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 : سندهیبا نو  یسخن 

تا طلوع    یزیرو به عرضتون برسونم. » چ یحاتی توض کی  دی. قبل از شروع رمان با سالم
  نی ا نی. در بکنهی م  انیرو ب های لیخ یزندگ تیاما واقع ست؛ین تینمانده« براساس واقع

 و انتخاب کردم. یمن داستان دست دراز  ها،ت ی واقع

از  یاما متاسفانه بعض م؛ینداشته باش یقیمشکل اطالعات دق  نیاکثرمون درباره ا   دیشا
مبتال هستن که خب از لحاظ نوع و شدت با هم تفاوت    یماری ب نیمون به اافراد جامعه 

 دارند.

مشکل جوامع رو    نیعاشقانه، ا  یزندگ کیرمان، عالوه بر   نیا  یکردم تو  یسع  قتیحق در
  مونی که حول زندگ یو اتفاقات دردناک  یکه موضوع اجتماع یبذارم؛ طور شی هم به نما
 ذوق نزنه.  یهستن تو 

http://www.romankade.com/
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به  ایدن یکه عدالت تو  زنمی م ادیرو فر  نیاما ا  ستم؛ین ینیگروه و کمپ چیعضو ه من
 ند. کودکان هست یگاه ینظمیب نی ا  یو قربان ستی برقرار ن وجهچیه

  نیمند نوشته شده. با افتخار اداستان عاشقانه ست که هدف  کی  ن یا گمی هم م باز 
حس   کی   یکه قربان یو تمام کودکان یبه روح پاک آتنا اصالن کنمیم   میداستان رو تقد
 زود گذر  شدند.

  یا خانواده   یکه تو یهستند. کودک  ادیز  ایدن یامثال آتنا از دختر گرفته تا پسر، تو  کودکان
که   یکودک ره،یگی که مورد آزار قرار م یکودک خوره،ی که کتک م یکودک کنه،ی م  یمعتاد زندگ

و   یاگر از لحاظ شغل ی باشه؛ حت ندهیآ یبرا  یخوب راثیم تونهیو... نم کنهی کار م
 برسه.  یتوجهو قابل   یعال ۀبه رتب یاعاجتم  تی موقع

 شهی مبتال م یو ذهن یو روان  یروح یهای ماریباز   یبه انواع مختلف  ندهیکودک در آ نیا
 .دهی رو ادامه م رهیزنج نی ا گه،یکودک د  کیو با آزار  

 « ییرزا یم  ایمیک »

 

 20/3/1398 دوشنبه

 21:59 ساعت

 

 ح« یمس »

 

  یانگشتانم را برا کدهنده چشمانم را باز کرده و نو فرسا و عذاب طاقت  یحس سردرد  با
چشم   یا هیثان یحت شبی. ددهمی ام فشار مکرده داغ و تب  یشانیپ  یکاهش دردم، رو 

 ام.  متعدد و کشنده   یست بر سردردها   یلیهم دل نیهم نگذاشتم و هم  یرو



 تا طلوع نمانده  ی ز یچ

4 
 

شده  مچاله  یخوابم بروم.با صورتاتاق  کار بهرا حرکت داده و از اتاق  مینتوانستم پاها  یحت
به خودم قول داده   روز ی. ددارمی برم ز یم ی را از رو لمیو موبا کنمی از درد، دستم را دراز م

  شهیقدر در دلم رمان آن ساله  و چند   نیرفاقت چند ییبهش زنگ نزنم؛ اما گو گری بودم د
 کوچک نتواند من را از بودن با او محروم سازد.  یها دعواها و بحث  نیکه ا   هدواند

اش را از . شماره شکنمی را م  قمی دل رف موردمیب  یهاشک  نی از من است که با ا مشکل
بوق   ن یبوق... دو بوق... به سوم کی. دهمی را مقابل گوشم قرار م لی و موبا  رمیگی حفظ م

 م دلتنگ بوده! . او هزنمی . لبخند مچدی پی در گوشم م شی که صدا رسدینم

 سالم. -

 یدستور  یاز غرورم بکاهم، با لحن یاذره  کهن یو بدون ا دهمیسالمش را نم   جواب
 : میگوی م

 . ستیفربد. حالم خوب ن شمیپ ای زود باش ب  -

خودش   گر ید ۀقیدق که تا پنج  دانمی . مکنمی و تماس را قطع م  مانمی جوابش نم منتظر
 خردکنم عادت کرده! گند و اعصاب  ی به رفتارها گری. درساندی ام مرا به خانه

 *** 

شده است در حرکت   شیآرا  ینیچ  یهافربد و آن دختر که مانند عروسک  نیب نگاهم
  زی م یبرگم را از رو  گاری. سفهممی فربد را نم ۀمسخر   یکارها  نیا ی. اصال معنباشدی م

قرارش دهم با اخم رو به فربد    میهالب   یرو کهن ی ابدون  و  زنمیوآتشش م  دارمی برم
 : میگوی م

 ه؟ یک ن یا -

 : زندی لب م  زیآمطنت یش یو با لبخند  کندی فرو م نشیشلوار ج بی را در ج دستانش

 ! اتی اتاقهم -
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مخم راه   یو فربد هم امروز رو   دهی. سردرد امانم را برکنمی نگاهش م تی با جد تنها
را از   میها. لبکنمی م  تی هدا  میهاه یو دود گرمش را به ر زنمی م  گارمیبه س ی. پکرودی م

 :میگو ی و م دهمی هم فاصله م

 ! رونیمن ببرش ب ۀاز خون -

. زده است به  زنمی. پوزخند منمیبی دخترک را م فیمشت شدن دستان ظر   وضوحبه
 : کندی و نجوا م  دیآی سمتم مکاهدون. فربد به  

 ؟ ی بار شد به حرف من گوش بد ک ی  -

و بدون توجه به مخالفت من   گرددی سمت دخترک برم وار به که کالفه میگوی نم یزیچ
 : دیگوی ام مدختر در خانه  نی درخصوص حضور ا

 بکن. یاستراحت کی جا. خودت هم  رو بذار اون  لت یو وسا  یبرو تو اتاق بغل -

 ۀ. با اخم به چهرشودیز اتاق خارج مو ا دهدیتکان م  میتفه ۀسرش را به نشان  دخترک
  ونیبه کلکس گرید یدعوا  کی  روز یدارم خودم را کنترل کنم تا مانند د  ی. سعنگرمی فربد م
 : میگوی م  قیعمینفس دنیاضافه نشود. با کش مانی هابحث 

 ام باشه. خونه یاز اون دختر تو  یاثر  گری ساعت د  کی تا   خوامینم -

 چرا؟  یبگ شهی م -

 چرا؟  یچ -

   ؟یخوش بگذرون یخوا یچرا نم -

 : میگوی م کشدی که سرم م یریتوجه به ت و بدون  زنمی م گارمی به س یگرید پک

 گذشته! گهیاز من د  -
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نه  یم یعق. نه یس یتو  ی. تازه رفت حیساله حرف نزن مس شست   یرمردها ی مثل پ -
خودت و   قدرن یا  ؟یکنینم یکارچ یو ه  یآکبند نشست یمونده. چرا مثل پسرا عقب 

 !های دی بد وا م جاک ی. وونه یسرکوب نکن د

  زهایچ نی و لذت را تنها در هم یگذرانمانند فربد خوش   ییها. فربد و آدم زنمیم پوزخند
از مشغله و   یالحظه  یمن را برا   تواندینم زیچچ یه کهن یو بس. غافل از ا  دانندی م

 که در دستم در حال دود شدن است.  یگاریس  نیمشکالتم جدا کند؛ جز هم

 خواهمی . نمستیمن چ  یهااجتناب   نیا ل ی تر از همه بداند، دلبه  دیکه با  خودش
را   میهابا من به تضاد خورده است. لب یبیام را تکرار کنم و او حاال به شکل عجگذشته

 :میگو ی و م دهمی از هم فاصله م

 . زنهی هم محالم رو به   ترشیکه بخواد سرکوب بشه. اون دختر ب  ستی ن یاحساس چیه -

 : دیگو ی م طنتیش با

 ! ؟ی مطمئن -

و با    آوردیشلوارش درم  بیرا از ج اشی باران گوشکه با همان نگاه ستاره  میگوی نم یزیچ
 : دیگو ی م هی. بعد از چند ثاندهدی آن را مقابل گوشش قرار م ،یاگرفتن شماره 

 کارت دارم. جان یا  ایب -

.  نگردیهستم م  دنیگارکشی در حال س یخنث یو به من که با حالت  کندی را قطع م تلفن
در اتاق بغل است.   لش یبود که حاال وسا یاکرده صددرصد پشت تلفن، آن دختر بزک 

که در   یاام دهد و نقشه انج  خواهدی که م یاما کار کند؛ی م تمی چشمان فربد اذ طنتیش
 . ستیمهم ن  میسر دارد اصال برا 

زدن را  حرف ۀاجاز  کهن ی . فربد بدون اخوردی آرام به درب م ۀچند تق  ،یقی از گذر دقا بعد
 : دیگو ی بلند م ییبهم بدهد، خودش با صدا

 تو.  ایب -
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اش  چهره  دنی. با دشودی مردد وارد م  ییهاباز شده و دخترک با قدم  یبه آرام درب
. نه از آن  نگرمی را م شیو سر تا پا دهمی را باال م میابرو  یتا   کی. ماندی نگاهم قفل م

 نما. جذب و بدن  یها هست و نه از آن لباس  یخبر ظ یزننده و غل شیآرا

و   ستادهی مقابلم ا یا سرمه ۀدست مانتو و شلوار ساد ک ی و   شیآرای ب یصورت با
شوخ و   یۀکه با توجه به روح یاگهان فربد با اخمرا در هم قفل کرده. ن شی هادست 
 : دیگو ی است م  سابقهی گوَاش ببذله

 ؟ ی رو پاک کرد  شتیآرا یاقهیدق ک ی چه وضعشه؟ چرا   ن یا -

 :کندی و نجوا م دهدی را از هم فاصله م اشی کوچک و صورت یها لب   دخترک

 باهاش.  شدمی م  تی اذ -

 چه؟!  یعنی -

 دوزدی ها هستم مکردن به مکالمه آن درحال گوش   یتفاوتی نگاهش را به من که با ب فربد
 : دیگوی مکث رو به من م  هیو بعد از چند ثان

 ؟ ی هنوز سر حرفت هست -

احمقانه و بچگانه   یطنتیست. ش  یکیکه حرف من   داندی چون خوب م م؛یگوی نم یزیچ
و نجوا   گرداند ی . سرش را به سمت دختر برمخوانمی در نگاهش م توانمی م یرا به راحت

 : کندی م

 نه! ای  یکن یکار یتونی م نمیبب ششیبرو پ -

هم به  یرا کم شیها. لب کندی گنگ و متعجب به فربد و بعد به من نگاه م  دخترک
 : دیگویپرسشگرانه م  یو بعد با حالت فشاردی م

 ! ؟یچ -
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  ی. لبخندخوردی مگره   شی ابروها نیو ب شودی پرسش دختر گشاد م ن یفربد با ا  چشمان
سمت دختر   بودم. فربد به  دهیاو کم د  یبه خنگ ی. دختردیآی م  میها لب  یمحو رو 

 .  پردی که ناگهان رنگ از صورت دختر م کندی ارام  نجوا م  یزیو چ رودی م

شده، با   دهیدستانش هنوز در هم تن یو درحال دهدی از فربد فاصله م  یرا کم اشتنه
و در   اندازدی م ن ی دارد! سرش را پا دیترد  یی. گوکندی مظطرب به من نگاه م  یحالت

 :  دیگوی لرزان م یی مقابل چشمان متعجب فربد با صدا

 کنم؟ ... کار ک چه دیبا... ب -

و با   کنمی را خاموش م گارمی. سشودی بار عالوه بر فربد من هم چشمانم گشاد م ن یا
 :دی گوی و م کندی. فربد نفسش را فوت مدوزمی به دخترک چشم م یترش یدقت ب

براش ناز و   کمیرو پاش  ن ی بهت بگم؟ برو بش دیدختر. مگر من با  یقدر شوتتو چه  -
 ! گهید  زیبر

که حس تعجبم   افتدی بر دستانش م یا و لرزه  شودی دختر گلگون م یهاحرف گونه  نی ا با
سست و نامطمئن    ییهاام با قدم خوره گره  ی ها. دخترک در مقابل اخمکندی م ک یرا تحر 

 . ستدیای مکث مقابلم م  یو با کم دیآی سمتم مبه 

  یو مطمئنا از اخم و نگاه سردم ته دلش خال دوزدی را به صورتم م اش ی اقهوه  چشمان
  یاز هم باز کرده و رو یرا کم  شی پاها. دهدی دهانش را با صدا قورت م. آب گرددی م

 . ندینشی م میزانوها 

  ریز  زنمی بلند از قعر وجودم م ییام را کنترل کنم. با صدا خنده توانمی نم کارشن ی ا با
  شیهاگونه یو سرخ پردی ها از جا مگرفته که دختر مانند برق یقدر بلند و ناگهانخنده. آن 

 . ابدیی م  دیتشد

زور  بود. فربد هم که مانند من به  یبودم ک ده یخند گونهن یکه ا یبارن یآخر دانمینم
و رو به دختر که انگار چشمانش از  دیآی سمتمان م به کندی اش را کنترل مخنده  یصدا 

 : دیگوی اشک جمع شده م
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 چه وضع نشستنه؟  نی ا  ؟یمگه سوار موتور شد -

.  ماندی مان من دور نمکه از چش شودی م دهی چشماش کش ینازک از اشک رو ۀحلق
  یکم دی آیفراهم کرده. بدم نم میبرا یخوب یسرگرم ی؛ ولاست  بی عج میحرکاتش برا 

 سرش بگذارم.سربه 

 می ها ران  یتا رو  میزانوها ی. از رودهمیدختر قرار م  کمری گود ی دوستم را رو دو
.  بنددیم  خی سرعت   کارم بدنش به  نی. با اکنمی م  ترشک ی و به خودم نزد کشانمشی م

 لباسش هم قابل حس است.   یاز رو یکه حت ییسرما 

.  ستی گرید زی چ  لشیها دلسرد و گرم شدن  نی ا کهنی . مثل ا کنمی نگاهش م یجد بارن یا
پرسشگرانه از  یبا لحن شودیهم باعث م  نیهستند و هم زشیدر شرف ر شی هااشک 

 فربد بپرسم:

 اش؟ ی درست آورد یمطمئن -

 :کندی نگاه ازش بردارد نجوا م کهن یا شده، بدون  نی خشمگ یاز حالت او کم ییکه گو  فربد

گفت جز   یعوض یگذاشتم. اون فرهاد  هیما  بیاز ج  یاش کلماه اجاره  ک ی آره بابا بابت   -
 دختراشه... نیبهتر

به   ی. نگاهماندی م یباق مهیدر اتاق، نصفه و ن لشیزنگ موبا  یصدا   دنیچیبا پ حرفش
خودش هم   دانمی. نمشودی از اتاق خارج م یزیو بدون گفتن چ اندازدی م  لیموبا  ۀصفح

 !خوردی قدر تلفن فربد زنگ مروزها چه  نیکه ا امده ینه؛ اما فهم ای حس کرده 

  کردنیافکنده در حال باز   یکه با سر دهمی دختر ُسر م ۀسمت چهررا ناخدآگاه به  نگاهم
  ریاز ز   اشییَلخت و خرما ی دسته از موها ک ی است.  کوتاهشمه یب و نمرت  یهابا ناخن 

  یگونش هارمونکه با پوست گندم  ختهیصورتش ر یآمده و رو  رونیب اشی شال مشک
 کرده.   جادیا یجذاب

سرش را    امی میو قد   ییو با فندک طال دارمی برم  یگرید  گاریتکان بخورم س کهن ی ا بدون 
سمت  دود ازش خارج شده و به   یکه انبوه  رمیگی ازش م یقی. کام عمزنمی آتش م
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  ی. هنوز کمکندی سرش را بلند م  یو نه حت خوردی م  یاما او نه تکان رود؛ی صورت دختر م
 . باشدی م سخرهم   میبدنش لرزش دارد که برا

آلود در اخم  یادختر هستم که ناگهان درب باز شده و فربد با چهره  یبررس مشغول
 :دهدی م حی که توض کنمی . پرسشگرانه نگاهش مردیگی هارچوب قرار مچ

 آمی اومده مجبورم برم. فردا اگر وقت کردم دوباره م  شیجلسه برام پ کی من    حیمس -
 .شتیپ

. او هم دستش  دهمی و سرم را به عالمت» باشه« تکان م کنمی بهش م یکوچک نگاهمین
استاد   میگو ی نم ی. حتشودیو بعد، از اتاق خارج م   آوردی باال م یخداحافظ ۀرا به نشان

 داشته باشد؟  دیبا  یا دانشگاه ساعت پنج بعد از ظهر چه جلسه

خاطر  به نی نکرده و ا جادیدر حالتش ا  یریی. هنوز تغدوزمی به دخترک چشم م دوباره
کردن بهش را دوست دارم. در همان حالت به  ندارد. نگاه  یمشکل می وزن کمش اصال برا 

 . کنمی و با دقت و حوصله نگاهم را قفلش م دهمی م  هیتک ی صندل یپشت

که نه من   دانمی ساعت... تنها م می... نقهیدق... پنج قهیدق ک ی ! گذردی قدر مچه دانمینم
درحال   ت یوضع  نی. از اکندی و نه او سرش را بلند م  دارمی از نگاه کردن بهش دست برم

  نیاو هم از ا کهن یخصوص ا را دوست دارم؛ به  دمیجد یسرگرم  نیلذت هستم و ا 
 اش سر نرفته.وارش خسته نشده و حوصله حالت مجسمه 

از   ختهیر رون ی ب یدسته موها  و آن  وزدی راست به صورت دختر مکولر درست از سمت  باد
و آن را آرام به درون شالش ُسر   کنمی . دستم را دراز مدهدی شالش را مدام تکان م

 .  دهمی م

اما بعد   دوزد؛ی و چشمانش را به گردنم م کندی سرش را بلند م  یحرکتم ناگهان کم نی ا با
که در   یلو درحا  شومی سمتش خم مبه  ی. کمدهدی دوباره نگاهش را به دستانش م

 : زنمی لب م رمیگی قرار م اشی چند سانت

 ه؟ یاسمت چ -
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 : دیگو ی و آرام م کندی م ل یخودش را به عقب ما  نامحسوس

 . اسی -

 چند سالته؟  -

 . ستیب -

 پس. یابچه -

را با زبان   شی ها . لبزندیزل م امی و به چشمان مشک کندی حرفم سرش را بلند م نی ا با
 : دیگوی نازکش م یو با صدا  کندی تر م

 . دیشا -

 .کشمی به پشت گردنم م یدست

 .یفرق دار دمیکه د   ییزنها ۀبا هم -

«. هرچند    »ۀخاطر کلمبه تیعصبان ایاز خجالت است   دانمی. نمشودی قرمز م پوستش
به  ی. نگاهستیمهم ن  میفکر اصال برامشغله و تشتت  همهن ی ا نی که دانستنش در ب

 .  اندازمیم  امی مچبزرگ ساعت  ۀصفح

خودم را محکوم به  توانمیبا وجود سردرد هم نم یبه شرکت بزنم. حت یسر  دیبا
و با   کشانمی درحال براندازم است م رهیخره یکنم. چشمانم را به دخترک که خ ینینشخانه

 :کنمی نجوا م یجد  یبا لحن میابرو یتا  ک یباالدادن  

 تا برم به کارهام برسم؟!  یلند شپام ب یاز رو خوادی دلت م -

ام را  . طعنهشودی چشمانش درشت م یو کم  ردیگی رنگ م شیها حرفم گونه نی ا با
بلند   میپاها  یاز رو  عی و سر  دیآی اش درمشده از حالت خشک  هی. بعد از چند ثانفهمدی م
 .  دیگوی م یآرام د«یلب» ببخش  ریو ز  شودی م

 :میگو یم دهمی ام را تکان مرفته خواب  یکه پاها  یدرحال
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 رو مشخص کنم. فتیتکل  امی برو اتاق استراحت کن تا شب ب -

خوابم  سمت اتاق کارم خارج شده و به  العملش از اتاق به عکس  توجهیو ب  میگو ی را م نیا
 رفتن حاضر گردم. رونیب یتا برا  رومی م

 *** 

ام را پر  خوش غذا شامه  ی. ناگهان بوشومیو آرام وارد خانه م کنمیرا باز م  یورود  درب
از بعد از ظهر تا االن که ساعت   کهن یخصوص ابه  دهد؛ی بهم م یو حس دلچسب کندی م
 . کردمیم   یدگیرس میام و به کارها شب است در شرکت بوده   ازدهی

سالم« تکان   »ۀکوثرخانم سرم را به نشان دنی. با دکنمی سمت آشپزخانه حرکت م به
 : دیگوی م  گذاردی م  شینمادور لبش را به  یهاو چروک  نیمحو که چ  ی. با لبخنددهمی م

 سالم آقا خسته نباشد. -

 ممنون.   -

 ارم؟ یشام رو ب یک -

 . رمی دوش بگ کی تا من   گهی ساعت د مین -

. از فرت  کنمی باال حرکت م  ۀو از آشپزخانه خارج شده و به سمت طبق میگو ی را م نیا
. ناگهان با  شومی خوابم م. درب را باز کرده و وارد اتاق روندی م یاهی سردرد، چشمانم س

چشمانم    ده،یخودش کش یو پتو را کامل رو دهیخواب  شیرو  یکس ییتختم که گو دنید
 . افتدیم  میبروها ا  نیب یاو گره  شودی درشت م

. با کشمی لحظه پتو را با شدت م ک ی و در   رومی سمت تخت مبه   صدایب ییها قدم  با
. متنفرم  شومی و کالفه م کنمیاخم م  ترشیب باشد،ی که غرق در خواب م  اسی  ۀچهر دنید

 تختم بخوابد.   یمن وارد اتاقم شود و از همه بدتر رو  ۀبدون اجاز  یکس کهن یاز ا
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ها از جا  گرفته که ناگهان مانند برق دهمی و بدون نرمش تکانش م  رمیگی را م شی بازو
اخم وحشتناکم    دنی. با دکندی که از ترس گشاد شده، بهم نگاه م یو با چشمان پردی م

 :پرسمی . با خشم مدیآی بند م ییو نفسش گو کشدی اش پر مرنگ از چهره 

 ؟ ید یخواب  جان یا  یواسه چ -

لباس   کی . آوردی و پتو را در دستانش فشرده و تا گردنش م دهدی را قورت م دهانشآب
خواب باشد. با لباس  رسدی نظر مبه تن دارد که به   نیبه رنگ سرخ آتش ری حر ۀدکلت
 : زندی وِمن لب مِمن 

 . دیبرگرد  سرکار... تا شما از س   امیب جان یا  گفتن...  آ... آقا فربد... گ -

 : میگوی م  بلندمه ین ی ادیفر  با

 بد غلط کرد. فر -

  یکم کارشن ی. با اردیگی کوچکش را به دندان م یها و لب  بنددی را از ترس م چشمانش
دارد   یخاص تی اش معصوم. چهره کندی فروکش م تم یو عصبان شودی از هم باز م میها اخم

 : میگوی لب م ر یو ز  کشمی م  میبه موها ی است. دست باوررقابل ی ناب و غ میکه برا

 اصرار داره... قدرن یچرا فربد ا فهممی اصال نم -

و  کنمی رها م مهیکه امروز در شرکت افتاد حرفم را نصفه و ن یاتفاق ادآوردنی با به ناگهان
بار حواس من    ن ی. چشمانش هنوز بسته است؛ اما ادوزمی چشم م اسیمشکوک به  

 : سمپری م مقدمهیو ب زنمی م شمیرته به  یست. دست  یگری د یجا

 ؟ ی شناسی تو چند وقته که فربد رو م -

. با  شومیتر م . مشکوک دوزدیبهم م  دهیو نگاهش را ترس کندی چشمانش را باز م ناگهان
 : دیگوی هول م

 . میشد آشنا... آ هم با... امروز ب  -
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است و    باتریشده ز بلند بافته  یموها   نی. بدون شال با ا دهمینشان نم یالعملعکس 
مانع َشکم شود.   تواندیاما نم ند؛ینشی معصوم به دل م  یانگاهش همچون دختربچه 

  نیبه بهتر شودی که باعث م خوردیهم مخودم به   یشکاک  نی . حالم از اکشدی م  ریسرم ت
 : میگوی م  اسی رو به  و کشمی م یشوم. نفس نی دوستم بدب

 رم.و برگردم. کارت دا  رمیدوش بگ کیباش تا   جان یهم -

. کنمی از جانبش باشم، به سمت حمام حرکت م  یحرکت  ایمنتظر حرف   کهن ی ا بدون 
و وارد حمام   آورم یرا از تنم درم امی اقهوه   رهنیدر اتاق، پ اسیبه حضور   توجهیب
 . شومی م

  دیو سردردم را تشد چدیپی مدام در سرم م ی محمود  یهاشرکت و صحبت  اتفاقات
 : کندی م

و ما  نیستیتون؛ اما گفتم شما نخواستن برن اتاق  جان یآقا فربد اومدن ا  »امروز 
 شدن و از شرکت رفتند.«  ی هم عصبان شون ی. امیبهتون بد  یااجازه  نیهمچ میتونینم

است.   دهیفای ب ییاز ذهنم بپرد؛ اما گو  امیمنش ی هاتا حرف  برمیسرد م آب  ری را ز  سرم
  ی او با باالتنه چمیپی ام را دور کمرم مکوکم! حوله من را ببخش فربد! ببخش که بهت مش 

 . شومی لباسم از حمام خارج م یب

که پشت به من   اسی  دنیهستم که ناگهان با د  سمیخ یحالت دادن به موها  مشغول
و دستانم   شودی م  زیآن است، چشمانم ر یو مشغول وارس ستادهی مقابل گاوصندوقم ا 

از  یلیو من از شکستن خ شودی م  لی تبد تیدارد به واقع میها. انگار شک گرددی مشت م
 ها نگرانم. حرمت 

و   شومی م  کی آرام از پشت بهش نزد ییها کنم، با قدم  جادیا  ییسر و صدا  کهن ی ا  بدون
. دیآی و نفسش بند م  ردیگی م  یای . ناگهان بدنش لرز آنکنمی دستانم را قفل بدنش م

 : غرمی و  با خشم م  آورمی م نی . سرم را پارسدی رم مکم  یباال یقدش تا کم

 ؟ ی کردی م یغلط چه  یداشت -
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و خودش را   دیآیدستم است، به پرواز درم ریقلبش که درست ز  امی لحن عصبان با
هم باعث    نیکمرش باز  است و هم ی. لباس خوابش از پشت تا رو کوبدیم   رحمانهیب

 شده تا پوست بدنش با بدنم  در تماس باشد.  

و   دارمی اش برم  ۀقفس یدستم را از رو کی منجمد شده.   ییسرد سرد است. گو پوستش
 :م یگوی و دوباره م گذارمی اش مشانه یرو

 سرته؟!   یتو  ی اگردنت رو خرد کنم حرف بزن. چه نقشه جانیهم  یخوا ی اگر نم -

 : رسدی م مبه گوش اشده یترس یصدا 

 .. ی انقشه چیه... ه -

 خفه شو. -

. با سرعت برش  شودی که از ترس بدنش منقبض م میگوی بلند م ییرا با صدا  نیا
که صورتش از درد   چسبانمی گاوصندوق م ۀو کمرش را با شدت به درب بست  گردانمی م
 : غرمیصورتش م  ی و رو رمیگی . رخ به رخش قرار مچدیپی هم مبه

 . یمرگ کن  یهزار بار آرزو یکه روز  کنمی م یکار یکلمه دروغ بگ ک ی اگر   -

مژگان بلند  نیدانه از بدانه هی از ثان ی و در کسر شودیاشک در چشمانش جمع م  ناگهان
خاطر اشک براق شده  که به اش ی اچشمان قهوه   تی. مظلومکندی م  زشی ر اشیو مشک

 . گذاردی نم یری تاث میرو

سمت مخالف  . سرش به آورمیصورت کوچکش فرور م   یشدت رو  را بلند کرده و با دستم
. دو کندی م  دیو سردردم را تشد   اندازدی م نیدر اتاق طن زشیر  یهاهق. هقشودی م  لیما 

 :میگو ی و م دهمی. تکانش م رمیگی را م شی هاطرف شانه 

 ؟ ی کردیم یچه غلط  یگفتم داشت -
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. رد  باشدی م  زشیدر حال ر ل یهمچون س  شی هاو اشک   دهیامانش را بر  هقهق
. صبرم  کندی م یکجصورتش قابل مشاهده است و بهم دهن  یبه وضوح رو  میها انگشت 
 . کنمی و از اتاق خارجش م  رمیگی را م فشی. مچ دست ظرشودی تمام م

. دیآی مقاومت کند همراهم م کهن یا و او هم بدون   کشانمشی م نی سمت طبقه پا به
که در دست دارد از   یریکل ساختمان را برداشته. کوثرخانم ناگهان با کفگ شاه یگر یصدا 

  میلباسوسط سالن هست مهیگردشده به ما که ن یو با چشمان شودی آشپزخانه خارج م
 :کنم ی که با اخم نجوا م دی بگو یزیچ خواهدی. مکندی نگاه م

 تو آشپزخونه. دیشما بر  -

  یرو دینبا داندی . مگرددی آشپزخانه برم و به  دهدی سرعت تکان م سرش را به شدهجیگ
او را تا   وزدی که م یو بدون توجه به باد  برمی م اطیطرف ح را به  اسیبزند.  یحرفم حرف
ام رنگ پوستش  بزرگ و درنده  یچهار هاسک دنی. ناگهان با دکشانمی ها مقفس سگ 

 ی. صورتم را در چند سانتگرددی قطع م شی ها قهو هق  شودیم  دیمانند مرده سف
 : زنمی و لب م دهمی صورتش قرار م

 قفس؟  یبندازمت تو  ای یزنی حرف م -

مقاومتش   کهن ی ا . مثلزندیصورتم دودو م   ی. چشمانش رودهدی را قورت م دهانشآب
. گردمیم  زیتنوک  یو دنبال سنگ دوزمی م نیهاست. نگاهم را به زمحرف  نی از ا  ترشیب

حرکت خراش    کی و با  دارمی و سنگ موردنظرم را برم شومی خم م هیبعد از چند ثان
  یآرام و پردرد  غی. جکنمیم   جادیا  اسیرو گردن    انتگردن تا چند س  ن ی از پا یقیعم
 . چسبانمشی و به خودم م رمیگیخم شود که از کمرش م یکم خواهدی و م کشدی م

کند.   کی ها را تحربرسد و آن  میهابه سگ  اسیخون   یتا بو  برمشی سمت قفس م به
از ترس   اس یکه  آورندی سمت قفس حمله م با خرناسه به میها. سگ شودی هم م نیهم

و   کنمی اما از پشت، دستم را دور شکمش حلقه م شود؛ی م لی به سمت عقب ما 
 : میگوی تکان بخورد. دوباره  م گذارمینم

 ؟ یبگ یزیچ یخوا ینم -
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 : رسدی به گوشم م فشیضع یدا ص

 .کشنی بزنم خواهرم رو م ی اگر حرف -

باشد.  یداستان جد  قدرن یتا ا  تواندی م دانستمی. نمشومی حرفش شوکه م ن یا از 
نقش   دگانمیفربد مقابل د ۀگذشته برگردم. چهر  یهابه دردسر سال  گر ید  خواهمینم
 :میگو ی و م کنمی . نفسم را با شدت فوت مبنددی م

 .کنمی من بهت کمک م یاگر حرف بزن -

 :دی گو ی دردمند م یو پر بغض، با لحن  آرام

 ؟ یدی قول م -

 : زنمی م  و لب  کنمی م یمکث

 .دمی قول م -

زور ها به  سگ  یها خرناسه  نی که در ب دیگوی م یف یضع «ۀ و» باش دهدی را تکان م سرش
. شودی از شدت ضعف خم م ش یناگهان زانوها دهمی اش مکه فاصله  . از قفسشنومی م

 نشود. نیتا نقش بر زم کشمی را در آغوشم م فشیو جسم ظر  رمیگیاز کمرش م

و   برمشی سمت ساختمان حرکت کند. تا اتاقم متا به   کنمی همان حالت کمکش م در
است؛ اما    قیاش را پر کرده. زخمش عم. خون تمام باالتنهگذارمشی تخت م یرو

اش را بانمک کرده.  قرمز شده و چهره   هیکوچک و چشمانش از شدت گر ینیخطرناک نه. ب
 :می گوی م  وارفه. کالکندیم یخطاعصابم خط  یرو  تشیمعصوم

 ؟ یبزن یحرف یخوا ینم -

 هام رو عوض کنم؟ قبلش برم لباس  شهی م -
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مرد   ک ی است مقابل   شی هادکلته که تا ران  یخوابدختر با لباس   کی  که کنمی م درک
موضوع عادت    نیاست به ا   نیکه کارش ا اسی چرا  فهممی معذب باشد؛ اما نم  بهیغر

 : میگوی پرسشگرانه م یو با لحن  شومی سمتش خم مبه   یندارد. کم

 درسته؟!  ست،ی ن نیتو شغلت ا  -

. دهدیمثبت تکان م  ۀبه نشان یو سرش را به آرام دوزدی را به دستانش م نگاهش
تخت   ی. از رو لنگدی کار م یجا کی  اشی و نابلد  انه یناش ی رفتارها نی با ا زدمی حدس م

  یمعذبش نکنم. درحال  نیاز ا ترش ی تا ب رومی م م یها سمت کمد لباس و به   شومیبلند م
 :دهمی مخاطب قرار م را  اس ی  دارم،ی خودم برم ی راو شلوار ب شرتی دست ت ک یکه 

 که الزمه رو بگو.  یزیو هرچ شمیپ ایتا زخمت پاک بشه، بعد ب ریدوش بگ کی اول برو  -

 *** 

 کنهی م سی که آقا فربد تدر یدانشگاه ی بودم و تو وتریکامپ ۀرشت یمن دانشجو  -
  یهاهم نگاه  نیشاگردها درسم بهتر بود و هم یۀ. به نسبت بقکردمیم  لیتحص
خاطر مشکالت  همراه داشت. پارسال به  ) فربد( رو به یعیاستاد شف  زیبرانگن یتحس

بار به  ک ی ماه   کی هر   بایبرم؛ اما تقر  هدانشگا گهی که داشتم نتونستم د یا یخانوادگ
.  دمی دانشگاه د ۀمحوط یرو تو  یعیاستادشف شی چند ماه پ کهن ی. تا ا زدمی دوستام سر م

  یلی! خب برام خگشتهی بود دنبالم م یحال شد و گفت که چند وقتخوش  یلیخ دنمیاز د
خوب بودن.   و یمی باهام صم بایدانشگاه تقر یاستادها   ۀنبود چون هم زی برانگتعجب

 میکه داشتم تصم یای مال از ی خاطر نکار داره. به ک ی  شنهادیگفت برام پ یعیاستادشف
  ی. وقتارمیدست ب ه شده، اون کار رو به ک یقی رو گوش کنم و از هر طر شنهادشیگرفتم پ
زن بد رو   ک یشما و نقش    ۀخون امیشده ب یزیربرنامه  شیاز پ ۀنقش ک ی با  دیگفت با

بودم؛ اما در   دهیند هالم یرو جز تو ف ییهات ی موقع  نیچند روز گنگ بودم. چن تاکنم،  یباز 
همه   نی رو قبول کنم. ا  شنهادشیپ ن یا  تونمی و گفتم که نم زیچهمه   ری زدم ز  تینها

  رونیاز ب یروز وقت  ک ی  کهن یمدت گذشته بود تا ا ک ی برام گرون تموم شده بود.  یگستاخ
  ۀو زمان رو گشتم. از ادار  نی. هول شدم. زمستیخونه ن رم خواه  دمیمون د برگشتم خونه
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  یبا حال نکرده بودم. دای. شب شده بود و من خواهرم رو پیقانون یگرفته تا پزشک سیپل
  شی بهم زنگ زد. گفت خواهرم پ یعیساعت نشده بود که استادشف میزار برگشتم خونه. ن

  نیام. برام افرسته دم در خونهی اش رو مرو قبول نکنم جنازه  شنهادشیاونه و اگر پ
 دونمیهنوزم نم  کهن یبود. هنوزم هست. من مجبور شدم. با ا لمیف کی مسئله مثل 

نفر حرف    کی راحت از کشتن  قدرن یداره که ا   یکاره ست و چه قدرتچه یعیاستادشف
چون   داشت؛ی دست از سرم برم دادمی رو گوش نم شنهادشی. اگر از همون اول پزنهی م

هستن؛ اما چون   تری ااز من هم حرفه   یحت  وتری کامپ یکه تو  یشهر ُپرن از افراد  نیا تو 
براش دردسر درست کنم؛   یبه هر نحو نستم تویاش خبردار شده بودم م من از خواسته 

 کار مجاب کنه. نی قبول کردن ا   یمن رو برا  دیتر دپس به

خاموش در   گاری. نگاهم را به ساندازدی م نی پا یو سرش را با شرمندگ کندی م سکوت 
  میبزرگ گلو یدست یی. باورش سخت است. گوفشارمی و آن را در مشتم م  دوزمی دستم م
تا االنم،   یفربد، دوست دوران بچگ  کهن ی . تصور اباشد ی کردنم م ل خفهو درحا   دهیرا چسب

را بهم القا   یاو سردرد کشنده  اندازدی بزند قلبم را از حرکت م وبخواهد بهم نار نیچنن یا
 .  کندی م

  خواهمی. مدهمی و چند بار حرکت م کشمینامرتبم م  یموها  نی شدت دستم را ب با
  ی. با لحندهدی دختر و غرورم اجازه نم نیکنم؛ اما حضور ا  یبزنم و خشمم را خال ادی فر

 : میگوی که از خشم کنترل شده است م

 ه؟ یفربد دنبال چ -

 سند.   کی و   pdf ل ی فا کی. دونمیخودم هم درست نم -

قدر دستان . آنشکندی و م کندی درونم سقوط م یزیچ  ییحرف گو  نیا  دنیشن با
... فربد شودی . باورم نمشودی م  لی ما   یدیکه رنگ پوستم به سف فشارمی م ام را شده مشت 
داداش«؟! نگاهم   ام»کرده ی م  شی ها صداسال  نی بوده و من در تمام ا یقی نارف نیهمچ

 :کنمی و نجوا م دوزمی م  اسی  یا را به چشمان قهوه 

 بود؟  یتون چنقشه  -
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که  یی هاهستم شما رو سرگرم خودم کنم و وقت  جان ی که ا یماه ک ی قرار شد تو   -
هم  یعی کنم. استادشف دایرو پ لی فا ایخونه رو بگردم و اون سند   یتو  ستیحواستون ن

خودش شرکتتون رو بگرده.   کنهی م  یشرکت باشه، سع یگفت چون ممکنه اون مدارک تو 
  صورتن یا  ری در غاما  ؛یچیکنم که ه دایرو پ مدارکماه تونستم اون  ک ی  نی گفت اگر تو ا

  تونستمی م یطورن ی . ادیدارتون نگه  خونه یازتون حامله بشم تا شما من رو تو  دیبا
 خودم وقت بخرم.  یبرا 

. فربد واقعا فکر  کشمیو دستم را پشت گردنم م  کنمی م یبلند ۀ حرفش خند نی ا با
دست آوردن آن مدارک شوم  به  یعنی کنم؟ی برقرار م یدختربچه حس نیمن با ا کردی م
پا افتاده   ش ی و پ ارزشیب  شیبرا  قدرن یرفاقتمان ا  یعنیمهم است؟    شیبرا  قدرن یا

و    پروایو ب   اندازمی م اسی ۀ است؟ نگاه به چهر  لزلمتز قدرن یا  مانی دوست یعنیاست؟  
 : میگو ی م حیصر 

 ؟ یتو دختر -

گشاد شده و   یچشمانش کم زمیآمن یتوه یو تا حدود رمتعارفیحرف غ  نیبا ا  ناگهان
سرش را    هیو بعد از چند ثان دوزدی . نگاهش را به گردنم مشودی صورتش از شرم سرخ م

 .دهدی مثبت تکان م ۀبه نشان

 احمقانه؟   ۀنقش نیخاطر ا به  یبگذر تی از دخترونگ  یخواستی واقعا م یعنی -

 :کندی آلودش نجوا مو بغض   فیضع یهمان حالت با صدا  در

 .گردونهی خواهرم رو بهم برم دیزنی احمقانه که شما ازش حرف م ۀنقش ن یا -

 مگه االن خواهرت کجاست؟  -

 !یع یاستادشف شیپ -

 پدر و مادرت؟!  -

 :زندی که چشمانش از اشک جمع شده لب م یدرحال



 تا طلوع نمانده  ی ز یچ

21 
 

بود... فوت   نینتونم دانشگاه برم هم گهیکه باعث شد د یای مشکل خانوادگ  قایدق -
 تصادف... یشدن. تو 

  ی. فربد دست گذاشت رو میگو ینم یزی و چ کشمی از سر تأسف م  یقیعمنفس
هم    یو ساده که سن کم وکارکسی دختر ب کی تر از به  یادختر. چه طعمه  نی ا ضعفنقطه

 : میگوی پرسشگرانه م یدارد؟! با لحن

 ؟ ی با فربد در ارتباط -

.  آمدهی خوشم نم وقت چی . هدیآیحرکش خوشم نم نی . از ادهدی را تکان م سرش
 : زنمی و با اخم لب م دهمی را از هم فاصله م میهالب 

 با سر جوابم رو نده. -

 : دیگوی م زند ی صورتم دودو م  یکه رو  یچشمان با

 چشم. -

 .کشمی م  یقیعمنفس

 .میمن و تو با هم رابطه داشت شب ی اگر فردا فربد بهت زنگ زد بگو د -

 : پرسدی و متعجب م کندی شدت بلند محرفم ناگهان سرش را با   نی ا با

 ! ؟یچ -

 : زنمی لب م  یعاد

 د؟ یخواستی رو نم نی حرفم تعجب نداشت! مگ خودتون ا قدرن یا -

  خودش. دارد  همراهبار هم اخمم را به   ن ی که ا دهدی خجالت دوباره سرش را تکان م با
 : دیگو ی م عی سر ندیاخمم را نب گرید کهن یا  یو برا  شودی کارش م ۀمتوج

 !دیببخش -
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که   ی. در حالرومی سمت تختم مو به  شومی بلند م یصندل  یاز رو یالعمل عکس  چیه یب
را با   م یهاو پلک  کشمی تخت دراز م ی رو آورم،ی را درم شرتمیت اس،ی بدون توجه به 

 .  دهمی هم قرار م  یسردرد رو 

که از  ی از آتش یخبر چیو ه کندی متعجب نگاهم م یکه االن دارد با چشمان دانمی م
که با همان چشمان بسته با اخم   گذردی م  یاهی خشم در دلم به پا شده ندارد. چند ثان

 : میگوی م

 اتاقت؟   یریچرا نم -

 :کنمی مکث م یکم

 !یبخواب جان یا ینگو که دوست دار  -

داشتن خشمم را از  نگه یو مخف یخونسرد  نیا اری گر اختبه نفع خودش است. ا رفتنش
شود. چشمانم را   مانیکه بعدا خودش پش اورم یسرش ب   ییدست بدهم ممکن است بال

 : میگوی م  یجد یو با صورت  دوزمی اش مزدهشرم  ۀو نگاهم را به چهر کنمی باز م

 بخاریکه ب شهی نم نی بر ا لیدل  ن یارتباط برقرار کنم؛ اما ا یبا دختر خوادی گفتم دلم نم -
 نصفه شبه!  کی ها. االنم که شب جمعه ست و ساعت باشم

کنم. چشمان   رونشیمحترمانه از اتاقم ب توانمی صورت است که م نیهم در
  یابلند شده و با خجالت از جمله یصندل  ی. با هول از رودوزدی اش را بهم مشده درشت
 :کندی تم نجوا مکه گف

 بپرسم؟  یزیچ کی شهی برم م کهن یقبل از ا  -

 برو تا آتش خشمم تو را هم نسوزانده. زودتر

 بگو.  -

 بمونم؟   جان یا  دیبا  یتا ک -
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 .شتیدرست بشه و خواهرت برگرده پ زیچ که همه  یتا وقت -

 : دیگوی م  ی. با قدردانشودی به لبخند باز م اشیصورت  یها و لب  زندی برق م چشمانش

 هم بپرسم؟   گریسوال د  کی شهی م -

.  رساندیبدنم هم م یجای و خشمم را به جا  کندی دارد از درون، وجودم را آب م آتش
 : میگوی باالجبار م کنم،ی نگاه م شی هاکه به لب  یو درحال شومی م زیخمین

 . یریتخت بگ  یرو دی جواب سوالت رو با  یبمون جان ی ا  گرید  ۀقیدق  کیاگر تا   -

بهم نگاه کند  کهن یا و بدون  دهدی دهانش را قورت م. مانند لبو. آب شودیم  سرخ 
 : دیگوی م

 .ریشب بخ -

و چند   دوزمی . نگاهم را به درب بسته مرودی م رونیو با سرعت از اتاق ب دیگو ی را م نیا
  ی از رو ع ی . سرستیبار کنترل خشمم دست خودم ن نی. ازنمیتمام به آن زل م ۀقیدق

بروم   رونی ب دی. باشومیاز اتاق خارج م نم،یماش چ یو با برداشتن سو   شومی تخت بلند م
 .  کنمی م  یخال لشیخانه و وسا  نیارا سر   تمیوگرنه عصبان

ام  شدهخشک  ۀاز حنجر مانیمدت دوست  یبه بلند یادی االن اگر دهانم بسته نبود، فر تا
 . ماندی به جا م رانهی خانه، و نی و از ا   آمدی م رونیب

 *** 

و   کندی م  زشیر  امیشانیپ  یاز رو  یسرد . عرقکنمی بندآمده چشمانم را باز م ینفس با
. قلبم هنوز آرام نگرفته و نگاهم در اتاق سرگردان است.  دهدیرا بهم م یآورحس چندش 

راحت تو را   قدرن یمان. لعنت به من که ا ساله  نی دچن یلعنت به تو فربد. لعنت به دوست
 خودم خواندم.  قیرف
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  هیو سردرد را بهم هد گذردی آور معذاب  لمیف  کی مدام مقابل چشمانم مانند  خوابم
همه   یافراشته که روز  حیدوستم توزرد از آب درآمد؟ مس نی طور شد که بهتر! چهدهدی م

 پرورانده.  نشیر آستمار د کی  زدند،ی از نفوذ و قدرتش حرف م

. من هنوز وفتدی ب میشده و به دست و پا مانیکه خودش از کارش پش کنمی م یکار
که بعد از چند سال استراحت، دوباره هوس شکار به  یگذشته هستم. گرگ حیهمان مس
 سرش زده.

. شوندی م  ادآوریصبح را   ها هشت . عقربه دهمیم  زم یم  یرا به ساعت کوچک رو  نگاهم
 . اوردیسرحالم ب یربعه قبل از رفتن به شرکت بتواند کم  ک ی دوش  کی  دیشا

 *** 

 اس« ی »

 

کرده و   خی . دستانم کشمی و با شدت م کنمی م  ریاس میها دندان  نیرا ب میها ناخن
  نی و هم شودی به کجا ختم م  یباز  نی ا  انی پا دانمی استرس تمام وجودم را فرا گرفته. نم

 . کندی نگران و مظطرب م شیاز پ ش یهم من را ب

قدر تعجب . آن میبا هم رابطه داشت شبید حیقبل به فربد گفتم که من و مس ۀقیدق چند
  یکه حت  دیپرس شبید ۀسوال دربار نی . چنداوردیبه زبان ن یحرف هیچند ثان  ی کرد که برا

  گرید ۀقی مشکوک شد و گفت که تا چند دق یهم نتوانستم جواب دهم. کم اشیکیبه 
 .رساندی م جان ی را به ا خودش

و   پوشمیلو برود. مانتو و شلوارم را م   مانۀوگرنه امکان دارد نقش م؛ی بگو  حیبه مس دیبا
. اتاقم درست کنار اتاق  شومی سرم، از اتاق خارج م  یرو  دیشال سف کی با انداختن 

  لمیموبا امک یپ یدر بزنم که ناگهان صدا  خواهمی و م برمی است. دستم را جلو م  حیمس
 :کنمیرا باز م امیپی درم امیپ آورمی مانتوام درم بیرا از ج لی . موبا شودیبلند م

 هستم«   حیمس ۀمن پشت در خون  »
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. دست خودم  ستدیای قلبم از حرکت م  یاازطرف فربد، لحظه امکیپ نیخواندن ا  با
را باز   حیدرب اتاق مس یحرکت ناگهان  کیشده با  . هول ترسمی ازش م قدرن یک ا   ستین

 . شومیوارد م   عیکرده و سر 

  سیخ ییلباس و موها  یب یاکه با باالتنه  حیمس  دنی. ناگهان با د کنمی سرم را بلندم م 
. گذارمی دهانم م ی و دستم را رو کشمی م  یاخفه غ یشلوارش است، ج  ۀدرحال بستن دگم

  ی هاپوش نگاهم را به کف  ن،یکردن من است. شرمگمتعجب درحال نظاره   یبا چشمان
 :آوردی وجودم را به لرزه در م  نشیخشمگ یکه صدا  کشانمی اتاق م

 تو؟  یآی م یکنی بازش م یطورن یست که ا   لهیمگه در طو -

زنگ خانه، دوباره استرس در وجودم رخنه  یصدا  دنیکه با شن میبگو یزیچ خواهمی م
به عضالت درشتش   کنمی م یکه سع یو درحال  رومی م  حیسمت مس به  عی سر. کندی م

 : زنمی نگاه نکنم با بغض لب م

 فربد پشت دره. -

 داره؟  هیخب باشه. گر -

 :میگو ی اضافه شده م  میهاکه حرص هم به حس  یدرحال

 دروغ بوده.  زیچهمه  نهیبیم آدی . االن ممیرابطه داشت  شبیمن بهش گفتم ما د -

 : دیگوی پوزخند م با

 بفهمه ؟!  یچه طور خواد ی م  ؟یچطور -

متعجبم.   اشیی پروای . از باندازمی م  نی سرم را ناخدآگاه پا کنمی م یحرفش نوچ   نیا به
فربد از پشت درب اتاق،    یصدا  دنیکه ناگهان با شن میبگو  یزیدوباره چ  خواهمی م
 : زدیریدرونم فرو م  یزیچ

 هنوز؟  یخواب حی... مسحیمس -
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و ناگهان با   کندی م ختهیهم ررا به  شی. با دست، موها کنمی نگاه م ح یوحشت به مس با
  یدستم را رو  عی سر ،یاخفه  غی. با زدن جآوردیدرم  شی حرکت، شلوارش را از پا ک ی

 : میگوی م  رانیمتعجب و ح  یو با لحن گذارمیچشمانم م

 د؟ یکنی کار مچه -

 : کندی م یکجاسترسم دهن خونسردش به   لحن

و من هنوز  میاالن خواب موند  م،یرو داشت یایشب طوالن شبیخب چون من و تو د -
 فرصت نکردم لباس بپوشم.

 : میگو ی م یجیگ با

 ها؟!  -

. بدون توجه به سدی گوش مفربد از پشت درب به یها گفتن  ح«یمس  »یصدا هنوز 
 : دیگوی م شودی م  لی تبد  ادیدارد به فر شیها که پشت درب، حرف  یفربد

 در رو باز کنم.  خوامی ... مسیه -

و در  رودی سمت درب مکه به  شنومی را م حیمس   یهاقدم  یبسته اند. صدا  چشمانم
 : دیگوی ست م یعصبان   یآلود و کمکه مثال خواب ییباز کردن آن با صدا  نیح

 ...میچه خبرته فربد؟ بذار بخواب -

 :چدیپیبد ناگهان در گوشم م متعجب فر  یصدا 

 هات کو؟! لباس   ؟یتا االن خواب بود  -

 هم نبود. ی سوز ! هرچند که آش دهن گهید یکه خودت برام پخت هیآش نیتون. ا با اجازه  -

 :رودی م  یحالفربد رو به خوش  ینبود؟ صدا  یسوز . آش دهن دهمی را باال م میابروها 
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.  هایستیخوددار ن کردمی قدرا هم که فکر م. اون یدم به تله داد شبیپس باالخره د -
 ... گذشتی م ی که بهم زد یچند روز از حرف یذاشتی م

 :کندی حرفش را قطع م  حیمس

 ؟ ی اومد  یداشت یحاال کار -

 . فعال خداحافظ. شمی مزاحمت نم  یول نمت؛یبب خواستمی نه فقط م -

 :میگو ی و م کنمی و آن پا م  پا نیا   یشدن درب، کمبسته یصدا   دنیشن با

 شه؟ ی م ی حاال چ -

 :رسدی گوش مبه  میرودرست از روبه شیصدا 

 شه؟ ی م یچ یچ -

 ماجرا.  ن یا -

 بکن. گمی که من م یتو فعال هر کار -

 کار؟ یچ -

 رو باهات باشم. یمدت آدیبه فربد بگو که انگار من بدم نم  یطور -

 :کندیکه زمزمه م  میگوی لب م  ری ز  «یچشم »

 ؟ یهات رو چرا بستچشم -

 :م یگوی م یو به آرام گزم ی را م نمی پا لب

 ! یلباس ندار -

 : دیگویمکث م  یاز کم بعد

 .دمیبردار دستت رو پوش -
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  کی . با دوزمی م  اهشیو نگاهم را به چشمان س  دارمی چشمانم برم ی دستم را از رو  آرام
اخم،  یقرار دارد و نگاهش با کم   میروروبه یاسرمه  نیج ۀمردان راهنیدست شلوار و پ

 :م یگوی و م اندازمی م  نی من است. سرم را پا  یرو میمستق

 برم اتاقم؟  شهی م -

 برو!  ؟یریگیچرا از من اجازه م  -

 : شنومی را از پشت م شیکه دوباره صدا  کنمی سمت درب حرکت م به

 ...اسی -

 : دیگوی که م کنمی و پرسشگرانه نگاهش م گردمی برم

! یداشت یشب سخت شبیبه کوثرخانم بگو بهت صبحونه بده، مثال د نی برو پا -
 ! نایو ا یاستخون ترکوند 

  امیشانیپ یو عرق شرم رو شودی قرمز م  میپاها حرفش از نوک سر تا کف  نی ا با
از اتاق   عی سر  برد،یمن لذت م دن یکشاز خجالت  ییتوجه به نگاهش که گو  ی. بندینشی م

 . برمی من شده پناه م یبرا  روز یکه د یسرعت به اتاقو به   شومی خارج م

اتفاق به   نیا  ترسم؟ی م قدرن ی. چرا ا گذارمی ام مصورت داغ و رنگ گرفته  ی را رو دستم
 درست باشد...  حیکاش اعتمادم به مس   شود؟ی کجا ختم م

 *** 

.  شومیم   رهیخ اسمنیام  سالهج و به عکس خواهر پن رمیگی را مقابل صورتم م لمیموبا
شدن   یهم باعث باران نی و هم کندی سر م یت یاالن کجاست و در چه وضع دانمینم

 . شودی نگاهم م

شورم   ی ها. اشک آوردی ام، قلبم را به درد مبه عشقش زنده  ا یدن نیکه در ا یتنها کس نبود
 .کنندیسقوط م  نی ام به پاچانه  ری از ز  یآرامو بعد به خورندی صورت سردم ُسر م  یرو
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  ختنیرتا با اشک  زنمی . با تمام وجود هق مچسبانمی و به قلبم م آورمی را باال م لی موبا
قدر به خودم  فشارش  . آنیو دلتنگ  دهدیکه طعم غم م یحس فراق  نیشوم از ا یخال

 . کندیم   تی و درد را تا معز استخوانم هدا سوزدی بدنم م یکه ناگهان زخم رو دهمی م

حقم است و من دارم با   ای دن نیدر ا  دنیدردکش یی... بگذار درد بکشم. گوستین مهم
  هیو گر   زمیری شکل اشک م نی به هم یا قهی. چند دقکنمیتر مرا راحت  ایروش، کار دن نیا
  نیام و همو عذابم کاسته شود. هنوز صبحانه نخورده  یاز حس دلتنگ یتا کم کنمی م

 برود.   یاه یست که چشمانم از ضعف س  یعامل

مطمئن شدم. خودم   ممیاز تصم تی زدم که در نها  یماه خودم را به در  کی  نیدر ا قدرآن 
  شی جانم را هم برا چ،یکه ه  ی. فقط او سالم باشد، من دخترانگاسمنیتار   کی   یفدا

دوباره   یرا عوض کردم، ترس و گنگ امیمیتنقشه عوض شده و من هم . حاال که دهمی م
 . افتیبه وجودم راه  

چندان کم  نه  یها. آرام از پله شومی و از اتاق خارج م دهمی را از خودم فاصله م لی موبا
من که در  دنی. کوثرخانم با دکنمی سمت آشپزخانه حرکت مو به    رومی م نی پا

  دیگو ی م یاصوات نامفهوم  رلبی و ز  کندی نازک م یچشمپشت  ام،ستاده یچهارچوب درب ا 
 .  شومی اش نمکه متوجه 

که زودتر از من زمزمه   میبگو  یزیچ خواهمی . مدهمی را باال م میابرو   یتاک ی رفتارش  از 
 : کندی م

 ال!اله ... الاهللشبید ست،یدرست کردم. آقا گفت حالت خوب ن  یبرات کاچ نیبش ایب -

! صورتم سرخ  د؟یگوی. چه مکنمی گردشده از تعجب نگاهش م  یبهت و چشمان با
ام  حرف را زده؟ نفس کالفه ن یا  حینه از شرم و خجالت، بلکه از خشم! چرا مس شود؛ی م

است. بهش   نی آن اصوات نامفهوم هم لی . پس دلنمینشی م زی و پشت م کنمی را فوت م
  کی با   ایکه گو  یراجب دختر  یفکر خوب ،یمیافکار قد نی به سن او با ا ی. زندهمی حق م

 پسر نامحرم بوده  ندارد.  
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  ری گ د؟یرا بگو نیشد ا  ش یگونه روحرف را به کوثرخانم زد؟ اصال چه ن یا  حیچرا مس پس
 غلط.  یکار درست است و چه  یچه کار دانمیدو دوست و نم  نیا   ۀرابط نیام بافتاده 

  امیتر از آنم که بخواهم به حس ضعف و گرسنگ. خراب کشدیبه خوردن نم ادیز  لمیم
و   شومی منتظر جواب باشم از آشپزخانه خارج م کهن یبدون ا  ،یتوجه کنم. با» تشکر« آرام

 .  کنمی بزرگ خانه حرکت م اطیسمت حبه   یحوصلگیبا ب

  یکردن من هستند. کمدرحال خفه ییگو امده ی مانتو و شلوارِ پوش ن یگرم است و ا  هوا
  رونی شال ب ریمعمول از ز طبق  م یاز موها یاکار، دسته  نی که با ا کنمی شالم را شل م

 .  زدیری م  امیشان یپ یو رو زندی م

پا   یحت جان یحال ا  بروم. باالشهر است و من چون تا به  رونیب یکم توانستم ی م کاش ی ا
 دهمی به بدنم م یوقوسیو کش  برمی . دستانم را باال مستمیرا بلد ن ییام، جا ذاشته هم نگ

 . شودی وارد م یبه آرام  یای مشک  نیباز شده و ماش اطی ح یکه ناگهان درب ورود

کردن   پشت فرمان نشسته و در حال پارک  حی. مس نمیتر ببتا به  کنمی م  زیرا ر  چشمانم
 ف یو ک کندی را باز م لیدرب اتومب  شود،ی فرش است. کارش که تمام مرو سنگ  نشیماش
و نگاهش    شودی باز م شی هااخم  یمن کم  دنی. با دافتدی سمت خانه راه م دست به به 
 .خوردی ُسر م  امی شانیپ یرو  ختهی ر  یسمت موها  به

  یمحو رو  یکه لبخند کنمی بلند» سالم« م ییور کرده و با صدا وجخودم را جمع  یکم
و از مقابلم رد شده و وارد خانه  دهدی . سرش را تکان مبنددی نقش م شیهالب 

 . شودی م

. حرف امروز کوثرخانم  کشمی م  یقیعم. نفسکندیام را پر م بوَاش شامه سرد و خوش  عطر
حرفش را    نیا  ل یصحبت کنم و دل حیبا مس دی. بادیآی خاطرم مکه داشتم به  یتیو عصبان

 تا کل شهر را پر نکرده.   رمیبفهمم و مقابلش را بگ

که آن چهار سگ ترسناک و   ییجا. درست همان رومی پشت خانه م ۀسمت محوط به
  شانیبا چشمان آب  یو طور کشندی م  یامن خرناسه  دنیدرنده در قفس هستند. با د

 شکارشان هستم.  ییکه گو کنندی نگاهم م
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در  شبی. هنوز هم وحشت دکنمی نم یشرو یپ  نیاز ا  ترش یو ب ترسمی بار هم م نیا
  گذرمی م اطیح ۀشدپوش کِف سنگ  یو از رو  کنمیبندبند وجودم رخنه کرده! راهم را کج م 

. با وجود آفتاب  نمینشی م باشدی اتاقم م  ۀکه درست مقابل پنجر یایچمن مصنوع  یو رو 
کرده   دن یشروع به وز  یخنک بایو تقر میشده، باد مال  دهیگستران نی زم یکه رو یسوزان
 است.

  دنیلذت ببرم که ناگهان با شن بایز  طی مح  نیاز ا یکم  خواهمی و م بندمی را م چشمانم
بلند  نی زم یو از رو  کنمیبا وحشت چشمانم را باز م  ام،ی کیدر نزد یآواز کالغ یصدا 

 . شومی م

شده  با  و هول   رمیگی درخت مقابلم است. نگاهم را با سرعت ازش م ی درست رو  اشالنه
  شودی که به کالغ مربوط م یز ی کالغ و هر چ ی. از کالغ و صدادومیاخم به طرف خانه م 

از آن را   زیچچ یافتاد و من ه  امی که در بچگ یخاطر اتفاقدارم. به  ایفوب ییو گو  ترسمی م
 سن با من بوده.    نیشده و تا ا جاد ین وحشت در من ای ندارم، ا ادیبه 

  ادیدرب را باز کنم،  کهن ی. قبل از استمیای و مقابل اتاقم م رومی خانه باال م یهاپله از 
نقشه عوض شد و من   کهن ی صحبت کنم. ا حی با مس دی. با افتمیامروز صبح م   ۀمسئل

  یجز فربد، کس خواستمیحالم؛ اما نممعامله کنم خوش  میهای با دخترانگ ستمیمجبور ن
 ببرد. یما پ کردنیباز به نقش  یگرید

صبر    یاهی. ثانزنمی و چند تقه به درب م  رومی سمت اتاقش مبه   صدایب ییها قدم  با
.  زنمی م گر ید ۀ! در سالن که نبود. دوباره چند ضربست؟ی. نشودیاما درب باز نم کنم؛ی م

 . شودی . صبرم تمام مدیآی نم ح یچنان مسو هم  کنمی م یمکث

  یها دست ضربهبا کف   بارن ی. ا رمیگی را بهش نزنم آرام و قرار نم میهااالن حرف   اگر
با   حی که ناگهان درب اتاق با شدت باز شده و مس زنمی درب م یرو  یمتعدد و محکم

 .  ردیگی قرمز و به خون نشسته مقابلم قرار م یو چشمان یعصبان یاهره چ
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  نی سرم را پا وفتد،ینگاهم به عضالتش ن کهن یا  یو برا   شومی ، سرخ م ۀباالتن دنید با
صورتش   یو نگاهم را رو   گزمیلبم را م  نم،یبی کوتاهش را که م ی. شلوارک مشکاندازمی م

 . دهمی ُسر م

سرم را   یو با کالفگ کنمی بغض م شود،ی و وحشتناکش دوخته م قیکه به اخم عم چشمم
  یتر است. ناگهان صدابه گونهن ی. انمیکه تنها سقف را بتوانم بب یطور برم؛ی باال م
 : کندی م  یدلم را خالو ته  رسدی به گوشم م نشیو خشمگ یعصبان

 ؟ ینکی م نی باال و پا قدرن ی چرا سرت رو ا ؟یا وونهید -

 :دهدی که با همان لحن ادامه م م،یگوینم  یزیو چ  فشارمیرا به هم م  میهالب 

از   نمیتو، ا یو اومد   یدر رو باز کرد  یطورچه وضع در زدنه؟ اون از صبح که اون  ن یا -
 .  یکرد  دارمیاالن که از خواب ب

 ۀسقف، تا چهر ی نگاهم از رو یو با شرمندگ رمیگی حرفش لبم را به دندان م نی ا با
 :کنمی نجوا م انه ی دلجو ی. با لحنکشانمی م اشیعصبان

 . دیخواب باش کردمی . فکر نمدیببخش -

هم گره خورده. به  هنوز به  شی ها. اخمکشدی به صورتش م یو دست کندی م یپوف کالفه
 :دی گوی و م دهدی م ه یچهارچوب درب تک

 ؟ ی کار داشتچه -

 . دهمی دهانم را قورت م آب

 ن؟ یچرا به کوثرخانم اون حرف رو زد  -

 کدوم حرف؟  -

 ما با هم... شبید کهن ی ا - 

 : دیگو ی و م ردیگی . خودش منظورم را مخورمی حرفم را م  ۀادام 
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 ...شبیکه د یخودت هم باور کن دیبا ،یکنی م ینقش باز  یدار یتره. وقتبه  یطورن یا -

 :دهدی ادامه م و کندی تختش اشاره م به

 . من هم باور کردم!  یاون تخت باهام بود  یرو -

 : دیگوی موضوع م  نیصراحتش. بدون توجه به ا  نی از ا رد یگی رتگ م صورتم

 هم باورت کنند. گرانیتا د ینقشت رو خودت باور کن  دیتو اول با  -

 د؟ یخب چرا به کوثرخانم گفت -

 . یریبگ ی رو جد  نیخودت ا  کنهی کمک م ن یا -

.  میبگو توانمی نم یزی. در واقع چکنمیو سکوت م اندازمی م نی را با خجالت پا  سرم
  «ی ادست خودش، من فقط به فکر خواهرم هستم. » باشه سپارم ی را م یچیو ق  شیر
 :رسدی گوشم مبه  اشی جد ی سمت اتاقم بروم که صدا به   خواهمیو م   میگوی م  رلبیز 

 درضمن... -

 :دهدی که با اخم ادامه م کنمی پرسشگرانه نگاهش م 

سراغم تا مثل االن از خواب    ای. بعدازظهرها هم نیدر بزن یطوراون   یحق ندار گر ید -
 .رمیگی . حاال تا شب سردرد مینکن دارمیب

 . شومی افکنده وارد اتاقم م  یو با سر  میگوی م  «یدیببخش  »یشرمندگ با

 *** 

که از گرما، بدنم  یو درحال کنمی م ضی دست تاپ و شلوارک سبز تعو  ک ی را با  میهالباس 
کولر   ۀچیکه درش هستم در ی. اتاقزنمی کاغذ باد م گرم شده  است، خودم را با چند برگه 

  یشرق است، نور و گرما که درست سمت  یایبزرگ و سراسر  ۀخاطر پنجرندارد و به  
 . کندی م  دایراه پبه اتاق  فرسا،طاقت تابستان   نیدر ا دیخورش
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و به امشب    چسبانمی هم مرا به  میها . پلککشمی دراز م یاتخت تک نفره و قهوه  یرو
و    دیایب جان یا امشب به  خواهدی زنگ زد و گفت که م شیپ ۀقی. فربد چند دقکنمی فکر م

سر کنم تا فربد به   حیشب را در اتاق مس دیمن با یعنی  نیبماند و ا  شمانیتا فردا پ
 مان مشکوک نشود.نقشه

گرفت تا برود   یهفته مرخص  ک یمدت   به شیساعت پ  میکوثرخانم ن کهن یهمه بدتر ا  از 
خانه، به   نیکه از بودن در ا  جاستن یا  امیشهرستان و به دخترش سر بزند. اوج بدبخت

 ! ترسمی همراه دو مرد م

. دیچیپی در دلم م یدی. ناگهان درد شدکشمیم   یاازه یو خم زنمیم  یتخت غلط یرو
ام؛ داشته  ی . از صبح درد کمشومی م زیخم یمچاله ن  یاو با چهره   گذارمی م شی دستم را رو
 اما حاال... 

شکمم را له  یداخل یو تمام اعضا  باشدیدر دلم درحال تکان خورد م  ی زیچ ییگو
. دوازدهم است و روز اول عادت  آورمی خاطر مامروز را به  خی تفکر، تار ی. با کمکندی م

 . میگویم  « یای و در دل» لعنت  گزمی م  ی. لبم را با درماندگامانه ی ماه

  دایاما پ کنم؛ی م  روروی. ساک را ز گردمی م یو دنبال پدبهداشت  رومی سمت ساکم م به 
. کنمی اک را نگاه مو ته س  آورمی را از درون ساک درم م یها. متعجب، لباس شودینم
 . ستین زیچچیه

خودم اشک در چشمانم   ی حواسی ب نی. از اکنمی ! دستانم را از درد مشت ماماورده ین
کنم. نه  یکار توانمی. نمشودی م  میهادندان  ری اس  میهاو ناخدآگاه لب  زندی حلقه م

دوروبرها را بلد هستم که خودم   نیو نه ا  میکوثرخانم هست که مشکلم را بهش بگو 
 کنم.   هیبروم و ته

  توانمی. هفت روز تمام را که نمکشمی م یدل آهو از ته   گذارمی صورتم م یرا رو  دستانم
ه و  بلند شد نی زم یاز رو ،یآن میتصم ک یو با   دهمی سر کنم. بغضم را قورت م گونهن یا

  یسوپرمارکت ای من را به داروخانه  میبگو  حی. مجبورم به مسپوشمیمانتو و شلوارم را م 
 . ردبب  یکینزد نیدر ا
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 کهیتا وقت  دانمی . نمشومی و آرام از اتاق خارج م  گذارمی سرم م  یرا رو  دمی سف شال
آور را تحمل کنم! وضع اسفناک و چندش  نی ا  توانمی طور مچه رم ی را بگ یپدبهداشت

 .  زنمی و چند ضربه به درب م کشمی م  یقیعمنفس

  ده یکه نرفته؛ پس مطمئنا دوباره خواب رونی. بدهدی جواب نم شی ساعت پ  کی  مانند
شوم.  میها اشک   زشیتا مانع ر کنمی را م امیو سع کشمی صورتم م ی است. دستم را رو 

  تشیکنم و اخم وعصبان دارشینشده بودم. مجبورم از خواب ب درمانده قدرن یحال اتا به  
 را به جان بخرم.  

که ناگهان درب اتاق با ضرب، باز شده و   زنمی محکم به درب م ۀضرب ن یدست چند کف  با
که زودتر از   میبگو یزیچ خواهمی . مردیگی در چهارچوب قرار م یتدافع یبا حالت حیمس

 :شودیبلند م  ادشی من فر

 سراغم؟  ایخوابم ن یمگه بهت نگفتم وقت -

کردن  تبرئه ی برا یرا از هم باز کنم و حرف میهالب   خواهمی. مبندمی را از ترس م چشمانم
 : غردی م تی خودم به زبان آورم که با عصبان

 .آرمی سرت م ییبال کی نگو که   زیچچی خفه شو. فقط ه -

خصوص که  حالت ممکن است؛ به  ن یام بدترکه درش قرارگرفته یتی. وضعکنمی م بغض
خون   توانم است. چشمان به ۀذردردم اضافه شده و درحال گرفتن ذره دردکمر هم به دل 

.  ردیگی و قدرت تکلم را ازم م باشدی وصف رو به من م بدون  یتیاش با عصبان نشسته 
 :پرسدی که با اخم و همان لحن ترسناک م گذردیشکل م ن ی به هم هیچند ثان

 ؟ ی دار کاریچ -

 : میگوی وِمن مو با ِمن  کنمی را از هم باز م میهالب 

 ! رونیب... ب برم... ب  خواستمیم... م  -
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دارد گردن   کنمی حس م  یاو من لحظه شودی مشت م تی حرفم دستانش از عصبان نی ا با
 : زندی م ادی ر. با خشم فکندی ها تصور مآن  نی من را ب

 ؟ ی ریاز من اجازه بگ یرفتنت اومد  رون یب یبرا  -

... ب  یسوپر ای داروخونه  کی  به رو  من کنم... خواهش ک  خواستمیم... م. نه... ن -
 ... دیبرسون

 :غردیاش مشده قفل  ی ها دندان  نی. از برسدی به حد انفجار م گری حرفم د نی ا با

 توَام؟  ۀمگر من رانند -

 بخرم. دیدارم که با  از ین زیچ ک ی . ستمیرو بلد ن جان یآخه ا -

 شده هست.  خراب   ن یتو ا زیچ همه  -

 . ستین خوامی که من م یزینه، اون چ -

 : دیگوی حرص م با

 مشکل خودته.  گهید ن یا -

 :کنمی ام نجوا مکه بغض کرده  یدرحال

 .کنمی خواهش م -

 : دیگوی فروکش کند. با همان اخم م تشی تا عصبان کشدی م  یقیعمبغضم نفس دنید با

 . رمیگیبگو خودم بعدا برات م  یخوا ی م یچ -

 . رمیبگ  خوامی دارم. خودمم م ازش ینه. االن ن -

 :شودی بلند م ادشی فر دوباره

 ! یخوا ی م  یخب بگو چ -
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 :م یگوی م بلندمهین ییفکر، با صدا و با بغض و بدون   دهمیرا از دست م  تحملم

 ! یپدبهداشت -

کار چه فهممیو من تازه م کندی نگاهم م یرگی. با خشودی فرما مسکوت حکم  ناگهان
 رلب»یو ز   اندازمی م نی و با خجالت، سرم را پا دهمی هم فشار مام. لبم را به کرده 

 .  میگوی م یآرام د«یببخش

 :کندینجوا م  ترم یمال یناگهان نفسش را با شدت فوت کرده و با لحن هیاز چند ثان بعد

 .آمی م  رمیگی برو اتاقت االن برات م -

سرم را بلند کرده و چشمان   توانمینم ی. حتشومی سرخ م ترش ی حرفش ب نی ا با
و درب را   رومی سمت اتاقم متشکر کنم، با سرعت به   کهن ی ا . بدون نمیرا بب اشی مشک
 :کنمی لب نجوا م ری ز  و کوبمی م میپا. مشتم را به ران بندمی سرم م پشت 

 !  یلعنت -

 *** 

 ح« یمس »

 

  ی. پدبهداشتستمی ای داده شده م اسیبه   روز یکه از د یو مقابل اتاق  رومی ها باال مپله از 
ام بهم دستور داد دوستانه . حس انسان زنمی و چند تقه به درب م گذارمی م  نیزم یرا رو 

نشود. قبل از  تی اذ یلیدختر خ نیکنم تا ا  هی ته شی زمان ممکن پد را برا نیتردر کم
 . شومی باز کند، به سمت اتاق خودم روانه م  رادرب  اسی کهن یا

 داریساعت را ب  وچهارست ی کل ب دی. فردا با نمینشی م  شیو رو  کنمی سمت تختم م به
  یسردردها   ینتواستم خوب بخوابم. حت اسی  ی هاخاطر مزاحمت به باشم؛ اما 

 کرده.   تی شده و دردش به چشمانم هم سرا ترشی هم ب امی شگیهم
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بفهمم چرا   دی . فردا باکنمی روشنش م امیی و با فندک طال  آورمی م  رونیب بمیاز ج  یگاریس
آن گذشته و اتفاقات   شهیهم  یمن برا داندی که م  یدرحال خواهد؛یفربد آن مدارک را م 

 ام.خروارها درد و رنج، خاک کرده   ریشوم و نحس را ز 

 شهی هم یبرا  شیندادم؛ اما خودم چند سال پ لیرا من تشک  شیهاو آدم   یگروه لعنت آن
تمامش کردم. اگر به اسم من خالف کردند، اگر به اسم من آدم کشتند، اگر به اسم من  

 شکل ممکن پس دادند.  نی دترتاوانش را به ب دند،یضربه زدند و در

را از من بدزدد که اگر دست نااهلش   یو مهم  یاتی آن مدارک ح خواهد ی فربد م حاال
خاطر ترس از به خطر  پدرم... اگر به ۀعالوبه  های لیوسط. خ دیآی م های لیخ یپا  وفتد،یب

در آن  که یکسان شهیهم  یو برا دادمی م سیمدارک را به پل ن یافتادن جان پدرم نبود، ا
 . کردمی م یدار همراه ۀچوب یتا پا  رااتفاقات دست داشتند 

  یو رو کنمی را خاموش م امسوخته مه ین گاری. سکشمی م  امیمشک  یبه موها یدست
و چهار   ستیست. در ب یکنم بخوابم. فردا روز پر کار یسع دی. با شومی تخت، درازکش م

در ذهنم خاک   شبیکه تا د  ییها به گذشته گردمی من دوباره برم  ندهیساعت آ
 .خوردندی م

 *** 

و شکننده بودنش اعتراف   فی و در دل به ضع اندازمی م  اسی مظطرب   ۀبه چهر ینگاه 
 فیضع  خواهندی م ای هستند و  فیکه ضع یمتنفرند از دختران شهی . مردها همکنمی م

 .آورندیرا درم  فیضع ی هاآدم  یادا ای باشند و 

  توانمی اما من نم کند؛ی م  دایتا کجا کش پ تی دختربچه در نها نیکار من و ا  دانمینم
هر لحظه ممکن است گند بزند به  اشیببرم که با ناتوان شیپ  یام را با کسنقشه
 :میگو یم  اسیرو به   یعوض شود... با خونسرد  دی. بازیچهمه 

  یپرسم و احوال سال   کیو با   یکنی باهاش برخورد م یعاد یلیفربد اومد خ ی وقت -
.  یامباهام حرف بزن که انگار واقعا معشوقه  یکنار من. طور ینیشیو م  یآی م  یمعمول
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بخوابم، بعد هم برو   خوامی ام و مبگو خسته  میشام رو خورد کهن یباش. بعد از ا یمیصم
 .آمی سرت متو اتاق من تا شک نکنه. من هم پشت 

 :دهمی مسخره ادامه م  یبا حالت بعد

 رو ندارم.  یبخواب ییتنها کهن یمثال طاقت ا  -

 عانهیسرش را مط  اسی و  کنمی م  حتیکه مانند دخترم است نص یپدر، به کس کی  مانند
 :پرسدی . بعد از سکوت من مردد مدهدی تکان م

 م؟ یشد  یمیزود با هم صم قدرن یا کنه ی فربد شک نم -

 تا االن که نکرده. -

 د؛ی بگو یز ی چ خواهدی م  یی. گوکندی م یو با دستانش باز  دهدی رش را تکان مس  دوباره
 : کنمی و نجوا م دهمی م  هیمبل تک یاما مردد است. به پشت

 بگو!  یبگ یخوا ی م یزیچ -

 شودی م  دهیزور شن به  یآرام که حت ییو با صدا  اندازدی م نی حرفم سرش را پا نی ا با
 : دیگوی م

 آخرشب برم تو اتاق خودم بخوابم؟  شهی م -

 نه. -

 چرا؟  - 

 .نهیممکنه فربد بب -

 :دهمی و ادامه م کنمی مکث م یکم

 اتاقت؟  ی بر یخوا ی چرا م -
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به  یزی اما چ گردد؛ی م یو دنبال حرف چرخاندیچشمانش را با تفکر در حدقه م  مردمک
 : میگوی و م کنمی م ی . پوفآوردی زبان نم

ها هم به دختربچه   یرمت. مطمئن باش اهل دست دراز بخو  ستینترس قرار ن -
بخوام با   طی شرا نی تو ا شهی خاصه! چندشم م طتیتو االن شرا کهن یخصوص ا به ستم؛ین

 باشم.  یکس

. اندازدی م ن ی حد ممکن پا نی و سرش را تا آخر شودی حرفم تا بناگوشش سرخ م نی ا با
سرش بگذارم که  باز هم سربه  خواهمی و م زنمی مقابلم م  ۀصحن دنیمحو از د  یلبخند
 .دهدیاجازه را بهم نم نیبلندشدن زنگ درب ا  یصدا 

  ۀچهر  دنیو با د   رومی م فونیسمت آباشه« به   ادتیکه گفتم   ییها حرف  »ۀگفتن جمل با
که   یتا فربد وارد خانه شود. من کشدی طول م هی. چند ثان فشارمی َبشاش فربد، دگمه را م

ام  شانه  ی. دستش را رو زندیم  یو لبخند  ندیبیرب منتظرش هستم را م در چهارچوب د
 : دیگوی و م گذاردی م

 سالم داداش.  -

  یاآور و انزجاکننده و حس چندش  شودی داداش« در سرم اکو م »ۀ... داداش... کلمداداش
ام بردارد. با  شانه  یدستش را قطع کنم، آن را از رو  کهن ی. کاش قبل از ادهدی را بهم م

 : میگویکه معموال مهمان صورتم است م  یاخم

 سالم. -

 ۀنفر سه مبل    یکه رو  اسی  دنی. با دشودی م منیکنارم رد شده و وارد سال نش از 
 : دیگو ی و م  زندی م  ینشسته لبخند محو  رنگیریش

و    ستی پسر ما بعد از ب نی. ا های کورد شکوند. بابا دمت گرم، تو رخانمی اسیَبه سالم   -
 گذاشت کنار!  دیرو کال بوس ح یعشق و حال و تفر یچهار، پنج سالگ

به چشمان فربد نگاه کند    یدوست ندارد حت یی که گو یو درحال شودی معذب م اسی
 : دیگوی م
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 . دیممنون. شما لطف دار -

در جواب   ی. آخر کدام زن بد کاره ا ستین یخوب گر یدختر اصال باز   نی. ازنمیم پوزخند
انگار که مثال در نظر  . انگارنه د«یلطف دار  د»یگویادب م  تی حرف فربد با احترام و نها  نیا

 !کندیم  یکه او نقش باز  دانمی فربد من نم

  یجا  اسیو من هم کنار   ندینشی قرار دارد م اسی که مقابل  یانفره  تک  مبل   یرو  فربد
را در دستم   اسی  فیباشد، دست کوچک و ظر  تری عینقشمان طب هکن یا  ی. برا رمیگی م

 .  کنمی قفل م

به حال   یتا پ اندازمی بهش م یبا تعجب، نگاه نامحسوس اشزده خ ی حس پوست  از 
  یها به دست  ی. فربد لبخند سدی نظر م به  دهیپردرونش ببرم. از استرس، صورتش رنگ 

که  دهمی م  یمی. دستش را فشار مال ماندیکه از چشم من دور نم زند ی مان مخورده گره 
را از هم فاصله   میهافربد شک کند، لب  کهن ی ا از . قبل شودی م  دهینگاهش سمت من کش

 :کنمی حالش نجوا مخوش  ۀو رو به چهر دهمی م

 خبر؟ از دانشگاه چه  -

جذاب   یشاگردها  ۀاروتاب صحبت کردن درببا آب  کندی حرف، فربد شروع م نی گفتن ا با
 است:  زیچک ی فکر من تماما مشغول  نیب ن یو رنگارنگش. در ا

 دارم«  یفردا روز مهم »

 *** 

 اس« ی »

 

و منتظرش   نمینشی م حی تخت مس یرو  اورم،یسرم درب ی شالم را از رو کهن ی ا بدون 
. شودی تخت، درب اتاق باز شده و فربد با عجله وارد م ی. به محض نشستنم رو مانمی م

 : میگوی م ی ظاهر ی و با استرس کنمی وجور مخودم را جمع 
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 . آدی م  حیاالن مس ؟یکنی کار مچه  جان یا -

 :دی گو ی و م  ردیگی م  یتخت جا یرو  مقابلم

 طور بهت پا داد؟ چه  نمی. تو بگو ببارهیهاش رو از قفس دربرفت سگ  -

  زیبرانگن یتحس یو با نگاه زندی م  ی. لبخندمیگویو م   آورمی م ادیرا به  حیسم  یها حرف  
 . کندی نجوا م

 .  یآی از پسش برم دونستمی م -

. اگر نگران خواهرم نبودم  شودی دستانم مشت م تی حرفش از حرص و عصبان نی ا با
  نیو از ب دهمی را از هم فاصله م میها. لب کردمی گردنش را خرد م م یهاخودم با دست 

 : غرمی ام مشده قفل   یهادندان 

 طوره؟ خواهرم حالش چه -

 .گذره ی خوبه. دلش برات تنگ شده؛ اما داره بهش خوش م -

 مواظبش باش. -

 : دیگوی توجه به حرفم م  بدون

 ؟ یکن دایمدارک رو پ یتونست -

 .کنمی رو م امی نه، دارم سع -

 یفهمی . میازش حامله بش ی مجبور  یمدارک رو بهم برسون  ینتونماه  ک ی  ن یاگر تو ا -
 که؟

و با عجله از اتاق خارج  دی گوی م  رلبیز  «ی اکه» خوبه دهمی را با بغض تکان م سرم
ام روحم را در عذاب فرو  ساله خواهر پنج  ادیو   دهی. درِد دل و کمرم امانم را برشودی م

. شودی وارد اتاق م  حیکه ناگهان درب باز شده و مس گذردی قدر مچه دانمی برده است. نم
 :می گوی و م زمیخی برمتخت   یاز رو   عیسر 
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 .خوابمی م نیزم  یمن رو  د،یتخت بخواب یشما رو  -

 : دیگوی م رودی م  زشیکه به سمت م  یو درحال اندازدی بهم م یتفاوتی ب نگاه

 .خوابمی رو همون تخت بخواب، من نم -

تاپش را  . لپ دوزمی و به حرکاتش چشم م نمینشی تخت م یرو یحرفش با گنگ  نی ا با
  یتمام حواسش پ  یی. گوشودی و با دقت و سرعت مشغول کارکردن باهاش م کندی باز م
 تاپ است. لپ  ۀصفح

. مطمئنم کارش به  کندی کار مدوست دارم بدانم چه  یلی. خکنمی نگاهش م پرسشگرانه
 : پرسمیم   دیاتفاقات ربط دارد. با ترد  نی فربد و ا

 د؟ یکنی م کاری چ دیدار -

 : دیگوی سرش را بلند کند م کهن ی ا بدون 

 .کنمی فربد رو هک م یگوش -

 :دهدی که ادامه م کنمینگاهش م  متعجب

 در ارتباطه.   ای بدونم با ک دیبا -

 د؟ یهک بلد مگه  -

 : زندی و مرموز لب م دهدی را تکان م سرش

 !شنی م  میموش قا اسمم از ترس تو سوراخ   دنیهستند که با شن های لیهنوزم خ -

به  بی غر  یاما ترس فهمم؛ی نم یزیچ شی ها. از حرف کنمی و مبهوت نگاهش م گنگ
و  کشمی دراز م حیتخت نرم مس ی. رومی گوی نم یزیچ  گری. دکندیوجودم رخنه م
  ندهیست که من آرامش دارم و فکرم از آ یتنها موقع دنیخواب دی. شابندمی چشمانم را م

 .تآزاد اس  وفتدیچه قرار است اتفاق بو آن 
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خوابم  زند،ی م بوردیبه ک حیکه مس ییهاضربه  یصدا  نیکه در ب گذردی قدر مچه دانمینم
 .شودی روزانه دور م یها از تنش یچند ساعت یو جسمم برا  بردی م

 *** 

و با   دهمی چشمانم را از هم فاصله م کند،ی ام برخورد مبسته  یهاکه به پلک  ینور با
و در   اورمیب ادیرا به   زیچتا همه  انجامد ی به طول م هی. چند ثاننگرمی اطراف را م یگنگ

کوت فرو رفته است.  و خانه در س  ستی در اتاق ن  یذهنم پردازش کنم که کجا هستم. کس
 ترسناک!   یسکوت

نصب شده   وارید  یتخت، رو یروکه درست روبه  یاساده  یواریدرا به ساعت  نگاهم
قدر . چهپرمی . با هول از جا مدهندی ها ساعت دوازده ظهر را نشان م. عقربه کشانمی م
 ! دمیخواب ادیز 

را  ختهیهم رسرم به   یکه در خواب، رو یو شال شومی بلند م یلیم یتخت با ب  یرو از 
  حیمس زیم   یرو  گرفتهی بروم که توجهم به کاغذ جا  رونیاز اتاق ب  خواهمی. مکنمی مرتب م
  یهاو نگاهم را به خط   رسانمی . با چند قدم کوتاه خودم را بهش مشودی جلب م

 :دهمی ُسر م  شیرو  ۀبستنقش 

نگو من   ی. اگر با فربد حرف زدگردمی شب برنم  یها مه یو تا ن رونیب رمی من م اس،ی»
آشپزخونه  ی رستوان هم تو کی   ۀداخل خونه. شمار ادیو خودت هم نذار که فربد ب رونمیب

 ناهار و شام غذا سفارش بده.  ی بهش زنگ بزن و برا یکن یآشپز یست یهست؛ اگر بلد ن

 ...« حیمس

و از اتاق    گذارمی م  زیم  یکاغذ را رو ح،یمس  یهاتفکر، محض هضم کردن حرف  یکم با
 .ستمی ای م میو... سر جا  گرددی شب برنم ی هامه یگفت تا ن حی . مسشومی خارج م

 ! گرددی شب برنم یها مه یتا ن گفت
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  یعنی نی . اشودی که ناگهان آه از نهادم بلند م کنمی جمله را با خود تکرار م نیبار ا  چند
بزرگ، تنها باشم و سکوت ترسناک و    ۀخان نیکل امروز را در ا  بایتقر  دیمن با 

 .  رمیگی را به دندان م نمی پاجمع شده، لب   ییآورش را تحمل کنم. با ابروها خفقان 

درندشت که تازه به آن پا  ۀخان نیخصوص در ا به   ترسم؛ی و سکوت م  ییتنها از 
هوا روشن   کهن ی. با ا رومی م  نی ها پاو از پله  کنمی ام. نفسم را با شدت فوت مگذاشته

خانه را روشن   یها تمام چراغ دی وسط آسمان جا خوش کرده؛ اما با با ی است و آفتاب تقر
ش  سر  زهایچ ن ی. احمقانه ست؛ اما ترس استمیتنها ن هخان نی مثال در ا   ایکنم، گو

 !شودینم

 *** 

 ح« یمس »

 

. پس پشت تمام  دهمی فربد سر تکان م یو با تاسف برا  اندازمی م یمان   یال یبه و  ینگاه
 م،یگر  نی که از پشت ا زنمیم  یظیرستگار! پوزخند غل یاست. دکتر مان یمان ا،یقضا   نیا

 مهم نبود.   میبرا شدند،ی . هر چند که اگر هم مشودیاش نم متوجه  یکس

ببرد. شرط   تمیبه هو  یکند و پ ییبتواند من را شناسا یعمرا کس ل،ی شکل و شما نی ا با
  گرانید دی کلتشان را از د ۀاسلح کنندی م یکه سع یاو گنده  یکلیآن چند مرد ه بندمی م

  د،یایب  رونیفربد ب کهن یرستگار هستند. قبل از ا یال یو  یها نگه دارن، از نگهبان  یمخف
 : میگویم  یجد  یو با لحن شومی م یتاکسسوار 

 . وفتی راه ب -

که   یبا لبخند رد،یعقب بگتا دنده  گرددی سمت عقب برمکه با دقت به  یدر حال راننده
 : دیگو ی م گذاردی م  شی را به نما انشیدرم  یکی  یهادندان 

 ه؟ یباز س یآقا پل -
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اش را از صورتش از لبخند احمقانه  افتد،ی . چشمش که به اخمم مکنمی اخم نگاهش م با
نکند   ییشناسا  یرا کس نمیماش کهن ی ا  ی. براگرداندی را برم ش یرو  عی و سر  بردی م نیب

 .  میایب جان یبه ا  رونیب نیمجبورم شدم با ماش 

  رونی ب یادی . از شدت گرما افراد ز کنمی را نظاره م رونیکنارم ب ۀاز پنجر  یتفاوتیب با
به  یخلوت شده! دست  یباور  رقابل یو غ بیتهران به طرز عج  یهاابان ی و خ ستندین

 :می گوی م  رلبی و ز  کشمی کوتاهم م شیرته

 ! اومدی م  یکه هارچ ییهادرست مثل وقت  -

 *** 

. نگاهم را از  گذارمی اند، به داخل عمارت پا مکه سخت در هم مشت شده  یدستان با
چند سال، هنوز هم   نیکه بعد از ا همدی آن م ییطال  یها گرفته و به نما فرش سنگ 

 .کندی را به خود جلب م یاننده یخود را حفظ کرده و چشم هر ب یو جال   ییبایز 

ست که به سرم اصابت    یآورش همچون پتک محکمبودن و سکوت خفقان  متروکه
 نیقدر در ع. چه اندازدیم   ششیچند سال پ  یاهوی و ه یشلوغ  ادی و من را  کندی م

 عمارت، ازش متنفر هستم!    نیدوست داشتن ا 

 ۀکرده! همچون خان  ری داده و اص ی. قربانده ید ادی عمارت رنگ خون به خود ز   نیا
  ی هاب ینبود. دستانم را در ج نیاطیتر از شهم کم ی. هر چند که گروه هارچنیاطیش

 . شومیآرام از عمارت خارج م  ییهاو با قدم   برمیفرو م نمیشلوار ج

 *** 

 اس« ی »
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  یرو ی و غلت کنمی صورتم را مچاله م زند،ی به درب اتاق ضربه م یکس کهن ی حس ا با
است و   م یهاپلک  یرو یده ُتن یاوزنه  یی. گوکنمیاما چشمانم را باز نم  خورم؛ی تخت م

 ها را از هم فاصله بدهم. آن  گذردینم

فکر کنم که پشت درب اتاقم   نیبه ا  توانمیهستم و اصال نم یداری حالت خواب و ب در
گفته آخر شب پا به خانه  حیکه مس یدر حال در زدن است، درحال تی با عصبان یچه کس

  امیشانیکه به پ یو دردآور زی ت یها درب، با ضربه یهاضربه  ی. ناگهان صداگذاردی م
 .کندی م دایپ یو هماهنگ  شودی همراه م کندی اصابت م

که با پردازش   گذاردی م  یاهی . چند ثانشودی آَخم« بلند موار» ناله  یحالت صدا نیهم در
که  یکالغ دنی. با دکنمیو چشمانم را  باز م پرمی ها از جا مگرفته اتفاقات، مانند برق  نیا

است، قلبم از حرکت   امی شانیزدن به پسر من نشسته و درحال نوک   یدرست باال 
 .شودی منجمد م  میهادر رگ  ونخ  ییو گو  ستدیای م

به  یغیو ج  میا یترسم در ب  ن یتربزرگ  دنیتا از شوک د کشدی قدر طول مچه دانمینم 
سمت   . با عجله بهمیایب نی تخت پا یناقوص بکشم و با سرعت از رو  کی  یصدا  یبلند

 . کشمی را م ره یو دستگ دومی درب م

آن طرف   ی فکر کنم چه کس نی به ا کهن یا . بدون گرددی در زدن قطع م ی . صدا شودینم باز 
لرزان،   یام. با هول و دستاندرب را قفل کرده  ییاز ترس تنها دکهیآی م  ادمی  ستاده،ی درب ا

 .رومی م رون یو با شدت ب چرخانمی درب بود، م یرا که رو  دیکل

  یاخفه غیاتفاق ج  نیبا ا لیدلی. بکنمی برخورد م یو بزرگ یناگهان با حجم گوشت 
. سرم  شودیکمرم حلقه م  یام دور گودکه حاال در آغوشش فرو رفته  ی. دستان کس زنمی م

آن   یرو به من است و من تنها حواسم پ حیمتعجب مس  ی. چشمان مشککنمی را بلند م
 کنمی گرمش فرو م ۀ نی. با ترس ناخدآگاه سرم را در سدست که در اتاقم حضور دار  یکالغ

 : میگوی و پر بغض م

 دور کن!  جان یرو ببر. توروخدا... اون تو اتاقه. من رو از ا توروخدا من  -

 :رسدی به گوشم م حیبم و مبهوت مس ی . صداکنندیم   زشیر  میهااشک 
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 رو نداره. از کجا اومده؟  جان ی ا دیکل ی تو اتاقه؟ کس یک -

 :کنمی و نجوا م دهمی لرزانم را از هم فاصله م  یهالب 

 از پنجره اومده. گرمم بود بازش گذاشتم.   دیشا-

بهش  رود،ی نفر فرو م  کی که در کالبد   یمن را که مانند روح   عیحرفم سر  نی ا با
 ۀ. چهرلرزندی . دستانم مشودیو با سرعت وارد اتاقم م  کندی از خودش جدا م امده یچسب

 : سدری به گوشم م حیبلند مس یآن پرنده، مقابل چشمانم نقش بسته است. صدا 

 . ستین یکه کس جان یا -

.... ستی. نگذرانمی دوروبر را از نظر م اط،ی و با احت شومی آرام وارد اتاق م ییها قدم  با
. نگاهش با اخم به من است.  کنمی نگاه م حیو رفته. به مس  دهیمن ترس  ادیاحتماال از فر 

 : میگویآرام م  یو با لحن اندازمی م  نی ام. سرم را پاسرش گذاشته سربه کندی فکر م ییگو

 بود. جان یخدا االن ا به -

 : دیگوی م  حوصلهی خشن و ب  یلحن من آرام است، او با لحن  هرچه

 ه؟ یمنظورت ک  قایدق یبگ شهی م -

 اتاقمه.   یرودرخت روبه  یاش رو اون کالغه که لونه  -

 :دیگو ی م بیعج یو با حالت  کندی حرفم اول متعجب و مبهوت نگاهم م نی ا با

 ! ؟یچ -

 اون کالغه... -

 : زندی و لب م کندی را قطع م حرفم

 گه؟ ید یکنی م یشوخ -
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. خوردی به هم گره م هی. ناگهان اخمش در صدم ثاندهمی را به چپ و راست تکان م سرم
 : دیگو ی م تیکه با عصبان گذردیشکل م  نیبه هم هیکور... چند ثان  یاگره 

 پرنده ترس داره؟  کی !  ؟ی اوونهی تو د -

 دارم.  ایفوب -

 ! ؟یعقل ندار ؟ی ترسی از پرنده م -

و سقوط    زدیری درونم فرو م ی زیو چ شودیحرفش اشک در چشمانم جمع م  نی ا با
 . کندی م

   داشته باشم. یگری العمل دعکس  توانمی نم هیبزنم؛ اما جز گر  یحرف خواهمی م

 ؟ یکرد ی درب اتاق رو باز نم یچ یبرا  -

 : میگوی بغضم نشکند م کنمی م یکه سع یو درحال دهمی دهانم را قورت م آب

 خواب بودم.  -

 ؟ ی گرفت یمگه عروس  ؟ی خونه رو روشن گذاشته بود  یها چرا کل چراغ -

 . دمیترسی . منیخونه نبود -

حرکت    اشی دار مشکحالت  یموها  نیو دستش را در ب کندی م  یحرفم پوف نی ا با
 . چند بار و پشت سر هم. دهدی م

 : زندیو پرسشگرانه لب م  دوزدیرا با همان اخم، بهم م نگاهش

 ؟ ییترسو  قدرن ی تو چرا ا -

خودم هم با تمام وجود متنفم   داندی. نمندازمیب  نی سرم را پا توانمی جوابش تنها م در
  لیدل دی شده. شا نیکه با گوشت و پوست و خون من عج یدنبو ف یحس ضع ن یاز ا
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.  کنمی را حسش م یخال یجا  امی زندگ ۀلحظست که در لحظه یکمبود میهاترس   نیا
 شنوم: یم  میرورا درست از روبه  حیمس  یصدا 

 . اسی -

 : دیگو ی و م کشدی م  یقیعمقرار دارد. نفس  امی . در چند سانتکنمی را بلند م سرم

 اتاقم.  ایلباسات رو عوض کن و ب-

. گفت» لباسات رو عوض  شودی و در مقابل نگاه گنگ من از اتاق خارج م دیگو ی را م نیا 
 کن«؟ 

تاپ و شلوارک سبز   دنی. ناگهان با د کشانمی م  میهابه لباس  دیرا با ترد  نگاهم
و    رمیگیام م غم به چهره  ی. حالتگذارمی دهانم م ی و دستم را رو کشمی م «ینیرنگم،»ه

 : میگوی م رلبی ز  شمیپ هیچند ثان  یبه ناراحت توجهیب

 .دمی م یهمش دارم سوت  - 

 *** 

و نگاهم را پرسشگرانه به چشمان   نمینشی تخت م یافکنده مقابلش رو  ی سر با
فرماست  است. سکوت در اتاق حکم اشیدر گوش ی تفاوتی . سرش با بدوزمی م  اشی مشک

که در همان   گذردی شکل م  نیقدر به همچه دانمی ام سررفته. نمو من معذب، حوصله
 : دیگوی حالت م

 ؟ یگی نم یزیچرا چ -

 .دیحرف بزن  د یخواستی شما م -

 :دهدی من ُسر م ۀبه چهر یگوش ۀصفح ی را از رو  چشمانش

 ؟ یکنیتو اعتراض نم گم،ینم یز یمن چ ینیبی م ی. چرا وقت دونمی م -

 : زنمی . لب مفهممی پرسشش را نم ی. معندهمی سرم را تکان م یگنگ با
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 ! ؟یچ -

 : دیگویام م چهره  یمکث رو   هیو بعد از چند ثان  بردی را داخل دهانش فرو م شیهالب 

 .یمون رو خراب کنبودنت نقشه زبونی و ب وپادست ی و ب فیدوست ندارم با ضع -

ام  که درش قرار گرفته  یطی. شرا اندازمی م نی . سرم را با خجالت و شرم پامخوری م جا
دوباره به گوشم   شی. صدا دهد ی و من را در تنگنا قرار م ستین دیآخوش  میچندان برا 

 :رسدی م

که  ستادمیمگر بدون لباس  جلوت ا  ؟یشی م د یسرخ و سف یطورن ی مثال االن چرا ا -
 ؟ یکشی خجالت م

دارم هر کس  ده ی. اصوال عقکنمی را درک نم شی ها. حرف کنمی نگاهش م مبهوت
  گرانیبا د  اشی اخالق اتیمنحصر به خودش را دارد و ممکن است خصوص  تیشخص

 : میگوی و م دهمی را از هم فاصله م میهاتفاوت داشته باشد. لب 

 داره.  یو رفتار تیشخص  کی خب هر کس  -

هرکس دلش خواست سرت داد بزنه و   یدی اجازه م .یاز حدش گذشت  گری آره؛ اما تو د -
 دادیمطمئنا فربد به خودش اجازه نم یداشت ی بکنه. اگر تو رفتار قاطع یباهات هر کار

و همه کس    زیاز همه چ ،ی. با خودش گفته تو که زبون ندارارهیرو ب یی بال ن یسرت همچ
 ازش سوءاستفاده کنم.  تونمی پس بذار تا م ؛یترسی هم که م

. شودی م دهیبه سرم کوب یاست و همچون پتک تی واقع ن یع شیها . حرفکنمی م سکوت 
و خم   چی قدر تا االن پمن آن  یخودم را دارم. زندگ ل یمن هم دال  ی. ولدیگو ی راست م

 را نداده باشم.   ییبه خودم اجازه جسارت و ماجراجو   وقت چ یداشته که ه

را بهم  ی زیچ نیچن وقت چی ه  اشی و سطح یم ی قد  دیا آن عقامن ب ۀخانواد ن؛یچنهم
 :میگوی و م کشمی م یقی عمپشتوانه گذاشت. نفس  کینداد و من را در حسرت   ادی
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که   یشدن دور بشم؛ اما دختر چهیبودن و باز   فیضع نیمن هم دوست داشتم از ا  -
  کی ده،ی م حیگرگ بودن رو به بره ترج ایدن  نی ا  یجسارت داره و تو  اشی زندگ ی تو

. کنهی ازش مواظبت م گاه هیتک  ک یکنارشه و مثل   اش ی زندگ ۀپشتوانه داره که تو هر مرحل
  کی  یوارد زندگ آدی نم کسچی تونم هم داشته باشم. هی پشتوانه رو ندارم و نم نیمن ا 

گذشته. من   گهی. از من د آدی برنم یکار چیدختر به قول شما ترسو بشه که از پس ه
 و رفتارم ندارم.  تی و شخص یزندگ رییتغ  یبرا یراه

 . ردیگی م یتخت جا  ی بلند شده و کنارم رو یصندل  یحرفم از رو  نیبا ا  حیمس

که  یانی جر نی چون ا یبد  ریی خودت رو تغ یشده؛ اما تو مجبور ریبه قول تو د  دیشا -
توش غرق   ،یوجور نکنمع و اگر به موقع خودت رو ج هیقو  یلیخ یناخواسته توش افتاد

خطرناک باشه. تو   تونهیقدر م هستم و فربد چه   یمن ک یدونی. تو هنوز نم یشی م
 یزمان ک ی چون  زنم؟ی دختر حرف م ک ی آرامش با  اباره که دارم ب  نیاول  نیا یدونی م
بودم و   ی من ک یفهمیروز م ک ی بشه.  کی بهم نزد کرده ی جرأت نم  یحت  یدختر چیه

 کنهیکه فربد داره باهاشون کار م  ییکسا یآدم برا  ک یبدون که کشتن   یهستم. ول
رو   هرتکن تا جون خوا یکار ممکنه؛ پس خودت رو قو  نیدردسرتر ی و ب نیتر کوچک 

 . ینجات بد

  انی نما  دگانمیخواهرم مقابل د ۀو چهر بنددی اشک در چشمانم حلقه م ش یهاحرف  با
ور و وجودم را شعله  اندازدی وجوش مقلبم را از جنب یحت دنشید  بی. فکر آسشودی م
 . کندی م

 : میگویو م  کنمی نگاه م حی به مس یدرماندگ با

 جون خواهرم رو نجات بدم؟  دیبا  یطورچه -

 تر از نقش سخت   یالزم باشه کار دی باش. شا یترسو بودنت رو کنترل کن و قو  نیا  کمی -
 .یانجام بد  کردنیباز 

 مثال؟   یچه کار -
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 .افتهی م یچه اتفاق مینیبب دیفعال در حد حرفه. با -

در قلبم   یا. مغزم در حال انفجار است و وزنهمی گوی نم یزیو چ اندازمی م  نی را پا سرم
که مسخ   یو مانند کسان شومی م  رهی خ میروروبه  واری . ناخدآگاه به دکندی م ینیسنگ
 :کنمی وار زمزمه ماند، حسرت شده 

ها نبوسمش خوابش  جز من نداره و اگر شب  رو به کسچ یسالشه. ه خواهرم فقط پنج  -
جز من   ی . موقع غذاخوردن از دست کسترسهیها م . اگر من کنارش نباشم، شب برهینم

رو ندارم.   ینداره. من هم جز اون کس یایباز جز من دوست و هم  . بهرهیگی لقمه نم
  یباهاش باز  ی. کدهی بهش غذا م ی. ککنهی خوابش م یکها االن کجاست. شب دونمینم
 ...برهی م ش یکنن من رو تا مرگ پ تشیبخوان اذ  کهن ی . حس اکنهی م

کرده، اجازه  جا خوش  م یسنگ در گلو  کیکه مانند  ی. بغضدهمی ادامه نم  ترشیب
که  یتا اشک بندمی و چشمانم را م گذارمی صورتم م یحرف بزنم. دستانم را رو  دهدینم

خالص   ی بغض لعنت نیام بچکد و من را از شر ا گونه  ی است، زودتر رو  زشیدر شرف ر
 :رسدی به گوشم م حیمس ۀحوصلی ب یکند. صدا

 هام رو هم ندارم.کنترل اشک  یو حت فمیمن ضع یعنی هینکن؛ گر  هیگر -

 : کنمی و نجوا م دارمی صورتم برم  یرا از رو  دستانم

 هام رو هم ندارم.! من کنترل اشک تهیواقع -

که حاال خودت   یموند  یحالت افسردگ  نیتو ا  قدرن ی. ا ینداشته باش یخوا ی خودت م -
کار   نی . با ا یری بپذ اتیرو تو زندگ  ریی تغ یخوا ی و نم  یوضع عادت کرد  ن یهم به ا

رو به گند  انتیخودت و اطراف یو زندگ یبریخودت رو تو باتالق فرو م  یدار ترشیب
 ؟ ی فکرکردن رو دوست دار یمنف یزا یو به چ ن بافت یمنف قدرن ی. چرا ا یکشی م

دارد و من    ت یکه واقع ییها مانند مته درحال سوراخ کردن مغزم است. حرف  شیها حرف 
هستم. دوباره سکوت را    رحمی تلخ و ب تیواقع  نیهاست در حال فرار کردن از اسال 
 :دهدی ادامه م کندی وار؛ انگار که دارد با خودش صحبت مکه زمزمه  نمیگزی برم
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که   یا ده یچیخطرناک و پ یباز  کی مثل تو وارد   یبا کس وقتچیاگر مجبور نبودم، ه -
که مجبورم تو رو از نو بسازم؛ چون متاسفانه   فیح  شدم؛ی االن در شرف اتفاق افتادنه نم

 مون. به نقشه یو پا بودنت گند بزن دست یه با رفتارها و ب ممکن

تا   بندمی دستانم از شدت خشم مشت شده، چشمانم را م ی. درحالفشارمی هم مرا به  لبم
گرفته شده. چند   یکه غرورم به باز  دیگو یم  یرحمیرا کنترل کنم. احساسم با ب تمیعصبان
 :شودی م انداز ن یاش در اتاق طنبم و مردانه  یکه دوباره صدا کشمی م قیعمنفس

 رو کنترل نکن. تتیعصبان -

  کی نزد ی . کمنگرمی اش را مو متعجب چهره  کنمی حرفش آرام چشمانم را باز م نی ا با
 : دیگوی و م کندینگاهم م قی و دق  می. مستقچسباندی خودش را بهم م بایو تقر شودی م

کار به خودت    نیارزش داره که با ا یخوبه؛ اما وقت یلیصاب خاع ی کنترل داشتن رو  -
عقده جمع نشه. تو با کنترل خشمت   کی دلت مثل   یهات تو و تمام حرف  ینزن بیآس
 . یکنی ذره نابود مخودت رو ذره  یدار

بدنش به   یام را پر کرده و گرما . عطرش شامه اندازمی م نی پا ی کیهمه نزد نی را از ا سرم
بودن معذب هستم و   ک ی همه نزد نی بداند از ا کاش ی . ا دهیرس میهاتک سلول تک 

 : زنمی و لب م دهمی بهش ندارم. نگاهم را به چشمانش ُسر م یاعالقه 

 گوشتون؟!   ری بزنم ز  دیخوای کار کنم؟ مچه دیگی م -

 آره بزن!  -

و   یاز شوخ  ی. در صورتش اثرکنمی شده از تعجب نگاهش م گرد یو با چشمان   مبهوت
حک شده.    شیابروها  نیترسناک هم ب یاخم شهیمانند هم   ی. بلکه حتستین طنتیش

 : میگوی پرسشگرانه م

 ! ؟یچ -

 گوشم.  ریبزن ز  -
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 ...یمن نم -

 بار هم که شده خشمت رو بروز بده. ک ی   یگفتم بزن. برا -

. سرم را به  فهممی را نم شی ام گرفته و هم از تعجب دهانم باز مانده. رفتارهاخنده  هم
 : میگوی و م دهمی چپ و راست تکان م

 بود... شی پ قهیچند دق ی. اون برا ستمین یازتون عصبان  گهیاالن د  -

 :کندی حرفم را قطع م  دوباره

 . زنمتی من م  یاگر نزن -

و    خواهدی کار را بکنم؛ اما خودش م نیدوست ندارم ا . دهمی م رونینفسم را ب  یکالفگ با
  یلیو با شدت س آورمی راستم را باال ماو، خودم کتک نخورم دست  یجابه کهن یا  یبرا 

 . چدیپی و م شودی در اتاق اکو م یلیبلند س ی. صدازنمی به صورتش م یمحکم

العملش  و منتظر عکس  کنمی صاف م  لیدلیرا ب  می. صدا دهمیرا قورت م  دهانمآب
  یشده، چشمانش را بسته و دستش را رو  لیکه صورتش به چپ ما  ی. در حالمانمی م

.  دیای ب رونیآن را شکافته و ب خواهد ی م  ییو گو کوبدیم  رحمانهیاش گذاشته. قلبم بگونه
 : دیگو یرا باز کرده و با اخم م نشچشما حی. مسکندی ذوق مدستم ذوق 

 محکم!  قدرن ینه ا یگفتم بزن ول -

خنده. خودم هم   ریز  زنمیبلند م  یو با صدا  دهمی حرفش کنترلم را از دست م نی ا با
از   یاش خوشم آمد. چشمانم را که از اشک ناشکالفه  بایاز لحن تقر  قدرن ی چرا ا دانمینم

به   یبه من زل زده. با لبخند یخنث  یبا حالت حی. مسکنمی بلند جمع شده پاک م ۀآن خند
 :میگو ی لب م

 بزنم. دی. خودتون گفتدیببخش -

 :کندی و زمزمه م دهدی را تکان م سرش



 تا طلوع نمانده  ی ز یچ

56 
 

 ! رمتیگی مشت و لگد نم ری هست که االن ز   نمیهم یآره. برا  -

که   یتخت بلند شده و درحال ی. از رو رمیگی و لبم را به دندان م اندازمی م  نی را پا سرم
 : دیگوی م ندینشی م  زکارشی پشت م

 ؟ ی امروز با فربد حرف زد -

 نه. -

 ؟ یدار یمشک یلباس مجلس -

 : میگوی م موردشیپرسش ب نیبا ا  متعجب

 ؟ یچ  ینه، برا -

 . یمهمون  میبر دی با گهیچند روز د -

 : زنمی لب م یگنگ با

 ؟ یا یچه مهمون -

 ؟ ینیخواهرت رو بب یخوا ی مگه نم -

 آره. -

 خواهرت هم هست. میری م م یکه دار  ییجااون  -

سمتش قدم  که به  یو درحال  شومی تخت بلند م  یحرفش مات و مبهوت از رو نی ا با
 :میگو ی م دارمی برم

 د؟ یدونی شما از کجا م -

ه هک  رو ک اشی. گوشکنهی کار م یک یفربد برا  دمیتا االن کجا بودم؟ فهم یکنی فکر م -
. به احتمال صددرصد  ستین ربط ی اتفاقات ب  نیدعوت شده که به ا یمهمون  کیکردم؛ به  

 توش برگذار بشه.  یکه قراره مهمون ه یاخواهرت تو خونه 
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 . میستی اما ما که دعوت ن -

 بالماسکه ست. -

 د؟ یدونی شما از کجا م -

 :دیگو ی و م  اندازدیبهم م  یقینگاه عم 

 بودم!  یمهمون  نیثابت ا   یخودم پا یزمان کی  -

 *** 

 چهار روز بعد«  »

باعث مشخص شدن   اشیکه نازک رمیحر  ی. شال مشکستمیای اتاقم م یقد  ۀنی آ مقابل
هم نخورد. خودم هم از  به م یکه فر موها  یطور گذارم،ی سرم م  یرا رو شودی م م یموها

خواهرم    دنی د یاما مجبورم برا   ستم؛ین یبودن چندان راض حجابیهمه آزاد و ب  نیا
 حاضرند.   یمهمانکه امشب در   یَشوم مانند کسان یکی

مانند زنان بد     یتمام عمرم را حت اسمن،ی  دنید  یشب که سهل است، حاضرم برا  کی
که در همان نگاه اول   ده یامشب خر  یبرا  ی ای لباس بلند و مشک  حیرفتار کنم! مس

  شی به نما یباز و دل   را با دست  کلمیچسبان بودن هام است و با  کامال اندازه  دمیفهم
تنها به زدن   رد،یگی قرار م می هاچشم  ی رو یدارن یو نگ  یخاطر ماسک مشک. بهگذاردی م
 ام.اکتفا کرده  یرژ زرشک کی

 شی مراسم افزا  یو استرسم را برا  ردیگی تنها وقتم را م ترشیب  شی آرا کنمی فکر م 
  نانیاطم  یشالم را هم برا  ۀگوش خورد،ی آرام که به درب اتاقم م ۀ. با چند ضربدهدی م
 :کنمیو نجوا م اندازم ی م  امقه ی  یرو

 .دی بفرما -

  ۀمردان راهنیدست کت و شلوار و پ ک ی که  حیو مس شودی درب باز م هیاز چند ثان بعد
 شهیرا مانند هم اشیمشک  ی. موها دیریگی به تن دارد در چهارچوب قرار م یای مشک
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به چپ   لی ما یسمت باال و کمباشد، به  انینما شی ژل رو یاز براق  یاثر کهن ی بدون ا
 . دهیبخش نتیاش را ز پرپشت و مردانه یهاابرو قیاخم عم کی فرم داده و 

گونه  غرب یمهمان ن یمتوجه شوم که تم ا  یبه راحت توانمی م  شیهالباس  ف یط نی ا با
به  ینگاه م یام، نو آماده شده   دهیمن که لباسم را پوش دنیبا د ح یست. مس یمشک

 : دیگوی و م اندازدی ساعتش م

 ؟ ی اآماده  م،یبر  دیبا  گهید -

 :کندیم  یادآوریکه  دهمی موافقت تکان م ۀتنها سرم را به نشان 

 نره. ادتی ماسکت  - 

را   نشی. درب سمت جلو ماششومی همراهش از اتاق خارج م و به  م یوگی م  «یچشم »
دارد؛ اما   یپف کم کهن ی . لباسم با وجود ارمیگی م  یجا یصندل  یرو هی و با تمأن کنمی باز م
و    عی سر یهاقدم  توانمی نم امده یهم که پوش یخاطر کفش پاشنه بلنداست و به   نیسنگ
و    یمجلس  یها کفش  دنیعلتش عادت نداشتن به پوش  نایقی  نیبردارم و ا یبلند

 بلند است. پاشنه

. عطر سردش در  افتدی راه م ن،ی و با روشن کردن ماش شودی هم با آرامش سوار م  حیمس
و موقع   یی . خاص است و گو دهدی بهم م یو حس خوب  دهیچیپ نی کوچک ماش یفضا

 . کندی استشمام تمام وجودت را خنک م

  یهوا نی شروع به پخش شده که در ا  یمی مال  ک یموز   ن،یشمحض حرکت کردن ما به
. آرنج اندازم ی م  حیبه مس ی کوچک نگاهمی. ندهدی دلهره و اظطرابم را کاهش م ک،ی تار

 لبش گذاشته.  یقرار داده است و انگشتان همان دستش را رو  شهیش  یچپش را رودست 

کنم که قرار است   یتمام حواسم را معطوف اتفاق کنمی م  یو سع کشمی م  یقیعمنفس
و  کنمی م  یشمارلحظه   اسمنی و کوچک   زیر ۀدر آغوش گرفتن جس ی . برا وفتدی امشب ب

و   یو دلتنگ  یتابی ب نیببخشم به ا انیتا پا  میکه هرچه زودتر عطر تنش را ببو خواهمی م
 غم. 
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است که ناگهان با توقف   یبه حضور من درحال رانندگ  توجهیب حیقدر مس چه دانمینم
که ماسک   نیح  نی. در همشودی م  دهیکش اش ی جد ۀ سمت چهرنگاهم به   ن،یماش

 :دی گوی م  گذاردی صورتش م یاش را رو و مردانه ساده  یمشک

که ما رو   یفربد و کسان ،ی مهمون  نیتو ا  ار؛یماسکت رو از چشمت درن وجهچیهبه -
 مون لو بره. ن و ممکنه نقشه هست شناسنی م

  ی. از ابرو تا روگذارمی صورتم م  یو ماسک را رو  دهمی حرفش سرم را تکان م  دی تا یبرا 
بعد از  حی مشخص باشد. مس یخوب صورتم به  دهدی و اجازه نم پوشاندی را م امینیب
که درست   ییبا یبزرگ و ز   یال یسمت و به  شود،ی راحت م الشیاز بابت من خ کهن یا

که   نجامدی به طول م هی. چند ثانزندی دروازه بوق م ابلو مق  رودیاست م   مانی روروبه
 .رودی و با احترام از مقابل درب، کنار م کندی درب را باز م یانسالیم  رمردیپ

پارک کند؛ چون   الیاز و یخلوت ۀرا گوش نیماش ح یکه مس بردی قدر زمان مچه فهممینم
هم   رونیب  نیاز ا یست که حت یاد یز  یمتعدد و سروصدا  یها نیشما  یتمام حواسم پ

 .باشدی م  دنیقابل شن

  الیوارد و   حیمس ۀشانبهشده و با باال گرفتن دامن بلند لباسم شانه اده ی پ نیاز ماش آرام
سالن درحال   ۀگوشزن و مرد که در گوشه  یانبوه تی جمع دنی. به محض دشومی م

که   حیبه مس یهستند، ناخدآگاه با دلهره، کم گریدو تاب خوردن در هم  چیو پ دنیرقص
 . چسبمی و بهش م  شومی م ک یراستم قرار دارد نزد سمت 

 *** 

 ح« یمس »

 

خاطرات چند سال   میحضور دارند برا   یکه در مهمان یسرخوشانه  افراد   یو دادها  غیج
  یکس کهن ی. با حس ا بردی ن مبه آن دورا  هیاز ثان  یو من را در کسر کند یرا زنده م شیپ

از   اشی ا. چشمان قهوه دهمی ُسر م  اسی  ۀنگاهم را سمت چهر چسبد،ی م  میبه بازو
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ها به سمت  مانند دختربچه  شی ها و لب  دهدی م نشان پشت ماسک هم ترس و دلهره را 
دور از انتظار است که مطمئنا   جان ی ا  یقدر فضا. آنکنمی شده. درکش م یمنهن نی پا

 بگذارد.   رونیزده بجن  یال یو   نیرا از ا  شیو پا  ند یزودتر خواهرش را بب خواهدی دلش م

حاَلت که امکان دارد شک   نی از ا  یکم کهن یا  ی. برا چرخانمی تا دور سالن چشم م دور
  یای خال ۀ پسمت کانا و به  گذارمی م شی بازو یدورش کنم، دستم را رو زدیرا برانگ گرانید

 . برمشی از سالن است م یخلوت ۀکه گوش

اند. بدنش رنگ شده  دهیرقص چ  ستی پ یروروبه  قایدق یستودن ی اقه یبا سل هاکاناپه
لباسش هم   ی از رو  یحت ن ی و ا کندی را از خود ساطع م ی ادیگرفته. پوستش حرارت ز 

 : زنمی و آرام کنار گوشش لب م دوزمی اش چشم مقابل حس است. به چهره 

 .اریبرو اتاق پرو، مانتو و شالت رو درب -

و   چرخاندی . نگاهش را دورتادور سالن مکشدیاش م شده خشک  یهالب   یرا رو  زبانش
 :پرسدی م

 کجاست؟  -

که   یو درحال دهدی تکان م  . بدون حرف سرش راکنمی راست اشاره مدستم به سمت  با
سمت اتاق پرو  و به   شودی بلند م یلیمیدوست ندارد از کنارم ُجم بخورد، با ب ییگو
اطراف   م یرمستقیو غ قیدق ی با نگاه اسی . بعد از رفتن کنمی . با چشم دنبالش مرودی م

 .گذرانمی را از نظر م

  یماسک هم به راحت  یاز رو  یکه حضور دارند را حت ییهاهستم. تمام چهره  خونسرد
اند.نامحسوس به  . فربد و رستگار همه را دور هم جمع کرده زنمی م ی. پوزخندشناسمی م

زمان از کار  نیتر . موقع شام بهنگرمی اند مشده  یمخف رکسیکه با ز  ییها نیدورب
 انداختنشان است. 
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 ۀکاناپ یکه کنارم رو  اسیپرسشگرانه به  ،ردیگیراستم قرار م  یپاران  ی که رو یدست با
 فیضع ییو با صدا   چسباندیبهم م  ترش ی . خودش را بکنمی گرفته نگاه م ی قهوه رنگ جا

 : دیگوی م

 م؟ یری م جان یاز ا  یک -

 نی . تا پانگرمی اش مفر شده  ییخرما  یو به خرمن موها  کنمی م یپوف یکالفگ با
شود.به وضوح   انیاندامش در آن لباس چسبان نما  دهدی است و اجازه نم کمرشی گود

دستم   اورم،یحال و هوا درش ب  نیاز ا  یکم کهنی ا  یو برا  دهیحس کنم که ترس توانمی م
 :می گوی م  گذارمی رانم است م یدست کوچکش که رو  یرا رو 

 مرد نذار؛ به  کی  یپا  یرو  یطورن ی دستت رو ا وقتچیبرادرانه؛ ه حتینص کی  -
 نداره.  یخوب تی لباست هم وضع ۀق یو   ی داغ هست قدرن یا  یخصوص وقت

طور کامل  را به  یآن کنار رفته و قسمت یاز رو  شی که موها کنمی اشاره م اشقه یبعد به  و
و دستش را    شودی گلگون م شی هاحرفم ناگهان گونه   نیقرار داده. با ا  دی در معرض د

را دورش   شیبا سرعت موها  دوزدی م  اشقه ی. نگاهش را به داردی برم میپا  یاز رو   عیسر 
 . کندی پخش م

  یها . حرکاتش درست مانند دختربچهدیآی م می ها لب  یکارش رو  ن یمحو از ا   یلبخند
  میهالب   یرو  یرنگم را با سرکشلبخند کم  نیتا ا  داردی شانزده ساله ست و من را وا م

 نی حد پا  نیو سرش را تا آخر  دهدی زم فاصله منامحسوس خودش را ا اسی.  اورمیب
 ! فتهگر یقدر حرفم را جد. چهاندازدی م

. کشمیسمت خودم م و آن را به  رمیگی را م شی . و بازوکنمی را با شدت فوت م نفسم
دارد تا از  از یفرد مطمئن ن ک ی و امشب به  ترسدی م یوحش  یفضا نیکه از ا دانمی م

کارم تعادلش را از   نی کنارش تکان نخورد و حس آرامش را در کنار او داشته باشد. با ا
 .شودیپرت م  شمدر آغو بایو تقر  دهدی دست م

با  زندیکه نگاهش درچشمانم دودو م   ی. در حالکندی سرش را بلند م یصورت ناگهان به
 : دیگو ی م دهی ترس ییکه گو  یلحن
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 پاتون!  یو نذاشتم رو  دستم گریمن که د   -

  کیموز  ۀکرکنند یصدا  انیکه در م زنمی چندان بلند منه  یا حرفش ناخدآگاه قهقهه نی ا با
 نینرود، در ب رونیتا از آغوشم ب کنمی اش مکه دستم را قفل شانه ی. در حال شودیگم م

 :می گوی همان خنده م

 !  یامبچه یسال ازت بزرگترم، تو جامن ده  -

لبخند کوچک    کیمن که حاال از آن   ۀبه خند توجهیمعذب است. ب ی در آغوشم کم ایگو
 :کندینازکش نجوا م  یمانده، با صدا  یبه جا

  نی. مگه همچنیدار شده باشبچه  یسالگده  یکه شما تو  مونهی م ن ی. مثل ا ستمین -
 ممکنه؟  یزیچ

 : میگوی م  یو جد دهمی را باال م میابرو  یتا ک ی

 کم داشتم؟  یزیچ  یسالگده  ی آره. مگر من تو -

بدنش  ی و دما  شودی محض هضم آن، صورتش سرخ م  هیحرفم بعد از چند ثان نی ا با
 :کنمی که با اخم زمزمه م  ردیازم فاصله بگ  یکم خواهدی. مرودی باالتر م

 .ارنی سرت ب  ییبال  کی تا نزنن   یوول نخور. بذار بدونن با من قدرن یا -

دهانش را  من است آب  یکه نگاهش با دلهره رو  ی. درحالستدی ایم   حرکتی ب ناگهان
 : دیگوی و م دهدی قورت م

 ؟ یی چه بال -

دستش رو   اد،یخوششون ب ی از هرک   ستنیتو حال خودشون ن ترشونش ی ب هان یا -
 ها و تا صبح باهاشن. از اتاق  یکی تو  برنشی و م رنیگی م

 ؟ ی پس دخترها چ -
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  میهمه گرگ و درنده و سودجو برا  ن یا نیب  تشی . معصومبرمیلذت م  اشی سادگ از 
 : میگوی و بدون توجه به خجالتش م کشم ی است. ناخدآگاه لپش را م  نیریش

 جورن یا  شهیبودم هم هان یهم که من جز ا  یندارن. اون زمان ی ها که مشکلاون  -
 بود. یمهمون  یاصل یها پا برنامه 

 : پرسدی م دیو با ترد  ردیگیلب کوچکش را به دندان م 

 ؟ ی بود  هان یتو هم جز ا  -

 : میگوی و م زنمی م یپوزخند

 بودم!  سشونیمن رئ -

مشکل است و او را در   شی ماجرا برا  نی هضم ا  یی. گو کندی نگاهم م یبهت و ناباور با
اش همچون مهمانان  ست که گذشته یاو االن در آغوش کس کهن ی. ابرد ی فرو م یسردرگم

آرام   یکند و با لحن لی عقب ما سرش را به  یکم شود ی سالن است، باعث م نی حاضر در ا
 بپرسد:  فیو ضع

ق تا  اتا یبرد ی و م  یگرفتیو م   خواستی که دلت م یدست هرک ها ن یتو هم مثل ا  -
 ؟ یباهاشون باش

. سرم را  شودیحک م  میهالب  یمحو رو  یلبخند کند،ی حرف خودم را تکرار م کهن یا از 
 : میگویو م دهمی تکان م

 معموال نه. -

 چرا؟  -

  هایلی. من برعکس خخورهیهم م حالم ازشون به  ترشی. بآدیدخترا خوشم نم نی از ا -
 . برمیلذت نم  یوحش  یاز معاشقه با دخترها
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کردن   یو مشغول باز   اندازدیم   نی ام، سرش را پاچهره  یمکث رو  هیبعد از چند ثان  اسی
  یکنجکاو  یل یاش، خ. خوب است که حداقل با وجود حرکات بچگانه شودی با انگشتانش م

  یطور  امخته یهم راعصاب گند و به   نیوگرنه با ا شود؛ی نم تمیو باعث عصبان کندینم
 ! دی ایجرأت نکند سمتم ب گریه دک دمیرسی حسابش را م

 *** 

که   ی. نگاهم را به کسانهانیهک کردن دورب  یزمان برا  نی ترسرو شام است و به   موقع
  یکس شومی مطمئن م کهنی و بعد از ا کشانمیهرکدام مشغول غذا خوردن  هستند م 

 : میگوی م اسی رو به  ست،یحواسش به ما ن

 رو هک کنم. هان یو دورب  نیباش، من برم تو ماش جان یتو هم -

ملتمس   یو با لحن  ردیگیکاناپه بلند شوم که ناگهان مچ دستم را م  یاز رو  خواهمی م
 :کندی نجوا م

 نرو.  -

  زی لبر دیکوچکم صبرم نبا  ۀ. امشب کاسنمینشی و دوباره کنارش م کنمی م یپوف یکالفگ با
 : میگوی م  رمیگی چکش را قاب مکه با دو دوستم صورت کو  یشود. درحال

 بهمون شک کنه. باشه؟  یتابلو نباش، نذار کس  قدرن یخواهشا ا  -

. دستانم را از دو طرف دیگوی م  «یچشم » یو به آرام دهدی را قورت م دهانشآب
توجه کنم، به طرف  جلب کهن ی. بدون اشومی و از سالن خارج م دارمی صورتش برم

  یتاپ را از رو. لپ شومیو سوارش م  رومی پارک است م اطیاز ح  یاکه گوشه  نمیماش
 خانه.  یهان یبه هک کردن دورب کنمی و با دقت شروع م دارمی پشت برم یصندل

  یکه زمان یاش کرده؛ اما منخانه  یها ن یزد هک بودن دورب یتمام تالشش را برا  یمان
 دانمیکودکانه ست. نم ی باز  کی مانند  میکار برا  نیبودم ا  یرد به مانف  نیترک ی نزد
در کدام اتاق قرار   اسی خواهر  کهن یا  دنیکه با فهم دانمی تنها م کشد،ی قدر طول مچه

 . شومیم   ادهیپ نیو از ماش اندازم ی از کار م  ار هان یدورب عی دارد، سر
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  ی. روگردمی م  اسی و با چشم، دنبال  کنمی حرکت م  الیسمت و  به عی سر ییها قدم  با
کنار رفته، به  اشقه یاز مقابل    شیکه دوباره موها  یهمان کاناپه، معذب نشسته و درحال

  اسیبه  یرگیبا خ باشد،ی م شی روکه درست روبه  یشده. پسر بلندقد و الغر رهیخ نیزم
خودم را    یمسمتش است. به آرا آهسته درحال حرکت به   ییاهزل زده و مردد و با قدم 

 : دیگوی و آرام م شودی بلند م اقی خاطر و با اشتآسوده  اسی . رسانمی م اس یبه 

 ؟ یاومد  -

همه   یمهمان   نی. در ا ستی ازش ن  ی. اثرنمیتا آن پسر را بب کنمی پشت سرم نگاه م به
افراد   یدوست یداریپا  دیشوند و شا  یگریجفت کس د  میوارد حر  دیکه نبا دانندی خوب م
و   کنمی م  کینزد  اس ی عامل وابسته است. سرم را آرام به گوش  ن یبه عم ی تا حدود

 : میگوی م

 باالست.  ۀخواهرت طبق -

. دوزد ی دارش را به چشمانم مو نگاه تب  کندی حرف سرش را بلند م  نیبا ا  ناگهان
. شودیاش خارج نماز حنجره   ییاما صدا خورند؛ی کوچکش تکان م یهالب 

. دستش را  دهمی نم اسی را به  یصحبت ۀاجاز   گری قابل درک است. د اشی حالخوش 
چون رفتن   کند؛ی شک نم یکس  کتمانحر  نی. باه ا برمی باال م ۀو با خود تا طبق رمیگی م

 ممکن است.   زی چ نیتری عاد  شان ی ها، براسمت اتاق ها بهزوج 

وجود دارد   یمتعدد یها که َدَرش اتاق  یل یچشمانم را دورتادور سالن طو  مردمک
  د،یآی ها مکه از اتاق  یا زنانه یها غ یج یصدا   یتر نشده؛ ولکم  کی موز   ی. صدا چرخانمی م

که در دستم   اسیاست. مطمئنا سرد بودن و لرزش دست کوچک   دنیقابل شن  یبه راحت
 . هاستغیج نیخاطر همقرار دارد، به  

که   یاسوخته  یادرب قهوه و مقابل تک  رومی رو مراه  یبه طرف انتها  عی سر ییها قدم  اب
 : میگوی . آرام مستمیای است م شی مدرن رو یشینما  ۀصفح

 . جاستن یهم -
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 :کندی و با بغض نجوا م دهدی را به سمت من ُسر م اش ینگاه باران اسی

 رمز داره.  م؟یدر رو باز کن یطورچه -

  نی. با ازنمی ضربه م کی  شی و رو دوزمی م شی نما  ۀنگاهم را به صفح ق،یعمی نفس با
و پانزده   دهمی اعداد حرکت م ی. با مهارت، انگشتانم را رو شوندیم   انیکارم اعداد نما 

را   OK ۀ. دگمزنمی را م کندی از آن استفاده م  شیتمام رمزها  ی برا یکه مان یعدد
 .ردیگی از چهارچوب فاصله م یو کم  شدهکه ناگهان درب باز  فشارمی م

که   ییبا یز  ۀدختربچ دنی. با دشودی و داخل م دهدی درب را به جلو هل م درنگی ب اسی
  جادی ا  میابروها نیب یدر خودش مچاله شده، اخم نیو مانند جن  دهیخواب نیزم یرو
  رهیرنگ ت. صورت گرد و تپلش کبود است و لبش بهرومی جلوتر م ی. ناخدآگاه کمشودی م
 :کندی نجوا م هیو کنار دختر با گر   آوردی ماسکش را درم  اسی رآمده. د

 شو... داریب ی! آجاسمنی -

اما با   کشد؛ی م  یاخفه  غیشده و ج اریهوش  اسمنی. ناگهان دهدی تکانش م یدست کم با
که مقابلش   یکس شودی مطمئن م کهن ی و بعد از ا کندی مکث م یاول کم  اس،ی  دنید

 .  اندازدیم   اسیخودش را در آغوش   عی سر  باشد،ی است خواهرش م

. شودیگم م   شیهاصدقه قربان  نیکه در ب کندیاتاق را پر م   اسی  فی ضع یهاه یگر  ینوا 
رو که مطمئن  . از خلوت بودن راه دیایسمت ن  نی به ا یتا کس رمینگی به پشت سرم م

خواهرش را پاک   یهااشک   اسی. دهمی لم ممقاب  ۀدوباره نگاهم را به صحن شوم،ی م
 : دیگو ی مگرفته از بغض   یی و با صدا کندی م

 ! رهیبرات بم اسی هات پاره ست؟ چرا صورتت کبوده؟ چرا لباس  کنن؟ی م  تتی اذ یآج -

کارش    نی . از ادی گوینم یز یو چ اندازدی م نی سرش را پا  هیحرف، با گر  نیبا ا  اسمنی
که   رومی سمتشان م . با سرعت به شودی و نگاهم مشکوک م افتدی ناگهان مغزم به کار م

  ی. با کالفگکندی پرت م اسیو خودش را در آغوش   کشدیم یغی ج دنمیبا د اسمنی
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از  یخبری با ب اسی. شودی . دستانم از خشم مشت مکنمی فرو م  میدستم را در موها 
 : دیگو ی علت ترس خواهرش م

 آقا با منه. نی ا ینترس آج -

 : دیگوی بلند م ییو صدا هیبا گر  اسمنی

 نه، بهش بگو بره، دوستش ندارم. -

 : غرمی ام مقفل شده   یهادندان   نیکه از ب دی بگو یز یچ خواهدی م اسی

 .ترسهی از مردها م -

 : زندی و لب م کندی پرسشگرانه و مظطرب نگاهم م اسی

 ؟ یچ یعنی -

 : میگوی به پرسشش م توجهی و ب کنمی را فوت م نفسم

 .میبر  دیبا د،یکن  یبا هم خداحافظ ع یسر  -

را از خودش فاصله   اسمنی که  یو درحال داردی صورتم برم  یاز رو  دیرا با ترد  نگاهش
 : کندی نجوا م دهدی م

 برم اما... دی با  گهی من د یآج -

 : زندی م ادی اش فرو با لحن کودکانه  کندی قطع م غیحرفش را با ج  اسمنی

توروخدا من رو هم با خودت ببر   ی. آجکننیم  تی اذ  یلیمن رو خ نایا ینه، نرو آج-
 دمی هام رو معروسک  ۀاصال هم یهات گوش بدم. آجبه حرف  گری د دمی خونه. قول م

 بدن... یلیخ هانی بهت. من رو ببر، ا 
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و خشمم را از فربد و   کندیمنقلب م  ترش یب اش حالم راکودکانه یهاو التماس   هااشک 
سر   ییچه بالها  کهن یفکر ا   ی. حتاندازمی م زشیر  ۀ. نگاه به جسدهدی م  شیافزا  یمان

 : میگوی آشکار م یبا خشم رلبی است. ز  باوررقابل ی غ میاند، برا معصوم آورده   ۀدختربچ نیا

 .یعوض  یهاصفت وون یح-

که زود او را از   دهدی و بهش قول م کندی را قانع م اسمن یکه هست،   یبا هر ترفند اسی
  اشیی پشت طالکم  یو موها  یکه با تأسف نگاهم را از چشمان عسل  یببرد. درحال جان یا
 .گذارمی صورتم م یو ماسکم را رو  بندمی درب را م رم،یگی م

 *** 

 اس« ی »

 

. ناگهان با  رومی م رونیو از حمام ب چمیپی دورم م یرا با رخوت و کسل امی صورت ۀحول
سرعت دوباره  و به   کشمیم  یغیتخت نشسته، ج یکه پشت به من رو   حیمس  دنید

 .شوم ی داخل حمام م

نجوا   یحوصلگی و با ب دهدی در همان حالت دستش را مقابل گوشش قرار م حیمس
 : کندی م

 .ورهن ی. من که روم ا یَاه گوشم رو کر کرد  -

 : میگوی و با اخم م  آورمی م رونی داخل است، سرم را ب امکه تنه یدرحال

 ن؟ ی نشست جان ی چرا ا -

 کارت دارم. -

 تا لباسم رو بپوشم؟  رون یب دیبر شهی _ م

 نه! -
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  یکه صدا   میبگو یزیچ  خواهمی . هنوز پشتش به من است. مکنمیتعجب نگاهش م  با
 : بنددیرا م  میهاآرامش لب 

هام رو  حرف   نیح  نی. تو لباست رو بپوش من هم در همآدی من هم خوابم م  روقته،ید -
 . زنمی م

بهش اعتماد   کهن ی . با اردیگیو نگاهم رنگ شرم م  شودی تر ماز تعجب درشت چشمانم
حالت لباسم را بپوشم؛   نی در ا کشمی دارم و پشتش به من است؛ اما خجالت م

  د یبرداشتنش با ی است و برا ح یمس  یرودرست روبه  میها کمد لباس  کهن یخصوص ا به
 مقابلش بروم. 

 خوابت برد؟  -

 نه؛ اما... -

 : دیگوی م  یبه تند  ناگهان

 که...  کنمی م یکار کی  آمی االن م نی وگرنه هم کشم؛ی نگو خجالت م اسی -

 :کندی در عوضش زمزمه م قیعمیو بعد از نفس  دهدیرا ادامه نم  حرفش

 بمون و بذار حرفم رو بزنم.  یطورن یپس هم -

. با کندی در دلم رخنه م یو حس بد  ردیگی رنگ ترس م یاش نگاهم کمعجله  ن یا از 
 به حرف زدن:  کندیشروع م  وقفهیب حی که مس میگوی م یآرام  «ۀ باش »ینگران

 *** 

 ح« یمس »

 

،  بگم خوامی که م یزیچ نی اما ا ؛ینباش یخوب ت ی ممکنه االن تو موقع دونمی م نیبب -
پس  ستم؛یهم ن نهیزمشیو پ ینیچ. اهل مقدمه ستی برام آسون ن ی لیمطرح کردنش خ
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به  یشخص یبرا  میکه امشب توش بود  ییال یسر اصل مطلب. اون و رمی راست م  کی
  میبود یای می صم  یهاقیگذشته رف یرستگار. من و اون و فربد تو  یدکتر مان  ه؛یاسم مان

  یو برا  میهم زدرو به  زیهمه چ شهی که فکر کنم به تو مربوط نم یاتفاقات   کی و بعد از 
هم   یو مان  میگروه بود کی . البته من و فربد تو می مون رو باهاش قطع کرد رابطه  شهیهم

  یو از موضوع شناسمی رو خوب م یمن مان یرو گفتم که که بدون هان یفرد مقابلمون. ا 
که جز  یروان یمارینوع ب ک ی !  مارهیب یمانمطرحش کنم کامال مطمئنم.   خوامیکه االن م

و   برهی کم سن و سال لذت م یاز معاشقه با دخترها  ی. مانشهی انحرافات  محسوب م
  هاشی زنیداشته و با پول و را  های کارکثافت  نیها بار از ا و تا حاال ده شهیارضا م
  نی بذارم به ا خوامیبار نم ن یکه ا  نهیا  انی کنه؛ اما جر یتمام کارهاش رو الپوشون تونسته

االن موقع    دی. شااسی  یکمک کن دیماجرا تو هم با   نیادامه بده. تو ا هاشی صفتوون یح
  یای رو ب انی جر ن یکه تا آخر ا  یقول رو بهم بد  نی دوست دارم زودتر ا یول  ست؛ین یخوب

 . یو جا نزن

است. هنوز همه    میهادرحال پردازش حرف  یی. او هم سکوت کرده وگو کنمی م سکوت 
  انجامدی به طول م یاه یگفت بخش مهم ماجرا مانده. چند ثان شودیام و م را نگفته زیچ

 :رسدیبه گوشم م زندی و ترس درش موج م یکه نگران اسی  فیآرام و ضع  یکه صدا 

 به من داره؟  یکمک کنم؟ اصال... مگر چه ربط تونمی م  یطورمن چه  -

 :کنمی زمزمه م متیبخش و با مال و بخش  کنمی ا فوت مر نفسم

 !هی... مانیهای از قربان یکیخواهرت...  دم،یطور که... امشب فهماون  -

در  ن،یزم  یرو  یمثل پرت شدن جسم یی که ناگهان صدا گذردی نم یاه یحرفم ثان نی ا با
کف   یکه با همان حوله، رو اس ی  دنیو با د گردمی . با عجله برمشودی م انداز ن یاتاق طن

 . کنمی سمتش حرکت مو به    شومیتخت بلند م  یاز رو عی حمام افتاده، سر

گردنش  ری . دستم را ز خورندی تکان م هدفیب  شیهااست و لب  باز مه ین چشمانش
 . کنمی م لش یسمت خودم ما به   یوکم گذارمی م

 :میگو ی م  اروم 
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 خوش کنه؟  یخواهرت دلش رو به چ پس یباش فیضع یآروم باش. اگر تو هم بخوا  -

و من تنها چشم به نگاه    زشیبه ر کنندی و با سرعت شروع م ی ناگهان شی هااشک 
  اسیافتاده؛ اما   نیزم یاز دور بدنش باز شده و رو  بایاش تقر . حوله دهمی م اشیباران

 توجه کند.   یزیحالش بدتر از آن است که بخواهد به چ

 :زنم ی لب م  زشی ر یها هقهق  انیو در م کنمی را پاک م شی ها حوصله اشک  با

 که حداقل خواهرت زنده ست.  یحال باشخوش   دی. با وفتادهین یهنوز که اتفاق خاص -

که هنوز در آغوشم است، سرش   یو درحال رودی در هم م شیها اخم ،یحرفم در آن نی ا با
 :دی گو ی م ادی و با فر دهدی را مقابلم قرار م

  ستی معلوم ن  یاون نامرد عوض ؟یگی م یچ یفهمی حال باشم؟ مخوش  دیبا  یچ یعنی -
 حال باش؟ خواهرم فقط پنجخوش  یگی وقت تو مسر خواهرم آورده اون  ییچه بال

 ... یتو و اون فربد عوض   ؟یحرف رو بزن نیراحت ا  قدرن ی ا یتونی طور مسالشه. چه

  مهیو حرفش نصفه و ن شودی دهانش بسته م  زنمی که به گوشش م یمحکم  یلیس با
 ییدرهم است و نگاهم رنگ خشم به خود گرفته. با صدا میها. اخم ماندی م یباق

 : میگو یم بلندمهین

حالت بده درست،   ؟یکشیکردم که سر من داد م   یمگر من به خواهرت دست دراز  -
 جایدرست؛ اما ب  دهیرو به گند کش اتیدرست، فربد زندگ یخواهرت رو دوست دار

 ! یزنی حرف م یطورن یبا من ا  یکنی م

  ییصورتش؛ همان جا   یو دستش را رو کندی نگاهم م اشه یچشمان قرمز شده از گر با
ام، با  چهره   یمکث رو   هیتنها بعد از چند ثان زند،ینم  ی. حرفگذاردی زده بودم م یلیکه س

 . هیگر ریز  زندی بلند م یو با صدا  کندی خودش را در آغوشم پرت م تی مظلوم

  یکرده و صدا  یمخف امنهی . سرش را در سکنمی حرکتش بهش نگاه م  نیتعجب از ا  با
 .کندی دل سنگ را هم آب م شیها هقهق
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 . زدیروقت که دوست دارد در آغوشم اشک برراحت باشد و تا ه دهمی اجازه م بارن یا

ذهنش در    یی. گوستیلحظه ن  نیکامل از تنش درآمده و او اصال حواسش به ا  اشحوله 
و باز  نجوا   گذارم ی کمر  م ی. دستم را رو کندی م ر یهم حول خواهرش س دیشا  ای  هانده یآ
 : کنمی م

خداروشکر کن که حداقل خواهرت زنده ست.   یعنیحال باش،  خوش  گمی م ی وقت -
حال و روز بد   دنیطاقت د ینه و ادعا کن یاالن بگ  دی نبودش بدتر از موضوعه . شا

 .یرسی روز به حرفم م کی  دمی اما قول م ؛یخواهرت رو ندار

  نی. به ادارمی اش مدر آغوشم نگه حرکت،یو من هم ب دهدینشان نم یالعملعکس 
ام. کف حمام سرد است و من نگرانم  ارم و با تمام وجود حسش کرده حرف اعتقاد کامل د 

  اسی بدن  یو رو  دارمی افتاده را برم نیزم یکه رو یای صورت ۀکه حالش بدتر شود. حول
 .اندازمی م

و    آورمشی تخت م ی. تا رو کنمی توجه به حال بدش، از کمرش گرفته و بلندش م  بدون
  ی رو اهش،ی مژگان بلند س نی است و اشک از به . چشمانش بستاندازمی م شی پتو را رو

 .باردی اش مگونه

 و به  آورمیبخش درمآرام  ک ی و از درون کمد،   کنمی سمت آشپزخانه حرکت مبه   عیسر 
اشک   گریبلندتر شده؛ اما د  شیهاهق . هقگردمی برم اسیآب به اتاق   وانی ل کی همراه  

 . زدیرینم

تر از آن  . آشفتهدهمی آب را به دستش م وانی و قرص و ل رمیگی م  یتخت جا یرو  کنارش
و   خوردی آب م یهمراه کمکند. قرص را به  یاعتراض ای بپرسد  یاست که بخواهد سوال

 .کشدی دوباره دراز م

. کنمیکه دارم را با خود مرور م   یاو نقشه  کشمی م  میبه موها یهمان حالت دست  در
و حس   رودی کنار نم دگانمیچه از مقابل د آن دخترب یسخت است؛ اما چشمان عسل

 آشناست.  میکه طعمش برا  کندی را بهم القا م یوجدانعذاب 
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  یها دختربچه و زندگده  ۀحرمت از دست رفت یمجبورم از پدرم بگذرم؛ برا   گریبار د  نیا
 که در انتظارشان است.   یشوم

تاوان   دیاست که با   نیتلخ ا قت ی مانده را دوست دارم؛ اما حق میکه برا  یتنها کس پدرم؛
 گناهانش را بدهد. 

 شودی م  اسیبه آه شباهد دارد. حواسم جمع   ترش یکه ب کشمی از درد و اندوه م ینفس
  ییقلبم گو نمیبی اش را مچهره  یبند آمده و به خواب فرو رفته. وقت شی هاهقکه هق

 من...  یو کوتاه یمان  ی. خواهرش شد قربانشودیمچاله م

اش گرمتر .  کرده . هوا گرم است و صورت تب کشمی م سش یخ ییخرما  یبه موها یدست
و حوله را از دورش باز   زنمی کنار م شیندارد، پتو را از رو  یشیسرما  ستمیچون اتاقش س

 . کنمی م

  یگردن تا باال نی و پررنگ از پا قیزخم نه چندان عم کی . افتدیبه بدنش م  نگاهم
 کار آن شب من است. شکیبسته که ب نقش  اش نهیس

حرکت از تنم  کی را با  امی مشک  شرتیرا ندارم. ت شیهاکرن لباس  دایپ ۀحوصل
. چراغ اتاقش را  پوشانمی م اسی  ینشود، برا  داریکه ب نیا  یبرا  ی آرامو به   آورمیدرم

 .  ومری سمت اتاق خودم م به  یو با خستگ کنمی خاموش م

 صحبت کنم.  اسیبا   ترش یب دیدارم. فردا با  از یاستراحت ن به

 *** 

  اسی  ۀدیپررنگ  ۀبه چهر قیو دق میو نگاهم را مستق گذارم ی م زی م یام را رو قهوه   فنجان
سرش    یرو  یالیخی را با ب اش ی اروزه یو شال ف  ده یساده پوش  ی. مانتو و شلواردوزمی م

 گذاشته. 

که از  باشد ی و کامال مشخص م ختهیر اشیشانیپ یخورده رو گره   اشیی خرما  یموها 
 شان نزده. شانه  شبید



 تا طلوع نمانده  ی ز یچ

74 
 

 : کنمی اش نجوا مگونه افسرده  ۀو رو به چهر دهمی را از هم فاصله م میهالب 

 ات رو.بخور صبحونه  -

  دهیزور شنبه  یآرام که حت یی با صدا  رد،ی بگ رشی ش وانینگاهش را از ل کهن ی ا  بدون
 : دیگوی م شودی م

 ندارم.  لی م -

  گریدختربچه را د کی از  دنیناز کش ۀ. حوصلکنمی را درهم م میهاحرفش اخم  نی ا با
 :زنمی لب م ی جد یندارم. با لحن

 و تو. دونمیمن م  یاگر نخور -

 شودی باعث م تشی. معصومدوزدی من م ۀو به چهر آوردی مظلومش را آرام باال م  نگاه
بدوزم که امروز صبح از شهرستان   یهم را به کوثرخانمبکشم و بعد، نگا یقیعمنفس

 است.   دهیرس

را   جان یا  شی عطر غذا دنیچیو با پ  دهیخانه بخش  نیبه ا یاجان دوباره  ییآمدنش گو  با
 درآورده. شیچند روز پ یروحیاز ب

 :دهمی را مخاطب قرار م اسیو  کنمی را از هم باز م میهالب 

 کنم. یخواهالزمه ازت معذرت  کنمی فکر م -

 زی م یرا از رو  گارمی. سدوزدی و پرسشگرانه بهم چشم م کندیسرش را بلند م  آرام
 :زنمی و لب م دارمی برم

 منه.  ریکه خواهرت داره تقص یت یوضع نی ا  دیشا -

 : دیگوی م یبا گنگ شود،ی حرفم را متوجه نم  یو انگار که معن  کندی را کج م سرش

 ؟ یچ یعنی -
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 :کنمی و زمزمه م کشمیبه صورتم م  یدست

رستگار   یکه؛ مان  نهیثابت کنه ا  تونهی که م ییزا یاز چ یکی خواد،ی که فربد م یاون مدارک -
برسه، اعدامش   س یانجام داده و اگر مدارک به دست پل  یرقانونیهزار تا کار خالف و غ

 . هیصددرصد قطع

و مبهوت   گذاردی م اشیشانیپ یحرفم ناگهان با بغض دستش را رو   نیبا ا اسی
 :پرسدی م

 س؟ یبه پل شیدیپس... پس چرا نم -

  گرانیباند که د کی باند بودم.  کی  سیمن تو گذشته رئ اسی . رهیپدرمم گ  یچون پا  -
و مواد مخدر   قهی قاچاق عت یکارمون تو  ترشی. باهیس  نیاطیاسمش رو گذاشته بودند ش

بره. خودم    نیاز ب ل،ی محض تشک به اهیس  نیاطیکه ش  دیبود؛ اما فقط چند ماه طول کش
همه رو به دردسر   هاش یکارو با کثافت  رفتی م یرآبی داشت ز  یبردمش. مان  نیاز ب

پدرمه؛ هرچند که من واقعا   هی من بودم؛ اما تمام مدارک برعل سیرئ کهن ی. با ا انداختی م
  یواقع س ی. اون رئگفتی که پدرم بهم م کردمیرو م  یبودم. در اصل من کارآماتور  کی

باند و   نیحادثه، تمام ا کی با  کهن ی. تا اشناختنیکاره م بود و همه من رو به عنوان همه 
خودم نگه داشتم و با   شی. اون مدارک رو هم پشهیهم  یرو منحدم کردم برا التیتشک

 اش صحبت نکردم.هم درباره  کسچیه

 *** 

 فربد«  »

 

  ادهیپ  نیکه ازم خواستند، از ماش یو با برداشتن گزارشات کشمی م  امی شانیبه پ یدست
  یو اتفاقاتش است. صدا  شبی د ی. تمام فکرم پکنمی و به سمت اداره حرکت م شومی م
 . آوردیو قلبم را به درد م  رودی نم رونیاز ذهنم ب اسمن ی  یهاغیج
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درب باز   هیکه بعد از چند ثان  زنمی آرام م ۀدو تق رسم،ی که م ید یدرب اتاق سرگرد توح به
 . ردیگی در چهارچوب قرار م یدیو سرگرد توح شودی م

 :کندیو نجوا م  زندی محو م  یلبخند  دنمید با

 .د یزنگ بزنم بهتون. خوب شد که اومد خواستمی . اتفاقا میع یشف یسالم آقا  -

  زشیم  یروروبه  یصندل یکه وارد شوم. رو  دهدی و اجازه م رودیمقابل درب کنار م  از 
 :می گوی و م نمینشی م

 هم.به ختهیر کمیراستش سرگرد خودمم کارتون داشتم. اوضاع   -

 :دهمی که ادامه م کندی و پرسشگرانه نگاهم م ندینشی م زش یاخم پشت م با

 شد! ی هم قربان  اسمنی -

که  کشدی م  ششیبه ر یو دست  کندی حرفم نفسش را با تاسف فوت م  نیبا ا  سرگرد
 : میگوی م

 . یاومد مهمون حی هم مس شبید -

 :کندی و زمزمه م دهدی را تکان م سرش

بهتره.   ها ی لیخ یبده برا  لمونیخودش اون مدارک رو تحو  یخوبه. اگر خودش با پا -
 .م یکردی نم ینگرانم. کاش اون رو وارد باز  اسیفقط از بابت  

 : میگویو م  زنمی م مهیکج و نصفه و ن یلبخند

که مطمئنم تا االن   قدرن یدارم، ا نانیاطم حیجناب سرگرد. من به مس د ینگران نباش -
  یتنها حالت اسی مثل  یاون جاش امنه. ورود دختر ش یپ اسی نگاه بد هم بهش نداشته. 

دنبال   یمشکوک بشه، بفهمه که مان یزیبه چ کهن یبدون ا  حیمس شدی بود که باعث م
گزارش بده.   س یاون مدارک رو به پل ی جا گر یتا چند روز د زنمی اون مدارکه. حدس م

 .هیهستم و واقعا قصدم چ  یک گفتمی م اسی به  کاشی فقط ا
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 .یبد  یجلب اعتماد به مان یخواهرش رو برا یتونستی نم گری چون د شدینم -

و نگاهم رنگ غم   افتمیمعصوم آن دختربچه م  ۀچهر ادیحرف سرگرد دوباره   نی ا با
 :کنمیو نجوا م دهمی را از هم فاصله م میها . لب ردیگی م

 ماجرا بشه.   نیا  یهم قربان اسمنی نداشتم  . دوستخواستی رو ازم نم نی ا یکاش مان -

  ییهابرنامه  ۀبه گفتن ادام کندی کرده و بعد شروع م دی حرفم را تا یهم با ناراحت   سرگرد
 دهد. لیتحو  سیخودش مجبور شود آن مدارک را به پل حیتا مس میاجرا کن دیکه با

و بعد از   دهمی گوش م کندی که ذکر م ینکات یحوصله ندارم؛ اما به تمام کهن یوجود ا با
 . شومی خارج م سیپل ۀساعت، از ادار کی گذشت 

 .رسمیراحت به خانه م  بایوجود ندارد و تقر  یاد یز  کیهوا، تراف دی شد  یگرما خاطربه

هم   هید ثان. چنرمیگی خزان را م  ۀو شمار نمینشی م ی راحت یرو  میهالباس   ضی از تعو بعد
 :چدیپی شادش در گوشم م یکه صدا کشدی طول نم

 .دیدخترتون کرد دوست  ادی سالم استاد. حال شما! چه عجب  -

 :م یگوی و م  یخسته ؛ اما واقع یلبخند  با

 .یوفتیفرا امتحان رو ن یدرس بخون کمی ینیخانم. گفتم بشسالم خزان   کیعل -

 :کندی بلند اعتراض م ییبا صدا ناگهان

 ؟ ی ریامتحان بگ  یخوای فربد مگر فردا م یوا  -

 . اتفاقا سخت هم هست. یبل -

 ؟ ی پس چرا نگفت -

 گفتم. خانم حواسشون نبود. -

 شت؟ یپ امیب -



 تا طلوع نمانده  ی ز یچ

78 
 

 ؟ ی واسه چ -

 .ستمیبلد ن زیچچی! هی باهام کار کن کمی -

 ام ممکنه خوابم ببره. نکن خسته  ری. دایباشه ب -

را از  رهنمیپ  حوصلهی. بکندی قطع م یو تلفن را بدون خداحافظ  دیگوی م یچشم« بلند  »
 .کنمیرا روشن م ونی زیو تلو   آورمیتنم درم

و سه    ستی فقط ب کهن ی. با ا آوردی درم ییو من را از تنها  دیآی است حداقل خزان م خوب
ت و  از مشکال قهیچند دق یحال کرده و برارا خوش  گرانید تواندی سالش است، خوب م

 دور کند. شانی هامشغله 

کامال   ۀ اما چهر ؛یغربمهین ات ی در کانادا بزرگ شده و خصوص شیتا دو سال پ یبچگ از 
 .ندینشی به دل م ب یعج اشی شرق

مبل بلند   یزنگ درب، با لبخند از رو  یصدا   دنیکه با شن گذردی قدر مچه دانمینم
نشان دهم، ناگهان خزان   یالعملبتوانم عکس  کهن ی . قبل از اکنمیو درب را باز م شومی م

موقع خودم را کنترل نکرده بودم، هر   و اگر به  کندی با شدت خودش را در آغوشم پرت م
 .میشدی م نینقش زم  مانی دو تا 

 : زنمی لب م جانیو با ه گذاردی دستش را پشت گردنم م زی ر یاخنده  با

 سالم استاد. -

 ؟ یآدم بش یخوا ی زهرمار و سالم استاد. تو نم -

 رودی م  رونی توجه به اخم من، از آغوشم ب و بدون   اندازدی باال م طنتی را با ش شیابروها 
 .ندینشی مبل م  یو رو 

 :کنمی نجوا م طنتیبا ش بندمیکه درب را م  یدرحال

 ها! رو به بدنش بماله  زهایچ  یۀبق یپ دیپسر با   کیبغل   پرهی م یطورن یکه ا  یدختر -
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 : دیگوی و م زندی م یطانیهم متقابال لبخند ش او

 تو اتاق.  رفتمی راست م ک ی ! شستمی رو مبل نم جان یبودم که ا  دنی من اگر اهل مال -

 : میگوی م  رمیگیم  یکنارش جا  یو درحال کنمی م یا خنده

 . یاستادت هم نبود ۀخون  ی االن تو ینبود  دنی تو اگر اهل مال -

 : دیگویم  یساختگ  یاخم با

 ها جناب استاد. کالس باهات خاطراه دارن یها نه که فقط منم. نصف بچه -

بزنم. دستم را پشت   یشخندین شودی که باعث م کندی استاد« را بلندباال ادا م »ۀکلم
 :زنمی و لب م  اندازمی اش مشانه

 خوابه.  رخت  یبرخالف تو، خاطراتم با اونا فقط تو  -

 : دیگوی وار مو دردودل   گذاردی ام مبرهنه  ۀشان ی را رو سرش

رفتم؛   شیخواب هم پکانادا تا رخت  یپسرام تو بار با دوست  نیچند یدونی خودت م -
  یدمن عا  یبود؛ اما برا  یجا عاد کنم. اون  دایکه دنبالشم رو پ  یزی اما نتونستم اون چ

هست که تا   نمیهم  یخودم باهام بمونه. برا یباشم که برا  ی. دوست دارم با کسستین
  یها ی غرب نی نبود بهم بگه که تو ذاتت با ا کسچ یهوقع  االن باهات موندم.  اون 

از   یکه بخوا  خورهی نم نیبه ا  اتیخونبگه تو گروه  کنه،یفرق م  پرستی آزاد
  یو به راحت  یبه خودت و دختر بودنت احترام بذار دیبگه تو با  ،یشروع کن یسالگشونزده 
 . یبور پا ند یرنگعده پسر چشم  کی   یها به لذت 

 :کنمیو نجوا م دهمی را تکان م سرم

که   دمیرو هم فهم  نیارزشش رفتاد کنم. ا ۀگرفتم با هرکس به انداز   ادی. منم دونمی م -
رو   ازمیهستن تا ن  هیجور کارها، بق ن یا  ۀ. واسشهی خواب خالصه نمرخت  یارزش تو تو 

 باهاشون ارضا کنم. 
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.  بوسمی لبش را م  یباال یکه خال کوچک و مشک  کندی حرفم با لبخند نگاهم م نی ا با
 بیبه چپ است و کنار لب قرمز و براقش، عج ل یلبش، ما   یدرست چند سانت باال

 .کندی م  ییخودنما

 : میگویو بدون مقدمه م  یکه با خستگ  شودیتر م پررنگ  لبخندش

 شد. یهم قربان اسمنی چند روز گذشته خزان.  ی ماجرا نیام از ا خسته  یلیخ -

که چشمان   یو درحال پردی ها از جا مگرفتهحرفم ناگهان مانند برق  نیبا ا  خزان
 : دیگوی صورتم درگردش است م  یرو اشی مشک

 فربد؟  ی! چرا گذاشت ؟یچ -

 : زنمی و لب م کنمی وت مرا با شدت ف نفسم

ببره تا خودم با   سیپل شیاون مدارک رو پ  حی. منتظرم زودتر مس هی عوض یلیخ یمان -
 . نمیخودم اعدام شدنش رو بب یچشما 

 : دیگوی م  ردیگی دوباره در آغوشم جا م یو درحال  گذاردی م می بازو یرا رو  دستش

 اره؟ یب ریو اون مدارک رو گ  رهی خودش نم سیبود؟ چرا پل از یهمه نقشه ن نیاصال به ا  -

  یکس هی هم عل  یمدرک چیکنن. چون ه داشیکار رو نکرده؟ نتونستن پ نیا  یفکر کرد  -
 کنن.   ییبازجو  حیاز مس تونن یندارن نم

 اومدن سراغ تو؟  نی هم یبرا  -

  حیمس  یمیصم قیاصال نقش نداشتم. من فقط رف اهیس  نیاطیآره. من تو باند ش -
  یبرا یلیخ  یطورن یا  دمینکردن، من خودم چون د یو هم مجبور به همکاربودم. من ر 

 رو قبول کردم. شنهادشونیتره پبه  حیمس

 : میگوی و م  گذارمی لبش م یبپرسد که دستم را رو  یباز هم سوال خواهدی م

 ات؟ با خانواده  یکنی کار مبسه. از خودت بگو. چه -
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به صحبت   کندی و شروع م  ردیگی آشنا به خود م یحرف چشمانش رنگ غم  نی گفتن ا با
خودشان است و   یکه هرکدام سرشان مشغول کارها   تشیمسئول یب ۀخانواد ۀکردن دربار

 .دهمی گوش فرا م شی هابا دقت به حرف  شهی من مانند هم

  انشیطه به پاراب نیاگر ا کهن یو من نگرانم از ا  کندی من بازگو م یدلش را تنها برا  راز 
 . اوردیطاقت ب تواندی طور مشود، چه  کی نزد

چند ماه در رابطه هستم و   تای. نهاستمیمن مرد ماندن ن داندی که خودش خوب م هرچند
کار را بکنم.  نی با او هم بتوانم ا کاشی . اکنمی م  رونشیب امیبعد، طرف را از زندگ

 . رمیرا بپذ یعشق و دلبستگ  تی مسئول شودیدوستش دارم؛ اما نم

 ...ستمی مردش ن  من

 *** 

 ح« یمس »

 

 یکه سع ی. درحالشومیم  ادهیپ یو با کرخت کنمی پدرم پارک م ۀرا مقابل خان  نیماش
به سمت   کند،ی زنده م میکه هزاران خاطره را برا  اطیح  یبه فضا وفتدینگاهم ن کنمی م

 . شومی و وارد ساختمان م  رومی م یدرب ورود 

.  بردی م  میهای ست و من را تا بچگ قهی و عت  ی میو اسباب خانه، قد لی هم وسا  هنوز 
 : میگوی بلند م ییو با صدا  کشمی م  یقیعمنفس

 د؟ یابابا... خونه -

 :رسدی پدرم از آشپزخانه به گوش م یصدا 

 . جامن یمن ا -
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خاص خودش   ژیپدرم که با پرست دنی . با درومیبلند؛ اما آرام به آشپزخانه م  ییها قدم  با
 .نمینشی م یصندل  یو مقابلش رو زنمی محو م یدرحال خوردن ناهار است، لبخند 

 :دی گو یم  اشی و با لحن خشک ذات کندی را باز م ش یهااخم یمن کم دنید با

 ! یاز پدرت کرد  ی ادیچه عجب   -

 شمام.  ادی  شهیمن که هم -

 : دیگوی م  ردیگی آب را به دست م وانیکه ل یو درحال  دهدی را باال م شیابرو  یتا   کی

 اره؟ ی زهراخانم رو صدا کنم برات غذا ب -

 نه.  -

. کنمی به غذا خوردن و من تنها نگاهش م کندی دوباره شروع م لته«یبا گفتن» هر طور م  
پدرم به سراغم  دن یبار با د که هر رمیرا بگ یافکار ی جلو شودیسخت است؛ اما نم 

 .دیآی م

مرد است. اگر    نیخاطر اخروارها خاک هستند به  ری االن ز   امیاگر مادرم و برادر ناتن 
رستگار   یمرد است. اگر مان نی خاطر ا شدند به حرمتی ب گریها دختر دو ده   اسی خواهر 

 مرد است.  نی خاطر اهنوز زنده ست، به

کرده، حاال وقت خودش هست که   رانی و و دهی را به گند کش هایل یخ یمرد زندگ  نیا
مثل   ییو دخترها   اسمنیتاوان گناهانش را پس دهد. دوستش دارم. پدرم است؛ اما 

  ۀاز کر یتر هستند. برداشته شدن مانمهم  امیتر هستند. مادرم و برادر ناتن مهم   اسمنی
 تر است. مهم  نیزم

. به رومی و به سمت درب م  شومی بلند م یصندل  ی. از روکشمیبه صورتم م  یدست
 . شومی از خانه خارج م عی و سر  کنمیتوجه نم «یری کجا م پرسد»ی پدرم که م یصدا 
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 شودی مقابل چشمانم ظاهر م کرد،ی که امروز صبح با نگاهش بهم التماس م اسی  ۀچهر
رعت به  و با س  شومیم نمی. سوار ماشکندی تر ممصمم  یسرطان ممیتصم نیو من را در ا 

 .افتمی طرف خانه راه م

فرسا به خانه کننده و طاقت خسته  کیتراف  نیکه در ا کشدی ساعت طول م م ین کی نزد
لبخند پر    دنمیداخل ساختمان شوم. کوثرخانم با د ن،یبرسم و بعد از پارک کردن ماش

 : دیگویو م زندی م  یمهر

 سالم آقا. خسته نباشد. -

 :دهمی و آرام جوابش را م دهمی را تکان م سرم

 سالم کوثرخانم. -

. پشت اتاق  دهمی صحبت را به کوثرخانم نم ۀاجاز   گری و د کنمی ها حرکت مسمت پله  به
 :شودیبلند م اشحوصله ی ب یکه صدا زنمیو چند ضربه به درب م   ستمی ای م اسی

 تو کوثرخانم. ایب -

تخت با   ی . روشومی و داخل م کنمی اش، درب را باز مگرفتن قسمت دوم جمله  دهیناد با
است. ناگهان   اشی گوش ۀنشسته و درحال تماشا کردن صفح یتاپ و شلوارک مشک  کی

 .کندی پتو قرمزش پنهان م ری خودش را ز  عی و سر کشدی م یغیمن ج دنیبا د

 :م یگوی و م کنمی م ی. اخم گذارمی گوشم م  یرو  عی را سر  دستم

 ؟ یستیبلد ن دنیکش غیجز ج یتو کار -

 : رسدی پتو به گوشم م ری اش از ز خفه  یصدا 

 خب حجاب ندارم. -

 :کنمیلب نجوا م  ری ز  آرام

 . دمیند  شبینه که من د -
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 : دیگویو در همان حالت م  شنودی را نم میصدا 

 ن؟ یکارم دار -

 . ییجا  میبر دیرو جمع کن. با لتیها و وساآره. لباس  -

 کجا؟  -

 شمال.  -

 :دیگوی که مشخص است تعجب کرده م یلحن با

 چرا شمال؟  -

 :کنمی و با تحکم نجوا م کشمی م ینفس

 . المی و  یجاست. تودار ببره اون  ۀفربد رو تا چوب تونهی که م یمدارک -

م از اتاقش خارج باش اسیاز جانب   یالعملمنتظر عکس کهن ی و بدون ا میگو ی را م نیا
 سفر بردارم.   نیا  یرا برا  ازمی موردن لی تا وسا رومی و به اتاق خودم م شومی م

 *** 

خردکن  اعصاب یو خلوت که حس رخوت انتهایب ۀجاد  نیشده و من هنوز در ا  کیتار   هوا
  اسی و  اندازدیم  نیاز ضبط، طن  یمیمال   کی هستم. موز  یدرحال رانندگ دهد،ی را بهم م

. ناخدآگاه  دهیخواب یصندل یبه پشت هیهم گذاشته و با تک یرا رو  شی ها در آرامش چشم
 :کنمیبا خود زمزمه م  رلبی ز  رادرحال پخش   کی موز   یبا یمتن ز 

 به بارون که آروم  شهی م  میحسود »

 هات.رو گونه نهیشی م

 ه ینداشتم واسه گر  ییمن جا اما

 هات.شونه  رو
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 بخواد  به باد که هرجا شهی م  میحسود

 . برهی رو م عطرت

 از ذهنت   الممیخ  یحت یمن چ اما

 .« گذرهینم

ذهن سرکشم پرواز کند سمت   دهمی و اجازه م کنمی را کم م یق یموس  یصدا  یکم
دهم   لی تحو   سیمدارک را به پل  نیا کهن ی مدت داشته است. بعد از ا نی که ا یتیمشغول

آدم پست و   کهن یهم یوسط؛ ول   دیآی م هایلیخ یو پا  زدیری هم مبه  زهایچ یلیخ
 ارزش دارد.  ا یدن کی  میبرا شود،ی مبرداشته  نیزم یاز رو یمانند مان   یای عوض

به آن فکر   یها را درک کنم؛ اما وقتاحساس آن  توانم ی نم وقتچیو ه  ستمیدختر ن من
  ریبخواهد حرمتت را ز  شودیاش هم چندشت م چهره   دنیاز د  یآدم که حت کی کنمی م

بهم دست   یادهنده و کشنده را به غارت ببرد حس عذاب  تیوجود دیپا گذارد و مروار 
 . دهدی م

  یهاوسال بودند. آدم کم سن  یها دختربچه ،یمان  یها ی تمام قربان کهن یخصوص ا به
 . شوندی هم تمام نم وقت چ یو ه ستندیکم ن یمانند مان

اشک   یاقه ی ها چند دقبه دختربچه یدست دراز  یۀقض ند یبا فهم های لیاست خ  ممکن
  نیامر ا   قتی حق  یدهند؛ ول  لی ها تشکاز آن  تی حما  یبرا  ییها نی کمپ یو حت  زندیبر

  نیکودکان را حس کند و باعث تسک  نیا یاحساس واقع  تواندینم کسچ یاست که ه
 شود.  شانی ها خانواده 

کردن   یالپوشان یو آشنا برا  یپول و پارت یمان ۀکه به انداز  یکسان یحت
متاسفانه    ایو  زنندی خود م  یبردن قربان نیرا ندارند، دست به از ب شان ی ها یکارکثافت 

 .رسانندی را به قتل م گناهیآن دختر معصوم و ب

به فرزندشان    یکه متوجه دست دراز  یشیاندکوته  یهاهم هستند خانواده   نیب نیا در
  نیا  شانی پوچ و تو خال یخاطر حفظ آبرو و به  گذارندی دست م یست رواما د  شوند؛ی م
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و   وتر ی قرن کامپ نیکه در ا ستی. الزم به گفتن نکنندی مطرح نم  یموضوع را با کس
و   رتیغ م یترم یها دست به کار شده و برا خانواده  دخو یمناطق، حت یدر بعض شرفتهیپ

 .کنندی سنگسار م یگناه ی شان، آن دختر را به جرم بو جاهالنه  ارزشیتعصب ب

ها تاوانشان  درواقع آن  یو امثال آن اعدام است؛ ول  یگناه مان یبتوان گفت که سزا  دیشا
  یبه سزا  دنیرس یپل است برا  ک یو اعدام تنها   دهندی بعد از مرگ پس م یایرا در دن

 اعمالشان.   یاصل

تا   گذارمیم   میهالب   یرا رو گارمیو س دهمی م رونی وجودم برا با حرص، از اعماق  نفسم
هستم   ییهاه یباال رفته و من نگران ر  گارمیروزها مصرف س نی . امیا یب رونی فکر ب ن یاز ا

که به   یا سردرد کشنده   نی. اآوردی و نفسم را بند م کندی فردا من را جواب م ای که امروز 
 ! گاری است و س گاری درمان بالعوضش تنها س جانم افتاده،

  ییهاکه با چهره  یدو مرد  دنیکه ناگهان با د  اورمیب رونیب بمیفندک را از ج خواهمی م
و دست تکان   اندستاده ی ا  نیماش یدر چند متر یپاره و خاک  یی هاآشفته و لباس 

  نی. اکنمی م  لی را به سمت راست ما  نی و فرمان ماش  گذارمی ترمز م یرا رو  میپا دهند،ی م
 داشته باشند. از یبه کمک من ن دیو شا  کندیعبور نم دهجا نیدر ا کسچ یموقع شب ه

. بدون حرف به  کشدی به صورتش م یو دست پردی از خواب م  اسی  امی ناگهان ستادنی ا با
  یبراقش را از رو  یو موها  شودی م  رهیخ  خواهندی م یکمک  ییآن دو مرد که گو

 . زندی کنار م اشیشانیپ

  نی را پا شهی. شکنمی ضبط را خاموش م ن،یآمدن آن دو مرد به سمت ماش  نیح در
  میها مقابلم، اخم  یکلت ۀشوم که ناگهان با قرار گرفتن اسلح ادهیپ خواهمی و م دهمی م

 .شومی و شوکه م رودی درهم م

 :شودی مرد بلند م  ادیو فر  کشدی م یاخفه غیکلت، ج دنی با د اسی

 .نی پا ای زود باش ب -
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مقابلم است.   ۀاسلح یو من حواسم پ  زندی لباسم چنگ م نیبا ترس به آست  اسی
که زودتر از من   رمیآن را از دستش بگ یسکی و ر رانهیگغافل  ۀضرب ک یبا   خواهمی م

 .کوبدی م  امیشانیو با پشت تفنگ، به پ دهدیالعمل نشان م عکس 

. شودی گم م  اشه یگر یصدا  ن یبلند شده و در ب اس ی  مانندغیج ی ادهای فر یصدا   دوباره
ُشره   امیشانیگرم و لزج از پ یعیو ما چدیپیهم م به دیشد یام از درد و سوزشچهره 

 . کندی م

  اسی . ردیگی را م اسیو دست   کندی است، درب را باز م اسیکنار   ۀکه مقابل پنجر  یمرد
 کهن یاما مرد بدون ا  رد؛یگی را به دست م میو بازو شودی م  لیبه سمت من ما  یبا سرکش

. کندی پرت م رونیو او را به ب کشدی را با قدرت م  اسیپردازش را بهم بدهد، دست   ۀاجاز 
خلوت جاده   یدر فضا  اشه یبا گر ختهیآم ی هاغ یو ج افتدی ن میزم یبا شدت رو  اسی
 .شودی و اکو م چدیپی م

  نیاز ماش ی. با نگرانشودیمن هم بلند م  ادی و فر  خوردی درهم گره م ترش یب میها اخم
  شیها به من است، با سرعت پاز آن   یکی ۀاسلح کهن یو بدون توجه به ا  شومی م دایپ
 . زنمی زانو م نی زم یو کنارش رو   رومی م اسی

  یو با لحن  رمیگی م  شی. از بازوها نمیبی از صورتش را م یا است و تنها هاله   کیتار   هوا
 : پرسمینگران م

 شد؟  تی زیحالت خوبه؟ چ -

  ادیو فر   دوزدی من به پشت سرم م ۀچهر  یدرشت نگاهش را از رو  یو چشمان هیگر  با
 : زندی م

 رو بردن!  نتیماش  حیمس -

که با سرعت درحال دور شدن   نمیماش  دنی و با د  گردمی به عقب برم ع ی حرفش سر  نی ا با
 فهممی به سمتش بروم که در همان چند قدم اول م خواهمی و م  شومی از ماست، بلند م

که  یبه سنگ کوچک ی او با پا، ضربه م یگوی م «ی ای لعنت اد»ی . با فرد یبهش نخواهم رس
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 سیپل ۀادار های کی نزد نیا یول   دم؛یشان را خوب د . چهرهزنمی است م  نیزم یمقابلم رو 
 تا گزارش دهم. ستین

  شمیشدن تشو ترش یو باعث ب کندیم یخطاعصابم خط  یرو  اسی  یها ه یگر یصدا 
 .شودی م

 : زنمی و نعره م گردمی اخم به سمتش برم با

 لحظه! کی خفه شو  -

و خشمم را، آن    ادی. انتظار فر دوزدی بهم چشم م یاز حالتم ساکت شده و با ناباور   ناگهان
و چند   کشمی م  میبه موها یوار دست نداشت! کالفه  شمیپ ۀقیچند دق ینگران هم بعد از 

 . شومی دور م اسیقدم از  

. خلوت خلوت است.  کشانمیجا ماند. نگاهم را به جاده م  نیدر ماش  لمیو موبا  الیو دیکل
گرفتم   میکه داشتم تصم  یابود و به خاطر عجله  کی تراف آمدمیم  یاصل ۀاگر از جاد

 بزنم. بران یو م رمیشدن راه را بپذ یطوالن

  گذارمی با پشت تفنگش زد م  یکه آن مردک عوض ییدرست جا  ام،یشان یپ ی را رو دستم
افکنده   ی. با سرگردمی برم اسی توجه کنم به سمت  قشی که به سوزش و درد عمآن  یو ب

 .کندی تر محالتش را معصومانه  زشیر  یهاهقاست و هق  ختنیدر حال اشک ر

  گرید کنمی م یکه سع ی. آرام و با لحننمینشیو مقابلش م  دارمیطرفش قدم برم  به
 :می گوی نباشد م یعصب

 . میسر کن جان یامشب رو ا   دیکنار جاده. با میپاشو بر  -

. چشمان به اشک  کندی م انی نما یکیتار نیو نگاهش را در ا  آوردیرا آرام باال م  سرش
از   اشنهی. سکندی م  اشره یو من را مشتاقانه خ درخشدی نور مهتاب م ری اش ز نشسته 

  یرو شهیمانند هم اشییخرما  یاز موها  یاو طره  رودی م نی هق باال و پاشدت هق
 . ختهیر  اشیشانیپ
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: درست مثل  میگو ی و من با خود م دهدی را باد تکانش م شی موها یشمی ابر ۀتک آن
 ! دمشیبار د نیکه اول یوقت

معصوم   یلی. معصوم است. خکشمی چشمانش م ریو ز  کنمی دستم را دراز م ناخدآگاه
  تینها یعن یمن  یبرا  نیو ا   مانمیزدم پش ادی فر  یسر کس کهن یبار از ا نیاول  یاست! برا

 فاجعه.

  اش یشانی پ یتاه رو کو  یا و در مقابل نگاه ماتش، بوسه کنمیم  کی سرم را بهش نزد آرام
مانند   د؛ی آی به چشمم م بیدختر عج  نیا  ینیریش  ی. گاهستی. دست خودم ننشانمی م
و    یریدرآغوشش بگ یتوانی که تو از شدت ذوق تنها م یکوچک و دوست داشتن ۀبچ کی

 .یصورتش بشان ی رو یامانند من بوسه ای و   یهبازوانت فشارش د نیب یتوانی تا م

 : زندی آرام و لرزان لب م ییو با صدا  کندی نگاهم م یبا ناباور اسی

 ... حیمس -

بلندش   نی زم یو از رو   رمیگی متعجب و ناراحتش دستش را م  ۀنگاه به چهر بدون
توجه به  یو ب   کشانمشی بلند و تنومند م یدرختمقابل تک   ابان،ی. به سمت کنار خکنمی م

 .نمینشی م نیزم یرو  اشیسکوت پر معن

 *** 

 اس« ی »

 

  یو دستم را رو  رمیگی م ی جا نیزم یمبهوت و شوک شده، مقابلش رو  یا چهره  با
. نگاهش با  فشارمی داغش به آن بوسه زده م یهارا که لب  ییو جا  گذارمی م  امیشانیپ
 . ترساندی م یبه من است و من را کم یرگیخ

  اشی مشک  یابروها  نی ب قیعم یآرام؛ اما اخم یو با لحن  خواندی افکارم را م ییگو
 : دیگوی م
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 معصوم شده بود. یل یهات خنگاهم نکن. چشم یطوراون  -

 . زندی محو م  یکه لبخند کنمیتعجب نگاهش م  با

 .می اری ب ریگ  نیماش  میبر میش داریزود ب دیبخوابم. تو هم بخواب فردا با خوامی م -

 .بنددی داده و  چشمانش را م هیدرخت تک ۀو سرش را به تن دیگو ی را م نیا

. من بهش شودی و دستانم مشت م رودی درهم م میها که حرف را عوض کرد اخم ن یا از 
هم تمام معادالتم به امیشان یپ یرو یمعنیب  ۀاعتماد داشتم و حاال با وجود آن بوس

  کی ممکن بهم نزد  زیچ نیتر با کوچک  یکه حت ی . از هر مردترسمیازش م   ی. کمختیر
 . ترسمی م شود

به حصار   می هااز خشم و ناخدآگاه لب  شومی سرخ م کندی نم هیکارش را هم توج کهن یا از 
 . دیآی در م میهادندان 

درباره کنترل نکردن خشمم گفت، دستم را  باال   شیکه خودش چند روز پ طورهمان 
 .زنمی به صورتش م یمحکم  یلیو در همان حالت، س آورمی م

و با چشمان گرد شده از تعجب نگاهم   پردی ها از جا مگرفته کارم ناگهان مانند برق نی ا با
 یلیاتفاق و س  تواندی م د یآی به خودش م کهن یتا ا  کشدی طول م هی. چند ثانکندی م

و مردمک   شودی حک م ش یابروها   نیو ترسناک ب ظیغل یمحکمم را هضم کند. اخم
 . ابدیی صورتم دوران م یچشمانش رو 

  مقدمهیترس به دلم رخنه کرده ب یکه کم یو درحال  شومی م ل یبه سمت عقب ما  یکم
 : میگوی م

 خشمم رو کنترل نکنم. نی خودتون گفت -

متورمش با هر نفس نبض    یها و رگ  شودی که مشت م نمیبی را به وضوح م دستانش
 . زندی م

 : کنمی لرزان نجوا م  ییو با صدا  دهمیرا قورت م  دهانمآب
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 بزنمتون... تونم ی م نی من... من... خب شما گفت -

و اشک در    ترسمی م  ترشیحالتش ب ن ی. از ادیگوی نم یزیو چ کندیهم تنها نگاهم م  باز 
 : زنمی لب م  هیکارم با گر هیتوج ی. باز هم برا شودی چشمانم جمع م

 ...نیکرد  میآخه... خودتون اول عصبان -

بلند   ییهاهقبه هق شودی م  لی تبد  امهیکه گر  کندی سکوت نفسش را با شدت فوت م در
  گران ی طغ یحالتش آرامش قبل از طوفان است و خشم  نیا کنمی. حس م ریگو نفس 

 .کشدی انتظارم را م

 :کنمی نجوا م هیالعملش با گرو قبل از شروع عکس  گذارمی صورتم م ی را رو دستم

 !دیببخش -

که  حی مس ۀحوصلی ب یصدا  هی. بعد از چند ثانبندمی و چشمانم را م میگو ی را م نیا
 : رسدی است به گوشم م  انیاز خشم در آن نما   ییهارگه

 ! یراه انداخت یر یگغوره نگفتم تو باز آب  یزی من که چ -

  یترشی با سرعت ب میهاو اشک   ابدیی شدت م ام ه یگر یحرف از شرمندگ  نیا  دنیشن با
 :رسدی به گوش م امی در چند سانت حیمتعجب مس ی. ناگهان صدا کنندی م زش یر

 نگفتم.  یزیمن که چ ؟یکنی م یطور ن ی! چرا ااسی -

است   امره یخ  ی. با گنگدوزمی چشم م اشی مشک یها لهیو به ت کنمی چشمانم را باز م آرام
 کنم.  هیو تا صبح گر  زمی اشک بر  خواهمیم   لیدلی و من تنها ب

و بعد از مرتب کردنش   کشدیم  شی موها نیمکث دستش را ب  یااز لحظه اما بعد  حیمس
 . افتهی ن انی پا میهااما هنوز سقوط اشک  کنم؛ی . تعجب مشودی از کنارم بلند م

 یطبعبا آرامش و شوخ  بنددیو چشمانش را م  دهدی م هیکه دوباره به درخت تک یدرحال
 :کندی نجوا م
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 برامون.  شهی موندن داستان م داریب نیاز ا  ترش یبخواب. ب ایب -

هم من را در افکارم فرو   نیو هم  فهممی از حرفش نم یزی. چکنمی نگاهش م یگنگ با
 .بردی م

را   امی ظلمت هم قابل مشاهده است و نگران  نیدر ا خته،یر اشی شانیکه از پ یخون
و    رمیگیشالم را م  ۀ. گوشرومی و آرام به سمتش م کنمی را پاک م میها . اشک زدیانگی برم

 .کنمیم   کی نزد حیمس یشان یبدون فکر، به پ

و پرسشگرانه نگاهش را   کندی چشمانش را باز م  امی با لمس پوستش با شال نخ ناگهان
که هنوز    یو درحال اندازمی م  نی . سرم را با خجالت پاچرخاندی من م  ۀشال و چهر نیب

 : میگوی آرام م یی در چشمانم اشک حلقه بسته با صدا

 .هی خون تونیشونیپ -

نگاهش را به   هیو بعد از چند ثان شودی م  شیها کج مهمان لب  یحرفم لبخند نی ا با
و آرام در همان حالت   شودی جا مجابه ی. کمدهدی از شالم ُسر م ختهیر  رونیب یموها 

 : دیگوی م

 بخواب. بذار من هم بخوابم.  ایب -

که   فرستمی کنار زده و پشت گوشم م امیشانیپ ی را از رو  میو موها م یگوی م  «یچشم »
به جهش  میهاو خون در رگ   شومی . معذب مرودی او هم به همان سمت م ۀری نگاه خ

 .افتدی م

تا   کنمیرا درهم م  میهااخم یو کم  آورمی خاطر مرا به  امی شانیپ یآن بوسه رو  ناگهان
کنارش بلند شوم که ناگهان مچ دستم   از   خواهمیمتوجه شود که هنوز متعجب هستم. م 

 : پرسدی که م کنمی تکان بخورم. پرسشگرانه نگاهش م دهدیو اجازه نم  ردیگی را م

 کجا؟  -

 برم بخوابم.  -
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 جا بخواب. نیهم -

 : دیگوی که م فشارمی هم مرا به میهاگلگون لب  ییهاتعجب و گونه  با

 باز هم چند تا دزد به پستمون بخورن. ترسمی . ممیاکناره جاده  -

ازت دور  خواهمی خاطر آن بوسه مبه  گرید می بگو  خواهمی . ماندازمی م  نی را پا سرم
 : دیگوی و م شودی متوجه م ییباشم که خودش گو 

  ییکوچولو  ۀدختربچ کی من مثل    یبود. تو هنوز هم برا  تتیخاطر معصوماون بوسه به  -
 . ترهک ی که ده سال ازم کوچ

 : میگوی و م کنمی را از هم باز م میهالب 

 بود؟  تتیخاطر معصومبه یچ یعنی -

 : دیگویام م چهره  یمکث رو   هیو بعد از چند ثان برد ی راستش را داخل دهانش فرو م لپ

باعث شده   نی. همیندار شهیشکه تا حاال دوروبرم بودن خرده  ییها تو بر خالف آدم  -
. البته ناگفته نماند  ی. معصوم و دوست داشتنیا یکوچولو به نظر ب یهامثل دختربچه 

 نقو. هم زبون نفهم و نق یگاه

به  توجهی . بردیگی رنگ م میهاو گونه  دیآیم  میها لب  یحرفش رو  نیاز ا   یلبخند
نه . پرسشگراکندی و دستانش را از هم باز م بنددی العمل من چشمانش را معکس 

 : دیگوی که م کنمی نگاهش م

 نه.  ای آدی م  رمونیگ نیماش  نمیبغلم بخواب تا فردا بب ایفعال ب -

سخت است که شب را تا صبح در آغوش    می. برارمیگی حرفش لبم را به دندان م نی ا با
خلوت   ۀجاد نیهم در ا  دنی دارم و البته خطر جدا خواب دیمرد نامحرم سر کنم. ترد   کی

 . ستی ن تیاهمکم   میبرا
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حرکت خودم را در آغوش   کی با   تی زده و در نها ایو دلم را به در کشمی م  یقیعمنفس
تنش من را هم گرم   ی. گرما چدیپی ام م. عطر سردش در شامه دهمی م  یجا حیمس

 . شومی از خجالت سرخ م  شیاز پ ترش ی و من ب کندی م

  ی حالت معذب و درحال  نیکه در ا گذردی قدر مچه دانمی و نه من. نم د یگوی م  یزیاو چ نه
  یا یو در دن بردی خوابم م گرددی در گوشم پژواک م حیمنظم مس یها نفس  یصدا 

 .روم ی فرو م یخبریب

 *** 

 فربد«  »

 

  یو با گنگ  پرمی ها از خواب مگرفته مانند برق خوردی که به درب م یمتعدد   یهاضربه  با
را در ذهنم پردازش کنم   زیتا همه چ انجامدی به طول م هی. چند ثانکنمی اطراف را نگاه م

 بروم. یبه سمت درب ورود یآلود و با خواب 

موقع از شبانه روز بخواهد به   نیا  یکس کهنی شب است و انصفه ۀس کی نزد  ساعت
 ست.   سابقهی و ب بیعج ی کم دیا یام بخانه

متورم   هی که از گر  یآشفته و چشمان ییخزان که با سرورو دنی. با دکنمی نگاه م یچشم از 
درب را   عیحرکت، سر  ک یو با   چرخانمی را م ره ی دستگ یبا نگران ستاده،ی شده پشت درب ا

در آغوشم پرت   هیکه ناگهان خزان خودش را با گر میبگو  یزیچ خواهمی. مکنمی باز م
 . بنددیرا م  میهاالعملش لب و با عکس  کندی م

نشوند، خزان را در   داریب هاه یهمسا کهن یا  یو برا  چدیپی رو مبلندش در راه  یا ههقهق
مبل سه نفره    یو بعد از بستن درب، رو کنمی م  تی و به داخل هدا  رمیگی آغوشم م

 . نمینشی م

  وقفهی است و ب دهیپنهان کرده، بدون حرکت بهم چسب میکه سرش را در بازو یدرحال
 . زدیری اشک م
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 : میگوی و م کشمی کوتاهش م  یمشک ی موها یرو  یرا با گنگ دستم

 ؟یکنی م  هیشده خزان؟ چرا گر یموقع شب چ  ن یا -

 :کنمی که آرام  نجوا م دیگوی نم یزیچ

 ! ینگرانم کرد گر یخزان حرف بزن د  -

 :دی گوی خفه م ییهمان حالت با صدا  در

 با مامان و بابام دعوا کردم.  -

خوشبوَاش   یموها   یکه رو یو درحال  کنمی م یراحت پوف الیحرفش با خ  نیبا ا  ناگهان
 :زنمی لب م  بوسمی را م

 .تونهشه یکه کار هم نی شده. ا یخب حاال گفتم چ  -

 .نهیمشکل من هم هم -

 : دیگوینگاهم کرده و م  اشی . با چشمان مشککندی را بلند م سرش

 م؟ یاش با هم دعوا و بحث و جدل داشته باشهمه  دی چرا ما با -

 :میگو ی محو م ی و با لبخند  بوسمی را آرام م اشگونه

ام  با خانواده  یسالمه گاه ونهست یب کهن ی ها هست. من هم با اخانواده  ۀدعوا تو هم -
 . خورمی و به مشکل برم شهی دعوام م

 : زندی لب م هیگر  با

 ست. شهیهم ست؛ین یما که گاه  ی. برایگاه  یگی خودت م -

و   کشمی م  امخته یهم ربه  یبه موها ینفهم دستدختر زبون  نیاز دست ا   یکالفگ با
 : میگوی م
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برات مهم هم  شهیکردن. مثل هم هیگر یبه جا میبخواب میبر ای. بوونه یول کن بابا د -
 نباشه. 

که باعث   ردیگی و لبان سرخش را به دندان م کشدی از سر آه م  یحرفم نفس نی ا با
 : میگوی و م زنمی م یطانیشود. لبخند ش دهینگاهم به سمتشان کش شودی م

 کمکت کنم؟  یخوای م -

و   کنمیاشاره م  شیها توسط دندان  رشدهی اس ی هاکه به لب  کندینگاهم م  پرسشگرانه
 :دهمی ادامه م

 رم؟ ی من گازش بگ  یخوای م -

نجوا   ی فتگیو خودش  ییبا پررو زندی م یلبخند  ششیپ قهیچند دق  یۀتوجه به گر   بدون
 : کندی م

 ام.مزه . خودمم خوش ستی هام نفقط لب  -

 .کنمی م ی اخندهتک 

 . دنیچش ییهاحال اون به  . خوش میدیما که نچش -

. دگذاری شانه ام م ی سرش را رو  دیبگو  ی زیچ گری د کهن یو بدون ا زندی م  یمیمال لبخند
. کندینم  ی. اعتراضکشمیمبل دراز م  یو همان جا رو  کنمی دستانم را دورش حلقه م

 او هم خسته است.  ییگو

شدن هستند چشمانم   داریام که درحال ب مردانه   یها بدون توجه به حس  کنمی م ی. سع
  ریگقدر نفستو ُپر، آن  کلیو ه  دهیخزان با آن قد بلند وکش تیرا ببندم و بخوابم. جذاب

 بمانم !  دار یاست که مجبورم کند تا خود صبح ب

  یاد ی. خوشبختانه زمان ز کشمی م  یاازه یو خم دهمی خزان را به خودم فشار م محکم
و آرام، همراه با عطر بدن خزان   قیعم یو خواب شودی کم چشمانم گرم مکه کم  گذردینم

 .دیآی به سراغم م
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 *** 

 شد... ریگاه د دانش  گری استاد پاشو د استاد... جناب -

سرم   یو کوسن مبل را رو  کنمی م یاخم لرزند،ی م  میهاخزان پلک  یصدا   دنیشن با
سرم    یکه ناگهان کوسن از رو گذردی خزان نم یاز قطع شدن صدا یا هی. چند ثانگذارمی م

 :کندی مانند مته مغزم را سوراخ م شی و دوباره صدا شودی برداشته م

 .های ری امتحان بگ ی خواستی َاه پاشو فربد... مثال امروز م -

 :میگو ی آلود مو با نگاه به صورت تار خزان، خواب  کنمی باز م یرا کم چشمانم

 بخوابم.  قهیبذار پنج دق -

 : دیگوی و م ردیگیتوجه به حرفم دستم را م یب خزان

 !نمیپاشو حرف نزن بب  -

نفسم را   ی. با کالفگکندی م زیخم یو من را ن کشدی حرفش دستم را محکم م  نیاز ا بعد
 .کشمی م  امخته یهم ربه یو دستم را در موها  دهمی م رونیب

 یو با لحن  مقدمهیب زند، ی به چشمانم زل م یو درحال ندینشی م  میپا یرو  خزان
 : دیگوی سرخوش م

 بود.  رهی سبز ت شبی هات سبز روشنه؛ اما دچشم یشی ها که از خواب بلند مصبح  -

 : زندی لب م طنتیکه با ش کنمی نگاهش م یحسیب با

 باال! زنهی هات مچشم  ییای میها انگار ششب -

حلقه   کشی که دستم را دور کمر بار  ی. درحالدیآیم  میها لب  یحرفش رو  نیاز ا   یلبخند
 : میگویم کنمی م

 باالها!  زنهی م امم گهی د یزا یچ یلیها خشب -
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 یمصنوع  یبا اخم شودی بلند م میپا یاز رو  یو درحال کندی م یا حرفم خنده  نی ا با
 : دیگوی م

شد. االن    ری د نمیباال. پاشو بب  زنهیدر طول روز هم م ست؛یها نفقط شب کهن ی مثل ا -
 .کنمی برات قهوه هم درست م

تنها با   داندی . خوب مشومی مبل بلند م  یاز رو یو با کوفتگ کشمیم  یبلند ۀاز یخم
  ییکه به سمت دستشو ی . درحالاورمی تا شب دوام ب توانمی خوردن  قهوه ست که م

 بزنم. یسر به مان ک ی دی : امروز بامیگو یبا خود م کنمی حرکت م

 *** 

 اس« ی »

 

 ۀشیو سرم را به ش  شومی م رهیجنگل خ یبا ی ز  یو به فضا  گذارمی ام مچانه  ی را رو دستم
  حیمس شی ساعت پ  کی تازه ساعت نه صبح است؛ اما  کهن ی. با ادهمی م هیتک  نیماش

و ازش بخواهد ما را تا    ردیرا بگ شدی که از جاده رد م ییاز مسافرها  ی کیتوانست مقابل 
 شهر برساند.

 ؟ یخسته شد  -

را تا   شبید. دهمی اش مخسته و آشفته ۀنگاهم را به چهر ح،یمس  یصدا   دنیشن با
 .دهدی هم حس خجالتم را قلقلک م نی آغوشش سر کردم و هم یصبح با گرما 

 : زنمی و لب م اندازمی م  نی را پا سرم

 شما.  ۀنه به انداز  -

که در  یکه با وجود من  دانمی . مشنومی را م قشیعمنفس  یاما صدا  د؛یگوی نم یزیچ
  یرحمیمن با ب  کهن یآغوشش جا خوش کرده بودم نتوانست خوب بخوابد و غافل از ا 

 را تجربه کردم.   ینیری خواب ش
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 :دهدی راننده را مخاطب قرار م حیکه مس گذردی نم یاقه یدق چند

 .میشی م ادهیپ جان یما هم  زحمتی آقا ب -

 :دی گوی م یالنیگ نی ر یش شی با گو مرد

 .هارسونم ی تون متا خونه  دیخوای آقاجان اگر م -

 : دیگوی م آوردی درم نشی شلوار ج بیاز ج یکه کارت  یو درحال زندی م یلبخند   حیمس

 .کهی نزد المیممنون. و -

 .ردیگی را مقابل مرد م کارت

 حتما بهم زنگ بزن.  یداشت یکارت منه. اگر تهران کار ن یا -

 : دیگوی و م داردی نگه م ابان یکنار خ رد،یگی م  حیکه کارت را از دست مس یدرحال مرد

 .دیبه سالمت آقاجان. مواظب خودتون باش دیبر -

. نگاهم را به شومی م اده یپ اشی میقد  نی و از ماش کنمی م « یخداحافظ ح»یهمراه مس به
 : پرسمی و پرسشگرانه م دوزمی م  حیمس

 م؟ یاالن کجا بر -

 : دیگویو م  ردیگی رو مرا به سمت روبه دستش

 . المی و -

سر به  ی هادرخت  نیکه از ب یبزرگ  یال یو به و  کشمی م کندی که اشاره م ییرا به جا  نگاهم
چند   نی از ا یحت شی بایرنگ ز  ی اقهوه  ی. نمادوزمی است چشم م  انینما  دهیفلک کش

 .کندی م  رهیرا به خود خ یاننده یمتر فاصله هم چشم هر ب

و من را به سمت   کشدی دستم را م خبری ب حینشان دهم که مس یالعملعکس  خواهمی م
 .الی به و شودیم  یکه منته کندی م  تی هدا یاجاده 
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به  میو پاها   ردیگی راه رفتن، نفسم م قهیچند دق نیاما در هم ست؛ین یاد یز  مسافت
که   شمیاندی م  نیو من تماما به ا  میکنی . در طول راه هر دو سکوت مافتدی ذوق مذوق 

خاطر  دهد. مگر به لی تحو سیمصمم شده تا آن مدارک را به پل قدرن یا  ح یچرا مس
 ود؟ پدرش آن را تا االن نگه نداشته ب

  هیو اشک را به چشمانم هد دیآی آمده دوباره به خاطرم م اسمنیکه سر   ییبال  ناگهان
  ن یاز ا ییو قلب دردمندم گو  سوزد ی دهنده معذاب  یسیخ نیبار چشمم از ا  نی. اهدی م

 .شودی غم مچاله م

رفتند؛ حاال   ایرا به من سپردند و از دن اسمن یبهش فکر کنم. پدر و مادرم   توانمی نم یحت
 .کشدی م  یچه عذاب یعوض یآن مان یدست و پا ری ز  ستی ام معلوم نخواهر دوردانه 

  ییو با صدا کنمی را با دست پاک م کنندی سقوط م  میهاگونه  یرو  اجازهیبکه   ییهااشک 
 : میگوی قدردان م یآرام و لحن

 .دیدی م لی تحو  سیاون مدارک رو به پل  دیممنون که دار -

چشمان قرمز شده از   دنیو با د  دوزدی چشمش را به من م  حیحرفم ناگهان مس نی ا با
 : دیگو ی م امه یگر

 .یکرد  یتا االن نصف آب بدنت رو خال شبیاز د گر یکرد! بابا بسه د  هیگر  ن یباز ا -

  یمانتو   یها ب ی. دستم را درون جدیآی م  میهالب   یحرفش رو  نی خجول از ا  یلبخند
با   اسمنی  ریاما تصو  دهم؛یادامه م  حیو به راه رفتن در کنار مس کنمی فرو م امی ا روزه یف

 .رود ی مقابل چشمانم رژه م های آن کبود 

و به درب   ستمی ای من هم م  ال،یمقابل و  حیمس ستادنیکه با ا  گذری قدر مچه دانمیمن
هم   نیاست و هم شی رو انیهخامنش  ۀونگار دور. نقش دوزمی چشم م اشییطال  یفلز

 .کشدی بودنش را به رخ م لی و اص دیافزا ی م  اشیی بایبه ز 
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قرار   الی و ی ری که کنار زنگ مدرن و تصو یای میقد دیو کل شودی م کی به درب نزد حیمس
در فضا   یرمرد یپ فیضع  یکه صدا  انجامدیبه طول م  یاه ی. چند ثانفشاردی دارد را م

 :چدیپی م

 بله؟! اومدم... -

که شاخ و   یی هاو سالخورده با لباس  فی نح یرمردیو پ شودی باز م الی بالفاصله درب و و
  فروغشی چشمان ب حیمس  دنی. با دشودی م ان ی در چهارچوب نما  دهیبرگ بهش چسب

 :دی گوی زودتر م حی. مسردیگی طرح لبخند به خود م شی هاباران شده و لبستاره 

 آقا.سالم حسن  -

 : دیگو ی با ذوق م رمردیپ

 باباجان. دلم برات تنگ شده بود.  دی. خوش اومد حیسالم آقامس  -

نامش»   نای قی که   رمردی و آن پ ح یکه نگاه مس کنمیم   یهم به رسم ادب» سالم« آرام من
و بدون    ردیگی لبخندش عمق م  رمردی. پشودیم  ده یآقا« است به سمت من کشحسن 

 : دیگو یکند م یکنجکاو  حیمن و مس ۀرابط نیب کهن یا

 تو هوا گرمه. دی . بفرمایسالم دخترم. خوش اومد -

. درختان  کشاندی م  الیو من را تا داخل و  ردیگی دستم را م حیحرفش مس  نیبا ا  بالفاصله
را فرا گرفته و   اطیدور تا دور ح یتابستان یها وه ی از کاج و سرو گرفته تا درختان م  یادیز 
 است.   دهیبهش بخش یجذاب  یعیطب  ییبایز 

که با   یرنگ یزرشک یها کاناپه یو رو   میشوی م ال یآقا وارد وحسن  ی هایپرساحوال  نیب در
 .  مینینشی اند مشده  دهیاز سالن چ یا گوشه قه،یسل

 : زنمی لب م  مقدمهی و ب دوزمی م  حیمس  یرا به چشمان مشک نگاهم

 م؟ یمونی م جان یا  یتا ک -
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 : دیگو یم بنددی که چشمانش را م یو درحال  دهدی م هیکاناپه تک  یرا به پشت سرش

 تهران.  میافتی و تا فردا راه م میداری مدارک رو امروز برم -

 د؟ یچرا من رو هم آورد -

 : زندی لب م  امیشانیپ ی رو ختهیر ی و با نگاه به موها کندی را باز م چشمانش

 تره. خودم جات امن  شیپ -

زده شد، ناگهان چشمانم  یو عاد   یمعمول یبا لحن شهیحرفش که مانند هم نی ا با
من بوده،   تی نگران امن کهن ی. حس ا شودی قلبم کند م یها و ضربان  ماندی م  اشره یخ

 نی . ااندازدی م  انیبه غل م یهاو خون را در رگ   آوردی م  میهالب یمحو رو   یلبخند
 م؟ مهم هست  یکس یبار است که برا  نیچندم

  یها بخش آورمی م ادی. به کنمیو خاطراتم را در ذهنم پردازش م آورمی مغزم فشار م به
 گاه... بلوغ، دانش ،یمدرسه، نوجوان ،یرا؛ دوران کودک امی مختلف زندگ

 :رسدیم   جهینت ک یبه  تنها

 بار است!«  نیاول »

  هیسا هم پدر داشت و هم مادر و هم دوست و هم هم ش،یکه تا چند سال پ یدختر
 .گنجدی در پوست خودش نم یحالاز خوش   بهیپسر غر کی ۀجمل  نی و... حاال با ا

گاه، ند فرزندشان را محدود کند به درس و دانشگرفته بود ادیاش تنها  که خانواده  یدختر
به درس محدود   شیرا که انتها  یببرند هر ذوق نیگرفته بودند از ب ادیکه تنها   یا خانواده 

قضاوت   هابه یبدتر از غر  های بودند و در ناخوش هایکه تنها در خوش یانشود، خانوده 
 .ستادندیای م  قابلت و م کردندی م

سرم را به    ح یو مانند مس بندمی حس خوب چشمانم را م  نیبا ا و کشمی م  یقیعمنفس 
خوب است.  حیقدر بودن در کنار مسچه کنمی . حاال حس مدهمی م  هیمبل تک یپشت
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  گاهه یشود، با داشتن تک  کیپسر شر  نی را با ا اشی قرار است زندگ یکه روز  یدختر
 نخواهد کرد. یکسیبودن و ب فیاحساس ضع گاهچ یه ح،یهمچون مس یمحکم

 .اسی-

َدوران داشت   حیکه حول خود مس یافکار نیاسمم از زبانش، آن هم ب  دنیبا شن ناگهان
هول شدنم   لی. دلدهمی م حی و نگاهم را به مس کنمی ها چشمانم را باز مگرفته مانند برق

 اند.خالف گرفته  یانجام کار  نیمچم را در ح یی. گو دانمیرا نم

 : میگوی و م زنمی م  یاو مسخره  لی دلیب لبخند

 بله! -

 :دیگو ی مکث م یو با کم  دهدی را باال م شیابرو  یتا   کی

 در بره.  اتی خستگ ری دوش بگ کی برو   -

 افتهیرکود  میها دستانم منجمد شده و خون در رگ یاکه به طرز احمقانه  یدرحال
 : میگوی م

 بود.  نیماش یلباس ندارم. ساکم تو  -

 : دیگویام م چهره  یتمرکز رو  هیو بعد از چند ثان  بردی هانش فرو مرا داخل د شیهالب 

ساعت   کی ها رو بپوش تا  کمد، لباسام هست. فعال اون  ینداره. تو اتاق من تو  بیع -
 برم برات لباس بخرم.  گرید

 :دی گوی کج م  یبزنم که زودتر از من با لبخند یحرف خواهمی م

 تعارف نکن.  قدرن ی برو دخترم ا -

 : کنمی و پرسشگرانه نجوا م زنمی م یحرفش لبخند  نی هم از ا من

 دخترم؟!  -
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 اوهوم. -

... لیدلی. بآوردی دخترم« به سمتم هجوم م »ۀکلم  نیاز ا ی. حس بد کنمی نگاهش م تنها
 ! دهیفای... و بمنطقیب

 *** 

تخت   یرو دهم،ی به بدنم م یوقوسکش  کهن ی و بعد از ا کنمی را از هم باز م دستانم
  ح،یمس  ۀ. درست مانند اتاق خودم در خاننمینشی گذاشته م ارمیدر اخت حیکه مس  یاتاق

 را دارا است. از یو امکانات مورد ن  باشدی اتاق مستر م

 است.  ح یمس ۀاتاق خان  لیتر از وسا و ساده  یمی قد یکم لش یهرچند که وسا 

  نیو به ا کشمی که حاال تن من است م حیمس ی ها لباس  یمحو رو   یرا با لبخند  دستم
 .کنمی بار است که تجربه م نیدوم یحس را برا  نیکه من ا  شمیاندی م

آمده بود، تا   اسمنیکه سر   ییخاطر بالبه هیبود که من از فرت گر  یبار همان شب  نیاول
 یحس ی با ب ح،یبخش از دست مسرفتم و بعد از خوردن آرام  ش یپ یهوشی مرز ب
 هم افتاد و به خواب فرو رفتم. یرو  میهاپلک 

فکر   نیپوشاند. با ا میو لباس خودش را برا  دیهم احتماال من بدون لباس را  د  حیمس
 . ردیگیآتش م  ییو پوستم گو  کندی از شرم داغ م  میهادوباره گونه 

  کندی م کی تحر بیاست، حس خجالتم را عج دهی من را د حیمس ت،ی در آن وضع کهن یا
  نیاز ا  ترش ی و ب دینکش شی و من تنها از او متشکر هستم که اصال بحث آن شب را پ

 باعث خجالت من نشد.

و دوباره به   شودیافکارم پاره م ۀرشت خورد،ی آرام که به درب اتاق م ۀ با چند ضرب ناگهان
 : کنمی و نجوا م دهمی را از هم فاصله م میها . لبگردم ی زمان حال برم

 .دی بفرما -
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و قرمز در چهارچوب قرار   یمشک   یدست لباس راحت کی با  حیو مس شودی باز م ربد
ام نگاهش را به  را به تن کرده  دش یسف یو شلوار ورزش شرتی من که ت  دنی. با دردیگی م

 : دیگو ی و م دهدی چشمانم ُسر م

 ها؟ لباس   نیبا ا  یراحت -

نقش  اشیشانیپ یرو م یمال  یکه ناگهان اخم دهدی مثبت تکان م  ۀرا به نشان سرم
 : دیگو یو م بنددی م

 با عالمت سر جوابم رو نده.  -

نبود که  ادمی. اندازمی م  نی پا یو سرم را کم رمیگی حرفش لبم را به دندان م نی ا با
 :دهدی که ادامه م  میگوینم یز ی. چدیآیکار خوشش نم نی از ا  حیمس

برات   رمی که خلوت شد م گری ساعت د  کیشلوغه.  یلیاالن شهر خ گهی آقا محسن  -
 .رمیگی لباس م

 .شمینم تیها اذلباس   نیتهران. با ا  میری . ما که تا فردا مستین یاز ین -

 :کندی زمزمه م یمعنی ب یهاو بدون تعارف  دهدی مکث تکان م  یرا با کم سرش

 . یباشه. هرطور راحت  -

  یفضا  نیدرب را ببندد، از ب خواهدی م  ییکه گو یدرحال و شودی م  لی به عقب ما یکم
 : دیگوی چهارچوب و درب م ن یکوچک ب

 ... ی نخورد یزیچ شبی ناهار. از د ایهم ب  گری د ۀقیپنج دق -

 :دهدی کرده و ادامه م یمکث

 دخترم!  -

پشت   کنمی . فکر مبمیحس عج  مانمی . من مبندد ی بالفاصله درب را م دیگو ی را م نیا
کلمه به من بفهماند که   نیبا ا  خواهدی م  ییست. گو  یلیدل شی هادخترم« گفتن  ن»یا
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.  ستیرفتارها و حرکاتش نسبت به من با منظور ن گاه چ یتر است و هازش کم  یلیسنم خ
بود که   یلیتنها به همان دل  شبی د ۀکه بوس بدهد  نانیبهم اطم خواهد ی هم م دیشا
به صداقت نهفته در  یهم پ شبی خودش بازگو کرد. هرچند که من همان د شبید

 تک کلماتش بردم.تک 

داغم  یشان یپ ی . ساعد دستم را روشومی تخت درازکش م یو رو  کشمی م  یقیعمنفس
 :کنم ی لب با خود زمزمه م  ریو ز  گذارمی م

 . کنمی م  تیاحساس امن شتیپ نهیواسه هم -

 *** 

 فربد«  »

 

  یباالو مدل   متیقگران  نی. ماششومی م یمان ۀبزرگ خان  اطی و وارد ح کنمی را باز م درب
کردنش   ز یدرحال تم یرعاد یغ یپارک است و باغبان با وسواس اطیاز ح  یادر گوشه  یمان
 .باشدی م

. ناگهان به  شومی و وارد خانه م کنمی بلند به سمت ساختمان حرکت م ییها قدم  با
خانه  ۀ بست یدختربچه در فضا کی   ۀوقفیمتعدد و ب  یهاغیمحض ورودم به خانه، ج

 . ستدی قلبم از حرکت با  شودی و باعث م  ابدیی انعکاس م

تر به سمت  با سرعت هر چه تمام  ،یو در آن دهمی م  صیتشخ یرا به خوب اسمنی  یصدا 
 .شومی و وارد اتاق م  رومی م  رو را با دوراه  ی. تا انتها کنمی باال حرکت م ۀطبق

توانشان را از    میو پاها رود یم  یاهی چشمانم س ییمقابلم گو  ۀصحن دنیبا د ناگهان
.  میبگو ی زیبزنم و چ یحرف  توانمی اما نم کنم؛یرا از هم باز م  میها. لبدهندی دست م

به سمت عقب قدم   یحسی. با شوک و باندخته یسرم ر  یآب سرد را رو  یسطل ییگو
 .شومی و از اتاق خارج م دارمی برم
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توانشان را از دست    میقدر مشغول بود که متوجه آمدن من نشد. ناگاه پاهاآن  یمان
که دستانم از فرت خشم مشت   ی. در حالمیآی زانو فرود م یو من با شدت رو  دهندی م

 . فشارمی شده است، چشمانم را با تمام قدرتم به هم م

هم   وانی که از ح یکردم. لعنت به مان یمان میتقد  یرا دو دست اسمنی من که به  لعنت
  ۀکه عرض  اسی . لعنت به باشدی پرونده م نیا یاصل  لی که دل حیتر است. لعنت به مسکم
پرونده و   نیکه مسئول ا   ید یاز خواهرش را نداشت. لعنت به سرگرد توح یدارنگه

 اتفاقات است.

  ریدرحال جان دادن است تقص صفتوان یح یآن مان یدست و پا   ریز  اسمن یاالن    اگر
چه  دانستمی که م یدادم؛ درحال یماست. اول از همه من که راحت او را به مان ۀهم

 ست. یکثافت

و من را   گذردی آور از مقابل چشمانم معذاب  لمیف ک ی مانند  دم،یکه در اتاق د ییها صحنه
 .بردی فرو م قیعم یادر خلسه

  یکه به آن مان ستین یقدر تحمل دارد؟ چرا کسچه  فشیظر ۀدختربچه با جس آن مگر
 دختر تنها پنج سالش است؟  نیا  د یبگو

هستم، با   یکارفرق دارم. من اگر اهل کثافت   ی. من با مانافتمیخودم م  ادی  ناگهان
نفر هستم ، با   کی . اگر هر شب با  کنمی با اهلش م کنم،ی م یاهلش هستم. اگر هر غلط

 طرف مقابل دارم. تی رضا

. آن ابدیی و منعکس م چدی پی در گوشم م اسمنی  ۀدردآور و مظلومان یهاغ یج یصدا 
 .رودی کنار نم دمیها از مقابل دصحنه

لنگان به سمت  و لنگ   شومیبلند م  نیزم یحال بدم از رو  نیکند شده؛ اما با هم تنفسم
 . دارمی اتاق قدم برم

وزن دارد   اسمنیچند برابر   یکه مان کنمی فکر م نی . تنها به اشنومینم یزی چ گری د ییگو
 به جانش افتاده؟  انهیوحش گونهن یکه ا
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 داندی ها مبزرگآدم  فیکث یا یاز دن یزیدختر پنج ساله چه چ نیکه ا کنمی فکر م نیا به
 خواهد؟ ی و کمک م زندی م غ یج هیکه دارد با گر 

قدر لذت دارد  چه  پناهی معصوم و ب ۀدختربچ کی به  یکه دست دراز  کنمی فکر م نیا به
 حالش خوب است؟  گونهن یا  یکه مان

و    افتدی از کار م  دهیچیمعادالت پ  نیمغزم از ا   گریکه د کنمی قدر فکر م... آنکنمی م فکر
 . شودی خاموش م ییگو

 ران، ی انشگاه اد نی در بهتر یاضی استاد ر ،یعی. من... فربد شفخندمی م یحالیب با
 معادالت را حل کنم.   نیا  توانمینم

 مسئله را پردازش کند..  نیا  تواندی مغزم نم ،یاضیر ادی نفر اول المپ من،

درکم خاموش شده و من تنها مشت   ۀاند. قوشده  دهیچی. معادالت پکندی کار نم مغزم
قدر . آن شودیم  ده یپوش یمان فی که تمام صورتم از خون کث زنمی . آن قدر مشت مزنمی م

که   یوانیح   نیکه ا زنمی قدر مشت م. آن گرددی قطع م یمان  یصدا   گریکه د زنمی مشت م
 ماند.ی م  حرکتی قرار دارد ب  رمیز 

  ای ساعت  مین قه،یپنج دق قه،یدق کی. زنمی . باز هم مشت مکنمی نم یاما من توجه
  رانیگاه ا دانش نی در بهتر یاضی استاد ر  ،یعیساعت گذشته و من، فربد شف کی هم   دیشا

 .زنمی چنان مشت مو  هم  یاضیر ادی ، نفر اول المپ

  یمان  جانی از مشت زدن به جسم ب  گریکه د دانمی . تنها مگذردی قدر مچه دانمینم
 . شومی او بلند م یخسته شده و از رو 

  نیزم یآشفته در کنارم رو  یکه با وضع  یاتربچه دخ  ۀو معصومان فیضع یها ه یگر یصدا 
 .رسدیبه گوشم م  ده یخواب

بهم   شیها هی. گر رمیگی و جسم کوچکش را در آغوش م  رومی به سمتش م یسست با
. نه فقط  میدهی پاک را پس م یها اشک   نیتقاص ا  یروز  کی که باالخره   کندی م  یادآوری

 ...حیپدر مس یحت  ،ید یسرگرد توح یحت ح،یمس ی حت اس،ی  یحت ،یمن و مان
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قلب من را هم پاک   اشی ظالل خواهمی م  یی. گوفشارمی را با شدت به خودم م اسمنی
 کند.  

 :می گوی و آرام م کنمی م  کی را به او  نزد لبم

 . اسمنیما رو ببخش. توروخدا ما رو ببخش   -

  ییطال  یموها  یرو  یآرام ۀ. بوسزندی من را از پشت چنگ م  رهنیو تنها پ  زدیری م  اشک
 . شومی بلند م نیزم یاز رو نگرم،ی که اطراف را م یو درحال نشانمی م  اشخته یهم ربه

و مظلوم اشک    صدایکه در آغوشم ب اسمنیو دور  دارمی افتاده را برم میکه کنار پا  ییپتو
  یه بوخانه بماندک  نیدر ا گر ید  یۀثان  کی  یحت  اسمن یبگذارم   دی. نباچمیپیم  زدیری م

 آور صاحبش کل شهر را برداشته. تعفن

و از ساختمان خارج   رومیم  نی ها پابا سرعت از پله  ،یمان  زیر  یهاتوجه به ناله  بدون
  یکه رو  یچشمانش گشاد شده و مطمئنا به خاطر خون دنمی. باغبان با د شومی م

به طرف ساختمان   یشده است، با هول و نگران ختهیر  دمیسف شرتی سروصورت و ت
 . کندی حرکت م

را از    اسمن ی  یحت کهن یو بدون ا روم یم نمیو به سمت ماش  زنمیم یجانیب پوزخند
 . نمینشی آغوشم جدا کنم، پشت ُرل م

 یک رسم،ی ام مبه خانه یک فهممی است که نم اسمن ی  یها هیذهنم معطوف گر  قدرآن 
را   زیچ کی ام برساند. تنها تا خودش را به خانه زنمی خزان زنگ م به ی و ک شوم ی داخل م

 :شنومی و م نمیبی م

 اسمن« ی  یها ه یگر »

 ینیزم ۀفرشت نی ا  ییکار را بکنم. گو نیا  توانمی ام و نمنکرده  شی از آغوشم جدا  هنوز 
 از وجود من شده. یجزئ
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چنان  که هم  یو درحال  شومی کاناپه بلند م یزنگ خانه، از رو یصدا  دنیبا شن ناگهان
درب  یو بدون نگاه کردن به چشم  رومی در آغوشم است به سمت درب م انی گر اسمنی

 .کنمی را باز م

  خواهدی . مگذاردی دهانش م یو دستش را رو  کشدی م  یاخفه غ یج دنمیبا د خزان
 : میگو ی بپرسد که زودتر م یزیچ

 تو.  ایب -

من است    یکه نگاهش هنوز رو  یو بعد از بستن درب، درحال دیآی داخل م دیترد  یب
 : دیگوی م

 بغلت؟  هی بچه ک نیا  ه؟یچرا سروصورتت خون -

 : میگوی و م کشمی م اسمن ی  یشمیابر یموها  ی را رو دستم

 .اسمنهی -

بپرسد   یز یچ کهن ی. قبل از ا شودی خزان از تعجب درشت م یحرفم چشمان مشک نی ا با
 : میگو ی م یحالیبا ب

شدم   ی. عصبکنهی م  یدوباره دست دراز  اسمنیداره به  دمید یاون عوض ۀخون دمیرس -
 رو هم با خودم آوردم. اسمنیمشت و لگد.    ریو گرفتمش ز 

و   دیآی و بازخواستم کند به سمتم م  قیتشو یحت   ای  دیبگو  یزیچ کهن یبدون ا  خزان
 .  ردیگی قطع شده در آغوش م  اشه یگر یصدا   گریرا که د اسمنی

که اشک در چشمانش جمع شده    ی. خزان درحالکنمی م  اشده ی خواب ۀبه چهر نگاه
 : دیگوی م

 قدر سن داره! براش. مگر چه رمیبم -
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  یکار نی. با ا شوندی و دستانم مشت م کندی حرفش دوباره آتش خشمم فوران م نی ا با
اما ارزش آن همه مشت زدن   د؛یچیهم پهم خورد و اوضاع به مان به که من کردم نقشه 

 را داشت.  یمان ح یبه صورت کر

 : میگوی و م کنمی خزان نگاه م ۀچهر به

 رو بگم.  زیهمه چ  حیبه مس دیبا -

 *** 

 ح« یمس »

 

  ییو. گکشمی تخت دراز م یو با سردرد رو  آورمی قرمزم را از تنم درم یورزش شرتیت
و آن را محاصره   شودی هزار پاسکال از هرطرف به سمت سرم روانه مده  ۀبه انداز  یفشار

 . کندی م

کنار تخت نبرم   زی برگم، به سمت م گاری برداشتن س یدستم را برا  کنمی تالش م هرچه
 است.  دهیفایب

خواب را به   گار،یبا س دیامشب هم با  یعنی نیدارد و ا  نیدرخواست ترشح دپام مغزم
 دهم. هیچشمانم هد 

. نگاه پرتالطمم را به  دهمی قرارش م  میهالب  نیآن را روشن کرده و ب  امیی فندک طال  با
 . نمینشیتخت م  ی و رو دوزمی م  امی میفندک قد

که در  یاس ی . تا صبح به امدیخواب به چشمانم ن یالحظه   یکه حت  افتمی م شب ید ادی
 دم و نگاه کردم...آغوشم بود نگاه کردم و نگاه کر 

  دمیرا د اشیاری هوش  تیچشمانش و در نها  دن یهم که روشن شدن هوا و لغز  یوقت
 را بروز ندادم.  زیچچیه شهیاحمقانه برداشتم و مانند هم یزدگهمه زل نی دست از ا
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قدر نگذاشتم بفهمد که چه یقدر حسم متفاوت شده بود. حت نگذاشتم بفهمد که چه یحت
از  یلذت   ؛یَدلِگ یاز رو یلذت بردم. نه لذت  فی از آغوش گرفتن آن جسم کوچک و ظر 

 و ناب.  بی عج یجنس آرامش

که گرم و آرام   یادرست مانند بوسه  یاحمقانه بود. حت شبمید یزدگهم مانند زل حسم
 اش نشست.کرده داغ و تب یشانیپ یرو

  شی. صدا وفتمیرا گرفتم تا با سر پس ن شیهم بود که امروز دست پ نی هم یبرا  دیشا
چند    نیکند و هم او اعتمادش را در ا  رییتغ بمیحس عج نیا  یکردم» دخترم« تا هم کم

 است از دست ندهد.  شمیکه پ یروز 

  گاریو س اندازمی است م زیم   یکه رو  یای ستالیکر  یگاری رسی تمام شده را درون ز   گاریس
مانند    دیتا شا  کنمی م تی هدا میهاه ی. با ولع دود گرمش را به رزنمی آتش م یگرید

 .شودیکه نم شودی قطع نم یسردرد لعنت  نیسردرد بکاهد؛ اما ا   نیاز ا  شهیهم

  یرحمی. مغزم با ب ستیسردردم ن یگو جواب  گری د ییترشح شده گو  نیمقدار دپام  نیا
 .کندی م  یترشیپ  نی درخواست دپام

دخترانه و   غیج یصدا  دنیبزنم که ناگهان با شن گارمیبه س یترقی پک عم خواهمی م
 . ستمی ای م  میشده سر جاشوک  ،یبلند

تخت   یفکر، با سرعت از رو  نی. با ا اسی من هستم و  الست،یکه داخل و یکس تنها
 .شومی و از اتاق خارج م زمیخی برم

و خودش در  شودیبروم که ناگهان درب اتاقش باز م اسیبه طرف اتاق   خواهمی م
 . ردیگی چهارچوب قرار م

 . لرزدی م  یبیاز اشک است بدنش به شکل عج  سیقرمز و متورمش خ چشمان

 . رومی و تعجب سمتش م ینگران با

 ؟ ی زد غی شده؟ چرا ج یچ -
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 : دیگوی و با ترس م کندی م  نگاهم

 . دمیخواب بد د  -

 : زنمی ازش دور شده لب م  یکه نگران  یو با حالت دهمی م  رونیرا ب نفسم

 زدن داره؟  غیخواب بد ج -

 کشمی م ی. نفس دهدی نشان نم یگریالعمل دسکوت و زل زدن به چشمان من عکس  جز
 :میگو ی و م

مرده کر شد از  گوش صاحب  نی. ایزنی م  غیفقط ج یآی راست م یریتو هم که چپ م  -
 دست تو. 

و من تازه متوجه ظاهرش   دوزدی م  نینگاهش را به زم یبار با تعجب و شرمندگ نیا
 باشد،ی م  زانیآو  شیها ن یکه آست ی من به تنش است  و درحال  یها. همان لباس شومی م
و   ف ی ظر ۀراستش افتاده و شان یبازو  یاز فرت گشاد بودن رو  اشقه یسمت    کی

 گذاشته.  شی را به نما  دشیسف

 : میگوی و م کنمی. دستانم را قفل هم  م دیآی م  میهالب یرو  یمحو  لبخند

 ؟ یدی د  یحاال چه خواب -

و اشک از   افتدی آن کابوس شبانه و ظاهرا ترسناک م ادیدوباره   ییحرفم گو نی ا با
و    زدیاشک بر طورن یا  هیاز ثان  یدر کسر تواندی طور م. چه گرددی چشمانش روان م

 کند؟!  سی صورتش را کامل خ

 : دیگوی هق مو با هق دهدی را از هم فاصله م اشی کوچک و صورت یهالب 

... کردنیم   تشی ... انگار... انگار داشتن اذکردی م  هی... داشت گردمیرو د اسمنیخواب   -
بهش کمک   تونستمی... نمنمشیبب تونستمینم  ی... من ولزدی م ادی همش اسمم رو فر

 ...تونستمیحرف بزنم... نم  تونستمیکنم... نم
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درحال   شی ها. هنوز لب شنومی نم گر یرا د  شی هاو حرف  شودی م اشه یپرت گر حواسم
که  دهمی گوش فرا م ییاو به ندا یها حرف  دنیشن یتکان خوردن است و من به جا

 د؟  دار یگر ی حکم د  میبرا اشه یبار گر ن یکه چرا ا پرسدی مدام ازم م

. کندی م  تی ها به من هم سرانتوانستن  نیو ا  دیگوی در خواب م  شیها نتوانستن  از 
 .شودیم   ادآوریصاف و پاک را بهم    یانهی معصومانه است و آ شهی حالتش مانند هم

  نیا توانم ی ببندم. نم شی و چشمم را رو  نمیرا بب یحجم از پاک  نی ا توانمی هم نم من
  نمیهمه احساس ناب را بب نی ا  توانمی و از کنارش بگذرم. نم نمیکودکانه را بب ییبا یهمه ز 

را در   تی همه معصوم  نیدستانم را باز نکنم و ا توانمی و از لمسش صرف نظرکنم. نم
 . رمی آغوش نگ

  میبازوها   نیبخورد که در ب یتکان   خواهدی . مماسدیو حرف در دهانش م شودیم  شوکه
 . زدی نر  سشی اشک از مژگان خ  گری تا د دهمی با لذت فشارش م

 : میگوی وار مو زمزمه  کنمی پشت سرش را نوازش م ۀبافته شد یموها   یدستم به آرام با

 . یباش تا آروم ش جان یا کمی . اسیآروم باش   -

. او به  نشاندی لبم م  یهم لبخند رو نیو هم ستی. در آغوشم معذب نشودیم  آرام
 برده. یآرام کردنش است پ یتنها برا  کهنی صداقت آغوشم و ا

نکند. به  هیگر  خواهمی ام به کار افتاده. االن تنها ممردانه ی هاام و نه حس داغ کرده  نه
 ...!یمسخرگ  نی... به همیبیعج نیهم

 :شودیم  ختهیافکارم گس ۀدر همان حالت، رشت  شی با صدا ناگهان

 ن؟ یبود ده یشما چرا نخواب -

 . کنمی نم جادی در حالتم ا  یرییتغ

 سردرد داشتم.  -
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 چرا؟  -

 . رمیگی وقته سردرد م یلی. خدونمینم -

 دکتر؟  نیرفت -

 آرومش کنه. تونهی م  گاری نداشته. فقط س دهیفا -

 ضرر داره.  -

دردش رو   یزیچ کی ضرر داره. واسه من درمونه. هرکس با  یاکه بچه یواسه توئ -
  یزا یچ یل یبا مواد مخدر،  و خ یکیبا قرص،   یکی  گار،یمثل من با س  یکی. کنهی درمون م

 . گرید

 : دیگوی م دی با ترد هی. بعد از چند ثانندینشی بدنم م یرو  قشیعمنفس

 سردردتون رو خوب کنم.  تونمی من م -

 .گذردی م  میهالب  یکج از رو یلبخند

 ست.  دهی فای رو قبال دکترا زدن. ب یبه سرم بزن ی که بخوا  یهر گل -

 امتحانش کنم؟  شهی م -

 رو؟  یچ -

 درمون سردردتون رو. -

 :کنمی زمزمه م تیو در نها  فشارمی به هم م یارا لحظه  لبانم

 باشه. -

 *** 
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حلش را ن دردم شود و راه درما اسی دهمی و اجازه م شومی تخت درازکش م یرو
جنگ به پا شده در سرم با   نینخواهد داشت و ا  یکه اثر دانمی امتحان کند. م

 .رسدیبه صلح نم یزیچچیه

و به   ندینشی تخت م یرو باشد،ی بار مصمم م نی اول  یبرا اشی که چشمان شکالت اسی
  امیشانیپ یو آرام دست کوچکش را رو کشدی م  یقیعم. نفسکندی ام نگاه مچهره 

 .گذاردی م

 . بلعدیدهانش را با صدا و استرس م . آبکنمیتنها نگاهش م  من

  یرو  ختهیلخت ر ی مسخ آن نگاه مهربان و موها  ییاوست و گو یحواسم پ تمام 
 ام. شده  اشیشانیپ

راستم   ۀق یو آن را به شق دهدی حرکت م  امیشانی پوست داغ پ یرو  ی را به آرام دستش
 .شودی که ناخدآگاه چشمانم بسته م کندی وار سرم را لمس م. نرم و نوازش رساندی م

  گرید نی ست. ا سابغهیب افتهیکه به وجودم راه   یهنوز خوب نشده؛ اما آرامش سردردم 
 م؟ یاشده  گونهن یا  اسیست؟ چرا امشب من و    یچه حس

را   شیاز موها  یاذره  یمن حت  گذاشتی نم وقتچ یست که ه یاسی دختر همان  نیا 
 پس چرا حاال بدون پوشش سر مقابلم نشسته؟  نم؟یبب

  اسی وارد خلوتش بشود؟ پس االن  یدختر دادیهستم که اجازه نم   یحیهمان مس من
 خواهد؟ ی چه م جان یا

  شد؟ی رنگ مبهبا من رنگ  ی رارادیتماس غ  نیتراز کوچک  یست که حت یاسیهمان    نیا
 کند؟ی چه م امیشان یپ یگرش روپس االن دست نوازش 

پس   ماند؟ی م  بندیو پا کردی هستم که به قدرتش بر نفس افتخار م  یحیهمان مس من
 رم؟ یگی آرامش م اس ی ام و از حضور االن چرا عنان قلبم را از دست داده 
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با تعجب به من زل  اسی . شومی تخت بلند م یبا شدت از رو  هان ی با مرور ا ناگهان
 .داردی هوا نگه م  یو دستش را رو زندی م

 :پرسمی م  مقدمهی و ب کنمی پرسشگرش م ۀبه چهر نگاه

 ؟ ییجان ی چرا ا -

 :زنمی . لب مشودی گشاد م  چشمانش

 شده؟  یجور کی   زیچرا امشب همه چ نهیمنظورم ا -

.  چند ردیگی ممتفکر به خود   یو حالت دهدیم  نت یرا ز  شیابروها  نی ب یفیظر اخم
تازه    یی. گوپردی م شی که ناگهان با پردازش حرفم او هم مانند من از جا گذردی م  یاه یثان

 متوجه منظورم شده و حالت امشبمان را درک کرده.

  یب داردیعقب قدم برم طور که عقب و همان  شودی تخت بلند م  یاز رو یو گنگ یناباور با
 : زندی م

 ... فکر کنم... دونمینم -

 : اندازدیم   نیدر اتاق طن شی ندارد که بدهد. دوباره صدا ی. انگار جوابخوردی را م حرفش

 بخوابم.  رمی ... من مدیببخش -

  امقهی شق یو سردردم. دستانم را رو  مانمی. من م شودی بالفاصله از اتاق خارج م و
 .اتفاقات را مرور کنم ن یتا ا بندمی و چشمانم را م گذارمی م

در آغوشم گرفتمش، او چرا در آغوشم ماند؟ او خواست درمان سردردم شود، من چرا   من
 قبول کردم؟ 

مغزم نفوذ   یام است و تا انتها در شامه  اسی. عطر  کشمی از سر رخوت م  یقیعمنفس
 بودم!  دهیبو نکش نیچنن ی عطر را ا نی . تا به حال ا کندی م

 *** 
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 فربد«  »

 

وارد خانه   کهن یمحض ا . بهکنمی چرخش، آن را باز م  کیو با    اندازمیرا داخل درب م  دیکل
  ی را تا حدود ام یو خستگ رسدی همراه با عطر غذا به مشامم م یدلچسب یخنک شومی م

 . بردی م ادمیاز 

و از آشپزخانه به سمتم   زندیم   یمن که درحال ورود به خانه هستم لبخند  دنیبا د خزان
 : میگوی گرفته م یی که با صدا  کندی م  یسالم آرام .دیآی م

 . گرفتمیغذا م  رونیاز ب  ؟ید یچرا زحمت کس -

 : زندی م  یگرم لبخند

 نبود. یزحمت -

  ی. خزان هم کنارم جا دهمیم  هیتک  اشیو سرم را به پشت کنمی م لهی مبل   یرو یکسل با
 : پرسدی م  یو با عجله و کنجکاو  ردیگی م

 گفت؟  یچ  ید یسرگرد توح -

. با د یآی خاطرم مرد و بدل شد به یدی من و سرگرد توح نیکه در اداره ب ییها حرف 
 : میگو ی م یای مانیپش چیه یآرامش و ب

 .دیرو فهم  زیهمه چ  یهامون لو رفت. ماننقشه  -

. دهمینشان نم یالعملمن عکس  یول چد؛یپی آرام؛ اما ملتهب خزان در گوشم م «یوا  »
ام به خواب  که االن در اتاق خانه یاسمنیجز   ستیمهم ن  میبرا  کسچی و ه زیچچ یه  گرید

 . کندی را تجربه م یعوض یرفته است و باالخره دور بودن از آن مان 

 فربد؟  یچکار کن ی خوای حاال م -
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کرده و   یبندطبقه  یتی کدامشان را طبق چه الو دانمی نقشه در سر دارم که نم قدرآن 
 دهم. انجامش 

 خصوص به خزان. . بهمیبگو  یزیچ یموضوع به کس نی از ا دی که نبا دانمی م تنها

 : میگوی و م دهمی را از هم فاصله م میهالب 

اش زنگ زدم  . خونهطورن یهم هم اس ی خاموش بود.  اشی گوش حی زنگ زدم به مس -
 کوثرخانم گفت رفتن شمال.

حال  خوش  یلیخ جاستن یا   اسمنیبفهمه   اسی خب دوباره بهش زنگ زنگ بزن. اگر   -
 . شهی م

 :می گو ی م نیح  نیو در هم کنمی را باز م ام ی تونی ز  راهنیپ یها دگمه  یخستگ با

 فردا.  یاالن که نصفه شبه. باشه برا  -

قدر طاقت  آن  رونیب یپوست بدنم هوا بخورد. گرما  یتا کم آورمیرا از تنم درم  راهنیپ
جانشان   اد یز  یخاطر گرمانفر به دنیتا اواسط تابستان چند دهمی فرساست که احتمال م

 نفر افتاد. کی  یاتفاق برا   نیرا از دست بدهند. هرچند که در جنوب کشور ا 

 :کنمی و عاجزانه زمزمه م بندمی را م چشمانم

 ام خزان. آرومم کن.خسته  -

پشت بدنم آن را  کم  یموها   نیکه ناگهان دستش  از ب گذردیدر سکوت م یاه یثان چند
 .رسدی به گردنم م یو گاه دهدی حرکت م

. من همچنان چشمانم  ندینشی م  میپاها یاز چند بار نوازش، فاصله را کم کرده و رو  بعد
 ام. را باز نکرده 

و   بخشدی م  امیروحم را الت یهازخم  ییگو امنه یگردن و س یرو  زشیر  یهابوسه 
 .کندی م شانی نزدعفو
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. کنمی را از هم جدا م م یهاو پلک  دهمی طاقت از کف م بوسد،ی چشمم را که م ریز 
 بار ببوسمش .... نی اخر  ی برا خواهمیم

 . شودی و قلبم مچاله م سوزدیم  چشمانم

 :کنمی و آرام نجوا م  گذارمی م  کشیکمر بار یدستم رارو  دو

 خزان.  -

 . زندینفس منفس  هنوز 

 جانم. -

 ؟ یکنی کار ممون تموم بشه چه روز رابطه  کی اگر   -

 : دیگوی و م دهدی را از هم فاصله م شی ها. لبزندی م خشکش

 ؟ یکن رونمیب اتی از زندگ  یخوای م -

 . ستینگه داشتن بغضش موفقانه ن یمخف  یگرفته و تالشش برا  شیصدا 

 برم.  اتی از زندگ  خوامینه... م -

 داره؟  یچه فرق -

را در وجودت  ی هم ناراحت ی اگر نگاهت را ازم بدزد  ی! حتیمغرور دوست داشتن دختر
 . کنمی حس م

 : میگوی و بدون پاسخ دادن به سوالش م دهمیکمرش حرکت م  یرا با آرامش رو دستم

 خواهش کنم؟  کی شهی م -

و راحت   نمیچشمانش را بب ۀکرده در گوش طور غم النه. چهدوزدی بهم چشم م پرسشگرانه
 بروم؟  اش یاز زندگ

 ؟ یچه خواهش -
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. شهیم  کی کاکتوسم کوچ یداره برا  گریآشپزخونه ست. د یگلدون کاکتوسم تو -
تر گذاشتش تا خشک نشه. گلدون بزرگ  کی تو   د یکل خاک رو گرفته. با هاششهیر

 .کنهیرشد نم دیو بدون نور خورش  داره از یدو بار هم به آب ن یاهفته 

 .شودی م  متعجب

 ؟ یگی رو چرا به من م هان یا -

 . یالزم شد تو ازش مواظبت کن دیشا -

 . دهمیکه اجازه نم دی بگو یزیچ خواهدی حرفم م نی ا با

مرگ دنبالم    ۀکه فرشت فی... حفیها را تجربه کنم. حبوسه  نیباز ا توانستم ی م کاش ی ا
دعوتش را رد کنم و افتخار همراه شدن با او را از  خواهمی و نم توانمی است و من نم
 دست بدهم. 

 *** 

  یجی. با گرندیگی و از هم فاصله م لرزندی م  میهاپلک  ،یخراشمتعدد و گوش  یها غیج با
  و دهی از خواب پر  اسمنی  یهاغ یج یصدا  دن یکه او هم از شن کنمی به خزان نگاه م

 درحال پردازش اتفاقات است. 

. رومی و با سرعت به سمت اتاق مهمان م  شومیتخت بلند م   یاز رو م،یآی به خودم م تا
  دایبلندش به آسمان هم راه پ یها غ یتخت مچاله شده و ج  یبا وحشت رو اسمنی
 . زدیری اشک م  ینهاده و مانند ابر بهار ش یهاگوش  یکوچکش را رو  یها . دستکندی م

  یبازوها نی . در برمیگی در آغوشش م یا کار اضافه   چیو بدون ه  رومیسمتش م  ینگران با
 .کندی را به گوش من پرتاب م زشیر ی هاو ناله   لرزدی بزرگم م

 کنه. تتی اذ  یکس ذارمی . نمنجامیمن ا  اسمن یآروم باش   -

به حرفم اعتماد   تواندینم شنود،ی اگر هم م  ای. شنودی را نم میصدا   یی. گوشودی نم آرام
 کند. 
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خودم هم    یتازه به وجود بغض در گلو  شود،ی ظاهر م میرووبغض روبه  یکه با نگران خزان
 . برمیم یپ

را   دگانمیو د  شودی م  ترنیمن هم سنگ  یدر گلو رکرده یبغض گ اسمن،ی  غیبا هر ج ییگو
 .کندی تار م

 :دهدی را کاهش م اسمن ی  ی هاناله  یخزان کم ۀگرفت یصدا 

زود  ینکن هیگر ی. آروم باش. اگر قول بد شتیپ ادی ب اسینکن قربونت برم. قراره   هیگر -
 .شتیپ آرمی رو م اسیزود 

 : شودی در گوشم اکو م کندی که حرف خزان را قطع م اسی ۀو سوزند  انی گر یصدا 

من    یول شمیدوستش ندارم. اون اومد پ گری. دخوامی رو نم اس ی یآج گری. دخوامینم -
 رو دوست ندارم.  اس ی یرو با خودش نبرد. آج

 م؟ یکار کردمعصوم؟ چه   ۀفرشت ن یبا ا  میکار کرد. ما چهکشدی م  ریت سرم

 *** 

 ح« یمس »

 

به سمت خانه حرکت   ن،یماش یۀو با پرداختن کرا   شومی م  ادهیپ نیاز ماش اسیهمراه   به
 .  کنمی م

. از صبح تا  ستدی ایافکنده کنارم م  یو با سر افتدی حرف پشت سرم راه مبدون   اسی
رد و بدل نشده   نمانیب  یحرف چیه باشد،یدرحال غروب کردن م  دیاالن که خورش

 .می را ندار گریدک ی با  یی ارویبه رو  یاهم عالقه  کداممانچ یوه

که درحال منفجر کردن مغزمان است.   میهست یغرق در افکار مختلف مانی هردو  ییگو
 .کندی مجوز صحبت کردن را صادر نم های زود نیکه به ا  یافکار
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  لیخانه، موبا  دیکل کهن یخاطر اکوثرخانم خانه است و و به  نای. مطمفشارمی خانه را م زنگ
با  می شد، مجبور شد  دهی دزد  نمیبه همراه ماش مانی ها و ساک لباس   اسیخودم و  

 .میحجم از معذب بودن را تحمل کن  نیو ا  می ایان بتهر  مایهواپ

خواهد   لی تحو  سیبه پل یزودکه حاال در دستم است و به  یبه مدارک  ارزدی م هان یا  ۀهم
 داده شد.

  یۀسا  گونهن ی ا  دیرا ببندم تا شا اهیس  نیاطیش ۀکلمه پروند یواقع یبه معنا  دی با بارن یا
 کنار برود.  امیزندگ  یشومش از رو 

و   دارمی. درب را باز نگه م شودی اش جدا مباز شدن درب، افکارم از رشته کیت  یصدا با
 به داخل برود.  اسیتا  دهمی اجازه م

 :کنمی جدا م رهیگدست  یکه دستم را از رو یدرحال

 .امی ب ری. ممکنه دیآگاه ۀادار رمی من م -

  ریتا زودتر از ز  دارمی برم یبلندتر یها. قدم رمیگی و از خانه فاصله م میگو ی را م نیا
 دور شوم. اسی نگاه  ینیسنگ

برخورد کنم و احساس   یعاد قدرن یا  توانمی طور مکه چه  شدیاندیم   نیاالن به ا  حتما
 قسمت مغزم انتقال دهم. نیتررا در متروکه  شبید بیعج

منتظر   د ی و با  امده ی. به سر کوچه رسبرمی فرو م  امی ا شلوار قهوه  بی را داخل ج دستانم
 آژانس شوم. 

خودم دست   یبرا  یگرید نیهرچه زودتر ماش ستی بایم شود،ی نم دایپ گری که د نمیماش
 . میایدرب یفیبالتکل نیو پا کنم تا از ا 

  ی با آن تکه موها اسی ۀکه مدام چهر  یو درحال دوزمی م  ابانیخ  یرا به انتها  نگاهم
 :میگوی لب م  ریمقابل چشمانم است، ز  اشی شانیپ یرو  ختهیر

 ! یقدر برام پررنگ شد چند روزه چه  -
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 *** 

  یاهی را. چشمانم س امیدوران  یهاجه ی تا کنترل کنم سرگ گذارمیسرم م  ی را رو دستم
جاست که  آن  شهیهم یقسمت زندگ نیرفته است. بدتر  ادمی از  ییو تنفس گو  روندی م

  یهااز آدم  کدامچ یو ه یابوده  خبریب زیاز همه چ یباز  کی تمام مدت  یفهمی تو م
 .یادوروبرت را خوب نشناخته 

به  جهی سرگ ،یاآماتور را داشته  کی از چه قرار بوده و تو تماما نقش  یباز  یم  یوقت
 .دیآی سراغت م

 مرگ...  ۀجی... سرگیوانگی د ۀجی... سرگییتنها ۀجی سرگ

 دهدی که نشان م جهی همه سرگ ن یتا خالص شوم از ا آورمی دستانم به سرم فشار م اب
 ام.مدت رودست خورده   نیتمام ا 

حرکت   ابانی خ یبه سمت انتها یحسیو با ب  رمیگی فاصله م یآگاه  ۀاز ادار آرامآرام 
 . کنمی م

 داده است. شیشهر را هم افزا  یها نیهوا، ماش ینسب یشده و خنک کیتار   هوا

و از    گناهی ب اسیکرد.   ینقش باز  نمینب بیآس  یباز  نیمن در ا  کهن ی خاطر ابه فربد
سوءاستفاده کرد تا من فکر کنم   اشی من راه داد. از سادگ یرا به زندگ خبریجا بهمه 
 اند.رفته  میت کیو فربد با هم در  یمان

که   دانستی . مستیکردن ن ی اهل نقش باز  سا یکه   دانستی از همان اول هم م فربد
 کرده است. دایمن راه پ ۀمن همان شب اول متوجه خواهم شد که او با نقشه به خان

 دهم.  لیرفته و آن مدارک را تحو  سیپل ۀخودم به ادار ی کار، من با پا  نیبا ا خواستی م

تر کرده و  را آرام  میهااند. قدم از شدت رخوت، ِسر شده  میو پاها  دهی امانم را بر جهی سرگ
 . کنمی را با خود مرور م کنندهوانهی د یباز  نی دوباره ا
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  خواهدی را جلب کند و به او بفهماند که  م یاعتماد مان باستی فربد م هیآن طرف قض در
 من خارج شده و سمت او برود.  میاز ت

 ی بردش، به را حت نی بود تا از ب اهیس نی اطیدنبال آن مدارک ش شهیکه هم یمان
 کننده را رد کرده و ساده از مقابلش بگذرد. کی تحر شنهادیپ نی نتوانست ا

 برود. شیپ سیبود تا نقشه مطابق خواست پل  یجلب اعتماد کاف کی تنهها

 ...اسمنی

 بری را هم قبول به درخواستش مبن ای  ،یبود که عالوه بر اخذ اعتماد مان یعامل اسمنی
 کند.  یبد باز  یتا نقش خودش را به عنوان زن کردی من م ۀحضورش در خان

به عن.ان خدمتکار   اسی ببرد که  شینقشه را پ یداشت طور  میمامور پرونده تصم  ییگو
فربد   شنهادیو نقشه به پ ختیهم ربه زیچبا وجود کوثرخانم همه  یام شود؛ ول وارد خانه

 عوض شد.  یکم

 سی پل یپا کهن یدادند. ا حیبهم توض یآگاه ۀرا در ادار زیچهمان روز تا االن همه  از 
 باز شده است.  انیجر  نیهم به ا   یمل تی امن

  یزها یچ ی لیکشور ربط داشتند و خ یتیبه مسائل امن اهی س نیاطیافراد ش یبغض کهن یا
 . گرید

فربد را   ۀنقش  روز ی که د یای. مانیجز مان کدامچی. ه ستیمهم ن  میبرا  کدامچ یه هان یا  اما
 . دیفهم

  یمحو رو   یکار کرده، به جز لبخند چه  یاز دست مان اسمنی نجات  یگفتند فربد برا  یوقت
 خودش  کوباند و آسمان دلم را روشن کرد.  یبالقلبم با سبک  م،یهالب 

خبر   نیا  دنیش با شنرفت تا خواهر رونیب یباز  نیساله از ا  آن دختر پنج  یپا کهن یهم
 . ستی کاف می حال شود، براخوش 

 . ریروز تاخ کی منتقل کنند؛ البته با  یآگه ۀفربد به ادار ۀرا فردا از خان اسمنی است   قرار
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اش سر کند و بازپرس پرونده  در خانه اسمنی روز را  کی اصرار کرده بود تا بگذارند   فربد
 خاطر زحماتش به او داد.اجازه را به   نیا

 .  دوزمی رو مو نگاهم را به روبه کنمی را قفل هم  م دستانم

 ...اهی س نی اطیش امارت

 .شودی آزاد م یشده و سندش به دست شهردار رانی و  یامارت شوم به ود  نیا

  یپدرم است. هنوز هم کم دن ید  بیمن، آس یماجرا برا   نیقسمت ا   نیترن یغمگ دیشا
 ی سخت دیاعمالش را تحمل کنم و شا  یبه سزا  دن یکه رس باشدی سخت م  میبرا

 باشم. دنشیکش

ام  داده  س یرا به پل اهیس نی اطی مدارک ش شیاگر بفهمد که من چند ساعت پ دانمینم
 دوستش داشته و دارم!  داندیکه م  دانمی را م نینشان خواهد داد؛ اما ا  یالعملچه عکس 

 *** 

  نیاطیبا ش وجهچ یپرونده نداشته و به ه نیا  یتو  ینقش چیموکل بنده ه  یقاض یآقا  -
 کار... گروه خالف   نیا سینکرده. رئ یهمکار اهیس

 :کندی دست به من اشاره م با

 هستن.  شونیا  نیهم

تأمل، رو   یو با کم اندازدی م  زشی م یرو  ۀشدختهیر  یهابه برگه  یانگاه متفکرانه  یقاض
 : دیگوی م کندیآخرش را م  یهاپدرم که تالش  لی به وک

  یو پسرشون آقا   کردهی رو اداره م اهیس  نیاطیموکل شما ش جاست،نی که ا  یطبق مدارک -
رو داشته. با توجه به  یبهتره بگم ظاهرساز  ا ی  گریباز  کی افراشته صرفا نقش   حیمس

موضوع    نیاز ادادگاه هم  ی موکل شما گناهکار هستن و رأ  ان،یمتهم   گری اعترافات د
 . گردهیبرنم
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 . میاده یدادگاه رس انیبه پا  گرید

 ...یقاض ی اعتراض دارم آقا  -

را به   یینها یلب، رأ  ری ز  یاللهو با بسم  کندی پدرم را رد م ل یاعتراض وک تی با قاطع یقاض
 : رساندیگوش افراد حاضر در دادگاه م

خاطر  افراشته به   حیمس ی آقا  ران،ی ا  یاسالم ی جمهور یطبق اصل)...( قانون اساس -
از   اه،ی س نی اطیوجود گروه ش بری مبن یمدارک مهم دادنل ی اعتراف به خالف و تحو

داشتن مدارک و افشا نکردن گروه ذکر شده، تنها به پرداختن پنج  نگه یمخف  یجرمش برا 
 شود.ی محکوم م  ینقد ۀمیجر  لایر  اریلیم

  نیو کمک به مجرم یقانون ریغ میعلت جرا  به اه،یس  نیاطی ش یاصل س یناصر افراشته، رئ
 به اعدام.  شودی محکوم م  ؛یتیامن

  یشهردار تی آباد تهران هم به مالکعمارت واقع در سعادت  اه،ی س نیاطیگروه ش یاصل مقر
 استفاده شود. ختم جلسه.  ازمندانیو کمک به ن ریتا جهت کار خ دیآیدرم

  ۀدلخور و رمزگون یها نگاه  نمی تا نب اندازمی م نی و سرم را پا   فشارمیرا به هم م  دستانم
 پدرم را.

 ...اعدام

 را پس خواهد داد. اعدام... اعدام... اعدام... شیشکل تاوان کارها  نی به بدتر  دانستمی م

 را بفهمم. شیتر معناتا به کنمی لب با خود زمزمه م ریکلمه را ز  نیبار ا  چند

  یپدرم با دست و پاها شده،ی مخف یها طناب، چند سرباز با چهره  ۀحلق ه،یچهارپا
 و...  رشدهیزنج

  یاما حت کند؛ی و دردش تا مغز استخوانم نفوذ م سوزاندی اشک چشمانم را م جوشش
 .چکدیقطره اشک از چشمم نم



 تا طلوع نمانده  ی ز یچ

128 
 

. ناگهان  زندی اعصابم را متشنج کرده و به حال بدم دامن م  ترشی ب تیجمع یاهویه
و مانند مواد مذاب، پوستم را  دیآی راستم فرود م ۀگون یرو  یشرمی با ب یقطره اشک

 . زندیو آتش م  سوزاندی م

کردن به  افتاده است. با رخوت و بدون نگاه  نی نگاه پدرم سرم خم شده و پا ینیسنگ از 
 . رومی م یو به سمت درب خروج وم َی بلند م یصندل یچشمان پدرم از رو 

 .  کنمی حاضر در سالن هم توجه نم  یها به عکاس  یحت

 .افتدی م یچه اتفاق  گری که د ستیمهم ن  میبرا یحت

 اند ردش را بزنند.فرار کرده و هنوز نتوانسته  یکه مان کنمی فکر م ن یبه ا گری د یحت

از خانه رفته و با   شهی هم یخاطر دخترش برا که کوثرخانم به ستمینگران ن  ن یاز ا  یحت
 .کشدی متروکه انتظارم را م  یاهم، خانه  اسینبود 

اش حبس کرده و حاضر  فکر کنم که فربد خودش را در خانه نیبه ا خواهمی نم یحت
 حرف بزند. ی با کس یحت  ستین

  خواهمیم   گری د یست؟ باشد. من خودخواه! ولخودخواهانه ییگوی خودم هستم. م مهم
 دهم. تی تنها به خودم اهم

برگم را دود کنمبه   گاریآورش، سبه خانه بروم و بدون توجه به سکوت عذاب  خواهمی م
 شوم.  رهی خ یانقطه

به آن نقطه نگاه کنم و   یخال  ی. تنها به ذهنمیبا خود بگو یزیفکر کنم، نه چ یبه کس نه
 .نمیگذر عمرم را با چشم خود بب

 *** 

 فربد«  »
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چشمم   ی ها. گوشهکنمی نامنظمم را لمس م یها شیرو ته  کشمی صورتم م ی را رو دستم
 کرده.   لیما   یرگینگاهم را به ت ی چروک شده و سبز

 . زنمی م یو پوزخند  نگرمی م است   ختهیر  امیشانی پ یرو یروشنم که با شلختگ یموها  به

 . کندی را درهم م میها و اخم سوزدی م  یدگی خشکم بر اثر کش یهالب 

 کنم؟ یگذشته؟ چرا گذر زمان را حس نم  قدرچه

ام را با خزان تمام کردم و با  که رابطه یا. درست از همان لحظه رومیکنار م  نهیمقابل آ  از 
 .تپدینم گر ید  رهی قلب ت  نیگرفتم، ا دهی را ناد شی هااشک  یرحمیب

دادگاه امروز را هم   ی. حتستین نهیس  نیدر ا ده یتکه گوشت پوس ک ی جز  ی زیچ ییگو
 را نگرفتم. اسمنی و  اس ی حرف نزدم. سراغ   حینرفتم. با مس

ها بود از وجودشان  که سال  یاام بروم. خانواده انواده خ دنیبود که به د نی کارم ا تنها
 .گذاشتمی ام ممشغله یرا پا  امیتوجهیغافل شده بودم و ب 

و با   دمیدر آغوش کش  صانهی. پدرم را حر دمی ها با عشق، عطر تن مادرم را بواز سال  بعد
 ام نگاه کردم. دوردانه   زی لذت به خواهر عز

 در گوشم بود؟  اسمنی  یهاهی که در تمام آن لحظات زنگ گر  میاگر نگو   ستی ن یمعرفتیب

. کاکتوس کوچکم که در گلدان  ستمی ای آشپزخانه م ۀو مقابل پنجر کنمی را فوت م نفسم
 . نگرمی را م کندی م  ییدر دلم خودنما بیعج د،یسف

 د. بو  ییجادو  اهیگ  نیخانه نگه داشت، ا نی مدت من را در ا  نی که در ا  یزیچ تنها

 و حس کنم. نمیو نازکش بب  دیسف یها تک خارعشق را در تک  توانمی م  یحت

 سرسخت بودن را...   یرا... طراوت سبز بودن را... دلچسب دنی رو لذت
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زود پژمرده و   یلیو نه خ کند یمصرف م یاد یاست که نه آب ز  نی کاکتوس ا  خصلت
از   یبه راحت دهدی و اجازه نم کندی از خود محافظت م شی. با خارها شودی م دهیخشک

 ببرنش.  نیب

رقم  گونهن یکاکتوس بودن، آخرِ من ا نیا هیمن شب یزندگ ۀقص  یهااگر تمام آدم   دیشا
 . خوردینم

 نه...! دیشا  ای

وجدان، با مرگ به  از عذاب  زشدهیلبر  یکاکتوس بودم، حاال با قلب نیاگر من مانند ا   دیشا
 .دادمی نم انیخودم پا 

را که آماده کرده بودم به دست  یو کاغذ و خودکار نمینشی م  زیم  یرو  ید یناام با
 .رمیگی م

 به نوشتن: کنمی و شروع م کشمی بودن ماز سر زنده  ینفس

 به نام خدا  »

که تو   د یآی م ری قدر دآن  انی پا ی. گاهشودی ختم م یانیدارد و به پا  یکس سرآغاز  هر
  یا خواهد بود آن خاتمه نیزیقدر ش. و چه یام را رقم بزنبه خودت خاتمه  یشوی مجبور م
 همراه است. اتی و یدن یهاغم  دنیرس انیکه با پا

  یرو  دهیوجدان خوابعذاب  توانمی اما اما نم رم؛یرا نگ  م یتصم نیتالشم را کردم تا ا  تمام 
  ام یآلود زندگقلب و روح و جسم گناه  نیجسمم را تحمل کرده و با ا   یقلب و روح و حت

 را ادامه دهم. 

 خون را با خون و گناه را با گناه.  کنند؛ی را با خودش پاک م زیهرچ

 بار...  نی آخر یگناه کنم؛ برا  دیقلب و روح و جسم گناهکار با ن ی پاک کردن ا یبرا 

 ...زمی عز  خزان
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بود که کنار تو داشتم. برعکس   یهمان لذات ناب  امی زندگ یروزها  نی از بهتر یکی  دیشا 
 .  یکه در قلبم جا داشت یبود یدوروبرم، تو تنها کس یتمام دخترها 

پرده بردارم از   خواهم ی باشد؛ اما االن م رید  دیاز احساسم صحبت نکردم. شا وقتچیه
 حس ناب و نوپا.  نیا

  یکه آن خال مشک بهت نگفتم وقتچیبهت نگفتم که من دوستت داشتم. ه وقتچیه
  ییبا یبهت نگفتم که ز  وقتچ ی. هانداختی وتاب مرا به تب  امجنبهیکنار لبت، قلب ب

 .دیدزدی را از کفم م ارمیو اخت  بردی هوش از سرم م اتی شرق

با نبود    یتوانی م یترراحت   گونهن یرفتم. ا  اتیکه از زندگ  یمن را ببخش  خواهمی م  حاال
و    یاست که خوشبخت شو  نیام از تو ا . تنها خواسته یرا بکن اتی و زندگ  ییای من کنار ب

 .یکن  یخوشبخت زندگ

 ...حیمس

. لحظات  شدی افکارم به او ختم م ط،ی که در هر شرا یتنها دوست و برادر من بود  تو
 و حساب خاطراتمان از دستم در رفته است.   میبا هم داشت یاینشدنفراموش 

 داندی اما خدا م م؛یرا به توا نگو  زی کنم و همه چ  ینقش باز  یاواخر مجبور بودم کم  نیا
 کار شدم.  نیتو مجبور به ا  دنیند بی خاطر آسکه تنها به

  یدنبالش بود شهیکه هم یبه آن آرامش تیدرنها  دوارمیپدرت متاسفم و ام خاطربه
 . یبرس

 برادرم!  نی عاشقانه دوستت داشتم و دارم، بهتر شهینکن که هم  فراموش

 ...اسی

  کششیپ یکه تو را درونش انداختم و خواهرت را به مان یخطرناک   یبابت باز  متاسفم
ها خواب به چشمانم  و شب کندی مرا به حال خود رها نم  یاوجدان لحظهکردم. عذاب 

 .دیآینم
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  مان ی ا  نیمطمئن بودم و به ا امن است  تی جا یمان شیپ کهنی مورد خودت، از ا  در
 به تو بد بگذرد. گذاردی نم یا قهیدق  حیداشتم که مس

 ست.  یانصافی ب تی من مهم نبود که نها  یبرا  دنتید بیفکر نکن که آس  پس

 ...اسمنیاما   و

 خواهش دارم. من را ببخش.  کی  تنها

 « یعیشف فربد

 *** 

 اس« ی »

 

. کشمی نرمش م یموها   یو با دست، رو کنمی نگاه م اسمنی  ۀبه چشمان بست آلودبغض
 داغ داغ است. اشیشانیپ

شهر هم نتوانستند   نیا  یها دکترها و متخصص  نیبهتر  یو حت رودی نم نی پا تبش
 بکنند. شی برا یفکر

به او   یست که مان  ییخاطر خاطرات آزارهاست و به   یعصب اسمنیبدن  یبودن دما  باال
سال طول خواهد   انیته است ک هسالروانشناسش هم گف یمتهمل شده است. حت

 برگردد. یترتر شده و به حالت نرمال به  یکم اسمنیتا اوضاع   دیکش

 خوردی م یزیو نه چ زندی م ی دوباره به خانه برگشته، نه حرف اسمنیکه   یده روز  نیا در
 . ردی بگ یافسردگ یاست که خواهرم در پنج سالگ   نیمن ا   ینگران نیتر و بزرگ 

 

ام هستند را با دست  گونه یرو  دنیو با سرعت درحال لغز  اجازهیکه ب  ییهااشک 
 .شومی و از اتاق خارج م کنمی محارشان م
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 نی ا  ی. برارانهی و مهیو ن  یمی قد ۀمح نیا  یام تنگ شده بود. برا خانه  یبرا  دلم
 است. دهیچیدر خانه پ شهیکه هم ی خاک  یبو  نیمخروبه و ا   یهاساختمان 

 کنمی که فکر م یا یماکارون ری . ز ستمیای و مقابل گاز م کنمی سمت آشپزخانه حرکت م به
 . شومی شام م ۀسفر  دنیحاال آماده شده است را خاموش کرده و مشغول چ

را تنها گذاشته و به   اسمنی فرصت نکردم  یابود و من لحظه  حیدادگاه پدر مس  امروز 
 دادگاه بروم. 

 هیدر صدم ثان  یر آن دادگاه حضور داشته باشد. حتممکن بود فربد هم د  یطرف از 
 . نمیاش را ببچهره  خواهمینم

  یشود بر رو  یخودم با دستان خودم وجودش را به آتش بکشم تا بلکه آب ترسمی م
 قلبم. ۀخاکستر سوزند

کرد و جانمان   یباز  نیراحت من و خواهرم را وارد ا  قدرن یکه فربد ا  شودی باورم نم هنوز 
 حراج گذاشت.   را به چوب

  یرو کنمی م  یکه سع یو لبخند  قیعمیو با نفس  گذارمی غضا را وسط سفره م سید
 .رومی نگه دارمش، به سمت اتاق م میهالب 

. ناگهان به  دهمی تکان م شی بازو یو دستم را رو  نمینشی م نیزم  یرو اسمنی کنار
 .پردی ها تکان خورده و از خواب مگرفته محض برخورد دستم با بدنش، مانند برق

 ریز  زندیم  یو بعد به صورت ناگهان گرداندی هراسان و ملتهبش را به اطراف م چشمان
 .هیگر

 . بردی هق امانش را مو هق  شودی م  یاش جارکرده تب  یهاگونه   یرو وار ل ی س شی هااشک 

نسبت به او ندارم صورتش را با دستانم  یکه خودم هم وضع بهتر ی. درحال کنمی م  هول
 : کنمی و نجوا م  رمیگی قاب م

 نکن.  هی... قربونت برم گریآج اسمن؟ یشده   یچ -
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  ۀدختربچ کی اند که قانون گذاشته   ایدن ی. کجاکشدی م  ری. قلبم تابدیی شدت م اشه یگر
 کند؟   یکار نیطور توانست همچچه  یرا دارد؟ مان  یپنج ساله تحمل دست دراز 

 .کشمی را در آغوشم م  فشیو جسم نح دارمی صورت داغش برم  یرا از رو  دستانم

و اشک   زندی . با دست پسم مزدیریو اشک م کندی هق م. هق زدیری و اشک م لرزدی م
 . زدیری م

 : زندی م ادی مندش به زبان آورم که فرروح درد  امی الت یبرا  یحرف خواهمی م

 .آدیدوستت ندارم. برو ازت بدم م گری. درونی برو ب -

را در گلو خفه کنم.  رمیگها نفس هقتا هق  گذارم ی دهانم م یدستم را رو یناباور با
 . کنندی م  زشی و ر  سوزانندی پوست صورتم را م د،یهمچون اس  میهااشک 

 :کنمیو نجوا م کشمی چشمانم م یدست، محکم رو  با

 کردم؟  کاریمگه چ   ؟ی چرا آج -

. کشدی م  غیو ج گذاردی م  شی هاچشم  یکوچکش را رو  یها . دست کندی م هیگر  تنها
 . آوردیو نفسم را بند م  کندی م  دایکه دردش تا مغز استخوان من هم راه پ ییهاغیج

  یرحمیگونه با بمن چه   ۀزکردیخواهر عز  داندی . خدا مدهیدختر چه کش نی ا داندی م خدا
ناک  وحشت  یایرانده شده و پا به دن رونیکودکانه ب یایمستبدانه از دن  یو اجبار

 ترها گذاشته است. بزرگ 

تر و من را نگران  رودی بدنش باالتر م یرا کنترل کنم. هرلحظه دما  اسمنی  توانمینم
 .  کندی م

  یرو  یاراد ری وبدون فکر و غ  دارمی را برم لم یوبا. م شومی از اتاق خارج م  یپاچگدست  با
کرد که اگر   دیاش را بهم داد و تأک لحظه شماره  نی. در آخرکنمی مکث م  حیمس ۀشمار
 . رمی خواستم با او تماس بگ یکمک
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و   باشدی هنوز از چشمان دردناکم روان م میها. اشک دهمی را مقابل گوشم قرار م لی موبا
 . سوزدی ها مآن   یپوستم بر اثر شور

را   شی تا االن صدا شی. ار ده روز پابدیی شدت م  میهاهقهق  ح،یمس  یصدا   دنیچیپ با
 بودم.  دهینشن

 الو.  -

 .میبگو  توانمی نم یزیچ

 ...اسی الو.  -

 : کنمی و تنها نجوا م فشارمی م  میگلو   یدستم رو با

 .جان یا  ای ب حیمس -

 :دکنی م تی او هم صرا  تفاوتی ب یبه صدا  ینگران

 شده؟  یچ ام؟یکجا ب -

 ام. توروخدا...خونه  ایب -

 : دیگو ی عجله م با

 باشه باشه. آدرست رو بفرست. -

  شیو با جمع کردن تمام توانم آدرس خانه را برا  کنمی تماس را قطع م یحرف چیه  بدون
 . فرستمی م

و   چدیپیمدام در گوشم م  اشه یدلخراش گر  یشده؛ اما صدا ترفیضع اسمن ی  یهاغیج
 .گردمیو دوباره به اتاق برم   رمیگی شام م ۀ. نگاه از سفرشودی م ادآوریحال بدم را بهم 

 شده و اشک، پوستش را براق کرده.  لیما  یبه کبود  هیصورتش از شدت گر  رنگ
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تا چشمان   رمیگی و دستان داغ کوچکش را به دست م نمینشی کنارش م آرام
 نگاه من بدوزد. اش را به قرمزشده 

  میهاتا دوباره اشک  رمیگی. لبم را گاز م دهدینشان نم یالعملو عکس  خوردی نم تکان 
 یباز عروسک   گریدختر پنج ساله ست؟ چرا د  کی  هیشب شی دختر کجا نی نشوند. ا یجار
درآغوشم  گری چرا د چد؟یپی اش در خانه نمخنده  یصدا نیطن  گری چرا د کند؟ینم
 دهد؟ ی دوستت دارم سر نم یو آوا   ردیگینم

 : میگوی آلود مبغض  یو با لحن دهمی قورت م ی دهانم را بسختآب

 ؟یآج یدوستم ندار  گریچرا د یبگ یخوا ینم -

از اشک    زیو چشمانش لبر دیآی درم یصورتش به قرمز  یحرفم ناگهان کبود نی ا با
 .کندیو حودش را از من دور م  کشدی م رونی. دستانش را با شدت از دستانم بشودی م

 : زندی م ادی شوم که ناگهان فر لی به سمتش ما خواهمی م

 . رونی. برو برونی برو ب -

و   شودی منفجر م  میکرده در گلوقدر بلند است که ناخدآگاه بغض جا خوش آن  غشیج
  اسمنیبه حال بد خودم و  تر شیب کهن یا  ی. برا کنندی دانه سقوط مداغم دانه  یها اشک 

 . رومی م رونیو از اتاق ب شومی بلند م نی زم یدامن نزنم، به سرعت از رو 

به گل نشسته   دم یام یو کشت کندیم  ینیکوه سنگ  کی  ۀ. سرم به انداز ستی خوب ن حالم
 است.

. کوبمی م  واریدانه به دها را دانهو ظرف   رومیشام م  ۀ. به سمت سفرشومی م یعصب
  اتشیو تمام محتو  کنمی را بلند م یماکارون سی. دشودی در گوشم اکو م اسمنی  یهاه یگر

 . کنمی . پارچ آب را پرت کرده و سفره را مچاله مزمیری م  نیزم یرا رو 

  ایتر است  کمن دردنا   یها هیاو؟ گر  ا یمن بلندتر است    ی. صدااسمنی. مانند زنمی م غیج
 او؟   ایاو؟ حال من بدتر است  
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کار  چه دانمی نم گری. دکشمیرا درآغوش م  میو زانوها  نمینشی م  نیزم ینفس رونفس  با
کنم   تی از از فربد؟ به خدا شکا  ای باشم  ریگرا؟ از خدا دل  یمان  ایکنم. خدا را سرزنش کنم 

 س؟ یبه پل ای

و زور بازو را بهش عطا   یکه با افتخار خلقش کرد   یابنده  نی انصاف است؟ بب نی... ا ایخدا
 رفتار کرد!  اتی نیزم ۀگونه با فرشتچه  یفرمود

دختر پنج ساله   کی را به رخ  اشی گونه قدرت و مردانگچه  ید یکه آفر ی فرد نی بب ایخدا
 .دیکش

 را شکر. اتیکرمت را شکر. انصافت را شکر. عدل و مهربان  ایخدا

. کندیمن رقابت م   یهاهی گر   یکل خانه را برداشته و با صدا سمنای  یها غیج نیطن
 .شودیو گم م چدیپی م  اسمنی  یها غیج نیزنگ درب در ب یناگهان صدا 

  ی. گرماکنمی حرکت م اطیو به سمت ح  شومیبلند م  نیزم ی از رو ی حسیرخوت و ب با
 ! نداز یُلنگ ب  دیگوی هوا م یبدنم به گرما 

نازکش  ریزنج یپشت درب است، دستم را رو  یمطمئن شوم چه کس کهن ی ا بدون 
 .کنمیکشش، درب را باز م  کی و با  گذارمی م

  نتیدر چهارچوب قرار دارد، دوباره اشک به چشمانم ز  یکه با نگران حیمس دنید با
سرووضع آشفته و حال زارم،   دنی با د حی. مسبنددی را م میو بغض راه گلو دهدی م

 : پرسدی م یو با نگران کندی اش پاک مرا از چهره  شیها اخم

 ه؟ یچه سرووضع نی ا  اس؟یشده   یچ -

 دورگه شده است: ادیو فر   هیو گر  غی از سدت ج میصدا 

 . حیمس -

تا وارد   روم ی تر م. من هم چند قدم عقب داردیو بهت به سمتم برم  یقدم با نگران چند
 شود.  اطیح
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 . حیجان مس -

  ۀریو چشمانم را خ  بردی م  ادمی را از  ختنیرآرام و لحن دلواپسش، اشک  یصدا 
 یقراری. قلبم با بکنمیبخش از آن خارج شده م آرامش  ۀدو کلم نیکه ا   شیهالب 

 . آوردی و به آن فشار م کوباندی م ام نه یخودش را به س

را از   شیهاام که با دلهره لب چشم دوخته  حیمس  یبه چشمان مشک ی سکوت و با گنگ در
 :کندی هم باز کرده و زمزمه م

 اسمنه؟ ی  یصدا ن یا -

شده است.   رسدی که از خانه به گوش م یمتعدد و دردآور ی هاغیج ۀتازه متوج ییگو
العملم چشمانش درشت شده،  عکس  نی . با ادهمی مثبت تکان م ۀسرم را آرام به نشان 

 .شودی و با عجله وارد خانه م  دریگی ازم فاصله م  عیسر 

و   نمینشیم  نیزم یجا روسرم را نگاه کنم، همان برگردم و پشت  یحت  کهن ی بدون ا من
گوش   اسمنی  ی هاه یبه گر یو نه حت  زمیری . نه اشک مگذارمی م می زانوها یسرم را رو

 . سپارمی م

. امشب به دهمی وار خودم را حرکت مو گهواره  گذارم ی هم م یرا رو   میهاتنها پلک  بلکه
از خدا   یکاف ۀام. به انداز کرده  ه یاز سرنوشت گال یکاف  ۀ. به انداز امختهی اشک ر   یکاف ۀانداز 

 ام. مرگ خواسته 

 عذاب جا دارم.  ی. هنوز برا گرید  یفردا و روزهافردا و پس   یبماند برا  اش هیبق

 *** 

 ح« یمس »

 

  یو آرامش را رو   دهیو جسم خواب کشمی م رونیرا از آغوشم ب اسمنی  یو کسل یخستگ با
 .گذارم ی خواب مرخت
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دختربچه که   نیکه ا  کندی ست که ثابت م یریاش، تنها چبرجسته  یهاگونه  یاشک رو  در
 .رفتی م شی تا آسمان هفتم پ شی هاغیج شیساعت پ کی   ده،یخواب  تی حاال با معصوم

  یکجاند و بهم دهنعدد دو توقف کرده  یها رو . عقربهکنمی بزرگم م یمچبه ساعت  ینگاه
 . کنندی م

  یرو ی هاخرده شهیش نی. از بشومی بلند م نیزم  یرا با شدت فوت کرده و از رو  نفسم
که که در خودش مچاله   اسی  دنی. با دکنمی حرکت م  اطی و به سمت ح گذرمی فرش م

  شیو آرام صدا  رومی رعت و بهت سمتش منشسته، با س  نیزم یرو یحالی شده و با ب
 . زنمی م

 .دهدی من ُسو م  ۀپرسشگران ۀ گرفته و به چهر یاز درب ورود  یحسیسرخش را با ب   نگاه

گرفته و با   اشی نازک و راحت ی هالباس   یو نگاهم را از رو   رمیگی م  یجا ن یزم یرو  کنارش
 : میگوی نگران و خسته م یلحن

 ؟ ینشست  جان ی چرا ا -

 :زندی و بدون توجه به پرسشم آرام لب م کشدی م  شیبازوها  یرا رو  دستانش

 طوره؟ چه  اسمنی حال  -

 .دهمی را تکان م سرم

 .دهیخواب -

 :کندی و نجوا م زندی م  یای عصب لبخند

 دوستم ندارم.  گرید گهی م -

 .شودی که نگاهش قفل چشمانم م گذارمی م فش یظر  ۀشان ی را رو دستم

زمان   دی . مگه کال چند سال سن داره؟  با ستین  یخوب طی . االن تو شرا شهی درست م -
 رو درک کنه. نگران نباش. ریبگذره تا اتفاقات اخ 
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که قلب من را هم به جنب و   ی. با بغضآوردی هجوم م اشی ابه چشمان قهوه  اشک
 : دیگوی م اندازدی جوش م

از   تونمی طور مسالمه. چه   ستیفقط بتحمل ندارم. من  گهی. دشمی م  وونهی دارم د -
  ییبه تنها دی با  شهیو مشکل که هم  یبدبخت همهنی مراقبت کنم؟ خسته شدم از ا  اسمنی

 به دوش بکشمش. 

که آرام از چشم راستش  شودی م ی دیآن مروار  ۀریاما من نگاهم خ زند؛ی حرف م  او
 . رساندیم  اسی  ۀچان ریو رقصان، خودش را به ز  کندی سقوط م

 :زنمی لب م شدهمسخ 

 .کنمی. من کنارتم. بهت کمک م یستیتنها ن -

درهم نجوا   یو با اخمان گذارد ی م  شیها گوش  یحرفم با شدت دستش را رو  نی ا با
 : کندی م

 نگو. توروخدا نگو. یطورن ینگو. ا  -

 .کنمی م تعجب

 چرا؟!  -

 .دهدی را به چپ و راست حرکت م سرش

بهم کمک نکرده.   کسچیتا آخر باهام نبوده. تا حاال ه سکچ ینده. تا حاال ه یقول الک -
بعد از   هامل ی دوستم نداره. فام گریولم کردن و رفتن. خواهرم د  ایدن  نیپدر و مادرم تو ا 

بردن.   ادی کل من رو از سراغ ازم نگرفتن. دوستام هم که به  کیفوت مامان و بابام  
 ؟ ی کنارم بمون یخوا ی وقت تو ماون 

به زبان آورم. او اما   یسردم را تکان دهم و حرف  یهالب   توانمینم ی . حتشومیم  شوکه
 شدن ندارد.  الیخی قصد ب ییگو
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که از خودم   دهی قدر حس خوب بهم دست مکنارتم اون  یگی م ی. وقت امجنبهی من ب -
 حرف رو بهم نزده. توروخدا تو هم نزن.  ن یا  ی. تا حاال کسشمی م خودیب

 : میگو ی اش مچهره   یو با تمرکز رو کشمی مرتبم م یرا درون موها  دستم

 بزنم و بهش عمل نکنم. یتا حاال نشده حرف  -

از هم فاصله   یو کوچکش کم ی . لبان صورتدوزدینگاهش را به چشمانم م  تی معصوم با
ا  و ب  رمیگی . چشم از لبانش مکشدینور چراغ خانه به رخم م ریرا ز  اش ی اند و براقگرفته 

 :کنمی تحکم نجوا م

تر بپوش.  لباس مناسب   کی . حاال هم پاشو برو کنمی کمکت م یعنی کنمی گفتم کمکت م -
 .نن یبب یطورن یما رو ا هاتونهیسا هم  ستیجالب ن روقتهید

 یاش را به خوبو دخترانه  فیکه بدن ظر  کنمی اشاره م اشی بعد به تاپ و شلوار عروسک و
  یهابه لباس  ینگاهمین اسی حرفم  نی گذاشته و نگاهم را جذبش کرده. با ا  شیبه نما

 .شودی بلند م نی زم ی از رو  یآرام غی و با ج کندی تنش م

 : دیگوی با عجله م رساند،ی که با حالت دو خودش را به خانه م یدرحال

 . گردمی االن برم -

  ری و ز  دهمی اش، سرم را به چپ و راست تکان محرکت کودکانه  نی آرام از ا یاخنده  با
 : کنمی لب زمزمه م

 کردنت تنگ شده بود. تی اذ  یدلم برا  -

 *** 

 فربد«  »
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. گذارمی م  اشره یگدست  یخانه حرکت کرده و دستم را رو  یسمت درب ورود به
اتاق خوابم  به طرف  یا کار اضافه  چی. بدون هکنمی و درب را باز م کشمی م  یقیعمنفس

 .دارمی برم زیم  یرا از رو لمیو موبا رومی م

. درست مانند  دهمی را مقابل گوشم قرار م لی و موبا زنمی را م حی مس  ۀحفظ شمار از 
  نیرا به ا اشیی با یو ز  ین یری اش متنفر هستم و تمام شکردن شماره  وی خوش از س

 . رمی اش را بگکه از حفظ شماره  دانمی م

است و احتمال    داریدارم که ب نانیاما اطم باشد؛ی شب منصفه میساعت دو و ن کهن ی ا با
 ست.  یااز هر ماهواره  تری من و او قو  نیب یپاتتله دهمی م

 الو.  -

 .کندیم  نی را تزئ میهالب  یمحو رو یلبخند  شیصدا   دنیشن با

 . حیسالم مس -

 .یزنگ بزن کی یگرفت  میه عجب تصمسالم داداش. چ -

 تنگ شده بود. شی هاگفتن داداش  یدلم برا قدرچه

 نبود. فیرد  ادی. اوضام ز دیببخش -

 ؟ یاالن خوب -

 نگران نباش.  شمی نبود؛ اما خوب م یخوب شدنم کاف ینه. ده روز برا  -

 : دیگوی م  پرسشگرانه

 ؟ ی داشت یکار -

 : زنمی و لب م فشارمی چشمانم را م ی.با دو انگشت شصت و اشاره روکنمی م مکث

 شم؟ یپ یآی م -



 تا طلوع نمانده  ی ز یچ

143 
 

 االن؟!  -

 آره. -

 .شودی مشکوک م  یکم شیصدا   لحن

 شده؟  یزیچ -

 .ذارمی رو هم باز م ی. در ورود ایشده باشه؟ فقط زود ب یز ی نه. مگر قراره چ -

و   یمیقد ی. بغضکندی تلفن را قطع م یو بعد از خداحافظ  دیگوی م یا باشه دیترد با
تنفس   یبرا یام جا خوش کرده و راه نفسم را بسته است. تالشدر هنجره  نیسنگ

 دارد؟!  یت ی. چه اهمکنمینم

 .شودی در گوشم اکو م اسمنی  یهاهی مدام زنگ گر  یوقت

 مقابل چشمانم است.   اسمنیبه  یمان یدست دراز  ری مدام آن تصو   یوقت

ذره نابود کردن روح من  وجدان مانند خوره به جانم افتاده و درحال ذره مدام عذاب   یوقت
 دارم؟  یاست. من چه اهمت 

را   یشوم، مان اسمنی یکردم. آمدم منج یرا قربان اسمنیرا نجات دهم،  حی مس  آمدم
به روح پاکش زخم  ترشیب ند،ینب بیبروم تا آس رون یخزان ب یدادم. آمدم از زندگ یفرار
 زدم.

لرزان،   یمن باشم، عدالت خدا برقرار شود. با دستان  یباز  نیا یقربان  نیاگر آخر  دیشا
 .دارمیام را برم گذاشته  زیم ی که رو یبرنجقرص 

 گونهن یقدر ازدن... آن بار پلک  کی  یو با دقت. بدون حت  می. مستقکنمی م  نگاهش
  .سوزدیکه چشمانم م کنمی نگاهش م
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داده. تنفسم   شیرا افزا  میهارا به هزار رسانده و جهش خون در رگ  شی هاضربان  قلبم
  یسبک، رو ی گشته و بدنم همچون پر نیمنظم و راحت و دلنش  یای راراد یبه طرز غ

 ساکن شده است.  یصندل

چشمانم را  .گذارمی محو، قرص را داخل دهانم م  یو با لبخند  آورمی را باالتر م دستم
 گناهم!  نیترنگاهم، بزرگ  نی. آخربندمی م

  دگانتیبرگز  انی م  گرید ایبودم؛ اما آن دن زتیبرانگش ی مخلوق ارشد و ستا د یشا ایدن نیا
 ندارم. ییجا

 :کنمیبا خود زمزمه م  رلبیز  رود،ی م نی ام پاکه از هنجره  قرص

 . ستیاز خواب ن ریبه غ ایدن نی ا  ندیگوی گرچه م -

 . ستیتاب ن گریکن که د ینواز اجل! مهمان   یا

 *** 

 ح« یمس »

 

. دوباره آن  شومی م  رهیخ اطی از ح یاو متفکر به نقطه  دهمی را از گوشم فاصله م لی موبا
و با نوک   گذارمی سرم م ی مچاله رو  یابه سراغم آمده. دستم را با چهره  یسردرد لعنت

 . کنمی فشار وارد م امیشانیبه پ یانگشتانم، کم

 . کندی و اخمانم را درهم م چدیپیآلود فربد مدام در گوشم م بغض  یصدا 

 .ششیشب زنگ زده و خواسته که بروم پاز ده روز حبس در خانه، ساعت دو نصفه بعد

 اومدم.  من
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که   اسیبه  یا یخنث نگاهمیو ن  رومی م رونیب امسروتهی از افکار ب اس،ی  یصدا   دنیشن با
لب نجوا    ریو ز   اندازمیسرش انداخته م  یرو  یمشک  یو شال دهیپوش یحاال سارافن

 : کنمی م

 . یخوش اومد  -

 : دیگوی م  دیا یب کمی نزد کهن یو بدون ا کندی م لی ما  نی را به پا سرش

 تو.  دی کنم. بفرما یی رایرفت ازتون پذ  ادم ی. من  دیببخش -

را   میهالباس   یکه با دست، گردوخاک نشسته رو  یو درحال  شومیبلند م  نیزم یرو از 
  یکه خستگ ییو با صدا ستمیای م  شی و روبه رو  دارمی . به سمتش قدم برمتکانمی م

 : میگویدرش نهفته است م 

 دوباره بد شد بهم زنگ بزن. اسمنی برم. اگر حال  د یبا گری من د -

 :کندی حرف به رسم ادب دوباره تعارف م  نیا  دنیشن با

 !دی موندی مشب رو  -

و  ندینشی لج، کنج لبانم م  ی. لبخنددهمی را باال م میابرو  یتا کی حرفش   نی ا با
 .شودی م  زیر یکم بار،طنت یچشمانم ش

.  اندازدی م  نی را به دندان گرفته و خجول، سرش را پا نشی حرکتم لب پا  نیا  دنید با
 بیکه تنها دستانم درون ج ی. درحالبرمی کوچک شلوارم فرو م بی دستانم را داخل ج

 :میگو ی است م

 موقع و به جا.تعارف خوبه؛ اما درست و به  -

 تنگ شده بود؟   دنشیخجالت کش ی. گفت بودم دلم برا شودیم  سرخ 
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. هنگاهم  شومیآرام، از خانه خارج م یای و با خداحافظ کشمی م  یایو طوالن  قیعمنفس
نازک و کودکانه   یحن معصوم و صدا او را هم با آن ل یخداحافظ  ،یبستن درب ورود 

 آمدم. رونی اش بکه هرچه زودتر از خانه  کنمی و خدا را شکر م شنومی م

را باز کرده و سوار   نی اش، درب ماشو با فشردن دگمه   آورمی م رونیب بمیرا از ج موتیر
 . شومی م

هم قرار   یرا رو  میهاو پلک   گذارمی نمیفرمان ماش یو رخوت، رو  یرا با خستگ سرم
 . دهمی م

اجازه دهند    خواهندی نم ییبه حال خودم باشم؛ اما گو خواستمی امشب را م  نیهم  فقط
شود. دادگاه امروز صبح به    قیجان خسته و رنجور تزر نی آرامش به ا ی فقط کم ،یکم

را   اسی  یهای و نگران  اسمنی حال و روز   نیتحمل ا  گریبود، د میسنگ میبرا  یکاف ۀانداز 
 نداشتم.

 توانم ی اش ممظطرب و گرفته  یصدا  دنیفربد. با شن شیبروم پ دی هم که با الحا
رخت بسته و از   خواهندیاتفاقات نم  نیا  یی. گوکشدی کنم که چه انتظارم را م ینیبشیپ

 خارج شوند. امیزندگ

و   دهمیرا حرکت م  نی. ماشزنمی و استارت م کنمی فرمان بلند م یسرم را از رو  یکسل با
 . رومی م رونیب کندیم  یدر آن زندگ اسی که  یو محقر  کیبار ۀاز کوچ یبه سخت

 . شومی فربد روانه م ۀو به سمت خان  رمیگی م ی میمخروبه و قد  یها از ساختمان   نگاه

 *** 

 سال بعد«   کی »
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شما را به عقد   دیدهی به بنده وکالت م ایآ یسعادت  اسیمکرکه؛ سرکار خانم    ۀزیدوش -
و شمعدان   نهی دست آ کی د،یمج.... ال جلد کالم   کی   یۀافراشته، با مهر حیمس یدائم آقا 

 لم؟ ی وک  اورم؟یدرب یبهارآزاد ۀو چهارصد سک

  نی . با اابدی کاهش   قشیعم  یاز سرما  یتا کم فشارمی را م اسی  فی کوچک و ظر  دست
. دهدی من ُسر م  ۀسمت چهر  مقابلش به ۀقرآن بازشد یکارم نگاه مظطربش را از رو 

و با   آوردی کوچکش م ی هالب   یرو نیر یش یکه لبخند ندیبی در نگاهم چه م دانمینم
 : دیگوی آرام؛ اما محکم م یلحن

 بله. -

زنانه در اتاق   ی هادن یکل کش یو نقل بپاشد نه صدا  د یبگو کی هست که تبر یکس نه
است که    اشی خجالت ی هاخنده  اسمنی  یهادست زدن  زی ر ی. تنها صدا آندازدی م نیطن

 . شکندی آور محضر را مسکوت عذاب 

ساده، شروع   کی تبر   کی یهنوز در دستم است. عاقد با عجله و بدون حت  اسی  دست
 عقدنامه:  ۀبه خواندن ادام کندی م

مکرمه    ۀزی که شما را به عقد دائم دوش دیدهیافراشته به بنده وکالت م  حیمس یآقا  -
 لم؟ یوک اورم؟ یذکر شده در ب یۀبا مهر یسعادت  اسی رکارخانم س

. با دهمی قرار م شی و دست خودم را هم رو  گذارمی م  میپا  یرا رو اسیلرزان    دست
 : زنمی لب م تی رضا

 بله. -

  یبرا  ییبا ی چشمک ز  اسی. چدیپی در اتاق م اسمنی  یها دست زدن  یبار هم صدا  نیا
 .ماندی که از چشمان من دور نم زندی زده مذوق  اسمنی

. میکنیمختلف، امضا م  ۀصفح  نید یچن یو رو   میروی م  زشی عاقد به سمت م ۀاشار با
  اسی و رو به من و   آوردی م شی ها لب  یرو  یهرچند محو و مصنوع ؛یبار لبخند  نیعاقد ا

 : دیگوی م
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 .دی بش بختخوش... . انشال گمی م  کیتبر  -

و   حیمل   شی. صورتش با آن آرا اندازدی م نی گزارانه سرش را پاسپاس   یابا چهره  اسی
 د،یسف  ۀلباس ساد کی دختر با  کی  دانستمی. نمکندی م  یدلبر می برا  بیدخترانه عج

 معصوم شود و طاقتم را از کفم ببرد.  تواندی م قدرن یا

چشمم را به  . دهمی را م اشیبختخوش  یو کوتاه، جواب آرزو کنمیعاقد م  ۀبه چهر نگاه
با   تی و معصوم  ییبایدر ز  یبا آن لباس کوتاه صورت ییکه امشب گو  دوزمی م  اسمنی

 .کندی خواهرش رقابت م

 شی با ی و با آن لحن کودکانه و ز  دهدی م یلبخند دست کوچکش را در دستم جا  با
 : دیگوی م

 م؟ یبخور  تزای پ میعمو حاال بر -

  یوار رو. دستم را نوازش بوسمی را م اش یشانی و با عشق پ  شومیخم م  ش یپا  مقابل
 : میگو یو م کشمیم   اشیی طال  یموها 

 عموجون. یتو بگ یهرچ -

 گر؟ ید ی جا کی م یقبلش بر شهی م -

 : زنمی و لب م کنمی . پرسشگرانه نگاهش مشنومیرا درست از پشت سرم م  اسی  یصدا 

 کجا؟  -

 :دهدی جواب م تیو در نها  فشاردی به هم م یرا کم لبانش

 زهرا.بهشت  -

 *** 

 سال قبل«   کی »
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آسانسور   یلب به خراب ری نفس زدن، ز و با نفس  رومی فربد باال م ۀخان یهااز پله  آرام
فربد نبود، پنج طبقه را   شانی پر یاز حال بد و صدا یخاطر نگران. اگر بهفرستمی لعنت م
 . افتادمی ام راه مراست به سمت خانه  کی و   آمدمیباال نم

فربد درب    ۀ. طبق گفتستمی ایو مقابل واحد فربد م  کشمی م ی ایبلند و طوالن قیعمنفس
 باز است.

. نگاهم را  شومی وارد خانه م  صدایو ب دهمی درب را هول م م،یهادرآوردن کفش  بدون
 : میگوی مکث، بلند م یو با کم چرخانمی فربد م زی مرتب و تم ۀدورتادور خان

 ؟ ییفربد! داداش کجا  -

  دنیجا و نشنآن  یخال یفضا  دنی. با د شومی و وارد آشپزخانه م  دارمی قدم برم چند
 : زنمی م ش یاز جانب فربد، بلندتر از قبل صدا ییصدا 

 زود برم!  د یبا  ستیحالم خوب ن ؟یی فربد کجا -

آب   ی. صدا دکنی م  کی هم نزدرا به  میکم ابروها خود برده کم ۀسلط  ریکه خانه را ز   یسکوت
رفته باشد؛   ییساعت از شب جا  نی است که ا رممکنی و غ دیآینم ییدستشو ایاز حمام  

 مهمان دعوت کرده است.  کهن ی آن هم با وجود ا

دان  است و گل  زی م یکه رو  یاز آشپزخانه خارج شوم که نگاهم به کاغذ  خواهمی م
 . افتدی قرار گرفته م شیفربد رو   ۀکاکتوس موردعالق

و نگاهم   کشمی م  رونیدان بگل  ری . کنجکاوانه کاغذ را از ز کنمی کج م زی را به سمت م راهم
 .دهمی م  شیرو  ۀبستنقش  یهارا به خط 

و   کشدی م ی . گوشم سوتافتدیو قلبم از تب و تاب م  شوندی از هم باز م میهااخم   ناگهان
 کمرم نشسته است.   یسرد رو   یکه عرق فهممیمن تازه م

 . رسانمی خواب فربد مو با سرعت خودم را به اتاق زنمی م  یادی . فر میآی خودم م به
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. جسمم سقوط  کنمی تخت، ناگهان سقوط م یرو  اشده یو خواب جانی جسم ب دنید با
و   چرخدی مقابل چشمانم م ای... دنکندی ... قلبم سقوط مکندی ... روحم سقوط مکندی م

 .شودیبلند م  یمن از ناباور ۀنعر

  بیرا که عج یکابوس  نیتا باور کنم ا گذارمی فربد م ۀصورت سرد و کبودشد ی را رو دستم
 نبض ندارد.  گری و د  ستادهیا  یی. قلبم گو اورمیطاقت ب توانمی. نمدهدی طعم مرگ م

ام  در هنجره  ینی. حجم سنگکنمی اتاق را پرت م لی . وسازنمی م  ادی . فرکشمی م نعره
 محصور شده که مقابل تنفسم را گرفته است. 

با  دهم،ی م هیپشتم تک واری که سرم را به د یو درحال   گذارمی صورتم م یرا رو  دستانم
 :زنمی دار لب منم یگرفته و چشمان ییصدا 

 فربد... یکار کرد چه -

 *** 

در قبرستان قدم   اسی ۀشانبهو شانه  کنمی جا مرا در دستم جابه میرز و مر یهاگل شاخه
بهم  یفرسا حس بدطاقت  یگرما  نی از سکنه بودن قبرستان در ا ی. سکوت و خالزنمی م
 . دهدی م

ام را بهم گذشته  یخاکستر ی و روزها   بردیسال قبل م کی من را به   جان یا  یفضا  تمام 
  کی از قعر   ییکه گو ییاست؛ چون با صدا  نیهم هم اسیحس   یی. گوشودی م  ادآوری

 : دیگویم  شودی چاه بلند م

 . نیموند تو ماش  اسمنیخوب شد   -

را بشکنم. هرچه به   جان ی سکوت ا  خواهدی . دلم نمکنمی به تکان دادن سرم اکتفا م تنها
هوا در  یادی . حجم ز شودی تر مفکم منقبض  شوم،ی م  کی دوستم نزد نیترقبر به 
 فرستادنش را ندارم.  رونیب ییاست که توانا  میها شش
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  یرو  ۀبستنقش  یها . چشمم را به نوشتهستدی ایهم در سکوت م  اسیمن،    ستادنی ا با
  امی نگران باشم لباس داماد  کهن ی. بدون ازنمی زانو م نی زم یو آرام رو   دوزمی قبر مسنگ 

 شود. یخاک  ای فیکث

عروس را  که حکم لباس  دشیشدن لباس سف فیاو هم کث یبرا  یی. گوندینشی هم م اسی
 . گذارمی م شی ها را روو گل  کشمی قبر مسنگ   ی . دستم را روستی دارد مهم ن شی برا

 :دهمی دلم مخاطب قرارش م در

اما   شت؛یپ اومدمی ها مشنبهطوره؟ هر هفته پنج . حالت چه معرفتی سالم داداش ب -
از تاالر و    ی. درسته خبرمهیروز عروس  ه؟یامروز چه روز  یوندی شنبه اومدم. مبار سه  نیا

حس شد. کاش   اتی خال یجا  بیوبرق نبود؛ اما عجمجلس پر زرق ک ی و   عروسن یماش
  کی . کاش حداقل یموندی و تا تهش باهامون م ی کرد ی رو به ما اجبار نم یخال یجا نیا

بود؛ اما رفت کانادا. گفت   ی. دختر خوب یات و خزان بود ذره هم به فکر من و خانواده 
 نگران نباش. هواش رو از دور دارم. یرو بدون تو تحمل کنه؛ ول جان یا  تونستینم

بلند   نیزم  یاز رو  ،یا و بعد از خواندن فاتحه  کشمی سنگ قبرش م یرو  گریرا بار د دستم
 .ستدیای و مقابلم م شودی هم در سکوت بلند م اسی. شومی م

 یفیاش لرزش خفکوچک رژ خورده  ی هااز اشک شده و لب  سیخ اش ی اقهوه  چشمان
 گرفته است.  

 : زنمی و لب م  گذارمی م شی هاشانه  یرا رو  دستانم

 ؟ یخوب -

. نگاهم را به لبان سرخش ُسر  زندی م یجانو لبخند کم  دهدی را آرام تکان م سرش
 :کنمی و نجوا م دهمی م

 م؟ یکجا بر  -

 .کشدی م رچشمانشی را ز  دستانش
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 خونه.  میرستوران، بعدش بر میرو ببر  اسمنی اول  -

 .دارمی از لبانش برنم  نگاه

 خونه شب شده. میپس تا بر -

  یمی. تنها فشار مال بوسمی. نمچسبانمی م شیشانیپ یرا رو  میهاو لب میگو ی را م نیا
 .  رمیگی فاصله م هیو بعد از چند ثان کنمی بهش وارد م

حضور   جان یدر ا  یتا مطمئن شود کس دوزدی طراف مو با استرس نگاهش را به ا   عیسر 
و با خود به سمت   کشمی که دستش را م یو درحال  شومی ندارد. افکارش را متوجه م

 : میگوی م  برمی قبرستان م رونیب

 .گرفتمی خودم رو م یبود جلو  یمطمئن باش اگر کس -

 *** 

وارد   م یهاقه ی به شق یمیو فشار مال  گذارمی سرم م  یرو  یحسیرا با رخوت و ب دستم
 . زندیو به حال بدم دامن م  تابدی سرم م  یرو قای دق ورماهیشهر دی . آفتاب شدکنمی م

  ترم یرا حج میگلو ۀو تود رسدی نوحه از دو طرف به گوشم م یشلوغ است. نوا  قبرستان
و سمت   شودی گرفته م قمی رف نیترام. سمت راستم مراسم هفتم به شده  جی. گکندی م

 چپم مراسم سوم پدرم. 

و زجه زدن هستند و در سمت    هیفربد درحال گر ۀو خانواد  اسی سمت راست، خزان و  در
 .اندستاده ی سر قبرش ا یلیمی پدرم با ب النی نفر از دوستان و فام نی چپ چند

. اصال  زدیبر  شیچند قطره اشک برا  کندی رقبت نم  یکس ی. حتسوزدیبه حال پدرم م  دلم
 ! ختنیشده را چه به اشک راعدام  ۀُمرد

فربد؟ کجا حضور داشته باشم؟ بروم مادر  ای به کدام سمت حرکت کنم. پدرم  دانمینم
 دهم؟  یدارخودم را دل   ا یقبر فربد بلند کنم سنگ   یفربد را از رو
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بغض   ا یفرزند منصور افراشته در مراسم ختمش حضور داشته باشم  به عنوان تک  بروم 
 را محار کنم؟  میگلو میخبد

و  کنمی را باز م ام ی مشک راهنیپ ییباال ۀ. دگمنمینشی م ن یزم یو رو  بندمی را م چشمانم
اما   کند؛ینفوذ م  میها . اشک تا پشت پلک گذارمی م  میزانوها  یرو یآرنجم را با درماندگ 

 .چکدینم

واکنش    امی بار و سگنکبت  ی زندگ نیدارد با سردرد به ا  یی. بدنم گوده یامانم را بر  سردرد
  شی گنجا  گریشده و د زیلبر  دی که بگو زندی م واری. دارد خودش را به در و ددهدی نشان م

 ماندن ندارد. 

 حالتون خوبه؟  -

را از هم   می ها. آرام پلک شنومیم  امی متری را در چند سانت اسی نگران و پر بغض  یصدا 
و   دهمی نه« تکان م »ۀ. سرم را تنها به نشاننگرمی تارش را م ری صوو ت  دهمی فاصله م

 . بندمیدوباره چشمانم را م 

 ن؟ یتو ماش  دیبر دیخوای م -

  یسکوت کرده و چشم رو  خواهدی است تنها دلم م  دیقدر شد. سردردم آن میگوی نم یزیچ
 :شودی تر از قبلش بلند منگران  یهم گذارم. صدا 

 گفتم؟  یچ دیدیشن -

درهم گره خورده و   میهاخودم بخواهم اخم کهن ی. بدون ا نمیگزیسکوت را برم   دوباره
و درد را به  یجی گ نیو ا  شودی نوحه در مغزم اکو م یدستانم مشت شده است. صدا

 . رساندی اوج خود م

 :کندینجوا م یکالفگ یچاشن یبا بغض و کم اسی بار  نیا

 ! حیمس -
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اسمم را بدون   دیآی م شیپ شی. کم پشوندی لحنش باز م ندیناخدآگاه از شن چشمانم
 صدا کند.اشک در چشمانش حلقه بسته.   یشوندیپسوند و پ چیه

سوال   ری و نگران ز  زدیراحت اشک بر  قدرن یا تواندی م کهن یبه ا کنمی حسادت م قدرچه
. خدا کنندی نم هیرا که گفت مردها گر  یرفتن مرد بودنش نباشد. خدا لعنت کند کس

 لعنتش کند...

 :کنمی و تنها نجوا م دهمی را از هم فاصله م میهالب 

 .یسردردم رو خوب کن یتون ی م یگفته بود  -

  الیدر وکه   یکه به آن شب فهمدی اما منظورم را م شود؛ی شوکه م امی ناگهان ۀجمل ن یا از 
حاضر در قبرستان   تیو بعد نگاهش را به جمع نگردی . به چشمانم مکنمی اشاره م میبود

 .دوزدی م

را به   دگانشی نشان دهد. دوباره د یالعملتا عکس مانمی و منتظر م  میگوی نم یزیچ
 :کندی و زمزمه م دیآیحال زارم به خودش م   دنی از د دی. شادهدی من ُسر م ۀچهر

 پام؟  ی رو یسرت رو بذار یتونی م -

. در سکوت  زنمی له مسردر خالص شوم له  نی از ا ی الحظه  کهن یا  ی! من دارم برا توانم؟ی م
 .  گذارمی م  اسی  یپا ی، سرم را رواز حد خاک شیب یبه داغ توجهی و ب کشمیدراز م

  ییکه با خود چه فکرها  ستمیو نگران ن کنمیدر قبرستان هم توجه نم ت یبه جمع یحت
را   الیآن شب در و کارمهیتا کار ن دهمی و اجازه م بندمی ممکن است بکنند. چشمانم را م

 تمام کند.

نوازش   یو کف سرم را دوران بردی ام فرو مآشفته  یموها  نیرا در ب فش یظر دستان
 دارد که پوست سرم کامال آن را متوجه شده. ی. سکوت کرده؛ اما دستش لرزش کمکندی م
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از حد خاک بدتر   ش یب ی خاطر گرمابه  یحت  دینکرده و شا یرییسردرد دارم. حالم تغ  هنوز 
و   دن یدرد چند تواندیمعجزه کند. او هم نم تواندی هم نم اسیهم شده است. دستان  

 دهد. نی ام را تسکچند ساله 

. شومی را تمام کرده. خسته م ش ی هانوازش  اسینه  ام،زده  ی. نه من حرفگذردی ربع م کی
 .نگرمی و به چشمان پرسشگرش م کنمی بلند م اسی  ی پا ی سرم را از رو

نگاه   شی هااز زبانم بشنود. به لباس  یحت ای و   ندیکارش را بب ریتاث  خواهدی م  ییگو
  یاعتراض  چیبوده و ه شی پاها  یربع تمام سر من رو کی شده.   ی. کامال خاک کنمی م

 نکرده.

 : میگوی م  رمیبگ اش ی خاک  یهانگاه از لباس  کهن ی ا  بدون

 سردردم خوب نشد. -

 :دهمیو دوباره ادامه م  کنمی م  یبرگم پناه ببرم. مکث گاریبه س دی هم با  بارن یا  دیشا

 ممنون.   یول -

  یگاریحرکت کرده و س نمیتا به سمت ماش شومی بلند م نیزم یو از رو میگو ی را م نیا
 کهن یممنون بابت ا می بمانم و بهش بگو  تر ش یروشن کنم. سردرد امانم نداد تا ب

 . یکرد  یخاطر من خاک را به  تی هالباس 

تا حالم    یجا تالشت کردبدون توجه به زمان و مکان و حرف مردم همان  کهن یا  خاطربه
 بگذارم.  ت یپاها  یسرم را رو  یاجازه داد کهنی خاطر اتر شود. بهبه

 ...ممنون

 

 *** 
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  ی. با خستگکندی چرخش آن را باز م کی و با   اندازدی را درون قفل درب م دیکل اسی
. شومی و ساکت خانه م  کیتار   یو وارد فضا کنمی جا مرا در آغوشم جابه دهیخواب اسمنی
 .افتمی مراه   اسمنیبه طرف اتاق   حرفیو من ب کندی ها را روشن مچراق  اسی

سرش مرتب    ری و بالشت را ز   گذارمشی تخت م  ینشود، رو  داریب کهن یا  یبرا  اطیاحت با
. شودی نم داریاما ب کند؛یلب نجوا م  ری نامفهوم ز  یزیو چ خوردیتکان م  ی.کمکنمی م

  رون یب اشیباز و پر از عروسک و اسباب   یو از اتاق صورت کشمی م م یها به لباس  یدست
 .رومی م

  اسی آهسته به سمت اتاق مشترک خودم و  ییهارا با شدت فوت کرده و با قدم  نفسم
سرش    یرا از رو  دشینشسته و شال سف نهیکه مقابل آ  اس ی  دنی. با دکنمی حرکت م

آرام     یرا کنترل کرده و با لحن ندینشی م  میهالب  ی رو عی که سر یبرداشته، لبخند محو 
 :دهمی مخاطب قرارش م

 رو عوض کن.  اسمنی  ی هابرو لباس  -

را به دندان گرفته، در سکوت سرش را تکان    نشی که لب پا ی. درحالکندی نم نگاهم
نگاه   دنیاز د شودی م  ترقیعم  ی. لبخند کجم اندکشودی از اتاق خارج م عی و سر دهدی م

 . اسی  یها دن یدزد

  یمچساعت   ۀمت صفح. نگاهم ناخدآگاه سآورمی و کتم را درم نمینشی تخت م یرو
است   رید یعدد دو، جا خوش کرده. مطمئنا کم  یکوچک رو  ۀ. عقربشودی م  دهیبزرگم کش

شدن   ز یدرحال لبر گری که امشب د کنمی من با همسرم؛ اما حس م یآغوشهم  نی اول یبرا 
 هستم. 

  یرا حفظ کن مشیحر  یات باشد و تو مجبور باشدر خانه اسی مانند  ی است دختر  سخت
داستان درست نشود و کار دست خودت و آن دختر   کهن ی ا  یها براشب یبعض یو حت
 .یپرسه بزن  هاابان یتا صبح در خ ،ینده

از حد   شی ب یهاو کنترل  یهمه کالفگتقاص آن  د یاست؛ اما تا صبح با   ریگرچه د   امشب
 . رمی بگ اسیخودم را از 
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افکارم از هم جدا   ۀحضورش درست مقابلم، رشت  دنی که با د گذردی قدر مچه دانمینم
و استرس در    سوزدی . در آتش شرم مخوردی اش ُسر مقرمزشده  ۀو نگاهم به چهر شودی م

وار آن  و نوازش کشمی م  اشیصورت  لپ  ی. ناخدآگاه دستم را رو کندیم  دادی چشمانش ب
 .دهمی را حرکت م

طاقت از کف   گریداغ است. درست مانند دست من... وجود من... درون من... د داغ
 :کنمی و زمزمه م  گذارمی و دستانم را پشت گردنش م دهمی م

 . میداریامشب رو تا صبح ب -

 .کنمیبوسه آغاز م نیو امشب را ا  چسبانمی م  شیشانیبعد لبم را به پ و

 *** 

که در آشپزخانه درحال   یاس ی ده و بدون توجه به دانه باز کررا دانه راهنمیپ یهادگمه 
  گرید ست؟ی چ یخستگ اسی. مقکنمی م لهیکاناپه  یهاست، رو کارکردن و شستن ظرف 

 .دهی خود رس شی به ته گنجا سنجمی خستگ

افراد    نیتر ک ی دود کردم و مراسم ختم نزد هیاز ثان  یرا در کسر گاریدو پاکت س امروز 
را انتخاب کنم. هم مراسم   یکی  نشانیب خواستمی . نمدمیرا با چشم خود د امیزندگ

 . میخودم گرفت ۀهفتم فربد و هم مراسم سوم پدرم را در خان

فربد و خزان به گوشم   ۀاز جانب خانواد ترش یب هیگر  ی شلوغ نبود. صدا حالن ی ا با
 .دادی پر و بال م امرانهی و به حال خراب و اعصاب و دیرسی م

  یشمارمراسم لحظه   انیپا ی مبل نشسته بودند و برا یرو  یلیمیپدرم هم با ب دوستان 
  کی پا به مراسم ختم  کاشی که ا  کردندی خود را بازخواست م رلبیهم ز   دی. شاکردندی م

 .گذاشتند ی نم یاعدام

به مادر فربد   کرد،ی م ییرا یها پذمدام در تکاپو بود. از مهمان  نی ب نیدر ا  اسی تنها
  کردمیبا چشم، مراقب من بود. فکر نم تیو در نها کردی خزان را آرام م داد،ی م یداردل

 همراهم باشد. قدرن یا
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که   یداد کمکم کند. تنها کار  حیبرده بود که ترج  یپ جمیاو هم به رخوت و حال گ  دیشا
در نبود خواهرش در  تا  اورمیب جان یرا ا  اسمنیبود که   ن یانجام دهم ا شی توانستم برا

 نشود.  تی خانه اذ

 . حیآقا مس -

. کندی و چشمانم را باز م کشدی م  رونیمن را از افکارم ب ش یاست. صدا زادهحالل 
را   امی و حس شرمندگ زندیم ادی صورتش فر  یتک اجزادر تک  ی. خستگکنمی نگاهش م

 . کندی م  کی تحر

 : دیگویم ندیبی را که م امره ی و نگاه خ سکوت 

 من برم خونه؟  دیندار  یکار -

  هیو جز گر  دیآی برنم یکار چیاز پس ه   فیدختر ضع نیا  کردمی فکر م  شهیاست هم  ادمی
که قلب مهربان و دل   نمیبیاما االن به وضوح م  باشد؛ی بلد نم یگری د ز یچ یو درماندگ

 بس است، نه؟!  نیبه من کرده است. هم  یکوچکش چه کمک

  دهیچسب یها خوب و آرام برگذار شود. لب  قدرن ی راسم انبود امکان نداشت م اسی  اگر
 :کنمی لحن ممکن زمزمه م  نیترو با خسته  دهمی همم را از هم فاصله مبه

 .یخسته شد  یل یامشب بمون. خ -

 . زندی م یعلتی و ب  جانیب لبخند

 برم سرکار. دینه. فردا با -

به چشمانش   میکه مستق  یو درحال دارمی را از کاناپه برم امهی. تکرودی باال م میابروها 
 :م یگو یم کنمی نگاه م

 ! ؟یکنی کار م -

 . گهیآره د -
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 ؟ یچه کار -

 . امیپزشکدندون  یمنش -

اش  . چهره دارمی اما نگاه از صورتش برنم دهم؛یتکان م  میتفه ۀسرم را به نشان  حرفیب
 .دکشیگشته و ضعفش را به رخم م دیمانند گچ سف

 :زنمی مقابلم بلند شود که لب م ۀکاناپ یاز رو خواهدی م

 . رسونمتونی . من ماریرو از اتاق ب اسمنی -

 : میگوی م  یحوصلگیکند که با ب یهم عادت، اعتراض  دیشا ایبه رسم ادب  خواهدی م

 منتظرم.   نی پا ایتعارف ندارم. ب ۀحوصل اسی -

 .کنمی حرکت م یاش به سمت درب ورود کردن به چهره و بدون نگاه  میگو ی را م نیا

 *** 

 اس« ی »

 

در شکمم   یغلتک یی. گو گزمیو لبم را با دندان م   گذارمی شکمم م یرا با درد رو  دستانم
خوردن است. اشک در چشمانم حلقه بسته و بدنم خودش را درست مانند  درحال تکان 

 منقبض کرده. شبید

 یلیکردم که خ  یحیمس  میو من جسمم را تقد می بود  داریش صبح بتا ساعت ش   بایتقر 
بهم حس خوب   شبیکه د یح یوقت است سند روح و قلبم به نامش خورده است. مس

 را به اوج خود رساند.  امی مند بودن را داد و زنانگارزش 

درست است بدنم منقبض شده   دم،یدرد کش یلیدرست است خ دم،یترس ی است م درست
  م یبرا ح یمس  یاز گرما  ز یگر و نگاه لبرکرده بود؛ اما دستان نوازش  دای پ یبود و لرزش کم

 بود. نمان یعشق ب یتداع
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و با    ردیساعت در آغوش بگ کی حال بدم،  من را تا    دنیبا د حیکه باعث شد مس یعشق
 بخشش آرامم کند.آرامش  ینجواها 

  یزیکه کامل انجام نشده، تنها چ یامهم بود، نه رابطه  میبرا ی زیرلحظه نه درد و خون  آن
 بود.  ح یبه چشمم آمد، حس مس شهیتر از همکه ارزشش پررنگ 

بسته را  نقش  میهالب   یکه ناخدآگاه رو یلبخند چد،یپی که در شکمم م ید یدرد شد با
 به ناله شباهت دارد.  ترش ی که ب میگوی م  یو از ته دل» آخ« آرام کنمیجمع م

  یپهلو یو رو  غلتمی . مبردی نه صبح است و من از فرت درد خوابم نم کی نزد  ساعت
 . دهیکمرش باال کش  یو مالفه را تا رو دهیپشت به من خواب حی. مسکشمی راستم دراز م

بردم که لمس  یپ نیبه ا  شبی. دگذارمیکتف م  یرو  لیدلیرا ناخدآگاه و ب دستم
  یو تکان لرزدی به خودش م یکارم کم  ن یجذاب باشد. با ا میبرا  تواندی قدر مپوستش چه 

 .خوردی م

و نگاهم را منتظر   دارمی بدنش برم یدستم را از رو  عی نکنم، سر  دارشیب کهن یترس ا  از 
  خواهمی اند. م. چشمانش هنوز بسته زندی و رو به من غلت م  گرددی. برم دوزمی بهش م

 :شودی چشمانم درشت م شی صدا   دنیبکشم که با شن ینفس راحت

 ! ؟یدرد دار -

 یلیکه خ باشدی . مشخص مستیآلود ناصال خواب  شی اند و صداهنوز بسته  چشمانش
و با عجز نجوا    برمی در بالشت فرو م یشده. سرم را کم داریوقت است که از خواب ب

 : کنمی م

 !یلیره، خآ -

 چیهی. بشوند ی م انیرنگ شبش نما  یها لهیو ت رندیگی آرام از هم فاصله م شیهاپلک 
 .کندی به چشمانم نگاه م قیو دق میمستق  ،یالعملعکس 

 آشپزخونه؟  یآی م ا یبرات   ارمیدرست کردم. ب یبرات کاچ -
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طور  من چه   ؟یدرست کرده؟ ک یکاچ میبر ح ی. مسکنمی و گنگ نگاهش م  متعجب
و حس نبود مادرم را   بنددی نقش م میهالب   یرو دیکج و محو با ترد   یلبخند  دم؟ینفهم
 :زنمی گرفته لب مرنگ  یها و گونه  ی. با قدردان کندی تر مرنگکم  نهیزم نیدر ا

 ! دم؟یمن چرا نفهم   ؟یک -

  میموها یو رو   آوردی مالفه باال م ری را از ز  یگریسرش است، د  ریدستش ز  کی که   یدرحال
 .کشدی م

 رو درآوردم.  اشهیطرز ته نترنتیا  یاز تو   دم،ی. من اصال نخوابیخواب بود -

 :دهدی . ادامه مچسباندیو بدنش را به بدنم م کندی م ل یرا بهم ما  خودش

 سردرد داشتم که اصال خوابم نبرد.  قدرن یا -

. دهدیشهادت م  نیبه هم شیابروها  نیب قیچشمان قرمزشده و اخم عم  نیا  دیشا  و
  خواهدیم   یسردردها ک  نی. اکنمی جا مکث مو همان  رسانمی م  اشقهیشق ی دستم را رو

 : زنمی و لب م کنمی . با غم نگاهش مدانمی دست از سر شوهرم بردارد نم

 .یممنون بابت کاچ  -

 :کندی تر زمزمه مآرام  یآرام و لحن یی. و با صدابنددی را م چشمانش

 .شبیممنون بابت د  -

 *** 

ام را به دست گرفته و درحال  از خانه  یاله یکه هرکدام وس ییبه کارگرها  یشوک و ناباور با
 .خوردی در دلم تکان م یزیو چ رودی م  جی. سرم گنگرم ی ام هستند ماز خانه ختنیر رونیب

شده و لباسم   میخراش، پشت من قا متعدد و گوش  ییها غیبلند و ج  یهاه یبا گر  اسمنی
اند و دارند در سکوت به همه در کوچه تجمع کرده  هاه ی. همساکشدی را به چنگ م

 .کنندیمن نگاه م  یپناهیب
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ام بروم و با التماس چند  خانهصاحب  ؛یغالمی آقا شیکه پ شودی م ن یهم مانع ا  نیهم
اعتراض   یصدا  گریمورد د کی  نی اما در ا ستم؛ین  یازش وقت بخواهم. آدم مغرور یروز 

 .شودی غرورم بلند م

 .دیآی کار شده و سمتم مبهخودش دست  یغالمی سکوتم است که آقا  نی هم یبرا  دیشا

عقب افتاده. گفتم پدر و مادرت مردن،   تونهیکه کرا  ستین التونیخ  نیچند ماهه ع -
ماهم که کال   کی داره.  یحد گریاما صبرم د  ؛ییدختر تنها  کی ،یدار تو خونه میتیبچه

و   یآ ی باال ممدل   نیماش  کیگفتن با   هاه ی. همسایشده بود  می معلوم نبود کجا ج
 .یکنیم  یدار ییکارا چه دونهی. خدا میری م

آتش خشم در  هی. در صدم ثانشودی قفل م  میهاناخدآگاه مشت شده و دندان  دستانم
 .م«ی تیخاطر لفظ» بچه اش؛ بلکه بهگونهخاطر لحن تهمت . نه بهکشدی وجودم زبانه م

بار هم که شده به   کی . بگذار خواهمی و نم  توانمی خودم را کنترل کنم. نم گری د توانمینم
به خون نشسته رو به   یاعتماد کرده و خشمم را بروز دهم. با چشمان حیحرف مس

 : زنمیم  ادی فر یغالمی آقا

ام  خونهصاحب   د؟یکنی من دخالت م یکارها  یداره که تو  یمحترم به شما چه ربط یآقا  -
 نه سرپرستم.  د،یهست

 .کنمی اشاره م اسمنی به

من هستم    ینشده. تا وقت می تی . پدر و مادر نداره؛ اما هنوز ستین می تیدختر بچه  ن یا -
رو   لمی. وسا دیبکن خوادی دلتون م ی. شما هم هرکارمیتیبهش بگه بچه یکس ذارمینم
 تره. خودمون هم به یبرا  می نمون یآدم نیهمچ  ۀخون ی. من و خواهرم تو رونیب دیز یبر

  اسمنیدست   ،یغالمی آقا نیهم خشمگ دیبه نگاه مبهوت و شا  توجهی وب میگو ی را م نیا
و   دهمینم  یتی . اهمشودیمردم بلند م   یهاپچ. پچ رمیگی و از خانه فاصله م کشمی را م
 . گردمی دور م مانرانهیو و  کی بار  ۀآرام از کوچآرام 
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 ی دهم. حت اشیدلدار توانمی نم ینه! حت اش ه یقطع شده؛ اما گر اسمنی  یصدا 
 مانع ترسش شوم.  توانمی نم یآرامش کنم. حت توانمینم

  یکس. چه میزنی در سکوت قدم م اسمنیو من و   باشدی شش عصر م کی نزد  ساعت
که هرکدام با   یمردمان نی ا  افتد؟ی دارد م یشهر چه اتفاقات  نیا  ۀپوست ریز  داندی م

از حس و حال من   گذرندی از کنارم م  تیعصبان دی شا  ای لبخند، اخم و  ،یتفاوتیمشغله، ب
 دانند؟ی شده چه م  یدست دراز  هشب یکه در پنج سالگ یبا وجود خواهر

جا را به آن  ترسندیاند. مام داده خانهراپورت من را به صاحب  هاهی. همسا زنمیم پوزخند
  یچه؟ وقت  یعنیفساد را دارد. فساد  ۀحکم خان یطورن ی جا همکنم؟ آن  لی فساد تبد  ۀخان

و مدرک   لیدلی ب یوقت  ست؟یفساد ن کنندی را محکوم م ینگاه، دختر ک یبا   گونهن یا
 ست؟ ین دفسا  کنندی قضاوت م

کجا   کردند،ی را چک م حیمس یباالمدل   نیکه رفت و آمد من با ماش ییها ه یهمسا  نیا
  یکسی که از فرت ب یکجا بودند زمان  دند؟یمان دزدکه خواهرم را از خانه  یبودند زمان

خانه را  هی و گر   غیبا ج اسمنی که  یفربد پا دهم؟ کجا بودند زمان ۀمجبور بودم به خواست
 کوباند؟ ی م  واریخودش را به در و د واروانهیو د  گذاشتی سرش م  یرو

  یی. تنها جادهمی م  میروو نگاهم را به ساختمان روبه کشمی از قعر وجودم م قیعم یآه
 ...حیمس  ۀ. خانجاستن ی ا  ردیپذی من را م کنمی که حس م

 . کنمی آماده م حیتوض یو خودم را برا   آورمیفشار کوچک به صدا درم  کی خانه را با  زنگ

 ...اسی -

روز موقع از شبانه  نی. سابقه نداشت ارسدی به گوشم م فونیاز آ حیمتعجب مس   یصدا 
او   ۀابتدا به خان شدم،ی م لی از مطب تعط کهنی بعد از ا  شهیبروم. معموال هم ششیپ
اش به سر و گوش خانه یدست یگاه ایو  کردمی غذا درست م ش یو برا رفتمی م
 آمدی هم دنبالم م ی. گاهرساندی ام مبه خانه را. او هم بعد از اتمام کارم من دمیکشی م

 . میشناسش ببرروان  شیرا پ  اسمنیتا با هم  



 تا طلوع نمانده  ی ز یچ

164 
 

 ۀفیست. وظ   یشرکتش هم رو به ورشکستگ  یندارد و حت یفیروزها حالش تعر نیا
کنارش   ی و خاکستر بیعج  یروزها  نی در ا شی هات ی به پاس تمام حما دانمی خودم م

 باشم.

 : زنمی و لب م کنمی را صاف م میصدا 

 ؟ یدر رو باز کن شهی م -

را   اسمنی. دست  رسدیباز شدن درب به گوشم م  ک یت  ی. تنها صدادیگوی نم یزیچ
افتاده وارد خانه  نی پا وارک ی که اتومات یآهسته و سر ییهاو با قدم  رمیگیتر مسفت 

 .شومی م

چسب  را ندارد و حس دل  شیو جالل چند ماه پ ییبا یآن طراوت و ز  گرید اطشیح
پشت درب   یاز کنجکاو  زشدهیلبر یبا چشمان ح ی. مسدهدی نم نندهیرا به ب یشگیهم

 و منتظر به ما چشم دوخته.   ستادهی ا

آرام و   ییو با صدا   فشارمی م ترش یرا ب اسمنی. دست کوچک  رمیگی قرار م مقابلش
 و من همچنان سرم فروافتاده است.  دهدی . جوابم را با سکوت مکنمی سالم« م ف»یضع

را   نیهم ا   حیمس  نایقی به زبان آورم و  یو غرورم باعث شده که نتوانم حرف خجالت
  حیفرماست که مسسکوت حکم   هیافتاده. چند ثان ی است که اتفاق ناخواسته و بد دهیفهم

 :کندی نجوا م

 اس؟ یشده   یچ -

سخت است گفتنش؛ اما در   یام کم . با وجود غرور دخترانه کشمی م می هالب  ی را رو زبانم
 :دهمی جوابش را م دی همان حالت با ترد

 کرد... رونمون یام... بخونهصاحب  -

را متوجه شود.  زیخودش همه چ حیست تا مس یجمله کاف  کی  نینظرم هم به
 ادامه دهم.  ترش ی ب خواهمینم
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 نه؟ی حاال سرت چرا پا  -

  نیو ا  کندی م یکجغرورم به حال اسفناکم دهن ۀماند. تهدهمینشان نم یالعملعکس 
و سرم را    ردیگی ام قرار مچانه  یرو  حی. ناگهان دست مسکشدیدرمانده شدم را به رخم م

 .کندی هم خشونت بلند م دیبا سرعت و شا 

 نی. اخم بکندی دارد با منظور بازخواستم م ییکه گو ندینشی م اهشیبه چشمان س نگاهم
ام برنداشته  چانه یپاورجاست و هنوز دست داغش را از رو  شهیمانند هم   شیابروها 
 است.

  نی سر پا گهی د نیکرد. ا  رونتیات بخونهدرک صاحب . به رینگ نی پا یطور ن یسرت رو ا -
 انداختن داره؟ 

  ستیدر ذهنم ن زیچچ یبه زبان آورم؛ اما ه یاز هم باز کرده و حرف خواهمی را م میهالب 
  یوجودم رو از اعماق  یپر معنا را بدهد. تنها لبخند یهرچند تند؛ ول  ۀجمل نیتا جواب ا 

 . آورمی لب م

تا با   اندازدی م نی و سرش را پا ردیگیام، نگاه از چشمانم مچهره   یدرنگ رو یاز لخت بعد
تا  زندی ده صحبت کند. کنارش زانو مگوش سپر  مانی ها که در سکوت به حرف  یاسمنی

 : کندی و نجوا م کشدی اش مشدهبافته  یبه موها  یشود. دست اسمنی قدر هم

 طوره عمو؟ حال تو چه  -

خوب خودش را در دل   حینتواند با من حرف بزند؛ اما مس د یهنوز بغض دارد. شا اسمنی
 خواهر کوچکم باز کرده است. 

 . ترسمی عمو من م -

بهم   یاز سر کنجکاو  ینگاهم ین حی! مسترسد؟ی. مدهمی م  اسمنی نگاهم را به  عیسر 
 :دی گو ی م اسمنی و دوباره رو به  اندازدی م

 عمو؟   یترسی م یاز چ -
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 . بغض دارد. شودی م ل یما  حی و به طرف مس کشدی م رونیدستش را از دستم ب اسمنی

 مون.اومدن تو خونه  دفعهک ی عمو   -

  می. به که بگودهمی دهانم را به زور قورت مو آب  رمیگی لبم را گاز م اسمن یحرف   نی ا با
 شوم؟ ی خواهر کوچکم شرمنده م ۀدیآلود و ترسطور از لحن بغض چه

. اخمش  کاودیو با نگاهش من را م ردیگی را در آغوش م اسمنیتنها  حرف،ی ب حیمس
 :کندی . در همان حالت زمزمه مافتهیعمق 

 داشت؟  دیات کل خونهصاحب  -

 : میگوی و م دهمی مثبت تکان م  ۀرا به نشان سرم

 ادیب شهی مجبور م مینکن هیعقب افتاده و اگر تسو   تونه یقبلش چند بار گفته بود کرا  -
 .زدی هم م  یگرید  یهاکنه؛ اما امروز حرف  هیخونه رو تخل

  نیزم یکه از رو  یو درحال کشدیم  رونی را از آغوش ب اسمنی. کندینگاهم م  پرسشگرانه
 :دی گو ی م شودیبلند م

 مگه؟  گفتی م یچ -

 دارد گفتنش؟   یلیچه دل گرید

 .ستیمهم ن -

. عطر تلخش  شودی م  کی و بهم نزد دهدی صورتم سوق م یتک اعضا را به تک  نگاهش
 : دیگوی که م کندیام را نوازش م شامه 

 جا؟ ن یا  یا یب اتیشخص لی وسا  یکه باعث شد تو بدون آوردن حت ستیمهم ن -

قرار     میو رو به رو  دیآیم   کمینزد ترشیب ی. کم شودی است. دروغم را متوجه م زیت 
 ندارد. یاده یفا  گری. انکار د ردیگی م
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باال رفت و آمد  مدل   نیماش ک یام گفتن من با  خونهب به صاح هاهیهمسا  کهن ی مثل ا -
حرف پشت سرم هست.   اشیطورن ی دختر تنها هستم و هم کی. خب من هم کنمی م
 .  آرنی درم زیچ  کی هم   زایچ نیتر ک ی ما که از کوچ ۀمحل  ی خصوص توبه

و دوباره رو    اندازدی م  اسمنیبه  ینگاهمی. نباشدیدو چشمانم در گردش م  نی ب نگاهش
 :کندی به من زمزمه م

 تون. سر برم محله کی داخل من  دیشما بر  -

 ؟ یکار کن چه  یخوای م -

. به  ماندی . چشمانم از تعجب باز مشودی به من وارد خانه م توجهیو ب   دیگوی نم یزیچ
. از کمد  رومی به اتاقش م حیو پشت سر مس  کنمی به داخل خانه حرکت م اسمنیهمراه  
عوض کند.    اشی خانگ یهاتا با لباس  داردی برم یمشک   راهنیشلوار و پ کی  ش یهالباس 

 :دهدی مخاطب قرار م  امستاده ی را که در چهارچوب درب ا یمن

 . رونی برو ب -

 : میگوی م  اشی به لحن دستور توجهیب

 مون؟ محله  ی بر یخوا ی چرا م -

  کی را با   اشی مشک  شرتیبه من ت توجهیب ند،ی بی نرفتنم را که م رونی. بکندی م  نگاهم
و   رمیگی نگاهم را م عی کارش سر نی. با ا اندازدی تخت م یو رو   آوردیحرکت از تنش درم 
 . شومی از اتاقش خارج م

که    یبه آن اتاق امستاده یآمده. مقابل اتاقش ا  دی پد میابروها  نیرنگ و محو بکم  یاگره 
اتاق تنگ نشده.   نی ا  یدلم برا  میست اگر بگو  ی. نامرد کنمیمن درش بودم نگاه م  یمدت
از   شدمی م  دیو من تنها سرخ و سف  گذاشتیسرم م سربه   حیکه مس ییآن روزها  یبرا 

 شرم و خجالت. 
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به دست از  چیو سو رونیب  یها با لباس  حیکه مس گذردی شکل م نی به هم یاه یثان چند
من که به درب آن اتاق چشم دوخته بودم، نگاهش را    دنی. با دشودی اتاقش خارج م

 . کندی مکث م شی و رو دوزدی جا ملحظه به همان   کی

ام  در چهره  دانمی. نمدهدی جا کرده و دوباره نگاهش را به من مرا در دستش جابه چیسو 
 : دیگو ی آرام م یکه با لحن ندیبی و نگاه کنجکاو و نگران چه م  میبا آن اخم مال 

 . گردمی زود برم -

  نی ها پارا بهم بدهد از پله یاعتراض   ایفرصت گفتن حرف   کهن ی و بدون ا دیگو ی را م نیا
 .شودیم   دهی به آن اتاق کش یو من دوباره نگاهم با سرکش رودی م

 *** 

کرده و   خی. نوک انگشتانم  زنمی نم را در هم گره مو با استرس دستا  نمینشی کاناپه م یرو
 است. امدهی ن حیکنده شده. شب شده و هنوز مس میهادندان   ۀلیوسپوست لبم به 

 دانمی. نمدی افزای ام مو دلشوره  یهم به نگران نیو هم باشدیخاموش م  لشیموبا
کار  چه دی با  دی ایاگر تا صبح ن دانمی ام. نمخانهصاحب  شیچرا رفت پ  دانمیکجاست. نم

 کنم. 

ها دو شب را نشان  . عقربه کشانمی م  میروبزرگ روبه یواریدرا دوباره به ساعت  نگاهم
 .شوندی م ادآور یرا بهم  حیمس  امدنیو ن دهندی م

زدن در خانه. استرس در وجودم زبانه به قدم  کنمی و شروع م  شومیکاناپه بلند م   یرو از 
 پا بند شوم.  یرو یاکه لحظه  رد گذای و نم کشدی م

که   دوزمیم  یحینگاهم را به مس ،یدرب ورود یرو دی چرخش کل  یصدا  دنیبا شن ناگهان
 .ردیگی م یاند، در چهارچوب جا شده  یکه خاک  ییهاو لباس  یبا خستگ
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  یبدنم نفس راحت یهاتک سلول تک  دشیقامت رش دنیاما من با د ده؛یرا ند  من
  چیکه سو  یدرحال حی. مسکنندی ام خودشان را آزاد مشدهو عضالت منقبض  کشندی م

 . رودی به سمت سالن م چرخاند،ی را در دست م نشیماش

و حرکاتش را    امستاده ی که وسط سالن ا شودیرو م روبه  یبا من کند،ی را که بلند م سرش
 : میگوی و آرام م فشارمی هم مبه  یرا کم میهاام. لب نظر گرفته  ریز 

 سالم. -

. قفل  شودی و از کنارم رد م کندی . تنها به تکان دادن سرش اکتفا مدهدی را نم جوابم
  گردمی . برمکندی نگاه و رفتارش بندبند وجودم را منجمد م یو سرد  یحوصلگ ی. بمانمی م

 :کنمی و آرام نجوا م

 . حیمس -

 : دهمی که ادامه م ستدیای م می صدا  دنیبه من است. با شن پشتش

 شده؟  یزیچ -

 .کنمی را حس م قشیعمنفس

 ام. خسته  -

. مبهوت و گنگ... مانمی . من مشودی ها روانه مو به سمت پله  دیگو ی را م نی! ا نیهم
 مات و متعجب...

کف خانه سوق داده و افکارم را سروسامان   ی هابه پارکت  حیمس یخال  یرا از جا  نگاهم
که حق   قدرن ی خودش خسته؟ ا  ۀبه گفت ای بود؟ اصال ناراحت بود . از من ناراحت دهمی م

  دادهی را جواب نم لشیکار کرده و چرا موبا رفته چه رونیاز خانه ب  یدارم بپرسم وقت
 است؟ 

.  ستمی ای و پشت اتاقش م کنمی ها حرکت مبلند؛ اما سست به سمت پله ییها قدم  با
 . زنمی و چند تقه به درب م دهمیدهانم را قورت م آب
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و من با درد    دهیفرا رس امانهیعادت ماه ۀکه دور  یبه آن روز  کشدیذهنم پر م  ناخاآگاه
. هنوز  ردی بگ یپدبهداشت میدرخواست کنم برا  حی که داشتم، مجبور شدم از مس  یدیشد

 .کنندی از فرت شرم داغ م  میهاو گوش  شوم یسرخ م  اشی ادآوری هم با 

 تو.  ایب -

و خاطرات آن روز از مقابل   شودی افکارم پاره م ۀرشت ح،یمس  ۀآرام و خف یصدا   دنیشن با
و درب را به جلو هول   کنمی وارد م  رهیگبه دست  ی. فشار آرامرودی چشمانم کنار م

 . دهمی م

خودش که درحال   یو بعد رو آبدی گردش م حیمس  کیاتاق تار   یجای به جا  نگاهم
و چند قدم به جلو  بندمی . درب را آرام مشودی است قفل م اشی کارکردن با گوش

 .شودی م ترک ی . با بستن درب، اتاق هم تار دارمی برم

 ! ؟ی کار داشت -

و بروم؟   م یزودتر حرفم را بگو یعنی  نیحرف را زد. ا  نی سرش را بلند کند ا کهن ی ا  بدون
و ناخدآگاه من را چند قدم به عقب  زندی چنگ م حس بد مزاحم بودن به وجودم

 :دهدی را در سرم پرورش م یو فکر راندی م

 .« میاومدینم جان یا  کاشی ا »

  ترشیکنم تا چند روز ب یام را راضخانهصاحب  گرفتم،ی م  دهیغرورم را ناد  یاگر کم  دیشا
آن   زیناچ با یافتاده و تقر عقب  یهاه یکرا  توانستمیوقت با گرفتن حقوقم موقت دهد. آن 

 مخروبه را بدهم. ۀخان

 : زنمی گرفته لب م ییبا صدا  کنم،ی حس م  میبغض را در گلو   یکه برآمدگ یدرحال

 .میری و م میکنی م دا یخونه پ کی فردا ما تا فردا، پس  -
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ام تا بغضم نشکند، به سمت درب بم را به دندان گرفته که ل یو درحال میگو ی را م نیا
  اشی بم و جد  یام از اتاقش خارج شوم که صدا تا رسوا نشده  خواهمی . مگردمی برم

 :داردی را از حرکت بازم میپاها 

 .نمیصبر کن بب -

 . زنمی نم یو حرف  ستمیای م جاهمان 

 . اسی -

آلودش  اخم  ۀو پرسشگرانه به چهر گردانمی سرم را به سمتش برم یهمان حالت کم  در
 :دی گوی . پر تحکم و مطمئن مکنمی نگاه م

 نبود.  نی ا  یبگ یخواستیکه م یزیچ -

!  غیروانه شود؛ اما در نی تا همراهش بغضم هم به سمت پا دهمیرا قورت م  دهانمآب
و من تازه متوجه   کندی رت مپ  زیم  یرا رو  لشی بلند شده و موبا یصندل  یاز رو   حیمس

 وصل است. لشیکه شارژر به موبا شومی م

من زل  رخ م یو به ن ستدیای مقابلم م صدای آرام و ب ییها که با قدم  نمیبی چشم م ۀگوش از 
و من را به سمت    ردیگی را م می ها پشتم بهش باشد. با دو دست، شانه گذاردی. نمزندی م

 .گرداندی خودش برم

 ؟ یبگ یخواستی م یچ -

را   شیپ ۀقیچند دق  یحوصلگینگاهش ب ابرن ی همانند حرکاتش آراِم آرام است. ا  شیصدا 
و بغضم   کندیست که دلم را آرام م  یشگیگرم و هم یمشک یها لهیت ن یهم د یندارد و شا

 .راندی فرو م یرا کم

.  فرستمی م  میهابه اعماق ُشش  ژنیا به همراه اکسهر دم و بازدم، عطر تلخش ر با
 : دیگوی م زیآمه یو کنا   ستدیایم  ند،یبی سکوتم را که م  حیمس
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االن   نیتره همبود؛ پس به یچ اتی تا بفهمم حرف اصل کنمی الزم باشه تا صبح صبر م -
 .یپسر تا صبح تنها باش  کی با   کی اتاق تار ک یتو   ستی نظرم جالب نچون به  یبگ

  اشی مشک  راهنی پ یهاو نگاهم را به دگمه   گزمیرا با دندان م  نمی حرفش لب پا نی ا با
 : میگوی . آرام و مردد مدهمی ُسر م

شد که تا االن   یام چخونهصاحب  شیپ دی بپرسم رفت خواستمی... مخواستمی م -
  یو حت دی ازم ناراحت بود دیهم که اومد  یوقت د؟یرو خاموش کرد لتونیو موبا   دیبرنگشت

 و...  دیجواب سالمم رو هم نداد

دو   نی. چند بار نگاهش را بزندی از خنده م  یام تمام شود. پوزخندجمله  گذاردینم
  ی ها. دگمه ندینشی تخت م  یبه نگاه مات من، رو توجهیو بعد ب گرداندی چشمم م

 . آوردیکت از تنش درم حر ک ی و با  کندی دانه باز مرا دانه  راهنشیپ

تا نگاهم    دوزمی چشم م امیروفرش  یهایی و به دمپا   اندازمی م ریسرم را به ز  نامحسوس
 .وفتدی اش ن ۀبه باالتن

که من در اتاقش حضور   یوقت قایدرک کنم؛ آن هم دق توانمی را نم اشی حد از راحت  نیا
 :رسدی به گوشم م شی دارم. ناگهان صدا

 دار تا شلوارم رو هم عوض کنم.نگه  نی سرت رو پا یطورن یهم -

و بدنم   شودی لبخند به لب دارد. پوست صورتم گرم م  یست که گو  یطور  ش یصدا  حالت
 : میگوی و با هول م ع ی. سر ردیگی نبض م

 . رونیب رمی من م -

 .ری صبر کن جواب سوالت رو بگ -

  امقه یحد ممکن در  نی ا آخرو سرم را ت   برمی راستم را در دهانم فرو مهستم. لپ  معذب
 . دهمیدهانم را قورت م و آب شنومی باز شدن کمربندش را م ی. صدا کنمی پنهان م
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زمان کم تمام وجودم   نیاما هم انجامد؛ی هم به طول نم قهی دق کیکردنش  عوض  لباس
 .کندی زده مرا خجالت 

 .جان یا  نیبش ایب -

تخت نشسته   یرو  یخانگ یو شلوار  شرتی . با تکنمی سرم را بلند م  شیصدا   دنیشن با
 . رمیگی م  یتخت جا   یو رو دارمی قدم برم عانهی. مطکندی است و به کنارش اشاره م

 : دیگوی و آرام و شمرده م کندی کم به چشمانم نگاه م ۀفاصل نیدر ا  اشی مشک  یدو گو با

تون  خونهو صاحب   شده ختهی کوچه ر یتو   تونهیو اثاث   لی وسا  دمیتون درفتم دم خونه  -
تکشون حرف  . با تک کردنی کوچه داشتن با هم صحبت م یهنوز تو  ها ه یرفته؛ اما همسا 

 اشتباهه. کننی ات مکه درباره  ییو فکرا تونمی زدم و گفتم من دوست خانوادگ

 :دهدی و ادامه م کندی م یمکث

  یکی رو هم زنگ زدم به  لتونیآروم. به هر حال فکر کنم قانع شدن. وسا  قدرن یالبته نه ا  -
. درضمن؛ میبه حالشون بکن یفکر کی انبار شرکت تا بعدا  یببرتش تو  ادیگفتم ب

 هم شارژش تموم شده بود. خودم خاموشش نکرده بودم.   امیگوش

با  ی کیار ت نی اما نگاه من در ا کند؛ی و سکوت م دهدی هم قرار م یرا رو  شیهالب 
  نیا  یبرا   ی. مهربان است نه؟ نه! لفظ مهربانباشدی محوش م ۀو تشکر به چهر  یقدردان

 است. زی کم و ناچ اریبس تشیلطف و حما 

 :کنمی و متواضع و شرمنده نجوا م  آورمیبه لب م یلبخند

 طور ازت تشکر کنم. چه دونمی. نمحیممنونم مس -

مفرد  شخص دوم  یجمع و گاهشخصدوم  یچرا گاه دانمی نم میست اگر بگو  شهیکل یلیخ
 کنم؟ ی خطابش م

. دهدی و سرش را در جواب تشکرم تکان م شودی حک م شی هالب   یکج رو  یلبخند
 :کندیمتوقفم م   شیتخت بلند شوم که با صدا  یاز رو  خواهمی م
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 ...یراست -

 .دهمی مردمک چشمم را به نگاهش ُسر م  پرسشگرانه

 جواب سالمت رو ندادم. نی هم یام. برا واقعا خسته  -

قضاوت   یو برا   اندازمی م نی . تاب نگاهش را ندارم. سرم را پایاز شرمسار شوم یم  سرخ 
و با   گذاردی ام مچانه   ی. ناگهان دستش را رومی گوی لب م  ریز  «یدیام،» ببخشعجوالنه 

 . زندی محو م یبلندکردن سرم لبخند 

 .یاز دستم ناراحت نباش  گری. گفتم که دنی پا یرو نگفتم که سرت رو بنداز  ن یا -

  نیتا ا  رساندی بلندش را به گوشم م یهاکوبش  ی. قلبم صدا شومی لحن مهربانش م  مات
 کند.  یادآوریرا بهم  افتهی که به وجودم راه  یحس خوب

که زودتر ازمن لب باز  میبگو  یزی چ خواهمی. مزنمی هم مانند خودش لبخند م من
 : کندی م

 . برو بذار منم بخوابم.اسیبرو بخواب   -

. پشت کنمی اتاقش را ترک م  ر«یبخ و با گفتن» شب  دهمی حرفش سرم را تکان م نی ا با
بودنش نتوانست   قیکه با وجود عم ی. نفسکشمیاز قعر وجوم م  یو نفس ستمیای درب م

 قلبم را نرمال کند. ۀانیکوبنده و وحش ی هاضربان  ی فقط کم ،یکم

 *** 

که  یمیتا ذهنم از درد بدخ کنمی م  ادیرا ز  شیو صدا  رمیگی را به دستم م ونیز یتلو  کنترل
  د یرها نکرده و شا یاتا االن ضعف من را لحظه  شبی منحرف شود. از د دیپی در شکمم م

 برود.  ن ی پا میاز گلو یکاچ  یهم است که نگذاشت نه صبحانه و نه حت لی دل نیهم

خواب هم به چشمانم   ی. حتبندمی ا مچشمانم ر دهمی م  هیمبل تک  یرا به پشت سرم
 .دیآینم
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 .یآج -

و با نگاه به چشمان   دهمی را از هم فاصله م میهاباالجبار پلک  اسمن،ی  یصدا   دنیشن با
 :زنمی لب م  اشی عسل

 . یجان آج -

. نگاهم  دهدی قرار م شیپاها  یو عروسک دخترش را رو  ردیگی م ی مبل جا یرو  کنارم
  ی ایو دن ی تا او را دوباره به سمت باز  م یقدر تالش کرد. چه ماندیعروسک قفل م  یرو

 !میاش سوق دهکودکانه 

او را از   می کرد ی م یهر لحظه سع اسمنی شناس و روان   حیسال، من و مس  کی  نیا در
.  میقبلش برگردان یبهش متحمل شده است دور کرده و دوباره به زندگ یکه مان ییآزارها ا 

 با زور! شده  یحت

  یکه به مان یی. هنوز از مردها ندیبی ها را مبود؛ اما شد. هنوز در خواب آن صحنه سخت
  کیمانند  گر یاما د  کند؛ی تب م افتدی آن روزها که م ای . هنوز به ترسدی شباهت دارند م

 .کندینم یتر؛ ازمن دورو ازهمه مهم  شودی نم یدچار جنون آن شیسال پ

 پات بخوابم؟  یرو یآج -

موافقت    ۀو سرم را به نشان کشمیم  اشی لپ برجسته و صورت یرا با لبخند رو  دستم
  میپا یو سرش را رو کشدیمبل دراز م   یرو ق،یو عم   نیر یش ی. با لبخنددهمی تکان م

 .گذاردی م

هم   یو چشم رو  گذاردی بدن عروسکش م ی را رو  یگری لپش و د ری دستش را ز  کی
 داندی . خدا مدهمی و نرمش حرکت م ییطال  یموها  یوار رو نوازش  . دستم راگذاردی م

 چه بر سر من آمد!   دنشیسال هر بار با د  کی  نیدر ا

آسمان،   نیا  ریشده که هنوز در ز  یوانیح یکه خواهر من قربان افتمی م ن یا  ادی  یوقت
 .شودیو ناخدآگاه دستانم مشت م   دیآی خونم به جوش م کند،ی را م اشی راحت زندگ
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  یدختر گریبود و مطمئن بودم د نیتر از ا حال من به شد،ی م ریگدست  یاگرمان  دیشا
 .شودیهتک حرمت نم یمانند خواهر من، به دست مان

 *** 

 ح« یمس »

 

  یکیپالست یهاسه یکه ک ی. درحال کنمی و درب خانه را باز م  اندازمیرا درون قفل م  دیکل
 .بندمی و درب را با پا م شومی قدم وارد خانه م  کی با  دارم،ی برم ن یزم یرا از رو  وهیم

و   اسی  یست. از وقت یو باورنکردن یرعاد یغ م یدر خانه حکم فرماست که برا یسکوت
 ینینشو دل نی ری ش یخانه رنگ و بو نیا  زیچاند، همهگذاشته  جان یرا ا  شانی پا  اسمنی

  نیا  یوارها ی ها و دو چهارچوب   لی تک وسادن را به تک بو ای به خود گرفته و حس پو
 خانه القا کرده است.

. گذارمی کانتر م ی را رو کی پالست یها سه یو ک کنمی به سمت آشپزخانه حرکت م راستک ی
 . کشمی و الجرعه سر م زم یری خودم م یبرا  ریاز ش  یآب وانیل

  امیباطن  لی امروز هم برخالف م یشده و من حت ترش یشرکت از قبل هم ب یکارها 
  شی برا یکه داشت، مواظب باشم مشکل   یدیبمانم تا با درد شد اسی  شینتوانستم پ

 . دیاین شیپ

از آشپزخانه خارج شوم که ناگهان    خواهمی و م گذارمی م  ییشوظرف  نک یس  یرا رو  وانیل
  یتم با درد. بهش گفبنددی صورتم نقش م  یمحو رو  یگاز، اخم یغذا رو ۀقابلم دنیبا د

 .میا یناهار درست نکند تا خودم ب  یبرا  یزیکه دارد چ

رستوران   یزهایکل م یداشتم و حت  ییهامشترکمان برنامه یناهار زندگ نی اول یبرا 
 معذب نباشد.  اسی موردنظرم در چالوس را رزرو کردم تا 

 : میگویم  بلندمه ین ییبا صدا شوم،ی که از آشپزخانه خارج م یدرحال
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 وضعت ناهار درست نکن؟!   نیمگر نگفتم با ا ؟یی کجا  اس،ی -

او به استقبالم   شوم،ی من وارد خانه م  ی. سابقه نداشت وقتشنومیاز جانبش نم  یجواب
 ندارم!   هادن یها و جواب نشنصدا کردن  ن یاز ا  یخوب ۀ. خاطردیاین

  دنیرا صدا کنم که با د اسی دوباره   خواهمی و م رومی م  ییرایبه سمت سالن پذ عیسر  
 . بنددی ام رخت مو اخم از چهره  چسبد ی هم مبه  میهامقابلم، لب  ۀصحن

 یکه سرش را به پشت  اسیکردن من را دارند.  وانهی قصد د یبیدو خواهر به طرز عج نیا
و   ییخرما  یفرو رفته. موها   یقی داده است، چشمانش را بسته و به خواب عم هیمبل تک

تر  اش را کودکانه و معصوم گرفته و چهره  یجا  اشی شانیپ یرو  شهیلختش هم مانند هم
 کرده است. 

و   ده یمبل خواب  یرو  وارنیقرار داده، جن  اسی  ی پاها یکه سرش را رو   یهم درحال اسمنی
 عروسکش را درآغوش گرفته. 

  یموها   ی. ابتدا دستم را رو زنمی و مقابل مبل زانو م دارمی قدم آرام به سمتش برم چند
 .دوزمی نوعروسم م ۀو بعد نگاهم را به چهر کشمی م  اسمنی ی شمیدار و ابر حالت 

 :میگو ی و نجواگونه م گذارم ی که آزاد است م  شیران پا  یک یآن   ی را رو دستم

 شو.  داریب ی... خانماسی -

  اسی  یهاکارم پلک  نی. با ادهمی حرکت م  شیپا  یدستم را رو  یبه دنبالش کم و
  یکه رو  اشی ا. مردمک درشت چشمان قهوه رندیگی از هم فاصله م نهیو با طمأن لرزندی م

 . دیآی به لبش م یلبخند شود،ی من زوم م

 : دیگویکه از خواب گرفته شده است م  ییو با صدا  داردی مبل برم ی را از پشت اشهیتک

 ؟ ی اومد  یسالم. ک -

 .دیآی اش خوشم مگرفته  یصدا  از 
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 .شهی م  یاقه یده دق -

نشود، آن را    داریکه مواظب است ب یو درحال کندیبلند م  شی پا یرا آرام از رو اسمنی  سر
 :زندی و لب م دهدی مبل قرار م  یرو

 خوابم برد.  یک دمینفهم -

که  کندی و به سمت آشپزخانه حرکت م شودی مبل بلند م  ی. از رومیگوی نم یزیچ
 : میگوی پرسشگرانه م

 کجا؟  -

 .ستدی ای کانتر م مقابل

 .نمیناهار رو بچ زیم -

و خودم    شومیبلند م نیزم ی. از رواندازدی م نیدر هم طن میحرفش دوباره ابروها نی ا با
شکمش قرار دارد، اخمم را عمق  یدستش که رو  دنی. با درسانمی م اسی  یرورا روبه 

 : میگوی کننده مبازخواست  یو با لحن دهمی م

 وضعت ناهار درست نکن؟   نیمگر نگفتم با ا  -

 :کندی نجوا م هیو بعد از چند ثان  بردی را در دهانش فرو م شیهالب 

 حالم خوب بود.  -

 . کنمی شکمش گذاشته اشاره م یکه رو  یدست به

 گو هم که هست.چشمم روشن. زنمون دروغ  -

  یرو ی را که با سرکش یلبخند نمیبی اما م اندازد؛ی م  نی سرش را پا  یحرفم کم نی ا با
 طنتیبا ش گونهن یا  ی. وقتزنمی . من هم ناخدآگاه لبخند مکندی جا خوش م شیهالب 

پسر بهش  کیکه  شودی م  یاپانزده، شانزده ساله  یاش مانند دخترها چهره خندد،ی م
 اغواگرانه بخندد.  تواندی و خجالت م جانیاز فرت ه  تنهاداده است و او  یدوست شنهادیپ
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  یها با نگاه به لب کنم،ی که سرش را بلند م یو درحال گذارم ی اش مچانه  یدستم را رو  
 : میگو ی م اشی کوچک و صورت

 آخه دختر کوچولوم!  یخندی م یبه چ -

که   یاز دستان نیو ا  شودی حرکتم شوکه م  نیاز ا  بوسمشیم یمعطلیو ب  میگو ی را م نیا
و    رمیگیکمرش را قاب م  یاند مشخص است. من اما با دو دستم، گود کنارش افتاده 

 . چسبانمیبدنش را به خودم م 

  م یبازو یحس کنم. دستانش که رو  توانمی لباس هم م  یپوستش را از رو حرارت
 .  بوسمشیو باز م شومی م ترص ی حر ند،ینشی م

 یشمارطعمش لحظه  ۀ دوبار دنیشچ ینبود. هنوز مشتاقانه برا  یکاف میبرا  شبید
کنم. نه تنها در اتاق    یمردانگ  گذاردی م  ینیریحجم از ش  نیبا ا فی جسم ظر نی. اکنمی م

 .رساندی من را به اوج م  اشیکه او با زنانگ  ییهابلکه در تمام لحظه 

را آرام از هم فاصله داده و نگاهش را به چشمان   شیها و پلک  برمی را عقب م سرم
 ۀو به باالتن شودی م  نی باال و پا اشنهینفس، س. از شدت نفس دهدی من سوق م ۀریخ

 .کندی من برخورد م

ام اجازه کمرش گذاشته   یگود   یکه رو یکه با دست  ردی ازم فاصله بگ  یکم خواهدی م
 : میگوی آرام م ییصدا پوست صورتش را دوست دارم. با   ی. سرخدهمینم

 سرت بذارم.دوست دارم تا سربه  ترشیب یکشی خجالت که م -

 . گزدیدارش را منم  لب

 . حیمس -

  فی ظر یتا حرفش را ادامه بدهد. اخم  مانمی . تنها پرسشگرانه، منتظر ممیگوی نم یزیچ
بانمک کرده   ،یجد  یجااش را بهکودکانه  ۀگشته که چهر  داریپشتش پدکم  یابروها  نیب

 است.
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 : زندی همان حالت لب م در

 دوستت دارم.  -

را دوست دارم.   اسی. مرد بودن در کنار گردانمی م اشی ا دو چشم قهوه  نی را ب نگاهم
را به  امیشانیبودنش را دوست دارم. پ فی را دوست دارم. ظرافتش و لط تشیزن
 : میگوی و نجواگونه م چسبانمی م  اشیشانیپ

 رم. منم دوستت دا -

 *** 

هم  به یرا با خستگ میها و پلک   گذارمی م  امیشانیپ یراستم را رودست  ساعد
اند؛ اما خواب به چشمانم  پرداخته یبدنم به درک خستگ یهاتک سلول . تک چسبانمی م

 .دیآی که نم دیآینم

  یآن موها  یالحظه   گذاردیو نم   افتهی و معصوم دوران   فیظر  ۀدختربچ ک یحول   ذهنم
در اتاق بغل   اسیحاال   کهنی از مقابل چشمانم کنار برود. ا   اشیشانیپ یرو  شدهخته یر

 راحت است.  المی خ ده،یخواب

  ۀمخروبه و آن محل ۀدر آن خان اسمن یو   اسی که   کردی زد مهرشب بهم گوش  منطقم
که بدون خانواده و تنها با   ی از دختر ی. چه کسستندیدر امان و آرامش ن یلیخ یمیقد

 گذرد؟ ی م کندی م یکوچکش زندگ خواهر

اجازه دهم    توانستمی چند وقت از من کرد، نم نی در ا اس ی که  یتی همه کمک و حماآن  با
  افت،یراه    اشیخاطر من به زندگهمه اتفاق بد که به. با آن دیایب شی پ شی برا یمشکل

ها  شب  توانمی و لطافت نم ت یهمه معصومکنم. با آن  شیبه حال خود رها  توانمینم
 ! مینگشا  شی را برا  المیآغوش خ

به سمت راست غلت بزنم که  خواهمی و م دارمی برم امی شانیپ یدستم را از رو  ساعد
تخت بلند   یها از رو گرفته مانند برق ،یخراشنازک و گوش  غیج یصدا  دنیناگهان با شن

 .شومی م
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به   عی. سر اندازدی م نیخانه طن یدر فضا  اسی  ی بلند، صدا غیبعد از آن ج بالفاصله
و   می است و تنها با نور مال   کی . هوا تارشومی و از اتاق خارج م  دومی سمت درب م

 . نمیرا بب اسی درب اتاق  توانمیم  وارکوبید ینارنج

تخت چمپره   ی رو ادزنانی فر اسمنی. شومی و وارد اتاق م  برمی به سمتش هجوم م عیسر 
 کنمی قرار داده است. برق اتاق را روشن م شی هاگوش   یکوچکش را رو یها زده و دست 

 . دارمی و به جلو قدم برم

را دارد.  اسمنی لرزان قصد آرام کردن   یو دستان هیکه با گر  شومیم   یاسیمتوجه   تازه
کارم   نی . با ا رمیگی را درآغوشم م اسمنیحرکت،    کی و با  نمینشیتخت م  یرو  عیسر 

و سرش   کندی سکوت م  تیاما درنها زند؛ی م غیبازوانم ج انی و چند بار م  خوردی م یتکان
 . چسباندیرا با فشار به من  م 

و    گذارمیبه سرش م  دهیچسب  یموها یام را رو کوچکش در آغوشم گم شده. چانه جسم
. از حالتش مشخص است  زدیری نم یاما اشک کند؛ی هق م. هقدوزمیم   اسینگاهم را به  

 . زندی دست و پا م ژنیاکس یدم یبرا  شیها که نفس کم آورده و شش

  هیهم هد اسیو در سکوت، آغوشم را به   دارمی برم اسمنی بدن  ی دستم را از رو  کی
  یشده است. سع دهیدور کمرم طن شانی . حاال دست هر دو کندینم ی. اعتراضدهمی م
بازو    ی هاقسمت  یبه تن دارد، دستم را رو  اسیکه   یز به تاپ نازک و با توجهیب کنمی م

 و کمرش نگذارم. 

من روانه    شرتی ت یرا رو  شی هااشک  شود،ی م تر ف یکه هرلحظه ضع ییبا صدا اسمنی
 ...اسیو  کندی م

را ندارد و از   یجز خواهرش کسکه به  یکنم. حس دختر فیتوص توانمی را نم اسی  حس
قابل درک    ریغ میبرا  اورد یرا بند ب اشه یاو را آرام کند و گر  یحت  تواندی نم یفرت درماندگ

 است. 

  یبا تکان آرام اسی کهن یتا ا   مانمی وار خودم مقدر در همان حالت مجسمهچه دانمینم
 کشدی مکه در وجودم زبانه  ی. حس سرکش آوردیگرفتن، من را به خودم م به قصد فاصله 
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 دهدی به دستم دستور م امیبردارم؛ اما دستگاه عصب  اسیکمر   یدستم را از رو گذاردینم
 کنار بکشد. اسی  ۀکردداغ و تب  تن  یتا خودش را از رو 

  اسی. کشدیرا به رخم م اشیرانو حکم  شودی بدنم برنده م یعصبآخر دستگاه  در
من ُسر    ۀبه چهر یحالیو چشمانش قرمز شده است، نگاهش را با ب   ینیکه ب یدرحال

 : دیگوی که ازش سراغ دارم م ییتن صدا  نی تر ف یو با ضع کندیم ینیفنی. فدهدی م

 ممنون.   -

  یتک اجزا تک  ینگاهم را رو  شیجا. بهمیگو ی نم یزیاش چجواب لحن صداقانه در
 :کنمی در دل اعتراف م هیبعد از چند ثان تی و در نها کنمی صورتش زوم م

 صورتش نداره. یتو  ی زی متما  زیچچیه -

و ساده بودن در کنار هم به صورت گرد و پوست    یمعمول نیصورتش در ع  یاجزا 
به  اس، ی  ۀریخ یها و بدون توجه به نگاه  کشمی م  یقیعم. نفسندیآی گونش مگندم

 .دوزمی که در آغوشم آرام گرفته است چشم م یاسمنی

. کنمی اش نگاه مهم افتاده   یرو یها و به پلک  دهمی صورتش را از خودم  فاصله م یکم
و در  کشمی اش منرم برجسته  یها لپ   ی. دستم را آرام رو زندی صورتش از اشک برق م

 . زنمی م ادی دل فر

دختربچه    نی. حق ا ختیدرونم فرو ر  یزیچ اشده یصورت معصوم و خواب دن یبا د  ییگو
ست که با تمام وجود   یبار نیاول نیا  دینبود. شا نیا  رحمیو ب یوحش  یا یدن نیدر ا

 شود. ریگدست  یمان کنمی دعا م

خالفش،   یخاطر کارها فربد، نه به یخاطر خودکشو نفرت خودم، نه به نهیخاطر کبه نه
را   امقه ی  یبه جوش آمده و با قلدر یامشب بدجور  رتمی. غاسمنیخاطر  بلکه تنها به

 :زندی م ادیام است که در گوشم فر مردانه   رتیغ ی. زنگ صدا دهیچسب

 پست  شد. وونی دست اون ح ر یخاطر تو اسبه  اسمنی  کهیمرت -
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  یو از رو  سپارمی م اسیرا به دست   اسمنی شده  ختهیکه به شدت در هم آم ییهااخم  با
  میسر جا یا بعد از بازکردن درب، لحظه رومی . به سمت درب اتاق مشومی تخت بلند م

 .ستمیای م

به  میکه چشمانش مستق کنمینگاه م یاسی ۀد یپررنگ  ۀو به چهر  گردانمی را برم سرم
باز   ۀقی  انیم  ییاز صورتش، جا ترن ی قامت من دوخته شده. مردمک چشمم ناخدآگاه پا

 .شودیتاپش قفل م

کرده که   جادیا  یجذاب یهارمون اسی  یدر کنار پوست صاف و گندم لباس  ۀپارچ یرگیت
که  شودیم  دهید ییزخم آشنا ۀپوستش لک یُسر بخورد. رو  ش یچشمم از رو گذاردینم

 به چند ماه گذشته.  بردی من را م

آن   یفربد پا دادم. راست ۀخانه پا گذاشت و من زود به نقش نیبه ا اس یکه   یشب نیاول
دنبالش    توانستمی م  کاشی را کجا انداختم؟ ا  دمیکش اسیبدن   یکه رو یزیتسنگ نوک 

 . ندازمشیام دور بخانه اطی بگردم و از ح

اما با   شوم؛ی و در سکوت از اتاق خارج م گردانمیمکث، آرام سرم را برم   هیاز چند ثان بعد
تر است که  به اسی خود  یبرا . رمی اتاق کولر بگ نیا   یفردا برا  نیکه هم بندمی خود عهد م

 نپوشد!  یلباس نیچن  گریبه اواخر تابستان را د  ماندهی چند روز باق  نیا

 *** 

  یداخل شوند. خستگ اسمنی و   اسیتا اول   رومی و کنار م کنمی باز م  دیخانه را با کل درب
شده    دهیدرد خماز فرت بدن   شانی هاو شانه  باشدی م  زانیر  شانی هردو   یاز سر و رو 

 است.

کردن ُدز کم  یبرا  اسمنیشناس  روان  شیها تنها سردرد دارم. ابتدا رفتن پبرعکس آن  من
داده   لیرا تحل امی کامال انرژ یآگاه  ۀو بعد، چند ساعت حضور داشتن در ادار ش یداروها 
 است.



 تا طلوع نمانده  ی ز یچ

184 
 

 ۀدادگاه و ادار انگرمید یو پا   یشناسمطب روان  مان ی پا  کی که مدام  باشدی سال م  کی
خارج   مانی از زندگ یراحت نی به هم ستی پرونده قرار ن نیاتفاقات ا   ییست. گو یآگاه

ها اضافه شده که من کامال از آن   اهی س نیاطیباند ش ۀبه پروند گریشود. چند اتهام د
 ام. بوده  خبریب

که مرغ به شکل   دهدی گذاشته، نشان م یاز خودش به جا  یکه مان یی هاسرنخ   یطرف از 
کجاست؛ اما   میدانی. نمستی ن رانیا  یاست. مان  دهیاز قفس پر   یا کامال هوشمندانه

 . ستی ن رانی ا  گریکه د میدانی م

  ییو مقابل روشو   رومی م سی به سمت سرو  اسمنیو    اسیرخوت و بدون توجه به  با
 ... موشکافانه...می... مستق قی. دقنگرمی ام ممقابلم به چهره  ۀنی. از آستمیای م

و    زیر ی هاو خط   دیسف یچند تار مو  نی. انمی بی بار است که خودم را م نیاول ییگو
 . گذرانمی چشمم افتاده را از نظر م ۀکه گوش  یمحو  بایتقر 

  یو چند مشت آب سرد رو  رمیگی م  رمی . چشم از تصوکنمی را با فشار فوت م نفسم
 دهمی را حالت م میوار موهابه صورت شانه س،یخ  یها. با همان دست زمیری صورتم م
 .شومی خارج م س یو از سرو 

تخت خوابش   یرو  رونیب یها که با همان لباس  یاسیروشن اتاق و   یفضا  دنید با
  دارشیب  دیآی. دلم نمنمینشیتخت م یو کنارش رو   دارمی به سمتش برم یبرده، قدم

 کنم. 

و   خوردی تکان م ی. کمآورمی را از تنش درم شی ها دانه لباس و دانه  برم ی را جلو م دستم
  ی. برادهد ی شدن را بهش نم داریمجال ب یاما خستگ کند؛ی باز م مهی چشمانش را تا ن

و پتو را   کنمی م ش یجاتخت جابه یرو  ر،یز  یهابدخواب نشود، با همان لباس  کهن یا
 .کشمی م ش یرو

شلوار   کی. تنها کنمی را از تن خارج م راهنمی و شلوار و پ  شومیبلند م  تخت  یرو از 
 .کشمی دراز م اسی و با خاموش کردن برق اتاق، کنار  پوشمی م  یمشک  یراحت
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با هر دم و    چسبانمی کمرش م یرا رو  امیشانیو پ کشمی را در آغوش م  دهیخواب جسم
 . کشمیبدنش را نفس م میبازدم، عطر مال 

  اسیکه با آن وجود،  ستمیارام باشم ؛ چون مطمئن ن کنمی م  یو سع بندمی را م چشمانم
 نکنم .  داریرا از خواب ب

آرام خواب  آرام  دهمی و اجازه م فشارم ی بازوانم م  نیب ترش یو کوچکش را ب  فیظر  جسم
 .دیا یبه چشمانم ب

 *** 

 اس« ی »

 

 ! هاشهیم   ریکالست د  گهیشو د داری... باسی -

را با   ی . هنوز خستگشوندی اما باز نم لرزند؛ی م  میهاپلک   حیگنگ و آرام مس  یصدا با
که از فرت خواب دو رگه شده   ییو با صدا زنمیم  ی. غلتکنمی سلول بدنم حس مسلول 

 :میگو ی است م

 . گهید  کمی  حیمس -

دوباره   حیتوجه به مس یب  خواهمی. مکنمیدست مردانه و بزرگش را حس م  نوازش
 .شودی دهم که ناگهان ، چشمانم به سرعت باز م هیواب را به چشمانم هدخ

. با کشانمی درحال لمس کردنش است م یبه آرام حیکه دست مس ییرا به جا  نگاهم
  عیو سر  کنمی م  یبلند ن«ی ه ح،»یمس  تفاوتی و ب  یعاد ۀلباس ناجورم  و چهر  دنید
 .شومی م زیخمین

و متعجب  کشمیخودم را عقب م ی. کمکندیبهم  برخورد م  حیکارم دست مس نی ا با
 :پرسمی م
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 ؟  نهیمن چرا لباسم ا -

  یالیخیبا ب کند،ی م  کی که به لبانش نزد یو درحال داردی برم زی م یبرگش را از رو  گاریس
 : دیگوی م

 ؟ یباش  یطور نیشوهرت ا   ی داره جلو یبیع -

ام را در  که تازه محرمش شده   یحیمسدارد؟ نه اصال؛ اما هنوز احساس خجالت از   بیع
 .اندازمی م  نی . سرم را پاکنمی وجودم حس م

 نه خب. -

 : دیگو یم زندی را آتش م گارشی که س یو درحال  اندازدیبهم م یکوچک ینگاهمین

 شد. امروز نرو.  ری کالست د -

. هنوز ساعت  کشانمی م  میروبهرو  واری د کی کوچک و کالس یواریدرا به سمت ساعت  سرم
 خواهم داشت.   ر یربع تاخ کی تنها  وفتمیشش صبح است. اگر االن راه ب

  وتری کامپ  ۀنیخاطر استعدادم در زممجبورم کرد به  ح یرها کردم؛ اما مس  گریرا که د  گاهدانش
 کامپوتر را شرکت کنم. ی احرفه   یهاکردن، کالس و هک 

 .رسمی م  وفتمی نه، اگر االن راه ب -

 یگار ی رسی ز  یکاملش را رو  بایتقر  گاری. سکندی را از دهانش خارج م از دود  یانبوه
 : دیگوی دار متب  یو با لحن کندی خاموش م ستالشیکر

 .یوفتیاالن راه ب ستیقرار ن  یول -

.  زندی م مهی خ میو رو دیآیکه ناگهان به سمتم م  م یبگو یزیدر جوابش چ خواهمی م
که  یو درحال بنددی . چشمانش را مکنمیرنگ شبش نگاه م  ی ها له یمتعجب به ت

 : دیگوی م دهدی ام قرار مرا مماس با گونه  شیهالب 

 ازت دل بکنم.  گهید تونمی. نمیرو تا صبح تو بغلم بود  شبید -
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را به   شبمیپر یهای. هنوز زنانگشودی و قند در دلم ذوب م فهممی حرفش را م یمعن
  یایها و حرکات آرام او بدون ترس توانستم از دندارم. ؛ اما با نوازش  ادیبه  یخوب

 کنم. یزنانگ حیمس  یکرده و با افتخار برا   یخداحافظ میهای دخترانگ

آسوده به دست   یالی و من دوباره خودم را با خ ندینشی ام مگونه   یابتدا رو  حیمس  ۀبوس
نشدنم  تی کر حس خوب و اذاز خودم به ف ترش یب یحت دانمی که م سپارم ی م  یمرد

 است.

 *** 

 یکه به تازگ ییو از هوا  دارم ی قدم برم هاابان یافکنده در خ  یآرام و سر ییها قدم  با
لحظه فکرم را از    نیحداقل ا  خواهمی . هرچه مبرمی شدن است لذت مدرحال خنک 

 .شودی م  ادآوریپوستم   یتنش برا  یگرما  ترشیمنحرف کنم، ب  حیو آغوش مس شبید

را از   نمانی و تمام خاطرات ب کردهی پرواز م حیسر مس  یاز صبح در مطب، باال  المیخ ۀپرند
  ش یهاآموزش  ش،ی هاسر گذاشتن است. سربه  دادهی تا االن بهم نشان م ییروز اول آشنا 

آن   تیسر بسته و در نها ی هات ی حما  ش،یهاو اخم  هات ینبودن، عصبان وپادست یب یبرا 
 .رودینم ادمی از  گاه چ یکه ه ابنور مهت  ر یبوسه در ز 

از همان روز مراسم فربد بهم داده بود، درب  حیکه مس ید یبا کل رسم،ی خانه که م مقابل
هنوز  یعنی   نیو ا   ستیپارک ن حیمس  نی. ماششومیم  اطیو وارد ح کنمی را باز م یورود 

 کردن ناهار وقت دارم. درست  یبرا 

کنم که ناگهان چشمم به   یها را تا به ساختمان طفرش سنگ   ریمس راستک ی  خواهمی م
در قفس  یآببزرگ و چشم  یکه آن چهار هاسک  یی. درست همان جاافتد یم  اطیح ۀگوش

 دنمی. مانند بار اول با د شودی ها منحرف مناخدآگاه به سمت آن  رم ی حضور دارند. مس
 . کشندی خرناسه م

که  کنمیم  ترک ی ند. خودم را به قفس بزرگشان نزد اجا عادت نکرده به بودنم در آن  ییگو
به  ریاتفاقات اخ  نی . اترسمی نم گریبار د نی. اشودی م ترش یها هم بآن  یسر و صدا 

 کرد و وجودم را ساخته. دهیدمن را آب  ی اشکل هوشمندانه 
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طور ناخواسته اتفاقات را متوجه  به  حیاستفاده کرد تا مس لهیوس  کیاز من به عنوان  فربد
  چهیخاطر باز کردن خواهرم، هم به  کشش یخاطر پشود. ابتدا از فربد گله داشتم. هم به

که به  یوجدانبردن به عذاب  یقبل از مرگش و پ ۀکردن من؛ اما با خواندن آن نام
گ در  بزر ی را به غم شی حس نفرتم از او فروکش کرد و جا ام مجبورش کرد، تم   یخودکش
 دلم داد.

  ریو مس  یزندگ کیفرصت   کاش ی قابل احترام. ا  اریمن بس  یگاهم بود و برا دانش  استاد
 .دادی م  انشی دوباره را به خودش و اطراف

دور کمرم، شوکه   یو خم خودم هستم که ناگهان با قاب شدن دست چ یدر افکار پر پ غرق 
  نیآن هم در ا ح،یمس  دنیبا د. گردانمی سرم را به عقب برم  عیو سر  پرمی شده از جا م

 .کشمی و بدنم را عقب م زنمی م یآرام  غیکم، ج ۀفاصل

زمزمه   یعاد یصورت من بردارد، با لحن  یرا از رو اشی نگاه خنث کهن یبدون ا  حیمس
 : کندی م

 !شهی راحت نم التیخ یگوش رو کر نکن نیتو تا ا  -

 .دوزمی و نگاهم را به گردنش م دهمیرا قورت م  دهانمآب

 .دیاومد  یک دمی. نفهمدیببخش -

  دایاز حد پوستش به وجود من هم راه پ شی ب یدستش دور کمرم است. داغ هنوز 
را به آن چهار  اشی. چشمان مشکاندازدیبه جهش م  میهاو خون را در رگ  کندی م

 . گرداندی و من را آرام برم دهدی ُسر م  یهاسک

و کمرم را در بر گرفته است.   ده ی.  به من چسبکنمی از دهانم فوت م فحری را ب نفسم
 کرد.  دمیآورد و تهد جان ی که من را با خشونت به ا یدرست مانند آن شب 

 ادته؟ ی اون شب رو  -

 .کندی . او هم دارد به آن شب فکر مزنمیم  یلبخند   اشیپرسش ناگهان دنیشن از 
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 بره؟  ادمی شهی آره. مگه م -

 .کندیرا صاف م  شیصدا 

 .دمیافتادم که به بدنت کش  یاون سنگ ادی  دمی پوستت رو د یزخم رو یوقت شبید -

  حیدر آغوش مس یبا چه لباس شبیکه د دیآی م ادمیو   شومی حرفش سرخ م نی ا با
تنم را ازش فاصله دهم، که دستانش   یکم  خواهمی . مندیبودم که او توانست زخمم را بب

 .چسبندیتر به کمرم م محکم 

  یکه حالت تو  یو هم اون شب  دمتیخواب د خجالت نکش. من شب اول هم با لباس  -
 خجالت نکش.  شب یخاطر دحموم بد شد ؛ پس به

. از رودیم  ادمیو تنفس از  دن ینشنی آرام زد، قلبم م یحرفش که با لحن  نیا  دنیشن با
نم تا نگاهم به نگاه  پنهان ک ییخودم جا  خواهمیصراحتش  از شرم و خجالت تنها م   نیا

 . وفتدی ن حیمس

 :پرسدی م تفاوتشیاما با همان لحن ب  او

 درد داشت؟  -

  توانستمی و سوزشش نم یزیر. درد داشت؟ تمام آن شب از خون اندازمی م  نی را پا سرم
 : میگوی و م کنمی را از هم جدا م میهابخوابم. لب 

 .یلیآره، خ -

 :کندینجوا م  مقدمهی ام و بو آر  داردی را از دور کمرم برم دستانش

 .دیببخش -

 . شنومی درحال دور شدن است را م ییکه گو ش ی هاقدم  یو بعد صدا  دیگو ی را م نیا
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دستش که    یو داغ مانمی . من مچدیپی و آن لحن مهربانش که در گوشم م مانمی م  من
جا مانده. من  که از تنش به  ی و عطر سرد مانمی. من م شودی کمرم حس م یهنوز رو 

 از دست من خارج شده.  ارشیعنان اخت گریکه د یقلب ی هاو تپش  مانمی م

قدر در هست. آن  اطیدر ح نشی. ماشنگرمی م  اشی خال ی و به جا  گردانمی را برم سرم
 .دمیور بودم که آمدنش را نفهمافکارم غوطه 

ام و حاال ساعت  ر مطب بوده . از صبح درومی و به سمت خانه م دهمی را تکان م سرم
تا بعد از ظهر  خورد،ی که سرشب م ییهاخاطر قرص به  اسمنی. باشدی م  کی  کی نزد

به   هیو گر   غیو با ج  پردی از خواب م شبیها مانند دشب  یخواب است و تنها گاه
 . دهدی است واکنش نشان م  شیکه رو  یفشار

و خورشت    شومیرا عوض کنم، به سمت آشپزخانه روانه م میهالباس  کهن ی ا  بدون
شده را  پاک  ی هاحاضر شده. برنج   بای. تقر نگرمیام را م که صبح بار گذاشته  ی ای سبزقرمه 

 .  شومی و مشغول شستنش م زم یری درون قابلمه م

. حیمس  ۀخودم و حاال هم در خان ۀشده است کار هرروز من. اول که در خان گرید  نیا
به خانه  کهن یو بعد از ا  کنمی به مطب بروم خورشت درست م کهن یا قبل از ا هصبح 

 برگشتم هم برنج.  

  ست،ین گر ی. کوثرخانم که د آوردمی هم ناهار م حی مس  یمدت هر روز بعد از ظهر برا  نیا
 . کندی از مرگ فربد، به خودش اصال فکر نم  یبا وجود حال و رخوتش و ناراحت دانستمی م

گاز قرار  اجاق   یدرب قابلمه را گذاشته و آن را رو  شود،ی کار برنج تمام م کهن یاز ا بعد
ها حرکت  و به سمت پله  کشمی ام مکرده به صورت داغ یدست ی . با خستگدهمی م
 . کنمی م

چسبانم    نیت از درون شلوار جزحمآن را به لم،یموبا   امکیراه با بلند شدن آالرم پ ۀانیم
که از جانب خزان   شومی م یام ی. با دقت مشغول خواندن پزنمی و رمزش را م  آورمیدرم

 است. دهیبه دستم رس
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 نداشتم.«  یمن برگشتم کانادا. ببخش فرصت خداحافظ »

  ی . روشومی و وارد اتاقم م دهمی م رونیب نیگکوتاهش، نفسم را اندوه  امیخواندن پ با
. خزان رفت. دوزمی اش مو نگاهم را به چشمان بسته نمینشیم   اسمنیتخت، کنار  

 داد. حینتوانست نبود فربد را تحمل کند و فرار را به قرار ترج

متورم و قرمز    یبا چشمان ی. وقتبرمی نم ادیاز   گاهچ یقبر فربد را ه  یرو شیهاه یگر  ۀصحن
که با   یشدم از فربد  ریگدل ی ال کنم، لحظه بهم التماس کرد که فربد را حال هیشده از گر

 شد.  یوجود خزان حاضر به خودکش

  ی هالحظه  ن یها بدتر. آن لحظهکشمیتخت دراز م  یو رو میآیفکر آن روزها درم  از 
  یدگیداشتم و هم به مراسم و مهمانان رسرا   ح یمس  یبود. هم دورادور هوا امیزندگ

 . کردمی م

ام را  گذاشتم و دستان لرز گرفته میپاها ین سرش را رو که در قبرستا  یهمان روز  مثل
لخت و    یپرپشتش حرکت دادم. حس خوب لمس موها  یموها   نیوار بنوازش 

 .بردی فرو م نیر یش ی او من را در خلسه کندی هنوز دلم را از ارتفاع پرت م اش ختهیربهم

 *** 

  ی. گالب را رو نمینشی کنار قبر م یحسی و با ب کنمی جدا م حیرا از دست داغ مس دستم
 .شومی کردنش م زیو با دست مشغول تم زم یریپدر و مادرم م ۀگرفتقبر خاکسنگ 

و به  ردیگی م یدر سکوت کنارم جا  آورد،ی را درم اشیدودنک یکه ع  یدرحال حیمس
.   زمیری اشک نم افتد،ی سنگ م  یرو ۀشد. چشمم که به اسم هک زندی قبر زل مسنگ 

 .دهدیبهم دست نم یحس میتر است بگو به  دیشا

ازشان که چرا گذاشتند من   رمیگدوستشان نداشتم؛ اما دل  میست اگر بگو یانصافیب
 ینگفتند گاه گاهچی. هاموختند یجسارت را بهم ن گاهچ ی. همیایبار ب  فیضع قدرن یا

  گاهچ یبه کن. هنگفتن برو و تجر گاهچ یرا بلند کن و خشمت را بروز بده. ه تیصدا 
 . مینگفتند ما پشتت هست
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حال  نبودشان خوش  ینظر برا ک ی از   میست اگر بگو یصفتو گربه  ینامرد  تینها دانمی م
که اگر بودند، با دختر  کنمی فکر م نیبه ا ی. وقتستیهستم؛ اما دست خودم ن

 .لرزمی به خودم م کردندی کار مشده چه  یشان که بهش دست دراز سالهپنج

  گاهچیه  گرید  شانی میها با افکار قد. آنشدینم گونهن یا  وقت چی بودند اوضاع ه اگر
دختر    ک یبا   یتفاوت چیه  ینیچن نیا  یها دختر. از نظر آن کردندی را قبول نم اسمنی

 پنج ساله باشد.  ۀبچ  کیاگر آن دختر    یبدکاره ندارد؛ حت

چون   رفتند؛ی نم یاز مان تی شکا و دنبال  کردندینم یموضوع را علن  نیا  گاهچ یه هاآن 
 مردم بودند.  نیب شان ی به فکر آبرو ری از هرچ  ترشیب

از   میگوی م کهن یدارم از ا  ی. حس بدبندمی و چشمانم را م گذارمی صورتم م ی را رو دستم
دارم که   نانیهستم و اطم  ز یحالم. در وجودم، خودم با خودم درحال ستمرگشان خوش 

 .نمیبیرا جز خودم نم یابازنده  یباز  نیا  انیپا

 نداشت.  تیواقع گاهچیوجود پدر و مادرم ه  یۀفرض نیا  کاش ی ا

 . اسی -

 . کنمی و نگاهش م دارمی صورتم برم  یدستم را از رو  ح،یاسمم از جانب مس دنیشن با

 جا؟ ن یا  یاریرو ب اسمن ی  یخوا ینم -

 .دهمی را به چپ و راست تکان م سرم

 بشه. فیدوباره تضع  اشهیروح خوامی تر شده نمنه. تازه حالش به -

و دستش را   دهدی قبر ُسر ممن به سنگ  ۀمکث، نگاهش را از چهر  یسکوت و با کم در
 . وفتدیسکوت ب  نمانیب گذارمی من نم بارن ی. اکندی منظم و کوتاهش م  یهاش یرته  ریدرگ

 . حیمس -

 : دیگوی آرام م ییهمان حالت با لحن و صدا  در
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 جان.  -

 همدان سر مزار مادرت؟  میروز بر کی   یخوای م -

 . زندی م یپوزخند

 نه. -

من به   کهن یا  و قبل از   ردیگینظر م  ریبارش مرا ز کنم که با نگاه شماتت  یاعتراض خوامی م
 : دیگوی م  میای حرف ب

 . اسی مورد بشنوم    نیدر ا یزیچ خوامینم -

صحبت کردن در   دانمی . مدهیچشمانش جمع گرد  ۀبرافروخته شده و گوش یکم اشچهره 
  ح یآمدش مادرش فوت کرد و مس ایدنمورد را دوست ندارد. حقم هم دارد. موقع به   نیا

  خواهمی بهش نداشته باشد؛ اما م یست که حس یعیطب دانمی . مدیاو را ند  گاهچیه
 . رودبار هم که شده سر مزارش ب  کی حداقل  

نظر من را مقدم ندانست    کهن ی. از اگزمی م یو لبم را با ناراحت  دهمی سرم را تکان م 
  ست؛ین دنیآدم ناز کش حیمس دانمی . مخواهدیناز کردن م  یاما دلم کم ستم؛یناراحت ن

  ۀدخترم مانند هم کی که نشان دهد من هم  کندی را م ییزها یچ  اری دلم و یاما گاه
 دخترها. 

  ۀ. از گوششومی شالم م یهاشه یبا ر  یو مشغول باز  اندازمی م نی سرم را پا  ینارحت با
سکوت   ۀ. متوجاندازدیهم بهم نم  یکوچک نگاهمیکه اصال ن  نمیرا بب حی مس  توانمی چشم م

که اصال   ییگو ،یعاد یبلند شده و با لحن نیزم  یاز رو شود،ی که م نمانیب ۀشدحاکم 
 : دیگو ی م ستا فتاده ین یاتفاق چیه

 هم تنهاست.   اسمنیزود برم شرکت،   دیخونه با میبر -

حرکت کرده و بهم محل نگذارد؛ اما با   نیاول خودش به سمت ماش  مانمی م منتظر
 تا من هم بلند شوم.  کندی و صبر م ستدی ایجا مقابلم مهمان  یپافشار
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تا کمک کند بلند شوم. شوکه  کندیدستش را به سمتم دراز م ند،یبی را که م تعللم
و با کمکش آرام از جا   گذارمی اش مدستم را درون دست مردانه  دی. با ترد شومی م

 .زمیخی برم

. فکر  میقدم شو هم  نی تا مقابل ماش کندیدستم را رها کند، مجبورم م  کهن ی ا  بدون
مانند   حیاما حالت مس  م؛یداشته باش شیبحث کوچک در پ کی ممکن است   کردمی م

 هم بشود گفت مهربان است.  دی و شا یعاد  شهیهم

. دهمی قرار م میپاها  یکوچکم را رو یمشک ف یو در سکوت، ک شومیم  نیماش سوار
  شودی م دهیکش یحیناخدآگاه نگاهم موشکافانه سمت مس افتد،ی که به حرکت م نیماش

قرار داده و در سکوت و آرامش به مقابل   شی هاچشم  یرا رو  اشی دودنک یکه دوباره ع
 زل زده است. 

گرم   بایتقر  یهوا  ن یرا در ا یچسب دل  یو خنک کندی به صورتم برخورد م میکولر، مستق باد
 . زنمی به مقابل زل م حیاز مس  تیو به تبع مکنیصاف م  ل یدلیرا ب م ی. صدا دهدیبهم م

 . اسی -

 ق،یعمینگاهش کنم. با نفس  توانمی. نمزندی م م یسکوت باالخره صدا  قهیاز چند دق بعد
 : میگوی و آرام م بلعمی عطرش را با ولع م

 بله. -

 .کندی م ینوچ

 بگم» بله«؟  یکنی تو هم صدام م یوقت   یدوست دار -

 .کنمیم  اشی جد  ۀبه چهر ینگاهمین

 بگم؟  دیبا یخب چ -

 گم؟ یم  یمن چ یکنی تو هر وقت صدام م -
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  ییو با صدا  کنمی نگاه م دهندی را حرکت م نیدستان برنزه و بزرگش که فرمان ماش  به
 : میگوی م فیضع

 جانم! -

ناگهان   حیکه مس انجامدی به طول م هی. چند ثانشنومی نم یو جواب میگو ی را م نیا
. با لبخند به  گرددی خلوت نگه داشته و به صورت کامل سمت من برم  ی ارا گوشه نیماش
 من زل زده. با لبخند!  ۀچهر

را از دو   شی هاآشکار شود. دست  شیبا یز  ی های تا مشک داردی را از چشمش برم نکیع
 : دیگوی م نی ریو با همان لبخند ش کندی طرف باز م

 لوسم.  ی کوچولوبغلم خانم ایب -

. از حرکتش متعجب  خندمی و من... م شودی پاره م شی بایبند دلم از لحن ز  .خندمی م
  یبازو  یو سرم را رو کنمی تر خودم را در آغوشش پرت ماما با شدت هرچه تمام  شوم؛ی م

 .  گذارمیپهنش م

اش را به  . گونهفشاردی و با تمام توانش من را به خودش م کندینم ی من هم نامرد  َمرد
 :کندی لبش نجوا م یو با همان لبخند رو  اندچسبی ام مگونه

 خانمم.  گری د یگفتی . به خودم میریگی م افهی چرا ق گرید یخودت رو لوس کن یخوای م -

 : میگوی و صداقانه م کنمی تر مدستانم را دور کمرش محکم  ۀحلق

کار رو   نیا  گفتمی . اگر بهت میکه شده نازم رو بکش بارمک ی  یدوست داشتم برا  -
 که!  یکرد ینم

 کردم؟ یچرا نم -

جور کارها   ن یکه اصال اهل ا دم یفهم شناسمتیکه م  یمیو ن یسال  کی  نیچون تو ا  -
 .یکنینم ی لیابراز احساسات هم خ ی. حتیستین
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که تماما   شیدو بازو  نی ب ۀ. دوست ندارم از آن فاصلکندی را از آغوشش جدا م من
 .  میبگو توانمی نم یزیچ اششده ی جد  ۀچهر دنیمطعلق به خودم است بگذرم؛ اما با د 

 :کندیو نجوا م رد یگی دستم را م دو

.  امهفهیبکنه؟ وظ یکار رو نکنم ک نی من شوهرتم. من ا اس؟ ینازت رو بکشم  دیچرا نبا -
ها  رفته که زن ادشونی که  مسخره رو گفتن ۀجمل  نیا  قدرن ی. ااز یزن نازه و مرد ن گنی م

عمل کنه.  یفیبه وظا  دیبرطرف بشه و در مقابل مرد هم با دیدارن که با ییازها یهم ن
 اگر نازت رو نکشم. نامردم تو ناز کن، من  اسی

ضربان قلبم به  ایدلم غنج رفته؟   ش یهااز حرف  میست اگر بگو  ینیبش یقابل پ ریغ
شده؟ اگر    زیبدنم عشق لبر  یها اختهی  یهاتک درون تک  ای  ده؟یحد معمول رس نیباالتر 

 ! میست بگو  ینیبش یقابل پ ریغ

. گذارمی م  اشنه یس یازش حرف زد، سرم را رو  حی که مس یاز یسرشار از حس ن  ینگاه با
چه   ند؟یما را بب  یدارد ممکن است کس یتی چه اهم م؟ یدارد کجا هست یتی چه اهم

 تابد؟ ی به صورتمان م میستق م  یدارد آفتاب گرم تابستان یتی اهم

قلب از خود    نیدرد العالج ا  یکه دوا  یی هاو نوازش   حیآغوش مردانه ست و مس نی ا مهم
 .باشدی ام مشده  خودیب

 *** 

 ح« یمس »

 

  دارمی کارم برم ز یم  یسرم را از رو خورد،ی که به درب اتاقم م یاچند تقه  یصدا   دنیشن با
 : میگویمحکم م  یو با لحن

 تو.  ایب -
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  ییهاها و پروانده . برگه شودیوارد م   امی و منش  ردیگی اتاق آرام از چهارچوب فاصله م درب
صورتش   یکه جزء جدانشدن ییرا ی و با لبخند گ دهدی قرار م زمیم  یکه به دست دارد را رو

 : دیگو ی است م

  کی شهی. اگر م دیامضاشون کن دیمسالح هستن که با   دیمجوز خر  هان ی افراشته ا یآقا  -
اش صحبت  درباره  روز یکه د  یاراجب پروژه  خوانی م  د،یهم به خانم فرهمند بزن یزنگ
 باهاتون مشورت کنن. دیکرد

 : زنمی و لب م دهمی را بدون حرف تکان م سرم

 .یبر  یتونی ممنون م -

  یو ر ی هاها و برگه پرونده  ی. کمشودی و از اتاق خارج م دهدی را با احترام تکان م سرش
  ی. دلم کمباشدی شدت مشغول مو فکرم به   کشدی م  ری. سرم تکنمی م ی را وارس زم یم
 .خواهدیآلوده و گرم تهران را م یهوا   ن یرفتن در ا رونیب

ها را  نور مهتاب و ستاره   ر یزدن ز شهر و قدم  یۀ خلوت حاش یهادر جاده  یرانندگ دلم
  اش یشهر شلوغ نیا  یها به ساختمان  یرگیساعت خ  نیتهران و چند . دلم بام خواهدی م

 . خواهدی را م

امشبم همراه   ییتنها  یبتواند برا  اسی  دیو شا  چسبدی نم ییتنها بارن یا  شهی هم برخالف
 . اندازمی بزرگم م یساعت مچ ۀبه صفح  یباشد. نگاه یخوب

را خورده و   شی هاقرص  نای قیکه   ناسمیاند. عدد دوازده توقف کرده  یدو عقربه رو  هر
 باشد. دهیقبل از ورود من به خانه نخواب شهی مانند هم  اسی  دوارمیام یول  ده؛یخواب

. کنمی مکث م  اسی  ۀشمار یوجو رو جست  یو بعد از کم  دارمی برم زی م  یرا از رو  لمیموبا
 .دهمی فاصله مقابل گوشم قرار م ی را با کم لی تماس را برقرار کرده و موبا 

 الو.  -

 خسته است. شیصدا 
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 .اسی الو  -

 سالم. -

 : میگوی م  یحال دستور ن یآرام و در ع یجواب سالمش را بدهم با لحن کهن ی ا  بدون

 دنبالت. ام یب گرید  ساعتم یآماده شو تا ن -

 چرا؟  -

 . چسبانمی داغم م یشانیانگشتانم را به پ نوک 

 .یخسته شد  ی لیهم از صبح خ . تورونیب میبر  کمی -

  میتا ن » ۀ. با گفتن جملشنومی چشم« آرامش را از پشت خط م ،»ی طوالن یاز مکث بعد
. فکرم  گذارمش ی م  زیم  یو رو دهمی را از گوشم فاصله م لیجام« موبا اون   گری ساعت د

 .کشدی پر م اسیبه سمت   یاراد  ریغ

تعلق نداشت؛   اسیقسمت ذهن و افکارم به   نی ترکوچک  یحت شی تا چند ماه پ دیشا
  دهیکش ی خط قرمز اس،یتصوراتم نسبت به   یهم خورده و رواما حاال تمام معادالتم به

 شده است. 

خواهرش   یخاطر دوربه توانست ی بودن تنها م ف یکه از فرت ضع  یاسی  کردم ی نم فکر
 ۀدرحال ادار ییو به تنها  ستادهی ا  ریاتفاقات اخ  نیپشت ا یکند، حاال با استوار هیگر
 هاست.آن 

تا خرج خودش و   کندی کار م ییفربد و پدرم را او به نحو احسنت کنترل کرد، تنها مراسم
بهبود خواهرش است و   یدرحال تالش برا  اسمنی شناس با روان  اورد،یخواهرش را درب

 دوشش افتاده.  یمن رو  ۀخان  ی حاال هم که کارها

. آن روز در مراسم هفتم فربد و  دهدیه حضورش بهم مست ک یتر آرامش همه مهم  از 
  یباشد سرم را رو گرانیقضاوت د  ۀکنجکاو و آماد ی ها نگران نگاه  کهنی سوم پدرم، بدون ا

 کنترل سردردم کرد.  ی گذاشت و تمام تالشش را برا شیپا
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فرق دارد. آن   شهیام جنسش با همکرده  دایدختر پ نیکه حاال نسبت به ا  یکشش نیا
کنترل   پوشدی که م یلباس نازک  کی مهم نبود؛ اما حاال با   میو برا دم یدی زمان او  را م

 .شودی سخت م  مینگاهم برا

نشاندم   اشی شانیپ ی رو اشی معصوم و خواستن ۀ خاطر چهرنور مهتاب که به  ریز  بوسه  آن
را   دنشی طعم بوس خواهدیدلم م  بیبود؛ اما حاال عج یمحبت معمول  کی تنها از سر 

 مزه کنم.زبانم مزه  ریرا ز  اش ی نیبچشم و شر 

روزها مشغله دارم که   نی قدر ا. آن کنمی افکارم را پاره م  ۀو رشت کشمیبه صورتم م  یدست
 کار ممکن است.  نیتر موضوع احمقانه نی فکر کردن به ا

  ی. ساعت کارشومی از اتاق خارج م نمیماش چیسو بلند شده و با برداشتن   یصندل  یرو از 
 حضور ندارد.  یو در شرکت به جز من کس  دهیرس انی کارمندها به پا

ام روانه  به سمت خانه  نگ،یاز پارک نمیآوردن ماش رونیساختمان خارج شده و با ب از 
  یهوا نی درحال پخش است که در ا  نیاز ضبط ماش ینیو غمگ میمال  کی . موز شومی م

 . زندی شهر، به حال متفاوتم دامن م یاهو یو ه  کی تار

تار    نیامشب را ب میمال یتا خنک دهمی م ن ی و پنجره را پا کنمی را خاموش م کولر
 م،یآی که تا به خودم م کنمی م  یقدر رانندگحالم چه  نیبا ا  دانمیحس کنم. نم م یموها
 . نمیبیل درب خانه م کرده مقابرا پارک  نیماش

اعالم   اسیرا به   دنمیرس یکوتاه امکیو با پ  آورمی شلوارم درم بیرا از درون ج لمیموبا
در شرکت است، کم کرده و سرم را   ادمیگرفته از کار ز نشأت  یرا با خستگ ک ی. موز کنمی م

و عطر   شودی باز م نیماش یکه درب جلو  گذردینم  ی. لختگذارمی فرمان م یرو یبا کسل
 . آوردی ام هجوم مشامه سمت به   ینیری و ش م یمال

. با  دوزمی م  اسی و نگاهم را به  کنمی گرنم، سرم را بلند م یشدگتوجه به خشک   بدون
 .گردمی و کامل به سمتش برم  زنمی م  یاش لبخند حال آراسته  نیظاهر ساده و در ع دنید

 :دی گوی لب م ریز  و  دهدی کش م یرا به صورت منحن شیها هم متقابال لب  او
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 سالم. -

و جواب   دهمی ُسر م  اشیشانیپ یرو  ختهیر ییخرما  یرا از چشمانش به موها  نگاهم
و طبق    کشدی دست م شی به موها  ند،یبی من را که م ۀری . نگاه خدهمی سالمش را م

 . ردیگی عادت لبش را به دندان م

را   شی رو  یمیرژ قرمز مال  شه،ی که برخالف هم کشانمی م  ییهانگاهم را به لب بارن یا
 کرده است.  ترش ی اش را بداده و جلوه  نتیز 

. در راه هر  شومی م ن یکردن ماشو بدون حرف مشغول روشن  کنمی را فوت م قمیعمنفس
  یگرید زیرا به هر چ  رون یب یبا یچندان ز نه  ۀکردن به منظرو نگاه  مینیگز ی دو سکوت را برم

 .میدهی م حیترج

شهر، به بام   یشلوغ نیافتادن ب  ری و گ  کیدر تراف یساعت معطل میبعد از ن باالخره
را مخاطب   اسیداشبرد   یاز رو  لمیو با برداشتن موبا  کنمی را پارک م نی. ماشمیرسی م

 :دهمی قرار م

 . میدیرس -

  نیاز من از ماش دیو به تقل اندازدی اش مشانه  یکوچکش را رو  فی هم در سکوت ک او
ام قدم  شانهبهو شانه دیآی به سمتم م اسی. فشارم ی را م ریدزدگ ۀ . دگمشودی م دهایپ

 .داردی برم

دوخته شده.  نیاست و نگاهش به زم نی . سرش پاکنمی چشم نگاهش م ۀگوش از 
 .کشانمشی و به سمت خودم م گذارم ی اش مشانه  ی دستم را رو

چشمان براقش   دن یاز د  یاو من لحظه دوزدی را پرسشگرانه و متعجب به من م نگاهش
راست بدنم قرار   ۀمیاست و بدنش مماس با ن ام نه یس ری تا ز  قای. قدش دقزنمی لبخند م

 : میگویو آرام م  برمی م نی پا  یدارد. سرم را کم

 حس کنم.  بگو که حضورت رو یزی چ کی که تنها نباشم. حداقل  یا یگفتم همراهم ب -
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که گاه   یو آغوش  یجزئ یهاتماس  نی او هم به ا یی . گوکندی فاصله گرفتن نم یبرا  یتالش
 : دیگو ی و م کندی نگاه م امیمشک  راهنیپ ۀعادت کرده. به دگم شودی باز م شی برا گاهیو ب

 بگم؟  یچ -

 .دهمی م رونی را با نفسم ب آهم

سکوت   نیبگو. فقط ا  یکه دوست دار ی زیهر چ ۀ. درباراسی. فقط حرف بزن  دونمینم -
 ببر.  نیرو از ب

و   بلندمه ین ییو با صدا  کندی نگاهم م یچشم ری. ز زندی م یطانیحرفم لبخند ش نی ا با
 زدن: به حرف  کندی شروع م شنومی است ازش م بارن یاول  یشاد که برا یلحن

  کردمی فکر م شهیبودم. هم ی پرداز ال یخ ۀبچ یلیبگم. من خ ام یپس بذار برات از بچگ -
تو   شهی. همزننی و با هم حرف م خورنی هام تکون معروسک  ست،یحواسم ن  یوقت

که مچ  کردمی چشمام رو باز م دفعهک یو بعد  زدمی اتاقم، خودم رو به خواب م
 . شدمیموفق نم  وقتچ یاما ه  رم؛ی زدن بگهام رو موقع حرف عروسک 

 :دهدی و ادامه م کندی م یزیر ۀخند

  لمیف یخصوص وقتغلطه. به  امه یکه فرض رم یهم حاضر نبودم پذ وقتچ یجالب بود ه -
  کردمی شد. فکر م لی تبد  هیبه نظر  امه یفرض گه ی موقع د. اون دمیها رو د دزد عروسک 

و اونا رو به عروسک   آدی م وونهی جادوگر د کیهام قبال مثل ما آدم بودن؛ اما  عروسک 
 . کنهی م لی تبد

به   م،یزنیکه آرام و دوشادوش هم قدم م  ی. لبخند من هم. درحالردی گی عمق م  لبخندش
 شی و رو   میروی که درست مقابل ارتفاع است م یای میزده و قد زنگ مکت یسمت ن

درحال   قای نامعلوم مشخص است که عم یابه نقطه  اسی ۀری. از نگاه خمینینشی م
 .باشدی م  اشی فکرکردن به خاطرات کودک

  یبه رنگ مشک بیعج اشییروشنا ید ی. سپدوزمی و به ماه چشم م  رمیگی را باال م سرم
 : میگوی وار مو زمزمه  دهمی را از هم فاصله م میها. لب دیآی آسمان م
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 اون دوره داشتن. ی ها از نصف بچه  ترش یتو رو ب  یۀنظر -

 : دیگویاش م نازک و دخترانه  ی. با صدا دهدیرا نوازش م  میهااش گوش خنده  یصدا 

  زیچچیو پارچه و پنبه ه شهیشمشت پشم  کی اونا به جز   دمیتر شدم و فهمبزرگ  ی وقت -
کردم   یرو گذاشتم کنار و سع یباز عروس  شهیهم  یبد شد. برا یلیحالم خ  ستنی ن یگرید

 که شده عاقل باشم. بارمک ی  یبرا 

 : میگویم دهمی م رخشمی. نگاهم را به نزنمی م  یپوزخند اسیحرف   نیا  دنیشن با

. عاقل بودن خوبه؛ اما  میعاقل باش میکرد  یبود. سع نیهم  یبچگ یما تو   ۀمشکل هم -
دور که   یجا  کی   میرو پرت کن دشیگاوصندوق و کل کی  یتو  مشیبذار د یوقتا با یبعض
قل  بهش نرسه. پدر و مادر گفتن عاقل باش، معلم گفت عا گهی دست خودمون هم د یحت

  یا نگفت تا زنده کسچیگفت عاقل باش، تو کتابامون نوشتن عاقل باش. ه ری باش، مد
و محله با عقل   یمدرسه و خونه و مهمون  یرو تو زیچکن... همه ی کن... عاشق یزندگ
 .نهیاالن ا   ایهست که وضع دن نمیهم یهاشون رو عاقل بار آوردن. برا و بچه   دنیسنج

که   یبا حالت اسی. نگاه  شودیران م حکم   نمانیسکوت در ب دوزم،ی هم مرا که به میهالب 
اند به شکالت  من تنها زل زده   دگانیکنم به من است و د رشیخودم تعب یبرا  توانمینم
 چشمانش. نیریش

کردن جو را دارد، با  در عوض   یکه سع یو درحال زندیم  یلبخند  ،یرگی خ هیاز چند ثان بعد
 : دیگوی و م گذاردی م  میپاران  یش را رودست جانیه

 ؟ یکنی م فی رو تعر هاتی خاطره از بچگ کی تو هم   -

 :زنمی لب م  یقیعمیو با نفس  اندازمی قرار دارد م  میپا یکه رو ی به دست ینگاهمین

همش درحال   ادمهیکه   ییجاندارم. تا اون  هام ی از بچگ یخاص  ۀ خاطر چ یمن ه -
من بودم    کیهام جفت نبودم.  وسال سن و با هم  کردمی نم یباز  ادیخوندن بودم. ز درس

خودش بود و مادرم هم که موقع   ی. پدرم که مشغول کارها امیدرس یها کتاب  کی و 
کالم  نبود که تو خونه باهام هم یکس هامی آوردنم فوت شده بود. جز پرستار بچگ ایدنبه
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اخالق گند من رو    تونستی بود که م یگاه آشنا شدم. تنها کسدانش  یتو  بشه. با فربد هم
 تحمل کنه. 

 : دیگوی کند م جادیدر حالتش ا  یرییتغ کهن یحرفم بدون ا  نی ا با

 مادرت فوت کرده.   دونستمینم -

 .دهمی را تکان م سرم

  وقتچیه کهن یبردش همدان؛ شهر خودشون دفنش کرد. مثل ا  امییفوت کرد دا ی وقت -
که من و   یبه ازدواج پدر و مادرم نبود. مادرم رو برد که حداقل جسمش تو شهر یراض

 ازش نشد.  یخبر  گر یهم د  وقتچینباشه. ه کنهی م یزندگ میپدرم توش دار 

صورتش    یرو یی. روشنادی گوی نم یزیچ  گریو د دهدی تفهم تکان م ۀرا به نشان سرش
  ترش یتا ب کنمی شهر مقابل نگاه م ۀکرده. به منظر تریاش را خواستنو چهره   انداختههیسا 
 اش حس و حالم عوض نشود.چهره  دنیبا د ن یاز ا

قرار دارد و هرلحظه به حال بد من   میپاران  یمتوجه باشد، دستش هنوز رو کهن ی ا  بدون
 .آوردی دوباره به ذهنم هجوم م اس،ی ۀدربار شمی ساعت پ  کی . تمام افکار زندی دامن م

از  ی. نفسکندی م  تی از حد به پوست من هم سرا  شیب  یگرم  نیگرم است و ا دستش
که کنارم نشسته پرت شود؛ اما با وجود تماس   یتا حواسم از دختر  کشم ی قعر وجودم م

 شود؟ ی دستش مگر م

دستش   دی نبا داندینم یعنی .کندی م کی را تحر  تمیعصبان بیعج یساده بودنش گاه  نیا
 ببرد؟  ترنی حداقل دستش را پا   ای بگذارد؟  جان ی را ا

 :می گو ی وار مو زمزمه  کنمی م کی نزد  اسیرا آرام به گوش  سرم

 بهت گفتم؟  یجا چاون   ادته؟ی رو  یمان   یمهمون  میکه رفته بود یاون روز  -

کم   ۀو از همان فاصل کندی به من نگاه م اوردیدر حالتش به وجود ب ی رییتغ کهن ی ا  بدون
 : دیگوی پرسشگرانه م
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 ؟ یچ ۀدربار -

 . کندی ام مو کالفه   خوردی ام مبه پوست گونه  شی هانفس

 . یمرد نذار ک ی  ی پا ی دستت رو رو  یگرم قدرن یا ی وقت کهن یا ۀدربار -

شده و مجهول به من نگاه  و خشک  شودیحرفم ناگهان چشمانش درشت م  ن یا از 
قرار دارد. از   میپا  یکه دستش رو  ست یاما باز هم حواسش ن گردد؛ی . گلگون مکندی م
 : میگوی و م کنمیم  یخنگ بودنش پوف همهن یا

اما   ؛یمرد بذار کی   یپا یدستت رو رو دینبا یبود که بدون  نیا  یموقع حرفم برا اون  -
 !یپام بردار یکه دستت رو از رو کنمی م حتیاالن نص

اما   کند؛ی بهم نگاه م ی. ابتدا با گنگکنمی و با چشم به دستش اشاره م میگو ی را م نیا
 .داردیبرم  میپا  یو با هول دستش را از رو  عی به خودش آمده و سر  هیبعد از چند ثان

. از گونه تا  ردیگی ازم فاصله م  یو با بستن چشمانش، کم اندازدی م نی را پا سرش
خود را از دست داده   کیتم ی از خجالت، حالت ر  شیها بناگوشش سرخ شده و نفس 

 است.

از دستش    یحت  میروروبه  ری تصو نی. ا شودی حک م میها لب  یحالتش رو  نیاز ا   یلبخند
که   دهدی نوا سر م رگوشمیز  یو قدرمند   قی. کشش عمکندی حالم را دگرگون م ترش یهم ب

 . رمی را در آغوش بگ نیر یدختر ش نیا

 دهدی گر است که بهم اجازه نمقدر جلوه دختر آن  نی ا  تی. معصومشودی اما نم خواهم؛ی م
زودگذر   د یحس شا   نیکرده و با آن حسم را ارضا کنم. ا یراحت با جسمش باز  قدرن یا

 .شودیگرفتن ساده در ذهن او ثبت م آغوش  کی  نی باشد؛ اما هم

  یمهتاب اگر در آن شب  یحت  ای شدم  کی م، اگر بهش نزداالن اگر در آغوشش گرفت تا
  خواهمیهم نم  بارن یام نبود و امردانه   انیطغ ینشاندم از رو  اشیشان یپ یرو یابوسه 
 باشد.
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از   ساعتم ی. ننگرمی م  امیمچساعت  ۀو به صفح رمیگی چپم را مقابل چشمانم م دست
و   کنمی است نگاه م نی که هنوز با شرم سرش پا   یاسیگذشته. به  میاکه آمده  یوقت

 : میگوی م

 خونه؟  میبر -

  دیآی م  رونی از اعماق چاه بلند ب  ییکه گو ییسرش را بلند کند با صدا  کهن ی ا  بدون
 : دیگوی م

 .  میبر -

 *** 

 اس« ی »

 

 .شهی برگذار م ز ی پا یتو  یبعد ۀشاهلل جلسها. ان بچه دیخسته نباش -

کم  یلی. افراد حاضر در کالس خ شودیها شروع مپچ بچهشدن حرف مدرس، پچتمام  با
که  کنندی با هم صحبت م یقدر از هر درد آن  یتعداد کم گاه نی هستند؛ اما هم

 .داردی گاه را برمتمام آموزش شانی صدا 

با  و   اندازمی م  امی را با عجله درون کول ندوز یمربوط به و   یهای دی و س  یجزئ لی وسا
راستم چفت   ۀشان یرا رو  ی . کولرومی کنار م وتریکامپ ز یاز مقابل م انه، یکردن را خاموش 

 .شومیبه مدرس، از کالس خارج م د«یو با گفتن» خسته نباش کنمی م

  نیجا را برداشته است. ا شلوغ بوده و همهمه همه  شهی گاه برخالف همآموزش  یروها راه 
 به مزاج همه خوش آمده است.  زی تا آغاز فصل پا یلیهفته تعط  کی

اند، به سمت درب  که در گوشه و کنار اجتماع کرده  ییتوجه به هنرجو و شاگردها  بدون
  زشدهیر یو با چشمان   ستمی ای جا م. همان شومیو از ساختمان خارج م   رومی م یخروج

 . گردمی م حیمس   نیبه دنبال ماش  ابانی خ یدر آن سو
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رد شوم. درب   ابانیتا از خ کنمی و پا تند م زنمیم   یلبخند  رنگشاه ی س  لیاتومب دنید با
. سرم را با لبخند  اندازمی م یصندل  یو رخوت رو  ی را باز کرده و خودم را با خستگ نیماش

 : میگوی بلند م ییو با صدا گردانمی م حیبه سمت مس

 سالم آقامون.  -

 : دیگوی م کشدی که لپم را با شدت م یو در حال دهدی را باال م شیابرو  یتا   کی

 ! یشد  طون یآقامون؟ ش -

 : زنمیو لب م  گذارمی ام مگونه  یشده دستم را رو مچاله  یصورت با

 . گهی د یخب آقامون -

دارد با  ییکه گو یآرام، طور ییلب با صدا   ریز  کندی را روشن م  نیکه ماش  یحال در
 :کندی زمزمه م زند ی خودش حرف م

 بر منکرش لعنت!  -

  حیاز ابراز احساسات همسرم. مس یدور نیاز ا دیآی لبم م  یمن ناخدآگاه لبخند رو و
که  کشدیم   ری چنان عشق را خوب به تصو. آن دهدی نشانم م آور؛یاش را به زبان نمعالقه 

جمله  ش یها که نوازش دست  ی شدن مقابل مردبه مسخ  یشوی تو هر لحظه محکوم م
 .دهدی و آغوشش عشق را نشانت م کندی م یتداع تی دوستت دارم را برا 

از  زی است و نگاه لبر  رتشیگر غجلوه  شی هابودن  گاهه یو تک  هات ی که حما  یمرد
 بردار شور نهان قلبش. احساسش پرده 

و    شومی م  لی به سمتش ما هوایبدارم،  حیکه در لحظه کنار مس   یتمام حس خوب با
و با   اندازدی بهم م ینگاهم یحرکتم متعجب ن ن ی . از ابوسمی م قیاش را گرم و عم گونه

 :د یگو یکج م یلبخند

 ! سهی و خ یتوف قدرن یکردنت بشم که اقربون اون بوس  -
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 .شومی م نهیو دست به س خندمی صدا م با

 ست؟ یتو ن یبرا  -

 طنتیکه ش ینگاهش را از جاده بردارد، با لحن کهن یو بدون ا دهدیرا باال م  شیابروها 
 : دیگوی درش النه کرده م

 نه! ای هست  دمی شب بهت نشون م -

ام شوم. نگاهش که به تا مانع خنده رمیگی و لبم را به دندان م زنمیم  شی به بازو یمشت
  کی حرکت به خودش نزد  کی را با  . سرمآوردی گرنم م یناگهان دستش را رو  افتد،ی لبم م

 . ردیگی از لوپم م یمحکم  ۀو بوس کندی م

 : میگوی گشادشده م یبا چشمان عیسر 

 ؟ یموقع رانندگ  حیمس -

 :کندینجوا م ییپررو  با

 نه. گفتم که شب! -

  یاازه یخم  ی. با خستگنمینشی م ی صندل  یو درست رو دهمی را با لبخند تکان م سرم
تا االن که ساعت   می. از ساعت شش و ندهمی م  هیپنجره تک ۀشیو سرم را به ش کشمی م

 اند.از کار افتاده   یبدنم از فرت خستگ یها ام و سلول گاه بوده ده صبح است در آموزش 

  حیمس ی. صدا خواهدی در آغوش همسرم را م قیعم  یدوش سبک و بعد خواب کی  دلم
 : کشدی م رونی من را از افکارم ب

 درسته؟  ،یکالس ندار گه ی هفته د  کی تا  -

و آرام   کندی م  یمی. اخم مال دهمی مثبت بودن جواب سوالش تکان م  ۀرا به نشان سرم
 : دیگوی م

 با عالمت سر جواب نده.  -
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خودم   یکارو فراموش  یحواس ی ب نیاز ا  یو من گاه  دیآی کار بدش م نی از ا  حیمس
 .شومی م یعصب

 حواسم نبود. دیببخش -

 :دی گوی آرام م ییلب با صدا  ریز 

 فدا سرت.  -

 :دهدی بعد بلندتر از قبل ادامه م و

تو    کمیهم  شه،ی عسلمون مشمال. هم ماه  میبر  دمی هفته رو برنامه چ کی  ن یا -
 . رهی ها از تنت مکالس  یخستگ

. قبال گذارمی هم م  یرا رو میهاو دوباره چشم   میگوی م  ییلبخند» چشم« بلندباال با
سفر را   نی که ا  دیآی اصال بدم نم  انی م نی . در ایجد یلیبود؛ اما نه خ دهیاش را چبرنامه 

 با همسرم تجربه کنم.

 *** 

آرنج   حی. مسنمینشی م  اسمنی کنار  ی صندل  یو خودم هم رو  گذارمیم  زی م ی را رو ساالد
 مانده.   رهیبرنج خ سیبه د ،یزدگقرار داده و با خشک  زیم   یدو دستش را رو

  اسمنی برنج  یخورشت رو  ختنیو در سکوت مشغول ر  اندازمی بهش م ینگاهمین
با   یصحبت  چیزده هستم که از آن شب تا االن هقدر از رفتارم در بام خجالت . آن شومی م

 . شودی م  حیمس یرگیخ  ۀهم متوج اسمنی ام. نداشته  حیمس

زودتر از   اسمنینامه را صادر کنم که چند روز را شکسته و صلح  نی سکوت ا خواهمی م
 :کندی من لب باز م

 عمو مگس توشه؟  -
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  دنیبا شن  حیحاضر به صحبت شده است. مس اسمنیست که   یی محدود روزها  جز
 : دیگوی و پرسشگرانه م کندیسرش را بلند م  حواسی عمو« ب »ۀکلم

 عمو؟  یچ -

 مگس تو برنجه؟  گمی م -

 : پرسدی مهربان م یو با لبخند کندی م ترک ی نزد  اسمن یسرش را به صورت    حیمس

 مگس توش باشه؟   دیچرا با -

به وجودم راه   یو حس خوب دیآی من هم لبخند م یها لب   یرو حی لحن مهربان مس از 
که   ییهاپدرانه  دنیبا د یبود. گاه اسمنی لحن مهربان ازآن   نیهرچند که ا کند؛ی م دایپ

وجود  ناب درم به یو حس کندی در دلم سقوط م  یزیچ کندی خرج م  اسمنی  یبرا  حیمس
 .دیآی م

را   اسمنی مقابل  رودی م ادمی که  شودی م حیمس یقدر حواسم پرت چشمان مشکآن  
 را نبرد.  میتا آبرو   رمیبگ

 بار غذا درست کرد، توش سه تا مگس افتاده بود. کی   اسی یآخه آج -

گشادشده و   یخنده و با چشمان ریز  زندی با شدت م حیناگهان مس اسمن، یحرف   نی ا با
همراه همان خنده، اخم  اش نخندم؛ اما به با خنده  توانمی. نمکندی متعجب به من نگاه م

 : میگوی کننده متبرئه  یو با لحن کنمی م یمی مال

 .ادهیخب تابستون مگس ز  -

شده که هر لحظه در حال   لی تبد م یمال  یحاال به لبخند  رشینظبلند و کم ۀخند
 :کندی و نجوا م گذاردی اش مچانه  ری مقابل چشمانم است. دستش را ز   ییخودنما

 اده؟ یمو هم ز  زش ی تو تابستون ر -

 ؟ یچ -
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و   آوردی درم یابه رنگ قهوه  یبلند  یبرنج، مو  سید  یو از رو کندی را دراز م دستش
 .گذارمی م  میهالب   یو دستم را رو  میگوی م  ی بلند ن«یه .»ردیگی مقابل چشمانم م

 ... خنددی. مخنددی م  اسمنی  ناگهان

. چند میکنی نگاه م اسمنی  ی بایو ز   نیریش ۀمبهوت به خند  یبا چشمان حیو مس  من
  ادیرا از   شی ها خنده  یبه خود نگرفته بود؟ چرا صدا  یشکل منحن شی هاوقت بود که لب 

 برده بودم؟ 

  یاز رو عی . سر چسبدی م می گلو یو بغض به انتها  شودی م  زیچشمانم لبر  ۀدر کاس اشک
گرفته  ییو با صدا  کشمی را در آغوشم م اسمن یزده، و شوق  شوم ی بلند م یصندل
 : رومی اش مصدقه قربان 

 ... یهات بشم آجاون خنده   ی. من فدااسی دل  زیدورت بگردم عز یاله -

 : شنومی آرام م یرا با لحن حیمس  یصدا 

 توجه نشون نده. ادیز  -

  رونی را ب قشیعم. نفسکنمی و نگاهش م  گردمی متعجب برم ح، یحرف مس نی ا با
 : زندی که فقط من متوجه شوم لب م یو طور دهدی م

که تو گذشته انجام   ییاون هم تکرار کارها  یباشه، برا  ی تو عاد ی هارفتارها و واکنش  -
مگه   کنهی با خودش فکر م یری اش مصدقه که قربون  یطورن ی. اشهیم  یعاد دادی م

 شهی ساده براش م ۀخند کی  نی. بعد همکنهیم  یطورن یا  اسیداره که  یچ دنیخند
 . بیو قر بی کار بزرگ و عج  کی

. نظرش را کامال قبول دارم. به سمت  دهمی تکان م دی تا ۀحرفش سرم را به نشان نی ا با
  یمصنوع ی با لبخند  موردمیب  ۀصدققربان  یگذاشتن رو درپوش  یو برا  گردمی برم اسمنی
 : میگوی م

 دلم. ز یتولدت مبارک عز  -
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  شیاز پ  ترشیکه دوباره ب سازدی من را متوجه م حی مس ۀو خند  اسمنیمتعجب   چشمان
 : پرسدی م  دیبا ترد اسمنیام. گند زده 

 تولدمه؟  یآج -

 ریز  زندیدوباره م  اسمنیحرف  نیکه با ا  اندازمی م  حیبه مس ینگاهمیو ن کنمی م یپوف
 :میگو ی دوباره م ت یو در نها کنمی م  یومنخنده. من 

 تولدته.  زمیآره عز  -

 :کندی و نجوا م ندیچیرا برم اش ی ا قنچه یهالب 

 م؟ ی ندار  کی کادو و ک -

 .چرخانمی را در حدقه م چشمانم

 . میریگی شب جشن م یول  م؛یدار  یچرا آج -

به غذاخوردن.   کندی شده باشد، شروع م یو بعد انگار که راض کندینگاهم م  هیثان چند
 : میگویلب م  ری و ز  گردانمیلب دارد برم   یکه هنوز خنده رو  یحیسرم را به سمت مس

 دنبال تولد.  میوفتیب دیهنوز چهلم فربد نشده با  -

 : زندی و لب م کندی بار باز و بسته م کی همان لبخند، چشمانش را   با

 فدا سرت.  -

غنج   یااما دل من لحظه  شود؛ی خودش م یغذا برا  دنیو مشغول کش دیگو ی را م نیا
 ! دیآی قدر مهربان بودن بهش مروزها چه  نیاز لحن مهربانش. ا رودی م

حس   ن یا  ایدر ذهنم پررنگ شده،   حیمس قدرن ی خاطر گذر زمان است که ابه دانمینم
دواندن   شهینو پاست که در حال ر یداشتندوست   یام از رو کرده  دایپ  ح یکه به مس یخوب

 در وجودم است.
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  بارهک ی که به   یو در سکوت  دارمی برم حیصورت مس یاز رو  یسرکشم را به سخت  نگاه
 . شومی م  میحاکم شده مشغول خوردن غذا

 *** 

ساده    یو با گذاشتن شال کنمیرا به همراه مانتو کوتاه ستش به تن م   امی بلند نخ راهنیپ
  الی و ن یکه به ا شیپ ۀبا دفع میقدر حال و هوا. چهشمی صورتم، از اتاق خارج م  یرو

 آمدم  فرق دارد! 

  کندی را بهم القا م م یها بودن لباس  سی حس خ شهیشمال هم یهوا  رطوبت

  یدلم تماشا  دایاند. شداست، ابرها بارش خود را آغاز کرده  زی روز پا  نیامروز هم که اول 
 . خواهدیسقوط ذرات باران را م  ری و ز   ایغروب آفتاب، آن هم کنار در

که پا   شیهم کنارم بود. از چند ساعت پ  حیاگر مس شدی تر مبخشلذت  دیشا  اشتجربه 
سر   جان یکه ا یاهفته  کی  یرفت تا برا  رونیب اسمنیهمراه  به  حیمس  م،یاگذاشته   الیبه و

 کند. دیخر میکنی م

از عشق که  زی لبر یکه با حس افتدی م  ییآقا. نگاهم به حسن شومیساختمان خارج م  از 
ها و درختان  به گل  یدگیرسوضوح مشخص است، مشغول دور هم به ن یاز ا  یحت
 .الستیو

ها و  درخت ۀوی قطرات باران به م دیمانع از برخورد شد   یبزرگ پالستک ۀسی با ک خواهدی م
 . زنمی شود. لبخند م  اهانی گ یهابرگ گل

گل سرخ، چنان تو را با خودت   کی   نیهم  ای  وهی م کی   نیدرخت، هم کی   نیهم یگاه
. عشق به مخلوق  ماندینم یعشق باق رشیجز پذ یاتو چاره  یکه برا  اندازدی م  زیبه ست

 .شودی م یبه عشق خالق منته تیکند، در نها  یاگر راه درست خودش را ط

 : کنمی آقا اعالم مبلند حضورم را به حسن   ییو با صدا رومی م  نی ها پااز پله  آرام

 . دیآقا. خسته نباشسن سالم ح  -
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 .دوزدی و مهربانش را بهم م فروغی و چشمان ب گرددی برم میصدا   دنیبا شن آقاحسن 

 باباجان. یشی م  سیاالن خ ؟یکنی م  کاریچ جان یسالم دخترم. ا  -

 .کشمیصورتم م   یسیخ یرا با لبخند رو  دستم

 آقا بارون رو دوست دارم. نه حسن  -

 ومدن؟ ی ن حیآقا مس -

 .ادیاومد بهش بگو اونم ب  حیاگر مس  ا؛یلب در  رمی م کم یام سر رفت نه. منم حوصله  -

صورتش   یرو  ترش یدور لبش ب یها و چروک  نیچ شودی که باعث م زندی م  یلبخند
 کنند.  ییخودنما

 .شهی م کی باشه باباجان. مواظب باش فقط هوا داره تار  -

گفت   حی. مس شومی خارج م ال یاز و یسبک و پرانرژ  ییهاو با قدم  م یگوی م  «یچشم »
در وجودم من را به سمت ساحل   یگران یاما حس طغ  د؛یایصبر کنم تا خودش هم ب

 .کشاندی م

کم دارد رو به ندارد. رنگ آسمان کم  یرو ادهیپ یلیجا خو تا آن  است یدر  کینزد  ال یو
تا زودتر خودم را به ساحل   کنمی . پا تند مدهدی م  دیو خبر از غروب خورش رودی م ینارنج

 برسانم. 

ام و با  زانو زده  ای مقابل در زنم،ی نفس منفس  دنی که از فرت دو  یبعد، درحال ۀقیدق چند
 جز من...  ست؛ی ر ساحل ند کسچ یام. همانده   رهیخ دیخورش یبا یبه غروب ز  رتیح

سرما را تا مغز استخوانم   وزد،ی که م یمیکرده است و باد مال  سیتمام وجودم را خ  باران
و قرمز، من را چنان به وجد   یو نارنج ییو طال  ی لین یها از رنگ یبی . ترککندی م  تی هدا

که بدنم دچارش شده   یبه لرز  یحت  توانمی. نمدهینگاهم را از کفم دزد اری آورده که اخت
 توجه کنم.
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آب باالتر از   یبه من هم برسد. دما  ایتا موج در رومی چهارزانو جلوتر م طورهمان 
  بایز  ینقاش نیا  یقدر مشغول تماشا ببرد. آن  ادمی که سرما را از   یهواست؛ اما نه به قدر

  رد،یگیم ام قرار شانه یکه رو ی. دستشودی در آسمان هستم که حواسم از اطراف پرت م
 .کشدی م رونیکه درش گرفتار بودم ب ینی ر یش ۀمن را از خلس

 چیکه ه یپسر جوان  دنیاما با د گردانم؛ی آمده، سرم را لبخندزنان برم ح یمس کهن یفکر ا با
 .پرم ی ها از جا مگرفته من ندارد، مانند برق  حیبه مس یشباهت

و با   کندیرا پر م  نمانیب ۀ. پسر با لبخند فاصلکنمی و اخم م دارمی قدم به عقب برم چند
 :دی گوی م یلودگ

 ؟ ی خوای جفت نم ؟یی خانم تنها -

و مشغول   کنندی م یا پسر باشند، خنده نیاز دوستان ا   دیآیکه به نظر م گرینفر د دو
 :شوندی صحبت م

 ؟ یبا ما آشناشون کن یندار قیرف -

 ها.بقله نی ما هم الی و -

 ؟ ی ا یکنار ب یتونیشب با سه نفر نم  -

و به   وزدی م سمی خ یهالباس  نی. باد بشودی حس چندش و انزجا دستانم مشت م از 
شان راهم را بکشم و به  مسخره   یهاکهیبه ت توجهی ب خواهمی. مزندی حال بدم دامن م

 .شودی از پشت مانعم م  یحرکت کنم که ناگهان دست  الیسمت و 

. قلبم به تپش افتاده  کنمی خندان پسر نگاه م ۀو به چهر  گردمی برم تیوحشت و عصبان با
 خارج شده.  ارمیاز اخت کندی م دا یکم دارد به وجودم راه پکه کم  یو ترس

 : زنمی م ادی بلند فر ییو با صدا کشمی را م دستم

 به من دست نزن.  -
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 .شودی بلند م ش یهاق یرف یصدا 

 زد!  ی اوف چه داد -

 هم هست!   یجون بابا وحش -

. دستانم  زندی چنگ م  میاند. بغض به گلوسه پسر مقابلم را گرفته  نی شده و ا  کیتار   هوا
 : میگوی وار مو التماس  کنمی را در هم قفل م

 برم.   دیتوروخدا ولم کن -

و کمرم را احاطه    دیآی جلوتر م یبه حرفم، کم توجه ی که دستم را گرفت ب یپسر همان
از   ادمیو ناخداگاه فر  شودی لباس، وجودم منجمد م  یاز رو . از تماس دست داغش کندی م

 :دیآی م  رونیهنجره ب

 ... حیولم کن... کمک... مس -

  کاشی . اشودی و اشک از چشمانم روان م رودی م جی . دوستانش هم... سرم گخنددی م
و   ندینشی م امزده خ ی ۀگون ی. دست پسر رو د یا یب حیمس کاش ی ا  ای. خدا دیای ب حیمس

 :شودی من دوباره آغاز م  یهاالتماس 

 آقا توروخدا بذار برم. من شوهر دارم.  -

ام  به حلقه  ی. نگاهدهمیانگشتانم را نشانش م  یرو  ۀو حلق آورم ی را باال م دستم
 . زنمی م غی . جآوردی آن را از دستم درم عی حرکت سر  کی و با  اندازدی م

و با دست   دهدی العمل نشان مز من عکس که زودتر ا رمیام از دستش بگحلقه  خواهمی م
 .  شومی ها پرت مشن  ی. از شدت فشار دستش، روکندی وارد م  می بازو  یرو  یضربه ا 

وقت است که شال از   یلی. خخوانمی م  ادیرا با فر  حیرا در گلو خفه کرده و نام مس غمیج
از پسرها به سمتم هجوم   یکی مانتوام کج شده.   ۀ قی  میخاطر تقالهاسرم افتاده و به  یرو
 . زندیام چمپره م بدن نشسته  ی و رو آوردی م
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 آورد،ی ام فرود مگونه   یکه رو  یدی شد یلیاند. با سگوش فلک را کر کرده  گرید میادها ی فر
اما مگر   کنم؛ی لبم حس م  ۀخون را گوش یو لزج   یسی. خخواهمی مرگ را از خدا م

 هم دارد؟   یتی اهم

 از ی ها هم به غسل نبا تماس دست آن  یاست و من حت  حیتن تنها متعلق به مس  نیا
که ممکن است به   یو از حس خوب  شومی و زنده م  رمیمی م  فشانی. با نگاه کثکنمی م دایپ

 .آورمی ها دست دهد باال مآن 

فقط نام خدا را   گری . حاال دزندی م  مهیخ میو رو خواباندی ها مشن یرا به زور رو  من
  دنیآور هستم که ناگهان با شنآن بدن گرم و چندش  ریقدر ز چه دانمی. نمزنمی م ادی فر

 .شودی م زی و گرما به وجودم لبر دیباره ام کیاسمم، به  

  دنی. هر سه با شنکنمی و با تنفر از خودم دورش م  گذارمی مرد م ۀ نیس یرا رو  دستانم
به   دنیبا سرعت درحال دو حی. مسگردندی برم و ندیآی به خودشان م ح،یمس  یصدا 

 غیج  هی. با گر شودی م دهی هم کش ای در یبلندش به آن سو  یادهایسمت ماست و فر 
 : زنمی م

 ... حیمس -

سرعت به سمت جنگل    تیبا نها نند،یبی را م حیشدن مس ترک ی سه پسر که نزد آن
و   دهیهق امانم را بر. هق زمیخی برم نیزم یزور از رو. بهشوندی دور م جان یو از ا  دوندی م

 اشک مقابل چشمانم پرده زده. 

که  یالعملاز عکس   یا. لحظهدیآی ها که فرار کردند، سمت من من به آ توجهی ب حیمس
جسم   یاحرف اضافه  ای نگاه  چیبدون ه رسد،ی که م کمی . نزدترسمی خواهد داشت م

 .چسباندی و سرم را به خود م کشدی را به آغوش م امزده خ ی

  شیها زدن نفساز شدت نفس  اشنهی. سکندی فروکش م بارهک ی حرکتش به   نیبا ا  ترسم
سرعت تپش گرفته و به صورت من هم نبض داده    تی. قلبش با نها شودی م  نی باال و پا
 . زنمی و با درد، اسم َمرَدم را صدا م کنمی م هیاست. گر 
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 :دهدی گوشم نوا سر م ریآرام نوازش کرده و ز  را کمرم

 ... جامن ی تموم شد. من ا گهی. آروم باش. دسیه -

 : میگوی م  هیو با گر زنمی را چنگ م اششده س یخ رهنیپ

 ... حیمس -

 . جاستن یکنم تا مطمئن شوم ا  شیصدا   خواهمیادامه ندارد. م   حرفم

 . حیجان مس -

.  چسبانمی به تنش م ترشی . خودم را برمیگی م  یااش جان دوباره دهنده لحن آرامش  با
سرما آغوش گرمش   نیبخشش. در احل شوم در وجود امن و آرامش  خواهمی م  ییگو
 . ندینشیبه دلم م بیعج

  یتک اجزا تک  یو نگاهش را رو  کندی از آغوشش جدا م  امیلیمی ب تی را با نها من
که صورتم را   یا ی لیس ادیدوباره   کند،ی لبم که مکث م ۀگوش ی. روچرخاندی صورتم م

 . افتدی نوازش کرد م

قدر آن  حیاما لمس پوست مس  سوزد؛ی. مکشدی لبم م ۀو او دستش را گوش کنمی م بغض
 :کندی وحشتناک زمزمه م یلب با اخم  ری . ز میگوی آخ هم نم یاست که حت نی ری ش میبرا

 دستشون بشکنه. -

شده و باران با   کی ام. هوا کامال تاررا در مشتم گرفته  حیمس  رهنی با دو دستم، پ هنوز 
را کنار   ام یشانیبه پ دهیچسب ی. با دستش موها زندی شالق م مانی ها شدت به صورت 

 :کندی را دارد نجوا م تش ی داشتن عصباننگه یدر مخف یکه سع یو درحال زندی م

 ام؟ ی مگه نگفتم صبر کن منم ب  رون؟یب یاومد   آخه چرا تنها -

و قطرات گرمش    آوردی . دوباره اشک به چشمانم هجوم مکنمی نگاهش م یشرمندگ با
 :زنمی گرفته لب م ییهق و صدا . با هقشودیم  ری سراز  امزده خ ی پوست  یرو
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 .دیببخش -

  یدر آغوشش جا یترشی و من را دوباره با شدت ب کندیم  یحرفم نوچ بلند نی ا با
. با کنمی و دو دستم را پشت کمرش قاب م کشمی . با ولع عطرش را نفس مدهدی م

 :دی گوی مهربان م یلحن

 یمن چه خاک   آوردنی سرت م  ییبال  کی . آخه اگر یکن یخواهرو نگفتم که معذت  ن یا -
 ختم؟ یری تو سرم م

مرد بودن. لوس    نیدارد همسر ا  یآخ که چه حس خوب. آبدی م ش یافزا میها اشک  شدت
 : زنمی و با غم لب م کنمی . سرم را بلند مشومی م

 .حیام رو بردن مسحلقه  -

 : دیگوی و با همان لحن مهربان م کندی را از آغوشش جدا م من

 به جهنم.  -

شده از . شوک کندی پرت م ایو به سمت در آوردی خودش را هم درم ۀحرکت، حلق  کیبا   و
 . کنمی لب نجوا م ری و نامش را ز  زنمی م  یاخفه غیحرکتش ج  نیا

 : دیگوی شمرده مو شمرده  رد یگی دستان داغش صورتم را قاب م با

 داره؟ بردن که بردن... یحلقه چه ارزش -

 .کنمی را قطع م حرفش

 عشقمونه. ۀازدواجمونه، نشون ۀآخه نشون -

  تی با جد کندیم  کی که صورتش را به صورتم نزد یو درحال کشدی م  یقیعمنفس
 : دیگوی م

 فلز.   کهیت ک ی نه  ؛یعشق من فقط خودت ۀنشون -
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. سرم را در نشاندی م  امیشان یپ یرو قیگرم و عم یاحرفش بوسه   نیبعد به دنبال ا و
وجودم را    یجمله طور کی  نی با هم ح ی. مسبندمی و چشمانم را م کنمی پنهان م شیگلو

 رفت. ادمی هوا از   یگرم کرد که سرما 

خواهند رفت؟ چند تا از آن    یینوای آن سه پسر بعد از من سراغ کدام دختر ب دانمینم
را از هم   م یهارا دارند که نجاتشان دهد؟ لب  حیمانند مس   یدخترها شانس داشتن مرد 

 : میگوی وار مو حسرت  دهمی فاصله م

 . شونیگرفتی م یترفی دنبال اونا م کاشی ا -

 . شنومی را م قشیعمنفس

 ی تر از گرفتن چهارتا بتو اومدن مهم ش یپ طیحالت بد باشه. تو اون شرا  دیگفتم شا  -
 صفت  بود.

 . چسبانمی م شی را به بازو امگونه

 .یممکنه دعوام کن  کردمی فکر م یاومد ی م  یداشت ی وقت -

 . کاردی ام مگونه   یرو یمحکم ۀ و بوس کندیم  کی را به گوشم نزد سرش

تو رو دعوا کردم؟ اصال   یام، کخونه  ی که اومده بود یشب نیمن به جز اول  وونهیآخه د -
 دعوات کنم؟   دیچرا با

 شد.  یطورن ینرم. منم به حرفت گوش ندادم که ا رونیتنها ب یچون تو گفته بود -

رو سر تو   رتمیکردن، من غ  تی تو رو اذ  گهیکه چون چند نفر د  میعوض  قدرن ی ا یعنی -
 کنم؟  یخال

 : میگویم  عی و سر  کنمی م یحرفش اخم  نی ا با

 ؟  یبهت گفتم عوض یمن ک -

 :دهدی و ادامه م کندی م یا خنده
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به  ینذار یعنی  رتیبرم سراغ اونا اومدم سراغ تو؟ چون غ کهن یا  یچرا به جا یدونی م -
کرده، تو   تشیرسونده و اذ  بی بهش آس گهید یک یچون   کهن یبرسه. نه ا یبی همسرت آس

  اسی. یبه روح و جسمش بزن  گهی د بیآس کی ، یبا دعوا و کتک و تعصب الک یهم بر
 .کردمی و تو رو با اون حالت ول م رفتمیم   اونامن بود اگر سراغ  یرتیغیب ۀنشون

است اگر   ب یمرد هستم؟ عج ن یعاشق ا  میاست اگر بگو   بی. عجشومی صحبتش م  محو
با   میاست اگر بگو بیعج  کنم؟ی افتخار م حیهمچون مس   یبه داشتن همسر میبگو

 در وجودم تکان خورد و سقوط کرد؟   یزی چ شیها حرف 

  یمهمان شده رو   میدر گلو جانیکه حاال از عشق و ه یرا با لبخند و بغض دستم
 : زنمی و لب م  گذارمی م  ششیرته

 دوستت دارم.  -

دستم و کف  کندیم  لی . سرش را به سمت دستم مای. محو؛ اما واقعزندی هم لبخند م او
  یو درحال داردی برم نیزم ی. خم شده و شالم را از روشودی . قند در دلم آب مبوسدی را م

 : دیگوی م چالندی که آبش را م

 شده.  سیخونه هوا سرده. کل لباسات خ میبر  اسی -

تر. از مانتو من هم نازک   ینازک است. حت راهنشی. پکنمی خودش نگاه م یهالباس  به
 :م یگوی م یو با شرمسار کنمی حلقه م شی دستم را دور بازو 

 شد. سیتو هم خ یها . لباس دیببخش -

 :کندی که به نگاهش رنگ داده نجوا م یطنتیو با ش  زندی م  یکج لبخند

   میحموم افتاد  کی فدا سرت. به جاش  -

 *** 

. دستم  رمیگی م  یجا یزناهارخوریو پشت م  گذارمی درب قابلمه را م  یو کسل یخستگ با
 برطرف شود. امیخستگ  یتا کم بندمی و چشمانم را م گذارمی گردنم م یرا رو 
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و من   افتهی  شیافزا  یپزشکدندان  یصبح زود تا االن مشغول کارکردن هستم. کارها  از 
  اسمنیخانه و مواظبت از   ی کارها یدر مطب بمانم. از طرف ترشیساعت ب  کیمجبورم  

 من مشکل است.  یکرده که تحملش برا  جادی ا  یمفرط  یهای خستگ میبرا

 . اسی -

و خرس   کی ک ۀجعب کی . مقابلم با کنمی سرم را بلند م  ح،یاسمم از زبان مس دنیشن با
که به  یفل بزرگ موشکافانه به من چشم دوخته. ق  یو با نگاه  ستادهی ا  یبزرگ یعروسک

و   دارمی گردنم برم یآمدنش شوم. دستم را از رو  ۀ خورده، نگذاشت متوج امیی حس شنوا
 : میگوی م

 ن؟ یاومد  یسالم. ک -

رنگ، بدون جواب دادن به  کم ی. با اخم شودی م کی و بهم نزد   گذاردیم  زی م یرا رو  لی وسا
 : دیگوی پرسشم م

 ؟ یگردنت گذاشته بود یچرا دستت رو رو  -

 .بخشدی حالم را بهبود نم ق،یعم یو بازدم دم

 شده. ادی مطب ز  ی ام. کارهاخسته  کمی -

  یناآشنا. دست میدشوار بوده و رنگش برا  م یاش براکه ترجمه  ی. نگاهکندی نگاهم م تنها
 : دیگو ی و م کشدی کوتاهش م شیربه ته

 کجاست؟  اسمنی -

 . نهیبی م لم یتو سالن داره ف -

 :کندی و عروسک اشاره م کیک ۀجعب به

 . میریقرار بود براش تولد بگ -



 تا طلوع نمانده  ی ز یچ

222 
 

. اصال خاطرم  کنمی مات و مبهوت به عروسک و بعد به جعبه نگاه م ح، یحرف مس نی ا با
است که   جی قدر مغزم خسته و گگفته بودم امشب تولدش است. آن   اسمنینبود که به 

 . کنندی کار مچه  حیدر دست مس هان یفکر نکردم که ا نیبه ا  وجهچیبه ه شیپ ۀقی دق کی

 : میگوی لب در همان حالت م  ری و ز  گذارمی صورتم م  یرو  یرا با آشفتگ دستم

 اصال حواسم نبود.  -

 ۀمسئل  نیقدر ذهنم را احاطه کرده که نگذاشت به امتعددم آن   یها و مشغله   افکار
 . شمیاندیب

 ؟یکنی م ی دار کاری چ اسی -

 :دهدی . ادامه مزنمی زل م حیو با غم به مس دارمی صورتم برم یرا از رو  دستم

 سرکار.  یکه بر یستیمجبور ن -

 : دیگو ی و م  گذاردیدهانم م  یدستش را رو  عیاعتراض کنم که سر  خواهمی م

ام نه تو، اگر  ها که نه من خونه صبح  ؟ یباش اسمنی   شیکل روز رو پ دی به نظرت االن نبا  -
 ؟ یکن کاری چ یخوا ی م  هوفتی ب یاتفاق

 : میگوی و آرام م دارمی دهانم برم یدست، دستش را از رو با

صورت من   ن ی. در امیبمون جان یا  میتونی. تا آخر عمر که نممیبه فکر خونه باش دیبا -
 خونه اجاره کنم و... کی کار کنم تا بتونم   دیهم با

و دوباره آن   کندی حرفم را کامل کنم. دستش را از درون دست من خارج م دهدی نم اجازه
  ی. با لحنرد یگی ام مو هم خنده   شومی حرکتش هم متعجب م نی . از اگذاردی لبم م یرا رو 
 : دیگو ی م یجد

 ؟ یبمون  جان ی تا آخر عمر ا یتونیچرا نم -

 : دیگو ی و م کشدی م  یقیعم. نفسکنمی گرد شده نگاهش م یچشمان با
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  یمن خوبه هم برا  ی. هم برا یباش جان ی مدت ا ک یتره  به ،یکه تو دار یطیبا شرا  -
 خودت. 

خودم هم دل  یکنم؛ اما برا  یچه کار دیبا دانمی درست است. نم یتا حدود حرفش
که هرچه   دانمی را هم م نی خانه سخت شده است. ا  نیخانه و صاحب ا  نیکندن از ا 

 .شودی م ترش یحس ب  نیبمانم، قدرت ا  جان یدر ا  ترشیب

  جانی خودش را دارد. بودن ما در ا  یهم زندگ  حیاست که مس نی تر ا مهم  ۀمسئل  یول
 کند. جاد یمزاحمت ا  شیبرا  دیبه وجود آورد و شا  اشیممکن است اختالل در زندگ

دست   ی. دستم را روسازدی و حالم را دگرگون م دهدی حرارت م  میهابه لب  حیمس  دست
و در   فشارمی هم مرا به می ها. لب آورمشی م ن ی و آرام پا  گذارمیاش م بزرگ و مردانه

 : میگوی م  تینها

 راجبش فکر کنم؟  شهی م -

دستم    یدستش را هم رو  یکی. دستش درون دستم است. آن  دهدی را تکان م سرش
 :زندی و لب م گذاردی م

 هم مطب نرو.  گهید -

  جان ی. اگر از اشودیکه نم دانمی اما خودم هم م دهم؛ی چشم« تکان م »ۀرا به نشان سرم
 و کار داشته باشم.    هیسرما   دیبا م،یرفت

خانه بروم،   نیرا از سرم پرانده است. اگر از ا  ی کرده و خستگ ارمیدستش هوش  یگرما 
 : میگوی آرام م ییگرما را تجربه کنم؟ با صدا نی قدر احتمال دارد دوباره اچه

 سر بزنم؟  جان یبه ا یگاه تونمی خونه رفتم، م نیاز ا   اگر -

 . زندی چنگ م میبه گلو  یزیو چ  ردیگی م میصدا 

  اشی به صورت جد دایمهربان که جد  ی. از همان لبخندهازندی حرفم لبخند م نی ا با
 .دیآی م
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 آره. -

مغزم است که    یجیو گ یخوابی و ب  یاثر خستگ دانمی. نمشودیم   نیسنگ امحنجره 
 نه!  ای  آورمی را به زبان م شمیپ هیناخدآگاه افکار چند ثان

 ؟ یر ی دستم رو بگ یطورن یتو ا  جان یا  آمیم   یخونه رفتم، ممکنه وقت نیاگر از ا  -

گرما را   نیا  توانمی . پس باز مدهدی مثبت تکان م ۀرا با همان لبخند به نشان سرش
شده   دایپ میاز کجا در گلو دانمی که نم یحجم ن یتا از شر ا  کشمیم  یتجربه کنم. نفس

 خالص شوم. 

 : میگویم   ختهیهم ربه یکه ناگهان یتر از قبل و حالگرفته  ییصدا با

  یآیبد شده، تو م  اسمنی زنگ بزنم بهت و بگم حال  یخونه رفتم، وقت نیاگر از ا  -
 م؟ یتا آروم بش  یبغل کن رو اسمنیو من و   شمیپ

مثبت سرش را تکان   ۀدوباره به نشان هیاما بعد از چند ثان شود؛ی مهربانش محو م لبخند
  اسمنیکه من و   ی. پس باز هم آغوش گرمش را خواهم داشت. مانند همان شبدهدی م

آن   فهممی آمده م انی. حاال که حرف رفتن به ممینکن هیگر   گریرا در آغوش گرفت تا د
 بود. نیریش  میقدر برا آغوش چه 

. لبخند محو  کندیم  سشانی و از اشک، خ  آوردی به چشمانم هم هجوم م بارن ی ا بغض
از قعر چاه باال    ییکه گو یی. با اشک و صداشودی پاک م ش یهالب  ی کامل از رو ح،یمس

 : میگوی م دیآی م

 خونه رفتم، ممکنه مثل اون شب کنار جاده... نیاگر از ا  -

  یول جم؛ی. گخوردی ام ُسر مگونه یو رو  چکدی اشک از چشمم م یا . قطره کنمی م مکث
 :دهمی ادامه م

 ؟ ی رو ببوس امی شونیمثل اون شب کنار جاده پ -
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 دانمیشد. نم دهیدر هم تن حی مس  یهاچرا اخم  دانمی حرف را زدم. نم نی چرا ا دانمینم
  ی هاچرا با همان اخم حیمس  دانمی شده است. نم نی ریش م یچرا آن بوسه هم حاال برا

 .دیآی درهمش به سمتم م

از حرف    شومی م  مانی. پشستمیای و مقابلش م  شومی بلند م یصندل یاز رو   ناخدآگاه
 . کندی م کی و صورتش را بهم نزد  ردیگی را م میهااما با دو دستش شانه حی. مسموردمیب

به طول   یاه ی. ثانکشاندی م لرزندی که بر اثر بغض م میها را از چشمانم، به لب نگاهش
  امیشانیرا به پ شی هاو لب بنددی که چشمانش را در مقابل بهت من م انجامدینم
 .چسباندی م

 شوند؛ی م ی جار میهاگونه   یرو وارل یس  میها. اشک افتندی هم م  یناخدآگاه رو میهاپلک 
  میهادست  دهدیدار بهم مو تب  یطوالن ۀبوس  نی که ا ی. از حس خوبزنمی اما لبخند م

 .گذارمی م ح یمس  یبازو  یرا رو 

درست    اشی . چشمان مشکدهمی را از هم فاصله م میها پلک کند،ی را که بلند م سرش
. رنگ نگاهش من  آبدی دو چشمم گردش م نیمدام ب تابشی قرار دارند و نگاه ب  میروروبه

 . زندی. درست همان تب و گرما درش موج م اندازدی در بام م شیچند شب پ ادیرا 

 :دی گوی و آرام م کندی صورتم فوت م  یرا رو نفسش

 تو...  یبوسه برا  ن یا -

 :دهدی کرده و ادامه م یمکث

 من.  ی هم برا ن یا -

را به   شی هادهد لب فرصت هضم و پردازش را بهم ب کهن ی حرف، بدون ا ن یبه دنبال ا و
 . کنمی اش نگاه مشده . مات و مبهوت به چشمان بستهچسباندی سرد من م یلوپها 
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و من از   کندیم  دنمی. آرام شروع به بوسشودیام حبس م و نفس   رودی م  ادمیاز   هیگر
را   یگری کمرم و د یدستش را رو  کی. رودی م  یاهی چشمانم س یزدگو شوک  جانیه

 .گذاردی پشت گردنم م

.  افتدی م نی و پا خوردی ُسر م   شیبازو  یاز رو یمن اما از فرت تعجب و گنگ  ی هادست 
او و   دنیبوس نیقدر زمان در بچه دانمی. نمپردی و خواب از سرم م شومی م  اریهوش

 . دهدی و سرش فاصله م  داردی که لبش را آرام  برم گذردی من م ی هاانجماد خون در رگ 

ست. با    ی. حالت صورتش جد نگردی من م ۀزدبهت  ۀو به چهر کندی را باز م چشمانش
 :دی گو یم  تری جد یلحن

 .یری خونه نم نی از ا -

 *** 

 ح« یمس »

 

که پشت به من   دوزمیم   یاسیو نگاهم را به  کشمی م سمیخ ی موها   یرا رو حوله
که حمام    کردمی فکرش را هم نم چی. هزنمیلباسش است. لبخند م   دنیدرحال پوش

 خوب باشد. قدرن ی بتواند ا

و مشغول   دیآی کنارم م رسد،ی م  شیپابلند که تا ران  شرتی ت کی تنها با   اسی
اش را  به علت استحمام سرخ شده و چهره  شیها. گونه شودی م شی کردن موهاخشک 

 تر کرده است.کودکانه 

و با شدت در آغوشش نکشم. از حرکت   ده یو بانمکش را د  نیریش ۀ چهر  نیا  توانمینم
و کمرش را سخت    گذارمیم  سشیخ یموها  ی ام را رو . چانهشودی شوکه م امیناگهان

 . فشارمی م

 : دیگویخندان م  ییصدا با
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 لِه شدم.  حیمس -

 : میگوی خندان م یو مانند خودش با لحن کنمی م  کی را بهش نزد لبم

 .یلِه بش  دیتو بغل من فقط با -

  نهیمقابل آ  زیم  یو رو کنمی م  شی. آرام از آغوشم جدادیقی. بلند و بخنددی م
که خودم هم   ی. درحالکندینگاهم م  نهیپرسشگرانه از درون آ  ی. با چشماننشانمشی م

و مشغول خشک کردن   دارمیام، سشوار را برمبه تن نکرده  یزیشلوار چ کی هنوز به جز 
 . شومیم   اسی بلند  یموها 

  کی  یبرا  زیچچی. هدهدیبهم م  یو حس خوب  آوردی ام هجوم مشامپو به شامه ۀحیرا
بلند همسرش را خشک کرده و بعد   یباشد که ، موها  نیتر از ادلچسب تواندی مرد نم

 ! ستیاگر بافتن بلد ن  یببافد. حت

  دارمی است را برم نهیمقابل آ  ز یم  یکه رو  یای سر صورتنم دارد. کش  ی هنوز کم شی موها
 .  شیبه بافتن موها  کنمی شروع مو 

 ؟ یبافی م یدار -

. اخم دهمی مثبت تکان م ۀو سرم را به نشان دوزمی م  اسی  ۀبه چهر نهیرا از آ نگاهم
 :د یگوی و حق به جانب م کندی م یبانمک

 با عالمت سر جوابم رو نده.  -

. دهمی تکان م طنتشیو سرم را از ش کنمی م  یاخودم، خنده   کالمکه یت دنیشن با
 : زندی و لب م گذاردی م  شی پهلوها ی را رو شی هادست 

 ؟ یکنی کار رو م نی بعد خودت ا د،یآی کار بدم م  نیاز ا یگی م -

 : میگوی با خنده م نیح  نیو در هم بنمی م شی موها نی را به پا کش

 .  آدی کار رو کنن بدم م نیا   گرانید کهن ی از ا -
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 چرا.  -

 :میگو ی و م  گردانمشی. به سمت خودم برم کنمی و بلندش م  رمیگی م  شیها شانه از 

 . نیمنم از ا آد،ی بدش م زی چ کی هر کس از  -

اش  شانه  یاش را رو شدهبافته  ی و با دست موها  دهدی تکان م میتفهم ۀرا به نشان سرش
  یرو خوردی . نگاهم ُسر مزندی و لبخند م کندی به بافت مرتبش م ی. نگاهاندازدی م

 .اشیشانیپ یشده رو ختهیر یموها 

  اسی. سرم را به صورت کردی م یدلبر م یقدر براتکه مو چه  کی  نی ا یزمان کی که  آخ
و     رمیگیرا م کشی. کمر بار نشانمی م  اشی چتر  یموها   یرو  یا و بوسه کنمی م  کی نزد
 : میگوی م

 ؟ ی اخسته  -

 :کندی خودش را ازم فاصله دهد نجوا م کهن ی ا  بدون

 طور؟ چه -

 لب ساحل. میبا هم بر  خوامی م -

 موافق است.   یعنی نی. ازندی م یق یو لبخند عم  ردیگیرا به طرفم م  سرش

 .میرو هم آماده کن با هم بر  اسمنی -

به   ی. دسترودی م رونیکودکانه از اتاق ب یو ذوق ی حالو با خوش  دهدی را تکان م سرش
است   روقتی. دشومی م  میهالباس   دنیو خودم هم مشغول پوش کشمی دارم منم یموها 
 رفتن است.  یموقع برا  نی ترخروشان؛ اما امشب به  ایو در

بماند. خودخواهانه ست؛   اسیدر ذهن   یلیامروز عصر در ساحل، خ ۀ ندارم خاطر دوست
  ندیآاگر آن افکار، ناخوش   یحترا احاطه کند؛   اسیجز من افکار   یمرد  خواهدی اما دلم نم

 باشند. زیانگو غم
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 *** 

به دو بامداد مانده.  قهی. هنوز چند دقکنمی ساعت روشن م  دنیرا محض فهم لمیموبا
  ییهفته از آن شب کذا کی شب است.  نیترمناسب   اسیبه  میها زدن حرف یامشب برا 

 .گذردی گرفتم م شی که از لوپ ها یاو بوسه 

. دیارز ی م  سکشیآن طعم به ر دنیزبانم است. چش ریهنوز ز   اشی صورت  نیریش طعم
که  یکرد و حس  ترشیداشتن کامل آن دختر ب یکه گذشت عطشم را برا  یهفت روز 

 صورت کامل بهم شناساند. ام را بهکرده  دایبهش پ

ست که   یهم خواهد شد و حاال زمان مناسب  ترشی به خواستن او ب ل یم  نیکه ا دانمی م
  یدر بهت و ناباور اسی . بعد از آن بوسه ابتدا ستمیاو را بپرسم. اهل طفره رفتن ن نظر

 فرو رفت.  

.  دیاش گذاشت و تا اتاقش را دوشدهصورت  سرخ   یرا رو  شیهادست  هیاز چند ثان بعد
به اتاقش پناه   عی سر شد،ی متوجه آمدن من م ی. وقت دمشی هفته اصال ند  کی  نیدر ا

 . کردی فتن من خودش را در آن اتاق حبس مو تا قبل از ر بردی م

اش  گذشته یها ت یو فعال دی رسیخانه م یبه کارها  شهیسرکار نرفت؛ اما مانند هم  گرید
 کهن یا  یپا  ایخجالتش بگذارم   یپا  دیرا با  شیرفتارها دانمی. نمدادی در خانه را انجام م

 . وفتدیچشمش به من ب  خواهدی نم یاز ناراحت

جا بهش اعالم  طاقت از کفم ربوده شد. پشت درب اتاقش رفتم و از همان  گرید  امشب
 . دیای کردم که ساعت دو منتظرش هستم تا به اتاقم ب

ساعت را از    خواهمی کند. دوباره م یچیسرپ ای بود که نتواند مخالفت  ی قدر جدآن  میصدا 
منصرف    رد،خوی که به درب اتاقم م یفیضع ۀضرب یصدا   دنیچک کنم که با شن لمیموبا

 .شومی م

 : میگوی آرام؛ اما محکم م یی و با صدا   اندازمیم  زی م یرا رو  لی موبا

 تو.  ایب -
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که به   ییتا جا  آورم،ی . نگاهم را باال مشودی مکث، درب اتاق آرام باز م  یاه یاز ثان بعد
اتاق    کیتارمه ین یشده است. از فضا  نیزم خی. نگاه او اما موفتدیب اش ی اچشمان قهوه 

 .ستیاش بهت و تعجب مشخص ن. حداقل در چهره شودی شوکه نم

 دهمی م ه یتک یصندل یروشن باشد. به پشت وارکوبی دادم اتاق تنها با نور قرمز د حیترج
 : زنمی و آرام لب م

 ! یتر حرفام رو بشنو به ینیبش  یا یو ب  یری نظرم اگر از در فاصله بگبه -

و با    اندازدی م نی . سرش را در سکوت پاستین زدنش ی است؛ اما قصدم ن زیآمانه یک لحنم
و در سکوت دستانش   ندینشیم  یصندل  یرو میرو. روبه دیآی بستن درب اتاق به سمتم م

 .کندی هم قفل مرا به

  یام گذاشت و مجبور شد روکه پا به خانه یروز  ن ی. درست مانند اولکنمی نگاهش م تنها
که   یاحسم به دختربچه یکه روز   کردیبه ذهنم هم خطور نم یموقع حت  . آنندیبنش میپا
 نشست ، عوض شود. میپا  یرو

و   کندی کمرش را صاف م عیحرکتم سر  ن ی. با اشومی بلند م یصندل یاز رو  یناگهان طوربه
سرش  سربه   یکم دیآیشدنش. بدم نم از هول    ردیگی ام م. خندهدوزدی بهم چشم م

 بگذارم. 

و   دارمی ام، به سمتش قدم برمکرده  جادشیا می ابروها نی که ب یاو گره   یجد یا چهره  با
رنگ گرفته سرش را عقب   ییها گشادشده و گونه  ی. با چشمانشومیصورتش خم م   یرو
 .بردی م

اهم  . نگکندی آرام از هم باز مو اخمم را آرام  خوردی به صورتم م شیهاحال  نفس  نی ا با
 . شودی جا َپرچ مو همان   خوردی اند ُسر مکه از هم فاصله گرفته  شیها لب  ی ناخدآگاه رو

. در همان حالت  دهدی دهانش را با صدا قورت مو آب  چسباندی هم مرا به  شیهالب 
 :می گو یم ینیچبدون طرفه رفتن و مقدمه 

 ؟ یاز اون بوسه ناراحت -
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بهت را در نگاهش و خجالت را در  توانمی اما م دارم؛ی صورتش  برنم یاز رو  چشم
هم  را به  شیهادادن به سوالم، لب گل انداخته حس کنم! بدون جواب  نایقیکه   ییهاگونه

 نکند... یطورن یا  کاشی . ا فشاردی م

 : زنمی و لب م کنمیخفه م هی را در ر قمیعمنفس

 ... جواب! اسی -

  دهیبرده یبر  ف،یضع یو با لحن کندی تر م را با زبان شیهااز حال من لب   یآگاه بدون
 : دیگوی م

 ...راستش... را... من... خب... م -

 :کنمی زمزمه م کالفه

 نه!  ای فقط بگو آره  -

 : دیگوی م  یکالفگ با

 خب من... -

 نه؟  ای آره  -

 :کندی و آرام نجوا م کشدی م  ی. نفسچسباندی هم مرا به  شیهالب 

 نه. -

که   ی. چشماندهمی چشمانش ُسر م یو نگاهم را رو  رمیگی حرفش نگاه از لبش  م نی ا با
را لرزان کرده. حاال نوبت   ش یها و مردمک  دهی بهش بخش ییبایخجالت و شرم رنگ ز 

  تیو در نها برمی را به داخل دهانم فرو م می ها است. لب   میهابخش دوم صحبت 
 : میگوی م

 . آدی ازت خوشم م -
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  کی تارمهین ی فضا  نیاش را در ا . چشمان گشادشده افتدی ان به سرفه محرفم ناگه نی ا با
و    برمی دستم را پشت سرش م عی . سرکندی و با شدت سرفه م دوزدی به صورت من م

 .زنمی چندان آرام به کمرش منه ۀچند ضرب

  دا یبه وجودم راه پ یمتورم. نگران  اشی شانیو رگ پ شودی از شدت سرفه قرمز م  اشچهره 
 : زنمیم  ش یو صدا مالمی. کمرش را م کندی م

 ؟ ی... خوباسی -

:» با  میبگو  توانمیو نم دهی. سرفه امانش را بردهدی مثبت تکان م ۀرا تنها به نشان سرش
 عالمت سر جوابم رو نده« 

قطع    تیکرده و در نها دایاش کاهش پکمرش، سرفه  یدستم رو  ی هانوازش  نیدر ب کمکم
که   ی. نگاهکندی نگاهم م دهیخاطره سرفه درش اشک جمع گردکه به ی . با چشمانشودی م

 . زنندی ها درش موج مپر از حرف دارد و واژه 

 :کنمی آرام نجوا م یلیخ یلیآرام؛ خ یلحن با

 نه؟  ای  آدی ازم خوشت م -

 نی و بعد سرش را پا  کشاندی چشمانم به گردن م  یحرفم نگاهش را از رو نی ا با
  یاش. دستم را رواز شرم و خجالت دخترانه  شومی کالفه م بارنی اول ی. برا اندازدی م

 . گذارمی اش مچانه

  لی . سرش را به سمت خودم مارودی باال م م یاز حد پوستش ابروها   شیب  یگرما  از 
 : دیگوی و پرسشگرانه م کنمی م

 نه؟  ای آره  -

 :دهدی اما جواب م افتد؛ی ک در چشمش به جوشش م. اشکندی مقاومت نم بارن یا

 آره. -
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  زشیاز چشم چپش ر ی. قطره اشک بزرگدزددی . نگاهش را مکنمی محوم را آزاد م لبخند
 .شودی م زیو من چشمانم ر کندی م

 ه؟ یچرا گر  -

 : دیگوی جا خوش کرده م  شیبغض در گلو  ییکه گو یو طور کشدی را باال م اشینیب

 .دونمینم -

پوستم   گذاردی . شالش نمرمیگی و گردنش را از پشت م کنمیراستم را آرام بلند م دست
مدت،   نی بار هزارم در ا یو برا  کندی اش نگاهم مشده به پوستش بخورد. با چشمان براق 

را  اشقهی و نرم و آرام شق آورمی . سرش را جلو مکشدیرا به رخم م تشیمعصوم
 .بوسمی م

در آغوشم   هیب بکشم که ناگهان دستانش را از هم باز کرده و با گرخودم را عق خواهمی م
 . شومی . شوکه مردیگی م

 داشت؟! هیگر اسی -

  یو دستانم را رو  دهمی . سرم را به چپ و راست تکان مشنومی نه« آرامش را م »یصدا 
اغوشم   انیگذاشته و سرش را م  میهاشانه ی . دستانش را روگذارمی کمرش م یگود
 .سوزاندی اش پوستم را مکرده داغ و تب  یهاکرده. نفس  یمخف

  یکه مطمئنم اگر کم ی. حسدهدی شوم که بهم دست م یمنکر حس خوب  توانمینم
 که بعدش چه خواهد شد. داندی و تنها خدا م  ردیگی در آغوشم باشد، اوج م اسی  ترشیب

که   یاسیشده است. به  سیخ  شیها بر اثر اشک   می. گلو دهمی اش ماز خودم فاصله  آرام
 :میگو ی و م نگرم ی قرمز شده م هی خاطر گر به  اشینیب

 . اسیبرو اتاقت   -
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و من   رد یگی م  ی. چشمانش رنگ دلخورکندی نگاهم م امی ناگهان ریی تغ نیاز ا   متعجب
  رییتغ  ۀمن دربار حیتر از توض. فعال رفتن او مهمکنمی اکتفا م ی تنها به زدن لبخند

 است.   امیناگهان

 :کنمی محو تکرار م یآرام و با اخم  دوباره

 . اسیبرو   -

 کندی را پاک م سشی . با دست، صورت خنی اما به سمت پا شوند؛یم  یمنهن  شیهالب 
 : دیگوی م  تیو مظلوم  یو با سادگ

 ... بغلت کردم؟ یناراحت شد  -

  رمیگی . صورتش را قاب مفهمدی و او نم شودی م  ترش ی. عطشم هر لحظه بزنمی م لبخند
 : میگوی م  یو جد

 نه. -

 : دهمی و ادامه م کنمی م یمکث

 م؟ یبر شیپ یلیخ یخوا ی تو که امشب نم -

سرش را به چپ و راست تکان    عی گشاد شده سر یحرفم با چشمان  نیا  دنیشن با
 :کنمی زمزمه م تی. با جددهدی م

 رو به تنت بمال. زیهمه چ یپ ایبرو اتاقت،  ا یپس  -

حرفم را متوجه شود. بعد از زمان   یمعن  خواهدیم  یی. گو کندی با تفکر نگاهم م هیثان چند
  یآرام ر«ی سرش را از حصار دستانم جدا کرده و با گفتن» شب بخ  عیسر  گذرد،ی که م یکم

 . شودی از اتاق خارج م

 *** 

 اس« ی »
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  آوردی را در م رهنشی پ حی. مسکشمی تخت دراز م  یو رو  کنمی ام را باز مشده بافته یموها 
  یرو  اش،شه یو طبق عادت هم کشدی م  مانی هر دوتا  ی. پتو را رورد یگی م یو کنارم جا 
 . گرددی شکم برم

 : میگو یم  آرام

 .ریشب بخ -

 :کندی نجوا م یخستگ با

 .ری شب تو هم بخ -

و   بندمی . چشمانم را مگذاردی قلبم م یدستش را رو  شهیند همحرف، مان ن یبه دنبال ا و
آن سه پسر از مقابل   ۀکه امروز عصر افتاد بخوابم. چهر یبا وجود اتفاق کنمی م یسع

از آن سه پسر مشهود است، آغوش    ترشیکه در ذهنم ب یزیاما چ رود؛ی کنار نم دگانمید
 زده کرد. امروز من را شگفت  بیعج  هست ک یح یمس  یهاو نوازش 

بود که  یانتخاب نی تربه  حیکه مس برمی م  یپ نیبه ا  ترشیب گذردی که م یروز  هر
  میمردها، پشت سر هم برا  ۀمانند هم   حیعنوان همسرم داشته باشم. مسبه توانستمی م

کردش هر لحظه اما عمل  رود؛ی ام نمصدقهقربان  خرد،ی نم هیهد کند،ی عاشقانه خرج نم
 که دوستم دارد.  فهماندیبهم م

  رابی و من را س کشدی که الزم باشد نازم را م یی. تا جا ستیاحساس ن یوجود ب نی ا با
 . کندیمحبت و عشقش م 

که به درب  یجانآرام و کم یها تقه  دنیور هستم که ناگهان با شنافکارم غوطه  در
 : دیگوی آلود مآرام و خواب  حی. مسشومیم زیخم یتخت ن  یرو  یکم خورد،ی م

 ه؟ یک -

 : زنمی و لب م کنمینگاه م  ستیواضح ن یلیخ یکیعلت تار اش که به چهره  به
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 . ستی ن الیتو و  یکس  اسمنیجز به -

 :دهمی ادامه م ی بلندتر ی و بعد با صدا میگو ی مرا  نیا

 اسمن؟ یبله  -

 :دیآی دارش از پشت درب مآرام و بغض  یصدا 

 تو؟!  امیب یآج -

 : دیگویآرام م  حیبزنم، مس  یحرف کهن ی از ا  قبل

 لحظه.  کی صبر کن  -

هنوز به   اسمنی. کندی را به تن م اشی جذب مشک یو رکاب شودیتخت بلند م   یرو از 
از من دوست دارد، اگر    ترش یب یرا حت حیمس کهن یو با وجود ا  دهیکامل نرس یبهبود

موقع   ید:حت  ِ!  ترسدی خودش م  یلباس یطور که از ب. همان ترسدیم  نتشیطور بب  نیا
 . آوردیش را درنمحمام هم لباس 

 : دیگوی و بلند م رد یگی م یتخت جا  یدوباره رو  حیمس

 تو عمو. ایب -

که به دست دارد در چهارچوب قرار   یبا عروسک اسمنی و  رودی م ن ی درب پا ۀری دستگ
به  ی. کممی شوی برق اشک در چشمانش شوکه م دن یاز د  یالحظه  حی . من و مسردیگی م

 : دیگوی و م داردی سمت تخت قدم برم

 بخوابم؟  اسیی تو و آج شی عمو امشب رو پ -

 : پرسدی م یبا نگران حیمس

 شده؟  ی چرا عمو مگه چ -
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سال    کی  یها دوباره آن ترس  دوارمی. امدوزمی م اسمن یرا با دلهره به دهان   نگاهم
  نینگاهش را مدام ب تی . تنها با مظلومدیگو ینم ی زیچ اسمنیبر نگشته باشد.  ششیپ

 .دهدی چرخش م ح یصورت من و مس

. دستانش را  کشدی م  ستیشباهت به آه ن یکه ب  ینفس حی. مسرمیگ یرا به دندان م لبم
 :دی گوی و م کندی باز م

 بغلم عمو.  ایب -

و به آغوش    رساندی است، با دو خودش را به تخت م نی منتظر هم ییکه گو  اسمنی
و او را آرام   نشاندی م اش یدار مخملحالت  یموها   یرو  یابوسه  حی. مسچسبدی م  حیمس

 ام. زل زده  اسمنیبه  ش یغم و تشو . هنوز باخواباندی خودم و خودش م نیب

 :دهدی آرام من را مخاطب قرار م حیمس

 . اسی فعال بخواب  -

و من را به   زندی م یپلک نانیاست. با اطم دهی . حس و افکارم را فهمکنمی م  نگاهش
. دستم را  کشمی و دوباره دراز م  برمی را داخل دهانم فرو م میها. لبم کندی آرامش دعوت م

و   کشمیم   یقیعم. نفسچسبانمی م شی را به موها امینیو ب  گذارمیم  اسمن یشکم   یرو
 .دهمی م هیهد  میهاه یررا به  شی موها ف یعطر لط

  ادیکه به  ستین یشده است در دلم. روز  یخار بیمعصوم عج ۀدختربچ  نیبد ا  حال
زد ازش   اسمنیکه به  یخاطر زخم بزرگبه  توانمی ببخشمش. نم توانمی . نموفتمین یمان

 . زندی م  نمیو زم  بردی م شیپ یخواهرکوچکم من را تا عمق غم و نگران ۀندیبگذرم. آ

با  یعنیفاجعه!  تینها یعن ی  ستی ن شیهاهم سن و سال  هیحاال شب اسمن ی کهن یا
 ...یعنیدر راه است.  یدیشدن او مشکل جدبزرگ 

 . اسی -
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  ۀ. کرکرستی فکرها ن نی. فعال وقت ا میآی م رونیاز افکارم ب ح،یمس نامم از زبان دنیشن با
کنم. چشمانم را باز   یاسناد افکارم را بررس یترتا زمان مناسب  کشمی م  نی مغزم را پا

 :زنم ی و لب م کنمی م

 جانم. -

 : شنومی را م حیبم و آرام مس  یصدا 

 ؟ ی دار شدن فکر کردتا حاال به بچه  -

  نتیرا ز  میها لب   یمحو رو  یاما لبخند شود؛ی چشمانم درشت م اشیحرف ناگهان نی ا با
از خواب بودنش   کهن یو بعد از ا اندازمی م  اسمنیبه   ی... نگاهحیمن و مس ۀ. بچدهدی م

 : میگوی م  شومی مطمئن م

 نه.  -

 :دهمی که ادامه م کندی م سکوت 

 خواد؟ ی بچه مدلت  -

 کمه. یلیتو زوده، سنت خ یاما فعال برا  خواد؛ی دلم که م -

 : میگوی و م زنمیاز خنده م  یپوزخند

 ام؟ من بچه  یکنیهنوز فکر م   حیمس -

 :زندی در حال تفکر است آرام لب م ییکه گو یطور

 . مانیبه حال زا یوا ،یشد  تیاذ  یطورروزمون  اون  ن یاول ی! تو ییکوچولو  یلیآره، خ -

  توانمیخجالت دارد؛ اما نم   میآن شب هنوز هم برا ادیحرفش.  ن یاز ا  شوم یم  سرخ 
 : میگوی و م دهمی را از هم فاصله م میهاشوم. لب  اشی نیری منکر ش

 نشدم؛ فقط درد داشتم.  تی اذ -
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 داره؟  یچه فرق -

 :کنمی تر از قبل زمزمه مکنم فرق دارد... آرام   یزنانگ توانمی کنارت م یدارد. وقت فرق 

 . ینذاشت وقتچیبشم. ه تی که اذ یذاری تو نم یعنی شم؛ی نم تیکنار تو اذ  -

 : دیگو یدار مخنده  یبا لحن حیمس

 کرد!   یکار شهی نم دهیخواب جان ی. بچه ازیکم مزه بر خبیلیخ -

آرامش حضور   نی. ابندمی ام را مو چشم   میگوی لب م ری ز  «ی اوانه ی.» دکنمی م یآرام ۀخند
بخش که حس لذت   نیا شهی . همآوردی خواب م  میبرا  ب یدر کنارم عج اسمنیو    حیمس

 . رساندی بلند کرده و به عرش م نیرا با هم و کنار هم دارم، من را از زم شانی هر دوتا 

 *** 

عروسکش است   یکردن موها که درحال شانه  یاسمنیو به  نمینشی تخت م یرو  چهارزانو
عروسک، خراب شده و   یکی پالست یموها   گرید  ۀقیکه تا چند دق دانمی . مشومی م  رهیخ
 .گرددی به حالت اول خود برنم گرید

به حالت نشسته هستند   شی روکه روبه ییهاو نگاهم را به عروسک  زنمی م  یلبخند
 است.   حیکار هرروز مس  اسمن،ی  یعروسک گرفتن برا  بای. تقر کشانمی م

موضوع عالوه بر    نی. اشودی تر مبه  اسمنی و  ح یمس ۀرابط گذرد،یکه م  ترش یچه ب هر
 . زدیانگی را هم برم امی ترس و ناراحت ،یحالخوش 

. دو دوست، دو  ستیاسممان چ  دانمیهواست. نم یعالنا رو   حیمن و مس ۀرابط
 خانه، دو عاشق...هم

دوستت   میگو ی . من هم نمدیآی ازت خوشم م  میگوی دارد، م دوستم دیگو ی نم حیمس
  یداشتن معمولدوست  کیکه حسم از  داندی اما خدا م م؛یگو ینم زی چچ یدارم، در کل ه

 هم گذشته.
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را در وجودم راه   یو جذاب است؛ اما جنگ  نینشدل  میگرچه برا هابودن ک ی نزد نیا
رابطه قرار   نیآخر ا  دانمیلذت ببرم. نم  حیاز بودن در خلوت مس گذاردی که نم اندازدی م

 ...ای است به چه ختم شود. به ازدواج، 

که   ستین یآدم حیمس دانمی. مکندی م  وانهیست که من را د ا«یبعد از» ۀسه نقط  نیا
 و پس ندهد.  ردیکند و برود. زخم بزند و درمان نشود. دل بگ ینامرد 

مسر است تا    بیبزند. عج نشیاست تا زم  زیبا احساسم در ست بیعج  امی عقل لعنت یول
 را دارد. میها قصد زهرکردن لحظه بی رابطه کند. عج نی ا  ۀندیمن را نگران آ 

عروسک از   یکه سخت مشغول کندن پرز موها  یاسمنیو رو به   کنمی را فوت م نفسم
 : میگوی شانه است م یرو

 ؟ یآج -

  دیسف ۀبه گون ی. دستکندی نگاهم م اشی و با چشمان درشت عسل گرددی برم پرسشگرانه
 :پرسمی و م کشمی و تپلش م

 م؟ یبمون حیعمو مس  شیپ جان یا  یمدت  کی  یدوست دار -

را   اش ی نی. با مشت کوچکش، کنار برندیگیسرخش طرح لبخند به خود م   یهالب 
 :کندیاش نجوا م و با لحن کودکانه خاراندی م

 .میر ی نم جان یاز ا  گهیه دگفت حیعمو مس -

با چه   م؟ یبمان جان یا شهی. هم شومی م  قراری. بشودی حرفش آه از نهادم بلند م نی ا با
   ؟یبا چه اسم ؟یف یبا چه تعر ؟ ینسبت

  رونیو از اتاق ب  گذارمی سرم م  ی. شالم را رو شومی تخت بلند م یحرکت از رو  کی  با
طول روز را در آغوش   ترشی ب حیمن و مس کهی. شال سر کردنم مسخره ست وقت رومی م

  -.میکنی هم سر م
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هم   یو گاه میکنی در آغوش هم صحبت م ی. گاهمینیبی م ونی زی در آغوش هم تلو یگاه
 .میکنی م ینه حرکت م،یزنی م ی. نه حرفمیمانی در آغوش هم خاموش م

اش  بازوان بزرگ و مردانه  انیآرامشم را از م  یۀاما من با تمام وجود، سهم دانم؛ی را نم او
 .کنمی وجودش را با ولع جذب م  یو گرما دزدمی م

خاموش   ونیز یکاناپه نشسته و به تلو  یکه رو یحی. مسرومی م  نی ها پااز پله  آرام
 ! است، نه من دنید لمی. نه او اهل فآوردی مقابلش زل زده، لبخند به لبم م

  یوود یهال  ی هالمیف میکنیم   دایبه شدت عالقه پ م،یکنار هم هست یوجود وقت نی ا با
 .میبهانه در آغوش هم باش نیرا به ا ی او لحظه  دهی را د یسربرحوصله 

  یو آرام دستم را رو  نمینشی . کنارش مشودی. متوجه من نمدارمیسمتش قدم برم  به
 .کندی م لی و سرش را به سمتم ما  دیآی . ناگهان از افکارش در مگذارمی م شی بازو

زل  شی رو روبه اهی س ۀو دوباره به صفح کندی م  تی حرف، من را به آغوشش هدا  بدون
 عادت شده.  شی برا ییکه گو ییها درآغوش گرفتن  نیبه ا زنمی م ی. لبخندزندی م

ها  شناس اند. اگر دکترها و روان افسرده   یرانیدختران ا  سومک ی   بایتقر  ندیگوی م
  یبرا  نایق ی دختر چه کند،  کی با دل   تواندیپاک و ساده م ۀآغوش مردان کی  دانستندی م

   ۀبوس کیهشت بار آغوش گرم و   یهمراه با روز  کردند،ی م  زیعشق تجو  یدرمانشان کم
 ناب خالصانه آخر شب.  یهانوازش  ساعتم یاول صبح و ن

  امزده خ یتن    نیرا با تمام وجود حس کرده و جذب ا  شودی دنش ساتع مکه از ب ییگرما 
 .زنمی م شی و آرام صدا  گذارمی م  میپاها ی را رو امده ی. دستان در هم تنکنمی م

 . حیمس -

 هوم. -

 تر است.از من هم آرام  شی صدا تن

 ؟ یکنی فکر م یبه چ -
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 .اندازدی بهم م یکوچک نگاهمین

 مون. به رابطه -

 .ستی ن یبیعج زی چ مانی پا در هوا کی  تی وضع نیاو هم به فکر افتاده. با ا  پس

 مورد حرف بزنم. نی باهات در ا خواستمی من هم االن م -

 بگو.  -

 :می گو ی م قیعمیو همراه با نفس صادقانه

و به   گهید  رمی اتم! سرکار نمخونهدوستتم، عشقتم، هم  دونمی . من نمحیمس جمی من گ -
  نی با ا میدونی رو م نی اما هر دوتامون هم ا ن؛یمون ی م جان ی ا شهیتا هم یگی م  اسمنی

 ...وفتهی ب یممکنه هر اتفاق  هامون بودن ک ی نزد

بار   کی . چشمانم را کندی م بمیرا نص نگاهشمیدوباره ن رسد،ی قسمت حرفم که م نیا به
 :دهمی باز و بسته کرده و ادامه م

و با هم   م یبوسی رو م گهیدتو خلوتمون هم ی. گاهمیگذرونی ما کل روز رو تو بغل هم م -
  کیکنم. از  کاریچ دونمی. مسخره ست! نمرمیگیاما من جلوت حجاب م  رون؛یب میری م

 طرفم...  کیباهات باشم، از  یطورن یطرف سختمه ا

 : پرسدیم  میها به چشم  رهیو خ  کشدی م رونیبار من را از آغوشش ب  نی. اکنمی م سکوت 

 طرفم؟  کی از  -

. سنگرم همان چند وجب کردی نم میاز آغوشش جدا کاشی . ا اندازمی م  نی را پا سرم
که تحکم به   یی. دوباره با صداترسمی م  دنید بی جاست و من بدون آن هر لحظه از آس

 : دیگوی لحنش اضافه شده است م

   اس؟ی   یطرف چ کی از  -

 . اندازمی باال م یاهمان حالت شانه در
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 .کنمی قفل م رسهی که م  جان یتو ذهنم به ا شه ی. همدونمینم -

صورت  به همان  یاه ی. چند ثانشنومی را م قشیعمنفس  یاما صدا  د؛یگوی نم یزیچ
 . شودی کاناپه برخواسته و به سمت اتاقش روانه م ی که در سکوت، از رو گذردی م

بزنم؛  شی صدا   خواهمی . مدوزمی . چشم به قامتش مکنمی و مبهوت سرم را بلند م  مات
  نشانیب  یزیچچ ی. هپردازمیکه زدم م ییها. به مرور حرف کندینم ام ی اریام  اما حنجره 

 شود.  حیمس ینبود که باعث ناراحت 

 ...!ای . ناراحت شد گذارمی سرم م ینزد؟ دستم را رو  یرفت؟ چرا حرف  چرا

 *** 

طور مرتب درون کمدم  و همان  دارمی را از چمدان برم میهاتمام لباس  یخستگ با
عسلم  روز دوام داشته باشد و ماه  کی سفر تنها   ن یکه ا کردمی. فکرش را هم نمنمیچی م

 ها نشود.عسل ماه  گر یهم مانند د 

  یکه از شمال تا تهران ط یای راه طوالن یهفت عصر است و من خستگ کی د نز ساعت
که  یدارنم ۀلک  دنیبا د الی. امروز صبح در وکنمیحس م   میهاتک سلول را در تک  میکرد
 بردم. حیبه آمدنش در اتاق من و مس یجا خوش کرده بود، پ  اسمنیتخت   یرو

گرفتار   گاهچ یاما ه کرد؛یم  هیگر زد،ی م غیج د،یدی سال کابوس م  کی   نیدر ا  اسمنی
  میگرفت م یرا آشفته کرد که تصم حیقدر من و مسموضوع آن   نینشده بود. ا یادرارشب

 . میموقع به سمت تهران روانه شوعسل شده و همان ماه  الیخیب

صحبت    اسمنی شناس مهم است که الزم شد راجبش با روان  یقدرشده به افتاده   اتفاقِ 
 .میبا او داشته باش یحضور  یو مالقات میکن

کمد قرارش  یآن را باال  یسختو به کنمیبلند م  نیزم ی را از رو شدهی خال چمدان
  داشتم،ی لباس برم  حیخودم و مس یداشتم با شوق و ذوق برا یصبح وقت روز ی. ددهمی م

 .میاستفاده کن  کدامشانچ یکه ممکن است فرصت نشود در سفر از ه کردم ی فکر نم



 تا طلوع نمانده  ی ز یچ

244 
 

 نیدر ماش حی و مس اسمنی. کنمی پا تند م اط ی و به سمت ح شومی اتاق خارج م از 
  یجا یصندل  یرا باز کرده و رو  نی ماش  یاند و منتظر من هستند. درب جلونشسته 

 .رمیگی م

  شیو فضا   دهیچیپ نیدر اتاقک کوچک ماش یگری از هر زمان د  ترشی ب حیسرد مس عطر
و بعد با    اندازدی بهم م یکوتاه نگاهم ین حیکننده کرده است. مسدل من مدهوش  یرا برا 
 .افتدی راه م قیعمینفس

 یبه پشت یبا خستگ اسمنی . اندازمی عقب نگاه م یو به صندل  گردانمی را برم سرم
از   یزود نی . دوست نداشت به همکندی را تماشا م رونیرو بکرده و از روبه  هیتک یصندل

 .  میدسفر برگر 

بهش   حیمس دانمی . نمکردی التماس م  حیو ناراحت با چشمانش به من و مس  مغموم
 را به اتمام رساند.  شی های ریگآمد و بهانه نی از موضعش پا یچه گفت که تا حدود

  یتوقف کرده و مقابل او، رو  ی تا مقابل مطب دکتر محمد   انجامدی به طول م یساعت مین
ها مشغول  بچه  یدر اتاق باز  اسمنی. مینیاش بنشاتاق مشاوره  رنگینرم و آب  یها ی راحت

 . میشناسش بزنرا با روان  مان ی ها است تا ما حرف 

آرام و متخصصانه شروع   ی و با لحن کندی قالب م زیم  یدستانش را رو  یمحمد   دکتر
 کردن: به صحبت  کندی م

و هنوز نتونسته اون   دهیکامل نرس یبه بهبود اسمنیمن قبال هم بهتون گفته بودم که   -
تر شده بود؛ اما من  حالش به  یکه چند ماه  شمینم نیخاطرات  رو فراموش کنه. منکر ا 

و خواب بد و    هیاون بودم. قبال اون ترس به صورت گر  یعصب یهامنتظر برگشتن حالت 
خصوص موقع  حاال به صورت عدم کنترل ادرار، به  داد،ی خودش رو نشون م ادیو فر  غیج

 خواب. 

  یاز غم سرآورم و باعث و بان ی ادی فر خواهدی . دلم مگذارمی سرم م یرا با بغض رو  تمدس
بچه   هیبا  ی چه کرد وجدان،ی نامرد ب میام را بازخواست کنم. بگوحال خواهر دوردانه   نیا
 ؟ 
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 :دهدیو دکتر را مخاطب قرار م  کشدی کوتاهش م شیربه ته  یدست یبا کالفگ حیمس

 تر بشه؟ به  اسمنیتا حال   میکن کاری چ دیبا -

و   خورهیسر موقع م  شهیهاش رو مثل هم. قرص دیدی قبل رو ادامه م یهمون کارها  -
 مشاوره.  یبرا آدی دو بار م یاهفته 

 کامال خوب بشه؟   اسمنیتا حال   کشهی قدر طول مچه -

تا   کنمی و دعا م دهمی دکتر ُسر م یهانگاه ملتمسم را به لب  ح،ی پرسش مس نی ا با
 درونم را آرام سازد.  انیطغ نیرا به زبان آورد که ا  یحرف

  ن یتریبه شما و خودش داره. قرص و مشاوره و دارو موثره؛ اما اصل  یبستگ زیچهمه  -
  اشی زندگ یموضوعه. هر کس تو  نی کنار اومدن با ا شهی م اشی که باعث بهبود یعامل

  نیمنکرشون بشه. ا  ای و   رهی رو بگمقابلشون  تونهی و نم ذارهی رو پشت سر م یمشکالت
امتحان   کی  تونهی م هان ی ا ۀشکل متفاوت باشه. هم کی  بههر نفر ممکنه  یاتفاق بد برا 

ما    ایکه آ  دنیاومدن ما، ازمون سوال پرس اینره که قبل به دن ادمونیمحسوب بشه.  یاله
  نی و ا یزندگ نی ا م،یهست جان ینه؟ اگر االن من و شما ا ا ی  میایب ایدن  نیبه ا  میخوای م
. شما که  میگذاشت جان یبا عشق پا به ا و میقبول کرد  هاشی و بد یرو با تمام خوب  ایدن

مشکالت،   ی. درسته گاهد یرو بهش بگ هان یا   دیبا دیشی محسوب م اسمنی تر بزرگ 
ما رو از هدفمون غافل    یحواش  نیا  میاجازه بد  دی اما ما نبا کنن؛ی رو مختل م مونیزندگ

و پول   نخوند فراتر از درس  ی زیچ اشیرو بدونه که هدف زندگ نی ا  اسمنی کنن. اگر 
  نیو ا  ادی موضوع کنار ب  نیتر با اراحت  یلیخ توانهی درآوردن و ازدواج و تو رفاه بودنه، م

 کنه.  یامتحان تلق کی اتفاق رو فقط  

هستند؛   بای دکتر ز  یها. حرف رمیگی و لبم را به دندان م زنمی را پس م  میهادست اشک  با
 :می گوی و م دهمی شان شعارند. سرم را به چپ و راست تکان ماما شعارند. همه 

و    اسمنی  یخودتون رو جا دیتونی لحظه هم نم  کی زدن راحته. شما دکتر حرف  یآقا  -
رو   ن یچرا ا  نیشناس هست. اصال شما که خودتون روان دیمثل اون بذار  ییهابچه

 گل و بلبل!  شهی م  یمثل مان  یافراد  یبرا  ایاگر همه مثل شما فکر بکنن که دن ن؟یگی م
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 : دیگو ی م دیو با تاک  پردی حرفم م  انیم  دکتر

ها هستن که  . اتفاقا اون کنمی رو تبرئه نم یو امثال مان یمن اصال مان  یخانم سعادت -
هستش.    یلیافراد پدوف نی ا  یماری. اسم بمارنیب یمثل مان ی درمان بشن. افراد دیبا

به فکر درمان   ،یبه کس  بیقدر انسان باشن که قبل از آسآن  دی ها خودشون با اون 
درمان    یماریب نیدرمان نداره اشتباهه. ا  یماریب نی ا گنی م کهنی . اوفتنی خودشون ب

  دیکه شما با  نهیا   ی. موضوع اصلستین ن یا  حیتشر یبرا  یداره که خب االن موقع مناسب
سن و ساالش   خودش برگرده و مثل تموم هم  یعاد یتا به زندگ نی کمک کن اسمنیبه 

 بشه.

  م یبگو یز ی چ یبه دکتر محمد  رد،یگی که از درد قلبم سرچشمه م یبا غم و لحن خواهمی م
 : پرسدی زودتر از من م حیکه مس

 دکتر؟  ی آقا میکن کاری چ دیبا -

 : دیگوی و م کندی جا مبه جا اشینیب یرا رو  فشیظر  نکیع

 ن؟ ینامش کرد االن شش سالشه. مهد ثبت   اسمنی -

 *** 

 ح« یمس »

شان جلب توجه  رید شوند،ی عاشق م رید بندند،ی دل م ریخودخواهند. مردها د  مردها
  ردیگی م  شانی را واقعا دوست دارند، آن رگ خودخواه یاما اگر بفهمند که دختر شود؛ی م

 .آوردی و دمار از روزگارش در م

عشقت را تمام و کمال،   خواهدی که تو دلت م رودی قدر باال مآن  یگاه  یخودخواه نیا ُدز 
 . تا آخر عمر...یخودت داشته باش یتنها برا 
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.  کندی م تم ی ام گرفته است و بدجور اذمردانه  یرگ خودخواه ن یست که ا یچند وقت حاال
و با تمسخر    ختهیهم ررا به  ندهیآ یتمام اهدافم برا  ونیست که کلکس  یقدر قوآن  یلعنت

 ها پوزخند زده.به آن

 کندی تصور م اسی. گذردی مان مرابطه  نیا  ۀندیآ  ۀدربار اسی  یهاروز از آن صحبت  چند
  تی موضوع داللت دارد؛ اما واقع ن یکه من ناراحت شدم. هرچند که رفتارم بر هم

من را به فکر   شیاز پ  ترشیکننده نبود، بلکه بتنها ناراحت  نه شی هاکه حرف  جاستن یا
 فرو برد. 

پسر را عذاب   کیست که ممکن است   یزیهمان چ قایمان دق. رابطهگفتی م راست
چند   تا یو نها دکننی را واقعا دوست داشته باشند، با او ازدواج م یدهد. پسرها اگر دختر

 .دهندی با او اختصاص م ییآشنا  یماه را برا 

  راستک ی شان بگذرد، از رابطه یاد یزمان ز  گذارندی هدفشان سوءاستفاده باشد که نم اگر
تنها  شوند،ی م  یدوست  ۀکه وارد رابط ییاما پسرها دهند؛ی را م  شانی اصل شنهادیپ
 ببرند. ن یرا از ب شان ی هایو روزمرگ   هایکاریرا پر کرده و ب شانی هاییتنها  خواهندی م

  یدارد. برا  امی در زندگ یچه نقش اسینشان دهم که از کدام دسته هستم و   دیبا  حاال
که پوستم   یزی هوا صبر کرده و به خانه نرفتم. باد خنک پا یکیهم است که تا تار  نیهم

به  میرا برا  یبو حس دلچس کندی بدنم را زنده م ۀمرد  یهاسلول  دهد،ی را نوازش م
 .آوردی ارمغان م

  کی   یکوچِک رو ۀعقرب دنیاز د دانمی. نمدهمیُسر م  امی مچساعت   ۀرا به صفح نگاهم
 تند گذر کرد!  قدرن یگونه ا چه  دمیکه نفهم یاز زمان ای کنم،ی تعجب م

 نیرا از درون داشبرد ماش  لمیو موبا کنمی ست. دستم را دراز م  یوقت مناسب  االن
 . دهمی را مقابل گوشم قرار م یو گوش  رمیگی م وقفهی را ب اسی  ۀ. شمارآورمیدرم

را به تحرک   امیی اش حس شنوا شده و شوکه  فی ظر یکه صدا  رسدی بوق دوم نم به
 :اندازدی م
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 الو.  -

 سالم. -

 خونه؟ حالت خوبه؟  یآی چرا نم ؟ییکجا  حیسالم. مس -

که نگرانشان شود. نه که بازخواستشان کند و دعوا و   خواهندی نفر را م کی   یگاه  مردها
نه! نگران خوِد خوِد خودشان شود. نگفته بودم مردها   اندازد،ی راه ب یروانجنگ

 خودخواهند؟! 

 رون؟ یب یا یب یتونی نشده. م یزینترس چ -

 ام؟ یآ... آره... کجا ب -

 ام. خونه  یرو من روبه -

. درب فشارمیقطع تماس را م ۀباشم، دگم یمنتظر جواب کهن ی و بدون ا میگو ی را م نیا
  گریبار د  اتش،یمهتو  دنی. با دکنمی را درونش پرت م لمیداشبرد را باز کرده و دوباره موبا

 .آبمی م نان یاطم اشی و از درست گذرانمی ام را از ذهنم مکه گرفته  یمیتصم

و با چشم دنبال    دیآی م رونیراسته از خانه بمرتب و آ  یبا ظاهر اسی که  کشدی نم یطول
 . کنمی را روشن م نی و ماش زنمی م یبوق آرام اشی راحت ی. برا گرددیم  نمیماش

نگاهم    یرگی. با خرساندی م  نی من پا تند کرده و با دو خودش را به درون ماش دنید با
 : دیگویزنان م نفسو موشکافانه و نفس  کندی م

 ح؟ ی شده مس یزیچ -

و   گذرانمیصورتش را از نظر م   یتک اجزا نشده باشد. تک  یکه طور ستم یمطمئن ن هنوز 
 : میگو ی م اشی شانیپ یشده رو   ختهیر  یتکه مو  کی بدون توجه به آن  

 هنوز نه. -
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نگاهم به  کهن ی. با ا اندازمی را راه م نیو ماش کنم ی اکتفا م یا دو کلمه ۀجمل نیهم به
من   رخ میمانده و به ن  حرکتیطور ب همان  اسیکه  نمیبی مچشم  ۀروست؛ اما از گوشروبه

 زل زده است. 

کرده و   تش یاذ  نی از ا  ترشی ب دیآی. دلم نمدهدی م نتیرا ز  میهالب یمحو رو   یلبخند
  اسیو به سمت   کنمیپارک م  ابان یاز خ یخلوت  ۀرا گوش نیمنتظرش بگذارم. ماش

 .گردمی برم

از مقابل جاده   هیهر ثان هانیسوال به خود گرفته است. ماشچشمانش رنگ عالمت  هنوز 
 مزاحم خلوتمان شود.  تواندینم یکه کس  دانمی م حالن ی اما با ا گذرند؛ی م

 : کنمی و آرام زمزمه م کشمیم  شمیربه ته  یدست

 ؟ یخوب -

 . دهدی و تنها سرش را به چپ و راست تکان م ردیگی به دندان م یرا با کالفگ لبش

 مونه؟ خاطر رابطه به -

که مانند چند  ترسدی م  یی... گوقی. موشکافانه و دقکندی نگاه م میهاسرعت به چشم  با
اش اصال کار  بحث ناراحت شوم. سر درآوردن از افکار ساده  نیا  دنیکشش یروز قبل با پ

 .باشدی نم یسخت

 : میگوی بم م ییآرام و صدا  یبا لحن کنم،ی را که نظاره م سکوتش

 .میرابطه رو مشخص کن نیا  فی تکل  دی. بایا یکه گفتم ب نهیهم یبرا  -

کوچک و   ی ها . لبکنمی و حس م نمیبی را م بنددی اش رخت مکه از چهره  یرنگ وضوحبه
 . زنندی صورتم دودو م  یو چشمانش رو رندیگی از هم فاصله م اش ی صورت

. گرددی از وجودش ساتع م ی. نگرانکشمی م  امختهی هم ربه  یرا با شدت درون موها  دستم
 را ازش داشته باشم. یزی تا انتظار هر چ کنمی نم ریخودم تعب یحالتش را برا 
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 : میگوی و بدون مقدمه م گردمیبه سمتش برم  کامل

 کنه؟ ی م  تی رابطه داره تو رو اذ نی چرا ا -

و با نگاه به   کندی م  لیرو ما . سرش را به سمت روبه شودی م شی هادندان  ری اس  لبش
 : دیگو ی م ابانی خ ۀمنظر

 ... خب... کهن یدارم از ا  یمن... من حس بد -

کردنش  صحبت   دهیبرده یاز بر نی و ا ستیآسان ن ش یموضوع برا  ن یراجب ا  زدنحرف 
 : کنمی کمکش م ی مشخص است. کم

 کنه؟ی م  تی بودِن ما تو رو اذ  کی نزد همهن یا -

  یشخندی. ندهدی مثبت تکان م  ۀآرام سرش را به نشان یلیو خ کندینگاهم م  یچشم ریز 
 :میگو یو م زنمی م

 . شمی م  تیاذ  یلیمنم خ -

از هم   ی را کم شی ها. لب نگردی صورتم م گشادشده به یباال رفته و چشمان ییابروها با
. در عوض، پرسشگرانه نگاهم  زدیپرهی سرعت از گفتن حرفش ماما به دهد؛ی فاصله م

 :دهمی ادامه م  تیکه با جد کندی م

 . اسیمن َمردم   -

و دستش    اندازدی م نی ببرد. سرش را پا زیچبه همه  یست تا پ یکوتاه کاف ۀجمل نیهم
  تی اذ  یکم دیآی کالفه ست؛ اما بدم هم نم دانمی . مکشدی صورت کوچکش م یرا رو 

 خبر ندارد!  شدمی م  تی که من اذ ییها شود. او از شب

  ۀ. از درون داشبرد، جعبکنمیو دستم را دراز م  گذارمی را کنار م طنتیش  ه،یاز چند ثان بعد
 گرفته. . هنوز با دستش مقابل صورتش راآورمی را درم رنگی صورت  یمخمل
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درونش   ی بایساده؛ اما ز  ۀ حلق یام را رو و نوک انگشت اشاره  کنمی جعبه را باز م درب
تصور کنم. تا قبل از   اسی  ف یحلقه را درون انگشت ظر   نیا  توانمی. فعال نمکشمی م

 .بافمی نم اینه، رو  ای  شودی مال من م کهن یجوابش و مطمئن نشدن از ا  دنیشن

 :میگو ی تر شده مکه حاال بم  ییو آرام و با صدا   رمیگی را سمتش م جعبه

 ؟یکنی با من ازدواج م -

  نی صورتش پا  یآرام دستانش را از رو. آرامزندیحرفم در همان حالت خشکش م  نی ا با
و   خورندیُسر م  شی ها. مردمک دوزدی من م یجد  ۀو چشمان مبهوتش را به چهر آوردی م
 .کنندیجعبه توقف م  یرو

ام. عقل در  را به ذهنم نداده  یفکر یروشیپ ۀو من هنوز اجاز  شودی فل مق گونهن یهم
 است.  قراری دادن بجوالن  یالحظه   یو قلب برا کندیم یرانسرتاسر بدنم حکم 

به   ی. صورتش سرخ شده و پوستش حالتنمیبیرا به چشم م  اشیصورت  یها لب  نبض
 : زنمی آرام لب م یی. دوباره با صدا شودیقرمز م یی خود گرفت که گو

 . اسی -

  ۀرنگش اجاز خوش  یهای ا . قهوه دوزدی به صورتم چشم م عیو سر   دیآی خودش م به
در  یمغزم فشرده شده و دستان من برا   off ۀ. باالخره دگمکندیقلبم را صادر م یشرو یپ

 .شودیگشوده م فش یگرفتن جسم ظرآغوش 

کمرش را   ی. گوددهدی قرار م میهاشانه  یانش را رو و دست   گذاردیقلبم م  ی را رو سرش
 : میگوی و  م  رمیگی قاب م

 ! ینگفت -

بهم  ترش ی و خودش را ب کشدی م قیعم. چند نفسشودی م یمخف  میگلو  ری ز  سرش
 :کندی بغض دار زمزمه م یخفه و لحن یی . با صدافشاردی م

 ! شهی باورم نم -



 تا طلوع نمانده  ی ز یچ

252 
 

با   اس؟یقابل باور است. من و    ریواقعا هم غ ؛ی. آر برمی را داخل دهانم فرو م میهالب 
او؟   ت ی و معصوم یمن و بکر ندیآو ناخوش   بیعج ۀبا گذشت ؟یسن  ۀده سال فاصل

 : میگوی م  یرحمیو باز با ب دانمی را م هان یا

 جوابت؟!  -

. با  ردیگی م  شیتندش پوستم آت یها. با نفس شودی تندتر م  شیهاحرفم نفس  نی ا با
  دیآی . با فشرده شدنش، به خودش مفشارمی به خودم م ترش یگرفتن پوستم، او را بآتش 

 : زندی و آرام لب م

 من...  حیمس -

که از وجودم    ییو من باگرما  کندی . حرفش را قطع مکنمیتر مدستانم را محکم ۀحلق
 : میگویم   ردیگی سرچشمه م

 فقط جواب!  -

تند خون در   انیجر  یتنش بدتر از من گرم است. احمقانه ست؛ اما به راحت پوست
سخت است.   شی دادن برا. جواب کنمی پوستش هم حس م یاز رو یرا حت شیهارگ 

کار بوده و خودش  باند بزرگ خالف  کی  سیکه از قضا رئ یاعدام کی با پسر   کردنیزندگ
 .ستین یراحت کاراصال   کردهیآن باند را اداره م یمدت کوتاه

  ۀ. امشب غدکنمی م  شیاو را از آغوشم جدا  یرحمی و با ب دانمی را م نیمن ا  و
 گرفته.  یاست و تنش لرز کم نی عود کرده! سرش پا   بیعج امی رحمیب

 :کنمی عودکرده نجوا م یرحمی همان ب با

 . اسی یبری ام رو سر محوصله  یدار -

 ۀلیکه ت  یاشک براق  ۀاز حلق یاو من لحظه  کندی آرام سرش را بلند محرفم آرام  نی ا با
  اشینیو ب  دیگرای م یاز بغض به قرمز شی ها. لبشومی چشمانش را پوشانده شوکه م

 .شودیسرخ م
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 خواهمی . مدیترد  یو نه حت ینیچداشت، نه مقدمه  هی. جواب من نه گر کنمی م اخم
 :کندی و پر احساس م فی ظر یکه با لحن  میگشا  یرحمی دوباره زبان به ب

 من دوستت دارم.  -

  شی هاگونه یو رو  کندی چشمانش سقوط م ۀقطره از درون کاسبه دنبالش اشک، قطره  و
 .رندیگ ی ند به خود ماز لبخ یرنگطرح کم  میها. اخمم محو شده و لب شودی م یجار

  دنیها بوساشک   نی. اشودی م  دهیشده از چشمانش کشروان  یدها ی به مروار نگاهم
 ! خواهند؟ینم

 *** 

 اس« ی »

 

پوست دستم را  اشیتا داغ کنمی جا مرا در دستم جابه یکیمکزذرت  یمحتو   وانیل
کالس را از   یخستگ ح،یزدن در کنار مسصبح گذشته و من با قدم   ازدهی نسوزاند. ساعت از 

 .کنمی تن خارج م

 . اسی -

 . گردانمی برم حیرا به سمت مس سرم

 جانم. -

 :کندی و زمزمه م چرخاندی م  وانیرا درون ل یکیپالست قاشقک

 حالت خوبه؟  -

 .کشمی از قعر وجودم م ینفس

 . ستمیبد ن -
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 ؟ ی خوب یعنی ن یا -

 نه خوبم، نه بد.  ستم،ینه. فقط بد ن -

. در همان حالت  چسباندی و به خودش م  ردیگی دست آزادش تن من را در بر م با
 : دیگوی م

  کی حال آدم  ،یفکر کن یحالت خرابه. اگر عقالن یلیخ یعنی  ستمیبد ن یگی که م نیهم -
 یفهمی م ،یفکر نکن یعقالن  ینداره. اگر بخوا ن یبد. بِ  ایخوبه،  ایگسسته ست.  تیکم
هم  رو به زتیچو همه  کنهی. سردرگمت م آرهی که نه بده نه خوب، فاجعه به بار م یحال

 . زهیری م

 : میگوی م  حیو صر  مقدمهیزنان، بطور قدم و همان   دوزمی پارک م یها را به چمن  نگاهم

 ؟ یا ی راض یبا من ازدواج کرد  کهن یتو از ا -

و نگاه   دارمی زدن برماز او دست از قدم  تی. من هم به تبعستدیای حرفم ناگهان م نی ا با
 صورتش شده.  ۀدهندنت ی. اخم دوباره ز دوزمی م  اشی ام را به چشمان مشکپرسشگرانه 

 : دیگوی سکوت م  یاه ی. بعد از ثاناندازمی م نی سرم را پا مغموم

 باشم؟   یراض دیچرا نبا -

 : میگوی و م دهمی ُسر م  دمیسف یها ی را به کتان نگاهم

 کردم. من... مونی بر مشکالت خودم، مشکالت خواهرم رو هم وارد زندگمن عالوه  -

 ! اسیبس کن   -

اش بنگرم.  و به چهره   اورمیسرم را باال ب کنمیست. جرأت نم یآرام؛ اما عصبان شیصدا 
 : میگوی و م کشانمیاو م   یمشک  یهایخودم، به کتان یهایتنها نگاهم را از کتان 

 ... کهن ی از ا شمی شرمنده م هاوقت ی ناراحتت کنم؛ اما گاه خوامینم -
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 بهت گفتم بس کن! -

  ترک ی نزد  یمشک  یهای. کتان شودی هم دوخته مبه  میهاچندان آرامش، لب داد نه با
  یاهی من و س  یکتان دی. رنگ سفرندیگی من قرار م  یهای کتان یروو درست روبه ندیآی م
  یاست، هارمون  مانیکه کنار پاها  یساقه قاصدک بزرگ کی چمن و   یاو با سبز یانکت

 ساخته.  یجذاب

. نگاهم  کندی محروم م بایز  یهارمون نی ا  دنیو من را از د ردیگی ام قرار مچانه یرو  یدست
و ذهنم به حال   افتدی . قلبم به تکاپو مشودی قفل م  حیمس  نیخشمگ  مهیچشمان ن یرو

 . دیآی سکون درم

 یعصبان ۀتجرب نیاول نیمشترکمان ا  یشود. در زندگ یعصبان حیمس  دیآی م شیپ کم
 ام.را از دست داده  میلرزش دست و پا   اریشدنش است و من اخت

 : دیگوی و با همان اخم وحشتناک م دهدی را از هم فاصله م شی هالب   حیمس

 هم من رو؟   یدیهم خودت رو عذاب م  یالک  یهاال یچرا با فکر و خ اسی -

مرطوب   یها چمن  یجا رو و همان   گذارمی چشمانم م ی. دستم را روشودی تمام م  طاقتم
  یپارک خلوت است و به جز تعداد یجاموقع از روز، همه نی. در ا نمینشی پارک م

 .زندی اطراف قدم نم نی در ا یمحدود، کس

در چشمانم حس   ی. جوشش اشک را به راحتردیگی ام قرار مشانه  یرو  حیگرم مس دست
 گونه و پوست کف دستم. ی اشک رو یو بعد لمس داغ کنمی م

 چند روز حالت رو بد کرده؟  ن یتو ا یچ یگیچرا نم  ؟یکنی م تی چرا خودت رو اذ  -

رنگ   میهابود که ده روز است خنده  دهیبه حال بدم برده بود؟ پس فهم یپ ح یمس پس
بود ده روز است که شب خواب به  دهیبه خود گرفته؟ پس فهم  بودنی مصنوع  یوب

 بود؟  دهیپس فهم امده؟یچشمانم ن



 تا طلوع نمانده  ی ز یچ

256 
 

  ی. خوب است که براردیگی سرم قرار م  یو سرش رو  شودی دستش دور کمرم حلقه م دو
  گاهه یتک کی به   یگرید  زیاز هر چ ترش یبرهه ب نی . در اکندیآرام کردنم به مردم توجه نم

 . یو متعصب و تو خال نیبهمسر دهن کی دارم تا    از یمحکم و استوار ن

 :شودی م ییالال ی نوا نیباتر یز  م یآرامش برا ۀزمزم یصدا 

رو دارم، نه تو به جز من.   ی. باهام حرف بزن. نه من به جز تو کس اس ی من شوهرتم  -
 منم خوب بشه.کن، بذار حال   ی و بس. خودت رو خال میفقط خودمون گهیدکس همهمه 

کس بودن به قدر همه . آخ که چهکندی و نفسم را تنگ م شودی خفه م میدر گلو  هقهق
 .دیآی م  حیمس

 .دارهی دست از سرم برنم ینگران حیمس -

نتونه با   اسمنی  میکردی راهه. فکر مکه روبه  زیچهمه  وونه؟یآخه د ی هست  ینگران چ -
 هم هست؟  یاگه ی . مگه مشکل دمیکردی که خداروشکر اشتباه م  اد،یمهد رفتن کنار ب

 : میگوی بروم م رونیاز آغوشش ب کهن یو بدون ا  کشمی را بال م امینیب

  گفت؟ ی م یجلسه چ  یمهدشون روز اول تو  ری مد یدونی م -

هق، تنفسم را مختل  تا هق کشمی م قیعم. چند نفسندیگز یتنها سکوت را برم حیمس
 : دهمی نکند. ادامه م

رو   جایب  یا ی شرم و ح دیپدر و مادرها با گفتی. م گفتی م یآزارکودک  ۀداشت دربار -
  دیبهشون بگن که نبا دیبا  گفتی هاشون صحبت کنن. مبا بچه بارهن یکنار بذارن و در ا 

من   یدونی م  حیاما مس .گفتی م زایچ یلیو لمس کنه. خ  نهیبدنشون رو بب یبذارن کس
 کردم؟ یفکر م  یداشتم به چ

را   یگرید  زیچچ یه نشیآرام و سنگ یهانفس  یهنوز سکوت کرده است. جز صدا   حیمس
 :کنمی و نجوا م شومی به خودم مسلط م ی. کمشنومینم
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بهش  ی. من از بچگ دونستی رو م هان یا  ۀهم  اسمنیکه   کردمی فکر م نیداشتم به ا  -
 شد؟    یکرده بودم. من مراقبش بودم؛ اما چ ف یرو براش تعر  زیچگفته بودم. من همه 

است    میگلو  یکه درحال باال آمدن از انتها یدیتا به بغض جد دهمیرا قورت م  دهانمآب
 :می گوی تک کلماتش النه کرده مکه درد در تک  یندهم. با لحن یینماقدرت  ۀاجاز 

رو   زیچهمه   اسمنی. دهیجواب نم  زهایچن یهستن، ا  یانمثل م  ییهاآدم  یتا وقت -
 . حیمس دیرسی نم یاما زورش به مان دونست؛ی م

آرام من را از   حیتا از سوزششان کاسته شود. مس کشمی چشمانم م یرا با شدت رو  دستم
آرام، به  ی. با نگاهداردی کمرم برنم یاما دستانش را از رو  دهد؛ی آغوشش فاصله م

 : دیگو یو م دوزدی ام چشم مچهره 

هم بزنن  رو به ایدن نیکه توازن ا  ییهابودن و هستن. آدم  شهیهم یمثل مان  ییها آدم -
ها  گناه  ۀاما باور کن هم  رن؛یتقصی ها بآدم  جورنی ا گمی سوال ببرن. نم ری رو ز  تیو انسان

  نیا  یدوست دار ده،یدکه ضربه    یعنوان کسبه دونمی . مستی ها نهم گردن اون 
. مارنیها هم بن که او  نهیا  تیواقع  یو امثال اون؛ ول یگردن مان  یمشکالت رو بنداز 

بزنم و با اعتماد به نفس بگم که  اساس یب ی هافکر حرف عده روشن   کی مثل   خوامینم
که مضخرفه.  دونمی چون م شون؛ده یآفر  ماریب  طورن یندارن چون خدا ا یها گناهاون 

  ایزود خودمون و   ای  رید م،یکنی م  یاشتباه  کیما    یاشتباهاتمونه. وقت لی ما دل یماریب
 حاصل اشتباه گذشتگانش باشه.   یمان د ی . شادهی نسلمون تاوان اون رو پس م

حس به اوج    میبرا شیها حرف  یبایبا مفهوم ز  ش ی هستم. زنگ صدا  شیهاحرف   محو
 : پرسمی . آرام و متفکر ممیآینم نی ز موضعم پااما ا کند؛یم  یرا تداع دنیرس

 .شهیبند نم یزیچ  یرو یز یکه چ یطورن یا -

 : دیگو ی و م کشدی م  یقیعمنفس
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دوست بودم. اون رو   یبا مان ی ادی خدا اگر درد رو داده، درمان رو هم داده. من مدت ز  -
  نی. فرقه بخوادی باشه؛ اما نم یآدم خوب تونهیاگر بخواد، م  ی. مانشناسمی خوب م یلیخ

 .  برهی که از بد بودنش لذت م یخوب بشه و آدم بد خواهدی که م یآدم بد

 قدرن ی ا  ایخوب بشن؟ چرا دن خوانی خوب بشه؟ چرا امثال اون نم خوادیچرا نم -
 فه؟یکث

هنوز هم  حالن ی. با اکنمی م  فشیکث میکه دار میها هست. ما آدم ستین فیکث ایدن -
  یخودش رو حفظ کرده. هر جا رو نگاه کن یها یقشنگ ایخوب هست. هنوز هم دن یزا یچ
 .ی خدا رو ببن تونهی م

 :پرسمی م تی ها با مظلوممانند دختربچه  ه،یو بعد از چند ثان   رمیگ یرا به دندان م لبم

 شه؟ ی قشنگ م زیچهمه  یک -

  یها . نگاهش را به لب شودی آرام پررنگ ممحو که آرام  ی. لبخندزندی م لبخند
که ناگهان    میبگو یزیچ  خواهمی. مشودی م  رهیو با لذت بهشان خ دوزدی م  امشدهزان یآو

 :پرمی ها از جا مگرفته مانند برق دهد،ی که ما را مخاطب قرار م یبلند یصدا   دنیبا شن

 خبره؟ جا چه اون  -

وحشتناک به   یکه با اخم یمأمور دنی. با دگردانمیرا به سمت راستمان برم سرم
چشم  حی و با استرس به مس شومی ها بلند مچمن یاز رو  عی سر  دارد،ی طرفمان قدم برم

 . دوزمی م

چرا اظطراب کل   دانمیخونسردتر باشم؛ اما نم  دیخونسرد است. من هم با اشچهره 
 ! میانکرده  ی. ما که خالفردیگیوجودم را فرا م

 د؟ یاربا هم د یشما چه نسبت -

 : دیگو ی م  تیو با جد  کندی لب باز م  حیمس

 .می زن و شوهر هست -
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 ثابت کنه؟   یدار یزیچ -

 : دیگوی و م اندازدی م  گزمی را م میهاکه لب  یبه من یکوچک نگاهم ین حیمس

 . نهیماش یتو  -

را موشکافانه از نظر   مانی و سرتا کندی نگاه م حی من و مس  یهابه چهره  دیبا ترد  مأمور
 :دهدی و آن را مقابل دهانش قرار م  آوردی را درم مشیسی. بگذراندی م

 اومده.   شیپ یپارک، مورد  یانتها  دی ا یب یسرگرد صادق -

صورتش را    یکه کامل گرد  یایسبز لجن  ۀبا چادر و مقنع یکه خانم گذردی نم یاقه یدق چند
 : دیگوی و م کندی م  حیبه مس یگاه. مأمور مرد ندیآی قاب گرفته به سمتمان م

 .مینیهاتون رو ببشناسنامه  میتا ما بر مونهیم جان ی خانم ا -

  لی که مانند خودم دل دانمیدارد. م دیترد  یی. گوگرداندیسرش را به سمت من برم  حیمس
 : زندیحال، آرام و نجواگونه لب م   نیاما با ا داند؛یام را نمو احمقانه  جایاسترس ب

 .آمی نترس، زود م -

به همراه   حی . مسآورمی م  میهالب   یهرچند محو رو یو لبخند  دهمیسرم را تکان م  تنها
  گریربع د  کی . تا کنمی . ساعتم را نگاه مرودی م می ارا پارک کرده  نیکه ماش یمأمور به طرف

 طول نکشد. یلیکارمان خ دوارم ی. امشودی م لی از مهد تعط  اسمنی

ظاهرم است، نگاهم را به   یکه بدون حرف درحال وارس یتوجه به مأمور  بدون
.  رومی و در فکر فرو م کشانمی اند مرها شده   نیزم یرو  پرمهیکه ن ییهای کیمکز ذرت

 شود؟ ی قشنگ م زیچهمه  ینگرفتم. واقعا کِ  حیجواب سوالم را از مس

 *** 

 ح« یمس »
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 ی. حتاندازمی م  اسی به   ینگاهمیو ن کنمی جا مرا در دستم جابه  ونیز یتلو  کنترل
 حواسم را پرت کند.  تواندیکه درحال پخش است هم نم یجذاب کویالکالس

  اسیبه  ین یر یکه با ذوق کودکانه و ش اسمنی  ی هاتا حرف  کنمی تر مرا کم ون ی زی تلو یصدا 
. از دوست  کندی که امروز در مهد اتفاق افتاد صحبت م یعیرا بشنوم. دارد از وقا  دیگوی م

 مهدشان. ریدب  یهاروشنک گرفته تا صحبت  دشیجد

افتاده به    ییمتفکر و ابروها  یا با چهره  اسمن،ی  یبایز  یها به کودکانه توجهی اما ب اسی
 تفکراتش مشغول است. یا یشده و در دن  رهیخ اسمنی  ۀچهر

  یتشتت فکر و ناراحت  نی. ااندارمی بغل م ۀکاناپ یو کنترل را با شدت رو کنمی م یپوف
 .کندیم  ام وانهیسکوتش دارد د  نی . از امروز صبح اکندی اعصابم را خرد م  بیعج اسی

که امروز مقابلمان گرفتند را از سوءتفاهم   ییمأمورها  ،یمشکل چی بدون ه کهی وقت از 
با وجود  دانمیام هم نکرد. نمنگاه به چهره  ینزد. حت یحرف  چیه اسیدرآوردم،  
 . ستی دردش چ  گرید م،یها صحبت 

 ؟ یدیگوش م  اسی یآج -

لب از  اس ی. کنمی ها توجه مآن  نیوگو بدوباره به گفت  اسمنی ۀکالف یصدا   دنیشن با
 است.   دهیرا نشن اسمنی اصال حرف  یی. گوزندینم یف لب باز نکرده و حر

 نی که خشم ب ییو با صدا  شودیکاناپه بلند م یاز رو  میابروها   نی ب قیعم یاخم با
 :م یگوی م  اسیکلماتش پنهان شده رو به 

 . اسیخانم  -

.  گردندی با تعجب به سمت من برم اسمنیو هم    اسی هم  بلندم،مهی ن یصدا  دنیشن از 
 :دهمی ادامه م

 .کنهی داره باهات صحبت م اسمنی -
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  یو با لبخند  گرددی برم اسمنیبه سمت   حواسی مات و مبهوت، ب یچشمان ای  اسی
 :دی گوی م کندی را مزحک م تش یموقع نی که بدتر ا  یمصنوع

 ؟ یداشت  یکار ؟یجانم آج -

مند  و گله دودی حرف از زبان خواهرش، با بغض، به طرف من م نی ا  دنیبا شن اسمنی
 :کندی نجوا م

 .دهی هام گوش نماصال به حرف  اسی  یعمو، آج -

را با   اسمنی و  کنمی که هنوز مات و مبهوت، خشکش زده است نگاه م یاسی اخم به  با
 : میگوی پشتش را نوازش کرده و منرم و کم  ی. موها کشمیدر آغوش م  یمهربان

 صحبت کنم.  اسی یوقته تو برو بخواب تا من با آج  ریحالش بده. د  کمی اسی یآج -

اند، خودش را از من فاصله  شده  زانی که به شدت آو  ییهابا همان بغض و لب  اسمنی
  شیز پا ترش یاست. اعصابم ب  سیخ اشی . نگاه عسلکندی و به چشمانم نگاه م دهدی م

 .شودیخرد م  اسی  بیعج یاز دست کارها و رفتارها 

اما ناخدآگاه   فهمم؛ی را نم لشی. دلکندی با دقت به هر دو مردمک چشمم نگاه م اسمنی
شکل    شی هالب   یرو ییبا یز  یلبخندم، منحن دنی. او هم با د زنمی از دقتش لبخند م

 . کاردی ام مگونه یرو  یاو بوسه  کندی م  کی. سرش را به صورتم نزد ردیگی م

که   ی. دستم را با لبخندکندی باال حرکت م ۀطرف طبقبه ع یو سر   دیگوی م  «یریشب بخ »
و   دهدیبهم م  یدارش حس خوبو نم  زی ر ۀ. بوسگذارمی ام مگونه یحاال  عمق گرفته رو 
 .اندازدی م  انیبه غل میها کودک را در رگ  نی محبتم نسبت به ا

فکرش را هم   وقتچ یمادر نبود و حس مادرانه داشت؛ اما ه شودی که م دانستمی م
 پدر شوم، حس پدرانه داشته باشم! کهن یبدون ا  یروز  کردمینم
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طور با تفکر به . همان گردانم ی برم اسی و نگاهم را به سمت  کشمی م  یقیعمنفس
بلند خودم را بهش  ییها. با گام شومی م تریشده. عصبان رهیخانه خ یچوب ی هاپارکت 

 .رسانمی م

  تمیاز عصبان  یاکه لحظه  فهممی . مدوزدی و به من م  آوردی اش را بال مپرسشگرانه نگاه
اش، او را با  خفه غیبه ج  توجهیو ب  رمیگی حرکت م کی . دستش را با  شودیشوکه م

 .کشمی شدت تا اتاق مشترکمان م

 ؟ یکنی م کاریچ  حی... مسحیمس -

بحثمان نشود.   ۀمتوج  اسمنیتا  بندمی و درب را م کنمیطور وسط اتاق رها مرا همان  او
و به من چشم دوخته قرار    ستادهی که متعجب و مردد ا یاسی مقابل   نهیدست به س

 : میگوی شده مکنترل  یو با لحن رمیگی م

 بگو چته؟!  قایدق -

  ش یها. خون به لب کشدی م و با شدت ردیگی را به دندان م نشی . لب پادیگوی نم یزیچ
  حوصلهی . بگذارمی لبش م  یو دستم را رو  رومی جلوتر م تی. با اخم و عصبانافتدی م
 : میگوی م

 ! ه؟یبگو دردت چ یلبت رو ِبکن کهن یا  یجابه -

  ی. همان دستم را رو دهدی فاصله م شی هاو از لب  ردیگی دستش مچ دستم را م با
 :کندیو با بغض و درد، مظلومانه نجوا م گذارد یقلبش م

 . حیمس شکافهی رو م  امنه یقلبم داره س -

نبض   اسیقلب   یرعاد یو غ وقفهیب یها از حس تپش   یاکف دستم لحظه  ۀالمس پوست
 : زنمی زده لب مو بهت  کنمی م  اشده ی پررنگ  ۀ. با تعجب نگاه به چهرردیگی م

  زنه؟ی تند م قدرن یچرا قلبت ا  -

 :دهمی ادامه م  یو با نگران  دارمی قلبش برم یرا از رو  دستم
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  ؟ یچرا زودتر نگفت -

 :دهدیرا بهم نم یترش یگفتن حرف ب ۀآرام و لرزانش، اجاز  یصدا 

 . حیمس -

 : دیگوی. م شومی م ترک ی نزد

 موند.   مهیامروزت آرومم کرد؛ اما نصفه و ن  یهاحرف  -

 . ردیگی م ینفس

 شه؟ ی تموم م تی وضع نی ا یکِ  -

امروز    ادی. کندی م  جادیحفره ا   امخته یهم راعصاب به یاش چون مته رو درمانده  لحن
 :افتمی ماند م  جوابیکه ب  یصبح و پرسش

 شه؟« ی قشنگ م زیچهمه  یک ِ»

. چشمانش قرمز  شومی م  رهیخ  اسیبه  یخنث یو با نگاه کشمی زبرم م شیربه ته  یدست
لخت و   یچشمانش گود افتاده و موها  ر یاش رخت بسته. ز شده و رنگ از چهره 

 از پشت جمع شده. یشانیبا پر  اشی اقهوه 

با   شی. موها کندی حرکتم تعجب م  نی. از ا دارمی را برم پسشیو کل کنمی را دراز م دستم
 .رندیگی و دور صورت کوچکش را قاب م کنندی سقوط م  نی به پا یدیقیب

. آرام  گذارمی و نرمش م دیسف  یها گونه یو دو دستم را رو  ستمیای به صورتش م صورت
 :م یگوی و نجواگونه م

   ؟یبه تضاد خورد  زیچبا همه دفعهک ی چرا   ؟ یشد  یطورن یا دفعهک یآخه تو چرا   -

 : زندی . لب مکندی م  زشی و آرام ر جوشدی چشمانش م  ۀاز سرچشم  اشک

 به تضاد نخوردم. زیچمن با همه  -
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. ایدن ن ی. ضد ازیچضد همه یشد یعنی فه،یکث قدرن یچرا ا ایدن یپرسی م ی. وقتیخورد  -
  یرو برا  اسمنی حال  یتون ی . چرا االن نمیرو هم تجربه کرد  نی بدتر از ا یتو اتفاقا

   ؟یخودت هضم کن

  هیگر دی نبا  اسی. کنندی و حالم را دگرگون م زندی ری دستان من م یداغش رو  یها اشک 
 که من هستم!  یکند. حداقل نه تا وقت

 رو نداره.   کسچ ی. اون هاسمنی  ۀندیاز آ ترسمی من م  حیمس -

 .کنمی چشمانش را پاک م  ریز  یسیهمان حالت با دو انگشت شستم، خ  در

شرک.   یعنیفر.  ک یعنیحرف تو   نیرو نداره؟ ا  کسچیه یگی خدا هست چرا م یتا وقت -
 ۀندیاز آ یترسی کالهت پس معرکه ست. م یعنی یکنی که وجود خدا رو حس نم نیهم

که واقعا خدا رو با گوشت و پوست و خون خودش درک   ی! مشکل خودته. کساسمن؟ی
 .  ترسهی نم وقتچ یکرده باشه، ه

  ی. با لحنشوندی چشمانش قرمزتر م ۀو کاس آبندیشدت م ش یها. اشک کنمی م سکوت 
 :دهمی آرام ادامه م

قشنگ هست، ما   زیچکه همه  یاما متوجه نشد  شه،ی قشنگ م زیچهمه  یکِ  ید یپرس -
  دیها را باگفت؛ چشم  ی. سهراب سپهر مینیرو بب  یقشنگ  نیکه ا  میدرک الزم رو ندار

  یها مکالمه  یتو  ون،ی ز یلوت یها، تو کتاب  یرو هزار بار تو  نی. ا دید دیبا  گریشست، جور د 
هات رو  چشم گهی م  ی. وقتمیدیرو نفهم اشیمعن   وقتچ یه ا ام م؛ی کار برد مون به روزانه

تو نگاه تو    دیبا ییبایتو نگاه تو باشه. ز  دیعظمت با  یعنینگاه کن؛  گهی بشور و طور د
هامون کور  جا هست. ما دل و عشق همه  ییبایتو نگاه باشه. عظمت و ز  دیباشه. عشق با

 .مینیبب میتونی شده که نم

  ی. چشم رودهمی ام را ازش فاصله مو تنه  دارمی برم شیهاگونه  ی را از رو  میهادست 
و   رودی م یکم رو به سرد . هوا کم رومی و به سمت پنجره م بندمی م اشی تابیب یها اشک 

 .دهدی م شی احتمال بارش باران را افزا
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قرص   ۀ میفرو روم. نگاهم را به ن امیی تنها ۀدر خلس گذاردی نم اسی   یهاه یآرام گر  ینوا 
 : زنمی و آرام لب م  دوزمی ماه م

 . ییببرمت جا خوامی هوا روشن بشه حاضر شو، م کهن یفردا صبح، قبل از ا -

 *** 

 اس« ی »

 

  یرو ی گریو د  ن یفرمان ماش یدستش رو کی . اندازمی م  حیبه مس یای پنهان نگاهمین
که از جاده به درون   یگرفته است. هنوز سحر نشده؛ اما به لطف نور کم  یدنده جا

 .نمیرا بب اشی جد ۀچهر توانمیم گردد،ی ساتع م  نیماش

 ۀمیکودک وجودم با ن  ۀم ی. نافتدی گرفتن دست گرمش به لرزش م یبرا  بیعج دلم
و    برمیخواسته برساند. دستم را به سمت دنده م  نیکرده تا من را به ا  سهی عاشقم دس

 . گذارمیم  حیدست مس یرو

. کنمی پوستش را زودتر از خود پوستش حس م یگرما  کردم،ی که تصور م طورهمان 
  دنید ک یتارمه ین یفضا  نی . لبخند محوش در اگرددی به سمت من برم حیصورت مس

 دارد! 

 : شوندی من به صحبت باز م یا هلبخندش، لب  دنید از 

 ح؟ یمس میری کجا م -

 . گرداندی برم ابانیرا دوباره به سمت خ ش یرو

 بام.  -

جا رفتم را  که آن  یبار نی. بام... آخرکنمی پشت دستش را نوازش مکم یانگشت، موها با
 .  آورمی م ادیبه 
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 بهت گفتم؟  یجا چاون   ادته؟ی رو  یمان یمهمون  میکه رفته بود یاون روز  - »

 ؟ یچ ۀدربار -

موقع حرفم  . اون یمرد نذار ک ی  ی پا ی دستت رو رو یداغ قدرن یا ی وقت کهن یا ۀدربار -
  حتی اما االن نص ؛یمرد بذار کی   یپا  یدستت رو رو دینبا یبود که بدون نیا  یبرا 
 !« یپام بردار ی که دستت رو از رو کنمی م

را   اشی نیر یکه ش ی. لبخندشودی حک م می ها لب  یرو  یآن شب، لبخند یادآوری با
  ی هایباز قدر غرق در خاطره چه دانمی ببرد. نم نیاز ب  تواندیهم نم ایزهر دن ن یترتلخ 

 . میآی م رونیافکارم ب  یایاز دن  ن،یهستم که با توقف ماش

. به همراه  آوردی م  میهالب  ی و دوباره لبخند رو  کندی م  یآشنا را وارس ی فضا نیا  نگاهم
  کردم،ی م  ینیبش یطور که پ. همان دارمی اش قدم برمشانهبهو شانه شومی م  ادهی پ حیمس

 .کندی حرکت م میرفت شیپ ۀکه دفع ییبه طرف همان جا

  تی اما با وجودش اذ  ست؛ین ن ی. سنگکنمی جا مدوشم جابه یرا رو امی کوچک مشک ۀکول
رفتن به   ی برا  یکنم؛ پس وقت  دایدر کالس حضور پ دیبا گری دو ساعت د ،یکی. تا  شومی م

 . اورمیام را با خود بدادم کوله  حیترج لی دل نینداشتم. به هم لمیوسا   یآورخانه و جمع 

قرار   میپا ریکه درست ز  ینگاهم به شهر کند،ی که دستم را محصور خود م حیمس  دست
 .دی آیشهر هم در نظرم کوچک م نیا  یبنا  نیبلندتر الد،یبرج م ی. حتافتدی م دارد

تر از  بم ییو آرام و با صدا  شکندی باالخره سکوتش را م حیاست. مس کی هوا تار  هنوز 
 : دیگو ی م شهیهم

  نیکه ا دمیخوردم. فهم یباز  ایدن نیمتوجه شدم که کل عمرم رو از ا  جان یروز ا  کی  -
  نی که من رو از ا ییزایبه اون چ یبا زرق و برقش من رو محو خودش کرده تا پ ایدن

  نیا ی . اون روز وقتدمیو نفهم  دمیفهمی م دیکه با  ییزا ینبرم. چ دهی منجالب نجات م
رو عوض کردم.  امی برگشتم خونه و تمام زندگ دم،ی د یرو از لحاظ معنو  ایدن بودنک یکوچ

رو از   یو امثال مان  یرو از پدرم جا کردم. مان امیرو منحل کردم. زندگ   اهیس  نیاطیگروه ش
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که من   یا یزندگ نیاز ا ا،یدن  نیاز ا  یبودم. عصب  ی. اولش عصبرونیپرت کردم ب  امیزندگ
مدت   کی . اما بعد از دهیآفر یطورن یا رو ا یکه دن ییاز خدا   یرو محو خودش کرده، حت

 نشیهم  ایداشته باشم. اصال دن دیکه من با  ست ی ن یاون حس تی نه. عصبان دمید
  یظواهر مجاز  ن یها رو محو زرق و برق خودش کنه؛ اما ما از ا قشنگه. که بخواد ما آدم

 .میو تنها خود خدا رو طلب کن  میدست بکش

  مانی روروبه  ۀبه منظر رهی. هر دو خندینشیدر قلبم م  بیعج یی. گرماکندی م سکوت 
  ییدوباره با صدا  حی. مسمیبری لذت م  یگاهباد خنک صبح  ن یو از ا  میهست

 زدن: به حرف  کندی تر از قبل شروع مبخش آرامش 

قشنگ هست. قبول دارم که   زیچو من گفتم همه  شهی قشنگ م زیچهمه  یکِ  ید یپرس -
  ۀپوست  کی   ریز  ا یدن یهایتا قشنگ  میکنی م یکار  میناخواسته دار  ا یها خواسته  ما آدم 

  ۀپوست نی . باالخره امونهینم یطورن ی اوضاع ا شه یبشه؛ اما باور کن تا هم یمات مخف
 . دارهی رو برم ایدن لو عشق ک  شهی کاذب برداشته م

 ره یخ یپر از حرف و نگاه یسمت من و با چشمان  گرددی . برمخوردی را م حرفش
 : دیگوی م

.  یترسینم  اسمن ی  ندهیاز آ گه ید ،یبردار یهات بردار. وقتچشم   یپوسته رو از رو ن یا -
تو رو از وجودت   تونهی نم ایدن نی ا گهید ،یشینم  یفرار کرده عصبان  یمان کهن یاز ا  گهید

 که خدا هست.  یرسی م  نیدور کنه؛ چون نه فقط باور، بلکه به فهم ا

از  ی. نه اشککندی چشمانم النه م ۀو اشک در کاس شودی دگرگون م شی هااز حرف   وجودم
 . بیگنگ است و وجودش عج م یبرا لش یکه دل یاز شوق، اشک یغم، نه اشک

  تی. من هم به تبعگرددی دوباره به سمت منظره برم حی. مسفشارمیهم م را به  میهالب 
ها، آسمان  از پشت کوه  یقشنگ  ییتر شده و رنگ طال . هوا روشن کنمیکار را م  نیاز او هم

 داده است.  نتیرا ز 
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و   دهمی ُسر م  حی. خودم را به طرف مسزندیبرق م  بایز  ۀصحن نی ا  دنی از د چشمانم
که   دیگوی م  حی. مسگذارمیاش م شانه یبه منظره هستم، سرم را رو رهیطور که خهمان 

 .... کنمی. باور م شودی درست م زیچروز همه  کی

. سرم را آرام  ابدی  انی جر میهادر تمام رگ  اشحهی تا را  کشمی را نفس م حیتلخ مس عطر
 .دهمی تکان م

 . حیمس -

 جان.  -

ست که خبر از   ینور یهابه اشعه رهی. نگاهم هنوز خندینشی به دلم م بیجانش« عج »
 :کنمی که سرتاسر افکارم را احاطه کرده زمزمه م ی. با حس خوبدهندیرا م  دیآمدن خورش

 تا طلوع نمونده.  یزیچ -

بخش آرامش  ییهم همچون خودم با نجوا   حیمس  تی. در نهاشودی سکوت حاکم م یکم
 : دیگوی م

 تا طلوع نمونده... یزیآره. چ -

 *** 

 « یراو  »

 

 خواهش کنم؟  کی شهی م -»

 ؟ یچه خواهش -

. شهیم  کی کاکتوسم کوچ یداره برا  گهیآشپزخونه ست. د یگلدون کاکتوسم تو -
تر گذاشتش تا خشک نشه. گلدون بزرگ  کی تو   د یکل خاک رو گرفته. با هاششهیر

 .کنهیرشد نم دیداره و بدون نور خورش از یدو بار هم به آب ن یاهفته 
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 ؟ یگی رو چرا به من م هان یا -

 .« یالزم شد تو ازش مواظبت کن دیشا -

  یرا درون گلدان قرمز رنگ خال اتشی از محتو یمی آب را با لبخند بلند کرده و ن پارچ 
 .شودیدار مو نم   دیآیدرم رهیسرعت به رنگ ت. خاکش بهکندی م

آن   ۀدو برابر انداز  با یقدر که تقر داشته. آن  یتا االن رشد خوب  شیسال پ کی از   کاکتوسش
  رهیو عالقه بهش خ اقیجفت چشم سبز، با اشت  کی که   ییروزها شده است. آن روزها

 ...ندیبب شیتک خارها تک  نیتا عشق را در ب شدی م

بار   کی بار، فقط   کی .... کاش فربد کردی م یکوچک حسود اهیگ نی که به ا ییروزها آن
 و...  کردیطور با عشق و عالقه به خزان نگاه م آن 

تر سخت  شی خروارها خاک مدفون شده، برا ری که ز  یوقت دل کندن از عشقنه! آن  اما
را ترک کند و   دادی عطر فربد م شیجاکه همه  ی اری آن د توانستیوقت نم . آنشدی م

 برگردد.  شی های کودک نی دوباره به سرزم

از فربد به    تیو به تبع ندینشی . مقابل گلدان کاکتوسش مگذاردی م ز ی م یآب را رو  پارچ 
سبز    اهیگ  نیکه فربد چه در ا  داندی اما االن م دانست؛ی . آن روزها نمشودی م رهیآن خ

 .دیدی م

حس کند و   شی اجزا انیرا در م یزندگ تواندی برده است. حاال م یهم به راز فربد پ  او
را مانند فربد خوب   یدرک درست زندگ کهنی از ا  ترسدی . مترسانتشی هم م نیهم

 باشد.   دهینفهم

داد از  حیبرگرداند و ترجچه بود که نعمت بزرگش را به خداوند  دگاهشیفربد د داندینم
 مانند فربد شود.  خواهدی که او دلش نم داندی را م نیدل بکند؛ اما ا  یخاک  ۀکر نیا

... عاشق هرچه  شیها دن یخند ش،یها زدن عاشق فربد بود. چشمانش، نگاهش، حرف  او
 ... شدیکه به فربد مربوط م 
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  ،یدلتنگ نیعشق، با هم  نینکرد. با هم یکلمه، با مرگ فربد ُمرد؛ اما خودکش کی در
 خواهد کرد.  یهم که زنده باشد، زندگ  یدارد تا وقت نیقیدوباره زنده شد و به 

فربد   ادیبا   جان یتلخ نه؛ اما گس... ا یدارد. لذت یچه لذت   شیفربد برا   ادیبا   یکه زندگ آخ
بد.   یخوب، گاه یاست. گاه نیهم یو... زندگ کندی کار م ،پردازدی به ورزش م خندد،ی م

 بلند.   یپست، گاه یگاه

را   ی قهرمان نیا  رشیتحمل پذ شی هاداستان بود که شانه نیقهرمان ناآگاه ا  فربد
 ...ی. زندگکنمی م یرا. من زندگ یرا، هم بد ی. هم خوبکنمی نداشت؛ اما من تحمل م

 *** 

را درون حلقش  اتشی ضرب، محتو کی و  دهدی را باال م  یدنینوش  وانیل  نیچهارم
 را از کفش ربوده است. اری باال رفته و اخت ی اد یحالش به حد ز   ی بد زانی . مزدیری م

 حالت و بد نکن.  -

و به مرد عرب مقابلش با   خنددی م  یحالی نکند؟ کارش از بد بودن گذشته است. با ب  بد
 . نگردی نش خارج شده محرف از دها  ن یبلند که ا دیآن لباس سف

 خ؟ ی چرا ش -

 . گذاردیم  شی را به نما دشیدست سف کی   یهاو دندان  زندی م یفیعرب لبخند کث مرد

 باشه. ادتی لذت امشب رو  ، یشد  داریفردا صبح که ب کهن یا  یبرا  -

  یدخترها  یرو یگذاره یکارش تجارت و سرما  شودی . مگر مزندی حرف م یفارس خوب
است که   ج یقدر گ. آن دیگو ینم یز یچ خی پارس باشد و زبانشان را نداند؟ مرد در جواب ش

 کنترل زبانش را به دست داشته باشد. تواندینم کندی حس م

اثر تلخ   نش یر ی. طعم شگذاردی و در دهانش م داردی برم وهیاز ظرف بزرگ م  یانگور ۀدان
که باعث    آوردی وجود مرا به ند یناخوشا  و بیعج  یابلکه مزه  کند؛ینم یرا خنث یدنینوش

 چفت شوند.   شیابروها  شودی م
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نشسته   نیزم یکه مقابلش رو  یبه سمت دختر  جانینگاهش را با ه بارن یا  یمان
 . دوزدی م

بپردازد. دختر   اشی وانی ح یها دختر خلوت کند و به حس  نی که با ا  دهیوقتش رس  گرید
به چشمان سرخ و به   شود،ی که هر لحظه به آن افزوده م یو ترس دی با لرز شد نوایب

 .کندی نگاه م یمان  ۀخون نشست

آغوش گرم مادرش  ی. دلش برا وفتدیب شیبرا  یقرار است چه اتفاق داندی نم راستش
 تنگ شده، آخر او تنها نه سالش است! 

22:17 

 شنبه
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