداتون کنم محمد؟ خال ؟یچ یعنی ـ

 !. منظورم بابا محمد بودایح یب یزهرمار، دختره  ـ

 .بابا ممد یعنیبابا محمد، آخه سخته! ممد که بهتره،  دیآهــــا، گفتم. منم تعجب کردم. بابا ممد، آخ ببخش ـ

 :چپ بهم نگاه کرد و گفت چپ

 ؟یچ یبابا چ ـ
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 .بابا مم... محمد ـ

 !حاال شد ن،یآفر ـ

و حرف زدنم با بابا همون بوده. اون روز  یشوخ نیکنم که آخر یفکر م نیزنم و به ا یم یلبخند طنتمیاون ش یادآوری از

از  گهیوقته د یلیش رفتار، اما... خشاد بود و باهام خو نیکرد، واسه هم یم یزبون نیریپاش نشسته بود و ش یرو نایمب

 نیشم. موهام رو که ع یبلند م یحرفا خراب نکن. فور نیمهتا، روز خوبت رو با ا الیخ ی. بدمیرو ند یرفتار نیپدرم چن

که زدنش شده،اما از قبلش بهتره. سشوار  یپشم گوسفند هیکنم. هر چند شب یشده رو شونه م خیاَبت رو هوا س یجود

وحشتناک بخوابه.  پفکنم تا اون  یکنم و پشت موهام رو هم با کرم مو صاف م یو جلوش رو کامال صاف م دارم یرو برم

 یجمع م بسیلیو پشتش رو هم با ک زمیر یموهام رو کج م یدراومده. جلو شونیالبته صاف که نه، اما از اون حالت پر

 :گمیشم و م یم رهیشه، به خودم خ یارم که تموم م. کدمینوا انجام م یرو صورت ب یشامل همه چ یکل شیآرا هیکنم و 

 .کجا؟ به به، به به نیاَبت کجا و ا یشدم! اصال ماه شدم. اون جود یبه به، چ ـ

 یبرا یلیاعتماد دارم، پس دل ایپسر جوون گفته، اما من به پور هیکه  ییبره جا دیترس یمن بود حتما م یجا یکس هر

رو  اریزنه که حال مه ی. به فکرم مرونیب رمیپوشم و م یک کنم! لباسام رو هم مندارت بهش ش یلیدل نم،یب یترس نم

پسره  نیکشه عقب. آخ آخ، ا یو م رهیگ یم فمیاز ک یکیبرم تو کوچه که  امیکنم و م یم ی. با مامان آروم خداحافظرمیبگ

 نیا دایکنم جد یم یهه، چه حالشده. هه  رهیبا اخم بهم خ نمیب یگردم عقب و م یبرم دم؟یاومد خونه که من ند یک

 :گهیکنه آروم باشه م یم یکه سع ییشه. با صدا یم یعصب

مگه بابا نگفت من تو رو ببرم؟  ؟یرینم رونیتنها از خونه ب گهیپرسم درست جواب بده، مگه من نگفتم د یم زیدو تا چ ـ

 ...اصال ؟یو من رو بپچون یبر یخوا یتنها از خونه م یبا اجازه ک

 !خوب یستی! گفتم نیدیسوال پرس ستیدو تا، ب یگفت گه،یبسه داَه،  ـ

 ...من یدون یتو نم ـ

 کن، خب؟ حتیشد، بعدا نص رمیمن د نیبب ـ

اندازم. نگاهم  یبه سر و ته کوچه م ینگاه اجمال هیرو باز کنه،  نی. تا در ماشادیدنبالم م عیهم سر اریتو کوچه و مه رمیم

نگاهم  دم؟یرو من کجا د نیماش نیکه پالک خاص داره. ا یخاص نیمونه. ماش یو شش ثابت م ستیدو نیماش یرو

 یم کاریجا چ نیبود. اما ا نهیماش نیهم یکتابخونه، پالک موقت رو دم. ادیم ادمی زیاُفته و همه چ یدوباره به پالکش م

 یاز اعضا یکیکنم که حتما  یکر مف نیو به ا دمیتکون به خودم م هیزنه تا سوار بشم،  یم اریکه مه یبوق یکنه؟ با صدا

 .کوچه است نیا
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***** 

 ؟یایم یک ـ

 !دنبالم ایساعت هشت ب ـ

 ؟یکه چ یمزاحم مردم بش یخوا یهشت؟ چه خبره؟ تا اون موقع م ـ

 !گهیولم کن بابا! خونه دوستمه د ـ

 !ایو اگه تنها بردونم با ت یخونه، مهتا من م یبر یفتی! زودتر راه نامایمن ب یمون یخب، برو! م یلیخ ـ

خسته شدم.  ؟یجا چند بار گفت نیتهوع گرفتم. از خونه تا ا گه،یبسه د ،یجمله رو تکرار کرد نیبار ا ستیاز دو شیب ـ

 !گهیخداحافظ، برو د

 .خداحافظ ـ

 !ایپور یدختر عمه  یسمت خونه  رمیاُفته و منم م یم راه

 :گهیم یزنگ دختر نیدوم با

 ه؟یک ـ

 ؟یممنزل قوا دیببخش ـ

 بله، شما؟ ـ

 !امیمن دوست پور ـ

 :گمیجمله دو دلم. با خودم م نیکه چقدر موقع گفتن ا یوا

 .ییایح ینکنه االن تو ذهنش بگه چه دختر پررو و ب ـ

رو  تیشدن و جنس یقدر جنبه اش بد بود، اما اون ور چه راحت باهم دوست م نیا رانیروابط تو ا نیدونم چرا ا ینم

 .نداشت ریتاث روابط دوستانه شون

 !تو ایزنم ب یدر رو م ؟ییمهتا جون شما ـ

 !بله، چشم ـ



 

 
33 

 یلبخند م هی دنشی. با درونیب ادیاز تو خونه م ای. پوررمیبه سمت خونه م واشی واشیذارم و  یخونه م اطیرو تو ح پام

شم دستم  یم کشینزد یکه من عاشقشم منتظرمه. وقت یبا همون لبخند نهیکنم. دست به س یم شتریزنم و سرعتم رو ب

 :گمیبرم جلو و م یرو م

 .ذره شده بود هی... دلم برات یپور ـ

 :دمیو و ادامه م نییپا ارمیبعد صدام رو م و

 .خره ـ

 نه؟ ،یش یزهرمار، تو آدم نم ـ

گوشش  ری. آروم زرونیب ادیشم تو بغلش. دختر عمه اش م یم دهیکشه و منم کش یرو که تو دستش گرفته، م دستم

 :گمیم

 .ولم کن، زشته، بذار سالم کنم ـ

و دو ساله و مهربون و خون  ستی. الناز، دخترعمه اش، حدودا برمیمن به سمت دخترعمه اش م ا،یپور دنیعقب کش با

 :گمیو م رمیجلو م یو به راحت هیکه آدم خوب نیشه از ا یراحت م المی. خادیگرم به نظر م

 .سالم ـ

 :گهیو خوشحال م شاد یلی. الناز خدمیباهاش دست م و

 ...که نمیمن النازم، همون که با برادرت صحبت کرد و ا ؟یدلم، خوب زیسالم عز ،یوا ـ

 :گهیکنه و تو گوشم م یرو آروم م صداش

 .ـ هم که معرف حضوره«  میدر دربار قد ینام شخص» مچول خان ـ  نیا ـ

موقع ما تعجب  یب یکه از خنده  ایشه! پور یه من مخندم و اون هم همرا یو بلند بلند م رمیخودم رو بگ یتونم جلو ینم

 :گهیکرده م

 چتونه؟ ـ

 :گمیصدا م کیدو  هر

 بود. به تو چه؟ یخصوص یحرفا ـ
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 !گهیمنم براتون دارم د ه؟یجور نیا ـ

 !هیاون جور ا،ینه آقا پور ـ

 :گهیکشه و م یدستم رو م الناز

 .تو میبر ایب ـ

. الناز رفت آشپزخونه و با سه تا مینیش یمبل دو نفره کنار هم م هیرو  ایمن و پور و میش یبزرگ م بایتقر یخونه  هی وارد

شه  یکرد. م یاظهار نظر م ایهم پور یدادم و گه گاه یجواب م ایمدت من به سواالت پور نیبرگشت. تو ا یفنجون چا

دارم و  یرو برم میچا وانی، لباال میبر گهی. در جواب حرفش که مهیوبو خ یبگم که الناز دختر راحت و دوست داشتن

 .باال یطبقه  یبه سمت پله ها  میریم

 :گهیشه و م یهم به دنبالمون بلند م ایپور

 شه؟ یجا م فتیکه گفته بودم رو آوردم. تو ک یمهتا اون ست ـ

 :گمیم یاندازم و با لبخند یم فمینگاه به ک هی

 .نمیبب میبر ـ

که به اصطالح اتاق کار  یاتاق یو با لبخند به فضا ستمیا یم میش یشه. وارد که م یم یباهاشون باال و الناز وارد اتاق رمیم

و  عتیطب یاتاق پره از انواع تابلو از نقاش یوارهاید یاتاق به رنگ کرمه و رو یوارهایشم. د یم رهیالناز و شوهرشه خ

من عاشقشم هم تو اون اتاق فراوونه.  که یزیکتاب خونه است. چ یهم رو به رو وترشیاز اسطوره ها. کامپ یینوشته ها

 یشه محکم خودش رو پرت م یتا وارد م ایخوشگله. پور یقال هیبزرگ از انواع کتاب ها. وسط اتاق هم  یکتابخونه  هی

 :گمیو م ادیدر. زودتر از الناز من صدام در م یمبل رو به رو یکنه رو

 چته؟ ،یاو ـ

 :گهیشه که م یالناز بلند م یبعد صدا و

 .مچول خان شیشکوند ـ

که  یدر حال ای. پورزیم یذارم رو یرو م مییچا وانیکنم. ل یو به الناز نگاه م رهیگ یزنه، خنده ام م یچشمک به من م هی و

 :گهیکنه، م یمبل جا به جا م یخودش رو، رو

 ...شه؟ مثال من عشقتم و یم یچ یکن یاز من طرفدار ،یاو ـ
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 :میگیوابش مبا هم در ج مونییو الناز دوتا من

 !اوق ـ

کنم سمتش و با کوسن  یدارم و حمله م یبرم عیخورم اما سر یخوره تو صورتم. جا م یکوسن محکم م م،یگ یرو م نیا تا

خنده اش  نیخنده. هم یصورت و بدنش تا از ضربه ها دفاع کنه و م یجلو رهیگ یافتم به جونش. دستاش رو م یم

بار  نیکشه. ا یکشم کوسن رو م یدست نم نهیب یم یبه ها محکم تر باشه. وقتشه که ظ یو باعث م ارهیحرصم رو در م

رم و اونم با  یبنده. عقب عقب م یپره و راهم رو م یجلوم م هیفهمه قصدم چ یم ینوبت منه که فرار کنم و در برم. وقت

 :گهیم ارشیهمون لحن حرص در ب

 ام؟یجوجه بر ب یتونم از پس تو یتونم؟ فکر نم یمن نم یفکر کرد ،یبهت مهلت دادم بزن ـ

 :گهیکشه و م یسرش برده از دستش م یباال ایخواد بزنه، الناز که از پشت سرش اومده، کوسن رو که پور یم تا

 ؟یذارم بزن یم یکن یفکر م ـ

***** 

که دن  یساعت هفت رو نشون م یحرکت ندارم. عقربه ها یکه نا دمیقدر خند نیگذره. ا یم عیسر یلیساعت خ دو

 :گمیم ایتا در رو باز کنه. رو به پور رونیب رهی. الناز ممیشه هر سه ساکت بش یو باعث م ادیزنگ در به صدا در م

 .ایاین رونیتو رو خدا ب یآخر کار خودش رو کرد و هفت اومد دنبالم. پور اره،یحتما مه ـ

 ؟یتو سرت آدم نشد دمیهمه با کوسن کوب نی. ایزهرمار پور ـ

 .ایاین رونیجونم، ب ایپورخب حاال،  ـ

 .اماینم رونیچشم مهتا جونم، ب ـ

 .اما... دوست دارم نمت،یبب یدوباره ک ستی. خداحافظ. معلوم ناریمن رو درن یزهرمار، ادا ـ

 :گهیزنه و م یم یلبخند

 .فتیرو بذار تو ک نیا ایمنم دوست دارم مهتا... تا ابد دوست دارم. آخ آخ، ب ـ

از سر  یغیشه. ج یجا م فمیفهمم تو ک یکشه. با برانداز کردنش م یم رونیبه بسته ب وتریکامپ زیکنار م یا سهیاز ک و

 :گمیکشم و م یم یخوشحال
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 .که چقدر خوشگله یوا ،یمرس ـ

 .قابل نداره، مَرده و قولش ـ

 .یکه برام ساخت یروز خوب نیاز ا ی. بازم مرسادیدر م اریمه یمن برم که االن صدا ـ

شالم رو هم سرم و از الناز  نیح نیو تو هم نییپا رمیکنم و م یم یخداحافظ ی. فورادیم ارین الناز با مهحرف زد یصدا

 :گهیزنه و م یچشمک م هیکنم. الناز  یتشکر م شونیبابت مهمون نواز

 .میخوش بگذرون ای. بمیمن و تو مهم ست،ی. اون مهم نایخوب بود. اون مچولم نبود ب یلی. خایجا ب نیبازم ا ـ

 :گمیخنده م با

 .شم یبازم مزاحم م ـ

 !یمراحم ه؟یحرفا چ نیا ـ

 .ممنون، با اجازه و خداحافظ ـ

اخم  هیشه و جاش رو  یلبخندم خشک م اریمهران در کنار مه دنیکه با د رمیم اریمه نیتو کوچه. به سمت ماش رمیم و

 :گهیم ی. مهران به آرومرهیگ یبزرگ م

 .سالم ـ

گردونم و  یبرم شهیشن. سرم رو به سمت ش یو مهران هر دو با اخم سوار م اری. مهنیتو ماش رمیدم و م یرو نم جوابش

اطرافش  لیشه حرصش رو سر وسا یکه م یدونم عصبان ی. مدمینم یتیکنه. اهم یرو، روشن م نیبا حرص ماش اریمه

 .کرد یصادر م رو رمیحکم ت اریمه ربا نیجا رو نشناخت، وگرنه ا نیپسره ا نیخوب شد ا اره،یم

***** 

 " سام "

 تو؟ ییبابا پسر کجا ـ

 .دمیاُفتم بهت خبر م یدارم راه م ام،یشم که ب یکنم. دارم حاضر م یتو اتاقم دارم کارام رو م ـ

 .خسته شدم دم،یساعته رس میباشه، بدو من ن ـ

 تو؟ یقدر سوسول نیکمتر غر بزن پسر. چرا ا ـ
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 .یایاعته منتظرم تا بس می. نییزنم؟ سوسول تو یمن غر م ـ

 .خداحافظ ،یندار یکار گه،ید امیخب دارم م ـ

 .ایخداحافظ، بدو ب ـ

 .اومدم یاگه تو قطع کن گه،یباشه د ـ

 !بــــــــــــــــرو ـ

. اوردهیمحمد کله ام رو از جا در ن نیحاضر بشم تا ا دیذارم واسه بعد. با یکارام رو م یکنم و ادامه  یرو قطع م یگوش

نبود.  میشغل اصل نیالبته ا م،یکیتاالر شر هیتو  ییگرمابه و گلستان. دو تا قیمنه. رف قیرف نیو بهتر نیتر یمیصممحمد 

ساخت و ساز  یگذار برا هیکار، سرما نیداشت. اما در کنار ا یمال یپشتوانه  ی هجنب شتریتاالر ب نیتو ا یگذار هیسرما

سپردم و خودم توش  یمهندس کار بلد م کیدادم و کار رو دست  یرو م هیسرما شتریب ایخونه هم بودم. معموال نصف 

 .سازم که تک هستن یم ییخونه ها شهیکردم. هم ینظارت م

 نییاز مناطق پا یکیبزرگ تو  نیزم هی ایو از دار دن مینداشت یدانشگاه با محمد آشنا شدم. اون موقع وضع چندان خوب تو

 یباب شده بود. بعد از کل دایرو بدم برام توش خونه بسازن، چون جد نیده بود زم. به سرم زمیتهران از پدربزرگم داشت

رو حل کرد.  یوکالت نامه از بابا همه چ هیاز من و پول از اون.  نیشد زم نیآوردم و قرار بر ا ریگ نیآدم ام هیگشتن 

هشت واحد رو اون برداشت و  ساختمان شش طبقه که هر طبقه دو واحد داشت. هیخونه بعد از چند وقت ساخته شد. 

 نیزم هی یرو ور گهیدادم و نصف د مونیبه زندگ یچهار واحد من سهم خودم رو فروختم و با نصف پول سر و سامون

رو به اون رو کنم. کم  نیرو از ا مونیکار رو ادامه دادم که تونستم وضع زندگ نیقدر ا نیکردم. ا یگذار هیسرما گهید

اون و  قیکه با محمد آشنا شدم و از طر نیمدت مونده بودم که با پولم چه کار کنم. تا ا هیعد از که هستم. ب ینیکم شدم ا

از مسائل ورشکست شده بود. صاحب تاالر هم  یسر هی لیکه به دل ی. تاالرمیکرد یگذار هیماتاالر سر نیا یبا هم رو

تاالر دوباره درست شد.  نیمن، ا دیجد یها دهیمحمد و ا یو شم اقتصاد یفروش گذاشته بود. با کاردان یاون رو برا

 .بشم دو تا جوون موفق یاوج جوون درو  یو هفت سالگ ستیشد که تو سن ب نیهمه تالش و کوشش ما دو تا ا نیپاداش ا

 .ستادیتمام مشکالت ا یکه همراه و همگام محمد جلو یاست. دختر هیهمسر محمد، هان اسم

ها با توجه به سابقه  یمشکل ما هم نداشتن اعتماد مشتر نیتر یو اساس میمشکل داشت یلیتاالر خ یبرا لیو محمد اوا من

درست هم  هیگله کنه، هان هیکه از هان دمیبار از زبون محمد نشن کیمدت  نیبد تاالر و جوون بودن ما بود. در تمام ا ی

کامل تو  یشه به معنا یرو م یخوشبخت کنه. یکرد و م یافتخار م هیهان نمحمد به بودن و داشت شهیسن محمد بود و هم
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هم واسه  یهم پا ییو چهار تا میگذرون یاونا م یرو خونه  لیاوقات تعط شتریب هیحس کرد. من و خواهرم سام نایا یزندگ

 .میزیر یگشت و گذارمون برنامه م

کنه  یم یفتن گزارش سپردر حال گر گهید یاوقاتش رو تو شهرها شترینامزد داره. نامزدش احسان خبرنگاره و ب هیسام

رو هم برده. چون داماد گل  هیبار سام نیو ا رازیخانواده اش رفته ش دنیچند روزه و البته د تیمامور هیو االن هم واسه 

زنم پنج سال از من کوچکتره.  یصداش م یکه من اکثر اوقات سام هی. سامنو اون عقد هم هست هی. سامهیرازیما اصالتا ش

 :گفت یو م دیکش یبنفشش رو م یغایدونه از اون ج هی یدوباره گفتم سام دیفهم ین ماگه اال ،یجاش خال

 !ســــــــــــام ـ

 یشه که م یجا برم که صداش نرسه، اما خواهر صدا نازک من انگار از قبل بهش الهام م هیخواد  یلحظه واقعا دلم م اون

 .من شیپ ادیو م دهیبلندگو قورت م هیکنم که  تشیخوام اذ

کنه.  ینم غیزن گرفتن من در یبرا یکار چیزنه. از ه یمسئله قر م نیاما خودم... من هنوز مجردم و چقدر مادرم سر ا و

جلسه  یکه برا ییکردن دخترها دیاومده باشه تا کاند نیمجرد یقرآن که توش حرف از عذاب برا یها هیاز خواندن آ

 .اومدن یه میهمسا یخانم ها یخونه  ایما و  یقرآن به خونه  ی

 ،یشه. وا یبعد لبخند رو لبم خشک م هی. اما چند ثاندمیتکون م یو سر ادیرو لبم م یلبخند نایا یهمه  یآور ادی از

 .محمد اگه ترورم نکنه خوبه

جدا  نیتو دو تا ماش ییدو تا دهیم یآورده. چه معن نیچون که محمد خودش ماش اوردم،ین نیشم. ماش یم ادهیپ یتاکس از

جلو و  رمیخوابش برده. م یفرمون گذاشته و انگار ی. سرش رو، رورمیمحمد م نیبه سمت ماش م؟یبه کارمون برس میبر

پره. بد  ی. از ترس از جاش مشهیزنم به ش یو بعد با پشت دست محکم چند بار م ستمیا یکه نفهمه سر جام م یطور

 نیو خنده دار تر نیبهتر دیفکر کرده در بازه. شا رمیبم یخوره به در. اله یبشه که سرش م ادهیخواد پ ی. مدهیجور ترس

شد. سرش رو  یم یونیتلوز یصحنه واسه برنامه ها نیآورده بودم، بهتر نیاگه دورب ییبوده، خدا نیو آزارم هم تیاذ

 :گهیو م رونیب ادیو م رهیگ یم

 .تو اصال ی! آزار دارگهی! آخ سرم خدا، کوفت، نخند دیزهرمار، رو آب بخند ـ

 .بودم دهیاندازه نخند نیبود. تا به حال به ا یباحال یصحنه  یلیآخ، جون داداش خ ـ

شده اگه از کوه هم پرتت  م،یذار یما دوباره برنامه م راز،یاز ش ادیم هی. باالخره که سامسایمنم دارم، وا ه؟یجور نیاِاِاِ ا ـ

 .کنم یکار رو م نیکنم، ا
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 نه!؟ گهید رهیکه د میخب بر ـ

 ...یعنی. یبد نینقطه چ یزدمت که صدا یجا چنان م نیوگرنه هم ابونه،یکه خ فیان سام حبه ج ـ

 :گمیشم م یم نشیکه دارم سوار ماش نیح نیهم تو

 هاست؟ نهیگز نیاز ا کیمورد نظر تو کدوم  یشد االن؟ صدا یصبر کن، صبر کن! چ ـ

 ( خر محترمالف

 ( گاو محترمب

 ( سگ محترمج

 یسم محمد کاتببه ا یبینج وانی( حد

 یاز ضربه ها یکیکنه که مهمون  یآخر دست بلند م ی نهیگز دنیزده تو صورتم و منتظره که حرفم تموم بشه، با شن زل

 :گمیم رمیگ یکه جلوش گارد م یمرد افکنش بشم که در حال

 !شد ریمحمد! د ـ

و  گهیم ییلب پناه بر خدا ریکنه. زب دنیکش قیتونه جز نفس عم ینم یبرسه، کار ریترسه د یکنه و چون م یم یپوف

ذارم  یسر به سر محمد م شتری. البته من بمیهست یشوخ یکنه. من و محمد بر خالف سنمون آدم ها یرو روشن م نیماش

بودم و هستم، تو خونه که سر  یهر نوع خراب کار هیو پا ارمدوست د یلیو خنده رو خ یو اون اغلب ساکته. من کال شوخ

 یخاک یکره  نیا یانسان ها یحق همه  دنیباشه خند یجا هم سر به سر محمد. هر چ نیذاشتم و ا یم هیبه سر سام

 شعار منه نیمحروم کنه. ا دنیتونه ما رو از خند یمشکالت هم نم نیبدتر یحت یچیبوده و هست. ه

***** 

که چند ساعت سر پا  نهیا زیچ که تو عمرم کردمه. وحشتناک تر از همه ییکارها نیاز بدتر یبانک یبه کار ها یدگیرس

 ی. بمیذار یم رونی. ساعت دو شده که ما از در بانک پامون رو بیو با آدم ها و اخالق متفاوتشون سر و کله بزن یستیبا

 .بانک رو خودم انجام بدم یکارها ماممن رو مجبور کرد که ت یجنبه به خاطر اون شوخ

 !اومدم یعمرا مدونستم شلوغه  یمحمد، داداش، جون تو اگه م ـ

 :گهیم ارهیحرصم رو در م یلیخ یکه گاه یبا همون لبخند محمد

 .کشتمت یم یاومد یسام، داداش، اگه نم ـ
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 .ستمایدستت ن ریمن ز ،یاو ،یاو ـ

 .یداداش، هست ید هست ـ

 .خانوم نگفتم هیاگه به هان ه؟یک یهست ـ

 .ایکار نکن بزنم له بش هیبرو بابا،  ـ

 !سرت اومده ییچه بال یکه نفهم ارمیسرت ب ییوقت چنان بالاون  ؟یمن؟ با من ـ

 ؟یکن یمثال چه کار م ؟یگفت یچ یدیخودت فهم ـ

 .دهیرو لو نم شیآدم استراتژ گه،ید گهید ـ

 .چرت واسه خودم گفتم هیبگو حرف ندارم بزنم،  ـ

 .یمردم از گرسنگ م؟یبزن صاحاب یشکم ب نیبه ا ینهار هی ییجا هی میبر یخوا ینم نمیتو فک کن ندارم، بب ـ

 مگه قراره من به تو نهار بدم؟ ـ

 جا؟ نیتا ا میکشوند یواسه چ ،ینهار بد ستیکوفت، اگه قرار ن ـ

 .یواسه خر حمال ـ

 !ادب یب ـ

به  یریمودبم. کارد بخوره تو اون شکمت که هر جا م هیبق یخودت حرف زد، وگرنه من جلو اتیبا تو با ادب دیداداش با ـ

 .یتفکر شکم

 ؟یپسند یهوم؟ کدوم رو م ؟یخور یکتک م ای ،یدینهار رو به من م ایشه درست صحبت کرد،  یمحمد جان با تو نم ـ

 .کنه ینگاهم م یسکوت با حالت تاسف بار تو

 !میکه نهار رو افتاد یعنی نیآهان، ا ـ

 .شفاش بده ایبرم. خدا یموجود ناقص العقل به تو پناه م نیاز شر ا ایخدا ـ

 .معده بزرگه رو خورد کهیکه روده کوچ میحاال بر ن،یآم یهال ـ

 ؟یــــیجان؟ مگه تو گاو ـ
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 .بدتر از اون دیکنم. شا یدنبالت م ایاسپان یتو یمثل اون گاوا ،یجا کل کل کن نیبا من ا گهید قهیاگه دو دق ـ

 .رسد یم یباغ بر نینشدم. هر دم از ا وونهیتا من از دستت د میبر ـ

 .رسد یم یتر از، تازه تر از، تازه تر بله، تازه ـ

***** 

 محمد ؟ ـ

 !مرگ ـ

 محمـــــــــد؟ ـ

 !زهرمار ـ

 .از انحنا تو حلقت ینام ببر یخوا یکه م یزیمحمد جون؟ مرگ و هر چ ـ

 بشه، تا خود رستوران که پدرش رو درآوردم بس که سر یخنده. البته حقم داره عصبان یتونه تحمل کنه و م یبار نم نیا

 .کردم یرو تمام و کمال خال بشیبه سرش گذاشتم، تو رستورانم که ج

 .آوردم خرجم کمتر بود یرو م هیمن اگه هان ـ

 .نهار رو دستت گذاشتم هیمن چه خوبم  نیذاشت. بب یطال رو دستت م سیسرو هی یآورد یخانوم رو م هیهان گه،ینه د ـ

 ...که مثل تو . همهیدون ی. خودتم خوب مستین یآدم نیهمچ هیهان ـ

 !دونم یخودم م ستن؟یهان چتر ن ـ

 وقتا؟ هی یاریپــــــــوف، از رو هم کم ن ـ

 .ارمینه، نگران نباش، کم نم ـ

 .کنم یم یباهاش شوخ نینبود، واسه هم یطور نیشه. اخالقش ا یناراحت نم امیدونستم از شوخ یم

***** 

رو  یزیزنه و چ یحرف م جانیبلند و با ه ی. داره با صداادین موروجکمو یتو خونه، صدا امیکنم و م یرو که باز م در

 :گمیتو و م رمیرو دوست دارم. م شیسرزندگ نیکنه. ا یم فیتعر

 .یاومد یو بعد م میدیکش ینفس م هیما  یکرد یچند روز صبر م هی ؟یوروجک تو که باز اومد ـ



 

 
42 

 :گهیذاره و م یماچ آبدار رو لپم م هیپره تو بغلم و  یم دنمید با

 .ذره شده بود هیدلم برات  ،یداداش ـ

 :گمیبوسم و م یرو م شیشونیو پ نیذارمش زم یم

 .کس نبود سر به سرش بذارم چیه ینبود ،یطور خواهر نیمنم هم ـ

 ن؟یهم ـ

 !گهیوروجک نباشه، خونه سوت و کوره د یخب وقت ـ

 :گهیو م رهیگ یاز لپم م گهیماچ د هیپره  یم دوباره

 .و آزارت تنگ شده بود مموشک تیاذ نیه امنم دلم واس ـ

 .همسن خودت لقب بذار یبرو بچه! برو برا ـ

 :گمیکنم، م یکه کتم رو از تنم خارج م یحال در

 ده؟یجد نیا ـ

 !خوام صدات تونم مموشک یبه بهد م نیچه ناژه! مموشک، از ا نیاوهوم، خوگشله نه!؟ بب ـ

 ؟یزن یحرف م یجور نینکنه با شوهرتم ا ،یدرست ش میچه نوع حرف زدنه؟ شوهرت داد گهید نیا ـ

 :دمیو ادامه م دمیهاش رو تکون م یکشم و چتر یتو موهاش م یدست

 .بعدش برم به کارام برسم دیبا ؟یاریبرام م ییچا هی ـ

 .زنم، خب دوست دارم یحرف م یجور نیکه ا نمیبله، چرا که نه؟ ا ـ

 یبوسم. کنارش م یو دستش رو م رمیبه سمت مامان م شهیبه عادت همتو آشپزخونه.  رهیو م ارهیزبونش رو در م و

 :گمیو م نمیش

 مامان؟ احسان کجاست؟ یخوب ـ

رفت و گفت  نیداد، واسه هم یم لیتحو ریرو که جمع کرده بود رو به سردب یاون اطالعات و اخبار دیمادر. با یمرس ـ

 !جا نیا ادیشب م
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 .سمتمون ادیخوش رنگ م یبا سه تا استکان چا هیلحظه سام همون

 !یگرفت ادی ییزایچ هیشوهر کردن به دردت خوردا! حداقل  نیدرد نکنه! ا کهیکوچ یبه به، دست آبج ـ

 !ســــــــــــــــام ـ

 .شنوم یصدات رو م ینزن غمیج یجام و کنارت نشستم. به جان آج نی. چته؟ من همدیترک یبمب صوت نیاِاِاِاِ باز ا ـ

 :گهیبا خنده م مامان

 ؟یکن یم تشیقدر اذ نیسر به سر خواهرت نذار. چرا ا ومدهیبسه پسر، ن ـ

 ...من بلد نبودم؟ من از هر انگشتم یپررو، ک ـ

 .دونم ی! من میگیباره؟ بله تو که راست م یهزار تا انگشت م ؟یچ ـ

 :گمیبزنه که م غیکنه که ج یرو باز م دهنش

 .خواهر هنرمندم یباره. اصال به خودم رفت ینزن. آره هزار تا هنر م غیکردم، ج یشوخ ـ

***** 

 " مهتا "

 !ایکن یم یجور نیبار آخرت باشه ا ـ

 .مگه چه کار کردم؟ هان؟ دوست نداشتم سالم کنم ـ

 ...... استغفراگهیم طونهیش ـ

 :گمیلب م ریز

 .شکر خورده با تو طونهیش ـ

 .نمینحست رو نب یافهیبرو گمشو تو اتاقت تا اون ق ـ

 ...دب باش! وگرنهمو ـ

 ...دِ بگو تا بزنم تو دهنت ؟یوگرنه چ ـ

 :گهیم یو عصب رونیب ادیبا چادر نمازش از تو اتاق م مامان
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 ن؟یچتونه بچه ها؟ چرا مثل سگ و گربه به جون هم افتاد ـ

 :گهیکنه و م یبا حرص بهم نگاه م اریمه

 .نفهم بپرس یدختره  نیاز ا ـ

 :گمیحرص م با

 .ون دوست بدتر از خودتو ا یینفهم تو ـ

 .شه یمامان بلند م ادیفر یشم. صدا یم میپشت مامان قا غیکنه سمتم که من با ج یم حمله

 .کن ی. مهتا از داداشت عذر خواهگهید دیا... اکبر، بس کن ـ

 .کنه یبا من رفتار م یجور نیا ن،یکه ا یدیبها م نیتو به ا شهینکردم؟ هم یکنم؟ واسه کار یعذر خواه یواسه چ ـ

. با ستادهیکشه پشت مامان ا ینفس م یکه عصب یدر حال اریکنه. مه یگرده و من رو نگاه م یبار مامان با تعجب برم نیا

 :دمیحرص ادامه م

 یرو م نایو ا یکرد یکردم شما دعوام م یم یمن هر کار شهیمهناز. هم ایبوده،  نیا ایخوب  یبچه  شهیهم ه؟یچ ـ

معذرت بخوام؟ آسه  دیبا شهیکردم که هم ی. من چه گناهستنین یکیدست  یانگشت ها ی تو سرم. بابا همه یدیکوب

 .یکوفت یزندگ نیخسته شدم از ا اره؟یو مه هنازمامان؟ چرا فقط حرفت م ینیب ی! چرا من رو نمامیبرم، آسه ب

 .رهیگ یکه مامان جلوش رو م ادیکنه به سمتم ب یم یکشه و باز سع یم ادیفر اریمه

 خودم برات ببندمش؟ ای یبند یرو م دهنت ـ

 .زنم یتو خفه شو، دارم با مامان حرف م ـ

شه. به  یزنه و به سمتم حمله ور م یکنه، کنار م یمن رو نگاه م یو ناراحت تیمامان رو که با عصبان اریمه گم،یو که م نیا

خواد در رو باز کنم،  یبا لگد و مشت مکه  ادیم اریمه یکنم. صدا یبندم و قفلش م یرم و در رو م یسرعت سمت اتاقم م

لگدا و  یذارم تا صدا یگوشم م یرم، دستام رو، رو یخودمم از جلوش کنار نم کهکنم بل یاما من نه تنها قفل رو باز نم

 .اش رو نشنوم انهیوحش یمشت ها

 !یبازش کن عوض ؟یکر ؟یچ یعنی یکوفت یرو تا نشونت بدم زندگ یلعنت نیباز کن ا ـ

 .خوره یشو، حالم ازت بهم مبرو گم ـ



 

 
45 

 .هستم یازت عصب یمهتا خفه شو، خفه شو، به حد کاف ـ

 .شه یبلند م ادشیفر یزنه و بار ضدا یبه در م گهیلگد د هی

 .کنم تیدر رو تا حال نیباز کن ا ـ

 .ادیکه با دست گرفتمشون هم واضح م ییحرفاش از پشت گوش ها یدر. صدا یجلو ادیم مامان

. بشکنه دهیم یجور نیهمه زحمتم رو ا نینمک به حروم. جواب ا یور، بذار تو همون اتاقش بمونه دختره  نیا ایب اریمه ـ

 .دمیهمه براش زحمت کش نیکه ا یدست نیا

 .کنن هیآسمونم به حالش گر یکه مرغا ارمیسرش ب ییبال سایزنه، حاال وا یحرف م یجور نیخوره که ا یگه م ـ

 شهیهم ستم؟ی. مگه من آدم نضیهمه تبع نیکنن. خسته شدم از ا یراه خودشون رو باز م اشکام شهیطبق معمول هم باز

 .مهناز، اما من... اَه، به درک ای ارهیمه ایبچه خوبه 

و مهناز محکم از پشت بغلم  دمیخند یکنم. من داشتم م ینگاه م میپارسال گرفته بود دیعکس خودم و مهناز که ع به

 یرو که معموال برا یداغون بایرم سمت کمدم تلفن تقر یشوهرش ازمون گرفته بود.م ایرعکس رو آ نیکرده بود و ا

 یتونم شماره  یکنه و من م یزنم. خوشبختانه کار م یم زیرو به پ ارمیکنم رو درم یازش استفاده م نترنتیرفتن به ا

 :دهی. بعد از چند تا بوق جواب مرمیمهناز باهاش بگ

 بله ـ

 .، مهتامنم ،یسالم مهناز ـ

 ؟یداشت یکار ؟یخوب ؟یسالم آج ـ

 ...یلیکم حرف بزنم. خ هیخواستم باهات  یم ـ

 .خداحافظ ،ی. بعدا بگو، خب؟ فدات بشم آجییجا میر یم میدار ایمن و آر ییمهتا ـ

د بلند و بلن رمیگ یدستام م نیخسته شدم. سرم رو ب ــــا،یکنم. خدا یذاره خداحافظ ینم یذاره. حت یرو م ی... گوشتق

 .نیامروزم رو کوفتم کرد یشما. خوش یکنم. لعنت به همه  یم هیگر

***** 

 هی ی. به نوعگمیهم نم کیشه گفت به بابا جز و سالم عل یو من از اون روز، به جز بابا، با همه قهرم. م لداستی شب

خواستم بهش بگم هم  یم یمن چ نهیبا مهناز هم که زنگ زد تا بب ی. حتانیکه به خودشون ب نیا یاعتصاب و سکوت برا
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 دیطور د نیرو بردارم و منم خودم رو به خواب زدم و مامان که ا یزنگ زد مامان صدام کرد تا گوش یصحبت نکردم! وقت

 :به مهناز گفت

 !دهیخواب ،یمهناز ـ

 ... ـ

 .شد! خوبه حاال پارسالم قبول ندهیامسال کنکور نداره که خواب نیدونم ا یدونم؟ من نم یچه م ـ

 ... ـ

 .شه یباالخره درست م نمیولش کن، از خودت بگو، ا ـ

است. مامان  هیو کنا کهیکه به ت ادیم شیهم پ ی. اگه حرفمی! چه راحت. از خودش بگه. از اون شب اصال حرف نزدهه

شب  نیا دودلم. امشب تو ی. به عبارتدهیخواد و هم غرورم اجازه نم ی. هم دلم مدیمنتظره من برم جلو و بگم ببخش

دور  یلینسبت فام هیکه مامان و بابا  یی. از اون جاگمیرو م رم. مادر و پدر مادمیو آقاجون دعوت یمامان یقشنگ خونه 

دارن،  یشناسن و با هم روابط خانوادگ یرو م گهیهم د المونیما تا ته ته فام یکه تو خانواده  ییدارن و باز از اون جا

 .جمع کامل هی یعنی نیون جا و اا انیهم م یپدر یامشب خانواده 

 یها یمهمون نیمن عاشق ا م،یش یم یو راه دمیسالم به بابا م هی اریمه یعنیصحبت با مامان و پسر جونش  بدون

و با آقاجون  ننیش یگوشه م هی اری. از همون اول بابا و مهمینفر نیو ما اول ومدهیهنوز ن یکس میرس یم ی. وقتمیخانوادگ

آشپزخونه رو ندارم، پس از آقاجون  یکمک کنه. من که حوصله  یانتا به مام رهیکنن و مامان هم م یشروع به صحبت م

 .یو علم اتیو ادب رانیا خیتا تار ریبگ ینیو د یتا برم تو اتاقش. اتاق آقاجون پر از کتابه. از مذهب رمیگ یاجازه م

که وضع رو  نمیاز اون بخونه و ا شتریازه نداده برو گرفته و پدرش اج کلشیکرده که مدرک س فیبزرگ برام تعر بابا

گرفته و  یداشتن، کتاباشون رو م یروشفکرتر یخوندن و به نسبت خانواده ها یاز دوستاش که درس م دهید یجور نیا

که  شیپا استاد دانشگاهه. از خوب هیمدرک واسه خودش  نبوده که بابابزرگم بدو یجور نیخونده و ا یخودش درس م

دخترش که مادر من  نیدونم ا ینم یکنه، ول یاندازه محبت م هیگم کم گفتم. به تمام نوه هاش و بچه هاش به ب یهر چ

 ذاره چرا بهش نرفته؟ یفرق م یجور نیبچه هاش ا نیباشه و ب

وتگاه جا خل نیشه گفت ا یواسه خواب و م یکیبود و اون  نیا شیکیکنم. دو تا اتاق دارن که  یاتاق آقاجون رو باز م در

پنجره که پر  هیدر، کتابخونه است و سمت چپ  یاتاق بزرگ که روبرو هیو مطالعه بود.  ازیآقاجون واسه راز و ن یشبانه 

که روش سجاده و جانماز آقاجونه. نگاهم  کهیکوچ زیم هی. کنار پنجره چکهیو پ یو شعمدون اسیشب بو و  یاز گلدون ها
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که  ی. اونرمیشدن. به سمتشون م دهیمرتب چ زشونیخوشگل و تم یاون جلد ها شه. کتاب ها با یم دهیبه کتابخونه کش

 .کنم یاضافه شده رو باز م دایجد

 شتریباز شد، تو خونه که بودم ب شتریآشنا شدم، چشمام رو کتابا ب وتریو کامپ نترنتیشدم و با ا رستانیوارد دب یوقت از

بار کتاب پادشاهان افسانه  نیخوندم. ا یبود رو م دهیآقاجون تازه خر که یاومدم اون یجا که م نیکردم، اما ا یدانلود م

نشستم و کتاب رو باز کردم و مشغول  نیزم یبودم. رو اتیو ادب خی. من عاشق تاررانیا خیبود. آخ جون از تار دیجد یا

 .خوندنش شدم

 دوم خودم کجا نشسته؟ ینسخه  ـ

 :گمیشه و م یباز م یشم. لبم به لبخند یم رهیخ ستادهیب در اکنم و با آقاجون که تو چهارچو یرو بلند م سرم

 .آقاجون، من عاشقتم یوا ـ

 کتابخونه؟ نیا ای یکن. تو عاشق من اهیرو س گهید یکیبرو پدر سوخته، برو  ـ

 !اوم... عاشق... شما ـ

 یم قیمثبت بهم تزر یانرژ از یبا اون بوسه موج دیبوسه. شا یرو م میشونیجلو و پ ارهیجلو و سرش رو م ادیم آقاجون

 :کنه ی. کنار گوشم زمزمه مایدن یحس ها نیاز بهتر ی. موجهیکنم وصف نشدن یم دایکه تو اون لحظه پ یشه، چون حس

 .من زیمن، عز یمن. نوه  ییمن دوست دارم مهتا ـ

 :گهیپوشونه و بابابزرگ م یچهره ام رو م یلبخند

 ما؟ شیپ یاینم ،یو دل از درس کند یامشبم که اومد هی ـ

 ن؟ید یبهم م یقول هی! فقط قبلش میبر ام؟یچرا نم ـ

 دخترکم؟ یچه قول ـ

 .تا ببرم خونه و بخونم نیکتاب رو بد نیا نیقول بد ـ

حافظ و شاهنامه رو هم با خودت  وانیدلم! اما د زیعز میبرش گردون. حاال بر یحتما! من خوندم. ببر و هر وقت خواست ـ

 .اریب

 .چشم ـ
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 .بال گلکم یب ـ

 میر یکه بابابزرگ دستش رو حلقه کرده رو شونه ام م یو در حال رونیکشم ب یرو از تو کتابخونه م بایدو تا کتاب ز اون

 یمیبزرگ و قد یها یکه به پشت اریسمت بابا و مه ادیم لیو پشت بندش مامان با ظرف آج وهیم یبا کل یتو سالن. مامان

 .گل و بته طرحبا  ییها یدادن. پشت هیبابابزرگ تک یخونه 

 :گهیگرده سمت من و م یبرم یمامان

 به اون کتابا؟ یدیجا و چسب نیا یباز تو اومد ـ

 .منم و جونم و اون کتابا و صاحب اون کتابا یدون یجونم، تو که م یآخه مامان ـ

 !کنه یم ینیریچه خودش نیاِاِاِاِ بال به جون نگرفته بب ـ

 :گهیبا طعنه م اریمه

 ؟ینیریداره به جز خودش یخودش رو تو دال جا کنه؟ چ یکار رو نکنه با چ نیااگه  ـ

سال عمرا  ستیحسود ب نیخورد که به ا یجمله تو ذهنم وول م نیکه لبخندم از رو لبم رفته بود و ا یحرص در حال با

 :گمیم اریده ساله هم عقلش کمتره، رو به مه یبخوره و از بچه 

 ه،یکیهستم ظاهر و باطنم  ینه من. من هر چ ،یکن یم ینیریخودش هیو واسه بق یندار یزیکه چ ییتو نیا ،یاشتباه کرد ـ

 ؟یاما تو چ

 :گهیم تیبا جد یو مامان دمیبه تاسف تکون م یسر

 .نداره تی. شب جشن خوبدیقهر مسخره رو تموم کن نیا دی! شب جشنه مثال! پاشدیبس کن ـ

 :گهیشم که م یم رهیخ یتعجب به مامان با

 .اریو هم با مه یمامانت گفته چند روزه که هم با اون قهر ـ

دل آقا پسرش  دیبا یدونه چه جور یزنه، مامان خانومم که م یآقا به خاطر دوستش سر من داد م نیخودشونه، ا ریتقص ـ

 .رو نگه داره. انگار نه انگار که من هم آدمم و غرور دارم

 :شم یبابا سهو ساکت م یصدا با

 .بهینوم، عمهتا خا ـ
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 .کنه یقاطع بودنش ساکتم م نیشه گفت هم یو م یو داد ادیگونه فر چیمحکم! بدون ه ق،یعم قاطع،

 .کنه یدوباره تکرار م یمامان

 نیو ا دیرو ببوس گهیهم د یرو دیخان فقط با خواهرت نبودما، شما رو هم گفتم! پاش اریمهتا مادر پاشو، مه د،یپاش ـ

مردم  نیب یبد دیشبا نبا نیپاکمون گفتن ا اکانیو بزرگمون و ن یباستان دیشب جشنه مثال. عکنار.  دیکدورتا رو بذار

 .نمیبب دیباشه. پاش

 ی. دعوامیستین یکدوم خواهان آشت چی. تابلوئه که ما همیایو به سمت هم م میش یبلند م یدو به احترام حرف مامان هر

 .شه یظاهرا تموم م اریمن و مه نیب

 :گهیم یکه مامان نمیخوام بش یم

 !دختر خوب نیمامانت، اونم ببوس و معذرت بخواه، آفر ـ

 :گمیم یکنم و در دل مشتاق و در ظاهر فقط به خاطر حرف مامان یبود م نیینگاه به مامان که سرش پا هی

 چشم ـ

سمتش و  رمیکشه. م یباهاش پر م یحرف زدن درست و حساب یو عاشقشم. دلم برا میدونن من به شدت مامان یم همه

 :گمیبوسم و م یگونه اش رو آروم م

 مامان دیببخش ـ

 :گهیکشه تو آغوشش و م یدفعه من رو م هی

 ...که یزهرماره. مادر نشد یزندگ یعنیزنه  یبچه ات باهات حرف نم یوقت یبفهم ینبخشمت چه کار کنم؟ مادر نشد ـ

کشم. تمام اون  یبوسم و عقب م یو دوباره مامان رو م رمیگ یغصه بخوره و آروم سرم رو باال م نیاز ا شتریب دمینم اجازه

درد و دل من رو نداشتن تو ذهنم  قهیکدوم وقت دو دق چیتلخ و گس اون روزها که ه یشه اما خاطره  یدعواها تمام م

و  دهیم دیجد یزنگ در خبر از اومدن مهمونا ی. سخت. خوشبختانه صدادمکه تنها بو ییروزها ی. سخته فراموشرهیرژه م

 .رهیگ یافکارم رو م یشرویپ یزنگ ساده جلو نیهم

***** 

 " سام "

 :و بلند بگم ارمیب رونیمتن ب یشه سرم رو از تو یدر باعث م یصدا
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 .دییبفرما ـ

 :گمیکنم و م یشه. لب تاب رو جمع م یتو چهار چوب در ظاهر م شیشگیباز و صورت مادرم با اون لبخند هم در

و  دیاتاق رو منور کردن. اصال ماه خجالت کش نیاومدن و ا ریحق یبنده  نیاز فرمودن و به اتاق ابه به، خاتون سرافر ـ

 آسمون باشم؟ نیشه من تو ا یاتاقه، مگه م نیخاتون تو ا میکه مر یرفت. گفت تا وقت

 .زیبسه پسر، کم زبون بر ـ

 ماه کجاست؟ ن،یآسمون رو بب گم؟یخب مگه دروغ م ـ

 .موضوع مهم باهات صحبت کنم هی یخوام درباره  یباز. مزبون  یپسره  نیبش ـ

و  زیو تم یدختر ترگل ورگل خوشگل و خانوم و چادر هیکه باز رفته جلسه و  نیا یعنیموضوع مهم  گهیآخ آخ، مامان م ـ

 .و... هه هه هه... مامان صفت کم آوردم، برسون، برسون زیهمه عز شیپ

 :گهیخنده و م یمن م یحرکات مسخره  به

 .یجو عقل ندار هیاما  ،یو هفت سال دار ستیبسه، از سنت خجالت بکش. ب ـ

 مامان، من عقل ندارم؟ گهیدستت درد نکنه د ـ

 !نبود نیکه االن وضعت ا یاگه عقل داشت گه،ید گمیخب راست م ـ

که  ستمین پیم، خوشتندارم که دار یاهــــه، مادر من مگه وضع من چشه؟ ماشا ا... کار ندارم که دارم؟ خونه زندگ ـ

 ...که هستم ستمیهستم، خوشگل ن

 !ی. خب حاال! درست حدس زدیصفات داشته نداشته ات رو به رخم بکش یخوا یبسه بابا، اگه ولت کنم تا صبح م ـ

 :گهیکنه و م یم تیاون دختر به کالمش سرا دنید جانیه انگار

کنه، معلمه فعال، اما واسه  یخونه، کار م یباوقار، تازه درسم م هنرمند، خوشگل، ب،ی! نجهیچه خانوم یدون یمادر، نم یوا ـ

 ...بچه است هی نیخونه که قبول بشه، هم یم یمعمار سانشیفوق ل

هان؟ نه واقعا  ؟یقرآن خوند یبعد ک ؟یدیفهم یرفت یکه قرآن م یساعت هیرو تو همون  نایا یخاتون! همه  Stop ـ

 .واسم سواله

 !سام ـ
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 .نیرمودف یبله، بله، م ـ

 ...گفتم یداشتم م ـ

 اِاِاِاِ صفات دختره هنوز ادامه داره؟ ماشاا... چه خبره!؟ ـ

 !گهیباش د یلحظه جد هی. خوب یکن یم وونهیتو امشب من رو د ـ

 .دییشدم، بفرما یخب، اهم، اهم، جد ـ

 ؟یو خواستگار قاتیواسه تحق میبر ه؟ینظرت چ ـ

 !نه ـ

 ؟یواسه چ ـ

 یریکه م ییایمهمون نیتو ا یها یبه خاله خان باج یعالقه ا چیبه خودت حساب نکن، اما من ه نیرو توه نیمامان ا ـ

 !جور جاها شرکت کنه نیندارم. دوس ندارم زنم تو جلسه و ا

 :گهیکنه و م یم یاخم

 ؟یشه تا آخر عمرت تنها بمون یکه نم نیهم ثواب داره. ا یوا، مادر تو جلسه قران شرکت کرده. کل ـ

 !ی هر چحاال ـ

 .نمیتو رو نب یخوشبخت رمیبم دیمن با ـ

 !خواهشا دیبحث رو تموش کن نی. ارمیم یکه منم م یخدا نکنه مادرم. تو نباش ـ

 :گهیو م ادیزود کوتاه م شهیهم مثل

 .نمیو سر و سامون گرفتن تو رو هم بب یتونم شاد یم یروز هیمن  نمیآخه... باشه. بب ـ

 !ینیب یوقتش م. به ینیب یآره مادرم، م ـ

 یکنه. بلند م یناراحتم م یلیکاراش خ نیبا ا یدوسش دارم، ول یلی. خرونیب رهیو م دهیتکون م یاز رو ناراحت یسر مامان

 :گهیو م رونیب ادیاتاق ماست با عجله م یاز تو اتاقش که روبرو هیشم در اتاق رو ببندم که سام

 .نبندش داداش، کارت دارم ـ
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 :گمیزنم و م یم یلبخند

 وروجک؟ یچه کار دار ـ

 !اَه، به من نگو وروجک ـ

 ؟یخب، چه کار دار یلیخ ـ

 !بازم هنگ کرده ؟یمن بنداز ستمینگاه به س هی یایشه ب یم ـ

 کنه؟ یساعت اون جا چه کار م نیاحسان تا ا دمی. من که نفهمومدیشوهرتم که ن نی. اوترتیکامپ نیبابا، تو هم با ا میبر ـ

 .ادیتو راهه و داره ماحسان گفت که  ـ

 :گهیم یکنه. با خوشحال یزنگ حرفاش رو قطع م یصدا

 !هورا، احسان جونم اومد. هورا ـ

 یخجالت بکشه. سرش رو م دیکه با ادیم ادشیکنه و  یکنم نگاه م یو به من که با تعجب نگاهش م ستهیا یدفعه م هی

 .خجالت بکشه دیبا دهیتازه فهم چارهی. بمیو د برو که رفت نییاندازه پا

***** 

 " مهتا "

 ...ای ش،یریخبر دستگ ایخبر مرگش،  اینامه اش،  ای اد،یخودش م ایمهتا، غرق نشو.  یآها ـ

 .اِهــــه، آسمان کمتر حرف بزن ـ

 .یجا غمبرک بزن هیتو  نیکه ع نینه ا ،یکه خوشحال باش نهیواسه ا یدوست دارم. مهمون ـ

 :گهیو م نهیش یکنارم م ادیم فاطمه

 ؟یاحوال دختر عمو، چرا تو فکر ـ

 :گمیزنم و م یم یلبخند

 .نشده که یزیبابا، چ یچیه ـ

 .هست، رو من و زهرا حساب کن یدر هر صورت اگه مشکل ـ
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 .زمیباشه عز ـ

 :رو مخم رهی. آسمان دوباره مرهیو م گهیم یکنه جانم یزنه و تو جواب زن عمو که صداش م یم یلبخند

 مهتا جون؟ ـ

 .امینم رونیمن با تو ب آسمان ـ

 ؟یایخوام! چرا نم یم یچ یدیاِهـــــه، چه زود فهم ـ

 !یاریمن رو درم یپدر دست و پا رون،یب یچون تو بر ـ

 ؟یمن؟ نه واقعا با من بود ـ

 !بودم میپس نه، با عمه مهر ـ

 :گهیو م رهیگ یبه خودش م یمسخره ا ی افهیق

 .. همون که فحش خورش ملسهیه مهرهان، عم گه؟ید هیک یعمه مهر ؟یعمه مهر ـ

 :گهیگرده و م یبرم یبلند آسمان عمه مهر یصدا از

 !بله؟ ـ

 یبد یچه سوت دهی. چون خودش فهمادیاما صداش در نم چه،یکه باعث شد به خودش بپ رمیگ یاز آسمان م یشگونین

 :گمیداده. م

 .عمه میبا شما نبود ،یچیه ـ

رفته، ول کنم  نمیبه ا اری. فکر کنم اخالق گند مهیدولت مهین رستانیدب هید و معلم بد اخالقه. مجر تینها یعمه ام ب نیا

 :گهیچون دوباره م ست،ین

 خوردم؟ ملس؟ یچ ی. چدمیاما من اسمم رو شن ـ

 :گمیدروغ م به

 .کنم یم فیکه خوندم رو تعر یدیدارم براش رمان جد ـ

 :گهیو آرمانه م اریکه مشغول حرف زدن با مه نیرام



 

 
54 

 ن؟یعاشقانه شد یمزه  یب یرمان ها نیا فیو مشغول تعر نیدیاز شما دو تا بهم رسب ـ

 .دو کالم از مادر عروس ـ

فوضوله.  یادیمتنفرم. ز نیکنم. از رام یحرفا توجه نم نیاز تو بزرگتره و احترام بذار و ا یعنیمامان که  یچشم غره ها به

 ینم کاریاما ب نیبشر با من لجه. رام نیشده. اصال ا یمرغ زیقش چهم که باز طبق معمول اخال اریخنده و مه یآرمان م

 :گهیو م نهیش

 .ستمیتا اون جا که اطالع دارم من زن ن ـ

 :گهیبلند بلند م آسمان

! واال اگه ی. بس که اون ابروهات رو نخ کردیخودت رو درست کرد شتریاز زنا هم ب نمیب یکه من م ییتو ؟یستیزن ن تو

دو کالم از مادر  گهیمهتا حق داره م یدخترونه، خب آبج ی افهی! دوپاره استخون با اون قیفهمم پسر ینم نمتیاز پشت بب

 .عروس

 :گمی. آروم به آسمان مگهینم یزیچ گهیشه و د یجمع م نیرام یاخما

 .تو پرش یرو دختر. زد گرتیج ـ

 یلبخند محو به آسمان رو نگاه م هی. با اریمت مهبه س رهینگاهم م اریاخت ی. بنییاندازه پا یخنده و سرش رو م یم آسمان

 ادیم نایدوختا. روم یو آسمون رو به هم م نیحرف رو گفته بودم، زم نیکنه. پس آقا داداش ما هم بله. حاال اگه من ا

 :گهیم یحالت خنده دار هیکنارمون و با 

 !شماها نیبه هم. چقدر ظالم دیچیپ شیعصب یداداشم، تک تک تارها چارهیب ـ

 .گهید نهیهم یحقشه، عاقبت فوضول ـ

 .اش هیاول یرسه به خواسته  یدوباره م آسمان

 !رونیب میبر ییجا که صبح سه تا نیتو هم بمون ا یروم گه،ید رونیب میبر ایب ،ییمهتا ـ

 :گهیم نایروم

 اد؟یام، مگه مهتا نم هیمن که پا ـ

 :گمیو م دمیتکون م یسر
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 ....! بعدشم... بابامیبه خرج بد یقگی، کمتر سخت سلشرطا هی. آسمان به امیباشه، م ـ

 .. باباتم با مادمیقول م ـ

 :گهیکنه و م یم دییهم تا نایروم

 .با ما ـ

 .آقاجون که کنار بابا و باباجون نشسته بود، همه رو ساکت کرد یصدا

 !میحافظ بخون دیخب، خب، همه جمع ش ـ

 :گمیو م ششیپ رمیشم و م یاز همه من بلند م اول

 .آقاجون ولیا ـ

شه و  یبزرگ درست م ی رهیدا هیشن،  یدور ما جمع م بیهم به ترت هیو بق ننیش یهم کنار من م نایو روم آسمان

کنم تک  یرسا حس م یخونه. عاشق صداشم. با اون صدا یکنه حافظ خوندن. محشر م یآقاجون از همون اول شروع م

به من. من  دیمجلس شروع کرده بود و رس ی. از بزرگ هاانیدر م شیشن و جلوم به نما یشعر زنده م یها تیتک ب

 :گهیکنه و م ینگاه به من م هینفر بودم.  نیآخر

 .کن تین ؟یبرابر اصل حاضر یکپ ـ

 :گمیلب م ریبه روح حافظ ز یو بعد از فرستادن فاتحه ا دمیتکون م یسر

 یتو رو به شاخه نبات و قرآن ،یتو محرم هر راز یرازیحافظ ش یاز شعرات بهم بگو. ا یکیحافظ آخر و عاقبتم رو با  ـ

 .یکه جوابم رو بد دمیقسمت م شیپرست یکه م ییو خدا یکه حفظش کرد

 .آقاجون دیی: بفرماگمیکنم و م یبه آقاجون م رو

 :گهیکنه و م یکنه و صفحه رو باز م یو بعد صداش رو صاف م گهیلب م ریز یزیچ

 ییخوش آشنا یچو بو یسالم "

 .ییروشنا دهیمردم د نبدا

 انیچو نور دل پارسا یدرود

 ییشمع خلوتگه پارسا بدان
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 یبر جا چیاز همدمان ه نمیب ینم

 ؟ییکجا یخون شد از غصه ساق دلم

 مغان رخ مگردان که آنجا یکو ز

 ییمفتاح مشکل گشا فروشند

 جهان گرچه در حد حسن است عروس

 ییوفا یب ی وهیبرد ش یحد م ز

 هست یهمت من گرش یخسته  دل

 ییایدالن موم نیز سنگ نخواهد

 فروشند یافکن کجا م یصوف یم

 ییایدر تابم از دست زهد ر که

 چنان عهد صحبت شکستند قانیرف

 یینبودست خود آشنا ییگو که

 نفس طامع یا یگر تو بگذار مرا

 ییکنم در گدا ییپادشا یبس

 سعادت یایمیک اموزمتیب

 ییجدا ییهم صحبت بد جدا ز

 تیاز جور دوران شکا حافظ مکن

 " ییبنده کار خدا یتو ا یدان چه

در انتظارم  یخوب ی ندهیآ یعنی. گهیکه حافظ م ستمین نیغمگ ینداره. من اون قدر ی! اصال انگار به من ربطبیعج چه

ده. بعدا کنه. احتماال اشتباه ش یتو اتاق بابابزرگ من رو از افکارم جدا م میبر گهیکه م نایروم یچـــرا؟ صدا ست؟ین

 .رمیگ یدوباره واسه خودم م
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***** 

 .گهیدنبالش د ادیشب عمو م گه،یخاله بذار مهتا بمونه د ـ

 .کنکور بده ها دیبا ینه خاله، درس داره. بابا ناسالمت ـ

 :گهیو م دهیبه خودش م یتکون آسمان

 .خوره یبر نم ییروز درس نخوندن به جا هیقربونت برم عمه. بذار باشه،  ـ

 .مواظب خودم باشم دمین بذار بمونم، قول مماما ـ

 :گهیکنه و م ینگاه به بابا م هی صالیبا است مامان

 .دونمیتونه بمونه. من نم یباباش اگه اجازه داد م ـ

خاص خودش و  تینگاهم با جد دنیکرد. بابا با د یشرک به شرک م یکنم، از اون نگاه ها که گربه  ینگاه به بابا م هی

 :گهیبدون لبخند م

 .چونمیپ یجام و گوشتون رو م نیخبر از کاراتون برسه در جا ا هی. داینکن تیرو اذ نایباشه اما آقاجون ا ـ

 :گمیم یسه با خوشحال هر

 .هورا ـ

 :گهیبا خنده م آقاجون

 یکردن خودم فلکشون م یزحمت نکش، کار ؟یچونیپ یگوش م یایهمه راه م نیجا ا نیتا ا ؟یچونیپ یفقط گوش م ـ

 .کنم

 :گمیسه با هم م هر

 !آقاجون؟

 :گهیکنه و م یخنده و مثال ما رو مسخره م یم

 ــــــــــه؟یچ ـ

 .بوسم یپرم و واسه تشکر صورت بابا رو م یم
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 رتریسخت گ ایجا باشن، اما مگه تو دن نیا نایتو اجازه گرفتن نداشتن. مامان و باباشون از خداشونم بود ا یدو تا مشکل اونا

تونم بگم  ی. به جرات مگهیاز شانس منه د نمیالتماسشون بکنم. ا دیبا یمنم بود؟ دو ساعت واسه هر کار یابااز مامان و ب

 .گردن یو ساعت نه شب به خونه برم رنیم رونیبا هم ب یوقت یو آسمان گاه نایروم

 :گهیشه و م یاز بغل ما رد م نیرام

 .شن یرفتن چقد خوشحال م رونیب هیکوچولو ها واسه  ،یآخ ـ

 .مایبهت بگ یزینکن دوباره چ یحاال کار ،یو جوابت رو گرفت یگفت یزیچ هیبار  هی نیرام ـ

 .مونه یجواب م یجمع، ب یکردن من، اونم تو عیخانوم خانوما. فکر نکن ضا یریگ یجواب اون کارت رو م ـ

 .برو بابا ـ

 :گهیو م رهیگ یبازوم رو م اریبودم که مه نیرام یحال دست تکون دادن برا در

 .کارت دارم ا،یب ـ

 :گمیلب م ریز

 .شروع شد حتایخدا، باز نص یوا ـ

 .کنم یو نگاش م ستمیا یم نهیو دست به س رمیگفته م اریکه مه یسمت به

 امی. منم همون موقع ها مدیایو بعد از ظهر ساعت شش ب دی. صبح بریدیطولش نم ادیز د،یایآسه م دیر یآسه، م نیبب ـ

 .خونه ارمتیدنبالت و م

 تموم شد؟ ضیعرا ـ

 !مهتـــــــــــا ـ

 .یاز دست تو خالص بشه. خسته ام کرد رهیمهتا بم نیا یا ـ

 :گهیو م رهیگ یگردم که برم که دوباره دستم رو م یبرم

 .گمیرو م ایذارم. پور یزنده ات نم ،یمن حرفم رو زدم، در ضمن بفهمم با اون حرف زد سا،یوا ـ

و منتظر  رمیخونه م رونی. دنبالشون تا بستمیا یو م رمیاون جا بودن م نایکه مامان ا یم و به سمتکن یاخم بهش نگاه م با

رو  نیو اونم ماش ننیش یهم م نای. مامان انهیش یم نیماش یگره خورده اش تو یبا ابروها اریمونم سوار بشن. مه یم
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 یرفته بودن م نایکه مامان ا یبه جهت یعادت نگاه و طبق رمیدر خونه م متافته، به س یکنه و با سرعت راه م یروشن م

پارک  ابونیخ یهستن که گوشه  ییها نیخلوته و تک و توک ماش ابونیشه. خ یکنم. اما نگاهم رو همون سمت خشک م

 نیبه ا کمشکو نیجاست که اون ماش نی. مشکل اهیکجاست و چه شکل نیداد کدوم ماش صیشه تشخ یکرده باشن و م

اون جاست؟ واقعا تو اون  نیماش نیا رمیبا پالک تهران چهل و چهار. چرا هر جا که م دیو شش سف ستیدو جا هم اومده.

 ه؟یک نیماش

 :گهیم رونهیکه نصف تنش از در اتاق ب یدر حال نایروم

 ؟یکن یشب اون جا چه کار م یکیتو تار ـ

 !رونیب ایب یروم ـ

ما هم هست  کیکه نزد نیروشن شدنش، مخصوصا با ا یب صداشه. بازتا یروشن م نیدرست همون لحظه اون ماش اما

 :گمیرسه. با داد م یبه گوشم م

 .گهید ایمگه! ب یمرد یروم ـ

 !کرده ریگ یجاکفش ریز یلعنت ییدمپا نی. بذار اامیدارم م ـ

 .بپوش گهید زیچ هیاَه خب  ـ

 .شه یخارج م ابونیخ چیمشکوک از پ نیبه دم در برسه اون ماش نایروم تا

 .بابا یایخواد ب یاَه، نم ـ

 :گهیم یکشم. با تعجب و کنجکاو یرو هم با خودم م نایشم و روم یبندم و وارد خونه م یرو م در

 بود مگه؟ یچ ییمهتا ـ

 .نظرم داره ریرنگ با پالک موقت اون اطرافه و انگار ز دیو شش سف ستیدو هی رمیمدته هر جا م هی یروم ـ

 !یهست یمهمبرو بابا، انگار چه آدم  ـ

 مشکوک اون جاست؟ نیماش نیا رمیجا. چرا هرجا م نینکردم. دم خونه، دم کتابخونه، ا یشوخ یروم ـ

 !یکرد یقاط یتو دخترم. از بس رمان خوند میبر ایب ـ

 :کنه یما رو قطع م یگفت و گو یمامان یصدا
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 د؟یکن ی. اون جا چه کار مگهید دیایدخترا، ب ـ

 :میزن یزمان با هم داد م هم

 .یمامان میاومد ـ

 گهیاز تو ذهن من پاک بشه. د ینبود که به آسون یزیمرموز چ نیموضوع اون ماش یول ره،یگ یبعد هر دو خنده امون م و

بارم  هی یتو ذهنم که برا ادیفکر ب نیشه ا یکه مثل خوره به جونم افتاده باعث م یمشکوکه و شک نیمطمئنم اون ماش

حرف بزنم. تو  اریفردا برم با مه دیکنه. آره، با یبتونه کار اون دیحرف بزنم. شا اریمهبرم با  یشده درست و حساب

 .گمی. حتما مگمیو موقع برگشت به خونه م نیماش

***** 

 !بسه ،یآسمان بابا به خدا خوشگل ـ

 شدم؟ دیقدر سرخ و سف نیمهتا نگاه کن آخه، چرا ا یوا ـ

 .یبه خدا خوشگل ن،یبب ـ

 گهی. صبرم ددهیم ریصورتش گ شیجا از آرا هی. هر دفعه به میمعطل آسمان نایبود که من و روم قهیقد ستیحدود ب االن

 :گهیزنه و م یم غیکه ج یو اون رو در حال رمیگ یرسه و دستش رو م یبه آخر خودش م

 رو درست کنم شمیآرا دیستیوا ـ

 ریدودل و سخت گ ادیز یتو هر کار شهی. همنهی. اخالقش همادیشه کفشش رو بپوشه و ب یکشم به سمت در. مجبور م یم

 :زنم یداد م رونیشه. از همون ب یم

 .دیزنگ بزن میبه گوش دیداشت ی. کارمیخداحافظ، ما رفت یمامان ـ

 .دیو زودم برگرد دی. مواظب خودتون باشدیو بر دیبخون یالکرس تیآ هیدر پناه خدا،  ـ

 .چشم ـ

 یرو م میبخون شهیرفتن هم رونیکنه موقع ب یداده و گوشزد م ادمونی یانکه خود مام یالکرس تیآ شهیعادت هم به

که  نایا یمامان یبدن بهمون. از خونه  رینگفتم که مبادا گ یزیچ اریحرف مه یکس درباره  چی. به همیاُفت یو راه م میخون

 یمختلفه. به تازگ یو پر از پاساژ ها هیحوال نیکه ا یبه بازار بزرگ میتا برس میراه بر یلیخ دیبزرگ بود با ابونیخ هیتو 

 .زدن یحوال نیهم ا دیپاساژ جد هی
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 .داشت ادیز لینگیم لینگیاومدم، ج نایبا مامان ا یپاساژ مهتاب. من اون سر نیا میبر گمیم ـ

 :گهیکنه و م یم یخنده ا نایروم

 .می. بریبرم دخ اتتیقربون اون ادب ـ

 .دختر یشناس یتو که من رو م ـ

 :گهیتو هم رفته م یصورت با آسمان

 بچه ها من خوبم؟ ـ

 :گهیکه م میکن یدو با اخم بهش نگاه م هر

 !خوبم دمیفهم د؟یزن یخب بابا! چرا م ـ

. اونا هم پشت رمیخوره م یدوم پاساژ م یکه به طبقه  یو جلوتر از اون دو به سمت پله برق رهیگ یحالتش خنده ام م از

 :گمیم ینگ شده. رو به رومت ای. چقدر دلم واسه پورانیمن م

 .رو بده تیگوش یروم ـ

 ؟یزنگ بزن ایبه پور ؟یواسه چ ـ

 !رو گرفته میخر گوش اریآره، مه ـ

 :گهیو م رهیگ یرو به سمتم م شیگوش

 نه!؟ چرا آخه؟ ـ

 .گمیبعد از تماس بهت م ـ

 :دهیجواب م یجد یلی. بعد از چند تا بوق خرمیگ یرو م ایپور یشماره  و

 بله؟ ـ

 .یسالم پور ـ

 ؟یباهاش زنگ زد هیخط ک نی. آدم باش. ایکوفت پور یسالم، ا ـ

 .یهستم. خط روم ـ
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 ؟یگیرو م یموالنا روم گه؟ید هیک یروم ـ

 .گمیرو م نای. دختر خاله ام روموونهیو... د رونیآره. از قبر اومده ب ـ

 ؟ییباشه، کجا ـ

 ؟ییتو کجا رون،یب ـ

کار رو کرد؟ برم بانه و برگردم،  نیا یداداشت رو چه کار نکنه؟! واسه چ نیخدا بگم ا مغازه، مهتا دلم برات تنگ شده. ـ

 .کار مهم بکنم هیخوام  یم

 ولش کن گذشته رو، االن رو بچسب. کجا؟ چه کار؟ ـ

چه ها، که بانه. با چند تا از ب رمیهفته دارم م هیزود فراموش کردنتم. مهتا من واسه  نیا ی. مرده زهیسورپرا گه،ید گهید ـ

 .میکن یکم بگردم. فردا بعد از ظهر حرکت م هیو هم  ارمیهم جنس ب

 .ی. به سالمتزمیباشه عز ـ

 ارم؟یبرات ب یخوا ینم یزیتو چ ـ

 !خوام آخه یم ینه، چ ـ

 ؟ییاالن کجا ـ

 ریکه بهم گ ستیهم ن قهیعت اریمادبزرگم. اون مه یکنم؟ سمت خونه  یراحت دارم باهات صحبت م ینیب ی. نمرونمیب ـ

 ؟یکار ندار گهیبده. د

 !دینه، مواظب خودتون باش ـ

 .باشه، دوست دارم! خداحافظ ـ

 .خداحافظ زم،یمنم عز ـ

 :گمیزنم و م یلبخند م هیو  نایگردم سمت روم یکنم و برم یرو قطع م تماس

 .یمرســــــ ـ

 د؟یفهم اریشد که مه یخواهش، زود بگو چ ـ
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 :گهیهم م آسمان

 .بگو گه،یراست م ـ

بندم اگه  یزنن. شرط م یغر م اریو آسمان از اول تا به آخر به مه یکنم. روم یم فیماجرا رو براشون تعر ی همه

دو تا هم  نیزنان فرار کنه ا غیج غیاخمالو بخواد ج اریکه اون مه نیکردن. از تصور ا یدنبالش م فیجلوشون بود با ک

 :پرسه ی. آسمان مرهیگ یدنبالش، خنده ام م

 ؟یخند یم یبه چ ـ

 !شه یم یچ دیرو بزن اریکه اگه شماها مه نیبه ا ـ

 .هم دنبالش. چه شود یو اون اخما فرار کنه و من و روم کلیآره، فرض کن. اون با اون ه ـ

بند  ره،یگ یداره چشمم رو م ینفت یاز لباسا که رنگ آب یکی. ستمیا یم یمجلس کیش یمغازه که پر از لباس ها هی یجلو

زانوئه. به پوست  یخوشگل خورده و تا رو نینگ هیبراقه. وسطش هم  یها نیبنداش پر از نگ یداره و رو یگردنپشت 

 :گمی. رو به اون دو تا مادیم دمیسف

 اد؟یبه نظرتون اون به من م ـ

 !نمیبب سایـ وا آسمان

 :گهیکنه و م یکرد و اول من و بعد لباس رو نگاه م زیکم چشماش رو ر هی

 ؟یپرو کن میبر یخوا ی. مادینظر بهت مهوم به  ـ

 .رسه یلباس زده نم یکه اون باال رو یمتیبه ق یدارما، ول یعنینه بابا، پرو کنم؟ پولم کجا بود؟  ـ

 من بهت بدم؟ یخوا یم ـ

 .رمیکه لباس بگ میخرم. فعال مناسبت و جشن هم ندار یم امیروز م هیبذار با مامان  زم،ینه عز ـ

 .میباشه، پس بر ـ

***** 

راه  نایا یمامان یاز خونه  اری! ساعت پنج از لج مهمیدیدور کامل اون پاساژ و اون بازار بزرگ رو چرخ کیشد بگم  یم

کل آسمون  یقرمز و آب یابرها یشده. رگه ها کیتار بایو االن ساعت هشته و هوا با توجه به زمستون تقر میافتاده بود
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خواد کله ام رو بکنه. از بس پشت  یم بایزنگ زده و تقر نایروم یبه گوش اری. مهدایخواد بارون ب یرو گرفته. به نظر م

کننن.  یرو از گوشم دور کردم. اون دو تا هم با وحشت من رو نگاه م یکه گوش رونمیموقع ب نیتلفن داد زده که چرا تا ا

 :زنم ی. با حرص داد مادیداره اشکام در م گهید

 !!!خونه میگرد یبرماالن  گه،یخب، بس کن د یلیخ ـ

 د؟یباش رونیکه تا االن ب نیرفت ریقدر د نیدنبالت؟ چرا ا امیکشمت مهتا. مگه نگفتم من شش م یم ـ

 !!اون جا ایتو هم ب یمامان یخونه  میر یخسته شدم از دستت! االن م ار،یخب مه یلیخ ـ

بزرگ وجود دارکه  بایتقر ابونیخ هیوسط بازار . از میافت یکنم و با بچه ها راه م یتوجه هب غرغراش قطع م یرو ب یگوش

 :گمی. رو به بچه ها منایا یمامان ابونیخوره به خ یکوچه داره و اون کوچه م هیتهش 

 .میتا زودتر برس میجا بر نیاز ا دیایب ـ

 .اصال خطرناکه اد،یبدم م ابونیخ نی. من از اکهیتار یلیخوام، بعدشم اون جا خ یـ مهتا من شارژ م نایروم

کنه. بعدشم  ینباشم، پوست سرم رو م نایا یمامان یخونه  گهید قهی. اگه تا چند دقیشناس یرو م اریتو رو خدا، تو که مه ـ

 !یخر یهمون جا شارژم م میمغازه هست، بر هی ابونیخ نیته ا

 :گهیم مردد

 .میباشه، بر ـ

به به اون مغازه. هوا  میرس ی. ممیدوئ یم میدار اریاز ترس مه بای. تقرمیش یم ابونیسرعت هر چه تمام تر وارد اون خ با

 :گمی. بلند مرنیو آسمان به سمت مغازه م نایسوز داره، اما قابل تحمله. روم

 .منتظرم رونیب نی. من انییبدو ـ

 که تو مغازه بود یرمردیرو به پ ارنیرو در م فاشونیتو مغازه. هر دو ک رنیو م دنیتکون م دییبا تا یدو تا سر اون

. با استرس دهیگرده و برام دست تکون م یره به سمت پشت مغازه. آسمان برم ی. مغازه دار مگنیدرخواستشون رو م

 :گمیم

 .نیزود باش ـ

. نگاهم بهش ادیم ابونیداره از سر خ لیراح سیسرو یون سبز رنگ با عالمت تاکس هی. ابونیگردم سمت خ یبرم خودم

جلو روم  دهیپوش اهینفر که سر تا پا س هیشه و  ی. در ون باز مرمیعقب م ینیا بدبقدم ب هی. ستهیا یجلب شده. کنارم م
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شم  یم دهیو کش دمیشه و تعادم رو از دست م یم دهیافته. دو تا دستام کش یلحظه اتفاق م هیتو  یشه. همه چ یم انینما

 یشه که سع یباعث نم نیاما ا ،دهیخوره و درد پهلوم رو آزار م یکشم. پهلوم محکم به کف ون م یم غیسمت ون. ج

 ریاس ستامتونم، د یاما نم رون،یب امیکنم ب یم یو سع رونیشم سمت ب یبرعکس م یم ینکنم خودم رو نجات بدم. سع

 :گهیکه م یمرد یمن پنهان شده. صدا غیهاشون تو ج غیج ی. صداادیم نایآسمان و روم ادیفر یاز اوناست. صدا یکی

 .بدو، بدو ـ

 :گهیدار که ممغازه  یصدا

 .ناموسا یب نیولش کن ـ

زنم که  یم غیکنم و ج یم هیزنم و گر یشه. با تمام قدرتم لگد م یو در ون بسته م رونیشه ب یپرت م فمیآخر ک ی لحظه

 .شنون ینم یزیاونا انگار چ یولم کنن، ول

 .دیولم کن ن؟یهست ی. شما کایعوض نیولم کن ـ

پرتم کرد به سمت  ن،یتو ماش دمیکه کش ی. مردادینم نایاز آسمان و روم ییصدا گهیکنه و د یبا سرعت حرکت م نیماش

شه و  یم دهیشن. شال سفت کش ی. شالم که رو گردنم افتاده رو محکم از گردنم میکیشم تو آغوش اون  یجلو. پرت م

 .شه یبلندتر م غمیج یسوزه. صدا یم یگردنم به طرز بد

 .دیکثافتا، ولم کن ـ

که لگد  نهیتونم بکنم ا یکه م ی. تنها کارادیکنم کتفام داره از جا در م ی. حس مرهیگ یدستام رو محکم مدو تا  شونیکی

تو لگدام  یریکشه که تاث یداد بلند و وحشتناک سرم م هیکه جلوم نشسته و  یخوره تو شکم مرد یبزنم. فقط لگد. پام م

 :ادیم فتهکه دستام رو گر یاون یکنه. صدا ینم جادیا

 .اریود دستمال رو بز ـ

 .گهیباشه بابا، هلم نکن د ـ

 :گهیو م دهیبعد من رو تکون م و

 .گهیببند دهنت رو د ـ

زنم. لگدم دوباره تو  یم غیدم و ج یمن هم بلند تر. خودم رو تکون م یها غیج یشه . صدا یم ادتریز نیماش سرعت

تو دستمال  یزیچ هیداره  میی. مرد جلورهیگ یتر م کنم اون محکم یخوره. انگار هر چه قدر تالش م یشکم اون مرد م
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پاهام. جفت پاهام رو محکم  یرو نهیش یشه و م ی. بلند مدمیکه سرم رو تکون م ارهی. دستمال رو سمت من مزهیر یم

داره. دستمال رو  یو محکم نگه م رهیگ یشده رو م سیکردم و خ هیدست چونه ام رو که از بس گر هیکنه. با  یغالف م

 یم تالش شتریب یدونم چرا هر چ یزدن ادامه داره، اما نم غی. هنوزم تالشم واسه جدهیذاره رو دهنم و سفت فشار م یم

 یباز و بسته م یچسبه و ه یشه. پلکام به هم م یتکون خوردن ها کمتر م اد؟یسراغم م شتریب یجیو گ یکنم حس خفگ

 :گنیکه م چهیپ یشون تو گوشم م انهیموذ یشه. صدا

 .آروم باش ن،یدختر خوب، نفس بکش. آفر نیفرآ ـ

تو  نایروم یلحظه تنها صدا نیده. تلخ و گسه. آخر یم یبد یدهنم بو یشه. دستمال جلو یو تار م رهیجا داره ت همه

 :گفت یکه م چهیپ یگوشم م

 .. اصال خطرناکهادیبدم م ابونیخ نیمن از ا ـ

 .و سکوت یکیبعد تار و

***** 

 " سام "

 :گمیتاالر م رشیو مسئول پذ یمنش یوم صمدبه خان رو

 ما اومده؟ قیرف نیا ،یسالم خانوم صمد ـ

 ...شیپ قهیسالم، بله چند دق ـ

 .کنم تشیکم اذ هیخوام  یم ـ

 ...نه، آخه ـ

 :گمیتو دفتر مشترکمون و بلند م رمیکنم و م یشنوم، چون در رو باز م یرو نم یخانوم صمد یصحبت ها ی ادامه

 !محمد ـ

احمق چرا نگفت  یصمد نیشم. ا یشه. سر جام خشک م یکه تو اتاقش نشسته بود گشاد م یمحمد و مهمون یها چشم

 :گهیآروم م یصدا هیبا  یمهمون داره؟ صمد نیا

 !نیمهمون دارن اما شما مهلت نداد گفتمیداشتم م د،یببخش ـ
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 .کنه یم یتالفکنم. بعدا  یم افتیرو در امیکنم که خودم واضح پ ینگاهم م یجور محمد

 .دییبفرما ،ینداره خانوم صمد بیع ـ

 :گهیبعد رو به مهمونش م و

 .جان ایببخش آر ـ

 :دهیپر از لج ادامه م یصدا هیرو به من با  و

 ؟یستادیسام، چرا ا نیبش ـ

 .نیدونستم شما تو اتاق یدارم. نم یکم شوخ هیمن با محمد  دیببخش ایآر ینه به جان تو جام خوبه!! آقا ـ

 :گهیزنه و م یم یبا آرامش لبخند ایرآ

 .نداره یبیع ـ

 :گهیکم آروم تر شده م هیکه  محمد

و بعد از ده،  میاتفاق ما از هم جدا شد یسر هیمن هستن. به خاطر  میپور حسام، از دوستان قد ایآر یآقا شونیسام ا ـ

دوست خوبم با  نیجا که ا نیآوردمش ا خودش. یشده برا ییکردم. روانپزشک توانا داشیدوازده سال امروز دوباره پ

 .یایکم سر عقل ب هیتو هم آشنا بشه. بلکه 

 :گه یبا همون تواضع خاص خودش م ایکنم. چون آر ینم دایدفاع پ یبرا یمهلت

 .محمد جان لطف دارن ـ

 :گمیم ایبه آر رو

 .خوشوقتم ـ

 :گهیو م دهیمخوام به به محمد بتوپم که محمد مهلت ن یو من م دهیتکون م یسر ایآر

 ...منم که ی وونهید قیرف نیا ـ

 اِاِاِاِ محمد؟ ـ

 .کنه یرو آغاز م یواضحه که از االن داره تالف پر
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. االن هیخوب یدوران دانشگاهه. بچه  یو از رفقا ادیمنم اسمش سام ره ی وونهید قیرف نیگفتم. ا یساکت، داشتم م ـ

 .میقیهست که با هم رف یشش سال

 :گمیو رو به محمد م نمیش یم ایآر یروبرو

 گه؟ید میش یمن و تو تنها م یعنی ـ

 .تمام اون کارا یکنم بده؟ تالف تیخوبه؟ من اذ یکن یم تیچطور تو اذ ـ

 .دونم و تو یمن م میتنها شد یخب، خب، ساکت، االن نه. وقت ـ

 :گهیشه و م یبلند م ایآر

 .شم یخب محمد جان!بعدا مزاحم م ـ

 :گهیو م دهینشون مخنده ما دو تا رو  با

 .االن با دوستت تنها باش، من برم ـ

 !ـ کجا؟ االن که زوده؟ محمد

که  شبی. دمیاون جا باش دی. هشت بانایمامانش ا یخونه  میبر دیشده! با ریبرم! مهناز خونه تنهاست! االنم د دینه، با ـ

 .میر یم میخونشون و امشب دار میبود، نشد بر لدایشب 

 .منه، داشته باش یشماره  نیا ایخوب پس باشه، ب ـ

 .زنم. فعال یباشه، بهت زنگ م ـ

 .به سالمت ـ

 :گهیمن با حرص م دنی. با درمیبه سمت محمد م رهیم ایکه آر یوقت

 .زنما یداد م یجلو اومد ـ

 .کمکت انیبکش ب غیمثل بچه ها ج یخوا ینه بابا، م ـ

 .کنم یالزم باشه اون کارم م ـ

 .شده وونهید ییجا مونده که تنها نیپسره ا نیقدر ا نیا گنیبعد م ـ
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 .و هفت سال ستیسالته، نه ب ستیکنم تو فقط ب یوقتا فکر م ی! گاهیدوستم برد یزهرمار، آبروم رو جلو ـ

 .درونت رمردیخب من کودک درونم زنده است، تو پ ـ

 حاال؟ یکوفت، چه کارم دار ـ

 مدم لذت ببرم از دفترمدفتر منم هست...او نجایبا تو کار داشت...ا یک ـ

 ؟یباهات کردم که به خونم تشنه بود یکنه کار یندونه فکر م یتو اتاق، هر ک یدیپر یچ نی. عگهید یستیآدم ن ـ

 .خواد سر به تنت نباشه یاون که هستم، دلم م ـ

 !ستایاحترامم رو نگه دار بد ن ـ

 .که یستیولش کن، مهم ن ـ

 .رونیاندازم ب یعت خودم رو از در مبرداشتن محمد به سمتم، به سر زیخ با

***** 

 " مهتا "

زنم.  یکجام؟ چند بار پلک م دهی. اولش مغزم فرمان نمنمیب یم کیتار یجا هیکنم، خودم رو تو  یرو که باز م چشمام

نم سوزه و معلومه لبم پاره شده. طعم بد خون رو تو ده یلبم م یپارچه بسته است. سفت و محکم. گوشه ها هیدهنم با 

 یگردنم خشک شده! رو دن؟یمن رو دزد یواسه چ یول نگ،شه. اون ون سبز ر یکنم. ذهنم کم کم روشن م یحس م

کم گردنم شل بشه و بتونم  هیکه  نیکنه. واسه ا یحس کنم. تنم درد م نیزم یتونم از سرد یرو م نیافتادم و ا نیزم

دوباره رو ندارم. سرم درد  دنیکش غیکه توان ج جمیگ یچرخونم. اون قدر یم نیبفهمم کجام گردنم رو به سمت طرف

که  دهیحس رو بهم م نیسرد اطرافم ا یلیخ یهوا یتا بفهمم کجام، ول نمیاطرافم رو بب یکیتونم تو اون تار یکنه. نم یم

 یبشم، اما نمکه بلند  ارمیفشار م نیاهرم به زم هیو با کمک اون به ماننده  نیذارم رو زم ی. دستم رو مخچالمیانگار تو 

اون  یو در پ ییسوت زدن ها یدونم. صدا یرو نم یچیدونم چند ساعت گذشته؟ ه یشدم؟ نم فیقدر ضع نیتونم. چرا ا

شه نور  یفهمم که در اتاق باز شده! چراغ که روشن م یم واریشه و با برخورد در به د یبلند م یدر زنگ زده ا یصدا

 شتریبلکه شدتش هم ب ،شه ینه تنها خاموش نم یخاموش بشه، ول یاون نور لعنتبندم تا  یزنه. چشمام رو م یچشمام رو م

 یمرد دنیکنم و از د یباز م واشی. چشمام رو رهیگ یندارم. دوباره ترس وجودم رو م یلرزه. حس خوب یشه. بدنم م یم

 یو م رهیگ یون شونه ام رو مرم اما ا یکم عقب م هیو  گمیم ینیترسم و ه یکنه م ینگاه م رهیخ رهیکه جلوم نشسته و خ

در هم گره خورده نشسته. همون چشماش به قدر  یو ابروها یسبز وحش یجوون با چشما ردم هیروم  یکشه جلو. جلو
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 یتو گلوم جمع م یزیچ هیزنه،  یترسونم م یپوزخند به من و چشما هیشه  یلباش باز م یوقت یترسناک هست، ول یکاف

کشم عقب.  ی. دوباره خودم رو منمیکنه بش یبا اون مرد ناشناس؟ مجبورم م یی؟ از تنهااز ترس ه؟یدونم از چ یشه. نم

 .رمیاشکام رو بگ یکنم جلو یم یبندم و سع یکنم؟ چشمام رو م یجا چه کار م نی. من ارهیگ یام م هیداره گر گهید

 .چشمات رو باز کن ـ

 :زنه یم ادیو اون فر دمیرو محکم تر فشار م چشمام

 .نبازش ک ـ

 .داره یو نگه م رهیگ یرو گونه هام. چونه ام رو م زهیر یکنم، اما با باز شدنش اشکام م یباز م واشیرو  چشمام

 ؟یترس یم ـ

 .ترسم ی. معلومه که مرهیگ ینم یجواب

 !مهتا یبه جهنم من خوش اومد ـ

اون قدر محکم که سرم هم باهاش  ن،ییکشه پا یکنه. بند دهنم رو م یکنم. چونه امو ول م یدارم سکته م ا؟یخدا هیک نیا

 :گمیم هیدفعه از سر حرص و با گر هی. نییپا ادیم

 .کثافت ـ

 :زنم یکه از بغض خش دار شده بود داد م ییبعد بلند با صدا و

 .ولم کن، آشغال ؟یهست یتو ک ،یکثافت، عوض ـ

 :گمیم هیکنم و با گر یشم. صورتم رو بلند م یخوره ساکت م یکه به صورتم م یچک با

 ؟یدی. چرا من رو دزدیولم کن لعنت ؟یآخه؟ من رو کجا آورد یبا من چه کار دار ـ

 :گهیباال و م دهیرو م ابروهاش

 ولت کنم؟ ـ

 :گهیخنده و م یبلند بلند م بعد

چ، جا. نچ، نچ، ن نیا ارمتیتا ب دمینقشه کش ی! کلیمن ی! تو برگ برنده زمینه عز ا؟یآسون نیکنم، اما به ا یولت م ـ

 .خوش بگذره دمیبدم!! قول م بیکوچولو برات ترت یمهمون هیخوام  ی! من فقط مدمتیکوچولو من که نزد
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 .زنم یم غیج هیگر با

 ..خوام، ولم کن. ولم کــــــــن ینم وونه،ید ـ

 :گهیصورتم و م کینزد ارهیرو م صورتش

 .یایذره، البته اگه با ما راه بخوش بگ دمیکن. قول م هی. آروم باش و کمتر گریگذره خانوم یخوش م ـ

 .کنم یشه و نگاهش م یام قطع م هیگر

 :گهیزنه و م یم ادیم ایلبخند دن نیتر فیکه تو اون لحظه به نظرم کث یلبخند هی

 ؟ی... دوس داریخوشگذرون ـ

تو  زمیر یکنم و با نفرت آب دهانم رو م یرو جمع م رومیبود. تمام ن فیخواست؟ چقدر کث یم یاز من چ نیا ایخدا

بعد  هیخوره. چند ثان یبعد ابروهاش تو هم گره م یقیبنده و دقا یشه. چشماش رو م یلحظه خشک م هیصورتش. 

کشه. تند آب دهنم رو  ینفس م یده و عصب یتکون م ولباش ر یعصبان یلیکنه. خ یکنه و بهم نگاه م یچشماش رو باز م

 :گهیباال و م ارهیو م رهیگ یکنه و چونه ام رو محکم م یاز صورتش پاک م

داره! بد  یتف کردن رو من چه عواقب یکنم باهات که بفهم یم یکار ؟یزیر یکه الزمت دارم. تفت رو رو من م فیح ـ

 .یدختر کوچولو. بد. با من نه... با خودت بد کرد یکرد

کنم  یلحظه فکر م هیذاره که  یتو گردنم م یحرکتش درد نی. همرهیم نییکنه که سرم باال و پا یول م یام رو جور چونه

چرا  گه؟یم یچ نیکنه. ا یمغزم کار نم گه؟یم یچ نیا ای. خداستنیهم تموم بشو ن یلعنت یاشکا نیگردنم قطع شده. ا

 :گهیخونه، چون م یمن؟ انگار فکرم رو م

 !یفهم یکوچولو، بعدا م اریبه مغزت فشار ن ادیز ـ

 ای. خدارهیترس تمام وجودم رو بگ شهیخنده هاش باعث م ی. صدارهیم خنده و بعد عقب عقب یم یریزنج ماریب هی مثل

 .ترسم. خودت کمکم کن. خودت من رو از دستشون نجات بده یمن م اره؟یسرم ب ییخواد چه بال یم

 نیزم ریز هیمثل  ییجا هیکنم،  ی. به اطرافم نگاه مرهیم رونیکنه، اون در حال خنده از اون جا ب یدستام بدجور درد م مچ

 یپنجره ها نیرزمیقدر سردمه. ز نیفهمم چرا ا یبزرگه که توش پر از خرت و پرت و آشغاله. حاال که چراغ روشنه م

چرخه سمت در و به  یداره. نگاهم م لهیها چند تا م الیداخل سر یها لچا اهیس یداره که مثل پنجره ها یادیز کیکوچ

از شدت  نمه،یبا شلوار ج نمیآست مین شرتی... تنم تنیجود نداره. همو یراه فرار چیه یعنی نیشم. ا یم رهیهاش خ لهیم

شدن؟ خانواده  یچ نایروممن کجام؟ آسمان و  ای. خداکهیتار کیتار رونیب یخوره. هوا یلرزم و دندونام بهم م یسرما م



 

 
72 

مهناز بودم،  شیاالن پ شه. اگه یکنم لبام جمع م یم هیگر یوقت شهی. طبق عادت همنهیش یدوباره بغض تو گلوم م ؟یام چ

 :گفت یحتما م

 .کن هیآدم گر نیمهتا ع ـ

. آخ مهناز... مهناز دمیخند یخاطره م نیا یادآوریبودم، از  یا گهید تیآورد. اگه االن تو هر وضع یبعد ادام رو در م و

 یرده. مهناز... خواهرجا س نیترسم. مهناز ا یو ازم محافظت کن. مهناز من م سایهامون جلوم وا یمثل بچگ ایب ؟ییکجا

 .به دادم برس

سوزن.  یتو. از شدت ترس حالت تهوع گرفتم. دستام م ادیم گهینفر د هیبا  یشه و اون روان یدوباره باز م نیزم ریز در

قهوه  ی. چشمازیبه نسبت پهن و کامال تم یبا ابروها یکنه، صورت یبهم نگاه م یپوزخند هیکنم. با  یم یکینگاه به اون  هی

که با  انیبودن. به سمتم م یکلیکنه. جفتشون ه یم ییصورتش خود نما یروهم  شیته ر هی س،یو خ یمشک یو موها یا

کنن.  یشدم نگاه م یو به من که با ترس دور م ستنیا یباره م کی. رمیکشم و عقب عقب م یترس خودم رو عقب م

من اون  فتنجلو. با هر بار عقب ر ادیزنه و م یملبخند شرورانه  هی یچرخه و بعد اون دوم ینگاهشون به سمت هم م

عقب رفتن  یبرا ییتونم و جا ینم گهیکنم د یکه حس م رمیقدر عقب م نیترسم. ا یم شتریو من ب ادیجلو م شتریب

 یکه دو طرفش به فاصله  یی. جاوارید ی! درست رفتم گوشه یکنم. لعنت یگردم و به پشت سرم نگاه م یندارم. برم

 :گهیو م رهیحالت متفکرانه راه م هی. چشم سبزه با ستین یخدا... راه ستین ی. راهختهیر لهیوس یکم اریبس

 م؟یبه نظرت چه کارش کن ـ

 :گهیم هیمشک مو

 ...کم هیدونم. چطوره  ینم ـ

 :گمیپرم و م یبغض وسط حرفش م با

 .شه یبرم. به خدا... به خدا دستام داره کنده م دیبذار د،یتو رو خدا ولم کن ـ

 !که ستی. بد نمیولت کن دیو بعد شا میکن یم حیبا هم تفر یکم هیکوچولو  ـ

خوام وجودم  یباشم. نم شونیخوام اسباب باز ی. من نمشتریام ب هیشه و گر یم خیمو رو تنم س ارنیرو م حیاسم تفر یوقت

 .و روحم رو به لجن بکشن

 .گهینداره؟ بس کن د یتو تموم یاشکا نیاِهــــه. ا ـ

 :گمیم غیو با ج رهیگ یاوج م خشمم
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نجاتم بده؟  ایعوض نیاز دست ا یکیورا کمکم کنه؟  نیا ستین یکثافتا! آخه کس دیولم کن د؟یخوا یاز جونم م یبابا چ ـ

 .دی. ولم کنادیمن ازتون بدم م

 :زنه یذاره و داد م یگوشش م یکنن و چشم سبزه دستاش رو، رو ینگاه بهم م هی

 !خفه شو ـ

صدام رو بشنوه و  دیشا یزدنمه که کس غیزنم. تنها راه نجاتم ج یم غیکنم و بلند تر ج یبه حرفش نم یهمن توج یول

 نیداره و ع یشم، دستاش رو از گوشش برم یساکت نم نهیب یم یورا باشه. وقت نیا یکیبشنوه.  یکی... ایکمکم کنه. خدا

تکون  هیکنارم و اونا  لیخورم به وسا یکه محکم م یطور زنه تو پهلوم. به یلگد م هیکنه سمتم و  یها حمله م وونهید

کنم  یتونم کار یکه نم نهیسنگ یشم. شکو ضربه به حد یکه بهم خورده ساکت م یخورن. از شدت ضربه ا یکوچولو م

 :نالم یو آروم م ادیلحظه از درد نفسم بند م هیکنم.  یبعد تازه از شدت درد ناله م هیو چند ثان

 !ــــایعوض ـ

اما با هق هق کردنم و تکون خوردنم  ره،یگ یام م هیزنم، دوباره گر یکنم و نفس نفس م یرو دو بار، باز و بسته م شمامچ

 :گهیعقب م دهیکه اون رو هل م یجلو و در حال ادیم هیشه. مو مشک یم جادیپهلوم ا یدرد بد تو هی

 ؟یکن یچه کار م وونهید ـ

 هیو  رهیگ یخوام با دستام مانعش بشم که دستام رو تو دستش م یزنه. م یم باال مک هیو لباسم رو  ادیبعد به سمتم م و

 :گهیاندازه و م ینگاه به پهلوم م

 !یروان ـ

 :زنه یسبزه داد م چشم

 .منم سی. بفهم. رئمیرو بدزد نیبه تو چه؟ هان؟ به تو چه؟ من گفتم ا ـ

 پسیاز کل تمیشونه هام بلند شده و به خاطر وضع ریم رو که تا زو موها دهیو اون رو از کنارم هل م ادیبعد به سمت من م و

 :گمیکشم و با ناله م یم غیشه. ج یکشه. سرم به سمت عقب خم م یو م رهیگ یرو م رونیب ختهیر رونیبه طور نامرتب ب

 !یـــــــــیآ ـ

 !کدوم دردم ناله کنم؟ یدونم برا ینم

 .جا حرف، حرف منه نیمن! ا ؟یفهم یم مش،یمن گفتم بدزد .زشهیهمه چ یهم مثل اون برادر ب یعوض نیا ـ
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بار با  نیا هیکنه. مو مشک یکنه رفتار م یم یکه لجباز کیکوچ یبچه  هینداره. درست مثل  یانگار تعادل روان کثافت

 :گهیذاره رو شونه هاش و م یجلو و دست م ادیآرامش م

کارش به  شیزن یکه تو م یجور نیدختره سالم بمونه؟! ا نیا دیاب ؟یریانتقام بگ اریاز مه یخوا یآروم باش، مگه نم ـ

 .. به انتقامت فکر کنیریانتقامت رو بگ یتون یکشه و اون وقت... نم یم مارستانیب

 یبه من که صورتم از درد جمع شده م ینگاه هیبودن؟ چشم سبزه  دهیبود! پس چرا من رو دزد اریبا مه نایمشکل ا ایخدا

 :گهیکنه و م یول مکنه و موهام رو 

 .باال یطبقه  ارشی!! بیگیراست م ـ

کنه، اما به  یکنه و بلندم م یم چمیپ ینگاه به من که از درد به خودم م هیسمتم و  ادی. دوستش مرونیب رهیخودش م و

درد  نیه اک نمیبش نیخوام رو زم ینالم. پاهام توان نگه داشتنم رو نداره. م یو م شهیم ادیدرد پهلوم ز ستادنیمحض ا

 .کنه یرو دورم محکم حلقه م زوهاشداره و با ینگهم م یکمتر بشه، اما اون لعنت

 .کنم ینکن، بذار االن دردش رو آروم م هیمثل تو چطور رفتار کنم. گر یناز یمن برعکس اون بلدم با دخترا ـ

 یزنم. آشغال. سع یآرنج پس متا به قول خودش دردم رو آروم کنه رو محکم با  رهیگ یپهلوم قرار م یکه رو دستش

ورم و سر جام  خی. چند تا تکون مدهیهلم م نه،یب یتالشم و پس زدن هام رو م یکنم تا خودم رو آزاد کنم و اونم وقت یم

نشون ندم. بغض گلوم  فیخودم رو ضع نیاز ا شتریکنم ب یم یاما سع ره،یگ یکه نفسم از درد پهلوم م نی. با استمیا یم

 :گهیو م دهیهلم م عیحرکت سر هیرو دشوار کرده. با  دنمیفس کشمونده و راه ن

 .زود حرکت کن اال،ی ـ

 یهر کار دمیفهم گهی. دچمیپ یتونم راه برم و با هر بار راه رفتنم به خودم م ی. درست نمرمیگ یو لبم رو گاز م رمیم راه

 یجا هیو من خودم رو تو  رونیب میایم نیزم ریخورم. از ز یکتک مفصل م هیدوست ندارن رو انجام بدم، بعدش  نایکه ا

از  دی. پس بارانهیمرطوب مثل شمال ا یجا هیجا  نیکه ا دهیاون جا نشون م سیو خ یگل نیزم نم،یب یپر از درخت م

رو  ایزانت هیبا پالک تهران و  نیهمون ماش اطینور ح یبا خونمون فاصله داشته باشم. تو یلیو خ میتهران خارج شده باش

 دهیکنه و هلم م یباز م رو. در میرس یبا نقش و خطوط مختلف م یدر چوب هیو به  میکن ی. چند تا پله رو رد منمیب یم

 :گمیکه نشنوه م یلب طور ریداخل خونه. ز

 .وونیح واشی ـ

 :گهیم یگوشم با لحن چندش آور ریز
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 خوشگله؟ یگفت یزیچ ـ

. تنها ادیهمراه با گفت و گو از تو سالن م یمیمال یقیموس یصدا به سمت سالن بزرگ اون خونه. دهیبعد دوباره هلم م و

نفر  هیچشم سبزه و  دنیبا د م،یش یوارد سالن م ی. وقتمهیمال یقیموس نیهم ادینم وونایح نیا ی هیکه به روح یزیچ

گرمه و من  یلی. داخل سالن خگهینم یزیو چ نهیش یسر جاش صاف م یکنم. اون نفر سوم یدوباره لبام رو جمع م گهید

 .کنه سرم رو بلند کنم یاون کثافت مجبورم م یچشم. صدا یگرما رو م یتازه دارم مزه 

ذارم  یو برنامه هام رو م دمیامشبم من بهت فرصت م ،یبود هوشیکه ب شبی. دستیکه مال من ن فیح ه؟ینظرت چ ـ

 !نه مرده اش رودارم،  اجیاز اتاقا. گرم باشه. زنده اش رو احت یکیواسه فردا. ببرش تو 

خوام چشمام  یکه از خدا م ییترسونه. فردا یکه من رو از اومدن فردا م یزیروم داره. چ یکدوم از حرفاش اثر بد هر

 .شم ی. دوباره به سمت جلو پرتاب منهیروزش رو نب ییروشنا

 .زمیعز فتیراه ب ـ

 :گمیخنده. با نفرت م ریزنن ز یم هیخودش بق و

 .نزنرو به من  فتیدست کث ـ

 .ادیچشم سبزه درم یصدا دوباره

 !نه؟ ای یکن یم ینافرمان یجور نیاز فردا هم نمیخوام بب یزبونت درازه. م یلیخ ـ

 ...که تو رو ی. تف تو روح خودت و اونیکثافت هی. تو یآشغال کهیت هیتو  ـ

 :گهیکنه و م یحرفم رو قطع م ادیفر با

 .اوردمیسرش ن ییبال هیآشغال رو از جلو روم ببر اون ور تا  نیا ـ

 .شم یکنم و ساکت م یبلند وحشت م یاون صدا از

 .بسه. گمشو جلو یبلبل زبون ـ

 نمیخواد بهتر از اون رفتار کنه. ا یسرش م ریزنه که پرت بشم جلو، خ یبه پشتم م یجور هیبا دست  رمیدو قدم که م هر

 یکنه و پرتم م یکشه و درش رو باز م یو م رهیگ یدستم رو م یاتاق هیبا اون نداره! کنار  یفرق چیمثل اونه. ه یآشغال هی

 :گهیزنه و م یلبخند مسخره م هیکنه توش و 
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 .به نحو احسن استفاده کن تیشب خوب زندگ نیـ از آخر

و چون دستام بسته است به زور با  رمیاتاق م ی. به محض رفتنش به سمت تنها پنجره رونیب رهیخنده و م یبعد بلند م و

کنم تا  یم یبا پتو پوشونده بودنش. با حرص طول و عرض اتاق رو ط ایزنم. لعنت یکلفت اتاق رو کنار م یام پرده  شونه

کنم تا طناب دستم رو باز کنم، اما اون قدر محکم بسته  یتالشم رو م مامکنم. ت دایفرار از اون جهنم پ یبرا یراه هی

 یکه آخر سر خسته رو رمیقدر تو اتاق راه م نیداشتن االن؟ ا ی. چه حالاُفتم یخانواده ام م ادیشد.  یبودنش که باز نم

باال و سرم رو  ارمیهام رو م زانوکنن.  یدوباره اشکام راه خودشون رو باز م ی. از شدت ناتواننیافتم رو زم یدو زانو م

 .دهیلخ رو مت یا ندهیآ دیکه نو یشکنه. سکوت یام سکوت تلخ اتاق رو م هیذارم. هق هق گر یروشون م

***** 

 " سام "

 یاحساس بد هی. ستین یخوب یندارم. امروز انگار روز یگرفته و ابر یهوا نیبه ا یکنم. حس خوب یرو باز م چشمام

 یتخت تو یکه رو یرو ندارم. در حال رونیب امیکه از رخت خواب ب نیافته. حوصله ا یاتفاق بد م هیکه امروز  نیدارم از ا

کنم  یتوش کم داره. احساس م یزیچ هیخودم که انگار  ی. به زندگنمک یو چشمام بسته است، فکر م دمیاتاقم دراز کش

 .محمد از من خوشحال تره

 یدختر با وضع طبقات هیرفت که  یاصال تو کَتشون نم یعنینبودن.  هیبه ازدواجش با هان یخانواده اش چندان راض ادمهی

 یو م دهیپولدار د هیکه که  ییگدا " نشیبه بنده خدا نسبت نداده بودن. بدترهم  ی. چه صفاترنیتر از خودشون بگ نییپا

 یرو نم هیازدواج با هان یکه مادر و پدرش اجازه  یو روز محمد رو وقت حالوقت  چیبود. ه "زالو بهش بچسبه  نیخواد ع

 .دارن یخوب یاالن تموم شده و اونا االن زندگ ی. گرچه همه چرهینم ادمیدادن 

 :گمیچرخم و م یچپم م یلوپه به

 ینم دایرو پ گهیکه محمد م یاون حس خوب نمیب یدختر م هی یچرا من وقت ه؟یچ گنیکه م یاحساس عشق و عاشق نیا

 کنم؟ یفکر م زایچ نیبه ا یمن دو تا تختم کمه که اول صبح دمیشا ایوجود داره؟  یکنم؟ اصال احساس عاشق

 :گهیکه م چمیپ یاتاق م یاحسان تو یصدا

 .برادر زن جان حهیآخر صح ی نهیقطعا گز ـ

 :گمیشم و م یم رهیگردم و به احسان خ یسرعت برم به

 ؟یتو در بزن یایم یدار ینگرفت ادیتو هنوز  ـ
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 ...که برادر زن مینچ، من و تو ندار ـ

 .دمیدارم تقاص پس م یجور نیکردم ا تی. فکر کنم از بس محمد رو اذیعجب بابا، تو از منم پروتر ـ

 .. بله جانمنهیهم گنیکه م یعدل اله گه،ید گهید ـ

 :گمیم نیهستم که باهاش کل کل کنم، واسه هم یحوصله تر از اون یب

 ش؟یحاال فرما ـ

 .صبحانه حاضره نییپا میبر ایب ـ

 :گمیو م دمیتکون م یشم. سر یپسره خل م نیاگه بخوام امروز خونه بمونم، از دست ا دمید

 .امیبرو االن م ـ

 یزودتر از من م شهیبعد از خوردن صبحانه برم تاالر. محمد هم رمیگ یم میو منم تصم رهیحرف به سمت در م نبدو

 .با رفتن به اون جا حالم خوب بشه دیرفت اون جا. شا

***** 

 ؟یش یجدا نم یگوش نیمحمد تو چرا امروز از ا یه ـ

مشترک مورد نظر  " گهیاُپراتور م ایداره  یبرنم ایکه  مریگ یرو م ایآر یسره دارم شماره  هیبابا االن چند ساعته  ـ

 " .باشد یدردسترس نم

 !تونه جواب بده ینم دیشا ؟یکارش دار یآخه تو چ ـ

 !چرا خب؟ کارش دارم نمیخوام بب یدونم. د م یعقل کل خودم م ـ

 .زنه یزنگ م نه،یخودش شماره ات رو بب ر،یاالن بس کن. نگ یآها، ول ـ

 .بکنم. نگرانش شدم دیبا کار رو نیهم ـ

 .االنم روش ،یخبر بود یهمه سال ب نیاِهــــه. ا ـ

 .دونم، دلم شور اُفتاده یم ـ



 

 
78 

همه استرس  نیپسره با ا نیخوبه انگار، که ا یلی. خودم حالم خرهیگ یدم گوششه و شماره م یگوش نیسره ا کیصبح  از

 نیچه مرگم شده که ا ایفهمم. آخه خدا یسرکار؟ هه! نم میاومد یک دیکنه. ما رو بگو به ام یبدترش م شیو نگران

 ...اَه م؟یجور

***** 

 " مهتا "

کنم با  یلحظه حس م هیکنم.  یگردم سمتش و با ترس نگاهش م یبرم هویپرونم،  یخوره و از جا م یبه شونه ام م یدست

 ی افهین دو جفت چشم سبز و اون قصورتمه او یکه جلو یزیباطل، تنها چ الیخ یاما زه نمیب یبرگشتنم مامان رو م

زانوهام بود خوابم برده بود، و االن با  یکه سرم رو یدر حال هیگر یبعد از کل شبیکثافته. خشک شده بودم. چون د

 .از سر جام عضالتم به شدت درد گرفته بود ییهوی دنیپر

 :گهیکنم که م یدارم مات نگاهش م هنوز

! بعد تو دلم گفتم اَه، یا گهید زیچ ایو  یسکته کرد دیشا ای ،یبست خیوش شده و اتاقت خام یگفتم بخار ؟یتو زنده ا ـ

 !یمثل سگ هفت تا جون دار نمیب ینه، م یو اون مرد. ول میدختره انجام نداد نیشدا. ما کارمون رو با ا فیح

 :گمیو م زمیر یزنه. تمام نفرتم رو تو صدام م یم یرو با نفرت خاص حرفاش

 .آوردن ایدن نیکه تو رو تو ا ییناو او ییسگ تو ـ

بلندش که چهار  ادیو بعد فر ادیکوبه تو پهلوم که نفسم بند م یرسه، چنان محکم با پاش م یکه حرفم به آخر م نیهم

 .لرزونه یستون بدنم رو م

 .خـــفـــه شــــــــــو ـ

 .فقط پهلوم رو نشونه گرفته یعوض

 :گم یگرفته م ییصدا با

 .هپات بشکن یاله ـ

 :گهیخنده و م ی. مرمیگ یلبم رو گاز م و

 .ادیبارون نم اهینترس به حرف گربه س ـ
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که معلوم  یعوض هیدست  ریمامانم باشم و کنارش صبحانه بخورم، دارم ز شیکه تو خونمون و پ نیا یجا یصبح اول

 !خورم یپس بدم، کتک م دیچه در حقش کرده که تقاصش رو من بدبخت با اریمه ستین

 .ینکن نیکه به من و خانواده ام توه یرو زدم تا بدون نیا ـ

 :گهیکنم که م یکشه، نگاهش م یم ریضربه اش هنوز ت یکنه. جا یو بلندم م رهیگ یشه و بازوم رو م یم خم

 .شه. آغاز عذاب تو یمن داره شروع م یپاشو کوچولو. مهمون ـ

 کردم؟ ی... تو رو خدا ولم کن. مگه من در حقت چنیبب ـ

 .افتیاه بر ـ

 .. ولم کنادیولم کن. من ازت بدم م ام،ینم ـ

 رونیکشه و با تمام قدرت من رو دنبال خودش ب یاون محکم م یول ستم،یا یو سر جام م نیکنم رو زم یرو سفت م پام

تن. اون جا نشس یشبیکنه پا شل کنم. دو نفر د یبره به سمت حال. عالوه بر اون، درد پهلوم ناخودآگاه مجبورم م یم

کنم و بلند  یم یکنم و سع یگاهم م هیکنه وسط سالن. دستامو تک یم. پرتم ادیبه سرم ب یانگار هنوز باور دارم قراره چ

 :گهیو م رهیگ یاز پشت دستام رو م یکی. نیرو زم شمیبشم، اما به خاطر سر بودن کف سالن دوباره پرت م

 !حاال میکجا کوچولو؟ باهات کار دار ـ

 .و رو خدا. تدیولم کن ـ

روت باشه  یشه. چه بده که را نجات جلو یجشمام دور م یبره. در از جلو یاز مبال م یکیکشون من رو به سمت  کشون

. طناب دور دستم رو باز یکه به سمت اون راه نجات بر ی. چه بده که قدرتش رو نداشته باشیبه سمتش بر یو تو نتون

خوام بدونم کدومشونه. فقط  یکنه. نم یم خیمو رو تنم س شونیکی یخنده  یبره. صدا یسرم م یکنه و دستام رو باال یم

بسته شدم و  یوزنه سنگ هیبه  یبنده. انگار یمبل م ی هیداره و اون نفر سوم دستم رو به پا یخوام برم. محکم نگهم م یم

کنه. دلم  یرو م درمما یلم هواکردن. د هیزدن و گر غیکنم به ج یتونم از جام تکون بخورم، با تمام توانم شروع م ینم

 نیاگه تموم آسمان و زم یصدام بکنه، حت یناتوان یهر وقت بنده ام از رو یمگه نگفت ایکنه خدا یامن رو م یجا هی یهوا

که به  ییخدا؟ کجا ییشه؟ پس کجا یمانعم نم یکه کس رمیبه کمکش م یاون توطئه کرده باشن من خودم جور هیعل

 خدا؟ ستمینده ات ننکنه من ب ؟یدادم برس

شنوم. بازتاب صدام تو  یفقط خودم م گهیکنه تو دهنم. صدام رو د یم دیسف یپارچه  هیو  ادیبه سمت دهنم م یدست

کنم اون پارچه رو تف کنم  یم یشه. سع یلحظه به لحظه تو گلوم بزرگتر م یسنگ یغده  هی. چهیپ یگوش و سرم م
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 یپارچه  هی یرو هل بدم جلو که دست یپارچه لعنت ونکنم ا یم یکنم و سع یتالش م یشه. سخته. کم یاما نم رون،یب

 .و بس مهینیب میشم. تنها راه تنفس یکنم دارم خفه م یبنده. حس م یاون پارچه و دهنم م یرو رو گهید

بکنم.  تونم جز تکون خوردن ینم یو کار زهیر یکنه. اشکام م یافته به دستاشون که داره رو بدنم حرکت م یم نگاهم

 یکرده که تقاصش ب یچ اریاصال مگه مه ه؟یمجازات بشم؟ مگه گناه من چ گهید یکی یجا دیمگه من چه کار کردم که با

کنم اما  ی.... با تمام وجودم صداش مــــــــــــایخدا ستم؟یمگه من آدم ن ؟ینیب یمگه من رو نم ایمنه؟ خدا ییآبرو

 اد؟یناتوان عرش به لرزه در م هی ادیاز فر یگیبرس. مگه نم ادمیبه فر ای. خداستیاز خدا ن ینشونه ا چی. هستین

 نیجور خار بشم؟ ا نیدست به دست همه داده تا من ا یچرا همه چ ا؟یقدر تاره خدا نی. چشمام چرا اادیاز جلوم م یکی

 یعنیشه.  یم دنمیشه. پرده اشک مانع د یصورتم م کینفر نزد هیچرخن؟ سر  یهستنن که دورم م یمحو چ ییها هیسا

خوام از دستش  یشه؟ من م یاز لبشون پاک نم فیکث یها هدختر واسشون انقد لذت بخشه که اون خند هی ییآبرو یب

لغات تو ذهنم با  نی! تا به حال انیگمنام ییچرخن و چه واژه ها یتو ذهنم م ییافتادم! واژه ها ریفرار کنم؟ اما کامال گ

 !هیو اونم بدبخت دنیم یمعن هی حالت نبوده! انگار همشون نیا

 ینفس... نفس ها ی... تلخ. تنگیاپیپ ی... زجر. اشک هایو بدبخت ییکف سالن... درد. احساس تنها یسنگ ها یسرد

شن و احساس  یکه تو گلو خفه م ییپر از شهوت... بغض ها یخورن... رنج. خنده ها یکه به پوست سرد صورتم م یداغ

 .... سکوت مطلقزیچ نیو آخر یکیسرما و تار

***** 

جسم و روح من. بلند  یمنه. نابود یفرق کرده. اون نابود زیچ هیبار  نی. اما اشبمیکنم تو همون اتاق د یکه باز م چشم

که تو  ییصدا، اما بعد بغض ها ی. اول ساکت و برونیب زهیر یشه. اشکام م یام حبس م نهیشم اما از درد نفسم تو س یم

 یو ب ییتنها ی. صدارهیگ یکل اون جا رو م ادمیفر یکنن. کم کم صدا یم دایپ یآزاد یبرا یراه گلوم خفه شده بودن

روشنم وضعم  یآب نیافتم. شلوار ج یپناه شدم. دستام بازه. کف اتاق م یموجود ب هی گهیکنم، چون د یم هیمن. گر یکس

هام تند و تند تر  سشه، نف یتلخ و تلخ تر م بغضم دنشیکردنش و د یادآوریکه بار هر بار  یکشه، وضع یرو به رخم م

که از شدت خشم  یکوه بزرگ، کوه کیانفجار  یلرزه. شدم مثل لحظه  یهمه حقارت م نیبدنماز ا تیشه و در نها یم

 یلکه ها ی! اشکام رونهیبال رو شونه هام سنگ نی. بار انهیسنگ ایکشه. خدا یم ریکشه. قلبم ت یزنه و زبانه م یم ادیفر

شلوارم  یخون رو یلکه ها یکنم و دست رو یکنه، اشکام رو پاک م یرو تارتر م دمید دنشو هربار با اوم زهیر یم خون

 :خدا بهم جواب بده دیزنم تا شا یم ادیکشم. فر یم

 نیدم که ابو ریقدر حق نیا یعنیتا جوابتون رو بدم؟ خدا  دیمن رو صدام کن یخـــــــــــــــدا... خدا... خدا... مگه نگفت ـ

 هی میبدبخت ینیب یم ؟یشنو یصدام رو م نیا ؟یشنو یحرفا رو م نیشد جوابم؟ چرا من؟ چرا من خدا؟ خدا چرا؟ خدا ا
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 ایبودم؟ خـــــــــدا... چرا من؟ جوابم رو بده! ب یگرفته بودم؟ مگه من ک ییجا ایدن نیساله رو؟ مگه من تو ا 19دختر 

 .من رو ببر خدا ایامتحان سخته. ب نی... خدا اایمن رو با خودت ببر. خدا نییپا ایخدا! ب بهم بگو ایجوابم رو بده! ب نییپا

سرم رو بلند  شهیباعث م دیقفل تو کل دنیچرخ یکنم. صدا یذارم و هق هق م یفرش کرم رنگ اتاق م یرو، رو سرم

تو. نگاهم  ادیکنه. م یو نگاهم ممشروب دستشه  وانیل هی. ستادهیدر ا یجلو فشیکث یبا همون خنده  یکنم. اون عوض

دنبال جوابه. رنگ سرخ شراب  یطانیتو اون صورت ش مصدا شده. نگاه یب گهیام د هیچرخه و گر یهنوز تو صورتش م

و دوباره  دهیدستش هلم م هیبا  یرم. به راحت یشم و به سمتش م یبلند م میشمو با تمام ناتوان یرنگ خونه. بلند م هیشب

زنه. سرم رو،  یم نمیخواستم دوباره بلند بشم چه راحت زم ی. چه راحت نابودم کرده و حاال وقتنیشم رو زم یپرت م

و با موهام سرم رو باال  شهیپام و خم م یجلو ادی. مرهیگ یشم و اشکام شدت م یذارم و تو خودم جمع م یم نیزم یرو

 :زنم یناله م هیگر ونیکشه. م یم

 .. لعنت به توی. لعنت به تو روان... تو رو خدا ولم کنییآخ... آ ـ

 :زنم یم غیبکشم بلند بلند ج رونیب فشیکنم و موهام رو از چنگال کث یم یکه سع یبعد در حال و

 .لعنت به تو. لعنت به تو ـ

 :خوره یبندم. صداش به گوشم م یزنه. چشمام رو م یصورتم زل م تو

 بهتر؟ نیاز ا ی! چیت با سه نفر خوش گذروندمگه بد بود؟ مفت مف ؟یکن یشده؟ چرا خدا رو صدا م یچ ـ

 . خفه شو. مواهم رو ول کن... آخیخفـــــــــه شو عوض ـ

 :گهیکنه م یکه موهام رو ول م یحال در

 !شم. هنوز باهات کار دارم ینه کوچولو خفه نم ـ

 :گمیکه صورتم از درد جمع شده م یکشم و در حال یبه مو هام م یدست

 !خب ولم کن برم ؟یبدبختم کن یخواست یمگه نم ؟یواستخ یرو نم نیمگه هم ـ

 .نه، گفتم که... حاال حاالها باهات کار دارم ـ

 بودم. چرا من؟ دهیچرا من؟ من که اصال تو رو ند یآخه لعنت ـ

 یر! مثل در مقابل مثل. کایبود اری! از همه مهم تر خواهر مهی! مثل اون معصوم بودیچون تو هم مثل خواهرم پاک بود ـ

 .رو کردم که برادرت با خواهر من کرد
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کار رو با خواهرت نکنه. کثافت اگه من خواهرت  نی. برادر من اون قدر با شرف هست که اییدروغگو هینه... نه... تو  ـ

 .یانگشت نما بشم؟ چرا... جوابم رو بده لعنت یکرد یچرا کار ؟یکار رو کرد نیبودم چرا ا

 .هکن یبلندش خردم م یخنده  یصدا

 .یشد یاونم نم یتو ناخن پا ؟یک ؟یگفتم تو مثل خواهرم یبا شرفه! من ک یلیخ اری. مهیگیتو راست م ـ

 .ی. بگو لعنتیکار ذو با من کرد نیتو رو خدا بگو. بگو چرا ا ـ

 .گرده یاما برنم ستهیا یم

 یرو نوشته بود. برادر ب نیده بودم اکر دایکه بعد از مرگش پ یرو که برادرت با خواهرم کرد رو کردم. تو نامه ا یکار ـ

تو شکمش  یماهه  3 یخواهرم رو گرفت، خواهرم رو باردار کرده بود. با بچه  یکه پاک نیعالوه بر ا زتیهمه چ

تا قرص برنج خورده بود. حاال کار  5شده اش رو باال آورده بود.  کهیت کهیجگر ت ؟یفهم یکرد. با قرص برنج. م یخودکش

 یدست از سر تو و خانواده ات بر نم نم،یتا کمر شکسته شده و خم شده اش رو نب نم،یرو نب اریمه ینابود دارم باهات. تا

 .دارم

 یکه برام نمونه  یکنه. برادر یداشتم خراب م اریمه یرو که درباره  ی. حرفاش تمام تصوراترونیب رهیو م گهیرو م نایا

 دیکه شا ی. واژه اارهیچرخه و اون تنفر از مه یتو تمام وجودم م زیچ کیآدما نداره.  نیبا ا یانسان کامله، حاال فرق هی

 .تونم بکنم ینم یکار چیباهاش ه

 یخودم. من م ییمونم و تنها یباز من م رم،یرو از سر بگ هیو دوباره گر امیقفل شدن در باعث شد از بهت در ب یصدا

 شتریسقف سرعت اشکام رو ب یبارون رو یتوک قطره هابرخورد تک و  یمونم و اشکام. صدا یمونم و اون اتاق، من م

با من شروع  فیکث یباز نیکنم. چرا ا یم ریتعب یجور نیا من دیسوزه. شا یکنه. انگاری خدا هم دلش به حال من م یم

کنن. بارون  یم شتریچرخن دردم رو ب یکه تو ذهنم م یجواب یب یچرا خدا؟ چرا؟ چراها فم؟یقدر ضع نیشد؟ چرا ا

 راهامکنم که جواب چ دایرو پ یزیاتاق چ یکیتار یاز تو دیدوزم، تا شا یشه و من چشم به روبرو م یتر م دیو شد دیشد

 !رو بده

***** 

. چه تلخه یاز جات جم بخور یو نتون یاتاق باش هی ریچشمات بگذره و تو اس یاز جلو تیزندگ یتلخه لحظه به لحظه  چه

 یسرت رو م ی. چه بده که وقتینیات رو بب ندهیآ یلگد مال بشه. چه تلخه نابود به اصطالح مرد یکی یپاها ریوجودت ز

 یو انگار کهیکنه که تار یقد علم م یواریچهار د هیچشمات  یجلو ،ینیخوشحال کننده رو بب زیچ هیتا  یچرخون

آب خوردنام با  یرامامان ب یدایداد و ب یخوره. دلم تنگ شده برا یخوره داره ذره ذره وجودت رو م نیع واراشید
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. همهناز یگفتنا ی. دلم تنگ خواهراستیپور یگفتنا زمیباباست. دلم تنگ عز یها یدادن و سرد ری. دلم تنگ گشهیش

 یالتماس ها ی. صدادمیسال برام گذشته، مرگ رو به چشمام د هیچند روز که قد  نیتنگ شده. تو ا یدلم واسه همه چ

تونم مقابلشون  ینم یشم، ول یتخت تو خودم جمع م یباز شدن هر شب، گوشه . هنوزم با چهیپ یهر شبم تو گوشم م

شم و صبحاش  یشم. شش روزه که شباش خرد م یم هو صبحاش دوباره زند رمیم ی. شش روزه که شباش مستمیبا

 یمبودنم عذاب  یکه توش لحظه لحظه  یجا شده برام مثل جهنم. جهنم نیشه. ا یوجودم جمع م یدوباره تکه تکه 

خوره.  یبهم م ایشش روزم. حالم از تمام دن یکف دست نون شده غذا هیخورم.  ینم یخوب یکشم. شش روزه که غذا

خودم، از روزگار،  یخوره. حالم از ناتوان یهمه زجر و درد بهم م نیخوره. حالم از ا یاسم مرد بهم م به یحالم از موجود

 .خوره یبهم م یاز دختر بودنم، از همه چ

کم از پتو رو از  هیکم تالش تونستم  هیشده. تازه با  خیکه پتو بهش م یپنجره ا ریبه لحظه ام خالصه شده به ز لحظه

نور روز. من رفت و آمد روز و شب رو  دنیتمام آرزوم شده د ؟یفهم ی. منمیبتونم نور بب دیتا شا ارم،یدرب خیحصار اون م

شنوم پتو  یقدم م یصدا ی. از ترس اون سه تا وقترهیو م ادیاتاق م نیا تو ونفهمم که پاش یم ییاز رفت و آمد مرد نماها

 .رنیرو هم نگ شهیپشت ش یآزاد نیو ازم ا ننیکنم که نب یمحکم م خیرو به م

 !تق

 .شب شده یعنی نیو ا شهی. در باز مادیم دیکل یصدا

 یکه ناآشنا بود م گهینفر د هینا رو با شه و من او یشن. چراغ اتاق روشن م یم انیو روشن اتاق دو نفر نما کیتار تو

تر. مرد رو بهشون  قیشه و ترس من عم یباز م یمرد جوون به خنده ا ی. لب هارهیگ ی. ترس کل وجودم رو منمیب

 :گهیم

 !خوبه ـ

 رو که گرفتم ارزش داره؟ یپول یدیپس د ـ

 .چرا که نه! حالل حالت باشه ـ

 آدم حالله؟ هیختن خوام. فرو یدوباره نه! من نم ا،یخدا یوا

 :گهیزنه و م یم یرو به من لبخند شونیکی

 .با آقا مهربون باش خانوم کوچولو ـ



 

 
84 

کنم. اما  ی. با التماس بهشون نگاه مادیشه. مرد به سمتم م یخوره اشک مهمون چشمام م یکه م یبه توق یروزها تق نیا

 :گهیکنه و م یم . مرد دستش رو به سمتم درازستیکم انصاف ن هیانگار تو وجودشون 

 .میکم با هم خوش باش هیپاشو خوشگله، پاشو  ـ

قفل شدن در برام مثل مرگ  یذارم. صدا یتنها م زشونیو من رو با مهمون عز رونیب رنیزنن و از در م یم یلبخند

. رمیق ماتا ی گهیکوبم و به سمت د ی. محکم به دستش منمیب یام رو دارم م ندهیآ یو نابود یآرزوهامه. مردن جوون

 :گهیو م ادیسمتم م هب ی. عصبانرهیکنه و اخماش تو هم م ینگاه بهم م هیمرد 

 .ارمینکن که پدرت رو در ب یعالم پول دادم، پس کار هیمن واسه تو  یعوض نیبب ـ

 .برو گمشو کثافت ـ

 .کنم یم ریگ فشیدر، تو چنگال کث یبار گوشه  نیاما ا گه،یبه سمت د رمیم

***** 

 :گهیشه و م یتخت افتاده. بلند م یکنم. مردک رو یگوشه نگاه م هی کرده به بغض

 .خوش گذشت یلیکوچولو، امروز به من خ یمرس ـ

 واشی واشیدارم. مردک  ختنیر یبرا یو نه اشک ادیکردم و التماسش کردم که از من بگذره، نه صدام در م هیبس گر از

شه و من  یبسته م عیو در سر رونیب رهیشه و اون م یبعد در باز م یقیزنه. دقا یم یپوشه و به در ضربه ا یلباساش رو م

 .میو همه کس خال زی. از همه چمیکنم. خال یم یکنم و نه کار یفکر م یمونم. نه به کس یتو اتاق م

***** 

پانزده  یزه کنم به اندا ینداره. پانزده روز گذشته اما احساس م ییبرام معنا دیقبر. ام یاهیمثل س که،یو شبم تار روز

 یهر روز کند تر م میشمار زندگ هی. ثانرهیو م ادیم روزیتابنده تر از د دی. خورشادیو روز م رهیشدم. شب م ریسال پ

تا هوس و شهوت خودشون رو رفع کنن، التماس کردم خسته شدم. از  ناتاق اومد یکه تو ییگذره. از بس به مردها

فرصتم  هیفرار کنم. منتظر  انیکه تو اتاق م ییتونم از دست اون کثافتا یکه نم یشدم، به حد فیضع یلینخوردن غذا خ

 دنیترسم از ند یذارن تا من به خونه ام برگردم، م یدونم نم یکردم، م ریکه توش گ یجهنم نیواسه فرار. فرار از ا

و درک نکردن  دنیاز ندترس  نیا یترسم. تو اوج دلتنگ یم ی. از همه چهیترسم از عکس العمل بق ی. مهیبق یدوباره 

 چیحرکت ندارم. ه یبه تنم نا دهیکثافت با سگک کمربند کوب نیکنه، از بس ا یترسم. تمام تن و بدنم درد م یم هیبق
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چرا کتک خوردم؟ واسه  یگیفهمن. م ی. نمدمیکش یفهمه من چ یچ کس نمی. هدمیکش یکنه چه درد یکس درک نم

 .مها رو پروند یاز مشتر یکیکه  نیخاطر ا

خواست  یبدجور چندشم شد، وقت دمیرو د کلیاون ه یبشکه نفت بود، وقت هیشب قایآشغال همسن پدرم بود، دق مردک

 یشکمش زدم. از درد نم ریلگد محکم به ز هی ادیکه خواست دوباره ب نیگاز محکم از لبش گرفتم. به محض ا هیببوستم 

 :زد ادیتو اتاق. با اومدن اونا مردک با حرص فر انیب طانیشباعث شد اون سه تا  ادشیفر یدونست چه کار کنه؟ صدا

 .اندازه یجفتک م وونیح نیکثافت ع نیرامه! ا نیا یآشغال تو که گفت ـ

 .ازم سواستفاده کنن نیاز ا شیخواستم بذارم ب ینم یبودم، ول فیضع

 .... خوب کردم کثافتیخودت وونیخفه شو... ح ـ

 :بهم حمله کنه که اونا نذاشتن. مردک رو به اونا دوباره گفتخواست  یحرف مردک م نیگفتن ا با

 .جهنم نیاز ا رمیاالن م نیمن هم ـ

 :نگاه چپ چپ به من گفت هیبا  طانیجا درست خود خود جهنم بود. اون ش نیموافق بودم. ا بیحرفش عج نیا با

 .کم کار داره تا رام بشه هیکنم.  یمن رامش م دیشما باش ـ

از دست  یبرا یزیچ گهی. من که داوردمیاما کم ن دم،یشمش رو به من دوخت. دروغ چرا؟ بدجور ترسنگاه پر از خ و

 شتریکنه. واسه چندرغاز پول ب یکرد مرد رو راض ینگاهش رو ازم گرفت و سع یدادن نداشتم. زل زدم تو چشماش. زود

 :من. مرد بهشون گفت یبرا شتریو زجر ب

 .مونم ینم جا نیا گهیلحظه د هی یاصال حت ـ

 نیریش یاون مرد برا نیحرکت ماش یو قفل کرد. صدا دیدر رو کش یکیرفت. اونا پشت سرش.  رونیبعد از در ب و

چون  د،یکوتاه طول کش یلحظه ا یخوشحال نیرو لبم نشونده بود. اما ا هیصدا بود و لبخند رو بعد از چند روز گر نیتر

نگاه با حرص بهم کرده بود  هیاومد تو و در رو قفل کرد و  وبارهد فیسبزِ کثدر دوباره باز شد و چشم  قهیبعد از چند دق

 :و گفت

 .کنم ی. گفتم که رامت مدمینشونت م ـ

 :. بلند شدم و گفتمرونیب دیکمربندش رو کش و
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ه که کرد یکار هیتر از خودتم  ی. حتما اون خواهر عوضدمیکش یمن چ یتو باهاشون باش تا بفهم ایکردم. ب یخوب کار ـ

 .پاک بشن دیمثل تو با ییپس بدم، خوب شد مرد. نسل کثافتا دیاالن تقاصش رو من با

 یغده  هیعقده، مثل  هیدادم. تمام حرفا مثل  یبودم اما ادامه م دهیکه ترس نیشد. با ا یلحظه صورتش ترسناک تر م هر

 .گهیبه سمت د دمییله ور شد که دو. آخر حرفام به سمتم حمرونیب ختنیر یراه باز کرده بودن و داشتن م یچرک

 !؟یگیمثل برگ گل من چرت و پرت م بیمن، خواهر نج یسایدرباره پر ؟یپرون یمن رو م ی. مشتریعوض سایوا ـ

 .بود االن زنده بود بیبرو گمشــــــــــــو. اگه خواهرت نج ـ

 .کنم یجا چالت م نی. مهتا همدمیاالن گم شدنم نشونت م ـ

محکم خوردن کمربند  یکه صدا چوندیدونم چه جور پ یستم از کنار تخت برم اون ور کمربند رو نمخوا یمن م یوقت و

کنار تخت و  ینی. چونه ام خورد به چوب تزئنیچپم و محکم خوردم زم یپا یرو تو یرو به هم حس کردم و بعد سوزش

زد که  یم یجور هیخواستم بلند بشم اون  یزد. هردفعه م یاونم از فرصت استفاده کرد و با سگک کمربند به بازوهام م

زد به دستام چون با اونا  یم شتریکردم. ب ی. سوزش زدن با سگک کمربند رو همون اول حس نمنیشدم زم یپرت م

 هاون کتک ها در برم. اون قدر کتک خوردم که حس کردم بازوهام دار ریبلند بشم و از ز یلعنت نیداشتم از اون زم یسع

داشت  ی. وقتگهیکتک بخوره. حس کردم تنم حس نداره د تشیثیدفاع از شرف و ح یبده که آدم برا شه. چه یکنده م

شد و تو سکوت دردناک  یدردناک قاط یناله  هیبغض آلودم با  ی. نفس هادیکش شهیرفت موهام رو گرفت و مثل هم یم

 :. تو گوشم آروم گفتدیچیاون اتاق پ

فرسمت اون  یم گهینگران نباش چند روز د ؟یخسته شد تیوضع نیاز ا یلی. خینکنمن مخالفت  یبا اراده  یتا تو باش ـ

 .یتا راحت ش ایدن

 .دیبعد بلند بلند خند و

قدر بد زده که بازوهام همه  نی. ارونیکشه ب یقبل م یو من رو از خاطره نحس روزها ادیکه روشن شده م ینیماش یصدا

تونم به پشت  ینم یسوزه. حت یپشتم م شتریکنه و تنم... از همه ب ید مچونه ام هم زخمه و در ریکبود و زخم شده. ز

ذره که  هی نیشده و فقط تا هم خیپتو خوب م هیزنم. بق یکنار م واشیپتو رو  رم،یپنجره م یدراز بکشم. به سمت گوشه 

اره براشون دست تکون د شونیکی. یانگار رونیب رنیو چشم سبز با هم دارن م ی. مو مشکدیرو د رونیشه ب یباز شده م

خواد  ی. حتما ممپوشون یپتو رو م یکنه. زود یکه من توش هستم نگاه م یاتاق یبه سمت پنجره  رن،یاونا م ی. وقتدهیم

غروب استفاده کنم  یکیتونم از تار یفرصته تا بتونم فرار کنم. م نیبهتر نیسراغ من و ا ایاز نبود اونا سواستفاده بکنه و ب

 هی نیخوام بازم ع ینم یمونم، من که آبرومم ازم گرفتن، ول یجا نم نیا گهیهم د رمیبشم. شده بم درختا گم نیو ب
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 دیکل یگذره که با صدا یدونم چقدر م ی. نمنمیش یو همون پشت م رمی. به سمت دراتاق منایا یعروسک بمونم تو دستا

تو. کثافت چه بد مست  ادیون تلو تلوخوران مشه و ا یشم. در باز م یفهمم حدسم درست از آب در اومده. بلند م یم

 :گهیجلو و م رهیکم م هی. ستادمیا درکنه. هنوز پشت  یتونم فرار کنم. سکسکه م یراحت تر م یلیکرده. اما خوبه، خ

 ...عروســــــکــ ـ

 :گهیسکسکه و دوباره م هی

 .کارت دارم ایخوشگلم؟ ب ییکجا ـ

 .گهیم دک هیبرو جلو.  گهیکم د هی گمیدلم م تو

 :گهیجلوتر و م رهیم

 .ستنین یدو تا عوض نیتا ا میبا هم خوش بگذرون ایعروسک ب ـ

شه رو تخت تا به خودش بجنبه  ینداره. پرت م یحال خوش ی. به خاطر مستدمیو محکم هلش م رونیب امیپشت در م از

 دم،یرو تکون م رهی. چند بار دستگ. در قفلهرمیم یشم به سمت در خروج ی. از وسط سالن رد مرمیم رونیمن به سمت ب

گردم  یها رو م یعسل ی. روستین یزیکنم، اما چ دایپ دیکل دیتا شا رمیم زیبازش کنم. به سمت م یدونم چه جور ینم

 :گهیم یو مست تیو با همون عصبان ادیخوام به سمت در برم که جلوم در م ی. مستیاما اون جا هم ن

 ...... توله سگیذار ی... سر من... کاله مگهیحاال د ـ

 .کنم خرش کنم یم یکنه. با ترس و خواهش سع یتمام کلمات سکسکه م نیب ما

 .دمیلو ندم شماها رو. قول م یبه کس دمیکنم بذار من برم. قول م یخواهش م ن،ییبب ـ

 ...... به ما بدهیحال هیقبلش...  یباشه... ول ـ

 .تو رو خدا ولم کن ـ

 :گهیجلو و م ارهیسالن. سرش رو م یگوشه  زیچسبم به م ی. مادیو اون جلو م رمیعقب م عقب

 جا کارم رو انجام بدم؟ نی... همیکه... دوست دار نیمثل... ا ـ

که توش  یخوره به گلدون سفال یچرخه. دستم م یراه نجات م هیبه دنبال  زی. دستام رو مدهیگند مشروب م یبو دهنش

شدم رو بوسه.  رهیجلو تا من رو که با ترس بهش خ ادی. سرش داره مرمشیگ ی. محکم تو دستم مزهیر ینییتز یگل ها
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کوبمش تو سرش. اخماش تو  یکنم و با تمام قدرت م یم بلندگلدون رو  ارهیجلو م دنیبوس یکه اون لباش رو برا نیهم

ه باعث ش یم یسرش جار یخون قرمز که از گوشه  اریبنده. ش یکشه عقب. چشماش رو م یو سرش رو م رهیهم م

. نییشه پا یخوره و بعد پرت م یکم تلو تلو م هیلرزم.  یکنه. م یکنه و من رو نگاه م یبترسم. چشماش رو باز م شهیم

 یم دایرو پ دیشلوارکش کل بیگردم. آخر سر تو ج یو رو م باشیشم و تو ج یخم م دهی. ترسهیکنار سرش جار ن،خو

دونم مانتوم  ینم وونایلرزم. اون ح یبه خودم م نمیب یرو م اطیح یهوا یکنم. وقت یو بازش م رمیکنم. بدو به سمت در م

دور  نمیب یکنم م ینگاه م اطیبه دور و بر ح یوقت اطی. تو نور حادیم نمبود که تو ذه هیواژه ا نیاول یرو کجا انداختن. آزاد

باالخره در  دیبعد امتحان کردن چند تا کل رم،یم اطیکنم و به سمت در ح یرو از در م دیکل یداره. زود وارید اطیتا دور ح

کنم.  یشه. به سرعت به سمت جاده حرکت م یم انیبزرگ با چند تا چراغ نما یخاک یشه و روبروم جاده  یباز م اطیح

تازه  یتا نفس ستمیا یگرفته. درست وسط جاده م ییکه کنارشون رو حصار ها هیکشاورز یها نیدور و اطرافم پر از زم

 افتمیکنم تا راه ب یبشه. هنوز مونده تا برسم به سر جاده. سر بلند م نیباعث شده نفسم سنگ دنمییهوا و دو یکنم. سرد

و به  ستهیا یم نیچه وقت اومدن بود؟ ماش نیا ایزنه. خدا یتو جاده. خشکم م چهیپ یم ییشناآ یایپرش نیکه ماش

به  ی. زودارهیحسش که پر از خشمه من رو به خودم من ی افهی. قرمیشه. چند قدم عقب عقب م یباز م نیسرعت در ماش

 نیحصار ها وارد زم نیتونم از ب یچند وقت خوب م نی. به خاطر الغر شدنم تو ارمیاطرافش م یزراعت یها نیسمت زم

بود که توش عمرم  ییصدا نیدرب و داغون جاده بدتر نیتو اون زم نیماش یها کیالست غیج یاطراف بشم. صدا یها

و اگه به  رمیبم دیخورم و شا یم گهیکتک مفصل د هی رنمیدونم بگ یشم. م یکنم دارم فلج م یاز ترس حس م. دمیشن

باعث شد  نیفرصت استفاده بکنم. هم نیاز ا دی. بانمیرو نب یرنگ آزاد گهیبار د نیا دیفرض زنده بمونم چه بسا شا

مدرسه تو زنگ  اطیکه تو ح ییبودم مثل اون لحظه هاشده. درست شده  نیتر کنم. نفس هام دوباره سنگ ادیسرعتم رو ز

نه که اون جا دو تا گرگ آدم نما دنبالم یوسط هست و اون ا نیا یتفاوت هی. اما دمییدو یورزش چهارصد و پنجاه متر م

 شنوم. صدا از کدوم وره؟ یرو م ییصداها دمینکردن، اون جا عفت و اعتماد به نفسم رو ازم نگرفتن. خوب که گوش م

اطرافش  دیروش هست. شا یپل هیحتما  ا،یشنوم. آخ خدا یآب رو به وضوح م یصدا رمیکم که جلوتر م هیدونم.  ینم

 .هم باشه یآباد

 .دمیم یدواریخودم ام به

 .خونه یدوباره برگرد دیبا ،یفرار کن دیاونا بهت برسن. تو با یبذار دیدختر. نبا یتون یمهتا بدو، تو م ـ

براش نمونده و  یاون همه کتک جون ریخسته شدم. تنم ز گهیکنه. د یه. زبونم آرومتر خدا رو صدا مپاهام خسته شد اما

 یشه و من سع یم دهیاز قبل شن شتریآب ب ی. صداادیشالق تو صورت و بازوهام با شدت فرود م یسرما هم مثل ضربه ها

 نی. مثل تمام ارهیگ یام م هیلبخند، گر یه جاکنم، اما ب یداش میو گشتن پ دنیدو یکنم به سمتش برم. بعد از کم یم

 .زمیر یچند روز اشک م
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 جا رد بشم؟ نیاز ا یچقد صدات کردم؟ من چه جور یدیخدا ند ـ

انداخت.  یمن رو به وشحت م ادشیتر بود. عمق ز نییپا یزراعت یها نیسطح ارتفاعشم از زم چ،یکه روش نبود ه یپل

امکان  دنمیبپرم تو آب. پر ایاونا بشم،  میتسل دیبا ایندارم.  شتریدونم که دو راه ب یم می. با تمام بدبختستمیا یکنار رود م

 .عمرم ی هیبق یو نابود یشدنم به تباه میداره به مرگم ختم بشه و تسل

 :گهیو م نهیب ی. ترسم رو مستادهیپشتم ا یگردم سمتشون. با خنده ا یرسن. با ترس برم یبهم م باالخره

 .یهم اومد ییبپر. عجب جا ی. اگه جرات دارگهیمن، بپر د یبپر. کوچولو یحاال اگه جرات دار ؟ینکیکه فرار م ـ

پشت سرم با  قیعم یشم. دو تا به اصطالح مرد و من تنها. آب تو رودخونه  یبزرگشون جا به جا م یمقابل قدم ها در

خندن. چه  یکنم و اونا بلند بلند م یم هیگر از شدت ترس بلند بلند ست،یو مثل من راکد ن هیکنه. جار یسرعت حرکت م

نگاه به اونا که دارن قدم به قدم  هیاندازم و  ینگاه به رودخونه م هیدونم.  یاسمشون رو هم نم یما! حت نیب هیتفاوت فاحش

 :گمیلب م ریشن. ز یم کیبهم نزد

 .باشم. کمکم کن نایا ی چهیخوام باز یمن نم ایخدا ـ

 .برم دیبذار ؟نیخوا یاز جونم م یچ ـ

همه دنبالت  نیگذره؟ هان؟ اعتراف کن که خوش گذشته؟ ا یمن بهت بد م شیبرم؟ مگه پ یچ یعنینه کوچولو!  ـ

 .ی! اومدم دنبالت که بهت بگم برگردیکه بذارم بر دمییندو

 .کنم یتو رو خدا، التماست م ـ

 :گهیشه و م یتر م قیعم لبخندش

 .بازم بگو، بگو، التماس کن ـ

 .نجاتم بده ،یاگه هست ایتحمل ندارم! خدا گهیبه خدا من د ؟یستیمگه تو آدم ن ؟یفت! مگه تو رحم ندارکثا ـ

 یخشکم م یاون عوض یکنم، اما با صدا ی. به سمت چپ حرکت مستین یراه نجات چیکنم ه یبه هر طرف نگاه م یلعنت

 :زنه

 شمه،یکه تو حاالت مختلف ازت گرفتم پ ییعکسا و یگرشونیکه باز ییلمایف ،یباشه اگه فرار کن ادتیکوچولو!  ـ

 شه، نه؟ یخوب م یلیپخششون کنم خ
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دارم  یبرم گهیقدم د هی. از شدت ترس قدرت حرف زدن ندارم، نمیبه طرف گهینگاه د هیکنم و  یبه جلوم م گهینگاه د هی

مرگت  ینکن دایپ یکه اگه راه شن. تو دستاشون چاقوئه. مهتا بجنب یتر م کیزنم به اونا که هر لحظه نزد یو زل م

شه و تعادلم رو از  یبلند م غمیج یشه. صدا یم یپام خال ریلحظه ز موندارم... اما درست ه یبرم گهیقدم د هی. باز هیحتم

که باهاش بتونم خودم رو نگه دارم باشم،  یزیچ هیگاه،  هیتک هیشه دنبال  یزدن باعث م خی. ترس از مردن و دمیدست م

 یه با هم تو آب پرت میاون ناح یو من و گل ها شمیم لی. به سمت عقب متماستین یزیاطرافم چ یخال یفضا اما تو اون

آب که داره  انیرو سطح آب، اما جر امیخوام ب یتونم نفس بکشم. م یقدر سرد که نم نیسرد. ا یلی. آب سرده. خمیش

شم، تنم جون  یرمق تر م یبره و من هر بار ب یو مو ر ریمن رو ز یآب ه انیشه. جر یبره مانع م یمن رو با خودش م

خواد من زنده باشم.  ی. اما انگار سرنوشت نمرمیخوام بم یقدر بود؟ من نم نیهم عمرم یعنیگذره  ینداره. از ذهنم م

ز، چند رو نیشه. مثل ا یم کیزنم، اما همه جا تار یشه، دست و پا م یبسته م یو چشمام ه رهیآب م مینیداخل دهنم و ب

 .اهیس اهیشه. س یم اهیشه، س یشه، محو م یهمه جا تار م

***** 

 " سام "

 !مامان، مامــــــــان ـ

 رو سرت؟ یخونه رو گذاشت نیبله؟ بله؟ چته ا ـ

 دیمن رو جا به جا نکن لیوسا نیجوراب من کو؟ صد بار گفتم ا نیبابا ا ـ

تر و خشکت  دیبچه با هی نی. همش عدهیکثافت م یداد. خجالت بکش، جورابت بو یم دهیمرده گند یشستمش، بو ـ

 .کرد

 گه؟یخشکه د ؟یشست ـ

 .اطهیتو ح رونیدونم، ب ینم ـ

جا  نیا گهید قهیبسته. اگه منم دو دق خیچوب خشک  نیاز حد هوا جورابم ع شیب یاما در اثر سرد رمیم اطیسمت ح به

 :گمیگردم تو سالن و م یشم، با حرص برم یبمونم شکل جورابم م

 .سرم ریبرم کار دارم خ دیچوب خشکه؟ بابا من با نیکه ع نیاَه، ا ـ

 ؟یندار یا گهیتو جوراب د یعنیفهمم،  یمن نم ـ

 .کنم یوقت نم رم،یخوام بگ یخب اونا سوراخن. م ـ
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 !یتا ادب بش یریاز دست تو. حاال بدون جوراب م ـ

 .خشکش کن مامان، تو رو خدا نیبرم. ا ریحاال مجبورم د ـ

کم  هی رهیگ ی. مرد که زن مگمیواسه خودم نم ریزن بگ گمیمن باش. م زونیبند آو هیشش ساله  یبچه ها نیع ـ

 .شه یم ریپذ تیمسئول

 .رمیاگه من بچه ام، دوس ندارم االن زن بگ ـ

 !من خرم که به فکر توام ،یگیآره راس م ـ

 .رو تموم کن یشگیهم یبحث ها نیمامان ا ـ

 نینگاه به خودت بنداز، هم سن و ساالت رو بب هیصاحاب رو گذاشتم تو گور؟  یتن ب نیمن ا یوقت ؟یهان؟ تا ک ؟یتا ک ـ

 .کتیو شر قیهمه زن گرفتن. نمونه اش محمد رف

زنه  یبند غر م کیلب  ریبنم داره ز یم یوقت ی. جنگ اعصاب هر روز ما سر زن گرفتن منه، ولدمیبه حرفش نم یجواب

 :گمیم

 ؟ی، عمر من، چه کار کنم؟ هان؟ چه کار کنم که دست از سرم بردارمن زیمادر من، عز ـ

از هم خوشتون اومد. مگه من پدرت رو دوست داشتم؟ واال، به خدا من بابات رو سر  دیشا ،یخواستگار میبر ایخب تو ب ـ

 .پرستمش یاالن قد جونم م یول دم،یعقد د

 :کنه یبابا بحث ما رو قطع م یصدا

 .وممنم دوست دارم خان ـ

 .من رو از دست مامان نجات بده یدوس دار یبابا جون هر کس ـ

 .گهید گهیخب راست م گه؟یمگه دروغ م ـ

شد به زن گرفتن من. بابا مگه زوره؟  دهیکش نیمامان کم بود، بابا هم اضافه شد، بده اون المذهب رو بابا. بحث از ا ا،یب ـ

 ...... خوامی. من... زن... ن... مگهید دیولم کنراحتم.  یجور نیخوام ازدواج کنم. اصال من هم ینم

 ینگاهم م یپوشم. مامان با ناراحت یم سهیاش هنوز خ گهیکنم و جوراب رو که نصفش خشک و نصف د یرو تنم م کتم

کنم و  یحال م یکنه من مجرد یبهشون حال ستین یکی. رونیب رمیاز در م یکه بدون خداحافظ میعصب یکنه. به قدر
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کشونه به  یبحث رو م شه؟یحاضر م یمامان غذا ک گمیم نه؟کنم. آخه االن چه وقتِ زن گرفت یا ابد تنها زندگدوس دارم ت

 .خوره. اَه یموضوع بهم م نیموضوع. حالم داره از ا نیکشه به ا یخونه؟ بحث م دیایم یک گمیزن گرفتن. م

***** 

 " مهتا "

 نیمِن به ا« شه؟  یهوشه و خوب م یب یدختره تا ک نیدکتر ا یآقا »هوش اِنه و خار بونِه؟  یک جایک نیدکتر ا یآقا ـ

 « !دختره مشکوکم نیمن به ا» شک دارمِه!  جایک

شِه راه رو گوم هَکِردِه، گناه « ! یمشکوک یصبر کن زن، تو که به همه چ» ! یشَک دارن یصبر هَکِن اِسا، تو به همه چ ـ

 « .راه گم کرده است، گناه داره» دارنِه... 

 آخه خاله؟ یتمام تنش زخمه. انگار از شکنجه گاه فرار کرده. چه شک م،یدختر رو از از تو آب گرفت نیا یخاله مهر ـ

 ...اما ـ

 « ...زن ریزبون به دهن بگ» زنا ساکت بِواش...  ـ

ترسم  یبته. مدرست بشه ال یپل لعنت نیشهر. اگه ا مشیببر دی. فردا بادیاتاقم، اگه بهوش اومد خبرم کن رمیمن م ـ

 .کمکمون کنه دیحالش بدتر بشه و اون وقت... فقط خدا با

افتاده باشم؟  ریبدتر گ یجا هیناشناس. من کجام؟ نکنه تو  یآدم ها ی. صدارونیشه و انگار رفتن ب یکم و کمتر م صداها

کنه. صداها دوباره  یم تنم درد مافتادم. تما یکنم. انگار از بلند یزنه که به من شک داره، اما دکتره... چشمام رو باز م

اطرافم  یترسم به آدم ها یذاره باز نگهشون دارم. م یترس تو جونم نم دم،بن یشن. چشمام رو دوباره م یم کینزد

 !نیترسم. هم یدونم کجام؟ فقط م یکنم. اصال نم نانیاطم

 یه» کاره هَسته؟  یچ جایک نیا یه دومبسِره دِله. چ یاردیب یتیرو بَ یقدر ساده نِواش. دست هر ک نیگمه مرد ا یه ـ

 « کاره است؟ یدختره چ نیا یدون یخونه. چه م یتو یآورد یرو گرفت یقدر ساده نباش، دست هر ک نیمرد ا گمیم

 نیو به خاطر هم نیمادرم اصالتا مازندران یزنه. خانواده  یلب غر م ریانگار نشسته. اما صداش آروم تر شده و داره ز زن

خواد چشمام رو باز کنم، اگه اونا هم طمع فروختن من رو  یکه دلم نم دمیقدر ترس نیشم. اما ا یو متوجه محرفاشون ر

 ؟یکنن چ دایپ

 « ؟یکن یبا خودت غر غر م هیچ»  ؟یغرغر کِن یشِه وِسِه چه ش ـ
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به  گمیبهت م یه» د نِواِشه؟ دز جایک نیکه ا یاعتماد نَِکن، تِه گوشه درون نَشونِه کا، از کجا دون یگِمِه به هر ک یهِ ـ

 « دختره دزد نباشه؟ نیاز کجا معلوم ا ره،یاعتماد نکن، تو گوشت نم یهرک

اعتماد  یبه کس گهی... ددیفرصت فرار کنم. با نیدر اول دیکنم منظم نفس بکشم تا نفهمن به هوش اومدم. با یم یسع

 .ندارم

 « !ادیمعصومش نم یبه چهره » جا نِنه!  ختیوِرِه ر ـ

 « ؟یحاال واسه من آدم شناش شد»  ؟ییحاال مِوِسه آدم شناس بَ ـ

. ادیغرغر هاش تا اتاق م یاما صدا رون،یشه. زن رفته ب یم دهیشه و بعد در اتاق بهم کوب یقطع م یلحظه ا یبرا صداها

 یها رو به مازندران نیا ی . همهنیمثل ا ییزایچ هیجا افتاده و خسته شدم و  نیا ن،یزنه که االن دو روزه ا یانگار داد م

 گهیم

چرا  ایجلو. خدا ادیلرزه. آروم رو زانوهاش م یدارم بخوابم. مرد تو اتاقه. تنم م لیم یشه، ول یخود به خود باز م چشمام

جلو. تو رو خدا سر جات بمون.  ای... نیتونم دو قدم تکون بخورم که از مرد دور بشم. وا ینم دن؟یکش بمیانگار به صل

 نیبا باالتر گهیم یعل ایسمتم که  ومدهیرو باز نگه دارم. هنوز کامل ن شمامخوام چ یداره؟ به زور م یقصد نمینکنه ا

تنم و ترس مانع  یگرده. حالم بدتر شده. درد تو یو چند لحظه بعد با مرد جوون برم رونیب رهیشه و م یسرعتش بلند م

 :گهیو م نهیش یم میشونیشدن که تکون بخورم. دست دکتر رو پ نیا

 .هنوز تب داره ـ

 :گهیرو به من م و

 حرفام رو؟ یشنو یم ؟یخوب ـ

 یخواد دوباره بخوابم، اما ترس نم یکنم. دلم م ینگاهش م جیکرد. گ یسرم صحبت م یهمون مرده است که باال یصدا

 یپر م ییدارو هیز . سرنگ رو ارونیکشه ب یسرنگ م هیکه کنار رخت خواب منه و  فشیکنه تو ک یذاره. دکتر دست م

 ی. به چشمارونیزنه ب یدو قطره اشک از چشمام م یاما قدرتش رو ندارم. از سر ناتوان رمیخوام جلوش رو بگ یکنه، م

 هیکنه و با پنبه و الکل  ینکنه. دستم رو صاف م تمیخوام اذ یو التماس ازش م یزبون یکنم و با زبون ب یدکتر نگاه م

 ینگاه م نهم چنا رمردیشه، پ یمثل آه از دهنم خارج م یصدا هیسوزه.  یبعد دستم م یکمکنه.  یم یرو ضدعفون هیناح

. یفراموش یایبه دن رمیشه. بازم دارم م یکنه. صورتش داره جلو روم محو م یکنه. دکتر با زدن آمپول به چشمام نگاه م

 یپلکام رو گرفته و به زور داره چشمام رو م یدست هیندارم. اما انگار  یخوب یکنم نخوابم، آخه از خواب خاطره  یم یسع

 .رمیتونم مقاومت کنم و از هوش م یمهمه تالشم ن نیبنده و من با ا
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***** 

 .چهیپ یاز اون دورها تو گوشم م ییصدا هیترسم.  یم یکی. از تارکهیکنم. همه جا تار یرو باز م چشمام

 .العَمَلِ رِیخَ یعَل یَّحَ ـ

 :گمیلب م ریز

 .عمل نیبهتر یبه سو دیبشتاب ـ

 یعمل که چ نیبهتر یبشتابم به سو ای. مخصوصا اذان صبح. خدادمیشن ادیاذان رو ز یروزها صدا نیاذان صبحه. ا وقت

دعا کنم. خسته شدم از بس  گهیخوام د یخسته شدم. من نم گهید ایبشه؟ کم التماست کردم؟ کم گفتم نجاتم بده؟ خدا

 .کنه یوجودم رو پر م اریده روز حس انتقام از مه نیباز مثل تمام ا. دمیند یالتماست کردم اما جواب

 .اَهلل اَکبَر ـ

 .کنم یم تکرار

 .خدا بزرگتر از آن است که او را وصف کنند ـ

شم؟ نه، جا  یشن. منم جا م یبه اون جا م دیام ی هیسا ریهمه اونه. همه ز دیشن! ام یاش جا م هیسا ریز یهمه  گنیم

ات  هیسا ریکردم که ز ینبود. چه گناه نیاش بودم االن وضعم ا هیسا ریرو دوسم نداره. اگه من زشم. خدا من  ینم

 .خسته ام اینبودم؟ خدا

 .ال اِله اِّلا اَهلل ـ

 .ستیجز پروردگار ن ییخدا چیه ـ

ه وجودش ب امیشه بهش شک کرد. با تمام بدبخت ینم یکی نیشک کنم ا یتونم شک کنم. به هر چ ینم یکی نیبه ا نه،

 .کنم یمن به وجودش شک نم یکنم. فراموشم کرده ول یشک نم

و  نمیشه سر جام بش یباعث م یکیآدم تو تار هی کلیو ه هیشم. سا یشه و من از ترس تو خودم جمع م یاتاق باز م در

چشمام  یرو، رو توانش رو ندارم. با روشن شدن برق دستم گهید ایخدا یکردن؟ وا دامیاتاق مچاله بشم. نکنه پ یگوشه 

 :چهیپ یزن تو گوشم م یبکشم اما صدا غیشم که ج یزنه، آماده م ی. چون چشمام رو مرمیگ یم

ندارم. چرا اون  تیدختر جون؟ من که کار هیچ»  ؟یکِن ینتیِوسه ا یش یدِتر جان؟ مِ تِره کار ِندارِ مِ کا. چ هیش یچ ـ

 « ؟یخودت رو جمع کرد یطور



 

 
95 

 یکنه و دستش رو برا یام نگاه م دهیکنم. به صورت ترس یزن نگاه م یدارم و به چهره  یبرمچشمام  یرو از رو دستام

 :گهیشه. چون م یرو متوجه م نیلرزه و زن ا یکشم عقب. تنم م یجلو که سرم رو م ارهینوازش صورتم م

» دتر؟  یهست داریب یاز ک ؟یناخاسن . اصال چرایتَرسِن ینتیا یتِره سَر بَزنم، آخه از چ میَ  یجان، مِن فقط ب جایک نیبو َـ

 « ؟یشد داریب یاز ک ؟یداریآخه؟ اصال چرا ب یترس یمن م یدخترم، اومده بودم بهت سر بزنم. از چ نیبب

که بلند بشه و بره.  نیذاره زم یدستش رو م دمیبهش نم یجواب یفرق داره. مشکوکه برام. وقت شبیرفتارش با د چقدر

خوره و مچ دستش  یتو قلبم تکون م یزیچ هیشه.  یبلند م یجور نیاُفتم. آخه اونم هم یرم مماد ادی هویدونم چرا  ینم

کنه، اشک تو  یوحشت دارم. نگاهم م ییکه نره. آخه از تنها خوام یزنم. با نگاهم م یو به چشماش زل م رمیگ یرو م

 :گهیشه و م یشه. زن نگاهش مهربون م یچند وقت جمع م نیچشمام مثل ا

 « دخترم؟ یکن یم هیگر یواسه چ یآخه اول صبح»  ؟یکِن هیگر ینتیِوسه ا یش یاول صبح چآخه  ـ

 .ترسم... نرو یمن م ـ

 :گهیم یول گنهیتعجب م یاز حرفم انگار زن

 « شده آخه؟ یچرا؟ چ»  ه؟یبَ یش یِوسه؟ مگه چ یش یآخه چ ـ

 :گهیذارم. زن م یدم و سرم رو زانوم م یبه حرفاش نم یجواب

نماز بخونم.  رمیبعدش م نم،یش یدراز بکش. من کنارت م» بعدش شومه. باخِس دِتِر.  شتِمه،ین یور، مِن تِ پَهللِ ب ـ

 « .بخواب

 :گهیکنه و م یسمت چشمام و اشکام رو پاک م ارهیکشم. زن دست م یکنم و رو دشک دراز م یحرفش گوش م به

 « .بخواب دختر» باخِس دِتِر.  ـ

 :گمیو م رمیگ یمپتو رو محکم  یها لبه

 .مامانم شیجا برم. برم خونه، پ نیخوام از ا یم ـ

 « ...حاال بخواب» حاال باخِس...  ـ

 .نمیرو بب شیتوش رنگ آسا دیکه شا یخواب هیکنم بخوابم.  یم یبندم و سع یرو م چشمام

***** 
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 یم غیتو، ج ادیم اریبه تخت. مه شه. دست و پاهام بسته شده ی. در باز مدمیتخت دراز کش هی یخودمون رو یخونه  تو

نداره.  دهیکنم آزاد بشم فا یتو. هر کار م انیکنه تو دهنم و بعد اون سه تا م یدستمال م هیزنم که کمکم کنه، اما اون 

 ...شن و من یم کمینزد

 « .ینیب یخواب م یدختر، پاشو دختر، پاشو، دار» . ینیخو و یراس بِواش. دار جا،یک ـ

 .شم یم رهیکنم و به اون زن که باال سرمه خ یرو با م چشمام

 « .نبود یزی. چیدید یخواب م یدختر داشت» نَتِرس.  ه،یدِتر، خو ب هین یزیچ ـ

 :گهیصبحانه کنار دستم نشسته. آروم م ینیس هی با

 « ...نبود که یزی. چگهید یپاشو، پاشو صبحانه بخور. خواب بود» وه.  هیبَخر، خو ب زیچ هیراس بِواش، راس ِبواش،  ـ

زنم. چند روزه  یرو پس م ینیرو تجربه کردم. س زایچ نیبدتر تیدونه من تو واقع یکه فقط خواب باشه. چه م کاش

 بخورم؟ یپر مالت رو چه جور ینیس نیغذا نخوردم، حاال ا یدرست و حساب

ذاره و  یبرم. زن نم دیونم، اما باد یرو نم شیممکن. چه جور یجا نیبرم خونه. امن تر دی. بارمیگ یم واریرو به د دستم

 :گهیذاره رو شونه ام و م یدست م

 « ؟یریکجا م»  ؟یکِجه شون ـ

 :گمیبغض م با

 .برم دیولم کن، با ـ

 « .کجا؟ صبر کن دختر» صبر هَکن.  ؟یکِجه شون جایک ـ

سر جام  گهیو د نیُافتم زم یتا سرجام بمونم، وگرنه م رمیگ یرو م واریشم. د یبلند م یزنم و به سخت یرو پس م دستش

. توقع نداره رهیکشم که زن عقب عقب م یکه نذاره برم، اما من آن چنان دستم رو م رهیگ یتونم بمونم. دستم رو م ینم

با  یمیقد اریبس ی. خونه ارمیکنم و به سمت پله ها م یدر رو باز م یختباهاش بکنه. به س یجور نیدختر آروم دم سحر ا

 زیر هیو  ادی. زن دنبالم منییخوام برم پا یدارم اما همچنان م جهیپهن. سرگ یچوب ی. پله هانمیب یم رو یچوب ییپله ها

و من دوباره  رمیگ یزن م هک افتمیکه ب کهینزد رم،ی. سر پله ها که مستیبرم. گوشم بدهکار حرفاش ن دیکه نبا گهیم

زن دوباره  غیذارم و ج یسنگ سرد م یم رو رو. پاستین دنیپوش یبرا یزیچ چیه اطیح یکشم. تو یدستم رو پس م

 :شه یبلند م
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 وبال خودم کردم؟ هیدختره ک نیخـــــدا، ا یا نم،یبب سایوا»  ه؟یمِ وبال بَ هیب یک جایک یخــــدا، ا یا نم،یاِست هَکن بَو ـ

» 

 نیماش هینرفتم که  یصلبتونم به خونه برگردم. هنوز سمت در ا دیتا شا رمیگ یم شیو در پ یتوجه بهش راه خروج یب

کنم. به سمت پشت  یخونه حرکت م ی گهیافتم و به سمت د یاون لحظه ها م ادیترسم.  یشه.دوباره م یوارد خونه م

کنم که  یفکر م نیکنم و به ا یم شتریافتم. سرعتم رو ب یاون شب فرارم م ادیشه درست  یکه باز م نیخونه. در ماش

 .ادیاز پشت سرم م یرپس یمثل اوناست. صدا نمیحتما ا

 ؟یریصبر کن، کجا م ـ

 :گهی. انگار دو نفرن. دوباره همون صدا مادیدو نفر م یقدم ها یرسه. صدا یخدا، داره بهم م یوا

 .از اون ور یمهد ـ

شه. از شدت  یجلوم سبز م یرسم که پسر یم میخوام از اون سمت برم. دارم به آزاد یراه باغه. م هی یخونه  پشت

. ستهیا یپشت سرم م یکیبرگردم که اون  امیکنه که من نتونم فرار کنم. م یزنم. دستاش رو باز م یم غیج شدنیترس د

و نفس هام دوباره  رهیچشمام رژه م یجلو یجلو. همه چ انی. هر دو دارن مرمی. دوباره با ترس عقب مشبهیدکتر د

قدر حالم بد  نینخورم، اما ا نیتا زم واریبه د رمیگ یشه. دستم رو م یم اهیچشمام س یشه. سرم داغ و جلو یم نیسنگ

کنه.  یبغلم م یکیشه.  ی. چشمام بسته مرهیگ یتونم خودم رو نگه دارم. دو تا دست از پشت بازوهام رو م یشده که نم

 :گمینداشته باشه و با ناله م یبه کار یکنم ازش بخوام کار یم یشه و سع یحالم هر لحظه بدتر م

 ...خدا... کار تو... ر... و ـ

 .تونم جمله ام رو کامل کنم ینم اما

***** 

 " سام "

 من خوبم؟ یداداش ـ

 :گمیکنم و م یبهش م یکشم و نگاه یم رونیرو از تو لب تاپ ب سرم

 .وروجک یشد یعال ـ

 .رنگ محشرش کرده. موهاش رو پشت سرش بسته و کامال لختشون کرده یکه با ساپورت مشک دهیپوش یسبز کیتون
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 .امشب رو به من نگو وروجک هیسام  ـ

 .وروجک گمینم التیاون مادرشوهر گودز ینترس جلو گه،یخومونه د نیب ـ

 .کردم دایسام، نگو. تازه رگ خوابش رو پ ییوا ـ

 ه؟یمگه رگ خوابش چ ـ

 .صداش کنم کیبه اسم کوچ هیکاف ـ

 واقعا؟ ـ

 هیرفتم و از دهنم مرض یچپ و راست م م،یکه بود ازریشه. منم ش یمنتقل م یخودش بهش حس جوون یآره، به گفته  ـ

 دمیداد، اما بعدا و رفته رفته از لبخنداش فهم یاول که نشون نم ی. روزاشیدید یم یاومد یم یعنیاُفتاد.  یجون نم

 .خوشش اومده

 ان؟یم یک ـ

 .جان نیجور که احسان گفت، ساعت هفت ا نیواال ا ـ

 ک؟ین کیپ انیچه خبره؟ مگه دارن م ـ

 !اِاِاِ داداش؟ ـ

 جا باشه؟ نیکه اگه قسمت شد شب ا دهیپوش ژامهی. نکنه احسان بگهید گمیخب راست م ـ

 !جا نبوده نیانگار احسان تا به حال شب ا یگیم نی. همچگهینکن د تیسام، اذ ـ

 ...یاون که بوده، ول ـ

الهه رو برات  دمیقول م ،ینکن تیباش! اذ یجد نایا یامشب جلو هی هی! مرگ سامگهید میو اما و اگر ندار یول گهید ـ

 .رمیبگ

 .و پنج سالشه یبرو گمشو، اون که س ـ

 .دیندار یمشکل تونیتو زندگ گهید یجور نیشه برات. ا یم یخب خوبه که، زن پخته و خوب ـ

 .رونیلهت کنم خودت برو ب ومدمیتا ن هیسام ـ
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 :گهیو م ارهیکنه تو گوشش و واسم شکلک در م یاشارشه اش رو م یانگشتا

 .ینکن تیمن رو اذ یحقته، تا تو باش ـ

 ریدختر دلش گ نیچه کنم که ا یوروجک شوهر کنه و بچه است، ول نیخندم. هنوز زوده که ا ی. بلند مرونیب رهیبعد م و

دونه  هی یکیدونم مواظب  ی. حداقل مهیکنه. احسان پسر خوب یاز بودن با احسان رو قبول نم ریغ یاحسانه و حرف

 .خواهرم هست

انقالب تهران  ابونیتو خ یو اسالم یرانیا یمعمار یمصاحبه درباره  هیخودش جالبه. هه... سر  یها هم برا نیا ییآشنا

رشته اش  یتخصص یاز کتاب ها یسر هیکتاب  دیخر یبرا هیافته. سام یدونه خواهر ما به دل احسان خان م هی یکیمهر 

و تا  هیافته دنبال سام یشه و بعد از مصاحبه م یم دایاحسان پ یو کله  سرکنه که  دایپبه اون جا رفته بود تا کتاباش رو 

 .ارهیب ریما رو گ یآدرس خونه 

 :گمیناله مانند م یصدا هی با

مامانت  یپسر؟ خب مرض از خودته ها. وقت یگیتنها موندم. چرا چرت م یجور نیخـــــدا، همه ازدواج کردن، من ا یا ـ

 ؟یکن یخوام، حاال ناله هم م یکه من زن نم یزنیداد م یاستگارخو میبر گهیم

 :بهم بگه دیبا یکیجاست که  نیا

 .کمتر زر بزن ـ

***** 

 " مهتا "

 یم دمیکنم و به صداها گوش م یناآشناست. اما خوب که دقت م یکه برا نمیب یم یکنم خودم رو تو اتاق یکه باز م چشم

من از صبح تا به  یعنی نیاست و ا قهیدق ستیاُفته. ساعت هفت و ب یم وارید یاعت رو. نگاهم به سمارستانیب میفهمم رفت

تختم رو فشار  یشم. زنگ باال یم هوشیشدم. راه به راه ب فیضع تهچند وق نیهوش بودم. چقدر ا یوقت غروب ب نیا

 :گهیکنه و م یدر اتاقم رو باز م ی. چند لحظه بعد پرستارنمیکنم بش یم یو سع دمیم

 ؟ی. بهوش اومدزمیسالم عز ـ

 برن؟ یرو به کار م شهیکل یجمله  نیقدر ا نیکنم؟ چرا ا یدارم نگاهت م یپس چه جور گمیدلم م تو

 :گمیکنم و م ینم رهیداغونم که ضعف م یبه معده  توجه
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 .خوام زنگ بزنم یمن م ـ

 ؟یخانوم یبه ک ـ

 تو چه آخه!؟ به

 شه؟ ینم ـ

 .جا نیا ارمیلفن مشه، االن برات ت یشدنش که م ـ

 :گمیاندازم و با خودم م یم نییسر پا یحرف و تشکر بدون

بشه. مامان؟ نه اون من رو دوس نداره. بابا؟  یجور نینه، اون نه. اون آشغال باعث شد ا ار؟یزنگ بزنم؟ مه یحاال به ک ـ

 بگم؟ یبه ک یکنه من مقصرم. وا یکشه. حتما فکر م ی! بابا من رو میــــیوا

خوام اون  یها. من م یصورتم. نه، لعنت یجلو انیم شیپ ی. لحظه گند روزهانییپا انیاشک مزاحم م یقطره ها نیا باز

 .ادین ادمی گهیو اون روزها د رمیحافظه. کاش بم نی. لعنت به ادیایچشمم ن یبره. جلو ادمیروزا رو 

کنه. اون دوستم داره. آره خودشه.  یعوام نممهناز؟ نه اونم به فکر خودشه. آقاجون؟ آره اون دوستم داره! اون د ـ

 .کنه یکنه و دعوام نم یآقاجون مهربونم. اونه... اونه که بهم کمک م

تو اتاق.  انیگذره و پرستار با اون دکتر تو روستا م یم یبه کند قیشم. دقا یزنم و منتظر پرستار م یم یلخند هیگر ونیم

 :گهیدکتر با ورودش م

 .سالم ـ

 .دوزم یچشم به تلفن م و دمینم جواب

 ؟یزنگ بزن یخوا یم یخوبه. حاال به ک یلیخ نی! ا؟یزنگ بزن یخوا یم گهیخانوم پرستار م ـ

 رهیکنار. پرستار که کنار م ادیاون تلفن م یاز جلو یک نمیپرستاره که بب یمونه. نگاهم به دستا یجواب م یحرفاش ب بازم

زنم اما  یو پنجاه و پنج رو هم م رمیگ یبود؟ کد تهران رو م یقاجون چآ یخونه  یدارم. شماره  یرو برم یگوش یفور

 .کنم یذارم روش و قطع م یدست م رمیگ یبود؟ هفتاد و پنج رو که م ومشهفتاد و پنج؟ کد ایاش؟ هفتاد و هشته  هیبق

ذارم رو شماره ها تا  یگشت مکه ان ی. بار بعدرمیگ یهر بار اشتباه م یول ست،ین ادمی. چند بار رو گهیسه بار د ایبار  دو

 .کنم. دکتره ی. نگاهش مرهیگ یرو ازم م یگوش یدست رم،یبگ
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 .یریگ یلرزه و اشتباه م ی. دستات مرمیبده من بگ ـ

 :گمیگفتن شماره م یدونم چرا به جا ینم

 .ستمیبه خدا من بد ن م؟یکنن؟ نکنه بگن اشتباه از من بوده؟ نکنه بگن من دختر بد یقبولم م یگیتو م ـ

به سرم  یشه. کاش نپرسه چ یم رهیاشک توشونه خ یشه و به چشمام که حاال حلقه ها یشماره بلند م یاز رو نگاهش

 :گهیرو فراموش کنم. آروم م یلعنت یتونم اون روزها یگذشته؟ آخه نم

 .و رو دوست دارنتو هستن و ت یزنن. اونا خانواده  یبه تو نم یحرف بد چیشماره رو بگو. من مطمئنم که اونا ه ـ

 رهیزنه که خودش م یقدر بوق م نیبوق، دو بوق، ا هی. فونیذاره رو آ یو م دهیو اون رقم به رقم فشار م گمیرو م شماره

 !ستیآقاجون خونه ن یعنی نیبوق اِشغال و ا یرو

 .ستین ــــــای. خداستی. آقاجون خونه نستین ـ

ممتد عذاب رو  ی دهیکش یزنگ رو بده و اون بوق ها نیکه جواب ا ستین یاما هر بار کس ره،یگ یو سه باره م دوباره

 .قطع کنه

 همراه نداره؟ ـ

 چرا، بگم؟ ـ

 ه؟یچ یزن یکه بهش زنگ م یکس نیصبر کن. اسم خودت و ا ـ

 .ی... پدربزرگم... عبدالرضا فتحیاسمم؟ اسمم مهتا... مهتا محمد ـ

لب چند بار  ریچرخونه. اسمم رو ز ینگاهم رو به سمتش م راتشی. تغستهیا یم خیپره و تو جاش س یپرستاره م رنگ

 :گهیکنه و م یتکرار م

 دنتیخبر دزد روزید نی!؟ همدمیچرا از شباهتت به عکس تو روزنامه نفهم یوا ؟یهست یتو مهتا محمد ؟یمهتا محمد ـ

 .خبر بدم سیبه پل دیات برام آشناست. با افهیچرا ق گمیرو تو روزنامه خوندم. م

. دنیکنم که حتما آبروم رفته. عکسم تو روزنامه است. حتما همه فهم یفکر م نیو من به ا میکن یدو به پرستار نگاه م هر

اتاق با اون  هیزنگ بزنه. ترس از بودن تنها تو  سیخودش به پل یتا به گفته  رهیکنم و پرستاره م یدستام رو مشت م

 ینگاهش به صورتم م ره،یگ یم یبشه. وقت یهمراه آقاجون جار ی هارلبام شم یبار رو نیشه ا یدکتر جوون باعث م

 .چهیپ یآقاجون تو سکوت اُتاق م یخسته  یگذرونم صدا یاُفته. چند تا بوق رو که با استرس م
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 !بله؟ ـ

 ؟یفتح یسالم، آقا ـ

 د؟ییخودمم. بفرما ـ

 !خبر دارم یمن از نوه تون، مهتا محمد ـ

 :گهیدفعه آقاجون م هیشه و  یسکوت م یلحظه ا اول

 االن کجاست؟ د؟یگ یراست م دیآقا تو رو خدا، دار ؟یچ ـ

شما رو  یجا کنارشونم. خودشون شماره  نیهستن و االن هم ا یشهر سار یها مارستانیاز ب یکیاالن تو  شونیبله آقا، ا ـ

 .دادن

سمانه؟ مهتا رو  یشنو ی! ممیکن یمدق  میجا رو بده. به خدا چند روزه دار نیآدرس ا یآقا جون هر کس دوست دار ـ

 ؟یشنو یکردن. م دایپ

 :گهیشه و آقاجون م یبلند م یغیج یصدا

 .آقا بگو ـ

 .دیکن اداشتیباشه،  ـ

تا آقاجون رو  ومدیبار صدام در ن هیدونم چرا  یکنه. نم یتشکر قطع م یو اون بعد از کل گهیآقاجون م یرو برا آدرس

 :گهیکنه و م یبه صورتم م یکرده. دکتر نگاه سیخ سیصدا کنم؟ عوضش اشکام صورتم رو خ

 اونا دوست دارن؟ یدیمن درست گفتم، د یدید ـ

***** 

 " سام "

 .ما قبوله یهمون برا ،یواسه عروس دیکن نییدختر گل ما رو چشممون جا داره و هر روز رو که شما تع نیواال ا ـ

 :گهیکنه و م یبه من و مامان م ینگاه بابا

 .شعبان ماه بعد خوبه ی مهیا روز نبه نظر م ـ
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و  هیروز تولد خودش و تولد امام زمانه. سام قایروز باشه. چون اون روز دق نیا میخواست یو م میقبل هماهنگ کرده بود از

 :گهی. پدر احسان ماطیاحسان رفتن تو ح

 .و نظرشون رو بگن انیخودشون هم ب میخب پس صبر کن ـ

 دهیچیبا اون نقش و نگار پ یچوب یکنار شوهرش و دست بر اون عصا الیگودز گمیمبهش  شهیاحسان که من هم مادر

 یحجاب محسوب م یاون ور تر از حجاب کامل. مادر من در مقابل اون ب یزیچ هیبا حجاب کامل و  شهینشسته. مثل هم

ام  کهیت کهیـــدا! االنس که تخ ایکنه.  یبه من نگاه م زشیشه که همون لحظه با اون نگاه ت یباز م یشخندیشه. لبم به ن

کنم و  یبعد رو به مامان م یکنم. کم یمشغول م وهیو خودم رو با پوست کندن م نییاندازم پا یسرم رو م عیکنه. سر

 :گمیاندازم و م یبهش م ینگاه

 .دارم یشنهادیپ هیمن  ـ

 .دهیمامان، بابا جواب م یجا به

 .بگو پسرم ـ

 .کنن یزنه و مادر و پدر احسان هم نگاهم م یبابا م یبه حرفا یدییهم با نگاه و سرش مهر تا مامان

بخش تاالر و غذا و  ییجورا هی! رمیخودم بگ یخرج بخش تاالر رو به عهده  هیسام یعروس یکادو یخوام به جا یمن م ـ

 ه؟یبا منه. نظر شما چ کشیموز

پسر باشه و حاال منتظره اونا نظرشون  ی فهیبا طا یسکه عرو نهیاندازه. خب رسم بر ا یم یاحسان نگاه یبه خانواده  بابا

 :گهیزنه و م یحرف رو م نیرو بگن. پدر احسان هم هم

 !رنیرو بگ یداماد، عروس یکه خانواده  نهیآخه رسم بر ا ـ

که خارج از تاالره با شما.  یعروس یزایو خرده ر لمبرداریو عکس و ف شگاهیشه. خرج آرا یم یخب اون شامل همه چ ـ

 .هم دارم گهید یاز اون براش کادو ریمن به خواهرمه. اگرچه غ یکادو نیا

 :گهیکنه و م یبه من م ینگاه مادرش

مختلط  یکه عروس ستیتو خاندان ما رسم ن نیمرد و زن از هم جدا باشن. ا دیبا یول م،یندار یما حرف هیجور نیا اگه

 .میریبگ

 :گمیم یجد یلیکنم و خ یچشماش نگاه م تو
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 .شه یمختلط باشه. اما به احترام شما بعد از شام، مجلس مختلط م یتو خاندان ما رسمه که عروس یول ـ

 :گهیاندازم و پدرم م یبه پدرم م ینگاه

. به احترام شما بعد از شام میریساعات آخر بودن با دخترمون رو جشن بگ دیبا لی. باالخره ما و فامگهیبله، سام درست م ـ

تونن اون ساعت رو  یدارن م یشما مشکل لیاز افراد فام یکس ای. اگه شما و میتون یز اون نمشه و کمتر ا یمختلط م

 .رنیحجاب بگ

 :گهیفکر کردن م یاندازه و بعد از کم یم نییاحسان سرش رو پا مادر

 .خب... قبوله یلیخ ـ

از قالب  ریزن غ نیه. به نظرم ادرخش یم یمادر احسان خوش یتو. تو چشما انیم نیآروم و مت یبا قدم ها هیو سام احسان

نباشه اون  یشه. هرچ یکنه با اخم کردنش اقتدارش حفظ م یو حس م هیدر کل زن مهربون رهیگ یکه به خودش م یاخم

 .فرزندش رو داره یخوشبخت یمادره و آرزو کیهم 

***** 

 " مهتا "

که  نیا یکرده بود و برا یار و دکتر رو عاصدونه. لب به غذا نزدنم پرست یرو گذروندم خدا م یساعات پر از استرس چه

اون ها نقش  یهر دو یلب ها یرو یروزیکه برام آورده بودن رو خوردم. لبخند پ ییکم از غذا هیدست از سرم بردارن 

 .ودنبعد من رو به حال خودم گذاشته ب یبسته بود و کم

خواد با حرف زدن سرم رو  یر اومده کنارم و متخت منتظر اومدن خانواده هستم. پرستا یحاال صبح شده بود من رو و

و من رو تنها  رهیشه و م یکنم بلند م یبه حرفاش گوش نم نهیب یم یبعد وقت یبرم. کم الیگرم کنه که کمتر تو فکر و خ

 .. اشعارش رو از حفظمچهیپ ی. شعر فروغ تو ذهنم مرمیم نجرهو به سمت پ نییپا امیاز تخت م یذاره. به سخت یم

 روزها رفتندآن  "

 .پوسند یم دیکه در تابش خورش یروزها مثل نباتات آن

 .دندیپوس دیتابش خورش از

 ها یاز عطر اقاق جیگم شدند آن کوچه های گ و

 .برگشت یهای ب ابانیخ اهوییازدحام پر ه در
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 را شیدختری که گونه ها و

 زد، اه یرنگ م یبرگ های شمعدان با

 .تنهاست یزن اکنون

 " .استتنه یزن اکنون

. شب گذشته فقط ستین رونیکه اصال حواسم به ب یکنم، در حال ینگاه م رونیخودم هستم و دارم به ب الیفکر و خ تو

 .مید ینحس رو م یکابوس اون دو تا چشم سبز و کابوس اون روزها

 یبنده. زن یم نقش مچشما یمادر تو ریگردم. تصو یخوره. برم یشه. بو و عطر مادر به مشامم م یاتاق به شدت باز م در

 .نهیش یپر از بغضش که به گوشم م ادیفر یشده و صدا سیخ هیکه تمام صورتش از گر

 .من. دخترم یفاطمه زهرا، مهتا ای ـ

کنم.  یرو حس م یمونه و من دوباره طعم آغوش مادر یرفتن تو آغوش مادر باز م ی. دستام براادیبعد به سمتم م و

اما چه  ه،ی. چه حس خوبیرو تو آغوش مادرت حس کن تیکه امن هیشه. چه حس خوب یلند مما دو نفر با هم ب هیگر یصدا

اومد.  اریدر اول بابا و بعد آقاجون و آخر از همه مه چوبکه سرم اومده چه سود؟ تو چار ییسود؟ بعد اون همه بال

 .شه یتو سرم تکرار م یمونه و حرف اون عوض یم رهیخ اریچشمام به مه

 ی! مثل در مقابل مثل. کاریبود اری! از همه مهم تر خواهر مهی! مثل اون معصوم بودیمثل خواهرم پاک بودچون تو هم  "

 " .رو کردم که برادرت با خواهر من کرد

نفس  قیکنم عم یم یدارم. نفس کم آوردم و سع یبرنم اریام رو از مه رهیاما نگاه خ رونیب امیتو آغوش مامان م از

کنه و من رو  یم هی. به اون که گرادیم ادمیشکنن و من روز به روز اون بالها رو  یتو گلوم م کیبه  کیبکشم. بغض ها 

 :گمیاش و م نهیزنم تخت س یخواد بغلم کنه که م ی. مجلوشبه  رسمیجلو. م رمیشم و م یم رهیکنه خ ینگاه م

 ؟یاومد یاصال تو واسه چ ؟یچ اریصدات کنم؟ خان داداش خوبه؟ مه یچ یآقا داداش؟ دوس دار یکن یم هیچرا گر ـ

 ؟یاومد یچ یکثافت، واسه  یتو، تو ؟ینیرو بب یچ یاومد ؟ینیخواهرت رو بب یبدبخت یاومد

 .رهیگ یلحظه به لحظه اوج م صدام

 خوب شد؟ ی. بدبختم کردنمیات رو بب افهیق گهیخوام د ی. نمرونی. گمشو بهیعوض یسر تو ریهمه ز نایا ؟ینیب یم ـ

 :گهیم یخفه ا ییابا صد اریمه
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 مه... تا... من؟ من چه کارت کردم؟ ـ

 :گمیخندم و م یبلند م بلند

 .خنده داره یلیمن چه کارت کردم. خدا..... خ گهیم د؟ینیب یمن چه کارت کردم. م گهیم ـ

 :دمیو ادامه م شهیم هیبه گر لیهام نم نم تبد خنده

که من تاوانش رو پس دادم؟  یچه کار کرد ؟یچه کار کرد سایپرداداش بزرگه. تو با  گمیاالن برات م ؟یچخ کار کرد ـ

 ؟یسرش آورد ییتو چه بال ؟یتو چه کار کرد اریمه

 :گمیزنم و م یم غیج

 ؟یکه به من گفتن مثل در مقابل مثل؟ چه کار کرد ی! چه کار کردیبگو، بگو لعنت ـ

 :گمیمشم و  یدو تا پام خم م یکنن. رو یخشکشون زده و به من نگاه م همه

 !که من، مهتا رو، من بدبخت رو اجاره دادن یچه کار کرد ـ

 :گمیکوبم و م یام با مشت م نهیتخت س به

 ار؟یمه یدختر تنها نکردن. چه کار کرد هیکه رحم به  یهوس باز یاجاره دادن به مردا ـ

 ینحس قبل بلند م یروزها یادآوری . باچهیپ یبابا و آقاجون، تو گوشم م یخدا ای یمانند نه مامان، صدا غیج ادیفر یصدا

 :گمیم غیو ج هیزنمش با گر یکه م یگردم و در حال یبرم اریشم و به سمت مه

 رون،یگمشو کثافت، گمشو ب ار،یچشمام گمشو مه یشناسم. از جلو یندارم و نم اریداداش ندارم! من مه گهیمن د ـ

 .گمشو

 یجری ترم م نیو ا رهیکنه دستام رو بگ یتالش نم یکنه. حت یاز اشک بهم نگاه م سیو فقط با چشمای خ گهینم زییچ

فکر تو ذهنم  نیزدن و فحش دادن. حرف نزدنش، دفاع نکردن از خودش، همه و همه باعث شده که ا شتریب یکنه برا

شم  یم دهی. کشرهیعقب عقب م اریو مه رهیگ یدستام رو م مچ ییاون کار رو انجام داده. دستا اریرشد کنه که مه شتریب

خوان  ی. مرونیب رهیو م دهیسرش رو به عالمت نه تکون م اری. مهسهیسرد عرق کردم. تمام تنم خ یبه عقب. تو اون هوا

 ستیجا ن ونا گهیکه د یاریکشونه اون جا. با تمام توانم رو سر مه یپرستارا رو م غمیج یبه زور سر جام بنشونن. صدا

و  ستی. دستام آزاد نگهیتو. پشت سرش دکتر روستا و دو تا پرستار د ادیم کنه یام م نهیکه معا یکشم. دکتر یم غیج

 .خوابونن یتخت م یاونا به زور من رو، رو
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از جونم؟ خسته شدم، از دست همتون  نیخوا یم ی. چنیمشت آدم رزل. ولم کن هی ن،یهمتون کثافت ا،یعوض نیولم کن ـ

 .دی. ولم کننین نزنرو به م فتونیکثافتا. دست کث نیخسته شدم. ولم کن

رو وارد  یچرخم که نذارم اون سوزن لعنت یشم و به همون سمت م یو من خم م نییشه به سمت پا یم دهیکش دستم

 .کنم یبار خدا رو صدا م نیدستم کنن. ا

 .دی! ولم کنـــــایراحتم کن خدا. خدا نای! بکشم و از اــــــایخدا ـ

 .ذارن یم یکه کم کم رو به خاموش یی. ناله هارهیدرد آلودم به هوا مناله  یکنم و صدا یتو دستم حس م یسوزش

 ...... دار... با... شمی... خوا... م بی... من... مدینه، ولم کن ـ

 .رمیم یفراموش یایباز به دن لمیرغم م یو من عل رهیگ یچشمام رو م یجلو یاهیس

***** 

 یو فقط صدا ستیکس کنارم ن چی. هنمیب یعذاب آور م دیاق سفشه، من دوباره خودم رو تو همون اُت یکه باز م چشمام

شه و مامان  یباز م یکردن دکترها رو اعصابمه. در اتاق به آروم جیپ یشنوم. صدا یاتاق رو م رونیب یآدم ها یقدم ها

 یم. صداکن یو به سقف نگاه م رمیگ ی. نگاهم رو از مامان مدهپف کرده و قرمز ش هیداخل. چشماش از فرط گر ادیم

 .چهیپ یگرفته، تو گوشم م هیمامان که در اثر گر

 ست؟یمن؟ گرسنه ات ن ییکنم. دلم واسه صدات تنگ شده دخترم. مهتا یبگو! خواهش م یزیچ هی ؟یمادر یخوب ـ

که باز  دمید یریمونم. از ناله کردن و حرف زدن چه خ یدارم و تو همون حالت سکوتم م یرو از سقف برنم نگاهم

 یمالک ارزش برا یبارم اون موقع ها به حرفم گوش ندادن؟ وقت کی یوقت نمیب یم یریحرف بزنم؟ چه خبراشون 

لحظه درد و  کیپدرم و مادرم وقت  یبود؟ وقت وننامعقولش یچون چرا در مقابل خواسته ها یخانواده ام چشم گفتن ب

 هیافتادم تو آغوشش؟  هیاول با گر یا لحظه پس چر یگیدل با بچشون رو نداشتن؟ چه سود که االن حرف بزنم؟ حتما م

 .بودم که اگه تو آغوشش نرم، ممکنه دوباره ازش جدا بشم دهیبودم. ترس دهیداره، چون ترس لیدل

 :گهیم دوباره

 مهتا؟ ـ

 .که نگاهش کنم نیشه. اونم بدون ا یلبام خارج م نیحرف زدن از ب یهمه التماسش برا نیدو کلمه در پاسخ ا تنها

 م؟یر یم یک ـ
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 .برن سایکه پل نیبعد از ا ـ

 .دارم تیکه توش امن هییخوام. اون جا تنها جا یحرف بزنم. من اتاقم رو م یخوام با کس یمن نم س؟یپل ـ

 .چهیپ یتو اتاق م یزنانه ا یتو و پشتش صدا ادینفر م هیشه  یباز م در

 ! حالت چطوره مهتا خانم؟نیبه به، مادر و دختر خوب خلوت کرد ـ

 .مرگ یبد، داغون، در آرزو ـ

 ...و یکن یزندگ دیبا ،یحرف رو تو رو خدا. هنوز جوون نینگو ا ـ

 .ندارم جز مرگ ییسوخته. آروز میجوون ـ

 :دمیدوزم و ادامه م یرو بهش م نگاهم

 اتیکل دن یدون یم ؟یچ یعنی دنیند یپانزده روز التماس کردن و جواب یدون یم ،یستادیراحت ا الیجا با خ نیتو که ا ـ

هان؟ خانم دکتر  ؟یچ یعنی دنیمرگ آرزوهات رو د یدون یم ؟یچ یعنیعذاب آور  یواریچهار د هیخالصه شدن تو 

و  یرو اجاره اش ندن. نبود یتن لعنت نیتن... ا نیکردم ا ماسکه الت یدیو ند ی! نبودینبود تیچون تو موقع یفهم ینم

دو تا چشمام  نی. من با ایمرگ دار یپس لطفا نگو چرا آرزو ینبودگذاشتن.  متیتن ق نیسر هم یکه چه جور یدیند

 .خوام مرگم رو برسونه یندارم از مردن. از خدا هر روز و هر شب م ی. ترسدمیرنگ مرگ د

 :گهیبعد م یفهمه. کم یکنه. انگار حرفام رو م ی. دکتر در سکوت به من نگاه مشهیمانع ادامه دادن حرفام م بغض

 ...دیبا نه؟یمعا یبرا میرب یدیاجازه م ـ

 .شم یاز جام بلند م یذارم حرفاش رو ادامه بده و به سخت ینم

***** 

 یکنه به اتاقم برم یکه دکتر بهش سپرده تا من رو تا اتاقم همراه یبا کمک پرستار ریشمرم و سر به ز یهام رو م قدم

 .گردم تا با کمک مامان حاضر بشم

و  ریمرد پ هیشن.  یروم ظاهر م یتنشونه جلو یانتظام یروینواده ام سه نفر که لباس نشم به همراه خا یاتاق که م وارد

داره،  یته نگاهشون رنگ دلسوز یکنم. همگ یتک تکشون نگاه م یزن. به چهره ها سیپل کیمرد جوون همراه با  هی

 یحرکت م ستادمیکه ا ییاز جاهستش که برام افتاده.  یاتفاق نوحشتناک تر از او ی. حتدهیکه به شدت عذابم م یزیچ

شم از  یشم. انگار خسته نم یم رهیخ نیو به زم نمیش ی. همه نگاهشون به منه. رو تخت مرمیکنم و به سمت تختم م
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 هک ییکسا نیا یکه تو چشما نیدوست دارم تا ا شتریها رو ب یکاش نی. انگار شمردن انیکف زم یها یشمردن کاش

 .جمله رو بخونم نینگاه کنم و ا ستادنیاطرافم ا

 " .هنوز جوونه ها ،یطفل یآخ "

با نگاهش  ی. نگاهش به منه و انگارارهیشه سرم رو بلند کنم. مه یباعث م ستهیا یدر اتاق م یکه جلو ییقدم ها یصدا

شه و رنگ  یم اهیچشمام س یشه، جلو یتونه. رنگ نگاهم پر از خشم م یرو بگه که با حرف زدن نم یزیچ هیخواد  یم

 .شه یبسته م نهیرو نب اهکه اون نگ نیا یبرا یو به تند رهیگ یخ تنفر رو متل

مونم و مامان و زن مامور.  یمن م تیکنه و در نها یم یکار هیکنه، چون هرکس  ینفر با سرفه اش جو اتاق رو عوض م هی

رسه، چون  ینم یا جهیبه نت زنه اما یزنه و حرف م یوارد بشه. حرف م یکنه از در دوست یم یو سع ادیزن آروم جلو م

جمله راه گوشم رو سد  هیخواد هضمشون کنه، چون  یشنوه نم یم گها ایشنوه.  یکدوم از اون حرفا رو نم چیگوشام ه

 .کرده

 " .کنن یرو پخش م گرشونمیکه باز ییلمایعکسا و ف "

که مــــرد  انیکه نابودم کنن. م انی. مانیکشتنم سراغم م یبار برا نیبودن، حتما ا یبگم اونا ک سیمن به پل اگه

جنگل با همون قانون جنگل به همنوعش  یکه تو یوونیبا اون ح یفرق چیکه نشون بدن ه انیبودنشون رو نشون بدن. م

 :گهیچرخه و م یصورتم م ی. دست مامور زن جلوننکه انسان بودنشون رو پاک ک انیکنه ندارن. م یحمله م

 خب؟ ـ

شه و  یجواب مونده. بلند م یکه زده و ب یهمه حرف نیشه از ا یخسته م ی. انگاردمیش نمبه یکنم و جواب یم نگاهش

نگاه ها  نیشن به من. طاقت ا یم رهیکه همه خ گهیم یزیچ رونیب تیکنه و رو به اون جمع یبه سمت در و بازش م رهیم

لباسم  یتا رو دهیکه برام خر ییو مانتوکنه بلند بشم  یم مجبورمگرم مامان  یاندازم. دستا یم ریرو ندارم و سر به ز

نگاها. در  نیا یهمه  یدر رو، رو نیاتاق باشه تا ببندم ا هیکه توش  یبپوشم رو تنم کنم. حاضر بشم تا برم خونه. خونه ا

 !دیبرم، با دیکنه. با تمیو اذ نهیدلسوزانه تو گوشم بش یجمله ها نیرو ببندم و نذارم ا

***** 

مامان بود.  یپا ی. از اول تا آخر سرم رومیرس یم میآرامش و... دار ت،یداره؛ مثل امن یمعن یلیکه خ ییجا یعنی خونه

زنه. از  ینم یکس حرف چیگرفتم. ه میتصم یچون کل دن،یکردن خوابم اما خواب نبودم. سخت بود خواب یهمه فکر م

 .و آقاجون کنارمه تهجلو نشس یبپرم رو صندل اریکه دوباره به مه نیترس ا
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و گفتم  دمیپر میمرد زندگ نیبهش.. به مرد تر دمیدستش رو گذاشت رو کمرم تا نوازشم کنه اما... پر دمیدراز کش یوقت

که  یناراحت شده بود و تعجب کرده بود. دست خودم نبود. حساس شدم. به هرک بیکه دستاش رو از روم برداره. عج

 .کنارمه، حساس شدم

که  یزیچ هینزده.  یخدا حرف ایجز اون  دهیشم به موهاش. از اون اول که من رو د یم هریداره. خ یرو نگه م نیماش بابا

جرات  یهمشون رو نابود کنن؟ ک دمیم ارن؟یپدرشون رو در ب دمیبشه. چرا نگفت که دخترم تو نترس، م یباعث دلگرم

 اره؟یکرده اشک دخترم رو در ب

 .کدوم رو نگفت چینگفت. ه اما

 نیتا کمک کنه از ماش رهیگ یکه سرش داد زدم، اما بازم دستم رو م نینم دنبالش. غروب شده. با اشد و م ادهیپ آقاجون

 اطیزنم به در ح یلبخند تلخ م هیکنم  یسر بلند م ی. وقترونیب امیم نیاز ماش نییشم و با سر پا یبشم. شرمنده م ادهیپ

 ینگاه به من م هی. رونیب ادیم مهیشه و مهناز سراس یم شم. در خونه باز یم رهیشه خ یداره باز م اریخونه که توسط مه

 :دهیسر م هیکنه و گر یسمتم و بغلم م ادیکنه و م

 ؟یکجا بود زمیعز یمهربونم، آج یآج ـ

بابا رو  یکارا ی. از وقتهیمحبتا الک نیا یکنم همه  یشدم. حس م یجور هی. ادیاشکم در نم گهیکشم. د یم یآروم نفس

 رهیخ واریخوره. اخمام تو هم رفته و به د یچهره ام جا م دنیشه و از د یمهناز آروم ازم جدا م بدجور شکستم. دمید

 .که بغلش کنم نکردم نیا یبرا یتالش یشدم.حت

 ...بزن. تو رو خدا یحرف هیمهتا  ـ

 :گمیم ی. با خشکستادنیکنار هم ا نایو مب ایآر

 .ولم کن ـ

 ...مهتا ـ

 .هوجود ندار ییمهتا گهیمرد! د ـ

 :گهیکشه و م یو م رهیگ یمانتوم رو م یگوشه  نای. مبرمیزنم کنار به سمت خونه م یم دهیدستش رو که به بازوم چسب و

 خاله!؟ ـ
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کشه عقب. با  یشه و م یبچه از بغض جمع م یزنم. لب ها یتمام دستش رو پس م یرحم یکنم و با ب یبهش م ینگاه

کنم.  یو به اتاقم نگاه م نمیش یم وارید یبندم. گوشه  یپشت سرم م یو فور کنم یرم تو اتاقم. در رو باز م یم یخستگ

 .ادیمامان م یزنم. صدا یگوشه افتاده. بهش زل م هی فمیک

 ؟یدیـ مهتا، مامانم خواب

 چشمام یدارم. اون روز داره جلو یبرنم فمیتو. نگاهم رو از ک ادیکنه و م ی. من و خواب؟ در رو باز میسوال مسخره ا چه

 .لیراح سیسرو ی. صداشون، حرکاتشون، تاکسرهیرژه م

 :گمیذارم و م یسرم م یو پر از بغض دستم رو، رو آروم

 .حق من نبود نیحق نبود. ا نینه... نه، ا ا،یلعنت ـ

 :زنم یو بلند تر داد م رهیگ یرفته رفته اوج م صدام

 بال سر من اومد؟ نید نخورم؟ چرا اقدر به در نیخواستن؟ چرا من ا یاز جونم م یچ ا،یلعنت ا،یلعنت ـ

 .کشم یو م رمیگ یکوبم تو سرم. موهام رو تو مشتم م یکنم و م یرو بلند م دستام

 :گهیکنه م یم هیجور که گر نیو هم رهیگ یجلو و دستم رو م ادیم مامان

 ...نزن ینزن تو رو خدا. مادر ـ

 نیافتاده من هستم. دوباره ا ادشونیکه تازه  یواده، خانواده ابه اصطالح خان ی. اوناروننیکه ب ییشه از اونا یپر م اتاق

 .قبل رو یافته روزها یم ادمیکنه و دوباره  یاشکام فوران م یخشک شده  یچشمه 

بدبخت شدم؟ خـــــــدا، چرا جوابم رو  یجور نیمنم! از من بدبخت ترم هست؟ چرا من آخه؟ چرا من ا نیا د؟ینیب یم ـ

 یراحت بشم. خدا تو که شاهد بود یکوفت یزندگ نیبکش و راحتم کن. بکش تا از ا ستیر کار ند یاگه جواب ؟یدینم

که همه توش  ییایدن نیبود؟ تو ا نیکرده بودم که حقم ا چهنداشته باشن. خدا من  میچقدر بهشون التماس کردم کار

نبود  یکس چیه یتو دستگاه بزرگ اله ینعیکنن چرخ بال گشت و قرعه افتاد به نام من؟ آره خدا؟  یم یدارن کثافت کار

اون  ومن مجازات بشم؟ ک یگرید یکه جا نهی!؟ رسم روزگار انهیا یعدل اله ؟یرو زودتر از من بد هاشیکه جواب بد

چه کار  یمن بود یخدا جواب بده. خدا اگه تو جا ؟یکو اون عدل اله ؟یکتابت توش ازش حرف زد یکه همه جا یعدل

! یکرد یبه خودت قسم تحمل نم یمن بود یاز انسان بودن. خدا اگه جا یشد یسم که خسته مبه خودت ق ؟یکرد یم

 سر بلند کنم؟ یبه چششونه چه جور نمردم که عقلشو نیا نیب گهیتحمل کنم؟ خدا بگو د یچه جور

 .کنه یازم دوا نم یدرد هیگر یکنه، ول یم هیتونه من رو کنترل کنه سرش رو پاهام گذاشته و گر ینم نهیب یکه م مامان
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. مامان برو، برو دیدست از سرم بردار دیمنم و من. بر گهیخوام تنها باشم. د ی. مدیو تنهام بذار رونیب دیبر دیپاش ـ

. ریبگ لیخان رو. برو پسر ارشدت رو تحو اریمه ریبگ لی. برو، برو تحورونی. برو برمیمامان. بذار به درد خودم بم رونیب

خوام. اون موقع که  یلطف نم گهیخوام. د ینم یدلسوز گهی. من دگهید رونیب رور ارشدت، برو، د ببرو افتخار کن به پس

جامعه واسه دختر بده.  نیچرا؟ چون ا د،یمحدودم کن دیکرد ی. همش سعدیکرد یباهام دشمن دیدیرس یبه دادم م دیبا

 .ونریب دیخود محدود شدم. بر ی. من به خودستیبه اون کارا ن یاجیاحت گهید

 .کس چی. هستیدور و برم ن یکس چیکنم ه یکنم. سر که بلند م یشم و ناله هام رو بلند م یخودم جمع م تو

 " .یتر کیکه تو از رگش به من نزد ادیم ییاز همون گلو ادیفر نیا ؟یشنو یدردآلودم رو م ادیفر نیخدا ا "

***** 

 .می شنوی خدا؟ دلم تنهاست، تنهای تنها "

 ردهای غمگین دلم را می گویم، می شنوی؟شنوی خدا؟ د می

 .جا آسمان تاریک است این

 .جا دل من تنهاست این

 .کسی نیست که هم آغوش دل تنگم شود و

 تو می گفتی و خدایی که در این نزدیکی است اما سهراب

 خدا چرا فریاد دل مرا نمی شنود؟ پس

 " خـــــــــــــــــــــدا کجاست؟ پس

بده و مامان کنارم نشسته. باز هم از غذا خوردن افتادم. شب و  یلیما. حالم خ یو اومدن خونه  دنیهمف کینزد لیفام تمام

چند قاشق..  یبه اندازه ا دیاز غذا، شا یخوره. اما من به جز بخش کم یگذره و غذاش رو کنار من م یمن م شیروزش پ

 .زنم یلب نم یا گهید زیبه چ

 یدر رو از داخل قفل کنه. سرم رو پاهشه و اشک م گمیتو بهش م ادیو مامان که م دمیکس نم چیورود رو به ه ی اجازه

خراب شده  یکنه پل ها یم یکنه. سع یندارم. مامان آروم سرم رو نوازش م یو حال خوش نمیب ی. همه جا رو تار مزمیر

 .کنه برانرو ج مییتنها یمن و خودش رو درست کنه. روزها نیب

 !ستیالم خوب نمامان... مامان... ح ـ
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 :گهیبلند م یکه با صدا نهیب یم یدونم وضعم رو چه جور یگردونه و نم یرو برم سرم

 ...خــــدا... مهتا؟ بچه ام. بچه ام ای ـ

 ی. سرم رو، رورونیب زمیر یچند وقته بهم فشار اومده و دارم م نیا یلی. اصال جونش رو ندارم. خدمیبهش نم یجواب

شه  ی. چشمام تار شده و هر لحظه که مامان از من دور تر مرهیشه و به سرعت به سمت در م یذاره و بلند م یم نیزم

کنم  یلحظه فقط حس م نیدر اتاقن و من آخر ینفر جلو چندلرزه.  یشه. سردمه و تنم م یمحو م شتریهم ب رشیتصو

 .رمیگ یفاصله م نیکه دارم از زم

***** 

 !طرف مهتا نیا ایب ـ

 .ر، گمشودست از سرم بردا ـ

 .با آقا مهربون باش ـ

 .ولم کن ـ

 .مثل در مقابل مثل ـ

 .نــــــــــه، مامان، ولم کن، مامــــــان ـ

 .شو داریمهتا، مهتا ب ـ

لرزم.  ی. مستیاز اونا ن یخبر چیو ه کهی. اتاق تارنمیب یچشمم م یکنم، صورت نگران مامان رو جلو یرو باز م چشمام

 یتا به خوردم بده. بازم خبر رهیگ یرو م ارهیکه دست مه یآب وانیکنه و ل یافتم. مامان بلندم م یاون کثافت م ادیدوباره 

خورم  یاز آب م یو آرومم کنه؟ کم نهیکنارم بش یا هیثان ستیخوره که حاضر ن یقدر حالش ازم بهم م نی. استیاز بابا ن

 :گهیو م نهیش یکشم. مامان کنارم م یو دوباره دراز م

 .دخترم، بخواببخواب  ـ

 :گمیو م رمیگ یمامان رو با التماس م دست

 .بگو بره نیبه ا یجا نرو، ول نیمامان از ا ـ

 ی. مامان دستش رو مرهیم رونیاز اتاق ب یشه و با پوف یکنه تا بره. اونم بلند م یکنه اشاره م یکه نگاهم م اریبه مه مامان

 :گهیموهام و م یکنه ال
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 .جام نیچشمات رو ببند. من ا ـ

 .شنوم یکنه م یرو زمزمه م یشعر نیمامان رو که آهنگ یبندم که صدا یکنم و چشمام رو م یحرفش گوش م به

 الالیی ماه و مهتابه "

 مونس خوابه الالیی

 قصه ی گل هاس الالیی

 از آفتاب، پر از آبه پر

 رسم و آیینه الالیی

 شعر شیرینه الالیی

 و صاف و ساده روون

 مثل آیینه زالل

 گرمی خونه الییال

 قوت جونه الالیی

 میگه یک شب هم الالیی

 تنها نمی مونه کسی

 آسمون داره الالیی

 و رنگین کمون داره گل

 چشمون درویشش توی

 مهربون داره نگاهی

 های ما ماهه الالیی

 ناله و آهه بدون

 الالیی و خوش باش بخون
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 " عمر غصه کوتاهه که

 .کنم یشه هم مامان کنارمه. دست نوازش کنارمه و من حس م یموم مگذره، اما شعر که ت یدونم چقدر م ینم

***** 

شه سرم رو بلند کنم. مامانه. مثل هر شب اومده بهم سر بزنه و من چه ساده  یتو اتاقم، باعث م ادیکه م ییقدم ها یصدا

که  کنمیم یو سع دمیفرو مخامه و من چه بد بغض تلخم رو  الیخ هی نیبار بابا همراهشه. اما ا نیکردم که ا یفکر م

فکر نکنم که پدرم من رو مقصر  نیکنم که به ا یم یدوسم نداره. سع رمفکر نکنم که پد نیکنم که به ا یم ینشکنم. سع

 یم یالیپدر خ یپاها یو سرم رو ارمیعاشقش بودم رو م یکه از بچگ یخودم همون پدر االتیدونه و در عوض تو خ یم

ذاره تا  یم مسر یگفتن رو، رو یمدرسه از پدراشون م یرو که بچه ها یهمون دست نوازش کنم و اون یم هیذارم و گر

 :گهیکنه و آروم آروم م یآرومم کنه. نوازشم م

 .هیمن پشتشم. دختر من قو ست،یدختر من تنها ن ـ

م هرگز من رو رسم که پدر یم تیواقع نیشکنه و من به ا یم شهیش یتکه ها نیبا اومدن مامان ع ایرو نیهر شب ا و

 یازش م یزبون یشم و با زبون ب یم رهیمادرم خ یچشما یچه کودکانه تو تیدوست نداشته و نخواهد داشت و در نها

بسته  یکه هر شب اومدنش رو از صدا یخوام. پدر یم رو یکنه که من چ یو اون درک نم ارهیخوام که پدر رو برام ب

 .مامان یشآروم خسته نبا یشنوم و صدا یشدن در خونه م

 من افتاده؟ یزندگ یکه تو هیچه طوفان نیا ایخدا

***** 

 یی! االن که دور از چشم مامان از اون بستر تنهاستیخطرناک ن یارتفاع چیکنم که ه یاون قدر شکستم که حس م من

خواد  یدلم م یلیکشم؟ خ یدونم چرا خودم رو نم یحس رو دارم. نم نیواقعا هم ستادم،یپشت بوم ا یو رو رونیاومدم ب

 نیو بندش من رو وصل کرده به ا هیدونم چ یکه نم یزیچ هی. ذاره ینم زیچ هیراحت بشم، اما  فیپوچ و کث یایدن نیاز ا

 ینگاهم رو بلند م واشی واشیکنم.  ینگاه م نیبه زم گهیبار د هیلرزه و  یمرگ بدجورم یادآوری. تنم از فیکث یایدن

 یلیخ هش یجا م نیدرخت هست. ا نیرو گرفته. چه خوبه که ا دمید یدرست جلوکه  یدوزم به درخت یکنم و چشم م

 .راحت فکر کرد و تنها بود

 .سکته کردم یمادر ؟ییجا نیمهتا، ا ـ
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تو دهنم  یسکوت وقت نیا ی شهیذاره احساسم رو بگم. ر یوقته نم یلیدارم. سکوتم هم خ یرو از درخت برنم نگاهم

 یزد و جور یا شهیهم، چنان ر فیکث یاتفاقا نیلحظه وقت نداشتن. با ا هیحرفم  نیکترکوچ یرشد کرد که خانوادم برا

 .نش ببرمیخواد از ب یتو دهنم جا خوش کرد که حاال خودم دلم نم

دوسش  یلیاومده که خ یکیکه  میبر ای. بفهی. هنوز تنت ضعیش یم ضیجا هوا سرده. مر نیا ،یمادر نییپا میبر ایـ ب

 .یدار

چند وقته تو وجودش جا  نیکه تو ا یغصه ا ی. با همه نمیب ی. جمع شدن لبخندش رو منهیب یازم نم یالعملعکس  بازم

 :گهیو م رهیگ یخوش کرده دستم رو م

 !مهتا، تو رو خدا ـ

 نی. چندنییپا رمیکه ازش شکوندم توجه کنم م یکه به دل نیشم و بدون ا یو بلند م رونیکشم ب یرو از دستش م دستم

از  میقدر دور نیچرا ا ره؟یگ یاز من نم یخبر هیزنه؟ چرا  یچرا بهم زنگ نم ایکنم که پور یفکر م نیارم به اشبه د

 یزیچ هیگرفت.  یم نایبه من زنگ بزنه، حداقل خبر من رو از روم هتون یرو داشت. اگه نم نایروم یهم؟ اون که شماره 

 نیخوام ا یکه تو سرمه توجه کنم. نم ییادهایبه فر یخوام حت یمزنم. ن یو من پسش م رهیم نییتو وجودم باال و پا یه

شه که  یمگه م یول م،ش یشکنم و نابود م یخدا م یباشه به خداوند نیخواد ولم کنه. که اگه ا یرو باور کنم که اونم م

کنم و دستام رو تو  یمونه. در رو باز م یدونم که اون کنارم م یمونه. من م یفراموشم کنه؟ اون دوستم داره. کنارم م

هم  نایهم اومدن. مب ای. مهناز و آرستمیا یسر جام م نایو خاله و روم یمامان دنیشم و از د یبرم و وارد م یلباسم م بیج

 نای. چشمام تو نگاه معصوم مبادیسمتم نم گهید دهیکه اون روز از من د یخوره. با رفتار یکنار مهناز نشسته و تکون نم

 :گهیشه و م یبلند م یزمان با ورود مامان، مامان مونده که هم رهیخ

 .بذار بغلت کنم شمیپ ایشده بود. ب زهیر هیقربونت برم مادر، دلم برات  یاله ـ

 یچرخم. حرفا یو به سمت اتاقم م رمیجلو عقب م ادیباز شده اس ب یو دستا یاشک یبا اون چشما یکه مامان نیاز ا قبل

و به سرعت به  دمیتکون م یگردم سمتش و سر ی. دوباره بر مستهیا یسر جاش م مونه و ینصفه تو دهنش م یمامان

تو بشم.  انیخوان ب یکه م یتا مانع از اومدن افراد نمیچ یمدر  یتونم جلو یرو که م یکنم. هر چ یسمت اتاقم فرار م

 :گهیان آروم متا باز کنه و هم چن دهیو مهناز در رو هل م رهیم نییباال و پا رهیدستگ یبعد وقت یکم

 .در رو باز کن. کارت دارم مهتا یمهتا، خانومم، خواهر ـ

 :زنم یم ادیکنم و فر یشه. در رو باز م یکنه که اعصابم خرد م یحرف رو تکرار م نیو ا نهیش یقدر اون پشت م اون
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االن  ن؟یون کجا بودخواستمت یبشه؟ هان؟ اون موقع که م یکه چ نیهر روز دور و برم ن؟یخوا یاز جونم م یچ ه؟یچ ـ

 .رونیب دیمرحم رو نخواستم. بر نیمرحم دلم؟ نخواستم. من ا نیجا که بش نیا نیآورد فیتشر

 !مهتا ـ

 ی. صدانمیش یبندم و جلوش م ی. در رو مادیبه سمتم م ایکنه و پشت بندش آر یمامان حرفام رو قطع م ادیفر یصدا

 :گهیکه م ادیم ایآر

 .میبر ای. بستیامون حرف بزنه. مهناز االن وقتش نخواد باه یکه نم نیمثل ا ـ

ذارم و فشار  یگوشم م یکنه تو سرمه. دستام رو، رو یم یکه داره ازشون عذر خواه یصحبت مامان با خاله و مامان یصدا

 .همه حرف و صدا خالص بشم نیتا از شر ا دمیم

***** 

کشه و با ورودش طبق معمول رفته اون  یپدرم رو به دوش م که عنوان یکه مرد یکنم و چشم به اتاق یاتاقم رو باز م در

 یم رهیکنم و به صورتش که در حال سجده رفتنه خ یو درش رو باز م رمیشم. بدون اراده به سمت اتاق م یم رهیجا خ

 .متشهد و سال یبرا رهینه و م کیبودن خدا سر بلند م گانهی هکنه و با اقرار ب یشم. ذکر سجده رو بلند تکرار م

 یکنم. دلم م یشه که با غصه نگاهش م یگرده چشم تو چشم من م یتکرار سه اهلل اکبر برم یبرا نیکه به طرف سرش

داره تا ذکر بگه و من باز  یرو برم حیگردونه و تسب یتمام سر برم یرحم ی. اما اون با باهامیخواد صدام کنه و بشه پدر رو

 .یترس از نبود حام و یمرح یهمه ب نیشم از ا یشکنم و خرد م یهم م

گفتن  یبرا یتالش چیه یشه و لب هام ب یاما صدام از حصار گلوم آزاد نم ارم،یکنم تا اسم پدر رو به زبون ب یباز م دهان

 .رهیگ یهم قرار م یکلمات رو

ه چطور به کنم ک یشم و دوباره نگاهش م یدر متوقف م یدارم، اما درست جلو یو سر خورده به سمت در گام برم دیناام

 .کنم یخارج م یکنم و خودم رو از اون اتاق لعنت یدر رو باز م دمیکنه. سر تکون م یم یتوجه یمن ب

***** 

اتاقم دو مرد تو خلوت ذهنم جا  یکیتار ی. توستیخونه ن یکس اریاتاقم هستم و جز مه یتو شهیتنها تر از هم امشب

 کیو دورن. در فکرم و نزد کیندارن؟ هر دو به من نزد یه من توجهدو ب نیکنم که چرا ا یو پدرم. فکر م ایدارن، پور

به  یدو توجه نیکنم چه کردم که ا یشکنه و من فکر م یم یبغض لعنت نیماست. باز ا نیمن هستن، اما چه قدر فاصله ب

 من ندارن؟
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چرخونم و  یکنم و سر م یک مشه. اشکام رو پا یکه من اجازه بدم وارد اتاقم م نیبدون ا یخوره و کس یبه در م یا تقه

 :گمیخوره و م ی. ابروهام تو هم گره منمیب یرو م اریکنم و مه ینگاه م

 تو؟ یایبه تو اجازه داد ب یک ـ

 ...... مننیمهتا... بب ـ

 :گمیتوش معلومه م یکه بغض به خوب یصدا با

 .رونیاتاق ب نیتو اتاق؟ گمشو از ا یایگفت ب یگفتم ک ـ

 .بدم حیبرات توض دیمن با ـ

 :زنم یم ادیرو کنترل کنم فر شیتونم بلند ینم گهیکه د یصدا با

که  یزیخواستم از تو؟ چ حیجا. من توض نیا زنیها بر هیزنم تا تمام همسا یم غیقدر ج نی. به خدا ارونیبرو ب اریمه ـ

 است؟ انیاست، چه حاجت به ب انیع

 .گمیخدا قسم راست م ! مهتا بهستمیکه اونا گفتن ن یاست؟ من اون انیع یچ ـ

 ؟یفهم یاومد، م یبال سرم نم نینبود ا یزی. اگه چرونیوضع افتادم، برو ب نیباور کنم؟ من به خاطر تو به ا یچه جور ـ

 .رونیبرو ب

دارم و با حرص  یروش رو برم ینیتزئ یو گو وتریکامپ زیبرم سمت م یخوره، دست م یاز جاش تکون نم نمیب یم یوقت

 شهیو خرده ش ناتیشکنه. تمام تزئ یخوره و م یبه در م یبنده و گو یدرو م عیسر یگو دنیش. با دکنم سمت یپرت م

 :زنم یم ادیفرگردونم و با تمام قدرتم  ی. سر برمزهیر یدر م نییها پا

 !متنفر ار،یازت متنفرم مه ـ

 .کنم یفکر م هامیبه بدبخت دانهیذارم و ناام یپاهام م یرو، رو سرم

 :گمیو آروم م دمیشنوم. سرم رو با حرص و بغض تکون م یگفتنش رو م "احمق  یدختره  " یاپشت در صد از

 !یلعنت ـ

همون همدم شب  یعنیکنم و سرم رو تو بالش  یرها م نیزم یکنم و تن خسته ام رو، رو یپاهام بلند م یرو از رو سرم

 .رهیگ ید وقت اشکام رو در آغوش خودش مچن نیدرست مثل ا شه،یبرم و اون باز هم مثل هم یفرو م مییتنها یها
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***** 

حرف زدن با منه که موفق  یهم چنان در تالش برا اریهم چنان ادامه داره. مه ایهام از پور یخبر یبابا و ب یها یمحل یب

ر و ه ختهیگذرونه. اما مهناز... به شدت اعصابم رو بهم ر یوقتش رو کنار من م شتریب شهیشه. مامان هم مثل هم ینم

 یکنه. مامور یم یمن رو عصب نیزبونم حرف بکشه و ا ریکنه و از ز بتکنه تا باهام صح یتالش م ادیم شیکه پ یفرصت

. سکوت من همه رو متعجب اوردهیبه دست ن یزیمنه هم چند بار اومده خونمون که اون هم چ یپرونده  ریگیکه پ یسیپل

 گم؟ینم سیه پلب یزیکه چرا چ نهیا یکنه. تعجب کردن اونا برا یم

 یو فکر کردن به کارها ختنیگوشه کز کردن و اشک ر هیدوش هم نگرفتم. کار شب و روزم شده  یمدته که حت نیچند

 .شه یخالصه م ایتو پور شترشیمن ب یکه برا یگرانی. همون دگرانید

نه؟ بگم که من االن بهش ز یگله کنم که چرا به من زنگ نم یزنگ بزنم و بهش کل ایگرفتم خودم به پور میتصم امروز

ادامه بدم.  گهیتونم بدون اون د یکنم و نم یدق م ییتنها نیدارم و بگم که دارم تو ا اجیاحت یا گهیاز هر وقت د شیب

 .رمیگ یشم و شماره اش رو م یم رهیدارم و به تلفن خ یحرفام رو تو ذهنم نگه م

منحوس اُپراتور  یکه صدا نیتا ا دهیرو جواب نم یگوش یشه و کس یتو گوشم تکرار م یصداها ه نیبوق، دوبوق، ا کی

 .چهیپ یتو گوشم م

 " .دییفرما یریباشد. لطفا بعدا شماره گ یدر حال حاضر مشترک مورد نظر پاسخ گو نم "

 یاِشغال م دهیبار به پنج بوق نکش نیکنم اما ا یم یریبار دوم شماره گ یذارم و برا یدکمه تکرار م یدستم رو رو یتند

 .شه

 :گمیکنه من رو از زنگ زدن منصرف کنه م یم یذهنم که سع یتو یذارم و به صدا یهم م یرو رو چشمام

 !خفه شو ـ

 یجواب ایشم. هر بار از طرف پور یکنم که خسته م یرو تکرار م جهینت یکار ب نیقدر ا نیکنم. ا یم یریدوباره شماره گ و

گونه ام رو  یکم ی. با دست عصبرمیاتاقم راه م یکوبم و تو یم زمیم یروتلفن رو  یگوش یشه. عصبان یبه تماسم داده نم

 .رمیگ یرو م نایروم یبار شماره  نیو ا رمیبه سمت تلفن م دوبارهکنم.  یمالم و نفسم رو به شدت خارج م یم

 :گهیداره و م یاز چند بوق برم بعد

 جونم خاله جون؟ ـ

 نا؟یروم ـ
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 :گهیحظه مشه اما بعد از چند ل یساکت م اول

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یزیجانم مهتا؟ چ ـ

 :گمیگلومه م یکه تو یبغض با

 نگرفته؟ یمن خبر یاز تو درباره  ؟یخبر دار ایاز پور نایروم ـ

 از من؟ ـ

 ...آره ـ

 .بارم زنگ نزد هی ینه به جان خودم، حت ـ

 .رو گونه هام زهیر یدونه دونه م و اشکام رمیگ یم یشیحرفش چه آت نیدونه با ا ی... فقط خدا مایخدا یوا

 !دهیبه تلفنام جواب نم ؟یبهش زنگ بزن یتون یم نایروم ـ

 :گهیمکث و بعد م یکم

 ؟ی... مهتا خودت خوبزهیچ دم،یباشه، بهت خبر م ـ

 .فهمم یرو نم شیوقته احساس خوب بودن رو گم کردم و اصال معن یلی! من خیسوال مسخره ا چه

 :گمیدر عوض م و دمیبه سوالش نم یجواب

 ؟یندار یکار ـ

 !نه، خداحافظ ـ

و به  نمیش یم زیکنار م نییو همون پا زیذارم رو م یرو م یکنم. گوش یبدم قطع م شیبه خداحافظ یکه جواب نیا بدون

 .شم یم رهیروبرو خ

***** 

که با مامان از  شیعت پسا میجا. ن نیمامان اومده ا یمیصم قیبه شدت رو اعصابمه. رف یصحبت مامان و خانم فرخ یصدا

 .خودم رو چپوندم تو اتاق عیدر اومدن تو، سر

 سمانه جون حال دخترت، مهتا، چطوره؟ ـ
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 .ستیخوبه، بد ن ـ

 ؟یداشت ادیشد آخه؟ دشمن ز یجور نیبودنش؟ چرا ا دهیدزد ی! واسه چدهیعذاب کش یلیبراش. حتما خ رمیبم ،یآخ ـ

 ده؟یدزد یه رو دخترت؟ نکنه که خواستگارش بوده و چون نداددست گذاشت هویاز کجا اومده که  نیاصال ا

 :گهیم یشرم یو ب ییدر کمال پرو یزنه و خانوم فرخ ینم یحرف مامان

 هم سر دخترت آورده؟ اصال االن مهتا خونه است؟ ییحاال بال گمیم ـ

کنم و خودم تو  یسرعت باز م شم و در رو به شدت و به یدارم و بلند م یگوشام برم یاز رو یرو به صورت عصب دستام

. دستام رو هیبگم. چشماش اشک یزیخوام چ یفهمه م یافته و مامان م ی. نگاه هر دو به من مستمیا یچهارچوب در م

آروم اما  یو لحن یعصبان ییکنم االنه است که ناخون هام بره تو گوشتم. با چشما یکنم که احساس م یمشت م یجور

 :مگیم یرو به خانوم فرخ یعصب

 .رونیخونه برو ب نیکردنات تموم شد، از ا یاگه فوضول ـ

 یخواد حرف یشه و م یحرف بلند م نیا دنیبا شن یکنم. خانوم فرخ یکشم و چشمام رو باز و بسته م یشدت نفس م به

 :گمیبزنه که م

 .راه خروج از اون وره ـ

 :گمیو م دمیبا دستم در خونه رو نشون م و

 .رونیگمشو ب ؟یخوره. مگه کر یمثل تو بهم م ییحالم از خاله زنک ها ـ

 :گمیخواد دنبالش بره که م ی. مامان مرهیدر هم به سمت در م ییبا ابروها یفرخ خانم

 .مونم یخونه نم نیلحظه هم تو ا هیبه خدا قسم  یمامان سر جات بمون. دنبالش رفت ـ

کنه  یکنه و ذره ذره داره نابودم م یم تمیاون اتفاق ها اذ بابا و یها یمحل یو ب ایو پور نایاز روم یخبر یاز ب یعصب فشار

 .حساسم کرده زهایچ نیو به کوچکتر

 ادیشم ب یکنم و منتظر م یو در رو به سرعت باز م نمیب یرو م نایروم فونیآ ری. از تصوادیخونه دوباره به صدا درم زنگ

حرف بزنه که دستش  شتریخواد ب یکنه، م یالم به مامان مس هیبره.  یبه حال بدم م یپ نه،یب یمن رو کنار در م یتو. وقت

 .برم تو اتاق یکشم و م یرو م

 خب؟ ـ
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 ؟یخوب ـ

 .کنم یزودتر بگو! خواهش م نا؟یشد روم یچ ـ

 :گهیکه به تته پته افتاده م ییکنمم پر از بغضه. پر از درده. با صدا یم خواهش

بگم؟!  یدونم چه جور یزد که واقعا نم یی! اون.. حرفایرو فراموش کن ایپور مَ... مَ... مهتا... خب... به نظرم... بهتره... ـ

 ...زهی... خب... چیعنی

 .گفت یبگو چ یول نم،یگفت؟ برگرد سمت پنجره و اصال نبب یبگو، بگو چ نایروم ـ

ه هر کلمه اش کنه ک یم ییگرده سمت پنجره و آروم شروع به گفتن حرفا یکنم، چون برم یکار راحتش م نیبا ا یانگار

 .زنه یم شمیآت

 .بهش زنگ زدم ـ

 .دهیکنه و بعد ادامه م یمکث م یکم

شدم  یم دیناام گهیبار داشتم د نیآخر یاز ده بار زنگ زدم بهش. اما انگار نه انگار، وقت شتریب دیداد. شا یجواب نم ـ

گفتم من دختر  د؟ییخودمم، بفرما گفت ا؟یو گفتم آقا پور دمیپر از حرص گفت بله؟؟؟ ترس یصدا هیجواب داد و با 

 ...رو گفتم، گفت... گفت نیا اباهاتون صحبت کنم. ت دیمهتام. راستش با یخاله 

 ...بگو ؟ی: چگمیم ناالن

 :گهیسکوت م یکشه و بعد از کم یم یقیعم نفس

چه  نیا ایفتم آقا پور. گدمی. من کم از دست اون و داداشش نکشارهیاسم من رو ن گهید دیگفت خانوم، لطفا به مهتا بگ ـ

چقدر قبولش دارم، من دارم راستش رو  یدون یقسم، که خودت م یداره. مهتا به امام عل ازیمهتا االن به شما ن ه؟یحرف

 .که... که... دست خورده است ارمیرو ب یراسم دخت گهیخوام د ی. گفت که... من نمگمیم

 با من؟ یچه کرد ا،یپور ا،یپور ا،یرپو یکنم. وا ینگاه م نایبه روم جیگ جیاول! گ ی ضربه

 ...گفت به مهتا بگو ـ

 .دهیکنه و ادامه م یرو مشت م دستاش
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. من تو بازداشتگاه بودم چون داداشش به من شک داشت و از من دمیکش یلیچند وقته از دست داداشش خ نیمن ا ـ

 .کرده بودن تیشکا

صورتم  دنیگرده و با د یبار برم نیزد. ا یت درباره ام حرف مچه راح ی. لعنترونیب ختنیاز چشمام ر اریاخت یها ب اشک

 :گهیم

 !یکن یجور نیاش رو نگم؟ به خدا ارزش نداره واسش ا هیبق یخوایم ،ییمهتا ـ

 .بگو، بگو و خالصم کن ـ

 ...مهتا ـ

 :زنم یم ادیفر

 گفت؟ یبگو چ گمیم ،یدِ لعنت ـ

 :گهیخوره و م یجا م ادمیفر از

ذاره. گفت که  ی... مادرش نمتیخواستگار ادیون... اون... خب... اون اگه بخواد لطف کنه و... بگفت بگم که اگه ا ـ

... مطمئن دنتیدزد دمیفهم ی... گفت... گفت تو کالنترادینم یجور نیدختر ا یو گفته خواستگار هیمادرش بدجور شاک

 .یکه... که... سالم بوده باش ستشین

گس و  یگفتم؟ تازه معن یم زمیکه بهش عز هیاون نیکردم دوسش دارم؟ ا ین فکر مکه م هیاون آدم نیدوم! ا ی ضربه

 .فهمم یرو م قتیتلخ حق

 مهتا حالت خوبه؟ ـ

 :گمیخرد شده م یکنم و با درون یرو پاک م اشکام

 .ادامه بده! بگو... بگو... خوبم ـ

 :گهیگرده و م یبه سمت پنجره برم دوباره

کنن... دوس ندارم دوباره پام به  دیک کنم... دوست ندارم... چپ و راست ما رو تهدگفت دوست ندارم... به زنم ش ـ

بشه... بهش بگو که بهتره... بهتره...  داشیپ هویمدت نباشه و بعد از چند وقت  هیباز بشه... دوس ندارم زنم...  یکالنتر

 .میشو هر دومون... کمتر عذاب بک هجا تموم بش نیجا... هم نیرابطه.... هم نیا
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 :گمیبرم باال و م یسوم! دستم رو م ی ضربه

 .! بسهنایبسه! بسه روم ـ

 :گهیگرده و م یبرم

 ...یخوا یمهتا؟ م ـ

 .و درم پشتت ببند رونینه، فقط برو ب ـ

لب  ریکنم و ز یشم. اشکام رو پاک م یبلند م یکنم و عصب یبه اتاق م ی. با رفتنش نگاهرونیب رهیم دهیخم یشونه ها با

 :گمیم

 .زدم یم نهیکه سنگش رو به س ایاز آقا پور نیا

به  یرفتن هامون با هم، چت کردنمون، وقت رونیگذره. ب یچشمام م یو تمام خاطراتم از جلو نییپا ادیتند تند م اشکام

 ...و مونیشگیرفتم مغازه اش. پاتوق هم یبهانه درس خوندن م

من و خانواده ام و  یشده  زونیآو یها. عکس ها واریه به دخور یکنم و چشمم م یم یبار طول و عرض اتاق رو ط چند

کنه. به  یم میکنه. انعکاس کلمه دست خورده تو ذهنم روان یم یبهم دهن کج ی. انگار همه چوارید یبزرگ رو نهیاون آ

 ریصوکنن و به ت یکنم که چقدر زود آدما رنگ عوض م یم فکر نی. به افمیثیموجود نحس و ک هیبرم که  یم یپ نیا

 ...شم و یم رهیخ نهیخودم تو آ

 یم هیزنم و گر یم غیکوبونم. ج یروبروم م واریرو به د ادیکه تو دستم م یقاب نیبرم جلو و اول یبعد دست م یا هیثان

 .کنم

 !ای... لعنت به تو پوری... عوضیعوض ـ

که دم  یکنم هر چ یکار م ینم دارم چکه بدو نیشه و من بدون ا یباز م هیپرتاب بق یقاب عکس راه برا نیپرتاب اول با

 :گمیم هیشن.. با گر یم انیو مادرم تو چهار چوب در نما نایشه و روم یکنم. در به سرعت باز م یرو پرت م ادیدستم م

 !دیتنهام بذار رون،یب دیبر ـ

 :گمیطرفم م ادیاره ممامان که د دنیکنم. با د یدو زانوم پرت م یخرده. با ناله خودم رو رو شهیپر شده از ش اطرافم

از  ناست،یکه باعث تمام ا یلعنت اریدونه، از اون مه ی. از تو، از بابا که من رو مقصر مادیمامان، از همتون بدم م رونیبرو ب ـ

 .که چه ساده ولم کرد. مامان برو یلعنت یایاون پور
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بردارم.  زهیت یلیقاب عکس رو که خ ی هشیتر بشم و ش وونهیکه هستم د ینیشه از ا یمامان به حرفم باعث م یتوجه یب

زنه. خون  یحرکتم خشکش م نیرگ دستم و مامان از ا یکشم رو یرو م شهیخواد مانع کارم بشه که ش یم غیمامان با ج

خواد  یکشه و م یم یغیخون ج دنی. مامان با درونیب ادیباشه م هکرد دایپ یآزاد یبرا یزود انگار راه یلیسرخ رنگ، خ

کنه و باز هم حرکت  یبه دردش توجه نم رهیمن رو بگ یکه جلو نیا یتو پاش، اما برا رهیها م شهیاز ش یکی جلو که ایب

تر  عیبار خون سر نیبرم و ا یرو محکم تر م یقبل یدگیباالتر از بر یکه دارم کم ی. با تمام دردادیکنه تا به سمتم ب یم

گوشه.  هیکنه  یو پرت م رهیگ یشل شده م یزیبه خاطر خونررو از دستم که  شهیرسه ش یشه. مامان بهم م یخارج م

 میحال یرو با تمام ب نی. ادهیترس نایزنه و گفت که زنگ بزنه به اورژانس. روم یم غیمرده شده ج نیکه ع نایزود سر روم

 یم هیبلند گر ده و بلند یمچم فشار م ی. مامان دستش رو، رورهیم یو به سمت ادیخودش م بهمامان  ادیفهمم. با فر یم

 :گهیم هیگر ونیکنه و م

 بود آخه؟ یچه کار نیا یمهتا، مادر اد،یمهتا... دخترکم... تحمل کن االن دکتر م ـ

 یشم. حس م یشل تر م رهیکه از دستم م یشترینداره. من هر لحظه با رفتن خون ب یپاش توجه یتو یبه زخم ها اصال

 .چرخه یدور سرم م ایکنم دن

 :کشه یم غیباز ج نهیب یم یطور نیخوره و مامان که ا یتلو تلو م سرم

 !کنم، مهتا یبمون، بمون، خواهش م داریمهتا ب ـ

شه و  یشب م یاهیبرام به رنگ س ایخوره. دن یمامان م یشونه  یکشه رو یشه و تنم رو م یآخر خم م یتو لحظه  سرم

 .فهمم ینم یزیچ گهید

***** 

 " سام "

 :گمی. به محمد ممینیتاالر رو بب یگل ها برا نییتز دیجد ینمونه ها یتا عکس ها میقراره با محمد بر امروز

 .دمیهم خودم پول و سهم بچه ها رو م یرو بدم، اگه نگران ضرر تاالر هست هیسام یعروس نهیخوام هز یمن م ـ

 :گهیکنه و م یگرده و با حرص و اخم نگاهم م یبرم

بدم؟ نصف خرج  ییخواهرم دوسش دارم کادو یدوستم که جا نیترخواهر به یمن حق ندارم واسه عروس یعنی ـ

 .میریرو واسش بگ یعروس نیتا بهتر میکن یمجلس کار م نیا یرو ییبا من. اصال دو تا یعروس

 :گمیم یآوردن مطلب ادیزنم و با به  یو همه جا پشتم بود م شهیکه هم قمیبه رف یلبخند
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 داده؟ یرو جواب نم شیشچرا گو یدیفهم ؟یزنگ زد ایبه آر یراست ـ

کرده و  دایپ یمشکل خانوادگ هیشده، گفت  یهم اصرار کردم بگه چ یبود. هرچ شونیپر یلیخ یآره، زنگ زدم، ول ـ

 .به نظرم مشکلش بزرگ بود یکنه، ول یخودش حلش م

 ؟یدیمشکل رو فهم یاون وقت تو از کجا درجه  ـ

 !حس کردم ،یجور نیهم ـ

 تو حس نکن خوب؟ ـ

 مثال؟ یچ واسه ـ

جاست.  نیدوستت مشکلش بزرگه؟ هم یحس کرد یتلفن تو چه جور یاز پا ،ی. آخه مرد حسابگمیم یجور نیهم ـ

 .نگه دار

 :گهیکنه و م ینگاه م یبه گل فروش رونیکم از ب هی

 .پسر هیتوپ یاُه، عجب گل فروش ـ

 .م بزرگهه یلی. خدمیرو د نایشدم و ا یرد م ابونیخ نیاز ا شیآره، چند روز پ ـ

 چه خبره؟ نمیتوش بب میبر ـ

 ی. گل فروشمیش یم رهیکه اون جاست خ یو رنگ و وارنگ بایز یو هر دو به اون همه گل ها میش یم یگل فروش وارد

 .که شامل انواع گله یبزرگ

روش قدم که عروس و داماد  یفرش یهم در سالن و هم رو م،یکن یکه تو تاالر برگزار م ییها یعروس یو محمد برا من

 .شه یو دلنواز م بایگل، ز ناتییبا تز ده،ید یکه تو ییتمام جاها یجور نی. امیکن یتازه استفاده م یذارن از گل ها یم

 میکشه و ن یم شیبعد از چند لحظه بحث رو پ تیو در نها دنیها پرس متیکنه از ق یورودمون به مغازه محمد شروع م با

که  میو ازشون خواست میتاالر و آدرسش رو به مرد و زن گل فروش داد یاره که شم یساعت بعد من و محمد در حال

که از کارهاشون به ما نشون دادن،  یعکس ی. با توجه به آلبوم هامیش یاز اون جا خارج م انیبستن قرارداد به تاالر ب یبرا

 .میرو باهاشون داشته باش یخوب یهمکار میتون یم ادیبه نظر م

***** 
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صفحه نقش بسته. حتما باز  یخوره. شماره و اسم پژمان رحمان پور رو یزنگ م میکه گوش نمیکمربند ماشحال بستن  در

 .دیجد یکلنگ یخونه  هیرفته سراغ 

 جانم پژمان؟ ـ

 ؟یسالم سام، خوب ـ

 گه؟ید یخونه  هیبازم  ؟یخوبم، ممنون، تو چطور ـ

چونه زدم و از  یگذار توپن. به خدا کل هیسرما هیکردم که دنبال  دایجا پ کیخونه نه، چند تا خونه. چهار تا خونه رو  هی ـ

هم خرج  یتوپ هست که کل یسازنده  هی شونیگیهمسا نیشدن بدن به من. وگرنه تو هم یخونه هامون گفتم تا راض

 .ستین یراض دیکه با یهم اون قدر شونیکی ازه... تدهیم لیتحو کیش زیچ هیکنه و  یخونه هاش م

 .امیمقدماتش رو فراهم کن تا ب ست؟ین کیش میدیم لیکه ما تحو ییامگه خونه ه ـ

 .منتظرم پسر! فعال ـ

 .فعال ـ

***** 

 " مهتا "

کنم، مامان  یشده؟ چشم که باز م یدونم چ یشه. سردمه و نم یو هر لحظه واضح تر م چهیپ یتو گوشم م یمبهم یصدا

کنم.  یبهشون نگاه م یجینشسته. با گ یصندل یزل زده و رو سرخش بهم ی. مامان با چشمانمیب یچشمم م یرو جلو نایا

 ارمیشده! دستم رو م یچ ارمیم ادیافته. تازه به  یو نگاهم به باند دور دستم م رهیگ یباال که بدجور درد م ارمیدستم رو م

به دکتر  ین تو. نگاهدکتر با پرستار همراهش اومد هیشه و  یشم. در باز م یم رهیدر هم بهش خ یو با همون اخما نییپا

 .شم یم رهیکننن خ یکنم و بعد به اونا که بهم نگاه م یم

 .یکوفت یزندگ نیخسته شدم از ا رم؟یبم دیچرا نذاشت ـ

 :گهیو م ادیبه حرف م بابا

 .کنه یننگ کم نم نیاز ا یزیمردن تو چ ـ

 یبود؟ مات چشماش م ی... چه حرفنی... اکنم. بابا یم دایپ یرحمه. خودم اما چه حال بد یشن. بابا چه ب یساکت م همه

 .گهیم یزیکنه و به پرستار همراهش چ ینگاه به من م هیو بعد  رونیاز اون جا بره ب دهیشم. دکتر دستور م
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شه. بابا  یم ادیکنه. سرعت اشکام ز یکنه؟ دکتر سرمم رو چک م یم یجور نیبابا چرا ا ایبابا؟ خدا یچ یعنیحرف  نیا

مامان بهم نگاه  نا،یچرخه سمت مامان ا یکنم و بعدش نگاهم م یزنم و با بهت در نگاه م یر بسته زل م. به درونیب رهیم

 نیتر از ا یبدم که چرا تو اتاقه. زهر حرف بابا کار ریتونم بهش گ یطور. نم نیهم ارمیکنه. نگاهش نگرانه. مه یم

 :گهیکنم م یافراد تو اتاق نگاه م یچهره  فکر کنم. دکتر رو من که مات برده به اریحرفاست که به بودن مه

 .مهتا... مهتا خانوم... دخترم من رو نگاه کن. مهتا... به من نگاه کن ـ

 .رهیم نیرسه به در. نم نمک صدا ها برام از ب یکل اتاق م یچرخش تو هیمن دوباره نگاهم بعد از  اما

. تمام ادیو آقاجون به سمتم م هیگر ریزنه ز یم یوضع، مامان تو اون دنمیتو. با د انیم یشه و آقاجون و مامان یباز م در

 .چرخه یسرم م یصدا تو هیمدت 

 " !اتفاقا ننگه واسه بابات؟ نیگفتم ا یدید "

 یچیخوره و من ه یشنوم. لباش تکون م یآقاجون رو نم یچه کار کنم! صدا دیدونم با یکنه و من نم یصدام م آقاجون

رو به پرستار  ییزایچ هیجلو. دکتر با عجله  ادیو اون م گهیم یزیگرده رو به مامان چ یشنوم. برم یجز اون صدا نم

سره تو مغزم  کی یلعنت ی. اون جمله ریاون ز رمیکشم و م یسرم م ی. پتو رو رورونیب رهیو اونم م گهیهمراهش م

اونا، اومدن اون مردها، افتادنم تو  یطانیش یتو ذهنم. التماسام، خنده ها ادینحس م یاون روزها یشه. صحنه ها یتکرار م

شه.  یمرور م هنمهمون روزها تو ذ یاول و به تلخ یدارن و... همه و همه درست مثل روزها لمیکه از من ف نیآب، گفتن ا

 ینم یزیخوره اما من چ یتکون م اریمه ی. لب هانمیب یرو م اریشه و من صورت مه یم دهیپتو از رو صورتم کنار کش

 :گمیزنم و م یم غیذارم و بلند بلند ج یزنه. دستام رو رو گوشم م یتو گوشم زنگ م یشتریصدا با سرعت ب شنوم. اون

 ...! مامانستیمن ن ریتقص نایخفه شو، خفه شو... ا ـ

و  رمیگ یخودم م ی. دستام رو جلوستین یخوام برم عقب، اما راه ی. منمیب یم طیجلوتر. خودم رو تو اون مح ادیم اریمه

 :گمیشده م دهیکه از شدت ترس بر ییترس و صدابا 

... ازت... بدم رونی... برو... اون ور... برو... بیینه... نه... دست... به من... نزن... من... من... دست... نزن... مامان... کجا ـ

 ...کمکم کنه... مامان یکیترسم... مامان...  ی... مامان... من... مادیم

تا اون صداها قطع بشه.  دمیگوشم فشار م یکشم. دستام رو رو یم غیو ج دمیدام سرم رو تکون معقب و من م رهیم اریمه

شد و  یاما با برداشتن دستام اون صدا دوباره تو گوشم پخش م ره،یکنه دستام رو بگ یم یسع یکیتونم نفس بکشم.  ینم

. رهیگ یکنم. مچ دستم درد م یاحساس مکنه رو  یمچ دستم حرکت م یرو یعیما ی. گرمدمیمحکم تر به گوشم فشار م

و  نییپا ادی. دستام منییپا ارنیکنن دستام رو ب یم یکه سع ییو پشتش دستا نمیب یمحو از باز شدن در اتاق م یا هیسا
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رو دهنم  ژنیماسک اکس هیداره و  یسرم رو نگه م یکی دم،یو من سرم رو تکون م چهیپ یاون صدا با شدت تو گوشم م

 هیتنفس ندارم. نفس هام بلند و پر از خس خسه. دکتر  یبرا ییهوا تموم شده و من هوا ژنیانگار اکس یذارن، ول یم

 یدکتر رو نم گهیشه و د یم رهیت زیکنم. همه چ یتو دستم حس م یسوزش هیفهمم و بعد از چند ثان یاما نم گهیم ییزایچ

 .قیعم یلیخ ی. خوابرمیو به خواب م نمیب

***** 

 یو م یکن یتو چشماش نگاه م یستادیشده! راست راست ا ریپذ بیبچه آس نیخوددار باش! چقدر گفتم اـ چقدر گفتم 

 .یبار باهاش مهربون نبود کیبچه اومد تو خونت،  نیکه ا یکنه؟ از اون وقت یننگ کم نم نیاز ا یزیمردن تو چ یگ

 ؟یکرد یننگ تحمل م نیبار ا ریز ،یمن بود یخب پدر جان، تو جا ـ

تمام حرفاش به  یکه رو یبه حرفاش دقت کرد چیبچه است؟ ه نیا ریکلمه رو گفت! مگه تقص نیگ، ننگ، باز انن ـ

 !یبچه مثل... استغفرا... تو به اون قول داد نیبار با ا کیانتقام وسطه؟  یپا یریگ یشازده پسرته؟ چرا در نظر نم

و  نمیبابا رو بب گهیخوام د یآقاجون و باباست. نم نیب یهاحرفا صحبت  نیزنم. ا یکنم و به بابا زل م یرو باز م چشمام

 :گهیکنن. آقاجون دستپاچه م یشه و به من نگاه م یبه هوش اومدن من قطع م دنیحرفاش رو بشنوم. حرفاشون با د

 بابا جون؟ حالت خوبه؟ یچطور ـ

 ی. پوزخند تلخنییاندازه پا یو سرش رو م ارهیکنه. آخرش بابا طاقت نم یام به باباست. اون هم به من نگاه م رهیخ نگاه

 :گمیشه م یکه لحظه به لحظه بلندتر م ییزنم و با صدا یم

! فکر یندار ییمهتا گهی. اصال فکر کن دیننگ خرد نش نیبار ا ریبنداز تا ز ،یمحمد یجناب آقا نییسرت رو بنداز پا ـ

 .ندارم ییبابا گهیدکنم  یننگ خردت نکنه. منم حس م نیکن دخترت مرده! فکر کن تا ا

 :گهیکنه و م یسرش رو بلند م بابا

 !ساکت شو مهتا ـ

 :گمیزبونم م یتلخ یهمه  با

 .کنه چشم یم تونیراض نیچشم، اگه ا ـ

! به رهیرو بگ یدونه طرف ک یکنه و نم ی. آقاجون به بحث ماها نگاه مرهیکنه و به سمت در م یدستاش رو مشت م بابا

 :گهیو م ادیسمتم م
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 ...ا جانمهت ـ

 :گمیباال و م رمیگ یرو م دستم

 .دیکنم. خواهشا بر نیتوه دیدوستم داشت شهیخوام به شما که هم یکمه، نم تمی. به خدا ظرفدیآقاجون تنهام بذار ـ

 ...یباشه، بذار دکتر رو صدا کنم. دکتر گفت به هوش اومد ـ

. نییپا امیکنم از رو تخت ب یم یکنم و سع یستم نگاه مو به مچ د شمی. بلند مرونیب رهیو اون م دمیبه آقاجون نم یجواب

 .کنم یو پر از غمه م اهیبه آسمون شب که مثل دل من س یو نگاه رمیبه سمت پنجره م

 ینیب ی! من صبر ندارم، میدون یمن تحمل ندارم خدا؟ مطئنم که م یدون یم ؟یکن یامتحانم م یچرا دار ؟ییکجا ایخدا ـ

نفس تلخم  یصبر ندارم؟ خــــدا... ا نیخواستم خودم رو بکشم. بب یکه رد شدم، چون م ینیب یکه تو امتحانت باختم. م

 هست؟ هم نیبدتر از ا یعنیرو بشنو. بشنو و کمکم کن. 

***** 

در  ییزهایندارم. آقاجون هم با ما اومده خونه و داره چ یکس حساب چیه یرو گهیخونه. د امیم شهیتر و تنهاتر از هم تلخ

 .شنوم یبابا رو م یخوام برم توش که صدا یدارم. م یکشم و به سمت اتاقم گام برم یم یقی. نفس عمگهیابا مگوش ب

 !مهتا ـ

منم که اشتباه کردم.  نیمن وجود نداره. انگار ا یبرا یمرد عاطفه ا نیو خشک. انگار تو وجود ا یجد شهیهم مثل هم باز

 یکنم و بعد از کم یبه صداش نم یاز ماجرا بزنه و دعواش کنه. توجه یفحر اریکه به مه میدیروزها ند نیبار تو ا کی

 :گهیرم سمت اتاق که دوباره م یمکث دوباره م

 !با تو هستما؟ ؟یشنو یمگه صدام رو نم ـ

 :گهیکنه و م یم شیبار آقاجون همراه نیا

 .مهتا خانوم، بمون من کارت دارم دخترم ـ

 :گمیگردم و م یم اونه که برمو به احترا ستمیا یخاطر آقاجون م به

 .شنوم یم شهیشما رو هم یشنوم آقاجون! حرفا یم ـ

 :گمیتلخ م یکنم و با زبون یبه بابا م ضیبا غ ینگاه
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 .شنوه ینامرد جماعت رو نم یاما گوشم حرفا ـ

 :گهیداره و م ینگهش م رهیگ یخوره که آقاجون دستش رو م یتو جاش تکون م تیبا عصبان بابا

همون  یخوام بش یکه حال و هوات عوض بشه، م یبا ما باش یچند وقت هیما.  یخونه  یایت گفتم که با من ببه پدر ـ

 .میقد یمهتا

 :گهیکه آقاجون دوباره م رمیاندازم و به سمت اتاقم م یم نییخواد! سر پا یم زایداره آقاجون از من! چه چ یتوقعات چه

 زم؟یعز یاینم ـ

 :گمیدوزم و م یبابا م یرو به چشما نگاهم

 یجا جا نیجا تلخه، ا نیا ست،یمن ن یجا خونه  نیجا هواش مسمومه، ا نیهام رو جمع کنم. ا لهیخوام برم وس یچرا، م ـ

 .ستیمن ن یهمه ناجوون مرد جا نیجا با وجود ا نیا ست،یمن ن

 یبار جلوش قد علم م نیو ا میناجشه  یکه باز آقاجون م ادیکنه و به سمتم م یمراعات آقاجون رو نم گهیبار د نیا بابا

 :زنه یم ادیکنه و با حرص فر

 !محمد ـ

 .تو اتاقم رمیمونم و م ینم گهیدوزه که د یآقاجون چشم م یو به چشما رهیگ یرو از من م شینگاه عصبان بابا

تو  ادیدنبالم م و همه جا مرتبه. مامان آروم ستیخرده ن شهیاز ش یو مرتب شده و همه جا جمع شده. اثر زیتم زیچ همه

زنه. موقع راه رفتن از درد  ینم یاست. حرف دهی. شونه هاش خمرونیب ارهیساک م هیکنه و  یاتاق. در کمدم رو باز م

کنه، به  یام رو که حس م رهی. نگاه خارهیحال خم به ابرو نم نیزنه، اما با ا یخرده رفته بود لنگ م شهیکه توش ش ییپاها

 :گهیشه و م یم رهیچشمام خ

 ...قلبم نیرو نداره. ا گهیمشکل د هیقلبم تحمل  نیا گهی! دیمادر ایمواظب خودت باش ـ

کنار در  اریبگم؟ مه یچ شیهمه دلواپس نیدونم در جواب ا ی. نمنییاندازم پا یشه و سرم رو م یتو چشمام جمع م اشک

 :گهیکنه و م ینگاهم م سته،یا یم

 !مهتا؟ ـ

هم سر به  اریکه مه گهیرو م یزیدم. مامان با عالمت بهش چ یبه صدا کردنش نم یوابدوزم و ج یم واریرو به د نگاهم

 .ادیتا موقع رفتنم از خونه به دنبالم نم یو حت رهیم ره،یم شهیکه توش نارحت ینفس هیاندازه و با  یم ریز
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***** 

 خدا یحرف دارم باهات ا "

 صدا یسکوت ب یحت یشنو یکه م تو

 نیرو بب خدا اشکام یدارم ا درد

 نیمن بش یِحرفا یِبه پا یکم هی

 از کجا برات بگم؟ اده،یام ز غصه

 دستام یِسرد ایاز راز اشکام  بگم

 نداره حرفام یداریخر یبهت بگم وقت بذار

 آروم بشم دیشا که

 " .کم هیکم بشه از دردام  دیشا

محکم و استوار کنار  فیبه رد فیکه رد ییشم. به درختا یم رهیخ رونیکنار آقاجون نشستم و از پنجره به ب یتاکس یتو

 یهم از کنار هم رد م یکه فارغ از درد ها ییشن. به آدم ها یکدوم از مشکالتشون خم نم چیو در مقابل ه ستادنیهم ا

 .شن یرد م هیو چه ساده از کنار بق هیزنه چ یکه داره باهاش هم گام قدم م یدونه مشکالت اون ینم یکس حت چیشن و ه

 .خندن یزنن و م یم یهم با هم حرف یو گاه ییراهنما یو گاه دهیم یآدرس یبه راننده گاه آقاجون

. چه دیشه از لحن صداش فهم یرو م نیشه. ا یو ناراحت م رهیگ ینم یکنه که جواب یهم با من صحبت م یگاه آقاجون

به مچ دستم  یلحظه ا ی. نگاهم رو براکنم ینگاه م ابونیو من چه ساکت و مات به خ زهیر یکه داره برام م ییبرنامه ها

 .شدم فیکه چقدر ضع کنم یمونه و من فکر م یم رهیباند بزرگ روشه خ هیکه 

***** 

 :گهیو م اطیتو ح ادیبا ظرف اسپند م یمامان اطیورودم به ح با

 .نازم اومده یبترکه چشم حسود، نوه  ـ

 یم قینفس عم هیبندم و  یکنن تا خوشحال. چشمام رو م یم تمیدارن اذ شتریب یجور نیخوان خوشحالم کنن، اما ا یم

 ی. نمدمیکنه گوش م یکنه و بعدش دود اسپند رو به سمتم فوت م یپشت سر هم تکرار م یکه مامان یکشم و به صلوات

 آهسته به یشه با قدم ها یکارش تموم م یمامان ی. وقتدهیسمدته که صبرم به آخر ر یلیخوام بزنم تو ذوقش، وگرنه خ
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فکر  یچیشه به ه یخوب اون اتاق باعث م یبندم. فضا یرم و درش رو هم پشت سرم م یآقاجون م یسمت اتاق مطالعه 

ذارم. لباسم رو از  یخودم رو م یرم و کنارش ساک دست یاتاقه م یکه گوشه  یکیکوچ یوارید ینکنم. به سمت پشت

کنم و توشون دست  ی. موهام رو باز میبه رنگ سرمه ا یدست بلوز و شلوار راحت کیپوشم.  یکشم و م یم رونیب وشت

برد.  یخواست م یو من رو به هر طرف که م دیکش یموهام رو با دستاش م یافتم که اون عوض یم ییروزها ادیکشم.  یم

 یآروم م دنمیکشم. انگار با درد کش یو م رمیگ یاز موهام رو تو دستم م یاون خاطرات دسته ا یادآوریناخودآگاه از 

 یموهام رو م ی. وقتادیکه با لبخند داره به سمتم م هیگردم. مامان یکنم و برم یشم. با باز شدن در اتاق موهام رو ول م

 :گهیم نهیب

 .بذار برات ببافمشون ،یخوشگلت رو هم که باز کرد یموها ـ

 یکنه. هر بار که شونه م یه اش مو آروم شون ارهیگردونه و شونه رو از تو ساکم در م یبزنم برم یمن حرف نکهیاز ا قبل

رو مقابل  ییکشه صورت ها یشونه م ی. وقتدنیکش یو اونا رو م دنیچرخ یافتم که تو موهام م یم ییدستا ادیکشه 

موهام  یشم که مامان یشم و مانع م یبلند م یخندن. به تند یم اسامکشن، به التم یموهام رو م یکه وقت نمیب یصورتم م

 یسع قمیعم یشه. با نفس ها یافته ساکت م ینگاهش به صورت اشک آلودم م یوقت ید اعتراض کنه، ولخوا یرو ببافه. م

کنم.  یپشت قفل م ازبار در رو هم  نیرم و ا یم یشه. از اتاق به سمت اتاق بعد یام رو تموم کنم، اما نم هیکنم گر یم

 .زنه یو آروم به در م ادیپشتم م یمامان

 .رونیب ایبا موهات بکن، اما ب یدوست دار یبافم، هر کار ی، نمدخترم؟ باشه ؟ییمهتا ـ

 .رم یافته و به سمتش م یم یمامان یاطیرو بساط چرخ خ یچینگاهم به ق ؟یواقعا هر کار ؟یکار هر

 !یتو بگ یدخترم اصال هر چ ـ

 .شه یم یکیموهام  یدسته  نیاول دنیبر یآقاجون با صدا یصدا

 شده؟ یچ ـ

 .از دستم فرار کرد هویزدم که  یکردم و واسش شونه م یدرست م داشتم موهاش رو ـ

 :گهیو آقاجون آروم م زهیر یکنار پام م یبعد ی دسته

 شده؟ یمهتا خانوم، باباجون چ ـ

 :گهیدسته که آقاجون بلندتر م هیشه. مونده  یکم آروم م هیو روح زخم خورده ام  زهیر یم هیسوم کنار بق دسته

 شده؟ یما رو بده؟ چمهتا خانوم جواب  ـ
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 یچه لذت بخشه. به سمت در م دنشیبر یبرم. صدا یاونا م یو بدون توجه به حرفا رمیگ یآخر رو تو دستام م ی دسته

که کنار هم با لبخند به من و بعد با بهت به موهام  یره، صورت آقاجون و مامان یشه و در کنار م یرم، قفل در که باز م

 :گمیو م رمیم قبقدم ع هیشه.  یاهر مچشمام ظ یکنن جلو ینگاه م

 نیکردن! قشنگه؟ تو ا یکردن توش و به التماسام توجه نم یهستن که اونا دست م ییهمون موها نایقشنگ شدم نه؟ ا ـ

 .که نجاست از روش پاک بشه دمیموها دست اون کثافتا رفته بود حاال بر

 :دمیکشم و ادامه م یبه موهام که کوتاه شده م دست

 قشنگه؟ یکه چه خوشگل شدم، مامان یوا ـ

 :گهیو م دهیم هیپشت سرش تک واریبه د یمامان

 با اون دسته گال مادر؟ یچه کار کرد ـ

 :گهیم نهیب یکه حال بدم رو م آقاجون

 مهتا حالت خوبه؟ ـ

 .شه یماتاقتون نجس  نیاگه برندار ن،یشم. آقاجون اون آشغاال رو از اون جا بردار ینم نی! بهتر از ایعال ـ

 یکنه. تو آغوشش م یجلو و بغلم م ادیم ی. مامانرهیگ یام م هیقدر که وسطش گر نیخندم. ا یکنم و م یم نگاهشون

خوره. چه تلخ هر  یکنم و خودش هم شونه هاش تکون م هیزنه تا گر یکنم. م هیزنه تو پشتم تا گر یلرزم و اون آروم م

 شن؟ یغم ها تموم نم نیکنم که چرا ا یو من فکر م میکن یدو ناله م

***** 

 یکشم و به امروز فکر م یتو موهام که پسرونه کوتاه شده م یو اون خوابه. دست دمیدراز کش یاتاق مطالعه کنار مامان تو

 .کنم

از غم و دردم کم شد و اون آرومم کرد، دستم رو گرفت و  یکردم و کم هیگر یکه خوب تو آغوش مامان نیاز ا بعد

 :کردن کنارم افتاده بود برداشت و گفت هیرو که موقع گر یچینگاهم کرد. ق

 .بذار موهات رو درست کنم ـ

کنم. بدون حرف برگشتم، چشمام از شدت  یکرد که االن دوباره فرار م یخودش فکر م شیبهم نگاه کرد. حتما پ مردد

 :که نامرتب بود درست کرد و گفت ییکرد. برگشتم و اون جاها یدرد م هیگر
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 .برگردحاال  ـ

 :و گفت دیپاش گذاشتم. سرم رو دست کش یکه برگردم سرم رو رو نیا بدون

 ؟یایبا من م ییمهتا م،ینهار بخور میبر ـ

گوشه.  هیبدو پشت سرم اومد که نذاره برم اون اتاق. اما من رفتم تو حال، نشستم  یمامان چارهی. برونیشدم و رفتم ب بلند

 .افتادم. چقدر زود فراموشم کرد ایپور ادیم و کرد نگاه کرد یبه مچ دستم که درد م

از اون نتونستم،  شتریچند تا لقمه خوردم و ب نایا ی. امروز به زور ماماننمیش یکشم و سر جام تو تشک م یم یقیعم نفس

 :گمیلب م ریکشم و ز یدستم م یرو یچی. با دست رو باند پدیکش یچون معده ام نم

 .تلخ یتجربه  هی یعنی نیافتم و ا یم ایپور ادی نم،یاز حاال هر وقت تو رو بب ـ

 یبه خاطر گرم و سرد شدن هوا لرز اطیرم. با ورودم به ح یم اطیشم و به سمت ح یبلند م نیبره، بنابرا ینم خوابم

توش  یها یو به ماه نمیش یم اطیوسط ح کیکنم. کنار حوض کوچ یعادت م قهیبعد از چند دق یول ره،یگ یوجودم رو م

گه فروغ.  یم بایکشم. چه ز یبه صورتم م یجمع شدن. دست وشهگ هینور ماه معلومن و همه  ریها ز یکنم. ماه یمنگاه 

 .وصف حال منه قایدق

 ایخواهم خدا یدانم چه م ینم "

 گردم شب و روز یدنبال چه م به

 نگاه خسته ی من دیجو یم چه

 قلب پر سوز نیافسرده است ا چرا

 زمیگر یم انیجمع آشنا ز

 خزم آرام و خاموش یم یکنج به

 ها یگ رهیغوطه ور در ت نگاهم

 دهم گوش یدل خود م ماریب به

 مردم که با من نیاز ا زانمیگر

 هستند کرنگیظاهر همدم و  به
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 در باطن از فرط حقارت یول

 بستند هیرایدامانم دو صد پ به

 دندیمردم که تا شعرم شن نیا از

 خشبو شکفتند یچون گل میبرو

 دم که در خلوت نشستندآن  یول

 ای بدنام گفتند وانهید مرا

 ی من وانهیمن ای دل د دل

 ها یگانگیب نیسوزی از ا یم که

 ادیفر ریز دست غ گرید مکن

 " ها یوانگید نیرا بس کن ا خدا

رو دستم  یلرزم، اما با سرسخت یآب تنم م یکه از سرما نیکنم و با ا یکشم و دست سالمم رو تو آب م یم یقیعم نفس

 یهمه م یو چقدر قشنگ نورش رو برا ستادهیکه با اقتدار وسط آسمون ا یشم. ماه یم رهیدارم. به ماه خ یتو آب نگه م

 یبرا یحفظ کرده. مثل مادر دنیبخش ییروشنا یاقتدارش رو برا ازاما ب ده،یکه خودش وابسته به خورش نیفرسته. با ا

 .ستادهیستاره ها ا

خوره.  ینم یزمستون یامشب اصال به هوا یو تنم درد گرفته. هوا خهی نین صبح بلند شده. زماذا یصدا امیخودم که م به

 یاون روز که تو ادیو آب حوض من رو  نیزم یکردن؟ سرد دامیچطور پ نایخانوم ا یدونم اون شب مهر یهنوزم نم

. یهمه بدبخت نی. خسته شدم از اافتمینحس ن یاد اون روزهای دنشیکه با ند ستین یزیاندازه. چ یرودخونه افتادم م

 :گهیآقاجون که م یدر اتاق و به دنبالش صدا یصدا

 اون جا؟ هیک ـ

 :گهیم دنمیگردم، آقاجون با د یشم و برم یکنه. بلند م یجام بلندم م از

 .دمیدختر؟! ترس ییتو ـ

 !دیببخش ـ
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 .دختر یخور یسرما م ؟ییجا نیا یبرو تو، از ک ایب ـ

 :گهیترسم. آروم م یم یاز هر مرد ست،یکشم. دست خودم ن یشه که ناخوآداگاه خودم رو عقب مک یبه صورتم م یدست

 آخه؟ رونیب یسرد چرا اومد یهوا نی. تو امیبر ایتو؟ ب یخیندارم. چقدر  تیبابا جون؟ کار هیچ ـ

 :گهیما م دنینماز صبح از خواب بلند شده با د یکه تازه برا یتو، مامان ادیو اون دنبالم م گمینم یچیه

 د؟یبود رونیشده؟ چرا ب یزیچ ـ

 یرم. رو یکشم و به سمت اتاق م یم یسرد بوده. آه رونیچقدر ب دمیاتاق تازه فهم یورود به اتاق و خوردن گرما با

 :گهیتو اتاق و م ادیبعد م یکم ی. مامانچمیپ یو پتو رو دورم م نمیش یرخت خواب م

 .بخواب ریبگ ایب زم؟یسردته عز ـ

از  ییکنه. رگه ها یو برقم خاموش م رهیاندازه و م یهم روم م گهید یپتو هی یکشم و مامان یحرف دراز م بدون

شم که  یم رهیقدر به ماه خ نیگذرونهو ا یموندنش رو م یلحظه ها نیشده و ماه داره آخر دایپ اهیتو آسمون س ییروشنا

 .ا رو ببندمچشم نیکنه که ا یو باالخره وادارم م ادیخواب به چشمام م

***** 

به همراه  یبهم گفتن و چطور شد که مامان یدونم چ یزنگ زد. نم نایا یبود که مامان به مامان شیساعت پ کی حدودا

و  نمیاتاق مطالعه بش یدادم تو یم حیترج یآقاجون حاضر شدن تا برن. اصرار داشتن که منم همراهشون برم اون جا، ول

 .اون خونه نذارم یپام رو تو

ها نگاه کنم و با خودم  یبه ماه یخوام برم کنار حوض تا کم یو م رونیساعت از اون اتاق مطالعه اومدم ب کیبعد از  االح

کنم، مثل  یکنم. فکر م یکنم توش و بهش نگاه م یو دستم رو م نمیش یسنگ کنارش م یخلوت کنم. کنار حوض رو

 :گمیو آروم ملرزه  یکه گذشته. لبام م مییاون روزها ادیبه  شهیهم

 .خدا ازتون نگذره، ازتون نگذره ـ

هستن که برگشتن.  نایا یو افکار گندم رو بزنم کنار. احتماال مامان ارمیشه دستم رو از آب در ب یزنگ در باعث م یصدا

 :گمیحوصله م یشه. ب یزنگ زده م گهیبار د هیرم.  یآروم آروم به سمت در م

 .اومدم ـ

 !شه یخشک م ستادهیدر ا یکه جلو نیرام یاهم روکنم، اما نگ یرو باز م در
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 .که دارم ییروی. محکم به قدر تمام نستمیا یدر م یو محکم تر جلو امیبه خودم م نیسالم رام با

 تو دختر خاله؟ امیب ید یاجازه نم ـ

 !!جا بگو نیهم یدار یکار ـ

 کار داشت؟ دیبابا بزرگم با یاومدن به خونه  یبرا ـ

 .رونیرفتن ب ا،یمدن ببرو هر وقت او ـ

 .! پسر خاله اتنیمنم رام ؟یکن یم یجور نیمهتا چرا ا ـ

 .هر وقت اونا اومدن ا،یدونستم. گفتم برو بعدا ب یها، وگرنه من نم یچه خوب شد گفت ـ

 .شه یو در از هم باز م نیخورم زم یده که محکم م یدست آن چنان هلم م هی با

 .که یستیجا ن نیون ور. صاحب ابرو ا یعنیبرو اون ور  گمیبهت م ـ

و  رونیکشم ب یکنه. به محض بلند شدن بازوم رو از چنگش م یو بلندم م رهیگ یشه سمتم و بازوم رو م یخم م بعدم

 :گمیم

 !ی. عوضوونیرو به من نزن ح فتیدست کث ـ

خوره با  یه دستم به در مک نیکنم، اما هم رونشیکنم تا ب یکنم کتفم رو بمالم و به سمت در حرکت م یم یدست سع با

 غیکنم دستش رو بردارم و تو همون حال هم ج یم یذارم رو دستش و سع ی. دستم رو مرهیگ یدهنم رو م یدستش جلو

کشه.  یم ریت بیدستم عج یزخم رو یکنم از دستش فرار کنم. جا یم یکوبم و سع یم نیزم یکنم. پام رو، رو یو داد م

کنم.  یکنم دارم سکته م ی. احساس مگهیکشه تو گوشم چرت و پرت م یمت خونه مجور که من رو به س نیهم نیرام

شم. به  یقطعا نابود م فته،یب یبار هم اتفاق نیکوبه. اگه ا یم نمیس یقلبم از شدت ترس تند تند خودش رو به قفسه 

 .شم یکنم دارم خفه م یکه حس م یده به حد یدهنم فشار م یوجه ممکن دستش رو، رو نیمحکم تر

که سر  یکه من اسمش رو مکان مقدس گذاشتم. به هرچ یبرم. اتاق یآقاجون م یکشون به سمت در اتاق مطالعه  کشون

کنه تو  یبنده و پرتم م یکشونه. در رو م یمن رو به اون سمت م یبه هر نحو یاندازم. اما لعنت یراهم وجود داره چنگ م

که با  نهیکارش ا نیو اول رمیگ یتره و دوباره از پشت م یازم قو نیراماما برم.  یشم و به سمت در هجوم م یاتاق. بلند م

که آقاجون  ادیمحکم دهنم رو ببنده. اشکام در اومده و تو ذهنم م زونهیپشت در آو یچوب رخت یکه رو یروسر

 .به دادم برس ؟ییکجا
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 یبرا هیفرصت خوب نیدهنم باز کنم و هم یاندازه از رو یم میروز اول نابود ادیرو که من رو  یکنم اون روسر یم یسع

که  نیگردنم و قدم به قدم از رام یکشم رو یکنم و از دهنم م یرو شل م ی. روسرنیزم یتا دوباره پرتم کنه رو نیرام

 :گمیم یمانند غیج یشم. با صدا یو دور تر م رمیکشم عقب م یفرش م یشه تن ناتوانم رو رو یم کیبهم نزد

 ؟یکن یم یطور نیچرا ا ـ

 :گهیزنه و م یم یبرق هی چشماش

 .شدن تو جمع رو بکنم عیضا یاومدم تالف ـ

 .نابود شدن یروزها آماده ام برا نیکنم. ا یم بغض

 ه؟یکارا چ نیا ؟؟؟یچ یعنی ـ

اما در قفله.  رم،یترسم. به سمت در م یکنم. به خاطر اون اتفاقا واقعا م یو دارم از ترس سکته م میچرخ یاتاق م دور

فهمم اون تو  یشدنم از پشت م دنیباز شدن، اما با کش دیکنم به ام یم نییرو باال و پا رهیقفلش کرده؟ دستگ یثافت کک

کشم  یکنه و با خودم م یم ریدر گ یرو دیلحظه دستم به کل نی. تنها در آخرستیفرار ن یبرا یراه چیکردم و ه ریگ

 .هش یفرش گم م یافته و رو یاز دستم م دیو کل رونیب

رو  یذاره و دوباره روسر یدهنم م یکنه روم و دستش رو، رو یخودش رو پرت م نیزنم که رام یم غیبلند ج یصدا با

 :گهیکنم که م یرو صدا م ادیبه ذهنم م یزنم و هر ک یم غیبنده. هنوزم ج یدورِ دهنم م

واست افتاده که بودن  یاتفاقات دمین. شنشما جمع یخانوم خانوما، همه خونه  ی. واسه مسئله ستیگشتم، نبود، نگرد، ن ـ

 .میبا هم باش میتون یراحت م یلیمن و تو خ ه؟یبا من رو برات آسون کرده. مگه چ

 :گه یم دهیوار دستش رو تکون م دیبعد تهد و

. یندار یرقف یروان ماریب هیچون تو االن با  ،یکن ییادعا یتون یکنم. تو هم نم یمهتا، من تا به هدفم نرسم ولت نم نیبب ـ

 کنه؟ هان؟ یحرفت رو باور م یک

شکنه  یجور داره م نیقلبمه که ا دیدونم، شا یشکنه. نم یم نیرام یتو وجودم با حرفا یزیچ هیشه و  یتر م دیشد میگر

 یم غیشه. با تمام قدرت ج یخوره چندشم م یکه بهم م نیره کنار گردنم. از وجودش، از ا یم نیشه. سر رام یو خرد م

 یآزاد یرو برا یزیچرخه تا چ یبره. چشمام م رونیکنم ب یاون اتاق فکر نم یخورم. اما صدا از فضا یو تکون مکشم 

 یرو سع نیدستم سر رام هیآقاجون. توش گل کاشته. با  نیو سنگ کیکوچ یخوره به گلدون سفال یکنه. چشمم م دایپ

 ی هدوبار غمیج یخفه کردن صدا یکه برا نیت رامکشم سمت اون گلدون. دس یکنم کنار بزنم و اون دستم رو م یم
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دهنم کنار بزنه  یداره دستش رو از رو یرو که آزاده و سع یکنه و دست یبه دهنم وارد م یدهنم قرار گرفته فشار یرو

کون کنم و گلدون ت یکم تالش م هیرسه.  یدستم به گلدون نم یکنه. اَه، لعنت یجا با پاهاش قفل م هیو  نییکشه پا یرو م

از  نیدست رام هویدم که  یتکون م گهیکم د هیزنه. گلدون رو  یرو کنار م باسمداره ل نی. رامادیکم جلو م هیخوره  یم

بار با اون  نیو ا نییبره پا یکه به سمت گلدون دراز شده و دستم رو م یدست یزنه رو یره و محکم م یدهنم کنار م یرو

کنم گلوم از جاش  یکنم. حس م یم هیزنم و گر یم غیکنم؟ با تمام توانم ج کار یچ ایکنه. خدا یپاش دستم رو قفل م

 یخوره و صدا یکه به در م ییلگدها یبهم خوردن محکم در خونه و پشت بندش صدا یشه. صدا یداره کنده م

 یباز م ییگد هابعد در با ل یچرخه اون سمت و کم یتابونه. چشمام م یرو به قلبم م یدینور ام هیآشنا  یافراد یادهایفر

 .نمیب یرو م اریو مه ایدر آر چوبشکنه و من تو چهار یشه و م

***** 

که توش  ییایبرم کنار. دن یفان یایدن نیاز ا شهیهم یو منتظر اثر کردن قرصام تا برا دمیپشت بوم خونه دراز کش یرو

از خودش  یتر نیپائ یکه درجه  ییها که ثابت کنه پر قدرت تر از آدم نیا یبرا یکیپر از درد و زجر و هر گوشه اش 

 .باال و باال تر تا برسه به اوج رهیزنه و م یم نیرو زم فیدارن هستش، ضع

 یکنه، اشکام رو دونه دونه پاک م یحالم رو توصف م قیو چه دق نیچه غمگ گانهیکنم محسن  یلرزه و من فکر م یم تنم

خودت  یاگه هست ؟ییخدا کجا اد؟یبالها سر من م نیچرا؟ چرا ا اثر کنن. خدا یلعنت یقرص ها نیشم ا یکنم و منتظر م

 .رو نشونم بده

 و فرداست روزیچرا امروزم مثل د "

 ا؟یخدا هیاهیس ریچه تقد نیا

 سوال و از خودت بپرسم نیا بذار

 ا؟یخدا هیتقاص چه گناه نیا

 یکه گرفت یروزگار یتوام آ با

 و اشیمن دلخوش یدل ساده  از

 میحساب یمن بعد ب کنم من و تو فکر

 " ما شو الیخ یب ایزمونه ب یآ
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 یرسه به لحظه ا یتا م رهیو م رهی. ذهنم مزهیر یاُفتم و اشکام دوباره م یآقاجون بودم م یکه تو خونه  شیچند روز پ ادی

 !همون لحظه قیشه. دق یکه در اتاق باز م

 هیکنار. با گر دیرو کش یمن، اون لعنت یو از رو نیمحمله کرد به سمت را یحالت روان هیبا  اریفاصله چند لحظه مه به

ام  هیکنار و هق هق گر دمیدهنم کش یاز رو یکردم. روسر یحصار پاهام مخف نیکنار و تن لرزونم رو ب دمیخودم رو کش

 .زدش گم شد یکرد و م ین مینثار رام کیرک یکه فحش ها اریمه یادهایتو فر

 .رو بکشه عقب اریبعد موفق شد مه ینزنش و کم نیاز ا شتریتا ب رهیرو بگ اریداشت مه یسع ایآر

 :زد ادیبود فر ایدست آر ریجور که دو تا بازوهاش اس نیهم اریمه

 .جا قبرت رو نکندم. گمشـــــو نیتا خودم هم رونیجا ب نیتن لش، مرد شور، جمع کن و گمشو از ا ـ

زد نگاهش  یکه نفس نفس م یدر حال اریرفت. مه رونیاق بزحمت از جاش بلند شد و از ات یدردناک و کل یبا تن نیرام

جدا کرد و  ایگوشه مچاله شده بودم و خودش رو از دست آر هیبه من که  دیرو تو اتاق چرخوند و گشت و گشت تا رس

 .هر دو اومدن سمت من

ون نگاه شرمسارش با ا اریکردم. مه یکم تنم رو شل نم هی یشده بود و از ترس حت یقاط مینفس و هق هق گر نفس

 .عقب تر و سرم رو محکم تکون دادم دمیدستش رو آرود جلو که خودم رو کش

 :و پر از غصه گفت آروم

 .ندارم به خدا. زدمش، رفت، آروم باش تیمنم، کار ،ینترس خواهر ـ

 :هم آروم گفت ایآر

 .کنه تتیقصد نداره اذ گهید یرفته، کس نی. ببگهیراست م اریمه زم،یمهتا خانوم، عز ـ

 :گفتم هیترس و تته پته همراه با گر با

 ...... م... ممممدیگ ی.....مممم... میدو... دو... دددد... دروغ... م ـ

 :دستش رو گرفت باال و رو به من گفت ایآر

 .یبگ یزیخواد چ یخب، آروم باش، نم یلیخ ـ

 :ادامه داد اریبعد رو به مه و
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 .رایب نیمن رو از تو ماش فیبرو ک اریمه ـ

که به من وارد  یتو جاش جا به جا شد. با ترس و شوک ایو با رفتنش آر رونیاز جاش بلند شد و رفت ب یبه سخت اریمه

 .نییپا ختیر یجور از چشمام م نیشده بودم و اشکام هم هم رهیشده بود بهش خ

 یکس یب اهیچرا ابر س "

 منه؟ ی رهیهاش رو بخت ت هیسا

 یو دلواپس یجز دلتنگ چرا

 زنه؟ ینم یونه ام و کسخ در

 " ....زنه ینم

. اما دمیهمون گوشه دراز کش یحال یآمپول اون روز بدنم رو که تو هم قفل شده بود شل کرد و من با ب کی قیبا تزر ایآر

 یموهام م یدست رو یکنارم نشسته بود و گاه اریاون جا. مه ادیگفت که ب یداشت به آقاجون م ایکه آر دمیشن یکامال م

کردم. قبل  یرفت و منتظر بود نگاه م یکه راه م ایبازم به آر مهین یچشمانداشتم که دستش رو پس بزنم با  ی. جوندیکش

 .دیچیزنگ در که خبر از اومدن آقاجون داشت تو گوشم پ یکنن، صدا ینیکه پلکام سنگ نیاز ا

 شهیکه هم یاریبد ب یروزها نیا "

 و سرده کیشب تار هیمن مثل  واسه

 جا نیروزم بخواد بره از ا کی اگه

 .گرده یکه رفته برم یهمون راه از

 ایازم نمونده دن یزیچ چیه گهید

 جونم که مونده کف دستت نیهم جز

 ته مونده هاشه گهید ستین یزیکه چ نیا

 " از من ناز شصتت رشیبگ نمیهم
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فقط خدا  دمیو چقدر زجر کش دمید کنم. اون روز چقدر کابوس یم یذارم روش و ناله ا یکشه و دستم رو م یم ریت معدم

شدم.  مونیکه از اومدن به خونه پش دمیرو فهم یزیشد و من تو خونه چ شتریدونه. مشکالت من با ورودم به خونه ب یم

 .کردم یبرگشتن به خونه توجه نم یو مامان برا اریمه یاکاش به التماس ه یموندم. ا یم یخبر یکاش تو ب یا

 ...اما

که برگردم و  نیا ی. مامان برااریمامان و مه یموندم همش همراه بود با التماس ها نایا یمامان یو خونه که ت یهفته ا دو

رو  نیخورد و روز و شب رام یکه بعد از اون اتفاق از جاش تکون نم یبده. مامان حیکه توض نیا یبرا اریمراقبم باشه و مه

که اون  اریگرفتم برگردم و به مه میتصم یکشونده. به طور ناگهانخودم  ییتنها ازدرجه  نیکرد که من رو به ا یلعنت م

آجر هم خشک تر و  کهیت هیاما از  دم،ید یخوشحال شد. م یلیگفتم که من رو ببره خونه. خ یو سرد یجا بود با خشک

 .سرد تر بودم

 ...یمن نه، خونه  یخونه. خونه  میبرگشت ییتا دو

بهم. مامان التماسش  گنیم یگرفتم تا بفهمم چ اریمه یو دستم رو جلو دمیابا رو شنبلند ب ادیفر یورودم به خونه صدا با

 :زد یم ادیفر شهیکرد آروم باشه اما بابا بلند تر از هم یم

 دنبالش؟ یرو فرستاد اریاالن چرا مه ؟یکن یچقدر التماسش م ـ

 .خوام از خودم جدا بشه یآروم باش مرد. بچه امه، بفهم، نم ـ

من  یچشما یچطور جلو یدی. اون مثل مادر و پدرش حروم زاده است. مثل اونا نمک به حرومه. ندستیتو ن یاون بچه  ـ

 یتو نبود هرگز نم یرو؟ اگه اصرار ها نایا یدیجا هواش مسمومه؟ ند نیو ا ستیمن ن یخونه جا نیا گهیو م ستادهیا

 .وقت چیآوردمش؟ ه

 .ماست ی. اون بچه دمیشنگو، محمد نگو، من مثل مادرش براش زحمت ک ـ

 .... بچهستیمن ن یمهتا بچه  ـ

. با تمام میداد یگوش م میکه قرار بود نشنو یقیهر دو خشکمون زده بود. هر دومون ساکت به اون حقا اریو مه من

 رهیحرکت بازش کردم. با باز کردنش هر دوشون ساکت شدن و خ هیبه سمت در خونه رفتم و تو  میضعف و ناتوان

 .کردننگاهم 

 .زد. هر دو ساکت بودن یداد نم گهی. دستیبابا... آخ خدا نه... اون پدرم ن گهید

 .گفتم؟ اومد جلو و خواست بغلم کنه که نذاشتم یم یبهش چ دیبعد با نیاز ا ی... وامامان
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 یکس یب اهیچرا ابر س "

 منه؟ ی رهیهاش رو بخت ت هیسا

 یو دلواپس یجز دلتنگ چرا

 زنه؟ ینم یخونه ام و کس در

 " ....زنه ینم

گذرونه.  یرو م شیزندگ یلحظه ها نیکه سرده داره آخر یپشت بوم یمن بعد از چند روز تو یتن خسته  نیحاال ا و

که خودم رو تو اتاقم حبس کردم و  یچند روز نی. تو امارستانیکه داشته بردن ب یو ضعف یحال یمامان رو از شدت ب

کس تو  چینشسته بود و حاال امروز ضعف کرده بود. ه قماتا یپشت در قفل شده  کردم و از خدا جواب خواستم، هیگر

که  ی. من، دخترمهیمهناز رو گوش یدارم. شماره  یخوره و با تمام ضعفم برش م یهمراهم زنگ م ی. گوشستیخونه ن

 ایدن نیدستش تا ا پشت بوم سرد در حال جون دادنه. جونش رو گذاشته کف نیدونه، حاال گوشه ا یخودش رو نم تیهو

 .همه بال دست از سرش بردارن نیو ا

 !شه یشه، نفسم تنگ م یروشن و خاموش م یبار که گوش نیاول

 !کنه ی... معده ام به شدت درد میبعد

 .زنم یتماس رو م یلرزه و دکمه  ی... تنم میبعد

 !مهناز؟ ـ

 ده؟یرو مجواب خواهرش  ریقدر د نیخواهر خوشگلم کجاست که ا زم؟یمهتا؟ عز ـ

 .دونه یبودنم رو نم تیهو یهنوز ب پس

 !مهناز؟ ـ

 ؟ییجانم مهتا ـ

 ؟یکن یحاللم م ـ

 :گهیم هویشه و بعد  یکم ساکت م هی

 ؟یچ یعنیحرفا  نیمهتا؟ ا ییتو کجا ؟یچ یعنی ـ
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... کدوم چین... بگو... همهناز. مهناز.... بهشو دمیمن همون جام... دارم جون م م؟یرفت ی... کجا ممی... بچه بودادتهیمهناز  ـ

 ...کنم... بگو یرو... حالل نم

 :زنه یداد م هیگر با

مهتا من دارم  ؟یبا خودت؟ چه کار کرد ی. چه کار کردشتیاومدم پ یاون جا. به جان خودم داشتم م امیمهتا من دارم م ـ

 تر. بــــــــدو عیتو رو خدا سر ای. حرف بزن. بگو. آرامیم

باال...  نیو دور از چشم مامان ... ا یواشکی... یچشامه... وقت یهامون... جلو ینکن... مهناز بچگ هیر... گسیمهناز... ه ـ

 ...میکرد یهامون رو م طنتیش

 .تر عیتو رو... تو رو خدا... سر ای. آرامی. االن مابونمیمهتـــــا تو رو خدا. تحمل کن. سر خ ـ

خنده هامون  یرقصه. صدا یچشمام م یدغدغه بودن هام داره جلو یهام و ب یشه. بچگ یدستم شل م یداره تو یگوش

 .چهیپ یکه تو گوشم م ییصداها نیزنگ آخر یبعد صدا یو کم نیماش ستادنیا غیبلنده. ج

***** 

 " سام "

شرشون رو بردارن و  نایا میریرو بگ یعروس نیخدا امشب ا یدارن. ا یشلوغ لیخدا سرسام گرفتم، چه فک و فام یوا ـ

 .برن

 نایکنن به شدت رو اعصابمه. البته خدا رو شکر ا یراهرو دنبال هم م یاحسان که تو لیفام یچند تا از بچه ها غیج یصدا

 یجا، چون به خاطر عروس نیاز حد مامان اومدن ا شیب یفقط چند تا از مهموناشون هستن که باز به خاطر اصرار ها

 یاتاق بغل یبغلم و ببرم از پنجره  ریم برم هر کدوم بچه ها رو بذارم زبلند بش گهیم طونهیخواستن برن هتل. ش یم هیسام

و از اون ور هم بزنم  شگاهیذارم که برم آرا یرو آماده م لمیقدر پر سر و صدا؟ وسا نی. اَه... بچه هم ااطیپرت کنم تو ح

که  یی. اون بچه هارونیب امیز اتاق مپوشم و ا یمراسم نظارت داشته باشم. لباسام رو م نیا یآماده ساز یبرم تاالر که رو

کنن.  یو اون دو تا دنبالش م رهیاون دو تا م یپسر. پسره جلو کی. همش سه تا هستن. دو تا دختر و ادیسر و صداشون م

 :گهیم شینخود یرو برداشته و با اون صدا نایپسره عروسک ا یانگار نمیب یکنم، م یخوب که دقت م

 .دم یدم، عروسکتون رو نم ینم ـ

از دخترا  یکیکنم.  یکنم تو هم و بهشون نگاه م یو بعدم دخترا. اخمام رو م ستادیمن اول پسره ا دنیبا د انیکه م جلوتر

 :گهیبگم م یزیکه من چ نیبدون ا
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 .ده یعروسکم رو نم نیعمو بب ـ

 :گهیهم به دفاع از خودش م پسره

 .رهیحوصله ام سر م یین. خب من تنهاکن ینم یبا من باز رن،یگ یعروسک رو م نیا نایعمو ا آخه

 کنه؟ یم یخاله باز ادیاوال شما عروسکشون رو بده. بعدشم مگه مرد م ـ

 ...نایآخه عمو ا ـ

 .ایب ا،یشما عروسکشون رو بده، بعدش ب ـ

که  یتوپکنم و  یدارم رو باز م یادگاری یکه توش کل یمیتو اتاقم و در کمد قد رمیبدم بهش؟ آهان! م یچ یحاال چ ایخدا

عروسک رو به اونا  یذوق وصف نشدن هیتوپ با  دنیسمتش. با د رمیدارم و م یمونده بود رو برم ادگاریبه  میاز بچگ

 :گمیکه م رهیخواد بگ یسمت من. م ادیو م دهیم

 کنه؟ آره؟ یباز دیدونه که تو خونه نبا یخب مرد کوچک ما م ـ

 .اطیتو ح رمیدونم عمو. االن م یم ـ

 ه؟یرد کوچک اسمت چ. منیآفر ـ

 .ریآقا ام ـ

 :گمیو م رهیگ یخندم م ریلفظ آقا ام از

 .برس تیبرو به باز ریآقا ام ـ

 :گمیو چند تا پله مونده به سالن بلند م نییپا امیم واشی واشی. از سر پله ها اطیتو ح رهیو با شوق و ذوق م یتند به

 ...ا ای ـ

 :گهیکه م ادیمامانم م یصدا

 شده؟ یزیسام، پسرم، چ ـ

 .شه یمن ظاهر م یبعد جلو و

 .تاالر رمیو بعدم م شگاهیآرا رمیمن دارم م ـ
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 .دنبالشون انیکه هرکدوم شوهراشون م نایتاالر؟ ا ارهیمن رو ب یپس ک ـ

 شه؟ یشما چند کارت تموم م ـ

 .مدنبال ایب گهیتشکر کنم. هر پنج د انیکه از مهمونا که م امیزود ب دیخب من مادر عروسم، با ـ

 دنبالت؟ امیاون جا ب یعنی شگاه؟یآرا یریباشه، شما هم م ـ

 .ها رمیخانوم م الیسه شگاهینره ها. آرا ادتیآره مامان جان،  ـ

 گه؟ید هیخانوم ک الیسه ـ

 .گهید یمیاَه خانوم سل ـ

 که سر کوچه است؟ نیهم ـ

 .آره مامان جان ـ

 .شگاهمیدر آرا یباشه، من پنج جلو ـ

 .شه یم رتید ،گهیباشه، برو د ـ

 .کنم یکنه ترک م یم ینگاهم م یذارم و اون رو که داره با لبخند یم شیشونیپ یرو یا بوسه

***** 

 " مهتا "

 نیا یکردم که تو رو یبشه؟ چه گناه دیبا یطور نیآخه؟ چرا ا یکار رو با من کرد نی. چرا ایباز کن چشمات رو مادر ـ

 ؟یفتیتخت ب

چشمام  یو صورت مامان کم کم جلو رهی. پلکام آروم آروم باال مچهیپ یزنه تو گوشم م یمحرف  هیمامان که با گر یصدا

بعد  یدونه چه کار کنه. کم ینم یکنه و مامان از خوشحال یصورت مامان توقف م یشه. نگاه مات و خسته ام رو یظاهر م

 یچ یبرا ژنیماسک سبز اکس نیم و اجا نیچرخه من چرا ا یم ذهنمذاره تو  یمن رو تنها م یو وقت رهیبه سمت در م

 کنن؟ یکار م یهمه دستگاه دور من چ نیصورتمه؟ ا یرو
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. کم کم دوباره دهیم یبلند دستورات یبا صدا شونیکیاتاق.  یتو انیبه سرعت م نیدونستم ک یپوش که نم دینفر سف چند

 یپلکام وادارم م ینیمونه و بعد سنگ یم رهیکنه خ یشه. چشمام تو نگاه دکتر که دستگاه ها رو چک م یچشمام بسته م

 .کنه دوباره بخوابم

***** 

 " سام "

 .شد یدستت درد نکنه محسن جون. عال ـ

 .کیکنم پسر، بازم تبر یخواهش م ـ

 چقدر بدم؟ ،ییآقا ،یمرس ـ

 ...ما شیپ ـ

 .زنم تو سرتا یمهمون باش، م یبه خدا بگ ـ

 !یش یآدم م یرین بگتو ز گمی! من که مایشد یوحش دایخب بابا. جد ـ

 .رنیم یبرام م ایلیخ شیجور نیبه آدم شدن ندارم. هم یاجیمن احت ـ

 .آره جون عمه ات ـ

 ...یاو ـ

. هوا چه رونیب امیکنم و م یمرتب م نهییآ یکنم. لباسم رو جلو یو منم باهاش حساب م گهیرو م متیخنده و ق یم

مادر ما  نیشه. ا یتازه ساعت شش شروع م یل برم تاالر. عروساو رمیگ یم میداره. ساعت تازه چهار شده. تصم یسوز

 .زنا نیاون جا. اوف از دست ا ادیداره از ساعت پنج ب یدونم چه اصرار ینم

 نی. منم همدهیکنه و سرش رو به عالمت سالم تکون م یراه رو باز م دنمیزنم و عباس، نگهبان تاالر، با د یتا بوق م چند

 .دمیکون مت یکنم و سر یکار رو م

کنم، ناخودآگاه  یرو که باز م یکنم. در تاالر اصل یکنم و به سمت تاالر حرکت م یرو پارک م نیماش میشگیهم یجا سر

 :کنم یزمزمه م

 !اوه چه کرده محمد ـ
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 :گمیو م رمیکنه م یسمتش که داره نظارت م به

 .پسر. معرکه شده یچه کرد ـ

 !میندار شتریکه ب هیسام یآبج هی گهید ـ

خانوم ها. به طور کل هر طرف تاالر از دو  یبرا کیو اون  انیآقا یبرا یکیشه که  یم لیاز دو سالن بزرگ تشک تاالر

تاالر دو سن رقص  یو روبرو کهیداره و سالن  یکینسبت به اون  یسطح ارتفاع باالتر یکیشه که  یم لیتشک گهیسالن د

 هیمبل بزرگ که به شکل تخت سلطنت هیرو عوض کرده و جاش  هگایجا یعروس و داماده که محمد به تازگ گاهیو جا

دو، چند تا سر  یشماره  یدوست دارم. ته هر کدوم از سالن ها شتریکه دو تا مبل جدا بود ب یرو از قبل نیگذاشته. ا

 رونیب تشکنن و از دهان اون اژدها ها آ یشه برقا رو خاموش م یموقع رقص و اوج مراسم م یبود که وقت یآهن یاژدها

 .ادیم

 .گرفتن یمقرر قرار م یتو جاها رتریسالن د یهوا یها هم آماده بودن، فقط به علت گرما گل

سمت  وارید یاز عروس و داماده که آخر مجلس رو یکوتاه لمیدوسش دارم، ف یلیاز مراسم که خ یاون بخش تینها در

 .شه یداده م شیراست نما

 .کنه که برم دنبال مامان یم یراحت من رو راه التیبا گفتن برو خ از تمام کارها، محمد نانیاز اطم بعد

***** 

 " مهتا "

 ی. سکوت مطلقادیشه بدم م یکه مزاحم خلوتم م نیپرسه. از ا یپشت سر هم سوال م یکنه و ه یام م نهیداره معا دکتر

مردم. حاال  یم. کاش تو همون حال مده روز تو کما بود گنیسکوت. م یدو روز داشتم رو نشکوندم. مثل روزه  نیکه تو ا

به مامورا که توسط بابا... آخ، بابا  یبه دکترا و نه جواب یدم و نه جواب یمشناسمشون  ینم گهیکه د یبه خانواده ا ینه جواب

دو روز به حرفاش فکر کردم  نیکه هر وقت تو ا ینه، سرپرستم خبردار شدن. به قول خودش من که حروم زاده ام. وا

 .شم یم رهیخ رونیکشم و از پنجره به ب یتخت اتاقم دراز م یگرفتم. رو شیآت

 ...تق تق

زنه  یهم حرف م یمونه کنارم و گاه یتو. مامان که معموال م انیم هیمامان و بق شهیمالقات شروع شده و مثل هم ساعت

 .حرف که از دهانم خارج بشه هیاز  غیبشنوه اما... در یجواب دیباهام که شا
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که هنوز عنوانش برداشته  یدر آخر مامان. تنها کس ا،یپسرش، بعد دخترش مهناز، بعد آر اریپرست، بعد مهسر اول

 نیتونم با ا یدونم چرا نم یداشته، اما... نم ادیبا من بوده. هر چند مهر و محبتش کم و ز شهینشده مامانه، چون که هم

 .بد باشم یکی

که تا به  نهیگفته همه بد، دختر من خوب. واسه هم شهیبد. هم ینگفته مهتا وقت چیپشتم بوده و ه شهیمادره که هم نیا

شم.  یمرخص م گهیبشم. امروز غروب د الیخ یتونم ب یرو نم یکی نیرو حفظ کرده. ا یاالن تو قلبم عنوان مادر

بزنه که  یرفپسرش امروز دستم رو گرفت و خواست ح اریه. مایمهناز و آر یخواد من رو بفرسته خونه  یسرپرست م

 .و رفت عقب دیترس اریکه مه یغضبناک نگاهش کردم. به طور یو با نگاه دمیمحکم دستم رو از دستش کش

زنه و لباسم  یم یبود نگاهش. مامان لبخند بیعج یلیخ یول ه؟یتوش چ دمینگام کرد که نفهم ینگاه هیبا  سرپرست

 .پوشم یو خودم با تمام ضعفم م رمیگ ینه که از دستش مخواد کمکم ک یو م ادیدستشه، با قربون و صدقه به سمتم م

دارو داده که  یسر کی لیدل نیکنه و به هم یم تمیمعده ام اذ یقرصا رو نیگفته تا چند وقت اثرات ا نایبه مامان ا دکتر

بار اگه قرص  نیکرد آروم بشم و صد البته گفته که از دستم دور نگهشون دارن. چون ا تمیبا خوردن اونا اگه درد معده اذ

 :گهیخدا. مامان آروم م شیرم پیم میتعداد بخورم مستق نیرو به ا ییها

 .اجازه بده کمکت کنم ـ

 .هیکه توش داره پر از نگران یکنم. چشماش عالوه بر مهربون یبهش م ینگاه

ام. دست چپ  معده یدستم رو هم رو هیذارم و  یدستش که به سمتم دراز شده م یچنان بدون حرف دستم رو تو هم

 .کنه یکف دستش قفل م یشه و دست راستش محکم دستم رو تو یمامان دور بازوم حلقه م

 چیکه به مامان دارم ه یجز محبت اندک دنیکشن. همشون فهم یانتظارم رو م مارستانیدرب ب یو مهناز جلو ایو آر اریمه

 .کدوم حق جلو اومدن ندارن

از سرپرستم  یاسم گهیخواد د یکه دلم نم نهینگم فقط به خاطر ا یچیو ه نایاز امهن یقبول کردم که برم خونه  نمیا اگه

 یو جا رونیپدر از قلبم رفت ب یکه اون روز زد، رنگ کلمه  یینداره. با همون حرفا یپدر واسم رنگ گهی. هه... دارمیب

 یک بشه جاش تا خود خود ابد روشه. که اگه هم پا یپاک نم یریغلط گ چیکوچولو نشست که با ه اهیابر س کیاسم پدر 

 .قلبم حک شده

کنه و  یو مامان خودش رو ازم جدا م رهیگ یمامانه رو از دست مامان م یکه تو دستا یجلو که کمکم کنه. دست ادیم مهناز

دت که از ش یمهربون یاشکه و دستاش... همون دستا یپر از قطره ها یو نگران یجلوم. نگاهش حاال عالوه بر مهربون ادیم

 :گهیجلو و م ارهیلرزه رو م یکه بهش وارد شده م ییترس ها
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بود و من مهتا کوچولو... دخترم رو از دست داده بودم، دونه  دهی.... اگه نرسیبود... وا دهیکه اگه مهناز نرس نیاز فکر ا ـ

 نکن. خب؟کار رو با من  نیا گهی. درونیام بزنه ب نهیخواد از تو س یشه و قلبم م یم خیدونه موهام س

 عیکنه چون سر یرو داره از شل شدن تنم حس م نیافته و مهناز ا ی. فشارم دوباره داره مرهیفقط انداختن سر به ز جوابم

 :گهیم

 .ستیکه حالش خوب ن نیدر رو باز کن، مثل ا ایآر ـ

برن.  یم نیبه طرف ماش کنه و من رو یبه مهناز کمک م ایبار آر نیکه ا نمیخوام بش یشم و م یجمله شل م نیگفتن ا با

مـــــرد بهش دست زده. مامان که شدت اشک  هیبدنم چقدر سفت و منقبض شده، چون باز  دهیفهم ایمطمئنم آر

 :گهیبهم م میشونیپ یرو یو با زدن بوسه ا ادیم نیشده و به سمت ماش شتریب ختنشیر

 .نمیترکم رو دوباره همون جور شاد و شنگول ببکه دخ نهیزنده ام و اونم ا دیام هیسپردمت در پناه خدا. فقط به  ـ

 .بندم یو چشمام رو م یصندل یپشت یذارم رو یبنده و من سرم رو م یبعد در رو م و

***** 

 " سام "

ما که  یحرف به جمع مردونه  نیا دنی. زنا با شندنیکنه که عروس و داماد رس یگروه داره اعالم م یخواننده  سامان

مراسم قرارداد بستن،  یگل ها یکه با ما برا ییهمون کسا یعنی یغالم یشن. خانوم و آقا یافه ماض میستادیدر ا یجلو

ذارن.  یکه عروس و داماد قدم م یریرز قرمز در مس یگل ها یگلبرگ ها ختنیکارشون رو ارائه دادن. اونم ر نیبهتر

و احسان، لبخند  هیسام یبا روشن شدنشون جلو هر چه تمام تر ییبایکه به ز دنیورودشون بچه ها چند تا آبشار چ یابتدا

سمت ما. چهره اش از  انیم هیبعد که نور آبشار خاموش شده و احسان و سام یشونن. کم یما م یلبا یرو رو یخوشحال

و در آخر به  هیرسه و اول با بابا و بعد بق یبسته که صورتش معلومه. به سمت ما م یشنل رو جور یعنیشنل معلومه.  ریز

 :گهیکنه و م یبه من م یکشه کنار، نگاه یو م گهیم یکیرسه. محمد هم تبر یم من

 .یدوست دارم داداش یلیخ ـ

ات هم که معلوم  افهیشه و ق یخراب م شتیصورتت بذارم، اون آرا یبوسه رو هیکه اگه االن  فیح یول ،یخوشبخت بش ـ

 گهیرو دستمون د یمون ی. بعد مرهیترسه در م یم ده،ید شیاحسان که تو رو همش با آرا نیشه. بعد اون وقت ا یم

 .رتتیگ ینم یکس

 .سام ینامرد یلیبهش بگو. خ یزیچ هی گه؟یم یچ نیاِاِاِ احسان بب ـ
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 :گهیزنم و احسان م یم یکنه که در جوابش چشمک یبه من م یخنده ا احسان

 ...گهیگه د یالبد راست م ـ

 :گمیکنم و م یم یا که خنده دنهیخواهر کوچولوم در مرز ترک گهید

 .یزیاحسان عز یبرا شیبا آرا ش،یآرا یجون. غصه نخور. تو ب یبود خواهر یشوخ ـ

 :گهیهم م احسان

 .مونم یروزم زنده نم کیکور بشم اگه نخوامت. من بدون تو  ـ

 ...مونه ی. مشیاگه نخوا یخودت رو بخون یفاتحه  دیاصال با ـ

 :گهیپره و م یفم مکشمت وسط حر یم یعنیکه  یبا لحن هیسام

 !سام ـ

 کم داره؟ ی... خواهرم مگه چیعنیهان؟  ـ

تا  رمیسمت زنانه و ما هم تو قسمت خودمون م رنیکنن و م یبردار حرکت م لمیف یخنده و با اشاره  یدوباره م احسان

 .بعد از شام مجلس مختلط بشه

 .ماه گذشت کیزود  چقدر

***** 

 " مهتا "

بوق  ی. صداکهیخودشونه تراف ابونیبه خ یکه منته ابونیمهناز، اما اون خ یخونه  میر یم مینشستم و دار نیماش تو

 هیضبط و  یذاره رو یدست م نهیب یم نهیآ یکه وضعم رو از تو ایو اعصاب برام نذاشته. آر دهیچیها تو مغزم پ نیماش

شه که  یم رهیخ ایآر یمونده به چشما رهیخ ابونیخ شتریاطراف و ب هذاره توش. نگاهم که تا اون موقع ب یم میآهنگ مال

 :گهیلحن آرامش بخش م هیبا  ایآر

 .هم فکر نکن یچیچشمات رو ببند و به ه ـ
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ذهنم جا  یبندم. آهنگ رفته رفته تو یآهنگ چشمام رو م ییبایز ریدوزم و تحت تاث یم ابونیرو دوباره به خ نگاهم

شه و  یم یبار ذهنم خال نیاول یکنم. برا یجز آهنگ فکر نم زیچ چیمدت به ه نیبار تو ا نیاول یکنه و برا یخوش م

 .چرخه یعبارت م هیذهنم  یاما تو ره،یگ یم لبخندبه اسم  یزیو رنگ چ رهیلبام به سمت باال م یگوشه ها

 .گذشت ریماه چقدر بد و د کی نیا

***** 

 " سام "

 یتاالر سرو م یمسئول غذا انیهم با نظارت خانوم راه جدا و با نظارت خودم و محمد و سمت زنانه یشام رو تو سالن زیم

 .نظارت کنم شتریخوام ب یخواهرمه م یچون عروس یشد، ول یسرو م یریمع یقسمت هم با نظارت آقا نیشه. ا

کنن که شام آماده است. احسان حدودا  یو اعالم م رنیخدمت ها به سراغ مهمان ها م شیشه، پ یآماده م زیهمه چ یوقت

 .و قراره با اون شام بخوره هیسام شیرفته بود پ شیت پساع مین

 .میش یو مشغول م رمیگ یو ظرف غذامون رو دستمون م میستیا یگوشه م هیو محمد هم  من

گردن.  یو بعد از خوردن غذا به سر جاشون بر م گنیم کیپدر خودم تبر ایپدر داماد و  ایکدوم از مهمونا به من  هر

 کیباغ نزد هیتو  کیجشن کوچ هیو بعد از اون هم  میرو به دوازده انتقال داد یو ساعت عروس میامشب رو استثنا گذاشت

 .اونا به خونشون نکرد یو بعد راه میریگ یم هیاحسان و سام یخونه 

 رهیکنه که قسمت زنونه هر کس که دوست نداره حجاب بگ یاز خوردن غذا باز دوباره محسن به دستور من اعالم م بعد

سمت مامان  رمیشن. م یبعد از اعالمش قسمت مرد و زن مختلط م قهیسمت. حدودا پنج دق نیا انیخوان ب یم ونیکه آقا

دکلته و سر لخت نشستن.  یو با لباس ها ستین الشونیخ نیع ه. دختر خاله ها کزنیم هیسر  هیکه با خاله و بق نایا

 .آهنگ آروم گذاشته هیارکست 

ذاره  یکنه. سامان با عالمت من آهنگ مخصوص رقص عروس و داماد رو م یم دایتن پنشس یرو برا ییهر کس جا یوقت

از آهنگ بگذره. خواهر کوچولو من با اون لباس  یحق وسط اومدن رو نداره تا کم یوسط. فعال کس انیو احسان م هیو سام

 .رقصه یفرشته ها شده. آروم تو آغوش احسان م هیشب

دختر بزرگ خاله ام  نیکنم که روژ یبه جمع وسط نگاه م رهیوسط. خ زنیر یجوون م یابعد با اعالم سامان، زوج ه یکم

 :گهیآروم کنار گوشم م

 وسط؟ یایبا من م ـ
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زنه و دستش  یبهم م ی. لبخندمیر یشم و با هم به سمت سن م یاندازم و همراهش بلند م یبهش م یگردم و نگاه یبرم

 .میش یم دنیذاره و مشغول رقص یشونم م یرو رو

***** 

جلوم و  ادیم شونیکیکه هر دفعه  لیفام یدخترا نیرقصم. از دست ا یاومدم وسط دارم م نیکه با روژ یاز وقت بایتقر

 :گهیو م ادیبا رقص به سمت من م هیرقصم که سام یکنه. االن هم دارم با الهه دختر عموم م یم دنیرقص یتقاضا

 .دیکم به من قرض بد هیداداشم رو  ،یآ ،یآ ـ

 یو سوت دخترا و پسرا بلند م غیکه دور عروس و داماده ج یکشه وسط. با ورودم به حلقه ا یو م رهیگ یدستم رو م و

 .رقصم یم هیخندم و با سام یشه، م

***** 

 یم بایکه الحق هم ز رهیگ یپول م یادیو با چند دور رقص از احسان مبلغ نسبتا ز دهیانجام م هیچاقو رو خود سام رقص

که  گهیم یتو گوش سام یدونم احسان چ یکه نم رهیگ یم یدر کنار احسان جا دنیباالخره بعد از چند دور رقص رقصه.

زن مشغول  یخدمت ها شیشه و پ یم دهیبر کیجوون تو سالن ک تیخنده. با شمارش جمع یسر خوشانه م یسام

 .شن یم کیک میتقس

 .زده تر جانیجوون ها رو ه زنه و یرو م یجالب یوسط آهنگ ها نیاُرکست هم ا گروه

***** 

 " مهتا "

 واشیکه من خوابم  نیا الیاُفته. اون دو تا به خ یراه م نیشه و ماش یروون م کیبا تموم شدن آهنگ تراف باالخره

 .فهمم ینم یزیکه من چ یکنن. به حد یصحبت م

افته. اسمش،  یتاالر م هیسر در  یباال یادیکه چشمم به نور ز میش یم یفرع ابونیخ هیوارد  میکنم. دار یرو باز م چشمم

شه و  یزنه و راه باز م یتک بوق م هی ایو معلومه که همه خوشحالن. آر رونشنیب تیعالمه جمع هیونوسه و  یتاالر عروس

 .تونم داشته باشمش، مونده یوقت نم چیه دیکه من شا یعروس نیاما من نگاهم به ماش م،یر یما م

***** 

آدم تمام  نیسوخته؟ چون ا گمیچرا م یدون یآدم سوخته. م کی یسوخته و برا یزندگ کی یابر دیجد یا خونه

 هیرو از دست بده  شیهم که دلخوش یندارم و آدم ایتو دن یدلخوش چیه گهیآرزوهاش رو از دست داده. چون منِ آدم د
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که  یفهمم. اتاق ینم زیچ چیم اما هکش یکنم. نفس م یم یمرده که زندگ هیمثل من که مثل  قایشه. دق یمرده محسوب م

رو توش  لمیکه لباس و وسا یواریکمد د هیو  ادیتخت که به نظر نو م هیاتاق ساده با  هیمن در نظر گرفته شده  یبرا

ده. همه  یساعت که زمان رفتن عمرم رو نشون م هیها پهنه و  کیسرام یکه به صورت کج رو کی. به فرش کوچنمیبچ

و  ارهیشه است. مهناز ساکم رو م یختم م ینور هیجنگل سبز و بزرگ که تهش به  هیسه تکه از  یتابلو هیدر کنار  نایا ی

 :گهیشه و م یآروم وارد اتاق م

 از اتاقت؟ ادیخوشت م ـ

 :گهیکنه و م یکنم. مهناز خط نگاهم رو دنبال م یبه عکس نگاه م رهیخ رهیدارم و خ یعکس بر نم یرو از رو نگاهم

 یلیخ ییجا نیجا و اگه بفهمه ا نیا ادی. بنایرو فرستادم بره دنبال مب ایقشنگه! آر یلیآره، خ ؟یکن یگاه من نیبه ا ـ

 .دونه خالشه هی یکیکه بچه ام عاشق  یدون یشه. م یخوشحال م

 نیاول ی. برایبا نگران ختهیآم یخوشحال هیکنم.  یدارم و به چشماش که خوشحاله نگاه م یعکس بر م یرو از رو نگاهم

 :گمیدومم م یبار بعد از خودکش

 .. تموم شد و رفتارهیداره که اسمش مه ییدا هیتو فقط  یتو هستم؟ بچه  یبچه  یگفته من خاله  یک ـ

 ؟یچ یعنیحرفا  نیمهتا ا ـ

 نگفتن که من حروم زاده یعنی ستم؟یچند روز تو کما بودم بهت نگفتن که من بچشون ن نیکه تو ا یبگ یخوا یم یعنی ـ

 ندارم؟ تیام؟ نگفتن که من هو

 !مهتـــــــــا ـ

 فرار کرد؟ قتیاز حق دیبشه؟ چرا با یکه چ یزن یداد م ـ

 .زنم یم یخاص یحرفا رو با آرامش و سرد نیا تمام

 یبرا یشم که آقا و خانم محمد ی. منکر نمستمیشما ن یکنم مهناز خانوم، من مهتا دختر خانواده  یادآوریبذار بهت  ـ

دختر اونا  ،ییبگن تو دختر ما هیقبول کنم که من هر چه قدر هم که بق دیتلخه و با قتیحق یول دن،یمت نکشمن زح

 .ستمین

 ؟یدار یعنوانشون رو برم یواست که فور دنیکم زحمت کش ؟یشدن آقا و خانم محمد نایمهتا، حاال مامان ا ـ

 :گمیرفتن نداره م الیخ نمیب یم یو وقتکشم  ینفره دراز م کیاون تخت  یدم و رو یبه حرفاش نم یجواب
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 .بدو کردن با تو رو ندارم. تنهام بذار یکی یمن اصال حوصله  ـ

در بستش شده، چون  یحرص هم قاط یکنم کم یبنده که البته فکر م یکنه و در رو هم م یاتاق رو ترک م یحرف بدون

 .تلخه اریمثل ته خ قتیحق نفر هی. به قول ستیبنده. به هر صورت برام مهم ن یمحکم در رو م

***** 

موهاش  یتخت بخوابونمش و مالفه رو بکشم روش. دست ببرم ال یخواد خودم رو بغل کنم. ببرمش رو یدلم م یگاه "

 :هاش بگم هیبخونم و وسط گر ییبراش الال یو نوازشش کنم. حت

 ".شه یتموم مشه، اگه هـــم نشد، به جهنم،  یشه. درست م یغصه نخور خودم جان، درست م ـ

دونم چرا  ینم یخواد! ول یم زایچ یلیمن دلم خ یدون یشه که... م یشه که خودم رو تو آغوش بکشم. نم یشه. نم ینم اما

 .رسم یوقت بهشون نم چیه

 یکنم و فکر م ینشستم و آروم با دستم خاک ها رو جا به جا م نایا ایآر یکوچک خونه  یوسط باغچه  یخاک ها یرو

 یرو تو چند قدم ایگردم آر یبر م یشه که بر گردم. وقت یو باعث م ارهیاز پشت سرم من رو به خودم م ییپا یکنم. صدا

 .نمیب یخودم م

 :گهیو م نهیش یم کنارم

کنه، چون خودش  یخوام. اون درکت نم یحرفام ازت از طرفش عذر م یقبل همه  ؟یحرف زد شبیگفت د یمهناز م ـ

 .کنم یاما من... من درکت متو بذاره.  یتونه جا یرو نم

 :گمیپرم و م یکالمش م وسط

 .وجود نداره ی. مرددییکنم. همتون مرد نما حی. البته بذار تصحیمرد هی! تو هم یکن یتو هم من رو درک نم ـ

 :گهیمکث م یبعد از کم ایگم. آر ینم یزیچ گهیدم و د یم هیرو به درخت کنارم تک سرم

 هی نیدختر تنها ب هی یکنم که وقت ی. من درک نمیگی. راست میی. من منم و تو توستمیو ن تو نبودم یمهتا، من جا نیبب ـ

 دایخودت رو پ یتونم بهت کمک کنم که تو دوباره بتون یمن م یداره، ول یکنه چه حس یم ریمن گ یگله از هم جنسا

 .یآورد یرو یودکشبه خ یجور نیفهمم که تو چقدر بهت مشکالت فشار آورده که ا یرو م نی. من ایکن

 :دهیکشه و ادامه م یم ینفس
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 یکه پسر رو ادامه دهنده  ادیاز تفکر مردم بر م نیپسر داره و ا هیارزش نداره که  یجامعه اون قدر نیا یدختر تو هی ـ

 یجامعه اتفاق نیهم یدختر تو هیکرده و اگه  یبکنه جوون یمرده پس هرکار ایکه اون چون پسر  نیدونن و ا ینسل م

خوام با کمک تو به تمام  یناخوداگاه باشه باز دختر مقصره. من م ایو  راجبا یبکنه، هر چند از رو یو کار افتهیبراش ب

. یبلند بش یبخور نیاگه صد بار هم زم یتون ی. میبلند بش یتون یدختر، م یکنم که تو، تو یکه بهت بد کردن حال ییاونا

نفر  هی یکه خواست قتبدون هر و یول ،یام مجبورت کنم با من حرف بزنخو ی. نممیحرف بزن یحساب دیاما اولش با

. من رو به نیمزاحم نب کی ایمشاور  کیبرادر بزرگتر حساب کن. من رو به چشم  هیمن به عنوان  یکمکت کنه، رو

 .نی. همنیدوست بب هیبرادر،  کیچشم 

 .رهیاز جانبم باشه م یکه منتظر حرف نیبدون ا بعدم

***** 

بردارم به  یخوام قدم یکنم و م یم ایبه اتاق کار آر ی. نگاهرمیدارم و به سمت اتاق خودم م یآروم قدم بر م آروم

که برم و صحبت کنم. از حرص  گهیتو دلم م یزیچ هیاما  رمیو به اتاقم م رمیشم. عقب عقب م یسمتش که منصرف م

 :گمیو م نمیش یتخت م یرو یهمه دوگانگ نیا

 .خوام ی. نمیاَه، لعنت ـ

کشم و  یجور که نشستم دراز م نی. همرمیکنم که آروم بگ یم یکنم و سع یکنم و سرم رو خم م یرو تو موهام م دستام

 .بره یگذره که خوابم م یمختلف از تو ذهنم م یکنم. اون قدر فکر ها یفکر م

***** 

نگاهم نکن. چشمات رو  یم نکن. لعنتچرخم اون چشم ها اون جاست. نگاه ی... به هر طرف که میسبز و عصبان یچشما

 .ببند

کشه. سرم  یو م چهیپ ی. مچهیپ یشه و موهام رو دور دستش م یجلوم ظاهر م یره و در عوض دست یم نیاز ب صورتش

 .از ته دل. از تهِ تهِ دلم ییها غی... جغیزنم. ج یم غیو من ج رهیگ یدرد م

 هتا؟جون پاشو. پاشو. م یمهتا؟ مهتا؟ خانومم؟ خواهر ـ

رو از  وانیزنه و ل یعرق کردم کنار م یشونیپ یسرم هستن. مهناز آروم موهام رو از رو یکنم هر دو باال یکه باز م چشم

 .صورتم یجلو ارهیو م رهیگ یم ایدست آر

 .بخور ـ
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 ه؟یچ نیا ـ

 .آب. بخور حالت خوب بشه. بخور ـ

 ی. مهناز بعد از کمینرفته. لعنت ادمیم. هنوز اون نگاه از دم به تخت یم هیخورم و تک یکم از آب رو م هیشم و  یم بلند

 :گهیمکث م

 ؟یدیحالت خوبه؟ خواب د ـ

 :گمیکنم و آروم و مظلوم م یم نییرو باال و پا سرم

 .نمیب یهم خواب اون وقتا رو م اهامیتو خواب و رو یداره. حت یدست از سرم بر نم ـ

 :گهیو م رهیگ یم قرص رو جلوم هیصورتم و  یجلو ادیم ایآر دست

 .رو بخور نیا ـ

 :گمیزنم عقب و م یرو م دستش

 .خوام ینم ه؟یچ نینه! ا ـ

 .کنه، بخور یمهتا، آرومت م ـ

 :گمیشم و م یم رهیبه چشماش خ مردد

 .رو ندارم. تو رو خدا یکس گهیمن د د؟یکن ینم تمیشماها که اذ ـ

 .یحاال بخور تا آروم بش. یمهتا؟ تو همه و از جمله خدا رو دار هیحرفا چ نیا ـ

قورت  وانیآب تو ل یمانده  یکنم تو دهانم. قرص رو با باق یدارم و آروم م یو اضطراب برم اطیاحت تیرو با نها قرص

ذارم و  یمهناز م یپا یکنم و رو یبعد سرم رو خم م یکنم. کم یبه جفتشون که به من زل زدن نگاه م رهیخ رهیو خ دمیم

 .فکر نکنم زیچ چینفر کنارمه به ه هیکنم حاال که  یم یسع

***** 

هر دو رفتن سر کار و عوضش خدمتکارشون زهره که  ای. مهناز و آرنمیش ینرده م یو رو رمیگ یرو به نرده ها م دستم

 نیزنم که گذاشتش تا مراقبم باشه. ا یخونه است. از رفتار و دنبال کردناش حدس م هیساکت و آروم یلیدختر خ هی

 .زنه ینم یرم هست و اصال هم حرف یجا من م رکه ه ینیاز حد کالفه ام کرده. اونم ا شیب یمراقبت ها
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 :گهیکنم و اونم آروم م یگردم و نگاهش م یکنم کنارم نشسته. بر م یکنم که احساس م یبه باغ نگاه م دارم

 .آوردم وهیمهتا خانوم، براتون آبم ـ

 .ببرش ـ

 ...ایاما آقا آر ـ

 .کشه یمعده ام نم گفتم بهت ببرش، ـ

 ...نی. اگه نخوریخور ینم یزیچ یجا، شما اصال درست و حساب نیچند روز که من اومدم ا نیمهتا خانوم ا ـ

 .یهم فوضول یلیبرعکس خ ،یانگار تو ظاهرا ساکت ـ

 :گهیزنه و م یلبخند م هیکنم ناراحت بشه و بره،  یکه فکر م نیا برعکس

 .رم یمن از رو نم یفوضول، ول گنیها بهم م یلیو. خدلت خواست به من بگ یشما هر چ ـ

شه. دستام رو  یسرد م یلیشم. صبح ها هوا خ یم رهیشسته خ شیساعت پ کیکه  یزیتم اطیو به ح دمیبهش نم یجواب

اکت رو . ژنهیش یو کنارم م ادیژاکت م هیبا  قهیشه و بعد از چند دق یلرزم. از کنارم بلند م یکنم و م یدور بازوهام حلقه م

 یدوشم م یخودش ژاکت رو رو نهیب یم یجور نیا یو اون وقت رمیگ یکنم و ازش نم یم ی. لجبازرهیگ یبه طرفم م

 :گهیذاره و م

 .دیستین هیشما اصال به من مهناز خانم شب ـ

اش  گهید یزده حرفا یکه چه حرف نامربوط نیاز ترس ا چارهیکنم و اون ب یشم و نگاهش م یبراق م گهیرو که م نیا

 :گهیشه و م یکنم که بلند م یجور با چشمام نگاهش م نیشه. هم یتو دهنش خشک م

 .عالم کار دارم هیمن برم که  ـ

 .رهیشه و م یاز جاش بلند م عیسر یلیخ بعدم

 نیا ی. چون بچه ستمین هشونی. معلومه که شبرونیب ادیذارم و اشک از چشمام م یزانوهام م یرفتنش سرم رو رو با

 نیکجا هستن و چرا من رو پس انداختن تو ا ستیام که معلوم ن گهید یخانواده  هیحروم زاده از  هی. چون ستمیده نخانوا

 .بدبختم هی. من نهیو حاال... وضعم ا یلعنت یایدن

***** 



 

 
160 

 یمیتصم نیکنم و از حرص ا ی. دستم رو تو موهام مرمیبگ جهیسر گ گهیچرخم. کم مونده د یو م رمیتو اتاقم راه م مردد

 نیاعتماد کنم. ب یبه کس گهیخواد د ینفر صحبت کنم و هم دلم نم هیخواد با  یکشم. هم دلم م یکه گرفتم موهام رو م

 کنم؟ رکا یدونم چ یکردم و نم ریمسخره گ یدو راه نیا

 :گهیوسط اتاق م دنمیکنه و با د یدر اتاقم رو باز م مهناز

 وسط اتاق؟ یستادیا یچ یبرا ـ

 !یچیکه... ه نیا یکه... برا نیا یبرا ـ

 ؟یمطمئن ـ

 !آره ـ

 .شام یبرا ایب ـ

 :گمیم رمیکه به سمت تختم م یو آروم در حال دمیتکون م یسر

 .خورم ینم ـ

 :گهیسمتم و آروم م ادیشه، اما م یم یکنم که حتما االن عصب یخودم فکر م با

 !یکن یضعف م یطور نیبه خدا ا زم،یخواهرکم، عز ـ

 :گهیکه م ادیم ایآر یدفعه صدا هیبزنم که  یفخوام حر یم

 .میخوام با خواهر زنم تو اتاقش شام بخورم و حرف بزن یشه من امشب م یمهناز، اگه م ـ

 :گهیشه و م یکه مهناز بلند م گهیبه مهناز م یزیکنم با نگاهش چ یحس م یدونم چرا ول ینم

 .ارمیزدن. االن براتون شام محرف  یذارم برا یپس من خواهر زن و داماد رو تنها م ـ

چون بعد از رفتن  است،یآر دیحرکتم کامال تو د نیتخت. ا یکشم گوشه  یو خودم رو م رمیگ یبه خودم م یتدافع حالت

 :گهیآروم م ایبهم کامال تو خودم جمع شدم و آر ایشدن آر کیمهناز زل زده به من. با نزد

 !نمیش یخب، من عقب تر م یلیخ ؟یترس یاز منم م ؟یکرد یطور نیچرا ا ـ

و روشن  کیشم. تو اون تار یم رهیاز تخت نشسته خ یا گهید یگوشه  هیکنم و به اون که  یبعد سرم رو بلند م یکم

شم و  یتو خودم جمع م شتریو ناخودآگاه ب نمیب یسبز م یرو به شکل صاحب اون چشما ایآر ی افهیلحظه ق کیاتاق 
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 یبار کم نیکنم. ا یشه و دوباره چشمام رو باز م یبرق اتاق روشن م یوقت قهیچند دقبندم. بعد از گذشت  یچشمام رو م

 :گهیتر و نگاهش نگران شده. آروم م کینزد

 ؟یخوب ـ

 .دمیرو تکون م سرم

 م؟یبا هم حرف بزن یخوا یخواستم بترسونمت. م ینم ـ

 ...من... من ـ

 ...اصال نترس، من فقط ـ

 :گهیشه و م یق مغذا وارد اتا ینیس هیبا  مهناز

. میغذا بخور مینیتنها بش دیبا نایاالن من و مب ؟یچ یعنیها.  دینامرد یلیخ یداماد و خواهر زن، ول یاز غذا نمیخب ا ـ

 .نامردا

. ادیدونم چرا خنده ام نم یمن... نم یبلند بخنده ول یبهش با صدا ایشه آر یکنه که باعث م یاش رو هم جمع م افهیق

بندم  ی. چشمام رو مرونیره ب یرم از اتاق م یمن دارم م نکهیمکث با گفتن ا یاندازم و مهناز بعد از کم یم نییسرم رو پا

 :گهیکنه. آروم م یبه تابلو نگاه م هشم. دار یم رهیخ ایبعد به صورت آر یو کم

بشم و مطمئن باش  یتکه تو دلت نگه داش ییحرفا نیا یشنونده برا هیخوام  یگفتم. اصال نترس. من فقط م یداشتم م ـ

جون صحبت  یب زیچ هی یواسه  یمن و تو. اصال فکر کن دار نیمونه ب یراز م هی نیحرفا ع نیا رونیدر که برم ب نیاز ا

دلت  یکه رو ی. از هر چیخواست یبگو. حرف بزن. از هر چ یول ،یسینو یخاطراتت رو م یاصال فکر کن دار ،یکن یم

غم  نیا ییرو که بهت دادن رو تو دلش نگه داره که تنها یغم نیبار ا گهینفر د هیبذار  .یمونده برام بگو. بذار سبک بش

 .یرو به دوش نکش

 یفهمم ک یشه و من نم یم یصورتم بخونه. اشکام آروم آروم جار یحرفام رو تو ی جهیکنه تا نت یکم سکوت م هی

 .کنم یشروع به حرف زدن م

 نیشه طرفم. اما ا یتموم م گهیهفته د هیساده که  یدوست هیکردم با  یش فکر مدوست شدم اول ایبا پور یوقت شیسال پ ـ

که همش به خودم  یبهم کرد که اول جذبش شدم و بعد کم کم عاشقش. اون قدر یقدر مهربون نیطور نبود. رفته رفته ا

 یرو نم ایروز پور هی که عاشقشم کشکه اما اگه نیحرفا و ا نیکنم و ا یاحساس م نمونیکشش ب هیگفتم من فقط  یم
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کردم که اگه  یفکر م نیبا خودم تنها بودم به ا یوقت یشد و اون روز برام زهر. گاه یم نیگلوم سنگ یتو یزیچ هی دمید

 .کنهمن رو ول  ایامکان نداره. پور نیگفتم ا یبعدش م یکنه؟ ول یولم م ایپور ادیب شیپ یاتفاق هیبرام 

 :دمیه مشه و ادام یتر م ادیز میهق گر هق

 یکه حس م یداشتم. درست زمان اجیولم کرد که بهش احت ییشکل ممکن ولم کرد. جا نیاما اون ولم کرد. به بدتر ـ

 .پناهم ولم کرد یپناهِ ب یکردم ب

 :دمیشه ادامه م یهام که کمتر م ختنی. اشک ردمیکنم و بغضم رو قورت م یمکث م یکم

به من لطف کرده و  یعنی رهی... که اگه بگرهیبگ ی.. دست زدن رو به همسرکه... که بهش. یدختر هیگفت دوست نداره  ـ

اول به تک تک کلمات خوب  یبه سر من اومد؟ از همون ماه ها یچ یدون یبه سراغ من اومده. م یاز سر ترحم و دلسوز

 هیموضوع  نیاونه. ا حرفا مال نیبه خودم بقبولونم که ا تونستم یو دوست دارم گفتناش خو گرفته بودم و نم زمیو عز

من... رو... رسوند آخر  نای... انایجمع شده تو دلم... ا نیدرده... ا نایطرف... ا هیطرف و رفتار... رفتار... اون به اصطالح پدر 

 .یباعث شد که دست بزنم به خودکش نای... ایفهم یخط... م

 :گهیش مآروم کنند یو با همون صدا نهیش یدو تا شونه ام م یرو ایآر یدستا

 ...ـــــسیبسه... االن بسه... ه ـ

 :کشه یم ادیبعد فر و

 .اریمن رو ب فیمهناز ک ـ

 یکه سع یدر حال ایو آر ارهیرو م ایآر فیک عیصداش کرد جواب بده سر ایکه اگه آر نهیکه انگار گوش به زنگ ا مهناز

پر  یعیما هیکشه. سرنگ رو از  یم رونیب فشیسرنگ از ک هیکنه تا نفس هام که تند شده رو آروم کنه  یکار هیکنه  یم

 تمیسر سرنگ اذ یزیکنه. ت یو اون سرنگ رو به دستم فرو م رهیگ یخوابونه. مهناز دستم رو م یکنه و دستم رو م یم

 :زنم یم ادیکنه و ناخودآگاه فر یم

 .جلو... نکن ایبا تو نکردم... ن یجلو... من که کار اینه... نه ن ـ

 یکنه. سرم رو یصورتم مونده رو پاک م یکه رو یکشه و دو قطره اشک یشم و مهناز در آغوشم م یم رفته آروم رفته

شم.  یم رهیاز اشک مهناز خ سیکنم و به صورت خ یباز و بسته م یدستاش. چشمام رو ه یمهنازه و دستم تو یپاها

گه بار درد  یبهم م یاحساس هیبرن اما  یاب مخو یایبه دن روشن و من  یتار و تار تر م ریصداها رفته رفته کمتر و تصاو

 .قلبم کمتر شده
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***** 

زنه و  ی. اونم سرش رو کنار تختم گذاشته و خوابش برده. تلفن زنگ منمیب یکنم خودم رو کنار مهناز م یکه باز م چشم

 :گهیکنه و م یشم. مهناز که از تکون دادن تخت تکون خورده سرش رو بلند م یمن بلند م

 .ریصبح بخ سالم، ـ

ره سمت هال.  یشه و م یو مهناز از جاش بلند م ادیتلفن م یآهنگ بعد یاندازم و دوباره صدا یبهش م یتفاوت یب نگاه

 :گهیکه م چهیپ یخونه م یبعد صداش تو یکم

 ن؟یسالم مامان، خوب ـ

 ... ـ

 .هم خوبه، خوابه نایهم خوبه، سالم داره. مب ایمنم خوبم، آر ـ

 ... ـ

 .جانم بگو ،یمرس ـ

 .شنوم یم یدر اتاق بازه، صداش رو به راحت چون

 ... ـ

 چرا؟ ؟یچ ـ

 ... ـ

 .توقع نداشتم گهیمن از خاله د ـ

ضعف  یلیچون غذا نخوردم، خ شبی. دستمیا یشم و کنار در م یحرف بلند م نیا دنیخورن و با شن یتکون م شاخکام

 گن؟یم یمهناز رو بشنوم تا بفهمم چ یصداکنم خوب  یم یو سع رمیگ یشکمم م یکردم. دستم رو رو

 کجاست؟ اریاالن مه ـ

 ... ـ



 

 
164 

همه مدت... اصال زمانم نه... به  نیکنه؟ بعد ا یم یجور نیخاله چرا ا نیاون جا. واقعا که! ا امیخب، من االن م یلیخ ـ

گوشه  هیهم  رتشیته و غرو کنار گذاش ایهم به کنار، اون پسر احمقش که ح نایا یاصال همه  ،یخاطر تو که خواهرش

 کرده؟ تیشکا اریحقش بوده از مه هک یزیکشه که رفته به خاطر چ ی. خجالت نمگهید

رم  یکنه. م یرحم نم لیبه فام لیبه خدا؟ فام هیچه زمونه ا گهید نیکرده به خاطر اون کارش. ا تیشکا اریخاله از مه حتما

 :گهیمن م دنیو مهناز با د رونیب

 !امیفعال؟ من االن م یندار یمامان کار ـ

 :گهیم یاز قطع شدن گوش بعد

 .خونه میمهتا لباست رو بپوش بر ـ

 .امینم ییشده؟ من جا یچ ـ

 .بلند شو ام؟ینم یچ یعنی ـ

 .نمیخواد اونا رو بب یخواد تنها باشم و دلمم نم ی. من فقط دلم مامینم ییگم من جا یمهناز دارم بهت م ـ

عالم دستگاه  هی ونیو م مارستانیتخت ب یترسم. طاقت ندارم دوباره تو رو رو یکنم؟ م مهتا... من از دستت چه کار ـ

 .نمیبب

 جا نکشون، خب؟ نیشده؟ بحث رو به ا یچ دمیمهناز ازت پرس ـ

 .داغون کرده یکرده که اون زده پسرش رو الک تیشکا اریخاله از مه ـ

 ادشیجالبه. بعد از دو هفته تازه  یلیکنه. هه... خ یطاب مخ یجالبه! چشم به من داشتن رو الک یلیجالبه! خ ؟یالک ـ

 افتاده؟

 .رم اون جا. مامان و بابا دست تنهان یبه هر جهت من دارم م ـ

 .رو ندارم نایمب یرو هم ببر، حوصله  نایباشه برو، مب ـ

 :گهیشه و م یم نیغمگ نگاهش

 .کنارت بمونه یقبال دوست داشت ـ

 .مقدر بدبخت نبود نیقبال ا ـ



 

 
165 

دوست  یلیرو خ اطیمجنون وسط ح دیدرخت ب نی. ااطیسمت ح رمیسمت اتاقش و منم م رهیناراحت تر از قبل م مهناز

و چه قدر  دمیم هیو سرم رو به تنش تک نمیش یکنارش م رمیم شهی. طبق معمول همنهیدرختم مثل من غمگ نیدارم. ا

 .شم یآروم م

***** 

 یرو گفته. گفته که اون روز تو خونه چه اتفاق یرفته و به خاله همه چ شیت پساع کی اریبهم خبر داده که مه مهناز

کرده و از ما  هیگر یکل ده،یاز زبون آرمان شن یا گهید زیهمراه بوده خاله که چ ایحرفش با شهادت آر نیافتاده، چون ا

 نیو مهناز هر دو که سوار ماش ایشه و آر یباز م اطی. در حرهیبگ سرو هم قراره بره پ تیبخشش داشته. شکا یتقاضا

همدمم  یدون یبه همون همدممه. م رهیکنم. نگاهم خ یبه نرده ها نشستم و فکر م اطیح یگوشه  هیشن.  یهستن وارد م

تونم فراموش  یم نم ایکه داره بازم استواره. خدا یهمه غم نیرغم ا یمجنونه که عل دیمنظورم درخت ب ؟یدون ینم ه؟یک

ازت  یکنم جواب یصدات م یچرا پس هر چ ؟یدونست یمن تنهام. تو که م یدون یدلمه؟ خدا تو که م که رو یغم نیکنم ا

 نم؟یب ینم

 ؟یکن یتنها تنها خلوت م ـ

شه به همدمم. تو همون حالم آروم  یم رهیکنه و دوباره خ یم یکنه، نگاه یکه بهم نگاه م ایگرده و به آر یبر م نگاهم

 :گمیم

رو گم کردم، که اگه نباشه خلوتم سوت و  یزیچ هی یاز وجودم، که اگه نباشه انگار کهیت هیشده  ییتنها نیوقته ا یلیخ ـ

 .کوره

 شه تو خلوتت منم باشم؟ یم ـ

 ؟یآدم سوخته بش هیکه وارد خلوت  یدار یچه اصرار ـ

خوام  یکنه. م دایپرو  شیخوام کمک کنم خود واقع یبشم که خودش رو گم کرده! م یمن اصرار دارم وارد خلوت آدم ـ

 .میبشه همون آدم قد

 .مرده گهیشه همون بشم. اون آدم د ی. نمایشه آر ینم ـ

 !یستیکه ن یزیاونم چ ؟ینشون بد فیخودت رو ضع یدار یچه اصرار ـ

 .شده به همدمم رهیکه خ نمیب یکنم و م یبهش م ینگاه

 .کنم یکه شدم اصرار م یزیندارم. من به چ یمن اصرار ـ
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 چرا؟ د؟یجد یمهتا هی یبش دیچرا نبا ؟یدر جا بزن یکه شد ینیتو ا دیچرا با ـ

 :گهیشه و م یندارم بدم. بلند م یچراش سکوته، چون جواب جواب

 .میخلوت کن شبیاز د شتریکوچولو بهتر و ب هیخوام  یاتاقم. م یایبعد از شام منتظرم که ب ـ

 .رهیزنه و به سمت خونه م یم یبعد لبخند و

***** 

 " مسا "

کوچولو  هیسام یسر به سرش بذارم. اَه چه کسلم وقت ستین یکس گهیرفته، خونه سوت و کور شده. د هیسام یوقت از

و  یو منم افتادم رو دور تنبل ستیهم ن یکه امروز کس نیکنم. بدتر از همه ا یخوره، نگاهش م ی. تلفن که زنگ مستین

کنه  یدوم زنگ مجبورم م یکنن؟ صدا یم یدفعه خونه رو خال هی مهه دهیم یخواد از جام بلند بشم. چه معن یاصال دلم نم

 :گمیکه وا رفته است م یشماره با لحن دنیبلند بشم و برش دارم. بدون د

 بـــــلـــه؟ ـ

 ؟یخوب ،یســـــــــام! داداش ـ

 نیبه حال ا یوا ،یبودبلند گو قورت داده  شیجور نی... گوشم کر شد دختر! تو همیا ،یکوفت کار یزخوندک، ا یا ـ

 ...هنوز نتونسته یعنیاحسان کو؟  نیپس ا ؟یتو هنوز آدم نشد یعنی. یبزن غیکه ج

 .کنم نامرد ی. من دارم بهت ابراز عالقه مگهیاَه اَه، ساکت شو د ـ

 ؟یجور نینه من رو نگاه کن و بگو ا ؟یجور نید آخه ا ـ

 .اون جاجام و تو  نی. آخه من ایشه نگاهت کنم داداش ینم ـ

 :گمیم یبار جد نیو ا رهیگ یخنده که منم خنده ام م یقدر باحال م نیخنده. اما ا یمزه اش م یخودش به حرف ب و

 !ذره شده هیوروجک؟ دلم برات  یگرد یبر م یک ؟یخوب ـ

 ...یعنیواقعا؟  ـ

دونه  هی یکیشه  یه مندارم. مگ یمن که با تو دشمن وونهیخوب د ؟یاز دهنم بشنو یخوا یم یواقعا وروجک. چ ـ

 خواهرم رو دوست نداشته باشم؟
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اسمت  یلیخب اصال آهنگ نداره بگم سام. خ ؟یشد اسم تو رو بذارن سام ینم گمیتو. م ی... عروسشاایدونم سام. ا یم ـ

 .لوسه ها

 .جغله ستیاز اسم تو که لوس تر ن ـ

احسان پوستت رو بکنه ها. مامان خونه  دمی. مایادهزار تا اسم بهم نسبت د یکه با من صحبت کرد قهیچند دق نیتو ا ـ

 ست؟ین

 .رونیب ی. رفتن زن و شوهرستیره هوا. نه، ن یفوت کنم م هیاوهو، اوهو، چه حرفا! احسان رو  ـ

 ؟یاصال؟ چرا سر کار نرفت یتو چرا خونه ا ـ

 .حال نداشتم ؟یپرس یساعت خواب؟ االن م ـ

کردما. به دل  یهم گفتم شوخ ی. هر چدمیحرف ادیمن برم که ز ،یوا ی. وارکای. عالف بنیبه به جوون مملکت رو بب ـ

 !ایرینگ

 .برگرد. خداحافظ ی. زودرمیگ یبه دل نم یچیبـــــرو، برو بچه. من از تو ه ـ

زنه.  یزنگ م لمیموبا یبار گوش نیبرسم که ا میتنبل یخوام برم به ادامه  یذارم و م یرو م یگوش هیسام یخداحافظ با

 :گمیم یا ازهیو با خم دمیاب مجو

 ...ب... له ـ

 نیجا. به ا نیا ایرو که اون مردک از چنگم در آورد. ب ایکردم. اون قبل دایپ دیجد یخونه  یسر هی ایسالم سام، بدو ب ـ

 .. خداحافظعی. سردمیبهت م امیکه تو پ یآدرس

 :گمیکنم و م ینگاه م میو مبهوت به گوش مات

 .داشت، نذاشت من حرف بزنم انجیاز بس ه گهید نیا ـ

 :گمیکنه و م یزنه نگاه م یگرم و نرمم که بهم چشمک م یبه جا یناراحت با

 !م؟یروز ما راحت باش هیاُه، گندشون بزنن. اگه گذاشتن  ـ

***** 
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بزنه و کنه مخ صاحبان خونه رو  یم یکنم و بعدشم به پژمان که سع یدار نگاه م اطیو ح یمیقد یپنج تا خونه  ینما به

جلو و  رمی. مستین یاصال راض شونیکیکه  نیبکنه. اما مثل ا یما بدن راض لیکه خونه هاشون رو تحو نیا یاونا رو برا

 :گمیم

 !ونیسالم آقا ـ

 :گمیو م دمیافتم. خنده ام رو قورت م یسر کالس درس و معلم هام م ادیکنن و من  یبا هم سالم م یهمگ

 ه؟یپژمان مشکل چ ـ

 !شن ینم یراض یدمحم یآقا ـ

 .کنه یبه من نگاه م نهیداره و با اخم و دست به س دیو سف یمشک ییکنه که موها یاشاره م یبا دست به مرد و

 ن؟یخونتون در نظر گرفت یرو برا گهید یکس ن؟یهست یسالم، شما چرا ناراض ـ

 .نه، من اصال دوست ندارم که خونه ام رو بدم بسازن ـ

 :گهیم ستادهیچپ اکه دست  ییاز مردها یکی

 .شدن، همه داغونن یمیخونه ها همه قد نیآخه محمد آقا، ا ـ

 رم؟یبگ لیتحو تیکبر یقوط هیو درختش رو بدم  اطیح نیخونه رو با ا نیا ستین فیخب آخه مرد مومن، ح ـ

 :گمیو م رهیگ یخنده ام م تشیکبر یلفظ قوط از

شه  ینم تیکبر یو قوط دمیم لتونیتحو یخوب یول مردونه که خونه ق هینه،  یحاال اگه من به شما قول بدم، قول آبک ـ

 ؟یچ

 :گهیکنه و م ینگاه به من م هی

 .با خانواده ام مشورت کنم دیمن با ـ

و خونتون رو  یآسوده بلند بش یالیو با خ یکنم تا شما خوب فکرات رو بکن یچشم. صبر م یخب، اونم به رو یلیخ ـ

 .یمن بد لیتحو

 :گهیشه و م یکوچولو از حرفم خوشش اومده باشه که لباش به خنده باز م هینه،  ادیز کم، هی یانگار

 .پس تا بعد ـ



 

 
169 

 !کنه یره و جمع رو که همشون موافق بودن ترک م یخونه اش که بازه م اطیبه سمت در ح و

***** 

 " مهتا "

 . خب؟یسینو یحرفات رو م یهمه  یفکر کن که دار شبی. مثل دیخوام آروم باش یخب، اول از همه ازت م ـ

 یلیچند وقته خ نی. انمیش یآورده م ایکه آر یراحت یصندل یو دنجم رو کیتار مهیاتاق ن یو تو دمیتکون م یسر

 تیبا نها نیهم یترسم. برا یم بیکه اطرافم هستن متنفر شدم و عج ییمرد نما یکه من به شدت از مذکر ها دهیفهم

. قرار بود نمیب یمن صورتش رو م یعنیمنه.  دید یجلو یول ه،گوشه که کامال از من دور هی. نهیش یو دور از من م اطیاحت

 .میجا حرف بزن نیخواد هم یاما بعد از شام خودش اومد اتاقم و گفت که م ا،یاتاق آر میبر

 :گمیدوزم و آروم پر از غصه م یرو به سقف م نگاهم

 نینباشم. استارت ا گهیخواد د یوقته دلم م یلیوستم نداره. خد یکس گهیکنم که د یوقته احساس م یلیخ ،یدون یم ـ

 یشدم برا دهیشروع شد که من فکر کردم از اول آفر ی. وقتیلعنت نیشدم تو اون ماش دهیزده شد که کش یرفتارم وقت

! یلیک بود. خوحشتنا یلینداشت. شب اول خ یربط چیکه به من ه یالدر ح اریانتقام از مه هی یبشم. قربان یکه قربان نیا

کار کردم  یچ دمیفهم یزد. من اصال خودمم نم یلگد بهم م هیکردم  یچیبار کتک خوردم و از هر حرفش که سرپ نیچند

 یپدر رو م مبه اس یمرد تیبه اسم مادر و حما یفقط دلم آغوش گرم زن مییلگدا؟ من با تموم تنها نیکه شدم مستحق ا

 هیمن تو  یو زار هیو گر شیو تلخ ینکرد. شب اول با تمام دور تمیبودن حما که با تمام ادعاش به مرد یخواست. مرد

فرار از اون  یبرا یکه راه دمیچرخ یبسته م یبه اسم اتاق خواب گذشت. از هر طرف با اون دستا کیکوچ یواریچهار د

که با استفاده از  ییکرا. مذنیمشت مذکر بودن. هم هیکنم. اونا  دایکه اسمشون رو مرد گذاشته بودن پ ییمرد نماها

کرد هم اسم خودشون رو مرد گذاشتن. صبح شده بود و من  داشونیشه پ یها م وونیتو ح یکه حت یقدرت مردونه ا

 ی. درک نمدمیپر ابپاهام گذاشتم و خوابم برده بود که با تکون خوردنم از خو یسرم رو رو هیشبش بر اثر اون همه گر

باشم. کنار مادرم  تیجا برم، اما تو خونمون و تحت امن چینذاره ه اریآرزو کردم مهاون لحظه  یمن چه جور ایآر یکن

 .باشم

 :گمیبرم جلوش و م یلرزونم رو م یدوزم و دستا یرو به چشماش م نگاهم

م من خواستم فرار کن ایسمت سالن. آر دیمن رو کش نایرو با طناب بسته بود. اون قدر محکم که زخم شده بود. با هم نایا ـ

 .یصندل یها هیمن رو بستن به پا یاونا نذاشتن و دستا یبود ول میدر تو چند قدم ا،ینشد. آر یول
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و  ستمیا ی. وسط سالن مدهینخورده و تو سکوت به حرفام گوش م ی. هنوز از جاش تکونرمیشم و به سمتش م یم بلند

رو گرفتن رو کنار بزنم و  دمید یکه جلو ییکنم اشکا یم یلرزونم سع یو با دستا نمیش یم نیزم یدو زانوم رو یرو

 :گمیم

 .... نابودم کردنینابودم کردن. سه نفر ـ

 :گمیذارم و م یگوشم م یرو رو دستام

 ن،یکوتاه نازک. بب نیآست هیتنم بود؟  یجا سرد بود. مگه من چ نیهم نیع نی. زمدیسف یصدام خفه شد. با دستمال ها ـ

اندازه.  یاون روز م ادیت. چرا؟ چون زده شدم از لباس نازک. چون لباس نازکم من رو بلند کلف نیآست هی ه؟یتنم االن چ

 .اندازه یم دیو اون دستمال سف یشاون کا ادیچون من رو  دیزده شدم از رنگ سف

 :گمیو م نییو پا ارمیرو م دستام

 .جا فقط ختم نشد نیبه ا ـ

 .یش یم تیاذ یتمومش کن. دار یخوا یم یمهتا... خانوم ـ

 .جفت چشم سبز نباشه هیکابوس شبام  گهیدرد بخوابه، کم بشه، د نیا دیبذار بگم. بذار بگم که شا ا،ینه آر ـ

 :دمیکشم و ادامه م یو پر از درد م قیتا نفس عم دو

که پول براشون مهم  یهوس باز یشدم به مردا یاجاره داده م یساعت یجا ختم نشد. من هر روز و هر شب برا نیبه ا ـ

 یم یکه اون بال رو سرش اوردن االن چ یکردن که من یفکر نم نیرفتن و اصال به ا یاز آبرو و زجر دختر جوون بود. م تر

که تو  ییحرفا ونیپنجاه سالش بود. م شونیکی ادمهیاز نو.  یو روز نواستراحت کوتاه، روز از  کیبعد از  یکشه؟ ساعت

آخر چون همسن پدرم و اون شکم  یکه به مشتر نیبه خاطر ا ادمهی. بودم دهیزد فهم یخودش و حقارت من م یاوج مست

که  یمرد رکه کنا نیفقط به خاطر ا ؟یفهم یتو چشم بود، پا نداده بودم، چقدر کتک خوردم. م بشیبدترک یگنده 

ش بود که همسن دختر یجو معرفت نداشت که از کس هیهمسن پدرم بود پا ندادم. همسن پدرم بود و زن بچه داشت اما 

 .بگذره

 :گمیهام م هینفرتم و همراه گر یبدنم کم بشه و با همه  یکم از داغ هی دیذارم تا شا یسنگ سرد اتاق م یرو رو دستام

بدبخت بشم و شب و روزم  یجور نیاون کار رو کرد تا من ا سایچرا با پر اریکه مه دمینفهم ا،یآر دمیمن هنوزم نفهم ـ

بدبخت شدم؟  یجور نیزد چرا اون کار رو کرد که من ا یم یدر که دم از نجابت و پاکبشه کابوس؟ اون به اصطالح برا

 .راست راست بچرخه اریدار بشه، اما مه کهبشم و تمام وجودم ل یمن قربون دیچرا با دمینفهم
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 یرو جمع م خودم ای. تو همون حالم از بودن کنار آریصندل یرو نمیکنه بش یکنه و کمکم م یسمتم و بلندم م ادیم آروم

آب و چند تا دونه قرص  وانیل هیبعد با  یو کم رهیآروم به سمت در م نم،یکنه تا بش یکمکم م یشم. وقت یکنم. سفت م

 :گهیگرده و م یبرم

 .رو بخور نایا ـ

 :گهیم نهیب یمرددم رو که م نگاه

 .. برات خوبهیکنه آروم بش یقرصا کمک م نینترس، ا ـ

 :گمیو م رمیگ یرو م قرصا

 ؟یرو بخواد و بهش نرس یزیچ هیتا حاال شده دلت  ـ

 .دمینرس میتو زندگ زهایاز چ یلیهنوز به خ دیآره، من شا ـ

 لبخند؟ یحت ؟یخوشحال یحت ـ

 :گمیاش م رهیکنه و من در جواب نگاه خ یم سکوت

همراه ندارم! دلم  یکرده ول یهوس خوشگذرون بیلبخندم ندارم. دلم عج یمن حت یهوس خنده کرده، ول بیدلم عج " ـ

گم شدم! دلم  اهویه یتو یهوس سکوت کرده ول بیآرام بخشم رو گم کردم! دلم عج یهوس آرامش کرده ول بیعج

دل! دلم  نی! دلم! آخ از ادهیم یمحل یدلم باهام قهره، جواب حرفام رو فقط با سکوت و ب یهوس صدا کرده، ول بیعج

خواد، دلم عکس  یم یتو سفر رو با اون همه خنده و خوش جانیاده. دلم هبا اتوبوس و تو ج ،ینیخواد. سفر زم یسفر م

 یکه جلو ییرو با اون همه لبخند و شکلک ها یتکرار یاون ژست ها یخواد. دلم همه  یم دنیو خند یانداختن تک

 یواد با صداخ یم کیخواد. دلم موز یم یخواد. دلم مهمون یرو م یتکرار یخواد. دلم حرفا یم میآورد یم در نیدورب

خواد و  یرو م نایا یندارن. دلم همه  یچیه حیخواد که الزم به توض یرو م یراحت یخواد. دلم آدما یم یالیخ یباال. دلم ب

ساده رو دلم مونده. من  یآرزوها ؟ینیب یتلخ شدم، تلخ. م نرسم. م یکدومش نم چیاما به ه ست؛یکه سخت ن نیبا ا

 " .. تلخایتلخم آر

 :گهیو م نییدازه پاان یرو م سرش

 باشه، خب؟ یپر از انرژ دیمن با ی. خواهر کوچولویگیاش رو بعدا م هیبق ،یبهتره االن استراحت کن ـ

 :گمیچرخونم و آروم م یدم. نگاهم رو م یخورم و با آب فرو م یها رو م قرص
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 تونم؟ یبه نظرت م ـ

همون  ی لهیبلند کردنت. دست من به وس یدست برا هیو  یخوا یکوچولو زمان م هیچرا که نه؟ حتما! فقط و فقط  ـ

 .بگذرد زین نیمهتا جان، ا یگذره. به قول ی. زمان هم میکنه تا بلند بش یسرمونه کمکت م یکه باال ییخدا

شه. قبل از خارج شدن از اتاق، چراغ خواب  یکنم و اون با تکون دادن سرش از جاش بلند م ینگاهش م نیغمگ ینگاه با

 .بنده یکنه و بعد در رو هم م یکنه و برق رو خاموش م یرو روشن مکنار تختم 

***** 

 از شب یوجودم پاره ا "

 زییتنها تر از پا دلم

 یاندوه و کوچه مثل من خال یبقچه ا بساطم

 .است زیکوچه لبر سکوت

 ستیو باران سیخ میصدا

 " ست؟یطوالن زییدانم چرا در قلب من پا ینم

 :گهیکنارم و م ادیآروم م نای. مبسمینو یکه کنار دستمه م یکاغد بزرگ یعر رو روش نیاز ده بار ا شیب دیشا

 خاله؟ ـ

 :گهینارش م یکنم. با اون صدا یگردم و به چشماش نگاه م یبرم

 ؟یکن ینم یبا من باز ـ

 .کنه یاز تو آشپزخونه صداش م مهناز

 .جا نیا اینکن. ب تیخاله رو اذ نایمب ـ

 :گمیبرم و م یرو به سمت کاغذ م چشمام

 .تونه یکنه. خاله نم یخاله برو مامان باهات باز ـ



 

 
173 

به خاطر من  ی! مهناز چند مدتهیگر ریزنه ز یشنوم و م یکه من نم گهیرو م یزیره و چ یبه سمت مادرش م ناراحت

خواد  یلم م. هم ددهیآزارم م نایمب یها هی. اما گرسمینو یدم و دوباره م یهاش نم هیبه گر یتیگرفته. اهم یمرخص

 .باشه یمحبت کنه و با کس یخواد به کس ینم گهیکرده د رخودش س ییخواد. دلم از بس تو تنها یآرومش کنم و هم نم

 :کنم یگذارم و آروم زمزمه م یتو اتاقم م یصندل یرم. کاغذ رو رو یکنم و به سمت اتاقم م یرو بلند م کاغذ

 ست؟یطوالن زییدانم چرا در قلب من پا ینم ـ

 :گهیو م ادیخوردن قرصامه. مهناز به دنبالم با قرصام م توق

 ...هم که ی. تا وقترهیگ یبهانه ات رو م یلیخ نایمب ـ

خوام ازم دور باشه تا سرش داد نزنم. نذار سمتم  یبشنوه. م یادیاون بچه از من فر گهیخوام د یتونم مهناز. نم ینم ـ

 .ادیب

 یبابا گاه یشم. از فکر حرف ها یم وونهیکه اگه نباشن و نخورمشون د یش هاخورم. آرام بخ یدارم و م یرو بر م قرصا

نباشن حتما تا صبحش راه  نایکه اگه ا چهیپ یشبا تو گوشام م یحروم زاده گاه یرسم. انعکاس کلمه  یبه مرزش هم م

 .چهیپ یسوال تو ذهنم م هیکه خوابم ببره  نیخوابم. تا قبل از ا یو نم رمیم

 ن؟یمن کو مادر  پدرم

***** 

 " سام "

. به خدا مردم از کمر گهید ادیداره م هیسام اد؟یداره م سیانگل ی. مگه ملکه گهیمادر من کمرم شکست. بسه د یوا ـ

 .درد

 !انجام بده مادر نمیا ایب زم،یسام، پسرم، عز ـ

 !ایکن یکه من به تو دارم. خوب خرم م یهمه عالقه ا نیبسوزه ا یمرام. ا نیبسوزه پدر ا یا ـ

 :گهیخنده م با

 ...بال نسبت ه؟یحرفا چ نیاِ... مادر، ا ـ

 .گرد نگاهش کردم یبا چشما یشد اما با گفتن حرفش فور یشل م واشی واشیداشت  شمیاون موقع ن تا
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 .بال نسبت خر مادر ـ

 ه؟یحرفا چ نیا ؟یچ یعنیاِاِاِاِ مامان!  ـ

 :گهیخنده و م یغش غش م مامان

 .ی. تو پسر دلبری! تو کمک مادریی. تو آقایهان؟ تو پسر گل من ؟یگفته تو خر یک کردم باهات، یشوخ ـ

 .شم یدارم خر م یجد یجد گه،ینه د ـ

 .گهیبه خر شدن د یخودت اصرار دار نیبب ـ

 :گمیو م نییپا امیکنم و با ناله م یآشپزخونه رو هم نصب م یها پرده

 .که هست نمییبکنن. هم دیبا نای. تمام کار رو انین. حاال ببسر جاشو ننیدو تا امشب بش نیمن اگه گذاشتم ا ـ

 .کنم یدعوت م یباره دارم بعد از عروس نیمادر زن سالم. مثال اول انیاونا دارن م ؟یچ یعنی ـ

 .خـــــدا! من خسته ام خب یا ـ

 .کنم. برو مادر یم دارتیب گهیساعت د کیبرو باال بخواب.  ـ

 یسر خم کنم. لبخند دیاون با یذاره که برا یم میشونیپ یبوس رو هیو  رهیگ یستام رو مبا تمام مهر مادرانش د بعدم

 :گمیزنم و م یم

 یبا ما کرد یکه تو اوج ندار ییساختن ها ،یدیکه تو به پامون کش ییبود. تاج سر من. رحمت ها یگفتم شوخ یهر چ ـ

 .کس نکرد چیرو ه

 :گمیزنم و م یروش م یو بوسه ا رمیگ یرو م دستاش

 .کمه زمیرو هم به پات بر میو زندگ یهست ـ

***** 

 " مهتا "

 مهناز؟ ـ

 جان دلم؟ ـ
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 !ن؟یمن ک یمامان و بابا ـ

 :گهیم هیشه بعد از چند ثان یکه در حال نوازش موهامه متوقف م دستش

 .خب معلومه، بابا محمد و مامان سمانه ـ

 یلیپرسه و اون... همون که اون حرفا رو زد... مهناز من خ یرو نمحالم  گهید یخوان! مامان حت یاونا که من رو نم یول ـ

 .بدبختم

 .تو یزنه درباره  یحرف م ایپرسه. بابا هر روز با آر ینه مهتا، مامان هر روز حالت رو ازم م ـ

 .ستمیدلم رو خوش نکن. من خر ن یالک یدروغ ها نیبا ا ـ

ذارم و  یپاهام م یبرگشته خونه. سرم رو رو شیپ قهیچند دق ای. دم غروبه و آررمیشم و به سمت همدمم م یم بلند

 .ام دهیروح زجر کش ی هیتخل یبرا نمیب یم یاشکام رو راه

 یزیچ چیه یروزها برا نیشه سرم رو از جام بلند کنم. من ا یباشه هم باعث نم ایآر دمیکه احتمال م ییقدم ها یصدا

و آرزوش رو  ندهیو آ ی. مرگ جووندمیبه نام مهتا رو د یمرگ دختر. دمیذارم. با چشمام مرگ خودم رو د یارزش نم

 :گهیزنه م یباهام حرف م شهیهمکه  یآرامش بخش یو با همون صدا نهیش ی. کنارم مدمید

 " .است کیدار سحر نزد یاست، دل قو کیگرچه شب تار " ـ

 :گهیو م نهیش یم نیزم یبعد آروم رو و

 .ومجواب خوب بشن هیخوام  یم ؟یخوب ـ

 .وحشتناک رو که گذروندم رو فراموش کنم یمدت کم اون روزها هی یاز من توقع نداشته باش تو ایآر ـ

 متیقد یپوسته  دیشدن با یقو ی. برایبش یقو دیمدت کم فراموش کن؟ مهتا تو با هیگم تو  یمگه من دارم بهت م ـ

رو بگم.  نیخوام بهت ا یبهتر باشه. من م یقبل یمهتا تونه از یمهتا م نیمتولد بشه. چه بسا که ا دیجد یو مهتا زهیبر

رو درست  یزیو بلند شو. ماتم زدن چ اریو نام خدا رو تو زبونت ب کندستت رو بذار تو دست من و بلند شو. به خدا فکر 

 .کنه ینم

 ...یکه... وا نیکه... ا نیا ؟یچ ستمیمن بچه شون ن گهیکه بابا م نیمگه فقط اون ماجراست؟ ا ـ

که بهش اعتقاد  یحرف یوقت برا چیبهت بکنم. ه حتینص هیخوام  یم ؟یومدین ایکه بهت گفتم تو طبق شرع به دن نیا ـ

 دیکه در اصل اون نبوده و هزاران شا دهیرو د یزیآقا محمد چ دیناراحت نشو، شا یکه باورش ندار یحرف یبرا ،یندار
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 یکه فکر م یتو اون دیکنه نباشه و شا یکه اون فکر م یزیاون چ وتونه از چشم آقا محمد دور مونده باشه  یکه م گهید

 .ینباش یکن

 .دهینم خودیب نانیاطم یحرف نداره و الک هیاصرار بر  هیخوبه که مثل بق چه

 .بگردم قیباهات دنبال حقا دمیقول م یکه من رو قبول دار یدم، به همون قدر یتو خوب بشو، قول م ـ

 نه؟ ایکنم  نانیاطم دیدوباره با ایکنم که آ یکنم و فکر م یم آرامش بخشش یبه چشما ینگاه

***** 

 " سام "

 شد؟ یجواب چ نیباالخره ا یمحمد یآقا ـ

 :گهیکنه و م یفکر م یلخت

 ...یکنم، ول یمن قبول م ـ

 :گمیشم و م یم خوشحال

 ؟یچ یول ـ

 .نم داغون باشهها خو هیهمسا نیخوام مثل ا ی. نمرمیبگ لیخوب تحو یخونه  هیخوام  یم ـ

 !واحد خوب و توپ به شما بدم هیدم که  یبده، من خودم قول م لیشما به ما تحو ـ

 !تو دهنته؟ نایپسر من ا نیشما هم که ع ه؟یتوپ چ ـ

 :گمیخندم و م یم

 قرارداد؟ یبرا امی! بیشما بگ یباشه، هر چ ـ

 .پسرم ایبله، ب ـ

 :گمیکنم و م یتماس رو قطع م یلبخند با

 !شکرت ایخدا ـ

 .که به کارام برسم نیا یشم تا حاضر بشم و برم برا یبلند م آروم
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***** 

ساختمان با ده واحد که طبق اون ما  هیکنم که  یم دیبستن قرارداد، طبق قرار داد من تاک یبرا میذار یبنگاه قرار م داخل

 یامکانات خونه هم م یسر کید هم شامل رو. قراردا گهیپنج واحد د نیو مالک میریگ یمن و پژمان پنج واحد رو م یعنی

 .شه

رو که  دمیجد یها دهیخونه بسازم و ا هیتونم  یکه گرفتم. بعد از مدت ها دوباره م هیساختمان نیاول نیاز مدت ها ا بعد

 نیا بدم و چقدر از لیکار خاص تحو هیکنم و  ادهیاون خونه ها پ یرو نمیب یم نترنتیاز ا ایکنه و  یاز ذهنم تراوش م ای

 .ادیکنم خوشم م یم ادهیرو پ دمیجد ی دهینقشه ها ا یکه تو

فرستم سر کارهاشون. من  یکنم و بعد اونا رو م یرو بزرگ م نایرو برام دارن که از اول ا ییها حکم بچه ها ساختمون

 یم شیه چها و خرج هاش. هم یبه تمام سخت دیارز یشد اما م یکارام م یرو یادیکارم. هر چند خرج ز نیعاشق ا

 .دیارز

بعد از سر زدن به تاالر، حسابم رو هم چک بکنم تا  رمیگ یم میکنم و تصم یم یخداحافظ نیتمام با مالک یسرخوش با

 .دارم دمیفرزند جد یخرج کردن رو یبرا یچقدر موجود نمیبب

***** 

کنه تا  یر داره حساب ها رو چک مدفت ینداره و محمد تنها تو یفهمم که امروز تاالر قرارداد یم یمنش قیاز طر یتلفن

 یشه پول یکه گرفته م یکه هر عروس نهیتاالر ا یبود حقوق بچه ها رو بده. قرار ما تو شبید نیآخر که هم یعروس یبرا

و که  نمیب یشم و م ی. وارد دفتر ممیبدهشون بد دنیکه انجام م یزحمت بچه ها و اون کار زانیرو به م میاریکه در م

که  نمیب یکنم و م یکنم بره و در رو باز م یلرزه. مرخصش م یمحمد م یادهایو از ترس فر دهیدر چسب به یخانم منش

 گه،ینم بهشذاره و کمتر از پدر جان  یبهش احترام م شهیکه سر مش جعفر که هم یبه حد ه،یمحمد به شدت عصبان

 یمحمد اون محمد نی. استیخوب ن رمردیحال پکه معلومه  هیدر حال نیو ا ختهیر یتو نعلبک یکشه که چرا چا یم ادیفر

 :کشم یم ادیفر ی. فورستیشناختم ن یکه م

 ؟ینیب یساکت شو محمد، مگه وضعش رو نم ـ

 :گهیکنه و دوباره م یم ی. محمد پوفرمشیگ یافته که م یدستش رو قلبشه و داره م رمردیپ

 ...ما یاز وضع کارمندا نیا ـ

 .میزن یمورد حرف م نیردم. ما بعدا در امحمد ساکت شو تا خودم ساکتت نک ـ
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مش جعفر  یآب برا وانیل هیخوام  یم یو از منش یصندل یشونم رو یو منم مش جعفر رو م رونیب رهیبلند م یقدم ها با

 ی. دلم براش مادیذارم تو دهنش. نفسش داره بند م یو م رونیب ارمیشلوارش م بیرو از تو ج شیزبون ری. قرص زارهیب

 .ادیدارم ب شکه مثل پدر دوس یسر کس ییخواد بال یم نمسوزه. دل

 .گرده یبرم یعیکم به حال طب هیو  ادیساعت حالش جا م میبعد از ن باالخره

 :گمیم آروم

 مش جعفر؟ یخوب ـ

 !آره... بابا جان... خوبم پسرم ـ

 شد آخه؟ یچ ـ

 ...نگفتم... من... من یچیبه خدا من بهش ه ـ

 .ببخش تیو بزرگتر یعقل شده بود. تو به بزرگ یب یکم هیعفر. پسرت امروز دونم مش ج یم ـــش،یه ـ

 .سرم داد نزده بود یطور نیآخه محمد جان تا به حال ا ـ

 .کرده بود یاتصال ماشیس نیخودت ببخش. ا یدونم مش جعفر. تو به بزرگ یم ـ

کشه باال و خودش  یم که سرم رو مزن یدستش م یبه رو یگردونم. بوسه ا یسرم م یدستم رو به حالت مدور رو و

 .کاره یم میشونیرو پ یبوسه ا

ما آدم هاست  عتیطب نی. انگار ادهیکش ادیفر یبزرگوار نیسر مرد به ا یبوده که رو یچ لشیکه دل نمیخوام بب یم واقعا

از  یبزرگتر. وقت هیشکستن حرمت  ی. حتمیهمه کار بکن میو حق دار میشد یچ میکن یفکر م میرس یم ییجا هیکه تا به 

از ساختمان تاالر. به  رونیکه رفته ب گهیو اون م رمیگ یرو م حمدسراغ م یشم از منش یخوب بودن مش جعفر مطمئن م

 یشونه هاش تکون م نکیب یم رمیجلوتر م یها نشسته و وقت یاز صندل یکی یرو اطیح یتو نمیب یو م رمیاون سمت م

 .کنه یم هیشم که داره گر یمطمئن م دگهیبار د نیجلوتر و ا رمیخوره. باز هم م

 .اندازه یم نییکنه و سرش رو پا یاشکاش رو پاک م یشه فور یمحمد متوجه اومدن من م یجلو. وقت رمیترس م با

 شده؟ یچ ـ

 ... ـ
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 شده؟ یگم چ یبهت م ؟ید یچرا جواب نم ـ

 .دست از سرم بردار سام ـ

سر مش جعفر داد  شهیشده که بر خالف هم یزدم لهت نکردم. چشده تا ن ی. زود بگو چستیدست من رو سر تو ن_

 ؟یدیکش

 :گهیسکوت م یاز کم بعد

زنه. من خب...  یدو روزه رفته تو خودش و حرف نم هیمشکل... خب... از منه. هان یعنی. میش یبچه دار نم هیمن و هان ـ

 .نهخواد ولم ک یتو سرم که حتما م ادیفکر م نی... انمیب یرو م نایا یوقت

 .موضوع متاسفم نیمن واقعا به خاطر ا ـ

 :دمیزنم تو سرش و ادامه م یمحکم م یکیبعد  و

 .به اعصاب همه یتر زد یجور نیفکر ا هیخاک به سرت که به خاطر  یول ـ

 :گهیکنه و م ینگاهم م تیعصبان با

 ...من یفهم یاحمق؟ م یزن یم یواسه چ ـ

که  ستین یزیچ یدم، ول یبهت حق م چ،یه یبود یرو که عصبان روزیو د شبیتو تمام د نمیخوام بب یم یفهمم، ول یم ـ

 .و تمام یاریبچه از پرورشگاه ب هی یبر یتون یدرمان نداشته باشه. درمان داره، خوبشم داره، نشد م

 ؟یراحت نی! تمام؟ به همن؟یهم ـ

 .کارت تمومه یاری. بفهم. تو کم بیراحت نیبه هم گمی. نمارهیمشکالتش کم ب یجلو دیآدم نبا گمیاحمق دارم بهت م ـ

 :گمیشم و م یم بلند

که اون باال نشسته و  ی. کسریفکرات در نظر بگ نیبهش فکر کن. فکر کن و از همه مهم تر خدا رو هم تو تمام ا نیبش ـ

پدرته عذر  یتو دفتر، از مش جعفر که جا یکه بر گرد نیرو به بنده هاش بده. بعدم قبل از ا یو کجا چ یدونه ک یم

 !یکن یخال رمردیخودت رو سر اون پ تیعصبان یتو حق ندار بودزده  یکرده بود و هر حرف یکن. اون هر کار یخواه

 .شه حسابم رو چک کنم یهم م نترنتیا قیشم. از طر یگذرم و وارد دفترم م یچشماش م یبعد از جلو و

***** 
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 " مهتا "

 " آرامش بخرند؟ میبکوبم تا برا یکدام مغازه پا یخواهد! جلو یم یدلم بچگ "

کرد؟  دایکم آرامش پ هیشه فقط  یم فیشهر شلوغ و کث نیا یمغازه ها نیاز ا یکیکدوم  یکدوم مغازه و تو یجلو واقعا

 نه؟ ای ییهست جا

 ه؟یمن چه جور ی ندهیشه؟ آ یم یکنم که چ یفکر م نیو به ا نمیش یهمدمم م کنار

 :گهیسمتم و م ادیآهسته م یبا همون قدم ها ایآر

 ؟یکن یفکر م یخواهر کوچولو به چ ـ

 !شه یم یام چ ندهیکه آ نیبه ا ـ

 نی. ایشرط که بلند بش نی. با ایخود بساز یرو برا یخوب ی ندهیآ هی یتون یسازه و تو هم م یرو خود انسان م ندهیآ ـ

بود که  نیمضمونش ا یول ست،ین ادمی قایدق دوسش داشتم، اما االن یلیبود که خ یعبارت هی. یبلند بش دیرو بدون که با

 "قشنگ تره ستادهیسر پا ا زورکه به  یزدنش از اون نیکه زم یکس ستادنیا"

 :گهیو م نهیش یم کنارم

خوام خواهر  یو م یسینو یتوش م یکه تو دار میمن هنوزم همون دفتر خاطرات ؟یبگ یتون یاون شبت رو م یحرفا ـ

 .کوچولو سبک بشه

 :گمیمقدمه م یکنم و ب یمتازه  ینفس

رو نداشتم.  امیب رونیکه از اتاق ب نیا یاجازه  یبکنم. حت یتونستم کار یسوختم و نم یسوختم. م یمن واقعا اون شبا م ـ

 ...مثل تکرار مکررات بود. هر روز چند نفر تو اون اتاق و من تنها زیهمه چ

 :دمیم و ادامه رمیگ یرو م نییاومدن پا یرو که داشتن م اشکام

رن  یکه اونا دارن م دمید یشده به پنجره داشتم م خیم یپتو یاتاق... از گوشه  ی. من... توادمهیاون روز رو خوب  ـ

که من پشتش  یبه پنجره ا یبا چه لبخند ادمهیکه اونا رفتن خوب  ی. وقتادمهیرو  شونیکی فی. نگاه پست و کثرونیب

 .اومد الیشد و بعد به سمت و رهیبودم خ

 اون جا کجا بود؟ یدون یم ـ
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 .بود. بعد از چند مدت اومد تو اتاقم... مست بود یو گل سیخ نشیدونم زم ینه، فقط م ـ

 :گمیکنم و م یلرزه مشت م یرو که م دستام

کردم نتونه دنبالم کنه...  یلب خدا خدا م ریچقدر ز یدون ی. نمرونیاستفاده کردم و هلش دادم و رفتم ب شیمنم از مست ـ

 .پشت سرمه دمیکنم که د دایرو پ دیقفل بود. اومدم کل یا... اما... اون در لعنتام

اون روزها  یادآوری. من از ستیکرده. دست خودم ن تیشده و حاال لرزش به بدنم هم سرا شتریلرزش دستام ب شدت

لحن  یتونم جلو یمن نیهم ینفر بگم. برا هی یخواد برا یدلم م یبهش فکر کنم. ول گهیخوام د یوحشت دارم. نم

 .نزنم یمقاومت کنم و حرف ایآرامش بخش آر

کار تکرار بشه  نیهم ا گهیبار د کیکه  نیاز فکر ا ی... حتیخواست تو همون حال ببوستم... وا یخواست... م یم ـ

م بود و تما یکه باهاش باشم. با گلدون زدم تو سرش. خون از سر و صورتش جار نیشدم چه برسه به ا یم وونهید

 هیحقش بود... اون.. اون..  ی... من کشتمش... ولیهمف یکرده بود. من اون رو کشتم. کشتم. م یها رو خون کیسرام

 .عوض بود

 :گهیو م رهیگ یلرزه م یدستام رو که م ایآر

ات رو ببند . آروم باش. چشمینشد یقتل چیدفاع از خود بوده و تو مرتکب ه هی. کار تو فقط یاز همه چ ،یتو االن در امان ـ

 .کار رو انجا بده نی. تو ذهنت تا ده بشمر و اینینفس بکش. از دهان دم، بازدم از ب قیو عم

تونم ادامه  یکنم که م یاحساس م یشم. وقت یبهتر م یفقط کم ،یو کم دمیرو انجام م گهیرو که م یکار نیتن لرزون ا با

 :گمیحرفام رو بزنم م ی

 فیتونم توص یکه اون لحظه داشتم رو نم یتم و به سمت در رفتم. بازش کردم. حسرو برداش دیشلوارکش کل بیتو ج ـ

لحظه بود. چون  هیفقط واسه  نایها. اما ا یکه از قفس آزاد شده باشه. من آزاد شده بودم از تمام بد یکنم. مثل پرنده ا

 یها نیر از دار و درخت و زمپ یکه مال اونا بود وارد جاده  یهمون نیدرست ع نیماش هیوسط جاده بودم.  یوقت

ها برم.  نیبود که به سمت زم نیا دیکه به ذهنم رس یزیشد. اگه بگم مردم و زنده شدم دروغ نگفتم. تنها چ یکشاورز

من  ایخدا... آر یاومد و اونا... دنبالم کردن... وا یرفت و در م یکه پر از گل بود و با هر قدمم پاهام تو گال م ییها نیزم

 ...که من رو ببره تا دست مــــرد نماها به من نرسه...من... من یخواستم... مرگ یاز خدا مرگم رو م نیزمتو همون 

 :دمیدوزم و ادامه م یرو به همدمم م نگاهم
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کنه... من.. اونا... من... از هر طرف  یرو پخش م لمایاونا... ف شیخودم برنگردم پ یداره و اگه با پا لمیبهم گفت از من ف ـ

کرده بودم... بد  ریگ یمن تو بد جهنم ای... آریزیکه نه پل داشت و نه چ یخوردم به رودخونه... رودخونه ا یرفتم م یم

 ...یجهنم

 :دمیو ادامه م زهیر یم اشکام

و من پرت شدم تو  ختیپام ر ریز یشد؟ گل ها یکردم که راه نجات بذاره جلوم و چ یچقدر تو دلم خدا خدا م ادمهی ـ

پر از سوز  یسرد شمال و هوا یو هوا زییکه وسط پا نیزد چه برسه به ا یم خیآدم توش  یکه در حالت عاد یارودخونه 

 ...هستم و یاون زن و مرد مازندران یتو خونه  دمیچشم که باز کردم د یشد؟ ول یچ ادینم ادمی گهیو مه شب هم باشه. د

 کردن؟ داتیپ یبهت بگم چه جور یخوا یم ـ

 ؟یدون یمگه م ـ

 .رو دوست دارم یراحت نیراحتم و چقدر ا ایبا آر چقدر

 .بود دهیبرده پرس مارستانیکه تو رو به ب یآره پدرت از دکتر ـ

 !ستیاون پدر من ن ـ

 !یتو بگ زیهر چ ،یآروم باش یخب، قول داد یلیخ ـ

 ریگ یو اون جا ماه یر از ماهپ یاندازن تو رودخونه  یرو م شونیریگ یها معموال شبا تور ماه یشمال گهیمحمد آقا م ـ

 هیره تا تورش رو بندازه متوجه  یم رمردیکه اون پ یکنن. وقت یکنه تو تور و بعد از اذان صبح اون تور رو جمع م یم

کرده! به اون  ریبه داخل رودخونه خم شده، گ ینیدر اثر سنگ رشکه س یرودخونه به درخت یکه گوشه  شهیم یزیچ

تور انداختن. با  یبوده که دکتر اون شب اون جا بوده و با هم اومده بودن برا ییآدمه و خدا هیفهمه  یره که م یسمت م

 .دن یکمک اون تو رو نجات م

 !دادن یکاش نجاتم نم ـ

فرشته ها با دسته گل  ایاون دن یکن ی. فکر مایاون دن یو خدا نگذاشت بر یکرد یحرف رو نزن. دو بار خودکش نیا ـ

داره  یراه هیتو جهنم شده، حداقل  یواسه  ایدن نی. اگه استیخبرا ن نینه جانم از ا ؟یخوش اومدو بگن  یمنتظرن بر

فرار نداره. خدا تو رو کرده اشرف مخلوقات و  یبرا یکه راه هستش یجهنم هی ا،یبهشت. اما اون دن یکه جهنمت رو بکن

 تحمل داره؟ چقدر نیزم یکه گذاشته تو یبنده ا نیا نهیخواسته امتحانت کنه. بب

 بشم؟ شیآزما دیچرا من؟ چرا من با ـ
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بنده  یشن. اون دست خداست که بدونه و بخواد چه جور یم شیآزما ینحو هیبنده ها به  یقدر نگو چرا من! همه  نیا ـ

 .کنه شیاش رو آزما

 .باور برس نیا به

 :گمیکنم و م یام جمع م نهیس یرو تو پاهام

 .تونم، سخته ینم ـ

 .به من نگاه کن یاهرخو ،ییمهتا ـ

 :دهیکنم و اون ادامه م یچشماش نگاه م به

 .تونم یو محکم تکرار کن من م یتونم. بلند شو و کمر صاف کن. قو ی. بلند شو و بگو من میتون یتو م ـ

 :گمیکنم و م یو مصممه نگاه م یچشماش که قو به

 !سخته ـ

 .ادیبهت نشون بدم. لباس بپوش تا منم به مهناز بگم تا ب رو ینفر هیتا  میبر ایممکنه. بلند شو و با من ب یول ـ

 یاز جام بلند م یو کرخت یشدم. با سست یقدم هم جا به جا نم هی یگفت... حت یکه اگه م میخوب که نگفت تنها بر چه

پوشم.  یمدارم و  یرسه رو برم یکه به دستم م یزیکنم و هر چ ی. در کمد رو باز مرمیبه سمت اتاقم م یشم و به آروم

 ریسرد ز نیسرمم و به زم یباشم. در حال انداختن شال رو دهیپوش یزیچ هیخوام  یتنمه. فقط م یکنم که چ ینگاه نم

 :گهیتو اتاق و آروم م ادیشدم که مهناز م رهیپام خ

 زم؟یعز یحاضر ـ

 م؟یر یمهناز کجا م ـ

 .خوب یلیخ یجا هی ـ

 :گمیزنم و م یم یهام لبخند یاوج تمام ناراحت تو

 .رونیبره ب یانگار بچه داره م ؟یکن یخرم م یدار ـ

 یکه لبخند یبعد هر دو در حال ی. کمنمیش یراه پله م یو رو رمیم اطیکه از لبخندم کرده به سمت ح یتوجه به ذوق یب

 .رهب یرو هم لباس پوشونده به سمت در م نایو مب رهیگ یدستاش م یو مهناز دستم رو تو رونیب انیلبشونه م یرو
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و  میش یم ابونشونیوارد خ م؟یر یم میکنم که کجا دار یو فکر م رمیم ایآر نیبه سمت ماش ریسر به ز یمثل بچه  آروم

فکر ترس تمام وجودم رو  نیاون جا باشه و با هم تمیآزار و اذ یبرا یچرخه که مبادا کس یمن نگاهم تند دور و اطرافم م

کنم، اما سرم رو  یمنم چشمام رو باز م رهیگ یکه سرعت م نی. ماشبندم یم از اون چشمام رو یو از ترس ناش رهیگ یم

هستن و  دیدر حال خر ایها و  نیتریبه و رهیفارغ از درد و غصه هاشون خ شهیکه مثل هم یو به مردم شهیبه ش دمیم هیتک

 .میدثل قخودم بخرم، تا شاد بشم، درست م یبرا یفقط کم ،یخنده چقدره تا من کم متیکنم ق یفکر م

***** 

 :گهیکنه و م یدوزم. نگاهم م یم ایبه آر نهییآ یو من نگاهم رو از تو میکن یتوقف م یدر خونه ا یجلو

 .من که االن شوهر و بچه داره یاز دوستا یکی. نهینفر منتظره تا تو رو بب هیجا  نیا ـ

 شناسه؟ ی من رو از کجا مبه من داره؟ اصال یچه ربط ایکنم دوست آر یکنم و فکر م یبهش نگاه م جیگ

رو به  دهیکه تو راه خر ینیریافتم. مهناز دسته گل و ش یکه دنبال مادرشه راه م یشم و دنبال مهناز مثل بچه ا یم ادهیپ

 .رهیگ یرو م نایو خودش هم دست مب دهیم ایدست آر

 :گهیکنه و م یم یخنده ا نایمب

 .یآخ جون، بازم خاله رعنا و مهد ـ

 گه؟ید هیرعنا ک خاله

 :گهیم یخانم فیلط یبعد صدا یذاره و کم یپنجم م یزنگ طبقه  یدستش رو رو ایو آر میستیا یآپارتمان م هی یجلو

 ه؟یک ـ

 :گهیمونم که م یم رهیخ ایو منتظر به آر جیگ جِیگ

 !رعنا جان مییما ـ

 :گهیشه و م یزن خوشحال م یصدا

 .دیتو رو خدا. خوش اومد دییبفرما ـ

چوب خشک اون جا  نیبه من که ع یاشاره ا ایرن تو و آر یو پشتش مهناز م نایکنه. اول از همه مب یم در رو باز و

 :گهیکنه و م یم ستادمیا
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 .بفرما ـ

اون طور با  نایداره و مب نایبه مهناز ا یدونم صاحبش چه ربط یشم که هنوز نم یم یو وارد خونه ا دمیبه خودم م یتکون

 !گهیذوق از صاحب خونه م

 .میش یو همه واردش م نگیپارک ادیدوم م یبعد از طبقه  یزنه و آسانسور کم یآسانسور رو م یدکمه  ایآر

 نمیب یچند سال از من بزرگتره رو م بایرو که تقر یچشمام دختر یشه و من جلو یمن باز م یچشما یبعد در جلو یکم و

 .دهیمادرش چسب یکه به پا یو بچه ا

تو خونه. بازار  رنیکنه و هر دو دست به دست م ینگاهش م یکه بچه با هم با خوشحال رهیم با ذوق به سمت بچه نایمب

 :گمیمونه و م یم رهیمن خ یشه و نگاه دختر رو یداغ م کیسالم و عل

 .سالم ـ

 :گهیزنه و م یم یلبخند

 .بفرما داخل. بفرما زم،یسالم عز ـ

 .شم یرد خونه مکنم و آروم دنبال مهناز وا یهام رو باز م یکتون بند

 .نمیب یازشون نم یشدن و من اثر بیغ نایخطابش کرده به همراه مب یمهد نا،یبچه که مب پسر

 :گهیبعد از نشستنمون م یکم ایآر

 آرش کجاست؟ ـ

 .. االناس که برسهادیبهش زنگ زدم تا ب نیسر کار بود. زنگ که زد ـ

 .خونه شیاز سر کار بکشون ینبود الک یاجیبابا احت یا ـ

 ؟ی. مهناز جون شما خوبنمیب یمگه ما چند بار در سال شما رو م گه،ینه د ـ

 :گهیزنه و م یم یلبخند مهناز

 .شکر، خوبم ـ

 :گهیبار با اشاره به من م نیا ایآر
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 .خواهر خانم بنده، مهتا خانوم هستن شونیرعنا جان، ا ـ

 :هگیشه و م یم رهیو به من خ رهیگ یبار رنگ تاسف م نیدختر ا نگاه

 .اتفاق تلخ هیباز هم تکرار  ـ

 نییاندازم پا یکنه. سرم رو م ینگاهم م یکه برام افتاده خبردار شده که اون جور یاتفاق نیبرم که رعنا از ا یم یمن پ و

چشمم  یاون روزها جلو یکنم و باز هم صحنه صحنه  یشم. دستام رو مشت م یم رهیخ میسرمه ا یمانتو یو به دکمه ها

. رعنا با نمیچشمام بب یکنه که سر بلند کنم و رعنا رو جلو یم وادارشه من رو  یم کمیکه نزد ییقدم ها .رهیرژه م

 :گهیم یلبخند

 .میکوچولو حرف بزن هی میمن و تو بر ایکنن، ب ییرایاز خودشون پذ نایتا ا ـ

 .فهمونه که همراه رعنا برم یه من مرو ب نیهر دوشون ا یشم و بعد به مهناز. نگاه ها یم رهیخ ایبه آر یسوال یحالت با

 یبه همراه دو تا صندل زیم هیتراس  ی. تومیش یو از اون جا هر دو وارد تراس خونه م رمیم یهمراه رعنا به سمت اتاق به

 :گهیکنم م ینگاهش م رهیخ یجور نیو به من که هم نهیش یها م یاز صندل یکی یگذاشته شده. رعنا آروم رو

 .زمیعز نیبش ـ

گرده سمتم و  یسکوت رعنا بر م ی. بعد از کمنمیش یاندازم و بدون حرف روش م یرعنا م یرو به رو یبه صندل یهنگا

 :گهیم

 تو چند سالته؟ ـ

 :گمیشم و م یم رهیکم تو چشماش خ هی

 .نوزده سال ـ

 یبا متجاوزت نداشت یبرخورد عاطف چیبود. باز تو ه شیهفت سال پ قایهه! درست مثل من. منم نوزده سال داشتم. دق ـ

 یشد که جسمم رو م قیخاطر با من رف نیشده بودم که فقط به ا یمن عاشق کس ؟یفهم یمن عاشقش بودم. م یول

 .خواست

 :گهیشه و م یم ریاز چشماش سراز اشک

گفتناش از  زمیبار اون عشق من گفتناش رو فراموش نکردم. من با اون عز کیهفت سال  نیهنوزم که هنوزه، تو ا ـ

 .به اسم عشق هم وجود داره یزیلذت و چ ایدن نیتو ا دمیاومدم و فهم رونیخودم ب یکسل کننده  یایدن
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آدم دم از دوست داشتن بزنه و بعد از  هیشه  یکنم. چطور م یاز اشک بود بهش نگاه م سیکه خ ییو با چشما مات

 چطور ممکنه؟ نیا اندازه؟یاستفاده از جسمت تو رو دور ب

متنفرم.  تیخوند. من االن از اون ب یاون رو برام م دید یورد زبونش بود که هر دم که من رو م یشعر هی هشیهم ادمهی ـ

 نیمن رو کشونده بود اون جا و من رو به دوستاش داد هم یشه وقت یاون خارج شده بود. باورت م فیچون از دهن کث

 .شعر رو تو گوشم خوند

 :گهیذاره پشت گوشش م یم دست

 .رو چنگ بندازم و بکنم که حد نداره کهیت هی نیقدر ا نیخواد ا یشم دلم م یم یکه عصب یجا. گاه نیدرست هم ـ

 :گهیکنه و م یو اشکاش رو پاک م نییاندازه پا یرو م سرش

 .جا حال و هوات عوض بشه بدتر اشکت رو درآوردم نیخدا من رو بکشه. آوردم ا ـ

 .اندازم یم نییکنم و سرم رو پا یرو پاک م ونریکه از چشمام اومده ب ییحرف اشکا نیا با

 ؟یمن رو نگاه کن خانوم ـ

 :گهیشم و اون دوباره م یم رهیمثل شبش خ یچشما تو

 م؟یبا هم دوست باش یخوا یم ـ

 ... ـ

 یخوا یاز دردامون کاسته بشه. اگه م یفقط کم ،یکم دیکه شا میبهم کمک کن میتون یمن و تو م ؟ید یجواب نم ـ

 .دستت رو بذار کف دستم ایبگو باشه  ای یرو قبول کن من یدوست

 " نه؟ ایاعتماد کنم  ایآ "کنم که یفکر م نیکنم و به ا یبه دستش نگاه م رهیده و من خ یقرار م زیم یرو، رو دستش

 یم دستش قرار یخواد من رو به سمتش بکشونه. دستم رو تو یتو چهره اش م یزیچ هیاندازم.  ینگاه به چهره اش م هی

 :گمیدم و م

 .باشه ـ

***** 

 " سام "
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 ؟یباز که تو غمبرک زد ـ

 :گهیدوزه و م ینگاه خسته اش رو به چشمام م محمد

 .خوام ینم یپرورشگاه یمن بچه  ـ

 .که انگار جزام داره. احمق یپرورشگاه یگیم نیهمچ ـ

 ســـــــام!؟ ـ

که تمام درها روشون بسته شده  ییآدم ها نیع ای ،یزن یداد م ای! یدیحرص م یجور نیکه من رو ا گهید یاحمق ه؟یچ ـ

 !یکش یآه م یعاشق ه نیو ع ینیش یگوشه م هی

از  یکیاز من بخوره  یکیبزنم تو سرش که  نیهمچ یکی گهیم طونهیاش. ش قهیکه باز سرش رو کرد تو  نیبابا، ا یا

 .کنم کیاحساساتش رو تحر دیاکنه. آهان!!! ب یغلط م طونهیش نیهم از در که صد البته ا یکی وارید

 .جا هی میپاشو محمد، پاشو بر ـ

 :گهیکنه و با همون نگاه گرفته اش م یرو بلند م سرش

 کجا؟ ـ

 .گهیآقا شجاع. د پاشو د یخونه  ـ

 ؟یریگ یباشه بابا، چرا پاچه م ـ

 !یانداز یکه تو جفتک م یلیبه همون دل ـ

 :شه بگم یباعث م شیچپ و عصان نگاه

 .منتظرم نیاشمن تو م ـ

 بعدشم الفـــــرار و

***** 

خوب که به حرفام گوش  یکنم. خانم همت یو مسئله رو قبل از اومدن محمد باز م زنمیزنگ م یبه خانم همت نیماش یتو

 :گهیم دهیم

 ...که یدون یدم. خودتم م یم یاجازه ا نیچن هیشناسم  یچون تو رو م ـ
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محمد اومد. فعال  نیبرم تو اتاق بچه ها. اُه... فاطمه جون ا نیذاشت یبود نم بهیدونم که اگه غر یبله فاطمه جون، م ـ

 .خداحافظ

 .خداحافظ پسرم ـ

 :گهیو م نهیش یم محمد

 ؟یزد یحرف م یبا ک ـ

 .با فوضول سنج ـ

 .ایشد تیترب یب یلیسام خ ـ

 .کردم یبودم، آخه به تو چه؟ با منزلم صحبت م ـ

 .یچقدم که تو منزل دار ـ

 .ایچشم بعض یوربه ک ـ

بارم رفتن به اون جا  هیکار هر چند وقت  یرو که از حفظ بودم. ناسالمت ریزنه. مس یم یلبخند هیکنم و اونم  یم یا خنده

ما به سر  یساعت بعد هر دو میکرد و من چه بد از دستش دادم. ن یم یاون جا زندگ قمیرف نیتر یمیکه صم ییبود. جا

 :گهیشه و م یم رهیبه در خ یکم مد. محمیکرد یاه ماصغر نگ یگاه عل رخواریدر ش

 جا؟ نیا یچرا من رو آورد ـ

 .امی. دوست نداشتم تنها بنمیخوام برم دوستام رو بب یم ـ

 جا؟ نیتو؟ ا یدوستا ـ

 آره، مگه من چمه؟ ـ

تکون  یونم سرو ا دمیشناختم دست تکون م ینگهبان که م ی. با ورودمون برامیش یم ادهیو هر دو پ دهیتکون م یسر

ها هستن. حواسم به  لهیکردن با وس یها در حال باز یبا حضور مرب یباز یمحوطه  یزنه. بچه ها تو یم یو لبخند دهیم

قدر  نی. ارمیبه سمت دفتر فاطمه جون م میو من مستق میش یم رخوارگاهیقدم. وارد ش نیاز اول نیمحمده. ا ی رهینگاه خ

 گهید یزنم و چند تقه  یبه در م یده. تقه ا یبهم دست م یگه احساس خوب ی! مینکه فاطمه جون صداش ک ادیخوشش م

 :گهیکه م ادیفاطمه جون م یبا ضرب آهنگ. صدا
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 .کن طنتیتو پسر، کمتر ش ایب ـ

 :گمیسمت فاطمه جون و م رمی. مادیتو. محمد هم دنبالم م رمیکنم و م یزنم و در رو باز م یم یلبخند

 ا فاطمه جون؟م یاحوال بزرگ بانو ـ

 :گهیو م ارهیکنه و مادرانه دستش رو به سمت صورتم م یم یا خنده

 .کنم به خدا یدق م نمیقد و باال. اگه من هر هفته تو رو نب نیماشاا... به ا ـ

 .دهیکنه و فاطمه جون با محبت جوابش رو م یم یهم سالم محمد

 :گمیجواب حرفش م در

 ؟دارم دنید قهیخدا نکنه. مگه من عت ـ

 .ی. پسر ناز منیتو گل من ـ

 :گمیزنم و آروم م یم یلبخند

 گه؟ید شهیم ـ

 .نداشته باشن تونیسپردم کار ایبرو. به مرب ایآره پسرم، ب ـ

 .قربون فاطمه جون. با اجازه ـ

 :گمیو منم رو به محمد م دهیتکون م یسر

 .من یدوستا شیپ میبر ـ

. رو به ستین نایت نمیب یچرخونم م یکنم. چشم که م یرو نگاه م ونشیکی یکیو من  میش یهم وارد بخش نوزادان م با

 :گمیکه کنار تختاست م یمرب

 کو؟ نای! پس تایسالم خانم احمدن ـ

 .خانواده داده شد هی لیتحو روزید نیشما؟ هم نیسالم، خوب هست ـ

 .چه خوب ،یاِ به سالمت ـ
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 کیذارم احساساتش خوب تحر یشه. م یکنه و رد م یگاه متخت ها رو ن یکی یکیسمت محمد که حاال داره  رهیم نگاهم

 .ادیبشه تا خودش به حرف ب

 یلیبره سمت همون نوزاد. خ یمکث و دوباره دست م یکنه. کم یاز نوزادا اما وسط راه مشت م یکیبره سمت  یم دست

 .سوزه یدلم براشون م

خوددارن.  یلیدو تا خ نایبرسن. به نظرم ا ییجا هیبه  گهیجا د نیخواد حاال که دکترا جوابشون کردن حداقل ا یدلم م من

 .دنبال دکتر و دوا و درمون نایبودم ا هیسام یکه من در به در دنبال مقدمات عروس یاز موقع قایچون دق

کنه و  یم هیشه و گر یزنه. بچه صورتش جمع م یم یکنه و پرستار بچه ها به من لبخند یآروم بچه رو بلند م محمد

 :گهیا ممحمد فور

 .ییجانم بابا ـ

شدا. بچه رو صاحب شد رفت. بچه دوباره آروم  ریبشر چه جو گ نیحساس ا یموندم. وسط صحنه  گهیرو د نجایا ییخدا

. با لبخند ادیذاره و به سمت من م یزنه و دوباره بچه رو سر جاش م یم یمونه. لبخند یم رهیشه و نگاه محمد بهش خ یم

 :گمیبهش م

 م؟یبر ـ

 .میبر ـ

 نیو محمد... محمد همچنان تو فکره و من به ا میر یم نیکنم و با هم به سمت ماش یم یراه از فاطمه جون خداحافظ سر

 .بشه یخوب یکنم که چه بابا یفکر م

***** 

 " مهتا "

خودم  من رو به ایآر یموجود به اسم مــــرد شده. صدا هی ریکه مثل من اس ییکنم. رعنا یبه رعنا فکر م نیماش یتو

 :گهیکه م ارهیم

 !یمهتا خانوم، تو فکر ـ

 .آره ـ

 ؟یخواد از افکارت با ما حرف بزن یدلت م ـ
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 .نه، االن نه ـ

 .یخواد سبک بش ینداره. من دلم م یاشکال ـ

مهناز  یپا یرو نایزنه. مب ینم یحرف گهیهم د ایلرزه. آر یم ی. دستام کمدمینم ایبه آر یرم تو فکر و جواب یم بازم

 یدستام م بیخاطرات خودم افتادم و عج ادیخاطرات رعنا  فیتو اتاقم. از تعر رمیم یبه خونه فور دنمونی. با رسدهیبخوا

 :گمیزنم با خودم م یلرزه. نفس نفس م

 ...مهتا ..آروم... آروم باش... آروم ـ

 اطیاونا به سمت درخت تو ح متعجب یچشما یکنم و جلو یدر اتاقم رو باز م یبه همدمم دارم. پس فور اجیشدت احت به

 شهیخوره و هم یبهش نم یقسمت نور هیشم. اون  یم رهیبه بوته ها خ یکیو تو تار نمیش یم نیزم ی. محکم رورمیم

 یبار با جلوه  نیا یکیتار یباز اون دو تا چشم سبز تو کهاست  کهیت کیجاهاست. نگاهم محو اون  هیتر از بق کیتار

که به  یکنم. دست یلب ناله م ریو با ترس ز رمیگ یچشمام م یکه دارم جلو یرو با همون لرزشه. دستام  یظاهر م شتریب

 یدر وهله  یکیتار یبلند بزنم. تو غیاز اون ج یشه از ترس تو جام جابجا بشم و از شوک ناش یخوره باعث م یشونه ام م

 :گهیو م نهیش یر شده. کنارم ملحظه فکر کردم اونه که جلوم ظاه هیو  دمیمردونه د یاول فقط دو تا پا

 .دلم زیشده؟ آروم باش عز یزیچ ؟یخواهر هیچ ـ

 :گمیم هیو با گر رمیتر م عقب

 .ستی.. نی... نیچی... هیچیه ـ

 :گهیو م رهیگ یکنه و بازوم رو م یقدم بزرگ جبران م هیمن رو با  دنیقدم عقب کش چند

 .ستین یخوب یجا جا نیبلند شو، بلند شو ا ـ

رو هم از  یآب وانی. لمیش یاتاق من وارد اتاق خودش م ی. اما به جامیر یشم و آروم آروم به سمت خونه م یم بلند

 :گهی. آروم آروم مدهیو به خوردم م ارهیبرام م رونیب

 ؟یدینشده که، ترس یزیچ زم،ینترس عز ـ

 :گمیکنم و م یم نییباال و پا یرو به طور عصب دستام

 .سبز، من... من... سردمه یچشما . هموندهیچشماش عذابم م ـ
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کنه  یاندازه و مجبورم م یروم م یمسافرت یپتو هیاندازم.  یکنم و سرم رو روش م یرو دور بازوهام حلقه م دستام

عمل  یکه اگه ندم جور دمیگوش م گهیم یکردم و هر چ دایپ نانیاطم ایمردا فقط به آر نی. بستیبخوابم. دست خودم ن

. قرص ها دهیدو تا قرص بهم م گهید یمونه. بر خالف وقتا ینم یکه راه یجور هیشم گوش بدم.  یکنه که مجبور م یم

 : منگهیاز قرص خوردنم آروم م نانیبخورم. بعد از اطم یکه آب نیخورم بدون ا یرو م

 .یتا تو راحت بخواب رونیرم ب یم ـ

 .کنه یقدر خوب درکم م نیمن چقدر اون لحظه ممنونش بودم که ا و

***** 

کنم و دوباره  یام جمع م نهیتو س دمیکه دراز کش یهمون کاناپه ا ی. پاهام رو روکهیاتاق تار یشم فضا یکه م بلند

و مهناز  ایآر دنیکنم و با د یچشمام رو باز م یشه و من از ترس فور یبعد در اتاق باز م یبندم. لحظه ا یچشمام رو م

 :گهی. آروم مرهیگ یو دستم رو تو دستش م نهیش یکنارم م مهنازم و کن یکم شل م هیکشم. تنم رو  یم ینفس راحت

 ؟ینیرو بب یخواد کس یدلت نم ـ

 :گهیکنم که م یروشن شده به مهناز نگاه م ایکه نورش توسط آر ییتو فضا جیو گ گنگ

 .که دوستت دارن ییکسا ـ

 :گمیو م نمیش یسر جام م آروم

 ا؟یک ـ

 .اریمامان و بابا و مه ـ

 :گمیاندازم و م یم نییپارو  سرم

 جان؟ نیا ـ

 .اورنیطاقت ن گهید یول ننت،یبب انیممنوع کرده بود که ب ایه آر نکی. با ادنتید یتابن برا یب یلیخ نایآره، مامان ا ـ

 :گهیکنم که م ینگاه م ایآر به

 .به خاطر خودت ـ
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هال اونا  ی. تورمیبگه به سمت در م یزیمهناز چکه  نیشم و قبل از ا یکشم و از جام بلند م یم رونیرو از دستش ب دستم

کنه و اون.. همون  یداره به سمت چپ نگاه م اریو مه نهییمبل نشستن. مامان سرش پا هی یکه هر کدوم رو نمیب یرو م

کم مهربونه. همون جا کنار  هیکنم  یخوره به نگاهش که حس م یشه. نگاهم گره م یکه متوجه حضورم م هیکس نیاول

کنه و از جاش تکون  یم هی. مامان گرادیبارم که شده به سمتم ب هی یخواد برا یکنم. دلم م یو نگاهش م ستمیا یستون م

 :ارهیلبم م یمجهول بابا رو رو یچرخه و واژه  یطور. اما... ذهنم م نیهم ارمیخوره. مه ینم

 ...با.... با ـ

گفتم اون پدر من  یکه م نیا یتمام اون همه ادعاها برارغم  یواژه تنگ شده. عل نیعبارت و ا نیا یچقدر دلم برا و

 .همون اخم و تخمش یندارم. دلم تنگ شده برا یو من پدر ستین

 :گهیبابا از تو دهنم م یوازه  دنیشن با

 ...جان دل بابا... جان بابا ـ

 :گهیکنه و م یحرکت بغلم م هیو تو  ادیشده. به سمتم م دیموهاش سف چقدر

ببخشم. ببخش.  ایتنهات گذاشته. خدا یکه اون جور رهیبابات بم ینش قطع بشه که اون حرفا رو زده. الهبابا زبو یاله ـ

چزوندمش. مهتا من  یکه به فکرش باشم اون جور نیا یبچه ام رو از خودم دور کردم. جا یغلط کردم اون جور ایخدا

 .رو ببخش

خواست و  یزمان رو م نیکردن. چقدر دلم ا دایروجشون پخ یبرا یاش و اشکام راه نهیس یتو یمدت سرم رو نیا تمام

داره و  یکنم دوست داشتن پدر رو. چه لذت یکه حس م نیداره اما ا یبه دستش آوردم. چه لذت یافسوس که به چه قسمت

 نیبا من سرد بود ا یکه اون جور یو چطور شد که مرد ودم؟ازش محروم ب یدونم که چرا و به چه جرم یرو نم نیمن ا

 .ستیوسط درست ن نیا یزیچ هیکنم  یکنه و حس م یجور م نیدفعه عوض شد؟ چطور شده که ا کیطور 

که به من زده رو فراموش کنم.  ییاون همه حرفا هویتونم  ینم یول زم،ینر یبابا اشک یها هیگر یکه جلو ستمیسنگ ن از

 :گهیکنه و م یم صورتش رو پاک یرو یدارم. بابا اشک ها یاش برم نهیس یسرم رو از رو

 ؟یبخش یمن رو م ـ

 :گمیکنم و م یبه چشماش م ینگاه

 .کنم ینم نینفر ـ

 مهتا؟ یچ یعنی ـ
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 .هنوز مونده تا ببخشمتون یعنی ـ

و  دمیکابوس اشکات رو د ای. دمیشب راحت نخواب هی دم،ید ژهیو یکه تو رو تو بخش مراقبت ها یمهتا من از اون روز ـ

 ...ای

 :دهیزم و اون دوباره ادامه مدو یدهنش چشم م به

 .دمید ی... خواب پدرت رو مدمیخواب یم یکه... وقت ای ـ

 :دهیبندم و اون ادامه م یرو م چشمام

نبود. مهتا تو رو خدا ببخشم. من اشتباه کردم مهتا.  یرسم امانت دار نیگفت ا یگرفت و م یتو خواب همش ازم رو م ـ

 ...قبول دارم که اشتباه کردم. به خدا

 :گمیو م رمیگ یصورتش م یرو جلو دستم

 حروم زاده؟ یگفت یمگه تو نم ـ

 :گهیم یعجز و ناراحت با

 .مهتا ـ

 .رو نیروزهام بود رو فراموش کنم، نخواه از من ا نیشبه اون همه حرف که کابوس تمام ا هیتونم  یمن نم ـ

 ...رو جبران کنم، به من گوشه از اونا هیمهتا پس به من فرصت بده. به من پدر فرصت بده که  ـ

 ...همه سال نیکه ا نیکار رو بکنم. اونم فقط به حرمت ا نیتونم ا یتونم فراموش کنم، اما م یباشه، نم ـ

 :گهیزنه و م یم یلبخند هیگر ونیم

 .تو باشه قیکه ال ی. بشم پدریخوا یکه م یبشم همون دمیمن قول م ـ

. رهیزنه و قربون صدقه م یگوشم حرف م یکشه. تو یجلو و در آغوشم م ادیبلند شده، م هیکه بعد از اون همه گر مامان

مثل باباست. اون  یکینشسته. اون هم  یاشک یمونده که اون طرف سالن با چشما یاریبه مه رهینگاهم تو آغوش مامان خ

شم و سرم رو به  یلو ممبل کنار دستم و یجلو. رو ادیار اشاره زد بیباعث خرد شدن من شده. مامان که ولم کرد، به مه

 هیوجودت  یاما اون ته ته ها ،ینفر رو ببخش هی یخوا یهست که م ییوقتا هی. نمیرو نب اریچرخونم که مه یم یسمت

 ریگ نهیبخشش و ک یدو راه نیهمون حالت رو دارم. ب قای. من االن دقیکن یم ریگ یدوراه هی نیو تو ب دهیاجازه نم یزیچ
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وقته کنج  یلیکه خ یو با غم رمیگ یدستام م ونی. سرم رو مادیکه به سمتم م نمیب یرو م اریچشم مه یکردم. از گوشه 

که اونا همه  امیبه خودم م یرو مهار کنم. وقت یلعنت ی هیبغض و گر نیکنم ا یم یبندم و سع یدلم لونه کرده چشمام رو م

 :گهیم زنه و یم ی. لبخند تلخستادهیکه روبروم ا یاریرفتن و من موندم و مه

 !کهیکوچ یسالم آبج ـ

 ... ـ

 .جواب سالم واجبه ها ـ

 .ستمیمن خواهرت ن یدون یتو که م که؟یکوچ یآبج یگیچرا به من م ـ

 .اوال من سالم کردم ـ

 .خب، سالم یلیخ ـ

 .که... که در حقش بد کردم یمن یهمون خواهر یهم که باش یدوما، تو هر ک ـ

اتاق االن منم و تو و  نیتو تقاص پس بدم؟ تو ا یانصاف بود که من جا نیبگو ا شییخدا اری. مهیدون یخوبه خودتم م ـ

 جوابمه؟ نیکردم که ا یخواد حرفات رو بشنوه و به من جواب بده که من.. چه گناه یکه تو وجود ماهاست م ییخدا. خدا

 .بوده یم! بذار بهت بگم که ماجرا چشد یبود و چ یبذار حرف بزنم. بذار بهت بگم چ یپرست یم یمهتا... تو رو به هر ک ـ

 :گمیکنم و م یرو پاک م اشکام

اون شب که اومدم باهات حرف بزنم چطور از اتاقت  ادتهی رون؟یاتاق ب نیخوبه منم االن بلند داد بزنم و بگم برو از ا ـ

 ؟یکرد رونمیب

 بره؟ ادمیشه اشکات از  یمگه م ادمه،یبه خدا  ادمه،ی ـ

افتادن که  نیا ادیدرد بزرگ تازه به  نیجا گرفته و همه بعد از ا کیخانواده رو  نیعذاب وجدان اکنم  یخودم فکر م با

 .رو شکستن شونیامانت کیافتاده که اونا بودن که قلب کوچ ادشونیهم هست،  ییمهتا

تو  یدرباره  که توش هستم آزاد بشم. بذار بفهمم تصوراتم یبرزخ نیشنوم، راستش رو بهم بگو. بگو بذار از ا یم ـ

 ...میدرست بوده. بذار مثل قد

 نم؟یکنارت بش یدیاجازه م ـ
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 .نینه اون روبرو بش ـ

 .کنه به حرف زدن یو شروع م گمیکه من م ییبه جا رهیم یحرف چیه یب

 ادیداشتم. دوست داشتم هر وقت که از مدرسه م سایکه پر یخاص یمن بودم عالقه  ه،یعشق چ دمیکه فهم یاز وقت ـ

 یرو قاب م کلشیقشنگ ه شهیمدرسه. لباس هاش هم یبا همون لباسا یبود. حت پیخوش ت یادیکنم. ز شبیتعق

داشت که همه جا  یوا م نیبود که من رو به ا صخا یلیحس خ هی لیکرد. اوا یاستفاده م زایچ نیاز بهتر شهیگرفت. هم

دختر  هیو دو سالم بود. عاشق  تسیکنه.همش هجده سال سن داشت و من ب تشیاذ یمراقبش باشم و نذارم کس

نسبت به جنس  یعنی. دید یذاشت و جلوتر از نوک دماغش رو نم یمحل نم یمغرور شده بودم که به کس یرستانیدب

 .بود یطور نیمخالف ا

 :گهیمکث م یکنم. بعد از کم یسکوت به حرفاش گوش م تو

باشه تازه درسم رو تموم  ادتیاشت. اون موقع اگه با شرکت فاصله د ابونیدو تا خ یعنیشرکت بود.  کیخونشون نزد ـ

شد که از  یم یهنوز خودم مستقل نشده بودم. گاه یعنیکردم.  یکار م م،یشرکت پدر بهرام، هم کالس یکرده بودم و تو

کنم. با هر زور و هر  یشد. خالصه اش م یم لیموقع ها تعط مونرفتم سراغ اون چون مدارس ه یزدم و م یوقت نهارم م

دادم تا  غامیدوستاش بهش پ قیبار از طر نی. چندستادمیراهش ا یبار جلو نیبود باالخره بهش شماره دادم. چند یرفندت

 .که قبولم کرده نیحاضر شد به من نگاه کنه و من چقدر خر بودم که خوشحال شده بودم از ا سایپر

 دهید یکه از اولش هم من رو دوست داشته و مکه شماره رو گرفته بود زنگ زد. زنگ زد و گفت  نیهفته بعد از ا دو

اون بود. با  یشبام هم چهره دوست داشتن یایو خواب و رو سایمن خالصه شده تو پر یاون روزها یایچطور مراقبشم. دن

باشه ما چند  یاگه قرار بود مهمون بایو تقر میبود یمیصم یلیخ هک میبود پیاک هیدانشگاه  یاز دوستا یسر هیبهرام و 

. میبا هم بر میخواست یبود که م یمهمون نیاون اول یمدت دوست نیبعد از اول ادمهی. میها بود یر عضو ثابت اون مهموننف

 .بود و عشق اول و آخرم ندمیهمسر آ اهامیکه تو رو ییسای. پرسایمن و پر یعنی

 :دهیکنه و ادامه م یبلند م سر

خورم واسه حماقت  یچقدر دارم حرص م یدون ی... آخ... نمسای. پرشدم سایخاص بود مهتا، من ذره ذره عاشق پر سایپر ـ

دوستاش رژه بده تا بهشون  یبرد جلو یکشوند و م یخواست دست من رو م یکه انجام دادم. هر بار که دلش م ییها

مال بهم فهمونده بود که من اگه  میمستق ریپسر اون محله. چند بار غ نیتر کلیفخر بفروشه که دوست پسرش خوش ه

و پول  یپارت شهی. مثل همالشونیروز بهرام دعوتم کرد به و هیدوست داره.  یلیرو خ کلمیندارم عوضش ه یو منال خوب

کرد و هر وقت  یمچش رو گرفتم که داشت به بهرام نگاه م یوسط مهمون یاون جا. چند بار میرفت سایبهرام. با پر یها
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 یشدم. اما دلم نم یشدم. داغ م یم وونهید دنشیهمه چسب نیمن از اچسبوند و  یخودش رو به من م دید یکه من رو م

کثافت گفته  یهمون پارسا یعنیاون شب به مادر و پدرش و برادرش  ایدستش بدم. اون هنوز بچه بود. گو یخواست کار

شماره  یقتزنگ خورد و و شینه بود که گوش کیساعت نزد بایتا درس بخونن. تقر تایدوستش آز یخونه  رهیبوده که م

کنه.  یباال، اگه پارسا بفهمه کجا اومدم خفه ام م میبر ایو گفت ب دیکپ کرده بود. پارسا بود. بدو دست من رو کش دیرو د

لبم و مشغول صحبت با برادر شکاکش  ی. دستش رو گذاشت رومیاتاق دم دستمون شد نیباال و وارد اول میرفت ییدو تا

 .شد

 :گمیزنم و تو دلم م یم یودآگاه پوزخندرسه ناخ یحرفاش که م یجا نیا

 !گه شکاک یم یبه ک یک ـ

 :گهیافتاده م یو با سر نهیب یرو م پوزخندم

 .یپوزخند بزن دیمن در حقت بد کردم. با ،یحق دار ـ

 :گمیکه بهش زل زدم تو دلم م ییلبم و چشما یدوباره با همون پوزخند گوشه  باز

 خان؟ اریتو مه یچه متنبه شد ـ

 .رهیگ یام کالفه شده ادامه حرفش رو م رهیکه از نگاه خ اریمه

ه  نی. به محض ادمیفهم ینم سایپر یاز حرفا یزیکردم و چ یلبم بود و من داشتم به اون دستا نگاه م یاون رو یدستا ـ

دا، به خ یبه صورتش کردم. هر کار کردم نشد، نشد که نبوسمش، ول یتلفنش تموم شد برگردونمش سمت خودم و نگاه

آبروش نکردم. مهتا  یکه من جلوتر نرفتم. به خدا که من ب دااالن شاهد ماست همون بود. به خ یکه گفت یبه همون کس

 .بهش قسم بخورم یخدا برام اون قدر ارزش داره که الک یدون یتو که م

 :گمیتو ذهنم م باز

 .ندارم نانیدرباره ات اطم یزیبه چ گهیمن د ـ

اون شب، رابطمون سرد  یاون شب شروع شد. از فردا یچه جور گذشت. ماجراها از فردا هگیکه اون شب د میبگذر ـ

باز ذره ذره سرد  یعنیرو نداشته باشه.  هیشور و شوق اول گهیکه د یبره. سرد در حد نیکه از ب یشد، سرد نه در حد

دست بدمش؟ هه... مهتا من  که االن از دمشیشدن از طرف اون. چقدر به خودم لعنت فرستادم که چرا اون شب بوس

 دمید یجور نبود. مدتها بود م نیکه ا یکردم که اون از بوسه به بعد نسبت به من سرد شد. در حال یفکر م نیاحمق به ا

 مدون یزنه. نم یدختره شماره داده و با اون حرف م هیگفت به  یمن م یدستشه و در جواب حرفا شیگوش یادیبهرام ز
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داشتم  یاحساس بد هی. نمیدختر رو بب یبود رو برداشتم تا شماره  زیکه رو م شیاجازه گوش یب روز هیبود که  یچه حس

 زیرو م یبود. گوش سایپر یرو سرم خراب شد. شماره، شماره  ایدن دمیدختر رو د یشماره  یو وقت نمیتا شماره رو بب

خودم رو کنترل کردم.  ی. سخت بود ولمریرو بگ نایحال ا مناسب تیموقع هیکردم آروم باشم و در  یگذاشتم و سع

خرجش  یمهمون یهفته شمال. اما در اصل مهمون هیخوام برم  یو بهرام گفتم که م سایرو من گرفتم و به پر یبعد یمهمون

تا بساط  ادفرش یالیشرکت و رفتم و ومدمیاز دوستامون. خودم از روز قبلش ن گهید یکیبا من بود و به نام فرشاد 

با هم اومدن. فرشاد به حرف من تو گوش بهرام گفته  سایدرست انجام شد و بهرام و پر زیماده کنم. همه چرو آ یمهمون

دختره خودش به من شماره داده و بعدشم  نیطور گفته بود که ا نیبهرام هم ا ست؟ین اریدوست دختر مه نیبود مگه ا

 بیگرفتم. مصمم شدم که عج شیآت دمیحرفا رو شن نیا یچقدر وقت یدون یرو نداشت. نم سایپر اقتیگاگول ل اریاون مه

باال  یطبقه  یاز اتاق ها یکیسرخوشانه وارد  سایبهرام و پر دیبه اواسطش که رس ی. مهمونیحالشون رو بکنم تو قوط

عشق  دم؟ید یم ی. چدمساعت بعد به سمت اتاق رفتم و بازش کر میدر انتظارمه اما ن یدونستم چ یکه م نیشدن. با ا

بهشون کردم و گفتم تف به ذات هر دوتون. تف.  یخدا، نگاه یمن بود. وا قیکه رف یمن با بهرام بود. بهرام یسای، پرمن

و  دمیهمون کتک ها رو. بعد در رو کوب اقتیل ینداشتن. حت اقتیگذرم. نزدمشون چون ل یازت نم یخدا لعنتتون کنه، پر

 یند. چقدر تالش کردم تصادف نکنم. من ذره ذره عاشق شده بودم و نمتا خونه برگشتم خدا دا ی. به چه حالنییرفتم پا

 .کنم رونیدفعه عشقش رو از ذهنم ب کیتونستم 

 :گمیتو دلم م باز

 .یکرد تمیقدر اذ نیچرا ا گهید یدونست یمثل من، تو که م ـ

 .رو درک کردم اریکم مه هیکم، فقط  هیبار  نیا

 :گهیو م رهیگ یرو مکردن  سیکه حاال گونه هاش رو خ ییاشکا

 یشد اون صحنه رو فراموش کنم؟ همون روزها از شرکت بابا یبار جلوم رو گرفت که ببخشمش. اما... مگه م نیچند ـ

قفل بزرگ زده  هیزبونم  یاما انگار رو ؟یبر یخوا یم هویشده که  ی. چقدر مهندس بهم گفت آخه چرونیبهرام اومدم ب

 .رفته رانیاز ا بهرام دمیکرده. بعد ها شنکار  یبودم که نگم پسرش با من چ

رو و نه  سای. نه پردمیرو ند سایپر دمیکش رونیکه از شرکت ب نیبارم بعد از ا کیخدا قسم که من  یبه خداوند مهتا

من رو  یشماره  سایپر یها لیپارسا شروع شد. از وسا یها دیبرگشتم تهد یو وقت یبهرام رو. بعد از اون رفتم سرباز

 ینم یکرده. اون آدرس من رو نداشت و من هم اون سمت یخودکش سایپر دمیرده بود و من اون جا بود که فهمآو ریگ

 .کردن تیتو رو اذ یجور نیآدرس من رو بهش داده بود که... که.... ا یمعرفت یدونم کدوم ب یرفتم. نم
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 گند شدم؟ یباز نیا یا من قاطوسط چه کاره بودم؟ پر نیکنم که من ا یفکر م نیبه ا یروز دزد یادآوری با

 :گهیم اریشم که مه یم بلند

 کجا؟ ـ

 .اطیرم ح یم ـ

 .پس ـ

به سرم اومده. به خدا که کم  یشبه فراموش کنم چ هی یخوا یکه از من م ستین یکم یزی. چاریبذار فکر کنم، بذار مه ـ

 .ستین

 :گهیاندازه و م یم نییرو پا سرش

 .باشه، برو ـ

و  اطی. به سمت حرونیب انیکه دارن م نمیب یرو م نایو قبل از خروجم بابا ا رمیو به سمت در خونه م اندازم یم نییپا سر

 :گمیسکوت م یو بعد از کم رمیم یشگیهم یجا

که به  یزجر نیغصه رو پس چه کار کنم؟ همدم ا نیچه کار کنم؟ تو بگو، ببخشمشون؟ همدم ا یگیهمدم سالم، تو م ـ

 ؟ چه کار کنم همدم؟من گذشت رو چه کار کنم

مدت خوب شاهد اشک ها  نیکه تو ا ی. همدمزمیر یام رو به دامن هدمم م هیو هق هق گر دمیم هیرو به درخت تک سرم

 :گمیکشم و م ینفس پر درد م هیام  هیگر ونیمن بوده. م یها هیو گر

 تقاص پس دادم؟ سایو پر اریمه یحق من بود؟ من چرا جا نایا یگیهمدم تو م ـ

 یبلند تر یاندازم و با صدا یگردم و خودم رو تو آغوشش م یمادر. برم یآشنا ی. دستانهیش یشونه ام م یرو ییادست

و  میزن یآروم شدن نم یبرا یکدوم حرف چیکنه. ه یم هیکه اونم داره گر نهیکنم. لرزش شونه هاش نشون از ا یم هیگر

 .مینیب یم هیتخل یبرا یرو راه هیهر دو گر

***** 

هنوز زوده که به خونه برگردم. هنوز زوده  ایآر صیرفتن و من به تشخ نایکه مامان ا هیو تو تخت نشستم. چند ساعت شبه

شم. از  یم رهیشده به آسمون خ دهیکه پرده هاش کش ی. تو تختم نشستم و از پنجره ادمیبرگردم که آزار د ییکه به جا



 

 
201 

دوست دارم. جالبه که دوباره برام شده  یلیرو خ اطی. اون حرهیگ یدلم م. زنکه بسا نیا یکه خونه رو داده برا دمیبابا شن

 .تو ادیم ایمن، آر دییو با گفتن بفرما ادیکه آرزوش رو داشتم. در اتاق به صدا در م ییبار شده همون بابا نیبابا و ا

 .خانوم یاحوال آبج ـ

 .ستمیبد ن ـ

 .میا هم حرف بزنکم ب هی! اومدم بازم یش یخدا که بهترم م دیبه ام ـ

 حرف؟ ـ

 .و پدر و مادرت اریمه یآره حرف، درباره  ـ

 .دمی. من هنوز اونا رو نبخشمیکن دایرو پ میکه اول پدر و مادر واقع یتو به من قول داد یول ـ

 ؟یدیرو که شن اریمه یهنوزم سر قولم هستم. حرفا ـ

 :گمیو م نییاندازم پا یرو م سرم

 ...... سخته کهایآر یآره، ول ـ

 اون ماجراها رو؟ یسخته که فراموش کن ای شونیسخته برات که ببخش ـ

 !هر دو ـ

 ادیکرده پارسا ب یوسط ضربه خورده. اون فکر نم نیبوده؟ برادر تو هم ا یوسط چ نیفکر کن که نقشت ا نیخب به ا ـ

 ؟یبود دهیازش د یبیبوده که... تا حاال رفتار عج یجور نیکنه. اگر ا تیتو رو اذ

 :گمیم ایو بعد در جواب آر« چقدر هم پاکدامن بود.»: گمیکنم و تو دلم م یکم به اسم پارسا فکر م هی

 ؟یاز ک ـ

 ...تا قبل از اون روز ار،یمه ـ

 ...شب بدجور کتک خورده اومد خونه و از اون روز همش مواظبم بود. تا اون روز که هیآره،  ـ

 :دمیکنم و ادامه م یم بغض

 .نایا یمامان ی.. رفته بودم خونه تا اون روز که. ـ
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کرده با مواظبتاش  یبشه و فکر م یباعث نگران دهیترس ینگفته که م یمواظبت بوده. از اون جهت به کس یگ یخودتم م ـ

و اسم و مشخصات پارسا  یرفته بوده کالنتر یدیهمون روزا که بهش توپ اریتونه تو رو از شر پارسا حفظ کنه. مه یاز تو م

 .ستین رانیاصال ا ساو اونا استعالم و معلوم شد که پار رو داده

 رفته؟ یعنی ؟یچــــــ ـ

جهت راحت باشه  نیاز ا التیباشه. به هر حال خ یمخف رانیاحتمالم هست که تو ا نی... ایدن، ول یطور احتمال م نیا ـ

 .که دنبالشن

 نیترسم برم از ا ی. من مایشه آر ینم یول "رخدا رو شک ،یآخ"بکشم و بگم  قینفس عم هیشد االن  یکاش م ن؟یهم ـ

 .هم شک دارم انمیاطراف نیتر کیبه نزد یترسم تو خونه تنها باشم. من حت ی. من مرونیخونه ب

تونم. اشکات رو  یمن م یو بگ ی. بلند بشیو بلند بش یو دستت رو تو دست من بذار یاز خدا کن یادیمهتا، قرار شد  ـ

اشک  ی. حق نداریبشکن یحق ندار یاوردیکه واقعا کم ن ی. تا زمانیکن هیگر دینبا گهیدا دباشه از فر ادتیپاک کن. 

 .یزیبر

 .تونم یتو... من نم ایآر ـ

 .تونم یمن نگاه کن و بگو م یتونم، به چشما یتونم، بگو م ینگو نم ـ

 یکنم. سر که بلند م یکر ماندازم و ف یم نییپا یکنم جلوش.سرم رو کم یو من احساس عجز م هیاش کامال جد افهیق

 دم؟یاومده جلوتر که من نفهم یکامال رو به روم نشسته. ک نمیب یکنم، م

فکر کن که  نی. به ایکنن که تو نباش یخوان کار یخوان تو و وجودت رو بشکن. م یمهتا، امثال پارسا و خود پارسا م ـ

 .شن یچقدر اون ها سر خورده م یو بتون یاگه دوباره بلند بش

 آبروم نکردن؟ یمگه تا االن نشکستن؟ مگه ب ـ

 .مهمه که ذاتت پاک باشه، ذات تو پاکه. تو هنوزم وجودت خالصه نی. ایکه تو باکره باش ستین نیبه ا زیمهتا همه چ ـ

 :گمیکنم. آروم تر از قبل م یم هیچند وقت بازم گر نیاشکام در اومده و مثل ا گهید

 .ندارم و نخواهم داشت یعاد یزندگ گهی. من دستنیهمه مثل تو ن ایآر ـ

که  ی. مثل ققنوسیهست یقبل یکه تو بهتر از مهتا یالقا کن انتیرو به اطراف نیا دیدور. تو با زیتفکرات احمقانه رو بر نیا ـ

 یمهتا دیشه. فکر کن، مهتا سوخته، خاکستر شده، االن با یققنوس تازه متولد م تیشه و در نها یسوزه و خاکستر م یم
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بذارم که تو  ییخوام از فردا برات برنامه ها ینشه. م دی. موفق باشه. نا امارهین مکس ک چیه یکه جلو ادیبه وجود ب دیدج

 .یتون یمن نگاه کن و بگو که م یرو نم نم متولد کنم. مهتا تو چشما

 تونم؟ یکنم: م یدوزم و زمزمه م یپر از اشکم رو به چشماش م نگاه

 .توئه یبخواب. فردا آغاز دوباره  ،نهی. همیتون یآره. م ـ

***** 

 " سام "

و به منم نگفته کجا  رونیپرونم. محمد رفته ب یدفتر مگس م ینداشته باشن و منم تو یو بابا رفتن چکاب که مشکل مامان

رفتن تاالر رو تاالر  یاز خدمه  یکی. با ادیبشم که ب یمنتظر مشتر د،یجا کاشته که رشد کنم. آخ... نه ببخش نی. منم ارهیم

زدم. تازه سه تا  یدو هفته هم من اکثرا به خونه ها سر م نیو تو ا هیمشتر نیاول نیا فتهبپسندن. بعد از دو ه انایو اح ننیبب

هاشون مونده. اکثرا همون اطرف  لیاز وسا یمیو عباس فرد بودن ن یمحمد یکه آقا گهید یکردن و دو تا یشون خال

کار رو هم  نیهنوز باال نرفته. ا ونهخ متیهنوز بحث ساخت و ساز خونه تو محل باب نشده ق اجاره کردن و چون یخونه ا

 میشده و تصم مونیخواست از اون محل بره، اما پش یم ایهم گو یمحمد یاونا آسون کرده. آقا یمن و هم برا یبرا

 .شه یساله تموم م کیخونه اجاره کنه و بعدش... خب کار منم  هی یگرفته مثل باق

که رفتن تاالر رو نگاه کنن  یکه مامانه. هم زمان زن و شوهر نمیب یکنم و م یبه شماره م یخوره. نگاه یزنگ م میگوش

 :گمیشم و بهشون م یشن. بلند م یوارد م

 .خدمتتون امیاالن م ـ

دادن که تا چند  شیآزما یسر هیکه از دکتر برگشتن و  گهیکنم. مامان م یصحبت م یو با مامان کم رونیب رمیبعد م و

 .خونه دنیمطلع کنه که حالشون خوبه و رس نیخواد من رو از ا یم یو به عبارت ادیجوابش م گهیروز د

خدمات تاالر رو در  ستیتاالر خوششون اومده. ل طی. ظاهرا اون دو از محرمیکنم به سمت دفتر م یتماس رو قطع م یوقت

شم.  یم وتریکامپ ی. خودم هم مشغول ثبت مشخصاتشون تودمینشون معقد رو هم  یذارم و آلبوم سفره  یم ارشونیاخت

دو تا  ستی. از لرمیگ یرو هم ازشون م عانهیو مبلغ ب سمینو یم یبعد ستیرو در ل گنیرو که اونا م یبعد موارد یکم

خوشحاله  یادی. زدایمحمد م رن،یشه و اونا م یخودمون. قراداد که بسته م یبرا یگریاونا و د یبرا یکی. رمیگ یم نتیپر

 :گمیزنم تو حالش و م ینم نیهم یبرا

 ؟یشکن یبا دمت گردو م ه؟یچ ـ
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 .میاریبچه ب میخوا یپرورشگاه. م میامروز رفت هیآره، سام، من و هان ـ

 .هیخوب یلیخبر خ ،یبابت. وا نیخوشحالم از ا یلیخب من خ ؟یگیراست م ـ

خونه اسمش رو عوض  میآورد میدار میش غزله که البته ما هم تصم. اون جا اسمیدختر خوشگل و مامان هیآره سام،  ـ

 چطوره؟ نای. سارمیکن

 .هیاسم قشنگ یلیواقعا خوشحال شدم. خ ،یبه سالمت ،یبه سالمت ـ

 گرانید یخوشحال یآدم گاه یول ه،یچه راز نیدونم ا یدوستم خوشحالم. نم یخوشحال یواقعا هم با تمام وجودم برا و

 .شده یکنه که خودش صاحب اون خوشحال یداره! حس م یحس خوب هیتونه خوشحال نشه.  یمن نهیب یرو که م

 .یسام من ازت ممنونم که چشمم رو باز کرد ـ

 .نکردم یداداش؟ من که کار هیچه حرف نیا ـ

 :گمیکنم و م یمکث م یکم

 ... محمد؟گمیم ـ

 جونم؟ ـ

 خوبه؟ یمتاهل یزندگ ـ

 . تو هم آره؟شنوم یتازه م یبه به، سوال ها ـ

 .دمیپرس یجور نینکن. هم تیمحمد اذ ـ

 نی! ایرو انجام بد یتا هر کار یستیآزاد ن گهیکه د نیخاص خودش رو داره. ا یها یآره، سخت یول ،یگیتو که راست م ـ

 تیمسئول یکه وجود داره و همشون به نوع نیکه... کال هزاران ا نیدو تا آدم با توئه. ا ای کیوجود  تیکه مسئول

کنه. مثل دوست داشتن و دوست داشته  یرو ممکن م یکه سخت تهس ییها ینیریش هی یسخت نی. اما در کنار انیدیجد

 .یشدن. مثل هدف دار شدن زندگ

 :گهیو م دهیتکون م یسر

 ؟یریزن بگ یخوا یچطور؟ م ؟یپرس یم دیجد یچرا سواال یحاال نگفت ـ
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خواد منم عاشق  یدلم م ییجورا هیرو ندارم.  یکرد فیتوص یدیرو د هیانه یکه تو برام وقت ینه، من هنوز اون احساس ـ

 .بشم بعد

به وجود اومدن که  یها یزندگ یتو دار،یپا یعشق ها یشروع نشدن. گاه هیعشق ها با عشق اول نیتر داریپا شهیهم ـ

مادر و پدر خودت و خودم.  م؟یخودمون. اصال چرا راه دور بر یمیقد یزن و مرد از اول عاشق هم نبودن. مثل عشق ها

 یادیز یلیاگه طرف اعصابشون رو به حد خ یرو هم ندارن؟ حت نکرد نیکنن اما طاقت نفر یکه دعوا م نیبا ا یحت یدید

 .خرد کنه

 :گمیکشم و م یم یقیعم نفس

 .رو شروع کنم میرو دوست داشته باشم و بعد زندگ یخواد اول دختر یمن دلم م یول ـ

 .یبرس شیخوا یکه م یهر چه زودتر به اون دوارمیداره. ام یه خودت بستگب گهیخوب اون د ـ

 !شه؟ یم یکه باالخره چ نی. به فکر ارمیزنم و به فکر فرو م یدر جواب حرفش م یلبخند

***** 

 " مهتا "

مدت  نیتو اکه  یمرد. مرد هی. تنها با ادهی. اون هم پرونیخوام برم ب یباره که م نیپوشم. اول یرو با ترس م لباسم

که  نی. اهیرو ادهیقدم پ نیخودش اول ی. به گفته ایجز آر ستین یو اون کس هیو جوونمرد یوجودش پر از خوب دمیفهم

شلوغ بشم. لباسام رو مهناز آماده کرده. موهام رو که  یمکان ها نیا دذره ذره وار دیشلوغ، که البته با یجا هیبرم تو 

کوتاه رو  یموها نیا یخواد کس یچون دلم نم دیکنم. شا یم پیسرم ک یرو روکنم. شالم  یبلند شده مرتب م یکم

همه  نی. ادیف... با شال سادیبدم اومده چون من رو  دنشیاز پوش بیروشن که عج یآب یشلوار ل ،یمشک ی. مانتونهیبب

و  رمی. به سمت در مکنم لرزش دستام رو مهار کنم یم یکشم و سع یم یقیدو نفره؟ نفس عم یرو ادهیپ هیواسه  زیچ

. با وجود ادیکنم از خودم بدم م ینگاه م نهییصورتم رو تو آ یکنم که چقدر الغر شدم. وقت یفکر م نیکنم. به ا یبازش م

ماته. به  ی شهینداره. نگاهم مثل دو تا ش یفروغ گهیباز هم الغرم. چشمام د اماکه خوردم  ییاون همه آرام بخش ها

از  ییگرچه نشونه ها رون،یب میبر یبعد از ظهر سرد زمستون هیتا تو  ستادهیآماده اون جا ا هم ای. آررمیم اطیسمت ح

 .زنن یدرخت ها نم نمک دارن شکوفه م ،یهمه سرد نیا ونیدوست دارم. م یلیرو خ نیو ا داستیبهار پ

 :گهیو م رهیگ یرو هم به طرف م یرنگ یبا نوار ها یمشک شرتیسو هیرم که مهناز  یسمتشون م به

 .بپوش، هوا سرده ـ
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 :گمیکنم و م یبهش م ینگاه

 بپوشم؟ دیحتما با ـ

 !یریگ یآره، هوا سرده، بدن درد م ـ

رفتن  رونیداده و اگه نپوشم حق ب ریپوشم. چون مهناز گ یو اون رو م رمیگ یرو م شرتیبرم و سو یدست م ناچار

 .ندارم

 خواهر زن؟ میبر ـ

 :گمیپر از لرزش م یو با صدا آروم

 .میبر ـ

 لرزه؟ یچرا صدات م نمت،یبب ـ

 :گمیم یتند به

 .لرزه ینه، نم ـ

 :گمیم نمیب یخودم م یاش رو، رو رهینگاه خ یوقت یول

 .ترسم یخب، م ـ

 ؟یاز چ ـ

 .از... از... نگاه مردم ـ

 شناسه؟ یتو رو م یجا کس نیمگه ا ـ

 .خبر گم شدنم رو .دیخب... شما خبر من رو تو روزنامه چاپ کرده بود ینه... ول ـ

 یکه تو م یو به همه نشون بد یباش ی. بعدشم قرار شد قوستین شیاون خبر چند وقت پ ادی یمطمئن باش االن کس ـ

 هوم؟ ؟یتون

 :گمیزنم و م یم یاوج استرس لبخند در

 .باشه ـ
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 :گهیچون م ست،یدور ن ایآر دیاز د نیکنه و ا یلبخندم هم ترس رو منتقل م یحت

 .دور و محکم قدم بردار زی. ترست رو بریتون یتو م م،یبر ـ

 یرو نهیش یچرخه و اول از همه م ی. تا در رو ببنده، نگاه تو اطراف ممیش یم ابونیافتم و وارد خ یراه م همراهش

به  ایآر یشن. با صدا یاز اون جا خارج م دیخر یخونه که توش پر از آدمه و هر کدوم با سبد ها یبزرگ روبرو یسوپر

 :گهیکه م امیم خودم

 .میخب، بر ـ

 یلیکه خ ابونیبه سر خ میرس ی. مرمیکنم و دنبالش م ی. منم قدم تند مرهیگ یم شیجهت سمت راست خونه رو پ و

 :بگه ادیب یکیکنه. هر آن منتظرم  ینگاهم م یدوزم که داره با لبخند یم ایبه آر تیجمع نیشلوغه. نگاه ترسانم رو ب

 بودنش؟ دهیکه دزد یستین یاِ تو همون دختر ـ

 :گمیکنم و تو دلم م یم شرتیسو بیرو تو ج دستام

 .دستام بره توش نینبود که ا ییرو بپوشم االن جا نیداد ا ینم ریبده که اگه گ ریخدا مهناز رو خ ـ

رو  شه دستش یکه شلوغ م ییجا یداره و گاه یهم گام با من قدم برم ایلرزه. آر یم زهیر هیکرده و  خی بیعج دستام

 :گهیم میر یکه راه م یبهم تنه نزنه. کم یکنه تا من بتونم از اون جا برم و کس یم لیحا

افتاده. همه تو فکر مشکالت  یچه اتفاق شیفکر نکرده که چند ماه پ نیبه ا یخوب نگاه کن. به همه جا نگاه کن. کس ـ

 .ستنین در دسترس نکدوم اال چیاالن همه نابود شدن. ه شیچند ماه پ یخودشونن. روزنامه ها

سرم هم  یکنم، ول یمحکم م ی. قدم هام رو کمرمیگ یکنه. کم کم اعتماد به نفس م یکم کم آرومم م ایآر یها حرف

 هیساعت راهه. بعد از اون همه راه رفتن حاال به  می. از پارک تا خونه حدودا نمیش ی. با هم وارد پارک منهییچنان پا

 :گمیم ایبه آر دارم. رو ازیاستراحت کوتاه ن

 م؟ینیشه بش یم ـ

 .چرا که نه؟ حتما ـ

 یکه هوا سرده، اما بازم بچه ها تو نی. با امینیش یبچه ها م یباز نیزم یپارک، درست رو به رو یها یاز صندل یکی یرو

 ی لهیکه تنها غمش خراب شدن وس ی. به اون دورانیبرگرده به همون دوران پاک بچگ یشد آدم یپارک هستن. کاش م

افتم.  یمهناز م یاون روز و خونه  یبابا تو یحرفا ادیباشن.  کنارت شهیکه پدر و مادرت هم یباشه. به اون دوران شیباز
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 ایرو به آر ؟یمرده. اما مادرم چ میمن پدر واق یعنی نیگفته بود که روح پدرت همش تو خواب از من رو برگردونده و ا

 :گمیم

 نه؟ ایکه زنده است  یدون یتو م یعنیمن زنده است؟  یمادر واقع ـ

 :گهیم آروم

 .تو چند ماهت بوده فوت شدن یاونا، هر دو وقت ـ

 :گهیکنه و م یبه صورتم نگاه م ایخوره. آر یتو وجودم تکون م یزیچ هی یدونم چرا؟ ول ینم

که به  یکنه، اون پدر یگ مرو بزر یکه بچه ها ی. اون زنارنیم ایکه بچه رو به دن ستنین ییمهتا، پدر و مادر فقط اونا ـ

به تو  یپدر و مادر واقع هی. محمد آقا و سمانه خانم کمتر از ستنین یکمتر از پدر و مادر واقع نایکنه، ا یبچه محبت م

به  ی. حتستین نایکنه. ارزش تو به ا یتو کم نم یاز ارزش وجود یزیچ یستین اونا یکه تو واقعا بچه  نیمحبت نکردن و ا

 .ستین ،یستیدختر هم نکه االن  نیا

 :گمیکنم و م یام فرو م قهی یتو شتریرو ب سرم

 ...اما ـ

که خدا تو وجودشون گذاشته. ارزش  یی. ارزش آدم ها به اون قدرت های! چقدر مهربونیکه چقدر خوب نهیارزش تو به ا ـ

 .قلب و درونشونه ییبایآدم ها به ز

شه  یم دهیدخترونه اش کش یایشکل از دن نیبه بدتر یدختر وقت هی که بدونه ستیحال دختر ن نیبا ا یول گه،یم راست

 یمشت م شرتمییسو یها بیتو ج شتریکنه. سردم شده. دستام رو ب یرو درک نم نیا یمرد چیداره؟ ه یچه حال رونیب

 .کنم. دو حالت متضاد یم خیدارم  رونیسوزم و از ب یکنم. از درون دارم م

***** 

خانم و آقا  بایطور ز نی. هممینیب یرو دوباره اون جا م نایو با اومدنمون مامان ا میگرد یبرم قدم زنون به خونه بازم

تو جمع  یزود نیشدم. دوست ندارم به ا یجور هی. لوفریو همسرش ن ایبرادر کوچک آر نیو آرم ایپدر و مادر آر ز،یپرو

کنم.  یسالم کوتاه م هیشون، فقط  رهیخ ینگاه هاکنه و من در جواب  یم کیبا همه سالم و عل ای. آررمیشلوغ قرار بگ

 :گهیدوزم که رو به جمع م یم ایکنم. نگاه پر از ترسم رو به آر یم ینه روبوس دم،ینه دست م رم،ی... نه جلو منیهم

 .خدمتتون میای. مدیکن ییرای. از خودتون پذمیبا هم دار ییصحبت ها هیمن و مهتا  ـ
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 :گهیرو به من م و

 .کار اتاق میبر ـ

که خودش وارد  نیتا من برم تو. بعد از ا ستهیا یو اونم بعد از باز کردن در کنار م رمیم ایاندازم و دنبال آر یم نییپا سر

 :گهیکنه و م یغالب وجودم شده نگاه م یبنده. به من که باز اون ترس لعنت یشه، در رو م یم

. به یدی. همه جا رو دیو با من حرف زد ی. راه رفتیقدم برداشتاون همه آدم  نی! تو االن ب؟یباز که تو خودت جمع شد ـ

 ،یفیفکر رو درباره ات بکنن که تو ضع نیهمه ا یذار یچرا م ؟یباز یده نفر آدم چرا خودت رو م نی. بیپارک هم اومد

 .یتون یکه م یرو نشون داد نیمن ا و. تیهست یقو یکه تو به من ثابت کرد یدر حال

 :گمیوزم و مد یرو بهش م نگاهم

 من؟ ـ

و با اعتماد به  یمحکم برداشت یکه قدم ها یکار امروزت. وقت نی. اونم با ایتون یکه م یآره، خودِ تو، بهم نشون داد ـ

 .ینفس راه رفت

 ...کجا متوجه شده بود که من امروز از

ت اشتباه نکردم. به من بفهمون. بلند تو قضاو یاز کجا متوجه شدم؟ از رفتارت. مهتا، االنم به من ثابت کن درباره  یگیم ـ

 .شو

 .چهیپ یتو ذهنم م "بلند شو" یکلمه  انعکاس

 .یهست یباش، به من ثابت کن قو یقو ـ

بار قدم هام  نیدارم و ا یقدم به جلو برم هی. دهیم یشتریب یبه من انرژ ای. لبخند آرستمیا یکشم و م یم یقیعم نفس

 .زدم یمپارک قدم  یکه تو هیمحکم تر از زمان

****** 

با  یبعد از مدت ها کنار من نشسته، ول نایو مشغوله. مب زهیر یم یزیخودش چ یو هر کس برا نمیش یشام م زیم سر

کنم. با  یذارم و نگاهش م یاز مرغ خودم رو تو بشقابش م کهیت هیترسه بازم سرش داد بزنم.  یکنه. م یرفتار م اطیاحت

 :گهیم کنه و یخوشگلش نگاهم م یاون چشما

 ؟یخاله، بازم با من دوست ـ
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 .بودم یجور نیکنه. کاش منم ا یرو فراموش م یبچه چقدر زود همه چ نیکنم ا یم فکر

 .یبازم باز ،یآره خاله، بازم دوست ـ

کنم، اما سرم رو بلند  یتو جمع رو حس م ینگاه ها ینیشه. سنگ یکه بهش دادم م یمشغول خوردن مرغ یادیذوق ز با

 .بهم گفته ایباشم که آر یتونم اون ینم یجور نیون اکنم، چ ینم

***** 

 .رونیب میلباست رو بپوش بر ،یمهتا، خواهر ـ

 کجا؟ رون؟یب ـ

 .دیخر میبر ـ

 :دهیکنه و ادامه م یم یا انهیموذ ی خنده

 .شارژ زن ها ـ

 هینزدم و گر ادی. فردمیرنپ یبه کس گهیشه که د یم یکنم که چند روز یفکر م نیو به ا رهیگ یلحنش خنده ام م از

 یشم و لباسام رو م ی. بلند مرونیرو از سرم انداختم ب ینکردم. از همه مهم تر به درگاه خدا گله نکردم. فکر خودکش

 .ادیم ادمیشم و حرفاش  ی. سر جام متوقف مایپورره سمت  یفکرم م دنیوسط موقع لباس پوش نیپوشم. ا

 .نیداره رو بب نیـ خانومم اون مانتو بنفشه که چ "

 ؟یکیاون  ایخوره  یم نیکدوم؟ همون که رو کمرش چ ـ

 .یهمون اول ـ

 !آها، آره چقدر قشنگه ـ

 واست بخرم؟ میبر ـ

 .یخرج کرد یلیامروز خ ا،ینه پور ـ

 ".یارزش دار نایاز ا شتریسرش، واسم ب یخانومم. فدا یدو تا چشما یفدا ـ

 :گمیزنم و م یم یدردناک لبخند
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تو دلت نباشه.  یغم ینابودم کرد یجور نیو ا یخدا کنه حاال که من رو ول کرد ،یمن خوشبخت شده باش یبخدا کنه  ـ

 نامرد؟ یبا من چه کرد ا،یخدا کنه. آخ پور

 :گهیم دنمیکنه و با د ی. مهناز در اتاق رو باز مرونیب زهیر یقطره اشک از چشمام م دو

 .گهید میبپوش بر ؟یاِاِاِ... تو که هنوز حاضر نشد ـ

 :گمیکنم و تو دلم م ینگاه م نهییخودم تو آ ری. به تصونهییدوزم به آ یو دوباره م رمیگ یرو از مهناز م نگاهم

 .ینامرد یلیخ ـ

 :گهیدوباره م مهناز

 !مهتا با تو هستما ـ

 :گمیجون م یب

 .باشه، اومدم ـ

 قتیحق هی تیفکر و در نها هیاسم.  هی. مشغول ایوربه اسم پ ی. ذهنم مشغوله. مشغول آدمرونیب رمیکنه. م یرو باز م در

 یسواستفاده  هی یمثل آرمان که برا یکیشه  یجلو م ادیب یهر کس دیمونه و شا یبا من نم گهید چکسیکه ه نیتلخ از ا

ه من کار ک نیخرد کن. اول از ا ،یکه خودت خرد بش نیکنه که قبل از ا یمرو اشاره  نیاومده جلو. ذهنم بهم ا یلحظه ا

 :گمیو م ارهیلبم م یرو یلبخند هیجمله  نیکنم. ا یهرگز ازدواج نم گهید

 .خردم کنه یذارم کس یشم. نم یخرد نم گهید ـ

***** 

 " سام "

 :گهیکنه و م یکنم. مامان بغلم م یبه مامان سالم م یتو خونه و با لبخند امیو کوفته م خسته

 پسرم؟ یخوب ـ

 ادیز یلیخ گهیاالن د یمهربون شده. مهربون بودا، ول یادیشده که مامان ز یخبر هی دن که حتما یم امیبهم پ شاخکام

 .شده

 ؟یکرد دایمن پ یمامان جان باز دختر برا ـ
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 قدر تابلو بودم؟ نیا ؟یدیاِ فهم ـ

 .بله یبا عرض پوزش، ول ـ

 . سام؟یخب کار من رو راحت کرد ـ

 نه؟ ایخوبه  نیکه برام لقمه گرفت یختراون د نمیبب امیبار رو باهاتون م هی نیباشه، ا ـ

کنه.  یخنده دار مامان باز شده نگاه م ی افهیق نیاز ا شمیصورتشه، به من که ن یکه رو یزنه با لبخند یخشکش م مامان

 :گمیم

 شد؟ مامان؟ یچ ـ

 ؟یایواقعا م یعنی ـ

 :گمیو م دمیتکون م یبس گفتم نه، بنده خدا... سر از

 .دم یول م. قامیآره به خدا. م ـ

 .فردا شبه ها یقرار برا ـ

 .باشه ـ

و  دمیتکون م نیخواد خبر بده. با خنده چند بار سرم رو به طرف یم یدونم به ک یو نم رهیبه سمت تلفن م یخوشحال با

 .افته یعقل و دلم جنگ م نیافتم. ب یکه کردم م یتازه به صرافت کار نمیش یتخت م یباال. تو اتاقم رو رمیم

 ؟یبود کرد یچه کار نیـ ا عقل

 !یهم خوب کرد یلیکار کرده؟ خ یـ مگه چ دل

 کنم؟ یمن تا عاشق نشم ازدواج نم یگفت یکه م یـ مگه تو نبود عقل

 !جالب رو بچسبه یها تیموقع دیآدم با ؟یـ خوب که چ دل

 .ـ دل خفه شو عقل

 .ـ خودت خفه شو دل

 :گمیخندم و م یهمه خل و چل بودنم م نیذهنم به ا تو
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 !لطفا دیجفتتون خفه بش ـ

 خفه شن؟ ایک ـ

شم و  یشم. بلند م یم رهیکنه خ یو با خنده بهم نگاه م ستادهیدر ا یپرم و به خواهر کوچولو که تو آستانه  یجا م از

 :گمیم

 وروجک؟ یاومد یک ـ

بنده خدا داداش ما با  نیا دمیزنه بزنم که د یمعرفتم که اصال به ما سر نم یسر به داداش ب هی امیاالن! گفتم ب نیهم ـ

 .رهیخودش درگ

 :گمیکنم و م یم یا خنده

 .. خلوت مردونه بودیخودت ریدرگ ـ

 .خلوت مردونه ات تو حلقم نیا ـ

 ؟یگرفت ادی گهیچرت و پرت د هی یباز رفت هیسام ـ

 .کرده بود هنگ چارهیاز بچه ها اون روز به استادمون گفت، استاده ب یکیاالن پره.  نیا یونیتو  ؟یپس چ ـ

 چه خبر؟ گهیاز دست شماها، خب د ـ

 ؟یایب یخوا یهم تو نم امیمعرفت من ن یب ،یسالمت ـ

 .کهیکوچ یآبج گهید الیخ یشلوغه. ب بیسرم عج یدون یخودت که م ـ

 ؟یدیدیمامان رو پسن یلقمه  دمیشن یراست ـ

 :گمیم هویبعدش  یول گه،یم یچ فتادین میدوزار اول

 رو قبول نکردم؟ یمامان محترم نگفته من هنوز کس نی. ایخواستگار امیب من فقط قبول کردم ـ

 .چرا گفته ـ

 ؟یگیم یخب پس چ ـ

 .کنم تیتو رو اذ دهیمزه م ـ
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 .دونم تو یاِ؟ من م ـ

 .کنهرد و منم دنبالش یکه فرار کم رمشیتا بگ امیو م گمیرو که م نیا

***** 

 " مهتا "

 سب تو باشه؟فکر کنم منا دهیمهتا اون مانتو سف ـ

 هان؟ کدوم؟ ـ

 .خوره یم ییکمربند طال هیکه  دهیاون سف ـ

 .آهان، آره قشنگه ـ

تو،  رنیکه دارن م نایکشم و با مهناز ا یم یقیترسم. نفس عم یکنم. هنوزم از بودن تو جمع م یبه اطراف نگاه م دستپاچه

 :گهیکنه و م یبه من م یازه دار نگاهخواد. مغ ی. مهناز همون مانتو رو مشمیافتم و وارد مغازه م یراه م

 شون؟یا زیسا ـ

 :گهیهم م مهناز

 .بله ـ

 :گهیکه متوجه من شده آروم م ایچسبم. آر یکنم و به مهناز م یرو مشت م دستام

 اومده؟ شیپ یمهتا جان؟ مورد ـ

 :گمیزنم و م یم یپر استرس لبخند

 .نه، نه ـ

 .بود به من بگو یخوبه، اگه مشکل ـ

 یکه احساس م گمیزنه. رک و راست م یشده بهم م یدونه از اون لبخند مهربوناش که به آدم حس آرامش م هیبعدم  و

 .که همه جا مراقب من و کارهامه ی. پدررونیرم ب یپدر مهربون م هیکنم با 

 :گهیو م ارهیدار مانتو رو م مغازه



 

 
215 

 .دییبفرما ـ

 :گهیو م رهیگ یم لیاون رو تحو ایآر

 .بفرما خواهر زن ـ

 نهیش یپوشمش. مانتو که به تنم م یرم تو پرو م یم یمغازه دار فور ی رهیفرار از نگاه خ یو برا رمیگ یرو م مانتو

 :گمیم نهییتو آ یدختر ترسو ریبندم و به تصو یکمربندش رو م

 .یتون یکنم مهتا آروم باش. تو م یخواهش م ـ

 :گهیم نهیتو آ یمهتا

 .کنم یم یسع یدم، ول یکنم، قول نم یم یسع ـ

 :گهیزنه و م یم ی. مهناز لبخنددمیمانتو رو نشونشون م ننیبب ایکه مهناز و آر یکنم و جور یرو باز م در

 .یش یمحشر م یشال مشک هیو  یمشک ایو  دیسف نیشلوار ج هیبا  ـ

***** 

 هیساده و  یشال خردل هی. یخردل یمانتو هیو همون مانتو و با  دیو سف یشلوار مشک هیشد که مهناز گفت.  یهمون قایدق

 یکتون هیداره و  دیو سف یمخلوط مشک یکفش که طرح ها هی یکیمنه که با دو کفش که  یها دیخر دیسف یشال مشک

 .شه یم لیتکم زی. همه چیمشک

هم  نایکرده و مب ادیز دیبرگردونم. مهنازم مثل من خر ایبه آر دیرو دوست دارم، اما پولش رو با دمیکه خر ییها لباس

شماره  دنیخوره. با د یزنگ م شیخودشه که گوش یبرا یراهنیدر حال انتخاب پ اینمونده. آر بینص یوسط ب نیا

 :گهیو م دهیزنه و جواب م یم یلبخند

 !یبه به، محمد آقا. آقا عجب کرد ـ

***** 

 " سام "

و محمده.  هیو احسان و هان هیسام . جمعمون شامل من ورهیگ یرو م ایآر یبه محمد دوخته شده که داره شماره  چشمام

جا.  نیا مشیو کشونده بود میاستراحت بهش نداد یاجازه  ثانهیخب هیاحسان که تازه از سرکارش اومده و من و سام

 یریگیشن فکر نکنه که صد البته هنوز در حال پ یکه بچه دار نم نیبخوره و به ا ییهوا هیرو آورده تا  هیمحمد هم هان
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شم و به دهنش  یمحمد از تفکراتم خارج م یموندم من که گل سر سبدشون بودم. با صدا یهستن. م گرفتن بچه یبرا

 .دوزم یچشم م

 ... ـ

 ؟یریگ ینم یاز ما خبر گهیاون وقت د ،یشد دایهمه سال پ نیمعرفت. بعد از ا یب قیعجب از شماست رف ـ

 ... ـ

. ننیخوان شما رو بب یو از اون ورم بچه ها م میجا جمع شد نیکه ما ا نیدونم سرت شلوغه. آقا غرض از مزاحمت ا یم ـ

 ؟یی. اصال االن کجادنتیهمه مشتاق شدن به د گهیکردم ازت، د فیخرده تعر هی

 ... ـ

 گن؟یم یچ نیآها، خب، بهشون بگو بب ؟یرونیب ـ

 :گهیمکث دوباره م یاز کم بعد

 .حق ایمخلصم،  آقا؟ یندار یفرستم. کار یخب، آدرش رو االن برات م یلیخ ـ

 :گهیکنه و م یرو قطع م یگوش

 انیدفعه ب هیکه  دمیآدرس رستوران رو بهشون م گهیآب بزنن. د یدست و صورت هیخوان برن خونه  یبودن. م رونیب ـ

 اون جا. خوبه؟

 .کردن و اونم مشغول نوشتن آدرس شد دشییتا همه

***** 

 " مهتا "

 ، خب؟و شال ستش رو بپوش یخردل یمهتا، مانتو ـ

 :گمیکنم و م یبه مهناز م یگشاد نگاه یچشما با

 چه خبره؟ ـ

 !!ایآر یدوستا شیپ میبر میخوا یم ـ

 .امیمن نم ـ
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 :گهیهم پشتش م ایاندازه و آر یم یگرده و بهم نگاه یبوده. مهناز برم نیهم یبرا یفهمم اون پچ پچ لحظه ا یم تازه

 یتون یم یطور نی. ایدوستانه شروع کن یجمع ها نیاز هم دی. تو بایریبگبود که تو جمع قرار  نیمهتا جان. قرار ما ا ـ

 .یریقرار بگ طیبهتر تو مح

 ...من ستن،یمن ن یاونا که دوستا ـ

 ایبه دن ی. تو که از اول وقتیجاها شروع کرد نیاز هم یروز هیخودت هم  یتو با دوستا یقبول، ول ستنیتو ن یدوستا ـ

 ؟ی. بودیبا دوستات آشنا نبود یاومد

 :گمیچرخونم و م یرو به سمت آدم ها م سرم

 .... مردنزیخب اونا همشون... چ ـ

کنار مهناز  یتون یم یکش یهم اگه خجالت م هیمحمد زن داره که زنشم هست. سام هم خواهرش رو آورده. از بق ـ

 .باهاشون یبش یمیکنه که صم یبه تو زور نم ی. کسنی. همیفقط سالم کن یتون ی. مینیبش

 .باشه ـ

 .خواهرکم نیآفر ـ

مخصوصا که توشون مرد هم باشه. اگه به  اد،یخوشم نم بهیندارم. از جمع غر ی. احساس خوبنییاندازم پا یرو م سرم

 .کردم یکنم نبود اصال قبول نم یآشت یکه بخوام با زندگ نیو ا ایخاطر حرف آر

دارم به  یرو برم دمیخر یها سهیکه ک نیو منم بعد از ا رنیبه سمت اتاق خودشون م ایبه خونه، مهناز و آر دنمونیرس با

 یوحشتناک یلیاحساس خ هیشه.  ینم یگوشه و نرم، ول هیخواد مانتو هام رو پرت کنم  یدلم م یلی. خرمیسمت اتاقم م

 :گهیو م نهیش ی. آروم کنارم مادیبه اتاقم م رمیدونه با خودم درگ یدارم. مهناز که انگار م

رفت و آمد کنه که چشم به  ییبا آدم ها ادیخودش خوبه، م ای. آرستنین یبد یآدم ها ایآر یه خدا دوستاب ،یخواهر ـ

 ناموس داشته باشن؟

که همه آدم  نای. اونم ابهیجمع غر هیرم تو  یباره که من دارم م نیاول نیمن استرس دارم. ا یخوبه، ول ایدونم آر یم ـ

 .بزرگن

 .ی. بلند شو کمکت کنم حاضر بشستنی. فکر کن اونا نیخور یم ایبا من آر یشامه که دار هی. فکر کن نیتو کنار من بش ـ



 

 
218 

و  دهیگرده و مانتو رو دستم م یبرم یکم اتو کنه. بعد از مدت کوتاه هیتا  رونیبره ب یشم و اون لباسام رو م یم بلند

 :گهیم

 خوشگل من؟ یچطور شد نمیبپوش بب ـ

کنم. به خاطر  یتنم م نهییآ یپوشم. مانتو رو جلو یکنم رو م یمانتوهام تنم م ری زرو که معموال یبلند نیآست لباس

باال. شال ستش که  دمیرو کش دیتنمه. شلوار سف پیک دمیمانتو با اون بلوز که پوش نیکم کردم و ا زیدو سا ادم،یز یالغر

. ستمیا یمهناز م یپوشم جلو یهم م رو هیرو هم رنگش مشک یاستار لآ یکنم. کتون یمناسب فصل کلفت بود رو سر م

 :گهیفرسته و م یبرام م یزانومه. مهناز بوسه ا یمانتو تا باال

 .ارمیبرات ب زیچ هیصبر کن  گریفقط ج ؟یکن یبهت شماره بدم قبول م گریج ـ

داده  یتاه جلوه اکو یزنه. حاال بهتر شده. حداقل به اون موها یکوتاهم م یگرده و اون رو به موها یتل برم هیو با  رهیم

 .شده

***** 

 " سام "

 :گهیشه و م یکردن بلند م رید یکم نهیب ی. محمد که ممیمحمد یرستوران منتظر مهمونا یتو

 .امیدر و با اونا م یجلو رمیمن م ـ

وب طبق کنه. بچه که خ یبچه در رستوران رو باز م کیو دو تا خانوم و  ایبعد با آر ی قهی. حدودا ده دقرهیبه سمت در م و

خوره  یم یخوره باشه. اون وسط نگاهم به دختر یم ایسنش به آر بایکه تقر یو خانوم ایآر یبرا دیمحمد با یها فیتعر

اما اون  نم،یترکم تا صورتش رو بب یم ی. دارم از فوضولادیآهسته دنبال اونا م ییبا قدم ها ریکه همراه اوناست و سر به ز

 یلیو زنش خ ای. آرمیش یبه احترام اونا بلند م یرسن و همگ یمراه مهموناش به ما مکنه. محمد به ه یسرش رو بلند نم

 :گهیمونه که محمد م یم رهیخ ونکنه. نگاهم به ا یکنن، اما اون دختر سرش رو بلند نم یم یراحت با همه احوال پرس

 .مهتا خانم ا،یهم خواهر خانم آر شونی. انایو همسرش مهناز خانوم و دختر نازشون مب ایآر ـ

 ییمکث با صدا یو بعد از کم دهیتکون م یمونه. سر یم رهیخ یشه و من نگاهم به دو چشم قهوه ا یدختر بلند م سر

 :گهیلرزون م

 .سالم ـ
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درشت قهوه  یمتوسط. چشما یمونه. لب ها یم رهیکنم. باز نگاهم بهش خ یو منم سرم رو خم م دنیجوابش رو م همه

چرخه و بعد  ی. نگاهش از جمع مدهیرو تو دستش فشار م فشیک ی. دسته هادیسف ی. پوستمتناسب با صورت ینی. بیا

 یصورتش رو م یظیبعد اخم غل یخوره و لحظه ا یم یونکنه. تک یکنه که به من نگاه م ینگاهم رو حس م ینیانگار سنگ

 یو اونا هم م رمیگ یهم رو ازش م. نگادهیتو دستش فشار م شتریرو ب فیک ی. دسته نییاندازه پا یپوشونه و سرش رو م

اون و احسان  نمیب یکه م هیگردم سمت سام یجوجه براشون سفارش داده. برم یعنیخودمون  ی. محمد از غذاننیش

زنه و  یم یچشمک هیشن. سام یو و زنش م ایکنن. محمد و زنش دوباره گرم صحبت با آر یدارن با خنده بهم نگاه م

 :گمیفرستم و تو دلم م یباال م ییخوشگله. متعجب ابرو گهیصدا م یو ب دهیم دستش رو به عالمت خوبه تکون

 :گمیکنم و باز تو دلم م یفکر م گهیکم د هیگه؟ید گنیم یها چ یتوهم نیا ـ

حاال که فکر  گمینگاه. م کیعشق در  یچرت و پرت ها نیاُه، اُه، از ا اد؟یدختره خوشم م نینکنه فکر کردن من از ا ـ

 .بهش بندازم گهینگاه د هیخدا رو خراب کردم بذار  بندگان نیا

است که رفته کنار مهتا. چشمام دو متر پرت  هیرفته کنارش نشسته. منظورم سام دهیورپر نیا نمیب یکنم، م یسر بلند م تا

 .ننیام رو بب کهیکردم که کل رستوران روده کوچ یبود، آن چنان دهنم رو باز م یجا م نیشه جلو و اگه جاش ا یم

***** 

 " مهتا "

 یکه کنارم م نمیب یرو هم سن و سال خودم رو م یشه عقب و من دختر یم دهیکش هویمونده  یکنارم که خال یصندل

 :گمی. تو دلم منهیش

 ه؟یک نیا ـ

 :گهیکنه و م یرو باز م ییخودش باب آشنا هوی

 شتریشه ب یدونم. مهتا. خب اگه م یهم که م کردم. اسم تو یسالمه و تازه امسال عروس ستیهستم. ب هیسالم، من سام ـ

 .با هم میباش یخوب یدوستا میبتون دیاز خودت بگو شا

 :گمیاندازم و م یم نیی. سرم رو پاارمیم ادیرو  ایآر یکنم. حرفا یکنم و دستام رو تو هم قفل م ینگاهش م یکم

 بگم؟ یچ ـ

 .گهیوا؟ خب از خودت بگو د ـ
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 .... و... و... هنوز مجردمستیرم تو ب یازه امسال ماز خودم؟ خب من... من... ت ـ

چرا سرت رو  گمیهم عاشق باشه. م یلیبشه و خ دایپسر خوشگل برات پ هی یبه زود دی. شاستین یزیکه چ نیاِاِاِ خب ا ـ

 ن؟ییپا یانداخت

 ...خب... خب ـ

کنم و باز نگاهم به اون دو  یبلند م . سرم رودنیو من رو از جواب دادن نجات م ارنیموقع گارسون ها غذا رو م همون

خوام محکم بزنم تو صورتش. مهناز که کال حواسش پرتِ اون  یشه. م یم رهیپرروئه خ یلیجفت چشم که صاحبش خ

 :گهیم هیسام ارن،یگارسون ها غذا ها رو م یدوستشه. وقت

 ؟یجوجه دوست دار ـ

 .ادیبدم نم ـ

 .کنم یعوض نم رو با جوجه یزیچ ایمن عاشقشم، اصال تو دن ـ

 :گمیلبخند تلخ م هیکنم و با  ینگاه م بهش

 .کردم یعوضش م زایچ یلیگفتن با خ یبه من اگه م یول ـ

 مثال؟ ـ

 .الیخ ی. بستیگفتنشون جالب ن ییزایبا چ ـ

ورم خ یبرنج رو م یاز جوجه ها و کم یمیکشم. ن یجوجه رو به چنگال م کهیت هی لیم یدارم و ب یو چنگالم رو برم قاشق

از اون رو  شتریتونم ب یکردم، اما حاال... اصال نم یماجراها بود حتما اون بشقاب رو تموم م نیشم. اگه قبل از ا یم ریو س

 :گمی. مهناز رو به من مدناکثرا غذاشون رو خور بایلب بزنم. تقر

 ؟یچرا غذات رو نخورد ؟یالزم ندار یزیچ ـ

 .اشتها ندارم ـ

 .شه یبا غذا نخوردن که درست نم ؟یکن یجور م نیچرا با خودت ا زمیعز ـ

 .. همونطور که از اول سرت گرم دوستات بود االن هم تنهام بذارگهیتونم، ول کن د ینم ـ

 .گفتم مزاحمت نشم یهست هیسرگرم حرف زدن با سام دمیخب من د ؟یمهتا ناراحت شد ـ



 

 
221 

 :گمیزنم و م یم یپوزخند

 !مزاحم ـ

 :گهیم ایموقع محمد دوست آر همون

 م؟یبزن یگشت هی دیموافق یخب، همگ ـ

 :گهیمونه و م یم رهیمن خ یکنم. نگاه محمد رو یتفاوت به جمع نگاه م یکنن و منم ب یموافقت م همه

 !انگار مهتا خانم دوست ندارن؟ ـ

 :گمیشم و م یچرخونم. هول م یرو به سمتش م سرم

 !کنه ینم یمن؟ برام فرق ـ

خوام بهش  ینم گهیشه. د یم رهیکه همش به من خ هیی. سام همون پسر پرروشنیبلند م که نییکسا نیو سام اول ایآر

رو تو  فمیشم. ک یشه منم از جام بلند م یکنه. به دنبال مهناز که بعد از اونا بلند م یم تمینگاه کنم. چون نگاه هاش اذ

 .سامه یعنیشه سرم رو بلند کنم. همون پسر پررو  یباعث م ییکنم که صدا یدستم مشت م

 ن؟یمهتا خانوم، انگار جوجه دوست نداشت ـ

لحظه به لحظه  نهیب یکه مرکز توجه باشم متنفرم. مهناز که م نیشه و من چقدر از ا یتوجه جمع به من جلب م گهیبار د هی

 :گهیشه م یحالم داره بدتر م

 .کم قبل از اومدن غذا خورده بود هیمهتا امشب اشتها نداشت. راستش  ـ

***** 

 " سام "

 یکنه نشون از استرس یرو تو دستش مچاله م فیکنم. اون حرکت که ک یزنه تعجب م یحرف رو م نیکه ا خواهرش

دختر زوم  نیا یمن چقدر امشب رو ادیکه تو وجودشه. مطمئنم از استرس به غذاش لب نزده و باز تو ذهنم م دهیم

کنم نگاهم  یم یدختر. سع نیکنم به ا ینگاه م یجور نیاالن اطور نگاه نکردم که  نیا یدختر چیکردم؟ تا به حال به ه

 .شم یهم موفق م یو کم رمیرو ازش بگ
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و مهناز  هیبه اون که ساکت کنار سام یرو داده نگاهم هر از چند گاه شنهادشیکه محمد پ یرو ادهیچون تو پ ،یکم گمیم

که  هیدر حال نیو ا دهیگوش م هیسام یها یطور به پر حرفکه چ نمیب یمونه. م یم یم رهیره خ یخانوم راه م هیخانوم و هان

 .زنه یکمتر حرف م

***** 

حال پر از  نیپر از خاطره و در ع یکنم که امشب شب یفکر م نیبه ا یرانندگ یو هر سه ساکت. در حال میراه برگشت تو

کنم از ذهنم  یهم م یم و هر کارکن یناخواسته بهش فکر م ییجورا هیمهتا.  یعنیسوال بود. حاالت خودم و اون دختر 

برد. از همه بدتر  ین که چرا مثل خواهرش از تو جمع بودن لذت نمیسوال بزرگه و ا هی. هر حالتش برام رهینم رونیب

عاشق  یعنیتو ذهنم نباشه.  یشه و در عوض دوست دارم به جز اون کس یحاالت خودمه که اون دختر از ذهنم خارج نم

باعث شده  نیو هم هفرق دار هیکوچولو با بق هیمحاله. اون دختر فقط برام  ؟یزر نزن بابا. من و عاشقشدم؟ پـــــــــوف، 

 .نهیبهش فکر کنم. آره هم

 .رونیکشه ب یمن رو از تو فکرم م هیسام یصدا

 داداش؟ ـ

 بله؟ ـ

 .برام سوال شد ییزایچ هیمهتا بودم  یعنیدختره،  نیامشب که کنار ا ـ

 ؟ییزایچه چ ـ

 .اون و خواهرش ناخواسته گوش کردم یب... خب... راستش من امشب به حرفاخ ـ

 :گهیمن احسان م یجا به

 .یدو نفر شد یخصوص میزشت بوده؟ تو وارد حر یلیکه کارت خ یدون یخودت م زمیعز ـ

 .زدن یخواستم. اونا خودشون بلند حرف م یخب... خب من که نم ـ

 :گهیم یبا لحن ناراحت و

 .از قصد که نبودتازه اشم،  ـ

 :گمیکه شب خوبش خراب نشه م نیا یبرا

 واست سوال شده؟ یاشکال نداره. حاال چ ـ
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نخورد. اولش که با ذوق بهش گفتم من اگه بهم بگن جوجه  یدرست و حساب یکه مهتا غذا دیدیموقع شام، خودتون د ـ

. رفت و رفت تا رمیهست که بخوام بگ ییزایچ هیمن برعکسم،  یگفت ول ،یچیه گمیم یکن یعوض م یبا چ ایرو تو دن

 یدرست نم یزیهم گفت با غذا نخوردن چ خواهرهگفت اشتها ندارم.  یخور یآخر غذاش که خواهرش گفت چرا نم

 .شه

 خب؟ ـ

 .داشته یمشکل هیکه اون  گمیمن م یعنیخب  ـ

 .شه ینم لیکه دل نایا ـ

 .داره یمشکل هیکه اون  گهیحس ششم من م یدونم، ول ینم ـ

 شو خب؟ یکارآگاه باز الیخ یآخه خواهر من، قربون حس ششمت برم من. ب ـ

 کردم؟ یکارآگاه باز یاَه، لوس. من ک ـ

 :گمیکنم و م یم یکنم. خنده ا یو مثال قهر م نهیش یم نهیبعدم دست به س و

 .یکن یقهر م گمیبهت م یزیچ هیدختره. تا  ییلوس تو ـ

 .رمینخ ـ

 نیمامان و بابا و ا نیاز دست ا یعنیهنوز شوهر کردن زود بوده.  یکی نیا یگذره که برا یکنم و از ذهنم م یم یپوف

 .نگرفته ادیگرفت که هنوز  یم ادیرو  ییزهایچ ستیبا یم هیکاراشون. سام

***** 

 " مهتا "

 یم دهیکش شیپ. افکارم ناخودآگاه به چند ساعت دمیتخت جا م یخودم رو، رو یبه نسبت طوالن یرو ادهیپ کیاز  خسته

سام و به شوهرش احسان که  یعنیاون  ی. به برادر پرروهیبه اسم سام نیریحال ش نیشه. به اون دختر پر حرف و در ع

 یرو ادهیدغدغه وسط پ یکه راحت و ب نایو مهنازن. به مب ایآر قیفزنش که ر هیاز اون هشت سال بزرگتره. به محمد و هان

رو داشتم که باز هم  نیجمع لذت نبردم. چون همش استرس ا نیاز ا ادی. امشب زامیبختبه خودم و بد تیو در نها دیخواب

کنه. خدا لعنتت کنه پارسا. حاال که  تمیو اذ ادیب یزیچ هیلرزه که نکنه االن  ی. همش تنم مفتهیب یاتفاق هی میتو اوج خوش

که  نی. ایمسخره رو برام راه انداخت یباز نیا ترس رو تو جونم و نی. خدا لعنتت کنه که ادمیرو فهم یکیحداقل اسم تو 
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. ادنیرو دلم مونده. چقدر ز "که  نیا "که... آخ خدا... چقدر  نی. ایکرد کیشر اریخودت و مه یمن رو تو کثافت کار

و  دمیحرفاش رو شن ونیدر م یکیاز خودش و برادرش حرف زد. اما از بس فکرم مشغول بود که  یلیامشب خ هیسام

 دمیغم نداشته. فهم شیتا به حال تو زندگ دمیفهم دمیرو هم که شن ییهمون ها یول گه،یم یچ یدرست و حساب دمینفهم

زن چهل ساله غم رو  هیمثل  یسالگ ستیو تو سن ب یمن تو اوج جوون یبچه است، ول یبرخالف سنش هنوز شاده و کم

کنم تا شاد  یرسم که هر چقدر هم سع یم جهینت نیهر شب و هر روز من و چه صادقانه به ا اریکه شده  یدوشمه. غم

 .ستمیکه من شاد ن دهینشونم م یتلنگر هی ،یزیچ هیباشم و خودم رو شاد نشون بدم، بازم ته قلبم 

 .درونم غوغاست "

 .شکنم یم ساده

 .تلنگر کوچک کی با

 .گونه نبودم نیا

 " !شدم

شه و  یجا وارد تنم م هیتشک و بالش  یتخت. سرد اندازم رو یو خودم رو هم م نیکنم رو زم یرو پرت م لباسام

هم  یگرید یزهایچ دی. شاستیتخت ن یدونم همش از خنک یکه خودم م ی. احساسدهیبهم دست م یاحساس جالب

 ...دیباشن. شا

***** 

 " سام "

کوبه تو صورتش  یمظاهرم آروم  دنیتو اتاق و با د ادیمرتب. مامان م یکنم و موهام رو هم کم یحوصله کتم رو تنم م یب

 :گهیم

 یرو هم جا رشونیبلکه خدمتکار پ دن،ینه تنها دخترشون رو بهمون نم یجور نیا ه؟یچه وضع نیخاک عالم، ا یوا ـ

 ه؟یچه وضع نیکم به خودت برس. ا هی. دنینم لمونیعروس تحو

 .خب ندن. چه بهتر ـ

 اِ وا؟ احمد؟ احمد؟ ـ

 :گهیم دنمیتو اتاق و با د ادیکرد. بابا م خدا، باز مامان کم آورد بابا رو صدا یوا
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 چه خبره؟ ه؟یچ ـ

 .کنه یگم سر و وضعت رو درست کن، گوش نم یبهش م نیبب ـ

 .کنم یخب، شما برو به کارات برس، من درستش م یلیخ ـ

 .میکه بر نیایب یباشه، زود ـ

 .باشه. برو خانوم خوشگل من. کمتر حرص بخور بابا ـ

 نی. آخ که چقدر خنده داره عشق ادهیم لیلبخند ژکوند تحو هیزنه و بابا هم متقابال در جوابش  یمبه بابا  یلبخند مامان

شه به  یاز طرف من باعث م یمصلحت یسرفه  هیبه من ندارن.  یکنن و اصال توجه ینگاه م گهیجور به همد نیدو. هم

 :گمیم. رو به هر دوشون که دستپاچه شدن انیخودشون ب

 .جاست مثال نیبابا بچه ا ـ

 :گهیکنه م یم رونیکه مامان رو ب یدر حال بابا

 .برو خانوم گل ـ

 :گهیبعد رو به من م و

 ؟یاومدن. کجا بچه ا یم اینوه هات به دن دینره غول، االن با یتو ـ

 !بابا ـ

 .ایبه حرف مادرت گوش بده . تر گل و ور گل بشو و ب یکوفت، زود ـ

 .بابا تو رو خدا ـ

زنه  یم دنمیبا د هویکنم.  یخونم و قبرم رو م یخودم فاتحه م ی. منم تو دلم براادیوم آروم سمت من مگرده و آر یبرم

 :گهیخنده و م ریز

 نه؟ یخواستگار یبر ستیپدرسوخته، دلت ن نمینه، هنوزم جذبه دارم، بب ،یدیباحال ترس یلیخ ـ

 :گهیو بابا م دمیبه عالمت بله تکون م یسر

 .کار بکنم یچ دیبا نمیباشه. ترگل ورگل کن تا من بب ؟یدیرا به مادرت قول مبال گرفته. خب چ یا ـ
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 :گمیو م رهیگ یحرفاش خنده ام م از

 .جناب احمد آقا، چشم. شما امر کن دهیدو د یبه رو ـ

 .کنم. پررو یشد من امر م لشیبسه... تا مطابق م ـ

 .رونیب رهیبعدم خنده کنان م و

 :گمیخندم و م یم سرخوشانه

 .. دمت گرم بابانهیا ـ

 .یجز دو چشم درشت قهوه ا ستین یزیشه. اون چ یم زیچ کیفکرم مشغول  و

***** 

 " مهتا "

 .نمیش یکه کنار هم قرار گرفتن م ییقبرها کنار

 .تولد و وفاتش خیبعد تار ،یمیابراه ریام لی: راحنام

 .کنم یقبره نگاه م نیکه درست کنار هم یقبر بعد به

 .تولد و وفات خیتار بیترت نیو به هم ابیکام: اَردَوان نام

 هیاما  به،یشده ترک برداشتن و پر از خاک و گِلن. اسماشون واسم غر یدگیبهشون رس ریبه د ریکه از بس د ییقبرها

که در حال حاضر به گردنم حق دارن فرق داره. با دست  یکه به پدر و مادر یته دلم بهشون دارم که با احساس یحس

 :گمیلب م ریزنم و ز یاز خاک رو کنار م گهید یکم

 مامان؟ ـ

 :گمیبار م نیکنم و ا یمکث م یکم

 بابا؟ ـ

 :پرسه یآروم از مهناز م نای. مبستادنیکنارم ا نایمب یپدر و مادر و حت ا،یمهناز، آر ار،یمه

 ن؟یک نایمامان، ا ـ
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 .رو بده چییسو .نیبرم کنار ماش یرو م نایمن مب ا،یدو تا آدم خوبن مامان جان! آر ـ

. دهیخبر از رفتشون م نایمب یآروم مهناز و ورجه وورجه کردن ها ینه، اما قدم ها ای دهیرو بهشون م چییسو دمینفهم

 :گه یلب م ریزنه و ز یمادرم م ای یمیابراه ریام لیقبر راح یبه رو یو آروم با دو انگشت ضربه ا نهیش یمامان کنارم م

 .میَرحبِسمِ اهلل الرَحمانِ ال ـ

 یقبر م ی. دست رونمیش یخاک م یبار قشنگ رو نیبندم و ا یخونه. چشمام رو م یم یلب فاتحه ا ریبعد آروم ز و

 :گمیکشم و م

 .من نقش داشتن یدو آدم تو زندگ نیکه ا دمیچقدر بد فهم ـ

 یو مامان در حال ستیا ناون ج یکه مامان فاتحشه اش تموم شده. جز اون و من کس ام،یبه خودم م یتو فکر و وقت رمیم

 .کنه به حرف زدن یکنه شروع م یکه اشکاش رو پاک م

 یپرورشگاه آسمان به عنوان پرستار مراقبت از بچه ها یتو یزمان هیمن. من  یدوست من بود. دوست جون جون لیراح ـ

قدر بزرگ بود که دو تا کردن. اون پروشگاه اون  یو اردوان و محمد هم اون جا کار م لیکردم. راح یکار م رخواریش

شدن و بعدها عشق  یمیصم یتا همکار که رفته رفته دوست ها دوداشت. محمد و اردوان.  ازیمورد ن یکاال دیمسئول خر

کردن. اول من اومدم و  یپرورشگاه بودن و قبل از ما اون جا کار م یو اردوان هر دو از بچه ها لی. راحلیمن و عشق راح

نشستن و حرف زدن.  اطیتو ح یکار یو بعدها وقت ب ارینامه بده و ب لیشق من شده بود. اواکه ع یبعدم محمد. محمد

کرد و  یخواستگار لیما اردوان از راح ی. چند روز بعد از نامزدمیمن و ما با هم نامزد شد یاومد خواستگار یمحمد زود

رو با هم  یخواستن بمونن عقد و عروس ینا ماما او میخوند یاونا تو همون پرورشگاه نامزد شدن. من و محمد عقد محضر

 یکس یب یشبا غصه  گهیپرورشگاه بخرن و د رونیخونه ب هیو پول جمع کنن که  ننخواستن اون قدر کار ک ی. مرنیبگ

که با  یجمع کردن پول خونه. خونه ا یمن و محمد برگزار شد و اونا هم چنان در تالش برا یرو نخورن. جشن عروس

طبقه اش  هیهرکدوم تو  همحقر ک یخونه ا یاجاره بها یدادن برا یاز پولشون رو م یمی. چون ندیشد خر یحقوق اونا نم

 مونیزندگ لی. من و محمد هم اوادیکش یاجاره بها م یو بداخالق که هر سال رو ریپ یکردن و صاحب خونه ا یم یزندگ

رو  نیشده بود. چقدر بعدها حسرت ا ادیز مونیعروس پول مراسم یعنی. میکمک به اونا نداشت یبرا یبود و پول آن چنان

کردن محمد آسون بود، اما من اون قدر  یدادم تا اونا خونه بخرن. راض یرو م یکاش پول اون مراسم کوفت یخوردم که ا

تنها  یاون لباس پر از زرق و برق بودم که متوجه حسرت تو چشما دنیو پوش یداغ بودم و اون قدر عاشق گرفتن عروس

 .دوستم نشدم

 :دهیکنه و ادامه م یرو پاک م اشکاش
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از اون  لیپوچ و بچگانه بهم خورد. راح یدعوا هیو اردوان سر  لیراح نیخدا تازه مهناز رو به من داده بود که ب ـ

ا خونه اش رو هم عوض کرد چرا چون اردوان گفته بود حاال حاال ه یعشق ناتموم. حت هیپرورشگاه رفت و اردوان موند و 

 لیگذشت و اردوان از عشق راح یبهم خورده بود. چند سال نشونیب وکنه. دعواشون اوج گرفته بود  ینم یبا اون عروس

 تیتونست بکنه. دو سه بار براش موقع ینم یو کار دید یدوستش رو م نیبود. محمد وضع بهتر یوانگیبه د کینزد

که عاشق بچه بودم و خدا هم  یرو باردارم. من اریکه مه دمیمن فهمو دار  ریگ نیازدواج جور شد و اردوان سر باز زد. تو ا

سر و  یبه منم نگفته بود کجاست. ب ینبود. حت یازش خبر گهیمن بود د یمیکه دوست صم یلیکرد. راح یبهم لطف م یه

 .شب رفته بود یکیصدا تو تار

 :مه دادرو گرفت و و ادا ختنیر یگونه هاش م یکه پشت سر هم رو یهم اشک ها باز

 ...رو هم سالم و سالمت به من داد. اما اریگذشت و خدا مه ـ

 :گهیکشه و م یم یقیعم نفس

رو نگه داره. گوش  گهید یتونه بچه  یشده و نم فیگفت رحمم ضع یبچه دار بشم. م گهیاما دکتر قدغن کرد که د ـ

چهار  ارینکنم. مه یباردار یبرا یتالش گهیدبچه ها باشم و  نیبا هم دیخودم گفتم که با یکردم و روزها و شب ها برا

از همه اردوان که شکست و نابود  شتری. بمی. همه جا خوردشیشونمهر طالق رو پو هیبرگشت اما با  لیسالش بود که راح

ازدواج  یپسر هیبا  ارهیکه حرص اردوان رو درب نیا یکه برا دیرو اون طور شکست خورده و نابود د لیراح یشد وقت

خواد  یم وفهمه بارداره  یم رهیخواسته طالق بگ یکه م یبود معتاده. درست وقت دهیود که بعد از ازدواج فهمکرده ب

تا  رهیاون رو بگ یخواسته حلقه  یمرده و م یداشته م یشوهر معتادش از خمار یشب وقت هیکه  شیزندگ یبسوزه به پا

بچه اش،  یاون حلقه پشتوانه بشه برا دیرو بده که شا خواسته حلقه اش ینم لیکنه و راح یبفروشه و خرج اون کوفت

نبوده. اتفاقا خوبم پول داشته اما مادر  ریکه فق یافته. پسر یزنه. بچه اش هم همون موقع م یرو تا سر حد مرگ م لیراح

 شیدت اردوان پم هیبار هم بعد از  نیاون رو طرد کرده بودن. ا " میتی " یو به عنوان لیو پدرش به خاطر ازدواج با راح

خواسته  یکرده چون نم یقبول نم شهیسرسخت تر از هم لیباشه. دوباره عشق هم باشن، اما راح لیشه که با راح یقدم م

 یشه و روزها جلو یمن نابود م یپا یچه طور شب ها رو لیکه راح دمید یزن شکست خورده باشه و من م هیاردوان با 

خواست اردوان ازش دل بکنه و چه احمق  یگفت. م یالتماسش کردم که بگه، نم. هر چقدر ستهیا یاردوان سرسختانه م

کش مکش ها بود که من دوباره  نیدوسش داره. درست تو هم لیبودم. من که قسم خورده بودم به اردوان نگم که راح

 .تونم بچه رو نگه دارم یکردم که م یبار به محمد نگفتم. چون فکر م نیباردار شدم و ا
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چطور با اردوان دوباره دوست  دمی. نددمیرو ند لیشکمم بودم که راح یتو یشد. اون قدر سرگرم بچه  یچ دمینفهم

ازدواج نکرده باردار  لیکه راح دمیرو د نایا یهمه  یتر بود و وقت کیکه از خواهر بهم نزد یشد؟ درک نکردم دوست

 .بود

 :گهیکنه و م ینگاه م لیبه قبر راح رهی. خزمیبر یره اشک یم ادمی گهید یدوزم. حت یرو بهش م نمیغمگ نگاه

اورده بودم مشکل نبود  ایکه دو بچه به دن یمن یکم باال اومد، برا هیشکمش  یکرد از ما پنهونش کنه، اما وقت یسع یلیخ ـ

 یاهاکالم در جواب دعو هیکار رو کرده؟ فقط  نیگفت چرا ا یداد. نم یبه من نم یحیتوض چیبدم. ه صیرو تشخ نیکه ا

و  ریمد ،یمن مشروعه و پدر داره. خانم ناظم یبود که بچه  نیا فتدونست گ یپدرت که اون رو مثل خواهر خودش م

باعث شد که من به تنها دوستم اعتماد کنم و بذارم  نیهم نداشت و ا یخیتوب یگفت و حت ینم یزیمسئول اون جا هم چ

 گهی. دزنمحرف ن لیبا اردوان و راح گهیکه من د ستادیپا ا کیبوده؟ اما محمد  یهر وقت که خواست بگه ماجرا چ

با  یپنهان لیو گفت اون بچه نامشروعه. من و راح ستادیپا ا کی. رونینذاشت من برم سر کار و خودشم از اون جا اومد ب

 ادمهیشدم،  داریروز صبح که از خواب ب کیخودم.  یبچه اش مطمئن بودم. اما بچه  یو من از سالمت میهم رابطه داشت

 داریمحمد رو که خواب بود ب غمیج ی. صدانیزم ختیخط خون روان از کنار پام ر دوبودم که  میتو ماه سوم باردار قیدق

وقت داشت  ریوقت کار کرده بود و حاال خواب بود. تازه مغازه زده بود. اونم به کمک پدرش و پدرم. تا د ریکرد. تا د

 یم هی. هر دو گردنیخواب یمن م کنارشده بودن چون  داریهم ب اریهام مهناز و مه هیگر یکرد. از صدا یم زیمغازه رو تم

کنم بچه ام،  یناله م یپوشوند. تازه اون جا بود که متوجه شد من ه یکردن و محمد هم داشت لباس من و خودش رو م

 .بچه ام

 :گهیخوره و م یرو م بغضش

 چ،یکردم. بچه که سقط شد ه یچه کار دیفهم یم چقدر دعوام کرد وقتشدم و دکتر ه یبستر مارستانیهمون روز من ب ـ

ناراحت  ادمیرو داشتم. ز اریشم. من مهناز و مه یوقت بچه دار نم چیه گهیرحمم برداشتن و چه ظالمانه بهم گفتن د

م من و بچه ها عوض کردن حال یاز وجودم بود. محمد برا ییسقط شده جز یزن بودم و اون بچه  هینبودم، اما خوب منم 

 .میما از تهران دور بود یرو برد مسافرت و چند وقت

 :گهیکشه و م یم لیقبر راح یرو یدست

 .اومد ایچند ماه بعد به دن لیراح یما ادامه داشت. بچه  یعاد یو زندگ میبرگشت ـ

 :دهیو ادامه م گهیصورتم م یکنه و دستش رو، رو یبه من م ینگاه
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اومد پا قدم خوبش باعث شد مادر و پدرش خونه دار بشن، اما تو  ایبه دن یکه وقت ینینازن. نیاسمش رو گذاشتن نازن ـ

... تو رو باردار یعنی نینازن ل،یکه راح یموقع دمی. اونا رسما ازدواج کردن و من تازه اون جا بود که فهمزیتهران نه، تو تبر

شد بهم سر  یخونه و و تلفن رو بهش دادم که هر وقترو جمع کرد. آدرس  لشیاردوان شده بود. تمام وسا ی غهیبود، ص

 .بزنه

 :گهیم هیگر ونیکنه و در م یاش حرفاش رو قطع م هیهق گر هق

خورن به کوه و... اون  یم نایزنه و ا یتوش بودن م نایکه ا ینیوسط جاده به ماش یخبر یاز خدا ب هیدونستم  یاما نم ـ

 لشونیتحو میما بود اونا زنگ زدن به ما که بر یخونه  یشماره  لشیابود و چون تو وس لیمن با راح دارید نیآخر

که  یلیکرد. راح یم هیمحمد هم گر ی. حتدمیاون طور داغون د روو اردوان  لیراح یگرفتم وقت شیآت ای. خدامیریبگ

که  نیا یا مونده به جاو ونیاون کام یها لهیزده بود رو بچه اش و اون جا بود که م مهیزنده بمونه خ نیکه نازن نیا یبرا

بود و اون طور با  رمبراد یکه جا ی. اردوانیرفته بود و دوخته بودتش به صندل زمیعز لیراح یبه بچه بخوره تو پهلو

خودم.  شیپ ارمیگرفتم اون رو ب میزنده موند و من تصم نی. نازندمینابودش کرده بود د لهیکه م یشکسته و قلب یسر

شد  یکردم و چقدر غذا نخوردم که محمد راض هیکرد. چقدر گر یاما محمد قبول نم رمیبگ رو با محمد شیسرپرست یعنی

 .مهتا میو اسمش رو گذاشت میدقبول کر یرو به فرزند نیو نازن

و اردوان چه قدر  لیاونا نداشتم. راح یبرا یکنترل گهیو من د ختیصدا اشکام ر یصحنه ها دوباره ب نیزمان با گفتن ا هم

نزد. تمام نقطه  یحرف اریفهمم که چرا بابا به مه یدونستم. م یبابا با من رو م یسرد بودن ها لیو من حاال دل مظلوم بودن

. انیم یو بابا قدم زنان به سمت ما م ای. مهناز و آررمیگ یتمام چراهام رو م جوابشه و  یبرام روشن م میکور زندگ یها

 :پرسم یآروم از مامان م

 ...پس چرا اونا ست؟یده ها با من بد نپس چرا رفتار خانوا ـ

 :گهیکنه و م یرو پاک م اشکاش

 ینیب ینوه ها با تو رفتار کنه و م هیکه اون هم همون جا قول داد که مثل بق یستیما ن یفقط پدر من خبر داره که تو بچه  ـ

ر داشت که اونا ازدواج کردن و تو دوست داشت و فقط خب یلیو اردوان رو خ لیبه تو عالقه داره. بابا، راح شتریاز همه ب

بود،  لیفام یمن و نرفتنم خونه  یها یپنهان کار لشمی. دلییما یکنن تو بچه  یفکر م هیتصادف کردن. بق زیراه تبر

داره  یریپ یبودم که اردوان عمه  دهیو اردوان رو انجام بدم. شن لیراح یبرا یینها یتا کارها زیچون من رفته بودم تبر

خانوادش  یتنها بازمانده  دیشن یوقت چارهیب رزنیخواسته به اونا بده. پ یشده و اون بوده که خونه رو م داشیکه تازه پ

 شتریکنه و من رو هم ب یکرد و غصه خورد. توانش رو نداشت ازت نگه دار هیگر یلیو اردوانش از دست رفته خ ییتو

 زهیم زهیو ر یاومده بود ایتو زودتر از وقت نه ماه به دنخودم و مثل دختر خودم نگهت دارم. چون  یمصمم کرد که برا
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مادر برات  هیکمتر از  اوردمین ایخدا به سر شاهده که اگه من تو رو به دن یول ،یستینکرد تو بچمون ن کش یکس یبود

مهتا. مهتا تو  باهات حرف نزدم، از فراموش کردن تو نبوده یدید یوقت هیجوابت رو ندادم، اگه  یدید یوقت هینبودم، اگه 

 .کردم یآورد اما من مادرتم و برات مادر ایتو رو به دن لی. من مادرتم، راحیاز قلب من کهیت هی نیع

 :گهیشه و م یشم. هم زمان با من مامان هم بلند م یذارم و آروم بلند م یم نیزم ی. دست رودنیبه ما رس نایا مهناز

 مهتا، مادر؟ ـ

 :گهیو م ادیخسته ام. بابا به سمت مامان م ایدن یکنم. خسته ام. از همه  یاه مکنم و بهش نگ یرو پاک م اشکام

 بهش؟ یگفت ـ

 .رو زیآره، گفتم. همه چ ـ

 :گهیو م رهیگ یدستم رو م مهناز

 .گهید میما بر ـ

 :گهیآروم م مامان

 ما؟ شیپ یبرگرد یخوا یهنوزم نم ـ

همه حرف  نیذارم. برام سخته، سخته ا یمهناز م یشونه  یرو و سرم رو، دمیبه سوالش نم ی. جوابستیاصال خوب ن حالم

پس چرا من؟ من رو  ،یفهم یدرد بنده هات رو م یگیخدا تو که م ؟یکن یجا هضم کنم. خدا چرا؟ چرا آرومم نم هیرو 

 فهمم؟ یرو م لخت قتیهمه حق نیپس چرا پشت سر هم ا ؟ینیبب یخوا ینم

 .است؛ درد "درد " میهمه زندگ "

 نه؟ ای یکن یکلمه را درک م نیانم عظمت اد ینم

 درد، میگو یم یوقت

 .بکشد دیشد یماریب کیفکر نکن که جسم انسان ممکن است از  یبه درد تو

 نه؛

 " .کند یدرد م روحم

***** 
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، چاقو هیبا  یکه هر کس ییها ی. نقاشهیقلب من پر از نقاش ،یدون یو خوب نگاهش کنم. م رمیخوام قلبم رو دستم بگ یم

 .کاسویمعروف پ یقشنگ تر از تابلوها یجهان. حت یتابلو نیباتریو حاال هم شده ز دهیقشنگ کش

 " ایاول ... عشق پور ینقاش "

 " ایدوم ... رفتن پور ینقاش "

خواد ساعت ها  یحال ناراحت کننده است که دلت م نیاومدن و رفتن قشنگه و در ع نیکنار هم هستن. اون قدر ا نایا

 .یهشون کننگا ینیبش

 "تن یسوم ... اجاره  ینقاش "

به اسم مرد له بشه. چقدر دردناکه که مرد حق خودش  یموجود یپا ریدختر ز کی تیآوره که معصوم هیچقدر گر نیا و

 .بکنه. چقدر دردآوره یباز نیبدونه که تو رو وارد ا

 " میتیو  یسرراه یچهارم ... بچه  ینقاش "

کس جز خود کوه  چیبچه و ه یزده رو مهیکه زن خ یآغوش مادرش، در حال یه توجاد هیکنار  ک،یکوچ یبچه  هی

بزنه که اون بچه رو بدون پدر و  یهاش تو گوش اون راننده ا هیانعکاس گر دیشنوه که شا یبچه رو نم ی هیگر یصدا

 .مادر کرد

 " ... ...پنجم ینقاش "

اندازه،  یخوره و استخون رو دور نم یگوشت تن رو م گنیکه م یلیجا فام نیدونم چرا اسم نداره؟ اما ا ینم ینقاش نیا که

گرده به حرف  یحرفم بر م نیا لی. دلیفهم یحرف زدم؟ االن م نیکنه. چرا ا یم واناتیح یداره اون استخون رو طعمه 

داشتن نوه که با وجود  یسال بزرگ تره. مرد ستیکه از خودش ب یخواهرش رو بده به مرد یخواد بچه  یکه م یخاله ا

که حاال که  دهیم شنهادیاون پولداره به مادرم پ دهیمن هم چون د یگرده و خاله  یعشق جوون تر و تازه تر م هیدنبال 

 .تونه شوهر کنه، بذار تا آخر عمرش خوش بگذرونه یکه تا عمر داره نم نیمرد. بده بره. ا نیبده به ا ست،یمهتا دختر ن

حرفا رو  نیو ا ستادمیا واریمن پشت د یرو قلبم چقدر دردناکه. دردناکه چون که وقت پنجم ینقاش گمیجاست که م نیا و

خوان من رو واقعا  یم دیکنم شا یشنونم و فکر م ینم یاز کس یکنن خوابم. دردناکه که حرف یشنوم و همه فکر م یم

مرد و بده بره است. دردناکه  نیه ادرد آوره بده ب یاون کلمه  کاس. دردناکه شکستنم. دردناک، انعرمردیبدن به اون پ

 .یتلخ زندگ قتیحق دنیفهم
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که  "بوده که بهش اعتماد کردم.  یضربه خوردم همون یمن از هر کس "که  دهیرو م امیپ نیکه بهم ا ناستیدرست هم که

شه و درختا  یر مبها کیآخر زمستون که داره نزد یشب ها نیاعتماد نکن و حاال تو ا گهیکه د دهیرو م امیپ نیقلبم بهم ا

کنم و قسم بخورم که بسازم  هیو گر زهیشاهد همه چ گنیکه م ییخدا نزنن، زانو بزنم تو دام یدارن کم کم شکوفه م

که همه  ییخودم و بشم مهتا یکه خودم بودم و خدا. که برم تو خونه  یوقت یغم هام رو بذارم برا گهیخودم رو. که د

 .یزن قو هیما بشم دختر و روحا بشم حسرتش رو بخورن. که برم دوباره جس

 یپاک باش دیبا ،یباکره باش دیبا "

 است نیقانون است، سنت است، د یدان یفقط م ،یدان یرا نم شیچرا

 .مردان ساخته اند یدان یو سنت را م قانون

 " !مردان ساخته اند زیخدا را ن دیشا یکن یفکر م یبه مرد بودن خدا و گاه یشیاند یدر خلوت م اما

دم از من استفاده کنن.  یاجازه نم گهیباشم. د چهیدم باز یاجازه نم گهیخورم د یخورم، قسم م یخدا جون قسم م ـ

اگه  "بلندم کن.  ریرسه دستام رو بگ یم نیرسه، تو که دستت به زم یمن که دستم به آسمونت نم "خداجون کمکم کن. 

 .کمکم کن یستین المیوهم و خ ی دهیی. اگه زاینیب یو من رو م یاگه تو خودت هست ،یهست

***** 

 " سام "

 م؟یرزرو دار یچند تا عروس دیع یبرا ـ

 .دوم نوبت توئه ی مهیمن هستم. ن الت،یاول رو برو تعط ی مهیده تا، ن ـ

 شه؟ یشروع م یاز ک ـ

 .تو تیهم با مدر یعدب ی. پنج تامیرو پشت سر گذاشت یپنج تا عروس یتا خود ششم که برگرد قایدق یعنی د،یاز دوم ع ـ

 بچه ها اعتراض نکردن محمد؟ ـ

 .رنیبگ یشتریرو ندارن برن. از خداشونم بود. فقط خواستن سهم ب ییبنده خدا ها که جا نینه بابا، ا ـ

 .گردن اوناست یزحمت اصل رن،یبگ یشتریندارم که پول ب یباشه، من مشکل ـ

 .رخوارگاهیش میکه بر هینبرم دنبال ها دیجا با تو، من با نیباشه، االن ا ـ
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 .هیباحال یبچه  یلیرو گرفتم. خ ایآر قتیرف نیا یاون شب شماره  یجا هستم. راست نیباشه تو برو، من ا ـ

 .آدم اومده که روانپزشک باشه نیندارم. اصال ا یکه از جفتمون بزرگتره، اما در کنارش اصال احساس بد نیآره، با ا ـ

به دفتر بزرگمون  یتا به کارهاش برسه. نگاه رهیم "فعال  "و بعدشم محمد با گفتن  دکیتکون م دییتا یبه نشونه  یسر

محمد  زیمدارکه و چند تا گلدون. م یحاو یها لیشامل فا شتریبزگ که ب یکتاب خونه  هیو  زیکنم که شامل دو تا م یم

 ابونیسر خ یاالن با سطل زباله  کنه و مال من اگه به همت مش جعفر بود، یم زیچون خودش تم زه،یتم شهیمثل هم

 شهیبا مامان دعوا دارم. مثل هم شهیهم هم نیهم یحرفا رو ندارم و برا نیو ا یکار زیتم ینداشت. اصال حوصله  یفرق

 رم؟یخوام خدمتکار بگ یکردم که مگه م یفکر م نیدونست و من به ا یمن رو تو زن گرفتن م یزیعامل تم

که چقدر جون کندم که  نیاز همه به ا شتریو ب زشیافتم. به همه چ یم شبیپر یاستگارخو ادیزن،  گمیم یآخ، وقت آخ

اتاق پر از عروسک افتاد و منم که  هینگاهم به  میتا حرف بزن میوارد اتاقش شد یو آخر سر وقت ارمیب ریازش گ رادیا هی

خون مامان  یزد یکه کارد م یشده. وادختره هنوز بزرگ ن نیو ا کنمخوام بچه بزرگ  یگفتم که من نم چوندن،یآخر پ

 یم یکم نداره. ول یزیاز چ یو اون دختر تو خانوم رمیگ رادیا یلیاومد و االنم با من قهره. چون به گفته اش من خ یدر نم

 .ثمی. کال من خبدیارز

***** 

 " مهتا "

Mp3 و  ستمیا ی. مرمیار همدمم مدرست کن اط،یصدا به سمت ح یدارم و ب یرو که پر از آهنگ مختلف کردم رو برم

همه  گهیو چند قدم د نیو من چند هیقدم خودساز نیکه با خدا بستم عمل کنم و اول ا یبه عهد دیکنم که با یفکر م

نرم همراه آهنگ  یکنم. با قدم ها یم play ادیرو که م یگآهن نیکنم و اول یرو تو گوشم م یهندزفر یدارم. دو شاخه 

کنم و فکر کنم به  یکه برام افتاده خال یکه مربوط به اتفاق یزیکن ذهنم رو از هر چ یم یشم و سع یمشغول ورزش م

شده لحظه  یکه وجودم رو برا یزیلبخند، باران. خالصه هر چ ،یخوب ،ییبایز عت،یوجود داره. طب ایکه تو دن یخوب زیهر چ

 .آرومم کنه ،یا هیثان ،یا

 ی. عرق مزمیر یکنم و عرق م یشدن آهنگ ها من هم حرکاتم رو تند تر م گذرن و هم زمان با تند یها چه تند م لحظه

کنم و کم کم سر جام  یبندم. با خسته شدن تن و بدنم نرمش ها رو آروم م یم ماتینامال یو راه ذهنم رو به رو زمیر

آغاز  عتیطب یداکه با ص یشه. آهنگ یگوش هام پخش م یتو یمکال ی. هم زمان با نشستنم آهنگ بنمیش یم نیزم یرو

کنم و صاف  یکنه. دو انگشت شصت و وسط رو به هم وصل م یکَنه و خارج م یاسترس وجودم رو م یشه و ته مونده  یم

که  یمشبشه. برام اون آرا فیکث میورزش دیکه تنم و لباس سف ستی. برام مهم ننمیش یو به حالت چهار زانو م نیزم یرو

 .مهمه رمیگ یهاش دارم م دهیاز خدا و آفر
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 .که مدت هاست دنبالشم یآرامش

***** 

. بازم اون لبخند دارهیب لشهیکه امروز روز تعط ایآر نمیب یو م ییرایپذ یتو امیم یو جسم یبدن تیاز اون فعال خسته

 :گهیزنه و م یمهربونش رو م

 .خانوم ورزشکار یآبج یخسته نباش ـ

 :گمیزنم و م یم شیهمه مهربون نیدر جواب ا یلبخند

 .گرفتم میتصم یدفعه ا هیممنون،  ـ

بلند  یخوشحالم. امروز وقت یلی. خیخوب رو دنبال کن ی هیرو نیا یخوا یخوشحالم که م یلیخوبه، مهتا من خ یلیخ ـ

 .خوبه مهتا یلیبزرگ گرفتم. خ یاز خود خدا هیهد هیانگار  دمید یو ذهن یشدم و تو رو تو اون حالت تمرکز فکر

که من رو دوباره از سقوط و  یمرد نیا یبگم به بزرگ یچ نم؟یب یم ایکه از آر یهمه محبت و درک نیبدم به ا یجواب چه

 یمعده ام م یام رو، رو گهیکنم و دست د یدستم م یرو یبه بافت برآمده  ینگاه ؟یکشوند به زندگ یمرگ و نابود

 :گهیو م رهیگ یمو دست مشت شدم رو تو دستش  ادیبه سمتم م ایزنم. آر یتلخ م یکشم و لبخند

دستت نگاه کن و با تمام وجودت  یرو یبرآمدگ نیبرخورد به ا یبه مشکل تیگوشه از زندگ هیبه بعد هر وقت  نیاز ا ـ

 ادی ؟یشه و حلش کرد بد یمشکل که م هیطور در مقابل  نیو جونت رو ا یارزش داره وجودت رو، زندگ ایفکر کن که آ

 " .ترم کیمن از رگ گردن به تو نزد "و گفت  دادش در وجودت قرار رو که از وجود خود ییاون خدا اریب

 یها ادیفر یبرسم؟ صدا یو نابود یچرا گذاشت به دو مرحله از تباه د؟یرو ند دمیهمه زجر کش نیکه ا یچرا من یول ـ

 .کهیاومد که خدا گفت بهش نزد یمن از همون رگ

 .ا بهت بگمت نیبش ایکرد. ب ریرو به دو حالت تفس نیشه ا یم ـ

 :دهیهم ادامه م ایو آر نمیش یو م رمیم دنبالش

ادامه داشته  دیکه خدا گفته هنوز با یزندگ یبد یانیکه پا یتو در سرنوشتت نبوده، تو خودت خواست یو نابود یتباه ـ

کمال برسه و  بوده به فیو ضع دهیترس یکه م ییبوده که مهتا نیا یهمه مشکالت برا نیا دیکه شا نیبعد ا لیباشه و دل

 .ی. خودت برام گفته بودیدیترس یم زیهر چ یبرا تومهتا؟  یبود یچ ادتهیمتولد بشه.  دیجد یمهتا
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تنها دوست  گهیکه د نیراه برم. از ا ابونیتونم آسوده تو خ ینم گهیکه د نیترسه. از ا یمن هنوزم وجودم م ا،یآر یول ـ

 .که بدتره. من از اون موقع هم بدتر شدم نیامن...  ایباشم. آر ییبرم و تنها جا ییندارم جا

. زمان. حاال هم بدو برو به خودت زمیخواد عز یروزه حل بشه. زمان م هی یکه همه چ ستیقرار ن ،یخواهر ،ییمهتا ـ

 .کنم داریخودم رو ب ی. بدو برو تا منم برم تنبل کوچولومیخوب بخور یصبحانه  هی یداماد و خواهر زن ایبرس و ب

خواد  یخودت م ییدر تنها شونیکیدو تا آدم باشه که  نیتونه ب یم یکنم چه فرق یفکر م نیرم و به ا یاتاق مسمت  به

 یکه از هر فرصت ایمثل آر یهم بشه مثل بزرگ مرد یکیمثل آرمان و پارسا و امثالش و  یکیازت سواستفاده بکنه و بشه 

 یم دکیدو؟ هر دو لقب انسان رو  نیا نیهست ب یکنه؟ چه فرقزنده  هاستفاده کنه و وجودت رو که لگد مال شده دوبار

 نیبزرگ؟ اون قدر بزرگ که من مهتا از کنارش بودن نترسم. اون قدر بزرگ که از ا یکیپستِ و  یکیکشند. پس چرا 

 هست؟ یتو سرش داره. چه فرق ییفکر ها هی هیو فکر نکنم اون هم مثل بق ادیبدم ن رهیکه دستم رو بگ

***** 

جا اومده  نیبار اونا به ا نیبا رعنا داشتم. ا یکنم که امروز مالقات خوب یفکر م نیو من تو اتاقم نشستم و دارم به ا هشب

که براش باکره نبودن همسرش مهم نباشه. برام جالب  نمیرو بب یبودن و شوهرش هم همراهش بود. برام جالب بود مرد

اون زن  ایکه آ نیزن باشه، نه دنبال ا کیرو که دنبال وجود  ی. مردهنیجسم نب کیکه زن رو به چشم  یمرد دنیبود د

 یاتفاق افتاده و اون به مرد نیاعتماد کنه، اما ا گهیمرد د کیبراش سخت بوده که به  یلیگفت خ ینه؟ رعنا م ایسالمه 

رو  یخوام مرد ینم گهیمن د یاز وجودش. بهش گفتم ول یاعتماد کرده که شده همسرش، همراهش، همپا و قطعا تکه ا

سرنوشتش مقدر شده.  یداره که تو اجیهمراه و همپا احت هیبه  یهر انسان ،یکن یراه بدم. اونم گفت فکر م میزندگ یتو

 .شه یاز قلبت م یتکه ا یکه مثل همسر من قطعا روز یشه. کس یم دایپ یتو هم روز یگمشده  ی مهیمطمئن باش ن

***** 

 " سام "

بابا از دل  یشم تا طبق گفته  یو وارد خونه م رمیگ یدستم م یهر دو رو تو یبه همراه کادو دمیرو که خر یگل دسته

و به قول خودش ترگل ورگل  شگاهی. کم مونده بود که بگه برم آرادهیکه به من نم ی. احمد آقا چه دستوراتارمیمامان در ب

. قطعا متوجه من شده و مثل چند رمیکنه م ینگاه م ونیو داره به تلوز ستهنش ییرایکنم. به سمت مامان که پشت به در پذ

و  رمیاون جان. م شهیو بابا هم طبق معمول هم هی. احسان و سامرهیبگ شیرو در پ یمحل یب ی هیخواد رو یشب گذشته م

 :گمیو م رمیگ یو دسته گل و کادو رو جلوش م نمیش یپاهاش م یجلو

 .خاتون میبه مر میتقد ـ
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 .دهیرو نم جوابم

 گر؟یج میمام؟ مر ؟یمامان؟ مامان جون؟ مام ؟یجون؟ مر میخاتون؟ مر میبانو؟ مر میمر ـ

 :گهیرو حفظ کنه و بعد م تشیکنه جد یم یکنه و سع یبهش شده م رهیبه چشمام که خ ینگاه

 ؟یکه چ یرو آورد نایا ـ

دق کنن و  یو همه از حسود ادی. بعد چشم اون خانوما در بیور و اون ور پز بد نیا یبر یخب آوردم که تو بنداز ـ

 .رنیبم

 :گهیو م رهیخنده اش رو بگ یتونه جلو ینم

 ...همه سال بچه بزرگ کردم که عاقل باشه و آقا. اون وقت شد نیا ـ

احسان برام دست  نیا یگیرو م نای. بعدم ایمامان نگو ادامه اش رو که اصال اشک تو چشمام جمع شد. اصال نابودم کرد ـ

 .ها رهیگ یم

 :گمیبوسم و م یجلوتر و آروم گونه اش رو م رمیبعد م و

 .ادیاحسان چشماش درب نیبوسم کنب، ذار ا ـ

 :گهیعقب و م دهیهلم م مامان

 آخه؟ یپسر دسته گل و آقا چه کار دار نی. به اگمایجمله ام رو م یمنم ادامه  ،یجور ادامه بد نیهم یبخوا ـ

 .شه یبه خاطر نگاه من قطع م قهیبلند احسان، بعد از چند دق یخنده  یصدا

 ؟یزن ینه، خب بوس نکن، چرا م ـ

 :گهیشه و م یم شتریاش ب خنده

 .شه یوقت از دست بچه اش ناراحت نم چیمادر ه هی ـ

***** 

 " مهتا "

 .دلم شیشه ای بود "
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 .تلنگری می شکست با

 نبود برای شکستنش الزم

 " .وار تیشه بزنی فرهاد

تو ذهنم زنده  ایپور ادیخوب  سته،یا یکه داره تازه سر پا م ینهال هی رم،یگ یل نوپا دارم جون منها هیروزها که مثل  نیا

به  ایکه آر یدیجد یکنه اصال؟ به خط و گوش یکار م یچ ه؟یراض شیخواد بدونم خوشبخته؟ از زندگ یشه. دلم م یم

 یتیجنگ نابرابر. موفق هیتو  تمی. موفقتمیموفق یراکادو ب هیخوب شدنم.  یراکادو ب هیکنم.  یعنوان کادو بهم داده نگاه م

 نه؟ ای. زنگ بزنم بهش؟ یروزیپ یبرا یمقدمه ا ایکه در چشم عوام شکست و االن در چشم من و آر

کرد که برگردم اما... اما  یالتماسم م شهیتنها اومده بودن. نگاه مامان مثل هم ییجا اومدن. دو تا نیو مامان ا اریمه روزید

نه  نیکه بزنه به وجودش. که ا شهیت هینه بشه  نیبهش نه بگه. که ا ایکرد که مبادا بپرم بهش و مبادا آر یز نملب با

که تو  شبید نیرو هم نایاز وجودش نبوده. ا کهیکه چرا مراقب امانت و ت نندازهفکر رو تو جونش  نینابودش کنه و ا

خوند.  یشب م یها مهیکه داشت ن ی. نمازختمیهاش اشک ر هیگر یو همپا دمی. شندمیخوند شن یخلوت داشت نماز م

بهم داد که  یو اما خبر شتتنها برگ اریبود که مه یجور نیجا باشه. کنارم باشه. ا نیا یازش خواسته بود چند روز ایآر

 .فتمیب ایپور ادیخبر باعث شد امشب بعد از مدت ها  نیذهنم رو مشغول کرد. که هم

 .شه یم یلبام جارها پشت سر هم از  جمله

 .نمیب یرو م ایدعوت کرده. من اون جا پور شیبود، ما رو به عروس ایپور لیکنه، مهران فام یم یمهران داره عروس ـ

 . اخم کنم؟ لبخند بزنم؟ کدومش؟دمشید یانجام بدم وقت یگذره که چه عکس العمل یشم. از ذهنم م یم ساکت

 :گمیدازم و مان یم نییسرم رو پا یسردرگم نیاز ا کالفه

 ش؟یاصال برم عروس ـ

شه. من به خدا قول دادم که درست بشم. قرار نبود از جمع و اطرافم و  یاون شبم با خدا تو ذهنم زنده م یحرفا باز

 .وقته جزء جزء وجودم رو گرفته یلیکه خ یبرم، اما نگرانم. نگران دیحرفاشون بترسم. با

***** 

 یکه مناسب برا ینرسونه. لباس بیتنم آس یکه به لباس مجلس یپوشم. طور یم اطیرنگم رو با احت یمشک یمانتو

 نیهم ریوسطش که ز نیدرشت پر نگ ی نهیسنجاق س هیبا  یتاپ سرخ آب هی. کهینه چندان نزد یآشنا کی یعروس

رو مهناز  نایا ی. همه یپاشنه بلند صورت یدلها. صندمیسف یشه. با شلوار ل یلباس وصل م نییبه پا سهیلیپ یکل نینگ
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 کیبلند تر شده و تا نزد ی. موهام کمدمیرو خر هیکه از اون شب داشتمش بق دیسف یمجبورم کرده بخرم. به جز شلوار ل

صافش  یکنه که موها یسرم سوار م یاون رو رو یکنه. جور یخوشگل ترم م ژیپوست هیمهناز  ی دهی. به عقادیگردنم م

 سیکاله گ نی. به گفته دوست مهناز که امهیقبل یگردنم و هم اندازه موها نیا پائکه ت ییپشتم. موها زهیر یآبشار م نیع

ام چقدر عوض شده. مخصوصا با  افهی. قهیعیطب یبه موها کینزد یلیاون خ یجنسه و موها نیاز بهتر دهیرو از اون خر

 یکشم. شال با طرح ها یم رونیزنم و از مانتو ب یرو کناز م هام. موژیمرتب کردن ابروهام توسط مهناز و اون پوست

. حاضر و زیباز هم شامل همه چ شیآرا هیشم.  یم رهیصورتم خ شیبه آرا نباریکنم و ا یرو سرم م یو مشک یصورت

 :گهیکنارم و م ادیبدو بدو با اون لباس عروس تنش م نای. مبستمیا یو سر پله ها م رونیرم ب یآماده م

 .منم عروس شدم نیخاله بب ـ

 :گمیکنم م یم بهش ینگاه

 .یهم خوشگل شد یلیآره خاله، خ ـ

 :گمیلب م ریبعد ز و

 .یشاد باش شهیکه هم یخوش به حالت خاله. اله ـ

***** 

 رهیو من خ ستادنیدر پدر داماد و پدر عروس ا ی. جلومیر یتاالر م یبه سمت ورود اریو مه ایکنار مهناز و پشتِ آر در

 اریرو گرفته. هه! مه ایفهمم مهران رفته خواهر پور یدم بود! چقدر جالبه که مکه پدر عشق خو یام به پدر عروس. پدر

و من  نمیبب یبدتر یزهایچ دیکه خودم رو کنترل کنم که شا نهیا شیمعن رکنه که انگا یبه من م یموقع سالم کردن نگاه

رو از دست دادم؟ عشقم  زمیمه چهست که در آن واحد ه یزیکه به سرم اومده چ ییبال نیبدتر از ا ایکنم که آ یفکر م

 تونه باشه؟ یم یچ نایام رو. بدتر از ا ندهیآ یرو، اعتمادم به خانواده ام رو، زندگ

. از همون اول کار مختلطن و زن و مرد رو از هم جدا نکردن. قبال اگه بود، میش یو وارد تاالر م گمیم یکیلب تبر ریز

. هیبرام نمونده که برقصم. تاالر بزرگ یرقص اما االن نه. دل یبرا میرفت یو م دمیکش یدست مهناز رو م میدیکه رس نیهم

 تیبره. هنوز جمع یم یخال یزهایاز م یکیو تشکر از مامان ما رو به سمت  یوسو بعد از روب ادیمادر مهران به سمت ما م

وسط  نیو ا مینیش یر هم مدر کنا یبه سن رقص عروس و داماده. همگ کیما نزد یپر شدن. جا یکم یزهایو م ومدنین

. مطمئنا شوهرشه. شدر کنار یبا مرد ایپور یداره. دخترعمه  بیغر یآشنا هیاز  یکه نشون یزیخوره به م یچشمم م

سرما  ی. تونهیکشم تا من رو نب یکنار م یمشغول بگو و بخندن. خودم رو کم یکنارش چند خانم و آقا نشستن و همگ

 :گهیکه سمت چپم نشسته آروم بهم م اریاست. مه ختهیگرمم شده. بدجور اعصابم بهم ر
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 !مهتا؟ ـ

 :گهیکه م نهیب یتو چشمام م یدونم چ یکنم و نم یرو بلند م سرم

 .نکن، تو رو خدا. نذار امشبم داغون بخوابم یجور نیا ـ

 ار؟یمه ـ

 جانم؟ ـ

 رو گرفته؟ ایمهران خواهر پور ـ

 :گهیکنه و م یتو صورتم م ینگاه

 .خوردن ینیریتو.... ش یماجرا از بعد از ـ

 چهیخوردم. باز یکنم که باز رونیخوام از ذهنم ب یکنم که دروغه و م رونیخوام از ذهنم ب یاندازم و م یم نییرو پا سرم

کنم و شالم  یمانتوم رو از تنم خارج م هیبق ینگاه ها ینیتوجه به سنگ یکنم. ب رونیخوام ب یشدم. م ایپور ی چهیشدم. باز

چشمام به  گهید نباریشه و ا یبلند م یسالم و احوال پرس یرو بپوشونه. صدا باسمل یکنم که لخت یلباسم مرتب م یرو رو

 یتا ک ایبندازم. خدا نییشه سرم رو پا یو باعث م زهیر یاعتماد نداره. دو قطره اشک از چشمام م نمیب یکه م یزیاون چ

شده و مادر مهران داره  الندختر وارد س هیدست تو دست  ایربشه؟ پو یجور نیا دیعذاب بکشم؟ چرا با یخوا یم

 :گهیلب م ریز اریکه مه نمیب یکنه. م یبغلشون م

 .مهرناز ـ

 یامتحان م یآهنگ رو برا نیرو مرتب کرده اول لشیوسا گهیکه مهرناز اسم خواهر مهرانه. ارکست که د ادیم ادمیمن  و

کنه و با هم  یشه و و اونا رو بغل م یکه از کنار دختر عمه اش رد م نمیب یکنم و م ی. سر بلند ممیآهنگ مال هیزنه. 

شم و  یباشم و فورا از جام بلند م ایبغل کردن مهرناز توسط پور اهدش نیاز ا شیتونم ب ینم گهیکنن د یخوش و بش م

 یخودم حس م یرو، رو ایشم نگاه پور یاونا رد م زیکه از کنار م یرم و لحظه ا یم یبهداشت سیسرو یبه سمت تابلو

و همه  رهیام بگ هیگر دنشیترسم که با د یسر بلند کنم. م یلحظه ا یتونم حت یکنم. اما اون قدر اشک تو چشمامه که نم

 .بفهمن

***** 

لب  ریکنم و ز یموهام رو مرتب م نهییآ یکشم. جلو یپشت سر هم م قیعم یو نفس ها رمیراه م ییدستشو یتو یکم

 :گمیم
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 .دیمهتا نبا ،یغصه بخور دینبا ،یغصه بخور دیتو نبا ـ

 :گهیشه و م ینگران وارد م مهناز

 مهتا؟ ـ

گونه  یشه و دوباره اشکام رو یبودن نابود م یقو یمهناز تمام تالشم برا دنیرغم تالشم، لبخندم پر از بغضه و با د یعل

 .ایبه اسم پور یسم مرداز ا یبشم. خال یکه خال دهیکنه و اجازه م ی. مهناز بغلم مزهیر یهام م

 داشتنت و نداشتنت نیفاصله ب "

 حرف است کی

 حرف کی فقط

 یستین یوقت اما

 .کند یم یادآوریتو را  زیچ همه

 .را و نبودنت را تو

 ".حرف چقدر بزرگ است کی یگاه

به  یزینکه چ یاندازم. مهناز بدون ا یم نییکشم و سرم رو پا یم رونیشم، خودم رو از آغوش خواهرم ب یکه م آروم

 :گهیو م دهیدستمال به دستم م هی ارهیروم ب

 .صورتت رو خشک کن تا دوباره خوشگلت کنم ـ

 :گمیم آروم

 گه؟یزشتم د شیبدون آرا یعنی ـ

 .ییوالیه هیشب ختهیر یها ملیر نیاالن با ا ینه، ول ـ

 .زهرمار ـ

 .اِاِاِ، بچه پررو، احترام بزرگتر بودنم رو نگه دار ـ

 .رو گفتم بهت نیرم. حال کردم ادوست ندا ـ
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 :گهیشم م یشه. قشنگ که درست م یم ملمیزنم و اونم مشغول درست کردن ر یرو کنار م دستمال

 .یخوبه، االن قابل تحمل ـ

 :گهیخنده و م یکشم که بلند م یخط و نشون براش م هینگاهم  با

 .یحال نکن یتا تو باش ـ

. در حال بگو و بخندن و مهرناز نمیب یرو م گهیدختر د هیکنم، مهرناز و  یم تو و من نگاه که انیموقع دو نفر م همون

افته  یتو دستش م یکنه. نگاهم که به حلقه  یم فیرو تعر یزیچ جانیده و با ه یصورتش تکون م یدستش رو جلو

 :شه یدهانم خارج م زجمله ا هیو حسادت به شکل  نهیش یرو لبم م یلبخند تلخ

 .خوش به حالش ـ

***** 

 " سام "

که توش دو تا دختر نشستن و از  ستادمیا ینیگذره. کنار ماش یداره بهم خوش م بایکردم، اما تقر ریگ یمیعظ کیتراف تو

 یبه راننده اش زدم. دختره م یحرکت رو با زدن چشمک نی. منم که حوصله ام سر رفته اولطنتیش یهر چ ی هیقضا پا

بار هر دو خنده  نیزنم که ا یچشمک به اون هم م هیاندازه.  یم مننگاهش رو به و اونم  گهیم یزیچ شیخنده و به کنار

 :گهی. دختر راننده مرهیگ یشون م

 چند تا، چند تا؟ ـ

 .رهیخ تمونیهر چند تا که خدا بخواد. باالخره ما ن ـ

 .خدا قبول کنه برادر ،یآخ ـ

 .میکن یم یخدا هر کار تیخواهر، باالخره ما در راه رضا یمرس ـ

 رمیم یدارم. محمده. کم یخوره و برش م یزنگ م میجلو. همون موقع گوش رنیم یشه و کم یشون دوباره بلند م خنده

زنم. محمد  یبه او دو تا م یکنم لبخند یم کیجور که با محمد سالم و عل نیرسم. هم یم نیجلوتر و دوباره به همون ماش

 :گهیم

 !جا نیا هیب عروسسرم امش ریپسر؟ من سرم شلوغه. خ ییکجا ـ

 :گمیم آروم
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 .گریدر جوار دو خواهر ج ـ

 ...یکارت نکنه. ب یخدا بگم چ ـ

 :گمیکنم و م یحرفش رو قطع م یتند

 ه؟یمن چ ریبه خدا، تقص کهیبابا تراف ـ

 .نشه یجور نیمگه من به تو نگفتم زودتر حرکت کن که ا ـ

 .امیخب به جان محمد دارم م ـ

 .نذار. به جون خودت هیقدر از جون من ما نیا ـ

 .اومدم یتحمل کن گهیکم د هیخو به جون خودم جون دوست،  ـ

 .نمیبدو بب ـ

 :زنه یکنه... دختر بغل دست راننده داد م یقطع م و

 هستن؟ ریبرادر پشت خط هم مثل شما در کار خ نیبرادر؟ ا ـ

به  ییبه هر حاال شما دو خواهر رو من تنها ندارن. ریوقت کار خ گهیمرغ ها شدن. د فیجمع شر یقاط شونینه خواهر، ا ـ

 .خوام یهستم. در واقع سر خر نم یکنم و خودم کاف یم تیراه راست هدا

 .شما برادر یماشاا... به اشتها ـ

 یخواهران در راه عذاب و گناه باق هیخورما خواهران محترم. اون وقت بق یبه تخته. چشم م دیبزن یبله، ماشاا...، زود ـ

 .مونن یم

گذره که  یطور. از ذهنم م نیافتم، اونا هم یبراشون راه م یشه. با زدن بوق یخندن و کم کم راه باز م یدو تا بلند م هر

 .بود یخوب کیتراف

***** 

 :شه بگم یخوره باعث م یکه به سرم م یخنک باد

دو تا دختر  نیکنه. اگه ا یم وونهیواقعا آدم رو د نیعالمه ماش هی نیجا نشستن ب کیبازم  ،یاوف، با وجود خنده و شوخ ـ

 .شدم ینبودن خل م
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سالن هم  رونیبه ب یحت غیکِل و دست و ج یکنم. صدا یرو قفل م نیکشم و در ماش یام م نهیرو با تمام وجود به س هوا

 ندیبارش کش هیجا. کار هر چند وقت  نیرو بکشونه ا سیبره و باز پل ،یمردک، رحمان نیرسه. نگرانم که نکنه ا یم

 ه؟یکردن. حاال مزاحمت من و محمد چ جادیما مزاحمت ا یبرا ونیآقا نیداشتن که ا نیا یجا و ادعا نیبه ا سیگشت پل

 .میآقا، تاالر زد نیا یکه در جوار خونه  نیا

 :گمیکنم و م یم یپوف

 .شونمش سر جاش یکار رو بکنه، خوب م نیبار اگه ا نیا ـ

شامه.  یبرنامه  گهید ی قهیاست و تا چند دق قهیو پنج دق ستی. ساعت نه و بمریبعدم به سمت دفتر خودم و محمد م و

خودش از  شتر،یب یجذب مشتر یکه برا نهیاش ا دهیعروس و داماد رو بده. ا یتا کادو رهیاحتماال محمد همون موقع م

رو برامون آورده. از  یادیز یها یمشتر دهیا نیا دایبده. جد امادبه عروس و د هیهد یمقدار پول رو برا هیطرف تاالر 

که اجازه ورود به مجلسشون  ننیب یو اونا خودشون صالح م گهیکه مجلس مختلطه اول به پدر عروس و داماد م ییاون جا

تاالر رو  یو کادو میش یراحت وارد مردها م یلیما راحت تره. چون خ یتو مجلس جدا برا دهیا نینه؟ خوب ا ایرو بدن 

 :گهیکنه و م یم یاخم دنمی. محمد با دمید یم

 .یایاالنم ن یخواست یدِ م ـ

 بود؟ کیکار کنم که تراف ی. خب من چگهیمحمد! ساکت شو د ـ

 :گهیکشه و م یم یقیعم نفس

 .کنم یروز سکته م هی. من از دست تو اتیتنبل باز نیاز دست ا ـ

 .خدا نکنه پدر کوچک ـ

 لیبچشون رو از پرورشگاه تحو گهیخندم. تا چند روز د یاون منم م و به دنبال ادیاسم پدر رو لبش م دنیبا شن یلبخند

 :گهیخنده ام م دنی. با درنیگ یم

 .یکرد دایمردشور نبردت که خوب رگ خواب من رو پ ـ

 .شم یبچه دوست م یجور نیکنم، ا ی. منم عروسستیکه فقط رگ خواب تو ن نیا ـ

 نم،یآدم شدن تو رو به چشم بب یروز هیردن خودم. فقط من اصال. خرجشم گ رمیگ یرو م تیخدا کنه. خودم عروس ـ

 .حله
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 :گمیو م دمیتکون م یسر

 .محاله ـ

 .میبه کارمون برس می. بلند شو برمینیب یم ـ

 .میریتاالر م یدو به سمت ورود هر

***** 

اکثر مهمونا  میش یم وارد یکنن. وقت یاما قبلش به مهمونا اعالم م دن،یاجازه ورود م ییعروس و داماد با خوشرو پدر

و  میریهم راحت و آزاد نشستن و نگاه ها اکثرا به ماست. به سمت عروس و داماد م یتعداد هیخودشون رو پوشوندن. 

 یو اون جا رو هم چک م میری. بعد به سمت قسمت سرو غذا ممیدیخودمون رو م یگفتن بهشون کادو کیبعد از تبر

کنه که به ارکست بگه  یمرد، اعالم م یها شخدمتیاز پ یکیت. محمد به عباس، آماده اس ییرایپذ یبرا زی. همه چمیکن

 .بشن ییرایکه از مهمونا دعوت کنه تا برن پذ

***** 

 " مهتا "

به طرف مهران و  دمیاطرافم ند یکدوم از مرد ها چیکه تو ه یخاص یریخوره که با سر به ز یتاالر م ریبه دو تا مد نگاهم

دو بار هم مچم رو گرفته بود و  یکی. دیچرخ یو بر عکس م ایرقص به پور دونینا نگاهم از م. تا قبل اورنیزنش م

 .... من قبال اون رو دوست داشتم. اما حاالنهینداشت که من رو بب ییشدم. برام ابا رهیبود بهش خ دهیفهم

که  انیآر یدوستا نایشنان. ُاه، اشم. چقدر آ یم رهیگردن خ یکنم و دوباره به اون دو مرد که دارن برم یتازه م ینفس

 :گمی. به مهناز مدهیکه اونم فهم نمیب یکنم و م یم ایبه آر یاسماشون محمد و سامه. نگاه

 تاالر دارن؟ ستن؟یکه دعوتمون کرده بودن ن ایآر یهمون دوستا نایا ـ

 .ششونیپ میر ید. بعد از مجلس مبو دهیجا رو د نی. آخه قبال ادیاومد فهم یوقت ایآر کن،یاوهوم، همونان، آره، شر ـ

 :گمیکنم و م یم یاخم

 .اونا دو تا رو تحمل کنم ی افهیق دیاَه، بازم با ـ

کنه. با همون نگاه  یبرادرشه سواستفاده کرده و به من نگاه م شیمهرناز که پ بتیکه از غ ایسمت پور رهیم نگاهم

نگاهم دوباره  اد،یم ادمیحرفاش  یاما وقت ،یمیعشق قد هی یاز گرما زیشه. لبر یمهربون مخصوص خودش. نگاهم گرم م
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و به سمت چپم نگاه  رمیگ یکنم و چشم ازش م یم ی. اخمزدهتمام بهم  یرحم یکه با ب ییحرفا یشه. به سرد یسرد م

 :زنم یم بیبه خودم نه یاما فور ره،یگ یلحظه ترس وجودم رو م هیکنه.  یبه من نگاه م یبا اخم اریکنم. مه یم

 .حق نداره بهت زور بگه گهیترس، دن ـ

 :گمیم اریکنم و رو به مه یبلند م سر

 شده؟ یزیچ ـ

 .کارت دارم رونیب میبر ـ

 .امینم ییمن با تو جا ـ

 !مهتا، من رو حرص نده ها ـ

 !واال ،یمن رو نگاه کن ینگهبانا ه نیع یستیخب حرص نخور. مجبور ن ـ

 .رمیشم و به سمت سالن م یبلند م هیهمراه بق یشام. به آروم یبرا میکه برکنه  یخواد جوابم بده که ارکست اعالم م یم

***** 

 هی. مهناز اما از هر غذا هیمن کاف یبرا نیذارم. هم یمرغ هم کنارش م یدارم و کم یبرم زیم یرو یپلو یکم از باقال هی

دارم.  یخودش و منم جاش رو نگه م یبرا ارهیتا بره ژله ب ستمیا یجا م هی نیبه غذاها ندارم، بنابرا یلیداره. م یکم برم

 :گهیکنار گوشم م ییدارن. صدا یزنن و غذا برم یرفتن اون ورتر و با هم حرف م ایو آر اریمه

 .یکه با من بود یاز اون زمان باتریز ی! حتیخوشگل شد یلیامشب خ ـ

 ری. نفس هام غایگردم سمت پور یکشه که برم یطول نم ادیشه و ز یزنه. لرزش دستام شروع م یجام خشکم م سر

 :گمیشده ام م دیکل یدندونا نیکه دارم از ب یشه و با تمام نفرت یم یعاد

 .خفه شو ـ

 .ینبود یجور نیچه با ادب، قبال ا ـ

 .قمیرف یدونستم با چه کس یدادم. قبال نم ینم صیتشخ وونیقبال آدم رو از ح ـ

 ...مودب باش و ـ

 :گهیکمث م یکم کنه و بعد از یرو قطع م حرفش
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 .کیبابت تبر دیلطف کرد یلی. خدیبه خانواده سالم برسون ـ

 .نمیب یکنم و مهرناز رو م یحرفاش به سمت راستم نگاه م رییاز تغ متعجب

 :گهیو م رهیو به سمت مهرناز م دهیتکون م یسر

 خانوم گلم چطوره؟ ـ

 زیم یرو یپلو ی! خودم رو با باقالیروز هیبودم.  منم خانوم گلش یروز هیسوزونه.  یکه تا مغز استخونم رو م یحرف

 .یعوض ادی: تف به روت بگمیشباهت داره م هیبه گر شتریکه ب یکنم و با لبخند تلخ یسرگرم م

 " .توست یادگاریزنم!  یقلبم، لبخند م ردیگ یدرد که م "

***** 

 :گمیو م رمیگ یدستم م یچشماش خمار شده محکم تو یخواب یرو که از شدت ب نایمب دست

 اد؟یخاله خوابت م ـ

 .اوهوم ـ

 .قربون اوهوم گفتن تو بشم من ـ

 :گمیو م رمیزنه م یکه داره با محمد و سام حرف م ایبه سمت آر نایوجود مب یبهانه  به

 .ادیخوابش م نایمب ؟یرو بد نتیماش چییشه سو یداداش م ـ

 :گهیگرده و م یکنه و به سمت بر م یحرفش رو قطع م ایآر

 !. زحمتت نشه؟زمیعز ایب ـ

 .نداره تینه، عشق خاله که اذ ـ

 نایبه مب نمیش یکه خودم م نیو بعد از ا رمیخارجش کرده م نگیاز پارک ایکه آر ینیتوجه به اونا، به سمت ماش یبعدم ب و

 :گمیم

 .پام بخواب یسرت رو بذار و رو ،یعسل ـ

بندم و  یدم و چشمام رو م یم هیتک یقفل سرم رو به پشت یه ذاره و منم از زدن دکم یپام م یآروم سرش رو رو یلیخ

ندارن. فکر  یچیو جز آزار و درد برام ه ستنیکه اصال خوب ن ییکه در ظاهر بفهمن خوابم و در باطن... فکر کنم. فکر ها
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دوست دارم  "و  "عشق من  " یکه روز یرو فراموش کرده. به مرد نکه امشب چه راحت عاشقانه هامو یکنم به مرد یم

درد رو  یمزه  گهیبار د کیخوام  ینم گهیرو باور کنم. د یعشق چیخوام ه ینم گهیکه د نیافتاد و ا یاز دهنش نم "

 " .زن نبودم کیکاش من  "کنم  یهمون خاطرات تلخ آرزو م یبچشم و تو

***** 

 " سام "

بارم موقع سالم کردن به چشمام نگاه  کی یتکه ح نیکردم به ا ینبود. فکر م ایآر یحواسم پ گهیرفته بود د یوقت از

زنه؟  یتو وجودشه که با اومدنش قلبم محکم تر م یکه چ نیدختر برام فرق داره؟ به ا نیقدر ا نیکه چرا ا نینکرد. به ا

 چی. هرهیگ یکه با نبودن احسان قلبم م گهیم شهیهم هیکه سام یعمو نه اون ط گهینه اون طعم خوب عشق که محمد م

 .که فقط در حضور اونه یجانیچشم. ه یرو م جانیحس ه هیطعم از  هیو من فقط  ستین نایاز اکدوم 

 یافته که رو صورتش م یبار نگاهم به دست هاش م نیکنم و ا یرو نگاه م نیچرخونم و دوباره ماش یچشم م یواشکی

 یم نیبه ا یو پ نمیب ینه هاش رو مداره و بعد اومدن سرش به جلو و حرکت شو یصورتش نگه م یکشه و بعد اونا رو رو

 یجور نیدختر که ا یدید یچ "چرخه که  یذهنم م یکنه. تو یم هیبراش نبوده که داره گر یبرم که امشب شب خوب

 " ؟یکن یم هیگر

 :گهیکنم و اون م ینگاه م ایآر یو به چشما رمیگ یو حرفاش نگاهم رو م ایحرکت دست آر با

 .خداحافظ ـ

 :گمیمزنم و  یم یلبخند

 .خدا نگه دار شما ـ

 :گهیزنه پس گردنم و م یم واشیو محمد  رهیو م دهیتکون م یسر

 دختر مردم رو؟ یبخور یخواست یم ـ

 تو؟ یگیم یچ یچ ؟یاِاِاِ مگه مرض دار ـ

 .واال هیزی! خجالتم خوب چیدیکاو یرو م نیتو ماش ی. چهار چشمیبرو خودت رو خر کن االغ برق ـ

 .یرفت اون ور یم. خب نگاهم منکرد یمن که کار ـ

 .یرو نگاه کن گهیسمت د هیچقدر بزرگوار بود که دو تا نزد تو دهنت تا  نی. ببنشهینگاهت تو ماش دیفهم ایدِ االغ، آر ـ
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 .دارم ریخب من که قصدم بد نبود. قصد خ ـ

 :گهیگرده سمتم و م یبرم یعصب

 .من رو نگاه نکنا قیناموس رف گه،ید یمثل تمام دخترا ـ

 :گمیشم و م یم یعصب گهیبار د نیا

 یعنی ره،یگم قصدم خ یم ینگاه کردم، خودش پا بوده. بعدشم، وقت یمحمد حرف دهنت رو بفهما. من اگه به دختر ـ

رو بذار دم کوزه  رتتی. غیکه هنوز من رو نشناخت یقدر نفهم نیجا بزنم سر و تهت کنم. ا نینکن هم یکار هی. رهیخ

زدن  دیکه جز د میبوالهوس عوض هیانداخته. انگار من  هشده و ناموس ناموس را ریاسه من جو گآبش رو بخور. چه و

 .و بس نیو بهتر بشناسمش. هم شتریدارم ب میکوچولو خوشم اومده و تصم هی. من از اون دختر ستمیبلند ن یدخترا کار

 .شه یکم آروم م هی

چشم مرده زل  یکه جلو نیداره. نه ا یراه هی یاهش. هر کاربه ر یزیخب، حرفات درست. اما پسر خوب، هر چ یلیخ ـ

 .به خواهر زنش. اونم اون قدر تابلو یبزن

 .ماتم برد یجور نیکنه، هم یم هیگر دمید یبه جان محمد دست خودم نبود. وقت ینگاه کردم، ول یادیقبول دارم ز ـ

 ؟یواسه چ ه؟یگر ـ

 .رمیگشد که نتونستم نگاهم رو ب نیدونم. هم یچه م ـ

 نیکنم و ا یمن محاله عروس یگفت یدختره خوشت اومده؟ تو که م نیجان محمد واقعا از ا یداشته، ول یحتما مشکل ـ

 .حرفا

 .کوچولو هیزنم واسه خودم. تو توجه نکن. آره،  یم یزر هیشم و  یم ریمن اکثرا جو گ ـ

 :گمیکنم و م یستم مبه د یبعد متفکرانه نگاه یکنم، اما کم ینوخود م هیدستم رو قد  و

 .قدره نیهم گهیقدر، آره د نیهم قایدق ـ

 .ستین زادیآدم نیکوفت. عاشق شدنتم ع یا ـ

 :گهیم یو اون با خنده و حالت تاسف بار ارمیم رونیرو براش ب زبونم

 .برات؟ هفت سال اختالف سن داره باهاتا ستیخرده بچه ن هیتو. سام  یاون دختر برا فیمهتا، ح چارهیب ـ
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 .فهمد. من عاشق شده ام محمد یرا نم زهایچ نیآه، عشق ا ـ

 .تا به کارهاش برسه رهیکنه و م یم "خاک بر سرت  " یهمراه با حرکت دستش به معن یخنده ا هیجواب حرفام  در

***** 

 " مهتا "

م که لباس عوض کنم. ر یسمت اتاقش تا بخوابونتش منم به سمت اتاقم م رهیو م رهیگ یرو از دستم م نایمهناز، مب یوقت

 :گهیو م رهیگ یدستم رو م ایراه آر ی مهین

 ؟یکرد یم هیچرا گر ـ

 :گمیزنم و م یم یتلخ لبخند

 .گرفته بود ایدلم از دن ـ

 خالصه نشده بود؟ یشد یم رهیباشه و گه گاه بهش خ ایزنم پور یکه حدس م یشما تو همون آقا پسر یایدن انایاح ـ

 :دهیاون ادامه م اندازم و یم نییرو پا سرم

 ؟یریفاصله بگ میقد یاز مهتا یخوا یم یجور نیا ـ

 :گمیکنم و م یبلند م سر

 ؟یتا حاال عاشق شد ـ

 :گهیو م رهیگ یرنگ سرزنش م صداش

به اسم  یمیقد یمسخره  نیتلق هیذاره و به خاطر  یتو رو کنار م یکه به راحت یجواب من رو با سوال نده. اون پسر ـ

بال سرت  نیاگه بدتر یو حت یها مواظب عشقت باش یمهتا. عشق اونه که در تمام سخت ستیکنه، عاشق ن یبکارت ولت م

کن.  دایمن، خواهر من، عشق رو پ یکارش ثابت کرد. مهتا نی. با اداشتدوسِت ن ایکه... مهتا، پور نی. نه ایاومد ولش نکن

که دنبال  یکن تا دنبال روح و ذهن بکرت باشه، نه مرد دایرو پ یکن. چشم باز کن و مرد دایپ هیقیرو که حق یبگرد عشق

تکامل  یجسمش نخواد، برا یکه زن رو فقط برا یجسم بکره. اما ذهن خودش بدتر از صد تا ف.اح.ش.ه است. کس

نداره  اقتیبشه که اسمش مهتاست. ل ینداره عاشق دختر اقتیتو رو نداره. ل یاشک ها اقتیروحش بخواد. اون آدم ل

 .کمخواهر
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فکر و  ایدن هیو من رو با  رهی. مرهیزنه و م یرو بهم م رمیگ یازش آرامش م شهیکه هم یبعد با همون لبخند مهربون و

 کمیکنم به حرفاش و به سمت اتاق تار یفکر م ده؟یفهم یکنم که چه جور یفکر م نیو من ا رهیذاره. م یتنها م الیخ

 .مهییتنها یهمدم شب ها نیدوم اط،یمجنون ح دیکه بعد از درخت ب یی. جارمیم

***** 

. اما اون خونه رونیخواست از اون جا بزنم ب یدلم م یروز هیازش متنفر بودم.  یروز هیتنگ شده که  یخونه ا یبرا دلم

ساخت مخالف  یکه خونه اش رو بده برا نیبا ا شهیبابا هم ادمهی. اون خونه االن خراب شده و در حال ساخته. ستین گهید

 ساخت؟ یداد برا یراحت نیبود به هم شقشخونه رو که عا نیشد که ا یدونم چ ینمبود. 

کشه تا فراموش کنم.  یطول م یلیدونم خ یبندم. م یرو هم م پشیذارم و ز یچمدون م یلباس رو هم تو نیآخر

به اسم مرد، از  یوجودرفتن، از م رونیب ییچند ماه اومده. من هنوزم از تنها نیفراموش کنم هر اون چه که به سرم تو ا

که مبارزه  گهیتو وجودم داره م ییروین هی ،یاحساس هی یوحشت دارم. ول زهایچ یلیسبز، از خ یاز چشم ها ک،یاتاق تار

دارم. اما  شیدر پ یدونم راه طوالن یدونم و م یها رو م نیا یاز بودن تنها تو خونه هم وحشت دارم. همه  یکنم. من حت

. عتیآواز طب با. زنده بشم همراه امیشه من هم نو بشم. به وجد ب یشروع م لیسال تحو گهیروز دخوام حاال که دو  یم

که وجودش در  ی. مثل ققنوسامیشده. منم از نو به وجود ب دهییکه وجودش رو تکونده، نو شده، از نو زا یعتیهمراه با طب

منم.  نیشه. ا یستر نابود شده، ققنوس تازه متولد ماون خاک ونیشه و اون وقت از م یسوزه و خاکستر م یجرقه م هیاثر 

 .شم. من همونم یم تولدمن همون ققنوسم که دارم م

 ستادهیاون جا ا ای. آریرم به سمت در ورود یاندازم. م یبه خودم م نهیینگاه رو تو آ نیکنم و آخر یچمدون رو کج م سر

گفته بود. گفته بود  تمیبود بهم درباره وضع شبیصحبتم که د نیکنه. تو آخر یسرشار از غرور به من نگاه م یو با نگاه

کشه که من به  یسال طول م یگفت سال ها یمشاوره. م یبرم برا دیبا معههر ج قیبرگردم و دق یمونده تا به حال عاد

بودم و  یببرم چ ادیکنه که تالش کنم، که از  یدرونم من رو وادار م یکننده  قیاون حس تشو یبرگردم، ول یوضع عاد

داره  یاز تلخ یلبخند که هنوزم رنگ هیدوزم. با  یو نگاهم رو به صورتش م ستمیا یم ایآر یبه سرم اومد. روبرو یچ

 :گمیم

 .شر مزاحم از سرت کم شد ـ

 .اونا رو میدار ی. رو سرمون نگه مزیخوب و عز یتا باشه از مزاحما ـ

 .کمتر یشه و تلخ یپر رنگ تر م لبخندم
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پدر و برادر و مادرم نزدن. امروز  ،یکه تو به من زد ییاون حرفا دیببخش. شا یدیاز من د یبد یاگه زمان ا،یببخش آر ـ

 ؟ییجا هی میبر یم

داشتش رو داشتم.  یآرزو شهیکه هم یبهت کمک کنم. همون خواهر دیو با ینکردم. حس کردم خواهرم یمن کار ـ

 کجا؟

 .و اردوان لیسر قبر راح ـ

 .دهیذاره و قبول کردنش رو نشون م یمهم  یرو رو چشماش

***** 

سوز خودش رو داره... دستام رو در آغوش  یشم. غروب شده و هوا هنوز کم یقبر بلند م یپف کرده از رو یچشما با

 :گمیکشم و م یم

م، درد نکشم. کمکم کن. بابا دوست دار گهیکمک کن من د ،یدیدرد کش تیمامان مواظبم باش. تو که تو تمام زندگ ـ

 .یبرسم. بابا قول بده پشتم باش یبه چ دیدونم با یم گهید

و حرف بزنم.  زمیحرفا رو بگم، به دو تا قبر صامت نگاه کنم و اشک بر نیکه االن تو آغوششون ا نیا یچه تلخه به جا و

 مینتظرم هستن تا برو م ستادنیاون ورتر ا یکه کم رمیو مهناز م ایآروم به سمت آر یبودن. با قدم ها میتی هیچه رنج بد

 .دیجد یزندگ یبرا دیجد ییخونه. جا

 :گهیم ی. به آرومنمیش یم هیرنگ دیگنده و سف یکردن با عروسک خرس یکه عقب نشسته و در حال باز نایمب کنار

 .حوصله ام سر رفت ـ

 :گهیخنده و م یم یذارم که نوخود یلپ تپلش م یبوسه رو هیکنم و  یرو خم م سرم

 .من، من ـ

 :گمیو م رمیگ یام رو به سمتش م هگون

 .ایب ـ

 :گهیکاره و م یگونه ام م یرو یتمام قدرت بچگونه اش بوسه ا با

 ...مهتا ـ



 

 
253 

 :گهیاز جلو م مهناز

 .بگو خاله نایخاله، مب ـ

 :گمیکنم و م یبلند م سر

 ؟یکارش دار یچ ـ

 :گمیکنه م یکه نگاهم م نایبعد رو به مب و

 .و بس نیتا. همبه بعد صدام کن مه نیاز ا ـ

 .کنه یمامان دعوام م ـ

 .یبا من طرف یداد بزن نایبه بعد سر مب نیدعوات کرد به من بگو که حسابش رو برسم. مامانش با شما هم هستما. از ا ـ

 :گهیگرده و م یبرم مهناز

 .بچه الزمه تیترب یبرا نایکم اخم و ا هیکشم.  یداغ رو تن بچه ام م خیدو تا س یکه انگار من روز یگیم نیهمچ ـ

 یبهش که بهم بگه خاله؟ منم حس م یداد ادی هیادبه ها. چ یب یعنیکه اگه به من گفت مهتا  ستین نیبچه به ا تیترب ـ

 .هیکاف نیکنم چهل و پنج سال سن دارم. مهتا. هم

 .یتو بگ یخب بابا، هر چ یلیخ ـ

 :گمیم نایزنم و به مب یم یلبخند

 .بزن قدش ـ

 یحرکته بازم تمام زورش رو جمع م نیکه عاشق ا ییاز اون جا یول ده،یتکون م یسر دهینفهم یچیما ه یکه از حرفا بچه

 یکنم و شاد م یده که تمام غصه هام رو فراموش م یم یبچه بودن بهم حس نیکوبه به دستم. در کنار ا یکنه و محکم م

 :گمیم یساختگ ییشم. با ادا

 !یآخ! چه محکم زد ـ

 :گهیخنده و م یم ینوخود بازم

 .دوست دارم ـ
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 .دمیاالن نشونت م ؟یدوست دار ـ

 یکنم به قلقلک دادنش و اونم که مثل خودم به قلقلک حساسه با تمام وجود م یو شروع م یخوابونمش کف صندل یم

 .کنه یرو به آدم منتقل م یکه حس زندگ یخنده. خنده ا

***** 

 :گمیو م ستمیا یآپارتمان تازه ساخت م یجلو

 .دمونیجد یخونه  نهیس اپ ـ

 :گهیزنه و م یم یلبخند مهناز

 خوشگله؟ ـ

 .ستیکه خوبه. بد ن رونشیب ینما ـ

 ده؟یجا رو خر نیکه ا یدونست یم ست؟یبد ن یگیرو م یخوشگل نیساختمون به ا قه،یسل یب ـ

 ساخت؟ یبرا میکه داد یخونه ا میمگه قرار نبود بر ده؟یخر ـ

شه.  یبعد در باز م یزنه و کم یزنگ رو م ایبعدا بابا بهم بگه. آر دیکنم. شا ینم یکنجکاو گهیو منم د دهیبهم نم یجواب

طبقه  نیفهمم که تو آخر یو با زدن دکمه پنج م میش ی. سوار آسانسور مدمیرو ند نایمهران، مامان ا یاز شب عروس

 .میکن یم یزندگ

سمتش. من رو به  رمیو م رونیب امیمامان از فکرام م دنید در خونه با یمنطقه باالتره. جلو نیتازه ساخت چند ی خونه

 :گهیکشه و با تمام وجودش م یآغوش م

 .ذره شده بود هیقربونت برم من، دلم برات  ـ

و لذت ببرم. به اندازه  امین رونیاز اون آغوش ب گهیزنم. دوست دارم تا ابد تو آغوشش بمونم. دوست دارم د ینم یحرف

 .نگم یزیم و اون حرف بزنه و حرف بزنه و من باز چتمام عمرم لذت ببر ی

 ".مـــــــادر یده یم نیرا تسک میدردها یزن یکرده، با من که حرف م قیتزر ــنیـیکـد ــتیانگار خـــــــدا در صـدا "

 :گهیکنه و م ینگاهم م رهیکه از اشک تار شده خ ییبا چشما رونیکشدم ب یآغوشش م از

 .یمادر یم؟ به خونه ات خوش اومدتو بش یفدا یکجا بود ـ
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تفاوتش  یبه ظاهر ب یچهره  ی. نگاهم رونهیش یبه اسم پدر، دور بازوهام م یمرد یمردونه  یبار دستا نیکنار و ا رهیم

 :گهیو م نهیش یم

 .دخترم یبه خونه ات خوش اومد ـ

لرزه.  یتفاوته اما صداش م یبده ب کنه تا نشون یکه م یکرده. چون برخالف تالش رییکنم پدر تغ یکه حس م نجاستیا

که  گهیبهم م یحس هیکه خوشحالم. چون  دمیارزه. اما نشون نم یپدرانه م یمن قد تمام بوسه ها یلرزش برا نیکه هم

بزرگتر.  یاخمو شهی. برادر هماریمه تیشم. در نها یم تفاوت یمونه. پس مثل خودش ب ینم داریوقت پا چیه یخوشحال

اگه اون خواهر از خونِش  یکنه، حت یبرادر فقط خرج خواهرش م هیکه  یپوشونده. لبخند یندصورتش رو نقش لبخ

هم  نتونم بدم. خودشو یدم. نم ینم یکنم و جواب یمدت با همون نگاه پر از اشکم به همشون نگاه م نینباشه. در تمام ا

 ی. نگاهم اول به راهرورونشهیقشنگ تر از ب یلیافته. داخل خ ینگاهم به خونه م قهیدونن. تازه بعد از گذشت چند دق یم

که اون وسط  یکیکوچ یشدن و فرش ها یداریکه معلومه تازه خر ییکه به هال وصله و بعد به هال و مبل ها یکوتاه

 هیاز سالن رو با گذاشتن  یبزرگ و کوچک وصل کردن و گوشه ا ینییتز یارو تابولو ه واریمونه. در و د یم رهیپهنه خ

 .کردن یخانوادگ یپر از قاب عکس ها ک،یچکو زیم

 .هییدر توش داره که مطمئنا به اتاق خواب ها و حمام و دستشو نیخوره که چند یم ییوسط هال راهرو از

وسط رفته کنار. مامان  نیکنن. شالم ا یرو اشغال م کینزد یهم کم کم مبل ها هیو بق نمیش یمبل دم دستم م نیاول یرو

 :گهیو م نهیش یکنارم م

 .شونینیبب یکه تو هم دوست دار یرو دعوت کردم. چند نفر لیفردا شب چند نفر از فام یبرا ـ

 :گمیدوزم و م یرو به صورتش م نگاهم

 ستن؟یکه ن نایخاله ا ـ

 .نایخاله و شوهر خاله ات و روم ـ

 :دهیتر از قبل ادامه م آروم

که اومده بود  یاون بار یخونه ام راه ندادم. حت یوچوقت بعد از رفتن تو، ت یرو به خاطر اون کارش ه نیرام ـ

 .. حرمتم رو شکستیعذرخواه

 ومدهین ایو آر اریکنم واقعا اگه مه یخورم و فکر م یتکون م هیلرزه.  یاون روز وحشتناک تنم م یادآوریلرزم. از  یم

 یبخشش تو یجاست که واژه  نیازنه.  یم ینگاهم لبخند دنیاندازم که با د یم اریشد؟ نگاهم رو به مه یم یبودن چ
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کنه. سرم  یرو متعجب م اریمه بیکار عج نیبه لبخندش بزنم و ا یدکه لبخن دهیکنه. مغزم فرمان م یم ییذهنم خودنما

 یکنه. واژه ا یرو تکرار م یلب قوربونت برم ریو ز دهیدستش فشار م یاندازم و مامان دستم رو تو یم نییرو دوباره پا

 .از زبونش بشنوم دیبا گهیقدر دکه موندم امشب چ

***** 

 " سام "

 :گمیزنم و م یبه فکرم م یلبخند

از  یکیصاحب  دمیبانک. چه جالبه که من فهم انیب دیصاحب خونه ها با یبانک یکارها یسر کی یدرسته، فردا برا نیا ـ

 رهی. فکرم مدمیشناخت فهمما رو  ایکه آر یرو هم همون شب عروس نیپدر مهتاست. ا ،یمحمد یآقا یعنیخونه ها، 

رو  دشونیجد یتونم آدرس خونه  یکرده. اون جا م غولبه خودش مش یلیچند وقته فکرم رو خ نیکه ا ییسمت مهتا

در جمع  یکه عصرا جلو مشونیقد یمحله  نیکه تو ا ییشناسم. از نگاه زن ها یاون دختر رو بهتر م یجور نیکنم. ا دایپ

 چکدومیه یول دن،ید نه،یخونه اومد تا روند ساخت رو بب نیمادرش رو همراه پدرش به ا ی. چند بارادیشن خوشم نم یم

خانواده  نیاون ها از ا یعنی نیهم که رد و بدل نشد. ا یکدوم صداش نکردن و سالم چیه دمیبهش محل ندادن. د

رو  زهایتمام چ یدرشت جا یا مونه، چون اون چشم قهوه یذهنم نم یتو ادیسوال کامال مبهم. سوال ز هی. ادیخوششون نم

نمونده.  رهیتو چشمم خ ادیوقت ز چیکه ه یینذاشته. چشم ها امکه شب و روز بر یقهوه ا ی. چشم هارهیگ یتو ذهنم م

داشته باشم.  شیرو در پ یسخت یلیخوام که فکر کنم راه خ یخوام. صاحبشون رو با تمام وجود م یمن اون چشم ها رو م

دختر رو  نیا تیتونه مقاومت کنه. من رضا ی. اما نمادیخوشش نم ادیه صاحب چشم ها از من زجور که معلوم نیچون ا

 .که شده یمتی. به هر قرمیگ یم

 :گمیزنم و آروم م یم یهم لبخند باز

. بعد ببوسمشون و صاحبش رو اون قدر تو آغوشم فشار بدم که یقهوه ا یبشم تو اون چشما رهیکه من خ ادیم یروز هی ـ

 .رسم که من عاشق شدم یم جهینت نیهمه سال دارم کم کم به ا نی. چون فکر کنم بعد از ایبشم از هم مشکل یخال

***** 

 " مهتا "

 یمیقد وتریتخت اضافه شده. کامپ هی لمی. به وسادهیو جد زینو و تم زیکنم. همه چ یاتاقم نشستم و به اطرافم نگاه م یتو

. ارهیکه از دلم درب دهیرو بابا خر نایفهمم. حتما ا ی. نمهیداده که رنگش مشکلب تاب خوشگل  هیو داغونم جاش رو به 

دارن.  یو مشک یو طوس یاز صورت یبیها، ترک لیو وسا هیخواسته محبتش رو بهم ثابت کنه. رنگ اتاق صورت یحتما م
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از اون اتاق  ینشون چیق هاتا نیبه خودشون دارن. ا رهیهم نگاهم رو خ واریشده به در و د زونیخوشگل آو یتابلو ها

 :شه بگم یباعث م دندر ز یخوام دراز بکشم که صدا یکنم. م یهستم که همه جا فوضول ینداره. خسته تر از اون یمیقد

 .دییبفرما ـ

 ؟یعنیدوزم. چه کارم داره  یمتعجبم رو بهش م یشه و من چشما یوارد م اریمه

 :گهیو م نهیش یم کنارم

 از اتاقت خوشت اومد؟ ـ

 ؟یاومد نیهم یفقط برا ـ

 :گهیبعد م یخوره. کم یکوچولو جا م هی

 .خواستم باهات حرف بزنم ینه م ـ

که در حقم شده رو فراموش کنم. بابا خان  یکنه که من اون همه بد یتونه کار ینم نایا یخب بگو. آره خوشم اومد، ول ـ

رو که من از دست دادم رو  ییروزها دیتون یون متو؟ کدومت ایمامان؟  ایمحبتش رو نشونم بده؟  یجور نیخواد ا یم

 د؟یجبران کن

جبران کنم؟ مهتا،  یدونم چه طور یافته نم ینگاهم بهت م یکه وقت نهیهم یدونم. برا یرو م نایا یدونم. من همه  یم ـ

 ی؟ همون مامانکه با تو داشتم یبابت رفتار گند مونمیکه پش یمن سرم به سنگ خورده؟ چرا باور ندار یچرا باور ندار

 یو قصدت خودکش یکه تو قرص خورد یهمون وقت ،یهست یعصب ونو ازش یکن یم ادی یبه تند یطور نیکه ازشون ا

تار مو از سر دخترم کم بشه، محمد به  هیزد که اگه  یم غیج د،یکش یم ادیسر بابا فر مارستانیب یبود، همون مامان تو

 یم هیگر هنماز خون یبابا چطور تو دمید یکه م ییهمون روزا ،یکما بود یکه تو ییبخشمت، همون روزا ینم یعل یوال

حصار اون همه  ونیکه م ییکه بگه محکمه. همون روزا دهیخودش رو سرد نشون م ادیما م شیپ یکه وقت دمید یکنه، م

 ییو از کارها میتو کم آورد تیمظلوم ی. ما همه جلومیدختر شکست هی ی. هممون جلومیکم آورد متیدید یدستگاه م

 .میمونیپش میکه در حقت کرد

حتما  د؟یایکه به خودتون ب دمیرس یجا م نیتا به ا دیهاتون رو ببخشم؟ حتما با یشه نوزده سال بد یچه ساده! واقعا م ـ

ه به کار من کار نداشت گهی. اما شرط دارم. دستمیمن مثل شما از سنگ ن ،یدون یم یرفتم؟ هه! ول یتا سر حد مرگ م دیبا

 ؟ینیب یو آسمان شاد باشم. م نایمثل روم گه،ید یبچه ها ی هخوام درست مثل تو، مثل هم ی. من مدیباش

 :گمیو م رمیگ یلرزونم رو جلوش م یدستا
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به بعد هر هفته برم خونه  نیروز افتادم. به خاطر شماست که مجبورم از ا نیکثافت به ا یتو و اون پارسا یبه خاطر دعوا ـ

 ...جا، تا نیا انیاونا ب ایمهناز،  ی

 ادینکنم. هر چند تا االن ز هیکه بستم عمل کنم و گر یکنم به عهد یم یبندم. سع یدم و چشمام رو م یرو قورت م بغضم

 :گمیکنم و م یکنم و چشمام رو باز م یگفت رو تو ذهنم تکرار م یم ایکه آر یخوب یموفق نبودم. حرفا

کارها منع  یلیدختر بودنم از خ یو به بهانه  دیقفس بساز هیمن  یبرا دیه بعد حق ندارب نیخوام آزاد باشم. از ا یمنم م ـ

 .بخشم یشرط همتون رو م نی. به ادیبشم. حق ندار

 :گهیو م رهیگ ی. اما اون محکم تر مارمیب رونیکنم دستام رو ب یم ی. سعرهیگ یرو تو دستش م دستام

. دمی. من بهت قول میببر نیاز ب یرو که گفت یکنم قفس یو باشم. کمکت مت یخوام حام یبه بعد م نیاز ا دم،یقول م ـ

 ؟یبخش یمهتا، من رو م

دستام  اریکنن. مه یم انیحرف ها رو ب یزیچشم ها بهتر از هر چ یزنم. گاه یکنم و تو چشماش زل م یرو بلند م سرم

 ده،یرو بهم م تیبار هم که شده طعم حما هی یکه برا یتو آغوشش. آغوش رمیبندم و م یکنه. چشم هام رو م یرو ول م

 .بار نیاول یکنم. برا ینوزده ساله ام حسش م یزندگ یتو بار نیاول یکه برا یتی. حمارتیبه اسم غ ینه طعم اسارت

***** 

 ادمیو صحبت هاشه.  اریتو ذهنم مونده مه شبیکه از د یزیچ نی. آخرنمیب یتختم م یکنم خودم رو رو یکه باز م چشم

جا  نیداده که سر وقت بلند بشم. اما ا ادیچند وقته بهم  نیا یشم. ورزش کردن ها ی. بلند مدمیخواب یکه ک ادینم

کنم. ورزش  یکنم و تو همون اتاق ورزش م یرو تو گوشم م Mp3 نیاش ورزش کنم. بنابرا هیسا ریندارم که ز یهمدم

دارم و به  یکشم. حوله ام رو بر م یاز ورزش کردن م باشه. راس ساعت نُه دست یآپارتمان طیمح کیکه مناسب  ییها

 :گمیزنم و م یم ی. لبخندنمیب یم ونهیکه محو تلوز ی. مامان رو در حالرمیکه تو راهروست م یسمت حموم

 .سالم ـ

 :گهیگرده سمتم و م یلبخند بر م با

 .قشنگه یلیخ ؟یدیرو د هالیسر نیمنتظر تو بودم. ا م،یصبحانه بخور ایب ؟یشد داریسالم مامان جان؟ ب ـ

 .میصبحانه بخور امی. بعد از اون مرمیدوش بگ هیحمام  رمینه، م ـ

 .شه یبه قول خودش قشنگ م الیو باز محو اون سر دهیتکون م یسر

***** 
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. تاپ و شلوارک تنم توجه مامان رو رونیب رمیکنم، م یو همون طور که موهام رو خشک م رمیگ یموهام رو با حوله م آب

 :گهیکنه و م یب مجل

 .چه خوشگله، البته صاحبش خوشگل تره ـ

 ؟ید یرو نداشتم. مامان بعد از صبحانه وقتت رو به من م دیمهنازه، وگرنه من که دل خر ی قهیسل ـ

 .آره مامان جان ـ

روش  گهی. چه عجب دنمیش یآشپزخونه گذاشتشنش م یخودش تو یکاربرد اصل یکه باالخره برا یزیحرفش سر م با

چند وقت اون  نیخورم. معده ام ا ینم یزیچ یو چا رینون و پن هیبه جز  دهیکه برام چ یمفصل ی. از صبحانه دهیظرف نچ

 :گمیکنه. م یاز صبحانه مامان منتظر نگاهم م دهمه غذا. بع نیا ینداشته باشه برا یشده که جا کیقدر کوچ

 ...خوام یخوام... م یم ـ

 .باشبا من راحت  ؟یخوا یرو م یچ ـ

 .نهیمعا یدکتر زنان برا هی شیخوام برم پ یم ـ

 :گهیشه و م یاما بعدش چشماش گشاد م گم،یم یفهمه چ ینم اول

 ...که یهمون یبرا ـ

 .آره، همون ـ

 .میر یو م رمیگ یخواد، پرونده ات رو از دکترت م یم یقانون یپزشک یاما اون نامه  ـ

 .انجام بدم دیاعت شدن چه کارها که باهمرنگ جم یکنم برا یو فکر م دمیتکون م یسر

***** 

 " سام "

 بایافتم و و تقر یکنن. با فاصله دنبالشون راه م یشه و هر دو حرکت م ی. زنش سوار مفتهیراه ب یمحمد یکه آقا منتظرم

 :گمیبرم و م یباال. نگاهم رو از ساختمون باال م رنیو م ستنیا یم یدر خونه ا یساعت بعد جلو کی

 کدوم خونه است؟حاال  ـ

 .دم یبعد خودم به خودم جواب م یکم
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 .بفهمم یموقع خواستگار دیبا گهیرو د نیا ـ

تا  گهیروز د کیخوام رو قبول کنه.  یکه م یدختر دوارمیرسه. فقط ام ی. باالخره مامان داره به آرزوش میخواستگار

و هم  یدی. هم عرمیکنم م یم دیازش خر شهیکه هم یاندازم و به سمت پاساژ یرو راه م نیسال مونده. ماش لیتحو

سال  یده که من برا یسره بهم اس م کی روزیکه از د هیبخرم. سام یدیاحسانم ع یبرا دیخودم. اُه امسال با یها دیخر

 ی. تو افکار خودم غرق مهیلیخل نشم خ نایاز دست ا گهی. دلیاز قب ییو حرفا یبد دیمن رو با یدیاون جام و ع لیتحو

که  هیو سام انبه روزگارم. مام یوا یخودم و بابا راحته، ول یکردن برا دیرسم پاساژ. خر یفهمم چطور م یصال نمشم و ا

 یک یبرا یکنم که بفهمم چ یم یکنم و سع یبه مغازه ها م یشن؟ نگاه یم یمگه راض یآسون نی. به اارنیپدرم رو درم

 .مناسبه

 راهنیخرمو کت و شلوار اسپرت و پ یخودم م یبرا زیست کامل از همه چ هی. دمیخودم رو انجام م یها دیاز همه خر اول

 یکردم برا یوقت بود امروز و فردا م یلیکه خ ییها زهیخرده ر یپول و کمربند و کراوات. حت فیو کفش و ک

ادکلن و  هی هیسام یو برا یشال با طرح سنت هیو  یچادر یپارچه  هیمامان  یبرا تی. در نهارمیگ یرو هم م دنشونیخر

خودم رو خجالت دادم.  یلیخ بایکردم و تقر دیخر یلی. خرمیگ یو کمربند م فیاز ک کیست ش هیو  راهنیبابا هم پ یبرا

 توتو تنم نمونده که بخوام  ی. جونرمیکردن به سمت خونه م دیهمون خر یعنی میعظ بتیمص نیسرخوش از برداشتن ا

 .بچرخم ابونیخ

***** 

که مامان از  گهیزنه و در حال به به و چه چهه. حس ششمم بهم م یکه با تلفن حرف م نمیب یمامان رو مورودم به خونه،  با

دست  هی فتمیمامان ب یپند ها ریگ یخواد آخر شب یهم که من دلم نم ییکنه و از اون جا یم فیدختر خانواده داره تعر

 میاز دست مر یفکرم که چه جور نیو من، تو ا رمیچرا در م دهی. خود بابا فهمرمیو به سمت پله ها م دمیبابا تکون م یبرا

کردم. اونم چون  دایکه بهش عالقه پ یدختر یراه داره. معرف هیخاتون فقط  میکنم؟ نجات از دست مر دایخاتون نجات پ

 .هینه فعال منتف اینامزد داره  ایکه آ ستمیهنوز نشناختمش و ازش مطمئن ن

 من چه کار کنم؟ ایخدا ـ

 .کنم رو تخت یو خودم رو پرت م گمیم نویا

***** 

 " مهتا "

 .خونه یم نشیدلنش یبا صدا یاصفهان محمد
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 " .مَُقلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ ایَ "ـ

 :گمیلب م ریز

 " .ها دهیدهنده دل ها و د رییتغ یا " ـ

 " .وَ النَّهَارِ لِیْمُدَبِّرَ اللَّ ایَ " ـ

 " .مدبر شب و روز یا " ـ

 " مُحَوِّلَ الْحَوْلِ َو الَْأحْوَالِ ایَ " ـ

 ".سال و حالت ها یگرداننده  یا ـ

 " .أَحَْسنِ الْحَالِ یحَوِّْل حَالَنَا إِلَ  " ـ

 " .حال نیکوتریبگردان حال ما را به ن " ـ

 :گمیکنم و م یآخر ساله. دستام رو تو هم حلقه م ی. لحظه هاگمیآخر رو از ته دلم م ی جمله

 !. کمکم کن سر بلند کنم و بلند بشم. خـــــدایدیبه سر من اومد! تو د یچ یشاهد ـ

 :گهیم ندهیشه و گو یسال بلند م لیتوپ تحو یصدا

 .1391سال  آغاز

. رمیشم. به سمت بابا که بزرگتر جمعه م یدوزم و از جام بلند م یگرم گرمه. نگاهم رو بهشون م یخنده و روبوس بازار

و من  دهیدست رو نم دنیبوس یبوسه و اجازه  یرو م میشونیامسال پ دمیبوس یکه دستش رو م شیپ یبرخالف سال ها

. در رمیخواد محبت بابا رو قبول کنه. به سمت مامان م ینم انگاربافم  یکنم. ذهنمنف یم ریخودم تعب یرو به گونه  نیا

 :گهیگوشم م ریکشه و ز یآغوش م

 .رو برات دارم یخوشبخت یآرزو ـ

که لبخند مامان رو  یآه که فقط مامان شاهدشه. آه هیآه پر از حسرت از دهانم خارج بشه.  هیشه  یه باعث مک یحرف

گردونه. اما خودم  یکه لبخند مامان رو برم ی. لبخندارمیبه لب م یکه آرومش کنم، لبخند نیا یکنه و من برا یمحو م

 یم یو باز هم کار ارهیقرآن درم یرو بابا از ال یدی. عستدایپ دپشت اون لبخن ییدونم چه دردها یم یبهتر از هر کس

 :گهیم دهیرو بهم م یدیکه ع یبرابر! در حال یها یدی. عشیفرق با سال پ هیکنه که من تعجب کنم. باز هم 
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 ...ا یاریبه  یبخت بش دیسف ـ

داره  یها رو بر م یدست شیپ یورهمه فرق کرده؟ مامان ف نیا هویشده که  یکه بابا رو چ نیهم تعجب. باز هم فکر ا باز

 یدارم و به مامان اشاره م یرو برم لیذاره. من فقط آج یهمه م یکنه. از هرکدوم برا یم وهیو م ینیریو ش لیو پر از آج

 یمامان فکر م یکه چشم به فرش دارم به آروز یو در حال نمیش یم یبعدا خوردم. گوشه ا دیرو نذاره. شا یکنم که باق

 .کنم

***** 

 " سام "

 !ادکلن کمه ه؟یچ نیا ستا،یقبول ن نیا ـ

 ؟یخوا یاز من م شتریب یدیبازم ع یبچه پررو، شوهر کرد نمیبرو بب ـ

 ؟یسام یمگه منو دوست ندار ،یسام، سام ؟یچ یعنیاون شوهرم.  ،یا تو داداش من ـ

 :گهیآروم م احسان

 .زشته، نکن یخانم ـ

 :گمیم دمیبهش م یپنجاهتراول  هیکه  یو در حال دمیتکون م یسر

 .یبچه بزرگ کن دیخودت احسان. حاال حاالها با یبرا یشر گرفت ـ

 :گهیم رهیگ یکه پول رو م یدر حال هیسام

دارم. اونم  یزمان برم هیشرط و  هیگرفتنم رو از تو به  یدیدارم. ع یگرفتن برنم یدیمن نود سالمم بشه، دست از ع ـ

 .و بس نیهم ،یکه تو زن گرفته باش هیوقت

 :گهیکنه و م یم یبلند یسر جاش. مامان خنده  نهیش یبعدم م و

 .یخوشم اومد، دختر خودم ن،یآفر ـ

 :گهیبوسه و م یکنم م یسر منو که با تعجب بهش نگاه م دهیجمع رو م یها یدیکه ع یبعد در حال و

 .کنم یم یناراحت نشو پسرم، شوخ ـ

 :گهیو م رهیگ یطرفم م یتراول صد هی
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 .شاخ شمشادم یدیاز ع منیا ـ

 :گهیکه م رمیخوام نگ یکنم و م یم تشکر

 .ری. بگدمیرو پول و کارت م ادیبرکت ب نکهیا یبرا ـ

. اما اون جا ادیکار خوشش نم نیشه. چون از ا یم ریبوسم. غافلگ یکه بره دستش رو م نیو قبل از ا رمیگ یرو م پول

شم که برم لباسم رو عوض کنم. چون  یبوسم و بلند م یخالفتش مرغم م یزنه. دست بابا رو هم عل ینم یحرف گهید

 یگرفتم. لبخند یم یدیع یچه جور یگذره که بچگ یاز ذهنم م هخاطر هیور و اون ور.  نیا میچتر رو باز کن میقراره بر

 :گمیزنم و م یم

 .کاش هنوز بچه بودم ـ

 :کنه یصدام م آروم میکه دنبالم بلند شده و از جمع هر دومون دور شد مامان

 سام؟ پسرم؟ ـ

 :گمیگردم و م یسمتش برم به

 جان دلم؟ ـ

 از دختر نزنم؟ ی... هنوز هم حرفگمیبال، م یجونت ب ـ

 :گمیاندازم و م یم نییرو راحت کنم سرم رو پا الشیکه خ نیا یبرا

 .رو سراغ دارم یکیمامان جان من خودم... خودم...  ـ

 کاره است؟ یچند سالشه؟ چ ه؟ی؟ اسمش چهست یک ؟یگیراست م ؟یچـــــــــ ـ

 :گمیپرسه که م یدختر م یجور از همه چ نیهم

 .ستمیکم، هنوز ازش مطمئن ن هیمادر من صبر کن  ـ

 .ره یم وا

 ؟یچ یعنی ـ

حرفا اقدام  نیو ا یخواستگار یبرا دمینه؟ هر وقت مطمئن شدم بهتون خبر م ایخواد  یدونم اون من رو م ینم یعنی ـ

 .نگو یزیچ یفعال به کس یلو د،یکن
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 .به بابات یحت ـ

 نزن تا من از اون مطمئن بشم، خب؟ یراحت بشه به تو گفتم. فعال حرف التیکه خ نیبه اون. من فقط به خاطر ا یحت ـ

 .باشه پسر گلم ـ

***** 

 " مهتا "

 است یمردم یپا یشهر صدا نیدر ا "

 بوسند یهم چنان که تو را م که

 فند،با یدارت را م طناب

 ندیگو یکه صادقانه دروغ م یمردم

 کنند یم انتیخالصانه به تو خ و

 یشهر هر چه تنهاتر با ش نیا در

 " .یروزتریپ

خاطرات و  یهمه  اریکه مه نمیب ی. مستین وترمیاز اطالعات کامپ یکه اثر نمیب یکنم و م یو تند فولدرها رو باز م تند

 یکه از دست نوشته هاش برام م ییعکس ها یبهم زده بود. همه  ایپورکه  ییحرفا یعکس هام رو نابود کرده. همه 

 یرز یاز گل ها نمیب ینم یکنم و اثر ی. در کمد رو باز مشدندو نفره مون. همشون پاک  یعکس ها یفرستاد و همه 

و اشک هام  نمیش یم نیزم یکه برام آورده. کنار کمد رو یشیاز ست لوازم آرا نمیب ینم ی. اثردیخر یبرام م ایکه پور

 م؟چرا نذاشتن با همونا خوش باش د؟یهاش رو چرا نابود کرد یادگاریکه رفته،  ایشه. پور یم ریآروم سراز

که در کمال آرامش  ییخوره تو سرم. حرفا یپتک م نیع میزد اریکه من و مه یی. حرفازهیر یاول سال اشک هام م روز

 .شه یبهم زده. دستم مشت م

 " رو فروخته؟ ـ بابا چرا خونه "

 .کنم اشکام رو کنترل کنم یم یسع

 " !کردن یم تشیـ چون اذ "
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 " ؟یچ یعنیـ "

رو.  یخاطرات لعنت نیبودن. خاک کن ا دهیهمه فهم دنتیتو رو کم کم از دزد یماجرا ؟یبشنو یخوا یرو م یـ مهتا چ "

که حرفا نبود که به گوش مامان  یواکردن و پشت سرش...  یم یمامان باهاش هم درد یها بدتر بودن. جلو هیهمسا

و بم خوانواده رو به محل گفته بود. مامان داشت  ریبود. تمام ز شیمیصم قیسر زهرا خانم، همون رف رینرسه. همش هم ز

 " !تو خودش ختیر یشد. بابا داشت م ینابود م

 ایپور یها یادگاریو نبودن  اریمه یامردم؟ چه کردن؟ حرف نیشه. چه کردن با ما ا یله م ییهمه دو رو نیبار ا ریز تنم

صدا باشن که  یکه اشک هام هم ب زمیاتاق اشک بر یکیو مظلومانه تو تار رنیشه اشک ها از هم سرعت بگ یباعث م

شه  یمانع م یو باز کس رهیگ یرو شونه ام قرار م یدست نه،یبب دااشک ها رو فقط خ نیصداش رو بشنوه، که ا یمبادا کس

 :گهیکنار گوشم م اریمه ی. صدازمیخودم اشک بر ییکه من در تنها

دور و برت هستن. به  ایک یمن اون حرفا رو زدم که بشناس زه؟یخوشگلت باز اشک بر یمن اون حرفا رو زدم که چشما ـ

 .من نگاه کن

 سیخ یابار اشک هام به ج نیکشه تو آغوشش. ا یکه منو م نهیب یتو صورتم م یدونم چ یشم و نم یم رهیچشماش خ به

 .کنه ینوازشم م شهیآروم تر از هم اریو مه نهیش یم اریمه راهنیپ یکردن زانوهام رو

کشم عقب. مهربون تر از  یکنم و خودم رو م یکنم، سرم رو بلند م یو هق هق م زمیر یکه تو آغوشش اشک م یکم

 :گهیم شهیهم

 ؟یآروم شد ـ

 :گمیاشکام رو پاک کنم مدارم تا  یبر م یکه دستمال یو در حال دمیتکون م یسر

 .که بودم هم بدتر شدم یاز اون یحت ؟ینیب یم ـ

 .یبود ینازک نارنج یجور نیاون موقع هم ا ،یبه نظر من که تو عوض نشد ـ

 :گهیخنده آروم م یکه م یشه. کم یم شتریکنم که خنده اش ب ینگاهش م یخنده. چپ چپ یحرفش م نیدنبال ا به

 رون؟یب میبر ـ

 .میمهمون دار ـ

 .بودن به سال نو افتاد امشب کیبه خاطر نزد رهیبگ شبیکه مامان قرار بود د یمهمون
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. تا قبل از شام هم یهر جا که تو دوست داشت میر ی. ممیمهمون. لباس بپوش که من برم به مامان بگم و بر یگور بابا ـ

 خوبه؟ م،یگرد یبرم

 :گمیم شم آروم یکه تنها م ی. وقترهیو اون م دمیتکون م یسر

کنم. محبت هاش جنس خوب صداقت  یرو باور م اریمه یهر چه قدر به خوب شدن بابا اعتماد ندارم، اما محبت ها ـ

 .ایدوست داشتن، نه از جنس دروغ و ر تی. از جنس واقعدهیم

بدون پاشنه با کفش  نایا یپوشم. همه  یم کیبه  کیدارم و  یرو بر م یو شال مشک یو شلوار مشک ینفت یآب یمانتو هی

 :گهی. مامان منمیب یرو حاضر و آماده م اریو مه رونیب امیشه. از اتاق م یفوق العاده م میمشک ی

 .رو به خاطر تو گرفتم یمهمون نیمن ا نا،یمهتا، مامان زود برگرد ـ

 :گهیصدا م یزنه و ب یم یکه پشتش به مامانه چشمک اریمه

 .بگو باشه ـ

 :گمیو م دمیمامان تکون م یبرا یسر

 .باشه ـ

حرف بزنم رو  یمهمون یتو یخودم عزا گرفته بودم که چطور با آدم ها یرو که برا یخواد شب یکه م یبعد به برادر و

 .زنم یم یلذت بخش کنه لبخند یبه شب لیبرام تبد

***** 

 " سام "

رم  یکه فرداش دارم م لیوجالبه به خدا. روز سال تح یلیخونشون. خ یپنجره  ریرم ز یچند وقت م نیمثل تمام ا باز

کوچولو دوستش دارم و  هیکه به قول خودم همش  یدختر یخونه  یپنجره  ریو اومدم ز رونیمسافرت، از خونه زدم ب

که  یعالقه از اون نیدونم که ا یتو خلوت خودم م یول ست،ین راترکوچولو ف هیعالقه از  نیخوام به همه بقبولونم که ا یم

 نیرو پشت ا میقدرت طنز بودن رو بهم داد که بتونم خود واقع نیکنم که ا یخدا رو شکر م یاه. گشترهیکنم ب یفکر م

کنه.  یه میخنده و از درون گر یموقع مشکالتش هم م یکه حت یسام ه؟یک ینفهمه سام واقع یکنم که کس میماسک قا

 :گمیمزنم و  یم یشه و ناخودآگاه لبخند یخوره به در خونه شون که باز م ینگاهم م

 .یلیل دمتیبعد از چند مدت باالخره د ـ
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کنم و به  یفکر م یکم ی. وقتهیفهمم همراه پسر جوون یم یو با نگاه رهیگ یمهتا گذاشتم خنده ام م یکه رو یلیلفظ ل از

اون تاالر بهم سالم کرده. البته هنوزم شک دارم که  یکه اون شب تو ارهیکه برادرش مه نمیب یکنم م یپسر نگاه م کلیه

خودم رو گم کنم. باز با خودم فکر  یلیکنم که مبادا ل یم بشونیتعق هیبه سا هیافتم و باز سا یراه م نشیباشه. پشت ماش

اش نشدم که مجنون باشم. اگه  فتهیخندم. هنوز اون قدر ش یبه فکر م گهیبار د نیمنم همون مجنونم؟ ا ایکنم که آ یم

اش  فتهیکه ش ستمین ی. در حددمام رو با اون ادامه ب ندهیآ یکه بخوام زندگ هیعالقه دارم، فقط در حد یلیبهش خ گمیم

ها  ابونیشه. خ یم کیو من هم به دنبال اونا. هوا کم کم داره تار رنیو م رنیکنم. م یزندگ یاون لحظه ا یباشم و نتونم ب

که  ی. پارک بزرگمیر یمعروف م یالیهمون هم ایبه سمت پارک نهج البالغه  میفهمم که دار یشه م یکه برام آشنا م

 .تخوراک جووناس

***** 

 " مهتا "

 :گمیم میستیا یپارک که م یجلو

 .یریکه م ییجاها نیا یاوردیبارم منو ن هی. یچرخ یکجاها م نیبب ،ینامرد یلیخ ـ

 :گهیخنده و م یم

 کجاها؟ ـ

 .پارک گنده هه نیهم ـ

 :گهیخنده و م یکنم که م یدستم به اون جا اشاره م با

 .پارک نهج البالغه ـ

 :گمیشم و م یم ادهیپ نیماش از

 .همون ـ

 :گهیو م ستهیا یجلوم م ادیم

به بدن.  میزن یم یبست هی میر یم تیتو. در نها نیا میر ی. باحاله. میچهار بعد ینمایو بعد س یرو ادهیکم پ هی میر یم ـ

 خونه. خوبه؟ میر یبعدم م

 :گمیزنم و م یم یکوچک لبخند
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 .یلیهوم، خاو ـ

 .خب، خدا رو شکر که مورد پسند بانو واقع شد ـ

 !. بانورهیگ یم یباز هم رنگ تلخ لبخندم

 اد؟یبهم م شیمدل آرا نیا ا،یپور گمیم "

 ".من همه جوره خوشگله ی. بانوی. هر مدلادیکنه بهش م شیآرا یمن هر مدل یبانو ـ

 :گمیم اریهافتم و رو به م ینابود شده م یشاخه گل ها ادیهم  باز

 ار؟یمه ـ

 جانم؟ ـ

 .نبود المینصف وسا ـ

 مثال؟ ـ

 بگم؟ ی! آخه من االن چی! لعنتآخ

 ...... عکس هامشمیکه... شاخه گالم... ست آرا یهر چ ـ

 .دور ختمشونیکه اون شارالتان بهت داده که من ر ییاگه منظورت اونا ـ

 :گمیکنم و م یم یاخم

 .اما... اونا خاطرات من بودن ـ

 :گهیم رهیگ یکه دستم رو م یگرده سمتم و در حال یبرم

 .ارزش نداشتن که بمونن ـ

 :گمیکنم و م یم بغض

 .ینامرد یلیخ ـ

 دور؟ ختمیچون اونا رو ر ـ
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که  نیدونه که هنوزم به ا ی. خدا مرونیکنم دستم رو بکشم ب یم یاندازم و سع یم نییو سرم رو پا دمیبهش نم یجواب

خودم رو کنترل کردم  ایآر یدونه که چقدر جلو یهم فقط مرد باشه حساسم، خدا م یه اون کسک ره،یدستام رو بگ یکس

 :گهیو م رهیگ یتر م محکمبهش پرخاش نکنم. دستم رو  رهیگ یدستم رو م یکه وقت

 .جوابم رو بده ـ

 .بودن زیآره، اونا واسم عز ـ

 .دمیادامه م یلرزه، ول یاز بغض م صدام

 ...که یاطراتم بودن. خاطراتتک تک خ ادآوریاونا  ـ

که  ،یکرد یخودکش یکه تو داشت یکه االن ازدواج کرده. اونم با خواهر مهران. اونم درست وقت یداشت ییایکه با پور ـ

خواهرمه  یامشب مراسم خواستگار گهیمثل هر شب کنارم م ادیتونه ب یزنه احوالت رو بپرسه و چون نم یمهران زنگ م

باهاش حرف بزنم بگم که  یحت دهیکه اجازه نم یچطور به خواهر مونم یزنه. که من م یحرفا رو م نیو به من ناخواسته ا

که حال و هوات رو عوض کنم.  رونیآوردمت ب ،یکه تو... مهتا، لعنت نیبگم که به خاطر ا ییایگفته؟ از پور یمهران بهم چ

 .به گردشمون یگند بزن یجور نیا ناینه که به خاطر ا

کنم.  یکنم و شالم رو که باز شده دوباره سرم م یبا دست آزادم پاکش م یرو گونه ام که تند زهیر یشک مقطره ا هی

 :گمیبار م نیا نهییطور که سرم پا نیهم

 .دستم رو ول کن تلم رو درست کنم ـ

 :گهیکنه و م یرو ول م دستم

 .نداره با تو باشه اقتیداشتم. اون آدم ل یلیدور دال ختمیزحمت اشکاتم پاک کن. مهتا، من اگه اونا رو ر یپس ب ـ

کنه. باز هم تو خودم، تو ذهنم،  یرو گوشزد م ایپور اقتیکه داره بهم نداشتن ل هینفر نیدوم نیکنم ا یخودم فکر م با

و تو خودم  زمیر یرو خاک کنم. خاک م ایبه اسم پور یواقعا عالقه ام به مرد گهیبار د نیکنم ا یم یکنم و سع یم یقبر

 .قبر آروزهام یقبر خاطراتم، رو ی. رورمیخونم و م یم یقبرش فاتحه ا یکنم. رو یم هیگر

تو را  گریکه د نیرها کردنش و گفتن ا ییعاشق کردنش و در اوج تنها دن،یرا دنبال خود کش یچه نامردانه است انسان "

 " .خواهم ینم

***** 
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 " سام "

اسم  دنی. با دارهیمطمئن شدم همراهش مه گهیاونا بردارم. د یز روشه نگاهم رو ا یخوره و باعث م یزنگ م میگوش

که امشب اونا رو تو پارک و  ی. در تمام مدت حرف زدن نگاهم دنبال اوناست. نگاهدمیزنم و جواب م یم یمامان لبخند

که  یو در حال کنم یچند رنگ مهتا نگاه م ی. به ظرف بستردهدنبال ک یفروش یو در حال حاضر بست یچهار بعد ینمایس

 یکنم و کم یخورم. به حرف زدنش نگاه م یهم م یبستن یکنم قاشق یرو قطع م یو گوش ارمیسر و ته مکالماتم رو هم م

 اریمهشه که  یم لیتبد نیقیبه  یبهم حساس شده. حدسم وقت اریکنم که مه یاندازم چون حس م یم نییبعد سرم رو پا

 :گهیشه و م یسرم ظاهر م یباال

 ؟یکن یما نگاه م زیبه م یکه ه یدار یمشکلشما  ـ

 :گمیو م ستمیا یو م ییکنم بزنم به در آشنا یم یسع

 .ارمیب ادتونیکنم که به  ینگاه م یه نیاومد یمن آشناست. از وقت یتون برا افهیشما ق ـ

 :پرسه یبعد با شک م یزنه و کم یبه صورتم زل م یکم اریمه

 ن؟یهست ایآر قیسام رف ـ

 .شما رو دمیکجا د گمیه، حاال ماُه، بل ـ

 :گمیکنم و م یرو دراز م دستم

 .فکرم رو مشغول کرده بود نیهست یخواستم بدونم ک یکه م نیواال من قصد مزاحمت نداشتم، فقط ا ـ

 .هم چشم پاکم یلیجون عمه ام. من خ آره

 :گهیزنه و م یم یلبخند

 .خب با اجازه ـ

 یشن و منم در حال ی. چقدر دروغ بافتم امشب. چند لحظه بعد هر دو بلند مرهیدم و اون به سمت مهتا م یتکون م یسر

بار مهتا رو از  نیبهانه ا نیبه ا دیکه حساب کنم، تا شا رمیبه سمت صندوق م دم،یبار به تماس محمد جواب م نیکه ا

 .نمیبب کینزد

***** 

 " مهتا "
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 افهیکنم. ق یشه نگاه م یم کیکرد و حاال داره بهمون نزد ینگاهم م یلیکه خ یکنم و به مرد یتنگ م یهام رو کم چشم

زبل  نیع نیا رمیخدا چرا من هر جا م یشه. وا یشه چشمام گشاد م یم کیخوب نزد یبرام آشناست. وقت یلیاش خ

 اخم هام ناخواگاه تو هم ؟یکن یمشکالتم رو جلوم سبز م هشه؟ چه کردم به درگاهت که راه به را یخان اون جا سبز م

زنه و  یلبخند م هیزنم.  یباره زل م یازش م طنتیکنم. به چشماش که ش یام جمع م نهیخوره و دستام رو تو س یگره م

 :گهیشه م یم کینزد یو وقت دهیتکون م یسر

 .سالم ـ

 :گمیهمون اخم ها م با

 .سالم ـ

کار درست و  هیار اگه در عمرش ب نیاول یبرا دیسمتم، شا ادیکنه و م یها رو حساب م یپول بستن اریموقع مه همون

 :گهی. با لبخند منهیدر حقم کرده باشه هم یحساب

 .خداحافظ شما ـ

ناخودآگاه به پشت سرم نگاه  میش یمغازه که خارج م یا شهیافتم. از در ش یراه م اریدم و همراه مه یتکون م یسر منم

 کیمغازه اش اون قدر کوچ یعنی. نمیب یرو م نهیش یکه رو لبش م یضیاش به ماست. لبخند عر رهیکنم. هنوز نگاه خ یم

اون مغازه و اون آدم مرموز توش رو  گهیشم. د یم نیو سوار ماش دونمگر ی. تند سرم رو برمنمیرو بب زایچ نیهست که ا

 .که به جونم افتاده رها بشم یاسترس نیاز ا یجور نیا دیکنم. شا ینگاه نم

***** 

بزنن. اون وقته  یترسم وارد جمع خانواده ام بشم و اونا حرف یهم برسه. م اریکه مه مستیا یو من م میش یخونه م وارد

 :گهیبنده و م یدر رو م اریدارم. مه یحرمت رو نگه نم گهیکه د

 تو؟ یریپس چرا نم ـ

 ...من... من ـ

 .یخودت رو دوباره نشون بد دیاصال نترس. تو با ـ

 یوارد خونه م اریکنم. به دنبال مه یم یندارم. سع یمشکل چیبدم من هکنم که نشون  یم یکنم و سع یرو بلند م سرم

 نیشن و اول یکنم. همه بلند م یم یباز سع یول ،یکنم که لبخند بزنم. هر چند مصنوع یم یکنم و سع یشم. سر بلند م

کم کم  هیام. بعد از اونا بق. به دنبال اونا فاطمه و زهرا دختر عموهتنهس نایآسمان و روم انیکه با شوق به سمتم م ینفرات
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بعد هر دو عقب  یاما دستم رو گرفته. کم نای. رومهیگر ریزنه ز یشه و بلند بلند م یم زونی. آسمان از گردنم آوانیجلو م

 لیفام یبزرگترها یحرف ها یدو تا. سرد نیبوس و تف مونده. از دست ا یکل یصورتم جا یکه رو یکشن در حال یم

موقع  یکالمشون حت شیکشه. ن یهم اخم هاش رو درهم م اریمه یکنن. حت یمامان و بابا هم حس م رو نه تنها من، بلکه

 .زنه یگفتن هاشون هم به تنم زخم م یخوب

 ...کنن، اما خاله یها که به دست دادن سرد اکتفا م عمو

 .شه یآشناها هم م ریانگبیمشکالتت گر شهیهر چند که هم ،یمشکل نداشته باش گهی... که دشاایخاله جون؟ ا یخوب ـ

گل  ایبه ناموسش رو داشته هستش. گو یاومده و گل پسرشون قصد دست دراز نیکه سر رام ییمنظورش به بال احتماال

فکر  نیو به ا دمیبه حرف خاله نم یتیاونه. اهم نمشیخواد بب یکه دلم نم ی. هه... به درک. تنها کسادیپسر روش نشده ب

 نیکنن ا یاون روز چه م نن،یبه اون روز. االن ا ی. واستمین نوادهخا نیا یه بفهمن من بچه ک یبه روز یکنم که وا یم

 .هم بدتر از خاله ییخودشون رو دارن. دا یجماعت؟ عمه ها که جا

خاله و عمه ها  یکه جلو رمیگ یخودم رو م یجلو یلیبودن. خ لیفام یباهام حرف زدن جوون ها یکه به خوب ییکسا تنها

 .نگم، که احترام نگه دارم، که حرمت نگه دارم یزیزنن چ یون کالم گَندشون باهام حرف مکه با ا

 " یتا حرمت ها را نگه دار یکن یجان م یگذارند به حساب جواب نداشتنت! عمراً بفهمند دار یم ،یمان یساکت که م "

فرق داره. به  نیجماعت ظاهر ب نیا اثنار ب یتومن نکهیا یعنیمجلس نشستن. لبخند آقاجون  یباال یو مامان آقاجون

ذارم. بعد اونا بابا جون و مامان جون، پدر و مادر پدرم، هم که کنار  یدستاشون م یرو یو بوسه ا رمیسمتشون م

 ییکه منو تو اوج تنها ییاونا نیب یفرق هی دیرو. باالخره با ندست فقط گونه هاشو یبوسم. اما به جا یدستشون نشستن م

گردم کنار  ی. برمنمیبابا جون و مامان جون اومده رو بب یها افهیکه تو ق ینامحسوس رییتونم تغ ینه؟ م ایاشه نگه داشتن ب

 یبا خبر بوده و فرق مبودن یسر راه ی هیکه از قض دمیفهم یکنم. از وقت ینگاهش م یآقاجون و با عشق و احترام خاص

 .ترام همراه با محبت و عشق و دوست داشتنذارم. اح یاز قبل بهش احترام م شترینذاشته ب نمونیب

 یبوستم. لبخند یو م ادیبه سمتم م یتند نای. مبدمیتکون م ایمهناز و آر یعنیبزرگترم  یدو تا حام یبرا یسر تینها در

جمع واقعا براش  نیکه تو ا یتنها کس دی. شارهیگ یو محکم کمرمو م نهیش یپام م ی. رونهیش یکارش رو لبم م نیاز ا

 .شترهیمجلس ب یاز آدم بزرگ ها و با عقل ها رفتشکه مع ی. در برابر بچه اناستیمب دمیهم م جون

***** 

هم  نایو مب اریآشپزخونه. به دنبال من مه رمیدارم و م یشن، بشقاب غذا رو برم یکه در طول هال همه جا نم نیخاطر ا به

 :گهیشه و م یخاله ام بلند م یشن. صدا یاز سر سفره بلند م
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 .گهید مینیش یم یاِ خاله جان تو کجا؟ بمون خودمون ـ

محکم و مودبانه  اریبلند شد، شد خاله جان و تو کجا؟ مه اریکه مه نیبر ذات خرابت... من بلند شدم حرف نزد، هم یا

 :گهیم

 .تنهاست یاون بوده ها. صاحب مجلسه، ول یبرا یمهمون نیمهتا. فکر کنم ا شیپ ـ

 .رهیبا اومدنش تو آشپزخونه از لبم نم یکه حت ی. لبخندنهیش یم مرو لب یجوابش لبخند از

 :شه یمهناز بلند م یصدا

 .غذات نایمب ـ

و  نهیش یهم سمت چپم م اریروش. مه نهیش یکنه م یکه به من نگاه م یکشم و اونم در حال یکنار م نایمب یبرا یصندل هی

 :گهیم

 .ینیش یاحوال شما خانوم خانوما؟ تنها تنها م ـ

 .دمیم نایخودم به مب یدارم و از غذا یقاشق برم هیزنم و  یم یلبخند

 .یمون یخودت گرسنه م یجور نیدختر؟ ا یکن یکار م یاِ چ ـ

رو  نایمب یمامان همه مشغول خوردن غذاشون هستن ظرف غذا یکه حاال با اصرار ها یسمت حال و از سر سفره ا رهیم

 .شه یبلند م ایآر یبار صدا نیزن. ا یهم نم یداره. همه ساکتن و حرف یبرم

 .خوشمزه شده بود یلیمامان دستتون درد نکنه. خ ـ

 :گهیزنه و م یم یعاشق دامادشه، لبخند یرانیا یهم که که مثل تمام مادرزن ها مامان

 .نوش جانت پسرم ـ

آشپزخونه  یوقته از فضا یلیخ فهمم یتازه م ای. با بلند شدن آردهیو اون سر تکون م گهیرو آروم به مهناز م یزیچ ایآر

. نهیش یروش م ایشه و آر یم دهیمونده جلوم هم کنار کش یذارم دهنم که تک صندل یقاشق غذا م هیشدم.  رهیبه اونا خ

 :گهیآروم م

 .سالم ـ

 :گمیم دمیرو قورت م غذام
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 .سالم دوباره ـ

باز به باباش زل  شیصورتش پر از غذا شده و با نکل  یبه طرز خنده دار نمیب یکه م رمیگ یم نایقاشق غذا به سمت مب هی

 :گهیزده. با ذوق بچگونه م

 .ییبابا ـ

 :گهیزنه و م یم یبه اون صورت هپل یهم لبخند ایآر

 .ییجان دل بابا ـ

 یم یکنه. سع یقاشق رو ول نم گهیبار د نیو ا رهیگ یدهنش گرفتم رو تو دهنش م یکه جلو یخنده و قاشق یباز م نایمب

که قاشق رو ول کنه و  دمیکوچولو قلقلک م هیبرم سمت پهلوش  یذاره. انگشتم رو م یبکشم که نم رونیشق رو بکنم قا

 دمیبهش بدم دوباره قلقلکش م ییکه غذا نیزنه. قبل از ا یزل م بهمخوره و مرموزانه  یغذا هم به گلوش نپره. غذا روم

 :گهیشه و آروم م یخنده اش بلند م یکه صدا

 .دم، نکناشتوا کر ـ

که  ی. خنده امیخند یبلند م یبعد هر سه با صدا یکنم و لحظه ا یبهش گفته بود اشتوا دقت م نایلفظ اشتباه که مب به

 شد؟ یم یبچه نبود چ نیکنم اگه ا یخنده و من فکر م یهم م نایاز ته دله. مب یکیمن  یالاقل برا

***** 

 " سام "

 یصاحب چشم ها یتهران دارم تنگ شده. دلم برا یکه تو یاون یدلم برا ینعیتهران تنگ شده.  یکه چقدر دلم برا آخ

. رازیبه شهر ش می. تازه دو روزه اومداستیدن یچشم ها نیکه از نظرم قشنگ تر ییتنگ شده. صاحب چشم ها یقهوه ا

 :گمیزنم و م یم یشهر عشاق. لبخند

 .میایبار با هم م هیاگه قبولم کرد  ـ

داماد ما دو تا خواهر داره که از خودش  ایگو یبودم ول دهیند یعروس ی. تو بلبشورازیش میاومد زیاصرار داماد عز به

 .خاله شون بودن یهم خونه  یهستن و تو مراسم خواستگار ییکوچکترن. هر دو راهنما یلیخ

و لهجه  یپودنک یرازیجه شو له انهیعام ای انهیم یرازیسه تا لهجه دارن، لهجه ش ایرازیگفتم احمد آقا. ش یبله، داشتم م ـ

 .یقصرالدشت یرازیش
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سره  کیخندم. از صبح اکبر آقا مخ بابا رو به کار گرفته و  یتو دلم م دهیزنم و به بابا که داره سر تکون م یم یلبخند

به  رمیکنم و م ینم گهیسه نوع زبون م نیا یدرباره  یکه در ادامه چ نیبه ا ی. توجهدهیم حیتوض رازیش خیداره از تار

 یم یو سع نمیش یکه به قول احسان باباش ساخته م یچوپ ی. تو صندلنایااحسان  یخونه  یبا صفا و دلگشا اطیسمت ح

مونه باز طرح دو چشم قهوه  یم جهینت یفکر نکنم. اما تالشم ب یچیبه ه اطیح یتو ییبایز یکنم با نگاه کردن به گل ها

 .تو ذهنم ادیم یا

 .هیبد درد یدونم، عاشق یمه اش. غصه نخور. منا ای ادیخودش م ایآقا  ـ

 تنها باشم؟ قهیدو دق یذار یبر خرمگس معرکه لعنت. م ـ

 :گهیخنده و م یم بلند

 .رهیتونم از تو جدا بمونم. بدون تو خب حوصله ام سر م یبرادرزن، من که نم ـ

 .همون رو انجام بده ،یکرد یو چند سال بدون من چه کار م ستیب نیتو ا ـ

منفعته،  یریضرر رو از هر جا بگ یهم که جلو ییچند سال به قول تو رو بد گذروندم و از اون جا ستیه، آخه... اون بن ـ

 .رمیبگ ادیخوب  یزایکم چ هیخوام بچسبم به تو که  یم

 .ریبگ ادیخوب از اون  یزایبرو چ ؟یرو کجا گذاشت هیاصال احسان تو سام ـ

 .دهیم ادی یره بهش رمز و راز زندگآورده دا رینه، مامانم اون رو گ ـ

 :گمیلب م ریز

 .هیسام چارهیب ـ

 ؟یگفت یزیچ ـ

 .من چارهیهان؟ نه بابا، گفتم ب ـ

 چرا؟ ـ

 .تو افتادم ریچون گ ـ

 اون جا رو؟ یشاهچراغ؟ دوست دار میبعد از ظهر بر گمیم ـ

 .کردن دایرو برام ز فشیباغ ارم. تعر میاول بر ای. بمیر ینه، آخر سر اون جا م ـ
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 ه؟ینظرشون چ هیبق مینیتو بب میباشه بر ـ

 .باشه ـ

آتوسا و آتنا،  میوارد خونه شد یشه فعال به مهتا فکر کرد. وقت ینم نایکنم که با وجود ا یفکر م نیشم و به ا یم بلند

 .ندن بودبار شعر خو نیکردن و هم چنان اکبر آقا مشغول صحبت کردن و ا یتعرف م وهیاحسان، داشتن م یخواهرها

 .دیفرما یبهار م یبله احمد آقا، ملک الشعرا ـ

 بود آیا که دگر بار به شیراز رسم"

 دیگر به مراد دل خود باز رسم بار

 راز ازلی در دل شیراز نهان هست

 آن روز که کس بر سر آن راز رسد خرم

 سر مرقد سعدی که مقام سعداست بر

 دست ادب و جبهه قدم ساز رسم بسته

 حافط طلبم وز مددش از تربت همت

 "و مستانه به خلوتگه اعزاز رسم مست

 :گهیزنه و م یم یلبخند بابا

 .اکبر آقا دایهست ییمرد دانا یلیبه به، شما خ ـ

 :گهیآروم کنار گوشم م احسان

 .آورده ها ریآخ باز بابا گوش شنوا گ ـ

 :گهیبلند م بعد

 د؟یباغ ارم؟ موافق میبر یامروز همگ گمیبابا، م ـ

 ...باغ ارم شامل نیاحمد آقا ا دیدون یدوست دارم. م یلیه پسرم، چرا که نه؟ اتفاقا من اون جا رو خبل ـ

 .گهید میفتیکه راه ب دیزودتر بلند بش میبر میخوا یبابا جان اگه م ـ
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 .باشه پسرم ـ

 حیبابا توض یبراباغ رو هم قشنگ  ی خچهیخواست تار یکرد، م یکنم اگه احسان صداش نم یزنم و فکر م یم یلبخند

 .بده

***** 

 " مهتا "

 خب دخترم، مشکلت رو به من بگو؟ ـ

 .گهیباشه تو پرونده ام هست د یخب، خب هر چ ـ

 .اومده شیمشکل برات پ نیا یخوام بدونم چه جور یم ز،یدونم عز یم ـ

اون  فیلحظه توص هی. کنم آروم باشم یم یکنم و سع یاندازم و دستام رو مضطربانه تو هم گره م یم نییرو پا سرم

 .کنم فشیکه بخوام تعر نیصحنه هم برام ناراحت کننده است، چه برسه به ا

 :گهیم نهیب یکه اعصاب خرابم رو م مهناز

اون حادثه اعصابش رو بهم  یادآوریکه،  دینیب یشده. م یداده که چ حیپرونده هست، دکترش توض یکه ال ینامه ا یتو ـ

 .زهیر یم

 .م، خوشگلم، سرت رو بلند کنباشه، مهتا خان ـ

 :گهیدوزم که م یمضطربش م یرو به چشما نگاهم

 .اون تخت دراز بکش یرو زیعز ـ

 .شم یکنم و بلند م یقرار گرفته نگاه م اریس یاتاق و پشت پرده  یکه گوشه  یتخت به

***** 

. رهیگ یکرده م خیو دستام رو که  ادیحالم به سمتم م دنی. مامان با درونیب رمیشم و م یشه بلند م یکه تموم م نهیمعا

و  ادیشم. مهناز به سمتمون م یم رهیکنم و به مهناز خ یدر اتاق سر بلند م یبعد با صدا ی. کمنمیش یآروم کنارش م

 :گهیم

 .فردا بهمون وقت داده یبرا ـ
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 .کرد فشیشه توص یبده که نم یشم. حالم به قدر یذارم و با کمکش بلند م یمامان م اریسردم رو در اخت یدستا

 شیآبستن تمام دردها میدیو د میشد داریبا ما ندارد، خوابمان برد ب یکار چیگفتند امن است ه م،یرا بغل گرفت ایدن "

 " .میشده ا

***** 

که تا چشم بهم  رهیها آروم بگذره اما اون قدر تند م هیثان یخوا یوقتا م یبعض یدیگذرن. د یگذرن و م یها م هیثان

 یچطور شد و چه جور شد؟ بعد تو همون فردا حسرت رد شدن امروز یاون که بدون یامروز شده فردا. ب ینیب یم یبذار

ترسم و حسرت  یم دمیتخت اتاق دکتر دراز کش یکه رو ن. االنهیهم قای. حس من دقیخور یشده رو م روزیکه د

بفهمه که با  اریبود که مه نیترس گنده ام ا دیدغدغه. شا یدوست بودم. ب ایدغدغه با پور یخورم که ب یرو م ییروزها

بزنم که  یرشما مجبورم دست به کا ی! لعنت به تو امثال تو که به خاطر شماها و افکار مسخره ای! پورایدوستم. پور ایپور

زن رو  که ییآدم ابله بدتره، که همگام با مردها هیمثل خاله ام که طرز تفکرشون از  ییخودم قبولش ندارم. لعنت به زنا

 .شدن نننیب یخالصه تو بکارت م

 :گهیزنه و م یآروم پرده رو کنار م دکتر

 خانمم؟ یآماده ا ـ

 :گهیفهمه و م ی. انگار اضطرابم رو مدمیسر تکون م مضطربانه

 .فتادهیهم برات ن یکه اصال اتفاق یفکر کن نیو به ا یو راه بر یبلند بش یتون یفردا م نیخوشگلم، اصال نترس، هم ـ

 ارم؟یبه دست ب یرو چه جور میآرامش فکر ؟یهان؟ کابوسام چ ؟یام چ دهیپس روح به گند کش ؟یراحت نی! به همهه

 :گهیزنه و م یم ی. لبخنددنیپوش دیهمراهشه که هر دو لباس سف یگرده. خانم یبعد برم قهیو چند دق رهیم دکتر

 .شه مثل روز اولش یم گهیدو ساعت د ـ

ندارم. حرکت دستاشون رو  یفهمم. حس ینم یچیه نییبعد از کمر به پا قهیکنن اما چند دق یم قیبهم تزر یدونم چ ینم

 نیگزیرو جا کهیو اون ت زهیبدوزه؟ خاطرات بد رو بر یجور نیهست که ذهن ها رو ا یزیچ ایکنم آ یو فکر م نمیب یم

 :گهیشه و زن همراه دکتر م یچشمم خارج م یقطره اشک از گوشه  هیکنه. 

 ؟یکن یحس م یددر ـ

 :گمیم یآروم به
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 .ستین نینه، واسه ا ـ

 .الیخ یایبه دن رمیو من دوباره م دهیام متوقف شده به کارش ادامه م هیکه در اثر گر دکتر

***** 

 :گهیکنه و م ی. پتو رو مرتب منمیش یتختم تو خونه با کمک مامان م یرو

 ؟یندار اجیاحت یزیچ ـ

 !نه ـ

 د؟یمامان کجا بود ـ

 .شه چشمام رو ببندم یباعث م اریمه یصدا

 رفت؟ چش شده؟ یچرا با کمک تو راه م ه؟یجور نیچرا مهتا ا ـ

 :گهیو ناراحت م ادیبه سمت من م اری. مهمیکن یکنم و هر دو ساکت نگاهش م یرو باز م چشمام

 کرده؟ تتیاذ یجون من بگو، کس ـ

 :گهیم اریشه. مه ینه خارج م هیشب یزیخوره و چ یهام تکون م لب

 پس چته؟ ـ

 .بهش بگم؟ موندم یچ موندم

 .نیضعف کردم. هم م،یمهناز بود یخونه  ـ

 ؟یگیراست م ـ

 .آره ـ

 :گهیکشه و م یم یراحت نفس

 ؟یندار اجیاحت یزیاالن چ ـ

 .دیخوام. فقط لپ تاپ رو بده کار دارم. بعدشم تنهام بذار ینه، نم ـ
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کشم و  یم یقیکنه، نفس عم یبه دنبالش هم مامان اتاق رو ترک م ره،یو م پام یذاره رو یزنه و لپ تاپ رو م یم یلبخند

 .نکنم الیهم شده فکر و خ یلحظه ا یکنم تا برا یمختلف رو باز و بسته م یگذروندن وقت، فولدرها یهدف و برا یب

 .چهیپ یدکتر تو گوشم م یها حرف

 " .یداشته باش دینبا یگونه رابطه ا چیخوشگلم، تا شش ماه ه "

 وضع دچار بشم؟ نیخواست به ا یدلم م یلیخواست رابطه داشته باشم؟ نه که خ یدلم م یلیکه من خ نه

 " .رهیبه مرور زمان درد م ،یرفت، شما احساس درد داشته باش یحس یب یممکنه وقت "

 .بره نیاز ب مهیدرد روح ادگاریافکار مسخره ام که  نیاون درد رو حس کنم، اما ا حاضرم

شوهرت  یکه خانواده  هیمنظورم به زمان ،یبده که شما عمل کرد صیتونه تشخ ینم یدکتر متخصص کس هیجز  "

 " .ببرن نهیخواستن معا

شدن  دی. داغ سفمیشنو یاتفاق هر روز از آشناها م نیکه به خاطر ا ییحرفش داغ دلم تازه شد. داغ حرف ها نیا با

خدا بگو چه قدر  یداره، ول یبزنه چون به قول خودش احترام نگه متونه حرف  یشنوه و نم یکه حرف م یمامان یموها

کنم.  یتحمل نم گهیبار د نیبکشم؟ خدا ا بتیمونده مص گهید ربگو چقد ایکنم. ب یبگو. خواهش م ایبکشم؟ ب دیبا گهید

و نگه دارم که ر یخوام حرمت کس ینم گهیدارم. د یحرمت نگه نم گهی. ددمیبهم حرف بزنه جواب م یبار هر کس نیاز ا

 .خوام یخوام خدا. نم یخودش حرمت شکنه. نم

***** 

 " سام "

و  نهیش یصورتم م یاز فکرم رو ی. اون دو تا چشم درشت. لبخندیقهوه ا یچشما دنیبرگشتن و د یدارم برا شوق

 :گمیم

 .کنم کسرهیکار رو  دیماه با نیتا آخر هم ـ

از همه  یوا ؟یاگه بگه من خودم نامزد دارم چ ؟یاگه بهم بگه نه چ ؟یچزنم. اگه اون منو نخواد  یم بیبه خودم نه یکم

صبر کنم تا  دیکردم. با نایپدرش ا ی. همش رو صرف ساختن خونه یدرست یبدتر من که نه خونه دارم و نه حساب بانک

 دیاون مطمئن بشم. با از دیقبل از همه با یخودم بسازم. آره، ول ی قهیخونه با سل هیو  یزندگ یخوب برا یپشتوانه  هی

 یجلو م میبغل دست نیکه از ماش نیکنم و بعد از ا یفکر م یبفهمم؟ کم یخواد. اما چه جور یبفهمم که مهتا هم منو م
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زنه.  ی. نفس نفس مدهیزنم. بعد از دو تا بوق جواب م یمحمد زنگ م یاندازم به گوش یرو عقب م نایمامان ا یزنم و کم

 :گمیم

 .خودم قیفش قیسالم بر رف ـ

 .دشمن خودم یسالم و صد تا کوفت برا ـ

 خفه شو، من کجا دشمن تو هستم؟ ـ

 .یهم شد تیترب یساخته بهت، ب التیکه تعط نینه مثل ا ـ

 ؟یدیتو که جواب نداده بهم فحش م ایشدم  تیترب یمن ب ـ

 .کرده باشم یریشگی. گفتم پستیطمع ن یسالم گرگ ب ه؟یچ یدون یخب حاال، آخه م ـ

 محمد جون؟ ـ

 .یکن یرفتار م یبیجور عج هیگم سالمت بو داره.  یهان؟ م ـ

 ؟یکن یبگم گوش م زیچ هیمحمد جون  ـ

 ؟یکن یسرت و تو آبگوشت م ـ

 .تا من حرفم رو بزنم ریبگ یمحمد تو رو خدا الل مون ـ

 .گهیخب بگو د ؟یکن یچه کار م یمگه االن دار ـ

 به کوه؟ میپس فردا بزن یو دسته جمع انیب نایا ایآر یبگ یشه زنگ بزن یم ـ

 مهتا؟ ای نایا ایآر ـ

 .کنم یهمون مهتا، محمد خواهش م ـ

 .میزن یتهران درباره اش حرف م ایب ـ

 .برو گهیتو هم نرو ها. بمون دو روز د ی. راستییجا ،ینه االن تو زنگ بزن، ممکنه برن مسافرت ـ

 .احتماال برم تا پانزدهم گهیاونا رو انجام بدم بعد. دو روز د دیکار دارم. با یسر هیرفتم،  یهم نم یگفت ینم ـ

 .پرسم یازت م دمیتهرانم، تو زنگ بزنا، رس کیخب، من االن تو راه تهرانم. نزد ـ
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 .ایآر یزنم به گوش یخب االن زنگ م ـ

 .چاکرم یلیخ ـ

 .شاه داماد ایای. خداحافظ، مواظب باش، تند نشکشیتو آدم باش، چاکر بودن پ ـ

 :گمیو م ارهیرو به لبم م یشاه داماد لبخد یکلمه  دنیشن

 .چشم، خداحافظ ـ

 .از اون کلمه خوشم اومده دهیکنه. خودشم فهم یرو قطع م یخنده و گوش یم

***** 

 " مهتا "

 :گمیکشم باال و م یرو م مینیب

بابا جون و مامان  ین. حتباهام رفتار کردن؟ همشون سرد بود یاون شب چه جور یدید که،یهمش سرکوفت، همش ت ـ

 من نبود؟ ریفهمه تقص ینم یچرا کس ایگرفتن. آر لمیجون. بازم به مرام بچه ها که اون همه تحو

که  یشه، اونا همه به دختر یشه، خراب م یذهن خراب باشه، نگاه هم بد م یهمش از ذهنشونه. وقت نایمهتا خانم، ا ـ

 یکه تو رو قبول کردن کار بزرگ نیکنن که هم یکنن. اونا فکر م یه ممجرم نگا هیبه چشم  دهیبکارتش رو از دست م

 .دنتیتو بوده که دزد ریکنن حتما تقص یکردن. اشکال از ذهن اوناست که فکر م

 .منم آدمم به خدا ا،یمن خسته شدم آر گه،ید نیخب هم ـ

خودت رو  یروزانه  ی. برنامه میریگ یماس مبه بعد هر شب با هم ت نی. من و تو، از امیبذار یقرار هیاز االن  ایخب، ب ـ

چه زن و چه  ،یاحمق چیکه به حرف ه نیا ،یدی. به قول هم به من میکرد دیکه اون روز چند تا کار مف نی. ایگیبهم م

 درسته انجام بده. خب؟ دهیفرمان م لتو عق یکن یکه فکر م ی. هر کاریمرد دقت نکن

 :گهیدم و اون م یتکون م یسر

که مثال امروز مامان  سی. بنوسیکنه توش بنو یکه فکرت رو مشغول م یکاغذ بزار جلوت و هر چ هی یتونستهر وقت  ـ

مثبت دارن  یکه بار انرژ ییخودت جمله ها یشد برا ی. بعد که ذهنت خالگمیکرد. مثال دارم م تیبا نگاهش منو اذ

رو به خودت چند بار بگو. مثال فردا  ینیب یخودت م یوکه ت یثبتنکته م نیاول یش یتکرار کن. صبح ها که از خواب بلند م

رو  نیخودت بگو. مهتا ا یجمله رو تا آخر شب برا نی. ایقشنگ یچه چشما یو بگو وا ستیبا نهیآ یجلو یکه بلند شد
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 یهم رفت گتا لب مر یو حت یزد یدو بار دست به خودکش یکه وقت نهیهم یتو هدف داشته. برا دنیبدون که خدا از آفر

و  یکه تو تونست یو پارسا ثابت کن ایتا به امثال پور یبش یاون قدر قو دیرو بدون تو با نیدوباره زنده نگهت داشته. ا

که  نیا یغصه  گهید دمتید یکه وقت یراه من باهاتم. تا آخرِ آخرش. اما به شرط نی. تا آخر اینخورد نیاونا زم یجلو

 .اونا رد شو یپات و از رو ریز زی. مشکالت رو بریرو نخور یمشکل دار

 :گهیکنه و م یکنم نگاه م یکنه و به من که اشکام رو پاک م یم یمکث

که بهت  نهیرفتم بگم ا ادمیمهم که  ینکته  هی. یزیرو دور بر یکیکه ترس از تار نهیتو ا یقدم برا نیبه نظر من اول ـ

معنا که حلشون کن و رد شو. از مقابله با  نیرد کردن به ا. یکه اونا رو رد کن نینه ا یمشکالتت رد بشو، ول یگفتم از رو

 به اسم مشکل نترس. خب؟ یاتفاق

 .باشه ـ

 تتیاذ یکیتار یلی. اگه خزیدور بر یدار یزیتو، اول از همه شبا اگه چراغ خواب و چ یکیمشکل ترس از تار یخب، برا ـ

 یکی. تو خود تارینترس یباش یکیکه تو اتاق تار نیاز او  یکیتو دل تار یکن بر یکرد در اتاقت رو باز بذار. کم کم سع

سراغ ترس از ورود به اجتماع.  میمورد کار کن تا بر نیا یخوب. فعال رو یزهایچ یرو یکن فکرت رو متمرکز کن یسع

 من امشب منتظر تماست هستم، خب؟

 :گهیشنوه م یاز من نم یداره و چون جواب یرو بر م شیگوش

 رو؟ محکمت یصدا دمینشن ـ

 باشه؟ ـ

 .خوام یم ییمحکم مهتا یباشه  هیبود،  فیضع ـ

 :گمیتوانم م نیآخر با

 .باشه، باشه ـ

 زنگ زد؟ یپسره ک نیاِ ا ن،یآفر ـ

 :گهیشنوم که م یبعد م یکنم و کم یبه اون که پشتش به منه نگاه م متعجب

 .سالم محمد جان ـ

***** 
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 یدلم نم روزیکه تا د رونیاومدم ب یامروز با مرد ستیکشم. برام مهم ن یام م نهیکوهستان رو با تمام وجود به س یهوا

اومدم که  ییبودن روزهام، امروز به جا یمهمه که بعد از سال ها تکرار نی. برام استی. برام مهم ننمشیخواست بب

نسان بودن. گام مثبت بشم. پر از حس خوب ا یکشم پر از انرژ یمکه  ییخوام با نفس ها ی. مامیب شهیدوست داشم هم

 نمیب ی. چقدر نه گفتم و حاال مامیافته که چقدر اصرار کردن که ب یم ادمیشم.  یدارم و همگام با مهناز م یرو بر م یبعد

 ادمیشم و  یخود م یبلحظه از خود  هی ی. اصال براارهیپرنده ها سر ذوقم م یکردم. صدا یاومدم چقدر ضرر م یاگه نم

 ادمیسرم اومده. اصال از  ییچه بال شیکنم چند ماه پ یپر از غصه داشتم. اصال فراموش م یدل شیچند روز پ نیتا هم رهیم

کنه، من،  ینم میتقس یرو با کس شییکه تنها یدختر ،ییاز جنس تنها یرو که از دست دادم. من، مهتا، دختر یعشق رهیم

 .خود من

 " .از خدا بپرس یباور ندار ،ییدارد تنها یو چه لذت "

***** 

 " سام "

 .گهیبرو د هیسام ـ

 .بابا، خودش گفت که من مجردم یا ـ

 .یکوفت ،ی. عشقیرو دوست نداره؟ نامزد یکس نیدونم، برو بب یم ـ

 .رمیسام. االن م یکالفه ام کرد ـ

 . احسان آروم کنار گوشمثمیگوشش خونده بودم که رفته بود. هه! من خب ریسمت مهتا. اون قدر ز رهیشه و م یم بلند

 :گهیم

 ؟یکن یم تیزن منو اذ ی! چرا ه؟یاو ـ

 .ادیخوشم م ـ

 .نگاهتم نکنه گهیدختره که اصال د نی! برم آمار دوست دخترات رو بذارم کف دست ااد؟یکه خوشت م ـ

 :گهیکنم که م یگشاد نگاهش م ییچشما با

 .میراز نگفته ندار هینگاهم نکن. من و خانومم  یجور نیا ـ

 زنته؟ یگفته، نگفته  یمن جزء رازها میقد یدوست دخترا یعنی ـ
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 .زنم رو بشناسم یخانواده  دیاوهوم، من با ـ

 .منو برد یکشم، آبرو یدختره رو م نیهوار از دست شماها. ا یا ـ

 .ایسام، شکم آورد گمی. مدمیرو لو م تیاطالعات سر یهمه  یکن تشیاذ گهیبار د هیکه هست،  ینیهم ـ

 .دونم یخونه. خودم م ابونیر خبرم باشگاه س دیآره، با ـ

***** 

 " مهتا "

کنم که اگه برگردم  یدونم چرا احساس م یپرم. نم یاز جا م میخوره. تو همون اوج خوشحال یشونه ام م یرو یدست

که ترسم رو  نیا یخوره. برا یپر حرف م ی هیگردم و نگاهم به سام ی. با ترس برمنمیبب یمنحوس پارسا رو م یچهره 

 :گهیزنه م یم دکه لبخن یزنم و اون در حال یم یور هی یم لبخندکن یمخف

خوبه.  یلیچه خبرا؟ هوا خ گهید اد؟یجا خوشت م نیچه خبرا؟ از ا ؟یکن یکار م یچ ؟یچطور ؟یسالم دوباره، خوب ـ

 بازم چه خبرا؟ گهید

کنه. لبخند  یکنم، نگاه م یاه منگ یهمه پر حرف نیگشاد به ا ییشده و با چشما ضیشه و به من که لبخندم عر یم ساکت

 :گهیزنه و م یم یخجوالنه ا

 حرف زدم نه؟ یلیاوف، خ ـ

 :گمیم یستیگردم. بدون رودربا یکنم و برم یم ییصدا یب ی خنده

 .شتریهم ب یلیاز خ ـ

 :گمیکه ناراحت بشه م نیقبل از ا و

 .مثبت جمع دوست دارم، سرزنده و پر از حس نیا یها بهیغر نیحضورت رو ب یول ـ

 ؟یگیراست م ـ

 :گهیو اون دوباره م دمیتکون م یسر

 ؟یجا رو دوست دار نیا ،یخب، مهتا جون حاال نگفت ـ

 .آره، سرسبزه ـ
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 .اومدنمون هم با اون بود شنهادیجا رو دوست داره. پ نیداداش منم ا ـ

 :گهیخوام بگم به من چه که زودتر م یم

 .ایخوشگل یلیتو خ گمیم ـ

 :گمیتعجب م با

 .دارم یعاد ی افهیق هی گمیمن که خودم م ،یدر کل لطف دار یداشت؟ ول تیبه حرف قبل یچه ربط نیا ـ

کنم اون پوست  یمن که فکر م یول " هیچهره ام عاد" گهیزنه. همش م یحرف رو درباره خودش م نیداداش منم هم ـ

 .کس نداره چیبرنز رو ه

چرا اون قدر  نیکنم ا یکنم و فکر م یکنه، از غفلتش سواستفاده م یآب م وانیل هیگرده و از مهناز درخواست  یبرم

کنم،  یکنه توقف م یسام که داره ما رو نگاه م یکنارم و رو تیچرخه به سمت جمع یکنه؟ نگاهم م یداداشم داداشم م

ت صورتش نگاه کنم. پوس یصورتش رو به خوب یگردونم. تو همون چند لحظه هم تونستم اجزا یسرم رو برم یاما تند

 یرو یشیباحاله. ته ر ییجورا هینه.  ادیز یپسرا موهاش فشنه ول یزنه. مثل همه  یم یکه از دور قهوه ا ییبرنزه و چشما

 .ادیکه به صورتش م یمتوسط ینیکنه. لب ها و ب یاش رو جالب م افهیصورتشه که ق

 :گمیلب م ریزنم و ز یخودم م یقو یبه حافظه  یلبخند

 .اسکن کردم هیعرض چند ثان پسر مردم رو در ـ

 ؟یرو اسکن کرد یچ ـ

 .رو عتیطب ـ

و  یدست مشک هیشده؟ المصب  یجور نیتا حاال ا یاز ک عتیباشه و اون نباشه. هه... طب ایخوام دن یجان خاله ام که م آره

 .هیقهوه ا

 ؟یآدم رو اسکن نکرد هیکه  یمطمئن یقشنگه، ول یلیجا که گفتم، خ نیآره، ا ـ

 :گهیم یا انهیکنم که با لبخند موذ یهش منگا یتند

. فکر نکن اگه از خواهرت آب خواستم، متوجه نشدم ایزد دیداداش ما رو د میکه نفهم میستیما اون قدر خنگ ن ،یآبج ـ

 .کلک یکن یسام ما رو نگاه م یکه دار
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 :گهیپره که م یم رنگم

 شگل بود؟حاال؟ حاال خو ی. چرا زرد کردگمینم یاهــــــــه، به کس ـ

 :گمیاندازم و م یم نییرو پا سرم

 .کنم یخواهش م هیسام ـ

 !شرط داره یول گم،ینم یزیچ گهیخب، د یلیخ ـ

 :گمیم نهییطور که سرم پا نیهم

 ؟یچه شرط ـ

 .من جواب بده یو تو هم به سواال میور و اون ور کن نیو ا میکم بچرخ هی میپاشو بر ـ

 :گمیم یسر ناتوان از

 .خب یلیخ ـ

 :گمیاست م هیشه. به مهناز که گرم صحبت با هان یخنده و بلند م یم

 .میبزن یچرخ هیاطراف  نیا میر یم هیمن و سام ـ

 .دیباشه، مراقب خودتون باش ـ

 .شه یبلند م هیچشم من و سام یصدا

***** 

 " سام "

طرف خوشحالم که تونسته  هی. از فهمم که مخ مهتا رو به کار گرفته یزنه و م یبه من م یهمراه با لبخندش چشمک هیسام

 .مهتا چارهی. برهیگ یطرف هم خنده ام م هیبه حرف بکشتش و از 

 :گمیو محمده و م ایو آر اریگردم سمت احسان که گرم صحبت با مه یبرم

 هان؟ م،یکم کم غذا رو درست کن گهید گمیم ـ

 :گهیم ایآر
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 .میگرسنه ام شد م،یبه نظرم آره، ما که صبحانه نخورد ـ

 :گمیتعجب م با

 کدومتون؟ چیه ـ

راه  یعجله ا گهیهمه. د میو مهتا آوردمشون خونمون. صبح خواب موند اریرفتم دنبال مه شبیکدوم. د چیآره، ه ـ

 .میافتاد

 :گمیپر چونه قدم بزنه و م ی هیخواد با اون سام یسمت مهتا که با شکم گرسنه م رهیم فکرم

 .پس محمد بلند شو ـ

 .کنم یبچه ها پخش م نیو ب ارمی. خودمم از سبد غذامون چند تا لقمه در میکار هیسمت  رهیم یکسحرفم هر  نیا با

***** 

 " مهتا "

 ؟یزیچ ینامزد ؟یرو هم دوست دار یخب خوشگله، کس ـ

 :گمیگرسنه ام شده م یکه کم یزنم و در حال یم یپوزخند

 .مردا متنفرم یدلت خوشه ها، من از همه  ـ

 شه؟ یم وا؟! چرا؟ مگه ـ

 ...که همشون نامردن، همشون نیا یبرا ـ

 :گمیکنم و م یم یمکث

 چرا نشه؟ ـ

هستن که تو  ییمردها نیسام. جفتشون از بهتر ای ست،یاستثنا همه جا وجود داره. مثال االن احسان که بد ن ؟یچ یعنی ـ

 م؟یبخر میاون جا رو. من عاشق ذغال اخته ام. بر یی. وادمیساله ام د ستیعمر ب

 .بزنم نایتونم ناشتا لب به ا یکم گرسنه ام شده و نم هیرو اون جا گذاشتم. بعدشم  فمیواال من ک ـ

 .برم بخرم سایجا وا نیبچه ها و اون جا بعد از غذا بخور. ا شیپ میخرم بر یباشه م ـ
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. باز انیم نییاز پا گروه پسر دارن هی. رهیم ستادهیا یگوشه ا هیو اون به سمت مرد دست فروش که  دمیتکون م یسر

که داره با  ی. اما همون موقع به پسررمیپولش رو بده م یتا مرد باق ستادهیکه ا هیو به سمت سام نهیش یترس تو وجودم م

تونم تعادلم رو  ی. نمدمیراه قرار داره پسر رو ند چِیتو پ یکه چرخ دست ییکنم. از اون جا یبرخورد م نییپا ادیسرعت م

از  یکیشه به  یم دهیبشم. دستم کش دهیکش نییشه به سمت پا یدار کوه باعث م بی. راه شنیم رو زمافت یحفظ کنم و م

کنه بلند بشم و  یمکمک  یدارم. دست یو نگه م رمیگ یاطرافم و با وجود دردم همون سنگ رو م یسنگ ها یها یزیت

 .دمیکه ازشون ترس هیکه مال همون گروه یخوره به پسر ینگاهم م

 .دستمال بده. دستشون داغون شده هی یخوبه خانوم؟ عل حالتون ـ

. ادیداره، به شدت خون م انیهست و خون جر ییو چون بد جا دهیتا وسط کف داستم بر میخودکش یدگیبر یکنار جا از

و که دورم حلقه زدن ر یتیبا ترس جمع هی. سامدمیدستم فشار م یو رو رمیگ یشده م دهینام یکه عل یدستمال رو از اون

 :گهیزنه و م یکنار م

 ؟یمهتا خوب یخدا چت شد؟ وا یوا ـ

 :گمیرو راحت کنم م الشونیکه خ نیخاطر ا به

 .بچه ها شیپ میکه... بر ستین یزیآره بابا چ ـ

 :گهیو م رهیکنه م یکه بهم خورده و حاال با ترس نگاهم م یکه کمکم کرده به سمت اون پسر یپسر همون

 .ستایبد ن یکم چشمات رو باز کن هی ـ

 :گمیم رمیگ یکه به خاطر درد لبم رو گاز م یحال در

 .هیسام میندارن، دست شما هم درد نکنه، بر یگناه شونیمن بود آقا، ا ریتقص ـ

 :گهیکنه م یکه کمکم م یدر حال هیسام

 .میبر ـ

 :گهیم میش یکه دور م یکم

 .شد ینم یجور نیذاشتم ا یرفتم و تنهات نم یخدا منو بکشه. اگه نم ـ

 .نشده به خدا یزیخدا نکنه دختر، چ ـ
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کم کم بچه ها رو  اد؟یدونم چرا خونش بند نم ینم یول ه،ی. زخم سطحادیخونش بند ب عیکه سر دمیزخمم فشار م یرو

 یداره. بادبزن رو پرت م یاُفته سامه که داره بادبزن برم یکه چشمش به وضع داغون من م یکس نیو اول میکن یم دایپ

داره و  یبر م دهیپاش خواب یرو که رو نایگرده و مهناز بدو مب یم برنگاه همه به سمت  دنشی. با دوادیسمتمون م کنه و به

 :گهیهراسون م یسمتمون. با چشما ادیذاره و م یم نیزم

 شده؟ یخاک بر سرم چ ـ

 :گهیکه درد دستم و سوزش پام کالفه شدم م یحال در

 ؟یمهناز دستمال دار ـ

کنن و من در  یشده نگاه م یچ گهیکه داره م هی. همه به سامارهیره و چند تا دستمال م یم فشیسمت ک به یفور مهناز

 مهیدستم که مال خودکش یکنم نگاهم به سام که با تعجب به بافت برآمده  نیگزیدارم تا جا یکه دستمال رو بر م یحال

 بگم؟ یاگه بخواد بپرسه چ یشم. وا یم رهیافته. اون به زخمم و من به اون خ یزنه م یشده و پلک نم رهیخ

شه و جاش رو به اخم  یاز صورتم پاک م یداره؟ نگران یزنم که به اون چه ربط یم بیبعد بعد با اخم به خودم نه یکم اما

 حرفاست. نگاهش از دستم نیدارم. اون اما پررو تر از ا یبرنم ومدهیکه مهناز ن یصورتش تا زمان ی. نگاهم رو از رودهیم

 ه؟یچ لشیفهمم دل یکه واقعا نم یخمبه صورتم نوسان داره. اون هم با اخم. ا

***** 

 " سام "

 قیعم یزی. چه چقهیزخم عم هی یدونم که اون برا یکامال م ه؟یچ یدستش برا یرو یگذره که اون برآمدگ یفکرم م از

 یاون زخمه، ول ریه. هم چنان ذهنم درگکن یشه با اخم بهم نگاه م یمتوجه نگاهم که م ؟یخودکش یتر از رگ زدن برا

 ایام  وونهیفکر نکنه د یکه کس نیا یخندم و برا یم یتو دلم کل نمیب ینگاه کردن منه، م رهیاخمش رو که از خ یوقت

کنم و به  یم بمیج یدارم. دستام رو تو یصورتم نگه م یرو، رو یوسط هست سفت و سخت اون اخم لعنت نیا یمورد

 یبا اون جا یدستش. حت یرو یبا اون برآمدگ یخوام. حت یم زشیدختر رو با همه چ نیکه من اکنم  یفکر م نیا

بود  دهیچیرو که چند دور، دور گردنش پ ینازک یهم شال گردن اریذاره و مه یم ی. مهناز چند ال دستمال کاغذیدکشخو

 نهینب یکه کس نیا یزنم. برا یم یو لبخندتونم خودم رو کنترل کنم  یبنده. نم یدستمال ها محکم م یکنه و رو یباز م

 هیشب قایدق بیو شلوار شش ج یکوتاه ارتش یو اون مانتو ستمالچرخونم. با اون د یسرم رو به سمت مخالف جمعمون م

. ستیحواسش به غذا ن یکه دور مچش بسته. جمع ساکته و کس یخــــدا! مخصوصا دستمال یالت شده. وا یدختر ها نیا
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 داغذغال  یطرفشون رو کیکه  ییرم. گوشت ها یشم و به سمت غذا م یشه. بلند م یذا! لبخندم محو مخـــدا غ یوا

 :گمیگشاد م ییسوخته. با چشما

 .سوخت ـ

خندن. حقشونه بهشون بگم مجنون. با  یکنم. همه بلند م یکه باور نم نمیب یجمع مجنون م نیرو از ا یعکس العمل و

 .ستین وونهیمهتا. خانم من که د یالبته منها ا؟یآ رونیاومدم ب وانگانیگروه د

 :گهیبلند م محمد

 .هست، مهمان من نییپا نیکه هم یرستوران میبر ـ

 :گمیو م رمیسمتشون م به

 .نه ـ

 ؟یدار یبهتر شنهادیپ ـ

 :گمیکنم و م یمحمد نگاه م به

جا داخل  هی. گهید یجا هی می. بررنیگ یکه پول خون باباشون رو م نیغوغاست، بعدم ا شیجا االن به خاطر شلوغ نیا ـ

 .شهر

 :گهیم نهیب یم یکه حرفم رو منطق محمد

 .دیباشه، پس زود باش ـ

***** 

 " مهتا "

 نیترسم ا یمسخره که توش افتادم. م یبیسراش نیدو قدم راه برم. چه برسه به ا یام بود و هست. جون ندارم حت گشنه

 .بشم یبار ضربه مغز

 :گمیبه مهناز م آروم

 .مهناز من جون ندارم راه برم ـ

 :گهیکنه و م یبه صورتم م ینگاه
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 نه؟ ،ینخورد چیتو ساندو ـ

 ن؟ینه، مگه شما خورد ـ

 .به هر کدوممون داد یکیآره، سام  ـ

 :گمیلب م ریز

 من کو؟ چیبگم ساندو رمیهم نم رمیمن بم ـ

 .مینهار بخور میبعد برفعال با اون سر کن  یخوا یدارم، م یشکالت نان هیمن  ؟یگفت یزیچ ـ

شم  یکنم و متوجه م ی. آروم بازش مدهیانداز و اون شکالت رو بهم م ریکشم گوشه ز یو خودم رو م دمیتکون م یسر

 :گمیکنه. م یبهم نگاه م هیسام

 ؟یخور یم ـ

 .نه، من نگران توام ـ

 .خوره ید وقت خود به خود جوش مکوچولو پاره شده که بعد از چن هی ؟یخوردم که نگران من ریآخه مگه زخم شمش ـ

 ...آخه ـ

 .بردار نیاز ا کهیت هی ایآخه. ب یآخه ب ـ

 :گهیکنه و م یکوچولو م هی

 .تو بخور ،ینخورد یچیتو ه ـ

گوشه از دلم رو گرفته  هیفقط  دیکنم شا یذارم تو دهنم. با تموم شدنش فکر م یاز شکالت رو م کهیت هیزنم  یم یلبخند

 .داده یکوچولو بهم انرژ هیحداقل  اما همون هم خوبه،

***** 

 :گهیو م رهیگ یبازوم رو م هوی هیکوه سام نییپا

 .ما نیتو ماش ایب ـ

 ...من؟ آخه ـ
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 .میکم حرف بزن هیکنم. من تنهام. بذار تا اون جا  یتو رو خدا، مهتا، مهتا خواهش م ـ

 .اجازه ندن دیبگم. شا نایبه مهناز ا دیآخه، من با ـ

 .گمیبهشون ممن خودم  ـ

که  نیحرفاست. درسمت مثل برادرش. بدون ا نیدختر سمج تر از ا نیا یول چونم،یرو بپ هیهمش بهانه است که سام نایا

و از  ایبه آر اریکم از مه هیکنه.  یباهاشون صحبت م یو کم رهیم نایبه حرف من توجه بکنه شاد و شنگول به طرف مهناز ا

 .شن یم نیکه اونا سوار ماش نمیب یسمت ما و م ادیم یه و با لبخند خوشحالچرخه و باالخر یاون به مهناز م

 .اجازه نامه صادر شد م،یبدو بر ـ

 .اونه یکه برادرش راننده  ینیکشه سمت ماش یکه منتظر جواب من بمونه دستم رو م نیباز بدون ا و

***** 

 " سام "

کنه که  یمهتا رو مجبور م هیدونستم سام یمهتا بمونه. م یه روکنم ک یم میتنظ یرو جور نهییکه سوار بشن، آ نیاز ا قبل

کنه. دستپاچه بودنش  یسالم م یهم پشت سرش. با لبخند و دستپاچگ هیاول سوار بشه. همون هم شد. مهتا نشست و سام

 .از سالم دوباره اش معلومه

کنم و به  یزنم و ضبط رو روشن م یم ینداندازه. لبخ یم نییسرش رو پا یتند نهیب ینگاه من رو م یوقت نهییآ یتو از

اندازم و با  یرو راه م نیو من ماش چهیپ یم نیآهنگ تو ماش یصدا یکنم. چند لحظه ا یصداش رو بلند م شهیعادت هم

 .کنم یم اهنگ یجور به مهتا گاه گاه نیکنم. هم یسرعت حرکت م

 وقفه یکه ب یامروزه روز "

 کردم یخدا آرزو م از

 خواستم یه مک یروز امروزه

 عشق و من رو کردم نیا دست

 ونمیو من به تو مد امروز

 من ازت ممنونم یامیدن
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 هاش یعشق و با همه خوب نیا

 دونم یاز تو، قَدرِت و م دارم

 بالم یمونم... م یتو م با

 وونهیعشقِ د نیتو و ا به

 تو چشمام... نگاه کن حاال

 " دونه یحس و که م نیما ا جز

به جلو نگاه کنم اما  یکه مجبورم هر از چند گاه نیشه. با ا یبار نگاه مهتا هم تو چشمام قفل م نیگ و اآهن نیتکرار ا باز

 .رو دوست دارم یواشکیعشق  نی... من ادیبه چشماش نگاه کنم. با دیکه با ییلحظه ها دمیاز دست نم

 ایدن نیا یتو یچیجز تو ه "

 من جاذبه نداره واسه

 لحظه هیتونه چشام  ینم

 نگاه تو چشم برداره زا

 یداریمن تو خواب و تو ب جز

 بوده؟ یتو رو لب ک اسم

 یلحظه که کنارم نیا تا

 " بوده؟ یدونه حالم چ یم یک

 :نشنوه گفتم یکه کس یآهنگ تکرار کردم و جور با

 دونه؟ یم یحس و ک نیحاال تو چشمام، نگاه کن، جز ما ا وونه،یعشق د نیبالم، به تو و ا یمونم، م یبا تو م ـ

***** 

 " مهتا "
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دونم که با خوندن آهنگ و اون  یرو م نیزنم. فقط ا یچشماش زل م یدونم چرا تو یکنم. نم یدونم چرا سر بلند م ینم

 .آهنگ دارم نیکه با ا ییلرزه. اونم نه به خاطر چشما، به خاطر خواطره ها یکم دلم م هی ره،یخ یدو جفت چشم قهوه ا

نفر  هیهر بار  یعنیشه.  یخوام فراموشش کنم اما نم یکه م یکه دوسش داشتم. خاطرات یردخاطرات مشترکم با م به

 یم نییافتم. هر بار... سرم رو پا یم یاون لعنت ادیافته که ناخواسته به  یم یهر بار اتفاق اره،یم ادمیخواسته و ناخواسته به 

 .فهمه یآهنگ نم یتو بلند یدونم صدام رو کس یاندازم. م

 ...نیبا ا ی. حتیکه قلبم رو شکست نیبا ا یکنم، حت ی. فراموشت مایکنم پور یفراموشت م من ـ

 حاال که رفتنی شده ای طبق گفته ات، باشد قبولو "

 الاقل این را بدان ولی

 آهن قراضه ای این

 چنان گرم گرم گرم در سینه می تپید که

 " .بود نامهربان دلم

***** 

 نهییکه از تو آ یفکرم همون دو چشم قهوه ا یکه بخوام تو نی. بدون ارمیبه فکر فرو م پاشم و یآب به صورتم م یمشت

جا و  هیافکار، که هر دفعه  نی. لعنت به ادمیمونم و سر تکون م یتو همون حالت م یبنده. کم یشده نقش م رهیبهم خ

 :گهیکنارم و م ادیشسته، م وکه دستاش ر هی. لعنت. سامدهیجور متفاوت آزارم م

 تموم شد؟ ـ

که داره،  یرغم سوزش ی. علرمیگ یآب سرد م ریکنم و دستم رو ز یرو باز م اریشم و شال گردن مه یم رهیدستم خ به

 رهیگ یدستم رو م هیبرن. سام ادمیدم که اون چشم ها از  یدارم و ظالمانه خودم رو آزار م ینگه م ریبازم دستم رو اون ز

 :گهیکشه و م یو عقب م

 !کنه یعفونت م ؟یکن یکار م مهتا چه ـ

زنم  یم یبندم روش و لبخند یرو م اریو دوباره شال گردن مه رمیگ یرو از دستش م دهیزخمم فشار م یکه رو یدستمال

 :گمیو م

 ه؟ینه بابا، عفونت چ ـ
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 .حوِ محوه. مادیبه چشم نم ششیزخم اصال پ نیبوده که ا ادیاون قدر ز میزندگ یکنم زخم ها یخودم فکر م شیبعد پ و

 م؟یبر ـ

بندم و باز هم به زخمم فشار  یکه با کش ببندم رو م دهیرس یکشم و موهام رو که حاال به حد یبه شالم م یبار دست نیا

. ادیکه با هر بار زجر دادن و آروم شدنم دوباره به ذهنم م ییتا ذهنم فقط به اون درد فکر کنه. نه به اون چشم ها ارمیم

 یزیاش چ جهیکشم که نت یم یقیکنم به سمت در و قبل از ورود به سالن نفس عم یسمت در حرکت مبه  هیبه همراه سام

زنه به  ی. فقط و فقط گند مدهیم یبره و نه بهم قدرت یازم م ی. نه اضطرابستین ییگند دستشو یبو دنیجز به مشام کش

 .حالم

 یخال یبعد اونا دو تا صندل ار،یکنار هم، بعدش مه نایو مب ایکنم. مهناز و آر یبا دقت به بچه ها نگاه م میرس یکه م زیم به

 ی. باز چشم ممینیش یم یهمون دو تا صندل یدر حال صحبته و ما هم رو یو سام، هر کدوم به کس هیو بعد هم محمد و هان

 یزیخوام چ ی. نممیکه ازش فرار ییرسم به همون چشم ها یکنم که دوباره م یکار رو تکرار م نیچرخونم و اون قدر ا

کنم. داره غذا  یاون که خودم بخوام نگاه م یحال بازم به صاحب اون چشم ها ب نیکه تو ذهنمه رو قبول کنم، اما با ا

 یرو م شخدمتیلحظه پ دو بعد از چن گهیم میخوا یرو که م یاون که مکث کنه هر چ یو ب یجد یلی. خدهیسفارش م

باال رفته و لبخند  یابرو هیبا  نمیب یم امیبه خودم م یبه اونم. وقت رهیهنوزم خ گرده و من یفرسته تا بره. به سمت من برم

 .کنه یداره بهم نگاه م یپوزخند دیو شا

***** 

 " سام "

فهمم  یاندازه، م یم ریسر به ز یکه با دستپاچگ شیبعد با جا خوردن ناگهان ینگاه ها از قصده، ول نیکنم ا یفکر م اولش

 رهیبار نوبت منه که به صورتش خ نی. استیادعا ن هیپاک منه. مثل بق یهمون مهتا نیاز قصد نبوده و انگاه ها هم  نیکه ا

 :لب بگم ریبشم و باز ز رهیبشم. خ

 .ساده و بچگونه اشم یمنم که دوسش دارم و عاشق نگاه ها نیا ـ

شه اون  یساده باشه؟ م یکودکانه حرص  هیگفته فقط از  هیکه به سام ییشه حرف ها یشه منو دوست داشته باشه؟ م یم

 نهیب یم نکهیبار بعد از ا نیشه و ا یباز بلند م شیهم درست همون جور که عاشقشم، عاشق من بشه؟ نگاه دوست داشتن

 !چرخه یکه تازه وارد رستوران شدن م یام به سمت خانواده ا رهیهنوز بهش خ

***** 

 " مهتا "
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خوام  یکنم. م یم یکنن با نگاه همراه یکه انتخاب م یزیشم و اونا رو تا م یم رهیکه تازه وارد شدن خ یخانواده ا به

 یاون محاصن و اون موها یزنه. رو یمرد خانواده خشکم م یچهره  یکنم به سمت سام نچرخم که خود خود رو یسع

رار دارم. ذهنم که توش ق یروز یشه. به روشن یروشن م مداره و باز، گذشته برا رتیمغا رشیکه با سن پ یدم اسب

زنم  یم یدم و پلک یکنه. آب دهنم رو قورت م یم ستیا میزندگ ینقطه  نیتر اهیس یگرده و رو یکنه و م یگردش م

 .نمیب یفکر کنم توهم م دیکه شا

 " ...کنم... تو که... تو که یـ نه خواهش م "

 .لرزن یشه و دستام آشکارا م یچشمام جمع م یتو اشک

 " .اتاق فقط منم و تو نیقدر عقب نرو، تو ا نیا دختر کوچولو، یـ ه "

شه. انگار نه انگار  یکردنم زنده م تیچشمام موقع اذ یصورتش جلو یچرخه و تک تک اجزا یصورتش م یرو نگاهم

منم که از زمان و  نیهمون لحظات نحسه. ا ینحس تموم شده. تمام صحنه ها به پررنگ یکه چند ماه گذشته و اون روزها

 .رمیگ یقرار م قهیدق وناون لحظه و ا یشم و دوباره تو یه توش هستم جدا مک یمکان

 .یبا من باش دیخوشگله، آخرش که با یمال من بش دیـ اخرش که با "

 .کثافت، از همتون متنفرم ،یعوض ایجلو ن گمیم ـ

 :گهیخنده و م یم بلند

 " .قد نوک سوزن یبرام ارزش نداره. حت یتنفرت ذره ا ـ

خوره. متعجب به من  یسام م یبه چشما یلعنت یخوره و نگاهم ناخودآگاه از اون چهره  یشک از چشمام سر مقطره ا هی

 نیکنه و تو هم یبار به اطراف نگاه م نیگردم سمت مرد که ا ی. دوباره بر مستین یطنتیش چیکنه. تو چشماش ه ینگاه م

 .دهیم رییتوجه جهت نگاهش رو تغ یکنه و بعد ب یم ام مکث رهچه یرو یچرخه. کم یو دار نگاهش به سمت من م ریگ

 .ادیلحظه بند نم هیاشک هام  "

... تو رو به خاطر بچه ات قسم... منم هم سن ی... دخترهم سن منم حتما داریتو دستت... تو زن دار یاون حلقه  ـ

 .کنم یدخترتم، تو رو خدا، به من رحم کن، خواهش م

 :گهیو م ادیکنه و به سمتم م یگوشه پرت م هیهم چنان که لباساش رو  .ادیقدم جلو م هیخنده و  یم باز

 ؟یدیمزخرفات رو گوش کنم، فهم نیعالمه پول دادم، پول دادم که ازت استفاده کنم، نه که بمونم و ا هیمن برات  ـ
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 " .شه یم یکی غمیج یگوشه با صدا هیانداختنم  ریبرداشتش به من و گ زیبعد خ و

 :گمیلب م ریچرخه. ز یشم. نگاه بچه ها به سمتم م یدفعه از جام بلند م هی. چهیپ یشم متو گو غمیج یصدا

 ...لعنت به تو! لعنت ـ

پوشن و معلومه که  کیمحجبه بودن ش نیگرده. در ع یو نگاهم به سمت دختر و زنش بر م رمیجام عقب م تو

 :گهیه مرس یکه به گوشم به وضوح م یبر وفق مراده. دختر با صدا شونیزندگ

 بابا جون؟ ـ

 جان بابا؟ ـ

 ؟یداد ینره ها بهم چه قول ادتی ـ

 رو فراموش کنم؟ دمیم زانمیکه به عز یشه قول ی. مگه مزمیمونه عز یم ادمی ـ

. نمیب یرو م طانیاز ش یفیکث یپدر مهربون، چهره  هی یکنم به جا یچرخه و من حس م یاز دخترش به زنش م نگاهش

 .شه یزن و بچه اش م یکه باعث خنده  یزیکنه. چ یرو م یزیچ فیشروع به تعر جانیه خنده و بعد با یم یکم

 :گهیشه و م یجاش بلند م یتو اریمه

 چت شده؟ یمهتا؟ خانوم ـ

 .کلمه متنفرم نی!من از ایبه من خانوم دی! نگی! خانومیخانوم

 .چهیپ یمتعجبش تو گوشم م ی. صدارمیو باز هم عقب م دمیتکون م سر

 !؟ی؟! خواهرمهتا ـ

 :گمیشه و م یم شتریاشکام ب شدت

 .رونیب رمیمن... نفسم گرفته. م ـ

 یبدنم رو ندارن. با سخت ینیخارج بشم، اما پاهام تحمل سنگ طانیکنم از اون جوالنگاه ش یم یکشم و سع یم یقیعم نفس

 .جهنم مونده. دو قدم نی. مهتا همش دو قدم... دو قدم تا خارج شدن از ارمیو به سمت در م دمیتکونشون م
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. نهیب یم یکیروز فقط تار ییشه و چشمام از روشنا یم یکوه ینیکنه، اما سرم به سنگ یرو لمس م رهیدستگ یسرد دستم

 نیباز نقش زم یبدنم ندارم با دهان ی یکدام از اعضا چیه یبر رو یکنترل یشه و من در حال یسرم به سمت پشت خم م

 .شم یرستوران م یسنگ

***** 

 " سام "

 یخوان درباره ام بزنن. جلو یم یکنم که بچه ها چه حرف یتوجه نم ی. حتستمیا یکج شدن سرش به عقب تو جام م با

شه چند  یخوردنش باعث م نیزم یخوره و صدا یم نیبعد از اون همه عکس العمل به زم مونیمتعجب همگ یچشما

 .دمیو تکونش م رمیبلند بکشن. به سمتش م نیه ینفر

 شد؟ مهتا؟ یتا؟ مهتا خانوم؟ چمه ـ

 :زنه یاون که صداش کنه بلند داد م یو ب نهیش یکنارم م اریمه

 !ایآر ـ

 :گمیبهش م رو

 .دم دره نیمن هم نیماش ارش،یب ـ

که از شروع رفتن به اون حالت و زل زدنش  یزیکنه. چ یکار م نیمنو وادار به ا یزیاز هر چ شتریتاپ تاپ قلبم ب یصدا

اون اشک  دنیکنه که چرا مهتا با د یمنو متعجب م نیهم سن پدرشه و هم دیکه شا یشروع شده. مرد به اون مرد

 :گهیو م ادیم بالمبعد از چند لحظه دن یکنه، ول یمکث م یکم اریمه خته؟یر

 .در عقب رو باز کن ـ

 نیماش یکر کنم به سمت جلوو احسان ف هیاون که به سام یخوابونه عقب. ب یکنم و اون مهتا رو م یعقب رو باز م در

سرعت ممکن در  نیبا باالتر نیو ماش رهیگ یپدال گاز قرار م یشه. پام رو یو سوار م گهیم یزیرو به اونا چ اریو مه رمیم

خبر از باال رفتن  ن،یبوق بوق هشدار ماش یبعد صدا یکنه. کم یرسه حرکت م یچرخ هاش به گوش م یکه صدا یحال

کنه عقب  یفکر م یمجاز بکنه، به دختر ریسرعت غ نیبه حال ا یاون که فکر یذهنم ب یول ده،یمجاز سرعتم م ریغ

 .االن حاضرم از جونم هم براش بگذرم یو من حت دهیخواب نمیماش

***** 
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مهتا رو  اریو مه ستمیا یم ختهیماجرا و فکر کردن به چرا و چونِش بهم ر نیا یکه اعصابم برا یدر حال مارستانیدر ب دم

 یشم م یکه وارد م ی. از درگاهرمیکنم و دنبالش م یرو قفل م نی. من هم ماشرهیم یکنه و به سمت راه ورود یم بغل

 رهیم ییشده به سمت راهرو یپرسه چ یکه ازش م یتخت خوابونده و داره همراه پرستار یمهتا رو، رو ار،یکه مه نمیب

زنه و  یتو تخت مورد نظر باال م یریگیلباسش رو بعد از جا به نسبت تنگ نیاورژانسه. پرستار آست مارانیکه مخصوص ب

 .رهیگ یفشارش رو م

 :گهیبعد آروم م هیثان چند

 .چهار یهشت رو ـ

کنه.  یم قیرو به سرم تزر یکنه و دوباره آمپول یکنه. قطراتش رو چک م یو به مهتا وصل م ارهیرو م یسرعت سرم به

 :گهیکشه و م یم یاز سر آسودگ یبار نفس نی. ارهیگ یوباره فشارش رو مد قهیمونه و بعد از چند دق یسرش م یباال

 .ادیداره باال م ـ

 :گهیزخم م دنیکنه و با د یدستش رو باز م یزخم رو بعد

 شد؟ یجور نیفشارش ا یهم کرده؟ از ک یکجا خورده؟ ضدعفون ـ

 :گهیده و م یتکون م یسر اریمه

 .شد یجور نیکه ا میبود. تازه سر نهار بود نخورده یزینه، از صبح هم چ م،یکوه بود ـ

 یکنار م دمید یبعد که از جلو یقیگرده و دقا یو باند بر م یضدعفون لیو دوباره با وسا رهیو م دهیتکون م یسر پرستار

 .که زخم رو بسته نمیب یره م

 حیشده. ترج رهیبه اون خ یحتشم که با نارا یم رهیخ اریشم و بعد به مه یم رهیشه خ یقطرات سرم که وارد دستش م به

که سرمش که  نی. پرستار هم با گفتن ارونیب رمیراحت شده م المیمنتظرش باشم و حاال که خ یصندل یرو رونیدم ب یم

بندم.  یشکر چشمام رو م ایکنم و با گفتن خدا یپرت م یصندل ی. خودم رو، رورونیب رهیم دش،یببر دیتون یتموم شد، م

 .است هی. سامارهیمنو به خودم م میشزنگ گو یبعد صدا یکم

 بله؟ ـ

 شد؟ یداداش چ ـ

 .چهار بود یخوبه حالش، فشارش هشت رو زم،یعز یچیه ـ
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 .باشه، ما رو محمد رسوند خونه ،یوا ـ

 .زنم یدستش درد نکنه، االن به اون زنگ م ـ

 .خداحافظ ؟یندار یباشه، کار ـ

 .نه، قربانت، خداحافظ ـ

. اونم با رونیب ادیشم که داره م یم اریمتوجه مه م،یآوردن گوش نییکنم. هم زمان با پا یرو قطع م یبعدم گوش و

 :گهیو م ادیبعد به سمتم م یکنه. کم یصحبت م نانیکه احتماال مهناز ا شیگوش

 .میداداش دستت درد نکنه، مزاحمت شد ـ

 :گمیشم و م یم بلند

 .میبا هم دوست گهیما د ه؟یحرفا چ نیا ـ

 ...نیاز ا شتریبرو. ب یدار یش، اگه کارداداش ببخ ـ

 .مونم که برسونمتون ی. مدیاصال حرفشم نزن، مهم تو مهتا خانوم ـ

جدا  رونیکه با پرده از ب یکه تعارف کنه. پس دوباره به سمت اتاقک هی. خسته تر از اونگهینم یزیزنه و چ یم یلبخند

 .بار محمد پشت خطه نیخوره و ا یزنگ م می. باز گوشنمیش یم یصندل یو من دوباره رو رهیشده م

****** 

 " مهتا "

زنم و  یپلک م ی. کمنمیب یکه دور تا دورش پرده است م یکیکوچ یسرم تو فضا یرو باال اریکنم، مه یکه باز م چشم

 :گهیم یبا لبخند اریمه

 .مایخانمم هست یچاکر آبج ـ

 شده؟ یچ ـ

 .بردفقط خانوم گل ما، وسط رستوران خوابش  ،یچیه ـ

 :گمیشده و آروم م یچ ادیم ادمی تازه

 .گند زدم به گردشتون ،یوا ـ
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 :گمیچرخونم و م یرو م نمیسر سنگ یحال یب با

 .خوره یجا به هم م نیحالم از ا ؟یجا ببر نیشه منو از ا یم ـ

 :گهیذاره و م یام م نهیس یدست رو اریکنم بلند بشم که مه یم یسع

 چت شد؟ یبگ یخوا یبشه بعد بلند شو. بعدش، نمآ آ، دخترم بذار سرمت تموم  ـ

 :گمیاندازم و آروم م یبالش م یرو، رو خودم

 .فشارم افتاد ،یچیه ـ

 ؟یکرد هیواسه افتادن فشارت گر ـ

 .نبودم یخوب یوقت دروغگو چیکنم که من ه یحرف از زبونش فکر م نیگفتن ا با

 :زنم یکنم. داد م یم یخال اریکردم سر مه یماون مردک  یجلو دیرو که با یجهت اون کار یخود و ب یب

 .دست از سرم بردار گه،یفشارم افتاده بود د اریمه ـ

اون که گره  ی. بستهیا یبا همون لبخند جلوم م دیکش یم ادیکردم، سرم فر یکه تا باهاش مخالفت م یاریبار مه نیا اما

 :گهیبا همون لبخندش م فته،یابروهاش ب ونیم یا

 .بشه یعصب مونیکی نکهیبا خواهرم حرف بزنم. بدون ا زادیخوام مثل آدم یخوام بفهمم، م یبار م نینه، ا بار نینه، ا ـ

 !نده تو رو قرآن ریگ ؟یبدون یخوا یرو م یبگم؟ هان؟ چ یاز چ ـ

 ؟یختیبه هم ر یاون جور ی. آروم باش و کمتر داد بزن. بگو واسه چدمینم ریگ ـ

کس جز خدا  چیروز قسم خوردم که ه هیکه  یهمون بغض ،یکه باز اون بغض لعنت یو در حال رمیگ یرو گاز م لبم

 :گمیشکست، م بهیچند نفر غر یکه امروز جلو یهمون نه،یشکستنش رو نب

 ییاز کسا یکیشکستم که  نیهمه آدم واسه ا نیا یامروز جلو ،یرو که من، من لعنت نیا ار؟یمه یرو بدون یچ یخوا یم ـ

 ...که

 :گهیداده. آروم م تیرفته و جاش رو به جد اریمه لبخند

 ؟یکه چ ییاز کسا یکی ـ
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 :گمیبندم و م یرو م چشمام

ه پولش  نکیصاحاب من نگذشت و واسه خاطر ا یتن ب نیبهش التماس کردم از ا یکه هر چ ییها یاز اون لعنت یکی ـ

 .که همسن دخترش بودم ت.ج.ا.و.ز کرد ینره، به من

رفته.  اریکنم مه یبعد که چشم باز م یقیکنم. دقا یذارم و هق هق م یصورتم م ینم، دستم رو، رونگاه ک اریاون که مه یب

 .بندم یبار چشمام رو م نیذارم و ا یصورتم م یدوباره دست رو

***** 

 " سام "

 یکلماتحرفاشون دخالت کنم، اما  ونی. نخواستم مرونیب ادیبا سرعت م اریخوره و مه یاتاقش با شدت تکون م ی پرده

به سمت در  دهیکه با سر خم یاریبوده نکرد. دوباره به مه یکه بفهمم ماجرا چ نیبه ا یهم کمک دمیشن یکه ناخواسته م

 یلیدوم خ ی نهیمهتا؟ مسلما گز شیبرم پ ای اریبرم دنبال مه دیکنم االن با یکنم و فکر م یرفت نگاه م یم یخروج

و آروم پرده  رمیباهاش حرف بزنم. به سمت اتاقک م یکم هیتونم  یستم و مکه باهاش تنها ه هییجا نیبهتره. چون اول

 .زنم یرو کنار م

***** 

 " مهتا "

 :گمیو هم زمان م نمیب یصورتم گذاشته بودم م یکه رو ییدستا ریجفت کفش رو از ز هیپرده و ورود  حرکت

 ار؟یمه یاومد ـ

 یکنه زل م یشن و به صورت اون که با لبخند به من نگاه م یسام حرف ها تو دهانم خشک م دنیبرداشتن دستم و د با

 .زنم

 ؟یحالتون خوبه خانوم محمد ـ

 :گمیکمرنگ م یو با اخم امیخودم م به

 .یمرس ـ

 .داشتم یصحبت هیقبلش باهاتون  یجداش کنه، ول گمیسرمتون هم تموم شده. االن به پرستار م ـ

 صحبته؟ یجا، جا نیبه نظرتون ا ـ
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 " .دییکنم بفرما یخواهش م "خواست بگم  یخوره. احتماال م یاحت کالمم که زده بودم تو پرش جا مکم از صر هی

 :گهیکنم که اون دوباره م ینگاه م نیی. به پاوندهیپ ینم قتیکه تو ذهن آدم هاست به حق یزیاون چ شهیهم اما

 .من مهمه یحرفا یدونم، ول یم ـ

 .که تو دستمه رو ندارم ینیکه من اصال اعصاب ا ادیب دیگپرستاره ب نیشه به ا یسام اگه م یآقا ـ

االن  "کنم  یو من فکر م رونیب رهیم یکنم. سام با لبخند یکنم و نگاهش م یشم و بلند م یمتوجه باند دور دستم م تازه

 " بود؟ یچ یلبخندش برا

***** 

 " سام "

 :گمیکنم و م یبه پرستار جمع م دنیرو با رس لبخندم

 .ما تموم شده رمایسرم ب ـ

 .امیاالن م ـ

 یزنم. مگه گفتنش چه فرق یبه خودم م یپس گردن هیبعد تو ذهنم  قهی. اما دو دقگهیکنم که سام رو چه خوب م یم فکر

که وقت  یتیکنم از اون عصبان یبار حس م نیو ا ادیاز ته راهرو دوباره م اریقدر ذوق کردم؟ مه نیداشت که ا هیبا بق

 :گمیجلو و م رمیو م دمیبه خودم جرات م ارب نی، اما چرا چشماش قرمزه؟ ارفتن داشت کم شده

 شده داداش؟ یزیچ ـ

 نه، سرم مهتا تموم شده؟ ـ

 .چشمات قرمزه ها یآره، ول ـ

 :گهیکنه و م یدستاش چشماش رو پاک م با

 .مگه قرمزه؟ حتما خاک رفته توش ـ

تونه باشه. اونم  ینم یزیچ یبرا هیبه جز گر یاون قرمز فهمه خر خودشه، چون یم یکنم که انگار ینگاهش م یجور

 :گهیزنه به اون راه و م یخودشون م

 .من برم کمکش ـ
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 .که مهتا اون جاست ییسمت جا رهیبعد م و

***** 

 " مهتا "

 یکنم. به بغض یاتاق فکر م یکه دوباره اومد تو یبندم و لحظه ا ی. چشمام رو منمیش یسام م نیماش یتو اریکمک مه با

زن کرد. به  هیمرد تو آغوش  هیکه  ییها هیکرد. به گر یکه تو آغوشم م ییها هیشده بود و گر رشیبانگیکه گر

 .تلخم طراتو خا هیخودم از اون گر یمرد. به ترس ها هیشکستن بغض 

که  اریم. نگاهم به سمت مهکن یاست نگاه م رهیسام که به جلو خ یبه چشم ها نهییکنم و باز از تو آ یرو باز م چشمام

 یچشم ها نیتو ا یچرخه که چ یم نیبار فکرم حول ا نیسمت سام و ا رهیچرخه و باز م یکنه م ینگاه م رونیداره به ب

 :گهیکنه. آروم م یچرخه و به من نگاه م یچرخه؟ چشم هاش م یساده است که من هر بار نگاهم به سمتش م

 جان از کدوم طرف برم؟ اریمه ـ

 :گهیگردونه و م یسر م رایمه

 .سمت چپ داداش ـ

***** 

 .بفرما باال ،یدیقربونت داداش، زحمت کش ـ

 .شم ینه، مزاحم نم ـ

 .یتا االنم که االف من و خواهرم بود ای. بیخسته ا ه؟یمزاحمت چ ـ

 :گهیم فونیزنه و تو آ یزنگ خونه رو م اریکنه. مه یمکث قبول م یدودله و بعد از کم انگار

 .میان جان، مهمون دارمام ـ

 :گهیبعد رو به اون م و

 .بفرما داداش ـ

 :گهیفرسته، م یسام رو که م اریداداش؟ مه گنیبه هم م یمیجور صم نیشدن که ا قیبا هم رف یک نایکنم ا یم فکر

 مهتا جان؟ ـ
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آروم کنارم  اری. مهدمیم هیتک ارویبه د ن،ییپا ادیکه ب یزنه و تا زمان یآسانسور رو م یتو. دکمه  ادیهم م اریتو و مه رمیم

 :گهیو م ادیم

 .بخور زیچ هیباال،  میر یحالت خوبه؟ االن م ـ

 :گمیزنم و م یم یلبخند

 .ومدهین یکیکوه رفتن به من  ـ

 :گهیخنده و م یم اونم

 .رو بزن دشیق گهیپس د ـ

 .. انگار نه انگارمیدکر یم هیگر میداشت شیساعت پ یکیکه تا  میما دو تا بود نینه انگار که ا انگار

***** 

 یزنن باهاش. تازه اون جاست که م یکنن و حرف م یازش استقبال م یشناسن، به گرم یو بابا انگار که سام رو م مامان

 الیخ یآشپزخونه و ب رمیذاره و من هم همراه مامان م یبراش احترام م یلیما سامه. بابا خ یخونه  یفهمم سازنده 

ظهر رو  یاز غذا یکنم، مقدار یخودم که دارم دوباره ضعف م یبرا یزیکنم و قبل از هر چ یاز مرو ب خچالیمهمون در 

 :گهیره و م یخوره و مامان به سمت در م یدارم. هم زمان زنگ خونه دوباره م یبرم

 .نانیمهناز ا ـ

جا و بعد به خودم  نیا ارتشیراه ممهناز راه به  نینداره که ا یبدبخت مگه کار و زندگ یایآر نیکه ا ادیآن تو ذهنم م هی

مدت نگاه سام  نیرم تا لباسام رو عوض کنم. هر چند تمام ا یزنم که به من چه؟ مگه فوضولم؟ به سمت اتاقم م یتشر م

 .کنم یرو گاه گاه حس م

***** 

. مهناز هم دمیزه نمهم اجا ادیخواست دنبالم ب یکه م نایبه مب یشم و حت یاز جمع جدا م یخستگ یاز شام به بهانه  بعد

خوام تنها باشم، اما بعد از دو ساعت با  ی. مرهیسام م یفهمم ک ینم ی. حترمیو من به سمت اتاقم م رهیگ یدستش رو م

 .امروزم یحرکت ناگهان لیفهمم وقت حرف و مشاوره است. اونم به دل یبه داخل اتاقم م ایاومدن آر

***** 

 " سام "



 

 
307 

 !یبدجور تو فکر ؟یداداش هیچ ـ

بازم سر اون شوهرت بدبختت  ؟یکن یجا چه کار م نی. اصال تو استیباال ن یکه تو غلظتش رو برد یاون جور زم،ینه عز ـ

 جا؟ نیا یو اومد یدیرو دور د

 یاریجا. تو فکر  نیا امیب ست،یکه ن یچند وقت نیا دمیرفت. منم د روزی. دتی. احسان رفته مامورچونیحرف رو نپ ـ

 نه؟ گهید

 :گهیم دیچرخ یو جلوم م دهیکه قر م یحال در

 .... مبارک باداشاایمبارک بادا، ا اری یا ـ

 یکنم که خدا رو شکر تو هوا م یرو به سمتش پرت م ستین میجز گوش یزیرسه و اونم چ یکه به دستم م یزیچ نیاول

 :گمیخورم. با خنده م ینم یو من ضرر مال رتشیگ

 ؟یچ یعنیکارا  نیشه؟ ا یم یزهرمار تو فرهنگ لغت شما معن ـ

 ؟یکه تو فکر اون گمی. مگه دارم دروغ میخواستگار میخوام. بر یمن زن داداش م یعنی ـ

 .یگیاز دروغم اون ورتر. چرت و پرت م ـ

 !یگیچرت و پرت خودت م ؟یچ یعنیاِاِاِاِ سام،  ـ

 :هزن یاتاقم داد م رونیسمت در رفت و از ب رهیبردارم که م زیشم سمتش خ یم بلند

 .که دروغگو بترکه یاله ـ

به  الیکنم از فکر و خ یم یلپ تاپم به سمت جلو سع دنیمن چه دردمه. با کش دهیوروجک هم فهم نیخنده. ا یبعدم م و

دفعه تو اوج  هی. ستی. فعال محاسبات تاالر و ساخت خونه مهم تره. مخصوصا حاال که محمد نامیب رونیب اری ه،یقول سام

 .ارمشیرسه که به به لب م یذهنم مبه  یمحسابات فکر

شکرت با  ایرسم. خدا یخوام م یکه م یزودتر به پول یجور نیفروش کنم. ا شیتونم سهم خودم از خونه ها رو پ یم ـ

 .یکه بهم تقلب رسوند یراه حل خوب نیا

***** 

 " مهتا "
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 .کنه یتو. آروم صدام م ارهیشه و مامان سرش رو م یاتاق باز م در

 ؟ییمان؟ کجاما زیعز ـ

 :گمیگرفته م هیکه از گر ییو با صدا امیم رونیب واریتخت د نیب یخال یفضا از

 .جام نیا ـ

اگه اون  ی. حتستیباشه اون مادر ن نیاز ا ریبه اسم مادر راحته، چون اگه غ یموجود یبغض برا نیو ا هیگر نیا صیتشخ

و تو نور  نهیش یدوستش رو بزرگ کرده. جلوم م یکه بچه  یباشه مثل سمانه ا یکیباشه و  اوردهین ایمادر تو رو به دن

 :گهیکنه و م یبره و اشک هام رو پاک م یدست م هخونه و اتاقم افتاد یکه تو ابونیکمرنگ برق خ

 .دوباره اون قلبت رو آزار داده؟ به مامان بگو یشد نازکم؟ چ یچ ؟یتو که آروم بود ؟یتو که خوب بود ـ

 :گمیذارم و م یمامان م یپا یکنم و رو یرو خم م سرم

با خاطراتم زجر بکشم؟ چرا اون  یجور نیکنن باشن و من ا یم یکه کثافت کار ییاونا دی. چرا بامیاز دست زمونه شاک ـ

 ...بشم؟ مامان حالم یقربان شهیهم دیکنه؟ چرا من دختر با ینم یکار سیچرا پل رن؟یگ یرو نم ایعوض

 :گهیکنه و م یبرق رو روشن م یتو اتاق. فور ادیبا مبار با نیشه و ا یاتاق باز م در

 شده؟ یباز چ ـ

 :گمیکه بغض توشه م یصدا با

 ...من ـ

 ؟یراه انداخت هیگوشه بساط گر نیشده که ا یباز چ ؟یتو چ ـ

 !بابا؟ ـ

 مگه حرفم دروغه؟ ه؟یچ ـ

 :گمیو م ستمیا یشم و جلوش م یم بلند

 ارم؟یکه من ادا در م یگیبه من م یکنم؟ االن دار یم هیدارم گر یکه من الک یگیبه من م یتو االن دار ـ

 ؟یاریافتاده هر روز بهانه در م یرو حال و روال عاد مونیاالن که زندگ نه؟یاز ا ریمگه غ ـ
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 ...به خدا یفهم ینم ؟یکن یبابا منو درک م ؟یگیم یبه من چ یدار یفهم یم ؟یگیم یچ یفهم یبابا م ـ

 یمامان تو گوشم م غیج یکه صدا یاز اشک در حال سیسوزه و من با صورت خ یه بابا بهم زده مک دهیدر اثر کش صورتم

 :گهیم ادیشم. مامان با فر یکردم عوض شده م یکه فکر م یبه اون صورت رهیشه خ یو سرم کج م چهیپ

 ؟یمحمد چه کارش دار ـ

 ی. برهیذاره و م یچشمام م یاز جلو یحرف چیهبابا بودن رو نداره بدون  اقتیکنم ل یکه دوباره حس م یمحمد. کس و

 ه؟یچ رسهیکه زلزله وار، پس لرزه هاش به من م یاخالق بد نیا لیاون که بفهمم دل

***** 

 " سام "

 ؟یمحمد یسالم آقا ـ

 پسرم؟ یسالم، خوب هست ـ

 .نرم شده ها یانگار پسرم؟

سر  دیاریب فیداشته باشم. همراه همسرتون تشر یتمالقا نیمالک یخواستم فردا صبح با همه  یبله به لطف شما. م ـ

 .ساختمون

 پسرم؟ ستین یچشمام. امر یبه رو ـ

 .نبود یجور نیاون روز که رفتم خونشون هم ا ینبود. حت یجور نیمرد عوض شده. روز اول ا نیا ایخدا

 .. خدا نگه دارستین یعرض د،یدار اریاخت ـ

 .خداحافظ شما هم باشه ـ

 .مرد رو هضم کنم نیا یرفتارها یفهمم چه جور یکنم و نم ینگاه م یبه گوش جیو گ گنگ

***** 

 " مهتا "

که شادم کنه و  ستین یخورم. دور و اطرافم کس یبا دوستاش رفته مسافرت و من تنها کنج خونه نشستم و غصه م اریمه

 .چهیپ یگوشم م یمحمد تو روزید یکنه. صدا یام م وونهیداره د نیهم
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 .ما هم باشهـ خداحافظ ش "

 :گهیآروم م ،یبعد از قطع گوش و

 .تونم مشکلم رو حل کنم یراحت م یلیاگه من تو رو جذب کنم حله، خ ـ

 :گهیم شیهمه خوش شناس نیسرخوش از ا نیهم یواسه  ده،یصداش رو نشن یکنه کس یم فکر

 ...اون وقته که ـ

که تازه تازه دارم  یمونم مرد یلنگه نداره. من م ییوروو د یکه در دورنگ یمونم مرد یو من م دهیبه حرفش نم یا ادامه

 ".کنم هنوز نشناختمش یحس م

 ستین یزن چیبه نام ه یکوچه ا چیمن ه نیدر سرزم "

 یابانیخ چیه و

 شناسد یبست ها اما فقط زن ها را م بن

 ...انگار

 من سهم زن ها از رودخانه ها نیسرزم در

 " .راب شده انداست که پشت سر آدم ها خ ییپل ها تنها

آدم ها بدتر از هر  یگرم رو سرد یهوا نیکنم ا یو فکر م نمیش یاتاقم م یزنم. گوشه  ینم ایبه آر یبار حرف نیا

 یمامان و محمد رو م یو چهره  رمیم فونیکنه از جام بلند بشم. به سمت آ یزنگ خونه مجبورم م یکرده. صدا یزمستون

مثل محمد  ییکسا یکنم جلو یتو اتاق خودم. فکر م رمیو باز م مکن یباز م یحرف چیه یکه منتظرن در باز بشه. ب نمیب

آدمک ها رو نشنوم و من باشم  یکنم. اون قدر که صدا یم ادیذارم و صداش رو ز یم یسکوت گرفت. آهنگ یروزه  دیبا

گذره، در اتاق به شدت باز  ینحو م نیآدمک ها نباشن. چند تا آهنگ که به هم یساعت یکه برا ییو اتاق. من باشم و جا

 .و اخماش تو هم یتو. باز هم نگاهش عصب ادیشه و محمد م یم

 .المذهب رو نیداشته باشه؟ کمش کن ا شیتونه از دست تو آسا یجا نم نیآدم ا ـ

 ش؟یپ یسال ها نیکردمش که دوباره شده همون محمد خشمگ یکرده؟ چ دایپ رییتغ هویکنم چرا  یفکر م درمونده
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کن  زیخونه رو تم نیکمک مامانت ا ای. بعدشم برونیرو از پنجره پرتش نکردم ب یلعنت نیمگه؟ کمش کن تا ا یکر ـ

 .میمهمون دار

 :گمیم یبرگرده. به آروم دمیچند وقت ازش د نیکه ا یمحبت دیکنم تالش کنم تا شا یم یسع

 !بابا؟ ـ

 .ستهیا یم

 !مثل قبال؟ یکردم که دوباره شد یمن کار ـ

 .زنه ینم یحرف یگرده ول یشد. به سمتم بر م یبغض آب م نیکه اگه سنگ هم بود، از ا خدا به

 ؟یکن یشده که همش باهام دعوا م یچ ـ

کنم کاش  یو من فکر م رهی. مرونیب رهیکنم و اونم م یآهنگ رو کم م یبرم صدا یو من دست م دهیبه حرفم نم یجواب

 یخواد. حت یمحبت م ینوک سوزن یستاش رفته زودتر برگرده. دلم اندازه که با دو یزودتر برگرده. کاش از سفر اریمه

 ییغذا ی هیو مامان رو در حال ته رونیب رمیم دهیخم ییشونه ها باذاره.  یپا تو اتاقم نم گهیمامان هم از ترس محمد د

 :گمیعجله داره. م یلی. انگار خنمیب یم

 اد؟یداره م یک ـ

 :گهیکه تو کالمشه م یکه تند و با محبت دهید رو نشنمن و محم یدعواها یکنم صدا فکر

با پدرت  ایچند تا حرفم گو هیظهر کارگرا رو ببره.  یغذا ادیپسره سام ب نیکمک من. قراره ا ایتو بشم؟ ب یفدا یاومد ـ

 .داره

 :گهیزنه م یچنان که حرف م هم

 .و آبکش کن ادیمراقب برنج باش تا جوش ب ایمادر ب ـ

***** 

 " سام "

 :گمیو م نمیش یپدر مهتا م کنار

 ؟یسهمت رو بفروش یخوا یم ی. شما گفتیخب جناب محمد ـ
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 .نبود یخونه ام رو دوست دارم. اون محل، محل زندگ نیآره پسرم، من هم ـ

شه پنج تا خونه سهم  ی. مجموعا مدمیسهم خودم رو به همراه سمهم شما م یفروش واحد ها شیپ یخب پس من آگه ـ

 .ننیدارن بش لیتما ایگو گهیها. چهار مالک د هیهسا ی هیهم سهم شما و بق من، پنج تا

 :گمیو م دهیتکون م یسر

 .کارگرا شیشم، برم پ یمزاحم نم گهیخب من د ـ

 .جا باش نیکجا پسرم؟ نهار ا ـ

 .با من ییحرفا هیدارن و  یاونا باشم، به هر حال اونا هم مشکالت شیبه کارگرا قول دادم امروز پ یول ،یمرس ـ

 .میحرف بزن نیکنه، بش یباشه پسرم، پس تا حاج خانوم غذا رو آماده م ـ

 :گهیو اون با خنده م نمیش یجام م سر

 .یداشته باش دیخب پسرم، شما زن و بچه هم با ـ

 :گمیو م دمیتکون م یسر

 ...نه پدر جان، زن ندارم، بچه هم که ـ

 .ستیکنم، اما انگار خونه ن دایچرخونم تا مهتا رو پ یشم مخنده. چ یکنم و اون هم دنبال من م یم یا خنده

 :گهیم دوباره

 .که هم شان تو باشه یکی. یریزن خوب و خوشگل بگ هیروزها  نی... همشاایا ـ

 .شما نیلطف دار ـ

 دهیپوش یساده و شلوار ساده ا ی. مانتو مشکرونیب ادیشه و چند لحظه بعد همراه مهتا م یچشمم رد م یمهتا از جلو مادر

 :گهیم ری. آروم و سربه زرهیشه خنده ام بگ یصورتشه باعث م یکه تو یسرش انداخته. اخم یو شالش رو هم شل رو

 .سالم ـ

 :گمیو م دمیم رونیام رو در قالب لبخند ب خنده

 سالم خانوم، حال شما؟ ـ



 

 
313 

 .یخوبم، مرس ـ

مادرش رو  یآشپزخونه دنبال مادرش. صدا رهیمهتا ملبخند پدرانه!  هیشم.  یگردم با لبخند پدرش روبرو م یبرم یوقت

 :گمی. بلند مارهیرو براش ب یخواد ترش یشنوم که م یم

 .دیتو رو خدا زحمت نکش یخانوم محمد ـ

 :گهیزنه و م یم یگرده و لبخند یم بر

 .پسرم ستین یزحمت ـ

 .. درست مثل مادرمادیزن واقعا مهربون به نظر م نیا

***** 

. انگار نمیب یمهتا رو نم گهیبار د نیبرم. اما ا نایمهتا ا یبه خونه  گهیبهانه بار د نیذارم تا به ا یم نمیاشها رو عقب م ظرف

بمونم، واسه  شتریکه ب نمیب ینم زیجا گهی. منم دستیپدر و مادر ن نیصورت ا یاز اون لبخند صبح، رو یتو اتاقشه و اثر

که  نیرسم. سرعت باالم تو ا یساعت م میم به سمت خونه و بعد از نکن یحرکت م گهیدو تشکر  یخداحافظ هیبا  نیهم

کنم و  ی. بغلش مرمیزنم و به سمتش م یم یمامان دم در لبخند دنیشم با د یوارد م یکنه و وقت یکمک م دمیزود رس

 :گمیم

 بانو؟ میاحوال مر ـ

 احوال سام؟ ـ

 مادرم؟ یخوب ـ

 .کنم یخدا رو شکر م نم،یب یموفقت رو م مچهین یتو و زندگ زم،یآره عز ـ

 موفق؟ مچهیچرا ن ـ

 .یش یکامل موفق نم یریزن نگ یچون تا وقت ـ

 ییهمه مرد مجرد دور و برته. نمونه اش دا نیمردا فقط با زن هاشون موفق هستن؟ ا یعنیاز اون حرفا بودا.  نیمامان، ا ـ

 .چه سالمه نیزن نداره. عوضش بب ی. پنجاه سال سن داره ولاریماز

 .رو با خواهر زاده ام موافقم یکی نیالحق که ا ـ
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 .بدم ییسالم بلند باال دنشیشه بر گردم و با د یباعث م اریماز ییدا یصدا

 ؟ییدا یعنبر آورد. چطور یبه به، باد آمد بود ـ

 جوجه مهندس؟ یتو چطور ـ

 .. دمت گرمییدا گهیجوجه مهندس؟ دمت گرم د یگیبعد از پنج سال کار به من م ـ

 :گهیزنه به پشتم و م یمحکم م یکی

 .کردم یناراحت نشو جوجه، باهات شوخ ـ

 :گهیکه م ادیم ییصدا هویخندم که  یم

 جوجه؟ یگی. بهش ملهیف هیشب کلیه نیا ییدا ـ

ا داره و اصال برام آشن ی. زن حجاب کاملستادهیو پنج ساله کنار در ا یس بایتقر یکه به همراه زن هیافته به سام یم نگاهم

 :گهیم یی. بعد رو به دادهیجوابم رو م یاون هم با خنده ا دمیم یاما به رسم ادب بهش سالم ست،ین

 گه؟ید یریاالن با وجود هر روز من پ یعنی گه؟یمونه د یجوون م رهیگ ی! آدم که زن نمن؟یفرمود یخان، م اریخب ماز ـ

 :گمیمونه و م یباز م دهانم

 ؟یزن گرفت ییدا ـ

 :گهیمن خنده اش گرفته م ی فهایکه از ق ییدا

 .داد یا جهینت هیباالخره  یهمه سال مجرد نی. امی. ما هم دل دارگهید میچه کن ـ

 :گمیکنم و م ینگاه م هیهم رو به زن کنار سام باز

 .رهیگ یمرموز ما اصال نگفت داره زن م ییدا نی. واال ادنتونیخوشحالم از د یلیمن خ ـ

 :گه یمو  دهیبار مامان جواب م نیا

 .کنه زمونیخواسته سوپر یبه قول خودش م ـ

 :گهیذاره و م یبار دستش رو پشتم م نیا ییدا

 .تهران میشد که دست مرجان رو گرفتم و اومد نی. دلم واسه تون تنگ شده بود. ایچه کرد نمیتو بب میبر ایب ـ
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 هیسام یعروس یرفت اصفهان و برا شیستگبعد از بازنش یعنیکرد.  یم یشد که اصفهان زندگ یم یچند سال ازیماز ییدا

 یجوون لیمامان اوا یبود. به گفته  بیکه زن گرفته بود واسم عج نیبود. اما ا یبود. کال آدم سرزنده و خوب ومدهیهم ن

درست  وایش یدو به هم شد و وقت نیا دنیخواست. اما دست روزگار مانع به هم رس یرو م وایبه اسم ش یدختر ییدا

 وایکه داره. ش یتلخ انیو جذابه، البته جز پا یدنیواقعا شن نایعشق ا یفهمه که سرطان داره. قصه  یبود، مهجده سالش 

که قسمش رو شکونده.  دمید یعالقه مند نشه و حاال م یبه کس گهیقسم خورده بوده که د ییو دا دهیجون م ییتو بغل دا

 ؟به ازدواج شده یراض ییدا یدوست داشتم بدونم چطور یلیخ

***** 

 " مهتا "

 .کنم یزنه گوش م یکنم و به رعنا که داره پشت تلفن غر م یرو تو دستم جابجا م یگوش

 .اید یبه ما محل نم گهید ،یرفت ایآر یاز خونه  یمهتا خانم، از وقت یآ ـ

 :گمیم گرفته

 .دیخب، خب، سرم شلوغ بود. ببخش ـ

 خدا ببخشه، خانوم گل اصل حالت چطوره؟ ـ

 :گمیم و مکن یم یبغض

 .داغونم رعنا، داغون ـ

 :ادیم یشه و صداش بعد از مکث یشاد رعنا گرفته م لحن

 شده؟ یچ زم؟یچرا عز ـ

 .کنه یبد رفتار م یلیرعنا بابام... خ ـ

 .اومده یعذر خواه یخودش برا یتو که گفت ـ

ازش  یحرف شی... هفته پی.. حت.یجلب توجه. حت گهیکردنام م هیده. رعنا به گر یم ریچند وقته چپ و راست بهم گ ـ

 .که واقعا خرد شدم دمیشن

 :گهیبعد م یو کم دهیمن م یها هیشکنه و رعنا گوش به گر یم بغضم
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 گفت مگه؟ یچ ـ

مامان  یصدا هویاومدم.  یخودم کنار م لی. تازه داشتم با مساییشدم که برم دستشو یدر اتاقشون رد م یداشتم از جلو ـ

 یحرف م یچ یدارن درباره  دمیشدم. نفهم جیپشت در. اولش گ ستادمیو ا دمیش رو شنگفت مرد خجالت بک یکه م

شه. مامانم گفت  یم ی. اگه بتونم تو دستام نگهش دارم عالبهخو یلیپسر خ نیا گم؟یبابا گفت خب مگه بد م هویزنن که 

 گهید یکن ی. فکر مگمیخودش م ی ندهیآ ی. اونم جواب داد اتفاقا براایزن یدخترت حرف م ی ندهیدرباره آ یتو دار

 نیبا ا اگهعوضش پولداره. مهتا هم  یپسر هفت سال از دخترمون بزرگه، ول نیکه بدمش بره؟ ا ادیمهتا خواستگار م یبرا

 ی. مامان انگار عصبیکه تو گفت یشه. مخصوصا با عمل یبنده. تازه مشکلش که معلوم نم یکنه دهن همه رو م یعروس

. چند بار بگم. اگه به خاطر ستیمن ن یزد اون بچه  ادیبار بابا بلند فر نیتوئه محمد. ا ید اون بچه شده بود چون داد ز

و  ارمینتونستم طاقت ب گهیجاش د نیآوردم. گرچه.... ا یمدت رو در نم نیا یها یلوس باز نینبود ا ایتو و آر یحرفا

 نیسرم رو ع یچ یعنیکه  دین خشکشون زد. بابا بهم پرم دنیتختشون نشسته بودن و هر دو با د یرفتم تو اتاقشون. رو

 یجور نیو گفتم که چرا ا کردم هیگفت گاو. بلند گر یشه رعنا؟ به من م یتو اتاقشون. باورت م رمیاندازم م یگاو م

 یلی. خیستیبخشش هم ن قیکه ال نمیب یحاال م یبودمت، ول دهیببخشمت؟ بابا من بخش یگفت یکه م یتو نبود نیا ؟یشد

دم دستش بود زدم.  یکه گفتم افتاد به جونم. با هر چ نوی. ایبا شوهر دادن من، منو از سرت باز کن یخوا یکه م یپست

تو وضع داغون  دنمیاما دو روز بعد برگشت و با د اریاون قدر کتک خوردم که باالخره مامان به زور ازم جداش کرد. مه

 .با بابا دعوا گرفت یکل

 ؟یگفت ایرو به آر نایا ،یمهتا جون ـ

 .نه ـ

 .کنه یچرا؟ اون که مهربونه، درکت م ـ

 ...که ی. درست از همون روزومدهیحرف بزنم. اونم نامرده. دو هفته است سراغم ن یخوام با کس ینم گهیخوام، د ینم ـ

 از کدوم روز خانومم؟ ـ

 .هش اجاره داده شده بودمکه... ب ییاز اونا یکی. دمیها رو د یاز اون لعنت یکیکه  یاز همون روز ـ

 دید یرو بهت بگم. بهتره کمتر جلو نیخوام ا یکنم، اما م یرو به خودت واگذار م یبگ ایکه به آر نیا میمهتا جون، تصم ـ

که  ییجا هیجا سرکار برو.  هیکالس ثبت نام کن.  هی. اصال یمردم و تو جامعه باش دی. تو درونیب ی. بهتره بریبابات باش

 .یباش دوست داشته

 :دهیو اون دوباره ادامه م رمیحرفش به فکر فرو م نیا با
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که ناراحتم  یزیکردم از هرچ یسع یعنیکار رو کردم.  نیبودم هم هم تیتو اون موقع یدختر خوب، من خودم وقت نیبب ـ

که  نیچون توان ا. دمیپچه است که از شغلم دست کش نیبرام کار جور کرد. االنم به خاطر ا ایکنه دور بشم. خود آر یم

مشکل رو  یجا غصه بخور هیو همش  ینیکه بش نیا یکنم نداشتم. مهتا خانوم تیرو هم ترب طونیش نیسرکار برم و ا

کنه. حرفام تو گوشت بمونه  یرو جبران نم یچی. ضعف تو هیدیخودت رو عذاب م یکار دار نیکنه. تو با ا یحل نم

 گل دختر؟ یندار یکنه. کار یم یداره کجا خراب کار ستی. معلوم ندایوروجک باز صداش نم نی. من برم که ازیعز

 .کم سبک شدم هی! ینه، ممنون که به حرفام گوش داد ـ

 .خانوم گلم. خداحافظ یزنده باش ـ

آشنا برام کار جور  یجا هیبخوام که  اریاز مه دیکنم که با یفکر م نیکنم و به ا یتماس رو قطع م یاز گفتن خداحافظ بعد

 .خوبه یجور نی. اارهیدور باشم. خودشم منو ببره و ب یجهنم یخوام از خونه  ی؟ حس درس خوندن ندارم. مکنه

***** 

 رهیگ یقرار م ییجا هی یوقتا آدم که باال ینفس از ته ته دلم. گاه هیکشم.  یم قینفس عم هیبندم و  یرو م چشمام

 یچیخوام با ه یروز به دست آوردم نم نیز چند هفته و چنداحساس خوبم رو که بعد ا نی. اارهیبه دست م یاحساس خوب

هست که  یمرد نییفراموش کنم اون پا قهیدق هی یخوام برا یباشه. م قهیدق هیاحساس همش  نیاگه ا یعوض کنم. حت

 یکرد. رو میرو زندگ گهیدختر د هیپسرش با  یکه روز یمن قمار کنه. قمار ی ندهیخواد سر آ یداره و م یخوب یادعا

 :گمیکنم و م یباال. به اسمون نگاه م ادیهم ب اریو منتظرم مه ستادمیپشت بوم خونه ا

دلم  گهیکه د ی. بابا خسته شدم. از محمددیهمراهم باش دینیب ی. اگه مدیکمکم کن دینیب یمنو؟ اگه م دیببن یبابا، مامان، م ـ

 یو بگ یکه االن بغلم کن یافتاد؟ بابا کاش بود یمن م یاتفاقا برا نیا یبابا صداش کنم خسته شدم. بابا اگه بود ادینم

 .زن با قالب دختر بودم؟ به خدا که نبودم هیاالن من  یبجنگ. بابا اگه بود وو مشکالتش، تو بمون  ایدخترم دن

 مهتا؟ ـ

ره به خو یگردم و چشمم م یبود. اما بود. برم قهیدق کیکنم حال خوبم همش مال  یکنم و فکر م یرو پاک م اشکام

 .نهی. غمگاریصورت مه

 ؟ییجا نیا یاز ک ـ

 .از همون اول حرفات ـ

 :گمیو م دمیتکون م یسر
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 ؟یدیپس همش رو شن ـ

 نه؟ نهیهنوز ته دلت از دستم چرک ؟یدیمهتا تو هنوز منو نبخش ـ

 ار؟یمه یکن یفکر م یجور نیچرا ا ـ

 ...کنه. مهتا یدل سنگ رو آب م ،یچیمهتا حرفات منو که ه ـ

 .شه یبابا آب نم یگذره پس چرا دل سنگ یذهنم م از

 .دو گانه اش یبابا و رفتارا ی. اونم با کارارهینم ادمیاز  یوقته. ول یلیبه دل ندارم. خ یا نهیوقته که ک یلیمن خ اریمه ـ

طر زدن تو که به خا یمهتا، اون روز یدون یبابا رو. م یرفتارا نیکنم ا یدونم. منم درک نم یدونم، به قرآن م یم ـ

از ته قلبت منو  گهیبار د نیخوام ا ی. مهتا مدهیکاراش رو جواب م نیتمام ا یروز هیباهاش دعوا کردم بهش گفتم 

 ...پدر یکه در حقت کردم و رفتارا یی. من... من شرمنده ام به خاطر کارهایببخش

 یکنم و رو یبعد سرم رو خم م یو کم مینیش یم نیزم ی. هر دو با هم کنار لبه پشت بام روستهیا یو کنارم م ادیم جلو

و خودم  نهیش یتو تنم م یلرز هیکشه.  یسرم م یکنه و رو یمکث دستش رو بلند م یبعد از کم اریذارم. مه یشونه اش م

 :گهی. آروم کنار گوشم مهزن یو دم نم نهیب یرو م نایکشم کنار. ا یرو م

 ؟یبهم بگ یخواست یم یخواهر کوچولو، حاال بگو چ ـ

 ؟یببر یجهنم یخونه  نیشه منو از ا یم ـ

 کجا؟ ؟یچ یعنی ـ

 .یکن دایخوام برام کار پ یم ـ

 ؟یبعدشم چه کار ؟یکار؟ چطور شد به فکر کار افتاد ـ

 .و حرص بخورم نمیبابا رو بب ینگاه کنم و کارها واریخونه به در و د نیخوام صبح تا شب تو ا ینم گهید یول ،یهر کار ـ

 :گمیخش دار م یدارم و با همون صدا یبنده. بر م یروش نقش م ایآر یخوره و شماره  یزنگ م میگوش

 بله؟ ـ

 .یسالم خواهر خانوم ـ

 .سالم ـ
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 ؟ی. از دستم ناراحتزمیعز هیصدات عصبان ـ

 !رفته ادتیمنو  هیکه تو هم مثل بق نیآره، واسه ا ـ

 یشدم و حاال هم اون جام. مهناز داشت با رعنا صحبت م دعوت ناریسم هیشلوغ بود.  یلیقسم که سرم خ نایبه جون مب ـ

 ؟یبخش یخانوم، داداشت رو م یکرد و اون بهش گفته. حاال آبج

 ؟یبود ناریتو دوهفته سم ـ

 .ها یجا نه، دو جا، جواب منو نداد هی یآره، ول ـ

 :گمیم یو بعد از مکث رمیگ یرو گاز م لبم

 .باشه ـ

 ؟یباشه چ ـ

 .بخشمت یباشه، م ـ

 یتو. اون وقت اگه کتک هم بزن شیپ امیکه ب نهیکارم ا نیخوب شد. حاال هم برو به کارات برس. اومدم تهران، اول ـ

 زم؟یعز یندار یزنم. مگه چند تا خواهر دارم؟ کار ینم یحرف

 .نه، مواظب خودت باش داداش بزرگه ـ

 .قربان تو، خداحافظ ـ

 :گهیم اریکنم، مه یرو که قطع م تماس

 بود؟ ایآر ـ

 .آره ـ

 گهی. ددمیقول م یعنیکنم.  دایبرات پ یکار هیکنم که  یم یمن فکرامو کردم. من سع یزد یحرف م یخب. تا داشت ـ

 نکن خوب؟ هیگر

 .یداداش یخب! مرس ـ

 .خسته ام یلیکه من خ میکم استراحت کن هی میگفتنت. حاال بلند شو بر یقربون داداش ـ
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 :گهیکنه و م یبه سمتم دراز مشه و دستش رو  یکنارم بلند م از

 .خانوم گل نمیپاشو بب ـ

 هیکه شب نیو گفتن ا اریرو از خنده مه نیشه و ا یواقعا خنده دار م هیزنم که تو اون صورت باد کرده از گر یم یلبخند

 .هعمر غم ها کوتاه باش شهیکنم کاش هم یزنم و فکر م یم یلبخند اریمه یفهمم. همراه خنده  یم یدلقک ها شد

***** 

 " سام "

 هیجا بمونه و  نیا ییسر زده بودن. قرار بود دا لیبه تمام فام بایجا بودن و تقر نیو زنش ا ییشد که دا یم یهفته ا دو

چشمام مجبور به  یمامان هفت جد منو جلو یدو هفته با هم دست نی. االشونیبرن دنبال وسا ییخونه بخره و بعد با زندا

رو  یداد که مجرد یشعار م یکه مخالف زن گرفتن بود و ه یبود که کس هخوند ییتو گوش دا یدونم چ یرژه کردن. نم

 .گفت یزن گرفتن م یاینشست و در گوشم از مزا یعشقه، روز و شب م

تاالر رو بهانه  یبا وجود اون کارها دیکنم که محمد برگرده تا شا یشم. خدا خدا م یم وونهیکنم دارم د یحس م گهید

 .باشم نایا دیر تو دکنم و کمت

دو هفته  نیگفت. اما تو ا یرو م زایچ نیاون جا هم تو گوشم ا ی. چون حتدمینفهم یزیهم چ دیع زدهیاز مراسم س یحت

اضافه شد.  میبانک یبه اندوخته  یبود که سه تا از واحد ها رو فروختم و پول به نسبت قابل قبول نیکه آوردم ا یتنها شانس

 .از مهتا یدست از سرم بردارن. خواستگار ییکنم که هم مامان و هم دا یتونم کار یحاال م

***** 

 " مهتا "

ترسم  یگوشه و حسرت خوردنه. م هیفقط نشستن  یکوفت یزندگ نیخواد. انگار سهم من از ا یمنو نم گهیخدا هم د انگار

 .ستیبخوام خودم رو بکشم و خدا باز بگه برگرد، هنوز وقتش ن گهیبار د هی

 ؟یـــــداریپرسند ب یم گرانید "

 .م "دار  " یب یآر

 بافتم یام را خودم م یزندگ یِقال ایداشتم،  ی "دار "که اگر  چرا

 .و خالص ختمیآو یم "دار  "را به  میزندگ ای
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 " .م "دار  " یب "دار  " یب پس

تونم شاد  ینم میزندگ یحظه هابه من بگو من چه به درگاهت کردم که تو اوج ل ؟یذار یراه جلوم نم هیخدا؟ چرا  چرا

 ا؟یبازم ب یگیو م یریگ یرو از من م یشاد رمیباشم؟ چرا هر قدم که جلو م

. فقط به نهیش یهم کنار لب من م یو پوزخند چهیپ یخونه م یزنگ تو یشه. صدا یمامان و بابا قطع م دادیداد و ب یصدا

 یخوره به من ستاره ا یاتاقم م یمام شده. نگاهم از پنجره بعد از چند شب ت شونیلعنت یمهمانه که دعوا هیخاطر ورود 

. انگار اشکامم با من قهر کردن و زمیهم ندارم بر یاشک یحت گهی. دمبند یزنه. چشمام رو م یآسمون چشمک م یکه تو

 .رسن ینم ییبارن و به جا یکه هر روز م نیخسته شدن از ا

 .تق تق

 ممیبار شخص پشت در خودش پا به حر نیدم و ا ینم یهم تق تق. باز هم جواب . بازدمینم یخوره. جواب یاتاق صدا م در

زنه و خدا  یکه پررنگه و شاد شاد داره به همه جا چشمک م یبه اون ستاره است. ستاره ا رهیتو، نگاهم خ ادیذاره و م یم

اون  یستاره، تو پهنه  ین؟ راستو اسم ستاره آرزوها رو، روش گذاشت دارندونه چند نفر مثل من چشم به اون ستاره  یم

 من هم هست؟ یآرزوها یبرا ییآسمون بزرگ، جا

 :چهیپ یتو اتاق م ایآر یشه و صدا یاتاق روشن م برق

 ما رو؟ یگرفت یلیخانوم؟ چه تحو یبه به آبج ـ

. ادیتم مشه و به سم یلباش خشک م ی. لبخند روایشم به آر یم رهیبار خ نیچرخونم و ا یخشکم رو به سمتش م صورت

کشم.  یبره سمت صورتم که سرم رو عقب م یشه. انگشت م یخشک م هیلبم جار یکه از گوشه  یرد خون ینگاهش رو

 :پرسه یبار ناباورانه م نیا

 شده؟ یچ ـ

 .یچیه ـ

 .مهتا با توام ؟یقدر الغر شد نیبال رو سر صورتت آورده؟ چرا ا نیا یمهتا به من نگاه کن و بگو ک ـ

 :گمیو م نهیش یصورتم م یرو یجون یب لبخند

 شه؟ یم یشه؟ اگه بگم چ یازم دوا م یاگه بگم درد ـ

 :گمیشه و باز م یم یبه خنده ا لیتبد لبخندم
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 شه؟ یم یبه حال من داره؟ چ یاگه بگم... چه فرق ـ

 :گمیخندم و م یم

 .شه داره! هه هه یم یجمله هام چ یته همه  ـ

 .فهمم یبعد م یشده. کم یکنم چ یکنه. فکر م یعجب نگاهش مو اول مت رهیگ یرو تو دستش م دستام

 .با من یجام که حرفات رو بشنوم. اومدم که حرف بزن نیآروم باش و به من بگو. من ا زمیمهتا، عز ـ

 اد؟یصدا نم رونیاز ب گهیچرا د ـ

 ؟یچ یصدا ـ

 .دعوا، اونا، همون دو تا، سر من دعوا دارن ـ

 کنن؟ یدعوا م یچ یبرا ـ

 .خواد از شر من خالص بشه ی... آها، بابا می... برایراب ـ

 چرا؟ ـ

 دیبود؟ شا یدونم ک یبعد از ظهر؟ نم ایکه اومد. امروز ظهر بود  ینفر نیخواد شوهرم بده. اونم به اول یچون که م ـ

بود  یا جوابم چککردن. خسته شدم و رفتم جلوشون. گفتم بسه، تو رو خدا بسه، ام یدعوا م نیبود. داشتن سر هم روزید

 .ینیب یصورتم نشست. م یکه رو

 :گمیکنم و م یام رو کج م گونه

 .محمد زد ناهاش،یا ـ

از  یفهمم. دستمال یکه نم گهیم یزیلب چ ریبار ز نیکنه و ا یبه من نگاه م ی. کمنیزم یرو نهیش یزنه و م ینم یحرف

 :گهیو م ارهیدر م بشیج

 کجاست؟ اریمه ـ

هر بار  گه،ینم یچیه ینداده. چند شب گذشته ها، ول یهنوز بهم خبر یخواد برام کار جور کنه، ول یم یدون یشرکته، م ـ

 ه؟یکه بعدا. به نظر تو بعدا ک گهیبهم م دمیهم که ازش پرس

 :گهیکنه و م یرو هم لمس م میشونیذاره. پ یصورتم م یبار دست رو نیکنه و ا یپاک م یدستمال خون رو کم با
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 .تو دختر؟ دراز بکش، بخواب یچرا انقدر داغ ـ

کشم و اون  یکنه. دراز م یبه دستاشه که اون رو آماده م رهیو من نگاهم خ ارهیهمراهش در م فیک یآمپول از تو هی

گذره و چقدر زمان  یدونم چقدر م یکنه. نم یکنه که با آرامش قطره هاش رو وارد دستم م یم یدستام رو مهمون سرنگ

 .یخاموش نیسنگ یایتو دن رمیها م تشن و بعد از مد یم نیهام سنگ بره اما کم کم پلک یم

***** 

 " سام "

 .خوام باهاتون صحبت کنم یبابا، مامان، م ـ

 :گمیزنم و م یم یکنن و من لبخند یچرخن سمت من و منتظر نگاهم م یدو م هر

 .رفت ادمیکه. حرفام همه  دینگفتم اون جور نگاهم کن ـ

 :گهیمشتاق م مامان

 ؟یخوا یزن م ـ

 :گمیشم و م یبعد آروم م یخنده. کم ریزنم ز یکنم و بعد م یمات بهش نگاه م اولش

 ...اما ،یخب کار منو راحت کرد ـ

 ؟یاما چ ـ

 .گمیکه من م یاون یاما خواستگار ـ

 چند سالشه؟ کجا هستن؟ ه؟یاسمش چ ؟یکِ ؟یک ـ

 :گهیکنه و م یمداخله م بابا

 .گهید گهیر خودش متر. بذا واشیخانم، خانم،  ـ

 :گمیزنم و م یبه بابا م یلبخند

رو  یما دوره. نسبت طبقات یدوستمه. خونشون از خونه  ایسالش باشه، خواهر زن آر ستیاسمش مهتاست، فکر کنم ب ـ

 .دارن یوضع نه خوب و نه بد گمیکه م دیهم اگه بپرس

 :گهیخوره و م یتو جاش م یتکون بابا
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به  دینبا م،یدیجا رس نی. حاال که به امینداشت یوضع خوب یروز هی. ما هم ستیما مهم ن یبرا یپسرم، نسبت طبقات ـ

 .میخودمون غره بش

 :گهیاندازه و م یم یکه من دوسش دارم. مامان به ما دو تا نگاه هیزیهمون چ نیکنم. ا یم شیبابا رو ستا تفکر

 م؟یکن قیتحقکه درباره شون  ننیش یزنگ بزنم قرار بذارم؟ اصال کجا م یک ـ

ادرس  نیندارم. بنابرا یقبل یاز خونه  یبگم که من آدرس رمیگ یم میتصم شونیفوضول محل قبل یخانوم ها یادآوری با

 .تونم مهتا رو بشناسم یبهتر م یجور نی. اقیتحق یقبل یکه سر فرصت خودم برم خونه  دمیرو م دیجد یخونه 

***** 

 " مهتا "

 یتو دهیمحکم کوب یکیکنم  یاحساس م ییجورا هیکنه.  یدرد م یلیشم اما پشت سرم خ یاز خواب بلند م یدونم ک ینم

دستام  یو سرم رو تو نمیش ی. رو تخت مدنیرو نشون م قهیو پنج دق ستیشم. عقربه ها ده و ب یم رهیسرم. به ساعت خ

زنگ تلفن سرم رو  یدونم. با صدا یگفتم رو نم یکه بهش چ نیا ماجا بوده، ا نیا ایآر شبیافته که د یم ادمی. رمیگ یم

. برش رمیکنم و به سمت تلفن م ی. در رو باز مستیخونه ن یجواب بده، اما انگار کس یشم کس یکنم و منتظر م یبلند م

 :گمیاون که به شماره نگاه کنم م یدارم و ب یم

 بله؟ ـ

 سمانه؟ ـ

 :گمیحوصله م یب

 .سالم خاله ـ

 .میستیبه حرف زدن با هم ن ینه اون و نه من راض ییجورا هیهت داره. به اجبار شبا شتریکالمم ب البته

 سمانه کجاست؟ ؟ییاِ تو ـ

 .شه اخمام رو تو هم بکشم یباعث م نیو ا دهیجواب سالمم رو نم یحت

 .رونیرفته ب ـ

 :گهیم یلحن خاص هیکنه و بعد با  یمکث م یکم
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 ؟ییاِ تنها ـ

 آره، چطور؟ ـ

 ذره خاله جون؟گ یچه خبر، خوش م ،یچیه ـ

داره. بعد  شین بیکنم لحن کالمش عج یکنم و فکر م یکم بهش نگاه م هیدارم و  یرو از گوشم برم یتعجب گوش با

 :گمیم یدوباره تو گوش

 .خوبم ـ

 با مشکالتت؟ یکن یچه م ـ

. خوب ادیم ماز حرفش بد یلیشکنه، خ یکردنش شروع شد. دلم م یکنم که باز فوضول یو فکر م رمیگ یرو گاز م لبم

 :گمیم یکنم لرزش صدام رو کنترل کنم به آروم یم یکه سع یحرفشو بزنه و آدم رو بسوزونه. در حال یبلده ک

 .ندارم یمن مشکل ـ

 .نکن خاله. با من حرف بزن یاز من مخف ،یکرد دایدونم تو چقدر مشکل پ یمن که م م،یلیخاله جون ماها فام ـ

 ...کِمن حالم خوب شده خاله ، به کم ـ

 :گهیپره و باز م یحرفام م نیب

فراموشش  یتون یم یراحت نیبه ا یکن یفکر م ،یفراموشش کن یها بتون یزود نیکه به ا ستین یدرد تو درد زمیعز ـ

 .نه خاله جون ؟یکن

رو خودم  یلیتونم کمر راست کنم. خ یکالمش نم شیگذاشته. از ن لیکه اسم خودش رو فام یکه اون نیکنم از ا یم بغض

 .نزنم یدارم که حرمت نشکنم و حرف بد ینگه م

 . کردم اون اتفاق رو فراموش کنم یخاله من سع ـ

 ه؟یراحت نیبه هم یکن یکنند، فکر م یمردم فراموش نم یاگه خودت فراموش کن ؟یفراموش کن یتون یم یکن یفکر م ـ

 . خودش سوزوند شیآت یرو هم تو هیت بقاز خود ریبه غ یسر خودت آورد یکه با ندونم کار ییبال نیا زم،ینه عز

توجه به وضع بد من  یمگه گناه من بوده؟ ب ؟یبا ندونم کار گهی. چرا مدمیکنم و فشار م یدستم فرو م یهام رو تو ناخون

 :دهیادامه م
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 نهیب یما رو م یها رو بگو، هنوز که هنوزه کس چارهیما ب رون،یراحت شدن که از اون محله اومدن ب یحاال مامان بابات کم ـ

دوستاش سرافکنده شده که نگو. بچه ام  نی. اون قدر بنمیرام چارهیشده. ب یخواد بدونه چ یپرسه و م یاز اون ماجرا م

 .احمقانه ات یرفتارا نیتوئه. تو و ا رییشم. همش تقص یناراحت م اطرشمنم به خ یخوره که گاه یاون قدر غصه م

 :گمیکه تو گلومه رو فرو بدم و م یضکنم بغ یم یکنم و سع یرو فوت م نفسم

خواهرزاده ات رو  یجور نی. ایآورد یاومده رو به روم نم شیکه برام پ یاتفاق ینجوریا ،یخواست یتو اگه صالح منو م ـ

 .یدیکوب ینم

 :دمیزنم و ادامه م یم یپوزخند

 .لطفا نداره دخالت نکن یکه به شما ربط یشما لطفا صالح بچه ات رو بخواه. تو موضوع ـ

 :گهیکشه و م ینفس م یعصب

رو هم تو گوشت فرو کن.  نیکن و بعد حرف بزن. در ضمن ا تیگفتم؟ تو خودت اول ادب رو رعا یمگه... مگه من.. چ ـ

. اصال از کجا معلوم نباشه که تو خودت رنیگ ینم رادیکنه بهش ا یباشه، مرده، جوونه، خامه، هر کار یپسر من هر چ

. تو االن گمیبهت م یجا کشوند نیحاال که بحث به ا یدون ینشده باشه؟ م کیکه پسرم تحر یه باشنکرد یاون روز کار

 ...تونه ازدواج کنه. تو ینم گهیزن بدبخت که د هی ،یزن هی ،یستیدختر ن

 .رمپ یحرفاش م ونیتونم تحمل کنم و به م ی. نمگهیتوجه به وضع داغونم م یخودش ب یبرا کسرهیو اون  ادیبند م نفسم

ظاهر  لی! از تو هم مثل تمام اون فامیهم بدتر بهیاز صد تا غر ؟یلیخدا لعنتت کنه. تو فام ؟یلعنت به تو. تو خاله ا ـ

 .. کثـــــافتدیکرد یچند وقته خوب با اعصاب من باز نیپرستمون متنفرم. خدا همتون رو لعنت کنه که ا

و  نیبه زم رمیکه به سمت اتاقم م یترکه و در حال یبغضم م میعصب ینفس ها ونیکوبم. م یرو م یو گوش گمیرو م نایا

 .دمیزمان فحش م

***** 

کنم چه زود  یو من فکر م ادیدر م ی. صدانهیش یتاک ساعت م کیکنم و باز نگاهم رو ت یپف کرده ام رو باز م یچشما

کنم. چقدر بدبخت و  یم یه اکه کل سرم رو گرفته نال یبار از سردر نیشم و ا یساعت گذشته. دوباره بلند م کی

 :گهیکنه و م ی. مامان در اتاق رو باز مستمیبلد ن هیجز گر یرزنن کا یو اون بهم م نیکه ا یکه در مقابل هر حرف فمیضع

 زم؟یعز یبرات دعا کردم. صبحانه خورد یلیمن قرآن بودم. خ ؟یدختر یداریب ـ
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 :گهیکه م دمیبهش نم یجواب

 مهتا؟ مامان جان؟ ـ

 :گهیکنه و م یام تعجب م افهیق دنیکنم. از د یکنم و تو چشماش نگاه م ید مبلن سر

 ؟یکرد هیشده قربونت برم؟ گر یچ ـ

 یبغض لعنت نیکه ا نیا یشم و برا یخاله پر از خشم م یحرفا یادآوریپوشونه و من با  یچهره اش رو م فیظر یاخم

 :گهین متعجب مکوبم. ماما یکنم و به تخت م یرو فرو بدم دستم رو مشت م

 !مهتا؟ ـ

 .تنهام بذار مامان ـ

 شده؟ یاخه تو به من بگو چ ـ

 .تو رو خدا نی. دست از سرم بردارهیبشه؟ مثل هر روز اخالقم سگ یچ یخواست یم ـ

 .ذاره یخودم تنها م اهیس یایو من رو با دن رونیب رهیم زهیاعصابم بهم نر شتریکه ب نیا یشه و برا یمتعجب م مامان

***** 

از کار  یخبر نمیکنم که بب ی. ملتمسانه نگاهش ممیش یهم زمان با هم بلند م اریو من و مه میخور یرو در سکوت م شام

کنم که  یفوت م دانهی. نفسم رو ناامارهیخودش نم یو به رو نهیب یهم م دی. شارهیو م نهیب ینه؟ اما اون نم ایبرام آورده 

داره  یرو بر م یبابا که گوش یو به صدا ستمیا یخاله است. سرجام م هککنم  یخوره و من احساس م یتلفن زنگ م

 .دمیگوش م

 .دییسالم، بفرما ـ

 ... ـ

 .جاست نیبله، هم ـ

 .دمیوجودم. باز هم گوش م یبشه برا یکه سوهان ستیرو شکر پس خاله ن خدا

 .دیبله، بله، مراحم ـ

 ... ـ
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 .قدمتون سر چشم ه؟یحرفا چ نیا ـ

 .رمیگردم و به سمت پخچال م یبر م رمیگ یبه خود م یتفاوت یب ی فهایکه ق یحال در

 .فردا شب، بله، خدا نگه دار شما باشه د،ییبله، بفرما ـ

 :گهیم یکنم که با سرخوش ینگاه م بهش

 !خواستم شد یباالخره همون که م ـ

 خواسته که شده؟ یم یکنم چ یشم و فکر م یم جیهم گ باز

 .رهیوقت بگ یخواستگار یافتاد. مادر مهندس بود. زنگ زده بود براپسره تو تور خودم  نیا ـ

 :گهیکنم که م یتونم پلک بزنم. با ترس و تعجب نگاهش م ینم گهید یحت

 .فرداشب بهشون وقت دادم یمنم برا ـ

 یس مپ قیچشمام رو با چند تا نفس عم یکنن. اشک تو یافته و هر دو به من نگاه م یم نیزم یآب از دستم رو پارچ

 .شکنه یمثل مناسبه. با دمش گردو م نیهم قایکنم که براش دق یزنم و فکر م

 :چهیپ یداد بابا تو سرم م یپارچ رو جمع کنم صدا یها کهیشم تا ت یکه خم م یحال در

 تو اون جا؟ یکن یم یچه غلط ـ

 :گمیند مبل یو با صدا امیم رونیکه تو دستم گرفتم ب ییها کهیتوجه به پارچ خرد شده و ت یب

 .کن محمد خان رونیکه من به اون جواب مثبت بدم و از سرت ب نیفکر ا ـ

 :گهیاز من م یبانیهم به پشت مامان

 ...که ستیخواد خودش، زور ن ینم یذارم، وقت یمنم نم ـ

 .دیخور یجفتتون گ.ه م ـ

تو  یهم من و هم مامان. حتکنم.  یبود نگاه م ومدهیحرف زشت از دهنش در ن هیکه تا به امروز  یبه پدر متعجب

و مثل  ارمیاز اون... کم نم شتریب یبود، ول یکن یحرفاش در حد غلط م دیکرد. شا یکار رو نم نیدعواهاش با مامان هم ا

 :زنم یخودش داد م
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 .خوام یمگه زوره؟ نم ـ

 .یبد یبه اون جواب منف یکن ی. تو غلط هم مگمیآره زوره، چون که من م ـ

 :گمیکوبم و م یم نیتو دستم رو محکم به زم ی شهیش یها کهیت

 یهر جا که شد، ول نا،یمهناز ا ی. خونه رونیب رمی. من میبه زور شوهرم بد یمونم که شما بخوا یمن فردا شب خونه نم ـ

 .مونم یجا نم نیا

 :گهیو م ستهیا یکه مامان جلوش م ادیسمتم م به

 .شیبزن یکن یحمله م یچته؟ باز که دار ه؟یچ ـ

 .گفت چشم بابا یجور بود االن م نینکردم. که اگه ا تیبچه رو تا حاال ترب نیزنم چون ا یم ـ

 :گمیافته و م یم رونیما اومده ب دادیکه از داد و ب اریبه مه نگاهم

 ای ی. چون اگه بگن پدر داردمیند یزینوزده سال جز اخمت چ نیآره، چون حواست گرم همه بوده جز من. چون تو ا ـ

 .داشتنت نداشتمت نینه. چون من در ع ایکنه که بگم آره  ینم یرام فرقب یندار

 .یمون یجا و تو هم تو خونه م نیا انیم نایواسه من شر و ور نباف. فردا شب ا ـ

 .مونم یمونم، نم یمونم، نم ینم ـ

 یسمت من. صدا ادیبشه که مامان رو که سد محافظ من شده هل بده و  یزنم و همون باعث م یم غیمونم آخر رو ج ینم

 اریمه یکشونه. حت یکه دستم رو محکم گرفته به سمت در اتاقم م یشه و بابا در حال یمن گم م غیج یمامان تو صدا غیج

طور بدون توجه به  نیشکنه و اون هم یمردونه اش داره م صطالحقدرت به ا ریشن. بازوهام ز ینم فشیو مامان هم حر

 یمحکم به در م اریبنده. مه یم اریمامان و مه یو اونو جلو دهیبره. در با پا هل م یمت اتاقم مزدنام منو به س غیتقال ها و ج

که  ادیکنه. به سمتم م یم پرتتختم  یکنه و منو رو ینداشته باشه اما بابا قفلش م میزنه که بابا کار یم ادیکوبه و فر

 :گهیم دهیتکون م دیکه انشگشتش رو با تهد یکشم عقب و اون هم در حال یخودم رو م

سرت  یازت بشنوم خونه رو، رو هیگر هی ای غیج هی. اگه ادیو صداتم در نم یمون یتا فردا تو همون خراب شده ات م ـ

 .هی. امتحانش مجانیامتحان کن یتون ی. میسگ بد یزنم که صدا یاون قدر م ؟یفهم یکنم. م یخراب م

 .کشم یم غیبلند ج نیتونه منو بزنه. بنابرا یهم نم ادیکه فردا م یدونم به خاطر خواستگار یم

 ...ازت متنفرم، متنفرم، متن ـ
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 .مونه یخورم نصفه م یکه م یسوم با تو دهن متنفر

 :گهیم نیو خشمگ آروم

 .هیگفتم که امتحانش مجان ـ

***** 

 " سام "

کنم، همراه  ینگاه ممدل داده شده و مرتب شده ام رو  یموها نهییآ یکه جلو یزنم و در حال یبشکن م سرخوش

 .خونم یخواننده بلند بلند م

 شب مراد است امشب ست،یامشب چه شب " ـ

 شمع و چراغ است امشب م،یجا برو هر

 شب مراد است امشب ست،یچه شب امشب

 شمع و چراغ است امشب م،یجا برو هر

 ... مبارک باداشاایبادا مبارک بادا، ا بادا

 " .بادا... مبارک شاایمبارک بادا، ا اری یا

 یکنم و بر م یکنه آهنگ رو قطع م ینگاه م پمیبه من و ت یمعلومه با خوشحال نهییاش از آ افهیکه ق هیسوت سام یصدا با

 :گمیگردم سمتش و م

 نه؟ ایجونم؟ خوب شده ام  ـ

 ...یلیاگه مهتا قبولت نکنه واقعا که خ ،یکه تو خوشگل کرد یطور نیتوپ، ا ست،یب ،یعال ـ

 .نکن نیبه خانم من توه ،یاو ،یاو ـ

 .ارمیدر ب یخوام واسش خواهر شوهر باز یدوست دارم، م ـ

 !ایخواستگار یایذارم ب ینم ه؟یجور نیاِ ا ـ

 .وسط نیا میبد یقر هی. مامان منو دعوت کرده. بعدشم بزن اون آهنگ رو که یستین یتو که کاره ا ـ
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 .تو ادیرقصه م یآاهنگ م همراه با هیکنم و سام یم یخنده آهنگ رو دوباره پل با

 نقل و نبات نیبپاش اطیو اون ح اطیح نیا "

 نقل ونبات نیسر عروس و دوماد بپاش بر

 ... مبارک باداشاایبادا مبارک بادا، ا بادا

 " .... مبارک باداشاایمبارک بادا، ا اری یا

شاد  یهم که آخر آدم ها ییتاقم. داکشونه تو ا یرو م نایمامان ا ه،یسام یبعد سر و صدا یزنم و کم یدست م همراهش

 .کنه همراه آهنگ تکون بخورم یو مجبورم م رهیگ یو دستم رو م ادیبه سمت من م یو سرخوشه با حرکات خنده دار

 من و تو تیوال نیاز ا میبرو ایب "

 و من دامن تو ریدست من و بگ تو

 من و تو تیوال نیاز ا میبرو ایب

 و من دامن تو ریدست من و بگ تو

 ... مبارک باداشاایبادا مبارک بادا، ا بادا

 " .... مبارک باداشاایمبارک بادا، ا اری یا

که تو  یکیرقصن. جشن کوچ یم یشن و با خنده همگ یو احسان هم به جمعمون اضافه م ییکم مامان و بابا و زندا کم

 .همه است یاتاقم برپا شده باعث خوشحال

***** 

 " مهتا "

بده  میکه مامان فرار نینخوردم و خود بابا هم از ترس ا یزیچ گهید شبیکنم. از شام د یده تکرار مهمراه خوانن نیغمگ

 .رو لب نزدم یزیبا اون چ یلج باز یاتاقم دستشه. غذا رو هم اون آورد و منم برا دیتو خونه مونده و کل

 کنم یدارم به خودم شک م گهید "

 یفهمه کس یحرفام و نم آخه

 کنم یو رو مکه دست دلم  من
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 " ؟یفهمه کس یو نم امیدن چرا

 ینگاهم م سشیخ یتو و با اون چشما ادیبار مامان م نیشه و ا یآهنگ حرف تمام لحظه هامه. باز در باز م ی کهیت نیهم

 یلباسه. به ساعت نگاه م هیشن. دست مامان  یم رهیبزنن به من خ یاون که حرف یو هر دو ب ادیم اریکنه. پشت سرش مه

 :گهیو مامان م دمیم وبه هشته. بغضم رو فر کیشم نزد یو متوجه م کنم

کنم. تو رو  شیرو بپوش. بذار امشب بگذره تا من باهاش حرف بزنم راض نیسراغت ا ومدهیتا دوباره ن ایخوشگلم، ب ایب ـ

 .نکن شیو عصبان ایخدا ب

 هیهمراهش و  یبنفش و جوراب شلوار کیونشم به ت یم رهیذاره و من خ یدستم م یشه. لباس رو تو یدونم که نم یم

بخت. چه خوب داره دخترش رو  یفرستادن تک دختر دوستش به خونه  یاش چه خوب شده برا قهی. سلیشال مشک

 .راحت شدن از دستش یکنه برا یبزک م

 :گهیآروم م اریمه

 .شوهر بده یذارم تو رو الک یزنم. نم یمنم باهاش حرف م ،یخواهر گهیراست م ـ

 .چهیپ یخودم و بابا تو گوشم م یحرفا یصدا

زنه رو  یکه حرف مفت م یو دهن هرک یبر یتون یخوام. م یازدواج به نفع خودته. د احمق من که بدت رو نم نیـ ا "

 .یببند

 .یستیجلوشون با دی. تو بایکار رو بکن نیا دیبا یتو که پدر من ـ

 ستم؟یجلوشون با یچقدر؟ تا ک ـ

 ...کهتو  یدونم، ول ینم ـ

ازدواج خوشبخت  نیفکر کن که تو با ا نیکنم. نذار از در زور وارد بشم. به ا یمهتا، من حرفم رو دو بار تکرار نم نیبب ـ

 .زنه یپشت سرت حرف نم یکس گهیو د یش یم

 .تونم، من از ازدواج وحشت دارم یمن نم ؟یستیچرا به فکر من ن ـ

 .وقتاست نیهم یبرا ین نامزدرو جمع کن، در ضمن دورا ایمسخره باز نیا ـ

 ؟یآخه تو پدر ـ
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 " .کنما. رو حرفام خوب فکر کن یباهات برخورد م شبیگنده تر از دهنت حرف نزن که مثل د ـ

کنم که  یکشم و فکر م یم یمردم. به خودم و خودم و خودم. نفس یبابا و خاله. به نگاه ها یمن فکر کردم. به حرفا و

کنم به  یکه نگران من باشه، نگران حرف مردمه. فکر م نیاز ا شتریکه ب یکنم به پدر یر مکار کنم؟ فک یچ دیواقعا با

 یو به عمل کار ادیپدرم در م یکه فقط به حرف جلو یکنم مادر یم کرکنه. ف یخوب از شرش باز م یلیکه منو خ یبرادر

که دو روزه  ییکنه. به رعنا یسرشو بهونه مکه شلوغ بودن  ایرفته منو. به آر ادشیکه  یکنم به خواهر یکنه. فکر م ینم

 یمنو مجبور به کار انخو یو زمان دست به دست هم دادن و م نیکه چرا زم نیکنم به ا ی. فکر مدهیبه تلفنام جواب نم

 :گمیکنن م یکنم و به اونا که منتظر نگاهم م یدوشمه سر بلند م یکه رو ییبکنن که دوست ندارم؟ با تمام غصه ها

 .میازدواج راض نی. من به ادیکن یکار ستینالزم  ـ

 :دمیتوجه به نگاه متعجب اون دو ادامه م یب

 .خوام لباسم رو بپوشم یم رونیب دیاالن بر ـ

 :گهیو بعد بابا م ادیم یدست زدن یصدا

 .دختر خوبم نیآفر ،یالحق که دختر خودم ن،یآفر ـ

که  یلبخند هیکنه و  یم رونیزاده بودم و االن... بابا اونا رو بحروم هیدخترش نبودم.  شبیکنم که تا د یباز من فکر م و

 :گهیزنه و م یم ادیبه نظرم مهربون م

 .به خودت برس دخترم ـ

 که کنار منن آدمن؟ یینایرنگ دارن؟ واقعا چند رنگ؟ واقعا ا نیکنم آدما چند یمن فکر م و

***** 

 " سام "

 یاز محله  قاتمیکنم و به تحق یآهنگ رو بلند م یصدا م،یر یم انیمهتا ا یکه به سمت خونه  یدر حال نیماش تو

 یکیگفتن.  یم یزیچ هیها... هر کدوم  هیکردن. اما همسا یم ادیاز اونا  یکیکنم. مغازه دارها که به ن یفکر م مشونیقد

رار کرده هم با دوست پسرش ف یگفت فکر کنم چند وقت یم یکیدوست پسر داشته. اون  ادیگفت اون دختره ز یم

گفت پدرش دست  یم یکیجواب بده. اون  یزنه مونده چ یحرفا رو م نیمطمئنه که ا ایکه آ دمیازش پرس یبوده. وقت

 خوام با پدرش ازدواج کنم؟ یکار کنم؟ مگه من م یبزن داره خب من چ
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لفظ پسرمشون خنده ام  است پسرم. از وونهیکرده. د یخودکش ایپسرم. دو بار هم گو یدون یگفت م یم گهینفر د هی باز

 یبودم. همه  دهیدستش فهم یبرآمدگ یبارش و اونم از رو کیکه من فقط  یدونم. در حال یگرفته بود و گفته بودم م

رفته بودم و از  نمیبهت زده شون به سمت ماش یتوجه به نگاه ها یخواستم و ب یهم برام مهم نبود. من االن مهتا رو م نایا

رو  یخوام دختر یو م رمیون خاله زنک ها منصرف شده بودم و حاال دارم به سمت خونشون ماز ا قاتیتحق یادامه 

 .هم گذشته یکنم که عالقه ام بهش از مرز عاشق یخواستگار

***** 

 " مهتا "

شم. داره با لبخند  یم رهیباره بهش خ یازشون م یدیکه سرما و ناام ییکنم. با چشما یخودم حس م یمحمد رو، رو نگاه

 :گمیزنم و م یم ی. لبخند مرموزنهیب ینگاهم نم یاز سرما یزیکنه و چ یم نگاه مبه

 .دور دور منه آقا محمد ـ

 :گهیکنه و م یتعجب بهم نگاه م با

 ه؟یمنظورت چ ـ

کنم  یم یعروس ادیکه داره م یکنم و با اون یعمل م شهی. من به خواسته ات مثل همیفهم یم یمنظورم رو بعدا به خوب ـ

 ...االن نیخوام هم یاما م

 :گمیدارم و م یو برش م رمیسمت قرآن م به

 مگه نه؟ ،یکتاب اعتقاد دار نیتو به ا ـ

 .است رهیو به من خ جهیگ هنوز

 :گمیکنم و م یم شتریرو ب لبخندم

تو و  محمد خان. نه ینیمنو هرگز نب یرو نیا گهیخورم که د یکنه قسم م یبهش عمل م یکه هر مسلمان یکتاب نیبه هم ـ

 یاون دید دیکه خواه ییکردن. مهتا یچند وقت بد با اعصابم باز نیکه ا یلیکدوم از خانواده ات و نه اون فام چینه ه

 .کتاب نی. قسم به همدیبر یمهتا رو به گور م نیا دنید ی. آرزودینیب یاالن م نیهم ایکه قبال و  ستین

 یناراحتشون از جام بلند م یتوجه به چهره ها یزنه. ب یف نمحر یزنم که تا ته حرفام کس یحرف م یسرد و جد انقدر

کنم که دارم کامال  یفکر م نیو به ا رمیکنم و بعد به سمت اتاقم م یسرم مرتب م یرنگ رو، رو یشم و شال مشک
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که  یخی نفس بکشم و از قالب یتونم کم یشه. تازه اون جا م یم یدونم تهش چ یذارم که... نم یم یاحمقانه، قدم تو راه

 دهیکنم. تا به اون ساعت ند یخوره خاموش م یزنگ م کسرهیرو که از بعد از ظهر  می. گوشامیب رونیبه خودم گرفتم ب

 یشده و م رو حرفام با خب یدونستم که توسط مامان از خواستگار یزنه و م یزنگ م میمدام داره به گوش ایبودم که آر

 :گمیلب م ریدارم و ز یگام بر م رونیسمت ببه  ادیخواد منصرفم کنه. زنگ که صداش م

 .به نام خدا ـ

زنم و همگام  یرو دوباره به چهره ام م یخیزنه. ماسک  یکه داره در رو م نمیب یو بابا رو م رونیب رمیکشم و م یم ینفس

و  رهیگ یم یخوشحال از لبخند و یهمه به اجبار رنگ یغم زده  یمونم. چهره ها یمهمون ها م شوازیپ یبا اونا کنار در برا

 نمیب یشه و م یزنم و باز هم زنگ زده م یرو م یمن هم ماسک خوشحال نباریشن. ا یسام وارد م یبعد خانواده  یقیدقا

که امشب کارگردانش خودمم شرکت کنن. اول با  یبزم یزنم که تو یاونا م یهم اومدن. در رو برا ایکه مهناز و آر

سام داره. پشت  به یادیکه مرد شباهت ز ادیکنم. حدسم از اون جا م یم یل پرسزنم پدرشه احوا یکه حدس م یمرد

 :گهیم شونیکیشناسم. بعد دو زن که  یکه نم گهید یسرش مرد

 .ییکه پسرم انتخاب کرده تو یماشاا...، پس اون ـ

عد هم شاه داماد وارد و احسان و ب هیفهمم که اون مادر سامه. پشت سرش سام یکنم و م یزن نگاه م یقهوه ا یچشما به

 :گهیپاشه و م یبه صورتم م یشه. لبخند یم

 .سالم ـ

 :گمیهمراه با غرور م یلبخند با

 .سالم ـ

بعد مهناز  یشم. پر از رز قرمز. نماد عشق. دوسم داره؟ هه! کم یم رهیکه به دستم داده خ یشه و من به دسته گل یم رد

بشه. همه که  یمثل اون عصب یمرد مهربون و آروم بهی. عجنمیب یرو م خشم ایو همون اول در نگاه آر انیهم م ایو آر

 :گمیشن کنار گوش مامان م یوارد سالن م

 .ستمین اریب ییمن چا ـ

 :گمیپاشم و م یبه چهره اش م یعصب یشده. لبخند یهم عصب یمن تعجب کرده و کم بیعج یاز رفتارها گهید مامان

 .پا داره هیمرغم  یدون ینگاهم نکن که خودت م یاون جور ـ
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 ی. میچا ینیس هیاونم همراه  اد،یصداش کردن ب یوقت دیدختر با گهیکه م یتوجه به سنت یشم، ب یبعد وارد جمع م و

 .استیشب دن نیتر نیریهر آدم ش یکه برا یشکنم سنت رو در مراسم و شب

 :گهیم دنمیسام با د مادر

 .کنار خودم ایعروس خانوم، ب ایب ـ

زنم و به سمتش  یزنه، م یتوش موج م یبه چهره اش که مهربون یشم و باز اجبارا لبخند یم رهیکنارش خ یخال یجا به

 یشم. درست رو یم رهیدست چپم خ یکه تو یو من به دستبند چرم رهیگ یدستم رو تو دستش م نمیش یم ی. وقترمیم

 .نگاه شاه داماد به دستمه . باز همدازمان یکنم و به جمع نگاه م یزخم بستمش. سرم رو بلند م یجا

***** 

 " سام "

 یفهمم به جا یشده و م رهیکه اون بهش خ یبعد به مچ دست یشم به مهتا. کم یم رهیدر حال خوش و بشن و من خ همه

 .امیبابا به خودم م یکنه. با صدا یزخمش نگاه م

 .خب، با اجازه تون آقا محمد ـ

 نیقیرو باز کرده. با جواب محمد آقا شَّکم به  یه بودم. حتما باز باب دوستمن که بهش نگفت د؟یفهم یمحمد آقا رو ک اسم

 .شه یم لیتبد

 .دیاحمد آقا، صاحب مجلس دییبله بفرما ـ

پسر ما که  نیو خانواده ها با هم آشنا بشن. ا میدختر و پسرمون رو بهم برسون نیتا ا میجا جمع شد نیا د،یدار اریاخت ـ

 .شما و دختر گلتون گفته یاومده و به ما درباره  شیخودش چند شب پ دینیب یم

انداخته  ریکه سر به ز ییو با تعجب به مهتا رهیشه و نگاهم به سمت مامان که خ یوارد جمع م یچا ینیمهتا با س مادر

ه به زن یکه مامان م ی. لبخندارهیب یحساسه و مهتا هم انگار نخواسته چا دیمورد شد نیا یچرخه. رو یکنه م ینگاه م

که خود  ی. جوردهیاندازه و اون رو تنگ به خودش فشار م یم هتابار دست به پشت م نیشه و ا یشدت باعث تعجبم م

 .کنه یمهتا هم با تعجب بهش نگاه م

دونه  ی. خوب مدمیبابا گوش م یحرفا یدارم و به ادامه  یکه مادرش گرفته جلوم بر م ینیرو از س یاستکان چا هی

 .بشه یکنه که پدرش راض فیازم تعر یچطور

***** 
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 " مهتا "

بعد احمد آقا  یزنن. کم یخورن و با هم حرف م یم یم وهی. همه مرهیداره حوصله ام سر م گهیگذشته و من د یساعت کی

 :گهیم

 .دو تا جوون هم برن و با هم صحبت کنن نیا نیحاال اگه شما اجازه بد ـ

 .رهیگ یوجودم رو م یسو من ناخودآگاه استر دهیتکون م یهم سر بابا

که توش  نمیب یرو م یشه، ناخودآگاه اتاق یافتم سمت اتاقم. در اتاق که باز م یشم و جلو جلو راه م یحال بلند م نیا با

 یکنم. نگاهم رو به پنجره  ی. اما خودم رو کنترل مرهیگ یوجودم رو م یرو فهموندن. لرز یکه بهم نامرد ییمنم و مردا

 .کنم آروم بشم یم یپر از نورش رو پهن کرده و سع نکه دام یم و بعد به شبدوز یباز اتاقم م

 :گهیو م نهیش یم یصندل یزنه و رو یم یلبخند سام

 .اتاقت ساده و قشنگه ـ

 م؟یحرف بزن ای نمیکه اتاق رو بب میکنم که ما اومد یم فکر

 ؟یشروع کن یخوا ینم ـ

 :گمیکنم و م یصورتش نگاه م به

 بگم؟ یچ ـ

 .پرسم یبرات سواله. من همگام با تو همونا رو ازت م یزیچ هر ـ

 ه؟یچ تیلیخب... فام ـ

 .خواستم ازش بپرسم یوقت بود که تو ذهنم بود و م یلیخ نی! اما ایچه سوال مزخرف واقعا

 :گهیخنده و م یم

 .ادیسام ره اد،یره ـ

 .داره یبیعج یلی! فامهوم

 .ودت بگورسه. خودت از خ یبه ذهنم نم یزیمن خب چ ـ
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 قدر شله؟ نیفکش ا چیپ نیکنم که چرا ا یخنده و من فکر م یهم م باز

 :گهیکنه م یکه به زور جمعش م یخنده ا با

 ستیتو ب رمیهم م گهیدارم و چند روز د یو هفت سال خورده ا ستیب اده،یخب، من همون طور که گفتم اسم سام ره ـ

هم ساخت  یشغلمم همون تاالر و گاه ،یدیکه د نممیساختنشم. ماش یراهشت. هنوز از خودم خونه ندارم اما در تدارک ب

 ...که نیا گهی. دهیکلنگ یو ساز خونه ها

خوام با  ی. من مهیخوام بدونم موندن یکه م یاون یول ن،یرفت نایچون ا ،یاز اخالقت بگ یبهتره کم یماد یزهایاز چ ریغ ـ

 .کنم، نه با پولت یاخالق و رفتارت زندگ

***** 

 " سام "

 :گمیتند م یول حش،یخورم از کالم صر یم جا

 ادینکنم فر دایبشم پ یکه عصب نیواسه ا یلیکه دل یکنم. تا وقت فیخوام از خودم تعر ینم یعنیباشه، من اخالقم خوبه،  ـ

 .باهام رو راست باشه شهیهم میزندگ کیو دوست دارم شر ادیزنم. از دروغ بدم م ینم

 :گهیاندازه م یهم م یکه پاهاش رو، رو یدر حالشه و  یتختش جابجا م رو

. اما ستیرم تو ب یم وریبه توئه. نوزده سالمه و شهر هیشب یزی. من اخالقم چیازم بدون یخب، منم که فکر کنم همه چ ـ

 :گهیاندازه و م یبه صورتم م یجوابم به شما... نگاه یدرباره 

عقد  هیخوام  ی. من مگمیرو م نشونیو مهم تر نیدارم که فعال اول چند شرط یول دم،یمن به درخواستتون جواب مثبت م ـ

 .میبهتره با هم و اخالق و رفتار هم آشنا بش ی. چند وقتمیریبگ یعروس گهیو بعدش تا چند ماه د میریتو محضر بگ

 :گمیاندازم و م یم شیبه صورت جد ینگاه

 ؟یموافقم، بعد ـ

 مونده؟ یسوال ای. حرف مگیها رو بعدا م یفعال باشه تا بعد. بعد ـ

 یحرف م یمهتا... ولش کن، مهم قبول کردنشه. چقدر خشک و جد ای نیجور نیچلسه ها ا یزود تموم شد. همه  چقدر

 :گمیزنم و م یم یزنه. لبخند

 م؟ینه، بر ـ
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 :گهیم یشه و به آروم یم بلند

 .دییبفرما ـ

***** 

 " مهتا "

 :پرسه یچرخه و پدر سام ازش م یهمه م یکنن. نگاهم رو یاه مبا هم به ما نگ یورودمون به سالن، همگ با

 د؟یشد باباجون؟ موافق یچ ـ

 :گهیکنه م یبه من م ینگاه سام

 .بله ـ

 :گهیکشه و م ی. در آغوشم مادیشه و به سمتمون م یکشه و بلند م ینفر مادر سامه که کل م نیاول

 .یپسر ما رو برد نیقربون تو گل دختر که دل ا ـ

 یهم با چهره ا ایمهناز و آر ش،یبا صورت عصب اریمه نش،یافته. مامان با نگاه غمگ یوشش نگاهم به جمع خانواده مآغ تو

 یرفتارم رو م نیا یمعن ایکنم. فکر کنم آر یکشم و به چهره هاشون نگاه م یرو به صورتم م میخیاخم کرده، ماسک 

 یکه لبخند یو مادرش در حال رونیب امیکنه. از آغوشش م یم مبار با تعجب نگاه نیشه و ا یفهمه چون اخم هاش باز م

 :گهیبه لب داره م

 م؟یکن نیریجشن خوب ش نیدهنمون رو به خاطر ا ینیریکه با ش یاریما نم یبرا یچا هیعروس خانوم،  ـ

 :گمیدم و م یتکون م یسر

 .چشم ـ

 .بال قربونت برم یب ـ

 :گهیخواد بهم کمک کنه م یکه مثال م ی. در حالادیو مهناز هم دنبالم م رمیسمت آشپزخونه م به

 ؟یراه انداخت هیچ ایمسخره باز نیا ـ

 من؟ یاز عروس یخواهر بزرگه؟ خوشحال نشد یچه مسخره باز ـ

 ...ی. اون وقت تو داریبرگرد یراه مونده که به حالت عاد یلیکه هنوز خ یدون یمهتا، خودتم خوب م ـ
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راه رو تو جمع شما برم. نترس، خوشحال باش، مشکلتون  نیخوام ا ینم گهید یکنم، ول یمنم نگفتم که راهم رو ول م ـ

 .رهیداره از جمعتون م

 یرو جلوش م ینیریکنم، مهناز هم ش ی. به هر کس که تعارف مادی. مهناز هم دنبالم مرمیکنم و م یرو پر م یچا ینیس

من  یبار کنار سام که برا نیداره و من هم ا یو بر مر یزنه و چا یم یرسم طبق معمول لبخند ی. به سام که مرهیگ

 :گهیشه و م ی. مادرش بلند منمیش یکردن م شیخال

 ؟یمحمد یآقا نیدیخوام تو دست عروس گلمون بندازم. اجازه م یانگشتر نشونه. م نیبزرگترا، ا یخب با اجازه  ـ

 .دییبله، بفرما ـ

 یو بدبخت یبندگ یحلقه  ایاندازم  یرو م یخوشبخت یدارم حلقه کنم  یبعد باز دست زدن جمع و من فکر م یا لحظه

 رو؟ کدومش؟

***** 

رو تو گوشم  یرو نشنوم، هندزفر گنیکه از پشت در بهم م ییکه حرف ها نیا یچرخونم و برا یرو تو دستم م انگشتر

ب و مهربون رو، خاطراتم با خو یمهتا دیدور. با زمیرو بر زهایچ یخل دیکنم. امشب با یم یآهنگ رو پل هیکنم و  یم

کنه.  ینابودش نم یکس گهیکه د یسخت یشم مهتا یدور. م زمیرب دیرو، خانواده ام رو، غم هام رو، همه رو با ایپور

خوان  یچون اونا خوشون م زم،یر ی. خانواده ام رو دور مستیمن ن یبرا گهیکنم، چون اون د یخاطراتم رو فراموش م

بندم  یم روو بعد فارغ از تمام دردام چشمام  انیبه کارم نم گهیوقت د چیچون ه زم،یر یدور مکه من نباشم. غم هام رو 

 .کنم یو همگام با خواننده زمزمه م

 یرو محکم رو لمیکشم و موبا یم رونیها رو از گوشم ب یکه کردم جفت گوش ینگذشته که از استرس کار هیثان هی اما

کنم و با چهره  یکار کردن. در رو باز م یواشکیشدن و  میقا نیشم از ا یخسته مپشت دره.  ایکوبم. باز هم آر یتخت م

 :گمیبر افروخته م یا

 ه؟یچ ـ

 .دیشه از نگاهش فهم یرو باز م نیآروم شده و ا ایآر

 تو؟ امیب یدیاجازه م ـ

 :گمیکنم و م یرو فوت م نفسم

 ...باشه، اما فقط تو ـ
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 :گهیو م دهیتکون م یسر

 ...باشه ـ

و  نهیش یکنم. روبروم م یو زانوهام رو بغل م نمیش یتخت م یبنده. با اعصاب داغونم رو یم هیبق یتو و در رو، رو ادیم

 :گهیم

 ؟یدفعه کوالک کرد هیچرا  یبد حیتوض یخوا ینم ؟یخب خانوم ـ

 ...یدون ی! تو که میبه من نگو خانوم ـ

 .دیخب، خب، ببخش ـ

 .جهنم دره فرار کنم نیخوام از ا یم ـ

 با ازدواج؟ ـ

 .آره ـ

 یفکر کرد چیاون؟ ه یخونه  یو بر یبه قول خودت جهنم دره فرار کن نیاز ا یخوا یکه م یشناس یبعد تو سام رو م ـ

 ده؟ینشون م یافتاده چه عکس العمل یچه اتفاق یاگه بهش بگ

 .اصال فکر نکرده بودم یکی نی. به اگهیم راست

 زم؟یشد عز یچ ـ

 :گمیشه و م یده مذهنم ز یتو یا جرقه

 .که من بهش بگم ستین یازیخب اصال ن ـ

 .قیبره تحق دیشا ـ

 :گمیبعد ناله وار م یبگم؟ کم یکار کنم؟ چ یچ دیکنم االن با یشه و فکر م یبسته م دهنم

 چه کار کنم؟ دیمن االن با یگیخب م ـ

 .خودت بهش بگو، اونم آدمه، حق انتخاب داره ـ

 :گمیم دم،یستام رو به حالت نه تکون مکه د یشم و در حال یم بلند
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 !اتفاق برام افتاده؟ اصال نینه، نه، حرفشم نزن. من؟ من برم بگم ا ـ

 .بکنه ها یکنم که چه کار ینیب شیتونم پ ینم گهیمهتا، دختر خوب، حرف گوش کن. اگه بعدا خودش بفهمه د ـ

هفته عقد کنم، مامانش  نیمن قراره تا آخر ا ،یه بوددر ضمن خودت ک ،یحرف چیزنم. ه ینم یحرف چیمن به اون ه ایآر ـ

 .. اصالگمیاالن نه، نم یبعد از عقد بهش بگم، ول دیبعد از نشون گفت. شا

 .مهتا ـ

 یخواد بگم اصال. به تو و اون جماعت خاله زنگ هم ربط یدلم نم نم؟یبب یکه رنگ خوش ستمیمهتا مرد. مگه من آدم ن ـ

 .نداره

که دست  یگردم و در حال یموقع. بر م یپرخاش ب نیشم از ا یکنه. خودمم ناراحت م یبهم نگاه م دیشه و ناام یم ساکت

کنم  یگردم تا ازش عذر خواه یبر م یذارم و وقت یصورتم م یشم. دستام رو، رو یم رهیکنم به پنجره خ یتو موهام م

 .رفته ایخوره. آر یکه در صدا م نمیب یم

***** 

 " سام "

 یشتریکنم که چرا از اون سواالت ب یفکر م نیکه ته قلبم خوشحالم به ا یشم. در حال یبه اون پهلو مپهلو  نیا از

مهتا قبول کرده منو؟ مگه  هویبودم که چرا  جینذاشتم؟ گ یکه اون گذاشت من شرط یچرا با اون همه شرط دم؟ینپرس

رو ازش  نایدرآوردم و ا یچرا انقدر احمق باز ایاکه... خد بودمگه نگفته  اد؟یاون نگفته بود که از تمام مردا بدش م

خون.  شیآزما میکه رفت یروز یرو. قرار رو هم برا نایا یپرسم همه  یپرسم. م یذارم و بعدا م ی. آره قرار مدمینپرس

 .یازه، نه خاله بیازش بدونم. صحبت زندگ شتریقبل از عقد ب دیبا نه،یذارم، آره هم یروز زودتر قرار م هینه زودتر، 

***** 

 " مهتا "

. دو روز مونده به امیم رونیب ییاز چهره ام شده از دستشو ییجز یکه به تازگ یشورم و با اخم یو صورتم رو م دست

 یرد و بدل شده. به همون آروم نمونیچند روز ب نیکه ا یکنه، تنها کالم یآروم سالم م دنمیمراسم عقد. مامان با د

 زیر یها نیپهن با نگ یشم. کم یم رهیتو فکر. باز به انگشتر خ رمی. منمیش یانه مصبح زیو سر م دمیخودش جواب م

 رهیگ یچشمام قرار م یخوشرنگ مامان که جلو یزنه. استکان چا یکه به شدت حالم رو بهم م یزیزرد. چ یروش. طال

 الیشه. تو فکر و خ یتلفن دوخته مام به  رهیبار نگاه خ نیخورم و ا یازش م ی. کمامیب رونیب الیشه از فکر و خ یباعث م
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 یزنگ تلفن باعث م یخوام استکان رو سر جاش بذارم صدا یم یکشم و وقت یخوشرنگ سر م یدونه قند اون چا هیبا 

 .رهیو داره به سمت تلفن م دهیکنم که دست از کاراش کش یبخورم. به مامان نگاه م یشه که تو جام تکون

 بله؟ ـ

 .پسرم یسالم، مرس ـ

 .ستیجز سام ن یاندازه که شخص پشت تلفن کس یشک م نیو خشن حرف زدنش تنها منو به ا خشک

 .تلفن ایمهتا جان، ب ـ

 :پرسم یو با چشم و ابرو م رمیشم و به سمتش م یم بلند

 ه؟یک ـ

 :گهیم آروم

 .سام ـ

 :گمیو با لحن سرد صدام م رمیگ یرو م یگوش

 بله؟ ـ

 .زمیسالم عز ـ

 .سالم ـ

 ؟یخوب ـ

 .یسمر ـ

 .رابطه ندارم نیخوب نشون دادن ا یبرا یو سع دمیجوابش رو م یکلمه ا هی

 !رونیبا هم ب میخواستم بر یم ـ

 ؟یچ یبرا ـ

 :گهیکنه و م یم یمکث

 .رونیب رنینامزدا م یکه همه  یلیهمون دل یبرا ـ



 

 
344 

 :گمیو م رمیگ یضرب م نیزم یکنم و با پام رو یم یمکث

 .میبود رونیب روزیما که د ـ

 .میریخون رو هم بگ شیآزما ی جهینت میبر دیداره؟ از اون ور با یبیع میامروزم بر ـ

 ؟یباشه، چه ساعت ـ

 .افتم یراه م گهید قهیاالن، تو کم کم حاضر شو، منم چند دق نیهم ـ

 .خداحافظ ؟یندار یباشه، کار ـ

 .خداحافظ خانومم ـ

که از محمد  یکه سام بعد از ظهرش با اجازه ا نی. به ایاستگارخو یکه فکرم رفته به فردا ی. در حالرمیسمت اتاقم م به

و  دیرو پرس یاون حرف زد و ازم سواالت شتریرو تنها بودم. ب یبار باهاش چند ساعت نیاول یگرفت اومد دنبالم و من برا

ت بهش شدم، به ازدواج و جواب مثب یکه چطور راض دیازم پرس ی. وقتمداد یهم بلند جواب م یمن هم کوتاه و گاه

و من هم  سکیر یعنیمخصوصا زمان ازدواجش  ،یهر آدم یزندگ نکهیبعد با گفتن ا یجواب بدم و کم یمونده بودم چ

حرفا، اما،  نیابود که بهش بگم دوسش دارم و  نیدادم. انگار منتظر ا انیرو انجام بدم به سوالش پا سکیر نیخوام ا یم

 یتلخ یو ماجرا نهیما رو بب یکس دمیترس یداشتم م یودم. همراهش که قدم بر محرفا شده ب نیمن، مهتا، سنگدل تر از ا

از تو  یهم عکس یبهم گفته بود که مردم اون ماجرا رو فراموش کردن و کس ایکه برام اتفاق افتاده لو بره. گرچه آر

 یادیز ریمورد تاث نینواده ام در اخا یمسخره  یاون روز خاله و رفتار ها یحرف ها دی. شافتادین یو واقعا هم اتفاق دهیند

تو  یخواستم پا یو م دنیهمه ترس نیخسته شده بودم از ا یو همه کس. ول زی. از همه چدمیترس یداشت. آره من م

 یخواستم آن چنان رفتار کنم که کس یمافتاد نداشتم و ندارم. من  یکه برام اتفاق م یاز حوادث یبذارم که خبر یریمس

 یبرام بزرگتر شده بود و م یخوام چه کار کنم به نوع یبود م دهیکه فهم ینو نداشته باشه. هر کساجازه خرد کردن م

حرفا  نیبه گوشش به ا گهید یمهتا محمد یول ست،ین یبچه باز یکنه و با حرفاش بهم بفهمونه که زندگ حتمیخواست نص

 .ستیو نمعلوم نبود  انشیکه پا یرو شروع کرده بود. باز یباز وبدهکار نبود 

 شد؟ یجور نیچرا ا گمیبار م نیهزارم یو برا رونیب امیافکارم م از

***** 

که مثل  یکنم که با چهره ا یگردم و بهش نگاه م یکنه برم ی. چون حرکت نمنمیش یم یصندل یکنم و رو یرو باز م در

 .شم یرو لبشه مواجه م یلبخند شهیهم
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 زم؟یعز یعجب استقبال گرم ـ

مونه تا لبخند.  یمسخره کردن م شتریازش خوشم اومده، اما لبخندم ب یبزنم که مثال نشون بدم کم یکنم لبخند یم یسع

 :گمیشم و م یم الشیخ یب

 ؟یخو... خوب ـ

 شه با تو باشم و بد باشم؟ یمگه م ـ

اما  .دهیکردن دستم خودش رو نشون م خیبعد با  یکه کم یترسم. ترس یو من م رهیگ یهوا دستم رو تو دستش م یب

 .چند روز بهش عادت نکردم نیکه من تو ا یطور نیهم ده،یچند روز نفهم نیکه تو ا یطور نیفهمه. هم یسام انگار نم

 :گهیذاره و م یدنده م یرو، نرم رو دستم

 .گشت و گذار عاشقونه هی یبرا ؟یرفتن سراغ دار یرو برا ییخب خانوم، جا ـ

 .که از تنفرم نسبت به مردا کم کنه یاون قدر. اما نه نهیش یبه دلم م یلیگفتنش خ خانوم

 .فکر نکردم یزیبه چ نیگشت و گذار نداشتم. واسه هم یبرا یمینه، من تصم ـ

 .عالقمند هستنا دیخانوما به خر د؟یکم خر هی میبر یدوست دار ـ

 :گهیزنه و م یخنده و قشنگ به چهره ام زل م یم

 ؟ینگفت ـ

 .یهر جا که تو بگ ـ

 .زن خوب گنیم به به، به تو ـ

خواد بره سمت خونه  یشه. م یم ادهیبعد با سرعت پ یو کم ستهیا یدر م یجلو نشیماش اریکه حرکت کنه، مه نیاز ا قبل

 :گهیم یشه و سام هم به آروم یکه متوجه ما م

 .میبکن یسالم هی میبر ـ

افته که  یم ادمیشن.  یبعد از هم جدا م کنه و یبا سام صحبت م یکم اریخورم. مه یمن از جام تکون نم یشه ول یم ادهیپ

 هیعنوان کرد که ازم هد یبهم گفت. حت یروز خواستگار یرو درست فردا نیسام بهم گفته بود تولدشه. ا شیچند روز پ



 

 
346 

بعد دستم دوباره  یافته. کم یراه م ستاده،یدر ا یکه جلو اریاز مه یو با زدن بوق رهیگ یخواد. دوباره سرجاش قرار م یم

 :گمیم ینفهمه به آروم یخوام که کس یکنم و م یکه لرزش وجودم رو کنترل م ی. در حالرهیگ یدستش قرار م ریز

 .تولدت مبارک یراست ـ

 :گهیگرده سمتم و م یبرم

 .خانومم یمرس ا،یاِ راست گفت ـ

 :گهیکه م رونیدستش بکشم ب ریکه از ز دمیرو حرکت م دستم

 .نکش، جاش همون جاست ـ

 .عرق کرد خب آخه، آخه، ـ

 ه؟یمن چ ینداره، بذار بمونه، کادو بیع ـ

 :گمیکنم و م یمردونه اش قرار گرفته نگاه م یدستا ونیشده، به دستم که م یکه تو وجودم جار یحس بد با

 .دمینخر یزیافتاد، چ ادمیمن تازه االن  ـ

 :گهیخنده و م یم بلند

گرفتم، نه  شیمنه. من کادوم رو چهار روز پ یکادو برا نیهترب یبا من باش یکه قبول کرد نینداره، هم بیاونم ع ـ

 یرو م شمونیآزما ی جهینت میر یاول م زم،ی. خب عزرمیگ یتو م یرو هم پس فردا با بله  نشیکه تولدمه. بهتر یامروز

 هی میر یره، مت نهار و باز هم گردش. اما گردش بعد از ظهر فرق دایفردا و در نها یبرا دیخر یکم میر یبعد م م،یریگ

 .با صفا یجا

زنم و اونم با سر  یم یلبخند اریاخت یبرم و ب یم ادیاز  یرو با اون همه مهربون یکوتاه همه چ یلحظه  هیلحظه... فقط  هی

 :گهیم یخوش

 .لبخند بزن شهیهم ـ

 .شه یگردونم و لبخند رو لبم خشک م یحرف سرم رو برم نیگفتن ا با

***** 

 " سام "
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ابهامات ذهنم رو  واشی واشیداشتم  میشلوغه. تصم یلیخ شگاهیما رو صدا کنه واسه گرفتن جواب. آزما یمنش منتظرم

 :گمیو م رمیگ یگاز م یبپرسم. لبم رو کم

 بپرسم؟ یسوال هیتونم ازت  یمهتا، م ـ

 :گهیکنه م یکه نگاهم م یکنه و در حال یرو بلند م سرش

 .بپرس ـ

 :گمیکنم و م ی. لبم رو تر مدهیش به شدت پررنگ دمشیدونم چرا از صبح که د ینم

 ه؟یچ یدستت، برا یرو یبرآمدگ ـ

کشه.  یم قینفش عم هیو  دهیپره. ابروهاش رو باال م یم شتریکنم که رنگش ب یخوره و حس م یبه مچ دستش م نگاهش

 :گهیکنم به بغض آلوده شده م یکه حس م یگردونه و با صدا یکنه و بر م یدستش رو مشت م

پاش له  رینفر که منو ز هی ینفر که منو ول کرده، برا هی ینفر که ارزشش رو نداشت، برا هی ی. براتیخر هی یبرا نیا ـ

 .مرده و عشقه یپاش نابود شد. متنفر شدم از هرچ ریعشقم، ز تم،یکرد. غرورم، شخص

منو  بیکه عج یزیچ هیخوره.  یم داره وجودم رو یزیچ هی یدونم چرا، ول یشه. نم یهر کلمه اش اخمم پر رنگ تر م با

 .ادیخوشم نم چیدونم که از حرفاش ه یپرم، فقط م یدونم چرا وسط حرفاش نم یکنه. نم یم یعصب

***** 

 " مهتا "

ندارم.  یمونه. خب من که گناه یحرفم تو دهنم م یاخماش ادامه  دنیگرده به سمت صورتش و با د یبر م نگاهم

 :گمیکنم و م یم یبدم. اخم حیخودش خواست توض

 ؟یچ یبرا یدیحاال فهم ـ

 حیقدر صر نیناراحته که ا دیباد کرده و شا رتشیرگ غ دیکنم شا یو من فکر م گهینم یزیکنه و چ یرو فوت م نفسش

 .مرده هیباشه اونم  ی. هرچادیکه گفتم من از مردها متنفرم بدش م نیاز ا دیبودم و شا یگفتم که عاشق کس

****** 

 " سام "
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 هی یدونم آدم برا ی. من که مدمیخودم بود که پرس رینزنم و ناراحتش نکنم. تقص یکه حرف رمیگ یخودم رو م یجلو

 .زنه ینم یدست به خودکش یموضوع عاد

 اد؟یره یآقا ـ

 .بله، اومدم ـ

 :گهیزنه و م یم ی. زن لبخندرمیگ یشم و برگه رو م یم بلند

 .گمیم کیتبر ـ

شه و من  یزنم. بلند م یلبخند نم گهیاما د رم،یشه و به سمت مهتا م یکم م تمیاره. عصبانبا هم سازگ یهمه چ یعنی نیا و

 :گمیبهش م

 .تموم شد م،یبر ـ

 کدومش؟ ؟یناراحت ای یکنم. آسودگ یتونم اون نفس رو معن یکشه که نم یم ینفس

بدتر  دمیچند روز فهم نیکه تو ا کنم. اون هم یگرفتن دستش نم یبرا یبار تالش نی. امیکن یهم به سمت در حرکت م با

. به نیماش یکنم جلو یبرگه ها رو پرت م رمیگ یکه تو جام قرار م نیو من بعد از ا میر یم نیاز منه. با هم به سمت ماش

 .کنم دیخر داخالقمدخترک ب یبرا یخوام کم ی. مرمیسمت بازار م

***** 

 باشه؟ یمگه قرار نبود عقد محضر ـ

 خب؟ ـ

 ؟یلباس مجلس دیپس چرا خر ـ

 :گمیکنم و م یها نگاه م نیتریپشت و یمجلس یست لباس ها به

 .میریما بگ یجشن خونه  هیباشن؟ قراره  یراض نیبه ا تمونیپر جمع لیکه فام یتوقع ندار ـ

 ...یول ـ

 ی. من نمدیخر یبرا میحرفش حرف بزنم. بر یخواسته مادرمه، دوست ندارم رو یکی نیو اما نداره. ا یمهتا، ول نیبب ـ

 اره؟یسر من و تو م ییدونم چند ساعت مراسم چه بال
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 :گهیکنه و م یم یپوف

 .خب یلیخ ـ

 :گمیذارم م یکه دستم رو پشتش م یو در حال ارهیو لوچه افتاده اش خنده به لبم م لب

 .دختر کوچولو میبر ـ

 .ستمیسالمه، کوچولو هم ن ستیمن ب ـ

 .ییدونم، در مقابل من کوچولو یم ـ

هم نداره.  یزانو و پف و گل ی. لباس تا رونهیتریکه داخل و یرنگ ییشم به لباس طال یم رهیو خ ستمیا یم نیتریو یجلو

و  ستهیا یافته. کنارم م یلباس م یرو کهیت کهیکه سمت و چپ و راست رو به هم متصل کرده و ت ییدر بند ها نشیتزئ

 :گمیم یمن با لبخند کمرنگ

 ت؟سیقشنگ ن نیبه نظرت ا ـ

 .یقشنگه. ول یلیچرا، خ ـ

 ؟یچ یول ـ

 .خواد یشال م ایساپرت و کت  هیمراسم مختط ما و شما  یبرا

 ؟یپرو کن میبر رم،یگ یرو هم براش م نایباشه، ا ـ

 :گمیشه. م یو وارد مغازه م دهیتکون م یسر

 ؟یخوا یاش رو نم گهیرنگ د ـ

 .قشنگه شیینه، طال ـ

 یهم بهم م یو کم ستهیا ی. کنارم مارهیکه براش اون لباس رو ب گهیم مغازه دار مبه خانو ،یلبخند، خشک و جد بدون

 .دور کِیاما دور، نزد کهی. به من نزدارمیرفتاراش سر در نم نیچسبه. از ا

***** 

 " مهتا "

 .ارهیرو لبم م یزنه لبخند یکه م یو دخترک با حرف رمیگ یرو از فروشنده م لباس
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 .دنشیلباس پشته و سخته تنها باال کش پیرو باال بکشم، ز پشیز امیب دیبه من بگ دیکرد خانم لباستون رو تنتون ـ

 :گهیخوام تشکر کنم که سام م یم

 .چرا شما؟ من هستم ـ

 :گهیخوام اعتراض کنم که م یخواد و م ی. فعال که دلم نمنهیمونده بذارم تنم رو بب نمی. همرهیتو هم م اخمام

رو باال  پیهمسرشون ز ایخواستن خودشون  یجور نیها اومدن و هم یند تا از مشتردستور صاحب فروشگاهه، چ ـ

 .لباس رو خراب کردن پیبکشه که ز

کنم که برم به سمت اتاق  یکنم حرکت م یم یکه لبخندم رو مخف یزنه و من در حال ینم یحرف گهیحرف د نیبا ا سام

 :گهیو م رهیگ یپرو. اما سام بازوم رو م

 .باالخره میکن یما که عقد م ،یو از دستم فرار کرد دمیخندت رو ندفکر نکن لب ـ

افتم سمت پرو و  یشه. راه م یکشه. جمله اش تو گوشم تکرار م یم ریهام ت قهیشه و شق یم یاز کمرم جار یسرد عرق

 :گمیبفهمه م یاون کس یدلم و ب یتو

 .ذارم سام ینم ،یکن دایذارم تو خلوتم راه پ یذارم اون روز برسه، نم یمن نم ـ

***** 

 :گهیفروشنده آروم بهم م زن

 نه؟یو بب ادیبگم همسرتون ب ـ

 .نه ـ

 وا، چرا؟ ـ

 :دمیبلند ادامه م یول« به تو چه آخه فوضول؟» :گمیدلم م تو

 .کنم زشیخوام سوپرا یم ـ

باس خراب نشه از تنم در که ل یو طور یو منم به آروم رونیب رهیکنه و م یرو باز م پیزنه و دوباره ز یم یلبخند زن

من دوست  دهیکنه، چون انگار خودشم فهم ینم نهیکه منو بب نیا یبرا یپوشم. سام هم که کال حرکت یو لباسام رو م ارمیم
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 یاالن کنارش م یبتیسرم آورده و من با چه مص ییچه بال یروزگار لعنت نیا هدون یفهمه. نم یرو نم لشیندارم. احتماال دل

 .ستمیا

***** 

 " سام "

 :گمیلب م ریشم و ز یم رهیخ رونیب ادیم دهیکشم و به اون که مانتو پوش یم یآه

 .مونمیهمه شور و شوقت واسه عروس نیا یکشته و مرده  ـ

 :دمیبلند ادامه م یول

 زم؟یخوشت اومد عز ـ

 :گهیم دهیکه لباس رو به دست فروشنده م یکنه و در حال یرو بلند م سرش

 .خوبه، خوبه ـ

 :گمیه زن فروشنده مب رو

 لباس چند؟ نیا ـ

 قابل نداره؟ ـ

 .دییممنون، بفرما ـ

 .هشتاد و پنج تومن ـ

و مشغول شمردن  رهیگ یزنه و پول رو م یم ی. زن لبخندرمیگ یکنم و به سمت زن م یپولم خارج م فیرو از ک پولش

 :گهیو م رهیگ یبعد لباس رو به طرفم م یشه. کم یم

 .خدمت شما ـ

خواد  ی. دلم نممیکن ینم شتریب یکینزد یرو برا یکدوم تالش چیو باز هم ه میش یهر دو از مغازه خارج م یتشکر با

 :گمیم نیما هنوز شروع نشده تمام بشه، بنابرا یرابطه 

 مهتا؟ ـ

 بله؟ ـ
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 م؟یغذا رو بخور و میانداز دارم. بر ریز هیبا صفا. من صندوق عقب  یجا هیخارج از شهر،  میو بر میریغذا رو بگ گمیم ـ

 .عشق و حال میبر یروز آخر مجرد نیکه ا رمیگ یتنقالت هم م

***** 

 " مهتا "

 :گمیزنم و م یم یبار لبخند کوتاه نیدوم یبرا نی. بنابراهیعال زونمیمن که از جمع گر یو برا هیخوب شنهادیپ

 .خوبه یلیخ ـ

 یحرکتم جا م نیمغازه از ا یچسبونم. انگار مثل تو یش مخودم رو به یو من باز کم میافت یو همگام با هم راه م همراه

 :گهیو م رهیگ یدستاش م یخوره. آروم دستم رو تو

 حالت خوبه؟ ـ

 .اوهوم ـ

 ؟یشه. صبحانه خورد یخوام بهت بگم نم یاز صبح م نویا ده،یپر یلیرنگت خ یول ـ

 .هینجوریهم شهیآره، خوردم، من رنگم هم ـ

 یکه دستم رو م نی. از امیکن یو همراه هم حرکت م رهیگ یزم و اون دستم رو محکم تر ماندا یرو به چشماش م نگاهم

 .رهیگ یم تیبه اسم حما یندارم و در عوض جاش رو حس یحس بد رهیگ

***** 

 " سام "

 :گمی. آروم مستادهی. مهتا هنوز کنارم ادمیم هیکنم و به درخت پشت سرم تک یپرت م راندازیز یرو رو خودم

 ؟یستادیچرا ا گه،ید نیبش ـ

 :گهیشه سمتم و م یخم م یکشم و اون کم یو م رمیگ یکنه که دستش رو م ینگاهم م ساکت

 نم؟یمن االن کجا بش ـ

بار  نیکنه و من ا یکنه و نگاه م یبراش مونده. سرش رو کج م یکم یجا بایفهمم خودم رو پهن کردم و اون تقر یم تازه

 یکنم اخم م یشه و به من که با خنده نگاهش م یبلند م یپام. فور یکنم رو یمکشم و پرتش  یدستش رو محکم تر م
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و  نهیش یکنم و اونم راحت م ی. پاهام رو جمع مینیپام بش یوخوام ر یگفتم م یزبون یمگه؟ با زبون ب هیکنه. خب چ

 یاره و به سمت منم مذ یدهنش م یکیکنه و  یکشه. اول از همه پفک رو باز م یتنقالت رو به سمت خودش م ی سهیک

 :گهیبعد آروم م ی. کمرهیگ

 ؟یازدواج انتخاب کرد یچرا منو برا ـ

 :گمیکشم و م یم یقیعم نفس

 .چون ازت خوشم اومده بود ـ

 .ولش کن یچی... هیعنی ـ

 .رو ولش کن؟ حرفت رو کامل کن یچ ـ

 :گهیکنه و م یم نگاهم

 ؟یدوست دختر نداشت ؟یاشترو دوست ند یتو کس یعنی ؟ینکرد قیاز من تحق یعنی ـ

 .دمیجواب م میبپرس، من مرد خوب یکی یکیتر،  واشیکم  هی ـ

 :گمیذارم دهنم و م یپفک م هی

 .کردم قیچرا، ازت تحق ـ

 :گمیزنم تو پشتش و م یافته. آروم م یپره تو گلوش و به سرفه م یکه تو دهنش کرده م یاون چند تا پفک هوی

 .بخور واشی ؟یند تا بخورچند تا چ یشد؟ مگه مجبور یچ ـ

***** 

 " مهتا "

فوضول حتما چرت و پرت بهش  یخدا، اون زنا ی. وایقبل یحتما محله  ق؟یشه. کجا رفته تحق یتو چشمام جمع م اشک

جا  کیو آبش رو  رمیگ یرو م رهیگ یبار مصرف پر از آب که جلوم قرار م کی وانیل هیکار کنم؟  یحاال چ یگفتن! وا

 :گمیو م دمیم هیکه از درخت مونده تک یکیچشه و به گوشه کو یراه نفسم باز م یازه کمکشم. ت یسر م

 گفتن؟ یخب چ ـ

 .مونه یخودم م شی. پستیگفتن مهم ن یاونش که چ ـ
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 .کار رو نیخواد بدونم. نکن با من ا یمن دلم م یوا

مردم براش.  یم بایوست داشتم و تقررو قبل د یرو دوست داشتم، خب چرا منم کس یکه قبال کس نیا یاما درباره  ـ

 .دوست دخترم که تا دلت بخواد داشتم

سوال  نیتو ذهنم ا هوی. دهیم حیبوده برام توض یکه چ نیو از ا دهیادامه م یو هم چنان جد نهیب یصورتم رو نم یتو اخم

 که من چرا اخم کردم؟ چهیپ یم

***** 

 " سام "

تا  گمیم میالیو خ یواقع ی. از دوست دخترهادمیکنم. دوباره ادامه م یه معبوس نگا یزنم و به اون چهره  یم یلبخند

 نیشناسه. حس ا یشرارت سن نم یو هشت سالمه، ول ستیو به دور از سن ب انهی. کارم کامال موذنمیعکس العملش رو بب

حرفام رو تموم  واشی واشیشه و من هم  یاخماش باز م هویداشته.  اجوان اطرافم من رو گرفته و کامال به نطق و عتیطب

 :گمیکنم. بعد آروم م یم

 ؟یندار یسوال گهیخب د ـ

 :گهیو م دهیرو باال م ابروش

 .نه ـ

کنم. اما اون  یم تشیاذ ینجوریکه ا نیاز ا ادیکنم. خوشم م یم شیذاره و من هم همراه یپفک ها رو تو دهنش م دوباره

که  یکنم. دختر یمنم که اخم م نیبار ا نیشه و ا یو دلم زنده مصبح ر یفهمم. تازه داغ حرفا یرو نم یناگهان رییتغ

که بخوام بشنوم  یزیترسم، از اون چ یبپرسم. م یخواد که ازش سوال یهم دلم نم یشناسم و از طرف یجلومه رو کامل نم

ما هر دو  افتم. یم ششیچند وقت پ یحرفا ادی. هیتهش چ ستیذارم که معلوم ن یم یترسم. من دارم قدم تو راه یم

 !! هر دومیکن یم سکیر میدار

***** 

 " مهتا "

 ...مکرمه و ی زهیدوش ـ

. من نهیذاره که حرف ها به گوشم بش یو نم چهیپ یبدجور تو سرم م زهیشنوم. کلمه دوش یمحضر دار نم یحرف ها یباق

خودم و اون  یرافم رو خانواده خوان. دور و اط یکه منو نم ییکنم تا فرار کنم از جا یازدواج رو قبول م مانیدارم پ
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که سام داره از توش  یا نهییکنم. به آ یدارم و به سفره نگاه م یبرمو نگاهم رو از قرآن  دمیگرفتن. سرم آروم تکون م

 .چهیپ یمحضردار دوباره م یکنه. صدا یمنو نگاه م

 لم؟یعروس خانم وک م،یگو یبار سوم م یبرا ـ

 یم یاون که سنت رو نگه دارم و باز من، مهتا، سنت شکن یاضافه بگم، ب ین که کالماو یب رم،یبگ یاون که اجازه ا یب

 .کنم

 .بله ـ

که به خاطر کار من گرفتارش  یخانم، مادر سام، جمع از سکوت بد میبعد با دست زدن مر یشن و کم یساکت م همه

 :گهیو م دهیبار اون هم جواب م نیاشه و  یم دهیسوال از سام پرس نیزنن. باز هم یشه و همه دست م یشده خارج م

 .بله ـ

من  یسادگ نی. به هممیمن و اون زن و شوهر شد یسادگ نیو به هم میازدواج رو پذرفت مانیمن و سام پ یراحت نیهم به

 یه شده به ما. ما! چه کلم لیکه تبد ی. من و سام! من و اونمیبه بعد با هم تنها باش نیو قراره از ا میهم یو اون االن برا

 !یبیغر

 نمیب یکه م امیبه خودم م ی. وقترمیگ یم یا هیچه هد یکه از ک ستین نیشه و اما من حواسم به ا یبه ما داده م ایهدا

 :گهیزنه و م یبهم م ی. لبخدمییتنها

 .مال خود خودم ،یباالخره مال خودم شد ـ

آدمم، انسانم. اما لب هاش به  ستم،یه من کاال نکنم و بگم ک یخوام اعتراض یم ،یمال من گهیکه اون م ستمیکه کاال ن من

 یکه جلو یریبندم. تصو یشم و چشمام رو م یشه. ساکت م یگلوم خفه م یاعتراضم تو یشه و صدا یلب هام دوخته م

 یم یلرزم، ناخودآگاه اشکام از چشمام جار یبه زور ازم گرفتن. م وبوسه ر نیکنه که اول یم تیحکا یاز روز ادیصوتم م

 :گهیکنه و آروم م یچون ولم م نهیب یرو م نایو سام اشه 

 ؟یدیمن؟ چت شده؟ نکنه از من ترس یکوچولو ـ

 :گهیکنه م یکه پشتم رو نوازش م یکشه و در حال یشه و اون منو به آغوشش م یبه هق هق م لیتبد اشکام

 .نکن هیکنم، گر یقربونت برم، آخه... مهتا خواهش م ـ
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کشم  ی. خودم رو مادیشم و کم کم اشکام بند م یو من سبک م رونیب زهیر یشه و م یاشک م درونم دونه دونه ینگران

 :گهیو سام آروم بهم م رونیب

 ؟یآروم شد ـ

شم.  یکنم و همراه با اون از جام بلند م یم زیصورتم رو تم نهییکه به سمتم گرفته، تو آ یو با دستمال دمیتکون م یسر

که مرد و  هیزمان یبودم بوسه برا دهی. شندمیکه تا به حال ند یاونا. خونه ا یخونه  میبعد برو  رونیب یکم میقراره اول بر

دخترونه  یایشکل از دن نیچون من به بدتر دم،یترس یاز اون بوسه هم م یکنن، اما من حت یزن عشقشون رو بهم ثابت م

 یدخترونه گذاشته بودم. عقده ا یایقدم به دن کنم باز یوجودم رو خال یکه عقده  نیا یکرده بودم و برا یام خداحافظ

 .ذره ذره به وجود اومده بود بیغر یو رفتار آشنا ها لیفام یتوزانه  نهیک یو حرف ها گرانیکه با رفتار بابا و ترحم د

***** 

 :گهیدوئه سمتم و آروم م یم نایمب

 ؟یخاله تو عروس شد ـ

 :دهیرو م انیچرخه سمت محمد و زبونم آروم جواب مب یم نگاهم

 .آره خاله، عروس شدم ـ

که  یگردونم و به سام یکنم و بعد سرم رو بر م یبه چشماش نگاه م رهیهزار هزار حرف نگفته است. خ یایکه گو ینگاه

 .حرف نیبه ا ارمیم مانیشم و با تمام وجود ا یم رهیکنه خ یبا لبخند بهم نگاه م

 " .دهد یبهتر از سخن، از راز دل خبر م ،یگاه خاموش "

عقد ما اومدن  یکه برا یتیتنها حسم بهش، حس اعتماده. از جمع دیکه شا هیشم به دستم که تو دست مرد یم رهیخ

جشن آماده بشن. دستم  یتا برا رنی. اونا هم ممیریسام م نیو به سمت ماش میچرخ یو بعد هر دو م میکن یم یخداحافظ

از  یگرفتن دستم نکرده. وقت یبرا یو اون هم تالش ردمام مشت ک گهیدست د یو من اون رو تو ستیتو دستش ن گهید

 :گهیچرخه و آروم م یسام به سمتم م م،یش یمحضر دور م ابونیخ

 .زمیخب، حرف بزن عز ـ

 بگم؟ یاز چ ـ

 .که دلت خواست. فقط ساکت نمون یاز هر چ ـ
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 .ستیتو ذهنم ن یزیخب من االن چ ـ

 م؟یکه عقد کرد یخوشحال گم،یخب من م ـ

 .کردم ریاحساسم گ یدو راه نیدونم. ب یناراحتم؟ واقعا نم خوشحالم؟

 !دارم یاحساس خاص هیخب  ـ

 .ندارم یگفتم احساس خوب یخوام دلش بشکنه وگرنه م ینم

 بد؟ ایاحساست خوبه  نیا ـ

 .سام گهیکردم... دست از سرم بردار د ریگ ایخدا

 .خوب یلیاحساسم خوبه، خ ـ

 .مشترکمون گفتم یزندگ یدروغ رو تو نیمن اول و

***** 

 " سام "

باعث کم شدن  نیکه من دارم و اون نداره و هم یجانیه ست،یوسط درست ن نیا یزیچ هیتمام خونسرد حرف زدنش  با

 ؟یو خونسرد بیقدر عج نیخواد حرفام رو بهش بزنم و بگم مهتا چرا ا یشم. دلم م یشه و ساکت م یم میاز خوشحال

که من  نیانگ ا دیو شا شیخیبشه نگاه سر و  دمیعا نهکه ممک ییزایدونم تنها چ یاما م ؟یستینچرا مثل من خوشحال 

ذارم و  یآهنگ م هیبرم و  ی. هم چنان دستم رو جلو مرمیم ییدم و ال یکنم و گاز م یخودم رو جابجا م یشکاکم. کم

 ییکه من باشم و مهتا و خدا ییایدن یو برم تو رونیاز ذهنم بره ب ییایخولیکنم تا اون همه افکار مال یم ادیصداش رو ز

 .ما بوده و هست وندیکه شاهد پ

 ...دل عاشق من بگه تموم حرفاش و نیبا من باش و مهمون دلم باش و بذار ا ایب "

 "...جام و رهیگ ینم یکه تو دلت کس یبه دستام و قول بد یخوام که دستات و تو بد یم

***** 

 " مهتا "

 نیکه فقط از بودن در کنار اون تو ا ییگرما هیکنه؟  یتو وجودشه که گرممم م ی! چرهیکنم. خ یش مگردم و نگاه یبرم

گرده سمتم و لبخند  یکنه و بر م یزنه ضبط رو خاموش م یکنه م یام رو که حس م رهیچند روز به دست آوردم. نگاه خ
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 رهیبدم. نگاهم م دیام یبهش کم دیبا گهیوجودم متو  یزیو چ ندارهرو  هیکنم اون شوق اول یزنه. احساس م یم یجون یب

کنم و  یره به سمت صورتش. از صورتش به دستش حرکت م یدنده است و دوباره نگاهم م یبه سمت دستش که رو

 یرو رهیکه دستش م نمیب یچشم م یدم و از گوشه  یم هیکشم و تک یم ینه؟ نفس ای رمیکه دستش رو بگ نیمرددم به ا

اون که به حرف عقلم که منعم  یبار و ب نیاول یبار برا نیکنه برم سمتش و ا ین حس سرکش منو وادار مپاش. دوباره او

حرکته و من هم به  ی. دستش برمیگ یدستم م یکنم و دستش رو تو یکنه، فکر کنم، به حرف حس و دلم فکر م یم

و من  گهینم یزیچ گهیس سرکشم دشم. ح یم مونیکه کردم پش یکنم چون در اون صورت از کار یصورتش نگاه نم

داره. نگاهم کم  یو محکم تو مشتش نگه م رهیگ یشه و دستم رو م یکار کنم؟ دستش کم کم شل م یچ دیموندم که با

 .شه یم رهیره باال و به صورتش خ یکم م

***** 

 " سام "

که دستم رو گرفته تو  یا لحظه ااز ذهنم خارج شده و تنه هیفکر منف یکه هر چ یپاشم و در حال یبه صورتش م یلبخند

 نیمن اول یبرا نیا ست،یدست گرفتن ن کیمن  یتنها برا نیکننده اش. ا ریذهنم پره. من پرم از مهتا و کار غافلگ

 .رابطه نیمحکم کردن ا یقدم برا نیکه از مهتا دارم. اول هیحرکت

بار  نیخونه و من ا یمون آهنگ و از اولش مه یکنم. دوباره رو یو دوباره ضبط رو، روشن م رمیگ یرو محکم م دستش

رو که هنوز اول  یکنم عاشقانه ا یکنم. با تمام وجودم لمس م یدستمه نگاه م ونیبا تمام وجودم شادم و به دستش که م

 .ما یبرا یمن و مهتا. عاشقانه ا یبرا یا انهخواد بزرگ بشه و بشه عاشق یکارشه و با وجود ما م

***** 

 " مهتا "

 .اید شو و به خودت نگاه کن، خوشگل شدبلن ـ

کنم. موهام  یتشکر م شمیبه خاطر آرا هیزنم و از سام یم نهییآ یبه دخترک تو ی. لبخندنهییآ یجلو رمیشم و م یم بلند

بودنش  ظیشه گفت با توجه به غل یکرده که م ادهیصورتم پ یرو، رو یظیغل شیساده درست کرده و آرا یلیرو خ

 یکه حوصله  نیبلده. منم به خاطر ا ییزایچ هیکالس رفته و  دور هیکه درستم کنه، بهم گفته بود که  نیقشنگه. قبل از ا

 .رفتن رو نداشتم، قبول کردم که خودش درستم کنه شگاهیآرا

آشنا بشم  ییترسم برم تو جمع بزرگ خانواده شون و با کسا یندارم. دستپاچه ام. م یاالن که آماده شدم، حال خوش اما

 :گهیکنه و م یآروم در رو باز م هیدونم. سام یرفتارشون نم یدرباره  یزیو چ دمیکه تا به حال ند
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 .نییپا رمیواقعا م گهیِا سام اومد، من د ن،ییپا رمیمن م ـ

 یمخف شیرو پشت اون همه آرا میکنم نگران یم یزنم و سع یبهش م یزنه و من باز هم لبخند یم یچشمک طنتیش با

حرکت  نیکشم. چند بار تا اومدن سام ا یم یقیبندم و نفس عم یکنم و چشمام رو م یتخت پرت م یو، روکنم. خودم ر

 راهنیو پ یکت مشک یشم به اون که تو یم رهی. خنمیب یکنم و سام رو جلوم م یکنم. چشمام رو که باز م یرو تکرار م

هر کس  ی. به خود احمقم که قول دادم جلوعیسر رمیقدر وا م نیا دنشیزنم که چرا با د یم بیو بعد به خودم نه دهیسف

ندارم  ور ییتو وجودش هست که حاال که جا یزیچ هیمرد انگار  نینشون بدم من مهتا، از مردها زده شدم. اما ا یو ناکس

 یشه و سع یآغاز م می... دوباره جنگ دروندیو شا تیامن دیکشونه سمت خودش. شا یو از همه طرف ترد شدم، من رو م

 :گهیو م ارهی. دستش رو جلو مرمیکنم نگاهم رو ازش بگ یم

 ؟یبلند بش یخوا یخانوم خوشگله، نم ـ

 :گمیافتم و م یجشن م ادی تازه

 .ترسم یمن م ـ

 ؟یاز چ ـ

 لو بره؟ یهمه چ یخوا یم ؟یگیم یچ ی! مهتا دارــــایخدا

 .ادیازم خوششون ن التونیکه فام نیاز... از... ا ـ

خودش  تیبا حرفاش شخص یبزنن با من طرفن. هر کس یدوما که اگه هم بخوان حرف ستن،ین یبد یآدما اوال که اونا ـ

 .باش یخودش رو نشون داده. تو نترس، قو تیامشب ناراحتت کنه شخص ی. اگه کسدهیرو نشون م

 ...م رفتار کنن کهباها یجور لتیکه فام نیترسم از ا یترسم. بگم م یم یتونستم راحت به سام بگم که از چ یم کاش

 زم؟یعز یکن یفکر م یبه چ ـ

 .یچیبه ه ـ

 هم فکر کردن داره؟ یچیه ـ

 .آره ـ

 .منه یو زندگ ندهیآ یچیسرنوشت منه، ه یچیه آره
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 .نییپا می. بلند شو برایحالت بد شده گو یجا تنها نشست نیا م،یبر ایب ـ

زنم که بهم توان برخورد رو  یرو صدا م ایآروم خدا دلم یکشم و تو یم ی. نفسمیش یو هر دو بلند م دمیتکون م یسر

 یبا خروجمون بلند م یقیموس ی. صدامیافت یذارم و راه م یکنم و دستم رو تو دست سام م یلباس رو مرتب م یبده. بندا

 گمیو باز تو دلم م رمیگ یلبم رو گاز م یشه. گوشه 

 .باش ینداره، قو دنیترس یبرا یزیجمع چ نیـ مهتا، ا

سامه که سام با  یها لیانگار از فام ه،یشناسم ک ی. نمنهیب یگرده و ما رو م یاز جوونا برم یکی م،یرس یالن که مس به

 :گهیبلند م یخنده. مرد با صدا یم دنشید

 .سوت، هورا غ،یدو تا جوون عاشق کف، ج نیبه افتخار ا ـ

بره که  یم تیکنن و سام منو به سمت جمع یگوش م به حرفاش یافتم. جوونا با شاد یکودک م یبرنامه ها ادی اریاخت یب

 یم یلبخند الشیهر کدوم از فام ی. با معرفمیکن یذاره و با هم حرکت م یبار پشتم م نیکنه. دستش رو ا شونیمعرف

هم بودن رو  ادیعموش که به نسبت ز یدارم. خانواده  یحال هدونه که چ یکنم اما خدا م یم یزنم و اظهار خوشوقت

شه که به نظر نگاه  یم یپسر عمه اش معرف ت،یاون جمع ونیاز م یعمه اش. پسر یرسه به خانواده  یکنه و م یم یمعرف

 :گهیو م ارهینداره. دستش رو جلو م یخوب

 .میسالم بانو، من عل ـ

 :گمیکنم و م یم یدست دراز شده اش نگاه به

 .خوشوقتم ـ

 :گهیشدنش م عیتوجه به ضا یب

 .طور نیمنم هم ـ

مونه. چون اون نگاه ها رو هر  یآدم م ادیخوب  فیکث ینگاه ها ،یدون یاندازه. م یباال م ییکشه و ابرو یستش رو مد و

که  یی. همون طور که من نگاه تمام اون مردادنیکنن و عذابت م یجا باز م شتریب یکن رونیاز ذهنت ب یچقدر بخوا

خودمون  لیفام تیتازه نگاهم به جمع م،یرس یما آماده کردن م یبراکه  یمبل یکه رو یمونده. وقت ادمیعذابم دادن رو 

کنم و  یکنه نگاه م یافته. آروم به سام که داره جهت نگاه منو دنبال م یکنن م ینگاهم م یکه هر کدوم با نگاه خاص

 :گمیم

 .میمنن، بر لیاونا فام ـ
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 .میبر ـ

کنم.  یم یادب بهش معرف تیرو با رعا یو مادر یپدر یکنه. تک تک خانواده  یشه و همگام با من حرکت م یم بلند

ذارم از ته ته وجودشون بسوزن که چرا با من اون رفتار رو  یکه بهشون م یاحترام نیزنم که در ع یحرف م یجور

رسم به  یفهمن. م یکه از صد تا بچه کمتر م ییزرگتراب ی. تو چهره نمیب یها م یبعض یرو تو چهره  یکردن. شرمندگ

 :گمیکه تو صدامه م یبا تمام نفرت و سرد خاله.

 .همسرم سام شونمیمهربونم، ا یخاله  ـ

ماست با لبخند از اومدنش تشکر  نیب یاون که بفهمه چه آشوب یکنم و سام ب یم دیکلمات تاک یاز باق شتریهمسرم ب یرو

و من فکرم مشغول  نهیش یو م گهیم یکنم یبه پوزخند شباهت داره خواهش م شتریکه ب یکنه، اما خاله... با لبخند یم

 کنه با من؟ یم یجور نیفروختم که ا نیبه ا یتر زمیشه که من چه ه یم نیا

خودش سالم  یذات یبا مهربون نایمونه. روم یثابت م نیرام یخوره و رو یخاله، به تمام همراهانش سر م یاز رو چشمم

که از مادرش به ارث برده جلو  ییو اونم با تمام پرو نهیش یم نیرام ی. نگاهم دوباره رونهیش یو م گهیم کیکنه و تبر یم

 :گهیو م ادیم

 .یخوشبخت بش گم،یم کیسالم دختر خاله، تبر ـ

 یو لحنشون رو از زبان مادر دمیخانواده ضربه ها د نیکه از ا یمن یکنه و برا یم یادیز دیخوشبخت تاک یکلمه  یرو

. ستین دیتو مجلس بع یگفتن هر حرف ن،ینهفته است. از رام یهزاران معنفهمم که پشت خوشبخت  یشناسم، م یبهتر م

 :گمیمثل خودش م نیبنابرا

 به ماو یسالم پسرخاله، افتخار داد ـ

گام بر  یبعد زیهستن. به سمت م گهیبرابر اصل همد یدو کپ نی. انگار انهیش یزنه و م یم یمادرش لبخند مسخره ا مثل

 .فراموش کنم دمیرو که د یزیکنم اون چ یم یدارم و سع یم

که اول مجلس  یکنه. توجهم به همون پسر شاد یکه دورمه، دور م یشه و فکرم رو از هر اتفاق یعوض م یقبل کیموز

 :گهیو م ادیشه. به سمتمون م یبه دست زدن کرده جلب م بیرو ترغ گرانید

 ه؟یچ یدون یکنم. م ی، شما رو زن داداش صدا مداداشه. شما منو داداش صدا کن، منم نیما ع یمهتا خانم، سام برا ـ

 .هیسخته بگم زن پسرعمو خوب! اسم منم مهد یلیخ

 :گمیم یو به آروم رهیگ یام م خنده
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 .باشه داداش ـ

خانواده  یبود که آدمک ها تو نیباهام شده ، باعث شده که از استرسم کم بشه. حداقل ا یکه با مهربون ییبرخوردها

 :گهیو م ادیبه حرف م ریامشون نبودن. دوباره 

 ن؟یکم برقص هی نیخوا یشما نم نم،یبب ـ

 :گهیخوام مخالفت کنم که سام م یکنم و م یرو مرتب م لباسم

 قربون کالمت داداش جون، چرا که نه؟ ـ

 :گهیو م رهیگ یبعد دست من رو م و

 زم؟یعز میبر ـ

 :گمیخوام ناراحت بشه، آروم م یپره. نم یعمق چشماش خوشحال تو

 !میبر ـ

بهشون اجازه بدم  گهید دیآدمک ها خودم رو شاد نشون بدم. نبا یحداقل جلو دیکنم با یوسط و من فکر م میر یهم م با

اگه از درون مثل امشب ذره ذره نابود بشم. آروم دستام رو با آهنگ حرکت  یمن به سرشون بزنه. حت یکه فکر نابود

 یکنن. همراه با سام م یم یبا دست و سوت ما رو همراه یشه. همگ یم ادیو کم کم جمع جوون دورمون هم ز دمیم

 .و غم در درون هیگر تِیبه چهره و واقع یکنم. ماسک شاد یم هیرقصم و از درون گر یچرخم و م

***** 

 " سام "

 :گهیچرخه و م یدور ما م نشیبا دورب یمهد

 هیرو هم شما. بذار  یکیبه دهن و اون  رهیرو داداش بگ یکیبنداز توش و  ینوشابه بردار و دو تا ن وانیل هیزن داداش  ـ

 .رمیاز شامتون بگ یستیآرت لمیف

 :گمیخندم و م یم بلند

 .دترهیبردار ما مدالش جد لمیشده! ف یمیکه قد نیا وونهید ه؟یستیآرت نیا ـ
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ات  قهیتو  زهیداش نوشابه رو برکه بگم زن دا نیمگه ا ؟یکار کن یچ یخوا یمن موندم م یاز نِ ریبه غ گهید نم،یبرو بب ـ

 .بشه یگل گل دتیسف راهنیتا اون پ

با جمع اخت شده و از  یشده و انگار کم شتریاز لبخند ب یکم یکه بلند باشه، ول یخنده. البته نه خنده ا یبه بحث ما م مهتا

 دیکه از ورود به جمع جدکه استرس داشته  نیکم شده. من رفتارش رو گذاشتم به ا دمیاون رفتارش که بعد از ظهر د

 .زنه یم یدییحدسم مهر تا نی. رفتار االنشم به ادهیترس یم

 .شاه داماد، با تو هستما ،یاو ـ

 :گم یو م دمیتکون م یسر

 ؟یگفت یزیجانم؟ چ ـ

 :گهیو م دهیتاسف تکون م یرو از رو سرش

 !بدر! بابا دست زن داداش خسته شد زدهیس میاومد یبا ک نیبه، ما رو بب ـ

 :گمیزنم و م یم یبه مهد ی. لبخندرمیگ یشم و اون رو م یدهنم گرفته م یکه مهتا جلو یمتوجه ن تازه

 نه؟ ،یات رو اجرا کرد دهیآخرم ا ـ

 .کنم یدونم دارم چه کار م یبردار منم و خودمم م لمیدوست دارم، ف ـ

 .دونم و تو یخراب بشه من م لمیف نیاگه ا ـ

 .برو بابا ـ

شه  یخوره. چشمامون تو هم قفل م ینوشابه م گهید یخورم و مهتا هم از ن یم یو کم رمیگ یو تو دهنم مر یخندم و ن یم

 .میجشن یکنم که تو یو فراموش م

 د؟یخور یرو م یچ د،یته کش یاِ بسه، نوشابه  ـ

 .میریگ یو نگاهمون رو از هم م میخور یدو جا م هر

 .قاشق غذا بچپون تو دهنش هیداداش . زن دایخوب ژست گرفته بود ما،یخودمون یول ـ

 :گمیو م یچرخم سمت مهد یم

 مونه؟یچته؟ مگه عروس ،یاِ مهد ـ
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 .بشه. حرف نباشه ها یموندن ادیدوست دارم مراسمش به  ینه، ول ـ

 :گهیکنه م یرو بلند م نیکه دورب یدر حال یداره و مهد یقاشق برم هی یحرف چیه یب مهتا

 .تو هم بردار سام ـ

 :گمیزنم به برنج و آروم م یضربه م یدارم و کم یقاشق از برنج رو بر م هی منم

 !یمهد نیاز دست ا ـ

 :گهیشنوم که م یمهتا رو م یصدا

 !یکرد یکارو م نیا مونیعروس یبرا دیبا ؟یباالخره که چ ـ

 .کنه یپسر منو خل م نیا یآره، ول ـ

زبان نگاهه که ما رو به  نیو باز هم ا میریگ یسمت طرف مقابل مو به  میاریزنه و من هم. قاشق رو باال م یم یلبخند مهتا

 .دهیم وندیهم پ

***** 

که بهش  یخوام به قول یکنم. نم یفکر م میشب زندگ نیو به بهتر رمیم اطینشه به ح داریب یکه کس یو به طور یآروم به

اومدم.  اطیصورت معصوم رو نبوسم به ح که خودم رو کنترل کنم تا اون نیا یبرا نیدادم عمل نکنم و بشکنمش، بنابرا

 یگوش کنم. خنده ام م گهیکه م یداره که حاضرم به هر چ ارزشبرام  دهیتخت خواب یکه رو یاون دخترک یاون قدر

شه و تو دلم از مامان به خاطر کارش  یم قیبده. لبخندم عم یافتم که موند جواب مامان رو چ یاز شب م یزمان ادیو  رهیگ

تونم حدس  یم ومونه  یجا م نیخانواده اش گفت که مهتا امشب ا یبگه جلو یزیکه به مهتا چ نیم. بدون اکن یتشکر م

خواد فعال کنار من باشه،  یکشه و نم یدونستم که خجالت م ینزنه. م یبزنم که مهتا چقدر خودش رو کنترل کرد که حرف

 خت؟یر یخجالتش م نیا دیباالخره که با ؟یباالخره چ یول

نور ماه  ریشم، چشمم به صورتش که ز یواردش م ی. وقترمیکنم و به سمت اتاقم م یکشم و عقب گرد م ینفس م یکم

 .بندم یکشم و چشمام رو م یکنم کنارش دراز م یبه صورتش م یو نگاه رمیکنم. جلوتر م یمعلومه م

***** 

 " مهتا "
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افتم. آب  یم شبید ادیبعد  یکنم و کم یاصله داره ماز من ف یکه کم یکنم، نگاهم به صورت یکه چشمام رو باز م صبح

اندازم و  یاون م یسرمه رو، رو یکه رو یمسافرت ی. تو خودش جمع شده. پتونمیش یو سر جام م دمیدهنم رو قورت م

افتم و تو دلم ازش  یکه سام بهم داده بود م یقول ادیبرده.  نیخواب استرسم رو از ب نیکشم. انگار ا یم یا ازهیخم

از مرد بودن رو به من نشون داد.  یگرید ی. ازش ممنونم که چهره ومدیکنم. ازش ممنونم که به سمتم ن یتشکر م

 .هام رو از کرده بودم هیممنون بودن ها، گر نیهرچند با تمام ا

روش طرح  بلوز و شلوار خواب که هیافته.  یبهم داد م هیسام شبیکه د یشم و نگاهم به لباس یتو جام جا به جا م یکم

 یجا موندن و خونه شون نرفتن. سرم رو کج م نیخسته بودن ا شبیکه د نیداشت. اونا هم به خاطر ا یعروسک خرس

عجب  گمیباال و تو دلم م رهیشم. ابروهام م یسام م ی ازهیخمکه متوجه  نمیرو بب راهنیپ یکنم تا بهتر اون عروسک رو

 .افتم یم لیگور ادیفر ایخدا،  یکشه. انگار... وا یم ازهیبلند خم

برات نکرده  یبدبخت که تا به حال جز خوب نی. ایشعور یب یلیمهتا خ گمیکه نخندم و باز تو دلم م رمیگ یرو گاز م لبم

 ؟یکن یم هشیتشب لیبه گور یو تو دار

 :گهیافکارم برسم سام م یبه ادامه  امیم تا

 .خانمم ریصبح بخ ـ

 :گمیزنم و م یبهش م همه زل زدن نیبه خاطر ا یخجول لبخند

 .ریصبح بخ ـ

 :گهیسر جاش و م نهیش یم

 ؟یداریوقته ب یلیخ ـ

 .نییپا میو با هم بر یبش داریشدم، منتظر موندم تو هم ب دارینه! تازه ب ـ

 .گوشه بذارم هیکه مامان گذاشته رو جمع کنم  یبذار رخت خواب ـ

 :گمیشم و م یو بلند م دمیتکون م یسر

 رون؟یب امیب نیمن با ا ،یوا ـ

 :گهیگرده و م یم بر
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 رمیگ یم هیمونه بلوز که االن از سام یخب شلوارش که خوبه، م ،یدیکه سر عقد پوش یمانتو و شلوار نیبب ا،یگیراست م ـ

 .برات

 :گهیگرده و م یسبز بر م کیتون هیو با  رونیب رهیم

 .پوشب ایجا گذاشتا. ب نیاز لباساش رو ا یدختر بعض نیبود که ا یشانس ـ

 :گمیکار رو نداره. آروم م نیاما اون انگار قصد ا رون،یشم بره ب یکنم و منتظر م یسرم رو کج م یکم

 که لباسم رو عوض کنم؟ یرو بهم نشون بد ییجا هیشه  یم ـ

و  رمیگ یشم. لبم رو گاز م یبعد متوجه رفتنش از اتاق م یبندازم. کم نییشه سرم رو پا یکنه که باعث م یبهم م ینگاه

پاش رو زده به  هی. ستادهیکنم. پشت در ا یکنم و در اتاق رو باز م یعقدم رو سر م دیکنم و شال شف یلباسم رو عوض م

 :گمیو م رمی. به سمتش مدهیو تکون م وارید

 ؟یناراحت شد ـ

 :گهیکنه و م یرو بلند م سرش

 .که من شوهرتم یدون یم ـ

 .به من حق بده یدونم، ول یم ـ

که برام افتاده رو برات بگم و اون وقت تو سر چه  یاز اتفاق بد ینتونستم حرف یکه بترسم. من هنوز حت من حق بده به

تونم بهت بگم که از من  یترسم و نم یهم م ی. من هنوز از تو که شوهرمیکن یبا من بحث م یساده و مسخره ا زیچ

که تو دلمه رو بلند بگم،  یینایا یتونستم همه  یترسم. کاش م یساده هم م یبوسه  هیاز  ی. من هنوز حتیریفاصله بگ

 .ترس نیترسم. آخ که امان از ا یم یبه من بگ ی... از اون چه که تو بخوایول

 دیفهم ی. کاش مرهیبه سمت اتاقش م یحرف چیه یو ب دهیتکون م یدوزم و اونم سر یناراحتم رو به صورتش م نگاه

و  ادیم رونیپوشه ب یم یلباس مناسب نکهیو اون هم بعد از ا دمیم هیتک رواینگاهم رو. کاش. مثل خودش به د یحرف ها

 :گهیم یآروم و جد

 !میبر ـ

 دیمن و امثال من با یکنم که تا ک یفکر م نیدارم، اما به ا یو همراهش به سمت سالن گام بر م دمیتکون م یسر

 یدست گذاشتن رو ایگناه من بود که اون عوضمگه  م؟یهمسر و خانواده مون بترس یاز تک تک رفتار ها دیبا م؟یبترس
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محمد به زبون  یکه خانواده ام البته منها نیشدم. با ا وندهمن از همه جا ر اره؟یکه به قول خودشون نقطه ضعف مه یکس

بد  یلیکه حالم خ لیاون اوا دی. شاستنیمثل قبل با من ن گهیرو به من ثابت کرده که د نیاما باز هم رفتارشون ا اوردن،ین

و اون عکس العمل  بگمگفت. اگه بخوام به سام هم  یرو نم نیا دشونیجد یبهتر با من رفتار کردن، اما رفتارها یبود کم

 ؟ینشون بده چ یبد

***** 

 " چند ماه بعد "

 :گهیکنه و م یرو باز م یاتاق در

 .تر ریکه اتاق خواب باشه. هم بزرگتره و هم نورگ نهیا ممیجا تصم نیا یبرا ـ

هست که من به خاطر  یزیکنم چ یزنم. فقط به خاطر سام و فکر م یاز صورتم م یروزها شده جزئ نیرو که ا یخندلب

 :گمی. مگرانیشده فقط به خاطر د میخودم انجام بدم؟ زندگ

 ؟یپرس ینظر منو م یچ یاالن برا گه،ید یرو گرفت مایتصم یخب پس، همه  ـ

 اتاق خوبه؟ یبرا میریست کرم بگ نیمشترکمونه، بب یزندگ ،یدار اریاخت ـ

 :گهیکنه م یم نییکه دستش رو باال و پا یبعد در حال و

 ...جا نیا نه،ییو آ زیجا ست م نیا م،یذار یتخت دو نفره م هیجا  نیا ـ

کنم  یم یکنم و سع یتخت خواب اشاره کرده نگاه م یکه برا ییجلو. به جا رهیو م رهیگ یم هیجور از کمد و بق نیهم

 یم نیبه ا میو تازه بهش اجازه دادم که در آغوشم بکشه. تازه دار میایبا هم کنار م میرو از اون جا بردارم. تازه دار فکرم

ذارم و تازه تازه از  یبا هم همراه بودن. تازه دارم ترس هام رو کنار م وبا هم ساختن  یعنیمشترک  یکه زندگ میرس

بر سرم اومده و اون با چه  یسر شاهده که هنوزم نتوستم بهش بگم چ یباال ایشم، که خدا یمردم وحشت زده نم دنید

 نیو من هنوز در استرس گفتن مهم تر دهیخبر م مونیزندگ ی ندهیدونه و از ده سال آ یمنو همراه خودش م یشوق

 نیبار ا هی یاول بهش گفته بودم. کاش برا یفهمم. کاش همون روزها یرو م ایآر ی. تازه دارم حرف هامیزندگ یمسئله 

که انجامشون ندادم و  ییاالن من شده پر از کاش ها یزدم. زندگ یدور باهاش خوب حرف م ختمیر یرو م یترس لعنت

 .ادیکنم باز دنبالم م یکه هر چه قدر ازش فرار م یشده پر از خاطرات

 ناتیرنگ و تزئ یینها یمه. کارهااون گذاشته، رو به اتما یرو، رو شیسازه و تمام وقت و انرژ یکه سام داره م یا خونه

 .ساختمان مونده یداخل



 

 
368 

 ینم یمنم که با ترس از گذشته همراهشم و حرف نیکنه و ا یاون داره با تمام صداقتش منو همراه خودش م ؟ینیب یم

رسم که ت یاون اتفاق از دست دادم و م یرو به واسطه  زهایچ یلیترسم. من خ یم یدونم کارم اشتباهه، ول یزنم. خودم م

 .رو هم از دست بدم مگاه هیسام رو، تنها تک قت،یحق یبا گفتن دوباره 

***** 

 " سام "

. دهیو حرفام رو نشن ستیزمان ن نیانگار تو ا نمیب یتخت خواب بهش اشاره کردم، م یکه برا ییاش به جا رهیخ نگاه

 :گمیو م دمیجلوش تکون م یدست

 ؟ییکجا ـ

 .جام نیهم ـ

 :گمیکنم و م یم یلبمه اخم یکه رو یزنه. همراه با لبخند یکه دوسش دارم رو م یهم اون لبخند باز

 گفتم؟ یمن چ نمیجا بود حواست، بگو بب نیاگه ا ـ

 !یداد یها رو نشون م لهیوس یجا یداشت ـ

 بعد از اون؟ ـ

 ...خب... خب ـ

 :گمیزنم و م یم یشخندین

 !دمیپرس یباشه م یاتاق چه رنگکه رنگ  نیا یداشتم درباره  ،یخواد حرص بخور ینم ـ

 .گهیخب کرم د ـ

 کرم؟ یجفتمون. همه چ میش یم وونهیو رنگ اتاقم کرم باشه که د میاگه قرار باشه ست کرم بذار ـ

 .ینه، کرم قهوه ا ینه همه چ ـ

***** 

 " مهتا "
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مه داشتم؟ سرم رو تکون زدم که از ورود بهش واه یحرف م یاتاق خواب یراحت داشتم درباره  یلیمن بودم که خ نیا

 :گمیدم و م یم

 .خوره ی. حالم داره از خاک و خل بهم مرونیب میکه تو دکورش به من کمک کنه. االن بر گمیجا رو بذار به مهناز م نیا ـ

 .ترسونه. اتاق خواب یکه منو م ییفرار از جا یدروغ ساده برا هیمشترک،  یدوم زندگ دروغ

 :گهیو م ادیم رونیب امیکه دارم م دنبالم

 نا؟یمهناز ا یخونه  میخب؟ پس بر ـ

 .شده رمی. دمیبر گه،یآره د ـ

ماه  نیشب از دوم نیاول یام جمع کنم. امشب تو نهیشه دستام رو تو س یو باعث م نهیش یتو تنم م زییغروب پا سوز

رو بر  میم من دارم زندگکن یفکر م ی. گاهمیرو بگذرون مونیمجرد یروزها نیو قراره آخر میدعوت یبه مهمون ز،ییپا

 نیا دیجز ترس ندارم. شا یباشه، کار یو عکس العملش چ بفهمهکه سام  نیکنم و از فکر ا یمشت دروغ برپا م هی هیپا

و مهناز تا مادرم و آقاجون  اریو مه ایجمله برام تکرار شده. از آر نیرو که با سام گذروندم تماما ا یبهار و تابستون

 یوسط حرف نیا هک یذاره. تنها کس یکه تو وجودمه نم یسام بگم، اما ترس یرو برا قتیوان که حقخ یم یمهربونم. همگ

. رهیگ یکه سام هست با منم گرم م یقبل و فقط مواقع یکه عقد کردم شده همون محمد یزنه محمده. از وقت یبه من نم

هم که دعوتمون کرد نرفتم. نرفتم چون  ی. وقتمریاونا نم یمامان رفت و آمدش رو با خاله کم کرده و منم که کال خونه 

 .خراب کنه رو میبزنه و زندگ یحرف دمیترس یم

 تو فکر؟ یریم میزن ینم یگذره که تا حرف یتو اون کله ات م یتو فکرا! چ یریکنن م یخانمم، تو رو ول م ـ

 :گمیخورم و م یم جا

 چرخه؟ یتو فکر من م یزیمگه جز تو چ ،یچیه ـ

 .تو فکر کوچولوت بچرخه دینبا یزیه، تا من هستم چبچرخ دمینبا ـ

 !یزن یدو ساله حرف م یبچه  هیکنم با  یافته؟ احساس م یسام، چرا در مورد من لفظ کوچولو از دهنت نم ـ

 :گهیخنده و م یبلند م بلند

 .صدات کنم یجور نیخب دوست دارم ا ـ

 :گمیدلم م تو
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 .شنگ حالش گرفته بشه هاسوخته که ق اهیمن بهش بگم س گهیم طونهیش ـ

 .ایخوا یرفت تو فکر، کتک م نیباز ا ـ

 ؟یکرد یشما، رو نم یهنرا هم داشت نیاز ا ـ

برم و به  یچونه ام م ریو دستم رو به ز ابونیگردم سمت خ یکنه. منم بر م یم ابونیخنده و حواسش رو گرم خ یم

 یما رد م نیکه عاشقانه در کنار هم از کنار ماش یهرشم. به زن و شو یم رهیاومدن خ دیخر یکه دم غروب برا یمردم

 :گمیشن. آروم م یمحو م دمید یو شوهر از جلو نجلو و ز رهیم یکم نی. ماشمیموند یبیعج کیتراف یشن. تو

 سام؟ ـ

 جانم؟ ـ

 !ازت بپرسم یسوال هیخوام  یم ـ

 .بپرس ـ

خوره وجودم رو به  نیسوال ع نیو اگه نپرسم ا ترسم اگه نگاهش کنم نتونم حرفم رو بزنم یکنم، چون م ینم نگاهش

 .کشونه یم ینابود

 ؟یکن یکار م یچ ستیطرفت باهات رو راست ن یروز حس کن هیبهت دروغ گفته، اگه  ینفر هی یروز حس کن هیاگه  ـ

 باشه؟ یداره طرفم ک یبستگ ـ

 تو بگو؟ ،یحاال هر ک ـ

 ؟یپرس یسوال رو م نیتو به من بگو که چرا ا ـ

 :گمیگردم طرفش و م یم بر

 .گهیسام، بگو د ـ

 .نشده است ینیب شیخب، من عکس العمالم پ ـ

 ؟یعنی نیو ا ـ
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بگه و چه از  ادیکه اگه بفهمم طرفم دروغ گفته، چه خودش ب نیا یعنیکه بهت گفته بودم که از دروغ متنفرم،  نیا یعنی ـ

و  رمیخودم رو بگ یتونم قول بدم که اون موقع جلو یمکه ن نیا یعنیبشنوم، اون وقت حساب طرف من با خداست.  ییجا

 که منظورم رو؟ یفهم یاون لحظه... م

 یباشه که من هرگز نم گهیکه م ینیرو. اگه هم قتیبهش بگو حق گنیمن م ی. بعد خانواده دمیتکون م یترس سر با

ره. به  یباال م ییه و سام از پل هواش یروون م یکم کی. ترافگمیبه سرم اومده. هر گز نم یخوام بهش اعتراف کنم که چ

 .کنم ینگاه م شن یشن و دوباره درشت م یم زیکه چند لحظه ر ییآدم ها

 ؟یدیسوال رو از من پرس نیچرا ا ینگفت ـ

 .گرده سمت جلو یکنه و بعد بر م یبهم نگاه م یشم. کم یم رهیصورتش خ به

 .خواستم بدونم، محض اطالع یم ،یجور نیخب، هم ـ

 توش نبوده؟ یقصد چیه یعنی ـ

 !نه، گفتم که ـ

خواد  یتا ته قصدت رو م یپرس یازش م یزیچ یبد سامه که وقت یاز اخالق ها یکی نیکه ا دمیچند ماه فهم نیا تو

 شیکه سام بفهمه مشاوره هام رو هم پ نیاز ترس ا یوقته حت یلی. خرمیبه خودم بگ یکنم حالت عاد یم ی. سعارهیدرب

خوام  ی. مدت هاست مختهی. روح و روانم به هم رختمیر ورکه مربوط به گذشته باشه رو د یزیهر چ. کال رمینم ایآر

که من  هیدر حال نیحذف شده. ا ستمیحرفش خود به خود از ل نیهرکس که شد، اما سام با ا یحرف هام رو بزنم، برا

 .حرف بزنم یکس یخواست به جز اون برا یدلم نم

***** 

 :گهیکنه و م یرو باز م در یبا لبخند مهناز

 .منتظر شمام یاز ک نا،یاومد نیبه به، عجب کرد ـ

بهم چه گفته بود. گفته بود  ادمهیاز موعد. خوب  شیپ یجور بازنشتگ هی. رونیاز شغلش اومده ب گهیاز اول مهر د مهناز

بچه اش رو خودش بزرگ کنه و چند خواد  یبا پرستار تنها نذاره. گفته بود م گهیباشه و اون رو د نایمب شیخواد پ یکه م

که  نیگفت و من بدون ا ینم یخورد و به کس یکه حرف هاش رو م ییاز مهتا یدوم ینشه نسخه  نایمب گهیسال د

 .ارزش داشت یلیکرد خ یم یزندگ سته،یانسان هم شا هیاگه  یخوشحال شده بودم. حت میتصم نیاز ا یناراحت بشم کل
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مبل  یکه کنار سام رو نمیب یم ام،یتو، اما به خودم که م میر یم یکنن و ک یم یاحوال پرس یفهمم که سام و مهناز ک ینم

کنم که  یگردم نگاهش م یکنم. بر م یسام دور شونه ام رو حس م ینشستم. دست حلقه شده  ایآر یو رو به رو

 :گهیزنه و م یم یلبخند

 شده؟ یزیچ ـ

 نه؟ ایداره  یکار نمیمهناز بب شیپ رمینه، من م ـ

 .برو خانومم ـ

شده.  شتریب یلیکه تو جونم رخنه کرده خ یفرق داره. ترس میجا اومد نیکه تا ا یصد درجه با اون نگاه جد نگاهش

 :گهیم دنمیمهناز با د

 خانوم بداخالق؟ یجا آبج نیا یعجب اومد چه

دونم به محض  یام آشنا شدم. مچند ماه خوب با اخالق س نیرو فراموش کنم. تو ا یترس لعنت نیزنم که ا یم یلبخند

داره و  یخوشرنگ توش گذاشته برم یرو که چهار تا استکان چا یچا ینیشم. مهناز س یم چیدوباره تنها شدن سوال پ

 :گهیم

 .میبر ـ

***** 

 " سام "

 :گهیزنه و م یم یلبخند ایآر

 ما؟ یبا خواهر خانوم یکن یچه م ـ

 :گمیو م دمیتکون م یا شونه

 .سازش ـ

 :گهیخنده و م یم بلند

 ...مخصوصا دم،یدختر آروم تر من ند نیانصاف داشته باش سام، از ا ـ

 :گهیکه م ادیطرف م هیمهناز از  یصدا
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 .موقوف ینیما فرشتگان زم بتیغ ون،یآقا یآ ـ

 :گهیو م ادیبا سرعت به سمتم م نایاون ور هم مب از

 ؟یعمو، اومد ـ

باز  ادیکه به سمتم م ییکوچولو طونیش یکال قطع بشه و من دستام رو برا ایآر یشه که حرف ها یباعث م نایا یدو هر

 .کنم

 :گمیپاشم و م یبه صورتش م یلبخند

 جان دل عمو؟ ـ

 چیمنو کنجکاو کرده. مهتا ه بیافتم که عج یسوالش م ادی دنشی. هنوز با دنهیش یرو پام و مهتا هم کنارم م نهیش یم

 .کنه یمهناز حواسم رو پرت م ی! صدادیپرس یسواال رو نم نیوقت ا

 ؟یکن یمهتا لباست رو عوض نم ـ

 .رمیچرا، االن م ـ

 :گمیم ای. رو به آررهیشه و همراه مهناز دوباره م یبعد بلند م و

 ...مخصوصا ،یگفت یم یخب، داشت ـ

 .داشته باشماونو قبول  یاز هر کس شتریب دیاصال شا ه،یدختر خانوم یلیخ م،یبود ششیما پ یآره، مخصوصا وقت ـ

 :دهیشه و ادامه م یم ی. جدرهیکنه و لبخندش م یمکث م یکم

 ...دختر نیا ،یدون یمهتا با تو حرف بزنم. م یخواستم درباره  یوقت بود که م یلیسام، من خ یدون یم ـ

 .تیگوش ایآر ـ

 :گهیشه و م یبلند م یدیبخشبا ب ایخواد بگه؟ آر یم یکه چ نیکنه و من کنجکاو از ا یرو قطع م ایمهناز صحبت آر باز

 .اومدم ـ

 :گهیو م رونیب ادیبعد حاضر و آماده م یکم
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 یم یبرم اون جا. سع دیتونن کنترلش کنن. من با یبد شده و خانواده اش نم ضامیاز مر یکیحال  ایببخشا داداش، گو ـ

 .کنم زود برگردم

 :گمیشم و م یم بلند

 .نداره بیبابا، برو داداش، ع یا ـ

 یخونه خوشم م نیاز ساخت و بافت ا شهی. همرمیخوره م یم یکه به اتاق خواب ها و در خروج ییتا دم راهرو همراهش

 نمیب یبعد مهتا رو م یگردم و کم یبرم رهیم ایآر یو آسمون پر ستاره بودن و کامال راحت. وقت اطیاومده. اتاقاش رو به ح

و  رونیب ادی. پشت سرش مهناز هم مرونیب ادیورتشه از اتاق مرو ص قیعم یکه لباسش رو عوض کرده و اخم یکه در حال

 :گهیم

 ...من ن،یمهتا بب ـ

 :گهیم هیکنم مصنوع یکه حس م یخوره و مهتا هم با لبخند یمن حرفش رو م دنیبا د و

 زم؟ی... عزیستادیجا چرا ا نیا ـ

 .بفهمم دیباشه با یبرم. هر چ شیپ خودم استیکنم با س یم یکنه. سع یم یرو از من مخف یزیجمع داره چ نیا نه،

 .رفت یداشت م ا،یاومدم دنبال آر ـ

 .تو میخب پس بر ـ

 :گمیگردم سمتش و م یو حاال اونه که اخم کرده. برم گهینم یزیچ گهید مهناز

 د؟یبگ دیخواست یم یزیشده؟ چ یزیمهناز خانم چ ـ

 :گهیزنه و م یم یروانشناسانه اش لبخند استیاون س با

 .ستیسرپا خوب ن م،یرما برنه، بف ـ

 :گمیذارم و م یرو پشت مهتا م دستم

 .زمیعز میبر ـ

و مشغول  نیزم یرو ختهیرو ر شیکنم. اسباب باز دایرو پ نایگردونم تا مب یچشم م مینیش یمبل ها م یرو یهمگ یوقت

 .بزرگترها وجود داره نیکه ب یزی. فارغ از هر چهیباز
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گرمه و  ونیکنن. مهتا سرش به تلوز یکدوم اشاره به ماجرا نم چینه، اما ه ایزنن  یم یحرف نمیکنم بب ینگاهشون م منتظر

 .دنیخند یبودن که م ییدو همون دو تا نیمهناز هم تو خودش رفته. انگار نه انگار ا

 د؟یدر ساکت نقیچرا شما دو تا ا نمیبب ـ

 :گهیبرداره م ونیاون که چشم از تلوز یب مهتا

 م؟یبگ یچ ـ

 .کنه یسکوت داره کالفه ام م نیا ،یهر چ ـ

 :گهیخنده و م یم مهناز

 ش؟یشه. از خونه بگو سام؟ تا کجا رسوند یدو تا خانم اعصابت خرد م نیرفت، ب ایبد شد آر ـ

 .کنه یدر ماجرا نم یدخالت مهتا

و کم  لیوسا دیال خردنب میخوام با مهتا بر یها رو هم وصل کردن. م نتیرنگش مونده، امروز کاب یکارها گهیواال د ـ

 ...کم

 :گهیزنه و م یم یلبخند

 .جوره یهمه چ یخب خدا رو شکر، پس به سالمت ـ

 .یاُه، همه چ ـ

کنم که  یفکر م نیو من به ا میش یذهنم رو مشغول کرده. باز ساکت م بیکه امشب عج یبه جز اون موضوع یچ همه

 .بده حیتونه بهم توض ینه که فقط مخانواده او نی. انگار تو اایآر شیبرم پ دیحتما فردا با

***** 

کنم به مهتا و  یشه. رو م یم ریداره کم کم د گهیو د ومدهیهنوز ن ایکنم. آر یکنم و به ساعت نگاه م یرو بلند م سرم

 :گمیم

 !میخانوم، بلند شو بر ـ

 :گهیزنه و م یم یسمت اتاق خواب. مهناز لبخند رهیو م دهیتکون م یسر

 .دیجا بمون نیاامشب رو  د،ینر ـ
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 .یتو زحمت افتاد یامشب حساب ،یمرس ـ

 .نبود، بهت بد گذشت ایآر ه؟یحرفا چ نیا ـ

 :گمیزنم و م یم یلبخند

 .هم خوب بود یلیاصال، خ ـ

 ینم یزیچ چیه گهیشد د یم ریفکرم درگ ی. وقتدمینفهم یزیگفتم. از امشب اصال چ یواقع داشتم بهش دروغ م در

بپرسم سر جام نشسته بودم.  ایکه به خودم داده بودم که فردا حتما از آر یبا قول شتریامشب هم بتونست منو آروم کنه. 

 .منو بدجور مشکوک کرده بود ایآر ینصفه  یمهتا و مهناز و حرف ها دیجد یرفتار ها نیا

 :گهیکه سر پا بودم م دنمیو با د ادیم مهتا

 ؟یرو برداشت چتییو سو یگوش م،یبر ـ

 یجور دینزنم. با یکنم حرف نامربوط یم یو سع رمیگ یکنم. لبم رو گاز م یم یو باز از مهناز خداحافظ مدیتکون م یسر

اندازم حرکت  یمهتا م یدور شونه ها شهیکه دستم رو بر طبق هم یدر حال نیمرد بود رفتار کنم. بنابرا هی ی ستهیکه شا

 :گهیم نهیش یم نیماش یکه تو نیکنم. مهتا هم یم

 .سته ام، اگه خوابم برد ببخشخ یلیـ خ

 کار کنم؟ یتونستم چ یزد نم یکشم. اگه حرف م یم یبنده. نفس یبعد چشماش رو م و

***** 

کشون کشون  بایخسته بود و تقر یلیزنم. مهتا رو رسوندم خونه. خ یرو م موتیدارم و ر یدر نگه م یرو جلو نیماش

خوش گذشتن  ی. انگار امشب به جامیاوردیز خداحافظ به لب نبه ج یکدوم کالم چیه یکرد. موقع خداحافظ یحرکت م

 یرو از رو میو گوش نکیکنم که ع یتو خونه. سر بلند م رمیکنم و م یدر رو باز م موتیبه هر دومون زهر شده بود. با ر

 یفرار م یندذاره و ت یدر م یجلو نیزم یرو، رو یزیکه چ نمیب یآدم رو م هی کلیه نهییآ یداشبورد بردارم که از تو

به سمت در  طمتوس بایتقر یبسته  هی دنیشم و با د یم ادهیپ نیکه در بسته بشه از ماش نیکنم. قبل از ا یکنه. تعجب م

 .خونم یبسته رو م یلب متن رو ریکنم ز یرو نوشته. خوب که دقت م یزیکنم. روش چ ی. بسته رو بلند مرمیم

 " .کمک به تو یبرا "

 ؟یسام، مادر اومد ـ
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بندم  یکنم و در رو م یعقب پرت م یصندل یکه اون رو، رو یو در حال رمیگ یمامان چشمم رو از عنوان بسته م یصدا اب

 .رمیبه سمت مامان م

 .خاتون میبله، اومدم مر ـ

 بود مادر، اون که تو دستت بود؟ یاون چ ـ

 .مدارک تاالر بود ،یچیه ـ

که بسته رو  یخواست مامان مشکوک بشه به کس یدلم نم یره، ولدونم چرا به مامان گفتم که اون مدارک تاال ینم

 .در و بعدم بخواد قصه بسازه یگذاشته جلو

 ؟یآها، مادر شام خورد ـ

 .. مهنازمیخواهر مهتا بود یآره، خونه  ـ

 ؟یاوردیخب پس، مهتا رو چرا ن ـ

 .نگفتم یزیخواست بره خونه، منم چ یامشب م گهیواال راستش د ـ

 :گهیو م دهیتکون م یسر

 .زمیتو عز ایتو پسرم، ب ایباشه، ب ـ

 یم نییرو باال و پا ونیتلوز یبابا که داره کانال ها دنی. با درمیکنم و به سمت در خونه م یرو تو دستم جا به جا م کتم

 .رمیزنم و به سمتش م یم یکنه لبخند

***** 

 " مهتا "

 یرو نمیش یکشم و م یم ییبلند باال ی ازهیکارام خم نیا یه زنم و پشت سر هم یجام م یتو یکنم و غلط یباز م چشم

که درش  ییو به سمت دستشو ارمیم رونیکمدم ب یرم و شونه و مسواکم رو از تو یشم و به سمت کمدم م یتخت. بلند م

 نیچرا ا نیاکنم.  ی. تعجب مرونیب ادیاز توش م اریباز کنم مه وخوام درش ر یکه م نیو هم رمیدر اتاقمه م یجلو قایدق

 یسوال رو ازش م نیخمار و اخموم هم ی افهیاز شرکت رفتنش بگذره! با ق یساعت هی دیموقع روز خونه است؟ االن با

 .پرسم

 ؟یخونه ا یواسه چ ؟یشرکت باش دیتو االن مگه نبا ـ
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تو  یادت کردم حت. عرونیو شلوارک بود اومدم ب شرتیبا لباس خوابم که ت ست،یکنم خونه ن یکه فکر م ییاون جا از

 :گهیچرخونه و م یزمستون هم شلوارک بپوشم. سرش رو به سمتم م یسرما

 !خوام مامان رو ببرم دکتر یم رم،یامروز نم ـ

 :گمیو م رمیگ یرو م رهیاون که داره به سمت اتاقش م یشه و جلو یتر م قیعم اخمام

 مامان چش شده؟ ؟یچ ـ

 مگه برات مهمه؟ ـ

 مامان چشه؟ منیمسخره نشو، بگو بب ـ

 .تونه بخوابه از درد یکنه از دردش. نم یکه شبا ناله م یبه حد ره،یگ یمدته گردنش درد م هی ـ

نگرفتم. اگه محمد  یمدت باهاشون لج کردم که از مامان خبر نیمونم. اون قدر ا یم رهی. به جلوم خرهیذاره و م یم بعدم

. ادینکرده بود که ازش بدم ب یمامان، مامانم کار یاومده بود که... ولمرد هم برام مهم نبود. اون قدر ازش بدم  یجلوم م

 .وقت چیذارم. ه یتنهاش نم گهی. درمیم ییمادرم، مادر من، مامانم. به سرعت به سمت دستشو یوا

***** 

 یبرات م که یرو بگم. شما برو چند تا عکس یزیتونم چ یفعال نم یگیکه شما م ییدردا نیا یخانوم محترم، من از رو ـ

 .ستین یخاص زی. انشاا... که چایو دوباره ب ریبگ مارستانیب نیهم نییرو از پا سمینو

. قراره فعال چند تا قرص به خاطر دردش مصرف کنه تا ناستیا اریشرکت مه کیکه نزد یمارستانیب میرو آورد مامان

 :گهیکنه م یبه مامان کمک مکه  یدر حال اریو مه رمیگ ینسخه رو از دکتر م ه؟یمعلوم بشه علت درد چ

 .ایو ب ریبگ مارستانیداروخونه داخل ب نیبرو نسخه رو از هم ـ

که خط خرچنگ  یکنم. سرم داخل نسخه است و در حال یخونم حرکت م یکه نسخه رو م یو در حال دمیتکون م یسر

دونم، چون موقع  یوخونه رو مدار قیدق یزنم. جا یقدم م ارمیازش سر در نم یزیکنم و چ یقورباغه دکتر رو نگاه م

 :گمیمالم م یکه بازوم رو م یکنم و درحال یسرم رو بلند م یاومدن از کنارش گذشتم. با برخورد به کس

 .آخ ـ

 :گمیمونه و م یناله ام تو دهنم م یآرش، شوهر رعنا، ادامه  دنید با

 جا؟ نیآرش؟ ا ـ
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 :گهیمتعجب م اونم

 شده؟ یمهتا، چ ـ

 .جا نیا مشیجا؟ حال مامانم خوش نبود آورد نیا یرو آورد ی. کدمیز تو پرسسوال رو ا نیمن ا ـ

 واقعا؟ ـ

 :دهیاندازه و ادامه م یم نییرو پا سرش

 شده؟ یچ نمیجا بب نیناله. آوردمش ا یکنه و از درد پهلوش م یناله م یه هیاش... چند وقت هی. کلستیحال رعنا خوب ن ـ

 :گمیم متعجب

 واقعا؟ ـ

 .رم، رعنا منتظرهآره، من ب ـ

 :گمیو م دمیتکون م یسر

 خب؟ دا،یخبر نذار یبرو، منو ب ـ

 .باشه، به همه سالم برسون ـ

 :گمیلب م ریو ز دمیسرم رو تکون م رهیم یوقت

 .که کنارم بوده غافل شدم یچند وقته از هر ک نیا ـ

زنگ  میگوش نیماش کی. نزدرمیم اریمه نیبار به سمت ماش نیخرم و ا یمامان رو م یو داروها رمیسمت داروخونه م به

 .زنم یتماس رو م یاسم سام دکمه  دنیخوره و با د یم

 .سالم ـ

 ؟یخوب زم،یسالم عز ـ

 ؟یتو چطور ،یمرس ـ

 .دوست دارم رو بهش بگم ای زمیمثل عز یزیمحبت آم یوجود گذشت چند ماه از عقدمون هنوز نتونستم کلمه  با

 ؟یخونه ا ؟ییمنم خوبم! کجا ـ
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 .میگرد یبر م میدکتر و االنم دار مینه، مامان رو آورد ـ

 شده مگه؟ یزیچرا؟ چ ـ

 .کرد یگردنش درد م ـ

 خب؟ ـ

 برم کمک مامان. فعال دی. من باگمیبعدا برات م ،یچیه ـ

 باشه، خداحافظ ـ

پاش  ریادر رو از زو چ رمیم ارهیکرده رو در م ریپاش گ ریکنم و به سمت مامان که داره چادرش که ز یرو قطع م تماس

 :گهیو م رهیگ یگردم تا چادر رو بهش بدم، دستم رو م یبرم یکنم. وقت یکشم و مرتب م یم

 ؟یکردم. چرا با من بد شد یتنگ شده بود، من که داشتم کمکت م اتیمهربون نیدلم واسه ا ـ

که تو دلمه کم شده. انگار  یا نهیاز ک یکنم کم ی. حس منمیش یعقب م یصندل یو کنارش رو نییاندازم پا یرو م سرم

کنم  یم یدستم باز یتو یکه دارم با گوش یافته و من در حال یراه م اریمادره که اون رو شستشو داده. مه ینم اشک ها

شم و  یم رهیکنه خ یرو نگاه م رونیخم کرده و داره ب شهیش متگردونم و به مامان که سرش رو به س یسرم رو بر م

دلمه  یکه رو یشه و با تمام غصه ا یبرم. اشک تو چشمام جمع م یکردنش م هیبه گر ینه هاش پبعد از لرزش شو یکم

 .مدته دلم براش تنگ شده یلیکه خ یذارم. شونه ا یشونه اش م یکنم و رو یسرم رو خم م

***** 

آهنگ با  هیکه  یحال و بعد از اون در رمیگ یدوش م هیسر جاش،  دنیدراز کش یبه خونه و کمک به مامان برا دنمیرس با

 هیکنم و  یبندم تا آبش گرفته بشه. در اتاقم رو قفل م یرسم. موهام رو با حوله م یذارم و به کارهام م یکم م یصدا

و  مهیعروس گهی. چند وقت درهیگ یکنم. خنده ام م یدارم رو جمع م دکم یکه تو ییپوشم و تمام لباسا یلباس آزاد م

خوب برام  یلیکه خ ییرسم به لباس ها یکنم. م یخوام رو جمع م یکه رو م ییها درست نشده. لباس یچیهنوز ه

 .یبود. به همراه شلوارک ل دهیبرام خر ایقرمز که پور یتاپ دوبنده  هیآشناست. 

 ادیز زایچ نیکردم از ا یم دیدغدغه خر یدور. اون موقع که ب ختنشیکه نر دمیرو خودم خر نایفکر کردن که ا احتماال

 .کنم یکنه م یکه دلم رو خنک م یلحظه کار هیو تو  زمیم یرو یچیخوره به ق یم. چشمم مداشت

 :گمیشم و م یم رهیلباس خ یها کهیبعد به ت یکم
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 .دادم رو کردم یانجام م دیبا شیوقت پ یلیرو که خ یکار ـ

که به  یو چند دست لباس زمیر یلباس ها رو تو چمدونم م هیکه کنارمه و بق یزباله ا ی سهیک یتو زمیر یرو م لباس

 .ذارم یرو اون جا م هیمینظرم قد

 :گمیدر م یمامان که اومده جلو دنیشه بلند بشم و در رو باز کنم، با د یخوره باعث م یکه به در م یتق تق

 مامان؟ یچرا از جات بلند شد ـ

 ؟ی؟ اِ لباسات رو جمع کردبشه یمن اون جا بخوابم چ ته،یعروس گهیچند وقت د یحالم خوبه دختر. ناسالمت ـ

 .آره ـ

 .یدار یدلت خواست برم یو هر چ یکن یتو که ماشاا... مراعات نم ،یبرداشت یچ نمیبذار نگاه کنم بب ـ

 :گهیکنه م یکه جست و جو م یکنه و کم یکه در چمدون رو باز م یخندم و اون در حال یم

درست  یزیچ هیو خودتم برو  اریرفت. برو اتو رو برام ب یدیچبگم؟ اتو نزده و شلخته پلخته  یمهتا، آخه من به تو چ ـ

 نه؟ ایشه  یسرت م یاز آشپز یزیچ نمی. ببمیکن ناهار بخور

 .یعروس نیندارم واسه ا یاز من داره. من شوق و ذوق یچه توقع مامان

 ی. سام فقط برامسخره است دم؟یکرد من عاشق سامم و دارم براش جون م یدونست؟ فکر م یم یمن چ یساده  مادر

 .مثل محمده یفرار از جهنم آدم یبرا بانیپشت هیمن 

چرخم. با  یکنم و به سمت در م یزنم. لباسم رو عوض م یصورتم برداره م یکه مامان سرش رو از رو نیا یبرا یلبخند

 :گهیزنه و م یم یشه. پوزخند یروم سبز م یجلو اریورودم به آشپزخونه مه

 ؟یببر فینبود که تشر ییامروز جا ؟یدیز از سامت دست کشرو هیبه به، باالخره  ـ

 :گمیکه مامان نشنوه م یکنم و جور یم یخال اریمه یوجودم رو، رو حرص

 یو اگه هم گاه رمیم یلعنت یاز خونه  گهید یمن هفته  رم؟یو چرا م رمینداره که من کجا م یربط چیبه تو ه ار،یمه نیبب ـ

 .نهجا فقط به خاطر ماما نیا امیب

 من؟ یجواب زحمت ها نهیا ـ

 :گمیپرم و م یحرفش م وسط
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. بابا جونتم که خودش یچرا؟ چون تو که اوصوال تو شکستن قول لنگه ندار یدون یتو و بابا. م یجواب رفتارها نهیآره ا ـ

 یبرو اون ور م . حاال از سر راه منامیکه به خاطر مامان ب نیمونه جز ا ینم یلیخواست از شر من راحت بشه. پس دل یم

 .خوام غذا درست کنم

 :گهیو م دهیبه خودش م یتکون اریمه

 ست؟ین ادمیبه تو دادم که  یمن چه قول ـ

 .مربوطه تتیدرپ یبه حافظه  گهید نیا ـ

 مهتا، با من درست صحبت کنا؟ ـ

بعدش جوابت رو خوب  یولبزن،  ایبزن! ب ایتو گوشم؟ آره؟ ب یزن یمثل اون موقع ها م یکیشه؟  یم یمثال اگه نکنم چ ـ

 هیاز  یکی نیکرد. ا یم هیکه همش گر یفیضع یحرکت مثل خودت. مرد اون مهتا هیها، با  هیبلدم بدم. البته نه با گر

 .گرگ هم گرگ تره

رفته. خودم رو ثابت  اریگردم مه یبرم یدارم که خوردشون کنم. وقت یبرم ازیها و چند تا پ نتیگردم به سمت کاب یبرم

. باز هم نهیب یها م نی. خود که ذهن ظاهر پرست انهیکه چشم ظاهرشون بب یرو. خود رونمینه خود درون، خود ب کردم.

 .شده بودم یمخف

جنگد، اما شب ها... اما شب ها  یم یکه روزها مردانه با زندگ یافکار زن نیشدن به دورتر کیخواهد نزد یجسارت م "

 " .خواهد ی! جسارت میاست! آر سیزنانه خ یبالشش از هق هق ها

***** 

 " سام "

دارم خونه رو خودم  میکردن مهتا تصم زیبهتر شدن کار خونه و سوپرا یدارم. برا یادیز یلیخ یرهایروزها درگ نیا

که حاال کامال  ی. به خونه ایعروس یمقدمات یکارها یبرا شگاهی. امروز بردمش آریدرست کنم. سه روز مونده تا عروس

 یاز مهتا برا یجا رو قبل از خواستگار نی. ارونیرنگ بره ب یبو هکنم ک یشم. پنجره ها رو باز م یم رهیرنگ شده بود خ

من بودم که  نیشد که ا یداشتم. باورم نم شیوقت پ یلیاش رو از خ دهیساخت و ساز انتخاب کرده بودم و طرح و ا

به  روزی. دکننو پرده ها رو نصب  انیب گهید یا ساعت. قرار بود تدمیرس یخواستم م یکه م ییزهایداشتم به تمام اون چ

بود  ایمح زیکنه. همه چ زیو خونه رو تم ادیکرد پول داده بودم که ب یم زیرو تم نایمامان ا یکه ساختمون خونه  یکارگر

 چیه مهتا هبود ک نیمثل خوره به جونم افتاده بود و اون ا یزیچ هیافکارم بود. اما  یکه تو یدرست کردن خونه ا یبرا



 

 
383 

سرم و  ی. شلوغدمیترس یم یتفاوت یهمه ب نیداشتم از ا گهیداد. د ینشون نم کارها یاز خودش برا یشوق و ذوق

 .کردم یامروز و فردا م یهم نرم و ه ایآر شیداشتم باعث شده بود که پ ستمیکه تو ل ییکارها

مقدارش  هیکه  یی. اون هم با موهانمیب یپشت در م و در کمال تعجب مهتا رو رمیو به سمت در م ادیدر به صدا در م زنگ

 :گمیزنم و م یاش م افهیق رییبه تغ یدراومده. لبخند ییو به رنگ طال ختهیصورتش ر یشال تو ریبه صورت کج از ز

 .تو خانمم ایب ـ

 :گهیم یتو و با لبخند ادیم

 .که بمونم خونه اوردمیطاقت ن ـ

شم.  یم یبندم و منم به دنبالش وارد ساختمان اصل یداره. در رو م یرش بر مس یو شالش رو از رو رهیسمت خونه م به

خوشش  یلیخ ییرای. از رنگ پذرهیگ ی. خنده ام منهیب یکنه و رنگ اتاق ها رو م یو رو م ریخونه رو ز یخوب همه جا

مونه که  یها م زیخرده ر دمانیشه و چ یتمام کارها تموم م مروززنم. ا یم یو لبخند رمیاومده. به سمت آشپز خونه م

 نهیخواست خودش بچ یکه مهتا م نی. با اننیو اونا رو بچ انیشرکت معتبر ب هیقراره روز جشن حنابندان، چند نفر که از 

شرکت رو از اون جهت قبول داشتم که  نیبودم. کار ا یکه شرکت گرفته اما من راض یکرد به پول هنگفت یو اعتراض م

 .مد رو هم اون به عهده گرفته بودمح یخونه  دمانیکار چ

***** 

 " مهتا "

اون  یرفته بودم مالقاتش و ب روزیکنم. د یبه حرف رعنا فکر م نمیش یشده بود م دهیکه چ ییمبل ها یکه رو یحال در

خاطر چند  نیداده بود و رعنا به هم هیکل یینارسا صیمن هست. دکتر براش تشخ یزندگ یتو یکه به سام بگم رعنا نام

رعنا  ابیبدتر گروه خون نا یبشه و عمل بشه. از همه چ دایپ هیکل هیبود تا براش  یم یبستر مارستانیتو ب دیرو با یوقت

 یخواست به سام بگم. م یکنم. به حرفش که اونم ازم م یبندم و به رعنا فکر م ی. چشمام رو میبود. گروه خون او منف

خوام تا  یشه و نم یگذره عکس العملش برام ترسناک تر م یوز که م. هر ردمیترس یخواست حرف بزنم و من چقدر م

 نیگفت که قبل از عقد و ازدواجشون با همسرش حرف زده و من تا هم یبزنم. خود رعنا م یکه مطمئن نشدم حرف یزمان

 .االنش هم اشتباه کردم که به سام نگفتم

 یسرم مرتب م ی. شالم رو ، روستمیز کنم و سر جام باشه چشمام رو با یشه، باعث م یصحبت کارگرها که بلند م یصدا

کنه بلند بلند  یکارگرها رو پرداخت م یکه داره حق الزحمه  یکنم. سام در حال یام حلقه م نهیس یکنم و دستام رو رو
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 یماش رو دوست دارم. زود با همه اخت  هیرفتار و روح نی. اکنه یم یهم باهاشون شوخ یزنه و گاه یباهاشون حرف م

 .امیباشه. با صداش به خودم م یمقام کمتر یاگه اون شخص از خودش کوچکتر و دارا یشه. حت

لوستره برام  یکه توش مهره ها کیکوچ یساک دست هیو  فیصندوق عقب، ک یرو نیاز تو ماش یکن یلطف م زمیعز ـ

 .ادیکنه م یکه لوستر رو وصل م یاالن اون کس ؟یاریب

گوشه  هیکه  نشیکنم و به سمت ماش یرو رد م یورود یدارم. چند تا پله  یر گام بر مو به سمت د دمیتکون م یسر

رو بر  یشم و ساک دست یخم م شتریب یمدارکش و بعد کم فیکنم و اول ک ی. در رو باز مرمیپارک کرده م اطیح یتو

 .دارم یم

دسته اش  هیلوستر رو بردارم که  ینییتز یمهره ها یساک دست امیبه سمت در. م رنیشن از کنارم و م یرد م کارگرها

شم که اون بسته رو بردارم که چشمم  ی. خم منیشه کف ماش یپرت م ینتیز یمهره ها یاز بسته ها یکیشه و  یول م

رو  یپاکت یذارم و اون بسته  یمهره ها رو تو ساک م یبسته  لجلو افتاده. او یصندل ریکه ز یپاکت یخوره به بسته  یم

 یاز حد شیب یکنم و به خاطر کنجکاو یحرکت م یکمک به تو. کم یکنم. نوشته برا یم نشییم. باال و پادار یهم بر م

 .کنم یباز م وکه در رو ببندم پاکت ر نیچرخم و قبل از ا یم نیذارم و به سمت ماش یم نیکه به جونم افتاده ساک رو زم

 یهر ک ده؟یبسته رو به سام داده که هنوز ند نیا یشه. ک یو تار م رهیچشمام ت یبه جلو ایدرونش دن اتیمحتو دنید با

شن و ترس کل  یشه. نفس هام تند و مقطع م یم یهام جار قهیاز شق یو پوک من خبر داره. عرق سر کیبوده از تمام ج

من به  ی. کمنمیب یگردم و سام رو پشت سر خودم م یکنم. برم ودکه بسته رو ناب رمیگ یم می. تصمرهیگ یوجودم رو م

 :گهیکنه و م ینگاه م

 ه؟یاون چ ـ

دفعه محکم  هیاما  رهیکنم که نگ یتقال م یکشه. کم یو بسته رو م ارهیکه دست م ستین یزیخوام انکار کنم و بگم چ یم

 :گهیکشه و م یم

 ؟یدیکه به من نم طونیتوشه مگه ش یچ ـ

 :گهیتو هم و م رهیعنوان بسته اخماش م دنید با

 ؟یت زدچرا به مدراک من دس ـ

و مرتب  ارهیچپونده بودم توش رو درب یکه من هول هول یبره تا مدارک یاز من باشه دست م یاون که منتظر جواب یب

 .کنه
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***** 

 " سام "

کار مسخره رو انجام داده. مدارک مچاله شده رو  نیکه مال منه دست بزنه و حاال مهتا ا یزینفر به چ هیکه  نیاز ا متنفرم

افتاده که  ادمیپاکت. بعد از چند روز تازه  یتو یافته به کاغذ مچاله شده  یو تازه نگاهم م ارمیم ونریپاکت ب یاز تو

نوشته  یدارم و نگاهم رو یشم و کاغذ رو بر م یافته. خم م یکاغذ از دستم م وکنم  یبازش م مهیهم هست. تا ن یپاکت

در  یشه و نگاه ماتم نوشته ها رو پ یم شده ام بلند مبعد کمر خ یمونم. کم یافته. خم شده سر جام م یدرشتش م یها

 .توشه یکنم تا بفهمم چ یبلعه. سطر به سطر، خط به خط، کلمه به کلمه رو دنبال م یم یپ

که  یکه ادعا داره باهات صادقه، کس یرو روشن کنم، اونم از کس یقیخوام امروز برات حقا یمهندس، م یخب آقا "

باکره  ست،یزن، تو دختر ن یعنیکرده. هم اون و هم خانواده اش. مهتا،  یه و همه رو از تو مخفبراش افتاد یادیز یاتفاقا

 " ...بودن دهیچرا؟ چون اون رو دزد ست،ین

و  رهیعقب م یافته. کم یکنه م ینگاهم م سیخ ییو با چشما دهیکه ترس ییشه و به مهتا یکاغذ بلند م یماتم از رو نگاه

 همش دروغه؟ نایا گهیچرا نم گه؟ینم یزیزنه. چرا چ یم ادیصورتش ترس رو فر شه. یتو جاش جا به جا م

 .افته ینگاهم به کاغذ م دوباره

 " .کاغذهاست نگاه کن ریکه ز یروزنامه ا یها دهیدونم؟ به بر یحرفا رو از کجا م نیا یگیالبد االن با خودت م "

 تریشه به ت یم رهیو خ رونیکشه ب یروزنامه رو م یها دهیراراده ب یو دستام ب رهیخود به خود به سمت پاکت م نگاهم

 .ها هست دهیبر یکه رو یدرشت یها

 " !ستیمهتا.م حاضر به مصاحبه با روزنامه ها ن "

 " سرنوشت م. م چه خواهد شد؟ "

 " .دیگو یشده م دهیاز سرنوشت دخترک دزد سیپل "

 .به نامه هریاز متن روزنامه ها نبود. دوباره نگاهم م یزی. چنیهم

که بهش شده و  یمکرر یتجاوز ها یبار برا کیکرده.  یعشق شما، دو بار هم خودکش نیخانوم گل شما، هم نیخب ا "

خانواده اش  یکه خوشگل خانم شما بچه  نیجز ا ستین یزیچ قی. اون حقادهیرو فهم یقیکه حقا نیا یبار هم برا کی

. از همه مهم تر پدربزرگ یاز خودش بپرس یتون یرو، م فامحر یول ندار. اگه باز قبمهیتیو  یسر راه یبچه  هی. ستین
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که منم  ییزایاونه. چ یتو خونه  شتریبودنش رو. مدراک ب یدونه. مخصوصا سر راه یرو م قیاز حقا یلیمهتاست که خ

 .دمیفهم یو به تازگ یاتفاق

که قصدش فقط  یازدواج کن یحمقانه با دخترو کورکورانه و ا یخواستم گول بخور یقصدم فقط کمک به تو بود. نم من

 " .به تو نداره یدادن و گول زدن توئه و اصال عالقه ا بیفر

که با  ییافته. مهتا یصورت مهتا م یخوره و باز نگاهم تو یو اخمام خود به خود گره م نییخوره پا یاز دستم سر م برگه

نداره و فقط  یتی. برام اهمرونیافته ب یاز توش م ییزهایچ کنم و باز هم ی. پاکت رو پرت مرهیترس قدم به قدم عقب م

 .شهیزنه بر گناهکار بودنش. حداقل گناهش پنهان کار یم یره و مهر یفقط حرکات مهتا برام مهمه که داره عقب عقب م

 من احمق بودم مهتا؟ ـ

 :گمیو مکنم  ی. راهش رو با دو قدم بزرگ جبران مرهیطور عقب م نیو هم دهیبه من نم یجواب

 ؟یبه من بگو چرا منو احمق فرض کرد ـ

 .دمیم حیمن... من... توض ـ

 هان؟ یبگ یخوا یاز کدوم دروغت م ؟یبگ یخوا یرو م یچ ـ

 .گناه بودم ی... من بنی... ببنیسام... بب ـ

 :گمیو م رمیگ یو بازوش رو محکم تو دستم م رمیسمتش م به

 ؟یگناه بود یکجا ب ؟یبود یچ ـ

کشم  یهستم که بخوام به درد دستش توجه کنم. بازوش رو م یتر از اون ی. انگار دردش گرفته. عصبرهیم تو هم اخماش

 .برمش یو به سمت ساختمون م

***** 

 " مهتا "

که در حال حاضر  ی. من از سامنییپا فتمیمبل ن یکنم خودم رو کنترل کنم تا از رو یم یمبل سع یپرت شدنم رو با

اراده دستم  یکنم، ب ینگاه م ادیکنم و به اون که به سمتم م یجا به جا م ی. تن لرزونم رو کمدمیترس یروم بود م یجلو

 :گمیم هکن یکه کار نیو قبل از ا رمیگ یصورتم م یرو جلو

 .منطق نباش، بذار منم حرف بزنم، محاکمه نکن، صبر کن یصبر کن، ب ـ
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و دست تو موهاش برده.  ستادهیکه سر جاش ا نمیب یرم و مدا یصورتم بر م یدستم رو از رو اد،یحرکت نم یصدا گهید

شه نگاه وحشت  یباعث م چهیپ یکه تو آسمون م یرعد و برق یاجازه صحبت رو به من داده. صدا گرانیانگار برخالف د

 .و خشن یسام، طوفان یچشما ثلم قایزده ام به سمت پنجره بچرخه. آسمون سرخ سرخه. دق

 .کنم یو به چهره اش نگاه م نمیش ی. سر جام منهیش یم نهیب یکه م یمبل نیاول یو رو رهیعقب م عقب

 ست،یقابل رفع ن یزیچ چیکه با ه یریبگ یاسترس هیو  یبهش فکر کن یو ه یکار مهم انجام بد هی یتا به حال بخوا شده

 ی. دستاش رو با حالخوره یزنگ م شیداد. گوش یبود که عذابم م ییزهایمن همون حال رو دارم و کار مهمم گفتن چ

 :گهیم منکه ترسناکش کرده رو به  ییو با اخما دهیتکون م یعصب

 .بدونم بگو دیرو که با یبگو، هر چ ـ

 :گمیو با ترس م لرزون

 .تیگوش ـ

 یخونه م یخال یتو فضا یگوش دنیکوب ی. صداواریکوبه به د یکنه و محکم م یرو بلند م یچشم به هم زدن گوش هی تو

افتاده رو مبل،  واری. انگار بعد از خوردن به دیمونه به گوش یشه نگاهم م یم شتریو اضطراب تو وجودم بو ترس  چهیپ

اندازم تا اون جفت چشم  یم نیی. سرم رو پاادیجز رعد و برق تو خونه نم ییصدا گهیاز جا در اومده. د شیفقط باتر

 :گمیو م نمیترسناک رو نب

 ...گفته راست گفته یرو خراب کنه، اما هر چ مونیخواسته زندگ یدونم ک یه. نماون حرفا رو بهت زد یدونم ک ینم ـ

هم زمان با  گم،یکه م ی. همراه هر جمله انمیب یانگار اون روزها رو زنده م گم،یکه م یو همراه با هر جمله ا گمیو م گمیم

سوزه و  یم هیه چشمام از شدت گردارم ک یدست از حرف زدن بر م یبارن و من وقت یچشم منم م یبارش بارون ابرها

 .زنه یو چنگ م دهیکه مبل رو فشار م نمیب یاز سام دو تا دست م فقطانداختم و  نییباد کرده. تمام مدت سرم رو پا

 یباره. آروم به سمت سام م یم یشتریتر شده و با شدت ب دیکه بارون شد نمیب یو م شهیچرخه به سمت ش یم نگاهم

 :گمیو م دمیم یتن خشک شده ام رو تکون نم،یب یاز اشک م سیاون رو هم خ یچشماچرخم و در کمال تعجب 

 .گناه بودم سام یکه اون باالست من ب ییبا خودته، اما به همون خدا میحاال تصم ـ

 ن؟یخوام بدونم، چرا تو و پدرت منو احمق فرض کرد یرو م نیمهتا؟ من ا یچرا از اول به من نگفت ـ

 .دمیترس یمن... من م ـ
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 !یکرد یکم به من فکر م هی ید لعنت ـ

پرم  یتالش کردم که فراموششون کنم و حاال دوباره برام زنده شدن. م یلی. خختهیاون روزها اعصابم به هم ر یادآوری از

 :گمیبه سام و م

 ...با من؟ آره؟ تو یموند یگفتم بازم م یاگه م یمطمئن ـ

 :گهیزنه و م یم ادیمن فر مثل

 .خوام بدونم یمن م ست،یهم ناون االن م ـ

. تو ابروت رفته؟ تو ستیمهم ن گهیهه! چه راحت م ؟یزن یحرف رو م نیکه ا یمن بود یتو جا ست؟یرو مهم ن یچ یچ ـ

 که همه پشت سرش حرف زدن؟ یطردت کردن؟ تو بود لیکه کل فام یبود

ترم و مثال  کیته باشه و من که از همه بهت نزدتو خبر داش یاز همه چ گهید یکیتو نبودم اما برام زور داره  ینه، جا ـ

 .رو بفهمم نایعنوان شوهرت رو دارم االن ا

 :زنه ی. دوباره داد مرهیم جیشم. سرم گ یم بلند

 .جواب منو بده ؟یریکجا م ـ

 :گمیو م رونیکشم ب ی. بازوم رو از دستش مرهیگ یو بازوم رو م ادیبه سمتم م و

 یمن حالم از تمام مردا بهم م ؟یدیروز عقد چطور منو بوس ادتهی. ییمردا ی هیمثل بق . تو همیرو؟ ولم کن لعنت یچ ـ

 .پس از تو هم متنفرم ،یخوره، تو هم مرد

 یبه سام نگاه م رهیذارم و خ یصورتم م یشه ساکت بشم. دستم رو رو یباعث م نهیش یکه تو گوشم م یمحکم چک

 .کنم

از من  یگیو حاال هم م یکرد یبا من عروس یاومد یکه از خونه ات فرار کن نیر انکن. تو فقط به خاط وونهیمهتا، منو د ـ

 یترکه. از خونه و از جلو یخوام فکر کنم. سرم داره م یچشمام دور شو. برو م یبرو از جلو ،یرو دار یلیخ ؟یمتنفر

 .چشمام برو

 :گمیترکه و م یبغضم م دوباره

 یدشمن میعده با برادر ناتن هیمن بود که  ریبود؟ مگه تقص یمگه گناه من چ .یرون یاز خودت م یتو هم منو دار ،یدید ـ

 داشتن؟
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 !کنه. برو یم میعصب شترینگو که حرفات ب یچی. هرونیجا برو ب نیاز ا رون،یبرو ب ـ

ه مونده و اندازم. وسط خون یبه سام م یا گهیکه در رو ببندم، نگاه د نی. قبل از ارمیدارم و به سمت در م یرو بر م فمیک

شه بلرزم.  یباعث م نهیش یتنم م ی. قطرات بارون که رورمیم اطیبندم و به سمت ح یشده. در رو م رهیخ یبه نقطه ا

 .. اونم منو تنها گذاشتومدیدنبالم ن

***** 

زنگ  زیر هی میکرده. گوش سیخ سیکه حاال آروم شده و تنم رو خ یزنم. بارون یبارون قدم م ریشه که ز یم یساعت چند

صورتم  یکه کج رو ییموها رم؟یدونم کجا هستم و دارم کجا م یتر از قبل شده. اصال نم کیخوره و آسمون تار یم

 یکنم تا کمتر از سرما بلرزم. لباس گرم یحلقه م نهیس ی سهقف یبه صورتم و گوشم. دستام رو، رو دهیحاال چسب ختمیر

 .کردم یکه سام بفهمه رو هم نم نیفکر ا یدم، هه! من حتکر ینم ینیب شیهوا رو پ نیاصال ا یعنی. ستیتنم ن

که خودم  ییحرف ها ادیکه ازش خوردم.  یچک ای. رهیگ یام م هیگر شتریافتم ب یسام که م یحرف ها ادیلرزم و  یم

 یجلو یرنگ یبعد پژو پارس مشک قهیو چند دق ستمیا یم ابونیرو. کنار خ زیرو خراب کردم. همه چ زیبهش زدم. همه چ

 :گمیشم و م ی. آروم خم مستهیا یپام م

 ن؟یبر یآقا دربست م دیببخش ـ

 :گهیکرده م یتنشه و اخم یکه لباس مشک یساله در حال یو خورده ا یس بایتقر یمرد

 .بله خواهر ـ

ه تو ک یو در حال نمیش یعقب م یصندل یزنم. رو یم خیندارم اما مجبورم. دارم  نانیجماعت مذکر اطم نیبه ا نکهیا با

وقت سال که نه  نیشه. انگار مرد عزاداره. ا یپخش م نیکه از تو ماش یسپارم به نوحه ا یشم گوش م یخودم مچاله م

اشه، مثل من، مثل من حالش خرابه، مثل من بغض داره، مثل من  نهیتو س یمحرمه و نه روز شهادت. پس حتما غم بزرگ

 .خراب و داغونه

 :گهیو فقط م رهیگ ینم ی. مرد ازم پولستادمیا نایا ایآر یخونه  یمنم که جلو نیساعت بعد ا مین

 .خوام یپول نم ن،یروح خواهرم دعا کن یبرا ـ

و چند بار و  نی. چنددهیجواب نم یزنم اما کس یفرستم و زنگ در رو م یم یخواهرش صلوات یلب برا ریو بس. ز نیهم

قطع شده اما باد  گهیذارم. بارون د یزانوهام م یو سرم رو نمیش یدر خونه م یمونه. جلو یم جهینت یباز هم تالشم ب

 یلحظه هم رهام نم هیکار کنه  یخواد چ یکه سام م نیبشه. فکر ا شتریشه لرزش بدنم ب یباعث م چهیپ یکه م یسرد
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 یگفته؟ کبهش  یک ا،یخدا یمونم. وا یتو اون خونه نم گهیبه هم بخوره، اگه بخواد ازم جدا بشه، من د یکنه. اگه عروس

 رو خراب کرد؟ میزندگ

و  سیکه در اثر بارون خ یواریبه د دمیم هی. تکدمیخوره و باز من جواب نم یزنگ م میترکه. باز گوش یباز م بغضم

. شب با ستین ابونیتو خ یهم بسته و کس ناستیا ایآر یخونه  یکه رو به رو یمغازه ا یبندم. حت یسرده و چشمام رو م

و آدم رونده شده. شب با تمام ترسناک بودنش حاال تنها  عالمکه از تمام  هیدختر یپناه یر بتمام سکوت خودش ناظ

لرزه.  یکه من رو تو آغوشش داره. تنم م هیکنه. شب، حاال مادر یم ینیکه غم عالم رو شونه هاش سنگ هیدختر یحام

 یبا سرعت م نیماش هیکنم.  یهوا داغ م یکنم، تو اون سرد یبندم. داغ م یو دردناکم رو م نیسنگ یپلکا اد،یخوابم م

. شب داره ادیتونم پلک هام رو باز کنم. خوابم م یشنوم و نم یرو م ادیکه به سرعت به سمتم م ییقدم ها ی. صداستهیا

خواد بچه اش  یکه م یمادر ی. مثل تکون هادهیو من رو تکون م نهیش یشونه ام م یرو یخوابم. دست یکنه. م ینوازشم م

 .وابونهرو بخ

 .مهتا، مهتا، باز کن چشمات رو قربونت برم ـ

 .رهیبه سمت عقب م سرم

 جا بوده؟ نیجا هوا سرده، چند ساعت ا نیور، بذار بلندش کنم و ببرمش تو. ا نیا ایب ـ

 .کشه. آغوشش گرم گرمه یمن رو به آغوش م یدست

 چرا انقدر تنش سرده؟ نیا ـ

خوند تو  یمامان برام م یروز هیکه  ییها ییالال یب رو دوست دارم. صداتن اون گرمه. چقدر خواب خوبه، خوا یول

 .گوشمه

 الالیی های ما ماهه "

 ناله و آهه بدون

 الالیی و خوش باش بخون

 " .عمر غصه کوتاهه که

***** 

 " سام "



 

 
391 

 :گمیخسته م ییصدا با

 بکشم؟ گاریس هینداره  یرادیا ـ

 د؟یدار لیم یآقا، چ دیراحت باش ـ

 .یتلخ. خال یجون قهوه فن هی ـ

 یکه داره نابود م یمونم اعصاب یو من م رهیمهتا، تلخ مثل زهر. مرد م یمن. تلخ مثل حرف ها یروزها نیمثل حال ا تلخ

 یکنم. صدا یمهتا فکر م یزنم و دوباره و چند باره به حرف ها یم گاریبه س ی. پک محکمدهیکه شن ییشه از درد حرفا

بنده. موقع اومدن تکه هاش رو به هم وصل کرده  ینقش م صفحه یرو ایرسه و اسم آر یمبه گوش  میگوش ی برهیو

زنه،  یشم بهش. باز هم زنگ م یتوجه م ینوشته. ب یچ نمیتونم بب یترک بزرگ برداشته، اما بازم م هیبودم. صفحه اش 

 :گمیم یهم عصب یسرد و تا حدود یاعصابمه، با صدا یاش رو برهیو یصدا

 بله؟ ـ

 :گهیحرص و اضطراب م یبعد با کم یزنه، ول یحرف نم لشاو

 تو؟ ییالو، سام؟ کجا ـ

 ؟یکار دار یچ ا؟یحرفت رو بزن آر ـ

در خونه  یوقت شب جلو نیزن تو، ا ،یسوزه. مرد حساب یکردم. داره تو تب م دایدر پ یجلو هوشیجا، مهتا رو ب نیا ایب ـ

 ...وضع نیمن با ا ی

 ؟کار کنم یمن چ یگیخب م ـ

 :گهیم متعجب

 .اون زن توئه ؟یزن یم هیحرفا چ نیا ؟یچ یعنی ـ

تو  زهیغصه هاش رو بر دیبغض داشته باشه. مرد با دیکنه. مرد نبا هیگر دیبده مرد بودن. مرد نبا ره،یگ یم بغضم

مردا هم دل کنم.  هیخوام با تمام مرد بودنم گر یمن امشب م یکه مهتا ازش متنفره! ول یخودش. منم مردم، همون مرد

 .شکنن. منم شکستم یدارن. مردا هم م

 ؟یپشت خط ـ
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 .امیتونم ب یمن حساب نکن. زنگ بزن به باباش. من نم یرو ایآره هستم، آر ـ

 :گهیرو قطع کنم که م یخوام گوش یم

 !جا نیا ایگم ب یتو؟ بهت م یگیم یچ ـ

و  نییپا زهیر یم. دو قطره اشک از چشمام مکنم. دروغ گفت یرو قطع و بعدش هم خاموشش م یتوجه به حرفش گوش یب

 یجور نیآرزوش رو داشتم و حاال... چرا ا شهیکه هم یکنم. دو روز مونده به روز یشکستنم رو با تمام وجود حس م

 شد؟

از جام بلند  یباور کنم فقط به خاطر فرار از حرف مردم بوده؟ حرص یعنیکرد؟  یاز من متنفر بود چرا باهام عروس اگه

 .دوم منن. اما انگار اشتباه کرده بودم یکردم خانواده  یکه فکر م ییبدن. همونا حیبه من توض دیشم. اونا با یم

***** 

 " مهتا "

 یاون شب ی. حتیاز من نگرفته. نه زنگ و نه اومدن یسراغ چیکنم. هنوزم سام ه یرو که دور سرم بستم رو باز م یدستمال

داده. گفته  یمهمونا خبر از بهم خوردن عروس یبه همه  روزیبهم گفت که د ایآرسوختم. امروز  یتب م یکه داشتم تو

شده،  شتریشه. سردردم ب ی. هنوزم اشکام قطع نمانیکه ن میبگ لیفام هسام بهش زنگ زده و گفته که به هم بزنه. گفته ب

 دیدرخت ب هی انشیاطراف یتوکه آدم  نیکه دوست ندارم از جام و از کنار همدمم تکون بخورم. سخته نه؟ ا یبه حد

 هیبراش نباشه و بعد کنار  انشیتو اطراف یسخته که آدم هم زبون یلیدرخت نوپا. خ هیهمدمش.  یمجنون رو بذاره برا

 یزن یحرف م یو وقت یحرف بزن باش گنیکه همه م ییآدم ها ونی! سخته مزهیو حرف بزنه و اشک بر نهیدرخت بش

 .که دارن باز سرکوفت و سرکوفت ییتمام ادعاها با یمن گفتم. حت یدیهمه بگن د

شه.  یپر از اشک م بیغر یآشناها یبودم. صورتم از درد حرف ها یم شگاهیاالن آرا دیبود. من با میروز عروس امروز

 :گهیاندازه و م یم یشونه ام ژاکت یرو یدست

 .بلند شو دختر ا،یتازه خوب شد ؟یسرد یجا تو هوا نیباز که تو ا ـ

 یبعد صدا یکه در رو باز کنه. کم رهیکنه و مهناز م یزنگ من رو از جواب دادن خالص م یکنم. صدا یرو پاک م اشکام

 .چهیپ یداد محمد تو خونه م

 .نمیبب رونیب ایمن ماست چقدر کره داره! مهتا؟! ب هیکنم  یتا بهش حال رونیب ایاحمق؟ بگو ب یدختره  نیکجاست ا ـ
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 یکنه کم یم یو سع امین رونیکه ب دهی. مهناز آروم به من عالمت مدهیکنم. هنوز من رو ند ینگاهش م یشم و کم یم بلند

 .محمد رو آروم کنه

 .مهتا نبوده به قرآن ریبابا جان! قربونت برم، آروم، تقص ـ

 :گهیم ادیداره با فر یکه چشم از خونه بر نم یحال در

گفته که من که پدرشم دوباره  ی! چدهیگفته که پسره پر یچ ستیاحمق معلوم ن ه؟یک ریپس تقص ستیاون ن ریاگه تقص ـ

 .نفهم یدختره  رونیب ایشرمنده شدم تو دوست و آشنا؟ ب

 :گمیو م رونیب رمیم

 .خوب کردم. اصال االن سبک شدم ـ

. تنسیا یکه همراهشه و مهناز جلوش م اریسمتم که مه ادیخواد ب یچرخه. م یو محمد به سمت من م گهیم ینیه مهناز

 :گمیزنم و م یم یکنه. پوزخند ینگاهم م یجور هیزنه.  ینم یحرف اریمه

 .گهید دیکتک بزن، ولش کن ایبزن تو گوشم، ب ایمحمد خان، ب ایب ا،یکار کنه؟ ب یخواد چ یم نمیجلو بب ادیب دیولش کن ـ

 :گهیزنه و م یم ادیفر

ور دل خودمون و آخرشم  یمون یم گهیسرت. االن د سر؟ خاک بر رهیخ یکار کرد یتو؟ چ یگ یم ینفهم، چ یدختره  ـ

 ...احمق ی. توردتیگ ینم یکس گهید

 .ارمیجوش م ریو تحق نیهمه توه نی. از اارمیم جوش

 یکن ی! فکر میکرد یو اون رو هم م نیفکر چاک و بست دهن ا دیبا ،یشوهرم داد یزور ؟یهان؟ من احمق چ ؟یچ ـ

خودتونه. براش  ریشده همش تقص یزیمثال دخترت رو خراب کرد. د اگه چ یزندگبهش نامه داد و  یکیمن گفتم؟ آره؟ 

رو خراب کنم. اصال تو  می. بفهم که من نخواستم زندگودنفرستاده بودن که از من نوشته ب ییروزنامه ها یها دهیاز بر

 دلم؟ یزخم و ناخوش یش یمرحم دلم م یکه بش نیا یچرا همش به جا ؟یتا االن کجا بود ؟یکجا بود

 :دمیادامه م یکنن. به سخت یگلوم به سوزش افتاده نگاه م ادیکه از شدت فر یخوره. همه با تعجب به من یتکون نم گهید

محمد خان، از پدر و  ستمین یهر روز جنگ و هر روز دعوا. من ازت راض ؟یچه به روزم آورد تیبا خودخواه ؟ینیب یم ـ

 قهیفالکت افتادم. برو  نیمنم که به ا نیمنم! ا نیا ؟ینیب یرا روز خوش ندارم. مکه چ میاز خدا هم شاک م،یمادرم هم شاک

کار کرده؟ تو  یسال چ هیتو  سیپل دینیکه بب دیرفت نیخان، تو محمد خان، اصال دنبال ا اری... تو مهدیکه با ریرو بگ یاون ی
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. منم آدمم، به قران آدمم، چقدر دیبردار. دست از سرم دیگرفته؟ خسته ام کرد ایاون عوض سیکه پل ینیتا بب یرفت

 هیشدم.  یشده روان یچ ننیببمهناز زنگ زدن تا  یسه روز از بس به خونه  نیبکشم؟ چقدر از دست شماها بکشم؟ تو ا

 شد؟ چرا اون شد؟ نیمهتا بهم خورد؟ چرا ا یشد؟ چرا عروس یچ گنیمشت خاله زنک زنگ زدن و م

کنارم و به حرف  ادی. مهناز مسهیکه در اثر بارون خ ینی. زمنمیش یم نیزم یشه و رو یبه شدت بد شده. کمرم تا م حالم

 :ادیم

 .جا برو دست از سرش بردار. بذار آرامش داشته باشه نیگه بابا، برو، از ا یراست م ـ

 ...نیکار کردم مگه؟ ا یمن؟ خوشم باشه! چ ـ

که اون کار احمقانه رو بکنه و  دیرفتارتون مجبورش کرد نیبا ا کم به خودش باشه. شماها هیبابا؟ برو و بذار  ینیچه ا ـ

 مونیمن پش گهید یگفت یخونه، ه ادیمهتا رو بفرست ب یو گفت ایمطب آر یرفت یجواب مثبت به اون پسره بده. اولش ه

 یبه حدبچه؟  نیا یبرا یمدت شد جنگ اعصاب براش. بابا تو چند رنگ عوض کرد هیشدم، اومد خونه و اون جا بعد 

با هم.  دیش یکردم خوب م یگفت اون جا چش شده. من احمق فکر م یگفت. نم یهم نم ایمن و آر یبرا یچیکه ه دیرس

 .برو بابا، برو

 :گمیکنم و م یزنم. دوباره و بعد از ساکت شدن مهناز سر بلند م یخواهرمه و هق هق م یشونه  یرو سرم

که تب  یگفت کوش؟ کجاست؟ شب یکه از گل نازکتر به من نم یسام چه به سرم اومده؟ یدون یاصال م ؟یدون یم ـ

 ادتهیمثال پدر؟  یرو خراب کرد آقا میزندگ یداشتم رفت. ک اجیکه با تمام وجودم بهش احت یکردم من رو ول کرد. شب

 رمیرا هر جا مداره! چرا با من لجه؟ چ دیروح پل هیزنه! از جنس خودمه! اما  هیداشت؟  یخواهر زنت چقدر با من دشمن

 ؟یپدر یتو ادعا دار ؟یحتما نامه هم کار اون و پسر بدتر از خودشه. تو پدر اره؟یمن سر در ب یکه از زندگ نهیدنبال ا

. اون موقع به ریگبال رو سر من آوردن ب نیکه ا یی! ثابت کن و برو حق من رو از اونایآره؟ االن به من ثابت کن که پدر

 ی! قرآن میخون ی. تو نماز میکه پدر یکن یبابا. اون موقع ثابت م گمیاز جون و از ته وجودم م بابا. گمیمحمد بهت م یجا

همه بهت  یکه دوست دار ییدل همه، تو ری! حاج محمد، حاج آقا، بزرگ، معتمد محل، عزی! کربال رفتی! مکه رفتیخون

مگه  د؟یکن یم تیهمه من رو اذ نیگفته؟ چرا ارو ن نایا یکه خوند یتو اون قرآن ؟یخورد واحترام بذارن، چرا حق من ر

شازده؟  یدون یآقا؟ تو م یدون یزنگ زد؟ م یهمه زنگ زدنا امروز ک نیا یقاط یدون یگناه؟ م یعنیدختر بودن من 

اون لحظه که  دیزن؟ شماها کجا بود ایکه دخترم  نیا شیخواست من رو ببره آزما یگفت؟ م یبهم چ دیدون یمادر سام!م

به درد  دیمن مردم. من مردم اصال. بذار دیو فکر کن دیبر د،یخسته ام کرد د،یاالنم بر د،ی. بردینیمن رو بب خرد شدن

 .رمیخودم بم
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 ...یمهتا، ول ـ

به هم  یبعد صدا یباهاش حرف نزده. کم یجور نیا ی. حق داره، تا به حال کسرهیو عقب عقب م دهیرو ادامه نم حرفش

 .دهیش مخبر از رفتن اطیخوردن در ح

***** 

 " سام "

 رهیدستم نم گهیپدر مهتا، هه... د یخودم. اون روز بعد از اومدن از خونه  یخونه  ی نهیکنم، آ ینگاه م نهییخودم تو آ به

با سرعت  زیتا خونه رو درست کنن زنگ زدم و همه چ انیکه قرار بود ب ییاونا یجا. به همه  نیبابا صداش کنم. اومدم ا

از قبل از اون روز شوم. کارگرها  یعنیخونه گذاشته بودن،  نیرزمیز یشد، جهاز مهتا رو که از قبل توآماده  یشتریب

فقط ظاهر ماجراست. مهتا به من  نیخوب رو گرفته که صد البته ا یخونه  هی لیآوردنش باال و خونه حاال شکل و شما

بدم که به نظرم درسته.  امرو انج یخوام کار یم مگذشت و حاال یمدت از ذهنم م نیبود که تو ا یزیچ نیدروغ گفته، ا

. نه تنها نهیب یخوب من رو نم یمهتا اون رو گهی. درونیب اردشیبه مامان گفتم و اون قراره امروز بره دنبالش و ب شبید

نه. ک یطالق دلم رو خنک نم دمیفکر کردم که طالقش بدم، اما د نیرو ا یلیشن. اولش خ یم ینطوریهم هم هیاون، بق

 .گفت یدلم م یاون ته ته ها دیکردم که شا یرو م یپس چه بهتر که کار

 .مهتا یشگیداشتن هم نگه

! دیگفت. با یم دیهم که براش افتاده بود رو با یداد. هر اتفاق یم بیمن رو فر دیدلم رشد کرده، اون نبا یتو نهیک بذر

. گرچه برام دختر بودنش مهم نبود چون شیآزما یببرنش برا شیپ یهفته  کیمن حق داشتم که بدونم. قرار بود 

که از من خوشش اومده،  نیا یمن گفته بود، از اون همه ادعا بهکه  یبود از دروغ نیکردم. دل من چرک یفکر نم یمیقد

ون از رفتن به دنبال مهتا رو ندادم. هر چند ا یاون روز به مامان اجازه  یلیبود. بنا به دال نیچرک نایا یدل من از همه 

دونسته رو به مامان  یم هک ییزهایداره که زنگ زده و همون چ یبا مهتا دشمن یدونم ک یخداشه که مهتا رو طالق بدم. نم

که  یزیمهم خود منم و اون چ یول ه،یمنم فوق العاده ناراض میجز من نزده و از تصم یبه کس یهم گفته. البته مامان حرف

من سکوت  یدر مقابل دوست دارم ها شهیگفت دوست دارم. هم یمهتا چرا به من نم مدیفهم یباشه. حاال م دیخوام با یم

 .شم یم وونهیدارم د ایخجالت. پـــــــــــــوف! خدا یذاشتم به پا یکرد و من احمق م یم

رو  حاتشیهم توض ایبهتره آر دمیبعد د یخواستم مامان بره، ول یشم. م یم ادهیو بعد پ ستمیا یسام م یخونه  یجلو

 .شده یگفت چ یبه من م دیبا مونیداشتم. حداقل به حساب دوست یلیتوقع نداشتم، از اون خ یبده. از هر کس

 :چهیپ یم یگوش یتو نایقشنگ مب یبعد صدا یزنم. کم یرو م زنگ
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 ه؟یک ـ

 .باز کن عمو، منم ـ

 :گهیم شهیهمون ذوق بچه گانه و به عادت هم با

 !یعمو اومد ـ

 :گهیبعد م یکنه. کم یبعد در رو باز م و

 .ایعمو ب ـ

. به پله نیشم به زم یم رهیدارم و خ یقدم بر م یکنم. آروم و جد یجمعش م اطیاما با ورودم به ح ره،یگ یام م خنده

 .کنم یکنم و منتظر نگاهش م یم ی. مهنازه، اخمنمیب یچشمم م یرسم دو تا پا جلو یکه م یورود یها

 .یاومد ی. االنم نمیاز دو هفته اومد بعد یبه به، داماد، لطف کرد ـ

 .ادیبرو صداش کن ب ـ

 .شماها نیبسه! خسته اش کرد ؟یکارش دار یچ ـ

 .میبر ادیمهناز خانم، تو کار زن و شوهر دخالت نکن. برو و صداش کن ب ـ

 کجا؟ ـ

 .خواستم برم یم شیکه دو هفته پ ییهمون جا ـ

 ؟یتو بهش اعتماد ندار یعنیاون زنته،  ـ

 دینداره، پس نبا یخواهر محترم شما مشکل نیگفتن، طال که پاکه، چه منتش به خاکه؟ اگه ا یخوب م مایقد ،یدون یم ـ

 .بترسه

 :گهیو م دهیتکون م یسر مهناز

خدا  یبه خداوند یناراحتش کن نیاز ا شتریو ب یکن تشیخورم. اگه اذ یجا دارم قسم م نیسام، هم یبرات متاسفم، ول ـ

شد که به لطف بهم  یکنن. مهتا تازه داشت حالش خوب م هیآسمون به حالت گر یکه مرغا ارمیسرت م ییقسم خودم بال

چقدر بهش  نی. ببهیگر ریزنه ز یشه م یو بلند هم که م هشما دو هفته است که تو رخت خواب افتاد یزدن مسخره 

 .دیکن تشیرو. کمتر اذ نایکرده. بفهم ا هیرگ میکنه تا نفهم یتو اتاق، اشکاش رو پاک م رمیمن م یفشار اومده که وقت
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گرده. با خروجش از در تازه  یبر م رهیکه کج راه م یبعد در حال ی. کمرهیاز من باشه م یاون که منتظر جواب یبعد ب و

 یمن گذاشت رفت نبود. با بغض نگاهم م یکه از خونه  ییاون مهتا نیشه. ا ینفسم حبس م دنشیو با د نمیب یمهتا رو م

 :گهینه و مک

 .امیمن نم ـ

 :گمیم یآروم باشم، با خشک تیجد نیکنم در ع یم یاما سع رهیگ یخشم وجودم رو م دوباره

 .یایشما با من هرجا که گفتم م ـ

 .خوام ینم ـ

 .بشم ینکن دوباره عصب یمهتا، من االن آرومم، کار نیبب ـ

 :گهیم اطیحتو  ادیکه م یجمله ام رو بدم که مامان در حال یادامه  امیم

 !سام ـ

 :گمیدم و م یمامان حرفم رو قورت م دنید با

 .میایمامان جان، االن م نیبرو تو ماش ـ

 یزنه. کم ینم یو حرف نییکه اون سرش رو انداخته پا نمیب یگردم سمت مهتا و م یبر م ده،ینم یمهتا بهم جواب دنید با

 :گمیو م رمشیگ یجلو م رمیشه که م یخم م نییبعد بدنش به سمت پا

 .اریشال هم ب هیشلوار که تنشه مناسبه،  نی. هماریمهناز، مانتوش رو ب ـ

 :گهیو م ادیآروم آروم جلو م مامان

 .سالم عروس ـ

 :گهیم فیضع ییو با صدا یمامان به آروم دنیکنه و با د یرو بلند م سرش

 .سالم ـ

 :گمیم نهیسکو بش یکنم رو یکه کمک م یحال در

 .اریرم بلباس گ هیمهناز  ـ
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 :گهیم نهیش یکه کنارش م یگرده و آروم در حال یآب قند برم هیکنه و با  یلباسا رو وسط حال پرت م مهناز

 چه وضعشه آخه؟ نی. اریبخور، به کم جون بگ نویقربونت برم، ا ایفدات بشم، ب ایب ـ

 :گهیمامان م دنید با

 .ادیسالم خانم ره ـ

کار رو بکنه از چشمش  نیهم که ا یدروغه و کس دهیکه مثل من آزارش م یزیچ دل رحمه. تنها ده،یتکون م یسر مامان

که من به مامان  نهیمهتا خوب شده ا یوسط برا نیکه ا یزیطور که کار مهتا آزرده خاطرش کرده. چ نیافته. هم یم

 ...کردهنگفتم تمام حرف ها راسته و فقط گفتم که من شک کردم به مهتا. اگه بفهمه مهتا خودش اعتراف 

 :گهیو م رهیگ یانگار. دست مهتا رو م ستیخونه ن ایشه. آر یزنه و بلند م یرو پس م وانیخوره، ل یکه آب قند م یکم

 .لباست رو بپوش میبر ـ

 گهیبار د نی. اادیم یکنه و به آروم ی. کفاشاش رو پاش مادیبعد مهتا م یو لحظه ا اطیتو ح رمیگردونم و م یرو بر م سرم

با رفتنمون  ستادهیکه از اول لب در ا نای. مبادیکنه و دنبالمون م یسر م یکنم. مهناز هم چادر یگرفتنش نم یبرا یتالش

 دنیشدم که با د یمهناز کفر یقدر از حرف ها نی. ادهیمن و مادرش ترس یبدون خنده  یتو خونه. از حرف ها رهیم

 یشده. ب فیضع یلیزنه. خ یمهتا نفس نفس م م،یستیا یم نیهر چهار نفر کنار ماش ینشون ندادم. وقت یبچه عکس العمل

 .کنم یبه مهتا نم یو باز هم کمک رمیگ یکنم پشت فرمون قرار م یاون که از مهناز خداحافظ

***** 

 " مهتا "

 یرو م ی. آهنگ شادبهیبرام غر دمیروم د یکه جلو ی. سامدمیو بغضم رو فرو م نیتو ماش نمیش یهم با کمک مهناز م باز

 .افته یتوجه به من که عقب نشستم راه م یذاره و ب

***** 

 یکنه رو ی. دوباره فشارم افتاده، اگه مادرش نبود االن افتاده بودم. کمک ممیافت یو راه م رهیگ یدستم رو م ریز مادرش

 :گهیم یبه منش ی. به آرومرهیم یو به سمت منش نمیبش یصندل هی

 .عروسم یوقت گرفته بودم برا اد،یره ـ

 :گهیگرده و بعد م یم وترشیکامپ یتو یمنش
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 .تو دیفرستادم، اون اومد شما بر ضیمر هی دیکرد ریکم د هی ـ

 :گهیو م نهیش ی. کنارم منییاندازم پا یسرم م ادیکنه به سمتم که م یتشکر م مادرش

 .ازت توقع نداشتم عروس ـ

 :گهیو اون دوباره م دمینم یجواب

بشنوم؟ دوست نداشتم  هیدونم ک یکه نم یکیاز دهن  دیرو اون وقت با قتینستم، حقدو یم هیسام یمن تو رو جا ـ

چند وقت  نی. استادهیحرفش ا یپا رو کیکنم.  شیطالق راض یکنه اما چه کنم که نتونستم برا دایبا سام ادامه پ تیزندگ

 .عروس. بد یبهم خورد. بد کرد یکه عروس نیحرص خوردم از ا یلیخ

 :گمیدم م یکه بغضم رو قورت م یکنم و در حال یبلند م با حرفاش سرم رو

 ...من... من ـ

 .نگو عروس، ساکت یچیه ـ

خواد طالقم بده؟  ینم یچ یرفتار سام رو؟ برا نیا یفهمم معن یکنه. اون هم از من بدش اومده. نم یهم با من بد تا م اون

 :گهیشه م یکه بلند م یخونه و اون در حال یرو م ادیاسم ره یبعد منش یکم

 .تو میبر ـ

 .شم ی. دارم داغون مرمیم دنبالش

***** 

 :گهیزنه و م یتخت دکتر هم پرده رو کنار م یبلند شدنم از رو با

 .عروس شما دختره اد،یخب، خانم ره ـ

 :دهیو دکتر ادامه م نمیش یم یصندل یرو

 ...نداشته و یبا کس یرابطه ا چیه دهیجور که نشون م نیا ـ

خانم هم  میبعد مر ی. کمرونیب رمیشم و م یشنوم. بلند م یکه نم گهیخانم م میبه مر یزیو آروم چ دهیتکون م یسر

که دکتر بفهمه من قبال دختر نبودم حالم بدتر شده.  نیکه کردم و ترسم از ا ی. از ضعفارمیدارم کم م گهی. دادیدنبالم م

 یشم. پله ها رو دو تا م یم رهیو به پله ها خ ستمیا یم . سر پلهفتهنخوردم و ضعف کل بدنم رو گر یچیدو روزه که ه
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 میشنوم. مر یاونم م یخدا ای ی. صدارتمیگ یاز پشت م یخدا که دست ای گمیو تو دلم م نییشم به سمت پا ی. خم منمیب

 :گهیم یخانمه. به آروم

 .کمکت ادیمن برم بگم سام ب نیجا بش نیا ـ

. نییرم پا یپله ها رو م واشی واشیشم و  یشه دوباره بلند م یکه حالم بهتر م یکم. نییپا رهیپله ها رو تند تند م خودش

 یکنم همه جا تار م ینرفتم که دوباره احساس م نییکه کمکم کنه. دو پله پا نهیب یمن رو نم یدر مطب بسته است و کس

 :گهیو آروم م رهیگ یکه من رو م سامه یبار دستا نیا فتمیکه ب نیشه و قبل از ا

 .کله شق احمق ـ

شه.  یبدنم منقبض م یناخوداگاه تمام اجزا رم،یگ یرو جواب بدم. تو آغوشش که قرار م نیتوه نیبرام نمونده که ا یینا

مادرش  یبگه که تا ته وجودم رو بسوزنه. صدا یزیو باز چ فتهیب شیخوام چشمم به صورت عصب یچشمام بسته است. نم

 .رسه یبه گوشم م

 .ریگرم بگ یدنیوشن هیبرو براش  ـ

 گفت؟ یباشه، االن، دکتر چ ـ

 ؟یپرس یچرا م گهیگفته؟ د یدکتر چ یدون یکه م یلعنت یتو

 .دختر شدم نیا یواال... گفت باکره است. من شرمنده  ـ

بعد  یجلو قرار گرفتم. کم یصندل یرو نمیب یکنم م ی. چشم که باز میصندل یشونه رو یزنه و من رو م ینم یحرف سام

 .رمیگ یبکنم ازش م یاون که تشکر ی. منم برهیگ یحرف به سمتم م یگرده و ب یبرم کیکاکائو و ک ریش ی سهیک هیبا 

***** 

 :گهیم یلحن جد هیکنه سمت من و با  یرو م میرسون یرو که م مادرش

 نیبه مامان زنگ زده و ا یکیخواستم هم بهشون بگم، اما  یخانواده ام نبردم. نم یو اما شما مهتا خانوم، آبروت رو جلو ـ

مرده  تیمادر یاز آشناها یکیکه  می. همه جا پخش کردرمیبگ ادیکه با من ب نیا یحرفا رو گفته. نتونستم جلوش رو برا

 .آبروت نرفت پسخاطر بهم خورده. خوبه،  نیبه ا یو عروس

 :دهیادامه م یکشم و اون بعد از مکث یم یقیعم نفس
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و با هم حرکت  یدار یبرم یخوا یکه م یزیخونه و شما هر چ میر یمشترکمون، االن م یبه بحث زندگ میرس یاما م ـ

 نیکه باشه رو تام یزی. منم هر چیکن یمن باز یخانم خوب رو برا هینقش  یدار فهیبه سمت خونمون. شما وظ میکن یم

 یشد، ول ینم یجور نیا ،یگفت یرو م قتیاز اول به من حق اگهگرم رو نداشته باش.  یزندگ هیکنم اما از من توقع  یم

 .یبکش دیحاال با

 .یکن یبا من زندگ دیو با ینداره، تو زن من فتیبه من و انجام وظا یربط یکه از من متنفر نیا

 :گمیگردم سمتش و م یم بر

 ...یول ـ

فرار از  ؟یخواست ینبود که تو م یزیهمون چ نیمگه ا ؟یکن ینگاهم م یچرا اون جور ه؟ی. چمیو اما و اگر هم ندار یول ـ

 فرار از حرف مردم؟ هوم؟ تیو در نها یجهنم یاون خونه 

 .دونه چطور به خاطر حرفم من رو بسوزونه یاست. خوب م کهیپر از طعنه و ت حرفاش

***** 

که چند وقت  هیجا همون خونه ا نی. انهیش یرو لبم م دنشیترس ناشناخته از د هی. رمیگ یخونه لبم رو گاز م دنید با

نزنه.  یکه بهش حرف رمیگ یزبونم رو م یترسم. چقدر زمان مهمه. جلو یم دنشیبراش نقشه ها داشتم و حاال با د شیپ

 .زد یکه بر سر مامان م ییداد ها یصدا ادمهیهنوز 

که به گردنش بسته بود در رو باز  یمامان با محافظ گردن م،یهام رو جمع کن لیخونه تا به قول خودش وسا میرفت یوقت

 :سام در کنار من گفت دنیخــــدا! با د ینبود، وا یجور نیوحشت کردم. گردن دردش ا دنشیکرد، از د

 ؟یکش یتو خجالت نم ؟یجا گذاشت نیتو دوباره پات رو ا یبه چه جرات ـ

ه در گذاشت و با تمام توانش در هل داد. ب نیتو، خواست در رو ببنده که سام پاش رو ب دیدست من رو گرفت و کش و

 ییو صدا یعصب ینزدم. سام اومد تو و رو به من با چهره ا یعقب و حرف دمیکه مامان رفت عقب. منم خودم رو کش یطور

 :بود گفت هیشب ادیبه فر زیاز همه چ شتریکه ب

 .رو جمع کن لتیبرو وسا ـ

 :عقب رفتم که گفت یتوجه به حرفش کم یب



 

 
402 

. تو دیبکش دی. خجالت رو شما و شوهرتون بادیکرد یاق رو از من مخفهمه اتف نیکه شما ا ییو شما خانم، به همون رو ـ

 .دیکار من و مهتا دخالت نکن

بهشون دارم  ازیکردم ن یکه حس م یلیوسا کهیبار از ترس چشماش رفتم عقب و چند ت نیبرگشت سمت من و ا دوباره

 .رونیرو برداشتم و اومدم ب

 .رونیپرم ب یسام از تفکراتم م یصدا با

 ؟ینیتا شب بش یخوا یم گه،یشو د ادهیپ ـ

 یو به خونه ا رمیکنم. دنبالش م یبره تو نگاه م یکنم به اون که داره ساک کوچکم رو با خودش م یرو باز م نیماش در

تو خونه. پشت  رمیمن و حرکاتم. آروم م یکنه رو یشم. با نگاه سردش زوم م یم رهیخوره خ یکه انگار داره من رو م

 :گمیگردم سمتش و م یکنه. برم یدر رو قفل مو  ادیسرم م

 ؟یکن یدر رو چرا قفل م ـ

 :گمی. ملتمسانه مدهیو به کارش ادامه م دهیبهم نم یجواب

 !سام؟ ـ

کنم  ی. خودم رو پرت مرهیاز اتاق ها م یکیبهم بده به سمت  یاون که جواب یبعد ب یکنه و کم ینم ییهم بهم اعتنا باز

 عذاب بکشم؟ دیبا یجور نیکردم که ا ی. من چه گناهرمیگ یتام ممبل و سرم رو با دس یرو

 " .را با عجله در ســرنوشــتم نوشته بودند، بد خط بود، روزگــار آن ها را نتوانست بخواند میها یخوشــبخت "

***** 

 " سام "

تاالر. صداش  یم به کارهاببرم و خودم رو مشغول کن ادمیملتمسش رو از  یکنم صدا یم یکنم و سع یتاپم رو باز م لپ

 یچرخم و فکر م یاتاق م یفضا یتو یشم. کم یبندم واز جام بلند م یدرش رو م عیشم سر یم ی. حرصچهیپ یتو سرم م

ذارم. در اتاق رو باز  یکتاب خونه م ی شهیو دستم رو ش رمیم امکار کنم؟ به سمت کتاب خونه  یچ دیبا قایکنم االن دق

کنم و بعد  یبهش م یکنه. کوتاه نگاه یپره و به من نگاه م یاز جاش م دنمیمبل نشسته. با د یو. ررونیب رمیکنم و م یم

که آب  ستین م. اصال مهستیآب سرد ن ستی. اصال مهم نزمیر یخودم م یآب برا وانیل هیو  رمیبه سمت آشپزخونه م

که حالم  یبشم از حس بد و کس یکه خال ن،ییارو بشوره و ببره پ یحس لعنت نیکه ا نهینداره، مهم ا یو طعم خوب رهیاز ش

 یکنه. به سمت در آشپزخونه م ینم یکه بدتر بشه کار نیحس هنوزم با منه و جز ا نیا ره،ی. اما نمرهیگ یرو داره م
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که گفته بود و تا زنده ام  یشه. حرف یهمش اون حرفش برام تکرار م دنشی. با دستادهیدر ا یکه جلو نمیب یچرخم و م

 .رهینم دمایاز 

 " .ازت متنفرم "

و راه رو برام  رهیبا اومدنم عقب م رم،یکنم. به سمت در م یشم و اخم م یم رهیشه. به چشماش خ یتو سرم اکو م صداش

 دهیبعد لباس پوش یو کم رمیترسه. به سمت اتاقم م یدونم که از وضع بد بعد از ظهر همش ازم م یکنه. خوب م یباز م

 :گهیتو اون وضع م دنمیبا د .رونیب امیاز اتاق م

 رون؟یب یر یم ـ

 .شم یمونه. از در خارج م یجواب م یپرسه ب یکه ازم م یهم سوال باز

***** 

 " مهتا "

دست مشت شده  نهیب یپاهاش له کرده و نم ریرو که ز یتیشخص نهیب یو نم رهیغرور زخم شده ام رو. م نهیب یو نم رهیم

که تو وجودم نشسته  یکنم با اون حس مسخره و مزخرف یم ی. سعواریه بخورم به دک یتا زمان رمیام رو. عقب عقب م

. اون وقته رمیم یشم، که اگه له بشم اون وقته که م یاگه بباره له م هباره. ک یمبارزه کنم، که اگه نکنم باز چشمامه که م

کنم، نم نم اون  یچرخه. پس مبارزه م یخوابه و م یخوره و م یکه م یکینداره،  یمونه که روح یجسم م هیکه از مهتا 

هم رفته. بلند  توکه از شدت حرص  ییمونم و اخما یکنن و من م یعقب گرد م رونیب انیخواستن ب یکه م یهمه اشک

کنم.  دایلباس مناسب پ هیکنم تا  یکمد ها رو باز م یکشونم. همه  یشم و جسم له شده ام رو به سمت اتاق خواب م یم

کشم  یقرصام رو م یساکم بسته  بیج یدارم و از تو یآب برم وانیل هی. رمیوشم و به سمت آشپزخونه مپ یلباسم رو م

 .رونیب

خواب آورم رو از پوشش در  یاز قرص ها یکیمجبورم.  یخوام بخورمشون، ول یذارم. دلم نم یتخت م یخودم رو کنار

 ...قرصا دست نزده بودم و حاال دوباره نیوقت بود که به ا یلیکمرنگش رو دوست ندارم. خ یرنگ آب ارم،یم

 یدر مقابل تلخ شی. اما تلخرهیگ یکل دهنم رو م شیچسبه به زبونم و تلخ یاندازم باال. م یکنم و م ینم یفکر گهید

دوباره  ره،یخورم. نم یم یدارم و کم یآب رو برم وانیزنم. ل یم یمن تلخ و بدمزه است. لبخند یکمه. زندگ میزندگ

 یشه. از غصه م یم لیمونه. لبخندم به خنده تبد یتوش نم یآب چیخورم، اون قدر که ه یو م ارمیبه سمت لبم م رو وانیل

 یکم روحم رو آروم م هیکم، فقط  هی واریخوردنش به د یکنم، صدا یرو پرت م وانی. لستین یخندم، خنده هام واقع

 " .حال تلخ نیشده، زیادی خالص و در ع خنده هام شکالتی "دونم که  یخندم. اما خوب م یکنه. باز م
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***** 

 " سام "

دونم که  یبزنم. خودم م یحرف یخواد به کس یدلم نم گهیچرخم. احساس بدم کمتر شده. د یها م ابونیخ یهدف تو یب

 :گهیعقلمه که م نیا یدونه ول یرو م زهایچ یلیمهتا رو ول کردم. دلم خ یطیبد شرا یتو

 .برنگردجا و  نیبرو، برو از ا ـ

 یکردم. دوراه ریبزرگ گ یدوراه هی یسوزونه. من تو یسوزه و عقلم م یعقلم؟ دلم م ایدونم به حرف دلم باشم  ینم

افتم. آره، با تمام وجودم از  یحرفاش م ادیبه  یوقت یخوامش و گاه یبا تمام وجودم م یخواستن و نخواستن مهتا. گاه

کنم.  ی. به عقب نگاه منی. شلوغ و پر از ماشگهیسمت د هیبه  یتو مچرخ یم مشم. باز ه یکه االن زنمه، متنفر م یدختر

شده؟  یفهمم چ یتازه م رهیکه جلو م ینیبمونم تا راه باز بشه. هر ماش دیبا گهیهم دنبال من اومدن. د نیچند تا ماش

کنه  یم دایپ یلیدل بازه و دلم اون بچ یشکنه، برا یزده. دلم م نیگل فروش رو ماش یبچه  هیکه  نمیب یو م رمیجلوتر م

و زمان  نیبار هم زم نیذارم ا یذارم. نم یمن نم یکه چشمام بباره، ول دهیکه تو دلمه. باز فرمان م یاون همه غصه ا یبرا

و زمان شکستن  نیذارم باز هم زم یکرد. نم یخنده هاش گوش آسمون رو پر م یباشن که صدا یشاهد شکستن مرد

پدال گاز  یفشارم رو دیرونم. شا یکه دارم به سمت مکان محبوبم م یشه با تمام سرعت یکه باز م نابوی. خنهیمن رو بب

 .کم بشه میاز فشار درون یباعث بشه کم

 .گاریس هیفنجون قهوه و  هیبعد منم و  یکم

***** 

 .شو داریسام؟ پسر ب ؟یدیجا چرا خواب نیسام، ا یه ـ

که با خودم رفته بودم اومد تاالر و  یبعد از اون همه کلنجار شبی. دنمیب یروم م کنم و محمد رو، رو به یرو باز م چشمام

بر  دیشد و امروز من و مهتا با ی. دو هفته ماه عسلمون امروز تموم متیاتاق مدر یصندل یجا خوابم برده بود. رو نیبعد ا

 نیبودم ا دهی. نچشیپر از مثال شاد یفته ا. اونم از دو همیگشت یو امروز بر م میرفت یم دیبا شی. دو هفته پمیگشت یم

دونم چرا  یبده. من آرزوش رو دارم و نم یلیخوب رو دارم. خ یزندگ هیدونست که آرزو  یکس هم نم چیرو. ه یشاد

 .نهیش یبه گوشم م گهیحرص م یمحمد که با کم یصدا دم؟یبهش نرس

 ؟یکن یجا چه کار م نیبا تو هستما، ا ـ

 .جا، خوابم برد نیم اصبح زود اومد ،یچیه ـ
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 .کنه به نشکستن آدم یدروغ کمک م یدروغ بده؟ گاه گهیم یک

 .تعجب کردم ،ییجا نیا دمیآها، اومدم د ـ

 .ام شهیتعجب نداره که، مثل هم ـ

کنه.  یکنه. قلبم درد م یکنه درد م یکه باالئه و تاپ تاپ م یا یتو وجودم، همون گوشه  ییجا هی یام ول شهیمثل هم آره

 .بد یلیخ

 .یداداش، تلخ یستین شهیمثل هم ـ

 :گمیبده و بعد م ریبزنم که محمد کمتر بهم گ یکنم لبخند یم یسع

 ...کم اخالقم هی دنیمن از بعد از خواب پر یدون ینه بابا، تو که م ـ

 مرغه، چه خبر؟ زیچ هیدونم، شب یآره م ـ

 .یخوش ،یخوب ،یسالمت ؟یاز چ ـ

 .گمیهم نم یزیچ ستم،یمن که اون ن یول ده،یمعروف رو م یهمون جمله  یکنه که معن یبهم م ینگاه

 خونه؟ شیچطوره؟ حال مهتا خانم خوبه؟ آورد تونیها، زندگ هیمنظورم چ یدون یخودت م ـ

بود که ما  نیقسمت ا گهیخب د یشه، ول یکرد که چرا از خانواده اش جدا داره م یم یتاب یب یلیخ شبیآره، محمد د ـ

 .. البته هر جا که خودش بگهگهید نایو ا یسفر عروس یمسافرت ببرم. جا هی. حاال قراره بعدا مهتا رو میرینگ یهم عروس

 .کردن هم خوبه و هم آسون یمرد خوشبخت رو باز هی! نقش هوم

***** 

 " مهتا "

ار دارم که چشمم به گردم و انتظ یزنم. بر م یم یلبخند نم،یب یچشمام م یکنم، سقف اتاقم رو جلو یرو باز م چشمام

 یتکون م یکشه. کم یم دکیخوره که اسم اتاق مشترک رو  یم یبخوره و بعدش هم... اما چشمم به اتاق وترمیکامپ زیم

 نیبه ا شبیفهمم که د یافتم و تازه م یم شبید ادیمنه.  دیجد ی ونهاتاق خ نیجا و ا نیافته که ا یم ادمیخورم و تازه 

 .اتاق پا نذاشته
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که  یمیتصم یگند و منف یاون همه خاطره  یبار به جا نیکنم. ا یشم و اول از همه لباسم رو عوض م یبلند مجام  از

که گرفتم  یمیشه. تصم یچراغ روشن م هیکارتون ها  نیذهنم ع یکنه. تو یم ییوجودم خود نما یگرفتم تو شبید

 :گهیم

 .بسه شکستن و تنها بودن گهینکشن، د ـ

رو تلف کنم کشو  یکه وقت نیظاهر خوب. پس بدون ا هیتونه باشه؟  یم یحس خوب چ هیرفتن گ یکار برا نیاول خب

اجازه ورود بدم،  یاون که به افکار منف یشده. چند دست لباس نو هم هست. ب دهیکنم. ساک لباسا توش چ یرو باز م

بار به  نی. اهی. سبز خوش رنگبندم یکشو رو م یفوردارم و  یچشممه برم یرو که جلو یلباس نیبرم و اول یدست م

که صورتم رو  رمیکنم و م یسرم جمع م ی. موهام رو باالرونیکشم ب یاز توش م دیسف یشلوار ل هیو  رمیسمت کمد م

خوام برم  یکه زنگ بزنم و م رهی. دستم نمومدهیشم که سام اصال خونه ن یمتوجه م رونیب رمیم یآب بزنم. وقت یکم

 رمیکنم. م یبا لبخند در رو باز م هیسام دنیکنم و با د ینگاه م فونی. از آادیه به صدا در مکه زنگ خون آشپزخونهسمت 

کنم.  یراحت در خونه رو هم باز م الیبا خ نیکه تنهاست. بنابرا نمیب یپنجره م یذارم. از تو یم یکتر هیتو آشپزخونه و 

 :گهیپره تو و م یم

 عجقم؟ یسالم زن داداش، خوب ـ

 .طونهیش ی هیعجق وجق فقط مختص سام یکلمه ها نیا

 .ی. مرسزیسالم عز ـ

 .بهت، غم آخرت باشه گمیم تیتسل ـ

 هیذارم، اون فقط  یافتم. اسم دروغ رو روش نم یسام م هیتوج ادیکه  یخوام بگم چه غم یکنم و م یلحظه هنگ م هی

 .نیبود، هم هیتوج

 .یلطف کرد ز،یعز یمرس ـ

 .رو یا گهیمن تفکر د یتفکر رو داره و برا هی هیسام یکه برا یسکشم. نف یم قینفس عم هیتهش  و

 .ستادهیکنم همش مادربزرگم جلوت ا یفکر م ؟یبند یبه ناف من م زیعز زیعز یه هیاِاِاِاِ، چ ـ

 :گمیخندم و م یم

 بگم؟ یخب چ ـ
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 :گهیکنه م ینگاهم م طونیکه ش یبنده و در حال یرو م در

 ...ینانازم ،یمیجیعج ،یعجقم ،ینازم ،یگلم هیخب  ـ

 :گمیم یواقع یلبخند واقع هیبره و با  ادمیشه غم هام از  یباعث م هیبا سام بودن

 بیهمون گلم از همه بهتره. اون کلمات عج نایا یهمه  نیاما قربونت، ب ؟یبد حیتوض یخوا یخب، تا خود فردا م یلیخ ـ

 .رو نگم بهتره بیو غر

 .هم خوبه یلیخ به؟یکجاش عج ـ

شنوم که  یبعد صداش رو م ی. کمرمیمبل. منم به سمت آشپزخونه م یکه خودش رو پرت کرده رو گهیم یرو در حال نیا

 :گهیم

 خان داداش ما کجاست؟ نیا ـ

 :گمیکنم و م یکنم و م یم یبگم. پوف یمونم چ یم انشیپا یب یهم در مقابل سوال ها باز

 .رفته تاالر ـ

 .شنوم یگوشم م خیرو از برو بر دارم که صداش  یظرف چا امیم

 باشه؟ شتیپ یدوست داشت ؟یکش یکه رفته پوف م نیهان؟ به خاطر ا ـ

 :گهیپرم و اون م یجام م سر

 ؟یدیترس ـ

 جا؟ نیا یصدا اومد یب یبه قرآن، چه جور یتو جن ـ

 :گهیخنده و م یم

 گفته من جنم؟ ینه، من فرشته ام، ک ـ

 .رفتارت ـ

 ؟یرفتار، رفتار، کوش اد،ی؟ چه پررو! بذار برفتارم با تو حرف زده یعنی ـ

 !بس کن دختر، کم چرت و پرت بگو ه،یاِ سام ـ
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 .میجلو قصد کندش رو دار ارینفس کش گوشِت رو ب یچرت پرت گو؟ آ یگیبله بله؟ به خواهر شوهرت م ـ

 :گمیخندم و م یم

 .عفو کن سلطانم ـ

 .خارد یاِ چه باحال بود، بگو بگو، پاچه مان م ـ

 .سرم هنوز صبحانه نخوردم ریرو دم کنم، خ یمن چا نیاِ، برو بش نم،یبرو بب ایب ـ

 :گهیاون که از جاش تکون بخوره م یب

 ...یملعون، ا یرفت؟ ا یصبحانه فرستاد یبله بله؟ داداش من رو ب ـ

 !هیسام ـ

 :گهیو م رهیوم عقب مرو به خنده بندازه و هم بترسوندش. آروم آر هیبلند هست که هم سام یبه حد غمیج یصدا

 .داداشم، فوالد زره یبرا میجادوگر گرفت ـ

 .تو هال رهیخنده و م یکه م رمیسمتش م به

کشم و  یم یقیبود. نفس عم یم میمرد زندگ شیکی دیکه االن با یدو نفر. دو نفر یاونم برا نم،یچ یصبحانه رو م زیم

 :گمیآروم م

 ...یتون ی. تو میخراب نکن همه حسرت خوردنا نیقرار بود روزت رو با ا ـ

نرفتم  ششیکه سام بفهمه پ نیوقته از ترس ا یلیباشه. خ یتونه کمک خوب یم ایافته که آر یم ادمیگذره  یم یکم یوقت

که سرکوفتم بزنه به حرفام  نینفر بدون ا هیخوام  یوقته م یلی. خششیبرم پ دیبا دهیرو فهم زیو حاال که اون همه چ

درست بودن تا ته وجودم  نیبهم گفته که در ع ییزده و حرفا شین مبه خاطر اشتباهات یهم گاه ایگوش بده. هرچند آر

 .رو سوزونده

 .کنم صدام شسطنت داشته باشه یم یکنم. درست مثل خودش سع یرو صدا م هیسام بلند

 ؟یارینم فیخانم خواهر شوهر، تشر ه،یسام ـ

 :گهیم بلند

 .مییفرما یهم اکنون نزول اجالل م ـ
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 :گهیصبحانه م زیم دنیرسه، با د یبه درگاه آشپزخونه م یشم. وقت یو منتظرش م رهیگ یصورتم شکل م یرو یلبخند

 و صبحانه بخورم؟ امیخب، االن منم باهات ب ـ

 .اوهوم ـ

 ؟یگذاشت یرو برا زیم نیتو ا یعنی ـ

 .اوهوم ـ

 :گهیم ادیم زیجور که به سمت م نیهم

 .نه پ برات فراهم کردم اِ خاک تو سرت، دو فرصت پ ـ

 .خز شده دختر گهید ـ

 .یباقال یا ـ

 .یخودت ـ

شوهر  استیس نیع نمیا ای ؟یشوهرت که داداش من باشه درست کن یخوب برا یصبحانه  هی یبلد نمیحاال بذار بب ـ

 .درب و داغونه تیدار

که به  یخوردن صبحانه ا نیدر ح هیمسا یها یو به مسخره ها باز رمیگ یخودم م یلقمه برا هیبزنم  یاون که حرف یب

 .کنم یپارت صبحانه است نگاه م نیقول خودش دوم

***** 

که تو اون  ییکه فعال دارم. اونا هیو تنها کس رمیخوام بگ یکه م هیمهناز تنها شماره ا ی. شماره رمیگ یرو به دستم م تلفن

خبر باشن. خودشون خواستن. پس بکشن. بعد از چند  یاز من ب دی. اونا فعال باهیمثال پدر یخونه هستن، منظورم خونه 

 :گهیو م دهیبوق مهناز جواب م

 بله؟ ـ

 مهناز؟ ـ

 فدات بشه مهناز، سالم. حالت خوبه؟ ـ

 ؟یآره، تو خوب ـ
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 .شاید یکس نم چیخونه است. به ه یشماره  نیآره، مهناز ا ـ

 نان؟یکس بابا ا چیمنظورت از ه ـ

 .قایدق ـ

 ....مهتا، بذار ـ

 .از من یخبر ی. بذار بمونن تو تب بدمینه، هر وقت خودم صالح دونستم بهشون م ـ

 .باشه، اما بدون کارت اشتباهه ـ

 هفته مطبه؟ نیتو ا ایآر دم،یفهم ـ

 شش؟یپ یدوباره بر یخوا یآره، م ـ

 .آره ـ

 :دمیکنم و ادامه م یم یمکث

 ؟یندار یخب کار ـ

 یادیز یکنه. نقشه ها یقطع م یاصرار چیبدون ه نی. بنابراستیب خوب نکه حالم خو دهیاز لحن جمله هام فهم خودش

خوام فکر  یکه م یمشاورمه. مشاور شیاون ها رفتن دوباره پ نیکشم. فعال مهمتر یم یقیچرخه. نفس عم یتو ذهنم م

 .و بس نیکنه. هم گوشخواد حرفام رو  یبا من نداره و فقط م ینسبت چیکنم که ه

***** 

خودم  گهید ی. هنوز برام سخته مثل زن هابایحال ز نیو در ع دهیدست لباس پوش هیکنم.  یتنم مرتب م یرو تو لباسم

که  نیپشت سرم خراب شده چاره ندارم جز ا یپل ها یوقت یدرست کنم. ول نهیکه از دستم دل چرک یشوهر یرو برا

 شترشیو حاضر به جواب بودنم جواب نداده، پس بکوچول هی اونو  یتا االن لجباز یکنم تا سام با من نرم بشه. وقت یکار

 کالیو ساعت موز رنینه م یساعت رو یکنم. عقربه ها یکنه. به ساعت نگاه م یکمکم م گهیراه د هیو  دهینم یهم معن

از  ایالزانکه خلق کردم سر بزنم.  یبه سمت آشپزخونه تا به هنر رمیزنه. م یاز دوازده تا آهنگش رو م یکیداخل سالن 

 ستیالزم ن ادیپس ز ،یشوهر کار کن یخونه  یروز هیداشت چون قراره  دهیکه مادرم عق هیمن چ ریکتاب. هه! تقص یور

 .مورد خوش بگذرون نیا یجا برا نیکم ا هی. حداقل یجا کار کن نیا
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کتابه. دوباره  یاز روخوبه. هر چند  میآشپز یتجربه  نیاول یکنم. خوبه، برا یو بو م رونیکشم ب یفر م یرو از تو ایالزان

 یو در باز م چهیپ یتو قفل م دیکل یجا به جا شده. صدا یکنم. کم یذارم تو فر تا گرم بمونه و دوباره به ساعت نگاه م یم

 :گمیو آروم م رمیگ یبنده. تو درگاه آشپزخونه قرار م یم قشچشمام ن یخسته اش جلو یشه. چهره 

 .سالم ـ

 :گهیکاوه. بعد آروم م یام رو م افهینه و خوب قک یمکث م یگرده سمتم. کم یبرم

 .سالم ـ

 .ایشام حاضره، دست و صورتت رو بشور و ب گمی... مزهیچ ـ

 .خوام، شام خوردم ینم ـ

 :گمینشم و م یکشم تا عصب یم یقیعم نفس

 .هر دومون درست کردم ی. من برایگفت یخب کاش به من م ـ

کنم به خودم اجازه  یم یسع دمیکه سرم رو تکون م یو در حال رهیگ یرصم م. حرهیو به سمت اتاقش م دهیبهم نم یجواب

تا خنک بشه. به درک غذا خورده و به درک به  زیم یذارم رو یفر رو م یتو یشم. غذا یکنم. موفقم م هیندم که باز گر

 یکشم و عصب یم یقینفس عم. ابونهیهال که رو به خ یسمت پنجره  رمیذارم تو بشقاب و بعد م یرو م کهیت هیمن نگفته. 

 یزنم بغضم م یگاز رو که م نیبکشم. اول یشه که منم نخورم و گرسنگ ینم لیخوره دل یدارم. اگه اون نم یبر م کهیت هی

مونه. به  ینم یزیهم چ تیاز اون عصبان یزنم که حت یشم. اون قدر لقمه ها رو گاز م یم یگاز عصب نی. با دومنییره پا

 یرو تو ی. باقدمیجا ندارم. بعد از مدت ها خوب به خودم رس گهیرو خوردم و د ایاز الزن کهیکه سه ت نمیب یو م امیخودم م

. دهیتخت دراز کش یکه طاق باز رو نمشیب ی. مرمی. به سمت اتاق خواب مخچالی یذارم تو یذارم و م یظرف در دار م

تونم  یبلند نم نیآست کیتون نیو ا یشلوار ل نیبا ا دارم. یدست لباس بر م هی. ستیمعلوم ن تشصور کهیچون اطاق تار

 :گهیکه م رمیم رونی. به سمت بیشلوار گشاد راحت هیو  شرتیت هیبخوابم. 

 کجا؟ ـ

خواستم  یدونم که م یو بدتر از همه م ادیدونم که از جواب ندادن بدش م یم نمیو ا دمیخودش جوابش رو نم مثل

 .ستیکار بد ن نیکنه به من نشون داده که ا یکار رو م نیخودش ا یوقت یباهاش کل کل نکنم، ول

. سرم رو ستادهیشم که پست در ا یو متوجه م رونیب امیکنم. م یپشت در عوض م قایو لباسم رو دق یتو اتاق بغل رمیم

 :گمیدم و م یتکون م
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 برو اون ور؟ ـ

 گفتم کجا؟ ؟یجواب من رو نداد ـ

 :گمیشم و م یم یعصب

 ؟یدار یبخوابم. حرف رمیاز مبال بگ یکی یام برم روخو یسر قبرم، م ـ

 .منم فاتحه بخون یمبالست؟ نه، جا یسر قبرت رو ـ

 :گهیم ادیکردم مثل رمانا م یمهتا، فکر م الیخوش خ یا

 .یبخواب گهید یاز اتاق جا ریغ یتو حق ندار ر،ینخ ـ

 .کارها؟ محاله نیو ا یپشند نیزم بیس نیا

***** 

که  یدارن. شوهر یکه دست از سرم بر نم یشبانه ا یو کابوس ها کیمبل کوچ هیخالصه شده رو  میچند شبه که زندگ ـ

 .نمیب یرنگش رو هر شب موقع خواب م

 :دمیکنم و ادامه م یهام رو پاک م اشک

 کار کنم؟ یمن چ یم ایآر ـ

 ...مهتا ـ

 .پناه آوردم. نگومن از تمام سرکوفت ها به تو  ،یرو قبال به من گفت ناینگو که ا نیبب ـ

 :گهیشه و م یجا به جا م شیصندل یرو یکم

ندارم. قرارمون بود که  یمن به عنوان روانپزشک تو، چند ماهه که ازت خبر درست وحساب نیبگم؟ بب یچ یخوا یم ـ

 .یع کردمشاوره هات رو هم قط ،یبه سام نگفت یزیماجرا چ نیکه از ا نیتو عالوه بر ا یمن، ول شیپ یایآخر هفته ها ب

 .دونم یم ـ

با اونم  دیمن. با شیپ ادیجا. هر هفته. به سام هم بگو ب نیا یایبه بعد سر موقع م نیخوره. از ا یدونم به درد تو نم یم ـ

 .نمیکردم. اشکاتم پاک کن. قرصات رو بب یها اقدام م نیزودتر از ا دیبزنم. هر چند با ییحرفا هی

 :گمیو م نییپا اندازم یکنم. سرم رو م یسکوت م یکم
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 .دمیرو دوباره خر یکه نوشته بود ییهمونا ـ

 :گهیم یشم. نگاهش پر از مالمته. به آروم یاش مواجه م رهیکنم و با نگاه خ یبلند م سر

 ؟یک ـ

به اسم  رون،یروز که با سام رفته بودم ب هی. دوران عقد. ادیب شیپ یکوفت یماجراها نیکه ا نیاواخر، قبل از ا نیهم ـ

 .دمشونیمامان خر یهاقرص 

 ! خب؟یکن ینم یسر خود از من کار گهید ـ

 .چشم ـ

اگه  یدون ینکن. م یسرخود کار گهید گمیم نیهم یکنم. برا ادیز ایکه دُز قرصات رو کم  نمیب یلزوم م یمن گاه ـ

 داد؟ یبهت قرص نم یکه تو دوباره گرفت دیفهم یداروخونه م

با  یکرد کم یفکر م یجور نیخوام. سام هم که ا یمادرم م یگفتم که اونا رو برا خب منم یول د،یخب، اونش رو که فهم ـ

 ...خوره. خبر نداشت خب یگردنش م یمامانه که برا یکرد آرامبخش ها یدکتره صحبت کرد و اونا رو گرفت. فکر م

خواب  یلیاز قرصات رو که خ یکیخوام که  ینه، م ادیکم، ز هیبهتر شده،  یکه هست یمهتا، وضع تو از اون نیبسه. بب ـ

رو به وقتش  دمیهم که دارم بهت م ییخواد. قرص ها یقرص نم نیاز ا گهیرو مصرف کن. د یآوره بردارم. فعال باق

. به اون ینش یکن عصب یسع یتون ی. تا میخور یرو م نیا یش یم تیو اذ یهست یعصب یلیکه خ ی. موقعیکن یمصرف م

 یزی. فکر کردن به اون روزها چیبدنت حس کن ی. آرامش رو با تک تک سلول هایکن آروم باش یروزا فکر نکن. سع

 هاز اون مکان دور شو. ب دهیآزارت م ییشه. هر وقت جا یکه هست بدتر م یکه اعصابت از اون نیکنه. جز ا یرو عوض نم

کار رو  نیت خواسته بودم ااز یزمان هیکن.  اداشتیرو  دهیکه آزارت م یزیهر چ شهیبرو که آرومت کنه. مثل هم ییجا

 ...انگار اونم یول ،یبکن

 :گهیو م دهیم یرو تکون سرش

 .گهید یتا هفته  ،یبر یتون یم ـ

 :گهیشم و اون م یم بلند

 :گهیخوام بازش کنم که م یو م رمیکه برات به آژانس زنگ بزنه. به سمت در م گمیم یبه منش ـ

 ؟یاز خانواده ات خبر دار ـ
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 :گمیو م شم یجام خشک م سر

خوام ازشون خبر داشته  ینم گهی. اونا خودشون خواستن که من برم از اون جا، دنیخبر؟ نه، اونا نخواستن من رو بب ـ

 .باشم

شن. مادرت چشم انتظار زنگته. شماره ات رو  یم مونیکنن و بعد پش یم یآدم ها اشتباهات یفکر کن. گاه نمیرو ا ـ

 ...مهناز

 :گمیردم و مگ یبه سمتش بر م یتند به

 ن؟ینگو که شماره ام رو بهشون داد ـ

 :گهیم آروم

قسمش داده که  یکرده که مهناز نتونسته مقاومت کنه، ول هیاوال آروم، دوما من خونه نبودم و ظاهرا مادرت اون قدر گر ـ

 زنگ نزنه و اونم به ظاهر موافقت کرده. بهت زنگ زده؟

 :گمیم یعصب

 .نه ـ

 .فکر کن یکه به خانواده ات زنگ بزن نی. اما مهتا... به ایبدون خوبه، من فقط گفتم که ـ

 .ستنیمن ن یاونا خانواده  ـ

که بهم قولش رو داده بود هم  یمونم که آژانس یمنتظر نم یشم. حت یکنم و خارج م یدر رو باز م یو به تند گمیرو م نیا

 .ادیب

***** 

 " سام "

 دیبشه؟ چرا نبا یجور نیا دیما با یکنم که چرا زندگ یفکر م نیو به اشم به سقف  یم رهیکشم. خ یتخت دراز م یرو

و  رمیگ یم شیحرفش آت یادآوریبا  یجا، ول نیا ارمشیمن خودم خواستم ب م؟یکن یمثل تمام زن و شوهرا خوب زندگ

دست خودم شدم.  یجور هی ی. ولستیکه رفتارم خوب ن مدون یذاره با اون خوب رفتار کنم. خودم م یکه نم نهیهم

تخت زدمش. مهتا  یگردونم. درست رو به رو یگرفته بود بر م ی. نگاهم از سقف به عکس روز عقدمون که مهدستین

عکس رو بزرگ کرد و  نی. به درخواست خودم استادمیسرش ا یمبل نشسته و پاهاش رو دراز کرده و منم باال یرو
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حرفاست.  نیتر از ا قیعم قه،ینه... اون لبخند عم یرهاشه؟ ولاونم مثل تمام کا ه؟یداد. لبخندش؟ اونم مصنوع لمیتحو

نداشتم بزرگش  میتصم شی. امروز آوردمش، تا چند روز پدهیعکس رو ند نی. مهتا هنوز ادهیلبخندش حس بد به آدم نم

 :داد و گفت لمیتحو رورو آماده کرده بود  یلمیف روزیبود. د یخود مهد شنهادیکنم. پ

که بزرگ  یخوا یاز عکس ها رو م یکی. بگو کدوم رمیو عکس بگ لمیکه من ف ینگرفت یا که عروسخب شاه دوماد، شم ـ

 باشه؟ یادآگاریکنم تا برات 

 :محزون گفتم یعکس و با نگاه نیا یانگشت گذاشتم رو منم

 .نیا ـ

 نه؟ ای دیدونم غم نگاهم رو فهم ینم

 .بره یکنم که خوابم م یقدر به عکس نگاه م اون

***** 

 دیشم که شا یزنم و جا به جا م یکنه. چند بار پلک م یاز چشمام پرواز م هویانگار خواب  یول ه،یدونم چه ساعت ینم

االنم  نیکه هم ی. همون لبخنددمیاثره. خوابم خوب بود. خواب همون لبخند رو د یانگار ب یدوباره خوابم ببره، ول

 .چشممه یجلو رشیتصو

شم و به قصد آب خوردن اتاق  یکنم، بلند م یشه. چراغ رو، روشن م ینم یطور نینه، ا شم. یتو جام جا به جا م دوباره

خوره. از  یبه گوشم م ییشم صداها یم کیو به آشپزخونه نزد رمیگ یاز اتاق فاصله م شتریکنم. هر چه ب یرو ترک م

خوره. انگار داره  یتو خواب تکون م داره بیکه عج نهیب یمهتا رو م یکیدفعه چشمم تو تار هیشم که  یکنار مبل ها رد م

. برق رو نهیش یرو صورتم م یعرق کرده اش اخم یچهره  دنی. با درمیکنم به سمتش م ی. سرم رو کج منهیب یخواب م

 :گهیکنه و م یم یشم. ناله ا یم رهیکنم. باز به چهره اش خ یسرم روشن م یزنم و چراغ باال یم

 .نه، نه ـ

 :گمیوصله مح یو ب رمیگ یرو م بازوش

 مهتا، مهتا؟ ـ

 :گهیبار م نیناله. ا یشه و باز م ینم داریب

 .گناهم یمن ب ـ
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 :گمیدم و م یتر تکونش م دیشد یکم

 مهتا، خانمم؟ ـ

 :گمیزنم و م یم یخوبمون لبخند یروزها ادی. به ادیم رونیناخودآگاه از دهنم ب خانمم

 .مهتا ـ

 یشه و سر جاش م یشه. بلند م یم یدوست داشتن یلیموقع ها خ نیا کنه. یو گنگ نگاهم م جیشه وگ یباز م چشماش

بر  ی. وقتزمیر یاون م یهم برا یکیخورم و  یآب خودم م وانیل هیو  رمیزنه. به سمت آشپزخونه م ی. نفس نفس منهیش

رم و  یش مکنه؟ به سمت یم هیکه داره گر دهید یکنم. مگه چ یکم تعجب م هیرو به روم  یصحنه  دنیگردم با د یم

 :گمیو م رمیگ یرو جلوش م وانیل

 .ریبگ ـ

 :گهیشه و م یم رهیخ وانیبه ل یو کم ارهیم نییرو پا دستاش

 .خوام ینم ـ

 :گمیذارم و م یم زیم یرو رو وانیل

 ؟یکن یم هیچرا گر ـ

 :گهیدوزه و م یرو به رو به رو م نگاهش

 .بد بود یلیخ ـ

 .کنم یم اخمو نگاهش یو با چهره ا نمیش یم کنارش

 ...یسرم قرص خوردم، ول ری. خانیبه ذهنم م شتریباشم ب یهم که عصب یی. وقتارنیاز ذهنم نم رن،ینم ـ

که  ادیم ادمی هویکه  ،یخور یکه قرص م یدید یخوام بپرسم که چ یخوره؟ م یکنم! قرص؟ قرص هم م یم تعجب

و مات  یا گهیاشک د یقطره  ختنی. با ردهیه رو دکه گذروند ییزنه. حتما باز خواب اون روزها یحرف م یچ یدرباره 

و  رمیگ یآب رو جلوش م وانی. لستیسوال ن دنینداره. االن واقعا وقت پرس یفهمم که حال خوب ینقطه م هیشدنش به 

 :گمیم

 .بخور، خواب بود. اون روزها تموم شده ـ
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 :گمیو مزنم  یم یکشه. پوزخند یو تا نصفش رو سر م رهیگ یرو از دستم م وانیل

 !یخورد یحاال خوبه نم ـ

 یدونم چ ینم هویشه.  یشه. مثل االن. نگاهش پر از درد م یمظلوم م یادیمواقع ز یکنه. بعض یگرده و نگاهم م یم بر

 :گهیپر از بغض م یسرش رو پاهامه. با صدا نمیب یم امیبه خودم م یشه که وقت یم

 یم یمخف یمسئله رو از هر کس نیا یمن نبود. تو هم اگه دختر بود ریقصگناه بودم؟ به خدا ت یکه من ب یچرا باور ندار ـ

 .یکرد

 :گمیکه گرفته است م ییصدا با

 نیدونستم که تو ا یم دینبا ،یکن یعمر باهاش زندگ هیکه قراره  یبودم؟ من به عنوان همسرت، کس یمن هر کس ـ

 ؟یمشکل رو داشت

 ...خب، من ـ

 .میبخواب دیبا . فعالیبگ یزیخواد االن چ ینم ـ

 :گمی. آروم منهیش یکنه. همون جا م یرو بلند م سرش

 .تو هم هست یخودم نگرفتم. برا یاون تخت رو فقط برا ـ

 یعنی ادیکنم که اگه ب یفکر م نیها به ا وونهیتو اتاق. مثل د ادیکه ب رهیبگ می. با خودشه که تصمرمیبعد به سمت اتاق م و

آروم بشم.  یکم دیبودن بزنم. شا وونهیمدت خودم رو به د نیبار تو ا هیبار، فقط  هی خواد یواقعا دوسم داره. دلم م

 ...نه ،یباش وونهید شهیهم نکهیداره. اما نه ا یبودن هم عالم وونهید

پتو. از هم  ریز ادیخوره و بعد اونم م یتکون م یشه. تشک کم یشنوم که وارد اتاق م یپاهاش رو م یبعد صدا یکم

مونده تا هر دو  یلیکنم که خ یفکر م نیبندم و به ا ی. چشمام رو ممیدیتخت خواب یهر کدوم لبه  ،یلی. خمیفاصله گرفت

 .که سرش اومده ییخاطر بال به. من به خاطر رفتار اون و اون میبه هم اعتماد کن

***** 

 " مهتا "

 یو چشمام رو باز م رونیاز تنم بره ب یکنم تا خستگ یکشم. خوب دستام رو باز م یم ییصدا یب ی ازهیچرخم و خم یم

سمت برگشته و  نیکنم. سام به ا یکم خودم رو جمع و جور م هیشم و  یکه توش هستم م یتیکنم. تازه متوجه موقع
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خارونم به  یکه سرم رو م یکنم تو موهام و در حال یم دستشم.  یبشه بلند م داریکه ب نیچشماش بسته است. قبل از ا

 یرو م ی. خواب آلود کتریتنبل ی جهیهم نت نیرو بذارم؟ ا یبرم کتر ای ییه اول از همه برم دستشوکنم ک یفکر م نیا

که  یا ظهلح ادیکه موقع حرفام کرده بود.  یاخم ادیافتم.  یم شبید ادیرم  یم ییطور که به سمت دستشو نیذارم و هم

 .سام یپا یگفت که سرم رو بذارم رو یهم مسرم رو گذاشتم رو پاهاش. دست خودم نبود. بغض اون لحظه ام فقط ب

بازم  یخواب آور بودنشون کمتر از قبله، ول ریکه تاث نیبهم داده، با ا ایکه آر ییپاشم. قرص ها یآب به صورتم م یمشت

 .شه که صبح ها کسل و خسته باشم یباعث م

 یخودم و سام درست کنم. وقت یبراخوب رو  یصبحانه  هیتا  رمیذارم و به سمت آشپزخونه م یدوشم م یرو رو حوله

دم  یشم که چا یو منتظر م نمیچ یرو م زیسر و صدا م نی. با کمتررهیگ یافتم، خنده ام م یم هیسام یحرف ها ادیکه 

زنم که نخوابم.  یم بیبه خودم نه ی. کمزیم یشه سرم رو بذارم رو یباعث م یکتر ی. سکوت داخل خونه و صداادیب

شه که پلکام بسته بشه. چند لحظه بعد  یکنه و باعث م یخواب آور. کم کم خواب بهم غلبه م یقرص ها نیلعنت به ا

حرف که تا دم  نینداده. دوباره چشمام رو با ا یرنگ خاص رییتغ یکنم. هنوز چا ینگاه م یکنم و به کتر یبازشون م

 .بندم یخوابم م یچرت م هی یکردن کتر

***** 

کشم و سرم  یم ازهیکنم. دوباره خم یگازه نگاه م یکم رو یکه هنوز هم با اون شعله  یکنم و به کتر یرو باز م چشمام

کشم.  یم ینیپرم و ه یکنه تو جام م ینگاهم م یروم نشسته و جد یسام که جلو دنیگردونم. با د یرو به سمت در بر م

 :گمی. آروم مگهینم یزیچ یو ل رهیگ یخنده اش م

 .ریسالم، صبحت بخ ـ

 !یکنه. عجب جواب گرم یمشغول م ینون کهیو خودش رو با ت دهیمتکون  یسر

 یم یدارم. چا یبر م نتیکاب یکنم و استکان ها رو از رو یرو خاموش م رشیرم. ز یم یشم و به سمت کتر یم بلند

 .میش یذارم و هر دو مشغول م یرو جلوش م یکیگردم و  یو بر م زمیر

 :گمیگذره، م یکه از صبحانه خوردمون م یکم

 سام؟ ـ

 .کنه یکنه و منتظر نگاهم م یرو بلند م سرش

 ...شه یشه... م یم ـ
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 ؟یشه چ یم ـ

 !یعجب، فکر کردم الل شد چه

 ا؟یآر شیپ یروز بر هیشه  یم ـ

 :گهیتر از قبل م یو جد متعجب

 ؟یچ یبرا ـ

 .خواد باهات حرف بزنه ی... خب گفته می... خب برایبرا ـ

 ؟یدرباره  ـ

 :گمیکنم و م یم قفل مرو تو ه دستام

 !گهید گهیخب، خودش بهت م ـ

 :گهیو م دهیتکون م یسر

 .رمیباشه، وقت داشتم م ـ

 شه؟ یم یچ یخب، اگه امروز بر ـ

 .ییبرم جا دیامروز کار دارم. با ـ

 کجا؟ ـ

 :گمیشم و آروم م یم مونیده. از حرفم پش یشه تو چشمام و جواب نم یم رهیخ

 .دیببخش ـ

 .یگفت یشد بعد م یصبحانه تموم م یموند یآدم سر غذا حرف نزنه بهتره. م ی. ولستیحرف ن نیبه ا یلزوم ـ

 :گهیشه و م یبعد از جاش بلند م یکنم. کم یمشغول م کمیکوچ یشه. منم خودم رو با لقمه ها یبعد دوباره مشغول م و

 .ممنون ـ

کشم  یم یشنوه. پوف یفکر کنم نم یول گم،یکنم م یمخواهش  هی. رونیب رهیاز طرفم باشه م یکه منتظر جواب نیبدون ا و

 یشبکه  هی یدارم. رو یکنم و کنترل رو بر م یکاناپه پهن م یرم. خودم رو، رو یکنم. به سمت حال م یو ظرفا رو جمع م
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شه نگاهم به سمت در بره.  یدر باعث م یشه. صدا یحرکاتشون م و. نگاهم محهیقشنگ کیکنم. موز یتوقف م کیموز

 ؟یتا ک ایرفته بود. خدا میکن یاون که خداحافظ یز هم ببا

***** 

 " سام "

. دنده رو ایآر شیکه گفته بود برم پ نیتو ذهنم و اشاره اش به ا ادیمهتا م ی. حرف هاارمیرو به حرکت در م نیماش

مهتا رو دوست دارم. گذره. من...  یاز سرم م ی. فکرچمیپ یذارم و به سمت چپ م یگاز م یکنم و پام رو، رو یعوض م

تونم دروغ بگم. دوسش دارم  یطالقش ندادم. به خودم که نم همن... دوسش داشتم ک یکه دلم ازش گرفته، ول نیبا ا

باشم.  یخوام مثل باق یبرامون بگذره. م یجور نیخوام تا آخر عمر ا ی. نمادیدر ب یکساد نیاز ا مونیخوام زندگ یخدا. م

 یها یو هندزفر رمذا یگاز م یپام رو، رو یناگهان میتصم هیبار هم تو  نیا رم،یگ یم یهانناگ میتصم هیکه  شهیمثل هم

 .رمیگ یرو م ایآر یکنم و شماره  یرو تو گوشم م یگوش

 :گهیداره و م یبعد بر م یکم

 بله؟ ـ

 .سالم ا،یآر ـ

 چه حال و احوال؟ ؟یسالم داداش، خوب ـ

 ؟یمطب ـ

 ؟جا نیا یایب یخوا یهوم؟ آره. م ـ

 .آره، کارت دارم ـ

 باشه. من منتظرم. مهتا خوبه؟ ـ

 .اون جام گهیساعت د میاونم خوبه. پس من تا ن ـ

 .باشه، منتظرم. خداحافظ ـ

 .خداحافظ ـ

 یمن و مهتا. برا یزندگ مون،یحفظ زندگ یکنم. برا یم شتریب یکشم و سرعتم رو کم یم رونیها رو از تو گوشم ب یگوش

 ا؟یبهتر از آر ینفر حرف بزنم. چه کس هی با دیراکد نموندش، با
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***** 

 " مهتا "

چرخم که با  یتو اتاق م یخوام لباسم رو عوض کنم. کم ی. مرمیکنم و به سمت اتاق خواب م یرو خاموش م ونیتلوز

 یزنه. وا یخشکم م وارید یرو یتابلو دنیچرخونم و با د یکنه. سرم رو م یم ستیا یرنگ ییطال زیچ دنیچشمام با د

 :گمیمتخته. آروم  یفهمم درست رو به رو یعکس، تازه م نیخدا ا

رو  یزندگ نیخواد بهم بفهمونه که ا یم یعنیاون...  یعنی... یعنیکار سام  نی... اایتخت... خدا یجا... رو به رو نی... انیا ـ

 باشه؟ دهیممکنه به خاطر نگفتنم من رو بخش یعنیخواد؟  یم

 .زنم یم یکه گفته بود برگردم به اتاق. لبخند شبشیعکس و حرف د نی. اارهیذهنم هجوم ممختلف به  ینشونه ها تازه

***** 

 " سام "

کم  هی ی. دوست ندارم حتلمیقا یادیز یلیخ تیسر و وضعم اهم یکشم. برا یبه موهام م یدست نیماش ی نهییآ یتو

فوق  یظاهر یکه نما یبه گام به سمت ساختمانشم. گام  یخارج م نی. از ماشنهیش یچهره ام م یرو یباشه. اخم فیکث

 .نمخو یرسم عنوان رو م یجلوش م یو وقت رمیداره م یالعاده ا

 .پور حسام ایدکتر آر "

 " یتخصص روانپزشک فوق

زود  یلی. اما خنهیش یلبم م یرو یلبخند شیداخل یاون جا و نما تیموقع دنید ایشم.  یو واردش م دمیرو تکون م سرم

 یکه توجه تو رو جلب م یزیچ نیاول ،یشد یگرده سر جاش. وارد مطبش که م یم و دوباره اخمم برمکن یجمعش م

 یاز درها با باق یکی یداده بود. سه در داخل اتاق قرار داره. نما نتیز وارهایبود که به د یآرامش بخش ریکرد، تصاو

. ستین یها. داخل مطب کس یاز صندل یکی یبودن. نشستم رو دهیچ یراحت یها یتفاوت داشت. دور تا دور رو صندل

 کهکنه  یکنه و من رو نگاه م یحواسش به اونه. سر بلند م بایکنه و تقر یم پیرو تا یزیتوجه به من داره چ یب یمنش

از  یکیبه  یزیچ یشه. وقت یبه همراه دو نفر از اون جا خارج م ایشه و آر یکه درش متفاوته باز م یهمون موقع در اتاق

 :گهیبه لبش م یشه و با لبخند یکنه، تازه متوجه من م یم شونیو راه گهیا ماون

 .سالم ـ

 :گهیم شیو رو منش رهیکنم. باز هم لبخندش نم یچهره امه سالم م یرو یو همون طور که اخم رمیسمتش م به
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 ه؟یوقتش چه ساعت یبعد ضیمر ،یخانم موسو ـ

 :گهیکنه و م یم وترشیبه کامپ ینگاه یمنش

 .دکتر ازدهیعت سا ـ

 :گهیبه ساعتش م یبا نگاه ایآر

 .ما تموم شده یخوبه، تا اون موقع حرف ها ـ

 :گهیذاره و م یبعد دستش رو پشتم م و

 .تو میبر ـ

. یراحت یو مبل ها زیم هیدکتر ها.  یشم. درست مثل اتاق تمام ی. وارد اتاقش مقهیکنم. نه و پنجاه دق یساعت نگاه م به

 :گهیگردم و اونم با همون لبخندش م یکنم به سمتش برم یاف رو نگاه مکه خوب اطر یوقت

 . خب، چه خبر؟نیبش ـ

 :گمیو م نمیش یاز مبل ها م یکی یکشم و رو یم یقیعم نفس

 .. منتظرمیباهام حرف بزن یخوا یمهتا گفته بود م ـ

دونم  یکه م ییت کنم. تا اون جاصحب تونیزندگ یخواستم درباره  یخب، م یلیسر اصل مطلب، خ یچه قدر زود رفت ـ

 .تو گفته یرو برا زیمهتا همه چ

 :گهیو اون دوباره م دمیتکون م یسر

 خب... نظر تو؟ ـ

 :گمیکنم و م یم سیرو با زبونم خ لبم

 نظر من؟ ـ

 ؟یبود یاز دستش عصب یلیخونه ات؟ تو که خ یو برد یشده که دست مهتا رو گرفت یآره، به من بگو چ ـ

 :گمیسکوت م یبگم؟ بعد از کم یدونم چ یمونم، نم یم

 .خب... اون زنمه ـ
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 :گهیفرسته و م یرو باال م ابروهاش

 ن؟یزنته؟ فقط هم ـ

 :گهیکنم که م ینگاهش م ساکت

 ؟یدوسش دار_

 .نگاهش آرامشه شتریحرفا هست. اما رنگ ب یلیخالص رو زد. تو نگاهش خ ریت

 .ناراحتم یلین از دست تو هم خ. مامیهنوزم نتونستم باهاش کنار ب یآره، ول ـ

اومد جلو و با تو صحبت  یم دیاومده. اون خودش با شیمهتا پ یبرا یمن نبود که بهت بگم چ ی فهیوظ نیسام، ا نیبب ـ

 .کرد یم

 .که بودم قتیشف قیکه بود، اگرم نبودم، دوست محمد، رف یمگه من دوست تو نبودم؟ هر چ ـ

با قهر  یبود که گاه دهیرس ییاصرار کردم. کار به جا یلیبه من به مهتا خ یول ،یت بشکه ناراح دمیمن به تو حق م نیبب ـ

بشه. قسمم داده بود که به عنوان روانپزشک معالجش حق  یجور نیخواست ا یرفت. من خودم دلم نم یما م یاز خونه 

نگن. اما سام، صحبت  ییرو جا ضیقسم خوردن که حرف مر شکاپز ،یدون یبزنم. خودت که م یبه کس یندارم حرف

 یتو رو م یکه هم گذشته  یبه اسم زمان حال هیزیکنه. مهم چ یرو عوض نم یزیاون چه که گذشته چ یکردن درباره 

که تو  رونیب ادیم نیا یبردن مهتا گرفت یکه برا یمی. از تصمیرو خوب بساز نیکه ا نهیات رو. مهم ا ندهیسازه و همه آ

 نه،یا نشیخوام ازت چند تا سوال بپرسم. اول ی. میکه دوسش دار یخوبه. اونم وقت یلیخ نی. ایطالق ندار یبرا یمیتصم

 د؟یبا هم داشت یمدت عقدتون رابطه ا نیتو ا

 :گمیم یعصب نیبنابرا ؟یکرد چه رابطه ا یداغ م دنیبوس هیمهتا با  یکنم. وقت یکنم و به صورتش نگاه م یرو بلند م سرم

 !نه ـ

 !یاحتنار نیو تو از ا ـ

 .مشکل رو داشته نیدونستم که ا یکشه. نم یکردم که اون خجالت م یبله. من فکر م ـ

شه. تا به حال باهاش حرف  یمشکل هم حل م نیزود ا یلی. اگه مشاوره هاش رو ادامه بده، خهیحل شدن نیخب، ا ـ

 ه؟یمشکلش چ ینیکه بب یحرف زد ؟یزد

 .نه، وقتش نشده ـ
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مشکل رو  نیا دیبا ،یکن یبا مهتا زندگ یخوا ی. سام، تو که مدیکه با هم حرف بزن نهیکار ا نیخب، به نظر من مهمتر ـ

. تو و اون ستیمهتا ن ایفقط بحث حل کردن مشکل تو  نی. ایکه باهاش حرف بزن نهیکارش فعال ا نی. راحت تریحل کن

 .شه یدرست م نین مشکل طرفکه با حل شد ییبشه. ما ودما بشکنه و ناب نیا دینذار دیو با دیاالن ما شد

 دیرفت. شا تمی. با توپ پر اومده بودم که باهاش بحث کنم، اما با حرفاش عصباندمیحرفاش تکون م دییرو تو تا سرم

 یکرد. کمک یبه من کمک م تیشه گفت همون ها هم در نها یبود که به مهتا کمک کنم، اما م نیا یبرا شتریحرفاش ب

 .زد یازش حرف م ایکه آر ییمن و مهتا. ما یازم. زندگخودم رو بس یکه بتونم زندگ

خوب  یاز جا بلند شدم. حاال کم شیبعد ماری. منم به خاطر بدیطول کش ازدهیتا  بایزدنمون و صحبت کردنمون تقر حرف

روز که ام نیزنم. با گفتن ا یدارم و به محمد زنگ م یرو برم یخواستم به خودم و مهتا کمک کنم. گوش یشده بودم. م

 .خوام برم خونه یرفتن به اون جا رو ندارم. م ی ه. حوصلنهیش یلبم م یرو ینداره لبخند یتاالر مشتر

***** 

 " مهتا "

دارم که  یاون عکس و جاش تو ذهنمه. به سمت حموم گام بر م ی. هنوز نمارمیدوش بگ هیدارم تا برم  یام رو بر م حوله

کنه. شماره ها  یکه شماره ها رو تکرار م هیتونه باشه؟ نوع زنگ تلفن جور یم یشه. ک یزنگ تلفن مانع رفتنم م یصدا

 .دونه دونه تکرار شدن

 ...، 5، 5، 1، 2، 0 ـ

تکرار  ندهیتک بوق و دوباره از اول گو هیشه.  یره. شماره ها کامل گفته م یخونمون لبخند از لبم م یشماره  دنیشن با

 یمامان از توش پخش م یبعد صدا ی. کمریگ غامیپ یرو رهیمونم که م یو نرفتن مرفتن  نینه؟ مردد ب ایکنه. بردارم  یم

 :شه

 ...مهتا ؟یدیچرا جوابمون رو نم یول ،یدونم خونه ا ی... می... مادرییمهتا ـ

 یتو حموم. نم رمی. قطع کرده. مادینم ییصدا گهیبعد د یکنم. کم یم یبه گوش ینگاه یسنگ یشکنه. با چشما یم بغضش

 یکنم. از شامپو یکنم و وان رو پر م یآب رو باز م ریبندم و ش یوان رو م یبهش فکر کنم. خروج نیاز ا شتریب تونم

بغض  یسپرم. صدا یو تنم رو به آب م نمیش یتوش م درآوردمکه لباسام رو  نیو بعد از ا زمیر یتوش م یبدنم کم

به  یخوام حت ی. نمزهیر یتو وضعم نداره. اشکم نم یریاثگفتنش. اما ت ییمهتا ی. صداچهیپ یمامان تو گوشم م یشکسته 

 ...دارم. حداقل حاال نه یفکر کنم که خانواده ا نیا

***** 
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کنم و به  یکنم. بند روبدوشامم رو محکم م یرو روشن م ونیشم. سرحال سرحال تلوز یبعد از حموم خارج م یساعت

 یم ونیتلوز یکنم. جلو یپر م وانیل هیکنم و  یرو گرم م یاچسبه. چ یم ی. بعد از حمام فقط چارمیسمت آشپزخونه م

 یکه حت یشنوه. اون قدر یرو نم کیموز یجز صدا یزیچکه گوشام  یکنم. اون قدر یرو بلند م کیموز یو صدا نمیش

عار اش تیب تیمونه. اون قدر که ب یمامان کابوسام نم یکه برام افتاده بوده و حرف ها یاز اتفاق یزیتو فکرم هم چ

به من و وضع  یربط چیخورم. ه یرو م ی. چانهیش یلبم م یگوشه  یشه. لبخند یسرم ناخودآگاه نوشته م یخواننده تو

اون قدرها  یکنم. شاد یمبل پهن م یشه و خودم رو کامل رو یم شترینداره. انقدر شاده که ناخودآگاه لبخندم ب میزندگ

رپر  یکه به چرت و پرت ها نی. بدون ادنیخند یجربزه  هیخواد و  یلبخند م هی. فقط ستیسخت ن دهیهم که نشون م

خواننده ها که  نی. مثل اهیخوام شاد باشم. مثل بق یخندم. منم م یمکه توان دارم  ییخندم. تا اون جا یآهنگ توجه کنم م

 .نمتو یبا من نباشه. منم م یاگه کس یتونم که شاد باشم. حت یخندن. منم م یموقع خوندن هم م یحت

 رمیدفعه م هیشم.  یم یکه تو گلوم بوده. خال یگنده ا بیشدم. از اون س یکنم خال یکشن، حس م یهام که ته م خنده

گرم  یخونه اون قدر یول رونه،ی. پاهام بچونمیپ یبندم. حوله رو خوب به خودم م یو چشمام رو م یوزن یاوج ب یتو

بندم.  یو چشمام رو م ارمیم نییشه صداش رو پا یم وعه شرک یشه. آهنگ بعد یهست که سردم نشه. چشمام گرم م

 گهیچرخونم به سمت د یرو ندارم. سرم رو م یانجام کار یشم و حوصله  ی. تنبل مرهیگ یبعد از حموم خوابم م شهیهم

 یم بشم. اون قدر تند سر جام اریشه هوش یتو قفل باعث م دیچرخش کل یدم به مبل. صدا یم هیو پشتم رو خوب تک یا

سام که با حرکت  دنیچرخم و با د یکنن. به سمت در م یرو حس م یمسخره ا ینیسنگ هیگردنم  یکه مهره ها نمیش

 یوقت رون،یکوتاهم زده ب یپاهام رو که از حوله  دهی. هنوز نددهیشم. هنوز عمق فاجعه رو ند یم رهیمن تعجب کرده خ

خوام حمله به سمت  یشم و م یکنم و از جام بلند م یم ادهاستفگرده تا کفشش رو جا به جا کنه، منم از فرصت  یبرم

 :گمیو م دمیشه. آب دهنم رو قورت م یم رهیکوتاهم خ یبار به حوله  نیگرده و ا یاتاقم رو آغاز کنم که اون برم

 .سالم ـ

 :گهیباال و م ارهیاندازه و نگاهش رو م یباال م ییابرو

 .سالم ـ

که  یکس یاگه نفهمم وضعم برا ستمیداره. زن ن یهزار تا معن رهینگاه خ نیاال انداختن و اکه نفهمم اون ابرو ب ستمین زن

ها به دست آوردم.  یاز نامرد یلیخ دنید ی. اونم من که زن شدنم رو به بهاستین یوضع جالب ادیز نه،یبهم حالل تر

تونم  یشم. به سمت اتاق خواب. خوب م یمجا به جا  ی. قدمدمیفهم دردهااز  یلیخ یموشکافانه ام رو به بها دید نیهم

از شکل  ییخواد نما یشه و م یکنه. لبم به سمت باال کج م یاتاق خواب راهم رو صد م کی. نزدنمیحرکتش رو به سمتم بب

ه ش یباعث م ره،یگ یقرار م وهام. دستاش که رو بازیا گهید زیچ ایدونم واقعا لبخنده  یاما نم اره،یلبخند رو به وجود ب هی
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منم که سرم تو آغوش گرمشه. نفس حبس  نیبعد ا یبندم و کم یتپش بلند قلبم رو هم خودم احساس کنم. چشمام رو م

 :گمیخودم م یلب برا ریکنم. ز یشده ام رو به زور آزاد م

 .افته ینم یاتفاق چیخواد. ه یاون با من سرده. اون من رو نم ـ

 :گهیکنه و م یسرم رو بلند م سام

 ؟یدیترس ـ

 :گهیزنه و م یم یسرم بوسه ا یتکون بدم. آروم رو یتونم سر یم فقط

دونم.  یوقته م یلیخ ،یترس یدونم م یرو فراموش کردم. م یکه ازم دار یلحظه حس تنفر هی ی... برایچقدر االن خوب ـ

 دختر؟ یبهت ندارم. مهتا با من چه کرد یکار لمیرغم م یکه عل نهیواسه هم

نشون  قشیعم ی. نفس هارونیکشم ب یمه که صداش بغض داره؟ خودم رو از تو آغوشش مسا نیحس کردم؟ ا درست

 :گمی. آروم مدهیشکستن بهشون نم یخواد بشکنه و سام اجازه  یکه م هیاز بغض

 ...سام... من ـ

 زنم؟حرفام رو ن زه،یتو خودش بر دیچون مردم و مرد با ینگو. بذار حرفم رو کامل بگم. تا ک یچیه ــــــش،یه ـ

 :گهیو م نییخوره پا ی. سر مرهیگ یمن قرار م ی. درست رو به رودهیم هیپشت سرش تک وارید به

 یکه به تو داشتم چه کار کرد؟ چند هفته از اون روز گذشته ول یازت متنفرم با من و عشق یاون جمله  یدون یم چیه ـ

 .چرخه یتو سرم موقت استراحت و خواب،  ح،یتو وقت کار، وقت تفر یمهتا اون جمله ه

 دمید یرو م ی. من سامدمید یبود رو نم یو قو یکه جد یکنم. رو به روم اون سام یو نگاهش م نمیش یم نیزم یرو منم

ام رو  رهیبود. نگاه خ ادیکه غم هاش ز دمید یرو م ینبود. احساس داشت. خشک نبود. من سام یکه بغض داشت. جد

 :گهیکنه. آروم م یحس م

 ؟یدون یرو م نایا ـ

 دونم؟ ینم ایدونم  یشن. م یم سیمنم خ یچشما

دونم که اون مرد با اون  یفکر کنم. فقط م یزیکه به چ نی. بدون ایترس چیبار بدون ه نی. ارمیتو آغوشش فرو م آروم

و عالم  یاز اون چه که همه  شتریشده. ب زیعز یلیبرام خ زه،یکه هر آن، هر آن امکان داره از چشماش بر یهمه اشک

به سمت  ی. سرش کمادیاز همه به چشم م شتریکه ب نهی. همطیحتو هم گره خورده مون و سکوت م یآدم بگن. نگاه ها
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از چشماش، چشمام رو  ییکذا یاون اشک ها ختنیلب هام و ر یشه. هم زمان با قرار گرفتن لب هاش رو یخم م نییپا

 بکه تو آغوشش دارم، سرکو یتیامن نیکه باعث شده تو ع یرو که تو وجودمه، همون ترس یکنم ترس یم یبندم. سع یم

داره.  یآرزو. لب هاش رو بر م هیکه شده برام  یکنم. نابودش کنم. محوش کنم و من باشم و حس آرامش بخش

 ی. من به خاطر احساس بدم و آرامشمیکن یم هیبار هر دو گر نیکنم و ا یچشماش سرخه. دستام رو دور گردنش حلقه م

که از چند  یقیدوششه. به خاطر درد عم یکه رو یبودن بار نیدارم و اون به خاطر مرد بودنش. به خاطر سنگکه آرزو 

که همون زخم و  نهیاست، اگه اسمش غم و زخمه، مهم ا هیهست، اگه اشکه، اگه گر یبه جونش انداختم. هر چ شیهفته پ

 ی. انگار تازه تازه دارم باور مدمیتو آغوشش فشار م ترشیکرده. خودم رو ب کیبه هم نزد یفقط کم ،یهمون غم ما رو کم

 .ندارم تیامن ییآغوش جا نیکنم که جز ا

***** 

پاهاشه. هنوز  یچرخه. سرم رو یموهام م یداره. دست سام تو یبرنم نمونیشکستن سکوت ب یبرا یکس قدم چیه

چرخه.  یم واریدر و د یهدف رو یکدوم بهر یو نگاه ها مینشست میاریکه هر کدوم خم به ابرو ب نیهمون جا بدون ا

 .داره یکشم. سام قدم اول رو بر م یم یقینفس عم

 مهتا؟ ـ

 هوم؟ ـ

 .کنم یگردم سمتش و نگاهش م یزنه. برم ینم یحرف

ادامه بدم. مهتا تو  یجور نیرو ا یکوفت یزندگ نیخوام ا یخوب بود. من نم یلیمهتا حرفاش خ ا،یآر شیامروز رفتم پ ـ

 م؟یرو با هم آغاز کن یدیجد یزندگ یاخو یهم م

 :گمیو م دمیرو تکون م سرم

راه  نیکنم اما ا یم دایراه پ هیزنم. هر بار  یگذاشتم دست و پا م یکه اسمش رو زندگ یباتالق نیا یوقته دارم تو یلیخ ـ

 .نداره یبه اسم خوشبخت یانیانگار سر انجام نداره. پا

 :گهیعقب و م دهیوهام رو مکشه و م یم میشونیپ یرو از رو دستش

 .. من به تو، تو به منمیپس پاشو، قراره از امروز به هم کمک کن ـ

 .باشه ـ
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کنم. از  یرو که وارد تنم شده حس م نیزم یکنم. تازه دارم سرد یدارم و موهام رو باز م یپاش برم یرو از رو سرم

 :گهیشه و م یجاش بلند م

 !دستت رو بده به من ـ

رو به  یتکون بخورم. سام لبخند یاراد ریشه غ یگذره و باعث م یاز من م یلرز دمیکه دستم رو بهش م نیزمان با ا هم

 :گهیو م ارهیلب م

 .یپاشو تا سرما نخورد ـ

هر  ینامفهوم باعث خنده  یشم. همون صدا یبلند م ادیم رونیکه از گلوم ب ینامفهوم یصدا هیکنم و با  یرو جمع م زورم

کنم و  یذاره. دستام رو دور گردنش محکم م یگونه ام م یرو یکشه تو آغوشش و بوسه ا یرو م شه. من یدومون م

 :گمیگوشش م ریآروم به ز

 .که االن دارم ازت ممنونم یحس خوب نیبه خاطر ا ـ

 .تا لباسم رو بپوشم رمیو به سمت اتاق م امیم رونیبعد از تو آغوشش ب و

***** 

 یم ستادهیآشپزخونه ا یدرگاه یکنم، متوجه نگاه سام که تو یرنده م گیته د یبرارو  ینیزم بیکه دارم س یحال در

و  ستهیا یکشم. کنارم م یرنده م یبخت برگشته رو به رو ینیزم بیزنم و دوباره با تمام قدرت س یبهش م یشم. لبخند

 :گهیم

 ه؟یروح ضیتعو یبرا ؟ییجا هی می. برمیمسافرت دو نفره نرفت هی میبا هم عقد کرد یما که از وقت گمیم ـ

 :گمیکشم و م یاز رنده کردن م دست

 کجا؟ ـ

 :گهیکنه و م یچشمام نگاه م یتو

امکانات، اما شکل  یخونه با همه  هی. هیسرسبز یجا ی. ولادینم ادمیروستا داره. اسم روستاش االن  یخونه تو هیمحمد  ـ

خونه که دورش پر  هی. دمیبا هم اون جا گرفتن رو د هیو هان که محمد یی. تا به حال اون جا نرفتم، اما عکس هاییروستا

 .النهیگ یو تو درختهپر از  اطشیو تو ح یکشاورز یها نیاز زم

 :گمیو م رمیگ یرو به دندون م لبم
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جا  نیهمه ا میو پدر یمادر یگرده به مازندران، اما چون خانواده  یکه اصالت خودمون بر م نی... با اییروستا یخونه  ـ

 .میستن، ما اصال شمال نرفته

 :گهیو م رهیخواست بزنه رو بگه. به سمت تلفن م یرو که م یکه سام حرف دهیزنگ تلفن اجازه نم یصدا

 .شماست یخونه  ـ

 :گمیشنوم. آروم م یشماره ها رو م ی. صداگهیم راست

 .خوام باهاشون حرف بزنم یبگو من حمومم، نم ـ

اش  افهیگرده ق یبر م یشنوم. وقت یحرفاش رو نم یصدا گهیآب، د ریا باز کردن شداره و من هم ب یرو بر م یگوش سام

 ده؟یشن یچ یعنیفرق داره.  یلیبا اون موقع که رفته خ

***** 

 " سام "

کنم و اخمام هم تو همه، وارد  یکه دارم فکر م یکنم. در حال یتعجب م دمیکه شن ییو حرف ها یدفعه ا هیزنگ  از

 :گهیکه منتظر باشه، بهم م یصورتم و انگار دنیهتا با دشم. م یآشپزخونه م

 شد؟ چرا اخمات تو همه؟ یچ ـ

 :گمیکنم. آروم م یکنه، نگاه م یکنم و به صورتش که منتظر به من نگاه م یرو بلند م سرم

 .داداشت بود ـ

تکون  ی. سرادیل به وجود بهمه مشک نیباعث شدن ا اشونیندونم کار نی. اونا با اارمیخوام اسمشون رو ب یهم نم هنوز

 :گهیبار با شک م نیو مهتا ا دمیم

 خب؟ ـ

 .جا نیا ادیخواد ب یراستش م ـ

 ی. با صدادهینشون نم یعکس العمل خوب دنشونیبا اون ها صحبت کنه، با د ستیکه حاضر ن ییدونستم مهتا یم خوب

 .شه یم لیتبد نیقیبلند مهتا شکم به 

 ؟یچ یبرا ؟یچ ـ
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 .داره ییحرفا هیت دونم، گف ینم ـ

 .افتادم یریجا. عجب گ نیا انیشن م یخوام، پا م ینم گمیم ی. خسته ام کردن. وقتنمیرو بب نایخوام ا یاَه من نم ـ

 .داد کن یبعد داد و ب اد،یمهتا بذار حاال ب ـ

 .ادیخوام اصال ن یم ـ

فهمم حال  یو از فشارش به اونا م نکیس یذاره رو یکوبه به ظرف. دو تا دستاش رو م یرو محکم م ینیزم بیبعد س و

که هفت غروب  یکه به ساعت یو بعد در حال دمیبهش فرصت فکر کردن م قهی. چند دقنمیش یم یصندل ینداره. رو یخوب

فکر  یکه مهتا شام درست کنه هست و نه برا نیا ینه برا یصترسه. فر یم گهید یقیکنم. تا دقا ینگاه م دهیرو نشون م

 .کردن

 ؟مهتا ـ

 .گرده سمتم یبرم

***** 

 " مهتا "

 نیبر ا یلیو فکر کردنم دل میهنوز عصبان یفکر کنم. ول یتونستم کم یا قهیسکوت چند دق نیگردم سمتش. تو ا یبرم

و دست پر اومدن بابا از  میروز به هم خوردن عروس ادیمن رو  اریمه یدوباره  دنیخوب حرف بزنم. د اریکه با مه ستین

 ینم یزیکه چ نیبا ا اریکدوم فکر حال و روز من نبودن. مه چیهبه هم خورده بوده.  یکردم که عروس که چه کار نیا

بهم نزد تا  یبابا نبود. مامان که تو اون چند روز اصال زنگ یجز حرف ها یزیرفتار و سکوت و حالت نگاهش چ یگفت، ول

هست که اسمش رو دخترم  یا چارهیب یبرگشته بخت  یمهتا هیافتاده که  ادشونیو حاال  میبفهمه من در چه حال

افتاده که  ادشونیکنن. تازه  یافتاده که به پدر و مادرم قول داده بودن که از من درست نگه دار ادشونیگذاشتن. تازه 

 .هم دارن یدختر

کنه  یرو باز م. بدون حرف در رهیم فونیشه و به سمت آ یکشم. سام بلند م یم میبه شلوار پارچه ا یزنگ دست یصدا با

و پشت سرش  اریکه باز شده، مه یدر یبعد جلو یتو هال. کم رمیو م نییکشم پا یبلند لباسم رو م یها نیو منم آست

خواد تنها  یم اریکه مه میکرد ی. هر دو فکر ممیکن یآرمان، هم من و هم سام تعجب م دنیشن. از د یم دهیآرمان د

شنون. هم من و هم  یسالم سرد نم هیبه جز  یزیو چ دنیبلند سالم م ارنیدر م که کفشاشون رو نی. هر دو بعد از اادیب

 :گهیو م ادیکنه بخنده، به سمتم م یم یکه سع یدر حال اریسام. مه
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 خانم؟ یآبج یخوب ـ

نشون  یکشه عکس العمل یکه برام باز شده و من رو به سمت خودش م یکنم و در مقابل آغوش یرو مشت م دستام

 یجور نیکنن. آرمان که وضع رو ا یدر آغوش بکشن نم اریکه بلند بشن و مه نیبر ا یتالش یافتاده ام حت یا. دستدمینم

 یاما خودش رو نم دهیرو فهم میکه سرد نیهم با ا اری. مهبدهمن دست  ایکه با سام و  ارهیدستش رو جلو نم یحت نهیب یم

 :گهیکنه و م یزنه و نگاهم م یم یبازه. لبخند

 ؟یزن یزنگ به ما نم هی ؟یمعرفت شد یخانم، ب یآبج ـ

 .اثر کرده یول ر،یدر من اثر کرده. هر چند د میقد ینایکمال همنش ـ

 :گنیشن و م یم نیغمگ چشماش

 .اثر بذاره تیتو وضع زندگ دیبزنم که شا ییحرفا هیکه غصه ها رو ادامه بدم. من اومدم  ومدمیمهتا، من ن ـ

. دو گام؟ سه رمیبشنوم. عقب م یخوام حرف ینم گهیپره. نه. د یافته. رنگم م یبه دلم م یآخرش ترس یجمله  دنیشن از

 :گمیم نیدور بشم. تو همون ح اریتا از مه رمیم یدونم. ول یگام؟ نم

دوباره  میکه زندگ یخوام خبر بد یرو از گند بودن نجات بدم. نم میکنم که زندگ یخوام. من تازه دارم تالش م ینم ـ

 .هخراب بش

 .کردم دایرو پ یهم خوبه. اون عوض یلیخ دمیکه م یمهتا، صبر کن. خبر ـ

 .ترسونه یاسمش هم من رو م یلرزم. حت یپارسا. م ه؟یمنظورش ک ؟یعوض

 رو؟ یک ـ

 :گهیزنه و م یم یلبخند

رو دچار  تیکه زندگ هیوونیمنظور من اون ح یکنم و حقش رو کف دستش بذارم، ول دایدوست داشتم پارسا رو پ یلیخ ـ

 ...طوفان کرد. همون که به سام نامه داده بود که

 ادیکنم که م ی. نکنه، نکنه آرمانه؟ به آرمان نگاه مختهیمن رو بهم ر یکه زندگ هیاون ک ه؟یافتم. اون ک ینفس نفس م به

 :گهیجلو و م

 .نیجز رام ستین یشوهرت نامه فرستاده، کس یکه برا یاون ـ
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 نی. اایپسر خاله ام؟ خدا نیرام ن؟یرام ؟یگفت ک ؟ی. کجمی. هنوز گدمیه. هنوز نفهمش یاز تعجب گشاد م چشمام

آن کل  کیگفتن، خشم و نفرت  یکشم که بمونم. که بفهمم که چ یم قیعم یبا من دارن؟ نفس ها یجماعت چه دشمن

 .رهیگ ینارم و دستم رو مک ادیلرزه. سام م یم دامو ص ایبد دن یکنن. تنم گر گرفته از تمام حس ها یبدنم رو پر م

 چ... چ... چرا؟ ـ

 .دهیکه توش گرفتار شدم نجات م یهم آرمانه که من رو از برزخ باز

 هیقرآن  هیبوده.  یشوخ هیکردم، همش  تتیمهتا، من مثل خواهرم دوست دارم. مثل آسمان. اگه تا به حال اذ نیبب ـ

دوستم  ش،یدراز تر کنم. چند روز پ ممیباشه و پام رو از گل یوخاز ش شتریکه بخوام ب اوردمیفکر رو ن نیدفعه به سرم ا

 یبرن. خودت م یهاشون به کار م یکه پسرا تو مهمون ییها یبا چاشن لبتهکامال دوستانه و ا یمهمون هیگرفت.  یمهمون هی

 .اون جا نرم ییرو با خودم ببرم و تنها نیپسره رام نی. منم گفتم اهیمنظورم چ یدون

بنده و به سمتم  یسکوتش سام در رو م یفاصله  نیکنه. تو ا یکم مکث م هی. نهیش یمبل م نیاول ینه و روک یم یحرکت

 .کنه به حرف زدن ی. آرمان دوباره شروع مادیهم م اریبره. پشت سرمون مه یکشه و به سمت مبال م یو دستم رو م ادیم

تا خرخره خورده بود. مست مست. اصال  نیود. رامشب ب یآخرا گهی. دمیشد خوش گذروند یاون جا و تا م میرفت ـ

وسط اون همه شر و ور گفتن  هویگرفت.  یزد که خنده مون م یم ییحرف ها یتونست حرکت کنه. گه گاه یدرست نم

 ...که نیشروع کرد از تو گفتن و ا

 :دهیکنه و ادامه م یبه سام م ینگاه

 .که مثال عاشق تو شده نیا ـ

 .حرف نیاز ا ادیکنه. انگار خوشش نم یشه مشت مدستم رو که تو دست سام

چرت و  یکه زد باعث شد در جا خشکم بزنه. قاط ییبا حرف ها ینگه، ول نیاز ا شتریکه ب رمیکردم جلوش رو بگ یسع ـ

 نیا یها یگفت بدبخت یو م دیخند یپرتاش گفته بود که اون نامه رو فرستاده و حاال انتقامش رو گرفته. بلند بلند م

 ی. واقعا نمدیخند یگفت و م یرو م نایخوردم. ا اریاز که مه یکتک تقاممهتا، کار منه. انتقامم رو ازش گرفتم، ان یزهارو

 .رفتم اریشد سراغ مه بمیکه نص یفرصت نی. تو اولمیگرفتم، با گوش لممیازش ف ن،یکار کنم؟ بب یدونستم چ

وقته همدمم شده  یلیکه خ یشده، با بغض بمیآرمان نص یها که از حرف یاز خشم، پر از احساس بد، پر از حس گند پر

 :گمیم

 .سام ـ
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 یشه و من ب ی. سام از جاش بلند مستیها عذاب بکشم، نه، حاال وقتش ن نیاز ا شتریبغضم بشه اشک و ب دمینم اجازه

 :گمینشون بده م یاون که منتظر بمونم تا عکس العمل

 .کهیاون زن یاالن من رو ببر خونه  نیهم ـ

 :گهیپره و م یاز جاش م اریمه

 .اما مهتا ـ

 :گمیچرخم و م یذارم و به سمتش م یم مینیب یرو رو دستم

 نایوقتش شده ا گهیدو نفر رو سر جاشون بشونم. د نیوقتش شده ا گه،ینم یزیکس چ چیفقط ساکت، ه ـــــس،یه ـ

از حد دارن گ...  شیب گهیکه د نیه مهم تر او از هم نمینش یو در مقابل کارهاشون ساکت نم ستمیبفهمن من عروسک ن

 .خورن یم

و پسرش داشتن پاشون رو فراتر از  کهیبود که اون زن نی. برام مهم نبود، مهم انمیصورتاشون بب یتونم تعجب رو تو یم

با گام  شد. ینم یجور نیرفته بود. ا میپاشون فراتر از گل شونیو پدر یمادر لیذاشتن. به اندازه کل فام یم مشونیگل

انسان بودن  یکه ادعا ییو آدم ها ایدن یفیو کث یداشتم به پست نیقی. شمرو بپو یزیتا چ رمیبلند به سمت اتاقم م ییها

. ستیها ن نیا ی ستهیذارن. اسم انسان شا یخودشون م یکه رو یاسم یخورم برا ی. حسرت میپوشال یادعا هیدارن. 

 دن،یترس یم فاعکاش آدم ها همان قدر که از ارت یا ".ستیانسان نما ن یهرزه ها نیا ی ستهیاسم اشرف مخلوقات شا

 ...کاش یکاش، ا یا "هراس داشتن.  یهم از پست یکم

کم نشده. چشمم  تمی. عصبانامیم رونیاندازم و حاضر از اتاق ب یهم رو به سر م یپوشم و شال یشلوارم م یرو، رو ییمانتو

 :گمیم یکنم و عصب یل نشستن. سرم کج ممب یخوره به اون سه تا که باز رو یم

 .آژانس ادهیکه ز یزیخب، چ یلیخ د،یایبا من ب دیستین لیکدوم ما چیکه ه نیمثل ا ـ

 ی. وقتستین یفهمن که حرفم شوخ یحرکتم، هر سه م نی. با ارمیو به سمت در م دمیم رونیپر از حرصم رو ب نفس

گردم و سام  یشه، برم یم دهیکنم، بازوم از پشت سر کش یحرکت م پوشم و یدم دستمه رو م زیچ نیکه اول ییصندل ها

 :گهی. آروم منمیب یرو م

 .امی. منم مزمیصبر کن عز ـ

 ،یو تو اوج دوران بچگ یدست یها یباز یکه تو ییدارم. مثل لحظه ها اجیدوست دارم، احت ادیگفتنش رو چ قدر ز زمیعز

 یم دایمعجون پ هی هوینشستم و  یاونم دور از چشمش م ار،یز خش مهپر ا یباز ید یبا اون س ،یفکستن ونیتلوز یپا
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 یویگفتنش، من رو مثل همون سوپر مار زمیعز نی. درست مثل همون لحظه ها. ادیرس یکردم و جونم از صفر به صد م

گفتن  یبرا یشه انرژ یبچگونه، وجودم سر تا پا م یهمون باز یرسونه به صد. به سادگ یقارچ خور از صفر م یتو باز

 .پست رو داشتم یها یعوض نیبودن ا زیعمر نگفتم و مراعات بزرگ و عز هیکه  ییحرف ها

شم که  یتازه متوجه م نم،یش یم نیتو ماش ی. وقانیدنبال ما م یحرف چیه یشن و ب یم انیسرش اون دو تا هم نما پشت

 یگاز م یاومده. پاش رو، رو یو شلوار خونگ دهیخونه پوش یگرم تو یکوتاه جذبش که به خاطر هوا نیسام هم با آست

زودتر از اون چه که  یلی. خچهیپ یکوچه م نیسکوت سرد و سنگ یتو نشیماش یچرخ ها یافته. صدا یذاره و راه م

و زنگ خونه رو فشار  رمیاون که بترسم و منتظر بمونم به سمت در م ی. بمیرس یاون ها م یفکرش رو بکنم به خونه 

 .نهیش یگوشم م یعمو تو یو چند بار. صدا نیر، نه دو بار، بلکه چندبا هی. نه دمیم

 بابا؟ هیک ه؟یک ـ

 .از طرف من یشه پاسخ یسام م یکه جواب بدم، صدا نیاز ا قبل

 !لطفا دیباز کن ـ

 ؟یهست یشما ک ـ

 .. سام و مهتامیما هست ـ

اون که به در باز و آسانسور رو به  یاندازم و ب یخونه م یباز شدن در. خودم رو تو کیت یو مکث و بعدش صدا هیثان چند

که  یدوم و در باز خونه و زن ی. طبقه رهیگ یسام جلوم رو نم گهیبار د نیبرم. ا یروم نگاه کنم، به سمت پله ها هجوم م

دوزم  یرو به اونا م نمیتو هم گره خورده ام و صورت لرزونم، نگاه خشمگ یخما. با استادنیمنه و شوهرش ا یمثال خاله 

 :گهیعمو آروم م

 .سالم، بفرما ـ

کردم عشق  یحس م یروز هیکه  یینایشم با روم ی. رو به رو مرمیبه سالمش بدم به سمت داخل م یاون که جواب یب

رفت ما چه  ادشی گهی. دلیاز من نکرد. جز اون اوا یادی گهیکه بعد از اون ماجراها د یقیخودم. رف قیشف قیبرادرمه و رف

 :گهیزنه، م یکه با حرص حرف م یدر حال نیشه و رام یباز م ی. درمیو با هم داشتر ییروزها

 زد؟ یدر م یجور نیبود که ا یخر ک نیمعلوم شد ا ـ

 :گمیم نیو خشمگ یجد

 .من بودم شازده ـ
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 :گهیچرخه و م یخشک شده اش به سمت من م نگاه

 .مهتا ـ

 .مهتا رت،یغ یآره ب ـ

 :هشه عمو بگ یبلندم باعث م یصدا

 .احترام من رو نگه دار ،یدار یخونه رو نگه نم نیمهتا، احترام ا ـ

تلخ و  یشه. با زبان یم رهیکنه خ یو تو و سرد خشک به اونا نگاه م ادیگردم سمتش و نگاهم به نگاه سام که داره م یم بر

 :گهیگزنده م

 نگه داره؟ یرو مرد مومن؟ پس حرمت ما رو ک یاحترام چ ـ

جوونا  مایرفته. قد گهید ایجا؟ واال شرم و ح نیا دیختیبه سرتون زده و ر هویشما چتون شده؟  میارینم واال ما سر در ـ

 .زدن یآدم با بزرگترشون حرف م نیع

 :گمیم نیگردم سمت رام یخاله، دوباره بر م یغویج غیج یتوجه به صدا یب

 خونتون؟ مختیخونم به جوش اومده و ر یشده که سر شب یبگو شازده، بگو چ ایب ـ

 :گهیجلو و م ادیم یو بعد با حرص ریاول متح نیرام

 ؟یشد یشده که باز وحش یچه خبرته؟ چ ـ

دونم که چه خبره. خوب  یدارن، خوب م یبه سمت جلو بر م یقدم اریبزنه، سام و مه یبخواد حرف یکه کس نیاز ا قبل

 یکنه و م یمونده، رشد م نیکه تو قلب رام نهیتخم ک نیا شهیزنن. اون وقت مثل هم یجلو، م انیدونم که اگه بخوان ب یم

 دنیو رو به اون که با د رمیگ یحرف بزنه. با دستام جلوشون رو م دیکردن من. فعال با تیاذ یبرا گهید ینقشه  هیشه 

 :گمیاون ها وحشت کرده م تیعصبان

 .بده حیرو توض زهایچ یلیخ دیلجن با نیجلو، ا ادیکس ن چیه ـ

 :زنه یم ادیکنه تو حلقش و فر یرو م غوشیج غیج یخاله صدا باز

 ...نکن یکار هیباش،  یزن یکه م ییمهتا مواظب حرف ها ـ

 .گهینکنم؟ بگو د یچه کار ـ
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 :گهیم نهیب یبه نفع خودش م یکه جو رو کم نیرام

 .رونیب دیجا گمش نینکردم. از ا یمن کار ـ

اون صورت  یره باال و محکم رو ی. دستم مادیکه به خودش ب نیز ا. قبل ارمیو به سمتش م یهمه پست نیاز ا ارمیم جوش

کشه. سر  یم یغیو ج ادی. خاله به سمت ما مدشیپوست سف یرو نهیش یرد انگشتام م ی. جاادیبزک کرده اش فرو م

 :گهیو داد م غی. با جعقبده  یکشه و هلم م یشه و خاله دستم رو م یبلند م نیرام

 گناه من؟ یتو صورت پسر ب یکوب یو راحت م یزن یافترا م یبچه ام؟ اومد با یچه کرد نیبب ،یوحش ـ

 :گهیبلند م آرمان

 ؟یعمه، اگه من مدرک رو کنم چ ـ

 .ناستیا یکاسه  مین ریمعروف واقعا ز یفهمم اون کاسه  یشن. از نوع نگاهشون م یهر دو مبهوت م نیو رام خاله

 :گمیکشم و م یم یقیعم نفس

 !هیبه چ یبفهمن چ نایبده، اون وقته که ا ایعوض نینشون ا آرمان مدرکت رو ـ

ره و بعد اون رو به  یور م یبا گوش یره، کم یم ونی. به سمت تلوزارهیرابط درم میس هیو  یگوش بشیاز تو ج آرمان

 .چهیپ یآرمان تو سکوت خونه م یشه. صدا یپخش م ونیاز تلوز یریبعد تصو یکنه. کم یوصل م ونیتلوز

 پسر؟ یکار کرد یبگو چ گهیبار د هیبگو،  ؟یگفت یتو االن چ نیرام ـ

 :گهیم دهیبر دهیمبل، بر یکه لش افتاده رو یدر حال نیرام

 ...من ؟یگفتم... که پو...ز، مگه کر... بود ـ

 :دهیخنده و ادامه م ریزنه ز یم

. روز..نامه... رتشی.. غیاون... شو... هر.. بعالم... فرستادم... واسه...  هیکار... من... بود. بدبختش... کردم. عکس...  ـ

... ما... ل... من... دی... بای.. وحشیمدرک... دکتر... بدبختش کردم. مهتا... حق... من... بود. مال... من... بود.. اون... دختره 

 .شد یم
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 دمیقبل شن هیکه چند ثان ییماتم و به حرف ها ونیبزرگ تلوز یکه گرفته هنوز ادامه داره، ماتم. به اون صفحه  یلمیف

مال اون بشم.  دیهمه بال سرم آورده و ادعا داره که من با نی. اگنیآدم نم وونیح نی... نه به ایکنم. قباحت آدم یفکر م

 .اون رو داره تیمالک یو ادعا ادیم یجون که هر کس یب یش هیوسله ام،  هیمال اون، مال اون، انگار 

و مشته  نیرام یشه. سام افتاده رو یچشمام گشاد م نمیب یکه م یزیگردم و از چ یبرم .امیبه خودم م یادیفر دنیشن با

حس  هیکنه.  یته وجودم رو خنک م یزیچ هیخوابونه.  یهمون پوست بزک کرده. مشت دوم رو م یخوره رو یکه م

به  یتنه ا نایعمو. روم ادیو فر نایخاله و روم غیشه با ج یم هشه. مشت سوم همرا یکه داره انتقامم گرفته م نیخوب. از ا

 .رسه یو پر زوره. زورش به سام م یکنه. قو یکشه. بلندش م ی. عمو سام رو مرهیزنه و به سمت اونا م یمن م

 نیبخوره. رام شتریب دیبخوره، با شتریخواد باز بزنه. سه تا مشت کمشه. ب یو م نیکشونه سمت رام یاما خودش رو م سام

 ادیبعد که به خودش م یکنه و کم یم یشه. ناله ا یه اش از درد جمع شده، از جاش بلند مکه چهر یو در حال جیگ

 .زنه یم یادیفر

. خوب کردم. خوب کردم که همه ستیاونا ن یبچه  نیو خانواده اش تو رو بدبختت کردن. دروغ گفتن. ا نیبدبخت، ا ـ

 .هیرو دار ختمیرو ر شیزندگ ی

 :کشه یم ادیسام. عمو فر ره سمت ینگران و ترسانم م نگاه

 .خفه شو، خفو شو پسر نیرام ـ

 :گهیکنه و م یلبش رو پاک م یزنه و خون گوشه  یم یپوزخند نیرام

 .چرا خفه بشم؟ هان؟ خوب کردم ـ

خاله و  یها غیبا ج یفهمه. حت یبهشه به موقع نم نیشه. چون پشت رام یحمله ور م نیکه به سمت رام ارهیبار مه نیا

کنه و همراه  یچرخه سمت سام که خودش رو آزاد م یشه. نگاهم دوباره م یم رایرو پذ اریمه یبار لگد ها نی. انایروم

دونه کدوم طرف بره.  یاز درد نم گهید نی. راماریهم به سمت مه رمان. آرهی. دوباره عمو به سمت سام ماریشه با مه یم

دونم، فقط  یرو نم ی. به چه سمترمیلرزه. عقب عقب م یدستام مافته به جونم.  یم لیدل یترس بد و ب هیشکنه.  یبغضم م

رو به من  نشیشمگو نگاه خ ادیگرده سمت من. به سمتم م یو برم رونیکشه ب یعمو م ی. سام خودش رو از دستارمیم

 یم رو تودونه. دست یرو م یدونه، اون همه چ یاون که م ینکنه باز بخواد با من بحث کنه؟ ول نه؟یدوزه. چرا خشمگ یم

 :گهیکنه، م یم هیگر چهیپ یکه از درد به خودش م نیسر رام یو رو به خاله که باال رهیگ یدستاش م

کنم که از کرده خودتون  یم یکار ن،یما دخالت کن یتو زندگ یپسرت، اگه باز بخوا ایخدا، تو  یخانم، به خداوند ـ

 .دیبش مونیپش
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خاندان با  نیکه تمام ا هیگناه من چ ا،یچسبم. خدا یکه به من زل زدن م نیخشمگ یسام از ترس اون نگاه ها یبازو به

 .من لج شدن؟ تو بگو خدا. تو بگو

 :گهیکنه و م یکنه و بلند م یم ونیآرمان رو از تلوز یبره و گوش یم ونیرو به سمت تلوز دستش

 گهیکار د دیبخوا ای د،یمن و همسرم بشکه باز مزاحم  هیمونه. فقط کاف یمدرک معتبر دست من م هیبه عنوان  لمیف نیا ـ

 .حرف تو گوش همتون بمونه نیبرم. ا یآبروتون رو هم م مچهین هی نی. اون وقته که همدیبکن یا

 ونیگر یو چشم ها گرانیاون که نگاه پر از خشم د یو آرمان فکر کنه، ب اریاون که به مه یکشه و ب یبعد دستم رو م و

هق هق  یاون که به صدا یکنه، توجه کنه، ب یخورده به ما نگاه م ریکه ت یو مثل گرگ خاله رو که پسرش رو بغل کرده

 یمشت آدم فوضول که جلو هیشه، نگاه کنجکاو  یبره. در که باز م یکه از ترسه گوش بده، من رو به سمت در م نایروم

 :گهیام هم مکنن و س یما باز م یسام راه رو برا دنیخوره. با د یدر جمع شدن، به صورتمون م

 د؟یجا جمع شد نیچرا ا ه؟یچ ـ

 یم غیگفته که خاله ج یچ اریدونم مه ی. نمانیو آرمان هم دنبال ما م اریرن. مه یبلند سام از اون جا عقب م یاز صدا همه

 :زنه

 .خدا نبخشدتون. آشغاال یاله ـ

 :زنه یم ادیفر دهیسام نم یگرده و مهلت یبرم اریبار مه نیا

که هم دست  ییبه اسم سوسن ندارم. تو یخاله ا گهی. من دمیذاشت یآشغال رو کف دستش م نیحق ا دیبا انیزودتر از ا ـ

 .میبه تو نگفت یزیکه چ میرو نگه داشت تیحرمت بزرگتر ،یزیمردم رو بر یتا آبرو یش یپسرت م

کارمون درست  گهیبهم مدل کوچکمه که  دیشا ایترس،  هیحس مبهم، شب هیدونم،  یکوبه. نم یبعد در رو محکم م و

 .دونم یدونم. من نم ینم یچی. در حال حاضر همیکرد یم تیشکا میرفت یفقط م دیبا دیهم درست بوده. شا دینبوده. شا

***** 

کنم. خوابِ  یخوابم. به سمت سام. به صورتش نگاه م یم گهیچرخونم و به سمت د یشب م یکیتار یرو تو چشمام

دادم. مرد من ناراحت شده بود از اون  یهم حق رو بهش م ی. کمدهیبه من نشون م رو نیا قشیعم یخوابه. نفس ها

کمتر از مست ها داره، به زنش ابراز  یهم عقل شیاریهوش یتو یکه حت یمست هیمست،  هیکه توش  یلمی. از اون فلمیف

شام رو درست  میاون که بخوا ی. بمی. هر دو خسته به سمت اتاق اومدمیبه خونه برگشته بود ازدهیکنه. ساعت  یعالقه م

 نیلکه کنارش سر به با یشده بودم به مرد رهیخ زهیسکوت سرد پائ نیبرد. تو ا یدونم چرا خوابم نم ی. اما من، نممیکن
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که امشب اون طور از من دفاع کرده بود، باعث  نیکنم. ا دایپ یشد حس خوب یمنظم نفسش باعث م یگذاشته بودم. صدا

. حداقل من مینداشت دیرو که با یرو دارم که پشتم بمونه. درسته، هنوز اون حس یعد از مدت ها کسشده بود فکر کنم ب

. تالش واسه ساختن میکرد یتالش م میکه داشت نهیمهم ا ،ی. ولمیستین میباش دیکه با یدونستم که اون زن و شوهر یم

که من مقصرم  نیاز ا یمن نگفت. حرف به یزیکردم، چ یکه م یسام برعکس فکر م،یکرد یخوب تالش م یزندگ هی

شب و شب  نیبه ا گهیکنم د یم یبندم و سع یدونم، چشمام رو م ینم د،یچون خودش به چشم وضع بدم رو د دینزد. شا

 .از پا درآوردن من بوده و مقام اول رو آورده، فکر نکنم یمسابقه اش که برا یکه غصه، تو یزینفرت انگ یها

***** 

 یکه حس م ی. طوریطوالن ی ازهیخم هیکشم و پشت سرش  یم ییصدا یب ی ازهیکنم. طبق عادتم خم یرو باز م چشمام

افته.  یچشمم به ساعت م دم،یانجام م یرفع خستگ یکه برا یکنم االنه که فکم از جاش جدا بشه. تو اوج اون همه کار

وسط خنده  نیو ا ییرم سمت دستشو یو مزنه. بد یم چشمکشم. ساعت دوازده به من  یکشم و از جام بلند م یم ینیه

شده  رمیدارم که د یدانشگاه ایرم  یخوام به کجا برسم؟ سرکار م یکنم م ی. مثال االن که دارم فرار مرهیگ یام هم م

 :گمیشم و م یآروم م هویباشه؟ وسط مسواک زدن 

 .یا وونهید هیتو  ـ

 هی نه،ییآ یپاک کردن کف رو یبرا دنیدستمال کش نیح. ستین نهییکردن آ یجز تف مال یزیاش چ جهیچند که نت هر

 .شه یچراغ تو ذهنم روشن م

 نکنه هوس کنه نهار رو خونه بخوره؟ اد؟ینهار به خونه ب یسام برا نکنه

شم. حوصله ندارم بهش زنگ  یوارد آشپزخونه م یاحتمال قو نیبعد از ترس ا یکنم و کم یتند تند آب رو باز م دوباره

رفتن  نیکنم. ح یرجوع م یآشپز یکتاب ها یعنیبه منبع مورد اعتمادم،  نیرو بپرسم، بنابرا یا شهیوال کلس نیبزنم و ا

و بعد از برداشتن  رهیاخمام تو هم م دنشیشده. با د اهیس بایتقرکه رنگش  ینیزم بیس یخوره به تفاله ا یچشمم م

رو داخل  نیکم دارچ هی یحرف آشپز داخل کتاب، فورببرم. بر طبق  نیگند رو از ب یتا منبع بو رمیکتاب به سمتش م

شه  یم باعث چه،یپ یکه داخل خونه م یخوب ی. بوخچالیرم به سمت  یکنم و م یرو، روشن م رشیو ز زمیر یم تابهیماه

 :گهیکنم. اونم م یشه. بلند سالم م ی. سام وارد مادیم دیکل یصدا نم،یچ یم زیم یبکشم. مواد رو که رو قینفس عم هی

 ؟یسالم، خوب ـ

رو  شیو منم جوابش خوب ادی ی. به سمت آشپزخونه ممیکن ینم یاشاره ا شبیکدوم به د چیقانون نانوشته ه هیطبق  بر

 .دمیم
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 .خوبم ـ

 :گمیخارونم و م یرو م سرم

 !چه قدر یزود اومد ـ

 :گهیخنده و م یم

 ه؟یچ تابهیامروز رو هوس کردم با خانومم نهار بخورم. تو اون ماه ـ

 بکنم؟ ی. حاال من چه غلطدمیترس یکنم که آمد به سرم از آن چه م یکوبم تو سرم و فکر م یذهنم دو تا محکم م تو

 .کشه یم رونیچه کنم؟ چه کنم؟ ب الیسام من رو از خ یصدا

 !ایخانم نگفت ـ

 .درست نکردم یچیشدم و ه داریاز خواب ب ری... خب... من دزیچ ـ

 ...خوب یبو نیا یعنی ـ

 .چهیخوبش تو خونه بپ یداد. گذاشتم بو یم یبد ی. خونه بونهیدارچ یوب ـ

 :گهیخنده و م یتوش م دنیو با د تابهیسمت ماه رهیکنه. با خنده م یرو باور نم حرفم

 ؟یزد یکلک شمال ـ

 ینم یلنگم، و یزیکه چ رمیگ یخودم رو م یجلو یلیافتم. خ یخاله م شبیرفتار د ادیکنم.  یم یخجالت زده ا ی خنده

 :گهیرو بپرسم. آروم م یزیخوام چ یفهمه م یشه. انگار از صورتم م

 ؟یبپرس یخوا یم یزیچ ـ

 نکرد؟ ی... خاله ام کارگمیخب... م ـ

 ...یکه اون زن رو خاله خطاب کنم، ول نیاز گفتن ا ادیم بدم

 ؟یترس یمهتا نکنه ازشون م ،نمیرو بکنه. بب یتونه کار یکه دست منه، اون نم ینه، جرات نداره. با اون مدرک ـ

 :پرسه یاندازم. دوباره م یم نییرو پا سرم

 ؟یترس یآره، م ـ
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 :گمیم یفیضع یدم. با صدا یتکون سر جواب مثبت م با

نترسم از انتقام  یهرجا رفتم دنبالم بودن. توقع دار ی. وقتزنیمن رو بهم بر یزندگ یجور نیتونن ا یاونا م یآره... وقت ـ

جز ثابت از  هیسام، ترس شده  یدون ینکنم؟ م یجا خوش و خندان باشم و کار نیا نمیکه بش یتوقع دار دوباره؟ یریگ

بشه. من  دایبدتر از خودش پ یکثافت و اون دوستا یاون پارسا یکه سر و کله  نیترسم از ا یمن. من همش م یزندگ

تو  یکش فین من رو به جرم نکرده نابود کنن. ضعاونا بخوا ستن،یکه از گوشت و خون من ن نیبا ا لم،یترسم که فام یم

 یمن چ یدوباره  دنیدعکس العمل اونا بعد از  نیاول یدون ی. مادیجالب. انگار خوششون م یباز هیمن شده  لیفک و فام

کس من رو قبول نکرد. بچه ها  چیمجرد. ه یپسرا ینگاهم کردن که انگار من خودم رفتم خونه  یبود؟ همشون جور

بوده و حاال اون قدر  ییاونا هم رفت که مهتا ادیداشتن. کم کم اونا هم فراموشم کردن. کم کم از  یرفتار خوب لیاوا

 .خواد یآغوش پر از محبت م هیکه دلش فقط و فقط  رهیپذ بیآس

ر از شده. سرم رو پر از مهر، پ کیبهم نزد یفهمم سام ک یشم که نم یتو دلم م یپر شده  یقدر غرق اون حرف ها اون

 یم سیرنگش رو خ دیسف راهنیمن شدن پ یشگیکه همدم هم ییتو آغوشش. با اشک ها رهیگ یمردونه م یمحبت ها

 .غصه ها خسته ام نیاز ا ،یدرد تکرار نی. خسته ام، از ازمیر یمردونه م ی نهیهام رو تو اون س هیکنم. هق هق گر

***** 

 " سام "

که سکوت  هیزیشه، تنها چ یم دهیمهار اون همه غصه کش یبغضش که برا پر از یداره دخترک من، نفس ها یدل پر چه

مردم نامرد بشور؟  نیتونم بگم؟ بگم صبر کن؟ بگم آروم باش؟ بگم دست از ا یم یشکنه. من چ یسرد اون خونه رو م

 یخاطره  یحت گهیببره؟ د ادشیدختر رو از  نیا یها یغصه  هیثان کی یبگم که برا یبگم؟ چ یبگم فراموش کن؟ چ

 نی. چون من اارمیب ادیدوست ندارم به  گهیرو د زیهم برام کمرنگ شده. اون حرف نفرت انگ یقبل از عروس یروزها

 مندونم تازه داره به  یاز تنها بودن، به من رجوع کرده. م ا،یتمام دن یمهر یرو به آغوشم دارم که از ب ییجام و مهتا

که  نهیکنه. مهم ا یکه مهتا من رو داره قبول م نهی. مهم استیخواستم ن یکه م یقاز اون عش یدونم اثر یکنه. م یعادت م

. مهم ستیمهم ن یلعنت یایدن نیتو ا گهید زیچ چیمهتا االن مال منه. تو آغوش منه. عشق منه. مهم دوست داشتن منه. ه

 .منم و اون

خوره و  یکنم. دستام سر م یتش رو پاک مصور یکنم. با سر انگشتام اشک ها یگذره، سرش رو بلند م یم یکم یوقت

 :گمی. آروم مرهیگ یشونه هاش قرار م یرو

 .و محکمه یبسه. خانم من قو گهید ش،یه ـ



 

 
442 

 :دمیکشم و ادامه م یم یقیکنه. نفس عم یهق هق م دوباره

به بعد  نیه. از او تحمل کرد دهیزبون ها رو شن شیو محکمه که تا االن تونسته. تحمل کرده. ن یخانم من اون قدر قو ـ

 تونه، هوم؟ یهم م

 :پرسم ی. دوباره مدهینم یجواب

 .دمیهوم؟ جوابت آروم بود، نشن ـ

 :گهیو م دهیرو تکون م سرش

 .باشه، باشه ـ

 :گمیکشم و م یاز سر راحت بودن م یقیعم نفس

 .خبر دارم هیجا، برات  نیا نیخوبه، خب، بش ـ

 :گمیو م زنم یم یکشم. لبخند یو م رمیگ یرو م دستش

 .یرفت نهار درست نکرد ادمی یکار کرد هی. گنیتو م استیزنونه به س استیس ن،یبب ـ

 :گهیم دمیدختران اطرافم ند یکه تا به حال تو یتیاندازه و با معصوم یم نییرو پا سرش

 .دمیشد که تا دوازده خواب یچ دمیخوام. اصال نفهم یواسه اون عذر م ـ

 تا دوازده؟ ـ

 :گهیو م دهیتکون م نهییور که پاج نیرو هم سرش

 .آره ـ

 :گمیم ثانهیشه. خب یزنم. داره ذهنش منحرف م یم یلبخند

 .خوام یطالقت بدم. من زن تنبل نم میبلند شو بر ـ

 :گهیزنه و م یبه بازوم م یمشت

 .مسخره ـ

 .اسم بابات اصغره ـ
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 بد؟ ایخوبه  ؟یبهم بد یخواست یم ی. چه خبرگهیاه، لوس نشو د ـ

 ...رو جمع کن که... که لتیوسا یجد یجد یوبه، ولخ ـ

 .ذاره راست و پوست کنده بهش بگم چه خبره ینم ثمیروح خب ی. ولنمیتونم گارد گرفتنش رو بب یم خوب

 .گهیکردم. بگو د یریخدا چه گ یا گه،ینکن د تیاذ ـ

 .شمال میکه... بر ـ

***** 

 " مهتا "

خوشگل  یدعوا هیبگم و  یزهرمار درست و حساب هیکردم و  یا هیون همه گرکنم که کم مونده بود بعد از ا یفکر م ـ

 .کنه یراه بندازم. اه، اعصاب آدم رو خرد م

 :گهیم گم،یفکرم رو بلند م چون

 .کار رو نینه تو رو خدا، نکن با من ا یوا ـ

و  دایکه جد یر مقابل اون عضالتمشت ها د نیا یافتم. هر چند ضربه ها یخنده. با مشت به جونش م یبعدم بلند بلند م و

 .فهمم یحرفش م نیرو از ا نیمونه. ا یناز کردنش م نیو محکم شده، ع یمرتبش قو یبه لطف باشگاه رفتن ها

تمام  نیمونده. ع یلیکه ضربه هات رو حس کنم خ نیمحکم تر، هنوز تا ا ن؟یفقط هم ؟یقدر زور دار نیهم ن؟یهم ـ

 .یزن یمزه م یدخترا، لوس و ب

تو  رهیگ یفهمه که خسته شدم، مچ دستام رو م یم یشم. وقت یکه خسته م یزنم، اون قدر یشم، بازم مشت م یم یرصح

کشونه سمت خودش.  یکنه و من رو م یذاره. قفل دستاش رو محکم م یکنم دستام رو آزاد کنم که نم یم یدستاش. سع

 .داستی. خنده تو تمام صورتش پشماشچرسم به  یباال و م رمیزنم تو صورتش. از چونه اش م یزل م

 ؟یشه ولم کن یم ـ

 :گمیبچه ها م نیع

 .نچ، دوست ندارم ـ
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 یم یکه ازش دور بشم. وقت نیا یکنم برا یاندازم و باز هم تقال م یم ریخنده و من سرم رو به ز یم طنتیهم پر از ش باز

 :گمیتونم، م ینم نمیب

 .گهیول کن د ـ

 یکامال نگاهم بهش م یکنه. وقت یدست تا چشماش رو دنبال م ریکنم. چشمام باز مس یند م. سرم رو بلدهیبهم نم یجواب

مونم که اون لب ها که  یکشم، فقط منتظر م یدونم چرا عقب نم یتر شده. نم کیشم صورتش به من نزد یافته متوجه م

 نفس شده که هیمون قد  اصلهحس کنم. ف یا گهیبار د یشه رو برا یم کمیداره نزد

 هینفس، قد  هیکم، قد  هیشه. تو همون حال که ازم  یخودکار شماره ها بلند م ی ندهیزنگ تلفن، به همراه گو یصدا

 :گهینفس گرم، آروم و پر از حرص م هیکشه.  یم یحرکت کوتاه، فاصله داره نفس

 .زنن یزنگ م ،یلعنت ـ

. میبوس یکه هم رو م ستیبرم. بار اولمون ن یا گهیو بکشم عقب و به سمت د امیکه به خودم ب هیجمله کاف نیهم انگار

 تی. اون چند بار تو وضعدمیحرف ساده م هیگر گرفتم؟ جواب خودم رو با  یجور نیچرا ا تیوضع نیاالن و تو ا یول

 یکه چرا و چ رمیرو نگ نیا یساده قانع بشم، گول بخورم و پ ابجو نیکنم با هم یم ینبودم. دست خودم نبود. سع یخوب

 یگرده، اونم به رو یبرم یوقت یول ده،یو جواب تلفن رو م رهیسام م یفهمم ک یکه االن آروم بشم. نم نهی؟ مهم اشد

کشم و  یق مینفس عم هیکنم.  یتازه و سرد رو وارد خونه م یکنم و هوا یآشپزخونه رو باز م ی. پنجره ارهیخودش نم

 :گمیآروم م

 بود؟ یک ـ

 :گهیکشه تو موهاش و م یو م ارهیش در مشلوار بیاز دستاش رو از ج یکی

اون  یخونه  میکه بر میزنم و چرا قصد ندار یکه چرا بهش زنگ نم نیاز ا یکه گفت، مامان بود. شاک ندهیخانوم گو نیا ـ

 .ها

ده کنم که خن یم یو سع رمیگ یلبم رو گاز م یول ره،یگ یخنده ام م گهیکه به شمارشگر تلفن م ندهیخانوم گو نیلفظ ا از

 :گمیام رو کنترل کنم و م

 م؟یکار کن ی. حاال چیگیراست م ـ

 میر یشب هم م ،ینهار زن و شوهر هی. رونیب میر یو م میکن یواال، خب امشب دعوتمون کرده. االنم بساط رو جمع م ـ

 اون جا. خوبه؟
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 :گمیدم و م یتکون م یسر

 و شمال؟ ـ

 .. فردا شبیانداخت ادمیخوب شد  ـ

 .ادیتو شب خوشم نم یمن از رانندگ ست؟یبهتر ن میصبح زود بر به نظرت فردا ـ

 :گهیم اد،یتر م کیجور که نزد نیکنه، هم یفکر م یکم

 .به خاطر تو نمیا ـ

و  یهمه مهربون نیاون، به خاطر ا ی. نه به خاطر حرف هارهیگ یتمام وجودم رو م یخوشحال بشم، ناراحت نیا یجا به

جواب  د،یرو که با ازشین نیتر یاصل ی. من حتدمیجواب محبت هاش رو نم دیه باک یکنم اون قدر ی. حس مشیخوب

 ...یخاطرات بد رو تو ذهنم زنده کنه. ول اهامخواد با به زور بودن ب یکنه و نم یدونم درکم م ی. مدمینم

 شد؟ لیخوشگل درخت نارگ هیات شب افهیکه ق یکرد یفکر م یتو فکر! به چ یباز که رفت ـ

درست کردن مواد غذا  یرو که برا یآب وانیکننده، ل ریحرکت غافلگ هیبعد تو  یکنم. کم یرو درک نم حرفش اولش

 رمیکنم. م یفرار م ادیتر از اون که به خودش ب عیتو صورتش. سر زمیر یکنم و آب رو م یکنارم گذاشته بودم رو بلند م

 :گمیکنم و م ینگاه م سشیصورتش خ. به ادیم رونیفشنگ از در آشپزخونه ب نیبعد ع یسمت مبال. کم

 .اهایکه عوض داره، گله نداره. سمت من ن یزیچ ـ

 :گهیو م دهیرو باال م ابروهاش

 .رمیگ ی. حالت رو میش یموقع که با من تنها م هی. اما باالخره یگیراست م ،یدون یم ـ

 .تا اون موقع رهیم ادتی ـ

 .نمیب یم ـ

کنه.  ینم بیع یشم. باالخره کار از محکم کار ینرفته خارج نم ییکه تو دستشو یتا زمان میخندم و از حالت تدافع یم

 .سمت اتاق خواب، تا لباس بپوشم رمیمنم م ره،یم یوقت

***** 

 :گهیموقع من تعجب کرده م یب یچرخونم. سام که از خنده  یرستوران م یخندونم رو تو کل فضا نگاه
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 ؟یخند یها م وونهید نیچته؟ چرا ع ـ

 خواد؟ یآب م وانینکنه تو باز دلت ل م،نیبب ـ

 .است وونهیزنه د گنی. مرهی. آبروت میتون یجا نم نیهاهاها، ا ـ

 :گمیبرم و م یباال م یی. ابروگهیم راست

که صبر کن چک  وونهیمونه د ی. میستیها. بچه که ن وونهیاز د ای دیاز بچه شن ای دیحرف راست رو با گنیم ا،یگیراست م ـ

 .کنم

 :گمیکنم و م یکنه، نگاه م یصورتش رو که خندون من رو نگاه م یکنم و کم یم یچککو اخم

 .یا وونهیخود د قایچرا، دق ـ

 :گهیخنده و م ی. سام بعد از رفتن مرد مارنیخندم. غذاهامون رو م یبعد آروم م و

 شد غذا؟ نمیا ،یا قهیسل یحقا که ب ـ

 :گمیکنم و م یبه جوجه کبابم م ینگاه

ناخونک بزنم و بعدا در  ره،ینفر بگ هی دمیم حیدفعه سفارش بدم. ترج هیرو که قبال نخوردم  یزیندارم چ من عادت ـ

 .سفارش بدم یبعد یاومدن ها

 ؟یذارم تو به غذا من دست بزن یکه من م یکن یاالن فکر م ـ

 .اوهوم، فکر که نه، مطمئنم ـ

برم. با تعجب و  یدارم و به سمت دهانم م یتو ظرفش رو بر م یونانیاز کباب  کهیت هیهوا با چنگال تو دستم  یبعد ب و

 :گهیخنده م

 .به خدا ییپررو یلیخ ـ

 .دونم یم ـ

 .طور حاضر به جواب نیو هم ـ

 .بگو دیجد زیچ هیدونم.  یاونم م ـ
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 ؟یدیخند یم یبه چ یاوف، از دست تو. نگفت ـ

 ...واال اون موقع که وقتم آزاد بود ـ

 ؟یمگه بچه هات رو گازن که وقت ندارکدوم موقع؟ االن  ـ

 :گمیخندم و م یم

 .ادی. بدم مای. وسط حرفم نگهیاَه بذار بگم د ـ

 :گهیخنده و م یم

 .چشم خانم ـ

 :گمیشم و م یم یلبخند جد یجا به

 ...داشتم ادیگفتم. اون موقع ها که وقت ز یداشتم م ـ

 .دم یزنم و ادامه م یم یحرفام پوزخند ونیم

 یم ادیبود. اون موقع نت ز یخواهر و برادر یداشتم. مشکل هم که قربونش برم. فقط دعواها ادیخوش هم ز دل ضایو ا ـ

گرفت، فقط  یکنکور جونم رو م یگشتم و درس خوندن ها یبگم از غروب که از کتاب خونه برم دی. شایلیخ یعنیرفتم. 

با  ایخوندم و  یرمان م ایعاشقانه. تا خود دوازده  یرمان ها فتن. سر زدن به نت و گراوردیحالم رو سر جاش م زیچ هی

 .آهنگ و دوستام سرگرم بودم

خورم و با اون بغضم رو  یقاشق غذا م هیزنم.  یدغدغه ام حرف م یاز اون دوران ب یفهمه که با چه حسرت یم خودش

 :دمیبزنم و ادامه م یلبخند، هر چند مصنوع هیکنم  یم یو سع دمیقورت م

بود، پسره هم خوشگل.  بایکه خودش ز ستی. ندیرس یپسر داستان م نیتر بایا، معموال دختر داستان به زرمان ه یتو ـ

 رهیپسره خ ییبایدخترها از ز یجاها، همه  نیمثل رستوران و ا ییرفتن جا یداستان ها م تیچه شود. بعد هر وقت شخص

 .حرفا نیو ا ینیکردن که تو چرا با ا یدختره اخم م نیشدن بهش. همه هم به ا یم

 :گمی. میواقع یخنده  هی. رهیگ یفکرم خنده ام م یادآوری از

باالخره منم پسر خوشگل تور  ،یوا یهست تو رو نگاه کنه و منم به خودم غره بشم که ه یکه کس نمیخواستم بب یم ـ

کنن. حاال که  یرو نگاه نم و اصال تو دنینامزد خودشون رو چسب ایچسب دوست پسر  نیهمه ع ناینه بابا، ا دمیکردم. د

 .هم تو ستم،یهم من آنچنان خوشگل ن نمیب یم نمیب یکنم، م یفکر م
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 :گهیکشه آروم م یبعد که خنده هامون ته م ی. کمرهیگ یخندم. اون هم خنده اش م یدوباره م و

 ؟یدیچرخ یم نیواسه ا یهمه مدت داشت نیا یعنی ـ

 .اوهوم، بس که خجسته ام ـ

 .مادر شوهر یشه رفت خونه  ی. از االن که نممیکم برگرد هی میرو بخور و برواقعا، غذات  ـ

 .پره تو گلوم یحرف زدنش تو دهانم گذاشتم م نیکه ح ییکه قاشق غذا گهیم یشوهر رو با لحن مادر

 :گهیشنوم که م یسام رو م ینخندم. صدا گهیکنم د یم یکشم. سع یم یقینفس عم اد،یکه جا م حالم

 شد؟چت  ؟یخوب ـ

 :گمیم یو با لبخند دمیرو تکون م دستم

 .شم آخر از دست تو یکنم. امروز خفه م ینگو، خواهش م یزیچ گهیخوبم. د ـ

 یکالم منبع آرامشه. نم یآهنگ ب نیشه. دوسش دارم. ا یبلند م ش،یکالم گوش یآهنگ ب یبگه که صدا یزیخواد چ یم

مشکالتم قبول کرد. هر  یکه من رو با همه  یت دارم. به خاطر مردآهنگ رو به خاطر خود سام دوس نیا دیدونم، اما شا

 .دمیکش یادیهر چند زجر ز ر،یچند د

 یخنده  هیکه سام با  امیبه خودم م یوقت یخورم. ول یکرده بود رو م خی گهیکه د ییغذا یمونده  یدونم چطور باق ینم

 :گهیو مزنه  یم یکنه. لبخند یو تماس رو قطع م گهیم یکوتاه خداحافظ

 .میاون جا، کچلمون کرده که زودتر بر میبر میخوا یم دهیبود. فهم هیسام ـ

. خدا کنه اونم دوست داشته نهیش یگفتن به دلم م میمامان مر م،یبا مامان مر ییاز رو به رو ک،یاسترس کوچ هیترس،  هی

 ادیز یاون دوران محو، من به هر عنوانصداش نکردم. اون موقع، تو  میباشه. تا به حال، از اول عقدمون هم مامان مر

در  یکه به اصطالح شوهرم بود. شوهر عقد یبا سام یوقت، حت چی. همباهاشون اخت نشدم. اونا رو مخاطب قرار نداد

 .دور کیو در چشم باطن دور. نزد کیچشم ظاهر نزد

 ؟یبود ی. راضمیبلند شو بر ت،یتو جلد جد میبر گهیخب، د ـ

کار  گهیکوبه من رو؟ چرا مثل اونا نم یچرا نم ست؟ین هیهمه محبتش. چرا سام مثل بق نی. از اهیگر ریخواد بزنم ز یم دلم

کنه من رو شاد کنه و نذاره  یم یسع یکیقدر خوبه؟ چرا با هر حرف کوچ نیمن بوده که اون بال سرم اومده؟ چرا ا

 م؟یباشم؟ مگه من ک نیغمگ
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 .شما ی. آب میاون قدر نگاهم کن ستی. الزم نپیهم خوشتدونم که هم خوشگلم و  یخانم به قرآن م ـ

 :گمیم یزنم و با لحن شوخ یم کیلبخند کوچ هی

 .اعتماد به نفس باالتم نیا یکشته  ـ

تو  یحس هیشه.  یشه. داغ م یذاره پشتم. تنم گرم م یگر و مهربون دستش رو م تیمرد حما هیزنه و مثل  یم یشخندین

به هم  دیجور داغ کنم. من و اون با نیخوام از هر حرکتش ا یخوام سرکوبش کنم. نم یم یکنه. ول یم دادیوجودم ب

. تا ستی. نه، االن وقتش نمیمجهول کن یرابطه  هی ریرو اس مونخود یدوست دارم الک هی. االن زوده که با میاعتماد کن

 .ستیکه مجهولمون معلوم نشده. نه وقتش ن یزمان

***** 

 " سام "

 :گمیذارم و م یشاده. خوشحال و سرزنده. دستم رو پشت مهتا م شهیکنه، مثل هم یباز مدر رو  هیسام

 .زمیبرو تو عز ـ

 .یقدر دان یها هیتو ما یزیچ هی. هیزیچ هیکنه. ته نگاهش  یگرده و نگاهم م یبرم زمیگفتن عز با

جمع  هیو احسان و مامان و بابا.  هیمکنه. سا یم یاستقبالمون اومدن، احوال پرس یکه برا ییو با تک تک کسا رهیم راه

هم نداره داشته  یلیمن خبر ندارن. دل یکه از راز من و مهتا یبه اسم خانواده. خانواده ا یمیصم یو با اسم یخودمون

من و  نیراز ساده ب هیمسکوت بمونه. بشه  هیقض نیکنن. بذار ا رخوردب هیکه اون ها خوب با قض ستین ینیباشن. تضم

 .یدوست داشتن یما هیماهه که شده.  نیچند "ما  "وقته شده  یلیکه خ یمن و اون نیمهتا، ب

 :گهیخاص م یکشه و با لحن یمهتا رو به آغوش م مامان

 ؟یدخترم؟ خوب یچطور ـ

 .بشه قیشه لبخندم عم یجواب مهتاست که باعث م و

 .. به لطف شمامیمامان مر یمرس ـ

کنه. لحن خاص  یشه و باز هم مهتا رو بغل م ی. لبخندش مثل من پررنگ منهیش یگفتتنش به دل مامان م میمر مامان

 نیقیشکم رو به  میتو آشپزخونه من و مامان تنها هست یزنه که وقت یزنه. اون قدر زنگ م یمامان اما تو ذهنم زنگ م
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و بعد از  ادیزبونش محرف به نوک  یشک داره. چند بار یزیچ بهاز من بپرسه.  یزیخواد چ یکنه که مامان م یم لیتبد

 :گمیشک عذاب آور مونده م نیتو ا نمیب یکه م نیا

 ..بگو مامان ـ

 :گهیزنه به اون راه و م یرو م خودش

 رو؟ یچ ـ

 .رو یبپرس یهمون که چند بار خواست ـ

 :گهیشه و م یم کمینزد یکم

 .ودکه از مهتا اون حرفا رو زده ب یبود؟ همون یکه به من زنگ زده بود ک یاون کس ـ

 :گمیکنم و م یدونه درونم چه خبره. لبم رو تر م ینگه دارم. اما خدا م یکنم ظاهرم رو عاد یم یسع

 .مزاحم که شرش رو کندم هیاون  ـ

 بود؟ یک ـ

 .نفر هیها کار نداشته باش. هر کس بود رفت. فکر کن  زیچ نیمامان، تو به ا ـ

 کنه؟ یرو خراب م زیهمه چ یدو روز مونده به عروس یجور نیداره که ا یبا عروس من دشمن یحرف؟ ک نیا یچ یعنی ـ

 :گمیکشم و م یم یپوف

 یهم که مهتا بهش جواب نه داده بود، اونم م ییخواست، از اون جا یبود که مهتا رو م یکیتو بشم.  یمادر من، فدا ـ

کردم  تیش در آورده بود. شکامن و مهتا رو بهم بزنه. همش رو هم از خود یخواست با اون اطالعات چرت و پرت زندگ

 .بوده یکه ک دنیفهم نایو کنترل شماره و ا یریگیو اونا هم بعد از پ سیبه پل

 ی. گاهستیدروغ بد ن شهیکنه. هم یکه هست مامان رو آروم م یهر چ یول ارم،یهمه دروغ رو از کجا در م نیدونم ا ینم

 .کنه. مثل االن داینجات پ یزندگ هیشه  یهم باعث م

 د؟یزن یحرف م یچ یادر و پسر درباره م ـ

 :زنم یباباست که از داخل هال بلند شده. بلند داد م یصدا

 .کردم ی. داشتم کمک مامان ممیاومد ـ
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 :گهیبا خنده م احسان

 .خانم، اوف، النگوهات نشکنه یسام یوا یا ـ

 :گمیخندم و م یم بلند

 .یزهر مار، خبرنگار دوزار ـ

 :گمیشم م یطور که وارد جمعشون م نیو هم کنم یرو بلند م وهیم ظرف

در  یندارم. وقت یفرق وونیکار من کمک کردنه. اگه من زور بگم و مفت و بخورم و بچرخم که با ح نیجناب، ا رینخ ـ

 .و چه مرد. تموم شد و رفت ی. حاال چه زن باشیانسان هست هیاون موقع  ،یمقابل همه، مخصوصا پدر و مادر متواضع بود

هم هستن. به ظرف  ی. زن و شوهر هر دو لنگه ارهیهمه م یو احسان خنده به لب ها هیگفتن کش دار سام او صدا

 :گمیکنم و م ینگاه م ینیریش

 ه؟یچ یظرف برا نیا دیبگ دیخوا یحاال نم ـ

 :گهیزنه و م یم یلبحند هیسام

 .بذار احسان بگه ـ

داره سرخ و  یجور نیاست که ا هیمربوط به سام ییجورا هیاون خبر  گهی. احساسم منییاندازه پا یبعد سرش رو م و

 :گمیشم و م یم رهیشه. به احسان خ یم دیسف

 شده؟ یچ ـ

 :گهیزنه و م یم یلبخند هیهم مثل سام احسان

 .میش یکامل م یخانواده  هی میخب ما کم کم دار ـ

کوچولوم رو  هی. محکم سامرمیه سمتشون مپرم و ب یاز جام م هویبعد از چند لحظه  یفهمم، ول یحرفش رو نم یمعن اول

 :گمیکشم و م یدر آغوش م

 .دمیرو شن یخوب نیخوبه که امروز خبر به ا یلیخدا... خ یخواهرکم، وا یخوشحالم کرد یلیتو من بشم. خ یفدا ـ

 :گمیو م رمیشونم و به سمت احسان م یم شیشونیرو پ یا بوسه

 .اَه، گدا نباش بابا ده؟یم ینیریجعبه ش هیخبر مهم، فقط  نیآدم واسه ا ،یمرد حساب ـ
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 :گهیخنده و م یم احسان

چتر رو  یتیدونم واسه هر موقع یاخالق تو که دستم اومده. م گهید دم؟ینم یگفتم مهمون یمن ک ،یحساب یلیآخه مرد خ ـ

 .یکن یباز م

***** 

 " مهتا "

قدر عاشق بچه  نیدونم. اون ا یاز سام نم زیچ چیواقعا هکه من  نیکنم به ا یکنم و فکر م یکل کل اونا با خنده نگاه م به

 :گهیتو ذهنم م ییصدا هیبود و من خبر نداشتم؟ 

ساده هم  یبوسه ها نیتو تو هم ؟یایبا ترست از رابطه کنار ب یتونست یم ؟یبکن یتونست یچه کار م یهه، مثال خبر داشت ـ

دست هم کمتره  یع فقط چند تا بوسه که تعدادش از انگشت هااز عقدتون، تا االن چند ماه گذشته و تو سر جم ،یموند

 .یشوهرت داد لیتحو

مامان  یزنم و صدا یلبخند م مچهین هیخندن.  یو م گنیم یزی. همه دارن چارهیجمع من رو به خودم م یخنده  یصدا

 .رهیترسه بگ هیکه شب جانیه هیشه همون هم پاک بشه و جاش رو  یباعث م

 .سام و مهتا جانم ی... بچه شاایا ـ

 یکنم و گر م یترسونه داغ م یکه من رو م یخجالت ها و در داخل دارم از افکار یشه برا یعوام م ریشدنم به تعب سرخ

 :گهیو در گوشم م رهیگ یدستم رو م هی. سامرمیگ

 .! آروم باشیتو چه قدر سرخ شد یوا ـ

بفهمه.  یکس دیشه گفت. گفتنش ممنوعه، بده. نبا ینم که فیدونست... ح یکشم. که اگه م یم یدونه من چ ینم هیسام

که  هیسام نیهم یسمت تو. حت رنیگ یانگشت اتهام رو م هیهم مثل بق نایا گهیم یکنن، چون حس بد یچون درکم نم

 ...اون یامروز با تو خوبه، حت

 .شود یاحساس سوختن به تماشا نم "

 " !کشم یچه م یتا که بدان ریبگ آتش

***** 
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 یکوتاه. به روز یمسافرت چند روزه  هی یطرف سام. برا هیطرف من و  هی. نمیچ یا رو دونه دونه تو چمدون مه لباس

 نی. دوست دارم اادیکه تو جونمه بدم م یحرف مامان. از ترس یادآوریکنم از  یم خیکنم. هنوز هم  یکه داشتم فکر م

 یرو م مونیزندگ یکه هر لحظه  یلعنت یاز تمام ترس هاچند روز جدا باشم  نیچند روز بهمون خوش بگذره و حداقل ا

 یپی. اون ها رو از هم تو بخش دوم چمدون که با زارمیم رونیلباس رو از تو کمد ب گهیشم و دو دست د یلرزونه. بلند م

ون رو . چمدمساک جدا بذار هیخوام تو  یمونده که اونا رو هم م زیخرده ر یسر هی. دمیاز بخش اول جدا شده قرار م

 یمن م یو درست تو چند قدم ادیزنم. م یم یلبخند ادیسام که داره به سمتم م دنیگردم. با د یو برم دمیقرار م یکنار

 :گهیو م ستهیا

 ؟یکن یچه کار م ـ

 ...و راهنیدو تا پ نیرو جمع کردم. بب نیا ،یچیه ـ

 .دارم نانیبه تو اطم ،یخواد بشمر ینم ـ

رو لبم  ی. لبخندچهیپ یمامان تو سرم و گوشم م یکنم. انعکاس جمله  یشده نگاه م رهیخ صورتش که با لبخند به من به

 یاز بدنم م یکنه. لرز یو گرم. مردانه و مردوار بغلم م یکشه. گرمه، دوست داشتن ی. سام من رو تو آغوشش مادینم

شه  یکنه و نوازش آرومش باعث م یبزنه دستش رو پشتم قفل م یفاون که حر یفهمه. اما ب یکه سام هم م یگذره. طور

مرد که من رو با هر  نیقلب ا یخوام که همون جا باشه و تپش ها یذارم. م یاش م نهیس یلرز نکنم. سرم رو، رو گهید

لحظه  نیخوره و دستام دور کمرش حلقه شده. تو ا یاش م نهیکنه رو گوش بده. نفس هام به س یکدوم از کاراش آروم م

 .آروم کردنمه یکار برا نیبهتر نیساله ام، ا ستیعمر ب یتو بار نیاول یو برا

 آغوش تو "

 .است تیامن مترادف

 تو آغوش

 .بلعد یمرا م یها ترس

 گفتند ینامه ها دروغ م لغت

 تو آغوش

 سردرد ها، انیپا یعنی

 رخوت ها، نیآغاز عاشقانه تر یعنی
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 " !من خوبم یعنیتو  آغوش

***** 

کنم و نگاهم تو نگاه مهربون  یکشه. خواب آلود چشمام رو باز م یم رونیکه توشم ب یبمن رو از خوا یدست یها تکون

 :گهیو خوشحال م یشه. پر انرژ یم رهیسام خ

 .شمال؟ پاشو خانم میبر یخوا یمگه نم گه،یتنبل خانم، بلند شو د ـ

نو  یکنم به قدم یراه رفتن فکر م نی. برمیم ییکنم و به سمت دستشو یشم. خواب آلود بلوزم رو مرتب م یجام بلند م از

بار ترس ها  نیاول یبرا شبیساله شد. د کیما  ینوپا یرابطه  شبی. دمیکوچکمون برداشت ینوپا یرابطه  نیا یکه برا

که لذت اون از هزاران هزار بوسه و  یدر کنارم بود سپردم. آغوش هک یرو کنار گذاشتم و خودم رو به آغوش امن مرد

 .نیآغوش ساده اما دلنش هی. بود شتریرابطه ب

***** 

 " سام "

بود رو عوض نکرده. دهانش رو تا  دهیکه موقع خواب پوش یلباس یسمت آشپزخونه. هنوز حت ادیو مست خواب م جیگ

خوره به سنگ  یو راه رفتن پهلوش محکم م دنیکش ازهیخم نیکشه. ح یم ازهیصدا خم یکه جا داره باز کرده و ب ییجا

 :گهیو بلند م رهیگ یشه و پهلوش رو م یاش خم م ازهیاتمام خم یاُپن و به جا

 .آخ، لعنت به تو ـ

رو دوست  شیهپل ی افهیق نیچشمات رو نگاه کن دختر. ا یشه. خب جلو یلبم پاک نم یمدت خنده ام از رو نیا تمام

 یشه و در حال یجاش بلند م رو دوست دارم. از نمیساده و خنده دارش رو دوست دارم. دخترک دلنش ی افهیق نیدارم. ا

 :گهیخنده م یکه م یام، در حال ندهخ دنیشه و با د یکه پهلوش رو گرفته، وارد آشپزخونه م

 ؟یخند یم وار،یرم تو د یدارم م یکه به من بگ نیکوفت، عوض ا ـ

 :گمیشه و م یم شتریخنده ام ب شدت

 !ینیبب یچشمات رو نم یو جلو یبه من چه که تو مست خواب ـ

 :گهیو بعد م گهید ازهیخم هیو باز  یصندل یکنه رو یرو پرت م دشخو

 .داره یهم دست از سرم بر نم ازهیخم نیاَه، ا ـ
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 :گمیم ارم،یکه حرصش رو درب نیا یکنم و برا یرو خاموش م یچا ریز

 ..یبذار یتو بود که چا ی فهیوظ نیا ـ

 :گهیده و م یرو تو هوا تکون م دستش

 .تو بود ی فهیوظ استثنا امروز ر،ینخ ـ

 ! چقدر شکر؟یذار یم یمن چا یتو جلو گهید یروزها یلینه که خ ـ

ها  یدو رنگ تو عروس یمن رو قد چا یمسافرت، چا میبر میخواست یاون موقع ها که م اری. مهزمینه، بده خودم بر ـ

 .خورد یکرد. اُه حالم به هم م یم نیریش

 هیخوره. به  یکرده، م نشیریشکر ش یخوریکه با دو قاشق چا یینش و با چااندازه تو ده ینون م کهیت هیاز حرفش  بعد

 .دونه یخدا م ؟یفکره. فکر به چ یشده. تو رهینا معلوم خ ینقطه 

***** 

. نهیش یلبم م یرو یبلند کردن آهنگ هم مانعش نشده. لبخند یموند. حت جهینت یکه نخوابه، ب نیا یهمه اصرار برا اون

و  روزید ادیرفته و خوابش برده. به  شهیاندازم. سرش به سمت ش یم کینگاه کوچ هیکنم و بهش  یضبط رو کم م یصدا

که قبول کرده بود و تو  نیشه. ا یقدممون. لبخندم پر رنگ م نیو اول شبیو حرف مامان و د روزیافتم. د یم شبید

 یمهتا داشت از پوسته  یعنیآورد.  یممهتا داشت اعتمادش رو به دست  یعنیقدم خوب.  هی یعنیآغوشم مونده بود، 

 .تازه یزندگ هی یشروع برا هی یعنیشد و  یخارج م شییتنها

 :گمیو آروم م دمیکم فشار به دستش م هی. رمیگ یکنم و دستش رو تو دستم م یم میرو تنظ نیماش یبخار

 یحت اد،یاگه از من بدت ب یشم. حتتونم ازت متنفر با ی. من نمیاز اون چه که فکرش رو بکن شتریدوست دارم مهتا، ب ـ

 .. من دوست دارمیها بدون یاگه مثل اون عوض

کم تکون بخوره و من  هیکشه که  یشه. دستش رو م یخوره و چشماش باز م یتکون م هیکه  نمیب یچشمم م یگوشه  از

 :گهیکنه و م یخواب آلودش رو قشنگ باز م یکنم. چشما یاما... دستش رو ول نم

 .کم تکون بخورم هی، خشک شدم. بذار ول کن سام ـ

 ساعت خواب تنبل؟ ـ
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نگاه به هم تو همون و حالت و بعد  هی. مید یکنم. هر دو هم زمان خودمون رو تکون م یزنم کنار و دستش رو ول م یم

 .چهیپ یم نیخنده هامون تو ماش یصدا

***** 

 " مهتا "

خواد بچرخم و  یسرد، دلم م یهوا نیخندم. شادم. تو ا یاشم، مبتر یرفتارم علت یکه بخوام برا نیبدون که ا ل،یدل یب

 .ارهیسام من رو به خودم م یبخندم. صدا

 .میبر ایب ـ

شه و بعد از گفتن  یهوا به اون جا فرار کنم. سام هم سوار م یاز دست سرما دمیم حیچرخم و ترج یم نیسمت ماش به

 :گهیکشدش باال و م یم یسام فورکه  نییکشم پا یرو م شهیافته. ش یبسم ا...، راه م

 .یکن ینم گهیکار د ،یکه مسافرت رو کوفت من و خودت بکن نیجز ا ،ینکن، هوا سرده، سرما بخور ـ

بدن رو  دیکنه. حاال شا ینم یبه سرماخوردگ یشه و سرما کمک یبه بدن وارد م روسشیاز و یکه سرما خوردگ نیاوال ا ـ

 .ن به سرما عادت دارم. دوما، مستیعاملش ن یکنه ول فیضع

 :گمیتو دلم م و

 .آوردم یطور نبود، پارسال تو اون آب سرد دووم نم نیکه اگه ا ـ

رو بدم  شهیخواستم ش یکنم که م یزنم. فراموش م یم یگذرن لبخند تلخ یکه از کنارم م ییو کوهستان ها شهیبه ش و

 :گمیکنم شاد باشه، م یم یکه سع ییو با صدا نییپا

 .دمایخواب یدیکن، اگه نه، د ادیضبط رو ز یپس صدا ـ

 :گهیخنده اش م ونی. منهیب یاون که بفهمه چه قدر غصه تو قلبمه. چون صورتم رو نم یخنده. ب یم

که تو خوابت رو  میومدیمسافرت و گشت و گذار. ن میکنم. حاال هر جا باشه. اومد یات م ادهیوسط راه پ ،یدیخواب ـ

 لحظه هم چشم رو هم نذاشتم؟ هی شبیبگم که د ی. پس من چیبخواب یه شدرو کولت و هر جا خست یبذار

چون  ده،یخوبه. اونم فهم یول ،یتونم بگم چه حس ی. نمدهیبهم م یحس هیباز  شبید یادآوری. نییاندازم پا یرو م سرم

 .گهینم یزیچ گهید

***** 



 

 
457 

 :گهیکنه، م یو باز مو رو به مغازه دار که داره مغازه اش ر ستهیا یمغازه ها م یکی کنار

 .سالم آقا ـ

 :گهیزنه و م یم یگرده به سمت ما، لبخند یبرم مرد

 سالم پسرم، جانم؟ ـ

 .رسه بازم یشه. اما صداش به گوشم م یم ادهیپ نیاز ماش سام

 چهارده کجاست؟ یروستا ـ

الت و پر از درخته. کنارش هم جاده آسف هیرو برو تو،  یهست. فرع یفرع هیکم جلوتر،  هیو برو،  ریجاده رو بگ نیا ـ

 .دیچهارده خوش آمد یتابلو زده که به روستا

 یمرد رو دوست دارم. سام دوباره راه م یلکیگ یشه. لهجه  یکنه و سوار م یم یو از مرد تشکر دهیتکون م یسر سام

رو رد  ی. فرعختهیر. درخت ها همه برگ هاشون میش یواردش م م،یرس یکه مرد گفته بود م یبعد به فرع یافته و کم

اندازه.  یم میزندگ یلحظه  نیگند تر ادیپل رد شده. رود من رو  هیرود بزرگ که از روش  هیبه  میرس یو م میکن یم

 یهم اگه پل داشت، من از روش م یبندم. اون رود لعنت یافتم. چشمام رو م یالتماس هام م ادیکشم.  یم یقینفس عم

سام به  یو صدا ستهیا یم نیکنم. ماش یلرزونم رو تو هم قفل م یکنم. دستا دایجات پتونستم ن یراحت تر م دیشدم و شا

 :رسه یگوشم م

 لرزه؟ یشده؟ چرا دستات م یمهتا چ ـ

 :گهیو م رهیگ یسردم رو تو دستش م یدستا

 تو دختر؟ یقدر سرد نیچرا ا ـ

 :گمیکنم و پر از بغض م یرو باز م دهانم

 دیمن رو کش یلعنت نی. افتهیچشمم بهش ب گهیخوام د یرد شو. نم یرود لعنت نیا برو. از اج نیکنم از ا یبرو، خواهش م ـ

 .تو خودش

راه  ن،یافتم، بب یاالن راه م النه،یجا گ نیتو رود، ا ی. تو مازندران افتادستیجا اون جا ن نیخب، آروم باش. مهتا ا یلیخ ـ

 .. آروم باشمیافتاد
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از برنجه. نفسم باز  یکه خال ییها نیشه. زم یم یزراعت یها نیروم پر از زم یجلو کنم، یباز م واشی واشیرو  چشمام

گردونم و  یسرم رو به سمت سام برم دن،یدو یو اون ها دنبالم م دمیدو یاون لحظه که من م ادیشه.  یحبس م نهیتو س

کنه با بلند کردن  یم یگفتم. سع براش زیبه ر زیرو، ر نایترسم. تمام ا یم یواسه چ دهی. خودش فهمرمیگ یدستش رو م

که به بازار  یکنم. تا وقت یشد نگاه م یجا به جا م چیدستش، سر هر پ ریآهنگ حواسم رو پرت کنه. به دنده که ز یصدا

 یاون خونه  آدرساز مردم اون جا دوباره  یکیداره و از  یکنم. سام دوباره نگه م یسرم رو بلند نم میرس یشلوغ م

چسبونم  یم یصندل یشهر. سرم رو به پشت ی. به دور از هر گونه شلوغهیفوق العاده سر سبز یخواد. جا یرو م ییروستا

 :گمیاون که چشمام رو باز کنم م یشم. با باز شدن در، ب یبندم. کم کم آروم م یو چشمام رو م

 شد؟ یچ ـ

 .پسره گرفته؟ چقدر راه داره نیخونه است ا نمیاوف، ا ـ

 یتا وقت ،یزراعت نیرودخونه و زم یدوباره  دنیافته. از ترس د ی. دوباره راه مگمینم یزیزنم و چ یم یبند مین یلبخند

 .کنم یچشم باز نم میدیکه نرس

خونه با  هیخوره به  یکنم. چشمم م یپلکم رو باز م واشیشه،  یشه و از اون محل عذاب رد م یمتوقف م نیماش یوقت

شم. به سمت  یم ادهیپ نیمعلومه. آروم از ماش اطیاز تو ح شیمرنگ و سقف چوبک یآب ی. ستون هاییکامال روستا ینما

 :گهیو سام رو به اونا م رونیان بیاز اتاق ها م یکی یزن و مرد از تو هیکه  رمیخونه م

 ا؟ین دریح یسالم، آقا ـ

 :گهیخنده و م یم مرد

 دییدِ؟ بَ دیسیا لیمهدنسَ فام یآقا«  ؟یهست ... خوبتیسالم جانم به فدا»  د؟یسیجانِ قربان، خوب ا یمیسالم ش ـ

 « .دییباال، بفرما دییبفرما د؟یمهندس هست یآقا لیفام» . دییبوجور، بَ

کنم و  یکنه نگاه م یهست، اما همش نه، به دستش که به باال اشاره م صیقابل تشخ یکلمات هی. میفهم یسام و نه من نم نه

 :گمیم

 .باال میبر گهیفکر کنم م ـ

 :گهیم یلکیگ یشنوه و با لهجه  یرفم رو مح زن

 .فهن ینم یمهمونامون شمال ،یآقا مرتض ـ

 :گهیرو به من م و
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 یجا و گفت که کم نیرو فرستاده ا یزیعز ی. بهمون گفت که مهمون هامیمهندس یآقا ی هیما همسا زم،یبفرما باال عز ـ

 .گرد و خاک نشسته بود نیجا. واسه هم نیا ومدنین دی. از عمیکن یدگیخونه رس نیبه ا

 :گهیذاره و م یبعد دستش رو پشتم م و

 خوشگل خانم؟ هیام. اسمت چ ژهیمن من ـ

 :گمیزنم و م یم شیبه مهربون یلبخند

 .مهتا هستم. خوشوقتم ـ

 یمیقد یها یو کاش یپهن و سنگ یباال. پله ها میر یکنم. با هم از پله ها م یکنم و از پام خارجش م یبوتم رو باز م پیز

 .گل قرمز

 :گهیبا همون لبحند قشنگش م ژهیمن

 .شه یگرم م یکه هوا کم دیجا رو دوباره بسازه. حاال گذاشته بعد از ع نیخواست ا یمهندس م یآقا ـ

و جوراب کلفت. حق هم  یشلور مشک هیدامن  ریزانوهاش و ز ری. دامن تا زدهیپوش ادهیرنگ  یبلوز و دامن مشک هی

 .سرده یلیداره. هوا خ

. هیشهر یزندگ هیکه خونه پر از امکانات  نمیب یبره تو. در کمال تعجب م یرو پشت گردنش گره زده. ما رو م شیروسر

 :گهیو م نهیب یتعجبم رو م ژهیمن

 .رو گرفته نایزن و گل دخترش ا یجا. واسه راحت نیا ادیپنج بار م ایچهار  یمهندس سال یآقا ـ

که بعدا به  رونهیب گهی. دو تا در دمیکن ینشستن انتخاب م یرو برا ییجا یو همگ انیهم پشت سر ما م یو آقا مرتض سام

خوب شده.  یلیرن. حال بدم با بودنشون خ یمونن و بعد م یبا من م یو شوهرش تا ساعت ژهیزنم. من یاون هم سر م

 :هگیکشه و م یشن سام در آغوشم م یمخارج  اط،یاز ح یعنیما،  درسیکه اون ها از د یوقت

 .تو خانمم میکردم، بر خی ـ

 .میخب کمرم رو ول کن، تا بر ـ

 .میر یم گهیجور د هینچ،  ـ

 :گمیکشم و م یم غیشه که بلندم کنه، ج یم خم
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 .سام، با توام ا،ینه تو رو خدا، نه سام، بلندم نکن ـ

 ی. خنده ام مستهین سر جاش بامرد جنتلم هی نیشه که ع یو سام مجبور م اطیداخل ح ادیم هویو  ریخ یشه بان یم ژهیمن

 .رو بپرسم دنشییخانم علت دو ژهیکنم مودبانه از من یم یسع یول ره،یگ

 خانم؟ زهیشده من یزیچ ـ

 .داستیجا پ نینور چراغاش از ا د،ینیروبه رو. بب یخونه  نی. همنیما دعوت یرفت بگم. امشب شام رو خونه  ادمینه،  ـ

 :گهیمن م یبه جا سام

 .مید یخانم. زحمت نم هژیممنون من ـ

 .میش یناراحت م نیای. اگه نمیدیتدارک د یما کل ه؟یآوو، زحمت چ ـ

 :گهیزنه و م یم یلبخند سام

 .میش یباشه پس، مزاحم م ـ

 .میمزاحمتا، پس ما منتظر نی. تا باشه از انیکن یم یخوب کار ـ

از آغوشش به  عیکه بغلم کنه و سر دمینم یفرصت بار به سام نی. ارهیخانم دوباره م ژهیو من مید یتکون م یدو سر هر

 .رمیاتاق در م نیسمت اول

 :گهیخوره که م یدادش به گوشم م یصدا

 .برات دارم ؟یچوندیمهتا، نامرد. پ ـ

 یمن. ول یساله  ستیباشه و هم از سن ب دیاون بع یو هشت ساله  ستیهم از سن ب دیکه شا یکار هیدنبالم.  ادیبعد م و

 ینم یکودک درونه، کس نیکه ا رهیدغدغه اش و اسم بگ یب یها یکنه به سمت کودک لیم یش هرکسحس سرک یوقت

 یکنن؟ تو بگو چه اشکال هیخودشون رو تخل یگاه هاداره که آدم  ی. مگه چه اشکالرهیاون شخص رو بگ یتونه جلو

قرار «  وونیا» گفت  یم بهش مخان ژهیکه من ییکه سمت چپ جا یبچگانه، در اتاق طنتیحس ش نیداره؟ سرخوش از ا

که سام بهش  یی. درست جاستمیا یرومه، سر جام م یکه جلو یکیو ش زیاتاق خواب تم دنیکنم و با د یداره رو باز م

که همراه  ی. البته به خود اومدنامیشم که با خوردن سام به پشتم، به خودم م یم قهیو سل ییبای. مات اون همه زرهندا دید

 .شدن تو آغوش سامه دهیه سمت جلو و دوباره کشپرتاب ب هیبا 
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کودکانه مون  هیمدارانه ذهنش رو از تنب استیکنم س یم یافتم. سع یم یتالف یکوچولوم و داد سام برا طنتیش ادی تازه

 :گمیدور نگه دارم. آروم م

 .از خونه خوشم اومد یلیدکور کرده. خ قهیجا رو با سل نیمحمد ا نیسام چقدر ا ـ

 .شنوم یمن یجواب

 .سام، با تو بودما ـ

 :گمیشه و م یگردنم سرم به سمت سرش کج م یقرار گرفتن سر سام رو با

 .تو رو خدا رما،یم یتو رو قران سرت رو بردار، االن از شدت قلقلک م ـ

 :گهیشنوم که م یرو م صداش

 .شد ینم یجور نیا یکرد ینم طنتیاگه ش ـ

 .خنده یکشه و م یم قینفس عم هیپامه و  کیکه نزد یه اکنه به سمت تخت دو نفر یبعد پرتم م و

***** 

 " سام "

اون پل آروم  دنیمناسب نبود. تازه از د یجهت چیکنم آروم بشم. االن وقتش نبود. از ه یم یکشم و سع یم یقیعم نفس

هر دومون  بیون نصجز اعصاب داغ یزیرو رفع کنم، چ ازمیبه سمتش برم و ن انهیخواستم وحش یشده بود و حاال اگه م

 :گمیم دمخندم و به خو یحفظ ظاهر هم که شده، م یشد. برا ینم

 ...و بس نیاالن وقت به دست آوردن اعتماده. هم ـ

 :گمیدارم و م یسمتش گام بر م به

 م؟یکوچولو بخواب هی یموافق ـ

تازه ساعت  یساعت چنده اصال؟ واخواد و...  یو هم گرسنه امه و هم تشنمه و هم دلم حموم م ادیمن االن هم خوابم م ـ

 .دهه

 :گمیخندم و م یم

 .بکش قینفس عم هی ـ
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 ؟یواسه چ ـ

 .تو بکش ـ

 :گمیخندم و م یکشه. م یم یقینفس عم هیو  دهیتکون م یسر

 .دمینفهم یچیه یمن از بس تند حرف زد ؟یخوا یم یحاال دوباره بگو چ ـ

 :گهیخنده و م یم

 .مسخره ـ

خواد بره  یتخت. م یخوابونم رو یکشمش تو آغوشم و هر دومون رو به پهلو م یحرکت م هیو تو  نمیش یم کنارش

 :گمیدارم و م یسفت تر تو آغوشم نگه م یکنم آرومش کنم. کم یم یسع نیدونم چرا! بنابرا ی. خوب مرونیب

 سوال بپرسم؟ هیمهتا  ـ

 یداره دستام محکم تر م یه. دست از تقال که بر مآروم کن یکه مهتا رو تو آغوشم کم هیکاف نیربطه و هم یکامال ب حرفم

 :گمیشه و م

 گه؟ید یچرا بعد از... چرا... درس نخوند ـ

 :گهیکنه. بعدش با لحن غم زده م یسکوت م اولش

 .خورد. چون حسش رو نداشتم یبه هم م زیچون حالم از همه چ ـ

 :گمیم کنم، یکه نوازش م ینیبازوش و در ح یذارم رو یدستم رو آروم م هی

 ؟یاالن حس درس خوندن رو دار ؟یاالن چ ـ

 ...... کههیمن، هرکدوم پر از خاطرات ی. اون کتابا برارمیخواد کتابام رو دستم بگ یدلم نم گهیدونم. د ینم ـ

 ؟یکه چ هیخاطرات ـ

 .... داشتمیکه... با پور ـ

 :گمیروم و پر از حرص مکم. آ یلی. خدمیفشار م یتو هم. بازوش رو که تو دستامه کم رهیم اخمام

 ؟یمگه... هنوزم دوسش دار ـ
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من رو دوست نداره. فشارم  یعنی. اون دوسش داره. رهیگ یشکل م یجمله با نقش منف هیذهنم  ی. تودهینم جواب

 .کنه یم هیکنم داره گر ی. حس منهیش یشه. صداش تو گوشم م یم شتریناخودآگاه به بازوش ب

 .پر از حماقت بود گذشته دور و هینه، اون مال  ـ

فهمم احساسم دروغ نگفته. اون داره  یگرده، م یبرم ی. وقتادیم رونیدستم ب ریشه و اون از ز یناخوداگاه شل م دستم

 :گهیو م رهیگ یچشمام م یجلو یدگیبزنم، مچ دستش رو با اون عالمت بر یکه حرف نیکنه. قبل از ا یم هیگر

بستم که  یکه دل به مرد نیاحمق بودم. احمق از ا یلیخ یزمان هی ده،یمان نشون مبهم هر وقت و هر ز نیا ن؟یرو بب نیا ـ

شد و من رو طرد کرد.  یرو داد و خودش قاض یخودش را تیکه برام افتاد محکوم کرد و در نها یمن رو به خاطر اتفاق

رو قبل از  زهایرا اون چکه چ یباش دهیفهم دیبود. حاال با کردهدوسش دارم هاش گوش فلک رو پر  یکه ادعا یمرد

خواست  یخواست از اون خونه فرار کنم، دلم م یکه دلم م نیبذار بگم، من عالوه بر ا یدیعقدمون بهت نگفتم. اگه نفهم

 گه،یباشم. د د،بو ینوجوون یها طنتیکه تنها نقشم توش ش یکنم و به دور از گذشته ا دایبار پ نیآغوش امن ا هیکه 

از اون  یچیه گهیخوام د یمن نم ؟یفهم یم ؟یهست یشده و االن چ یاز من نپرس که چ هگیکنم سام، د یخواهش م

 .ارمیب ادیرو به  یلعنت یروزها

که فقط و  یجور هیکه بدون حرفه.  یجور هیآرومش کنم.  یجور هیکنم  یم یشم از گفتن اون حرف و سع یم مونیپش

 :گمیتو آغوشم و مکشمش  یو م نمیش ی. مادیمرد عاشق بر م هیفقط از پس 

 ؟یشد یقدر عصب نیخب، چرا ا یلیخ ــــــــش،یه ـ

 :گهیو م رونیکشه ب یرو م سرش

 .متنفرم یسال لعنت هی. من از اون ادیدنبالم م یفرار کنم، اما به هر نحو یلعنت یخوام از اون گذشته  ینشم؟ من م ـ

 :گمیو دلسوزانه م یجد ی. با لحنرمیگ یدستام م نیرو ب صورتش

 یزمان هی. من میفرار کن میتوش هزار تا کار کرد یروز هیکه  یوقت از گذشته ا چیه میتون یمهتا، نه من، نه تو، نم نیبب ـ

روز حسرت داشتن فقط  هی ؟ینیب یرو م یگوش نیرو داشتم، نه خونه و اون دم و دستگاه رو. ا نیماش نیبودم. نه ا ریفق

رفتن و به خاطر  یمدرسه راه م یکردن. بچه ها یعوض م یدوستام گوشس ررو داشتم. حاال برس و برو که چقد یگوش

. درس خوندم. متلک ها اورمیمن کم ن یکردن. ول یو اون کار م نیا یکردن. مادر و پدرم خونه  یم رمیسر و وضعم تحق

 یکه تو، تو نهیا فم. حرستینبوده و ن نیها رو فراموش کردم. گفتم بذار بگن، منم و من، ولشون کن. حرفم ا ریو تحق

و  شهیتو هم یتا به حال صد بار گفته. گذشته  ایرو آر نایدونم ا ی. میتون یمن بعدم م ،یجاش تونست نیتا ا یمهتا، وقت

 .ادیسرم ب نیتونست بدتر از ا یم یبه خودت بگ دیبا هیگر یهمه جا با توئه. اتفاقا جا
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 :گهیه مدورگ یهنوز بغض داره. با صدا یکمتر شده، ول اشکاش

 مگه هست؟ نمیبدتر از ا ـ

از اون جا فرار  ؟ییتو االن کجا یانسان، ول یها یفروخته شدن به دالل ها و قاچاقچ دز،یا یماریآره هست، مرگ، ب ـ

چون خدا  یکرد دایچون خدا باهات بود. پدر و مادرت رو پ یتو رودخونه و نمرد یچون خدا باهات بود. افتاد یکرد

رو  نیچون خدا باهات بوده و هست و خواهد بود. ا یدار ذشتهبه مراتب بهتر از سال گ یوضع روح باهات بود و حاال

در  یبهتر ی ندهیآ دیفکر کن که شا نی. به ایبرس یباالتر یافتاده، تا تو به درک ها یم دیباشه، اون اتفاق حتما با ادتی

 .ئله فکر کنمس نیصد بار به ا یرو بفهمم. بهش فکر کن. روز نیانتظارته. ا

 .یکه بدون یستیمن ن یسخته، سام، تو جا یول ـ

 .ستیممکن ن ریغ یزیچ چیباشه. ه ادتیرو  نیممکنه. ا یقبول، در ضمن سخته، ول ستم،ین ـ

فکر کنم  نیشه به ا یمحکم دستاش دور کمرم باعث م یبعد، حلقه  یکشونمش تو آغوش خودم. کم یبعد دوباره م و

 چیبه نفع ه یلعنت یگذشته  نیکنم دراز بکشه و خودم هم کنارش، به درک که ا یدارم. کمک م که چه خوبه که مهتا رو

 .مشیسازب ییدوتا دیکه با یا ندهیکدوممون نبوده، مهم االنه و آ

***** 

 " مهتا "

تخت.  یم روبودم، جا به جام کرده و کامل آوردت دهیخواب یکنم. کنارش رو تخت خوابم برده. حتما وقت یرو باز م چشمام

مدرسه مسخره  یکه بچه ها یبوده باشه، اون هم تا حد ریکردم که اون هم فق یحرفاش افتادم. اصال فکرش رو نم ادی

آدم رو مسخره کنن، طرد کنن، قبولت  ست،یکه دست آدم ن ییزهایظلمه که به خاطر چ یلیخ نیاش کرده باشن. ا

 .نداشته باشن. مثل من، مثل سام

 .خط قرار داشت هیود. اما در ما مشترک نب درد

. بدون دهیکه طعم تلخ طرد شدن رو چش نی. به خاطر ارفتهیخاطره که سام درکم کرده و من رو پذ نیکنم به هم یم فکر

 یکنم. اون قدر خسته است که متوجه حرکاتم نم یشم و دست سام رو صاف م یاز جام بلند م ییصدا نیکوچکتر دیتول

 یخوره و لرزم م یسرد به صورتم م ی. هوارونیب رمیو م کنم یخواد. در رو باز م یم یحسابدوش درست و  هیشه. دلم 

که  یزیکه برگ ندارن و چ ییپر از درخت ها اطیح ی. فضانمیبب دمیکه درست ند یزیگردونم تا هر چ ی. چشم مرهیگ

 .داره هینسبت به بق یهستش که تنه و ارتفاع بزرگتر یدرخت انگور ره،یگ یاز همه تو چشم قرار م شتریب
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جا، تو  نیورودم به ا یلحظه  نیاز اول یزیچ هیچرخه که کنار آب چاه قرار داره.  یم یبه سمت حوض کوچک نگاهم

خواد  یدلم م یلیکه نجاتم دادن شباهت داره. خ یاون زن و مرد مهربون یبه خونه  یخونه کم نیچرخه. ا یذهنم م

 یبه قول سام، من نم یول ده،یآزارم م یلیخونه، خ نیا یت. هرچند اون خونه و حننمشویبب گهیبار د هیکنم و  داشونیپ

 .رو عذاب ندم هیخودم و بق نیاز ا شتریبکنمش درس عبرت و ب دیکه توش بودم فرار کنم. با یتونم از گذشته ا

و  یو مشک دیم دکور سفجا ه نیشم. ا یبزرگ م یآشپرخونه  هی. وارد رمیدر اتاقه م یکه درست رو به رو یسمت در به

 .باستیز یلیسه رنگ گرفته. خ نیخونه رو ا یداره. تم اصل یقشنگ یآب

. در ادیهمون جا باشه و حدسم کامال درست از آب در م دیبا ییآشپرخونه است. احتماال حموم و دست شو یدر انتها هی

دوش درست و  هیهام  لیبعد از برداشتن وسا کنم و یم دایجدا. باالخره حموم رو پ یمجزا با درها یخوره به دو فضا یم

 .رمیگ یم یحساب

***** 

 :گهیزنه و م یلبخند م هیشوره.  یکه داره دستاش رو م نمیب یکنم که وارد آشپزخونه بشم، سام رو م یدر رو باز م یوقت

 .رمیدوش بگ هیباشه. منم برم  تیعاف ـ

به فکر خودشونن.  یتیباز هم تو هر موقع ،یردها رو سر ته کنم نیشه. ا یکه لبخندش کم کم داره پررنگ تر م نمیب یم

 :گهیکشه و م یبه سمت اتاقم برم که بازوم رو م یخوام فور یکنم و م یم یتشکر

 کجا خانم؟ ـ

ه...س  یمرد و زن رو فقط از رو نیروابط ب زیعشق نداشتم و همه چ یبر مبنا یافتم. من تا به حال رابطه ا یتته پته م به

 .موقع پر از شرم و خجالت بشم، نه ترس نیخواد مثل تمام دخترا، ا یدلم م یبودم. گاه دهیکاش ند یبودم. که ا دهید

 .گهیلباس بپوشم د رمیمن، خب هوا سرده. م زه،یچ ـ

 شه؟ یم یچ یخب سهم عوارض ـ

 :گمیباال و م رهیکنم و ابروهام م یسر بلند م یتند

 ؟یعوارض ـ

 :گهیگوشم مو آروم در  دهیتکون م یسر

 ...شه؟ نه واال یهم م نی. خب بدون تمرمیریبگ ادیرو  یقرار شد با هم راه زندگ ـ
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 :گهیکشه جلوتر م یبعد من رو م و

 .شب. قدم اول با شما یباشه برا شی. باقرمیالحساب بوست رو بده که برم دوش بگ یحاال عل ـ

جلو؟ اصال چه  یعنیسخته. من برم  یلیکه خ نیگفت؟ من ببوسمش؟ خب ا یچ نیدوزم. ا یرو به صورتش م نگاهم

 یلبش و بعد م یرو عیبوس سر هیبندم.  یچشمام رو م نیح نیبرم جلو و در هم یم واشیبرم جلو؟ سرم رو  یجور

از تمام  یشم تو آغوشش. خال یمنم که شل م نیو بعد ا دهیکشم عقب که هنوز دور نشده، خودش سرم رو هل م

که کنار در اتاق  یشدم و قبال هم بوده. مثل همون موقع یجور نیا ستیبار ن نی. اولمیندگز یتفکرات آزار دهنده 

شه، خودش  یدستاش شل م یگند رو ادامه بده. وقت یزندگ نیخواد ا یخواب، تو آغوشش بودم و اون اعتراف کرد که نم

جور  نیدوست دارم فقط ساکت باشم. اجور مواقع  نیاندازم. ا یم نییبگم، سرم رو پا یزیکه چ ونا یکشم عقب و ب یم

. دوباره و چند باره دهی. حرکات آدم هاست که احساساتشون رو نشون مدهیرو نشون نم یزیمواقع حرف زدن چ

 .نهیش یباره به گوشم م نیکالم که اول هیآغوشش و 

 .بوسه، به خاطر خودت. دوست دارم نیدوستت دارم مهتا. نه به خاطر ا ـ

 .دمیبود که شن یاعتراف نیباتریو ز نیاول نیا دیشا که

 :یعنیبا تو بودن  "

 هیو...  یشگیشانه هم هی ،یدلتنگ یبوسه  هیآغوش گرم،  هیدل سنگ صبور،  هینگاه مهربان،  هینم باران عشق،  هی

 " .دوستت دارم از ته قلب

***** 

 دینهار خر یو بهش بگم که بره و برا ونریب ادیمونده. منتظرم از حموم ب رهیخ دهیساعت که دو رو نشون م یرو نگاهم

. ذره ذره اهامیتو رو رمیاالنم... م ده،یخانم بگم که بهمون غذا بده. اون که زحمت شب رو کش ژهیشه به من یکنه. روم نم

رنگ شاد هم داره.  ،یو مشک یخاکستر یاز رگ ها ریغ یکنه که زندگ ی. داره قبول مرهیپذ یوجودم داره سام م ی

 .رو داره یهم داره. رنگ خوب زندگ یو خوشرنگ لذت 

 .ایب رونیب« ذره  هی ،یکم هی»  یزِی، مهتا جان، ا«خواهر جان » خواخور جان  ـ

 :گمیو م رونیب رمیشم و م یگفت. بلند م یچ دمیباز بهتر بود. حداقل فهم یکی نیا

 خانم؟ ژهیجانم من ـ

 :گهیو م رهیگ یغذا رو باال م ینیس
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 .و بمونه فتهیبپزه و جا ب دیفسنجان خوب با یول شد. رید دیببخش ـ

 :گمیزنم و م یم یلبخند

 ن؟یزحمت شب کم بود که نهار هم آورد ن؟یدیدستتون درد نکنه. چرا زحمت کش ـ

 .ها، منتظرم دیای. شب برمیقابل نداره خوشگل خانم. من م ـ

 دنی. با دادیگذره که سام هم م ینم ی. طولرمیدارم و به سمت اتاق م یپله ها بر م یرو از رو ینیکنم و س یم یتشکر

برامون  یخوش و آب و رنگ از کجا اومده و ک ینیس نیکه ا دمیم حیکنه و من بهش توض یبا تعجب نگاهم م ،ینیس

 .آورده

سمت و اون  هی. من از میخور یکه برنجه غذا م یگرد سیهمون د یتو میاریرو ب گهیکه ظرف د نیهم ساده و بدون ا با

 یم یاست. نفس گهید یجا هیدونم، اما فکر که من  ی. فکر سام رو نمونیبه تلوز رهیو ساده. خ نیزم یسمت. رو هیاز 

 :گهیگرده سمتم و م ی. برمرمیکشم و عقب م

 گه؟یچه قدر کم؟ بخور د ـ

 .به زور خوردم نمی. همستیگرسنه ام ن ـ

که مربوط به ورزش باشه و حاال  یزیمردها. هرچ یمه ه یمورد عالقه  یشه به برنامه  یم رهیکنه و خ ینم یاصرار

آبش  ی. حاال که کمدمیتکون بهش م هیکنم توش و  یکنم و دستم رو م ی. حوله رو از دور موهام باز مبالیمسابقات وال

صاف کردن موهام رو ندارم. به سمت  یامشب اصال حوصله  یوقته که بهش موس بزنم. چون برا نیگرفته شده، بهتر

 .شم یم رهیکه همراهم آوردم خ یلیوسا ونیبعد اون رو م یو کم رمیق خواب ماتا

. چرا نیبود. لعنت به تو رام مییکذا یعروس یدهایبود که جزو خر یا یهمون قوط نیشم. ا یم رهیدستم خ یتو یقوط به

 یافتم و موها یمنه م یبرا گفت مهتا یم لمیحرفش که تو ف ادیبه  ؟یلعنت یچرا اون کار رو کرد ؟یفیقدر پست و کث نیا

بشه مثل  یکیاونم  تیبهم بزنه و بعدش سام طالقم بده و در نها روکارش مراسمم  نیخواست با ا یشه. م یم خیتنم س

 .پارسا و پارساها. لعنت به تو

رنگه. موهام دو  یشه وقت یدراومده. حالم بد م شهیموهام از ر یشم. رنگ اصل یو مشغول م زمیر یرو کف دستم م کف

 :گهیتو اتاق و م ادیرنگش رو عوض کنم. سام م دیبرم تهران با

 .میکم بچرخ هی میبر رون؟یب میمهتا بر ـ
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اون  یشه. ب یکه براش اومده حواسش به اون جلب م ی. چون با اس ام اسدهیفرصت جواب دادن به من رو نم شیگوش

 .رونیب رهیبگه از اتاق م یزیکه چ

***** 

 " سام "

 .استیخونم. آر یم گهیبار د هیکه اومده رو  یامیشم. و پ یرج ماتاق خا از

 " .رو جواب بده یجا که مهتا نباشه، گوش هیزنم.  یسالم. زنگ م "

 رمیم یکی یکیو حاال منتظر تماسشم. پله ها رو  رونیمهتا نفهمه؟ منم خودم رو پرت کردم ب گهیداره که م یچه کار یعنی

 .دمیجواب م یزنه. فور یگ مزن ایآر نیح نیو تو هم نییپا

 جانم؟ ـ

 ست؟یخب، مهتا که اون جا ن ؟یسالم. خوب ـ

 افتاده؟ ی. اتفاقستی. نه نیسالم. مرس ـ

 .که به.. به.. مهتا... تجاوز کرده رو گرفتن ییاز اون کسا یکیاتفاق که... واال  ـ

مونم تا بعد از  یمنتظر م ،یادامه داره. لعنتماجراها هنوز  نیکه ا نیبندم. مثل ا یو چشمام رو م رمیگ یرو گاز م لبم

 .حرفش رو بگه یسکوت کوتاه ادامه 

 اریو مه رمی. محمد خان که گفت من نمیاداره آگاه دیایو محمد خان گفتن ب اریزنگ زدن و به مه روزی. ددهیاسمش ام ـ

از مرز گرفتنش.  یقانون ریروج غخ نی. گفتن که حمیدیاون جا و پسره رو د میتنهاست و زنگ زد به من. رفت دهیهم د

 دنیدزد یازش گرفته بوده که کمکشون کنه برا یپول هیبوده و  رساپا یاز رفقا یکی نیا ایبوده. گو نیجرمش هم یعنی

 .مهتا و نقش راننده رو داشته

تونه من  یو نم ستین رونیکنم. خوبه که مهتا ب یحرصم رو خال یجور هیدرخت. تا  یتنه  هیکوبم  یرو محکم م دستم

 .نهیرو بب

 ؟یالو، سام، پشت خط ـ

 اونه؟ دنیفهم یآره، آره، هستم. خب چه جور ـ
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شده و به خانواده اش گفته که از کشور خارج شده.  یخونه مخف هی یسال از از ترس تو هی نیخودش اعتراف کرده. ا ـ

رو از آثار  الی. وهیخون نیسر ا ننیب یو م الیو انیم یرو کاله گذاشتن و وقت نیپارسا و دوستش سر ا ؟یحاال ترس از چ

و  یچون از بس هل کرده بودن، کامال مخف ،یسر هی. البته رنیکنن و در م یم زیخودشون تم یها لهیانگشت و وس

 هیتا  الیو ادیهفته بعد م هیهم  الیشن. خوب صاحب و یبگن از کشور خارج م الیکه به صاحب و نیبدون ا ،یقاچاق

 یجاست که از رو نیو ا سیزنه به پل یهم پر از خون. زنگ م الیاست و کف و ختهیبهم ر الیکل و نهیب یکنه و م یسرکش

 یم ییهر سه نفر شناسا نیزم ریز یتو یها لهیوس یکه اونا جا گذاشته بودن و از چند تا آثارشون رو ییزهایچ یسر هی

 ...شن و

 :گمیحرص م با

بگم  یمن داره؟ به درک که اون فرار کردن. من چ یتو زندگ یچه فرق نیاتونم بشنوم.  ینم گهیولشون کن. نگو، د ـ

 تازه به خودش اومده؟ سیپل ستن،یاالن؟ هان؟ حاال که فرار کردن و ن

 .یپسر، آروم باش. من زنگ زدم که بدون ـ

 یومده. حاال اومددختر ا نیسر ا ییشده و چه بال یچ نیو نگفت نیکرد یاصل ماجرا رو از من مخف ا؟یرو بدونم آر یچ ـ

 .شه یمن داره آروم م یلعنت یزندگ نیبشه؟ تازه ا یکه چ یکن یم فیرو تعر نایا

شد.  یمن بد م یبرا ییجورا هی نایمهتا ا یجا تو زندگ ی! حاال آروم باش. قبول کن که دخالت بیگیم یفهمم چ یمن م ـ

 .و هم احضار کرده بودناون ر روزی. دییشناسا یبرا یحاال هم گفتم که مهتا رو آماده کن

امروز صبح هم اعصابش  نی. همالنیگ میرو بگم. ما االن اومد نایتونم بهش ا یشه. من نم یمهتا تازه داره حالش خوب م ـ

که بهت  ییاز کسا ینفر هیو بگم که  نمیتونم برم جلوش بش یتونم، به خدا نم یاون ماجرا خرد شده بود. نم یادآوریسر 

اعصاب منم بهم  زهایچ نیبا تو حرف بزنم. ا یجور نیهم راحته که ا دمخو یبرا یکن یده. فکر مش دایتجاوز کرده پ

هم حق نداره  یکس گم،یبه مهتا نم یزیکه االن مهتا داره رو خراب کنم. من چ یحال خوب گهیبار د هی ستمی. حاضر نختهیر

 .میبشه به زندگ دهیگند کش گهیبار د هیذارم  یبگه. نم

***** 

 " تامه "

 دهیتو هوا تکون م دیو دستش رو به عالمت تهد ستادهیدرخت ا هیزنم. سام کنار  یو پرده رو کنار م رمیسمت پنجره م به

افته. چه  یکنه و دوباره راه م یمکث م ی. از اون درخت بزرگ انگور، تا اون درخت کوچک گوجه سبز. کمرهیو راه م

از  یکیپرسم. حتما، حتما  یکنم که بعدا ازش م یکنم و فکر م ینگاه م گهیکم د هیکرده؟  شونشیپر یطور نیا یاتفاق
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کنم. سمکت راست کامال حالت  یبه موهام نگاه م گهیبار د هیو  رمیم نهییکنه. به سمت آ یکه باهاشون کار م هییاونا

 یولشون م یوقت. رمیگ یکنم و دوباره موهام رو تو دستام م یم یکف تو دستم خال گهید یگرفته، اما سمت چپ نه، کم

 .گفت یم شهیهم ایکه آر ییپاشم. از همون ها یم نهییبه خودم تو آ لیدل یلبخند ب هیکنم 

. چون تو با یخودت بکن یبرا یتون یکه م هیکار نیکمتر نی. ایباشه که به خودت لبخند بزن ادتی شهیهم ی شهیهم "

حالت رو تو ظاهرت داره لبخند بزن.  نیکه بهتر یزیبه چ شهی. همیکن یکار هزاران حس خوب رو به بدنت منتقل م نیا

 " .حال بزرگ نیبه جزء هر چند کوچک و در ع

 ینشون از حرف ها یهست که کم یزیچ ایآ نمیشم که بب یم رهیشم. خ یم رهیخ نهییو دوباره به آ رونیب امیفکر م از

 نیحالت تر یم که دو رنگ شده و چشمام هم که تو بکنم. موها زشونیتم دیداشته باشه؟ ابروهام که دراومده و با ایآر

 یحرف سام و بوسه اش م ایمونه. به  یم رهیلبم خ ینگو. اما نگاهم اون وسطا رو گهیکه هم که د مینیشکل خودشه و ب

در  کنه و یُشلَم م تیافته به جونم و در نها یقشنگ م جانیه هیشه.  ی. از نوک پاهام تا سرم داغ مرمیگ یافتم و گر م

 :کنم یلب تکرار م ری. زنمیتخت بش یو رو رمیفاصله بگ نهییکنه که از آ یمجبورم م تینها

 .به خودت مسلط باش، آروم ـ

کنم تو همون  یرم و دست م یم نهییشم، دوباره به سمت آ یآروم م یاون که مکث کنم. وقت یو پشت سر هم. ب یتکرار

اون که به دردش فکر  یکنم. ب یزائد رو از جا م یموها ی. دونه به دونه دارم یرو بر م نمیعقد و موچ دیمعروف خر فیک

 زیکه صورتم رو تم امیبه خودم م یدونم که وقت یدونم. فقط م ینمگذره؟  یحرکتم م نیبشم. چقدر از ا مونیکنم و پش

کنم که چرا  یکنه. فکر مکه به صورتم اومده رو کم  ییبایتونه اون ز ینم نمیکردم. صورتم گر گرفته و قرمزه. اما هم

اون که  ی. بشه یکنه و وارد م یکنم که خودش در رو باز م داشیکنم که برم سمت در و پ یعزم م ومده؟یسام هنوز ن

 :پرسم ینداره. ناخودآگاه م اطیبه اون مرد تو ح یباشه. اصال شباهت شیپ یکم یاز اون مرد تند خو یاثر

 ؟یزد یحرف م یبا ک ـ

 :گهیزنه و م یم یصورتم لبخند دنیبا د "چقدر هوا سرده.  " گهیرده سمتم که مگ یبر م یحال در

 !یخوشگل شد ـ

 :گمیبه سوال من داره؟ دوباره آروم م یربط چه

 ؟ینگفت ،یمرس ـ
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گرفته.  رادیهم ا یاز کارگرها بود. گند زدن به خونه و شهردار یکیبابا،  یچیگه: ه یده و م یرو تو هوا تکون م دستش

 .شه رو بهم خبر بده یم یبهش گفته بودم که هرچخودم 

 :گهیتخت و م یرو نهیش یو اونم م دمیتکون م یسر

 م؟یبر ـ

 .نه، صبر کن. من هنوز کار دارم ـ

 :گهیاندازه و م یباال م ییابرو

 .نمیش یجا م نیخب منم ا ـ

 جا؟ نیا ـ

 ه؟یجا، خوب مگه چ نیآره ا ـ

 :گمیکنم و م یرو کج م لبم

 .یچیه ـ

به اون  یازیدارم. خوب هم نرم کننده داره، هم ضد آفتابه. پس چه ن یکرم ضد آفتاب بر م هیرم.  یم نهییبه سمت آ و

 یجا یمالم به جا یکنه، هست؟ کرم رو به دستم م یبه ارواح م هیو من رو شب یکرم پودر مسخره که بهم دهن کج

 :گهیخنده و م ی. سام مفتهیتوش ن تیا چشمم به محتواکنم ت یمسخره رو برعکس م یزنم. با حرص اون قوط یصورتم م

 مهتا؟ یریبا خودت درگ ـ

 .ادیزمان به کارِت م هیگفت  ی. همش مدمیبه زور چپوند تو خر هی. سامادیکرم پودر مسخره بدم م نینه، از ا ـ

تم. داخل و پشت صور یکنم رو یم یو رژ گونه و رژ رو خال ملیشه. به سرعت ر یکنه و ساکت م یتک خنده م سام

اون  ریدستم تنده، نه! ز گمیم یبا اون خط چشم شل و ول کار کنم. اما وقت ستمیزنم. اصال بلد ن یپلکام رو با مداد نقش م

 نیکه اول نیا یخوب. خوب برا یلیخوبم. خ ستا،یمعذبم، حالم بد ن ،نظر داره ریلبخند ژکوند که لحظه به لحظه من رو ز

 نیا یفهم یکنم. تو که م یآماده م یرفتن پر از خوش رونیب هی یوش نشستم و دارم خودم رو براجل یمیقدر صم نیباره ا

بود که عشق  نیکه اعتقاد راسخم بر ا یمن یبرا ؟یچ یعنیعاشقانه  یساده  یدو نفره  نیا یفهم یم ؟یچ یعنیحالم 

. مگه االن چه دیرفت رونیبا هم ب یلیکه خ رسه که شما یسوال م نیدونم االن به ذهنت ا ی. مهیلیخ نیوجود نداره. هم

همون  گم؟یکه کدوم حس رو م یدون یهم داره. من اون موقع حس االن رو نداشتم. م یلیبا اون موقع داره؟ داره، خ یفرق
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اومد؟ آره  ادتیپر از احساس خوب.  یگل کرد. همون جمله  یدو حرف یاون جمله  زحس خوب که دم در آشپزخونه ا

دوست دارم  نیزده باشم. ا جانیقدر ه نیشنوم دوست دارم، ا یم یمرد واقع هیاز دهن  یبول کن که وقتهمون، پس ق

دوست دارم مثل همون  نی. ادهیرو نم ایپور یچند روزه  یها یدوست ی. بودهیاون نامرد ها رو نم یها یباز یعوض یبو

 .وقت چی. هدمیوقت، منم ند چیه ،یدیجا ند چینمونه اش رو ه گهیکه خود خدا م هیبهشت یوعده ها

***** 

با  شییکنم. داره از ازدواجش و آشنا ینگاه م ادیکه به نظر نو م یبه فرش رمیگ یخانم م ژهیصورت من یرو از رو نگاهم

گرده به سمت خاطره گردش  یکنه، بر م لیاون که حرفاش رو تحل یکنه. ذهنم ب یم فیو عاشق شدنش تعر یآقا مرتض

هام  یبود. بعد از ظهر بعد با اون همه دستپاچگ زیو خاطره انگ رموندگا یسادگ نیکه در ع یسام. گردش بعد از ظهرم با

اون که هر  یب م،یو خزان زده اش راه رفت بایز عتی. تو طبمیدیها چرخ یکینزد نیهم یکم میو رفت میرو خوب گذروند

شده بود  ب. غرومیداشت اجیسکوت احت نیبه ا یوع. انگار هر کدوم به نمیبکن یگریشکستن سکوت د یبرا یکدوم تالش

نگاه نکرده بودم.  یجور نیکه سخت بود. تا به حال شمال رو ا یکیمن  ی. برامیکند بایز عتیدل از اون طب گهیکه د

 ...شبانه ام شده بود و حاال یاز عوامل کابوس ها یکیو از اون به بعد  یافتنیدست ن شیسال پ هیتا  عتشیشمال و طب

 یو عروس و داماد یعروس هیخانم و من چشمم خورده بود به  ژهیمن یخونه  میبر میبرگشت بود و قرار بود مستق قعمو

. دنیشن یم یکه اون جا بودن به خوب یبا ما فاصله داشت و بوق بوقش رو تمام کسان نیچند تا ماش نشونیکه ماش

 ادهیپ نشونیعروس و داماد بودن که از ماش نیبعد ا یمشد و ک یخاک یتو اون جاده  کیتراف یو کم ستادیا نشونیماش

به اون عروس و  رهیگذشتن. اون جا من فقط نگاه خ یشد م یداماد ختم م یکه به خونه  یکوچک یشدن و از پل سنگ یم

 هاناحمق یباشم و به لطف حسادت ها هیحسرت برام شده بود که مثل بق هی نیکه بود ا یداماد خوشحال بود. خب... هرچ

بودن  یبه خاک یاون که توجه یگاز گذاشت و حرکت کرد. ب یراه باز شد سام پاش رو، رو یاز دستش داده بودم. وقت

حق ما  نیکرد. ا یکه گاه گاه در ما ظهور م یعروس و داماد ذوق زده نشده بود. حسرت نیا دنیکنه. انگار اونم از د نیزم

 .نبود

 مهتا خانم؟ یدیبه حرفام گوش م ـ

 :گمیاس محو یب

 .جانم؟ بله، بله ـ

 .تو فکر یها، فکر کردم رفت ـ

 .نه، گوشم با شماست. بفرما ـ
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سر  یدونم چندم بود، که ه یدست بردار نبود. بار نم ی. ولمیرو سه بار رد کرد یگفتم. آقا مرتض یآره خب، داشتم م ـ

پام  هویگفتم که مزاحم نشه، که  یهش مرو قبول کنم. داشتم ب شیکرد که خواستگار یشد و درخواست م یراهم سبز م

که سرعت  نیکرد تو طناب و گاو هم نه ا ریگفتم. پام گ ی. داشتم مارمیکرد تو طناب گاو. آخه رفته بودم گاوا رو ب ریگ

شن  یشن، م یکه عقل رس م یجا دخترا از سن نیا ،یدون یشدم. م یم تیبود و داشتم اذ یداشته باشه ها، جاده گل

نه،  ما،یر ینم ییجا گمینم م؟یشهر رو دار یدخترا حاتی. ما کجا تفررنیگ یم ادیکارا رو  یلینواده و خکمک دست خا

 .بچه ها، مخصوصا اون دوران کم بود حاتی. تفرمیو به خانواده کمک کن میکار کن دیخب، با یول م،یر یم

آدم ها؟ با  نیروک و آثار زخم. چقدر تفاوت بگرده. پر از چ یام که تا اون موقع به صورتشه، به دستاش بر م رهیخ نگاه

 :پرسم یلبخند پر از درد ازش م هی

 خانم؟ ژهیمگه شما چند سالته من ـ

 :گهیکنه و م یرو بلند م سرش

 .چهل، چهل سال ـ

 .دهینشون م شتریکنم که صورتش ب یاندازم و فکر م یباال م ییابرو

 ن؟یبچه هم دار ـ

سواد  یمن و پدرش ب نیشون هم ازدواج کردن و رفتن. خدا رو شکر. درس خوندن و عدختر، هم هیآره، سه تا پسر و  ـ

بخونن، اما  پلمی. پسرا حق داشتن تا دمیدرس بخون یمقدار هیاز  شتریذاشتن ب یما نم یاون موقع پدرا ،یدون ینموندن. م

داشتن  دهیکه مثل پدر من عق ییوناا کل،یفرهنگ داشتن تا س یلیخ که ییاون پدرا یعنیفوقش،  کلیما دخترا نه، تا س

 شد در حق ماها؟ یچقدر ظلم م ینیب یبودن. م شتریب یلیکه خوندن و نوشتن سرش بشه، بسشه، خ نیدختر هم

 :دهیکشه و ادامه م یم یقیعم نفس

ار تا االن بمونن. همشون رو تا باال فرستادم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که هر چه یجور نیاما من نذاشتم بچه هام ا ـ

 لیخوب و دانا تحو یافتخاره که چهار تا بچه  هیمن ما یبرا نیخوبن. هم یخوب و کار خوب و خانواده  یصاحب زندگ

 .جامعه دادم

وضع بزرگ شدن و چه بسا که از بچه  نیها با ا یلیاست. خ گهید یاز زن ها یلیبه خ هیزن شب نیزنم. ا یم یلبخند

سام از  یکار رو نکرد. با صدا نیخانم ا ژهیتو سن زود شوهرش دادن. خوبه که من مثل خودشون ساختن و یکیهاشون 

 :گهیشده، م ندکه بل یکنم. در حال یبهش نگاه م رهیو خ امیم رونیفکر ب
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 مهتا؟ میبر ـ

 :گمیشم و م یاز جام بلند م منم

 .میبر ـ

 .اُفتم یکنم و همراه سام راه م یتشکر م که برامون درست کرده یبوسم و ازش بابت شب خوب یخانم رو م ژهیمن صورت

***** 

 :گمیکنم، م یتخت پرت م یکه خودم رو، رو یکنم ودر حال یگوشه پرت م هیرو هر کدوم  لباسم

 .خسته ام یلیخ یوا ـ

 :گهیبا خنده م ره،یگ یکنه و دستش م یکه هر کدوم از لباسام رو جمع م یدر حال سام

 چه وضعشه؟ نیتنبل خانم، ا ـ

 :گمیکشم، م یم ازهیصدا خم یب شهیکه مثل هم یالح در

 .کنم یبذار... فردا جمع... م ـ

 ارمیبخوابم. شلوارم رو از تو چمدون درم شرتیگرم هست که با ت ی. اتاق انقدرادیکنه و به سمتم م یم زونیرو آو لباسا

خوام دراز بکشم که از پشت تو  یزنم. م یو پتو رو کنار م نمیش یتخت م یکنم. رو یو همون جا کنار تخت عوض م

کنم. نفس  کیشه سرم رو به شونه ام نزد یباعث م وره،خ یگرمش که به کنار گوشم م یکشه. نفس ها یآغوشم م

 نیکنم. چرا؟ واقعا چرا در مقابل رفتارش ا یزنه. باز هم داغ م یم یرو بوسه ا شونمیموهام پر یکشه و رو یم یقیعم

 نیا مباره که تو عمر نیاول یکنم برا یشه و فکر م یشه؟ خالص م یهر محبتش داره ناب م چرا برام هر رفتار و م؟یجور

 چرا؟ دم؟یرفتار رو چش

***** 

خوام چشمام رو  یو دست سام رو پهلوهام نشسته. مست خوابم و م کهیکنم. همه جا تار یچشمام رو باز م ییصدا هی با

 ی. وقترهیگ یچشام جون م یشه. خاطرات تلخ دوباره جلو یا بلند مشغال ه یزوزه  ی. صداادیببندم که دوباره صدا م

 یشم. م یشم. خم م یشدم، دوباره مچاله م یتخت مچاله م یگوشه  هیصدا  نیزندانم از ترس ا یاون شب ها که تو

 .فرستم. به سمت سام یترسم از ته دل. ناخودآگاه خودم رو به عقب م
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ام و تو عقب رفتنم دقت نکردم. آروم و با  دهیترس شتریب د،یاز اون چه که با شیفهمم ب یخوره، م یکه سام م یتکون با

 :گهیخواب آلود کنار گوشم م ییصدا

 مهتا؟ ـ

 .رمیعقب م شتریو ب شتریب

 شده؟ یزیچ ـ

 :گمیو م رمیکه جا دارم تو خودم م ییکنم و تا جا یام کج م نهیرو به سمت س سرم

 .ترسم یم ـ

 :پرسه یم ارتریهوش ییصدا با

 ؟یاز چ ـ

 .شغاال ـ

ام حبس  نهی. نفسم از سر ترس تو سستادنیپنجره ا ریکنار خونه و ز نی. انگار همادیبلندشون م یزوزه ها یصدا دوباره

 :گمیشه و با بغض م یم

 .دیکن یم تمیندارم که انقدر اذ ی. من که گناهایاون ور لعنت دیبر ـ

 :گهیکنه و م یش رو صاف مشه. گلو یکمرمه، محکم تر م یسام که رو دست

 اطیح یجا و تو نیبوته هان و ا ونیکار هر شب اوناست. نترس. اونا م نیاطرافن. ا یها نیبخواب خانومم. اونا تو زم ـ

مونم تا تو  یم دارینترس. چشمات رو ببند و بخواب. من ب یزیشده است. از چ یحفاظ بند اطیاطراف ح ی. همه انینم

 .یبخواب

 یدوست داشتن یحام هیشه و با حس داشتن  یرسونه. انگار راه نفسم باز م یم انیسرم به پا یرو یبوسه احرفش رو با  و

اون  گهیذاره د یبنده و نم یو م رهیگ یکه راه گوش هام رو م یزیچ ایشه  یحرف ها م نیبندم. انگار ا یچشمام رو م

. یداشت یادیز انینباشه، تو حام یخوبه. آخه هر چچقدر  یحام تنحس داش یدون یترسناک رو بشنوم. تو که م یصداها

 .وقت چی. هیوقت مثل من تنها نبود چیه

 .استیدن بیعجا نیهشتم "آغوش تو  "شک  یب "
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 .شود یمعنا م یزمان ب ،یشو یکه م واردش

 .ندارد یبُعد چیه

 .شود یروحت تازه م یآنکه نفس بکش یب

 " .دیوجبش خواهم بخش کیرا به  ایثروت دن تمام

***** 

 دهیخر ییمواد غذا یو کل یبازار محل میشم. امروز با سام رفته بود یم رهیکنم و به مواد داخلش خ یرو باز م خچالی در

کنه تا اگه بخوام  یکمک م شتریب میتو گوش یافتضاح من، همون کتاب آشپز یآشپز نیکنم که با ا یفکر م نی. به امیبود

بود و هنوز  دهیبرام خر ایبود که آر یساده ا یهمون گوش نی. ارمیم میت گوشرو اختراع کنم. به سم یزیاز خودم چ

اون  یکه دوست داشتن رو سرم هم بذارمش. کمک ها ایداداش دن نیو مهربون تر نیاز بهتر یا هیعوضش نکردم. هد

بوده که  نیخاطر ا اواخرش فقط و فقط به یکناره گرفتن ها نیفهمم که ا یحال رسوند و االن م نیبود که من رو به ا

زشته نه؟ آدم به شوهر خواهرش،  یلیآره همون. خ ه؟یمنظورم چ یدون یدونم که م ینکنم. م دایپ یعاطف یبهش وابستگ

کنه و عاشق بشه. حاال من با تمام وجودم  دایپ یعاطف یبه خونشون راهش دادن، وابستگ یپناه یکه تو اوج ب ییکسا

کرد، من  یشد. که اگه نم ینم میگفتن هاش هم مانع وابستگ یخواهر یکرد، حت یمکار رو ن نیسپاسگذارشم. که اگه ا

 .بود بانمیشدم که همه جا همراه شوهرش پشت یم یخواهر یشرمنده  یزمان هی یاالن نه، ول دیشا

کتابچه  کنم و یرو باز م میگوش یکاربرد یبرنامه ها ستی. لامیب رونیب الیکنم از فکر و خ یم یو سع دمیتکون م یسر

رو  یتابه ا ینوع غذا و گوشت چرخ کرده  نیسراغ ساده تر رمیغذاها م نیکنم. از ب یآسان رو باز م یکوچک آشپز ی

 :گمیدارم و م یگام بر م خونهبه سمت آشپز یکنم. به سرعت با همون گوش یانتخاب م

 .یشام مهتا پز درست کنم که انگشتات رو هم باهاش بخور هی ـ

رم. سرم  یعقب م یو کم ادیم رونیخورم به سام که داره از آشپزخونه ب یمحکم م هیچون سرم تو گوش ن،یح نیتو هم و

 :گمیو با اعتراض م رمیگ یرو م

 ؟یکن یجا چه کار م نیاِ ا ـ

 :گهیتعجب م با

 .یشام مهتا پز، دست و پات رو نشکن یجلوت رو نگاه کن که به جا یگوش یبه جا ـ

 :گمیو بلند م رمیبه سمت آشپزخونه مو من  میخند یدومون م هر
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 ؟یدینشه. فهم داتیورا پ نیتا درستش نکردم، ا ـ

 :گهیکوبه م یپاش رو به هم م سیپل یکه مثل سرباز ها یدر حال ـ

 .اطاعت فرمانده ـ

 ینیشم. ح یو مشغول م نمیچ یم زیم یلبامه مواد رو، رو یکه رو ی. به سرعت و با لبخندرهیم رونیبا خنده از اون جا ب و

شم. امروز نسبت به  یم رهیخ انهیکه تو غروب نما یعتینگاهم رو به طب دم،یکنم و ورز م یرو مخلوط م ازیکه گوشت و پ

و  گمیباشه. خواسته ام رو تو دل به خدا م یطور نیخواد که امشب هم ا یم لمو د میرو داشت یروز بهتر و گرم تر روز،ید

رسه اون رو کف  یگوشت به حالت دلخواهم م ی. وقتزهیرو به هم نر میست داشتندو یکنم که برنامه  یازش خواهش م

 .دسر آماده کنم یدلخواهم رو برا ناتیرم که تزئ یذارم بپزه و خودم م یکنم و م یتابه پهن م

***** 

 یفلفل دلمه اذارم و روشون رو با سماغ و  یم یآب دارن رو داخل ظرف خوشگل بایکردم و تقر کهیت کهیها رو که ت کباب

که چقدر به  دمیچند وقت فهم نینشده. وگرنه تو ا داشیجا پ نیکنم. سام به قولش عمل کرده و ا یم نیو گوجه تزئ

 .خراب بشه رهیبراش باشگاه م دارهکه  یکلیکه ه ی. البته نه به اون حددهیشکمش بها م

زنه و  یم یلبخند مونمیپر و پ زیم دنیشه و با د یم داشیبعد پ یکنم. کم یو سام رو صدا م نمیچ یم زیم یرو، رو غذاها

 .زنم یو حرف دلم رو براش م رمیگ یکه جلوش رو م ادیخواد به سمتش ب یم

***** 

 یاهایتو رو ییایرو یاز همون شب ها یکیذارم که باد صورتم رو نوازش کنه، چون امشب قطعا  یبندم و م یرو م چشمام

 نیکشم. امشب با ا یم یقیکنم. نفس عم یسپر عتینور ماه و در طب ریشب رو ز هیکه  نیبوده. ا شیاز سال ها پ مییتنها

حال لباس  نیشماله. با ا یاز خواص هوا یکی نمیداره. ا یخوب یهوا اسرد باشه، ام دیو با هیزییپا یاز شب ها یکیکه 

دادم به  هیگاهه و من تک هیتک هی نیاش ع نهیکلفت. سام کنارمه و س یجوراب شلوار هیبافت بلند و  هی. دمیپوش یمناسب

کم کم دارم سر  کهجلو و من رو  ارهیهردومون رو پوشونده. دست م یپاها ینازک مسافرت یپتو هیمطمئن.  یاون حام

کنم؟ به  یفکر م یاالن به چ یدون ی. مدمیتکون به خودم نم یخندم. واقعا که تنبل شدم و حت یکشه باال. م یخورم م یم

مدرسه  یکه کتاب ها ی. زمانادمهیو مدرسه هام  یبچگ یحرفش از همون روزها هیخدا چقدر راسته!  یاکه حرف ه نیا

 .شد یمختلف تکرار م یعبارت به صورت ها نیکردم و ا یام رو باز م

 " .است یآسان یبعد از هر سخت "
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وقته که  یلیم شروع شده. خمن ه یکنم. آسان یکردم، اما االن درک م یرو درک نم شیاگر اون موقع معن دیشا که

 مشیرو خوب بساز یزندگ نیکه ا میکه کنار اتاق خواب و تو آغوش سام از هم خواسته بود یشروع شده. درست از زمان

بلند  یرو باز کرده و آهنگ رو با صدا نی. در ماشمیداشت ییکه قبل از آشنا ییبشه به باور ها دهیکه گند کش میو نذار

رو با  یزیپائ ریسکوت دلپذ نیشن و ما هم ا یداده. آهنگ ها مدل به مدل عوض م هیتک نیماشگذاشته و خودش هم به 

 یمکنم. سام  ی. خودم رو جابه جا ممیشد رهیو هر دو به آسمون خ می. شام خوردمیکن یکه درست کردم، سر م یشام

 :گهیخنده و م

 .دم یم زهیمن بهت جا ،ینیبش یجا بتون هیاگه تو  ـ

 :گمیازوش مزنم تو ب یم

 مگه من بچه ام؟ ـ

 .قایدق ـ

 :گمیو با حرص م نمیکنم که صورتش رو بب یم لیخودم رو متما یشه منم جور یکه تموم م آهنگ

 .یخودت ـ

 :گهیم یو با لبخند مرموز آروم

 .ریحرفت رو پس بگ ؟یگفت یچ ـ

 :گمیکنم و م یم یبچه ها با لجباز مثل

 .یخودت ؟یزرنگ ـ

نمناک بدون  نیکشم و تو اون زم یم یغیشه ج ی. بلند که مارمیم رونیزبونم رو تا حلقم براش ب شم و یبعد بلند م و

باشم  ییکنم و تو روشنا یم یپاشه. با خنده سع یزیکه اون چ دهینشون م ییدمپا یدوئم. اونم به دنبالم. صدا یم ییدمپا

جاها تو گل  یبچه باشم رو دوست دارم. پاهام بعض یکه گاه نیساده رو دوست دارم. ا یبچگانه  نینرم. ا یکیو تو تار

با خنده ام به هوا  غمیج یو صدا رهیگ یرسم سام من رو م یچاه که م کیخوره. نزد یبازم تو هوا تکون م یو موها رهیم

رو گره خوردن  ساممجازات  یشه و جا یپخش م اطیبلند تو ح یبودمش با صدا دهیشن یکه تازگ ی. هم زمان آهنگرهیم

 .رهیگ یگاه هامون من

 .که شکسته بودم یدیرس یوقت "
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 .آدما خسته بودم یهمه  از

 .یدیکه نبود ام یدیرس یوقت

 .یدیتو مثل معجزه رس اما

 .که شکسته بودم یدیرس یوقت

 .آدما خسته بودم یهمه  از

 ادیعالم اشک و بغض و فر هی بعد

 .من فرستاد یتو رو برا خدا

 .ستین نیتو رو زم یدونم جا یم خوب

 .ستین نیفرق تو فقط هم یلیخ

 گذشته یقصه ها یآدما

 .فرشته گنیمثل تو م یکس به

 .نجات ینجات.... فرشته  ی فرشته

 جون ازم بخواه تو

 " .کمه برات اونم

آهنگ  یکه خواننده ها ینجاتم سام شده بود و هست. مثل فرشته ا یفرشته  یهم به ما ربط نداشت. ول یلیخ دیشا

 :گمیم دهیکه تاب تحملم رو بر یبرم و با حال ینور ماه، سرم رو تو آغوشش فرو م ریشب ز یکی. تو تارگنیم

 .دوست دارم ـ

خونه و  یخونه و م یجاهاش حرف دل منه. آهنگ م یلیآهنگ خ نیبندم. ا یکشم و چشمام رو م یم قینفس عم هیبعد  و

. همون دهیخواست، رس یازم م دیبا شیکه چند ماه پ یزیوقت اون چ دیدونم. شا یشم. نم یو من از جا کنده م رهیجلو م

 .اون دو یسازنده  اهام،یو رو یزندگ کیاالن و با شر وام بود  ندهیو آ اهایبرام آواز مرگ رو یزمان هیکه 
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خودم رو تو آغوشش جا  شتریچسبم و ب یاش م نهیبه ش شتریرسه و من با هر حرکتش ب یسام به گوشم م ییدمپا یصدا

دونم  یکنم. چون خوب م یم میدور بشه. خجوالنه خودم رو تو آغوشش قا مینیعطر تنش از ب یکه مبادا لحظه ادم  یم

 .شم یخبر از همه زمان و مکان م یشه و من... ب یم طعاهنگ که ق یبرام به ارمغان داره. صدا یرفتنم به باال چ

***** 

کم تو جام  هی. دهیبلند و بزرگ، تن برهنه ام رو نشون م یاروید ی نهیتختم و رو به روم آ یکنم. رو یرو باز م چشام

کشه. سر جام تو همون حالت  یم ریدلم ت ریبکشم که کمرم و ز ازهیصدا خم یب شهیخوام مثل هم یخورم و م یتکون م

 :گهیشه و م یها تو گوشم پخش م سایمثل ناقوس کل یزیچ هی ،اون همه خاطره نیُافتم. ب یم شبید ادیشم.  یخشک م

 .یمهتا، اشتباه کرد یاشتباه کرد ـ

 یمخصوص خودش من رو آروم م یشه و کار ها یم داریکنم. من اشتباه کردم؟ کارم اشتباه بود؟ نه. االن سام ب یم بغض

 .ناقوس مرگ تکرار بشه. نه. سام دوسم داره نیذاره ا یکنه. نم

صدام و  یشکستن بغضم. ب یکنم برا یبار مقاومت نم نیاکشه.  یم ریباز هم درد. درد. ت گهیتکون د هیو  قینفس عم هی

 :گمیآروم م

 سام؟ ـ

خوره، اما ساکته. جواب  یم کیتکون کوچ هیکه  نمیب یم نهییآ ی. از تودهیصدام انقدر خش داره؟ سام جواب نم چرا

 :نم بلند تر از بار قبل بگمک یم یبندم و سع یکنم. چشمام رو م یم یکشم و تن برهنه ام رو مخف ی. پتو رو باالتر مدهینم

 سام؟ ـ

 .کنه. جواب بده. تو رو خدا یسکوت کر کننده است. داره گوشم رو کر م نی. ایهم سکوت و سکوت و سکوت. لعنت باز

 سام؟ ـ

خواد چرا جوابم رو  یخواد منو؟ اگه م ینم گهیدوسم نداره؟ د گهیسام د ایباره. خدا یامان م یاشکام ب گهیبار د نیا

. الهی. خفیدروغ کث هیدروغه.  نایشدم. نه، ا تیاهم یبراش ب گهیخوام باور کنم که تا ازم استفاده کرده، د ینم ده؟ینم

 .ناقوس مرگ خاموش بشه و بره نید تکرار کنم که ایوهمه. دوسم داره. دوسم داره. اون قدر با

ام هنوز هم تکون نخورده. پتو از پشتش کنار . سرهیگ یشم. درد تاب و توانم رو م یذارم و بلند م یدلم م یرو رو دستم

رو  شبمید یخوره. لباسا یکنم. آخه سرما م یتا دردم رو فراموش کنم و پتو رو، روش مرتب م رمیگ یرفته. لبم رو گاز م
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کنم به زن بودن و زن موندن  یم هیصدا گر یو ب نمیش یبار م هیلحظه  ندکنم. اما اون قدر درد دارم که هر چ یتنم م

 .همه مشکالتش نیزن بودن و ا نی. لعنت به ادمیحش مف

اون جا که  رمی. مییرایداخل پذ یکنم خودم رو به سرعت برسونم به بخار یم یکنم و سع یبار آخر به سام نگاه م یبرا

م کشم. اما درد رها یم قیعم یزن بودن رو فراموش کنم. نفس ها نیو ا یدرد لعنت نیخودم باشم و خودم. که بتونم ا

 ی. پسشون مادیصورتم م یذهنم رفته جلو اریکه تو بخش ناهوش یتاز اون خاطرا یزهایچ هیکمکم کن.  ایکنه. خدا ینم

 .دی. نباادیب دیزنم. نبا

 :گمیشم و م یم رهیمبل خ یها هیشم. به پا یولو م نیزم یرسم. کنارش رو یکه م یبخار به

 .نه، سام من رو دوست داره ـ

کدوم  یدون ی. تو که مانیتر از قبل دارن م یچرا؟ چون اون خاطرات قو یدون یلرزم. م یه، اما مش یداره گرم م پشتم

 انیرو ازم گرفتن. دارن م میخواب و خوراک و زندگ یزمان هیکه  ییها یآره. همون لعنت ؟یدون یم گم؟یخاطرات رو م

 .انیخدا، نذار ب

 ز دوممنحوس. رو یواریاول، اتاقک زندان. چهار د یصحنه  "

به زن ها و همشون رو با  دهیزنه. فحش م یم ادیکشه و فر یو م رهیگ یشبه و مرد موهام رو تو مشتش م ازدهی ساعت

 " کردن؟ انتیبهش خ نیا یکردم که زن ها یکنم من چه گناه یفرسته و من با خودم فکر م یالقاب زشت م

 سه گرگ. روز سوم نیو ب ییرایسالن پذ ،یبعد یصحنه  "

من  یآلوده به گناه به صورتم. باز هم خدا خدا یدست ها ی. ضربه هااریپارسا و دوستاش به من و مه کیرک یاه فحش

 " .دنمیکش غیو کمک خواستن و ج

 باز هم اتاقک زندان. روز ششم ،یبعد یصحنه  "

گند فاضالبه و باز هم  یوکه خوشبو و تنده، اما برام هم چون ب نیکه با ا یعطر یو کراوات و بو یدم اسب یبا موها یمرد

 " .من ییمن و تنها

. رهیگ یرو م ییرایدرد آلودم کل پذ یشه. هق هق صدا یم یقاط یشه. با اشک ها یم یسرد از سر و صورتم جار عرق

کنه، آخه سام دوسش نداره. آخه براش مهم نبوده که مهتاش درد  داریکه سام رو ب ستیصدا براش مهم ن نیا گهید

گه که سام هم  یوز وز مگس م نیتو گوشم ع ییصدا هیگرفته. آخه  دیمهتاش رو ند ینشده. آخه صدا اردیبکشه. آخه ب

 .گهید یتو اتاقه. آخه... و آخه و آخه ها یهمون مردا نیع



 

 
482 

 .خوره یکه تنم رو م یواریباز هم اتاقک، باز هم چهار د ،یبعد یصحنه  "

کنم. مرد جلو  یم هیخنده و من گر یاز معجون سرخ. مرد م یوانیبا لتو نور راهرو.  یزوزه شغال و در باز و مرد یصدا

 ".کنم یم هیدردآور کمربند گر یضربه ها ریکنم. ز یکشه و من باز هم ناله م ی. کمربند مادیم

شکستنش و خرد  یصدا یدونم کدوم سمته. ول یکه نم واریکوبم به د یدارم و م یبر م زیم یکوچک رو از رو گلدون

 :کشم یم ادیفر رهیگ یکه تمام توانم رو ازم م ییو من با صدا نهیش یو محکم م یگوشم قوشدنش به 

 .ازت متنفرم ـ

 .معصوم زنانه یبغض، پر از درد، پر از هق هق ها پر

شه.  یکنم. در اتاق باز م یشنوم و باز هم هق هق م یبه هم خوردن دندونام رو م یلرزش تنم ندارم. صدا یرو یکنترل

به  دنمیکنه و با د یاتاق و اتاق رو نگاه م یتو ادیم دهیلباس پوش یکیشه.  یاتاق تو گوشم تکرار م واریبا دبرخوردش 

 :گهیو م دهیو تکونم م ادیشد. به سمتم م داری. باالخره اومد. باالخره بادیسمتم م

 مهتا، خانمم؟ مهتا، چته گلم؟ ـ

 :گمیم ناالن

 ...دوســـ گهی. من درد دارم. دیدوسم ندار گهید ـ

عطر  شهیمردانه که هم راهنیزنم به اون پ یشه. که چنگ م یم یکیناله ام  یآخر با بلند کردنم و صدا یندار دوسم

خواد از خودش به خودش پناه  یدرد زنانه شده، اما دلم م نیکه جوابم رو نداده و باعث ا نیکه با ا ده،یخاص تنش رو م

 .ببرم

 شد،ات شده با یتمامِ زندگ یوقت "

 .یندار یگریآغوشش پناهِ د جز

 " !یباش ریاگر از خودش دلگ یحت

***** 

 " سام "
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اطراف  دم،یشن شیپ هیچند ثان نیکه صداشون رو هم ییها شهیکه خرده ش ارمیکنم. شانس م یبرم و بلندش م یم دست

از جاش بلند شد؟ چرا  شده؟ چرا یچ ا؟یاون بافت کلفت هم مشخصه. خدا ریاز ز یتنش حت ی. سرماستیپام ن ریو ز

 جا؟ نیا

 شبیکه د ییبه جا دمیو دست کش دمیجام چرخ یبسته، تو ییو با چشما دمیکش ییپر صدا ازهیخم یوقت شیساعت پ مین

تنش  یاز اون گرما یدستم سطح سرد تخت رو لمس کرد و اثر دمش،یبود، اما نبود. ند رفتهیکنارم بود و من رو پذ

 یو رو دمیمن نبود. از جام پر یکوچک و دوست داشتن ک. دختردمیدآگاه به اون سمت چرخ. چشمام باز شد و ناخودیند

شدم به پنجره و به شب قبل کردم.  رهیدادم و خ رونی. نفسم رو برهیتخت نشستم. از سرم گذشت که حتما رفته دوش بگ

خواست براش  یخارج شدم. دلم م و از اتاق خواب دمیلباسم رو پوش واشی واشیاون قدر اون جا نشستم که آروم شدم. 

هق  یقرار داشت گذشتم که صدا وانیکه درست وسط ا یکوچک ییرایرو درست کنم. از کنار پذ ایدن یصبحانه  نیبهتر

 یبرا هیناله و گر یصدا نیبه گوشم نشست. مغزم ناخودآگاه شروع کرد به پردازش. اگه مهتا حمومه، پس ا یهق بلند

و  زیکه کنار م دمیرو د ییدر مهتا یو من رو به رو واریم و در رو باز کردم. محکم خورد به درفت ییرایبه سمت پذ ه؟یک

 .زنه یاُفتاده و معصومانه هق م یبخار

خبر بودم. با  یازش ب شیپ هیچند ثان نیکه تا هم یانگار. درد دهیحاال دخترک کوچکم تو آغوشمه و درد امانش رو بر و

و من کنارش نبودم.  دهیهمه مدت حموم نبوده. درد کش نیمن ا یفهمم که مهتا یتازه مشکنم و  یهر ناله اش من هم م

 .رسه یگرفته اش به گوشم م یصدا

 ؟یچرا دوسم ندار ـ

 :گمیم دم،یتخت قرارش م یکه رو یدر حال ینگران با

 .ذره هم دوست داشتنم کم نشده هیگفته؟ من دوست دارم مهتا. به خدا که  یک ـ

 :گهیو م راهنمیزنه به پ یبشم که چنگ مخوام بلند  یم

 یدیپر یاز خواب م دنمینفس کش ایقبل به  یپس چرا شب ها ؟یاون همه صدات کردم، جوابم رو نداد یپس چرا وقت ـ

 ...و االن

 :گمیم آروم

 دکتر؟ می. بردمیبه خدا نشن ـ

 :گهیکنه، م یرو ول م راهنمیکه پ یحال در
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خوب خودش رو به من نشون داده  شیسال پ هیکه  ییآشنا هیمن آشناست.  یرد براد نی. استین بیدرد غر نینه، ا ـ

 .بود

 :گمیشم و م یکنم. از کنارش بلند م یزنه. نفسم رو فوت م یباز هق م و

 .شه یکه نم یجور نیکنم. ا دایمسکن برات پ هیبذار  ـ

 .امیم رونیبه سرعت از اتاق ب و

***** 

برم، اون  یگونه هاشه. دست م یفرو رفته. هنوز رد اشک هاش رو یقیبه خواب عم دونم چقدر گذشته؟ اما مهتا ینم

خوره و  یم یکشم. تکون یتو خودش جمع شده. پتو رو باالتر م شهیکنم. مثل هم یگونه هاش پاک م یرو از رو یسیخ

که  یبه دختر نیگکه غم یسکوت اتاقه و من. من الناله هاش قطع شده و حا ی. صدارهیگ یدوباره سر جاش آروم م

 :گهیتو گوشش م ییشده و صدا رهیخ دهیجلوش خواب

 .یتوجه بود یو تو ب دهینبرده. اون درد کش ،یاون به اون اندازه که تو لذت برد ـ

 :کنم یلب تکرار م ریز

؟ مگه خاطرات گذشته اش اُفتاد ادیکه باز  یبود اون همه مراقبت ها و دوست داشتن ها؟ چه کرد نیمرد؟ ا یچه کرد ـ

گذشته اش بندازه و حاال خودت  ادیحق نداره مهتا رو  یکه کس یکرد یم دیزنگ زده بود، تهد ایآر یکه وقت یتو نبود

 .یشد شیباعث و بان

 :دمیخودم جواب م به

ق از اتا یک دمیکه اون تک و تنها تو اون اتاقه. نفهم دمی. من نفهمدمیاما اون ناخواسته بود. من واقعا صداش رو نشن ـ

 .دمیقسم نفهم تیبه خداوند ا،یرفته. خدا رونیب

***** 

 " مهتا "

 انیجر ادیکشم. دوست ندارم از جام بلند بشم.  یم یقیرو به روم. نفس عم ی نهییکنم. باز هم منم و آ یرو باز م چشمام

و من رو  انید داشتن بها فکر کنم. انگار فقط قص یبه اون لعنت گهید دی. نبادمیاُفتم و محکم سرم رو تکون م یصبح م

 :گهیزنه و م یم یبازم لبخند یچشم ها دنیتو. با د ادیشه و سام م یم زو برن. در اتاق با زنینابود کنن. به هم بر
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 ساعت خواب؟ ـ

پوست سبزه اش  یرو د،یهم بازه. رنگ سف راهنشیپ ی. دو تا از دکمه هاکیکوچ یهاش رو داده باال. دو تا نیآست

 ینم شیشوخ یبرا یجواب ی. وقتنهیش یبه دلم م ییجورا هیحموم رفته،  دهیکه نشون م سشیخ یوهانشسته و با اون م

شه و به همون  یروم خم م یذاره بازوم و کم یم اطیاحت ا. دستش رو بنهیش یتخت م یجلو و کنارم رو ادیآروم م ره،یگ

 :گهیحرکتش م یآروم

 ؟یخوب ـ

 :گهیزنه و م یم یکنم. لبخند یکنم و نگاهش م یرو باز و بسته م چشمام

اون همه الم شنگه  لی. دلدمی. خوب خانومم، من صدات رو نشنیمن رو بخور یخواست یخب خدا رو شکر. صبح که م ـ

 .منم خسته بودم فکر کنم ؟یبود که راه انداخت یچ

شه  یم نه،یش یکنارش م یخانم هست که تا  یکلمه  نیتو ا یشم. چه تفاوت یم رهیخ راهنشینامعلوم تو پ ینقطه ا به

کنه. با  یم قیحس خوب بهم تزر هی نه،یش یآدم در اومده؟ اما تا م کنارش م نیکه از دهان منفورتر یکلمه ا نیمنفور تر

 :گمیم یناراحت یهمون حس خوب و کم

 ...دردم و جواب ندادنت و ـ

 :دمیکنم و دوباره ادامه م یمکث م هی

 .یو نشنو یخسته باش دیدم که شافکر نکر نیخاطرات بدم. اصال به ا ـ

 :گمیکنم. آروم م یو به چشماش نگاه م رمیگ یرو گاز م لبم

 .دیببخش ـ

که  یو در حال مینیکنه با ب یرو با مماس م شینیزنه و بعد ب یم میشونیپ یرو یتر و بوسه ا کینزد ارهیرو م سرش

 :گهیم یو خنده دار یبا لحن داش مشت ده،یباال م ییابرو

 شد؟ رفهمی. شفهیتکرار نشه ضع گهید ـ

. رهیکنه، با همون وضع چشم غره م یکنم که خنده ام به صورت همون لبخند بمونه. سرش رو که بلند م یرو م تالشم

کنم که حال صبحم کجا و حال  یخنده ام فکر م ونیبلند. م یخنده  هیخندم.  یتونم خودم رو کنترل کنم و م ینم گهید

 :گهیخنده و م یخنده ام م دنیارم. با داالنم کجا؟ چقدر فرق د
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 .یهست یکه االن فوق العاده هپل نیحاال بلند شو برو حموم. هم برات خوبه. هم ا ـ

 :گمیم ان،یرن و م یکه م ییخنده ها ونیم

 .ادب یب یخودت یهپل ـ

 .گمایم شتریپاشو برو. ب ،یهپل ـ

بودم. نه  دهینبود که قبال د ی. مرد بودن اوندمیودن رو دکنم که مرد ب یکشه. با خودم فکر م یو م رهیگ یرو م دستم

فهمم مرد بودن به زدن چک تو صورت و به  یو تازه تازه دارم م نمیب ینبود. من تازه دارم به چشم خودم مرد بودن رو م

که در کنار  نهی. مرد بودن استین یکه با چند تا دختر بخواب نیبه ا ن. مرد بودستیتوان و قدرت مردانه ن دنیرخ کش

که راه  نی. نه ایکه زن رو با تمام لطافت زنانه اش درک کن نهی. مرد بودن ایو درکش کن ینش یزن... وحش هیبودن با 

 .نفره هیبودن  فیو ضع دنبو یوحش نای. استیمرد بودن ن نای. ایفهم ینم ،یفیضع ،یتو ناقص العقل یو بگ شیو بکوب یبر

***** 

شم.  یم رهیکنم و از پنجره به آسمون خ یسرم جمع م یدارم. موهام رو با حوله باال یحال بهتر ام،یم رونیحموم که ب از

 یم دیدست لباس سف هیاز سام  دی. به تقلهی. به شدت گرفته و ابررهیگ یرو م روزید یانگار داره تقاص خوب بودن هوا

و شلوارش و به خاطر سرد  دیکوتاه سف نیآست هیداره.  ینقره ا یها رحساده است. اما مال من ط دیپوشم. مال اون سف

کنم. در اتاق رو باز  یو تازه دارم ازشون استفاده م منیعروس یها دیهمه خر نای. ایو نقره ا یژاکت مشک هیبودن هوا، 

 یکنه، سرجام م یم بتصح یسام که داره با گوش دنیپناه ببرم. با د یسرد به بخار یخوام از دست هوا یکنم و م یم

 :گهیگه که سام م یم یزی. شخص پشت خط چستهیا یسر جاش م دنمی. اونم با دتمسیا

 .آره ـ

فهمم کدوم  ی. نمگهیبه مامان م هیرو شب یزیصدا چ یکنه، ب یکه اوهوم اوهوم م یدر حال ه؟یپرسم ک یچشم و ابرو م با

 :گهیم یکنم که جد ینگاهش م یخودش؟ سوال ایمامان منظورشه. مامان من 

 .یبله... گوش بله.. ـ

 :گمیتو هم م رهیتونه صحبت سام با مادر خودش باشه. اخمام م یلحن نم نیا

 ه؟یک ـ

 :گهیم خشک
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 .خواد باهات صحبت کنه یمادرت. م ـ

 :گمیو با همون صدا م رونیرم ب ی.از اتاق مرمیگ یرو ازش م یشه. گوش یپررنگ تر م اخمم

 بله؟ ـ

با  یمگه تو خودت نخواست ؟یدیچرا جواب من رو نم یذره شده بود. مادر هیقربون صدات بشم. دلم برات  ؟یمادر ـ

 یم غی. چرا صدات رو از من دررمیم یتو م یصدا یمن مادر ب یدون یتو که م ؟یچرا با من لج کرد ؟یکن یسام عروس

 ؟یکن

کنه،  یکه م یا هیحرف زدن به من بده. غم تو صداش و گر یبرا یاون که مهلت ی. بگهیو پشت سر هم م یجور نیهم

و با نوک انگشتم به گل  نییاندازم پا یشه. سرم رو م یمن پر از بغض م یاش، صدا هی. از گرداستیکامال مشخص و پ

 :دهیزنم. باز هم ادامه م یقرمز فرش ضربه م یها

تر من از مادرش من، دخ یمهتا گهی. ددمتیند گهید ،یرفت شگاهیآرا یکه اون روز برا یاومد و بردت، از وقت یاز وقت ـ

 .بود زکمیکه از دستش دادم، عز یاون دو تا و اون بچه ا شتریمن نبود، اما ب یکه اگه بچه  ی. دختردیبر

 :گمیپرم وسط حرفش و م یم میتمام سنگدل با

 چرا؟ چون امانت بودم؟ ـ

 :گهیروش نداره، م یکنترل گهیکه د یا هیگر با

چرا  ؟یکرد یم هیو گر یذاشت یدست رو دامن من م ،یشد یم یت محمد شاکاز دس یوقت ادتهینه، به قرآن نه، مهتا  ـ

 ؟یدوباره عوض شد

مشکالت  نیدارم تو ا یچه مرگمه؟ چه جور ینیبب یومدین ،یزن یم یکه دم از مادر ییمدت تو نیکه تو ا نیا یبرا ـ

به هم خورده  مینن که چرا عروسک یم یو فوضول انیبه صدا در م یدر پ یکه پ ییزنم و گوشم زنگ ها یدست م یلعنت

 یرو با اون پسرش بهم م میشد؟ خواهرت زندگ یجور نیا اشده؟ چر یکه دخترم چ یبپرس یومدیشنوه، اما تو ن یرو م

 آره؟ رم؟یمادر خبر بگ یمن از تو یتوقع دار رم؟یخانواده بگ نیاز ا یمن چه خبر یتوقع دار ،یایاما تو نم زه،یر

کجا  یدون یقدر بد نباش. م نیخونه نبودم. حالم به هم خورد. ا تیبه هم خوردن عروس دنیاز شن نبودم. ،ینبودم مادر ـ

 .مارستانیبودم؟ ب

 :کنم یخوره. زمزمه م یتو قلبم تکون م یزیچ هیحرف  نیا دنیشن از
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 مارستان؟یب ـ

ابا و داداشت نذاشتن از جام پا شم. گشتم و بعد از اون هم ب یو بر م مارستانیرفتم ب یسه روز تمام م مارستان،یآره، ب ـ

شدم. غصه  ستی. منم با تو نستیگفت حالت خوش ن یداد و م یگرفتم. مهناز جواب م یرو م تیهر وقت هم که گوش

 .که در حقت شد یهمه بد نیا ازخوردم. منم با تو تب کردم. منم با تو نابود شدم 

 :گهیوم مخوره. آر یاش رو م هیکنه و گر یخودش رو کنترل م یکم

از پسرش، پسر خواهرم  یدون یم چیباهاش قطع رابطه کردم؟ ه ،یزن یکه ازش حرف م یهمون خواهر یدون یم چیه ـ

 رو؟ نایا یدون یکردم؟ م تیشکا

 :گمیم یتحمل کنم. به سخت گهیتونم د ی. نمرونیب دمیرو م نمیسنگ ی. نفس هازهیر یشکنه. اشکام م یم نمیسنگ بغض

 می. اون حق نداره پاش رو تو حرادیرو رومه. اون حق نداره ب لشیکه اسم فام یمامان. اما فقط تو، اون محمدنه... ماما...  ـ

برم. گفت باعث شدم نتونه سرش  یمن بذاره. چون اون خواست که من برم. از خونه اش برم. به من گفت آبروش رو م

 .داره یو شرمسار ییآبرو یشدن به من ب کی. چون نزدادی. اونم حق نداره بامیخونه اش نم گهیرو بلند کنه. بهش بگو د

وضع  نیکار رو نکن. نذار دوباره به ا نیا گهیتو رو خدا با من د ی. ولیکه تو بگ یبه بعد هر چ نیباشه گل من، اصال از ا ـ

 .فتمیب

 :گمی. آروم مدمیکشم و بغضم رو فرو م یم یقیعم نفس

 ؟یندار یکار گهید ـ

 .ه همرات. خدا بزمینه عز ـ

دعوا رو ادامه بدم.  نیخوام ا ینم گهیکنم. دلم از دستشون پره. اما د یرو قطع م یبه دعاش بدم، گوش یاون که جواب یب

 یرو تحمل م یو دور دنیاون قدر ند دیمن و اون هم چنان ادامه داشت. با یبا محمد چرا، باز یحداقل با مامان نه، ول

که اگه به عنوان بچه اش قبولش  یکه براش نبودم، من یکه هرچ یمه با من، منکرد، که شرمسار بشه. که خودش بفه

 ییهوا ی. سرمانمیش یم یدستک چوب ینبود. رو ینداست، حداقل امانت دوست و همکارش بودم. محمد امانت دار خوب

 ریرگ. فکرم دتسیموهام برام مهم ن یسی. لرزش تنم و خستیامکان داشت، برام مهم ن دنشیکه هر لحظه بارون بار

بود و به دست  دهیمدت کش نیکه تو ا یمظلومانه اش. به درد یها هیرفتنش، به گر مارستانیمامانه. به ب یحرف ها

که  هیمادر ریکرد و حاال به خاطر من... فکرم درگ یرفت با اون قهر نم یکه به قول خودش سرش م یاز خواهر دنیکش

من کارش به  یاما به خاطر مشکالت و رنج ها اورده،ین ایرو به دن نه اگرچه مک یکلمه مادره. به مادر یواقع یبه معنا
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شونه ام  یکنم. سامه. پالتوم رو، رو یشونه هام، سرم رو بلند م یرو یزیشه. با قرار گرفتن چ یم دهیکش مارستانیب

 :گهیم یگذاشته. آروم و جد

 .یخور یسرما م ـ

 :گمیم ،دمیم هیکه پشتم رو به نرده ها تک یحال در

 .اصال نخواست حالم رو بپرسه ـ

 :پرسه یکنه و م یگرده نگاهم م یبرم

 ؟یک ـ

 !شده یسرم چ ختهینخواست بپرسه از اون موقع که ر یمحمد. حت ـ

 :گمی. با بغض مگهینم یزیچ

 سام؟ ـ

 :گهیو م نهیش یبه روم م رو

 ه؟یچ ـ

 من بود؟ ریبه نظرت تقص ـ

 .بگه که ناراحت نشم یجوابم رو بده. چ یدونه چ ی. انگار نمنییاندازه پا یرو م سرش

***** 

 " سام "

 :پرسه یآره؟ دوباره م ایبگم؟ بگم نه؟  یچ دیبا واقعا

 من بود؟ ریتقص ـ

 :گمیکنم و م یرو بلند م سرم

 !نه ـ

 :گهیشه و م یم رهینامعلوم خ ینقطه  هی به
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حسرت حرف زدن درست با خانواده ام  شهیهم ،یدون یکنه؟ م یم یجور نیکنه؟ چرا ا یم یجور نیپس چرا با من ا ـ

تا  م؟یهست یجور نینبود. چرا ما آدما ا یجور نیماجرا رفتارشون ا نیتا قبل از ا ،ینیب یکه م یینایتو دلم مونده! سام، ا

 ...ادیم شیپ یحادثه ا هیکه  نیبعد از ا یول ره،ندا یتیکنارمونه، برامون اهم زمونیکه عز یوقت

 :گمیو م رمیگ یدستام م رو تو دستش

 .نکن هیبسه! گر ـ

 مایقد ادیبه  شتریکه ب نیرو فراموش کنه، نه ا زیجا که همه چ نیهاش رو نداشتم. آورده بودمش ا هیگر دنیدل د واقعا

 کنه یاندازه. نگاه پر از آبش مجبورم م یم نییشه و سرش رو پا یبود، گذشته بود. بلند م ی. گذشته من و اون هرچفتهیب

کنه که دستش رو که داره از دستم  یمجبورم م ییرویدونم چه ن یخواد بره. نم یچرخه به سمت اتاق و م یبلند بشم. م

بار دور  نیاول یشه از اشک هاش. دستاش برا یم سیام خ نهیکشم تو آغوشم. س ی. محکم و بعد مرمیشه رو بگ یشل م

. همون یرو تکرا یمیقد یزنم. همون حرف ها یشش حرف م. کنار گوارهیشه. سرش رو به سمت چپ م یکمرم حلقه م

قدر  نی. اادینم یقطره اشک گهیکه د گمیقدر م نیبودنش جالبه. ا یفهمن که تکرار یعاشق م یکه فقط آدم ها ییها

 .که فراموش کنه زمان و مکان رو گمیقدر م نیخوره. ا یکه سرش از بغض هاش تکون نم گمیم

 یکه زن نم دمیکش یم ادیخواست از دختر ها بگه و من فر یاومد و م یمامان کنارم م یتوق ،یمجرد یاون شبا ادمهی

 یگرفت، با لبخند یکه از رفتار بچگانه ام خنده اش م یی. تو اون لحظه هادیخند یم یشد و گاه یم یعصب یخوام، گاه

قلبت،  ییجا هیو  یوقت هیخوام. اما  یمن زن نم یاالن بگ دیشاگفت که سام،  یخاتون بود، بهم م میکه مخصوص خود مر

 هیکمه.  یزیچ هی یکن ی. اون جاست که با تموم مرد بودنت، حس مهیگر هی ایخنده و  هینگاه.  هیکنه به  یم رینگاهت گ

 یپر و خال ی. که هیشه. مثل ظرف ساعت شن یهمون نگاه پر م دنیکه فقط با د یزیچ هی. هیوسط جاش خال نیا یزیچ

کرد، مواظب اون نگاه از جنس  رینگاه گ هیقلبت و نگاهت به  یوقت ،یدیبه اون لحظه رس یاشه که وقتب ادتیشه.  یم

هست  ییوقتا هی. هیبیزن موجود عج "همون نگاه. سام  یشه تو یخالصه م تیباشه که اون موقع زندگ ادتی. یزنونه باش

کنه و بعد  هیبغلت گر یتو ی. بذارشیبشنو دیقط باف یداره. گاه داریخر نازشکه  هییمحتاج لحظه ها یبیکه به طرز عج

و  یکن فیکه چقدر خوشگله! ازش تعر یو بگ یریکوچولو براش بگ ی هیهد هی رونیب شیو ببر یریفقط دستش رو بگ

 " .یباهاش حرف بزن

 نیا یوزر هیکه دوست داره بشنوه. مطمئن باش، اونم  یبگ ییزهایبراش از چ دی. بایباهاش حرف بزن دیهم با یگاه

پر از  یلحظه ها نی. اون قدر که بعد ها امیفهم یرو م ایذاره. ما زن ها فرق محبت خالص و ر یمحبتت رو بدون پاسخ نم

 .بوده نیگذره که اون روز برامون بهتر یخاطرات و روز و شب از ذهنمون م نیتر نیریشه برامون ش یمحبت م

***** 
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به  رهیبره. نگاهش خ یداره و به سمت دهنش م یگذاشتن رو برم مونزیم یکه رو ر،یاز ماست موس یقاشقش کم با

وسط  نیسخته. چون ا ینیریش نیکردن با مهتا در ع ی. زندگیرستوران سنت هی میکه اطرافمون رو پر کرده. اومد هیعتیطب

گفت اگه  یکه م نیکنم. به ا یخودم به حرف هاش فکر م با یمراقبش باشم. مراقب جسم و افکارش. گاه دیهر لحظه با

پرسم که واقعا  یاومدم و بعد از خودم م یرو پشت سر گذاشته، اصال جلو نم یکه اون چه گذشته ا دمیفهم یمن از اول م

 .تونم جواب خودم رو بدم یاون وقته که نم ه؟یجور نیا

 :گمیباال و م دمیم رو ممقدار دوغ. ابروها هیو  گهید یکیداره.  یپرورده رو با چنگالش بر م تونیدونه ز هیبار  نیا

 .دونه دونه بخور یجور نیبعد ا ارن،یصبر کن شاممون رو ب یخوا یم گمیم ـ

 :گهیگرده سمتم و م یبرم

 .من رو بخور، من رو بخور. منم که دل رحم گنیم یزنن و ه یبه من چشمک م نای. ااوردنیخب حاال که ن ـ

 .کتیدل کوچ نیا یبرا رمیبم ـ

زنم. چون سکوتش  یکه ساکت نباشه، حرف م نیا یو برا رمیگ ی. دستش رو تو دستم مشه یخنده و ساکت م یم

 :گمیاعصاب جفتمون. م یبا تو فکر رفتن و خراب ستیمساو

 اد؟یجا خوشت م نیاز ا ـ

 :گهیو م دهیتکون م نیرو چند بار به طرف سرش

 .هیخوب یجا ـ

 :گمیکنم و م یطرف کج م هیرو به  سرم

 ن؟یهم ـ

 ؟یچ یعنی نی! همگهیدخب خوبه  ـ

 ؟یتشکر کن یخوا یاز من نم یعنی ـ

 .همسر مهربانم ی. مرسدیاُه، ببخش ـ

 :گهیکنه و م یکج م یدهنش رو به طرز خنده دار و

 .بذار غذام رو بخورم، بعد ـ
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 گمیچرا م یدون یکنه. م یاون من رو هم خوشحال م یکنم. چقدر خوبه که خوشحاله. خوشحال یرو تا ته باز م شمین

که  یشکننده ا ی هیلحاظ که دلزده بشم! نه، من عاشق مهتام. سخت از لحاظ روح نیبا مهتا سخته؟ سخت نه از ا یزندگ

 .تونم یمن م یدارم. سخته ول یماز مهتا دست بر ن یآسون نیکرده. وگرنه، من به ا دایپ

 :کنه یاره و ازمون سوال مذ یجلومون م یمحل یو دو بشقاب برنج و دو نوع غذا ادیسرمون م یباال یمرد

 ن؟یخوا ینم یا گهید زیچ ـ

باقاالقاتق. راستش رو بگم که من و مهتا تا به حال  یو دوم یقاسم رزایم یشم. اول یم رهیکنم و به غذاها خ یم یتشکر

م از باقاالقاتق دارم و مهتا ه یبر م یقاسم رزایقاشق از اون خورشت م هیتجربه مونه.  نیاول نیو ا میرو امتحان نکرد نایا

 :میگیمکث م یو هر دو بعد از کم میذار یتو دهنمون م روداره. هر دو هم زمان قاشق ها  یبر م

 .هـــــوم. خوشمزه است ـ

تو  ییخنده ها. کاش غم معنا نیخنده ها بود و خالصه شده تو هم نیهم یبه آسون ی. کاش زندگرهیگ یمون م خنده

 .مونن یکاش م شهیها همکاش  یانسان ها نداشت. ول یزندگ

***** 

کردن مهتا  ریغافلگ یبرا یکار یسرعت گذشته و حاال من تو دفتر مشترکم با محمد نشستم و در پ نیهفته به هم هی اون

. بعد از رهیچشمم رژه م یو خوب از جلو یدوست داشتن یهفته  هی نیاست. خاطرات ا گهید یتولدش که هفته  یبرا

ها و  زیچ یلیبا خ بایو تقر میسر زد النیگ یحیتفر یاز جاها یلیسرخوشانه به خ یون خنده هارستوران و ا یاون شب تو

 ی. من و اونمیمسائل، من و مهتا عاشق تر شد نی. جدا از تمام امیدیفهم النیفرهنگ ها رو از گ یلیو خ میجاها آشنا شد

 .و آرامشبخش نیشدلن یکلمه  نیترک خورده بود، حاال رسما شد ما. ما، ا یکه چند مدت

 :گهیتو اتاق و م ادیم یبا لبخند محمد

 .زدم یاون خونه حرف م یزودتر درباره  ،یش یقدر عوض م نیدونستم ا یسام به خدا اگه م ـ

شم و به سمت محمد که با خنده نگاهم  یبلند م میصندل یکنم و از رو یهم هست، بلند م نیکنار پام رو که سنگ ی سهیک

 :گهیزنه و م یم یخند. لبرمیکنه، م یم

 ه؟یچ نیا ـ

 .صبر کن شش ماهه ـ
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 :گمیذارم و م یبعد اون رو جلوش م و

. در ضمن حرف اضافه هم نزن و ببرشون خونه، وگرنه یلطف رو به من کرد نیکه ا نیبابت ا هیو هد یچند تا سوغات ـ

 !هیتوش چ نیبازش کن و بب یدونم تو. دوست دار یمن م

 :گهیو م رهیگ یزنم، که خنده اش م یم یتند و جد حرف ها رو نیقدر ا نیا

 .من رو بخور ایچشم. ب ـ

 :گمیم رم،یگ یکه ازش فاصله م یحال در

 .خورم یسالم م یهم به عنوان غذا قبول ندارن، چه برسه به من که غذاها واناتیمحمد؟ تو رو ح هیچ یدون یم ـ

 :گهیو م دهیباال م یی. به سمت در. محمد ابرورمیو باز هم عقب م گمیرو م نیا

 .آدم صحبت کرد، خودت رو مرده فرض کن نیشه ع یبا تو نم ـ

 یمحمد کار شهیو مثل هم رمیبه سرعت به سمت اونا م میکه باهاشون قرارداد دار ییعکاس ها دنی. با دادیبه سمتم م و

 .هاریبه لبم م یکه لبخند یاندازه. فکر مهم یرو به سرم م یتونه بکنه. اما فکر ینم

***** 

 " مهتا "

خونه بود که سام به عنوان اتاق کار برداشت و  یاز خواب ها یکیجا در اصل  نیشم. ا یکنم و وارد اتاق م یرو باز م در

کشم و به  یبه لپ تاپم که مدت هاست باهاش کار نکردم م یلپ تاپ خودم و سام هم تو اون گذاشته شده بود. دست

کنم و بعد  یدارم و خاک روش رو پاک م یبر م یکاغذ ستمالد هی. اریاز مه یارادگیکنم.  یخاک کف دستم نگاه م

 یاز چشماش داره م یگوشه و کنار پنجره نشسته و قطره اشک هیکه  یبعد صفحه با عکس دخترک یکنم. کم یروشنش م

کنم و عکس  یم رو، به بهش وصل میذارم و گوش یم نیغمگ شهیآهنگ و مثل هم هی. رهیگ یچشمم قرار م یجلو زهیر

. میو کنار رودخونه گرفت بایز یکه تو اون روستا یی. عکس هازمیر یبه اسم ماه عسل توش م یرو با پوشه ا شمال یها

 .بود بایکه داخل بازار و خالصه هر جا که به نظرمون قشنگ و ز ییعکس ها

که انجام بدم.  ستیهم ن یرفته و کارحوصله ام سر  بی. عجنهیش یلبم م یلبخند رو هیشه،  یم یعکس ها که خال لیفا

مثل  یحت گهیکنم که د یکنم و بعد فکر م یکم نگاهش م هیشم.  یم رهیسام خ یگردم پشت سرم و با کتاب خونه  یبرم

 .اون موقع دل و دماغ کتاب خوندن رو هم ندارم
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دارم و به شماره نگاه  یدم رو برمرو که با خودم آور یمیس یب ی. گوشادیجور تو فکرم که تلفن خونه به صدا در م نیهم

 :گمیبا شک م نی. بنابراستمیمامان، شماره مادر و خواهر سام رو هنوز بلند ن یاز شماره  ریکنم. غ یم

 بله؟ ـ

 .نهیش یتو گوشم م هیشاد سام یصدا

 گر؟یسام خوبه ج گر؟یچه خبر ج گر؟یج یکن یکار م یچ گر؟یج یچطور گر،یسالم ج ـ

خاص  یها طنتیشه، هنوزم ش یکه داره مادر م نیدختر با ا نیاندازه. ا یو من رو به خنده م دهیدامه مجور تا ته ا نیهم و

 :گهیبلند م گم،ینم یزیچ نهیب یم یخودش رو داره. وقت

 گر؟یج یزن داداش؟ مرد ـ

 :گمیخندم و م یم

 منم حرف بزنم؟ یذار یم ه،یسام ـ

 .بفرما ـ

 .خوبه و آروم یبدم. پس همون بهتر بگم که همه چ سواالت جواب یحوصله ندارم به همه  ـ

 خب خدا رو شکر. مهتا؟ ـ

 جانم؟ ـ

 شگاه؟یآرا میبر یایم ـ

که لپ تاپ رو خاموش  یشم و در حال یرو داشتم. بلند م میتصم نی. من که شمال انهیش یرو لبم م یلبخند یدفعه ا هی

 :گمیکنم، م یم

 ؟یچه کار کن یخوا یچرا که نه؟ تو م ـ

فندق  نیمن و ا یبرا نیاز ا شتریکه ب یدون یکم مرتب کردن موهام. م هیواال عرضم به حضور محترمتون که اصالح و  ـ

 .اورست رو فتح کردم یانگار قله  ام،یجا هم که دارم م نیکوچولو ضرر داره. منم که ته ترس و استرس، تا هم

 چرا؟ ـ

 ترسم؟ یچرا م ـ
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 چرا ضرر داره؟ وونه،ینه د ـ

شه. خب منم از  یبچه م تیمادر باردار مضره و باعث نقص عضو یو تافت برا یاسپر گنیزم عرض به حضورتون که مبا ـ

که  نیو بعدم ا رمیگ یرو هم م مینیب ینداره ها، موقع زدن جلو یموهام نزنم مورد ی شهیترسم. البته اگه به ر یم نیا

 .کردم یکارم نم نیه امشب تولد احسان نبود، ا. اگگهید نیکه... ا نهی. ارونیبرم ب عیسر دیبعدش با

 ؟یریگ یاِ تولد آقا احسانه؟ مبارک باشه. جشن م ـ

 .میریگ یجشن م یو فندق یو زن و شوهر میر یم شیپ یمن، چه خبره؟ خبرنگار گرینه ج ،یمرس ـ

 اسمه آخه؟ نمیا ه؟یسام هیفندق چ ـ

 .گهیچکتره. فندق مامانه د. تازه از اونم به گمونم کوگهیخب فعال قد فندقه د ـ

 .میجا تا با هم بر نیا ایخب. پس ب یلیخ ـ

 .اُفتما یمن االن دارم راه م نیباشه. بب ـ

 اون وقت؟ یگیاالن به من م ؟یچ ـ

 .دیاِ چه خبرته؟ فندقم ترس ـ

 .. من رفتم حاضر بشم. خداحافظهیکشمت سام یم ـ

 نیپوشم. تو ح یرو م ادیکه دستم م ییمانتو نیاتاق خواب و اولسمت  رمیکنم و م یرو قطع م یگوش هیخداحافظ سام با

 :گهیم یخنده و به کس یکه م ی. در حالدهیبوق جواب م نی. با دومرمیگ یسام رو م یشلوارم شماره  دنیپوش

 .برو بابا، تو؟ عمرا ـ

 :گهیبعد به من م و

 جان دلم؟ ـ

 :گهیم ی. سام به آرومگمیرو تند م هیسام هیقض بهش

 ؟یچه کار کن یخوا یخب. تو م یلیخ ـ

 :گمیباز شده م شمیکه ن یحال در
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 .من که پول ندارم گمی! مینیب یاونش رو بعدا م ـ

 .دونم و تو. رو اُپن و پشت گلدون، صبح برات گذاشتم یخب، شب من م یلیاز دست تو، خ ـ

 .سام ییایح یب یلیخ ـ

 .ایح یب گهیم نیا زم،یعز گنی. مردم به شوهراشون منیرو بب ایکار دن ـ

 .حقته! خداحافظ ـ

 .کجا؟ بوس من رو بده ـ

 .ادب یکنم. ب یرو قطع م یکشم و گوش یبنفش م غیج هی

***** 

و فر شدن و با  یکه مشک ییشم و با لذت به موها یاز جام بلند م شگاهه،یگفتن تمام شد زهره خانم، که صاحب آرا با

برم تو  یکنم و دست م یم یبود که تو آلبوم انتخاب کردم. تشکر یمدلشم. همون  یم رهیشدن، خ شیآرا یمدل ساده ا

 :گمیو م فمیک

 کنم؟ میچه قدر تقد ـ

 :گهیگذره و زهره خانم باالخره م یتعارف کردن م نیوقتمون به ا یکنه. کم یزنه و تعارف م یم یلبخند

 .پنجاه تومن ـ

 :گمیو بلند م رمیگ یپول ها رو به سمتش م یول«  ؟یمگه چه کار کرد» :گمیشه و تو دلم م یکم م لبخندم

 .دییبفرما ـ

تو  تشیبه خاطر وضع هی. سامشگاهیو خروج از آرا دنیو بعد هم لباس پوش یهم تعارف و باز هم عبارات تکرار باز

 :گهیم دنمیشم. با د یم نیو سوار ماش رمینشسته. فقط موهاش رو صاف کرده. به سمتش م نیماش

 کرده؟ ینه، چدستش درد نک ،یوا ـ

 :گمیباز م شین با

 خوبه؟ ـ

 .هلو یاز لولو شد ،یعال ـ
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 :گهیبزنم به بازوش که م یکیکنم تا  یخنده. دست بلند م یهرهر م و

 م؟یکنه ها. بر یم هیاِ فندق گر ـ

 .استفاده کنا یهمه چ یبه قول خودت فندق برا نیپررو خانم. از ا افتیراه ب ـ

 :گهیکنه، رو به شکمش م یرو روشن م که قبل از حرکت، ضبط یحال در

 م؟یتو فاز رقص؟ بر میمامان بر ـ

 :گهیخنده م یکه م یبعد در حال یکم

 .یمامانت هیقربونت که شب یا ـ

 :گهیزنه، م یرو به چشم م نکشیکه ع یکنه و در حال یآهنگ رو تا ته بلند م یبعد صدا و

 .رقص و سرعت باال یپس به سو ـ

 :گمیم غیج با

 ...تو رو قرآن، موقع اومدنــ هیسام ـ

واقعا سرسام آوره و تمام مدت اومدن تو خودم مچاله شده  هیشه. سرعت سام یم یکی غمیج یجمله ام با صدا هیبق و

 یسرعت سرسام آور و صدا نیمحکم کنم تا با ا ییجا هیکنم خودم رو  یم یرسونم و سع یبودم. دستم رو به داشبورد م

 .ادیسرم ن ییبلند اهنگ بال

***** 

 نیا دنید ایکشم.  یم یقیکنم و نفس عم یچشمام رو باز م کاشیالست غیج یکنه و با صدا یکوچه سرعتش رو کم م سر

 :گمیم م،یدیجا سالم رس نیکه تا به ا

 .شکرت ایخدا یوا ـ

 :گمیو م هیگردم سمت سام یبر م و

 .جا سکته کردم نیخدا بگم چه کارت نکنه. من که تا ا ـ

 :گهیخنده، م یکه غش غش م یحال در

 .تو ییخدا، چقدر ترسو ی. وایچشمات رو بسته بود دمیآره، د ـ
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و سرعت  یصوت یآلودگ ،یبود. نه کمربند بست دهیخواب نتیگرفت که حداقلش سه ماه ماش یم سیاگه پل وونه،یآخه د ـ

 .یکن یم یجور نیکه ا یخورد یزیگفت که چ یطرف. حتما ماموره م هیسرسام آورت هم 

 یا گهید یخونه جا یبه جا دیرسم که خله و با یم جهینت نیواقعا داره به ا گهیخنده. د یمن تنها م یجواب حرف ها در

 .بره

***** 

و اونم از  غامیپ هیزنم. تنها  یرو م دهیها م غامیرو که چراغ چشمک زنش خبر از پ ریگ غامیپ یورودم به خونه، دکمه  با

 یکنه و سفارش م یم یادآورینه و وقت مشاوره ام رو بهم  ایزنه که به خوش گذشته  یم حرف از مسافرتم ی. کمایآر

 .نره ادمیکنه که 

کنم و به لباس ها  یوقت دارم. در کمد رو باز م ی. تا اومدن سام دو ساعترمیخورم و به سمت اتاق م یآب م وانیل هی

 :گمیکنم و م یفکر م یشم. کم یم رهیختخته  یکه جلو ییلباس عقدم به تابلو دنیشم. با د یم رهیخ

 .ستینه، اون نه. خاطره اش اصال خوب ن ـ

و شلوار  میمدل روم یبهتر از همون تاپ مشک یچیه نمیب یم تیکنم و در نها یم یا هینگاه چند ثان هیکل لباس ها،  رو

کنم. موهام رو  یرو عوض م لباس هام قهیکنم و ظرف چند دق یخارجش م سهیک ی. از توستیکه از رشت گرفتم ن نمیج

 نهییبه خودم تو آ یو لبخند دمیصورتم انجام م یهم رو میمال شیآرا هیکنم.  یکشم و مرتبشون م یدست م یهم کم

 .شم یو مشغول م یکتاب آشپز یعنی میشگیهم اریسراغ  رمیزنم و بعد باز هم م یم

***** 

. داره با امیم رونیکشم. از در آشپزخونه ب یم قیس عمنف هیکنم و  یخورشت بادمجانم رو کم م ریدر، ز یصدا با

زنم و  یم یشه بهم. لبخند یم رهیکنه و خ یم یهول هول یخداحافظ هی دنمیخنده. با د یکنه و م یصحبت م شیگوش

 :گمیم

 .سالم ـ

 :گهیم مبهوت

 ؟ییسالم. خانم من اشتباه اومدم؟ مهتا خانم شما ـ

 .مرحومته ینه پس، عمه  ـ

 .داشتم و خبر نداشتم یخوشگل یچه عمه  ـ
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 :گمیکشم عقب و م یخواد در آغوشم بکشه که م یو با لبخند م ادیگه به سمتم م یرو م نایجور که ا نیهم

 .یدیعرق م یبو ر،یدوش بگ هیبرو اول  ـ

 :گهیشه و م یجاش خشک م سر

 .انصاف یب ـ

 .شام حاضره یریکه هست. تا دوش بگ نهیهم ـ

 :گمیکنم و آروم م یم ییصدا یب یخنده  ره،یم یوقت

 .پررو ام؟یمنم ب ا،یب یگ یهر وقت تو م دهیم یچه معن ـ

 .خندم یم زیر زیدوباره ر و

***** 

کنه و  یها رو هم سام جمع م لهیوس یبرم. باق یکنم و به آشپزخونه م یاش جمع م رهیتوجه به نگاه خ یها رو ب بشقاب

 :گهیشم. کنار گوشم م ینه هام سر جام خشک م. با گذاشتن دستاش رو شوزیم یذاره رو یم

 .خانم نیریهم باشه، نوبت منه ش ینوبت ـ

 :گمیو م دمیرو متعجب نشون م خودم

 آره؟ آره؟ ؟یدوست دخترته؟ تو دوست دختر دار ه؟یک نیریش ـ

 :گهیبازه م ششیکه ن یحال در

 .مرحوممه یهمون عمه  نیریش ـ

 :گمیم یساختگ یحرصکنه. با  یکشه و حرکت م یدستم رو م و

 .ظرفا مونده ـ

 :گهینداره، م یریکه تو حرکتش تاث یحال در

 .به همسره یدگیبه درک، االن وقت رس ـ

***** 
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. زمیر یاشکم دم مشکمه و قطره قطره اشک م شه،ی. مثل همدمیم هیام و سرم رو به کمد تک نهیکشم به س یرو م زانوهام

 نیرو سرم و حاال منم و ا دنشیسام و داد کش یشکوندن از سر حرص گوشاش شد  جهیکه نت ییدعوامون. دعوا یبرا

 یهستن؟ ول یدونم چ یکه نم ییشن. حس ها یم یارگونه ام ج یمختلف رو یکه از سر حس ها ییاتاق و اشک ها

 یباراعصابم رو بهم زدن. از سر شب، شام نخورده نشستم کنج اتاق کار نشستم و در رو هم قفل کردم. دو، سه  یلیخ

نشون ندادم. خب خسته شده بودم. چند روزه که من نتونستم سام رو  یشد، اما من عکس العمل نییباال و پا رهیدستگ

 ایپارک سر کوچه هم برام بس بود.  نیهم یرفتن رو نداشتم. حت رونیدور رفتن و ب ی. توقع جانمیبب یدرست و حساب

بود.  ایمطب آر م،یهفته با هم رفته بود هی نیکه تو ا یینها جا. تمیکه جفتمون گذروند یروز یصحبت ساده درباره 

به قرص ندارم. اما  یاجی. قرص هام رو قطع کرده و به گفته اش فعال احتنهیش یصورتم م یرو هیگر ونیم یلبخند

 .مشاوره ها هنوز پابرجاست. به گفته اش هنوز شکننده و پر از زخمم

دم گوشش  یاومد، گوش یم یو اون از وقت میحرف بزن یاومد خونه، با هم کم سام یبودم که وقت نیا یروزه که پ چند

 یاش برا گهید یمختلف و برنامه ها نیبا مهندس ایزد،  یخرج تاالر و کارهاشون حرف م یداشت با محمد درباره  ایبود. 

رو از دستش  ید. گوشبهش. اونم موقع حرف زدن با محم دمیپرطاقتم طاق شد و  گهی. امشب ددیجد یساخت خونه ها

 :و گفتم دمیکش

 یداره که همش بر گوشته و ه یلعنت یگوش نیتو ا یکم باهات حرف بزنم. چ هیخوام  ی. مثال من زنتم. مگهیبسه د ـ

 ؟یزن یحرف م

 :شد و با حرص گفت بلند

 کار زشته؟ نیکه ا یفهم یواقعا نم ؟یبود کرد یچه کار نیا ـ

 .بابا . خسته شدمیفهم ینه، فقط تو م ـ

 هان؟ گهیم یخودش چ شیکردما، االن محمد پ یداشتم صحبت م ،یبه جهنم که خسته شد ـ

 دمیکه د ییجا نیرو به اول یشدم و گوش وونهید هویاسم محمد  دنیهمون لحظه دوباره زنگ خورد و من با د شیگوش

بلند تر  یبود، تو گوشم نشست. حت دهیچند وقت سرم کش نیکه تو ا یادیفر نیرو به رو و بعدش بلندتر واریکوبوندم. د

 .از اون موقع که بهش حرفام رو نگفته بودم

فهمم  یفهمم؟ نم یتو فکر. نم رمیشه و من باز م یگردم. صدا رفته رفته کم م یبه زمان حال برم ونیبلند تلوز یصدا با

کنم  یمنه؟ اشکام رو پاک م یهوو یفهمم چرا اون گوش یکنه؟ نم یرو از خودش جدا نم یهفته چرا اون گوش هی نیتو ا

 :گمیلب م ریو ز
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 .داغون شد. به درک صفحه اش کال خراب شد. به درک شیکردم. به درک لمس یاصال، اصال خوب کار ـ

کنم، اما  ی. قبلش اشکام رو پاک مرمیشم و به سمت در م ی. بلند مدهیکنم. دوازده شب رو نشون م یساعت نگاه م به

مبل نشسته  یچرخونم. سام رو یرو تو قفل م دی. کلدهیچشمام که پف کرده، خوب من رو لو م دونم که صوت و یخوب م

بلندش تو گوشمه. چند مشت آب به صورتم  ادیفر یصدا وز. هنرمیم ییتوجه به سمت دستشو ی. برهیو با گوشش ور م

 نیکه ا نیا یبرنج شده. برا نیسنگ ی سهیک هی. سرم به قد رمیگ یم شی. راه آشپزخونه رو در پرونیب امیپاشم و م یم

 ز. بارمیگردم. به سمت اتاق خواب م یخورم و بر م یقرص رو بدون آب م هی رن،یهم قرار بگ یپر از درد رو یچشما

 هیپوشم.  یکه دم دستمه رو م یلباس خواب نیتو اتاق و اول رمیکنم. م یبار نگاهش به منه توجه نم نیکه ا یهم به سام

شم. اون قدر  یمسواک م الیخ یتخت و ب یکنم رو یزانوهامه. خودم رو پرت م یشل که تا رو قهی یا هروزیف یلباس آب

 ی. متوجه مارمیگردنم م یو پتو رو تا باال دمیتونم بکشم. با دستم موهام رو عقب م یکنه که نفس هم نم یسرم درد م

دونستم  یبگم؟ نم یدونستم به دلم چ یاومد، نم یم. اگه ننهیش یلبم م یرو یشم که سام اومده تو اتاق. لبخند کمرنگ

 شمیشب هم پ کهنبودنش هم برام پر از زجره. پر از درده. چه برسه  هیثان هیتحمل  گهی. دستین شتیبگم امشب پ

به اسم عشق که قهر و دعوا و داد توش  نیریش یوابستگ هیشم.  یاگه قهر باشه. من ذره ذره به سام وابسته م ینباشه. حت

 .ستیدست من ن نیثر نداره. اا

 یکیگرده سمتش. تو تار یشه که سرم بر م یم یفهمم چ یکشه و نم یتخت دراز م یشنوم. رو ینفسش رو م یصدا

 دمیرو گرفتن ازش. نفسم رو م یکنم برا ینم یگرده. تالش ی. برمدمینفسش گوش م یشم به پشتش. به صدا یم رهیخ

 :گمیم یآروم یو با صدا رونیب

 .دیمتاسفم. ببخش یت شکستن گوشباب ـ

نگاه اخمو رو ندارم و نگاهم  نی. طاقت انمیب یعادت کرده، اخماش که تو هم گره خورده رو م یکیکه چشمام به تار حاال

اجازه  یخواد ب یتا نوک زبونم و م ادیتو اتاق گفتم، م تیکه از سر عصبان یکنم. اون جمله ا یم رهیخ یا گهید یرو به جا

 :گهیکه م ونریبپره ب

 ن؟یهم ـ

 :گمیپره باال و م یم ابروهام

 .تو بود ریکنم؟ تقص یهم عذر خواه شیباق یبرا ینکنه توقع دار ـ

 ؟یچ یکه بارم کرد ییبابت اون حرفا ـ

 .یگفت یخواست یو هرچ یاوریخب تو هم کم ن ـ
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 ...شه. من و تو یپـــــــوف، ولش کن. االن دوباره بحثمون م ـ

 یکشه و با لحن خنده دار یدستم رو م هویخوام برگردم که  ی. با حرص مارمیکنم و اداش رو در م یملب غر غر  ریز

 :گهیم

 .جا نیا ایغر نزن بابا، ب ـ

 :گهیخندونش. آروم م یکرده تو چشما ریتو آغوششم و نگاهم گ ام،یخودم که م به

 ؟یچ یعنیضرر زدن به من  یفهمشه، تا ب ینابود شده ام کم م یسه ماه پولت به خاطر گوش ی رهیج ـ

 .هیهم دوست داشتن یلیحال خ نیو در ع ستیکه دست خودم ن یشه. بسته شدن یاعتراض کنم، لب هام بسته م امیم تا

***** 

 :گمیبه سمت آشپزخونه و م رمیبه دست م یگوش

 ه؟یچ گهیرفتنت د شگاهیاالن آرا ،یبود شگاهیآرا شیپ یتو که هفته  هیبابا سام ـ

 .خوام برم موهام رو رنگ کنم یکار نداشته باش. اصال م نشیبه اتو  ـ

 ...فندق ضرر داره و یبرا ییایمیرنگ و مواد ش یتو که گفت ه؟یسام ـ

 ه؟یفندق چ ست،یا ست،یا ـ

 !تو یاسم بچه  ـ

 یحق ندار گهیگم فندق، تو د ی. من مینیش یرو سرم م یچه دار ارودم،یدرن یدو هفته برات خواهر شوهر باز نیبب ـ

 .گل پسر یگیکه. شما م یبگ

 .گل دختر شد دیحاال شا ـ

 یحرف ها نیدوست دارم. نه به خاطر ا یلیپسر خ یمن بچه  ؟یدون یشه. م یحاال، به دلم برات شده گل پسر م ـ

. لباس میمنحرف نش ی. اهم اهم، از بحث اصلیدختر خوشگل مامان هینسال، نه. پسر اول باشه، بعدم  یادامه  یمسخره ا

 .تو راهم یعنی. امیبپوش، دارم م

لقمه  هیکه حاضر بشم.  رمیکنم و م یفکر م شیکنه. با تعجب به اون همه پر حرف یتماس رو قطع م ه،یبگم سام امیم تا

 .هیسام یکارها نیکنم که گرسنه نشم. از دست ا ینون هم درست م
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سرم  یدارم. موهام رو باال یبرم ییو طال یو شال مشک یشلوار مشک هیو  ییسبز خوش رنگ با کمربند طال یمانتو هی

شم. امروز روز تولدمه  یو مشغول م رمیگ ی. لقمه رو دستم منمیش یتخت م یکنم، رو یشیاون که آرا یکنم و ب یجمع م

 نیهمساده،  کیتبر هی یبمونه. حت ادشی دوارمیشه رفت تاالر. امی. امروزم مثل همارمیسام ب یبه رو یزیخوام چ یو نم

 .برام بسه

 یلقمه  نیآب بخورم، تا ا وانیل هیرم که  یکنم و م یباز م هیاون که بپرسم ک یشم. در رو ب یزنگ از جام بلند م یصدا با

تو  اطیاز تو ح هیسام یشه و صدا ی. در باز می. اونم در اثر خفگوندمی. چون االنه که به ملکوت اعال بپنییبره پا رینون و پن

 :گهیسره م هیکه  نهیش یگوشم م

 ...مهتا، زن داداش، مهتا، زن داداش، ـ

. دنیهم اسمم رو فهم یکه کارگران محترم شهردار یکنه، به حد یداره تکرار م اطیرو از تو ح یکلمات تکرار نیهم

 :گهیمن م دنیتو خونه و با د ادیم

 .یشد یپیکه زن داداش خوشت نمیب یم ـ

 :گمیزنم و م یم یلبخند

 م؟یبر ـ

 .بایز یدیل دییرمابف ـ

 .رونیرم ب یو همراهش م رهیگ ی. خنده ام مگهیجنتلمن م ونیآقا نیع

***** 

 :گهیم دنمونی. زهره خانم با دشگاهیهم همون آرا باز

 اد؟یاز دستم برم یخوشگل، امروز چه کار یبه به، خانوما ـ

که اصال  یبا لبخند خانومانه ا هیخوشگل. سام یخانوما میما شد دیزن؟ پول رو که د نیبگم من به ا یچ ،یاِ یاِ یاِ یاِ

 :گهینداره، م طونمونیش ی هیبه سام یشباهت

که  یکامل هم اون جور شیآرا هیو  دیدرست کن دیدون یکه م یو همون جور دیزن داداشم موهاش رو صاف کن یبرا ـ

 .ساده شیآرا هیمن هم اون، به همراه  ی. برادیانجام بد دیدون یخودتون م
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 ینم نیچرا؟ مگه ا گهیکنه. هنگ کردم. من د یدراز م دهیچسب وارید یکه رو ییاز مدل موها یکیش رو به سمت دست و

 .زیهمه چ الیخ ی. اصال روز تولدمه. بنمیش یکنم و م ینم یخواست موهاش رو رنگ کنه؟ اعتراض

کنه.  یو موهام رو صاف م ادیبه سمت مافته و بعد خود زهره خانم  یسشوار به جون موهام م هیدختر زهره خانم با  اولش

که لبخند بزنم. کار صاف کردن  یسیذاره تو رودوا یزنه و من رو م یبهم م نهییلبخند از تو آ هیهم  یهر از چند گاه

به خاطر خشک شدن کمرم  هیو تو دلم به سام میبه صندل دهیچسب مالناخونام. کا یشه با کار رو یموهام، هماهنگ م

پر از  یکه تا اون موقع هوا ادیکار من تموم شد، اون م ی. گفت وقترونینشدن رفته ب تیبه خاطر اذ . آخهدمیفحش م

 .نکنه تشیجا اذ نیمختلف ا یبوها

کم. چون  هیکنه. البته فقط  یاصالح م یبره و کم یبه صورت و بدنم م یکه مدل موهام رو درست کنه، دست نیاز ا قبل

 .ودمقبل کامال اصالح کرده ب یهفته 

 :گهیشه، بهم م یکه تموم م کاراش

 .خانومم بلند شو لباست رو بپوش ـ

 .گردم یکنه برم یکه با دست اشاره م ییجا به

 بایقدر رنگ ها ز نیپررنگ. ا یو صورت یرنگ مشک بیلباس با ترک هی. نهیش یرو لبم م یقیلباس، لبخند عم دنید با

برم  یم یپ نیدارم به ا گهیزانو. د یتا رو شهیمثل هم شیلباس. بلندشه به  یم رهیشده که ناخودآگاه چشمام خ بیترک

زهره  اریکه سام از تولدم آگاهه. با کمک دست گهیخوره و م یم ونتو دلم داره تک یزیچ هیها همه نقشه است و  نیکه ا

 ی. موهانهیش یم صورتم یرو یو مشک یتند صورت شی. آرارمیگ یقرار م یصندل یپوشم و دوباره رو یخانم لباس رو م

نقره  بندها، ست دستبند و گردن نیبخش تمام ا نتیپف ساده داده بهش. ز هیکنه.  یصاف شده ام محکم از پشت جمع م

قدر لبخند نزده بودم و  نیروز عقدم هم ا یپوشم. حت یرو م یو صورت یدو رنگ مشک بیاست. کفش پاشنه بلند با ترک

بلند بلند  گهید یتوجه به زنا یتو و از همون جا و ب ادیم طونیشاد و ش هیه و سامش یباز م شگاهیخوشحال نبودم. در آرا

 :گهیم

 ...زن داداش ما کو؟ بابـ نیزهره خانم، ا ـ

 یآروم طور کم،ینزد ادیم یزنه. وقت یم یحرف هیدونم االن  یجلو. خوب م ادیشه و بعد آروم م یکم مات م هی دنمید با

 :گهید مشکوک ملبخن هیکه فقط من بشنوم با 

 .جـــــــون، بخورمت ـ
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برم که بپوشم،  ی. دست مرمیره سمت زهره خانم. منم به سمت مانتوم م یخنده و م یزنم تو بازوش که م یمحکم م یکی

 .ادیم هیسام یکه صدا

 !ــــاینپوشــــ ـ

 :گمیگردم و م یم بر

 چرا؟ ـ

 :گهیخنده م با

 .رو بپوش نایا ؟یسبز بزن پیت یخوا یبعد م ،یشکو م یصورت یرو کرد کلتیکل ه گر،یآخه ج ـ

شه  یهم م یپوشم و کفش صورت ینازک رو هم م یمشک یسمتم. جوراب شلوار رهیگ یم یشنل با همون تم رنگ هی

 :گمیو م هیگردم سمت سام ی. برمنایتمام ا ی مهیضم

 ه؟ینقشه تون چ ـ

 .یدیکه فهم نمیب یخب، م ـ

 دهیخوام بفهمم؟ از همون صبح فهم یدونم تولدم امروزه، نم یهم م شیهفته پ هیکه از  نیا همه برنامه و نینه پس، با ا ـ

 .بودم

 .یفهم یصبر کن م نمی. بعد از اینباشه، تا االن که صبر کرد تیکار ـ

کنم. در  یو بند شنل رو مرتب م رمیاز قبل حساب شده. به سمت در م شگاهیکنم. پول آرا یم یو پوف دمیتکون م یسر

شم به  یم رهی. خستمیا یکنه، سر جام م ینگاهم م یسام که با لبخند دنی. با دادیهم پشت سرم م هیکنم و سام یرو باز م

شده بهم. نفسم  رهیخ یو با اون لبخند دوست داشتن ستادهیا درو مردونه دم  کیزده. ش دیو سف یمشک پیاون که ت

بعد من و  یو لحظه ا نیبره سمت ماش یو م رهیگ یرف دستم رو مح ی. برمیکنم و به سمتش م یحبس شده ام رو آزاد م

 .نمونیو عشق ب نیاون و ماش

 داره که عروس از خواهرشوهر خوشگل تر باشه؟ یخودش چه معن ی. به گفته شگاهیموند آرا هیسام

 :گمیگردم سمت سام و م یبرم

 ؟یبگ یخوا ینم ـ
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 :گهیخنده و م یم

 .ینیب یم م،ی. برمیگ ینچ، نم ،ی! ولیزبونش بکش ریاز ز یدکر یگفته بود از صبح سع هیسام ـ

***** 

. تا خود نییپا رهیتو آسمونه. اما داره کم کم م دیخورش ییبایشه. رگه ها ز یشه. داره شب م یم کیداره نم نم تار هوا

داره و با خنده  ینگه م ابونیرو کنار خ نیسام ماش م؟ییدونم کجا یبودم. نم دهیبودم و نفهم شگاهیبعد از ظهر تو آرا

 :گهیم

 .لطف کن چشمات رو ببند ـ

 نییکشه پا یبنده و شنل رو م یرو خراب نکنه م شمیکه آرا یچشمام به صورت یرو یزیچ هیبندم و اونم  یرو م چشمام

 :گهیتر و م

 .دمیکنن عروس مردم رو دزد یاالن فکر م ـ

کارهاش  نیدوست دارم زودتر بفهمم که چه خبره و سام با ا. جانمیخنده. نفسم حبس شده. پر از شور و ه یبلند م و

 .کشونه یم نیریجنون ش هیداره من رو به مرز 

 :گمیم جانیه ای سته،یا یم یدونم. وقت یگذره رو هم نم یکنه. چقدر م یم شتریسرعتش رو ب یکم

 باز کنم؟ ـ

 .گمینه عجول خانم. زمانش که برسه، خودم م ـ

داره و  یبره تو. شنلم رو برم یکنه و من رو م یرو باز م ییجا هیشم. در  یم ادهیپ نین از ماشلحظه بعد با کمک او چند

شه. خوب  یم شتریکنم. لبخندم ب یلرز م یو کم چهیپ یم یشونه. باد خنک یکوتاه رو لب هام م یتو همون حال بوسه ا

خواننده که تو فضا  یآشناست. صدا کشی. موزشه یبا هر قدمم پخش م اآروم تو فض کیموز هیدونه که چه کار کنه.  یم

 .زنه یو زرده، ناخودآگاه خشکم م یزییپا یکه پر از برگ ها یباغ دنیو با د رهیچشم بند من هم کنار م نه،یش یم

 به من یاز کدوم خاطره برگشت "

 شدم ییایدوباره از تو رو که

 منو دنید ینم ایدن ی همه

 " .شدم ییکنار تو تماشا من
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کشم. برق فالش هم زمان  یرو در آغوش م نیتر یدوست داشتن نیکشم. محکم ا یردم سمتش و تو آغوشش مگ یم بر

 .آهنگ و خنده بلند سام یبعد ی کهیشه با ت یم

 به شب یتاب یاز کدوم پنجره م "

 .کنم یشبونه با تو خلوت م که

 ها هیثان نیخدا رو هر شب ا من

 " .کنم یتو دعوت م یتماشا به

همه  نیو ا یبغض از خوشحال هیشه.  یدو تا زن ثبت م نیکنه. هر حرکتش داره با عکس و دورب یش بلند مدستا یرو

 .زنه یآهنگه که حرف دل هر دومون رو م نیکه داخل باغه و ا ینور ریبردم ز ی. منهیش یمحبتش تو گلوم م

 نفس کی یکه برا ییتو هوا "

 .کنم یو از تو جدا نم خودم

 یرورممن خود غ یبرا تو

 " .کنم یغررورم و رها نم من

 :گهیکنه و م یچکه رو با دستش پاک م یقطره اشک که از چشمام م هی

 چرا اشک؟ ـ

 .. من، من، دوست دارمهیاز خوشحال ـ

 .یناب و زندگ یو لحظه ها یخوشحال یباز هم آغوش و آغوش و آغوش و اشک ها و

 کنم یم هیتا به اعجاز تو تک "

 تنم هریگ یآغوش تو م شکل

 جهان کیچشم  شیکه پ یکس اون

 .منم دهیرسالت تو تن م به

 نفس کی یکه برا ییهوا تو
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 .کنم یو از تو جدا نم خودم

 یمن خود غرورم یبرا تو

 " .کنم یغرورم و رها نم من

 یو مذاره. سام دستم ر یم میکالم مال یآهنگ ب هیبعد  یکنه و کم یآهنگ رو کم م یآهنگه، صدا میکه مشغول تنظ یزن

شم و  یم رهیچشماش خ ی. تومیذار یم شی. هر دو عشق رو به نمامیرقص یم ،یزییکشونه وسط و تو اون غروب پا

 :گمیم

 .بود میشب زندگ نیتر یامشب، برام دوست داشتن ـ

 :گهیخنده و م یم

 .شه مهتا یم نیتر یماندن ادیهنوز مونده. امشب برات به  ـ

 .رو بگم یزیچ هیخوام  یم ـ

 ؟یچ ـ

خواست  ینبودم. بهت گفته بودم که دلم نم یبهت گفته بودم که راض ،یخواستگار دیتو و خانواده ات اومد یوقت ـ

 .نشیو بهتر نیبوده که تو عمرم کردم. درست تر یکار نیدرست تر نیا دیخوام بهت بگم، شا یکنم. اما االن، م یعروس

 :گهیکشه و م یاتمام آهنگ سام در آغوشم م با

 .من نیارم بهتردوست د ـ

***** 

 :گهیکنه و م یبار مقصد خونه است. در خونه رو باز م نیهم همون چشم بند و ا باز

 .ده االن هلت بدم یجون م یآ ـ

 :گمیخندم و م یم بلند

 زم؟یکه عز یفهم ی. میکن یاون وقت خودت رو مرده فرض م ـ

 :گهیکنه، م یهمراهم آروم آروم حرکت مکه  یبره. در حال یکشه و به سمت خونه م یخنده دستام رو م با
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 تیکه تو زندگ یی. امشب تمام کسایکه تو خونه هستن، خوب فکر کن ییاونا دنیخوام با د یمن، م یشرق یفرشته  ـ

خودت  قیکه ال یرو از خودت نشون بد یجا هستن. اما، بهم قول بده که رفتار نیبار کمک کردن، ا هی یبودن و به تو حت

 .بدهسرت رو تکون  ،یاگه حرفم رو قبول دار و خودم باشه.

 .رمیم یم ر،یچون حرف سام برام سنده و اگه بگه بم دم،یتکون م یسر

 یزنن و تولدت مبارک رو م یبا هم دست م ی. همگنمیب یبار با برداشتن چشم بند، جمع خانواده و دوستانم رو م نیا

زنه.  یدست م یمونه و بعد محمد که با لبخند یم رهیخ زهیر یاشک م یمامان که از خوشحال یخونن. نگاهم تو چشما

ناز و شوهرش  ی هیسام ا،یو مهناز و آر اریلبخند من نبود. مه قیال ونزدم. ا یاگه به سام قول نداده بودم، اون لبخند رو نم

 .و مادر و پدر سام

. تنها ستیتو جمع ن یوسط خاله ا نیاما ا .لهیفام یکنه، بودن بچه ها یلحظه دارهمن رو متعجب م نیجا و ا نیکه ا یزیچ

که حضورش در  یینایکه دست آسمان رو گرفته. روم یینایکنه. روم ینگاهم م یو با لبخند نیکه غمگ ناستیو تنها روم

کدوم از  چیزنن. ه یو دست م ستادنیهم در کنار هم ا رانشونکنه. فاطمه و زهرا و همس یتعجب خوشحالم م نیع

دونم که عقدم رو هم به زور اومده بودن. آخه اونا، هنوزم که هنوزه من رو مقصر  ی. خوب مومدنین لیفام یبزرگترها

دو تا گوهر برکت دهنده به  نی. ایمن نبود. آقاجون و مامان ریکدومش تقص چیکه ه یدونستن. اتفاقات یاون اتفاقات م

 .میزندگ

 :کنه یه مکشم. کنار گوشم زمزم یو در آغوشش م رمیم نایسمت روم به

 .خوام یکه خانواده ام در حقت کردن، من عذر م یزیهرچ ی. برادیمهتا، ببخش دیببخش ـ

 :گمیکنم و م یزنم و اشکاش رو پاک م یرو گونه اش م یا بوسه

 نایشده. روم یکه چ ستیبرام مهم ن گهیاونا چه کردن. د ستیبرام مهم ن گهید ،یبفهمن. حاال که اومد دیچرا تو؟ اونا با ـ

 یانیمن، سام و داشتن اطراف یکه من رو تنها گذاشتن. خوشبخت ییارزه به تمام کسا یمن م یمن االن خوشبختم. خوشبخت

 .مثل شماست

 .رمیو به سمت مهمونا م رمیگ یسام رو م دست

***** 

 هیاز ارزش بود. که برام پر  یا هیسام رو نگرفت. هد ی هیهد یکدوم اونا، جا چیداد. اما، ه یا هیامشب بهم هد یهرکس

اون روستا و در حال فکر کردن به آسمون  یکه تو ینیزم یکه رو یعکس من. اونم وقت یبزرگ از من. از رو یتابلو

که اون عکس رو به من نشون بده و نداد.  دمییشده بودم و سام از من عکس گرفته بود و بماند که چقدر دنبالش دو رهیخ
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بود جلوم و ازم  دهیلحظه پر هیها نشسته بودم و اون در  نیزم نیمرز ب یدم و روکه موهام رو پشت سرم بسته بو یوقت

 .عکس گرفته بود

گفته بود زاده  ایروز آر هیکه  ینبود. تولد من عشقم رو به سام محکم کرده بود و من مثل ققنوس یتولد معمول هی. تولدم

با خانواده ام بود. تولد من،  یزد. تولد من، تولد آشت یم میشده بودم و بند بند وجودم حرف از عشق مرد مردستان زندگ

 .میبند زندگ یگره محکم بود رو هی

***** 

 " سام "

خودش آهنگ  یمن داره برا یشنوم. دختر کوچولو یآهنگ خوندن مهتا رو از آشپزخونه م یو صدا ونیام به تلوز رهیخ

 یخونده باشه. خنده ام م یتا با همه حالت دهیصدا م رییتغهم  یخونه و هر از چند گاه یرو با ذوق م یکارتون باب اسفنج

 :گمیو بلند م رهیگ

 .کودک مبارک یروز جهان ـ

 :گهیم شم،یپ ادیم وهیظرف م هیکه با  یحال در

 .نیبه همچ ـ

 یذاره و کنترل رو از دستم م یجلومون م یدست شیو اونم دو تا پ رمیگ یهمون خنده ظرف رو که به سمتم گرفته، م با

 :گمیکشه. با اعتراض م

 .دماید یاِاِاِ داشتم فوتبال م ـ

 .شه یشروع م گهید قهیدق کی. نمیرو بب المیخوام سر یخب منم م ـ

که  یکنه از روز یذاره رو پاش، شروع م یرو م یدست شیکه پ یبه من که کنج مبل نشستم و در حال دهیم هیتک و

. تلفن دمیخواد، جوابش رو م یکه ازم نظر م یهاش و هر از چند گاهذارم رو شونه  یزنه. دستم رو م یگذرونده حرف م

 :گهیم شماره، دنی. با شنرهیشه و به سمتش م یخوره، بلند م یکه زنگ م

 .ارهیکه مه نیاِ ا ـ

به  جانیزنم فوتبال و با ه یکنم و دوباره م یصحبت کردن. از غفلتش سواستفاده م اریکنه با مه یداره و شروع م یبرم

 .نهیتضم گهیگل رو که بزنن، د نیکنم. ا یکه در شرفِ وقوعه نگاه م یگل
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 :گهیتکه پرتقال، م هیکنم. در حال برداشتن  یصورتم، به مهتا نگاه م یجلو یمیس یب یگرفتن گوش ای

 .باهات کار داره اریمه ـ

 :پرسم یم متعجب

 با من؟ ـ

 .گهید ریآره، با تو. بگ ـ

 :گمیو م رمیگ یرو م یگوش

 .م داداش، بفرماسال ـ

 رفته ما رو نه؟ ادتی گهی. ددایکم پ یسالم آقا ـ

 .که اومدم خونه ستیساعتم ن کینه به جان خودم. سرمون شلوغه.  ـ

 .کنم یم یدونم. شوخ یم ـ

ما هستن.  یجا خونه  نی. همه الدایشب  یکه مامان گفت زنگ بزنم و دعوتتون کنم برا نیراستش غرض از مزاحمت ا ـ

 .نیشما هم به همچن ی خانواده

 .میش یدست شما درد نکنه. مزاحم م ـ

 .دارم یلیکه من باهات حرف خ نیو ا ـ

 در مورد؟ ـ

. مهمه به جان خودم. نگرانم نشو. اگه خدا نیایب هیبهت. فقط تو و مهتا زودتر از بق گمیاالن نگم بهتره. بذار فردا شب م ـ

 .شه تهش یم ریبخواد، خ

 .نمیبده بب حیم خوب. درست توضمن االن کنجکاو شد ـ

 ؟یندار یها، کار ینکن ریهمون فردا شب. د ـ

 .چشم. خداحافظ ـ

 :پرسه یقطع تماش مهتا م با
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 گفت؟ یم یچ ـ

 :گمیشه و م یم ونیدعوتمون کرد. حواسم دوباره جلب تلوز یچیه ـ

 نه؟ ایگل شد  نمیجا. بذار بب نیا یاَه، تو که تو بازم زد ـ

 :گهیاندازه و م یباال م ییابرو

 ...پسره نیجا ا نیباحاله. نگاه کن، ا لمشیخوام. ف ینم ـ

 یباز دیق دیکنم که با یفکر م نیو منم به ا دهیم حیها چه کار کردن توض تیکه شخص نیداستان و ا یتند تند درباره  و

 .رو بفهمم جهیرو بزنم و تو اخبار نت یمهم نیبه ا

***** 

 .چهیپ یدوباره تو گوشم م اریمه یکنم. صدا یفکر مو  رمیگ یرو تو دستام م سرم

کثافت حرفاش با هم  نیکارشون برسن. ا یکارا به سزا انتیاون خ دیبفهمه. باالخره با دیمهتا رو صدا بزن سام. اونم با ـ

اونا رو  دی، ما بامن شرمنده ام. سام گهیبار م هیکاره ام و  چیمن ه گهیبار م هیاونا بوده و  ریتقص گهیبار م هیخونه.  ینم

 .کنن یتونم بذارم اونا راحت زندگ یهم که باشن. من نم یخاک هکر نیدادگاه. هر کجا ا میبکشون

 .شه ی. تازه داره خوب مزهیاش بهم بر هیترسم روح یم ـ

 ...هم ازیجاست. کنارمون هست و در صورت ن نیهم ا ایشه. آر ینم یچیمطمئن باش ه ـ

 :گهیکنم که م ینگاه م ایآر به

 .بترسه یو نذار یگاه اون باش هیتک دیباش مرد! تو االن با یقو ؟یکن یفرار م یآره، تو از چ ـ

 .تو خواب برگردم دنشیکش غینحس قرص خوردن و ج یخوام دوباره به اون روزها یکنم. نم یفرار نم یزیمن از چ ـ

 کار به اون جا بکشه. مطمئن باش. حاال صداش کنم؟ میذار ینم ـ

 :گهیشه و م یخنده، وارد اتاق م یکه م یبعد مهتا در حال ی. کمرونیره ب یم ایو آر دمیتکون م یچار سرنا به

 یم یتو چ نیساعته ا هیشما  میکه بدون میدیترک یما از فوضول رونیبابا اون ب افتم؟یاِ منم باالخره به جمع بزرگان راه  ـ

 .ترکن یم ی. هاهاها، االن اونا از فوضولدیگ

 :گهیو م نهیش یزنم. کنار من م یم یبچگانه اش لبخند یدشا به
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 زنن؟ یحرف م یدر مورد چ ونیخب، آقا ـ

 :گمیو م رمیگ یرو تو دستم م دستش

 باهات؟ میمهم صحبت کن زیچ هی یخوام درباره  یمهتا، م ـ

 :گهیما نشده! با خنده م یمتوجه نگاه جد هنوزم

 ...بگم من تا حلو دیکه با هیطور نیو خبر ندارم؟ اگه ا رمیم ینکنه دارم م ـ

 :گمیپرم و م یحرفش م وسط

 .کنم یصحبت م یمهتا، من دارم جد ـ

 :گهیشه و م یشم. لبخند نم نم از رو صورتش جمع م یم رهیتو چشماش خ و

 شده؟ یچ ـ

 :گهیم یبه آروم نه،یب یکه وضع من رو م ایشروع کنم. آر یدونم چه طور یکنم و نم یدست م دست

 .از اون سه نفر رو گرفتن یکی شیمهمه. چند وقت پ یلیحرف ما خ نیا جان، راستش امهت ـ

 :گهیشه و م یم رهیخ ایبه آر جیگ مهتا

 ...کدوم ســ ؟یچ یعنی ـ

که  ییگرده سمت من و خودش رو تا جا یبا ترس برم ه؟یشده و منظور ما چ یچ دهیمونه. انگار فهم یجمله تو دهنش م و

 :گمیزنه به بازوم. آروم م یو چنگ م ارهیچسبونه. دستش رو به سمت بازوم م یجا داره به من م

 .. اون تو زندانهنیگرفتنش. هم گنیدارن م نای. استین یچیچته؟ ه زم؟یشد عز یچ ـ

 .خوام بشنوم ی. نمدیتمومش کن ـ

 :گهیو م ادیهم به حرف م اریمه

 نیهمونه. اون وقت ا نیکه ا یو شهادت بد یکالنتر یایبار ب هی دیتموم بشه. تو فقط با دیماجرا با نیا ن،یخواهر من، بب ـ

 .کنن ریشه اون نفر رو هم دستگ یشه و م یم یدیوارد مرجله جد یلعنت یپرونده 

 :گهیکلمات آخر م دنیتموم بشه، سرش تو آغوشم بود، اما به محض شن اریمه یجمله  تا
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 ...یعنی... یعنیمگه اونا رو نگرفتن؟  ـ

 :گمیگردونم و م یسمت خودم برم رو به سرش

 .. مهتا، خانمم، به من نگاه کن. آروم باشستنین رانیا یآره، ول ـ

 :گهیو م رهیگ یحرف من رو م یهم دنباله  ایآر

 دی. باادینم شیهم پ یدختر چیه یبرا ی گهیو لو برن، د میبنداز ریشه. اگه اونا رو گ یتکرار نم گهیآره. اون ماجرا د ـ

از  ییکه بو ادیدرب یکسان یهوس ها یقربان گهید یمهتا هیهم جنسات دفاع کن. نذار  هیه. از حق خودت و بقطور بش نیا

 نبردن. خب؟ تیانسان

کنه که نشکنه و من هم  یما تو وجودش اثر گذاشته. انگار داره مقابله م یشه. انگار حرف ها یبدنش داره کم م لرزش

 .ذارم که بشکنه ینم گهید

***** 

 " امهت "

 یو شب لدایمامانم. اونم شب  یشم. بعد از چند ماه دوباره اومدم خونه  یم رهیخ رونیپوشم و از پنجره به ب یرو م لباسم

خوام برگردم که  یاُفتاده به جونم. م یترس و استرس هی ایو آر اریسام و مه یخوش باشم، اما با به لطف حرف ها دیکه با

 :گهیبهم م یلبخند هیو با  ادیتم م. به سمنمیب یپشت سرم مامان رو م

 مهتا؟ ـ

 :گمیو م دمیتکون م یسر

 بله؟ ـ

 :گهیکنه و م یکنه. سرش رو بلند م یپا و اون پا م نیا یکم

 .دیجا بمون نیامشب ا ـ

 :گمیباال و م رهیم ابروهام

 امشب؟ ؟یچ ـ
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 یچند ساعت نشستن برام کاف نیبرات. ا دلم تنگ شده بود ؟یبعد از چند ماه اومد یدون یجا بمون. م نی. ادیآره، نر ـ

 !گهینبود. مهتا، قبول کن د

باشه. در ضمن من اصال  یراض دیاونم با ،یکه، بذار به سام هم بگم. باشه، من راض ستیمادر من، فقط نظر من شرط ن ـ

 ...و ساپورت بمونم که کیتون نیتونم با ا یلباس با خودم ندارم. نم

 .میریگ یم اریسام هم از مه یجا مونده. برا نیا تیچند دست لباس مجرد اونش من لباس دارم. یبرا ـ

 نیماش چییکه با سو یو در حال ستادهیا اری. سام کنار مهرمیم رونیباز به سمت ب یو با همون دکمه ها دمیتکون م یسر

 :گمیو م رمیزنه. به سمتش م یحرف م اریکنه، با مه یم یباز

 سام؟ ـ

 :گهیگرده سمتم و م یو برم زنهیم رایحرف مه دییدر تا یسر

 جانم؟ ـ

 .دیجا بمون نیامشب ا گهیمامان م گم،یم ـ

 :گهیکنم. آروم م یشونه ام حس م یمامان رو، رو دست

 .گهید دی. االنم که همه رفتن. شما بموندمیهمه وقت مهتا رو د نیپسرم، من بعد از ا ـ

 :گهیو م زنه یم یکرده. لبخند ریگ یستیتو رودربا یانگار سام

 ...بگم؟ مزاحم یآخه چ ـ

 :گهیسام و م یشونه  یذاره رو یدستش رو م اریمه

 !خودته یجا هم خونه  نیمرد؟ ا هیحرفا چ نیا ـ

 :گهیو م دهیتکون م یو سر گهیمخالفت نم یبرا یزیچ گهید سام

 .باشه. فقط به احترام حرف شما ـ

و االن احترام. اون  ادیو االن چطور؟ اون موقع فر زدیطور حرف مسام با مامان چ شیکنم که چند ماه پ یخودم فکر م با

ها و کدورت ها  نهیبه دست زمان. زمان ک میسپرد یم دیرو با یرسم که همه چ ینتجه م نیموقع اخم و االن لبخند و به ا

 نیشد ب یمحکم وندیدوست داشتن بود که پ نیا تیبرن و در نها نیب زها ا نهیک نیرو خوابوند. عشق کمک کرد که ا
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بره به اتاق خودم.  یکشه و م یو مامان هم دست من رو م اریمه شیپ نهیش یو م ارهیروابط ما. سام کتش رو از تنش درم

دونم چرا،  ی. نماشتهلحظه نگاهش رو از صورتم برند کی م،یکه اومد ی. امشب از وقتنهیش یم نایا اریمحمد هم کنار مه

بار  کی م،یکرد یبا خانواده ام آشت یشه. از وقت یم شتریبا هر بار گفتن محمد خان ب که ی. غمنهیکنم غمگ یحس م یول

 .هم بهش بابا نگفتم. خودش خواست

کشم.  یم رونیتخت نشستم، مانتوم رو از تنم ب یکشه. همون طور که رو یم رونیب الیمامان من رو از فکر و خ دست

شم. هنوزم اتاق،  یم رهیکنه خ یرو تو دستش گرفته و فکر م تخت و به مامان که دستم یکشم گوشه  یخودم رو م

 .امیشه، به حرف م یم یوالنسکوت ط نیا یخودم. وقت یهمون اتاقه. همون اتاق دوست داشتن

 شده؟ یمامان، چ ـ

 :گهیو م ادیم رونیفکر ب از

 ؟یمحمد رو ببخش یخوا یهنوزم نم ـ

 :گمیزنم و م یم یپوزخند

 .نه، خودش خواست ـ

 .مونهیاون پش یدرما ـ

بود که به زور من رو  مونیهم پش یرو نشون داد. اون سر شیمدت ذات واقع هیبود که بعد از  مونیهم پش یاون سر ـ

 .هم، اَه، مامان دست بردار تو رو خدا یکرد. اون سر میزندان یفرستاد تو اتاق و تا فردا شب و خواستگار

 .کم از خودت بگو هی. رونیب امیموضوع م نیباشه، باشه. اصال از ا ـ

از قهرها و  گمیداشتم. م لیکه اون اوا یاز زندگ گمیکنم به حرف زدن. م یکنم و بعد منم شروع م یکم سکوت م هی

ذارم رو  یشدم و اون وقته که سرم رو م یکنم خال یکه حس م گمیقدر م نیکه داشتم. ا یاز مشکالت گمیهامون. م یآشت

 .شب هم گذشته مهیشم که ساعت هاست حرف زدم براش و ساعت از ن یمامان و تازه متوجه م یپا

 :گهیخنده و م یسام م دنی. مامان با دشهیمن و مامان، سام وارد م دییخوره و با گفتن بفرما یبه در م یتق

 .پسرم یشد تیتو هم اذ ـ

 :گهیو م دهیسام متواضعانه سر تکون م و

 .نیبود دهیرو ند گهینداره. باالخره مدت ها بود که همد یبیع ـ
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 :گهیتلخ. با همون حالت م یخنده  هیخنده. اما  یم مامان

 .طاقت ندارم گهی. من دارهیاون روزها رو برامون ن گهیخدا د ـ

 هیسمت سام و من  رهی. مامان مدهیگرفته و پوش اریاز مه یدست لباس راحت هیشم که  یشم و تازه متوجه سام م یم بلند

 یدونم ک یشم. نم یم رهیو به ساختمون رو به رو که غرق در سکوته خ رمیبه سمت پنجره مزنم.  یبهش م یلبخند

 :گمیسام دستاش رو دور کمرم گرفته. آروم م نمیب یم ام،یبه خودم م یشه. اما وقت یحرفاشون تموم م

 .یخسته شد ـ

 :گهیکنه و م یتازه م ینفس

 ؟یستیخسته ن ؟ینه، امشب خوب بود. تو چ ـ

 .مثل تو نه، منم ـ

شاهد  شهیکنه و نور ماه م ی. دست سام برق اتاق رو خاموش ممیش یم رهیگردم. به هم خ یکنم و برم یبعد تالش م و

 .عشق باشه. حافظ من و سام و عشقمون نیخوام که حافظ ا یما و من با تمام وجودم از خدا م یعشق جون گرفته 

***** 

تخت خوابمون برد.  نیهم یبه زور و خنده رو ییدو تا شبیپوشه. د یلباس مکنم. سام داره  یچشمام رو باز م ییصدا با

. اونم فقط به خاطر مینگرفت یا گهید زیپتو، چ هیبرامون رخت خواب آورد، به جز  قهیمامان بعد از چند دق یوقت یحت

 :گهیبازم م یچشما دنید . سام بادیارز ینفره، اما به مزه اش م هیتخت  هیرو  دنیاتاق. هر چند سخت بود خواب یسرد

 .کنه زیتوپ گرفته که روز جمعه امون رو خاطره انگ یصبحانه  هیداداشت  میبلند شو تنبل. پاشو بر ـ

 :گمیآلود م خواب

 گرفته؟ یمگه چ ـ

 .کله پاچه ـ

درهم  یا ابروهاغذا. ب نیشه. اما نه از دوست داشتن، از شدت تنفرم از ا یاسم کله پاچه ناخودآگاه چشمام باز م دنیشن با

 :گمیم

 .خورم ینم ـ
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 :گهیگرده سمتم و م یبرم

 چرا؟ ـ

 :گمیجمع شده م ییلب ها با

 .ادیبدم م ـ

 :گهیخنده و مسخره وار م با

 .قهیسل یب یبدغذا اد؟یبدت م ؟یچ ـ

 .توپت رو بخور و بذار منم بخوابم یبرو صبحانه  ،یحاال هر چ ـ

 .یجا بخواب نیم تو اخورم. اما عمرا اگه بذار یاون رو که م ـ

 :گمیم یشم و با لحن لوس و مسخره ا یکشه. به زور از جام بلند م ی. دستم رو مادیبه سمتم م و

 ؟یعشقم به روح اعتقاد دار ـ

 :گهیخنده و م یم

 .که تو روح خودت نیآره عشقم. هم به روح اعتقاد دارم، هم ا ـ

 :گمیذاره به رخت خواب دلچسبم برگردم، م یو نمزنم به دستش که بازوم رو گرفته  یکه مشت م یحال در

 .واقعا که تو روحت ـ

 دنی. سام با درهیگ یاُفتم و خنده ام م یمهناز م شبید یشوخ ادی هویشم،  یکشه و من از جام که بلند م یرو م دستم

 :گهیخنده ام م

 .شد وونهیکردم، د داریشد؟ زنم رو صبح زود ب یچ یدید ایشده؟ خدا یزیچ ـ

 :گمیگردم سمتش و م یباز برم شین با

 یبهشت و شماها رو م رمیبود که من م ستادهیپا ا کی. بعدم شهیتموم م ایداده بود که امروز دن ریمهناز گ شبید ـ

 .جهنم میریم نایکرده بود که به خاطر ا فیصفت رد یسر هیهمه هم  یفرستن جهنم. برا

 :گمیو م شهیو مشه لبخند و کم کم اونم مح یم واشی واشیام  خنده
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 .شدمیخل م الیاگه به خاطر اون نبود، تمام شب از فکر و خ ـ

 :گهیجلو و م ادیدو قدم م سام

 به خاطر اون حرف ها؟ ـ

 .ترسم یآره، سام، من، من، م ـ

 .یندار دنیمن پشتتم حق ترس یتا وقت ـ

 :گمیمکشم و  یم ی. نفسنهیش یحرفش به دلم م نیا نیگرده. چقد ا یلبخندم برم بازم

 .پشتم باش شهیهم ـ

باشه.  ادتیرو  نیولت کنم. مهتا، ا یمشکل نیو با کوچکتر یزمان هیکه  نیا یمونم. از روز اول تو رو نخواستم برا یم ـ

 .من نباشم هم خدا هست

 :گمیذارم و م یلبش م یرو، رو دستم

 .حرف از نبودن نزن. حداقل االن نزن ـ

 قیلذت عم هیبندم.  یم چهیپ یکه تو وجودم م یزنه. چشمام رو از لذت یروش م یو بوسه ا رهیگ یرو تو دستش م دستم

شم. نو  یشه، تازه م یکه روش برف نشسته و خنک م یگرم نیزم نیشم. ع ی. تازه منهیش یکه تو تک تک سلول هام م

 .شمیشم. من با هر حرکت سام از نو متولد م یم

کوبه و انگار  یها م وارهیقلبش که محکم خودش رو به د یکشه. صدا یش مکنه و من رو در اغو یدفعه دستم رو ول م هی

شه و من  یکمرم متوقف م ی. رونییپا رهیکنه و م ی. دستش از گردنم رو لمس منهیش یخواد آزاد بشه، تو گوشم م یم

دست از  یروز هیکه  یکرد؟ من یروزها رو م نیفکر ا یک کهکنم  یو من فکر م دهیرو محکم تو حصار آغوشش فشار م

 یکردم که بند بند وجودم وصل شده باشه به مرد یروزها رو م نیکرده بودم، فکر ا یشسته بودم و دو بار خودکش ایدن

وجودم رو  یکامل کننده  ی مهین نیکنم. من ا یاون مرد زندگ یکردم و نتونم ب یازشون احساس تنفر م یروز هیکه 

 .خوام با اون باشم یم استیدن ایخوام و تا دن یودم مرو با تمام وج مهین نیدوست دارم. من ا

 .فهمم یجمله رو م نیا یکنم از داشتنش و حاالست که معن یحاالست که با تمام وجودم خدا رو شکر م و

 " .است کیصبر، سحر نزد یاندک "
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شم. لباس  یم دنیحرف مشغول لباس پوش یکشم و ب یم رونیشه، خودم رو از تو آغوشش ب یکه دستاش شل م یکم

کله پاچه مو رو تنم  دنیشم. با د یکنم و همراه سام از اتاق خارج م یعوض م میو جوراب شلوار کیخوابم رو با تون یها

رو نگاه  ادیکه م ی. داره برفرمیبرده، م رونیاز پنجره ب وکه سرش ر اریاون که نگاهش کنم به سمت مه یشه و ب یم خیس

 :گهیم زنه،یکه کمتر مواقع م یبخندشه و با ل یکنه. متوجه من م یم

 .کنن. بدو یکنن که از قضا فوق العاده بد نگاه م یجا چند تا کارگر دارن کار م نی. اایبنداز رو سرت و بعد ب یزیچ هی ـ

 :گهیشال رو سرم م دنیزنم. با د یاندازم رو سرم و کنارش م یدارم و م یمامان که رو مبله رو برم یپشم شال

 .. کله ات پف کردهیر شدچه خنده دا ـ

چرخه و چشم تو  یکنم. نگاهم تو اطراف م یبرف ذوق م دنیکنم و با د یم رونیتوجه به حرفش سرم از پنجره ب یب

 .بود حالم بهم بخوره کیکردن که نزد یکشم. چنان نگاه م یشم با کارگرها و خودم رو عقب م یچشم م

 یشم. مامان که م یم یجور هیاون کله پاچه  دنی. گرسنه ام. اما با درمیکنم رو مبل و به سمت سفره م یرو پرت م شال

 :گهیفرسته و م یو کره رو از اون ور سفره به سمتم م ریدونه حالم بد شده، با خنده ظرف پن

 .ینش یجور نیخب نگاه نکن که ا ـ

 :گمیحرص م با

 ؟یریبگ میشد حل ینم ـ

 :گهیبا خنده م اریمه

 !خانم یمخصوص خودت گرفتم آبج ـ

 :گمیم ی. آروم و جدرهیمحمد لبخند از لبم م دنی. با درهیگ یجلوم نون م یو دست زنمیبودنش م ثیخب نیبه ا یلبخند

 .خوام ینم ـ

شم. اما  یسمت چپم محمد نشسته. با همون حالت مشغول خوردن م شمیکشه عقب و تازه متوجه م ینون رو م واشی

 :گهیکنه. مامان بهش م یم یستش بازمحمده که با نون تو د ینگاهم به دستا

 محمد؟ یخوا یچرا نم ـ

 .شنوم ینبوده، رو م ایدن نیمحمد که انگار تو ا یصدا و
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 .خورم یهان؟ االن م ـ

محمد  یهات به من داد یاز کم محل یچه زجر ی. حاال حاال ها مونده بفهمنهیش یرو لبم م یحالش پوزخند نیا دنید با

 .باور ندارم. هرگز شدنت رو مونیخان! هرگز پش

 جادیکه محمد تو دلم ا ییزخم ها یول م،یراض میفکر و اخم کرده از سر سفره بلند شدم. من اگرچه از زندگ نیهم با

 یبسازه از جنس مهتا ییزخم ها رو ببره و بشوره و مهتا نیتونه کامال ا ینم یزیچ چی. هرهینم نیاز ب یآسون نیکرد، به ا

 ...شیپاک دو سال پ

***** 

 :گهیکنه و م یبه صورتم م ی. نگاهرمیگ یکنم و دست سام رو م یشل م قدم

 یتون یمهتا، تو م ـ

ذاره که برگردم.  یکنه و نم یمحرک کارساز کمکم م هیکنه. مثل  یمهتا گفتنش دوباره قدم هام رو محکم م نیهم

اتاق  یدونم! از چند نفر درباره  ینم ؟میچیپ یهم اومدن. چند تا راهرو رو م ایو آر اری. مهرمیگ یدستش رو محکم م

 یسام من هم م ستادنیفکر کنم. با ا نایتونم به ا یکه نم ارمقدر ترس د نیدونم. ا یاونم نم م؟یپرس یمورد نظرمون م

 .ستمیا

 ...تق تق

و  یسسالم و احوال پر یبا پوشش سبز پررنگ، صدا یمرد دنیو د ستادنیو بعد دوباره ا یدر و حرکت چند قدم یصدا

 لیو سب شیر یکه کم یتو صورت شمیم رهیکنم و خ ی. سرم رو بلند میی. جناب سروان رضاییو رضا ینام محمد دنیشن

گرده سمت  ی. مرد برممیکه من ک دهیم حیبراش تو ارهکه د یاریکنه. مه یگوش م اریمه یداره و با دقت به حرف ها

 .چهیپ یکوچک و گرم اتاق م یمرد تو فضا یصدالرزه و بعد  ی. دستام منمیکنه بش یمن و سام کمکم م

 ؟یخانم محمد ـ

زنم و  یچنگ م شتریکنم. دست سام رو ب یکه هر آن امکان شکستنش هست، نگاهش م یکنم و با بغض یرو بلند م سرم

 .گه ینم یزیاون چ

بکنه  یتونه کار ینم گهید و رهی. اون جوون تو بند قانون اسدینترس یزیکه شما از چ نی. اول ادیگوش کن یخانم محمد ـ

اون رو  میتون یکه با شهادت شما ما م نی. دوم ارهیم رونیب تونیقطعا به طور کل از زندگ گهیو اگه جرمش اثبات بشه، د

و  میکن یم ریاون ها رو هم دستگ یاز پارسا و دوستش به ما بده و به زود یشتریکه اطالعات ب میتحت فشار بذار شتریب
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 دی. اما االن، شما اماده ادینترس یزیبود که شما از چ نیا یحرف ها برا نیا ی. همه مشونیرسون یمکارشون  یبه جزا

 ...که نیا یبرا

 :گمیم اد،یکه انگار از ته چاه م ییکنم و آروم و با صدا یخشک شده ام رو تر م یلبا

 .بله ـ

 نی. اگهینم یزیهم چ یو کس دمیتکون م یسر ینزدم. از سر ناچار یکه انگار حرف فهیقدر صدام خش دار و ضع نیا اما

ترسم. از جام بلند  یکه من زن تا چه اندازه م دنیجا همه با چشم د نیمن رو درک کردن. ا یپناه یو ب تیجا همه مظلوم

. دوباره میر یم ییشه. هر دو دنبال جناب سروان رضا یهم بلند م مکنم. سا ی. بدون کمک سام؛ ضعفم رو کنترل مشمیم

 .تک تک آدم ها. من و سام و جناب سروان و مردم یقدم ها یو صدا چیدر پ چیپ یوهاراهر

 تق... تق تق تق

داره و باز هم من و ترس  یکه نور کم یرنگ. وارد شدن به اتاق رهیگوش خراش در ت یبار صدا نیو ا ستادنیهم ا باز

و  یبا سالم نظام ی. سربازدشیاریگفتن ببلند جناب سروان و  یبعد صدا یلباس سام و کم نیمن و آست یجدانشدن

 یکه به گفته  یا شهیبسته. از پشت ش یها و پاها ترنگ و دس یمشک یبا پوشش پارچه  ییبا چشم ها یآوردن متهم

 .هییکه آشنا تر از هر آشنا یشم به مرد یم رهیشم خ ینم دهیجناب سروان من از اون ور د

به  الیخ یکه ب نمیب یرو م یشه و مرد یشه. مردمک چشمام گشاد م یم رهیو من ترس به اندامم چ رهیبند کنار م چشم

 .شده رهیرو به رو خ

 :گهیکه م ییو مست مرد نما دهیکش یو صدا ادیتلو تلو خوران جلو م یا هیسا "

 عــــروســـــــــک؟ ـ

 .پشت سر هم و فرار من به سمت در یها سکسه

 .خوشگلم؟ ک...ارت دارم ییکجا ـ

 .زهیر یم نیزم یکه رو ینما و زدن گلدون و خون قرمز وونیشدن مرد ح کیو نزد الیکوچک و یه طاقچه ب دنیچسب

 توله سگ؟ یذار ی... سر من کاله... مگهیحاال... د ـ

 " .من و ترس من و ترس من غیفرار و ج و

 :گهیخوره و م یتکون م هیلرزم. مرد  یشم و م یم سرد
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 م؟یکن یچه کار م میجا دار نیاَه... ا ـ

مونن و  یکه پشت دستمال بسته به دهنم م ییناله ها یمست عــــروســـــــــک و باز هم صدا یباز انعکاس صدا و

 .خندن یکه به من و ترس من م ییمردنماها

 :گهیگرمش که م یگرم سام و صدا یجسم نابوده شده رو تحمل کنن. دست ها نیطاقت ندارن ا گهیشلم د یزانوها

 ...آب وانیل هیب سروان مهتا، جنا ـ

 یکه خنکاش رو یآب وانیبره. ل یکه اون مرد رو م یسرباز دنیو بسته شدن نگاه ماتم و د یصندل یبعد نشوندنم رو و

و  کیشکنه از زن بودن و رنج خاطرات نزد یشکنه. م یکه م یکنه و بغض یام رو آروم م دهیبر یو نفس ها نهیش یلبم م

 .شیزندگ یاه یآوردن نحس ادیاز به  شکنه یحال دورش. م نیدر ع

 :نهیش یجناب سروان به گوشم م یصدا

 حالتون خوبه؟ ـ

 :گمیجواب م یمن به جا و

 .بود شیخودش بود. خود لعنت ـ

 .مرد مردستان من یباز صدا و

 .خواد ی. نمیبگ یچیخواد ه یتو رو خدا آروم. نم زم،یمهتا، عز ـ

کشه؟ که  یم یعصب یچرا مرد من بغض داره؟ که چرا پشت سر هم نفس هاکنم که  یبغض شکسته فکر م نیمن تو ا و

 یستبر مرد و اون جاست که من مهتا با تمام وجودم داستان پناه رو درک م ی نهیزنه؟ و بعد س یچرا پشت سر هم پلک م

 .کنم

***** 

خواد که استراحت کنم و من  یآب ازم م وانیل هی. مرد من با دادن میشد و من و سام به خونمون برگشت میتنظ تیشکا

کشم و  یم یکنم. تن خسته ام رو کنار یکه بگه رو قبول م یاراده ام که هرچ یقدر ب نی. ارمیگ یهم اروم تو جام قرار م

 :گهیزنه و م یم یخوام که نره. لبخند یکشمش و ازش م یخواد بره که م یسام م

 .یراحت بخواب ؟یخوا یقرص م هی ـ
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 یدرد ب یخواد چه کار؟ دوا ی. مهتا تا اون هست قرص مچهیدونه که مهتا بدون اون ه یاونه. نم دونه که قرص من ینم

 .درمون مهتا خودشه

 .نه، کنارم بمون ـ

شه  یداره، باعث م یمن رو نگه م ی. دستش که مثل حفاظارهیگرندم باال م ریکشه و پتو رو تا ز یحرف کنارم دراز م یب

و پر از رنج و وارد بشم به بهشت موعود. بهشت خالصه شده در  یپر از تلخ یایاز دنو خارج بشم  رمیآروم بگ یکم

و  دهیبه بال و پرم و حس خوش بودن رو بهم م دهیاوج م یا ندهبره و مثل پر یکه من رو باال م یآغوش مَردم. بهشت

 ..سراسر آرامش ی. خوابارهیخسته ام م یخواب رو به چشما

***** 

که  یکنم. سام رفته تاالر و از اون ور هم قراره به خونه ا یو فکر م لمیف گریام به باز رهینشستم و خ ونیتلوز یبه رو رو

ماه زمستون گذشته  نیشمارم. دوازده روز از اول یماه رو م یساخت گرفته سر بزنه و من دارم با دستم روزها یتازه برا

 رهیخ ونیچند وقت و دوباره به تلوز نیترس ا یذارمش به پا یعقب اُفتاده؟ م ما انهیکنم که چرا ماه یمن دارم فکر م

 .شم یم

دارم و  یرو برم ی. مهنازه. با خنده گوشرمیشماره به سمتش م دنیکشه. با شن یم رونیتلفن من رو از افکارم ب یصدا

 :گمیم

 .درود بر مهناز بانو ـ

 :گهیخنده و م یم اونم

 .درود بر مهتا بانو ـ

 :مپرس یم یتک خنده ا با

 ؟یخوب ـ

 .خبر هیمهتا  ؟یکن ی. تو چه ممیعال ـ

 ؟یچ ـ

 .خونه اشون مالقاتش میبر یایفردا م گمیخونه. م ارنشیعمل کرده و امروز دارن م یشده بود. تازگ دایپ هیرعنا کل یبرا ـ
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کنم رو  دایات پنج ینکبت یکه باعث شد از اون زندگ یوقته که اونا رو فراموش کردم. دوست یلیبر من. خ یرعنا؟! وا ـ

 .فراموش کردم

 ؟یایوقته که بهش سر نزدم. حاال م یلیآره... منم خ ـ

 .امیآره... حتما. م ـ

خواد بهت  یم ایرو گو یمامان. موضوع یخونه  میر یبعدش هم م یکنم. راست یباشه. پس من فردا باهات هماهنگ م ـ

 .ششیپ میعدش برکردم و اونم گفت که ب یبگه. امروز داشتم درباره اش صحبت م

***** 

خسته ام. چند  یلیکنه. خ یاٌفتاده شروع م رانیکه تو جهان و ا ی. از حوادثنمیب یهر شب در کنار سام دارم اخبار م مثل

 یبا خودم م ی. گاهدمیاالن فهم گهیرو د یکی نیخواد بخوابم. ا یشم و همش دلم م یخسته م یلیشه که خ یم یمدت

 دنیبندم. با شن یذارم و چشمام رو م یسام م یشونه  یبخوابم. سرم رو، رو خوادیمش دلم ممعتاد شدم. ه گمیخندم و م

 یشه که من رو از جام م یبلند م یاُه اُه ها به حد نیشدت ا یکنه. گاه یکنار گوشم اُه اُه م اده،یز جانشونیکه ه ییخبرها

مورد عالقه  می. تگهیرو م اه یباز جیکنه. نتا یم خودش رو جا به جا یشه و سام کم یشروع م یپرونه. بخش اخبار ورزش

 :گهیخنده و م یبلند م یکه با صدا شهیخبر خوشحال م نیاز ا یاش برده. به حد

 .. خودشهیمــــرس ـ

 :گمیو با حرص م نمیش یکامال تو جام م گهید ادشیفر نیا با

 .کوفت... قلبم اومد تو دهنم یا ـ

 :گهیو م خنده یچهره ام بلند م دنیبا د سام

 .حواسم نبود ؟یدیترس ـ

کشه سمت خودش و دوباره مشغول نگاه کردن  یخنده ام من رو دوباره م دنیشه. با د یم لیکم کم به خنده تبد اخمم

 :گهیشم. سام آروم م یم رهیگونه ام و به اخبار خ یذارم رو ی. گرمه. مرمیگ یشه. کف دستش رو م یاخبار م

 مهتا؟ ـ

 :گمیمست شدم م یش کمکه از گرما یحال در

 هوم؟ ـ
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 هیو  یحساس یا هیناح هیوقتا رو  یبعض یدیگردنم. د یذاره و رو یرو هم م یکیدستش رو گونه امه، اون  نیکه ا همون

 یو خستگ یهمه کرخت نیبود و کم کم داشت از ا هینقطه ضعف بدنت اون جاست؟ نقطع ضعف منم اون دو ناح ییجورا

 .فتگر یشبانه ام خوابم م یها

 ؟یخوام دوباره درس بخون یم ـ

 :گمیو م نمیکنم که صورتش رو بب یم لیبه عقب متما یشم و سرم رو کم یحرف از اون حالت خارج م نیا دنیشن با

 ؟یچ ـ

بسه. خودمم  یسال عقب اُفتاد هی. یریم یکه دوست دار یبار هر رشته ا نی. دوباره. ایخوام درس بخون یم گمیم ـ

 .یریم باشه کالس هم مکنم. الز یکمکت م

 :گمیگردم سمتش و م یو برم کنمیرو صاف م خودم

 ...اما ـ

 :گهیکنه و م یبار صورتم رو نگاه م نیا

 یتکرار یاز تو خونه موندن و کارها یتو برام مهمه. خسته نشد شرفتیو پ تیچون موفق میندار نایاما و اگر و ا ن،یبب ـ

 کردن؟

 :گهیذاره و م یلبم م یبزنم که دستش رو، رو یرفخوام ح یشم تو چشماش و م یم رهیخ

رو انتخاب کن، اون وقت درباره اش  یخوا یکه م یرو هم. اون رشته ا قتینگو فکرات رو بکن. تحق یچی. هـــــشیه ـ

 . باشه؟میزن یبا هم حرف م

 یجلو م یش رو کمشم. خود یم رهیو به دستش که هنوز رو لبم مونده خ دمیتکون م شیهمه خوب نیدر جواب ا یسر

آره و اون  گمیکنم. با چشمام بهش م یو به صورتش نگاه م رمیگ یداره. نگاهم رو از دستش م یکشه، اما دستش رو برنم

 .کشه یم آغوشماندازه و به  یفهمه و دست م یراحت م یلیراز نگاهم رو خ

***** 

شه.  یکنم. ساعت تازه داره نه م یاه به ساعت منگ هی. رهیکنم. سام داره م یدر چشمام رو باز م یصدا دنیبا شن صبح

پام  ی. روزنهیم یلبخند دنمی. با درمیبندم، به سمتش م یلباس خوابم رو م یکه دکمه ها یزنم و در حال یتو جام م یغلط

 :گمیم وذارم  یگونه اش م یبوسه رو هیشم و  یبلند م
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 .مواظب خودت باش ـ

 :گهیو م زنهیم یو محکم یپر از انرژ لبخند

 .چشم یبه رو ـ

 :گمیآلود م خواب

و تا  میزنیسر به مامان م هی رمیاز دوستامون. تازه عمل کرده. بعدم م یکیمالقات  رمیمن امروز با مهناز م ،یبال. راست یب ـ

 خونه. باشه؟ امیبعد از ظهر م

 :گهیکنه، م یام رو که کج شده، صاف م قهیبره و  یکه دست م یحال در

 .گم مواظب خودت باشب دیپس منم با ـ

 :گمی. مثل خودش مدهیم تیکه به من حس امن ی. بوسه ادهیم میشونیرو پ یجواب بوسه ام رو با بوسه ا و

 .چشم یبه رو ـ

که با  یساده ا ی. عاشقانه هادنیما جون م یکه در کنار هم به زندگ یساده ا یبعد باز هم تکرار حرف ها و عاشقانه ها و

 یجوش دادن رابطه ا یبه مانند شوق بار اول برا یبار مثل روز اول تازه هستن. هر بار شوق بودن، هر یوجود تکرار

 .ما رو دارن یعاشقانه 

***** 

خودش اصال  یسازه و به گفته  یآهنگ ها م نیاش فقط با ا هیگذاشته و صداش رو کم کرده. روح یآهنگ سنت هی مهناز

 ادیکنه.  ینم یا گهیمادربزرگ و اونم به جز خنده کار د گمیبهش م یبه شوخ ی. گاهادیخوشش نم دیجد یاز آهنگ ها

 :گمیاُفتم و م یمشکلم م

 مهناز؟ ـ

 :گهیاندازه و م یبهم م ینگاه مین

 جان دلم؟ ـ

 .دارم یمشکل هیمن، من  ـ

 :گهیو م شهینگران م یصداش کم لحن
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 شده؟ یزیچ ـ

 .خب، من ماهانه ام عقب اٌفتاده ـ

 وقت؟چند روزه اون  نیا ـ

 .دونم ینم قیخب، دق ـ

 ؟یچ گهید ـ

 ؟یچ گهید یچ یعنی ـ

 ؟یندار یمشکل گهید یعنی ـ

 :گمیکنه و م یمرموزش مشکوکم م لبخند

 !ایمشکوک ؟یزن یچرا لبخند م ـ

 :گهیگرده سمتم و م یبرم

 .باشه یاز عالنم حاملگ یکیممکنه،  گمیممکنه، بازم م نیخب ا ـ

 :گمیکشم و م یم یخفه ا غیحرف ج نیا دنیشن با

 ؟یچـــــ ـ

 :گهیباال و م رهیم ابروهاش

 ؟یچند وقته نداشت نیا یا گهید میپرسم که عال یم نیهم ی. برادینداره دختر. تازه من گفتم شا یچ ـ

 .امکان نداره نیبعدشم، ا ه؟یچ یدونم عالئم باردار یخب آخه من من که نم ـ

 امکان نداره؟ یچ یدوره رو گذروندم. اما برا نیهر حال من اتونه باشه. به  یم یچ مشیعال گمیاالن بهت م ـ

 .خب... آخه... خب االن زوده ـ

 .خودت و اون شوهرته ریتقص گهید نیشده. ا یاه، حاال من گفتم چ ـ

 .کوبم به بازوش یشم و م یخنده. سرخ م یم زیر و

 :گهیم یابونیداخل خ چهیپ یکه م یخنده در حال با
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 چوبش رو من بخورم؟ ن،یکن یم یرکا هیتو و وشوهرت  ـ

 :گمیحرص م با

 !مهناز ـ

 :گهیخنده و م یدوباره م اونم

 یخوب لیدل ادیز نیماهانه باشه، که البته ا یعقب اُفتادگ نیتونه هم یم یباردار میعال نیخب، لوس نکن خودت رو، بب ـ

تونه عاملش باشه. خب تو هم  یهم م یفشار های عصب ایشدید، مسافرت  یورزشا ی،یچون که تغییر رژیم غذا ست،ین

 ...و تهوع ادیز یتونه خستگ ی. اما میبود یتحت فشار عصب ادیچند وقته ز نیکه ا

 :گمیپرم و م یحرفش م وسط

 ...شم. نمـ یزود خسته م یلیچرا، چند وقته که خ یخستگ یتهوع که نه، ول ـ

 .یباش دیهمه شک و ترد نیکه تو ا نیز ابهتره ا یلیکارا امروز برو تست بده. خ نیهمه ا یخب به جا ـ

 :گمیو با استرس م دمیتکون م یسر

 ممکنه؟ ،یعنی ـ

 .میدی. رسنیاز ا نمیامکانش هست. خب، ا ـ

 ادهیپ یظاهر یداره. اون با خنده و من با لبخند یرو برم ینیریکنه و دسته گل و ش یبره و ضبط رو خاموش م یم دست

 .رهیمشغول و درگ بیشم. فکرم عج یم

 :گهیم ستادم،یمن که سر جام ا دنی. با ددهیو فشارش م رهیسمت زنگ م به

 .گهید ایخب ب ؟یستادیچرا ا ـ

 :گمیرسونم و م یچند گام بلند خودم رو به مهناز م با

 مهناز؟ ـ

 :گهیاندازه و م یپر از استرسم مهناز رو به خنده م یصدا

 ...یکه. هر زن ستین یزیبابا چ ؟یدیچرا ترس ه؟یچ ـ
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 :گهیکنه و م یحرفش رو قطع م هیک یصدا با

 .سالم. باز کن آقا آرش ـ

 :گمیتو. با استرس م میریشه و هر دو م یآرش باز م دییهم زمان با گفتن بفرما در

 !خب؟ ـ

 :دهیکنه و بعد ادامه م ینگاه بهم م هی

 .یخوشحال باش دیه باش. تو االن باهم نداشت یالک یکنه. نگران یم یمراحل رو ط نیا یگفتم. هر زن یآره داشتم م ـ

 :گمیم زونیآو ییلب ها با

 به سام بگم؟ یچطور ـ

 :گهیزنه و م یآسانسور رو م ی دکمه

 مگه بچه دوست نداره؟ ـ

 .دونم ینم ـ

 .شه ی. مطمئن باش سام هم خوشحال مستیهم ن یاتفاق بد چیاالن آروم باش. ه ـ

در  یو آرش جلو ستهیا یواحدشون م یشم. چند لحظه بعد جلو یسور مبهش بدم، دنبالش وارد آسان یاون که جواب یب

کنه به داخل. ما هم بعد از گفتن  یکنه و بعد دعوتمون م یشه. مودبانه ازمون به خاطر اومدنمون تشکر م یم انینما

خانم از  هیپهن کردن. با ورودمون  ییرایو تو پذ ونیلوزت یرعنا رو جلو ی. جامیش یتعارفات معمول وارد خونه م

کنه. به  یم یزنم که مادر رعنا باشه و باهامون سالم و احوال پرس یکه به خاطر شباهتش حدس م ادیم رونیآشپزخونه ب

 :گهیو م رهیگ یذارم. دستم رو تو دستش م یگونه اش م یبه رو یو بوسه ا رمیشده م فیسمت رعنا که ضع

 ؟یو رفت یفراموش کردمعرفت ما رو  یورا؟ ب نیچه عجب مهتا خانم. از ا ـ

 :گمیزنم و م یم یلبخند

 .دونه یگذشته که خدا م یچند وقت برام جور نیبه خدا نبودم. رعنا برات حرفا دارم. ا ـ

 :گهیصورتشه، م یکه انگار جزء جدانشدن یبا لبخند رعنا

 .نداشتم یا گهیموقع د چیگوش شنوا دارم و داشتم، ه میضیمدت مر نیکه تو ا یقدر نیا ـ
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گفت که آلو تو دهنم  یکارم م نیمامان واسه ا یزمان هیشه که حرفام رو بزنم و بگم.  یم یحرف رعنا برام جرقه ا نیهم

شدن  دایو پ یدوست داشتن یرسم به مسافرتمون و بعد زندگ یو م گمیکه برام اُفتاده م یخوره. از تمام اتفاقات ینم سیخ

 یها ییوسط از راهنما نیمن و مهناز و ا یصحبت ها نیرسم به هم یو م گمیم زی. از همه چفیکث یاز اون خوک ها یکی

 یکه رفتارم کجا اشتباه و کجا خوب بوده. نم گهیکنه و بهم م یم ییراهنما ازه،یمونم. هر جا که ن ینم بینص یرعنا هم ب

شه و من و  یم داشیادر پمهر و چ هیخانوم با  دهیاذان و مامان گفتن رعنا، حم یصدا دنیگذره، اما شن یدونم چقدر م

 ضمیکه مر نیخونه و حرف از ا یهم نماز م تیفهمم که رعنا تو اون وضع ی. تازه ممیش یتو جامون جا به جا م یمهناز کم

دوباره درس خوندن  یسام برا شنهادیاز پ یکنم. وقت یزنه. تو تمام مدت نمازش به حرف هاش فکر م یتونم نم یو نم

رو انتخاب کنم و درس هاش رو با کمک  دیجد یرشته  هیتونم  یگفت م یبود که قبول کنم. م هبهش گفتم، با ذوق گفت

صدا و با  یرعنا که ب یبذارم. دوباره به چهره  یدونستم دست رو چه رشته ا یاون و مهناز و سام بخونم و من هنوز نم

شه،  یرسه. نماز رعنا که تموم م یم مهنگذشته اش به ذ یدرباره  یشم و سواالت یم رهیخونه خ یکمک مادرش نماز م

 :گهیشه و م یخانم از جا بلند م دهیحم

 .دیسر به غذا بزنم، شما هم کنار رعنا بمون هیمن برم  ـ

 :گهیم یبا لبخند مهناز

 !کمکتون امیمن ب د،یاگه اجازه بد ـ

 :گهیزنه و م یم یخانم هم متقابال لبخند دهیحم

. ایب یحرف ها، اگه دوست دار نیشه و ا یکه بگم زحمت م ستمیاهل تعارف ن دختر. من اصال یهر جور دوست دار ـ

 .شم یخوشحالم م

 :گمیو م رمی. منم به سمت رعنا مرهیگ یرو به جواب م یو لبخند گهیم یلیشه و با کمال م یبلند م مهناز

 رعنا؟ ـ

 :گهیکشه و م یبه موهاش م یدست

 جانم؟ ـ

 ؟یخوند یرعنا تو از اول نماز م ـ

 ه؟یاز اول منظورت از بچگ ـ

 :گهیو اونم م دمیتکون م دییتا یبرا یسر
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 !نه ـ

 :گمیم یو سوال متعجب

 !نه؟ ـ

بچه است که به من  نیگفت خدا ا یمامان با حرص م یرفتم. گاه یدر م رشمیاز ز یباورت نشه. من حت دیآره، نه! شا ـ

خود رعناست که بخواد نماز بخونه  یگفت به عهده  یم نداشت. همش یاما بابا کار مون؟یو ا نید یب یجور نیا ؟یداد

 !نه ای

 :گهیکنه و م یم یمکث

خبر زده  یو بغض و غصه از خونه ب هیگر یبار بعد از کل هی ادمهیوضعم داغون بود.  یلیاما، بعد از اون ماجراها خب خ ـ

شده. بابا قلبش گرفته بود  یشده بودن که چبود. تازه خانواده ام متوجه  ختهی. تمام خونه از مشکل من بهم ررونیبودم ب

 ابونینرفته بود. منم تو خ ادمیوقت از  چیآخر و نگاه دردناک مامان ه ی. لحظه دو مامان هم با آمبوالنس باهاش رفته بو

که اکثرا مردم  یهوا من رو کشونده بود سمت مسجد یسرد نیکردم. هوا سرد بود و هم یم هیرفتم و گر یها راه م

 .نماز یشدن برا یم واردش

 :گمیپرم و م یحرفش م ونیم

 ...بودن که دهیخب از کجا فهم ـ

 :گهیکنه و م یتازه م ینفس

 .بود دهیکش یکشونده بود که کارم به خودکش ییخبر من رو به جا یاون از خدا ب ـ

خوام  ی. مختهیبهمش راون زمان  ادیکنم.  یخودم و حس رعنا رو با تمام وجودم درک م یخودکش نیسمت اول رهیم فکر

 .کنه یبگم که خودش شروع م یزیچ

 ریگوشه گ یلیکرده بود. قبال بهت گفتم که خ یبود که خاله ام معرف ی. روانشناسششیبردن پ یکه من رو م یدکتر ـ

اش شده بود  جهیشدم. اون دکتر نرم نرم باهام صحبت کرده بود و نت یجور نیچرا ا دیفهم یکس نم چیشده بودم. ه

. بخش دمیرو اون جا در حال نماز د یرزنیتو مسجد و پ فتمگفتم. ر یون که گفتم. داشتم از اون روز و اون مسجد مهم

صدام ادامه دادم. سر بلند کردم  یب ی هینشستم و سرم رو گذاشتم رو زانوم و به گر یکم بود. کنار بخار یلیزن هاش خ

جور  نیشده مادر که ا ی. کنارم نشست و گفت چادیکه به سمتم م مدیرو د رزنیشدم که اون پ رهیلرزونم خ یو به دستا

نزدم. زن دستم رو گرفت و گفت هر  یچشما؟ حرف نیبا ا ی. چه کرددهیم ییدرد ها رو اون باال یجواب همه  ؟یشونیپر
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فتم نگر یدردهات رو بگو. خب اون وقت حرفاش رو که جد یبه خدا همه  ،ینماز که خوند ،یغصه داشت یلیوقت خ

که از  ییاون دکتر و راه کارهاش، داروها یبا کمک مشاوره ها هبعدها ک ی. ولگهیکردم چرت هم م یتازه فکر م چ،یه

. رفته رفته به خدا یدیشد که االن د نیحرفاش اُفتادم و ا ادیدوباره به  یروز هیحالم بهتر شد و  یلیگرفتم، خ یم ایآر

بشم. رفته رفته حس  یو حرفام رو تو دلم و فقط به اون بگم و خال نمیوشه بشگ هیکه تو سکوت  نیعالقه مند شدم. به ا

که مجبورت کنن انجام  ستین یزیچ هی نیهم شد. مهتا، ا نیتونه حالم رو درک کنه و هم یکس به جز اون نم چیکردم، ه

که اون بهت آرامش اون وقته  ،یو حرفاش رو گوش کن یکن داشیکه خدا کجاست و بعد پ یبفهم دیتو خوت با ،یبد

 .یکن دایپ دیآرامش رو خودت با نی. ادهیم

 :گمیزنم و آروم م یم یرعنا از تو حرفاش معلومه. لبخند یبایز حس

 .کنه. چه خوبه که با تو آشنا شدم یآرومم م شهیدونم چرا حرفات هم ی. نمیخوب یلیرعنا تو خ ـ

 یشم که به اون کمک یمونه و منم بلند م یهن کنه، نصفه مخواد سفره رو کنار رعنا پ یمهناز که م یبا صدا حرفامون

 .کرده باشم

***** 

حرف که به مامان  نیکشه و بعد از اون من و مهناز با ا یخانم تا ساعت سه طول م دهیما، با اصرار حم یساعته  کی دارید

رعنا بهم  ی. موقع خداحافظمینشمزاحمشون  نیاز ا شتریکه ب میکن یخانم رو مجاب م دهیحم شش،یپ میکه بر میقول داد

 .کنم یتماس باشم و من هم قبول م رد شتریکه فراموشش نکنم و حتما باهاش ب گهیم

به اون جا رفته و  شیباردار یکه خود مهناز هم برا ی. دکترمیر یدکتر زنان م هیبه سمت مطب  میحاال من و مهناز دار و

طول  یکه کارم با مهناز کم نیپرسه که کجام. منم با گفتن ا یازم م زنه و یمطب سام زنگ م کیداره. نزد نانیازش اطم

که  ستنیا یچهار م یساعت رو یکنم. عقربه ها یتماس رو قطع م ولمعم یهم حرف ها یو کم امیم رتریکشه و د یم

 یط عمومشناسه و من به رواب یبه سرعت مهناز رو م ی. با ورودمون منشمیریگ یمطب دکتر قرار م یمن و مهناز جلو

مهناز  گوشبفرسته تو، کنار  ضیمر نیما رو ب دهیقول م یکه منش نیکنم. بعد از ا یکردن فکر م دایمهناز در دوست پ

 :گمیم

شناخت  یطرف تو رو م میما هر جا رفت یعنیبه قرآن.  یش یهم ول کنن، اون جا با اشباح دوست م ابونیتو رو اگه تو ب ـ

 .گهید

 :گهیدازه و مان یباال م ییابرو مهناز

 .اسودیحسود هرگز ن ـ
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 .فرسته تو مطب دکتر یما رو م ضیمر نیساعت بعد ب میخنده. ن یآروم م و

کنم و دکتر هم  یم یشه. به دنبال مهناز سالم یباز م ینشسته، لب هام به لبخند زیکه پشت م یدکتر خوش پوش دنید با

کنم. با  یم دایپ یشه. حس خوب یالم گلم از دهنش خارج مو س زمیسالم عز یشه و کلمه  یباز م یلب هاش با مهربون

مطبوع اتاق ناخودآگاه آدم رو  ی. فضامینیش یاتاق م داخل یمشک یچرم یمبل ها یهر دومون رو دشییگلفتن بفرما

 :گهیکنه. دکتر با هم لبخندش م یآروم م

 اد؟یاز دست من برم یخب چه کار ـ

من رو به  یتمام حرف ها یبه آروم نه،یب یمن رو م یاز که سکوت و دستپاچگبگم؟ مهن یدونم چطور شروع کنم و چ ینم

 یهم سکوت. حرف ها یکنه و گاه یم دییتا ی. دکتر هم گاهگهیخودش هم م یوسط از حرف ها نیزنه و ا یدکتر م

 .گرده یشه، دکتر به سمت من برم یمهناز که تمام م

و هر  یبد لیپرونده تشک هیجا  نیا دیکه با نیاوال ا یدر صورت باردارو  یایمن م شیباره که پ نی. شما اولزمیخب عز ـ

 .یایمن ب شیبار به طور مرتب پ کیچند وقت 

 :گهیو دکتر دوباره به من م دمیتکون م دییبه تا یسر

بهت بگم.  زیو بهتر از همه چ شتریتا من ب ای. شما برو اونا رو انجام بده، بعد بسمینو یم شیآزما یسر هیمن االن برات  ـ

 ؟یهم دار یا گهید میشما عال

 :گمیاندازم و م یم نییو سرم رو پا رمیگ یگاز م یرو کم لبم

 .هم شک دارم نای. به همدمیدو تا رو د نیفعال من هم ـ

 یجلسه  ،ی. اگه خدا بخواد باردار باشسهیبنو گهیوقت د هیبرات  گمیم ی. به خانوم احمدیگیبله خانومم. شما راست م ـ

 .گمیرو بهت م یحتما نکات بهتر یبعد

. به اصرار مهناز میش یهمراه مهناز از اون جا خارج م یشم و بعد از هماهنگ کردن با منش یاز جام بلند م یلبخند با

شه که بهمون خبر آماده شدن  یم نیو قرار بر ا میر یم شگاهیآزما نیتر کیبه نزد شیدادن آزما یهمون موقع برا

 :گمیدم، به مهناز م یدستم فشار م یروکه پنبه رو،  یبهمون بدن. در حالرو با تلفن  جهینت

 .میخوام اول از همه خودم و خودت مطمئن بش یم ؟ینزن هیسام و بق ایبه مامان و  نیاز ا یشه حرف یم ـ

 :گهیکنه و م یم دییحرفم رو تا مهناز
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 .یباردار نبود دی. شایبد هیبه بق دیام یخواد الک ی. نمیکن یم یاتفاقا خوب کار ـ

 :گمی. دوباره ممیش یم نیحرف هر دو سوار ماش نیا با

 مهناز؟ ـ

 جانم؟ ـ

 !هیبه چ یخواد زودتر بفهمم چ یمهناز من دلم م ـ

خواد  یدارم. منم دلم م یادیخاله شدن ذوق ز ی. هر چند منم برایتا زودتر بفهم میریگ یچک م یبیب میر یخب االن م ـ

 .زودتر بفهمم

اندازم و  یم رونیدادم ب نشییپا یکه کم یا شهیبندم و پنبه رو از ش یافته. منم کمربندم رو م یحرف، راه م نیتن ابا گف و

فکرم مشغوله. از برخورد سام اگه حامله  ریزنم. تمام مس ینم یحرف یلرزم، ول یهوا م یباال. از سرما دمشیدوباره م

ترس شده  نی. انگار ادمیترس یشه. از همش م یم یچ ندهیکه آ نیو ا میزندگ ازخواد بزنه.  یکه مامان م یباشم. از حرف

 :گمیآشنا م یها ابونیخ دنیمن و روح من. با د یاز زندگ ییبود جز

 خواد بهمون بگه؟ یم یمامان چ یدون یتو نم ـ

 :گهیم چهیپ یخودمون م ابونیخ یکه تو یدر حال مهناز

 .کلمه گفت حرف دارم هینه. فقط  ـ

 یم رونیرو ب ییهوا کم کم داره روشنا یکی. تارقهیکنم. پنج و پنج دق ی. به ساعتم نگاه ممیش یخودمون م بونایخ وارد

 ستهیا یدر خونه م یکه جلو نیبعد از ماش یکنم و کم یخونه کمربندم رو باز م دنی. با دنهیکنه که خودش جاش بش

خونه کنار دست مامان  یبعد تو  ی قهی. چند دقدمیفشار م در رو نگو ز رمیشم. زودتر از مهناز به سمت در م یم ادهیپ

. همون طور ستیجا ن نیکنم. انگار ا یکنه. به صورتش نگاه م ینشستم و اون دستم رو دستاش گرفته و داره نوازش م

 :گهیکنه، م یکه دستم رو نوازش م

 مهتا؟ ـ

 :گمیو م ارمیم نییپا یرو کم سرم

 جانم مامان؟ ـ

 ؟یدیبخشمهتا تو ما رو  ـ



 

 
536 

 :گمیکه به پوزخند شباهت داره م یشم. با لبخند یم رهیچشماش خ به

 .رو اریفقط تو و مه ـ

 .شه یداره نابود م چارهیکم به محمد فکر کن. اون ب هیمهتا  ـ

مامان از  ی. همش هم از طرفدارنهیش یکه داره تو وجودم م ینه. از سر حرص ت،ی. نه از سر سکوت و رضادمینم یجواب

شده  یه. اون با دفاع نکردنش از من و مقصر دونستن من در اون ماجرا خواست که پدر من نباشه. حاال محمد رو چمحمد

 :گمیکنم و م ینگاه م تیمهناز با عصبان هگردم و ب یکنه؟ برم یخواد دوباره با من آشت یکه م

 جا؟ نیا یکه من رو کشوند یدونست یتو هم م ـ

 :گهیتوش بود م یاچگدستپ یکه کم یبا لبخند مهناز

 .میزن یبا هم حرف م میما دار ؟یخور یحرص م یخودی. آروم باش. چرا بزمینه عز ـ

 :گهیو مامان دوباره م رونیکنم ب یرو فوت م نفسم

 ...مهتا... پدرت ـ

 :گمیکنم و م یو تند نگاهش م زیت

 .ستیاسم پدر ن قین الکرده. او یمرده که فقط با ما زندگ هی. اون ستیبخشم. اون پدر من ن ینم ـ

 .یگی. تو راست مستمیآره، ن ـ

مثل اون موقع ها  گهی. دستمیا ی. جلوش مرمیشم و به سمتش م ی. از جام بلند مرهیتو هم م شتریمحمد اخمام ب دنید با

 :گمیترسم. با حرص و بغض م ینم

 ادتهی ادته؟یرو  ی؟ روز خواستگارکنه یجلو که از طرفت از من عذر خواه یفرست یقدر مامان رو م نیچرا ا ه؟یچ ـ

 محمد خان؟

 :گمیشه. م یناخودآگاه آروم م یاندازه. صدا یم نییرو پا سرش

 نه؟ ای ادتهیرو  نایبه اسم تو ندارم؟ ا یپدر گهیدست رو قرآن گذاشتم و گفتم د ادتهی ـ

 :گمیرو گونه هام و م زهیر یهام م اشک
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بهم با  ننیب یسابقم هنوزم که من رو م یو هم صنف ها هیهمسا یده ننگه؟ گفتخانوا نیا یبودن تو، تو یبهم گفت ادتهی ـ

 ؟یبا اون حرفات چه به روزم آورد یدون یکنن؟ م ینگاه م یبد ی دهید

 :گمیو م رمیگ ی. دستم رو باال منهیش یم مونیتو گوش همگ اد،یم ابونیبلند اذان موذن زاده که از مسجد سر خ یصدا

اش  جهیو نت دمیبار تو رو بخش هیمحمد، من  ؟یکن یو طلب بخشش م یایم ی. حاال چرا هینابودم کرداذان که  نیبه هم ـ

 یکه برام اُفتاده، نابودم م یاون همه اتفاق دنیبود که با شن یسام، مرد یکم فکر کن اگه به جا هی. یازدواج اجبار هیشد 

جلو و  یاومد یشد؟ هان؟ اون موقع هم م یم یون موقع چکرد. ا یم تیشکا زما دیگرفت و شا یبه دل م نهیکرد. ازم ک

 . حاال چه کار کنم؟یهات دوست دارم چون پدرم یگفتم با تمام بداخالق یم یزمان هی ؟یازم طلب بخشش کن

باباست که داره  یمن رو ی رهیکنه آرومم کنه. اما نگاه خ یم یو سع رهیگ ی. دستم رو مادیشه و کنارم م یبلند م مامان

 :گمیکنم و م یکنه. خودمم اشکام رو پاک م یاش رو پاک ماشک

ترسم  یم ؟یفهم یترسم. م یم دنتیکه از بخش یکرد یبخشم. تو با من کار یدر هر صورت محمد خان، من تو رو نم ـ

 ادتیرو  نیکنم. ا یکار رو نم نیهم باشم ا ایدن نیکه تو ا یلحظه ا نیبار چوبش رو خوردم. مطمئن باش تا آخر هیچون 

 نا،یا ی. دستت درد نکنه. احترامت واجب. اما، با همه یخرجم رو داد م،یپرورشگاه نفرستاد ،یباشه. من رو بزرگ کرد

 .تونم یببخشم. نم یپشت کرد لیدل یرو که بهم ب ییتونم اون روزها یتونم. نم ینم

***** 

 " سام "

داد که مهتا  یکنم. سکوت خونه نشون م یوباره باز مبندم و د یم یلحظه ا یمبل و چشمام رو برا یرو نمیش یم خسته

شه، دوباره سرم رو به  یکه تماس برقرار م یزنم. در حال یزنگ م شیو به گوش ارمیرو در م میهنوز برنگشته. گوش

 یو باعث م نهیش یباشد تو گوشم م یمورد نظر خاموش م کدستگاه مشتر یبندم. نوا یو چشم م دمیم هیمبل تک یپشت

و دوباره همون جمله و همون  رمیگ یخودآگاه چشمام رو باز کنم و اخمام رو تو هم بکشم. چرا خاموش؟ دوباره مشه نا

به  یشه. به تند یزنگ بلند م یخوام فکر کنم که چرا خطش خاموشه، صدا یو تا م دمیرو از گوشم فاصله م یصدا. گوش

 یزنم. در رو باز م یباز کردن زنگ رو م یکشم و دکمه  یم ینفس راحت فونیمهتا تو قاب آ دنیو از د رمیسمت زنگ م

 یو حرکت م نیزم یکشه رو یکه پاهاش رو م دنشیشم. با د یو منتظر اومدنش م دمیم هیکنم و به چهارچوب در تک

کارم  نیکنم. با ا یرو روشن م اطیبرم و برق ح ی. دست مستینوسط درست  نیا یزیچ هی. رهیتو هم م شتریکنه اخمام ب

 یاز حد تعجب م شیبار ب نیچشماش ا دنیرسه بهم، با د یم یکنه. وقت یمکث م یلحظه ا یکنه و برا یسرش رو بلند م

 .امیکرده. با صداش به خودم م هیگر یلیزنه که خ یقدر قرمز؟ چشماش داد م نیکنم. چرا ا
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 ؟یسالم. خوب ـ

 .دمی. جوابش رو منییشه پارو بک نشیپوت پیشه که ز یخم م عیسر یلیزنه و خ یحرف رو م نیا

 ...چشمات ؟یسالم. تو خوب ـ

 :گهیذاره حرف بزنم و م ینم

 مگه چشه؟ ـ

 :گمیتو هم م رهیکه دوباره اخمام م یحال در

 ؟یکرد هیگر ـ

 :گهیکنه خودش رو متعجب نشون بده و م یم یسع

 ؟یچ ینه، من؟ برا ـ

 .قرمزه ـ

 .هان؟ هوا آلوده بود ـ

بزنه.  یخواد حرف یکنم که نم یو فکر م« کاسه خون. هیحد که چشمات رو بکنه  نیه است. نه تا اهوا آلود» :گمیدلم م تو

 .گمیم یا گهید زیو چ ارمیحرف دلم رو به زبون نم

 تو؟ امیاون ور که من ب یبر یخوا ینم ـ

 . خوش گذشت؟ایب ا،یهان؟ ب ـ

 :گهیم ارهیکه پالتوش رو در م یزنه و در حال یم یلبخند

 .زمیزآره ع ـ

 :گهیکنه و م یتازه م ینفس

 و به تو؟ ـ

 .بدک نبود ،یبه منم، ا ـ

 :گهیشه و م یبعد لباس عوض کرده از اتاق خارج م ی. کمرهیو به سمت اتاق خواب م گهیم یرو شکر خدا
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 ؟یغذا به من بد هیکه  یامشب مرد خونه بود ـ

 :گمیخندم و م یم

 پررو. من؟ یا ـ

 شه من دست پخت تو رو بخورم؟ یم یشب چ هیمن.  ینه پس؟ عمه  ـ

 :گمیزنم و م یم یا ثانهیخب شخندین

 کله پاچه خوبه؟ زم؟یعز یدوست دار یچ ـ

 :گهیشه و م یاش جمع م افهیق

 نبود؟ یبهتر زیکوفت. چ ـ

 عوضت کردن؟ رونیب ی. رفتایبا ادب تر بود شبید ـ

 :گهیم ره،یکه به سمت آشپزخونه م یحال در

 .بابا میرو نخواست تیآشپز ـ

 :گمیو م رمیگ یرم و بازوش رو م یسمتش م به

 .ارنیب یزیچ هیزنم  یبابا. زنگ م نیبش ایب ـ

 یمونه برا یم نمیسرخ رو بفهمم و ا یاون چشم ها لیخواد دل یزنم که به شدت دلم م یم یحرف ها رو در حال نیا تمام

سمتش و  رمی. مدمیخوراک دلچسب سفارش م هی زنم و یکنم تا به وقتش. زنگ م یکه اون نباشه. پس صبر م یوقت

 یاش با کنترل کانال ها گهیاست و با دست د رهیخ ونیگاه سرش و به تلوز هیدستش رو کرده تک هی. نمیش یکنارش م

کنه،  یخوب بودن و خوب نشون دادن خودش م یکه برا یهمه تالش نیکنم با ا یکنه. حس م یم نییرو باال و پا کیموز

کشمش  یو م رمیگ ی. کنترل رو از دستش مستی. به خصوص که االن اصال حواسش به خودش نستیوب ناصال حالش خ

 یکشه باال و رو یذاره. پاهاش رو م یقبلم م یسرش رو، رو ییجا به جا یذاره رو کمرم و با کم یتو بغلم. دستش رو م

 :گمیکشم رو موهاش و م یکنم و دست م یذاره. با لبم زبونم رو تر م یمبل م

 .کن فیخب، تعر ـ

 بگم؟ یاز چ ـ
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 .یکه رفت ییو جاها یکه امروز کرد ییاز کارا ـ

 :گهیو م رونیب دهیرو م نفسش

 که؟ یدون یرعنا، همون که برات ازش گفتم. م یخونه  میامروز با مهناز رفت ـ

 .دهیگفتن اوهوم من، ادامه م با

 ...ا اون حرف زدم و بعدشم... بعدشمب یلی. خب خشهی. تازه داره خوب مهیعمل کرده بود. کل ـ

 بعدش؟ ـ

 :گهیخوره و م یم یتکون

 .مامان یخونه  میرفت ـ

 ؟یتا االن اون جا بود یعنی ـ

 آره؟ ـ

 چرا خاموش بود؟ تیگوش ـ

 .خاموش بود؟ حتما شارژ تموم کرده بود ـ

کنم  یداره. از خودم جداش م کیزنگ خبر از اومدن پ یبعد صدا یزنه. کم ینم یپرسم. مهتا هم حرف ینم یزیچ گهید

 .که در رو باز کنم رمیو م

***** 

 " محمد "

کرد و با سمانه و  یکه در پروشگاه کار م ییکرد. به روزها یدور خودش فکر م یپشت بام نشسته بود و گذشته ها یرو

و با سمانه عاشق شد و با  دیرا داشتند. سمانه را دوست داشت. از همان ابتدا سمانه را د یخوش یو اردوان روزها لیراح

 چیرا در او پروراند که ه یبا پاسخ مثبتش بعد از دو ماه به او، شوق هک یاش را گذراند. سمانه ا یزندگ یسمانه شب ها

آمده  ایبه دن اریکه مهناز و مه یبه زمان دیدر خاطرات جلو رفت و رس یکس. کم چیکس نتوانسته بود باعث آن شود. ه

گذاشت.  یهوس؟ اگر آن موقع بود، حتما اسم آن را عشق م ایاُفتاد. عشق بود  شیحماقت زندگ نیگتربزر ادیبودند. به 

زد. عاشق  یکوچک تر دوسش داشت. پوزخند یکه به سان خواهر یهوس بود. هوس به کس کیاما االن، نه، قطعا 

لب  ریخم را مهمان صورتش کرد. زآن روزها ا ادیسوخت.  یاز عشق اردوان م لیکه راح یشده بود. درست زمان لیراح
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 تیکه به جانش ٌافتاده بود؟ چرا بعد از سال ها و اُفتادن مهتا به آن وضع بود ییچه بال نیداد. چرا؟ ا یبه خودش فحش م

و هر آن چه که نتوانست به  دیرا مقابل خود د لیراح گریشعله ور شد و بار د یدوباره همچون آتش میعظ بتیو مص

خبر بود؟  ینشان داد که از همه جا ب ییداد به مهتا ینشان م لیبه راح دیکه با یگفت و هر رفتار یمهتا م به دیبگو لیراح

گون درد  نیکرد ا یاست و حس م یگرید لیکرد مهتا راح ی. حس مستیدانست که دست خودش ن یخودش هم م

دانست  یکه خوب م یاز مهتا؟ دخترک بهتر یکند و چه کس یخشمش را خال دیکرد که با ی. حس مابدیآرام م یدلش کم

که از گوشت و  یاریبرتر از مهناز و مه ییدارد. جا ژهیخاص و و ییجا لبشهمه سال بزرگ کردنش، در ق نیبعد از ا

 .نداشت یگناه چیکه ه یبود. دخترک لیبود که مهتا دختر راح نیا لشیدل دیپوست خودش بود. شا

آورد را گفته بود. گفته بود که او را فقط در مقام  یکه به قلب کوچکش فشار م ییازهیچ یامروز اٌفتاد. مهتا همه  ادی به

 یدانست که بد کرده بود. خوب م یدر بدنش نشست. خوب م ی. لرزدیو هرگز او را نخواهد بخش ندیب یاحترام م

 شتریعذابش را ب لیراحمهتا به  ی. به خوصوص شباهت ظاهردید یم گرید یلیدانست. اما دست خودش نبود. مهتا را راح

 :کرده بود. بلند شد و در پشت بام راه رفت. با بغض گفت

 .خسته شدم ؟یکن یامتحانم م یجور نیخـــــــدا، چرا؟ چرا ا ـ

 :رفته رفته آرام شد و گفت شیصدا

 انگریخواستم. به خودت قسم که طاقت نگاه د یکن من رو فقط ببخشه. به خودت قسم که صالحش رو م یکار هی ـ

قسم.  یکه دوسش دار یشدم کمکم کن. تو رو به هرک مونینداشتم. قبول دارم خدا که بد کردم. اما حاال، حاال که پش

 .کمکم کن

 .که درهم شکسته بود یمرد یها هیگر ینشسته بود رفت. پشت بام ماند و صدا شیکه رو یبعد به سمت همان سنگ و

***** 

 " سام "

 :گهیذاره و م یگونه ام م یرو یتا بعد از شام بوسه ا. مهمیخور یرو در سکوت م شام

 من برم الال؟ ـ

 .کوچولو ین یبرو ن ـ

شم و بعد به  یم رهیبنده خ ینه به مهتا که در رو م یرو یعقربه ها دنیکنم. با د یحرف به ساعت نگاه م نیگفتن ا با

 .نازهبده، مه حیتوض قیتونه به من دق یکه االن م ی. تنها کسرمیسمت تلفن م
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 .دهیجواب م ایرو حفظم. بعد از چند بوق آر شماره

 د؟ییبفرما ـ

 ؟یخوب ا،یسالم آر ـ

 .که آروم حرف بزنم نهیتالشم ا تمام

 ؟یسالم. تو خوب ـ

 .زنه یحرف م یآروم و جد شهیهم مثل

 خوبم. مهناز هست؟ ـ

 .بهش دمیرو م یبله. االن گوش ـ

 چیکه آدم رو سوال پ ستین نیاهل ا ایکنم که چقدر خوبه که آر یفکر م نیامهناز رو صدا کنه، به  رهیکه م یلحظه ا تو

 .چهیپ یم یمهناز تو گوش یبعد صدا یکنه. چند لحظه 

 بله؟ ـ

 :گمیکنم و بعد م یدست دست م یمعمول کم یاز احول پرس بعد

 د؟یمهناز امروز با مهتا چه کار کرد ـ

 :گهیکنه و م یمکث م یکم مهناز

 شده؟ یزیچ ـ

 رفتم سرحال بود، االن چش شده که با چشم دو کاسه خون برگشته خونه؟ یخوام بدونم زن من که صبح داشتم م یم ـ

 .داشت نایبا مامان ا کیبحث کوچ هیبگم؟  یواال، خب چ ـ

 ؟یکن یم یرو از من مخف یچشما شده؟ مهناز چ نیباعث ا کیبحث کوچ هی ـ

 رو بهت نگفته؟ یجا همه چ نی. مگه تا به اگهیباشه مطمئنا مهتا بهت م یر چکم آروم باش و به من گوش بده. ه هیسام،  ـ

و تماس رو  ارمی. سر و ته صحبت رو با چند تا حرف به هم مادینم رونیب یفهمم که از مهناز حرف یکشم و م یم یپوف

گذره، اما  یدونم چقدر م یکنم. نم یشم و فکر م یم رهیبهش خ یکم ره،یگ یتلفن قرار م یرو یگوش یکنم. وقت یقطع م
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 یمچاله شده تو تخت رو به رو م یکنم و مهتا ی. در رو باز ماتاقسمت  رمیکردم. م میرو صرف فکر به زندگ یادیزمان ز

 .شم یم رهیکنارش رو تخت به صورتش خ نمیش ی. مدهیشم. پتو رو مشت کرده تو دست و پاش و خواب

قدر عذاب بکشه و در آخر  نیکنم که نذارم بره و ا یبا خودم فکر م یاه. گنهیمادر و پدرش هم یخونه  رهیدفعه م هر

مادرش که جونش  دنیشم. مخصوصا با د یم مونیحرفم پش نیهم از ا یبرسونه، اما گاه انیبه پا یجور نیروزش رو ا

 .بسته است نیبه جون ا

و ظرف ها  ختهیبهم ر زیور همه چ که اون نیا الیخ یکشم. ب یبوسم و کنارش دراز م یشم و گونه اش رو م یم خم

. انگار از تکون تخت زیهمه چ الیخ یشه. ب ینم میخوا یکه م یاون جور زیکه همه چ نیا الیخ یو نشسته است. ب فیکث

 :گمیآغوش خودم و م وکشمش ت یشه. م یم زیخ میپره، چون سر جاش ن یاز خواب م

 .بخواب. منم ـ

 :گهیگرفته م ییصدا با

 .رده بود سامتازه خوابم ب ـ

 .دیببخش ـ

 .دمیشده؟ خواب بد د یچرا؟ مگه چ ـ

 ؟ینشد داریاز تکون تخت از خواب ب یعنی ـ

 .محرک بود که از اون خواب بپرم هیچرا، انگار اون  ـ

 .تونستم یمثل بختک وجودم رو گرفته بود و نم یزیچ هیتونستم.  یشم و نم داریخواستم ب یم ـ

 ؟یاالن خوب ـ

 :گهیو م زنه یم یلبخند

 .خوبم ـ

 سام؟ ـ
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به قول خودش محمد بحث کرده و محمد  ایکه امروز با پدرش  نیکنه به گفتن. از ا یو مهتا شروع م گمیم یدلم جان

دستم  یکنم سبک شده. حلقه  یکشه و حس م ینفس راحت م هی گه،یم ی. وقتزیاز همه چ گهیازش خواسته ببخشدش. م

 :گمیکنم و م یرو تنگ تر م

 گرانید ی. پس حرص رفتار و صحبت هازینه؟ همه چ ای یاون رو ببخش یبا خودته که بخوا زیآروم باش. همه چ حاال ـ

 رو نخور. خب؟

 نیتر یو دوست داشتن نیشه مظلومانه تر یشه که جوابش م یم یکیموهاش  یمن با بوسه ام رو ریو شب بخ گهیم یخب

 .ایدن ریشب بخ

***** 

 " مهتا "

 :گهی. چون مامیخانم دکتر انگار آشنا م یبار برا نیشم. ا ید مطب دکتر مدست لرزون وار با

 روباه؟ ای یریش ـ

 :گمیکنم و م یم یعصب یخنده  هی

 .دونم ینم ـ

 ...اول خودش برگه اش رو یعجب! هر کس ؟یدون ینم ـ

 :گمیم زشیذارم رو م یکه برگه رو م یپرم و در حال یحرف م وسط

 .ستمین هیمن مثل بق ـ

 :گمیو بعد دوباره رو به خانم دکتر م« .ستمین هیوقته که مثل بق یلیمن خ»:گمیدلم م تو

 .بگه یزیچ شگاهینذاشتم مسئول آزما یحت ـ

 :گهیو م رهیگ یرو ازم م جهیبار تنها و با آژانس اومدم. خانم دکتر نت نیا

 .خب ـ

تو وجودمه. نه خوشحالم و نه ناراحت.  یبیعج حس هیبندم.  یکنه. چشمام رو م یم یو به برگه نگاه گهیخب رو م نیهم

 :گهیکنم. با خنده م یچشمام رو باز م ،یمثبته و تو باردار گهیم یفهمم چمه؟ با صدا دکتر که با خوشحال یاصال نم
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 .بابا مادر شدن که ترس نداره ؟یترس یم یشده خوشگلم؟ انگار کم یچ ـ

 :گهیزنه و م ین و استرسم مبه م ی. دکتر لبخندشترهیب یلیخ ،یانگار و کم از

شه. حاال  یداده نم یکه به هرکس هیروز رو تجربه کنه، خوشبخت خوشبخته. مادر شدن نعمت نیکه ا یهر زن ،یخانم نیبب ـ

 نه؟ ای یبکن دیکه من بهت بگم چه کار با یآماده ا

 یونم. اما زبونم قفل شده و حرفد یاسترس رو نم ای جانهی. از هدمیشم و بعد سرم رو تکون م یم رهیبه صورتش خ یکم

 .تونم بزنم ینم

 یمصرف م دیاس کیو حتما از امروز تا ماه چهارم قرص فول یسونوگراف یکه بر سمینو یگلم، اول از همه برات م نیبب ـ

 هیوتو مسا ی. چون سالمتیبد تیاهم یا گهیاز هر زمان د شیخود ب یبه سالمت دی. از امروز باسمینو یبرات م نمیو ا یکن

 ؟یکن یمصرف م یخاص ی. دارویاریب اشیبه دن یخوا یکه م یبچه ا یبا سالمت

 :گمیاندازم و م یم نییرو پا سرم

 .خورم یهست که نم یقبال چرا، اما االن چند وقت ـ

 ؟یخورد یم یچ یبودن و برا یتونم بپرسم اونا چ یخب م ـ

 .داشتم یآرامبخش. افسردگ یدارو ها ـ

 :دهیعد ادامه مو ب گهیم یآهان دکتر

مشکالت  یسر هیممکنه تو سه ماه اول  زم،ینکات رو به اونم بگم. عز یسر هیو  نمیهمسرت رو هم بب دیمن حتما با ـ

برگه ها هست و من به هر  نیباشن. همش تو ا لیقب نیاز ا ییزایو تکرر ادرار و چ یتونن تهوع و خستگ ی. اونا میکن دایپ

ها  هیقلب و ر نیهم چن اد،یبه وجود م نیتازه جفت جن تیتما مطالعه کنه. تو ماه اول باردارکه ح دمیم نایاز ا یکی یمادر

نباشه  نیو سنگ ادی. حتما ورزش کن. زیها دور باش یباشه و از انواع نگران ادتریز دی. استراحتت بارنیگ یکم کم شکل م

مثل اون،  یورزش ها ایو  یاده رویپ نی. اما در حخوبه یلیفعال خ یرو ادهیسبک مثل پ یکنه ها، نه! ورزش ها تتیکه اذ

عضالت  یسردرد، احساس ضعف، تپش قلب، اسپاسم و گرفتگ جه،یاگه دچار انقباض در عضله ها مخصوصا رحم، سرگ

. چون خطرناکه. خم و راست شمیپ یایو ب یورزش و تحرک رو قطع کن عیسر دیبا یترشح شد ایو  نالیواژ یزیخونر

 نیبه مراقبت داره. بنابرا ازیو ن فهیاول ضع یتو ماه ها نیشه. جن یم یاحتمال یها یزیدرد و خونر شدن هم باعث کمر

 یاوله. االن م یسه ماهه  ینوشته شده که برا یات هم موارد هیتغذ یبرگه برا نی. تو ایاز خودت مراقبت کن دیبا یلیخ
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بعد با همسرت  ی. اما سریچه کار کن دیکه با گمیهت محتما ب ی. تو جلسات بعدیریبازم وقت بگ میو از منش یبر یتون

 .گلم ایب

. به آژانس گفتم که منتظرم بمونه و از رمیگ یام ازش م جهیشم و برگه رو و به همراه نت یزنم و از جام بلند م یم یلبخند

 .برسونم خونه گمیشم و م یرم و سوار م یم نشیندارم. به سمت ماش یجهت نگران نیا

***** 

زانو  یتا رو یلباس گلبه هیبفهمه و بخواد.  دینفر به سام بگم. اول اون با نیخوام اول یکشم. م یبه لباسم م یدست

رو شکمم  یبار دست نیهزارم یارواح شدم. برا هیکامال شب گهیلباس د نیهست و با ا دهیپر یجور نی. رنگم همدمیپوش

به مهناز زنگ زدم و  رون،یگذاشتم روش. از مطب که اومدم برو  مکه دست یشم به محل یم رهیخ نهییکشم و از تو آ یم

که با انگشت دکتر  یلحظه ا ادیمطب دکتر.  کیدرست نزد ییکه سونو گرفته رو بهم بده. جا ییخواستم که آدرس جا

 نیابه اسم بچه و فکر  یزیکه داغ شده بودم از داشتن چ یاُفتم. همون لحظه ا یشده بودم م رهیخ کیحجم کوچ هی یرو

کنم  یبه اسم مادر رو دارم و بعد فکر م یخوب تو شکم منه و من لقب بزرگ و با برکت یکه االن اون حجم پر از حس ها

رو  یخودم نباشم و خونه و کانون یتونم مثل خانواده  یکنم م یبراش باشم؟ فکر م یتونم مادر خوب یم ایکه آ نیبه ا

 هیکه مثل  یو بد؟ با بغض یمنف یو پر از درد و پر از حس ها ریز تحقوجود پر ا هیبراش درست کنم که مثل من نشه 

 :گمیکنم و آروم محکم م یمبارزه م نهیخواد تو گلوم بش یگنده م بیس

 یکه م یوقت اون چیه می. زندگی. مادر و پدرم مردن و تو من رو نگه داشتایدن نیتو ا یداد یتو من رو فرستاد ا،یخدا ـ

بهش  یرو بچشه. آن چنان زندگ یزندگ نیذارم بچه ام هم طعم گند ا یخودت قسم نم یخداوندخواستم نشد. اما، به 

 ...یمن باشم. حت شیتنها حام ایدن نیا تواگه فقط  ی. حتنهیوقت بغض تو گلوش نش چیبدم که ه

. ادیهم کوفته شدن در مبه  یو بعد از چند لحظه صدا دیکل ی. صدادیاز امروز شاد باشم. با دیزنم. من با یلبخند م دوباره

تو اتاق خواب که لباسش رو عوض  ادی. داره مرمیشم و به استقبالش م یصورتم از جا بلند م یکش اومده رو یبا لبخند

 :گهیمونه و م یراه م نیب دنمیکنه. با د

 .به به، خانم خوشگل خودم ـ

 یلباش م یرو یو بوسه ا ستمیا یهام منوک پا یسمتش و رو رمیکنم داغونم، م یکه خودم حس م یا افهیهمون ق با

 یکنه، م یتعجب م شیاز سرد ره،یگ یداره. دستام رو که م یعقب و تو آغوشش محکم نگهم م امیب دهیذارم. اجازه نم

 :گمیو م رمیگ یو دستش رو م دمیبگه که اجازه نم یزیخواد چ

 .خوام باهات صحبت کنم ی. مایلباست رو عوض کن و ب ـ
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رو  دمیاز هزار بار کنارش نشستم و دست کش شیکه ب یزی. مدمیکه از بعد از ظهر براش زحمت کش یزیمتا  رمیبعد م و

. دیرس یبه ذهنم نم یزیصحبت کنم و هر بار چ نیگفت جن یکه دکتر بهش م کیشکمم و خواستم با اون نوخود کوچ

رو  زی. منم تا اومدنش مادیو مرتب م زیبعد تم ی. کمتمبه سام نگف یزیتحمل داشتم که تا االن تاب آوردم و چ یلیخ

محمد  یبرا شهیکه مامان هم ی. همون دوغارهیرو اون م دمیاش رو از مادرم پرس هیکه طرز ته ی. پارچ آب و دوغدمیچ

 :گهیکنارم و م نهیش یدوسش داشتم و دارم. م یلیکنه و من خ یدرست م

 خب؟ ـ

 .گهیشامت رو بخور د ـ

 بود؟ نیکارت هم ـ

 .خوام بگم یبعد از شام م ینه، ول ـ

 .رهینم نییکه من غذا از گلوم پا یجور نیخب ا ـ

 .خوام بگم ینم یخاص زی. چرهیم ـ

طور بگم. شام  نیساکت کردنش ا یمجبورم برا یو خاص تره، ول شتریکه گفتم هم ب یخاص ساده ا زیدونم که از چ یم

گذره.  یشه و م یزبونم حرف بکشه خورده م ریکه از ز نیا یبرا ادشیز یسام و سوال ها یتو استرس من و کنجکاو

. متعجب رمیگ یدارم و جلوش م یپاکت بزرگه برم هی اخلکنارم برگه رو که د یخوردن ژله از صندل نیبعد از شما و ح

 :گهیم

 ه؟یچ نیا ـ

 :گمیشم و م یجام بلند م از

 .اتاق خواب ایو بخون. بعدش ب ریبگ ـ

 یکرده. به هم م خی. پاهام از شدت استرس نمیش یتخت م یتو اتاق خواب. رو رمیتوجه به صدا کردناش م یب

سام رو  یگذره که پاها یدونم چقدر م یشم. نم یزنم و منتظر عکس العملش م یچسبونمشون و دستم رو تو هم گره م

کنم و به  یبلند مسرم رو  واشی واشیو  دمیم تشم و آب دهنم رو قور ی. بلند منمیب یم نمیبه زم رهینگاه خ یجلو

 ه،یکه باعث بشه من بفهمم عکس العملش چ یچیشم. ه یم رهیرسم و به اونا خ یرنگش م یقهوه ا یصورت و چشما

 یشکمم و بوسه ا یذاره رو یزنه. لباش رو م یپام زانو م یجلو هویجور خشک شده سر جامم که  نی. همستیتوشون ن

 نیکنم. سرش هم یم و بعد با بوسه اش نفس حبس شده ام رو آزاد مترس یذاره. اولش با زانو زدنش م یرو شکمم م
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 یکشه و بعد من م یبلند شدن دستم رو م نیشه. ح یحرف بلند م یکنه و ب یبعد سر بلند م یشکمم مونده. کم یجور رو

 .زنه یکه در گوشم م ییو حرف ها استیدن یجا نیکه امن تر یمونم و آغوش

 یبود که تو عمرم گرفتم. بچه  یزیچ نیبهتر نیبگم؟ هان؟ ا یبگم. چ یدونم چ یال نمبگم االن؟ اص یمن چ زم،یعز ـ

 .کنه یم یمن و تو، تو بطن تو داره زندگ

شم و  یشم. سرد م یو قرمز م رمیگ ی. گر مرمیگ یباال و اوج م رمیو من با هر حرفش م دهیو ادامه م گهیجور م نیهم

قدر  نی. انهیش یموهام م یکه رو ییشم به بوسه ها یبار مهمون م نیتخت و ا یرو مینیش یشم. دوباره م یدوباره گرم م

 :گهیشوق داره که همون لحظه کنار گوشم م

 .باشن کیما شر یبگم که همه تو شاد دیخبر رو به همه بدم. با نیا دیبگم. با دیبا ـ

داره. به مادرش، به مادرم و مهناز و  یبرمکنار تخت رو  میس یب یشه و گوش یاون که مهلت بده از جاش بلند م یبعد ب و

تونم. دوباره رفتم  ی. نمرمیگ یرو نم یخواد باهام صحبت کنه، گوش یم شونیکیکنه و هر بار که  ی. همه رو خبر مهیسام

فردا  یشه و همه رو برا ینم یخبر راض نیجور زبونم قفل شده. به ا ونتو همون حالت صبح و صحبت هام با دکتر. هم

 یپام م یسرش رو، رو ره،یکه تو آغوش مادرش م یو مثل بچه ا رهیگ یکنه. با دادن خبر آروم م یم دعوت مشب شا

 :گمیکنم و م یبار نوبت منه. دستم رو تو موهاش م نیذاره و ا

 ؟یدار یاالن چه حس ـ

 .کنم یدونم چه کار م یرو هوام مهتا، رو هوا، اصال نم ـ

 :گمیخندم و م یم

 .معلومه ـ

 :گهیخنده م یکه به خنده ام م یلحا در

 ؟یتو چ ـ

 :گمیشم. آروم م یساکت م هوی

 .دونم ینم ـ

 :گهیم جیکنه و گ یرو بلند م سرش

 ؟یچ یعنی ـ
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 .ترسم یاز همه م شتریدونم. ب ینم ـ

 ؟یچ یترس برا ـ

 .کامال نشسته گهید االن

 .نوخود کوچولو نیهم یبرا ـ

 :گهیخنده م با

 .هاآدمه  گه؟ید هینوخود چ ـ

 .من همون نخود کوچولوئه یبرا یدونم آدمه، ول یم ـ

 .کارات نیامان از دست تو با ا ـ

 :گهیو م رهیگ ی. شونه هام رو مرهیلحظه از لبش نم کی خنده

 .دمیکارا انجام م ی. االن استراحت کن. من باقمیزن یبعدا در موردش حرف م ـ

 .ادیاما، من خوابم نم ـ

 .ادیب دی. باادینمکه خوابت  یکن یجا م یب ـ

 .نکن تیاِ سام، اذ ـ

 .نمیشه. بخواب بب ینم میمن حال ـ

 یخواد بلند شه که نگهش م یباال. م ارهیشه و پتو رو تا سر گردنم م یکشم. خم م یدراز م یو مجبور رهیگ یام م خنده

 :گمیدارم و م

 !کنه ها تیما رو اذ یکس ینذار ؟یکن یکمکم م ؟یمون یباهام م ـ

 :گهیزنه، م یم یبخش نانیکه لبخند اطم یحال در

 .مونم یو همه جا باهات م شهینوک انگشتش به شما بخوره. هم یذارم کس ینم ـ

 قول قول؟ ـ

 :گهیشه م یم رهیکه به لب هام خ یحال در
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 .قول قول قول ـ

کنه، تمام عشقش رو تو  یعشقه. سر که بلند م یکه پر از گرما ی. سکوتنهیش یما دو تا دو اتاق م نیبعد سکوته که ب و

و مقابله  ستادنی. جون ادهیبهم م یکنه و جون زندگ یدونه که اون لبخند چطور من رو گرم م یو خدا م دهیبهم م یلبخند

 .کردن

 دیبار آفر کیاگر مرا  دگاریآفر "

 هزار بار یروز من

 " .شوم یم دهیلبخند تو آفر با

***** 

 یقاط یکنه. گاه یسفارش بهم م هیدو مادر توجه کنم. هر کدوم  یبه حرف هاکنم  یم یاندازم و سع یم نییرو پا سرم

 یمادر سام به گوشم م یبار صدا نیدو تنها گذاشته. ا نیسام رفته تاالر و من رو با ا ه؟یبه چ یدونم چ یکنم و نم یم

 .نهیش

 .نهک یها! آدم زشت بچه ات رو زشت م یباشه به آدم زشت نگاه نکن ادتیمادر،  نیبب ـ

 یکم کم داره خنده ام م گهیکنن که حرفشون رو قبول و تعجب کردم. اما من د یباال و اون و مامان فکر م رهیم ابروهام

 :گهیو م رهیگ یبار مامان دستم رو م نیهمه خرافه. ا نیاز ا رهیگ

 .شه یم ضیبچه ات مر فه،یمامان. کث ایتو وان نر ـ

 یبرم باال و م یدستام رو م اد؟یهمه حرف احمقانه از کجاشون م نینجات بده. ا نایمن رو از دست ا یکی ــــــــــا،یخدا

 :گهیکشه و م یخفه م غیخوام موهام رو صاف کنم که مادر شوهرم ج

 یدور گلوش و خفه اش م چهیپ یها، بند ناف بچه م یکار رو نکن نیا تینداره. اواخر باردار بیع یکار رو کرد نیاالن ا ـ

 .کنه

 نایبه ا هیبه هزار حرف شب کیشم. از صبح نزد یدارم خل م ای. خداهیگر ریخوام بزنم ز ی. مادیده هم به کارم نمخن گهید

دور گلوش و خفه اش کنه؟ خوبه حاال چند روز  چهیبهم زدن. مگه بند ناف بچه به دست من وصله که با باال بردن دستم بپ

عالمه کار خوب کنم.  هیکه  دمیقول م ،ینجات بد نایاالن از دست ا من رو هاگ ایباردارم. خدا دمیکه فهم ستین شتریب

بدن، به  یاون که به من اجازه حرکت یشه و هر کدوم ب یم یکیزنگ در و تلفن  یکنم. صدا یخواهش م ایخب؟ خدا

 :گمیلب م ری. زرنیم یسمت
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 .. دمت گرمیچه زود برآورده کرد ایخدا ـ

 یباز م شمیو سام ن هیسام دنیخورم. با د یدارم و م یکه مامان خرد کرده برم ییها بیبرش از س هیخندم.  یم زیر زیر و

مبل  نیتو، هم ادیم یکه هر کس دمینکنه من حاجت م ـــای. خداننیش یام م گهیطرف د هیهم  هیطرفم و سام هیشه. سام 

 :گهیخنده م یم هک یدر حال هیکنه؟ سام یسه نفره رو انتخاب م

 .بشم منعمه  ین ین یفدا ـ

 .دمیسام گوش م یبار به صدا نیزنم و ا یم یلبخند

 خانم گل؟ یکرد یچه م میایتا ما ب ـ

 :گمیدرمونده م یا افهیگردم سمتش و با ق یبرم

 .تو فرقون ختنیدو تا پزشک مخ من رو ر نیا دیایتا شما ب ـ

 :گهیخنده و م یبلند م هیسام

 ...نایرو بخور و ا زیغذا رو نخور و اون چ نیبرو و ا یجور نیاحتماال نگفتن دستت رو نبر باال و حموم ا ـ

 :گهیخنده، م یخوب که م هیو سام دمیتکون م یسر

االن که دو برابر شده، مامان و مادرشوهر خودم  گم،یرو م لیخودم، اون اوا یدونم، اما موقع باردار یمامان تو رو که نم ـ

 .کردن. ناراحت نشو یم ییکارها نیچن هیهم 

 .شم که یخل م ادیب اینوخود به دن نیمن تا ا هیامس ـ

 .یش ینترس، خل نم ا،یجانم. خدا ینوخود، ا ـ

 :گهیشه و م یتونه درست حرف بزنه. سام بلند م یخنده نم یبس م از

 .بلند شو ـ

 چرا؟ ـ

 نیاب آورده. از همبرات کت یاستراحت تو اتاق بمون. سام یتا شب به بهونه  ؟یراحت بش نایاز دست ا یخوا یمگه نم ـ

 .براش دیریم یکه شما خانوما م زایچ نی. همگمیرو م یعشق و عاشق یرمانا

 .شه یم یکی هیاعتراض سام یام با صدا خنده
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 .احساس ی. بیقشنگ نیهم دلت بخواد. رمانام به ا یلی. نگفتم اسم من رو خالصه نکن؟ دوما که خیزهرمار سام ـ

فهمن ما  یکه اصال نم نیقدر سرگرم آشپز نی. خوشبختانه مادرا امیر یبه اتاق خواب مو سام  هیشم و همراه سام یم بلند

ذاره جلوم و  یو م ارهیکه سام از بدو ورود دستش بود درم ییسه تا کتاب از مشما هیتو اتاق. با بسته شدن در سام میرفت

کنه.  یمسخره م یاندازه و ه یم تی. سام هم وسط صحبت هاش پارازنکنه درباره شون حرف زد یتند تند شروع م

 :گهیشه و م یخندم، سام بلند م یبلند بخندم. خوب که م یشه گاه یدو باعث م نیکل کل ا دنید

 ریساعت د هیشد. مراقب خودت باش. از فردا هم  یجور نیجا و برم که ا نیاعجوبه رو بذارم ا نیمن برم. اومده بودم ا ـ

 خب؟. یرو ادهیپ میتاالر که بر رمیتر م

پتو و با باز کردن  ریز ادی. اونم منهیش یاون طرف تخت و کنارم م هی. بعد از رفتنش سامرهیو و اونم م دمیتکون م یسر

 :گهیپام م یاز اونا رو یکیرمان و گذاشتن  هی

 .یسراغ بعد میرو بخون تا بر نیقشنگتره. اول ا نیا ـ

 م؟یبر ـ

 .خوام بخونم ی. منم مگهیآره د ـ

 .کنم ینم و کتاب رو باز مز یم یلبخند

***** 

 هی. سامرهیگ یکه االنم خنده ام م دمیقدر موقع خوندن کتاب خند نی. ارونیب میر یم هیکنم و با سام یرو عوض م لباسم

 دیکم کم مهمونا با گهی. دهیبار کتاب رو خونده و براش تکرار هیخودش  یهم بدتر از من. انگار نه انگار که به گفته 

آقاجون هم زنگ زده. به درخواست من. چون دوست دارم  ی انوادهجا دعوتن. به خ نیشه. همه امشب اب داشونیپ

خونه.  ادینفرات احسانه که با سام و پدرش م نیخوام هم بگم. اول ینگفتم. نم هیمراسمم باشم. به بق نیتو بهتر زانمیعز

 :گهیذاره و م یم میشونیپ یرو یکشه و پدرانه بوسه ا یمن رو تو آغوشش م دنمیپدرش با د

 .خوام سالم باشه یباشه، فقط از خدا م ی. هرچدمیسام و تو رو هم د یخدا رو شکر که بچه  ـ

 هیکنم که چه خوبه که پدرش مثل بق یو بعد فکر م رونیب امیبابا م یزنم و از تو آغوشش با گفتن مرس یم یخجول لبخند

 .کرده بمینص یخانواده ا نیدوست داشته که چن یلیطعا من رو خو خدا ق ستینسل ن شیپسر و افزا یبه فکر بچه 

خودم رو  یا انهیناش یخواد بغلم کنه که به بهانه  ی. مدمیسالم م شهیرسن. به محمد مثل هم یو محمد م اریبعد مه یکم

 یانجام م هیچشم بق برخوردمون دور از نیزنم. ا یو دم نم نمیب یرو م شیکه مامان کارم داره. ناراحت نیکشم کنار. ا یم
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. کم مونده رونیب امیمادرا م دادیکنم که با داد و ب یرو اون جا مشغول م مخود ی. کمرمیشه و منم به سمت آشپزخونه م

 .دو تا نیشه و خود به خود سقط. امان از دست ا یبچه ات ناراحت م یبهم بگن که آشپزخونه بر

کشم. از  یم یخفه ا غیو آقاجون ج یمامان دنیکنم و با د یدر رو باز م شه. خودم یزنگ بلند م یصدا رونیاومدنم به ب با

تو و  ادیم اطیآقاجون که عصا زنان از در ح دنیو دلم براشون تنگ شده. با د دمشونیور ند نیبه ا لدایمراسم شب 

آقاجون با  یستا. داطیتو ح رمیشونه هام و م یاندازم رو یم لفتشال ک هیکنه،  یکه دنبالش حرکت م یبعدش مامان

تو آغوش  رمیذارم و بعدش م یسردش م یگونه  یرو یاندازم تو آغوشش. بوسه ا یشه و من خودم رو م یباز م دنمید

 :گهیم دنمی. با درونی. سام هم اومده بیمامان

 .بغلشون یدیپر یم یجور نیتو و بعد ا انیب یداد یمهتا جان، اجازه م ـ

 :گمیکشم و م یم کنار

 .جا سرده نیتو. ا دییبفرما ـ

 :گمیبعد در جواب سام م و

 .دلم براشون تنگ شده بود یلیخ ـ

 :گهیزنه و م یم یلبخند سام

 .دونم. از رفتارت مشخصه یم ـ

و  انیاز همه م رترید یکم نایو مهناز و مب ایکنن. آر یم یبا هم سالم و احوال پرس یتو و آقاجون و مامان میر یم دنبالشون

 .شه یجمع کامل م

کنه و دنبال  یها رو باز م نتیسمت آشپزخونه. مامان پشت سر هم داره در کاب رمیشم و م یمامان از جام بلند م یصدا با

فهمم. به  یکه نم گنیرو م یزیگذرن و با خنده چ یاز کنارم م وهیو مهناز با ظرف م یچا ینیس هیگرده. سام با  یم یزیچ

 :گمیم یمامان با لبخند

 ؟یگرد یم ی؟ دنبال چجانم مامان جان ـ

 هاونت کجاست؟ نیا ـ

 زعفران؟ ی. برانهییپا یهاون تو کشو ـ

 .آره ـ
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به محمد که  رسهیگرده و م یچرخه و م یگردم تو جمع. نگاهم تو جمع م یو دوباره برم دمیرو نشون م ییبا دست جا و

 یکه صدا نمیخوام برم سر جام بش ی. مدمیبه تاسف تکون م یشم تو چشماش و سر یم رهیکنه. خ ینگاهم م رهیخ رهیخ

 .شنوم یآقاجون رو م

 مهتا جان؟ ـ

 :گمیگردم و با لبخند م یبرم

 جانم آقاجون؟ ـ

 .نیبش رمردیکنار من پ یجا کم نیا ایجا دخترم. ب نیا ایب ـ

 :گمیم رمیکه به سمتش م یحال در

 .یشما همش دو سال از من کوچکتر ؟یریگفته شما پ یک ـ

 :گهیخنده و م یم ره،یگ یرو تو دستاش م که دستم یحال در

 ؟یکن یمسخره ام م یبال نگرفته، دار ـ

 :گمیخندم و م یو سرخوش م بلند

 .قصدم باشه نینه به خدا. من غلط بکنم. خدا بکشدم اگه ا ـ

 :گهیزنه تو پشتم م یآروم م یکه ضربه ا یحال در

 .ریخدا نکنه دختر. زبوت رو گاز بگ ـ

 :گمیم رم،یگ یکه گازش م یو در حال نرویب دمیرو م زبونم

 آآآ، خوب شد؟ ـ

 :گهیشه و م یم یآقاجون جد شه،یشم. خنده هامون که تموم م یخنده و من هم با اون همراه م یم

 ...نکرده ییمشکل که خدا ؟یخوبه؟ خوش تیزندگ ـ

 :گمیپرم و م یحرفش م وسط

 .بر وفق مراد است زینه آقاجون خوشگل من، همه چ ـ
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 :گهیچرخه و م یه سمتم مب یکم

 ؟یچه کار کن یخوا یخب خدا رو شکر، صد هزار مرتبه خدا رو شکر. حاال م ـ

 :پرسم یم یجیگ با

 رو؟ یچ ـ

 .بابات ـ

 :گمیتو هم و م رهیم اخمام

 ست؟یمن ن یبابام؟ چند بار بگم اون بابا ـ

 گهی. بذار اونم خوشبخت باشه. بذار دیخودت. خوشبخت یسر خونه و زندگ یرفت گهیمهتا جان، دختر گل من. تو د ـ

 .عذاب نکشه

 .هاش من رو عذاب داد هیو کنا شیخوام بکشه. همون طور که با ن یاتفاقا م ـ

 چه طرز صحبته؟ نیحرفا رو ندارما. ا نیانتظار ا دیبخش یمهربون خودم که همه رو م یمهتا! من از نوه  ـ

 :گمیو م نییاندازم پا یرو م سرم

که سرم اومده بود،  ییکه به خاطر بال یببخشمش؟ آدم نیخوا یو ازم م نیچه کرد با من. االن چرا اومد یدیشما که د ـ

من بوده. چپ و راست بهم گفت که به خاطر ظاهرم بوده که اونا من رو  ریکرد که گفت تقص رمیچپ و راست تحق

 یبود که مردم درباره اش چه فکر نیاحرفش  یبهش ندارن. همه  یها نگاه خوب هی. چپ و راست گفت همسادنیدزد

 .جور و محمد آقا اون جور نیدارن و نکنه همه بگن محمد آقا ا

هم نباشه، اون بزرگت کرده،  یبهش فکر کن. هرچ گمیاالن اون رو ببخش. من دارم م نیهم گمیدخترکم، من نم ـ

تو مقاطع باالتر رو داده. قبول  لیتحص یسرت بوده، فرستاده ات مدرسه و بعدم اجازه  یعمر باال هیخرجت رو داده، 

هم نکرده.  یاما پشت اون ظاهر بد اخالقش کم مهربون رده،نک یمهربون دیسال ها اون قدر که با نیدارم که تو تمام ا

 ...یدخترک من، لذت

 :گمیو م رمیگ یدست ازش اجازه م با

 .ستین دنیدونم نبخش یو نمکه تو بخشش هست ت یکه لذت دیرو خواهشا نگ یا شهیکل یجمله  نیا ـ
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تو االن  ؟یخور یحرص م یداره. بعدشم، االن چرا دار یخودش هزار تا معن یا شهیکل یجمله  نیکم فکر کن، ا هی ـ

 یدو تا آدم بالغ و کامل حرف م نیبا هم ع می. من و تو داریآروم باش شتریو ب یکمتر حرص بخور دیو با یمادر شد

 بحث و جدل نداره؟ داره؟ گهیکه د نیو منم حرفم رو. ا یزن ی. تو حرفت رو منداره که دادی. داد و بمیزن

شدم،  مونیفهمه پش یآروم بشم. آقاجون که م قینفس عم دنیکنم با کش یم یاندازم و سع یم نییسرم پا شرمنده

 :گهیزنه و م یم یلبخند

 .نیدخترم بشم. پس روش فکر کن. فقط فکر کن، هم یفدا ـ

 .کنم یم یون. سعخدا نکنه آقاج ـ

 .بخشمش یها نم یزود نیکه به ا نمیاز محمد دل چرک یدونم به حد یته دلم م اما

***** 

گردم  ی. برمنهیش یخسته شدم، کنارم م ش،یکنم. سام هم با گفتن آخ یکه داشتم فکر م یو به شب نمیش یتخت م یرو

 :گمیسمتش و م

 سام؟ ـ

 .کنه یو نگاهم م گهیم یدلم جون

 .اصرار داره محمد رو ببخشمآقاجون  ـ

 خب؟ ـ

 چه کار کنم؟ یگیتو م ـ

 دیتونم بهت بگم؟ تو با یم ی. من چیچه کار کن یریبگ میتصم دیکه مربوط به خودته. خودت با هیمورد هی نیا زمیعز ـ

 .شیببخش یو اگه خواست یفکر کن

 :گهیمت خودش و مکشه س یکنم. سام من رو م یکنم و دوباره به جلوم نگاه م یرو جمع م لبام

 . امشب بهت خوش گذشت؟یقدر بهش فکر کن نیخواد ا یحاال نم ـ

 .خوب بود یلیاوهوم. خ ـ

 .ارهیم رونیرو از توش ب یچرخه سمت کشو و جعبه ا یو م گهینم یزیچ
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 ه؟یچ نیا ـ

 .تو یبرا هیهد هی ن،یا ـ

 :گمیشه و م یبه خنده باز م لبام

 !واقعا؟ ـ

 .. برگردزمیآره عز ـ

کنه. با دستم پالکش  یمورمورم م یاون فلز دوست داشتن یاندازه. سرد یگردنبند رو به گردنم م هیگردم و اون  یبرم

 .اش نوشته سام گهیطرف د هیطرفش نوشته مهتا و  هیکنم.  یرو بلند م

 .:گمیکنم وم یگردم و بغلش م یزنم و برم یابتکارش م نیبه ا یلبخند

 .یمرس ،یمرس ـ

و  ادیکه از طال بدم م یقدر برام پر از ارزش شده. اونم من نیفلز ا کهیت هیفهمم چرا  یکنم و اصال نم یتند تشکر م تند

 یرو بهم داده. به چشما یخوب درون اون طال حس خوب غامیپ دیکردم. شا یکدومش استفاده نم چیوقت خدا از ه چیه

تو  رهیگ یشم، سرم رو م یساکت م یرفته. وقتخنده اش گ زدنمهمه تند تند حرف  نیشم. اونم از ا یم رهیسام خ

 :گهیدستاش و م

 چینبود. ه یکه بهم داد یخبر نیبرام خوشحال کننده تر از ا زیچ چی. هچهیه یکه قراره تو برام بکن یدر مقابل کار ـ

 .زیچ

***** 

که تو  یدکتر، وقت زروید یحرفا یپ رهی. فکر مستیاست. حالم خوش ن قهیدق یکنم. ساعت هفت و س یرو باز م چشمام

که بهش داده بودم تا با سام برم رفته بودم و حاال  یهمون قول ی. پارمیب ادیکنم تا حرفاش رو به  یم یمطبش بودم و سع

 یم یکشم و سع یم قی. دو تا نفس عمهیتهوع صبحگاه یعنی ،یملگهمون بخش مسخره حا نیفهمم ا یتازه تازه دارم م

همراه با  یمویکه االن در دسترس منه، آب ل یزیچ نینوشته بود؟ اول یکه دکتر داده بود، چ یتو برگه ا ارمیب ادیکنم به 

بکشه که چشمش به  ازهیخواد تو جاش خم یپره و م یخوام برم که از خواب م یزنم و م یآبه. دست سام رو کنار م

 :گهیگرده سمتم و م یافته و برم یساعت م

 ؟یریکجا م ـ
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 :گمیرو حال بدم غلبه کنم، م کنم یم یکه سع یحال در

 .کارسازه مویبرش ل هیآب همراه با  وانیل هیحالت تهوع دارم. خانم دکتر گفته بود  ـ

. دهیخواستم رو خر یکه م ییزهایتمام چ روزیکنم تا برم سمت آشپزخونه. سام د شتریکنم سرعتم رو ب یم یبعد سع و

و  دمیم هیتک زیکشم. دستم رو به م یکنم و سر م یف کردم، اضافه مرو که به زور نص ییمویآب، آب ل وانیل هیبه  یفور

که سام هم  نمیب یگردم و م یخارج بشه. برم یگند نیخوب متمرکز کنم که حالم از ا یزهایکنم فکرم رو به چ یم یسع

 :گهیو م ستهیا یاومده تو آشپزخونه. کنارم م

 .کنم یمن صبحانه رو حاضر م ن،یبرو بش ـ

و  رمینداره. به سمت مبال م یبه من ربط گهیروز ها کنارمه و نم نیشم که تو ا ینم و از ته قلبم ازش ممنون مز یم یلبخند

 .شنوم یسام رو کنار گوشم م یگذره که صدا یدونم چقدر م یکنم چشمام رو ببندم و بخوابم. نم یم ی. سعنمیش یم

 .ربخو یزیچ هی میبلند شو گلم. بلند شو بر ؟ییمهتا زم؟یعز ـ

وضعه؟  نی. حاال تازه ماه اوله و ارهیگ یافته. خنده ام م یشم. سام هم کنارم راه م یکنم و از جام بلند م یرو باز م چشمام

تهوع  نیا ؟یننداز چارهیب ینبود که تو جون ما زنا یدرد چیه گهید یعنیخــــــدا،  یچه کنم؟ ا دینه ماه رو با نیا ی هیبق

 :گمیم ریش وانیل دنیآخه؟ با د هیچ گهید یکوفت

 من کو؟ یپس چا ـ

دار و شکر و شکالت رو کم  نیگفت مصرف مواد کافئ یخانم دکتر م یدیند ؟یکمش کن دیچند ماه با نیفعال تو ا ؟یچا ـ

 ؟یکن

 :گمیشه و م یم زونیآو لبام

 .خوام یم یاما من چا ـ

 :گهیو م نمیکنه بش یم مجبورم

 .میندار ـ

 .یخور یم یاونا، تو دار ـ

 .بخور حاال ری. امروز شیرو بخور رتیخورم تا تو ش ینم ـ
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 نیاومده. اونم فقط به خاطر بوش. االنم با ا یگرم شده خوشم نم ریوقت خدا از ش چیکنه. ه یو بهم نگاه م نهیش یم کنارم

 :گهیم نهیب یام رو م افهیق ریی. سام که تغارمیکنم دارم باال م یبو حس م

 ؟یخور یچرا نم ـ

 .دهیبو م ـ

 ده؟یبو م یچ یعنی ه؟یچ ایسوسول باز نیا ـ

 :گهیکنه و م یکنه و بوش م یرو بلند م ریش

 .دهیرو م ریش یکه بو نیا ـ

 .ادیبوش بدم م نیخب من از هم ـ

 ؟یخور یخب. سرد م یلیخ ـ

 .ندارم یبا سردش مشکل ـ

که داره  یرسه، در حال یبه نصفش م وانمیل یخورم. وقت ی. نمه نمه مارهیو م زهیر یسرد م ریش وانیل هیشه و  یم بلند

 :گهیخوره م یکنارم صبحانه م

 م؟یکم قدم بزن هی میبر یدوست دار ـ

 :گمیو م دمیتکون م یسر

 .ستین یخوبه. فکر بد ـ

***** 

 نیااز  یرو لباس بپوشونم. گاه مینیکشم. به اجبارش مجبور شدم تا نوک ب یم مینیاول صبح رو به ب یمام وجودم هوا بات

کنه  یکشه و مجبورم م یم شیرو پ میحرف بچه و سالمت گم،یهم م یزیچ هی. تا رهیگ یهمه زور گفتنش خنده ام م

 دهیدستم م یبطر هی رمیاز زور گفتناش. هرجا م گهید یکینم یخورم. ا یدستم م یتو یآب از بطر یسکوت کنم. مقدار

شه و اون وقته  یدوران آب بدنم کم م نیبنوشم، چون تو ا ادیزخانم دکتر مجبورم، چون گفته آب  یکه بخورم. به گفته 

که راه  یکنه که به قول خودش خشم اژدها نشم. در حال یم یریشگیبشم هست. سام هم پ یعصب ادیکه ز نیکه امکان ا

 :گمیم رمیم

 !کنه که یداره من رو سوراخ سوراخ م ومدهیبچه هنوز ن نیسام؟ ا ـ
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 .هگیفوضول باباست د یگوگول ـ

 پسر؟ ایبه نظرت دختره  ـ

 .نییبابا گری... سالم باشه. بعدم من هر دوشون رو دوست دارم. هر دو جشاایاول از همه که ا ـ

 .هر دو انگار من دو قلو دارم یگیم نیهمچ ـ

 .یدیخدا رو چه د ـ

 .به ارث برسه دیاز افراد خاندان با یکی. از هیاِ، دکتر گفت دوقلو باردار شدن موروث ـ

 نه؟ ایبودن  یجور نیا میپدر و مادر واقع یخانواده  ایکنم آ یو من فکر م گهینم یزیخنده و چ یم امس

***** 

که ترس تو دلم انداخته.  هیمنف RH شیاونا آزما نی. مهمتردمیکه دکتر گفته بود رو انجام م ییها شیآزما میر یهم م با

مثبت باشه، اون وقت بدنم  RH کیو خون اون حجم کوچ ینفم RH اگه خون من ننیکنن و بب شیقراره خونم رو آزما

 .اندازه یرو به خطر م شیکنه، که سالمت یم دیتول یدوست داشتن کیحجم کوچ نیا هیرو بر عل ییپادتن ها

مالقات من و سام با  یجلسه  نیدوم نیکنم. ا یو دستاش نگاه م جهینت یبه برگه  رهیخ رهیدکتر نشستم و خ یجلو حاال

 :گهیزنه و م یم یزنه و لبخند یم ی. دکتر لبخنددکتره

 .زمیوجود نداره عز یخاص زیچ ـ

 :گمیکشم رو شکمم و م یشم. دست م یم رهیکنه خ یرو م یدیجد یها هیدکتر که داره توص به

 .نوخود کوچولو، دوست دارم ـ

 .کنم یدکتر سرم رو بلند م یصدا با

 ؟یقلبش رو بشنو یصدا یخوا یم ـ

 .دکتر. دوست دارمآره خانم  ـ

کشم و دکتر  یتخت دراز م یرو نیپره. بنابرا یدونم مثانه ام به مقدار کاف یآب خوردم و م یشم. قبلش مقدار یبلند م و

 .کنه یهم کمکم م

 :گمیم یذوق خاص هی با
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 ها بذارم تو گوشم و بشنوم؟ یپزشک یگوش نیشه از ا ینم ـ

 :گهیخنده و م یم

 .شه که ینم دهیشن زایچ نیبا ا نینه دختر، ضربان قلب جن ـ

 باشه حتما؟ دیبا نایدست شماست؟ از ا هیاون چ ـ

 .اسمش سونیکیته نیا ـ

 :گهیو م دهیرو نشون م شییدست جا با

 ناتمی. با توجه به معامیشنو یو ضربان قلب بچه رو من و خودت و همسرت م رهیگ یبخشش رو شکم تو قرار م نیا ـ

 .دنهیکه ضربان قلب قابل شن نیا یعنی نیو ا یباشششم  یتو هفته  دیاالن با

من خنده اش گرفته.  جانیهمه سوال و ه نیدونم از ا یمونم. م یمنتظر م جانیزنم و با ه یم یو لبخند دمیتکون م یسر

دوست  یصدا هی ده،یشکمم فشار م یکه دکتر دستگاهش رو، رو یبعد در حال ی. کمستیخب چه کنم که دست خودم ن

 یو فقط به اون حجم دوست داشتن نمیب یرو نم یزیچ چیه گهیکه د هیصدا به قدر نی. لذت اچهیپ یگوشام م یتو یداشتن

 .مامان یکوچولو که اسمش رو نوخود گذاشتم. نوخود کوچولو یشم. اون حجم دوست داشتن یم رهیخ

***** 

 یخودش گرفته پشت خطه. آقا شیکه چند وقت پ یلیکنه. وک یشم به صورتش که داره با تلفن صحبت م یم رهیخ

بار  کیسام گشاد شده و هر چند لحظه  ی. چشماطانیمنه. پرونده اون سه تا ش یپرونده  یریگیمسئول پ یصادق

 گه؟یداره م یچ یصادق یآقا یعنیکنجکاو بشم.  شتریشه ب ینه بلند باعث م هیبا  تیکنه و در نها یم دییرو تا ییزهایچ

 :گمیصدا م یو ب مدیدست به سام عالمت م با

 شده؟ یچ گه؟یم یچ ـ

از مبال  یکیکشم و به سمت  یم یگرده. پوف یبرم ده،یکه صبر کن، عالمت م نیا یکه با دستش به معنا یدر حال اونم

 یشم. کم یدارم و مشغول پوست گرفتن م یپرتغال برم هیاسترس گرفتم،  یکه کم ی. در حالنمیش یو روشون م رمیم

 :گهیکنارم و م نهیش ی. مشمیپ ادیشه و م یم مبعد تلفن سام تمو

 تنها تنها؟ ـ

 .بخوره دینوخود درشت هم با نیخورم که، ا یبفرما. من تنها نم ـ
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 :گهیشه و م یخنده. خنده اش رفته رفته کم م یبود که روش گذاشته بودم. سام م یدیاسم جد نیا

 .خبر داد هی یصادق ـ

 :گمیز تو صورتمه مکه هنو یچرخم و با لبخند یسمتش م به

 ؟یچه خبر ـ

 :گهیو م دهیبهشون م فیفشار خف هیو  رهیگ یرو تو دستاش م دستام

 .گرفتنش ـ

 :گمیشه و م یخشک م لبخندم

 ؟یچ ـ

 :گهیزنه و م یم یپوزخند

 یرانندگ یور. در حال مست نیکردن ا پورتشیکار اقامتش درست بشه، د یاون ور رفتن نداشته، نذاشته حت یجنبه  ـ

 .عواقب رو داره نیردن همک

کنم که ازش  یم نیشکمم و به خودم تلق یذارم رو یکنم آروم باشم. دستم رو م یم یکشم و سع یم قیتا نفس عم چند

که سام  یتونه بکنه، نه تا وقت ینم یکار چیکنه. اون ه تیاذ گهیتونه من رو د ینترسم. اون االن تو چنگال قانونه. اون نم

 .تونه یپشتمه. نم

 ؟یچته مهتا؟ خوب ـ

 .آره، آره ـ

 :گهیکشه تو آغوشش و م یرو م من

 .زیچ چیه ؟یفهم ی! میبترس دینبا یزیچ چیکرد دختر؟ تا من پشتتم از ه خیقدر  نیدستات چرا ا ـ

 :گمیزنم و م یم یپر از استرس لبخند

 .دونم یدونم، م یم ـ

 ه؟یچ یحالت برا نیپس ا یدون یاگه م ـ
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 ...ندارم. من یخوب یاطره خب... خب... من خ ـ

 :گهیو م رونیکشه ب یرو از تو آغوشش م من

داشت فکر کن. با بچمون. من و تو  میکه با بچه خواه یخوب ی ندهیبکش و به آ قیبهت گفتم؟ االن چند تا نفس عم یچ ـ

 ...دیو شا میخوب براش بساز یزندگ هیو  میبچه رو بزرگ کن نیقراره ا

 :گهیبنده و م یبش نقش مل یرو یا ثانهیخب لبخند

 .... ده تا بچهیو بعد یو بعد یبچه ها دیو شا ـ

 :گمیکوبم تو بازوش و م یکه دارم، م یاون همه استرس با

 .مسخره ارم؟یپشت سر هم بچه ب یچ نیمگه من موشم که ع ـ

 :گهیخنده و م یم

تونه  یم یهم که دارم. پس مشکل چ یخوب یبچه دوست دارم. خدا رو شکر توان مال یلیمهتا. من خ یکرد ریگ ییبد جا ـ

 باشه؟

 :گمیشم، م یکه از جام بلند م یخنده. در حال یبلند م و

 .یمن باش یکم هم جا هی ستیهان؟ بد ن ؟یاریب ایچطوره که نصفش رو خودت به دن ـ

 :گهیشه و م یم شتریاش ب خنده

 .فکر کن. من با شکم برآمده برم سر کار ـ

 .شده ریبوده و حاال دستگ ییپارسا رهیم ادمیقدر که به طور کل  نیخنده. ا یدوباره م و

***** 

 " سام "

عوض کردن حالش  یکه مهتا رو برا یفکر از همون وقت نیکنه، ا یفکر تو سرم حرکت م هیشم،  یدر تاالر که خارج م از

قرار گذاشتم.  یامروز، با صادق یبرا نیواسه هم دم،ید یاول از همه خودم اون نامرد رو م دیخندوندم تو سرم بود. با یم

. اونم اریکرده بود. سر راه قرار بود که برم دنبال مه شیو به من معرف ودکرده ب داشیپ اریبود که خود مه یلیوک یصادق

. حق مهتا نبود که میمهتا رو با اون کثافت روبرو کن میخواست یفعال نم یماجراها داره. ول نیتو ا یخودش حق یبه گفته 
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اون رو  دیکه با یبشه. تنها زمان وبروبه آرامش داشت، با اون خونخوار ر اجیکه احت یهمه آرامش و تو اوج زمان نید از ابع

داد. اعدام! اون  یم جهینت کی ستیبا یما تنها م یو حرف ها و گفته ها یکه با مهارت صادق یدادگاه بود. دادگاه دید یم

 یاون دینداره، شا یراه عاقب خوش نیاُفته، بفهمن که ا یفکر تو سرشون م نیکه ا یاعدام بشه، تا تمام کسان دیکثافت با

 شونیزندگ دیتونه. نبا یو م ستادهیبلند بشه و نشون بده که هنوز ا دیاما با ن،یرو زم فتهیمدت ب هیزنن،  یبهش زخم م که

برگرده.  یزندگ نیت و تونست دوباره به امن دو بار تا سر مرگ رف یماجرا نابود بشه. همون طور که مهتا نیبه خاطر ا

 .میکرد یم یداد و حاال ما با هم احساس خوشبخت رارهمون طور که دست خدا ما رو سر راه هم ق

که دفتر وکالتش اون جاست.  یابونیسر خ ادیخوام که ب یو ازش م رمیگ یتماس م یدارم و با صادق یرو برم میگوش

 یکه با چه مدارک نیا یدادن درباره  حیکنه به توض یونه و از همون اول شروع مرس یبعد خودش رو م قهیده دق یصادق

هم داره! هه! پارسا.  یکنم که چه اسم یفکر م نیبه ا یصادق یحرف ها ونی. ممیرو محکوم کن یاون عوض میتون یم

 .و خداترسه از پشت بسته زکاریپره یدست هرچ

زنم و با  یم اریتک زنگ به مه هیمادر و پدر مهتا.  یسمت خونه  رمیم مشه و من یزنه، ساکت م یحرفاش رو که م یصادق

 .و منتظر ماست ستادهیا نییپا اریرسم مه یم یشه. وقت یطور هم م نیو هم نییپا ادیفهمونم که ب یکار بهش م نیا

***** 

 " مهتا "

هم  یجور نیکنه. ا دایتر رو پ نیسنگ یکه بدن تحمل ورزش ها دیآروم گرم کن یخانما اول خودتون رو با حرکت ها ـ

 .دیخودتون، هم بچه راحت تر

کنم به گرم کردن خودم. سام امروز هم به تاالر نرفته  یسالن آروم شروع م یتو یدستور زن و همگام با تمام خانم ها به

جا آوردم و  نیارم ارو هم پشت سر بذ یخوب یداشته باشم و باردار الیکه کمتر فکر و خ نیا یمنه و برا یو دنبال کارها

 .ها به خودش زنگ بزنم زشبهم سفارش کرده که حتما بعد از اتمام ور

 :گهیشونه ام و م یذاره، رو ی. دستاش رو مهیکنم. خانم مرب یسرم رو بلند م ییحس دست ها با

 .سمت، آها، درسته نیشل کن. به ا یخانمم، دستت رو کم ـ

از روند پرونده گفته بود و چند  شیکه بهم چند روز پ ،یصادق لم،یوک یحرف هاتو فکر. تو فکر  رمیدوباره م ره،یم یوقت

انجام شده و وکالت تام داره که تا هر جا که الزمه  یتوسط صادق تیبرم دادسرا. شکا دیکشه. فردا با یکارها طول م یوقت

اعدامشون  یته دلم قسم خوردم که تا پا لرزه، اما ته یم یخودش کارها رو انجام بده. تنم از روبرو شدن با اون سه تا جان

 .مرگ نره یجور نلرزه و دو بار تا پا نیمثل من ا یدختر گهیبرم که د
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 دا،یبگ یشد تی. نگه دار. اذنیآروم گردن ها به راست، آروم، آفر یلیرسه. خانوما خ یخب نوبت به حرکت گردن م ـ

 .دور زیرها رو ب ی. ناراحتینگه دار، سبک شو... احساس کن سبک شد

 .دور زمیر یها رو م ی. ناراحتزمیر یمن م و

***** 

 نیاز ا ی. دست سام رو گرفتم و دنبال صادقدادیداد و ب ی. پر از ترس و صدالماستیدادسرا برام مثل ف یطوالن یراهرو

 :گهیو م ستهیا یجا م هی ی. صادقرمیراهرو به اون راهرو م

 .امیمن االن م د،یجا بمون نیهم ـ

 :گهیکنه، م یم دایجا رو پ هی یاون همه شلوغ نیب ی. وقتمینیجا بش هیکشه تا  یم دستم رو مآرو سام

 .نیتو بش ـ

همه دوست  نیحرف زدن و دو کالم تشکر کردن بابت ا یرو ندارم. حت یکار چی. حس انجام هنمیش یم یحرف بدون

 .ام کنن وانهیتلنگرن که د هیهمه منتظر طرف. همه و  هیخودم و اعصابم  تیطرف و وضع هیداشتن. استرس و ترسم 

 .نوبت شماست یخانم محمد ـ

کنم و  یفهمم سام سر جاش نشسته. بهش نگاه م یشم و تازه اون جاست که م یهم ساکت و صامت از جام بلند م باز

 :گمیسمتش و م رمیکنه برم. م یاشاره م نمیب یکه م ادیمنتظرم ب

 .گهید ایبلند شو وب ـ

 .تو امیب دنیه من اجازه نم. بزمینه عز ـ

 ...من... من... تنها یول ـ

 .مشکالت خداست یحل کننده  شهیباشه. هم ادتی. خدا تو یتون یآره، تنها، محکم برو تو و به همه ثابت کن که تو م ـ

 یبهش اشاره م یکه دست صادق یسمت اتاق یترس و استرس خاص هیکنن. با  یبگم که دوباره صدام م یزیخوام چ یم

 :گهیکنه و م ینشسته. نگاهم م یزیساکته پشت م یلیکه خ یزن چادر هی. رمیکنه م

 .نیجا بش نیخانم. ا ایب ـ

 .کنم یخاموش زن نگاه م یو به چهره  نمیش یم
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 .زیاز همه چ اتش،یکه برات افتاده بگو. زمانش، جزئ یاز اتفاقات قیمن دق یخب، خانم، شما برا ـ

. ارمیم ادیکنم و بعد از اون خدا رو به  یفکر م یسام کم یترسم. به حرف ها یزنم و م یملرزونم رو تو هم گره  یدستا

با عالمت  نیو اون ماش ی. از اون غروب لعنتگمی. از تمام اون چه که اتفاق افتاده مگمیکنم و م یشم. لب باز م یآروم تر م

از اون  گمیه و فرو شدن دستمال به دهانم. مشد نینفر یبه اون خونه  دنماز کشونده ش گمی. ملیراح سیسرو یتاکس

و حس  گمی. مزمیر یو اشک م گمیکنم. م یو انگار دارم تو زمان سفر م گمیرسم به فرارم از اون جهنم. م یها و م وونیح

 یرو م ییزهای. زن چنروز روش نیع زیشه و همه چ یبرعکس م یشم. انگار جهت زندگ یکنم دارم دوباره نابود م یم

دونه چه  یکمکم و اون که م ادیشه و سام م یشم و در باز م یجلسه بعد. بلند م یشه برا یبار قرار گذاشته م نیو ا سهینو

داره. قلبم داره منفجر  دنیهمه درد احساس ترک نیبره. سرم از هجوم ا یم نیو تا ماش رهیگ یبازوم رو م ریدارم، ز یحال

. سام در رهیگ یخوابم، حس بد بودن کل وجودم رو م یو تخت که مبره. ر یمن رو تا خونه م انشه و سام ترس یم

حرف  یخورن و اون ب یاش م نهیکه به س ییکنم. مشت ها یم یکشه و من با زدن مشت خودم رو خال یآغوشم م

 .شه یجون و ترسون م یب یمشت ها نیا ییرایپذ

 .رنیخوام بم یخوام خفه بشن. م یخوام اعدام بشن. م یم ـ

 :گهیکنه و م یازش مرو نو سرم

 .نکن هیآب رو بخور. گر نیا اینکن با خودت. ب یجور نی. ارمیاعدامشون م یباشه. آروم باش. تا پا ـ

 :کنم یزمزمه م جیذارم. گ یاش م نهیس یخورم و دوباره سرم رو، رو یکم آب م هی

نگرفتن  اریودم. چرا با من؟ چرا از خود مهکس ب یگناه بودم. من ب یسرشون برداشته بشه. من ب دی. بارنیبم دیاعدام، با ـ

 رو؟ یانتقام لعنت نیا

بغض  گهیبشم و د یخال یخوام از اون استرس لعنت یبشم. م یخوام خال یگناهه. اما م یب اریدونم که مه یته دلم م ته

و  رهیگ یاش قرار م نهیمونه. سرم باز کنار س یخوابونه و خودش هم کنارم م ینشکنم. سام دوباره من رو م گهینکنم. د

که قراره براش درست  ی. از اسم بچه و اتاقگهیم ومدهیکه ن ینده ای. کنار گوشم از آدهیرو بهم م تیدستاش حس امن

 یو باز برم یبه اوج گنبد خوشبخت رمیکشم و م یشم. پر م یو من گرم م میکه قراره با هم بساز یگرم ی. از زندگمیکن

 .لچسبو د ی. سه تا خ دوست داشتنی. خواب خوب خوشبختنهیش یب تو چشمام مگردم تو آغوش سام و کم کم خوا

***** 

 " سام "
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 ینرم بازش م یلیو خ نییپا ارمیصورتش مشت کرده رو م یشم. دستش که جلو یبره، از کنارش بلند م یکه م خوابش

 ییترسم. اگه بال ی. از وضع بدش مبشه و باز بترسه داریشم که نذارم ب یم زیخ میخوره و من تو جام ن یم یکنم. تکون

من مَرد،  یو انرژ تی. امنامهیدونه که دن یدونم و م ی. مدمکر یسر اون سه تا خراب م یرو، رو ایاومد، دن یسرش م

خواستم قبل از مهتا خودم  یشه. م یمشت م تیار فرط عصبان یکوچک و لرزون که گاه یدستا نیهم یشه تو یخالصه م

 نیچرا ا چرا،و تف بندازم تو صورتشون که  نمیاما اجازه ندادن. نذاشتن اون سه تا کثافت لجن رو بب ،نمیاون سه تا رو بب

 .ما شد داریبزرگ و مانع د وارید هیدختر نوزده ساله شروع کردن؟ اما نشد. قانون شد  هیناعادالنه رو با  یباز

 .هیزنم. صادق یدارم و دکمه رو م یبرمرو از کنار تخت  یمیس یب یگوش عیشه. سر یزنگ تلفن بلند م یصدا

 .ادیسالم جناب ره ـ

 شد؟ یچ ،یصادق یسالم آقا ـ

 .بعد یروز سه شنبه هفته  یقرار جلسه افتاد برا ـ

بار  ریخوام قسر از ز ی. نمیخوام اونا رو تا خود اعدام بکشون ی. میخوام تمام تالشت رو برام بکن یبعد؟ باشه. م یهفته  ـ

 .داره یدختر جوون چه معن هیبا  یبفهمن باز دیدر برن. با همه مشکالت نیا

 د؟یندار یکنم. کار یچشم. حتما. من تمام تالشم رو م ـ

 .ممنون از بابت تماس و خداحافظ ـ

حس بد رو از خودم و خودش دور کنم. آرامش بعد  نیکنم ا یم یکشم و سع یشه، منم کنارش دراز م یکه قطع م تماس

 .ق ماستح یهمه سخت نیاز ا

***** 

کنم و از فکر اون به قول مهتا نوخود بزرگ  یدو نفرشون مرتب م ی. پتو رو، رودهیکنم، مهتا هنوز خواب یکه باز م چشم

دست  هیکنم و  یشم. در کمد رو باز م یذارم و از جام بلند م یموهاش م یگرم رو یو بوسه ا نهیش یرو لبم م یلبخند

ذارم و به سمت  یم نیها رو تو ماش یکنم و قبل ی. لباسام رو عوض مشم یاتاق خارج م از واشی واشیدارم و  یلباس برم

 .شنوم یمهتا رو م یخوام در رو ببندم که صدا ی. مرمیدر م

 .صبر کن ـ

 :گمیکشه. با خنده م یم یا ازهیبعد خم و
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 .اُه دختر، فکت کنده شد ـ

 :گهیزنه و م یم یلبخند مچهیبنده و ن یرو م دهنش

 ؟یریم کجا ـ

 .امیسر به خونه ها بزنم و ب هیتاالر و بعدم  رمیسر م هی ـ

 ؟یشه امروز نر ینم ـ

 .امیزود ب دمیقول م ینرفتم. ول روزیبرم. د دیامروز حتما با زم،یعز ـ

و  یدوست داشتن ی هیروح نیکنه بازم لبخند بزنه. از ا یم یشه و سع یبگه، اما منصرف م یزیکنه که چ یباز م دهان

 :گهیبوسه، م یکه گونه ام رو م یجلو و در حال ادیمن بزرگ شده. م ی. مهتانهیش یرو لبم م یمش لبخندمحک

 .میشام خوشمزه منتظرت هست هیپس با  ـ

 :گمیبوسم م یکه دوباره گونه اش رو م یکه نشان بچه است و باز هم لبخند من. در حال یا گهید یهم کلمه  باز

 .ایخودت رو خسته کن نمی.. نبشما. یهر دو یسام فدا یاله ـ

 .خدا نکنه، چشم آقا ـ

 نیتا ا رونیزنم ب یو از خونه م نهیش یبه گوشت و جونم م یدوست داشتن ینیریش هیطعم خوب، از  هیگفتنش مثل  آقا

 .رو از خودم برونم یگر گرفتگ

***** 

 " مهتا "

بسپرم.  یامروز و دادسرا رو به فراموش آوردنادیکنم خاطرات گند به  یم یو سع رمیرفتنش به سمت آشپزخونه م با

لبخند زدن  شهیخونده بودم که هم ییجا ادمهیمهم تره.  زیساختمش از همه چ یکه خودم م یا ندهیاالن من و آ یزندگ

رو  رونیزده ب نیاز ماش یزنم. لباسش رو کم یلبخند م پسشه آدم احساس خوب به سراسر بدنش منتقل بشه.  یباعث م

 یکنم. ظرفا یرو، روشن م نیکنم. ماش یتو حموم رو هم به لباس سام اضافه م یلباس ها ی. باقنیکنم تو ماش یکامال م

شام  یبرا یزیو مشغول درست کردن چ ییظرف شو نیاندازم تو ماش یرو که به خاطر استرس نشستم هم م شبیشام د

 :گمیو م رهیگ یه مزنم که خودم هم خند یقدر بهش ناخنک م نیشام پختن ا ونیشم. م یم

 .عادت ها نداشتم که زود به زود گرسنه بشما نیمن از ا ؟ینوخود جون، غذا تموم شد. تو هنوز گرسنه ا ـ
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که االن فقط دوست داره از من  یکنم. اونم بچه ا یشدم که با خودم و بچه صحبت م وونهیخندم. د یبعد بلند بلند م و

 .بکشه و بخوره

سمت  رمیو خودم هم م فتهیقشنگ پخته بشه و جا ب جاتیکه با سبز زمیر یتکه تکه شده م یمرغ ها یآب رو وانیل هی

پانزده هفته داشته باشه و من  دیکنم که نوخود کوچولو االن با یخوردنش فکر م نیخورم و ح یم ریش وانیل هیو  خچالی

 .مطمئن بشم بچه یو از سالمت رمیبگ یدکتر تا دستورات تازه ا شیبرم پ دیفردا دوباره با

 .استراحت کنم یتا کم رمیبه سمت اتاق م رمیش وانیبا ل همراه

***** 

 .کنم یو بهش نگاه م رونیب امیشه از اتاق ب یسام باعث م یصدا

 .جا نیا ایب ـ

 .گهیجا د نیخب بگو از هم ـ

 .کارت دارم ایب ـ

 .حساس رمانه است ی. صحنه گهینکن د تیاذ ـ

 :گهیو م رهیگ یکنه برم سمتش و بهش نگاه کنم. دستم رو م یرو مجبور م اندازه باال و من یم ییابرو

اون لپ تاپ و اون چرت و پرت ها رو  یپا ی. از بعد شام رفتینیجا بش نیکم ا هی دیبا یکرد یجور نیاصال حاال که ا ـ

 .یخون یم

 .موقوف نی... توهی... آیآ ـ

 :دمیکنم و ادامه م یرو جمع م لبام

 ه؟یرمان. مگه چ خب دوست دارم ـ

 یبرسم، اما حلقه  جیو برم به ادامه اون رمان مه رونیب امیکنم ب یکشه تو آغوشش. تالش م یخنده و من رو م یم

 .ذاره یکنه و نم یدستاش رو تنگ م

 ...ها ایشه لوب یترکم، بعد نوخود م یم یتو رو خدا بذار برم. من االن از فوضول ـ

 :گهیخنده و م یبلند تر از قبل مشه و  یدفعه شل م هیدستش  حلقه
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 گه؟ید هیچ ایلوب ـ

 .گهید ادیم ایکه بچه ام با حسرت به دن نیا یعنیخب  ـ

 .رمانم رو بخونم یتا ادامه  رمیبه سمت اتاق م ردمیکه بخواد بگ نیشم و قبل از ا یحرف بلند م نیبا گفتن ا و

صبح  یهم باشه بعض یزیمسخره ام کم شده و اگه چ یدکترم گوش کردم، از حالت تهوع ها یها هیبه توص یوقت از

 .صبح ها یهاست، نه همه 

خواهره رو که  یکیکنه تا بره اون  یمختلفش، قاتل دختره از زندان فرار م یصحنه ها ونیرمان، م یپا نمیش یم دوباره

ذارم رو شکمم  یه. دستم رو متونه فرار کنه. ن یشم. نکنه، نکنه، نه، اون نم یلحظه سر جام خشک م هیملوش داده بکشه. 

 .منه یبهم بخندن. االن وقت خنده  ااون گهیذارم د ی. نمرمیتا از اون آرامش بگ

***** 

خوب  یکنه. هوا یکمک م یلیخوب که به سالمت خودم و بچه ام خ یرو ادهیپ هیآروم.  یلی. آرومم. خرمیسام راه م کنار

تاالر  یبا محمد درباره  ره،یجور که کنارم راه م نیآورده. سام هم دیرو پد یجالب تیبه کمکم اومده و وضع یزمستون

تونم شب  یکنم که م یفکر م نیکنه که شب رو با ما باشن و من به ا یصحبت هاش دعوتشون م ونیکنه. م یصحبت م

نن و من دلم گرم ک یداشته باشم. با اصرار سام اونا دو تا قبول م نایو دخترشون سار هیرو با همسرم و محمد و هان یخوب

 .یتناقض دوست داشتن هی یعنی نیو ا دهیچیساده، اما پ یلحظه ها نیشه از ا یم

***** 

و دسر  یاصل ییغذا و غذا شیپ هیرو با  زمینه؟ م ایکم و کثر هست  یزیکنم که چ یفکر م نیگذشته و من به ا زمان

زحمات رو  نیا شتریرو هم دعوت کردم و البته ب ایرو احسان و مهناز و آ هیکنم و به جمع جوون خودمون، سام یدرست م

رو  زیشن و م یمهمونام م یدسته  نیآخر هی. محمد و هانرمیگ یرو م یکشن و من هم گوشه ا یو سام م ایمهناز و آر

خوشگل چند رنگ ژله و  یها یدم و در کنارش دسر ها ی. سوپ جو رو وسط قرار ممینیچ یبا کمک زن ها م زیتم یلیخ

 یم بایز زیم نیرو هم دو طرف ا میاصل یغذا تیطعم. در نها هیرنگ و  هیدار  هی. تو هر ظرف پانمیچ یاراملم رو مکرم ک

شدن و  نیتزئ ییبایبرنج که به ز یها سیشم. کباب ها درست در دو طرف. کنار اون ها د یم رهیخ زیو به م نمیچ

 .شن یم زیم یرو ینوع غذا نیخوراک قارچ هم آخر

هم در کنار من و مدام خاله  نای. مبنهیش یمادرش م یپا یکوچولو هم رو نایو سار رهیگ یم یار شوهرش جاکس کن هر

 یب یو مثل همون سال ها دمیخواد دعواش کنه که اجازه نم یکنه. مهناز م یرو بده و خاله اون رو بده رو تکرار م نیا

 نیبودم و ا دهیرس میوانگیبه اوج د یزمان هیم چطور کن یم کرو ف رمیکشم و قربون صدقه اش م یدر آغوشش م میخبر
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کنه و خدا انگار با گرفتن  یخنده هامون گوش حسود فلک رو کر م یشب قشنگ صدا نیکردم. تو ا یبچه رو دعوا م

که در بطن  یبه خاطر حرمت اون دو موجود کوچک دیشا نیکنه و ا یمحفوظ م یسر ما، ما رو از هر بال یباال یدست

 ایدن نیا یو نامرد یفیدو تا چشمامن و هنوز از کث یپاک که جلو یاست، و حرمت اون دو بچه  هین و سامم یوجود

همه ترس و استرس  نیهمراه با ا یبزرگ نی. من ایکشه به همون دوران تکرار نشدن یدلم پر م بیو عج دنینفهم یزیچ

 .خوام یرو نم

 خواهد یام را م یکودک بیدلم عج "

 " .ه تنها غمم، تمام شدن دفتر و شکستن نوک مدادم بودک ییروزها همان

***** 

تک تک حرف هاش درد  یتونه به اندازه  یم نه،یریش یلیخ گنیکه همه م یزندگ نیکه ا یبا خودت فکر کن یگاه شده

 نیکه ا یکر کنف نیهات و نابودت کنه؟ شده به ا اختهیکه داره بفرسته به تمام  ییرویدرد رو با تمام ن نیداشته باشه و ا

گناه به  یآدم ب نیفکر کن که ا نیشده؟ حاال به ا ن؟یزم یرو نهیبشآدم رو هم مجبور کنه  نیتر یممکنه قو یدرد حت

 یرو بچشه تا برسه به خوشبخت یدرجه از سخت نیبوده که ا نیسرنوشتش ا یفکر کن که تو نیدرد دچار شده. به ا نیا

 !هم خوب داره و هم بد یزندگ نیفکر کن که ا نیداشته باشه. به ا دیکه بعدا با ییها

 .شمرم یاون ها رو م یشه و من چشم دوختم بهش و دونه دونه  یسرم وارد رگم م یقطره  قطره

 ...دو، سه، ک،ی ـ

که ذره ذره از وجودم  ینابود کردن اونا گذاشتم. توان یکه برا یدادسرا و توان یگرم سامه و فکرم تو یدستا یتو دستم

 .ها نابود کردن نیشه رو ا یمن که حاال داره ما و ماها م نیند، اما ثابت کردم که کار اونا بوده و ارو ک

بار روبروم سه نفر  نیبار تنها نبودم. ا نیوسط هست. ا نیتفاوت فاحش ا هیهمون راهرو و همون اتاق و همون زن، اما  باز

و  دمیکش یخودشون بردن. تن لرزونم رو به صندل یخ نابودبودن که نابودم کردن. سه نفر بودن که جونم رو به مسل

 .انداخت نیزن تو گوشم طن یزدن. صدا یمسخره شون رو به من م یروش نشستم و اون سه تا لبخندها

 .دیسه تا عنوان کن نیرو در حضور ا زیخوام همه چ یم ،یخانم مهتا محمد ـ

 .ذهنم نشست یتو صدام

شن. به خاطر جونت که تا  یجور آدما شدن و م نیا ریکه اس یی، به خاطر تمام دختر هامهتا گوش کن. به خاطر بچه ات ـ

لب مرگ رفت و برگشت. به خاطر سام، به خاطر هر اون چه که برات ارزش داره بمون. محکم و استوار بمون. نذار اون 
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 هیباشه که گر ییورشون همون مهتارو لب هاشونه تو رو نابود کنه. نذار که ازت تص یکن یحس م دهیکه ند ییلبخند ها

 .ی. که بزرگ شدی. که محکم شدیزد که ولش کنن. تو باش و ثابت کن که عوض شد یکرد و ناله م یم

گر توش  لهیجفت چشم سبز ح هیکه  یتک تک صورت ها و نشست تو صورت یرو دیبلند کردم. دوباره نگاهم چرخ سر

 .کرد یاشتباه م ی. ولیفیخواست بگه هنوزم همون دختر ضع یانگار م جفت چشم سبز که هیکرد.  یداشت من رو نگاه م

 ؟یخانم محمد ـ

همه تکرار کردن ها و  نیدوباره تکرار کردم. انگار بعد از ا یرو به زن دوختم و برگشتم به همون روزها و به روشن نگاهم

 خیم بگم که چطور من رو با لگدهاشون متونست یو سام و هر کس که من رو شناخته بود، راحت تر م ایآر یگفتن ها برا

بستن و چطور من رو از  زیم یها هیبه پا ی. چطور تنم رو به سان وزنه انکردن. چطور لباسم رو از تنم خارج کرد نیزم

 یم بیگفتم و اون ها تکذ یبردم. م یجسارتم م ریگفتم و لبخند ها رو با شمش یصاف و ساده ام خارج کردن. م یایدن

دادم که اونا داشتن  یم ییاگفتم و حرف از نشونه ه یبستم. م یدوباره راه رو م گهید یضربه  هیو  لهیح هیبا  کردن و من

 .نوشت ینوشت و م یو زن م

 مهتا؟ مهتا جان؟ ـ

 .کنم یسام نگاه م یو به چهره  امیم رونیچند ساعت گذشته ب از

 حالت خوبه خانومم؟ ـ

مَردم از حال رفته بودم و اون من رو آورده درمانگاه و دکتر با توجه به  یتادس یدادسرا تو رونیزنم. ب یم یلبخند

 .سرم بهم وصل کرده بود تمیوضع

 .خوبم ـ

 به اون قطره ها؟ یمونده بود رهیساعت خ هیکه  ییکجا ـ

 . نه؟میزن واقع هیرو ثابت کردم. ثابت کردم که  تمیکردم. سام، من امروز زن یداشتم به دادسرا فکر م ـ

بله بگه و من خالص بشم از  هیتونه بهم  یکنه. انگار اونه که فقط م یفقط نظر سامه که من رو آروم م ایدن نیتو ا انگار

 .هیو نامردم ینامرد یهرچ

 .یدونم که تونست یم یمن که نبودم، ول ـ

 .خوبه زیکنم که همه چ یو من چقدر حس م نهیریش دییتا نیچقدر ا و



 

 
573 

 به دادگاه فکر نکن. خب؟ گهیاستراحت کن. د یکم حاال چشمات رو ببند و ـ

 .کنم یم یکنم سام. سع یم یسع ـ

 دهیآشفته ام رو م یصورتم و موها یذاره رو یکنه و با لبخند خاص خودش دست م یحرفم سکوت م نیا دنیبا شن سام

و  رمیدستاش رو بگ یتو کنم آرامش یم یشم و سع ینوازش گرم م نی. از اهیصندل یدسته  یعقب. مقنعه و مانتوم رو

 .به ذهنم برسونم

***** 

کنم. آسمان و  یزنم و در رو باز م یم ی. لبخندنمیب یکنم و بچه ها رو م یم فنیتو آ ریبه تصو یخوره. نگاه یدر م زنگ

 :گهیم غیبا ج یتو درگاه دنمیتو و آسمان با د انیبا سر و صدا م نایروم

 جوجه؟ یگل گالب؟ تو چطور یدختر عمه  یامروز. خوب یو مامان کوچولو وزرید یسالم و صد سالم به دختر کوچولو ـ

 :گهیاون ور و م دهیهلش م نای. رومدهیشکمم و تکونش م یکشه رو یحرف دست م نیبا گفتن ا و

 .شیبرو اون ور خل و چل، کشت ـ

و  ییو زندا ییدونم که هنوزم دا یجا. م نیا ادیخانواده م یدونم که بدون اجازه  یاندازه تو آغوشم. م یخودش رو م و

دونن، اما  یخراب م یرابطه ها نیو هنوزم که هنوزه با تمام وقاحتشون من رو مقصر ا ستنیخاله و شوهرخاله با ما خوب ن

 یروابط به قلب ما برم نیروابط بشکنه. چون منشاء ا نیخوان ا ینم یحرف چیهمن و بچه ها با  نیب یدوستانه  مانیپ نیا

 یکنه و باز هم دخترخاله  یاما خانومانه رفتار م نه،یبرادرش هنوز از خانواده اش دل چرک ی هیدونم که سر قض یگرده. م

 .بره ینم ادیتنهاش رو از 

 یوقت تموم نم چیه شیفوضول نی. انمیب یاومدن از اتاق خواب م رونیتو، آسمان رو در حال ب رمیم نایدنبال روم یوقت

 :گهیو م رهیگ یملب به دندون  نایشه. روم

 ...دیچه کار؟ شا یاون جا رفت ـ

 :گمیو م ارهیخنده به لبم م اشیح نی. ارهیگ یدوباره لبش رو گاز م و

 نیکردن، ا یم هیجور بود. همه گر نیهم رونیکه از شکم مامانش اومد ب یاز بچگ ؟یشناس یفوضول رو نم نیتو ا ـ

 .دیکاو یداشت اتاق عمل رو م

 :گهیو رو به شکمم م رهیهم مب یچشم غره ا آسمان
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 . خب؟ایرینگ ادیادبه. تو  یب یلیمامانت خ نیخاله جون، ا ـ

 :گمیو م رمیخنده به سمت مبل م با

 .تعارف رو ندارم یکه من حوصله  دیکن ییرایحاال. از خودتون پذ دینیبش دیایب ـ

 :گهیو آسمان م ننیش یدو م هر

. گفتم تا فرصت هست همه جا رو دمین تولدت، همه جا رو خوب ندجش یکه اومدم برا یخب به من چه؟ اون سر ـ

 .نمیبب

 یدارن و مشغول م یبرم وهیدارم. بچه ها هم دنبال من م یپرتغال برم هیکنم و  ینگاه م وهیو به ظرف م دمیتکون م یسر

 :گهیآسمان مخورم که  ی. از جام تکون مادیرو نصف کنم که زنگ در دوباره به صدا در م وهیخوام م یشن. م

 .رمیاِ تو کجا؟ خودم م ـ

 :گهیو پشت سرش م ادیمهتا مهتا گفتنش م یبعد صدا قهی. چند دقفونیسمت آ رهیبعد مثل برق م و

 .بسته پشت در گذاشتن هی ایب ـ

 :گمیم نایبه روم رو

 بسته؟ پشت در؟ ـ

که  یکه آسمان در حال نمیب یکه م اطیتو ح رمیشه. م یدونم همراهم بلند م یاندازه و با گفتن نم یباال م یشونه ا نایروم

 :گمیو م رمیگ یتو. بسته رو ازش م ادیکنه، م یم نییبسته رو باال و پا

 هم پشت در بود؟ یکس ـ

 .نـــــــه... بازش نکن ،یاز فوضول می. بازش کن مردینه گل گل ـ

 :گمیشه و م یچسبش خشک م یرو دستم

 را باز نکنم؟. چدمیترس وونه؟ید یکش یم غیچرا ج ـ

 :گهیکنه و م یرو تا ته باز م ششین

 نکنه توش بمب باشه؟ ـ
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 .شه یبا هم بلند م نایمن و روم یخنده. صدا یبلند به حرف خودش م و

 .مزه یب ـ

 :گهیکوبم تو سرش که معترضانه م یمن همراه با حرفم با جعبه م و

 .شدم یاِ نزن. اگه بمب توش بود، االن منفجر م ـ

 :گهیباره بزنم که مخوام دو یم

 .. نزن. غلط کردمینه آج ـ

 .برم سمت جعبه یدست م ریدرگ یتو و با ذهن رمیخندم و م یم

بچه  یخنده  یشه. صدا یتلفن متوقف م یبار دستم با صدا نیباز بشه، چون ا دیجعبه طلسم شده و نبا نیکه ا یانگار اما

 .نهیش یسام تو گوشم ممضطرب  یدارم. صدا یشه و من تلفن رو برم یها بلند م

 ؟یمهتا، مهتا خونه ا ـ

 .بره ادمیمضطربش از  یو صدا رهیشه که خنده ام بگ یباعث م بشیو غر بیعج حرف

 .معلومه که خونه ام ؟یسام به نظرت االن با کجا تماس گرفت ـ

 .یزن یدست نم یچیبه ه یاگه هم باز کرد ،یکن یدر رو باز نم ایآورد،  یزیچ یدر زد، هرکس ی. هرکسنیبب ـ

 .باشم یجد ینخندم و کم گهیشه د یباعث م صداش

 .خواستم بازش کنم یبسته اومده و من تازه م هیسام چته؟ چرا دست نزنم؟ چرا باز نکنم؟  ـ

 .امیتا من ب یکن یبازش نکن. اون بسته مال منه. بازش نم گمیبهت م ـ

 ...و مـ نمیخوام بب یکه هست، منم م یاون بسته هرچ ـ

 .شه ادامه حرفم تو دهنم بماسه یو باعث م نهیش یتو گوشم م ادشیفر یزنم، صدا یحرف رو که م نیا

 .بار هیخونه ام. حرف گوش کن  کیدست نزن. من نزد گمیبهت م ـ

 .کنم یبغض م ی. بابت هر حرفستیروزهام دست خودم ن نیکنم. حال ا یکرده به جعبه نگاه م بغض

 .باشه ـ
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 :گهیم یاتاق. آسمان به حالت مسخره ا یگوشه  هیکنم  یذارم و بسته رو پرت م یرو م یبعد تق گوش و

 .شه ی. االن منفجر مدیریپناه بگ ـ

 :گهیتو هم م ییشه به من بغض کرده و با اخما یم رهیخ نایروم اما

 شده؟ یزیمهتا؟ چ ـ

م که هست. اونم از اون هست دون ی. اما خودم خوب مستین یزیچ دمیمبل با تکون دادن سرم نشون م یرو نمیش یم

 شیو آسمان از الک شوخ دهیبه آسمان عالمت م نایشه، اما روم یم یدونم چ یمدت بود نشده بود. نم یلیکه خ ییها

 .ادیشم تا ب یو منتظر م رمیگ یم امدست ونی. سرم رو مگنینم یچیو ه ننیش ی. هر دو مادیم رونیب

***** 

 " سام "

رو وسط کوچه گذاشته و  نشیکه ماش یفحش به اون هیبوق و  یذارم رو یو دستم رو م کشم یتو موهام م یدست یعصب

کنم و بدون  یرو باز م نیدر ماش ست،ین یخبر نیاز صاحب ماش نمیب یم ی. وقتدمیم هیکدوم گور ستیخودش معلوم ن

بلند  یگفتن زن هیک یصدا ذارم. یاز زنگ ها م یکی یو. دستم رو دو بار ررمیکه درش بازه م یبستنش به سمت خونه ا

 .شه یم

 .بابا زنگ سوخت ه؟یک ه؟یک ـ

 شماست؟ یبرا نیماش نیخانم ا ـ

 :گهیکنه و بعد م یچند لحظه سکوت م زن

 .نه آقا. زنگ واحد هشت رو بزن ـ

 :گهیشه که م یبلند م یمرد یذارم. صدا یزنگ واحد هشت م یحرف دستم رو، رو یب

 .آقا شرمنده. اومدم ـ

و تازه  رونیب ادیرو تو دستاش گرفته از آسناسور م یریکه زن پ یدر حال یبعد مرد قهیذاره. چند دق یرو م یبعد گوش و

 یکه از کنارم رد م یشم و مرد در حال یم خیتوب الیخ یب نمیب یرو که م نینداره. ا یشم انگار زن حال خوش یمتوجه م

 :گهیشه م

 .دش یجور نیآقا ببخش. مادرم حالش بد بود. ا ـ
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 .یبگ یزیخواد چ یبرو داداش. نم ـ

حالم  یچند روز به حد نیکوبم. ا یکنم و درش رو محکم م یم ادهیپ نی. حرصم رو سر ماشرمیم نیبعد به سمت ماش و

 .دست خودم داده بودم یکار هیو اگه محمد نبود، تا االن حتما  رمیرو بگ تمیخودم و عصبان یتونم جلو یبده که نم

تماس  یا گهید یبا شماره  ینبود و هر سر یخاص یهم که شماره  ییشروع شد. از اون جا یتلفن یهااز مزاحمت  اولش

 تیرضا یجور نیگفت که احتماال کار اوناست که ا یسطح شهره. صادق یها وسکیاز ک دمیهام فهم یریگیگرفت و پ یم

مهتاست و  یعکس ها یتاده دم در که حاورو فرس یهم اون جا بود، گفت که بسته ا ی. امروز که زنگ زد و صادقرنیبگ

باعث بشه که  جانشیو ه نهیخواستم که مهتا اون رو بب یکنه و من نم یاون رو تو کل کشور پخش م دمیند تیاگه رضا

پر بغض و باشه  ی. مخصوصا اون صدامونمیاالن پش بی، که عج دمیسرش داد کش نی. واسه همادیسرش ب ییبترسه و بال

 .نشیغمگ گفتن

شم و با سرعت به سمت خونه  یم ادهیو من پ چهیپ یکه خونه اون جاست م یابونیخ یتو نیماش یها کیالست غیج یاصد

مبل با  یو اون رو ششنیپ نایکه آسمان و روم نمیب یتو و م رمیشه. م یدر باز م یحرف چیه یزنم، ب ی. زنگ رو که مرمیم

و  دنیرو ندارم. بچه ها لباس پوش یبوده، اما االن حال عذرخواه باهشتا ادمیدونم فر یکنه. م یبه من نگاه م سیخ یچشما

 :گنیکنم که م یبهشون م یخوان برن. نگاه یانگار م

 .. با اجازهمیرفت یم میما داشت ـ

کنه. روبروش زانو  ی. هنوز ساکته و نگاهم مرونیب رنیسمت مهتا. اونا هم م رمیو م گمیرو م یکنم یزور خواهش م به

 :گمیمزنم و  یم

 کوش؟ ـ

بار سرش  نیکنم. ا یبندم و دوباره به مهتا نگاه م یبه سمت جعبه. چشمام رو م رمیو من م دهیرو نشون م ییدست جا با

مبل  یکنم رو ی. جعبه رو پرت مرمی. به سمتش مستیاز اشکاش ن یخبر گهیداده و ساکته. د هیمبل تک یرو به پشت

 :گمیکنارم و م

 .. به خدا اعصابم خراب بوددیمن... ببخش یخانوم ؟یمهتا خانوم ـ

 :گهیخاص خودش م تیمعصوم با

 .نداره بیع ـ

 :گهیو م رهیگ یشم که دستم رو م یزنم و بلند م یم شیشونیپ یرو یا بوسه
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 ه؟یبسته چ نیا ـ

 .مدارکه یسر هی ـ

احمقانه اون ها رو محکوم روش  نیدونم چطور با هم یدادگاه و خوب م یشدن برا یم یها مدارک نیهم نگفتم. ا دروغ

 .شه ی. باز هم صداش بلند مرمیکنه و من به سمت در م یکنم. دستم رو ول م

 .. تنهام نذارایزود ب ـ

 :گمیزنم و م یم یبندم، لبخند یکه در رو م یحال در

 .زمیباشه عز ـ

 یجا هیآوره تا برسم به  که سرعتش سرسام ینیکنم. باز منم و ماش یدونه که چقدر خودم رو کنترل م یخدا فقط م و

زنه. چون بعد از ظهره.  یوقت روز پرنده هم توش پر نم نیکه تو ا ییجا هیرسم و به  یو م رمیخلوت و بتونم داد بزنم. م

بندم و با همون چشم بسته  یچشمام رو م ارم،یکه عکس ها رو درب نیکنم و قبل از ا یجعبه رو باز م نیتو همون ماش

 :گمیدارم. آروم م یم کنم و برشون یدست م

 .. پس آروم باشیروبرو بش یبا چ یخوا یکه م یدون یم ـ

خواد از  یو م ارهیروم فشار م شینیبا تمام سنگ نیشم. انگار زم یاون ها تو جام خشک م دنیکنم و با د یباز م چشم

درد وحشتناک  نیکنم. از ا یبودن داغ م یمرد بودن و قو نیحس سنگ نیکنم. از ا یروزگار محوم کنه. داغ م یصحنه 

و  نیبه دست ا یشب باز مهیزنم... تو عکس ها، مثل عروسک خ رکه چطو نمیخوام نباشم و نب ی. مرمیخوام بم یقبلم م

 .کشم یم ادیاون همه زجر رو. فر نمیخوام نب یشه. م یم تیچرخه و اذ یاون م

 .برس ادمونیخــــــــــــــدا، به فر ـ

کنم که نابود  یو حس م زمیر یخوام پشتوانه باشم، م یکه م ی. من قوزمیر ی. انگار منم مزهیر یماشکامه که  نیبعد ا و

 یم ادیافتم و فر ی. راه منیماش ی شهیخوره به ش یکنم. عکس ها م یکشم و عکس ها رو پرت م یم ادیشدم. دوباره فر

کنم که دارم  یآروم شدن حس م یزمزمه و به جا هیشه  یکه صدام م درق نیافته. ا یقدر که گلوم به سوزش م نیکشم. ا

 .شم یم وونهید

 یم وونهیکشم. به خدا که من دارم د یکشم. من از مرد بودنم خجالت م یکه من خجالت م نهیخدا اگه مرد بودن به ا ـ

 .شم
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توجه  یکنم. ب یگوشه پارک م هیدوباره  دمیرو هم از دست م یقدر که تحمل رانندگ نیخوام آروم بشم. ا یو م زمیر یم

زنم رو، بغض  یشبانه  یها هیمدت رو، بغض گر نیکنم که بغض ا یم یفرمون و سع یذارم رو یکه توشم سر م ییبه جا

 دیکه هست داغون تر بکنم. نبا نیمهتا بشکنم و اون رو از ا یوکه مبادا جل رونیب زمیسر و تهش رو بر یب یکابوس ها

 .دیطور بشه. نبا نیا

***** 

 " مهتا "

 یاست که برق رفته و تلفن هم بوق نم قهیمبل تو خودم جمع شدم. چند دق یگوشه  هینشستم و  یکیشده. تو تار شب

تونم به سام زنگ بزنم که  یو نم فمهیهم تو ک لمیموبا یکنم که توش باشم. گوش ینم دایزنه و من آغوش امن مردم رو پ

 :گمیشکمم و م یکشم رو یرو گرفته نجات بده. من دست م جودمو یکه سر تا پا یهمه ترس نیو من رو از ا ادیب عیسر

 .. من هستمشتمیفدات بشم. من پ ی. نترساینترس ـ

 .خوام که سام باشه یچشم و با ناله م یگندش رو با بغض م یکنم. مزه  یخودم حس بد تنها بودن رو مزه م و

 .از ترس رمیم یمن دارم م ؟ییسام... کجا ـ

 .که عاشقانه دوسش دارم یو باز شدن در و مهتا مهتا گفتن مرد دیکل یو بعد صدا دایم ییقدم ها یصدا

 .جا. سام نیا ایجام. ب نیترسم. ا یسام... من م ـ

 کدوم سمت؟ ؟ییکجا ـ

 :گمیو م یکیبرم تو تار یدست م ـ

 .کنار پنجره ـ

کشه و من با ترس  یرو سفت در آغوش مو من  ادیکنه. م یمن باز م یو آغوش گرم و محکمش رو، رو ادی. مادیمردم م و

 :گمیم هیو گر

 .ترسم یم یکی. برق رفته. سام من از تاریاومد ریچقدر د ـ

 :گهیو م دهیحرف و محکم فشارم م یب

 .کنم یم شونیکنم. حال یم شونیحال ـ
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 :گمیو آروم م ارهیمن رو به خودم م ی... گفتن مرداای یصدا

 ه؟یک نیا ـ

 .کنه ی. االن درستش مدنیبرق رو بر میحامده. س ـ

 شد پس؟ یچسب چ نیسام ا ـ

 .اومدم. اومدم حامد جان ـ

ها  نیقراره ازدواج کنه. ا دایکنه و جد یم یما زندگ یبغل یمرد تنهاست که تو خونه  هیکه سام اسمش رو برده،  یحامد

گذره که برق ها  یدونم چه قدر م یشناسه که خودش خونه اش رو ساخته. نم یمرد رو م نیا ییرو سام گفته و از اون جا

از تو  یکه حت ییکنم که کار، کار پارسا یکنه و من با خودم فکر م یمرو محو  کیتار ی قهیشه و اون چند دق یروشن م

 .کنه تمیخواد مجبور به رضا یکارها م نیدونم که با ا یسرمه و من خوب م یشومش باال ی هیزندان هم سا

 .ادیتلفن، بوق اونم نم ـ

کوبه  یو محکم. تلفن رو م یقو شهیو مثل هم هیعاد یشم بهش. عاد یم رهیو من در سکوت خ رهیبه سمت تلفن م امس

 :گهیتو جاش و م

 .ایلعنت ـ

 .ادیحامد دوباره م یصدا

 همون قایو دق ابونیخ یرو از تو میتوشه. س یانگار نوشته ا یبرق چسبونده بودن. بازش نکردم. ول میرو به س نیسام ا ـ

 .و نشون بده اریبرقکار ب هیحتما  یقطع کردن. درستش کردم. ول دهیرس یشما م یکه به خونه 

 :گمیکشم و م یام م نهیرو به س پاهام

 دستش؟ هیاون چ ه؟یچ ـ

 :گهیم یلحن آروم و مرتعش با

 .. مربوط به منهزمیعز ستین یچیه ـ

 .کشم یم غیتوجه به حامد ج یشم. ب یم وونهیکنم دارم د یم حس

 ه؟یاون چ ؟یزیر یجور به هم م نیمربوط به منه و بعد ا یگیم ادیخونه م نیتو ا یاز صبح هر چ یچ یعنی ـ
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و  رمیگ یاون برگه رو از دست حامد م ره،یکه سام اون برگه رو بگ نیشم و قبل از ا یو بلند م نیزنم به زم یرو م دستم

 .کنم یبازش م

 " .یبکن یکار یتون ینم گهیون موقع دتو خونه. ا میزیبر دیشا گهید یدفعه  "

 یجور م نی. مطمئنم که اهیمطمئنم که کار اون عوض گهیکنم حامد رفته و من د ی. سر که بلند مرمیگ یکنم. گر م یم داغ

 :گمیرو مبل و با بغض م نمیش یبزنه. م نمیخواد زم

ترسم  یازت نم گهی. دیذارم لعنت یهم نم ادیمکه داره  ی. به خاطر بچه ایذارم نابودم کن ی. نمادیب یزنگ بزن صادق ـ

 .آشغال

که سام کف دستش  امیبه خودم م یشم، اما وقت یم رهیمنحوس خ یگذره و من چقدر به اون برگه  یدونم چقدر م ینم

 اومد در رو باز یزنن. سام با گفتن صادق یشم زنگ م یکنم و متوجه م ی. سر بلند مگهیرو م یزیرو شونه هام و داره چ

با زدن در و گفتن با  یکنم. صادق یسرم. شال رو مرتب م یرو ذاره یو م ارهیشال م هی یو تا اومدن صادق رهیکنه. م یم

 .شه یم یبا اون صورت پف کرده جد دنمیو مردونه اش رو لبشه. با د یشگیتو. لبخند هم ادیاجازه م

 اومده؟ شیپ یمشکل ادیخانم ره ـ

 .دهیمن سام جواب م یجا به

 .کنن یم دمونیحرف. انگار اونا دارن تهد یسر هیزنگ زدم واسه  یادقص ـ

 کردن؟ یکار ایفرستادن  یزیچطور؟ چ د؟یتهد ـ

 :گهیگرده سمت من و م یسام برم نگاه

 .فرستادن یزیکردن و هم چ یآره. هم کار ـ

 .زنم یهست، مربوط به اون جعبه است. حرف دلم رو م یکشه. هر چ یم ریت قلبم

 بود؟ یبه، اون جعبه، سام اون جعبه چاون جع ـ

که  ییشم و با اشک ها یسمت در. بلند م رهیو م رهیگ یرو م یشه و سام دست صادق یم رهیبه سام خ یمن و صادق نگاه

 :گمیدونم از سر ترسه م یخوب م

 .بدونم. بگو بهم دیکجا؟ منم با ـ
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اون  یکنه. ب یذاره دو طرف صورتم و اشکام رو پاک م یسمتم. دو تا دستش رو م ادیکنه و م یرو ول م یدست صادق سام

 :گهیداشته باشه، م ییابا یکه از وجود صادق

 ؟یکن یم هیگر یکنه. واسه چ تیتو رو اذ یچیذارم ه یمن باهاتم. اصال نم ؟یترس یم ینکن من فدات بشم. از چ هیگر ـ

 .. آروم باش گل منگمیبه خاطر خودت بهت نم

 .کنم یکه من دق م یجور نیجور... ا نیاما ا ـ

 :گهیزنه و م یم یبزرگ و مردونه لبخند تیاون حما ونیم

 نیمهتاست. ا نیبگه ا دتیکه هرکس د یمحکم باش دی. بایمحکم و بزرگ بمون دی. تو بایکه دق کن یکن یجا م یتو ب ـ

 ترسه. بسپارش به من، باشه؟ ینم یچیو محکمه که از ه یزن قو هی

 یلحظه  هیاگه  یکه همراه با خنده باشه، حت یا هیدونه گر یه بخندم و آروم باشم و خدا مش یحرفش باعث م نیهم

 یلحظه  نیدونه که اون لحظه بهتر یارزش داره و خود خدا م ایدن هیپلک زدن باشه، اما قدر  هیاگه قدر  یکوتاه باشه، حت

و  رهی. مرونیب رهیکنم و سام م یم دییا سرم تارو حذف کنم. ب استرس نیکنم که بسپرم دست اون و ا ی. قبول مهیزندگ

 .عالمه فکر خوب و بد هیعالمه فکر.  هیمونم با  یمن م

و زنده  رمیم یمن هزاران بار م ادیخواد ب یبعدش که م یلحظه و لحظه ها نیا دم؟یکش یم یمن چ یتصور کن یتون یم

که بهش  نیمشوشه؟ با ا یچ یکنه؟ برا یم یجور نیا یچ یچه خبره و سام من، مرد من، برا رونیشم تا بفهمم اون ب یم

ذاره آروم باشم و من قولم  یکنه و نم یتو روح حلول م طانیمثل ش یخودخور نیتونم و ا یقول دادم که آروم باشم اما نم

 یرمگذره و اون دو ب یفهمم زمان چطور م یاندازه تو وجودم که نم یم شهیر یاسترس لعنت نیقدر ا نیشکنم. ا یرو م

مونه و بعد از  ینمقدر ناراحت که  نیو انگار ناراحته. ا ستین یصادق یلب ها یاون لبخند مردونه رو گهیگردن داخل و د

 .بخوام حیمونه به سام که ازش توض یمن م ی رهیو نگاه خ رهیذاره و م یکنم م یم یریگیکه پ نیچند لحظه با گفتن ا

***** 

که آرومم و  نیکردن هام از سام و گفتن ا یمن و مخف یمن. دوباره ترس ها یس هاو دوباره استر گهیروز د هی دوباره

شه و در آغوش  یاخم ختم م هیکه به  ییها خیمن. توب یها یهاش و شرمندگ دنیفهمه و فهم یکه اون نم نیفکر ا

حاالت مختلف سراغم روزها  نیقدر ا نیساده. ا یها انهشن تو همون عاشق یخالصه م یو حرف زدن ها که همگ دنمیکش

و به  میو بگرد میخوش باش ی. با کل خانواده ها. چند ساعترونیب میروزه بر هیگردش  هی یبرا دهیم شنهادیکه سام پ ادیم

 ظردر منت یزنم. جلو یحرف رو هم بهش م نیشدم و هم یم یروز با نگاهش عصب هیکه  یهمون کوه میریم شنهادشیپ

 .میفتیکه برسن و راه ب میهست هیبق
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 !سام؟ ـ

 .اون جا ایجاست  نیحواسش ا ستیکنه و معلوم ن یم میآهنگ رو تنظ داره

 هوم؟ ـ

 :گمیتر م میو نرم تر و مال زمیر یزنونه رو م یو عشوه ها یکم تو صدام نرم هی

 .کم بهم نگاه کن هی زم؟یسام؟! عز ـ

 :گهیکنه و م یگوشه لبش جا خوش م یکنه. لبخند یبلند م سر

 .بفرما ـ

 .. حوصله ام سر رفتمیحرف بزن ای. بستمیدست بکش از اون س ـ

 مثال؟ یچ یدرباره  ـ

 ....ـیاخم م یچرا من هر چ ؟یکرد یقدر زل زل نگاهم م نیکوه، چرا ا میکه اون بار که اومد نیا یدرباره  ـ

 .کنم یم لیتبد یحرفم رو به اخم یشه، ادامه  یخنده اش که بلند م یصدا

 بود؟ نیمهمت ااالن سوال  یعنی ـ

 :گهیلحن خنده دار م هیتوجه به اخم من با  یب و

 .زیبودم. ه زیه ـ

 ار،یمه نیبوق کش دار ماش یبزنم که با صدا یخوام حرف ی. مرهیگ یزنم به بازوش و خنده ام م یخنده. م یدوباره م و

 .میدیکه اون جا رس یزمان یونه برام یها م یاُفته و سالم و احوال پرس یو راه م دهیتکون م یو سام دست گمینم یزیچ

***** 

. هوا، مثل میکن داینشستن پ یرو برا ییجا هیتا  میر یم نیروئه، با ماش نیکه ماش یاز سمت ه،یمن و سام تیخاطر وضع به

اون آسمون  نیباشه. ا یابر یو همش بارون و هوا ادیاز دماغمون در ب دیمونه و به قول سام انگار قراره ع یم یبهار یهوا

کنن.  یم دایرو پ ییجا هی بیهم به ترت هیکنه و بق یمناسب پارک م یجا هی اررو کن نی. ماشستیباشه ن دیکه با یزیچ

درست  ییجا هی یکنم، سام فور یم یبزرگ سالم و احوال پرس تیبا اون جمع یهر دو خانواده هستن. وقت یاعضا یهمه 

خوشم  ییجورا هیچسبه.  یم یلیبهم خ یباردار نیست بشه. الحق هم ادر یتا باق مینیش یروش م هیکنه و من و سام یم
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با  یو محمد رو در حال شوخ تیجمع یچرخه تو یهم مثل منه. نگاهم م هیشه. سام یهمه توجه بهم م نیکه ا نیاز ا ادیم

بچه ازمون مراقبت دو تا  نی. عمیکش یرسه سمت ما و هر دو رو پاهامون م یپتو از طرف احسان م هیکنه.  یم دایسام پ

 .شه یم

 ؟یکن یمهتا، با برادرزاده من که خوب رفتار م یه ـ

 .نوخود بزرگ بد رفتار کنم نیبا ا ادیکنه. تازه مگه دلم م یم یجور نیکه ا شمیبرو گمشو. انگار نامادر ـ

 .کنار جفتمون نهیش یبزنه که مادر سام م یحرف ادیم هیسام

 دخترا؟ دیخوب ـ

 .نشسته یمنظور خاص یکنم برا یزنه. حس م یم یهماهنگ نیبه ا یو اون لبخند مید یرو م دو با هم جوابش هر

 ه؟یمهتا جان، نوه ام چطوره؟ معلوم شده چ ـ

 .بهم گهیکه برم، دکتر م یسر نی. هنوز نه. امینه مامان مر ـ

 .دست پسرم یدیم یپسر سالم و تپل هیان شاا... که  ـ

 ؟یچ یعنیحرفش  نیکنم ا یو فکر م رهیذره ذره م لبخندم

 . اما اگه دختر بشه گناهه؟ستین یخوام و حرف یتو سالم بودنش که هر روز و هر شب از خدا م ـ

 .رو بهم بگه یزیچ هیکارش  نیخواد با ا یو انگار م دهیفشار آروم م هیو  رهیگ یدستم رو تو دستش م هیسام

 ...پسر خب ینه مادر، ول ـ

 :لحن ممکن که ناراحتش نکنه بگم نینه ترشه با مودبا یباعث م سکوتش

 یباشه فقط دست خداست و من شب و روز م یکه چ نیبکنم. ا یتونم کار یباشه رو من نم یکه چ نیا م،یمامان مر ـ

من و  یباشه برا یشه. بچه هرچ یم یجور نیبده که اگه خدا هم بخواد هم لمیسالم تحو یبچه  هیتونم ازش بخوام که 

 .زهیسام عز

 .شه ناراحت بشم یزنه که باعث م یرو م یهمون لبخندش حرف با

 .شناسمش یبچه ام عاشق پسره. م ـ
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 یجور باشه و بچه دختر باشه سام اون رو دوست نداره؟ دوباره ب نینه؟ که اگه ا ای گهیکنم که راست م یمن فکر م و

ملت رو تکرار  هی یو احمقانه  یمون تفکر عامزنه و ه یم شیزنه به قلبم. ن یم شیقصد و غرض ن یتوجه به من و انگار ب

 .کنه یم

 ...تو اجتماع داره. دختر مال مردمه و یشتریشانس ب شهیپسره که هم نینسله و ا یپسر ادامه دهنده  یبچه  ـ

که  نیکنارمون و قبل از ا ادیبگم که مامان هم م یزیخوام چ یشه. م یشنوم. اعصابم خرد م یحرفاش رو نم ی ادامه

 .زنه یبگم حرف م یزیچ

که برداشته  میهمت کن دیتفکر تو جامعه بود و ماها کم کم با نیا یزمان هیخانم، من با نظر شما مخالفم.  میاتفاقا مر ـ

 گهیفکرها رو د نیدارن. ا یپسرا اسم آدم رو زنده نگه م یبشه. بچه سالم باشه، خدا رو شکر، االن دخترا هم اندازه 

 .دینکن

و دعوت کردن من به  هیکه اومده کنارم خوشحالم. بار فشار دست سام نیمامان رو ببوسم و از ا یخوام دست ها یم

که  نهیب یتا م هیبکنن. سام یتا کمک رنی. مادرها با صدا زدنشون به سمت اون جمع مگمینم یزیبار چ نیسکوت و ا

 :گهیم مییتنها

دونن  یمادرشون تو گوششون کردن که پسر خوبه، اما نم . نسل به نسل ازیمامانم توجه بکن یخواد به حرف ها ینم ـ

 ریخبر خوندم که توش گفته بودن سه نفر رو جرم تجاوز به عنف دستگ هی دایزنن. جد یکه نم ییپسرا چه گندها نیهم

 .کردن

 .شه یکنم برق از تنم رد م یحس م هیحرف سام دنیشن با

 .ببره ییماجرا بو نیاز ا یا گهید بذارم کس دیکنم خودم رو آروم کنم. نبا یم یسع اما

 نوشته بودن؟ یخب، چ ـ

 .ننوشته بودن یزیاز اسم دختره هم چ یماجرا معلوم شده. حت تیواال فعال کل ـ

 .کنم یقدر که خودم هم حسش م نی. ازهیر یصدام م یتو میناراحت ی همه

 !دختره چارهیب ـ

 ،یپسر دارن. مهتا جون یفرستادم. بعد امثال مادر من، عشق بچه به اونا لعنت  یبراش سوخت و کل یلیواقعا هم. دلم خ ـ

بهش بگم، در هر حال مادرمه، اما  یزیتونم چ یعادت مامانه. انگار تو سرشون فرو رفته. نم نی! اایتو رو خدا ناراحت نش

 !تونم تو رو آروم کنم که یم
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 :گمیمکنم و  یام قفل م نهیکشم و دستام رو تو س یم یاز سر آسودگ ینفس

 .. من اصال ناراحت نشدمهیسام الیخ یب ـ

و خفه اش  رمیرو بگ میخواست گردن مامان مر یکم دلم م هیمهربونم! من اصال ناراحت نشدم. فقط  یجون عمه ها آره

 .کنه یقدر احمقانه فکر م نیکنم که ا

جا گرفته و  هیو پدر سام کنار سام مید یم لیبزرگ تشک ی رهیدا هی. ننیش یشه و کنار ما م یجمع کارشون تموم م بایتقر

 :گهیکشه، رو به من م یو اون رو دو تنگ در آغوش م هیسام یشونه ها یذاره رو یکه دست م یدر حال

 بد؟ ایپسر ما؟ خوبه  نیبا ا یکن یخب، عروس، چه م ـ

 :گمیدوزم و م یسام م یرو با عشق به چشما نگاهم

 .کردم خوبه یاز اون چه که فکر م شتریب ـ

 یپر م دنشیکه دلم با هر بار د یی. از همون لبخندهادهیم یدوست داشتن یلبخند، از همون لبخندها هیاونم جوابم رو با  و

 یم شهیقرارتر از هم ینفر توشه و اون خودشه، ب هیکه االن فقط فقط  یمکان نیحجم پر از کوبش، ا نیکشه. که قلبم، ا

 .نونش یبلندش رو همه م یکنم صدا یزنه و حس م

 .شه ابروهام بره تو هم یباعث م رهیگ یاز بازوم م هیکه سام یشگونین

 که!؟ ستیتو و خان داداش ن ی! محل عشق بازهیجا مکان عموم نیدختر؟ ا یمگه کر ـ

 :گمیمالم و م یرو م بازوم

 !کبود شد خب وونه؟یچته د ـ

 یغرق م نیدار سیتو ف سیاداش خل من تو هم فد نیتو ا دیبعد د د،یکردم. بابا دو بار ازت سوال پرس یخوب کار ـ

 .شد الیخ یب ن،یش

 :گهیکه کنار من جا گرفته، م سام

 ؟یمن رو چه کار دار یدختر؟ دست زن و بچه  یمگه مرض دار ،یسام ـ

گفتن. چهارما مجبور شدم، وگرنه  یگفتن، عروس یعمه اته! دوما خوب کردم. سوما خواهرشوهر ؟ی... چیاوال که سام ـ

 .نیشد یق مغر
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 :گهیو م دهیخواد پنجما رو هم بگه که سام اجازه نم یم

 .رو ولش کن نایددر. ا می. خانم بلند شو بریاز اوال ها و دوماها بگ یخوا یولت کنم تا خود فردا صبح م ـ

هم با  هیمشم و سا یاندازه. از جام بلند م یرو به خنده م هیکشه که من و سام یم شیفرض لیو سب شیبه ر یبعد دست و

 :گهیکنارش. سام با حرص م ادیشه. پشت سرش هم احسان م یدنبالم بلند م نیکمک زم

 .میتنها باش میخوا ی! من و زنم میسام ـ

 .میایدنبال خودت. من و احسان جونم م یآور یما رو نم یتنها باش یخواست یاگه م ـ

 :شه بگه یکنه و سام مجبور م یبه ما معطوف م خنده اش، توجه جمع در حال صحبت رو یخنده. صدا یبلند بلند م و

 .میایم ی. زودمیو برگرد میبخر زیم زیسر چ هی میر یم ییما چهارتا ـ

 :گهیکنه و م یتونه باز م یکه م ییرو تا جا ششیهم ن هیکشه. سام یخط و نشون م هیسام یصدا و چشماش برا یبعد ب و

 !پررو رو نگاه کن نیهان؟ احسان ا ـ

 .به اون ساعات ترس مبدل نکن گهیساعات خوبم رو د نیا ا،یکنم که خدا یم دلم فکر تو

و  یتا ترش ینیریشه. از ش یم دایپ زیکنم. تو بساطشون همه چ یبه دست فروش ها هم نگاه م رم،یجور که راه م نیهم

 هیبا احسان رفته  شم که یم هیکشم و تازه متوجه سام ی. دست سام رو مرهیهمشون ضعف م یمن دلم انگار داره برا

 :گمیخوره و م ینگاهم به آلوچه ها م وبارهداده. د ریگ گهیدست فروش د هیگوشه و اونم مثل من به 

 !سام ـ

 ...ی. ولدمی. نگاهت رو دیخوا یم یدونم چ یمهتا م ـ

 !اشه ه یم اهی. بچه ام سیریبگ لیرو تحو شیقرمز، اونم از نوع جگر ایلوب یخوا ی. نکنه میبه ول یول ـ

 .دوزم ینگاهم رو معصومانه به اونا م و

 !ایخر یم یخوا یکه م یبچه هرچ نیخوب با ا ـ

 :گمیکنم و م یچند لحظه قبل باز م ی هیرو مثل سام شمین

 .یبخر دیکه هست. با نهیهم ـ
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 یذارم رو یم . دستادیبه نظر م زتریتم هیاز فروشنده ها که از بق یکیسمت  رمیافته و منم م یو راه م دهیتکون م یسر

 :گمیها و م یترش یهمه 

 .کم هیکم،  هیخوام.  یاز همشون م ـ

 نایکنه. من خودمم از ا یم تیآدم رو اذ نایا بیبهتر باشه. ترک هیرو بخر که از بق یکیشه که.  یمعده ات داغون م ـ

 .ازشون درست کردم که بدتر حالم رو بد کرد بیترک هیقبال  یدوست دارم، ول

 :گمیوبه فروشنده م دمیتکون م یسر

 کدوم ترش تره؟ ـ

 .رو ببر نیا یخوا یرو م نشیاگه ترش تر یترشن، ول نایا یخانم همه  ـ

 :گهیو م رهیگ یقاشق جلوم م هیکنم.  ی. قبول مدهیرو که از همه قرمز تره نشون م یکیبا انگشت  و

 .ادیازش خوشت ن دیاول امتحان کن، شا ـ

 زیخره. چند تا چ یاز طعمش سام همون رو برام م نانیکنم و بعد از اطم یبرم و امتحان م یرو تو ظرف م یکیپالست قاشق

 یکشم. بچه ها هم بهمون م یم نهیخوب رو با تمام وجود به س ی. هوافتهیکه فشارم ن رهیگ یم اطیهم محض احت نیریش

 یخوره و هر از چند گاه یداره م جانیهظرف بزرگه و با  هیهم  هیسامتموم بشن. دست  نایکه ا میستیا یجا م هیرسن و 

زنه،  یکه دوست نداره م نیکنه که بخوره و هر چه اون بدبخت حرف از نخوردن و ا یرو هم مجبور م چارهیاحسان ب

رو گوش  هیجرات داره حرف سام یدستش که بخوره و ک دهیقاشق م هی "وا! چرا؟ خوشمزه است که؟!  "با گفتن  هیسام

داره  یبهش بگم، از ظرفم دونه دونه برم یزیکه من چ نیو سام بدون ا میخند یرفتارشون م نیبه ا ینده؟ من و سام گاه

سام هم مثل منه و هر دو  دیدونم. شا یاز درون مشوشم. نم هیسام یحرف ها دنیخوره. برخالف ظاهرم، با شن یو م

 .ونمد ی. نممیکن یتظاهر به خوب بودن م میدار

***** 

کنم. خونه  یاحساس آرامش م دنشیکه با د یشم. خونه ا یو همراه اون وارد خونه م دمیم هیسام تکخودم رو به  خسته

نشون  ییها رو به مراجع قضا دیتهد نیخبر داد که تمام ا یصادق شیساعت پ کیاحساس ترس توش ندارم.  گهیکه د یا

که هر دومون حالمون بهتر  نمیب یرو م نین دارم اکرده و حاال م میباره با وکالت از من و سام تنظ نیدر ا یتیداده و شکا

 یبرا یدیکه مدرک جد نیا دنیداد و حاال با شن یما رو تو مشتش گرفته بود و فشار م یقلب هردو یزیچ هیشده. انگار 

 یم حرف از اعدام نفر هیکه  نیاز ا شهی. هممیآروم شده بود م،یخودش به سمت طناب دار بفرست یکه پارسا رو با پا نیا

بود، حس اون  ونیخودم در م یپا یبار، وقت نیدادم، اما انگار ا یرحم رو م یو گاها به اون آدم صفت ب دمیترس یزد، م
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 یها یدونم چرا با تمام همه مهربون یدارن و نم یبا اعدام اون آدم چه حس دمیفهم یکردم و م یخانواده ها رو درک م

در اوج لذت  دنیفکر کنم که بخش نیلحظه هم که شده به ا هی یرو ببخشم و براخوام اون سه تا  یخودم و مَردم، اصال نم

 .بخشه

که  نیا گنیرسن. م یته ماجرا م هیکنن،  یکه در حقت ظلم م ییاونا یجور نیچون ا ست،یبخشش خوب ن شهیهم

به حق خودت  یتون ینمشه که تو  یم یجور نیبخشه و ا یته تهش ما رو م میکه بزرگه، پس ما هر کار کن نیمهربونه، ا

 .مثل االن من، سنگدل بودن خوبه ییوقتا هی. یکن دایدست پ

***** 

 :گمیکشم و م یتخت دراز م یرو

 خانم دکتر؟ هیچ تشیجنس دیشه فهم یم ـ

 یبعض ی. برایهست زدهمیس یاالن تو هفته  قایدق یعنیدومش شده.  یخوشگل شما، وارد سه ماهه  یبچه  زم،یآره عز ـ

 گهیاما تا چند وقت د که،یتو االن هنوز کوچ یبچه  زمیشه. عز یبعد مشخص م یتو هفته ها یبعض یهفته، برا نیها تو ا

 .شینیب ی. صبر کن االن میفهمن باردار یشه که همه م یبزرگ م یشکمت به قدر

 :گهیکنه و م ینگاه م توریکنه و به مان یسکوت م قدر

 .. نگاش کنکهیکوچ یگویم هی یاندازه شده. االن  لینگاه کن، بدنش کامال تشک ـ

 :گهیکنه و م یهم سکوت م باز

 .بچه ات پسره ده،یداره به من نشون م توریکه مان یجور نیا ـ

شن و  یم یکیو زمان  نیشم. انگار زم یم رهیزنم و با عشق بهش خ یکوچولو م گویبه اون به قول خانم دکتر م یلبخند

من، پسر دوست  یمن. پسر کوچولو یکه تو بطن منه و وجودش باعث خوشحال یا مونم و بچه یتو اون اتاق فقط من م

 .من یداشتن

رو باز  یانجام بد دیکه با ینشستن، خالصه هر کار دن،یاز نکات هست که تو خواب گهید یسر هیدوم  یسه ماهه  یبرا ـ

 شتریدار ب میکلس یها یا حتما از خوراک. حتمگمیازش رو بهت م یخالصه ا هی. اما االنم دمیدوم برگه ها بهت م یبا سر

 یصندل یرو یحتما وقت نایاز ا یریجلوگ ی. برارهیا عضالت پاهات بگیاستفاده کن. امکان داره قوزک پات ورم کنه، 

استفاده  سیاز جوراب بلند مثل جوراب وار یتون یعضالتت م یاز گرفتگ یریجلوگ یپاهات رو باال نگه دار و برا ینشست

 هیهست. باز  گهبر نیکه تو هم نیمثل ا ییزهایزانوهات رو بغل نکن و چ ینیش یم نیزم ی. اگه روستینا ادی. زیکن
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 ایدختر و  هیو  میتا حتما از سالمت بچه مطمئن بش یدیو اونا رو هم انجام م سمینو یها هست که برات م شیآزما یسر

. مثل عالئم نقص نوزاد که اگه خدا دیشه فهم یرو م هازیچ یلیها خ شیآزما نی. با ایپسر خوشگل و ناز داشته باش هی

 .نباشه و بچه ات سالم باشه یطور نیبخواد ا

کشم  یشکمم با لبخند دست م یرسونه و به من که در حال مرتب کردن خودمم و رو یحرفش رو به اتمام م یلبخند با

 یکه پر از حس ها یشم، در حال یش خارج م. چند لحظه بعد از اتاقدمیجواب م یکنه. لبخندش رو با لبخند ینگاه م

 .من شده بینعمت نص نیکه ا نیاز ا کرو ش یو خواستن نیریحس ش هیشدم. حس مادر بودن.  ایخوب دن

***** 

 " سام "

 :گهیخنده و م یاون همه کتاب دستم، م دنیکنه. با د یزنم. در رو باز م یپام دو تا ضربه به در م با

 .تو ایشد. ب ادیاه، چقدر ز ـ

 .دمیبه بدنم م یذارم. خسته، کش و قوس یم زیم یکنار و من هم کتاب ها رو، رو رهیم و

 ؟یاومد ریهمه د نیکه ا یکن دایتا پ دیطول کش یلیخ ـ

 .کنم دایکردم تا تونستم چند تا رو پ نییآره بابا. کل انقالب رو باال و پا ـ

خوام  یکنم رو مبل و م یکنه. خودم رو پرت م یکنه و نگاه م یجدا م یکی یکیو اون ها رو  رهیذوق به سمت کتاب م با

 :گهیچشمام رو ببندم که م

 .می. تمام مدت منتظر تو بودمایشام بخور میخوا ینخواب، م ـ

 :گمیزنم و م یخوره و لبخند م یتو قلبم تکون م یزیچ هی مشیگفتن بود از

 !دیش ینفر هم نم میو ن کیمن قربون تو و اون که سر جم  یا ـ

 :گهیخنده و م یکه ازش سراغ دارم م یگرده سمتم و با تمام مهر یبرم

 .خدا نکنه ـ

 یخنده. بلند م یهم م یو گاه گهیلب م ریز ییزهای. داره واسه خودش چشمیم رهیبهش که سرش تو کتاباست خ یکم

کنم. سرش  یو موهاش رو باز م دارم یرو برم رهیسرش مهار کرده. گ یباال رهیگ هی. موهاش رو با رمیشم و به سمتش م

 :گهیکنه و م یرو بلند م
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 ؟یکن یچه کار م ـ

 .! تو کتابات رو بخونـــسیه ـ

 :گهیکنم. آروم م یکنم و دستم رو دور کمرش حلقه م یسرم رو تو اون موها فرو م و

 فکر کنم؟ نایمونه که بخوام باهاش به ا یهم م یبه نظرت حواس ـ

 :گهیو م دهیم لمیمتقابال تحو یبوسم. اونم بوسه ا یگردونم و گونه اش رو م یتام. برش مدس ونیم دهیخودش رو جا م و

 .یکش یکه برامون م ییتمام زحمت ها یبرا ـ

 :گمیتو خود معصومانه ام و م رمیم

 ن؟یفقط هم ـ

 :گهیو م رونیکشه ب یکنه و خودش رو م یم یاخم

 ؟یخوا یم یچ گهی. دگهیبسه د ـ

 :گمیارم و مد یسمتش گام برم به

 .ینیب یاالن م ـ

فقط من باشم و  نیب نیکشمش تو آغوشم، که ا یو م دمیبهش اجازه نم گهیخواد عقب بره که د یرو مبال و م نهیش یم

گشته  یبرم یاز سونوگراف یکنم و مهتا نفهمه که امروز وقت یهام مخف یخستگ نیرو ب میاون و عشقمون، که نگران

اشاره  هیتونن با  یو م هیکه زنت االن تو تاکس نیا به دیزنگ زده بودن و من رو تهد کردن. که امروز یم بشیتعق

 .بودن قشیکه خودشون ال ییمن و فحش ها یها دادیرو فقط خودشون دارن و داد و ب اقتشیکه ل ییبفرستنش به جا

 سام؟ ـ

 .جان دلم ـ

 .که دارم رو یهمه حرص نیموفقم کن که پنهانش کنم ا ایخدا

 .مشخص شد تشیگفت؟ امروز جنس یبچه چ یدکتر درباره  یوند یم ـ

 .کنم یکنم و منتظر نگاهش م یخودم جداش م از
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 .که پسر باشه ادهیز یلیگفت احتمالش خ ـ

 :گهیو م دهیخودش رو تو آغوشم جا م دوباره

 .دیگفت پسره. پسره. خدا هم صداش رو شن یچند وقت همش م نی. تو ادیمامانت به آرزوش رس ـ

 :گمیکنم و م یرو جمع م وهاشم

 پسر باشه؟ یتو دوست ندار ـ

 .باشه. سالم باشه یکنه چ ینم یمن فرق یبرا ـ

 تشیخواد بدونه جنس یگفت که نم یهم م هیبار گفتم توجه نکن. سام هیمامان  ی. به حرف هازمیطور عز نیمنم هم ـ

 ! به نظرت کارشون درسته؟هیچ

 .دوست داره یجور نیبگم واال! خب اون ا یچ ـ

 .ادیشه تا بچه ب یمن دوست ندارم. آدم هالک م ـ

 یبنده و من نفسم رو آزاد م یبرم شام رو آماده کنم، موهاش رو م گهیلب م ریکه ز یشه و در حال یبعد از جاش بلند م و

 .گذره یوجودم م نیتو ا یچ دهیکنم و خدا رو شکر که اون نفهم

 .شام ایسام، ب ـ

 :گهیخنده و م یبه حرف خودش م بلند

 جور کردم؟ هیچه طور قاف یدید ـ

 .آره ـ

 ،یدون یکنم. م یم دییحرفش رو تا یخشک و خال یزنم و با همون آره  یم یروح یکه شک نکنه لبخند ب نیا یبرا و

چرا  کنم چرا با مهتا مهربونم و یبا خودم فکر م یهمه مهتا رو دوست دارم؟ گاه نیکنم که چرا ا یبا خودم فکر م یگاه

کنه. تو  یکالفه ام م یشه که گاه یم ادیقدر ز نیها تو ذهنم ا چرا نیو ا نه؟ینب یبیکنم که آس یهمه تالش م نیدارم ا

 یعشقه. عشق یهمون معن نیدور و ا زمیبر دیچراها رو با نینداره و انگار ا یلیکه دل نمیب یم تیو در نها یکالفگ نیاوج ا

 .بودنمه لیمجالس امروز تنها دل یاخمو شهیهم یمش به وجود اومد. همون چهره معصو یچهره  دنیکه با چند بار د

***** 
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 " مهتا "

تا به  ی. به راستی. دالیدال یو بگ یچشمات رو ببند یکه ه یباز هی. درست مثل رنیچشمام کنار م یها از جلو ابونیخ

هزاران  دیدونم. شا یکردن. نم یدال یدغدغه  یب یبه همون روزها م؟یاالن چند بار از خدا خواستم که برگردم به بچگ

رفته  تیکنه. پرونده ام بعد از قرار صدور مجرم یصحبت م ومونداره کنار گوش هر د ی. صادقشتریهم ب دیبار. شا

 یترس گهیهمه پشت سر هم گفتن ها د نیکه بعد از ا بهیکنم و عج فیکل اون حوادث رو تعر گهیبار د هی دیدادگاه. با

و  یخون یکه هزار باره اون ها رو م ییداستان ها نیمن شده ع یزندگ یچرا؟ قصه  یبدون یخوا یحرف زدن. م ندارم از

گوشت و پوستت  یکن ی. بعد از اون حس میتیشخص یجا یکن ی. بعد از چند بار خوندن حس میکن یهزار باره حفظ م

من تفاوتش با  یبه داستان و حرفات. حاال، قصه  یدیم جانی. هیزن یراحت حرف م گهیهم تو قصه است و بعد از اون... د

 ادیبار بودن تو قصه، با تک تک سلول هام حس کردمش و حاال جزء به جزء بدنم داره فر هیکه من با  نهیا ه؟یحرفا چ نیا

اسمش  گلوبندک. ابانیخونم. خ یرو م ابونیو من عنوان خ چهیپ یکنه. سام م یم نییقصه رو باال و پا جانیکشه و ه یم

مونه به  یم رهیو نگاهم خ زرگساختمان ب هی. کنار ستهیا یم نیکنم. چند لحظه بعد ماش یلب تکرار م ریخودم ز یرو برا

 .شم یکنده م نیاون عنوان سر در و از ماش

 " استان تهران یفریدادگاه ک "

کنم  ی. حس متهیاون جا پر از جمعکنم  یکمه، اما من حس م ابونیرفت و آمد تو خ ره،یگ یقرار م نیزم یکه رو پاهام

دست سام تو  یگرما اد؟یهمه احساس بد از کجا م نیدونم چرا! ا یکنن. نم یکنم همه به من نگاه م یگرمه. حس م

رو خبر کنه.  هیکه بق دهیند ی. سام لزومانیم یار و صادقیکنه به حرکت. پشت سر من مه یو وادارم م نهیش یدستم م

وارد  کیفشار کوچ هیسوزه. به دستم  یاز خودم دفاع کنم م دیهمه تنها با نیکه ا نیا ی. دلم برانگفته یهم به کس اریمه

 :گهیشه و َمردم کنار گوشم م یم

 زم؟یحالت خوبه عز ـ

 بشنوم و بد باشم؟ زمیشه ازش عز یم مگه

 .خوبم سام ـ

 گفتم؟ یهست که بهت چ ادتی ـ

که  دمیها زد. چه حرف ها شن یداریشب ب نیه حرف ها تو اگوشم چ ریهست که ز ادمیهست. چه خوب هم  ادمی

 .زنه یگوشم حرف م ریکه االن داره ز نیکنم. درست مثل ا یطعمش رو االنم حس م ینیشر

 .هست ادمی ـ
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باشه  ادتی نمیبوده. برام خود االنت مهمه. ا یگذشته ات چ ستیدوست دارم و برام مهم ن یلیباشه که خ ادتی نمیپس ا ـ

 .ذاره یکه حرف مردم روش اثر م یکه همه بهش افسوس بخورن. نه دختر نمیرو بب ییخوام مهتا یمکه من 

همه پر از ترسه. انگار که با حرفاش  یکه برا ستادمیا یزنم. انگار نه انگار که تو مکان یگردم سمتش و لبخند م یبرم

 .وعده اش رو داده بود ایکه آر یبه مراتب بهتر از تولد یحت یکنم. تولد یققنوسم رو دوباره متولد م

 .مونه یم ادمیهمش  ـ

گذره، اما به خودم  یم یزمان چه جور نیدونم ا یکه اون داد. نم ی. درست به مانند همون فشاردمیدستش رو فشار م و

 .زنن یاسمم رو صدا م ام،یکه م

 ؟یمهتا محمد ـ

سام کنارم راه  یاز کفش ها ریجفت کفش مردونه، غ هیکنم  یخوام به سمت در برم که حس م یشم و م یجام بلند م از

 .کنم یکنم. تعجب م یو سر بلند م ستمیا یلحظه م هی. سر جام رهیم

 ؟یدیتو از کجا فهم ـ

 اری. مهنمیب یم اریکنم و رد نگاهش رو به سمت مه یکنه. به سام نگاه م یصحبت م یجلو و با کس رهیو م دهینم یجواب

 :گهیاندازه و م یشونه باال م

 .دونم یبه خدا من نم ـ

 .تو میبر ـ

نشدنم  تینحس حما یروزها ادیکه باعث شده تعجب کنم. که باعث شده دوباره  هیافته. محمد همون یسام راه م باز

 که دادگاه دارم؟ از کجا؟ دهیو اخم کنم. از کجا فهم فتمیب

اتاق بزرگ که  هیو محمد.  اریدوم مه فیرد و سام. یاول من و صادق فی. ردنهیش یکه مربوط به ماست م یصندل یرو

 ینیاز رهبر و امام خم یو عکس بزرگ ریپ یقاض هیکه سر اتاقه و  یلبه بلند چوب زیم هیو  دنیتوش چ یصندل فیچند درد

 .کنم یم مزمهخوره. ز یبه چشمام م یقاض زیم یپشتش. آرم ا... رو

 .مکمکم کن که بتون ایخودت قسم. خدا یبه صداقت و پاک ـ



 

 
595 

 یکم ی. قاضیزن چادر هیاز نوشت حرف ها و  کیت کیت هی. یبودن دادگاه و تق تق چکش چوب یتصور از رسم هی

 یکنم. هنوز سمت راستم رو نگاه نکردم. نم یو من سر خم م گهیبه مرد کنار دستش م یزیکنه و چ یرو جابجا م نکشیع

 .ایدن یخوام پر بشم از حس منف ی. نمترسمو ب فتهیدونم چرا، اما دوست ندارم نگاهم به اون نگاه تلخ ب

 ؟یخانم محمد ،یشاک ـ

 :گمیکنم و م یکنه نگاه م یکه دست به برگه داره ما رو نگاه م یکنم و به قاض یبلند م سر

 .بله ـ

 .یخانم محمد دیشروع کن ـ

چرخم و شروع  یم عیاون سرکنم. اما بعد از  یمحمد نگاه م یاخمو یگردم و به چهره  یدونم چرا برم یکنم؟ نم شروع

 ی. قاضگمیکلمه رو م نی. چقدر راحت اشیسال پ کیکنم.  یبود شروع م شیسال پ کی یکنم به گفتن و از جمله  یم

شن که دادم رو اون سه  یها با التماس از دهنم خارج م لمهشن و تک تک ک یکلماتم م یکنه. حاج آقاها چاشن ینگاهم م

 .رنینفر بگ

و  ییدا یمادربزرگم مونده بودم و قرار بود با دختر ها یبود. روز اول زمستون که من خونه  شیل پسا کیحاج آقا  ـ

من رو  میکه قرار بود ازش شارژ بخر یمغازه دار هیچشم اون دو و  یجلو قایسه نفر، دق نی. ارونیب میخاله ام بر

 .لیراح سیوسر یبود. تاکس یتاکس نیماش ادمهی. نیکشوندن تو ماش

 :گهیم یگردونه و خطاب به منش یم سر

 .دیاحضارشون کن یجلسه بعد یو برا دیریاسم و مشخصاتشون رو بگ ـ

نابود  یکرده. از کتک ها و لگد ها. تکرار حادثه  هوشمیباز گفتن ها و گفتن ها. از اون دستمال تلخ و بدبو که کل راه ب و

که  نیا دنیشه. فهم یم دهیپرس اریکه از مه یواالتمکررش. س یو درخواست ها ی. دفاع صادقیشدنم و سواالت قاض

و فرهاد. بازگو  دیاسمشون هستن. پارسا و سع یو بزرگ یپاک رعکس. درست برهیگ یبوده. هه. خنده ام م یاسمشون چ

قدر نشون دادن و نگاه و پوزخند من که  نیمختلف. ا یو دادن نشونه ها ارینفس حرف زدن مه هیو  سایپر یکردن ماجرا

توسط  شونها دیکه از تهد مونیینها یشده و در ضربه  رهیپارسا خ یهام که به صورت اخمو یروزیو پ یحس برتر از

 .پارسا یمن و حرف زدن ها یبعد. ادامه قصه  یمونه برا یحرف ها م نیشه و ادامه ا یگفته م یصادق

 نیخواد باز غر بزنه و با هم یکنم که م یماخماش فکر  دنیکنه. با د یو نگاهم م رهیگ یاتاق، محمد دستم رو م رونیب

 :گهیخوام دستم رو بکشم که م یفکر م
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 .که تو شکمته صبر کن و به حرفام گوش بده یصبر کن. به جون اون بچه ا ـ

 :گمیکنم و م یبه صورتش نگاه م یحرف و عصب نیاز ا رهیگ یم حرصم

 ...بازم یخوا ینکنه م ه؟یچ ـ

 .مهتا گوش کن به من ـ

 :گهیبگم که سام م یزیخوام چ ینم ساکت بمونم و متو ینم

 .خانمم به خاطر من باهاش برو و به حرفاش گوش کن ـ

 یم ر،یقدر بهش عالقه دارم که اگه بگه بم نیدونه ا یبودن مهربونه و خوب م یجد نیکنم. در ع یبه صورتش م ینگاه

 .نهیش یممحمد تو گوشم  یکنم. صدا یاندازم و سکوت م یم نیی. سر پارمیم

 .خونه ارمشیخودم م م؟یمن و مهتا با هم صحبت کن یدیپسرم اجازه م ـ

 ...باشه. فقط ـ

 .دخترم، دخترِ من نیمنم هست. ا یدونم پسر. اون بچه االن نوه  یم ـ

 :گهی. محمد آروم مننیب یزنم که هم سام و هم محمد م یپوزخند م یکنم و جور یبلند م سر

 .ابه خد ی. حق داریحق دار ـ

دونم که حق  یهاش. چون خودم هم م یکنم از حق دار ینم یرییمرد و تغ نیرفتار ا یها یدوگانگ نیمونم از ا یمن م و

 .دونم چطور بتازونم یبار نوبت منه که بتازونم و خوب م نیدارم. ا

 بابا؟ میبر ـ

و با  رهیگ یه. دستم رو تو مشتش مکن یو متوقفم م ادیافتم. سام دنبالم م یو جلو جلو راه م دمیبه حرفش نم یجواب

 :گهیآروم کنار گوشم م نیماش کیبره. نزد یخودش م

 !ایکن یخودت رو ناراحت نم یطیشرا چیاصال و تحت ه زم،یعز ـ

خواد جونم رو به پاش بدم  یغصه داره و من... دلم م دهیحرفام رو تو دادگاه شن یدونم وقت یدونم از درون داغونه. م یم

. تو یشده تو کرد یو بگه هر چ رهیگ یخاندانم رو ازم نم ی گهید یشه. که مثل مردها یکم نم زماشیزکه بازم از ع

چشم. با نگاهم عمق عشقم رو نشون  گمیشه که فقط با نگاهم و لبخندم بهش م یم نیو هم دنتیکه دزد یکرد یکار
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چشمام محو  یو سام جلو رمیمحمد م نیماش که من تو یآخر براش دارم. تا لحظه ا ینگاه رو تا لحظه  نی. که همدمیم

 .فتهیخوام نگاهم تو اون چشما ب یکنم. نم یگردم و جلوم رو نگاه م یشه و من برم یم

 دخترم؟ ـ

 :گمیشم سمتش و م یم براق

 .به من نگو دخترم ـ

 :دمیشه. ادامه م یتو دهنش خشک م حرف

 .تو مهتام یمن فقط برا ـ

 ...خب... خب ـ

 .کنه یسکوت م و

اونا رو.  یدی. خودت با چشمات دیدیو د یبکشم. اما حاال که خودت اومد شیخوام دوباره بحث اون روزها رو پ ینم ـ

روز تمام تو اتاق بمونم که از خونه  هی یبه زور مجبورم کرد ادتهی ؟یهست یزیآبرور هیتو ما یگفت یبه من م یوقت ادتهی

 ادته؟یرو  نایفرار نکنم؟ ا یخواستگار یبرا

 ...که االن ادمهی. ادمهیدختـ.... مهتا. به قرآن  ادمهی ـ

هنوز تو ذهنمه. به من بگو اون بار که  یمهناز و دخترم دخترم گفت یخونه  یهم که اومد یمحمد آقا، اون سر ـ

 گه؟یکار د هیبه  یخوام مجبورم کن یبارهم م نیا ؟یبار ببخشمت چ نیبال سرم اومد، ا نیو ا دمتیبخش

 .ندارم تیکار گهیبخشم. من دتو فقط ب ـ

 برات مهمه؟ ـ

 .شدم یجور نیچند وقته ا نیقدر مهمه که ا نیآره مهمه. ا ـ

دونم همش بهانه بود که من رو مجبور به  یپدرم تو خوابت اومده و ازت رو گرفته. م یچرا؟ چرا مهمه؟ اون بار گفت ـ

 .و بعدم مجبور به ازدواج یبخشش کن

خوام  یدونم و مادرت. نم یرو فقط من م نایجا بگم. ا نیکارا کردم که جاش ا یلیوغ گفتم. خدر یلیخ میمن تو زندگ ـ

 .کم از بار گناهانم کم بشه هیکه  میرو بگم که ببخش نیخوام ا ی. اما میبگم که پس فردا تف هم تو روم ننداز
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 یم تیجور دنبالم افتاده و حالل نیمثل تو ا یا یکه مرد قو یمحمد؟ چه کرد یکه چه کرد گمیخودم م یدلم و برا تو

 :گهیافتاده م نمونیکه ب ی. بعد از سکوت بددمیبه حرفاش نم یخواد؟ جواب

 .ندارم تیکار گهیبه خدا د م؟یبخش یم ـ

 :گهیشه حرفش رو قطع کنه. آروم م یصدا دارم باعث م پوزخند

 ؟یخند یم یبه چ ـ

 ؟یکن یپدر یخوا یم یجور نیندارم. ا تیارک گهید یگیبه اصطالح پدر به من م یکه تو نیبه ا ـ

 .ها با خودت. بذار بازم پدرت باشم یریگ میبه بعد تصم نیخوام بگم که... از ا ینبود. م نیمهتا، منظور من ا ـ

 ؟یمگه قبال بود ـ

 :گهیکنم قلبش شکسته. آروم م یم احساس

 نبودم؟ ـ

 !نه ،یکه در حق اون دو بود یاون جور ـ

 :گهیداره و م یه نگه مگوش هیرو  نیماش

 .به بعد باشم. بذار جبران کنم نیبذار از ا ـ

 :شه دوباره بگه یباعث م سکوتم

 .بزن یحرف هیبگو.  یزیچ هیدخترم به من نگاه کن.  ـ

 هیگر یلحظه لحظه ها ادی. ارنیبه ذهنم هجوم م ییایخولیمال ،یمی. افکار قدگهیچرخونم سمت د یسرم رو م لجوجانه

 .گفت که رفتارم دروغه یزد و م یم یالک ریکه به من و کارهام گ ییحظه هال ادیهام. 

 :گمیصورتش و م یبرم جلو یخواد دوباره حرف بزنه که دستم رو م یم

 یکه خاطره  یدون یشه. م یکه نم میدون یاالن ببخشم که هم خودت و هم خودم م نیکه هم اریقدر بهم فشار ن نیا ـ

و...  یکه فراموش کنم من رو به خونه ات راه داد ستمیقدر آسون ببخشمت. گربه کوره ن نیذاره ا یبدت نم یرفتارها

تو  امیبار ب هیبار، فقط  هیکه  یکرد یشد دستت رو باز م یم یچ ه. مگیکنم. اما محمد خان، بد کرد یرو فراموش نم نایا
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 یم یبابام پشتمه. مگه من جز محبت ازت چ گفتم یسرم و م یذاشتم رو یبار رو م هیکنم. به خدا همون  هیآغوشت و گر

 ؟یکرد یخواستم؟ اصال به من بگو چرا اون جور رفتار م

 ریزنه ز یشه که م یسختش م یلیمرد خ هیدونم که  یشه سر برگردونم، چون خوب م یبغض دارش هم باعث نم یصدا

که به عنوان پدر  یکه تو ذهن من، مرد رو داشته باشم که شکسته باشه، چرا یخواد تو ذهنم محمد ی. چون دلم نمهیگر

 .و بزرگه یمرد قو هیثبت شده، 

 یبمونه و دفن بشه. بذار خودم باشم و خودم. باشه، اصال هرچ یقلب لعنت نیتونم بگم. بذار تو ا ینپرس. نپرس که نم ـ

که  دمیرس یمهتا... من به حال نیب. بذار آروم باشم. تو رو به خدا. بمیبخش یتو رو به خدا نگو که نم ی. باشه. ولیکه تو بگ

 .واهشخ ؟یفهم یکنم. م یدارم ازت خواهش م

قدر  نیشه ا یدوباره اش باعث م دنیشم. ترس از بخش یم رهیآسمون خ یگرفته و ابر یخورم و به هوا یرو م بغضم

 شه؟ یم یبار ببخشم چ نیو به زور شوهرم دادن. ا دمیبار بخش هیطولش بدم. 

***** 

زنم و  یکنم. زنگ رو م یساده هم نم یخداحافظ هی یشم. حت یم ادهیپ نیبزنم، از ماش یاون که حرف ی، بدر خونه دم

اون جا رو  دانهیچرخونه و ناام یشم. سرش رو به سمت فرمون م یم رهیکنه خ یگردم و به اون که داره نگاهم م یبرم

 .مونه یم نشیام به ماش رهیو نگاه خ چهیپ یچرخ ها تو گوشم م یکنه. انعکاس صدا یترک م

 .زمیتو عز ایب ـ

 :کنم یتو. با خودم زمزمه م رمیو م دمیشه و من هلش م یباز م یکیبا ت در

که  یدون یبده. م دیکم بهم ام هی ،یاگه هست ایخدا ست؟یروزا تموم بشه؟ خدا به نظرت بس ن نیخواد ا یم یک ایخدا ـ

 .همه استرس نیشم از ا یدارم کالفه م گهیکه د یدون یداشته باشم. مکم آرامش  هیکه  نی. همنهیاالن تنها آرزوم هم

که به  هیآ هیشه.  یم یکیخوندن قرآن  یتو خونه. رفتنم تو خونه، با صدا رمیکنم و م یلبخند پنهان م هیرو با  بغضم

شده و  ینم که چدو یترجمه رو بخونه. نم ندهیشم گو یتو آغوش مردَم و منتظر م رمیآشناست. م یلیچشم و گوشم خ

که اصال  نیهاش و به ا یو معن هیآ یشم به باق یتوجه م ی. بدهیمشبکه و داره به خوندن قرآن گوش  نیسام گذاشته رو ا

زنه. مثل  یداره به من چشم م یجمله ا هیاون همه جمله،  ونیکنم که م ینگاه م نیهست. فقط به ا یچ یسوره درباره 

 .تو آسمون ینور ستاره ها

 " .دینشو دیرحمت من ناام از "
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 :گمیلرزه و تو دلم م یم تنم

 .یکه هست دمی. فهمیپس هست ـ

 دیاز من ناام "به عبارت  رسمیکنم و م یم ریخودم تفس یجمله رو هم برا نیبار ا نیکنم. ا یجمله رو تو دلم تکرار م بازم

 .نهیش یعبارت رو زبونم م نیاراده ا یدونم چرا ب ینم ". دینشو

 .دیببخش ایخدا ـ

 مهتا حالت خوبه؟ ـ

 :گمیو م رونیب ارمیرو م سرم

 ؟یخوب خوبم. من نبودم چه کرد ـ

 .روزا کل کار افتاده گردن محمد نیرفتم تاالر. ا ـ

 :گمیو م نهیش یچهره ام م یدوباره تو غم

 .منه ریتقص ـ

 .ایحرف رو بزن نیا نمینب گهیکس. د چی. هستیکس ن چیه ریتقص ـ

 :گهیلبش م یو لبخند رو میقد یزمان ها یها یبا لحن لوت و

 خانم؟ دمیچشمت رو نشن ـ

 :گمیزنم و م یم لبخند

 !چشم آقا ـ

زهرمارم  یزندگ نیا گهیخندم که د یخندم که آروم باشم. م یاسترس ها رو دور کنم. م نیخندم که ا یخندم. م یم و

خواد بدونه. که آروم  یپرسه و نم یشد؟ که نم ید چمن و محم نیپرسه ب یشم از سام که نم یخندم و ممنون م ینشه. م

 .آروم شدن نیداره ا یبشم و چه لذت

***** 

 " سام "
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کنه به خوندن  یکنه و شروع م یشم که شاهنامه رو باز م یم رهی. به مهتا خستمیا یم یشم و تو درگاه یاتاق م وارد

 .توش اتیاب

 به نام خداوند جان و خرد "

 " .گذردبرن شهیبرتر اند نیکز

 :دمیم ادامه

 یخداوند نام و خداوند جا "

 " .یده رهنما یروز خداوند

 :گهیزنه و م یم یلبخند

 ؟یاومد یک ـ

 .االن نیهم ـ

 .یخسته نباش ـ

 شما دو تا؟ دیکن ی. چه مزمیعز یمرس ـ

 :گهیزنه و م یم یلبخند

 .خوام از االن نوخود کوچولوم رو درست کنم ینوخود کوچولو. م تیترب ـ

غذا کل خونه  یشم. بو یم رهیخونه خ یو به اون که با لبخند داره شعر م ارمیشه. کتم رو از تنم در م یدوباره مشغول م و

خونه  یزی. تمدهیکش یرغم حرفام که گفتم از جاش بلند نشه، غذا رو هم درست کرده و به خونه هم دست یرو گرفته. عل

 .کنه یرو به من ثابت م نیا

 ...مگه نگفتم ـ

 :گهیکنه و تند م یخودنش رو قطع م شعر

تو  یتونستم کارا رو برا ی. نممیکن یزندگ یفیکث نیتونستم بذارم که تو ا یرفت باال. نم یگند و کثافت داشت از خونه م ـ

 .رو دوشته یادیدونم کار ز یروزا م نیخونه. ا یایهم بذارم، چون خسته م

 .باال رهیش مهمه تند حرف زدن نیخود به خود از ا ابروهام
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 .افته یم نیچ تیشونی. پنییپا ادیاون ابروهاتم بده ب ـ

متعجب و حرف تو  ی افهیاون که به ق یشه. ب یو از جاش بلند م زیم یذاره رو یم یجد یلیو شاهنامه رو خ گهیرو م نیا

 .من توجه بکنه یدهن مونده 

***** 

 دنیچند وقت ماست که با هر بار د نیبساط ا نی. ادهیخواب مهتا. یبازو یکشم رو یبندم و دوباره دست م یرو م چشمام

. هیگر ریزنه ز یتلنگر م هیکه با  رهیقدر تو خودش م نیبهش گفت. ا یزیشه اصال چ یکه نم رهیقدر تو خودش م نیاونا ا

بد  یها لحظه یادآوریدونم سختشه. مخصوصا امروز که  ی. خوب منرهکنه که از حال  یدونم که چقدر تحمل م یخوب م

... یمهتا و خانواده اون سه تا عوض یو دختر خاله  یی. با حضور و شهادت دختر دامیرو دوباره تو دادگاه داشت شیزندگ

 یکیتار یکه االن تو ممن نیبعد. پرونده ها قراره مرور بشن و ا یجلسه  یدادگاه مونده برا یکل ی جهیمن. نت یخدا یوا

 .شم یم رهیزنم خ یشب، به چهره 

 و آرام تر از شعر فروغ یبرف یدر شب "

 باد یخسته تر از ناله  یدل با

 سحر وانیقدم مانده به ا دو

 که دلش یاتاق در

 شمع خوش است یدل سوخته  با

 تو در خواب یرو دنید

 " .دارد یحال چه

قلبم دارن  یذره هاکه انگار تک تک  ی. نوازشازیبه طعم ناز، نه ن یکنم. نوازش ینوازشش م شهیبرم و مثل هم یم دست

. یاز همه دوست دار شتریرو که ب یکه تو نوازش کن. نوازش کن کس دنیکنن. دارن به من و مغزم فرمان م یحس م

شم. با  یگاه بودنم آروم م هی. با تمام مرد بودنم و با تمام تکرمیگ یو من چه عاشقانه آروم م یرینوازش کن تا آروم بگ

و بزرگه.  انهینما یکه االن کم ییبرم سمت شکم. جا ی. دست میدوران کودک یبه آرومشم.  یتمام محکم بودنم آروم م

. به سان بنده یشه و دوباره چشم م یچسبونمش به خودم و انگار اون هم آروم م یکنه. م یخوره و چشم باز م یتکون م

 :گمیو م دمیه مخواب. نوازشم رو ادام یایتو دن رهیبنده و دوباره م یتو آغوش مادر چشم م یبچه ا

 !؟گهیدوست دارم د یلیخ یدون یم ـ
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 :گمیخندم و م یزنم م یدارم با مهتا حرف م یکیکه تو تار نیبعد به ا و

 .روحم بزرگ شد و هم خل شدم. تضادش جالبه ها هویهم  یتو اومد ی. از وقتگهیخلم شدم د ـ

 .کنم یتر بغلش م اطیذارم و محکم تر و با احت یدست م و

***** 

 " هتام "

. بعد از ستیجور و واجور پارسا ن یها دیاز تهد یخبر گهیشده. د یعاد میمن ادامه داره. بهتره بگم زندگ یعاد یزندگ

تمام  یاز غم هام نفهمه و جلو یزیجز مردم چ یخودم خواستم که کس یعنیشده.  یمن عاد یدوم دادگاه زندگ یجلسه 

خوام بگم خدا رو شکر.  یم گهیاما... د م،یدار یدرسته من و سام هم مشکالت .تختیپا نیباشم. مثل تمام مردم ا یعاد ایدن

شه.  یشه. اگه حل نشد. تموم م ینداره. حل م بیخوام خدا! ع یرو با تمام مشکالتش م یزندگ نیخوام بگم که ا یم گهید

 .ی. پشتمیخوام ناله کنم. چون تو کنارم ینم گهیخدا د

 یمواظب خودت هست گهیبار پنجمه که امروز تماس گرفته. همش م نی. سامه. استمیا یخوره. سر جام م یزنگ م میگوش

خواستم  یم گهیم یتو تماس بعد ؟یکه احساس ضعف ندار نمیخواستم بب یم گهیمختلف. مثال م ی. البته به شکل هاگهید

تماس آخر...  نیچه و اشده ب لیدل یمن. تو تماس بعد نشده تشنه بود لیدل یتو تماس بعد ؟یکه خسته نشد نمیبب

 .کنه ریکشم. خدا بخ یم یپوف

 ؟یزنگ زد یدفعه به چه بهانه ا نیجانم مرد خوب من؟ ا ـ

 ؟یدیقربون اون حرف زدنت. فهم یا ـ

 .دمیفهم یخط فقر هم بود م ریز میبهره هوش یاگه درجه  گهید ـ

 .کنارت بوده یکی شهی. همرونیب یریماجراها تنها م نیباره که بعد از ا نیاول نیخب چه کار کنم. ا ـ

 .شه یبار م نیاول نیدادگاه خب... ا ی. از بعد از ماجراگهیم راست

 کنه؟ تمیجرات داره اذ یروشن. ک ی. بعدم پارکه و هواامیتونم تنها ن یباالخره که تا عمر دارم نم ـ

 .شکنم یباشه قلم پاش رو م یهر ک ـ

 .شه یم دهیگوشم شن کینزد نمشیب یپارک م یدارم توبار  نیاول یورزشم که برا یمرب م،یمر یصدا

 خواد؟ یدل منم م دیگیعشق، نم یمرغا یه ـ
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 .کنه یم یجور نیا نیهنوز مجرده. واسه هم میشه. مر یبا خنده ازمون دور م و

 بود؟ یک ـ

 .خواد یمنم دلم م گهی. ممیمر حی. شدم اسباب تفرای. بمی. مربمهیمر ـ

 ؟یچ ـ

 .خواد ی. شوهر مگهید ریبابا سام. بگ یا ـ

و هم خونه.  نیهم داره. هم ماش زی. تازه همه چمیمش جعفر رو در حال حاضر به عنوان مرد مجردمون دار هیبگو ما  ـ

 لم؟ی. عروس خانوم وکیبچه هاشم هر کدوم سر خونه و زندگ

 :گمیخندم و م یغش م غش

 .شه یاعصاب م یب ییوقتا هی. نایآروم و خنده رو نب یجور نیرو ا میکم چرت بگو. مر ـ

 اِ، نه بابا! واقعا؟ ـ

 .زمیعز گهینباشه. من برم د ایخوام دن یم ،یبه جان خودت که اگه نباش ـ

 .دیبرو خوشگلم. مراقب خودتون باش ـ

 .فهمونه که مرد من هنوزم کنارمه. مرده. بزرگه یکنه و بهم م یعاشقم م شهیاز هم شتریجمع بستن ها ب نیا

 . خداحافظچشم یبه رو ـ

 .بال. خداحافظ یب ـ

 .دمیمکالمه به ورزشم ادامه م نیگرفتن از ا یخنده و انرژ با

***** 

 .نمیچ یخودم م یها رو جلو کتاب

 رو بخونم؟ نایا یهمه  دیسام من با ـ

 ؟یروانشناس بش یخوا یبله خانومم. مگه نم ـ
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 هیسرپرست هم  یب یبچه ها یه. دوست دارم برامثل خودم یهدفم هم کمک کردن به آدما یخوام. همه  یچرا که م ـ

 .کنه و خواهد کرد یکه روزگار بهشون بد م ییبکنم. بچه ها یکار

 .خوبه یلیخ نیخب ا ـ

 .شه یهم بلند م ایآر یصدا

 .یخوشحالم که خوب شد یلیخ یاون ور تر. خواهر یزیچ هیاز خوب هم  ـ

 .منم خوشحالم ـ

و من بعد از مدت ها و بعد از  میخودم. همه مثل قبل دور هم جمع شد یخانواده  شه. یتک تک مهمونامون بلند م یصدا

. الیخ یب یباهاش دلم رو صاف کنم. ول دیتونم اون جور که با ی. گرچه هنوزم نمدمیمحمد رو بخش یادیز یلیزمان خ

خواد کمکم کنه  یه که متمام مهمونا اعالم کرد ی. جلوخونهدرس خوندن من اومده  یبغل کتاب برا هیسام امشب با 

 .بفهمه یزیاز خانواده اش چ یکه کس نیخانواده ام، بدون ا یورود به دانشگاه. جلو یبرا

 .میما هم خوشحال ـ

 .زنم یم یتک تک اون ها لبخند یرو به

 .ادنیز یلیخ ـ

 ؟یفکر کرد یپس چ ـ

که فقط من بشنوم  یکنه و جور یهمون حال بلند مرو تو  نایپاش. سام مب یذاره رو یکنه و م یاز کتابا رو باز م یکی نایمب

 :گهیم

 .یخوردن نیمثل هم یکیخوشگله باشه.  نیمثل ا یکی دیبا یبعد ـ

 :گمیآروم م یشم ، ول یسرخ م ،یدختر خجالت هی مثل

 .خوشگل تر بشه دیاز اونم شا ـ

 .شه یبلند م نایمب یصدا

 .عمو خفه شدم ـ

 :گهیو م نیذارتش زم یخنده و م یم سام
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 .بدو برو تا نخوردمت جوجه ـ

 یم شهیکنه. لبخند هاش مثل هم یخنده و نگاه م یم رهیبه اون که به سرعت به سمت مهناز که تو آشپزخونه است م و

 .یخاک یکره  نیتو ا یزندگ یمن برا دیشه جون من و ام

***** 

کنه رها کنم. به پام افتاده  یم یسا معرفکه خودش رو مادر پار یکنم مانتوم رو از دست زن یم یسومه و من سع ی جلسه

 یآروم شدنش نم یبرا یزن و تالش یشدم به اشک ها رهیکنه که از بچه اش بگذرم و من چه سنگدالنه خ یو التماس م

 زیهمه چ دیفهم یکنم. پوزخندش هنوز تو ذهنمه. وقت ین کار رو نمیاگه بخوام بکنم هم با حرکت آخر پارسا ا یکنم. حت

 یپزشک معالجم تو دوران افسردگ یاون مغازه دار گفت و وقت یبچه ها حرف زدن، وقت یحرف زد، وقت اریمه یرو. وقت

تونم بگم؟ حالش  یم ی! من چـــایمدت پارسا پوزخند زد. خدا نیاومد و... تو تمام ا میقانون یپزشک یپرونده  یاومد، وقت

 یکشه و من رو از حصار دست ها یکرد. سام دست م یم یمن رو داشت عصب نیفرق داشت و هم یقبل کل یبا جلسه 

 .زن یوانگید یبرا یشه برگ یحرکات م نیکنه. انگار هم یکنه. شوهرش هم زن رو بلند م یزن آزاد م

 .رو هم االن یکیرو قبال و  یکی. نیریگ یم نیدار زتیهمه چ یجفت بچه هام رو تو و اون داداش ب ـ

 .پره به زن یم محمد

 .من از برگ گل پاک ترن یصحبت کن. راهت رو بکش برو تا به مامورا نگفتم. جفت بچه ها خانم درست ـ

 .دارم یکنم که پدر ی. باالخره حس منمیب یمن باالخره محمد رو در نقش پدرم م و

کرده که اگه دخترت اون نامه رو ننوشته بود و اون کار رو ن یدون یدادگاه اثبات شده. خودت هم خوب م یتو زیهمه چ ـ

بچه مرد و زنده شد تا  نیمرگ فرستاد. مادر ا یخودشون بودن. پسرت دو بار دخترم رو تا پا یبود، االن همه سر زندگ

 خانوم؟ یگیم یچ یمفه ی. مرونیب ادیب یکوفت یهوشیدخترم از اون ب

کنم نشنوم  یم یو سع رمیم نیتو هم به سمت ماش یکنه و من با همون اخم ها یمن رو از حصار اون دعوا خارج م سام

سه نفر  یروز هیکنم فراموش کنم  یم یآدم ها رو. سع یکنم فراموش کنم بد یم یزن رو. سع یشرمانه  یب یحرف ها

 ادیاز  دنیاونا بر یرو برا یاعدام و چند سال زندان مکه حک یکنم لحظه ا یم یکردن. سع یسرنوشت من رو دست کار

به سمت  دیکه پدر سع ییکنم تف و لعنت ها یم یببرم. سع ادیانواده ها رو از خ نیغمگ یکنم نگاه ها یم یببرم. سع

 .بچه اش فرستاد رو فراموش کنم

 مهتا؟ ـ
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 جانم؟ ـ

 ؟یچه کار کن یخوا یم ـ

همه تجربه  نیمن رو ازم گرفتن. مگه من چند سال داشتم که ا یعیطب یو زندگ ندهیکارشون آ نیتونم سام. اونا با ا ینم ـ

 دم؟یچش جا هیرو 

 .ذارم یاحترام م یکه تو بخوا یزیمن به هر چ ـ

 :گمیزنم و م یم یلبخند

 .... سام پرواز من در کنار تو و با تو انجام شد. سام منیدونم چطور بگم؟ ممنون که هست یمن نم ـ

. من ینمونو راکد  یکه بزرگ بش ی. خودت خواستیکه پرواز کن ی. تو خودت خواستیبگ یزیخواد چ ی! نمـــــسیه ـ

 .نکردم یکار

 .دوست دارم ـ

 .منم دوست دارم ـ

 ؟یحس رو تجربه کرد نیتا حاال ا "

 !ه؟یکه چه حس قشنگ یدید

 ؟یباش یکیو همه جا در کنار  شهیحاال دلت خواسته که هم تا

 دوستت دارم؟ یبگ یحاال دلت خواسته به کس تا

 ؟یفدا کن یکس یحاال دلت خواسته خودت رو برا تا

 ؟یکرد هیگر یهمه خوابن تو خلوت خودت به خاطر وجود کس یشب ها وقت حاال تا

 ؟یکرد شیستا یحاال خدا را به خاطر خلقت کس تا

 !آره؟

 .عشق گنیم نیا به

 " !نه؟ ه،یقشنگ حس
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 انیپا

 یرمضان مهسا
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